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ملخ�ص البحث:

يعنى هذا البحث بدرا�سة خمتلف اأنواع اجلرائم والعقوبات التعزيرية يف النظام 

اجلنائي ال�سعودي وذلك لغر�ض التحقق من مدى توافقها مع مبداأ ال�رشعية اجلزائية، 

هذا املبداأ الذي يعد واحدا من اأهم املبادئ الأ�سا�سية لأي قانون جنائي يف العامل.

والتي  الي�سرية  الق�سور  اأوجه  بتحديد ومعاجلة  رئي�سي  ب�سكل  الدرا�سة  وتهتم هذه 

فيما  اجلزائية  ال�رشعية  مببداأ  ال�سعودي  اجلنائي  النظام  التزام  �سلبا على  توؤثر  اأن  ميكن 

يخ�ض اجلرائم والعقوبات التعزيرية. حيث تقدم تطبيقا مقرتحا للعمل مببداأ ال�رشعية 

اجلزائية مبا يتنا�سب مع النظام اجلنائي ال�سعودي وغريه من الأنظمة يف اململكة. كما 

تعطي هذه الدرا�سة جمموعة مهمة من الأ�سباب التي تربر الأخذ بهذا التطبيق.
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املقدمــة:

املبعوث  على  وال�سالم  وال�سالة  �سلطانه،  وعظيم  وجهه  جلالل  ينبغي  كما  هلل  احلمد 

رحمة للعاملني الداعي اإلى ر�سوانه، �سيدنا ونبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد:

فاإن من اأعظم نعم اهلل �سبحانه وتعالى على عباده اأن منَّ عليهم بالإ�سالم، هذا الدين 

القيم الذي اأتى جامعا ومف�سال جلميع الأحكام والأ�سول الرئي�سية اخلا�سة بالعبادات 

واملعامالت، والتي يحتاجها الب�رش لت�ستقيم اأمور دينهم ودنياهم. فلل�رشيعة الإ�سالمية 

امل�سلم.  املجتمع  وت�رشفاتهم يف  الأ�سخا�ض  التي حتكم  القواعد  تنظيم  كبري يف  دور 

ال�سعودية  العربية  اململكة  الأ�سا�سية يف  الت�رشيع  الأول من م�سادر  امل�سدر  تعد  حيث 

باعتبارها دولة مطبقة لل�رشيعة الإ�سالمية تطبيقا اأمثال، كما �سرنى من خالل البحث.

الآية  يف  وجل  عز  فقال  النا�ض.  بني  العدل  باإقامة  وتعالى  �سبحانه  اهلل  اأم��ر  وقد 

ۅۅۉۉ  ۆۈۈٴۇۋۋ  ۆ  چ   : الن�ساء  ���س��ورة  م��ن   )58(
ېېېېىىائائەئ ەئوئوئۇئۇئ ۆئ ۆئۈئچ .)1)

واإن من مقت�سيات اإقامة العدل بني النا�ض تطبيق ومراعاة القواعد الأ�سولية العامة 

التي اأقرتها ال�رشيعة الإ�سالمية يف القراآن وال�سنة والإجماع كقاعدة »الأ�سل يف الأفعال 

الإباحة«، والتي هي اأ�سا�ض مبداأ ال�رشعية اجلزائية. هذا املبداأ الذي ل ميكن اأن يتحقق 

العدل اجلنائي اإل بالعمل به. 

قال زيد بن اأ�سلم: اإن هذه الآية: اإمنا نزلت يف الأمراء يعني احلكام بني النا�س، ويف احلديث: )اإن اللهّ مع   (1(
احلاكم ما مل يجر، فاإذا جار وكله اإلى نف�سه)، ويف الأثر: )عدل يوم كعبادة اأربعني �سنة). انظر الإمام 
احلافظ عماد الدين اأبو الفداء ابن كثري الدم�سقي، تف�سري ابن كثري، املجلد الأول، الكتاب العاملي للن�سر، 

بريوت، 2002م، الآية )58) من �سورة الن�ساء.
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م�سكلة الدرا�سة:

الدول  يف  املقررة  التعزيرية  والعقوبات  اجلرائم  اأن  مفاده  ت�ساوؤل  هنالك  يثور  قد 

املطبقة لل�رشيعة الإ�سالمية تعد اإطالقا ليد احلاكم اأو من ينوبه كالقا�سي يف معاقبة النا�ض 

اجلزائية  ال�رشعية  مبداأ  تعٍد على  والعقوبات  اجلرائم  واأن يف هذه  �سابط،  اأو  قيد  بال 

املبني على قاعدة الأ�سل يف الأفعال الإباحة وغريها من القواعد الأ�سولية املماثلة.

ال�رشعية  مبداأ  بتطبيق  الإ�سالمية  لل�رشيعة  املطبقة  الدول  التزام  عدم  اأن  واحلقيقة 

اجلزائية على جميع اجلرائم والعقوبات التعزيرية �سيوؤدي من وجهة نظر الباحث اإلى 

تاأخر هذه الدول يف جمال الت�رشيع اأو )التنظيم( اجلنائي وذلك ملجموعة من الأ�سباب 

التي يوردها الباحث يف املطلب الثالث من املبحث الثالث من البحث.

اجلنائي  النظام  التزام  لدرا�سة مدى  البحث  الت�ساوؤل، خ�س�ض هذا  لهذا  وت�سديا 

ال�سعودي مببداأ ال�رشعية اجلزائية فيما يتعلق باجلرائم والعقوبات التعزيرية. فالطبيعي 

واملفرت�ض، اأن جرائم التعزير وكغريها من اأنواع اجلرائم، تخ�سع لهذا املبداأ.

اأهمية الدرا�سة والإ�سافة العلمية التي تقدمها:

التعزيرية  والعقوبات  اجلرائم  على  ال�سوء  ت�سليط  يف  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تكمن 

مبداأ  مع  توافقها  مدى  لبحث  وذلك  ال�سعودي  اجلنائي  النظام  يف  اأنواعها  مبختلف 

ال�رشعية اجلزائية. واحلقيقة اأن هنالك العديد من الدرا�سات التي اأجريت يف ال�سابق 

والتي ناق�ست مو�سوع تقنني ال�رشيعة الإ�سالمية اأو تقنني ما ي�سمى ب� »الت�رشيع اجلنائي 

الإ�سالمي«، والتي ل يت�سع املجال لذكرها يف هذا البحث. حيث تنوعت الآراء يف 
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هذه الدرا�سات بني موؤيدة للتقنني ومعار�سة له.

ولكن الإ�سافة العلمية التي تتميز بها هذه الدرا�سة عن غريها من الدرا�سات تتمثل 

اجلنائي  النظام  التزام  على  �سلبا  توؤثر  التي  الق�سور  لأوجه  ومعاجلتها  حتديدها  يف 

ال�سعودي مببداأ ال�رشعية اجلزائية فيما يخ�ض اجلرائم والعقوبات التعزيرية بالتحديد. 

الإ�سالمية  ال�رشيعة  بتقنني  تنادي  ل  ال�سابقة  الدرا�سات  خالف  وعلى  الدرا�سة  فهذه 

اأي  ح�سول  من  متانع  ل  اأنها  مع  الإ�سالمي،  اجلنائي  الت�رشيع  بتقنني  حتى  اأو  كاملة 

منهما. ولكنها ولغر�ض اأن يكون النظام اجلنائي ال�سعودي مطبقا ملبداأ ال�رشعية اجلزائية 

على الوجه الأكمل، تطالب بتقنني اجلزء الي�سري املتبقي من جرائم التعزير يف اململكة 

واملتمثل كما �سرنى من خالل هذا البحث يف »جرائم التعزير غري املنظم«.

واأخرى  زاوية �رشعية  من  للمو�سوع  تاأ�سيلية  درا�سة  وبعد  الهدف،  ولتحقيق هذا 

نظامية، يقدم البحث تطبيقا مقرتحا للعمل مببداأ ال�رشعية اجلزائية مبا يتنا�سب مع النظام 

اجلنائي ال�سعودي وغريه من الأنظمة يف اململكة. كما يعطي هذا البحث جمموعة مهمة 

من الأ�سباب التي تربر الأخذ بهذا التطبيق.

اأهداف الدار�سة:

• تعريف النظام اجلنائي ال�سعودي وحتديد عالقته بال�رشيعة الإ�سالمية.	

• تقدمي نبذة خمت�رشة و�ساملة عن اجلرائم والعقوبات التعزيرية واأق�سامها وذلك 	

اجلنائي  الت�رشيع  يف  اجلرائم  من  الأخ��رى  الأن��واع  وبني  بينها  التمييز  لغر�ض 

الإ�سالمي.
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• حتديد موقف ال�رشيعة الإ�سالمية من مبداأ �رشعية اجلرائم والعقوبات.	

• التحقق من �سحة التزام النظام اجلنائي ال�سعودي مببداأ ال�رشعية اجلزائية فيما 	

يتعلق باجلرائم والعقوبات التعزيرية. 

• والعقوبات 	 اجلرائم  يخ�ض  فيما  اجلزائية  ال�رشعية  مببداأ  العمل  اأهمية  تبيان 

التعزيرية.

• والعقوبات 	 اجلرائم  يخ�ض  فيما  اجلزائية  ال�رشعية  ملبداأ  مربر  تطبيق  اق��رتاح 

التعزيرية يف اململكة.

تق�سيم الدرا�سة:

�سي�رشح  حيث  متهيدي،  مببحث  م�سبوقة  مباحث  ثالثة  اإل��ى  البحث  هذا  ق�سم 

املبحث التمهيدي ب�سكل مب�سط العالقة التي تربط ال�رشيعة الإ�سالمية بالنظام اجلنائي 

الفريد  الثالثي  التق�سيم  للحديث عن  الأول  املبحث  �سيتطرق  ذلك،  بعد  ال�سعودي. 

للجرائم والعقوبات يف ال�رشيعة الإ�سالمية، وذلك لغر�ض التمييز بني اجلرائم التعزيرية 

- باعتبارها حمورا رئي�سيا لهذا البحث - وبني غريها من اجلرائم. اأما املبحث الثاين، 

ا�ستعدادا  وذلك  اجلزائية،  ال�رشعية  مبداأ  من  الإ�سالمية  ال�رشيعة  موقف  ف�سيو�سح 

ملناق�سة مدى التزام النظام اجلنائي ال�سعودي بهذا املبداأ فيما يخ�ض اجلرائم والعقوبات 

التعزيرية، والتي �ستكون يف املبحث الثالث من هذا البحث.

مبحث متهيدي: ال�رشيعة الإ�سالمية وعالقتها بالنظام اجلنائي ال�سعودي.

املطلب الأول: العالقة بني ال�رشيعة الإ�سالمية والقانون اجلنائي.
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املطلب الثاين: النظام اجلنائي ال�سعودي.

املبحث الأول: اجلرائم والعقوبات التعزيرية.

املطلب الأول: تعريف التعزير واأدلة م�رشوعيته.

املطلب الثاين: متييز العقوبة التعزيرية عن جرائم احلدود والق�سا�ض.

املطلب الثالث: اأق�سام التعزير.

املبحث الثاين: ال�رشيعة الإ�سالمية ومبداأ ال�رشعية اجلزائية.

املطلب الأول: ماهية مبداأ ال�رشعية اجلزائية.

املطلب الثاين: اأدلة مبداأ ال�رشعية اجلزائية يف ال�رشيعة الإ�سالمية.

املطلب الثالث: تطبيق ال�رشيعة الإ�سالمية ملبداأ ال�رشعية اجلزائية.

املطلب الرابع: مدى التزام ال�رشيعة الإ�سالمية مببداأ ال�رشعية اجلزائية.

املبحث الثالث: النظام اجلنائي ال�سعودي ومبداأ ال�رشعية اجلزائية.

املطلب الأول: التطبيق احلايل ملبداأ ال�رشعية اجلزائية يف النظام اجلنائي ال�سعودي.

املطلب الثاين: التطبيق املقرتح ملبداأ ال�رشعية اجلزائية يف النظام ال�سعودي.

املطلب الثالث: اأهمية التزام النظام اجلنائي ال�سعودي مببداأ ال�رشعية اجلزائية.
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مبحث متهيدي
ال�شريعة الإ�شالمية وعالقتها بالنظام اجلنائي ال�شعودي

تنق�سم املدار�ض القانونية الرئي�سية يف العامل اإلى اأق�سام ثالثة: املدر�سة الإجنلواأمريكية 

اأو الإجنلو�سك�سونية)2)، املدر�سة الالتينية)3)، ومدر�سة ال�رشيعة الإ�سالمية الغراء)4).

من  غريها  عن  ومتيزها  الإ�سالمية  ال�رشيعة  باأ�سالة  للقول  م�سلم  كمجتمع  يكفينا 

الأجنلواأمريكية  املدر�سة  خالف  فعلى  مب�سادرها.  ال�ست�سهاد  الو�سعية  الت�رشيعات 

والتي ت�ستمد القانونني فيها من الأحكام الق�سائية ال�سابقة التي اأ�سدرها الب�رش، وعلى 

ال�رشيعة  تتخذ  الب�رش،  �سنع  من  قوانني  على  اأي�سا  املبنية  الالتينية  املدر�سة  خالف 

ال�سالة  عليه  نبيه  وتقنني  الكرمي  كتابه  يف  املنزل  وجل  عز  اهلل  تقنني  من  الإ�سالمية 

وال�سالم الذي ل ينطق عن الهوى واملتمثل يف �سنته م�سدرين اأ�سا�سيني لها. فكانت 

بذلك متميزة عن غريها من ال�رشائع يف �سموليتها وعموميتها و�سالحيتها للتطبيق يف 

كل مكان وزمان. 

املدر�سة الأجنلواأمرييكية: اأو كما ي�سميها البع�س »الأجنلو�سك�سونية« هي املدر�سة التي تتخذ من ال�سوابق اأو   (2(
الأحكام الق�سائية ال�سابقة قوانني لها. ومن اأهم الدول التي تاأخذ بها اأمريكا وكندا وبريطانيا واأ�سرتاليا.
املدر�سة الالتينية: هي املدر�سة التي تعتمد ب�سكل كلي على الن�س القانوين الو�سعي عند اإ�سدار الأحكام   (3(
اأو الق�سائية. كما هو احلال يف فرن�سا وم�سر مثال. ول تختلف املدر�سة اجلرمانية واملعمول بها يف اأملانيا 

كثريا يف مفهومها عن املدر�سة الالتينية.
مدر�سة ال�سريعة الإ�سالمية: تختلف هذه املدر�سة عن املدر�سة الجنلواأمرييكية باأنها تعتمد ب�سكل رئي�سي   (4(
على م�سادر ال�سريعة الإ�سالمية يف اأحكامها الق�سائية ول تاأخذ بفكرة ال�سوابق الق�سائية كمبداأ اإلزامي. 

فهي اأقرب اإلى املدر�سة الالتينية منها اإلى الأجنلواأمرييكية.



279

د. جالل بن ها�سم �سحلول

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

بامل�سادر  ت�سميتها  على  ا�سطلح  اأخ��رى  م�سادر  اأي�سا  الإ�سالمية  لل�رشيعة 

الإ�سالمية  الأم��ة  علماء  جمهور  بني  عليه  متفق  اأو  اأ�سلي  هو  ما  منها  الجتهادية. 

كالإجماع والقيا�ض)5)، ومنها ما هو فرعي اأو خمتلف فيه بني الفقهاء كال�ستح�سان 

وال�ست�سحاب وامل�سالح املر�سلة والعرف وقول ال�سحابي و�رشع من قبلنا.)6) ول 

يت�سع املجال يف هذا البحث للخو�ض يف تفا�سيل هذه امل�سادر.

ولكن اجلدير بالذكر، اأنه واإ�سافة لهذه امل�سادر ل يوجد يف ال�رشيعة الإ�سالمية ما 

الزمان  مر  بتغريه على  وتتغري  املجتمع  تتنا�سب مع حال  قوانني جديدة  �سن  مينع من 

�رشيطة األ يكون هناك اأي تعار�ض بني هذه القوانني وبني م�سادر ال�رشيعة الإ�سالمية 

الأ�سلية على الأقل. وطاملا اأن هذه القوانني ل تتعار�ض مع ال�رشيعة الإ�سالمية اإذا ميكن 

بكل ب�ساطة اعتبارها جزءا منها.

التي  العالقة  فهم  لغر�ض  ي�سم مطلبني  الذي  التمهيدي  املبحث  مت تخ�سي�ض هذا 

على  العالقة  هذه  تفهم  وحتى  الإ�سالمية.  بال�رشيعة  ال�سعودي  اجلنائي  النظام  تربط 

الوجه ال�سحيح كان ل بد لنا بداية من احلديث عن كيفية تداخل القانون اجلنائي ب�سكل 

عام مع ال�رشيعة الإ�سالمية. وذلك من خالل تقدمي نبذة ق�سرية عن العالقة التي تربط 

كال منهما بالآخر يف مطلب اأول، ومن ثم حتديد مدى تاأثري هذا التداخل على النظام 

اجلنائي ال�سعودي يف مطلب ثان. 

انظر عبد القادر عودة، الت�ضريع اجلنائي الإ�ضالمي مقارنا بالقانون الو�ضعي، ط1، اجلزء الأول، املكتبة   (5(
الع�سرية، بريوت، 2013م، �س 126.

املرجع ال�سابق، �س53.  (6(
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املطلب الأول:

العالقة بني ال�سريعة الإ�سالمية والقانون اجلنائي

تربط ال�رشيعة الإ�سالمية بالقانون اجلنائي عالقة وثيقة جدا. فقد اأولت ال�رشيعة الإ�سالمية 

للقانون اجلنائي اأهمية كبرية تكمن يف تداخلها معه من الناحية الت�رشيعية بالتحديد. فعلى 

�سبيل املثال قامت ال�رشيعة الإ�سالمية بتحديد بع�ض الأفعال التي ت�سكل جرائم مع تبيان 

وتارة   .
والدية)8) الق�سا�ض  الو�سع يف جرائم احلدود))) وجرائم  تارة - كما هو  عقوباتها 

اأخرى بتجرمي بع�ض الأفعال التي تعترب مع�سية مثال وترك م�ساألة تقدير عقوباتها لويل الأمر 

- كما يف جرائم التعزير،))) تاركة بذلك ب�سمة لقبت ب� »الت�رشيع اجلنائي الإ�سالمي«.

فالت�رشيع اجلنائي الإ�سالمي يتميز عن غريه من الت�رشيعات الو�سعية يف تق�سيمه الفريد 

من نوعه للجرائم والعقوبات. حيث تق�سم معظم الت�رشيعات الو�سعية اجلرائم من حيث 

هي اجلرائم التي مت�س بالدرجة الأولى حقا لل �سبحانه وتعالى حتى واإن كان يف ارتكاب بع�سها تعد على   (((
حقوق الأ�سخا�س الآخرين، فحق الل فيها غالب. يجمع هذه اجلرائم خا�سية م�سرتكة تتمثل يف اأن الأفعال 
اجلرمية لكل جرمية منها مت حتديدها بالن�س على جترميها واملعاقبة عليها اإما يف القراآن اأو ال�سنة اأو 
كليهما. ولهذا ال�سبب �سميت هذه اجلرائم باحلدود. اإ�سافة اإلى ذلك، فاإذا متت اإدانة �سخ�س بارتكاب 
جرمية من جرائم احلدود، وجبت معاقبة هذا ال�سخ�س وفقا للعقوبة املحددة ن�سا يف الكتاب اأو ال�سنة 
ودون اأن يكون هناك جمال للعفو اأو التهاون يف تنفيذها. وجرائم احلدود �سبعة وهي: الزنا، القذف، �سرب 

اخلمر، ال�سرقة، احلرابة، الردة، والبغي.
وهي اجلرائم املعاقب عليها اإما بق�سا�س من نف�س جن�س العتداء الواقع على املجني عليه اأو بدية. و�سواء كانت   (8(
وال�سنة. وهي وعلى عك�س جرائم احلدود مت�س  الكتاب  اأو دية فهي عقوبة مقدرة �سرعا يف  العقوبة ق�سا�سا 
حقوقا لالأفراد اأكرث من كونها مرتبطة بحق الل �سبحانه وتعالى. لذلك، ل يجوز العفو فيها اأو التنازل عنها اإل 
من قبل �ساحب احلق نف�سه اأو من ينوبه �سرعا وذلك يف حال جرائم العتداء على ما دون النف�س، اأو اأولياء دمه 
يف حال كان العتداء قتال. فجرائم الق�سا�س والدية اإما اأن تقع يف �سورة اعتداء على النف�س كما هو احلال يف 

جرائم القتل العمد و�سبه العمد والقتل اخلطاأ، اأو قد تتمثل يف العتداء على ما دون النف�س عمدا اأو خطاأ.
والتي �سيتناولها املبحث الأول من هذا البحث بالتف�سيل.  (((
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ج�سامة عقوبتها اإلى: جنايات، جنح، وخمالفات. بينما يق�سم الت�رشيع اجلنائي الإ�سالمي 

اجلرائم وفقا لذات املعيار اإلى: جرائم حدود، جرائم ق�سا�ض، وجرائم تعزير.

ومن املهم القول باأن اأي قانون جنائي و�سعي ميكن ت�سمينه حتت مظلة الت�رشيع اجلنائي 

الإ�سالمي �رشيطة عدم خمالفته اأو تعار�سه مع م�سادر ال�رشيعة الإ�سالمية اأو مقا�سدها. 

التجرمي  جمال  يف  لالجتهاد  مفتوحا  الباب  تركت  قد  الإ�سالمية  ال�رشيعة  تكون  وبهذا 

والعقاب وفقا لقواعدها واأطرها العامة واملرنة ومبا يحقق مقا�سدها الكلية والعادلة. 

مع  م�سادره  يف  الإ�سالمي  اجلنائي  الت�رشيع  ا�سرتاك  على  الفقهاء  جمهور  ويتفق 

امل�سادر الثالثة الأُول اخلا�سة بال�رشيعة الإ�سالمية، وهي: 1- القراآن، 2- ال�سنة، و3- 

جنائيا  ت�رشيعيا  م�سدرا  اعتباره  جواز  يف  الفقهاء  اختلف  فقد  القيا�ض  اأما  الإجماع. 

لغر�ض تقرير اجلرائم والعقوبات.)10) 

املطلب الثاين:

النظام اجلنائي ال�سعودي

ب�سكل عام، ميكن تعريف النظام اجلنائي باأنه جمموعة القواعد القانونية التي حتدد 

الأفعال املكونة للجرائم والعقوبات املقابلة لها، والإجراءات اجلزائية اخلا�سة مبالحقة 

مفهوم  يختلف  ول  بحقهم.  قانونا  امل�ستحقة  العقوبات  وتنفيذ  مرتكبيها  وحماكمة 

القانون اجلنائي ال�سعودي كثريا عن املفهوم الوارد يف هذا التعريف.

عبد القادر عودة، مرجع �سابق، �س 126.   (10(
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و�سنة  اهلل  كتاب  �رشعها  اإ�سالمية  دولة  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  املعلوم  فمن 

النظام الأ�سا�سي للحكم فيها والذي يعترب مبثابة  املادة الأولى من  اأكدته  نبيه، وهذا ما 

الد�ستور. حيث تن�ض هذه املادة على اأن »اململكة العربية ال�سعودية دولة عربية اإ�سالمية 

اهلل  �سلى  ر�سوله  و�سنة  تعالى  اهلل  كتاب  ود�ستورها  الإ�سالم،  دينها  تامة،  �سيادة  ذات 

عليه و�سلم ...«. كما تن�ض املادة ال�سابعة من نف�ض النظام على اأن »ي�ستمد احلكم يف 

اململكة العربية ال�سعودية �سلطته من كتاب اهلل تعالى و�سنة ر�سوله وهما احلاكمان على 

هذا النظام وجميع اأنظمة الدولة«.

بناء على ذلك، ل ميكن لأي نظام يف اململكة مبا يف ذلك »النظام الأ�سا�سي للحكم« 

اأن يعيد تنظيم م�ساألة منظمة يف ال�رشيعة الإ�سالمية اأو اأن يخالفها اأو يعار�ض مبداأ من 

مبادئها. والنظام اجلنائي ل ميثل ا�ستثناًء.

واإذا اأردنا اأن نفرد تعريفا دقيقا للنظام اجلنائي ال�سعودي، بحيث يكون هذا التعريف 

اململكة  يف  القانونية  امل�سادر  هرم  قمة  على  املرتبعة  الإ�سالمية  ال�رشيعة  مع  من�سجما 

القانونية  و/اأو  ال�رشعية  القواعد  »جمموعة  باأنه  نعرفه  اأن  فيمكننا  ال�سعودية  العربية 

التي حتدد الأفعال املكونة للجرائم والعقوبات املقابلة لها، والإجراءات اخلا�سة مبالحقة 

وحماكمة مرتكبيها وتنفيذ العقوبات امل�ستحقة �رشعاً و/اأو قانوناً بحقهم«.

يتبني لنا من خالل هذا التعريف قوة العالقة بني الت�رشيع اجلنائي الإ�سالمي وبني 

اأن  ميكن  العامل  م�ستوى  على  دولة  يوجد  فال  عليها.  املبني  ال�سعودي  اجلنائي  النظام 

تعرف قانونها اجلنائي بهذه الطريقة الل�سيقة بال�رشيعة الإ�سالمية.

ومما جتدر مالحظته من خالل التعريف اأي�سا، اأن النظام اجلنائي ال�سعودي كغريه من 
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الأنظمة اجلنائية يف العامل يت�سمن نوعني من القواعد القانونية: 1( قواعد مو�سوعية: 

وهي القواعد ال�رشعية والنظامية التي حتدد الأفعال اجلرمية وعقوباتها، وهذه القواعد 

ت�سكل ما ي�سمى ب� »الت�رشيع اجلنائي الإ�سالمي« يف اململكة العربية ال�سعودية اأو »قانون 

العقوبات« كما جرت عليه الت�سمية يف اأغلب الدول، 2( قواعد اإجرائية: وهي القواعد 

املتعلقة بالإجراءات الواجب اتبعها يف مراحل التحقيق واملحاكمة والتنفيذ، ويت�سمنها 

ما ي�سمى ب� »نظام الإجراءات اجلنائية ال�سعودي«.)11) 

وتطبيقا لذلك كله، فاإن حماكم اململكة العربية ال�سعودية تف�سل يف الق�سايا اجلنائية 

مذهب  يف  به  للمعمول  ووفقا  العلماء،  عليه  اأجمع  وما  نبيه  و�سنة  اهلل  لكتاب  وفقا 

ارتاأت  اإذا  الأخرى  الفقهية  املذاهب  اإلى  الرجوع  اإمكانية  اأحمد بن حنبل، مع  الإمام 

�سلطة املحاكم التقديرية اأن يف الرجوع اإلى املذهب احلنبلي م�سقة اأو خمالفة �رشيحة 

لل�سالح اأو النظام العام.)12) هذا بالإ�سافة اإلى تطبيقها ملا ي�سدره ويل الأمر من اأنظمة 

الإج��راءات  نظام  بها  اأخذ  التي  التطبيقات  وال�سنة.)13)ومن  الكتاب  مع  تتعار�ض  ل 

ملا هو مقرر يف  اأخرى خالفا  فقهية  الأخذ مبذاهب  ال�ساأن  ال�سعودي يف هذا  اجلزائية 

املذهب احلنبلي ووفقا ملا ورد يف املادة )29(، وذلك باعتبار القذف حقا للعبد ولي�ض 
حقا للخالق عز وجل.)14)

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/2) وتاريخ 1/22/ 1435هـ.   (11(
قرار هيئة املراقبة الق�سائية باململكة لعام )134هـ.   (12(

ال�سعودي ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/2)  ح�سب ن�س املادة الأول من نظام الإجــراءات اجلزائية   (13(
وتاريخ 1435/1/22هـ.

ر ب�سَبهّب  ن اأ�سابُه �سَرهّ تن�س املادة ))2) من النظام الإجراءات اجلزائية على اأن » ُتعد ال�سكوى املُقدمة ِمهّ  (14(
ق اإثبات ذلك  ق نزوِله عن حِقه. وعلى املُحِقهّ ر �سراحة اأمام املُحِقهّ اجلرمية، ُمطالبة بحِقه اخلا�س، اإل اإذا قَرهّ
يف املح�سر والإ�سهاد عليه، مع ت�سديق املحكمة املُخت�سة على نزوِله عن احلق يف حد القذف والق�سا�س«.
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املبحث الأول
اجلرائم والعقوبات التعزيرية

يهدف هذا املبحث اإلى تو�سيح طبيعة اجلرائم والعقوبات التعزيرية وذلك للتمييز بينها وبني 

الت�رشيع اجلنائي الإ�سالمي. ونظرا لأن مو�سوع هذا  اأق�سام اجلرائم والعقوبات يف  غريها من 

البحث يتمحور حول اجلرائم والعقوبات التعزيرية، كان من املهم التف�سيل يف عر�ض املحاور 

الرئي�سية املتعلقة بها كتعريفها وم�رشوعيتها والفرق بينها وبني غريها من اجلرائم ومن ثم اأق�سامها. 

املطلب الأول:

تعريف التعزير واأدلة م�سروعيته

مبعنى  اأي�سا  وياأتي  املنع  اأو  ال��رد  به  ي��راد  وقد  التاأديب)15)  هو:  اللغة  يف  التعزير 

التوقري،)16) ويف ال�سطالح هو: عقوبة يقررها ويل الأمر لأفعال مل يقدر لها ال�رشع 

حدا ومل يوجب فيها ق�سا�سا ول دية ول كفارة.))1) وقد عرفه البع�ض اأي�سا باأنه »تاأديب 
على ذنوب مل ت�رشع فيها احلدود«.)18)

ل�سان العرب: ابن منظور 64/2).  (15(
القامو�س املحيط: الفريوزاآبادي، باب الراء ف�سل العني، �س 563.   (16(

امل�سلم  جملة  مقا�سدية،  روؤية  ال�سرعي  الفقه  يف  للجرائم  الثالثي  التق�سيم  عو�س،  حممد  عو�س  اأ/د.   (1((
املعا�سر، لبنان، 2008م، �س 51.

انظر اأبو احل�سن حممد بن حبيب املاوردي ، الأحكام ال�سلطانية،الطبعة الأولى،مطبعة ال�سعادة ومطبعة الوطن،�س:205   (18(
عالء الدين الكا�ساين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، ج)، دار الكتب العلمية، 86)1م، �س:63 زكريا بن حممد 

الأن�ساري، اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�س الطالب، ج4، دار الكتاب الإ�سالمي، القاهرة، 1312هـ، �س:161.



285

د. جالل بن ها�سم �سحلول

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

والتعزير كعقوبة م�رشوع يف الكتاب وال�سنة والإجماع. فمما يدل على م�رشوعيته 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ  تعالى:  قوله  القراآن  يف 

ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ .))1) 
وهناك العديد من الأحاديث يف ال�سنة والتي توؤكد هذه امل�رشوعية. منها حديث 

اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال »ل يجلد فوق ع�رش  بردة ر�سي اهلل عنه  اأبي 

جلدات اإل يف حد من حدود اهلل«.)20) 

واأما يف الإجماع، فقد اأجمع علماء الأمة على م�رشوعية العقوبة التعزيرية. فقال ابن 

القيم رحمه اهلل »اتفق العلماء على اأن التعزير م�رشوع يف كل مع�سية لي�ض فيها حد بح�سب 
اجلناية يف العظم وال�سغر، وبح�سب اجلاين يف ال�رش وعدمه«.)21) ومثله ابن تيمية.)22)

املطلب الثاين:

متييز العقوبة التعزيرية عن جرائم احلدود والق�سا�ص

على عك�ض التحديد ال�رشعي الدقيق للجرمية والعقوبة وامل�ساهد بو�سوح يف جرائم 

احلدود وجرائم الق�سا�ض والدية، تتميز جرائم التعزير بالالحمدودية من حيث نوع 

اجلرائم التي ميكن اأن ت�ستظل حتت مظلتها. فقد ن�ست ال�رشيعة الإ�سالمية يف الكتاب 

�سورة الن�ساء، الآية )34).  (1((
دب 8 / .13 البخاري: كتاب احلدود، باب التعزير، والأ  (20(

حممد بن اأبي بكر ابن القيم اجلوزية، الطرق احلكيمة يف ال�سيا�سة ال�سرعية، املوؤ�س�سة العربية للطباعة   (21(
والن�سر، م�سر، 61)1م، �س 311. 

جمموعة فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 402/35.  (22(
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و/اأو ال�سنة على بع�ض الأفعال التي ت�سكل معا�ض كتلك املنافية لل�سدق اأو الأمانة اأو 

احلميد من الأخالق كخيانة الأمانة والربا و�سهادة الزور والر�سوة باعتبار هذه الأفعال 

للن�ض  جنائية  تنظيمية  �سلطة  الأمر  لويل  وتركت  العقوبة،  ت�ستوجب  تعزيرية  جرائم 

على جترمي اجلزء الأكرب من جرائم التعزير.)23) 

التجرمي  يكون  باأن  مقيدة  هي  بل  الأم��ر،  لويل  مطلقة  لي�ست  ال�سلطة  هذه  ولكن 

فيها بح�سب ما تقت�سيه م�سلحة اجلماعة وتنظيمها ونظامها العام وكل ذلك يف حدود 

اللتزام بعدم خمالفة ن�سو�ض ال�رشيعة الإ�سالمية ومبا يحقق مقا�سدها ال�سامية.)24) 

ومما جتب مالحظته اأن التعزير يتفق من جهة مع كل من جرائم احلدود والق�سا�ض 

يف كونه عقوبة لأفعال جرمية الغر�ض منها هو تاأديب اجلناة واإ�سالحهم، ولكنه ومن 

جهة اأخرى يختلف معهما يف عدة اأمور:

اأن جرائم احلدود والق�سا�ض والدية حمددة ن�سا يف ال�رشيعة الإ�سالمية وعلى    .1

�سبيل احل�رش، بينما جمال التجرمي يف التعزير وا�سع، حيث اإنه مل يتم تقييده 

بن�ض �رشعي من الكتاب اأو ال�سنة. 

على عك�ض العقوبات املحددة يف جرائم احلدود والق�سا�ض والدية والتي حتد    .2

اأو تخفيف  ت�سديد  اأو  اأخرى  اختيار عقوبات  التقديرية يف  القا�سي  �سلطة  من 

القا�سي من مزاولة  ما مينع  لي�ض هناك  املقررة �رشعا لهذه اجلرائم،  العقوبات 

�سلطته التقديرية يف تقدير العقوبات التعزيرية. 

اأنه  يجوز لويل الأمر العفو اأو قبول ال�سفاعة عن العقوبة التعزيرية، يف حني    .3
عبد القادر عودة، مرجع �سابق، �س 62.  (23(

املرجع ال�سابق.  (24(
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لي�ض له ذلك يف العقوبات احلدية لرتباطها بحق اهلل �سبحانه وتعالى، ول جرائم 

الق�سا�ض والدية لرتباطها بحق املجني عليهم اأو اأولياء دمهم.

ميكن اإثبات جرائم التعزير والق�سا�ض بكافة طرق الإثبات، وتقبل يف جرائم التعزير     .4

�سهادة �ساهد واحد ويف جرائم الق�سا�ض وجميع جرائم احلدود ما عدا جرمية الزنى 

�سهادة �ساهدين كحد اأدنى.)25) ول تثبت جرائم احلدود اإل بالإقرار اأو ال�سهادة. وتتطلب 

جرمية الزنى �سهادة اأربع �سهود كحد اأدنى لإثباتها. قال تعالى: چ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ چ.)26)

يجمع فقهاء ال�رشيعة الإ�صالمية على عدم جواز �صقوط العقوبات اخلا�صة بجرائم    .5

الق�سا�ض والدية بالتقادم ويلحق املذهب احلنفي بهذه اجلرائم حد القذف،))2) بينما 

العقوبات  اأبي حنيفة على عدم جواز �صقوط  الإمام  با�صتثناء  الفقهاء  اأغلبية  يتفق 

يوجد  فال  التعزيرية  للعقوبات  بالن�سبة  اأما  بالتقادم.)28)  احلدود  بجرائم  اخلا�سة 

اإذا راأى ويل الأمر موجبا لذلك ومبا يحقق امل�سلحة  بالتقادم  ما مينع من �سقوطها 

العامة. حيث اإن لويل الأمر حق العفو عن هذه العقوبات بداية كم اأ�سلفنا. 

املرجع ال�سابق.  (25(
�سورة النور، الآية )4).  (26(

حق  وتعالى  �سبحانه  الل  حق  مع  القذف  جرمية  يف  يدخل  حيث  الق�سا�س.  جرائم  على  قيا�سا  وذلــك   (2((
ال�سريعة  اأحكام  وفق  والعقوبة  اجلرمية  نظرية  �سناق،  حممد  زكي  انظر  قذفا.  عليه  املعتدى  ال�سخ�س 

الإ�ضالمية وما اأ�ضدره ويل الأمر من اأنظمة، ط1، مكتبة ال�سقري، 2012، �س 28.
يرى اأبو حنيفة جواز �ضقوط جميع العقوبات اخلا�ضة بجرائم احلدود بالتقادم متى كان امل�ضتند الوحيد   (28(
لإثباتها هو ال�سهادة فقط. والعلة هي عدم جواز قبول ال�سهادة بعد مرور فرتة زمنية طولية على ارتكاب 
تقبل  »ل  وال�سالم  ال�سالة  عليه  النبي  قال  فقد  النية.  و�سوء  احلقد  مظنة  من  عليها  يغلب  ملا  اجلرمية 
�سهادة خ�سم اأو ظنني«. انظر عالء الدين الكا�ساين، املرجع ال�سابق، ج)، �س: 46 كمال الدين حممد ابن 
الهمام، �سرح فتح القدير، ج5، طبعة دار الكتب العلمية، لبنان، 2003، �س: 56 من�سور بن يون�س البهوتي، 

�سرح منتهى الإرادات، ج3، د ط، �ص )58.
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ذلك  ملا يف  واملجنون  كال�سغري  املكلف  املكلف وغري  التعزيرية على  العقوبات  6.  تقام 

من تاأديب وزجر لهم وجلب للم�سالح ودفع للم�سار عن الأ�سخا�ض الآخرين من 

حولهم.))2) اأما العقوبات اخلا�سة بجرائم احلدود والق�سا�ض فال تقام اإل على املكلف 

والدليل قوله �سلى اهلل عليه و�سلم »رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى ي�ستيقظ، 

اهلل:  تيمية رحمه  ابن  قال  يعقل«.)30)  املجنون حتى  يبلغ، وعن  ال�سبي حتى  وعن 

»ل نزاع بني العلماء اأن غري املكلف املميز يعاقب على الفاح�سة تعزيرا بالغا، وكذا 
املجنون ي�رشب على ما فعل لينزجر، لكن ل عقوبة بقتل اأو قطع اإلى اآخره«.)31)

الرجوع عن العرتاف لدرء  يقبل  الق�سا�ض والتعزير،  على خالف عقوبات    .7

العقوبة احلدية اإذا كان العرتاف هو الدليل الوحيد لالإدانة، والدليل قوله �سلى 

اهلل عليه و�سلم ملاعز ملا هرب بعد بدء تنفيذ عقوبة الرجم باعتباره زان حم�سن« 
فهال تركتموه، لعله يتوب فيتوب اهلل عليه«.)32)

املطلب الثالث:

اأق�سام التعزير

ينق�سم التعزير يف الت�رشيع اجلنائي الإ�سالمي اإلى اأق�سام ثالثة: تعزير على املعا�سي، 

وتعزير للم�سلحة العامة، وتعزير على املخالفات.
�سهيب ح�سن املباركفوري، التعزير واأحكامه، �س 35، �سوت الأمة ربيع الأول 1434.  (2((

اأخرجه اأبو داود 141/4، حديث رقم 1)54، والرتمذي حديث رقم 3241.   (30(
ال�سعب،  دار  طبعة  والرعية،  الراعي  اإ�سالح  يف  ال�سرعية  ال�سيا�سة  تيمية،  ابن  احلليم  عبد  بن  اأحمد   (31(

القاهرة، 1))1م، �س112-111. 
اأخرجه اأبوداود من حديث نعيم بن هزال ))441))3/4)3) احلدود 24.   (32(
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الفرع الأول/ التعزير على املعا�سي:

يتفق الفقهاء على جواز تقرير العقوبة التعزيرية على املعا�سي التي ل حد فيها ول 

اإذا كانت هذه املع�سية مرتبطة بحق اهلل �سبحانه وتعالى كتلك  كفارة بغ�ض النظر عما 
التي مت�ض حقوق اجلماعة ب�سكل عام اأو املتعلقة منها بحقوق الأفراد.)33)

وميكن تعريف املع�سية باأنها ترك ما اأوجبته ال�رشيعة الإ�سالمية من واجبات واإتيان ما 

حرمته من حمرمات. وتق�سم املعا�سي يف الفقه الإ�سالمي اإلى ثالثة اأنواع:

تعاقب  التي  اآخر اجلرائم  اأو ق�صا�ص: مبعنى  املعاقب عليها بحد  املعا�صي  اأوًل/ 

عليها ال�رشيعة الإ�سالمية بعقوبة حدية اأو مقدرة. ويدخل يف هذا النوع من املعا�سي 

جميع جرائم احلدود ال�سبع وجرائم الق�سا�ض والدية. وقد اجتمع اأغلب فقهاء ال�رشيعة 

يف  �رشعا  مقدرة  عقوبات  لها  املعا�سي  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى  اأنه  على  الإ�سالمية 

الكتاب وال�سنة، اإل اأنه ل يوجد هناك ما مينع من اإ�سافة عقوبة تعزيرية على العقوبة 

املقدرة الأ�سلية، وذلك اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك.

ففي جرائم احلدود على �سبيل املثال، اأجاز فقهاء املذهب احلنبلي تعليق يد ال�سارق 

تتمثل يف  والتي  ال�رشقة  احلدية جلرمية  العقوبة  تطبيق  بعد  تعزيرية  كعقوبة  عنقه  على 

قطع اليد اليمنى من مف�سل الكف.)34) ويف جرائم الق�سا�ض كمثال اآخر، فاإنه اإذا قام 

اأن  تقت�سي  العامة  امل�سلحة  فاإن  القاتل  الدم عن  اأولياء  وعفا  اآخر عمدا  بقتل  �سخ�ض 

يكون هناك عقوبة تعزيرية مرتبطة باحلق العام، بحيث تكون رادعة للقاتل وغريه من 

يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  عمدا  القاتل  يعاقب  لذلك،  وتطبيقا  املجتمع.  اأفراد 
موفق الدين عبد الل بن قدامة، املغني ويليه ال�سرح الكبري، دار الكتاب العربي للن�سر، ج10، �س )34.  (33(

موفق الدين عبداهلل بن قدامة، املغني ،دار اإحياء الرتاث العربي، ط1 ، 85)1 م،ج2 ،�س266 ..   (34(
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حال �صقوط الق�صا�س عنه بال�صجن ملدة ل تزيد عن خم�س �صنوات.)35)

ثانيًا/ املعا�صي املعاقب عليها بالكفارة دون احلد: ويدخل حتت هذا النوع من 

وتعترب  بالكفارة.  عليه  وعاقبت  مع�سية  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اعتربته  فعل  كل  املعا�سي 

ال�سيام  اإف�ساد  اأمثلتها  ومن  ما.  نوعا  حمدودة  النوع  هذا  حتت  تندرج  التي  املعا�سي 

بالإفطار اأو الوطء يف نهار رم�صان، الوطء يف حي�س اأو ظهار، حنث اليمني، واإف�صاد 

الإحرام.)36) 

منها.  بالكفارة على كل  الكرمي قد عاقب  القراآن  اأن  الأفعال يجد  واملتاأمل يف هذه 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  اليمني:  يف  احلنث  يف  تعالى  اهلل  يقول  املثال،  �سبيل  فعلى 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 

ېئ ىئىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب چ.))3) 

هذا، ويرى غالبية فقهاء ال�رشيعة الإ�سالمية عدم جواز اجلمع بني الكفارة والعقوبة 
التعزيرية يف هذا النوع من املعا�سي.)38)

هذا  حتت  تندرج  التي  واملعا�سي  كفارة:  ول  فيها  حد  ل  التي  املعا�صي  ثالثًا/ 

النوع كثرية، فهذا النوع ي�سم كل فعل اعتربته ال�رشيعة الإ�سالمية حمرما ومل تعاقب 

)4/))11/م)،  رقم  ال�سامي  الأمر  مالحظة  مع  3)13هـــ.  وتاريخ   (1(155( رقم  ال�سامي  لالأمر  وفقا   (35(
وتاريخ 6/12/)140هـ املت�ضمن للن�ص التايل »… اأن ما ن�ست عليه الإرادة امللكية ال�سادرة بحق قاتلي 
املتهم  اأن  القا�ضي  راأي  فمتى  الأدنى،  يعترب احلد  العمد،  �ضبه  وقاتلي  الق�ضا�ص  �ضقوط  العمد يف حالة 

ي�ستحق عقوبة تعزيرية اأكرث ما ورد يف الإرادة لظروف م�سددة، فله اأن يقرر ذلك«. 
زكي �سناق، مرجع �سابق، �س 0).   (36(

�سورة املائدة، الآية ))8).  (3((
حممد بن اأبي بكر ابن القيم اجلوزية، اإعالم املوقعني عن رب العاملني، دار الفكر، بريوت، ط1، 4)13 هجري، �س 221.  (38(
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عليه بحد اأو ق�سا�ض اأو كفارة، بل تركت لويل الأمر م�ساألة تقدير العقوبة املنا�سبة لهذه 
املعا�سي مبا يتنا�سب مع ظروف كل جمتمع ومتغرياته.))3)

قال ابن تيمية رحمه اهلل: »واأما املعا�سي التي لي�ض فيها حد مقدر ول كفارة، كالذي 

يقبل ال�سبي واملراأة الأجنبية، اأو يبا�رش بال جماع اأو ياأكل ما ل يحل كالدم وامليتة، اأو 

اأمانته  اأو يخون  ي�سريا،  �سيئا  ولو  ي�رشق من غري حرز،  اأو  الزنى،  بغري  النا�ض  يقذف 

كولة اأموال بيت املال اأو الوقف، ومال اليتيم ونحو ذلك، اإذا خانوا فيها، وكالوكالء 

طعمة والثياب ونحو  وال�رشكاء اإذا خانوا، اأو يغ�ض يف معاملته، كالذين يغ�سون يف الأ

ذلك، اأو يطفف املكيال وامليزان، اأو ي�سهد بالزور، اأو يلقن �سهادة الزور، اأو يرت�سي يف 

حكمه، اأو يحكم بغري ما اأنزل اهلل، اأو يعتدي على رعيته، اأو يتعزى بعزاء اجلاهلية، اأو 

يلبي داعي اجلاهلية، اإلى غري ذلك من اأنواع املحرمات، فهوؤلء يعاقبون تعزيرا وتنكيال 

وتاأديبا، بقدر ما يراه الوايل، على ح�سب كرثة ذلك الذنب يف النا�ض وقلته، فاإذا كان 

كثريا زاد يف العقوبة، بخالف ما اإذا كان قليال. وعلى ح�سب حال املذنب، فاإذا كان من 

املدمنني على الفجور زيد يف عقوبته، بخالف املقل من ذلك. وعلى ح�سب كرب الذنب 

و�سغره، فيعاقب من يتعر�ض لن�ساء النا�ض واأولدهم، مبا ل يعاقب من مل يتعر�ض اإل 
لمراأة واحدة، اأو �سبي واحد«.)40)

وقد �سنف فقهاء ال�رشيعة الإ�سالمية هذا النوع من املعا�سي اإلى ثالثة اأ�سناف:)41)

- ال�صنف الأول: ما �رشع يف جن�سه احلد ولكن ل حد فيه. وي�سمل هذا ال�سنف 

د. م�ضطفى حممد بيطار، النظام اجلنائي ال�ضعودي )الق�ضم اخلا�ص(، ط1، دار حافظ، جدة، 2011، �س 11.  (3((
�سهيب ح�سن املباركفوري، مرجع �سابق، �س 38.  (40(

عبد القادر عودة، مرجع �سابق، �س 105.  (41(



292

مبداأ ال�سرعية اجلزائية يف اجلرائم التعزيرية وتطبيقه يف النظام اجلنائي ال�سعودي

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

كل مع�سية ميكن اإحلاقها اأو ن�سبتها اإلى جرائم احلدود ولكنها غري موجبة للحد. فاخللوة 

باملراأة الأجنبية اأو تقبيلها اأو �سمها وغري ذلك من مقدمات اجلماع كلها اأفعال ميكن اأن 

تن�سب اإلى جرمية الزنى.)42) 

- ال�صنف الثاين: ما �رشع يف جن�سه احلد ولكن امتنع فيه احلد. وهي تلك املعا�سي 

�سبهة، كقتل  لوجود  درءاً  العقوبة  فيها  امتنعت  ولكن  ق�سا�ض  اأو  بحد  عليها  املعاقب 

الوالد لولده اأو �رشقته من ماله. 

- ال�صنف الثالث: ما مل ي�رشع فيه ول يف جن�سه حد. ويغطي هذا ال�سنف جميع 

الأفعال التي ورد ذكرها يف ن�سو�ض الكتاب وال�سنة على اأنها معا�ض دون حتديد اأية 

وعقوق  بالربا،  التعامل  الأمانة،  خيانة  اخلنزير،  حلم  اأو  امليتة  اأكل  كتحرمي  لها  عقوبة 

الوالدين وغريها.ففي خيانة الأمانة على �سيبل املثال قال اهلل تعالى: چ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦچ.)43) وقال عليه اأف�سل ال�سالة 

وال�سالم يف النهي عن خيانة الأمانة »ل اإميان ملن ل اأمانة له«.)44)

الفرع الثاين/ التعزير للم�سلحة العامة:

جتيز ال�رشيعة الإ�سالمية ا�ستثناء على القاعدة العامة فيها والتي تق�سي باأن ل يكون 

معا�سي،  ت�سكل  ل  التي  الأفعال  التعزير حتى يف  يكون  اأن  مع�سية،  اإل يف  التعزير 

�رشيطة اأن تقت�سي امل�سلحة العامة ذلك ووفقا لالأ�سول العامة يف ال�رشيعة وقواعدها 

م�سطفى بيطار، مرجع �سابق، �س 12-11.   (42(
�سورة الأنفال، الآية ))2).  (43(

م�سند اأحمد )135/3، 154، 210). اأن�س ر�سي الل عنه، فتح القدير )6/)381).   (44(
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ومبا يحقق مقا�سدها.)45) وبهذا، تكون الأفعال التي تندرج حتت هذا النوع من التعازير 

غري قابلة للح�رش. فمفهوم امل�سلحة العامة هو مفهوم وا�سع وف�سفا�ض ومتغري بتغري 

الزمان واملكان.

واجلدير بالذكر اأنه ميكن تعزير اجلاين للم�سلحة العامة اإما لأنه ارتكب فعال يخالف 

امل�سلحة العامة اأو النظام العام اأو اأنه اأ�سبح يف حالة توؤذي اأيا منهما. حيث ميكن بناء 

التعزير للم�سلحة العامة على القواعد ال�رشعية التي تق�سي باأن »ال�رشر الأ�سد يزال 
بال�رشر الأخف«، اأو »ال�رشر اخلا�ض يتحمل لدفع ال�رشر العام«.)46)

اأفعال  من  به  يقومون  ما  على  ال�سبيان  تاأديب  العامة  للم�سلحة  التعزير  اأمثلة  ومن 

حمرمة بالرغم من عدم بلوغهم ل�سن التكليف، وذلك بعقوبة تعزيرية تكون اأخف يف 

نوعها وكمها من العقوبة املخ�س�سة للبالغني. ومن الأمثلة اأي�سا و�سع املجنون يف ماأوى 
احرتازي لغر�ض املحافظة على اأمن اجلماعة متى كان يف ات�ساله باأفرادها �رشر عليهم.))4)

ميكن ال�ستدلل على م�رشوعية التعزير للم�سلحة العامة بفعل النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم عندما قام بحب�ض رجل اتهم ب�رشقة بعري، وعندما تبني له فيما بعد اأنه مل ي�رشقه 

اأخلى عليه ال�سالة وال�سالم �سبيله.)48) فكان من دواعي امل�سلحة العامة هنا اأن يحب�ض 

هذا الرجل كتدبري احرتازي على تهمة ال�رشقة التي ن�سبت اإليه اإلى اأن يتم التاأكد من 

�سحتها.))4) 
حممد بن املدين بو �ضاق، اجتاهات ال�ضيا�ضة اجلنائية املعا�ضرة وال�ضريعة الإ�ضالمية، ط1، اأكادميية نايف   (45(

العربية للعلوم الأمنية، الريا�س، 2002م، �س 161. 
عبد القادر عودة، مرجع �سابق، �س 116، 118.   (46(

زكي �سناق، مرجع �سابق، �س 5).   (4((
كمال الدين ابن الهمام، املرجع ال�سابق، ج4، �س)11.   (48(

عبد القادر عودة، مرجع �سابق، �س )11.   (4((
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وي�ستدل على م�رشوعية التعزير للم�سلحة العامة اأي�سا بفعل عمر بن اخلطاب ر�سي 

اهلل عنه بن�رش بن حجاج. فبينما كان عمر ر�سي اهلل عنه يع�ض يف املدينة �سمع امراأة تقول:

بن  اإلى ن�رش بن حجاج؟ وبعد مثول ن�رش  �سبيل  اأم من  فاأ�رشبها  اإلى خمرة  �سبيل  هل من 

فاأمر بحلق راأ�سه  له وجده �سابا ح�سن اخللقة،  بناء على طلبه  اأمام عمر ر�سي اهلل عنه  حجاج 

فازداد جمال، فقام بعد ذلك بنفيه اإلى احلب�سة كتدبري وقائي خ�سية اأن يفنت الن�ساء بجماله. فمع 

اأنه مل ي�سدر منه اأي فعل �سار بامل�سلحة العامة، اإل اأن جماله هو الذي و�سعه يف هذه احلالة.)50) 

ول ميكن التقليل من �ساأن اأو اأهمية التعزير للم�سلحة العامة والذي تقره ال�رشيعة 

الإ�سالمية �رشاحة - بفعل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مع املتهم ب�رشقة البعري وفعل عمر 

ر�سي اهلل عنه مع ن�رش بن حجاج - اأو �سمنا بعدم وجود ما ين�ض فيها على منعه.

 فعلى الرغم من الأحكام والت�رشيعات اجلنائية العامة واملف�سلة الواردة يف القراآن الكرمي 

وال�سنة النبوية املطهرة والتي ر�سمت املعامل الأ�سا�سية للت�رشيع اجلنائي الإ�سالمي، اإل اأنه ل 

ميكن ملجتمع متطور مطبق لل�رشيعة الإ�سالمية الكتفاء بهذه الأحكام والت�رشيعات.

اإن القانون اجلنائي �ساأنه �ساأن جميع القوانني الأخرى متغري بطبيعة احلال. وما ميكن 

اعتباره جرمية يف وقت معني اأو مكان معني قد ل يكون جرمية يف وقت اأو مكان اآخر. 

لذلك، كان ل بد هنالك من فتح باب ت�رشيع جنائي للدولة املطبقة لل�رشعية الإ�سالمية 

واإل لو�سف قانونها اجلنائي بالق�سور والرجعية.

فلي�ست كل اجلرائم يف املجتمع متعلقة باحلدود اأو الق�سا�ض اأو حتى الأفعال التي تعترب 

معا�سي بن�ض القراآن اأو ال�سّنة. والعالقة بني اجلرمية وتطور املجتمعات طردية بكل ما تعنيه 
زكي �سناق، مرجع �سابق، �س 5). يجدر التاأكيد على اأن ما قام به عمر ر�سي الل عنه يف هذه احلادثة هو   (50(

اإجراء تدبريي احرتازي ولي�س عقوبة. 
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الكلمة من معنى. حيث اإنه ل �سك يف اأن اجلرمية مبفهومها واأ�ساليبها تتطور وترتقي بتطور 

املجتمع ورقيه. ولول اأن هناك تعزيراً للم�سلحة العامة ملا اأمكن جترمي العديد من الأفعال 

التي تعترب جرائم يف جميع دول العامل املتطورة كاجلرائم القت�سادية اأو اجلرائم الإلكرتونية.

الفرع الثالث/ التعزير على املخالفات:

ينق�سم فقهاء ال�رشيعة الإ�سالمية اإلى ق�سمني من حيث جواز تقرير العقوبة التعزيرية 

املندوب.)51)  املكروه وترك  اإتيان  هنا:  باملخالفة  واملق�سود  من عدمه.  املخالفات  على 

فريى فريق من الفقهاء عدم جواز التعزير على اإتيان املكروه وترك املندوب باعتبار اأن 

املكروه لي�ض نهيا اأو املندوب لي�ض اأمرا.)52) وبناء على ذلك، فاأفعال املخالفات ل ت�سكل 

معا�سي يعاقب عليها بالتعزير.)53) 

ويرى الفريق الآخر من الفقهاء جواز املعاقبة على املخالفة بعقوبة تعزيرية. ويعترب 

هذا الفريق وعلى عك�ض الفريق الأول اأن املكروه نهي واأن املندوب اأمر واأن ل تخيري 

يف كليهما، هذا وي�صرتط هذا الراأي جلواز املعاقبة على املخالفات بعقوبة تعزيرية اأن 

يكون هناك تكرار اأو اعتياد يف ترك املندوب اأو اإتيان املكروه، فالعقاب عندهم لي�ض 

على الإتيان اأو الرتك يف ذاته، واإمنا هو على اعتياد اإتيان املكروه وترك املندوب، حيث 

يكفي لديهم اأن يكرر الفعل مرتني لعتباره عادة ميكن املعاقبة عليها كمخالفة.)54) 

�سم�س الدين اأبو عبد الل املالكي )احلطاب)، مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل، ج6، دار الفكر،   (51(
ط3، 2))1م، �س 320.

املرجع ال�سابق.  (52(
�سبق تعريف املع�سية باأنها »ترك الواجب اأو اإتيان املحرم«.   (53(

انظر مواهب اجلليل، املرجع ال�سابق، ج6، �س،320.  (54(
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املبحث الثاين
ال�شريعة الإ�شالمية ومبداأ ال�شرعية اجلزائية

حتى ميكن احلديث عن مدى التزام النظام اجلنائي ال�سعودي مببداأ ال�رشعية اجلزائية، 

ل بد له من درا�سة ما اإذا كان هذا املبداأ معمول به يف ال�رشيعة الإ�سالمية اأ�سا�سا. وبناء 

�رشعية  زاوية  من  اجلزائية  ال�رشعية  مبداأ  يف  للنظر  املبحث  هذا  خ�س�ض  ذلك،  على 

اإ�سالمية. فبعد تقدمي �رشح مب�سط عن ماهية املبداأ وكيفية تطوره من الناحية التاريخية، 

يعر�ض هذا املبحث م�رشوعية املبداأ يف ال�رشيعة الإ�سالمية وكيفية تطبيقها له، ومن ثم 

يتطرق اإلى حتليل مدى التزامها به.

املطلب الأول:

ماهية مبداأ ال�سرعية اجلزائية

يعترب مبداأ ال�رشعية اجلزائية اأو كما ي�سميه البع�ض مبداأ »�رشعية اجلرائم والعقوبات« 

واحدا من اأهم املبادئ التي يقوم عليها القانون اجلنائي لأي مدر�سة قانونية يف العامل. 

ول جمال لل�سك من اأن يف تطبيق القانون اجلنائي لهذا املبداأ �سمانة لتحقيق العدالة 

اجلنائية يف اأي جمتمع وحفظا حلرية وا�ستقرار املراكز القانونية لأ�سخا�سه. اإذ يق�سي 

هذا املبداأ باأن »ل جرمية ول عقوبة اإل بن�ض«.
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ويحكمه  اجلنائي  القانون  على  يرد  جزائيا  مبداأ  يعترب  ل  ال�رشعية  مبداأ  اإن 

اأغلب  عليه  تن�ض  د�ستوري  مبداأ  بل هو  والإجرائي فح�سب،  املو�سوعي  ب�سقيه 

للحكم«.  الأ�سا�سي  »النظام  ال�سعودي  الد�ستور  العامل مبا يف ذلك  د�ساتري دول 

وحماية  ال�سخ�سية،  احلرية  حماية  هما:  رئي�سيتني  دعامتني  على  يقوم  مبداأ  فهو 

امل�سلحة العامة. واحلقيقة اأن اإعطاء مبداأ ال�رشعية اجلنائية هذه القيمة الد�ستورية 

فهذا  البولي�سية،  للدولة  خالفا  وذلك  به  تلتزم  التي  القانونية  الدولة  ليميز  جاء 

املبداأ الد�ستوري اجلنائي هو الذي ي�سمن احرتام احلقوق واحلريات لالأفراد يف 
مواجهة الدولة.)55)

عرف هذا املبداأ ب�سكل علمي يف اإجنلرتا عندما قام امللك جون باإ�سدار وثيقة العهد 

كمنحة للنبالء يف عام 1216م اإثر خالف طويل   Magna Carta�الأعظم اأو ما ي�سمى ب

دام بينهم.)56) وبعد مرور ما يقارب الن�سف قرن، قامت الوليات املتحدة الأمريكية 

باإدراج هذا املبداأ يف اإعالن احلقوق اخلا�ض بها ل�سنة 1773م.))5) واأخريا، ويف اأعقاب 

القرن الثامن ع�رش تبنى رجال الثورة الفرن�سية هذا املبداأ باإعطائه �سياغة قانونية وا�سحة 

من  والع�رشين  ال�ساد�ض  بتاريخ  ال�سادر  الإن�سان  حقوق  اإعالن  يف  اإدراج��ه  ثم  ومن 

اأغ�سط�ض لعام 1789م.)58) وانتقل هذا املبداأ بعد ذلك من الت�رشيع الفرن�سي اإلى غريه 

من الت�رشيعات الو�سعية.

انظر د. اأحمد فتحي �ضرور، القانون اجلنائي الد�ضتوري، ط4، دار ال�سروق، م�سر، 2006م، �س 32.   (55(
 John Lackland، Magna Carta: A commentary on the Great Charter of King John، with an  (56(

Historical Introduction، Second Ed.، Glasgow، James Maclehose and Sons، 1914، P 93.
املرجع ال�سابق.  (5((
املرجع ال�سابق.  (58(
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ولكن اجلدير بالذكر اأن ال�رشيعة الإ�سالمية قد متيزت عن غريها من القوانني الو�سعية 

يف اأ�سبقيتها لتطبيق مبداأ ال�رشعية اجلزائية. حيث اأنها قد عرفت هذا املبداأ منذ مدة تزيد 

عن اأربعة ع�رش قرنا وذلك من خالل الن�سو�ض ال�رشعية التي وردت يف القراآن الكرمي 

واأحاديث امل�سطفى عليه اأف�سل ال�سالة والت�سليم.))5) 

املطلب الثاين:

اأدلة مبداأ ال�سرعية اجلزائية يف ال�سريعة الإ�سالمية

الت�رشيع  ميكن ال�ستدلل على م�رشوعية مبداأ ال�رشعية اجلزائية من خالل م�سادر 

اجلنائي الإ�سالمي والتي تنح�رش كما اأ�سلفنا يف القراآن وال�سنة والإجماع.

ى ى  چ  تعالى:  القراآنية كقوله  الآيات  العديد من  املبداأ يف  فقد ورد مفهوم هذا 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ  تعالى:  وقوله   (60(. چ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ .)61) حيث تدل الآيتان الكرميتان وغريهما من الآيات 
التي وردت يف نف�ض ال�سياق على عدل اهلل �سبحانه وتعالى املتمثل يف عدم معاقبته اإل 

على اأفعال واأمور م�ستثناة قد مت الن�ض م�سبقا على حترميها اأو جترميها وحتى املعاقبة عليها 

يف اأغلب الأحيان، وذلك حتى ل يحتج اأي خمالف ل�رشعه بعدم وجود ما يدل على 

يناير  الإ�ضالمي )درا�ضة مقارنة(«، ط1،  النظام اجلنائي  اأ�ضول  العوا، »يف  �ضليم  للدكتور حممد  انظر   (5((
2006م، �س 3).

قيام  بعد  اإل  اأحدا  يعذب  ل  واأنه   ، تعالى  اإخبار عن عدله  الكرمية  الآية  الآية )15).يف  الإ�سراء،  �سورة   (60(
احلجة عليه باإر�سال الر�سول اإليه. انظر تف�سري ابن كثري، املرجع ال�سابق، �س 283.

، وبني ما يحبه  والنذارة  بالب�سارة  واأر�سل ر�سله  اأنزل كتبه  تعالى  اأنه   : اأي  الآية )165).  الن�ساء،  �سورة   (61(
وير�ساه ما يكرهه وياأباه: لئال يبقى ملعتذر عذر. انظر تف�سري ابن كثري، املرجع ال�سابق، �س 104.
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حرمة هذه الأفعال. وهذا اإن دل على �سيء فاإمنا يدل على اإقرار اهلل عز وجل ال�رشيح 

ملبداأ ال�رشعية اجلزائية.

وميكن  امل�رشفة.)62)  النبوية  ال�سنة  يف  اأي�سا  اجلزائية  ال�رشعية  مبداأ  عرف  وقد 

ال�ستدلل عليه من قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: »الإ�سالم يهدم ما قبله«.)63) حيث يدل 

هذا احلديث ال�رشيف على عدم جواز املحا�سبة اأو املعاقبة على اأي فعل مت ارتكابه قبل 

اأن يتم الن�ض على حترميه يف ال�رشيعة الإ�سالمية متمثلة يف القراآن و/اأو ال�سنة اآنذاك.

اأما يف الإجماع، فهنالك العديد من القواعد الأ�سولية العامة يف ال�رشيعة الإ�سالمية 

والتي ا�ستند اإليها العلماء اإلى جانب ما تقدم من اآيات واأحاديث يف ال�ستدلل على 

الأفعال  يف  »الأ�سل  قاعدة  القواعد  هذه  ومن  اجلزائية.  ال�رشعية  مبداأ  م�رشوعية 

اجلامعة،  الإ�سالمية  الكلية  الإ�سالمي،  الفقه  يف  اجلزائية  ال�سرعية  مبداأ  احل�سيني،  عبا�س  عمار  د.   (62(
النجف،2010م، �س 131.

�سحيح م�سلم، كتاب الإميان، باب كون الإ�سالم يهدم ما قبله وكذا...، حديث رقم )))1). ن�س احلديث   (63(
ٍم َواللَّْفُظ  وٍر كلهم ، َعْن اأَِبي َعا�سِ َقا�ِسيُّ َواإِ�ْسَحاق ْبُن َمْن�سُ ى اْلَعَنِزيُّ َواأَُبو َمْعٍن الرَّ ُد ْبُن امْلَُثنَّ مَّ َثَنا حُمَ »َحدَّ
َثِني َيِزيُد ْبُن اأَِبي  َنا َحْيَوُة ْبُن �ُسَرْيٍح، َقاَل : َحدَّ ٍم ، َقاَل : اأَْخَبَ اُك َيْعِني اأََبا َعا�سِ حَّ َثَنا ال�سَّ ى ، َحدَّ ِلْبِن امْلَُثنَّ
َل  ْرَنا َعْمَرو ْبَن اْلَعا�ِس َوُهَو يِف �ِسَياَقِة امْلَْوِت، َفَبَكى َطِويالاً َوَحوَّ ، َقاَل : َح�سَ َحِبيٍب، َعِن اْبِن �ِسَما�َسَة امْلَْهِريِّ
َرَك  ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم ِبَكَذا، اأََما َب�سَّ لَّى اللَّ ِ �سَ َرَك َر�ُسوُل اللَّ َداِر، َفَجَعَل اْبنُه، َيُقوُل: َيا اأََبَتاُه، اأََما َب�سَّ َوْجَهُه اإَِلى اجْلِ
، �َسَهاَدة اأَْن َل اإَِلَه اإِلَّ  َل َما ُنِعدُّ ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم ِبَكَذا؟ َقاَل: َفاأَْقَبَل ِبَوْجِهِه، َفَقاَل: اإِنَّ اأَْف�سَ لَّى اللَّ ِ �سَ َر�ُسوُل اللَّ
 ِ ا ِلَر�ُضوِل اهللهَّ ، اإِينيِّ َقْد ُكْنُت َعَلى اأَْطَباٍق َثاَلٍث، َلَقْد َراأَْيُتِني َوَما اأََحٌد اأَ�َضدهَّ ُبْغ�ضً ِ ًدا َر�ُضوُل اهللهَّ مهَّ ُ َواأَنهَّ حُمَ اهللهَّ
اِل، َلُكْنُت  ي، َوَل اأََحبهَّ اإِيَلهَّ اأَْن اأَُكوَن َقِد ا�ْضَتْمَكْنُت ِمْنُه َفَقَتْلُتُه، َفَلْو ُمتُّ َعَلى ِتْلَك احْلَ ُ َعَلْيِه َو�َضلهََّم ِمنيِّ لهَّى اهللهَّ �ضَ
يَنَك  ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم، َفُقْلُت: اْب�ُسْط مَيِ لَّى اللَّ ِبيَّ �سَ اأََتْيُت النَّ ُ الإِ�ْساَلَم يِف َقْلِبي،  ا َجَعَل اللَّ اِر، َفَلمَّ اأَْهِل النَّ ِمْن 
َط، َقاَل:  ْن اأَ�ْضرَتِ ُت َيِدي، َقاَل: َما َلَك َيا َعْمُرو؟ َقاَل: ُقْلُت: اأََرْدُت اأَ يَنُه، َقاَل : َفَقَب�ضْ َفالأَُباِيْعَك، َفَب�َضَط َيِ
اَذا؟ ُقْلُت: اأَْن ُيْغَفَر يِل، َقاَل: اأََما َعِلْمَت »اأَنهَّ الإِ�ْضاَلَم َيْهِدُم، َما َكاَن َقْبَلُه َواأَنهَّ اْلِهْجَرَة َتْهِدُم َما  ُط ِبَ َت�ْضرَتِ
ُ َعَلْيِه َو�َضلهََّم، َوَل  لهَّى اهللهَّ ِ �ضَ جهَّ َيْهِدُم َما َكاَن َقْبَلُه«، َوَما َكاَن اأََحٌد اأََحبهَّ اإِيَلهَّ ِمْن َر�ُضوِل اهللهَّ َكاَن َقْبِلَها، َواأَنهَّ احْلَ
ُكْن  ينِّ مَلْ اأَ َفُه َما اأََطْقُت، ِلأَ �سِ اأََجلَّ يِف َعْيِني ِمْنُه، َوَما ُكْنُت اأُِطيُق اأَْن اأَْماَلأَ َعْيَنيَّ ِمْنُه اإِْجاَللاً َلُه، َوَلْو �ُسِئْلُت اأَْن اأَ
ِة، ُثمهَّ َوِليَنا اأَ�ْضَياَء َما اأَْدِري َما َحايِل  نهَّ اِل، َلَرَجْوُت اأَْن اأَُكوَن ِمْن اأَْهِل اجْلَ اأَْماَلأُ َعْيَنيهَّ ِمْنُه، َوَلْو ُمتُّ َعَلى ِتْلَك احْلَ
ا، ُثمَّ اأَِقيُموا َحْوَل  اَب �َسنًّ َ َحْبِني َناِئَحٌة، َوَل َناٌر، َفاإَِذا َدَفْنُتُمويِن، َف�ُسنُّوا َعَليَّ الرتُّ ، َفاَل َت�سْ ِفيَها، َفاإَِذا اأََنا ُمتُّ

ي«. َراِجُع ِبِه ُر�ُسَل َربِّ ُمَها َحتَّى اأَ�ْسَتاأِْن�َس ِبُكْم، َواأَْنُظَر َماَذا اأُ ي َقْدَر َما ُتْنَحُر َجُزوٌر، َوُيْق�َسُم حَلْ َقْبِ
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الإباحة«)64) وقاعدة »ل حكم لأفعال العقالء قبل ورود الن�ض«.)65) فهاتني القاعدتني 

تعتربان تطبيقا مبا�رشا ملبداأ ال�رشعية اجلزائية. حيث تق�سي القاعدة الأولى باأن جميع 

الأفعال تعترب مباحة يف الأ�سل اإل ما ا�ستثني منها بن�ض، وتزيد القاعدة الثانية باأنه ل 

يجوز حما�سبة الأ�سخا�ض على اأفعالهم يف حالة عدم وجود ن�ض يجرم هذه الأفعال 

ويعاقب على ارتكابها. وهذا هو بالتحديد لب مبداأ �رشعية اجلرائم العقوبات. 

املطلب الثالث:

تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية ملبداأ ال�سرعية اجلزائية

ل ميكن ملتاأمل يف م�سادر الت�رشيع اجلنائي الإ�سالمي اإنكار م�ساألة تطبيقه ملبداأ ال�رشعية 

اجلزائية والعمل به. ولكن امللفت لالنتباه اأن الت�رشيع اجلنائي الإ�سالمي تعامل مع هذا 

املبداأ بطريقتني: طريقة مبا�رشة، طريقة مرنة.

الفرع الأول/ الطريقة املبا�سرة:

اجلرائم  �رشعية  ملبداأ  الإ�سالمي  اجلنائي  الت�رشيع  تطبيق  يف  الطريقة  هذه  تتمثل 

احلدود  من جرائم  الطريقة جليا يف كل  وتظهر هذه  به حرفيا.  واللتزام  والعقوبات 

وجرائم الق�سا�ض والدية على التف�سيل الآتي:

اأ�سول الأحكام، دار ال�سميعي، ج1، ط1، 2003م، . �س 130، وما  على بن حممد الآمدي، الإحكام يف   (64(
بعدها. انظر اأي�ضا عبد الوهاب خالق، علم اأ�ضول الفقه، مكتبة الدعوة، ط1، )200م، �س3)1.

على بن حممد الآمدي، املرجع ال�سابق، �س 130.   (65(
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الغ�سن الأول: مبداأ ال�سرعية اجلزائية وجرائم احلدود:

فجميع الأفعال التي تنتمي لطائفة جرائم احلدود قد مت الن�ض على جترميها واملعاقبة 

على ارتكابها يف القراآن اأو قد مت الكتفاء بالن�ض على جترمي بع�سها يف القراآن ومن ثم 

الن�ض على العقوبة يف ال�سنة كما يلي:

1.  الزنى: حرم اهلل �سبحانه وتعالى الزنى بقوله: چ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ 

گ چ .)66) وحدد عقوبته للزاين غري املح�سن بقوله: چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ چ .))6) وقد جاءت ال�سنة النبوية موؤكدة لعقوبة الزاين غري املح�سن )غري املتزوج( 
ومبينة لعقوبة الزاين املح�سن، فقال عليه ال�سالة وال�سالم »خذوا عني فقد جعل اهلل لهن 
�سبيال: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم باحلجارة«.)68)

القذف: جرم اهلل �سبحانه وتعالى القذف وعاقب عليه بقوله: چ ڑ ڑ ک ک    .2
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ چ .))6)

�صرب اخلمر: ورد حترمي �رشب اخلمر يف القراآن الكرمي بقوله تعالى: چ ٱ ٻ ٻ    .3

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ چ .)0)) وقد 

كقول  اخلمر،  �رشب  حترمي  تفيد  التي  ال�رشيفة  النبوية  الأحاديث  من  العديد  وردت 

النبي �سلى اهلل عليه و�سلم »كل م�سكر خمر وكل خمر حرام«.)1)) 

�سورة الإ�سراء، الآية )32).  (66(
�سورة النور، الآية )2).  (6((

رواه م�سلم، باب احلدود، احلديث )0)16).   (68(
�سورة النور، الآية )4).   (6((

�سورة املائدة، الآية )0)).  ((0(
�سحيح م�سلم، كتاب الأ�سربة، )2002).   ((1(
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النبي عليه  لقول  ا�ستنادا  باجللد، وذلك  وقد حدد نوع عقوبة �رشب اخلمر     

ال�سالة وال�سالم يف �سارب اخلمر »ا�رشبوه«، دون حتديد مقدار لهذه العقوبة. 

وقد روي عنه �سلي اهلل عليه و�سلم اأنه �رشب اأربعني يف اخلمر.)2)) وقد اأجمع 

ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم يف عهد عمر بن اخلطاب على حتديد عقوبة �رشب 

اخلمر بثمانني جلدة، وذلك قيا�سا على حد القذف م�ستندين بذلك على قول 

علي ر�سي اهلل عنه : »اإنه اإذا �رشب �سكر واإذا �سكر هذى واإذا هذى افرتى وعلى 

املفرتي ثمانون جلدة«.)3)) 

حيث تدل هذه الآثار على تطبيق ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم لهذين احلدين،     

الثمانون  واأما  اأربعني«،  النَِّبّي  بن�ض احلديث: »جلد  فهي  الأربعون جلدة  فاأما 

فكانت باجتهاد ال�سحابة ملا فهموه من جواز الزيادة على الأربعني وذلك بناء 

اإذا �سكر هذى واإذا هذى افرتى  ال�سارب  اأخف احلدود ثمانون، واأن  اأن  على 
فكانت العقوبة م�ساوية لعقوبة حد القذف.)4))

ال�صرقة: حرمت ال�رشقة وحدد مقدار عقوبتها بقوله تعالى: چ ٺ ٺ    .4
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ .)5))

ذكر ابن حجر اأن هذا احلديث اأخرجه البيهقي يف اخلالفيات من طريق جعفر بن حممد القالن�سي عن   ((2(
اآدم �سيخ البخاري فيه بلفظ : »اأن النبي �سلى الل عليه و�سلم اأتي برجل �سرب اخلمر ف�سربه بجريدتني 
ا من اأربعني ثم �سنع اأبو بكر مثل ذلك ، فلما كان عمر ا�ست�سار النا�س فقال له عبد الرحمن بن عوف:  نحواً

اأخف احلدود ثمانون ففعله عمر«. �سحيح البخاري، كتاب احلدود، حديث رقم )3))6). 
انظر حممد بن عبد الل الني�سابوري، امل�ستدرك على ال�سحيحني، ج4، دار املعرفة 8))1م، )41 اأحمد   ((3(
بن احل�سني البيهقي، ال�سنن الكبى، ج8، دار الكتب العلمية، 2003م، �س:320 مالك بن اأن�س بن مالك، 

املوطاأ، ج2، دار اإحياء العلوم العربية، 4))1م، �س 842. 
انظر �سنن اأبي داود )163/4).  ((4(

�سورة املائدة، الآية )38).   ((5(



303

د. جالل بن ها�سم �سحلول

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

عقوبتها.  ومقدار  نوع  وبني  احلرابة  حترمي  على  الكرمي  القراآن  ن�ض  احلرابة:    .5

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  تعالى:  ق��ال 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ .)6))

الردة: ورد حترمي الردة يف القراآن يف اأكرث من مو�سع، ومنها قوله تعالى: چ ڳ ڳ     .6

ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ ہھ ھ ھ ھ ے چ .)))) اأما بالن�سبة للعقوبة، فقد وردت ب�ساأنها بع�ض 

الأحاديث يف ال�سنة ومنها قول النبي عليه ال�سالة وال�سالم »من بدل دينه فاقتلوه«.)8))

البغي: بني اهلل �سبحانه وتعالى حكم البغي وهو اخلروج على ولى الأمر بقوله: چ ڳ    .7

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ .)))) وقد اأكد 

النبي عليه ال�سالة وال�سالم على اأن البغي معاقب عليه بالقتل فقال »�ستكون هناك هنات 
وهنات، فمن اأراد اأن يفرق هذه الأمة وهي جمع فا�رشبوه بال�سيف كائنا من كان«.)80)

�سورة املائدة، الآية )33).   ((6(
�سورة البقرة، الآية ))21).  ((((

رواه اأحمد يف م�سنده رقم )68)2).   ((8(
�سورة احلجرات، الآية ))). »فاأهل البغي هم طائفة من النا�س جمعت بني ثالثة اأمور هي: 1- التمرد   ((((
اأو العمل على الإطاحة برئي�س  اأداء احلقوق وطاعة القوانني  على �سلطة الدولة الإ�سالمية بالمتناع عن 
الدولة. 2- وجود قوة يتمتع بها البغاة متكنهم من ال�سيطرة. 3- اخلروج على الدولة الإ�سالمية و�سق ع�سا 
الطاعة على الدولة من خالل �سهر ال�سالح يف وجهها واإعالن احلرب عليها، على نحو ما يعب به اليوم 
من عبارات مثل: الثورة امل�سلحة اأو احلرب الأهلية اأو القتال الداخلي اأو ا�ستخدام العنف يف �سبيل حتقيق 
ة التي ح�سلت الثورة من اأجلها«. انظر ال�سيخ حممد اأبو زهرة، اجلرمية والعقوبة يف  َيا�ِسيَّ الأغرا�س ال�سِّ

الفقه الإ�ضالمي، دار الفكر العربي، ط1، 8))1م، �س 160.
رواه م�سلم يف �سحيحه، احلديث )02)4).   (80(
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الغ�سن الثاين: مبداأ ال�سرعية اجلزائية وجرائم الق�سا�ص والدية:

كجرائم احلدود، فاإن جميع الأفعال تنتمي اإلى طائفة جرائم الق�سا�ض والدية قد مت 

الن�ض على جترميها واملعاقبة عليها يف القراآن و/اأو ال�سنة، وذلك على التف�سيل الآتي:

ن�ض اهلل �سبحانه وتعالى على حترمي وجترمي القتل العمد بقوله:  القتل العمد:    .1

چ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ )81)، وقوله: چ گ گ گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ ڻچ .)82) وقال �سبحانه وتعالى يف تبيان عقوبة القتل العمد: چ ڈ 
ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ چ.)83)
القتل �صبه العمد اأو )عمد اخلطاأ(:)84) مل يرد مفهوم القتل �سبه العمد يف القراآن الكرمي    .2

ولكنه ورد يف ال�سنة. فقال النبي عليه ال�سالة وال�سالم »األ اإن يف قتيل عمد اخلطاأ: قتيل 

ال�صوط، والع�صا، واحلجر، مئة من الإبل منها اأربعون يف بطون اأولدها«.)85) 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعالى:  بقوله  القراآن  يف  اخلطاأ  القتل  عقوبة  حددت  اخلطاأ:  3.  القتل 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ 

�سورة الإ�سراء، الآية )33).  (81(
�سورة الن�ساء، الآية )3)).   (82(

�سورة البقرة، الآية )8)1).   (83(
يختلف القتل �سبه العمد عن القتل العمد باأن اجلاين يف القتل �سبه العمد يريد )الفعل) وهو العتداء على   (84(
املجني عليه ولكنه ل يريد )النتيجة) املتمثلة يف وفاته. وهذا على عك�س القتل العمد الذي يريد اجلاين 

فيه فعل العتداء بهدف ح�سول النتيجة.
�سنن اأبي داود: كتاب الديات ))454).   (85(
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ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ چ .)86) 

وقد حدد النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مقدار الدية يف القتل اخلطاأ فقال » ويف     

دية اخلطاأ ع�رشون حقة، وع�رشون جذعة، وع�رشون بنت خما�ض، وع�رشون 
بنت لبون، وع�رشون بنو خما�ض«.))8)

العتداء على ما دون النف�ص عمدا: بني اهلل �سبحانه وتعالى عقوبة اإتالف الأطراف    .4

ت�ستوجب  حمرمة  اأفعال  باعتبارها  عمدا  اجل��رح  اأو  عمدا  جمراها  يجري  ما  اأو 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  چ  فقال:  الق�سا�ض 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ .)88)

النف�ض  مل يرد ذكر عقوبة العتداء على ما دون  العتداء على ما دون النف�ص خطاأ:    .5

املتمثلة  العقوبات  جلميع  مف�سلة  جاءت  النبوية  ال�سنة  ولكن  الكرمي،  القراآن  يف  خطاأ 

يف الدية ومقاديرها واخلا�سة باإتالف الأطراف اأو ما يجري جمراها عن طريق اخلطاأ اأو 

الدية  اأن  وال�سالم  ال�سالة  النبي عليه  ما بني  العامة ح�سب  والقاعدة  اجلرح اخلطاأ.))8) 

�سورة الن�ساء، الآية )2)).   (86(
�سنن اأبي داود: كتاب الديات )4541، 4545).  (8((

�سورة املائدة، الآية )45).  (88(
روي يف حديث �سعيد بن امل�سيب ر�سي الل عنه عن النبي عليه ال�سالة وال�سالم قال )ويف العينني الدية، ويف   (8((
اليدين الدية ، ويف الرجلني الدية ، ويف ال�سفتني الدية ، ويف الأذنني الدية ، ويف الأنثيني الدية) جمال الدين عبد 
اهلل الزيلعي، ن�ضب الراية يف تخريج اأحاديث الهداية، كتاب الديات ف�ضل الدية فيما دون النف�ص، اجلزء 6، �س 
)36.انظر اأي�سا عبد القادر عودة، مرجع �سابق، �س 8)-))، ملزيد من الأحاديث النبوية التي وردت بهذا ال�ساأن.
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تكون كاملة يف ع�سو لي�ض له مثيل يف اجل�سم كالأنف مثال. اأما ما كان منه اثنان متماثالن 

الأع�ساء  زاد من  ما  بالت�ساوي على  الدية  الدية لكل واحدة، وتق�سم  فن�سف  كالعينني 

املتماثلة عن اثنني كالأ�سابع، بحيث يكون يف الأ�سبع الواحد ع�رش الدية.

الفرع الثاين/ ال�سياغة املرنة للجانب الت�سريعي والق�سائي:

اأهمية ق�سوى  ال�رشيعة الإ�سالمية من  ال�رشعية اجلزائية يف  به مبداأ  ملا يحظى  نظرا 

تتمثل يف اإقرار وتطبيق اخلالق عز وجل له، كان ل بد من تطبيق هذا املبداأ على جميع 

اأنواع اجلرائم التي ت�ستظل مبظلة الت�رشيع اجلنائي الإ�سالمي. وجرائم التعزير ل متثل 

بطريقة  املبداأ  هذا  طبقت  قد  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اأن  بالذكر،  اجلدير  ولكن  ا�ستثناء. 

خمتلفة عن تطبيقها له يف جرائم احلدود وجرائم الق�سا�ض والدية.

فعلى خالف احلدود ال�سيقة اخلا�سة بالتجرمي والعقاب والتي التزمت بها ال�رشيعة 

الإ�سالمية يف كل من جرائم احلدود وجرائم الق�سا�ض والدية كما �سبق �رشحه اأعاله، 

تو�سعت ال�رشيعة الإ�سالمية يف جرائم التعزير على ح�ساب اجلرمية اأحيانا و/اأو العقوبة 

يف الغالب. مما جعل تطبيقها ملبداأ ال�رشعية اجلزائية على جرائم التعزير يت�سم باملرونة.

ولفهم هذه الطريقة على الوجه الأمثل، ل بد لنا من التمييز بني نوعني من اجلرائم 

التعزيرية: )التعزير على املعا�سي، والتعزير للم�سلحة العامة(.

الغ�سن الأول:املرونة يف التعزير على املعا�سي:

ي�سم التعزير على املعا�سي كما اأ�سلفنا جميع الأفعال التي تعترب من املعا�سي والتي 

مت الن�ض �رشعا )يف الكتاب اأو ال�سنة( على حترميها اأو جترميها دون حتديد عقوبة دنيوية 
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لها، اأو التي اأجمع العلماء على اعتبارها مع�سية. وبذلك، ميكننا القول باأن هذا النوع 

اإل  »ل جرمية  وهو  اجلزائية  ال�رشعية  مبداأ  به  مما جاء  من  بجزء  التزم  قد  التعازير  من 

بن�ض«، وهذا اإن افرت�سنا قدرة كل اإن�سان على الإحاطة بجميع الأفعال التي تعترب من 

املعا�سي يف الكتاب اأو ال�سنة اأو الإجماع.

اأما بالن�سبة للجزء الآخر من املبداأ وهو »ل عقوبة اإل بن�ض« فقد تو�سع هذا النوع 

التعازير فيه بعدم حتديد العقوبة اخلا�سة بكل مع�سية. حيث تركت م�ساألة تقدير  من 

العقوبات اخلا�سة باملعا�سي لويل الأمر بداية اأو للقا�سي ناظر الق�سية نيابة عنه. حيث 

يكون للقا�سي اأن يختار لكل مع�سية اأو »جرمية« ما يالئمها وما يالئم اجلاين من عقوبة 

اأو عقوبات من بني جمموعة من العقوبات التعزيرية املحددة يف ال�رشيعة الإ�سالمية 

�سلفا بالنوع ولي�ض املقدار.)0)) 

بعد  بها  يحكم  اأن  للقا�سي  يجوز  التي  التعزيرية  العقوبات  اأنواع  اأ�سهر  فمن 

املنا�سبة  العقوبة  نوع  على  اختيار  ت�ساعده  التي  ال�سوابط  من  ملجموعة  مراعاته 

وتقدير مقدارها: الوعظ، التوبيخ، الت�سهري، الهجر، التهديد، التعزير باملال، العزل 

البلد،  من  التغريب  اأو  النفي  احلقوق،  بع�ض  من  احلرمان  اأو  التاأخري  الولية،  من 

احلب�ض، اجللد، القتل.)1)) 

اإذا، فاملرونة تكمن يف هذا النوع بتحديد اجلرمية وعدم حتديد العقوبة. والعلة هي 

اأن يرتك املجال للقا�سي لتقدير العقوبة املنا�سبة ملالب�سات كل جرمية وظروف مرتكبيها.

عبد القادر عودة، مرجع �سابق، �س 100.   ((0(
اآل خنني، �سوابط تقدير العقوبات التعزيرية، جملة الق�سائية، العدد الأول،  ال�سيخ عبد الل بن حممد   ((1(

حمرم 1432، �س 4-64).
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الغ�سن الثاين: املرونة يف التعزير للم�سلحة العامة:

وي�سمل كل فعل ل يعترب مع�سية ومل يتم الن�ض على جترميه ل يف الكتاب ول يف 

ال�سنة. وللمرونة يف هذا النوع من التعازير مظهران:

اجلرمية  من  كل  ح�ساب  على  فيه  الإ�سالمية  ال�رشيعة  بتو�سع  هنا  املرونة  تظهر  اأوًل: 

والعقوبة. حيث فتحت الباب لويل الأمر اأو ال�سلطان اأو احلاكم للتجرمي واملعاقبة على 

اأفعال ل تعترب من املعا�سي. وذلك وكما �سبق تف�سيله، ا�ستثناء على القاعدة العامة فيها 

والتي تق�سي باأن التعزير ل يكون اإل على املعا�سي. فمنحتهم بذلك �سلطة ت�رشيعية جنائية 

اإ�سالمية تتمثل يف اأهليتهم ل�سن قوانني جنائية و�سعية. ولكن جتب الإ�سارة اإلى اأن هذه 

ال�سلطة الت�رشيعية لي�ست مطلقة. بل هي مقيدة بعدم التعار�ض مع ما جاء من ن�سو�ض 

ال�رشيعة الإ�سالمية وقواعدها العامة ومقا�سدها ال�سامية. اإ�سافة اإلى ذلك، ت�ستمد هذه 

ال�سلطة �رشعيتها من نوع فريد من التعازير ي�سمى »بالتعزير للم�سلحة العامة«. 

مبعنى اآخر، فاإنه يجوز لولة الأمر �سن قوانني جنائية متى كان �سن هذه القوانني �رشورة 

تقت�سيها امل�سلحة العامة حتى اإذا كانت الأفعال املجرمة يف هذه القوانني ل ت�سكل معا�سي. 

فيكفي اأن تكون هذه الأفعال م�رشة مب�سلحة اجلماعة اأو اأمنها اأو نظامها العام.

ثانيا: من مظاهر املرونة يف هذا النوع اأي�سا ترك م�ساألة تقدير ما اإذا كان الفعل يعترب 

م�رشا بامل�سلحة العامة اأم ل؟ ومن ثم حتديد عقوبته للقا�سي ناظر الق�سية. وحقيقة هذا 

الرتك اأو التفوي�ض ب�سالحيات التجرمي والعقاب يف املرتوك لتقدير القا�سي يف هذا 

النوع من التعازير، مبنية على الراأي الفقهي القائل باأن القا�سي يقوم مقام ال�سلطان اأو 

الإمام اأو احلاكم يف التمتع بهذه ال�سالحيات.)2)) 

عبد القادر عودة، مرجع �سابق، �س 113.   ((2(
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املطلب الرابع:

مدى التزام ال�سريعة الإ�سالمية مببداأ ال�سرعية اجلزائية

تبنت ال�رشيعة الإ�سالمية وكما راأينا يف هذا املبحث مبداأ ال�رشعية اجلزائية يف كل 

القراآن  يف  الفقهاء  باتفاق  واملنح�رشة  الإ�سالمي  اجلنائي  الت�رشيع  م�سادر  من  م�سدر 

وال�سنة والإجماع. هذا بالإ�سافة اإلى تطبيقها ال�رشيح واملبا�رش لهذا املبداأ يف كل من 

جرائم احلدود وجرائم الق�سا�ض والدية. 

اأما بالن�سبة جلرائم التعزير، فقد ات�سمت ال�رشيعة الإ�سالمية يف تطبيقها لهذا املبداأ 

الإ�سالمية  ال�رشيعة  التزام  للت�ساوؤل حول �سحة  الباب  يفتح  قد  مما  املرونة.  بنوع من 

مببداأ ال�رشعية اجلزائية فيما يخ�ض جرائم التعزير. فقد يدعي قائل باأن ال�رشيعة مل تلتزم 

مببداأ ال�رشعية اجلزائية ل يف التعزير على املعا�سي ول يف التعزير للم�سلحة العامة.

 ففي التعزير على املعا�سي، التزمت ال�رشيعة الإ�سالمية بجزء من املبداأ وهو »ل 

القا�سي  اأو  الأمر  العقوبة مفتوحا لويل  بن�ض«، ومن ثم تركت باب حتديد  اإل  جرمية 

من بعده يف حتديد العقوبات التقديرية اخلا�سة بهذه اجلرائم. وبذلك تكون ال�رشيعة 

قد خالفت اجلزء الآخر من املبداأ وهو »ل عقوبة اإل بن�ض«. وطاملا اأن ال�رشيعة خالفت 

جزءاً من املبداأ، اإذاً هي خمالفة للمبداأ ككل -ح�سب زعم قائل هذا القول-.

ويف التعزير للم�سلحة العامة من جانب اآخر، خالفت ال�رشيعة الإ�سالمية هذا املبداأ 

النظام  اأو  العامة  بامل�سلحة  م�رشة  تعترب  التي  للجرائم  الدقيق  حتديدها  بعدم  �رشاحة 

عنه  نيابة  القا�سي  اأو  الأمر  ويل  من  لكل  اأعطت  حيث  لها.  املقابلة  والعقوبات  العام 



310

مبداأ ال�سرعية اجلزائية يف اجلرائم التعزيرية وتطبيقه يف النظام اجلنائي ال�سعودي

جملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـجملة الق�سائية - العدد احلادي ع�سر -  ربيع الثاين  1436هـ

احلق يف تقدير ما اإذا كان الفعل م�رشا بامل�سلحة العامة اأم ل، واحلق يف تقدير العقوبة 

املنا�سبة لهذا الفعل.

مبداأ  تطبيق  جتاه  املرن  الإ�سالمية  ال�رشيعة  ملوقف  وتربيرا  الدعاء،  هذا  على  ورداً 

عدم  الإ�سالمية  ال�رشيعة  حكمة  من  اإن  نقول:  التعزير  جرائم  على  اجلزائية  ال�رشعية 

العامة  امل�سلحة  مت�ض  التي  وللجرائم  باملعا�سي  اخلا�سة  للعقوبات  الدقيق  حتديدها 

وعقوباتها. فال�رشيعة الإ�سالمية قد تعمدت عدم التحديد. حيث اإنه كان ميكن لها حتديد 

العقوبات اخلا�سة بجرائم التعزير على املعا�سي والأفعال التي تعترب م�رشة بامل�سلحة 

العامة وعقوباتها، كما فعلت يف جرائم احلدود وجرائم الق�سا�ض والدية.

ولكن ال�رشيعة الإ�سالمية ممثلة يف الكتاب وال�سنة واإجماع العلماء ف�سلت اإ�سناد 

بامل�سلحة  م�رشا  يعترب  ما  وجترمي  املعا�سي  على  التعزير  لعقوبات  التحديد  م�ساألة 

العامة واملعاقبة عليه لويل الأمر. وال�سوؤال الذي يجب اأن ي�ساأل هنا هو: ملاذا ميزت 

يف  التعزير  جرائم  وبني  والدية  والق�سا�ض  احلدود  جرائم  بني  الإ�سالمية  ال�رشيعة 

دقتها يف حتديد الأفعال اجلرمية املكونة جلرائم احلدود والق�سا�ض والدية ومرونتها 

التعزير  وجرائم  املعا�سي  على  التعزير  جرائم  يف  العقوبة  حتديد  عدم  جانب  يف 

للم�سلحة العامة؟

تتلخ�س الإجابة على هذا ال�صوؤال يف النقاط التالية:

اأوًل: طاملا اأن حق اهلل �سبحانه وتعالى يف جرائم احلدود غالب، اإذ هو �سبحانه �ساحب 

ال�سلطة يف حتديد الأفعال التي ت�سكل اعتداء على حقه �سبحانه وتعالى وفر�ض العقوبة 

املنا�سبة لهذه الأفعال. ومن �سفات هذا التحديد اأنه ثابت ل يتغري بتغري الزمان واملكان. 
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فال ميكن لأي جمتمع يطبق ال�رشيعة الإ�سالمية التدخل يف اإعادة تنظيم هذه اجلرائم من 

حيث �رشوط التجرمي اأو العقوبات اخلا�صة بها. 

اهلل  تكفل  فقد  لالأفراد،  مبا�رشة  حقوقا  مت�ض  والدية  الق�سا�ض  جرائم  اأن  مبا  ثانيًا: 

�سبحانه وتعالى من خالل الن�سو�ض ال�رشعية التي وردت ب�ساأن هذه اجلرائم بحماية 

و�سمان هذه احلقوق. وكما هو احلال يف جرائم احلدود، فال ميكن لنظام جنائي مطبق 

ال�رشعية  للن�سو�ض  اأو عقوبات خمالفة  بن�سو�ض جرمية  ياأتي  اأن  الإ�سالمية  لل�رشيعة 

جرائم  تتفق  لذلك،  الق�سا�ض.  يف  واملتمثلة  مثال  الأ�سلية  للعقوبة  تخفيفا  بت�سمنها 

الق�سا�ض والدية مع جرائم احلدود يف ثبات ن�سو�سها اجلرمية والعقوبات اخلا�سة بها 

على مر الزمان واختالف املكان. 

بامل�سلحة  املا�ض  اأو  باملعا�سي  املرتبط منها  التعزير �سواء  اأن العتداء يف جرائم  ثالثا: 

العامة يهدد بالدرجة الأولى احلق العام للمجتمع ككل. ومن طبيعية املجتمعات اأنها تتغري 

بتغري الزمان واملكان. فما يعترب مع�سية ت�ستوجب عقوبة تعزيرية م�سددة يف جمتمع معني، 

قد ل يعاقب عليها بنف�ض ال�سدة يف جمتمع يف مكان اأو زمان اآخرين. كما اأن مفهوم امل�سلحة 

العامة يف جمتمع يف  بامل�سلحة  يعترب م�رشا  فما  الزمان واملكان.  بتغري  اأي�سا متغري  العامة 

مكان اأو زمان معينني، قد ل يكون كذلك يف مكان اأو زمان اآخرين ... وهكذا.

لذلك، كان من حكمة ال�رشيعة الإ�سالمية اأن ترتك جمال لولة الأمر اأو من ينوب 

عنهم متمثال يف حقهم يف ممار�سة �سلطة تنظيمية جنائية مقيدة مببادئ ال�رشيعة الأ�سا�سية، 

ومبنية على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة يف جمتمعاتهم، ومبا يتنا�سب مع ظروف وطبيعة 

هذه املجتمعات التي يعي�سون فيها.
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واحلقيقة اأن ال�رشيعة الإ�سالمية لو مل تفعل ذلك - اأي لو مل تكن مرنة فيما يتعلق 

بتقدير وحتديد اجلرائم والعقوبات التعزيرية - لكان من ال�سهل و�سمها بالق�سور يف 

جمال الت�رشيع اجلنائي. فن�سو�ض ال�رشيعة الإ�سالمية واإن جاءت بالكثري من الت�رشيعات 

اجلنائية، اإل اأن مفهوم اجلرمية والعقوبة يف املقابل يف تطور م�ستمر.

من  يراه  ما  اإ�سدار  الأمر يف  لويل  الإ�سالمية  ال�رشيعة  فتفوي�ض  ذلك،  اإلى  اإ�سافة 

�سور  من  ي�ستجد  ملا  ووفقا  والعقاب  اجلرمية  ن�سو�ض  خالل  من  والقوانني  الأنظمة 

اجلرمية يعد يف حد ذاته اإعمال ملبداأ ال�رشعية اجلزائية.

قد  الإ�صالمية  ال�رشيعة  اأن  ن�صتنتج  اأن  ميكننا  الثالث،  النقاط  هذه  من  انطالقا 

�سماوية  اإلهية  يتنا�سب مع طبيعتها ك�رشيعة  التزاما  اجلزائية  ال�رشعية  مببداأ  التزمت 

عامة و�ساملة وثابتة.
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املبحث الثالث
 النظام اجلنائي ال�شعودي ومبداأ ال�شرعية اجلزائية

من  اأ�سبح  اجلزائية  ال�رشعية  مبداأ  من  الإ�سالمية  ال�رشيعة  موقف  ا�ستعرا�ض  بعد 

التزام  مدى  حول  تتمحور  والتي  الأ�سا�سية  البحث  م�سكلة  يف  اخلو�ض  الآن  املمكن 

النظام اجلنائي ال�سعودي بهذا املبداأ. حيث �سيت�سح يف هذا املبحث ومن خالل درا�سة 

وعلى  التطبيق  هذا  اأن  ال�سعودي،  النظام  يف  اجلزائية  ال�رشعية  ملبداأ  احلايل  التطبيق 

الرغم من التزامه ال�رشيح مببداأ ال�رشعية اجلزائية يف اأغلبية اجلرائم، اإل اأنه ل يراعي 

هذا املبداأ يف جزء ب�سيط فقط من اجلرائم التعزيرية. الأمر الذي ا�ستدعى هذا البحث 

اإلى ا�ستدراك هذه امل�سكلة بتقدمي تطبيق مقرتح لهذا املبداأ، مع تبيان اأهمية اللتزام به.

املطلب الأول:

التطبيق احلايل ملبداأ ال�سرعية اجلزائية يف النظام اجلنائي ال�سعودي

اجلنائي  النظام  التزم  هل  التايل:  الت�ساوؤل  يف  للبحث  الرئي�سية  امل�سكلة  تتلخ�ض 

ال�سعودي مببداأ ال�رشعية اجلزائية فيما يخ�ض اجلرائم والعقوبات التعزيرية؟

تق�سي  حيث  اجلزائية.  ال�رشعية  مببداأ  �رشاحة  ال�سعودي  اجلنائي  النظام  يعرتف 

املادة الثامنة والثالثون من النظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة العربية ال�سعودية)3)) باأن 
ال�سادر بالأمر امللكي رقم اأ/0) وتاريخ )1412/8/2هـ.  ((3(
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»العقوبة �سخ�سية، ول جرمية ول عقوبة اإل بناء على ن�ض �رشعي، اأو ن�ض نظامي، ول 

عقاب اإل على الأعمال الالحقة للعمل بالن�ض النظامي«.

للت�رشيع اجلنائي  اأمثل  تطبيقا  ال�سعودي ميثل  النظام اجلنائي  فاإن  وكما هو معلوم، 

اجلزائية  الإج��راءات  نظام  من  الأول��ى  املادة  ن�ض  من  ذلك  على  اأدل  ول  الإ�سالمي، 

حيث  1435/1/22ه���.  وتاريخ  )م/2(  رقم  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  ال�سعودي 

تن�ض هذه املادة على اأن »تطبق املحاكم على الق�سايا املعرو�سة اأمامها اأحكام ال�رشيعة 

الإ�سالمية، وفقا ملا دل عليه الكتاب وال�سنة، وما ي�سدره ويل الأمر من اأنظمة ل تتعار�ض 

مع الكتاب وال�سنة، وتتقيد يف اإجراءات نظرها مبا ورد يف هذا النظام«.

بناء على ذلك، وطاملا اأن ال�رشيعة الإ�سالمية قد التزمت حقا مببداأ ال�رشعية اجلزائية 

كما راأينا يف املبحث الثاين من هذا البحث، فيمكن القول باأن النظام اجلنائي ال�سعودي 

الإ�سالمية  ال�رشيعة  بتطبيق كل من  التزامه  ال�رشعية اجلزائية من خالل  التزم مببداأ  قد 

ون�ض املادة الثامنة والثالثني من النظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة.

ولكن املو�سوع لي�ض بهذه ال�سهولة. ف�سحيح اأن النظام اجلنائي ال�سعودي وبحكم 

احلدود  جرائم  من  كل  يف  اجلزائية  ال�رشعية  مببداأ  التزم  قد  الإ�سالمية  لل�رشيعة  تبنيه 

وجرائم الق�سا�ض والدية، وذلك بتطبيقه لنف�ض الطريقة املبا�رشة التي اتبعتها ال�رشيعة 

يرى هذا  ولكنه وكما  اجلرائم.  اجلزائية على هذه  ال�رشعية  مبداأ  تطبيق  الإ�سالمية يف 

البحث مل يلتزم بهذا املبداأ يف البع�ض من جرائم التعزير على الرغم من وجود ن�ض 

الثامنة والثالثني من النظام الأ�سا�سي للحكم، وعلى الرغم من التزام ال�رشيعة  املادة 

الإ�سالمية التام به. 
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عليها  بنيت  التي  والنظرية  بالنفي.  الت�ساوؤل  هذا  على  يجيب  البحث  فهذا  اإذا، 

هذه الإجابة ت�ستند اإلى اأن النظام اجلنائي ال�سعودي وعلى الرغم من اتخاذه لل�رشيعة 

واأنظمته  قوانينه  يف  متمثلة  م�ستقلة  �سخ�سية  له  اأن  اإل  ومنهاجا،  له  روحا  الإ�سالمية 

نف�ض  يف  والتي  الإ�سالمية،  ال�رشيعة  عليها  تن�ض  مل  التي  التعزيرية  الو�سعية  اجلنائية 

الوقت ل تتعار�ض مع جوهرها.

على  مبا�رش  اأثر  ال�سعودي  اجلنائي  للنظام  امل�ستقلة  ال�سخ�سية  لهذه  كان  حيث 

اجلرائم والعقوبات التعزيرية. فوجودها اأدى اإلى تق�سيم اجلرائم والعقوبات التعزيرية 

يف اململكة العربية ال�سعودية اإلى ق�سمني:

جرائم وعقوبات تعزيرية غري منظمة )غري مقننة(: وت�سمل جميع العقوبات    .1

التعزيرية غري املقننة اخلا�سة باحلق العام. كما ت�سمل اأي�سا العقوبات التعزيرية 

والتي  العامة  امل�سلحة  تهدد  التي  والأفعال  اأنواعها  باملعا�سي مبختلف  اخلا�سة 

لي�ض لها نظام اأو قانون و�سعي.

الأفعال  جميع  ت�سم  والتي  )مقننة(:  اأو  منظمة  تعزيرية  وعقوبات  جرائم    .2

التي ت�سكل جرائم والعقوبات اخلا�سة بها والواردة يف جميع الأنظمة ال�سعودية 

اجلنائية وغري اجلنائية. 

املتعلق  الت�ساوؤل  هذا  مثل  ن�سوء  اإلى  اأدى  الذي  هو  ذاته  حد  يف  التق�سيم  وهذا 

ب�سحة تطبيق النظام اجلنائي ال�سعودي ملبداأ ال�رشعية اجلزائية على اجلرائم والعقوبات 

املقنن  »على  اأن  يف  يكمن  اجلزائية  ال�رشعية  مبداأ  فم�سمون  املنظمة.  غري  التعزيرية 

لكل جرمية  فيحدد  الإن�سان جرمية،  على  ال�سادرة  الأفعال  من  يعترب  ما  �سلفا  يعني  اأن 
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»القاعدة  املقنن يف هذا:  وو�سيلة  لكل جرمية عقوبتها،  يحدد  كما  القانوين،  اأمنوذجها 

اأو النهي، ويحقق يف �سق اجلزاء بها  اجلنائية«، حيث يت�سمن �سق التكليف بها الأمر 

العقوبة اأو التدبري الحرتازي«.)4)) 

من  وامل�ستمدة  الوا�سعة  الت�رشيعية  بال�سلطة  الكتفاء  ف�سل  ال�سعودي  النظام  لكن 

باملعا�سي، وعدم  اخلا�سة  التعزيرية  العقوبات  تقنينه جلميع  بعدم  الإ�سالمية  ال�رشيعة 

حتديده الدقيق لالأفعال التي ت�سكل �رشرا للم�سلحة العامة اأو النظام العام والعقوبات 

اخلا�سة بها.

اإ�سافة اإلى ذلك، فقد اأ�سند النظام مهمة تقدير العقوبات اخلا�سة باملعا�سي وجترمي 

الأفعال التي تعترب م�رشة بامل�سلحة العامة وحتديد عقوباتها للق�ساة نيابة عن ويل الأمر، 

مع الحتفاظ �سمنيا بحق ويل الأمر يف التقنني متى تطلبت امل�سلحة العامة ذلك. 

اإذا، فامل�سكلة التي يحاول هذا البحث ت�سليط ال�سوء عليها تكمن يف اتباع النظام 

جلميع  تقنينه  بعدم  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اتبعتها  التي  املرونة  لنف�ض  ال�سعودي  اجلنائي 

اجلرائم والعقوبات التعزيرية، يف حني اأنه كان من الأجدر به القيام بذلك مراعاة ملبداأ 

التعزيرية �سواء  ال�رشعية اجلزائية. خ�سو�سا، واأنه لي�ض يف تقنني اجلرائم والعقوبات 

املتعلقة منها باملعا�سي اأو املرتبطة بامل�سلحة العامة ما يخالف ال�رشيعة الإ�سالمية.

وجرائم التعزير املنظم هي خري دليل على ذلك. فقد جرم النظام اجلنائي ال�سعودي 

جمموعة من الأفعال التي ت�سكل معا�سي اأو التي ت�رش بامل�سلحة العامة وحدد عقوبات 

انظر عبد الفتاح م�ضطفى ال�ضيفي، الأحكام العامة للنظام اجلزائي، ط1، الريا�س، جامعة امللك �سعود،   ((4(
عمادة �سوؤون املكتبات، 1415، �س 0). 
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معينة لرتكابها. فعلى �سبيل املثال، ت�سدى النظام اجلنائي ال�سعودي جلرمية الر�سوة والتي 

بنظام  ي�سمى  جزائيا  نظاما  لها  وخ�ض  والإجماع،  وال�سنة  للكتاب  وفقا  مع�سية  تعترب 

مكافحة الر�سوة.)5)) كما ت�سدى للعديد من الأفعال التي ل تعترب بال�رشورة من املعا�سي 

كنظام  العام،  النظام  اأو  العامة  بامل�سلحة  م�رشة  باعتبارها  جنائيا  نظاما  منها  لكل  واأفرد 

مكافحة غ�سل الأموال مثال، اأو نظام الأوراق التجارية فيما يخ�ض جرائم ال�سيك.

املطلب الثاين:

التطبيق املقرتح ملبداأ ال�سرعية اجلزائية يف النظام ال�سعودي

مببداأ  ال�سعودي  اجلنائي  النظام  التزام  بعدم  الدرا�سة  هذه  اعتقاد  من  الرغم  على 

هذه  اأن  تتفهم  املقابل  ويف  اأنها  اإل  املنظم،  غري  التعزير  جرائم  يف  اجلزائية  ال�رشعية 

امل�سكلة هي ا�صتثناء على الأ�صل املتمثل يف احرتام النظام اجلنائي ال�صعودي ملبداأ 

ال�صرعية اجلزائية وذلك لعدة اأ�سباب:

اأوًل: العرتاف ال�رشيح مببداأ ال�رشعية اجلزائية وفقا لن�ض املادة الثامنة والثالثني 

النظام  املبداأ يف هذا  اإن ورود هذا  النظام الأ�سا�سي للحكم يف اململكة. حيث  من 

دليل على اإلزاميته وقوة حجيته يف مواجهة اأي نظام اآخر يف اململكة �سواء كان هذا 

النظام جنائيا اأم ل. 

ثانيًا: اجتهاد ال�سلطة التنظيمية للمملكة العربية ال�سعودية و�سعيها امل�ستمر يف تقنني اأكرب 

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/36) وتاريخ )1412/12/2هـ.  ((5(
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عدد ممكن من اجلرائم التعزيرية املهمة والتي ميكن اأن تهدد املجتمع ومت�ض اأمنه وا�ستقراره 

ب�سكل مبا�رش، حيث �سنت وما زالت ت�سن العديد من الأنظمة والقوانني لأغلبية الأفعال 

التي تعترب جرائم مهمة وخطرية وفقا ملختلف القوانني الو�سعية يف العامل. ومن اأمثلة هذه 

النقود،))))  وتزييف  بتقليد  اخلا�ض  النظام  التزوير،)6))  جلرائم  اجلزائي  النظام  الأنظمة: 

نظام مكافحة الر�سوة،)8)) نظام الأوراق التجارية )))))فيما يخ�ض جرائم ال�سيك(، نظام 

اجلمارك)100) )فيما يخ�ض التهريب اجلمركي(، نظام جرائم الإرهاب ومتويله،)101) نظام 

مكافحة غ�سل الأموال،)102) نظام مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية،)103) نظام مكافحة 

الغ�ض التجاري،)104) ونظام املرور،)105) )فيما يخ�ض جرائم املرور(، وغريها من الأنظمة.

ثالثًا: التزام ال�سلطة الق�سائية ال�سعودية التام بجميع الأنظمة والقوانني التعزيرية 

يف اململكة. فاجتهاد القا�سي و�سلطته التقديرية يف التجرمي والعقاب مقيدان يف جرائم 

التعزير املنظمة بالن�ض القانوين. ول يحق للقا�سي باأي حال من الأحوال خمالفة هذا 

الن�ض واإل وقع حكمه وكان باطال. 

التنظيمي خارج حدود  ال�سعودية يف اجتهادها  الق�سائية  ال�سلطة  اإن تو�سع  رابعًا: 

الن�ض القانوين هو اأمر ا�ستثنائي فالأ�سل كما اأ�سلفنا اأن يتقيد القا�سي بالن�ض القانوين، 
ال�سادر باملر�سوم امللكي )م/11) وتاريخ 1435/2/18هـ.  ((6(

ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/12) وتاريخ 20/)/))13هـ.  ((((
ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/36) وتاريخ )1412/12/2هـ.  ((8(
ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/)3) وتاريخ 1383/10/11هـ.  ((((

)100)قانون اجلمارك املوحد ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.
)101)ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/16) وتاريخ 1435/2/24هـ.

)102)املر�سوم امللكي رقم )م/31) يف 1433/5/11هـ.
)103)ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/)3) وتاريخ 8/)/1426هـ.

)104)ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/)1) 4/23/)142هـ.
)105)ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/85) وتاريخ 1428/10/26هـ.
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يف  الأ�سل  هذا  عن  اخلروج  ال�ستثناء  �سبيل  وعلى  له  يجيز  ال�سعودي  النظام  ولكن 

يف  التعزير  جرائم  من  الأ�سغر  اجلزء  متثل  والتي  فقط،  املنظمة  غري  التعزير  جرائم 

اململكة. فيقوم القا�سي عندئذ بتقدير عقوبة املعا�سي غري احلدية اأو جترمي الأفعال التي 

نظام جنائي  لها  العامة ول يوجد  بامل�سلحة  اأنها م�رشة  التقديرية  �سلطته  يرى بح�سب 

خا�ض بتجرميها واملعاقبة عليها. 

وعلى الرغم من تناق�ض هذا ال�ستثناء مع جوهر مبداأ ال�رشعية اجلزائية اإل اأن العمل 

به قد يكون مربرا اإذا كان هنالك �رشورة تقت�سيها امل�سلحة العامة. فال�رشورات تبيح 

اإفالت  عدم  �سمان  ال�ساأن:  بهذا  ت�سورها  ميكن  التي  ال�رشورات  ومن  املحظورات. 

املجرمني من العقاب. حيث ميكن للمجرمني يف الدول التي تلتزم التزاما حرفيا مببداأ 

ما  جترم  جنائية  قوانني  وجود  عدم  حال  يف  العقاب  من  يفلتوا  اأن  اجلزائية  ال�رشعية 

قاوموا به من اأفعال وتعاقب عليها.

ولكن هذا البحث ومن جهة اأخرى، يرى باأن هذا ال�ستثناء وعلى الرغم من وجود 

التعزير  اأي�سا من تعلقه باجلزء الأ�سغر فقط من جرائم  ما يربره �رشعا، وعلى الرغم 

يف اململكة وهي جرائم التعزير غري املنظمة، اإل اأنه ل يزال ميثل انتهاكا ملبداأ ال�رشعية 

النظام  من  والثالثني  الثامنة  وامل��ادة  الإ�سالمية  ال�رشيعة  من  كل  تقره  الذي  اجلزائية 

الأ�سا�سي للحكم يف اململكة.

يوؤمن هذا البحث باأن دور الق�ساة يف ع�رشنا احلديث اأ�سبح مقيدا بتطبيق ن�سو�ض 

ال�رشيعة والأنظمة اأو القوانني على الوقائع املعرو�سة اأمامهم، اأكرث من اأن يكون لهم 

دور اجتهادي تنظيمي يف م�ساألة التجرمي والعقاب.
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�سلطتي  ميلك  الذي  هو  ال�سارع وحده  اأن  بن�ض(  اإل  عقوبة  مبداأ )ل جرمية ول  فموؤدى 

ال�سلطة  تخت�ض  حيث  القانون.  تطبيق  على  القا�سي  عمل  ويقت�رش  والعقاب،  التجرمي 

الت�رشيعية وحدها بتحديد الأفعال املعاقب عليها، وبيان العقوبات املقررة لها والتي توقع على 

الذي  ال�سيق  النطاق  يف  اإل  الخت�سا�ض،  هذا  مبا�رشة  اأخرى  جهة  اأي  متلك  فال  مرتكبيها، 

يفو�ض فيه القانون ال�سلطة التنفيذية بذلك. )106) 

اأن  يجب  والعقاب  التجرمي  تقديرية يف جمال  �سلطة  القا�سي  منح  فاإن  ذلك،  على  بناء 

يكون يف حدود ما ي�سدره ويل الأمر من اأنظمة.

والعقوبات  اجلرائم  تقدير  يف  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اتبعته  ال��ذي  امل��رن  وامل�سلك 

�ساحب  هو  ال�سلطان  اأو  احلاكم  اأو  الأم��ر  ويل  اأن  اأ�سا�سه  ع��ام،  ب�سكل  التعزيرية 

باملعا�سي وحتديد  اخلا�سة  العقوبات  بتقدير  والأعلم  الأقدر  وهو  الأول  الخت�سا�ض 

وطبيعة  ظ��روف  مع  يتنا�سب  مبا  العام  النظام  اأو  العامة  بامل�سلحة  امل�رشة  الأفعال 

جمتمعه. ولكن ال�رشيعة الإ�سالمية اأجازت لويل الأمر - كما راأينا يف املبحث الثاين 

من هذا البحث - تفوي�ض هذه ال�سالحية للق�ساة بناء على الراأي الفقهي القائل باأن 

القا�سي يقوم مقام ويل الأمر اأو ال�سلطان يف ذلك.

واحلقيقة اأن اإ�سناد هذه ال�سالحية الت�رشيعية للق�ساة ميكن اأن تكون مربرة يف القرون 

متطور.  ب�سكل  فيها  احلكم  �سوؤون  ينظم  ما  وجود  وعدم  املجتمعات  لبدائية  الغابرة، 

وذلك  تربيره  ي�سعب  الذي  هو  الع�رش  هذا  يف  للق�ساة  ال�سالحية  هذه  اإبقاء  ولكن 

لتعار�سه مع مبداأ الف�سل بني �سلطات الدولة الثالث.

)106)انظر على اأحمد را�ضد، مبادئ القانون اجلنائي، د ط، مكتبة عبداهلل وهبة، القاهرة 50)1م، �س 226. 
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فاململكة العربية ال�سعودية وكغريها من الدول املتطورة، تنق�سم ال�سلطات فيها اإلى 

اأق�سام ثالثة: �سلطة تنظيمية، و�سلطة ق�سائية، و�سلطة تنفيذية.))10) وتطبيقا ملبداأ الف�سل 

الذي  بعملها  بالقيام  تلتزم  اأن  �سلطة  كل  على  يجب  فاإنه  الثالث  ال�سلطات  هذه  بني 

اإذا كان هذا التدخل  اإل  اأجله دون التدخل يف عمل ال�سلطتني الأخرتني،  اأن�سئت من 
بتفوي�ض من ال�سلطة املخت�سة اأو كان له �رشورة تقت�سيها امل�سلحة العامة.)108)

التزم  قد  ال�صعودي  اجلنائي  النظام  باأن  القول  ذلك، وحتى ميكن  وبناء على 

تقرتح  التعزيرية،  والعقوبات  اجلرائم  يخ�ص  فيما  اجلزائية  ال�صرعية  مببداأ  حقا 

هذه الدرا�صة الآتي:

التعزيرية  العقوبات  جميع  بتقنني  اململكة  يف  التنظيمية  ال�سلطة  تقوم  اأن  اأول: 

الأفعال  جميع  اأنواعها، وجترمي  اختالف  العقوبة على  باملعا�صي غري حمددة  اخلا�سة 

يتم  اأن  اآخر،  العقوبات اخلا�سة بكل منها. مبعنى  العامة مع حتديد  بامل�صلحة  امل�رشة 

اإلغاء مفهوم التعزير غري املنظم )والذي يتمتع الق�ساة فيه ب�سلطتني تنظيمية وق�سائية( 

ال�سلطة  ممار�سة  نتاج  هي  والتي  املنظمة  التعزيرية  والعقوبات  باجلرائم  والكتفاء 

.
التنظيمية يف اململكة لخت�سا�سها))10)

)اأ/0))  رقم  امللكي  بالأمر  ال�سادر  اململكة،  يف  للحكم  الأ�سا�سي  النظام  من   (44( املادة  ن�س  ))10)ح�سب 
وتاريخ )1412/8/2هـ. والتي تن�س على اأن » تتكون ال�سلطات يف الدولة من: ال�سلطة الق�سائية، وال�سلطة 
من  وغريه  النظام  لهذا  وفقااً  وظائفها  اأداء  يف  ال�سلطات  هذه  وتتعاون  التنظيمية.  وال�سلطة  التنفيذية، 

الأنظمة. وامللك هو مرجع هذه ال�سلطات«.
)108)انظر علي بن �سليمان العطية، ال�سيا�سة ال�سرعية يف النظام الأ�سا�سي للحكم، الريا�س، ر�سالة دكتوراه، 

طبعة خا�سة باملوؤلف، )142هـ.
))10)ملعرفة اأدلة املعا�سرين التي اأجازت تقنني جرائم التعزير انظر قا�سم بن �سديق الطوهري، اأهمية تقنني 
نايف  جامعة  املاج�ستري،  درجة  على  احل�سول  ملتطلبات  ا�ستكمال  مقدمة  درا�سة  التعزيرية،  العقوبات 

العربية للعلوم الأمنية، الريا�س، )200م. �س 45-)4.
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ثانيا: اأن تلتزم ال�سلطة الق�سائية فيما يخ�ض اجلرائم والعقوبات التعزيرية بتطبيق 

ما اأقره ويل الأمر من اأنظمة ل تتعار�ض مع الكتاب وال�سنة، ودون اأن يكون لها اأي 

دور اجتهادي تنظيمي كتجرمي اأفعال غري جمرمة نظاما – بحجة تعار�سها مع امل�سلحة 

العامة - اأو احلكم على مرتكبيها بعقوبة مل ين�ض عليها النظام. 

وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن اجلرائم والعقوبات التعزيرية املنظمة يف اململكة ل متنع 

القا�سي من ممار�سة �سلطته التقديرية اأو الجتهادية يف اختيار وتفريد العقوبات وفقا 

اإذا اأعطى الن�ض القانوين للقا�سي  ملا تقت�سيه كل حالة على حدة. وهذا ل يكون اإل 

املجال يف ممار�سة هذه ال�سلطة. فيمكن للن�ض القانوين مثال اإعطاء �سالحيات تقديرية 

اأن  القانوين  للن�ض  التجرمي لأفعال جرمية معينة. كما ميكن  يتعلق ب�رشوط  فيما  مرنة 

يعطي القا�سي �سالحيات وا�سعة يف تقدير العقوبة التعزيرية كاأن يخريه بني نوعني 

خمتلفني من العقوبات التعزيرية، اأو باأن يعطيه احلق يف اجلمع بينهما، اأو باأن تكون 

واحلب�ض  اجللد  كعقوبات  واأدنى  اأعلى  حدين  ذات  فيه  عليها  املن�سو�ض  العقوبات 

والغرامة.

كما اأنه من املهم القول باأن الن�ض التجرميي اإذا �سدر عن ال�سلطة الت�رشيعية هو يف 

حقيقته لي�ض موجها لل�سلطة الق�سائية فقط بل هو حاكم اأي�سا جلهات ال�سبط اجلنائي 

التي تعد الوقوع يف هذا الفعل اأمرا حمظورا ومعاقبا عليه.فالق�سية ل تدخل عهدة 

القا�سي للنظر واحلكم فيها اإل بعد القب�ض على املتهم من قبل رجال ال�سبط اجلنائي 

مرورا بهيئة التحقيق والدعاء العام. اإ�سافة اإلى ذلك، يعطي الن�ض التجرميي لهيئة 

العامة  التحقيق والإيقاف واإقامة الدعوى اجلزائية  العام احلق يف  التحقيق والدعاء 
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بحق املتهم اأمام القا�سي، فالن�ض الت�رشيعي يف اجلانب اجلنائي يحكم كافة مراحل 

الدعوى اجلنائية واملتمثلة يف ال�ستدلل، والتحقيق، واأخريا املحاكمة.

املطلب الثالث:

اأهمية التزام النظام اجلنائي ال�سعودي مببداأ ال�سرعية اجلزائية

تتجلى اأهمية التطبيق الذي يقرتحه هذا البحث ملبداأ ال�رشعية اجلزائية فيما يخ�ض 

تقنني جميع اجلرائم والعقوبات التعزيرية يف جمموعة من املربرات ميكن تلخي�سها 

يف النقاط التالية: 

ال�رشعية  مببداأ  ال�سعودي  اجلنائي  للنظام  كامل  التزام  املقرتح  التطبيق  يف  اأول: 

اإقراره ب�سكل  املبداأ الذي مت  اجلزائية »ل جرمية بال ن�ض، ول عقوبة بال ن�ض«. هذا 

اململكة،  يف  للحكم  الأ�سا�سي  والنظام  الإ�سالمية  ال�رشيعة  من  كل  قبل  من  �رشيح 

بال  هذا  ع�رشنا  اإلى  الأخرى  الو�سعية  اجلنائية  القوانني  به  وتتم�سك  توجبه  والذي 

ا�ستثناء.)110) 

ثانيًا: يراعي التطبيق املقرتح مبداأ الف�سل بني �سلطات الدولة الثالث )التنظيمية، 

اجلرائم  وتقدير  حتديد  مهمة  اإ�سناد   .1 خ��الل:  من  وذل��ك  والتنفيذية(  الق�سائية، 

والعقوبات التعزيرية املتمثلة يف التقنني اإلى ال�سلطة �ساحبة الخت�سا�ض الأ�سيل يف 

ذلك وهي ال�سلطة التنظيمية يف اململكة. 2. ح�رش مهمة ال�سلطة الق�سائية يف تطبيق ما 

)110)انظر عبد القادر عودة، مرجع �سابق، �س 121- .126
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اأ�سدره ويل الأمر اأو ال�سلطة التنظيمية من اأنظمة ل تتعار�ض مع ال�رشيعة الإ�سالمية، 

مع الحتفاظ بحق ال�سلطة الق�سائية يف الجتهاد املقيد بالن�ض النظامي.

ثالثًا: يف التطبيق املقرتح مراعاة للقاعدة الفقهية العامة يف ال�رشيعة الإ�سالمية 

والتي تق�سي باأن »الأ�سل يف الأفعال الإباحة«، وغريها من القواعد الفقهية التي 

وردت يف نف�ض ال�سياق والتي �سبق احلديث عنها. فكما راأينا يف املطلب الثاين من 

املبحث الثاين من هذا البحث، فاإنه ل يجوز م�ساءلة الأ�سخا�ض ول معاقبتهم اإل 

اإذا ارتكبوا اأفعال قد مت اإخراجها من دائرة الإباحة بوجود الن�ض اجلرمي ال�رشعي 

اأو القانوين. 

وهذا املربر ينطبق على جرائم التعزير للم�سلحة العامة اأكرث من انطباقه على جرائم 

التعزير على املعا�سي. حيث يكفي يف جرائم التعزير على املعا�سي، اأن ي�سكل الفعل 

فقد  اإذا  ي�سكل مع�سية  الفعل  اأن  الإجماع. وطاملا  اأو  ال�سنة  اأو  للكتاب  مع�سية وفقا 

خرج من دائرة الإباحة. ولكن امل�سكلة يف هذا النوع من اجلرائم تكمن يف عدم اإملام 

جميع الأ�سخا�ض يف املجتمع مبا ميكن اعتباره مع�سية وفقا مل�سادر الت�رشيع اجلنائي 

الإ�سالمي. اإ�سافة اإلى عدم وجود الن�سو�ض العقابية على هذه الأفعال، حيث اإنها 

وكما راأينا مرتوكة لتقدير القا�سي يف التطبيق احلايل. 

التي ميكن  بالن�سبة لالأفعال  العامة، فهناك غمو�ض  امل�سلحة  التعزير على  اأما يف 

اأن ت�سنف كم�رشة بامل�سلحة العامة اأو النظام العام. وحتديد ما اإذا كان الفعل م�رشا 

لذلك،  احلايل  التطبيق  ح�سب  القا�سي  اأو  الأمر  لويل  مرتوك  فهو  العامة  بامل�سلحة 

مع  العامة  بامل�سلحة  امل�رشة  اجلرمية  الأفعال  بتحديد  اجلرائم  من  النوع  هذا  فتقنني 
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عقوباتها – كما هو احلال يف جرائم التعزير املنظم - اأمر ي�سمن تطبيق قاعدة الأ�سل 

يف الأفعال الإباحة ب�سكل �سحيح.

التعزيرية رادعا فعال لالأ�سخا�ض  رابعًا: ي�سكل تقنني جميع اجلرائم والعقوبات 

يف  اجلزائية  ال�رشعية  ملبداأ  املقرتح  التطبيق  فح�سب  التعزيرية.  اجلرمية  ارتكاب  عن 

النظام ال�سعودي، �ستكون هناك عقوبات حمددة جلرائم التعزير على املعا�سي كما 

�سيكون هناك حتديد لالأفعال املعتربة م�رشة بامل�سلحة العامة وعقوباتها. 

مع�سية  ي�سكل  فعل  ترك  اأو  اإتيان  عن  الأف��راد  يرتدع  مل  اإذا  فاإنه  لذلك،  وتطبيقا 

ت�ستوجب العقوبة التعزيرية، ل�سعف وازعهم الديني مثال، اأو جلهلهم بالعقوبة التي 

التقديرية، فقد تردعهم العقوبة  بناء على �سلطته  القا�سي عليهم  بها  اأن يحكم  ميكن 

الن�ض  وجود  اأن  من  لل�سك  جمال  ول  الفعل،  هذا  ترك  اأو  اإتيان  لقاء  �سلفا  املقننة 

القانوين والذي يجرم ويعاقب على الأفعال امل�رشة بامل�سلحة العامة، �سي�سكل رادعا 

قويا لكل من ت�سول له نف�سه اإتيان اأياً من هذه الأفعال.

خام�صًا: ي�سمن التطبيق املقرتح حرية الأ�سخا�ض يف املجتمع، ويربز هذا املربر يف 

جرائم التعزير للم�سلحة العامة والتي متثل بدورها جزءاً كبريا من جرائم التعزير يف 

الت�رشيع اجلنائي الإ�سالمي. فبمعرفة الأفعال امل�رشة بامل�سلحة العامة ميكن لل�سخ�ض 

حتديد نطاق حريته وحماية هذا النطاق من اأي تع�سف قد ي�سدر من �سلطات الدولة 

التنفيذية اأو الق�سائية، كتوقيف اأو حماكمة على اأفعال غري جمرمة.)111) 

القانونية لأ�سخا�ض  املراكز  اأي�سا �سمان ل�ستقرار  التطبيق املقرتح  �صاد�صًا: يف 

)111)د. زكي �سناق، مرجع �سابق، �س 4).
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والعقوبات  اجلرائم  يخ�ض  فيما  اجلزائية  ال�رشعية  مبداأ  فتفعيل  املجتمع.)112) 

ال�سعودي  اجلنائي  النظام  وتطبيق  اعرتاف  مبا�رشة  غري  بطريقة  �سي�سمن  التعزيرية 

عدم  قاعدة  وهي  عنها،  جنائي  قانون  لأي  غنى  ل  اأ�سولية  جنائية  لقاعدة  الكامل 

رجعية القانون اجلنائي.

حيث تق�سي هذه القاعدة بعدم جواز م�ساءلة الأ�سخا�ض عن اأفعال مباحة ارتكبوها 

قبل تاريخ �رشيان الن�سو�ض اجلنائية املجرمة لهذه الأفعال. فالن�سو�ض اجلنائية مبعنى 

اآخر، ل ميكن لها وفقا لهذه القاعدة اأن ت�رشي على هذه الأفعال باأثر رجعي.

�صابعًا: ي�سكل التطبيق املقرتح �سمانة لوحدة النظام اجلنائي وا�ستقرار التعامل، 

فتقنني جميع اجلرائم والعقوبات التعزيرية واإلزام املحاكم اجلنائية بها، �سيحد ب�سكل 

التعزير  تقدير عقوبات  الق�ساة حول  ال�سا�سعة بني  كبري من الختالفات الجتهادية 

على املعا�سي، اأو جترمي لالأفعال امل�رشة بامل�سلحة العامة واملعاقبة عليها.

ثامنًا: ي�سهل التطبيق املقرتح ب�سكل كبري دور القا�سي اجلنائي فيما يخ�ض تقدير 

اجلزائية  ال�رشعية  ملبداأ  احلايل  التطبيق  فح�سب  املقننة.  غري  التعزيرية  العقوبات 

ال�سوابط  يلتزم مبجموعة كبرية من  اأن  القا�سي  التعزير، يجب على  على جرائم 

اجلرمية  بني  التنا�سب  كمبداأ  والعقاب -  للتجرمي  العامة  باملبادئ  تتعلق  التي  املهمة 

والعقوبة، مبداأ �سخ�سية العقوبة، ومبداأ تفريد العقوبة - والتي ت�ساعده على تقدير 

العقوبات التعزيرية - نوعا وكما - على املعا�سي التي مل تن�ض ال�رشيعة الإ�سالمية 

على عقوباتها، وعلى الأفعال التي ت�سكل �رشرا بامل�سلحة العامة. وتتلخ�ض هذه 

)112)املرجع ال�سابق.
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ال�سوابط فيما يلي:)113)

• وبحث 	 العامة  بامل�سلحة  �رشرا  اأو  مع�سية  ي�سكل  الفعل  كان  اإذا  فيما  النظر 

�رشعية املعاقبة عليه.

• عدم بلوغ العقوبة احلد يف جن�سها. )بالن�سبة للمعا�سي(.	

• األ تكون العقوبة قليلة بحيث اإنها ل تتنا�سب مع اجلرمية.	

• اأن يكون هناك تدرج يف العقوبة. 	

• اأن تكون العقوبة من جن�ض اجلرمية كل ما كان ذلك ممكنا.	

• اأن يوؤمن يف العقوبة التعزيرية من احليف. 	

• وجود توازن بني العقوبة املعاقب بها واجلرمية املقرتفة.	

• اأن حتقق العقوبة التعزيرية اأهدافها.	

• األ تتعدى العقوبة غري اجلاين. 	

• اأن يكون هناك توازن بني العقوبة املعاقب بها واجلاين.	

• اأن تراعى الفروق بني اجلرائم واجلناة. )تفريد العقاب(	

• اأخذ املاآلت يف العتبار عند تقرير العقوبة.	

ولكن وح�سب التطبيق املقرتح، �سيتم التحقق من مراعاة هذه ال�سوابط ال�سامنة 

لأنه  وذلك  تنظيمية:  درجة  اأ(  درجتني:  على  التعزيرية  اجلنائية  العدالة  لتحقيق 

من املفرت�ض اأن يكون الن�ض القانوين قد اأخذ ب�سكل عام جميع هذه ال�سوابط يف 

)113)انظر �سوابط تقدير العقوبات التعزيرية لل�سيخ عبد الل بن حممد اآل خنني، مرجع �سابق، �س 104. انظر 
اأي�سا قواعد و�سوابط عقوبات احلدود والتعازير – درا�سة تاأ�سيلية تطبيقية، لإبراهيم فهد الودعان، �س 

255، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الريا�س، )200م.
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العتبار �سواء فيما يخ�ض جترمي الفعل اأو املعاقبة عليه.

الجتهاد  يف  ل�سالحياته  مبمار�سته  القا�سي  �سيقوم  حيث  ق�صائية:  درجة  ب( 

والتقدير املبنيني على مراعاة ال�سوابط املذكورة اأعاله مرة اأخرى، ولكن يف حدود 

الن�ض القانوين. مما �سيمكنه من التجرمي واختيار وتفريد العقوبة املنا�سبة وفقا ملا تقت�سيه 

ظروف كل حاله على حدة.
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اخلامتــة:

النتائج:

يخل�ض هذا البحث اإلى النتائج الآتية:

التعزير عقوبة م�رشوعة يف الكتاب وال�سنة والإجماع.   .1

من  كل  يف  اجلزائية  ال�رشعية  مببداأ  التام  والتزامها  الإ�سالمية  ال�رشيعة  كمال    .2

جرائم احلدود والق�سا�ض والدية والتعزير، التزام يتنا�سب مع طبيعتها ك�رشيعة 

اإلهية �سماوية عامة و�ساملة وثابتة و�ساحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان.

اعرتاف النظام اجلنائي ال�سعودي مببداأ ال�رشعية اجلزائية �رشاحة و�سمنا. فقد    .3

النظام  من  والثالثني  الثامنة  املادة  ن�ض  خالل  من  �رشيح  ب�سكل  النظام  التزم 

بتطبيق  التزامه  خالل  من  �سمنا  به  عمل  وقد  اململكة.  يف  للحكم  الأ�سا�سي 

ال�رشيعة الإ�سالمية.

يعطي امل�سلك املرن الذي اتبعته ال�رشيعة الإ�سالمية احلق لويل الأمر يف تقنني    .4

ال�سارة  اأو  باملعا�سي  منها  املتعلقة  �سواء  التعزيرية  والعقوبات  اجلرائم  جميع 

بامل�سلحة العامة.

التزام النظام اجلنائي ال�سعودي مببداأ ال�رشعية اجلزائية يف كل من جرائم احلدود    .5

والق�سا�ض والدية والتعزير املنظم، وق�سوره عن اللتزام بهذا املبداأ يف جرائم 

التعزير غري املنظم، على الرغم من اإعطاء ال�رشيعة الإ�سالمية احلق يف تنظيم 

وتقنني جميع جرائم التعزير بال ا�صتثناء.
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اإن عدم تطبيق مبداأ ال�رشعية اجلزائية على جميع اجلرائم التعزيرية �سيوؤدي اإلى    .6

عدم  اإلى  اإ�سافة  اجلنائي،  الت�رشيع  جمال  يف  ال�سعودي  اجلنائي  النظام  تاأخر 

املطلب  والواردة يف  املبداأ  بهذا  العمل  اأهمية  تربر  التي  الأ�سباب  حتقق جميع 

الثالث من املبحث الثالث من البحث.

التو�سيات:

بناء على ما تقدم، وحتى ميكن القول باأن النظام اجلنائي ال�سعودي قد التزم مببداأ 

ال�رشعية اجلزائية التزاما تاما، يو�سي هذا البحث ب�رشورة اأن يقوم املنظم ال�سعودي 

غري  »بالتعزير  ي�سمي  ما  اأو  التعزيرية  والعقوبات  اجلرائم  من  املتبقي  اجلزء  بتقنني 

املبداأ مع جمموعة مهمة من  بهذا  للعمل  تطبيقا مقرتحا  البحث  يقدم  املنظم«، حيث 

الأ�سباب التي تبني اأهمية اللتزام به. 

و�صلى اهلل على �صيدنا ونبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني،،،


