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الدافعة  والبواعث  بالجريمة  المحاطة  الظروف  تشكل 
مدى  تحديد  ف��ي  كبيرة  أهمية  إي��اه��ا  المجرم  الرت��ك��اب 
ُتَعدُّ  وأنها  سيما  له،  المالئمة  والعقوبة  الجاني  خطورة 
من الدفوع التي قد ُيبديها الجاني في مواجهة المجني 
عليه أمام القضاء فتكون سببًا في تخفف العقوبة عليه 

أو إعفاؤه منها.
ة االستفزاز والتعرف على  وتأتي هذه الدراسة لبيان َماِهيَّ
االستعانة  مع  اإلسالمية  الشريعة  في  العامة  شروطه 
المملكة  محاكم  من  ال��ص��ادرة  القضائية  األح��ك��ام  ببعض 
الشريعة  ألحكام  تطبيًقا  ل  تمثِّ كونها  السعودية  العربية 
اإلسالمية استناًدا إلى المادة )64( من النظام األساسي 
ة  للحكم والمادة )1( من نظام القضاء، وكذلك بيان َماِهيَّ
القوانين  في  العامة  شروطه  على  والتعرف  االستفزاز 
الوضعية، وإبراز أثر االستفزاز على المسؤولية الجنائية في 
جرائم الحدود والقصاص والتعزيز في الشريعة اإلسالمية 

وأيضًا إبراز أثره في القوانين الوضعية.
تناولت الباحثة ما يلي:

1- مفهوم االستفزاز في اللغة واالصطالح الشرعي والقانوني.
2- أن ثمة حاالت تتشابه مع االستفزاز في جوانب، إال أنها 
تختلف عنه في أحكام وأوصاف خاصة؛ كالباعث الشريف، 

والدفاع الشرعي، والجنون.
تفاُعل  ِنَتاج  هي  وإنما  دة،  مجرَّ واقعة  ليست  الجريمة  أن   -3
ق بوقائع الجريمة ومالبساتها،  دة، منها ما يتعلَّ ظروف متعدِّ
ِته وسالمة إرادته. ق بشخص ُمْرَتِكِبها ومدى أهِليَّ ومنها ما يتعلَّ
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في  خاصة  ش��روط  إليها  ُيضاف  أن  يمكن  عامة  ش��روٌط  لالستفزاز   -4
جرائم معينة.

من  للتأكد  ضئيل؛  بقدر  إال  ل  يتدخَّ ال  القاضي  القصاص  جرائم  في   -5
تواُفر ُموِجَبات القصاص، بعد مطالبة المجني عليه أو ورثته والحكم به 

دون اعتبار بغضب الجاني.
6- راعت الشريعة اإلسالمية في أحكامها حالة الجاني الُمستفزِّ عند 
رؤيته لزوجته أو َمحرِمه، أو حتى امرأة أجنبية عنه وهي َتْزِني، حيث درأت 

عنه القصاص رغم قيام الجريمة وتواُفر شروط المسؤولية الجنائية.
ر على المسؤولية  7- أن االستفزاز في الجرائم التعزيرية يمكن أن يؤثِّ

الجنائية، فيخفف العقوبة على الجاني دون أن ُيْعِفَيه منها.
8- تواُفر االستفزاز ال ُيِبيح ارتكاب الجرائم، أو ُيْعِفي مرتكبها من العقاب 
ا عن  ا، فالجاني يظل مسؤواًل جنائيًّ في القوانين التي اعتبرته عذًرا عامًّ
ي إلى تخفيف العقوبة  أفعاله، إال أن مسؤوليته تكون ناقصة، ما يؤدِّ

على الجاني دون إعفائه منها.
ق بشروطه المعتَبرة في القانون فإنه ليس للقاضي  9- أن االستفزاز متى تحقَّ
د له،  تجاُهل وجوده، أو أن يمتنع عن تطبيقه، أو أن يتجاوز المقدار المحدَّ

فهو ُمْلَزم بأن يشير إليه في حكمه، وإال كان حكمه َمُشوًبا بخطأ.
10- االستفزاز كُعْذر قانوني خاص في القوانين الوضعية َيْكُمن في جريمتين: 

س بالزنا، وجرائم القذف والسب. جريمة القتل العمد المرتب بالتلبُّ
11- أن القانون المصري َقَصر حق االستفادة من ُعْذر االستفزاز في جريمة 
القتل المرتب بالتلبس بالزنا على الزوج وحده، على خالف القوانين األخرى 

َعْت من نطاق االستفادة بإدخال األب واألخ واالبن. التي َوسَّ
تباَينت القوانين حول اعتبار االستفزاز في جرائم القذف والسب   -12

ا. ا أو ظرًفا قضائيًّ العلني وغير العلني عذًرا قانونيًّ
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المقدمة

احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم الإن�سان ما مل يعلم، نحمده حمد احلامدين، 
ون�سكره �سكر ال�ساكرين، وال�سالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني نبينا 

حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، اأما بعد:
فاإن امل�سوؤولية اجلنائية ل تقوم اإل بتحقق الإدراك والإرادة، �سواء كان ذلك 
فالإرادة هي حرية الختيار،  اجلنائية،  القوانني  اأو يف  الإ�سالمية،  ال�رشيعة  يف 

َثِّل جوهر الركن املعنوي لأي جرمية، فال ي�ساأل جنائيًّا اإل َمن كانت اإرادته وتمُ
ها اأَثرَّ ذلك على �سالحية ال�سخ�ص  كاملة و�سليمة، فاإن طراأ ما يعدمها اأو يمُْنِق�سمُ

يف حتمل امل�سوؤولية والعقاب.
والنفعالت ال�سديدة ومنها الغ�سب النا�سئ عن ا�ستفزاز املجني عليه من 
�ساأنها اأن تمُْفِقَد �ساحبها قدرته على حتكيم عقله و�سيطرته على نف�سه، ما يوؤدي 
اإلى اختالل التوازن املعنوي لديه، فتقع اإرادته حتت �سغط �سديد تدفعه نحو 
َها  رمُ ارتكاب ِفْعٍل غري م�رشوع، دون تقدير ملخاطر ِفْعِله على النحو الذي كان يمَُقدِّ

لو مل يكن غ�سبان.
واأهلية  ارتكابها،  وبواعث  اجلرمية  ظروف  معرفة  الأهمية  من  كان  لذلك 
و�سالمة اإرادة مرتكبها لتحديد مدى امل�سوؤولية اجلنائية املنا�سبة، ومقدار العقاب 
املالئم مبا يمَُحقِّق العدالة واأهداف العقوبة يف حتقيق التوازن بني حق املجني عليه 
اإذ الهدف من العقوبة  وحق املجتمع، وكذلك حق اجلاين يف العقوبة العادلة 
وفقاً لل�سيا�سة العقابية احلديثة هو الإ�سالح والتقومي، ولي�ص النتقام والت�سفي 

من اجلاين.
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مشكلة الدراسة:

يمَُعدُّ ال�ستفزاز من الدفوع التي قد يدفع بها اجلاين يف مواجهة املجني عليه 
لتربير فعله اأو طلباً لتخفيف العقوبة عليه اأو اإعفائه منها اأمام املحكمة، وقد ل 
يدفع به اجلاين واإمنا ت�ستظهره املحكمة من الوقائع والأفعال ال�سادر بال حق من 
املجني عليه، وملا لهذا ال�ستفزاز من تاأثري على اإرادة اجلاين نحو ارتكابه اجلرمية 

فقد تبلورت م�سكلة الدرا�سة يف الت�ساوؤل الرئي�ص الآتي:
اأثر ال�ستفزاز على امل�سوؤولية اجلنائية يف ال�سريعة الإ�سالمية والقوانني  ما 

الو�سعية؟

أهداف البحث وتساؤالته:

ميكن اإجمال الأهداف التي ت�سعى الدرا�سة اإلى حتقيقها فيما يلي:
1- بيان َماِهيَّةمُ ال�ستفزاز يف ال�رشيعة الإ�سالمية والقوانني الو�سعية.

2- التعرف على ال�رشوط العامة لال�ستفزاز يف ال�رشيعة الإ�سالمية والقوانني 
الو�سعية.

3- اإبراز اأثر ال�ستفزاز على امل�سوؤولية اجلنائية يف ال�رشيعة الإ�سالمية.
4- اإي�ساح اأثر ال�ستفزاز على امل�سوؤولية اجلنائية يف القوانني الو�سعية.

وبناًء عليه فاإن الت�ساوؤلت التي حتاول الدرا�سة الإجابة عنها هي الآتية:
1- ما َماِهيَّةمُ ال�ستفزاز يف ال�رشيعة الإ�سالمية والقوانني الو�سعية؟

2- ما ال�رشوط العامة لال�ستفزاز يف ال�رشيعة الإ�سالمية والقوانني الو�سعية؟
3- ما اأثر ال�ستفزاز على امل�سوؤولية اجلنائية يف ال�رشيعة الإ�سالمية؟
4- ما اأثر ال�ستفزاز على امل�سوؤولية اجلنائية يف القوانني الو�سعية؟



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

أثر االستفزاز على المسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية

96

أهمية الدراسة:

تتجلى اأهمية هذه الدرا�سة يف الآتي:
1- اإبراز اأوجه ال�سبه والختالف حول َماِهيَّةمُ ال�ستفزاز و�رشوطه املعتربة يف 

ال�رشيعة الإ�سالمية والقوانني الو�سعية.
2- بيان اأثر ال�ستفزاز على امل�سوؤولية اجلنائية يف جرائم الق�سا�ص واحلدود 

والتعزير وفقاً للمذاهب الفقهية الأربعة يف ال�رشيعة الإ�سالمية.
3- اإي�ساح اأثر ال�ستفزاز على امل�سوؤولية اجلنائية يف خمتلف اجلرائم وفقاً 

للقوانني اجلنائية العربية.
4- ا�ستفادة اأع�ساء ال�سلك الق�سائي واملمُحققني يف النيابة العامة وهيئة الرقابة 
والتحقيق من النتائج والتو�سيات التي اأن ت�سهم يف رفع م�ستوى كفاءة اجلهاز 
الق�سائي من خالل معرفة اأهمية بواعث اجلرمية واأثر �سلوك املجني عليه يف دفع 

اجلاين نحو ارتكابه اجلرمية.
بني  مقارنة  حتليلية  بدرا�سة  والعربية  ال�سعودية  العلمية  املكتبة  اإث��راء   -5

ال�رشيعة الإ�سالمية والقوانني الو�سعية.

منهج البحث:

اعتمد البحث على املنهج الو�سفي املقارن بالطريقة ال�ستقرائية ال�ستنتاجية 
منطقية  نتائج  ل�ستخراج  تهيداً  وتف�سريها  وحتليلها  اجلزئيات  با�ستقراء  وذلك 
وحلوًل مقبولة مع بيان راأي ال�رشيعة الإ�سالمية والقوانني الو�سعية، وعر�ص 

موا�سع التفاق والختالف بينهما.
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خطة البحث:

َمة على النحو التايل: َق�سَّ ا�ستمل البحث على اأربعة مباحث وخاتة ممُ
املبحث الأول: ماهية ال�ستفزاز يف ال�رشيعة الإ�سالمية والقوانني الو�سعية، 

ويتكون من مطلبني:
املطلب الأول: مفهوم ال�ستفزاز يف ال�رشيعة الإ�سالمية والقوانني الو�سعية

املطلب الثاين: تييز ال�ستفزاز عما يت�سابه به من حالت
املبحث الثاين: ال�رشوط العامة لال�ستفزاز، ويتكون من ثالثة مطالب:

املطلب الأول: �سدور عمل غري حمق على قدر من اخلطورة
املطلب الثاين: فقدان ال�سيطرة على النف�ص ب�سبب ال�ستفزاز

املطلب الثالث: التعا�رش الزمني
املبحث الثالث: اأثر ال�ستفزاز على امل�سوؤولية اجلنائية يف ال�رشيعة الإ�سالمية، 

ويتكون من مطلبني:
املطلب الأول: اأثر ال�ستفزاز على اجلرائم املقدرة

املطلب الثاين: اأثر ال�ستفزاز على اجلرائم غري املقدرة
املبحث الرابع: اأثر ال�ستفزاز على امل�سوؤولية اجلنائية يف القوانني الو�سعية، 

ويتكون من مطلبني:
املطلب الأول: ال�ستفزاز كعذر قانوين عام

املطلب الثاين: ال�ستفزاز كعذر قانوين خا�ص
اخلاتة: وت�سمل اأهم النتائج والتو�سيات.
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المبحث األول
ُة االستفزاز في الشريعة اإلسالمية   َماِهيَّ

والقوانين الوضعية

عند  اجلنائية  امل�سوؤولية  حتديد  م�ستوى  على  كربى  اأهمية  ال�ستفزاز  َثِّلمُ  ميمُ
ارتكاب اجلرائم بناًء عليه، وذلك ب�سبب ما يمُْحِدثمُه من اأثر على القيمة القانونية 

لالإرادة املعترَبة ملوؤاَخَذة ال�سخ�ص على اأفعاله.
الأخرى  احلالت  عن  وتييزه  ال�ستفزاز  مفهوم  حتديد  الأهمية  من  لذلك 
وعليه  الو�سعية،  والقوانني  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اأحكام  �سوء  يف  له  امل�سابهة 
يف  ال�ستفزاز  مفهوم  منهما  الأول  يتناول  مطلبني؛  اإلى  املبحث  هذا  �ساأق�سم 
ال�رشيعة الإ�سالمية والقوانني الو�سعية، ويتناول املطلب الثاين تييز ال�ستفزاز 

عما يت�سابه به من حالت، وذلك على النحو التايل: 

 المطلب األول: 

مفهوم االستفزاز في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية
بال�ستفزاز، وذلك  التعريف  يتم  اأن  الدرا�سة  البحث يف مو�سوع  يقت�سي 
َفْهممُ تفا�سيله وما يتعلَّق به من اأحكام، و�ساأتناول يف هذا املطلب  َل  َي�ْسهمُ حتى 
فرع  يف  كلٌّ  والقانوين،  ال�رشعي  وال�سطالح  اللغة،  يف  ال�ستفزاز  مفهوم 

م�ستقل.
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الفرع األول: مفهوم االستفزاز لغًة:

 ، واأَْزَعَجهمُ اأَْفَزَعهمُ   : همُ واأََف��زَّ ا  َفزًّ همُ  وَفزَّ َفَزَز،  من  ماأخوذ  لَْفٌظ  لغًة:  ال�ستفزاز 
: َخَتَلهمُ حتى األقاه يف  همُ ، وا�ْسَتَفزَّ ه من ال�سيء: اأَْخَرَجهمُ ، وا�ْسَتَفزَّ وكذلك اأَْفَزْزتمُهمُ

ه)1). : ا�ْسَتَخفَّ همُ اخلوفمُ َمْهَلَكٍة، وا�ْسَتَفزَّ
وقد ورد يف القراآن الكرمي لفظ ال�ستفزاز مبعاين عدة، منها:

تعالى:  قوله  ذلك  ومن  وال�ستجهال)2)،  ال�ستخفاف  مبعنى  ال�ستفزاز   -
ڇے ے ۓ    ۓ ڭڇ)3).

ٻ  ڇٱ  تعالى:  قوله  ذل��ك  وم��ن  ال��ق��ت��ل)4)،  مبعنى  ال�ستفزاز   -
ٻ ٻ ٻ پ پپڇ)5).

الفرع الثاني: مفهوم االستفزاز في االصطالح الشرعي:

اأنهم  اإل  الإ�سالمية،  ال�رشيعة  فقهاء  موؤلَّفات  يف  ال�ستفزاز  تعريف  َيِرْد  مل 
وا عنه يف م�ساألة روؤية الزوج زوجَته وهي تَْزيِن، واأَثَر املفاجاأة بهذا الو�سع  تكلَّممُ
َ بع�ص الفقهاء عنه بحالة الغ�سب،  على ما قد يرتكبه الزوج من جرائم، وَعربَّ
الت�سفِّي  عنه  ليح�سل  القلب؛  دم  غليان  عند  يح�سل  الذي  التغريُّ  بها  ويق�سد 

ابن منظور، جمال الدين اأبو الف�صل حممد بن مكرم، ل�صان العرب، 1414هـ، ط3، دار �صادر، بريوت،    (1(
ج5، �ـــس391، مـــادة )فـــزز(، الزبيـــدي، حممد بن حممد بـــن عبد الرزاق احل�سيني، تـــاج العرو�س من 
جواهـــر القامو�ـــس، 1408هــــ/1987م، حتقيق: م�سطفى حجـــازي، مطبعة حكومـــة الكويت، الكويت، 

ج15، �ص270-271، مادة )فزز(.
الطربي، اأبو جعفر حممد بن جرير، جامع البيان يف تاأويل القراآن، 1420هـ/2000م، حتقيق: اأحمد   (2(

�ساكر، ط1، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، ج17، �ص490.
�سورة الإ�سراء، الآية، 64.   (3(

اجلـــوزي، عبدالرحمـــن بـــن علي، زاد املي�ســـر يف علم التف�ســـر، 1422هـ، حتقيق: عبـــد الرزاق املهدي،    (4(
ط1، دار الكتاب العربي، بروت، ج3، �ص44.

�سورة الإ�سراء، الآية، 76.   (5(



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

أثر االستفزاز على المسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية

100

لل�سدر)))، وهو �سد الر�سا))).

الفرع الثالث: مفهوم االستفزاز في االصطالح القانوني:

اح القانون ال�ستفزاز بعدد من التعاريف، منها: َّ ف �رشمُ َعرَّ
اأن ال�ستفزاز هو اإثارة غ�سب اجلاين بعمٍل خطري �ساِدر من املجني عليه بغري 

، ويمُ�َسبِّب يف املتهم �سعًفا يف ال�سيطرة الذاتية ب�سكل فجائي وموؤقت))). َحقٍّ
املتهم  لدى  به  ئمُ  يمُْن�سِ عليه  املجني  عن  ر  ي�سدمُ اإيجابي  �سلوك  باأنه  َف  ��رِّ وعمُ

م))). ِملمُه على ارتكاب الفعل املمَُجرَّ بواعث حَتْ
ا باأنه فعل اإيجابي غري م�رشوع مل يت�سبَّب فيه اجلاين يثري الغ�سب  َف اأي�سً رِّ وعمُ

الطبيعي لدى ال�سخ�ص العادي فيحمله على ارتكاب جرمية)11).
وبناًء عليه يظهر اأن ال�ستفزاز ل يَتَولَّد اإل نتيجة ِفْعل الغري -املجني عليه- 
اجلاين  غ�سب  يثري  الذي  الأم��ر  امل�رشوعة،  غري  بال�سفة  ف  يَتّ�سِ الفعل  وهذا 
اإلى  اإرادت��ه  نق�ص  ظل  يف  فيندفع  بت�رشفاته،  التحكم  على  قدرته  ِعفمُ  ويمُ�سْ

َمة. ارتكاب الأفعال املمَُجرَّ

)6)   اجلرجـــاين، علـــي بـــن حممـــد، التعريفات، 1403هــــ/1983م، حتقيـــق: جماعة من العلمـــاء، ط1، دار 
الكتب العلمية، بروت، �س162.

قلعجي، حممد روا�س؛ قنيبي، حامد �سادق، معجم لغة الفقهاء، 1408هـ/1988م، ط2، دار النفائ�ص،    (7(
بريوت، ج1، �ص332.

احلديثـــي، فخـــري عبـــد الـــرزاق؛ والزعبـــي، خالـــد حميـــدي، �ســـرح قانـــون العقوبـــات الق�ســـم العـــام،    (8(
1431هـ/2010م، ط2، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، الأردن، �س343.

جممـــع اللغـــة العربيـــة، معجم القانـــون، 1420هــــ/1999م، الهيئة العامة ل�ســـوؤون املطابـــع الأمرية،    (9(
القاهرة، �س242.

)10) ح�سني، حممود جنيب، العتداء على احلياة يف الت�سريعات اجلنائية العربية، 1979م، معهد البحوث 
والدرا�سات العربية، )د.م(، �س189.
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المطلب الثاني: تمييز االستفزاز عما يتشابه به من حاالت
من  به  يختلط  قد  عما  تييزه  َي�ْسَتْوِجبمُ  ال�ستفزاز  مفهوم  يف  البحث  اإن 
حالت اأخرى قد تكون م�ساِبهة له يف جوانب نف�سية واإن�سانية، اإل اأنها تختلف 
عنه باأو�ساف واأحكام خا�سة، لذلك �ساأتناول يف هذا املطلب تييز ال�ستفزاز 

عن الباعث ال�رشيف والدفاع ال�رشعي واجلنون، كلٌّ يف فرع م�ستقل.

الفرع األول: تمييز االستفزاز عن الباعث الشريف

احلقيقي  »املق�سود  باأنه  الباعث  املعا�رشون  الإ�سالمية  ال�رشيعة  فقهاء  َف  َعرَّ
َك اإرادة املكلَّف نحو ت�رشف ما«)11). غري املبا�رش الذي َحرَّ

بالباعث  ال�رشيف  الباعث  ع��ن  بع�سهم   َ َع���ربَّ فقد  القانون  اح  َّ ����رشمُ اأم��ا 
د به: كل باعث يهدف اإلى التعاون  الجتماعي)12)، اأو الباعث ال�سامي، ويمُق�سَ

�ْسن �َسرْي احلياة الجتماعية)13). الجتماعي وحمُ
ونَْزَعٍة  خطورة  من  اجلاين  لدى  ما  يك�سف  اجلرمية  ارتكاب  اإلى  والباعث 
اإجرامية من �ساأنها اأن ت�ساعد القا�سي على اختيار نوع ومقدار العقوبة العادلة 
واملالئمة للجاين، وي�سبح الباعثمُ �رشيًفا عندما يكون ارتكاب اجلرمية ب�سبب 
رمُ بنظره ارتكاب اجلرمية)14)، كاحلر�ص  اندفاع اجلاين نحو غايٍة اإن�سانية نبيلة تمُرَبِّ

على كرامة الوطن، اأو الثاأر نتيجة ظلم وقع عليه.
والباعث ال�رشيف وفًقا لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ل يوؤثِّر يف تخفيف العقاب، 
ف�ساًل عن اإ�سقاطه يف اجلنايات املوجبة للق�سا�ص اأو احلدود، وذلك لكون عقوباتها 
)11) اخلثالن، خالد بن �سعد، حقيقة الباعث يف الفقه الإ�سالمي، 1428هـ/2007م، ط1، دار كنوز اإ�سبيليا، 

اململكة العربية ال�سعودية، �س21.
)12) عبيد، ح�سنني اإبراهيم، الق�سد اجلنائي اخلا�س، 1981م، ط1، دار النه�سة العربية، م�سر، �س21.

)13) رم�سي�س، بهنام، حما�سرات يف علم الإجرام، 1961م، من�ساأة املعارف، م�سر، ج2، �ص324.
)14) العوجي، م�سطفى، النظرية العامة للجرمية، 1979م، ط2، )د.ن)، )د.م)، �ص349.
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َرة �رشًعا، بخالف جرائم التعزير التي يكون فيها للقا�سي �سلطة يف تخفيف  َقدَّ ممُ
حَتمُف  التي  الظروف والأحوال  اإلى  النظر  اجتهادمُه يف  اإليه  يوؤدِّي  العقوبة ح�سبما 
الباعث  ب�ساأن  تََبايَنْت  فقد  الو�سعية  القوانني  اأما  ارتكابها)15)،  وبواعث  اجلرمية 
وِجًبا لتخفيف العقاب، كالقانون  ال�رشيف؛ فمن القوانني ما جعلته �سبًبا قانونيًّا ممُ
الإماراتي واللبناين، ومنها َما جعلته خا�سًعا ل�سلطة القا�سي عند حتديده للعقوبة.

اأركان  ق  حَتَقُّ على  يمُوؤَثِّر  ل  عامة-  -كقاعدة  ال�رشيف  الباعث  فاإن  عليه  وبناًء 
اجلرمية، ول ينفي تبًعا لذلك اجلرمية))1)، غري اأنه قد يكون �سبًبا يف تخفيف العقوبة، 

وهو بذلك ي�سبه ال�ستفزاز، اإل اأن هناك حدوًدا فا�سلة بينهما تََتَجلَّى يف الآتي:
ن يف حالة الغ�سب والنفعال التي  1- اأن ِعلَّة العتداء يف ال�ستفزاز تَْكممُ
الباعث  ة  ِعلَّ اأما  باملفاجاأة،  تت�سم  فهي  اجل��اين،  نف�ص  يف  عليه  املجني  ا  يمُِثريهمُ
ال�رشيف فال تتميَّز باملفاجاأة؛ لقدرة ال�سخ�ص معها على َفْهم طبيعة ِفْعِله وتقدير

ما يتولَّد عنه من نتائج))1).
2- اأن ال�ستفزاز باعتباره ناجًتا عن ثورة الغ�سب فاإنه ل ين�سجم مع �َسْبق الإ�رشار 
َمة على  مِّ �سَ القائم على اأ�سا�ص َتَتع اجلاين باإرادة مطمئنة خالية من املوؤثِّرات النف�سية وممُ

ارتكاب اجلرمية، وذلك بخالف الباعث ال�رشيف الذي يتالءم مع �َسْبق الإ�رشار.

)15) عـــوده، عبـــد القـــادر، الت�سريـــع اجلنائـــي الإ�سالمـــي مقارًنـــا بالقانـــون الو�سعـــي، )د.ت(، دار الكتـــاب 
العربـــي، بـــروت، ج1، �ـــس411، اخلليفـــي، نا�ســـر علي نا�ســـر، الظروف امل�ســـددة واملخففـــة يف عقوبة 
التعزيـــر يف الفقـــه الإ�سالمـــي )ر�سالة دكتـــوراه(، 1410هــــ/1990م، جامعة القاهـــرة، م�سر، �س364، 
اخلثـــالن، حقيقـــة الباعـــث يف الفقـــه الإ�سالمـــي، مرجع �سابـــق، �س43 ومـــا بعدها، ال�ســـراري، اأحمد 
بـــن حممـــد، �سلطة القا�سي التقديرية يف العقوبات التعزيريـــة )ر�سالة ماج�ستر(، 1427هـ، جامعة 

الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، الريا�س، �س107.
)16) القهوجي، علي عبد القادر، �سرح قانون العقوبات الق�سم العام، 2008م، من�سورات احللبي احلقوقية، 
بريوت، �ص411، اأبو عامر، حممد زكى، قانون العقوبات الق�سم العام، 2010م، دار اجلامعة اجلديدة، 

الإ�صكندرية، �ص260.
)17) عبيد، الق�سد اجلنائي اخلا�س، مرجع �سابق، �س21.
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الفرع الثاني: تمييز االستفزاز عن الدفاع الشرعي:

ا�سطلح فقهاء ال�رشيعة الإ�سالمية على ت�سمية الدفاع ال�رشعي اخلا�ص بدفع 
د به َرد العتداء بغري حق حمايًة لنف�سه وماله اأو حماية نف�ص غريه  ال�سائل ويمُْق�سَ

وماله))1).
فمُوا الدفاع ال�رشعي باأنه َرد العدوان بالقوة الالزمة  اح القانون فقد َعرَّ َّ اأما �رشمُ

عن نف�سه اأو غريه اأو ماله اأو مال غريه))1).
وهنا يتبنيَّ اأن مفهوم الدفاع ال�رشعي يف القانون َيَتِّفق مع املفهوم الوارد يف 

ال�رشيعة الإ�سالمية.
ق اإل بوجود اعتداء من جانب املجني  وبناًء عليه فاإن الدفاع ال�رشعي ل يتحقَّ
ًها �سد اجلاين، وهو بذلك ي�سبه ال�ستفزاز، اإل اأن هناك حدوًدا فا�سلة  َوجَّ عليه ممُ

بينهما تتجلَّى يف الآتي:
1- اأن ا�ستعمال حق الدفاع ال�رشعي يمَُعدُّ اأو�سع مدى من ال�ستفزاز، فهو 

ي�سمل الأ�سخا�ص والأعرا�ص والأموال.
2- اأن املمَُداِفع يف حالة الدفاع ال�رشعي يمُْقِدم على ِفْعِله كي َيِقي خطًرا حالًّ 
اْرتمُِكَب اأو و�سيك الوقوع، بينما يف حالة ال�ستفزاز اجلاين يمُْقِدممُ على ِفْعِلِه �سد 

خطٍر َوَقَع بالفعل)21).

)18) الزيلعي، عثمان البارعي، تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق، 1413هـ، ط1، املطبعة الكربى الأمرية، 
بولق القاهرة، ج6، �ص110-111، القرايف، �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�س، الذخرة، 1994م، حتقيق: 
حممـــد بـــو خبـــزة، ط1، دار الغرب الإ�سالمي، بروت، ج12، �ـــس242، ال�سافعي، حممد بن اإدري�س بن 
العبا�س، الأم، 1410هـ/1990م، )د.ط(، دار املعرفة، بروت، ج6، �ص33، ابن قدامة، موفق الدين عبد 

اهلل اجلماعيلي املقد�سي، املغني، 1388هـ/1968م، مكتبة القاهرة، م�سر، ج9، �ص183.
)19) كرم، عبد الواحد، معجم م�سطلحات ال�سريعة والقانون، 1995م، دار الكتب القانونية، القاهرة، �س166، عبد 

املنعم، �سليمان، النظرية العامة لقانون العقوبات، 2014م، دار املطبوعات اجلامعية، الإ�سكندرية، �س350.
)20) احلافري، �سيف علي حمد، دور املجني عليه يف التجرمي والعقاب، 2009م، ط1، �ص161.
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ْت �سبًبا  دَّ ها عمُ قت �رشوطها َواْنَتَفْت موانعمُ 3- اأن حالة الدفاع ال�رشعي اإذا حتقَّ
ْرِميَّة،  دمُ الفعل من ال�سفة اجلمُ َرِّ من اأ�سباب الإباحة ترفع العقاب عن اجلاين، وجتمُ
ْعِفًيا للعقوبة، وقد  ًفا اأو ممُ فِّ َ َقْت �رشوطه فقد يكون عذًرا خممُ اأما ال�ستفزاز اإذا حتقَّ

ل يكون له اأي اأثر.

الفرع الثالث: تمييز االستفزاز عن الجنون

الإ�سالمية  ال�رشيعة  ف يف  امل�سوؤولية اجلنائية، ويمَُعرَّ يمُوؤَثِّر اجلنون على قوام 
اأو  ا�سطراب  عنه  ين�ساأ  والقبيحة  احل�سنة  الأمور  بني  املميِّزة  القوة  اختالل  باأنه 

هيجان)21).
اأو  العقل  بفقدان  ف  تَتَّ�سِ التي  العقلية  احلالة  فهو  القانون  يف  اجلنون  اأما 
الوعي، وما يرافقها من اختالل و�سعف يف الوظائف الذهنية للدماغ، وزوال 
يف  اجلنون  مفهوم  اأن  يظهر  وهنا  الإرادة)22)،  وتوجيه  املحاكمة  على  القدرة 

القانون يَتِّفق مع املفهوم الوارد يف ال�رشيعة الإ�سالمية.
د به اختالل  ر الإ�سارة اإلى اأن اجلنون يف مفهومه يتَّ�ِسع للعته الذي يمُْق�سَ وجتدمُ
يف العقل ين�ساأ عنه �سعٌف يف التمييز والإدراك، حيث يكون �ساحبها خمتل 
�سائر  ا  اأي�سً ويت�سع  املجانني)23)،  كالم  ومرة  العقالء،  كالم  مرة  ي�سبه  الكالم 
الأمرا�ض الع�سبية اأو النف�سية التي تنحرف بن�ساط اجلهاز الع�سبي عن النحو 

)21) ابن املوقت، حممد بن حممد، التقرير والتحبر، 1403هـ/1983م، ط2، دار الكتب العلمية، بروت، ج2، �ص173، 
التفتـــازاين، م�سعـــود بـــن عمر، �سرح التلويح علـــى التو�سيح، )د.ت(، )د.ط(، مكتبة �سبيـــح، م�سر، ج2، �ص331، 
الأزمري، حممد، حا�سية الأزمري على مراآة الأ�سول، 1285هـ، مطبعة حممد البو�سنوي، )د.م(، ج2، �ص438.
)22) ال�سراج، عبود، �سرح قانون العقوبات الق�سم العام، )د.ت(، من�سورات جامعة دم�سق، �سوريا، ج1، �ص50.
)23) ابـــن املوقت، التقرير والتحبر، مرجـــع �سابق، ج2، �ص176، التفتازاين، �سرح التلويح على التو�سيح، 

مرجع �سابق، ج2، �ص337، الأزمري، حممد، حا�سية الأزمري على مراآة الأ�سول، ج2، �ص440.
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الطبيعي املعتاد له)24)، كال�رشع واله�سترييا.
وهو  الختيار،  ال�سخ�ص يف  قدرة  على  يوؤَثِّر  اجلنون  اأن  يت�سح  عليه  وبناًء 

بذلك ي�سبه ال�ستفزاز، اإل اأن هناك حدوًدا فا�سلة بينهما تتجلَّى يف الآتي:
1- اأن اجلنون يوؤدي اإلى انعدام َمَلَكَتِي التمييز والرادة، وهو ما ينفي معه 
 ، اأما ال�ستفزاز فيتعلَّق باجلانب النف�سي لدى امل�ستَفزِّ الركن املعنوي للجرمية، 
الختيار  الإرادة وحرية  ملحوظ يف  نق�ٍص  اإلى  يوؤدِّي  فهو  الرادة،  اأي جانب 

ل اأحد عنا�رش الركن املعنوي للجرمية دون اأن تعدمها)25). التي تمُ�َسكِّ
ا، اأما  ْكَت�َسًبا عاِر�سً 2- اأن �سبب اجلنون ذاتي، فهو اإما اأن يكون وراثيًّا اأو ممُ
اأثار اجلاين وَجَعله فاقًدا لل�سيطرة  ال�ستفزاز ف�سببمُه ت�رشف املجني عليه الذي 

على اأفعاله.
3- اأن اجلنون يمَُعدُّ مانًعا من موانع امل�سوؤولية اجلنائية؛ لقوله �سلى اهلل عليه 
َحتَّى  ِبيِّ  ال�سَّ َوَعِن  َي�ْسَتْيِقَظ،  َحتَّى  النَّاِئِم  َعِن  ثاََلثٍَة:  َعْن  اْلَقَلممُ  ِفَع  »رمُ و�سلم: 
َيحتِلَم، َوَعِن امْلَْجنمُوِن َحتَّى يَعِقَل«))2)، وكذلك يف القوانني الو�سعية))2)، بينما 

ْعِفًيا للعقوبة، وقد ل يكون له اأي اأَثٍَر. ًفا اأو ممُ فِّ َ ْذًرا خممُ ال�ستفزاز قد يكون عمُ

)24) ح�سنـــي، �ســـرح قانـــون العقوبـــات الق�ســـم العـــام، مرجـــع �سابـــق، �ـــس680-681، ال�سيفـــي، عبـــد الفتاح 
م�سطفـــى، الأحـــكام العامة للنظام اجلنائي يف ال�سريعة الإ�سالمية والقانون، 2010م، دار املطبوعات 

اجلامعية، الإ�سكندرية، �س460.
)25) عطيـــة، عمـــار تركـــي، ال�ستفـــزاز اخلطـــر واأثره يف جرميـــة القتل العمـــد، 2007م، املجلـــة ال�سيا�سية 

والدولية، جامعة امل�ستن�سرية، العراق، العدد ال�سابع، �س93-92.
)26) رواه اأبـــو داود يف �سننـــه، ال�سج�ستـــاين، �سليمـــان الأ�سعـــث بـــن عمرو الأزدي، �ســـن اأبـــي داود، )د.ت(، حتقيق: حممد 
ا،  حميي الدين عبد احلميد، )د.ط(، املكتبة الع�سرية، بروت، كتاب احلدود، باب يف املجنون ي�سرق اأو ي�سيب حدًّ
ج4، �ص141، رقم احلديث )4403(، و�سححه الألباين، حممد نا�سر الدين، اإرواء الغليل يف تخريج اأحاديث منار 
ال�سبيل، 1405هـ/1985م، ط2، املكتب الإ�سالمي، بروت، كتاب ال�سالة، باب 297، ج2، �ص4، رقم احلديث )297).

)27) ح�سنـــي، �ســـرح قانـــون العقوبـــات الق�ســـم العـــام، مرجـــع �سابق، �ـــس685، �سالمـــة، ماأمون حممـــد، قانون 
العقوبـــات الق�ســـم العـــام، 1979م، دار الفكـــر العربـــي، م�سر، �ـــس290، القهوجي، �سرح قانـــون العقوبات 

الق�سم العام، مرجع �سابق، �س669.
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المبحث الثاني
الشروط العامة لالستفزاز

اأن  ميكن  اأنه  اإل  جرمية،  اأي  على  تطبيقها  ميكن  عامة  �رشوًطا  لال�ستفزاز  اإن 
ال�رشيعة  اأحكام  فيها  راع��ت  معينة  جرائم  يف  خا�سة  ���رشوط  اإليها  اَف  ُي�سَ
الإ�سالمية والقوانني الو�سعية حالَة ال�ستفزاز، وعلى �سوء مفهوم ال�ستفزاز 

ميكن ا�ستخال�ص �رشوطه يف الآتي:
�سدور عمل غري حمق من املجني عليه على قدر من اخلطورة ما يَولَّد معه 

غ�سبمُ اجلاين َفيمُْقِدم على ارتكاب اجلرمية يف احلال.
اأنه نظًرا لكون امل�سادر ال�رشعية تناَولت ال�ستفزاز يف حالة  اإلى  ر الإ�سارة  وجتدمُ
ال�سعودية  العربية  اململكة  حماكم  من  ال�سادرة  ال�رشعية  الأحكام  ولكون  خا�سة، 
تثِّل تطبيًقا لأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ا�ستناًدا اإلى املادة ))4) من النظام الأ�سا�سي 
واملادة )1)  بتاريخ )2/)/1412ه���،  )اأ/1))  رقم  امللكي  بالأمر  ال�سادر  للحكم 
من نظام الق�ساء ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/))) بتاريخ )1/)/)142ه�، 
ف�سوف اأ�ستعني بها ل�ستنباط �رشوط ال�ستفزاز العامة يف ال�رشيعة الإ�سالمية، وعليه 

َمة على النحو الآتي: �ساأتناول ال�رشوط العامة لال�ستفزاز يف ثالثة مطالب ُمَق�سَّ

المطلب األول: صدور عمل غير محق على قدر من الخطورة
يتعنيَّ ِلَتَحقق ال�ستفزاز اأن ي�سدر عن املجني عليه عمل يتَّ�سف بال�سفة غري امل�رشوعة، 
اأي اأن يكون العمل الذي اأتاه املجني عليه خماِلًفا لأوامر ونواهي ال�رشع والقانون، فاإذا 
اأو  انتفى عن العمل ال�سفةمُ غري امل�رشوعة، كاأن يكون العمل مباًحا حلالة دفاع �رشعي، 
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، فال يجوز للجاين اأن َيْحَتجَّ باأنه يف حالة ا�ستفزاز. اأداء واجب، اأو ا�ستعمال حلقٍّ
فلو  وح��َده،  عليه  املجني  من  �سادًرا  امل�ستِفز  العمل  يكون  اأن  ويفرت�ص 
اج  لالحتجَّ ل حمل  فاإنه  بالعدوان،  اجلاين  باَدر  اأو  عليه  املجني  غري  من  �سدر 
بال�ستفزاز))2)، وِعلَّة ذلك اأنه اإذا كان َمن يحتج بال�ستفزاز هو الذي اأثار غرميَه 
على اإتيان الفعل الذي قام به ال�ستفزاز فال يمُْقَبل منه الحتجاج به؛ لكونه هو 

الذي و�سع نف�سه يف تلك الظروف))2).
لإحداث  اخلطورة  من  قدر  على  اجلاين  ا�ستفز  الذي  العمل  يكون  اأن  يجب  كما 
ال�ستفزاز، ما يجعل اجلاين عاجًزا عن َكْبح ِجَماِح نف�سه الغا�سبة، ومن ثَمَّ فاإن جمرد 
حديث املجني عليه ب�سوت مرتفع مع اجلاين، اأو توجيه كالٍم لِذع اإليه، اأو الإم�ساك به، 
ل يمَُعدُّ من َقِبيل اخلطورة)31)، ويعود تقدير هذا الأمر اإلى �سلطة القا�سي الذي يتعنيَّ عليه 
ْته)31). تقدير ن�سيب فعل املجني عليه يف �سوء الظروف والأو�ساع التي �سبقته اأو عا�رَشَ
َد على ذلك ال�رشط احلكُم الق�سائي ال�سادر من املحكمة العامة يف اململكة  واأَكَّ
َعى عليه وهو يف حالة  ظ املدَّ رياتمُها يف تلفُّ �ص جممُ العربية ال�سعودية يف ق�سية تتلخَّ
بزوجته  اخلا�ص  امللف  ت�سليم  رف�سها  نتيجة  ِعية  املمُدَّ فة  املوظَّ على  �سديد  غ�سب 
ِعيَة  املمُدَّ من  ثمة خطاأ  كان  واإن  احلكم«...  ت�سبيب  �سبب، وحيث جاء يف  دون 
َعى عليه- فيتقدم للجهة املخت�سة بذلك لل�سكاوى... وكان  عي -اأي املمُدَّ كما تَدَّ
اأي خطاأ  ر�سمية يف  �سكاوى  تقدمي  النظامية يف ذلك؛ من  الطرق  اتباع  الأَْولَ��ى 
)28) ال�سعيـــد، كامـــل، �سرح الأحـــكام العامة يف قانون العقوبـــات، 1432هــــ/2011م، ط3، دار الثقافة للن�سر 

والتوزيع، الأردن، �س568، العوجي، النظرية العامة للجرمية، مرجع �سابق، �س345.
)29) ح�سني، العتداء على احلياة يف الت�سريعات اجلنائية العربية، مرجع �سابق، �س190.

)30) ال�سراج، �سرح قانون العقوبات الق�سم العام، مرجع �سابق، �س175، احللبي، حممد علي ال�سامل، �سرح 
قانون العقوبات الق�سم العام، 1997م، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، الأردن، �س547.

)31) ح�سنـــي، �ســـرح قانون العقوبات الق�ســـم العام، مرجع �سابق، �س1101، ال�ســـراج، �سرح قانون العقوبات 
الق�سم العام، مرجع �سابق، �س175.
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ظ الإن�سان ويخاِلف بذلك الأنظمة...«)32). ي�سدر من اأي موظف، ل اأن يتلفَّ
لزم  �رشط  عليه  املجني  من  حمق  غري  عمل  �سدور  اأن  ذلك  من  ويت�سح 

لعتبار حالة ال�ستفزاز قائمة.

المطلب الثاني: فقدان السيطرة على النفس بسبب االستفزاز
م ِقَبل املجني عليه وهو حتت  يتطلب هذا ال�رشط اأن ياأتي اجلاين الفعَل املَُجرَّ

تاأثري �سورِة الغ�سب املتولِّدة عن اعتداء املجني عليه.
ويق�سد بالغ�سب غليانمُ َدِم القلب طلًبا لدفع املمُوؤِْذي عند خ�سية وقوعه، اأو 
طلًبا لالنتقام ممن ح�سل له منه الأذى بعد وقوعه، ويرتتَّب على الغ�سب دفع 
َمة، كالعدوان على النف�ص، اأو ال�رشب، ونحوه،  رَّ َ �ساحبه اإلى ارتكاب اأفعال حممُ
النف�ص  علم  يف  والغ�سب  والفح�ص)33)،  والقذف  كال�سب  َمة  رَّ َ حممُ اأقوال  اأو 
انفعاٌل نف�سي �سلبي يكون ا�ستجابًة ملِثرَيات ي�ساحبها تغريات ف�سيولوجية)34)، 
وهو بذلك ل ينفي الإدراك، واإمنا ينتق�ص من الإرادة، فهو يدفع ال�سخ�ص حتت 

وطاأة الغ�سب ال�سديد اإلى ارتكاب اجلرمية)35).
ول بد اأن يوؤدِّي ال�ستفزاز اإلى اختالل قدرة ال�سخ�ص على حتكيم العقل، 
�سدته-  من  الرغم  -على  ال�ستفزاز  كان  فاإذا  الإرادة،  على  �سيطرته  و�سعف 

.(3(( �ْسَتَفزٌّ �َسْيِطًرا على نف�سه، فاإنه ل جمال للقول باأنه ممُ اأبقى اجلاين ممُ
)32) وزارة العـــدل باململكـــة العربيـــة ال�سعودية، جمموعة الأحكام الق�سائية لعـــام 1434هـ، 1436هـ، �سدق 
احلكـــم من حمكمـــة ال�ستئنـــاف برقـــم 34264827 للدعوى رقـــم 34186693 بتاريـــخ 1434/7/10هـ، 

املجلد 15، وزارة العدل، اململكة العربية ال�سعودية، �س159.
)33) ابـــن رجـــب، زيـــن الديـــن عبـــد الرحمن بـــن اأحمـــد، جامع العلـــوم واحلكـــم، 1422هـ، حتقيـــق: �سعيب 

الأرناوؤوط واإبراهيم باج�س، ط7، موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، ج1، �ص369.
)34) ال�سربيني، لطفي، مو�سوعة �سرح امل�سطلحات النف�سية، 2001م، ط1، دار النه�سة العربية، بروت، �س32.
)35) اجلبور، حممد عودة، الو�سيط يف قانون العقوبات الق�سم العام، 2012م، ط1، دار وائل للن�سر، الأردن، �س507.

)36) ح�سني، العتداء على احلياة يف الت�سريعات اجلنائية العربية، مرجع �سابق، �س192.
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واأكد بع�ض فقهاء ال�رشيعة الإ�سالمية على هذا ال�رشط عند اإباحتهم قتل من 
وجد زوجته متلب�سة بالزنا -والتي �سياأتي بيانها يف مو�سعه- حيث علل بع�ص 
الفقهاء اإباحة القتل بال�ستفزاز ال�سديد الذي يمُْفِقدمُ �ساحبه القدرة على التحكم

بت�رشفاته وبالغرية التي �سريته كاملجنون))3).
وُيَعدُّ �رشط فقدان ال�سيطرة نتيجة ال�ستفزاز من الأمور املو�سوعية التي يجب 
اأن تدر�ص بعناية يف كل واقعة على حده فتوزن مبقدارها مع النظر لظروف اجلاين 

وبيئته والأحوال التي اأحاطت به، فهي مرتوكة ل�سلطة القا�سي التقديرية.

المطلب الثالث: التعاُصر الزمني
اأتاه املجني عليه يرتتب عليه وفًقا لل�سخ�ص  اإذا كان العمل غري املحق الذي 
ا،  الطبيعي اإثارة غ�سبه وا�ستفزازه فاإن الفعل املقاِبل له يتعنيَّ اأن يكون حالًّ ومبا�رِشً
اإرادته،  النق�ص من �سيطرة اجلاين على  تاأثري  اأن يكون ارتكاب اجلرمية حتت  اأي 
م خالل فرتة زمنية واحدة ل تف�سل بينهما  رَّ ويقت�سي ذلك اأن يرتكب الفعل املجمُ
ِبه))3)،  َغ�سَ �سورة  من  َر  وحَتَرَّ هدوءه  ا�سرتد  اجلاين  باأن  القول  ح  تمَُرجِّ طويلة  مدة 
يَّ مدة كافية بني فعل ال�ستفزاز وارتكاب اجلرمية يدل على اأن اجلرمية  �سِ ذلك اأن ممُ

مل تمُْرتََكب نتيجة ال�ستفزاز، واإمنا لأ�سباب اأخرى كالنتقام اأو الثاأر.
الزوج  روؤي��ة  م�ساألة  يف  ال�رشط  ذلك  على  الإ�سالمية  ال�رشيعة  فقهاء  واأك��د 
الثالث- حيث ورد يف رد  بيانها يف املبحث  �سياأتي  –والتي  زوجته وهي تزين 

)37) ابـــن ر�ســـد، حممـــد بن اأحمـــد القرطبي، البيان والتح�سيـــل، 1408هــــ/1988م، حتقيق: حممد حجي 
واآخريـــن، ط2، دار الغـــرب الإ�سالمـــي، بـــروت، ج16، �ـــس272، الد�سوقـــي، حممد بن اأحمـــد، حا�سية 
الد�سوقـــي علـــى ال�سرح الكبر، )د.ت(، دار الفكر، بـــروت، ج4، 239، الرملي، حممد بن اأحمد، نهاية 

املحتاج اإلى �سرح املنهاج، 1424هـ/2003م، ط3، دار الكتب العلمية، لبنان، ج8، �ص20-19.
)38) ح�سني، �سرح قانون العقوبات الق�سم العام، مرجع �سابق، �س1101.
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اَح ِبِه َفَلْم  ٌن َف�سَ �سَ ْ َو حممُ اًل َيْزيِن ِباْمَراأَِتِه اأَْو اْمَراأَِة اآَخَر َوهمُ املحتار))3) »لَْو َراأَى َرجمُ
ا  نَا َحلَّ لَهمُ َقْتلمُهمُ...«، كما ورد يف حا�سية الد�سوقي)41) »َواأَمَّ ْب َومْل مَيَْتِنْع َعْن الزِّ َيْهرمُ
وَل َوَجْدته َمَع َزْوَجِتي...«، وورد  ِن َفاإِنَّهمُ يمُقتلمُ ِبِه اإلَّ اأَْن َيقمُ ايِن َغرْيِ املمُْح�سَ َقاِتلمُ الزَّ
اأي�ساً يف املهذب)41) »واإن وجد رجاًل يْزيِن ِباْمَراأَِتِه َومْل ميكنه املنع اإل بالقتل َفَقَتَلهمُ 
مل يجب عليه �سيء فيما بينه وبني اهلل عز وجل...«، كما اأكد على ذلك ابن قدامة 

ا�َص َعَلْيِه...«. ، َفاَل ِق�سَ اًل َيْزيِن ِباْمَراأَِتِه َفَقَتَلهمُ يف املغني)42) »اإَِذا َوَجَد َرجمُ
وي�ستنبط من اأقوال الفقهاء اأن اإباحة القتل مرتبطة ب�رشط ارتكاب الفعالن 
خالل فرتة زمنية واحدة، اأي اأن يكون القتل عند روؤية الرجل زوجته وهي تزين 
اإذا كان الفا�سل الزمني  اأما  يف نطاق زمني واحد كرد فعل على روؤيته للزنا، 
بينهما طويل ما يرجح معه زوال تاأثري غ�سب اجلاين و�سيطرته على اأع�سابه فال 

جمال للقول بتوافر حالة ال�ستفزاز لختالل �رشط التعا�رش الزمني.
يف  اجلزائية  املحكمة  من  ال�سادر  الق�سائي  احلكم  ال�رشط  ذلك  على  ��َد  واأَكَّ
نتيجة  ِعي  املمُدَّ ظ على  بالتلفُّ َعى عليه  املمُدَّ قام  ال�سعودية)43) حينما  العربية  اململكة 
ر حول اأولويته يف الطابور، ما ا�ستفز  ره يف �رشف عالج اأخته، و�سوؤاله املتكرِّ تاأخُّ

ظ عليه، وحيث اإن هذا التلفظ جاء بعد وقوع فعل ال�ستفزاز. َعى عليه فتلفَّ املمُدَّ

)39) ابـــن عابديـــن، حممـــد اأمـــني اأفندي، رد املحتـــار على الـــدر املختـــار، 1412هــــ/1992م، ط2، دار الفكر، 
بريوت، ج4، �ص63.

)40) الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبر، مرجع �سابق، ج4، �ص239.
)41) ال�ســـرازي، اإبراهيـــم بـــن علي ال�سرازي، املهذب يف فقه الإمام ال�سافعـــي، )د.ت(، دار الكتب العلمية، 

لبنان، ج3، �ص262.
)42) ابن قدامة، املغني، مرجع �سابق، ج9، �ص184.

)43) وزارة العدل باململكة العربية ال�سعودية، جمموعة الأحكام الق�سائية لعام 1434هـ، �سدق احلكم من 
حمكمـــة ال�ستئناف برقم 34344965 للدعوى رقم 34395152 بتاريخ 1434/10/29هـ، مرجع �سابق، 

جملد 15، �ص170.
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المبحث الثالث
 أثر االستفزاز على المسؤولية الجنائية 

في الشريعة اإلسالمية

التي  َمة  املمَُحرَّ الأفعال  نتائج  الإن�سان  حتمل  �رشًعا:  اجلنائية  بامل�سوؤولية  يمَُراد 
َمة  ْدِرٌك ملعانيها ونتائجها)44)، فال يكفي اإتيان الأفعال املمَُحرَّ ياأتيها خمتاًرا وهو ممُ
َتَمتًعا بالعقل والإرادة،  ل�ستحقاق مرتكبها العقاب، واإمنا ل بد اأن يكون اجلاين ممُ
فال م�سوؤولية على �سغري؛ لعدم الفهم، ول على جمنون؛ لعدم الإدراك، ول 

كَرٍه؛ لعدم الإرادة والختيار. على ممُ
ال�رشيعة  يف  اجلنائية  امل�سوؤولية  عليها  تقوم  التي  الأ�س�ص  اإجمال  وميكن 

الإ�سالمية يف الآتي)45):
ًما. رَّ َ 1- اأن ياأتي الإن�سان فعاًل حممُ

2- اأن يكون خمتاًرا.
ْدِرًكا. 3- اأن يكون ممُ

اجلرمية،  مرتكب  اجلنائية على  امل�سوؤولية  قت  الأ�س�ص حتقَّ ِجَدْت هذه  ومُ فاإذا 
واإذا انعدم اأحدهما انعدمت امل�سوؤولية تبًعا لها.

اأنواع  معرفة  الأهمية  من  فاإن  اجلنائية  امل�سوؤولية  ال�ستفزاز على  اأثر  ولبيان 
اجلرائم يف ال�رشيعة الإ�سالمية، وهي تنق�سم اإلى نوعني:

َرة من ال�سارع نوًعا ومقداًرا، وهي جرائم الق�سا�ص واحلدود))4). َقدَّ الأول: جرائم ممُ

)44) عودة، الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي مقارًنا بالقانون الو�سعي، مرجع �سابق، �س292.
)45) قتيبة، حممد بهجت، حما�سرات يف الفقه اجلنائي الإ�سالمي، 1407هـ/1987م، دار ال�سباب، القاهرة، �س68.
)46) ال�ساذيل، ح�سن علي، اجلنايات يف الفقه الإ�سالمي، )د.ت(، ط2، دار الكتاب اجلامعي، م�سر، �س14.
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�َص اأمر تقديرها لويل الأمر  َرة من ال�سارع، واإمنا فمُوِّ َقدَّ الثاين: جرائم غري ممُ
ح�سب حالة املمُْجِرم وظروف اجلرمية، وهي جرائم التعزير))4).

رة  املقدَّ اجلرائم  على  ال�ستفزاز  اأثر  املبحث  هذا  يف  �ساأتناول  عليه  وبناًء 
رة، كل يف مطلب م�ستقل. واجلرائم غري املقدَّ

َرة المطلب األول: أثر االستفزاز على الجرائم الُمَقدَّ

أ- القصاص

يمُْعَرف الق�سا�ص �رشًعا باأنه معاقبة اجلاين على جرمية القتل اأو القطع اأو اجلرح 
عمًد ا مبثلها))4)، حيث يمُوؤَْخذ منه بقدر جنايته، فالنف�ص بالنف�ص، والعني بالعني، 
اأو  النف�ص،  اأن يكون على  اإما  بال�سن))4)، والق�سا�ص  بالأنف، وال�سن  والأنف 

فيما دون النف�ص.
وتناَول الفقهاء �رشوط الق�سا�ض، ومنها تلك املتعلِّقة باجلاين، وبنيَّ بع�سهم 

اأثر غ�سب اجلاين فيما يرتكبه من جنايات تمُوِجب الق�سا�ص، اأمُبيِّنمُها فيما يلي:
: املذهب احلنفي اأولاً

تناَول فقهاء احلنفية �رشوط الق�سا�ض املتعلِّقة باجلاين، وتََتَمثَّل يف اأن يكون 
ِطئ)51). ْ ًدا قا�سًدا غري خممُ َتَعمِّ ًفا، اأي عاقاًل بالًغا، وممُ َكلَّ اجلاين ممُ

)47) الزحيلي، وهبة بن م�سطفى، الفقه الإ�سالمي واأدلته، )د.ت(، ط4، دار الفكر، �صورية، ج7، �ص5298، 
بهن�ســـي، اأحمـــد فتحي، مدخل الفقه اجلنائي الإ�سالمي، 1409هــــ/1989م، ط4، دار ال�سروق، بروت 

والقاهرة، �س183.
)48) الزرقا، م�سطفى اأحمد، املدخل الفقهي العام، 1425هـ/2004م، ط2، دار القلم، دم�سق، ج2، �ص679.

)49) اليو�ســـف، عبـــد الرحمـــن بن عبـــد اخلالق، وجـــوب تطبيق احلـــدود ال�سرعية، 1404هــــ/1986م، ط2، 
مكتبة ابن تيمية، الكويت، �س35.

)50) ابـــن جنيـــم، زيـــن الديـــن بن اإبراهيـــم، البحر الرائـــق يف �سرح كنـــز الدقائـــق، )د.ت(، ط2، دار الكتاب 
الإ�سالمي، م�سر، ج8، �ص328.
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اإلى  اإ�سافة  للجاين،  بالن�سبة  ال�رشوط  تلك  اكتمال  اأن  ذلك  من  ويتَّ�سح 
�ِسيََّما  اجلاين،  بغ�سب  اعتداد  دون  الق�سا�ض  لإقامة  يكفي  الأخرى،  ال�رشوط 
ا عند الغ�سب والتي حتمل  واأن احلنفية ذهبوا اإلى اأن العداوة الدينية خ�سو�سً
امل�سلم اإلىقتل الذمي ل تنع الَقَود عليه)51)، فاإذا كان كذلك فاإنه من باب اأولى 

اأن الغ�سب لي�ص له تاأثري يف منع الق�سا�ص.
ا: املذهب املالكي ثانياً

ملن  ا  ق�سا�سً القتَل  واأوجبوا �رشاحًة  للق�سا�ص،  املالكية �رشوًطا  فقهاء  اأَْوَرَد 
َقَتَل عمًدا ولو كان يف حالة غ�سب، وذلك باعتبار اأن الغا�سب لي�ص مبجنون، 

فالقلم عنه غري مرفوع)52)، وِمن ثَمَّ فاإن الغ�سب ل مينع الق�سا�ص.
ا: املذهب ال�سافعي ثالثاً

ا�سرتط فقهاء ال�سافعية �رشوًطا للق�سا�ض، وتَْكُمن ال�رشوط املتعلِّقة باجلاين 
يف اأن يكون بالًغا غري مغلوب على عقله، واملغلوب على عقله من ال�سْكر دون 

غريه)53).
اقت�سار  بناء على  الغ�سب  بحالة  يْعَتدون  ال�سافعية ل  اأن  يت�سح  وبناًء عليه 
على  الغ�سب  غلبة  فاإن  ثَمَّ  وِمن  وحده،  بال�سْكر  عقله  على  املغلوب  مفهوم 

العقل ل تنع من ا�ستيفاء الق�سا�ص.
ا: املذهب احلنبلي رابعاً

اأدرج فقهاء احلنابلة �رشوًطا للق�سا�ص، منها ما يتعلَّق باجلاين، وتتمثل يف اأن 

)51) الكا�ساين، عالء الدين اأبو بكر بن م�سعود، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، 1406هـ/1984م، ط2، 
دار الكتب العلمية، بروت، ج7، �ص237.

)52) ابن ر�سد، البيان والتح�سيل، مرجع �سابق، ج3، �ص150، اخلر�سي، حممد بن عبد اهلل، �سرح خمت�سر 
خليل اخلر�سي، 1317هـ، ط2، املطبعة الكربى الأمرية، م�سر، ج8، �ص7.

)53) ال�سافعي، الأم، مرجع �سابق، ج6، �ص5.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

أثر االستفزاز على المسؤولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية

114

وا �رشاحة على اأن الغ�سبان  دمُ ًفا، واملمَُكلَّف هو البالغ العاقل)54)، واأكَّ َكلَّ يكون ممُ
َكلَّف يف حال غ�سبه مبا ي�سدر منه من قتل نف�ص وغري ذلك)55). ممُ

وبناًء على ما تقدم يتبنيَّ اأن فقهاء ال�رشيعة الإ�سالمية اأجمعوا على اأن الغ�سب 
اأو حتى تخفيفها، يف جرائم الق�سا�ص،  يمُوؤَثِّر على قيام امل�سوؤولية اجلنائية،  ل 
ل  ا للعبد، فالقا�سي ل يتدخَّ وذلك باعتبار اأن هذه اجلرائم احلق فيها يكون خال�سً
وِجَبات الق�سا�ص، بعد مطالبة املجني عليه اأو  اإل بقدر �سئيل للتاأكد من توافمُر ممُ

ورثته، واحلكم به دون اعتباٍر بغ�سب اجلاين.

ب- الحدود

ا هلل تعالى))5). َرة �رشًعا وجبت حقًّ َقدَّ يمُْعَرف احلد �رشًعا باأنه عقوبة ممُ
وميكن اإجمال جرائم احلدود عند الفقهاء يف الآتي: الزنا، والقذف، و�رشب 

ة))5). دَّ اخلمر، وال�رشقة، واحِلَرابة )اأو املمَُحاَربَة اأو قطع الطريق)، والبغي، والرِّ
جماًل  يرتك  اأن  دون  عقوباتها  ال�سارع  فيها  َر  َقدَّ احلدود  جرائم  لأن  ونظًرا 
لجتهاد القا�سي، فاإن ال�ستفزاز ل يكاد يكون له اأي تاأثري يف امل�سوؤولية اجلنائية، 
َرَمهمُ وهي تزين، حيث  اإل يف حالة واحدة، هي م�ساهدة الرجل زوجته اأو حَمْ
)54) الكلـــوذاين، حمفـــوظ بـــن اأحمـــد بـــن احل�سن، الهدايـــة على مذهـــب الإمـــام اأحمد، 1425هــــ/2004م، 
حتقيـــق: عبـــد اللطيف هميـــم وماهر الفحـــل، ط1، موؤ�ص�صة غرا�ص، الكويت، ج1، �ـــس502، البهوتي، 
من�سور بن يون�س بن اإدري�س، الرو�س املربع �سرح زاد امل�ستقنع، )د.ت(، دار املوؤيد، الريا�س، موؤ�س�سة 

الر�صالة، بريوت، ج1، �ص635.
)55) اأبـــو النجـــا، مو�ســـى بن اأحمد بن مو�سى، الإقناع يف فقه الإمـــام اأحمد بن حنبل، )د.ت(، حتقيق: عبد 

اللطيف ال�سبكي، دار املعرفة، بروت، ج4، �ص4.
)56) اجلرجاين، كتاب التعريفات، مرجع �سابق، ج1، �ص83.

)57) ابـــن عابديـــن، رد املحتار على الـــدر املختار، مرجع �سابق، ج4، �ص3، القـــرايف، الذخرة، مرجع �سابق، 
ج12، �ص5، اجلويني، عبد امللك بن عبد اهلل، نهاية املطلب يف دراية املذهب، 1428هـ/2007م، حتقيق: 
عبـــد العظيـــم الديـــب، ط1، دار املنهـــاج، اململكة العربيـــة ال�سعودية، ج17، �ص177، ابـــن قدامة، موفق 
الديـــن عبـــد اهلل اجلماعيلـــي املقد�ســـي، عمدة الفقـــه، 1425هــــ/2004م، حتقيق: اأحمد عـــزوز، املكتبة 

الع�سرية، )د.م(، ج1، �ص135.
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ِدثمُه من ثورة جاحمة  ْ تناَول الفقهاء هذه امل�ساألة بالنظر لب�ساعة جرمية الزنا، وما حتمُ
لدى ال�سخ�ص الطبيعي -اإذا وقع يف ذلك املوقف- تدفعه اإلى ارتكاب جرميٍة 
من غري تََروٍّ ل تََدبر للعواقب، وهذا ميثِّل تطبيًقا وا�سًحا يف اأَْخذ اأحكام ال�رشيعة 

الإ�سالمية بالعتبار حالَة ال�ستفزاز.
وذهب الفقهاء من احلنفية))5)، واملالكية))5)، وال�سافعية)1))، واحلنابلة)1))، اإلى 

َرَمه تزين برجٍل جاز له قتلمُهما، ول يمَُقاد بهما القاتل. اأن َمن َوَجَد امراأته اأو حَمْ
كما اأجاز الفقهاء َقْتَل َمْن راأى رجاًل يزين بامراأة اأجنبية عنه، اأو اأرادها لنف�سه، 

واأمكن اإثباته بالبينة، وذلك من باب دفع ال�سائل)2)).
والزاين والزانية ل يخلو حالهمُ ما من اأمرين:

ًنا، وهنا اأجاز الفقهاء اإباحة قتلهما باعتبار اأن عقوبة  �سَ ْ الأول: اأن يكون حممُ
ْتِلَفٌة للنف�ص، واإن اختلفت  ممُ ن هي الرجم حتى املوت، فهي عقوبة  زنا املمُْح�سَ

ا من جرائم احلدود، واحلدود ل يجوز تاأخريها. كيفية القتل، ولكون الزنا اأي�سً
احلنفية  من  الفقهاء  وهنا ذهب جمهور  ن،  �سَ ْ يكون غري حممُ اأن  الثاين:  اأما 

)58) ابن عابدين، رد املحتار على الدر املختار، مرجع �سابق، ج4، �ص63، الزيلعي، تبيني احلقائق �سرح كنز 
الدقائق، مرجع �سابق، ج3، �ص208.

)59) الد�سوقـــي، حممـــد بـــن اأحمـــد، حا�سيـــة الد�سوقـــي علـــى ال�ســـرح الكبـــر، )د.ت(، دار الفكـــر، بـــروت، 
ج4، �ـــس239، ابـــن فرحـــون، اإبراهيـــم بن علي، تب�ســـرة احلكام يف اأ�ســـول الأق�سية ومناهـــج الأحكام، 

1406هـ/1986م، ط1، مكتبة الكليات الأزهرية، )د.م(، ج2، �ص185.
)60) ال�سافعـــي، الأم، مرجـــع �سابـــق، ج6، �ص32، النـــووي، اأبو زكريا حميي الدين �ســـرف، رو�سة الطالبني 
وعمـــدة املفتـــني، 1412هــــ/1991م، حتقيق: زهر ال�ساوي�ـــس، ط3، املكتب الإ�سالمـــي، بروت ودم�سق 

وعمان، ج10، �ص190.
)61) اأبـــو النجـــا، الإقنـــاع يف فقه الإمام اأحمد، مرجع �سابـــق، ج4، �ص291، ابن قدامة، املغني، مرجع �سابق، 

ج9، �ص184.
)62) الزيلعـــي، تبيـــني احلقائق �سرح كنز الدقائق، مرجع �سابق، ج3، �ص208، الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي 
على ال�سرح الكبر، مرجع �سابق، ج4، �ص357، اجلويني، نهاية املطلب يف دراية املذهب، مرجع �سابق، 

ج13، �ص369-370، ابن قدامة، املغني، مرجع �سابق، ج9، �ص183.
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واملالكية واحلنابلة اإلى اإباحة قتلهما، اإل اأنها م�رشوطة بروؤية الرجل للزنا)3))، فاإن 
قتله يف غري تلك احلالة كان قاتَل َعْمٍد يمَُقادمُ به القاتل اإل اإذا تناَزل اأولياء الدم، 
ن هي اجللد مائة جلدة والتغريب،  وذلك يرجع لكون عقوبة الزاين غري املمُْح�سَ
ْرَمة  اإهدار حمُ اإلى  يوؤدِّي  الإباحة  ع يف  التو�سُّ اأن  اإلى  بالإ�سافة  ولي�ص التالف، 

الدماء والنفو�ص املع�سومة بغري حق.
ن يمُوِجب الق�سا�ص على قاتله؛  اأما ال�سافعية َفرَيَْوَن اأن قتل الزاين غري املمُْح�سَ
ن  لأنه لي�ض على البكر َقْتٌل يف الزنا، ومع ذلك اأجازوا َقْتَلُه ب�رشط اإذا مل يتمكَّ
َمن َوَجَدهمُ يزين بامراأته من َدْفِعه اإل بالقتل، اأما اإذا اندفع بغري القتل وَقَتَلهمُ َوَجَب 

على قاتله الق�سا�ص)4)).
مع  تتواَفق  ِبَبيَِّنة  الإثباَت  القتل  لإباحة  الفقهاء  ي�سرتط  احلالتني  كال  ويف 
مقا�سد ال�رشيعة الإ�سالمية التي جاءت بحفظ النف�ص والن�سل، وجترمي العتداء 
َعاء معايَنة الزنا، والإثبات  عليها عدواناً بغري حق)5))، وحتى ل تمُ�ْسَفَك الدماء بادِّ
يف تلك امل�ساألة يكون اإما باإقرار اأولياء الدم، واإما باأربع �سهادات))))، وال�سهادة 
َرة للزنا، والثانية:  عند احلنابلة على روايتني؛ الأولى: اأربع �سهادات، وهي املقرَّ

�سهادتان باعتبار اأن ال�سهادة هنا على وجود الرجل مع املراأة ولي�ست للزنا)))).

)63) ابن عابدين، رد املحتار على الدر املختار، مرجع �سابق، ج4، �ص63، الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي على ال�سرح 
الكبر، مرجع �سابق، ج4، �ص239، اأبو النجا، الإقناع يف فقه الإمام اأحمد، مرجع �سابق، ج4، �ص290.

)64) ال�سافعـــي، يحيـــى بن اأبي اخلر اليمني، البيـــان يف مذهب الإمام ال�سافعي، 1421هـ/2000م، حتقيق: 
قا�سم النووي، ط1، دار املنهاج، جدة، ج12، �ص77.

)65) ال�ساطبـــي، اإبراهيـــم بن مو�سى، املوافقات، 1997م/1417هـ، حتقيـــق: م�سهور اآل �سلمان، ط1، دار ابن 
عفان، اململكة العربية ال�سعودية، ج2، �ص17 وما بعدها.

)66) ابن عابدين، رد املحتار على الدر املختار، مرجع �سابق، ج4، �ص63، الد�سوقي، حا�سية الد�سوقي على 
ال�سرح الكبر، مرجع �سابق، ج4، �ص239، ال�سافعي، الأم، مرجع �سابق، ج6، �ص32-31.

)67) اأبـــو النجـــا، الإقنـــاع يف فقه الإمام اأحمد، مرجع �سابـــق، ج4، �ص291، ابن قدامة، املغني، مرجع �سابق، 
ج9، �ص184.
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وا�ستند الفقهاء يف قولهم اإلى الأدلَّة التالية:
امراأتي  اأنه قال: قال �سعد بن عبادة: لو راأيتمُ رجاًل مع  1- حديث املغرية 
ه للقتل، فبلغ  ِفٍح، اأي غري �سارب بعر�سه، واإمنا ِبَحدِّ �سْ ل�رشبتمُه بال�سيف غري ممُ
 ، ِة �َسْعٍد؟! َلأَنَا اأَْغرَيمُ ِمْنهمُ ذلك النبيَّ �سلى اهلل عليه و�سلم فقال: »اأَتَْعَجبمُوَن ِمْن َغرْيَ

مُ اأَْغرَيمُ ِمنِّي«)))). َواهللَّ
وجه الدللة: اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ملا بَلَغهمُ حديث �سعد فيما لو َوَجَد 
مع زوجته رجاًل يزين بها مل َيْنَههمُ عن القتل، و�سكوتمُه �سلى اهلل عليه و�سلم اإقراٌر 

ل�سعد على تلك الَغرْيَة وعلى الفعل الناجت عنها.
ى يوًما اإذ اأقبل عليه رجل  2- ق�ساء عمر -ر�سي اهلل عنه- بينما كان يتغدَّ
خ بالدم، فجاء حتى َقَعَد مع عمر، واأقبل جماعة  َلطَّ د ممُ و ومعه �سيف جَمرَّ يَعدمُ
فقال  امراأته.  مع  �ساحبنا  قتل  هذا  اإن  املوؤمنني،  اأمري  يا  فقالوا:  النا�ص،  من 
عمر: ما يقول هوؤلء؟ قال: �رشبتمُ َفِخَذِي امراأتي بال�سيف، فاإن كان بينهما 
اأحد فقد قتلتمُه، فقال لهم عمر: ما يقول الرجل؟ قالوا: �رشب ب�سيفه فقطع 
اإن  للرجل:  عمر  فقال  باثنني،  فقطعه  ل  جمُ الرَّ َو�َسط  فاأ�ساب  امراأته،  َفِخَذِي 

ْد)))). عادوا َفعمُ
اأولياء الدم  باإقرار  القتيل  اأَْهَدَر دم  اأن عمر -ر�سي اهلل عنه-  وجه الدللة: 
من  ْنِكر  ممُ وجود  عدم  اأن  كما  ًفا،  واعرتا  معاينًة  فكانت  الزنا،  واقعة  بحدوث 

ْمِنيًّا. ال�سحابة حلكم عمر كان اإجماًعا �سِ
ِئَل يف رجل وجد على امراأته رجاًل فقتله اأو قتلهما،  3- اأن عليًّا -ر�سي اهلل عنه- �سمُ
)68) البخـــاري، حممـــد اإ�سماعيـــل اجلعفـــي، �سحيح البخـــاري، 1422هـ، حتقيق: حممد زهـــر النا�سر، 
ط1، دار طـــوق النجـــاة، )د.ط(، كتاب احلـــدود، باب من )راأى مع امراأته رجاًل فقتله، ج8، �ص173، 

رقم احلديث )6846).
)69) ابن قدامة، املغني، مرجع �سابق، ج9، �ص184.
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ِته«)1))، اأي: يمَُقادمُ به. مَّ فقال »اأنا اأبو ح�سن، اإن مل َيِجْئ باأربعة �سهداء فليدفعوه ِبرمُ
وجه الدللة: اأن عليًّا -ر�سي اهلل عنه- اأجاب باأن يمُْقَتَل الرجل اإن مل ياأت باأربعة 
�سهداء، و�سكت عن احلكم اإن اأَتَى بهم، فاقت�سى دليل قوله بحمله على عمومه األَّ 
يمُْقَتل اإن اأتى باأربعة �سهداء على معاَينة الزنا، �سواء كان املقتول منهما ِبْكًرا اأو ثَيًِّبا)1)).
4- اأن رجاًل من امل�سلمني خارج غازًيا، واأو�سى باأهله رجاًل، فبلغ الرجَل اأن 
رجاًل يهوديًّا يختلف اإلى امراأته، َفَكَمَن له حتى جاء، فجعل ين�سد... ثم قتله 

ْحٌق َوبمُْعٌد«)2)). ِفَع ذلك اإلى عمر فقال: »�سمُ بال�سيف، َفرمُ
وجه الدللة: اأن عمر -ر�سي اهلل عنه- اأَْهَدَر دم القتيل رغم اأن القاتل لي�ص 

َرِمها. بزوج الزانية ول حَمْ
َرَمه  َقيََّدة بقيد روؤية الرجل زوجَته اأو حَمْ م اأن اإباحة القتل ممُ ويمُ�ْسَتْنَتج مما تقدَّ
وهي تزين، اأي قيام حالة التلب�ص بالزنا، ما يدفعه اإلى قتلها، اأو َقْتل َمن يزين 
بها، اأو قتلهما مًعا، على اأنه ي�سرتط تواُفر ال�رشوط العامة لال�ستفزاز، فاملجني 
عليه اأو عليهما يف تلك اجلرمية اأتيا عماًل غري م�رشوع، وهو الزنا، والزنا املمُْعَترَب 
يف ال�رشيعة الإ�سالمية هو الوطء يف ُقُبل خاٍل عن ِمْلٍك و�ُسْبَهة)3))، وهذا الفعل 
على قدٍر من اخلطورة يعجز معه الرجل غالًبا عن َكْبح ِجَماح غ�سبه دفاًعا عن 
َرًما  عر�سه و�رشفه، فيمُْقِدم ب�سفته زوًجا اأو اأبًا اأو اأًخا اأو ابًنا ونحوه ممن يكون حَمْ
)70) ابـــن اأبـــي �سيبـــة، عبـــد اهلل بن حممـــد العب�سي، امل�سنـــف يف الأحاديـــث والآثار، 1409هــــ، حتقيق: كمال 
احلـــوت، ط1، مكتبـــة الر�ســـد، الريا�س، كتـــاب الديات، باب الرجل يجد مع امراأتـــه رجاًل فيقتله، ج5، 
�ـــس449، رقـــم احلديث )27879(، ال�سنعاين، عبد الرزاق بن همـــام، 1403هـ، امل�سنف، حتقيق: حبيب 
)الأعظمـــي، ط2، املكتـــب الإ�سالمـــي، بروت، كتـــاب العقول، باب الرجل يجد علـــى امراأته رجاًل، ج9، 

�ص633، رقم احلديث )17915).
)71) ابن ر�سد، البيان والتح�سيل، مرجع �سابق، ج16، �ص273.

)72) ابن اأبي �سيبة، امل�سنف يف الأحاديث والآثار، مرجع �سابق، كتاب الديات، باب الرجل يجد مع امراأته 
رجاًل فيقتله، ج5، �ص449، رقم احلديث )27881).

)73) اجلرجاين، التعريفات، مرجع �سابق، �س115.
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للزانية على ارتكاب القتل يف تلك اللحظة، اأما اإذا تراخى الزوج اأو املْحَرم يف 
وقوع اجلناية بحيث زال غ�سبه وا�سرتد هدوءه، ثم اأقدم على القتل بعد فرتة 

ِعًيا بوقوع الزنا فيكون انتقاًما منه ل يمُْعَذر عليه �ساحبه. دَّ ممُ
الذي  بال�ستفزاز  بالزنا  التلب�ص  حالة  يف  القتل  اإباحة  الفقهاء  بع�ص  وَعلَّل 
يمُْفِقدمُ �ساحبه القدرة على التحكم بت�رشفاته، فيمُْقِدم على القتل حتت تاأثري �سورة 
حيث  املنكر،  بتغيري  الآخر  البع�ص  ويمَُعلِّل  و�رشفه)4))،  ه  لِعْر�سِ حمايًة  الغ�سب 

يرون اأن قتل الزنَاة يف حالة الزنا هو تغيري املنكر باليد)5)).
واأرى اأن اعتبار حالة التلب�ص بالزنا من َقِبيل ال�ستفزاز هو الأقرب لطبائع النا�ص، 
حيث اإن الرجل ل ي�ستفزه تلب�ص امراأة اأجنبية عنه بالزنا بقدر ما ي�ستفزه اإذا كانت 
َرَمه، بالإ�سافة اإلى اأن واجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر  الزانية زوجته اأو حَمْ

�َض لها َويل الأمر القيام بهذا الواجب. َمُنوٌط بال�سلطات العامة املخت�سة التي َفوَّ
اجلاين  حالة  اأحكامها  يف  راعت  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اأن  يَتَبنيَّ  عليه  وبناًء 
اأجنبية عنه وهي تزين،  امراأة  اأو حتى  َرِمه،  حَمْ اأو  لزوجته  روؤيته  املمُ�ْسَتَفّز عند 
حيث َدَراأَْت عنه الق�سا�ض رغم قيام اجلرمية وتواُفر �رشوط امل�سوؤولية اجلنائية، 
َيْفَعاَلِن اْلَفاِح�َسَة  َما  َقْد َوَجَدهمُ ويف ذلك قال ابن تيمية -رحمة اهلل-: »اإْن َكاَن 
َلَماِء«))))، اإل اأن ذلك ل َيْعِفي  َوَقَتَلَها َفاَل �َسْيَء َعَلْيِه يِف اْلَباِطِن يِف اأَْظَهِر َقْويَلِ اْلعمُ
اجلاين من التعزير؛ لفتياته على َويِلِّ الأمر وال�سلطات العامة يف اإقامة احلدود، 

)74) ابـــن ر�ســـد، البيـــان والتح�سيل، مرجع �سابق، ج16، �ص272، الد�سوقـــي، حا�سية الد�سوقي على ال�سرح 
الكبر، مرجع �سابق، ج4، 239، الرملي، نهاية املحتاج اإلى �سرح املنهاج، مرجع �سابق، ج8، �ص20-19.

)75) ابـــن عابديـــن، رد املحتـــار علـــى الـــدر املختـــار، مرجع �سابـــق، ج4، �ـــس63، اأبو زهرة، حممـــد، اجلرمية 
والعقوبـــة يف الفقـــه الإ�سالمـــي -اجلرميـــة-، 1998م، دار الفكـــر العربـــي، القاهـــرة، �ـــس387، عـــودة، 

الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي مقارًنا بالقانون الو�سعي، مرجع �سابق، ج1، �ص540.
)76) ابـــن تيميـــة، اأبو العبا�س اأحمد بن عبد احلليم، جمموع الفتـــاوى، 1995م/1416هـ، جممع امللك فهد 

لطباعة امل�سحف ال�سريف، اململكة العربية ال�سعودية، ج34، �ص168.
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واعتدائه على َحقٍّ لي�ص من حقوقه)))).

َرة المطلب الثاني: أثر االستفزاز على الجرائم غير الُمَقدَّ
د به التاأديب على الذنوب التي مل  َرة بالتعزير، ويمُْق�سَ تتمثَّل اجلرائم غري املمَُقدَّ

تمُ�رْشَع فيها احلدود، ويختلف حكمه باختالف حاله وحال فاعله)))).
واجلرائم التعزيرية على اأنواع خمتلفة ومتباِيَنة، فهي ت�سمل كلَّ اأمٍر َمْنِهيٍّ 
الََفة لأمٍر مطلوب، اأو تق�سري عن واجب))))، وبالتايل فاإن التعزير  َ عنه، اأو فيه خممُ
َثِّل اعتداء على حق اهلل  اَرة، �سواء كانت تمُ يكون يف كل جرمية ل َحدَّ فيها ول َكفَّ

تعالى، اأو على حق العبد.
الق�سا�ص  جرائم  يف  القا�سي  �سلطة  من  يََّق  �سَ كان  اإذا  احلكيم  وال�سارع 
واحلدود لتعل ق َحقِّ اهلل تعالى، اأو حلق الأفراد بها، اأو خلطورتها على املجتمع، 
َع من �سلطته يف جرائم التعزير با�ستظهار الظروف والأحوال املحيطة  فاإنه َو�سَّ

باجلرمية، والتي من �ساأنها تخفيف العقوبة على اجلاين، واحلكم بناًء عليها.
وال�ستفزاز يف اجلرائم التعزيرية قد يرتتب عليه تخفيف العقوبة على اجلاين، 
ًرا لرتكاب اجلرمية)1))، فالقا�سي  رَبِّ اإل اأنه ل يمَُعد مانًعا من امل�سوؤولية اجلنائية، ول ممُ

)77) النـــووي، رو�ســـة الطالبني وعمدة املفتـــني، مرجع �سابق، ج10، �ص190، ابـــن فرحون، تب�سرة احلكام 
يف اأ�ســـول الأق�سيـــة ومناهج الأحكام، مرجع �سابـــق، ج2، �ص158، عودة، الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي 
مقارًنـــا بالقانون الو�سعي، مرجـــع �سابق، ج1، �ص539، املجايل، عبد احلميد اإبراهيم، القتل حلماية 
ال�ســـرف ودفـــع العـــار يف ال�سريعـــة الإ�سالميـــة والقانـــون الأردين، 2000م، جملـــة موؤتـــة للبحـــوث 

والدرا�سات، املجلد اخلام�س ع�سر، العدد الأول، �س184.
)78) املـــاوردي، علـــي بن حممد الب�ســـري، الأحكام ال�سلطانية، 1409هــــ/1989م، حتقيق: اأحمد البغدادي، 

ط1، دار ابن قتيبة، الكويت، �س310.
)79) اأبو زهرة، اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي -اجلرمية-، مرجع �سابق، �س91.

)80) عودة، الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي مقارًنا بالقانون الو�سعي، مرجع �سابق، ج1، �ص592.
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َراِعًيا بذلك غ�سبه الذي  مبا له من �سلطة تقديرية له اأن يمَُخفِّف العقوبة على اجلاين ممُ
اأفقده القدرة على التحكم باأقواله اأو اأفعاله، وفًقا ملبداأ التفريد الق�سائي للعقوبة.

وتطبيًقا لذلك جاءت بع�ص الأحكام الق�سائية يف اجلرائم التعزيرية ال�سادرة 
اجلاين  غ�سب  بالعتبار  الأَْخ��َذ  َدة  وؤَكِّ ممُ ال�سعودية  العربية  اململكة  حماكم  من 

وا�ستفزازه من ِقَبل املجني عليه عند تقريرها للعقوبة.
َفة يف مركز �سحي خا�ّص  َوظَّ ممُ ال�سادر يف ق�سية �سب و�ستم  ومن ذلك احلكم 
َعى عليه الأول، ما  اأثناء تاأديتها عملها ب�سبب رف�سها اإعطاء امللف الطبي لزوجة املمُدَّ
َعى عليها الثانية- تبكي، فغ�سب غ�سًبا �سديًدا، فقام  ى اإلى خروج زوجته -املمُدَّ اأدَّ
َعى عليه الأول بثماِن جلدات،  ِب�َسبِّ املوظفة و�ستمها، وحيث ق�سى احلكم ِبَجْلد املمُدَّ
د عليه بعدم العودة ملثل ما بََدَر منه، اآِخَذًة يف اعتبارها غ�سب اجلاين)1)). واأخذ التعهُّ
ِده يف  اأثناء تواجمُ ِعي  ظ على املمُدَّ ا احلكم ال�سادر يف ق�سية �َسبِّ وتلفُّ واأي�سً
َعى عليه بالتلفظ عليه باألفاظ بذيئة؛ لكرثة  حمل اإ�سالح الإطارات، حيث قام املمُدَّ
َعى عليه باأنه �رشيع الغ�سب، وي�سدر منه  ِعي يف املحاكم، ودفع املمُدَّ دعاوى املمُدَّ
ما ل يرت�سيه، ولديه ا�سطراب وجداين، وحيث ق�سى احلكم بجلده ع�رشين 
�ْسَتِنَدًة يف  جلدة، واأْخذ التعهد عليه بلزوم ال�ستقامة، وعدم العودة ملا بََدَر منه ممُ

ذلك حالة الغ�سب التي اعرتت اجلاين)2)).
مُ من هاتني الق�سيتني اأن املحكمة ق�ست بتخفيف العقوبة على اجلاين دون  وَيَتَبنيَّ
يًَّة من العقاب، وا�ستندت يف ذلك اإلى حالة الغ�سب وال�ستفزاز التي  لِّ اإعفائه كمُ

َتَواِفق مع اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية. اأَْفَقَدْتهمُ ال�سيطرة على اأقواله، وهو بذلك ممُ
)81) وزارة العـــدل باململكـــة العربية ال�سعودية، جمموعة الأحكام الق�سائية لعام 1434هـ، �سدق احلكم من حمكمة 
ال�ستئناف برقم 34264827 للدعوى رقم 34186693 بتاريخ 1434/7/10هـ، مرجع �سابق، املجلد 15، �ص159.
)82) وزارة العــــدل باململكــــة العربيــــة ال�سعودية، جمموعة الأحكام الق�سائية لعــــام 1434هـ، �سدق احلكم من حمكمة 
ال�ستئناف برقم 34246763 للدعوى رقم 34246763 بتاريخ 1434/6/20هـ، مرجع �سابق، جملد 15، �ص227.
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المبحث الرابع
 أثر االستفزاز على المسؤولية الجنائية 

في القوانين الوضعية

َرة  ْرتَِكِب اجلرمية العقوبَة املقرَّ ا ا�ستحقاقمُ ممُ يمَُرادمُ بامل�سوؤولية اجلنائية يف القانون اأَنهَّ
ْدَرة  القمُ بالإدراك  د  ويمُْق�سَ والإرادة،  الإدراك  توافمُر  اأ�سا�ص  على  تقوم  لها)3))، وهي 
القدرة  هذه  وتن�رشف  عليها)4))،  املرتتبة  الآثار  وتََوقع  الأفعال،  َماِهيَّة  َفْهم  على 
َفْهم ماهية الفعل  َفْهم ماهية الفعل وما يرتتب عليه من نتائج، ولي�ص املراد بها  اإلى 
ْفرَتَ�ص)5))،  ممُ بالأنظمة والقوانني اجلزائية  العلم  اإذ  له؛  القانوين  التكييف  من حيث 

ه ويعاِقب عليه. ممُ فالإن�سان يمُ�ْساأَل عن فعله ولو مل يعلم اأن القانون يمَُجرِّ
 ، ة اإلى عمل معنيَّ د بها قدرة الإن�سان على توجيه اإرادته احلمُرَّ اأما الإرادة فيمُْق�سَ
اأو المتناع عنه))))، وبتوافمُر الإدراك والإرادة تتحقق امل�سوؤولية اجلنائية، وبنق�ص 
ي�ستوِجب تخفيَف  ما  لها،  تبًعا  امل�سوؤولية  تنعدم  اأو  تنقمُ�ص  اأحدهما  انعدام  اأو 

العقوبة اأو نَْفيَها.
ت عليه القوانني  ونظًرا ملا يمُْحِدثمُه ال�ستفزاز من نق�ٍص يف اإرادة اجلاين فقد نَ�سَّ
والبحريني،  والكويتي،  والإماراتي،  واللبناين،  امل�رشي،  كالقانون  العربية، 
)83) ال�سيفى، الأحكام العامة يف النظام اجلنائي يف ال�سريعة الإ�سالمية والقانون، مرجع �سابق، �س439.
)84) ح�سني، �سرح قانون العقوبات الق�سم العام، مرجع �سابق، �س661، ال�سيفى، الأحكام العامة يف النظام 

اجلنائي يف ال�سريعة الإ�سالمية والقانون، مرجع �سابق، �س450.
)85) ح�سنـــي، �ســـرح قانـــون العقوبـــات الق�ســـم العـــام، مرجـــع �سابـــق، �ـــس661-662، �سالـــح، اإبراهيـــم علي، 
امل�سوؤوليـــة اجلنائيـــة لالأ�سخا�س املعنوية، )د.ت(، دار املعارف، م�سر، �ـــس31، القهوجي، �سرح قانون 
العقوبـــات الق�ســـم العـــام، مرجع �سابق، �س328، جنم، حممد �سبحي، قانـــون العقوبات الق�سم العام، 

1423هـ/2012م، ط4، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، الأردن، �س264.
)86) القهوجي، �سرح قانون العقوبات الق�سم العام، مرجع �سابق، �س329.
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ًفا للعقوبة، ويف حالت خا�سة  فِّ َ والعماين، والأردين، باعتباره عذًرا قانونيًّا خممُ
ال�سارع على  َدها  َحدَّ َفة هي حالت  املمَُخفِّ القانونية  لها، والأعذار  ْعِفًيا  ممُ يكون 
رة للجرمية اإلى اأقل  �سبيل احل�رش، يلتزم فيها القا�سي باأن يمَُخفِّف العقوبة املقرَّ

من احلد الأدنى، وذلك َوْفَق ما ن�ص عليه القانون)))).
َفة تختلف عن الظروف الق�سائية  واأود الإ�سارة اإلى اأن الأعذار القانونية املمَُخفِّ
َفة التي يكون التخفيف فيها  َفة، اأو ما يطلق عليها بالأ�سباب التقديرية املمَُخفِّ املمَُخفِّ
الأعذار  بها، بخالف  بالأخذ  ْلَزم  ممُ فهي جوازية غري  القا�سي،  لتقدير  مرتوًكا 
ب على القا�سي الأْخذمُ بها عند اإ�سدار حكمه))))، وبذلك  َيَتَوجَّ القانونية التي 
َفة  فاإن ال�ستفزاز يمَُعدُّ و�سيلة للتفريد الت�رشيعي، بينما الظروف الق�سائية املمَُخفِّ

فاإنها تمَُعدُّ و�سيلة للتفريد الق�سائي)))).
اأو الإعفاء عنها  اأ�سباب تخفيف العقوبة     ويرجع اعتبار ال�ستفزاز �سبًبا من 
ها للجرائم  رمُ يف كثري من القوانني اإلى اأن ال�سارع عند تقديره للعقوبة التي يمَُقرِّ
قد يكون -اإزاء حالت خا�سة- اأ�سد مِمَّا ينبغي، الأمر الذي ل يجعلها مالئمة 
َعت القواعد التي تَْكفمُل حتقيق هذه  �سِ َها الأدنى، لذلك ومُ ولو نمُِزَل بها اإلى َحدِّ
ق  َقِّ املالءمة من خالل تكني القا�سي من النزول بالعقوبة دون ذلك احلد لكي حتمُ

العقوبةمُ اأغرا�سها)1)).
)87) ال�سعيـــد، �ســـرح الأحـــكام العامـــة يف قانون العقوبات، مرجـــع �سابق، �س568، اأبـــو عفيفة، طالل، �سرح 

قانون العقوبات الق�سم العام، 1433هـ/2012م، ط1، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، الأردن، �س501.
)88) ال�سواربـــي، عبـــد احلميـــد، الظـــروف امل�ســـددة واملخففـــة للعقـــاب، 1986م، دار املطبوعـــات اجلامعيـــة، 
الإ�سكندريـــة، �ـــس34، اإبراهيـــم، اأكـــرم ن�ساأت، القواعد العامـــة يف قانون العقوبات املقـــارن، 1998م، ط1، 
)د.ن)، )د.م)، �ص348، احلديثي؛ والزعبي، �سرح قانون العقوبات الق�سم العام، مرجع �سابق، �س342.

)89) اإبراهيم، القواعد العامة يف قانون العقوبات املقارن، مرجع �سابق، �س348.
)90) ح�سنـــي، �ســـرح قانـــون العقوبـــات الق�ســـم العـــام، مرجع �سابـــق، �س1099، فـــرج، حممد عبـــد اللطيف، 
�ســـرح قانون العقوبات الق�سم العام النظرية العامـــة للعقوبة والتدابر الحرتازية، 2012م، مطابع 

ال�سرطة للطباعة والن�سر والتوزيع، )د.م(، �س173.
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اإعفاوؤه منها  اأو  ويرتتب على توافمُر ال�ستفزاز تخفيفمُ العقوبة على اجلاين 
وجوبًا بحكم القانون اأو بتقدير القا�سي، والتخفيف يكون اإما بعقوبة اأََخّف يف 
َرة لها يف القانون، واإما اأن يكون بعقوبة من ذات الطبيعة  طبيعتها من تلك املمَُقرَّ

لكنها اأدنى يف املقدار الذي و�سعه القانون)1)).
ا  ا اأو عذًرا خا�سًّ ْذًرا عامًّ وعذر ال�ستفزاز يف القوانني الو�سعية قد يكون عمُ
ال�ستفزاز على  اأثر  �ساأتناَول  اجلنائية، وعليه  الت�رشيعات  تن�ص عليه  ما  ح�سب 
ا، ويف حال اعتباره  ْذًرا قانونيًّا عامًّ امل�سوؤولية اجلنائية يف حال اعتبار ال�ستفزاز عمُ

ا، كلٌّ يف مطلب م�ستقل. ْذًرا قانونيًّا خا�سًّ عمُ

المطلب األول: االستفزاز كُعْذٍر قانوني عام
ا، وهو ما يعني  ًفا عامًّ فِّ َ اأَْدَرَجْت بع�ص القوانني ال�ستفزاز باعتباره عذًرا خممُ
اأنه ي�سمل جميع اجلرائم اأو اأغلبها الواردة يف قانون العقوبات، دون اأن يقت�رش 
ْذر  عمُ من  ي�ستفيد  اجلاين  اأن  عليه  ترتَّب  ي  الذي  الأمر  بعينها)2))،  جرمية  على 
َفة التي  ْلَزٌم بالأخذ بالعقوبة املمَُخفَّ ال�ستفزاز مهما كانت جرميته، واأن القا�سي ممُ

وبًا بخطاأ. ن�ص عليها القانون، واإل كان حكمه َم�سمُ
قانون  ا  عامًّ ًفا  فِّ َ خممُ ��ْذًرا  عمُ ال�ستفزاز  اعتربت  التي  العربية  القوانني  ومن 

)91) ح�سنـــي، �ســـرح قانـــون العقوبـــات الق�سم العام، مرجـــع �سابق، �ـــس1086، عبد املنعـــم، النظرية العامة 
لقانون العقوبات، مرجع �سابق، �س650.

)92) احللبي، �سرح قانون العقوبات الق�سم العام، مرجع �سابق، �س544، اإبراهيم، القواعد العامة يف قانون 
العقوبات املقارن، مرجع �سابق، �س348، القهوجي، �سرح قانون العقوبات الق�سم العام، مرجع �سابق، 
�ـــس809، اأبو عفيفة، �ســـرح قانون العقوبات الق�سم العام، مرجع �سابق، �س503، احلديثي؛ والزعبي، 
�ســـرح قانـــون العقوبـــات الق�سم العام، مرجع �سابق، �س342، فرج، �سرح قانـــون العقوبات الق�سم العام 

النظرية العامة للعقوبة والتدابر الحرتازية، مرجع �سابق، �س175.
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العقوبات الإماراتي)3))، حيث ن�ص يف املادة )))) على اأنه »يمَُعد من الأعذار 
ا�ستفزاز خطري  على  بناء  اأو  �رشيرة،  لبواعث غري  اجلرمية  ارتكاب  َفة...  املمَُخفِّ
�سدر من املجني عليه بغري حق«، كما ن�ص قانون العقوبات البحريني)4)) على 
ذلك العذر يف املادة )1)) بقوله: »مع مراعاة احلالت التي نَ�صَّ عليها القانون 
فة... ارتكاب اجلرمية لبواعث اأو غايات �رشيفة، اأو بناء  يمَُعد من الأعذار املمَُخفِّ
قانون  ن�ص  وكذلك  حق«،  بغري  عليه  املجني  من  �سدر  خطري  ا�ستفزاز  على 
اجلزاء العماين)5)) يف الفقرة )2) من املادة )111) على اأنه »ي�ستفيد من العذر 
املمَُخفَّف... 2- من كان عند ارتكابه اجلرمية يف �سورة غ�سب �سديد ناجت عن 
ا قانون  عمل غري حمق، وعلى جانب من اخلطورة اأَتَاهمُ املجني عليه«، ونَ�صَّ اأي�سً
العقوبات الأردين)))) يف املادة )))) على اأنه »ي�ستفيد من العذر املمَُخفِّف فاعلمُ 
اجلرمية الذي اأقدم عليها ِب�سورة غ�سب �سديد ناجت عن عمل غري حمق وعلى 
جانب من اخلطورة اأتاه املجني عليه«، اأما قانون العقوبات اللبناين)))) فقد ن�ص 
على عذر ال�ستفزاز يف املادة )252) بقوله: »ي�ستفيد من العذر املمَُخفِّف فاعلمُ 
اجلرمية الذي اأقدم عليها ب�سورة غ�سب �سديد ناجت عن عمل غري حمق وعلى 

جانب من اخلطورة اأتاه املجني عليه«.
م يتبنيَّ اأن القانون الإماراتي والبحريني والعماين والأردين  وبناًء على ما تََقدَّ
َفة للعقوبة حيث و�سع من  املمَُخفِّ القانونية  واللبناين اعترب ال�ستفزاز من الأعذار 
النطاق املو�سوعي بالأخذ بال�ستفزاز لي�سمل جميع اجلرائم، كما و�سع من النطاق 

)93) قانون العقوبات الإماراتي ال�سادر بالقانون رقم )3( بتاريخ 1408/4/17هـ املوافق 1987/12/8م.
)94) قانون العقوبات البحريني ال�سادر بالقانون رقم )15( بتاريخ 1396/3/19هـ املوافق 1976/3/20م.
)95) قانون اجلزاء العماين ال�سادر مبر�سوم �سلطاين رقم )74/7( بتاريخ 1394/1/23هـ املوافق 1974/2/16م.

)96) قانون العقوبات الأردين ال�سادر بالقانون رقم )16( بتاريخ 1379/10/14هـ املوافق 1960/4/10م.
)97) قانون العقوبات اللبناين ال�سادر باملر�سوم ال�سرتاعي رقم )340( بتاريخ 1362/2/24هـ املوافق 1943/3/1م.
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توافمُر ال�ستفزاز  اأنَّ  تقييد، ول يعني ذلك  الأفراد دون  لي�سمل جميع  ال�سخ�سي 
يمُِبيحمُ ارتكاب اجلرائم اأو يمُْعِفي مرتكبها من العقاب، فاجلاين يظل م�سوؤوًل جنائيًّا 
عن اأفعاله اإل اأن م�سوؤوليته تكون ناق�سة، وهذا النق�ص يوؤدِّي اإلى تخفيف العقوبة 
على اجلاين، على اأنه يجب اأن تتواَفر يف الواقعة ال�رشوط العامة لال�ستفزاز من 
لإحداث  اخلطورة  من  قدر  على  عليه  املجني  من  حمق  غري  عمل  �سدور  حيث 
ال�ستفزاز، ما يدفع اجلاين اإلى ارتكاب اجلرمية يف احلال حتت تاأثري �سورة الغ�سب.
�سورة  اأن  يف  القوانني  تلك  يف  ًفا  فِّ َ خممُ ع��ذًرا  ال�ستفزاز  اعتبار  ِعلَّة  ن  وتَْكممُ
الغ�سب اجلاحمة التي تْنَتاب مرتكب اجلرمية تمُْنِق�ص من �سيطرته على اإرادته، فتغدو 
اإرادًة مندفعة، وهذا من �ساأنه اأن ينق�ص من �سالحيته للم�سوؤولية اجلنائية، بالإ�سافة 
ْرِميَّة نتيجة ال�ستفزاز يمَُعد اأقل خطورة  ْعَف �سيطرة اجلاين على اإرادته اجلمُ اإلى اأن �سَ
َفت العقوبة عنه)))). فِّ م بها، لذلك خمُ َتَحكِّ ه اإرادته اإلى ارتكاب اجلرمية وهو ممُ ممن َوجَّ
القانون،  بحكم  وجوبًا  العقوبة  تخفيف  ال�ستفزاز  حتقق  على  ويرتتب 
وين�رشف هذا التخفيف اإلى العقوبة الأ�سلية))))، وميتد بال�رشورة اإلى العقوبة 
اأما العقوبة التكميلية  اأو الفرعية)111)؛ لكونها مرتبطة بالعقوبة الأ�سلية،  التبعية 
ولي�ص  ذاتها  باجلرمية  مرتبطة  لكونها  عامة؛  كقاعدة  تتاأثَّر  فال  الإ�سافية)111)  اأو 

بالعقوبة، فال تتغري اأحكامها بال�ستفزاز)112).

)98) ح�سني، �سرح قانون العقوبات الق�سم العام، مرجع �سابق، �س1099.
)99) يق�سد بالعقوبة الأ�سلية، العقوبة املقررة اأ�ساًل للجرمية والتي يتحقق بها معنى اجلزاء املقابل للجرمية.
)100) يق�سد بالعقوبة التبعية، العقوبة التي تلحق بالعقوبة الأ�سلية بقوة القانون دون حاجة للحكم بها.
)101) يق�سد بالعقوبة التكميلية، العقوبة التي تلحق بالعقوبة الأ�سلية اإل اأنها ل توقع اإل بحكم ق�سائي.

)102) اإبراهيـــم، القواعـــد العامة يف قانون العقوبات املقارن، مرجع �سابق، �س352، القهوجي، �سرح قانون 
العقوبـــات الق�ســـم العـــام، مرجع �سابـــق، �س810، فـــرج، �سرح قانـــون العقوبات الق�سم العـــام النظرية 
العامـــة للعقوبـــة والتدابر الحرتازيـــة، مرجع �سابق، �س176، عبد املنعـــم، النظرية العامة لقانون 

العقوبات، مرجع �سابق، �س653.
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ة يف تخفيف العقوبة  وقد اأَْدَرَجت القوانني الآِخَذة بال�ستفزاز �سوابط عامَّ
معينة،  جرمية  يف  للتخفيف  اأخرى  �سوابط  ع  تمُو�سَ مل  حال  يف  تطبيقها  يتعنيَّ 
العامة يف  التخفيف  �سوابط  على  الإماراتي  العقوبات  قانون  ن�ص  ذلك  ويف 
فِّف يف جناية عقوبتها  َ ْذٌر خممُ جرائم اجلنايات يف املادة )))) بقوله: »اإذا توفَّر عمُ
اإلى احلب�ص الذي ل  اأو  اأو املوؤقَّت،  اإلى ال�سجن املوؤبَّد  الإعدام نزلت العقوبة 
اإلى  نزلت  املوؤقَّت  اأو  املوؤبَّد  ال�سجن  عقوبتها  كانت  فاإن  �سنة،  عن  مدته  تَِقل 
عقوبة احلب�ص الذي ل َيِقل عن ثالثة اأ�سهر، وذلك كله ما مل ين�ص القانون على 
ْنَحة  خالفه«، اأما جرائم اجلمَُنح فقد تناولتها املادة )))) بقولها: »اإذا تََوفَّر يف اجلمُ

فِّف كان التخفيف على الوجه الآتي: َ عذر خممُ
اأ- اإذا كان للعقوبة حدٌّ اأدنى خا�ص فال تتقيد به املحكمة يف تقدير العقوبة.

باإحدى  املحكمة  حكمت  مًعا  والغرامة  احلب�ص  العقوبة  كانت  واإذا  ب- 
العقوبتني فقط.

للمحكمة  اأدنى خا�ص جاز  بحد  املقيَّد  العقوبة احلب�ص غري  واإذا كانت  ج- 
احلكم بالغرامة بدًل منه«.

ويف املقابل بنيَّ قانون العقوبات البحريني �سوابط التخفيف يف املادة )1)) 
عقوبتها  جناية  يف  فِّف  َ خممُ ْذٌر  عمُ تواَفر  »اإذا  بقوله:  جناية  اجلرمية  كانت  حال  يف 
الإعدام نزلت العقوبة اإلى ال�سجن املوؤقَّت، اأو احلب�ص ملدة �سنة على الأقل، فاإن 
ما مل  وذلك  ْنَحة،  اجلمُ اإلى عقوبة  نزلت  املوؤقَّت  اأو  املوؤبَّد  ال�سجن  كانت عقوبتها 
ْنَحة فاإنه يعمل بن�ص املادة )3))  ين�ص القانون على خالفه«، اأما اإذا كانت اجلرمية جمُ

ْذٌر كان التخفيف على الوجه الآتي: ْنَحة عمُ التي ن�ست على اأنه »اإذا تواَفر يف اجلمُ
اإذا كان للعقوبة حد اأدنى خا�ص فال يتقيَّد به القا�سي يف تقدير العقوبة.
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واإذا كانت العقوبة حب�ًسا وغرامة مًعا حكم القا�سي باإحدى العقوبتني فقط.
احلكم  للقا�سي  جاز  خا�ص  اأدنى  بحد  مقيَّد  غري  حب�ًسا  العقوبة  كانت  واإذا 

بالغرامة بدًل منه«.
اأما قانون اجلزاء العماين فقد تناَول �سوابط التخفيف يف املادة ))11) بقوله: 

»... اأما العذر املمَُخفِّف فيوؤدِّي اإلى تخفيف العقوبة على الوجه الآتي:
�ص العقوبة اإلى  اإذا كان الفعل جناية تمُوِجب الإعدام اأو ال�سجن املطَلق تمَُخفَّ
ال�سجن املوؤقَّت �سنة على الأقل، واإذا كان الفعل يوؤلِّف اإحدى اجلنايات الأخرى 
ْنَحة  �ص العقوبة اإلى ال�سجن من �ستة اأ�سهر اإلى �سنتني، واإذا كان الفعل جمُ تمَُخفَّ
�ص العقوبة من ع�رشة اأيام اإلى �ستة اأ�سهر، اأو الغرامة حتى خم�سة ريالت،  تمَُخفَّ
الغرامة  من  الأدن��ى  احلد  اإلى  العقوبة  تخفي�ص  اأمكن  قباحة  الفعل  كان  واإذا 

املن�سو�ص عليها قانونًا«.
التخفيف  املادة )))) على �سوابط  الأردين يف  العقوبات  قانون  كما ن�ص 

فِّف: َ بقوله: »عندما ين�ص القانون على عذر خممُ
اإذا كان الفعل جناية تمُوِجب الإعدام اأو الأ�سغال ال�ساقَّة املمُوؤَبََدة اأو العتقال 

لَت العقوبة اإلى احلب�ص �سنة على الأقل. وِّ املمُوؤَبَّد حمُ
اأ�سهر  اإحدى اجلنايات الأخرى كان احلب�ص من �ستة  يمُوؤَلِّف  واإذا كان الفعل 

اإلى �سنتني.
الغرامة  اأو  اأ�سهر،  �ستة  احلب�ص  العقوبة  تتجاوز  فال  ْنَحة  جمُ الفعل  كان  واإذا 

خم�سة وع�رشين ديناًرا«.
ا على �سوابط التخفيف قانون العقوبات اللبناين مبوجب املادة  اأي�سً ون�ص 

فِّف: َ )251) بقوله: »عندما ين�ص القانون على عذر خممُ
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اإذا كان الفعل جناية تمُوِجب الإعدام اأو الأ�سغال ال�ساقة املوؤبَّدة اأو العتقال 
لَت العقوبة اإلى احلب�ص �سنة على الأقل، و�سبع �سنوات على الأكرث. وِّ املوؤبَّد حمُ

اأ�سهر  اإحدى اجلنايات الأخرى كان احلب�ص من �ستة  واإذا كان الفعل يوؤلِّف 
اإلى خم�ص �سنوات.

َاِوز العقوبة �ستة اأ�سهر. ْنَحة فال جتمُ واإذا كان الفعل جمُ
واإذا كان الفعل خمالَفة اأمكن القا�سي تخفيف العقوبة اإلى ن�سف الغرامة 

التكديرية«.
ا  عامًّ عذًرا  ال�ستفزاز  جعلت  التي  القوانني  اأن  يتبنيَّ  م  تقدَّ ما  على  وبناًء 
ْيَها  َحدَّ بني  العقوبة  اختيار  يف  تقديرية  �سلطة  للقا�سي  تركت  للعقوبة  ًفا  فِّ َ خممُ
زهما، اأو الختيار بني عقوبتي احلب�ص والغرامة، وذلك  الأعلى والأدنى دون جتاومُ
َنح  اإلى جنايات وجمُ العقوبات  قوانني  الوارد يف  تق�سيم اجلرائم  بناًء على  كله 

وخمالَفات.
ر اأن يكون ال�ستفزاز يف اأي جرمية فاإن القانون الإماراتي  وَّ وملا كان من املمَُت�سَ
جرائم  على  العقوبة  تخفيف  يف  ال�ستفزاز  اأثر  ق�رش  والأردين  والبحريني 
ل  تمُ�َسكِّ ل  املخالفات  لكون  بالنظر  وذلك  املخالَفات،  ون  د  واجلمَُنح  اجلنايات 
َج�َساَمًة وخطورة مقاَرنًة بغريها من اجلرائم، �ِسيََّما واأن عقوباتها ل تَتَّ�ِسم بال�سدة، 
ع من نطاق تطبيق ال�ستفزاز ِليَ�ْسَمَل  بخالف القانون العماين واللبناين الذي َو�سَّ
اجلنايات واجلنح واملخالفات، اأو ما يمُْطَلق عليه يف القانون العماين بالقباحات.

َق ب�رشوطه املمُْعَترَبَة يف القانون فاإنه لي�ص للقا�سي جتاهل  وال�ستفزاز متى حَتَقَّ
ْلَزٌم باأن  د له، فهو ممُ وجوده، اأو اأن ميتنع عن تطبيقه، اأو اأن يتجاوز املقدار املحدَّ

وبًا بخطاأ. ق من توافمُره، واإل كان حكمه َم�سمُ ي�سري اإليه يف حكمه، ويتحقَّ
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المطلب الثاني: االستفزاز كعذر قانوني خاص
ا، وهو ما يعني  اأَْدَرَجْت بع�ص القوانني ال�ستفزاز باعتباره عذًرا قانونيًّا خا�سًّ
اقت�سار اأَثَِرِه على جرائم معيََّنة ين�ص عليها ال�سارع يف الق�سم اخلا�ص من قانون 

م الأحكام اخلا�سة بكل جرمية على ِحَدة. العقوبات الذي َي�سمُ
والبحريني  الإماراتي  -كالقانون  القوانني  بع�ص  اعتبار  من  الرغم  وعلى 
ت على طبيعته القانونية يف بع�ص  ا اإل اأنها نَ�سَّ والأردين- ال�ستفزاز عذًرا عامًّ
اجلرائم تطبيًقا له، يف حني ذهبت بع�ص القوانني -كالقانون امل�رشي والكويتي- 
َدة مراعاًة حلالة الهياج التي تنتاب اجلاين  دَّ َ اإلى الأخذ بال�ستفزاز يف جرائم حممُ

يف تلك الوقائع.
ْذر قانوين خا�ص يف الآتي: ن ال�ستفزاز كعمُ وَيْكممُ

أواًل: جريمة القتل العمد

اإذا كان  العمد  القتل  العربية ال�ستفزاز كعذر خا�ص يف جرمية  القوانني  تناَولت 
مرتبًطا بحالة التلب�ص بالزنا، حيث نَ�صَّ قانون العقوبات امل�رشي)113) يف املادة ))23) 
�ِسها بالزنا وقتلها يف احلال هي وَمن يزين بها يعاَقب  على اأنه »َمن َفاَجاأَ زوجته حال تََلبُّ
رة يف املادتني 234 و)23«، ويف املقابل ن�ص قانون  باحلب�ص بدًل من العقوبات املقرَّ
�ِسَها بالزنا،  تََلبُّ َفاَجاأَ زوجته حال  اأنه »َمن  اجلزاء الكويتي)114) يف املادة )153) على 
�ِسها مبواقعة رجل لها، وقتلها يف احلال، اأو قتل  ه اأو اأخته حال تََلبُّ اأو َفاَجاأَ ابنته اأو اأمُمَّ
َاِوزمُ ثالث �سنوات،  َمن يزين بها، اأو يواقعها، اأو قتلهما مًعا، يمَُعاَقب باحلب�ص مدة ل جتمُ
َاِوزمُ مائتني وخم�سة وع�رشين ديناًرا، اأو باإحدى هاتني العقوبتني«، كما  وبغرامة ل جتمُ

ن�ص قانون العقوبات الأردين يف املادة )341) على اأنه:
)103) قانون العقوبات امل�سري ال�سادر بالقانون رقم )58( بتاريخ 1356/5/23هـ املوافق 1937/7/31م.

)104) قانون اجلزاء الكويتي ال�سادر بالقانون رقم )16( بتاريخ 1379/12/8هـ املوافق 1960/6/2م.
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»1- ي�ستفيد من العذر املمَُخفِّف َمن فمُوِجَئ بزوجته اأو اإحدى اأ�سوله اأو فروعه 
�ِسها ِبجرمية الزنا، اأو يف فرا�ٍص غري م�رشوع، فقتلها يف احلال،  اأو اأخواته حال تََلبُّ
ى  اأو قتل َمن يزين بها، اأو قتلهما مًعا، اأو اعتدى عليها، اأو عليهما اعتداًء اأَْف�سَ

اإلى موت اأو جرح اأو اإيذاء اأو عاهة دائمة.
�ِسه ِبجرمية  2- وي�ستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فمُوِجئَت بزوجها حال تََلبُّ
الزنا، اأو يف فرا�ٍص غري م�رشوع يف م�سكن الزوجية، فقتلته يف احلال، اأو قتلت 
َمن يزين بها، اأو قتلتهما مًعا، اأو اعتدت عليه اأو عليهما اعتداء اأف�سى اإلى موت 

اأو جرح اأو اإيذاء، اأو عاهة دائمة.
3- ول يجوز ا�ستعمال حق الدفاع ال�رشعي بحق َمن ي�ستفيد من هذا العذر، 

َدة«. ول تمَُطبَّق عليه اأحكام الظروف امل�سدَّ
اأما قانون العقوبات الإماراتي فقد نَ�صَّ على ال�ستفزاز يف جرمية القتل العمد 
يف املادة )334) بقوله: »يمَُعاَقب بال�سجن املوؤقَّت َمن فمُوِجَئ مب�ساهدة زوجته اأو 
ابنته اأو اأخته حال تََلب�ِسها ِبجرمية الزنا فقتلها يف احلال، اأو قتل َمن َيْزيِن بها، اأو 
قتلهما مًعا، ويمَُعاَقب باحلب�ص اإذا اعتدى عليها اأو عليهما اعتداًء اأف�سى اإلى موت 
اأو عاهة. وتمَُعاَقب بال�سجن املوؤقَّت الزوجة التي فمُوِجئَت مب�ساهدة زوجها حال 
�ِسه ِبجرمية الزنا يف م�سكن الزوجية، فقتلته يف احلال، اأو قتلت َمن يزين بها،  تََلبُّ
اأو قتلتهما مًعا، وتعاَقب باحلب�ص اإذا اعتدت عليه اأو عليهما اعتداًء اأف�سى اإلى 
اأو عاهة، ول يجوز ا�ستعمال حق الدفاع ال�رشعي �سد َمن ي�ستفيد من  موت 

هذا العذر«.
بقوله:   (334( املادة  البحريني يف  العقوبات  قانون  ذلك  على  ا  اأي�سً ون�ص 
َتَلبِّ�ًسا بجرمية الزنا فقتله و�رشيكه يف احلال، اأو  »يمَُعاَقب باحلب�ص َمن َفاَجاأَ زوجه ممُ
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اعتدى عليهما اعتداء اأف�سى اإلى موت اأو عاهة. وي�رشي هذا احلكم على َمن 
َفاَجاأَ اأحد اأ�سوله اأو فروعه اأو اأخواته متلب�سة ِبجرمية الزنا، ول يجوز ا�ستعمال 

حق الدفاع ال�رشعي �سد َمن ي�ستفيد من هذا العذر«.
ومن الن�سو�ص ال�سابقة يتبنيَّ اأن تلك القوانني اعتربت القتل يف حالة التلب�ص 
ن ِعلَّة التخفيف يف ال�ستفزاز الذي  َفة للقتل العمد، وتَْكممُ بالزنا من ال�سور املمَُخفِّ
يعاين منه الزوج، اأو الزوجة، اأو الأب، اأو الأخ، اأو البن -ممن له حق ال�ستفادة 
وهو  بالزنا،  التلب�ص  بواقعة  منهم  اأَيٌّ  يمَُفاَجاأ  حينما  قانون-  لكل  وفًقا  العذر  من 
ا�ستفزاز يرجع ل�سورة الغ�سب ال�سديدة التي جتتاح اجلاين نتيجة النَّْيل من كرامته 

و�رشفه، فيندفع من غري تََروٍّ ول تََدبر للعواقب نحو ارتكاب اجلرمية.
ويتطلَّب لإعمال تلك الن�سو�ص -بعد حتقق اأركان جرمية القتل العمد)115)- 

تواُفر ثالثة �رشوط ميكن اإجمالها يف الآتي:
1- �سفة اجلاين

ق يف  ْذر ال�ستفزاز يف جرمية التلب�ص بالزنا يفرت�ص اأن يتحقَّ لال�ستفادة من عمُ
َدْتها الن�سو�ص العقابية، وهذا التحديد هو على �سبيل  اجلاين ال�سفة التي َحدَّ

احل�رش، فال يجوز التو�سع فيه ول القيا�ص عليه مهما بلغت �سلة القرابة.
حق  اإعطاء  على  اأجمعت  العربية  القوانني  اأن  يتبنيَّ  الن�سو�ص  خالل  ومن 
ال�ستفادة من عذر ال�ستفزاز للزوج، اإل اأن القانون امل�رشي َق�رَشَهمُ عليه، وهذا 
ا على الأب والأخ، بل  ة التخفيف تن�سب اأي�سً َر له؛ لكون ِعلَّ رَبِّ فيه اإجحاف ل ممُ
قد يكون ال�رشر الواقع بهم اأكرب من ال�رشر الواقع على الزوج؛ لأن ال�رشع 
)105) تقوم جرمية القتل العمد على ثالثة اأركان هي، الركن الأول، حمل اجلرمية وهو الإن�سان احلي. 
الركـــن الثـــاين، الركـــن املادي ويتمثَّل يف الن�ســـاط الإيجابي اأو ال�سلبي الـــذي ميار�سه الفاعل والذي 
ُيقـــق النتيجـــة الإجرامية املتمثلة يف اإزهـــاق الروح مع وجود رابطة ال�سببيـــة بينهما. الركن الثالث، 

الركن املعنوي ويتخذ يف �سورة الق�سد اجلنائي.
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ل  والأخ  الأب  بينما  بالطالق،  الزوجية  رابطة  من  التحلل  اأو  اللَِّعان  له  اأجاز 
ميكنهم التحلل من رابطة القرابة.

الزوج  جانب  اإلى  اأ�ساف  فقد  والبحريني  والأردين  الكويتي  القانون  اأما 
الإ�سالمية  ال�رشيعة  اأحكام  مع  يَتِّفقمُ  حتديد  وهو  والإخوة،  والفروع  الأ�سول 
َرًما للزانية؛ لكونها من اأقوى العالقات  التي َقيََّدت �سفة اجلاين باأن يكون حَمْ
للزوج  جعله  بل  لالبن،  احلق  هذا  يمُْعِط  مل  الإماراتي  القانون  بينما  واأعمقها، 

والأب والأخ.
فمُوِجئَت  اإذا  ال�ستفزاز  عذر  من  ال�ستفادة  يف  الزوجة  بحق  يتعلَّق  وفيما 
َتَلبِّ�ًسا بالزنا، فقد تبايَنت القوانني ب�ساأنها، حيث اأعطى القانون الأردين  بزوجها ممُ
بينما ذهب كل من  للزوج،  للزوجة كما  العذر  ال�ستفادة من  والإماراتي حق 
القانون امل�رشي والكويتي والبحريني -على غرار اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية- 
اإلى عدم ا�ستفادة الزوجة من هذا العذر، وجتدر الإ�سارة اإلى اأن هذه املفارقة 
الإهانة  ِبرح  �ص  ِ الزوجة حتمُ القانون وغري مقبولة؛ نظًرا لأن  اح  َّ ْنَتَقَدة عند �رشمُ ممُ
وَخْد�ص ال�رشف وق�سوة اخليانة الزوجية يف هذا املوقف تاًما كالزوج، فاحلكمة 
ك هذا الأمر عن طريق ال�سلطة  ي عليهما، اإل اأنه ميكن تدارمُ من التخفيف تَ�رْشِ

التقديرية للقا�سي يف النزول بالعقاب ا�ستناًدا اإلى الظروف الق�سائية))11).
واملرجع يف حتديد �سفة الزوجية، اأو الأ�سول، اأو الفروع، اأو الإخوة، هو 
ارتكاب  وقت  هو  الزوجية  عالقة  بقيام  والعربة  ال�سخ�سية،  الأحوال  قوانني 

)106) ح�سنـــي، جنيـــب، �ســـرح قانـــون العقوبـــات الق�ســـم اخلا�ـــس، 1978م، دار النه�ســـة العربيـــة، القاهرة، 
�ـــس134، عبيـــد، روؤوف، جرائـــم العتداء علـــى الأ�سخا�س والأمـــوال، )د.ت(، ط5، دار الفكر العربي، 
القاهـــرة، �ـــس79، ال�سواربـــي، الظروف امل�سددة واملخففـــة للعقاب، مرجع �سابق، �ـــس37، املر�سفاوى، 
ح�ســـن �ســـادق، قانـــون العقوبات اخلا�ـــس، 1991م، من�ســـاأة املعـــارف، الإ�سكندرية، �ـــس212، اأبو عامر، 

حممد زكي، قانون العقوبات الق�سم اخلا�س، 1989م، ط2، مكتبة ال�سحافة، الإ�سكندرية، �س536.
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مِبمُوَجب عقد �سحيح، فال اعتبار  قائمة  العالقة  اأن تكون  اجلرمية، حيث يجب 
لوقٍت �سابق اأو لحق على ارتكاب العتداء))11)، وبالتايل ل ينطبق العذر على 
اخلطيب اأو املطلِّق طالًقا بائًنا، اأما الطالق الرجعي فال يمُْنِهي الزوجية ما دامت 

املراأة يف العدة.
�س بالزنا 2- املفاجاأة بالتلبُّ

ة التخفيف من العقاب، حيث اإن املفاجاأة هي التي تثري  ِبِعلَّ يرتبط هذا ال�رشط 
ه ال�سيطرة على �سبط ت�رشفاته، فيمُْقِدم على ارتكاب العتداء يف احلال،  ِقدمُ اجلاين وتفمُْ
واملفاجاأة تعني اختالف بني ما كان اجلاين يعتقده يف �ساأن �سلوك املجني عليه، وما 

َتَلبِّ�ًسا بالزنا، فهي اختالف بني العقيدة والواقع))11). ق له حينما �ساَهَده ممُ حَتَقَّ
ق املفاجاأة يف �سورتها الكاملة اإذا كان الزوج واثًقا من اإخال�ص زوجته  وتتحقَّ
الزوج ي�سك  اإذا كان  ا  اأي�سً ق  بالزنا، وتتحقَّ َتَلبِّ�َسًة  ممُ �َساَهَدَها  ثم  �سلوكها،  ونقاء 
ِته ثم �ساهدها متلب�سة بالزنا))11)، اأما اإذا  حَّ يف �سلوك زوجته ومل يكن واثًقا من �سِ
َتَلبِّ�َسًة معه وقتلها رغبًة يف النتقام منها  ًنا ِمن زناها َفَكَمَن لها ل�سبطها ممُ َتيَقِّ كان ممُ
وال�ستفادة من العذر فاإنه ل ي�ستفيد منه؛ لنعدام عن�رش املفاجاأة، فما كان يعتقده 
ق له، وحينئذ يكون قتل عمد)111)، وي�رشي على ذلك مفاجاأة الزوجة يف  هو ما حتقَّ

)107) حم�ســـن، عبـــد العزيز حممد، الأعذار القانونية املخففة من العقـــاب يف الفقه الإ�سالمي والقانون 
الو�سعي، 2013م، دار اجلامعة اجلديدة، الإ�سكندرية، �س137.

)108) ح�سني، العتداء على احلياة يف الت�سريعات اجلنائية العربية، مرجع �سابق، �س170، ال�سعيد، كامل، 
�سرح قانون العقوبات الأردين.. اجلرائم الواقعة على الإن�سان، 1988م، ط1، )د.ن)، الأردن، �ص150.

)109) اأبـــو عامـــر، قانون العقوبات الق�سم اخلا�س، مرجع �سابق، �س538، توين، خالد مو�سى، �سرح قانون 
العقوبـــات الحتادي.. جرائـــم العتداء على الأ�سخا�س، 1434هـ/2013م، ط1، اأكادميية �سرطة دبي، 

الإمارات العربية املتحدة، �س158.
)110) ال�سواربـــي، الظـــروف امل�سددة واملخففـــة للعقاب، مرجع �سابق، �س39، توين، �ســـرح قانون العقوبات 
الحتـــادي.. جرائـــم العتداء على الأ�سخا�س، مرجـــع �سابق، �س158، عبد املنعـــم، �سليمان؛ وثروت، 

جالل، قانون العقوبات اخلا�س، 2016م، دار املطبوعات اجلامعية، الإ�سكندرية، �س102.
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�سلوك زوجها، وكذلك الأب والأخ والبن يف �سلوك ابنته واأخته واأمه.
للقانون امل�رشي والكويتي والأردين والإماراتي  املفاجاأة وفًقا  وُي�ْسرَتَط يف 
الت غري  اأما غري ذلك من ال�سِّ الزنا،  التلب�ص ِبجرمية  اأن تكون يف  والبحريني 
امل�رشوعة فاإنها تخرج عن نطاق تلك الن�سو�ص، غري اأن القانون الأردين انفرد 
هذه  وتتمثَّل  امل�رشوع،  غري  الفرا�ص  هي  الزنا  جانب  اإلى  اأخرى  حالة  باإ�سافة 
يَبة من وجود ات�سال جن�سي ل ترقى اإلى درجة اليقني، ول ت�سل  احلالة يف الرِّ

بحال اإلى التلب�ص بالزنا)111).
ويق�سد بالتلبُّ�ص بالزنا الواردة يف الن�سو�ص هو م�ساهدة الزوج زوجته اأثناء 
ع ل يدع جماًل لل�سك  ارتكاب الزنا -اأي حلظة الت�سال اجلن�سي- اأو كل َو�سْ
يف اأن الزنا قد وقع)112)، على اأن امل�ساهدة يجب اأن تكون ممن له حق ال�ستفادة 
من العذر بنف�سه، فال يكفي اأن يخربه الغري باأنه �َساَهَد املجني عليها متلبِّ�سة بالزنا، 
وذلك باعتبار اأن ال�ستفزاز الذي يربِّر قيام العذر ل يتواَفر اإل بتحقق هذا ال�رشط.
الزوج  م�ساهدة  تتطلَّب  القوانني ل  اأن  اآنًفا  املذكورة  الن�سو�ص  من  ويتبنيَّ 
، على خالف القوانني  اأو الأب اأو الأخ اأو البن التلب�ص بالزنا يف مكان معنيَّ
التي اأعطت للزوجة حق ال�ستفادة من العذر، حيث ا�سرتط القانون الإماراتي 
به مكان  بالزنا يف م�سكن الزوجية، ويق�سد  والأردين م�ساهدة الزوج متلبِّ�ًسا 

تة)113). الإقامة امل�سرتكة للزوجني، �سواء كان ب�سفة دائمة اأو موؤقَّ

)111) اجلبور، حممد عودة، اجلرائم الواقعة على الأ�سخا�س، 2012م، ط2، دار وائل للن�سر، الأردن، �س221-
222، ال�سعيد، �سرح قانون العقوبات الأردين.. اجلرائم الواقعة على الإن�سان، مرجع �سابق، �س145.

)112) ال�سواربـــي، الظروف امل�سددة واملخففة للعقـــاب، مرجع �سابق، �س41، اإيهاب، عبد املطلب، املو�سوعة 
احلديثـــة يف �ســـرح قانـــون اجلزاء الكويتـــي، 2015م، املركز القومـــي لالإ�سدارات القانونيـــة، القاهرة، 
ج2، �ـــس403، �ســـامل، عبد املهيمن بكر، الو�سيـــط يف �سرح قانون اجلزاء الكويتي، 1982م، ط2، جامعة 

الكويت، الكويت، �ص160.
)113) اجلبور، اجلرائم الواقعة على الأ�سخا�س، مرجع �سابق، �س225.
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3- ارتكاب جناية العتداء يف احلال
نف�ض  يف  اأي  احل��ال،  يف  العتداء  يكون  اأن  العذر  من  لال�ستفادة  ي�سرتط 
ول  اللحظة التي ي�ساهد فيها اجلاين املجني عليه يف حالة التلب�ص بالزنا، ول َيحمُ
ي مدة ي�سرية من حتقق املفاجاأة لبحث اجلاين عن اأداة  دون تواُفر هذا ال�رشط ُم�سِ
اأو �سالح لتنفيذ جرميته، طاملا اأنه واقع حتت وطاأة الثورة النف�سية)114)، اأما اإذا مل 
يِّ فرتة بحيث هداأت نف�سه وا�سرتد قدرته على  �سِ يرتكب اجلاين ِفْعَلهمُ اإل بعد ممُ

حتكمه باأفعاله فاإنه ل ي�ستفيد من العذر؛ لنتفاء �رشط التعا�رُش الزمني.
والعتداء وفًقا للقانون امل�رشي والكويتي يتخذ �سورة جناية القتل، اإل اأنه 
ي اإلى املوت، وميتد من باب اأَولَى اإذا كان العتداء  ميتد لي�سمل ال�رشب املمُْف�سِ
ْنَحة جرح اأو �رشب  ى اإلى عاهة م�ستدمية، اأما العتداء ِبجمُ ٍب اأَْف�سَ بجناية �رَشْ
لكون  والكويتي  امل�رشي  القانون  اجلمَُنح يف  اإلى جرائم  ميتد  ال�ستفزاز ل  فاإن 

عقوباتها منخف�سة)115).
َد �رشاحة نوع العتداء،  اأما القانون الأردين والإماراتي والبحريني فقد َحدَّ
ي اإلى املوت اأو عاهة، وزاد  وذلك باأن يكون يف �سورة القتل اأو العتداء املمُْف�سِ

القانون الأردين باجلرح والإيذاء.
على اأنه يجب اأن يقع العتداء على َمن تتوافر فيهم ال�سفة ح�سب ما ورد 
يف ن�ص التجرمي لكل قانون، فهو اإما اأن يقع على الزوجة اأو الزوج اأو الأخت 

اأو البنت اأو الأم، اأو على َمن يزين بها، اأو عليهما مًعا.

)114) احللبـــي، �ســـرح قانون العقوبـــات الق�سم العام، مرجـــع �سابق، �س552، اإيهـــاب، املو�سوعة احلديثة يف 
�سرح قانون اجلزاء الكويتي، مرجع �سابق، �س404-403.

)115) ح�سنـــي، �ســـرح قانـــون العقوبات الق�سم اخلا�س، مرجع �سابق، �ـــس131، عبيد، جرائم العتداء على 
الأ�سخا�ـــس والأمـــوال، مرجع �سابق، �ـــس79، �سامل، الو�سيط يف �سرح قانـــون اجلزاء الكويتي، مرجع 

�سابق، �س160.
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وبناًء عليه يرتتَّب على توافمُر ال�ستفزاز يف جرمية القتل املرتِب بالتلب�ص بالزنا 
املجني عليها  العقوبة وجوبًا على مرتكبها، �سواء كان العتداء على  تخفيفمُ 
و�رشيكها، اأو اأحدهما، حيث يعاَقب اجلاين وفًقا للقانون امل�رشي باحلب�ص الذي 
ل يقل عن اأربع وع�رشين �ساعة، ول يزيد على ثالث �سنني وفًقا للمادة ))1) 
ي اإلى املوت،  رة يف جرمية القتل الَعْمد، وال�رشب املمُْف�سِ بدًل من العقوبات املقرَّ
على حني يعاَقب اجلاين طبًقا للقانون الكويتي باحلب�ص الذي ل يزيد على ثالث 
اأحدهما،  اأو  ديناًرا،  وع�رشين  وخم�سة  مائتني  على  تزيد  ل  وبغرامة  �سنوات، 
بدًل من الإعدام اأو احلب�ص املوؤبَّد، اأما القانون الأردين فلم َينمُ�صَّ على �سوابط 
معينة اإزاء ارتكاب هذه اجلرمية، وهو ما يعني اإحالَته لل�سوابط العامة لتخفيف 
فيعاِقب  الإماراتي  القانون  اأما  ها،  ِذْكرمُ ال�سابق  املادة ))))  الواردة يف  العقوبة 
اجلاين بال�سجن املوؤقت الذي ل يقل عن ثالث �سنوات، ول يزيد على خم�ص 
ى العتداء اإلى القتل، اأما اإذا اأف�سى العتداء  ع�رشة �سنة وفًقا للمادة )))) اإذا اأدَّ
العقوبة تكون احلب�ص الذي ل يقل عن �سهر ول يزيد  فاإن  اأو عاهة  اإلى موت 
على ثالث �سنوات وفًقا للمادة ))))، ويف املقابل يعاَقب اجلاين وفًقا للقانون 
الذي ل يزيد َحدهمُ الأق�سى على ثالث �سنني ول يقل عن  باحلب�ص  البحريني 
ى العتداء اإلى قتل،  ع�رشة اأيام وفًقا للمادة )54) من قانون العقوبات، �سواء اأدَّ

اأو اأف�سى اإلى موت اأو عاهة.
وقد َح�َسَمْت بع�ص القوانني م�ساألة هامة تتمثَّل حول مدى اأحقيَّة ا�ستعمال 
املجني عليه و�رشيكه حقَّ الدفاع ال�رشعي �سد َمن ي�ستفيد من عذر ال�ستفزاز، 
الزاين  ا�ستفادة  اإلى عدم  والبحريني  والأردين  الإماراتي  القانون  حيث ذهب 
و�رشيكه من حق الدفاع ال�رشعي يف مواجهة َمن ي�ستفيد من هذا العذر، خالًفا 
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للقواعد العامة، اأما القانون امل�رشي والكويتي فقد ذهب اإلى جواز ا�ستعمال 
َفاَجاأَ الزوجمُ زوجته متلبِّ�سة  ا، فلو  حق الدفاع ال�رشعي، وهذا ميثل و�سًعا �ساذًّ
اأمُ  بالزنا واأراد قتلها فقامت ب�رشبه باآلة حادة دفاًعا عن نف�سها ومات فاإن الزوجة ترَْبَ
ا من الزنا؛ لكون الزوج َوْحَدهمُ هو من  من تمُْهَمِة القتل، ثم تتمتع بالرباءة اأي�سً

ي�ستطيع حتريك الدعوى ِقَبَلها))11).

ثانًيا: جريمة القذف والسب

اأدرجت بع�ص القوانني ال�ستفزاَز كعذر خا�ص يف جرمية القذف وال�سب العلني 
وغري العلني، حيث ن�ص قانون العقوبات امل�رشي يف الفقرة ))) من املادة )))3) 
الأفعال  من  فعاًل  ارتكب  من  لُّ  كمُ جنيًها  خم�سني  جتاوز  ل  بغرامة  »يعاَقب  اأنه  على 
الآتية... من اْبَتَدَر اإن�سانًا ب�سبٍّ غري علني«، ويف املقابل ن�ص قانون اجلزاء الكويتي 
يف املادة )212) على اأنه »كل َمن اأَ�ْسَنَد لآخر، بو�سيلة غري علنية، واقعة من الوقائع 
اأن يكون ذلك نتيجة ل�ستفزاز �سابق،  اإليه �َسبًّا، دون  َه  اأو َوجَّ املبيَّنة يف املادة )21، 
بحيث مل يعلم بالواقعة اأو بال�سب �سخ�ص غري املجني عليه، يعاَقب باحلب�ص مدة ل 
َاِوز �سبعة دنانري وخم�سمائة فل�ص، اأو باإحدى هاتني  جتاوز �سهًرا واحًدا، وبغرامة ل جتمُ
اأنه »اإذا كان  املادة )3)3) على  العقوبتني«، كما ن�ص قانون العقوبات الأردين يف 
املعتَدى عليه قد جلب احلقارة لنف�سه بعمله فعاًل غري حمق، اأو قابل ما وقع عليه من 
ي، �ساغ للمحكمة اأن حتط من عقوبة الطرفني، اأو من  َي َفَر�سِ �سِ ْ حقارة مبثلها، اأو ا�ْسرتمُ
تمُ�ْسِقط العقوبة  اأو  عقوبة اأحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقري ثلثها حتى ثلثيها، 
ا قانون العقوبات البحريني يف املادة )))3) على اأنه »يعاَقب  بتمامها«، ون�ص اأي�سً
اإذا  ديناًرا  جتاِوز خم�سني  التي ل  بالغرامة  اأو  اأ�سهر،  �ستة  على  تزيد  ل  مدة  باحلب�ص 

)116) ال�سواربي، الظروف امل�سددة واملخففة للعقاب، مرجع �سابق، �س45.
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وقع القذف اأو ال�سب بطريق التليفون، اأو بدون ا�ستفزاز يف مواجهة املجني عليه، 
َاِوز خم�سني ديناًرا اإذا وقع القذف  وبح�سور غريه، وتكون العقوبة الغرامة التي ل جتمُ

اأو ال�سب بدون ا�ستفزاز يف مواجهة املجني عليه ويف غري ح�سور اأحد«.
اأما قانون العقوبات اللبناين فقد ن�ص يف املادة )5)5) على اأنه »للقا�سي اأن 
يمُْعِفي الفريقني اأو اأحدهما من العقوبة اإذا كان املعتدى عليه قد ت�سبَّب بالقدح 

بعمل غري حمق اأو كان القدح متباَدًل«.
اللفظية، حيث  املدلولت  تباَينت يف  القوانني  اأن  يظهر  م  تقدَّ ما  بناًء على 
وال�سب  القذف  م�سطلح  والبحريني  والكويتي  امل�رشي  القانون  ا�ستخدم 
العلني وال�سب غري العلني، ويقابله م�سطلح الذم والقدح والتحقري يف القانون 

الأردين واللبناين.
فاإن  وكرامته  �رشفه  يف  عليه  املجني  حق  على  تقع  باعتبارها  اجلرائم  وهذه 
ن يف حماية هذا احلق واحلفاظ على مكانته الجتماعية يف  َة التجرمي فيها تَْكممُ ِعلَّ
ِدثَه من اأ�رشار مادية اأو معنوية اإذا اأََخلَّت ثقة املجتمع  ْ املجتمع جتنًبا ملا ميكن اأن حتمُ
به، وما ميكن اأن توؤول اإليه من تبادمُل العتداءات بني اجلاين واملجني عليه، الأمر 

د الأمن العام بال�سطراب. الذي يمَُهدِّ
والقذف اأو الذم يمَُراد به العتداء على �رشف املجني عليه واعتباره، وذلك 
اإ�سناًدا علنيًّا))11)،  اإليه ت�ستوِجب عقابه اأو احتقاره عند اأهل وطنه  باإ�سناد واقعة 

كاأن ي�سند اإلى �سخ�ص اأنه �رشق اأو ارت�سى اأو اختل�ص ونحوه.
ب على واقعة  ويت�سح من التعريف اأن قوام القذف هو الإ�سناد الذي َيْن�سَ
معيَّنة من �ساأنها اأن جتعل املقذوف حمالًّ للعقاب اأو الحتقار، وعلى ذلك فاإن 

)117) جممع اللغة العربية، معجم القانون، مرجع �سابق، �س269.
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جرمية القذف ل تقوم اإل بتحقق ركنني هما))11):
الأول: الركن املادي، وقوامه ثالثة عنا�رش هي:

1- اأن يكون القذف باإ�سناد اأمر معني.
2- اأن يكون من �ساأن الإ�سناد معاقبة امل�سَند اإليه قانونًا اأو احتقاره.

ق بالقول اأو الفعل اأو الكتابة. 3- اأن يكون الإ�سناد عالنية، والعالنية تتحقَّ
اجلرمية  لقيام  يتطلَّب  حيث  اجلنائي،  الق�سد  وهو  املعنوي،  الركن  الثاين: 
ْت ل�ستوجبت عقاب  حَّ َاه اإرادة اجلاين اإلى اإ�سناد عبارات القذف التي لو �سَ اجتِّ

املجني عليه اأو احتقاره عند اأهل وطنه قا�سًدا عالنيتها مع علمه بذلك.
قت اأركان جرمية القذف فاإنه ل عربة بالباعث على ارتكاب اجلرمية  ومتى حتقَّ
اإلى  َعاوؤمُه ب�سحة الواقعة امل�سَندة  اأو �رشيًفا، كما ل ي�سفع للجاين ادِّ خبيًثا كان 
َدْتها القوانني كحالة الدفاع اأمام املحاكم. املجني عليه اإل يف احلالت التي َحدَّ

طُّ من  َاد به كل اإل�ساق لعيب اأو تعبري عمًدا َيحمُ اأما ال�سب العلني اأو الَقْدح فريمُ
قدر ال�سخ�ص نف�سه اأو يخد�ص �سمعته لدى الغري))11)، كاأن يمُ�ْسَند اإلى �سخ�ص اأنه 

ْرتَ�ٍص، اأو الدعاء على الغري باملوت ونحوه. �سارق اأو ممُ
وتقوم جرمية ال�سب العلني على ركنني هما)121):

)118) ال�ســـاذيل، فتـــوح عبـــد اهلل، �ســـرح قانـــون العقوبـــات الق�ســـم اخلا�ـــس، 1994م، دار املطبوعـــات اجلامعيـــة، 
الإ�سكندريـــة، �ـــس753، �سرور، اأحمد فتحـــي، الو�سيط يف قانون العقوبات الق�سم اخلا�س، 1985م، ط3، دار 
النه�سة العربية، القاهرة، �س703، هرجه، م�سطفى جمدي، امل�سكالت العلمية يف جرائم ال�سب والقذف 
والبالغ الكاذب، 1995م، دار حممود للن�سر والتوزيع، م�سر، �س8، ال�سعيد، كامل، �سرح قانون العقوبات.. 

اجلرائم الواقعة على ال�سرف واحلرية، 2002م، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، الأردن، �س16 وما بعدها.
)119) املر�سفاوى، قانون العقوبات اخلا�س، مرجع �سابق، �س679.

)120) اأمني، اأحمد، �سرح قانون العقوبات الأهلي، 1924م، ط2، مطبعة دار الكتب امل�سرية، القاهرة، �س559 وما بعدها، 
ال�ســـاذيل، �ســـرح قانـــون العقوبات الق�سم اخلا�س، مرجع �سابق، �س801 وما بعدهـــا، اإيهاب، املو�سوعة احلديثة يف 
�ســـرح قانـــون اجلـــزاء الكويتـــي، مرجـــع �سابق، ج3، �ـــس330، هرجـــه، امل�سكالت العلميـــة يف جرائم ال�ســـب والقذف 
والبالغ الكاذب، مرجع �سابق، �س77 وما بعدها، احليط، عادل عزام، جرائم الذم والقدح والتحقر املرتكبة عرب 

الو�سائط الإلكرتونية، 1436هـ/2015م، ط2، دار الثقافة للن�سر والتوزيع، الأردن، �س79 وما بعدها.
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الأول: الركن املادي، وقوامه ثالثة عنا�رش هي:
1- اأن يكون ال�سب باإ�سناد عيب معني، اأو توجيه عبارات تَْخِد�ص ال�رشف 

والعتبار.
2- اأن يكون من �ساأن الإ�سناد َخْد�ص �رشف امل�سَند اإليه، اأو اعتباره باأي وجه 

من الوجوه.
3- اأن يكون الإ�سناد عالنية.

ق  تتحقَّ حيث  اجلنائي،  الق�سد  �سورة  يف  ويمُتََّخذ  املعنوي،  الركن  الثاين: 
ن عيًبا معيًَّنا، اأو  اجلرمية بتوجيه اجلاين اإرادته لإ�سناد ال�سب عن علم باأنها تت�سمَّ
اأنها تخد�ص �رشف امل�سَند اإليه، اأو اعتباره بني النا�ص قا�سًدا بذلك عالنيتها، ول 

عربة بالباعث على توافمُر الق�سد اجلنائي.
وبني  معيَّنة  واقعة  اإ�سناد  تتطلَّب  التي  القذف  بني جرمية  التمييز  يظهر  وهنا 
ن خد�ًسا لل�رشف اأو العتبار  ق مبجرد اإ�سناد كل ما يت�سمَّ جرمية ال�سب التي تتحقَّ
ن واقعة معيَّنة، وعلى ذلك فاإن كل قذف يمَُعد �َسبًّا يف ذات الوقت،  دون اأن تت�سمَّ

اأما ال�سب فال يمَُعد قذًفا.
ر الإ�سارة اإلى اأنه يف حال انتفاء العالنية باأن مل يعلم اأحد بواقعة القذف اأو  وجتدمُ
ال�سب غري املجني عليه فاإننا نكون اإزاء جرمية القذف وال�سب غري العلني اأو التحقري 
وهي التي مل ت�ستعمل يف ارتكابها اإحدى و�سائل العالنية)121)، وعلى ذلك فاإن الفارق 
بني اأركان هذه اجلرمية وبني القذف وال�سب العلني اأو القدح هو انتفاء العالنية)122).

)121) جممع اللغة العربية، معجم القانون، مرجع �سابق، �س262.
)122) �ســـرور، الو�سيـــط يف قانـــون العقوبـــات الق�سم اخلا�س، مرجع �سابق، �ـــس747، طميزه، �سرف �سابر، 
جرائم الذم والتحقر عرب الو�سائل الإلكرتونية درا�سة مقارنة )ر�سالة ماج�ستر(، 2016م، جامعة 
ال�ســـرق الأو�ســـط، الأردن، �ـــس49، ال�سعيـــد، �سرح قانـــون العقوبـــات.. اجلرائم الواقعـــة على ال�سرف 

واحلرية، مرجع �سابق، �س164.
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غري  وال�سب  القذف  جرمية  يف  ا�سرتَطا  والكويتي  امل�رشي  القانون  اأن  غري 
العلني توافمُر البتدار، وهو ما يعني انتفاء ال�ستفزاز من ِقَبل املجني عليه، اأي 
اأن يكون مرتكب القذف اأو ال�سب قد باَدَر بتوجيه عبارات القذف وال�سب اإلى 
اإليه  العبارات  بتوجيه تلك  ه  ا�ستفزَّ اأن يكون هذا الأخري قد  املجني عليه دون 
اأول)123)، اإل اأن القانون امل�رشي َقيََّد البتدار على ال�سب َوْحَدهمُ دون القذف، 

بخالف القانون الكويتي.
وبناء على الن�سو�ص املذكورة اآنًفا يظهر اأن ال�ستفزاز يمَُعد عذًرا يف جرائم 
، اإل اأن القانون امل�رشي ق�رش ال�ستفادة من ال�ستفزاز على  القذف وال�سبِّ
جرمية ال�سب غري العلني، يف حني اأن القانون الكويتي ق�رشه على جرميتي 
َع من  َو�سَّ فقد  البحريني والأردين  القانون  اأما  العلني،  وال�سب غري  القذف 
وغري  العلني  وال�سب  القذف  جرائم  يف  وذل��ك  ال�ستفزاز،  اعتبار  نطاق 
العلني، اأو ما يطَلق عليه يف القانون الأردين جرائم الذم والقدح والتحقري، 
القدح  جرمية  على  ال�ستفزاز  من  ال�ستفادة  ق�رش  فقد  اللبناين  القانون  اأما 

وحدها.
األَّ تتجاَوز نتيجة ال�ستفزاز يف القذف وال�سب  ويف كل الأحوال ي�سرتط 
دة يف القانون، فلو كان الرد على ال�ستفزاز وفًقا للقانون امل�رشي  النتيجة املحدَّ
واجبة  تكون  العلني  وال�سب  القذف  اأحكام  فاإن  علنيًّا  �سبًّا  اأو  قذًفا  والكويتي 

التطبيق.
ويرتتب على توافمُر ال�ستفزاز يف تلك اجلرائم عدم م�ساءلة اجلاين جنائيًّا، 

)123) ال�ساذيل، �سرح قانون العقوبات الق�سم اخلا�س، مرجع �سابق، �س811، املر�سفاوى، قانون العقوبات 
اخلا�ـــس، مرجـــع �سابق، �ـــس684، اإيهاب، املو�سوعة احلديثـــة يف �سرح قانون اجلـــزاء الكويتي، مرجع 

�سابق، ج3، �ص362.
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اإل اأن ذلك مقيَّد ب�رشطني هما)124):
ًها اإلى �سخ�ص مرتِكب القذف  َوجَّ الأول: اأن يكون ال�ستفزاز مبا�رًشا، اأي ممُ
اأو ال�سب، و�سادًرا عن ال�سخ�ص الذي وقع عليه القذف اأو ال�سب، فاإذا ا�ستفز 
َمر ب�سبِّ زيد، فاإن جرمية ال�سب تقوم يف حق  َمر َفَردَّ بكر �سديقمُ عمُ زيد خ�سَمه عمُ

ًها اإليه. َوجَّ زيد باعتبار اأن ال�ستفزاز مل يكن ممُ
الثاين: اأن يرتكب القذف اأو ال�سب حتت تاأثري ال�ستفزاز، ول يعني ذلك اأن 
يكون �سادًرا عقب ال�ستفزاز مبا�رشة، واإمنا يعني األَّ تكون قد م�ست فرتة زمنية 
كافية لإزالة اأثر التهيج من نف�ص مرتِكب القذف اأو ال�سب، وتقدير ذلك يعود 

ملحكمة املو�سوع.
ويرتتَّب على توافمُر ال�ستفزاز يف جرائم القذف وال�سب وفق النطاق الذي 
تبايَنت يف اعتباره  اأن القوانني  اإل  اإعفاء اجلاين من العقاب،  َدْته القوانني  حدَّ
اأو ظرًفا ق�سائيًّا يخ�سع ل�سلطة  القانون،  قانونيًّا ي�ستوِجب تطبيقه بحكم  عذًرا 
اإلى اعتباره عذًرا  القانون امل�رشي والكويتي والبحريني  القا�سي، حيث اجته 
القانون  اجته  حني  يف  به،  بالأخذ  ْلَزٌم  ممُ فالقا�سي  العقاب،  من  ْعِفًيا  ممُ قانونيًّا 
اأن  الأردين  القانون  اأجاز  حيث  ق�سائيًّا،  ظرًفا  اعتباره  اإلى  واللبناين  الأردين 
�َص العقوبة بالن�سبة للطرفني اأو اأحدهما، اأو اأن ت�سق العقوبة عنهما، اأما يف  تمُخفَّ

القانون اللبناين فقد اأجاز للقا�سي اإعفاء كال الطرفني اأو اأحدهما.

)124) �ســـرور، الو�سيـــط يف قانـــون العقوبات الق�ســـم اخلا�س، مرجع �سابق، �ـــس748، ال�ساذيل، �سرح قانون 
العقوبـــات الق�سم اخلا�س، مرجـــع �سابق، �س812، اأمني، �سرح قانون العقوبات الأهلي، مرجع �سابق، 
�ـــس568-569، اإيهـــاب، املو�سوعة احلديثة يف �سرح قانون اجلزاء الكويتي، مرجع �سابق، ج3، �ص362-
363، ال�سعيد، �سرح قانون العقوبات.. اجلرائم الواقعة على ال�سرف واحلرية، مرجع �سابق، �س168.
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الخاتمة

تناَولت الدرا�سة اأثر ال�ستفزاز على امل�سوؤولية اجلنائية يف ال�رشيعة الإ�سالمية 
والقوانني الو�سعية يف اأربعة مباحث، اأبرزت من خاللها مفهوم ال�ستفزاز وتييزه 

عما يت�سابه به من حالت، كالباعث ال�رشيف، والدفاع ال�رشعي، واجلنون.
واأثر  قائمة،  ال�ستفزاز  حالة  لعتبار  العامة  ال�رشوط  الدرا�سة  نت  ت�سمَّ كما 
رة وفًقا لأنواع  رة وغري املقدَّ ال�ستفزاز على امل�سوؤولية اجلنائية يف اجلرائم املقدَّ
اأثر ال�ستفزاز على امل�سوؤولية  اجلرائم يف ال�رشيعة الإ�سالمية، وبَيََّنت الدرا�سة 

اجلنائية وفًقا لقوانني العقوبات يف بع�ص الدول العربية.

النتائج:

لت اإلى عدد من النتائج، اأهمها: تاأ�سي�ًسا على كل ما ورد يف الدرا�سة تو�سَّ
1- مل َيِرد يف موؤلفات فقهاء ال�رشيعة الإ�سالمية مفهوم ال�ستفزاز، اإل اأنهم 

َرَمهمُ وهي تزين. وا عنه يف م�ساألة روؤية الرجل زوجته اأو حَمْ َعَرفمُوهمُ وتكلَّممُ
اإليها  اَف  يمُ�سَ اأن  لكل جرمية، وميكن  ت�سلح  عامة  لال�ستفزاز �رشوًطا  اأن   -2

�رشوط خا�سة تتعلَّق ِبجرمية معينة.
وؤَثًِّرا على  3- اأن ال�رشيعة الإ�سالمية كاأ�سٍل عامٍّ ل تعترب ال�ستفزاز عاماًل ممُ
امل�سوؤولية اجلنائية يف جرائم الق�سا�ص واحلدود لتعلق حق اهلل تعالى بها اأو حق 
اجلاين  حالة  راعت  ذلك  مع  اأنها  اإل  املجتمع،  اأمن  على  وخلطورتها  الأف��راد، 
َدَراأَْت عنه الق�سا�ص  َرِمِه وهي تزين، حيث  اأو حَمْ املمُ�ْسَتَفزِّ عند روؤيته لزوجته 

رغم توافمُر اأركان امل�سوؤولية اجلنائية.
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4- اأن ال�ستفزاز يف اجلرائم التعزيرية ميكن اأن يوؤثِّر على امل�سوؤولية اجلنائية 
بتقدير القا�سي، فيمَُخفِّف العقوبة على اجلاين دون اأن يعفيه منها.

اعتباره  تبايَنْت يف  اأنها  اإل  ال�ستفزاز،  بعذر  ت  اأََقرَّ القوانني  اأن معظم   -5
ا يف جرائم  ا ي�سمل جميع اأو اأغلب اجلرائم، اأو يف اعتباره عذًرا خا�سًّ ْذًرا عامًّ عمُ

دة. حمدَّ
َق�رَشَ حق ال�ستفادة من عذر ال�ستفزاز يف جرمية  القانون امل�رشي  اأن   -(
التلب�ص بالزنا على الزوج وحَده، بخالف اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية والقانون 

الكويتي والإماراتي والأردين والبحريني.
)- اأن ال�ستفزاز يف جرمية القتل املرتبط بالتلب�ص بالزنا يرتتَّب عليه تخفيف 
والأردين  والكويتي  امل�رشي  للقانون  وفًقا  منها  الإعفاء  دون  وجوبًا  العقوبة 

والإماراتي والبحريني.
)- اأن القانون البحريني والأردين كان الأكرث تو�سًعا يف اعتبار ال�ستفزاز 
يف  عليه  يمُْطَلق  ما  اأو  العلني،  وغري  العلني  وال�سب  القذف  جرائم  يف  عذًرا 

القانون الأردين جرائم الذم والقدح والتحقري.
)- اأن القوانني تباَينت يف اعتبار ال�ستفزاز املقرِتن بجرائم القذف وال�سب 
عذًرا قانونيًّا معفًيا من العقاب بحكم القانون، اأو ظرًفا ق�سائيًّا يخ�سع ل�سلطة 

القا�سي.
11- اأن ال�سيا�سة اجلنائية يف ال�رشيعة الإ�سالمية جاءت متواِزنة تالِئم جميع 
ع من نطاق العتبار بال�ستفزاز لكل اجلرائم -كالقانون  الظروف، فهي مل تو�سِّ
نطاق  يف  ت�سيِّقه  ومل  واللبناين-  والأردين  والعماين  والبحريني  الإماراتي 

حم�سور -كالقانون امل�رشي والكويتي-.
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التوصيات:

ا  عامًّ قانونيًّا  عذًرا  ال�ستفزاز  اعتبار  يف  التو�سع  بعدم  الباحثة  ي  تمُو�سِ  -1
والبحريني والعماين والأردين  الإماراتي  القانون  يف جميع اجلرائم -كما يف 
ل اجلاين من امل�سوؤولية اجلنائية، و�سياع  واللبناين- حتى ل يكون ذريعة لتن�سُّ

احلقوق وامل�سالح بحجة الغ�سب.
ي الباحثة امل�رشِّع امل�رشي بتعديل املادة ))23) من قانون العقوبات  2- تمُو�سِ
بالزنا على  التلب�ص  ال�ستفزاز يف جرمية  ال�ستفادة من عذر  َق�رَشَْت حق  التي 

الزوج وحده، وذلك ِبَجْعِلَها اأو�سع نطاًقا باإدخال الأب والأخ والبن.
ي الباحثة الق�ساة يف اجلرائم الب�سيطة التي ثبت فيها ال�ستفزاز اأن  3- تمُو�سِ
ة  املخت�سَّ النف�سية والجتماعية  املراكز  اجلاين مع  ل  توا�سمُ العقوبة يف  ت�ستبدل 

لعالج حالت الغ�سب والنفعال ال�سديد.
النف�ص  بعلم  معرفة  على  يكونوا  اأن  ِقنَي  واملمَُحقِّ الق�ساة  الباحثة  ي  تمُو�سِ  -4
من حيث ارتباطه ب�سخ�سية املمُْجِرم؛ لأن هناك من ال�سخ�سيات النفعالية َمن 
العقوبة  تقدير  يتعنيَّ مراعاتها عند  انفعالتها، حيث  ال�سيطرة على  ت�ستطيع  ل 

لعتبارات تتعلق بالعدالة.
النف�سي  الو�سع  لتقييم  نف�سيني  مب�ست�سارين  اجلزائية  املحاكم  دع��م   -5

ْجِرم ورفع نتيجته للقا�سي لتقرير ما يراه منا�سًبا. والنفعايل للممُ

و�سلَّى اهلل و�سلَّم على �سيدنا حممد،،،




