بحث حمكَّم

ا�شرتاط الإجماع بني
ق�ضاة املحكمة العليا
يف عقوبات القتل تعزيراً

�إعداد
د .عبد اهلل بن برج�س الدو�سري

ا�شرتاط الإجماع بني ق�ضاة املحكمة العليا يف عقوبات القتل تعزير ًا
ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود
كلية الرتبية – ق�سم الثقافة الإ�سالمية

مقدمة

احلمد هلل وال�صالة وال�سالم على ر�سول اهلل� ،أما بعد:
فقد كنت ممن �أ ّيد قرار جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والق�ضائية مبجل�س ال�شورى ب�ش�أن
عدم ا�شرتاط الإجماع بني ق�ضاة املحكمة العليا يف عقوبات القتل تعزيراً ،والذي
خالفت اللجنة فيه ما جاء يف م�رشوع احلكومة من ا�شرتاط الإجماع بني ق�ضاة
املحكمة العليا يف هذه الق�ضية .وهي املادة العا�رشة يف م�رشوع نظام الإجراءات
اجلزائية.
ولأن هذا املو�ضوع نوق�ش يف جمل�س ال�شورى ،وانق�سم الأع�ضاء �إزاءه بني
م�ؤيد لر�أي جلنة ال�ش�ؤون الإ�سالمية وبني معار�ض ،حيث يرى املعار�ضون يف جملة
حججهم �أن مثل هذا الق�ضايا تتعلق بالأنف�س كلياً �أو جزئياً ،وحفظ النف�س مطلب
�رشعي ،اعتربته ال�رشيعة �إحدى ال�رضورات اخلم�س وهي( :حفظ الدين ،والنف�س،
واملال ،والعقل ،والن�سل).
قالوا :ثم �إن احلدود تدر�أ بال�شبهات كما روي عن ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه
و�سلم� -أنه قال" :ادر�ؤوا احلدود بال�شبهات" ويف لفظ« :ادر�ؤوا احلدود عن
امل�سلمني ما ا�ستطعتم»((( ُروي مرفوعاً وموقوفاً واملوقوف �أ�صح(((.
((( �أخرجه الرتمذي يف كتاب احلدود ،باب ما جاء يف درء احلدود  ،33/4رقم  ،1424والبيهقي يف ال�سنن الكربى ،يف كتاب
احلدود ،باب ما جاء يف درء احلدود بال�شبهات  ،238/8رقم  ،16841وابن �أبي �شيبة يف م�صنفه ،يف درء احلدود بال�شبهات
 ،567/9رقم  29088كلهم من طريق الزهري عن عروة عن عائ�شة .واحلديث فيه يزيد بن زياد �شامي مرتوك،
فاحلديث �ضعيف جداً� .أنظر التلخي�ص احلبري � ،160/4إرواء الغليل  ،343/7ال�سل�سلة ال�ضعيفة .199/5
((( �أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى  238/8عن ابن م�سعود ،و�أخرجه الدارقطني يف كتاب احلدود والديات  .84/3قال
الذهبي :هذا مو�صول جيد ،وقال احلافظ ابن حجر يف التلخي�ص احلبري :وهذا موقوف ح�سن الإ�سناد.161/4
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قالوا :واخلالف يف احلكم �شبهة ي�ضعف جانب العزمية ،ويقوي جانب العفو
وال�صفح.
وبخا�صة � َّأن احلكم ال�رشعي يف بع�ض هذه الق�ضايا قائم على االجتهاد يف فهم
الن�صو�ص ،والتي يكون لالجتهاد جمال فيها ..هذا ملخ�ص ما تقدم به املعار�ضون
لر�أي اللجنة.
أيدت توجه اللجنة املوقرة؛ فقد
ولأنني داخلت على هذا املو�ضوع يف حينه و� ُ
ناق�شني بع�ض الإخوة الف�ضالء حيال وجهة نظري امل�ؤيدة للجنة ،ووعدتهم ب�أن
�أبحث امل�س�ألة و�أقدم فيها ما ميكن �أن يجلي الغُمة ،ويرفع ُ
ال�شبهة ب�إذن اهلل.
فبحثت امل�س�ألة وما يتعلق بها يف كتب الفقه املقارن ،واحلديث ،والأحكام
ال�سلطانية ،والت�رشيع اجلنائي ،والأنظمة ،غريها كما �سي�أتي بيانه.
وقد جعلت البحث يف مقدمة وثالثة ف�صول وخامتة.
الف�صل الأول
تعريف التعزير وبيان بع�ض �أحكامه

وفيه �أربعة مباحث:
املبحث الأول :تعريف التعزير لغة وا�صطالح ًا
ير ً
لغة:
ال َّت ْع ِز ُ

قال ابن فار�س" :العني والزاي والراء كلمتان� :إحداهما :ال َّتعظيم وال َّن�رص،
ن�س مِن ال�ضرَّ ْ ب؛ فالأُولى :ال َّن�رص وال َّت ْوقري؛ كقوله تعالى:
والكلمة الأخرى جِ ٌ
ﮋﯤ ﯥﮊ (�سورة الفتح ،الآية ،)9:والأخرى ،وهو ال�ضرَّ ْ ُب دون
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أديب .قال ال�شاعر:
ا َحلدِّ  ،والت� ُ

ري ِخ َزا َي ٌة
َو َل ْي َ�س ِب َت ْع ِز ِ
ير الأَ ِم ِ

يب(((.
َع َل َّي �إِ َذا َما ُكنْتُ َغ رْ َ
ي ُم ِر ِ

فهو من �أ�سماء الأ�ضداد.
التعزير ا�صطالح ًا:

أديب ُد َ
ون ا َحلدِّ "(((.
يقول ابن ال ُه َمام" :ال َّت ْعزي ُر :ت� ٌ
أديب على ُذنُوب ْمل تُ�شرْ َ ْع فيها ا ُحلدُود(((.
وقال املَا َو ْرد ُِّي :التعزي ُر :هو الت� ُ
أديب يف ُك ِّل َمع�صي ٍة ِهلل �أو لآدمِي ،ال َح َّد لها ،وال َك َّفا َرة(((.
وقال ال َّر ْمل ُِّي :هو الت� ُ
والذي يظهر يل �أن �أقرب التعريفات هو ما جاء يف (املو�سوعة الفقهية) ون�صه:
التعزير :هو عقوبة غري مقدرة �رش ًعا ،جتب حقًّا هلل تعالى �أو لآدمي يف كل مع�صية
لي�س فيها حد وال كفارة غالباً(((.
َو ِل َذل َِك َقال ا ْب ُن ا ْل َق ِّي ِم :ال َّت ْع ِزي ُر َال َي َتق ََّد ُر ِبق َْد ٍر َم ْع ُلوم ،بَل ُه َو ِب َح َ�س ِب الجْ َ ِرميَ ِة فيِ
جِ ْن�سِ َها َو ِ�ص َف ِت َها َوكِ برَ ِ َها َو ِ�ص َغ ِر َها(((.
املبحث الثاين :حكم التعزير واحلكمة منه ،وهل هو حق هلل �أو حق للغري؟
الحْ ُ ك ُْم ال َّت ْك ِلي ِفي:

وع فيِ ُكل َم ْع ِ�صيَ ٍة َال َح َّد
ُج ْم ُهو ُر ا ْل ُف َق َهاءِ َع َلى �أَ َّن الأْ ْ�صل فيِ ال َّت ْع ِزير �أَ َّن ُه َم�شرْ ُ ٌ
فِي َهاَ ،و َال َك َّفا َر َة .

((( معجم مقايي�س اللغة البن فار�س  ،311/4تهذيب اللغة للأزهري .129/3
((( فتح القدير .119/7
((( الأحكام ال�سلطانية �ص.224
((( نهاية املحتاج .72/7
((( املو�سوعة الفقهية الكويتية .254/12
((( �إعالم املوقعني .48/2
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َو َيخْ َتل ُ
ِف ُح ْك ُم ُه بِاخْ ِت َال ِف َحا ِل ِه َو َحال َفاعِ ِل ِه كما �سي�أتي تف�صيله(((.

ِح ْك َم ُة الت َّْ�ش ِري ِع:

الز ْي َلعِ ي� :إِ َّن
وع ِل َر ْد ِع الجْ َ يِان َوز َْج ِرهَ ،و�إِ ْ�ص َالحِ ِه َوتَ ْهذِ ي ِبهَِ .قال َّ
ال َّت ْع ِزير َم�شرْ ُ ٌ
الز َواجِ ِر َغيرْ ِ المْ ُق ََّد َر ِة .
الز ْج ُرَ .و َ�س َّميت ال َّت ْع ِزي َر ِ
ا ْل َغ َر َ
اتِ :ب َّ
�ض م َِن ال َّت ْع ِز ِير َّ
يب َف ُه َما م ِْن َمق ِ
�أَ َّما الإْ ْ�ص َال ُح َوال َّت ْهذِ ُ
َا�صدِ ال َّت ْع ِزيرَ ،قال ا ْل ُف َق َها ُء� :إِ َّن الحْ َ ْب َ�س َغيرْ َ
المْ ُ َح َّد ِد المْ ُ َّد ِة َح ُّد ُه ال َّت ْوبَ ُة َو َ�ص َال ُح َحال الجْ َ يِان.
اج �إِلَ ْي َها ِ ،ل َدف ِْع ا ْل َف َ�سا ِد َكالحْ ُدُو ِد(.((1
َو َقالُواَّ :
الز َواجِ ُر َغيرْ ُ المْ ُق ََّد َر ِة حُ ْ
م َت ٌ
يب� ،أَ ْو �إِ ْه َدار الآْ َد ِم َّيةِ� ،أَوِ الإْ ْت َالفَ ،وفيِ َذل َِك َيقُول
َولَ ْي َ�س ال َّت ْع ِزي ُر لِل َّت ْعذِ ِ
ا ْل ُب ُهوتِيَ :ال َي ُجو ُز َق ْط ُع �شَ ْي ٍء ممِ َّ ْن َو َج َب َع َل ْي ِه ال َّت ْع ِزيرَ ،و َال َج ْر ُحه؛ لأ َِّن ال�شرَّ ْ َع لمَ ْ
َي ِر ْد ِب َ�ش ْيءٍ م ِْن َذلِكَ ،ع ْن �أَ َحدٍ ُي ْق َت َدى ِبهِ؛ َولأ َِّن ا ْل َواجِ َب �أَ َد ٌبَ ،والأْ َد ُب َال َي ُك ُ
ون
ِبالإْ ْت َال ِف(.((1
ال�ص ْف َعَ ،و َح ْلقَ
َو َع َلى هذا الأْ َ�س ِ
ا�س المْ ُ َت َقدِّ ِم َم َن َع ُج ْم ُهو ُر ا ْل ُف َق َهاءِ فيِ ال َّت ْع ِزي ِرَّ :
ال ِّل ْحيَةَِ ،وت َْ�س ِوي َد ا ْل َو ْجهَِ ،و�إِنْ َك َان ا ْل َب ْع ُ
الزور(.ِ ((1
�ض َقال ِب ِه فيِ �شَ َها َد ِة ُّ
ال َّت ْع ِزير َحق للِهَّ ِ َو َحق ِل ْل َع ْب ِد:

حق ال�سلطان ،كما
احلقوق متمايزة ،تارة تكون من حق اهلل تعالى ،وقد ي�سمى َّ
حدا( ،((1وتارة تكون حقًّا لآدمي
�أطلق عليه ابن ر�شد احلفيد،فال ميكن عفوه �إذا كان ًّ
((( انظر :البحر الرائق  ،126/4احلاوي  ،1075/7املغني  ،324/10ال�شرح الكبري  ،362/10الت�شريع اجلنائي يف الإ�سالم
.126/2
( ((1تب�صرة احلكام  ،369/2ك�شاف القناع  ،124/6املو�سوعة الفقهية الكويتية .256/12
( ((1ك�شاف القناع .124/6
( ((1انظر :حا�شية ابن عابدين  ،812/3تب�صرة احلكام ،366/2نهاية املحتاج  ،174/7الأحكام ال�سلطانية للماوردي
�ص ،224املغني  ،324/10ك�شاف القناع  ،72/4احل�سبة البن تيمية �ص ،39املو�سوعة الفقهية الكويتية .257-255/12
( ((1جملة جممع الفقه الإ�سالمي .273/3
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يجوز عفوه ،وتارة تكون مرتددة بني احلقني ،فيختلف فيها ،وقد يجتمع احلقان يف
ق�ضية واحدة ذات وجهني ،كاملحارب ي�أخذ مال الغري.
وقد درجت القوانني الو�ضعية على التمييز بني اجلهتني؛ جهة احلق العام وجهة
احلق ال�شخ�صي ،ورتبوا على ذلك الدعوى املدنية التي يقوم بها املت�رضر مطال ًبا
بجرب �رضره ،ودعوى احلق العام التي يرفعها املدعي العام حلماية املجتمع.
لكن ال�رشيعة املطهرة بتف�صيلها لأنواع اجلرائم و�أ�صناف العقوبات �أكدت على
عن�رص الثبات واال�ستقرار الت�رشيعي ،ممث ًال ذلك يف احلدود ال�رشعية التي حتمي
الكليات حماية �رسمدية تتالءم مع ال�رضورة للإن�سان .كما �أكدت على جانب
املرونة والتطور والتكيف مع خمتلف البيئات ،مربزة ذلك يف التعزيرات ،وهو �أمر
ال يقت�رص على عدم حتديد �سقف العقوبة وال عتبتها الدنيا فح�سب ،ولكنه يتمثل
يف �إ�رشاك اجلهات القائمة على �أمور املجتمعات يف �إثبات العقوبة �أو نفيها ،توخّ ياً
للم�صلحة ،ولي�س ت�شه ّياً بالهوى.
ولعل بع�ض القانونيني املن�صفني يف الغرب الحظوا عن�رص الثبات والدميومة
وعن�رص املرونة والتطور يف هذه ال�رشيعة ف�أ�شادوا بها ،كما فعل رجل القانون الإيطايل
د� .أنزيكوانز �إباتو يف كتابه (الإ�سالم و�سيا�سة احللفاء يف الن�صف الأول من القرن
الع�رشين� ،إذ يقول�" :إن ال�رشيعة الإ�سالمية دقيقة وثابتة من حيث �صياغتها ،لكنها
مع ذلك تتالءم مع الواقع ،و� ّإن تطورها ال يقلل من قيمتها وفعاليتها ،لقد بقيت
قرونًا طويلة حمتفظة متا ًما بحيويتها ومرونتها"(.((1
َو َق ْد َح َ�صل الخْ ِ َال ُف فيِ ال َّت ْع ِز ِيرَ :هل ُه َو َواجِ ٌب َع َلى َوليِ ِّ الأْ ْم ِر �أَو َال؟َ ،ف َمال ٌِك ،
وب ال َّت ْع ِزي ِر فِي َما �شرُ َ َع فِيهِ.
َو�أَبُو َحنِي َف َةَ ،و َ�أ ْح َم ُد َقالُوا ِب ُو ُج ِ
( ((1انظر جملة جممع الفقه الإ�سالمي .274/13
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َو َقال َّ
ال�شافِعِ ي� :إِ َّن ُه لَ ْي َ�س ِب َواجِ ٍبْ ،ا�س ِت َنا ًدا �إِلَى �أَ َّن َر ُج ًال َقال للر�سول –�صلى
ِيت ا ْم َر�أَ ًة َف�أَ َ�ص ْب ُت ِم ْن َها ُد َ
ون �أَنْ َ�أ َط َ�أ َها"َ .فقَال ر�سول اهلل
اهلل عليه و�سلم�" :-إِ يِّن لَق ُ
–�صلى اهلل عليه و�سلم� -أَ َ�ص َّل ْيت َم َع َنا؟ َقال نَ َع ْمَ :ف َت َ
ال َع َل ْي ِه �آ َي َة :ﮋ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ

(((1

(�سورة هود ،الآيةَ .)114:و ِ�إلَى َق ْو ِل ِه –�صلى اهلل عليه و�سلم -فيِ الأْن َْ�صارِ" :ا ْق َب ُلوا
م�سِ ِنهِمَ ،وتجَ َا َوزُوا َع ْن ُم�سِ ي ِئه ِْم"(َ .((1و�إِلَى �أَ َّن َر ُج ًال َقال لِل َّر ُ�سول –�صلى اهلل
م ِْن حُ ْ
ِلزبَيرْ ِ لمَ ْ َي ُر ْق ُه� :أَنْ َك َان ا ْب َن َع َّمت َِكَ ،فغ َِ�ض َب �-صلى
عليه و�سلم -فيِ ُح ْك ٍم َح َك َم ِب ِه ل ُّ
اهلل عليه و�سلمَ ،-ولمَ ْ ُي ْنقَل �أَ َّن ُه َع َّز َر ُه"(.((1
املبحث الثالث :الفرق بني التعازير وغريها من العقوبات

هناك فروق ظاهرة متيز التعازير عن العقوبات املقررة جلرائم احلدود وجرائم
الق�صا�ص والدية ،و�أهم هذه الفروق ما ي�أتي:
 -1العقوبات املقررة جلرائم احلدود وجرائم الق�صا�ص والدية هي عقوبات
مقدرة معينة ،فهي عقوبات الزمة لي�س للقا�ضي �أن ي�ستبدل بها غريها ،ولي�س له �أن
ينق�ص منها �أو يزيد فيها� .أما التعازير فهي عقوبات غري مقدرة ،فللقا�ضي �أن يختار
من بينها العقوبة املالئمة.
 -2العقوبات املقررة جلرائم احلدود وجرائم الق�صا�ص والدية ال تقبل العفو وال
الإ�سقاط من ويل الأمر� ،أما التعازير فتقبل العفو من ويل الأمر� ،سواء كانت اجلرمية
(� ((1أخرجه �أحمد يف م�سنده  445/1رقم ( ، )4250وابن خزمية يف باب ف�ضائل ال�صلوات اخلم�س  ،313 162/1قال الأعظمي:
�إ�سناده �صحيح .وقال �شعيب الأرن�ؤوط :وهذا �إ�سناد ح�سن ،و�صححه الألباين .خمت�صر �إرواء الغليل .476/1
(� ((1أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي ،باب قول :اقبلوا من حم�سنهم  43/5من حديث �أن�س.
(� ((1أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي  146/3رقم ( ،)2359وم�سلم يف باب وجوب اتباعه �صلى اهلل عليه و�سلم ()90/7
رقم (.)6258
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ما�سة باجلماعة �أو بالأفراد -على خالف يف ذلك.
 -3عقوبات جرائم احلدود وجرائم الق�صا�ص والدية ينظر فيها �إلى اجلرمية،
وال اعتبار فيها ل�شخ�صية املجرم� ،أما التعازير فينظر فيها �إلى اجلرمية و�إلى �شخ�ص
املجرم معاً(.((1
اف،
ا�ص عِ ْن َد الجْ ُ ْم ُهو ِر َال َي ْث ُب ُت �إِ َّال ِبا ْل َب ِّي َن ِة �أَوِ اال ِْعترِ َ ِ
� -4إِ ْث َب ُ
ات الحْ ُدُو ِد َوا ْلق َِ�ص ِ
ِب�شرُ ُ ٍ
ا�صةِ .بخِ َال ِف ال َّت ْع ِز ِير َفيَ ْث ُب ُت ِب َذل َِك َو ِب َغيرْ ِ هِ .
وط خَ َّ
ات م ِْن َذل َِك َف َد ُم ُه َه َد ٌر؛ لأ َِّن
مام َف َم َ
� – 5أنه َال خِ َال َف بَينْ َ ا ْل ُف َق َها ِء �أَ َّن َم ْن َح َّد ُه الإْ ُ
ال�س َال َمةِ� .أَ َّما ال َّت ْع ِزير َفقَدِ
الإْ َم َام َم�أْ ُمو ٌر ِب ِ�إ َقا َم ِة الحْ َدِّ َ ،وف ِْعل المْ َ�أْ ُمو ِر َال َي َت َق َّي ُد ِب�شرَ ْ ِط َّ
اخْ َت َل ُفوا فِيهَِ ،فعِ ْن َد الحْ َ َن ِف َّي ِة َوالمْ َالِكِ َّي ِة َوالحْ َ َنا ِب َلةِ :الحْ ُ ْك ُم َك َذل َِك فيِ ال َّت ْع ِز ِير� .أَ َّما عِ ْن َد
َّ
ِل�ض َمانِ .
ال�شافِعِ َّيةَِ :فال َّت ْع ِزي ُر ُموجِ ٌب ل َّ
اتِ ،بخِ َال ِف ال َّت ْع ِزي ِرَ ،ف�إِ َّن ُه َي ْث ُب ُت ِب ُّ
َّ � - 6أن الحْ ُدُو َد ت ُْد َر�أُ ِب ُّ
ال�ش ْب َهةِ -و�سي�أتي
ال�ش ُب َه ِ
ب�سط اخلالف يف الف�صل الثالث.
وع فيِ الحْ ُدُو ِد �إِنْ ثَ َب َت ْت ِبالإْ ْق َرارِ� ،أَ َّما ال َّت ْع ِزير َف َال ُي�ؤَ ِّث ُر فِي ِه
الر ُج ُ
� – 7أنه َي ُجو ُز ُّ
الر ُجوع.
ُّ
ال�صغِ ِريَ ،و َي ُجو ُز ت َْع ِزيره.
َّ � - 8أن الحْ َ َّد َال َيجِ ُب َع َلى َّ
َّ � - 9أن الحْ َ َّد َق ْد َي ْ�سق ُُط ِبال َّتقَا ُد ِم عِ ْن َد بَ ْع ِ�ض ا ْل ُف َق َهاءِ ،بخِ َال ِف ال َّت ْع ِزي ِر(.((1
املبحث الرابع �:أنواع التعازير:
من املعلوم �أن مبادئ ال�رشيعة ال متنع من الأخذ ب�أية عقوبة �أخرى حتقق �أغرا�ض
ال�رشيعة من العقاب ،و�أن الأ�صل يف ال�رشيعة �أن التعزير للت�أديب ،و�أنه يجوز من
( ((1انظر :بدائع ال�صنائع  ،4201/9حا�شية ابن عابدين ،54-53/4مواهب اجلليل  ،320/6الأحكام ال�سلطانية للماوردي
�ص ،237الأحكام ال�سلطانية لأبي يعلي �ص ،216الت�شريع اجلنائي يف الإ�سالم  ،248/2املو�سوعة الفقهية الكويتية ،185
املو�سوعة اجلنائية الإ�سالمية املقارنة .262/1
( ((1املراجع ال�سابقة.
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التعزير ما �أُمنت عاقبته غالباً ،فينبغى �أن ال تكون عقوبة التعزير ُمهلكة ،ومن ثم فال
يجوز يف التعزير قتل وال قطع.
لكن الكثريين من الفقهاء �أجازوا -ا�ستثنا ًء من هذه القاعدة العامة� -أن يعاقب
بالقتل تعزيراً� ،إذا اقت�ضت امل�صلحة العامة تقرير عقوبة القتل� ،أو كان ف�ساد املجرم
ال يزول �إال بقتله.
و�إذا كان القتل تعزيراً قد جاء ا�ستثناء من القاعدة ،ف�إنه ال يتو�سع فيه وال يرتك
�أمره للقا�ضي ككل العقوبات التعزيرية ،بل يجب �أن يعني ويل الأمر اجلرائم التي
يجوز فيها احلكم بالقتل ،وقد اجتهد الفقهاء يف تعيني هذه اجلرائم وحتديدها ،ومل
يبيحوا القتل �إال �إذا اقت�ضت ال�رضورة ذلك ،وكان جن�س اجلرمية يوجب القتل،
كما يف حال تكرار اجلرمية� ،أو �إدمان املخدرات ،واعتياد الإجرام(- ((2كما �سي�أتي
تف�صيله.
و ُيبيح احلنفية عامة القتل تعزيراً وي�سمونه القتل �سيا�سة ،ويرى بع�ض احلنابلة هذا
الر�أي ،وعلى الأخ�ص ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ،وهو ر�أي الإمام مالك(.((2
والقتل تعزيراً بال�رشوط ال�سابقة ال ميكن �أن يكون �إال يف جرائم تعزيرية حمدودة
العدد ،وقد جعلت ال�رشيعة القتل عقوبة يف �أربع جرائم من جرائم احلدود هي:
الزنا ،واحلرابة ،والردة ،والبغي ،وجعلته عقوبة يف جرمية واحدة من الق�صا�ص هي
القتل العمد ،ف�إذا قدرنا �أن اجلرائم التعزيرية التي ميكن العقاب عليها بالقتل ت�صل
�إلى خم�س جرائم �أي�ضاً ،كانت كل اجلرائم املعاقب عليها بالقتل يف ال�رشيعة ال تزيد
على ع�رش جرائم عند من يجيزون القتل تعزيراً ،وكان عددها ال يزيد على خم�س
( ((2الفروق للقرايف  ،177/4القواعد البن رجب �ص  ،311نيل الأوطار  ،118/7الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي .688،686/1
( ((2حا�شية ابن عابدين  196/3ال�شرح الكبري للماوردي  ،355/4ال�سيا�سة ال�شرعية البن تيمية �ص ،114احل�سبة البن
تيمية �ص.48
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جرائم عند من ال يبيحون القتل تعزيراً ،وتلك ميزةٌ انفردت بها ال�رشيعة الإ�سالمية
من يوم نزولها ،فهي ال ت�رسف يف عقوبة القتل وال تفر�ضها دون مقت�ض(.((2
َاع ُعقُوبَ ٍ
ات مخُ ْ َت ِل َف ٍة َ ،يخْ َتا ُر ِم ْن َها الحْ َاكِ ُم فيِ ُكل
وت�أ�سي�ساً على ما �سبق يجوز �إِيق ُ
ا�ض ال َّت ْع ِز ِير.
م ِّق ًقا لأ ِْغ َر ِ
َحالَ ٍة َما َي َرا ُه ُم َنا�سِ ًبا حُ َ
ات َق ْد تَ ْن َ�ص ُّب َع َلى ا ْل َب َدنِ َ ،و َق ْد تَ ُك ُ
يب
َو َهذِ هِ ا ْل ُعقُوبَ ُ
ون ُم َق ِّي َد ًة ِل ْل ُح ِّر َّيةَِ ،و َق ْد ت ُِ�ص ُ
المْ َالَ ،و َق ْد تَ ُك ُ
ون َغيرْ َ َذل َِكَ .وفِي َما َيلِي بَيَ ُان َه َذا الإْ ْج َمال:
ا ْل ُع ُقو َب ُ
ات ا ْل َبدَ ِن َّي ُة:
ير ِبا ْل َقتْل:
�أ  -ال َّت ْع ِز ُ

الأْ ْ�صل� :أَ َّن ُه َال ُي ْب َل ُغ ِبال َّت ْع ِزي ِر ا ْل َق ْتلَ ،و َذل َ
ِك ِلق َْول اللهَّ ِ تَ َعالَى :ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮬ ﮊ (�سورة الإ�رساء ،الآيةَ ،)34:و َق ْول ال َّن ِب ِّي –�صلى اهلل
الز يِانَ ،وال َّن ْف ُ�س
عليه و�سلمَ " :-ال َيحِ ل َد ُم ا ْم ِر ٍئ ُم ْ�سل ٍِم ِ�إ َّال ِب ِ�إ ْح َدى ثَ َال ٍث :ال َّث ِّي ُب َّ
ِبال َّن ْف ِ�سَ ،وال َّتار ُِك لِدِ ي ِن ِه المْ ُ َفار ُِق ِل ْل َج َما َعةِ"(.((2
�ض ا ْل ُف َق َها ِء ِ�إلَى َج َوا ِز ا ْل َق ْتل ت َْع ِزي ًرا فيِ َج َرائ َِم ُم َع َّي َن ٍة ِب�شرُ ُ ٍ
َو َق ْد َذ َه َب بَ ْع ُ
وط
نيَ ،و َذ َه َب
و�س المْ ُ ْ�سل ِِم ِ�إ َذا تجَ َ َّ�س َ�س َع َلى المْ ُ ْ�سلِمِ َ
و�صةٍ ،وم ِْن َذل َِكَ :ق ْتل الجْ َ ُا�س ِ
مخَ ْ ُ�ص َ
ِ�إلَى َج َوا ِز ت َْع ِز ِيرهِ ِبا ْل َق ْتل َمال ٌِك َوبَ ْع ُ َ
اب �أَ ْح َم َدَ ،و َم َن َع ُه �أَبُو َحنِي َف َةَ ،و َّ
ال�شافِعِ ُّي،
�ض �أ ْ�ص َح ِ
َو�أَبُو َي ْع َلى م َِن الحْ َ َنا ِب َلةَِ ،وتَ َو َّق َف فِي ِه �أَ ْح َمدُ.
ال�س َّن ِة َكالجْ َ ْهمِ َّيةَِ .ذ َه َب ِ�إلَى
َوم ِْن َذل َِكَ :ق ْتل َّ
الداعِ يَ ِة ِ�إلَى ا ْل ِب َد ِع المْ ُخَ ا ِل َف ِة ِل ْلكِ َت ِ
اب َو ُّ
اب �أَ ْح َمدَ .و�أَ َجا َز َ�أبُو َحنِي َف َة ال َّت ْع ِزي َر
اب َمالِكَ ،و َطا ِئ َف ٌة م ِْن �أَ ْ�ص َح ِ
َذل َِك َك ِث ٌري م ِْن �أَ ْ�ص َح ِ
ِبا ْل َق ْتل فِي َما تَ َك َّر َر م َِن الجْ َ َرائ ِِم�ِ ،إ َذا َك َان جِ ْن ُ�س ُه ُيوجِ ُب ا ْل َق ْتلَ ،ك َما ُي ْق َتل َم ْن تَ َك َّر َر ِم ْن ُه
( ((2الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي .685/1
(� ((2أخرجه م�سلم يف باب ما يباح به دم امل�سلم 106/5رقم ( )4468من حديث عبداهلل بن م�سعود.
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ال ِّل َو ُ
اط �أَوِ ا ْل َق ْتل ِبالمْ ُثَقَّل(.((2
يقَول ا ْب ُن تَ ْيمِ َّي َةَ ( :و َق ْد ُي ْ�س َت َدل َع َلى �أَ َّن المْ ُ ْف�سِ َد �إِ َذا لمَ ْ َي ْنقَطِ ْع �شرَ ُّ ُه �إِ َّال ِب َق ْت ِل ِه َف�إِ َّن ُه
ُي ْق َتل( ،((2لمِ َا َر َوا ُه ُم ْ�س ِل ٌم فيِ َ�صحِ يحِ ِه َع ْن َع ْر َف َج َة الأْ�شْ َجعِ ي َ -ر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْنه َ -قال:
يع َع َلى
َ�سمِ ْع ُت ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلمَ :-يقُولَ " :م ْن �أَتَا ُك ْم َو َ�أ ْم ُر ُك ْم َجمِ ٌ
َر ُج ٍل َواحِ دٍ ُي ِري ُد �أَنْ َي ُ�ش َّق َع َ�صا ُك ْم� ،أَ ْو ُي َف ِّرقَ َج َما َع َت ُك ْم َفا ْق ُت ُلوه"(.((2
ير ِب جْ َ
الل ِْد :
ب  -ال َّت ْع ِز ُ

الجْ َ ْل ُد فيِ ال َّت ْع ِز ِير َم�شرْ ُ وعَ ،و َدلِي ُل ُه َق ْول ال َّر ُ�سول –�صلى اهلل عليه و�سلمَ " :-ال
ُي ْج َل ُد �أَ َح ٌد َف ْوقَ َع�شرَ َ ِة �أَ ْ�س َو ٍاط�ِ ،إ َّال فيِ َح ٍّد م ِْن ُحدُو ِد اللهَّ ِ تَ َعالَى"(.((2
ي�سة( ((2ا َّلتِي تُ�ؤْخَ ُذ م ِْن َم َراتِعِ َها ُغ ْر ُم ثَ َم ِن َها َم َّرتَينْ ِ َ ،و�ضرَ ْ ُب نَ َكالٍ .
َوفيِ الحْ َ ِر َ
يث َع ْم ِرو ْب ِن ُ�ش َع ْيب َع ْن �أَ ِبي ِه
َو َك َذل َِك الحْ ُ ْك ُم فيِ �سرَ ِ َق ِة الثمر ُي�ؤْخَ ُذ م ِْن �أَ ْك َمامِه ،لحِ َدِ ِ
َع ْن َجدِّ هِ َقال ُ�سئِل َر ُ�سول اللهَّ ِ –�صلى اهلل عليه و�سلمَ " :-ع ِن الثمر المْ ُ َع َّل ِقَ ،فقَال:
اج ٍة َغيرْ َ ُم َّتخِ ذٍ خُ ْب َن ًة َف َال �شَ ْي َء َع َل ْيهَِ ،و َم ْن خَ َر َج ِب َ�ش ْي ٍء
َم ْن �أَ َ�ص َ
اب ِم ْن ُه ِبفِي ِه م ِْن ذِي َح َ
ين َف َب َل َغ ثَ َم َن
ِم ْن ُه َف َع َل ْي ِه َغ َرا َم ُة ِم ْث َل ْي ِه َوا ْل ُعقُوبَ ُةَ ،و َم ْن �سرَ َقَ ِم ْن ُه �شَ ْيئًا بَ ْع َد �أَنْ ُي�ؤْوِ َي ُه الجْ َ ِر ُ
المْ َِج ِّن َف َع َل ْي ِه ا ْلق َْط ُع"(.((2
َو َق ْد َ�سا َر َع َلى َهذِ هِ ا ْل ُعقُوبَ ِة فيِ ال َّت ْع ِزي ِر الخْ ُ َل َفا ُء ال َّرا�شِ د َ
ُون َو َم ْن بَ ْع َد ُه ْم م َِن
( ((2انظر� :أحكام القر�آن للج�صا�ص  ،61/1حا�شية ابن عابدين  ،185-184/3اجلامع لأحكام القر�آن  ،152-151/6تب�صرة
احلكام �ص ،206 ،193املهذب  ،268/2الأحكام ال�سلطانية للماوردي �ص ،213، 21ك�شاف القناع .76-74/4
( ((2ال�سيا�سة ال�شرعية البن تيمية �ص.99
(� ((2أخرجه م�سلم ،باب حكم من فرق �أمر امل�سلمني  33/6رقم(.)4904
(� ((2أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي  216/8رقم(  ،)6849وم�سلم ،يف باب قدر �أ�سواط التعزير  126/5رقم()6850
من حديث �أبي بردة الأن�صاري.
( ((2احلري�سةَ :فعيلة ،ويطلق على ال�شاة التي يدركها الليل قبل �أن ت�صل �إلى ُمراحها ،انظر :ل�سان العرب .48/6
(� ((2أخرجه �أبو داود ،باب ما ال قطع فيه  238/4رقم( ،)4392والن�سائي ،باب الثمر ي�سرق بعد �أن ي�ؤويه اجلرين 85/8
رقم( )4958وح�سنه الألباين يف �صحيح اجلامع ال�صغري 1043/2رقم( ،)6038ويف �إرواء الغليل .480/1
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الحْ ُ َّك ِامَ ،ولمَ ْ ُي ْنكِ ْر َع َل ْيه ِْم �أَ َح ٌد(.((3
ِمقْدَ ا ُر جْ َ
الل ِْد فيِ ال َّت ْع ِزير:

يثَ " :م ْن بَ َل َغ َح ًّدا فيِ َغيرْ ِ َح ٍّد
َال خِ َال َف عِ ْن َد الحْ َ َن ِف َّيةِ� :أَ َّن ال َّت ْع ِزي َر َال َي ْب ُل ُغ الحْ َد ،لحِ َدِ ِ
ين"(َ ((3واخْ َت َل َفوا فيِ �أَ ْق َ�صى الجْ َ ْلدِ فيِ ال َّت ْع ِزير:
َف ُه َو م َِن المْ ُ ْع َتدِ َ
ني َ�س ْو ًطا ِبا ْلق َْذ ِف َوال�شرُّ ْ ِب� ،أَخْ ًذا
َفيرَ َى �أَبُو َحنِي َفة� :أَ َّن ُه َال َي ِزي ُد َع ْن ت ِْ�س َع ٍة َوثَ َال ِث َ
َع ِن َّ
يث �إِلَى َحدِّ الأْ ِر َّقاءِ َو ُه َو �أَ ْربَ ُع َ
ون.
ال�ش ْع ِبي� ،إِ ْذ �صرَ َ َف َك ِل َم َة (الحْ َدِّ ) فيِ الحْ َدِ ِ
و�س َف� :إِ ْح َدا ُه َما� :أَ َّن ال َّت ْع ِزي َر َي ِ�صل �إِلَى
َوفيِ َع َد ِد الجْ َ َل َد ِ
ات ِر َوا َي َتانِ َع ْن �أَ ِبي ُي ُ
و�س َف� :أَ َّن ال َّت ْع ِزي َر َال
ت ِْ�س َع ٍة َو َ�س ْبعِ َ
ني َ�س ْوطاًَ ،والثَّا ِنيَةَ :وهِ َي َظاهِ ُر ال ِّر َوا َي ِة َع ْن �أَ ِبي ُي ُ
ني َ�س ْوطاً(.((3
َي ِزي ُد َع َلى خَ ْم َ�س ٍة َو َ�س ْبعِ َ
َوعِ ْن َد المْ َالِكِ َّي ِة َقال المْ َا ِ َزرِي� :إِ َّن تحَ ْ دِ ي َد ا ْل ُعقُوبَ ِة َال َ�س ِبيل �إِلَ ْي ِه عِ ْن َد �أَ َحدٍ م ِْن �أَ ْهل
ات َف ْوقَ الحْ َدِّ َ .و ُحكِ َي َع ْن �أَ�شْ َه َب:
المْ َ ْذ َه ِبَ ،و َقال� :إِ َّن َم ْذ َه َب َمال ٍِك ُيجِ ي ُز فيِ ا ْل ُعقُوبَ ِ
�أَ َّن المْ َ ْ�ش ُهو َر �أَ َّن ُه َق ْد ُي َزا ُد َع َلى الحْ َدِّ َ .و َع َلى َذل َِك َفال َّراجِ ُح لَ َدى المْ َالِكِ َّيةِ� :أَ َّن الإ َم َام لَ ُه �أَنْ
َي ِزي َد ال َّت ْع ِزي َر َع ِن الحْ َدَ ،م َع ُم َرا َعا ِة المْ َ ْ�ص َل َح ِة ا َّلتِي َال َي ُ�شوبُ َها ا ْل َه َوى(.((3
يث �أَ ِبي بُ ْر َد َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُهَ :ال ُي ْج َل ُد �أَ َح ٌد َف ْوقَ َع�شرَ َ ِة �أَ ْ�س َو ٍاط �إِ َّال
َو َقالُوا فيِ َحدِ ِ
فيِ َح ٍّد م ِْن ُحدُو ِد اللهَّ ِ (� :((3إِ َّن ُه َمق ُْ�صو ٌر َع َلى َز َم ِن ال َّر ُ�سول –�صلى اهلل عليه و�سلم:-؛
ان ِم ْن ُه ْم َه َذا ا ْلق َْد ُرَ ،وتَ�أَ َّولُو ُه َع َلى �أَ َّن المْ ُ َرا َد ِبق َْو ِلهِ( :فيِ َحدٍّ)،
"لأِ َّن ُه َك َان َي ْكفِي الجْ َ يِ َ
ا�صي المْ ُق ََّد ِر ُحدُو ُد َها؛ لأ َِّن
ُوق اللهَّ ِ تَ َعالَىَ ،و�إِنْ لمَ ْ َي ُك ْن م َِن المْ َ َع ِ
�أَ ْي فيِ َحقٍّ م ِْن ُحق ِ
( ((3انظر :املغني  ،348/10تب�صرة احلكام  ،200/2احل�سبة .39
( ((3رواه البيهقي باب ما جاء يف التعزير  327/8عن النعمان بن ب�شري ،وقال :املحفوظ :املر�سل ،والوليد بن عثمان خال
مِ �سعر ،ومل �أعرفهما وبقية رجاله ثقات .انظر :ن�صب الراية .354/3
( ((3بدائع ال�صنائع للكا�ساين .64/7
( ((3تب�صرة احلكام .204/2
(� ((3سبق تخريجه.
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ا�ص َي ُك َّل َها م ِْن ُحدُو ِد اللهَّ ِ تَ َعالَى"(.((3
المْ َ َع ِ
َوعِ ْن َد َّ
ُ�ص َع ْن �أَ َقل ُحدُو ِد َم ْن
ال�شافِعِ َّيةِ� :أَ َّن ال َّت ْع ِزي َر �إِنْ َك َان ِبالجْ َ ْلدِ َف�إِ َّن ُه َيجِ ُب �أَنْ َي ْنق َ
نيَ ،و ُه َو َح ُّد
ُ�ص فيِ ا ْل َع ْبدِ َع ْن عِ �شرْ ِ ين َ ،وفيِ الحْ ُ ِّر َع ْن �أَ ْربَعِ َ
َيق َُع َع َل ْي ِه ال َّت ْع ِزي ُرَ ،فيَ ْنق ُ
ُ�ص
ا�س ُكل َج ِرميَ ٍة بمِ َا َيلِيقُ ِب َها ممِ َّا فِي ِه �أَ ْو فيِ جِ ْن�سِ ِه َحدَ ،فيَ ْنق ُ
الخْ َ ْمر عِ ْن َد ُه ْمَ .وقِيل ِب ِقيَ ِ
َع َلى َ�س ِبيل المْ ِثَال ت َْع ِزي ُر ُم َقدِّ َمة ال ِّزنَى َع ْن َحدِّ هِ َ ،و�إِنْ زَا َد َع َلى َحدِّ ا ْلق َْذ ِفَ ،وت َْع ِزي ُر
ال�س ِّب َع ْن َحدِّ ا ْلق َْذ ِفَ ،و�إِنْ زَا َد َع َلى َحدِّ ال�شرُّ ْ ِب(.((3
َّ
َوعِ ْن َد الحْ َ َنا ِب َلة :اخْ َت َل َف ِت ال ِّر َوا َي ُة َع ْن �أَ ْح َم َد فيِ َق ْد ِر َج ْلدِ ال َّت ْع ِز ِيرَ ،ف ُروِ َي �أَ َّن ُه َال َي ْب ُل ُغ
الحْ َ َّدَ .و َق ْد َذ َك َر الخْ ِ َرقِي َهذِ هِ ال ِّر َوا َي َةَ ،والمْ َق ُْ�صو ُد بمِ ُ ْق َت َ�ضا َها� :أَ َّن ُه َال ُي ْب َل ُغ ِبال َّت ْع ِزي ِر �أَ ْدنَى
وع.
َح ٍّد َم�شرْ ُ ٍ
َون َُّ�ص َم ْذ َه ِب �أَ ْح َمد� :أَنْ َال ُي َزا َد َع َلى َع�شرْ ِ َج َل َد ٍ
ات فيِ ال َّت ْع ِزي ِر ،لِلحديثَ " :ال
ُي ْج َل ُد �أَ َح ٌد َف ْوقَ َع�شرَ َ ِة �أَ ْ�س َو ٍاط �إِ َّال فيِ َحد من حدود اهلل"(� ،((3إِ َّال َما َو َر َد م َِن الآْثَا ِر
(((3
يثَ ،ك َو ْطءِ َجا ِر َي ِة ا ْم َر�أَ ِت ِه ِب�إِ ْذ ِن َها.
مخُ َ ِّ�ص ً�صا ِل َه َذا الحْ َدِ ِ
َقال ا ْب ُن ُق َدا َم َةَ :و َي ْح َتمِ ل َك َال ُم �أَ ْح َم َد َوالخْ ِ َرقِي� :أَ َّن ُه َال َي ْب ُل ُغ ال َّت ْع ِزي ُر فيِ ُكل َج ِرميَ ٍة
َح ًّدا َم�شرْ ُ و ًعا فيِ جِ ْن�سِ َها َ ،و َي ُجو ُز �أَنْ َي ِزي َد َع َلى َح ٍّد َغيرْ ِ جِ ْن�سِ َهاَ ،و َق ْد ُروِ َي َع ْن
�أَ ْح َم َد َما َيدُل َع َلى َه َذا.
َو ْا�س َت َدل بمِ َا ُروِ َي َع ِن ال ُّن ْع َمانِ ْب ِن بَ�شِ ٍري َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما فِي َم ْن َوطِ َئ َجا ِر َي َة ا ْم َر�أَ ِت ِه
َاب َهذِ هِ الجْ َ ِرميَ ِة ِل ْل ُم ْح َ�ص ِن ال َّر ْجم،
ِب�إِ ْذ ِن َها� :أَ َّن ُه ُي ْج َل ُد مِائَ َة َج ْل َدةَ ،و َه َذا ت َْع ِزير؛ لأ َِّن عِ ق َ
َوبمِ َا ُروِ َي َع ْن َ�سعِ يدِ ْب ِن المْ ُ َ�س ِّيب َع ْن ُع َم َر َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه فيِ ال َّر ُجل ا َّلذِ ي َوطِ َئ �أَ َم ًة
( ((3انظر :حا�شية الد�سوقي  ،355/4القوانني الفقهية البن ُجزي �ص ،358املو�سوعة الفقهية الكويتية .267/2
( ((3انظر :املهذب  ،228/2نهاية املحتاج  175/7مغني املحتاج  .193/4املو�سوعة الفقهية الكويتية .267/12
(� ((3سبق تخريجه .
( ((3انظر :املغني  ،334/10املبدع  ،999ال�شرح الكبري  ،354/10الت�شريع اجلنائي يف الإ�سالم .254/2
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يث
ُم ْ�شترَ َ َك ًة بَ ْي َن ُه وبني �آخَ َر� :أَ َّن ُه ُي ْج َل ُد الحْ َ َّد �إِ َّال َ�س ْو ًطا َواحِ دً اَ ،و َقدِ ْاح َت َّج ِب َه َذا الحْ َدِ ِ
�أَ ْح َمد(.((3
َو َق ْد زَا َد ا ْب ُن تَ ْيمِ َّي َة َوا ْب ُن ا ْل َق ِّيم َر�أْ ًيا َرا ِب ًعاُ :ه َو �أَ َّن ال َّت ْع ِزي َر َي ُك ُ
ون ِب َح َ�س ِب المْ َ ْ�ص َل َحةِ،
َو َع َلى َق ْد ِر الجْ َ ِرميَةَِ ،فيَ ْج َت ِه ُد فِي ِه َوليِ ُّ الأْ ْم ِر َع َلى �أن ال َي ْب ُل َغ ال َّت ْع ِزي ُر فِي َما فِي ِه َح ٌّد ُمق ََّد ٌر
َذل َِك المْ ُق ََّد َرَ ،فال َّت ْع ِزي ُر َع َلى �سرَ ِ َق ِة َما ُد َ
اب – َمثاَ ًالَ -ال ُي ْب َل ُغ ِبه ا ْلق َْطعَ ،و َقاالَّ �:إن
ون الن َِّ�ص ِ
ال�س َّن َة َد َّل ْت َع َل ْيهَِ ،ك َما َم َّر فيِ �ضرَ ْ ِب ا َّلذِ ي �أَ َح َّل ْت لَ ُه ا ْم َر�أتُ ُه
َه َذا ُه َو �أَ ْعدَل الأْ ْق َوالَ ،و ِ�إ َّن ُّ
َجا ِر َي َت َها مِائَ ًة َال الحْ َ َّد َو ُه َو ال َّر ْج ُمَ ،ك َما �أَ َّن َع ِل ًّيا َو ُع َم َر _ َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن ُه َما� -ضرَ َبَا َر ُج ًال
َوا ْم َر�أَ ًة ُوجِ دَا فيِ لحِ َ ٍ
ات بَ ْي ِت المْ َال ِب�ضرَ ْ ِب ِه
اف َواحِ دٍ مِائَ ًة مِائَ ًةَ ،و َح َك َم ُع َم ُر فِي َم ْن َق َّل َد خَ مَ َ
ثَ َالثَمِ ائَ ٍة َع َلى َم َّراتَ ،و�ضرَ َ َب َ�ص ِبي َغ ْب َن عِ ْ�س ٍل ِل ْل ِب ْد َع ِة �ضرَ ْ بًا َك ِث ًريا لمَ ْ َي ُع ُّد ُه(.((4
َو َما ُذكِ َر �إمنا ُه َو َع ِن الحْ َدِّ الأْ ْع َلى� ،أَ َّما الحْ َدِّ الأْ ْدنَى َفق َْد َقال فيه ا ْل ُقدُورِي� :إِ َّن ُه ثَ َال ُث
َج َل َدات؛ لأ َِّن َه َذا ا ْل َع َد َد �أَ َقل َما َيق َُع ِب ِه َّ
الز ْجرَ .ولَكِ َّن َغا ِل ِب َّي َة الحْ َ َن ِف َّي ِة َع َلى �أَ َّن الأْ ْم َر فيِ
ِلز ْج ِر(.((4
�أَ َقل َج ْلدِ ال َّت ْع ِزي ِر َم ْرجِ ُع ُه الحْ َاكِ مِ ،بق َْد ِر َما َي ْع َل ُم �أَ َّن ُه َي ْكفِي ل َّ
الف�صل الثاين :يف نق�ض احلكم ودرجات التقا�ضي والطعن يف الأحكام

وفيه مبحثان:
املبحث الأول :نق�ض احلكم وقواعده

�إذا �أ�صدر القا�ضي ُحكماً يف ق�ضية ،ثم ظهر له �أن هذا احلكم خط�أ يتعني نق�ضه قام
هو بنق�ضه ،وكما �أن للقا�ضي الذي �أ�صدر احلكم �أن ينق�ض حكم نف�سه ،ف�إن لغريه من
( ((3املراجع ال�سابقة.
( ((4انظر :املغني  ،324/10ال�شرح الكبري  ،354/10املبدع  99/9احل�سبة يف الإ�سالم �ص ،39ال�سيا�سة ال�شرعية �ص،54
الطرق احلكمية �ص ،106املو�سوعة الفقهية الكويتية .267/12
( ((4املراجع ال�سابقة.
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الق�ضاة �أن ينق�ضوا �أحكام غريهم �إذا رفعت �إليهم هذه الأحكام �أو نظروها من تلقاء
�أنف�سهم ،كما لو نظر القا�ضي اجلديد �أحكام �سلفه� .إ ّال � ّأن نق�ض احلكم الق�ضائي له
جملة من ال�ضوابط والقواعد التي تنظمه ،حتى ال يكون م�رسحا للفو�ضى فتنتق�ض
الأحكام دون مربر يق�ضى بذلك( ،((4و�أهم هذه القواعد:
�أو ًال� :أن االجتهاد ال ُينق�ض باالجتهاد� :سواء كان م�صدر االجتهاد الثاين هو
نف�س القا�ضي الأول �أو كان غريه ،وذلك بهدف ا�ستقرار الأحكام ووثوق النا�س بها
و�إنهاء اخل�صومات وقطع الطريق على حكام ال�سوء الذين قد يتذرعون باالجتهاد
لنق�ض �أحكامهم �أو لنق�ض �أحكام غريهم لأغرا�ض غري م�رشوعة(.((4
ثانياً� :أن ال�سوابق الق�ضائية ال تُقيد القا�ضي وال تُلتزم :ف�إذا ق�ضى القا�ضي يف
م�س�ألة اجتهادية بحكم معني ف�إنه ال يتقيد به يف الق�ضايا املماثلة للق�ضية الأولى ،فله
�أن يحكم فيها بحكم جديد �إذا تغري اجتهاده يف هذه الق�ضايا ،وتبعاً لذلك ال يجوز
له �أن ينق�ض حكمه القدمي بحجة حكمه اجلديد.
ثالثاً� :أن احلكم املخالف للن�ص �أو الإجماع ُينق�ض :ف�إذا حكم القا�ضي بحكم
يخالف ن�ص القر�آن �أو ال�سنة �أو الإجماع ف�إن هذا احلكم ي�ستحق النق�ض .وقد
�أ�ضاف القرايف كذلك :خمالفة القيا�س اخلايل عن املعار�ض �أو القاعدة ال�رشعية
العامة ال�ساملة من املعار�ض(.((4
وقال ابن القيم( :ومل يوجب �أحد من الأئمة نق�ض ُحكم احلاكم ،وال �إبطال فتوى
املفتي بكونه خالف قول زيد �أو عمرو  ,وال يعلم �أحد �سوغ النق�ض بذلك من الأئمة
واملتقدمني من �أتباعهم  ,و�إمنا قالواُ :ينق�ض من ُحكم احلاكم ما خالف ن�ص كتاب �أو
( ((4النظام الق�ضائي .58/1
( ((4املجموع  ،45/1مغني املحتاج  ،396/13الأ�شباه والنظائر �صُ ،101درر احلكام يف �شرح جملة الأحكام  ،309/3جملة
جممع الفقه الإ�سالمي .1747/9
( ((4املراجع ال�سابقة.
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�سنة �أو �إجماع الأمة)(.((4
رابعاً :التهمة ت�ؤثر يف ُحكم القا�ضي وتعر�ضه للنق�ض  :لأن القاعدة -كما يقول
القرافى �( :-أن التهمة تقدح يف الت�رصفات �إجماعاً من حيث اجلملة( .((4وهي-
�أي التهمة -خمتلفة املراتب ،ف�أعلى رتب التهمة معترب �إجماعاً ،مثل ُحكم القا�ضي
لنف�سه ،ف�إن هذا احلكم ينق�ض بال خالف بني الفقهاء ،و�أدنى رتب التهم مردود
�إجماعاً �إذ ال ت�أثري له يف �سالمة احلكم،كحكمه جلريانه و�أهل بلدته مث ًال .والو�سط من
التهم خمتلف فيه :هل ُيلحق بالأول فينق�ض احلكم به� ،أم ُيلحق بالثاين فال ي�ؤثر يف
احلكم وال ينق�ض به؟ و�أ�صلها قوله –�صلى اهلل عليه و�سلم" :-ال تُقبل �شهادة خ�صم
وال ظنني(� " ((4أي متهم(.((4
خام�ساً� :أن �أحكام قليل الفقه ومن ال ي�ست�شري ال بد �أن تدقق ،فيربم منها ال�صحيح
و ُينق�ض منها ما كان خط�أً ب ّيناً ،حفاظاً على حقوق النا�س وحتقيقاً للعدل.
�ساد�ساً� :أنه �إذا كان احلكم املنقو�ض �صحيحاً ف�إن ا ُحلكم الناق�ض ُينق�ض ويربم
احلكم املنقو�ض(.((4
املبحث الثاين :درجات التقا�ضي  -درجات املحاكم  -والطعن يف الأحكام

الأ�صل يف الق�ضاء �أن يكون على درجة واحدة ح�سماً للنزاع يف �أ�رسع وقت،
(� ((4إعالم املوقعني .197/4
( ((4الفروق .103/4
(� ((4أخرجه مالك يف املوط�أ .انظر� :شرح الزرقاين على املوط�أ 490/3موقوفاً على عمر ،وهو منقطع ،ورواه �أبو داود يف
املرا�سيل عن طلحة بن عبداهلل بن عوف .ورواه �أي�ضاً البيهقي يف ال�سنن الكربى  ،201/10من طريق الأعرج مر�سالً.
ورواه احلاكم عن �أبي هريرة مرفوعاً ،ويف �إ�سناده نظر .انظر :املنتقى  ،490/4نيل الأوطار .291/8
( ((4انظر :بدائع ال�صنائع 336/14فتح القدير  ،279/5مواهب اجلليل ،182/8بداية املجتهد  ،464/2احلاوي،327/7
املجموع � ،234/20شرح منتهى الإرادات  ،402/12الفقه الإ�سالمي  ،179/8املو�سوعة اجلنائية الإ�سالمية املقارنة
.752/1
( ((4املراجع ال�سابقة.
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ولكن �ضماناً ل�سري العدالة و�إحقاق احلق ،وب�سبب قلة الورع ،ونق�ص العلم ،جرى
العمل حديثاً على تعدد املحاكم.
وال مانع يف الفقه الإ�سالمي من مبد�أ التعدد ،بدليل �أن علياً _ر�ضي اهلل عنه_
ق�ضى بني خ�صمني يف اليمن ،و�أجاز لهما �إذا مل ير�ضيا �أن ي�أتيا ر�سول اهلل –�صلى
اهلل عليه و�سلم -ف�أتياه ف�أقر ق�ضاء علي.
وقال عمر لأبي مو�سى الأ�شعري_ر�ضي اهلل عنهما_ يف ر�سالته امل�شهورة:
"وال مينعنك ق�ضاء ق�ضيته بالأم�س ،ثم راجعت فيه نف�سك ،وهديت لر�شدك �أن ترجع
�إلى احلق؛ ف�إن احلق قدمي ،والرجوع �إلى احلق خري من التمادي يف الباطل"(.((5
�أما الق�ضاء يف الع�رص احلا�رض يف البالد العربية والإ�سالمية فيمكن تق�سيمه �إلى
�صنفني� :صنف التزم باملنهج ال�سابق ،وبقي الق�ضاء ال�رشعي فيه على درجة واحدة
ابتدائية ،وترفع �أحكامه �إلى املحكمة العليا ملراقبته فقط �أمام حمكمة التمييز ،كما
يف اململكة العربية ال�سعودية ودبي ،وحمكمة النق�ض كما يف �سوريا وحمكمة
اال�ستئناف يف الأردن.
و�صار ق�ضاة ال�رشع يف هذه الأنظمة ق�سمني:
الق�سم الأول :ق�ضاة ال�رشع للحكم يف املو�ضوع يف املحكمة ال�رشعية االبتدائية
مع تعدد �أ�سمائها.
الق�سم الثاين :ق�ضاة للمراقبة واملتابعة والتدقيق يف الدائرة ال�رشعية يف املحكمة
العليا(.((5
(� ((5أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى  119/10باب من اجتهد ثم ر�أى �أن اجتهاده خالف ن�صاً �أو �إجماعاً ،والدار قطني
يف �سننه  368/5رقم( ،)4471قال احلافظ ابن حجر :و�ساقه ابن حزم من طريقني ،و�أعلهما باالنقطاع ،لكن اختالف
املخرج فيهما مما يقوي �أ�صل الر�سالة ،وال�سيما �أن يف بع�ض طرقه �أن راويه �أخرج الر�سالة مكتوبة ،انظر  :التلخي�ص
اجلبري .473/4
( ((5انظر :الفقه الإ�سالمي و�أدلته،754/6العقد املنظم للحكام  ،192/2التنظيم الق�ضائي يف اململكة �ص ،41الوجيز يف
�أ�صول املحاكمات اجلزائية � ،63/1إجراءات الدعوى الق�ضائية �أمام املحاكم ال�شرعية �ص.30
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واجتهت بع�ض البالد العربية والإ�سالمية �إلى تبني درجات التقا�ضي يف املحاكم
ال�رشعية ،و�أن الدعوى تنظر يف املحكمة ال�رشعية االبتدائية التي ت�صدر حكماً
يف الدعوى ،ويحق للأطراف ا�ستئنافه ،لتنظر الدعوى جمدداً وكلياً يف حمكمة
اال�ستئناف ،وك�أن احلكم ال�سابق مل يكن ،لت�صدر حمكمة اال�ستئناف حكماً جديداً
وم�ستق ًال ونهائياً يف الدعوى.
وبعد �أن ي�صبح احلكم نهائياً �-إما مب�ضي املدة بعد �صدوره من املحكمة االبتدائية
بدون ا�ستئناف� ،أو بقناعة الأطراف باحلكم ،و�إما ب�صدوره من حمكمة اال�ستئناف-
تتولى الدائرة ال�رشعية يف املحكمة العليا تدقيق احلكم ومراقبته للت�صديق عليه� ،أو
نق�ضه و�إعادته للمحكمة التي �أ�صدرته ،وال تنظر يف الدعوى و�إ�صدار احلكم �إال يف
حاالت ا�ستثنائية حمدودة ،وهذا هو املعمول به يف الإمارات العربية ،والعراق،
وم�رص ،واململكة العربية ال�سعودية يف نظام الق�ضاء الأخري(.((5
ويكون ق�ضاة ال�رشع يف هذا الق�سم ثالث درجات:
 -1ق�ضاة املحكمة ال�رشعية االبتدائية ،وتتكون املحكمة عادة من قا�ض واحد.
 -2ق�ضاة حمكمة اال�ستئناف ال�رشعية ،وتتكون املحكمة من ثالثة ق�ضاة� ،أو من
رئي�س حمكمة وم�ست�شارين.
 -3م�ست�شارون يف الدائرة ال�رشعية يف املحكمة العليا ،وتُنظر الأحكام من ثالث
ق�ضاة على الأقل.
و�أَخَ ذ نظام الق�ضاء يف اململكة العربية ال�سعودية بق�ضاء الفرد يف املحاكم
اجلزئية ،وبق�ضاء اجلماعة يف املحكمة العامة ،يف ق�ضايا القتل والرجم والقطع وما
يحدده النظام ،فت�صدر الأحكام من ثالثة ق�ضاة ،وكذا يف حمكمة اال�ستئناف ،ما
( ((5املراجع ال�سابقة ،الق�ضاء ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم  /78م يف 1428/9/19هـ
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عدا ق�ضايا القتل والرجم والقطع ف َت�صدر الأحكام من خم�سة ق�ضاة(.((5
ويالحظ يف �أ�سلوب تعدد املحاكم �أن اخل�صمني َيعلمان �سلفاً �أن احلكم مل
يكت�سب الدرجة القطعية ،و�إمنا يجوز ا�ستئنافه ونق�ضه ،فلم تعد هناك خ�شية من
ا�ضطراب الأحكام؛ لأن احلكم مل يكتمل بعد .وميكن ت�أييد ما ذكر مبا قرره الفقهاء
من جواز نق�ض احلكم �إذا �صدر �سهواً� ،أو ظهر فيه خط�أ .ف�إن اكت�سب احلكم الدرجة
القطعية من حمكمة النق�ض ،فال ينق�ض احلكم ال�سابق يف حادثة م�شابهة ،عم ًال
بقاعدة" :االجتهاد ال ينق�ض مبثله"( ((5و�أ�صلها قول عمر" :تلك على ما ق�ضينا ،وهذه
على ما نق�ضي"(.((5
الف�صل الثالث :ا�شرتاط الإجماع بني ق�ضاة املحكمة العليا
يف عقوبات القتل تعزير ًا

حني نرجع �إلى نظام الق�ضاء اجلديد والذي �صدر عن جمل�س ال�شورى ،وتوج
باملر�سوم امللكي ذي الرقم /78م يف 1428/9/19هـ نالحظ �أن (ق�ضايا القتل،
والرجم ،والقطع والق�صا�ص يف النف�س وما دونها تنظر يف املحاكم العامة من خالل
ثالثة من الق�ضاة.
فقد ن�صت املادة الع�رشون من نظام الق�ضاء على �أن" :تُ�ؤلف املحكمة اجلزائية
من دوائر متخ�ص�صة هي:
�أ  -دوائر ق�ضايا الق�صا�ص واحلدود.
ب -دوائر الق�ضايا التعزيرية.
( ((5املراجع ال�سابقة ،نظام الق�ضاء ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم  /78م يف 1428/9/19هـ املواد .25 ،15 ،10
( ((5انظر :الأ�شباه والنظائر البن جنيم  ،105/1الأ�شباه والنظائر لل�سيوطي  ،201/1املنثور يف القواعد .93/1
(� ((5أخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى  257/6رقم( ،)12846والدارقطني يف �سننه  442/9رقم( ،)4170وعبد الرزاق يف
م�صنفه  249/10رقم( )19005والدارمي يف �سننه .226/2
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ج -دوائر ق�ضايا الأحداث.
وتُ�شكل كل دائرة من ثالثة ق�ضاة ،با�ستثناء الق�ضايا التي يحددها املجل�س الأعلى
قا�ض فرد "(. ((5
للق�ضاء ،فينظرها ٍ
فنالحظ �أن الق�ضايا التعزيرية تنظر من قِبل ثالثة من الق�ضاة ،ثم �إنه ُي�ست�أنف
احلكم عليها ،وينظرها خم�سة من الق�ضاة .فقد جاء يف املادة اخلام�سة ع�رشة:
 -1يكون يف كل منطقة حمكمة ا�ستئناف �أو �أكرث ،وتبا�رش �أعمالها من خالل
دوائر متخ�ص�صة ،ت�ؤلف كل دائرة منها من ثالثة ق�ضاة ،با�ستثناء الدائرة اجلزائية التي
تنظر يف ق�ضايا القتل والقطع والرجم والق�صا�ص يف النف�س �أو فيما دونها فت�ؤلف
من خم�سة ق�ضاة.
ويف املادة العا�رشة من نظام الق�ضاء والتي تتحدث عن املحكمة العليا جاء ما
ن�صه ...(:با�ستثناء الدائرة اجلزائية التي تَنظر يف احلكم ال�صادر بالقتل �أو القطع �أو
الرجم �أو الق�صا�ص يف النف�س �أو فيما دونها ،ف�إنها ت�ؤلف من خم�سة ق�ضاة.((5()...
فمعنى هذا �أن هذه الق�ضايا ينظرها :ثالثة ع�رش قا�ضياً.
وهذا مما يبعث االطمئنان يف النف�س ،حني �صدور حكم نهائي يف هذه الق�ضايا.
فهل ي�سوغ �إذا �صدر حكم بالإجماع من خالل املحكمة االبتدائية ،ثم اال�ستئناف
ثم حاز على الأغلبية يف املحكمة العليا ،ومل يعرت�ض عليه  -فر�ضاً� -سوى ع�ضو
واحد من ثالثة ع�رش قا�ضياً� ،أن ُينق�ض احلكم ويعاد النظر فيه مرة �أخرى؟! وماذا لو
تكرر الأمر مرة �أخرى كما ح�صل يف املرة ال�سابقة؟!
وعليه :فدعوى �أن بقاء عبارة (وال يكون ت�أييدها لعقوبة القتل تعزيراً �إال بالإجماع
�أنها تُعد حماية �إجرائية) غري ُم َ�س ّلم به ،بل رمبا يكون العك�س ،فتكون و�سيلة لتعطيل
( ((5نظام الق�ضاء ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم /78م يف 1428/9/19هـ .
( ((5املرجع ال�سابق.
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كثري من الأحكام التعزيرية املبنية على ن�صو�ص �رشعية �رصيحة و�صحيحة).
يقول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل :و�أما مالك َف ُحكِ ي عنه� :أن من اجلرائم ما
ُيبلغ به القتل ،ووافقه بع�ض �أ�صحاب �أحمد ،يف مثل اجلا�سو�س امل�سلم� ،إذا جت�س�س
وج ّوز مالك وبع�ض احلنابلة كابن عقيل
على امل�سلمني ،ف�إن �أحمد توقف يف قتلهَ ،
قتله...ثم قال :وكذلك قيل يف قتل ال�ساحر ،ف�إن �أكرث الفقهاء على �أنه ُيقتل ،وقد
ُروي عن جندب مرفوعاً وموقوفاً( :حد ال�ساحر �رضبة بال�سيف)(.((5
وبه قال جمع من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم واختلف العلماء فيه ،فقال بع�ضهم:
لأجل ال ُكفر ،وقال بع�ضهم :لأجل الف�ساد يف الأر�ض .وكذلك �أبو حنيفة ُيعزِّر
بالقتل فيما تكرر من اجلرائم.
ثم قال ابن تيمية رحمه اهلل ( :وقد ُي�ستدل على �أن املف�سد متى مل ينقطع �رشه �إال
بالقتل ف�إنه ُيقتل ،مبا رواه م�سلم يف �صحيحه عن عرفجة الأ�شجعري�ضي اهلل عنه قال:
�سمعت ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم -يقول" :من �أتاكم و�أمركم جميع على
رجل واحد يريد �أن ي�شق ع�صاكم �أو يفرق جماعتكم فاقتلوه" ويف رواية�" :ستكون
هنات وهنات ،فمن �أراد �أن يفرق �أمر هذه الأمة وهي جميع فا�رضبوه بال�سيف كائناً
من كان"(. ((6( ((5
ثم �إنه �سواء �صدر احلكم بالإجماع من قِبل ق�ضاة املحكمة العليا �أو بالأكرثية،
فهو متوقف على موافقة ويل الأمر عليه ،ف�إما �أن يعفو و�إما �أنْ َي�ستويف ح�سب
( ((5رواه الرتمذي يف �سننه باب حد ال�ساحر 60/4رقم( ،)1460والبيهقي يف ال�سنن الكربى باب تكفري ال�ساحر وقتله
136/8رقم( ،)16277واحلاكم يف م�ستدركه 360/4رقم( )873وقال الرتمذي :ال نعرفه مرفوعاً �إال من هذا الوجه،
و�إ�سماعيل بن م�سلم املكي ي�ضعف يف احلديث ،وال�صحيح عن جندب موقوفاً ،و�أما احلاكم فقال� :صحيح الإ�سناد
ووافقه الذهبي ،و�ضعفه الألباين يف ال�سل�سلة ال�ضعيفة واملو�ضوعة .641/3
( ((5جمموع فتاوى ابن تيمية .345/28
( ((6رواه م�سلم يف باب حكم من فرق �أمر امل�سلمني .4902 22/6
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امل�صلحة(.((6
وعفو الإمام بال �شك منوط بامل�صلحة ،ولي�س للهوى ،كما �أن عفو الإمام عن
اجلرمية �أو العقوبة ال ي�ؤثر ب�أي حال يف حقوق املجني عليه(.((6
ثم �إن ا�شرتاط الإجماع متع�رس جداً ،ذلك �أن التعازير خا�ضعة الجتهاد العلماء،
ومنها ما هو �صادر عن توجيهات �سامية �أو �أوامر ملكية مبنية على قرارات �صادرة من
هيئات �رشعية �أو جمامع فقهية ،كقتل مهربي املخدرات� ،أو مروجيها �إذا تكرر منهم
الرتويج ،وكذا من يعبث ب�أمن الدولة� ،أو م�صاحلها العامة �أو يقع يف اخليانة العظمى
ونحوها .وا�شرتاط الإجماع بني �أ�صحاب الف�ضيلة ق�ضاة املحكمة العليا يف ذلك،
رمبا يجر على البالد �رشوراً عظيمة ال حتمد عواقبها.
وبخا�صة �أن من العلماء من يعترب �أن ر�أي الأكرثية قوة ُملزمة ،وي�صفه بالإجماع
الناق�ص،ويف هذا يقول عبدالقادر عودة-رحمه اهلل -حتت عنوان( :ال�رشيعة مل
تنفرد بجعل الإجماع ت�رشيعاً) ( :وقد َيظن البع�ض �أن ال�رشيعة انفردت باعتبار
الإجماع م�صدراً للت�رشيع ،وهو ظن خاطئ ،فالقوانني الو�ضعية يف غري البالد
الإ�سالمية �أ�سا�سها ر�أي اجلماعة� ،سواء يف الت�رشيع �أو التطبيق ،فالقوانني ال تَ�صدُر
�إال �إذا وافقت عليها �أغلبية الهيئات الت�رشيعية ،والنظريات القانونية التي ُيجمع
عليها معظم الفقهاء �أو معظم الق�ضاة يكون لها ُد َ
ون ت�رشيع قوة ملزمة ،م�صدرها
هذا الإجماع الناق�ص .وجتعل القوانني الو�ضعية احلكم لر�أي غالبية الق�ضاة عند
االختالف �إذا تعدد الق�ضاة ،ف�إذا كانت املحكمة مكونة من ثالثة ق�ضاة كان احلكم
ما يراه اثنان منهم ،و�إذا اختلفت دوائر املحاكم العليا يف تقرير املبادئ القانونية �أو
تف�سري الن�صو�ص كان احلكم لأغلبية ق�ضاة هذه الدوائر جمتمعني .ومعنى هذا كله
( ((6الأحكام ال�سلطانية لأبي يعلى �ص.282
( ((6فتح القدير للكمال ابن الهمام  ،212/4املغني .527 ،526/12
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�أن القوانني الو�ضعية تُ�س ّلم بالإجماع ،وجتعل الإجماع الناق�ص م�صدراً للت�رشيع
والتف�سري والتطبيق؛ لأنه ميثل ر�أي الأكرثين)(.((6
�أما �إن قيل� :إن القتل تعزيراً فيه مف�سدة وهي �إزهاق النف�س.
فيجاب عن ذلك :ب�أن هذا �صحيح ،والإ�سالم جاء بحقن الدماء ،ولكن حفظ
م�صلحة اجلماعة �أولى من حفظ م�صلحة الفرد ،فالعرب تقول :القتل �أنفى للقتل.
عز َّ
وجل :ﮋ ﯔ ﯕ ﯖ
ومن هنا جاءت احلكمة من ت�رشيع الق�صا�ص يف قوله َّ
ﯗ ﯜ ﮊ ( �سورة البقرة ،الآية.)179:
يقول الإمام ابن عا�شور -رحمه اهلل ( :-امل�صلحة العامة :هي ما فيه �صالح
عموم الأمة �أو اجلمهور ،وال التفات معه �إلى �أحوال الأفراد ،حيث �إنهم �أجزاء من
جمموع الأمة.((6( )...
و�أما درء احلدود بال�شبهات ،فالفقهاء -ما عدا الظاهرية -متفقون على درء احلد
بها ،مع اختالفهم فيما يعترب �شبهة وماال يعترب( ،((6ذلك ا�ستد ً
الال بالأدلة الآتية:
عن عروة عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال" :ادر�ؤوا احلدود عن امل�سلمني ما ا�ستطعتم ،ف�إن وجدمت للم�سلم خمرجاً ،فخلوا
�سبيله ،ف�إن الإمام لأن يخطئ يف العفو خري له من �أن يخطىء يف العقوبة"( .((6وقد
َروى هذا احلديث الرتمذي وقال عنه� :إن املوقوف �أ�صح من املرفوع.
وعن علي ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال" :ادر�ؤوا احلدود
بال�شبهات"(.((6
( ((6الت�شريع اجلنائي الإ�سالمي .157/1
( ((6مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية بت�صرف �ص .279
( ((6بدائع ال�صنائع  ،36/7فتح القدير البن الهمام � ،212/4أ�سنى املطالب  ،106/4املغني .154/10
(� ((6سبق تخريجه .
(� ((6سبق تخريجه.
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وعن عمرو بن �شعيب عن �أبيه عن عبداهلل بن م�سعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن
عامر اجلهني قالوا�" :إذا ا�شتبه عليك احلد فادر�أه ما ا�ستطعت"(.((6
وعن ابن م�سعود ر�ضي اهلل عنه قال":ادر�ؤوا اجللد والقتل عن امل�سلمني ما
ا�ستطعتم"(.((6
ف�إن قيل� :إن ال�شبهة ال �أثر لها يف �إيجاب احلد وال يف �إ�سقاطه ،وقد بالغ ابن حزم
رحمه اهلل يف رد الن�صو�ص الواردة يف الأمر بدرء احلدود بال�شبهات و�أنكر حجيتها.
حيث يقول( :مل ي�صح فيها عن ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم -وال كلمة،
و�إنها قد وردت عن بع�ض ال�صحابة من طرق كلها ال خري فيها)(.((7
فيقال� :إن ما ذكره ابن حزم غري ُم�س َّلم به ،فقد تلقت الأمة هذه الن�صو�ص
بالقبول ،وعمل بها جماهري العلماء يف خمتلف الأمكنة والأزمنة ،وكون بع�ضها
موقوفاً ف�إن هذا ال يعد قادحاً يف حجيته ،لأن املوقوف يف مثل هذا له حكم الرفع،
فمن غري املت�صور �أن يقول �أحد من ال�صحابة يف ق�ضية بهذه اخلطورة مبجرد ر�أيه ،لو
مل يكن علِمه من ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم.-
وهذه الن�صو�ص و�إن كان يف �إ�سنادها مقال� ،إال �أن بع�ضها ي�شد بع�ضاً ،فيح�صل
االطمئنان �إلى �صحة ما ت�ضمنته(.((7
يقول ابن املنذر" :و�أجمعوا على �أن احلدود تدر�أ بال�شبهات"(.((7
(� ((6أخرجه الدار قطني  63/4رقم ( )3099والبيهقي يف اخلالفيات وقال فيه� :إنه منقطع .انظر :الدراية يف تخريج
�أحاديث الهداية .101/2
(� ((6أخرجه البيهقي يف �سننه الكربى باب ما جاء يف درء احلدود  238/8رقم ( ،)17520وح�سنه الألباين يف �إرواء الغليل
.26/8
( ((7املحلى .153/11
( ((7درر احلكام �شرح غرر احلكام  ،296/5احلاوي  ،446/17املجموع  ،69/20النظرية العامة لإثبات موجبات احلدود
.62/1
( ((7الإجماع رقم � 702ص.162
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ومما ينبغي �أن ُيعلم �أن الفقهاء ذكروا تق�سيمات عديدة و�صوراً لل�شبهة ،ومع ذلك
مل يعدوا اختالف الق�ضاة �شبهة توجب درء احلد �أو التعزير!.
فقد ق�سمها �أكرث احلنفية �إلى ق�سمني:
�أحدهما� :شبهة يف الفعل ،وت�سمى ُ�شبهة ا�شتباه ،وهي ثابتة يف حق من ا�شتبه عليه
ال�شبهة ،لعدم دليل قائم تثبت به ُ
احلكم ،وذلك �إذا ظن احلِل ،لأن الظن هو ُ
ال�شبهة.
ومن �أمثلته :وطء معتدة الثالث ،ووطء املختلعة على مال .وي�شرتط لتحقيق �شبهة
الفعل� ،أن ال يكون هناك دليل يدل على التحرمي ،و�أن يعتقد اجلاين حِ ل ما يفعله،
ف�إذا انتفى هذان ال�رشطان �أو �أحدهما مل تعترب ال�شبهة قائمة(.((7
املحل ،وت�شمل �شبهة ُحكمية ،و�شبهة ِم ْلك ،و�سميت ُحكمية لأن
الثاين� :شبهة يف َ
للحرمة يف ذاته،
حِ ل املحل ثبت بحكم ال�رشع .وهي تتحقق بقيام الدليل النايف ُ
�سواء ظن الفاعل حِ ل ما ُيقْدِ م عليه �أو اعتقد ُح ْرمته.
ومن �شبهة ا ِمل ْلك ما �إذا �أخذ املحارب املُ�ستحِ ق جز ًءا من الغنيمة خُ فية ،بحيث
تتحقق جرمية ال�رسقة �صورة .وكذلك �رسقة الأب من مال ولده ،و�رسقة �أحد
الزوجني من الآخر.
وي�ضيف �أبو حنيفة  -رحمه هلل � -إلى الق�سمني ال�سابقني ق�سماً ثالثاً :وهو �شبهة
ال َعقْد � :أي �شبهة النكاح(.((7
و�أما ال�شافعية فيق�سمون ال�شبهة �إلى ثالثة �أق�سام:
�أوال� :شبهة يف املحل ،كوطء الزوجة احلائ�ض �أو ال�صائمة ،وما �أ�شبهها؛ لأن
التحرمي لي�س لعينه بل لأمر عار�ض كالإيذاء و�إف�ساد العبادة.
( ((7العناية �شرح الهداية  ،176/7فتح القدير  ،141/4حا�شية ابن عابدين  ،151/3اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي
لأبي زهرة� ،ص.190
( ((7فتح القدير  ،143/4الهداية  ،140/4تبيني احلقائق  175/3الأ�شباه والنظائر البن جنيم �ص ،50الفقه الإ�سالمي
و�أدلته  ،42-30/6املو�سوعة الفقهية الكويتية  ،340/25النظرية العامة لإثبات موجبات احلدود ،63/1العقوبة
واجلرمية يف الفقه الإ�سالمي لأبي زهرة �ص .195-190
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ثانياً� :شبهة يف الفاعل ،وهي �أن ُيقْدِ م الفاعل على الفعل معتقداً �إباحته ،كمن
وطئ امر�أ ًة ُز َّفت �إليه على اعتبار �أنها زوجته.
ثالثاً� :شبهة يف الطريق (يف اجلهة) :وتتحقق هذه ال�شبهة يف كل �أمر اختلف
العلماء يف ح ِّله وحترميه ،كالنكاح بال ويل �أو بال �شهود ،وال حد على الواطئ يف
هذين النكاحني ،لأن بع�ض العلماء ذهب �إلى احلكم ب�صحتهما ،و ُيدر�أ باعتقاد
الفاعل �صحة العقد �أو عدم �صحته.
هذه �أق�سام ال�شبهة عند احلنفية وال�شافعية ،و�أما �سائر الفقهاء فلم ُي ْعنوا بتق�سيم
ال�شبهة ،واكتفوا ب�إيراد ال�صور التي يعتربون حتقق ال�شبهة فيها.
على �أن بع�ض املعا�رصين وهو ال�شيخ حممد �أبو زهرة رحمه اهلل تو�سع يف تف�صيل
�أق�سام ال�شبهة ومثَّل لكل ق�سم منها فقال :وال�شبهات التي ت�ؤثر يف لزوم العقوبات
املقدرة ق�صا�صاً �أو حداً ميكن �ضبطها يف �أق�سام �أ�صلية �أربعة:
�أولها :ما يتعلق بركن اجلرمية ،والثاين ما يتعلق باجلهل النايف للق�صد اجلنائي يف
االرتكاب  ،والثالث :ما يتعلق بالإثبات ،والرابع :ما يتعلق بتطبيق الن�صو�ص على
اجلزئيات واخلفاء يف التطبيق يف بع�ضها( .((7كما ق�سم ما يتعلق بركن اجلرمية �إلى
�أربعة �أق�سام�" :شبهة امللك ،و�شبهة الدليل ،و�شبهة احلق ،و�شبهة ال�صورة"(.((7
والفقهاء –رحمهم اهلل – قرروا قاعدة فقهية وهي� :أن كل فعل يختلف فيه
وحرمة ف�إن ذلك االختالف يكون �شبهة متنع �إقامة احلد ،ويف ذلك يقول
الفقهاء ح ًال ُ
ابن قدامة رحمه اهلل" :وال يجب احلد بالوطء يف نكاح خمتلف فيه كنكاح املتعة
وال�شغار والتحليل ،والنكاح بال ويل وال �شهود ،ونكاح الأخت يف عدة �أختها من
طالئق بائن ،ونكاح اخلام�سة يف عدة الرابعة البائن ،ونكاح املجو�سية ،وهذا قول
( ((7اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي له� ،ص.189
( ((7املرجع ال�سابق.
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�أكرث �أهل العلم .((7( "...
ومع ما �سبق ف�إن اخلالف الذي يكون �شبهه هو اخلالف يف �أ�صل احلل �أو التحرمي،
�أما اخلالف يف �أن هذ �شبهة �أو لي�س ب�شبهة ،ف�إن هذا ال مينع �إقامة احلد عند من يقرر
انتفاء ال�شبهة.
م َّرمة عليه ،ف�إن �أبا حنيفة يعترب �صورة العقد �شبهة،
ومن ذلك العقد على امر�أة حُ َ
وغريه ال يعترب �صورة العقدة �شبهة ،فالذين نفوا ال�شبهة ،ال يلتزمون قول �أبي
حنيفة يف �إ�سقاط احلد ،يقول ابن قدامة ":و�إن تزوج ذات حمرم ،فالنكاح باطل
بالإجماع ،ف�إن وطئها فعليه احلد يف قول �أكرث �أهل العلم ،وقال �أبو حنيفة والثوري:
ال حد عليه"(.((7
ومما وقع اخلالف فيه كذلك :ما �إذا ا�ست�أجر امر�أة لعمل فوطئها ،فعامة �أهل العلم
على وجوب احلد عليهما� ،سواء ا�ست�أجرها لعمل �شيء فزنى بها� ،أو ا�ست�أجرها
ليزين بها ،وقال �أبو حنيفة :ال حد عليهما يف هذه املوا�ضع(.((7
�أقول :ومع �ضعف ر�أي املخالف يف هذه امل�سائل ،وغريها كثري ،بل �شذوذه
�أحياناً ،فلن تُعدم م�ؤيداً ونا�رصاً لها.
و�أنقل كالما نفي�سا لل�شيخ حممد املختار ال�شنقيطي يقول( :ولذلك ف�إن �أو�سع
باب يف م�سائل القتل عند احلنفية رحمهم اهلل حتى �إنه يف �أيام الدولة العثمانية كان
املذهب احلنفي هو املطبق ،فكان �إذا ا�ستع�صى عليهم �إقليم بكرثة القتل بحثوا عن
قا�ض مالكي؛ لأن املالكية على العك�س متاماً ،وهذا كله له �أ�صول �رشعية ،ولي�س من
ٍ
باب العبث  ...فاملالكية يقولون :هذا الدم الذي �أُزهق ال يذهب هدراً؛ لأن اهلل
( ((7املغني .151/10
( ((7املغني .148/10
( ((7ولي�س معنى �سقوط احلد �أنه ال يعاقب بها عندهم ،بل يوجبون بد ًال عنه التعزير .انظر :املغني  ،187/10ال�شرح
الكبري .188/10
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�سبحانه وتعالى جعل �رشيعته حياة للنا�س ،وجعل ملن ُقتِل مظلوماً لوليه �سلطان ًا.
فال�شبهات عندهم �ضعيفة وال ت�ؤثر �أمام �أ�صول عامة و�رشعية ،وال ي�سقطون احلد
�إال ب�شبهة قوية جداً توجب الت�أثري يف احليلولة دون القتل...ومن حيث الأ�صل ف�إن
ال�شبهة قد تكون �شبهة ظاهرة وا�ضحة م�ؤثرة ،وقد تكون �أحياناً �شبهة �ضعيفة...
ولو فتح باب ال�شبهات ل�سقطت كثري من احلدود والزواجر ال�رشعية با�سم ال�شبهة،
ولذلك ال يفتح هذا الباب على م�رصاعيه دون �ضوابط �رشعية ،وال ميكن �أن يحكم
بكل �شبهة �أنها م�ؤثرة"...ا.هـ(.((8
هذا :وقد ا�ستطردت يف ذكر تق�سيمات �أهل العلم يف ال�شبهة ،وذكر �أمثلة عليها،
لأبني لطالب احلق �أن �أهل العلم مع كل ذلك مل يذكروا �أن خمالفة �أحد الق�ضاة لر�أي
البقية تُعد �شبهة ،تَ ُرد احلكم �أو تنق�ضه بعد ثبوته.
ف�إن قيل� :إن درجات التقا�ضي مل تكن معروفة عندهم ،و� ّإن ذلك حادث يف
الع�صور املت�أخرة.
فيجاب :ب�أن خمالفة القا�ضي لر�أي الأكرثية هو كمخالفة عامل لر�أي اجلماهري من
�أهل العلم ،وقد ر�أينا كيف �أنهم يق�رصون االعتبار بال�شبهة يف حالة دون �أخرى،
وهي االختالف يف احلل والتحرمي دون اخلالف يف �أن هذا �شبهة �أو لي�س ب�شبهة،
فالأول مانع من �إقامة احلد ،والثاين لي�س كذلك ،و�إن ال للزم منه تعطيل الأحكام �أو
ت�أخريها ،وهذا خالف مق�صود ال�شارع احلكيم.
 و�أما وجه الداللة الآخر من الأحاديث والآثار ال�سابقة فهو قولهم� :إن اخلط�أيف العفو �أولى من اخلط�أ يف العقوبة ،وهذا ي�ستلزم درء احلد عنه ،لأنه يعني �أن
ال�رشيعة ت�شرتط الإثبات القاطع يف كل ما يتعلق باجلرمية ،وهذا يعني �أنها حري�صة
( ((8زاد امل�ستقنع .349/11
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على عدم ثبوت احلدود ،ولذا ت�شددت يف �إثباتها �أكرث من غريها(.((8
ويجاب عنه :ب�أن ما ذكرمتوه حق ال ريب فيه ،ونحن ن�سلم به ونقول به ،لكنه
لي�س حمل النزاع.
فاخلط�أ يف العفو -بال �شك -خري من اخلط�أ يف العقوبة ،واحلدود ي�شرتط لها
القطعية �أو ما يقاربها لإثباتها ،ولكن لي�س هذا حمل النزاع.
�إذ واقع امل�س�ألة �أنه لي�س ثمة خط�أ �أو نق�ص يف التطبيق ،و�إمنا هو جمرد اختالف
على وجهة نظر ،واخلالف بني �أهل العلم يف م�سائل الفروع ال ح�رص له ،وال تكاد
تخلو منه م�س�ألة ،وهذا من �ش�أنه:
�أو ًال� :أنه قد ي�ؤدي �إلى تعطيل احلدود والتعازير بالكلية ،والتما�س ما هو �أ�شبه
ببيوت العنكبوت لإلغائها �أو تعطيلها -كما �سبق تف�صيله-
ثانياً� :أن اجلاين يف كلتا احلالتني مثاب عند اهلل ،وما �أ�صابه �إمنا هو َم ْطهرة عند ربه
لذنبه �-إذا �صدقت توبته -كما جاء بيان ذلك يف جملة من الأحاديث عن ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ومنها:
حديث ُعبادة بن ال�صامت ر�ضي اهلل عنه وفيه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال ..." :ومن �أ�صاب من ذلك �شيئاً فعوقب به يف الدنيا فهو كفارة له ،ومن �أ�صاب
من ذلك �شيئاً ثم �سرته اهلل فهو �إلى اهلل� ،إن �شاء عفا عنه و�إن �شاء عذبه"(. ((8
وحديث علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قال" :من �أ�صاب حداً ف ُع ّجل عقوبته يف الدنيا فاهلل �أعدل من �أن يث ّني على عبده
العقوبة يف الآخرة.((8( "...
( ((8النظرية العامة لإثبات موجبات احلدود  ،62/1اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي� ،ص.206
( ((8رواه البخاري يف بدء الوحي 70/5رقم(.)3892
(� ((8أخرجه الرتمذي يف الإميان رقم  2682ويف �سنده احلجاج بن حممد الأعور ،وهو ثقة ،لكنه اختلط يف �آخر عمره،
و�أبو �إ�سحاق ال�سبيعي وهو ثقة اختلط ب�آخره ،ولكن للحديث �شواهد مبعناه ،ولذلك قال الرتمذي :هذا حديث
ح�سن غريب ،و�أخرجه احلاكم و�صححه ووافقه الذهبي ،وقال ابن حجر يف الفتح� :إ�سناده ح�سن.
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وال�س�ؤال الذي ينبغي �أن ُيت�أمل :هل خمالفة ع�ضو واحد من �أع�ضاء املحكمة
العليا لر�أي الأكرثية يعد �شبهة تدر�أ العقوبة؟
و�إذا كانت الإجابة بـ (نعم) .فلماذا ال يقال با�شرتاط �إجماع �أع�ضاء املحكمة
املذكورة يف ق�ضايا احلدود؟ �أل�ستم تقولون� :إن خمالفة الأكرثية �شبهة؟!
وعليه فال ينبغي �أن نحتج باحلديث يف غري حمل النزاع ،ونتجاهله فيما هو
�رصيح فيه.
وبهذا يظهر �أن القول الراجح هو :عدم ا�شرتاط الإجماع بني ق�ضاة املحكمة
العليا يف ق�ضايا القتل تعزي ًرا ،و�إمنا ُيكتفى بالأغلبية.
و�سبب الرتجيح:
�إ�ضافة �إلى ما ُذكر -ف�إن الق�ضايا التي َيحكم فيها �أ�صحاب الف�ضيلة الق�ضاة بالقتل
ال�سبل،
تعزيراً هي ق�ضايا حمدودة ،و�صور حم�صورةّ ،
يعزز بها الأمن ،وتُ�ؤمن بها ُ
و ُيقطع دابر الإجرام ،و ُيرهب بها كل من ت�سول له نف�سه امل�سا�س بالدماء املع�صومة،
والأموال والأعرا�ض امل�صونة ،ممن ت�أ�صل الإجرام يف نف�سه ،و�أُ�رشب ُحب العدوان
يف قلبة ،فلم َيعد ُيجدي معه ا�ست�صالح ،بل �أ�صبح كالع�ضو الفا�سد البد له من
اجتذاذ ،و�آخر العالج الكي.
ويف مثل ه�ؤالء جاء الت�رشيع ال�سماوي :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮛ ﮊ
(�سورة الأنفال ،الآية.)42:
هذا ما ظهر يل يف هذه امل�س�ألة بعد بحث وت�أمل ،ف�إن يكن �صواباً فمن اهلل ،و�إن
�أخط�أت فمن نف�سي وال�شيطان.
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني.
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اخلامتة

تو�صلت �إليها يف هذا البحث:
هذه �أهم التو�صيات والنتائج التي
ُ
�أو ًال� :أن التعزير م�رشوع لردع اجلناة وزجرهم و�إ�صالحهم ،ولي�س له تقدير
معني ،فللقا�ضي �أن يختار منه العقوبة املالئمة.
ثانياً� :أن عقوبة التعزير تَقبل العفو من ويل الأمر �سواء كانت اجلرمية ما�سة باجلماعة
�أو بالأفراد-على خالف بني العلماء يف ذلك� -إال �أنه عفوه منوط بامل�صلحة .وهذا
بخالف احلدود التي ال تَقبل العفو من ويل الأمر.
ثالثاً� :أن عقوبة التعزير ُينظر فيها �إلى اجلرمية و�إلى �شخ�ص املجرم معاً ،بخالف
احلدود فال اعتبار فيها ل�شيء من ذلك.
رابعاً� :أنه يجوز يف حاالت ا�ستثنائية �أن ُيعاقب بالقتل تعزيراً� -إذا اقت�ضت
امل�صلحة تقرير عقوبة القتل �أو كان ف�ساد املجرم ال يزول �إال بقتله -وهو ما ُيعرف
عند بع�ض الفقهاء بالقتل �سيا�سة ،كما يف حال تكرار اجلرمية �أو �إدمان املخدرات �أو
تهريبها �أو اعتياد الإجرام.
خام�ساً� :أن التعزير باجللد ال حد له ،فيكون ح�سب امل�صلحة وعلى قدر اجلرمية،
فيجتهد فيه القا�ضي �-رشيطة �أن ال يبلغ التعزير يف كل جرمية حداً م�رشوعاً يف
جن�سها.
�ساد�ساً� :أن االجتهاد ال ُينق�ض باالجتهاد� ،سواء �أكان م�صدر االجتهاد الثاين هو
نف�س القا�ضي الأول �أم كان غريه� ،أما �إذا ظهر خط�أ يف ذلك احلكم فيتعني نق�ضه من
قِبله �أو من قِبل غريه -كما لو ظهر خمالفته للن�ص �أو الإجماع.
�سابعاً� :أنه ال مانع يف الفقه الإ�سالمي من مبد�أ تعدد املحاكم – درجات التقا�ضي-
فال َي ْك َت�سِ ب ا ُحلكم القطعية حتى يتم ا�ستئنافه ،وهذا �آكد ل�ضمان �سري العدالة
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و�إحقاق احلق ،وهو ما جرى عليه العمل حديثاً يف البالد العربية والإ�سالمية.
ثامناً� :أن خمالفة القا�ضي لر�أي الأكرثية هو كمخالفة عامل لر�أي اجلماهري من �أهل
العلم ،والعلماء يق�صرُ ون االعتبار بال�شبهة يف حالة دون �أخرى ،وهي االختالف يف
احلِل والتحرمي دون اخلالف يف �أن هذا ُ�شبهة �أو لي�س ُ
ب�شبهة.
تا�سعاً�:أن خمالفة قا�ض واحد لر�أي الأكرثية يف ق�ضايا التعزير لي�س ُ�شبهة على
إجماع �أع�ضاء
�إطالقه تدر�أ العقوبة ،و�إال للزم منه �أن َي�شرتط من يقول بهذا الر�أي � ً
املحكمة العليا يف ق�ضايا احلدود ،وهم ال ي�شرتطون �إجماعهم.
عا�رشاً� :أن الإجماع كما هو م�صدر من م�صادر الت�رشيع يف ال�رشيعة ،ف�إن ر�أي
الأكرثية ُيعد عند بع�ض العلماء قوة ُملزمة ،وي�صفه بالإجماع الناق�ص .وهكذا
فالقوانني الو�ضعية جتعل الإجماع الناق�ص م�صدراً للت�رشيع والتطبيق والتف�سري،
لأنه ميثل ر�أي الأكرثين.
�أحد ع�رش� :أن اخلط�أ يف العفو خري من اخلط�أ يف العقوبة .وكما �أن احلدود ي�شرتط
لها القطع �أو ما يقارب القطعية لإثباتها؛ فالتعازير من باب �أولى .ولكن ذلك ال
ينبغي �أن ين�سحب يف التطبيق على جمرد االختالف يف وجهات النظر بني الق�ضاة،
لأن هذا من �ش�أنه �أن ُيعطل الأحكام -وبخا�صة �أن اخلالف يف م�سائل الفروع ال
ح�رص له ،وال تكاد تخلو منه م�س�ألة.
واهلل �أجل و�أعلم.
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