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احلمد هلل، وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل، واآله و�صحبه ومن وااله، وبعد:
فاإن االأحكام ال�رشعية باال�صتقراء جاءت على ق�صمني:

- ق�صم ثابت م�صتقر ال يطراأ عليه تغيري وال تبديل، وهي االأحكام املن�صو�صة القطعية، 
وقواعد ال�رشيعة واأ�صولها، فهذه اأحكام ثابتة ال تقبل التغيري، مثل االأوامر والنواهي 
وقواعد  احلدود،  عقوبات  وكاأحكام  ال�رشقة،  والنهي عن  بال�صالة،  كاالأمر  القواطع، 

ال�رشيعة الكلية من العدل، ورفع احلرج، وحفظ الكليات، ونحو ذلك.
والظروف  امل�صالح  الختالف  تبًعا  والتجديد  والتبديل  للتغيري  قابل  وق�صم   -
واالأو�صاع الزمانية واملكانية والعرفية، وهي االأحكام الظنية التي مل يرد فيها ن�ص قطعي 
اأو حتديد �رشعي اأو اإجماع، مثل ما يتعلق باالأمور الدنيوية – ق�صائية، اأو �صيا�صية، اأو 
مالية – وهو ما يعبرّ عنه بع�صهم بال�صيا�صة ال�رشعية، قال ابن عا�صور – رحمه اهلل -: 
فاحلمل  والع�صور،  االأحوال  باختالف  تفاريعها  اختالف  اإلى  فبحاجة  املعامالت  »اأما 

فيها على حكم ال يتغريرّ حرج عظيم على كثري من طبقات االأمة«))).
وعوائدهم  واملجتمعات،  االأمم  الأحوال  مالحظة  جاءت  االإ�صالمية  وال�رشيعة   -
لي�صت جارية على �صنن واحد، ومنهاج م�صتقر، بل تتغري وتتبدل وتنتقل من حال الأخرى 
بح�صب اختالف الظروف واالأو�صاع وعنا�رش احلياة، وهذا التغريرّ راعته ال�رشيعة يف 

مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية �ص37).  (((
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اأحكامها. قال ابن عا�صور - رحمه اهلل -: »التغريرّ �صنرّة اإلهية يف اخللق ال تتخلف، فبقاء 
من  ال�صارع  مق�صود  لنقي�ص  اإق��راًرا  يكون  اأن  من  يخلو  موجبها ال  تغريرّ  مع  االأحكام 
اأن يكون مكابرة يف  اأو  العملني عبًثا،  اأحد  تعليق ذلك احلكم بذلك املوجب، في�صري 
تغريرّ املوجب، وذلك ينايف امل�صاهدة القطعية اأو الظنية يف اأحوال كثرية، ويوؤول ذلك 

على التقديرين اإلى اأن تكون االأحكام مق�صودة لذاتها، ال تابعة ملوجباتها«))).
- وُيعدُّ تغري االأحكام بح�صب تغريرّ االأحوال واالأمكنة واالأزمنة والعوائد والظروف معنى 
عظيم النفع، ومظهًرا من مظاهر التخفيف ورفع احلرج على النا�ص يف ال�رشيعة املطهرة، 
وب�صبب اجلهل به يقع غلط عظيم يف اأحكام ال�رشيعة يوجب من احلرج وامل�صقة وتكليف ما 

ال �صبيل اإليهما يعلم اأن ال�رشيعة الباهرة التي يف اأعلى رتب امل�صالح ال تاأتي به)3).
- قال ابن برهان –رحمه اهلل-: »ولي�ص كل ما كان م�صلحة يف زمان يكون م�صلحة 
يف زمان اآخر، ويجوز اأن يكون الفعل م�صلحة يف زمان، ومف�صدة يف غريه، ولي�صت 
ودفًعا  النا�ص،  مل�صالح  حت�صياًل  تتغريرّ  االأحكام  فاإن  لذلك  وتبًعا  مت�صاوية«)))،  االأزمنة 
تغريرّ  يقت�صي  واختالفها  امل�صالح  »تغريرّ  اهلل-:  -رحمه  االآم��دي  قال  عنهم،  للحرج 

االأحكام واختالفها«))).
- ومن االأحكام ال�رشعية التي تتغريرّ بتغريرّ امل�صالح والظروف واالأحوال: العقوبات 
غري املن�صو�صة �رشًعا، ذلك الأن مفهوم العقوبة يف ال�رشيعة االإ�صالمية يعتب من املعقول 

معنى، واملدرك علة، حيث اإن االأحكام امل�رشوعة يف ال�رشع ق�صمان:
- اأحدهما: ما ظهر لنا اأنه جالب مل�صلحة اأو دارئ ملف�صدة، اأو جالب دارئ ملف�صدة، 

اأو جالب دارئ مل�صلحة، فهذا احلكم معقول املعنى.
املرجع ال�سابق �ص36).  (((

اإعالم املوقعني لبن القيم 3 /)).  (3(
الو�سول اإلى الأ�سول )/ )7).  (((

الأحكام يف اأ�سول الأحكام )/ 380.  (((
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- والثاين: مامل يظهر لنا جلبه مل�صلحة اأو دروؤه ملف�صدة، وهو احلكم التعبدي)6).
- والعقوبة معقولة املعنى يف ال�رشيعة االإ�صالمية كونها ت�صتهدف حتقيق مق�صدين:

- االأول: اال�صت�صالح والتقومي للجاين واملجتمع.
- الثاين: الزجر والردع للفاعل والعموم)7).

مقا�سد العقوبات يف ال�سريعة الإ�سالمية:

والعقوبات ال�رشعية يق�صد منها على �صبيل العموم املحافظة على الكليات ال�رشورية 
اخلم�ص: الدين، والنف�ص، والعقل، والعر�ص، واملال، وقد جاء ال�رشع املطهر يف كل 

واحدة منها بعقوبة تُعدُّ اأ�صاًل يف بابها:
ل دينه فاقتلوه( احلديث. - ف�رشع ل�صيانة الدين حد الردة )من بدرّ

 ،١٧٩ البقرة:  چ  ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   چ  الق�صا�ص  النف�ص  ل�صيانة  و���رشع   -
ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   چ 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ چ املائدة: ٤٥.
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ   چ  اخلمر  العقل حد  ل�صيانة  و�رشع   -
پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ املائدة: ٩٠، وجلد النبي -�صلى 
اهلل عليه و�صلم- يف اخلمر اأربعني جلدة، وكذا اأبو بكر وعمر -ر�صي اهلل عنهما-، ثم زاد 
عمر -ر�صي اهلل عنه- حد اخلمر ليبلغ ثمانني بعد ا�صت�صارة ال�صحابة ر�صوان اهلل عليهم.
- و�رشع ل�صيانة العر�ص حدا الزنا والقذف، كما هو مبنيرّ يف مطلع �صورة النور 
وغريها، فحد زنا البكر اجللد مائة وتغريب عام، وحد زنا املح�صن الرجم، وحد القذف 

اجللد ثمانني مع التف�صيق ورد ال�صهادة.
قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام – العّز بن عبدال�سالم ال�سافعي )/ )).  (6(

املرجع ال�سابق )/ 78) وما بعدها.  (7(
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- و�رشع حلفظ املال و�صيانته حد ال�رشقة چ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   چ املائدة: ٣٨.

چ   چ   چ    چ  احلرابة  حد  االأمن  واإقامة  العام  النظام  حلفظ  �رشع  كما   -
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ڳ   ڳ   گ   گ    گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   
ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ  

ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ املائدة.
- وهذه العقوبات هي العقوبات املقدرة واملحددة يف ال�رشيعة االإ�صالمية.

لنظر احلكام والق�صاة  - وهناك عقوبات مل تقدر ومل حتدد، واإمنا جعلت خا�صعة 
والوالة يحكمون فيها مبا يحقق هدف العقوبة ال�رشعية، وفق النظر للم�صالح واملفا�صد 

واالآثار واملاآالت، وح�صب حال اجلناة وظروفهم واأو�صاعهم)8).
- قال �صيخ االإ�صالم ابن تيمية -رحمه اهلل-: »واأما املعا�صي التي لي�ص فيها حد مقدر 
وال كفارة... اإلى قوله... فهوؤالء يعاقبون تعزيًرا وتنكياًل وتاأديًبا بقدر ما يراه الوايل 
على ح�صب كرثة ذلك الذنب يف النا�ص وقلته، فاإذا كان كثرًيا زاد ف�ي العق�وبة بخ�الف 
فاإذا كان من املدمنني على الفجور،  اإذا ك�ان قلي�اًل، وعل�ى ح�ص�ب ح�ال املذنب،  م�ا 
زيد يف عقوبته، بخالف املقل من ذلك، وعلى ح�صب كب الذنب و�صغره، فيعاقب 
من يتعر�ص لن�صاء النا�ص واأوالدهم، ما ال يعاقبه من مل يتعر�ص اإال ملراأة واحدة اأو �صبي 
واحد، ولي�ص الأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه اإيالم االإن�صان من قول وفعل، وترك 
بهجره  يعزر  وقد  له،  واالإغالظ  وتوبيخه  بوعظه  الرجل  يعزر  فقد  فعل،  وترك  قول، 
وترك ال�صالم عليه حتى يتوب اإذا كان ذلك هو امل�صلحة، كما هجر النبي -�صلى اهلل 
املرجع ال�سابق )/ 87) وما بعدها. املقا�سد العامة لل�سريعة الإ�سالمية – يو�سف العامل 03) وما بعدها.   (8(

املبادئ ال�سرعية يف اأحكام العقوبات يف الفقه الإ�سالمي – عبدال�سالم ال�سريف 67 وما بعدها.
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عليه و�صلم- واأ�صحابه »الثالثة الذين خلفوا«، وقد يعزر بعزله عن واليته، كما كان 
النبي -�صلى اهلل عليه و�صلم- واأ�صحابه يعزرون بذلك، وقد يعزر برتك ا�صتخدامه يف 
جند امل�صلمني، كاجلندي املقاتل اإذا فررّ من الزحف، فاإن الفرار من الزحف من الكبائر، 
وقطع خبزه نوع تعزير له، وكذلك االأمري اإذا فعل ما ي�صتعظم فعزله من االإمارة تعزيًرا 
بت�صويد وجهه واإركابه  بال�رشب، وقد يعزر  له، وكذلك قد يعزر باحلب�ص، وقد يعزر 
اأمر بذلك يف  اأنه  على دابة مقلوبًا، كما روي عن عمر بن اخلطاب -ر�صي اهلل عنه- 

�ص�اهد الزور.. ا.ه�))).
غري  متفاوتة  اجلرائم  مفا�صد  كانت  »وملا  اهلل-:  -رحمه  القيم  ابن  االإمام  ويقول   -
من�صبطة يف ال�صدة وال�صعف والقلة والكرثة، جعلت عقوباتها راجعة اإلى اجتهاد االأئمة 

ووالة االأمور، بح�صب امل�صلحة يف كل زمان ومكان« ا.ه�)0)).
- وقال االإمام عز الدين بن عبدال�صالم –رحمه اهلل-: »التعزيرات املفو�صات اإلى 
االأئمة واحلكام، فاإن كانت للجنايات على حقوق النا�ص مل يجز لالأئمة واحلكام اإ�صقاطها 
االأ�صلح  كان  فاإن  االأ�صلح،  على  مبني  فا�صتيفاوؤها  هلل  كانت  واإن  م�صتحقها،  طلبها  اإذا 

ا�صتيفاوؤها وجب ا�صتيفاوؤها، واإن كان االأ�صلح دروؤها وجب دروؤها« ا.ه�)))).

العقوبات مرتبطة بامل�سالح وتتغري بتغريها:

- ومبا ذكر يت�صح اأن العقوبة يف ال�رشيعة االإ�صالمية ت�صتهدف حتقيق امل�صالح ودرء 
ويف  واملعاودة،  املقارفة  عن  ردعهم  وزجرهم  وتقوميهم،  اجلناة  وا�صت�صالح  املفا�صد، 
ذلك تزكية لعموم املجتمع، وتقومي له، وكف و�صيانة الأفراده عن التهارج والتظامل، 

ال�سيا�سة ال�سرعية يف اإ�سالح الراعي والرعية )))/))).  (((
اإعالم املوقعني عن رب العاملني )/08).  ((0(

قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )/87).  ((((
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والولوغ يف حماأة الرذائل واملعا�صي واملخالفات باأنواعها، واإقامة العقوبة منوط بتحقيق 
اإيقاًعا اأو درًءا، وفيما مل يحدد ويقدر من العقوبات كًما ونوًعا،  هذه املقا�صد اجلليلة 
فاحلكم فيها يدور مع امل�صلحة وجوًدا وعدًما، واإذا كانت تلك هي القاعدة العامة يف 
العقوبات غري املقدرة يف ال�رشيعة االإ�صالمية، واإليها الق�صد والهدف فاإن من املتفق عليه 
بني فقهاء ال�رشيعة اأن االأحكام تدور مع عللها وجوًدا وعدًما، وترتبط بتحقيق اأهدافها 
بالنظر  وتتبدل  وتتغري  تختلف  ذلك  مبثل  املنوطة  واالأحكام  ودفًعا،  اإقامة  ومقا�صدها 
والعوائد  واالأمكنة  واالأزمنة  والظروف  واالأو�صاع  واالأح��وال  املقا�صد  اختالف  اإلى 
ونبرّه  الدارين،  العباد يف  اإقامة م�صالح  اإلى  ال�صارع ق�صد  اأن  واالعتبارات))))، وذلك 
اإلى املعاين والعلل، وربط االأحكام باملنا�صب منها، ومن املدرك واقًعا وعقاًل اأن امل�صالح 
املرتبطة بالعقوبات على اجلنايات واملخالفات تتغري ح�صب االأحوال والظروف والعلل 
فوجب اأن تدور اأحكامها واأو�صافها كيًفا وكًما ونوًعا مع عللها وم�صاحلها ومقا�صدها 
ح�صب املنا�صب املحقق للمق�صود، وقد ي�صح يف اأحوال واأزمنة واأمكنة واأو�صاع ما ال 
ي�صح يف اأخرى مغايرة، كما قد ينا�صب الأ�صخا�ص ما ال ينا�صب الآخرين، قال االآمدي 
واختالفها«)3))، وقال  االأحكام  تغري  يقت�صي  واختالفها  امل�صالح  »تغري  اهلل-:  –رحمه 
القرايف –رحمه اهلل-: »كل �صبب �رشعه اهلل حلكمة، ال ي�رشعه عند عدم احلكمة، كما 
�رشع التعزيرات واحلدود للزجر، ومل ي�رشعها يف حق املجانني، واإن تقدمت اجلناية 
منهم يف حال التكليف لعدم �صعورهم مبقادير انخراق احلرمة والذمة واملهانة يف حالة 

الغفلة فال يح�صل الزجر... وكل �صبب ال يح�صل مق�صوده ال ي�رشع« ا.ه�)))).
فهم  واحلكام  والق�صاة  الوالة  لنظر  خا�صعة  �رشًعا  املقدرة  غري  العقوبة  اأن  دام  وما 
املوافقات لل�ساطبي )/ 83), الفروق للقرايف )/3) , املقا�سد العامة لل�سريعة الإ�سالمية –يو�سف العامل   ((((

76) وما بعدها.
الإحكام يف اأ�سول الأحكام )/380.  ((3(

الفروق 3/)8).  ((((
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املالئمة  العقوبة  و�صع  يرجع  واإليهم  واعتماده،  وتقديره  املنا�صب  مبالحظة  املعنيون 
ال  اخت�صا�صهم  بحكم  وهم  املختلفة،  االأحوال  ح�صب  للمقا�صد  واملحققة  للظروف، 
بد واأن يعتنوا بالنظر يف جتديد اأو�صاف العقوبات التي يحكمون بها عقابًا وا�صت�صالًحا 
للجناة، وما دام اأن املق�صود من العقوبة معقول املعنى فيجب اأن تتجدد اأعيان العقوبات 
كل  واالأحوال يف  واالأو�صاع  للظروف  للمقا�صد، ومالحظة  تقديًرا  معانيها  يحقق  مبا 

زمن وجمتمع بح�صبه.

العقوبة اأ�سالة ومعا�سرة:

بني  نواكب  اأن  ب  توجرّ فيه  ا�صتجد  وما  احلا�رش  زمننا  يف  العقوبة  ملفهوم  وبالنظر 
باعتمادها  االإ�صالمية  ال�رشيعة  جاءت  التي  ال�رشعية  واملعاين  املقا�صد  باأ�صالة  االأخذ 
– الفقهاء  لدى  املقررة  القواعد واالأحكام  نعمل وفق  واأن  الباب،  ومراعاتها يف هذا 
رحمهم اهلل– اأخًذا من معاين الن�صو�ص والقواعد واالأحكام الواردة يف العقوبة على 
اجلنايات باأنواعها، واأن نوائم بينها وبني املفاهيم احلديثة للعقوبات، والتي جنحت اإلى 
اعتبار م�صالح، ومالحظة معاٍن مقدرة تهمرّ املكلفني، وتعني املمار�صني لهذا العمل من 
والة وحكام، وهي ذات تاأثري مبا�رش على احلياة العامة ونظامها املدين املعا�رش، وفيها 
م�صا�ص حقيقي بالأ�صخا�ص والعوائل واملجتمعات، ولها ارتباط وثيق مبخرجات الع�رص 
ومنتجاته املدنية والتقنية احلديثة، بحيث ال ميكن جتاهل تلك امل�صالح اأو اإلغاوؤها اأو عدم 
اعتبارها، ومن هنا خرج علينا يف املفهوم املعا�رش للعقوبة ما ي�صمى »العقوبات البديلة« 
تعريف ومفهوم حمدد  والباحثون على  النظار  يتفق  وهو م�صطلح حديث جديد مل 
وموؤطر له اإال اأن املق�صود لديهم به يف اجلملة اأن ت�صتبدل العقوبات املعتادة واملعمول 
بها يف خمتلف النظم واالأحكام من حب�ص وجلد وغرامة بتكاليف جديدة تختلف نوًعا 
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وكيًفا وكًما عن تلك، فهي تفر�ص على اجلاين اأداء برامج معينة والقيام باأعمال واأعباء 
اال�صت�صالح  اإلى  باجلاين  وتعود  والردع،  الزجر  اإلى  وتوؤدي  العقاب،  مفهوم  حتقق 
والتقومي باأ�صلوب مغاير يت�صمن تقييد احلريات واإ�صافة االأعباء، وا�صتباحة حالة املعاقب 
مبا يتوافق وروح الع�رش، ويحافظ على الكيان ال�صخ�صي واملدين للمعاقب، ويخفف 
اال�صتقامة وال�صالح،  اإلى  اإيجابي  ب�صكل  يدفعه  مبا  للعقوبة،  التوابع واالآثار  عنه حدة 
ويتيح له فر�صة للعودة االإيجابية اإلى احلياة الطبيعية الأمثاله من اأفراد املجتمع، وهو ما 
نعنيه بدرا�صتنا هذه من مفهوم التجديد يف العقوبة، وتختلف العقوبات يف اأو�صافها 
واأنواعها وحجمها وظروفها باختالف اأنظار احلكام والوالة والق�صاة املمار�صني لها يف 
واأنواعه  و�صفاته  مبفهومه  العقوبات جديًدا  مو�صوع  الطرح يف  هذا  ولكون  الواقع، 
وجب اأن نعود اإلى اأ�صولنا ال�رشعية االإ�صالمية، واأن ن�صع لها وفق اأحكام العقوبة يف 
ال�رصع ما اأمكن من ال�رصوط ال�صابطة ملو�صوعاتها مبا يوؤطر ويقّعد لها ويحقق املق�صود 
اأن  اأو  املطهرة،  ال�رشيعة  اأحكام  من  �صيء  مع  تتقاطع  اأن  من  ويحميها  منها،  ال�رشعي 
اأن  يلي نحاول  فيما  املعتبة، ولعلنا  تتعار�ص مع �صيء من معانيها ومقا�صدها اجلليلة 
نرت�صم و�صع اأهم ال�رصوط ال�صابطة للتجديد يف العقوبات اجلزائية يف حماولة ل�صبط 

حدود وجوانب هذا املو�صوع املهم.

اأهم �شروط التجديد يف العقوبات:

اإننا حني ن�صتنبط اأهم ال�رصوط التي تراعى يف جتديد العقوبات يجب اأن نوؤكد على 
اإيقاع العقوبة  تاأخذ معنى اجلناية لكي ي�صح  باعتبارها  �رشورة فهم الواقعة املعرو�صة 
املوقعني عن  اإعالم  النفي�ص  كتابه  القيم -رحمه اهلل- يف  ابن  االإمام  يقرر  فيها، وكما 
رب العاملني باأن احلاكم ال بد لكي ي�صل اإلى احلكم ال�رشعي اأن يدرك الواقع والواجب 
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فيه �رشًعا، وبغري اإدراك الواقع على وجهه ال�صحيح ال ميكن اأن يتم اإيقاع الواجب فيه 
�رشًعا بطريقة �صليمة حتقق املعنى ال�رشعي املق�صود.

اإال  باحلق  الفتوى واحلكم  املفتي وال احلاكم من  يتمكن  قال -رحمه اهلل-: »وال   -
بنوعني من الفهم، اأحدهما: فهم الواقع والفقه فيه وا�صتنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
واالأمارات والعالمات حتى يحيط به علًما، والنوع الثاين: فهم الواجب يف الواقع، 
وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه اأو على ل�صان ر�صوله يف هذا الواقع ثم يطبق 
اأحدهما على الآخر، فمن بذل جهده وا�صتفرغ و�صعه يف ذلك مل يعدم اأجرين اأو اأجًرا، 

فالعامل من يتو�صل مبعرفة الواقع والتفقه فيه اإلى معرفة حكم اهلل ور�صوله« ا.ه�)))). 
- وبعد اأن يتحقق للحاكم والقا�صي يف الواقعة املعرو�صة عليه معنى اجلناية، ويقوم 
االإثبات مبواقعة اجلاين لها، وا�صتحقاقه للمعاقبة عليها برتكيز اإدانته بها، ويتجه بتقديره 
للم�صالح اإلى اإيقاع عقوبة جديدة فيها غري العقوبات الدارجة واملعتادة من حب�ص وجلد 

وغرامة ونحوها، فاإن عليه مالحظة توفر ال�رصوط الآتية:
- اأواًل: اجلواز ال�شرعي:

م ممنوع  فالعقوبة ال�رشعية يتحتم كونها جمازة �رشًعا، فال ي�صح املعاقبة مبا هو حمررّ
ك�صقاية اخلمر اأو ا�صتباحة العر�ص مثاًل، فاإن جميع املحظورات ال�رشعية ال ي�صح اإيقاعها 
كعقوبة على اجلاين باعتبارها ممنوعة حمظورة، فال ميكن اأن ي�صح املعاقبة باالإلزام باأكل 
امل�رشوبات، وكذا ال  اأو  املطعومات  وال�صار من  ال�صم  ابتالع  اأو  اخلنزير  اأو حلم  امليتة 
ي�صح �رشًعا اإقامة عقوبة باملنع من الواجبات ال�رشعية كبرّ الوالدين اأو زيارتهما اأو فعل 
اأن يجاز عقوبة، كما ال ي�صح  اأذيتهما ونحو ذلك، الأن املحظور �رشًعا ال ميكن  فيه  ما 
ا اإيقاع عقوبة مبا هو ممنوع نظاًما، باعتبار اأن النظام حجة باأمر ويل االأمر به، واأمره  اأي�صً

اإعالم املوقعني عن رب العاملني )/88-87.  ((((
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االأمة،  م�صالح عموم  يكفل  النظام  اأن  باعتبار  به، وكذا  املقطوع  ال�رشع  بدليل  مطاع 
وي�صبط حقوق املكلفني، ويحدد ال�صائغ لهم من املمنوع، فما كان ممنوًعا نظاًما ال ي�صح 
تكون  اأن  العقوبة  ل�صحة  بد  فال  ما،  جناية  على  عقابًا  اجلناة  على  واإيقاعه  به،  املعاقبة 
بعيدة عن املحظورات واملمنوعات �رشًعا ونظاًما،  ال�رشعي  دائرة اجلواز  داخلة �صمن 
وقد ن�ص الفقهاء –رحمهم اهلل – على اأنه ال يعزر مبمنوع اأو حمظور اأو مامل يرد به 

ال�رشع من العقوبات التي فيها ا�صتباحة ملثل ذلك)6)).
- ثانًيا: حتقيق مق�شد العقوبة:

مع  والزجر  ال��ردع  مق�صدها  العقوبة  اأن  ال�رشيعة  فقهاء  لدى  عليه  املتفق  فمن 
املراد  املبتكرة  العقوبة  من  يتحقق  اأن  يجب  املق�صد  وهذا  والتقومي)7))،  اال�صت�صالح 
احلكم بها يف مو�صوع اجلناية، واإال مل تكن عقوبة، خللوها عن حتقيق مق�صدها وهدفها 
الذي �رشعت من اأجله، وكل حكم مما عقل معناه ال يحقق مق�صوده فلي�ص مب�رشوع، الأن 
االأحكام تدور مع عللها ومقا�صدها وجوًدا وعدًما، والعقوبات مل ت�رشع عبًثا، ولي�ص 
الظلمة والفجار  العباد، واإمنا �رشعت لكف  االأعباء والتكاليف على  فيها زيادة  الق�صد 
اأفعالهم، واملتجاوزون اجلناة ال يرعوون عن جتنيهم، وال  الع�صيان عن  يعاقرون  ومن 
يرتكون اآثامهم اإال برادع وزاجر، يخ�صون �صطوته، ويخافون �صدته و�رشته، قال االإمام 
العز بن عبدال�صالم ال�صافعي –رحمه اهلل -: »والزواجر م�رشوعة لدرء املفا�صد... اإلى 
قوله... بخالف الزواجر فاإن معظمها ال يجب اإال على عا�ٍص زجًرا له عن املع�صية، 
وقد جتب الزواجر دفًعا للمفا�صد من غري اإثم وال عدوان، كما يف حد احلنفي اإذا �رشب 

النبيذ، وريا�صة البهائم، وتاأديب ال�صبيان ا�صت�صالًحا لهم«)8))..

ينظر: معونة اأويل النهى �سرح املنتهى لبن النجار 8/))). الرو�ص املربع بحا�سية ابن قا�سم 0/7)3.  ((6(
قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )/78) وما بعدها.  ((7(

املرجع ال�سابق )/78).  ((8(
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 ،- وال��ردع  – الزجر  املعنى  هذا  فيه  يتحقق  اأن  يجب  العقوبة  يف  والتجديد   -
ويالحظ فيه جانب اال�صت�صالح والتقومي للمحكوم عليه، فاإن توفر ذلك يف العقوبة 
اجلديدة �صحت واأمكن امل�صري اإليها عدواًل عن ن�صق العقوبات املتبعة عادة يف االأحكام.

- ثالثًا: عدم املخالفة لن�ص �شرعي اأو حكم قطعي:
فاإن االأ�صل يف االأحكام لتكون م�رشوعة موافقتها لل�رشع ال�رشيف، وات�صاقها مع 
ن�صو�صه واأحكامه، ولكي ت�صتجاز العقوبات املبتكرة فاإنها ال بد اأن تتفق مع ن�صو�ص 
كونها  باطلة  مردودة  فهي  ذلك  من  �صيًئا  خالفت  اإن  اأما  واأحكامهما،  وال�صنرّة  الكتاب 
املائدة:  چ  ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ   ۈ   ۆ   چ  تعالى:  اهلل  قال  وتخالفه،  ال�رشع  تعار�ص 
اأمرنا  –ر�صي اهلل عنها– مرفوًعا: »من عمل عماًل لي�ص عليه  ٤٩، ويف حديث عائ�صة 

يخالف  حكم  كل  بطالن  على  املطهر  ال�رشع  علماء  اتفق  وقد  م�صلم،  رواه  رد«  فهو 
ن�صو�ص الكتاب وال�صنرّة واأحكامهما القطعية، ويف النظام االأ�صا�صي للحكم يف اململكة 
العربية ال�صعودية يف املادة االأولى اأن د�صتور البالد كتاب اهلل و�صنرّة ر�صوله –�صلى اهلل 
عليه و�صلم– ويف املادة ال�صابعة ي�صتمد احلكم يف اململكة العربية ال�صعودية �صلطته من 
كتاب اهلل تعالى، و�صنرّة ر�صوله –�صلى اهلل عليه و�صلم-، ويف املادة الثامنة واالأربعني: 
دلَّ  ملا  وفًقا  االإ�صالمية،  ال�رشيعة  اأحكام  اأمامها  املعرو�صة  الق�صايا  على  املحاكم  تطبق 
عليه الكتاب وال�صنرّة، وما ي�صدره ويل االأمر من اأنظمة ال تتعار�ص مع الكتاب وال�صنرّة، 
فتقرر من ذلك اأن التجديد يف العقوبة يجب اأن ال يخالف ن�صو�ص الكتاب وال�صنرّة، 
واأال تتعار�ص مع اأحكامها ال�رشيفة، لتكون العقوبات اجلديدة حجة م�رشوعة �صحيحة، 
تنفيذها،  ي�صح  وال  بها،  احلكم  يجوز  ال  باطلة،  فهي  وخالفتها  معها  تعار�صت  اإذا  اأما 
وجهني:  من  هذه  واحلالة  وبطالنها  اأحكامه،  وتخالف  الت�رشيع،  تعار�ص  باعتبارها 
يف  القائم  احلكم  لنظام  خمالفتها  وثانيهما:  املطهر،  ال�رشع  الأحكام  خمالفتها  اأولهما: 
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مالحظة  واحلكام  الق�صاة  على  ويتعني  الغراء،  ال�رشيعة  اأحكام  على  املتاأ�ص�ص  البالد 
هذا اجلانب يف العقوبة اجلديدة التي يريدون احلكم بها واإ�صدارها بحق املتهمني يف 

اجلنايات التي يكون تقدير عقوبتها اإليهم ومن �صالحياتهم.
- رابًعا: اأال تتعار�ص العقوبة املبتكرة مع عقوبة من�شو�شة �شرًعا اأو نظاًما:

فال  النظام  اأو  ال�رشع  يف  مقررة  من�صو�صة  بعقوبة  �صغل  اإذا  اجلناية  مو�صوع  الأن 
اإلى  جتاوزها  يجوز  وال  املن�صو�صة  للعقوبة  احلجة  الأن  اأخرى،  بعقوبة  اإ�صغاله  ي�صح 
غريها، فال اجتهاد مع الن�ص، كما هي قاعدة الفقهاء –رحمهم اهلل– واملن�صو�ص �رشًعا 

يف نوعه وتقديره هو احلجة، والعمل به واجب باالأمر ال�رشعي: چ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   
ۋ  ۋ  چ املائدة: ٤٩، چ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ االأحزاب: ٣٦. فاملقرر �رشًعا ال يجوز العدول عنه اإلى غريه، 
ولي�ص هو مو�صع اجتهاد، ونظريه ما تقرر نظاًما واأمر به اإمام امل�صلمني، ال يجوز جتاوزه 
وتعديه اإلى غريه باعتباره اكت�صب احلجة باأمر االإمام الواجب طاعته، والعقوبة املبتكرة 
هي اجتهاد من الق�صاة يف اأعيان اجلنايات واجلناة، ت�صوغ يف مو�صع الفراغ، لأن ذلك 
مورد �صلطتهم و�صالحيتهم، اأما امل�صغول بحكم وعقوبة حمددة فال ي�صح جتاوزها اإلى 
عقوبة اأخرى، ومن قواعد الفقهاء -رحمهم اهلل– امل�صغول ال ي�صغل، وبذا يتعني اأن 
معينة  حمددة  من�صو�صة  بعقوبة  ي�صغل  مل  مو�صع  على  واردة  اجلديدة  العقوبة  تكون 

لي�صح اعتبارها واإجازتها واإقرارها.
- خام�ًشا: ال ت�شح العقوبة مبا هو عبادة حم�شة:

الأن العبادات املح�صة مبناها على احلظر واملنع، فال يحدث �صيء منها يف مو�صع 
اإال بدليل �رشعي، والعقوبات لي�صت قربات وتعبدات من جهة املكلف، الأنه مل يفعلها 
بنية القربة، قال االإمام العز بن عبدال�صالم ال�صافعي –رحمه اهلل-: »القربات ال ت�صح 
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لي�صت  فاإنها  والتعزيرات  اإلى اهلل زاجًرا، بخالف احلدود  التقرب  بالنيات، ولي�ص  اإال 
كانت  واإذا  ا.ه�))))،  ونوابهم«  االأئمة  يفعلها  واإمنا  للمزجور،  فعاًل  لي�صت  اإذ  بقربات، 
ا تنزيل  العقوبات ال تقع بنية التعبد من املكلف فال ت�صح منه اإذن عبادة، وال ي�صح اأي�صً
العبادة منزلتها، وال التكليف بها ملن ت�صح نيته بها، وما دام اأن االأ�صل يف العبادة العمل 
بالدليل، وعدم جتاوزه ملا مل ياأت دليل به، وقاعدته احلظر واملنع، فال ي�صح جعل العقوبة 
ا�صتهانة  العقوبة  وجه  على  بالعبادة  االإل��زام  يف  اأن  كما  ا،  حم�صً تعبدًيا  فعاًل  اجلديدة 
تكون  ل  اأن  املبتكرة  العقوبة  يف  في�صرتط  �رصًعا،  ممنوع  وهو  بها،  وا�صتخفاًفا  بالعبادة 

عبادة حم�صة لتلك االعتبارات مبجموعها.
- �شاد�ًشا: اأن تكون العقوبة اجلديدة عداًل:

ۅ  ۉ   چ  تعالى:  الكلي، يقول اهلل  الق�صائي  العدل هو مق�صود احلكم  الأن 
چ  چ  چ  چ  ڇ    چ  الن�صاء: ٥٨، ويقول �صبحانه:  چ  ۉ   ې  ې  ې  ې 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ   چ  �صاأنه:  النحل: ٩٠، ويقول جلَّ 

ڦ  چ املائدة: ٤٢. 
والعدل و�صع ال�صيء يف مو�صعه بال وك�ص وال �صطط، والعقوبة لتكون عداًل ال بد 
اأن يالحظ فيها نوع اجلناية وحجمها، وحال اجلاين وظروفه، واأثر اجلناية يف النا�ص، 
وظهورها وتاأثريها يف املجتمع، ولكل اعتبار من هذه اجلوانب تاأثري يف تقدير العقوبة 
ونوعها وحجمها، كما اأن العقوبة اجلديدة ال بد اأن تكون منا�صبة حلال اجلاين، ويراعى 
االإ�صالم  �صيخ  يقول  ت�صديًدا وتخفيًفا،  اجلناية  ارتكاب  له على  والباعث  فيها و�صعه، 
ابن تيمية -رحمه اهلل-: »فهوؤالء –اأي الع�صاة– يعاقبون تعزيًرا وتنكياًل وتاأديًبا، بقدر 
ما يراه الوايل، على ح�صب كرثة ذلك الذنب يف النا�ص وقلرّته، فاإذا كان كثرًيا زاد يف 

املرجع ال�سابق )/78)-)7).  ((((
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العقوبة، بخالف ما اإذا كان قلياًل، وعلى ح�صب حال املذنب، فاإذا كان من املدمنني على 
الفجور، زيد يف عقوبته، بخالف املقل من ذلك، وعلى ح�صب كب الذنب و�صغره، 
فيعاقب من يتعر�ص لن�صاء النا�ص واأوالدهم، ماال يعاقبه من مل يتعر�ص اإال ملراأة واحدة، 

اأو �صبي واحد«)0)).
- ومن العدل يف العقوبة املبتكرة التوازن بني حجم العقوبة وطبيعة الذنب واجلناية، 
فال يبالغ يف العقوبة مبالغة �صديدة بحيث تكون جوًرا وظلًما، وال يخفف فيها بحيث 
ال توازي حجم اجلرمية ومقدار اآثارها، وقد �صبط بع�ص الفقهاء ذلك باأن تكون العقوبة 
االألفاظ  جرائم  يف  فمثاًل  احلدود،  من  يقاربها  ما  جن�ص  من  قريبة  اجلناية  يف  ال�صادرة 
االأب�صار، الأن نظري  با�صتباحة  البدين  التعزير  اإلى  القول يجنح  واملال�صنة والفح�ص يف 
ذلك عقوبة القذف التي �رشع فيها اجللد، وكذا ال يزاد يف العقوبة على جن�ص ما تقرر 
يف احلد املقارب، ففي مثل تلك اجلنايات اللفظية وفح�صاء القول ال يزاد على ما ورد يف 
حد القذف ثمانني جلدة، واإن جنحت العقوبة املبتكرة اإلى غري هذا اللون من العقاب 
كونه اأكرث ا�صت�صالًحا، واأعظم زجًرا وردًعا، فال مانع منه �رشيطة التوازن والتعادل بني 
اجلناية وعقوبتها لتكون عداًل وق�صًطا))))، ومن العدالة يف العقوبة مراعاة الباعث على 
اجلناية يف ت�صديد العقوبة وتخفيفها، وبذا يعلم اأن اجلنايات لو احتدت يف ال�صورة، 
فاإنها قد تختلف يف العقوبة بالنظر اإلى الباعث على فعل اجلناية، ودليل ذلك ما رواه 
�صلمان –ر�صي اهلل عنه– اأن ر�صول اهلل –�صلى اهلل عليه و�صلم– قال: »ثالثة ال يكلمهم 
اهلل  جعل  ورجل  م�صتكب،  وعائل  زاٍن،  اأ�صيمط  األيم:  عذاب  ولهم  يزكيهم،  وال  اهلل، 
ب�صاعته، ال ي�صرتي اإال بيمينه وال يبيع اإال بيمينه« رواه الطباين يف الكبري ب�صند �صحيح، 
ورواه البيهقي يف �صعب االإميان )جممع الزوائد ٤ / ٧٨(. قال ال�صيخ عبدالرحمن بن 

ال�سيا�سة ال�سرعية يف اإ�سالح الراعي والرعية ))).  ((0(
املرجع ال�سابق ))).  ((((
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ح�صن اآل ال�صيخ –رحمه اهلل-: »قوله  چ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ البقرة: 
١٧٤ ملا عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم، فعوقبوا بهذه الثالث التي هي اأعظم العقوبات، 

ره حتقرًيا له، وذلك الأن داعي املع�صية �صعف يف حقه، فدل  قوله )اأ�صيمط زاٍن( �صغرّ
على اأن احلامل له على الزنا: حمبة املع�صية والفجور، وعدم خوفه من اهلل، و�صعف 
اإلى املع�صية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه، بخالف ال�صاب: فاإن قوة  الداعي 
بالندم، ولومه�ا  داعي ال�صهوة منه قد تغلبه مع خوفه من اهلل، وقد يرجع على نف�ص�ه 
على املع�صية فينتهي ويراجع، وكذا العائل امل�صتكب لي�ص له ما يدعوه اإلى الكب، الأن 
له  داعي  الفقري ال  والعائل  والريا�صة،  والنعم  املال  الغالب كرثة  الكب يف  اإلى  الداعي 
اإلى اأن ي�صتكب، فا�صتكباره مع عدم الداعي اإليه يدل على اأن الكب طبيعة له، كامن يف 
قلبه، فعظمت عقوبته لعدم الداعي اإلى هذا اخللق الذميم الذي هو من اأكب املعا�صي« 
املقررة بحق  العقوبة  اأثًرا يف حجم  للباعث على اجلناية  اأن  ا.ه���))))، فدل ذلك على 

اجلاين يف منظور ال�رشع املطهر.
اأن تراعي جلب امل�صالح العامة، وتالحظ درء  - ومن العدل يف العقوبة اجلديدة 

املفا�صد، الأن هذا الق�صد مراعى يف العقوبات يف ال�رشيعة كمق�صد اأ�صلي.
- كما تالحظ املاآالت واالآثار للعقوبة يف خ�صو�ص حال اجلاين، وعموم نظر االأمة 
الراأي  على  ذلك  اأثر  وتقدير  عدمه،  من  وتنفيذها  العقوبة  اإيقاع  واإمكان  واملجتمع، 
العام، الأن ذلك من العدل والق�صط يف العقوبات ب�صكل عام باعتبارها اإحدى الو�صائل 
من  اإليه  اأ�صري  ما  للمجتمع، ومبالحظة كل  االأمن  وت�صون  العامة،  احلقوق  تكفل  التي 
اعتبارات يتحقق يف العقوبة اجلديدة مفهوم العدل املطلوب �رشًعا، كما ينبغي اأن ال 
يغيب عن الناظر اأن من العدالة يف العقوبة التوازن واالعتدال عند تنفيذها يف الكيف 

فتح املجيد �سرح كتاب التوحيد )))-6)).  ((((
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لوحظ  فكما  تفريط،  اأو  اإفراط  دون  التنفيذ  يجرى  بحيث  والظروف  وال�صفة  والآلة 
التوازن واالعتدال يف اإ�صدار العقوبة يالحظ عند تنفيذها واإقامتها بحق اجلاين)3)).

- �شابًعا: اأن تقع العقوبة املبتكرة على فعل حمظور جمّرم �شرًعا اأو نظاًما:
الأن التجرمي للفعل واحلكم عليه باأنه خمالف ملوجب ال�رشع ال�رشيف، وفيه اخرتاق 
للنظام املاأمور بطاعته �رشًعا، هو مرتكز العقوبة، ولذا جاء النظام االأ�صا�صي للحكم يف 
العقوبة �صخ�صية، وال  باأن  الثامنة والثالثني:  املادة  ال�صعودية يف  العربية  اململكة  بالدنا 
جرمية وال عقوبة اإال بناء على ن�ص �رشعي، اأو ن�ص نظامي، وال عقاب اإال على االأعمال 
بفعل  التجرمي  على  يتاأ�ص�ص  فرًعا  العقوبة  واعتبار  النظامي،  بالن�ص  للعمل  الالحقة 
باعتباره  للفعل  التجرمي  الأن  كله،  اجلزائي  الق�صاء  قاعدة  نظاًما هو  اأو  �رشًعا  املحظور 
حمظوًرا هو امل�صوغ لنتهاك حرمة اجلاين باإيقاع العقاب عليه، والعقوبة املبتكرة يجب 
اأن تالحظ ذلك، فال تقرر بحق جاٍن اإال بعد جترميه وتركيز االإدانة عليه مبخالفته وارتكابه 
ملحظور ممنوع �رشًعا اأو نظاًما، وقد تقرر يف نظام االإجراءات اجلزائية يف بالدنا �رشورة 
اأن ت�صدر املحكمة حكًما باإدانة املتهم اأواًل ثم توقع عليه العقوبة كما يف املادة )١٧٤( 
وهو معنى التجرمي امل�صتوجب للعقاب، فال بد عند احلكم بالعقوبة املبتكرة اأن يتحقق 
اإ�صدار  يتم  ثم  للجاين  به  واالإدان��ة  اأواًل  التجرمي  و�صف  ب�صدده  املحكوم  الفعل  يف 

العقوبة تاأ�صي�ًصا عليه.
اآثار �شلبية على ال�شخ�ص  اأو  اأن ال يلتحق بالعقوبة اجلديدة �شرر  - ثامًنا: يجب 

اجلاين اأو الغري مبا ال يتفق وطبيعة العقوبة:
الأن العقوبة �رشًعا يق�صد منها الردع والزجر، والتقومي واال�صت�صالح، واإذا التحق 
بها �رشر اأكب، و�صلبيات اأعظم على املحكوم عليه اجلاين، اأو من يرتبط به، اأو يكون 

اأ�سول املحاكمات ال�سرعية اجلزائية –الربابعة )7).  ((3(
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من حوله، فاإن هذا االأثر ال�صلبي مردود، ولو برد االأ�صل، ومن القواعد املقررة �رشًعا 
رواية  ويف  ���رشار«  وال  �رشر  »ال  املرفوع  احلديث  ويف  �رشًعا«  مدفوع  »ال�رشر  اأن 
عن  ويخرجها  معناها،  اجلديدة  العقوبة  يفقد  الذي  ال�رشر  وح�صول  اإ���رشار«،  »وال 
مق�صودها، موجب للتوقف عنها وتركها، ولذا جاء يف املادة ٣٨ من النظام االأ�صا�صي 
للحكم اأن العقوبة �صخ�صية، مبعنى اأنها ال تتعدي لغري اجلاين من اأ�رشته وذويه ومن له 
به �صلة، وهو اأ�صل �رشعي معتب، لقوله تعالى: چ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی چ االأنعام: 
١٦٤، ولقول النبي –�صلى اهلل عليه و�صلم–: »ال يجني جاٍن اإال على نف�صه«، والعقاب 

كما  عليه،  وبغًيا  ظلًما  ُيعدُّ  بغري وجه حق  باجلاين  االإ�رشار  اإلى  مقا�صده  يتجاوز  حني 
يجب اأن يالحظ اأن من دفع ال�رشر يف العقوبة اجلديدة ات�صاقها مع االأعراف والعوائد 
والعادة  ب�رشوطه،  �رشًعا  معتب  العرف  الأن  ال�رشع،  يناق�ص  ال  مبا  املجتمع  يف  املعتبة 
حمكمة، فال ت�صح العقوبة اجلديدة املخالفة لهذا االأ�صل، والتي قد تعود على اجلاين 

بال�رشر والت�صهري واالآثار ال�صلبية فيما هو اأبعد.
- تا�شًعا: كون املحكوم عليه مكلًفا ذا اأهلية تامة:

الأن  و�رشعًيا،  ق�صائًيا  اأ�صاًل  اجلديدة  بالعقوبة  عليه  املحكوم  يف  االأهلية  واعتبار 
– الفقهاء  تتابع  وقد  مدارها،  وعليهما  العقوبة،  �صحة  مناط  هما  والأهلية  التكليف 
االأهلية،  فيه  تتوفر  ال  ومن  وال�صبيان،  املجانني  بحق  العقوبة  منع  على  اهلل-  رحمهم 
لعموم قوله –�صلى اهلل عليه و�صلم–: »رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى ي�صتيقظ، 
حتى  املعتوه  »وعن  رواية  ويف  يكب«  حتى  ال�صغري  وعن  يفيق،  حتى  املجنون  وعن 
يعقل«، والعقوبة اجلديدة كغريها من العقوبات يجب اأن تقع على مورد �صحيح موؤهل 
وال�رشع  العقاب،  معنى  يدركون  ال  ال�رشعية  االأهلية  يفقدون  الذين  فاجلناة  �رشًعا، 
االأهلية  لفاقد  بالعقاب  والتكليف  اإن�صانيتهم،  واعتبار  حقوقهم  مبراعاة  جاء  ال�رشيف 
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هو تكليف مبا ال يطاق، وهو ممنوع �رشًعا، كما اأن النظام االأ�صا�صي للحكم يف اململكة 
جعل من مهام الدولة حماية حقوق االإن�صان، ومن اأهمها مراعاة اأهليته ال�رشعية، وكونه 
مكلًفا ملتزًما يدرك االأوامر، ويعي التكاليف، ويعرف ما له وما عليه، فال ي�صح اإيقاع 
العقوبة اإال على ذي اأهلية كاملة تامة ال يخاجلها �صك اأو احتمال، والق�صاء معني بالتوثق 

من ذلك، والتاأكد منه.
- عا�شًرا: اأن ي�شدر بالعقوبة اجلديدة املبتكرة حكم ق�شائي نهائي:

الأن العقوبة هي تكليف واإلزام، وفيها اخرتام حلال اجلاين، فال ت�صح اإال باأن حتمل 
و�صف احلجية من ال�صلطة املخت�صة وهي الق�صاء، فال بد اإذن اأن ي�صدر بالعقوبة حكم 
حمكمة  من  �صادًرا  يكون  واأن  النظامية،  ولوازمه  ال�رشعية  ملوجباته  م�صتكمل  ق�صائي 
للمتهم،  املقررة  الق�صائية  ال�صمانات  الطبيعية، وبعد كفالة  االإجراءات  خمت�صة، وفق 
ولذا جاء يف املادة )٢١٥( من نظام االإجراءات اجلزائية يف بالدنا: االأحكام اجلزائية ال 
يجوز تنفيذها اإال اإذا اأ�صبحت نهائية، فالعقوبة املبتكرة ال بد لي�صح تنفيذها اأن ي�صدر 
بها حكم ق�صائي نهائي، يراعى فيه كافة ال�رصوط من الخت�صا�ص الولئي نوًعا ومكانًا 
واإيراد  والبيرّنات،  االأدلة  و�صماع  عليها،  واجلواب  للحكم  الدعوى  و�صبق  وت�صكياًل، 
اأ�صبابه وم�صتنداته، وبغري هذا احلكم  املحمول على  ثم احلكم  االأ�صباب وامل�صتندات، 

النهائي ال تكون العقوبة املبتكرة حجة واجبة النفاذ بحق املحكوم عليه.
- حادي ع�شر: و�شوح احلكم بالعقوبة اجلديدة املبتكرة واإمكانية تنفيذها:

للتنفيذ  قاباًل  وا�صًحا جلًيا حمدًدا  يكن  مامل  بالعقوبة  ال�صادر  الق�صائي  احلكم  الأن 
–ر�صي اهلل عنه– يف كتابه  قال عمر بن اخلطاب  الرد ق�صاء،  فاإنه يحمل معه و�صف 
الأبي مو�صى االأ�صعري –ر�صي اهلل عنه– يف الق�صاء: »فاإنه ال ينفع تكلم بحق ال نفاذ 
له«، والعقوبة املبتكرة التي ي�صوبها االإيهام، وعدم الو�صوح، ال تكون قابلة للتنفيذ، 
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وال ميكن اإيقاعها بحق اجلاين، قال االإمام العز بن عبدال�صالم ال�صافعي –رحمه اهلل–: 
واالأحكام«  وال�صهادات  للدعاوى  مبطل  عليه  واملحكوم  به  املحكوم  االإبهام يف  »فاإن 
ا.ه�))))، وُيعدُّ الفقهاء عدم اإمكانية التنفيذ عيًبا مبطاًل للحكم بالعقوبة موجًبا لردها فال 
بد من مالحظة ذلك يف اإ�صدار العقوبة املبتكرة لي�صح اإقامتها والعمل بها واإيقاعها بحق 

اجلاين.
- ثاين ع�شر: تنفيذ العقوبة اجلديدة برعاية جهة االخت�شا�ص:

اإ�صدار العقوبات واإقامتها يف الواقع بحق  التنفيذ جزٌء ال يتجزاأ من منظومة  الأن 
بد  فال  التنفيذ  يف  احلجية  وليكت�صب  ال�صادر،  للحكم  جتاوز  يح�صل  ولكيال  اجلناة، 
النظام االأ�صا�صي للحكم يف  اأو�صح  املعنية، وقد  التنفيذ من جهة االخت�صا�ص  اأن يتم 
مادته اخلم�صني: اأن امللك اأو من ينيبه معنيون بتنفيذ االأحكام الق�صائية، بينما خ�ص�صت 
املادة ٢١٩ من نظام االإجراءات اجلزائية اجلهة املعنية بتنفيذ العقوبة ال�صادر بها احلكم 
اجلزائي، فق�صت باأن ير�صل رئي�ص املحكمة احلكم اجلزائي الواجب التنفيذ ال�صادر من 
اتخاذ  االإداري  احلاكم  وعلى  تنفيذه،  اإجراءات  التخاذ  االإداري  احلاكم  اإلى  املحكمة 
النفاذ  واجب  نهائي  ق�صائي  حكم  �صدر  فاإذا  فوًرا،  احلكم  لتنفيذ  الالزمة  االإجراءات 
اأن يتم وفق االآلية املقررة نظاًما له، وبرعاية  التنفيذ يجب  فاإن  بعقوبة جديدة مبتكرة، 

جهة االخت�صا�ص، مبوجب ما اأ�صري اإليه.

قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام )/3)). وانظر: اأ�سول املحاكمات ال�سرعية اجلزائية – الربابعة 8)).  ((((
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وختاًما:

فاإن التجديد يف العقوبات هو مفهوم جديد، واجتاه حديث يف ميدان العقوبات 
تاأطريها  بعد  املفهوم  هذا  وفق  العقوبات  تفعيل  ويف  اجلناة،  واأح��وال  اجلنايات  على 
امل�صالح واالعتبارات  وُزرافات، يالحظ  اآحاًدا  املجتمع  اإيجابي على  اأثر  لها  والتقعيد 
املو�صوع  هذا  اأن  نظرنا  ويف  وتقديرها،  باعتبارها  ال�رشيعة  جاءت  التي  والظروف 
واأبعد  عمًقا،  اأكرث  وبحوث  درا�صات  واإجراء  والنظر،  البحث  من  املزيد  اإلى  يحتاج 
باب  وهو  به،  الالئق  ال�صحيح  موقعه  يف  للعقوبة  اجلديد  املفهوم  هذا  لت�صع  نظًرا، 
وتقعد  اأحواله،  وت�صبط  م�صاره،  حتدد  و�صوابط  اأحكام  و�صع  اإلى  يحتاج  مفتوح 
الق�صاة  نحيي جهد  ما  بقدر  املتاحة يف جماله، ونحن  ال�صالحيات  ملو�صوعه، وحتدد 
باقتدار كل جهد من  اأوليات مفاهيمه، نثمن  الذين فتحوا هذا املجال، وبادروا لر�صم 
لر�صم خريطة مو�صوع ق�صائي  البناء، ويتجه  الطرح  الباحثني والدار�صني يخدم هذا 
مهم بحجم هذا املو�صوع املوؤثر والفاعل يف حياة النا�ص، ونتطلع بحق اإلى مزيد من 
التاأ�صيل لهذا املو�صوع، وموا�صلة حترير جوانبه، وندعو اجلهة الق�صائية ممثلة يف وزارة 
وقراءة  احلديثة،  البديلة  العقوبات  موؤ�صل ملو�صوع  تدريب  برنامج  اإلى و�صع  العدل 
الغاية يف �صوابطه واأحكامه والتقعيد  الروؤى والتجارب املطروحة فيه، و�صوًل لبلوغ 
املوفق  واهلل  للجميع،  االأج��ر  وكتب  اخلطى،  و�صدد  اجلهود  يف  اهلل  بارك  ملو�صوعه، 
والهادي اإلى �صواء ال�صبيل، وهو ح�صبنا ونعم الوكيل، واحلمد هلل اأواًل واآخًرا، و�صلى 

اهلل و�صلم وبارك على عبده ور�صوله حممد واآله و�صحبه اأجمعني.
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امل�سادر:

- االأحكام يف اأ�صول االأحكام لالآمدي.
- الو�صول اإلى االأ�صول البن برهان.

- الفروق لالإمام القرايف املالكي.
- ااملوافقات لالإمام ال�صاطبي.

- قواعد االأحكام يف م�صالح االأنام– لالإمام العز بن عبدال�صالم ال�صافعي.
- ال�صيا�صة ال�رشعية يف اإ�صالح الراعي والرعية– ل�صيخ االإ�صالم ابن تيمية.

- اإعالم املوقعني عن رب العاملني– لالإمام اأبي بكر بن قيم اجلوزية.
- معونة اأويل النهى �رشح املنتهى– البن النجار احلنبلي.

- الرو�ص املربع بحا�صية ابن قا�صم–للبهوتي.
- فتح املجيد �رشح كتاب التوحيد– لل�صيخ عبدالرحمن بن ح�صن اآل ال�صيخ.

- املبادئ ال�رشعية يف اأحكام العقوبات يف الفقه االإ�صالمي– عبدال�صالم ال�رشيف.

- الظروف امل�صددة واملخففة يف عقوبة التعزير يف الفقه االإ�صالمي– نا�رش اخلليفي.
- نظرية موجبات االأحكام– الإ�صماعيل البي�صي.

- اأ�صول املحاكمات ال�رشعية اجلزائية– الأ�صامة الربابعة.
- اأثر ال�صبهات يف درء احلدود– ل�صعيد الوادعي.

- املقا�صد العامة لل�رشيعة االإ�صالمية – يو�صف العامل.
- مقا�صد ال�رشيعة االإ�صالمية البن عا�صور.

- جمموعة االأنظمة ال�صعودية – اإ�صدار هيئة اخلباء باململكة العربية ال�صعودية.
جملة  يف  من�صور  واالإجمالية–  التطوعية  باالأعمال  باالإلزام  التعزير  بحث   -

العدل- لل�صيخ نا�رش املحيميد.


