
ة �ضوابط تقدير العقوبة التعزيريَّ

�ل�سيخ  عبد�هلل بن حممد بن �سعد �آل خنني
ع�ضو هيئة كبار العلماء - ع�ضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى- القا�ضي مبحكمة التمييز بالريا�ص )�ضابًقا(
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املقدمـــة
ومن  اأنف�ضنا,  �رضور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ضتغفره,  ون�ضتعينه,  نحمده,  هلل  احلمدُّ  اإنَّ 
اإله  اأن ل  اأعمالنا, من يهد اهلل فال م�ضلنّ له, ومن ي�ضلل فال هادي له, واأ�ضهد  �ضينّئات 
اإل اهلل وحده ل �رضيك له, واأ�ضهد اأننّ حممًدا عبده ور�ضوله -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- 

ا بعد: ت�ضليًما كثرًيا, اأمنّ
ڄ ڄ  ژ  لعبادته, كما يف قوله - تعالى-:  - خلق اخللق  فاإننّ اهلل -عزنّ َوجلَّ
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ژ )الذاريات(.
ومع  ربه  مع  عالقته  يف  ال�ضداد  على  ا�ضتقامته  يعني  العبوديَّة  بحقنّ  امل�ضلم  وقيام 
جمتمعه؛ اإتباًعا لهدي الكتاب وال�ضننّة الذي اأمر بذلك وحثنّ عليه, يقول – تعالى-: 
ڦژ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ژ 

)الأعراف(.
م الإ�ضالم  غري اأنَّ الإن�ضان قد ي�ضعف وتََناَزُعه اأ�ضباب اجلرمية فيقع فيها, وهنا نظنّ
دونها,  فما  النف�س,  على  العتداء  جرائم  فهناك  وعقوباتها,  اجلرائم,  مع  التعامل 
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وجرائم احلدود، وهذه قد جعلت لها ال�رصيعة االأحكام املف�شلة، يف التعامل معها، 
ة. جترميًا وعقابًا, ومبا فيها من غلظة اأو خفنّ

العقوبة,  يف  للقا�ضي  التفوي�س  فيها  الأ�ضل  اإْذ  وا�ضع؛  فبابها  التعزير,  جرائم  ا  اأمنّ
وهذا ما يوجب حتديد ال�ضوابط التي تعني القا�ضي على تقدير العقوبة املنا�ضبة للجرمية 

حمل الدعوى.
وقد اهتمَّ الفقهاء بذلك يف الرتاث الفقهي بغية الو�ضول اإلى تقدير اأدقنّ يف وزن 
العقوبة التعزيريَّة, غري اأنَّ هذه ال�ضوابط حتتاج اإلى اإبرازها وترتيبها, فكانت مني هذه 
التعزيريَّة«, وقد جعلته يف  العقوبة  تقدير  البحث: »�ضوابط  يُت هذا  امل�ضاركة, و�ضمنّ

مة, ومتهيد, وثالثة ع�رض مبحًثا, وخامتة. مقدنّ

وتف�ضيل ذلك ح�ضب الآتي:

التمهيد
مقّدمات عن البحث

وفيه اأربعة مطالب:
املطلب الأّول: م�رضوعيَّة العقوبة التعزيريَّة.

املطلب الثاين: اأهداف العقوبة التعزيريَّة.

املطلب الثالث: اأنواع العقوبة التعزيريَّة.

املطلب الرابع: الو�ضطيَّة يف العقوبات, وتفاوتها بتفاوت اجلرائم.

ل: �رضعيَّة العقوبة التعزيريَّة. املبحث االأّول: ال�ضابط الأونّ
املبحث الثاين: ال�ضابط الثاين: عدم بلوغ العقوبة احلدَّ يف جن�ضها.
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املبحث الثالث: ال�ضابط الثالث: األنّ تكون العقوبة قليلًة ل تتالءم مع اجلرمية.
املبحث الرابع: ال�ضابط الرابع: حتقيق العقوبة التعزيريَّة اأهداَفها.

املبحث اخلام�ص: ال�ضابط اخلام�س: الأمن من احليف.
املبحث ال�ساد�ص: ال�ضابط ال�ضاد�س: كون العقوبة من جن�س اجلرمية ما اأمكن.
املبحث ال�سابع: ال�ضـــابط ال�ضـابع: كون عقوبــة التعــزير من جن�س العقوبـة

يَّة يف جن�ضها من اجلرائم ما اأمكن.                             احلدنّ
ي العقوبة اإلى غري اجلاين. املبحث الثامن: ال�ضابط الثامن: عدم تعدنّ

ج يف العقوبة. املبحث التا�سع: ال�ضابط التا�ضع: التدرنّ
املبحث العا�سر: ال�ضابط العا�رض: التوازن بني العقوبة واجلرمية.

املبحث احلادي ع�سر: ال�ضابط احلادي ع�رض: التوازن بني العقوبة واجلاين.
املبحث الثاين ع�سر: ال�ضابط الثاين ع�رض: اعتبار املاآلت عند تقرير العقوبة.
املبحث الثالث ع�سر: ال�ضابط الثالث ع�رض: مراعاة الفروق بني اجلرائم واجلناة.

اخلامتة: وفيها ملخ�س البحث.

وقد اأجريُت البحَث على ما ورد عن احلنابلة يف املو�ضوع يف اجلملة من غري اإغفاٍل 
لالإفادة من املذاهب الأخرى عند القت�ضاء.

العربيَّة  اململكة  حماكم  فاأعني  ذلك,  نحو  اأو  العمل(  عليه  ما  )وهذا  قلُت:  واإذا 
م�ضدًرا  الأحكام  من  منهما  ا�ضتنبط  ومما  وال�ضننّة  الكتاب  من  اتنّخذْت  التي  ال�ضعوديَّة 

تعتمد عليه يف اأحكامها الق�ضائيَّة.
اإننّه  د اخُلطا, وُيْلهم ال�ضواب,  ُي�ضدنّ ا لوجهه, واأن  اأن يجعله خال�ضً  - اأ�ضاأل اهلل -عزنّ وجلنّ

�ضميع جميب, وباهلل التوفيق, و�ضلَّى اهلل و�ضلَّم على نبينّنا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.
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املطلب الأّول
ة م�ضروعيَّة العقوبة التعزيريَّ

التعزير م�رضوع بالكتاب وال�ضننّة, وعليه اتنّفق العلماء.
ڤ  ڤ  ٹ  ژٹ  –تعالى-:  اهلل  ــول  ق ال��ق��راآن:  فمن 

ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چ ژ )الن�ضاء(.

- لالأزواج عند ن�ضوز زوجاتهم بتاأديبهن بالوعظ,  ففي هذه الآية اإذن اهلل -عزنّ وجلنّ
والهجر يف امل�ضجع, وال�رضب, فدلنّ ذلك بعمومه على م�رضوعيَّة التعزير.

اهلل  ر�ضول  قال  قــال:  ه  جــدنّ عن  اأبيه  عن  �ضعيب  بن  عمرو  رواه  ما  ال�شّنة:  ومن 

-�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: »مروا اأبناءكم بال�ضالة ل�ضبع �ضنني, وا�رضبوهم عليها لع�رض 
�شنني«)1(.

من  وهذا  ع�رًضا,  بلغوا  اإذا  ال�ضالة  على  الأبناء  ب�رضب  الأمر  احلديث  هذا  ففي 
التعزير)2(.

ا التنّفاق فقد قال ابن تيميَّة )ت: 728(: »واتفق العلماء على اأننّ التعزير م�رضوع  واأمنّ
«)3(. ومثله عن ابن القينّم )ت: 751هـ()4(. يف كلنّ مع�ضيٍة لي�س لها حدٌّ

)1( اأخرجه اأحمد  187/2، واللفظ له، واأبو داود 133/1، كتاب ال�ضالة، باب متى يوؤمر الغالم بال�ضالة.
الكتاب  �ضوء  يف  واأهدافها  ة  التفوي�ضيَّ »العقوبات  كتاب:  يف  التعزير  على  بال�ضّنة  ال�ضتدلل  ب�ضط  وانظر   )2(

وال�ضّنة« 75/8.
)3( جمموع فتاوى �ضيخ الإ�ضالم ابن تيميَّة 402/35.

ُرق احلكميَّة يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة 145. )4( الطُّ
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املطلب الثاين
ة اأهداف العقوبة التعزيريَّ

قها اإقامة التعزير. ة التي يحقنّ ة والعامنّ املراد بها: الغايات وامل�ضالح اخلا�ضنّ

اإلى حتقيقها, وعلى القا�ضي عند  اأهداًفا ي�ضعى  اإنَّ للتعزير يف ال�رضيعة الإ�ضالمية 
اإيقاع العقوبة التعزيريَّة جعل هذه الأ�ضباب ن�ضب عينيه والعمل على حتقيقها, وذلك 

مما ي�ضاعده على �ضبط �ضلطته يف التعزير.
ويهدف التعزير يف ال�رضيعة الإ�ضالميَّة اإلى حتقيق الغايات الآتية:

1� زجر اجلاين وردعه واعتبار غريه به:

على  العزم  عند  ابتداًء  جنايته  عن  املجرم  زجر  على  تنطوي  العقوبة  اإنَّ 
ر ما ينتظره من عقوبة كفَّ عن املع�ضية, وكذا يكون فيها ردٌع  مواقعتها, فاإذا تذكَّ
ًة ثانيًة؛ ملا لقاه وقا�ضاه من العقوبة على  له مبعاقبته على فعلته حتى ل يعود لها مرنّ
فعلته, وكذا احلال يكون يف العقوبة زجر لغري اجلاين باعتباره مبا ح�ضل للجاين 

من تاأديٍب.
املعاودة  من  الأمن  د  ال�ضارع جمرنّ مق�ضود  »ولي�س  القينّم )ت: 751هـ(:  ابن  يقول 
ا املق�ضود يف الزجر والنكال والعقوبة على اجلرمية, واأن يكون اإلى كفنّ  لي�س اإل... واإمننّ

عدوانه اأقرب, واأن يعترب به غريه«)5(.
2� اإ�شالح اجلاين:

معاقبة اجلاين على جناية ارتكبها اأو خ�ضيته من عقوبة على جناية يرتكبها مما يحمله 
على الكفنّ عن اجلرمية, وينطوي ذلك على ا�ضتقامته, و�ضالح حاله, مما يجعله اإيجابيًّا 

)5( اإعالم املوّقعني عن رّب العاملني 125/2ـ126، وانظر: املرجع املذكور 121/2.
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- وحقوق عباده, م�ضارًكا يف بناء جمتمعه, وعمارة  يف القيام بحقوق اهلل -عزنّ وجلنّ
الأر�س.

يقول ابن تيميَّة )ت: 728هـ(: »...اإننّ العقوبات ال�رضعيَّة كلنّها اأدوية نافعة, ي�ضلح 
–تعالى-:  اهلل بها مر�ضى القلوب, وهي رحمة بعباده, وراأفته بهم الداخلة يف قوله 

ژک ک گ گ گ گ ژ )الأنبياء(«)6(.
وذكر ابن القينّم )ت: 751هـ( من حكم العقوبة التعزيريَّة: »اأْن يحدث له ما يذوقه 

من الأمل توبة ن�ضوًحا, واأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرة«)7(.
3� تكفري �شّيئات اجلاين:

لو  ما  التي جناها, وهذا بخالف  ل�ضينّئاته, وحمو خلطاياه  تكفري  اجلاين  معاقبة  يف 
- ل تخفى عليه خافية, و�ضوف  فاإننّ اهلل -عزنّ وجلنّ النا�س,  اأعني  بقي, م�ضتخفًيا عن 

يحا�ضبه على ما �ضدر منه, فاإن �ضاء عذبه, واإن �ضاء غفر له )8(.
وقد قال -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- فيما رواه عبادة بن ال�ضامت قال: »كنَّا مع ر�ضول 
اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يف جمل�ٍس فقال: تبايعوين على األنّ ت�رضكوا باهلل �ضيًئا ول 
, فمن وفى منكم فاأجره على  م اهلل اإل باحلقنّ تزنوا ول ت�رضقوا ول تقتلوا النف�س التي حرنّ
�ضيًئا من ذلك  اأ�ضاب  له, ومن  به فهو كفارة  �ضيًئا من ذلك فعوقب  اأ�ضاب  اهلل, ومن 
اأننّ  اإن �ضاء عفا عنه واإن �ضاء عذبه«))(, فدلنّ ذلك على  اإلى اهلل  ف�ضرته اهلل عليه فاأمره 

)6( جمموع فتاوى �ضيخ الإ�ضالم ابن تيميَّة 290/15.
)7( اإعالم املوّقعني عن رّب العاملني 126/2، وانظر يف املعنى نف�ضه: املرجع املذكور 121/2.

)8( جامع العلوم واحِلَكم يف �ضرح خم�ضني حديًثا من جوامع الَكِلم 161.
)9( مّتفق عليه، فقد اأخرجه البخاري 15/1، كتاب الإميان، باب عالمة الإميان حّب الأن�ضار، 1413/3، كتاب 
اإلى النبّي -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- مبّكة وبيعة العقبة، 1857/4،  ف�ضائل ال�ضحابة، باب وفود الأن�ضار 
كّفارة،  احلــدود  باب  احلــدود،  كتاب   ،2490/6 يبايعنك(،  املوؤمنات  جاءك  )اإذا  باب  التف�سري،  كتاب 
2494/6، وباب توبة ال�ضارق، 2637/6، كتاب الأحكام، باب بيعة الن�ضاء، 2716/6، كتاب التوحيد، باب 

يف امل�ضيئة والإرادة، واأخرجه م�ضلم 1333/3، واللفظ له، كتاب احلدود، باب احلدود كّفارات لأهلها.
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العقوبة �ضبب لتكفري ال�ضينّئات التي اقرتفها وعوقب عليها.
4� اإن�شاف املجنّي عليه:

الظلم عنه, و�ضفاء  بها دفع  للمجنينّ عليه, فيح�ضل  اإن�ضاف  فيها  اإننّ معاقبة اجلاين 
اجلاين  تتبنّع  عليه, ويدفعه ذلك عن  اجلاين  ي  تعدنّ اء  الذي حلقه جرنّ الغيظ  �ضدره من 

واالنتقام منه )10(.
5� �شالح النا�س وا�شتقامتهم:

�ضالح املجتمع وا�ضتقامته اأمٌر مطلوٌب �رضًعا, ويظهر ذلك بتوطني الأمن يف جمتمع 
بالدهم  يف  النا�س  ويهناأ  ال�ضكينة,  وت�ضود  ت�ضعف,  اأو  املنكرات  فتزول  امل�ضلمني, 

ينيَّة والدنيويَّة. نهم من اأداء الواجبات, ورعاية م�ضاحلهم الدِّ ودورهم, مما ميكنّ
روى النعمان بن ب�ضري -ر�ضي اهلل عنهما- عن النبينّ -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- قال: 
فاأ�ضاب  �ضفينة,  على  ا�ضتهموا  قوٍم  كمثل  فيها  والواقع  اهلل  حدود  على  القائم  »مثل 
وا على  بع�ضهم اأعالها وبع�ضهم اأ�ضفلها, فكان الذين يف اأ�ضفلها اإذا ا�ضتقوا من املاء مرنّ
اأننّا خرقنا يف ن�ضيبنا خرًقا ومل نوؤذ من فوقنا, فاإن يرتكوهم وما  من فوقهم فقالوا: لو 

اأرادوا هلكوا جميًعا واإن اأخذوا على اأيديهم جنوا وجنوا جميًعا«)11(.
فاإقامة العقوبات هي من باب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر, ومما يحفظ اهلل بها 

املجتمع امل�ضلم.
اهلل  من  رحمة  احلدود  اإقامة  اأننّ  يعرف  اأن  »فينبغي  728هـ(:  )ت:  تيميَّة  ابن  يقول 
بعباده, فيكون الوايل �ضديًدا يف اإقامة احلدنّ ل تاأخذه راأفة يف دين اهلل فيعطله, ويكون 
ق�ضده رحمة اخللق بكفِّ النا�س عن املنكرات ل �ضفاء غيظه, واإرادة العلونّ على اخللق 

)10( مقا�ضد ال�ضريعة الإ�ضالميَّة لبن عا�ضور 206.
كتاب   ،954/2 فيه،  وال�ضتهام  الق�ضمة  يف  يقرع  هل  باب  ال�ضركة،  كتاب   ،882/2 البخاري  اأخرجه   )11(

ال�ضهادات، باب القرعة يف امل�ضكالت.
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رقنّة   - الأمنّ به  ت�ضري  ولده -كما  تاأديب  لو كفنّ عن  فاإننّه  ولده,  اأدنّب  اإذا  الوالد  مبنزلة 
به رحمة به واإ�ضالًحا حلاله؛ مع اأننّه يودنّ وُيوؤْثر األ يحوجه  ا يوؤدنّ وراأفة لف�ضد الولد, واإمننّ
اإلى تاأديب, ومبنزلة الطبيب الذي ي�ضقي املري�س الدواء الكريه, ومبنزلة قطع الع�ضو 

املتاآكل«)12(.

)12( ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة يف اإ�ضالح الراعي والرعيَّة 125 )ط.دار عامل الفوائد(، جمموع فتاوى �سيخ الإ�سلم 
ابن تيميَّة 329/28ـ330.
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املطلب الثالث
ة اأنواع العقوبة التعزيريَّ

رة يف ال�رضع على معا�ٍس ل حدنّ فيها. العقوبات التعزيريَّة: هي جزاءات مقرنّ

ًة- ح�ضب ما يقع فيه الإن�ضان من خمالفة اأمر ال�ضارع. ًة وخفنّ والعقوبات التعزيريَّة -قونّ
, بل بكلنّ ما فيه اإيالم الإن�ضان  يقول ابن تيميَّة )ت: 728هـ(: »لي�س لأقلنّ التعزير حدٌّ
ر بهجره  ر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغالظ له, وقد يعزنّ من قول وفعل وترك, فقد يعزنّ
وترك ال�ضالم عليه حتى يتوب اإذا كان ذلك هو امل�ضلحة, كما هجر النبينّ -�ضلى اهلل 
ر بعزله عن وليته, كما كان النبينّ  عليه و�ضلم- واأ�ضحابه الثالثة الذين ُخلِّفوا, وقد يعزنّ
ر برتك ا�ضتخدامه يف جند  رون بذلك, وقد يعزنّ -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- واأ�ضحابه يعزنّ
ر  ر باحلب�س, وقد يعزنّ امل�ضلمني, كاجلندي املقاتل اإذا فرنّ من الزحف... وكذلك قد يعزنّ

ر بت�ضويد وجهه واإركابه على دابة مقلوبًا«)13(. بال�رضب, وقد يعزنّ
اأو  ال�ضخ�س  ي�ضوء  ما  بل كلنّ  بجن�ٍس,  دة  اجتهاديَّة غري حمدنّ التعزيريَّة  والعقوبات 
ق اأهداف التعزير ول حمظور فيه  يوؤمله من قوٍل اأو فعٍل اأو ترك قوٍل اأو ترك فعٍل ويحقنّ

فهو �ضائٌغ, وهي موكولة اإلى اجتهاد القا�ضي, فلكلنّ جرميٍة ما يالئمها من التعزير)14(.
و�ضوف نبنينّ اأ�ضهر اأنواع العقوبات, وهي:

1� الوعظ:

ما  على  له  تنبيًها  اهلل  من  وتخويٍف  بن�ضٍح  فعله  عن  امل�ضيَئ  احلاكم  نهي  وهــي 
فعله)15(.

)13( ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة يف اإ�ضالح الراعي والرعيَّة 97ـ98.
)14( الذخرية 118/12، فتاوى ور�ضائل �ضماحة ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�ضيخ 118/12.

ة واأهدافها يف �ضوء الكتاب وال�ضّنة 92. )15( نظام احل�ضبة يف الإ�ضالم 161، العقوبات التفوي�ضيَّ
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ر اإن كان نا�ضًيا, وينبنّه اإن  ف املخالف مبا وقع فيه, فيعلنّم اإن كان جاهاًل, ويذكنّ فيعرنّ
- عن اإتيان هذه املع�ضية. ف باهلل -عزنّ وجلنّ كان غافاًل مت�ضاهاًل, ويوعظ ويخونّ

وهو م�رضوٌع؛ لقوله –تعالى-: ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤژ )الن�ضاء: 34(.
يعظم  ل  التي  املخالفات  على  ويكون  واأيــ�ــرضهــا,  العقوبات  اأ�ضهل  من  وهــو 

خطرها)16(.
2� التوبيخ:

وهو زجر املذنب من ِقَبل احلاكم عن فعله بالتاأنيب والتقريع الذي ل قذف فيه 
وال �شّب)17(.

وتكون يف كلنّ حاٍل مبا ينا�ضبه من التوبيخ, فاإن كان اعتداًء على حقنّ غريه قيل له: )يا 
ه اأو اأبيه قيل له: )اإننّك امروؤ فيك  ا لآخر لأجل اأمنّ ظامل(, )يا معتدي(, واإن كان انتقا�ضً
(, اأو )ظامٌل(,  ًفا عن جمل�س الق�ضاء قيل له: )اإِنَّك خ�ضم ُمِلدٌّ جاهليَّة(, واإن كان تخلنّ

ونحو ذلك من الألفاظ مما فيه نيل منه من غري �ضبنّ ول قذف.
وقد فعله ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-, فعن اأبي ذرٍّ -ر�ضي اهلل عنه- قال: 
ه اأعجميَّة, فِنْلُت منها, فذكرين اإلى النبينّ -�ضلى  »كان بيني وبني َرُجٍل كالٌم, وكانت اأمنّ
ه؟ قلت: نعم,  اهلل عليه و�ضلم-, فقال يل: اأ�ضاببَت فالنًا؟ قلت: نعم, قال: اأََفِنْلَت من اأمنّ
؟ قال: نعم,  قال: اإِنَّك امروؤ فيك جاهليَّة, قلُت: على حني �ضاعتي هذه من ِكرَبِ ال�ضننّ
هم اإخوانكم جعلهم اهلل حتت اأيديكم, فمن جعل اهلل اأخاه حتت يده فليطعمه مما ياأكل, 

وليلب�ضه مما يلب�س, ول يكلنّفه من العمل ما يغلبه, فاإن كلنّفه ما يغلبه فليُِعْنه عليه«)18(.

)16( ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة يف اإ�ضالح الراعي والرعيَّة 97، التعزيرات البدنيَّة وموجباتها يف الفقه الإ�ضالمي 347.
ة للماوردي 236، ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة يف اإ�ضالح الراعي والرعيَّة 97،  ينيَّ ة والوليات الدِّ )17( الأحكام ال�ضلطانيَّ

نظام احل�ضبة يف الإ�ضالم 160، التعزيرات البدنيَّة وموجباتها يف الفقه الإ�ضالمي 349.
)18( متفق عليه، فقد اأخرجه البخارّي، واللفظ له 2248/5، كتاب الأدب، باب ما ينهى من ال�ضباب واللعن، واأخرجه 

م�ضلم 1282/3، 1283، كتاب الأميان، باب اإطعام اململوك مما ياأكل واإلبا�سه مما يلب�ص ول يكّلفه ما يغلبه.
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ولذا يجازى َمِن ارتكب مع�ضية مبا ينا�ضب حاله, ومن ذلك توبيخه بكالم يوؤمله ول 
يكون قذًفا ول فح�ًضا.

3� الإ�شهار:

وهو املناداة باملجرم, واإعالن ذنبه للنا�س عقوبًة له)19(.
في�ضهر اأمر من ارتكب مع�ضية ل حدنّ فيها اإذا كان ذلك م�ضلحة)20(.

اأبيه: »اأَنَّ عمر  وقد فعله عمر -ر�ضي اهلل عنه- ب�ضاهد الزور, فعن ابن حكيم عن 
بن اخلطاب اأمر ب�ضاهد الزور اأَْن ي�ضخم وجهه, ويلقى يف عنقه عمامته, ويطاف به يف 

القبائل, ويقال: اإِنَّ هذا �ضاهد الزور فال تقبلوا له �ضهادة«)21(.
ا�ضم اجلاين  فيه   ُ ُيَبنيَّ ُمَعنيَّ  اأو يف مكان  بالن�رض يف ال�ضحف  ا�ضتعمال ذلك  وميكن 

واملخالفة التي ارتكبها.
4� الهجر:

وهو مقاطعة اجلاين, والمتناع عن الت�ضال به, اأو معاملته عقوبًة له)22(.
ٹ ٹ ڤ ڤ  ژ   :- واأ�ضل م�رضوعيَّته, قول اهلل -عزنّ وجلنّ
ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ 
چ چ چ چژ )الن�ضاء(, فقد جعل اهلل من �ضور تاأديب الزوج لزوجته 

الهجر, فدلنّ على �رضعيَّة التعزير به.
غزوة  يف  ُخلِّفوا  الذين  الثالثة  اأ�ضحابه  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى  النبينّ  هجر  وقد 

)19( نظام احل�ضبة يف الإ�ضالم 160.
اف القناع عن منت الإقناع 125/6، فتاوى ور�ضائل �ضماحة ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف  )20( ك�ضَّ

اآل ال�ضيخ 113/12.
اآداب القا�ضي، باب ما يفعل ب�ضاهد الزور، واأخرجه عبدالرزاق،  اأخرجه البيهقي 141/10ـ142، كتاب   )21(

واللفظ له 327/8، كتاب ال�ضهادات، باب عقوبة �ضاهد الزور.
ة لعامر 445. )22( التعزير يف ال�ضريعة الإ�ضالميَّ
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, وهالل بن اأميَّة  تبوك خم�ضني ليلًة, وهم: كعب بن مالك, ومرارة بن الربيع العامرينّ
الواقفي -ر�ضي اهلل عنهم اأجمعني-, وظلنّوا ل يكلنّمهم اأحٌد اأو ي�ضاألهم اأو يتنّ�ضل بهم 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ژ  –تعالى-:  - توبتهم يف قوله  اأنزل اهلل -عزنّ وجلنّ حتى 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
واأ�ضل  )التوبة(,  ڦژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

لة يف �ضحيح البخاري وم�ضلم)23(. ة مف�ضنّ الق�ضنّ
اأو  اإليها منفردة  رَي  العقوبة بزجر اجلاين واإ�ضالحه �ضِ الغر�س من هذه  ق  ومتى حتقنّ

م�ضمومة اإلى عقوبة اأخرى)24(.
5� التهديد:

ده بالعقوبة من ِقَبل احلاكم عقوبة له. وهو تخويف املذنب وتوعنّ
فيهدد اجلاين بالعقوبة اأو تغليظها اإذا خ�ضي منه ال�ضتمرار فيها اأو العود اإليها.

وقد قال -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: يف �ضاأن الزكاة, فيما رواه بهز بن حكيم عن اأبيه 
ه قال: �ضمعت نبينّ اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يقول: »يف كلنّ اإبل �ضائمة يف  عن جدنّ
اأجرها, ومن  فله  اأعطاها موؤجتًرا  اإبل عن ح�ضابها, من  تفرق  لبون, ل  ابنة  اأربعني  كلنّ 
- ل يحلنّ لآل حممٍد  منعها فاإننّا اآخذوها منه و�ضطر اإبله عزمة من عزمات ربنا -جلنّ وعزنّ

منها �شيء«)25(.
اإبله  من  و�ضطًرا  باأخذها  الزكاة  منع  و�ضلم- من  عليه  اهلل  النبينّ -�ضلى  د  توعنّ فقد 

عقوبة على املنع.

)23( مّتفق عليها، فقد اأخرجها البخارّي 1603/4، كتاب املغازي، باب حديث كعب بن مالك، وم�ضلم 2120/4، 
كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك و�ضاحبيه.

ة 446. )24( ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة يف اإ�ضالح الراعي والرعيَّة 145 )ط.دار عامل الفوائد(، التعزير يف ال�سريعة الإ�سلميَّ
)25( اأخرجه اأحمد واللفظ له 2/5، 4، واأبو داود 101/2، كتاب الزكاة، باب يف زكاة ال�ضائمة، والن�ضائّي 15/5، كتاب 

الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة، 25/5، وباب �سقوط الزكاة عن الإبل اإذا كانت ر�سًل لأهلها وحلمولتهم.
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روى اأبو هريرة اأن ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- قال: »والذي نف�ضي بيده لقد 
ن لها, ثم اآمر رجاًل فيوؤمنّ النا�س,  هممُت اأن اآمر بحطٍب فيحطب, ثم اآمر بال�ضالة فيوؤذنّ
اأنه  اأحدهم  بيده لو يعلم  نف�ضي  بيوتهم, والذي  ق عليهم  فاأحرنّ اإلى رجاٍل  اأخالف  ثم 

يجد عرًقا �ضميًنا اأو مرماتني)26( ح�شنتني ل�شهد الع�شاء«)27(.
قال ابن فرحون )ت: 769هـ(: »وفائدة قوله: »ولقد هممُت« تقدمي الوعيد بالتهديد 
اإلى  بالأخفنّ من الزواجر مل يعدل  اإذا ارتفعت واندفعت  العقوبة؛ لأننّ املف�ضدة  على 

الأعلى«)28(.
بعد  العقوبة  ذ  تنفنّ باألنّ  التنفيذ  بوقف  اليوم  يعرف  ما  بالعقوبة  بالتهديد  يلحق  ومما 
ذ عليه القدمي وما يحكم  احلكم بها, بل توقف, فاإذا مل يعد للجرمية �ضقطت واإْن عاد نُفِّ

به عليه عن اجلرمية اجلديدة.
6� التعزير باملال:

واملراد به: اأخذ املال اأو تغيريه اأو اإتالفه من ِقَبل احلاكم عقوبًة للجاين.
والتعزير باملال اأخًذا وتغيرًيا واإتالًفا �ضائٌغ وم�رضوٌع)29(.

وقد جاء ذلك يف ال�رضع باأدلنٍّة, منها ما جاء فيَمْن ي�رضق ال�ضالة اأو الثمر املَُعلَّق اأو 
املا�ضية َقْبَل اأَْن تاأوي اإلى املراح وغريها)30(.

اللحم. )النهاية يف غريب  ال�ضاة من  ال�ضاة، وقيل: ما بني ظلفي  تثنية )مرماة(، وهي ظلف  )26( املرماتان: 
احلديث والأثر 379 )ط.دار  ابن اجلوزي((.

)27( مّتفق عليه، فقد اأخرجه البخارّي وهذا اأحد األفاظه، 231/1، كتاب اجلماعة والإمامة، باب وجوب �ضالة 
اجلماعة، 234/1، وباب ف�ضل الع�ضاء يف اجلماعة، 852/2، كتاب اخل�ضومات، باب اإخراج اأهل املعا�ضي 
واخل�ضوم من البيوت بعد املعرفة، 2640/6، كتاب الأحكام، باب اإخراج اخل�ضوم واأهل الريب من البيوت 
باب ف�ضل �ضالة اجلماعة  ال�ضالة،  امل�ضاجد وموا�ضع  واأخرجه م�ضلم 451/1ـ452، كتاب  املعرفة،  بعد 

وبيان الت�ضديد يف التخّلف عنها.
)28( تب�ضرة احلكام 124/2.

الفقه  يف  وموجباتها  البدنيَّة  التعزيرات   ،300 تيميَّة  ابن  الإ�ضالم  �ضيخ  فتاوى  من  الفقهيَّة  الختيارات   )29(
الإ�ضالمي 38.

)30( احل�ضبة يف الإ�ضالم 47، 50، 54، 55، التعزير يف ال�ضريعة الإ�ضالميَّة 418.
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ه عبداهلل بن عمرو بن العا�س -ر�ضي اهلل  اأبيه عن جدنّ فعن عمرو بن �ضعيب عن 
اأتى ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- فقال: يا ر�ضول  عنه-: »اأَنَّ َرُجاًل من مزينة 
اهلل, كيف ترى يف حري�ضة اجلبل؟)31( فقال: هي ومثلها والنكال)32(، ولي�س يف �شيء 
)34( ففيه قطع اليد, وما مل يبلغ ثمن  من املا�ضية قطٌع اإل فيما اآواه املراح)33( فبلغ امِلَجننّ
الثمر  ترى يف  اهلل, كيف  ر�ضول  يا  قال:  نكال,  مثليه)35( وجلدات  ففيه غرامة  امِلَجننّ 
املَُعلَّق؟ قال: هو ومثله معه والنكال, ولي�س يف �ضيء من الثمر املَُعلَّق قطٌع اإل فيما اآواه 
اجلرين)36(, فما اأخذ من اجلرين فبلغ ثمن امِلَجننّ ففيه القطع, وما مل يبلغ ثمن امِلَجننّ 

ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال«)37(.
فقد َدلَّ احلديث على تعزير العا�ضي بالغرامة املاليَّة.

وتتاأكد العقوبة باأخذ املال متى كان م�ضتخدًما يف اجلرمية كال�ضينّارة, وكذا اإتالفه اإذا 
ًما ل ينتفع به, كاخلمر. كان حمرنّ

7� العزل من الولية:

احلكوميَّة  الأعمال  يف  ا�ضتخدامه  من  اأو  وليته,  من  ال�ضخ�س  حرمان  به:  واملراد 
عقوبة له)38(.

)31( حري�ضة اجلبل: ال�ضاة امل�ضروقة من املرعى. )حا�ضية الإمام ال�ضندي على �ضنن الن�ضائي )املجتبى( 85/8(.
)32( النكال: العقوبة. )حا�ضية الإمام ال�ضندي على �ضنن الن�ضائي )املجتبى( 86/8(.

)33( املراح: املحل الذي ترجع اإليه املا�سية وتبيت فيه. )حا�سية الإمام ال�سندي على �سنن الن�سائي )املجتبى( 85/8(.
)34( امِلَجّن: الرت�ص، وهو من اآلة املحارب، من اجلنة، وهي ال�ضرتة. )النهاية يف غريب احلديث والأثر 301/4(.

)35( مثليه: تثنية »ِمْثل«، وقد جاء بالإفراد يف بع�ص ن�ضخ اأبي داود. )حا�ضية الإمام ال�ضندي على �ضنن الن�ضائي 
)املجتبى( 86/8(.

)36( اجلرين: مو�ضع يجمع فيه التمر ويجّفف، وهو كالبيدر للحنطة. )حا�ضية الإمام ال�ضندي على �ضنن الن�ضائي 
)املجتبى( 85/8(.

الرتمذّي  واأخرجه  فيه،  قطع  ل  ما  باب  احلــدود،  كتاب   ،137/4 اللقطة،  كتاب   ،136/2 داود  اأبو  اأخرجه   )37(
خمت�ضًرا 584/3، كتاب البيوع، باب ما جاء يف الرخ�ضة يف اأكل الثمرة للماّر بها، وقال: »هذا حديث ح�ضٌن«، 
واأخرجه الن�ضائي، واللفظ له 84/8، 85، واأخرجه ابن ماجه 865/2، كتاب احلدود، باب من �ضرق من احلرز، 

واأخرجه اأحمد 180/2، 207، قال الأرناوؤوط يف تعليقه على جامع الأ�سول 566/3: »واإ�ضناده ح�ضن«.
)38( التعزير يف ال�ضريعة الإ�ضالميَّة 448.
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فاإذا جنى الإن�ضان جنايًة وكان يف عمٍل ولئيٍّ جاز تعزيره بالعزل منه اإذا كان ذلك 
ق اأهداف العقوبة. مما يحقنّ

اإيالم  فيه  ما  بكلنّ  بل   , حــدٌّ التعزير  لأقــلنّ  »لي�س  ـــ(:  728ه )ت:  تيميَّة  ابن  يقول 
النبينّ -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- واأ�ضحابه  الإن�ضان, من قوٍل وفعٍل وترٍك... كما كان 
ر برتك ا�ضتخدامه يف جند امل�ضلمني, كاجلندي املقاتل اإذا فرنّ  رون بذلك, وقد يعزنّ يعزنّ

من الزحف...«)39(.
8� التاأخري اأو احلرمان من بع�س احلقوق:

ها اجلاين اأو حرمانه منها عقوبًة له. واملراد به: تاأجيل بع�س احلقوق التي ي�ضتحقنّ
رة لالإن�ضان للوظيفة  اأو احلرمان من بع�س احلقوق املقرنّ بالتاأخري  فيجوز التعزير 
فاأراد   , العدونّ اأو غريها, فعن عوف بن مالك قال: »قتل رجٌل من حمري رجاًل من 
اهلل  -�ضلى  اهلل  ر�ضوَل  فاأتى  عليهم-,  والًيا  -وكان  الوليد  بن  خالد  فمنعه  �ضلبه, 
اأن تعطيه �ضلبه؟ قال:  عليه و�ضلم- عوُف بن مالك فاأخربه, فقال خلالد: ما منعك 
ا�ضتكرثته يا ر�ضول اهلل, قال: ادفعه اإليه, فمرنّ خالد بعوٍف فجرنّ بردائه, ثم قال: هل 
اأجنزت لك ما ذكرت لك من ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-؟ ف�ضمعه ر�ضول 
اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- فا�ضتغ�ضب فقال: ل تعطه يا خالد, ل تعطه يا خالد, هل 
ا مثلكم ومثلهم كمثل رجل ا�ضرتعي اإباًل اأو غنًما فرعاها  اأنتم تاركون يل اأمرائي؟ اإمننّ
ا ف�رضعت فيه ف�رضبت �ضفوه وتركت كدره, ف�ضفوه  ثم حتنينّ �ضقيها فاأوردها حو�ضً

لكم وكدره عليهم«)40(.
ه على جواز التاأديب مبنع بع�س احلقوق اأو  فدلنّ منع املقاتل من �ضلبه الذي ي�ضتحقنّ

القناع عن منت  اف  الإن�ضاف 249/10، ك�ضَّ والرعيَّة 97، وانظر:  الراعي  اإ�ضالح  ال�ضرعيَّة يف  ال�ضيا�ضة   )39(
الإقناع 124/6.

)40( اأخرجه م�ضلم 1373/3، كتاب اجلهاد وال�ضري، باب ا�ضتحقاق القاتل �ضلب القتيل.
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ل  ف للمرتبة املوؤهنّ تاأخري ت�ضليمها اإيَّاه؛ مل�ضلحة التاأديب)41(, ومثل ذلك تاأخري ترقية املوظنّ
لها مّدة من الزمن.

9� النفي اأو التغريب من البلد:

املراد بذلك: طرد اجلاين من البلد الذي يقيم فيه اأو حدثت فيه اجلناية اإلى بلٍد اآخر 
عقوبة له)42(.

فالتعزير اأجنا�س, ومنه ما يكون بالنفي والإبعاد عن الوطن)43(.
»لعن  قــال:  عبا�س  ابــن  رواه  ما  التغريب:  اأو  بالنفي  التعزير  مل�رضوعيَّة  ــدلنّ  وي
وقال:  الن�ضاء,  من  الت  واملرتجنّ الرجال  من  املخننّثني  و�ضلم-  عليه  اهلل  النبينّ -�ضلى 
اأخرجوهم من بيوتكم, قال: فاأخرج النبينّ -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- فالنًا, واأخرج عمر 

فالنًا«)44(.
بالرجل- يعدنّ مع�ضية ومف�ضدة ل حدنّ  باملراأة, واملراأة  فالتخننّث -وهو ت�ضبنّه الرجل 

فيها, وفيها التعزير مبا تقت�ضيه احلال.
هذه  »ويف  الباب:  اأحاديث  من  وغــريه  احلديث  هذا  �ضياق  بعد  حجر  ابن  قال 
ي للنا�س عن مكانه اإلى اأن يرجع  الأحاديث م�رضوعيَّة اإخراج كلنّ من يح�ضل به التاأذنّ

عن ذلك اأو يتوب«)45(.
»ثمنّ  وقــدًرا:  جن�ًضا  التعزير  يف  ج  التدرنّ يذكر  وهو  458هـ(  )ت:  يعلى  اأبو  يقول 

)41( �ضرح النووي على م�ضلم 64/12، �ضرح �ضنن اأبي داود لبن القّيم بحا�ضية عون املعبود 391/7، العقوبات 
ة واأهدافها يف �ضوء الكتاب وال�ضّنة 107، 111. التفوي�ضيَّ

اف القناع عن منت الإقناع 92/6. )42( دقائق اأويل النهى ل�ضرح املنتهى 344/3، ك�ضَّ
اف القناع عن منت الإقناع 128/6، فتاوى  )43( الأحكام ال�ضلطانيَّة لأبي يعلى 279، احل�ضبة لبن تيميَّة 44، ك�ضَّ

ور�ضائل �ضماحة ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�ضيخ 126/12.
واملت�ضّبهات  بالن�ضاء  املت�ضّبهني  باب  اللبا�ص،  كتاب   ،2207/5 األفاظه،  اأحــد  وهــذا  البخاري،  اأخرجه   )44(
بالرجال، وباب اإخراج املت�ضّبهني بالن�ضاء من البيوت، 2508/6، كتاب املحاربني من اأهل الكفر، باب نفي 

اأهل املعا�ضي واملخّنثني.
)45( فتح الباري 334/10.
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اإليها  غريه  ا�ضتجالب  اإلى  ذنوبه  دت  تعدنّ اإذا  والإبعاد  النفي  اإلى  ذلك  دون  مبن  يعدل 
وا�ضت�رضاره بها«)46(.

ة معينة, اأو معلنّقة حتى التوبة من الذنب اأو زوال  ويجوز اأن توقنّت هذه العقوبة مبدنّ
املف�شدة التي نفي من اأجلها.

10� احلب�س:

واملراد به: حجز اجلاين يف مكان من الأمكنة, ومنعه من الت�رضنّف ببدنه عقوبًة له)47(.
وقد ثبت اأننّ النبينّ -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- عاقب بذلك, فعن بهز بن حكيم عن اأبيه 

ه: »اأن النبينّ -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- حب�س رجاًل يف تهمٍة«)48(. عن جدنّ
وعن �ضعيد ابن اأبي �ضعيد اأنه �ضمع اأبا هريرة يقول: »بعث ر�ضول اهلل -�ضلى 
اهلل عليه و�ضلم- خياًل ِقَبل جنٍد, فجاءت برجٍل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن 
من  نوٌع  ال�ضفة  بهذه  والربط  امل�ضجد«)49(,  �ضواري  من  ب�ضاريٍة  فربطوه  اأثال, 

احلب�س.
اأننّ احلب�س لي�س عقوبًة اأ�ضليًَّة من عقوبات التعزير يتحتنّم  ومما يح�ضن التنبيه عليه: 
العمل بها, بل هو نوٌع منها ياأخذ به القا�ضي اأو يدعه اإلى غريه اأو ي�ضم اإليه غريه ح�ضب 

)46( الأحكام ال�ضلطانيَّة 279.
 ،295/1 ــة  الإداريَّ الرتاتيب   ،174/7 ال�ضنائع  بدائع   ،398/35 تيميَّة  ابن  الإ�ضالم  �ضيخ  فتاوى  جمموع   )47(

تب�ضرة احلكام 309/2.
ْين وغريه، واأخرجه الرتمذّي  )48( اأخرجه اأحمد 2/5، واأبو داود 314/3، كتاب الأق�ضية، باب يف احلب�ص يف الدَّ
28/4، كتاب الديات، باب ما جاء يف احلب�ص يف التهمة، وقال: »حديث ح�ضن«، واأخرجه الن�ضائّي 66/8ـ67، 

كتاب قطع ال�ضارق، باب امتحان ال�ضارق بال�ضرب واحلب�ص.
)49( مّتفق عليه، فقد اأخرجه البخاري، وهذا اأحد األفاظه، 176/1، كتاب ال�ضالة، باب الغت�ضال اإذا اأ�ضلم 
853/2، كتاب اخل�ضومات،  ا- يف امل�ضجد، 179/1، وباب دخول امل�سرك امل�سجد،  –اأي�ضً وربط الأ�ضري 
باب التوثق ممن تخ�ضى معّرته، وباب الربط واحلب�ص يف احلرم، 1589/4، كتاب املغازي، باب وفد بني 
حنيفة وحديث ثمامة بن اأثال، واأخرجه م�ضلم 1386/3، كتاب اجلهاد وال�ضري، باب ربط الأ�ضري وحب�ضه 

وجواز املّن عليه.
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رة للتعزير عند الفقهاء لي�ضت  القت�ضاء يف كلنّ حال مبا ينا�ضبها, كما اإننّ العقوبات املقرنّ
توقيفيَّة, بل للقا�ضي الأخذ بالو�ضائل املالئمة للتعزير من قدمٍي اأو جديٍد مما ل يخالف 

ق اأهداف العقوبة. ال�رضع ويحقنّ
11� اجللد:

واملراد به: �رضب اجلاين على بدنه ب�ضوٍط ونحوه عقوبة له.
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ژ  –تعالى-:  قوله  له:  ويــدلنّ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ 

چ چژ )الن�ضاء(.
فقد �رضع اهلل �رضب الزوجات تعزيًرا, فدلنّ على م�رضوعيَّة التعزير باجللد.

ه قال: قال ر�ضول اهلل  كما يدلنّ له من ال�ضننّة: ما رواه عمرو بن �ضعيب عن اأبيه عن جدنّ
-�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: »مروا اأبناءكم بال�ضالة ل�ضبع �ضنني, وا�رضبوهم عليها لع�رض 

�شنني «)50(.
واجللد الذي جاءت به ال�رضيعة هو: اجللد املعتدل, فهو �رضب بني �رضبني ب�ضوٍط 
ل جديٍد ول َخِلٍق, ول يبالغ يف ال�رضب بحيث ُيْبِدي ال�ضارب اإبطه عند رفع يده, كما 

ًقا على الأع�ضاء)51(. اإننّ اجللد يكون مفرنّ
12� القتل:

واملراد به هنا: اإزهاق روح اجلاين عقوبًة له على جناية عظيمٍة ارتكبها.
األنّ يبلغ التعزير القتل, كما ثبت عن م�رضوق عن عبداهلل بن عبنّا�س قال:  والأ�ضل 
قال ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: »ل يحلنّ دم امرٍئ م�ضلم ي�ضهد اأن ل اإله اإل 

)50( �ضبق تخريجه.
)51( ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة يف اإ�ضالح الراعي والرعيَّة 101، الأحكام ال�ضلطانيَّة لأبي يعلى 283، دقائق اأويل النهى 

ل�ضرح املنتهى 337/3ـ338، مطالب اأويل النهى 162/6.
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اهلل واأين ر�ضول اهلل اإل باإحدى ثالٍث: النف�س بالنف�س, والثينّب الزاين, واملفارق لدينه 
التارك للجماعة«)52(.

غري اأننّه يجوز اأن يبلغ بالتعزير القتل عند القت�ضاء, وذلك اإذا كان ف�ضاد اجلاين ل 
يزول اإل بالقتل؛ لعموم قوله –تعالى-: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
فقوله:  )املائدة(,  ڃچژ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ژٺ ٺ ٺ ٺژ يدلنّ على اأننّ املف�ضد ُيْقَتُل عند القت�ضاء.
اأتاكم  »من  يقول:  و�ضلم-  عليه  اهلل  اهلل -�ضلى  ر�ضول  �ضمعت  قال:  وعن عرفجة 
ق جماعتكم فاقتلوه«)53(،  واأمركم جميٌع على رجٍل واحد يريد اأن ي�ضقنّ ع�ضاكم اأو يفرنّ

ه باأدنى من ذلك. ا يكون قتله هنا بعد معاجلة اأمره وحماولة دفع �رضنّ واإمننّ
قال النووي )ت: 667هـ( عن هذا احلديث: »فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام 
اأو اأراد تفريق كلمة امل�ضلمني ونحو ذلك, وُيْنَهى عن ذلك, فاإن مل ينتِه قوتل, واإن مل 

ه اإل بالقتل كان دمه هدًرا«)54(. يندفع �رضنّ
ق  ويقول ابن تيميَّة )ت: 728هـ(: »ومن مل يندفع ف�ضاده اإل بالقتل ُقِتل, مثل املفرنّ

ين«)55(. جلماعة امل�ضلمني, والداعي اإلى البدع يف الدِّ

)52( مّتفق عليه، فقد اأخرجه البخارّي واللفظ له 2521/6، كتاب الديات، باب قول اهلل -تعالى ـ: )اأن النف�ص 
به  ت�ضدق  فمن  ق�ضا�ص  واجلــروح  بال�ضن  وال�ضن  بــالأذن  والأذن  بالأنف  والأنــف  بالعني  والعني  بالنف�ص 
فهو كفارة له ومن مل يحكم مبا اأنزل اهلل فاأولئك هم الظاملون(، واأخرجه م�ضلم 1302/3ـ1303، كتاب 

الق�ضامة، باب ما يباح به دم امل�ضلم.
)53( اأخرجه م�ضلم 1480/3، كتاب الإمارة، باب حكم من فّرق اأمر امل�ضلمني وهو جمتمٌع.

)54( �ضرح النووي مل�ضلم 241/12ـ242.
)55( جمموع فتاوى �ضيخ الإ�ضالم ابن تيميَّة 108/28، وانظر: ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة يف اإ�ضالح الراعي والرعيَّة 

99ـ100.
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املطلب الرابع
الو�ضطيَّة يف العقوبات، وتفاوتها بتفاوت اجلرائم

ة والتخفيف, فال يكون القا�ضي يف  الو�ضطيَّة يف العقوبات, تعني التوازن بني ال�ضدنّ
التعزير ع�ضوًفا خرًقا؛ ول �ضعيًفا مهيًنا؛ وليكن معتدل الأحوال وقوًرا)56(، واأن يكون 

�ًضا على اأ�ضل الت�ضوية بني النا�س يف العقوبة)57(. نظره موؤ�ضنّ
غري اأننّ اجلرائم تختلف لختالف جن�س الذنب, وكربه و�ضغره, وقلنّته وكرثته بني 
ل ج�ضده  النا�س, وحال املذنب اإدمانًا للذنب اأو اإقالًل منه, و�ضفة ارتكاب اجلرمية, وحتمنّ

لها, فتجب مراعاة ذلك.
يقول ابن القينّم )ت: 751هـ(: »ثم ملنّا كانت مفا�ضد اجلرائم بَْعُد متفاوتًة غري من�ضبطٍة 
ـ جعلت  واملعانقة  واخللوة  النظرة  بني  ما  والكرثة, وهي  والقلنّة  وال�ضعف,  ة  ال�ضدنّ يف 
ة وولة الأمور بح�ضب امل�ضلحة يف كلنّ زماٍن ومكاٍن,  عقوبتها راجعًة اإلى اجتهاد الأئمنّ
الأزمنة  وبني  ذلك  يف  النا�س  بني  ى  �ضونّ فمن  اأنف�ضهم,  يف  اجلرائم  اأربــاب  وبح�ضب 

والأمكنة والأحوال مل يفقه حكمة ال�رضع«)58(.
ويف كلنّ الأحوال فاإننّ القا�ضي ل يخرج عن الو�ضطيَّة يف العقوبة وزنًا للعقوبة بني 

ة والتخفيف اأو الت�ضديد فيها والتخفيف منها عند مقت�ضيه. ال�ضدنّ
على  ناأتي  �ضوف  املنا�ضبة  العقوبة  تقدير  على  القا�ضي  تعني  �ضابطة  قواعد  وهناك 

ذكرها يف املباحث الآتية.

)56( اأدب القا�ضي للماوردي 254/1.
)57( فتاوى ور�ضائل �ضماحة ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�ضيخ 124/12.

ُرق احلكميَّة يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة 350، فتاوى ور�ضائل  )58( اإعالم املوّقعني عن رّب العاملني 128/2، وانظر: الطُّ
�ضماحة ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�ضيخ 118/12.
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املبحث الأّول

ال�شابط الأّول: �شرعيَّة العقوبة التعزيريَّة

اأن ل جرمية تعزيريَّة ول عقوبة عليها بغري دليٍل, فال�رضع �ضابط على  وهي تعني: 
ا اخلروُج على  ًفا عامًّ اأو موظنّ فات الأفراد والولة, فال يجوز ل�ضخ�ٍس فرًدا عاديًّا  ت�رضنّ

اأحكامه برتٍك اأو معار�ضة؛ لعموم قوله –تعالى-: ژ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ژ  وقوله:  )الن�ضاء(,  ژ  ىث  مث  جث  يت  ىت  ختمت 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ەئ وئ وئ ژ )الن�ضاء(.

ر�ضوله  و�ضننّة  اهلل  كتاب  عن  اخلروج  لأحٍد  »لي�س  728هـــ(:  )ت:  تيميَّة  ابن  يقول 
وغريهم,  والق�ضاة  امللوك  من  ول  والفقراء  امل�ضايخ  من  ل  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى 

جميع اخللق عليهم طاعة اهلل ور�ضوله -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-«)59(.
ة, و احلرابة وغريها... كما  ت ال�رضيعة على جرائم احلدود: من ال�رضقة, والزنا, والردنّ لقد ن�ضنّ

بالباطل, والر�ضوة, وغريها كثرٌي,  النا�س  اأموال  التعزير, كالربا, واأكل  ت على بع�س جرائم  ن�ضنّ

وبينّنت عقوبات جرائم احلدود, واأطلقت عقوبات جرائم التعازير على ما يقت�ضيه النظر الق�ضائي 

ح�ضب مقت�ضيات كلنّ جرمية واأحوالها من جهة جن�ضها, ومقدارها, ومرتكبها, و�ضفة ارتكابه لها, 

ين,  واأحوال النا�س عند ارتكابها من احلاجة للزجر ت�ضديًدا اأو عدمه مبا يحفظ ال�رضوريَّات من الدِّ

والنف�س, والن�ضل, والعقل, والعر�س, واملال.

وعلى القا�ضي اللتزام باأ�ضل �رضعيَّة جترمي الفعل والعقوبة عليه يف التعزير, باأن يكون ذلك 

)59( جمموع فتاوى �ضيخ الإ�ضالم ابن تيميَّة 465/11.
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ًرا اأ�ضله يف ال�رضع, وما لي�س كذلك فال يعاقب عليه, فال جرمية يف التعزير ول عقوبة عليها  مقرنّ

بغري دليٍل.

فاإننّ  ذلك  من  �ضيٌء  ا�ضتجدنّ  فــاإذا  و�ضكله,  �ضورته  اأو  جن�ضه,  يف  ي�ضتجدنّ  ما  منها  واجلرائم 

ال�رضيعة التي جاءت بحماية م�ضالح النا�س فرًدا اأو جماعة يتنّ�ضع اأ�ضلها مبعاقبة اجلاين مبا يردعه عن 

جرميته)60(, ونبنينّ كيف اأننّه ل جرمية يف التعزير ول عقوبة عليها بغري دليٍل فيما ياأتي:

اأّوًل: ل جرمية يف التعزير اإل بدليٍل

اجلرائم التعزيريَّة �ضابطها -كما ذكر الفقهاء-: كلنّ مع�ضية ل حدنّ فيها من ال�ضارع.

مه كلنّ ذلك يعدنّ جرمية  ومعنى ذلك: اأننّ خمالفة اأوامر ال�رضع ونواهيه مما اأوجبه ال�رضع اأو حرنّ

ا, ويدخل جن�ضه يف املن�ضو�س عليه �رضًعا, فنعمل فيه باأ�ضل قاعدة  ا اأو عامًّ �ضواء كان �رضره خا�ضًّ

ولذلك  واملال؛  والعر�س,  والعقل,  والن�ضل,  والنف�س,  ين,  الدِّ يف  امل�ضالح  حفظ  يف  ال�رضيعة 

جاءت ال�رضيعة بتجرمي كلنّ فعٍل اأو حاٍل مي�سنّ نظام اجلماعة اأو م�ضلحتها, وجاءت بعقوبة اجلاين 

ا عليه)61(. على ذلك الفعل مبا يراه القا�ضي مالئًما من العقوبات التعزيريَّة ولو مل يكن من�ضو�ضً

ثانًيا: ل عقوبة يف التعزير اإل بدليٍل

رة �ضواء اأكان  رة ُجِعلت اأ�ضا�ًضا يبني عليه القا�ضي العقوبات غري املقدنّ اإننّ جن�س العقوبات املقدنّ

بالزنا  القذف  املال, فمثاًل:  اأو  العر�س,  اأو  العقل,  اأو  الن�ضل,  اأو  النف�س,  اأو  ين,  للدِّ ذلك حماية 

ه, وهكذا يف  معاقٌب عليه, فما دون القذف من ال�ضبنّ فيه عقوبة التعزير التي ل ت�ضل اإلى حدنّ

كلنّ جن�ٍس من اجلرائم)62(, فال يجوز التجاوز بالعقوبة مبا فيه اإهانة كرامة اجلاين اأو اإهدار اآدميَّته, 

ر ب�رضب يف وجهه اأو التمثيل به بقطع �ضيٍء منه, ول بجرحه, ول بحلق حليته, ول مبنع ما  فال يعزنّ

يحتاجه من الطعام وال�رضاب عنه, ول ب�ضجنه يف ال�ضم�س؛ فاإننّ من هانت كرامته داخلت اجلرمية 

)60( اجلرمية لـ اأبو زهرة 179، اإغاثة اللهفان 179ـ180.
)61( الت�ضريع اجلنائّي الإ�ضالمي مقارًنا بالقانون الو�ضعي 149/1ـ154.

)62( اجلرمية لأبو زهرة 179ـ280.
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نف�ضه وتغلغلت فيه)63(.

وقد روى اأبو هريرة -ر�ضي اهلل عنه- عن النبينّ -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- قال: »اإذا 
قاتل اأحدكم فليجتنْب الوجه«)64(.

ول يعني ذلك اأننّه يحجر على القا�ضي يف عقوبات معينة, بل القاعدة اأننّ كلنّ عقوبة 
م�رضوعة يف اأ�ضلها وتوؤدنّي الغر�س بتاأديب اجلاين وا�ضت�ضالحه وزجره وحماية اجلماعة 

ه و�رضنّ اجلرمية فهي جائزة)65(. من �رضنّ
فرع يف اإطالق ال�شيا�شة ال�شرعيَّة على احلزم يف التعزير:

تعني:  وهي  ال�رضعيَّة(,  )ال�ضيا�ضيَّة  العلماء:  بع�س  عليها  يطلق  التعزيريَّة  العقوبة 
احلزم يف اإيقاع العقوبة وتغليظها عند القت�ضاء, كما يف قتل اجلا�ضو�س على امل�ضلمني 

للكفار ولو كان م�ضلًما)66(.
قال ابن عقيل )ت: 513هـ(: »لل�ضلطان �ضلوك ال�ضيا�ضة -وهو احلزم عندنا-, ول تقف على 

ما نطق به ال�رصع«)67(.

وقال بع�س احلنفيَّة: »ال�ضيا�ضة �رضع مغلنّظ«)68(, ويعني: الت�رضنّف باإزالة ال�رضر عن امل�ضلمني 

به  افتتنت  ملنّا  اج  بن حجنّ لن�رض  عنه-  اهلل  نفي عمر -ر�ضي  كما يف  ة,  العامنّ امل�ضلحة  اقت�ضته  اإذا 

اف القناع عن منت الإقناع12/4، فتاوى ور�ضائل �ضماحة ال�ضيخ  ة لأبي يعلى 283، ك�ضَّ )63( الأحكام ال�ضلطانيَّ
حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�ضيخ 112/12، العقوبة 77.

)64( مّتفق عليه، فقد اأخرجه البخارّي واللفظ له 902/2، كتاب العتق، باب اإذا �ضرب العبد فليجتنب الوجه، 
واأخرجه م�ضلم 2016/4، كتاب الرّب وال�ضلة والآداب، باب النهي عن �ضرب الوجه.

ة التي يذكرها  )65( الت�ضريع اجلنائّي الإ�ضالمي مقارًنا بالقانون الو�ضعي 686/1، ومن �ضور العقوبات التعزيريَّ
اأو ت�ضّر  جره ول تهلكه  الفقهاء: ال�ضلب حيًّا عند مقت�ضيه، كاأن يربط يف �ضاريٍة واقًفا مّدة منا�ضبًة ُت�ضْ
ببدنه، كمن يتعاطى ترويج املخّدرات وهو �ضجني ب�ضببها اأو �ضغب يف ال�ضجن، فمع �ضجنه تزاد عليه هذه 

العقوبة عند القت�ضاء.
)66( يف قتل اجلا�ضو�ص امل�ضلم تعزيًرا انظر: زاد املعاد114/3، 422، 64/5.

اف القناع عن منت الإقناع 126/6، وانظر: بدائع الفوائد 152/3. )67( نقاًل عن: ك�ضَّ
)68( حا�ضية ابن عابدين 148/3.
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ولذا  والتعزير مرتادفات,  ال�ضيا�ضة  اأننّ  »والظاهر  1252هـ(:  عابدين )ت:  ابن  يقول  الن�شاء)69(, 

)69( وخرب نفي عمر لن�ضر بن حّجاج هو ما قاله ابن اجلوزي يف كتابه: »تلقيح الفهوم«: »روى حممد بن عثمان 
بن جهم بن عثمان ابن اأبي جهيمة ال�ضلمي عن اأبيه عن جّده قال: »بينما عمر بن اخلطاب -ر�ضي اهلل 

عنه- يطوف ذات ليلة يف �ضكك املدينة اإذ �ضمع امراأة تقول: 
هـل من �ضبيٍل اإلى خمٍر فاأ�ضربها              اأم من �ضبيٍل اإلى ن�ضر بن حّجاِج
ا كرمٍي غرِي ملجاِج اإلى فــتى ماجد الأعــراق مقتـــبل              �ضهـــــل املحــــيَّ
تهنيه اأعراق �ضدٍق حــني تن�ضبـــه       اأخا وفــــــيًّا عـــــن الـمكروه فـــّراِج

فقال عمر -ر�ضي اهلل عنه-: ل اأرى معي باملدينة رجاًل تهتف به الهواتف يف خدورهن َعَليَّ بـ)ن�ضر بن 
حّجاج(، فلّما جيئ به فاإذا هو من اأح�ضن النا�ص وجًها، واأح�ضنهم �ضعًرا، فقال عمر -ر�ضي اهلل عنه-: 
�سّقتا قمر،  كاأنهما  وله وجنتان  �سعره، فخرج  فاأخذ من  �سعرك،  لتاأخذّن من  املوؤمنني،  اأمري  عزمية من 
فقال له: اعتّم، فاعتّم، فافتنت النا�ص بعينيه، فقال عمر: واهلل ل ت�ضاكنني يف بلدة اأنا فيها، قال: يا اأمري 
املوؤمنني، ما ذنبي؟ قال: هو ما اأقول لك، ثم �سرّيه اإلى الب�سرة، وخ�سيت املراأة -وهي الفارعة اأم احلّجاج 

بن يو�سف الثقفي- اأن يبدو من عمر اإليها �سيء فد�ّست املراأة اإليه اأبياًتا، وهي: 
قـــْل لالإمــام الذي تخ�ضى بوادره               ما يل وللخمر اأو ن�ضر بن حّجاِج
ا اأن تبّينه               اإّن ال�ضبيل �ضبيل اخلائف الراجي ل جتعـــــل الظـــّن حــــقًّ
اإّن الهــــوى زّم بالتقــــوى فحب�ضه               حتى يقــــــّر باإجلـــــــام واإ�ضــــــراِج

قال: فبكى عمر -ر�ضي اهلل عنه-، وقال: احلمد هلل الذي زّم الهوى بالتقوى، قال: وطال مكث ن�ضر بن 
حّجاج بالب�سرة، فخرجت اأّمه يوًما بني الأذان والإقامة متعّر�سة لعمر، فاإذا عمر قد خرج يف اإزار ورداء 
وبيده الدّرة، فقالت: يا اأمري املوؤمنني، واهلل لأقفّن اأنا واأنت بني يدي اهلل -عّز وجّل- وليحا�سبّنك، اأيبينّت 
عبداهلل وعا�سم اإلى جنبك، وبيني وبني ابني الفيايف والأودية؟ فقال لها: اإّن ابناي مل تهتف بهما الهواتف 
اإلى الب�ضرة وعامله فيها عتبة بن غزوان، فاأقام  اأر�ضل عمر -ر�ضي اهلل عنه- بريًدا  يف خدورهّن، ثم 
بن  ن�ضر  فكتب  الربيد خارٌج،  فاإّن  فليكتب،  املوؤمنني  اأمري  اإلى  يكتب  اأن  اأراد  من  عتبة:  نادى  ثم  اًما،  اأيَّ

حّجاج: ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم، �ضالم عليك، اأّما بعد: يا اأمري املوؤمنني: 
لعمــري لئن �ضرّيتنـي اأو حرمتني               وما نلَت من عر�سي عليك حراُم
فــاأ�سبحُت منفــيًّا على غري ريبـٍة               وقـــد كــــــان يل باملـــّكتــني مقــاُم
اأاأن غنــّت الذلفــاء يــــوًما مُبْنيـــٍة               وبعــــ�ص اأمــــانـــّي الن�ســـاء غراُم
ظننَت بَي الظّن الذي لي�ص بعـده               بقـــــاٌء ومــا لــي جرمــــــة فـــــاأُلُم
فيمنعـــني ممــــا تقــــوُل تكــــّرمي               واآبـــــاُء �ضــــدٍق �ضابقــــــون كــراُم
ومينعــــها ممــا تقـــــول �ضالتــــها               وحــــــاٌل لها يف قومـــــها و�ضـــياُم
فهاتـان حالنا فــهل اأنَت راجــعي               فقــــــد جــــــّب مني كاهـٌل و�سناُم

فلّما قراأ عمر الكتاب قال: اأََما ويل ال�ضلطاُن فال، فاأقطعه داًرا بالب�ضرة وداًرا يف �ضوقها. فلّما مات عمر 
ركب ناقته وتوّجه نحو املدينة«.

قال ابن اجلوزي: »قلُت: وراأيُت يف بع�ص الكتب: اأّن �سيدنا عمر -ر�سي اهلل عنه- ملّا اأخرج ن�سر بن حّجاج، 
قال له: اأمتنى قتَل نف�سي، فقال له عمر -ر�سي اهلل عنه-: كيف؟ قال: قال اهلل –تعالى-: )ولو اأنا كتبنا= 
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... ول يلزم اأن  عطفوا اأحدهما على الآخر لبيان التف�ضري. و�ضياأتي اأننّ التعزير تاأديٌب دون احلدنّ

يكون ذلك مبقابلة مع�ضية, ولذا ي�رضب ابن ع�رض على ال�ضالة, وكذلك ال�ضيا�ضة, كما 
اج... وقالوا: اإننّ التعزير موكوٌل لالإمام, فقد ظهر بهذا  مرنّ يف نفي عمر لن�رض بن احلجنّ

ل لأحكام ال�ضيا�ضة ال�رضعيَّة«)70(. اأننّ باب التعزير هو املتكفنّ
وعلى كلنّ الأحوال ل يعني التو�ضيع للحاكم يف تغليظ العقوبة والتجرمي اتنّباع هواه, 
ي, والثاأر لنف�ضه, فذلك ل جتد له موطئ قدم يف اأ�ضول ال�رضيعة وقواعدها, بل  والت�ضفنّ
�ضيا�ضة,  اأو  فعل  فكلنّ  فاته,  ت�رضنّ على  قيد  وهذا  ة,  الأمنّ مب�ضلحة  منوٌط  الإمام  ت�رضنّف 

خرجت عن ذلك فهي باطلة)71(.
يقول اجلويني )ت: 478هـ(: »فكم من اأمٍر تقت�ضي العقول باأننّه ال�ضواب يف حكم 
بوجوٍه من  ال�رضع  م�ضائل  تعلنّق  ننكر  ول�ضنا  بتحرميه,  وارٌد  وال�رضُع  وال�ضيا�ضة  الإيالة 
ثابتًة على ال�ضرت�ضال يف  امل�ضالح ولكنها مق�ضورة على الأ�ضول املح�ضورة ولي�ضت 

جميع وجوه ال�ضت�ضالح وم�ضالك ال�ضت�ضواب«)72(.
ة  ك بن�ضو�س ال�رضيعة, واإعمال قواعدها واأ�ضولها العامنّ وهذا يعني وجوب التم�ضنّ
ق الهدف يف حفظ  فيما �ضكتت عنه وفًقا لل�ضيا�ضة ال�رضعيَّة يف التجرمي والعقوبة مبا يحقنّ

ين, والنف�س, والن�ضل, والعقل, والعر�س, واملال. ال�رضوريَّات من الدِّ

= عليهم اأن اقتلوا اأنف�ضكم اأو اخرجوا من دياركم ما فعلوه( فقرن هذا بهذا، فقال له عمر -ر�ضي اهلل 
عنه-: ما اأبعدت، ولكن اأقول كما قال اهلل –تعالى-: )اإن اأريد اإل الإ�سلح ما ا�ستطعت(، وقد اأ�سعفت 
ا لك عن خروجك من بلدك. )تلقيح فهوم اأهل الأثر يف عيون التاريخ وال�سري  لك العطاء ليكون ذلك عو�سً

لبن اجلوزي 489/1ـ490(.
ة ابُن �ضعٍد يف الطبقات 285/3، واخلرائطّي يف اعتالل القلوب 337، 339، و�ضندها           واأخرج اأ�ضل الق�ضّ

�ضحيح كما قاله احلافظ يف الإ�ضابة 579/3.
)70( حا�ضية ابن عابدين 148/3.

)71( املنثور يف القواعد 309، قواعد الأحكام 143، الفروق 182، اجلرمية لأبو زهرة 87، فتاوى ور�ضائل �ضماحة 
ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�ضيخ 121/12.

)72( غياث الأمم يف التياث الظلم 430.
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باأننّها: »ل تخرج  بال�ضيا�ضة يف التعزير  1051هـ( يف العمل  وقد قال البهوتي )ت: 
ا اأُِمر به, اأو نُِهي عنه«)73(, اأي: ل تخرج عما اأمر به اأو نهى عنه ال�رضع. عمَّ

فال�شيا�شة اجلائرة ال يقّرها ال�رصع، واإّنا يقّر ال�شيا�شة العادلة.
والن�ضل  الأنف�س  و�ضون  ين,  الدِّ حرا�ضة  بها  ق  يتحقنّ التي  هي  العادلة  وال�ضيا�ضة 
وتدفع  الظامل,  من  احلقنّ  تخرج  التي  وهي  ــوال,  والأم العقول  وحفظ  والأعرا�س, 
اأح�ضن نظام, وحتفظ حقوق  ة على  اأهل الزيغ والف�ضاد, وت�ضبط الأمنّ املظامل, وتردع 

ة يف ان�ضجام. الأفراد وحقوق الأمنّ
وال�ضيا�ضة الظاملة: هي التي تخرج عن ن�ضو�س ال�رضع ومقا�ضد ال�رضيعة, واأهدافها 
ين, اأو ت�ضاط الدماء, اأو توؤذى الأب�ضار, اأو تنتهك الأعرا�س, اأو تف�ضد  اع الدِّ ة, فيُ�ضَ العامنّ
)74(, يقول ابن تيميَّة )ت: 728هـ(: »لي�س لأحٍد  العقول, اأو ت�ضلب الأموال بغري حقٍّ
اخلروج عن كتاب اهلل و�ضننّة ر�ضوله -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- ل من امل�ضايخ والفقراء 
ول من امللوك والق�ضاة وغريهم, جميع اخللق عليهم طاعة اهلل ور�ضوله -�ضلى اهلل عليه 

و�ضلم-«)75(.
ي اأحكام ال�رضع فيها جزئيَّة اأو كليَّة  وباجلملة, فال يجوز التجاوز يف العقوبة, وتعدنّ
غه الحتجاج  ة ال�ضيا�ضة ال�رضعيَّة, فاإننّ خمالفة حدود ال�رضع ظلٌم وجتاوٌز ل ي�ضونّ بحجنّ

بال�ضيا�ضة ال�رضعيَّة.

اف القناع عن منت الإقناع 127/6. )73( ك�ضَّ
ُرق  )74( جمموع فتاوى �ضيخ الإ�ضالم ابن تيميَّة 66/20، 391، 392، بدائع الفوائد 117/3، 152، 154، الطُّ
احلكميَّة يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة 16/5، 18، اإعالم املوّقعني عن رّب العاملني 372/4ـ375، فتاوى ور�ضائل 
�ضماحة ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�ضيخ 120/12، 121، تب�ضرة احلكام 37/2، معني 

احلكام 169، حا�ضية ابن عابدين 148/3، اجلرمية لأبو زهرة 282
)75( جمموع فتاوى �ضيخ الإ�ضالم ابن تيميَّة 465/11.
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املبحث الثاين

ال�شابط الثاين: عدم بلوغ العقوبة احلدَّ يف جن�شها

رة يف ال�رضع,  يَّة لها عقوبة مقدنّ يَّة, وتعزيريَّة, واجلرائم احلدنّ العقوبات تتنوع اإلى حدنّ
له حدنّ  فلي�س  الإمام,  اإلى  �س  مفونّ التعزير  اإننّ  كما  وال�رضقة,  والزنا, واحلرابة,  كالقذف, 
ٌر يجوز اأن تبلغ عقوبة التعزير ذلك احلدنّ يف جن�ضها؟ ر, فهل اإذا كان للجرمية حدٌّ مقدنّ مقدنّ

اختلف علماء احلنابلة يف ذلك على اأربعة اأقوال:
القول الأّول: ل يزاد يف التعزير على ع�رض جلدات اإل يف حالت معينة, وهي:

. - من �رضب اخلمر يف رم�ضان فاإننّه يجلد ع�رضين �ضوًطا مع احلدنّ
- من وطئ اأََمة امراأته التي اأحلتها له فاإننّه يجلد مائة �ضوط.
- من وطئ اأََمة له فيها �رضك فيجلد ت�ضعة وت�ضعني �ضوًطا.

وهذه هي الرواية امل�ضهورة عند احلنابلة)76(.
وا�ضتدلنّوا على منع الزيادة على ع�رضة اأ�ضواط مبا رواه اأبو بردة الأَْن�ضارينّ -ر�ضي 
اهلل عنه- قال: كان النبينّ -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يقول: »ل يجلد فوق ع�رض جلدات 

اإل يف َحدٍّ من حدود اهلل«)77(.
تها له مبائة جلدة مبا رواه النعمان  كما ا�ضتدلنّوا على تعزير من وطئ اأََمة امراأته التي اأحلنّ
بن ب�ضري عن النبينّ -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اأنه قال يف الرجل ياأتي جارية امراأته قال: 

»اإن كانت اأحلنّتها له جلدتُه مائًة, وان مل تكن اأحلنّتها له رجمُته«)78(.

اف القناع عن منت الإقناع 122/6ـ123. )76( املغني 524/12 )ط: هجر(، الإن�ساف 241/10ـ247، ك�ضَّ
)77( مّتفق عليه، فقد اأخرجه البخارّي، واللفظ له 2512/6، كتاب املحاربني من اأهل الكفر والرّدة، باب كم 

التعزير والأدب، واأخرجه م�ضلم 1332/3، كتاب احلدود، باب قدر اأ�سواط التعزير.
)78( اأخرجه اأبو داود 157/4ـ158، كتاب احلدود، باب يف الرجل يزين بجارية امراأته، والرتمذّي 54/4، كتاب احلدود، 
باب ما جاء يف الرجل يقع على جارية امراأته، والن�ضائي 123/6ـ124، كتاب النكاح، باب اإحالل الفرج، وابن ماجه 

853/2، كتاب احلدود، باب من وقع على جارية امراأته، واأحمد وهذا من األفاظه 272/4، 275ـ276، 277.
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وهذا اجللد املذكور يف هذا احلديث تعزيٌر؛ لأننّ حدنّ الزاين املح�ضن الرجم.
ٌك بجلده ت�ضًعا وت�ضعني جلدة مبا  كما ا�ضتدلنّوا على تعزير من وطئ امراأًة له فيها �رِضْ
ٌك  روى ابن جريج قال: »رفع اإلى عمر بن اخلطاب اأننّ رجاًل وقع على جاريٍة له فيها �رِضْ

فاأ�ضابها, فجلده عمر مائة �ضوط اإل �ضوًطا«)79(.
 القول الثاين: األ يبلغ التعزير اأدنى احلدود, وهي الثمانون اأو الأربعون)80(.

وهذا ظاهر اإطالق اخلرقي )ت: 334هـ(, وبه قال بع�س احلنابلة)81(.
عليه  اهلل  -�ضلى  اهلل  ر�ضول  قــال  قــال:  ب�ضري  بن  النعمان  رواه  مبا  وا�ضتدلنّوا 
ا يف غري حدٍّ فهو من  و�ضلم-: »من �رضب«, ويف رواية الأ�ضبهاين: »من بلغ حدًّ

املعتدين«)82(.
حدنّ  على  الزيادة  ويجوز  اجلرمية,  جن�س  يف  احلدنّ  التعزير  يبلغ  األ  الثالث:  القول 

اخلرقي  وكالم  احلنابلة,  بع�س  قال  وبه  اأحمد,  الإمــام  عن  روايــة  وهو  جن�ضها,  غري 
يحتمله)83(.

القينّم )ت: 751هـ( يف مو�ضع من  وهو اختيار ابن تيميَّة )ت: 728هـ()84(, وابن 
كالمه)85(.

ومن اأمثلة ذلك: اأننّه ل يبلغ بالقذف بغري الزنا حدنّ القذف ثمانون جلدة, ويجوز اأن 
ر على التزوير باجللد ثالثمائة جلدة اأو اأقلنّ اأو اأكرث منها. يعزنّ

)79( اأخرجه عبدالرزاق 358/7، باب الأمة فيها �ضركاء ي�ضيبها بع�ضهم.
)80( خمت�ضر اخلرقي 127.

)81( املغني 524/12، ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة يف اإ�ضالح الراعي والرعيَّة 146 )ط.دار عامل الفوائد(، الإن�ساف 
.247/10

)82( اأخرجه البيهقيُّ 327/8، كتاب الأ�ضربة واحلّد فيها، باب ما جاء يف التعزير واأّنه ل يبلغ به اأربعني.
)83( املغني 524/12، الإن�ضاف 247/10، ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة يف اإ�ضالح الراعي والرعيَّة 98، الإف�ضاح 2/2.

)84( ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة يف اإ�ضالح الراعي والرعيَّة 146ـ148 )ط.دار عامل الفوائد(.
ُرق احلكميَّة يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة 147. )85( الطُّ
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وا�ضتدلنّوا مبا يلي)86(:

1ـ ما روي عن عمر -ر�ضي اهلل عنه-: »اأننّ رجاًل نق�س على خامته, واأخذ بذلك من 
الثاين مائة, ثم �رضبه يف اليوم  ب مائة, ثم �رضبه يف اليوم  فاأمر به, ف�رُضِ بيت املال, 

الثالث مائة«)87(.
ل فيمن وطئ اأََمة امراأته التي اأحلنّتها له, ومن وطئ  2ـ الآثار ال�ضالفة يف القول الأونّ

ٌك. اأََمًة له فيها �رِضْ
القول الرابع: اأننّه ل حدنّ لأكرث التعزير, ول يتقينّد باحلدنّ يف جن�ضه, بل هو ح�ضب 

امل�ضلحة, فيجتهد فيه ويلنّ الأمر.
حه يف موا�ضع من كالمه)88(. ذكره ابن القينّم, ورجنّ

وا�ضتدلنّوا مبا ياأتي:
1ـ حتريق البيوت على املتخلنّفني عن ال�ضالة, فعن اأبي هريرة اأن ر�ضول اهلل -�ضلى 
اهلل عليه و�ضلم- قال: »والذي نف�ضي بيده لقد هممُت اأن اآمر بحطٍب فيحطب, ثم اآمر 
عليهم  ق  فاأحرنّ رجاٍل  اإلى  اأخالف  ثم  النا�س,  فيوؤمنّ  رجاًل  اآمر  ثم  لها,  ن  فيوؤذنّ بال�ضالة 
بيوتهم, والذي نف�ضي بيده لو يعلم اأحدهم اأنه يجد عرًقا �ضميًنا اأو مرماتني)89( ح�شنتني 

ل�شهد الع�شاء«)90(.
اأخذ �ضطر مال مانع الزكاة , فقد قال -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يف �ضاأن الزكاة  2ـ 
ه قال: �ضمعت نبينّ اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-  فيما رواه بهز بن حكيم عن اأبيه عن جدنّ

)86( ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة يف اإ�ضالح الراعي والرعيَّة 98.
)87( ذكره يف املغني 525/12 )ط.هجر(.

ُرق احلكميَّة يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة 147ـ148، اإعالم املوّقعني عن رّب العاملني 48/2، 128. )88( الطُّ
اللحم. )النهاية يف غريب  ال�ضاة من  ال�ضاة، وقيل: ما بني ظلفي  تثنية )مرماة(، وهي ظلف  )89( املرماتان: 

احلديث والأثر 379 )ط.دار ابن اجلوزي((.
)90( �ضبق تخريجه.
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يقول: »يف كلنّ اإبل �ضائمة يف كلنّ اأربعني ابنة لبون, ل تفرق اإبل عن ح�ضابها, من اأعطاها 
موؤجتًرا فله اأجرها, ومن منعها فاإننّا اآخذوها منه و�ضطر اإبله عزمة من عزمات ربنا -جلنّ 

- ل يحلنّ لآل حممٍد منها �ضيء«)91(. وعزنّ
اأبي �ضفيان قال: قال ر�ضول اهلل  ابن  فَعْن معاوية  الرابعة,  3ـ قتل �ضارب اخلمر يف 
-�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: »اإذا �رضبوا اخلمر فاجلدوهم, ثمنّ اإننّ �رضبوا فاجلدوهم, ثمنّ اإننّ 

�رصبوا فاجلدوهم، ثّم اإّن �رصبوا فاقتلوهم«)92(.
الرتجيح:

التعزير احلدنّ يف جن�س اجلرمية, وجتوز  يبلغ  األ  الثالث, وهو:  القول  والراجح هو 
الزيادة على احلدنّ يف غري جن�ضها؛ لالأدلة التي ا�ضتدلنّوا بها.

يجلد  اجللد يف حديث: »ل  بالنهي عن  املراد  باأننّ  ل:  الأونّ القول  اأدلة  ويجاب عن 
فوق ع�رض جلدات اإل يف َحدٍّ من حدود اهلل« التاأديب ال�ضادر من غري الولة يف غري 
مع�ضية, من نحو �رضب الرجل ولده, فهذا ل يزيد على ع�رض جلدات, فظهر جواز 

الزيادة يف اجللد يف التعزير على ع�رض جلدات)93(.
القول  اأ�ضحاب  به  ا�ضتدلنّ  الذي  والثالث  الثاين  احلديث  عن  ُيجاب  وكذا 
تعزير على  اإذ هو  الثالث؛  القول  اأ�ضحاب  اإليه  ما ذهب  يعار�س  باأننّه ل  ل  الأونّ

. الزنا مبا دون احلدنّ
ا  كما يُجاب عن دليل القول الثاين: »من �رضب«, ويف رواية الأ�ضبهاين: »من بلغ حدًّ

ا املحفوظ اإر�ضاله. يف غري حدٍّ فهو من املعتدين« باأننّ احلديث مل يثبت مرفوًعا, واإمننّ

)91( �ضبق تخريجه.
)92( اأخرجه اأحمد 93/4، 95، 97، 100، واأبو داود واللفظ له 164/4، كتاب احلدود، باب اإذا تتابع يف �ضرب 
الرابعة  يف  عاد  ومن  فاجلدوه  اخلمر  �ضرب  من  جاء  ما  باب  احلــدود،  كتاب  والرتمذّي 48/4،  اخلمر، 

فاقتلوه، وابن ماجه 859/2، كتاب احلدود، باب من �ضرب اخلمر مراًرا.
)93( ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة يف اإ�ضالح الراعي والرعيَّة 100ـ101، اإعالم املوّقعني عن رّب العاملني 48/2.
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وقد ذكر ابن عبدالهادي )ت: 744هـ( باأننّه »ل يثبت, ول ُيْعرف له اإ�ضناٌد مو�ضوٌل 
�ضحيٌح«)94(.

وقال البيهقي )ت: 458هـ( بعد اإيراده لهذا احلديث: »واملحفوظ يف هذا احلديث 
اأّنه مر�شل«)95(.

واملر�ضل من اأنواع ال�ضعيف الذي ل يحتجنّ به)96(.
بينها وبني الأدلة  باأننّه ل تعار�س  اأ�ضحاب القول الرابع:  به  ا ا�ضتدلنّ  كما ُيجاب عمَّ
التي ا�ضتدلنّ بها اأ�ضحاب القول الثالث؛ لأننّها عقوبات على معا�ٍس مل تتجاوز احلدنّ من 

جن�شها.
وهذا ما رجحناه, فاإننّه ل يجوز اأن تبلغ العقوبة يف التعزير احلدَّ يف جن�ضها, فال يبلغ 
التعزير يف اخللوة بالأجنبيَّة حدَّ الزنا, ول ال�رضقة من غري حرٍز حدَّ القطع, ول ال�ضتم 
بدون قذٍف حدَّ القذف, لكن القتل اإذا كان ما ارتكبه املجرم من جرم معاقًبا عليه بالقتل 
وُدرئ عنه لكن اجلرم مندرج يف الإف�ضاد يف الأر�س فيجوز فيه القتل تعزيًرا, و�ضبق 

بيان ذلك يف القتل تعزيًرا يف اأنواع العقوبات.
فعلى القا�ضي عند تقدير العقوبة مراعاة هذا ال�ضابط وعدم جتاوزه.

فرع يف �لعقوبات �ملنّظمة:

رة من قبل ويلنّ الأمر على جرميٍة معينّنة كجرمية الر�ضوة. املراد بها: العقوبات املقدنّ
مة يجب اأن تكون مبنيَّة على اأ�ضول �رضعيَّة واألنّ ت�ضلب القا�ضي  اإننّ العقوبات املنظنّ
�ضلطته يف جتاوزها تغليًظا اأو تخفيًفا عند قيام مقت�ضى ذلك؛ ملا يف ذلك من اإهدار حقنّ 
اهلل يف حفظ الأمن, و�ضالمة املجتمع من اجلرائم اإذا كانت العقوبة اأخفنّ من اجلرمية, 

)94( تنقيح التحقيق يف اأحاديث التعليق 551/4.
)95( ال�ضنن الكربى 327/8، كتاب الأ�ضربة واحلّد فيها، باب ما جاء يف التعزير واأّنه ل يبلغ به اأربعني.

)96( مقّدمة ابن ال�ضالح يف علوم احلديث 26.
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مة  رة؛ ولذلك فاإننّ اأينّ عقوبة منظنّ وملا فيه من ظلم اجلاين اإذا كان ل ي�ضتحقنّ العقوبة املقدنّ
يجب اأن تكون مرنًة �ضياغتها تتنّ�ضع لت�ضديد العقوبة اأو تخفيفها عند القت�ضاء, اأو ي�ضار 
باختالف  التعزير يختلف  بت�ضبيب �ضحيح؛ لأننّ  القا�ضي عنها  اإلى جواز خروج  فيها 
تغليظ  اأحوال  من  واملكان وغريهما  الزمان  وباختالف  عليه,  واملجنينّ  واجلناية  اجلاين 

ال)98(. العقوبة التعزيريَّة اأو تخفيفها)97( مما �ضوف ياأتي بيانه مف�ضنّ

املبحث الثالث

ال�شابط الثالث: اأّل تكون العقوبة قليلًة ل تتالءم مع اجلرمية

 اإذا كنَّا يف املبحث ال�ضابق قد ذكرنا �ضابط : )عدم بلوغ العقوبة احلدَّ يف جن�ضها( 
ا- األ تكون العقوبة قليلًة ل تتالءم مع اجلرمية. فاإننّه هنا يجب –اأي�ضً

والأ�ضل اأننّ ال�ضارع مل يحدنّ لأقلنّ العقوبات التعزيريَّة قدًرا)99(، بل بكّل ما فيه اإيالم 
جرمية  كلنّ  جن�س  بح�ضب  وذلك  فعٍل,  ترك  اأو  قوٍل  ترك  اأو  فعٍل  اأو  قوٍل  من  اجلاين 
للزجر  احلاجة  من  ارتكابها  عند  النا�س  واأحوال  لها  ارتكابه  و�ضفة  ومرتكبها  وقدرها 

ت�ضديًدا وللعفو تخفيًفا.
ويف كلنّ الأحوال فاإننّ العقوبة يف قدرها الأدنى يجب األ تكون قليلًة ل تتالءم مع 

اجلرمية والعوامل املوؤثنّرة يف املجازاة عليها.

)97( العقوبة 302 ـ 303.
)98( انظر: الف�ضل الثالث والرابع.

ُرق احلكميَّة يف ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة  )99( املغني 525/12، ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة يف اإ�ضالح الراعي والرعيَّة 97، الطُّ
اف القناع عن منت الإقناع 124/6، الفروق 177/4. 350، ك�ضَّ
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فالتعزير يجب اأن يكون و�ضًطا متالئًما مع اجلرمية, فال يزاد على اجلاين يف التنكيل 
ق  حتقنّ فال  عنه,  التخفيف  يف  يبالغ  ول  عليه,  ظلم  من  فيه  ملا  ذلك؛  ي�ضتحقنّ  ل  هو  و 
العقوبة غر�ضها من الزجر والردع للمجرم ولغريه, فيوؤدنّي ذلك اإلى اجلراأة على انتهاك 
ة ون�رض اجلرمية يف املجتمع)100(, فعلى القا�ضي عند اإيقاع العقوبة  حمارم اهلل وظلم الأمنّ

ُظ هذا ال�ضابط. التعزيريَّة حَلْ

املبحث الرابع

ة اأهداَفها ال�شابط الرابع: حتقيق العقوبة التعزيريَّ

�ضبق اأن بينّنَّا اأهداف العقوبة التعزيريَّة)101(, واأننّها زجر اجلاين وردعه, واإ�ضالحه, وتكفري 
�ضينّئاته, واإن�ضاف املجنينّ عليه, و�ضالح املجتمع, وا�ضتقامته على منهج الإ�ضالم, وحفظ الأمن 
ر العقوبة التعزيريَّة- ل بدنّ له من ا�ضت�ضحاب هذه الأهداف, واأن  فيه, فالقا�ضي -وهو يقدنّ

يجعل ن�ضب عينه حتقيقها.
يف  احلاجة  قدر  على  تكون  بل  الــردع,  من  خاليًة  العقوبة  تكون  اأن  يجوز  فال 
حتقيق هذا الهدف, فال يزاد على ما يح�ضل به الزجر والردع, ول احلطنّ عن ذلك 
ق الهدف, وكذا ل بدنّ من املوازنة بني حتقيق هذا الهدف وم�ضلحة �ضالح  مبا ل يحقنّ
النا�س وا�ضتقامتهم على منهج الإ�ضالم وحفظ الأمن فيهم, فال يها�س جناح على 

جناح اآخر.
اإلى حماربة  بالعقوبة  تارة  ال�ضارع يهدف  اأننّ  اإليه والتنبيه عليه:  ومما حت�ضن الإ�ضارة 

)100( اإعالم املوّقعني عن رّب العاملني 122/2.
)101( انظر: املبحث الثالث.
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اأخرى  وتارة  املجرم,  �ضخ�ضيَّة  ويهمل  واجلرائم,  املفا�ضد  من  للمجتمع  اجلرمية حماية 
فكان على  اجلرمية,  يهمل حماربة  اجلرمية, ول  بردعه وزجره عن  اجلاين  اإ�ضالح  اإلى 
القا�ضي مراعاة ذلك ما اأمكن, فاإن مل ميكن فاإننّ العناية بحماية املجتمع من الإجرام هو 
املطلوب يف كلنّ الأحوال, والعناية باملجرم مبا ل يهمل حماربة اجلرمية هو املطلوب يف 

اأكرث الأحوال)102(.
والقا�ضي -وهو يف �ضبيل تقرير العقوبة التعزيريَّة ووزنها- ل بدنّ له من تطلنّب تلك 
الأهداف وحتقيقها واملوازنة بينها, وقد يرى بثاقب ب�ضريته وما اأوتي من خربٍة ودرايٍة باأننّ 
ه �ضوى  ه عن الإجرام, وي�ضلم النا�س من �رضنّ جانًيا يكفي فيه اجللد البليغ, واآخر ل يكفنّ

ال�ضجن حتى ميوت اأو يظهر �ضالحه؛ لأننّه خطٌر وموؤٍذ للنا�س)103(.

املبحث اخلام�س

ال�شابط اخلام�س: الأمن من احليف

تتعدى  باأل  احليف  من  الأمن  فيها  ي�ضرتط  القتل  دون  مبا  التعزيريَّة  العقوبة  اإيقاع 
العقوبة القدر الالزم منها, فت�ضبب جرًحا يف بدنه اأو تلًفا لع�ضٍو اأو ذهابًا لنف�ٍس اأو اإيالًما 

زائًدا عن القدر املطاق.
- يقول: ژ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں  واهلل -عزنّ وجلنّ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھژ )الإ�رضاء(.

)102( الت�ضريع اجلنائّي الإ�ضالمي مقارًنا بالقانون الو�ضعي 611/1.
)103( التعزير يف ال�ضريعة الإ�ضالميَّة 295.
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ِد  جُتْ فلو مل  الــدم)104(,  واإنهار  بالإتالف  للجاين, ول يكون ذلك  الأدب  فاملق�ضود 
ها ال�رضع مل يجز التعزير اأ�ضال)105(. العقوبة اأو مل ميكن تنفيذها اإل بزيادٍة فيها ل يقرنّ

اأو  التعزير  املبالغة يف  اإلى الإتالف ممنوٌع, و�ضواء كان الإتالف ب�ضبب  ي  فما يوؤدنّ
لعدم احتمال بدن الإن�ضان له ب�ضبب مر�ٍس ونحوه.

ويف ق�ضة الرويجل الذي خبث باأََمٍة يف احلينّ جعل النبينّ -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- 
تنفيذ اجللد عليه بطريقٍة ل تهلكه.

اإن�ضاٌن خمدج �ضعيف مل يرع  اأبياتنا  فعن �ضعيد بن �ضعد بن عبادة قال: »كان بني 
اأََمٍة من اإماء الدار يخبث بها, وكان م�ضلًما, فَرَفع �ضاأنه �ضعٌد  اأهل الدار اإل وهو على 
اهلل,  ر�ضول  يا  قالوا:  ه,  حدنّ ا�رضبوه  فقال:  و�ضلم-  عليه  اهلل  -�ضلى  اهلل  ر�ضول  اإلى 
�ضمراٍخ  مائة  فيه  عثكاًل  له  فخذوا  قال:  قتلناه,  مائًة  اإن �رضبناه  ذلك,  من  اأ�ضعف  اأنه 

فا�رضبوه به �رضبًة واحدة وخلنّوا �ضبيله«)106(.
عليه  وكذا  يطاق,  ل  مبا  ول  الــالزم,  القدر  العقوبة  يف  يتعدى  األ  القا�ضي  فعلى 

)104( ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة يف اإ�ضالح الراعي والرعيَّة 152 )ط.دار عامل الفوائد(، الأحكام ال�سلطانيَّة لأبي يعلى 
اف القناع عن منت الإقناع 124/6، مطالب اأويل النهى 162/6، فتاوى ور�ضائل  283، املغني 526/12، ك�ضَّ

�ضماحة ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�ضيخ 14/12، 15، 16.
اإل  الن�سوز  ترتك  مل  اإذا  املراأة  فاإّن  للن�سوز؛  بال�سرب  اهلل-  -رحمه  مّثل  وقد  119/12ـ120،  الذخرية   )105(

ب�ضرٍب مربٍح مل يجز التعزير اأ�ضاًل.
)106( اأخرجه من حديث �ضعيد بن �ضعد بن عبادة ابُن ماجه 859/2، كتاب احلدود، باب الكبري واملري�ص يجب 
واأحمد واللفظ له 222/5، والبيهقّي 230/8، كتاب احلدود، باب ال�ضرير يف خلقته ل من  عليه احلّد، 
مر�ٍص ي�ضيب احلّد، ومن حديث اأبي اأمامة بن �ضهل بن حنيف اأبو داود 161/4، كتاب احلدود، باب يف 
اإقامة احلّد على املري�ص، والن�ضائّي 242/8، والبيهقّي 230/8، كتاب احلدود، باب ال�ضرير يف خلقته ل 
من مر�ٍص ي�ضيب احلّد، 64/10، كتاب الأميان، باب من حلف لي�سربّن عبده مائة �سوط فجمعها ف�سربه 
بها مل يحنث، والطربايّن يف الكبري 77/6، 152، ويف الأو�ضط 206/1، وعبدالرزاق 520/8، كتاب الأميان 
الدارقطنيُّ 100/3،  اأبيه  �ضهل بن حنيف عن  اأمامة بن  اأبي  ال�ضرب، ومن حديث  باب حتليل  والنذور، 
والطرباين يف الكبري 76/6، 84، ومن حديث اأبي اأمامة بن �ضهل بن حنيف عن اأبي �ضعيد اخلدرّي، كتاب 

احلدود والديات وغريه، والطرباين يف الكبري 38/6، 63.
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تخفيف العقوبة عمن ل يحتملها بدنه, اأو ا�ضتبدالها بعقوبة اأخرى, اأو تنفيذها بطريقة 
تتالءم مع حال اجلاين, وكلنّ ذلك حتقيًقا لهذا ال�ضابط: )الأمن من احليف يف العقوبة 

التعزيريَّة(.
فالقا�ضي -وهو يف �ضبيل تقدير العقوبة التعزيريَّة- ل بدنّ اأن يلحظ ذلك, فالتعزير 

جائٌز ب�رضط �ضالمة العاقبة يف الأبدان)107(.

املبحث ال�شاد�س

ال�شابط ال�شاد�س: كون العقوبة من جن�س اجلرمية ما اأمكن

تكون  اأن  ذلك:  و�ضائل  ومن  �رضًعا,  مطلوٌب  اأمٌر  والعقوبة  اجلرمية  بني  التنا�ضب 
العقوبة من جن�س املع�ضية ما اأمكن ذلك.

يقول ابن تيميَّة )ت: 728هـ(: »الثواب والعقاب يكونان من جن�س العمل يف قدر 
اهلل و�رضعه؛ فاإننّ هذا من العدل الذي تقوم به ال�ضماء والأر�س... فاإذا اأمكن اأن تكون 
العقوبة من جن�س املع�ضية كان ذلك هو امل�رضوع بح�ضب الإمكان«)108(, وذلك كمن فرنّ 

من الزحف؛ فاإننّه يعزل من ا�ضتخدامه من اجلند)109(.
ولي�س معنى كون العقوبة من جن�س اجلرمية املماثلة النوعيَّة من كلنّ وجٍه وعلى كلنّ 
ا املراد قرب العقوبة من اجلرمية ولو  , اأو قد ل ينا�ضب دائًما, واإمننّ حاٍل, فاإننّ ذلك ل يتي�رضنّ

ق الأهداف من عقوبة التعزير)110(. يف النوع والقدر مبا يحقنّ
)107( الذخرية 119/12.

)108( جمموع فتاوى �ضيخ الإ�ضالم ابن تيميَّة 119/28ـ 120، وانظر: اإعالم املوّقعني عن رّب العاملني 127/2.
)109( ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة يف اإ�ضالح الراعي والرعيَّة 97.

)110( اأ�ضول النظام اجلنائي الإ�ضالمي 262.
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املبحث ال�شابع

ال�شابط ال�شابع: كون عقوبة التعزير من جن�س العقوبة احلّديَّة

يف جن�شها من اجلرائم ما اأمكن

واجللد  امل�ضكر  �رضب  يف  اجللد  مثل:  يَّة  احلدنّ العقوبة  على  ال�ضارع  من  ر  املقدنّ اجلن�س 
والتغريب يف الزاين غري املح�ضن, وهكذا يف �ضائر احلدود, فمتى كانت اجلرمية التعزيريَّة من 
يَّة  يَّة التي مل يثبت فيها احلدنّ فاإننّ التعزير عليها يكون من جن�س العقوبة احلدنّ جن�س اجلرمية احلدنّ
ر  , فيعزنّ ة الأولى ومل يثبت عليه موجب احلدنّ مهما اأمكن ذلك, وذلك كمن �رضب اخلمر للمرنّ
ر ما ينا�ضبها  باجللد مبا دون احلدنّ ول ي�ضجن, وهكذا يف كلنّ جرمية تعزيريَّة يف اأ�ضلها حدنّ يقرنّ

يَّة, وكلنّ ذلك ما مل يقم مقت�ٍس يوجب املغايرة يف جن�س العقوبة. من جن�س العقوبة احلدنّ
يَّة ل ي�ضار فيها تعزيًرا اإلى جن�س العقوبة,  وقلنا: )اأمكن ذلك(؛ لأننّ ثَمَّ عقوبات حدنّ
ر على ذلك مبا ينا�ضب من اجللد اأو ال�ضجن  مثل ال�رضقة, فمتى مل يثبت موجب احلدنّ ُعزنّ
اأو غريهما, ول ي�ضار اإلى قطع �ضيٍء من اأجزاء اليد كالإ�ضبع مثاًل؛ لأننّه ل تعزير باإتالف 

ل-. ع�ضو, وهو ممنوٌع -كما م�ضى بيانه يف ال�ضابط الأونّ

املبحث الثامن

ال�شابط الثامن: عدم تعّدي العقوبة اإلى غري اجلاين

اآخر, كما ل  اأن يعاقب �ضخ�ٌس بذنِب  العقوبة يف ال�رضيعة �ضخ�ضيَّة, فال يجوز 
يجوز اأن تتعدى العقوبة اإلى غري اجلاين فت�ضيبه باأذى اأو �رضٍر, ويف الأمر مندوحة 
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يوقع  فال  ذلك,  ُظ  حَلْ العقوبة  تقدير  عند  القا�ضي  فعلى  عنه,  والبتعاد  ذلك  بتاليف 
بعائلة  الإ�رضار  ي�ضوغ  ول  ع�ضريته,  اأو  بيته  اأهل  معرتها  ت�ضيب  اجلاين  على  عقوبًة 
املجرم كلنّها اأو ببع�س اأفرادها ب�ضبب ما جنته يداه ما مل يكن لها م�ضاركة فيما ارتكبه 
اأحد اأفرادها, وعند امل�ضاركة تقت�رض العقوبة على امل�ضارك بقدر م�ضاركته, ول تتعدى 
اإلى غريه, فالظلم ظلمات يوم القيامة, وموؤاخذة الإن�ضان بجريرة غريه اأمٌر منهيٌّ عنه 
يف ال�رضع, وقد قال اهلل –تعالى-: ژ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ژ )الأنعام: 164(. 

جخ  مح  جح  حجمج  يث  ىث  جثمث  يت  ىت  مت  ژ  –تعالى-:  يقول  كما 
حخ مخ ژ)ف�ضلت: 46(.

ل اإن�ضان جرمية غريه, وقد روى �ضليمان بن  فكلنّ �ضخ�ٍس يوؤاخذ بجنايته, ول يتحمنّ
يقول  و�ضلم-  عليه  اهلل  اهلل -�ضلى  ر�ضول  �ضمعت  قال:  اأبيه  عن  الأحو�س  بن  عمرو 
دماءكم  فاإننّ  قال:  الأكرب,  احلجنّ  يوم  قالوا:  هذا؟  يوم  »اأينّ  للنا�س:  الوداع  حجة  يف 
واأموالكم واأعرا�ضكم بينكم حراٌم كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا, األ ل يجني جاٍن 
اإل على نف�ضه, األ ل يجني جاٍن على ولده, ول مولوٌد على والده, األ واإننّ ال�ضيطان قد 
اأي�س من اأن يعبد يف بالدكم هذه اأبًدا, ولكن �ضتكون له طاعٌة فيما حتتقرون من اأعمالكم 

ف�ضري�ضى به«)111(.
اهلل  النبينّ -�ضلى  نحو  اأبي  مع  »انطلقت  قال:  رمثة  اأبي  َعْن  الآخر:  احلديث  ويف 
عليه و�ضلم-, ثمنّ اإننّ ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- قال لأبي: ابنك هذا؟ قال: اإي 
م ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-  ا؟ قال: اأ�ضهد به, قال: فتب�ضنّ ورب الكعبة, قال: حقًّ

واأموالكم عليكم حرام،  باب ما جاء دماوؤكم  الفنت،  كتاب  والرتمذّي 461/4،  اأحمد 498/3،  اأخرجه   )111(
273/5، كتاب تف�ضري القراآن، باب ومن �ضورة التوبة، وابن ماجه 890/2، كتاب الديات، باب ل يجني اأحٌد 
على اأحٍد، 1015/2، كتاب املنا�ضك، باب اخلطبة يوم النحر، قال الرتمذّي: »ويف الباب عن اأبي بكرة وابن 

عبا�ص وجابر وحذمي بن عمرو ال�ضعدي، وهذا حديث ح�ضن �ضحيح«.
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اإنه ل يجني عليك  اأما  , ثم قال:  اأبي َعَليَّ اأبي ومن حلف  �ضاحًكا من ثَْبت �ضبهي يف 
ول جتني عليه, وقراأ ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: ژ ېئ ىئ ىئ ىئ یژ 

)فاطر: 18(«)112(, فال يعاقب اأحٌد بذنِب غريه ولو كان والًدا اأو ولًدا.
يلحظ عدم  اأن  التعزيريَّة على اجلاين وتقديرها  العقوبة  اإيقاع  القا�ضي عند  فعلى 

جتاوزها اإلى غري اجلاين على نحو ما اأو�ضحناه �ضابًقا.

املبحث التا�شع

ال�شابط التا�شع: التدّرج يف العقوبة

ُج يف العقوبة من الأخفنّ اإلى الأ�ضدنّ كما يدفع ال�ضائل م�ضلٌك ر�ضمته ال�رضيعة  التدرنّ
الإ�ضالميَّة للقا�ضي ا�ضت�ضالًحا للجاين, وحتقيًقا لوزن العقوبة وتقديرها باألنّ ي�ضارنّ اجلاين 
ها, ول ت�ضاوي جرائمه من جهة ارتكابها وال�ضتمرار عليها, فال ينتقل  بعقوبٍة ل ي�ضتحقنّ
القا�ضي اإلى عقوبة اأ�ضدنّ وهو يرى ما دونها مغنًيا عنها, فاملف�ضدة اإذا ارتفعت بالأخفنّ 
من الزواجر مل يعدل اإلى الأعلى, كما اإننّ اجلاين كلنّما اأ�رضنّ على املع�ضية اأو عاد اإليها 

ِزيَد عليه يف العقوبة)113(.
- اإلى ذلك يف تاأديب الزوجة, كما يف قوله –تعالى-: ژٹ  وقد اأر�ضد اهللُ -عزنّ وجلنّ
ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چچژ )الن�ضاء(.

)112( اأخرجه اأحمد 226/2، 227، 228، 163/4، واأبو داود واللفظ له 168/4، كتاب الديات، باب ل يوؤخذ اأحٌد 
بجريرة اأخيه اأو اأبيه، واأخرجه الن�ضائّي 53/8.

)113( تب�ضرة احلكام 124/2، فتاوى ور�ضائل �ضماحة ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم بن عبداللطيف اآل ال�ضيخ 118/12.
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الوعظ,  من  ًجا  متدرنّ الن�ضوز  على  التاأديب  هذا  اإلى   - وجلنّ -عزنّ  اهلل  اأر�ضد  فقد 
فالهجر, فال�رضب.

مهما  ــه  اأننّ يف  الت�رضيح  جمرى  يجري  تنبيه  »وذلــك  ـــ(:  606ه )ت:  ــرازي  ال قال 
الطريق  على  ــدام  الإق يجز  ومل  به  الكتفاء  وجب  الأخــفنّ  بالطريق  الغر�س  ح�ضل 

االأ�شّق«)114(.
ق اأهدافها, ومبا  ج يف العقوبة يف القدر والنوع مبا يحقنّ فالقا�ضي يجب عليه اأن يتدرنّ

يح�ضل به املواءمة بني اجلاين واجلرمية والعقوبة و�ضالح املجتمع)115(.
الالئق  ج  والتدرنّ الرتتيب,  مراعاة  الإمام  »وعلى  977هـــ(:  )ت:  ال�رضبيني  يقول 
باحلال يف القدر والنوع كما يراعيه يف دفع ال�ضائل, فال يرقى اإلى مرتبٍة وهو يرى ما 

دونها كافًيا موؤثنًّرا«)116(.
ا�ضتحقنّ  واجًبا  ترك  اأو  ًما  حمرنّ فعل  من  كلنّ  »اإننّ  728هـــ(:  )ت:  تيميَّة  ابن  ويقول 
بال�رضع كان تعزيًرا يجتهد فيه ويلنّ الأمر فيعاقب الغنينّ  رًة  العقوبة, فاإن مل تكن مقدنّ
ي الواجب, وقد ن�سنّ على ذلك  املماطل باحلب�س, فاإن اأ�رضنّ عوقب بال�رضب حتى يوؤدنّ
ول  عنهم-,  اهلل  -ر�ضي  وغريهم  واأحمد,   , وال�ضافعيِّ مالٍك,  اأ�ضحاب  من  الفقهاء 

اأعلم فيه خالًفا«)117(.
وال�ضاهد منه قوله: »فيعاقب الغنينّ املماطل باحلب�س, فاإن اأ�رضَّ ُعوقب بال�رضب حتى 
اأخرى  عقوبة  اإليه  اأ�ضيف  الوفاء  اجلايَن على  احلب�ُس  يحمل  فاإن مل  الواجب«.  ي  يوؤدنّ
ي ما وجب عليه, وذلك متى ُعِلم له  ة بعد اأخرى حتى يوؤدنّ وهي ال�رضب مع احلب�س مرنّ

ماٌل ولكنه اأخفاه, ونحو ذلك.

)114( التف�ضري الكبري 90/10.
)115( الأحكام ال�ضلطانيَّة لأبي يعلى 297.

)116( مغني املحتاج 192/4.
)117( ال�ضيا�ضة ال�ضرعيَّة يف اإ�ضالح الراعي والرعيَّة 39.
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ج يف العقوبة حالن: وعلى هذا, فللتدرنّ
, فاإن مل ُيْجِد انتقل اإلى ما فوقه كما  ر التعزير الأقلنّ �لأولى: اأنَّه يف اجلناية الواحدة يقرنّ

يف تعزير املماطل الغنينّ يحب�س, فاإذا مل يحمله ذلك على الوفاء اأو الدللة على ماله 
ي الواجب. الذي اأخفاه فيزاد يف تعزيره باأن ي�رضب حتى يوؤدنّ

ر منه  ة الأولى بعقوبٍة منا�ضبة, فاإذا تكرنّ �لثانية: اأن يعاقب اجلاين على جنايته يف املرنّ

ذلك ِزيد عليه يف العقوبة.
وعلى كلنّ الأحوال فما تعنينّ �ضببه وم�ضلحته من اأنواع العقوبات َوَجَب فعله على 
د هواه واإرادته ول كيفما خطر له, فهذا  القا�ضي وياأثم برتكه, ول يجوز له العمل مبجرنّ

ف�ضوٌق وخالف الإجماع)118(.

املبحث العا�شر

ال�شابط العا�شر: التوازن بني العقوبة واجلرمية

اجلرائم التعزيريَّة تختلف باختالف اجلرمية واملجرم واملجنينّ عليه, فكلنّما اختلفت اجلرائم 
وجب األ تت�ضاوى عقوبتها, وعلى القا�ضي العمل على التوازن بني العقوبة واجلرمية.

على  رة  املقدنّ العقوبَة  النظرِة  بهذه  ليزن  واجلرمية  العقوبة  بني  يوازن  -وهو  وعليه 
اجلرميةـ األنّ ي�رضف يف عقاٍب, ول ي�ضتهني بجرميٍة, ول بدنّ له يف �ضبيل حتقيق ذلك اأن 
ة, فاإن كانت من جن�س ما يجب به احلدنّ ومل يجب ملانٍع  ة وخفنّ ينظر اإلى جن�س اجلرمية قونّ
, وعليه اأن يراعي اجلاين مبا ينا�ضب  اأو عار�ٍس فاإننّ التعزير يبلغ اأق�ضى غاياته مبا دون احلدنّ

)118( الفروق 182/4.
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حاله, كما عليه اأن ينظر اإلى اأثر اجلرمية على الفرد واملجتمع, وتكرارها, وانت�ضارها, وما 
ي اإليه من اآثار �ضالبة كرثة وقلنّة)119(. توؤدنّ

يقول ابن القينّم )ت: 751هـ(: »ومن املعلوم ببدائِه العقول اأننّ الت�ضوية يف العقوبات 
مع تفاوت اجلرائم غري م�ضتح�ضٍن, بل مناٍف للحكمة وامل�ضلحة, فاإننّه اإن �ضاوى بينهم 
يف اأدنى العقوبات مل حت�ضل م�ضلحة الزجر, واإن �ضاوى بينها يف اأعظمها كان خالف 
الرحمة واحلكمة؛ اإذ ل يليق اأن ُيْقَتَل بالنظرة والقبلة, وُيْقَطع ب�رضقة احلبنّة... وكذلك 
تاأباه  وكالهما  والعقول,  الِفَطر  يف  قبيٌح  اجلرائم  ا�ضتواء  مع  العقوبات  بني  التفاوت 

حكمة الرب –تعالى- وعدله واإح�ضانه اإلى خلقه«)120(.
ر �رضًعا. فالتوازن بني العقوبة واجلرمية عند تقدير القا�ضي التعزير اأمٌر مقرنّ

ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ژ  –تعالى-:  يقول   
ۈ ۈ ٴۇ ژ )ال�ضورى(.

دة معناها:  ة جمرنّ ر قاعدة عامنّ يقول حممد العوا )معا�رض(: »فهذه الآية الكرمية تقرنّ
َل العقوبَة على  اأننّ ال�ضاأن يف ال�ضينّئات اأن يجازى عليها ب�ضينّئات مثلها... واإننّ من ف�ضَّ
الفعل  مثل  على  فيها  يزيد  واأل  منها,  ال�رضورينّ  القدر  بها  يجاوز  األ  عليه  فاإننّ  العفو 
ا�ضرتاط  دون  العقابيَّة  الأهداف  ق  يحقنّ الذي  والقدر  النوع,  هنا:  وهو  عليه,  املعاقب 
يعدنّ  احلدود  هذه  عن  اخلروج  لأننّ  كلنّه  ذلك  ممكنة؛  تكون  ل  قد  التي  النوعيَّة  املماثلة 

ظلًما, واهلل ل يحبنّ الظاملني«)121(.
وحريٌّ بالقا�ضي اإذا حلظ ما �ضلف بيانه اأن ي�ضل اإلى املوازنة املطلوبة لتقدير العقوبة 

التعزيريَّة املنا�ضبة للجرمية حملنّ الدعوى, وهذا هو املطلوب �رضًعا.

)119( العقوبة 77.
)120( اإعالم املوّقعني عن رّب العاملني 122/2.

)121( يف اأ�ضول النظام اجلنائي الإ�ضالمي262ـ263.
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املبحث احلادي ع�شر

ال�شابط احلادي ع�شر: التوازن بني العقوبة واجلاين

اأننّ اجلناة  العقوبة واجلاين, ذلك  املوازنة بني  التعزير  رة يف عقوبة  املقرنّ ال�ضوابط  من 
تاأثري  يف  ول  للجرمية,  ارتكابهم  �ضفة  يف  ول  اأنف�ضهم,  يف  واحٍد  م�ضتوى  على  لي�ضوا 
يتنّجه  زلنّة وفلتة, فهذا  ال�ضيانة واحلياء, وجنايته  اأهل  ِمْن  َمْن هو  العقاب عليهم, فمنهم 
تخفيف العقوبة عنه بل العفو عنه اأينّهما اأ�ضلح, ومنهم من جنايته بخالف ذلك ورمبا كان 
الذي يجعل من مكانته  الأمن  فيه عليه, مثل رجل  الإجرام  مما وقع  امل�ضوؤوليَّة  يف موقع 
وموقع م�ضوؤوليَّته و�ضيلة لالإجرام والعتداء على الأعرا�س اأو الأنف�س اأو الأموال, فهذا 
- جعل ِمْن ُقْرب زوجات النبينّ -�ضلى اهلل عليه  د عليه يف العقوبة, واهلل -عزنّ وجلنّ ي�ضدنّ

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ژ  قوله:  يف  كما  العذاب  مل�ضاعفة  موجًبا  و�ضلم- 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ژ )الأحزاب(.

مًة موجًبا  كما جعل النبينّ -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- بلوغ الإن�ضان من العمر �ضنًّا متقدنّ
لزيادة العذاب يف الآخرة, فَعْن اأَِبي هريرة قال: قال ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: 
ولهم  اإليهم  ينظر  معاوية: ول  اأبو  قال  يهم,  يزكنّ القيامة ول  يوم  اهلل  يكلنّمهم  »ثالثة ل 
اب, وعائٌل م�ضتكرٌب«)122(, وهكذا يكون ذلك موؤثنًّرا  عذاب األيٌم: �ضيٌخ زاٍن, وملٌك كذنّ

يف زيادة العقوبة التعزيريَّة يف الدنيا.
املوازنة  ووجوب  اجلاين  بحال  العقوبة  تاأثر  على  يدلنّن  قبله  والآية  احلديث  فهذا 

بينهما عند اإيقاع العقوبة التعزيريَّة.
من  اأخفنّ  ال�ضيانة  اأهل  من  الهيئة  ذي  تاأديب  »اإننّ  458هـ(:  )ت:  يعلى  اأبو  يقول 
ة وتنفيق ال�ضلعة  )122( اأخرجه م�ضلم 102/1، كتاب الإميان، باب بيان ِغَلظ حترمي اإ�ضبال الإزار واملّن بالعطيَّ

باحللف وبيان الثالثة الذين ل يكّلمهم اهلل يوم القيامة ول ينظر اإليهم ول يزّكيهم ولهم عذاٌب األيم.
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تاأديب اأهل البذاءة وال�ضفاهة؛ ملا روته عائ�ضة -ر�ضي اهلل عنها- اأننّ ر�ضول اهلل -�ضلى 
اهلل عليه و�ضلم- قال: »اأقيلوا ذوي الهيئات عرثاتهم اإل احلدود«)123(، فاإن ت�شاوى النا�س 
رة فاإننّهم يتفاوتون يف التعزير, فيكون تعزير َمْن جلنّ قدره بالإعرا�س  يف احلدود املقدنّ
 , فيه ول �ضبنّ الذي ل قذف  عنه, وتعزير من دونه بزاجر الكالم وغاية ال�ضتخفاف 
وبح�ضب  رتبهم  ح�ضب  على  فيه  ينزلون  الذين  احلب�س  اإلى  ذلك  دون  مبَْن  يعدل  ثم 
رة,  مقدنّ غاية  اإلى غري  منه  اأكرث  يحب�س  ومنهم من  يوًما,  يحب�س  فمنهم من  هفواتهم, 
اإليها  اإلى اجتالب غريه  دت ذنوبه  اإذا تعدنّ النفي والإبعاد  اإلى  ثم يعدل مبن دون ذلك 

وا�ضت�رضاره بها«)124(.

املبحث الثاين ع�شر

ال�شابط الثاين ع�شر: اعتبار املاآلت عند تقرير العقوبة

اأو  للعقوبة  وزنًا  �رضًعا  معترٌب  اأمٌر  تقريرها  عند  التعزيريَّة  العقوبة  ماآلت  يف  النظر 
عفًوا اأو تخفيًفا اأو تغليًظا.

ويدلنّ له اأننّ النبينّ -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- تََرَك قتل املنافقني مع علمه بهم حتى »ل 
ث النا�س اأن حممًدا يقتل اأ�ضحابه«)125( كما يقول -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- فيما  يتحدنّ

)123( اأخرجه بهذا اللفظ اأحمُد 181/6، واأبو داود 133/4، كتاب احلدود، باب يف احلّد ي�ضفع فيه.
ة للماوردي 236. ينيَّ ة والوليات الدِّ )124( الأحكام ال�ضلطانيَّة 279، وانظر: الأحكام ال�ضلطانيَّ

ٺ ٺ     ژ  قوله:  باب  التف�ضري،  كتاب  البخاري 1861/4،  اأخرجه  فقد  لهما،  واللفظ  عليه  متفق   )125(
)املنافقون(،  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤڤ ڤ      ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄژ 

ڳ  گ   گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ    ڑ  ژ  ژ  ــه:  ــول ق بـــاب   ،1863/4
ڳ ڳ ڳ  ڱ  ڱ ڱ ژ )املنافقون(، 1296/3، كتاب املناقب، باب ما ينهى من 

دعوى اجلاهليَّة، واأخرجه م�ضلم 1998/4ـ1999، كتاب الرّب وال�ضلة، باب ن�ضر الأخ ظاملًا اأو مظلوًما.
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رواه جابر بن عبداهلل -ر�ضي اهلل عنه-.
والنظر يف املاآلت عند الق�ضاء اأو الفتيا معدود من �ضفات اأهل الر�ضوخ يف العلم 
والق�ضاء, يقول ال�ضاطبي )ت: 790هـ( يف �ضفات العامل الرا�ضخ: »اأننّه ناظر يف املالآت 

قبل اجلواب على ال�ضوؤالت«)126(.
فعلى القا�ضي وهو ب�ضدد تقرير العقوبة التعزيريَّة اأن ينظر نظرين متوازنني:

وفًقا  تقريرها  اإلى  يتنّجه  التي  العقوبة  يف  ا  خـا�ضًّ نظًرا  ينظــر  اأن  اأحدهما: 
لالأو�شاع املعتادة.

هذه  بعد  له  ظهر  فاإن  رها.  قرنّ لو  العقوبة  هذه  ماآل  يف  ينظر  اأن  وثانيهما: 
ة اأخرى ونظر يف تقرير  املوازنة عدم املواءمة بني العقوبة وماآلها اأعاد النظر فيها مرنّ
الواقعة  طبنّقه على  بينهما  املواءمة  راأى  واإن  ماآلها,  مبراعاة  اأقعد  يكون  مما  غريها 

وحكم واألزم.
ويدخل يف مراعاة النظر يف املاآلت عند تقرير العقوبة التعزيريَّة �رضوب من ال�ضيا�ضة 
ال�رضعيَّة التي يتنّخذها ويلنّ الأمر يف تخفيف التعزير اأو العفو عنه ما دام يراعي م�ضالح 

ة ول ي�ضحنّ اأن يتجاوز بالزيادة اأحكام الق�ضاء. الأمنّ
ًدا من الن�ضو�س  ول يعني النظر يف املاآلت اأننّ القا�ضي ُيْعمل ا�ضتح�ضانه العقلينّ جمرنّ
اإلى هواه وجعل  النا�س  ردنّ  قد  مت�ضٍه  فهو  ذلك  فعل  فمن  املرعيَّة,  والأ�ضول  ال�رضعيَّة 
طلب غري ال�رضيعة مبتغاه, بل عليه مراعاة الأخذ مب�ضالك النظر يف املاآلت من طلب 
ة يف  ق غر�س العقوبة ال�رضعيَّة وم�ضلحة الأمنّ امل�ضلحة ال�رضعيَّة ودفع املف�ضدة فيما يحقنّ

عاجلها واآجلها)127(.

)126( املوافقات 232/4.
)127( كتابنا: »تو�ضيف الأق�ضية يف ال�ضريعة الإ�ضالميَّة« 307/2ـ316.
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املبحث الثالث ع�شر

ال�شابط الثالث ع�شر: مراعاة الفروق بني اجلرائم واجلناة

اإذا كننّا نــروم وزن العقوبـــة على الو�ضطيَّـــة بحيث ل تكون كثرية فيظلم اجلــاين 
فيح�ضـــل  العقوبة  من  الغــر�س  ــــق  حتقنّ ل  قليلــــة  تكـــون  ول  ـــه,  ي�ضتحقنّ ل  مبا 
يبعــــد  األ  يجـــب  اأننّه  اإل  ـــة,  والأمنّ الأفراد  حقـــوق  �ضيــــانة  عن  اإعرا�ٌس  بهـــا 
عن القـــا�شي حتقيـــق ما بني اجلرائــــم واجلنــــاة من فروق معتـــــّد بها توجـــب 
التغليـــظ يف العقوبــــة اأو التخفيــــف فيها, فكثري من اجلرائم والأ�ضخا�س جتـــــري 
عليهم و�ضطيَّــــة العقوبـــة املتمثنّلــــة يف التهيئــــة الظاهـــرة من اإجـــراء العقوبــــات 
اإلى  يحتــــاج  ما  منها  لكن  اآخــــر,  �ضيٍء  اإلى  التفاٍت  غري  من  الو�ضطيَّـــــة  على 
نظـــــٍر اأعلى واأدقنّ يراعي فيه القـــا�ضي خ�ضو�ضــــيَّات اجلرائـــم واملجرمـــني وما 
ا  ت�ضتمل عليه وقائــــع الإجرام واملجرمــــني من فروق موؤثنّرة ت�ضتدعي نظًرا خا�ضًّ
ر لها زيادة  عند اإيقاع العقوبة مما ل يطبنّق على نظائرها يف الأو�ضاع العاديَّـــــة فيقرنّ
عبادة  بن  �ضعد  بن  �ضعيد  رواه  ما  ذلك  على  ويـــدلنّ  منها,  ا  نق�ضً اأو  العقوبة  يف 
وهو  اإل  الدار  اأهل  يـــــرع  مل  �ضعيف  خمــــدج  اإن�ضاٌن  اأبياتـــــنا  بني  »كان  قال: 
اإلى  �ضعٌد  �ضاأنه  فَرَفع  م�ضلـــًما,  وكان  بها,  يخـــبث  الدار  اإمــــاء  من  اأَمـــــٍَة  على 
ه, قالوا: يا ر�ضول اهلل,  ر�ضول اهلل -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- فقال: ا�رضبــــوه حدنّ
مائة  فيه  له عثكاًل  فخـــذوا  قال:  قتلناه,  مائًة  اإن �رضبناه  اأ�ضعـــف من ذلك,  اأنه 

�ضمـــراٍخ فا�رضبوه به �رضبًة واحدة وخلنّوا �ضبيله«)128(.
و  ِن�ضْ الرجل  النبينّ -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- هذا  قد راعى  ففي هذا احلديث 

)128( �ضبق         تخريجه.  
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يجلد  كما  قة  مفرنّ مائًة  جلده  من  بــدًل  �ضمراخ  مائة  فيه  بعثكاٍل  بجلده  اخِلْلقة 
اء)129(. الأ�ضحنّ

»واعتبار  1258هــــ(:  )ت:  ال�ضيخ  اآل  ح�ضن  بن  عبدالرحمن  ال�ضيخ  يقول 
الأ�ضخا�س والأزمان والأحوال اأ�ضٌل كبري, فمن اأهمله و�ضينّعه فجنايته على النا�س 

وعلى ال�رضع اأعظم جناية«)130(.
ث عن موجبات تغليظ العقوبات اأو تخفيفها يف بحٍث اآخر -اإن  نا نتحدنّ ولعلنّ

�ضاء اهلل ـ.

)129( كتابنا: »تو�ضيف الأق�ضية يف ا    ل�ضريعة الإ�ضالميَّة« 332/2.
)130( جمموعة الر�ضائل وامل�ضائل النجديَّة 188/3.
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اخلامتـــة

�س منه النتائج التالية: بعد النتهاء من هذا البحث تتلخنّ
كمال هذه ال�رضيعة الإ�ضالميَّة يف كليَّاتها وجزئيَّاتها ب�ضمولها جلميع اأفعال  1 .
املكلنّفني وتقرير الأحكام املالقية لها و�ضلوحها لكلنّ زمان ومكان وقدرتها 
على معاجلة جميع نواحي احلياة, ومن ذلك ال�ضلوك الإجرائي, فكما اأننّ 
د الزمان واملكان فكذا  د بتجدنّ اجلرائم ل تقف عند �ضورة واحدة بل تتجدنّ
عقوبة التعزير تالقي ذلك جميعه بالأحكام امل�ضتنبطة من الكتاب وال�ضننّة 

واأ�شولهما.
ٌر �رضًعا.. 2 اأننّ التعزير يف ال�رضيعة الإ�ضالميَّة على اجلرائم التي ل حدنّ فيها اأمٌر مقرنّ

وتكفري  واإ�ضالحه,  اجلاين, وردعه,  وغاياٌت, هي: زجر  اأهداٌف  للتعزير  3 .
و�ضالمة  وا�ضتقامتهم,  النا�س,  و�ضالح  عليه,  املجنينّ  واإن�ضاف  �ضينّئاته, 

جمتمعهم, من اجلرائم, اأو تقليلها ما اأمكن.
د  العقوبات التعزيريَّة اأنواٌع, وهي لي�ضت حم�ضورة ول توقيفيَّة, بل تتجدنّ 4 .

د الزمان واملكان. يف النوع بتجدنّ
والتوبيخ,  والعتاب,  الوعظ,  الفقهاء:  ذكرها  التي  العقوبات  اأنواع  من  5 .
اأو  الولية,  من  والعزل  باملال,  والتعزير  والتهديد,  والهجر,  والإ�ضهار, 
احلرمان من بع�س احلقوق, اأو النفي, اأو التغريب من البلد, اأو احلب�س, 

اأو اجللد، اأو القتل.
     وهكذا يلحق بها الإقامة اجلربيَّة يف داٍر اأو بلد, وهي �ضبيهة باملالزمة عند 

د, ووقف التنفيذ. العلماء, كما يلحق بها اأخذ التعهنّ
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بلوغها  وعدم  العقوبة,  �رضعيَّة  هي:  �ضوابط,  التعزيريَّة  العقوبة  لتقدير  6 .
ق اأهدافها,  احلدنّ يف جن�ضها, واأل تكون قليلة ل تتالءم مع اجلرمية, واأن حتقنّ
عقوبة  وكون  اأمكن,  ما  اجلرمية  جن�س  من  وكونها  احليف,  من  والأمــن 
يَّة يف جن�ضها من اجلرائم ما اأمكن, وعدم  التعزير من جن�س العقوبة احلدنّ
ج يف العقوبة, والتوازن بني العقوبة  ي العقوبة اإلى غري اجلاين, والتدرنّ تعدنّ
العقوبة,  تقرير  عند  املــاآلت  واعتبار  واجلــاين,  العقوبة  وبني  واجلرمية, 

ومراعاة الفروق بني اجلرائم واجلناة.
و�ضلى اهلل على نبينّنا حممٍد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

مّت يف 1431/3/26هـ الريا�س.


