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ملخص البحث باللغة العربية:

إن من املبادئ األساسية املقررة يف الشريعة اإلسالمية أن العقوبة شخصية ،فال جيوز
معاقبة شخص على فعل ارتكبه غريه ،وال جيوز أن حُياكم شخص على جرم مل يقرتفه وإمنا
اقرتفه شخص آخر .وينبين على هذا املبدأ أن العقوبة تسقط بسقوط حمل تطبيقها .وقد عملت
القوانني املعاصرة هبذا املبدأ ،ونتيجة لذلك فإن الدعوى اجلزائية تنقضي بوفاة املتهم ،لفوات
حمل العقوبة .كما نص بعض الفقهاء على انقضاء الدعوى اجلزائية بوفاة اجملين عليه .ولقد مجع
القانون اجلنائي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بني التشريع اإلسالمي والقانون الوضعي .وتأيت
هذه الدراسة لتبني فوات احملل يف جرائم احلدود والقصاص وأثرها على الدعوى اجلزائية.
Abstract
One of the main principles stipulated
in Sharia
Is personal and laws(doctrinal provisions) is that :punishment
related to the perpetrator himself so it is not possible to hold
someone accountable for another person›s action. According to
this principle, punishment shall be expired by the death of the
accused. Some jurists state that the penal case is expired due to
UAE penal code derived from both .the death of the victim
.Sharia laws and positive law
This study elaborate the provisions of expiration of lawsuit due the death of the perpetrator in Sharia and law and the
.effect of the death of the victim therin
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مقدمة:

َ اَّ َ
اعد الشريعة اإلسالمية الغراء ما قرره اهلل -سبحانه وتعاىل -يف كتابه العزيز بقوله( :أل ت ِز ُر
إن
من ق ۡو َ ُ
ۡ
ٞ
َوازِ َرة وِزر أخ َر ٰى[) ٣٨النجم ،]38:فتكون العقوبات شخصية ،وال جيوز معاقبة شخص جبريرة غريه.

فإذا أمكن حماكمة متهم جلرمية ارتكبها فال جيوز أن حياكم غريه ممن مل يرتكبها أو يساهم فيها بأي نوع
من املسامهة اإلجرامية ،وأما إذا تعذرت حماكمته لفوات احملل ،فإن العقوبة تسقط .والعقوبات األصلية
يف الشريعة اإلسالمية ترد على نفس اجلاين وعلى بدنه وعلى ذمته املالية ،وفوات احملل فيها يرد على
أمرين ،األول فوات احملل يف نفس اجلاين ،وهو بوفاته .واألمر الثاين فوات احملل فيما دون النفس ،وذلك
بفقد بعض أعضاء جسمه .وأما يف القانون فإن العقوبات األصلية ترد إما على نفس اجلاين ،كعقوبة
اإلعدام ،أو على حريته ،كالسجن واحلبس ،أو على ذمته املالية ،كالغرامات .وبذلك فإن فوات احملل
يف القانون يكون بوفاة اجلاين .كما نص بعض فقهاء الشريعة على انقضاء الدعوى اجلزائية بوفاة اجملين
عليه باعتباره خصماً يف الدعوى اجلزائية ،وأما يف القانون فإن اجملين عليه ليس خصماً يف الدعوى ،وإمنا
اخلصم يف الدعوى اجلزائية هي النيابة العامة وال يتصور فيها أن تنعدم يف الدعوى اجلزائية.
إن سبب الكتابة يف هذا املوضوع هو أن قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي يف دولة اإلمارات العربية
فصل يف مسألة انقضاء الدعوى اجلزائية بوفاة املتهم ،وهو يف الوقت ذاته حُيكم الشريعة
املتحدة قد ّ
اإلسالمية يف جرائم احلدود والقصاص ،ومل يتعرض للحكم فيها بوفاة املتهم ،السيما وأن جرائم
القصاص قد يتعني فيها الدية ،وهي تعد يف قانون العقوبات االحتادي من العقوبات األصلية ،والدية
ال تسقط بوفاة اجلاين إذا ثبتت يف ذمته قبل وفاته .فضالً عن حاالت فوات احملل يف أعضاء اجلاين
يف جرائم احلدود والقصاص.
وسأتناول هذا املوضوع يف ثالثة مباحث على النحو اآليت:
املبحث األول :انقضاء الدعوى اجلزائية بوفاة املتهم يف القانون.
املبحث الثاين :أثر فوات احملل بالوفاة يف جرائم احلدود والقصاص على الدعوى اجلزائية يف الفقه
اإلسالمي.
املبحث الثالث :أثر فوات احملل فيما دون النفس يف جرائم احلدود والقصاص على الدعوى اجلزائية
يف الفقه اإلسالمي.
مث أختم البحث خبالصة تتضمن أهم النتائج اليت توصلت إليها.
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المبحث األول :انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم في القانون:
إن وفاة اإلنسان تقطع صلته بالدنيا ،ولذلك كانت النتيجة احلتمية لوفاة املتهم أن تنقضي الدعوى
نصت الفقرة األوىل من املادة ( )20من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي على انقضاء
اجلزائية ،وقد ّ
الدعوى اجلزائية بوفاة املتهم ،إذ جاء نصها على النحو اآليت« :تنقضي الدعوى اجلزائية بوفاة املتهم
أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي
يعاقب على الفعل» .وسيكون احلديث يف هذا املبحث يف املطلبني اآلتيني:
المطلب األول :العلة في انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم في القانون:
إن العلة يف انقضاء الدعوى اجلزائية بوفاة املتهم هي أن الدعوى اجلزائية شخصية خالصة ،فاحملاكمة
والتنفيذ ترتبطان بشخص اجلاين نفسه((( .ومبدأ (شخصية الدعوى اجلزائية) يرتبط مببدأين آخرين مها:
مبدأ (شخصية املسؤولية اجلنائية) ،ومبدأ (شخصية العقوبة).
إن اعتبار املسؤولية شخصية ،وكذلك اعتبار العقوبة شخصية ،أي أهنا ال توقع إال على اجلاين نفسه
وال متتد إىل غريه((( ،يفضي إىل نتيجة وهي أن الدعوى جيب أن تكون شخصية أيضاً ،باعتبار أن
الدعوى اجلزائية تنشأ عن املسؤولية ،وتستهدف العقوبة .والغرض من العقوبة هو جمازاة اجملرم على ما
فعله من جرم وردعه ،وهذه الغاية ال تتحقق إال إذا نفذت يف شخص معني وهو من ارتكب اجلرمية،
ولذلك إذا مات هذا الشخص فإنه يتعذر حتقيق الغرض من العقوبة وال ميكن تنفيذها ،ومن مث تنتفي
علة الدعوى وغايتها .ومن جهة أخرى ،فإن الدعوى اجلزائية جيب أن يكون املتهم طرفاً فعاالً فيها،
فيشارك فيها ،ويدافع عن نفسه ،فإذا مات انتفت تلك املشاركة والدفاع ،ولذلك يتعذر السري يف
الدعوى اجلزائية(((.
المطلب الثاني :آثار وفاة المتهم على الدعوى الجزائية في القانون:
ال ختلو الدعوى اجلزائية بعد اتصال علم النيابة العامة باجلرمية من حالني :إما أن حتدث الوفاة قبل
رفعها للمحكمة ،وإما أن حتدث الوفاة بعد رفع الدعوى اجلزائية إىل احملكمة املختصة.
فإذا مل ترفع النيابة العامة الدعوى اجلزائية للمحكمة املختصة ،وعلمت بوفاة املتهم ،وجب عليها أن
تقرر حبفظ األوراق النقضاء الدعوى اجلزائية بوفاة املتهم ،فإذا باشرت النيابة العامة شيئاً من إجراءات
((( المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائية ،عوض محمد عوض ،ص1999 ،102م .قانون اإلجراءات الجزائية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة معلقاً عليه بالفقه وأحكام القضاء ،حسني الجندي ،ج 1ص2009 ،183م.
((( اإلجراءات الجنائية في التشريع المصري ،مأمون محمد سالمة ،ص( ،222سنة النشر غير معروفة) .مرجع سابق ،الجندي،
ج 1ص.183
((( شرح قانون اإلجراءات الجنائية ،محمود نجيب حسني ،ص1988 ،188م.
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التحقيق ،فإهنا تأمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى اجلزائية النقضائها بوفاة املتهم((( .وال مينع ذلك من
مباشرة التحقيق يف الواقعة ،وذلك الستجالء اجلرمية وحتديد فاعلها ،فقد يكون يف الواقعة متهمون
آخرون سواء كانوا فاعلني أصليني أم مسامهني يف اجلرمية(((.
وأما إذا رفعت النيابة العامة الدعوى اجلزائية دون علمها بوفاة املتهم ،فإنه جيب على احملكمة أن تقرر
بعدم قبول الدعوى اجلزائية لرفعها على غري الوجه الصحيح((( ،ويعد هذا احلكم مقرراً ال منشئاً؛ ألن
الدعوى اجلزائية مل تدخل يف حوزهتا قانوناً ،إذ إن املتهم قد تويف قبل رفع الدعوى اجلزائية إليها(((.
وإذا رفعت النيابة العامة الدعوى اجلزائية إىل احملكمة املختصة مث تويف املتهم أثناء نظر احملكمة للدعوى،
فإن اخلصومة تقف بقوة القانون حلظة وفاة املتهم ،وحتكم احملكمة بانقضاء الدعوى اجلزائية بوفاة
املتهم((( .حىت وإن تبينّ للمحكمة وثبت لديها براءة املتهم من اجلرمية املنسوبة إليه فإهنا ال حتكم
بالرباءة ،وإمنا تقضي بانقضاء الدعوى اجلزائية؛ ألن احلكم يف موضوع الدعوى يفرتض قيامه وقت
صدوره ،والدعوى قد انقضت بالوفاة ،فاحلكم فيها بالرباءة حكم يف دعوى غري قائمة((( .وانقضاء
الدعوى اجلزائية بوفاة املتهم ال مينع احملكمة من احلكم مبصادرة األشياء املضبوطة واليت جيرم القانون
حيازهتا ،كاملواد املخدرة(((.
وأما إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم يف الدعوى ،فإنه يفرق بني أن يكون حكماً غري بات ،أو
أن يكون حكماً باتاً .فإن كان حكماً غري بات وقابالً للطعن ،فإن الدعوى اجلزائية تكون قائمة قبل
وفاته ،وبذلك فإهنا تنقضي بالوفاة؛ ألنه يفرتض براءة املتهم((( ،وينقضي معها ما مشله احلكم من
قضاء حىت الغرامات املالية واملصادرة غري الوجوبية(((؛ ألهنما عقوبة شخصية ال تنفذ يف تركة املتوىف إذ
وتحليال ،رمسيس بهنام ،ص( ،388سنة النشر غير معروفة) .المبادئ العامة في قانون اإلجراءات
تأصيال
ً
((( اإلجراءات الجنائية ً
الجزائية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،غنام محمد غنام ،فتيحة محمد قوراري ،ص2006 ،62م .الوجيز في شرح
قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي ،مدحت رمضان ،ص.99-98
((( أصول اإلجراءات الجنائية ،حسن صادق المرصفاوي ،ص2007 ،176م .مرجع سابق ،الجندي ،ج 1ص.184
((( مرجع سابق ،الجندي ،ج 1ص.184
((( الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائية ،أحمد فتحي سرور ،ج 1ص1979 ،253م.
((( مبادئ اإلجراءات الجنائية في القانون المصري ،رؤوف عبيد ،ص1985 ،137م .مرجع سابق ،غنام ،ص.62
((( مرجع سابق ،عوض ،ص.103
((( مرجع سابق ،محمود نجيب حسني ،ص .190مرجع سابق ،رمضان ،ص.99
((( مرجع سابق ،المرصفاوي ،ص .177مرجع سابق ،الجندي ،ج 1ص.185
((( بيّنت المادة ( )82من قانون العقوبات االتحادي نوعي المصادرة ،فنصت الفقرة األولى من المادة على المصادرة غير
الوجوبية بقولها« :للمحكمة عند الحكم باإلدانة في جناية أو جنحة أو تحكم بمصادرة األشياء المضبوطة التي تحصلت من
الجريمة أو التي استعملت فيها أو التي كان من شأنها أن تستعمل فيها ،وذلك كله دون إخالل بحقوق اآلخرين حسني النية».
ونصت الفقرة الثانية على المصادرة الوجوبية بقولها« :وإذا كانت األشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو
ّ
بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته ،وجب الحكم بالمصادرة في جميع األحوال ولو لم تكن األشياء ملكاً للمتهم».
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إن احلكم مل حيز قوة الشيء املقضي ،ويستثىن من ذلك املصادرة الوجوبية والتعويض املدين(((.
وأما إذا أصبح احلكم باتاً ،فإن الدعوى اجلزائية تكون منقضية بصريورة احلكم باتاً ،وحيوز قوة الشيء
املقضي ،ولذلك فإن الوفاة كسبب من أسباب انقضاء الدعوى اجلزائية ال تصادف دعوى جزائية
قائمة ،فال جتد حمالً ليسري أثرها((( .وأما العقوبات البدنية فإهنا تسقط لسقوط حملها وهو احملكوم
عليه ،ولكن تبقى الغرامات املالية واملصادرة بأنواعها ،ألهنا تصبح ديناً يف تركته الكتساب احلكم
قوة الشيء املقضي قبل وفاته((( .ويف هذه احلالة عندما تكون وفاة املتهم بعد صدور احلكم البات
بالعقوبة ،فإهنا خترج عن حاالت انقضاء الدعوى اجلزائية بوفاة املتهم ،وإمنا تعد من أسباب سقوط
العقوبة ،وهو ما نصت عليه املادة ( )319من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي« :إذا تويف احملكوم
رده واملصاريف يف تركته».
عليه بعد احلكم عليه هنائياً ،تنفذ التعويضات وما جيب ّ
وأما عن أثر انقضاء الدعوى اجلزائية بالوفاة على الدعوى املدنية املرفوعة أمام احملكمة اجلزائية ،فإن
انقضت الدعوى اجلزائية بالوفاة بعد رفع الدعوى اجلزائية ومعها املدنية ،فإن احملكمة حتيل الدعوى
املدنية املرفوعة أمامها إىل احملكمة املدنية ،إال إذا كانت الدعوى قد هتيأت للحكم يف موضوعها،
وذلك إعماالً لنص املادة ( )29من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي« :إذا انقضت الدعوى اجلزائية
بعد رفعها لسبب من األسباب ،أحالت احملكمة الدعوى املدنية املرفوعة أمامها إىل احملكمة املدنية،
إال إذا كانت الدعوى قد هتيأت للحكم يف موضوعها».
وال يؤثر انقضاء الدعوى اجلزائية لوفاة املتهم على حق رفع الدعوى املدنية عن األضرار الناشئة عن
الفعل اجلنائي ،فيحق للورثة مباشرة الدعوى املدنية أمام احملكمة املدنية والرجوع على تركة املتهم(((.
المبحث الثاني :أثر فوات المحل بالوفاة على الدعوى الجزائية في الفقه اإلسالمي:
القاعدة العامة يف الشريعة اإلسالمية
إن الوفاة كأثر طبيعي يوقف احملاكمة اجلزائية يف َ
اجلملةَ ،إذ َإنُ َ ۡ ٞ
اَّ
ۡ
َ
ُ
َ
أن اجلزاء شخصي ،قال اهلل -سبحانه وتعاىل( :-أل ت ِزر وازِرة وِزر أخر ٰى[)٣٨النجم ،]38:ويندرج
حتت هذه القاعدة العامة النظام اجلنائي ،فالعقوبات فيها شخصية وال جيوز مؤاخذة شخص جبرم
مل يرتكبه وإمنا ارتكبه غريه((( ،وقد كانوا قبل إبراهيم -عليه السالم -يأخذون الرجل بذنب غريه،
عمه وقريبه
ويأخذون الويل بالويل يف القتل واجلراحة ،فيقتلون الرجل بأبيه وابنه وأخيه وعمه وخاله وابن َ
(أ اَّل تَزرُ
وزوجته وزوجها وعبده ،فبلّغهم إبراهيم -عليه الصالة والسالم -عن اهلل -سبحانه وتعاىل-
ِ
((( مرجع سابق ،رمسيس ،ص.388
((( مرجع سابق ،عوض ،ص.102
((( مرجع سابق ،رمسيس ،ص .389مرجع سابق ،غنام ،ص.62
((( مرجع سابق ،سرور ،ص 255ج .1مرجع سابق ،غنام ،ص .63مرجع سابق ،رمضان ،ص.100
ِ
َوز َارُهم َعلَ ٰى ظُ ُهوِرِهم
أ
ن
و
ل
حم
)وُهم يَ ُ َ َ
((( الوزر له معنيان ،المعنى األول هو ال�ثَِّقل ،وهو الذنب ،كما في قوله -سبحانه وتعالىَ :-
أَلاَ َساءَ َما يَِزُرو َن [ (٣١األنعام ،]31:والمعنى الثاني ،هو العقوبة ،وهو المراد بحثه هنا .انظر :أحكام القرآن ،محمد بن عبدالله
ابن العربي ،ج 2ص1424 ،300ه2003-م.
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ُ

َوازِ َرة  ٞوِ ۡز َر أ ۡخ َر ٰى[ ((()٣٨النجم.]38:

د .ماجد أبو رخية

والشريعة قد أقرت هذا املبدأ ،خاصة يف جرائم احلدود والقصاص ،بل إن احلدود املتعلقة حبق اهلل
سبحانه وتعاىل -مبنية على السرت والدرء بالشبهة عن مرتكب اجلرمية نفسه ،فمن باب أوىل أاليؤاخذ غري مرتكب اجلرمية على ما مل يرتكبه أصالً ،ويسري ذلك أيضاً على حقوق اآلدميني ،وقد
ُ َ
نص اهلل -سبحانه وتعاىل -على عدم جمازاة غري القاتل جبرمه ،فقال -سبحانه وتعاىلَ (:-و َمن قتِل
ّ
َم ۡظلُ ٗ
لهِۦ ُس ۡل َطٰ ٗنا فَ اَل ي ُ رۡسف ّف ۡٱل َق ۡتل إنَّ ُهۥ اَك َن َم ُ
نص ٗ
وما َف َق ۡد َج َع ۡل َنا ل َ
ّ
ِو
ورا [)٣٣اإلسراء .]33:فال
يِ
ِۖ ِ
ِ يِ
ِ
(((
يقتل غري القاتل ،وال يقتل مع القاتل شخص آخر .
فإذا تويف املتهم يف جرمية من جرائم احلدود والقصاص ،فإن احملاكمة اجلزائية بشأن إقامة العقوبة
احلدية عليه أو القصاص تتوقف ،وال جمال لالستمرار فيها ،إال أن العقوبة يف جرائم القصاص تنصرف
إىل أمرين :األمر األول ،عقوبة بدنية وتتمثل يف القصاص ،واألمر الثاين ،عقوبة مالية ،وهي الدية،
وتنصرف إىل الذمة املالية للجاين.
وإذا كان انقضاء الدعوى اجلزائية يف جرائم احلدود لوفاة املتهم يرجع سببه إىل فوات حمل االستيفاء(((.
نصوا على تأثر الدعوى اجلزائية بوفاة شخص آخر غري املتهم .وسأحبث هذين
فإن بعض الفقهاء قد ّ
املوضوعني يف املطلبني اآلتيني:
المطلب األول :أثر وفاة المتهم على الدعوى الجزائية في جرائم القصاص:
إن من مسقطات القصاص بعد وجوبه وفاة املتهم ،وذلك بسبب فوات حمل القصاص .ولكن جرمية
القصاص قد تستحق فيها الدية أيضاً ،فهل للنيابة العامة أن تستمر يف الدعوى اجلزائية إلثبات الدية،
وترفع الدعوى إىل احملكمة اجلزائية؟ وهل للمحكمة اجلزائية أن تنظر هذه الدعوى وتستمر فيها للحكم
بالدية إن ثبتت؟ إن اإلجابة على هذا السؤال يستلزم أوالً حبث أصل املسألة ،وهو حتديد الواجب على
املتهم يف جرمية القصاص يف النفس .وسأحبث هذا املطلب يف الفرعني اآلتيتني:
موجب القتل العمد:
الفرع األول :رأي الفقهاء في َ
موجب القتل العمد ،هل هو القصاص عيناً أو التخيري بني القصاص والدية ،وذلك
اختلف الفقهاء يف َ
على قولني:
القول األول :إن من قتل شخصاً عمداً عدواناً ،فإنه يتعني يف حقه القود ،وأما العفو إىل الدية فإنه
((( الجامع ألحكام القرآن ،محمد بن أحمد القرطبي ،ج 20ص1427 ،54ه2006-م .وانظر :مسند الشافعي ،كتاب
أحكام القرآن ،ص .277سنن البيهقي ،كتاب األشربة والحد فيها ،باب أخذ الولي بالولي ،رقم.17700
((( مرجع سابق ،ابن العربي ج 3ص.197
((( شرح منتهى اإلرادات ،منصور بن يونس البهوتي ،ج 6ص1421 ،267ه2000-م.
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يكون برضى اجلاين ،فليس للويل أن يلزم اجلاين بالدية ،وإمنا له أن يعفو عنه جماناً ،أو يرضى اجلاين
بالدية ،وهذا مذهب احلنفية((( ،وقول مالك يف رواية ابن القاسم وهو املشهور((( ،ورواية عن احلنابلة(((.
أدلة القول األول:
استدل القائلون بتعينّ القود يف القتل العمد بعدة أدلة منها:
ۡ َ ۡ ىَ
َ ٰٓ َ ُّ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ۡ ُ
ك ُم ۡٱلق َص ُ
أوالً :قول اهلل -سبحانه وتعاىل (:-يأيها ٱلِين ءامنوا كتِب علي
اص يِف ٱلقتل ۖ)
ِ

[البقرة .]178:وقالوا بأن القصاص مكتوب ،واملكتوب ال �يُتَخَيرّ فيه((( .وهذه اآلية تفيد أن القصاص
واجب ،فإذا كان موجب القتل على التخيري ،ال يصدق القول بأن أحدمها واجب(((.
ثانياً :قول النيب -صلى اهلل عليه وسلم« :-ومن �قَتَل عمداً فهو قود»(((.

ووجه االستشهاد هبذا احلديث هو وجه االستشهاد باآلية السابقة ،ففي احلديث داللة على أن
الواجب يف القتل العمد هو القصاص(((.

ثالثاً :ما رواه أنس بن مالك -رضي اهلل عنه -عن النيب -صلى اهلل عليه وسلم ،-قال« :كتاب اهلل
القصاص»((( .فدل احلديث على أن حكم اهلل -سبحانه وتعاىل -يف القتل العمد هو القصاص(((.
رابعاً :إن املتلفات جيب فيها البدل والضمان باملثل ما أمكن ،والبدل هنا هو القصاص وأما الدية
مثال ،فإنه ال جيوز العدول عن املثل إىل بدله دون رضا من عليه
فليست مبثل( .((1فإذا مل تكن الدية ً
احلق(.((1
القول الثاين :إن من قتل شخصاً عمداً عدواناً ،فإن ويل الدم يخُ ري بني القود والعفو على الدية جرباً
((( المبسوط ،محمد السرخسي ،ج 26ص1409 ،60ه1989-م .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،أبوبكر الكاساني ،ج7
ص1406 ،246ه1986-م.
((( الذخيرة ،أحمد القرافي ،ج 12ص1994 ،413م .بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،محمد بن أحمد القرطبي ،ج4
ص1416 ،2173ه1995-م.
((( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل ،علي بن سليمان المرداوي ،ج10
ص1374 ،3ه1955-م.
((( المغني ،عبدالله بن محمد بن قدامة ،ج 11ص1417 ،591ه1997-م.
((( مرجع سابق ،الكاساني ،ج 7ص.242
((( سنن أبي داود .كتاب الديات ،باب من قتل في عمياً بين قوم ،حديث رقم.4539
((( مرجع سابق ،الكاساني ،ج 6ص.242
((( صحيح البخاري .،كتاب تفسير القرآن ،باب ٰ)يأَ�يُّها ٱلَّ ِذين ءامنواْ ُكتِب علَي ُكم ِ
صاص فِي ٱل َقتلَى ٱلحُّر بِ
ٱلق
ٱلحِّر( إلى قوله) :
َ َ
ُ ُ
َ َ َُ َ َ ُ َ ُ
اب أَلِيم([البقرة ،]178:حديث رقم.4499
َع َذ ٌ
((( مرجع سابق ،القرطبي ،ج 4ص.2174
( ((1مرجع سابق ،السرخسي ،ج 26ص .63-62مرجع سابق ،ابن قدامة ،ج 11ص.591
( ((1مرجع سابق ،الكاساني ،ج 7ص.242
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على اجلاين .وهذا قول اإلمام مالك -رمحه اهلل -يف رواية أشهب((( ،ومذهب الشافعية((( ،واحلنابلة(((.
وقد ذكر الشافعية أن هلم قولني يف ِ
موجب العمد ،أحدمها :أن موجبه القود احملض ،والدية خلَف
يُعدل إليه عند سقوطه ،وهو األظهر عندهم((( .والثاين :أن موجبه أحد األمرين ،إما القصاص أو الدية
دون تعيني((( .وهو يُشعر بأن هلم قولني يف املسألة ،وأن أحد القولني هو أن املتعني يف القتل العمد
القود ،وال جيوز العدول إىل الدية إال برضى القاتل ،كالقول األول يف املسألة ،إال أهنم يرون أن الدية
تثبت بالقتل العمد ،ولكن حقيقة خالفهم هذا هو حول طريقة ثبوت الدية ،هل هو يثبت أصالً
وموازياً للقصاص ،أو أنه يثبت تبعاً وبدالً(((؟ فهم بذلك جييزون على القولني العفو عن القصاص إىل
الدية دون رضى اجلاين((( ،ولذلك عاب الرافعي -رمحه اهلل -عرض القولني بصيغة اخلالف يف موجب
العمد ،فقال« :ففي العبارة املشهورة لرتمجة القولني تكلف»(((.
أدلة القول الثاين:
استدل الفقهاء القائلون بتخيري ويل الدم بني القود والعفو على الدية جرباً على اجلاين ،بعدة أدلة،
منها:
َ
ۡ
هَ
َ َ َ ٌٓ
يَ
َ
َ
ّ ُ
ۡ
ف ُلۥ م ِۡن أخِيهِ ۡ
أوالً :قول اهلل -سبحانه وتعاىل (:-ف َم ۡن ُع يِ َ
وف وأداء
شء ٞفٱت َِباع ۢ بِٱل َمع ُر ِ
إ ِ يَ ۡ
لهِ بِإ ِ ۡح َ ٰ
ن)[البقرة .]178:فجعل اهلل -سبحانه وتعاىل -لويل الدم اتباع الدية باملعروف ،وعلى
س ٖۗ
القاتل األداء ،فلما تفرد القاتل باألداء وجب أن ينفرد الويل باالتباع وال يقف على املراضاة(((.
قال ابن عباس -رضي اهلل عنهما« :-كان يف بين إسرائيل القصاص ،ومل تكن فيهم الدية .فقال
أۡ ُ
ۡ
ۡ
ُ َ َ َۡ ُ
ك ُم ۡٱلق َص ُ
ٱل ُّر ب حۡ ُ
اص يِف ۡٱل َق ۡت ىَل ۖ حۡ ُ
ٱل ّ ِر َوٱل َع ۡب ُد بِٱل َع ۡب ِد َوٱل ىَ ٰ
اهلل ُ تعاىل هلذه األمة( :كت ِ َب علي
نث
ِ
ِ
أۡ
َ َّ ُ
اع ۢ
ف هَ ُلۥ م ِۡن أخِيهِ يَ ۡ
نث ۚ َف َم ۡن ُع يِ َ
بِٱل ىَ ٰ
شء[ )ٞالبقرة .]178:العفو أن يَقبل الدية يف العمد( .فٱتِب
َ
َ َ خَ ۡ ٞ
ۡ ۡ
وف َوأ َدا ٓ ٌء إ ِ يَ ۡ
لهِ بِإ ِ ۡح َ ٰ
ن)[البقرة .]178:يتبع مبعروف ويؤدي بإحسان (،ذٰل ِك تفِيف ّمِن
ِٱل َمع ُر ِ
س ٖۗ
َّ ّ ُ ۡ َ َ مۡ َ ٞ
ََ ۡ
ى َب ۡع َد َذٰل َِك فَلَ ُهۥ َع َذ ٌ
ٱع َت َد ٰ
اب
حة ۗ)[البقرة ،]178:مما ُكتب على من كان قبلكم( ،فم ِن
ربِكم ور
((( مرجع سابق ،القرافي ،ج 12ص .413مرجع سابق ،القرطبي ،ج 4ص.2173
((( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،محمد بن محمد الخطيب الشربيني ،ج 5ص1421 ،287ه2000-م.
((( مرجع سابق ،المرداوي ،ج 10ص .3مرجع سابق ،البهوتي ،ج 6ص.51
((( روضة الطالبين وعمدة المفتين ،يحيى بن شرف النووي ،ج 9ص1412 ،239ه1991-م.
((( العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير) ،عبدالكريم بن محمد الرافعي ،ج 10ص1417 ،290ه1997-م .مرجع سابق ،النووي،
ج 9ص.239
((( ولهم تفريعات أخرى على هذا الخالف ،منه :إذا صالح من القصاص على أكثر من الدية من جنسها ،فعلى الرأي بأن
الواجب أحد األمرين دون تعيين ،لم يصح .وعلى القول اآلخر –وهو األصح عندهم -أن الواجب هو القود بعينه ،فيصح ويثبت
المال المصالح عليه .انظر :مرجع سابق ،النووي ،ج9ص.242
((( مرجع سابق ،الرافعي ،ج 10ص .291مرجع سابق ،النووي ،ج 9ص.239
((( مرجع سابق ،الرافعي ،ج 10ص.290
((( الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي ،علي بن محمد الماوردي ،ج 12ص1414 ،95ه1994-م.
22

َ

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد  34العدد )1ربيع  1437هـ 2016م علمية

أ يِل ٞم [)١٧٨البقرة� ،]178:قَتَ َل بعد قبول الدية"(((.
ثانياً :قول النيب -صلى اهلل عليه وسلم« :-ومن قُتل له قتيل فهو خبري النظرين :إما يُودى وإما
يُقاد»((( .ووجه الداللة يف هذا احلديث أن النيب -صلى اهلل عليه وسلم -خيرّ الويل بني القود
والدية((( ،فكان االختيار للويل ،فيستوي حكم القود والدية يف الوجوب(((.
ثالثاً :قول النيب -صلى اهلل عليه وسلم« :-أال إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل ،وإين
عاقله ،فمن قُتل له بعد مقاليت هذه قتيل ،فأهله بني خريتني :أن يأخذوا العقل ،أو يَقتلوا»((( .ووجه
الداللة يف هذا احلديث كاحلديث السابق.
رابعاً :إن بإسقاط أولياء الدم القصاص عن القاتل وطلبهم الدية ميكنون القاتل من إحياء نفسه ببذل
الدية ،وبذلك يلزم القاتل أن يبذل الدية إلحياء نفسه(((.
وأجاب أصحاب هذا القول عن االستدالل بقول النيب -صلى اهلل عليه وسلم« :-كتاب اهلل
القصاص» ،أن قوله -صلى اهلل عليه وسلم -ذلك إمنا وقع عند طلب أولياء اجملين عليه القود،
فأعلمهم أن كتاب اهلل -سبحانه وتعاىل -نزل على أن اجملين عليه إذا طلب القود أُجيب إليه((( .وهو
ما تدل عليه الروايات األخرى ،وفيها :فطلب القوم القصاص((( ،ويف رواية أخرى :فطلبوا األرش،
وطلبوا العفو ،فأبوا(((.
َ َ ُّ َ ذَّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ
ُ
َ
وأما استدالهلم بقول اهلل -سبحانه وتعاىلٰٓ :-
(يأيها ٱلِين ءامنوا كتِب عليكم ٱلقِصاص يِف
ۡ ىَ
ٱل َق ۡتل ۖ)[البقرة ،]178:وبقول النيب -صلى اهلل عليه وسلم" : -ومن قتل عمداً فهو قود" ،فال داللة

فيهما على تعني القصاص ،وإمنا تدل اآلية واحلديث على وجوب القود( ،((1وليس تعينه.

وأما قياسهم على املتلفات ،فهو قياس مع الفارق ،فإن املتلفات جيب بدهلا من جنسها ،وأما يف القتل
فإنه قد جيب البدل من غري اجلنس كما يف القتل اخلطأ وعمد اخلطأ ،فإذا رضي ويل الدم يف العمد
ٱلقص ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ٱلحِّر( إلى
(((
ٱلحُّر ب ُ
اص في ٱل َقتلَى ُ
ب َعلَي ُك ُم َ ُ
صحيح البخاري ،كتاب تفسير القرآن ،باب ) ٰيَأَ�يَُّها ٱلذ َ
ين ءَ َامنُواْ ُكت َ
ِ
اب أَليم([البقرة ،]178:حديث رقم.4498
قولهَ :
)ع َذ ٌ
((( صحيح البخاري ،كتاب الديات ،باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ،حديث رقم.6880
((( مرجع سابق ،الماوردي ،ج 12ص.95
((( البيان في مذهب اإلمام الشافعي ،يحيى بن أبي الخير العمراني ،ج 11ص1421 ،429ه2000-م.
((( سنن أبي داود ،كتاب الديات ،باب ولي العمد يرضى بالدية ،حديث رقم .4504وهذا الحديث صحيح ،انظر :إرواء الغليل
في تخريج أحاديث منار السبيل ،محمد ناصر الدين األلباني ،ج 7ص1399 ،276ه1979-م.
((( مرجع سابق ،ابن قدامة ،ج 11ص.592
فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،ج 12ص( ،209سنة النشر غير معروفة).
(((
صحيح البخاري ،كتاب تفسير القرآن ،باب قوله) :وٱلجروح قِ
صاص([المائدة ،]45:حديث رقم.4611
(((
َ ُُ َ َ
صحيح البخاري ،كتاب الصلح ،باب الصلح في الدية ،حديث رقم.2703
(((
( ((1المبدع شرح المقنع ،إبراهيم بن محمد بن مفلح ،ج 7ص1418 ،242ه1997-م.
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ببدل اخلطأ كان ذلك له ،ألنه أسقط بعض حقه .كما ينتقض عليهم فيما لو عفا بعض الورثة عن
القصاص دون الباقني ،فإنه يثبت املال ملن مل يعف(((.
موجب القتل العمد هو القصاص والدية على التخيري،
ولعل الراجح هو القول الثاين القاضي بأن َ
وذلك لوضوح أدلة القول الثاين ،وأما أدلة القول األول فال داللة هلا على اخلالف ،وغاية ما تدل عليه
وجوب القود ،وهو ال خالف فيه ،فالقود واجب وقد خيرّ الشرع ويل الدم بني أخذه هبذا الواجب أو
بدله ،ختفيفاً منه -سبحانه وتعاىل -ورمحة.
موجب القتل العمد على الدعوى الجزائية بوفاة المتهم:
الفرع الثاني :أثر َ
موجب القتل العمد على الدعوى اجلزائية بوفاة املتهم ،خيتلف باختالف القولني .فإنه
إن أثر حتديد َ
على القول األول بأن القصاص هو املتعني ،فإن وفاة القاتل يسقط حق أولياء الدم يف املطالبة بالدية،
وبذلك تنقضي الدعوى اجلزائية بوفاة املتهم لفوات حمل العقوبة البدنية بوفاته ،وعدم وجوب الدية
قبل وفاته ،إذ ال جتب الدية يف القتل العمد -على هذا القول -إال برضى املتهم نفسه ،وقد تويف،
فسقطت الدية أيضاً((( .وأما على القول الثاين ،فإن القصاص يسقط ال حمالة لفوات احملل يف العقوبة
البدنية ،ولكن جتب الدية يف ماله.
موجب القتل العمد
إن الواجب شرعاً هو احلكم بالدية إذا ثبت موجبها ،وذلك على القول الراجح يف َ
أنه على التخيري ،وأما طريقة احلكم بالدية عند فوات حمل القصاص يف هذه احلالة ،وحتديد احملكمة
املختصة هبا ،فهو أمر تنظيمي ال يؤثر على أصل احلق ،وإمنا يضعه ويل األمر وفقاً للمصلحة وملا هو
أيسر للناس وأقطع للنزاع وأسرع للفصل يف خصوماهتم.
وإذا أردنا تطبيق هذه املسألة على القوانني املعمول هبا يف دولة اإلمارات ،فإن الدية جتمع الصفتني،
صفة العقوبة ،ألهنا مقابل اعتداء ،وصفة التعويض ،ألهنا بدل عن نفسه تالفة((( .ونكون هنا بني
أمرين :إما االستمرار يف الدعوى اجلزائية واحملاكمة للوصول إىل حكم بالدية ،وإما التقرير بانقضاء
الدعوى اجلزائية ،وترك األمر للقضاء املدين للفصل يف الدية.
وجيب التفصيل هنا يف الواقع العملي بني أمرين :إما أن ميوت املتهم بعد أن أصبحت الدعوى مهيأة
للحكم يف موضوعها ،أو أن ميوت قبل ذلك.
((( مرجع سابق ،ابن قدامة ،ج 11ص .592وانظر في إيجاب الدية لمن لم يسقط القصاص من الورثة :البحر الرائق شرح كنز
الدقائق ،زين الدين بن إبراهيم بن نجيم ،ج 8ص( ،331سنة النشر غير معروفة).
((( مرجع سابق ،الكاساني ،ج 7ص .241شرح مختصر خليل ،محمد الخرشي ،ج 8ص1317 ،18ه.
((( قررت المحكمة االتحادية العليا في مجموعة من أحكامها أن الدية الشرعية عقوبة وتعويض في آن واحد .انظر على سبيل
المثال :الطعن رقم  25لسنة  16قضائية ،جلسة 1994/5/28م ،الطعن رقم 347لسنة  22قضائية ،جلسة 2002/2/3م،
الطعن رقم 111لسنة  28قضائية ،جلسة 2007/6/2م.http://www.elaws.gov.ae/ArLegislations.aspx ،
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فإن مات بعد أن هتيأت الدعوى للحكم فيها ،فإن القاضي جيب أن يقضي بسقوط القصاص –إن
كان ثابتاً -لفوات حمله بوفاة املتهم ،كما جيب عليه أن يقضي بالدية الشرعية بدالً عن القصاص.
وذلك إعماالً لنص املادة ( )29من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي واليت تنص على أنه« :إذا
انقضت الدعوى اجلزائية بعد رفعها لسبب من األسباب ،أحالت احملكمة الدعوى املدنية املرفوعة
أمامها إىل احملكمة املدنية ،إال إذا كانت الدعوى قد هتيأت للحكم يف موضوعها».
وأما إذا مل تكن الدعوى مهيأة للحكم أو مل ترفع النيابة العامة الدعوى اجلزائية للمحكمة املختصة
فإننا بني أمرين :إما القول بانقضاء الدعوى اجلزائية ،وأن أولياء الدم جيب عليهم اللجوء إىل القضاء
املدين للحكم يف الدية .وإما القول بأن احملكمة اجلزائية املختصة جيب عليها الفصل يف موضوع الدية.
إن من احلِ َكم يف احملاكمات اجلزائية زجر اجلاين ،ويف حالة وفاة املتهم تتالشى هذه احلكمة ،فتغدو
حماكمته دون جدوى ،فضالً عن أهنا ستكون حماكمة قائمة على غري أساس من العدالة ،إذ ستكون
من طرف واحد دون االستماع إىل الطرف اآلخر وهو املتوىف .وبذلك يتبني أن األوىل أن يُنظر موضوع
الدية أمام قضاء شرعي غري جزائي .فأما كونه غري جزائي فقد تقدم سببه ،وأما كونه شرعياً ،فألن
احلكم بالدية حيتاج إىل حتديد الورثة وحتديد أولياء الدم ،واالستماع إىل أقواهلم ،والنظر فيمن بقي منهم
حياً ومن مات منهم ،وكذلك النظر يف تركة املتهم ،وهذه املسائل من اإلرث والرتكات وغريها ختتص
هبا احملكمة الشرعية .وال يؤثر حتديد االختصاص يف هذا املوضوع على سري القضية ،وال يعارض نصاً
شرعياً ،وال قاعدة من القواعد العامة يف الشريعة اإلسالمية.
وخالصة القول يف هذه املسألة أنه على القول الراجح بأن موجب القتل العمد هو القصاص أو الدية
على التخيري ،أن الدعوى اجلزائية تنقضي بوفاة املتهم؛ الرتباط الدعوى اجلزائية بالعقوبة الشخصية اليت
متس املتهم ذاته ،وأما بالنسبة للدية فإنه ختتص بنظرها احملكمة الشرعية يف دائرة غري جزائية .ويسري
التفصيل السابق يف انقضاء الدعوى اجلزائية بوفاة املتهم يف جرائم القصاص فيما دون النفس.
المطلب الثاني :انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة غير المتهم:
إن األصل يف انقضاء الدعوى اجلزائية بالوفاة ،أن يكون راجعاً إىل وفاة املتهم ،والعلة يف ذلك أن
املتهم هو الشخص الذي يتعرض للمحاكمة اجلزائية ،ويتم إيقاع العقوبة اجلزائية عليه ،فإذا تويف فإن
حمل العقاب ينعدم ،كما تنعدم معه العلة وهو الزجر ،والعقوبة شخصية ،كما مر سابقاً ،فال قيمة
للمحاكمة حينئذ.
وأما وفاة أطراف آخرين فإن األصل فيه أنه ال يؤثر على الدعوى اجلزائية ،إذ إن الوفاة إما أن حيدث
ألجنيب عن الدعوى اجلزائية ،وإما أن حيدث ألحد أطرافها .فأما وفاة أجنيب عن الدعوى اجلزائية فال
شك يف عدم تأثريه .وأما وفاة أحد أطراف الدعوى ،فإن احلديث فيه يكون يف حد القذف ،وذلك
يف وفاة املقذوف .وقد اختلف الفقهاء يف أثر وفاة املقذوف على الدعوى اجلزائية يف حد القذف
على قولني ،مها:
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القول األول :إن حد القذف يسقط مبوت املقذوف ،يف أي مرحلة من مراحل الدعوى اجلزائية أو قبلها
أو حىت أثناء تنفيذ العقوبة ،وهو مذهب احلنفية وقول عند احلنابلة .وقد بىن احلنفية رأيهم هذا على أن
احلق يف حد القذف حق هلل -سبحانه وتعاىل -أو مغلب فيه حق اهلل -سبحانه وتعاىل -فال يورث(((.
القول الثاين :إن املقذوف إذا مات بعد قذفه وبعد املطالبة ،فإن حقه يف املطالبة ينتقل
باإلرث .وهو مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة(((.
فعلى رأي احلنفية فإن الدعوى اجلزائية تنقضي بوفاة املقذوف يف حد القذف ،إال أن الراجح هو قول
اجلمهور بعدم سقوط حد القذف بوفاة املقذوف ،وبذلك فإن وفاة املقذوف ال أثر هلا على الدعوى
اجلزائية.
المبحث الثالث :أثر فوات المحل فيما دون النفس على الدعوى الجزائية في الفقه اإلسالمي:
إن املراد بفوات احملل فيما دون النفس ،هو فقد املتهم أحد أعضاء بدنه مما يتعلق بالعقوبة اجلزائية على
اجلرمية .وفوات احملل فيما دون النفس يتصور حدوثه يف نوعني من اجلرائم ،مها :جرائم القصاص فيما
دون النفس ،وحد السرقة .وسأحبث هاتني احلالتني يف املطلبني اآلتيني:
المطلب األول :أثر فوات المحل فيما دون النفس على الدعوى الجزائية في جرائم القصاص:
موجب االعتداء ،هل يتعني
إن جرائم القصاص فيما دون النفس ،يسري عليها اخلالف السابق يف َ
القصاص فقط دون الدية ،أو أنه على التخيري بني القصاص والدية .وقد سبق عرض اخلالف بني
موجب االعتداء هو التخيري بني القصاص والدية.
الفقهاء يف هذه املسألة ،وأن الراجح هو أن َ
موجب االعتداء العمد على ما دون النفس هو القصاص ،إذا أمكن
إ ّن احلنفية وإن قالوا بأن َ
فصلوا يف الواجب املستحق يف سقوط العضو املستحق
ذلك وتوافرت شروطه وانتفت موانعه ،فإهنم ّ
للقصاص يف حالتني(((:

احلالة األوىل :أن يكون فوات ذلك العضو -املستحق للقصاص -بآفة مساوية أو بغري حق ،فإن
القصاص يسقط ،وال يستحق الدية ،وهذا بناء على أصلهم أن املتعني هو القصاص.
احلالة الثانية :أن يكون فوات ذلك العضو حبق ،بأن يُقطع قصاصاً لشخص آخر ،أو يُقطع يف حد
((( مرجع سابق ،السرخسي ،ج 9ص .114مرجع سابق ،الكاساني ،ج 7ص .57مرجع سابق ،المرداوي ،ج 10ص.221
((( انظر :المدونة الكبرى ،مالك بن أنس ،ج 4ص1415 ،491ه1994-م .مرجع سابق ،الخرشي ،ج 8ص .90مواهب
الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل ،محمد بن محمد الحطاب ،ج 6ص1431 ،511ه2010-م .منح الجليل على مختصر
العالمة خليل ،محمد عليش ،ج 9ص1404 ،288ه1984-م .مرجع سابق ،النووي ،ج 8ص .325مرجع سابق ،الشربيني،
ج 5ص .59مرجع سابق ،المرداوي ،ج 10ص.220
((( مرجع سابق ،الكاساني ،ج 7ص.246
26

مجلة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية (المجلد  34العدد )1ربيع  1437هـ 2016م علمية

السرقة ،فإن القصاص يسقط لفوات احملل ،ولكن جيب أرش اليد.
كما استثىن املالكية حالة من القصاص يف األطراف ال يتعني فيه القصاص ،وهو إذا مل يتساو العضو
املعتدى عليه والعضو املراد االقتصاص منه ،وله صور منها :أن يعتدي اجلاين على آخر فيقطع يده
اليمىن من املرفق ،وتكون يد اجلاين دون كف ،فإن اجملين عليه باخليار بني أن يقتص من اجلاين فيقطع
يده اليمىن من املرفق ،أو أن يطالب بدية يده ،وخُيرّ هنا ألن اليد اليمىن للجاين ناقصة ،فإذا ألزمنا
اجملين عليه بالقصاص فإننا نلزمه بقصاص أقل من حقه ،وال ميكن العدول إىل عضو آخر ألن شرط
القصاص التساوي يف العضو ،كما أنه ال ميكن اإللزام بالدية ،ألن اجلناية عمدية((( .ومثال آخر :أن
إذا جىن أعور على سامل العينني ففقأ إحدى عينيه ،أو العكس ،بأن جىن سامل العينني على األعور،
ففقأ عينه ،فإن اجملين عليه يف احلالتني له اخليار بني القود والدية ،وعدم التساوي هنا ألن عني األعور
فيها دية كاملة ،وعني السامل الواحدة فيها نصف الدية(((.
موجب
إن الدعوى اجلزائية يف هذه املسألة تنقضي بفوات احملل ،على القول األول الذي يرجح أن َ
االعتداء العمد هو القصاص حيث أمكن.
وأما على القول الراجح من أن موجب االعتداء العمد هو التخيري بني القصاص والدية ،وكذلك على
رأي احلنفية واملالكية يف احلاالت اليت استثنوها ،فإن الدعوى اجلزائية ال تنقضي ،وجيب االستمرار فيها،
والفصل فيها بالدية إن ثبت استحقاقها.
ويرد إشكال يف هذه املسألة وهو حتديد النيابة العامة التكييف القانوين للجرمية ،هل هي جناية أو
جنحة؟ فإن جرائم القصاص فيما دون النفس من اجلنايات ،وجرائم الدية من اجلنح ،وذلك طبقاً ملا
نص عليه قانون العقوبات االحتادي .وتتحدد اجلرائم حبسب نوع العقوبة ،فالعقوبة بعد فوات احملل
ّ
هي الدية وهي عقوبة جنحة ،فإذا أخذنا بأصل االعتداء ونظرنا إىل عقوبتها فهي جناية ،وإذا نظرنا
إىل ما آلت إليه العقوبة فهي جنحة.
ولعل الراجح هنا هو القول بأن الوصف القانوين للجرمية هي اجلناية ،أخذاً بأصل االعتداء ،ذلك أن
االنتقال من القصاص إىل الدية مل يكن راجعاً إىل ركن من أركان اجلرمية ،وإمنا اجلرمية تامة ،ولكن عُدل
من القصاص إىل الدية لتعذر استيفائه ،وتعذر استيفاء العقوبة ال يؤثر على وصف اجلرمية.
المطلب الثاني :أثر فوات المحل فيما دون النفس على الدعوى الجزائية في حد السرقة:
إن احلد الواجب على من سرق أن تقطع يده اليمىن من مفصل الكف ،فإن عاد وسرق ،فإنه تقطع
((( مرجع سابق ،الخرشي ،ج 8ص.18
((( مرجع سابق ،الخرشي ،ج 8ص.20
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رجله اليسرى من مفصل الكعب((( .ولكن قد يسرق السارق مث تذهب يده اليمىن بعد السرقة ،وقبل
رفعه للقضاء أو قبل تنفيذ حكم القطع ،ويكون ذهاهبا ،إما باعتداء شخص عليه ،أو مبرض ،أو
حادث ،أو أي سبب آخر.
إن الكالم حول هذه املسألة من ثالثة وجوه ،هي :بيان احلكم يف أصل املسألة ،وبيان سبب سقوط
العضو الذي تعني للقطع ووقت االعتداد هبذا احلكم ،وبيان العضو الذي يعتد بسقوطه يف هذا
احلكم .وسأحبث هذه املسائل يف الفروع اآلتية:
الفرع األول :الخالف في أصل المسألة:
اختلف الفقهاء حول سقوط القطع بفوات حمله يف حد السرقة ،وذلك على قولني:
القول األول :سقوط القطع عن السارق إذا سقط عضوه املستحق للقطع؛ ألن القطع قد تعلق
بذلك العضو ،فإذا سقط ذلك العضو فإن القطع يسقط أيضاً .وهو مذهب احلنفية((( ،واملالكية(((،
والصحيح عند الشافعية((( ،ومذهب احلنابلة(((.
القول الثاين :عدم سقوط القطع عن السارق إذا سقط عضوه املستحق للقطع ،فإذا سرق مث سقطت
ميينه بعد السرقة ،فإنه يعدل إىل رجله اليسرى ،وقاسوه على القصاص ،فإن القصاص إذا سقط يُعدل
إىل بدله وهو الدية ،وهنا إذا سقطت اليد عدل إىل بدهلا وهو الرجل ،وهو قول عند الشافعية(((.
ولعل الراجح هو القول األول ،ألن العقوبة قد تعينت على عضو حمدد ،فال جيوز العدول عن ذلك
العضو.
الفرع الثاني :الخالف حول سبب سقوط العضو المتعين للقطع والوقت المعتبر لهذا الحكم:
لقد قرر مجهور الفقهاء -رمحهم اهلل -سقوط القطع عن السارق بفوات حمل القطع ،كأن يسرق
السارق وله يد ميىن ،مث تسقط يده بعد السرقة ،إال أهنم اختلفوا يف سبب سقوط العضو املتعني للقطع
والوقت املعترب لسقوط العضو وفوات حمله ،وذلك على قولني:
((( هذا قول جمهور الفقهاء في السرقة األولى والثانية ،واختلفوا في عقوبة السارقة إذا عاد وسرقة في المرة الثالثة بعد قطعه
مرتين .وخالف في ذلك عطاء –رحمه الله -فلم ير إال قطع اليد اليمنى فقط ،كما خالف في ذلك أيضاً ابن حزم –رحمه الله-
فرأى قطع أحد اليدين دون تحديد في السرقة األولى ،ثم قطع اليد األخرى في السرقة الثانية ،وال قطع بعد ذلك وإنما تكون
العقوبة التعزير .انظر :مرجع سابق ،ابن قدامة ،ج 12ص .446 ،440المحلى باآلثار ،علي بن حزم ،ج 12ص،356-350
1425ه2003-م.
((( مرجع سابق ،الكاساني ،ج 7ص.85
((( الشرح الكبير على مختصر خليل ،أحمد الدردير ،ج 4ص( ،347سنة النشر غير معروفة).
((( مرجع سابق ،النووي ،ج 10ص.151
((( مرجع سابق ،المرداوي ،ج 10ص .287مرجع سابق ،البهوتي ،ج 6ص.259
((( مرجع سابق ،النووي ،ج 10ص.151
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القول األول :إذا ذهب العضو املتعني للقطع بآفة مساوية ،فيسقط احلد مطلقاً .وأما إذا سقط العضو
املتعني للقطع باعتداء عمد أو خطأ ،فيفرق بني حالتني :احلالة األوىل أن يعتدى على العضو ويفوت
حمله قبل اخلصومة ،فيقام عليه احلد كما لو مل تكن له يد ميىن أصالً ،فتُقطع رجله .وأما احلالة الثانية
فهو أن يتم االعتداء على العضو ويفوت حمله بعد اخلصومة فيسقط احلد لفوات احملل .وهذا مذهب
احلنفية((( .وعللوا التفريق بني احلالتني أن قبل اخلصومة مل جيب على العضو القطع ،وأما بعد اخلصومة
فقد وجب القطع على العضو فتعي(((.
القول الثاين :إذا سقط العضو الذي تعني عليه القطع يف حد السرقة ،فإن عقوبة القطع تسقط ،سواء
سقط العضو بآفة مساوية أم سقط بسبب اعتداء ،وسواء كان قبل اخلصومة أم بعدها ،فال عربة بسبب
سقوط العضو املتعني للقطع وذهابه ،وال عربة بوقت ذهابه إذا كان سقوطه بعد فعل السرقة .وهو
مذهب املالكية((( والصحيح من قول الشافعية((( ومذهب احلنابلة((( .وهذا القول هو الراجح ،ألن
تعني العضو يف العقوبة يكون من وقت السرقة ال من وقت اخلصومة.
الفرع الثالث :العضو المعتبر إلثبات هذا الحكم:
إن املراد هبذه املسألة حتديد العضو الذي إذا سقط بعد السرقة ،سقطت العقوبة احلدية يف جرمية
السرقة ،وقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على قولني:
القول األول :إن العربة بسقوط العضو الذي تعلق به احلد فقط ،وال عربة بسقوط عضو آخر .وهو
مذهب احلنفية((( واملالكية((( والشافعية(((.
القول الثاين :إن حد السرقة يسقط إذا ذهب من السارق إحدى يديه أو كلتامها .وقالوا بأنه إذا تلفت
ميىن يديه ،فإن حمل القطع قد تلف ،فهو كما لو مات من عليه القصاص .وأما سقوط احلد بذهاب
يده اليسرى ،فالعلة فيها أهنا بتنفيذ حد السرقة على ميىن يديه تذهب منفعة اجلنس((( .وهو مذهب
احلنابلة(.((1
((( وذكر الحنفية أنه يجب على المعتدي إذا كان االعتداء قبل الخصومة القصاص إذا كان متعمداً ،واألرش إن كان خطأ .انظر:
مرجع سابق ،الكاساني ،ج 7ص.88
((( رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ،محمد أمين بن عابدين ،ج 6ص1423 ،173ه2003-م.
((( مرجع سابق ،الدردير ،ج 4ص .347مرجع سابق ،الخرشي ،ج 8ص.103
((( أسنى المطالب شرح روض الطالب ،زكريا بن محمد األنصاري ،ج 4ص1313 ،153ه .لم أقف –فيما بحثت -على
تحديد الوقت المعتبر لهذا الحكم عند الشافعية ،إال أن إطالقهم الحكم يدل على عدم تقييده بالخصومة.
((( الفروع ،محمد بن مفلح ،ج 10ص1424 ،148ه2003-م .لم أقف –فيما بحثت -على تحديد الوقت المعتبر لهذا
الحكم عند الحنابلة ،إال أن إطالقهم الحكم يدل على عدم تقييده بالخصومة.
((( مرجع سابق ،الكاساني ،ج 7ص .85لم أقف –فيما بحثت -على نص صريح للحنفية في هذه المسألة ،إال أن نصوصهم
تدل على تعيّن العضو محل العقوبة.
((( مرجع سابق ،عليش ،ج 9ص.332
((( تحفة المحتاج بشرح المنهاج ،أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي ،ج 9ص1357 ،157ه1938-م.
((( أي جنس منافع اليد ،كالبطش واإلمساك والقبض وغيرها.
( ((1مرجع سابق ،البهوتي ،ج 6ص.259
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ولعل الراجح هو القول األول ،ألن العقوبة قد تعلقت بعضو حمدد ،فال تسقط إال بسقوط ذلك
العضو.
إن أثر سقوط العضو املستحق للقطع يف حد السرقة على الدعوى اجلزائية يتحدد بتكييف ذهاب
العضو .ولعل التكييف الصحيح يف هذه املسألة هو أهنا تعذر تنفيذ العقوبة ،وليس انقضاء للدعوى
اجلزائية ،فينعكس أثر سقوط العضو على العقوبة وليس على الدعوى اجلزائية؛ ألن انقضاء الدعوى
اجلزائية يتعذر فيها السري يف إجراءات احملاكمة ،وأما هنا فيمكن السري يف إجراءات احملاكمة اجلزائية،
ولكن يتعذر فيه التنفيذ ،فال تنقضي به الدعوى اجلزائية ،وألن السرقة قد ال تكون سرقة حدية ،فتكون
عقوبتها عقوبة تعزيرية ،والعقوبة التعزيرية ال تتعلق بالعضو التالف ،فيمكن تنفيذ تلك العقوبة.
الخاتمة:
إن من أهم النتائج اليت توصلت إليها يف هذا البحث هي كاآليت:
•تنقضي الدعوى اجلزائية يف جرائم احلدود بوفاة املتهم.
•تنقضي الدعوى اجلزائية يف جرائم القصاص يف النفس وفيما دوهنا بوفاة املتهم ،وذلك يف الشق
البدين من العقوبة.
•يتعني على احملكمة اجلزائية الفصل يف دية النفس أو األطراف إذا تويف املتهم وكانت الدعوى
مهيأة للحكم فيها.
•إذا تويف املتهم يف جرائم القصاص يف النفس أو فيما دوهنا قبل رفع الدعوى اجلزائية ،أو أثناء
نظرها وقبل هتيئها للحكم ،فإنه يتعني التقرير فيها بانقضائها بوفاة املتهم يف شق العقوبة البدنية،
وختتص إحدى دوائر احملكمة الشرعية غري اجلزائية بنظر دعوى الدية.
•ال تنقضي الدعوى اجلزائية يف جرائم القصاص فيما دون النفس وحد السرقة بفوات احملل يف
األطراف.
•يتعلق فوات احملل يف جرمية حد السرقة والقصاص فيما دون النفس بالقواعد املوضوعية يف العقوبة،
وال يتعلق بالقواعد اإلجرائية.
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قائمة المصادر والمراجع:
1 .1اإلجراءات اجلنائية تأصيالً وحتليالً ،رمسيس هبنام ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف( ،سنة النشر
غري معروفة).
2 .2اإلجراءات اجلنائية يف التشريع املصري ،مأمون حممد سالمة ،القاهرة ،دار الفكر العريب( ،سنة
النشر غري معروفة).
3 .3أحكام القرآن ،حممد بن عبداهلل ابن العريب ،بريوت-لبنان ،دار الكتب العلمية ،ط،3
1424ه2003-م.
4 .4إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حممد ناصر الدين األلباين ،بريوت-لبنان،
املكتب اإلسالمي ،ط1399 ،1ه1979-م.
5 .5أسىن املطالب شرح روض الطالب ،زكريا بن حممد األنصاري ،مصر ،املطبعة امليمنية،
1313ه.
6 .6أصول اإلجراءات اجلنائية ،حسن صادق املرصفاوي ،اإلسكندرية ،منشأة املعارف2007 ،م.
7 .7اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ،علي بن
سليمان املرداوي ،مطبعة السنة احملمدية ،ط1374 ،1ه1955-م.
8 .8البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،زين الدين بن إبراهيم بن جنيم ،املطبعة العلمية ،سنة النشر
غري معروفة.
9 .9بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،أبوبكر الكاساين ،بريوت-لبنان ،دار الكتب العلمية،
ط1406 ،2ه1986-م.
1010بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،حممد بن أمحد القرطيب ،القاهرة ،دار السالم للطباعة والنشر
والتوزيع ،ط1416 ،1ه1995-م.
1111البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،حيىي بن أيب اخلري العمراين ،بريوت-لبنان ،دار املنهاج
للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1421 ،1ه2000-م.
1212حتفة احملتاج بشرح املنهاج ،أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي ،مصر ،املكتبة التجارية الكربى،
1357ه1938-م.
1313اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد القرطيب ،بريوت-لبنان ،مؤسسة الرسالة ،ط،1
1427ه2006-م.
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1414احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،علي بن حممد املاوردي ،بريوت-لبنان ،دار
الكتب العلمية ،ط1414 ،1ه1994-م.
1515الذخرية ،أمحد القرايف ،بريوت-لبنان ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1994 ،1م.
1616رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار ،حممد أمني بن عابدين ،الرياض-السعودية،
دار عامل الكتب ،طبعة خاصة1423 ،ه2003-م.
1717روضة الطالبني وعمدة املفتني ،حيىي بن شرف النووي ،بريوت-لبنان ،املكتب اإلسالمي،
ط1412 ،3ه1991-م.
1818شرح قانون اإلجراءات اجلنائية ،حممود جنيب حسين ،القاهرة ،دار النهضة العربية1988 ،م.
1919الشرح الكبري على خمتصر خليل ،أمحد الدردير( ،مطبوع هبامش حاشية الدسوقي) ،القاهرة-
مصر ،دار إحياء الكتب العربية ،سنة النشر غري معروفة.
2020شرح خمتصر خليل ،حممد اخلرشي ،مصر ،املطبعة الكربى األمريية ،ط1317 ،2ه.
2121العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبري) ،عبدالكرمي بن حممد الرافعي ،بريوت-لبنان ،دار الكتب
العلمية ،ط1417 ،1ه1997-م.
2222فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،املكتبة السلفية،
سنة النشر غري معروفة.
2323الفروع ،حممد بن مفلح ،بريوت-لبنان ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط،1
1424ه2003-م.
2424قانون اإلجراءات اجلزائية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة معلقاً عليه بالفقه وأحكام القضاء،
حسين اجلندي ،القاهرة-مصر ،دار النهضة العربية ،ط2009 ،1م.
2525مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف القانون املصري ،رؤوف عبيد ،مصر ،دار اجليل للطباعة ،ط،1
1985م.
2626املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،عوض حممد عوض ،اإلسكندرية ،دار املطبوعات
اجلامعية1999 ،م.
2727املبادئ العامة يف قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،غنام
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حممد غنام وفتيحة حممد قوراري ،الشارقة-اإلمارات ،جامعة الشارقة1427 ،ه2006-م.
2828املبدع شرح املقنع ،إبراهيم بن حممد بن مفلح ،بريوت-لبنان ،دار الكتب العلمية ،ط،1
1418ه1997-م.
2929املبسوط ،حممد السرخسي ،بريوت-لبنان ،دار املعرفة1409 ،ه1989-م.
3030احمللى باآلثار ،علي بن حزم ،بريوت-لبنان ،دار الكتب العلمية ،ط1425 ،1ه2003-م
3131املدونة الكربى ،مالك بن أنس ،بريوت-لبنان ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه1994-م.
3232املغين ،عبداهلل بن حممد بن قدامة ،الرياض ،دار عامل الكتب ،ط1417 ،3ه1997-م.
3333مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،حممد بن حممد اخلطيب الشربيين ،بريوت=لبنان،
دار الكتب العلمية1421 ،ه2000-م.
3434منح اجلليل على خمتصر العالمة خليل ،حممد عليش ،بريوت-لبنان ،دار الفكر ،ط،1
1404ه1984-م.
3535مواهب اجلليل يف شرح خمتصر الشيخ خليل ،حممد بن حممد احلطاب ،نواكشوط-موريتانيا،
دار الرضوان ،ط1431 ،1ه2010-م.
3636الوجيز يف شرح قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي ،مدحت رمضان ،اإلمارات العربية
املتحدة ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
3737الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية ،أمحد فتحي سرور ،القاهرة ،مطبعة جامعة القاهرة
والكتاب اجلامعي1979 ،م
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