
بحــــــث
ــم ــكَّ محُ
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احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى اآله و�سحبه ومن اهتدى بهداه، 

اأما بعد:

فقد �رشع اهلل عزَّ وجلَّ عقوبات مقدرة لعدد حمدد من اجلرائم لعظم خطرها وتعدي 

مق�سود  يحقق  ما  ليتحروا  للحكام  الأخ��رى  اجلرائم  عقوبات  تقدير  وترك  �رشرها، 

ال�سارع من العقوبة، اإل اأن املالحظ هو كرثة ا�ستخدام ال�سجن والغرامة كعقوبة يف 

من  كثري  كعقوبة يف  واجللد  ال�سجن  وا�ستخدام  معنا -  �سيمر  – كما  الأنظمة  غالب 

الأحكام التعزيرية ال�سادرة عن حماكم اململكة للجرائم غري املن�سو�ش على عقوباتها 

يف الفقه اأو النظام – كما هو مالحظ -، وقد اأ�سحت احلاجة ملحة ملراجعة العقوبات 

التعزيرية ال�سائدة - خا�سة ال�سجن - لعدم حتقيقها يف كثري من الأحيان للهدف من 

مدداً  ت�ستدعي  التي  الب�سيطة  اجلرائم  يف  خا�سة  كثرية  �سلبيات  من  لها  وملا  العقوبة، 

ق�سرية من ال�سجن، والجتاه نحو درا�سة تنويع العقوبات – خا�سة يف اجلرائم الب�سيطة 
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ونظراً  ال�سجن)2).  من  ق�سرية  مدداً  ت�ستوجب  ما  عادة  التي  واملخالفات)1)(  )اجلنح 

لتميز ال�رشيعة الإ�سالمية بنظام عقابي رباين امل�سدر واقعي التطبيق، ولأن هذه البالد 

املباركة قد اأخذت على نف�سها ا�ستمداد كافة نظمها من ال�رشيعة الإ�سالمية فقد اأحببت 

ت�سليط ال�سوء يف هذه الدرا�سة على مدى التنوع يف العقوبات يف ال�رشيعة الإ�سالمية 

وتقريرات الفقهاء، وتتبع تطبيقات وانعكا�سات هذا التنوع يف الأنظمة ال�سعودية �سعياً 

نحو الو�سول لنظام عقابي اأمثل يحقق مق�سود ال�سارع من ت�رشيع العقوبات، واأ�ساأل 

اهلل العون والتوفيق.

)1) يق�ضم رجال القانون اجلرائم باعتبار عقوباتها اإلى جنايات وجنح وخمالفات، فما كان عقوبته الإعدام اأو ال�ضجن الطويل 
ثالث اأو خم�ش �ضنوات – ح�ضب قانون البلد – فاأكرث فهو جناية، وما كان عقوبته احلب�ش من اأ�ضبوع اإلى ثالث �ضنوات، اأو 
غرامة متو�ضطة فهو جنحة، وما كان عقوبته احلب�ش اأقل من اأ�ضبوع اأو الغرامة القليلة فهو خمالفة، علمًا باأنه يختلف احلد 
الأدنى ملدة احلب�ش والغرامة للجنحة واملخالفة من بلد لآخر، بينما مل اأقف على هذا التفريق عند الفقهاء فهم يطلقون 
م�ضطلح اجلناية على كل فعل عدوان على نف�ش اأو مال، واإن كان عرف اأكرثهم جرى على تخ�ضي�ش اجلناية مبا يح�ضل فيه 
وا اجلنايات على الأموال غ�ضبًا ونهبًا و�ضرقة وخيانة واإتالفًا. انظر: مواهب اجلليل ))/277)،  التعدي على الأبدان و�ضمَّ

املغني )443/11)، الت�ضريع اجلنائي )4/2).
)2) ثمة خالف بني املخت�ضني يف علم الإجرام والعقاب يف حد املدة الق�ضرية لل�ضجن فحددها البع�ش بثالثة اأ�ضهر وهو ما اأقرته 
اللجنة الدولية اجلنائية والعقابية يف اجتماعها الذي عقد يف برين عام )194م وحددها اآخرون ب�ضتة اأ�ضهر وهو ما اأخذ به 
غالبية تقارير موؤمترات الأمم املتحدة. انظر: الآثار الجتماعية للحب�ش الق�ضري املدة على املحكوم عليه واأ�ضرته، د. عطية 

مهنا، �ش:9.
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متهيد

من املنا�سب قبل ال�رشوع يف �سلب الدرا�سة تو�سيح اأهم امل�سطلحات الواردة يف 

عنوانها وت�سليط ال�سوء على اأبرز مقا�سد العقوبة باخت�سار �سديد.

املطلب الأول: تعريف العقوبة 

– اأرى اأنه الأن�سب - للعقوبة يف اللغة ويف  �ساأورد باخت�سار �سديد تعريفاً واحداً 

ا�ستعمال الفقهاء ورجال القانون.

نب  �لعقوبة يف �للغة: ا�سم م�سدر من عاقب يعاقب معاقبة وعقاباً، وهي الأخذ بالذَّ

واجلزاء على الفعل ال�سيئ)3).

وعرفها بع�س �لفقهاء باأنها: الأمل الذي يلحق الإن�سان م�ستحقاً على اجلناية)4).

اجلماعة  با�سم  القانون  يقرره  الذي  اجلزاء  باأنها:  �لقانون  رجال  بع�س  وعرفها 

ول�ساحلها �سد من تثبت م�سوؤوليته وا�ستحقاقه للعقاب عن جرمية من اجلرائم التي ن�ش 

عليها القانون))).

املطلب الثاين: تعريف الأنظمة

اأي�ساً  وهو  وغريه،  اللوؤلوؤ  فيه  ينظم  اخليط  اللغة  يف  والنظام  نظام  جمع  الأنظمة 

التتيب والت�ساق والطريقة))).

)3) ل�ضان العرب لبن منظور )3027/34) بت�ضرف ي�ضري.
)4) معجم امل�ضطلحات والألفاظ الفقهية، د. حممود عبداملنعم )2/)2)).

))) فل�ضفة العقوبة يف ال�ضريعة الإ�ضالمية والقانون، د فكري عكاز �ش:12.
))) انظر: املعجم الو�ضيط �ش: 933.
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و�لنظام عند �لقانونيني: جمموعة القواعد العامة املجردة امللزمة)7).

وهي يف اململكة على درجات ياأتي يف اأعالها النظام الأ�سا�سي للحكم، ثم الأنظمة 

املناطق)8)،  الوزراء ونظام  ال�سورى ونظام جمل�ش  الأخرى كنظام جمل�ش  الأ�سا�سية 

ثم الأنظمة العادية الأخرى، التي ميكن تعريفها باأنها القواعد العامة امللزمة ال�سادرة من 

ال�سلطة التنظيمية)9)، وهذه الأخرية هي حمل هذه الدرا�سة)10).

املطلب الثالث: مقا�شد العقوبة 

ويتو�سل  اجلرمية،  املجتمع من  النظام وحماية  للعقوبة هو حفظ  العام  املق�سد  اإن 

لذلك من خالل اأهداف تو�سل للمق�سد العام ميكن تلخي�سها يف الآتي: 

الأمل  تكرار  معاودة اجلرمية خوفاً من  املذنب عن  تردع  فهي  والعام  اخلا�ش  الردع 

الذي حلقه جّراء جرميته الأولى، كما اأنها تنذر غريه بامل�سري الذي ينتظرهم حال فعل 

اجلرمية. وكما قال اأهل العلم: العقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعده)11(، اأي العلم 

ب�رشعيتها مينع الإقدام على الفعل واإيقاعها بعده مينع من العود اإليه، ولهذا جاء الأمر 

)7) ال�ضلطة التنظيمية يف اململكة، د. حممد بن عبداهلل املرزوقي �ش:83. 
)8) هذه الأنظمة �ضاركت النظام الأ�ضا�ضي للحكم يف طريقة الإعداد – من خالل جلنة خا�ضة – وطريقة اعتماده – اأمر ملكي 

ولي�ش مر�ضوما ملكيا – واإن اختلفت عنه يف اقت�ضارها على مو�ضوعات معينة. 
)9) انظر: ال�ضلطة التنظيمية يف اململكة �ش: 84 – )8.

)10) مما جتدر الإ�ضارة اإليه اأنه جرى العمل يف اململكة على ال�ضتعا�ضة عن مفردة )قانون) الدارجة يف كثري من الدول العربية 
مبفردة )نظام) ولي�ش مرد ذلك لوجود حمظور �ضرعي اأو لغوي يف ا�ضتعمال مفردة القانون – فقد وردت يف العديد من 
يف  ا�ضتعماله  بدايات  يف  امل�ضطلح  بهذا  اقرتن  ملا  فعل  ردة  هو  ما  بقدر   - املتقدمة  واللغوية  الفقهية  الإ�ضالمية  املدونات 
العديد من الدول العربية والإ�ضالمية من اإحالل القوانني الو�ضعية املخالفة لل�ضريعة وامل�ضتمدة من الغرب حمل ال�ضريعة 
اإن امل�ضرع على  الإ�ضالمية، كما جرى ال�ضتعا�ضة عن م�ضطلح ال�ضلطة الت�ضريعية بال�ضلطة التنظيمية لإيهام الأول حيث 

الإطالق هو اهلل عز وجل.
)11) تبيني احلقائق �ضرح كنز الدقائق للزيلعي ))/4)1).
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بتنفيذ بع�ش العقوبات احلديَّة علناً قال تعالى: ژڄڄڄڄڃژ )12( 

اأكرب يف جرائم احلدود والق�سا�ش واجلرائم  العقوبات ب�سكل  النوع من  ويت�سح هذا 

الكبرية. 

تقومي وا�ست�سالح اجلاين وم�ساعدته يف التخل�ش من ال�سلوك املنحرف، وقد اأ�سار 

لهذا الفقيه ابن فرحون يف تعريفه للتعزير باأنه تاأديب ا�ست�سالح وزجر على ذنوب مل 

ت�رشع فيها حدود ول كفارات)13(. وهذا مما ينبغي مراعاته يف اجلنايات التي ل تدل 

له  لي�ش  اأو  ال�سن  حدث  اجلاين  كون  حال  اأو  الب�سيطة  كاجلنايات  اإجرامية  نزعة  على 

�سوابق.

حتقيق العدالة يف املجتمع بالنت�ساف للمظلوم وجمازاة املعتدي، وحتقيق الطماأنينة 

يف املجتمع ب�سيادة العدل.

العقابية  النظم  الكثري من  تتفق مع  الإ�سالمي واإن كانت  الفقه  العقوبة يف  وفل�سفة 

من  كثري  عن  تيزاً  الإ�سالمي  العقوبات  لنظام  اأن  اإل  اأهدافها  من  كثري  يف  الو�سعية 

الأنظمة العقابية الو�سعية يتجلى يف الآتي: 

من  عدداً  ال�رشيفة  النبوية  وال�سنَّة  الكرمي  القراآن  ت�سمن  فقد  امل�سدر  ربانية   -  1  

العقوبات املحددة جلرائم معينة تتفق يف م�سا�سها بكيان املجتمع وتاأثريها املبا�رش 

على ال�رشورات اخلم�ش التي جاءت ال�رشيعة بحفظها وهي: الدين والعر�ش 

والنف�ش واملال والعقل، فو�سعت ال�رشيعة لهذه اجلرائم عقوبات حمددة لي�ش 

للقا�سي ول لغريه احلق يف الزيادة عليها اأو اإنقا�سها اأو ا�ستبدالها بغريها، وهذا 
)12) النور: 2.

)13) تب�ضرة احلكام )218/2).
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نابع من النظرية الإ�سالمية القائمة على مبداأ العبودية هلل والإميان التام باأن من 

خلق اخللق هو اأدرى مبا ي�سلحهم.

2- اأن للعقوبة يف ال�رشيعة الإ�سالمية مق�سداً اأخروياً يتمثل يف تطهري اجلاين بتكفري 

اإذا �ساحبته التوبة من الذنب، فقد قال �سلى اهلل  الذنب املتتب على اجلناية 

عيه و�سلم: “تبايعوين على اأن ل ت�رشكوا باهلل �سيئاً ول ت�رشقوا، ول تزنوا، ول 

تقتلوا اأولدكم، ول تاأتوا ببهتان تفتونه بني اأيديكم واأرجلكم، ول تع�سوا يف 

معروف، فمن وّفى منكم فاأجره على اهلل، ومن اأ�ساب من ذلك �سيئاً فعوقب 

يف الدنيا فهو كفارة له، ومن اأ�ساب من ذلك �سيئاً ف�سته اهلل، فاأمره اإلى اهلل اإن 

�ساء عاقبه واإن �ساء عفا عنه”)14).

3- اأن نظام العقوبات يف الإ�سالم جمع بني مبداأ حماية اجلماعة، والعناية ب�سخ�ش 

املجرم ب�سكل متوازن فنظام العقوبات الإ�سالمي اأخذ مببداأ حماية اجلماعة على 

اإطالقه وراعى توافره يف كل العقوبات املقررة على اجلرائم فكل عقوبة يجب 

اأن تكون بالقدر الذي يكفي لتاأديب املجرم على جرميته تاأديباً مينعه من العودة 

اإليها ويكفي لزجر غريه عن التفكري يف مثلها ولو اأدى ذلك ل�ستئ�سال املجرم 

اأو حب�سه حتى املوت كما يف اجلرائم الكربى - وهي قليلة وحمدودة – وما عدا 

ذلك من اجلرائم ينظر يف عقوبته اإلى �سخ�سية املجرم وظروفه و�سريته فتكون 

حمل تقدير القا�سي عند احلكم بالعقوبة.

)14) رواه البخاري كتاب الأحكام، باب بيعة الن�ضاء، برقم )7213).مما جتدر الإ�ضارة اإليه يف بداية البحث اأنني اعتمدت يف 
ت�ضمية الكتب والأبواب وترقيم اأحاديث الكتب ال�ضتة على ما جاء يف مو�ضوعة احلديث ال�ضريف )الكتب ال�ضتة) دار ال�ضالم 

للن�ضر باإ�ضراف ال�ضيخ �ضالح بن عبدالعزيز اآل ال�ضيخ.
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املبحث الأول
تنوع العقوبات يف ال�سريعة الإ�سالمية 

يتميز نظام العقوبات يف ال�رشيعة الإ�سالمية باملرونة والواقعية ويربز ذلك جلياً من 

لتتنا�سب ونوع اجلرمية وحال املجرم وميكن تق�سيم  خالل تنوع العقوبات كماً ونوعاً 

العقوبات يف الفقه الإ�سالمي بعدة اعتبارات على النحو الآتي))1): 

تنق�صم �لعقوبات باعتبار تقديرها �ل�صرعي �إلى: 

1- عقوبات مقدرة �رشعاً فال ميلك اأحد تبديلها اأو الزيادة والنق�سان فيها، �سواء كان هذا 

التقدير وارداً يف الكتاب اأو ال�سنَّة، و�سواء تعلقت بحق اهلل اأو الآدمي مالية كانت اأو 

بدنية.

الطريق  وقطع  وال��ردة  والقذف  اخلمر  و�رشب  والزنا  ال�رشقة  عقوبة  اأمثلتها  ومن   

والبغي. وهي ما ا�سطلح على ت�سميتها )احلدود(، ومن اأمثلتها اأي�ساً: الكفارات 

ككفارة القتل اخلطاأ وفعل �سيء من حمظورات الإحرام وكفارة اليمني، ومن 

اأمثلتها اأي�ساً الديات والأرو�ش املقدرة كدية قتل اخلطاأ و�سبه العمد، ودية اإتالف 

ع�سو اأو منفعة.

2- عقوبات غري مقدرة �رشعاً، وهي العقوبات التي مل يرد ن�ش �رشعي يحدد نوعها 

ال�رشعي  املق�سود  يحقق  مبا  احلكام  ذلك لجتهاد  ال�سارع  ترك  واإمنا  قدرها  اأو 

من العقوبة ومبا يتنا�سب مع نوع اجلناية وحال اجلاين والظروف املحيطة وهي 

))1) انظر: الت�ضريع اجلنائي الإ�ضالمي )32/1)-34)) بت�ضرف.
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ول  فيها  حد  ل  مع�سية  كل  ت�سمل  اإذ  الإ�سالمي؛  العقوبات  نظام  يف  الغالب 

كفارة وتتدرج من اللوم والتوبيخ لت�سل للقتل.

كما ميكن تق�صيم �لعقوبات باعتبار �إمكانية �لعفو عنها �إلى: 

1- عقوبات ل ميكن العفو عنها بحال وهي العقوبات التي ل ميلك اأحد من الأفراد 

اأو ال�سلطات العفو عنها اأو اإ�سقاطها متى ثبتت ب�رشوطها ال�رشعية. وتتتب يف 

عقوبات  وهي  اأمنه  على  وتوؤثِّر  املجتمع  �رشوريات  ت�ش  جرائم  على  الغالب 

احلدود التي مرت الإ�سارة اإليها))1). 

2- عقوبات ت�سقط بعفو املجني عليه وهي العقوبات التي ميلك املجني عليه اأو وليه 

- حال وفاة املجني عليه - اأن ي�سقطها، وهي واإن كانت ت�ش كيان املجتمع اإّل 

العقوبة مقدرة كعقوبة  اأكرب، وقد تكون هذه  تعلقها ب�سخ�ش املجني عليه  اأن 

املحكوم  التعزيرية  كالعقوبات  مقدرة  غري  اأو  الدية  اأو  الق�سا�ش  اأو  القذف 

يوجب  ل  مبا  والعتداء  وال�ستم  الزنا  بغري  القذف  كعقوبة  الأف��راد  حلق  بها 

الق�سا�ش)17).

3- عقوبات ت�سقط بعفو ويل الأمر وهي العقوبات التي يجوز لويل الأمر – احلاكم 

اإن ت�رشف الإمام  اإذ  اإذا راأى امل�سلحة يف ذلك؛  اأو من فو�سه العفو عنها   –
منوط بامل�شلحة)18). وذلك ي�سمل كافة العقوبات التعزيرية املحكوم بها مل�سلحة 

املجتمع)19).
))1) با�ضتثناء حد القذف فاإنه ي�ضقط بعفو املقذوف عن القاذف انظر الرو�ش املربع )332/7).

)17) مع مالحظة اأن عفو املجني عليه اأو وليه ل يوؤثر على حق اجلماعة يف تاأديب اجلاين وتقوميه.
)18) انظر الفوائد اجلنية للفاداين )123/2).

)19) مع مالحظة اأن عفو ويل الأمر ل يوؤثر على حق املجني عليه يف املطالبة مبعاقبة اجلاين حلقه اخلا�ش.
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كما ميكن تق�صيم �لعقوبات باعتبار حملها �إلى: 

ال�سارق  يد  وقطع  كالقتل  الإن�سان  ج�سم  على  تقع  التي  وهي  بدنية  عقوبات   -1

واجللد واحلب�ش.

2- عقوبات مالية وهي التي تقع على مال اجلاين كالدية والكفارات املالية كاإطعام 

امل�ساكني اأو ك�سوتهم وحترير الرقبة، وكالغرامة وامل�سادرة والإتالف املايل.

3- عقوبات معنوية )نف�سية( وهي العقوبات التي ل تقع على ج�سم الإن�سان اأو ماله 

ومن اأمثلتها اللوم والتوبيخ والت�سهري.

كما ميكن تق�صيم �لعقوبات باعتبار �لر�بطة �لقائمة بينها �إلى: 

1- عقوبات اأ�سلية وهي العقوبات املقررة اأ�ساًل للجرمية كالق�سا�ش للقتل والرجم 

لزنا الثيب والقطع لل�رشقة.

تطبيق  امتنع  اإذا  اأ�سلية  عقوبة  حمل  حتل  التي  العقوبات  وهي  بدلية  عقوبات   -2

العقوبة الأ�سلية ل�سبب �رشعي ومثالها الدية بدل الق�سا�ش والتعزير اإذا ُدِرئ 

احلد اأو امتنع الق�سا�ش)20).

3- عقوبات تبعية وهي العقوبات التي تلحق اجلاين بناء على احلكم بالعقوبة الأ�سلية 

املرياث)21)،  من  القاتل  حرمان  مثالها  التبعية،  بالعقوبة  للحكم  احلاجة  ودون 

وعدم اأهلية القاذف لل�سهادة)22).

)20) العقوبات البدلية هي عقوبات اأ�ضلية قبل اأن تكون بدلية واإمنا تعترب بدًل ملا هو اأ�ضد منها اإذا امتنع تطبيق العقوبة الأ�ضد، 
فالدية عقوبة اأ�ضلية يف القتل اخلطاأ و�ضبه العمد لكنها بدلية بالن�ضبة للق�ضا�ش، والتعزير عقوبة اأ�ضلية يف جرائم التعازير 

لكن يحكم به بدًل من الق�ضا�ش اأو احلد اإذا امتنع الق�ضا�ش اأو احلد ل�ضبب �ضرعي.
)21) فاحلرمان يرتتب على احلكم على القاتل بعقوبة القتل ول ي�سرتط فيه �سدور حكم باحلرمان.

)22) عدم الأهلية لل�سهادة ل ي�سرتط اأن ي�سدر به حكم واإمنا يكفي �سدور احلكم بعقوبة القذف.
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بالعقوبة  احلكم  على  بناء  اجلاين  تلحق  التي  العقوبات  وهي  تكميلية  عقوبات   -4

�الأ�شلية ب�رشط �أن يحكم بالعقوبة �لتكميلية، ومثالها تعليق يد �ل�شارق يف رقبته 

بعد قطعها.

كما ميكن تق�صيم �لعقوبات باعتبار ج�صامة �جلناية وتاأثريها على �لفرد و�ملجتمع 

�إلى)23): 

1- عقوبات احلدود.

2- عقوبات الق�سا�ش والدية.

3- عقوبات التعزيرات.

الكفارات.

التق�سيم  التف�سيل ل�سيوع هذا  – ب�سيء من  – بهذا العتبار  و�ساأتناول العقوبات 

عند الفقهاء.

املطلب الأول: احلدود 

وهي عقوبات مقدرة �رشعا يف مع�سية لتمنع الوقوع يف مثلها)24).

.(2(( وعّرفها البع�ش باأنها عقوبات مقدرة وجبت حقاً هلل عزَّ وجلَّ

)23) انتقد بع�ش الباحثني املعا�ضرين ن�ضبة هذا التق�ضيم لعتبار ج�ضامة اجلناية وتاأثريها على الفرد واملجتمع، وعد ذلك مت�ضيًا 
مع ما درج عليه فقهاء القانون اجلنائي من تق�ضيم اجلرائم اإلى جنايات وجنح وخمالفات تبعًا جل�ضامة العقوبة املقدرة 
لكل منها، لأن جعل ج�ضامة العقوبة هو املعيار لتق�ضيم اجلرائم يف ال�ضريعة اإلى حدود وق�ضا�ش وتعزير حمل نظر بدللة اأن 
بع�ش اجلرائم التعزيرية كالتج�ض�ش للكفار وتهريب املخدرات اأ�ضد ج�ضامة من �ضرب امل�ضكر والقذف وعقوباتها اأ�ضد من 

حد �ضرب امل�ضكر اأو القذف اأو زنى غري البكر، واملو�ضوع يحتاج ملزيد تاأمل ودرا�ضة.
)24) الرو�ش املربع للبهوتي )300/7).
))2) اأني�ش الفقهاء للقونوي �ش: 173.
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وهذه �لعقوبات تتميز باأمور منها: 

اأو  – وهي لزمة ل تقبل العفو  – كما �سيمر  اأنها عقوبات مقدرة بن�ش ال�سارع   �1

النق�سان فيها اأو الزيادة عليها اأو ا�ستبدالها. 

مراعاة  دون  اإقامته،  احلد وجبت  ثبت  فمتى  اجلاين  �سخ�سية  فيها  يراعى  اأنه ل   -2

للمكانة الجتماعية ونحوها، ولهذا غ�سب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حني 

جاء من ي�سفع يف امراأة من قري�ش �رشقت فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: “اأت�سفع 

يف حد من حدود اهلل” ثم قام وخطب يف النا�ش قائاًل: “اأيها النا�ش اإمنا اأهلك 

الذين قبلكم اأنهم كانوا اإذا �رشق فيهم ال�رشيف تركوه واإذا �رشق فيهم ال�سعيف 

اأقاموا عليه احلد، واأمي اهلل لو اأن فاطمة بنت حممد �رشقت لقطعت يدها”))2).

الردع  اأبلغ يف  – ولعل مرد ذلك لكونها  بدنية - كما �سيمر معنا  اأنها عقوبات   -3

والزجر.

4-اأنها ل تقام اإل على املكلفني فال يقام احلد على ال�سغري واملجنون.

ُيَت�سدد يف اإثبات ُموجبها فال بد من توافر عدد حمدد من ال�سهود ي�سل اإلى اأربعة 

يف بع�سها كالزنا ول تثبت اإل ب�سهادة الرجال العدول، وتدراأ بال�سبهة ويقبل الرجوع 

عن الإقرار فيها عند اجلمهور.

وجتب يف �صبع جر�ئم)27) هي: 

))2) رواه البخاري كتاب احلدود، باب كراهة ال�ضفاعة يف احلد اإذا رفع اإلى ال�ضلطان، برقم )788)) وم�ضلم كتاب احلدود، باب 
قطع ال�ضارق ال�ضريف وغريه والنهي عن ال�ضفاعة يف احلدود، برقم )4410).

)27) هذا الوجوب اإمنا يثبت بتوفر عدد من ال�سروط بع�سها حمل اتفاق والآخر حمل خالف كما اأن حد بع�ض هذه اجلرائم حمل 
خالف اأي�ضًا ولي�ش هذا حمل ب�ضطه.
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الزنا وعقوبته الرجم اإن كان الزاين حم�سناً)28)، واجللد مئة جلدة وتغريب عام اإن 

كان الزاين غري حم�سن.

اهلل  �سلى  ولقوله  الآية،   (29(
ژڀڀڀٺٺٺٺٿژ  تعالى:  قال 

عليه و�سلم: »البكر بالبكر جلد مائة ونفي �سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم »)30).

�لقذف وهو �لرمي بالزنا �أو �للو�ط وعقوبته �جللد ثمانني جلدة. قال تعالى: ژڑ

ڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱں
ںژ)31).

�رشب امل�سكر وعقوبته اجللد ثمانني جلدة)32). فعن اأن�ش بن مالك ر�سي اهلل عنه اأن 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأتي برجل �رشب اخلمر فجلده بجريدتني كنحو اأربعني. قال 

وفعله اأبو بكر فلما كان عمر ا�ست�سار النا�ش فقال عبدالرحمن بن عوف: اأخف احلدود 

ثمانني فاأمر به عمر«)33). 

ال�رشقة وهي اأخذ املال املحرز على وجه الختفاء وعقوبتها قطع يد ال�سارق اليمنى 

من مف�سل الكف. قال تعالى: ژٺٺٺٿٿٿٿ

ٹٹٹژ)34).
احلرابة اأو قطع الطريق وهي التعر�ش للنا�ش بال�سالح لغر�ش اأخذ املال اأو القتل اأو 

)28) وهو من �سبق له وطء يف نكاح �سحيح.
)29) النور: 2 

)30) رواه م�ضلم كتاب احلدود، باب حد الزنى برقم )4414).
)31) النور: 4

)32) هذا مذهب اجلمهور ويرى ال�ضافعي اأن حد �ضرب امل�ضكر اأربعني جلدة، مغني املحتاج )189/4).
برقم  والنعال  باجلريد  ال�ضرب  وباب   ((773( برقم  اخلمر  �ضارب  �ضرب  يف  جاء  ما  باب  احلدود  كتاب  البخاري  رواه   (33(

))77))، وم�ضلم كتاب احلدود باب حد اخلمر برقم )2)44).
)34) املائدة: 38.
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التهيب، وعقوبتها تتنوع بني القتل، والقتل مع ال�سلب، وقطع اليد اليمنى والرجل 

الي�رشى دفعة واحدة والنفي، على تف�سيل بني الفقهاء يف كيفية تطبيق هذا احلد. قال 

تعالى: ژچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ

.(3((
ڈڈژژڑڑککککگژ 

قال �سلى اهلل عليه  القتل.  اعتناقه وعقوبتها  بعد  الإ�سالمي  الدين  ترك  الردة وهي 

و�سلم: “من بدل دينه فاقتلوه”))3).

البغي وهو خروج من لهم قوة ومنعة على الإمام ال�رشعي بتاأويل، وعقوبته القتل. قال 

ژڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀ تعالى: 

)37)، وقال �سلى اهلل عليه و�سلم: »من اأتاكم واأمركم 
ہہہہھھھھژ 

جميع على رجل واحد يريد اأن ي�سق ع�ساكم اأو يفرق جماعتكم فاقتلوه«)38).

املطلب الثاين: الق�شا�ص والدية

فالق�سا�ش هو معاقبة اجلاين على جرمية القتل اأو القطع اأو اجلرح عمداً مبثلها)39).

كالقطع  دونها  ما  اأو  بالقتل  النف�ش  العمد على  العتداء  العقوبة هو  واأ�سباب هذه 

واجلرح واإذهاب املنفعة.

اإلى  ژڈژژڑڑکککژ  تعالى  قوله  فيها  والأ�سل 
))3) املائدة: 33.

))3) رواه البخاري، كتاب اجلهاد باب ل يعذب بعذاب اهلل برقم )3017)، كتاب العت�ضام باب قول اهلل تعالى: ژ ں ں 
ڻژ.

)37) احلجرات: 9.
)38) رواه م�ضلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق اأمر امل�ضلمني وهو جمتمع برقم 4798

)39) املدخل للفقه الإ�ضالمي د. م�ضطفى الزرقا )23/2)).
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تعالى:  وقوله   (40(
ژڭڭڭۇۇۆۆۈژ  قوله: 

ژےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆ

ۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېى
ىائائەئەئوئوئژ)41).

ومن ال�سنَّة قول النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم: »من قتل له قتيل فاأهله بني خريتني: اإن 

اأحبوا قتلوا واإن اأحبوا اخذوا الدية«)42)، وما رواه اأن�ش - ر�سي اهلل تعالى عنه - اأن 

فاأبوا،  العفو  الأر�ش، وطلبوا  فطلبوا  ثنية جارية،  اأن�ش ك�رشت  بن  الن�رش  بنت  الّربّيع 

فاأتوا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فاأمرهم بالق�سا�ش فقام اأن�ش بن الن�رش فقال: اأتك�رش 

ثنية الّربّيع يا ر�سول اهلل؟، ل والذي بعثك باحلّق ل تك�رش ثنيتها. فقال: »يا اأن�ش كتاُب 

اهلل الق�سا�ش« فر�سي القوم وعفوا. فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن من عباد اهلل 

من لو اأق�سم على اهلل لأبره«)43). والأحاديث يف هذا الباب كثرية.

وعقوبة الق�سا�ش تتميز بالآتي: 

1- اأنها تخت�ش باجلنايات املرتكبة عمداً.

2-اأنها عقوبة بدنية حتقق العدل والردع.

ژڳڱڱڱڱں اأو وليه حق العفو عنها قال تعالى:  3-اأن للمجني عليه 

وهو  مقابل  بال  العفو  يكون  وق��د   ،(44(
ںڻڻڻڻژ 

)40) البقرة: 178، 179.
)41) املائدة: )4.

)42) رواه البخاري باب العلم من كتاب العلم �ضحيح البخاري 39/1
)43) رواه البخاري كتاب ال�ضلح، باب ال�ضلح يف الدية، برقم )2703) وم�ضلم كتاب الق�ضامة، باب اإثبات الق�ضا�ش يف الأ�ضنان 

وما يف معناها برقم )4374).
)44) البقرة: 178.
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الأف�سل وقد يكون اإلى مقابل هو الدية اأو ما ي�سطلح عليه الطرفان، علماً باأن 

�لتعزيرية  بالعقوبة  �جلاين  معاقبة  من  مينع  ال  بالعفو  �لق�شا�س  عقوبة  �شقوط 

املنا�سبة حفظاً حلق املجتمع يف الأمن وال�ستقرار.

ومما جتدر �الإ�شارة �إليه �أن وجوب هذه �لعقوبة يتوقف على حتقق عدة �رشوط �شو�ء 

يف اجلاين كالتكليف والختيار اأو املجني عليه كع�سمة دمه واأن ل يكون فرعاً للجاين، 

اأو يف كليهما كالتكافوؤ يف بع�ش الأو�ساف، اأو يف اجلناية كاأن تكون عمداً عدواناً. كما 

�أولياء  ه مكلفاً، و�تفاق  ُم�شَتِحقُّ �أن يكون  له من �رشوط هي  بد  با�شتيفائها ال  �أن �حلكم 

الدم- حال القتل- على طلب ا�ستيفائه واإمكانية ال�ستيفاء من اجلاين دون حيف))4)، 

وا�ستواء الطرفني املجني عليه واملقت�ش منه يف �سحة وكمال الع�سو حمل الق�سا�ش. 

وللفقهاء �ختلف وتف�شيل يف هذه �ل�رشوط لي�س هذ� حمل ب�شطه.

�أما �لدية: فهي �ملال �لو�جب بجناية على �حلر يف نف�س �أو فيما دونها))4).

وهذا املال قد يكون مقابل التعدي على النف�ش بالقتل اأو مبا دونها كالقطع واجلرح 

وي�سمى الأر�ش، وقد يكون مقدراً من ال�سارع وت�سمى الدية املقدرة، وقد يكون غري 

مقدٍر �رشعاً واإمنا ترك تقديره للحاكم وي�سمى حكومة العدل)47).

والأ�سل فيها قوله تعالى: ژڀڀڀڀٺٺٺٺٿ

ٿٿژ)48)، ومن ال�سنَّة ما رواه اأبو بكر بن حمّمد بن عمرو بن حزٍم عن اأبيه عن 

))4) كالتعدي على غري اجلاين يف القتل فال تقتل احلامل مثاًل حتى ت�ضع حملها اأو عدم التحقق من اإمكانية املماثلة يف اجلناية 
على ما دون النف�ش.

))4) فتح الوهاب �ضرح منهج الطالب لزكريا الأن�ضاري )137/2) بت�ضرف ي�ضري.
)47) احلكومة: هي مال يجب بجناية على حر ل مقدر فيها �سرعا ب�سروط معينة. 

)48) الن�ضاء: 92.



177
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

جّده »اأّن ر�سول اهلّل �سلى اهلل عليه و�سلم كتب اإلى اأهل اليمن كتابًا فيه الفرائ�ش وال�ّسنن 

والّديات وفيه اأّن من اعتبط موؤمناً قتاًل عن بّينٍة فاإّنه قود اإّل اأن ير�سى اأولياء املقتول، 

واأّن يف الّنف�ش الّدية مائًة من الإبل، ويف الأنف اإذا اأوعب جدعه الّدية، ويف الّل�سان 

لب الّدية،  الّدية، ويف ال�ّسفتني الّدية، ويف البي�ستني الّدية، ويف الّذكر الّدية، ويف ال�سّ

ويف العينني الّدية، ويف الّرجل الواحدة ن�سف الّدية، ويف املاأمومة ثلث الّدية، ويف 

اجلائفة ثلث الّدية، ويف املنّقلة خم�ش ع�رشة من الإبل، ويف كّل اإ�سبٍع من اأ�سابع اليد 

والّرجل ع�رش من الإبل، ويف ال�ّسّن خم�ش من الإبل، ويف املو�سحة خم�ش من الإبل، 
واأّن الّرجل يقتل باملراأة، وعلى اأهل الّذهب األف ديناٍر«.)49)

العلماء  ا�ستنبط  الإطالة  نذكره خ�سية  مما مل  واأحاديث وغريها  اآيات  تقدم من  ومما 

الآتي فيما يخ�ش دية النف�ش: 

دية الرجل املسلم مائة من اإلبل أو ما يعادهلا)0)).
 دية املرأة املسلمة على النصف من دية الرجل عند مجاهري الفقهاء)1)). لقوله 

صلى اهلل عليه وسلم »دية املرأة على النصف من دية الرجل »)2)).
 دية اجلنني عشر دية أمه)3)).

برقم  له،  الناقلني  واختالف  العقول  بن حزم يف  ذكر حديث عمرو  باب  والديات،،  والقود  الق�ضامة  كتاب  الن�ضائي،  رواه   (49(
)7)48) واأخرجه الإمام مالك يف باب ذكر العقول من كتاب العقول املوطاأ 193/2. 

)0)) انظر اللباب يف �ضرح الكتاب )2/3)1)، التاج والإكليل ملخت�ضر خليل ))/))2)، مغني املحتاج )2/4))، الرو�ش املربع 
)240/7) وجماهريهم اأن الإبل هي الأ�ضل يف تقدير الدية.

)1)) انظر اللباب يف �ضرح الكتاب )4/3)1)، التاج والإكليل ملخت�ضر خليل ))/7)2)، مغني املحتاج )4/)))، الرو�ش املربع 
(24(/7(

)2)) رواه البيهقي يف �ضننه باب ماجاء يف دية املراأة برقم )9)0)1) )8/)9).
)3)) انظر اللباب يف �ضرح الكتاب )170/3)، التاج والإكليل ملخت�ضر خليل ))/7)2)، مغني املحتاج )4/)))، الرو�ش املربع 

(249/7(
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اأو غري  كانت  مقدرة  النف�ش  دون  ما  لدية  ال�سوابط  من  عدداً  العلماء  ا�ستنبط  كما 

مقدرة من اأهمها)4)): 

اأتلف ما يف  النف�ش، ومن  اأتلف ما يف الإن�سان منه ع�سو واحد ففيه دية تلك  من 

الإن�سان منه اأع�ساء متعددة من جن�ش واحد فتجب بجميعها دية واحدة ويف الواحد 

منها بح�سته.

يجب يف ذهاب بع�ش منفعة معلومة بقدر الذاهب منها اإن ُعلم.

تفا�سل املنافع يف الأع�ساء املتجان�سة ل يوجب تفا�سلها يف الديات.

كل نق�ش ل ين�سبط يف منفعة ع�سو ففيه حكومة.

ر له دية نف�ش. َره، ول حكومة ما ل مقدَّ ر مقدَّ ل تبلغ حكومة ماله اأر�ش مقدَّ

والدية عقوبة اأ�سلية للقتل اأو ما دونه اإذا كان �سبه عمد اأو خطاأ، وهي عقوبة بديلة 

عن الق�سا�ش عند امتناع وجوبه اأو العفو عنه. 

وليه  اأو  للمجني عليه  تدفع  واأنها  ماليتها  بجامع  التعوي�ش  ت�سبه  واإن كانت  والدية 

املادي  التعوي�ش  معنى  فيها  جنائية  عقوبة  اأنها  الأق��رب  اأن  اإل  طلبه،  على  وتتوقف 

باختالف  ولي�ست تعوي�ساً مادياً خال�ساً بدللة عدم اختالف دية القتل زيادة ونق�ساناً 

�سن املجني عليه ومقدار دخله املادي وعدم اختالف اأر�ش الع�سو الواحد باعتبار مدى 

انتفاع املجني عليه به. 

وتتميز الدية كعقوبة بالآتي: 

- أهنا عقوبة مالية تدفع للمجين عليه أو وليه.

)4)) انظر: بحث دية ما يف جوف الإن�ضان من الأع�ضاء �ش:44-71 بت�ضرف لأحمد اجلعفري مكتبة املعهد العايل لق�ضاء.
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- أن األصل فيها أن تلزم اجلاين حال تعمد اجلناية يف ماله سواء كانت دية 
نفس أو ما دوهنا أما إذا ثبت بالبينة أن موجبها الفعل اخلطأ أو شبه العمد، ومل 

تكن أقّل من الّثلث فتتحمّلها العاقلة)))).
- أن دية النفس وإن كانت مقدرة ال ميلك أحد الزيادة أو النقصان فيها إال 
أهنا ختتلف حبسب توافر القصد اجلنائي وطريقة القتل فتكون مغلظة يف حال كانت 

اجلناية عمدًا أو شبهه وتكون خمففة حال اجلناية اخلطأ.

املطلب الثالث: التعزيرات 

عرفها البع�ش باأنها عقوبات غري مقدرة �رشعاً جتب حقاً هلل اأو لآدمي يف كل مع�سية 

ل حد فيها ول كفارة)))). 

لتقدير  فو�سها  واإمنا  حمدداً  مقداراً  ول  نوعاً  لها  ال�سارع  يحدد  مل  عقوبات  فهي 

احلكام لتطبيق ما يرونه حمققاً للم�سلحة.

وينق�سم الّتعزير اإلى ما هو حّق هلّل، وما هو حّق للعبد. واملراد بالأّول غالباً: ما تعّلق 

به نفع العاّمة، وما يندفع به �رشر عاّم عن الّنا�ش، من غري اخت�سا�ش باأحد، لأّن اإخالء 

اإيجابها على  به، فاقت�ضت احلكمة  فاإيجابها على اجلاين يف ماله يجحف  الآدمينّ كثرية،  ودية  )))) لأن جنايات اخلطاأ تكرث، 
ي مثل  يوؤدنّ العاقلة عند احلنفينّة واملالكينّة فيكون فيما  ل دية اخلطاأ مع  القاتل يف حتمنّ املوا�ضاة. ويدخل  العاقلة على �ضبيل 

افعينّة واحلنابلة. اأحدهم خالفًا لل�ضنّ
)))) بدائع ال�ضنائع للكا�ضاين )3/7))، حا�ضية القليوبي على املنهاج )4/)20)، هذا هو التعريف الأ�ضهر للعقوبات التعزيرية 
واأرى اأنه غري جامع فقد يعزر على غري املع�ضية كما لو كان التعزير للم�ضلحة العامة وحماية النظام العام اأو لفعل املكروه 
واإن مل يكن الفعل يف ذاته مع�ضية من باب ال�ضيا�ضة ال�ضرعية ا�ضتدلًل بفعل عمر ر�ضي اهلل عنه بنفي ن�ضر بن حجاج 
ابن عابدين  انظر حا�ضية  البالغ.  يعزر عليه  اإذا فعال ما  ال�ضبي واملجنون  تعزير  البع�ش  به  واأحلق  الن�ضاء  به  افتتنت  ملا 

)148/3)، مغني املحتاج )192/4)، الت�ضريع اجلنائي الإ�ضالمي )4/1)1).
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نفع عاّم)7)).  الأّمة، وحتقيق  لل�رّشر عن  دفع  الف�ساد واجب م�رشوع، وفيه  البالد من 

ة لأحد الأفراد. وقد يكون الّتعزير خال�ش حّق  ويراد بالّثاين: ما تعّلقت به م�سلحة خا�سّ

الة، واملفطر عمداً يف رم�سان بغري عذر، ومن يح�رش جمل�ش  اهلّل، كتعزير تارك ال�سّ

ال�رّشاب، وقد يكون حلّق اهلّل وللفرد مع غلبة حّق اهلّل، كنحو تقبيل زوجة اآخر وعناقها، 

وقد تكون الغلبة حلّق الفرد، كما يف ال�ّسّب وال�ّستم واملواثبة. 

بّي ي�ستم رجاًل لأّنه غري  وقد قيل بحالت يكون فيها الّتعزير حلّق الفرد وحده، كال�سّ

مكّلف بحقوق اهلّل تعالى فيبقى تعزيره متمّح�ساً حلّق امل�ستوم)8)).

وقد دل على م�رشوعية التعزير الكتاب وال�سنَّة والإجماع.

ژٹٹڤڤ تعالى:  قوله  الكتاب  من  م�رشوعيته  فدليل 

فقد  ڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃژ)9)) 
دلت على م�رشوعية �رشب الزوجات للتاأديب)0))، وهو نوع من اأنواع التعزير. 

واأما م�رشوعية التعزير يف ال�سنة فقد ثبت ذلك بقوله �سلى اهلل عليه و�سلم وفعله 

وفعل خلفائه الرا�سدين ر�سي اهلل عنهم.

قال �شلى �هلل عليه و�شلم: »ال يجلد �أحد فوق ع�رشة �أ�شو�ط �إال يف حد من حدود 

اهلل«)1))، وغريه من الأحاديث والآثار الكثرية التي �ستاأتي لحقاً باإذن اهلل.

)7)) ولهذا اأجاز كثري من اأهل العلم التعزير للم�ضلحة العامة وحماية النظام العام كما �ضبق اأعاله.
)8)) املو�ضوعة الفقهية الكويتية )188/12).

)9)) الن�ضاء: 34.
)0)) �سرب الزوج لزوجته عند الن�سوز له �سروط ن�ض عليها الفقهاء لي�ض هذا حمل تف�سيلها. 

)1)) رواه البخاري كتاب احلدود، باب كم التعزير والأدب، برقم )848)( وم�سلم كتاب احلدود، باب قدر اأ�سواط التعزير، برقم 
)0)44) كما اأخرجه اأبو داود كتاب احلدود باب التعزير برقم )4491) والرتمذي اأبواب احلدود، باب ما جاء يف التعزير 

برقم )3)14)، وابن ماجه كتاب احلدود باب التعزير برقم )01)2).
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واأ�سار  م�رشوعيته)2))،  على  ال�سحابة  اإجماع  الهمام  ابن  نقل  فقد  الإجماع  واأما 

العلماء  اتفق  القيم:  ابن  املنهاج)3))، وقال  ال�رشبيني يف �رشح  لالإجماع عليه اخلطيب 

على اأن التعزير م�رشوع يف كل مع�سية ل حد فيها بح�سب اجلناية ويف العظم وال�سغر 

وبح�سب اجلاين يف ال�رش وعدمه)4)). 

ومبا اأن العقوبة التعزيرية غري مقدرة �رشعاً فاإنها تتنوع يف املقدار واجلن�ش وال�سفة 

ح�سب خطر اجلناية وحال اجلاين واملجني عليه ومالب�سات اجلناية وحال املجتمع واأعرافه 

لتتدرج من اأخف العقوبات كالتوبيخ والتهديد اإلى اأ�سدها وهو القتل، مما يعطي وا�سع 

النظام اأو القا�سي مرونة يف حتديد العقوبة املنا�سبة.قال ابن فرحون: التعزير ل يخت�ش 

�إنهم  �لطرطو�شي:  �إلى �جتهاد �حلاكم، قال  بال�شوط و�ليد و�حلب�س و�إمنا ذلك موكول 

ُيحَب�ش  من  ومنهم  ُي�رَشب  من  فمنهم  جنايته  وقدر  قدره  على  الرجل  يعاملون  كانوا 

فالقاعدة  عمامته)))).  تنزع  من  ومنهم  املحافل  يف  قدميه  على  واقفاً  ُيقام  من  ومنهم 

وا�ست�سالحه وزجر غريه  املجرم  تاأديب  اإلى  توؤدي  اأن كل عقوبة  ال�رشيعة  العامة يف 

وحماية اجلماعة من �رش املجرم واجلرمية هي عقوبة م�رشوعة)))).

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعهد  التعزيرية منذ عهد  للعقوبات  املتتبع  فاإن  ولهذا 

خلفائه الرا�سدين يجد اأنها تتنوع بني العقوبات البدنية واملالية والنف�سية وبع�ش التدابري 

العقابية و�ساأ�سوق �سيئاً منها باإيجاز: 

)2)) انظر فتح القدير ))/112).
)3)) انظر مغني املحتاج )190/4).

)4)) انظر تب�ضرة احلكام )218/2).
)))) تب�ضرة احلكام )219/2).

)))) الت�ضريع اجلنائي )1/)8)).
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الفرع الأول: العقوبات البدنية 

وهي التي تتعلق مبا�رشة ببدن اجلاين)7)) �سواء كانت باإزهاق روحه اأو اإيالمه بدنياً، 

اأو تقييد حريته البدنية، ومنها: 

�ل�صرب:

 فقد روى البخاري عن عبداهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما “اأنهم كانوا ُي�رَشبون على 

عهد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اإذا ا�ستوا طعاماً جزافاً اأن يبيعوه يف مكانهم حتى 

يوؤوه اإلى رحالهم”)8)).

و�سبق اإيراد اآية الن�سوز وحديث “ال يجلد �أحد فوق ع�رشة �أ�شو�ط �إال يف حد من 

حدود اهلل”.
�ل�صجن:)9))

ژٱٻٻٻٻپپپ تعالى:  ق��ال 

ٺٺٺٿٿٿٿٹ پڀڀڀڀٺ

)70)، وجاء عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنه قال »اإذا اأم�سك الرجل الرجل 
ٹژ 

)7)) كونها عقوبة بدنية يف الأ�ضل ل ينفي ما قد ينتج عنها ب�ضكل غري مبا�ضر من اأذًى معنوي اأو مايل.
)8)) رواه البخاري، كتاب احلدود، باب كم التعزير والأدب، برقم )2)8)).

)9)) مل يفرق فقهاء ال�ضريعة بني ال�ضجن واحلب�ش يف الدللة لأنهما مبعنى املنع والتعويق واإن تو�ضع بع�ش الفقهاء – كابن تيمية 
وابن القيم - يف مفهوم ال�ضجن من حب�ش ال�ضخ�ش يف مكان خا�ش معد لذلك اإلى: تعويق ال�ضخ�ش ومنعه من الت�ضرف 
بنف�ضه، بينما فرقت كثري من القوانني، بينهما فيعربون بال�ضجن اإذا كانت مدته طويلة ثالث �ضنوات فاأكرث وباحلب�ش اإذا 
اأحكام  الطرق احلكمية )9/1)2)  الفتاوى ))398/3)،  انظر جمموع  �ضاعة،  وع�ضرين  اأربعة  اإلى  ذلك  دون  املدة  كانت 

ال�ضجن ومعاملة ال�ضجناء يف الإ�ضالم د.ح�ضن اأبو غدة �ش: 40.
)70) الن�ضاء:)1. 
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عليه  اهلل  النبي �سلى  اأم�سك«)71) وربط  الذي  قتل ويحب�ش  الذي  فيقتل  الآخر،  وقتله 

و�سلم ثمامة بن اأثال ب�سارية من �سواري امل�سجد)72)، وحب�ش اخللفاء الرا�سدون واخللفاء 

والق�ساة من بعدهم يف جميع الأع�سار والأم�سار فكان اإجماعاً)73). 

�لنفي )�لتغريب(:

روى  غريه،  اإلى  اجلناية  فيه  حدثت  اأو  فيه  يقيم  الذي  البلد  عن  اجلاين  اإبعاد  وهو 

ابن عبا�ش ر�سي اهلل عنهما قال “لعن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم املخنثني من الرجال 

اهلل  �سلى  النبي  فاأخرج  وقال  بيوتكم،  من  اأخرجوهم  وقال:  الن�ساء  من  واملتجالت 

عليه و�سلم فالناً واأخرج عمر فالناً”)74). ونفى عمر ر�سي اهلل عنه يف �رشب اخلمر اإلى 

خيرب ومن ي�ساأل يف م�سكل القراآن اإلى الب�رشة، ونفى من افتنت به الن�ساء يف املدينة اإلى 

الب�رشة))7).

�ل�صلب حيًا:

وهو ربط ال�سخ�ش بخ�سبة اأو �سجرة ونحوها مدة حمددة. وقد نقل فعله عن النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم، على اأنه يحرم منع امل�سلوب من الطعام اأو ال�رشاب اأو الو�سوء، 

و��شرتط بع�شهم �أن ال تزيد مدته عن ثلثة �أيام))7).

)71) رواه الدارقطني مو�ضول ومر�ضال )140/3) قال ابن حجر: �ضححه ابن القطان ورجاله ثقات اإل اأن البيهقي رجح املر�ضل، 
بلوغ املرام �ش: 3)3.

)72) رواه البخاري يف عدة اأبواب منها كتاب اخل�ضومات، باب الربط واحلب�ش يف احلرم، برقم )2423)، وم�ضلم، كتاب اجلهاد 
وال�ضري، باب ربط الأ�ضري وحب�ضه وجواز املن عليه برقم )89)4).

)73) انظر تب�ضرة احلكام )219/2)، املو�ضوعة الفقهية الكويتية )193/12)، اأحكام ال�ضجن ومعاملة ال�ضجناء يف الإ�ضالم، د 
ح�ضن اأبو غدة �ش:)).

)74) رواه البخاري يف عدة اأبواب منها باب املت�ضبهني بالن�ضاء واملت�ضبهات بالرجال من كتاب اللبا�ش ))/2207).
))7) ال�ضيا�ضة الق�ضائية يف عهد عمر بن اخلطاب �ش:18).

))7) انظر مغني املحتاج )192/4)، ك�ضاف القناع ))/124).
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�لقتل:)77)

ژٱٻٻٻٻپپپپڀڀ تعالى:  قوله  لعموم 

ڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹ
ٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃ

جميع  واأمركم  اأتاكم  “من  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  ولقوله   ،(78(
ڃڃژ 

على رجٍل واحٍد يريد اأن ي�سق ع�ساكم اأو يفرق جماعتكم فاقتلوه)79)«.

الفرع الثاين: العقوبات املالية وهي التي تتعلق بالذمة املالية للمحكوم عليه، وميكن 

تق�شيمها اإلى نوعني: 

�لنوع �لأول: �أخذ �ملال �أو �إتالفه على وجه �لعقوبة:

وبع�ش  املالكية  وبع�ش  احلنفية  بع�ش  املالية  التعزيرات  من  اأنواع  بجواز  قال  وقد 

احلنابلة واختاره ابن تيمية وابن القيم)80).

ومن اأمثلته: 

الغرامة وهي اإلزام املحكوم عليه بدفع مبلغ مايل معني خلزينة الدولة.
اأي�ضا يف موا�ضع خم�ضو�ضة يف مذهب مالك يف امل�ضهور  التعزير بالعقوبات املالية م�ضروع  )77) قال �ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية: 
عنه، ومذهب اأحمد يف موا�ضع بال نزاع عنه، وفى موا�ضع فيها نزاع عنه، وال�ضافعي يف قول، واإن تنازعوا يف تف�ضيل ذلك 
كما دلنّت عليه �ضنة ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأ.هـ، كما قال به جمع من العلماء املعا�ضرين والهيئات العلمية للفتوى 
واللوطي ومهرب  امل�ضلمني،  للكفار على  بالقتل، كالذي يتج�ض�ش  املعاقبة عليها  العامة  يف جرائم خا�ضة تقت�ضي امل�ضلحة 
املخدرات ومن يتكرر منه العود لبع�ش اجلرائم على تف�ضيل لي�ش هنا حمل ب�ضطه، انظر: جمموع الفتاوى )110/28)، 
حا�ضية ابن عابدين )179/3) تب�ضرة احلكام )223/2)، الطرق احلكمية )283/1)، ك�ضاف القناع ))/124) الت�ضريع 

اجلنائي )88/1)).
)78) املائدة: 32.

)79) رواه م�ضلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق اأمر امل�ضلمني وهو جمتمع برقم )4798).
)80) انظر: حا�ضية ابن عابدين )178/3)، ال�ضرح الكبري للدردير )4/))3)، الطرق احلكمية )88/2)).
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فقد اأمر �سلى اهلل عليه و�سلم باإ�سعاف الغرم على �سارق ما ل قطع فيه)81) وعلى كامت 

ال�سالة)82)، وقال يف مانع الزكاة »اإنا اآخذوها و�سطر ماله، عزمة من عزمات ربنا«)83).

املحددة  الغرامة  مببداأ  تاأخذ  مل  اأنها  ال�رشيعة  يف  الغرامة  عقوبة  يف  نلحظه  ومما 

)الب�سيطة( كما عليه كثري من القوانني واإمنا اأخذت مببداأ الغرامة الن�سبية وهي التي يربط 

بينها وبني ال�رشر الفعلي اأو املحتمل للجرمية اأو بينها وبني الفائدة التي حققها اجلاين اأو 

اأراد حتقيقها من وراء ارتكاب اجلرمية.

�مل�صادرة وهي نزع ملكية مال معني من �أمو�ل �ملحكوم عليه ل�صالح �لدولة دون 
مقابل:)84)

روى عوف ابن مالك ر�سي اهلل عنه قال: )قتل رجل من حمري رجاًل من العدو فاأراد 

�سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان والياً عليهم، فاأتى الر�سول عوف ابن مالك فاأخربه 

فقال الر�سول خلالد: )ما منعك اأن تعطيه �سلبه( قال: ا�ستكرثته يا ر�سول اهلل قال: ادفعه 

اإليه، فمر خالد بالرجل فجر ردائه وقال: هل اأجنزت ما ذكرت لك من ر�سول اهلل؟ ف�سمعه 

ه قال » �ضئل ر�ضول اهللنّ �ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم عن التنّمر املعلنّق، فقال:  )81) كما يف حديث عمرو بن �ضعيب عن اأبيه عن جدنّ
من اأ�ضاب منه بفيه من ذي حاجة غري متنّخذ خبنة فال �ضيء عليه، ومن خرج ب�ضيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن 
�ضرق منه �ضيئا بعد اأن يوؤويه اجلرين فبلغ ثمن املجننّ فعليه القطع « رواه واأبو داود كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة برقم 
)1710) ويف كتاب احلدود باب مال قطع فيه، برقم )4390)، والن�ضائي كتاب قطع ال�ضارق، باب الثمر ي�ضرق بعد اأن يوؤويه 
اجلرين برقم )1)49) والرتمذي ابواب البيوع باب ما جاء يف الرخ�ضة يف اأكل الثمرة للمار بها برقم )1289)، وابن ماجه 

ابواب احلدود، باب من �ضرق من احلرز برقم ))9)2)
)82) كما يف حديث اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه اأ النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال » �ضالة الإبل املكتومة غرامتها ومثلها معها »رواه 

اأبو داود كتاب اللقطة باب التعريف باللقطة برقم )1718).
)83) رواه اأحمد ))/2، 4)، واأبوداود كتاب الزكاة باب زكاة ال�ضائمة برقم ))7)1)، والن�ضائي كتاب الزكاة باب عقوبة مانع 
الزكاة برقم ))244) بلفظ » و�ضطر اإبله »، واحلديث خمتلف يف �ضحته لكن قال اأحمد هو عندي �ضالح الإ�ضناد، وقال 

احلاكم �ضحيح الإ�ضناد ومل يخرجاه، و�ضححه ابن حبان، انظر املحرر يف احلديث �ش: 212.
اأو اإخراجًا عن ملكه بالبيع. انظر  اإتالفًا  اأو  اأخذًا  )84) البع�ش يو�ضع معنى امل�ضادرة لي�ضمل ال�ضتيالء على مال املحكوم عليه 

املو�ضوعة الفقهية الكويتية )3/37)3).
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ر�سول اهلل فا�ستغ�سب فقال ل تعطه يا خالد، هل اأنتم تاركو يل اأمرائي... احلديث())8) 

وهذا نوع من امل�سادرة كعقوبة تعزيرية على الإ�ساءة للوايل. وقد كان عمر ر�سي اهلل 
عنه يحا�سب ولته وي�ساطرهم اأموالهم التي منت ب�سبب وجاهة الولية))8)

منه  مطلوبة  منفعة  به  منتفعًا  يكون  �أن  من  �ل�صيء  �إخ��ر�ج  وهو  �لإت��الف 
عادة:)87)

قال �سلى اهلل عليه و�سلم “اأثقل �سالة على املنافقني: �سالة الع�ساء و�سالة الفجر، 

اآمر  اآمر بال�سالة فُتقام، ثم  اأن  ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت 

رجال فيُ�سلي بالنا�ش، ثم اأنطلق معي برجال معهم حزم من حطب اإلى قوم ل ي�سهدون 

ال�سالة فاأحرق عليهم بيوتهم بالنار”)88). قال ابن تيمية: )ومثل اأْمره ِبك�رْش ِدنان اخلمر 

و�سّق ُظروفه، ومثل اأمره عبد اهلل بن عمر ِبَحْرق الثوبني املع�سفرين، وقال له: اأْغ�ِسْلُهما؟ 

قال: ل، بل اأحرقهما.. وِمْثل اأْمر عمر بن اخلطاب وعلى بن اأبى طالب بتحريق املكان 

الذي يباع فيه اخلمر ومثل حتريق عثمان بن عفان امل�ساحف املخالفة لالإمام، وحتريق 

عمر بن اخلطاب لُكتب الأوائل، واأْمره بتحريق ق�رش �سعد بن اأبى وقا�ش الذي بناه ملا 

اأراد اأن يحتجب عن النا�ش، فاأر�سل حممد بن م�سلمة واأمره اأن ُيَحّرقه عليه، فذهب 

ونظائرها  بذلك،  العلم  اأهل  عند  معروفة  �سحيحة  كلها  الق�سايا  وهذه  عليه،  َفَحّرقه 

))8) رواه م�ضلم كتاب اجلهاد وال�ضري باب ا�ضتحقاق القاتل �ضلب القتيل برقم )70)4).
))8) انظر تب�ضرة احلكام )220/2)، الطرق احلكمية )41/1).

)87) بدائع ال�ضنائع للكا�ضاين )243/7).
)88)) رواه البخاري كتاب الأذان، باب ف�ضل �ضالة الع�ضاء يف اجلماعة، برقم )7))) وم�ضلم، كتاب ال�ضالة، باب ف�ضل �ضالة 

اجلماعة، وبيان الت�ضديد يف التخلف عنها واأنها فر�ش كفاية، برقم 1482 واللفظ له.
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ناعات،  متعددة()89)، ومنه ما يراه بع�ش الفقهاء من جواز اإتالف املغ�سو�سات يف ال�سّ

كالّثياب رديئة الّن�سج، بتمزيقها واإحراقها)90).

حجز املال فتة ثم اإعادته ل�ساحبه)91).

اأنه  املال على  باأخذ  التعزير  منهم  اأجاز  لقول من  منهم  احلنفية حماًل  بع�ش  به  قال 

اإم�ساك �سيء من ماله مدة لينزجر ثم يعيده اإليه فاإن اأي�ش من توبته �رشفه احلاكم فيما 

يرى.

�لنوع �لثاين: حرمان �جلاين من حق مايل كان ي�صتحقه لول �رتكاب �جلناية

ويراد به مقابلة اجلاين بنقي�ش ق�سده من احلرمان كعقوبة القاتل ملورثه بحرمان مرياثه 

وعقوبة املدبر اإذا قتل �سيده، ببطالن تدبريه، وعقوبة املو�سى له ببطالن و�سيته حال قتل 

املو�سي، وحرمان الغال من �سهمه من الغنيمة، ومن هذا الباب عقوبة الزوجة النا�زش 

ب�شقوط نفقتها وك�شوتها. 

الفرع الثالث: العقوبات املعنوية:

وهي العقوبات التي تن�سب على النواحي النف�سية اأو املعنوية املوؤثرة على اجلاين 

ك�سمعته ومكانته الجتماعية دون امل�سا�ش بج�سده اأو ماله، روى البخاري اأنه حني مل 

ميتثل بع�ش ال�سحابة لنهي ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن و�سال ال�سيام وا�سل بهم 

)89)) جمموع الفتاوى )110/28) بت�ضرف ي�ضري، وانظر لال�ضتزادة:تب�ضرة احلكام )220/2، 221) ال�ضيا�ضة الق�ضائية يف 
عهد عمر بن اخلطاب �ش:22).

)90) تب�ضرة احلكام )221/2).
)91) حا�ضية ابن عابدين )178/3).
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يومني ثم راأوا الهالل فقال: »لو تاأخر لزدتكم كاملنكل بهم حني اأبوا«)92) قال ابن حجر 

يف �رشح احلديث: ي�ستفاد منه جواز التعزير بالتجويع ونحوه من الأمور املعنوية)93). 

ومن اأمثلة العقوبات املعنوية: 

�لتوبيخ وهو لوم �جلاين وتقريعه على فعله:

 روى البخاري وم�سلم عن اأبي ذر ر�سي اهلل عنه قال: “كان بيني وبني رجل كالم 

وكانت اأمه اأعجمية فنلت منها فذكرين اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقال يل اأ�ساببت 

فالناً، قلت: نعم قال: اأفنلت من اأمه؟ قلت نعم قال: اإنك امروؤ فيك جاهلية«)94).

وهي مقاربة لعقوبة اللوم يف بع�ش الأنظمة العقابية احلديثة.

التهديد وهو اإنذار اجلاين وتوعده باإيقاع عقوبة اأو ت�سديدها حال العود للجناية.

ل  من  بيوت  بتحريق  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  بتهديد  لها  ال�ستدلل  وميكن 

ي�سهدون ال�سالة))9). وهي مقاربة لعقوبة الإنذار، وكذا احلكم مع وقف تنفيذ العقوبة 

يف بع�ش الأنظمة العقابية احلديثة.

�لهجر وهو مقاطعة �جلاين وعدم �لتو��صل معه �أو معاملته: 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عزر  فقد  عنه،  والإعرا�ش  ال�سد  فيه  يدخل  وقد 

بالهجر كما يف ق�سة الثالثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك))9). 

)92) رواه البخاري، كتاب احلدود، باب حكم التعزير والأدب، برقم )1)8)).
)93) فتح الباري )12/)18).

)94) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى من ال�ضباب واللعن برقم 0)0)، وم�ضلم كتاب الأميان، باب اإطعام اململوك مما 
ياأكل واإلبا�ضه مما يلب�ش ول يكلفه ما ل يغلبه برقم )4313).

))9) �ضبق تخريجه.
))9) رواه البخاري كتاب املغازي، باب حديث كعب بن مالك برقم )4418)و م�ضلم كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك 

و�ضاحبيه برقم ))701).
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�لت�صهري وهو �لإعالن عن ذنب �جلاين �أو �إعالن عقوبته:

ميكن اأن ي�ستدل عليه بقول الّر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: “يَلُّ الواجد ُيِحلُّ عقوبته 

وعر�سه”)97).كما جاء عن عمر ر�سي اهلل عنه عدة روايات يف الت�سهري ب�ساهد الزور 

به يف  ي�سخم وجهه، ويلقي يف عنقه عمامته، ويطاف  اأن  الزور  ب�ساهد  اأمر  »اأنه  منها 

القبائل ويقال: اإن هذا �ساهد الزور فال تقبلوا له �سهادة«)98).

وقد وردت يف كتب الفقه �سور اأخرى من العقوبات التي يف معنى الت�سهري كك�سف 

الراأ�ش وحلقه، واإركابه الدابة منكو�ساً، والإقامة واقفاً ونزع العمامة وغريها)99).

عدم قبول �ل�صهادة:

قال تعالى: ژڑڑککککگگگگڳڳڳڳ

�ساهد  بحق  تعزيرية  كعقوبة  الفقهاء  اأوردها  )100)وقد 
ڱڱڱڱںںژ 

الزور، والقا�سي الذي يحكم باجلور)101).

الفرع الرابع العزل من الولية )الوظيفة(:)102)

يخل  فعاًل  اإتيانه  جراء  ذلك  يكون  ما  وغالباً  وظيفته  من  ال�سخ�ش  بحرمان  وذلك 

بالأمانة اأو مبا تقت�سيه الوظيفة.
واأبو داود كتاب  الباب،  )97) اأخرجه البخاري، كتاب ال�ضتقرا�ش والديون، باب ل�ضاحب احلق مقال ذكر احلديث يف مقدمة 

الق�ضاء، باب يف الدين هل يحب�ش به برقم )28)3).
)98) �ضنن البيهقي كتاب اآداب القا�ضي، باب ما يفعل ب�ضاهد الزور )141/10 -142)، م�ضنف عبدالرزاق. كتاب ال�ضهادات، 

باب عقوبة �ضاهد الزور )327/8)
)99) انظر: تب�ضرة احلكام )219/2)، حا�ضية ابن عابدين )178/3)، مغني املحتاج )192/4)، ك�ضاف القناع ))/)12).

)100) النور: 4
)101) تب�ضرة احلكام )230/2، 231).

)102) وهي جتمع بني العقوبة املالية واملعنوية.
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قال ابن تيمية: )يعزر بعزله عن وليته كما كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأ�سحابه 

يعزرون بذلك، وقد يعزر بتك ا�ستخدامه يف جند امل�سلمني كاملقاتل اإذا فر من الزحف 

فاإن الفرار من الزحف من الكبائر، وقطع اأجره نوع تعزير له)103)(، وقد يتعدى التعزير 

اإلى حرمانه من تويل الولية م�ستقباًل، قال ابن فرحون )على القا�سي اإذا اأقر باأنه حكم 

باجلور، اأو ثبت ذلك عليه بالبينة، العقوبة املوجعة، ويعزل وي�سهر ويف�سح، ول جتوز 

وليته اأبداً ول �سهادته واإن �سلحت حاله واأحدث توبة)104)(

مميز�ت �لعقوبات �لتعزيرية: 

القا�سي مرونة  اأو  املنظم  القدر مما يعطي  اأو حمددة  النوع  ينة  اأنها عقوبات غري معَّ

وتنوعاً يف حتديد العقوبة املنا�سبة مبا يحقق املق�سد ال�رشعي للعقوبة. 

العقوبات الّتعزيرية اإذا كانت حّقاً هلّل تعالى فيجوز فيها العفو وال�ّسفاعة اإن كان يف 

ذلك م�سلحة، واإذا كان من حّق الفرد فله العفو عنها بعد احلكم بها.

اأنها تقام على غري املكلف كال�سبي اإذا مل يبلغ وقد ت�سمى تاأديباً.

�صو�بط يف �صن �لعقوبات �لتعزيرية و�إيقاعها:

اإن تفوي�ش �سن العقوبات التعزيرية للحكام وعدم تقييد نوعها اأو حتديد مقدارها 

ثمة  بل  ي�ساوؤون من عقوبات،  ما  واإيقاع  �سن  والق�ساة يف  يد احلكام  اإطالق  يعني  ل 

�سوابط و�سعها الفقهاء لذلك منها: 
)103) جمموع الفتاوى )344/28).

)104) تب�ضرة احلكام )9/1)).
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النوع  حيث  من  م�رشوعة  التعزيرية  العقوبة  تكون  اأن  مبعنى  العقوبة  �رشعية 

والقدر.

فامل�رشوعية يف النوع اأن تكون من جن�ش ما قرره ال�سارع، فال يعاقب مبحرم كحلق 

اللحية وال�سب الفاح�ش، ول مبا يوؤدي لالإعاقة اأو الت�سويه كقطع الطرف وك�رش العظم، 

لكرامة  مق�سود  امتهان  فيه  مبا  ول  املتتابع،  الكثري  كاجللد  غالباً  للتلف  يوؤدي  مبا  ول 

العقوبة  ت�رشيع  مقا�سد  من  مق�سداً  لي�ست  الإهانة  لأن  الوجه  ك�رشب  عليه  املجني 

�رشب  عند  الوجه  باجتناب  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأمر  ولهذا  الإ�سالم))10)  يف 

التاأديب))10)، ومنع كثري من الفقهاء العقوبة بال�سفع على القفا، وت�سويد الوجه)107).

وامل�رشوعية يف القدر باأن ل يبلغ بعقوبة تعزيرية احلد املقدر يف جن�سها اإن وجد.

التنا�سب بني العقوبة واجلناية من حيث النوع والقدر.

العقوبة  تكون  اأن  فرياعى  للجنايات”)108).  التعزيرية  العقوبات  مالءمة  “فالأ�سل 
اأن تكون العقوبة من جن�ش  اأمكن  من جن�ش اجلناية قدر الإمكان قال ابن تيمية: )اإذا 

املع�سية كان ذلك هو امل�رشوع بح�سب الإمكان()109).

))10) قد يلب�ش على البع�ش اأن اجللد عقوبة من�ضو�ش عليها يف عدد من اجلرائم وفيها انتهاك لكرامة ال�ضخ�ش واإهانة له، 
وكذلك ورد الأمر باإعالن بع�ش العقوبات » ولي�ضهد عذابهما طائفة من املوؤمنني » فاأقول اإن الق�ضد من عقوبة اجللد هو 
الإيالم ولي�ش الإذلل بدليل الأمر باجتناب الوجه لأنه رمز ال�ضرف اأما الأمر باإعالن بع�ش العقوبات فالأجل ردع الغري عن 

فعل مثل جنايته وهذه العقوبة واإن �ضاحبها تعري�ش ال�ضخ�ش لالإهانة اإل اأنها غري مق�ضودة لذاتها.
))10) روى اأبو داود يف كتاب احلدود باب يف التعزير برقم )4493) عن اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
قال: » اإذا �ضرب اأحدكم فليتق الوجه«و روى البخاري يف الأدب املفرد من حديث اأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه اأن النبي �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم قال: » اإذا �ضرب اأحدكم خادمه فليجتنب الوجه« قال ابن حجر- رحمه اهلل-: يدخل يف النهي كل من �ضرب 

يف حد اأو تعزير اأو تاأديب. فتح الباري ))/)21).
)107) انظر: حا�ضية ابن عابدين )178/3)، مغني املحتاج )192/4)، ك�ضاف القناع ))/)12).

)108) اأنوار الربوق يف اأنواع الفروق )الفروق) للقرايف )179/4) بت�ضرف.
)109) ال�ضيا�ضة ال�ضرعية يف اإ�ضالح الراعي والرعية. �ش: 97.
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 وكذا اأن يكون قدرها مالئماً للجرمية من حيث ج�سامتها وتعدي �رشرها وظروف 

العقوبة  حتقق  اأن  الظن  على  يغلب  بحيث  الأو�ساف  من  ذلك  وغري  واأثرها  ارتكابها 

املق�سود ال�رشعي من �سنها فال تكون قليلة ل تردع ول مبالغاً فيها فت�رش، قال العز ابن 

الأفعال والأقوال واحلب�ش والعتقال  بالأخف من  التاأديب  ال�سالم: مهما ح�سل  عبد 

اإذ هو مف�سدة ل فائدة فيه حل�سول الغر�ش مبا دون��ه)110)، وقال  اإلى الأغلظ؛  مل يعدل 

اخلطيب ال�رشبيني: على الإمام مراعاة التتيب والتدريج الالئق باحلال يف القدر والنوع 

كما يراعيه يف دفع ال�سائل فال يرقى اإلى مرتبة وهو يرى ما دونها كافياً موؤثراً)111).

�لتنا�صب بني �لعقوبة و�جلاين:

واملهنة  الإجرام  وال�سن واعتياد  اجلن�ش  اجلناة تختلف من حيث  اأحوال  اأن   ل يخفى 

وال�سلة باملجني عليه وغري ذلك من الأو�ساف املوؤثِّرة، فعقوبة غري البالغ واحلدث تختلف 

عن عقوبة الرا�سد، ومن يتكرر منه اجلرم لي�ش كمن وقع فيه للمرة الأولى، ومن تفر�ش 

عليه طبيعة عمله حماية الأمن اأو مكافحة اجلرمية فيقع فيها اأو ي�ستغل مهنته اأو طبيعة عمله يف 

الوقوع يف اجلرمية يختلف عن غريه وهكذا، وقد روي عنه �سلى اهلل عليه و�سلم “اأقيلوا 

ذوي الهيئات عرثاتهم اإل احلدود “)112)، قال ال�سافعي: املراد بذوي الهيئات الذين ل يعرفون 

بال�رش فيزل اأحدهم الزلة)113). وقيل هم اأ�سحاب املروءات واخل�سال احلميدة)114).
)110) قواعد الأحكام يف م�ضالح الأنام للعز ابن عبد ال�ضالم )88/2).

)111) مغني املحتاج )192/4).
)112) رواه اأحمد ))/181) واأبو داود، كتاب احلدود باب احلد ي�ضفع فيه برقم ))437)، وقال يف تلخي�ش احلبري: له طرق لي�ش 

فيها �ضيء يثبت )1403/4).
)113) مغني املحتاج )191/4).

)114) عون املعبود �ضرح �ضنن اأبي داود للعظيم اآبادي )12/)2).
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املطلب الرابع: الكفارات

الكفارات جمع كفارة وهي جزاء مقدر من ال�رشع ملحو الذنب))11).

يتتب  جزاء  لأنها  العقوبة  ومعنى  للنية  لفتقارها  العبادة  معنى  يتنازعها  والكفارة 

على املخالفة))11).

يام والإطعام والك�سوة. وخ�سال الكّفارة يف اجلملة هي: العتق وال�سّ

وتارة تكون مرّتبة ابتداًء وانتهاًء 

ژٱٻٻٻٻپ تعالى:  قال  العمد،  و�سبه  اخلطاأ  القتل  ككّفارة 

ٹ ٿٿ پپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿ پ
ڦڦڦڄڄڄڄ ڤڤڤڦ ٹٹٹڤ
ڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇ
ڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککک

.(117(
کژ 

ژڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ تعالى:  قال  الظهار  وكفارة 

))11) معجم امل�ضطلحات والألفاظ الفقهية )148/3).
ارة مطلقًا فهي عقوبة وجوبًا، لكونها �ضرعت اأجزيًة لأفعال فيها معنى احلظر، عبادٌة  ا �ضفتها اأي الكفنّ ))11) قال ابن جنيٍم: واأمنّ
ارة الفطر يف رم�ضان فاإننّ جهة  دقة وهي قرب، والغالب فيها معنى العبادة، اإل كفنّ وم والإعتاق وال�ضنّ ى بال�ضنّ اأداء، لكونها تتاأدنّ
ارة اليمني لوجوبها مع اخلطاأ،  العقوبة فيها غالبة بدليل اأننّها ت�ضقط بال�ضبهات كاحلدود، ول جتب مع اخلطاأ، بخالف كفنّ
افعينّة:  ربيني اخلطيب من ال�ضنّ هار فقالوا: اإننّ معنى العبادة فيها غالب.وقال ال�ضنّ ارة الظنّ ا كفنّ ارة القتل اخلطاأ، واأمنّ وكذا كفنّ
الم،  حه ابن عبد ال�ضنّ ارات ب�ضبب حراٍم زواجر كاحلدود والتنّعازير للخلل الواقع؟ وجهان، اأوجههما الثنّاين كما رجنّ وهل الكفنّ
ارات هل هي زواجر  د علي من املالكينّة: وقد اختلف يف بع�ش الكفنّ يخ حممنّ ينّة وقال ال�ضنّ لأننّها عبادات ولهذا ل ت�ضح اإل بالننّ
اإلى اهللنّ تعالى  ينّات، ولي�ش التنّقرب  اإل بالننّ اأو هي جوابر لأننّها عبادات ل ت�ضح  ملا فيها من م�ضاقنّ حتمل الأموال وغريها، 
الكويتية  الفقهية  املو�ضوعة  انظر  للمزجورين،  فعاًل  لي�ضت  لأننّها  قربات،  لي�ضت  فاإننّها  والتنّعزيرات  زجرًا، بخالف احلدود 

.(29/3((
)117) الن�ضاء: 92
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ڱڱڱ ژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳ
.(118(

ڱںںڻڻڻڻۀۀہہہژ 
وكفارة اجلماع يف نهار رم�سان فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: »بينا نحن جلو�ش 

عند الّنبّي �سلى اهلل عليه و�سلم اإذا جاءه رجل فقال: يا ر�سول اهلّل هلكت، قال: ما لك؟ 

و�سلم: هل جتد  عليه  اهلل  اهلّل �سلى  ر�سول  فقال  �سائم،  واأنا  امراأتي  قال: وقعت على 

رقبًة تعتقها؟ قال: ل، قال: فهل ت�ستطيع اأن ت�سوم �سهرين متتابعني؟ قال: ل، قال: فهل 

جتد اإطعام �سّتني م�سكيناً؟ قال: ل، قال: فمكث الّنبي �سلى اهلل عليه و�سلم فبينا نحن 

على ذلك، اأُِتَي الّنبي �سلى اهلل عليه و�سلم بَعَرق فيها تر - والعرق املكتل – قال: اأين 

ال�ّسائل؟ فقال: اأنا، قال: خذ هذا فت�سّدق به، فقال الّرجل: على اأفقر مّني يا ر�سول اهلّل؟ 

فواهلّل ما بني لبتيها – يريد احلّرتني - اأهل بيٍت اأفقر من اأهل بيتي، ف�سحك الّنبي �سلى 

اهلل عليه و�سلم حّتى بدت اأنيابه، ثّم قال: اأطعمه اأهلك«)119).

اأما كّفارة اليمني فهي على الّتخيري ابتداًء ومرّتبة انتهاًء فيختار يف اأّولها بني اإطعام 

اأّياٍم، لقوله  اأو حترير رقبٍة، فاإن مل يجد فعليه �سيام ثالثة  اأو ك�سوتهم  ع�رشة م�ساكني 

ژڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋ تعالى: 

ۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئ

ۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئژ)120).

)118) املجادلة: 3، 4 
)119) رواه البخاري كتاب ال�ضوم، باب اإذا جامع يف رم�ضان ومل يكن له �ضيء فت�ضدق عليه فليكفر برقم ))193)... ويف باب 
املجامع يف رم�ضان هل يطعم اأهله من الكفارة اإذا كانوا حماويج؟ برقم )1937) وم�ضلم كتاب ال�ضيام، باب تغليظ حترمي 

اجلماع يف نهار رم�ضان على ال�ضائم ووجوب الكفارة الكربى... برقم ))9)2)
)120) املائدة: 89.
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ومما تتميز به �لكفار�ت: 

اأنها مقدرة القدر وامل�رشف ب�سكل عام.

والك�سوة،  والإطعام  الرقبة  كتحرير  املالية  العقوبات  بني  فهي جتمع  تنوعاً  فيها  اأن 

والبدنية كال�سوم.

اأن فيها معنى القربة والعبادة والتطهري من الذنب لهذا ل بد فيها من النية.

اأن فيها مراعاة لقدرة املكفر فتارة تكون مرتبة واأخرى على التخيري كما �سبق.

للمجتمع فامل�رشف املايل ل يذهب للخزينة العامة بل  اأن فيها نفعاً متعدياً مبا�رشاً 

ل�رشائح حمتاجة يف املجتمع كالأرقاء والفقراء وامل�ساكني. 
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املبحث الثاين:
تنوع العقوبات يف اأنظمة اململكة العربية ال�سعودية

مة ويبني العقوبات املقررة  ل بد لكل دولة حديثة من نظام جنائي يحدد الأفعال املجرَّ

لهذه اجلرائم، كما يتناول الو�سائل الكفيلة باكت�ساف اجلرمية ومرتكبيها، والإجراءات 

املنظمة للتحقيق واملحاكمة وحتى التنفيذ.

قانونية حتدد اجلرائم  تدوين ذلك من خالل قواعد  العامل مببداأ  وتاأخذ غالب دول 

اأخرى  وقواعد  العقوبات)121)،  قانون  اأو  اجلنائي  القانون  عليها  يطلق  عقوباتها  وتبني 

القانون  وت�سمى  واملحاكمة  التحقيق  واإج��راءات  اجلرمية  عن  الك�سف  و�سائل  تتناول 

اجلنائي الإجرائي اأو قانون الإجراءات اجلنائية اأو نحوها من الت�سميات.

قانونية  قواعد  هيئة  على  مكتوب  تدوين  �سدر  ال�سعودية  العربية  اململكة  ويف 

ي )نظام الإجراءات  ملزمة ينظم اإجراءات التحقيق واملحاكمة يف الق�سايا اجلنائية �ُسمِّ

اجلزائية()122)، اإل اأنه ل توجد مدونة عقابية على هيئة قواعد قانونية ملزمة ومتكاملة كهيئة 

نظام العقوبات، لأن النظام الق�سائي يف اململكة ي�ستند اإلى اأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية 

اأحكامهم  الق�ساة يف  وي�ستند  اململكة،  الأنظمة يف  واأ�سا�ش كل  العامة  الولية  �ساحبة 

)121) كما اأن غالب الأنظمة الو�ضعية احلديثة تق�ضم القانون اجلنائي )قانون العقوبات) اإلى ق�ضمني عام يتناول القواعد واملبادئ 
العامة التي حتكم اجلرائم والعقوبات، كقاعدة �ضرعية اجلرائم والعقوبات، والأركان العامة للجرمية، ومبادئ امل�ضئولية 
اأما الق�ضم اخلا�ش  واأنواعها وكيفية تطبيقها وانق�ضائها.  اجلنائية، واملبادئ التي حتكم العقوبات من حيث خ�ضائ�ضها 
والظروف  لها  املقررة  والعقوبة  حدة  على  جرمية  كل  اأركــان  بيان  مع  بها  اخلا�ضة  والعقوبات  للجرائم  حتديدا  فيت�ضمن 

امل�ضددة اأو املخففة للعقوبة.
)122) �ضدر باملر�ضوم امللكي رقم م/ 39 وتاريخ 1422/7/28هـ.
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وي�ستفيدون  اأنظمة،  من  الأمر  ويل  ي�سنه  ما  اإلى  اإ�سافة  وال�سنَّة  الكتاب  ن�سو�ش  اإلى 

من املدونات الفقهية املعتربة. ومع ذلك فقد �سدر عدد كبري من الأنظمة امل�ستملة على 

مة وبيان العقوبات املحددة لها، وهي مندرجة �سمن  مواد حتدد عدداً من الأفعال املَُجرَّ

للم�سلحة العامة ومبا  العقوبات التعزيرية التي راأى ويل الأمر �رشورة تنظيمها حتقيقاً 

يتوافق واأحكام ال�رشيعة الإ�سالمية.

وبا�ستقرائي لعدد كبري من الأنظمة ال�سعودية)123) ا�ستخل�ست عدداً من العقوبات 

التي ا�ستملت عليها - بغ�ش النظر عن اجلهة املخولة باإيقاعها اأكانت جهة ق�ساء عام اأم 

اإداري، اأم جهة �سبه ق�سائية، اأم اإدارية، وبغ�ش النظر عن الأداة التي ت�سدر بها اأكانت 

ن توَقع عليه العقوبة اأكان �سخ�ساً  حكماً ق�سائياً اأو قراراً اإدارياً، وبغ�ش النظر اأي�ساً عمَّ

طبيعياً اأم معنوياً)124)- وميكن ت�سنيفها باعتبار الرابطة بينها اإلى: 

1- عقوبات اأ�سلية: وهي العقوبات املقررة اأ�ساًل للجرمية ويحكم بها عادة منفردة اأو 

مع غريها ول تنفذ اإل اإذا نُ�ش عليها يف احلكم. 

2- عقوبات تكميلية: وهي التي ين�ش عليها النظام اإ�سافة للعقوبة الأ�سلية ول ُيحكم 

بها منفردة عنها، وقد تكون وجوبية اأوجوازية. 

تطبيق  امتنع  اإذا  اأ�سلية  عقوبة  حمل  حتل  التي  العقوبات  وهي  بدلية:  عقوبات   -3

العقوبة الأ�سلية.

بالعقوبة  احلكم  على  بناء  اجلاين  تلحق  التي  العقوبات  وهي  تبعية:  عقوبات   -4
)123)) بلغت خم�ضة وخم�ضني نظاما تقريبًا جتدها م�ضرودة يف مراجع البحث.

)124) مل اأدرج يف البحث اجلزاءات التاأديبية اأو ما ت�ضمى بالعقوبات التاأديبية اأو امل�ضلكية لأنها جزاءات ذات طبيعة خا�ضة تلحق 
املوظف العام دون غريه من اأفراد املجتمع ب�ضبب ارتكابه خمالفة تاأديبية، ولأن النظام التاأديبي جزء ل يتجزاأ من النظام 
الوظيفي يف كثري من الدول ومنها اململكة، فالأحكام اخلا�ضة بالتحقيق والتاأديب للموظف العام يف اململكة ت�ضمنها نظام 

اخلدمة املدنية ونظام تاأديب املوظفني. 
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الأ�سلية ودون احلاجة للحكم بالعقوبة التبعية.))12) 

واجللد،  كالقتل  بدنية  عقوبات  اإلى  حملها  اأو  طبيعتها  باعتبار  ت�سنيفها  ميكن  كما 

وعقوبات ما�سة باحلرية كال�سجن واملنع من ال�سفر والإبعاد، وعقوبات مالية كالغرامة 

�سالبة  وعقوبات  والت�سهري،  والإنذار  كاللوم  معنوية  وعقوبات  وامل�سادرة،  والإتالف 

دخول  �أو  معني  ن�شاط  �أو  عمل  مز�ولة  �أو  �لعامة  �لوظائف  تويل  من  كاملنع  للحقوق 

املناف�سات العامة ونحوها.

وهذا التق�سيم الأخري هو الذي اختته))12)مع الإ�سارة لنوع هذه العقوبات ح�سب 

التق�سيم الأول قدر امل�ستطاع.

املطلب الأول: العقوبات البدنية)127)

وقد ت�سمنت الأنظمة ال�سعودية عدداً منها على النحو الآتي: 

اأوًل: القتل:

وردت هذه العقوبة كعقوبة اأ�سلية يف نظامني فقط، وهي يف اأحدهما على التخيري 
ويف الثاين اأعطت املحكمة �سالحية النزول عنها.

))12) تتجلى ثمرة تق�ضيم العقوبات بهذا العتبار يف عدة اأمور منها: حتديد دور القا�ضي يف النطق بالعقوبة، كما اأن عددا من الأنظمة 
تعتد بالعقوبة الأ�ضلية دون العقوبات التبعية اأو التكميلية يف حتديد القانون الأ�ضلح للمتهم، ويف حتديد العقوبة الأ�ضد الواجبة 
التطبيق يف بع�ش حالت تعدد اجلرائم، كما اأن كثريًا من القوانني تن�ش على اأن العقوبات التكميلية والتبعية ل ت�ضقط بالعفو 
اخلا�ش – وهو ال�ضادر مبر�ضوم من رئي�ش الدولة باإرادته املنفردة خالفًا للعفو العام الذي ي�ضدر بقانون من ال�ضلطة الت�ضريعية 
- ما مل ين�ش على ذلك، علمًا باأن املر�ضوم امللكي رقم م/44 بتاريخ 7/28/)142هـ ت�ضمن اأنه ل ت�ضقط العقوبة التبعية والآثار 

اجلنائية املرتتبة على الإدانة اإذا �ضدر من ويل الأمر عفو عن العقوبة الأ�ضلية ما مل ين�ش يف الأمر على خالف ذلك.
))12) ليتنا�ضب مع املبحث الذي قبله.

)127) �ضبق تعريف كل نوع من اأنواع العقوبات اأثناء احلديث عن اأنواع العقوبات التعزيرية يف املبحث ال�ضابق.
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فقد ت�سمنت املادة الثانية من نظام حماكمة الوزراء التخيري بني عقوبة القتل اأو ال�سجن 
خم�سة وع�رشين عاماً ملن ارتكب اأياً من اجلرائم الأربع التي ت�سمنتها املادة، بينما ت�سمنت 
الفقرة الأولى من املادة ال�سابعة والثالثني من نظام مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية 
املعاقبة بالقتل تعزيراً ملن ثبت �رشعاً بحقه �سيء من الأفعال ال�ستة التي ت�سمنتها املادة، 
وقد ن�ست الفقرة الثانية من نف�ش املادة على اأنه يجوز للمحكمة النزول عن عقوبة القتل 
اإلى عقوبة ال�سجن التي ل تقل عن خم�سة ع�رش عاماً واجللد الذي ل يزيد على خم�سني 

جلدة يف كل دفعة والغرامة التي ل تقل عن مائة األف ريال.
ومما يجدر التنويه اإليه اأن عقوبة القتل يف ق�سايا املخدرات يف اململكة ل بد واأن ت�سدر 
ابتدائية م�سكلة من ثالثة ق�ساة ويوؤيد من حمكمة ال�ستئناف  بحكم ق�سائي من دائرة 
لدى دائرة م�سكلة من خم�سة ق�ساة ثم يدقق وجوباً لدى املحكمة العليا ويوؤيد من دائرة 

مكونة من خم�سة ق�ساة اأي�ساً.

ثانيًا: اجللد:

وهذه العقوبة مل اأقف عليها اإل يف نظام واحد هو نظام مكافحة املخدرات واملوؤثرات 
العقلية فقد ت�سمنت املادة ال�سابعة والثالثون اجللد كاإحدى العقوبات البدلية عن عقوبة 
املعاقبة  والأربعون  والثالثون  والتا�سعة  والثالثون،  الثامنة  املواد  ت�سمنت  كما  القتل، 
والأربعون  ال�ساد�سة  املواد  ت�سمنت  كما  اأ�سلية،  كعقوبة  والغرامة  واجللد  بال�سجن 

والتا�سعة واخلم�سون الن�ش على اجللد كعقوبة اأ�سلية مع ال�سجن والغرامة.
ومما جتدر مالحظته اأن تلك املواد مل حتدد احلد الأدنى اأو الأعلى ملجموع اجللدات 

واقت�رشت على الن�ش باأن ل تزيد عدد اجللدات عن خم�سني جلدة يف كل مرة.
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املطلب الثاين: العقوبات املا�شة باحلرية

اأو  وهي العقوبات التي تتعلق ب�سلب حرية املحكوم عليه فتة حمددة بال�سجن 
تقيد حريته جزئياً كمنعه من ال�سفر ونحوه، والذي ميكن اأن يندرج �سمن هذا النوع 

من العقوبات يف الأنظمة ال�سعودية الآتي: 

اأوًل: ال�شجن:

وهو من اأكرث العقوبات �سيوعاً يف الأنظمة ب�سكل عام ومنها الأنظمة ال�سعودية، 
�سورتان  له  كعقوبة  ال�سجن  على  الن�ش  اأن  يجد  ال�سعودية  لالأنظمة  واملتتبع 

رئي�ستان: 
الأولى: اأن ترد العقوبة بال�سجن كعقوبة اأ�سلية وحيدة دون اأن يجمع معها عقوبة 

اأخرى. وهذه ال�سورة هي الأقل)128).
الثانية: اأن ترد العقوبة بال�سجن كعقوبة اأ�سلية �سمن عقوبات اأخرى – وغالباً ما 

تكون الغرامة – وهذه ال�سورة لها ثالث حالت: 
التخيري بينها دون جمع )الكتفاء باأحدها(، وهي �سورة قليلة)129).

الإلزام باجلميع دون تخيري، وهي �سورة قليلة اأي�ساً)130).
 التخيري بني اجلمع بينها اأو الكتفاء باأحدها وهي ال�سورة الأكرث �سيوعاً يف الأنظمة 

)128) املواد )) معدلة، 8، 10) من نظام مكافحة التزوير، املادة )41) من نظام مكافحة املخدرات، املواد )4، )) من نظام 
حماكمة الوزراء، املواد )14، )1) من نظام الت�ضوية الواقي من الإفال�ش، املواد ))13، 137) من نظام املحكمة التجارية.

)129) انظر: املادة ))2) معدلة من نظام اجلن�ضية، املادة )1)) من نظام مكافحة املخدرات، املواد )138 – 141) من نظام 
املحكمة التجارية.

)130) انظر: املادة )2) معدلة من النظام اجلزائي اخلا�ش بتزييف وتقليد النقود، املواد )1، 2، 4) نظام مكافحة التزوير، 
املادة )9)) نظام مكافحة املخدرات، واملادة )7) من نظام مقاطعة اإ�ضرائيل، وجميعها جتمع بني ال�ضجن والغرامة، واملواد 

)38-40) من نظام مكافحة املخدرات وت�ضمنت اجلمع بني ال�ضجن واجللد والغرامة.
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ال�سعودية)131).
�أما فيما يخ�س حتديد مدة �ل�صجن فنجد �أن ثمة �جتاهات يف �لأنظمة �ل�صعودية

الأول: ين�ش على مدة حمددة لعقوبة ال�سجن، ومل اأقف على هذه ال�سورة �سوى 
اأو  القتل  عقوبة  بني  التخيري  منه  الثانية  املادة  ت�سمنت  فقد  الوزراء  حماكمة  نظام  يف 

ال�سجن خم�سة وع�رشين عاماً ملن ارتكب اأياً من اجلرائم الأربع التي ت�سمنتها املادة.
الثاين: الن�ش على احلد الأعلى فقط لعقوبة ال�سجن دون حتديد احلد الأدنى)132).

الثالث: الن�ش على احلد الأعلى والأدنى لعقوبة ال�سجن)133).
ومما جتدر الإ�سارة اإليه اأن اأعلى حد لعقوبة ال�سجن - وقفت عليه - هو ما ت�سمنته 
املادة الرابعة والثالثون من نظام الأ�سلحة والذخائر من املعاقبة بال�سجن مدة ل تتجاوز 

ثالثني �سنة وبغرامة ل تتجاوز ثالثمائة األف ريال لكل من يثبت قيامه بالآتي: 
اأ - تهريب الأ�سلحة وذخائرها اإلى داخل اململكة بق�سد الإخالل بالأمن الداخلي.

الإخالل  بق�سد  اأو حيازتها  بيعها  اأو  اأو جتميعها  �سنعها  اأو  الأ�سلحة  ا�ستعمال  ب- 
بالأمن الداخلي.

)131) انظر على �ضبيل املثال: املواد )34-42) من نظام الأ�ضلحة والذخائر، املادة )0)) نظام ال�ضوق املالية، املواد )43، 44) 
من نظام العالمات التجارية، املواد ))1-18) نظام املتفجرات واملفرقعات، املادة )13) من نظام مكافحة التزوير، املادة 
)4) نظام مكافحة الت�ضرت، املادة )3-7) نظام املعلومات الئتمانية. املادة ))1) من نظام مكافحة غ�ضل الأموال، املواد 
)9، )، 4، 1) من نظام مكافحة الر�ضوة، املواد )7)-9)) نظام الآثار، املادة )118) نظام الأوراق التجارية، املادة ))14) 
من نظام اجلمارك، املادة )2) نظام عقوبات انتحال �ضفة رجل ال�ضلطة العامة، املادة )229) من نظام ال�ضركات، املادة 
)14) نظام املعادن الثمينة والأحجار الكرمية، املادة )23) من نظام مراقبة البنوك، املادة )3) نظام مكافحة الجتار 

بالأ�ضخا�ش، املادة )2)) نظام املرور، املادة )118) نظام الأوراق التجارية.
)132) انظر على �ضبيل املثال: املواد )34-42) من نظام الأ�ضلحة والذخائر، املادة ))4) من نظام مكافحة املخدرات، املادة 
))1) من نظام مكافحة غ�ضل الأموال، املادة )21) من نظام التاأمني التعاوين، املادة )23) من نظام مراقبة البنوك، املادة 

))) من نظام عقوبات ن�ضر الوثائق واملعلومات ال�ضرية.
)133) انظر على �ضبيل املثال: املادة )2) معدلة من النظام اجلزائي اخلا�ش بتزييف وتقليد النقود، املواد )2، 4) نظام مكافحة 
التزوير، املواد )38، 39) من نظام مكافحة املخدرات، املواد )7)-9)) من نظام الآثار، املواد ))13، 137) من نظام 

املحكمة التجارية.
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ثانيًا: الإبعاد:

تنفيذ  بعد  بلده  اإلى  ال�سعوديني  غري  من  باجلرمية  اإدانته  ثبتت  من  اإبعاد  به  ويق�سد 
احلكم ال�سادر �سده، وقد ورد كعقوبة تبعية يف عدد حمدود من الأنظمة)134).

ثالثًا: املنع من ال�شفر: 

ويق�سد به منع من ثبتت اإدانته باجلرمية من ال�سعوديني من ال�سفر خارج اململكة مدة 
حمددة.

ومل اأقف على املنع من ال�سفر كعقوبة �سوى يف نظامني: 
ال�ساد�سة  امل��ادة  ت�سمنت  فقد  تكميلية،  كعقوبة  املخدرات  مكافحة  نظام  الأول: 
واخلم�سون منع ال�سعودي املحكوم عليه بارتكاب اأحد الأفعال اجلرمية املن�سو�ش عليها 
يف املادة الثالثة من النظام من ال�سفر خارج اململكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة ال�سجن مدة 

مماثلة ملدة عقوبة ال�سجن املحكوم بها على األ تقل مدة املنع عن �سنتني.
املنع  التا�سعة واخلم�سون  املادة  اأ�سلية فقد ت�سمنت  املالية، كعقوبة  ال�سوق  الثاين: نظام   
من ال�سفر كاأحد العقوبات التي يجوز اإيقاعها على املخالف لنظام ال�سوق املالية اأو اللوائح 

والقواعد التي ت�سدرها هيئة ال�سوق املالية، ومل يحدد النظام حداً اأدنى اأو اأعلى لهذا املنع.

املطلب الثالث: العقوبات املالية

وقد ت�سمنت الأنظمة ال�سعودية عدداً منها وهي الآتي: 

)134) انظر: املادة ))) من نظام مكافحة الت�ضرت، املادة )))) من نظام مكافحة املخدرات، املادة )23) من نظام مكافحة 
الغ�ش التجاري، كما ت�ضمنت املادة )13) من نظام اجلن�ضية اأنه يجوز حرمان من اأ�ضقطت جن�ضيته من الإقامة يف اأرا�ضي 

اململكة اأو العودة اإليها.
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اأوًل: الغرامة:

لالأنظمة  واملتتبع  وال�سعودية))13)،  العاملية  الأنظمة  �سيوعاً يف  العقوبات  اأكرث  وهي 
ال�سعودية يجد اأن الن�ش على الغرامة كعقوبة اأ�سلية))13) له �سور: 

الأولى: اأن ترد العقوبة بالغرامة كعقوبة اأ�سلية وحيدة دون اأن يجمع معها عقوبة اأخرى)137).
الثانية: اأن ترد العقوبة بالغرامة كعقوبة اأ�سلية والن�ش على غريها كعقوبات تكميلية جوازية.

وهذه �لعقوبات �لتكميلية تتنوع بني �حلرمان من �ال�شتقد�م �أو مز�ولة �لن�شاط)138)، 
وغلق املن�ساأة)139)، وامل�سادرة)140)، وحجز املركبة)141).

الثالثة: اأن ترد العقوبة بالغرامة من �سمن عقوبات اأ�سلية اأخرى وهذه ال�سورة لها 
ثالث حالت اأي�ساً: 

 التخيري بينها دون جمع )الكتفاء باأحدها(، وهي �سورة قليلة.
اأو  املحل  غلق  اأو  الغرامة  بني  والتخيري  ال�سجن)142).  اأو  الغرامة  بني  كالتخيري 

املوؤ�س�سة)143).
))13) بال�ضتقراء بلغت ن�ضبة الأنظمة ال�ضعودية امل�ضتملة على عقوبة الغرامة 98% من جمموع الأنظمة -امل�ضتملة على عقوبات -حمل الدرا�ضة.

))13) غالب الأنظمة التي وقفت عليها تكون الغرامة عقوبة اأ�ضلية فيها، لكن ت�ضمنت املادة )9)) من نظام ال�ضوق املالية جواز 
فر�ش الغرامة كعقوبة بديلة.

)137) انظر على �ضبيل املثال: املواد )43-)4) من نظام الأ�ضلحة والذخائر، املواد )40، 49) من نظام مكافحة املخدرات، املادة 
)19) من نظام مكافحة غ�ضل الأموال، املادة )11) من نظام مكافحة الت�ضرت، املادة )12) من نظام الأ�ضماء التجارية، 
املواد )18-22)من نظام املتفجرات، املادة ))) من نظام الأن�ضطة املقلقة للراحة، املواد )119، 120)من نظام الأوراق 
التجارية، املواد )230-)23) من نظام العمل، املادة )230) من نظام ال�ضركات، املادة )7) من نظام البيانات التجارية، 
املادة )32) من نظام الفنادق، املادة )12) من نظام املناف�ضة، املادة )38) نظام الت�ضالت، املادة )4)) نظام املرور، 

املادة )37، 74) من نظام الت�ضجيل العيني، املادة )8)) من نظام املرور.
)138) انظر املادة )14) من النظام ال�ضحي التعاوين، املادة )4) من نظام الوكالت التجارية.

)139) انظر املادة )33) من نظلم الفنادق.
)140) انظر املادة )11) من نظلم مكافحة الجتار بالأ�ضخا�ش.

)141) املادة )8)) نظام املرور.
)142) انظر: املادة ))2) معدلة من نظام اجلن�ضية، املادة )1)) من نظام مكافحة املخدرات.

)143) انظر: املادة )38) نظام املطبوعات.
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بني  اأو  وال�سجن)144)،  الغرامة  بني  باجلمع  تخيري،كالإلزام  دون  باجلميع  الإل��زام   
الغرامة وال�سجن واجللد))14)، اأو بني الغرامة وغلق املحل))14)، اأو بني الغرامة وحجب 
احلوافز اأو اإلغاء التخي�ش)147)، اأو بني الغرامة وامل�سادرة)148)، اأو بينها والت�سهري)149)، 

اأو بينها وبني املنع من ال�سفر)0)1)، اأو بينها وحجز املركبة)1)1).
 التخيري بني اجلمع بينها اأو الكتفاء باأحدها وهي ال�سورة الأكرث �سيوعاً يف الأنظمة 

ال�سعودية.
وتتنوع هذه العقوبات الواردة مع الغرامة بني ال�سجن)2)1)، والإنذار)3)1)، و�سحب 
اأو الإيقاف عن  التخي�ش)4)1)، واملنع من ال�سفر)))1)، وغلق اأو حجب حمل املخالفة 

الكتابة اأو امل�ساركة الإعالمية اأو ن�رش اعتذار)))1).
اأما فيما يخ�ش حتديد مقدار الغرامة فنجد اجتاهني يف الأنظمة ال�سعودية: 

املحددة  الغرامة  اأحدهما - يطلق على  اأو  واأدنى  اأعلى  تقرر بني حدين  اأن  الأول: 
على هذا النحو الغرامة الب�سيطة اأو اجلامدة - وهي الغالب يف اأنظمة اململكة ولها ثالث 

�سور: 

)144) انظر: هام�ش 100.

))14) انظر: هام�ش 100.
))14) انظر: املادة )7) من نظام البيانات التجارية، املواد )4)، 72) نظام املرور.

)147) انظر: املادة )12) من نظام ال�ضتثمار الأجنبي.
)148) انظر املادة ))) من نظام املعايرة واملقايي�ش.

)149) انظر املادة )4) معدلة من نظام الوكالت التجارية
)0)1) انظر املادة )10) من نظام وثائق ال�ضفر.

)1)1) املادة )9)) نظام املرور.
)2)1) انظر هام�ش 101.

)3)1) انظر املادة )11) من نظام املختربات اخلا�ضة.

)4)1) انظر املادة )11) من نظام املختربات اخلا�ضة.
)))1) انظر املادة )10) من نظام وثائق ال�ضفر.

)))1) انظر املادة )38) معدلة من نظام املطبوعات.
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الن�ش على احلد الأعلى فقط ملقدار الغرامة دون حتديد احلد الأدنى)7)1).
 الن�ش على احلد الأدنى فقط ملقدار الغرامة دون حتديد احلد الأعلى)8)1).

 الن�ش على احلد الأعلى والأدنى لعقوبة الغرامة)9)1).
– هو  الب�سيطة- وقفت عليه  الغرامة  لعقوبة  اأعلى حد  اأن  اإليه  الإ�سارة   ومما جتدر 

ع�رشة ماليني ريال)0)1).
الثاين: حتديد مقدار الغرامة بالربط بينه وبني ال�رشر الفعلي اأو الحتمايل للجرمية، 
اجلرمية-  ارتكاب  وراء  من  اأراد حتقيقها  اأو  اجلاين  التي حققها  الفائدة  وبني  بينه  اأو 
ويطلق على الغرامة املحددة على هذا النحو الغرامة الن�سبية لأنها تتنا�سب مع �رشر 
من  جداً  حمدود  عدد  يف  وردت  وقد  الذكر-  اآنف  النحو  على  فائدتها  اأو  اجلرمية 

الأنظمة)1)1).
عنها  العجز  عند  الغرامة  عقوبة  ا�ستبدال  اأجاز  املنظم  اأن  اإليه  الإ�سارة  جتدر  ومما 
�لغر�مة  ��شتبد�ل  نظام  عليها  ن�س  ب�رشوط   - �لتعوي�شي  �حلب�س  – وي�شمى  باحلب�ش 

باحلب�ش)2)1).
)7)1) انظر على �ضبيل املثال: املادة )38) معدلة من نظام املطبوعات، املادة )21) نظام التاأمني التعاوين، املادة ))) نظام 
الأن�ضطة املقلقة للراحة، املادة ))2) معدلة نظام اجلن�ضية، املادة )4) نظام مكافحة الت�ضرت، املادة )12) نظام الأ�ضماء 
التجارية، املواد )118-120)معدلة نظام الأوراق التجارية، املادة )38) نظام الت�ضالت، املواد )119، 120)من نظام 
مكافحة  نظام  من  مكرر   (12( املادة  ال�ضرية،  واملعلومات  الوثائق  ن�ضر  عقوبات  نظام  من   ((( املادة  التجارية،  الأوراق 

الر�ضوة اإل اأنها مل حتدد الغرامة مببلغ واإمنا ن�ضت على اأن ل تتجاوز ع�ضرة اأ�ضعاف قيمة الر�ضوة.
)8)1) انظر املواد )37، 40) نظام مكافحة املخدرات، املادة )37) من نظام املحاماة.

)9)1) انظر على �ضبيل املثال: املادة )38، 39) نظام مكافحة املخدرات، املادة )9)) من نظام ال�ضوق املالية، املادة ))4) من 
نظام الأ�ضلحة، املواد )43، 44) نظام العالمات التجارية، املادة )1) من نظام مكافحة التزوير، املواد )7)-9)) من نظام 
الآثار، املواد )230-239)نظام العمل، املادة )4) نظام الوكالت التجارية، املادة )129) من نظام ال�ضتثمار الأجنبي، 

املادة )8)) نظام املرور املادة )9)) نظام ال�ضوق املالية، املادة )229، 230) نظام ال�ضركات.
)0)1) املادة )12) نظام مكافحة التزوير.

)1)1) املادة )19) نظام مكافحة غ�ضل الأموال، املادة )12) مكرر نظام مكافحة الر�ضوة، املادة )19) نظام مكافحة الغ�ش التجاري.
)2)1) ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم 22 بتاريخ )2/)/1380هـ.
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ثانيًا: امل�شادرة:

كم�سادرة الأ�سياء امل�ستخدمة يف ارتكاب اجلرمية اأو الناجتة عنها اأو ذات العالقة بها 
وقد وردت يف كثري من الأنظمة ال�سعودية.

وكلها  �سور  ثالث  على  الأنظمة  يف  ترد  بامل�سادرة  العقوبة  اأن  جند  وبال�ستقراء 
م�سادرة جزئية - اأي لأ�سياء حمددة -: 

اأو  اجلناية  مرتكب  على  اإيقاعها  النظام  يوجب  وجوبية  تكميلية  كعقوبة  الأول��ى: 
املخالفة اإ�سافة لعقوبة اأ�سلية اأخرى)3)1).

الثانية: كعقوبة تكميلية جوازية يجيز النظام اإيقاعها على اجلاين اأو املخالف)4)1). 
الثالثة: كعقوبة تبعية تلحق اجلاين بناء على احلكم بالعقوبة الأ�سلية ودون احلاجة 

للحكم بامل�سادرة)))1).

ثالثًا: الإتالف:

وقد وردت هذه العقوبة يف الأنظمة على �سورتني: 
الأولى: كعقوبة تكميلية جوازية)))1).

الثانية: كعقوبة تبعية تلحق اجلاين بناء على احلكم بالعقوبة الأ�سلية ودون احلاجة 

)3)1) انظر: املادة )0)) نظام الأ�ضلحة، املادة ))1) من نظام مكافحة الر�ضوة، املادة ))1) من نظام مكافحة غ�ضل الأموال، 
اإ�ضرائيل، املادة )74) من نظام الآثار، املادة  املادة ))، 7) من نظام املعايرة واملقايي�ش، املادة )7) من نظام مقاطعة 
))14) من نظام اجلمارك املوحد، املادة )11) معدلة من نظام تزييف النقود، املادة )2)) من نظام مكافحة املخدرات.
)4)1) انظر على �ضبيل املثال: املادة ))) من نظام الأن�ضطة املقلقة للراحة، املادة )2)) من نظام العالمات التجارية، املادة 
))3) من نظام املطبوعات، املادة )13) من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية، املادة )9)) نظام املرور، املادة )22) من 
نظام حماية حقوق املوؤلف وقد جعلها عقوبة اختيارية مع غريها من العقوبات مع اإلزامية اختيار واحد اأو اأكرث منها، املادة 

)11) من نظام البيانات التجارية، : املادة ))) من نظام �ضيد احليوانات والطيور الربية، املادة )9)) من نظام املرور.
)))1) انظر: املادة )21) من نظام مكافحة الغ�ش التجاري.

)))1) انظر على �ضبيل املثال: املادة )2)) من نظام العالمات التجارية، املادة )11) من نظام البيانات التجارية.
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للحكم بالإتالف)7)1).

رابعًا: احلجز:

ويق�سد به حجز املال مدة حمددة ثم اإعادته ملالكه.
ومل اأقف على هذه العقوبة اإل يف نظام املرور)8)1) فقد ورد حجز املركبة كعقوبة 

اأ�سلية مع الغرامة ملرتكب خمالفة التفحيط.

اإ�شالحه على  اأو  اأحدثه  اإزالة ما  اأو  الو�شع كما كان عليه  باإعادة  خام�شًا: الإلزام 
نفقته اأو اتخاذ خطوات ملعاجلة نتائج املخالفة)9)1)

وترد كعقوبة اأ�سلية)170) اأو تكميلية)171) اأو تبعية)172).

املطلب الرابع: العقوبات املعنوية 

وقد ت�سمنت الأنظمة ال�سعودية عدداً منها وهي الآتي: 

اأوًل: الإنذار:

ويق�سد بها اإ�سعار املخالف كتابياً باملخالفة التي ارتكبها وحتذيره باإيقاع عقوبة اأ�سد 
حال العود للمخالفة.

)7)1) انظر: املادة )21) من نظام مكافحة الغ�ش التجاري، املادة )2)) من نظام مكافحة املخدرات.
)8)1) املادة )9)).

)9)1) قد ل يكون �ضلة هذا النوع من العقوبات باجلانب املايل مبا�ضرًا لكنه اأن�ضب ت�ضنيف لهذا النوع من العقوبات.
)170) املادة )9)) نظام ال�ضوق املالية من �ضمن عقوبات.
)171) انظر: املادة )70) من نظام الآثار تكميلية وجوبية.

)172) املادة ))) نظام الأن�ضطة املقلقة للراحة. 
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وغالباً ما ترد كجزاء تاأديبي )عقوبة م�سلكية( على املوظف ملخالفة النظام الإداري اأو 
الإخالل ببع�ش الواجبات الوظيفية)173) لكنها وردت كعقوبة اأ�سلية من �سمن عقوبات 

تطبق بعيداً عن اجلزاءات التاأديبية)174).

ثانيًا: اللوم:

ويق�سد بها اإ�سعار املخالف كتابياً باملخالفة التي ارتكبها ولومه على ذلك.
وهي ك�سابقتها يف مربرات اإيقاعها واأنها ترد غالباً كعقوبة م�سلكية))17)، ومع ذلك فقد وردت 
ب�سكل حمدود كعقوبة على غري املوظف وذلك ملخالفة النظام اأو الإخالل بواجبات املهنة))17).
ومل يظهر يل فرق كبري بينها وبني عقوبة اللوم خا�سة اإذا مل يجمع بينهما يف نف�ش النظام.

ثالثًا: الت�شهري:

اإيرادها ولها  ال�سعودية على  الأنظمة  التي درجت عدد من  العقوبات  اإحدى  وهي 
�سورتان رئي�ستان: 

الأولى: اأن ترد كعقوبة تكميلية جوازية)177)، اأو وجوبية)178).

)173) املادة )32) من نظام تاأديب املوظفني، املادة )))) من نظام العمل.
)174) انظر: املادة )29) من نظام املحاماة، املادة )28) معدلة من نظام املحا�ضبني القانونيني، املادة )9)) من نظام ال�ضوق 
املالية، املادة )23) من نظام املتفجرات، املادة )11) من نظام املختربات اخلا�ضة املادة )22) من نظام حماية حقوق 

املوؤلف، املادة )17) من نظام الرثوة احليوانية. 
))17) انظر على �ضبيل املثال: املادة )32) من نظام تاأديب املوظفني.

))17) انظر: املادة )29) من نظام املحاماة، املادة )28) معدلة من نظام املحا�ضبني القانونيني، املادة )2)) من نظام ال�ضوق املالية.
)177) انظر على �ضبيل املثال: املادة )2)) من نظام العالمات التجارية، املادة )121) م�ضافة من نظام الأوراق التجارية، املادة 

)11) من نظام البيانات التجارية، املادة )19) من نظام املعادن الثمينة، املادة )22) من نظام حماية حقوق املوؤلف.
)178) انظر على �ضبيل املثال: املادة ))4) من نظام العالمات التجارية، املادة )4) من نظام الوكالت التجارية، املادة )9) من 
نظام مقاطعة اإ�ضرائيل، املادة )12) من نظام حماية املناف�ضة، املادة )28) من نظام املحا�ضبني القانونيني، املادة ))1) 

من نظام مكافحة غ�ضل الأموال.
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الثانية: اأن ترد كعقوبة تبعية ل يلزم الن�ش عليها يف احلكم)179). 
وعادة ما تكون بالن�ش على ن�رش احلكم يف �سحيفة اأو اأكرث من ال�سحف املحلية وغالباً 
بالن�ش على تعليق  يكون  اأن يكون ذلك على نفقة املحكوم عليه، واأحياناً  النظام  يوجب 

احلكم على واجهة املحل مدة حمددة)180)، واأحياناً تتك و�سيلة الت�سهري مل�سدر احلكم)181).

املطلب اخلام�ص: العقوبات ال�شالبة للحقوق

وهي العقوبات التي توؤدي اإلى حرمان املحكوم عليه من بع�ش احلقوق التي يتمتع 
بها اأو من حقه احل�سول عليها اأو حرمانه من مبا�رشة بع�ش الأعمال التي كان يجوز له 

يف الأ�سل مبا�رشتها لول احلكم ال�سادر �سده.
وميكن اأن ندرج حتت هذا العنوان العديد من العقوبات ومنها: 

اأوًل: �شحب اجلن�شية:

�ل�شعودي مبر�شوم  �جلن�شية عن  �إ�شقاط  �جلن�شية  نظام  املادة )13( من  اأجازت  فقد 
اإنذاره بعواقب عمله قبل مدة ل تقل عن  م�سبب يف ثالث حالت حددتها املادة بعد 
ثالثة اأ�سهر من اإ�سقاطها. كما اأجازت املادة )21( معدلة من نف�ش النظام �سحب اجلن�سية 
الوزراء  جمل�ش  من  بقرار  لتجن�سه  التالية  الع�رش  ال�سنوات  خالل  بها  املتجن�ش  عن 
على  ق�سائية  اأحكام  �سدور  على  مبنيتني  حالتني  يف  الداخلية  وزير  اقتاح  على  بناء 

)179) انظر: املادة )21) من نظام مكافحة الر�ضوة، املادة )4) من نظام مكافحة الت�ضرت، املادة )33) مكرر من نظام مزاولة 
مهنة الطي الب�ضري وطب الأ�ضنان، املادة )28، 29) معدلة من نظام املوؤ�ض�ضات الطبية اخلا�ضة.

)180) املادة )9) من نظام مقاطعة اإ�ضرائيل.
)181) املادة )121) من نظام الأوراق التجارية ن�ضت �ضراحة على ذلك، اأما املادة )4) من نظام الوكالت التجارية فقد �ضكتت 

عن كيفية الت�ضهري.
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املتجن�ش بعقوبة حدية اأو على عمل يخل بال�رشف والأمانة اأو على عمل يخل بالأمن. 
كما اأجازت املادة )22( معدلة من نف�ش النظام �سحب اجلن�سية عن املتجن�ش بها يف اأي 
وقت مبر�سوم م�سبب باأمر من رئي�ش جمل�ش الوزراء بناء على اقتاح وزير الداخلية اإذا 

ثبت اأنه ح�سل عليها عن طريق الكذب اأو الغ�ش اأو اخلطاأ اأو التزوير اأو التزييف.

ثانيًا: العزل من الوظيفة العامة:)182)

الإداري هو كل من ي�سغل وظيفة دائمة يف مرفق عام  النظام  العام يف  واملوظف 
تديره الدولة بطريق ال�ستغالل املبا�رش)183).

وترد هذه العقوبة كعقوبة تبعية بناء على الإدانة بجرمية تخل بالأمانة)184).
اإل اأن املنظم اجلنائي ال�سعودي راأى اأن مفهوم املوظف العام يف النظام الإداري غري 
كاف ل�سمان حماية ال�سالح العام فاأدخل طوائف اأخرى من املوظفني بجعلهم يف حكم 
املوظف العام فت�سمنت املادة الثامنة من نظام مكافحة الر�سوة اأنه يعد يف حكم املوظف 

العام يف تطبيق اأحكام الِنظام: 
كل من يعمل لدى الدولة اأو لدى اأحد الأجهزة ذات ال�سخ�سية املعنوية العامة �سواء 

كان يعمل ب�سفة دائمة اأو موؤقتة. 
املحكم اأو اخلبري املعني من قبل احلكومة اأو اأية هيئة لها اخت�سا�ش ق�سائي.

كل مكلف من جهة حكومية اأو اأية �سلطة اإدارية اأخرى باأداء مهمة معينة.

املالية  واملميزات  كالراتب  مالية  فقد مميزات  فيها من  ملا  املالية  العقوبات  اأي�ضًا �ضمن  ت�ضنف  اأن  العقوبة ميكن  )182) هذه 
الأخرى للوظيفة، كما ميكن اأن ت�ضنف كعقوبة معنوية ملا يحدثه العزل من الوظيفة من اأثر معنوي لكنني ارتاأيت اإدراجها 

�ضمن العقوبات ال�ضالبة للحقوق األيق.
)183) انظر: العزل من الوظيفة العامة كعقوبة جنائية وتطبيقاته يف اململكة العربية ال�ضعودية، نواف العتيبي �ش: 44.

)184) املادة ))) من نظام حماكمة الوزراء، املادة )13) من نظام مكافحة الر�ضوة، .



211
جملة الق�ضائية - العدد الثاين - رجب  1432هـ

 كل من يعمل لدى ال�رشكات اأو املوؤ�س�سات الفردية التي تقوم باإدارة وت�سغيل املرافق 

ال�رشكات  لدى  يعمل  من  عامة وكذلك كل  مببا�رشة خدمة  تقوم  اأو  �سيانتها  اأو  العامة 
املوؤ�س�سات  اأو  وال�رشكات  مالها  راأ�ش  يف  احلكومة  ت�ساهم  التي  وال�رشكات  امل�ساهمة 

الفردية التي تزاول الأعمال امل�رشفية.
 روؤ�ساء واأع�ساء جمال�ش اإدارات ال�رشكات املن�سو�ش عليها يف الفقرة الرابعة من 

هذه املادة.

ثالثًا: احلرمان من تويل الوظيفة العامة وما يف حكمها:

وترد ك�سابقتها كعقوبة تبعية بناء على الإدانة بجرمية تخل بالأمانة))18). 

اأو ب�شكل  املحل لفرتة حمددة  اأو غلق  ن�شاط معني،  اأو  املنع من مزاولة عمل  رابعًا: 

دائم، اأو �شطب ال�شجل التجاري املتعلق بالن�شاط حمل املخالفة اأو وقف الرتخي�ص 

فرتة حمددة اأو اإلغاوؤه:

عقوبة  اأو  اأو جوازية)188)،  تكميلية وجوبية)187)،  اأو  اأ�سلية))18)،  عقوبة  تكون  وقد   
تبعية)189).

))18) املادة ))) من نظام حماكمة الوزراء، املادة )13) من نظام مكافحة الر�ضوة. 
))18) املادة )9)، 2)) من نظام ال�ضوق املالية، املادة )23) من نظام املتفجرات،، املادة )21) من نظام حقوق املوؤلف، املادة 
)29) من نظام املحاماة، املادة )17) من نظام الرثوة احليوانية، وجميعها عقوبة من �ضمن عقوبات، املادة )18) من 
نظام املعلومات الئتمانية،، املادة )11) من نظام املختربات اخلا�ضة، املادة )28) من نظام املحا�ضبني القانونيني، املادة 

)12) من نظام ال�ضتثمار الأجنبي، املادة )29) من نظام املحاماة، املادة )72) من نظام املرور.
)187) املادة )))) من نظام مكافحة املخدرات، 

)188) املادة )4) من نظام الوكالت التجارية، املادة )10) من نظام البيع بالتق�ضيط، املادة )20) من نظام مكافحة الغ�ش التجاري.
)189) املادة ))) من نظام مكافحة الت�ضرت، املادة )29) من نظام املحاماة.
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خام�شًا: احلرمان من دخول املناف�شات العامة ب�شكل دائم اأو موؤقت:)190)
�شاد�شًا: احلرمان من ا�شتقدام العمالة:)191)

�شابعًا: احلرمان من بع�ص احلوافز:)192)

املطلب ال�شاد�ص: خ�شائ�ص عامة للعقوبات يف الأنظمة ال�شعودية:

من خالل ا�ستقراء العقوبات ال�سابقة ميكن اأن ن�ستخل�ش الآتي: 
اأن جميع العقوبات الواردة يف الأنظمة ال�سعودية مندرجة �سمن العقوبات التعزيرية 

املفو�ش تقديرها للحكام، ومل اأقف على عقوبة حدية واحدة)193).
ومالية  للحرية  مقيدة  اأو  و�سالبة  بدنية  بني  الأنظمة  الواردة يف  العقوبات  تنوع  مع 
ومعنوية و�سالبة للحقوق اإل اأن املالحظ هو ندرة العقوبات البدنية واأن عقوبتي ال�سجن 

والغرامة هما اأكرث العقوبات �سيوعاً.
اأن  النادر جداً  اأنه من  اإل  اأ�سلية وتكميلية وتبعية  العقوبات بني عقوبات  تنوع  مع 

ين�ش نظام على ت�سمية نوع العقوبة)194).
تتميز الأنظمة ال�سعودية بقدر كبري من املرونة واإعطاء ال�سلطة التقديرية للق�ساء يف 
اإيقاع العقوبة املنا�سبة يتجلى ذلك يف ا�ستمال الغالبية العظمى من الأنظمة على حدين 
بع�سها على  وا�ستمال  والغرامة،  ال�سجن  اأحدهما خا�سة يف عقوبتي  اأو  واأدنى  اأعلى 

)190) انظر على �ضبيل املثال: املادة )19) مكرر من نظام مكافحة الر�ضوة واملادة )12) معدل من نظام مكافحة التزوير وقد 
وردت كعقوبة اأ�ضلية يخري بينها وبني الغرامة اأو يجمع بينهما. 

)191) انظر على �ضبيل املثال: املادة )24) من نظام ال�ضمان ال�ضحي.
)192) انظر: املادة )12) من نظام ال�ضتثمار الأجنبي.

)193) حتى نظام مكافحة املخدرات مل يت�ضمن املعاقبة باحلد ومل يحدد عقوبة لتعاطي املخدرات واإن جرم فعل التعاطي.
)194) نظام مكافحة املخدرات ن�ش على العقوبات الأ�ضلية والتكميلية.
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عقوبة  اختيار  حق  القا�سي  واإعطاء  للعقوبة))19)،  املخففة  اأو  امل�سددة  الظروف  بع�ش 
ا�ستبدالها  اأو  للعقوبة))19)  الأدنى  احلد  النزول عن  اأكرث من �سمن عقوبات، وحق  اأو 

لأ�سباب معتربة)197).
تطرق بع�س �الأنظمة لبيان �جلهات �ملناط بها �إيقاع �لعقوبات �لو�ردة فيها وتنوعت 
بني جهات ق�سائية)198)و جلان �سبه ق�سائية)199) وجهات اإدارية)200)، يف حني مل تتطرق 

بع�س �الأنظمة لبيان �جلهة �ملناط بها �إيقاع �لعقوبات)201).
يالحظ عدم وجود نظام ل�ستبدال العقوبات ال�سالبة للحرية ببدائل اأخرى كاخلدمة 

))19) انظر على �ضبيل املثال: نظام مكافحة غ�ضل الأموال مادة )17)، نظام الأ�ضلحة والذخائر مادة )1))، نظام حماية حقوق 
املوؤلف مادة )22)، نظام �ضيد احليوانات والطيور الربية مادة )))، نظام عقوبات انتحال �ضفة رجل ال�ضلطة العامة مادة 
)2)، نظام مكافحة الغ�ش التجاري مادة )24) نظام مكافحة املخدرات يف عدد من مواده، نظام مكافحة جرائم املعلوماتية 

مادة )8)، نظام الأوراق التجارية مادة )118) معدلة، نظام املرور املواد )9)، 72).
))19) املادة )0)) نظام مكافحة املخدرات.

باإيداع املدمن يف  الأمر  النظام  العقوبة املن�ضو�ش عليها يف  اإيقاع  اأجازت بع�ش مواد نظام مكافحة املخدرات بدل من   (197(
م�ضحة مادة )43)اأو اإلزامه مبراجعة عيادة نف�ضية مل�ضاعدته على التخل�ش من الإدمان مادة ))4).

)198) كنظام العالمات التجارية، نظام املتفجرات، نظام مكافحة الت�ضرت، نظام مكافحة الغ�ش التجاري، نظام عقوبات انتحال 
�ضفة رجل ال�ضلطة العامة وجميعها ن�ضت على اخت�ضا�ش ديوان املظامل – املحكمة الإدارية حاليًا – بالف�ضل يف املخالفات 
الواردة فيها، اأما نظام مكافحة غ�ضل الأموال فقد اأ�ضند ذلك للمحاكم العامة يف الق�ضاء العام، بينما اأ�ضند نظام املرور 

الف�ضل يف املنازعات وق�ضايا احلوادث املرورية للمحكمة املخت�ضة.
اأو  اأو جزاء  تاأديب  النظر يف ق�ضايا  الق�ضائي- مهمتها  ال�ضلك  املخت�ضني -خارج  جلان مكونة من جمموعة من  )199) هي “ 
د.  عن  نقاًل  ب�ضاأنها”  قــرارات  واإ�ضدار  ا�ضتثنائي  ب�ضكل  معتمد  نظام  مبوجب  حمددة  جتارية  اأو  مدنية  منازعات  ت�ضوية 
يو�ضف احلديثي، اجلهات �ضبه الق�ضائية �ش: 3، من�ضور يف موقع مركز الدرا�ضات الق�ضائية التخ�ض�ضي، وتن�ش بع�ش 
الأنظمة على التظلم من القرارات ال�ضادرة من هذه اللجان اأمام ديوان املظامل كاللجان املن�ضو�ش عليها يف نظام الأ�ضلحة 
والذخائر، نظام الأ�ضماء التجارية، نظام �ضيد احليوانات والطيور الربية، نظام املعلومات الئتمانية، نظام البيع بالتق�ضيط 
وغريها وبع�ضها يتظلم منها اأمام جلنة ا�ضتئناف �ضبه ق�ضائية كاللجان الواردة يف نظام العمل، نظام املطبوعات والن�ضر، 
يف حني تكون قرارات بع�ضها نهائية كالواردة يف نظام مكافحة الوزراء، وبع�ش الأنظمة مل تتطرق ملو�ضوع الطعن يف قرارات 

هذه اللجان كنظام الآثار، نظا
)200) كجهة اإدارية يف املوؤ�ض�ضة اأو تعتمد القرارات من الوزير املخت�ش كنظام حماية حقوق املوؤلف، نظام الأن�ضطة املقلقة للراحة، 

اأو يكون التظلم من قرارات العقوبة اأمام الوزير كنظام الوكالت التجارية.
)201) انظر على �ضبيل املثال:نظام مكافحة التزوير، النظام اجلزائي اخلا�ش بتزييف وتقليد النقود، نظام الأوراق التجارية، 

نظام مكافحة جرائم املعلوماتية.
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الجتماعية والو�سع حتت املراقبة ونحوها، وعدم الأخذ بنظام وقف تنفيذ العقوبة اأو 
وقف اإ�سدارها اإل يف نطاق �سيق جداً)202).

)202) املادة )0)) نظام مكافحة املخدرات اأعطت املحكمة حق وقف تنفيذ عقوبة ال�ضجن والغرامة املحكوم بها يف جرمية جلب 
اأو الجتار بال�ضالئف الكيميائية فقط، املادة )7)) من نظام الأ�ضلحة والذخائر اأجازت لديوان املظامل وقف  اأو ت�ضدير 
تنفيذ عقوبة ال�سجن ب�سروط واأوجبت بيان الأ�سباب التي ا�ستند عليها احلكم، املادة )82) من نظام املرور اأجازت للمحكمة 
املادة )32) من قواعد  العقوبة املحكوم بها لعتبارات تقدرها، كما ن�ضت  الق�ضايا املرورية وقف تنفيذ  املخت�ضة بنظر 
املرافعات اأمام ديوان املظامل على اأن للدائرة اإذا راأت من اأخالق املحكوم عليه اأو ما�ضيه اأو �ضنه اأو ظروفه ال�ضخ�ضية اأو 
الظروف التي ارتكبت فيها اجلرمية اأو غري ذلك مما يبعث على القناعة بوقف التنفيذ اأن تن�ش يف حكمها على وقف تنفيذ 

العقوبة، ول اأثر لذلك الإيقاف على اجلزاءات التاأديبية التي يخ�ضع لها املحكوم عليه. 
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خــامتــــــة

بعد هذا العر�ش املوجز لأنواع العقوبات واأمثلتها يف ال�رشيعة الإ�سالمية ويف اأنظمة هذا 

البلد املبارك ميكن اأن ن�ستخل�ش النتائج الآتية: 

العود للجرمية  اإلى ردع اجلاين عن  العقوبات  الأنظمة اجلنائية من ت�رشيع  ت�سعى غالب 

املنحرف  �سلوكه  وتهذيب  اجلاين  ل�ست�سالح  اإ�سافة  مثلها  على  الإق��دام  عن  غريه  وزجر 

لذلك  اإ�سافة  ميتاز  الإ�سالمي  العقوبات  نظام  اأن  اإل  فيه،  العدالة  بتحقيق  املجتمع  واإ�سعار 

باأنه رباين امل�سدر، وي�ستهدف تطهري اجلاين من اإثم املع�سية، كما اأنه جمع بني مبداأ حماية 

اجلماعة، والعناية ب�سخ�ش املجرم ب�سكل متوازن.

تيز نظام العقوبات يف ال�رشيعة الإ�سالمية باملرونة والواقعية ويربز ذلك جلياً من خالل 

تنوع العقوبات يف ال�رشيعة الإ�سالمية بني عقوبات حدية وعقوبات الق�سا�ش والدية والتعازير 

والكفارات، ولكل نوع منها �رشوطه ومميزاته اخلا�سة لتحقق بفاعلية مقا�سد ت�رشيعها.

اأن اململكة واإن مل يكن بها مدونة عقابية على هيئة قواعد قانونية ملزمة ومتكاملة كهيئة 

نظام العقوبات، اإل اأنها اأ�سدرت عدداً كبرياً من الأنظمة امل�ستملة على مواد حتدد عدداً من 

الأفعال املجرمة وتبني العقوبات املحددة لها، وجميعها مندرجة �سمن العقوبات التعزيرية 

ال�رشيعة  يتوافق واأحكام  العامة ومبا  للم�سلحة  تنظيمها حتقيقاً  الأمر �رشورة  راأى ويل  التي 

الإ�سالمية.

ميكن ت�سنيف العقوبات الواردة يف اأنظمة اململكة باعتبار الرابطة بينها اإلى اأ�سلية وتكميلية 

وتبعية – واإن مل ت�رشح الأنظمة بذلك اإل نادراً -، كما ميكن ت�سنيف هذه العقوبات باعتبار 
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طبيعتها اإلى عقوبات بدنية كالقتل واجللد، وعقوبات ما�سة باحلرية كال�سجن واملنع من ال�سفر 

والإبعاد، وعقوبات مالية كالغرامة والإتالف وامل�سادرة، وعقوبات معنوية كاللوم والإنذار 

ومنع  العامة  الوظيفة  من  والعزل  اجلن�سية  ك�سحب  للحقوق  �سالبة  وعقوبات  والت�سهري، 

توليها، و�ملنع من مز�ولة عمل �أو ن�شاط معني �أو دخول �ملناف�شات �لعامة ونحوها.

مع تنوع العقوبات يف الأنظمة ال�سعودية اإل اأن املالحظ هو ندرة العقوبات البدنية واأن 

عقوبتي ال�سجن والغرامة هما اأكرث العقوبات �سيوعاً.

تتميز الأنظمة ال�سعودية بقدر كبري من املرونة واإعطاء ال�سلطة التقديرية للق�ساء يف اإيقاع 

اأعلى  حدين  على  الأنظمة  من  العظمى  الغالبية  ا�ستمال  يف  ذلك  يتجلى  املنا�سبة  العقوبة 

واأدنى، وا�ستمال بع�سها على بع�ش الظروف امل�سددة اأو املخففة للعقوبة، واإعطاء القا�سي 

اأو  للعقوبة  الأدنى  احلد  عن  النزول  وحق  عقوبات،  �سمن  من  اأكرث  اأو  عقوبة  اختيار  حق 

ا�ستبدالها لأ�سباب معتربة.

ق�شائية  �شبه  وجلان  ق�شائية  جهات  بني  �لعقوبات  �إيقاع  بها  �ملناط  �جلهات  تعدد  يلحظ 

وجهات اإدارية ميكن التظلم من قراراتها اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة.

كما يالحظ عدم وجود نظام ل�ستبدال العقوبات ال�سالبة للحرية ببدائل اأخرى كاخلدمة 

اأو  العقوبة  تنفيذ  وقف  بنظام  الأخ��ذ  وعدم  ونحوها،  املراقبة  حتت  والو�سع  الجتماعية 

اإ�سدارها اإل يف حالت نادرة جداً وجزئية.

هذا ما تي�رش اإيراده باإيجاز واأ�ساأل اهلل ال�سداد يف القول والعمل، و�سلى اهلل و�سلم على 

نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه.


