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 شكر وتقدير

  
 

اعترافًا بالفضل وعرفانًا , سول اهلل ) صلى اهلل عليه وسلم (بعد الحمد هلل والصالة والسالم على ر 
األستاذ تاذي الفاضل إلى أسبالجميل لمن يستحقه فإني أتوجه بخالص شكري وعظيم تقديري 

جامعة عين شمس,  -كلية الحقوق  - الجنائيذ القانون أستا نبيل مدحت سالمالدكتور/
المشرف على رسالتي أقدم عظيم شكري وتقديري, وكامل اعتزازي ومودتي وعرفاني بالجميل و 

 رغم ضيق الوقت وانشغاالته ومسؤولياته علي ما بذله معي من جهد ابتغاء وجه اهلل تعالي
من أجل إخراج هذا العمل فلسيادته كل الفضل في توجيهي ولوال مساعدته لي بروح  العظيمة,

العالم الجليل لما تمكنت من إتمامه وليس هذا غريب عليه. واهلل اسأل أن يجزيه عني خير 
يطيل اهلل في عمره, ويعينه على الجهد العظيم الملقى على عاتقه في خدمة وطننا الجزاء, وأن 

 م ورفعة شأنه.العظي
محمد  األستاذ الدكتور/ كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلي صاحب الفضيلة  

جامعة عين شمس والمشرف علي هذه  –كلية الحقوق -الشريعة االسالميةأستاذ  ،علي محجوب
لذي ما الرسالة والذي وسعني صدره وحلمه وكرمه فلمست فيه تواضع العلماء وصدق األوفياء وا

رشاد, إلى بخل علي   هذا العالم الجليل أرفع أجمل معاني الشكر والتقدير وأسمى  بنصح وا 
 عني خير الجزاء. عبارات االمتنان والتوقير, واهلل اسأل أن يجزيه

 
 محمد عبد المنعم جبشىوالشكر للسيد االستاذ الدكتور/  االمتنان الشكر واتقدم بخالص كما 

 لى الرسالة لشرف قبول معاليه عضوا في االشراف ع
 

 لشرف عمر محمد سالم / الدكتور االستاذ للسيد والشكر االمتنان و الشكر بخالص اتقدم كما
  الرسالة على االشراف في عضوا معاليه قبول

 ةالباحث
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 املقدمة 
الحمد هلل حمدًا كثيرًا نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ به من  

شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، والصالة والسالم على نبينا الكريم محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين، 

 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له

 أواًل: موضوع الرسالة:

 "اً خلق اهلل سبحانه وتعالى اإلنسان ووضع له نظامًا عظيمًا وقانون 
من أسمى األهداف التي ال يتطرق إليه الباطل وال يتسرب إليه الشك، و  "اً محكم

قيق "العدل" الذي هو أساس هو تح قاطبة تصبو إليها التشريعات الجنائية
َذا َحَكْمُتْم َبْيَن  ملك، قال تعالى:ال ِإنَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َواِ 

 النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه ِنِعمَّا َيِعُظُكْم ِبِه ِإنَّ اللََّه َكاَن َسِميعًا َبِصيراً 

عن عقبة [. ٣٥اإلسراء: ] ُنوا ِباْلِقْسَطاِس اْلُمْستَِقيمِ َوزِ [. قال تعالى: ٥٨النساء: ]
"رفع القلم عن ثالث، الصبي حتى يحتلم، والنائم قال:  بن عامر أن النبي 

حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعقل". فوجب على القاضي قبل إصدار حكمه 
يجب أن يكشف عن ظروف المتهم  ،أن يكون وصل إلى الحقيقة فضاًل عن إنه

، ولهذا نجد لشخصية وخطورته اإلجرامية ألنها األساس في تقدير العقوبةا
رسم سلوك  في كان لها فضل السبق عن القوانين الوضعية الشريعة اإلسالمية

اإلنسان في ممارسته حريته وأفعاله قواعد معينة، فإذا خرج عن حدود هذه 
ذه المسئولية التي القواعد يكون مسئواًل "مسئولية جنائية" واستحق العقاب، وه

تعني تحمل اإلنسان نتائج أفعاله المحرمة التي أتاها مدركًا مختارًا لمعانيها 
 ونتائجها.

إال أن اإلنسان قد تعترضه بعض العوارض أو الموانع أو الظروف  
الخارجة عن إرادته وقدرته فتؤثر في إدراكه كما في حالة الجنون، أو صغر 
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إرادته كما في حالة اإلكراه والضرورة، فيرتكب السن أو الُسْكر أو تؤثر في 
سلوكًا محرمًا، فمن العدالة أن ال يعاقب هذا الشخص مثل عقوبة الشخص 
البالغ العاقل المدرك لماهية الفعل الذي يقوم به، ويتمتع بإرادة حرة سليمة، وهذه 

 العوارض يطلق عليها موانع المسئولية الجنائية.

انب المختلفة لألحكام والقواعد الجنائية لموانع تتناول دراستنا هذه الجو  
 المسئولية الجنائية.

 ثانيًا: أهمية موضوع الدراسة:

لقد وقع االختيار على موانع المسئولية الجنائية في القانون الوضعي   -1
 في حياتنا المجتمعية.والشريعة اإلسالمية ألهميته البالغة 

رعي إسالمي في ظل تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع من منظور ش  -2
الهجمة الشرسة على اإلسالم، وفي ظل التشويه المتعدد والمتعمد 
لصورة اإلسالم الحنيف، وبأن الدين اإلسالمي لم يهتم باإلنسان ولم 
يضع قوانين ترعاه، فوجب على أهل العلم وطالبه والباحثين في كل 
 مجال اإلفصاح عن كنوز الشريعة اإلسالمية ودورها خاصة في شأن
اإلنسان وحقوقه من خالل بيان موقف اإلسالم من العوارض التي 
يصاب بها اإلنسان سواء في التمييز أو في اإلرادة، وكيف أن 
الشريعة اإلسالمية لها فضل السبق في الحفاظ على حقوق اإلنسان 

 قبل القوانين الوضعية.

إظهار محاسن الشريعة اإلسالمية ودورها البارز في حماية المريض   -٣
والصغير والُمكّره وتحريمها للخمر، وتفوقها على األنظمة الوضعية 
من خالل تقرير المبادئ اإلنسانية، والتي لم يعرفها العالم ولم يهتِد 

 إليها المفكرون إال أخيرًا.
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 ثالثًا: أسباب اختيار موضوع الدراسة:

ألهميته البالغة في حياتنا، فمن منا في مأمن من التعرض لحالة من   -1
ه الحاالت، فقد يتعرض أي إنسان منا لحالة من هذه الحاالت في هذ

حياته، خاصة مع زيادة الضغوط النفسية واالقتصادية وظهور 
الطب عاجزًا وبدون تاريخ العلم و أمراض نفسية وعصبية يقف أمامها 

 مرضي للعائلة أو سابقة إجرامية.

عية والفقهية ضرورة مواكبة الفقه والقضاء اإلسالمي للتطورات التشري  -2
 والقضائية الحديثة في مجال موانع المسئولية الجنائية.

 رابعًا: أهداف الدراسة:

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يأتي:

تحليل القواعد والمبادئ القانونية التي تحكم المسئولية الجنائية لإلنسان   -1
 في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي.

نائية وما شابهها من مسميات يحدث التعريف بموانع المسئولية الج  -2
 الخلط بينها في الواقع العملي.

اإلسالمية من موانع المسئولية الجنائية للفرد في بيان موقف الشريعة   -٣
 حالة ارتكابه الجريمة.

دراسة التطبيقات العملية لموانع المسئولية الجنائية للفرد من خالل   -4
 ديثة.التعرض لبعض أحكام محكمة النقض المصرية الح

معرفة الحدود الفاصلة بين موانع المسئولية وموانع العقاب وأسباب   -٥
 اإلباحة. 

 معرفة الشروط التي يجب توافرها لتقع المسئولية الجنائية.   -6


