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ملخص البحث

ه��ذا البحث يع��ّد امتدادًا لع��ّدة اأبح��اث تعتني مبراجع��ة الدرا�سات 
القانونية املقارنة يف تف�سريها لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية،  بهدف تخلي�ص 
الدرا�س��ات القانونية املقارنة بال�سريعة الإ�سالمي��ة من ا�ست�سحاب التاأثر 
والإعج��اب باملب��ادئ القانونية الدافع اإل��ى ال�ستماتة يف اإثب��ات ا�ستمال 
ال�سريعة على تلك املبادئ و�سبقه��ا اإليها، والتاأكيد على �سرورة النظرة 
املو�سوعي��ة املتج��ّردة كلّيًا اأثن��اء اإجراء املقارن��ة بني ال�سريع��ة والقانون 
للو�س��ول اإلى نتائ��ج �سحيحة ل حتّركه��ا اأو توؤّثر عليه��ا الرغبة يف اإثبات 

كمال ال�سريعة الإ�سالمية لكل من ت�سّكك فيها. 
وغر���ص ه��ذا البح��ث بالتحديد هو التنبي��ه على ما وقف��ت عليه من 
مالحظات اأثن��اء مراجعتي للدرا�سات املقارنة التي تثبت �سريان مبداأ »ل 
جرمية ول عقوبة اإل بن�ص«على باب التعزير يف الفقه الإ�سالمي يف مواجهة 

من نفى دخول التعزير حتت اأحكام هذا املبداأ. 
وقد ختمت البحث بتحرير عدد من النتائج ، اأهمها:

-العقوب��ة يف التعزير منه��ا ما �سببه مع�سية، ومنها م��ا يكون �سيا�سة 
حي��ث ل تك��ون مع�سية اأو جرمية، والنوعان يتفق��ان يف اأمور، ويختلفان 
يف اأخ��رى، ويف كالم الفقهاء ا�ستعم��ال التعزير وال�سيا�سة معطوفني تارة، 
وا�ستعم��ال اأحدهما حمّل الآخ��ر تارة، فمن راأى ترادفهم��ا، ف�ّسر العطف 
فيهم��ا باأنه عطف تف�سري، لكن ل تخلو عب��ارات الفقهاء من الإ�سارة اإلى 
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بع�ص الفروق.
كما ذكرت عددا من التو�سيات من اأهمها:

-توجيه الباحثني والباحثات يف التخ�س�سات الفقهية نحو الدرا�سات 
املقارنة بني ال�سريعة والقانون وتناولها بفكر متاأمل ناقد متجّرد من التاأثر 
بالقانون الو�سعي و�سوًل اإلى ر�سد دقيق ملواطن التفاق ومواطن الختالف 

بني ال�سريعة والقانون، ودرا�سة اأ�سباب ذلك واآثاره. 
-الدعوة اإلى تقنني العقوبة التعزيرية يف �سورة مواد قانونية ت�ستوعب 
اجلرائ��م التعزيري��ة والعقوبات، وت�س��ع جمموعة عقوب��ات متدرجة لكل 
جرمي��ة، ويكون رج��وع القا�سي اإليه��ا ا�سرت�سادًا وا�ستئنا�س��ًا، ل اإجبارًا 
واإلزام��ًا  لئ��ال ن�سلب نظام التعزي��ر يف الإ�سالم روحه املبني��ة على اجتهاد 

القا�سي.



سريان مبدأ »ال جريمة وال عقوبة إال بنص« على باب التعزير 

 )العدل( العدد |70 | رجب 1436هـ
ـ 150 ـ

املقدمة
�إنَّ �حلم���د هلل �أحمده و�أ�ستعينه و�أ�ستغفره و�أتوب �إلي���ه، و�أعوذ باهلل من �رشور �أنف�ِسنا 
و�سيئ���اِت �أعمالنا، من يهده �هلل ف���ال م�سّل له، ومن ي�سلل فال هادي ل���ه، و�أ�سهد �أن ال 
نا حمم���د�ً عبده ور�سوله، �أر�سله �ساهد�ً  �إل���ه �إال �هلل وحده ال �رشيك له، و�أ�سهد �أن �سيدَّ
ومب����رش�ً ونذير�ً، ود�عياً �إلى �هلل باإذنه و�رش�جاً من���ر�ً، �سّلى �هلل عليه وعلى �آله و�سحبه 

ومن تبعهم باإح�سان و�سلم ت�سليماً كثر�ً. 

اأّوًل : م�سكلة البحث واأهمية مو�سوعه: 
ه���ذ� �لبحث يعّد �متد�د�ً لع���ّدة �أبحاث تعتني مبر�جعة �لدر��س���ات �لقانونية �ملقارنة 
يف تف�سرها الأحكام �ل�رشيع���ة �الإ�سالمية،  بهدف تخلي�ص �لدر��سات �لقانونية �ملقارنة 
بال�رشيع���ة �الإ�سالمية من ��ست�سح���اب �لتاأثر و�الإعجاب باملب���ادئ �لقانونية �لد�فع �إلى 
�ال�ستمات���ة يف �إثبات ��ستم���ال �ل�رشيعة على تلك �ملبادئ و�سبقه���ا �إليها، و�لتاأكيد على 
����رشورة �لنظرة �ملو�سوعي���ة �ملتجّردة كلّياً �أثن���اء �إجر�ء �ملقارنة ب���ن �ل�رشيعة و�لقانون 
للو�س���ول �إلى نتائج �سحيحة ال حتّركها �أو توؤّثر عليه���ا �لرغبة يف �إثبات كمال �ل�رشيعة 

�الإ�سالمية لكل من ت�سّكك فيها. 
فف���ي �أو�ئل �لق���رن �ملا�سي ؛ �ن���رى كثر من �ملهتم���ن بال�رشيعة و�لقان���ون بدر��سة 
مو�سوع���ات �ل�رشيعة �الإ�سالمية �ملت�سلة بالقانون، و�ل���ّرد على �التهامات �لتي وّجهت 
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�إليها ّذ�بن عنها مبّينين تفّوقها على �لقانون �لو�سعي وحتقيقها �لكامل للعدل و�حلق.
وكان جه���د �لّذ�بن عنها حممود�ً، ور�أيه���م متَّبعاً – جز�هم �هلل خر�ً - لكن �خللفية 
القانوني���ة لديهم، و�ضغوط البيئة املوؤّيدة لالحتكام اإل���ى القوانني الو�ضعية كانت ذات 

تاأثر على دفاعهم، وهذ� �ساأن كل جهد ب�رشي، يوؤخذ منه ويرّد عليه. 
وغر����ص هذ� �لبحث بالتحديد ه���و �لتنبيه على ما وقفت عليه م���ن مالحظات �أثناء 
مر�جعتي للدر��سات �ملقارنة �لتي تثبت �رشيان مبد�أ »ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص«على 
ب���اب �لتعزير يف �لفقه �الإ�سالم���ي يف مو�جهة من نفى دخول �لتعزير حتت �أحكام هذ� 

�ملبد�أ. 
فق���د ق���ال د. �ملحجوب عن عالق���ة �لتعزير مبب���د�أ »ال جرمية وال عقوب���ة �إال بن�ص«: 
»�لتعزي���ر نظام �نفردت به �ل�رشيعة �الإ�سالمية، وهو يخال���ف قاعدة �أ�سا�سية من قو�عد 
�لت�رشيع �حلديث، وهي �لقاعدة �لتي تق�سي باأنه ال جرمية وال عقوبة �إال بناء على قانون، 
فقد ن�ّص فقه���اء �ل�رشيعة �الإ�سالمية على �أن للقا�س���ي �أن يعّزر كل من يرتكب مع�سية 

لي�ص لها حّد مقّدر يف �ل�رشع«)1(.
ويف �ملقاب���ل، �أثبت بع�ص �لفقهاء �رشيان مبد�أ �لّن�ص على �لعقوبة و�جلرمية على باب 
�لتعزي���ر يف �الإ�سالم، قال عبد �لقادر عودة – رحمه �هلل –: » ولقد ظن �لبع�ص خطاأ �أن 
�ل�رشيع���ة �الإ�سالمية مل تعننِّ جر�ئم �لتعزير، و�أنها ترك���ت للقا�سي تلك �ملهّمة، ورتبو� 
على هذ� �لظن �خلاطئ �أن �سلطة �لقا�سي يف �لتعزير �سلطة حتكمية، و�أن جر�ئم �لتعازير 
وعقوباته���ا غر من�سو�ص عليها، و�أنها مرتوكة لتقدي���ر �لقا�سي، فاإن ر�أى �لعقاب على 
�لفعل عاقب، ولو �أنه مل يحرم من قبل �أو مل ي�سبق �لعقاب عليه، ومنطق هوؤالء باطل، 

)1) الأحكام اجلنائية واملدنية يف الت�سريع الإ�سالمي �ص 167
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الأنه يقوم على ظنون ال �أ�سا�ص لها من �حلق �أو �لو�قع« )2(.
و�أثن���اء قر�ءة �لكتابات حول هذ� �ملو�سوع، تب���ّن يل �أّن معنى �لتعزير و��ستعماالته 
يف �ل�رشيعة ما ز�ل يحتاج �إلى مزيد ب�سط و تو�سيح، و�أن �لتناول �ملطلق لباب �لتعزير 
�لذي قام���ت به �لدر��س���ات �ملقارنة �أثناء �إ�سقاطه���ا مبد�أ �لّن�ص عل���ى �لعقوبة و�جلرمية 
على �لتعزير يحتاج �إلى �إع���ادة نظر، و�أنه ينبغي �لتفريق بن  �لتعزير �لذي هو مر�دف 
لل�سيا�سة �ل�رشعية، و�لذي يهدف �إلى حتقيق م�سلحة �أو دفع م�رّشة، وبن �لتعزير �لذي 
ه���و عقوبة للّردع و�لزج���ر، ثم تكون در��سة �لعالقة بن مب���د�أ »ال جرمية وال عقوبة �إال 
بن�ص«و�لتعزير مق�سورة على �لنوع �لذي هو عقوبة، الأن ما هو �سيا�سة �رشعية ال يدخل 
يف مب���د�أ« ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص »،فمثاًل : حب�ص �ملجنون لل�رشر، و�إز�لة �ل�سكن 
لتو�سيع طريق عام، وحب�ص �ملتهم للتحقيق، هذ� كله لي�ص عقوبة، و�إن كان فيه نوع من 

�ل�رشر ي�سيب �ل�سخ�ص �أو يقيد حرّيته، و�إمنا هي �أفعال تابعة لل�سيا�سة �ل�رشعية. 
فم�سكل���ة �لبحث : مر�جعة م���ا قّدمته �لدر��سات �ملقارنة ح���ول �لعالقة بن مبد�أ »ال 
جرمية وال عقوبة �إال بن�ص« و�لتعزير، وهو مو�سوع مهم حلد�ثته من حيث �إين مل �أقف 

على من تعّر�ص له بنظرة مدققة ناقدة فيما �أعلم.

ثانيًا : حدود البحث : 
مر�جعة ما حوته �لدر��سات �لقانونية �ملقارنة بخ�سو�ص �لعالقة بن �لتعزير وبن مبد�أ 
»ال جرمي���ة وال عقوب���ة �إال بن�ص«،و�إبد�ء �ملالحظات �لتي تخ����ص هذه �جلزئية حتديد�ً، 
عيَّة يف �لقانون �جلنائي  حيث �إيّن كتبت بحثاً �آخر �سبق هذ� �لبحث بعنو�ن: )مبد�أ �ل�رّشْ
وعالقته بنظام �لعقوبات يف �الإ�سالم تاأ�سياًل وتطبيقاً - در��سة نقدية(، تناولت فيه مبد�أ:

))) الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم  ) 1  / 153- 154 ) . 
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»ال جرمي���ة وال عقوبة �إال بن�ص« ومناق�سة ما ذكره �لقانونيون حول �لتاأ�سيل �ل�رشعي 
له���ذ� �ملب���د�أ، وعر�ست �إلى �ملقارنة بين���ه وبن نظام �حلدود يف �الإ�س���الم، و مل يتطرق 
�لبحث لنظام �لتعزي���ر وما قاله �لقانونيون حوله، فجاء ه���ذ� �لبحث �إمتاماً و��ستكمااًل 
لروؤية �لقانونين للعالقة بن نظ���ام �لعقوبات يف �الإ�سالم، و مبد�أ »ال جرمية وال عقوبة 

�إال بن�ص« يف �لقانون �جلنائي �حلديث.  

ثالثًا : الدرا�سات ال�سابقة : 
�طلع���ت على در��سات �رشعية عديدة يف مو�س���وع �لتعزير ب�سطت �أحكام �لتعزير، 
ولكنه���ا  مل تتط���رق �إلى �ملبد�أ �لقان���وين »ال جرمية وال عقوب���ة �إال بن�ّص«وعالقته بنظام 
�لتعزي���ر يف �الإ�س���الم، ومن ذلك على �سبيل �ملثال : �لبح���ث �ملو�سوم »�سو�بط تقدير 
�لعقوب���ة �لتعزيرية يف �ل�رشيعة �الإ�سالمية« �أ�سامة �لفق���ر �لربابعة �لذي ن�رش يف �ملجلة 
�الأردنية يف �لدر��سات �الإ�سالمية، ودر��سة �سليم حممد �إبر�هيم �لنجار بعنو�ن: »�سلطة 
�لقا�س���ي يف تقدير �لعقوبة �لتعزيرية«، وه���ي ر�سالة ماج�ستر يف �لق�ساء �ل�رشعي من 
كلي���ة �ل�رشيعة و�لقانون يف �جلامعة �الإ�سالمية بغ���زة، وغرهما من �لدر��سات �ل�رشعية 
�لت���ي تناولت مو�س���وع �لتعزير، ولكنها مل تعّرج على كتب �لقان���ون، وتناق�ص ما قاله 

�لقانونيون عن �لتعزير من حيث �ت�ساله مببد�أ �لّن�ص على �جلرمية و�لعقوبة. 

كم���ا �أين �طلع���ت على در��س���ات مقارنة عديدة قّدم���ت فهما قانونياً لب���اب �لتعزير 
وعالقت���ه باملبد�أ �لقانوين »ال جرمية وال عقوبة �إال بن����ص »، و�أو�سعها: در��سة عبد �لقادر 
عودة– رحمه �هلل – بعنو�ن: »�لت�رشي���ع �جلنائي �الإ�سالمي مقارناً بالقانون �لو�سعي«، 
وه���ي مرجع ملعظم �لقانونين �لذين كتبو� ح���ول �لعالقة بن مبد�أ »ال جرمية وال عقوبة 

�إال بن�ص »وبن �لتعزير.
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وم���ن �لدر��سات �لتي �طلع���ت عليها �أي�ساً : در��سة د. �رشي���ف فوزي حممد فوزي 
بعنو�ن: »مبادئ �لت�رشيع �جلنائي �الإ�سالمي، در��سة مقارنة باالجتاهات �جلنائية �ملعا�رشة 
»، ودر��سة د. عبد �لفتاح م�سطفى �ل�سيفي بعنو�ن »�الأحكام �لعامة للنظام �جلز�ئي »، 
ودر��سة د. �سمر �جلنزوري بعن���و�ن :« �الأ�س�ص �لعامة لقانون �لعقوبات مقارناً باأحكام 
�ل�رشيع���ة �الإ�سالمية  »وغرها كثر مذكور يف فهر�ص �لبح���ث، وتاأتي �الإحالة �إليه عند 

�لنقل منه يف �حلا�سية.
وق���ر�ءة �لدر��س���ات �ل�سابقة �أث���ارت بع�ص �ملالحظ���ات �لتي عقدت ه���ذ� �لبحث 
لدر��ستها، و�أرجو �أن يوفقني �هلل – تعالى- لتقدمي فهم �رشعي مو�سوعي متجّرد لفكرة 

�رشيان مبد�أ »ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص« على نظام �لتعزير يف �لفقه �الإ�سالمي.
رابعًا : خطة البحث: 

يتكّون �لبحث من مبحثن و�أربعة مطالب، وخامتة : 
�ملبحث �الأّول: �لتعريف باملبد�أ �لقانوين »ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص« ونظام �لتعزير 

يف �الإ�سالم، وفيه مطلبان : 
�ملطلب �الأّول: �لتعريف باملبد�أ �لقانوين »ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص«.

�ملطلب �لثاين: �لتعريف بنظام �لتعزير يف �الإ�سالم.
�ملبح���ث �لثاين: ر�أي �لدر��سات �ملقارنة حول �رشي���ان  مبد�أ  »ال جرمية وال عقوبة �إال 

بن�ّص«على باب �لتعزير يف �ل�رشيعة �الإ�سالمية ومناق�سته، وفيه مطلبان: 
�ملطل���ب �الأّول: ر�أي �لدر��س���ات �ملقارنة حول�رشيان  مبد�أ »ال جرمي���ة وال عقوبة �إال 

بن�ّص« على باب �لتعزير.
�ملطل���ب �لثاين : نقد ر�أي �لدر��س���ات �ملقارنة حول �رشيان  مبد�أ »ال جرمية وال عقوبة 
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�إال بن�ّص« على باب �لتعزير.
�خلامتة، وفيها نتائج �لدر��سة، و�أهم �لتو�سيات. 

خام�سًا :منهج الدرا�سة : 
يف �ملبح���ث �الأّول: قّدمت ت�سّور�ً كّلياً ملب���د�أ »ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص«، ونظام 

�لتعزير يف �لفقه �الإ�سالمي.
فعر�ست �إل���ى �لتعريف مببد�أ«ال جرمية وال عقوب���ة �إال بن�ص«على نحو من �الإيجاز، 
و�أ����رشت �إلى �أهم �أحكامه، دون تو�ّسع يف �ل����رشح و�لتو�سيح، ودون تعّر�ص ملا ذكرته 
�لدر��سات �ملقارنة حول تاأ�سيله �ل�رشعي، و�ل�سلة بينه وبن نظام �حلدود يف �الإ�سالم، 
حيث كتبت بحثاً �آخر تن���اول ذلك  �أ�رشت �إليه فيما �سبق، وهذ� �لبحث معقود لدر��سة 

ة. �لعالقة بن مبد�أ �لّن�ص على �جلرمية و�لعقوبة ونظام �لتعزير خا�سّ
وفيم���ا يت�سل بنظ���ام �لتعزير يف �ل�رشيعة، فقد تناولت تعريف���ه، وذكر �أهم �أحكامه، 
لتك���ون حا�رشة يف �لذهن �أثناء ذك���ر ر�أي  �لدر��سات �ملقارنة ح���ول �لعالقة بينه وبن 
مبد�أ »ال جرمي���ة وال عقوبة �إال بن�ص«، ومل �أُعَن مبناق�س���ة �الآر�ءفيما ذكرت من �أحكام، 
وال ب����رشد �الأدلة، وتعين �لر�جح منه���ا يف كل م�ساألة، الأن هذ� لي�ص مق�سود�ً للبحث، 
وذكره يطول مبا ال حتتمله �سفحات هذ� �لبحث �ملرجو ن�رشه يف جمّلة علمية حمكمة، 
باالإ�سافة �إلى�أن ذلك م�ستوف يف �الأبحاث �ل�رشعية �ملعا�رشة، و�ملق�سود: تي�سر �لربط 
ب���ن ر�أي �لقانونين �لذي ياأتي ذك���ره يف �ملبحث �لثاين،  وبن �أحكام �لتعزير بح�سب 

�لفقه �الإ�سالمي.
ورغ���م �مليل �إل���ى �الإجمال بعامة، فق���د �عتنيت بذكر �سو�بط �الجته���اد يف �لعقوبة 
�لتعزيري���ة ��ستنباطاً من كالم �لفقه���اء، وحترير بع�ص �ملعاين و�الأح���كام، كالفرق بن 
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�لتعزير و�ل�سيا�س���ة �ل�رشعية، و�لتكييف �لفقهي لعقوبة �لقت���ل يف �لتعزير، وغر ذلك 
مما يقف عليه �لقارئ تباعاً يف �لبحث باإذن �هلل تعالى، و�أ�ساأل �هلل فيه �لتوفيق و�ل�سد�د.  
ويف �ملبحث �لثاين،ذك���رت ر�أي �لدر��سات �لقانونية �ملقارن���ة حول عالقة مبد�أ »ال 
جرمي���ة وال عقوبة �إال بن����ص« بالتعزير يف �الإ�سالم، ورجعت �إلى ع���دد من �لدر��سات 
�ملقارنة، �أ����رشت �إلى بع�سها فيما �سبق، و�عتمدت ب�سكل كب���ر على كتاب عبد �لقادر 
ع���ودة – رحم���ه �هلل – باعتباره مرجعاً ل���كل من كتب يف �ملو�س���وع بعده كما يعرف 
�ملهتم���ون باملو�سوع، ثم ناق�ست ذلك من خالل �إير�د ع���ّدة حقائق م�ستندة �إلى �أحكام 
�لتعزير يف �لفقه �الإ�سالمي، وهذ� �جلزء هو �الإ�سافة �جلديدة يف �لبحث،وقد �جتهدت 

فيه، و�أ�ساأل �هلل �لتوفيق.
وقد �عتمدت يف هذ� �جلزء على ��ستقر�ء ن�سو�ص �لفقهاء، وحتليل معانيها، و�لربط 
بن �ملذكور يف كتب �لفقه حول �لتعزير، وبن �ملذكور يف كتب �لقانون حول مبد�أ »ال 

جرمية وال عقوبة �إال بن�ص«، فكان منهجي بذلك ��ستقر�ئياً حتليلياً ��ستنباطياً.
وقد �لتزمت عزو �الآيات، وتخريج �الأحاديث، وذكر حكمها عند �ملحدثن �إن كانت 
يف غ���ر �ل�سحيحن، و�رشح �لغريب، ومل �أعن بالرتجم���ة لالأعالم، ل�سهولة �لوقوف 
عليها يف مظانها، مع �لرغبة يف �الإبقاء على م�ساحة �حلا�سية حلاجة �لبحث �الأ�سا�سية.  

و�أخ���ر�ً، فقد ��ستفرغت �لو�سع يف حماولة �لفه���م واال�ضتنباط و�لو�سول �إلى نتائج 
�سحيح���ة،  و�الأمر يف نهاية �ملطاف جهد ب����رشي يحتمل �ل�سو�ب و�خلطاأ، فما كان فيه 
من �س���و�ب فمن �هلل تعالى وحده، �أحمده و�أ�سكره علي���ه، وما كان فيه من خطاأ فمني 
ومن �ل�سيطان، �أ�ساأل �هلل �لعفو و�ملغفرة، وما توفيقي �إال باهلل، عليه توّكلت و�إليه �أنيب.
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 املبحث األوّل 

التعريف باملبدأ القانوني: »ال جريمة وال عقوبة إال بنصّ« ونظام التعزير يف اإلسالم

املطلب األوّل 

 التعريف باملبدأ القانوني  »ال جريمة وال عقوبة إال بنصّ« 

اأّوًل : تعريف مبداأ »ل جرمية ول عقوبة اإل بن�ّص« : 
ِعيَّة (، و�آثرت  ْ هذ� �ملبد�أ بهذه �ل�سيغة مبد�أ قانوين، يطلق عليه �لقانونيون مبد�أ ) �ل�رشَّ
�لتعب���ر عنه يف هذ� �لبح���ث بعبارة : »ال جرمية وال عقوبة �إال بن����ص« �لتي يطلقها عليه 

عيَّة. ْ يعة و�ل�رشَّ �لقانونيون �أي�ساً ؛ �حتياطاً لدفع �أي وهم  قد ي�سببه ت�سابه لفظْي �ل�رَشِ
ويف �لتعري���ف �مل�سهب ملبد�أ: »ال جرمية وال عقوب���ة �إال بن�ّص«، و�لكالم على تاأ�سيله 

�ل�رشعيبحث �آخر للباحثة)3( ويكفينا هنا �أن نعرف ما يلي:
-�إن معن���ى مبد�أ : »ال جرمية وال جز�ء �إال بن�ّص« يف �لقانون هو �أن: »حتديد �الأفعال 
�لتي تعّد جر�ئم وبيان �أركانها، وحتديد �جلز�ء�ت �ملقّررة لها من حيث نوعها، كل ذلك 
يج���ب �أن يرد �رش�حة يف ن�ص قانوين مكت���وب ي�سعه �مل�رّشع �س���لفاً)4(« فال جرمية وال 
عقوب���ة �إذن دون ن�ّص ت�رشيعي �سادر عن �ل�سلط���ة �لت�رشيعية، فدور �لعرف منعدم يف 

�لقانون �جلنائي �سو�ء من حيث جترمي �الأفعال، �أو من حيث �لعقاب عليها)5(.
-�إن مبد�أ  »ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ّص«يتحقق بوجود �أربعة عنا�رش :

)3)  عنوانه : مبداأ ال�ّسْرعيَّة يف القانون اجلنائي وعالقته بنظام العقوبات يف الإ�سالم تاأ�سياًل وتطبيقاً ) درا�سة نقدية ).
)4)  د. �سم���ر عالي���ه – قان���ون العقوب���ات ����ص 45 ، وانظر : عبد الفتاح ال�سيفي – الأحكام العامة للنظام اجلزائي �ص 70، 

د . احل�سيني جاد – العقوبة البدنية يف الفقه الإ�سالمي �ص 18 ، د . العوجي – القانون اجلنائي العام �ص )8).
)5)  �سليمان عبد املنعم ، اأ�سول علم اجلزاء اجلنائي ، �ص )6 .  
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1-حتديد �الأفعال �لتي تعّد جر�ئم، وبيان �أركانها.
2-حتديد �جلز�ء�ت �ملقّررة لها من حيث نوعها �أو مقد�رها.

3-�أن يرد ذلك �لتحديد يف ن�ص قانوين �رشيح مكتوب.
4-�أن ي�سع �مل�رشع  هذ� �لّن�ص �سلفاً )6(.

ثانيًا : اأهم اأحكام مبداأ :  »ل جرمية ول عقوبة اإل بن�ّص«: 
-�إن مبد�أ :  »ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ّص«هو �أحد �ملبادئ �لتي حتكم قانون �لعقوبات 

خا�سة)7(، فمجال تطبيقه يف �لقانون �لو�سعي هو �جلر�ئم �جلنائية.
-�إن �لق�سد من مبد�أ  »ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ّص«  هو: حتقيق  �ال�ستقر�ر �لقانوين 
و�لقب���ول �ملجتمع���ي وتوحيد �الأح���كام بالن�سبة للكاف���ة، حيث  يحدد �لقان���ون مقّدماً 
�الأفعال �لتي تعتر جر�ئم، و�لعقوبات �ملقّررة لهذه �جلر�ئم، فيعلم كل فرد �حلدود �لتي 
يج���ب �أن يلتزمه���ا يف �أفعاله وت�رّشفات���ه، ويعلم مقّدماً ما ميك���ن �أن يناله من عقاب �إذ� 
�ق���رتف �أحد �الأفعال �ملعاقب عليها، فال يفاج���اأ باإد�نته الرتكابه فعاًل مل يجّرمه �لقانون، 
وال يتعّر����ص لتوقيع عقوبة مل ت���رد يف �لقانون، وهذ� ما يحّق���ق للمو�طنن �ال�ستقر�ر 
و�الأمان، وال يرتك للق�س���اة �أمر �لتجرمي و�لعقاب، فتت�سارب �أحكامهم نتيجة �ختالف 
تقييمهم ونظرتهم �إلى �سور �ل�سلوك �ملتنوعة، و�إلى �لعقوبات �لتي توقع على �ملذنبن، 

وبالتايل تتحقق �لعد�لة و�مل�ساو�ة بن �لنا�ص)8(.

)6)  د. �سريف فوزي ، مبادئ الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي ، �ص 13 - 13 .
)7)  راج���ع : عدن���ان اخلطي���ب ، حما�س���رات يف النظري���ة العامة للجرمية ، �ص 16 – 17 ، وانظ���ر : د. �سليمان عبد املنعم ، 

النظرية العامة لقانون العقوبات ، 67) – 68) ، د. عبد الفتاح خ�سر ، اجلرمية ، �ص 13 .     
)8)  د. �سم���ر اجلن���زوري ، الأ�س����ص العامة لقانون العقوبات ، �ص 161-)16 ، وانظ���ر: د. ال�سيفي ، الأحكام العامة للنظام 
اجلزائ���ي ، ����ص )7-75 ، د. �سم���ر علي���ه ، قان���ون العقوب���ات ، �ص 49 ، د. �سليم���ان عبد املنعم ، النظري���ة العامة لقانون 

العقوبات ، �ص7)8-3)3. 
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املطلب الثاني 

 التعريف بنظام التعزير يف اإلسالم 

أوّاًل: تعريف التعزير: 

1- تعريف التعزير لغة وا�سطالحًا : 
اأ-التعزير يف اللغة : 

ره عزر�ً،  ره يعزنِّ يف ل�س���ان �لعرب البن منظور– رحمه �هلل - : »�لعزر: �لَّلوم. وعزَّ
ه. و�لعزر و�لتعزي���ر: �رشب دون �حلّد ملنعه �جلاين من �ملعاودة، وردعه عن  ره: ردَّ وعزَّ
�ملع�سي���ة«)9(، وم���ا ذكره �بن منظور – رحمه �هلل – يف �آخ���ر عبارته ي�سر به �إلى �ملعنى 
�ال�سطالحي �لذي �سياأتي، ويظهر �ل�سلة بن �ملعنيْن �للغوي و�ل�رشعي، فالتعزير لوم 

�لفاعل ورده عن معاودة �لفعل.    

ب - التعزير يف ال�سطالح : 
جمم���وع ما ذكره �لفقه���اء يف تعريف �لتعزير، وما مّثلو� به علي���ه ي�سر �إلى �تفاقهم 

على �أن �لتعزير: تاأديب وزجر بعقوبة غر مقّدرة �رشعاً.
وبع���د هذ� �لقدر من �التفاق، جند تفاوتاً يف �ت�س���اع مدلول لفظ �لتعزير لي�سمل كل 
تاأدي���ب بغ�ص �لنظر عن �لقائم به، �أو لي�سمل كل �أ�سباب �لتاأديب بغ�ص �لنظر عن كونها 

معا�سي �أو ال.
فقد �أ�سارت �لتعريفات �لفقهية �إل���ى �أن �الإطالق �لفقهي يتناول نوعْن عري�سْن من 

)9)  ل�سان العرب  ) 4 /561 ) .



سريان مبدأ »ال جريمة وال عقوبة إال بنص« على باب التعزير 

 )العدل( العدد |70 | رجب 1436هـ
ـ 160 ـ

�لتاأديب، وهما : 
-تعزير �الإمام �أو نائبه.

-وتعزير غر �الإمام نحو : �الأب، و�ملعّلم، و�لزوج. 
و�عتنى �ل�سافعية – حتديد�ً – بذكر ذلك عند كالمهم على تعريف �لتعزير، و�ختلفو� 
فيم���ا بينهم يف دخول �لثاين حتت �ال�سطالح �لفقهي، يف ح���ن �أن �ملالكية �أ�سارو� �إلى 

�سمول �الإطالق �لفقهي للنوعْن.
و�أت���ى يف كالم �ل�سافعية وغره���م �أي�ساً تفريق بن نظر �حلاك���م و�لق�ساة، وبن نظر 
�الأم���ر�ء، وهو بعب���ارة �أخرى تفريق ب���ن �لتعزير �لذي هو عقوبة عل���ى مع�سية، وبن 

�لتعزير �لذي هو �سيا�سة لتحقيق م�سلحة، �أو دفع م�رّشة. 
ويظه���ر من تعريف �لتعزير �أن���ه ��سم عام ي�سمل �أنو�عاً تنق�س���م باعتبار �لقائم به �إلى 

ق�سمْن:
1-�لتعزير بالوالية �لعامة.

2-و�لتعزير بالوالية �خلا�سة، نحو تعزير �لزوج و�ملعّلم و�ل�سّيد. 
و�لتعزير بالوالية �لعامة ينق�سم باعتبار �سببه �إلى نوعْن: 

3-�لتعزير على �ملعا�سي.
4-�لتعزير �لذي هو �سيا�سة. 

و�لفقه���اء يف باب  �لتعزير يعتنون على �الأغل���ب بالتعزير �لذي هو من فعل �الإمام 
بالوالي���ة �لعامة، ويهتمون بالنوع �لذي �سبب���ه �ملع�سية وما ي�سبهها نحو فعل �ملكروه �أو 

ترك �ل�سّنة.  
وفيما يلي ذكر عبار�ت �لفقهاء يف تعريف �لتعزير �لتي ت�سهد ملا تقّدم :  
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املذهب احلنفي: 
قال �لن�سفي – رحمه �هلل -: »�لتعزير: �ل�رشب على وجه �لتاأديب«)10(.

وقال �لقونوي – رحمه �هلل -: »هو�لتاأديب دون �حلّد «)11(.
وقال �بن عابدين – رحمه �هلل -: »�لظاهر �أن �ل�سيا�سة و�لتعزير مرت�دفان، ولذ� عطفو� 
�أحدهم���ا على �الآخر لبيان �لتف�سر كما وق���ع يف �لهد�ية و�لزيلعي وغرهما، بل �قت�رش 
يف �جلوهرة على ت�سميته تعزير�ً، و�سياأتي �أن �لتعزير تاأديب دون �حلّد«)12(، وقال �أي�ساً: 

»وال يلزم �أن يكون مبقابلة مع�سية، ولذ� ي�رشب �بن ع�رش �سنن على �ل�سالة« )13(.

املذهب املالكي: 
قال �بن فرحون �ملالكي–رحمه �هلل -: »�لتعزير تاأديب ��ست�سالح وزجر على ذنوب 

مل ي�رشع فيها حدود وال كفار�ت« )14(.
وق���ال �لقر�يف – رحمه �هلل - : »و�أما �مل�ستويف للتعزير، فهو �الإمام و�الأب و�ل�سّيد، 
وي���وؤّدب �ل�سغر دون �لكبر، ويوؤّدبه معلم���ه و�ساحبه، ويعّزر �ل�سيد يف حّقه وحّق �هلل 
–تعالى -، و�لزجن)15( يف �لن�سوز، ومما ي�سبهه مما يتعلق مبنع حقه ؛ الأن �لتعزير لو جعل 

لعامة �لنا�ص الأدى لتو�ثب �ل�سفهاء لالأذية، وكرثة �لهرج و�لفنت«)16(.

)10)  طلبة الطلبة  �ص133.
)11)  اأني�ص الفقهاء  �ص 174.

))1)  حا�سية ابن عابدين  )4 / 15 ) .
)13)  حا�سية ابن عابدين  ) 4 / 15 ) . 

)14)  تب�سرة احلكام  ))  / 17) ) وانظر : الطرابل�سي - معني احلكام  ) ) / 446 )
)15)  الزجن : جيل من ال�سودان وهم الزنوج، واحدهم زجني. انظر : ابن منظور – ل�سان العرب) ) /90) )

)16)  الذخرة  ) )1 /119 ) .
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املذهب ال�سافعي  : 
قال �ملاوردي – رحمه �هلل -: »تاأديب على ذنوب مل ت�رشع فيها �حلدود«)17(.

وقال �لنووي– رحمه �هلل -: »من �الأ�سحاب من يخ�ّص لفظ �لتعزير ب�رشب �الإمام 
، وي�سّمي �رشب �ل���زوج زوجته، و�ملعّلم �ل�سبي، و�الأب  �أو نائب���ه للتاأديب يف غر حدٍّ
ولده تاأديباً ال تعزير�ً.ومنهم من يطلق �لتعزير على �لنوعْن، وهو �الأ�سهر، فعلى هذ�، 

ي�ستويف �لتعزير �الإمام و�لزوج و�الأب و�ملعلم و�ل�سيد.
�أما �الإمام، فيتولى بالوالية �لعامة �إقامة �لعقوبات حّد�ً وتعزير�ً)18(.

املذهب احلنبلي: 
ق���ال �بن قد�م���ة– رحمه �هلل - : »�لتعزير : هو �لعقوب���ة �مل�رشوعة على جناية ال حّد 
فيها، كوطء ال�رشي���ك اجلارية امل�ضرتكة، اأو اأمته املزوجة، اأو جارية ابنه، اأو وطء امراأته 
يف دبرها اأو حي�ضها، اأو وطء اأجنبية دون الفرج، اأو �رشقة ما دون الن�ضاب، اأو من غري 

حرز....«)19(.

ج -تعريف ال�سيا�سة ال�سرعية : 
�أم���ا �ل�سيا�سة �ل�رشعي���ة، فاإذ� قلنا :�إنه���ا  مر�دف للتعزير، في�س���رتكان يف �لتعريفات 

�ل�سابقة، وتقّدم نقله عن �حلنفية. 
و�إذ� قلن���ا : �إنها ق�سم من �لتعزير، فهي يف �الأ�س���ل : من فعل �ل�سلطان �إر�دة �لتغليظ 

للم�سلحة.

)17)  الأحكام ال�سلطانية  �ص 66)
)18)  رو�سة الطالبني  ) 10 /174 – 175 )

)19)  املغني  ) 9/  148 ) ، وانظر : �سرح الزرك�سي ) 3/ 154 ) . 
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»ق���ال �بن عقيل – رحم���ه �هلل -: لل�سلطان �سلوك �ل�سيا�سة، وه���و �حلزم عندنا،وال 
تقف �ل�سيا�سة على ما نطبق به �ل�رشع «)20(.

وقال �بن عابدين ناقاًل عن �حلم���وي– رحمهما �هلل -: »�ل�سيا�سة �ل�رشعية عبارة عن 
�رشع مغّلظ «)21(. 

ثانيًا :  أهم أحكام نظام التعزير يف اإلسالم : 

2-م�سروعية التعزير ودليله: 
�لتعزير م�رشوع يف كّل مع�سية لي�ص فيها حّد وال كّفارة )22(.

اأ - الدليل على م�سروعية التعزير على املع�سية : 
�لتعزير ثابت باالأدلة من �لكتاب و�ل�سنة و�الإجماع، و�ملعقول. 

�لكت���اب: ق���ال تعال���ى:  چ ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     
ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چ  چ  چ �لن�ساء.

ق���ال �لقرطبي: »�أمر �هلل �أن يبد�أ �لن�ساء باملوعظ���ة �أواًل، ثم بالهجر�ن، فاإن مل ينجعا، 
فال�رشب، فاإنه هو �لذي ي�سلحها له، ويحملها على توفية حّقه، و�ل�رشب يف هذه �الآية 
هو �رشب �الأدب بغر �ملرح، وه���و �لذي ال يك�رش عظماً، وال ي�سن جارحة، كاللكزة 

ونحوها، فاإن �ملق�سود منها �الإ�سالح ال غر«)23(.

)0))  الإن�ساف )10 /50) ) . 
)1))  حا�سية ابن عابدين) 103/4) . 

))))  انظر : النووي - رو�سة الطالبني  ) 10 / 174 ) ، ابن املنذر - الإجماع  �ص 115
)3))  تف�سر القرطبي  ) 5 /)17 )
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ة :  ال�سنَّ
روى �لبخ���اري وم�سل���م – رحمهما �هلل -يف �ل�سحيح، و�للف���ظ للبخاري، عن �أبي 
ب���ردة - ر�سي �هلل عنه - قال : »كان �لنبي - �سل���ى �هلل عليه و�سلم - يقول : »ال يجلد 

فوق ع�رش جلد�ت �إال يف حد من حدود �هلل «)24(.

�الإجم���اع : قال �ب���ن �ملنذر – رحمه �هلل -: » و�أجمعو� عل���ى �أن لالإمام �أن يعّزر يف 
بع�ص �الأ�سياء «)25(

املعقول : 
قال �بن فرحون – رحمه �هلل -: »وملا كان �لنا�ص ال يرتدعون عن �رتكاب �ملحرمات 
و�ملنهيات �إال باحلدود و�لعقوبة و�لزو�جر ؛ �رشع ذلك على طبقات خمتلفة، فالعقوبة 
تك���ون على فعل حمرم، �أو ترك و�جب �أو �سنة، �أو فعل مكروه، ومنها : ما هو مقّدر، 
ومنه���ا ما ه���و غر مقّدر، وتختل���ف مقاديره���ا و�أجنا�سها و�سفاته���ا باختالف �جلر�ئم 
وكرها و�سغرها، وبح�سب حال �ملجرم يف نف�سه، وبح�سب حال �لقائل، و�ملقول فيه، 

و�لقول« )26(.

اأ-الدليل على م�سروعية التعزير �سيا�سًة : 
من �ل�سنة: روى �أبود�ود – رحمه �هلل -وغره : »عن بهز بن حكيم عن �أبيه عن جّده 

)4))  �سحي���ح البخ���اري  ) 6  /  )51) ) ، ب���اب : ك���م التعزي���ر والأدب ، ح )6456 ) ، وانظ���ر :  �سحي���ح م�سل���م ) 3  / 8)13 ) ، 
باب: قدر اأ�سواط التعزير ، ح ) 1708 ). 

)5))  الإجماع  �ص 115
)6))  تب�سرة احلكام  ) )  /17) – 18) ) .
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�أن �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم - حب�ص رجاًل يف تهمة «)27(. 
وم���ن �الأثر : ي�ستدّل �لكثرون على م�رشوعية �لتعزير �سيا�سة بفعل �ل�سحابة– ر�سي 
ة ن�رش بن �حلجاج، وهي مروي���ة باخت�سار و�إ�سهاب، وجملتها : ما  �هلل عنه���م - يف ق�سّ
روى �بن هبة �هلل �ل�سافعي – رحمه �هلل - باإ�سناده قال: »بينما عمر بن �خلطاب بذ�ت ليلة 

يع�ّص باملدينة �إذ �سمع �سوت �مر�أة يف بيت وهي تقول : 
اأم من �سبيل اإلى ن�سر بن حجاج !  هل من �سبيل اإلى خمر فاأ�سربها 
اإلى فتى ماجد الأعراق مْقتَبل)28(    �س�هل املحيا كرمي غري مل�جاج)29(
مت�س�ّ�ه اأعراق �س�دق حني تن�سبه  ف�ّراج غ�ّم من املك��روب ف���ّراج 

ق���ال : فقال عمر– ر�سي �هلل عن���ه- : �أال �أرى معي يف م�رش رجاًل تهتف به �لهو�تف 

)7)) �سنن اأبي داوود ) 3 /314 )، باب احلب�ص يف الدين وغره  ، )3630 ) ، وقد نقل يف التلخي�ص عن احلاكم ت�سحيحه . 
انظر : تلخي�ص احلبر ) 4 /78 - 79 ) .

قال الزيلع���ي – رحم���ه اهلل - : » ق���ال اب���ن القطان يف » كتابه الوهم والإيهام » : اختلف النا�ص يف بهز بن حكيم ، فحكى ابن 

اأب���ي ح���امت ع���ن اأبي���ه اأنه �سيخ يكتب حديث���ه ، ول يحتج به ،وعن اأبي زرعة اأنه قال فيه : �سال���ح ، ولكن لي�ص بامل�سهور ، 
وجعله احلاكم يف اأق�سام ال�سحيح املختلف فيه ، وقول اأبي حامت »ل يحتج به " ل ينبغي اأن يقبل منه اإل بحجة ، وبهز 
ثق���ة عن���د م���ن علمه ، وقد وثقه ابن اجلارود ، والن�سائي ، و�سحح الرتمذي روايته عن اأبيه عن جده ، وقال ابن عدي 
: روى عن���ه ثق���ات النا����ص : كالزه���ري ، وروي عنه حديث���ني ، ثم ذكرهما ، ثم قال : ومل اأر له حديثاً منكراً ، واأرجو اأنه 

اإذا حدث عنه ثقة ، فال باأ�ص بحديثه .
وقال اأبو جعفر ال�سبتي : اإ�سناد بهز عن اأبيه عن جده �سحيح . وقال حممد بن احل�سني : �ساألت ابن معني ، هل روى �سعبة 
عن بهز ؟ قال : نعم ، روى عنه حديث : اأُتْرَعْون عن ذكر الفاجر ، وقد كان �سعبة متوقفا عنه ، فلما روى هذا احلديث 
كتبه ، واأبراأه مما اتهمه به .قلت : فكم له عن اأبيه عن جده ؟ قال : اأحاديث ، قلت لأحمد بن حنبل : ما تقول يف بهز 
؟ ق���ال : �ساأل���ت غن���درا عن���ه ، فق���ال : كان �سعب���ة م�سه ، ومل يبني معن���اه ، فكتبت عنه . انتهى كالم���ه ." وذكر الزيلعي 

�سواهد للحديث . انظر : الزيلعي - ن�سبالراية) 3 /310 ) . 
وجمع ابن امللقن اأقوال اأهل العلم يف رواية بهز عن اأبيه عن جّده ، وحا�سلها اختالفهم فيه ، وقد ذكرت من وّثقه يف كالم 

ابن القّطان اأعاله . 
انظر : البدراملنر) 5  / )48 ) . 

،كاأّن���ه ي�ستاأن���ف ال�سباب كل �ساع���ة .انظر: الزبي���دي ، تاج  )8)) رج���ل ُمْقَتَب���ُل ال�سباب-بفت���ِح الب���اء-مل يظه���ْر في���ه اأث���ر ِكَبٍ
العرو�ص )0/30))). 

)9)) من اللجاج ، وهو التمادي يف الأمر ولو تبنّي اخلطاأ . انظر : الزبيدي ، تاج العرو�ص) 6  / 179) .
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يف خدورها، علّي بن�رش بن �حلّجاج. فاأتي به، فاإذ� �أح�سن �لنا�ص وجهاً، و�أح�سن �لنا�ص 
�سعر�ً �أو عيناً، فاأمر ب�سعره فجّز، فبدت له وجنتان كاأنهما �سقي متر، و�أمره فاعتم، فافتنت 
�لن�س���اء، فقال عمر- ر�سي �هلل عن���ه - : ال ت�ساكني ببلدة �أنا به���ا، ف�سّره �إلى �لب�رشة، 

وذكر �حلديث.«)30(
وقو�ع���د �ل�رشيعة تدّل على جو�ز �لتعزير �سيا�س���ًة للم�سلحة : ذكر عبد �لقادر عودة 
�أن نظرية �لتعزي���ز للم�سلحة �لعامة »تقوم على قو�عد �ل�رشيعة �لعامة �لتي تق�سي باأن 
ل لدفع �ل�رشر �لعام، و�أن �ل�رشر �الأ�سّد يز�ل بال�رشر �الأّخف )31(.  �ل�رشر �خلا�ص ُيتحمَّ

1-حكم التعزير : 
للفقهاء يف حكم �لتعزير ثالثة مذ�هب: 

)املذهب الأول( وجوب التعزير: وهو مذهب �حلنفية و�ملالكية.
ق���ال �بن فرح���ون– رحمه �هلل - : »و�ختلف���و� يف �لتعزير، فقال مال���ك و�أبو حنيفة 
رحمهما �هلل : �إن كان حلّق �هلل –تعالى - وجب كاحلدود ؛ �إال �أن يغلب على ظن �الإمام 

�أن غر �ل�رشب م�سلحة من �ملالمة و�لكالم«)32(. 
)املذهب الثاين(: عدم وجوب التعزير : وهو مذهب �ل�سافعية.

و� على �أّن �لتعزير غر و�جب، و�إمنا هو �إل���ى �ختيار �الإمام فيما ال يتعّلق  حي���ث ن�سّ
د �لتعزير بحق �ل�سلطنة وحكم �لتقومي ومل يتعلَّق  بح���ق الآدمي، قال �ملاوردي : »فاإن تفرَّ

)30)  تاريخ مدينة دم�سق) )6 / )) ) . 
والق�س���ة �سّح���ح اإ�سناده���ا احلافظ اب���ن حجر من طريق عبد اهلل بن بريدة التي اأخرجها اب���ن �سعد واخلرائطي اأطول من 

هذا . 
انظر : الإ�سابة يف متييز ال�سحابة) 6/ 485) .

)31)  راجع : الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي )1/ )15 ) . 
))3) تب�سرة احلكام) ) / 3)) ) . 
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به حق الآدمي ؛ جاز لويل �الأمر �أن ير�عي �الأ�سلح يف �لعفو �أو �لتعزير، وجاز �أن ي�سفع 
في���ه من �س���األ �لعفو عن �لذنب، روى ع���ن �لنبي - �سلى �هلل عليه و�سل���م - �أنه قال : 

»��سفعو� �إيّل، ويق�سي �هلل على ل�سان نبيه ما ي�ساء «)33(.
ث���م هو �إلى �ختي���ار �ساحب �حلق، فيما يتعّلق بحق لالآدم���ي، قال �ملاوردي – رحمه 
�هلل -: »ولو تعلَّق بالتعزير حق الآدمي كالتعزير يف �ل�ستم و�ملو�ثبة، ففيه حق للم�ستوم 
و�مل����رشوب، وحق �ل�سلطنة للتقومي و�لتهذيب، فال يجوز لويل �الأمر �أن ي�سقط بعفوه 
ح���ق �مل�ستوم و�مل�رشوب، وعليه �أن ي�ست���ويف له حقه من تعزير �ل�سامت و�ل�سارب، فاإن 
عف���ا �مل�رشوب و�مل�ستوم ؛كان ويل �الأمر بعد عفوهما على خياره يف فعل �الأ�سلح من 

�لتعزير تقومياً، و�ل�سفح عنه عفو�ً)34(.

املذهب الثالث : وجوب التعزير يف املوا�سع التي ورد اخلرب بالتعزير 
فيها، وهو مذهب احلنابلة : 

ق���ال �ب���ن قد�مة – رحم���ه �هلل - : »ويجب �لتعزير يف �ملو�سع���ْن �للذين ورد �خلر 
فيهم���ا، وما عد�هما يفو�ص �إلى �جتهاد �الإمام... فاإن ج���اء تائباً معرتفاً يظهر منه �لندم 
و�الإقالع؛ ج���از ترك تعزيره، و�إن مل يكن كذلك؛ وج���ب تعزيره؛ الأنه �أدب م�رشوع 

حلق �هلل– تعالى- فوجب كاحلد«)35(.
ولكل مذهب �أدّلته.

)33) حديث مرفوع ، رواه البخاري  يف ال�سحيح  من حديث اأبي ُبْرَدَة بن اأبي ُمو�َسى عن اأبيه –ر�سي اهلل عنه -قال: كان 
ِ-�سل���ى اهلل علي���ه و�سل���م – اإذا ج���اءه ال�سائل اأو طلبت اإليه حاجة ، ق���ال : ا�سفعوا توؤجروا ، ويق�سي اهلل على  ر�س���ول اهللَّ
ل�سان نبيه – �سلى اهلل عليه و�سلم – ما �ساء » �سحيح البخاري) )   / 0)5 ) ، باب التحري�ص على ال�سدقة وال�سفاعة 

فيها ، ح )  1365 ).
)34)  الأح���كام ال�سلطاني���ة  ����ص 67) – 68) ، ونقل���ه عنه ابن فرح���ون من املالكية يف تب�سرة احلكام  ) ) /  4)) ) ، وانظر : 

النووي، رو�سة الطالبني ) 10 / 176 ) . 
)35)  املغني) 9  / 149 ) . 
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و�حل���ق �أن �ملتاأّم���ل يف عبار�ت �لفقه���اء ؛ يجد �أن خالفهم خ���الف لفظي يوؤول �إلى 
�تفاق، الأن من �أوجبه عّل���ق وجوبه على ر�أي �الإمام، وهذ� يوؤول �إلى عدم �لوجوب، 

ودليل ذلك : 
�أن من �أوجبه – وهم �حلنفية و�ملالكية - ن�ّص على تقييده بر�أي �الإمام، و��ستثنى من 
وجوب���ه ما لو ر�أى �الإمام �أن �ملالمة و�لكالم يغني���ان، وتقّدم قول �بن فرحون– رحمه 
�هلل -: »و�ختلف���و� يف �لتعزي���ر، فقال مالك و�أبو حنيفة رحمهم���ا �هلل : �إن كان حلّق �هلل 
-تعال���ى- وجب كاحلدود؛ �إال �أن يغلب عل���ى ظن �الإمام �أن غر �ل�رشب م�سلحة من 

�ملالمة و�لكالم «)36(.
و يف �لتب�رشة : »قال مالك – رحمه �هلل -: وقد يتجافى �ل�سلطان عن �لفلتة من ذوي 

�ملروءة «)37(.

ب- �سقوط العقوبة بالتوبة يف التعزير : 
جميع املذاهب الفقهية جممعة على �ضقوط التعزير بالتوبة، وهذا يف ذاته دليل على 

عدم وجوب �لتعزير باإطالق.
»قال �لقر�يف – رحمه �هلل -: �لتعزير ي�سقط بالتوبة، ما علمت يف ذلك خالفاً «)38(.

ج – �سقوط العقوبة بالعفو وال�سفاعة : 
�حلنفي���ة �لذين قالو� بالوجوب ؛ ذهبو� �إلى جو�ز �ل�سلح عن �لتعزير، قال �لكا�ساين 

– رحمه �هلل -: »ويجوز �ل�سلح عن �لتعزير؛ الأنه حق �لعبد«)39(.

)36)  تب�سرة احلكام  ) )  / 3)) ) .
)37)  انظر : الذخرة  ) )1 /118 ) ، تب�سرة احلكام  ) ) /  18) – 19) ) .

)38)  ابن فرحون ، تب�سرة احلكام  ) ) /  5)) ) .
)39)  بدائع ال�سنائع  ) 6 / 48 ) .
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وكذل���ك قال �ملالكية بجو�ز �لعفو و�ل�سفاع���ة يف �لتعزير، و�إ�سناد �الختيار يف �لعفو 
و�الإذن بال�سفاع���ة في���ه �إلى �الإمام، ويف هذ� دليل على ع���دم �لوجوب، فاإن �لوجوب 

�إلز�م، و�الختيار و�الإذن �سّده.
ق���ال �بن فرح���ون – رحمه �هلل -: »ويجوز �لعفو عن �لتعزي���ر و�ل�سفاعة فيه �إذ� كان 
حل���ّق �هلل، فاإن جتّرد عن حق �آدمي، و�نفرد به حق �ل�سلطنة؛ كان لويل �الأمر مر�عاة حكم 

�الأ�سلح بالعفو �أو �لتعزير....« )40(.
وجاء يف �الأحكام �ل�سلطانية الأبي يعلى – رحمه �هلل -: »فهل يجوز يف �لتعزير �لعفو، 

وت�سوغ �ل�سفاعة فيه ؟ نظرت: فاإن تعلق بحق �آدمي وعفا عن حّقه، جاز عفوه«)41(. 
و� �رش�حة على �أّن �لتعزير غر و�جب، و�إمنا هو  و�أما �ل�سافعية، فقد تق���ّدم �أنهم ن�سّ
د �لتعزير بحق  �إل���ى �ختيار �الإمام، وتقّدم نقل قول �ملاوردي – رحم���ه �هلل- : »فاإن تفرَّ
�ل�سلطنة وحكم �لتقومي ومل يتعلَّق به حق الآدمي؛ جاز لويل �الأمر �أن ير�عي �الأ�سلح يف 
�لعفو �أو �لتعزير، وج���از �أن ي�سفع فيه من �ساأل �لعفو عن �لذنب...ولو تعلَّق بالتعزير 
ح���ق الآدمي كالتعزي���ر يف �ل�ستم و�ملو�ثب���ة،..... فاإن عفا �مل����رشوب و�مل�ستوم ؛كان 
ويل �الأم���ر بعد عفوهما على خياره يف فعل �الأ�سلح م���ن �لتعزير تقومياً، و�ل�سفح عنه 

.
عفو�ً«)42( 

2-اأق�سام التعزير بالنظر اإلى موجباته  : 
ذكر �لفقهاء موجبات للتعزير، ينق�سم تبعاً لها �لتعزير �إلى ثالثة �أق�سام : 

)40)  تب�سرة احلكام  ) )  / 4)) ) .
)41)  الأحكام ال�سلطانية �ص 81) ..

))4) انظر البحث �ص 10 مع حا�سية )4) . 
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الق�سم الأول : التعزير على املع�سية التي ل حّد فيها ول كّفارة :
�تفق �لفقهاء على �أن �ملع�سية �لتي لي����ص فيها حّد مقّدر موجبة للتعزير،و�سو�ء كان 

�لع�سيان بفعل حمّرم �أو ترك و�جب. 
قال �لكا�ساين من �حلنفية – رحمه �هلل -: »�أما �سبب وجوبه : فارتكاب جناية لي�ص لها 
ح���ّد مقّدر يف �ل�رشع، �سو�ء كانت �جلناية على حق �هلل، كرتك �ل�سالة و�ل�سوم ونحو 

ذلك، �أو على حق �لعبد «)43(
وقال �لقر�يف من �ملالكية – رحمه �هلل - : »�أما موجبه: فهو مع�سية �هلل – تعالى - يف 

حّقه �أو حّق �آدمي «)44(.
وق���ال �لن���ووي �ل�سافعي– رحم���ه �هلل -: »�سو�ء كان���ت من مقّدمات م���ا فيه حّد: 
كمبا����رشة اأجنبية بغري الوطء، و�رشقة ما ال قطع فيه، وال�ضب واالإيذاء بغري قذف، اأو مل 
يكن :ك�سهادة �لزور، و�ل�رشب بغر ح���ق، و�لتزوير، و�سائر �ملعا�سي، و�سو�ء تعلَّقت 

�ملع�سية بحق �هلل – تعالى -، �أم بحق �آدمي «)45(.
وق���ال �ملقد�سي من �حلنابلة – رحم���ه �هلل -: »وهو و�جب يف كل مع�سية ال حّد فيها 

وال كفارة« )46(.
وق���د  �هتمت بع�ص �لدر��سات �ملقارنة بن �ل�رشيعة و�لقانون بت�سنيف �ملعا�سي �لتي 

يقع بها �لتعزير، وكالمهم م�ستنبط من ت�سنيف �الأمثلة �لتي مّثل بها �لفقهاء:
قال عبد �لقادر عودة – رحمه �هلل - : »و�ملعا�سي �لتي ال حّد فيها وال كفارة متنوعة، 

)43)  بدائع ال�سنائع  ) 7 / 63 ) .
)44)  الذخرة  ) )1/ 118 ) .

)45)  رو�سة الطالبني  ) 10  / 174 ) . 
)46)  زاد امل�ستقنع �ص31) . 
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ولكنها ال تخرج عن �أحد �أنو�ع ثالثة :
)�أ( ن���وع �رشع يف جن�سه �حلّد، ولكن ال حّد في���ه: كال�رشقة من غر حرز، و�رشقة ما 
دون �لن�ساب، و�ل�رشقة غر �لتامة..... ومثل ذلك : �ل�رشوع يف �لزنا، ومقّدمات �لزنا 
من خلوة وتقبيل وعناق، وهكذا، كل ما �رشع فيه احلد، ومل تتوفر فيه �رشوط احلّد  فال 

حّد فيه، و�إمنا فيه تعزير.
)ب( ن���وع �رشع فيه احل���ّد، ولكن امتنع احلّد في���ه: اإما ل�ضبه���ة دراأت احلّد؛ كوطء 
�لزوجة يف دبرها، و�رشقة �ملال �مل�سرتك، و�إما ل�سبب خا�ص باجلاين؛ كقتل �الأب ولده، 
فاإن���ه ال ق�سا�ص فيه، و�رشقة �لفروع من �الأ�سول، فاإنها ال قطع فيها، ويحّل حمّل �لقطع 

�لتعزير.
)ج( ن���وع مل ي�رشع فيه وال يف جن�سه �حلّد: ومن هذ� �لنوع �أكرث �ملعا�سي مثل: �أكل 
�مليت���ة و�لدم وحلم �خلنزير، وخيان���ة �الأمانة ممن �ئتمن عليها؛ كاأم���ن بيت �ملال، وناظر 
�لوقف،و�لو�س���ي، و�لوكي���ل، ومثل : تطفيف �ملكيال و�ملي���ز�ن، و�سهادة �لزور، و�أكل 

�لربا، و�ل�ّسب، و�لر�سوة، وغر ذلك «)47(.

الق�سم الثاين: التعزير على فعل املكروه، وترك املندوب: 
و�إليه ذهبت طائفة من �لفقهاء. قال �بن فرحون – رحمه �هلل -: »...و�أما ترك �ل�سنن، 
فمثال���ه : ترك �لوتر. قال �أ�سبغ بتاأديب ت���ارك �لوتر....و�أما فعل �ملكروه، مثاله : حلق 

�ل�سارب. ويف كالم �بن ر�سد �أنه يوؤّدب )48(.

وهذ� �لنوع �أي�ساً �عتنت �لدر��سات �ملقارنة بن �ل�رشيعة و�لقانون ببيان وجهه: 

)47)  انظر : الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم  ) 139/1 - 140 ) .
)48)  تب�سرة احلكام  ) )  /  19) ) .
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ق���ال عبد �لقادر عودة– رحمه �هلل- :« �الأ�س���ل يف �لتعزير �أنه على فعل �ملحّرمات، 
وترك �لو�جبات، وهذ� متفق عليه.

ولك���ن �لفقهاء �ختلفو� على جو�ز �لتعزي���ر يف �إتيان �ملكروه وترك �ملندوب، ففريق 
ي���رى �أن ال عقاب على فع���ل مكروه، �أو ترك مندوب، وفريق ي���رى �لعقاب على فعل 

�ملكروه وترك �ملندوب.
و�أ�سا�ص �ختالفه���م يف هذ� �حلكم هو �ختالفهم يف تعريف �ملكروه و�ملندوب، فمن 
ر�أى �أن �ملكروه نهي بتخير يف �لفعل، و�أن �ملندوب �أمر بتخير يف �لفعل، �أو �أن �ملكروه 
لي����ص نهياً، و�ملندوب لي�ص �أم���ر�ً، من ر�أى هذ� ؛ قال بعدم جو�ز �لعقاب؛ الأن �لعقاب 

ال يكون �إال بتكليف. 
وم���ن ر�أى �أن �ملن���دوب �أمر ال تخير فيه، و�أن �ملكروه نه���ي ال تخير فيه، قال بجو�ز 
�لعقاب على فعل �ملنهي عن���ه، وترك �ملندوب �إليه، و�لقائلون بهذ� �لر�أي مع جتويزهم 
�لعقاب ال ي�سم���ون �لفعل �أو �لرتك مع�سية، وال ي�سمون �جل���اين عا�سياً، و�إمنا ي�سمون 
�لفعل و�لرتك خمالفة، و�جلاين خمالفاً، ويعّللون ذلك باأن �لع�سيان ��سم ذم، و�أن �لذم 

�أ�سقط عن فاعل �ملكروه وتارك �ملندوب.
ويحتج بع�ص �لقائلن بالعقاب بفعل عمر -ر�سي �هلل عنه - حيث مرَّ على �سخ�ص 
�أ�سج���ع �س���اة يذبحها، وجعل يح���ّد �ل�سفرة، فعاله بال���دّرة، وقال ل���ه : هال حددتها 

.
�أّواًل؟«)49(

)49) الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم) 167/1 ) .
واحلدي���ث اأخرج���ه احلاك���م – رحم���ه اهلل -يف امل�ست���درك و�سحح���ه ، انظ���ر : امل�ستدرك عل���ى ال�سحيح���ني) 4  /57) ) ، ح ) 

. (7563
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الق�سم الثالث : التعزير للتاأديب وال�ست�سالح ودفع امل�سّرة  يف غري مع�سية :
وه���و يكون ملن وقعت منه جناية، وهو لي�ص من �أه���ل �لتكليف، فيعّزر تاأديباً، ومثله 

من مل تقع منه جناية؛ لكنه تقع ب�سببه مف�سدة. 
ق���ال �لكا�ساين – رحمه اهلل -يف التعزير: »واأما ����رشط وجوبه، فالعقل فقط، فيعّزر 
كل عاقل �رتكب جناية  لي�ص لها حّد مقّدر �سو�ء كان حر�ً �أو عبد�ً، ذكر�ً �أو �أنثى، م�سلماً 
�أو كاف���ر�ً، بالغاً �أو �سبياً بع���د �أن يكون عاقاًل ؛ الأن هوؤالء من �أه���ل �لعقوبة �إال �ل�سبي 

�لعاقل، فاإنه يعّزر تاأديباً ال عقوبة، الأنه من �أهل �لتاأديب)50(.

قال �لقر�يف – رحمه �هلل -: »�لتعزير تاأديب يتبع �ملفا�سد، وقد ال ي�سحبها �لع�سيان 
يف كثر م���ن �ل�سور، كتاأديب �ل�سبي���ان و�لبهائم و�ملجان���ن ��ست�سالحا لهم مع عدم 

�ملع�سية «)51(.
وق���ال �بن فرحون – رحمه �هلل -: »قال �بن مزين: قلت الأ�سبغ: يوؤدب �ل�سبيان يف 
تعّديهم و�ستمه���م وقذفهم وجر�حاتهم �لعمد وقتلهم؟ قال: نع���م يوؤدبون �إذ� كانو� قد 

عقلو� �أو ر�هقو�. )52(.
ق���ال �خلطيب �ل�رشبيني من �ل�سافعية – رحم���ه �هلل -: »�ل�سبي و�ملجنون يعّزر�ن �إذ� 

فعال ما يعزر عليه �لبالغ �لعاقل، و�إن مل يكن فعلهما مع�سية)53(.
وق���ال �مل���رد�وي من �حلنابلة– رحم���ه �هلل -: »ق���ال يف �لرعاية �ل�سغ���رى و�حلاوي 
�ل�سغ���ر: وما �أوجب حّد�ً على مكّلف؛ عّزر به �ملمي���ز كالقذف. قال يف �لو��سح: من 

)50)  بدائع ال�سنائع  ) 7   / 63- 64 ) .
)51)  الفروق مع هوام�سه ) 4  / 1)3 ) . 

))5)  تب�سرة احلكام) )  /  188 ) . 
)53)  الإقناع ) ) /  6)5 ) . 
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�رشع يف ع�رش �سلح تاأديبه يف تعزير على طهارة و�سالة، فكذ� مثله زنا)54(.
وقد �هتمت �لدر��سات �ملقارنة بالتعزير للم�سلحة �لعامة، وذكرو� فيه تو�سيحاً لطيفاً 

حليثيات �حلكم فيه. 
قال���و�: »ال يكون �لتعزي���ر �إال يف مع�سية، �أي يف فعل حم���ّرم لذ�ته من�سو�ص على 
حترمي���ه، ولكن �ل�رشيعة جتيز ��ستثناء من هذه �لقاع���دة �لعامة �أن يكون �لتعزير يف غر 

مع�سية، �أي فيما مل ين�ص على حترميه لذ�ته �إذ� �قت�ست �مل�سلحة �لعامة �لتعزير.
و�الأفع���ال و�حلاالت �لت���ي تدخل حتت ه���ذ� �ال�ستثناء ال ميكن تعيينه���ا وال ح�رشها 
مقّدم���اً، الأنها لي�س���ت حمّرمة لذ�تها، و�إمنا حتّرم لو�سفها، ف���اإن توفر فيها �لو�سف فهي 
حمّرم���ة، و�إن تخّلف عنها �لو�سف فهي مباحة، و�لو�سف �لذي جعل عّلة �لعقاب هو 
�الإ����رش�ر بامل�سلح���ة �لعامة �أو �لنظام �لعام، فاإذ� توّفر ه���ذ� �لو�سف يف فعل �أو حالة ؛ 

��ستحق �جلاين �لعقاب، و�إذ� تخّلف �لو�سف ؛ فال عقاب )55(. 
وقال �سيف���ي : »من �أمثلة �لتعزير�ت للم�سلحة �لعامة �لت���ي ي�سوقها بع�ص �لفقهاء : 
تاأدي���ب �ل�سبيان على ترك �ل�سالة و�لطه���ارة، وتاأديبهم على ما ياأتون من �أفعال تعترها 
�ل�رشيع���ة جر�ئم، مع �أن هذه �الأفع���ال ال تعتر جر�ئم يف حق �ل�سبي���ان غر �ملميزين؛ 
الأنهم لي�سو� �أهاًل لتكليف، فال تعتر �أفعالهم معا�سي، كذلك منع �ملجنون مع �الت�سال 
بالنا�ص �إذ� كان يف �ت�ساله بهم �رشر عليهم، وحب�ص من �سهر باإيذ�ء �لنا�ص، ولو مل يقم 

عليه دليل �أنه �أتى فعاًل معيناً )56(.

)54)  الإن�ساف ) 10 / )4) ) . 
)55)  عبد القادر عودة ، الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي �ص 150 . 

)56)  الأحكام العامة للنظام اجلزائي ، �ص )9 – 93 .  
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2-اأهم اأنواع العقوبات التعزيرية : 
اأ، ب، ج: ال�سرب واحلب�ص والتوبيخ : 

�تف���ق �لفقهاء على ذكر بع�ص �لعقوبات �لتعزيرية �لت���ي �أ�سهرها : �ل�رشب و�حلب�ص 
و�لتوبيخ �أو �لوعظ.

ق���ال �ب���ن جني���م �حلنفي – رحم���ه �هلل -يف كالم ل���ه  : »...ف���اإن عاد ع���ّزره حينئذ 
بال�رشب...وق���د روي عن حممد يف �لرج���ل ي�ستم �لنا����ص �إن كان ذ� مروءة ؛ُوِعظ، 
و�إن كان دون ذل���ك ؛ ُحِب����ص، و�إن كان �سباباً ؛ �رشُب وُحب���ص، يعني �لذي دون ذلك، 

و�ملروءة عندي يف �لدين و�ل�سالح«)57(.
وعند �ملالكية : »فاإن كان من ذوي �لهيئة؛  عوقب �لقائل عقوبة خفيفة يهان بها وال يبلغ 
به �ل�سجن، و�إن كان من غر ذوي �لهيئة؛ عوقب �لقائل �أ�سد من عقوبة �الأول، ويبلغ به 
فيه���ا �ل�سجن، و�إن كان �لقائل من ذوي �لهيئة و�ملقول لهم من غر ذوي �لهيئة؛ عوقب 
بالتوبيخ، وال يبلغ به �الإهانة و�ل�سجن، و�إن كان �لقائل من غر ذوي �لهيئة و�ملقول لهم 

.
من ذوي �لهيئة؛ عوقب بال�رشب... «)58(

وق���ال �ل�سر�زي من �ل�سافعية – رحمه �هلل -: »...ور�أى �الإمام تعزيره بال�رشب �أو 

.
�حلب�ص �أو �لزجر؛ فعل« )59(

وق���ال �ب���ن قد�م���ة �حلنبل���ي – رحم���ه �هلل -: »�لتعزير يك���ون بال����رشب و�حلب�ص 
و�لتوبيخ...«)60(.

)57) انظر : البحر الرائق) 5  /  49 ) . 
)58)  منح اجلليل) 9 / 356 - 357) . 

)59)  املهذب ) ) / 9)3 ) . 
)60)  املغني  ) 9  / 149) . 
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د– الت�سهري : 
�تفقت �ملذ�هب �لفقهية على توقيع عقوبة �لت�سهر ب�ساهد �لزور)61(.

وعب���ارة فقهاء �ل�سافعي���ة :«  و�إن ر�أى �أن ي�سهر �أمره فى�سوق���ه وم�ساّله هو وقبيلته، 
وينادى عليه �أنه �ساهد زور فاعرفوه؛ فعل« )62(.

ه�– ال�سلب حيًا : 
ذكر �ل�سافعية يف عقوبات �لتعزير �ل�سلب حياً، قال �ملاوردي– رحمه �هلل -: »يجوز 
�أن ي�سل���ب يف �لتعزير حي���اً، قد �سلب ر�س���ول �هلل - �سلى �هلل علي���ه و�سلم - رجاًل 
عل���ى جبل يقال له �أبو ناب)63(، وال مين���ع �إذ� �سلب �أد�ء طعام وال �رش�ب، وال مينع من 
�لو�س���وء لل�سالة، وي�سّلي مومي���اً، ويعيد �إذ� �أر�سل «)64(، ونقل���ه متاأخرو� �ملالكية عن 

�ملاوردي -رحمهم �هلل جميعاً -)65(.

و- القتل : 
�أ�س���ار �بن فرحون – رحم���ه �هلل -�إلى خالف يف �لتعزير بالقت���ل، فقال : »....هل 

يجوز �أن يبلغ بالتعزير �لقتل �أو ال ؟ فيه خالف«)66(.
وبرغ���م نقل �خل���الف يف �لتعزير بالقتل ح�سب ما قال �ب���ن فرحون– رحمه �هلل -؛  

)61)  انظ���ر: اب���ن الهم���ام ،�س���رح فتح القدير) 7  /  475– 476 ) ، الدردير والد�سوقي ، ال�سرح الكبر مع حا�سية الد�سوقي 
) 4 /141)، النووي، رو�سة الطالبني )11 / 144– 145) ، البهوتي ، �سرح منتهى الإرادات) 3 /611 ) . 

))6) ال�سرازي، املهذب) ) / 9)3 ) . 
)63) لعّل���ه يري���د م���ا رواه اب���ن اأب���ي �سيبة – رحم���ه اهلل -يف امل�سّنف عن احل�سن- ر�سي اهلل عنه - ق���ال : جعل لرجل اأواقي 
على اأن يقتل النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم - فاأطلعه اهلل على ذلك فاأمر به ، ف�سلب ، وكان اأول من �سلب يف الإ�سالم 

» م�سنف ابن اأبي �سيبة  ) 7  /49) - 50) ) ، ح )35766 ).

)64) املاوردي ، احلاوي الكبر) 6/13)4 ) .
)65) انظر : ابن فرحون ، تب�سرة احلكام) )  /4)) ) . 

)66) ابن فرحون ، تب�سرة احلكام) )/3))) . 
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لكن �لتطبيقات �لفقهية ت�سهد جلو�زه، ولي�ص مذهب من �ملذ�هب �الأربعة، �إال وقد عمل 
به يف �سورة من �ل�سور. 

فق���د �رشَّح �حلنفية بقتل م���ن ال يزول ف�ساده �إال بالقتل، قال �جلويني –ر حمه �هلل -: 
»وي�سوغ للو�يل �أن يقتل يف �لتعزير« )67(وذكر �حلنفية  يف �للوطي �إذ� كرث ذلك منه �أنه 

يقتل تعزير�ً)68(، وعند �حلنابلة قتل �للوطي �أي�ساً )69(.
وذه���ب �ملالكية و�حلنابلة �إلى قتل �جلا�سو�ص يف بع����ص �حلاالت)70(وذهب �حلنابلة- 
وقيل: وجهاً عنده���م -�إلى قتل �لد�عية �إلى بدعة )71(، وحكاه �بن فرحون – رحمه �هلل 
– ع���ن �ل�سافعية �أي�ساً،  قال: »وعندنا : يج���وز قتل �جلا�سو�ص �مل�سلم �إذ� كان يتج�ّس�ص 

بالعدو، و�إليه ذهب بع�ص �حلنابلة.
و�أما �لد�عية �إلى �لبدعة �ملفّرق جلماع���ة �مل�سلمن، فاإنه ي�ستتاب، فاإن تاب و�إال قتل، 

وقال بذلك بع�ص �ل�سافعية يف قتل �لد�عية، كاجلهمية و�لرو�ف�ص و�لقدرية )72(.
و�ملالح���ظ مما �سبق نقل���ه �أن �ملذ�هب �لفقهية �سو�ء �حلنفي���ة �أو �ملالكية �أو �ل�سافعية �أو 

�حلنابلة ذهبت �إلى �لقتل تعزير�ً يف حكم بع�ص �جلر�ئم.

وال�سابط الذي ن�ستقروؤه مما ذكره الفقهاء يف متثيلهم لأ�سباب التعزير 
بالقتل : 

هو �أال يزول ف�ساده �إال بالقتل مع عظمه �أو خ�سية تعّدي �رشره للغر بتف�ّسيه و�نت�ساره، 

)67) غياث الأمم) 1 / 163 ) . 
)68) انظر : ابن فرحون ، تب�سرة احلكام ) )  /  3)) ) ، ابن الهمام ، �سرح فتح القدير) 5 /9)6) ) .

)69) انظر : املرداوي، الإن�ساف ) 10 /176) . 
)70) انظر : ابن فرحون ، تب�سرة احلكام) )/3))) ، وانظر :املرداوي ، الإن�ساف) 10 / 49)- 50))

)71) انظر : املرداوي ، الإن�ساف) 10 / 49))
))7) تب�سرة احلكام ) )/3))) . 
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ف�رشره مي�ّص �جلماعة مع خطره، ومثاله :  �لد�عية �إلى بدعته �ملفّرق للجماعة �إذ� ��ستتيب 
ومل يتب، واللوطي املكرث، حيث يالحظ اأن الدعوة اإلى البدعة، واللواط جرمان مي�ّضان 
حّق �جلماع���ة بالدرجة �الأولى، وهما �سبب ال�ست�رش�ء �ل����رشر و�لف�ساد، وقطع �سببهما 

و�جب، وحيث يتعّن �لقتل لقطع �سببهما ؛ وجب.
وق���ال بع�ص �لباحثن : »�حلاالت �لتي قيل فيه���ا بجو�ز �لقتل تعزير�ً تظهر �أن �ملجرم 
قد و�سل �إلى مرحل���ة يف �الإجر�م ال ينفع فيها �أي �سكل من �أ�سكال �لتعزير غر �لقتل، 

وهي حاالت قليلة، لكنها خطرة خطر �لقتل نف�سه.
ومن �أهم �حل���االت �لتي قال فيها �لفقهاء بجو�ز �لقتل تعزي���ر�ً : »جر�ئم �لتج�س�ص، 
و�لزندق���ة، و�سّب �الأنبياء – عليهم �ل�س���الة و�ل�سالم – وكذ� من �سّب �ملالئكة، و�أهل 
�لف�س���اد �لذي���ن تعّدى �رشرهم �إل���ى �لنا�ص، و�ل�سح���رة، و�ملبتدع �لد�ع���ي �إلى بدعته 

املخالف ل�رشيح الكتاب وال�ضنة، واللواط..«)73(.

راأي البحث حول التعزير بالقتل : 
ت�سر بع�ص �لكتابات �لفقهية عن���د �حلنفية �أن �لعقوبات �ملغلظة يتد�خل فيها �لتعزير 

و�ل�سيا�سة، وكون �لتغليظ فيها �سيا�سة �أقرب. 
ق���ال �بن عابدي���ن يف �ل�سيا�سة : »عّرفها بع�سهم باأنها: تغلي���ظ جناية لها حكم �رشعي 

ح�سماً ملادة �لف�ساد...ويف حا�سية م�سكن عن �حلموي : �ل�سيا�سة �رشع مغّلظ «)74(.
و�لذي �أر�ه – و�هلل �أعلم – �أّن �لقتل يف �لتعزير من قبيل �ل�سيا�سة �ل�رشعية للم�سلحة 
وقطع �ل�رشر بقطع �سببه �لذي يخ�سى عموم ��ست�رش�ئه، ال ملجّرد �لعقوبة و�لزجر �لذي 

ي�ستحقهما �لفاعل بالنظر �إلى �لذنب �ملعّن، و�هلل �أعلم. 
)73)  �سليم حممد النجار / �سلطة القا�سي يف تقدير العقوبات التعذيرية �ص 59 

)74)  حا�سية ابن عابدين  )  4  /  15 ) .
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ويوؤّي���د هذ� �لفهم عبارة �بن �لهمام – رحمه �هلل – ق���ال فيمن عمل عمل قوم لوط: 
»الح���ّد عليه عن���د �أبي حنيفة، ولكنه يع���زر وي�سجن حتى ميوت �أو يت���وب، ولو �عتاد 

�للو�طة؛ قتله �الإمام حم�سناً كان �أوغر حم�سن �سيا�سة« )75(.
ويوؤّيده �أي�ساً �أن �لفقهاء ذكرو�  �أن �لعقوبات �لتعزيرية على مر�تب متدرجة، �أدناها 
: �الإعر��ص، ثم �لتعنيف و�لزجر بالكالم، ثم �حلب�ص، ثم �لنفي، ثم �ل�رشب–)76(، ومل 
يذك���ر �لفقهاء �ل�سلب و�لقتل �أثناء كالمهم على مر�تب �لتعزير، و�إن ذكروه يف �أنو�ع 
�لعقوب���ات، ولعّل يف ذلك �إ�سارة �إلى �أن تغلي���ظ �لعقوبة يف �لتعزير �إمنا يح�سل �سيا�سة 

للم�سلحة – كما تقّدمت �الإ�سارة �إليه- و�هلل تعالى �أعلم. 

ز– ت�سويد الوجه : 
�ختلف �لفقهاء يف �أنو�ع م���ن �لعقوبات �لتعزيرية، وهي :  ت�سويد �لوجه، و�إتالف 

�ملال. 
ففي ت�سويد �لوجه مذهبان : 

�ملذهب �الأول :�جلو�ز، وهو مذهب �ل�سافعية و�حلنابلة )77(.
�ملذهب �لثاين : �ملنع : و�إليه ذهب �حلنفية و�ملالكية )78(.

ح- اإتالف املال : 
�أما �لتعزير باإتالف �ملال : ففيه مذهبان �أي�ساً:

، وقيل : مذهب �أبي يو�سف - رحمه 
�ملذهب �الأّول : �جلو�ز، وهو مذهب �حلنفية )79(

)75)  �سرح فتح القدير) 5 /)6)) . 
)76)  �سياأتي الكالم على ذلك يف البحث �ص 8) 

)77)  انظر : املاوردي ، الأحكام ال�سلطانية  �ص 69) ، �سرح منتهى الإرادات  ) 3  / 366 ) .
)78)  �سرح فتح القدير ) 7 / 477 ) ، بلغة ال�سالك ) 4 /141 ) . 

)79) انظر : الزيلعي ،تبيني احلقائق )08/3)) ، ابن جنيم ، البحر الرائق )45/5).
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.
 و�ملالكية ب�سو�بط وقيود)82(

�هلل - منهم خا�سة  )80(و�إليه ذهب �ل�سافعي يف �لقدمي )81(
وقد �أّكد �ملالكية على �أن �جلائز هو �إتالف �لي�سر من �ملال دون �أخذه، جاء يف حا�سية 
�لد�سوقي: »وقد يكون �أي �لتعزير قول���ه: )باالإخر�ج من �حلارة( �أي: وبيع ملكه عليه، 
قوله: ) وقد يكون بغر ذلك (، �أي : كاإتالفه ما ما ميلكه كاإر�قة �للنب على من غ�ّسه حيث 

كان ي�سر�ً «)83(.

�ملذهب �لثاين : �ملنع. 
و�إليه ذهب �ل�سافعي– رحمه �هلل – يف �جلديد، و�حلنابلة.

.
)84( 

»قال �ل�سافعي : �إمنا �لعقوبة يف �الأبد�ن ال يف �الأمو�ل«
وق���ال �لبهوت���ي – رحمه �هلل – : »ويحرم تعزير باأخ���ذ مال �أو �إتالفه ؛ الأن �ل�رشع مل 

يرد ب�سيء من ذلك عمن يقتد به «)85(.
وي���رى بع����ص �لفقهاء �أن منع �أخذ �مل���ال حمّل �إجماع، و�أن �ملق�س���ود عند من جّوز 

�إتالف �ملال، لي�ص حقيقة �الإتالف �أو �الأخذ، و�إمنا �إم�ساك �ملال.
ق���ال �لد�سوقي– رحمه �هلل -: »وال يج���وز �لتعزير باأخذ �ملال �إجماعاً، وما روي عن 
�الإمام �أبي يو�سف �ساحب �أبي حنيفة من �أنه جّوز لل�سلطان �لتعزير باأخذ �ملال، فمعناه 
كم���ا قال �لبّز�زي من �أئمة �حلنفية : �أن مي�سك �ملال عن���ده مدة لينزجر، ثم يعيده �إليه ال 
�أن ياأخذه لنف�سه ولبيت �ملال كما يتوهمه �لظلمة، �إذ ال يجوز �أخذ مال �مل�سلم �إال ب�سبب 
)80) ق���ال اب���ن الهم���ام يف فتح القدير )345/5): )وعن اأبي يو�سف : يجوز التعزي���ر لل�سلطان باأخذ املال ، وعندهما وباقي 

الأئمة الثالثة ل يجوز).
)81) انظر : حممد بن الأخوة، معامل القربة يف طلب احل�سبة )�ص/194- 195) . 

))8) انظر : ابن فرحون ، تب�سرة احلكام ))/91) ، 94)) . 
)83) حا�سية الد�سوقي  ) 4  / 355 ) .

)84) البيهقي، ال�سنن الكبى )79/8)) .
)85)  �سرح منتهى الإرادات  ) 3  / 366 ) .
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�رشعي. �أي : ك�رش�ء �أو هبة )86(.

ويف مقاب���ل ما �سبق ذكره من �أنو�ع �لعقوبات �لتعزيرية، فقد �تفق �لفقهاء على منع 
�لتعزير باإتالف �الأع�ساء بالقطع و�جلر�ح، وحلق �للحية : 

ج���اء يف �الأحكام �ل�سلطانية للماوردي – رحم���ه �هلل -: »يجوز يف نكال �لتعزير �أن 
د من ثيابه �إال قدر ما ي�سرت عورته، وي�سهر يف �لنا����ص، وينادى عليه بذنبه �إذ� تكّرر  يج���رَّ

منه، ومل يتب، ويجوز �أن يحلق �سعره، وال يجوز �أن حتلق حليته «)87(
ونقله متاخرو� �ملالكية عن �ملاوردي «)88(.

ويف كت���ب �ملالكية : »يكره  حلق ر�أ�ص �ساهد �لزور ؛ �إن كان من �لعرب �لذين حلق 
�لر�أ�ص عندهم نكال ومتثيل، و�أما بالن�سبة لغرهم ؛ فال كر�هة، ويحرم حلق �للحية«)89(. 
وقال �بن قد�مة - رحمه �هلل -: »وال يجوز قطع �سيء منه، وال جرحه، وال �أخذ ماله ؛ 
الأن �ل�رشع مل يرد ب�سيء من ذلك عن �أحد ُيقتَدى به.«)90(، وقال �لبهوتي - رحمه �هلل -: 

»ويحرم تعزير بحلق حلية، وقطع طرف وجرح «)91(.

5 - �سوابط اجتهاد الإمام يف حتديد العقوبة التعزيرية :
رغم �أّن حتدي���د �لعقوبة جن�ساً وقدر�ً مرتوك �إلى �جته���اد �الإمام �إال �أن هناك �رشوطاً 
و�سعها �لفقه���اء مبثابة �سو�بط و�أ�سول حتكم �جتهاد �الإمام، فهو يجتهد يف �إطارها وال 

يخرج عنها. 

)86)  حا�سية الد�سوقي  ) 4   / 355 ) .
)87)  الأحكام ال�سلطانية  �ص 69)

)88) انظر : ابن فرحون ،تب�سرة احلكام) )/4)) ) . 
)89)  ال�ساوي ، بلغة ال�سالك ) 4 /141 ) . 

)90)  املغني  ) 9  / 149) . 
)91)  �سرح منتهى الإرادات  ) 3  / 366 ) .
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و ه���ذه ال�رشوط وال�ضوابط م�ضتنبطة من جمموعة نق���ول متفرقة ذكرها الفقهاء يف 
باب �لتعزير، ولي�ست جمموعة يف مو�سع و�حد حتت عنو�ن و�حد، وقد �جتهدت يف 

��ستنباطها وجمعها، و�أ�ساأل �هلل �لتوفيق و�ل�سد�د.   

�ل�ساب���ط �الأول : �أن يك���ون �ملق�سد م���ن �لعقوبة �رشعياً، وهو �النزج���ار و�لتاأديب، 
ويتفّرع عليه : �أال تزيد �لعقوبة على ما به يح�سل �النزجار :

ه���ذ� �ل�سابط يكاد يتفق عليه �لفقهاء، فبح�سب جمموع �لقر�ء�ت يف باب �لتعزير، 
ف���اإن �ملق�سد �ل�رشعي ال يخ���رج عن �لتاأديب و�الإ�سالح للج���اين، و�لزجر له ولغره، 
وحت�سي���ل �حلق���وق، وحماية �جلماعة يف ح���ال �جلر�ئم �خلطرة، وعل���ى �لقا�سي �أن ال 

يخرج عن هذه �الأغر��ص.
وهذ� �ل�ساب���ط م�ستنبط من تعريفات �لفقهاء للتعزير - وق���د تقّدمت- و�أنه تاأديب 
و�إ�سالح وزجر،وعبارة �بن فرحون -  رحمه �هلل - :«و�لتعزير تاأديب ��ست�سالح وزجر 

على ذنوب مل ي�رشع فيها حدود وال كفار�ت« )92(.
» قال �جلويني– رحمه �هلل -: فاإن جمرم �نكّف بالقليل، فالكثر حمّرم، فال �أدب يف 

تعذيب م�سلم، و�إن �أبى؛ عدنا له «)93(.
وق���ال �لقر�يف – رحمه �هلل – �أي�ساً ناقاًل عن �إمام �حلرمن : »متى كان �جلاين ينزجر 
بالكلمة �أو بال�رشبة �لو�حدة ؛مل جتز �لزيادة ؛ الأن �الأذية مف�سدة يقت�رش منها على ما يدر�أ 

�ملفا�سد«)94(.
وقال �بن فرحون - رحمه �هلل -  : »وينبغي �أن يقت�رش على �لقدر �لذي يظّن �نزجار 

))9)  تب�سرة احلكام  ))  / 17) ) وانظر : الطرابل�سي - معني احلكام  ) ) / 446 )
)93)  غياث الأمم ) 170/1 ) . 

)94)  الذخرة  ))1 /  119 – 0)1 ) .
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�جلاين به وال يزيد عليه.
وقال �بن عبد�ل�سالم- رحمه �هلل -: و�إذ� كانت �لعقوبة �لتعزير و�لزجر، فاإن علم �أن 
�لزج���ر ال ينفع، فال يفعل �لتعزير؛ لكن ي�سج���ن �لكبر حتى يتحقق توبته، وال يعر�ص 

لل�سغر«)95(.
وه���ذ� و�إن �رّشح به بع�ص �لفقهاء كم���ا يف �لن�سو�ص �ل�سابقة، فهو مفهوم ن�سو�ص 
�ملذ�ه���ب �لتي ذكرت مر�ت���ب �لتعزير، و�أنه يكون وفقاً حلال �جل���اين،  وقد تقّدم قول 
�لكا�ساين - رحمه �هلل -بعد ذكره مر�تب �جلناة : »الأن �ملق�سود من �لتعزير هو �لزجر، 

و�أحو�ل �لنا�ص يف �النزجار على هذه �ملر�تب «)96(.
وعلي���ه فاإن، �لعقوبة �لتعزيرية لي�ص �لغر�ص منه���ا �لت�سّفي و�النتقام، بل غر�سها هو 

�لتاأديب و�الإ�سالح و�لزجر، ف�رشطها �أن حتقق م�سلحة  �نزجار �جلاين بدون زيادة. 

�ل�ساب���ط �لث���اين : �أن تكون �لعقوبة من جن�ص قد ثبت �رشع���اً:  مبعنى �أن �ل�رشع �أتى 
على مثاله.

ه���ذ� �ل�سابط م�ستنبط م���ن مفهوم قول �بن قد�مة – رحم���ه �هلل تعالى - : »�لتعزير 
يكون بال�رشب و�حلب�ص و�لتوبيخ، وال يجوز قطع �سيء منه، وال جرحه، وال �أخذ ماله؛ 
الأن �ل�رشع مل يرد ب�سيء من ذلك عن �أحد ُيقتَدى به.«)97(، فعبارته �الأخرة تقت�سي �أن 

�لتعزير مبا مل يرد �ل�رشع بجن�سه ال يجوز. 
وتتب���ع �لعقوبات �لتعزيرية يف كتابات �لفقهاء على جميع �ملذ�هب يوؤّكد ذلك، فلم 
نر يف عقوبات �لتعزير عقوبة لي�ص يف نحوها مثال مّتبع من فعل �لنبي – �سلى �هلل عليه 

)95)  تب�سرة احلكام) ) /))) ) .
)96)  بدائع ال�سنائع) 7 / 64 ) . 

)97)  املغني  ) 9  / 149) . 
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و�سلم - �أو �الآثار �ملنقولة عن �ل�سحابة – ر�سو�ن �هلل عليهم -.

ال�ضابط الثالث: ي�ضرتط يف العقوبة اأن تكون مبا يظّن معه ال�ضالمة ابتداء : 
وعب���ار�ت �ملالكي���ة و�ل�سافعي���ة و�حلنابلة تفيده، ق���ال �بن فرح���ون - رحمه �هلل -: 
»�لتعزير �إمنا يجوز من���ه ما �أمنت عاقبته غالباً، و�إال مل يجز «)98(، وقال �لقر�يف- رحمه 
اهلل -: »والتعزير جائز، ب�رشط �ضالمة العاقبة....فلو مل ترتك املراأة الن�ضوز اإال ب�رشب 

خموف ؛ مل يجز تعزيرها �أ�ساًل «)99(. 
و« قال �إمام �حلرم���ن: و�إن كان ال ينزجر بالعقوبة �لالئقة بتلك �جلناية بل باملخوفة ؛ 

.
حرم تاأديبه مطلقا «)100(

وقال �بن قد�مة - رحمه �هلل -:  »... �لو�جب �أدب، و�لتاأديب ال يكون باالإتالف«)101(. 
و� عليه يف تعزير �لو�يل فيما وقفت، ومذهبهم �أال يزيد �لتعزير على  و�حلنفية مل ين�سّ
�حل���ّد، ويف قو�عدهم : �أن فعل �ملاأمور ال يقّيد ب�رشط �ل�سالمة، قال �بن �لهمام - رحمه 
�هلل - يف �لفت���ح: »ومن حّده �الإمام �أو عّزره، فمات، فدمه هدر، الأنه فعل ما فعل باأمر 
�ل�رشع، وفعل �ملاأمور ال يتقيد ب�رشط �ل�سالمة«)102( و��ستثنى �حلنفية من عدم اال�ضرتاط: 

تعزير �لزوج لزوجه �حتياطاً ملا قد يغلبه من حّظ نف�سه يف ذلك)103(

�ل�سابط �لر�بع : �أن ُير�َعى �لتدّرج يف �لعقوبة:
ذك���ر �ل�سافعي���ة هذ� �ل�سابط، فقال �لن���ووي - رحمه �هلل -: �إّن عل���ى �لقا�سي: »�أن 

)98)  انظر : تب�سرة احلكام  ) ) /  ))) ) .
)99)  الذخرة  ) )1 / 119 – 0)1 ) .

)100)  القرايف ، الذخرة  ) )1 /119 – 0)1 )
)101)  املغني  ) 9  /149 ) 

))10)  �سرح فتح القدير ) 4/ 17) ) .
)103)  انظر : ال�سرخ�سي ، املب�سوط) 6)   / 148 ) . 
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ير�ع���ي �لرتتيب و�لتدريج، كما ير�عيه د�فع �ل�سائ���ل، فال يرقى �إلى مرتبة وهو يرى ما 
دونها موؤثر�ً كافياً« )104(. 

�ل�سابط �خلام�ص: �أن يكون قدر �لعقوبة متنا�سباً مع قدر �جلناية، وحال �جلاين، وحال 
�ملجني عليه:

�إن �لعقوبات �لتعزيرية على مر�تب بح�سب حال �جلاين، وكونه جلياًل �أو دنيئاً.
و�ملق�سود مبن جّل قدره يف �ل�رشع: هو �لعامل �ل�سالح �لو�قف عند حدود �هلل.

قال يف �لتب�رشة : »�ملر�د بالرفيع: َمْن كان من �أهل �لقر�آن و�لعلم و�الآد�ب �الإ�سالمية 
ال �مل���ال و�جلاه، و�ملعتر يف �لدينء: �جلهل و�جلف���اء و�حلماقة«)105(، فاإذ� ح�سلت �لزّلة 

و�لهفوة من �لرفيع، فال يعاقب مبا يعاقب به من هو دونه)106(. 
وقال �مل���اوردي- رحمه �هلل - :  »يكون تعزير من جّل قدره باالإعر��ص عنه، وتعزير 
من دونه بالتعنيف له، وتعزير من دونه بزو�جر �لكالم وغاية �ال�ستخفاف �لذي ال قذف 
فيه وال �سّب، ث���م يعدل مبن دون ذلك �إلى �حلب�ص...ثم يعدل مبن دون ذلك �إلى �لنفي 
و�الإبعاد �إذ� تعّدت ذنوبه �إلى �جتذ�ب غره �إليها، و��ست�رش�ره بها...ثم يعدل مبن دون 
ذل���ك �إلى �ل�رشب، ينزلون فيه على ح�سب �لهفوة يف مقد�ر �ل�رشب،وبح�سب �لرتبة 

يف �المتهان و�ل�سيانة« )107(.

)104)  رو�سة الطالبني  ) 10 /174 ) .
)105)  ابن فرحون ، تب�سرة احلكام  ) )  / 5)) ) .

)106)  انظر : القرايف ، الذخرة  ) )1 /118 ) ،  ابن فرحون ، تب�سرة احلكام  ) )  / 18) – 19) ) ، )�ص  5)) ) .
مث���اًل ، قال���وا : » ل���و ق���ال ملن ل يتهم بال�سرقة : اأنت �سرقت متاعي ؛ نكل وعوقب بقدر اجتهاد احلاكم ، واإن كان املقول فيه 
ذلك ممن يتهم ؛ فال عقوبة . ولو قال رجل لرجل : يا �سارق �سر بخم�سة ع�سر �سوطاً اأو نحوه . قاله يف العتبية . قال 
اب���ن ر�س���د : والتحدي���د يف هذا لي�ص له اأ�سل يف الكتاب ول يف ال�سن���ة ،واإمنا فيه الجتهاد بح�سب القائل واملقول له...« 

تب�سرة احلكام ) )/ 5))– 6)) ).
)107)  انظر : الأحكام ال�سلطانية  �ص 66)
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�ل�سابط �ل�ساد�ص : �أن يكون �ختيار �لعقوبة �أو �لعفو منوطاً بامل�سلحة : 
عرفنا �أن �لتعزير من �خت�سا�ص �لو�يل ومن ينيبه، و�لقاعدة عند �لفقهاء: �أن )ت�رّشف 

االإمام على الرعّية منوط بامل�ضلحة(. 
قال �بن جنيم �حلنفي - رحمه �هلل -:» ت�رشف �لقا�سي فيما له فعله يف �أمو�ل �ليتامى، 

و�لرتكات، و�الأوقاف مقّيد بامل�سلحة، فاإن مل يكن مبنياً عليها ؛مل ي�سح « )108(.
وق���ال �لقر�يف �ملالكي – رحم���ه �هلل -: »�علم �أن كل من ويل والية �خلالفة فما دونها 
�إل���ى �لو�سية ال يحل ل���ه �أن يت�رشف �إال بجلب م�سلح���ة، �أو درء مف�سدة لقوله تعالى: 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ �الأنعام: 1٥2 « )109(.

وقال �بن عبد �ل�سالم- رحمه �هلل -: » وال تخر �لوالة فيما ي�سنعون �إال نادر�ً،  وهو 
�إذ� ت�س���اوى حت�سيل �مل�سلحتن �أو دفع �ملف�سد تن من كل وجه، فاإن كانت �مل�سلحة يف 

�لتعزير وجب، و�إن كانت يف �لعفو و�الإغ�ساء وجب« )110(.
ون�ّص على ذلك �ل�سافعي - رحمه �هلل -، فقال »منزلة �الإمام من �لرعية منزلة �لويل 

من �ليتيم «)111(.
وق���ال �لزرك�ص �حلنبلي - رحم���ه �هلل -: »ت�رّشف �ل���ويل – �الأب وغره – منوط 

 .
بامل�سلحة«)112(

)108)  الأ�سباه والنظائر �ص139
)109)  الفروق ) 76/4 ) . 

)110)  قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام) 1 /69 ) . 
)111)  الأم )5 / 351) . 

))11)  �سرح الزرك�سي على خمت�سر اخلرقي ) )/ 94، 348). 
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)املبحث الثاني(

رأي الدراسات املقارنة حول سريان  مبدأ  »ال جريمة وال عقوبة إال بنصّ«على باب التعزير

يف ال�سريعة الإ�سالمية، ومناق�سته
عرفنا يف �ملبحث �الأّول �أن مبد�أ »ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ّص« ي�ستلزم حتديد �الأفعال 
�لتي تعّد جر�ئم وبيان �أركانها، وحتديد �جلز�ء�ت �ملقّررة لها من حيث نوعها ومقد�رها، 

و�لربط بن �لعقوبة و�جلرمية يف ن�ص قانوين مكتوب ي�سعه �مل�رّشع �سلفاً. 
وعرفن���ا يف �ملبحث �الأّول �أي�ساً معنى �لتعزير، و�أن���ه تاأديب على مع�سية ال حّد فيها 
وال كّف���ارة، وعب���ارة �لطر�سو�سي – رحمه �هلل - : »�لتعزير: ه���و �لعقوبة �لتي مل يحدد 
�ل����رشع مقد�رها، وت���رك للقا�سي �أمر �لتقدير مبا مينع �جلاين م���ن �ملعاودة، ويردعه عن 

�ملع�سية«)113(.
�الأم���ر �لذي قد يبدو معه وجود �ختالف بن نظام �لتعزير يف �ل�رشيعة وبن مبد�أ »ال 

جرمية وال عقوبة �إال بن�ص« يف �لقانون. 
وفيم���ا يلي نتعرف على وجه نظر �لقانونين يف هذه �مل�ساألة، ثم نعر�ص ملناق�سة ذلك 
يف �س���وء �ملذكور يف كتب �لفقه �الإ�سالمي ك���ي ن�سل �إلى ر�أي نطمئن �إليه، وذلك يف 

مطلبْن على �لنحو �لتايل: 

املطلب األوّل

رأي الدراسات املقارنة حول سريان  مبدأ »ال جريمة وال عقوبة إال بنصّ« على باب التعزير

ت���رى معظم �لدر��س���ات �ملقارنة بن �ل�رشيع���ة و�لقانون �أن �لت�رشي���ع �الإ�سالمي يف 

)113)  حتفة الرتك فيما يجب اأن يعمل يف امللك )81 ) . 
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�لتطبي���ق ملبد�أ )ال جرمية وال عقوب���ة �إال بن�ص( له منهج �سيق �أثن���اء �لتطبيق، وذلك يف 
نظام �حلدود، ومنهج مو�ّسع، وذلك يف نظام �لتعزير: 

حي���ث يختلف تطبيق �لقاعدة يف �ل�رشيعة باختالف ن���وع �جلر�ئم �لتي تطبق عليها، 
ففي �جلر�ئم �خلطرة �لتي يتاأّثر بها �أمن �جلماعة ونظامها تاأثر�ً �سديد�ً تت�سدد �ل�رشيعة يف 
تطبيق �لقاعدة ت�سدد�ً تاماً، فتدقق يف حتديد �جلرمية وتعين �لعقوبة، وهذ� هو �ملّتبع يف 

جر�ئم �حلدود، ويف جر�ئم �لق�سا�ص و�لدّية.
ويف �جلر�ئم �الأقل خطورة - وهي جر�ئم �لتعازير ب�سفة عامة - تت�ساهل �ل�رشيعة يف 
تطبيق �لقاعدة من ناحية �لعقوبة، فتجعل جلر�ئم �لتعازير كّلها جمموعة من �لعقوبات، 

وترتك للقا�سي �أن يختار من بينها �لعقوبة �ملالئمة. 
ويف جر�ئم �لتعازير �ملقّررة للم�سلحة �لعامة تت�ساهل �ل�رشيعة يف تطبيق �لقاعدة من 
ناحية �جلرمية، وتكتفي بو�س���ع ن�سو�ص عامة جد�ً، يدخل حتتها �أي فعل مي�ّص �مل�سلحة 

�لعامة و�لنظام �لعام. 
فكاأن �ل�رشيعة تطبق �لقاعدة بثالثة طرق؛ لكل نوع من �جلر�ئم طريقة خا�سة تالءمه، 

وتالئم م�سلحة �جلماعة و�الأفر�د.
�أما �لقو�نن �لو�سعية، فتطبق �لقاعدة بطريقة و�حدة على كل �جلر�ئم، ولعلَّ هذ� هو 

عّلة �لنتائج �ل�سيئة �لتي ترتَّبت على تطبيق �لقاعدة)114(.
وقد �أ�سادت �لدر��سات �لقانونية �ملقارنة بالتطبيق �الإ�سالمي، و�أ�سارت �إلى �أنه هو �لتطبيق 
ِعيَّ���ة )ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص(، حيث �إن���ه مبجيئ �لقرن �لع�رشين  ْ �ملث���ايل ملبد�أ �ل�رشَّ
�ح بحجة �أنها ال  �أخ���ذت �لقاعدة كلها ت�سبح حماًل لالنتقاد، وهاجمها �لكثرون من �ل�رُشَّ

)114)  انظر : عودة ، الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم ) 1   /)17– 173) .
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ت�سلح ملو�جهة �ل����رشور�ت �الجتماعية،... وقد كان لهذ� �النتقاد �أثره �لعلمي، فبد�أت 
بع����ص �لدول �لكرى تخرج على �لقاعدة من جدي���د فيما يخت�ص بتعين �جلرمية وحتديد 
�لعقوب���ة معاً، كالت�رشيع �الأملاين �ل�سادر يف �سن���ة 193٥، حيث خّول للقا�سي �إذ� عر�ص 
علي���ه فعل مي�ص �ملجتمع �الأملاين دون �أن يكون قد ورد فيه ن�ص جنائي خا�ص �أن يعتر هذ� 
�لفع���ل جرمية، ويوقع على مرتكبه عقوبة )�ملادة �لثاني���ة من �لقانون �الأملاين(، وكالقانون 
�الإيط���ايل، فاإنه ترك للقا�سي يف بع����ص �الأحو�ل تعديل تنفي���ذ �لعقوبة من حيث مدتها 
و�أ�سلوبه���ا، وكالقانون �ل�سوفياتي �لذي خرج على �لقاعدة م���ن �سنة 1926، وكالقانون 
�لد�منركي �ل���ذي �أباح �لعقاب على �أي فعل ميكن قيا�سه على فعل �آخر حمرم، وال نذكر 

�لقانون �الإجنليزي �لذي ياأخذ بنظام ي�سبه نظام �لتعازير يف �ل�رشيعة)115(.
وقد �عتنت �لدر��سات �ملقارنة بن �ل�رشيعة و�لقانون باإثبات خ�سوع �لتعزير باأق�سامه 
�لثالثة لقانون »ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص« يف �سقّي �جلرمية و�لعقوبة بدرجات متفاوتة 

على �لنحو �لتايل : 

اأ –اإثبات اأن جرائم التعزير للمع�سية واملخالفات هي جرائم حمّددة بعينها:
ق����ال عب����د �لقادر عودة – رحم����ه �هلل -: »...ومن ير�جع ن�سو�����ص �ل�رشيعة ويدر�سها 
ي�ستطيع دون �سك �أن يجد لكل مع�سية ن�ساً �رشيحاً حّرمها، ون�ساً �رشيحاً يعاقب عليها؛ 
�إن كانت �ملع�سية معاقباً عليها باحلّد �أو �لكفارة، �أما �إن كانت معاقباً عليها بالتعزير فاإنه يجد 
�لّن�ص �لذي حّرمها، و�لن�سو�ص �لتي فر�ست عقوبات �لتعزير عليها، وعلى غرها )116(.

ومعنى كالمه �الأخر: �أن �ل�رشيعة �أت���ت بن�سو�ص ناهية عن �أفعال، ومل تذكر عقوبة 

)115) انظر : عودة ، الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم ) 1  / 170 – 171 ) .
)116)  املرجع ال�سابق) 140/1 ) .
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حمددة لكل منها، بل ذكرت جملة من �لعقوبات ت�سملها جميعاً. 
ويق���ول د. �ل�سيفي: »�إذ� كان ال بد من �لتعزير عل���ى �ملخالفات، فال باأ�ص على ويل 
�الأم���ر �أن يبّن �سلفاً ما �سيّجرمه منها �إذ� �عتاد �ملخالف �إتيانها حتى يتحقق ملبد�أ �ل�رشعية 

�أن » ال جرمية �إال بن�ص«)117(.
ومعنى كالمه: �أن على �لقا�سي �أن يقوم بتحديد ما يعتره جرمية من �ملخالفات.

وي�سهد ملا دعا �إليه �لفقهاء �لقانونيون ما حكاه �ملاوردي، قال: »حكى �إبر�هيم �لنخعي 
�أن عم���ر بن �خلطاب - ر�سي �هلل عنه - نهى �لرجال �أن يطوفو� مع �لن�ساء، فر�أى رجاًل 
ي�سّلي مع �لن�ساء، ف�رشبه بالدّرة، فق���ال �لرجل: و�هلل �إن كنت �أح�سنت؛ لقد ظلمتني، 
و�إن كن���ت �أ�ساأت ؛ فما عّلمتني. فق���ال عمر: �أما �سهدت عزمتي؟ فقال : ما �سهدت لك 
عزمة، فاألقى �إليه �لدّرة، وقال له : �قت�ص. قال: ال �أقت�ص �ليوم. قال : فاعف عني. قال: 
ال �أعف���و عنك، فافرتقا على ذلك، ثم لقيه من �لغد، فتغّر لون عمر، فقال له �لرجل : يا 
�أم���ر �ملوؤمنن، كاأين �أرى ما كان مني قد �أ�رشع فيك. فقال : �أجل. قال : فاأ�سهد �هلل �أين 

قد عفوت عنك«)118(. 

ب – اإثبات اأن اجلرمية يف التعزير للم�سلحة العامة حمّددة بو�سفها باأنها 
ت�سّر مب�سلحة اجلماعة : 

قال عودة– رحم���ه �هلل - : »مل تن�ص �ل�رشيعة على كل جر�ئم �لتعازير، ومل حتّددها 
)117)  الأحكام العامة للنظام اجلزائي �ص 64 . 

)118) الأحكام ال�سلطانية  �ص 80) - 81) 
واخلب ، رواه الفاكهي باإ�سناده »عن زائدة عن مغرة عن اإبراهيم قال: نهى عمر- ر�سي اهلل عنه –اأن يطوف الرجال مع 
الن�س���اء، ق���ال: ف���راأى رجال معهن ف�سربه بالدرة، فقال الرجل: واهلل لئ���ن كنت اأح�سنت لقد ظمتني، ولئن كنت اأ�ساأت 

ما علمتني، فاأعطاه عمر- ر�سي اهلل عنه- الدرة، وقال: امتثل. قال: فعفى الرجل عن عمر- ر�سي اهلل عنه - «. 
اأخبار مكة للفاكهي )1 /)5)- 53) ) ، باب : ذكر اأو ملن فرق بني الرجال والن�ساء يف الطواف، )484 ) . 
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ب�س���كل ال يقبل �لزي���ادة و�لنق�سان، كما فعل���ت يف جر�ئم �حل���دود وجر�ئم �لق�سا�ص 

ت على م���ا تر�ه من هذه �جلر�ئم �سار�ً ب�سف���ة د�ئمة مب�سلحة �الأفر�د  و�لدي���ة، و�إمنا ن�سّ

و�جلماع���ة و�لنظام �لعام، وتركت الأويل �الأم���ر يف �الأمة �أن يحّرمو� ما يرون -بح�سب 

�لظ���روف- �أنه �سار ب�سالح �جلماع���ة، �أو �أمنها �أو نظامه���ا، و�أن ي�سعو� قو�عد لتنظيم 

�جلماعة وتوجيهها، ويعاقبو� على خمالفتها. 

ت عليه  و�لق�سم �لذي ترك الأويل �الأمر من جر�ئم �لتعازير �أكر من �لق�سم �لذي ن�سّ

�ل�رشيع���ة وحددت���ه، ولكن �ل�رشيعة مل ت���رتك الأويل �الأمر حرية مطلق���ة فيما يحّلون �أو 

يحّرمون، بل �أوجبت �أن يكون ذلك متفقاً مع ن�سو�ص �ل�رشيعة ومبادئها �لعامة...«)119(.

ث���م قال – رحمه �هلل - : »فال�رشيع���ة �إذ�ً مل تخرج على �لقاعدة �لقائلة باأن )ال جرمية 

وال عقوب���ة بال ن�ص(، و�إمنا ت�ساهل���ت يف تطبيقها على هذ� �لنوع م���ن �جلر�ئم �أكرث مما 

ت�ساهلت يف تطبيقها على جر�ئم �لتعزير �لعادية.

فب���داًل من �أن تن�ص على �لفعل �ملكون للجرمية، وحت���دد له عقوبة مقّدرة، كما فعلت 

يف جر�ئ���م �حلدود �أو جر�ئ���م �لق�سا�ص و�لّدية وبداًل من �أن تن����ص على �لفعل �ملحّرم 

وتعينه، ثم ترتك �لقا�س���ي �أن يعاقب عليه بالعقوبة �لتي ير�ها مالئمة من بن �لعقوبات 

�ملقررة للتعزير، جاءت ب���داًل من هذ� كله تقّرر: �أن كل فعل �أو حالة مت�ص نظام �جلماعة 

�أو م�سلحته���ا يعاقب عليه���ا بالعقوبة �لتي ير�ها �لقا�سي مالئمة م���ن �لعقوبات �ملقّررة 

للتعزير )120(. 

)119)  الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم  ) 1  / 134 ) .
)0)1)  الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم  ) 1   / 164 ) .
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ج–اإثبات اأّن العقوبة يف التعزير بكل اأق�سامه حمّددة بجن�ص ومقدار ذي حّدين:
�لعقوب���ة حمّددة يف �الإ�س���الم، و�سلطة �لقا�س���ي مقّيدة باالختيار م���ن بن قائمة من 
عقوبات �لتعزير، يقول عبد �لقادر عودة : »يف �لتعزير، فهناك جمموعة من �لعقوبات 
تب���د�أ من �لن�سح وتنتهي باجللد و�حلب�ص، وق���د ت�سل للقتل يف �جلر�ئم �خلطرة، ويرتك 
للقا�س���ي �أن يختار من بن هذه �ملجموعة �لعقوبة �ملالئمة للجرمية حلال �ملجرم ونف�سيته 
و�سو�بق���ه، وللقا�سي �أن يوقع �أكرث من عقوب���ة، وله �أن يخفف �لعقوبة �أو ي�سّددها، وله 

�أن يوقف �لتنفيذ �إن ر�أى يف ذلك ما يكفي لردع �جلاين وتاأديبه«)121(.
وقال �جلن���زوري : »كذلك �الأمر بالن�سبة للعقوبة، فيج���ب �أن تكون حمددة حتديد�ً 
دقيق���اً من حيث نوعها ومّدتها �أو مقد�رها، �أو �أن يك���ون �لتحديد بن حّد �أق�سى وحّد 
�أدن���ى لها، حيث يكون للقا�سي حرية تقدير �لعقوبة بن �حلّدين مر�عاة لظروف �جلاين 

و�سخ�سيته. )122(

املطلب الثاني

 نقد رأي الدراسات املقارنة حول سريان  مبدأ 

 »ال جريمة وال عقوبة إال بنصّ«على باب التعزير

فيم���ا �سبق ذكرت �لدر��س���ات �ملقارنة ما خال�سته �أن �لتعزي���ر تطبيق مو�ّسع ملبد�أ »ال 
جرمية وال عقوبة �إال بن�ص »، و�أن �ل�رشيعة �لغّر�ء �سبقت �إلى �رشورة �لن�ّص على �جلرمية 
و�لعقوب���ة، وطبقته بطريقة مرنة وبدرجات متفاوتة يف نظام �لتعزير يف �الإ�سالم، و�أنها 

)1)1)  الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم  ) 1   / 5)1 ) .
)))1)  �سم���ر اجلن���زوري ، الأ�س����ص العام���ة لقانون العقوبات ، �ص )16- 163 ، وانظ���ر : د. �سليمان عبد املنعم ، اأ�سول علم 

اجلزاء اجلنائي ، �ص 64 – 66 ، د . جنم ، قانون العقوبات �ص 9)1 .      
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به���ذ� �لتطبيق �سلمت من كل نقد، وم���ن �جلمود �لذي ميكن �أن ي�سيب �لتم�ّسك �لدقيق 
باملبد�أ .

و�أتف���ق مع �لدر��س���ات �ملقارنة يف مرونة نظام �لتعزير وعد�لت���ه و�سالمته من �لنقد، 

و�أتفق معها �أي�ساً يف تف�سرها �لكيفية �لتي ي�سدر عنها حكم �لتجرمي و�لعقاب يف نظام 

�لتعزير، و�أن لكل ذل���ك م�ستند �رشعي و�سو�بط �أ�سولية وفقهية حتكم �جتهاد �لقا�سي 

�سو�ء يف جانب �لتجرمي �أو �لعقاب.

ولكن���ي �أتوّقف عند �لّربط بن نظام �لتعزير وبن مبد�أ �لّن�ص على �جلرمية و�لعقوبة، 

�لذي يجعل �لتعزير �أحد �آثاره �ل�س���ادرة عنه، �أو تطبيقاته �ملو�ّسعة كما و�سفو�، و�أدّون 

بع�ص �ملالحظات على ما ذكرته �لدر��سات �ملقارنة حول عالقة �لتعزير مببد�أ: »ال جرمية 

وال عقوب���ة �إال بن�ص«، �أطرحها فيما يلي لتت���و�رد عليها �لروؤى ووجهات �لنظر بالتدقيق 

و�لتمحي�ص.
و�أنّب���ه �إلى �أّنه لي�ص ثّم���ة تعّر�ص مل�ساألة تقنن �لتعزير، فالتقن���ن يف ذ�ته ممكن �سيا�سة 
للم�سلح���ة ؛ لكن ال ين�س���ب �الإلز�م يف تقنن �لتعزير �إلى �أح���كام �ل�رشيعة باعتبار �أنه 
تطبي���ق مو�ّسع ملبد�أ من مبادئها، وهو مبد�أ : »ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص« بحيث لو مل 

يفعله �الإمام كان خمالفاً �آثماً. 
وفيما يلي عر�ص ما �سّجلته من مالحظات – و�هلل ويل �لتوفيق -:

1- فكرة التطبيق املو�ّسع ملبداأ )ل جرمية ول عقوبة اإل بن�ص( تناق�ص 
املبداأ نف�سه : 

مب���د�أ »ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص«ب�سيغت���ه �لقانونية مبد�أ حديث من نتاج �لقانون 



سريان مبدأ »ال جريمة وال عقوبة إال بنص« على باب التعزير 

 )العدل( العدد |70 | رجب 1436هـ
ـ 194 ـ

�لو�سعي، و�ل�رشيعة �أقّرت �أ�سله، فالن�سو�ص يف �ل�رشيعة مت�سافرة على �أنه ال موؤ�خذة 
قب���ل �لتبليغ �لذي به تقوم �حلجة على �لنا����ص، و�إثبات ذلك وب�سط �أدلته يف بحث �آخر 

للباحثة تقّدمت �الإ�سارة �إليه يف مقّدمة �لبحث.
و�لتطبيق �لكامل �ل�سحيح ملبد�أ: »ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص «-كما عرفنا فيما �سبق 
�ص ل���كل جرمية عقوبة حمددة،  - يك���ون باأن تع���ّن �جلر�ئم، وتعّن �لعقوبات، وتخ�سّ
وين����صّ على ذلك يف د�ستور مكت���وب، ويحكم به �لقا�سي دومنا �جتهاد، وال عفو، وال 

تخفيف. 
وعن���د �لتاأّمل يف مبد�أ:  »ال جرمية وال عقوب���ة �إال بن�ّص«بعنا�رشه �ملحّددة �لتي ذكرها 
�لقانونيون ؛ جند �سعوبة يف فه���م فكرة �لتطبيق �ملو�ّسع �لذي ذكرته �لدر��سات �ملقارنة 
حول تطبيق �ملبد�أ على جر�ئ���م �لتعزير، فالقاعدة مع حتديدها �لدقيق ال حتتمل �لتطبيق 

�ملو�ّسع. 
ولي�ص �العرت��ص على وجود �لنظام �لعقابي �ملرن يف �الإ�سالم، و�إمنا �العرت��ص على 
جعل���ه �أمنوذجاً يو�سم باأنه تطبيق مو�ّسع ملبد�أ قانوين يف غاية �لتحديد، و�لتطبيق �ملو�ّسع 
ح يف عنا�رشه، وع���ن غر�سه �لذي و�سع  للمب���د�أ يخرج به عن معناه �لقان���وين �ملو�سّ
الأجل���ه من حيث :تقلي�ص �سلط���ة �لقا�سي بتحديد �جلرمية و�لعقوب���ة معاً، ومن حيث: 
توحي���د �الأح���كام يف �الإعالن �مل�سبق عن �جلرمي���ة و�لعقوبة، وبالت���ايل حت�سيل �لقبول 

�ملجتمعي لتلك �الأحكام.
وعو�س���اً  عن �أن نثب���ت �رشيان مبد�أ »ال جرمية وال عقوب���ة �إال بن�ص« -�لذي يقت�سي 
�لتعي���ن �لدقيق �جلرمية و�لعقوب���ة -  على نظام �لتعزير يف �الإ�س���الم بطريقة مو�ّسعة، 
ونثبت �أن ه���ذ� �لتطبيق �ملو�ّسع ه���و �الأ�سلح، و�لذي حتاول �لقو�ن���ن �حلديثة موؤّخر�ً 
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�القرت�ب منه ملو�جهة �لنقد �لذي �أثاره تطبيق مبد�أ �ل�رشعية ب�سورته �ملعروفة، فاالأقرب 
ح: �أن �ل�رشيع���ة �أتت بنظام عقابي ق�ّسم���ت فيه �جلر�ئم �إلى  مل���ا يف كتب �لفق���ه �أن نو�سّ

ق�سمْن : 
جر�ئم �حلدود :وقد قّننت فيها �سلطة �لق�ساء، وقّدرت �جلرمية و�لعقوبة ب�سورة دقيقة 

.
جد�ً تفوّقت على �لقانون �حلديث)123( 

جر�ئ���م �لتعزير: وال تخ�سع ملب���د�أ »ال جرمية وال عقوبة �إال بن����ص« بح�سب عنا�رشه 
�ملذكورة، بل لها قو�عد �أخرى حتكمها.

وكال �لق�سمْن يتفقان مع مبد�أ  »ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ّص«يف �ملق�سد �لكلّي منه، 
وهو حتقيق �لعد�لة، و�إن �ختلفا معه يف طريقة حتقيقها. 

وهذ� �لقدر �أقّرت به �لدر��سات �ملقارنة، لكن طّوعت هذ� �الإقر�ر ليندرج حتت مبد�أ 
»ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ص« بو�سفه تطبيقاً مو�ّسعاً له.  

و�إذ� كان مب���د�أ »ال جرمية وال عق�وب���ة �إال بن�ص« مل ي�سلم من نقد، وتعّر�ص للتطوير، 
وال ي���ز�ل، فم���ا �لد�عي �إذ�ً لبذل �جله���د الإثبات �ن�سحابه على نظ���ام �لتعزير يف �لفقه 

�الإ�سالمي، ولو حتت ��سم �لتطبيق �ملو�ّسع !!! 

2-للقا�سي الجتهاد يف حتديد نوع العقوبة التعزيرية بعد اأن يكون 
جن�سها م�سروعًا  :  

�لعقوبات �لتعزيرية متنّوعة باعتبار ما �سهد �ل�رشع بجو�ز جن�سه من �لعقوبات، و�تفق 
�لفقهاء على معظم���ه، وهو �حلب�ص و�ل�رشب و�لنفي و�ل�سلب و�لت�سهر،و�ختلفو� يف 

�لتعزير باإتالف �ملال، ويف �الإهانة بت�سويد �لوجه، وتقّدمت �الإ�سارة لذلك. 
حُت ذلك يف البحث الذي تقّدمت الإ�سارة اإليه يف مقّدمة البحث .  )3)1)  و�سّ
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ق���ال الق���رايف- رحمه اهلل - : »واأم���ا جن�ضه، فال يخت�ّس ب�ضوط اأو ح���ّد اأو حب�س اأو 
غره، بل �جتهاد �الإمام، وكان �خللفاء �ملتقّدمون يعاملون بقدر �جلاين و�جلناية، فمنهم 
م���ن ي�رشب، ومنهم من يحب�ص، ومنهم من يقام عل���ى قدميه يف تلك �ملحافل، ومنهم 
م���ن تنزع عمامته، ومنه���م من يح���ّل �إز�ره،....ويزجر بالق���ول �إن كان �لقائل ممن له 
ق���در معروف باخلر، و�ملقول له عل���ى غر ذلك، زجر بالقول. قال مالك : وقد يتجافى 

�ل�سلطان عن �لفلتة من ذوي �ملروءة «)124(.
وقال �بن فرحون- رحمه �هلل - : »�لتعزير ال يخت�ص بفعل معن، وال قول معن، فقد 
عّزر ر�سول �هلل-�سلى �هلل عليه و�سل���م - بالهجر، وذلك يف حّق �لثالثة �لذين ذكرهم 
�هلل- تعالى- يف �لقر�آن �لك���رمي)125(، فهجرو� خم�سن يوماً ال يكّلمهم �أحد، وق�سيتهم 
م�سه���ورة يف �ل�سحاح)126(، وعّزر ر�سول �هلل - �سلى �هلل علي���ه و�سلم - بالنفي، فاأمر 

باإخر�ج �ملخنثن من �ملدينة ونفيهم)127(«)128(.
وقال �لن���ووي - رحمه �هلل -: »جن�ص �لتعزير من �حلب�ص �أو �ل�رشب جلد�ً �أو �سفعاً 
�إلى ر�أي �الإمام، فيجتهد ويعمل ما ير�ه من �جلمع بينهما، و�القت�سار على �أحدهما، وله 

)4)1)  انظر : الذخرة  ) )1 / 118 ) ، تب�سرة احلكام  ) )  /  18) – 19) ) . 
)5)1)  يري���د قول���ه تعال���ى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  چ التوبة: 118.
ِ – �سلى اهلل عليه و�سلم - امْلُ�ْسِلِمنَي عن َكاَلِمَنا،  )6)1)  ج���اء ذل���ك يف حدي���ث طوي���ل يف ال�سحيح ، وفيه : » َوَنَهى ر�سول اهللَّ
َرْت يف َنْف�ِس���ي اْلأَْر�ُص ، فما ِهَي التي  وا لنا ؛ حتى َتَنكَّ ُ َه���ا الثَّاَلَث���ُة م���ن َب���نْيِ من َتَخلََّف عن���ه ، َفاْجَتَنَبَنا النا�ص ، َوَتَغ���رَّ اأَيُّ
اأَْع���ِرُف ، َفلَِبْثَن���ا عل���ى ذل���ك َخْم�ِسنَي َلْيلَ���ًة......« احلديث �سحيح البخ���اري ) 4  / 1603وما بعده���ا ) ، باب حديث كعب 
ب���ن مال���ك ، وق���ول اهلل ع���ز وج���ل :  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ڦ  چ التوبة: 118 » وعل���ى الثالثة الذين خلفوا« ح 

 . ( 4156(
)7)1)  يف ال�سحي���ح » ع���ن اب���ن عبا����ص ق���ال : لع���ن النبي - �سل���ى اهلل عليه و�سل���م - املخنثني من الرج���ال واملرتجالت من 
الن�س���اء ، وق���ال : اأخرجوه���م م���ن بيوتك���م ، ق���ال : فاأخ���رج النبي - �سل���ى اهلل عليه و�سل���م - فالناً ، واأخ���رج عمر فالناً 

»�سحيح البخاري ) 5/ 07)) ) باب اإخراج املت�سبهني بالن�ساء من البيوت  ، ح ) 5547 ) .
)8)1)  انظر : تب�سرة احلكام  )  )  /  19) ) . 
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�القت�سار على �لتوبيخ بالل�سان ».. )129(.
وقد �أق���ّرت �لدر��سات �ملقارنة بحق �لقا�سي يف �الإ�س���الم يف �الجتهاد يف �لعقوبة، 
و�أن���ه ال يخالف »ال جرمية وال عقوب���ة �إال بن�ص »�إذ هو ال يخرج ع���ن جن�ص �لعقوبات 
�مل�سموح بها، ولكن ربط هذ� �الإقر�ر مببد�أ �لن�ص على �جلرمية و�لعقوبة حمّل تعّقب، �إذ 
�أن �الجتهاد يف حتديد جن����ص �لعقوبة، �أو �جلمع بن عقوبتن �إذ� ر�أى �لقا�سي بح�سب 
�مل�سلحة، بعيد عن �لن�ّص �مل�سب���ق و�لتحديد �لدقيق �لذي ي�ستلزمه مبد�أ »ال جرمية وال 
عقوب���ة �إال بن�ص »مبعناه يف �لقانون �جلنائ���ي �حلديث، فثّمة تناق�ص ملحوظ بن �لتنظر 

ومتطلبات �لتطبيق.

3-للقا�سي الجتهاد يف حتديد قدر العقوبة التعزيرية :   
�الأ�سل يف �لعقوبة �لتعزيرية �أنها بح�س���ب �جتهاد �الإمام، فهو �ساحب حق �لتقدير 
فيها جن�ساً وقدر�ً، �إذ لي�ص فيها عدد حمّدد �رشعاً  يتعنّ عليه �مل�سر �إليه و�لتقّيد به، ومن 

هنا �سّمي �لتعزير عقوبة غر مقدرة.
ولك���ن �جته���اد �الإمام حمكوم عن���د بع�ص �ملذ�هب مب���ا ال يجاوز �لعقوب���ة �حلّدية، 
وبع�سه���م �عتر يف تقدي���ر �الأعلى و�الأدنى عموم �حل���دود، وبع�سهم �عتر �حلّد �لذي 

وقعت �جلناية يف جن�سه. 
وللفقهاء يف �مل�ساألة كالم عام، وكالم خا�ص . 

فاأم���ا �لعام، فتكلمو� يف �حلّد �الأعلى للعقوبة �لتعزيري���ة عموماً، بحيث ال يتجاوزه 
�لقا�سي، ولهم يف ذلك مذ�هب : 

)9)1)  رو�سة الطالبني ) 10 /174 ) .



سريان مبدأ »ال جريمة وال عقوبة إال بنص« على باب التعزير 

 )العدل( العدد |70 | رجب 1436هـ
ـ 198 ـ

املذهب الأول : اأنه ل حّد لأكرث التعزير : 
و�إليه ذهب �ملالكية : »قال �ملازري يف �ملعلم : »ومذهب مالك - رحمه �هلل - �أنه يجيز 

يف �لعقوبات فوق �حلّد...« )130(.

املذهب الثاين : القت�سار على ما دون احلدود اإذا كانت اجلناية من جن�ص 
اجلنايات احلدّية:

و�إليه ذهب �حلنفية و�ل�سافعية، و �الإمام �أحمد - رحمه �هلل -يف رو�ية، حيث ر�أو�  �أن 
�القت�س���ار على ما دون �حلدود خم�سو�ص يف �حلال �لتي تكون  �جلناية يف جن�سها حّد 

ميكن تقليده، و�إال فاالإمام يجتهد مبا ير�ه منا�سباً.  
ق���ال �حلنفية : »و�أما ق���در �لتعزير، فاإنه �إن وجب بجناية لي����ص يف جن�سها ما يوجب 
�حلّد كما �إذ� قال لغره : يا فا�سق، يا خبيث، يا �سارق، ونحو ذلك، فاالإمام فيه باخليار، 
�إن �ساء عّزره بال�رشب، و�إن �س���اء باحلب�ص، و�إن �ساء بالكهر و�ال�ستخفاف بالكالم... 
و�إن وج���ب بجناي���ة يف جن�سها �حلّد  ؛ لكنه مل يجب لفقد �رشطه، كما �إذ� قال ل�سبي �أو 
جمنون: ي���ا ز�ين، �أو لذمية، �أو �أم ولد: يا ز�نية، فالتعزي���ر فيه بال�رشب، ويبلغ �أق�سى 
غايات���ه، و�حلا�سل : �أنه ال خالف بن �أ�سحابنا - ر�س���ي �هلل عنهم - �أنه ال يبلغ �لتعزير 

�حلّد )131(.
قال �لنووي - رحمه �هلل -: »و�أما قدر �لتعزير، فاإن كان من غر جن�ص �حلّد، كاحلب�ص 

تعّلق باجتهاد �الإمام« )132(.
وقال �بن قد�مة – رحمه �هلل – يف حكاية مذهب �أحمد : »و�لرو�ية �لثانية : ال يبلغ به 

)130)  انظر : ابن فرحون ، تب�سرة احلكام  ) )  / 1))- ))) ) 
)131)  انظر : الكا�ساين ، بدائع ال�سنائع  )  7 /64 ) .

))13)  انظر : رو�سة الطالبني  ) 10 /174) .
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�حلّد، وقيل : يحتمل �أنه ال يبلغ به �أدنى حّد م�رشوع)133(. 

املذهب الثالث : األ يزيد على ع�سر جلدات : 
وهو �ملن�سو�ص عليه من مذهب �الإمام �أحمد – رحمه �هلل-  : »فروي عنه �أنه ال يز�د 

عن ع�رش جلد�ت، ن�ص عليه... )134(. 
هذ� من حيث كالم �لفقهاء �لعام يف �مل�ساألة.

لة  �أم���ا كالمهم �خلا�ص، فقد تكلم �لفقه���اء  حول مقادير �لعقوب���ات �لتعزيرية مف�سّ
بح�س���ب نوع �لعقوبة �لتعزيرية من �رشب �أو حب�ص، وذكرو� �حلّد �الأدنى و�الأعلى يف 

كّل)135(.
و�ختلفو� يف غاية �لنفي و�الإبعاد، وهل تقّدر مبا دون �حلول، �أو يز�د فيها على �حلول 

بح�سب �جتهاد �لقا�سي؟)136(.
وذك���ر �ل�سافعي���ة يف �ل�سل���ب �أال يتجاوز به  ثالث���ة �أيام  )137(و�ملتاأخ���رون يف بع�ص 

�ملذ�هب نقلوه عن �ل�سافعية مرت�سين له  )138( ومل �أقف فيه عند �حلنفية على �سيء. 
ه���ذ� بالن�سب���ة للمذ�هب �لثالث���ة، ومالك عل���ى �أ�سله يف عدم �لتقدي���ر يف �لعقوبة 

)133)  انظر : ال�سرح الكبر ) 10 / 353 ) .  
)134)  انظر : ابن قدامة ، ال�سرح الكبر ) 10 / 353 ) .  

)135)  انظ���ر يف احل���د الأعل���ى والأدن���ى يف ع���دد ال�سرب : املرغين���اين ،الهداية �سرح البداي���ة  ) ) / 117 ) ، الزيلعي ،تبيني 
احلقائق )106/9 ).

النووي ، رو�سة الطالبني  )10 /174 – 175 ) ، املاوردي ، الأحكام ال�سلطانية  �ص 66) – 67) ، ابن فرحون ، تب�سرة احلكام 
))  / 41) )، ابن قدامة ، املغني ) 9 /148 ) .

وانظر يف اأمد احلب�ص وغايته : ابن جنيم ، البحر الرائق  ) 6 / 311 ) ، ابن فرحون ، تب�سرة احلكام ) )  / 41) ) ،املاوردي، 
الأحكام ال�سلطانية  �ص 66) ، املو�سوعة الفقهية الكويتية))/5750 ) . 

)136)  انظر : املاوردي ، الأحكام ال�سلطانية  �ص 66).
)137)  انظ���ر : امل���اوردي ، الأح���كام ال�سلطاني���ة  �ص 69) ، ابن فرحون ، تب�سرة احل���كام ) )/ 4)) ) ، البهوتي ، �سرح منتهى 

الإرادات  ) 3 /365 ).
)138)  انظر : املاوردي ، الأحكام ال�سلطانية  �ص 69) ، البهوتي ، �سرح منتهى الإرادات  ) 3 /365 ) .
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�لتعزيرية، و�سو�ء يف �ل�رشب �أو �حلب�ص )139(.
و�لتو�ّس���ع يف ذكر مذ�هبه���م و�أدلتهم و�لرتجيح بن �الأق���و�ل لي�ص مق�سود�ً يف هذ� 

�لبحث كما �أ�رشت يف �ملقدمة. 
و�حلا�س���ل : �أن م���ن �ملذ�هب �ملعترة من ال يرى حّد�ً الأك���رث �لتعزير، وهذ� ال يو�فق 

مبد�أ �لّن�ص على �لعقوبة، ولو با�سم �لتطبيق �ملو�ّسع.

4-اجتهاد القا�سي يف اختيار جن�ص العقوبة وقدرها يرتبط بحال اجلاين 
وجرمه والظروف املحيطة، وهذا مما ل ين�سبط غالبًا، واأحوال النا�ص فيه 

متفاوتة : 
�ملتاأّم���ل يف كالم �لفقهاء يجد �أن �لعقوبات �لتعزيرية على مر�تب متدرجة، �أدناها : 

�الإعر��ص، ثم �لتعنيف و�لزجر بالكالم، ثم �حلب�ص، ثم �لنفي، ثم �ل�رشب.
و�حلنفية يق�ّسمون �جلناة بح�سب حالهم �إلى �أربعة مر�تب، لكل منها نوع تعزير يليق 
بحاله���ا، قال �لكا�ساين - رحم���ه �هلل - : »من م�سايخنا من رّت���ب �لتعزير على مر�تب 
�لنا����ص، فق���ال : �لتعازير على �أربع���ة مر�تب: تعزي���ر �الأ�رش�ف: وه���م �لدهاقون)140(

و�لقّو�د)141(، وتعزير اأ�رشاف االأ�رشاف: وهم العلوية والفقهاء، وتعزير االأو�ضاط: وهم 
�ل�سوقة، وتعزير �الأخ�ّساء: وهم �ل�سفلة.

فتعزي���ر �أ�رش�ف �الأ�رش�ف باالإعالم �ملجّرد، وهو �أن يبعث �لقا�سي �أمينه �إليه، فيقول 
له : بلغني �أنك تفعل كذ� وكذ�. 

)139)  انظ���ر : امل���اوردي ، الأح���كام ال�سلطاني���ة  ����ص )66) – 67)) ، القرايف ، الذخ���رة  ) )1 /118) ، ابن فرحون ، تب�سرة 
احلكام ) )  / 41) ) .

ب . انظر : ل�سان العرب ) 10 /107 ) . )140)  الدهقان : التاجر، فار�سي معرَّ
)141)  القّواد : لعله من القيادة. ويف الل�سان : رجل قائد : من قوم قود وقواد . انظر : ل�سان العرب )3   / 370 ) .
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وتعزير �الأ�رش�ف باالإعالم و�جلّر �إلى باب �لقا�سي، و�خلطاب باملو�جهة. 
وتعزير االأو�ضاط باالإعالم واجلّر واحلب�س.  

وتعزير �ل�سفل���ة باالإعالم و�جلّر و�ل����رشب و�حلب�ص، الأن �ملق�سود م���ن �لتعزير هو 
�لزجر، و�أحو�ل �لنا�ص يف �النزجار على هذه �ملر�تب «)142(.

ويف مع���ن �حلّكام : »و�أما �لعقوبات و�لتعزير�ت، فما عظم منها، فهو كما تقّدم يف 
�حلدود، وما خّف منها عوقب �ساحبه على �ساأنه، ورمبا كان بحب�ص دون �رشب «)143(.

وقال �مل���اوردي - رحمه �هلل -:  »يكون تعزير من جّل قدره باالإعر��ص عنه، وتعزير 
من دونه بالتعنيف له، وتعزير من دونه بزو�جر �لكالم وغاية �ال�ستخفاف �لذي ال قذف 
فيه وال �سّب، ثم يعدل مبن دون ذلك �إلى �حلب�ص �لذي يحب�ص فيه على ح�سب ذنوبهم، 
وبح�س���ب هفو�تهم... وذكر �لنفي، ثم يع���دل مبن دون ذلك �إلى �ل�رشب، ينزلون فيه 

على ح�سب �لهفوة يف مقد�ر �ل�رشب، وبح�سب �لرتبة يف �المتهان و�ل�سيانة «)144(.
وم���ع تفاوت �الأحو�ل �لذي يتبعه حكم �لقا�س���ي، تكون دعوى �لن�ّص على �لعقوبة 

يف جر�ئم �لتعزير �أقرب �إلى �لنظرية منها �إلى �لتطبيق.

5-ا�ست�سحاب حكم اأحد الأنواع يف التعزير لباقي اأفرادال�سم العام اإذا 
ظهر التخ�سي�ص غري �سحيح :

�إن حترير �ال�سطالحات ق�سية مهمة يف �لدر��سات و�الأبحاث �لعلمية.
و�إن كثر�ً من �خلالفات تن�ساأ عن غياب �لتحرير �لدقيق للمعاين يف �لتعاريف �أو مو�طن 

�خلالف.

))14)  بدائع ال�سنائع  ) 7  / 64 ) .
)143) معني احلكام) )/406) . 

)144) انظر : الأحكام ال�سلطانية  �ص 66).
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و�إلى جانب حترير �ملعاين يكون حتّري �لدقة يف �إ�سناد �حلكم �ل�رشعي لال�سم �لعام متى 
ه. تعددت �أنو�ع ي�سملها ��سم و�حد لكل نوع منها حكم يخ�سّ

وقد ر�أينا يف كالم �لفقهاء �أن �لتعزير ��سم عام، فمن �لتعزير : ما هو تاأديب حم�ص، 
ومن �أنو�ع���ه : تاأديب �لو�لد و�ملعّلم و�لزوج و�ل�سّي���د، وهو خم�سو�ص بال�سغر دون 
�لكب���ر يف �الأوليْن، ولي�ص هذ� �لّنوع من �خت�سا�ص �الإمام بالوالية �لعامة، وال يدخل 
حت���ت �أحكام �لقانون �جلنائي، ومل يق�سده �لفقه���اء بالتناول عند ذكرهم معظم �أحكام 
�لتعزير �لت���ي ذكرناها )نحو :حكم �لتعزي���ر، موجباته، �أنو�ع �لعقوب���ات �لتعزيرية، 
مر�تب �لتعزير، مقادير �لتعزير، �رشوطه و�سو�بطه(، و�رّشحو� بت�سميته تاأديباً، ومّيزو� 
ب���ن �لتاأديب و�لعقوب���ة يف بع�ص عبار�تهم نحو قول �لكا�س���اين – رحمه �هلل - : »... 
فيع���ّزر كل عاق���ل �رتكب جناية  لي�ص لها ح���ّد مقّدر �سو�ء كان ح���ر�ً �أو عبد�ً، ذكر�ً �أو 
�أنث���ى، م�سلماً �أو كافر�ً، بالغاً �أو �سبي���اً بعد �أن يكون عاقاًل ؛ الأن هوؤالء من �أهل �لعقوبة 

.
�إال �ل�سبي �لعاقل، فاإنه يعّزر تاأديباً ال عقوبة، الأنه من �أهل �لتاأديب)145(

وه���ذ� �لنوع ال ينتم���ي �إطالقاً �إلى قانون �لعقوب���ات، الأن �لتعزير فيه تاأديب، ولي�ص 
عقوبة كما تقّدم ذكره. 

ومن �لتعزي���ر نوع تتحّقق به �مل�سلح���ة �لعامة، وي�سمّيه �لفقه���اء �سيا�سة، يق�سد بها 
�الإم���ام حفظ �لنظ���ام �لعام، وحتقيق �مل�سال���ح �لعامة، وهو لي�ص عقوب���ة، و�إن كان فيه 

�سورة �الإيالم بالنفي �أو �الإبعاد �أو �حلب�ص للتهمة �أو �ل�رشر، �أوغر ذلك.
وهذ� �لن���وع من �خت�سا�ص �الإم���ام بالوالية �لعامة، وال يدخل حت���ت �أحكام قانون 
�لعقوب���ات، و�لفقهاء قد ذكروه عند ذكرهم �أحكام �لتعزي���ر �إما من قبيل �أنه �أحد �أفر�د 

)145)  بدائع ال�سنائع  ) 7   / 63- 64 ) .
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�ال�س���م �لعام، و�أّن �الإمام ي�ستعمل �أنو�عاً من �لعقوبات �لتعزيرية لالإلز�م ب�سيا�سته، �أو 
م���ن قبيل �أن �لتعزير و�ل�سيا�سة مرت�دفان، ويطلق �أحدهما على �الآخر عند بع�ص �لفقهاء 

مثل : �حلنفية، كما تقّدم بيانه)146(.
و�س���و�ء كان �لتعزير للم�سلح���ة �لعامة �بتد�ء كتدبر وقائ���ي �سيا�سة من قبيل �حلزم 
بفر�ص جز�ء�ت على خمالف���ات معّينة يلزم بها �حلاكم �لنا�ص ل�سالح �جلماعة، �أو كان  
لدفع �رشر �أكر للغر مقابل فعل مباح �أو م�سلحة �أقل ل�ساحبه، فاإنه لي�ص ثمة جرمية يف 

�حلالْن.  
فه���ذ� �لنوع ال ينتمي �إطالقاً �إلى �لقانون �جلنائ���ي باال�سطالح �حلديث. كيف؟ ومل 

ت�سبق جرمية! 
وقد �أ�س���ارت بع�ص �لدر��سات �ملقارن���ة �إلى قريب من هذ� �ملعن���ى، قال د. �سيفي: 
»ينبغي �لتفرقة بن )�لعقوبة ( �لتي يقّررها ويل �الأمر ملرتكب جرمية يرجع تعزير مرتكبيها 
الأ�سباب تتعلق بامل�سلحة �لعامة، وبن )�لتدبر( �لذي يقي به ويل �الأمر �مل�سلحة �لعامة من 
�أن مت�ّص، رغم �أن �ل�سلوك �ملوجب للتدبر ال ي�سكل جرمية، لهذ� فاإننا ال نعتر ما فعل عمر 
بن �خلطاب - ر�سي �هلل عنه - لن�رش بن �حلجاج تعزير�ً، و�إمنا هو من قبيل �لتد�بر �لو�قية 

 .
من �لفتنة و�لف�ساد «)147(

وعلي���ه، فاإن �خلو����ص يف �إثبات �رشيان مبد�أ )ال جرمي���ة وال عقوبة �إال بن�ّص( �خلا�ص 
بالقانون �جلنائي على �لتعزير للم�سلحة �لعامة يخالف جمال تطبيق مبد�أ )ال جرمية وال 

عقوبة �إال بن�ّص( نف�سه، وهو �لقانون �جلنائي كما �سبق ذكره )148(. 

)146)  راجع : البحث �ص  7 ، 8
)147)  الأحكام العامة للنظام اجلزائي �ص 93 . 

)148)  انظر : البحث �ص 5.
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فم���ا يكون للم�سلحة �لعامة من �لتعزير ق�سي���م للعقوبة على �ملع�سية، ال ق�سم منها، 
فال مدخل له هنا يف �لفقه �جلنائي �أو قانون �لعقوبات، و�إن بدت �سورة �لعقوبة فيه.

وب�سكل ع���ام، حيث مل تثبت جرمية فيها �عتد�ء �رشيح عل���ى �أحد �لكليات �خلم�ص 
ل �ل�س���ارع بحفظها -م���ع �ختالف ج�سام���ة ودرجة �العت���د�ء - ال تت�سور  �لت���ي تكفَّ

عقوبة،وبالتايل ال ينبغي للدر��سات �ملقارنة بحثها �سمن مبادئ قانون �لعقوبات. 
ومن ذلك �أي�ساً: �لتعزيرعلى �ملخالفات، فاالأقرب للنظر �لفقهي �أنه من قبيل �ل�سيا�سة 
�أي�س���اً، �إذ �أن مق�سده �أن يحم���ل �الإمام به �لنا�ص على فعل �ل�س���نن وترك �ملكروهات، 
مل�سلحة �حلفاظ على �رش�ئ���ع �الإ�سالم �لظاهرة، و�سونها عن �ال�ستهانة بها، باالعتياد �أو 
�ملجاهرة، ولكن �الأ�سل �أن �ملكروه ال يعاقب فاعله و�إمنا يوؤجر تاركه، وعك�سه يف �ل�سنن 

و�مل�ستحبات. 
فه���ذ� �لنوع �أي�ساً ال ينتمي �إطالقاً �إلى قانون �لعقوبات، فاإن �ملخالفة ال ت�سّمى جرمية 
بحال، و�لطلب و�لنهي يف �مل�ستحبات و�مل�سنونات لي�ص جازماً عند جانب ملحوظ من 

�لفقهاء. 
وم���ع ذلك، فقد ر�أينا �لقانونين يفي�س���ون يف تبين خ�سوع �لتعزير على �ملخالفات 

ملبد�أ: )ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ّص ( خ�سوعاً مو�ّسعاً -على حّد و�سفهم-.
« يف �لقانون �حلديث،  و�إذ� �أخذن���ا باخت�سا����ص مبد�أ  »ال جرمية وال عقوبة �إال بن����صّ
فاإلز�م �ل�رشيعة بذل���ك غر م�سّلم، وال يفرت�ص �أن يخ�سع لقاعدة  »ال جرمية وال عقوبة 
�إال بن�ّص« �إال �لن���وع �جلنائي فقط من �جلر�ئم  كما هو يف �لقانون �لو�سعي، وي�ستغني 
بذل���ك فقهاء �لقانون �ملهتمون بالقانون �جلنائي �الإ�سالمي عن �خلو�ص يف ذكر مرر�ت 

للتعزير من �أجل �مل�سلحة �لعامة، �أو �لتعزير على ترك �ملندوب وفعل �ملكروه.
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6-عدم حتقق العدالة بتطبيق مبداأ ) ل جرمية ول عقوبة اإل بن�ّص ( على 
نظام التعزير : 

تقول �لقاعدة �لفقهية: »كل ت�رّشف تقاعد عن حت�سيل مق�سوده فهو باطل«)149(.
و�ملق�س���د �الأّول من �إقر�ر مبد�أ  »ال جرمي���ة وال عقوبة �إال بن�ّص«هو حتقيق �لعد�لة يف 
�س���ورة �مل�ساو�ة يف �الأحكام، وذل���ك حن حتّدد �جلر�ئم حتديد�ً دقيق���اً، وحتّدد �لعقوبة 
�ملرتتبة عليها حتديد�ً دقيقاً، وال يبقى �أمام �لقا�سي جمال لالجتهاد يف ذلك، فمتى ثبت 
�لركن �ملادي للجرمية، حكم بتوقيع �لعقوبة �ملحددة، فيت�ساوى �ملجرمون يف �لعقوبات.
يق���ول د. �سمر �جلنزوري: »هذ� �ملبد�أ يحقق م�سلح���ة هامة، وهي توحيد �الأحكام 
بالن�سب���ة للكافة، فال يرتك للق�س���اة �أمر �لتجرمي و�لعقاب، فتت�س���ارب �أحكامهم نتيجة 
�خت���الف تقييمهم ونظرتهم �إلى �س���ور �ل�سلوك �ملتنوعة، و�إل���ى �لعقوبات �لتي توقع 
عل���ى �ملذنبن. �إن ما يحققه هذ� �ملبد�أ من ف�سل بن �ل�سلطة �لتي تقوم بتحديد �جلر�ئم 
و�لعقوب���ات، و�ل�سلط���ة �لتي تطبق �لقان���ون على �الأفر�د، هو ف�سل ي���وؤدي �إلى حتقيق 

.
�لعد�لة و�مل�ساو�ة بن �لنا�ص)150(

ف���اإذ� تبّن لنا �أن �اللتز�م باأحكام هذ� �ملب���د�أ، و�أّن توحيد �الأحكام و�مل�ساو�ة فيها يف 
جر�ئ���م �لتعزير ال يحقق �لق�سد منه وه���و �لعد�لة؛ كان على �مل����رّشع بب�ساطة �سديدة 
��ستبع���اد هذ� �ملبد�أ ع���ن نظام �لتعزير، عو�س���اً عن �إثبات خ�سوع قان���ون �لتعزير يف 
�الإ�سالم الأحكام مبد�أ  »ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ّص«بو�سفه تطبيقاً مو�ّسعاً، يف حال �أّن 

�لتطبيق ال يحقق �لعد�لة يف جر�ئم �لتعزير. 

)149)  الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص 359  .
)150)  الأ�س�ص العامة لقانون العقوبات ، �ص 161-)16 ، وانظر: د. ال�سيفي ، الأحكام العامة للنظام اجلزائي ، �ص )75-7، 
د. �سمر عاليه ، قانون العقوبات ، �ص 49 ، د. �سليمان عبد املنعم ، النظرية العامة لقانون العقوبات ، �ص7)8-3)3. 
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�أم���ا كيف يكون تطبيق مب���د�أ« ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ّص »عل���ى جر�ئم �لتعزير ال 
يحقق �لعد�لة؟ 

فالأن �لعد�لة قد تتحقق بامل�ساو�ة �لتامة يف �الأحكام.
وقد تتحّقق برعاية �لظروف و�ملالب�سات و�الأحو�ل.

و�لذي يحّدد �أي �ملنهجْن يحقق �لعد�لة هو �لق�سد من �لعقوبة. 
فحيث كان �لق�سد هو �سيانة نظام و�أمن �جلماعة، فال بد من �مل�ساو�ة يف  �الأحكام 
�لق�سائية على جميع �ملرتكبن للجرمية �أي����اً كانت مالب�سات �جلرمية ودو�فعها، وحال 
�جل����اين وحال �ملجن����ي عليه، بدون تفريق، الأننا هنا ال ننظر �إل����ى �ملجرم وحاله، و�إمنا 
ننظر �إل����ى تاأثر جرميته على �جلماع����ة �أياً كانت ظروف �ملج����رم ومالب�سات �جلرمية، 
وه����ذ� يتحق����ق يف  �الإ�سالم يف ت�رشيع �حلدود �لتي هي �عت����د�ء �رشيح على �أ�سول 
�ل�رشوريات �خلم�ص �لتي ينبغ����ي حفظها، فالقتل �عتد�ء على �لنف�ص، و�لزنا �عتد�ء 
على �لن�سل، و�لق����ذف �عتد�ء على �لعر�ص، و�خلمر �عت����د�ء على �لعقل، و�ل�رشقة 
�عت����د�ء على �مل����ال، ومن ثّم جع����ل �ل�سارع عقوباته����ا مقّدرة تقدي����ر�ً متناهياً جرمية 
وعقوب����ة، وال ي�سع �لقا�سي �سوى �لتنفيذ بعد تاأكده من �لثبوت، وال ت�سقط �لعقوبة 
في����ه توبة، وال عفو وال �سفاعة؛ الأنه حق عام للجماعة، �أو حق �هلل - تعالى -كما هو 

�إطالق فقهاء �ل�رشيعة.  
وحي����ث كان �لق�سد من �لعقوبة هو �ل����ردع و�لتاأديب و�الإ�سالح و�لزجر للجاين 
نف�س����ه، وحت�سيل �حلقوق الأ�سحابها، فلو كان �جلاين يت����اأّدب بالعقوبة �لب�سيطة، كان 
الب����د �أن تنا�سب �لعقوبة ذل����ك، ولو عفا �ساحب �حلق عن حّق����ه؛ �أمكن للقا�سي �أن 
يعف����و عنه كذلك، و�الأم����ر يف نهايته يعود �إلى ما يحق����ق �مل�سلحة، ولذلك لي�ص يف 
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�لتعزي����ر �إتالف ع�سو، ولي�ص فيه �أخذ مال، ولي�ص فيه جلد ي�سل �إلى حّد عند معظم 
�لفقهاء.

ولذلك، البد للقا�س���ي �أن يقف على �الأ�سباب، و�لدو�ف���ع، و�الأحو�ل، و�لظروف 
و�ملالب�سات، ثم يكون �حلكم وفقاً لذلك حتى يحّقق �لعد�لة �إذ� كان �حلكم ردعاً وزجر�ً 

وتاأديب لل�سخ�ص، و�إال ينظر �إليها �لقا�سي يكون ظلما بيناً.
وه���ذ� يتحقق يف �الإ�سالم يف ظل نظام �لتعزير �لذي ال ي���رى �مل�ساو�ة يف �الأحكام 
يف ه���ذ� �لنوع من �ملعا�سي، لكن ي�سع �ل�سو�بط لالجتهاد، ولكل ق�سية حكمها �لذي 

ينا�سبها. 
و�لتغليظ �إن وجد بالقتل على جر�ئم �لتعزير، فهو �سيا�سة للم�سلحة �لعامة عندما يخ�سى 

من عظم �ل�رشر، فرجع �إلى �ملق�سود �الأّول، وهو م�سلحة �جلماعة و�أمنها ونظامها.
فعن���د �ملطالبة بتطبيق مبد�أ  »ال جرمية وال عقوب���ة �إال بن�ّص«على جميع �جلر�ئم �سو�ء 
كان���ت مم���ا مي�ص �لنظام �لع���ام للجماعة، �أو مما يك���ون �رشره مق�سور�ً عل���ى �الأفر�د ال 
�جلماعة، فاإننا بذل���ك نطالب بنقي�ص �لعد�لة، وهو يناق����ص �ملق�سد �لذي الأجله و�سع 

مبد�أ  »ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ّص«نف�سه. 

واخلال�سة : اأّن ا�ستقرار الأحكام بتوحيدها، لي�ص هدفًا يف ذاته، واإمنا هو طريق 
لتحقيق العدالة، فاإذا عرفنا اأن امل�ساواة وتوحيد الأحكام ل يحقق العدالةيف 
جرائم التعزير التي تغلب فيها م�سلحة الفرد، فاإن املطالبة بتطبيق مبداأ )ل 

جرمية ول عقوبة اإل بن�ّص( على جرائم التعزير ل يكون منطقيًا. 
يبقى نوع من جر�ئم �لتعزير �لغالب فيه �أنه  حق �هلل �أو حق للجماعة- بالت�سمية �حلديثة 
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-لكنه �أحلق بنظام �لتعزير يف �لتطبيق �الإ�سالمي، ف�سار ير�عى فيه حال �جلاين وظروفه، 
وهو : التعزير يف اجلرائم التي مت�ّس النظام العام، وال تتحّقق ال�رشوط لتنفيذ احلّد فيها: 
فاأق���ول – و�أ�س���األ �هلل �لتوفي���ق - : �إن �جلر�ئم �لتي مت�ّص �لنظام �لع���ام، وال تتحّقق 
�رشوط تنفيذ عقوباتها املذكورة يف التحدي���د الدقيق للجرمية و�رشوطها -اإما من حيث 
توافر �ضفة الفعل املجّرم نف�ضه، اأو �رشوط الفاعل، اأو طريق الثبوت -لها تعّلق بجرائم 
�حلدود من وجه، وبجر�ئم �لتعزير من وجه، فكان على �مل�رّشع �إحلاقها باأحد �ل�سنفن، 

ومن ثّم تطبيق �أحكام �أحد �لنظامْن عليها: نظام �حلدود، �أو �لتعزير. 
وبالتاأمل؛ جند �أن �ل�رشيعة �الإ�سالمية �ل�سمحاء قد �أحلقتها بجر�ئم �لتعزير ملرّجحات: 
م���ا روى �لرتم���ذي: »عن عائ�سة – ر�سي �هلل عنها – قال���ت: قال ر�سول �هلل – �سلى 
�هلل عليه و�سلم -: »�دروؤو� �حلدود عن �مل�سلمن ما ��ستطعتم، فاإن كان له خمرج فخّلو� 
�سبيل���ه، فاإن �الإمام �أن يخطئ يف �لعفو خر من �أن يخط���ئ يف �لعقوبة «)151(، و�إحلاقها 
بالعقوب���ة �لتعزيرية تخفيف، الأن �الأ�س���ل يف �لتعزير �أنه �أخّف من �حلدود، و�لتخفيف 

يف �لتعزير يظهر يف عّدة مظاهر، منها:

-اأنه يجوز اإ�ضقاط العقوبة بالعفو وال�ضفاعة والتوبة. 
-�أن �لعقوب���ة فيه تر�ع���ي كل �لظ���روف و�ملالب�سات، وحال �جل���اين و�ملجني عليه، 

ودرجة �جلرم. 
-�أن �لعقوبة فيه حمكومة مبا يح�سل به �النزجار و�لتاأديب، وال تزيد.

-�أن مق���د�ر �لعقوبة عدد�ً وج�سامة �أخف من عقوبة �حلّد، فلي�ص يف �لتعزير �إتالف، 
وال ت�سل عقوبته �إلى �أكرث �حلدود عند �جلمهور. 

)151)  �سنن الرتمذي  )4/ 33) ، باب ما جاء يف درء احلدود  ،ح ) 4)14) . 
»قال البيهقي – رحمه اهلل - : هذا حديث م�سهور بني العلماء ، واإ�سناده �سعيف » . انظر : البدر املنر ) 8 / )61 ). 
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-�أن �حتم���ال �أال يو�فق �ختيار �لقا�سي �حلّد �الأعلى م���ن �لعقوبة – عند من ال يرى 
�لتحديد من �لفقهاء، وهم �ملالكية- �حتمال غالب.

مم���ا �سبق ن�س���ل �إلى �أن���ه كان �الأْولى بالدر��س���ات �ملقارنة �أن تب���ّن �أن �إخ�ساع نظام 
( ال يحقق �لعد�لة عو�ساً عن �الن�سياق يف  �لتعزي���ر ملبد�أ )ال جرمية وال عقوبة �إال بن����صّ
طري���ق �إثبات �لتو�فق بن نظام �لتعزير ومب���د�أ )ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ّص( ب�رشوطه 

�لقانونية، ولو كان ذلك حتت و�سف �لتطبيق �ملو�ّسع. 

7- مطالبة الوايل بوجوب الإعالم امل�سبق بالعقوبة التعزيرية ل ت�سهد له 
ن�سو�ص الفقهاء :

�إّن �لن�سو����ص و�الأحكام �لفقهية �لعام���ة يف باب �لتعزير �لتي تقّدم ذكر معظمها يف 
�ملبحث �الأّول ال ت�سهد الإلز�م �لو�يل باالإعالم �مل�سبق عن �لعقوبة �لتعزيرية �ملعّينة لكل 
ة مع ما عرفناه م���ن �أن �لعقوبة تختلف باخت���الف �أحو�ل �جلناة وظروف  ج���رم، خا�سّ
�جلناي���ة، �لتي يع�رش �سبطها، فاالإعالن عنها ب�سورة م�سبقة– �مل�ستلزم للتحديد �لدقيق 

للعقوبة - يخالف طبيعتها. 
وقد دعت بع�ص �لدر��سات �ملقارنة �إلى �رشورة �الإعالن عن �لعقوبة �لتعزيرية �لتي يقررها 
�الإم����ام حتقيقاً مل�سلح����ة �جلماعة قبل �لبدء يف تطبيقها، ون�سبت ذل����ك �إلى �لفقه �الإ�سالمي، 
وفك����رة تقن����ن �لتعزير يف �س����ورة جمموعة عقوبات لها ح����ّد �أدنى و�أعل����ى ممكنة �لتطبيق، 
و�الإع����الن عنها ممكن �سيا�سة للم�سلحة،  لكن جعل ذل����ك من�سوباً �إلى �لفقه �الإ�سالمي على 
�سبيل �لوجوب حمّل نظر، و�لنقول عن �لفقهاء - �لتي تقّدم ذكر �لكثر منها- ال ت�سهد له.
يق���ول د. �رشيف ف���وزي: » فيجب على ويل �الأمر �إذ� دع���ت �مل�سلحة �لعامة فر�ص 
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عقوب���ة تعزيرية �أن يعلم �لنا�ص به���ا قبل �رشيانها،فنطاق �لتطبيق يب���د�أ منذ حلظة ن�سوء 
�لن����ص و�إعالم �لنا�ص به بالط���رق �ملقررة وينتهي بلحظة �نق�سائ���ه، وتاأكيد�ً لذلك يقرر 
�لقا�س���ي �أبو يعلى– رحمه �هلل -: �أنه عند تقرير عقوبة تعزيرية،فيتعّن على �حلاكم �أن 

 .
يقّدم �الإنكار،وال يجعل �لتاأديب قبل �الإنذ�ر)152(

و�حل���ّق �أن �لّن�ص �ملنقول عن �لقا�سي �أبي يعلى �حلنبلي– رحمه �هلل -لي�ص يف باب 
�لتعزير، و�إمنا يف وظيفة �ملحت�سب فيما يتعّلق بت�رّشفه عند �سبط �ملنكر�ت، فعليه - كما 
قال �أب���و يعلى - �أن مينع �لنا�ص من مو�قف �لّرَيب ومظ���ان �لتهمة، و�أن يقّدم �الإنكار، 
وال يعج���ل بالتاأديب قبل �الإنذ�ر. ون�صُّ �أبي يعلى – رحم���ه �هلل - : »و�إذ� ر�أى وقوف 
رج���ل و�م���ر�أة يف طريق �سابل مل تظهر منهما �أمار�ت �لريب���ة ؛ مل يعرت�ص عليهما بزجر 
وال �إنكار، فما يجد �لنا�ص بّد�ً من هذ�، و�إن كان �لوقوف يف طريق خالية، فخلو �ملكان 
ريب���ة، فينكرها، وال يعّجل يف �لتاأديب عليهما حذر�ً م���ن �أن تكون ذ�ت حمرم «)153(، 

وجاء ذلك يف كتاب �ملاوردي– رحمه �هلل -�أي�ساً )154(. 
ف�سياق �لعب���ارة ال يفيد وجوب �الإعالم بالعقوبة �لتعزيرية قبل فر�سها، و�إمنا �لكالم 

يف ترّيث �ملحت�سب قبل ��ستعجاله بالتاأديب. 

و�إذ� كان �الإل���ز�م باإع���الن �لعقوبة ب�س���ورة م�سبقة يف باب �لتعزي���ر لي�ص يف كالم 
�لفقه���اء �ملن�سو�ص و�ملفهوم، وت�رّشف �ل�رشيعة هو ترتيب �ملوؤ�خذة على ن�ّص �لتحرمي 
�أو حتديد �جلرمية كما ي�سّمى يف �لقانون، فينبغي �أن نفّرق بن �الإيجاب، وبن �جلو�ز. 

فاإّن �لقول بع����دم وجوب حتديد �لعقوبة نوعاً وق����در�ً، و�إعالنها لعموم �ملخاطبن قبل 

))15) مبادئ الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي ، �ص 34 – 35 .        
)153) الأحكام ال�سلطانية �ص ) 93)- 94) ) . 

)154) انظر : الأحكام ال�سلطانية  �ص ) 80) - 81) ) .
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�إيقاعه����ا ال يعني ع����دم �جلو�ز، ولالإمام �إن ر�أى م�سلح����ة يف �لتحديد �مل�سبق للعقوبة يف 
جر�ئم �لتعزير �أن يبادر �إليه، لكن يكون فعله من قبيل �ل�سيا�سة �ل�رشعية، حتقيقاً للم�سلحة، 
ولي�ص فر�ساً متعّيناً ملزماً له بن�سو�ص �ل�رشيعة، بحيث لو مل يفعله �الإمام كان خمالفاً �آثماً.  
ورغ���م �أن �لعقوبة جاءت يف �حلدود مقّدرة بوحي �لق���ر�آن و�ل�سنة، �إال �أنه لي�ص فيما 
تتبعت���ه من ن�سو�ص و�أحكام فقهية م���ا يوجب على �لقا�سي �أو �الإم���ام �إعالن �لعقوبة 
�خلا�س���ة بكل جرمية يف ن�ص و��سح مكتوب )قبل وقوع �جلرمية(، جاء يف قو�عد �لفقه 
يف قاع���دة: )�جلهل بالتحرمي م�سق���ط لالإثم و�حلكم يف �لظاهر مل���ن يخفى عليه(، قال 
�لزرك�سي: »فاإن َعِلَمه وجهل �ملرّتب عليه مل يعذر،... و�أي�ساً لو جهل حترمي �خلمر عذر 
ومل يحّد، فلو قال : علمت �لتحرمي وجهلت �حلّد؛ حّد« )155(، وهذ� معناه �أن �مللِزم يف 
�الإ�س���الم هو �إعالن �جلرمية، ولي�ص �لعقوب���ة، و�أّن �جلهل بتف�سيالت �لعقوبة بعد �لعلم 

بالتحرمي �مل�ستلزم للعقوبة ال ي�رّش. 
وهذ� يف جر�ئم �حلدود، فما بالنا بجر�ئم �لتعزير �لتي هي �أخّف درجة!.

الخاتمة 

ميكن �إيجاز نتائج �لدر��سة فيما يلي: 

-�لتعزي���ر نظام يف �الإ�سالم �سقيق لنظام �حلدود، ول���كل نظام قو�عد حتكمه ذكرها 
�لفقه���اء، يتفقان يف بع�سه���ا، ويختلفان يف بع�سها، ويجمع �لنظام���ْن �لق�سد منهما، 

وهو: حتقيق �لعد�لة و�الأمن وحفظ م�سالح �لفرد و�ملجتمع.
-�لعقوب���ة يف �لتعزير منها م���ا �سببه مع�سية، ومنها ما يك���ون �سيا�سة حيث ال تكون 

)155)  انظر : معجم القواعد وال�سوابط الفقهية / د. خالد ال�سعيب �ص 160- 161 
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مع�سي���ة �أو جرمية، و�لنوعان يتفقان يف �أمور، ويختلفان يف �أخرى، ويف كالم �لفقهاء 

��ستعمال �لتعزير و�ل�سيا�سة معطوف���ن تارة، و��ستعمال �أحدهما حمّل �الآخر تارة، فمن 

ر�أى تر�دفهما، ف����رشّ �لعطف فيهما باأنه عطف تف�سر، لكن ال تخلو عبار�ت �لفقهاء من 

�الإ�سارة �إلى بع�ص �لفروق.

-م���ا هو لي�ص جرمي���ة من �أ�سباب �لتعازي���ر ال يدخل يف قان���ون �لعقوبات، وبالتايل 

لي����ص �الأ�سل �أن ت�رشي عليه �أحكام مبد�أ )ال جرمي���ة وال عقوبة �إال بن�ّص(�لذي هو من 

�خت�سا�ص �لقانون �جلنائي يف �لقانون �لو�سعي. 

-مبد�أ )ال جرمية وال عقوب���ة �إال بن�ّص( �لقانوين بح�سب عنا�رشه �ملذكورة يف كتب 

�لقان���ون مبد�أ حمّدد جّد�ً، و�ل�سعي الإثبات �أن �لتعزير من���وذج تطبيقي مو�ّسع له حمّل 

تعّقب ونظر يف ر�أي هذ� �لبحث – و�هلل �أعلم -.

-�الإلز�م باإعالن �لعقوبة ب�سورة حمّددة م�سبقاً لي�ص يف �أحكام �لتعزير �ملذكورة يف 

�لفقه �الإ�سالمي، و�إن كان ال ممتنع.  
-حي���ث كان �لق�س���د من �لعقوبة هو حف���ظ م�سالح �جلماعة، ف���ال �عتبار للظروف 

و�الأح���و�ل، وخ�س���وع �جلميع حلكم و�ح���د ي�ستوجبه كّل من ي����رّش باجلماعة ؛ يحقق 

�لعد�لة، وهذ� يتحقق يف نظام �حلدود يف �الإ�سالم. 

-حيث كان �لق�سد من �لعقوبة هو �إ�س���الح �جلاين وتاأديبه، فالعد�لة تتحقق برعاية 

�لظروف و�الأحو�ل و�ملالب�سات، وتوحيد �الأحكام يف هذه �حلال ال يحققها. 

-�لق�سد �لغالب من �لتعزير على �جلر�ئم ه���و �لتاأديب و�الإ�سالح و�لزجر،فيجب 

رعايته مبا يطمئن �لقا�سي �إلى حتّققه مع رعاية �ل�سو�بط �لتي ت�سبط �جتهاد �لقا�سي يف 
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تقدير �لعقوبة، و مينع �لتجاوز �سلبا �أو �إيجابا لت�سّفي �أو �أثرة. 

-و�أخر�ً، لي�ص �العرت��ص يف هذ� �لبحث على تقنن �لتعزير، فاإنه ميكن تقنينه �سيا�سة 

للم�سلحة مع رعاية �أال يخرج به عن �إطاره �لعام �لذي ر�سمه �الإ�سالم له و�لذي يحقق 

�لعد�لة للفرد وللجماعة جميعاً، لكن �العرت��ص على حماوالت �إثبات خ�سوع �لتعزير 

ملبد�أ )ال جرمية وال عقوبة �إال بن�ّص( �لقانوين ب�سكل ملزم لالإمام �أو �لقا�سي،بحيث لو 

مل يفعله �لقا�سي كان خمالفاً �آثماً.

التوصيات: 

-توجي���ه �لباحثن و�لباحثات يف �لتخ�س�سات �لفقهي���ة نحو �لدر��سات �ملقارنة بن 

�ل�رشيع���ة و�لقانون وتناولها بفكر متاأمل ناقد متجّرد من �لتاأثر بالقانون �لو�سعي و�سواًل 

�إل���ى ر�سد دقيق ملو�طن �التف���اق ومو�طن �الختالف بن �ل�رشيع���ة و�لقانون، ودر��سة 

�أ�سباب ذلك و�آثاره. 

-�لدع���وة �إل���ى تقنن �لعقوب���ة �لتعزيرية يف �سورة م���و�د قانوني���ة ت�ستوعب �جلر�ئم 

�لتعزيري���ة و�لعقوب���ات، وت�سع جمموعة عقوبات متدرجة ل���كل جرمية، ويكون رجوع 

�لقا�سي �إليها ��سرت�ساد�ً و��ستئنا�ساً، ال �إجبار�ً و�إلز�ماً  لئال ن�سلب نظام �لتعزير يف �الإ�سالم 

روحه �ملبنية على �جتهاد �لقا�سي يف �سوء �ل�سو�بط، وحال �جلاين، و�لظروف �ملحيطة.

-�أن يك���ون تقنن �لتعزير -لو �أخذ به - من قبي���ل �ل�سيا�سة �ل�رشعية، وبابها و��سع، 

ودون تغير لهيكلة نظام �لعقوبات يف �الإ�سالم �أو غره من �لنظم، وذلك عند �ال�ستدالل 

للتقنن من �لن�سو�ص على �سبيل �الإلز�م، وهو يف �الأ�سل غر الزم. 
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-�أن تعامل �الأحكام �لق�سائية �لتي تخالف �ملقبول �رشعاً وعرفاً – �إن وجدت - على 

�أنه���ا خلل يف �لتطبيق، وتو�سع لها �حلل���ول �ملنا�سبة، وال تعود �لتطبيقات �ملخالفة على 

�أ�سل نظام �لتعزير بالبطالن. 

و�آخ���ر دعو�نا �أن �حلم���د هلل رب �لعاملن، و�سل �للهم على �سيدن���ا حممد وعلى �آله 

و�سحبه و�سلم.


