بحث حمكّم

العقوبة املالية يف
الفقه الإ�سالمي

و�صور تطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية
�إعداد
د.عبداهلل بن حممد احلوايل ال�شمراين
الباحث يف ال�ش�ؤون ال�شرعية

العقوبة املالية يف الفقه الإ�سالمي و�صور تطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية

احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف الأنبياء واملر�سلني
�أما بعد؛ فمن حما�سن ال�رشيعة الإ�سالمية ،ت�رشيع العقوبات ال�رشعية ب�أنواعها،
وذلك ل�ضبط املجتمع ،و�إر�ساء قواعد الأمن والأمان عليه ،واملحافظة على كيانه،
ليقوم امل�سلم ب�أداء مهمة اال�ستخالف يف الأر�ض الذي خلقها اهلل من �أجلها ،و�أج ُّلها
عبادة اهلل وحده ،ومن ثم القيام بعمارة الأر�ض.
وتظهر ثمرة العقوبات ال�رشعية يف ت�أديب املخالف ،لكيال يعود لفعله ،ولينزجر
ويتعظ املجتمع حني يرى تنفيذ هذه العقوبة ،فال يقدم �أفراده على ما �أقدم عليه
غريهم.
وباب العقوبات ال�رشعية وا�سع ،فمنها عقوبات حمددة من ال�شارع احلكيم،
والتي تخ�ص خمالفات معينة بها يف�سد املجتمع،ويختل �أم ُنه كثرياً ،كعقوبة �رشب
اخلمر والزنا وال�رسقة واملحاربة ،ومنها عقوبات غري حمددة ،وهي ماي�سمى بعقوبة
(التعزير) ،و�أمرها مرتوك للحاكم ال�رشعي ليعمل فيها باجتهاده ،فيما فيه زجر
وت�أديب للمجتمع ،ويحكم اجتها َده امل�صلحة وفق ال�سيا�سة ال�رشعية.
وهذه العقوبات غري املحددة (عقوبة التعزير) خمتلفة؛ فمنها ماله تعلق بالبدن،
ومنها ماله تعلق باملال ،ومنها ماهو غري ذلك.
فر�أيت �أن �أ�ساهم بالكتابة يف النوع الثاين من العقوبات ال�رشعية ،وهو (عقوبة
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التعزير) ،والت�ساع دائرته ،خ�ص�صت بحثي على النوع الثاين منه ،وهي العقوبة
املالية ،وهي ماي�سميه الفقهاء بـ (التعزير املايل) ،بنوعيه (الإتالف) و (الأخذ)،
فكان هذا البحث الذي �سميته (العقوبة املالية يف الفقه الإ�سالمي و�صور تطبيقاتها يف
اململكة العربية ال�سعودية) ،ومو�ضوعه منا�سب جداً اليوم ،حيث كرث الكالم حول
«الغرامات املالية» ،التي تفر�ضها «الدولة» على املواطنني ،ومدى �رشعيتها ،ومنها:
غرامات البلدية ،وغرامات املرور ،وكذلك م�صادرة �أموال املجرمني واملخالفني.
وختاماً �أ�س�أل اهلل جل جالله �أن يوفقني ملا يحبه وير�ضاه ،ويجعل �أعمايل خال�صة
لوجهه الكرمي ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني،
واحلمد هلل رب العاملني.
الف�صل الأول :عقوبة التعزير يف ال�شريعة الإ�سالمية
املبحث الأول :تعريف التعزير :لغة ،وا�صطالح ًا ،والعالقة بني التعريفني
�أو ًال :التعزير لغة:

التعزير :م�صدر (عزره) ،يعزره ،وعزره ،عزراً� ،أو تعزيراً(((.
وبعد البحث يف كتب «اللغة» ،وجدت �أن مادة (ع .ز .ر) وردت بعدة معان،
فمنها:
 1ـ عزره� :أدبه .ورده .ومنعه .و�أهانه.
 2ـ والتعزير :التوقيف على باب الدين ،والتوقيف على الفرائ�ض ،والأحكام.
وهو :التوقري ،والإعانة ،والن�رص مرة بعد مرة .والتعزير �أي�ضاً� :أ�شد ال�رضب،
((( انظر« :القامو�س املحيط» ( ،)88/2و«ل�سان العرب» (.)561/4
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وعزره� :رضبه ذلك ال�رضب.
 3ـ وعزره :فخمه ،وعظمه ،و�أعانه ،وقواه.
 4ـ والعزر :الن�رص بال�سيف(((.
ومن خالل ما �سبق عرفنا؛ �أن هذه املادة (ع .ز .ر) من الأ�ضداد �أي�ضاً ،فالتعزير:
ي�أتي مبعنى :الت�أديب ،والتوقري(((.
ثاني ًا :التعزير ا�صطالح ًا:

�س�أورد تعريف املذاهب الفقهية الأربعة ،كل على حده:
 1ـ احلنفية:

قال ال�شيخ :قا�سم القونوي رحمه اهلل ( :التعزير :الت�أديب دون احلد)((( �أ.هـ
ويالحظ ـ من كالمه ـ تنبيهه على �أنه ال ينبغي للتعزير �أن يكون زائداً على احلد.
 2ـ املالكية:

جاء �ضمن كالم خليل رحمه اهلل على �شارب اخلمر ما ميكن �أن يكون تعريفاً
لهم ،يقول( :وعزر الإمام ملع�صية اهلل� ،أو حلق �آدمي ،حب�ساً ،ولوماً ،وبالإقامة،
ونزع العمامة ،و�رضب ب�سوط� ،أو غريه ،و�إن زاد على احلد� ،أو �أتى على النف�س.
و�ضمن ما �رسى)((( �أ.هـ
ويالحظ ـ من كالمه ـ الإ�شارة �إلى جواز كون التعزير زائداً على احلد.
((( انظر من كتب اللغة العامة« :القامو�س املحيط» ( ،)88/2و«ل�سان العرب» ( 561/4ـ  ،)562و«خمتار ال�صحاح» (�ص
 .)180ومن كتب غريب احلديث« :النهاية يف غريب احلديث» ( .)288/3ومن كتب ا�صطالحات الفقهاء« :امل�صباح املنري»
(�ص  ،)155و«النظم امل�ستعذب» ( ،)289/2و«املطلع» (�ص .)374
((( وقد ن�ص على �أنه من الأ�ضداد ابن الأثري يف« :النهاية يف غريب احلديث» ( ،)288/3وابن منظور يف« :ل�سان العرب»
( ،)562/4والفريوز�آبادي يف« :القامو�س املحيط» ( ،)88/2وابن بطال الركبي يف« :النظم امل�ستعذب» ( ،)289/2والبعلي
يف« :املطلع» (�ص .)374
((( «�أني�س الفقهاء» (�ص  .)174ومثله تعريف ابن الهمام يف�« :شرح فتح القدير» ( ،)345/5والبابرتي يف�« :شرح العناية»
(.)345/5
((( «خمت�صر خليل» (�ص .)332
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ويقول ابن فرحون رحمه اهلل ( :التعزير :ت�أديب ا�ست�صالح ،وزجر ،على ذنوب
مل ي�رشع فيها حدود وال كفارات)((( �أ.هـ
 3ـ ال�شافعية:

قال املاوردي رحمه اهلل ( :التعزير :ت�أديب على ذنوب مل ت�رشع فيها احلدود)((( �أ.هـ
كذا جاء «الت�أديب» مطلقاً ،دون حد للتعزير ،وجاء حتديده عند الفيومي ،فقال
رحمه اهلل ( :التعزير :الت�أديب دون احلد)((( �أ.هـ
فو�ضع قيداً للتعزير؛ وهو� :أن ال يزيد على احلد ال�رشعي.
• (فائدة) :الفرق بني التعزير والت�أديب عند ال�شافعية ،وثمرة اخلالف يف
ذلك :قال النووي((( رحمه اهلل ( :من الأ�صحاب من يخ�ص لفظ التعزير بـ� :رضب
الإمام� ،أو نائبه ،للت�أديب يف غري حد .وي�سمي �رضب الزوج زوجته ،واملعلم
ال�صبي ،والأب ولده :ت�أديباً ،ال تعزيراً).
ومنهم من يطلق التعزير على النوعني ،وهو الأ�شهر.
فعلى هذا؛ م�ستويف التعزير الإمام ،والزوج ،والأب ،واملعلم ،وال�سيد)(� ((1أ.هـ
 4ـ احلنابلة:

قال القا�ضي �أبو يعلى رحمه اهلل ( :التعزير :ت�أديب على ذنوب مل ت�رشع فيها
احلدود)(� ((1أ.هـ .
وقال ابن قدامة رحمه اهلل ( :التعزير؛ هو :العقوبة امل�رشوعة ،على جناية ال حد
((( «تب�صرة احلكام» ( ،)293/2وانظر« :جواهر الإكليل» ( ،)297/2و«منح اجلليل» (.)345/5
((( «الأحكام ال�سلطانية» للماوردي (�ص .)293
((( «امل�صباح املنري» (�ص  ،)155وانظر« :رو�ضة الطالبني» ( ،)380/7و«حلية العلماء» (.)101/8
((( هو :يحيى بن �شرف ،الدم�شقي� ،شافعي املذهب ،ت (676هـ) له« :املنهاج ب�شرح�( :صحيح م�سلم بن احلجاج)».
(« ((1رو�ضة الطالبني» (.)382/7
(« ((1الأحكام ال�سلطانية» لأبي يعلى (�ص .)292
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فيها)(� ((1أ.هـ.
وبالرغم من تفاوت الفقهاء رحمهم اهلل يف تعريف التعزير بني مطول ،ومقت�ضب،
�إال �أن اجلميع يتفقون على �أن م�صطلح التعزير :يتكون من �شقني:
ال�شق الأول� :أن التعزير :ت�أديب.
وال�شق الثاين :كون الت�أديب على مع�صية ،مل ي�رشع لها ال�شارع حداً� ،أو كفارة.
وال�شق الأول م�سلم به لفظاً� ،أما الثاين فمحل خالف ،فهناك من مل يدرج
الكفارة ،وهناك من تو�سع يف تف�صيل املع�صية ،وقال مع�صية حلق اهلل� ،أو لآدمي،
وكالهما مع�صية .فيكون التعزير:
عقوبة ت�أديبة على مع�صية ال حد فيها وال كفارة(.((1
ثالث ًا :العالقة بني التعريف اللغوي واال�صطالحي:

من معاين التعزير لغة( :الت�أديب) ،وظهر هذا املعنى جلياً يف التعريف
اال�صطالحي ،فهو :ت�أديب للعا�صي.
كما مر �أن من معانيه ـ �أي�ضاً ـ( :املنع) ،وهذا يتفق مع احلكمة من م�رشوعية
التعزير؛ ملا فيه من منع اجلاين من العودة �إلى مع�صيته مرة �أخرى.
ويظهر ـ �أي�ضاً ـ امتناع غريه من املع�صية �إذا ر�أى ما حل مبن ع�صى.
• (فائدة) :يرى ابن عابدين رحمه اهلل � :أن التعزير قد يكون على غري مع�صية
�أ�ص ًال! فللحاكم �أن يعزر املتهم ليعرتف� ،أو ينفي من خيف عليه فتنة(.((1

(« ((1املغني» ( ،)523/12وانظر« :الإقناع» ( ،)268/4و«التنقيح امل�شبع» (�ص  ،)376و«مطالب �أويل النهى» (.)220/6
( ((1انظر« :القامو�س الفقهي» (�ص  ،)250و«احلدود والتعزيرات» (�ص  460ـ .)462
( ((1انظر« :حا�شية ابن عابدين» (.)72/4
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املبحث الثاين :م�شروعية التعزير

التعزير م�رشوع يف« :الكتاب» ،و«ال�سنة» ،و«الإجماع» ،و«العقل»:
�أو ًال« :الكتاب»:

قال تعالى:

ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭼ (الن�ساء).
وجه اال�ستدالل من الآية:

عز َّ
وجل يف هذه الآية ب�رضب الزوجات ت�أديباً ،وتهذيباً ،وهذا �رضب
�أمر اهلل َّ
من التعزير(.((1
ثاني ًا« :ال�سنة»:

نظراً ال�ستفا�ضة �أمر التعزير يف ال�سنة النبوية؛ ف�س�أكتفي بدليلني على م�رشوعيته:

دليل قويل:

قال �أبو بردة الأن�صاري� :سمعت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقول( :ال جتلدوا
فوق ع�رشة �أ�سواط� ،إال يف حد من حدود اهلل)(.((1
وجه اال�ستدالل من احلديث:
نهى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف هذا احلديث ،عن :ال�رضب تعزيراً فوق
ع�رشة �أ�سواط( ،((1و�إمنا ي�رشع اجللد فوق ذلك� ،أي :ثمانون� ،أو مائة ،يف احلدود.
دليل فعلي:

عن بهز بن حكيم ،عن �أبيه ،عن جده�( :أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
( ((1انظر�« :شرح فتح القدير» ( ،)345/5و«البحر الرائق» ( ،)46/5و«نهاية املحتاج» (.)19/8
(� ((1أخرجه البخاري يف�« :صحيحه» (( ،)6458واللفظ له) ،وم�سلم يف�« :صحيحه» (.)1708

( ((1هذه امل�س�ألة حمل خالف بني �أهل العلم ،وهذا احلديث دليل ملن قال ب�أنه ال ي�شرع الزيادة على الع�شر يف التعزير .انظر يف هذه امل�س�ألة:
للحنفية« :الهداية» ( ،)117/2ولل�شافعية« :املهذب» ( ،)289/2وللمالكية« :تب�صرة احلكام» ( ،)293/2وللحنابلة« :املغني» ( 524/12ـ .)526
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حب�س رج ًال يف تهمة ،ثم خلى �سبيله)(.((1
وجه اال�ستدالل:

�أن احلب�س لي�س عقوبة مقدرة (حداً) ،وهي من التعزير ،فحب�س النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم دل على التعزير من فعله.
ثالث ًا :الإجماع:

ذكر ابن الهمام رحمه اهلل �إجماع ال�صحابة على التعزير( ،((1و�أطلق الرملي ـ
رحمه اهلل ـ الإجماع على م�رشوعيته(.((2
وقال ابن جنيم رحمه اهلل �( :أجمعت الأمة على وجوبه يف كبرية ال توجب احلد،
�أو جناية ال توجب احلد)(� ((2أ.هـ
ومل ي�رش من تكلم على التعزير من الأئمة �إلى وجود خمالف على م�رشوعيته،
و�إمنا وقع اخلالف يف م�سائله؛ كـ :مقداره ،والزيادة عليه ،وهل يبلغ احلد ،وحكم
�ضمان ما تلف بالتعزير ،وحكم التعزير ب�أخذ املال.((2(...
قال ابن حزم رحمه اهلل ( :اتفقوا �أن التعزير ،يجب فيه من جلدة� ،إلى ع�رشة،
واختلفوا يف �أكرثه)(� ((2أ.هـ
رابع ًا :العقل:

ذكر ابن الهمام احلنفي رحمه اهلل دلي ًال من املعنى على التعزير ،فقال�( :إن الزجر
عن الأفعال ال�سيئة؛ كي ال ت�صري ملكات ،فيفح�ش ،وي�ستدرج �إلى ما هو �أقبح،
(� ((1أخرجه �أبو داود يف�« :سننه» ( ،)3630والرتمذي يف�« :سننه» ( ،)1417والن�سائي يف�« :سننه» (.)4891
(�« ((1شرح فتح القدير» (.)345/5
(« ((2نهاية املحتاج» (.)19/8
(« ((2البحر الرائق» (.)46/5
( ((2انظر« :الإف�صاح» ( 246/2ـ .)247
(« ((2مراتب الإجماع» (�ص .)136
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و�أفح�ش؛ فهو واجب)(� ((2أ.هـ
احلكمة من ت�شريع عقوبة التعزير يف ال�شريعة الإ�سالمية:

يقول الدكتور :عبدالكرمي زيدان�( :إن نظام التعزير ي�شمل معظم اجلرائم؛ لأن
ال�رشيعة الإ�سالمية مل تقدر العقوبات� ،إال جلرائم احلدود والق�صا�ص والديات ،وهي
قليلة بالن�سبة جلرائم التعزير ،وفو�ضت لوالة الأمور ـ ومنهم الق�ضاة ـ تقدير العقوبات
التعزيرية ،يف �ضوء قواعد ال�رشيعة ومبادئها ،والعقوبات التي ن�صت على �أنواعها،
وال �شك �أن هذا النظام فيه قابلية كبرية جداً ملواجهة جميع اجلرائم ،التي مل تقدر
ال�رشيعة عقوباتها� ((2()...أ.هـ
املبحث الثالث� :أنواع التعزير يف الفقه الإ�سالمي

يختلف التعزير بـ :اختالف الزمان ،واملكان ،والأ�شخا�ص.
فقد يكون بـ :الكالم العنيف� ،أو اجلر �إلى باب القا�ضي� ،أو نظر القا�ضي �إليه
بوجه عبو�س.
وقد ي�صل التعزير �إلى ما هو �أ�شد من ذلك:
فيكون تعزيراً بدنياً� ،أو مالياً� ،سوا ًء بـ :ال�رضب� ،أو احلب�س� ،أو م�صادرة مال
نقدي� ،أو عقار.
وت�أتي هذه جمتمعة �أو بع�ضها ،وقد يكتفي القا�ضي بواحدة منها ح�سب ما
يراه(.((2
وبا�ستقراء ن�صو�ص الفقهاء حول التعزير ،ميكن �أن ن�ستظهر �أنواع العقوبات
(�« ((2شرح فتح القدير» (.)345/5
(« ((2جمموعة بحوث فقهية» (�ص .)424
( ((2انظر« :املغني» ( ،)526/12و«احل�سبة يف الإ�سالم» (�ص  44ـ  ،)47و«الطرق احلكمية» (�ص  ،)223و«الإقناع» (،)270/4
و«�أني�س الفقهاء» (�ص  ،)174و«رو�ضة الطالبني» ( ،)381/7و«حلية العلماء» ( 101/8ـ  ،)102و«البحر الرائق» (،)44/5
و«منحة اخلالق» ( ،)44/5و«الفتاوى الهندية» ( ،)167/2و«جمموعة بحوث فقهية» (�ص .)421
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التعزيرية؛ وهي:
 1ـ التعزير البدين :ويندرج حتته :القتل ،واجللد ،وال�صلب.
 2ـ التعزير املايل( :((2ويندرج حتته� :إتالف املال ،و�أخذه ،وامل�صادرة ،والغرامة.
والتعبري هنا باملال ،عام لكل ما كان ما ًال ،نقدياً كان� ،أو عقاراً ،وكل ما له ثمن.
 3ـ التعزير الأدبي :ويندرج حتته :الكالم العنيف ،والتوبيخ ،والإح�ضار �إلى
جمل�س الق�ضاء ،وفرك الأذن(� ((2أمام احل�ضور ،والهجر ،والإهانة ،والت�شهري.
 4ـ التعزير مبا يقيد احلرية :ويندرج حتته :احلب�س ،والنفي (التغريب).
والذين كتبوا يف التعزير مل يلتزموا هذا الت�صنيف ،فمنهم من ذكر �أنواعه
منفردة ك ًال على حدة( :القتل ـ اجللد ـ احلب�س) باعتبارها �أنواعاً منفردة ،دون الإ�شارة
�إلى الأنواع الرئي�سة(.((2
ومنهم من التزم النوعني الرئي�سيني (البدين ـ املايل) ،و�أهمل الأدبي(.((3
ومن ذكر �أنواعاً غري ذلك؛ ميكن �أن تدرج حتت هذين النوعني.
املبحث الرابع :مراتب التعزير

قال القونوي رحمه اهلل ( :التعزير على �أربع مراتب :فتعزير الأ�رشاف؛ كـ:
( ((2هذا النوع والذي قبله ،هما النوعان الرئي�سيان للتعزير ،ويندرج حتتهما �أغلب الأنواع.
( ((2فرك الإذن ـ و�إن كان مت�ص ً
ال بالبدن �إال �أنه من التعزير الأدبي؛ ووجه ذلك� :أن من يعمله ال يريد التعزير البدين،
لعدم �ضرر هذا العمل على البدن ،ولكن املق�صد من هذا هو الت�أديب ،والتوبيخ ،وهذا عمل الآباء مع �أبنائهم عند �إرادة
التوبيخ ال ال�ضرب.
( ((2ومنهم الدكتور فكري عكاز يف« :فل�سفة العقوبة يف ال�شريعة الإ�سالمية» ،فقد ذكرها م�ستقلة (�ص ،)341وما بعدها،
فبلغت على هذا التق�سيم )13( :نوعاً.
( ((3ومنهم الدكتور عبدالعزير عامر يف« :التعزير يف ال�شريعة الإ�سالمية» فقد ذكر :البدين (�ص  ،)304وما بعدها،
واملقيد للحرية �ص ( ،)360وما بعدها ،واملايل (�ص  ،)394وما بعدها ،ثم ذكر الباقي حتت ق�سم عام (�ص  ،)436وما بعدها،
وما ذكره حتت هذا الق�سم الأقرب له النوع الأدبي.
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الدهاقنة( ،((3والقواد( ،((3وغريهم :الإعالم ،واجلر �إلى باب القا�ضي .وتعزير
�أ�رشاف الأ�رشاف؛ كـ :الفقهاء ،والعلوية :الإعالم فقط؛ ب�أن يقول :بلغني �أنك
فعلت كذا فال تفعل .وتعزير الأو�ساط؛ كـ :ال�سوقية :الإعالم ،واجلر ،واحلب�س.
وتعزير الأخ�ساء :الإعالم ،واجلر ،وال�رضب ،واحلب�س)(� ((3أ.هـ
فقد راعى القونوي طبقات النا�س ،ومكانتهم يف املجتمع؛ لتحديد مراتبهم جتاه
التعزير ،فيما �إذا ارتكبوا �شيئاً يوجب العقوبة ال�رشعية يف غري احلدود املقدرة.
وللفقيه املالكي �أبي العبا�س الون�رشي�سي مبحث مهم ،ذكر فيه �أن التعزير يختلف
باختالف الأع�صار والأم�صار ،فرب تعزير يف بلد ،يكون �إكراماً يف بلد �آخر(.((3
الف�صل الثاين :حكم التعزير املايل
املبحث الأول :تعريف املال ،لغة وا�صطالح ًا
�أو ًال :تعريف املال لغة:

املال مفرد �أموال ،وذهب بع�ض �أهل اللغة �إلى �أنه ي�ؤنث ويذكر.
وكان يف الأ�صل يطلق على :الذهب والف�ضة ،ثم تو�سعوا يف ا�ستعماله ف�أطلقوه
على كل ما يقتنى وميلك من الأعيان .فكل ما ميلك من جميع الأ�شياء فهو«مال».
�أما العرب فيطلقونه ـ غالباً ـ على الإبل ،ولها عندهم �ش�أن عظيم ،فال غرابة يف
ت�سميتها (مال).
(« ((3الدهاقنة» :جمع مفرده «الدهقان»؛ ب�ضم الدال وك�سرها لغتان ،وهو :رئي�س القرية ،ورئي�س الإقليم ،والقوي على
الت�صرف مع �شدة اخلربة .انظر« :املعجم الو�سيط» ( ،)300/1مادة (دهق).
( ((3ب�ضم القاف ،جمع «قادة» ،انظر« :املعجم الو�سيط» ( ،)300/1مادة (دهق).
(�« ((3أني�س الفقهاء» (�ص  ،)174وانظر« :الدر املختار» ( 65/4ـ  ،)66و«حا�شية ابن عابدين» ( 65/4ـ  ،)66و«حلية العلماء»
( 101/8ـ  ،)102و«الأحكام ال�سلطانية» للماوردي (�ص  ،)293و«الفتاوى الهندية» (.)167/2
(« ((3املعيار املعرب» ( 416/2ـ .)418

العدد  - 59رجب 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

233

العقوبة املالية يف الفقه الإ�سالمي و�صور تطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية

وللمال ذكر يف احلديث ال�رشيف وتكرر ذكره على اختالف م�سمياته ،ويفرق
بينها بالقرائن.
وهناك خالف بني «�أهل اللغة» ،حول �إطالق املال ،و�أ�صل ذلك(.((3

ثاني ًا :تعريف املال ا�صطالح ًا:

الناظر لتعريف املال عند الفقهاء يجد �أنهم على فريقني :فريق ميثله« :احلنفية»،
والآخر« :اجلمهور» ،مما يجعلنا نلقي ال�ضوء على تعريف الفريقني ك ًال على حدة.
�أ ـ تعريف (احلنفية):

جاء يف« :احلاوي القد�سي»( :املال :ا�سم لغري الآدمي ،خلق مل�صالح الآدمي،
و�أمكن �إحرازه ،والت�رصف فيه على وجه االختيار)(� ((3أ.هـ
وقد ي�ؤخذ على هذا التعريف �أنه غري �شامل للرقيق؛ لأنه �آدمي ،والرقيق يباع
وي�شرتى.
وقد يجاب عن ذلك بـ:
�أن الإن�سان ال يعترب ما ًال يف �أ�صله ،و�أما الرق فهو �أمر عار�ض له .وجاء الإ�سالم
برفع الرق يف عدة �صور ،ورغب �إليها(.((3
تعريف «املجلة» للمال:

(املال؛ هو :ما مييل �إليه طبع الإن�سان ،وميكن ادخاره �إلى وقت احلاجة ،منقو ًال
كان� ،أو غري منقول)(� ((3أ.هـ
ومما �سبق؛ ر�أينا �أن احلنفية و�ضعوا قيدين للمال:
( ((3انظر« :ل�سان العرب» ( 635/11ـ  ،)636و«القامو�س املحيط» ( ،)52/4و«امل�صباح املنري» (�ص .)224
( ((3انظر« :البحر الرائق» ( ،)277/5وعنه :ابن عابدين يف« :حا�شيته» (.)535/4
( ((3انظر« :امللكية ونظرية العقد» (�ص .)51
(« ((3جملة الأحكام العدلية» ( ،)100/1وانظر« :حا�شية ابن عابدين» (.)534/4

234

العدد  - 59رجب 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

د.عبداهلل بن حممد احلوايل ال�شمراين

 1ـ ما ميكن �إحرازه وحيازته.
وهذا قيد يخرج به الأمور املعنوية؛ لأنه ال ميكن حيازتها كـالعلم ،والذكاء،
وال�رشف.
 2ـ ما ميكن االنتفاع به عادة.
وهذا قيد يخرج به :ما ال ميكن االنتفاع به �أ�ص ًال؛ كـالطعام الفا�سد ،وحلم امليتة(.((3
ويخرج ـ �أي�ضاً ـ ما ال ميكن االنتفاع به عادة؛ كـقطرة ماء� ،أو حبة قمح(.((4
االعرتا�ض على تعريف« :املجلة»:

وجه االعرتا�ض على تعريف «املجلة» من وجهني:
الوجه الأول :قولها( :مييل �إليه طبع الإن�سان) ،فهو قيد يخرج به كل ما ال مييل �إليه
طبع الإن�سان؛ كـال�سموم ،وبع�ض الأدوية املرة .وهذه �أموال ،مع �أن طبع الإن�سان
ال مييل �إليها.
الوجه الثاين :قولها( :ميكن ادخاره)؛ فهذا قيد يخرج به ما ال ميكن ادخاره
كـاخل�رضوات والفواكه وهي �أموال وال ميكن ادخارها؛ لت�رسع الف�ساد �إليها.
وعلى هذا فتعريف «املجلة» ناق�ص ،وغري �شامل للأموال( ،((4واهلل �أعلم.
ب ـ تعريف (اجلمهور):
ـ (املالكية):

قال الإمام ال�شاطبي رحمه اهلل ( :املال :ما يقع عليه امللك ،وي�ستبد به املالك عن
غريه �إذا �أخذه من وجهه)(� ((4أ.هـ
( ((3قد يباح �أكل حلم امليتة يف بع�ض الظروف ،وبهذا ميكن االنتفاع بها .ولكن مل جتعل ما ًال؛ لأن �إباحة االنتفاع ب�أكل
حلمها ،جاء لل�ضرورة ،وال�ضرورة م�ستثناة ،وال جتعل ال�شيء ما ًال ،انظر« :الفقه الإ�سالمي» (.)41/4
( ((4انظر« :حا�شية ابن عابدين» ( ،)534/4و«الفقه الإ�سالمي» ( 40/4ـ .)41
( ((4انظر« :الفقه الإ�سالمي» ( ،)41/4و«املدخل الفقهي العام» ( 131/3ـ .)132
(« ((4املوافقات» (.)17/2
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وهذا تعريف باعتبار كون املال حم ًال للملك(.((4
ـ (ال�شافعية):

قال الإمام ال�شافعي رحمه اهلل ( :ال يقع ا�سم «املال» �إال على ما له قيمة يباع بها،
وتلزم متلفه و�إن قلت ،وما ال يطرحه النا�س؛ مثل الفل�س ،وما �أ�شبه ذلك)(� ((4أ.هـ
ـ (احلنابلة):

قال العالمة احلجاوي رحمه اهلل ( :ما فيه منفعة مباحة؛ لغري حاجة �أو �رضورة)(� ((4أ.هـ
واعرت�ض على هذا التعريف ب�أنه موهم بـ� :أن املنافع ال تدخل يف املال ،وال�صحيح
دخولها(.((4
ولذا كان تعريف ابن النجار ـ رحمه اهلل ـ عاماً ،حيث قال يف تعريف املال:
(هو :ما يباح نفعه مطلقاً ،واقتنا�ؤه بال حاجة)(� ((4أ.هـ ـ
ـ تعريف جامع للجمهور:

قال الدكتور وهبة الزحيلي( :املال عند جمهور الفقهاء -غري احلنفية  -هو :كل
ماله قيمة ،يلزم متلفه ب�ضمانه)(� ((4أ.هـ
الفرق بني مذهب احلنفية ،وبني مذهب اجلمهور:

مما �سبق؛ نالحظ �أن املذهب الأول (احلنفية) �أخرجوا املنافع واحلقوق من املال؛
فاملنافع عندهم :لي�ست �شيئاً مادياً ،حم�سو�ساً له جرم ،وال ميكن حيازتها ،و�إمنا هي
( ((4انظر« :امللكية يف ال�شريعة» ( ،)178/1و«امللكية اخلا�صة» (�ص .)41
( ((4انظر« :الأ�شباه والنظائر» (�ص .)327
(« ((4الإقناع» (.)59/2
( ((4انظر هذا االعرتا�ض ،واجلواب عليه يف« :ك�شاف القناع» (.)152/3
(« ((4منتهى الإرادات» ( .)339/1وانظر�« :شرح( :املنتهى)» (.)142/2
(« ((4الفقه الإ�سالمي» (.)42/4
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�صفات قابلة للتغري ،فهي ملك ال مال(.((4
�أما خمالفوهم (اجلمهور) ف�أدخلوا املنافع واحلقوق يف املال؛ لأنه ميكن حيازتها
بحيازة �أ�صلها وم�صدرها؛ ولأن املق�صود من الأعيان منافعها ال ذاتها.
بل املنافع هي املق�صودة من الأعيان ،ولوالها ما طلبت وال رغب النا�س بها(.((5
قال الدكتور وهبة الزحيلي مقويا لتعريف اجلمهور للمال( :وهذا هو الر�أي
ال�صحيح ،املعمول به يف القانون ،ويف عرف النا�س ومعامالتهم)(� ((5أ.هـ
ثمرة اخلالف بني املذهبني:

بعد النظر يف ر�أي الفريقني ،ر�أينا اخلالف بينهم يف «املنافع» ،وقد انبنى على
خالفهم فيها ،خالف يف امل�سائل الفرعية التطبيقية ،يف كل من م�سائل« :الغ�صب»
و«الإجارة» و«املرياث»( ((5على النحو الآتي:
 1ـ (الغ�صب):

من غ�صب �شيئاً وانتفع به مدة ثم رده �إلى �صاحبه ،ف�إنه ي�ضمن قيمة املنفعة عند
املذهب الثاين (اجلمهور).
�أما �أ�صحاب املذهب الأول (احلنفية) فال ي�ضمنونه قيمة املنفعة.
وا�ستثنوا من ذلك :املال املوقوف ،واململوك ليتيم ،واملعد لال�ستغالل؛ كـ :عقار
معد للإيجار ،كفندق� ،أو مطعم؛ لأن هذه الأمالك بحاجة �شديدة للحفظ ،ومنع
( ((4انظر« :التعزير باحلب�س» (�ص  90ـ  ،)91و«الفقه الإ�سالمي» ( 42/4ـ ،)43و«املدخل الفقهي العام» ( ،)134/3و(.)239/3
( ((5انظر« :الفقه الإ�سالمي» ( 42/4ـ  ،)43وانظر ـ �أي�ضاً ـ يف اختالف الفقهاء حول اعتبار املنافع �أموا ًال ،يف« :امللكية ونظرية العقد» (�ص  56ـ
 ،)59و«امللكية يف ال�شريعة الإ�سالمية» ( 180/1ـ .)184

(« ((5الفقه الإ�سالمي» (.)42/4
( ((5انظر« :الفقه الإ�سالمي» ( ،)43/4و«املدخل الفقهي العام» ( ،)137/3وهذه امل�سائل والكالم عليها ،مب�سوط ب�أدلته
يف مظانه ،وغالباً ما يبحث الفقهاء املال وتعريفه ،يف �أول كتاب البيع ،وهذه امل�سائل (تعريف املنافع ،و�أحكام الإجارة،
والغ�صب) ،تبحث بعد الكالم على البيع والعقود املرتبطة به.
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العدوان عليها(.((5
 2ـ (الإجارة):

�إذا مات امل�ست�أجر ف�إن عقد الإجارة ينتهي مبوته عند احلنفية؛ لأن املنفعة لي�ست ما ًال
حتى تورث.وغري احلنفية يقولون :تنتهي الإجارة بانتهاء مدتها ،ال مبوت امل�ست�أجر.
 3ـ (املرياث):

احلنفية ال يورثون احلقوق كـحق خيار ال�رشط ،ونحوه؛ وغري احلنفية يورثونها.
ر�أي يف االختالف بني املذهبني:

يرى الإمام الفقيه :حممد �أبو زهرة ـ رحمه اهلل ـ �أنه ال فرق بني تعاريف الفقهاء
للمال ،و�أن غايتها واحدة؛ �إذ يقول( :مهما يكن من اختالف بني هذه التعريفات
فغايتها واحدة ،واختالفها لي�س نا�شئاً عن اختالف �آراء قائليها،
بل هو اختالف عبارات ،بني الو�ضوح والغمو�ض ،وال�شمول وعدمه.
واملراد عند اجلميع واحد ،وال يبتعد عن التعريف اللغوي للمال؛ وذلك لأن
«الكتاب الكرمي» و«ال�سنة ال�رشيفة» جاءت فيها كلمة «املال» ،وترك للنا�س فهمها مبا
يعرفون وي�ألفون ،و�أطلقت على ما كانوا يجرون يف معامالتهم.
ومل يرد عن «�صاحب ال�رشع» بيان خا�ص لـ«املال» حتى يكون عرفاً �إ�سالمياً
له ،كما ورد يف ال�صالة وال�صوم والنكاح وغريها ،فكانت يف فهمها على ما عليه
العرب)(� ((5أ.هـ
ولكنه ـ ملا قال ذلك ـ مل ي�ستوعب ذكر التعريفات الفقهية للمال عند اجلمهور ،بل
اكتفى ببع�ض تعاريف احلنفية فقط ،واهلل �أعلم.
( ((5يقول د .الزحيلي يف« :الفقه الإ�سالمي» (( :)43/4وهذا املعنى يف الواقع موجود يف كل املنافع ،فينبغي الإفتاء
بال�ضمان يف كل املغ�صوبات) �أ.هـ
(« ((5امللكية ونظرية العقد» (�ص .)52
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املبحث الثاين� :آراء الفقهاء يف التعزير املايل
مدخل:

قبل �أن �أذكر �آراء الفقهاء يف حكم «التعزير املايل» ،علي �أن �أعر�ض ملعنى التعزير
املايل؛ فاحلكم على ال�شيء فرع عن ت�صوره.
ف�أقول� :سبق تعريف التعزير ،وقلت ـ هناك ـ �إنه :ت�أديب  .و�سبق كذلك ـ تعريف
املال ،وقلت حينها �إنه :كل ما له قيمة يلزم متلفه ب�ضمانه.
فعلى هذا يكون التعزير املايل هو :ت�أديب العا�صي (�أو املخالف)( ((5بطريقة
ي�صل �أثرها �إلى ما ميلكه ،مما له قيمة يلزم متلفه ب�ضمانه.
وال�س�ؤال الذي ينبني عليه هذا البحث:
هل يحق للحاكم �أن ي�ؤدب العا�صي يف جرمية ال حد فيها وال كفارة ب�أخذ ماله� ،أو
�إتالفه وحرمانه من حقٍ امتلكه بوجه �رشعي؟! ولو قلنا باجلواز ،فما ال�ضابط يف ذلك؟!
ويف هذا املبحث ـ �إن �شاء اهلل ـ �س�أعر�ض لآراء الفقهاء يف هذه امل�س�ألة ،ذاكراً
دليل كل قول ،ثم الرتجيح وتوجيهه ،واهلل املوفق.
متهيد:

قبل الكالم على �أنواع التعزير املايل� ،أود �أن �أ�شري �إلى �أمرين:
الأمر الأول� :أق�سام املال باعتبار الإباحة ،وعدمها.

والأمر الثاين :معنى التعزير باملال ،عند من يقول به.
الأمر الأول�( :أق�سام املال ،باعتبار الإباحة ،وعدمها):
ينق�سم املال باعتبار الإباحة ،وعدمها� ،إلى ق�سمني :مال متقوم ،ومال غري متقوم.
( ((5قلت�( :أو املخالف) لي�شمل التعزير املايل من ارتكب مع�صية �شرعياً �أو من خالف �أمراً �سنه ويل الأمر ،فيه م�صلحة
للم�سلمني ،وخمالفة ويل الأمر يف ذلك تعد مع�صية؛ فطاعته واجبة بـ «الكتاب» و«ال�سنة».
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املال املتقوم:

عرفه الدكتور امل�صلح بقوله( :ما يقرر ال�شارع ملكيته ،ويبيح االنتفاع به يف حال
ال�سعة واالختيار)(� ((5أ.هـ
و�أمثلته �أو�ضح من �أن تذكر؛ ومن �أجلها :الذهب والف�ضة ،والعقار كالدور
واملباين وغري ذلك من �أموال متقومة يتعذر ح�رصها يف هذا املقام.
املال غري املتقوم:

عرفه الدكتور امل�صلح بقوله( :ما ال يجيز ال�شارع االنتفاع به يف حال ال�سعة)(� ((5أ.هـ
و�أمثلته :اخلمر ،وحلم اخلنزير ،وامليتة...
وجه ذكر هذا التق�سيم ،والكالم عليه:

يذكر بع�ض الفقهاء عند متثيلهم للتعزير بالإتالف� ،أو التغري:
ك�رس الأ�صنام ،و�آالت اللهو املحرمة ،و�إهراق اخلمر ،ومتزيق القما�ش الذي به
�صور ذوات الأرواح ،ونحو ذلك مما هو حمرم يف الأ�صل بيعاً ،و�رشا ًء ،وهبة،
ومتلكاً ...و�إتالف مثل هذه الأمور ،مطلوب �رشعاً ،وي�شهد لذلك عموم قول احلق
جل جالله :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﭼ (املائدة).
الأمر الثاين( :معنى التعزير باملال ،عند من يقول به):

�سي�أتي الكالم على التعزير املايل ،و�أقوال الفقهاء فيه ،ولكن الذي يعنينا هنا �أن
معنى غري الذي ق�صده غريه ،ممن �شاركه يف القول نف�سه،
بع�ض من قال به ق�صد به ً
ومن ذلك:
(« ((5امللكية اخلا�صة يف ال�شريعة» (�ص  ،)43وانظر« :امللكية ونظرية العقد» (�ص  52ـ  ،)53و«املدخل الفقهي العام»
(.)143/3
( ((5املرجع ال�سابق.
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التعزير ب�إتالف املال:

اختلف القائلون به يف :اللنب املغ�شو�ش ونحوه هل يهراق؟ �أو يباع ويت�صدق
بثمنه؟
التعزير ب�أخذ املال:

اختلف القائلون به حول معنى �أخذ املال :هل هو �أخذه من قبل احلاكم وم�صادرته
البتة ،والت�رصف فيه وفق ما يراه احلاكم؟ �أو حب�سه مدة ،حتى ينزجر �صاحبه ثم يعاد
�إليه؟
وعند الكالم ـ يف هذا املبحث ـ على هذين النوعني�( :إتالف املال ،و�أخذه)
�سيت�ضح لنا ذلك بالتف�صيل.
مع�ضلة تواجه الباحثني يف درا�سة التعزير املايل:

يف �أثناء قراءتي يف« :التعزير املايل» وما كتب فيه واجهتني مع�ضلة ،وهي:
 1ـ عند حترير القول يف( :العقوبات املالية) ،يف ال�رشيعة الإ�سالمية ،مع بيان
موا�ضع االتفاق واخلالف ،جند اختالف العلماء يف �أثناء حترير امل�س�ألة والكالم
فيها( ،((5حتى �إن الباحث يف امل�س�ألة يجد اال�ضطراب لدى علماء املذهب الواحد،
كما يف مذهب احلنفية يف :التعزير بـ�« :أخذ املال» ،وت�أويل قول القا�ضي �أبي يو�سف
يف ذلك.
وجند الباحثني املعا�رصين يف ا�ضطراب �أي�ضا ،فهناك من يثبت قو ًال لأحد
املذاهب ،و�آخر ينفيه ،بل وجدت من ن�سب اجلواز لأحد املذاهب ،وذكر يف
احلا�شية كتباً ت�ؤكد هذا القول ،ووثقها باجلزء وال�صفحة ،ومنها من �رصح بالتحرمي.
كل ذلك ب�سبب عدم حترير امل�س�ألة� ،أو ب�سبب الإ�شكال يف نقل ن�صو�ص العلماء فيها.
(� ((5ست�أتي الإ�شارة �إلى ذلك ،وانظر« :حما�ضرات يف الفقه املقارن» (�ص  148ـ  ،)149و«الظروف امل�شددة واملخففة يف
عقوبة التعزير» (�ص  ،)167فقد �أ�شارا �إلى ذلك.
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 2ـ وهناك من تكلم على« :التعزير املايل» وعمم :الأخذ والإتالف ،يف البحث
نف�سه ،وذكر عموم �أدلة «التعزير املايل» الإتالف ،والأخذ دون التفريق بينهما(.((5
 3ـ وهناك من ا�ستدل على التعزير بـ «الإتالف» ،ب�أدلة خارجة عن حمل اخلالف،
مثل:
ك�رس �أدوات املالهي ،وال�صليب ،والأ�صنام ،و�إراقة اخلمر ،والطعام الفا�سد،
وحرق �أ�شجار الكفار ،و�إتالف بيوتهم ،و...
وهذه �أ�شياء حمرمة ،وال تدخل يف معنى املال املراد يف باب التعزير ،وهو
املال املتقوم (املباح) .وكان الأولى ذكر �أدلة ت�ؤكد �أن ال�شارع �أتلف �أموا ًال متقومة
(مباحة) ،كـ« :حتريق بيوت املتخلفني عن �صالة اجلماعة».
و�سي�أتي بيان هذا يف موا�ضعه �إن �شاء اهلل.
املطلب الأول� :أنواع التعزير املايل يف ال�شريعة الإ�سالمية

باالطالع على كالم �أهل العلم يف باب التعزير( ،((6جند �أن التعزير املايل على
ثالثة �أق�سام� :إتالف ،وتغيري ،ومتليك.
و�س�أعر�ض �أو ًال تعريف هذه الأق�سام الثالثة ب�أدلتها ،ثم �أقوم بذكر �آراء العلماء
حول كل ق�سم ،وا�ضعاً كل ق�سم يف مطلب خا�ص به.
�أو ًال :التعزير ب�إتالف املال:

وهو� :إتالف املنكرات من الأعيان وال�صفات تبعاً لها(.((6

( ((5وانظر« :الطرق احلكمية» (�ص  224ـ  ،)226و«جرمية الر�شوة» (�ص  ،)114فقد جعال التعزير املايل واحداً ،وذكرا
�أدلة �إتالف املال ،و�أخذه.
( ((6و�أخ�ص كالم �شيخ الإ�سالم يف« :احل�سبة يف الإ�سالم» (�ص  50ـ  ،)55و«الطرق احلكمية» (�ص .)229
( ((6انظر« :احل�سبة يف الإ�سالم» (�ص ( )51ط .دار الكتب العلمية) ،و«الطرق احلكمية» (�ص  ،)229و«الفقه الإ�سالمي» (.)203/6
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مثاله :ك�رس الأ�صنام ،وال�صليب ،و�آالت اللهو املحرمة كـاملعازف ،واملزامري(،((6
ونحو ذلك.
دليله :عن عبد اهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما قال :ر�أى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
علي ثوبني مع�صفرين فقال�( :أ�أمك �أمرتك بهذا؟) .قلت� :أغ�سلهما ،قال ( :بل
�أحرقهما)(.((6
وعن �أبي طلحة قال :يا نبي اهلل �إين ا�شرتيت خمراً لأيتام يف حجري ،قال �صلى
اهلل عليه و�سلم� ( :أهرق اخلمر ،واك�رس الدنان)(.((6
هذا مما ورد عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف التعزير ب�إتالف املال ،ومما ورد عن
ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم يف هذا الباب:
حتريق عمر ر�ضي اهلل عنه لق�رص �سعد بن �أبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه ،عندما
احتجب عن النا�س(.((6
ثاني ًا :التعزير بتغيري املال:

وهو :تغيري العني املحرمة مبا يخرجها من التحرمي �إلى الإباحة.
مثاله :متزيق الأقم�شة التي فيها �صور لذوات الأرواح ،واال�ستفادة من الأقم�شة
املمزقة يف �أمر مباح.
دليله :عن زيد بن خالد اجلهني عن �أبي طلحة الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه ،قال:
�سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول ( :ال تدخل املالئكة بيتاً فيه كلب وال
( ((6انظر�« :صحيح البخاري» (.)876/2
(� ((6أخرجه م�سلم يف «�صحيحه» (.)2077
(� ((6أخرجه الرتمذي يف «�سننه» ( .)1293والأمر ب�إهراق اخلمر بعد حترميها م�شهور .وقوله ( :الدنان) �أي :دنان اخلمر ،وهي:
جمع( :دن) ،فار�سي معرب ،وي�سمى اخلابية .وهو :الظرف (الوعاء) ،الذي يو�ضع فيه اخلمر .انظر« :خمتار ال�صحاح» (�ص .)89

(� ((6أخرج الق�صة بتمامها �أحمد يف« :م�سنده» ،يف �آخر م�سند عمر ر�ضي اهلل عنه ( .)390والق�صة من طريق :عباية بن
رفاعة بن خديج الأن�صاري ،قال :بلغ عمر ر�ضي اهلل عنه �أن �سعداً ر�ضي اهلل عنه اتخذ باباً ثم قال :انقطع ال�صويت ..ويف
الق�صة انقطاع حيث �إن عباية مل ي�سمع من عمر ر�ضي اهلل عنه .وانظر« :جممع الزوائد» ( 167/8ـ  .)168و�سي�أتي ذكر
ق�صة حتريق عمر ر�ضي اهلل عنه لبيت اخلمار.
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متاثيل) ،قال :ف�أتيت عائ�شة ،فقلت� :إن هذا يخربين �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
قال ( :ال تدخل املالئكة بيتاً فيه كلب ،وال متاثيل) ،فهل �سمعت ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ذكر ذلك؟ فقالت :ال ،ولكن �س�أحدثكم ما ر�أيته فعل ،ر�أيته خرج
يف غزاته ،ف�أخذت منطاً ف�سرتته على الباب ،فلما قدم فر�أى النمط ،عرفت الكراهية
يف وجهه ،فجذبه حتى هتكه �أو قطعه ،وقال� ( :إن اهلل مل ي�أمرنا �أن نك�سو احلجارة
والطني) ،قالت :فقطعنا منه و�سادتني ،وح�شوتهما ليفاً ،فلم يعب ذلك علي(.((6
ثالث ًا :التعزير بتمليك املال (�أخذه):

هو� :أخذ مال املعزر ،ومتليكه لطرف �آخر ،وغالباً ما يكون هذا الطرف هو «بيت
املال» ،مثاله :تغرمي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملن �أخذ من الثمر املعلق قبل �أن ي�ؤيه
اجلرين (و�سي�أتي).
وقد تخرج «الغرامات»( ((6و«امل�صادرات» يف وقتنا املعا�رص على هذا النوع.
دليله :عن عبد اهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
�أنه �سئل عن الثمر املعلق ،فقال( :ما �أ�صاب (بفيه) من ذي حاجة ،غري متخذ خبن ًة
فال �شيء عليه ،ومن خرج ب�شيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ،ومن �رسق �شيئاً
منه ،بعد �أن ي�ؤويه اجلرين فبلغ ثمن املجن؛ فعليه القطع .ومن �رسق دون ذلك فعليه
غرامة مثليه والعقوبة)(.((6
املطلب الثاين :حكم التعزير ب�إتالف املال

التعزير ب�إتالف املال م�رشوع يف الإ�سالم ،وقد مر عند ذكر هذا النوع دليله من
(� ((6أخرجه م�سلم يف�« :صحيحه» ( ،)2107و�أخرج بعده عدة �أحاديث ت�ؤيد �إتالف ال�صور املحرمة ،واال�ستفادة مبا بقي
منها بعد الإتالف يف �أمر مباح.
( ((6وقد ورد لفظ( :الغرامة) يف �أكرث من حديث ،انظر على �سبيل املثال احلديث الآتي.
(� ((6أخرجه �أحمد يف« :م�سنده» ( ،)6683و�أبو داود يف�« :سننه» ( ،)1710و(( .)4390والزيادة له) ،والن�سائي يف�« :سننه» (.)4973
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«ال�سنة» ،ومن فعل ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.
ويجب �أن نعلم �أنه ثمة �صوراً �أدرجها �أهل العلم ال �أظنها تدخل يف معنى التعزير
املايل ،وهي ك�رس الأ�صنام ،وك�رس �أدوات املالهي املحرمة ،ونحوها.
فهي و�إن كانت تدخل يف املال� ،إال �أنه مال غري متقوم ،و�سبق ذكر ذلك(.((6
وقد اختلف العلماء يف حكم التعزير ب�إتالف املال ،على قولني(:((7
القول الأول :جواز �إتالف املال تعزيراً.
وقال به اجلمهور( :احلنفية ،واملالكية ،واحلنابلة( ،)((7وممن قال باجلواز الظاهرية.
ن�صو�ص القائلني باجلواز:
احلنفية:

قال عالء الدين احل�صكفي رحمه اهلل عند كالمه على ما يكون به التعزير(:بالهجوم
على بيت املف�سدين ،وبالإخراج من الدار ،وبهدمها ،وك�رس دنان اخلمر)(� ((7أ.هـ
ونقل ابن عابدين رحمه اهلل عدداً من النقول عن علمائهم يف جواز ذلك.
( ((6يقول الدكتور :عبدالعزيز بن عامر يف كتابه« :التعزير يف ال�شريعة الإ�سالمية» (�ص ( :)404وباجلملة ف�إن امل�سلمني
متفقون على �إزالة وتغيري كل ما كان من العني �أو الت�أليف املحرم ،كتفكيك �آالت اللهو ،وتغيري ال�صور امل�صورة ،ولكن النزاع
ثار يف جواز �إتالف حمل هذه الأ�شياء) �أ.هـ
(� ((7أثناء القراءة واالطالع على ما قيل يف املو�ضوع واجهتني م�شكلة �أ�س�أل اهلل �أن �أكون قد وفقت يف التغلب عليها تكمن
يف ا�ستخراج كالم �أهل العلم يف التعزير بنوعيه�( :إتالف املال ،و�أخذه) ،حيث فرق بع�ض �أهل العلم بني النوعني ،وعمم
غريهم ،وال�سيما ابن القيم ـ رحمه اهلل ـ الذي كان كالمه على العقوبات املالية جملةً ،وذكر من الأدلة ما ي�صلح للنوعني،
كل على حدة ،والذي فهمت من طريقته �أنه ال يفرق بني النوعني ،ويقول باجلواز فيهما ،ويرى �أن �أدلة التعزير املايل
عامة ت�شمل �إتالفه و�أخذه متى توفرت دواعيه .و�أح�سب �أن هذا التوجيه �أولى مما ذكره د .البوطي يف كتابه« :حما�ضرات
يف الفقه املقارن» (�ص  ،)158وتبعه د� .أبو رخية يف« :حكم التعزير ب�أخذ املال» (�ص  ،)11من وقوع اخللط عند ابن القيم
بني النوعني ،فلم مييز بينهما ،وخلط بني كالم الأئمة فيهما ،علماً ب�أن �أ�سلوب البوطي يف رده على ابن القيم ،لي�س من
طريقة القوم يف النقد .وهل ير�ضى البوطي �أن نقول عنه� :إنه خلط بني مذهب احلنفية يف التعزير ب�أخذ املال ،وجعله قو ًال
واحداً� ،إن كالمه يف« :حما�ضرات يف الفقه املقارن» (�ص  153ـ  )154ي�ؤكد هذا .وال�صحيح �أن للحنفية يف التعزير بـ�« :أخذ
املال» قولني ،كما �سي�أتي يف (�ص .)250
( ((7وقد ن�صت بع�ض كتب احلنابلة على التحرمي ،يقول ابن مفلح ـ رحمه اهلل ـ يف« :الفروع» (( :)110/6قال الأ�صحاب:
وال يجوز قطع �شيء منه ،وال جرحه ،وال �أخذ �شيء من ماله؛ فيتوجه �أن �إتالفه �أولى ،مع �أن ظاهر كالمهم :ال يجوز)
�أ.هـ .وانظر« :مطالب �أويل النهى» ( .)224/6والذي ظهر يل  -وذلك من باب اجلمع بني الأقوال يف املذهب � :-أن احلنابلة
يقولون بالتعزير يف املال ،غري املتقوم� ،أما املال املتقوم فمحل خالف ،وامل�س�ألة بحاجة �إلى حترير ،واهلل �أعلم.
(« ((7الدر املختار» (.)70/4
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ومن ذلك هدم بيت من اعتاد الف�سق يف داره ،وتخريبها(.((7
وا�ستثنوا حتريق الدار(((7؛ ولعل ذلك راجع للخوف من هالك النف�س� ،أو حتى
ال ينتقل احلريق �إلى البيت املجاور ،ولي�س له ذنب.
تنبيه:

قول احل�صكفي رحمه اهلل ( :ومل ينقل �إحراق بيته)(� ((7أ.هـ
لعله يق�صد :مل ينقل عن علمائهم �شيء يف حتريق الدار تعزيراً ،و�إال فقد روي
عن عمر ر�ضي اهلل عنه �أنه �أحرق بيت اخلمار تعزيراً( .((7واهلل �أعلم.
املالكية:

قال ابن فرحون رحمه اهلل �( :أفتى ابن القطان الأندل�سي يف املالحف الرديئة
الن�سج ب�أن حترق .و�أفتى ابن عتاب بـتقطيعها وال�صدقة بها خرقاً)(� ((7أ.هـ
وا�ستثنوا� :إهراق اللنب املغ�شو�ش ،ونحوه.
يف ذلك يقول ابن فرحون�( :سئل مالك عن اللنب املغ�شو�ش� :أيهراق؟ قال :ال،
ولكن �أرى �أن يت�صدق به �إذا كان هو الذي غ�شه .وقال يف الزعفران وامل�سك املغ�شو�ش
مثل ذلك ،و�سوا ًء كان ذلك قلي ًال �أو كثرياً .وخالفه ابن القا�سم يف الكثري؛ وقال :يباع
امل�سك والزعفران على من ال يغ�ش به ،ويت�صدق بالثمن �أدباً للغا�ش)(� ((7أ.هـ
(« ((7حا�شية ابن عابدين» (.)70/4
( ((7انظر« :الدر املختار» ( ،)70/4و«حا�شية ابن عابدين» (.)70/4
(« ((7الدر املختار» (.)70/4
( ((7ذكر هذا التنبيه ابن عابدين ـ رحمه اهلل ـ يف« :حا�شيته» ( .)70/4وهذا الأثر الذي ذكر عن عمر ر�ضي اهلل عنه؛ فقد �أخرجه
الدوالبي ب�سند �صحيح يف «الكنى والأ�سماء» ( :)1041عن �إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قال( :ر�أيت عمر ر�ضي اهلل عنه
�أحرق بيت روي�شد الثقفي حتى ك�أنه جمرة� ،أو حم�شة ،وكان جارنا يبيع اخلمر) .و�أخرجه �أبو عبيد ب�سند �صحيح يف «الأموال»
( ،)267عن ابن عمر ـ ر�ضي اهلل عنهما ـ قال( :وجد عمر ر�ضي اهلل عنه يف بيت رجل من ثقيف �شراباً ،ف�أمر به ف�أحرق ،وكان يقال
له :روي�شد ،فقال� :أنت فوي�سق) .وقوله( :ف�أمر به ف�أحرق) �أي :البيت ،كما يف الرواية ال�سابقة ،وكذا ف�سرها �أبو عبيد يف الكتاب
نف�سه �ص ( .)105وقد مر �أثر عن عمر ر�ضي اهلل عنه يف �إحراقه لبيت �سعد ر�ضي اهلل عنه  ،انظر (�ص ؟؟؟).
(« ((7تب�صرة احلكام» (.)298/2
(« ((7تب�صرة احلكام» (.)298/2
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و�سبق ذكر اخلالف بني ابن القطان وابن عتاب يف املالحف الرديئة الن�سج.
والذي خرجت به من كالم املالكية �أنهم يقولون بالتعزير ب�إتالف املال؛ ولكن
اختلفوا يف بع�ض �أنواع املال الذي ي�ستفاد منه.
فقيل :يتلف ،وقيل :ال يتلف ولكن ال ميكن منه �صاحبه ،فاملغ�شو�شات تباع ،وال
يعطى ثمنها ل�صاحبها ،والب�ضاعة الرديئة كذلك.
فاللنب امل�شوب باملاء مطلوب لل�رشب ،و�إن �أباه بع�ض النا�س ،وكذلك امل�سك
املغ�شو�ش فهناك من ير�ضاه لرخ�ص ثمنه ،فال حرج من بيعه ملن يرت�ضيه ب�رشطني:
الأول� :أن يقال ملن ي�شرتيه �إنها �سلعة مغ�شو�شة.
والثاين :الت�صدق بالثمن وال يعطى ل�صاحبه الغا�ش.
ولعل ذلك خم�صو�ص مبن يبيع ال�سلع دون بيان للنا�س ،فال يقول� :إن هذا اللنب
م�شوب باملاء ،و�إن هذا امل�سك م�شوب بغريه ،ونحو ذلك.
وال يقا�س على ذلك ال�سلعة املحرمة كـاخلمر فال ي�ستفاد منها بل تراق وتك�رس،
ولو كانت بيد ن�رصاين ا�شرتاها مل�سلم( ،((7هذا ما ظهر يل واهلل �أعلم.
احلنابلة:

ال تخلو املنكرات من �أن تكون ظاهرة� ،أو م�ستورة.
�أما الظاهرة فال خالف يف �إتالفها ،وقد نهى ال�شارع عن املنكر واملجاهرة به.
وال �إ�شكال يف هذا( ،((8ولكن املنكر امل�ستور حمل خالف عند احلنابلة ،وللإمام
�أحمد ر�ضي اهلل عنه يف ذلك روايتان:
الأولى :الإتالف .والثانية :عدم التعر�ض له.
( ((7الن�صراين ال يعتقد حرمة اخلمر فكيف تتلف عليه؟! الإتالف  -هنا  -لأنه ا�شرتاها للم�سلم بطلب منه ،فيكون
التعزير يف هذه ال�صورة الحقاً بامل�سلم ،ويلحق التعزير بالن�صراين �أي�ضاً؛ حتى ال يبيع للم�سلم حمرم �شرعي .انظر:
«املدونة» ( 271/4ـ .)272
(� ((8سبق الكالم على ذلك ،انظر (�ص ؟؟؟).
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يقول ابن هانئ رحمه اهلل �( :سئل ـ �أي الإمام �أحمد ر�ضي اهلل عنه عن الرجل
يرى الطنبور �أو الطبل مغطى� ،أيك�رسه؟
قال� :إذا كان يثبته �أنه طنبور �أو طبل ك�رسه)(� ((8أ.هـ
هذا ن�ص الرواية الأولى التي تقول بالإتالف.
�أما الرواية الثانية فذكرها كل من عبداهلل وابن هانئ رحمهما اهلل:
قال عبداهلل رحمه اهلل �( :سمعت �أبي يقول يف رجل يرى مثل الطنبور �أو العود
�أو الطبل �أو ما �أ�شبه هذا ما ي�صنع به؟ قال� :إذا كان مغطى فال ،و�إن كان مك�شوفاً
ك�رسه)(� ((8أ.هـ
وقال ابن هانئ رحمه اهلل�( :سئل �أبو عبداهلل ـ و�أنا �أ�سمع ـ عن :القوم يكون معهم
املنكر مغطى ،مثل :طنبور ،وم�سكر و�أ�شباه ذلك� ،أيك�رسه �إن ر�آه؟ قال� :إن كان
مغطى فال يك�رسه)(� ((8أ.هـ
وجه اجلمع بني الروايتني:
الظاهر� :أن الرواية بالإتالف خا�صة مبن حتقق من كون ما ر�آه منكراً.
والثانية؛ حتمل على ال�شاك ،ومل يكن متثبتاً من كونه منكراً لأنه مغطى( ،((8واهلل
�أعلم.
قال �أبو يعلى رحمه اهلل ( :و�أما املجاهرة ب�إظهار املالهي املحرمة؛ فعلى املحت�سب
ك�رسها ،وال يت�شاغل بتفا�صيلها� ،سوا ًء كان خ�شبها ي�صلح لغري املالهي(� ،((8أو ال
(« ((8امل�سائل» برواية( :ابن هانئ) ( ،)174/2رقم.)1951( :
(« ((8امل�سائل» برواية( :عبداهلل) ( 1003/3ـ  ،)1004رقم.)1369( :
(« ((8امل�سائل» برواية( :ابن هانئ) ( ،)173/2رقم .)1947( :وللمزيد من الروايات عن الإمام �أحمد ،ينظر« :الأحكام
ال�سلطانية» لأبي يعلى (�ص  ،)310و«الطرق احلكمية» (�ص  229ـ .)230
( ((8انظر :تعليق ال�شيخ زهري ال�شاوي�ش على« :امل�سائل» برواية( :ابن هانئ) ( ،)174/2رقم.)1951( :
( ((8خالفاً لل�شافعية ،و�سي�أتي قولهم.
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ي�صلح)(� ((8أ.هـ
وقال الإمام عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب رحمه اهلل ( :التعزير باملال �سائغ
�إتالفاً و�أخذاً ،وهو جار على �أ�صل �أحمد ،لأنه مل يختلف �أ�صحابه �أن العقوبات يف
املال غري من�سوخة.
وقول ال�شيخ �أبي حممد املقد�سي( :وال يجوز �أخذ ماله)( ((8وهو املعزر ف�إ�شارة
منه �إلى ما يفعله الوالة الظلمة)(� ((8أ.هـ
الظاهرية:

قال ابن حزم رحمه اهلل ( :وجائز حتريق �أ�شجار امل�رشكني ،و�أطعمتهم ،وزرعهم
ودورهم ،وهدمها)(� ((8أ.هـ
القول الثاين :التف�صيل يف التعزير ب�إتالف املال.

وكان تف�صيل �أ�صحاب هذا القول على ما ي�أتي:
يتلف من املال القدر الذي جعله حمرماً ،وي�ستفاد من الباقي؛ لأن الباقي مال
متقوم ،ويباح االنتفاع به بعد �إزالة بع�ض �أجزائه .و�إذا �أتلف كامل املال ،فهو ي�ضمن
ما فوق القدر املحرم.
فلو وجد باباً فيه نحت (�صورة) ،و�أتلف كامل الباب؛ ف�إنه ي�ضمن قيمة اخل�شب،
الذي خال من ال�صورة� ،أما اجلزء الذي فيه النحت فغري م�ضمون ،و�إن كانت ال�صور
تذهب باحلك فيكتفي به.
وقال به ال�شافعية.
(« ((8الأحكام ال�سلطانية» (�ص .)308
(« ((8املغني» (.)526/12
( ((8انظر« :الدرر ال�سنية» (.)449/7
(« ((8املحلى» ( ،)467/7م�س�ألة رقم.)924( :
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ن�صو�ص ال�شافعية:

قال الإمام ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه�( :إذا �أهراق واحد منهم ل�صاحبه خمراً� ،أو
قتل له خنزيراً� ،أو حرق له ميت ًة� ،أو خنزيراً� ،أو جلد ميتة مل يدبغ ،مل ي�ضمن له يف
�شيء من ذلك �شيئاً؛ لأن هذا حرام ،وال يجوز �أن يكون للحرام ثمن.
ولو كانت اخلمر يف زق فخرقه� ،أو جرة فك�رسها؛ �ضمن ما نق�ص اجلر �أو الزق،
ومل ي�ضمن ثمن اخلمر؛ لأنه يحل ملك الزق واجلرة� ،إال �أن يكون الزق من ميتة مل
يدبغ� ،أو جلد خنزير دبغ �أو مل يدبغ فال يكون له ثمن.
ولو ك�رس له �صليباً من ذهب مل يكن عليه �شيء ،ولو ك�رس له من عود وكان العود
�إذا فرق ،مل يكن �صليباً ،ي�صلح لغري ال�صليب؛ فعليه ما نق�ص الك�رس العود.
وكذلك لو ك�رس له متثا ًال من ذهب �أو خ�شب يعبده؛ مل يكن عليه يف الذهب
�شيء ،ومل يكن عليه ـ �أي�ضاً ـ يف اخل�شب �شيء� ،إال �أن يكون اخل�شب مو�صو ًال ،ف�إذا
فرق �صلح لغري متثال؛ فيكون عليه ما نق�ص ك�رس اخل�شب ال ما نق�ص قيمة ال�صنم.
ولو ك�رس له طنبوراً �أو مزماراً �أو كرباً( ،((9ف�إن كان يف هذا �شيء ي�صلح
لغري املالهي؛ فعليه ما نق�ص الك�رس ،و�إن مل يكن ي�صلح �إال للمالهي؛ فال �شيء
عليه� ((9()...أ.هـ
وقال النووي رحمه اهلل �( :آالت املالهي كالرببط( ،((9والطنبور ،وغريهما ،وكذا
ال�صنم وال�صليب ،ال يجب يف �إبطالها �شيء؛ لأنها حمرمة اال�ستعمال ،وال حرمة
لتلك ال�صنعة .ويف احلد امل�رشوع يف �إبطالها وجهان.
( ((9الكرب :الطبل ذو الوجه الواحد ،واجلمع :كبار ،و�أكبار .انظر« :املعجم الو�سيط» ( ،)773/2مادة( :كرب).
(« ((9الأم» (( )508/5ط .دار الوفاء).
( ((9الرببط :العود (من �آالت املو�سيقى) ،واجلمع :برابط .انظر« :املعجم الو�سيط» (.)46/1
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�أحدهما :تك�رس وتر�ض�ض( ((9حتى تنتهي �إلى حد ال ميكن اتخاذ �آلة حمرمة منها،
ال الأولى وال غريها.
و�أ�صحهما( :((9ال تك�رس الك�رس الفاح�ش لكن تف�صل.
ويف حد التف�صيل وجهان� ،أحدهما :قدر ال ي�صلح معه لال�ستعمال املحرم.
والثاين� :أن يف�صل �إلى حد حتى لو فر�ض اتخاذ �آلة حمرمة من مف�صلها ،لنال
ال�صانع التعب الذي يناله يف ابتداء االتخاذ.
وهذا �أقرب �إلى كالم ال�شافعي ر�ضي اهلل عنه وجماهري الأ�صحاب.
قال الغزايل يف «الب�سيط»� :أجمعوا( ((9على �أنه ال يجوز �إحراقها؛ لأن ر�ضا�ضها
متمول)(� ((9أ.هـ
وقال املاوردي رحمه اهلل �( :أما املجاهرة ب�إظهار املالهي املحرمة فعلى املحت�سب
�أن يف�صلها حتى ت�صري خ�شباً لتزول عن حكم املالهي ،وي�ؤدب على املجاهرة بها،
وال يك�رسها� ،إن كان خ�شبها ي�صلح لغري املالهي)(� ((9أ.هـ
الأدلة ،واملناق�شة ،والرتجيح
�أو ًال� :أدلة القول الأول:

ا�ستدل �أ�صحاب القول الأول بـ�أدلة من« :الكتاب» و«ال�سنة» و«�إجماع ال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم» و«القيا�س»:
( ((9ر�ض ال�شيء :دقه جري�شاً �أو ك�سره؛ فهو مر�ضو�ض ،ور�ضي�ض .ور�ضا�ض ال�شيء :دقاقه وفتاته ،انظر« :املعجم
الو�سيط» ( ،)350/1مادة( :ر�ض�ض).
(� ((9أي� :أ�صح الوجهني ،وقد ذكر الأول واكتفى به.
( ((9املراد بالإجماع هنا هو� :إجماع علماء ال�شافعية.
(« ((9رو�ضة الطالبني» (باخت�صار) ( 106/4ـ .)107
(« ((9الأحكام ال�سلطانية» (�ص  ،)313وانظر« :فتح الباري» (.)146/5
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(�أ)� :أدلة :القر�آن الكرمي:

 -1قال تعالى:

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﭼ (التوبة).

وجه اال�ستدالل من الآية:

�إن املنافقني ملا بنوا م�سجد ال�رضار مل يقرهم عليه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ف�أمر
بهدمه و�إحراقه( ،((9ولو كان التعزير ب�إتالف املال ممنوعاً �رشعاً ملا هدم النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم م�سجدهم( ،((9ويقا�س على ذلك حتريق �أماكن املع�صية و�إتالفها.
قال ابن القيم ـ رحمه اهلل ـ يف معر�ض ذكره للفوائد امل�ستنبطة من غزوة تبوك:
(ومنها :حتريق �أمكنة املع�صية التي يع�صى اهلل ور�سوله فيها وهدمها ،كما حرق
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم «م�سجد ال�رضار» و�أمر بهدمه ،وهو م�سجد ي�صلى
فيه ،ويذكر ا�سم اهلل فيه؛ ملا كان بنا�ؤه �رضاراً وتفريقاً بني امل�ؤمنني ،وم�أ ًوى للمنافقني،
وكل مكان هذا �ش�أنه فواجب على الإمام تعطيله �إما بهدم وحتريق ،و�إما بتغيري
�صورته و�إخراجه عما و�ضع له.
و�إذا كان هذا �ش�أن «م�سجد ال�رضار» فم�شاهد ال�رشك ،التي تدعو �سدنتها �إلى
( ((9ق�صة هدم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مل�سجد ال�ضرار ذكرها ابن ه�شام يف« :ال�سرية» ( 185/4ـ ( )186بدون �سند)،
وجاء فيها :فدعا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مالك بن الدخ�شم ومعن بن عدي و�أخاه عا�صم ،فقال ( :انطلقا �إلى هذا
امل�سجد الظامل �أهله فاهدماه وحرقاه)) .ويف اخلرب� :أنهم حرقوا امل�سجد وفيه �أهله .وذكرها ـ �أي�ضاً ـ ال�سيوطي يف« :الدر
املنثور» ( 285/4ـ  ،)286وعزا تخريجها �إلى ابن �إ�سحاق وابن مردويه عن كل من ابن عبا�س و�أبي رهم الغفاري ر�ضي اهلل
عنه .وذكر ابن كثري �إ�سناد ابن �إ�سحاق ،فقال يف« :تف�سريه» (( :)389/2قال حممد بن �إ�سحاق بن ي�سار :عن الزهري ويزيد
بن رومان وعبداهلل بن �أبي بكر وعا�صم بن عمرو بن قتادة وغريهم ،قالوا .)...وذكر الق�صة ،و�سي�أتي الكالم على �إ�سناده.
( ((9انظر« :احل�سبة يف الإ�سالم» (�ص  ،)47و«الطرق احلكمية» (�ص .)225
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اتخاذ من فيها �أنداداً من دون اهلل �أحق بالهدم و�أوجب ،وكذلك حمال املعا�صي
والف�سوق ،كاحلانات ،وبيوت اخلمارين ،و�أرباب املنكرات)(� ((10أ.هـ
ويف الآية :رد على ال�شافعية حيث قالوا بعدم �إتالف كامل املال ،ويقال لهم:
مل ي�أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�إزالة �أثر امل�سجد من هذا البناء لي�ستفيد من
املبنى ،بل هدمه وحرقه بكامله ،علماً ب�أنه يحتوي على ما له فائدة كـ�سعف النخل
واخل�شب واحل�صري...
علماً ب�أن كالم ابن القيم ال�سابق ،فيه �إ�شارة �إلى مذهب ال�شافعية؛ حيث قال:
(واجب على الإمام تعطيله �إما بهدم وحتريق ،و�إما بتغيري �صورته و�إخراجه عما
و�ضع له) .واهلل �أعلم.
و�أجيب عن هذا الدليل بـ� :أن خرب ـ هدم «م�سجد ال�رضار» وحتريقه ـ مل يثبت
�سنداً ،فال معول عليه.
قال املحدث الألباين رحمه اهلل عن هذا اخلرب( :م�شهور يف «كتب ال�سرية» وما
�أرى �إ�سناده ي�صح)(� ((10أ.هـ
ومل يذكر للخرب علة �سوى (الإر�سال) ،وهي كافية ل�سقوط االحتجاج به ،واهلل �أعلم.
 2ـ وقال تعالى على ل�سان ر�سوله مو�سى�صلى اهلل عليه و�سلم خماطباً ال�سامري:
ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﭼ (طه).
وجه اال�ستدالل من الآية:

وجه اال�ستدالل من هذه الآية وا�ضح كالذي قبله(.((10
(« ((10زاد املعاد» (.)500/3
(« ((10الإرواء» ( ،)370/5حديث رقم .)1531( :والذي يفهم من كالم �شيخ الإ�سالم يف «احل�سبة يف الإ�سالم» (�ص  47ـ
� ،)48أنه ي�صحح هذا اخلرب ،واهلل �أعلم.
( ((10انظر« :احل�سبة يف الإ�سالم» (�ص  ،)47و«الطرق احلكمية» (�ص  ،226و.)230
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وقد يعرت�ض عليه بـ:
�أنه �رشع من قبلنا ،ويف االحتجاج ب�رشع من قبلنا خالف م�شهور لي�س هذا مكانه.
ويجاب عن هذا االعرتا�ض:
ب�أن اال�ستدالل بهذا الن�ص ال �إ�شكال فيه ،لثالثة �أوجه:
الوجه الأول :جاء ال�سياق ـ هنا ـ دون الإنكار ملا فعله مو�سى �صلى اهلل عليه و�سلم.
الوجه الثاين :مل يرد يف �رشعنا ما ين�سخ هذا احلكم(.((10
الوجه الثالث :جاء يف �رشعنا من الأخبار يف التعزير ما ي�ؤيده -كما �سبق
و�سي�أتي ،-واهلل �أعلم.
 3ـ وقال تعالى على ل�سان ر�سوله �إبراهيم �صلى اهلل عليه و�سلم :ﭽ ﯹ

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙﭼ (الأنبياء).

وجه اال�ستدالل من الآية:

يقال على اال�ستدالل بهذا الدليل ما قيل يف الذي �سبقه(.((10
ويرد على هذا الدليل ما �أورد من االعرتا�ض على الدليل ال�سابق ،ويجاب عنه مبا
�أجيب عن ال�سابق.
 4ـ وقال تعالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬﭼ (احل�رش).
وجه اال�ستدالل من الآية:

جاء يف �سبب نزول هذه الآية �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حرق نخل «بني
( ((10انظر« :التعزير باحلب�س واملال» (�ص .)101
( ((10انظر« :الطرق احلكمية» (�ص .)230
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الن�ضري» وقطع؛ فنزلت هذه الآية(.((10
ويف حتريق النخل وتقطيعه �إتالف للمال؛ فدل ذلك على جواز �إتالف املال،
وهذا الإتالف م�رشوط بوجود امل�صلحة منه(.((10
ويف ذلك يقول ابن العربي رحمه اهلل �( :إتالف بع�ض املال ل�صالح باقيه م�صلحة
جائزة �رشعاً ،مق�صودة عق ًال)(� ((10أ.هـ
(ب)� :أدلةال�سنة:

قد ورد الأمر ب�إتالف املال يف �أكرث من دليل ،وعلى �سبيل املثال:
 1ـ �سبق ذكر حتريق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لنخيل «بني الن�ضري» عند الكالم
على الدليل الرابع من «القر�آن الكرمي».
 2ـ عن �أبي طلحة ر�ضي اهلل عنه قال :يا نبي اهلل �إين ا�شرتيت خمراً لأيتام يف
حجري ،قال� ( :أهرق اخلمر ،واك�رس الدنان)(.((10
وجه اال�ستدالل من احلديث:

الأمر بك�رس دنان اخلمر و�شق ظروفها وردت به «ال�سنة» يف �أكرث من حديث(،((10
فدل ذلك على جواز �إتالف املال(.((11
علماً ب�أنه يوجد حل �إيجابي �آخر للخمر ،وهو تركها حتى تتخلل بنف�سها وت�صري
خال ي�ستفاد منه ،ويف ذلك حفظ للمال ،ومع ذلك مل ي�أمرهم النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم بذلك ،بل نهاهم عن االحتفاظ بها حتى ت�صري خ ًال ،مع علمه �صلى اهلل عليه
(� ((10أخرجه البخاري يف «�صحيحه» ( ،)4602وم�سلم يف «�صحيحه» (.)1746
( ((10وانظر« :املحلى» ( 467/7ـ .)468
(�« ((10أحكام القر�آن» (.)1768/4
(� ((10سبق تخريجه (�ص ؟؟؟).
( ((10انظر�« :صحيح البخاري» ( ،)876/2و«م�سند الإمام �أحمد» ( ،5390و.)6165
( ((11انظر« :احل�سبة يف الإ�سالم» (�ص  ،)47و«الطرق احلكمية» (�ص  15و.)225
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و�سلم ب�سالمة نياتهم ،و�أنهم �صادقون يف ذلك ،ولن يتجر�أ �صحابته ر�ضي اهلل عنهم
على �رشبها وا�ستخدامها قبل التخلل ،ولكن �أمرهم ب�شق ظروفها و�إهراقها �سداً
للذريعة.
 3ـ عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :والذي
نف�سي بيده ،لقد هممت �أن �آمر بحطب فيحطب ،ثم �آمر بال�صالة في�ؤذن لها ،ثم �آمر
رج ًال في�ؤم النا�س ،ثم �أخالف �إلى رجال ،ف�أحرق( ((11عليهم بيوتهم)( ((11احلديث.
وجه اال�ستدالل من احلديث:

هذا من �أدلة القائلني بوجوب �صالة اجلماعة ،وحيث �إن تركها مع�صية مل يرد
فيها حد ،فكان عقوبة تارك �صالة اجلماعة تعزيراً ،والعقوبة الواردة يف هذا احلديث
«حتريق بيوت املتخلفني» ،وهذه عقوبة ب�إتالف املال(.((11
يقول الإمام املازري رحمه اهلل ( :ي�ؤخذ من حديث «حتريق البيوت» �إثبات
العقوبة يف املال)(� ((11أ.هـ
وقال الإمام ال�شوكاين رحمه اهلل ( :فيه ـ �أي احلديث ـ جواز العقوبة ب�إتالف
املال)(� ((11أ.هـ
واعرت�ض عليه من عدة �أوجه:
الوجه الأول� :إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم هم باحلرق ،ولكنه مل يفعل ،وهذه
حجة عليكم ال لكم ،ولو كان الإتالف باملال م�رشوعاً ،حلرق بيوتهم (تعزيراً)
لتخلفهم عن ال�صالة ،وملا عفا عنهم.
( ((11ونالحظ ـ هنا ـ ورود كلمة ( :ف�أحرق) .م�شددة ،وهذه مبالغة يف التحريق ،انظر« :نيل الأوطار» (.)3/4
(� ((11أخرجه البخاري يف «�صحيحه» (( ،)618واللفظ له) ،وم�سلم يف «�صحيحه» (.)651
( ((11انظر« :املعلم» ( ،)292/1و«�إكمال املعلم» ( ،)623/2و«املنهاج» ( 159/5ـ  ،)160و«الطرق احلكمية» (�ص ،)14و«نيل
الأوطار» (.)3/4
(« ((11املعلم» (.)292/1
(« ((11نيل الأوطار» (.)3/4
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الوجه الثاين� :أن الت�رشيع ي�ؤخذ من �أقوال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أفعاله
وتقريراته ،و(الهم) لي�س منها.
الوجه الثالث :هذا احلديث لو �سلم به ف�إن معناه املبالغة يف الزجر ،وحقيقته
(التحريق بالنار) غري مرادة ،وانعقد الإجماع على منع تعذيب امل�سلمني بالنار ،وقد
قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ( :ال يعذب بالنار �إال رب النار)(.((11
ويجاب عن هذا االعرتا�ضات ،ميا ي�أتي:
اجلواب على الوجه الأول:
�إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم هم (�أي :عزم) ،ويت�أكد ذلك بالق�سم ( :والذي
نف�سي بيده ،لقد هممت) احلديث ،والالم يف ( :لقد) جواب للق�سم.
ثم �إن الرتك ال يدل على عدم الوجوب.
ويحتمل �أنه ترك التحريق بالنار لعدة �أمور منها:
�أن يكونوا قد انزجروا بهذا الوعيد� ،أو خاف �صلى اهلل عليه و�سلم هالك من يف
البيوت ممن ال �ش�أن لهم يف احلكم؛ كـ :الن�ساء ،وغري املكلفني من الذكور ،ومن لهم
�أعذار ،ف�إن اجلماعة ال جتب عليهم اتفاقاً.
�أو يكون �صلى اهلل عليه و�سلم قد عفا عنهم ،ولي�س بغريب عليه �صلى اهلل عليه
و�ســلم يقول احلق تعالى :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ (�آل عمران).
اجلواب على الوجه الثاين:
�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (هم) ،وال يهم �صلى اهلل عليه و�سلم �إال مبا يجوز
(� ((11أخرجه �أبو داود يف�« :سننه» (.)2673
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له فعله ،وكيف يهم ر�سول من رب العاملني ب�شيء غري جائز؟!
اجلواب على الوجه الثالث:
�إن �صدور هذا احلكم من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ال يخلو من �أمرين:
الأمر الأول� :أن يكون هذا احلكم قبل ن�سخ �إباحة التعذيب بالنار ،وقد كانت
مباحة ثم حرمت.
الأمر الثاين� :أن يكون هذا احلكم بعد الن�سخ فيكون خم�ص�صاً له ،فيجوز تعزير
تارك ال�صالة بتحريق ماله(.((11
 4ـ عن �سلمة بن الأكوع ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ر�أى نرياناً
توقد يوم خيرب ،قال ( :على ما توقد هذه النريان؟) ،قالوا :على احلمر الإن�سية،
قال ( :اك�رسوها ،و�أهرقوها) .قالوا� :أال نهريقها ،ونغ�سلها؟ قال ( :اغ�سلوا)(.((11
وجه اال�ستدالل من احلديث:

�إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أمر بك�رس القدور التي طبخت فيها هذه اللحوم،
وهذه عقوبة ب�إتالف املال(.((11
واعرت�ض عليه بـ:
ب�أن هذا احلكم ـ العقوبة ب�إتالف املال ـ الذي ورد يف هذا احلديث ن�سخ باحلديث
نف�سه ،فال حجة فيه(.((12
و�أجيب عنه:
ب�أن احلكم مل ين�سخ مطلقاً ،بل يقال �إن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم نهاهم عن
( ((11انظر هذه االعرتا�ضات واجلواب عنها يف «�إكمال املعلم» ( ،)623/2و«املنهاج» ( 159/5ـ  ،)160و«�إحكام الأحكام»
( 165/1ـ  ،)167و«نيل الأوطار» ( 3/4ـ  ،)4و�أ�صل الكالم على هذه امل�س�ألة يف حكم وجوب �صالة اجلماعة.
(� ((11أخرجه البخاري يف «�صحيحه» (( ،)2345واللفظ له) ،وم�سلم يف «�صحيحه» (.)1802
( ((11انظر« :احل�سبة يف الإ�سالم» (�ص  ،)47و«الطرق احلكمية» (�ص  15و.)225
( ((12انظر« :الطرق احلكمية» (�ص  15و ،)225و«التعزير باحلب�س» (�ص .)102
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�شيء وعاقبهم على فعله ،فلما ر�أى منهم ال�سمع والطاعة و�رسعة الإذعان لأمره
ونهيه عفا عنهم ،ور�ضي باكتفائهم ر�ضي اهلل عنهم ب�إراقة ما يف القدور وغ�سلها(.((12
ويرى ابن القيم ـ تبعاً ل�شيخه ابن تيمية رحمهما اهلل ـ:
�إن �إذن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لهم ر�ضي اهلل عنهم بغ�سل القدور واالكتفاء
بذلك يدل على جواز الأمرين (الك�رس ،والغ�سل)؛ لأن العقوبة مل تكن واجبة
بالك�رس(.((12
ولعلي �أكتفي بهذا القدر من الن�صو�ص ال�رشعية من «الكتاب» و«ال�سنة»،
فاملطلوب ـ هنا ـ متثيل لال�ستدالل ،ال ح�رص له ،وحمل الثاين «البحوث العلمية»
املو�سعة ،واهلل املوفق.
(ج)� :إجماع ال�صحابة:

مر معنا حتريق عمر ر�ضي اهلل عنه لق�رص �سعد بن �أبي وقا�ص ر�ضي اهلل عنه عندما
احتجب عن النا�س(.((12
وقد ذكر �أهل العلم عدة وقائع من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم يف التعزير ب�إتالف
املال؛ عن كل من عمر بن اخلطاب ،وعثمان بن عفان ،وعلي بن �أبي طالب ر�ضي
اهلل عنهم(.((12
قال �شيخ الإ�سالم ـ رحمه اهلل ـ بعد ذكره لهذه الوقائع( :هذه الق�ضايا كلها
( ((12انظر« :فتح الباري» (.)146/5
( ((12انظر« :احل�سبة يف الإ�سالم» (�ص  ،)47و«الطرق احلكمية» (�ص ،)225وقد كان �صرح ابن القيم (�ص  ،)15من املرجع
نف�سه� ،أن احلكم بالك�سر ن�سخ عندما �أمرهم �صلى اهلل عليه و�سلم بالغ�سل.
( ((12انظر (�ص ؟؟؟).
( ((12انظر« :امل�صنف» لعبد الرزاق ( 229/9ـ  ،)230و«احل�سبة يف الإ�سالم» (�ص  47ـ  ،)48و«الطرق احلكمية» (�ص  16ـ
 ،18و ،226و.)237
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�صحيحة معروفة عند �أهل العلم بذلك ،ونظائر هذا متعددة)(� ((12أ.هـ
وملا كانت هذه الوقائع قد ا�شتهرت بني ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم دون نكري بينهم؛
دل ذاك على ح�صول �إجماعهم على جواز التعزير ب�إتالف املال( ،((12واهلل �أعلم.
(د) :القيا�س:

�أمر ال�شارع ب�إتالف الع�ضو الذي الب�س بع�ض املعا�صي كـقطع يد ال�سارق،
و�إتالف اجل�سم (بالرجم) للزاين املح�صن ،...فكان �إتالف املال الذي الب�س
املع�صية كـتحريق البيت ،وك�رس الأواين ،و�إراقة اللنب الفا�سد ...من باب �أولى(،((12
واهلل �أعلم.
ثاني ًا� :أدلة القول الثاين:

تدور �أدلة القائلني مبنع التعزير ب�إتالف املال ،على �أمرين:
الأمر الأول :ت�ضعيف اال�ستدالل ب�أدلة القول الأول.
الأمر الثاين :االعتماد على الإجماع على حترمي احلرق بالنار يف املتخلف عن
ال�صالة.
مناق�شة �أدلة ال�شافعية:

الرد على الأمر الأول:
تكلم ال�شافعية على بع�ض �أدلة اجلمهور من ثالثة �أوجه:
الوجه الأول� :ضعف �سند بع�ضها ،ومنها :حرق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
لـ«م�سجد ال�رضار».
الوجه الثاين :القول ب�أن م�رشوعية التعزير ب�إتالف املال من�سوخة؛ كما يف حديث
(« ((12احل�سبة يف الإ�سالم» (�ص .)48
(« ((12التعزير باحلب�س» (�ص .)109
(« ((12التعزير باحلب�س» (�ص .)110
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«حلوم احلمر الأهلية» يف «غزوة خيرب»(.((12
الوجه الثالث :بع�ض �أدلة «الكتاب» �رشع ملن قبلنا.
اجلواب على الوجه الأول:
�إن �سلمنا ب�ضعف حديث «م�سجد ال�رضار» فال ن�سلم ب�ضعف باقي الأدلة ،وقد
�سبق �أن منها �أدلة من «الكتاب» ،و�أخرى من «ال�سنة ال�صحيحة» ،و�أدلة «ال�سنة»
�رصيحة يف الباب ،وال �سيما عزم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على حتريق بيوت
املتخلفني عن ال�صالة ،والأمر بك�رس دنان اخلمر و�شق ظروفها ،وغريها.
اجلواب على الوجه الثاين:
�إن �سلمنا لكم بن�سخ حديث «احلمر الأن�سية» ،فال ن�سلم لكم بن�سخ عزم النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم على حتريق بيوت املتخلفني عن ال�صالة ،والأمر بك�رس دنان
اخلمر و�شق ظروفها ،وغريها.
ومما يدل على �أن العقوبة ب�إتالف املال مل تن�سخ ،وال�سيما التحريق بالنار :فعل
ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم بعد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
و�سبقت الإ�شارة �إلى ذلك.
ودعوى ن�سخ العقوبة باملال عامة ،حيث �شملت التعزير بـ«�إتالف املال»،
والتعزير بـ«�أخذ املال».
وعند الكالم على النوع الثاين يف املطلب الثالث (الآتي)� ،سيكون مناق�شة هذه
الدعوى ب�أو�سع مما هنا.
اجلواب على الوجه الثالث:
�سبق ذكر هذا الوجه على �شكل اعرتا�ض من ال�شافعية على اجلمهور يف
(� ((12سبق ذكر ذلك عند االعرتا�ضات املوجهة لأدلة اجلمهور ،فلرتاجع.
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اال�ستدالل ببع�ض الأدلة من «الكتاب» كق�صة� ،إبراهيم �صلى اهلل عليه و�سلم عندما
حطم الأ�صنام ،ومو�سى �صلى اهلل عليه و�سلم عندما حرق «العجل» .وذكرت هناك
الإجابة على هذا االعرتا�ض.
و�أ�ضيف هنا� :إن �رشعنا جاء مبثل هذا ،والن�صو�ص التي ذكرت يف �أدلة اجلمهور،
مثل :عزم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على حتريق بيوت املتخلفني عن ال�صالة،
والأمر بك�رس دنان اخلمر و�شق ظروفها ،وغريها ،تدل على جواز التعزير ب�إتالف
املال يف �رشعنا ،واهلل �أعلم.
ثالث ًا :الرتجيح:

مما �سبق؛ يتبني قوة ووجاهة القول الأول القائل بجواز التعزير ب�إتالف املال ،وممن
ذهب �إلى هذا القول من الأئمة املحققني� :شيخ الإ�سالم ابن تيمية( ((12وتلميذه ابن
القيم( ((13والإمام ال�شوكاين( ((13رحمهم اهلل.
تعليل الرتجيح:

ذهبت �إلى ترجيح القول الأول لعدة �أمور:
الأمر الأول� :شمول �أدلة القول الأول؛ حيث �أخذت من «الكتاب» و«ال�سنة»
و«�إجماع ال�صحابة» و«القيا�س».
الأمر الثاين :ثبوت التعزير ب�إتالف املال عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من قوله
وفعله.
الأمر الثالث :اتباع ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم لنبيهم �صلى اهلل عليه و�سلم من
بعده يف �إم�ضاء التعزير ب�إتالف املال ،دون نكري بينهم.
(« ((12احل�سبة يف الإ�سالم» (�ص  ،)47وما بعدها ،وانظر« :الأخبار العلمية» (�ص .)240
(« ((13الطرق احلكمية» (�ص  ،)224وما بعدها.
(« ((13نيل الأوطار» (.)3/4
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�أما �أدلة القول الثاين ،فمردودة من وجهني:
الوجه الأول� :أدلتهم عبارة عن اعرتا�ضات �ضعيفة على �أدلة اجلمهور ،وقد
�أجيب عن �أكرثها.
الوجه الثاين :يف اعرتا�ضهم على بع�ض الأدلة قوة ووجاهة ،ولكن التعزير
بـ«�إتالف املال» ثابت بغريها.
ولئن �سلمنا بهذه االعرتا�ضات فال ن�سلم بباقي االعرتا�ضات على الأدلة الأخرى،
واهلل �أعلم.
تنبيه:

�سبق عند بيان «مذهب ال�شافعية» �أنهم و�إن كانوا ال يقولون بـ «التعزير ب�إتالف
املال»� ،إال �أن هذا القول عندهم لي�س على �إطالقه ،فقد �أجازوا �إتالف اجلزء
املحرم من املال� ،أما باقي املال الذي ميكن االنتفاع به فال يقولون ب�إتالفه(.((13
وعلى هذا فيكون اخلالف معهم حول املال الذي ميكن االنتفاع به هل يتلف �أو
ال؟ على ما �سبق من اخلالف ،واهلل �أعلم.
املطلب الثالث :حكم التعزير ب�أخذ املال
حترير الأقوال يف التعزير ب�أخذ املال:

اختلف �أهل العلم يف حكم التعزير ب�أخذ املال على ثالثة �أقوال ،وت�ؤول �إلى قولني:
( ((13علماً ب�أن ما ثبت عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أ�صحابه ر�ضي اهلل عنهم ور�سل اهلل جل جالله من قبلهم� :إبراهيم
ومو�سى  -عليهما ال�سالم  -دال على �أنهم �أتلفوا املال بالكلية .فكان ب�إمكان مو�سى �صلى اهلل عليه و�سلم �صهر «العجل»،
واالنتفاع بالذهب امل�صهور كنقود ،وال يوجد �أعز من الذهب .وكذلك النبي �صلى اهلل عليه و�سلم كان ميكنه القول بغ�سل
القدور ،التي طبخت فيها «حلوم احلمر الأن�سية» ،واالنتفاع بها ،قبل �أن يقول بك�سرها .وكان ميكنه �صلى اهلل عليه و�سلم
القول ب�إخراج املتخلفني عن ال�صالة ،من بيوتهم ،وي�صادرها وينتفع بها ،وذلك �أولى من �إحراقها و�إتالفها بالكلية .فلما
حدث كل هذا؛ ت�أكد القول ب�إتالف املال بالكلية� ،إذا ر�أى الإمام م�صلحة يف ذلك ،دون التفريق فيما ينتفع به� ،أو ال .واهلل
�أعلم .وانظر« :التعزير باحلب�س» (�ص.)112
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القول الأول :جواز التعزير ب�أخذ املال.
القول الثاين :منع التعزير ب�أخذ املال.
القول الثالث� :إن التعزير ب�أخذ املال كان م�رشوعاً يف �أول الأمر ثم ن�سخ.
وحيث �إن القول الثالث ميكن �أن يندرج �ضمن القول الثاين لأن م�آله �إليه،
ف�سيكون الكالم ـ �إن �شاء اهلل ـ من�صباً على القولني الأول والثاين ،و�سيكون الكالم
على القول الثالث عر�ضاً ونقداً تبعاً للقول الثاين.
ف�أقول وباهلل التوفيق:
القول الأول :جواز التعزير ب�أخذ املال

وهو قول� :أبي يو�سف من احلنفية( ،((13وقول عند املالكية( ،((13وال�شافعي يف
القدمي(.((13
و�أيد هذا القول ون�رصه �شيخ الإ�سالم( ((13وتلميذه ابن القيم( ((13من احلنابلة
املجتهدين.
( ((13انظر�« :شرح فتح القدير» ( ،)345/5و«البحر الرائق» ( ،)44/5و«حا�شية ابن عابدين»  ،66/4و«معني احلكام» (�ص
 ،)190و«الفتاوى الهندية» (.)167/2
(تنبيه) :ظهر يل من خالل بع�ض كتب« :احلنفية»� :أن غري �أبي يو�سف يرى التعزير بـ�« :أخذ املال» ،ولكنهم مل ين�صوا
على غريه ،بل �أطلقوا عبارات تفيد ذلك ،مع تنبيههم �أن املعتمد يف املذهب هو القول بعدم اجلواز ،و�سي�أتي ،واهلل �أعلم.
انظر�« :شرح فتح القدير» ( ،)345/5و«البحر الرائق» ( ،)44/5و«حا�شية ابن عابدين» (.)66/4
ويف هذا رد على من يقول� :إن احلنفية يرون عدم التعزير بـ�« :أخذ املال» ،ولو قال :جمهورهم �أو املذهب عندهم ،لكان �أولى.
و�سي�أتي ـ بعد قليل ـ نقل ن�صو�ص عن بع�ض �أئمتهم تفيد ذلك.
ومن �أ�صرحها قول ابن الهمام( :يجوز تعزيره بـ «�أخذ املال» مبني على اختيار من قال بذلك ،من امل�شايخ ،كقول �أبي
يو�سف) �أ.هـ.
( ((13انظر« :االعت�صام» ( ،)124/2و«تب�صرة احلكام» ( 297/2ـ .)298
( ((13انظر« :املهذب» ( ،)148/1و«املجموع» ( ،)308/5وحكى النووي �أن لل�شافعية يف امل�س�ألة طريقان� :ست�أتي بعد قليل.
( ((13انظر« :احل�سبة يف الإ�سالم» (�ص  )47وما بعدها.
( ((13انظر« :الطرق احلكمية» (�ص  ،)224وما بعدها ،و«زاد املعاد» ( 49/5ـ  ،)50و«�إعالم املوقعني» (.)98/2
والبن القيم يف�« :إعالم املوقعني» ( )98/2تق�سيم للتعزير املايل �إلى نوعني:
ـ نوع م�ضبوط :وهو ما يقابل ال�شيء املتلف؛ ك�إتالف ال�صيد يف الإحرام ،وكعقوبة القاتل ملورثه بحرمانه املرياث.
ـ نوع غري م�ضبوط� :أي غري مقدر ،وهو مرتوك لالجتهاد بح�سب امل�صلحة.
وهذا النوع الثاين :هو الذي جرى فيه اختالف الفقهاء :هل حكمه من�سوخ� ،أو ثابت؟
و�صوب� :أن حكمه يختلف باختالف امل�صالح� ،إذ ال دليل على الن�سخ ،وقد فعله اخللفاء الرا�شدون ،ومن بعدهم من الأئمة.
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معنى التعزير ب�أخذ املال عند من يقول به:
 1ـ �شيخ الإ�سالم وابن القيم رحمهما اهلل:

معنى حمدداً
مل �أر من خالل تتبعي لكالم هذين ال�شيخني العاملني ومن وافقهما ً
للتعزير بـ«�أخذ املال» من جهة م�آل املال امل�أخوذ ،بل يرون �أن احلاكم له ذلك متى ما
توفرت الدواعي ،ولكن ما م�صري هذا املال امل�أخوذ؟
الذي يظهر �أن ملكيته تنزع من �صاحبه ،وت�صري حتت يد احلاكم ،ف�إن �شاء
جعله يف «بيت املال»� ،أو ي�سلمه للمجني عليه �إن ر�أى ا�ستحقاقه له� ،أو ي�رصف يف
م�صالح امل�سلمني.
 2ـ القا�ضي �أبو يو�سف رحمه اهلل:

�إن القا�ضي �أبا يو�سف رحمه اهلل من �أ�صحاب �أبي حنيفة ،ومن �أقربهم �إليه ،وقد
كان يتمتع باالجتهاد املبني على احلجة والدليل ،دون التع�صب للرجال ،فخالف
�إمامه يف م�سائل.
ومن امل�سائل التي خالف فيها �أبو يو�سف �صاحبه و�شيخه التعزير ب�أخذ املال؛
حيث �أجاز للحاكم �أن ي�أخذ من مال العا�صي تعزيراً ،ولكنه مل يطلق الأمر للحاكم
يف �أخذ الأموال تعزيراً ،بل كان له توجيه وتقييد لهذا القول ،فهو يرى �أن �إباحة
�أخذ احلاكم للمال تعزيراً تعني �أن مي�سك احلاكم �شيئاً من مال اجلاين مدة حتى
ينزجر ،ثم يعيدها �إليه.
يقول ابن جنيم رحمه اهلل �( :أفاد يف« :البزازية» �أن معنى «التعزير ب�أخذ املال»
على القول به:
�إم�ساك �شيء من ماله عنه مد ًة لينزجر ثم يعيده احلاكم �إليه ،ال �أن ي�أخذه احلاكم
لنف�سه �أو لبيت املال كما يتوهمه الظلمة� ،إذ ال يجوز لأحد من امل�سلمني �أخذ مال
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�أحد بغري �سبب �رشعي.
ويف «املجتبى» مل يذكر كيفية الأخذ ،و�أرى �أن ي�أخذها فيم�سكها ،ف�إن �أي�س من
توبته ي�رصفها �إلى ما يرى)(� ((13أ.هـ
وقال قا�سم القونوي يف«التاتارخانية»:التعزير ب�أخذ املال �إن ر�أى القا�ضي
والوايل جاز ،ويف جملة ذلك :الرجل الذي ال يح�رض اجلماعة يجوز تعزيره ب�أخذ
املال ،كذا يف« :التقرير»(� ((13أ.هـ
حمل االتفاق واالختالف بني الر�أيني:

يتفق القائلون بـ«التعزير ب�أخذ املال» على نزع ملكية املال عند متادي اجلاين
وعدم رجوعه �إلى احلق ،وح�صول القنوط والي�أ�س من توبته� ،أما غري ذلك فمحل
خالف بني نزع امللكية كلياً� ،أو وقت حمدد ،واهلل �أعلم.
ن�صو�ص القائلني باجلواز:

 1ـ �سبق ـ قبل قليل ـ نقل كالم ابن جنيم يف ذلك.
 2ـ يقول ابن الهمام احلنفي رحمه اهلل ( :عن �أبي يو�سف :يجوز التعزير لل�سلطان
بـ«�أخذ املال» ،وعندهما( ((14وباقي الأئمة الثالثة :ال يجوز .وما يف «اخلال�صة»
�سمعت من ثقة �أن التعزير بـ«�أخذ املال» �إن ر�أى القا�ضي ذلك �أو الوايل جاز ،ومن
جملة ذلك ،رجل ال يح�رض اجلماعة يجوز تعزيره بـ«�أخذ املال» مبني على اختيار
(« ((13البحر الرائق» ( .)44/5وانظر« :حا�شية ابن عابدين» ( ،)66/4و«الفتاوى الهندية» ( ،)167/2و«التعزير يف
ال�شريعة» (�ص .)398
(�« ((13أني�س الفقهاء» (�ص  .)175ومراده بـ«التقرير»« :التقرير يف �شرح (اجلامع الكبري)» للإمام �إبراهيم بن �سليمان
احلموي ر�ضي الدين الرومي احلنفي ،ت (732هـ) .انظر ترجمة الر�ضي يف «اجلواهر امل�ضية» ( 83/1ـ  ،)84و«�إي�ضاح
املكنون» ( .)314/1و«اجلامع الكبري» للإمام حممد بن احل�سن ال�شيباين ،ت (189هـ)�( ،صاحب �أبي حنيفة) .انظر عنه:
«ك�شف الظنون» ( 567/1ـ .)570
( ((14قوله( :وعندهما) املراد� :أبو حنيفة ،وحممد بن احل�سن ال�شيباين ،وهذا من ا�صطالحات احلنفية.
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من قال بذلك من امل�شايخ ،كقول �أبي يو�سف)(� ((14أ.هـ
 3ـ قال ابن فرحون رحمه اهلل ( :والتعزير باملال قال به املالكية فيه ،ولهم
تف�صيل)(� ((14أ.هـ
ونالحظ هنا التعميم فلم يحدد �أي العقوبتني «الإتالف» �أو «الأخذ» ،علماً ب�أنه
ذكر بعد ذلك �أمثلة تنطبق على النوعني ،واهلل �أعلم.
 4ـ قال �شيخ الإ�سالم رحمه اهلل ( :التعزير بـ«العقوبات املالية» م�رشوع �أي�ضاً يف
موا�ضع خم�صو�صة يف مذهب مالك يف امل�شهور عنه ،ومذهب �أحمد يف موا�ضع
بال نزاع عنه ،ويف موا�ضع فيها نزاع عنه ،وعن ال�شافعي يف قول ،و�إن تنازعوا يف
تف�صيل ذلك)(� ((14أ.هـ
القول الثاين :منع التعزير ب�أخذ املال:

وهو قول اجلمهور من احلنفية ،وهو املعتمد عندهم ،ون�ص عليه الإمام �أبو
حنيفة ،وقال به حممد بن احل�سن ال�شيباين( ،((14واملالكية يف قول( ،((14وال�شافعي
يف اجلديد ،وهو ال�صحيح من املذهب( ،((14واحلنابلة ،وعليه الأ�صحاب(.((14
ن�صو�ص القائلني باملنع:
احلنفية:

قال ابن عابدين رحمه اهلل بعد ذكر خالف علمائهم يف التعزير بـ«�أخذ املال»:
( ((14انظر�« :شرح فتح القدير» (.)345/5
(« ((14تب�صرة احلكام» (.)298/2
(« ((14احل�سبة يف الإ�سالم» (�ص .)47
( ((14انظر« :تنوير الأب�صار» ( ،)66/4و«البحر الرائق» ( .)44/5وانظر« :حا�شية ابن عابدين» .66/4
( ((14انظر« :حا�شية الد�سوقي على( :ال�شرح الكبري)» (.)355/4
( ((14انظر« :املهذب» ( ،)148/1و«املجموع» ( ،)308/5و«�شفاء الغليل» (�ص .)243
( ((14انظر« :املغني» ( ،)526/12و«الفروع» ( ،)110/6و«الإن�صاف» (.)250/10
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(واحلا�صل �أن املذهب عدم التعزير بـ«�أخذ املال»)(� ((14أ.هـ
موقف احلنفية من ر�أي �أبي يو�سف يف التعزير بـ«�أخذ املال»:
 1ـ مر عند ذكر مذهب �أبي يو�سف توجيه احلنفية لر�أيه ،و�أنه م�سك احلاكم
ملال اجلاين مدة معينة حتى ينزجر ،ال نزع ملكيته ،ملا يف هذه الفتوى من ت�سليط
الظلمة على �أموال النا�س.
 2ـ ومن جهة �أخرى يرى ابن عابدين ـ رحمه اهلل ـ �أن مذهب �أبي يو�سف رواية
�ضعيفة عنه ،مع �أنه مل يذكر دلي ًال على قوله(.((14
 3ـ و�أخرياً ف�إن جمهور احلنفية ال يعولون على هذه الرواية ،وال يفتون بها.
املالكية:

قال الد�سوقي رحمه اهلل ( :ال يجوز التعزير بـ«�أخذ املال» �إجماعاً)(� ((15أ.هـ
ال�شافعية:
قال الإمام الغزايل رحمه اهلل( :ال�رشع مل ي�رشع امل�صادرة يف الأموال عقوبة
على جناية ،مع كرثة اجلنايات والعقوبات ،وهذا �إبداع �أمر غريب ال عهد به،
ولي�ست امل�صلحة فيه متعينة)(� ((15أ.هـ
وقال الإمام النووي ـ رحمه اهلل ـ عند الكالم على عقوبة مانع الزكاة ،و�أنها
ت�ؤخذ منه قهراً:
(وهل ي�ؤخذ معها ن�صف ماله عقوب ًة له؛ فيه طريقان:
�أحدهما :القطع ب�أنه ال ي�ؤخذ .والطريق الثاين :وهو امل�شهور ،وبه قطع امل�صنف
(« ((14حا�شية ابن عابدين» ( .)66/4وانظر« :البحر الرائق» (.)44/5
( ((14انظر« :حا�شية ابن عابدين» (.)66/4
(« ((15حا�شية الد�سوقي على( :ال�شرح الكبري)» ( .)355/4وقوله�( :إجماعاً) .حمل نظر ،وذكر اخلالف يف امل�س�ألة كاف لرد ذلك .و�سي�أتي مزيد
بيان ،حول دعوى الإجماع على حترمي التعزير ب�أخذ املال� ،أو الإجماع على ن�سخ القول به.
(�« ((15شفاء الغليل» (�ص .)243
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هنا والأكرثون ،فيه قوالن :اجلديد ال ي�ؤخذ ،والقدمي ي�ؤخذ ،واتفق الأ�صحاب على
�أن ال�صحيح �أنه ال ي�ؤخذ)(� ((15أ.هـ
احلنابلة:

قال ابن قدامة رحمه اهلل ( :التعزير يكون بال�رضب ،واحلب�س ،والتوبيخ .وال
يجوز قطع �شيء منه ،وال جرحه ،وال �أخذ ماله؛ لأن ال�رشع مل يرد ب�شيء من ذلك
عن �أحد يقتدى به؛ ولأن الواجب �أدب ،والت�أديب ال يكون بالإتالف)(� ((15أ.هـ
وقال ابن مفلح رحمه اهلل ( :قال الأ�صحاب :وال يجوز قطع �شيء منه ،وال
جرحه ،وال �أخذ �شيء من ماله)(� ((15أ.هـ
وجاء يف «مطالب �أولى النهى»( ((15للرحيباين رحمه اهلل  ( :وحرم تعزير بحلق
حلية ،وقطع طرف ،وجرح)؛ لأنه مثله( ،وكذا) يحرم (تعزير ب�أخذ ماله� ،أو �إتالفه)
�أ.هـ
الأدلة ،واملناق�شة ،والرتجيح:

�أو ًال� :أدلة القول الأول:
 1ـ عن عبد اهلل بن عمرو  -ر�ضي اهلل عنهما  -عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم� :أنه �سئل عن الثمر املعلق ،فقال ( :ما �أ�صاب (بفيه) من ذي حاجة ،غري
متخذ خبن ًة فال �شيء عليه ،ومن خرج ب�شيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ،ومن
�رسق �شيئاً منه بعد �أن ي�ؤويه اجلرين فبلغ ثمن املجن فعليه القطع ،ومن �رسق دون

(« ((15املجموع» (( ،)308/5خمت�صراً).
(« ((15املغني» ( ،)526/12وقوله( :بالإتالف) �أي� :إتالف الإن�سان املعزر ،ال �إتالف ماله.
(« ((15الفروع» ( .)110/6وانظر« :املغني» ( ،)526/12و«الإن�صاف» (.)250/10
(« ((15مطالب �أويل النهى يف �شرح( :غاية املنتهى)» (.)224/6
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ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)(.((15
 2ـ عن بهز بن حكيم قال :حدثني �أبي ،عن جدي ،قال� :سمعت النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يقول ( :يف كل �إبل �سائمة ،يف كل �أربعني ابنة لبون ،ال يفرق �إبل عن
ح�سابها ،من �أعطاها م�ؤجتراً فله �أجرها .ومن �أبى ف�إنا �آخذوها و�شطر �إبله عزمة من
عزمات ربنا ،ال يحل لآل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم منها �شيء)(.((15
 3ـ عن �سليمان بن �أبي عبد اهلل ،قال :ر�أيت �سعد بن �أبي وقا�ص �أخذ رج ًال ي�صيد
يف حرم املدينة الذي حرم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ف�سلبه ثيابه ،فجاء مواليه
فكلموه فيه ،فقال� :إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم حرم هذا احلرم ،وقال ( :من
�أخذ �أحداً ي�صيد فيه فلي�سلبه ثيابه) ،فال �أرد عليكم طعم ًة �أطعمنيها ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ولكن �إن �شئتم دفعت �إليكم ثمنه)(.((15
(وجه اال�ستدالل من هذه الأحاديث):

الداللة من هذه الأحاديث ظاهرة جلية يف �أن احلاكم له �أن يعاقب بـ «�أخذ املال»
تعزيراً ،ومل يناق�ش �أحد يف هذه الداللة بنقا�ش معترب( ((15لقوتها ،و�إمنا النقا�ش ورد
على الإ�سناد والن�سخ كما �سي�أتي.
(االعرتا�ض على االحتجاج بهذه الن�صو�ص):

اعرت�ض على االحتجاج هذه الأحاديث ب�أمرين:
الأمر الأول :ادعاء ن�سخ احلكم:
قالوا �إن هذه العقوبة كانت يف �أول الإ�سالم ،ثم ن�سخت فيما بعد ،وال يحل
(� ((15سبق تخريجه (�ص ؟؟؟).
(� ((15أخرج �أبو داود يف�« :سننه» ( ،)1575والن�سائي يف�« :سننه» (( ،)2443واللفظ له).
(� ((15أخرجه �أبو داود يف «�سننه» ( ،)2037وانظر حديث رقم ،)2038( :من امل�صدر نف�سه .و�أخرجه م�سلم يف «�صحيحه» (( )1364بوجه �آخر).
( ((15وقد ورد على حديث بهز بع�ض الت�أويالت� ،أنظرها مع الرد عليها يف« :معامل ال�سنن» ( ،)193/2و«تهذيب ال�سنن» ( 192/2ـ .)193
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لأحد �أن يعمل مبا ن�سخ ،والذي ا�ستقر عليه حكم ال�شارع حترمي التعزير بـ«�أخذ
املال».
قال ابن جنيم رحمه اهلل يف «�رشح الآثار» :التعزير باملال كان يف ابتداء الإ�سالم
ثم ن�سخ)(� ((16أ.هـ
وممن �أ�شار �إلى ن�سخ العقوبة املالية ابن ر�شد اجلد( ،((16وقد ذكر الإمام ال�سندي
�أن غالب العلماء على الن�سخ(.((16
بل ذكر الإمام ال�شوكاين �أن الإمامني :الطحاوي من احلنفية ،والغزايل من
ال�شافعية ،نقال الإجماع على القول بالن�سخ(.((16
وذكر ابن ر�شد �أن كل العقوبات املالية -وهي كثرية -كانت يف �أول الإ�سالم ،ثم
ن�سخت بالإجماع على �أنها ال جتب ،وعادت العقوبات يف الأبدان فقط(.((16
ويرد على هذه الدعوى ب�أن من �رشوط قبول القول بالن�سخ معرفة التاريخ ،ومل
يعلم ذلك.
بل ال�شافعية ممن قال مبنع التعزير ب�أخذ املال ،مع ذلك جند �أكرب �أئمتهم يعرت�ض
على هذه الدعوى.
يقول النووي رحمه اهلل �( :أجابوا عن حديث بهز بن حكيم ب�أنه من�سوخ ،و�أنه
كان حني كانت العقوبة باملال .وهذا اجلواب �ضعيف لوجهني �أحدهما �إن ما ادعوه
من كون العقوبة كانت بالأموال يف �أول الإ�سالم لي�س بثابت وال معروف .والثاين
�أن الن�سخ �إمنا ي�صار �إليه �إذا علم التاريخ ،ولي�س هنا علم بذلك.
(« ((16البحر الرائق» ( .)44/5وانظر« :حا�شية ابن عابدين» (.)66/4
(« ((16البيان والتح�صيل» (.)297/16
(« ((16حا�شية�( :سنن الن�سائي)» ( .)460/8وانظر «جرمية الر�شوة» (�ص  ،)124و«التعزير يف ال�شريعة» (�ص  398ـ .)399
(« ((16نيل الأوطار» (.)121/5
(« ((16البيان والتح�صيل» (.)297/16
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واجلواب ال�صحيح ت�ضعيف احلديث)(� ((16أ.هـ
ومما يدل على عدم الن�سخ تواتر العقوبات املالية يف عهد الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم وعهد �صحابته ر�ضي اهلل عنهم من بعده( ،((16كما تقدم(.((16
قال ابن القيم رحمه اهلل ( :من قال �إن العقوبات املالية من�سوخة و�أطلق ذلك،
فقد غلط على مذاهب الأئمة نق ًال وا�ستد ً
الال ،ف�أكرث هذه امل�سائل �سائغ يف مذهب
�أحمد وغريه ،وكثري منها �سائغ عند مالك.
وفعل اخللفاء الرا�شدين و�أكابر ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم لها بعد موته �صلى اهلل
عليه و�سلم مبطل ـ �أي�ضاً ـ لدعوى ن�سخها.
واملدعون للن�سخ لي�س معهم «كتاب» وال «�سنة» وال «�إجماع» ي�صحح
دعواهم)(� ((16أ.هـ
وقد رد الإمام الطرابل�سي دعوى الن�سخ ،ونقل كالم ابن القيم ومل يتعقبه(.((16
�أما دعوى الإجماع على القول بالن�سخ فحكاية اخلالف يف امل�س�ألة يردها.
الأمر الثاين� :ضعف احلديث براويه بهز بن حكيم(:((17
وهو :بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة� ،أبو عبدامللك ،الق�شريي.
قالوا :بهز بن حكيم خمتلف فيه ،وقد تكلم فيه ،وال�سيما على حديثه الذي رواه
هنا(.((17
(« ((16املجموع» (( ،)308/5خمت�صراً) .وانظر« :حما�ضرات يف الفقه املقارن» (�ص  ،)157فهو و�إن كان ال يرى التعزير ب�أخذ املال� ،إال �أنه مل
يرت�ض القول بالن�سخ.
( ((16انظر «التعزير يف ال�شريعة» (�ص .)399
( ((16انظر (�ص ؟؟؟).
(« ((16الطرق احلكمية» (�ص  ،)226وانظر« :احل�سبة يف الإ�سالم» (�ص .)48
(« ((16معني احلكام» (�ص .)190

( ((17انظر« :املجموع» ( ،)308/5و«حما�ضرات يف الفقه املقارن» (�ص  ،)156و«حكم التعزير ب�أخذ املال» (�ص  ،)21وما
بعدها.
( ((17انظر« :تهذيب التهذيب» ( 497/1ـ .)498
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يقول النووي رحمه اهلل( :حديث بهز رواه �أبو داود والن�سائي وغريهما ،ويف
رواية الن�سائي� ( :شطر �إبله) .ورواية �أبي داود� ( :شطر ماله) .كما يف «املهذب».
و�إ�سناده �إلى بهز بن حكيم �صحيح على �رشط البخاري وم�سلم .و�أما بهز فاختلفوا
فيه؛ فقال يحيى بن معني (ثقة) ،و�سئل �أي�ضاً ـ عنه عن �أبيه عن جده؟ (فقال�( :إ�سناد
�صحيح� ،إذا كان دونه ثقة) ،وقال علي بن املديني (ثقة) ،وقال �أبو حامت( :يكتب
حديثه ،وال يحتج به) .وقال �أبو زرعة (�صالح) .وقال احلاكم (ثقة) .وروى البيهقي
عن ال�شافعي رحمه اهلل ـ �أنه قال( :هذا احلديث ال يثبته �أهل العلم باحلديث ،ولو
ثبت قلنا به).
هذا ت�رصيح من ال�شافعي ب�أن �أهل احلديث �ضعفوا هذا احلديث)(� ((17أ.هـ
قلت :ولكن لو �سلم لهم �ضعف حديث من الأحاديث املحتج بها فال ي�سلم لهم
بالباقي ،ومنها ال�صحيح.
 4ـ ومن �أدلة القول الأول:
�أن العقوبة املالية مت�سعة يف ال�رشيعة ب�أو�سع من القول بها يف باب التعزير.
فعقوبة القاتل خط�أ ،واملجامع يف نهار رم�ضان ،واملظاهر بعتق رقبة ،هي يف
الأ�صل عقوبة مالية.
وكذلك عقوبة احلانث يف ميينه ،واملجامع يف نهار رم�ضان ،واملظاهر (اللذان ال
يقدران على العتق ،وال�صيام) ب�إطعام م�ساكني هي عقوبة مالية ،حيث ي�ؤخذ من
ماله طعاماً فيعطيه للم�ساكني.
و�أي�ضاً عقوبة املحرم الذي ي�صيد يف الرب ،ومن يرتكب بع�ض املحظورات ،ومن
يرتك واجباً من احلجاج ،كل ه�ؤالء عقوبتهم مهما اختلفت ،ف�إنها ترجع �إلى �أ�صل
(« ((17املجموع» ( ،)304/5وما بني املعكوفني �ساقط من (ط .املطيعي) ،وا�ستدركته من (ط .امل�صرية القدمية).
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واحد ،وهو �أن ال�شارع عاقبهم ب�أمر فيه �أخذ من �أموالهم.
وهذه الأمثلة التي ذكرتها ال خالف فيها ،وعليها ن�صو�ص �رصيحة من «الكتاب»
و«ال�سنة» ،وهي حمل �إجماع عند �أهل العلم(.((17
ثانياً� :أدلة القول الثاين:
 1ـ قالوا� :أن الإجماع قائم على حترمي التعزير ب�أخذ املال.
ومر قول الد�سوقي رحمه اهلل ( :ال يجوز التعزير بـ«�أخذ املال» �إجماعاً)(� ((17أ.هـ
قلت :حكاية اخلالف يف امل�س�ألة كاف يف مناق�شة دعوى الإجماع ،وال �سيما و�أن
العالمة الد�سوقي مت�أخر جداً ،واملفرت�ض �أنه وقف على �أقوال العلماء يف امل�س�ألة،
واهلل �أعلم.
 2ـ وقالوا� :إن العقوبة بـ«�أخذ املال» و�إن كانت م�رشوعة يف �أول الإ�سالم �إال �أنها
ن�سخت.
وقد �سبق ذكر هذا الدليل على �شكل اعرتا�ض على �أدلة القول الأول ،و�أجيب
عنها هناك من كالم النووي ،وهو ممن يقول مبنع العقوبة بـ«�أخذ املال».
�أما دعوى الإجماع على الن�سخ فهي دعوى عري�ضة ،ومت مناق�شة ذلك.
 3ـ القول بجواز التعزير بـ«�أخذ املال» فيه �إذن للظلمة ب�أخذ �أموال امل�سلمني بغري
حق(.((17
ومن القواعد العظمى يف الإ�سالم حرية التملك وفق �ضوابط �رشعية ،و�أخذ
�أموال النا�س بالباطل فيه تعد على هذه القاعدة.
(� ((17سوى القول ب�أن من ترك واجباً فعليه دم ،فال دليل عليها من «الكتاب» و«ال�سنة» ،ولكن عامة �أهل العلم على ذلك،
واهلل �أعلم.
( ((17انظر (�ص ؟؟؟).
( ((17انظر« :حا�شية ابن عابدين» ( ،)66/4و«امللكية يف ال�شريعة الإ�سالمية» (.)316/2
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ويع�ضد ذلك عموم الأدلة ال�رشعية على حترمي التعدي على �أموال النا�س
بالباطل(((17؛ ومنها:
عز َّ
وجل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
قول اهلل َّ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ (البقرة).
وقوله جل جالله :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ (الن�ساء).
ويقال لهم :هذا �إذا كان الأخذ بالباطل ،ولكن القائلون بجواز التعزير بـ«�أخذ
عز
املال» ال ي�سلمون ب�أنه �أخذ بالباطل؛ لأنهم يرون ذلك من احلق الذي �رشعه اهلل َّ
َّ
وجل ،و�أناط �أمره باحلاكم ال�رشعي ،وما يفعله احلاكم ب�إذن من ال�شارع ال يكون
باط ًال.
�أما ما ي�أخذ احلكام من النا�س ظلماً ،وبغري وجه حق ،فال يقول به عامل ولو كان
با�سم «التعزير».
وقد تقدم قول الإمام عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب رحمه اهلل :
(قول ال�شيخ �أبي حممد املقد�سي (وال يجوز �أخذ ماله)( ((17وهو املعزر ،ف�إ�شارة
منه �إلى ما يفعله الوالة الظلمة)(� ((17أ.هـ.
ثم �إن هذه الن�صو�ص يف حترمي �أكل �أموال النا�س بالباطل ن�صو�ص عامة يف مقابل
ن�صو�ص �رصيحة يف م�رشوعية «التعزير ب�أخذ املال».
الرتجيح ،والتعليل له:

من خالل ما �سبق؛ يظهر �أن القول باجلواز �أقرب �إلى الن�صو�ص ال�رشعية.
( ((17انظر« :حما�ضرات يف الفقه املقارن» (�ص  151ـ .)152
(« ((17املغني» (.)526/12
( ((17انظر (�ص ؟؟؟).
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ثم �إن ال�رشيعة جاءت بالعقوبات املالية يف غري باب التعزير ،و�سبق ذكر بع�ضها
كالكفارات.
واملال من �أعز ما ميلكه الإن�سان ،ف�إذا علم العبد �أن املعا�صي قد تذهب مباله من
بني يديه ،بقهر ال�سلطان انزجر وارتدع.
�أما �أدلة القائلني باملنع فهي تعليالت ال تقوى على معار�ضة الن�صو�ص ،وما
�أوردوه من الن�صو�ص فمتعقب بجواز الأخذ من قبل ال�شارع ،ثم هي ن�صو�ص
عامة يف مقابلة ن�صو�ص �رصيحة يف الباب.
ودعوى الن�سخ مردودة مع اجلهل بالتاريخ ،والقول ب�ضعف حديث «بهز بن
حكيم» ال يت�أتى على كامل الأدلة ،واهلل �أعلم.
بقي �أن �أقول يف اخلتام� :إن القول باجلواز مطلقاً فيه نظر.
ولعل ال�صواب� :أن يكون التعزير بـ«�أخذ املال» ،مناطاً باحلاكم ،فمتى ما ر�آه
عمل به ،ومتى ما ر�أى تركه تركه .فهناك من ينا�سبه ال�سجن ،وهناك من يردعه
«الأخذ من ماله» ،وهكذا.
و�سبق الإ�شارة �إلى كالم الإمام ابن القيم يف «التعزير ب�أخذ املال» ،و�أنه �صوب
�أن حكمه يختلف باختالف امل�صالح( ،((17واهلل ويل التوفيق.
املبحث الثالث� :أثر اخلالف يف امل�س�ألة

من خالل طرح امل�س�ألة ،ومناق�شتها؛ ظهر لنا �أن للخالف يف هذه امل�سالة
�أثرحقيقي:
 1ـ فالذي يرى جواز «التعزير املايل» يقول :يجوز للحاكم �أن ي�أخذ من مال
( ((17انظر (�ص ؟؟؟).
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اجلاين� ،سوا ًء بق�صد الإتالف� ،أو بق�صد و�ضعه يف بيت املال� ،أو بق�صد متليكه
لطرف �آخر غري اجلاين.
 2ـ بينما الذي مينع «التعزير املايل» مينع احلاكم من ذلك؛ ويقول :للحاكم �أن
يعاقب اجلاين ب�أي عقوبة ،ال ي�صل �رضرها �إلى ماله كـ :احلب�س ،واجللد ،والإهانة،
والت�شهري .كما مر عند ذكر مراتب التعزير و�أنوعه(.((18
الف�صل الثالث :جماالت تطبيق التعزير املايل يف الوقت املعا�صر
اململكة العربية ال�سعودية ـ �أمنوذج ًا

يطبق التعزير بـ«�أخذ املال» اليوم على �صورتني:
ال�صورة الأولى :الغرامات املالية .وال�صورة الثانية :م�صادرة املمتلكات.
وهما �صورتان م�شهورتان ومتداولتان يف كافة �أنحاء املعمورة ،و�إن كانت الدول
تختلف فيهما اختالفاً بيناً ،حيث هناك من ي�ستغل جواز الغرامات وامل�صادرات يف
القوانني على �أكل �أموال ال�شعوب بالباطل.
ولكن هناك من �أح�سن ا�ستعمالها و�أدت �إلى ا�ستتباب الأمن للنا�س.
والناظر يف نهج بلدنا ـ يحفظها اهلل ـ يدرك بجالء ح�سن ا�ستعمال «التعزير
املايل» ،وجودة تطبيقه يف جماالت عديدة� ،أظهرها غرامات خمالفة �أنظمة املرور،
وبالأخ�ص ما له تعلق بقطع الإ�شارة احلمراء ،وقطعها ت�سبب يف وفيات كثرية
وحوادث �أليمة ،وكان حل�سن تطبيق تلك الغرامة �أثر �إيجابي يف تقليل ن�سبة الوفيات
ب�شكل ملحوظ.
وكذلك بع�ض �أنظمة البلدية يف م�صادرة بع�ض �أدوات املحالت املخالفة ،وال�سيما
( ((18انظر (�ص ؟؟).
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فيما يتعلق بالأطعمة الفا�سدة ،والتي ت�رضر منها النا�س.
والكالم يف هذا اجلانب يطول ،ولكن �أحببت الإ�شارة �إليه.
مناذج من تطبيق عقوبة التعزير ب�أخذ املال
يف «اململكة العربية ال�سعودية»

�س�ألقي ال�ضوء ـ هنا ـ على ثالثة مناذج فقط ،من خالل النظر يف ثالثة �أنظمة
�صادرة من حكومة «اململكة العربية ال�سعودية» ،وهي:
�أو ًال :نظام مكافحة التزوير.

وقد �صدر باملر�سوم امللكي رقم ( )114يف (1380/11/29هـ).
ومت ن�رشه يف «جريدة �أم القرى» عدد رقم ( )1874بتاريخ1381/1/10( :هـ).
ومت تعديله باملر�سوم امللكي رقم ( )53يف1382/11/5( :هـ).
ثم تال ذلك تعديالت �أخرى بتواريخ متفاوتة.
ثاني ًا :نظام مكافحة الر�شوة.

وقد �صدر باملر�سوم امللكي رقم (م )36/يف (1412/12/29هـ).
ومت ن�رشه يف «جريدة �أم القرى» عدد رقم ( )3414بتاريخ (1413/2/2هـ).
وقد حل هذا النظام حمل النظام القدمي ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم ( )15يف
(1382/3/7هـ).
ثالث ًا :نظام مكافحة غ�سل الأموال.

وقد �صدر باملر�سوم امللكي رقم (م )39/يف (1424/6/25هـ).
ومت ن�رشه يف «جريدة �أم القرى» عدد رقم ( )3958بتاريخ (1424/7/15هـ).
و�أذكر منها على �سبيل املثال:
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 1ـ املادة الأولى من «نظام مكافحة التزوير»:

(من قلد �أو زور الأوراق اخلا�صة بامل�صارف� ،أو �سندات ال�رشكات� ،سواء كانت
امل�صارف �أو ال�رشكات �سعودية �أو �أجنبية� ،أو قلد �أو زور الطوابع الربيدية والأمريية
ال�سعودية ،و�إ�سناد ال�رصف على اخلزينة ،و�إي�صاالت بيوت املال ،ودوائر املالية� ،أو
�صنع �أو اقتنى الأدوات العائدة لتزوير ال�سندات والطوابع املذكورة بق�صد ا�ستعمالها
لنف�سه �أو لغريه ،عوقب بال�سجن من ثالثة �إلى ع�رش �سنوات ،وبغرامة ترتاوح من
ثالثة �إلى ع�رشة �أالف ريال) �أ.هـ
 2ـ املادة الأولى من «نظام مكافحة الر�شوة»:

(كل موظف عام ،طلب لنف�سه �أو لغريه� ،أو قبل �أو �أخذ وعداً �أو عطية لأداء عمل
من �أعمال وظيفته� ،أو يزعم �أنه من �أعمال وظيفته ،ولو كان هذا العمل م�رشوعاً؛
يعد مرت�شياً ،ويعاقب بال�سجن مدة ال تتجاوز ع�رش �سنوات ،وبغرامة ال تزيد على
مليون ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،وال ي�ؤثر يف قيام اجلرمية ،اجتاه ق�صد
املوظف �إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به) �أ.هـ.
 3ـ املادة ال�ساد�سة ع�شرة من «نظام مكافحة غ�سل الأموال»:

(يعاقب كل من يرتكب جرمية غ�سل الأموال املن�صو�ص عليها يف املادة (الثانية)
من هذا النظام بال�سجن مدة ال تزيد على ع�رش �سنوات ،وبغرامة مالية ال تزيد على
خم�سة ماليني ريال� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،مع م�صادرة الأموال واملتح�صالت
والو�سائط حمل اجلرمية .و�إذا اختلطت الأموال واملتح�صالت ب�أموال اكت�سبت من
م�صادر م�رشوعة ،كانت هذه الأموال خا�ضعة للم�صادرة ،يف حدود ما يعادل القيمة
املقدرة للمتح�صالت غري امل�رشوعة) �أ.هـ
هذه فقط للتمثيل والتو�ضيح ،وغريها الكثري.
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العقوبة املالية يف الفقه الإ�سالمي و�صور تطبيقاتها يف اململكة العربية ال�سعودية

ويالحظ �أن العقوبات ال�سابقة اتفقت فيها العنا�رص الآتية:
 1ـ �أنها عقوبة تعزيرية م�صدرها احلاكم.
 2ـ �أن العقوبة كانت على مع�صية ،مل يرد يف عقوبتها ن�ص بحد �أو كفارة.
فالر�شوة من الكبائر ،فعن عبداهلل بن عمرو ـ ر�ضي اهلل عنهما ـ قال ( :لعن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم الرا�شي ،واملرت�شي)(.((18
والتزوير مع�صية هلل ،وهو داخل �ضمن الغ�ش ،فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن
ر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم قال ( :من غ�شنا فلي�س منا)(.((18
وحترمي عمليات غ�سل الأموال معلوم من قطعيات ال�رشيعة التي جاءت بالنهي
عن الإف�ساد يف الأر�ض ،وعن �أكل �أموال النا�س بالباطل(.((18
 3ـ �أن العقوبة كانت ب�أخذ املال ،تغرمياً �أو م�صادرة.
وبذلك تكون هذه العقوبات داخلة �ضمن بحثنا هذا ،وجرت وفق القول املختار،
وهو ما عليه املحققني من �أهل العلم ،وباهلل التوفيق.
�أ�س�أل اهلل �أن �أكون قد وفقت يف هذا البحث �إلى احلق
واحلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �أ�رشف الأنبياء واملر�سلني نبينا
حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.

(� ((18أخرجه �أحمد يف «م�سنده» ( ،)6532وابن ماجه يف «�سننه» ( ،)2313و�أبو داود يف «�سننه» ( ،)3580والرتمذي يف
«�سننه» (.)1337
(� ((18أخرجه م�سلم يف «�صحيحه» (.)101
( ((18ومن املعلوم �أن عمليات غ�سل الأموال� ،أو تبيي�ضها � -أو ما ي�سمونه بـ «االقت�صاد اخلفي»  -هي عمليات جتارية يقوم
بها جتار احلرام لتحويل �أموالهم املحرمة �إلى �شرعية و(قانونية)! بينما عملياتهم الأ�صلية التي اكت�سبوا الأموال منها
هي :بيع املخدرات ،وبيع ال�سالح ،وعمليات تزييف العمالت ،ومتريرها للأ�سواق ،ومن كل ن�شاط حمرم دولياً؛ لإ�ضراره
بالفرد واملجتمع .وعمليات غ�سل الأموال حماربة من كل الدول.

280

العدد  - 59رجب 1434هـ  -ال�سنة اخلام�سة ع�شرة

