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 ًَؼّ ايبشح

طاؾلا٥ِ املتعًك١  املعٕٓٛ بع :ٚتٛفٝك٘ تٓاٚيت يف ٖقا ايبشح املتٛآع تعاىل اهلل  بعٕٛ

اػتطاف األًؼاْ ٚاملُتًهاتص ٚاـاْ ظلمييت االغتِابظ ٚاالبتنامظ  ظلمي١

ٚايكإْٛ ايُٝين ٚاملِلٟظ سٝح مت  اإلهالَٞفك٘ اي( ؿكاه١ َكاك١ْ بني 2ًَشل كقِ )

املبشح  ُتػِِ ٚقـ، ع ايـكاه١ إىل عـؿ َٔ املباسح ٚاملطايب ٚايفلٚ ٖٙقتكوِٝ 

فعٌ ايفاس١ٌ ايتاي١ٝ ؾلمي١  ااألٍٚ ؾلمي١ االغتِاب يف ساي١ َا ٜهٕٛ اهلـف َٓٗ

إىل سهِ اإلنلاٙ ع٢ً فاس١ٌ  ُتاػتطاف األفلاؿ هٛا٤ ناْٛا فنٛكّا أٚ إْاثّاظ ٚتطلق

إٓاف١ إىل َعلف١ سهِ اإلدٗاض اؿاٌُ عٔ اينْا ٚايًٛاط يف ايٌلٜع١ ٚايكإْٛظ 

َٛقف ايفك٘ اإلهالَٞ ٚايطب ايٌلعٞ يف ساي١ فض غٌا٤ بهاك٠ ٚاالغتِابظ  ٜلطل

ا ظلمي١ ُاكتباطٗٚعٓاُل ايفعٌ املاؿٟ ٚاملعٟٓٛ هلقٙ اؾلمي١ظ تٓاٚيُت املػتِب١ظ ثِ 

ايبشح  ٚدا٤ ايُٝين ٚاملِلٟ ٞتٗا يف ايفك٘ اإلهالَٞ ٚايكاْْٛبٛكاالػتطافظ ٚع

ايتكوِٝ ايقٟ  بٓفىايجاْٞ يٝٛٓض دلمي١ االبتنام يف ايفك٘ اإلهالَٞ ٚايكإْٛ 

ظلا٥ِ  هًهٓاٙ يف املبشح ايوابلظ ٚتعترب ٖقٙ اؾلمي١ َٔ أنجل اؾلا٥ِ اكتباطّا

ايٓايظ  ٚإكعابنْٛٗا تٓطٟٛ ع٢ً إػاف١ ،االػتطافظ ٚاملعاقب عًٝٗا فكّٗا ٚقاّْْٛا 

 . ١ يعاَٚإقالم األَٔ ٚايوه١ٓٝ ا

ٚايفك٘ اإلهالَٞ بأؿيت٘ ايعا١َ ٚقٛاعـٙ ٚٓٛابط٘ ٜتوع يٌٌُٝ سٝا٠ املهًفني ظُٝع 

دٛاْبٗاظ فُُٗا سـثت َٔ َوا٥ٌ ْٚٛامٍ َٚوتذـات فوٝذـ ايباسح املتأٌَ 

 تُٛٝفّا ًلعّٝا جيًٞ سكا٥كٗا ٜٚبني أسهاَٗا. 

ا إدلا٤ات ٚيف ٖقا ايبشح ْعلات هلٜع١ ٚعاد١ً ؾ١ًُ َٔ املوا٥ٌ اييت ًٌُٜٗ

ٌٍ أٚ مسع١ ه١٦ٝ يًُػتِب١ اييت  ُِ ٚأسهاّ يف بعض قٔاٜا االغتِاب َٚا ٜتبع٘ َٔ َس

ال ٜـ هلا يف فيو ٚال فْبظ إٓاف١ إىل تٓاٍٚ دلمي١ االبتنام يف ايفك٘ ٚايكإْٛ بِٛك٠ 

كتِل٠ ٚقـ َكتبت ٖقٙ األَٛك يف َباسح َٚطايب ٚفلٚعظ ها٥اّل املٛىل عن ٚدٌ إٔ 

ه١ ػاي١ِ يٛدٗ٘ ايهلِٜظ َٚٔ ايعًِ ايقٟ ٜٓتفع ب٘ إْ٘ ٚيٞ فيو جيعٌ ٖقٙ ايـكا

 ٚايكاؿك عًٝ٘.

 

 عًٞ أمحـ حي٢ٝ ايكاعـٟ/  ؿ. أ

 داَع١ عُلإ –ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚاأليؤ  –ٌاكى امل ايفك٘  أهتاف
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 : مقـــدمـــة

  -هلل ٚسـٙ ٚ ايِال٠ ٚايوالّ ع٢ً َٔ ال ْيب بعـٙظ ٚبعـ: اؿُـ

اإلهالّظ ُٚاْتٗا ايـهاتري ٚايكٛاْني ٚاملعاٖـات  اٖاسل اإلْوإ يف هال١َ علٓ٘ َٔ اؿكٛم اييت مح فإٕ

َٚٓٗا سل١َ  ،ٕ ُػريّا أٚ نبريّاأٟ اعتـا٤ ع٢ً اإلْوإ َُٗا نا ايـٚي١ٝظ بٌ سلَت ايٌلا٥ع ٚايـٜاْات ايوُا١ٜٚظ

نٕٛ دلمي١ االغتِاب َٔ أبٌع اؾلا٥ِ اييت متى ًلف اإلْوإ ٚنلاَت٘ ٚعفت٘ ٚإْواْٝت٘  دلمي١ االغتِابظ

 ٚسلٜت٘. 

 قطع ايطلٜل إفواؿ يف األكضظ ٚسلبفنل اهلل يف نتاب٘ ايعنٜن إٔ االعتـا٤ ع٢ً اإلْوإ ٚإػافت٘ ٚ ٚقـ

َُا}تعاىل:  هلل ٚيلهٛي٘ ٚيًُؤَٓنيظ قاٍ ْٖ َٔ َدَنا٤ ِإ َٕ ائَّقٜ َ٘ َُٜشاِكُبٛ ًّ ُ٘ اي َٕ ََٚكُهَٛي ِٛ َِٜوَع  َإٔ َفَواؿّا اأَلِكِض ٔفٞ َٚ

ًُِٛا ِٚ َُٜكٖت َُّبِٛا َأ َِ ُٜ ِٚ ِِ ُتَكطََّع َأ ِٗ ـٜٔ ِٜ ُِٗ َأ ًُ ِٔ ََٚأِكُد ِٚ ٔػالٕف ِّ ِِٛا َأ َٔ َُٜٓف ِِ َفٔيَو اأَلِكِض َٔ ُٗ ْٟ َي َٝا ٔفٞ ٔػِن ِْ ـٗ ِِ اي ُٗ  ٔفٞ ََٚي

ِْ َعَقاْب اآلٔػَل٠ٔ  ص. 33-طاملا٥ـ٠ {َعٔعٝ

األفلاؿظ بٌ أًـ  نإَٔٔ أَٔ اتجمتُع املوًِ ٚهالَت٘ ُٚٝاْت٘ ٚسفغ ْعاَ٘ أَل ٓلٚكٟظ أل فيو

 ٓلٚك٠ظ ألٕ أَٔ األفلاؿ ال ٜتشكل إال ب٘. 

عتـا٤ ع٢ً سل َٔ سكٛم اهللظ ا ٛفإٕ ايٌلٜع١ اإلهال١َٝ تعترب االعتـا٤ ع٢ً اإلْوإ فلؿّا أٚ مجاع١ ٖ ٚعًٝ٘

ال خيًٛا اييت َٚٔ ثِ ناْت ايعكٛب١ فٝٗا سكّا هلل تعاىلظ ٚدلا٥ِ االغتِاب ٚاالبتنام ٚغريُٖا َٔ اؾلا٥ِ 

ٜٚبعح ع٢ً االٖتُاّ  ًلظٚغريٙ ع٢ً مٛ ٜـعٛ يًك ٔظٗلت ٚاْتٌلت يف ايُٝ قـٚ، َٓٗا فتُع َٔ اتجمتُعات 

 -ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: ٖقٙ ايـكاه١ٜع ماظ ٚقـ مت تُٛا ٚايكٔا٤ عًُٝٗتٗيـ٣ ايوًطات ايعا١َ يًـٚي١ حملاكب

 ععاباألٍٚ: دلمي١ االغتِ املبشح

 األٍٚ: تعلٜف دلمي١ االغتِاب املطًب

فالّْا ع٢ً اي٤ٌٞ:  ِبأػق اي٤ٌٞ ظًُّاظ ٜكاٍ غِب٘ َٓ٘ ٚغِب٘ عًٝ٘ظ ٚغ يػ١: ٖٛ : االغتِاباألٍٚ ايفلع

 .(1)ٙ ْتفّاظ ٚغِب اؾًـ أماٍ عٓ٘ ًعلٙقٗل

                                                           
 .454طغِبص ْ –بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل  –ايكاٖل٠  –ؿاك اؿـٜح  –ايكاَٛي احملٝط  –قُـ بٔ ٜعكٛب ايفريٚم أباؿٟ  (1)
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ظ أٟ ٚاقعٗا نلّٖاظ اهتعاك٠ فوٗايوإ ايعلب: ايػِب ٖٛ أػق َاٍ ايػري ظًُّا ٚعـٚاّْاظ ٜكاٍ: غِبٗا ْ ٚيف

اإلنلاٙ ع٢ً اؾُاع احمللّ ٜو٢ُ  كظ ٖٚقا املع٢ٓ ٖٛ ايقٟ ًاع اهتعُاي٘ ست٢ غًب يف ايعلف فِا(1)يًذُاع

 ا ٚايًٛاط. اغتِابّاظ ٚهلقا فإٕ االغتِاب ٖٛ اإلنلاٙ ع٢ً اينْ

 ايجاْٞ: االغتِاب ًلعّا.  ايفلع

فعٌ  ٛٚقع ع٢ً غري ْهاغ ُشٝض ٚال ًب١ٗ ْهاغ ٚال ًَو مينيظ ٚبعض ايفكٗا٤ ٜكٍٛ: ٖ ٤نٌ ٚط ٖٛ

 .(2)ايـبلظ ٖٚقا كادع الػتالفِٗ ٌٖ ايًٛاط مْا أّ الظ فأمجعٛا أْ٘ مْاظ ػالفّا ألبٞ سٓٝف١ ٚايفاس١ٌ يف ايكبٌ أ

باإلؾا٤ظ ٖٚٛ إٔ ٜػًبٗا ع٢ً ْفوٗاظ ٚبني اإلنلاٙ بايتٗـٜـظ فكـ اهتهلٖت اَلأ٠ ع٢ً فلم بني اإلنلاٙ  ٚال

عٗـ كهٍٛ اهلل ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ فـكأ عٓٗا اؿـظ َٚا ٜكاٍ عٔ اإلنلاٙ ايٛاقع ع٢ً األْج٢ ِٜض إٔ ٜكاٍ 

 .(3)دلمي١ ايًٛاط كتهابع٢ً ايقنل يف ساالت اإلنلاٙ املاؿٟ بايك٠ٛ ال

( االغتِاب يف 42قإْٛ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين كقِ ) علف :ث: تعرٌف االغتصاب فً القانىنلالثا الفرع

( َٔ ايكلاك اؾُٗٛكٟ بأْ٘ نٌ إٜالز دٓوٞ دل٣ اكتهاب٘ ع٢ً ًؼّ ايػري فنلّا نإ أٚ أْج٢ 269)املاؿ٠ 

َٔ ٚاقع أْج٢ بػري  }( بكٛي٘ :267االغتِاب يف املاؿ٠ )قإْٛ ايعكٛبات املِلٟ  ٚعلف (.4)بـٕٚ كٓاٙ

 .(5){كٓاٖا

 ايجاْٞ: قٌ دلمي١ االغتِاب املطًب

 ايفلع األٍٚ: اإلنلاٙ ع٢ً فاس١ٌ اينْا.

االغتِاب َٔ ايٓتا٥ر املتعًك١ باالػتطاف ٖٚٛ اإلنلاٙ ع٢ً ٚاقع١ اينْاظ ٖٚقٙ ايفاس١ٌ َٔ احمللَات 

َٔ َي}ايعاٖل٠ املع١ًَٛ َٔ ايـٜٔ بائلٚك٠ظ قاٍ تعاىل:  ِٖٓفَى ائَّتٞ َٚائَّقٜ َٕ اي ًُٛ َِٜكُت ََٚيا  ٘ٔ ِإَيّٗا آَػَل  َّ َََع اي  َٕ ـُِعٛ َٜ ا 

                                                           
 . 648ْ -4طغِبص ز–بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل  –بريٚت  –ؿاك ايفهل  –يوإ ايعلب  –أبٛ ايفٌٔ مجاٍ ايـٜٔ بٔ قُـ بٔ َهلّ بٔ َٓعٛك املِلٟ  (1)

بـٕٚ  -بريٚت –ؿاك إسٝا٤ ايرتاخ ايعلبٞ  –ًلغ فتض ايكـٜل ع٢ً اهلـا١ٜ  –١َ نُاٍ ايـٜٔ قُـ بٔ عبـ ايٛاسـ املٌٗٛك ابٔ اهلُاّ ايعال (2)

ؿاك  –َٛاٖب اؾًٌٝ يٌلغ كتِل ػًٌٝ ايلمحٔ املعلٚف باؿطاب ايعٝينظ ظ ٚأبٛ عبـ اهلل قُـ بٔ قُـ بٔ عبـ 438ْ -4ز –تاكٜؽ ٌْل 

ْٗا١ٜ احملتاز إىل ًلغ  -ظ ٚمشى ايـٜٔ قُـ بٔ أمحـ بٔ محن٠ ايلًَٞ 292ْ -6ز -4995ّ -ٖع4446 –بريٚت  – ايهتب ايع١ًُٝ

 .422-4ز–بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل  -بريٚت –ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ  –املٓٗاز 

 .364ْ -2ز –ّ 2222 -ٖع 4424 – ٠ايطبع١ ايلابع١ عٌل –َؤهو١ ايلهاي١  –ايتٌلٜع اؾٓا٥ٞ اإلهالَٞ  –عبـ ايكاؿك عٛؿ٠  (3)

 ّ بٌإٔ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات.4994يو١ٓ  42( َٔ ايكلاك اؾُٗٛكٟ بايكإْٛ كقِ 269املاؿ٠ ) (4)

 .324ْ -4984ّ –ايطبع١ ايجا١َٓ  –ؿاك اي١ٔٗٓ ايعلب١ٝ  –ايكوِ اـاْ  –قإْٛ ايعكٛبات املِلٟ  –ؿ. قُٛؿ قُٛؿ َِطف٢  (5)
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َّ اِي ِٛ َٜ ُ٘ اِيَعَقاُب  َٔاَعِف َي ُٜ ًَِل َأَثاَّا*  َٜ ٌِ َفٔيَو  َِٜفَع  ََٔ َٚ  َٕ ُْٛ َِٜن ََٚيا  ُ٘ ِإيَّا ٔباِيَشلِّ  َّ َّ اي َٗاّْا* َسٖل َُ  ٔ٘ ـِ ٔفٝ ًُ َِٜؼ َٚ  ١ََٔ َٝا ٔك

َٚ ََٔ َتاَب  ُ٘ َغُفٛكّا ِإيَّا  َّ َٕ اي ََٚنا َٓإت  ِِ َسَو ِٗ ٦َِّأت ُ٘ َه َّ ٍُ اي ِّ َُٜب َِٚي٦َٔو  َُأيشّا َفُأ َُاّل  ٌَ َع ُٔ ََٚع  َٔ ََ آ

صظ ٚيف اينْا عـؿ َٔ ايٌلٚك ٚاملفاهـظ قاٍ ابٔ ايكِٝ كمح٘ اهلل: " ٚاينْا جيُع ػالٍ 72 -68طايفلقإ:{ٖكٔسُّٝا

واؿ املل٠٤ٚ ٚق١ً ايػري٠"ظ َٚٔ َٛدبات٘ غٔب ايلب ٚهٛاؿ ايٛد٘ ايٌل نًٗا َٔ ق١ً ايـٜٔ ٚفٖاب ايٛكع ٚف

ظ ٜٚنٜـ االغتِاب أْ٘ (1)ٚظًُت٘ َٚا ٜعًٛٙ َٔ ايهآب١ ٚاملكت ٚظ١ًُ ايكًب ٚطُى ْٛكٙظ ٚٓٝل ايِـك ٚسلد٘

ٌَ }ٚامُلِهَلٙ ال إثِ عًٝ٘ قاٍ تعاىل:  ْا فٗٛ أًـ سل١َ َٔ فلؿ اينْاإنلاٙ ع٢ً مماكه١ اين ِٖ ـِ َف َّ ََٚق َٖا َسٖل َيُهِ 

َٛ ُٖ ٕٖ َكٖبَو  ٍِ ِإ ًِ ِِٝل ٔع ِِٗ ٔبَػ َٛا٥ٔ ِٖ َٕ ٔبَأ ُّٛ ٔٔ ُٝ ٕٖ َنٔجريّا يَّ َِٚإ  ٔ٘ ِٝ ِِ ِإَي ُِٓطِلِكُت ََا ا ِِ ِإالَّ  ُِٝه ًَ َٔ َع ـٜٔ ُُِعَت ُِ ٔباِي ًَ  -ط األْعاّ {َأِع

إٕ اهلل ٚٓع عٔ أَيت اـطأ صظ ٚعٔ ابٔ عباي كٓٞ اهلل عُٓٗا إٔ كهٍٛ اهلل ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ قاٍ: " 449

(2)ٚايٓوٝإ َٚا اهتهلٖٛا عًٝ٘(( 
ٚكٟٚ إٔ اَلأ٠ اهتهلٖت ع٢ً عٗـ كهٍٛ اهلل ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ فـكأ , 

(3)عٓٗا اؿـ"
ٚكٟٚ عٔ عُل بٔ اـطاب كٓٞ اهلل عٓ٘ إٔ اَلأ٠ اهتوكت كاعّٝا فأب٢ إٔ ٜوكٝٗا إال إٔ متهٓ٘ , 

فكاٍ يعًٞ: َا تل٣ فٝٗا قاٍ: إْٗا َٔطل٠ فأعطاٖا عُل ٦ًّٝا  َٔ ْفوٗا ففعًت فلفع فيو إىل عُل

(4)ٚتلنٗا
. 

ُٜهلٙ ايلدٌ ع٢ً اينْا أّ ال ع٢ً قٛيني:   ٚقـ اػتًف أٌٖ ايعًِ ٌٖ 

ايكٍٛ األٍٚ: أْ٘ ال ميهٔ إنلاٖ٘ فإفا أنلٙ فن٢ْ أقِٝ عًٝ٘ اؿـ ٖٚٛ َقٖب اؿٓف١ٝ ٚاؿٓاب١ًظ ٚاهتـيٛا 

(5)ْتٌاك ٚاإلنلاٙ ٜٓافٝ٘ظ فإفا ٚدـ االْتٌاك اْتف٢ اإلنلاٙ فًٝنَ٘ اؿـبإٔ ايٛط٤ ال ٜهٕٛ إال باال
. 

                                                           
 بـٕٚ َهإ ٚتاكٜؽ ٌْل. –بريٚت  –ؿاك ابٔ ايكِٝ  –ك١ٓٚ احملبني  – ايٌٝؽ ايعال١َ ابٔ ايكِٝ اؾٛم١ٜ (1)

ظ ٚقـ ُشش٘ 498ْ -2ز –بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل  –بريٚت  –هل فؿاك اي – ١ادهٓٔ ابٔ َ –اإلَاّ اؿافغ قُـ بٔ ٜنٜـ ايكنٜٚين  – ١ابٔ َاد (2)

 (.82كقِ ) –إكٚا٤ ايػًٌٝ  –األيباْٞ 

 (.4453كقِ ) -4994ّ -بـٕٚ َهإ ٌْل –ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ  –هٓٔ ايرتَقٟ  –ٝو٢ بٔ هٛك٠ ايرتَقٟ اإلَاّ اؿافغ أبٛ ع -ايرتَقٟ (3)

 -8ز –بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل  –بريٚت  –ؿاك ايفهل  –ايوٓٔ ايهرب٣  –اإلَاّ اؿافغ أبٛ دعفل أمحـ بٔ اؿوني بٔ عًٞ ايبٝٗكٞ  –ايبٝٗكٞ  (4)

ْ236. 

ظ ٚاإلَاّ ايعال١َ َٛفل ايـٜٔ أبٛ قُـ عبـ اهلل بٔ أمحـ بٔ قُـ بٔ قـا١َ 457ْ-4ز -لدع هابلَ –ًلغ فتض ايكـٜل  –ابٔ اهلُاّ  (5)

 .346ْ-42ز -بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل –ايكاٖل٠  –َطبع١ اإلَاّ َايو  -املػين –
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ايكٍٛ ايجاْٞ: أْ٘ ميهٔ إنلاٖ٘ فإفا أنلٙ فن٢ْ ؿكأ عٓ٘ اؿـ ٖٚٛ َقٖب املايه١ٝ ٚايٌافع١ٝظ ٚاهتـيٛا بعُّٛ 

عًٝٗا اؿـ مل جيب  ايِْٓٛ ايٛاكؿ٠ يف كفع اؿلز عٔ املهلٙظ ٚبأْ٘ ال فلم بني ايلدٌ ٚامللأ٠ظ فإفا مل جيب

(1)عًٝ٘ أّٜٔاظ ٚألٕ االْتٌاك قـ ٜهٕٛ يفشٛي١ ايٌؼّ أنجل مما ٜهٕٛ ؿيٝاّل ع٢ً ايطٛاع١ٝ
. 

ُٜـكأ اؿـ بايٌب١ٗ ٚاهلل أعًِ.   ٚيعٌ األُٛب َٔ ٖقٜٔ ايلأٜني إٔ َٔ أنلٙ ع٢ً اينْا ٜـكأ عٓ٘ اؿـ إعُااّل يكاعـ٠ 

 ايفلع ايجاْٞ: نٝف حيٌِ اإلنلاٙ. 

إنلاٙ امللأ٠ ع٢ً اينْا إفا نإ إنلاّٖا ًَذ٦ّا بعـ اػتطافٗا فٗٞ غري َؤاػق٠ظ نُا يٛ أٓذعت ال ًو إٔ 

(2)ٚفعٌ بٗا فاس١ٌ اينْا قٗلّاظ ألْٗا ال إكاؿ٠ هلا ٚال اػتٝاك
 . 

ٚاػتًف أٌٖ ايعًِ فُٝا يٛ اغتِبت امللأ٠ أٚ ايػالّ ع٢ً ايفاس١ٌ بايتٗـٜـ أٚ بايكتٌ َٚٓع ايطعاّ ٚائلب 

يو ٌٖ ٜهٕٛ إنلاّٖا أّ ال؟ ٚهبب اـالف ٖٛ إٔ ٖقا املهلٙ ٜوتطٝع ايفعٌ ٚاالَتٓاع فٗٛ كتاك ٚمٛ ف

(3)يًفعٌ ٚيهٔ يٝى غلٓ٘ ْفى ايفعٌ ٚإمنا َلاؿٙ ؿفع ائلك عٔ ْفو٘
. 

 ٚفنل بعض أٌٖ ايعًِ ًلٚطّا يإلنلاٙ َٓٗا: 

 إٔ ٜهٕٛ اإلنلاٙ َٔ قاؿك بوًطإ أٚ تػًب. -4

 نٍٚ ايٛعٝـ ب٘ظ ٚايعذن عٔ ؿفع٘ ٚاهللب َٓ٘.إٔ ٜػًب ع٢ً ظٓ٘ ْ -2

(4)إٔ ٜهٕٛ مما ًٜشل ائلك ب٘ -3
. 

ٚاملالسغ إٔ اهلل تعاىل كفع املؤاػق٠ عٔ املهلٙ ٚاإلنلاٙ ػالف ايلٓا ٚاحملٖب١ظ ٖٚٛ محٌ اإلْوإ ع٢ً عٌُ أٚ 

َا حيًُِٗ ع٢ً ايعٌُ أٚ تلى بػري كٓاٙ عٝح يٛ تلى بـٕٚ إنلاٙ ملا قاّ ب٘ظ َٚعًّٛ إٔ ايٓاي ٜتفاٚتٕٛ يف 

                                                           
 -ٖع4444 –بريٚت  –ع١ًُٝ ؿاك ايهتب اي -ع٢ً َٛطأ اإلَاّ َايو –ًلغ اينكقاْٞ  –اْٞ ققُـ بٔ عبـ ايباقٞ بٔ ٜٛهف اينك -اينكقاْٞ (1)

بريٚت  –ؿاك ايفهل  –املٗقب يف فك٘ اإلَاّ ايٌافعٞ  -اإلَاّ أبٛ إهشام إبلاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛهف ايٌريامٟ –.ٚايٌريامٟ 82ْ-8ز -4992ّ

 .284ْ – 2ز –بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل  –

 .427ْ  -4ز –بـٕٚ طبع١ ٚتاكٜؽ ٌْل  –َِل  –١َٝ املهتب١ اإلهال –أه٢ٓ املطايب ًلغ كٚض ايطايب  –ايعال١َ منلٜا قُـ األِْاكٟ  (2)

ظ ٚابٔ 488ْ -42ز –ّ 4954 -ٖع 4373 –بـٕٚ طبع١  –َِل  –ؿاك ايهتب  –اؾاَع ألسهاّ ايكلإٓ  –ايعال١َ قُـ بٔ أمحـ ايكلطيب  (3)

 225ْ -5ز -4985ّ -ٖع 4425 –ايطبع١ ايعاًل٠  –بريٚت  –َؤهو١ ايلهاي١  –ماؿ املعاؿ يف ٖـٟ ػري ايعباؿ  –ايكِٝ اؾٛم١ٜ 

 -2ز –ّ 4985 -ٖع 4425 –ايطبع١ ايوابع١  –بريٚت  –ؿاك املعلف١  –بـا١ٜ اتجمتٗـ ْٚٗا١ٜ املكتِـ  –ايعال١َ قُـ بٔ كًـ ايكلطيب  (4)

 – 3ز –ّ 4997 -ٖع 4448 –ايطبع١ األٚىل  –بريٚت  –ؿاك املعلف١  –َػ٢ٓ احملتاز إىل َعلف١ املٓٗاز  –ظ ٚايٌٝؽ قُـ أمحـ ايٌلبٝين 64ْ

ْ289. 
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ايرتى فُِٓٗ َٔ ٜػًب عًٝ٘ اـٛف ٚائعف فأؿ٢ْ األَٛك ؼٌُ ع٢ً َا حيب َِٚٓٗ فٚ ايبأي ايقٟ ال 

 حيًُ٘ ع٢ً ايفعٌ إال نجري اإلنلاٙ. ٚاهلل أعًِ. 

 سهِ اإلدٗاض عٔ طلٜل االغتِاب.  ايفلع ايجايح:

ك أدٗضظ ٜكاٍ أدٗٔت ايٓاق١ إفا أيكت اإلدٗاض يف ايًػ١ َِـ: المسألة األولى: تعرٌف اإلجهاض

(2)ظ ٜٚطًل ع٢ً إيكا٤ اؿٌُ ْاقّ اـًل أٚ ْاقّ املـ٠ ٚاألغًب اهتعُاي٘ يف اإلبٌ ٚيف بين آؿّ(1)ٚيـٖا
 . 

أَا يف االُطالغ: فال خيلز اهتعُاٍ ايفكٗا٤ يه١ًُ اإلدٗاض عٔ املع٢ٓ ايًػٟٛظ ٚقـ ٜعرب عٓ٘ باإلهكاط 

(3)ٚنًٗا َرتاؿفات ٚاإليكا٤ ٚايطلغ ٚاإلَالْظ
. 

ٚاإلدٗاض ٜهٕٛ عفّٜٛا تًكا٥ّٝا ؿٕٚ ؼلٜض ػاكدٞ ٚقـ ٜهٕٛ عُـّا بفعٌ فاعٌظ ٚؿٚافع اإلدٗاض كتًف١ 

 َٓٗا هال١َ األّ ٚؿفع اـطل عٓٗاظ َٚٓٗا هرت دلمي١ اينْا. 

 املوأي١ ايجا١ْٝ: اإلدٗاض قبٌ ْفؽ ايلٚغ: 

 ٟ قبٌ األكبعني َّٜٛا ع٢ً أقٛاٍ ػالُتٗا فُٝا ًٜٞ: اػتًف ايفكٗا٤ يف سهِ اإلدٗاض قبٌ ْفؽ ايلٚغ أ

(4)األٍٚ: اإلباس١ َطًكّاظ ٖٚقا َا فٖب إيٝ٘ بعض اؿٓف١ٝ ٚبعض ايٌافع١ٝ ٚاؿٓاب١ً
 . 

(5)ايجاْٞ: اإلباس١ إفا نإ اإلدٗاض يعقك ٖٚٛ َقٖب اؿٓف١ٝ
 . 

(6)ايجايح: ايتشلِٜ ٖٚٛ َقٖب املايه١ٝ
 . 

  -ٚقـ اتٔض يٓا َا ًٜٞ:

                                                           
ط  32ْ -42ز –ّ 4972 –َطبع١ سه١َٛ ايهٜٛت  –تاز ايعلٚي َٔ دٛاٖل ايكاَٛي  –قُـ َلت٢ٔ اؿوٝين اينبٝـٟ  –اينبٝـٟ  (1)

 دٗضص.

 ) هكط(.434ْ – 7ز –َلدع هابل  –يوإ ايعلب  (2)

 .56ْ -2ز –ّ 4985 -ٖع 4426 –ايهٜٛت  –ٚماك٠ األٚقاف ٚاي٦ٌٕٛ اإلهال١َٝ  –املٛهٛع١ ايفك١ٝٗ  (3)

 -ٖع 4427 –ايطبع١ ايجا١ْٝ  –بريٚت  –ؿاك إسٝا٤ ايرتاخ ايعلبٞ  –سا١ًٝ ابٔ عابـٜٔ  –ابٔ عابـٜٔ: قُـ أَني املٌٗٛك بابٔ عابـٜٔ  (4)

 -ايفلٚع -ض ظ ٚمشى ايـٜٔ املكـهٞ قُـ بٔ َف446ًْ-8ز –َلدع هابل  –ظ َٚػ٢ٓ احملتاز إىل َعلف١ املٓٗاز 594ْ-6ز –ّ 4987

 . 494ْ -6ز –ّ 4985 -ٖع 4425 –ايطبع١ ايلابع١  –عامل ايهتب. 

 .382ْ– 2ز –َلدع هابل  –سا١ًٝ بٔ عابـٜٔ  (5)

بـٕٚ تاكٜؽ  –َطابع ايبابٞ اؿًيب  –ؿاك إسٝا٤ ايهتب ايعلب١ٝ  –سا١ًٝ ايـهٛقٞ ع٢ً ايٌلغ ايهبري  –قُـ بٔ علف١ ايـهٛقٞ  –ايـهٛقٞ  (6)

 .266ْ -2ز –ٌْل 
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 إلدٗاض قبٌ ايٓفؽ ٚمتاّ األًٗل األكبع١ األٚىل َٔ عُل اؾٓني خيتًف يف سهُ٘ عٔ اإلدٗاض بعـٖا. إٔ ا -4

 . إفا نإ ؿفعّا ؿٍِٛ ٓلك َؤثل إٔ اإلدٗاض يف ٖقٙ امللس١ً ال ٜعترب قتاّل آلؿَٞ  -2

ست٢ تٔع إٔ يًذٓني سل١َ َٓق تهٜٛٓ٘ يف بطٔ أَ٘ بـيٌٝ إٔ ايٌلع دا٤ بتأػري تٓفٝق اؿـ ع٢ً اؿاٌَ  -3

 محًٗا سفاظّا عًٝ٘.

ٚقـ ُـك يف سهِ اإلدٗاض قلاك ١٦ٖٝ نباك ايعًُا٤ باملًُه١ ايعلب١ٝ ايوعٛؿ١ٜ اآلتٞ ِْ٘: )) ال جيٛم إهكاط 

دـّاظ فإٕ نإ اؿٌُ يف ايطٛك األٍٚ ٖٚٞ َـ٠  ١اؿٌُ يف كتًف َلاسً٘ إال ملربك ًلعٞ ٚيف سـٚؿ ٓٝك

أٚ ؿفع ٓلك َتٛقع دام إهكاط٘ظ أَا إهكاط٘ يف ٖقٙ املـ٠ ػ١ٌٝ  األكبعني ٚنإ يف إهكاط٘ ًَِش١ ًلع١ٝ

املٌك١ يف تلب١ٝ األٚالؿ أٚ ػٛفّا َٔ ايعذن عٔ تهايٝف َعٌٝتِٗ أٚ تعًُِٝٗ أٚ َٔ أدٌ َوتكبًِٗ أٚ انتفا٤ 

 مبا يـ٣ اينٚدني َٔ أٚالؿ فػري دا٥نظ نُا ال جيٛم إهكاط اؿٌُ إٕ نإ عًك١ أٚ َٔػ١ إال إفا قلكت ؾ١ٓ

طب١ٝ َٛثٛق١ إٔ اهتُلاكٙ ػطل ع٢ً هال١َ أَ٘ بإٔ خي٢ٌ عًٝٗا اهلالى َٔ اهتُلاكٙ دام إهكاط٘ بعـ 

 . (1)اهتٓفاؿ ناف١ ايٛها٥ٌ يتاليف األػطاك"

َٔ ْعاّ َناٚي١ ١َٓٗ ايطب ايبٌلٟ أْ٘ حئل ع٢ً ايطبٝب إدٗاض اَلأ٠ ساٌَ إال إفا اقتٔت  24ٚتُٔٓت املاؿ٠ 

 . (2)إفا مل ٜهٔ اؿٌُ قـ مت أكبع١ أًٗل ٚثبت إٔ اهتُلاكٙ ٜٗـؿ ُش١ األّ بٔلك دوِٝائلٚك٠ الْكاف سٝاتٗا 

 املوأي١ ايجايج١: اإلدٗاض بعـ ْفؽ ايلٚغ. 

اتفل ايفكٗا٤ ع٢ً ؼلِٜ إهكاط اؾٓني بعـ َلٚك أكبع١ أًٗل ع٢ً تهٜٛٓ٘ يف بطٔ أَ٘ظ سٝح ٚقـ ْفؽ فٝ٘ 

ٌ بال ػالفظ ٜٚوتٟٛ عٓـ ايفكٗا٤ َا إفا نإ يف بكا٤ اؾٓني ايلٚغ ٚبقيو ِٜري ْفوّا آؿ١َٝ ٚإهكاطٗا قت

ِٖٓفَى ائَّتٞ  }ظ ٚفيو إٔ قتٌ ايٓفى احملل١َ ال جيٛم بأٟ ساٍظ قاٍ تعاىل: (3)ػطل ع٢ً األّ أّ ال؟ ًُِٛا اي َٚاَل َتِكُت

ٔ٘ ِّ َٛٔي َٓا ٔي ًِ ـِ َدَع ََِعًَُّٛا َفَك  ٌَ ََٔ ُقٔت َٚ ُ٘ ِإالَّ ٔباَؿلِّ  َّ ايًّ ُِٛكّا  َسٖل ِٓ ََ  َٕ ُ٘ َنا ْٖ ٌِ ِإ ُِٜوِلف فِّٞ اِيَكِت ًَِطاّْا َفاَل  ُه

صظ ٚال جيٛم ايتٔش١ٝ بٓفى َع١َِٛ الْكاف ْفى أػل٣ظ نُا ال حيٌ ملٔ أُابت٘ ك١ُِ إٔ 33-طاإلهلا٤{

                                                           
 .52ْ -2ز -َلدع هابل –املٛهٛع١ ايفك١ٝٗ  (1)

 .72ْ –ّ 2222 -ُٓعا٤ –ٚماك٠ ايِش١  –ْعاّ َناٚي١ ١َٓٗ ايطب ايبٌلٟ  (2)

ظ ْٚٗا١ٜ احملتاز يف 267ْ -2ز –َلدع هابل  –ظ ٚسا١ًٝ ايـهٛقٞ ع٢ً ايٌلغ ايهبري 622ْ – 4ز–َلدع هابل  –سا١ًٝ بٔ عابـٜٔ  (3)

 .494ْ -4ز -َلدع هابل –ايفلٚع  –. ٚمشى ايـٜٔ املكـهٞ قُـ بٔ َفًض 446ْ -8ز –ل َلدع هاب –ًلغ املٓٗاز 
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 م 4102ٌىنٍى   –العدد الثالث ٌناٌر جامعة الناصرمجلة 

 

 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

 .يهٔ ايًذ١ٓ(1)ٜكتٌ آؿَّٝا ٜٚأنً٘ يٝٓكق ْفو٘ َٔ اهلالى إف يٝوت إسـ٣ ايٓفوني أٚىل باؿٝا٠ َٔ األػل٣

ايع١ًُٝ يًُٛهٛع١ ايفك١ٝٗ اييت تِـكٖا ٚماك٠ األٚقاف بايهٜٛت اػتاكت دٛام إهكاط اؾٓني ٚإٕ ْفؽ فٝ٘ 

اؿفاظ ع٢ً سٝا٠ األّ إفا نإ }ايلٚغ إفا نإ فيو ٖٛ ايوبٌٝ ايٛسٝـ الْكاف أَ٘ َٔ ٖالى قكلظ ٚقايت: 

 . (2)ٚسٝاتٗا ثابت١ بٝكنييف بكا٤ اؾٓني يف بطٓٗا ػطل عًٝٗاظ أٚىل باالعتباك ألْٗا األٌُ 

يف املٛهٛع١ ايفك١ٝٗ ايوابل ٖع 22/6/4427يف  442ٚبٗقا االػتٝاك أفتت ١٦ٖٝ نباك ايعًُا٤ يف قلاكٖا كقِ 

) بعـ إنُاٍ أكبع١ أًٗل يًشٌُ ال حيٌ إهكاط٘ ست٢ ٜكلك مجع َٔ املؼتِني أْ٘:  تسٝح تُٔٓفنلٖاظ 

 تٗا ٚفيو بعـ اهتٓفاؿ ناف١ ايٛها٥ٌ إلْكاف سٝات٘(. املٛثٛقني إٔ بكا٤ اؾٓني يف بطٔ أَ٘ ٜوبب َٛ

 املوأي١ ايلابع١: إدٗاض اؿٌُ ايٓا٧ً عٔ االغتِاب. 

االغتِاب ٖٛ اإلنلاٙ ع٢ً اينْاظ ٖٚٛ مما اْتٌل يف بعض اتجمتُعات اْتٌاكّا كٝفّا ففٞ ؿكاه١ أدلٜت يف 

% َٔ ايفتٝات قـ 25ات املتشـ٠ ٚدـ إٔ أملاْٝا أٚٓشت إٔ ٚاسـ٠ َٔ نٌ هبع ْو٠ٛ قـ اغتِبتظ ٚيف ايٛالٜ

ظ ٚيٝى يف إدٗاض اؿٌُ ايٓا٧ً عٔ االغتِاب قٍٛ يًفكٗا٤ ايكـَا٤ فُٝا ٚقفت عًٝ٘ (3)تعلٓٔ يالغتِاب

َٔ َلادعظ ٚأَا املعاُلٕٚ فإٕ فتاٚاِٖ تتٔافل ع٢ً دٛام إدٗاض ٖقا اؿٌُ قبٌ َلٚك َا١٥ ٚعٌلٜٔ َّٜٛا 

 يلٚغ. ٚؼلمي٘ بعـٖا نْٛ٘ قـ ْفؽ فٝ٘ ا

ٖع َا ًٜٞ: " ال َاْع ًلعّا َٔ تفلٜؼ َا يف أسٌا٤ أْج٢ َٔ 26/6/4449ففٞ فت٣ٛ َفيت َِل ايِاؿك٠ يف 

ٕ َّٜٛا ْٚطف١ ْتٝذ١ االػتطاف ٚاإلنلاٙ ع٢ً املٛاقع١ بٌلط إٔ ال ٜهٕٛ قـ َل ع٢ً ٖقا اؿٌُ َا١٥ ٚعٌل

 . (4)كٚغ جيب احملافع١ عًٝٗا" ألْ٘ ال حيٌ يف ٖقٙ اؿاي١ إهكاط اؾٓني يهْٛ٘ أُبض ْفوّا فات

ٚقـ عجلْا ع٢ً إٔ َٔ ايفكٗا٤ َٔ أباغ اإلدٗاض يعقك نُا يٛ اْكطع يدي األّ ٚيٝى ألب ايِيب َا ٜوتأدل 

 . (5)ب٘ ايع٦ل ٚخياف ع٢ً ٖالن٘

                                                           
 .4623ْ -4ز –بـٕٚ َهإ ٌْل –ؿاك اؾٌٝ  –أسهاّ ايكلإٓ  –قُـ بٔ عبـ اهلل املعلٚف بابٔ ايعلبٞ  –ابٔ ايعلبٞ  (1)

 .52ْ – 2ز –َلدع هابل  –املٛهٛع١ ايفك١ٝٗ  (2)

 .44ْ –ظ ٚايكاَٛي ايفكٗٞ 526ْ – ٖع 4432 –دـ٠  –ايوعٛؿ١ٜ  – ب١ٝاملٛهٛع١ ايفك١ٝٗ ايط (3)

 .436ْ –أسهاّ اإلدٗاض بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل ٚبـٕٚ طبع١  –ؿ. إبلاِٖٝ كسِٝ  (4)

 .382ْ – 2ز –َلدع هابل  –سا١ًٝ ابٔ عابـٜٔ  (5)
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 م 4102ٌىنٍى   –العدد الثالث ٌناٌر جامعة الناصرمجلة 

 

 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

ٚاملالسغ إٔ آثاك اؿٌُ َٔ هفاغ ع٢ً األّ قـ تهٕٛ نبري٠ ال تتشًُٗا ْفوّٝاظ ٜٚفتض باب االتٗاّ ايو٤ٞ 

ٗا يعـّ ايتفلٜل بني اإلنلاٙ ٚايلٓا يف اينْاظ َع أْٗا ال فْب هلا ٚال ٜـ يف اؾلمي١ظ ٚميهٔ ايتؼفٝف َٔ عًٝ

ٚائلك األًـ ٜناٍ بائلك األػفظ  ظآثاك فيو ؿٕٚ إٓلاكظ ألٕ َٔ َكلكات ايٌلٜع١ اإلهال١َٝ إٔ ائلك ٜناٍ

قبٌ ْفؽ ايلٚغظ ٚأَا بعـٙ فٗٛ بام ع٢ً ٖٚقا نً٘ ٜكٟٛ ايكٍٛ ظٛام إدٗاض اؿٌُ ايٓا٧ً عٔ االغتِاب 

 األٌُ ال حيٌ إهكاط٘ إال إٔ ٜهٕٛ يف بكا٥٘ ػطل ع٢ً سٝا٠ أَ٘ظ ٚاهلل أعًِ. 

 املوأي١ اـاَو١: إٜكاف محٌ املػتِب١. 

اؿٌُ قـ حيٌِ إٔ ٜعتـ٣ ع٢ً اَلأ٠ ٜٚفعٌ بٗا ايفاس١ٌ عٔ طلٜل اإلنلاٙظ فٌٗ جيٛم إعطاؤٖا عكاكّا ميٓع 

مما هبل ٜتٔض دٛام إدٗاض اؿٌُ ْتٝذ١ اغتِابظ ٚاألٚىل َٔ فيو دٛام ِابٗا أّ ال؟ عٓٗا بعـ اغت

ٚإباس١ َٓع اؿٌُظ ٚقـ ُـكت عـ٠ فتا٣ٚ َٔ ٦ٖٝات ع١ًُٝ ظٛام ايتشهِ املؤقت يف اإللاب عٔ طلٜل 

 . (1)اهتؼـاّ ٚها٥ٌ َٓع اؿٌُ إفا ؿعت إىل فيو ساد١ َعترب٠ ٚمل ٜرتتب ع٢ً فيو ٓلك

 يواؿه١: كتل غٌا٤ ايبهاك٠ يف ساالت االغتِاب. املوأي١ ا

ال ًو إٔ االغتِاب إنلاٙ يًُلأ٠ ع٢ً مماكه١ دٓو١ٝظ ٚمتاز عٓـ بٝإ سهِ ايلتل يػٌا٤ ايبهاك٠ إىل 

 ٚفيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:  ،تٛٓٝض ْكاط

ِّ ٤ًٞظ ٚامللأ٠ ايبهل ٖايبهاك٠: أٚاّل: تعلٜف ايبهاك٠ ٍٖٚ ن ٞ ايعقكا٤ ٖٚٞ اييت مل ػاَع : فعاي١ َٔ ايبهلظ ٖٚٛ أ

 . (2)بٓهاغ ٚال غريٙظ ٚعال١َ فيو غٌا٤ أٚ دًـ٠ تهٕٛ يف ايكبٌ تو٢ُ عٌا٤ ايبهاك٠ أٚ ايػٌا٤ ايُعِقكٟ

َٚٔ املعًّٛ إٔ ٚدٛؿ ايػٌا٤ أٚ عـّ ٚدٛؿٙ يٝى ؿيٌٝ قاطع ع٢ً سٍِٛ ايٛط٤ظ ألٕ بعض ايفتٝات ٜٛيـٕ ؿٕٚ 

ٚاهع١ ال تتأثل بايٛط٤ظ نُا إٔ متنق٘ قـ حيٌِ ْتٝذ١ سًك١ بهاك٠ غٌا٤ بهاك٠ظ نُا قـ تهٕٛ فتش١ غٌا٤ اي

ٚقـ ؼتاز امللأ٠ إلدلا٤ ع١ًُٝ يفتض غٌا٤ بهاك٠ َكف١ً متٓع ػلٚز ؿّ اؿٝضظ ٚيهٓ٘ َع فيو  ،ساؿخ عاؿٟ

                                                           
 ٖع. 4429يف عاّ  39قلاك فُع ايفك٘ اإلهالَٞ كقِ  (1)

 .44ْ –ظ ٚايكاَٛي ايفكٗٞ 454ْ –َلدع هابل  –١ املٛهٛع١ ايطب١ٝ ايفكٗٝ (2)
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 م 4102ٌىنٍى   –العدد الثالث ٌناٌر جامعة الناصرمجلة 

 

 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

ظ َٚع٢ٓ كتل ايػٌا٤ ايعقكٟ أٟ إُالس٘ طبّٝا يٝعٛؿ إىل ٚٓع٘ (1)قل١ٜٓ تـٍ ع٢ً سٍِٛ ايٛط٤ َٔ عـَ٘

 ُنٜل. قبٌ ايت

 ثاّْٝا: املهلٙ غري َؤاػق. 

ِٕ إٔ }ظ قاٍ تعاىل: (2)املهلٙ إنلاّٖا تاَّا غري َهًف إمجاعّا ٚال إثِ عًٝ٘ ٌّ ٔباإِلمَيا ٦َُٔ َُِط  ُ٘ ًُِب ََٚق  َٙ ِٔ ُأِنِل ََ  {الَّ 

 ص. 42    - 6  طهٛك٠ ايٓشٌ

كط عٓ٘ أسهاّ ايهفلظ نقيو قاٍ ايٌافعٞ: " إٕ اهلل تعاىل ملا ٚٓع ايهفل عُٔ تًفغ ب٘ ساٍ اإلنلاٙ أه

ظ ٚعٔ ابٔ عباي كٓٞ (3)هكط عٔ املهلٙ َا ؿٕٚ ايهفلظ ألٕ األععِ إفا هكط هكط َا ٖٛ ؿْٚ٘ َٔ باب أٚىل"

اهلل عُٓٗا إٔ كهٍٛ اهلل ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ قاٍ: " إٕ اهلل ٚٓع عٔ أَيت اـطأ ٚايٓوٝإ َٚا اهتهلٖٛا 

 . (4)عًٝ٘"

أْٗا بهل فباْت ثٝبّا فال ُتلٓؿ يف فيوظ فكـ ك٣ٚ اينٖلٟ إٔ كداّل تنٚز اَلأ٠ فًِ  ثايجّا: إفا تنٚز ايلدٌ ع٢ً

ظ ٚنقا ٚكؿ عٔ اؿؤ ٚايٌعيب (5)فأكهًت إيٝ٘ عا١ٌ٥ كٓٞ اهلل عٓٗا إٕ اؿ١ٔٝ تقٖب ايعقك٠ ،جيـٖا عقكا٤

ٚايٛثب١ ٚايعٓى  ٚايٓؼعٞ إٔ ايلدٌ إفا مل جيـ اَلأت٘ عقكا٤ فًٝى عًٝ٘ ٤ًٞ يًعقك٠ فإٕ اؿ١ٔٝ تقٖبٗاظ

ظ ٖٚقا إفا (7)ظ ٖٚٛ قٍٛ ايجٛكٟ ٚايٌافعٞ ٚإهشام ٚأُشاب ايلأٟ ٖٚٛ كٚا١ٜ عٔ اإلَاّ أمحـ(6)ٚاؿٌُ ايجكٌٝ

أَا يٛ نإ مٚاهلا بن٢ْ فٗٞ آمث١ ٚيًنٚز اـٝاك يف فوؽ ْهاسٗاظ ألْ٘  ،نإ مٚاٍ ايبهاك٠ مبا ال تأثِ فٝ٘ امللأ٠

 تابت ٚأًُشت ساهلا ٚاهلل أعًِ.  بكا٥ٗا إفاإٜـٍ ع٢ً عـّ عفتٗاظ أٚ 

                                                           
 .454ْ –ظ ٚاملٛهٛع١ ايطب١ٝ 422ْ –كؤ١ٜ يبعض ايكٔاٜا ايطب١ٝ  –ؿ. عبـ اهلل باهال١َ  (1)

 .4567ْ –بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل  –ايطبع١ ايجايج١  -بريٚت –ؿاك إسٝا٤ ايرتاخ ايعلبٞ  –ًلغ ُشٝض َوًِ يًٟٓٛٚ  (2)

ظ  426ْ – 4ز -4996ّ -ٖع4446 –ايطبع١ األٚىل  –بريٚت  –ؿاك قتٝب١  –األّ  –اهلل قُـ بٔ إؿكٜى ايٌافعٞ اإلَاّ اؿافغ أبٛ عبـ  (3)

 .372ْ – 3ز –هبٌ ايوالّ  –ْكً٘ ابٔ األَري ايِٓعاْٞ 

فُٛع ٖقٙ ايطلم ٜعٗل إٔ (ظ قاٍ ايوؼاٟٚ يف املكاُـ اؿو١ٓ: 2245(ظ ٚابٔ َاد١ بلقِ )497( ٚايـاكقطين بلقِ )362كٚاٙ ابٔ سبإ بلقِ ) (4)

 (.82ظ ُٚشش٘ ايباْٞظ يف إكٚا٤ ايػًٌٝ كقِ )232ْ –يًشـٜح أُاّل 

 .76ْ – 2ز –ؿت  –ؿ ط  –باب ايلدٌ جيـ اَلأت٘ غري عقكا٤  –هٓٔ هعٝـ بٔ َِٓٛك  (5)

 .75ْ -2ز –املِـك ايوابل  (6)

 .429ْ-2ز –َلدع هابل  –ايٌلغ ايهبري  –ايـهٛقٞ  (7)
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 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

ٚبٓا٤ّ ع٢ً َا هبل ٚسٝح إٔ املػتِب١ ٚمٖٛا غري آمث١ ٚال ٖٞ ما١ْٝ يػ١ ٚال ًلعّاظ ٚال ٜٓوب إيٝٗا َا مل 

تفعً٘ ٚمل تلض ب٘ ٚقـ ابتًٝت بال٤ّ نبريّاظ فإٕ َٔ ٜتنٚدٗا ٚقـ مايت بهاكتٗا بوبب يٝى هلا ٜـ فٝ٘ ٚمل تأثِ 

ّا ٚال َـيوّاظ ٚألٕ ايوًف ٜعتربٕٚ َٔ مايت بهاكتٗا بػري ايٛط٤ بهلّا يٝى ينٚدٗا فوؽ ب٘ فإْ٘ ال ٜهٕٛ كـٚع

ْهاسٗاظ َٚٔ تأٌَ املًِش١ املرتتب١ ع٢ً كتل املػتِب١ فإْ٘ ٜعٗل يٞ أْ٘ ال َاْع َٔ فيو ملٔ اغتِبت هٛا٤ 

ايتعلض يالغتِابظ ٚإٔ  ناْت نبري٠ أّ ُػري٠ظ بٌلط إٔ ٜهٕٛ ايلتل بٓا٤ّ ع٢ً اإلدلا٤ اؾٓا٥ٞ ايقٟ ٜجبت

 ال جيلٟ ايطبٝب ايلتل بـٕٚ فيو هـّا يباب ايتالعب ٚايتشاٌٜ.

أْ٘ ال َاْع ًلعّا َٔ ايعًُٝات }ٖع َٔ َفيت ايـٜاك املِل١ٜ تُٔٓت: 26/6/4449ٚقـ ُـكت فت٣ٛ يف 

ا ال نُ (1){اؾلاس١ٝ اييت ػل٣ يألْج٢ اييت اػتطفت ٚأنلٖت ع٢ً َٛاقعتٗا دٓوّٝا إلعاؿ٠ بهاكتٗا

 ًٜنَٗا ٚال أهلتٗا إطالع اـاطب ايقٟ ٜتكـّ هلا بقيو ٚاهلل أعًِ. 

ػالٍ  8ّ بٝٓٗٔ 2243فتا٠ ػالٍ عاّ  438ٚيكـ نٌفت املٓع١ُ اي١ُٝٓٝ ملهافش١ االػاك بايبٌل عٔ اػتفا٤ 

 هاع١ ٚؼقٜلات َٔ اهتػالهلٔ دٓوّٝاظ ٚعربت املٓع١ُ يف بٝإ ُاؿك عٓٗا عٔ قًكٗا َٔ تناٜـ ٖقٙ 48

فتا٠ ػالٍ  52اؿٛاؿخ ٚاْتٌاك ٖقٙ ايعاٖل٠ ٌَري٠ إىل إٔ َباسح أَا١ْ ايعا١ُُ هذًت اػتفا٤ 

 . (2)2242ّايعاّ

 ايجايح: تِٓٝف دلمي١ االغتِاب املطًب

 هٓتٓاٍٚ يف ٖقا املطًب ؿكاه١ دلمي١ االغتِاب ٚدٖٛلٖا ٖٚٛ اْعـاّ ايلٓا ٚفيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ: 

 :ايفلع األٍٚ: ايفعٌ املاؿٟ

إٕ فعٌ ايفاس١ٌ غري املٌلٚع١ظ يألْج٢ أٚ إتٝإ إْوإ َٔ ؿبلٙ فنلّا نإ أّ أْج٢ظ ًٜنّ إٔ ٜكع ٖقا ايفعٌ ع٢ً 

 . (3)إْوإ سٞ ألٕ ايٛط٤ ايٛاقع ع٢ً دج١ َٝت دلمي١ أػل٣

ٚهٛا٤ ٚقع ايفعٌ ع٢ً اَلأ٠ عفٝف١ سو١ٓ ايوُع١ظ أٚ َٓشلف١ ه١٦ٝ ايوُع١ متاكي ايـعاك٠ ٜعترب فيو 

اغتِابّاظ ٚبٓا٤ ع٢ً فيو فإٕ َٔ ٜكّٛ بإنلاٙ عاٖل٠ دٓوّٝا فإْ٘ ٜلتهب دلمي١ اغتِاب ٜٚتِ تِٓٝف  ايفعٌ

                                                           
 ٖع.4449غل٠ كدب عاّ  –األكبعا٤  –م األٚهط دلٜـ٠ ايٌل (1)

 ( ُٓعا836.٤ايعـؿ ) –ّ 2243أنتٛبل  9األكبعا٤  –دلٜـ٠ األٚىل  (2)

 .323ْ -َلدع هابل –ايكوِ اـاْ  -قإْٛ ايعكٛبات –ؿ. قُٛؿ قُٛؿ َِطف٢  (3)
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 م 4102ٌىنٍى   –العدد الثالث ٌناٌر جامعة الناصرمجلة 

 

 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

ايفعٌ املاؿٟ بإٜالز عٔٛ ايقنل يف فلز األْج٢ ٚيٛ نإ ٖقا اإلٜالز دن٥ّٝاظ ست٢ ٚيٛ مل حيكل ايلدٌ غاٜت٘ 

 . (1)َٔ إًباع ًٗٛت٘ اؾٓو١ٝ ٚإْناٍ املاؿ٠ امل١ٜٛٓ

ًنّ إٔ ٜهٕٛ اؾاْٞ قاؿكّا ع٢ً اإلٜالزظ ٚإٔ ٜهٕٛ دوـ امللأ٠ ُاؿّا ي٘ظ أَا إفا نإ َوتشٝاّل ٚيتشكل اهلـف ٜ

بوبب عـّ قـك٠ اؾاْٞ أٚ بوبب ٓعف املهإ يـ٣ األْج٢ظ فإٕ االغتِاب ٜهٕٛ قااّلظ ٚتهٕٛ ٖقٙ األفعاٍ َٔ 

 . (2)قبٌٝ ٖتو ايعلض

لع١ٝظ أَا اينٚز ايقٟ ٜأتٞ مٚدت٘ نلّٖا ال ٜعـ اغتِابّاظ ألْ٘ ٚال تعترب املٛاقع١ اغتِابّا إال إفا ناْت غري ً

ميًو إتٝاْٗا ًلعّا ٚيٛ بػري كٓاٖاظ ٜٚهٕٛ ي٘ فيو ٚيٛ طًكٗا طالقّا كدعّٝاظ فايطالم ايلدعٞ ال ٜلفع أسهاّ 

ادع١ هلا ايٓهاغ ٚال ٜنٌٜ ًَو اينٚز قبٌ اْتٗا٤ ايعـ٠ظ بٌ إٕ َٛاقع١ اينٚد١ ٚيٛ نلّٖا أثٓا٤ ايعـ٠ تعترب َل

فعًّٝاظ أَا إفا نإ ايطالم با٥ّٓا أٚ اْكٔت ايعـ٠ بػري َلادع١ فال حيٌ يًلدٌ بعـ فيو إٔ ٜٛاقع َطًكت٘ظ 

 .(3)فإفا ٚاقعٗا بػري كٓاٖا عـ فعً٘ اغتِابّا

ينٚز أَا إتٝاْٗا َٔ ؿبل فإْ٘ ال ٜباغ ًلعّاظ ٚإفا فعً٘ ا ،ٚايٓهاغ املٌلٚع بوبب اينٚاز ٖٛ إتٝإ امللأ٠ َٔ ُقبٌ

نلّٖا اعترب َلتهبّا ؾلمي١ اغتِابظ ٜٚوكط عٓ٘ اؿـ ايٌلعٞ يٌب١ٗ اينٚازظ ٜٚعـ ًلٚعّا يف االغتِاب إفا 

بـأ اؾاْٞ يف تٓفٝق اؾلمي١ظ ثِ سايت ؿٕٚ فيو أهباب ػاكد١ عٔ إكاؿت١ نُكا١َٚ اتجمين عًٝٗا َٚٓع٘ َٔ 

 .(4)إمتاّ دلميت٘ أٚ قـّٚ ايػري يٓذـتٗا

 : اْعـاّ ايلٓا. ايفلع ايجاْٞ    

إٕ اْعـاّ ايلٓا ٖٛ أهاي دلمي١ االغتِابظ فإفا سٌِ ايٛقاع بلٓا ناٌَ ُٚشٝض َٔ إْوإ بايؼ عاقٌ فإٕ 

ٜعـ اغتِابّا نٌ إٜالز  }( َٔ قإْٛ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين: 269ظ بّٓ املاؿ٠ )ّااؾلمي١ تهٕٛ مْا أٚ يٛاط

 . {أٚ أْج٢ بـٕٚ كٓاٙ دٓوٞ دل٣ اكتهاب٘ ع٢ً ًؼّ ايػري فنلّا نإ

                                                           
 .492ْ-4994ّ-ايطبع١ األٚىل -١ يًٌٓل ٚايتٛمٜعَهتب١ ؿاك ايجكاف١ ايعلبٝ -اؾلا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً األًؼاْ –ؿ. قُـ ُبشٞ لِ  (1)

 .323ْ -َلدع هابل -ايكوِ اـاْ –قإْٛ ايعكٛبات  –ؿ. قُٛؿ قُـ َِطف٢  (2)

 .324ْ -امللدع ايوابل (3)

 .324ْ -امللدع ايوابل (4)
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 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

أٚ نإ  ،ٚقـ فنلت املاؿ٠ ايوابك١ أسٛااّل تٌـؿ فٝٗا ايعكٛب١ظ ٚفيو إفا اكتهب اؾلمي١ ًؼِّا أٚ أنجل

ظ ٚهلقا فإٕ (1)اؾاْٞ َٔ املتٛيني اإلًلاف ع٢ً اتجمين عًٝ٘ أٚ محاٜت٘ أٚ تلبٝت٘ أٚ سلاهت٘ أٚ َعاؾت٘

ِاب ال ًو أْ٘ ٜؤؿٟ إىل ايتأثري يف إكاؿ٠ ٚاػتٝاك اتجمين عًٝ٘ ادتُاع ًؼِني أٚ أنجل الكتهاب دلمي١ االغت

مما ٜعـّ كٓاٙ ٜٚفوـ اػتٝاكٙ مبا ٜٛقعْٛ٘ َٔ إنلاٙ عًٝ٘ظ ٚاْعـاّ ايلٓا ٌٌُٜ ساالت عـٜـ٠ َٓٗا اإلنلاٙ 

أٚ املاؿٟ ٚاملعٟٓٛ ٚعـّ ايلٓا غري املعترب قاّْْٛا نلٓا غري املُٝن٠ أٚ اتجم١ْٛٓظ أٚ ايقنل غري املُٝن 

 . (2)اتجمٕٓٛ

 ايفلع ايجايح: اإلنلاٙ املاؿٟ. 

ٜٚكِـ ب٘ أعُاٍ ايعٓف أٚ ايك٠ٛ اييت تٛد٘ إىل اتجمين عًٝ٘ يًكٔا٤ ع٢ً َكاَت٘ كغِ إكاؿت٘ظ ٖٚٓا ٜوتًنّ إٔ 

 .(3)تهٕٛ ايك٠ٛ ناف١ٝ ملٓع أٚ تعطٌٝ َكا١َٚ اتجمين عًٝ٘ ٚاألَل َرتٚى يتكـٜل احمله١ُ

أٚ اهتؼـَت ايك٠ٛ بعـ ايٛقاع فإْ٘ ال دلمي١ اغتِابظ ٚإمنا دلمي١ مْا أٚ يٛاط  أَا إفا مت ايٛقاع بـٕٚ ق٠ٛ

سوب األسٛاٍظ ٚال بـ َٔ أعُاٍ ايعٓف إٔ تكع ع٢ً دوِ األْج٢ فاتٗا أٚ ايقنل املٛد٘ إيٝ٘ فعٌ االغتِابظ 

 ٚال عرب٠ بايك٠ٛ اييت توتؼـّ يف َٛاد١ٗ األًٝا٤ نهول ايباب أٚ َٛاد١ٗ اؿاكي. 

ٌٜرتط إٔ ٜهٕٛ فعٌ اإلنلاٙ ُاؿكّا ممٔ باًل اؾٓىظ فكـ ِٜـك عٔ ًؼّ آػل ٜٚعترب االثٓإ  ٚنُا ال

 .(4)فاعًني يًذلمي١

 ايفلع ايلابع: اإلنلاٙ املعٟٓٛ. 

ٜكّٛ اإلنلاٙ املعٟٓٛ ع٢ً إكغاّ اتجمين عًٝ٘ ع٢ً قبٍٛ ايفعٌ اؾٓوٞ عٔ طلٜل ايتٗـٜـ بٌٍل أٚ أف٣ إفا نإ 

ااّل تبعّا يًعلٚف اييت ُـكت فٝٗا ايتٗـٜـاتظ ٚقـ ٜهٕٛ باهتؼـاّ هالسّا ٜٛدٗ٘ ٖقا ائلك دوُّٝا ٚس

 .(5)اؾاْٞ إىل اتجمين عًٝ٘ ٜوًب٘ اػتٝاكٙ

                                                           
 ّ بٌإٔ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات.4994يو١ٓ  42( َٔ ايكلاك اؾُٗٛكٟ بايكإْٛ كقِ 269ّْ املاؿ٠ ) (1)

 .494ْ -َلدع هابل –اؾلا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً األًؼاْ  -ؿ. قُـ ُبشٞ لِ (2)

 .326ْ -َلدع هابل -ايكوِ اـاْ –قإْٛ ايعكٛبات  –ؿ. قُٛؿ قُٛؿ َِطف٢  (3)

 .495ْ -َلدع هابل –اؾلا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً األًؼاْ  –ؿ. قُـ ُبشٞ لِ  (4)

 .326َلدع هابلظ ْ –ّظ ٚؿ. قُٛؿ َِطف٢ 496ْ -امللدع ايوابل (5)
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 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

ٚيف ْعلْا إٔ تأثري اإلنلاٙ املعٟٓٛ خيتًف عوب عُل ٚدٓى اتجمين عًٝ٘ظ فٗٛ ٜؤثل بايٓوب١ يألْج٢ أنجل 

  أنجل َٔ ايهبري. َٔ تأثريٙ ع٢ً ايقنلظ نُا أْ٘ ٜؤثل ع٢ً ايِػري

ٚتٛدـ ساالت اْعـاّ ايلٓا بايػٍ ٚاــاعظ َٚٔ األَج١ً ع٢ً فيو إٔ ٜـػٌ ًؼّ إىل فلاَ اَلأ٠ فتعٓ٘ 

أْ٘ مٚدٗاظ أٚ إٜٗاّ ٓشٝت٘ أْ٘ عكـ عًٝٗا ٚأْٗا أُبشت مٚدت٘ظ ٚنقا ايطبٝب ايقٟ ٜٛاقع أْج٢ ع٢ً سني 

ٚنقا َٔ ٜباغت اَلأ٠ َوتػلق١ يف ايّٓٛ ٜعـ َػتِبّا غف١ً َٓٗا أثٓا٤ ايهٌف عًٝٗا سٝح ٜعـ َػتِبّا هلاظ 

هلاظ ٚنقيو َٔ ٜكّٛ بتِٜٓٛ اتجمين عًٝ٘ مباؿ٠ كـك٠ أٚ ١ََٛٓ هٛا٤ عٔ طلٜل ايفِ أٚ ايٌِ أٚ اؿكٔ أٚ 

 . (1)ايتِٜٓٛ املػٓاطٝوٞ

 ايلابع: عالق١ دلمي١ االغتِاب ظلمي١ االػتطاف. املطًب

طاف اكتباطّا نبريّاظ ٚفيو إٔ ايـافع يف بعض اؿاالت ؾلمي١ تلتبط دلمي١ االغتِاب ظلمي١ االػت

االػتطاف ٖٛ االغتِابظ ٚاـاطف عٓـَا ٜكّٛ غطف اتجمين عًٝ٘ ٜٚبعـٙ عٔ أْعاك ايٓاي ٚلـتِٗ إمنا 

 ٖٛ متٗٝـّا يتٓفٝق ْٝت٘ ايو١٦ٝ ايٌلٜل٠. 

ايٛاقع١ ع٢ً فنل أٚ أْج٢  ٚقـ دعٌ قإْٛ َهافش١ دلا٥ِ االػتطاف ٚايتكطع ايُٝين دلمي١ االغتِاب

املِاسب١ ؾلمي١ االػتطاف أٚ ايتاي١ٝ هلا ظلفّا ٌَـؿّا يًعكٛب١ ست٢ أٚ ًُٗا إىل عكٛب١ اإلعـاّ فكـ ّْ " 

ظ ٚنقيو فٖب قإْٛ ايعكٛبات (2)إفا ُاسب اـطف أٚ تالٙ قتٌ أٚ مْا أٚ يٛاط ناْت ايعكٛب١ اإلعـاّ"

كٓاٖا ظلفّا ٌَـؿّا يًعكٛب١ ست٢ اإلعـاّ سٝح ّْ: " حيهِ ع٢ً  املِلٟ إىل اعتباك َٛاقع١ املؼطٛف١ بػري

 .(3)فاعٌ ٖقٙ اؾٓاب١ باإلعـاّ إفا اقرتْت بٗا دٓا١ٜ َٛاقع١ املؼطٛف١ بػري كٓاٖا"

َٚٔ املعًّٛ ايقٟ ال ًو فٝ٘ إٔ فعاع١ االغتِاب املِاسب١ ؾلمي١ االػتطاف أٚ ايتاي١ٝ ي٘ظ ٖٛ ايقٟ دعٌ 

أقبض اؾلا٥ِظ ألٕ تأثريٖا ًٜشل ائلك باتجمين عًٝ٘ بٌ ًٜشل ائلك باتجمتُع دلمي١ االغتِاب أفشٍ ٚ

 نً٘. 

                                                           
 ْفى امللدعني ايوابكني. (1)

 ّظ بٌإٔ َهافش١ دلا٥ِ االػتطاف ٚايتكطع.4998( يعاّ 24( َٔ ايكلاك اؾُٗٛكٟ بايكإْٛ كقِ )2ّْ املاؿ٠ ) (2)

 ( َٔ قإْٛ ايعكٛبات املِلٟ.292ّْ املاؿ٠ ) (3)
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 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

ٚهلقا فإٕ االعتـا٤ ايقٟ ٜكّٛ ب٘ اؾاْٞ يف َٛاد١ٗ اتجمين عًٝ٘ مل ٜٗـك سك٘ فشوب يف هال١َ علٓ٘ أٚ 

١ًُ يف إٔ ٜبك٢ ًلف٘ َٔ األف٣ ايقٟ ٜوتشٌٝ إمايت٘ظ ٚإمنا أٖـك أّٜٔا سل اهلل تعاىلظ ٚسل اؾُاع١ املو

اتجمتُع اإلهالَٞ طاٖلّا ْكّٝا ْعٝفّا َبتعـّا عٔ ايفٛاسٍ ٚاملٓهلات ٚاآلثاّظ َٚٔ املؤنـ إٔ اؾاْٞ بعًُ٘ 

ٚاْتٗو قاكّ اهلل بأبٌع  ،ٚممٔ ٜوع٢ يف األكض فواؿّا ،ٖقا ايٌٓٝع قـ ؿػٌ يف مَل٠ احملاكبني هلل ٚيلهٛي٘

ٚيٛخ األبلٜا٤ ايطاٖلٜٔظ ًٚٛٙ مسع١ اإلهالّ ٚبًـإ  ،اآلَٓني ُٛك االْتٗاى باتجماٖل٠ ٚاملػايب١ظ فأػاف

املوًُنيظ ٚأًاع ايفاس١ٌ يف فتُع املؤَٓني املٛسـٜٔظ ْٚنع األَإ َٔ املاك٠ ٚعابلٟ ايوبٌٝظ ٚأها٤ ايعالق١ 

فلٜٔظ َع ًعٛب ايعامل أمجعنيظ ٚأٖـك قِٝ ايتواَض ٚايتعاٍٜ ايوًُٞ بني األفلاؿ ٚاؾُاعات ٚاملوًُني ٚايها

ٚأٓاع سل اإلْوإ يف ُٝا١ْ سٝات٘ ٚؿٜٓ٘ ٚعكً٘ َٚاي٘ ٚعلٓ٘ ٚتٓكً٘ ٚتعًُ٘ظ ٚبٗقا فكـ ػلز عٔ ْعاّ 

ٖٚٛ بفعً٘ ٖقا ٜوتشل ايعكاب ايلاؿع ست٢ ٜهٕٛ عرب٠ يػريٙ ٚمادلّا ملٔ توٍٛ ي٘ ْفو٘. إٔ  ،ايٌلع اإلهالَٞ

 ٜوًو طلٜك٘ ٚإٕ يف فيو يعرب٠ ألٚيٞ األيباب. 

 عكٛب١ دلمي١ االغتِاب اـاَى: املطًب

 ايفلع األٍٚ: عكٛب١ دلمي١ االغتِاب يف ايفك٘ اإلهالَٞ.

قاٍ بعض ايفكٗا٤ إٕ دلمي١ االغتِاب َٔ دلا٥ِ اؿلاب١ سٝح دا٤ يف سا١ًٝ ايـهٛقٞ إٕ: " احملاكب ٖٛ 

بٔ ايعلبٞ ٚايبٔع أسل٣ َٔ املاٍ"ظ نُا قاٍ ايكلطيب ٚا ،قاطع ايطلٜل ملٓع هًٛى أٚ أػق َاٍ َوًِ أٚ غريٙ

فُٔ ػلز إلػاف١ ايوبٌٝ قِـّا يًػًب١ ع٢ً ايفلٚز فٗٛ قاكب أقبض ٚأفشٍ ممٔ ػلز إلػاف١ ايوبٌٝ ألػق 

 .(1)املاٍ"

ٚدا٤ يف فك٘ ايٌافع١ٝ تعلٜف اؿلاب١ بكٛي٘: " ٖٞ ايربٚم ألػق َاٍ أٚ قتٌ أٚ إكٖاب َهابل٠ّ اعتُاؿّا ع٢ً 

 .(2)ٓفى أٚ ايبٔع أٚ املاٍ فاٖلّا َع ايبعـ عٔ ايػٛخايٌٛن١ ٚيٛ ٚا سـّا ٜػًب مجعّا ٚقـ تعلض يً

نٌ َٔ ساكب املاك٠ ٚأػاف ايوبٌٝ يكتٌ ْفى أٚ أػق َاٍ أٚ ؾلاس١ أٚ  }ٜٚكٍٛ ابٔ سنّ يف تعلٜف احملاكب 

الْتٗاى فلز فٗٛ قاكبظ ٚعًٝ٘ ٚعًِٝٗ ٚاسـّا أٚ مجاع١ سهِ احملاكبني املِْٓٛ عًٝ٘ يف آ١ٜ اؿلاب١ ألٕ اهلل 

                                                           
َلدع -ظ ٚأسهاّ ايكلإٓ البٔ ايعلب298ٞظ 2ْدع -هابلَلدع  -ظ ٚتفوري ايكلطيب348ْ -4ز -َلدع هابل -سا١ًٝ ايـهٛقٞ (1)

 .4623ْ -هابل

 .4ْ -8ز –َلدع هابل  –ْٗا١ٜ احملتاز إىل ًلغ املٓٗاز  (2)



 

522 

 
 م 4102ٌىنٍى   –العدد الثالث ٌناٌر جامعة الناصرمجلة 

 

 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

ّٝٓا } مل خيّ ٦ًّٝا َٔ ٖقٙ ايٛدٛٙ إف عٗـ إيٝٓا عهِ احملاكبني تعاىل َْٔو َٕ َكٗبَو  ََا َنا ص ٚيٛ 64-طَلِٜ {َٚ

أكاؿ إٔ خيّ بعض ٖقٙ ايٛدٛٙ ملا أغفٌ ٦ًّٝا َٔ فيو ٚال ْوٝ٘ ست٢ ٜبٝٓ٘ يٓا غريٙ بايتهٗٔ ٚايعٔ 

اإلَاّ كري يف ظ ٚايعٌُ بّٓ آ١ٜ اؿلاب١ ٚايعكٛب١ عٓـ فكٗا٤ املايه١ٝ ٚبعض ايٌافع١ٝ ٚايعاٖل١ٜ .(1)ايهافب

 .(2)اػتٝاك ايعكٛب١ املٓاهب١ عوب املًِش١ ايعا١َ

مما هبل ٜتٔض إٔ ايِْٓٛ ايوابك١ تؤنـ يٓا إٔ كأٟ ايفكٗا٤ يف اعتباك االغتِاب َٔ دلا٥ِ اؿلاب١ نٕٛ 

إفا ناْت ٚاقع١ ع٢ً أْج٢  ٖقٙ اؾلمي١ تلتهب بإنلاٙ اتجمين عًٝ٘ ع٢ً املٛاقع١ظ ٚبعض ايفكٗا٤ ٜعتربْٚٗا

َا مل فإٕ ايعكٛب١  ،فٗٞ دلمي١ مْا ٚإفا ٚقعت ع٢ً فنل فٗٞ دلمي١ يٛاط بٌلط تٛفل ًلٚط إ قا١َ اؿـ

 تعنٜل١ٜ مبا ٜلاٙ اإلَاّ َٓاهبّا. 

ٚيف ْعلْا إٔ ايلأٟ األٍٚ ٖٚٛ اعتباك دلمي١ االغتِاب َٔ دلا٥ِ اؿلاب١ ٖٛ األكدضظ يًُربكات اييت فنلت 

 ظ إٓاف١ إىل إٔ عكٛب١ االغتِاب ٖٞ ايعكٛب١ املكلك٠ يف آ١ٜ اؿلاب١ ٚاهلل أعًِ.هابكّا

 ايفلع ايجاْٞ: عكٛب١ دلمي١ االغتِاب يف ايكإْٛ. 

 املوأي١ األٚىل: يف ايكإْٛ ايُٝين. 

ْ٘ " َت٢ إ( بكٛي٘ 269عكٛب١ دلمي١ االغتِاب يف املاؿ٠ ) يكـ ّْ قإْٛ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين ع٢ً

كط اؿـ ايٌلعٞ يوبب َٔ األهباب املكلك٠ ٜعاقب باؿبى َـ٠ ال تنٜـ ع٢ً هبع هٓني نٌ َٔ اعتـ٣ ه

باالغتِاب ع٢ً أٟ ًؼّ فنلّا نإ أٚ أْج٢ بـٕٚ كٓاٙظ ٚتهٕٛ ايعكٛب١ اؿبى َـ٠ ال تكٌ عٔ هٓتني ٚال 

اإلًلاف ع٢ً اتجمين  تنٜـ ع٢ً عٌل هٓني إفا اكتهب اؾلمي١ ًؼِإ فأنجل أٚ نإ اؾاْٞ َٔ املتٛيني

أٚ أُٝب اتجمين عًٝ٘ بوبب اؿاؿخ بٔلك دوِٝ يف بـْ٘ أٚ  ،عًٝ٘ أٚ محاٜت٘ أٚ تلبٝت٘ أٚ سلاهت٘ أٚ َعاؾت٘

ًَِت اتجمين عًٝٗا بوبب اؾلمي١ظ ٚتهٕٛ ايعكٛب١ اؿبى َـ٠ ال تكٌ عٔ ثالخ هٓني ٚال ػاٚم  ،ُشت٘ َُ أٚ َس

                                                           
   -ٖع4448 –ايطبع١ األٚىل  –بريٚت  –َؤهو١ ايتاكٜؽ ايعلبٞ  -احملًٞ ؿاك إسٝا٤ ايرتاخ ايعلبٞ –أبٛ قُـ عًٞ بٔ أمحـ بٔ هعٝـ بٔ سنّ  (1)

 .456ْ -43ز –ّ 4997

كٚا١ٜ اإلَاّ هشٕٓٛ بٔ هعٝـ ايتٓٛػٞ عٔ اإلَاّ عبـ ايلمحٔ بٔ ايكاهِ َٚعٗا َكـَات  –املـ١ْٚ ايهرب٣  –األُبشٞاإلَاّ َايو بٔ أْى  (2)

   -ْٚٗا١ٜ احملتاز ظ 424ْ-43ز–ّ 4999  -ٖع4449 –َه١ املهل١َ   -َهتب١ ْناك َِطف٢ ايبام –ؼكٝل محـٟ ايـَلؿاي -ابٔ كًـ 

 .456ْ   -43ز -َلدع هابل –ظ ٚاحمل٢ً 4ْ  -8ز -دع هابلَل
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 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

مل ٜبًؼ ايلابع١ عٌل٠ أٚ توبب عٔ ايفعٌ اْتشاك اتجمين عًٝٗاظ مخى عٌل٠ ه١ٓ إفا نإ هٔ اتجمين عًٝٗا 

 . ٜٚعـ اغتِابّا نٌ إٜالز دٓوٞ دل٣ اكتهاب٘ ع٢ً ًؼّ ايػري فنلّا نإ أٚ أْج٢ بـٕٚ كٓاٙ

( َٔ ايكإْٛ َوكطات٘ 266ٚيف ساي١ هكٛط اؿـ ايٌلعٞ تهٕٛ ايعكٛب١ ايتعنٜل سٝح أٚ ٓشت املاؿ٠ )

 ـ اينْا َٚا يف سهُ٘ إفا ثبت أَاّ احمله١ُ تٛفل ساي١ َٔ اؿاالت ايتاي١ٝ. بكٛهلا إْ٘: " ٜوكط س

 إفا تأػل ايٌٗٛؿ أٚ أسـِٖ عٔ أؿا٤ ايٌٗاؿ٠.  -4

 ؽًف ًلط َٔ ًلٚط اإلسِإ أٚ اػتالي٘ أٚ اػتالٍ أسـ ًٗٛؿٙ.  -2

 عذن ايٌٗٛؿ أٚ أسـِٖ عٔ ايبـ٤ بايلدِ بعـ اؿهِ ب٘.  -3

 ٌ ايتٓفٝق أٚ ؽًف ًلط َٔ ًلٚطٗا أٚ اػتالي٘. ايلدٛع يف ايٌٗاؿ٠ قب -4

 إفاؿ٠ ايٓوا٤ إٔ املنْٞ بٗا عقكا٤ أٚ كتكا٤ بعـ قٝاّ ايٌٗاؿ٠ عًٝٗا باينْا. -5

 ؿع٣ٛ اإلنلاٙ أٚ ائلٚك٠.  -6

 ؿع٣ٛ ايٌب١ٗ احملت١ًُ.  -7

 ػلي ايناْٞ قبٌ إقلاكٙ أٚ قٝاّ ايٌٗاؿ٠ عًٝ٘ باينْا.  -8

(2)قلاكٙ إفا نإ اؿهِ بين عًٝ٘كدٛع احملهّٛ عًٝ٘ عٔ إ -9
. 

ٚهلقا فإٕ ايكإْٛ قـ قلك عكٛب١ االغتِاب يف ايعلٚف ايبوٝط١ظ إفا هكط اؿـ " باؿبى َـ٠ ال تنٜـ ع٢ً 

هبع هٓني ) بٌلط إٔ تهٕٛ األْج٢ ٖٓا قـ ػاٚمت ايلابع١ عٌل َٔ ايعُلظ ٚإٔ ال ٜهٕٛ فعٌ االغتِاب 

 .(3)َِاسبّا أٚ تايّٝا ؾلمي١ اػتطاف"

إٓاف١ إىل إٔ قإْٛ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين قـ قلك عكٛب١ االغتِاب يف ايعلٚف املٌـؿ٠ ٚفيو ع٢ً ايٓشٛ 

 ايتايٞ:

                                                           
 ّ. بٌإٔ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات.4994( يو١ٓ 42( َٔ ايكلاك اؾُٗٛكٟ بايكإْٛ كقِ )269ّْ املاؿ٠ ) (1)

 ّ بٌإٔ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات.4994يعاّ  42( َٔ ايكلاك اؾُٗٛكٟ بايكإْٛ كقِ 269ظ 266 )نيّْ املاؿت (2)

 ّ بٌإٔ َهافش١ االػتطاف ٚايتكطع. 4998( يو١ٓ 24( َٔ ايكلاك اؾُٗٛكٟ بايكإْٛ كقِ )2)ّْ املاؿ٠  (3)
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 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

 أٚاّل: ايتٌـٜـ يف ايعكٛب١ يِف١ اؾاْٞ أٚ تعـؿ اؾٓا٠. 

ٌ إفا نإ اؾاْٞ َٔ األًؼاْ املتٛيني اإلًلاف ع٢ً اتجمين عًٝ٘ أٚ تلبٝت٘ظ ٜٚكِـ ب٘ نٌ َٔ أٚن -4

إيٝ٘ أَل اإلًلاف ع٢ً اتجمين عًٝ٘ ٚتٗقٜب٘ظ هٛا٤ نإ فيو عهِ ايكإْٛ نايٛيٞ أٚ ايُٛٞ أٚ ايكِٝ أٚ 

املـكي يف املـكه١ظ أٚ عهِ االتفام ناملـكي اـُِٛٞ أٚ عهِ ايٛاقع ننٚز األّ ٚمٚز األػت ٚايعِ ٚاألؾ 

 األنرب. 

ين عًٝ٘ظ ٚإٕ نإ نٌ أُٛي٘ ٜـػًٕٛ ُٓٔ َٚٔ املالسغ إٔ ايكإْٛ مل ٜتطلم ُلاس١ إىل أٍُٛ اتجم

 املتٛيني اإلًلاف عًٝ٘. 

إفا نإ ا ؾاْٞ َٔ املتٛيني محا١ٜ اتجمين عًٝ٘ ٚسلاهت٘ظ إف األٌُ إٔ ٜكّٛ أَجاٍ ٖؤال٤ عُاٜت٘ فإفا  -2

اب بِٗ ٜعتـٕٚ عًٝ٘ َوتػًني ٚٓع ايجك١ فِٝٗظ باإلٓاف١ إىل إٔ َهاْتِٗ َٔ اتجمين عًٝ٘ ٜوٌٗ عًِٝٗ اكته

اؾلمي١ظ ٌٌُٜٚ نٌ ًؼّ ي٘ هًط١ محا١ٜ ٚسلاه١ اتجمين عًٝ٘ نأفلاؿ محا١ٜ األًؼاْظ أٚ ايعاًَني 

 باألدل٠ يًشُا١ٜ ٚاؿلاه١ظ أٚ َٔ ٜٔعِٗ ايكإْٛ يف ٖقا املٛٓع نأفلاؿ ايٌلط١ ٚسلاي ايوذٕٛ ٚأَجاهلِ. 

املُلض أٚ كتّ ايتؼـٜل يف  إفا نإ اؾاْٞ َٔ املتٛيني عالز اتجمين عًٝ٘ظ نايطبٝب املعاجل أٚ -3

املوتٌف٢ظ ٖٚؤال٤ ٜوتػًٕٛ ايجك١ اييت تٛٓع فِٝٗظ َٚا ٜرتتب عًٝٗا َٔ نٌف اتجمين عًٝ٘ ٚتوًِٝ دوـٙ 

هلِ ٚتٓاٍٚ ايعكاقري ايطب١ٝظ مما ٜوٌٗ ع٢ً اؾاْٞ اكتهاب دلميت٘ظ ٖٚٛ بقيو ٜـْى سل١َ ٖقٙ امل١ٓٗ 

ا١ٜ املٓتعل٠ َِٓٗ ٜهٕٛ االعتـا٤ أٚ املباغت١ اهتػالاّل يِفت٘ يف اإلْوا١ْٝ ايٌلٜف١ظ فبـاّل َٔ اؿُا١ٜ ٚايلع

 ٖقٙ امل١ٓٗ ٚظلٚف اتجمين عًٝ٘. 

أَا ايتٌـٜـ يف ايعكٛب١ بوبب عـؿ َٔ اؾٓا٠ظ ٚفيو يف ساي١ إفا اكتهب اؾلمي١ ًؼِإ أٚ أنجلظ ٚع١ً  -4

نجل ع٢ً اكتهاب ٖقٙ اؾلمي١ ايتٌـٜـ ٖٓا ٖٞ ػطٛك٠ ايفعٌ ايٓاتر عٔ ادتُاع ٚاتفام ٚتآَل ًؼِني فأ

ٚقـ ًـؿ ايعكٛب١  ،ٚبٌاعتٗا مما ٜؤؿٟ إىل إثاك٠ ايلعب ٚاـٛف ٚايفنع يـ٣ اتجمين عًٝ٘ ٚيف أٚهاط اتجمتُع

 . يف اؿاالت ايوابك١ َٔ هٓتني إىل عٌل هٓني

 ثاّْٝا: ايتٌـٜـ يف ايعكٛب١ يتشكل أٓلاك اتجمين عًٝ٘ بوبب فعٌ اؾاْٞ. 

                                                           
 .َٔظ بٌإٔ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات4994يو١ٓ  42( َٔ ايكلاك اؾُٗٛكٟ بايكإْٛ كقِ 269ّْ املاؿ٠ ) (1)
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 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

ين عًٝ٘ بوبب االغتِاب بٔلك دوِٝ يف بـْ٘ أٚ ُشت٘ظ ٖٚقا ائلك ٜؤثل ع٢ً هال١َ إفا أُٝب اتجم -4

اؾوـ ٚهري ٚظا٥ف اؿٝا٠ فٝ٘ مما ٜؤؿٟ إىل إْكاْ قـك٠ أعٔا٤ ٚأدٗن٠ اؾوِ َٔ أؿا٤ ؿٚكٙ ايطبٝعٞ مما 

 جيعٌ املوت٣ٛ ايِشٞ ايعاّ يف ٖبٛط. 

ًَِت اتجمين عًٝٗا بوبب دلمي١ االغتِابظ -2 َُ ٚايتٌـٜـ ٖٓا ٜلدع إىل ػطٛك٠ ايٓتٝذ١ ٚأثلٖا ع٢ً  إفا َس

 اؾاْب األػالقٞ ٚاالدتُاعٞ بوبب َا ًٜشل اتجمين عًٝٗا َٔ استكاٍك ٚعاٍك عًٝٗا ٚع٢ً أهلتٗا. 

إفا توبب عٔ فعٌ االغتِاب اْتشاك اتجمين عًٝٗاظ ٚفيو بوبب ائػط ايٓفوٞ ٚاالدتُاعٞ ايقٟ  -3

ٖاب ًلفٗا ٚعفتٗا ألُْٗا أغ٢ً َا عٓـٖا إف اؿٝا٠ ال ق١ُٝ هلا بعـُٖا يف تِاب ب٘ اتجمين عًٝٗاظ َٔ أدٌ ف

ٕ املػتِب ٖٛ ايكاتٌ هلقٙ املٓتشل٠ظ ألْ٘ قتٌ عفتٗا ٚؿفٔ ًلفٗا ٚنلاَتٗاظ ٚقـ إْعلٖاظ ِٜٚبض ايكٍٛ ٖٓا 

 .(1)ه١ٓ يف سـٖا األع٢ً يف ٖقٙ اؿاي١ ٠ًـؿ ايكإْٛ عكٛب١ االغتِاب َٔ ثالخ هٓٛات إىل مخى عٌل

ٚيف ْعلٟ إٔ ٖقا ايتٌـٜـ يف ايعكٛب١ ٜٓطبل ع٢ً ايفعٌ ايٛاقع ع٢ً ايقنلظ إال إٔ ساٍ ائعف ايعكًٞ يـ٣ 

األْج٢ ايعفٝف١ ايٌلٜف١ أنجل ٚٓٛسّاظ ٚايقنل أنجل إتناّْا ٚكما١ْظ سٝح ٚقـ ًـؿ ايكإْٛ ايعكٛب١ يف 

 اؿاالت ايوابك١ َٔ هٓتني إىل عٌل هٓٛات. 

تِاب َِاسبّا أٚ تايّٝا ؾلمي١ االػتطافظ سٝح ًـؿ ايكإْٛ ايعكٛب١ إىل اإلعـاّظ إفا نإ فعٌ االغ -4

 ٚيعٌ ػطٛك٠ االغتِاب املِاسب ؾلمي١ االػتطاف أٚ ايتايٞ ي٘ ٖٛ ايوبب يف فيو ايتٌـٜـ. 

 ثايجّا: ايتٌـٜـ يف ايعكٛب١ بوبب اتجمين عًٝ٘. 

سـٜٗا األؿ٢ْ ٚاألع٢ً َٔ ثالخ هٓٛات إىل مخى عٌل يكـ كفع قإْٛ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين ايعكٛب١ يف 

 .(2)ه١ٓ إفا مل ٜبًؼ هٔ اتجمين عًٝٗا أكبع١ عٌل عاَّا

ٚفيو ألٕ اتجمين عًٝٗا يف ٖقا ايؤ تهٕٛ أنجل ٓعفّا ٚكمبا تؤؿٟ دلمي١ االغتِاب إىل كاطل ًـٜـ٠ 

 غريٖا أٚ تكـٜل ايطبٝب ايٌلعٞ. ٚايعرب٠ يف ؼـٜـ ايؤ باملوتٓـات ايلمس١ٝ َٔ ًٗاؿ٠ َٝالؿ ٚعا١ًٝ٥ ٚ

 .املوأي١ ايجا١ْٝ: يف ايكإْٛ املِلٟ

                                                           
 ٚايعكٛبات.ّ بٌإٔ اؾلا٥ِ 4994( يعاّ 42( َٔ ايكلاك اؾُٗٛكٟ بايكإْٛ كقِ )269ّْ املاؿ٠ ) (1)

 ّْ املاؿ٠ ايوابك١. (2)
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 م 4102ٌىنٍى   –العدد الثالث ٌناٌر جامعة الناصرمجلة 

 

 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

( عكٛب١ دلمي١ االغتِاب بكٛي٘: " َٔ ٚاقع أْج٢ بػري كٓاٖا 267قلك قإْٛ ايعكٛبات املِلٟ يف املاؿ٠ )

يًعكٛب١  ( َٔ املاؿ٠ ايوابك١ ايعلٚف املٌـؿ2٠ٜعاقب باألًػاٍ ايٌاق١ املؤبـ٠ أٚ املؤقت١" ٚسـؿ يف ايفكل٠ )

بكٛي٘: " إفا نإ ايفاعٌ َٔ أٍُٛ اتجمين عًٝٗا أٚ املتٛيني تلبٝتٗا أٚ َالسعتٗا أٚ ممٔ هلِ هًط١ عًٝٗا أٚ 

 . (1)نإ ػاؿَّا باألدل عٓـٖا أٚ عٓـ َٔ تكـّ فنلِٖ ٜعاقب باألًػاٍ ايٌاق١ املؤبـ٠"

اتِاٍ اؾاْٞ باتجمين عًٝٗاظ ٖٚقا  ٚسه١ُ ايتٌـٜـ ع٢ً ٖؤال٤ تلدع إىل هٗٛي١ اكتهاب اؾلمي١ بوبب هٗٛي١

 فُٝا خيّ دلمي١ اغتِاب اإلْاخ. 

ُٜعـ دلمي١ اغتِاب ٚإمنا ٜعتربٙ ايكإْٛ املِلٟ " دٓا١ٜ ٖتو علض إفا  أَا ايفعٌ ايٛاقع ع٢ً فنل فإْ٘ ال 

ُٜعـ عٓـ٥ٕق فعاّل عًّٓٝا فآش ،ٚإفا مت بايلٓا فال دلمي١ فٝ٘ َا مل ٜهٔ عًّٓٝا ،مت باإلنلاٙ ّاظ ٜٚـػٌ فٝ٘ إف 

 .(2)دلمي١ َٛاقع١ األْج٢ يف ؿبلٖا"

                                                           
 .329ْ –َلدع هابل  -ايكوِ اـاْ -ًلغ قإْٛ ايعكٛبات املِلٟ –ؿ. قُٛؿ قُٛؿ َِطف٢  (1)

 .329ْ -ْفى امللدع ايوابل (2)
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 م 4102ٌىنٍى   –العدد الثالث ٌناٌر جامعة الناصرمجلة 

 

 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

نامعع١ االبتععايجاْٞ: دلمي املبشح  

 األٍٚ: تعلٜف دلمي١ االبتنام َٚٛٓٛعٗا. املطًب

 ايفلع األٍٚ: تعلٜف دلمي١ االبتنام. 

٤: اهتًبت٘ظ االبتنام يػ١ َأػٛف َٔ ايبن ٖٚٛ ايوًبظ َٚٓ٘ قٛهلِ َٔ ٖعن بٖنظ َٚعٓاٙ غًب ٚهًبظ ٚابتنمت ايٌٞ

 .(1)ٚبنٙ ٜبنٙ بنّاظ غًب٘ ٚغِب٘

ٕ نٌ َٔ ٜبعح قِـّا إ( بكٛهلا: " 343ٚقـ علف قإْٛ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين دلمي١ االبتنام يف املا ؿ٠ )

يف ْفى ًؼّ اـٛف يإلٓلاك ب٘ظ أٚ بأٟ ًؼّ آػل ُٜٗ٘ أَلٙظ ٚحيًُ٘ بقيو ٚبو٤ٛ قِـ ع٢ً إٔ ٜوًُ٘ 

ُٜٛقع عًٝ٘ بإَٔا٤ أٚ ػتِ ميهٔ ؼًٜٛ٘ إىل هٓـ أٚ ٜوًِ أٟ ًؼّ آػل أٟ  َاٍ أٚ هٓـ قاْْٛٞ أٚ أٟ ٤ًٞ 

ب٘ أٚ بٌؼّ آػل يإلٓلاك قاْْٛٞظ ٚفيو ٜعين إٔ دلمي١ االبتنام تكع عٔ طلٜل بعح اـٛف يف ْفى ًؼّ 

 .(2)ُٜٗ٘ أَلٙظ مما ٜـفع٘ ٖقا اـٛف إىل تٓفٝق َا ٜطًب٘ اؾاْٞ"

ْٕٛ ايوابل إٔ دلمي١ ايتٗـٜـ " نٌ َٔ ٖـؿ غريٙ بأٟ ٚه١ًٝ الكتهاب ( َٔ ْفى ايكا254ِْٚت املاؿ٠ )

دلمي١ أٚ بعٌُ ٓاك أٚ بعٌُ ٜكع عًٝ٘ أٚ ع٢ً مٚد٘ أٚ أسـ أقاكب٘ ست٢ ايـكد١ ايلابع١ظ إفا نإ َٔ ًإٔ 

 . (3)ايتٗـٜـ إٔ حيـخ فنعّا يـ٣ َٔ ٚقع عًٝ٘"

عًٝ٘ ٖقا ايفنع أٚ اـٛف حيٌُ اتجمين عًٝ٘ إىل  ٌٜرتط إٔ حيـخ ٖقا ايتٗـٜـ فنعّا يـ٣ َٔ ٚقعٚعًٝ٘ فإْ٘ 

 االِْٝاع ٚتٓفٝق َا ٜلٜـٙ اؾاْٞ. 

( َٔ قإْٛ 5ٖٚٓاى ُٛك٠ ػا١ُ َٔ ُٛك االبتنامظ ٖٚٞ اييت تهٕٛ فات طابع هٝاهٞظ ٚقـ ِْت عًٝٗا املاؿ٠ )

أثري ع٢ً َهافش١ دلا٥ِ االػتطاف ٚايتكطعظ بكٛهلا " نٌ َٔ استذن أٟ ًؼّ نل١ٖٓٝ ٚفيو بػ١ٝ ايت

ظ ٚفيو يف (4)ايوًطات ايعا١َ يف أؿا٥ٗا ألعُاهلا أٚ اؿٍِٛ َٓٗا ع٢ً َٓفع١ أٚ َن١ٜ َٔ أٟ ْٛع ي٘ أٚ يػريٙ"

ًإٔ اؾلا٥ِ اييت ٜهٕٛ ايباعح عًٝٗا هٝاهّٝاظ ٜٚوتٟٛ إٔ تهٕٛ ٖقٙ املٓفع١ َاؿ١ٜ ناؿٍِٛ ع٢ً َبًؼ َٔ 

                                                           
 .454ْ –َلدع هابل  –ظ ايكاَٛي احملٝط 342ْ – 6ز –َلدع هابل  -يوإ ايعلب (1)

 ّ َٔ قإْٛ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين.4994( يعاّ 42ٗٛكٟ بايكإْٛ كقِ )( َٔ ايكلاك اؾ343ُّْ املاؿ٠ ) (2)

 بات.ّٛظ بٌإٔ اؾلا٥ِ ايعك4994( يو١ٓ 42( َٔ ايكلاك اؾُٗٛكٟ بايكإْٛ كقِ )254ّْ املاؿ٠ ) (3)

 يتكطع.ّ بٌإٔ َهافش١ دلا٥ِ االػتطاف ٚا4998( يو١ٓ 24( َٔ ايكلاك اؾُٗٛكٟ بايكإْٛ كقِ )5ّْ املاؿ٠ ) (4)
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 م 4102ٌىنٍى   –العدد الثالث ٌناٌر جامعة الناصرمجلة 

 

 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

الم هلاغ بعض ايوذٓا٤ أٚ املطايب١ بإُالسات َٔ ًأْٗا إٔ املاٍ أٚ ٚظٝف١ أٚ تلق١ٝ أٚ املطايب١ مبٓفع١ أٚ إط

 تعٛؿ بايٓفع ي٘ أٚ يػريٙ.

ٜٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ٖقا االبتنام بو٤ٛ قِـ َٔ اؾاْٞ ست٢ تتشكل دلميت٘ظ ٚإٔ تهٕٛ ٖقٙ املٓافع أٚ املناٜا 

 ؾلمي١. أٚنٌ إيٝ٘ ايكٝاّ بٗقٙ اعٛؿ أثلٖا ْٚفعٗا ع٢ً اؾاْٞ أٚ َٔ ُٜٗ٘ أَلٙ أٚ َٔ ًٜؼ١ِٝ 

 ايفلع ايجاْٞ: َٛٓٛع دلمي١ االبتنام. 

ايكِـ َٔ دلمي١ االبتنام ٖٛ ايتٗـٜـ ايقٟ ٜكع ع٢ً اتجمين عًٝ٘ أٚ مٚد٘ أٚ أسـ أقاكب٘ ست٢ ايـكد١ 

ظ ٚفيو ٜعين إٔ ايتٗـٜـ ٚبعح اـٛف قـ ٜهٕٛ َٛدّٗا إىل فات اتجمين عًٝ٘ أٚ ع٢ً مٚدت٘ أٚ ٚا يـٙ (1)ايلابع١

 كد١ ايلابع١. أٚ ٚيـٙ ست٢ ايـ

( يف ًإٔ دلمي١ االبتنام ٚايقٟ عربت عٓ٘ بكٛهلا : " أٚ بأٟ 343ٚيف ْعلٟ إٔ اإلطالم ايٛاكؿ يف ّْ املاؿ٠ )

ًؼّ آػل ُٜٗ٘" ٖقا اإلطالم أْوب َٔ اؿِل يف اينٚز ٚاألقاكب ست٢ ايـكد١ ايلابع١ظ ٚفيو إٔ بعض 

 األًؼاْ قـ ُٜٗ٘ أَل قلٜب أٚ بعٝـ أٚ ُـٜل أٚ غريِٖ. 

قـ ٜهٕٛ  ،ٚقـ ٜهٕٛ االبتنام َٛدّٗا إىل ايوًطات ايعا١َظ ٚفيو عٓـَا ٜكّٛ اؾاْٞ باستذام ًؼّ نل١ٖٓٝ

ٖقا ايٌؼّ َوؤٚاّل يف اؿه١َٛ نأسـ ايٛمكا٤ أٚ ايكاؿ٠ أٚ احملافعني أٚ َـكا٤ ايعُّٛ أٚ ايكٔا٠ أٚ غريِٖ 

ٚ قـ ٜهٕٛ ٖقا ايٌؼّ أسـ املوتجُلٜٔ ع٢ً ايوًطات ايعا١َظ أَٔ األًؼاْ ايقٜٔ ٜهٕٛ الستذامِٖ تأثرْي

 احملًٝني أٚ األداْب مما ٜؤؿٟ استذامٙ إىل ايتأثري ع٢ً االقتِاؿ ايٛطين ٚاالهتجُاكٟ.

ٚقـ ٜهٕٛ ٖقا ايٌؼّ أٚ األًؼاْ احملتذنٜٔ ممجًني ؿبًَٛاهٝني يًـٍٚ األدٓب١ٝ ُـٜك١ أٚ ًكٝك١ أٚ 

يف اتجمتُع ايـٚيٞ ٚعالقتٗا ايوٝاه١ٝ ٚايـبًَٛاه١ٝ َع  هٝاغ أٚ غريِٖظ مما ٜؤثل ع٢ً مسع١ ايـٚي١ َٚهاْتٗا

ايـٍٚ األػل٣ظ ٖٚقا ايٓٛع َٔ االبتنام املٛد٘ إىل ايوًطات ايعا١َ ٜتؼق طابعّا هٝاهّٝا مما جيعً٘ خيتًف عٔ 

 االبتنام. أْٛاع غريٙ َٔ 

                                                           
 ّ َٔ قإْٛ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات.4994( يو١ٓ 42( َٔ ايكلاك اؾُٗٛكٟ بايكإْٛ كقِ )254املاؿ٠ ) (1)
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 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

 

 ايجاْٞ: تِٓٝف دلمي١ االبتنام املطًب

 ايفلع األٍٚ: ايتِٓٝف املاؿٟ. 

االبتنام ايقٟ ٜٓفقٙ اؾاْٞ ٓـ اتجمين عًٝ٘ ٜكّٛ أهاهّا ع٢ً ايتٗـٜـ ايقٟ ٜبعح يف ْفى اتجمين قـ ٜهٕٛ 

عًٝ٘ اـٛف َٔ اإلٓلاك ب٘ أٚ بأٟ ًؼّ آػل ُٜٗ٘ أَلٙظ مما حيٌُ ٖقا اـٛف يـ٣ اتجمين عًٝ٘ إىل إٔ 

أٚ ايعلض أٚ املاٍ أٚ بإفٌا٤ ٜٓفق َا ٜلٜـٙ اؾاْٞظ ٖقا ايتٗـٜـ قـ ٜهٕٛ باكتهاب دلمي١ اعتـا٤ ع٢ً ايٓفى 

 أهلاك ؽـَ ايٌلف هٛا٤ إيٝ٘ أٚ إىل َٔ ُٜٗ٘ أَلٙ. 

ٚقـ ٜهٕٛ ٖقا ايفعٌ امُلٗـؿ ب٘ ٖٛ دلمي١ّ َعاقبّا عًٝٗا باإلعـاّ أٚ ايوذٔ نايكتٌ أٚ اـطف أٚ االغتِاب أٚ 

 .(1)اؿلٜل ايعُـ

دلمي١ بقات٘ فال ٜعـ تٗـٜـّا َعاقبّا عًٝ٘ظ ٜٚٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ ايتٗـٜـ باكتهاب دلمي١ظ أَا ايتٗـٜـ بأَل يٝى 

ٚقـ ٜهٕٛ ايتٗـٜـ باكتهاب اؾلمي١ ُلحيّاظ ٚقـ ٜهٕٛ غأَّا  ،(2)َٚٔ فيو ايتٗـٜـ بلفع ؿع٣ٛ ايتعٜٛض

نإكهاٍ ػٓذل ٜكطل ؿَّا أٚ مجذ١ُ  :ًَتّٜٛاظ َٚٔ ٖقا ايٓٛع إكهاٍ كَٛم تٓطٟٛ ع٢ً اإلًاك٠ إىل ايتٗـٜـ

أٚ إكهاٍ كهَٛات  ،أٚ ٚٓع َٛاؿ ًَتٗب١ أٚ َتفذل٠ سٍٛ بٝت٘ ،باب َٓنٍ اتجمين عًٝ٘أٚ إغُاؿ ػٓذل يف  ،ٚععِ

تٌري إىل َا هبل أٚ كمسٗا ع٢ً دـاك َٓنٍ اتجمين عًٝ٘ أٚ ع٢ً باب َٓني٘ أٚ َنكعت٘ أٚ َهتب٘ظ ٚقـ ٜهٔ 

عٝـ بٌل ايتٗـٜـ نتاب١ أٚ ًفا١ٖ أٚ عٔ طلٜل االتِاٍ اهلاتفٞ أٚ بٛاهط١ ًؼّ ثايحظ فايتٗـٜـ ٚايٛ

ُِٜٝب اتجمين عًٝ٘ باـٛف ٚايفنع ايقٟ حيًُ٘ ع٢ً تٓفٝق إكاؿ٠ اؾاْٞظ ٖٚقا َا قلكت٘ قه١ُ ايٓكض 

املِل١ٜ يف دلمي١ ابتنام ٚايـ ايطفٌ املؼطٛف ٚفيو بطًب اؿٍِٛ ع٢ً َبًؼ َٔ ايٓكٛؿ َكابٌ إطالم 

ٜتشكل ب٘ ايتٗـٜـ يف اؾٓش١  هلاس٘ظ سٝح قلكت احمله١ُ إٔ ٖقا ) نإ بطلٜل اإلنلاٙ األؿبٞ ٖٚٛ َا

                                                           
 .536ْ -َلدع هابل -ايكوِ اـاْ –ًلغ قإْٛ ايعكٛبات  –ؿ. قُٛؿ قُٛؿ َِطف٢  (1)

 .422ْ -َلدع هابل –دلا٥ِ االعتـا٤ ع٢ً األًؼاْ ٚاألَٛاٍ  –ؿ. كؤٚف عبٝـ  (2)
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( َٔ قإْٛ ايعكٛبات " إف إٔ ٖقا ايِٓف يٝى ي٘ ًهٌ َعني فٝوتٟٛ سٍِٛ 262املِْٓٛ عًٝٗا يف املاؿ٠ )

 .(1)ايتٗـٜـ نتاب١ أٚ ًفّٜٛا أٚ بٌهٌ كَنٟ

ٚقـ ٜٛد٘ ايتٗـٜـ إىل اتجمين عًٝ٘ َباًل٠ظ نُا قـ ٜلهٌ إىل مٚدت٘ أٚ ُـٜك٘ أٚ قلٜب ي٘ظ ٚتتٛفل اؾلمي١ 

 .(2)س٦ٓٝق إفا ٌُٚ ايتٗـٜـ بايفعٌ إىل اتجمين عًٝ٘ أٚ إفا نإ إطالم ايٌؼّ املكِٛؿ بايتٗـٜـ قتُاّل

١ُٖٝٚ ٚػٝاي١ٝ نتوًٝط اؾإ عًٝ٘ أٚ  ٚقـ قلك فكٗا٤ ايكإْٛ إٔ فعٌ ايتٗـٜـ ايِاؿك َٔ اؾاْٞ مبؼاطل

اإلٓلاك ب٘ عٔ طلٜل ايوشل ٚايٌعٛف٠ظ ال تعترب تٗـٜـّا َعاقبّا عًٝٗاظ ألٕ قإْٛ ايعكٛبات ال ٜعرتف بٗاظ 

ٚنقيو ايتٗـٜـ مبكاطع١ تادل يف ػاكت٘ أٚ إفواؿ ايعالق١ بني اتجمين عًٝ٘ ٚآػل عٔ طلٜل ايًٛا١ٜ ٚايهٝـ 

 . ٚاي١ُُٝٓ

ك٠ أػل٣ ؾلمي١ االبتنامظ ٖٚٞ عٔ طلٜل االَتٓاع ٖٚٛ َا ٜعرب عٓ٘ بايفعٌ ايوًيب ناالَتٓاع عٔ ٖٚٓاى ُٛ

 إْكاف ًؼّ حيتاز إىل إْكافظ أٚ االَتٓاع عٔ تكـِٜ املواعـ٠ ألٟ ًؼّ آػل. 

وًِٝظ فإفا ؼككت ايٓتٝذ١ اإلدلا١َٝ بٓا٤ّ ع٢ً ايتٗـٜـ فإْ٘ ًٜنّ إٔ تتٛفل عالق١ ايوبب١ٝ بني ايتٗـٜـ ٚايت

فإفا مل حيـخ ايتٗـٜـ ٖقا األثل ٚمت ايتوًِٝ أٚ ؼكٝل املٓفع١ ْتٝذ١ العتباكات أػل٣ ال ًإٔ هلا بايتٗـٜـ 

 .(4)اْكطعت عالق١ ايوبب١ٝ ٚٚقف ٌْاط اؾاْٞ عٓـ سـ ايٌلٚع يف دلمي١ االبتنام

 ايفلع ايجاْٞ: ايتِٓٝف املعٟٓٛ يف دلا٥ِ االبتنام. 

يـ٣ َلتهب ايفعٌ أٚ املواِٖ باكتهاب٘ نٛهٝط بني ايفاعٌ ٚبني اتجمين عًٝ٘ أٚ ٌٜرتط تٛفل ايكِـ اؾٓا٥ٞ 

َٔ ُٜٗ٘ أَلٙ أٚ اؾ١ٗ املٛد١ٗ إيٝٗا االبتنامظ ألٕ دلمي١ االبتنام َٔ اؾلا٥ِ املكِٛؿ٠ ٚاييت ٜهفٞ الكتهابٗا 

جبت يـٜ٘ ايكِـ اإلدلاَٞ إٔ ٜكّٛ اؾاْٞ باكتهاب ايفعٌ بإكاؿت٘ ٚعًُ٘ إلسـاخ ايٓتٝذ١ املعاقب عًٝٗاظ أٟ ٜ

                                                           
ايطبع١  -اإلههٓـك١ٜ –ؿاك املطبٛعات اؾاَع١ٝ  –ايتعًٝل ع٢ً قإْٛ ايعكٛبات يف ٤ٛٓ ايفك٘ ٚايكٔا٤  – ١املوتٌاك َِطف٢ فـٟ ٖلد (1)

 ٚفٝ٘ فُٛع١ أسهاّ ايٓكض. -4259ْ –ّ 4995 -ايجايج١

 .424َلدع هابلظ ْ –دلا٥ِ االعتـا٤ ع٢ً األًؼاْ ٚاألَٛاٍ  –ؿ. كؤٚف عبٝـ  (2)

 .425ْ –دع ايوابل ْفى املل (3)

 -4994ّ-ؿاك اي١ٔٗٓ ايعلب١ٝ  –دلا٥ِ االعتـا٤ ع٢ً األَٛاٍ  -ايكوِ اـاْ يف قإْٛ ايعكٛبات –ؿ. أمحـ ًٛقٞ عُل أبٛ ػط٠ٛ  (4)

ْ494. 
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يف إسـاخ اـٛف يف ْفى ايٌؼّ ايقٟ ٚد٘ إيٝ٘ فعٌ االبتنام أٚ اؾ١ٗ يف ساي١ ابتنام ايوًطات ايعا١َظ ٖٚٛ 

 . (1)قِـ دٓا٥ٞ عاّ

ٚال عرب٠ بايـافع ع٢ً اكتهاب دلمي١ االبتنام سٝح ٜتٛفل ايكِـ اؾٓا٥ٞ يـ٣ اؾاْٞظ هٛا٤ّ نإ ٜٗـف َٔ 

ؼكٝل ًَِش١ ي٘ أٚ يػريٙظ أّ نإ ٜٗـف إىل االْتكاّ َٔ اتجمين عًٝ٘ظ أّ نإ غلٓ٘ املناغ ٖقا االبتنام إىل 

أّ غري فيوظ َا ؿاّ ٖقا ايفعٌ ع٢ً ؿكد١ َٔ اؾـ١ٜ ؼـخ يف ْفى ايٌؼّ اـٛف ٚايفنع  (2)أٚ املـاعب١

 َٔ اإلٓلاك ب٘ أٚ بأٟ ًؼّ آػل ُٜٗ٘ أَلٙ. 

 ظلمي١ االػتطاف االبتنامايجايح: اكتباط دلمي١  املطًب

تعترب دلمي١ االبتنام أسـ أغلاض اؾاْٞ يف دلا٥ِ االػتطافظ ٚتتٔض ُٛكتٗا بٌهٌ أنرب يف ساي١ 

أٚ يف ُٛك٠ استذام ايلٖا٥ٔ  ،اػتطاف األطفاٍ يًشٍِٛ ع٢ً فـ١ٜ َاي١ٝ َٔ ٚايـ املؼطٛف أٚ َٔ ُٜٗ٘ أَلٙ

  عًٝٗا يف أؿا٥ٗا ألعُاهلا. بعـ دلمي١ االػتطاف بٗـف ابتنام ايوًطات ايعا١َ أٚ ايتأثري

ٚدلمي١ االبتنام اييت ٜهٕٛ ايـافع يًذاْٞ فٝٗا ٖٛ اؿٍِٛ ع٢ً فـ١ٜ َاي١ٝ أٚ َٓفع١ ػعٌ اؾاْٞ يف ٖقٙ 

اؾلمي١ ٚيف دلمي١ االػتطاف ٖٛ املوتشل يًعكٛب١ هٛا٤ نإ ٖٛ ايقٟ قاّ بٓفو٘ باْتناع اتجمين عًٝ٘ 

 قاكب٘ظ أٚ نإ ٖٓاى َٔ تعإٚ َع٘ بفعٌ َٔ األفعاٍ. ٚإػلاد٘ َٔ ب٦ٝت٘ ٚإػفا٥٘ بعٝـّا عٔ أ

ّ بكٛهلا: ) 9/4/4962بتاكٜؽ  34يف اؾًو١  4745ٖٚقا َا أنـت٘ قه١ُ ايٓكض املِل١ٜ يف ايطعٔ كقِ 

َت٢ نإ اؿهِ املطعٕٛ فٝ٘ اهتٓـ يف إ ؿا١ْ املتِٗ باكتهاب دٓا١ٜ اـطف إىل َا أقـّ عًٝ٘ ٖقا األػري َٔ 

٤ ْفو٘ بعُٝـ عا١ً٥ اتجمين عًٝ٘ باملفا١ٓٚ يف إعاؿت٘ يكا٤ دعٌ َعنيظ َٚواَٚت٘ يف ق١ُٝ اتِاي٘ َٔ تًكا

اؾعٌ ؿٕٚ ايلدٛع إىل أسـ آػلظ ٚإىل توًُ٘ اؾعٌ ثِ إسٔاك ايطفٌ املؼطٛف َٔ املهإ ايقٟ أػفٞ فٝ٘ 

٤ نإ ٖٛ ايقٟ بعٝـّا عُٔ هلِ سل احملافع١ ع٢ً ًؼِ٘ظ ٚإٔ فيو مما جيعً٘ َكرتفّا ؾلمي١ اـطف هٛا

قاّ بٓفو٘ باْتناع اتجمين عًٝ٘ ٚإػلاد٘ َٔ ب٦ٝت٘ ٚإػفا٥٘ بعٝـّا عٔ أقاكب٘ظ أٚ نإ ٖٓاى َٔ تعإٚ َع٘ 

                                                           
 ّ.4994يو١ٓ  42كقِ  –( َٔ قإْٛ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين 9املاؿ٠ ) (1)

 .428ْ -َلدع هابل –اْ ٚاألَٛاٍ دلا٥ِ االعتـا٤ ع٢ً األًؼ –ؿ. كؤٚف عبٝـ  (2)
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دٓا١ٜ اـطف ًِٜض بقات٘ ؿيٝاّل ب٘ بفعٌ َٔ ٖقٙ األفعاٍظ فإٕ َا اْت٢ٗ إيٝ٘ اؿهِ َٔ فيو إمنا تتشكل 

 .(1)ع٢ً َكاكف١ املتِٗ ٖقٙ اؾلمي١

٥ِ االػتطاف ايعاؿ١ٜ ٚاييت ٜهٕٛ ايكِـ اؾٓا٥ٞ يًُذلّ فٝٗا اؿٍِٛ ع٢ً فـ١ٜ َاي١ٝ أٚ ٖقا يف ًإٔ دلا

 َٓفع١ َع١ٓٝ. 

أَا دلا٥ِ االػتطاف ٚاييت ٜهٕٛ غلض اؾاْٞ فٝٗا ابتنام ايوًطات ايعا١َ باستذام أٟ ًؼّ نل١ٖٓٝ 

قإْٛ َهافش١ دلا٥ِ  ( 5َٔفإٕ ايكإْٛ جيعًٗا دلمي١ َوتك١ً ٚسـؿ هلا عكٛب١ َع١ٓٝ بّٓ املاؿ٠ )

 ّ. 4998يو١ٓ  24االػتطاف ٚايتكطع كقِ 

ٌٍ فاملالسغ إٔ اؾاْٞ عٓـَا ٜهٕٛ غلٓ٘ َٔ اػتطاف ائش١ٝ ٖٛ االبتنام فإْ٘ ٜعـ َلتهبّا  ٚع٢ً ن

 ،ٚدلمي١ االبتنام اييت  تهٕٛ ٖٞ غلض اؾاْٞ َٔ اكتهاب دلمي١ االػتطاف ،ؾلميتني ُٖا دلمي١ اـطف

 ط ايهبري بني ٖاتني اؾلميتني. امما ٜؤنـ االكتب

 ايلابع: عكٛب١ دلمي١ االبتنام املطًب

 ايفلع األٍٚ: عكٛب١ دلمي١ االبتنام يف ايفك٘ اإلهالَٞ.

يكٛي٘  (2)ٚمل ٜكتٌ ٚمل ٜأػق َااّل فذناؤٙ عٓـ اؿٓف١ٝ ٚأمحـ ايٓفٞ ،إفا أػاف احملاكب ايوبٌٝ ٚأقًل ايٓاي

َٔ اأَلِك }تعاىل:  َٔ ِِٛا  َُٜٓف  ِٚ ظ ٚقـ هٛٚا بني (3)ص ٚدناؤٙ عٓـ ايٌافعٞ ٚاينٜـ١ٜ ايتعنٜل أٚ ايٓف33ٞ-طاملا٥ـ٠ {ِضَأ

ايتعنٜل ٚايٓفٞ العتباكِٖ ايٓفٞ تعنٜلّاظ ٜٚل٣ َايو إٔ اإلَاّ كري بني إٔ ٜكتٌ احملاكب أٚ ًِٜب٘ أٚ ٜكطع٘ 

 .(4)أٚ ٜٓفٝ٘ظ ٚاألَل يف االػتٝاك َلدع٘ االدتٗاؿ ٚؼلٟ املًِش١ ايعا١َ

                                                           
 .424ْ -َلدع هابل –ايتعًٝل ع٢ً قإْٛ ايعكٛبات يف ٤ٛٓ ايفك٘ ٚايكإْٛ  –املوتٌاك َِطف٢ فـٟ ٖلد١  (1)

 –بـٕٚ َهإ ٚتاكٜؽ ٌْل  -بريٚت –ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ  –البٔ قـا١َ املكـهٞ  –ظ ٚاملػين 392ْ -3ز -َلدع هابل –سا١ًٝ بٔ عابـٜٔ  (2)

 .328ْ -42ز

ظ 92ْ-4ّظ ز4988 -ٖع4429 –بريٚت  –املهتب١ ايعِل١ٜ  –ماؿ احملتاز بٌلغ املٓٗاز  –ايٌٝؽ عبـ اهلل بٔ ايٌٝؽ ايهٖٛذٞ  –ايهٖٛذٞ  (3)

 .477ْ-4ز –بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل  –ايطبع١ ايجا١ْٝ  –بريٚت  –ؿاك إسٝا٤ ايرتاخ  –ًٚلغ األمٖاك البٔ َفتاغ 

 .424ْ -46ز -َلدع هابل  –املـ١ْٚ ايهرب٣  –افغ إَاّ ؿاك اهلذل٠ َايو بٔ أْى بٔ َايو األُبشٞ اإلَاّ اؿ -اإلَاّ َايو (4)
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أػق املاٍ ٚمل ٜكتٌ فري٣ أبٛ سٓٝف١ ٚايٌافعٞ ٚأمحـ ٚاينٜـ١ٜ إٔ ٜكطع احملاكب َٔ ػالف ٜـٙ اي٢ُٓٝ ٚإفا 

 .(1)ٚكدً٘ ايٝول٣ ٜٚكطعإ َعّا ألٕ ايعكٛب١ ٚاسـ٠ ٜٚبـأ بايٝـ ألٕ ايّٓ بـأ بٗا فكـَ٘ ع٢ً األكدٌ

أمحـ إٔ ايعكٛب١ ٖٞ ايكتٌ سـّا ؿٕٚ أَا إفا قتٌ احملاكب ٚمل ٜأػق املاٍ فري٣ أبٛ سٓٝف١ ٚايٌافعٞ ٚكٚاٜ٘ عٔ 

 ايًِب ٚيف َقٖب اينٜـ١ٜ كأٜإ أسـُٖا ٜل٣ ايكتٌ ؿٕٚ ايًِب ٚايجاْٞ ايكتٌ َع ايًِب. 

ٚيف ساي١ ايكتٌ ٚأػق املاٍ فإٕ ايعكٛب١ ايكتٌ ٚايًِب َعّا عٓـ ايٌافعٞ ٚأمحـ ٚاينٜـ١ٜ ٚال قطع عًٝ٘ ٖٚقا 

١ٝظ ٜٚل٣ أبٛ سٓٝف١ إٔ اإلَاّ كري يف ساي١ ايكتٌ املكرتٕ بأػق  ٖٛ َا ٜلاٙ أبٛ ٜٛهف ٚقُـ َٔ فكٗا٤ اؿٓف

 .(2)املاٍ بني إٔ تكطع ٜـٙ ٚكدً٘ ثِ ٜكتً٘ أٚ ًِٜب٘ ٚبني إٔ ال ٜكطع٘ ثِ ٜكتً٘ بال ًُب أٚ ًِٜب٘ ثِ ٜكتً٘

ٚاإلػاف١ ألٕ فعٌ ايتٗـٜـ  ،ٚايقٟ أكاٙ ٚأكدش٘ إٔ دلمي١ االبتنام يف ْعل ايفك٘ اإلهالَٞ َٔ دلا٥ِ اؿلاب١

ٚاإلكعاب ايقٟ ٜكّٛ ب٘ اؾاْٞ ٜؤؿٟ إىل إقالم ايٓاي ٚآطلابِٗ فٗٛ ٌٜب٘ فعٌ احملاكب أٚ قاطع ايطلٜل يف 

فاحملاكب ٜكّٛ بتٗـٜـ ٚإػاف١ ايٓاي  ،هبٌٝ ايٍُٛٛ إىل ؼكٝل ٖـف٘ ٚغاٜت٘ظ غري أْ٘ قـ خيتًف يف ايٛه١ًٝ

كّٛ بايتٗـٜـ ٚإػاف١ ايٓاي بٛاهط١ ايهتاب١ أٚ ايلَٛم أٚ بايعٗٛك ٚايربٚم إيِٝٗظ ٚاؾاْٞ يف دلمي١ االبتنام ٜ

 املٌاف١ٗ املباًل٠ أٚ بٛاهط١ اهلاتف أٚ ًؼّ آػل ٚاهلل أعًِ. 

إٓاف١ إىل إٔ عكٛب١ دلمي١ االبتنام اييت تٗـؿ ايٓاي يف أَٛاهلِ ٚأْفوِٗ ٚأعلآِٗ ٚأقاكبِٗظ ٜوتشل 

ايكتٌ إفا قتٌظ ٚايٓفٞ إفا أػاف ايوبٌٝظ ٚقطع٘ َٔ َلتهبٗا إسـ٣ ايعكٛبات املكلك٠ ؾلمي١ اؿلاب١ ٖٚٞ 

ػالف إفا أػق املاٍظ ٚقتً٘ ًُٚب٘ إفا قتٌ ٚأػق املاٍظ ٚإٕ مل تهٔ نقيو فٗٞ دلمي١ تعنٜل١ٜ ع٢ً اؿانِ 

 . ظ ٚ اهلل أعًِإٔ ٜعنك املبتن مبا ٜلاٙ َٓاهبّا يـفع ًلٙ عٔ ايٓاي

 ايفلع ايجاْٞ: عكٛب١ دلمي١ االبتنام يف ايكإْٛ.

 املوأي١ األٚىل: يف ايكإْٛ ايُٝين. 

                                                           
-ايطبع١ ايجا١ْٝ  –بريٚت  –ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ  -يإلَاّ  ايعال١َ ايفكٝ٘ عال٤ ايـٜٔ بٔ أبٞ بهل بٔ َوعٛؿ ايهاهاْٞ –بـا٥ع ايِٓا٥ع  (1)

ظ ًٚلغ 342ْ-42ز -َلدع هابل –ظ ٚاملػين 322ْ -3ز -َلدع هابل –غ املٓٗاز ظ ٚماؿ احملتاز بٌل93ْ -7ز -4986ٖع 4426

 .48 ْ-4ز -َلدع هابل –األمٖاك 

 ْفى امللادع ايوابك١.  (2)
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 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

( َٔ قإْٛ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين إٔ عكٛب١ دلمي١ االبتنام ٖٞ: " اؿبى َـ٠ ال تتذاٚم 343ِْت املاؿ٠ )

مخى هٓٛات أٚ ايػلا١َ". ٖقا ٜـٍ ع٢ً أْ٘ َت٢ ثبت إٔ اؾاْٞ قـ قاّ بايفعٌ ايقٟ َٔ ًأْ٘ إٔ ٜبعح يف 

ك ب٘ أٚ بأٟ ًؼّ آػل ُٜٗ٘ أَلٙظ ٚحيًُ٘ ع٢ً تٓفٝق َا ٜلٜـٙ اؾاْٞ فإْ٘ ْفى ًؼّ اـٛف َٔ اإلٓلا

ٜعاقب باؿبى َـ٠ ال تكٌ عٔ أكبع ٚعٌلٜٔ هاع١ ٚال تنٜـ ع٢ً مخى هٓٛاتظ ٚيًكآٞ هًط١ تكـٜل١ٜ 

ٚاهع١ يف ؼـٜـ َـ٠ اؿبى عوب ايفعٌ ٚظلٚف اؾلمي١ظ ٚهًط١ ايكآٞ ال تكف عٓـ ٖقا اؿـ بٌ 

 . ح إٔ ايكإْٛ ػٛي٘ إٔ حيهِ بايػلا١َ اييت ٜلاٖا َٓاهب١ بـاّل عٔ اؿبىتتذاٚمٙظ سٝ

( عكٛب١ ايتٗـٜـ بأٟ ٚه١ًٝ ) اؿبى َـ٠ ال تنٜـ ع٢ً ه١ٓ أٚ بايػلا١َ نٌ 254نُا فنل ايكإْٛ يف املاؿ٠ )

أقاكب٘ ست٢  َٔ ٖـؿ غريٙ بأٟ ٚه١ًٝ باكتهاب دلمي١ أٚ بعٌُ ٓاك أٚ بعٌُ ٜكع عًٝ٘ أٚ ع٢ً مٚدت٘ أٚ أسـ

ايـكد١ ايلابع١ظ إفا نإ َٔ ًإٔ ايتٗـٜـ إٔ حيـخ فنعّا يـ٣ َٔ ٚقع عًٝ٘( ٖٚقا ٜـٍ ع٢ً إٔ عكٛب١ ايتٗـٜـ 

، َـ٠ ال تنٜـ ع٢ً ه١ٓ أٚ ايػلا١َ ايقٟ ال ٜكِـ َٓ٘ محٌ ًؼّ ع٢ً تٓفٝق َا ٜلٜـٙ اؾاْٞ ٖٞ اؿبى

 . ٝ٘ ايفعٌبٌلط إٔ ٜهٕٛ ٖقا ايتٗـٜـ قـ أسـخ فنعّا يـ٣ َٔ ٚقع عً

ٚعًٝ٘ فإٕ اؾاْٞ إفا ثبت أْ٘ ٖـؿ غريٙ بأٟ ٚه١ًٝ باكتهاب دلمي١ أٚ بعٌُ ٓاك أٚ بعٌُ ٜكع عًٝ٘ أٚ ع٢ً 

مٚدت٘ أٚ أسـ أقاكب٘ فإْ٘ ٜعاقب باؿبى َـ٠ ال تكٌ عٔ أكبع ٚعٌلٜٔ هاع١ ٚال تنٜـ عٔ ه١ٓ أٚ بايػلا١َ 

أٚ َكـاك ايػلا١َ عوب َا ٜلاٙ  ،َٚـ٠ اؿبى ،ٓاهب١ٚيًكآٞ هًط١ تكـٜل١ٜ ٚاهع١ يف اػتٝاك ايعكٛب١ امل

 َٛافكّا يًفعٌ ٚظلٚف اؾلمي١. 

ٚيف ساي١ دلا٥ِ االبتنام املٛد١ٗ إىل ايوًطات ايعا١َظ باستذام أٟ ًؼّ نل١ٖٓٝ بػلض ايتأثري ع٢ً 

ٚ يػريٙظ فإٕ ايوًطات ايعا١َ يف أؿا٥ٗا ألعُاهلا أٚ اؿٍِٛ َٓٗا ع٢ً َٓفع١ أٚ َن١ٜ َٔ أٟ ْٛع يًذاْٞ أ

 عكٛبتٗا نُا ًٜٞ:

                                                           
 ّ.4994( يو١ٓ 42( َٔ قإْٛ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝينظ كقِ )343ّْ املاؿ٠ ) (1)

 ّ.4994( يو١ٓ 42كقِ )( َٔ قإْٛ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝينظ 254ّْ املاؿ٠ ) (2)
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 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

( َٔ قإْٛ َهافش١ 5أٚاّل: عكٛب١ االبتنام املٛد١ٗ إىل ايوًطات ايعا١َ يف ُٛكتٗا ايبوٝط١ سٝح سـؿت املاؿ٠ )

دلا٥ِ االػتطاف ٚايتكطع إٔ ايعكٛب١ ٖٞ: )اؿبى َـ٠ ال تكٌ عٔ عٌل هٓٛات ٚال تنٜـ عٔ اثٓيت عٌل ه١ٓ( 

 . ٜـ اؿـ األؿ٢ْ ٚاؿـ األع٢ً يف ْطام املاؿ٠ املقنٛك٠ٚيًكآٞ هًط١ تكـٜل١ٜ يف ؼـ

 ثاّْٝا: ايعلٚف املٌـؿ٠ يًعكٛب١ يف دلا٥ِ االبتنام املٛد١ٗ يًوًطات ايعا١َ: 

ؽتًف ايعلٚف املٌـؿ٠ يًعكٛب١ فُٓٗا َا ٜعٛؿ إىل فات ايفعٌ ايقٟ ٜكّٛ ب٘ اؾاْٞ أٚ َا ٜٓتر عٓ٘ َٚٓٗا َا 

 ٚفيو نُا ًٜٞ:  ٜلدع إىل ُف١ اتجمين عًٝ٘

 ايعلٚف املٌـؿ٠ يًعكٛب١ بوبب ُف١ اتجمين عًٝ٘.   -1

( َٔ قإْٛ َهافش١ دلا٥ِ االػتطاف ٚايتكطعظ ) ٚفيو إفا اْتشٌ اؾاْٞ ُف١ َٛظفٞ 5ِْت املاؿ٠ )

 اؿه١َٛ َـْٝني أٚ عوهلٜني أٚ أبلم أَلّا َنٚكّا َـعّٝا ُـٚكٙ عٔ ايوًطات ايعا١َظ ع٢ً إٔ تهٕٛ ايعكٛب١ يف

 .(2) ه١ٓ( ٠ٖقٙ اؿاي١ اؿبى َـ٠ ال تكٌ عٔ مخى عٌل

ٚتهٕٛ ايعكٛب١ فات سـ ٚاسـظ ٚبقيو فإٕ  ،ٚٚد٘ ايتٌـٜـ يف ٖقٙ ايعكٛب١ ٖٛ يف كفعٗا إىل اؿـ األع٢ً

 ايكآٞ ٜهٕٛ ًَنّ باؿهِ بٗقٙ ايعكٛب١ظ ٚيٝى ي٘ إٔ ٜكلك املـ٠ املٓاهب١ هلا. 

ؿه١َٛ أٚ إبلام أَل َنٚك ٚاؿعا٤ ُـٚكٙ عٔ ايوًطات ايعا١َ ملا يف ٖٚقا ايتٌـٜـ بوبب اْتشاٍ ُف١ َٛظفٞ ا

 فيو َٔ اعتـا٤ ع٢ً سل ٖقٙ ايوًطات ٚتٌٜٛٗ٘ هلا. 

 ايعلٚف املٌـؿ٠ يًعكٛب١ بوبب ايفعٌ ايقٟ ٜكّٛ ب٘ اؾاْٞ:   -2

يعٓف أٚ ( ايوابل فنلٖاظ ٚفيو إفا اهتؼـّ اؾاْٞ ايك٠ٛ أٚ ا5ٚتٌـؿ ايعكٛب١ نُا ٚكؿ يف ّْ املاؿ٠ )

ايتٗـٜـ بٗاظ أٚ إفا قاّٚ اؾاْٞ ايوًطات ايعا١َ أثٓا٤ تأؿ١ٜ ٚظٝفتٗا يف إػال٤ هبٌٝ ايل١ٖٓٝظ ٚتهٕٛ ايعكٛب١ 

ٖٞ اؿبى َـ٠ ال تكٌ عٔ مخو١ عٌل ه١ٓ( ٚٚد٘ ايتٌـٜـ يف ٖقٙ ايعكٛب١ ٖٛ يف كفعٗا إىل سـٖا األع٢ًظ 

حيـث٘ اهتؼـاّ ايك٠ٛ أٚ ايعٓف أٚ ايتٗـٜـ بٗا َٔ  ٚإيػا٤ هًط١ ايكآٞ ايتكـٜل١ٜظ ٖٚقا ايتٌـٜـ بوبب َا

                                                           
 .ْفى امللدع ايوابل (1)

 .ْفى امللدع ايوابل (2)
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 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

أثل يف ْفى اتجمين عًٝ٘ظ ٚنقيو بوبب َكاَٚت٘ ايوًطات ايعا١َ أثٓا٤ تأؿ١ٜ ٚظٝفتٗا يف إػال٤ هبٌٝ 

 . ايل١ٖٓٝ احملتذن٠ يـ٣ اؾاْٞ

 

 

 

 ايعلٚف املٌـؿ٠ يًعكٛب١ بوبب َا ٜٓتر عٔ فعٌ اـاطف.   -3

ظ ٚٚد٘ ايتٌـٜـ (2) ك١ ايقنل إفا ْتر عٔ ايفعٌ َٛت ًؼّ تهٕٛ ايعكٛب١ اإلعـاّ (( هاب5دا٤ يف ّْ املاؿ٠ )

يف ٖقٙ ايعكٛب١ ٖٛ يف كفعٗا إىل اإلعـاّظ بوبب َا ٜٓتر عٓٗا َٔ َٛت ألٟ ًؼّ هٛا٤ نإ ٖقا ايٌؼّ 

 ٖٛ ايل١ٖٓٝ أٚ أسـ أفلاؿ ايوًطات ايعا١َ أٚ غريٙ. 

 املوأي١ ايجا١ْٝ: يف ايكإْٛ املِلٟ. 

نٌ َٔ سٌِ بايتٗـٜـ ع٢ً إعطا٥٘ َبًػّا َٔ  "( َٔ قإْٛ ايعكٛبات املِلٟ بكٛهلا: 326املاؿ٠ ) ِْت

 . "ايٓكٛؿظ أٚ أٟ ٤ًٞ آػل ٜعاقب باؿبىظ ٜٚعاقب ع٢ً ايٌلٚع يف فيو باؿبى َـ٠ ال تتذاٚم هٓتني

 ِٜاسب٘ طًب يف ٚدا٤ ايّٓ ع٢ً عكٛب١ ايتٗـٜـ ايقٟ ِٜاسب٘ طًب أٚ بتهًٝف بأَل أٚ ايتٗـٜـ ايقٟ ال

( َٔ قإْٛ ايعكٛبات املِلٟ قٛهلا إٕ: ) نٌ َٔ ٖـؿ غريٙ نتاب١ باكتهاب دلمي١ ٓـ 237ّْ املاؿ٠ )

ْٚوب١ أَٛك كـ١ً  ايٓفى أٚ املاٍ ٜعاقب عًٝٗا بايكتٌ أٚ األًػاٍ ايٌاق١ املؤبـ٠ أٚ املؤقت١ أٚ بإفٌا٤ أٍَٛك

أَل ٜعاقب بايوذٔظ ٜٚعاقب باؿبى إفا مل ٜهٔ ايتٗـٜـ بايٌلفظ ٚنإ ايتٗـٜـ َِشٛبّا بطًب أٚ بتهًٝف ب

ًؼّ آػل ميجٌ َا فنل ٜعاقب  ١َِشٛبّا بطًب أٚ بتهًٝف بأَلظ ٚنٌ َٔ ٖـؿ غريٙ ًفّٗٝا بٛاهط

هٛا٤ نإ ايتٗـٜـ َِشٛبّا بتهًٝف  ٘باؿبى َـ٠ ال تنٜـ ع٢ً هٓتني أٚ بػلا١َ ال تنٜـ ع٢ً مخوُا١٥ دٓٝ

                                                           
 ّ. بٌإٔ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات.4994( يو١ٓ 42( َٔ ايكلاك اؾُٗٛكٟ بايكإْٛ كقِ )269ّْ املاؿ٠ ) (1)

 طع.ّ بٌإٔ َهافش١ دلا٥ِ االػتطاف ٚايتك4998يو١ٓ  24( َٔ ايكلاك اؾُٗٛكٟ بايكإْٛ كقِ 5ّْ املاؿ٠ ) (2)
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ا٤ أنإ بايهتاب١ أّ ًفّٗٝا بٛاهط١ ًؼّ آػل باكتهاب دلمي١ ال تبًؼ اؾوا١َ بأَل أّ الظ ٚنٌ تٗـٜـ هٛ

 .(1) املتكـ١َ ٜعاقب باؿبى َـ٠ ال تنٜـ ع٢ً هت١ أًٗل أٚ بػلا١َ ال تنٜـ ع٢ً َا٥يت دٓٝ٘(

أٚ ٜٚوتٟٛ إٔ ٜهٕٛ ايطًب أٚ األَل إجيابّٝا أٚ هًبّٝاظ نُا ٜوتٟٛ إٔ ٜهٕٛ يًذاْٞ ًَِش١ ًؼ١ِٝ فُٝا ٜطًب٘ 

أَل ب٘ أٚ مل تهٔ ي٘ ًَِش١ فٝ٘ظ أٚ ست٢ إٔ ٜكّٛ ب٘ َتطٛعّا ملًِش١ ف١٦ َٔ ايٓايظ أٚ ملا ٜعتكـٙ َٔ املًِش١ 

 .(2)ايعا١َظ ٜٚوتٟٛ نقيو إٔ ٜهٕٛ ايطًب َتعًكّا باتجمين عًٝ٘ ًؼِّٝا أّ َتعًكّا بٌؼّ ٜعلف٘

٠ َع١ٓٝ أٚ إػال٤ َٓنٍ أٚ هـاؿ ؿٜٔ عّا يف سـ فات٘ نطًب اينٚاز َٔ اَلأٚنُا ٜوتٟٛ إٔ ٜهٕٛ ايطًب ٌَل

أّ غري ٌَلٚع ٜأباٙ اـًل أٚ ايكإْٛ نتطًٝل مٚد١ظ أٚ املوا١ُٖ يف دلمي١ أٚ ايتورت عًٝٗا أٚ ؿفع َبًؼ َعنيظ 

 َا إفا نإ ايطًب ٌَلٚعّا ُاك َٔ قبٌٝ ايباعح املٌلٚع ايقٟ ِٜض إٔ ٜعـ ظلفّا قٔا٥ّٝا كففّا يًعكاب. أ

َِشٛبّا بطًب أَل تهًٝف دٓا١ٜ عكٛبتٗا  ١( فإٕ ايتٗـٜـ ايقٟ ٜهٕٛ نتاب٠327 )ٚبٓا٤ّ ع٢ً ّْ املاؿ

نإ َِشٛبّا أايوذٔظ ٚيًكآٞ هًط١ تكـٜل١ٜ يف ؼـٜـ َـ٠ ايوذٔظ أَا إفا نإ ايتٗـٜـ ًفّٜٛا هٛا٤ 

مخوُا١٥ بطًب أَل بتهًٝف أّ ال فإٕ اؾاْٞ ٜعاقب باؿبى َـ٠ ال تنٜـ ع٢ً هٓتني أٚ بػلا١َ ال تنٜـ ع٢ً 

 . (3)دٓٝ٘ظ ٚايكإْٛ بٗقا جيعٌ ايتٗـٜـ نتاب١ ظلفّا ٌَـؿّا ٜلفع ايعكٛب١

 ْٚتا٥ر ايبشح ٚتُٛٝات٘:  اـامت١

اؾلا٥ِ املتعًك١ ظلمي١ االػتطافظ تٓاٚيت فٝ٘ دلمييت ببعٕٛ َٔ اهلل بـأت ٚاْتٗٝت َٔ ٖقا ايبشح املٛهّٛ 

 اييت تًُٛت إيٝٗا. ٝات ٚايتُٛاالغتِاب ٚاالبتنامظ ٖٚقٙ ٖٞ أِٖ ايٓتا٥ر 

  -:ايٓتعععا٥عر

َٔ ػالٍ ايبشح تبني إٔ اؾٓا١ٜ ع٢ً ايٌؼّ دٓا١ٜ ع٢ً اؾُاع١ ٚايٓعاّ ايعاّظ فيو إٔ اإلْوإ ٖٛ  أٚاّل:

األٌُ يف ايٌعٛب ٚايبًـإظ َٚٔ أدً٘ ًلعت ايٌلا٥ع ٚٚدـت ايٓعِظ ٜٚنؿاؿ ػطل ٖقا االعتـا٤ سُٝٓا ٜكع 

 لٜت٘ َٚاي٘. ع٢ً سٝا٠ اإلْوإ ٚعلٓ٘ ٚس

                                                           
 ّ.4982يو١ٓ  29ّظ ٚايكإْٛ كقِ 4948يو١ٓ  7( َٔ قإْٛ ايعكٛبات املِلٟظ ٚايفكلتإ األػريتإ ُعـيتا مبٛدب ايكإْٛ كقِ 237ّْ املاؿ٠ ) (1)

 .434ْ -َلدع هابل –دلا٥ِ االعتـا٤ ع٢ً األًؼاْ ٚاألَٛاٍ  –كؤف عبٝـ  (2)

 .432ظ ْ ْفى امللدع ايوابل (3)
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 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

َٔ األَٛك املو١ًُ ٚاؿكا٥ل املؤنـ٠ إٔ اإلْوإ حيب اؿل١ٜ ٚايتشلى ٚاالْتكاٍظ ٚعٓـَا ٜٛاد٘  ثاّْٝا:

اعتـا٤ ع٢ً ٖقٙ ايفطل٠ فإْ٘ قـ ِٜاب عاالت ْفو١ٝ تؤثل ع٢ً سٝات٘ اؾوـ١ٜ ٚايِش١ٝ ٚايعك١ًٝ 

 ٚايق١ٖٝٓ. 

بٌ ميتـ تأثريٖا إىل األ١َ نًٗاظ ٚسوب، ل ع٢ً ايفلؿ ْفو٘ تؤثال تًُٛت ايـكاه١ إىل إٔ ٖقٙ اؾلا٥ِ  ثايجّا:

ٖٚقا األثل قـ ٌٌُٜ اػاٖات ْٚٛاسٞ نجري٠ظ فٗٛ ٜؤثل ع٢ً األَٔ ٚاالهتكلاك ٚايوه١ٓٝ ايعا١َ ٚايت١ُٝٓ 

االقتِاؿ١ٜ ٚايوٝاه١ٝ ٚاؿٝا٠ االدتُاع١ٝظ ٜٚكف هـّا َٓٝعّا يف طلٜل ايتكـّ ٚ ايتشٔل ٚاالهتجُاك ٚاؿٝا٠ 

 ١ٓ ايهلمي١ اييت ٌٜٓـٖا اإلْوإ. اآلَ

نٌفت ايـكاه١ إىل إٔ ايكإْٛ ايُٝين ٚاملِلٟ سلِٜإ ع٢ً تطبٝل ُُِْٛٗا يف ايٛاقع ايعًُٞ غري  كابعّا:

إٔ سهاّ ايكٔا٤ ٜتالعبٕٛ بايِْٓٛ ٜٚفولْٚٗا سوب َا حيًٛ هلِظ يف سني إٔ ٖٓاى ًش١ يف ٚدٛؿ ايوٛابل 

ٖتُاّ بتـٜٚٓٗا إال يف ايٓنك ايٝوري عٝح حيتاز ايباسح إىل دٗٛؿ ١َٝٓٔ ايكٔا١ٝ٥ اي١ُٝٓٝظ ْعلّا يعـّ اال

 يًعجٛك عًٝٗا ٚايٛقٛف ع٢ً اي٤ٌٞ ايٝوري َٓٗا. 

أٚٓشت ايـكاه١ إٔ عًُا٤ املوًُني تًُٛٛا إىل ٚٓع سًٍٛ ُا٥ب١ يهٌ ايكٔاٜا ايعايك١ بفعٌ  ػاَوّا:

 محِٗ اهلل ٚدناِٖ اهلل عٓا ػري اؾنا٤. فل ، اإلْوإظ ٚٚٓعٛا ايعالز املٓاهب يهٌ ق١ٝٔ ع٢ً سـ٠

 ٚتهٕٛتبني َٔ ػالٍ ايـكاه١ إٔ قٌ دلمي١ االػتطاف ٖٛ اإلْوإ َُٗا نإ عُلٙ أٚ دٓو٘ظ  هاؿهّا:

 ٚقـ تكع باهتؼـاّ اؿٌٝ ٚاالهتـكاز.  ،باهتؼـاّ ايك٠ٛ أٚ ايتٗـٜـ

اب١ظ ٚقـ تتؼق ُٛك٠ اؾلمي١ نٌفت ايـكاه١ إٔ أغًب دلا٥ِ االػتطاف تـػٌ ُٓٔ دلا٥ِ اؿل هابعّا:

 ايوٝاه١ٝ يف بعض األٚقات. 

أٚٓشت ايـكاه١ أْ٘ ال بـ َٔ االٖتُاّ بتشوني ايٛٓع االقتِاؿٟ يـػٌ ايفلؿظ ٚايكٔا٤ ع٢ً  ثآَّا:

 ايبطاي١ظ ٚايتٛمٜع ايعاؿٍ يًُِاحل ٚايجلٚات ٚاملٓاُب اؿه١َٝٛ هـّا يقكٜع١ اؾلمي١ قبٌ ٚقٛعٗا. 

 ه١ إىل أْ٘ ال بـ َٔ تعافل دٗٛؿ مجٝع أبٓا٤ ايبًـ حملاكب١ ٖقٙ اؾلمي١ ٚايتعاٌَ َعتًُٛت ايـكا تاهعّا:

 اؾٓا٠ عنّ ٚق٠ٛ ًٚـ٠ ُٚلا١َ. 

  -:ايتُٛٝععععات
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 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات

 دراسة حنوية داللية بني القدماء واحملدثني 
 

 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

ُْٛٞ ايكٔا٤ ايُٝين بايفٌِ بني فعٌ اـطف ٚبني َا قـ ِٜاسب٘ أٚ ٜعكب٘ َٔ دلا٥ِ عٓـ ايتعاٌَ   -4

ٚتطبٝل ، ٚعـّ اـًط بني َا ٌٜتب٘ بٗا َٔ اؾلا٥ِ  ،ٓاهب١ هلاَع دلمي١ االػتطافظ ٚؼـٜـ ايعكٛب١ امل

 األسهاّ ايٌلع١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ظـ١ٜ ٚبِلا١َ. 

ُْٛٞ اؾٗات املؼت١ِ باؿه١َٛ مبطاكؿ٠ َٚالسك١ اـاطفني ٚقطاع ايطلم ٚايفاكٜٔ َٔ ٚد٘   -2

ألٕ  ،ِٗ يف َجٌ ٖقٙ اؾلا٥ِٚعـّ ايتٗإٚ َع ،ٚتكـميِٗ يًكٔا٤ يتطبٝل أقو٢ ايعكٛبات عكِٗ ،ايعـاي١

 ؤؿٟ إىل مٜاؿ٠ اؾلا٥ِ ٚايتكطع ٚايولق١ ٚايٓٗب ٚاالػتالي. ٜايتكِري يف ٖقٙ األَٛك 

ع٢ً ٚماك٠ اـاكد١ٝ ٚايـاػ١ًٝ ٚايـفاع إدلا٤ات ٚقا١ٝ٥ َوبك١ يتأَني ايـبًَٛاهٝني ٚأُشاب كؤٚي  -3

 األَٛاٍ ٚايوٝاغ ألِْٗ قٌ اهتٗـاف ٚعل١ٓ يالػتطاف. 

 ـ هلل ايقٟ بٓعُت٘ تتِ ايِاؿات.ٚاؿُ

  عععٚامللاد ععاؿكاملِ قا٥ُعع١

 أٚاّل: ايكلإٓ ايهلِٜ. 

 ثاّْٝا: نتب ايتفوري. 

بـٕٚ  –َِل  -ؿاك ايهتب –اؾاَع ألسهاّ ايكلإٓ  –: ايعال١َ قُـ بٔ أمحـ ايكلطيب ايكلطيب -4

 ّ. 4954 -ٖع4373 -طبع١

بـٕٚ طبع١  –بريٚت  –ؿاك اؾٌٝ  -أسهاّ ايكلإٓ –بابٔ ايعلبٞ  : قُـ بٔ عبـ اهلل املعلٚفابٔ ايعلبٞ -2

 ّ.4988 -ٖع 4428 –

 ثايجّا: نتب اؿـٜح:

 بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل.  –ايجايج١  ١ايطبع –بريٚت  –ؿاك إسٝا٤ ايرتاخ ايعلبٞ  –ًلغ ُشٝض َوًِ  ايٟٓٛٚ:  -4

بـٕٚ تاكٜؽ  –بريٚت  –ؿاك ايفهل  – هٓٔ ابٔ َاد١ –اإلَاّ اؿافغ قُـ بٔ ٜنٜـ ايكنٜٚين  ابٔ َاد١: -2

 ٌْل.
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 اجلرائم املتعلقة جبرمية اختطاف األفراد واملمتلكات
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 علً أحمد ٌحٍى القاعديد. أ / 

ؿاك ايهتب  -هٓٔ ايرتَقٟ -اإلَاّ ا ؿافغ أبٛ عٝو٢ قُـ بٔ عٝو٢ بٔ هٛك٠ ايرتَقٟايرتَقٟ:   -3

 ّ.4994 –بـٕٚ َهإ ٌْل  –ايع١ًُٝ 

 –ؿاك ايفهل  –ايوٓٔ ايهرب٣  -: اإلَاّ اؿافغ أبٛ دعفل أمحـ بٔ اؿوني بٔ عًٞ ايبٝٗكٞايبٝٗكٞ  -4

 بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل. –بريٚت 

 بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل. –بريٚت  –ؿاك ايفهل  –: هٓٔ هعٝـ بٔ َِٓٛك ابٔ َِٓٛك  -5

 –ايطبع١ ايعاًل٠  –بريٚت  –َؤهو١ ايلهاي١  –: ماؿ املعاؿ يف ٖـٟ ػري ايعباؿ ابٔ ايكِٝ اؾٛم١ٜ  -6

 ّ.4985 -ٖع 4425

َؤهو١  –اإلسوإ يف تكلٜب ُشٝض ابٔ سبإ  –اإلَاّ اؿافغ قُـ بٔ سبإ ايبويت  ابٔ سبإ:  -7

 ٖع. 4428 –ايطبع١ األٚىل  –بريٚت  –ايلهاي١ 

بـٕٚ تاكٜؽ  –بريٚت  –ؿاك ابٔ ايكِٝ  –ك١ٓٚ احملبني  –ايٌٝؽ ايعال١َ ابٔ ايكِٝ اؾٛم١ٜ  ابٔ ايكِٝ:   -8

 ٌْل. 

 ثايجّا: نتب ايفك٘: 

 أٚاّل: نتب ايفك٘ اؿٓفٞ. 

ًلغ فتض ايكـٜل ع٢ً  –١ نُاٍ ايـٜٔ قُـ بٔ عبـ ايٛاسـ املٌٗٛك ابٔ اهلُاّ ايعالَ ابٔ اهلُاّ:  -4

 بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل. -بريٚت -ؿاك إسٝا٤ ايرتاخ ايعلبٞ –اهلـا١ٜ 

ؿاك إسٝا٤ ايرتاخ  –سا١ًٝ ابٔ عابـٜٔ  –: ايعال١َ ايفكٝ٘ قُـ أَني املٌٗٛك بابٔ عابـٜٔ ابٔ عابـٜٔ -2

 ّ. 4987 -ٖع4427 -١ْٝايطبع١ ايجا –بريٚت  –ايعلبٞ 

 –ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ  -: اإلَاّ ايعال١َ ايفكٝ٘ عال٤ ايـٜٔ ابٔ أبٞ بهل بٔ َوعٛؿ ايهاهاْٞايهاهاْٞ -3

 ّ. 4986 -ٖع4426 –ايطبع١ ايجا١ْٝ  –بريٚت 

 ثاّْٝا: نتب املايه١ٝ: 
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َٛاٖب اؾًٌٝ  -أبٛ عبـ اهلل قُـ بٔ قُـ بٔ عبـ ايلمحٔ املعلٚف باؿطاب ايعٝين اؿطاب: -4

 ّ. 4995 -ٖع4446 –بريٚت  –ؿاك ايهتب ايع١ًُٝ  –يٌلغ كتِل ػًٌٝ 

ؿاك  –ًلغ اينكقاْٞ ع٢ً َٛطأ اإلَاّ َايو  –قُـ بٔ عبـ ايباقٞ بٔ ٜٛهف اينكقاْٞ  اينكقاْٞ: -2

 ّ. 4992 -ٖع4444 –بريٚت  –ايهتب ايع١ًُٝ 

بـا١ٜ اتجمتٗـ ْٚٗا١ٜ  –ُـ بٔ كًـ ايكلطيب : ايعال١َ أبٛ ايٛيٝـ قُـ بٔ أمحـ بٔ قابٔ كًـ -3

 ّ.4985 -ٖع4425 –ايطبع١ ايوابع١  –بريٚت  –ؿاك املعلف١  –املكتِـ 

سا١ًٝ ايـهٛقٞ ع٢ً ايٌلغ ايهبري  –: ايعال١َ مشى ايـٜٔ ايٌٝؽ قُـ بٔ علف١ ايـهٛقٞ ايـهٛقٞ -4

 ٌْل. بـٕٚ تاكٜؽ  –َطابع ايبابٞ اؿًيب  –ؿاك إسٝا٤ ايهتب ايعلب١ٝ  –

 –املـ١ْٚ ايهرب٣  –: اإلَاّ اؿافغ إَاّ ؿاك اهلذل٠ َايو بٔ أْى بٔ َايو األُبشٞ اإلَاّ َايو -5

 ّ.4999 -ٖع4449 –َه١ املهل١َ  –َهتب١ ْناك َِطف٢ ايبام 

 ثايجّا: نتب ايفك٘ ايٌافعٞ: 

ايطبع١  –بريٚت  –قتٝب١ ؿاك  –األّ  –: اإلَاّ اؿافغ أبٛ عبـ اهلل قُـ بٔ إ ؿكٜى ايٌافعٞ ايٌافعٞ -4

 ّ. 4996 -ٖع4446 –األٚىل 

ؿاك  –ْٗا١ٜ احملتاز إىل ًلغ املٓٗاز  –ايٌٝؽ مشى ايـٜٔ قُـ بٔ أمحـ بٔ محن٠ ايلًَٞ  ايلًَٞ: -2

 بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل.  –بريٚت  –ايهتب ايع١ًُٝ 

املٗقب يف فك٘ اإلَاّ  –ٟ : اإلَاّ أبٛ إهشام إبلاِٖٝ بٔ عًٞ بٔ ٜٛهف ايفريٚم آباؿٟ ايٌريامايٌريامٟ -3

 بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل.  –بريٚت  –ؿاك ايفهل  –ايٌافعٞ 

 –أه٢ٓ املطايب ًلغ كٚض ايطايب  –: ًٝؽ اإلهالّ ايعال١َ منلٜا بٔ قُـ األِْاكٟ األِْاكٟ -4

 بـٕٚ طبع١ ٚتاكٜؽ ٌْل. –َِل  –املهتب١ اإلهال١َٝ 

 –ؿاك املعلف١  –َػين احملتاز إىل َعلف١ املٓٗاز  –ايٌٝؽ قُـ بٔ أمحـ ايٌلبٝين اـطٝب  ايٌلبٝين: -5

 ّ. 4997 -ٖع4448 –ايطبع١ األٚىل  –بريٚت 
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 –بريٚت  –ماؿ احملتاز بٌلغ املٓٗازظ املهتب١ ايعِل١ٜ  -ايٌٝؽ عبـ اهلل بٔ ايٌٝؽ ايهٖٛذٞ ايهٖٛذٞ: -6

 ّ. 4988 -ٖع 4429

 كابعّا: نتب ايفك٘ اؿٓبًٞ: 

 –املػين  –١َ َٛفل ايـٜٔ أبٛ قُـ عبـ اهلل بٔ أمحـ بٔ قُـ بٔ قـا١َ اإلَاّ ايعال ابٔ قـا١َ: -4

 بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل. –ايكاٖل٠  –َطبع١ اإلَاّ 

 –ايطبع١ ايلابع١  –عامل ايهتب  –ايفلٚع  –مشى ايـٜٔ قُـ بٔ َفًض املكـهٞ  ابٔ َفًض: -2

 ّ. 4985 -ٖع4425

 ػاَوّا: نتب ايفك٘ اينٜـٟ: 

 –ايطبع١ ايجا١ْٝ  –بريٚت  -ؿاك إسٝا٤ ايرتاخ –ًلغ األمٖاك  –ؤ عبـ اهلل بٔ َفتاغ أبٛ اؿ ابٔ َفتاغ:

 بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل. 

 هاؿهّا: نتب ايفك٘ ايعاٖلٟ:

ؿاك إسٝا٤ ايرتاخ  –احمل٢ً  –اإلَاّ اؾًٌٝ احملـخ ايفكٝ٘ أبٛ قُـ عًٞ بٔ هعٝـ بٔ سنّ  ابٔ سنّ:  -4

 ّ. 4997-ٖع4448 –ايطبع١ األٚىل  –ايعلبٞ 

 هابعّا: نتب أػل٣ يف ايفك٘ ايٌلعٞ ٚايكاْْٛٞ. 

 –ايطبع١ ايلابع١ عٌل  –َؤهو١ ايلهاي١  –ايتٌلٜع اؾٓا٥ٞ اإلهالَٞ –عبـ ايكاؿك عٛؿ٠ أ.   -4

 ّ. 2222 -ٖع4424

 –ؿاك اي١ٔٗٓ ايعلب١ٝ  –ايكوِ اـاْ  –قإْٛ ايعكٛبات املِلٟ  –ؿ. قُٛؿ قُٛؿ َِطف٢    -2

 ّ. 4984 –ايطبع١ ايجا١َٓ 

َهتب١ ؿاك ايجكاف١ ايعلب١ٝ يًٌٓل ٚايتٛمٜع  –اؾلا٥ِ ايٛاقع١ ع٢ً األًؼاْ  –ؿ. قُـ ُبشٞ لِ    -3

 ّ.4994 –ايطبع١ األٚىل  –
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 –ايطبع١ ايجا١ْٝ  –ؿاك ايفهل ايعلبٞ  –دلا٥ِ االعتـا٤ ع٢ً األًؼاْ ٚاألَٛاٍ  –ؿ. كؤف عبٝـ    -4

4985 .ّ 

ؿاك  –ايتعًٝل ع٢ً قإْٛ ايعكٛبات يف ٤ٛٓ ايفك٘ ٚايكٔا٤  –د١ املوتٌاك َِطف٢ فـٟ ٖل -5

 ّ.4995 –ايطبع١ ايجايج١  –اإلههٓـك١ٜ  –املطبٛعات اؾاَع١ٝ 

 –دلا٥ِ االعتـا٤ ع٢ً األَٛاٍ  –ايكوِ اـاْ يف قإْٛ ايعكٛبات  –ؿ. أمحـ ًٛقٞ عُل أبٛ ػط٠ٛ    -6

 ّ. 4994 –ؿاك اي١ٔٗٓ ايعلب١ٝ 

 ايلمس١ٝ ايكا١ْْٝٛ: تاهعّا: اؾلا٥ـ 

 ّ بٌإٔ اؾلا٥ِ ٚايعكٛبات ايُٝين. 4994( يعاّ 42ايكلاك اؾُٗٛكٟ بايكإْٛ كقِ )   -4

 ّ بٌإٔ َهافش١ دلا٥ِ االػتطاف ٚايتكطع بايُٝٔ. 4998( يعاّ 24ايكلاك اؾُٗٛكٟ بايكإْٛ كقِ )   -2

 ّ. 4982يعاّ  29قإْٛ ايعكٛبات املِلٟ ٚتعـٜالت٘ كقِ    -3

 ّٓا: املٛهٛعات ايفك١ٝٗ ٚايطب١ٝ: ثاَ

 ّ. 4985 -ٖع4426 –ايهٜٛت  –ٚماك٠ األٚقاف ٚاي٦ٌٕٛ اإلهال١َٝ  –املٛهٛع١ ايفك١ٝٗ ٚايطب١ٝ    -4

 بـٕٚ تاكٜؽ ايٌٓل.  –بريٚت  –ؿاك ايفهل  –كؤ١ٜ يبعض ايكٔاٜا ايطب١ٝ  –ؿ. عبـ اهلل باهال١َ    -2

 ٖع. 4429( يعاّ ١39 كقِ )ايوعٛؿٜ –قلاك فُع ايفك٘ اإلهالَٞ    -3

 عاًلّا: نتب املعادِ ٚايًػ١. 

 –ؿاك ايفهل  -يوإ ايعلب –: أبٛ ايفٌٔ مجاٍ ايـٜٔ قُـ بٔ َهلّ بٔ َٓعٛك املِلٟ ابٔ َٓعٛك  -4

 بـٕٚ تاكٜؽ ٌْل.  –بريٚت 

بـٕٚ  – ايكاٖل٠ –ؿاك اؿـٜح  –ايكاَٛي احملٝط  –: قُـ بٔ ٜعكٛب ايفريٚم أباؿٟ ٚم أباؿٟايفري  -2

 تاكٜؽ ٌْل. 
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َطبع١ سه١َٛ  –تاز ايعلٚي َٔ دٛاٖل ايكاَٛي  –: قُـ َلت٢ٔ اؿوٝين اينبٝـٟ ايَنبٝـٟ  -3

 ّ. 4972 –ايهٜٛت 

 إسـ٣ عٌل: دلا٥ـ ُٚشف أػل٣: 

 ٖع.4449غل٠ كدب عاّ  –األكبعا٤  –دلٜـ٠ ايٌلم األٚهط    -4

 ( ُٓعا٤. 836يعـؿ )ا –ّ 2243أنتٛبل  9 –األكبعا٤  –دلٜـ٠ األٚىل    -2


