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ABSTRACT 

Permissibility (al-Ibāḥah) is a kind of the Islamic law, which 

gives option to someone to do or not to do something. If something 

is done by someone under this order, no punishment or reward is 

liable. It nullifies the delinquency.  

This paper defines the lexical and technical meanings of 

permissibility as defined by different Islamic scholars like al-

Shāṭibī, al-Āmidī and al-Ghazālī and the conventional law that how 
it removes responsibility of delinquency of an act and makes it 

permissible for person, who does it. Its different kinds and causes 

for permissibility have been discussed. It has general and particular 

kinds. It has also been differentiated from insanity: that when a 

person commits an offense under defective understanding such as 

childhood, mental illness and in sleeping. These conditions remove 

someone’s responsibility and one cannot be prosecuted by both the 
laws. Different rules regarding mistake and ignorance in the case of 

al-Ibāḥah (permissibility) has been discussed in detail.  

There are limitations of al-Ibāḥah and if the limits of al-

Ibāḥah are transgressed, then, the act converts into criminality.  

The author, in this paper, presents a comparative study of the 

Islamic Law and Conventional Law on the issue of al-Ibāḥah. 
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 اسإحابة ف يفاشفاهفاسإلماي 

فتةيعففاسإحابة 
فأااًل:فتةيعففاسإحابة ف يفاشلغ 

اإلباحة يف اللغة هو االظهار، يعين اللزوم، كما يقال باح بسره ائ أظهره،  
اإلباحة وهو اسم مفعول. وجاء يف لسان و البْوح يف معين متعدي، واملباح من 

 املباح ضد املمنوع.وأيضا البوح ظهور الشىء  (1)العرب
مبعين باحة  ساحة الدار ، وايضا مبعين أوسط الدار. وجاء يف  والباحة 

باح بوحا ـ ظهر، باح فالن بالسر أى أظهره ـ فهو بائح، ومبؤوح  (2)املعجم الوسيط
وباح خصمه: صرعه )أباحه( أظهره، أباحه أحله وأطلقه، ويقال أباحه الشيء، 

 استباحه عده مباحا ، وباحة املاء معظمه واجلمع بوح، 
هذه كانت الدالالت اللغوية لإلباحة، وسنرى معىن اإلباحة يف اصطالح  

 الفقهاء إن شاء اهلل تعاىلاألصوليني و 

فءناسإحابة ف يفاصطماحفاشفاهتةيعفففاثوةنً:
واعرتض عليها مث انتهى إىل التعريف نقل اآلمدي عدة تعريفات للمباح  

الذي رآه أقرب إىل الصواب، كما ذكر الشاطيب وابن السبكي، والشوكاين. ونعرض 
 هلذه التعريفات على التوايل.

 واعرتض عليها فهي: (3)اآلمدي أما التعريفات اليت ذكرها 
 املباح هو "ما خري املرء فيه بني فعله وتركه شرعا". اشتةيعففاألال:
 "هو ما استوى جانباه يف عدم الثواب والعقاب". اشتةيعففااشثنين:
"هو ما أعلم فاعله أو دل أنه ال ضرر عليه يف فعله وال تركه وال  اشتةيعففاشثنشث:

 نفع له يف اآلخرة".
ض اآلمدي على هذا التعريف بننه "يري جامع، ألن ذهذا التعريف واعرت  

 خيرج معين التعريف االول وهو اختيار الشخص بني فعله و تركه .
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فقد عّرف املباح بقوله "أن املباح عند الشارع هو  (4)أما اإلمام الشاطيب 
 لرتك".املخرّي فيه بني الفعل والرتك من يري مدح والذم ال على الفعل وال على ا

ذهذا التعريف يتالقي ما اعرتض اآلمدي لتعريف املباح من أنه منقوض  
بصفه الكّفارة والصالة يف أول وقتها ألن قوله من يري مدح والذم ال على الفعل 
وال على الرتك خيرج الواجب جبميع أقسامه ألن الواجب من حيث هو واجب ميدح 

 فاعله ويذم تاركه.
املباح بننه "فعل املكّلف الذي يستوي فعله وتركه"  (5)وعرف صدر الشريعة 

استواء الفعل والرتك يف نظر الشارع بنن حيكم  (6)واملراد باالستواء كما يقول الشارح
 بذلك صرحيا أو داللة.

وأما تعريف اإلباحة عند ابن سبكي الشافعي فهي "عبارة عن اقتضاء  
يكون املباح ما دل خطاب  اخلطاب التخيري بني فعل الشيء وتركه"، ومن هنا

 الشارع املتعلق بفعل املكلف على التخيري بني فعله وتركه.
وهذا التعريف يعرتض عليه ـ مثل التعريف الذي نقله اآلمدي أّواًل وهو  

 دخول الواجب املخري، والواجب املؤقت بوقت موسع.
خيري يستعمل الغزايل لفظ اجلواز كمرادف لإلباحة ألن اجلواز عنده هو الت 

 .(7) بني الفعل والرتك.
فاسإحابة ف يفاشانون فاشنعة 

فألنسفاسإحابة :
يشتمل قانون العقوبات على نصوص. وقصدها حفظ مصاحل معتربة جلميع األفراد. 
وقد ترتكب اجلرمية يف احوال ال جيوز او ال ميكن معها تطبيق نص التجرمي؛ ألنه ال 

فرضاء اجملىن عليه سبب من أسباب . حلاحيصل النتيجة املقصودة. وهو حفظ مص
اإلباحة إذا كان من شننه التصرف يف احلق املعتدي عليه. فبديهى أن تطبيق نص 

 .(8)التجرمي على املعتدي ال حيقق مصلحة. ومثال ذلك إتالف املال برضاء صاحبه
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فهناك نص جيرم الفعل ونص لظروف أو مالبسات خاصة ترتبط بالواقعة  
ل هلا الشكل اخلارجي للجرمية، جيعل هذه الواقعة مشروعة يف نظر اجلنائية اليت يكتم

 املشرع، هذه املالبسات والظروف هي ما يطلق عليه أسباب اإلباحة.
وذهب رأي إىل ارتباط علة التجرمي وعلة اإلباحة، علة التجرمي هي حفظ  

 باالعتداء. حقا كون الي ذا  اجرمي، علة الت تنتفي تهاوعل حقوق أو مصاحل
فتن ةنشفهفةفا
حالة جيعل الشارع أفعال اجلرح جرما حلفظ احلق يف سالمة  هذه يفاألوىل:  -أ

اجلسم ولكنه يبيح أعمال اجلراحة الطبية ألهنا حتمي سالمة اجلسم ومن مث 
 ال يوجد اعتداء على احلق املراد محايته فتتعني اإلباحة.

، إذا ثبت أن الفعل وإن كان ينتج اعتداء على حالةهذه يف و الثانيه:   -ب
حق معني فهو يصون حقًا أوىل بالرعاية فالتشريع يبيح الدفاع الشرعي 

 ألنعن النفس أو املال تقديرًا منه  دفاع يف أحوال خاصا ذكر يفبالقتل 
 .(9) املعتدى عليه يف الدفاع أجدر بالرعاية من حق املعتدي رقحق

 تةيعففاسإحابة :
حاالت انتفاء الركن الشرعي بناء على قيود واردة على البعض اإلباحة بنهنا "يعرف 

 .(10)"نطاق نص التجرمي تستبعد منه بعض األفعال
عنوي، مادي، كن مأركان: ركن ثالثة وأساس هذا الرأي قيام اجلرمية على  

وهو تقسيم  (11)شرعي، ويقصد ذهذا الركن األخري الصفة يري املشروعة للفعلكن ر و 
م بالقياس إىل نص جيرم هذا و كحمللفعل أو  ةالفعل هو صف ممنوعيةمنتقد ألن 

الفعل وليس من املنطقي أن يكون النص الذي خيلق اجلرمية ركنا يف اجلرمية اليت 
خيلقها، كما يعيب هذا التقسيم أنه طاملا اعترب نص التجرمي ركنا يف اجلرمية فإنه 

به ومن املسلم أن اجلهل بقانون العقوبات ال ينفى  جيب أن يكون الفاعل عاملا
 .(12)القصد اجلنائي
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أما التشريعات العربية فتتفق يف النص على: ممارسة احلق، أداء الواجب،  
الدفاع الشرعي، ومنها ما يضيف إىل هذه األسباب حالة الضرورة، وتشمل اإلكراه 

نون املغريب(، ومنها ما يضيف من القا 82من القانون اللييب،  72املعنوي، )املادة 
( وسوريا 187( ولبنان )املادة 51رضاء اجملىن عليه وهي قوانني السودان )املادة 

 .(13)(39( والكويت )املادة 186)املادة 
ف: يفجيمي فاسإحابة فافكثيةفاملرنركني

ففيه  .فاعلو يكون شريكان أو شريك قد يف جرمية كثري أشخاص قد يشارك  
 .أقوال

أن القاعدة يف حالة تعدد الفاعلني عدم استفادة من مل  (14)البعضويرى  
يتوفر بالنسبة له سبب االباحة الذي توفر بالنسبة لغريه، فلو شارك فرد أبًا اذا كان 
يضرب ابنه لتنديبه وهو حقه فان ذلك الفرد يعاقب ما مل تكن املعاونة برضاء األب 

 ألن التفويض يف استعمال حق التنديب جائز. 
ويستفيد  جائزال عمب اإلباحة جيعل اسبأ جدتو  اذا (15)بينما يرى البعض 

 .الفعل  يف شارك شخصكل   همن
وريم هذا اخلالف يف املبدأ العام فالرأيان يتفقان يف التفرقة بني أسباب  

 الفاعلون و اإلباحة من النوع األول  سبب فلو يكون. لألباحة النسبية و املطلقه
مجيعاً، أما إذا كان السبب نسبيًا فإنه ال يستفيد منه إال  صاحب منه  وااستفاد

مركز معني أو ذو صفة معينة قصد القانون أن يقتصر أثر اإلباحة عليه وحده إال إذا 
أجاز القانون التفويض يف استعمال احلق كما يف حق الدفاع أمام القضاء والتفرقة 

 39مع املادة القانونية  ةتعارضم نتكو بني األسباب النسبية واألسباب املطلقة ال
يوافق ألن أسباب اإلباحة النسبية تعترب من األحوال اخلاصة للفاعل اليت ال  ولكنه

 .(16)يتعدى أثرها إىل يريه من الفاعلني
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واملبدأ العام بالنسبة للشريك أنه يستعري اجرامه من الفاعل األصلي فإذا   
يري معاقب عليه يري أنه جيب التفرقة كان ارتكبه األخري مباحا كان فعل الشريك 

بني توافر السبب املبيح بالنسبة للفاعل وتوافره بالنسبة الشريك، فإذا توافر السبب 
بالنسبة للفاعل وكان السبب مطلقا استفاد منه الشريك، أما إذا كان السبب نسبيا 

إذا كان أنه " , 42 املادة يصرحاستفاد منه الفاعل دون الشريك وهو املستفاد من 
فاعل اجلرمية يري معاقب لسبب من أسباب اإلباحة أو لعدم وجود القصد اجلنائي 
أو ألحوال خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة املنصوص عليها 

 .(17)". قانونا
فاسإحابة فأقسنمفف

 أسباب خاصة. بني أسباب عامة و الفرق -1 
 ذها )النسبية(. متعلقةأسباب  بني أسباب مطلقة و الفرق -2 

فبنيفألبنبفعني فاألبنبفخنص :فاشفيقف-1
، أما أسباب أقسام من اجلرميةجلميع  سباب اإلباحة العامة تتوفر اذن أ 

خاصة فال تتوفر إال يف صورة حدوث اجلنايات احملدودة: فالدفاع الشرعي من  
اع يف اذن حق الدفل توجد شرائطه، افعأ مجيع يزأسباب العامة لإلباحة، حني جي

 .(18) اإلباحة ة منخاصمن أسباب  القضاء
وقد اختلف الرأي يف وضع الدفاع الشرعي بني األسباب العامة أو  

 (19)األسباب اخلاصة وفقا هلذا املعيار املوضوعي فاعتربه البعض سببا عاما لإلباحة
 .(20)بينما عده البعض من األسباب اخلاصة

فألبنبفوسبة :يطلا فافبنيفألبنبفففيقاشف-2
 ، منها  واقد يستفيدالناس  مجيع, ففي حالة األوىل فهنا تطبق القاعدة  

دفاع شرعي فيجوز للمعتدي عليه دفع هذا االعتداء، كما جيوز للغري أن يدفع مثل 
 االعتداء الواقع على اجملىن عليه ويستفيد من توافر سبب اإلباحة.
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أما يف أسباب اإلباحة النسبية فهي تفيد شخصا خاصا معينا ومثال ذالك  
 .(21)استعمال السلطة احلكومية 

واآلن نعرض أسباب اإلباحة بالتفرقة بني اإلباحة األصلية واإلباحة  
 .طارئةال
فاشتمةةزفبنيفاسإحابة فاألصلة فااسإحابة فاشطنرئ :ف-3

ات أن اجلرمية والعقوبة تبنيان على من القواعد اليت يقوم عليها قانون العقوب 
قانون فإذا مل يكن هناك قانون حيرم الفعل فهو مباح ألن األصل يف األشياء 
اإلباحة. وهذه اإلباحة هي اإلباحة األصلية ألن نصوص قانون العقوبات ما هي 
إال قيود على احلرية الفردية. ولكن وجود هذه اإلباحة ال مينع مع ذلك من أن هذا 

 إذا سبب ضرراً فإنه يوجب مسؤولية فاعله املدنية عن التعويض. الفعل
أما اإلباحة الطارئة هي سبب من األسباب اليت نص عليها القانون أو  

اقتضاها نص من نصوصه لفعل جمّرم قانوناً. ففي القتل دفاعًا مثاًل، القتل يف ذاته 
سبب علق به  حبسب نصوص قانون العقوبات له مادة تعاقب عليه إال أن هناك

ونص عليه القانون أو اقتضاه فمحا صفة اجلرمية عنه، وبالتايل حما عن فاعله كل 
 .(22)مسؤولية سواء كانت مدنية أو جنائية

 ويرتتب على هذه التفرقة بعض نتائج هي كما يلي: 
يف حالة اإلباحة األصلية ولو أن الفعل ال يعد جرمية، يري أنه قد ينطوى  -1

ضررًا للغري يلزم من ارتكبه جزاءا وهو التعويض طبقا للمادة على خطن ويسبب 
من القانون املدين املصرى، أما يف حالة جترمي الفعل وتوافر سبب  163القانونية رقم 

من أسباب اإلباحة فال ترتتب مسؤولية من أي نوع ألنه ال ميكن ترتيب مسؤولية 
 .(23)به عن فعل يبيحه القانون وقد ينمر

عدم جترمي الفعل أو اإلباحة األصلية قد ينص القانون على إجراء يف حالة  -2
وقائي ملا يف مسلك مرتكب الفعل أو االمتناع من خطورة إجرامية بينما يف حالة 
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توافر سبب من أسباب اإلباحة فال يتصور اختاذ إجراء وقائي لعدم توافر اخلطورة 
 .(24)اإلجرامية يف مسلك مرتكب الفعل

فاملسؤاشة :فايناوعفبفاسإحابة ألبنبنيفففيقاشف
لشخص االسباب  اليت تكون معر ضة  ,نعرف موانع املسؤولية كما يلي  

ومثال ذلك اجلنون   , اقانون ال اعتبار له نيت الفاعل فيصبحالفعل  الذي يرتكب
 .(25)وصغر السن والسكر يري االختياري وحالة الضروره واإلكراه 

الركن أو املظهر املادي للجرمية، وفيما عدا يتفق النوعان يف أن الفاعل ينيت  
هذا خيتلفان، فاملسؤولية اجلنائية تستلزم توافر عنصرين: الركن املعنوي يف اجلرمية 
واألهلية أو اإلدراك الكايف حلمل املسؤولية، والركن املعنوي بدوره يقتضي توافر 

دا أو اإلمهال يف عنصرين: إرادة النشاط، والقصد اجلنائي يف اجلرائم اليت تقع عم
 اجلرائم اليت ال حتدث عمدا.

وملا كانت موانع املسؤولية تتعلق بإرادة اجلاين وحريته يف االختيار فإهنا  
تكون من طبيعة شخصية بينما ترد أسباب اإلباحة على الركن املادي يف اجلرمية 

رمي فتهدم الصفة األساسية فيها على هذا الفارق أن سبب اإلباحة يعطل نص التج
بينما ال يؤثر مانع املسؤولية على السلطان النص وكل ماله من أثر هو عدم سريان 
النص لفقدان شرط أو أكثر من شروط تطبيقه وبعبارة أخرى قد يتوافر يف حق 
الفاعل عناصر املسؤولية اجلنائية ومع ذلك ال يسنل عن اجلرمية لقيام سبب 

 .(26)إباحة
باب اإلباحة وموانع املسؤولية نتائج هامة وترتتب على هذه التفرقة بني أس 

 ميكن اجيازها فيما يلي:
نتيجة للصفة املوضوعية اليت تتميز ذها أسباب اإلباحة ميتد أثرها إىل كافة  -1

من شارك يف اجلرمية فاعال كان أم شريكا، ألن املسامهة اجلنائية ال تكون إال يف 
من موانع املسؤولية لدى أحد واقعة يري مشروعة، بينما ال حيول توافر مانع 
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املسامهني دون مساءلة باقي املسامهني يف اجلرمية، فيسنل الشريك اللذي  تنعدم 
عنده األهلية ألن عدم األهلية سبب شخصي يؤثر يف مسؤولية من قام به دون 

 .(27)مسئولية باقي الشركاء
ا ال ملا كانت أسباب اإلباحة تزيل عن الفعل وصف اجلرمية فإن توافره -2

عن يري مسؤل يرتب أية مسؤولية جنائية كانت أم مدنية، فالفاعل أو شريكه 
مامينع املسؤولية وإن كان له أثره يف  أما، على الفعلاإلضرار اليت ترتتب  مانض

املسؤولية اجلنائية فيمن قام بالنسبة له املانع فإن باب املسؤولية املدنية يظل 
 .(28)مفتوحاً 

أسباب اإلباحة تزيل الصفة اإلجرامية عن الفعل فال نلخص القول يف أن  
ترتتب مسؤولية جنائية أو مدنية بينما باب املسؤولية املدنية يظل مفتوحا يف موانع 

 املسؤولية.

فبنيفألبنبفاسإحابة فايناوعفاشةانب:ففيقاشف
نعرف عن موانع العقاب اهنا تتوفر فيها مجيع أركان اجلرمية وحكم الشارع   

ـ أن املصلحة املتحققة لتوقيع العقاب نقل من حيث القيم االجتماعية ذلك  خالف
عن املصلحة املتحققة إذا مل يوجب العقاب، فاالصل المتناع  العقاب ال ينتفي 
أحد أركان اجلرمية، وإمنا هي اعتبارات املصلحة العامة اليت حتدد سياسة 

 .(29)العقاب
ع العقاب خالف ال جيب فلذلك يتضح الفرق بني أسباب اإلباحة وموان 

يف احلالني من أن العقاب ال يوقع يف احلالني: فنسباب اإلباحة نافية لركن الشرعي 
للجرمية ولكن موانع العقاب تبقي مجيع أركان اجلرمية ،كل من شارك يف اجلرمية يف 
اسباب االباحة يستفيد من تاثريها ،اذ أن األصل يف موانع العقاب  يستفيد من 

ص اللذي توافرت فيه، باعتبار أن املصلحة االجتماعية اليت يستهدف تنثريها شخ
 .(30)منها امتناع العقاب تتحقق يف الغالب بعدم إيقاعه على شخص معني
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فأةكنمفاجلهلفااشغلطف يفاسإحابة ف
فاجلهلفحابسإحابة :

وبيان ذلك انه قد ينيت شخص أمرًا ، وهو يري أن القانون سيعاقب عليه        
بينما هو جيهل سببا من أسباب اإلباحة. وهذا اجلهل قد يرجع إىل سوء فهم يف 
القانون ، ومثال ذلك الفرد الذي يدفع االعتداء عليه بالقوة ،وهو ال يدري أن 

الذي يقبض على الذي يتلبس باجلرمية، القانون يبيح له الدفاع الشرعي، أو الفرد 
وهو جيهل أن القانون يعطي حق القبض يف حالة التلبس جبرمية أو جنحة جيوز فيها 
احلبس االحتياطي. وقد يكون اجلهل إىل يلط يف الوقوع ، ومثال ذلك من جيهل 
توافر الظروف املنتجة لالباحة، كمن يقبض على شخص متلبسا باجلرمية وهو جيهل 

 .(31)حالة التلبسقيام 
 ولو ال يعلمنثره ب ينتىسبب اإلباحة أن هذه احلالة  عن ائل قد يسئلوالس 

 به.
 سبب اإلباحةمع ذكر شرط العلم تتوفر  ن هذاع نقض اجابتحممكة الو  

 .(32)جيد املتهم الفرصة لالستفادة  حىت
 وجد يفاإلباحة كما ي شروطع إىل رجن نزم اال ذا الرأيذه و ننخذ ول 

فال. والقاعدة أنه  وإالفهذا الرأي صحيح،  شروطها كان علم من بني  فلونون، القا
يرتتب على ذلك نتيجة هامة مؤداها عدم االعتداء بالعوامل الشخصية ومن مث فإنه 
إذا توافرت أسباب اإلباحة بالشروط اليت يتطلبها القانون فجهل الفاعل بوجودها ال 

ا. ويستثىن من هذه القاعدة قيام ببعض حيول دون أعمال أثرها واستفادية منه
أسباب اإلباحة على عناصر شخصية جيب توافرها وقد يكون العلم أحد هذه 

 .(33)العناصر
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ف:ةكمفغلطف يفإحابة 
 ومع ذالكاإلباحة من سبب  عةقاعتقد اجلاين الو ممكن قد يض الغلط اإفرت  
عكسية إذ يعتقد  . فإن الغلط يف اإلباحة ينخذ صورة(34)ليست منها اقعةهذه الو 

اجلاين على خالف احلقيقة والواقع توافر الوقائع أو الظروف اليت ينشن معها سبب 
 اإلباحة بينما أن هذا السبب ال وجود له.

 ينخذ الغلط يف اإلباحة صورتان:
الصورة األوىل وفيها يعتقد اجلاين أن القانون يقرر لفعله سببا معينا بينما ال  

بب كالقاتل الذي يعتقد أن رضاء اجملىن عليه سبب إلباحة يعرف القانون هذا الس
القتل. هذه الصورة هي صورة الغلط يف القانون، وختضع احلكم العام للغلط يف 
القانون والعلم بالقانون أمر مفرتض ومن مث فإن الغلط يف قانون العقوبات ال يصلح 

وجود قاعدة تبيح  لدفع املسؤولية، ويسنل اجلاين عن جرمية عمدية ريم اعتقاده
 .(35)فعله

والصورة الثانية ترجع إىل يلط يف الوقائع إذ يعتقد مرتكب الفعل توافر  
الوقائع اليت يقوم عليها سبب اإلباحة بينما الظروف اليت توافرت ال يقوم ذها سبب 
اإلباحة ومثال ذلك إذا قصد شخص إىل إصابة آخر يعتقد بننه لص جيوس خالل 

ماله فنصابه مث تبني أنه فرد من أفراد العائلة أو خادم فإنه ال يسنل منـزله دفاعاً عن 
عن جرمية ما على أساس الغلط؛ ألنه كان يف نفس الوضع الذي لو كان حقيقياً 

وتورد بعض القوانني نصوصا عامة تعاجل الغلط  (36)لكانت اإلصابة فيه يري إجرامية
إذ اعتقد الفاعل عن  على أنه، " االيطايل تنص من قانون 59/3يف اإلباحة فاملادة 

طريق الغلط وجود ظروف تستبعد العقاب قدرت هذه الظروف ملصلحة دائما، ومع ذلك إذا  
كان الغلط أساسه خطن فإن العقاب ال يستبعد إذا نص القانون على الواقعة نفسها كجرمية 

 ." يري عمدية
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الفاعل مل يقصد والقاعدة أن الغلط يف الوقائع ينفى القصد اجلنائي ألن  
خمالفة القانون فال جتوز مسنلة الفاعل عن جرمية عمدية فإذا ثبت أن الفاعل مل 
يرتكب الفعل إال بعد التحري والتثبت فإنه ال يكون مسؤواًل مدنيا أو جنائيًا ألنه 

أما  (37)يكون قد سلك مسلك الشخص العادي وهو املعتاد الذي ميتد به القانون
 اإلباحة الذي وقع فيه مرتكب الفعل مل يكن مما يقع فيه إذا تبني أن الغلط يف

الرجل العادي بل كان نتيجة اإلمهال وعدم االحتياط أو إحدى صور اخلطن فإن 
الفاعل يكون مسؤوال عن جرمية يري عمدية إذا كان القانون جيرم ذات الوقائع 

 .(38)باعتبارها جرمية يري عمدية
ؤثر يف القصد اجلنائي فال تقوم املسؤولية واخلالصة أن الغلط يف اإلباحة ي 

العمدية، وقد تقوم املسؤولية يري العمدية إذا كان القانون ينص عليها وثبت أن 
اجلاين مل يتصرف تصرف الشخص العادي بنن أتى فعله بغري التثبت والتحّري 

ية أم الالزمني، أما إذا تصّرف تصّرف الرجل العادي فال تقوم املسؤولية اجلنائية عمد
 يري عمدية، كما ال تقوم مسؤولية مدنية.

فجتنازفةدادفاسإحابة فف
له  يقررها الشروطمجيع  توجدالسابق اذ  نتيجته سبب االباحة ينتج 

جرما حسب واصبح الفعل  سبب االباحةانتفى  ي شرطالقانون. فإن انعدم أ
 القانون فهواليت نص عليه  على مجيع الشروطالتعدي  املعتديإذا قصد . القانون

فهو  و مات عن ضربههو   إبنه، فمن جاوز يف ضرب جرمية عمديةمسؤول عن 
وأما إذا كان خروج اجلاين على الشروط املقررة ألسباب  (39)مسؤول عن موته

اإلباحة يرجع إىل صور اخلطن يري العمدي كإمهال أو عدم احتياط ال يصدر عن 
شخص عادي وجد يف نفس الظروف فإنه مسؤول عن فعله مسؤولية الغري املتعمدة 

 .(40)إذا كان القانون جيرمها بوصف اخلطن
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ال دخل إلرادة الفاعل فيه كحادث فجائي وأما إذا حدث التجاوز بسبب  
أو إكراه معنوى فإنه يف هذه احلالة ينتفي الركن املعنوي للجرمية النتفاء القصد 

 اجلنائي واخلطن الغري املتعمدة.
وهناك مثال يضرب لبيان الصور املختلفة لتجاوز اإلباحة فالزوج إذا ضرب  

مد أما إذا قصد من الضرب زوجته قاصدًا قتلها يكون مسؤواًل عن القتل الع
استعمال حقه يف التنديب ولكنه جتاوز حدود احلق عن رعونة فنصاب الضرب 
مقتاًل فإنه يسال عن قتل خطن، أما إذا ترتب على الضرب البسيط إجهاض الزوجة 
مث وفاهتا فإن هذه النتائج النادرة احلصول ال حيملها الفاعل أي ال يتحمل الفاعل 

 .(41) مسؤوليتها
فحابة فبنيفاشريعة فاسإلماية فااشانون فاجلانئ :اسإ

إذا القينا نظرة إىل اإلباحة األصلية يف كل من القانون والشريعة وجدنا  
وحدة االجتاه بني نظرة كل منهما، وهو التخيري بني الفعل والرتك دون ترتب ثواب 

ن وعقاب على هذا أو ذاك، وأن كل هناك اختالف يف معىن املباح بني القانو 
اجلنائي والفقه اإلسالمي، ففي القانون اجلنائي اعتباركل ما مل يرد عليه النص كون 
اعتباره جرمية مباحا تطبيقا ملبدأ الشرعية، أما املباح يف الفقه اإلسالمي فهو ما دل 
الدليل الشرعي على التخيري فيه، وأما املسكوت عنه فهو مباح أيضًا إباحة أصلية 

املعتزلة، الذين يرون أن لألفعال حسنا وقبحا يدركها العقل  عند اجلمهور فيما عدا
وجتب مراعاته ولو بدون نص من الشارع ألن أحكام الشرع جاءت مؤيدة حلكم 
العقل، وما مل يرد بشننه نص مينعه وحيرمه قد يعترب منمورًا به لورود اخلطاب بذلك 

 .(42) ةفيؤجر املرء على فعله ويف هذا تشجيع على االمتثال والطاع
أما إذا قارنا بني اإلباحة الطارئة يف كل من القانون اجلنائي والفقه  

اإلسالمي، فإننا جند أهنا قريبة الشبه باإلطالق الثاين الذي ذكره الشوكاين من 
علماء األصول ألن اإلباحة ذهذا اإلطالق تستخدم يف الفعل الذي كان يف ذاته 
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و ذات املعىن املقصود باإلباحة يف القانون يري مباح مث عرض له ما جعله مباحا، وه
اجلنائي إذ يعترب مباحا الوائع احملرمة اليت أجازها القانون لظروف أو مالبسات 
خاصة تقلبها من أعمال يري مشروعة يف األصل إىل أعمال مشروعة ولذلك يطلق 
على هذه الظروف واملالبسات أسباب اإلباحة، ومثال ذلك يف كل من الشريعة 

قانون الدفاع الشرعي عن النفس. فالقتل ملعصوم الدم أمر حمرم شرعا أما إذا كان وال
القتل دفاعا وتوفرت شروط الدفاع وأمهها التناسب بني فعل االعتداء وفعل الدفاع، 
فإن القتل الذي كان حمرما يصبح مباحا ملا عرض من ظروف ومالبسات اقتضت 

جرمية من الصائل على املصول عليه، هذه اإلباحة واليت تتمثل يف حظر ارتكاب 
وتقرب اإلباحة الطارئة يف القانون أيضًا مما هو معروف يف الشريعة من أشياء 
حمظورة يف األصل مث ارتفع هذا احلظر ملوجب اقتضى ذلك ومثال ذلك شرب اخلمر 

 .(43)وأكل حلم امليتة للمضطر أو املكره
والقانون لإلباحة إال أن  وريم من هذا االتفاق بني نظرة كل من الشريعة 

دائرة اإلباحة ختتلف يف الشريعة عنها يف القانون، فالدائرة يف الشريعة أوسع منها يف 
القانون اجلنائي ألن علماء الشريعة مل يفرقوا بني جزئي وجزئي آخر كما مل ختتلف 
يف نظرهم املسميات فلم يفرقوا بني أسباب اإلباحة واألسباب املانعة من 

ويرجع ذلك إىل أن علماء الشريعة يرون أن العربة يف اإلباحة كون  (44)يةاملسؤول
الفعل ال يستحق ثوابا وال عقابا يف اآلخرة، لذلك يرتبون على بعض االفعال واليت 
هي مباحة يف رأيهم بعض املسؤوليات املادية الدنيوية كضمان املتلفات والتعويض، 

ُوِضَع َعْن أُمَّيِت اخلَْطَُن َوالنِّْسَياُن، َوَما  »ومن أجل هذا فسروا احلديث الشريف: 
مبا يتفق وترتب هذه املسؤولية املدنية طبقا للتعبري املعاصر أو  (45) « اْسُتْكرُِهوا َعَلْيهِ 

الضمان كما يسّمى يف اصطالح الشرعيني فقالوا أن املقصود من حديث رسول اهلل 
 توافر السبب املبيح يف القانون يقلب  رفع اإلمث وال رفع املسؤولية مطلقا بينما

 العمل يري املشروع إىل عمل مشروع ال يرتب مسؤولية من أي نوع.
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ونرى أن هذا التعميم يف الفقه اإلسالمي التقليدي ليس ملزما أن يقف  
عنده علماء الفقه اإلسالمي املعاصرون يف كتاباهتم فمن املمكن أن يطلق على ما 

للمسؤولية اجلنائية أو للضمان )املسؤولية املدنية( مصطلح جعله الفقهاء يري مرتب 
أسباب اإلباحة بينما خيصون ما جعله الفقهاء القدامي مرتبا الضمان )املسؤولية 
املدنية( اصطالح انعدام املسؤولية وبذلك يقدمون الفقه اإلسالمي يف ثوب معاصر 

وال حجر يف التسمية دون اخلروج على أصوله العامة إذ "ال مشاحة يف االصطالح 
 .(46)ما دامت احلقائق حمل االتفاق"
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  576 :ص ،العامة يف التشريعني املصري والسوداين، املطبعة العاملية بالقاهرة

 165 :ص ،م1962حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات، ، دار النهصة العربية،  (9
  164 :حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجرمية، ص (10
حممود حممود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة الثامنة،  (11

 4 :ص ،م1969
  .26 :املرجع السابق، ص (12
 42 :ص ،م1970النهضة العربية، ،دارحممود مصطفى، أصول قانون العقوبات يف الدول العربية،  (13
 120 :د. حممود حممود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ص (14
 169 :د. حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ص (15
 120 :د. حممود حممود مصطفى، املرجع السابق، ص (16
 121 :املرجع السابق، ص (17
، نقال عن شرح قانون العقوبات، الدكتور 151 :ص ، م1962السعيد مصطفى السعيد، طبعة   (18

 176 :حسين، ص جنيب
  142 :السعيد مصطفى السعيد، األحكام العامة يف قانون العقوبات، ص (19
  176 :حسين، قانون العقوبات، صحممود جنيب  (20
  176 :املرجع السابق، ص (21
 575 :حممد حمي الدين عوض، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ص (22
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 575 :املرجع السابق، ص (23
  137 :حممود حممود مصطفى، شرح قانون العقوبات، ص (24
 .174 :حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات ، ص (25
  113 :د حممود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام ، صحممو  (26
 115 :املرجع السابق، ص (27
 115 :املرجع السابق، ص (28
  116 :، ص75حممود حممود مصطفى، املرجع السابق، رقم  (29
  175 :حممود جنيب حسين، شرح قانون العقوبات، ص (30
  124 :ص حممود حممود املصطفى، شرح قانون العقوبات، (31
 171 :، نقال عن املرجع السابق ، ص2/399:، ص793، رقم 1934ديسمرب سنة  3نقض   (32
  171 :ص سحممود جنيب حسين، املرجع السابق، (33
  172 :املرجع السابق، ص (34
  123 :حممود حممود مصطفى، شرح قانون العقوبات، ص (35
ويستند انعدام اجلرمية هنا إىل عدم الوعي  262 :حممد حمي الدين عوض، القانون اجلنائي، ص (36

 واإلحاطة بالواقعة اإلجرامية، وبالتايل ينتفى التصور اإلجرامي وبانتفائه تنتفي اجلرمية.
  123 :حممود حممود مصطفى، القسم العام، ص (37
 اجلرائم حممود جنيب حسين، النظرية العامة للقصد اجلنائي دراسة تاصيلية مقارنة للركن املعنوي يف (38

  108 :م، ص1978العمدية، دار النهضة العربية، 
م، رقم 1938 28، 3/190:، ص136، رقم  جمموعة القواعد القانونيةم 1933يونيه  5نقض  (39

  169 /4:، نقالً عن م جنيب, ص184 :، ص188
 122 :ص، حممود مصطفى، القسم العام، مرجع سابق (40
 122وهامش  :مرجع سابق، ص (41
 111 :مدكور حممد سالم ، مباحث احلكم عند األصوليني، دار النهضة العربية، ص (42
 110 :ص،املرجع السابق   (43
 112 :حممد سالم مدكور، احلكم التخيريي عند األصوليني، ص (44

 8/161ص: ،من بقيةمن اول امسه ميم من امسه موسي ،باب ،املعجم االوسط  ( 45
م، 1971بية، ر النهضة الع املصلحة يف الفقه اإلسالمي، ، دارد. حسني حامد حسان، نظرية  (45

 593 :ص
 

********************** 


	Binder2
	Binder1
	All - Arabic Articles
	د هدايت خان




