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ــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ، ونعــوذ باللَّه من شــرور أنفســنا ومن ســيئات  إنَّ الحمــد للَّ
أعمالنا ، من يهده اللَّه فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اللَّه وحده 

ال شريك له ، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله.

چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ  ]آل عمران 102[
ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ 

ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  چ ]األحزاب: ٧٠ - ٧١[  

ــه ، وخير الهدي هدي ســيدنا محمــد × الذي بعثه  أّمــا بعــد : فــإن خيــر الــكالم كالم اللَّ
ــه للنّــاس كافــة بهــذا الديــن العظيــم الذي ارتضاه ســبحانه وتعالى ليكون صالحــًا لكل زمان  اللَّ

ومكان إلى قيام الساعة.

وإّن من أهم ما اهتمت به شــريعتنا الغراء رعاية مصالح الناس وتعامالتهم حيث رعت 
مصالح الفرد واألسرة والمجتمع والدولة، خاصة في جوانب التعامالت المالية وفق منهج 

اإلسالم العادل الذي يحافظ على الحقوق  ويراعي المصلحة. 

وإن قضايــا النــاس تتجــدد وتتنــوع باعتبــار الزمــان والمــكان والحــال، والشــريعة الغــراء 
المنزلة من الحكيم الخبير ســبحانه كفيلة بأن تجد لكل مشــكلة حالًّ ولكل معضلة مخرجًا، 
ولــم يــزل أهــل العلــم علــى مــر العصور يجدون فــي نصوص القرآن الكريم والســنة الصحيحة 
بغيتهم لمواجهة النوازل التي تجّد للناس في طريق حياتهم فيبينون لهم ويرشدونهم إلى ما 

فيه رضى اللَّه على نور وهدى من نصوص شرعه الحكيم سبحانه. 

ومــن هــذا المنطلــق توكلنــا على اللَّه مســتعينين به ســبحانه وتعالى إلخــراج مجموعة من 
األبحــاث والدراســات الفقهيــة المتعلقــة باالقتصــاد اإلســالمي وبالمعامــالت الماليــة قيامــًا 
بواجــب النصــح للمســلمين وســميناها: )سلســلة األبحــاث والدراســات الفقهيــة( تتكــون مــن 

األبحاث اآلتية: 

زكاة الدين.   .1

حقيقة بيع الصكوك لحاملها.   .2
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التعزير بالمال في الشريعة اإلسالمية6

الفتوى واعتبار الزمان والمكان والحال فيها.   .3

العقود الصورية وأحكامها الشرعية.   .4

المعاوضة عن االلتزام.   .5

أحكام التسعير في الشريعة اإلسالمية.   .6

االحتكار وموقف الشريعة اإلسالمية منه.   .7

التعزير بالمال في الشريعة اإلسالمية.   .8

الرشوة دمار قيم وهالك أمم.   .9

10.السوق وأحكامه في الشريعة اإلسالمية. 

11. المرابحة في الشريعة اإلسالمية. 

12. الوقف وأحكامه في الشريعة اإلسالمية. 

واألبحاث الخمسة األولى تم تقديمها إلى ندوات مستقبل العمل المصرفي اإلسالمي 
التــي ينظمهــا ســنويًا البنــك األهلــي التجاري بالمملكة العربية الســعودية اعتبــارًا من أول ندوة 
عقــدت بتاريــخ  18 و 1429/11/19هـــ حيــث خصصنــا لهــا ضمــن هــذه السلســلة كتابــًا 
مســتقالً بعنــوان: )أبحــاث فــي االقتصــاد اإلســالمي( يحتــوي علــى األبحاث الخمســة األولى 

في القائمة سابقة الذكر، أما الباقي منها فقد تم إخراج كل منها في كتاب مستقل. 

ــه  وفــي ختــام هــذه المقدمــة آمــل أن أكــون قــد وفقــت فــي تقديــم مــا ينفــع النــاس؛ نســأل اللَّ

العون والسداد والتوفيق في كل ما نقول ونكتب ونعمل، فما كان في هذا العمل من صواب 

ــه وحده ســبحانه ونســأله القبــول، وإن كان فيه خطأ فهو ممــا يعتري ابن آدم  فهــو توفيــق مــن اللَّ

من خطأ وتقصير، نستغفر اللَّه منه ونسأله سبحانه العفو والغفران، واحلمد هلل رب العاملني.

د. عبد اللَّه بن عبد العزيز المصلح

مكة المكرمة

غرة المحرم 1438هـ
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يــِن َمــن  ــَه فــي الدِّ الحمــُد هلِل الــذي َشــَرَح َصــدَر َمــن أراَد ِهدايَتــه لإلســالِم ، وَفقَّ
ــٍة  َمــُه ِفيمــا أحَكَمــُه ِمــَن األحــكاِم ، أحمــُده أن َجَعَلنــا ِمــن خيــِر ُأمََّ أراَد بــه خيــًرا ، وَفهَّ
ــَة اإلســالِم َخيْــَر لبــاٍس ، وَشــَرَع لنــا مــن الديِن  ـاس ، وَخَلــَع علينــا ِخلَعَ ُأخِرَجــْت للنَـّ
مــا وصــى بِــه نوًحــا وإبراهيــَم وموســى وعيســى ، وأوحاُه إلى محمــٍد َعَليْــِه وَعَليْهم 
الِم ، وأْشُكُرُه ، وُشكُر الُمنِْعِم واجٌب على األناِم ، وأشهُد أن  الِة والسَّ أفَضَل الصَّ
ال إلــَه إال هللُا َوْحــَده ال شــريَك لــُه ، ُذو الجــالِل واإلكــراِم ، وأْشــَهُد أنَّ ســيَِّدنا ونبيَّنا 
محمًدا عبُده ورسوُلُه ، وحبِيُبُه وخليُلُه ، المبعوُث لبياِن الحالِل والحراِم- َصلَّى 

هللا َعَليِْه َوَعَلى آلِِه - وصحبِِه وتابِعيِهُم الكراِم .

ا بعد ُ أمَّ
 : الخمــس  الضروريــات  علــى  للحفــاظ  اإلســالمية  الشــريعة  جــاءت  فقــد 
َعْت حلامية هذه  ْيــن ، والنفــس ، والنســل ، والــامل ، والعقل ، وثمة عقوبــات ُشِ الدِّ
ر معروف ، يلزم تطبيقه  َدْته الرشيعة اإلسالمية بَحدٍّ ُمَقدَّ املقاصد ، منها ما قد حدَّ
متى حدثت اجلريمة املوجبة له ، وال يمكن ألحٍد أن يزيد عن هذا احلد أو ينقص 
رة مــن جهــة املــرشع ، متمثَّلــة تلــك احلــدود يف : حــد اخلمــر ،  وهــي العقوبــات املقدَّ

والرسقة ، والزنا ، والقذف ، واحلرابة ، والقصاص أو الدية عقوبة عىل القتل .
رة مــروٌك تقديرهــا للقــايض أو ويل األمــر ، وجيــب  وثمــة عقوبــات غــر مقــدَّ
أن يكــون ذلــك التقديــر مناســًبا للجــاين نفســه ودوافعــه ، وللمجنــيِّ عليــه ومكانتــه، 

وحلجم اجلريمة وتكررهها ومفسدهتا وآثارها .
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رة يف الرشيعة بـ <التعازير> . وتسمى تلك العقوبة غر املقدَّ
التــي  اجلرائــم  حــر  يمكــن  ال  أنــه  اإلســالمية  الرشيعــة  يف  للمتأمــل  ويظهــر 
تســتوجب التعزيــر ، وعليــه فإنــه مل يكــن هنــاك حــٌر لنــوع التعزيــر أو مقــداره تبًعــا 
لعــدم إمــكان حــر اجلرائــم ، فألجــل هــذا ُجِعــل أمرها موكــواًل لتقديــر القايض أو 

ويل األمر .
لة لتقدير القايض أو ويل األمر   ويف ترك الرشيعة اإلسالمية هذه التعازير موكَّ
إبــراز لعظمــة الرشيعــة ، وأهنــا صاحلــة لــكل زمــان ومكان ، فــإن اجلرائــم واجلنايات 

ختتلف وتتطور من زمن إىل آخر .

التعزيريــة هــو اإلصــالح والتهذيــب ، والــردع  العقوبــات  مــن  اهلــدف  كــام أن 
والزجــر ، وليســت انتقاًمــا شــخصّيا ، وينتــج مــن إقامــة احلــدود والتعازيــر حتقيــق 

االستقرار االجتامعي ، وهتدئة املشاعر العامة ، واحلد من وقوع اجلرائم .

ونظــًرا النتشــار الجرائــم بأنواعهــا فــي هــذا العصــر الــذي نعيــش فيــه ، وتطــور 
أشــكال الجريمــة وتنوعهــا ، واختالف آثارها والنتائــج المترتبة عليها ، واختالف 
- كذلــك - قــدر المجنــيِّ عليــه ومكانتــه ، أصبح من الواجب تناول ســبل مواجهة 
هذه الجرائم ، وإبراز جانب من جوانب عظمة الشريعة اإلسالمية في تناول هذه 

القضية .

َدت الشــريعة اإلســالمية عقوبــات معلومــة معروفة لبعــض الجرائم ،  فقــد حــدَّ
َلــت أمرها للقاضي  وتركــت جرائــم أخــرى غيــر معلومة أو مقــدرة العقوبة ، بل وكَّ
وولــي األمــر يقدرهــا بمــا يتناســب مــع حــال الجانــي نفســه ، وَقــْدر المجنــيِّ عليــه ، 

وَقْدر الجريمة .

رة ، والتى تسمى بـ <التعزير> . وهذا البحث يتناول هذه العقوبة غير المقدَّ

ويهدف البحث إلى توضيح ما يلي : 
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1- تعريف التعازير ، والتفرقة بينها وبين الحدود . 
2- بيان مشروعية التعزير . 

3- توضيح أسباب التعزير ، وأقسامه ، وشروط وجوبه .
ل بإقامتهما . 4- بيان الحكمة من إقامة الحدود والتعازير ، والموكَّ

5- ذكر أنواع العقوبات التعزيرية .
6- إبراز مقاصد الشريعة اإلسالمية من العقوبة التعزيرية .

7- توضيح ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية . 
8- بيان سلطة القاضي وولي األمر في تقدير العقوبة التعزيرية .

وقد تطلبت طبيعة البحث استخدام  المنهج االستقرائي ، والتأصيل الفقهي ، 
وذلك من خالل :

1- عرض الرأي الفقهي في المذاهب األربعة .

2- توثيق النقوالت من المصادر األصلية ألصحابها . 

3- توضيــح أدلــة كل رأي – إذا كان فــي المســألة خــالف فقهــي - ومناقشــتها 
وتقديم الرأي الراجح.

4- عزو اآليات القرآنية . 

5- تخريج األحاديث النبوية .

6- إيراد التعريفات اللغوية واالصطالحية .

وقــد اعتمــدت فــي هــذا البحــث على الدراســات التــي اهتمت بقضيــة التعازير 
وكتــب  الفقهيــة ،  الموســوعات  وكذلــك  الفقــه ،  كتــب  كانــت  ســواء  والحــدود ، 
والمجــالت  والمقــاالت ،  الجامعيــة ،  الرســائل  وبعــض  الشــرعية ،  السياســة 

المتخصصة في األبحاث الفقهية والعلمية .

المقدمة
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ولعــل أهــم مــا يخُلــص إليــه هــذا البحــث هو بيان قدرة الشــريعة اإلســالمية في 
مواجهة كافة الجرائم ، وبيان أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان .
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المبحث األول
تعريف التعزير 

وفيه مطلبان : 

المطلب األول : التعزير في اللغة .

المطلب الثانى : التعزير فى اصطالح الفقهاء .
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* المطلب األول : التعزير في اللغة . 
- قــال ابــن منظــور : وأصــل التعزيــر: التأديــب؛ ولهذا يســمى الضــرب دون الحد 
تعزيًرا إنما هو أدب، يقال: عّزرُته وعزرته، فهو من األضداد ، وعزره: فّخمه وعّظمه، 
فهو نحو الضد ، والعزر: النصر بالسيف ، وعّزره عزًرا وعزره: أعانه وقواه ونصره ، 
قــال هللا تعالــى: ژ ې  ې  ژ)1(، وقــال هللا تعالــى: ژڑ  ژ  جــاء فــي 

التفسير : أي : لتنصروه بالسيف ، ومن َنَصَر النبي × فقد نصر هللا عز وجل .
ِري :  ژ ڑ  ژ : عظمتموهم، وقيل: نصرتموهم ؛ قال إبراهيم بن السَّ

وهذا هو الحق . وهللا تعالى أعلم .
وذلك أن العزر في اللُّغِة : الرد والمنع)2(.

- وقال القونوي : التعزير: في األصل: الرد والردع وهو المنع، وفي الشرع: 
هو التأديب دون الحد.

اف: الَعْزر: المنع، ومنه التعزير؛ ألنه منع من معاودة القبيح)3(. - وفي الكشَّ
التأديــب ، ومنــه  أيًضــا  التوقيــر والتعظيــم. وهــو  التعزيــر :  الــرازي :  وقــال   -

التعزيز الذي هو الضرب دون الحد)4( .
- وقــال ابــن األثيــر : وأصــل التعزير: المنع والرد، فكأن من نصرته قد رددت 
عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه؛ ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير؛ ألنه 

يمنع الجاني أن يعاود الذنب، يقال: عزرته، وعزرته، فهو من األضداد)5(.

سورة الفتح : 9 .  )1(
ابن منظور : محمد بن مكرم بن علي ، لسان العرب )562/4( .  )2(

القونوي : قاسم بن عبد هللا بن أمير ، أنيس الفقهاء )ص: 62( .  )3(
الرازي : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ، مختار الصحاح )ص: 207( .  )4(

ابن األثير : المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ، النهاية في غريب الحديث )228/3( .   )5(

المبحث األول : تعريف التعزير
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* المطلب الثاني : التعزير في اصطالح الفقهاء .
1- عند الحنفية : 

عرفه الحنفية بأنه : <تأديب دون الحد>)1( .

قــال فــي <مجمــع األْنُهــر>)2( : وقولــه : <دون الحــد> مــن معناه الشــرعي ؛ أي : 
لِيْــل ، فإنــه شــرًعا ال يختــص بالضــرب ، بــل قد  أدنــى مــن الحــد فــي القــدر وقــوة الدَّ
يكون به ، وقد يكون بالصفع ، وبفرك األذن ، وبالكالم العنيف ، وبنظر القاضي 

إليه بوجٍه َعُبوس ، وشتم غير القذف .

2- عند المالكية :

ف بأنــه : تأديــب اســتصالح وزجــر علــى ذنــوب لــم يشــرع فيهــا حــدود وال  ُعــرِّ
كفارات)3( .

3- عند الشافعية : 

هو : تأديب على ذنب ال حد فيه وال كفارة)4(.

تبييــن   ، )60/4( المحتــار  رد   ، )609/1( األنهــر  مجمــع   ، )44/5( الرائــق  البحــر  انظــر :   )1(
الحقائق )207/3( .

. )609/1(  )2(
ابن فرحون : إبراهيم بن علي بن محمد ، تبصرة الحكام )288/2( .  )3(

أسنى المطالب )161/4( ، مغني المحتاج )522/5( ، إعانة الطالبين )188/4( .   )4(
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4- عند الحنابلة : 

فه ابن قدامة بأنه : العقوبة المشروعة على جناية ال حد فيها)1( . عرَّ

وقال في <المطلع> : التأديب الذي دون الحد)2( .

وعرفه الُبُهوتي بأنه : التأديب ؛ ألنه يمنع مما ال يجوز فعله)3( .  



 

ابن قدامة : موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد ، المغني )176/9( .   )1(
البعلي : محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل، المطلع )ص: 457( .  )2(

الُبُهوتي : منصور بن يونس بن صالح الدين ، شرح منتهى اإلرادات )364/3( .  )3(

املبحث الأول : تعريف التعزير
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المبحث الثاني
مشروعية التعزير والحكمة منه

وفيه مطلبان : 

المطلب األول  : مشروعية التعزير  .

المطلب الثاني : الحكمة من مشروعية التعزير .
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* المطلب األول : مشروعية التعزير .
أوًل : الدليل من القرآن الكريم : 

ڦ      ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ژ  تعالــى :  قولــه   -1
ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            چ  چژ)1( .  

قــال الخطيــب الشــربيني : فأبــاح الضــرب عنــد المخالفــة فــكان فيــه تنبيــه علــى 
التعزير)2(.

ثانًيا : الدليل من السنة :
1-قولــه × : <َل ُيْجَلــُد َفْوَق َعْشــِر َجَلَداٍت، إِلَّ فِي َحــدٍّ ِمْن ُحُدوِد هللاِ 

َتَعاَلى>)3( .
2- قوله : × : <َأِقيُلوا َذِوِي اْلَهْيَئاِت َعَثَراتِِهْم إلَّ الُحُدْود>)4( .

وجاء في باب األدب والزجر : 

اَلِة إَِذا َبَلُغوا َســْبَع ِســنِيَن َواْضِرُبوُهْم  3- قوله ×  : <ُمُروا َأْوَلَدُكْم بِالصَّ

سورة النساء : 34.   )1(
الخطيب الشربيني : شمس الدين محمد بن أحمد ، مغني المحتاج )523/5( .  )2(

فــي  والنســائي   ،  )1463( والترمــذي   ،  )4491( داود   وأبــو   ،  )6848( البخــاري  رواه   )3(
<الكبــرى> )7331( ، وابــن ماجــه )2601( ، وأحمــد )3/ 466، 4/ 45( ، والطبرانــي فــي 
<الكبيــر> )22/ 515( ، والبيهقــي فــي <الســنن> )327/8-328( مــن طــرق عــن أبــي يــردة بــه 

مرفوًعا .
صحيــح ، أخرجــه أحمــد )181/6( ، وأبــو داود )4375( والطحــاوي فــي <مشــكل اآلثــار>   )4(
)3 / 129( وأبــو نعيــم فــي < الحليــة > )9 / 43( مــن حديــث عائشــة وصححــه األلبانــي فــي 

الصحيحة )638( .

المبحث الثاني : مشروعية التعزير
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ُقوا َبْينَُهْم فِي اْلَمَضاِجِع>)1(.  َعَلْيَها إَِذا َبَلُغوا َعْشًرا َوَفرِّ



 ،  )85( والدارقطنــى   ،  )187/2( وأحمــد   - لــه  واللفــظ   -  )496  ،  495( داود  أبــو  رواه   )1(
والحاكم )197/1( ، والبيهقى )94/7(  من حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . 

وصححه األلباني في اإلرواء )247( .
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* المطلب الثاني : الحكمة من مشروعية التعزير .
ة من حيث نّصه  ة وفرديَّ إن تشريع العقوبات في اإلسالم يتميَّز بمنهجيَّة خاصَّ
ــا وكيًفــا ، وهــي متمثَّلــة بالحــدود والقصاص ،  علــى بعــض العقوبــات ، وبيانهــا كمًّ
الكفــارات ، الّديــات ، وتــرك كــم كبيــر منهــا دون تحديــد مفّوًضــا للحاكــم ، لحكم 

منها : 

أوًل : بيــان قــدرة الشــريعة اإلســالمية علــى إيجــاد الحلــول المناســبة للقضــاء 
على الجرائم التي تمّس حق هللا - تعالى - وحق المجتمع . 

ثانًيا : مرونة الشــريعة اإلســالمية في إيجــاد العقوبات المناســبة لــكل جريمة 
في حال وقوعها ؛ مما أكسب التشريع السماوي صفة الشمول والواقعية . 

ثالًثا :  التأديــب ، الزجر ، اإلصالح ، مــن أجل ردع المجرميــن من المعاودة 
إلــى ارتــكاب جرائــم أخــرى ، وردع غيرهم من اإلقبــال على الجريمة ، ومن ذلك 

كله إصالح النفوس)1( . 

رابًعا : رحمة هللا بهذه األمة وحفظ أمنها واستقرارها ، فال قرار وال اطمئنان 
الهــالك  مــن  لألمــة  نجــاة  والمجرمــون ، وال  الجنــاة  أولئــك  بهــا  عبــث  إذا  لألمــة 

والخسران إال بإيقاع العقوبات بأهلها . 

خامًســا : إصــالح حــال المذنــب ، فالعقوبــة عــالج شــرعي ودواء ناجــح فــي 
إصالح حال المذنب ، فمن الناس من ال تصلح حاله إال بالعقاب)2( .

بتاريــخ  الفقهــي ،  الملتقــى  موقــع  مقــال ،  التعزيــر ،  مشــروعية  مــن  الحكمــة  إبراهيــم :  عائشــة   )1(
1435/6/5هـ،  نقالً عن محمد الزحيلي في النظريات الفقهية . 

آل مساعد : عبد هللا بن محمد بن سعود ، األحاديث الواردة في الحدود والتعزير والقصاص ،   )2(
دراسة حديثية فقهية )ص: 23( ، شبكة األلوكة . 

املبحث الثاين : مرشوعية التعزير
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المبحث الثالث
في الكالم عن التعزير 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب األول : أسباب التعزير .

المطلب الثاني : شروط وجوب التعزير . 

المطلب الثالث : أقسام التعزير .

المطلب الرابع : مراتب التعزير .
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* المطلب األول : أسباب التعزير . 
أســباب التعزيــر كثيــرة ، يجمعهــا ِفعــل كل معصية ال َحّد فيهــا ، وال قصاص ، 

وال كفارة .

وأسباب التعزير نوعان :
1 - أسباب التعزير على فعل المحرمات .

كالجنايــة التــي ال قــود فيهــا ، والســرقة التــي ال قطــع فيهــا ، واســتمتاع محــرم 
كالخمــور  المحرمــات  وبيــع  واالختــالس ،  واالنتهــاب  والغصــب  فيــه ،  حــد  ال 
والمخدرات ونحوهما ، والرشــوة ، وشــهادة الزور ، وتزوير األوراق والصكوك 
الزنــا  بغيــر  والقــذف  المــرأة ،  المــرأة  وإتيــان  ونحوهــا ،  والتوقيعــات  والوثائــق 
واللــواط كقولــه: <ياحمــار>  ، <يــا كلــب> ونحوهمــا ، ولعــب الميســر والقمــار ، 
ومشاهدة وتداول األشرطة واألفالم الخبيثة ، ونحو ذلك من منكرات األقوال ، 

واألفعال ، واألخالق .

2 - أسباب التعزير على ترك الواجبات .

كاإلخــالل بالواجبــات الشــرعية ، والتهاون فــي أداء الصالة ، وتأخير الصالة 
ين ، وترك األمر بالمعروف ، وترك  المفروضة عن وقتها ، وعدم سداد الغني الدَّ
النهــي عــن المنكــر ، وحلــق اللحــى ، وعدم طاعــة الوالدين ، وعــدم طاعة الزوجة 

لزوجها ونحو ذلك)1( .

التويجري: محمد بن إبراهيم بن عبد هللا ، موسوعة الفقه اإلسالمي )195/5( .  )1(

املبحث الثالث : يف الكالم عن التعزير
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* المطلب الثاني : شروط وجوب التعزير . 
قــال فــي <بدائــع الصنائــع> : وأمــا شــرط وجوبــه فالعقل فقط؛ فيعــزر كل عاقل 
ا أو عبــًدا، ذكًرا أو أنثى، ُمْســِلًما  ر، ســواء كان ُحرًّ ارتكــب جنايــة ليــس لهــا حــد مقــدَّ
أو كافــًرا، بالًغــا أو صبيًّــا، بعــد أن يكــون عاقــاًل؛ ألن هــؤالء مــن أهــل العقوبــة، إالَّ 
ر تأديًبــا ال عقوبــة ؛ ألنــه من أهل التأديــب ، أال ترى إلى ما  الصبــي العاقــل فإنــه ُيَعــزَّ
اَلِة ، إَِذا َبَلُغوا  روي عنــه - عليــه الصــالة والســالم - أنه قــال: <ُمُروا ِصْبَياَنُكْم بِالصَّ
َسْبًعا ، َواْضِرُبوُهْم َعَلْيَها، إَِذا َبَلُغوا َعْشًرا>)1( وذلك بطريق التأديب والتهذيب ال 
بطريــق العقوبــة ؛ ألنهــا تســتدعي الجناية ، وفعل الصبــي ال يوصف بكونه جناية ، 
بخــالف المجنــون والصبــي الــذي ال يعقــل ؛ ألنهما ليســا من أهــل العقوبة وال من 

أهل التأديب)2( .



تقدم تخريجه ص 17.  )1(
الكاساني : أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، بدائع الصنائع )64-63/7( .  )2(
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* المطلب الثالث : أقسام التعزير . 
التعزير ينقسم إلى قسمين :

الــزوج  وتأديــب  لولــده ،  الوالــد  كتأديــب  ؛  والتربيــة  التأديــب  تعزيــر  األول : 
لزوجته ، وتأديب السيد لعبده ، وتأديب المعلم لتالميذه ، فهذا ال يجوز أن يزيد 

على عشرة أسواط .

عــن أبــي ُبــْرَدَة األْنَصــاِري ÷ قــال: َســِمْعُت النَّبِــيَّ × َيُقــوُل: <ل َتْجلُِدوا 
َفْوَق َعْشَرِة أْسَواٍط إِل فِي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد هللا>)1( متفق عليه .

م . الثاني : تعزير على المعاصي ، إما ترك واجب ، أو فعل محرَّ
فهذا تجوز فيه الزيادة للحاكم بحسب المصلحة والحاجة ، وبحسب حجم 

المعصية وفحشها ، وقلتها وكثرتها ، وضررها ، وليس لها حد معين .

َرة مــن الشــارع ؛ كالزنــا والســرقة  لكــن إن كانــت المعصيــة فــي عقوبتهــا مقــدَّ
ر ، وإن لــم تكــن مقدرة اجتهــد الحاكم  ونحوهمــا ، فــال يبلــغ بالتعزيــر الحــد المقــدَّ

في عقوبة تحقق المصلحة ، وتدفع المفسدة عن العباد والبالد)2(.



َعْشــِر  َفــْوَق  ُيْجَلــُد  اَل   >  : بلفــظ   )17( ص  تقــدم  وقــد   ،  )6850( حديــث  البخــاري  رواه   )1(
َجَلَداٍت > .

التويجري: محمد بن إبراهيم بن عبد هللا ، موسوعة الفقه اإلسالمي )194/5( .  )2(

املبحث الثالث : يف الكالم عن التعزير
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* المطلب الرابع : مراتب التعزير .
اد -  اقــون والقــوَّ هَّ التعازيــر علــى أربعــة مراتــب : تعزيــر األشــراف - وهــم الدَّ
ــة والفقهــاء - وتعزيــر األوســاط - وهــم  وتعزيــر أشــراف األشــراف - وهــم العلويَّ

اء ، وهم الّسَفَلة . ْوقة - وتعزير األِخسَّ السُّ

فتعزير أشراف األشراف باإلعالم المجرد، وهو أن يبعث القاضي أمينَه إليه 
فيقول له: <بلغني أنك تفعل كذا وكذا> . 

وتعزير األشراف باإلعالم ، والجر إلى باب القاضي ، والخطاب بالمواجهة. 

وتعزير األوساط باإلعالم ، والجر ، والحبس. 

وتعزيــر الســفلة باإلعــالم ، والجــر ، والضــرب ، والحبــس؛ ألن المقصود من 
التعزير هو الزجر، وأحوال الناس في االنزجار على هذه المراتب)1(.



)1( الكاساني : أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، بدائع الصنائع )64/7( .
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المبحث الرابع
الفرق بين الحّد والتعزير 

وفيه ثالثة مطالب : 

المطلب األول : تعريف الحّد .

المطلب الثاني : الفرق بين الحّد والتعزير . 

المطلب الثالث : في إمكان الجمع بين الحّد والتعزير . 
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* المطلب األول : تعريف الحّد .
أوًل : الحّد في اللغة : 

<إنــه  و  ممنوًعــا ،  كان  إذا  محــدود ،  وفــالن  الشــيئين،  بيــن  الحاجــز  الحــد : 
اب حــداد ؛ لمنعه الناس من  لمحــارف محــدود>، كأنــه قــد ُمنِــع الــرزق، ويقال للبوَّ

الدخول، قال األعشى:
ديكنــا يصــح  ولمــا  حدادهــافقمنــا  عنــد  جونــة  إلــى 

وقال النابغة في الَحدِّ والَمنْع:

لــه المليــك  قــال  إذ  ســليمان  قــم فــي البريــة فاحددها عــن الَفنَد)))إال 

ثانًيا : الحّد في الصطالح : 
رة شرًعا في معصية)2( .  قيل : هو عقوبة مقدَّ

ا لله تعالى)3( .  رة واجبة حقًّ وقيل : هو عقوبة مقدَّ

الرازي : أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني ، معجم مقاييس اللغة )3/2( . والَفنَد الباطل ،   )1(
أو الُكْفر بالنِّْعَمة . 

)2( منتهى اإلرادات )335/3( ، فيض القدير )226/1(  .
)3( بدائع الصنائع )33/7( ، نيل األوطار )105/7(  .
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* المطلب الثاني : الفرق بين الحّد والتعزير .
ق الفقهــاء بيــن الحــدِّ والتعِزيــر من وجــوٍه مختلفة بلغ عددها عشــرة أوجه،  فــرَّ

يمكن بيانها فيما يلي :

ض إلى رأي اإلمام.  ر والتعزير مفوَّ 1- أن الحدَّ مقدَّ

2- وأن الحدَّ يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معها. 

3- وأن الحدَّ ال يجب على الصبي والتعزير شرع عليه.

ي والتعزير يســّمى عقوبة لــه ؛ ألن التعزير  مِّ والرابــع : أن الحــّدَّ يطلــق علــى الذِّ
شرع للتطهير . 

وزاد بعض المتأخرين :

وج والَمْوَلى ، وكل من رأى  5- أن الحــدَّ مختــصٌّ باإلمــام والتعزيــر يفعله الزَّ
أحًدا يباشر المعصية . 

6- وأنَّ الرجوع يعمل في الحدِّ ال في التعزير . 

7- وأنه يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحدِّ ال في التعزير. 

8- وأن الحدَّ ال تجوز الشفاعُة فيه .

9- وأنه ال يجوز لإلمام ترُكه .

10- وأنه قد يسقط بالتقادم بخالف التعزير)1(.

المختــار  الــدر  علــى  المحتــار  رد  العزيــز ،  عبــد  بــن  عمــر  بــن  أميــن  محمــد  عابديــن ،  ابــن     )1(
. )60/4(

املبحث الرابع : الفرق بني احلّد والتعزير
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ــَمها إلــى فــروق  ق بعــض الباحثيــن بينهمــا بصــورة أكثــر تفصيــالً ، وقسَّ * وفــرَّ
متفق عليها ، وفروق مختلف فيها ، فقال : 

أ- الفروق المتفق عليها بين الحد والتعزير :

الفرق األول : التقدير .
رة ، وليــس للقاضــي ســلطة فــي تقديــر العقوبــة فيهــا ،  الحــدود عقوبــات مقــدَّ
ر ، ويرجع تقديره إلى سلطة القاضي في العقوبات  بخالف التعزير ، فهو غير مقدَّ

التعزيريَّة حسب المصلحة . 

الفرق الثاني : وجوب التنفيذ . 
الحــدود واجبــة التنفيــذ علــى والة األمــر ، إذا لــم يكــن عفــٌو مــن ولــيِّ الــدم ، 

بخالف التعزير فإنه غير واجب . 

الفرق الثالث : الشفاعة . 
الحــدود ال تجــوز فيهــا الشــفاعة ، وال اإلســقاط أو اإلبراء ، بخــالف التعزير ؛ 

فإنه فيه الشفاعة ، واإلسقاط ، واإلبراء .

الفرق الرابع : الجناية .
ال ينظــر فــي الحــدود إلــى مقــدار الجنايــة ، مثــال ذلــك ســرقة القليــل إذا بلــغ 
النصاب توجب القطع ، كما توجبه سرقة الكثير ، كما أن شرب القليل من الخمر 
كشــرب الكثيــر ، بخــالف التعزيــر ، فإنــه ينظــر فيــه إلــى مقــدار الجريمــة والجنايــة ، 

ًة وكثرة . وهي تختلف باختالف مرتكبها ِقلَّ
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 الفرق الخامس : الزمان والمكان . 
إن الحدود ال تختلف مقاديرها باختالف الزمان والمكان ، بخالف التعزير ، 
َفــُربَّ تعزيــر فــي عصــٍر يكــون إكراًمــا فــي عصــٍر آخــر ، وُربَّ تعزيــر فــي بلــد يكــون 
إكراًمــا فــي بلــٍد آخــر ، ومثــال ذلــك لبــس الجالبية ]الثــوب[ َمْكُرَمًة ، وفــي بلٍد آخر 
يكــون تعزيــًرا ، أو لبــس الطاقيــة كذلــك ، وركــوب الحمــار فــي بلــد يكــون َمْكُرَمــة 
وفــي آخــر تعزيــًرا ، وغيــره من األمثلة ، فهو يختلف باختالف الزمان والمكان في 

تقدير العقوبة التعزيرية .

الفرق السادس : الجاني .
إن الحدود ال ينظر فيها إلى شخِص مرتكبها ، وإنما ينظر إلى ذات المعصية 
التــي توجــب الحــد ، فهــي ال تختلــف باختــالف فاعلهــا ، بخــالف التعزيــر ؛ فإنــه 
يختلــف باختــالف الفاعــل ، فقــد يرتكــب شــخصان معصيــة واحــدة ، ومــع اتفــاق 
نوع معصيتهما ، إال أن عقوبتهما قد تختلف بالنظر إلى شــخصيتهما ، إذ الهدف 

تحقيق الزجر والردع ، وهو يختلف من شخٍص آلخر .

الفرق السابع : الشبهات . 
الحــدود تــدرأ بالشــبهات ، بخــالف التعزيــر ؛ فإنــه يقــام ولو مع وجود شــبهة ، 

إذا رأى القاضي المصلحة في إقامته .

الفرق الثامن : التخيير .
الحــدود ليــس فيهــا تخييــر - أي فــي نــوع العقوبــة - إال فــي الحرابــة ، بخالف 
التعزير ؛ فإن فيه تخييًرا للعقوبة بحسب المصلحة ، وبما يحقق الّزجر والّردع .

املبحث الرابع : الفرق بني احلّد والتعزير
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 الفرق التاسع : األهلية .
الحدود ال تجب على الصغار ، وذلك بخالف تعزيرهم .

الفرق العاشر : اإلقرار . 
الرجــوع عــن اإلقــرار يعمــل بــه فــي الحــدود ، بخــالف التعزيــر ؛ فــال يؤثــر فــي 

إسقاطه الرجوع عن اإلقرار . 

الفرق الحادي عشر : حق هللا وحق العبد . 
 ينقسم التعزير إلى نوعين : 

ٌر ؛ رعايــًة لحــقِّ هللا - تعالــى - كاالعتــداء عليــه - ســبحانه  فمنــه مــا هــو مقــرَّ
وتعالى - بالسبِّ والكفر ، أو االعتداء على القرآن الكريم ، أو الرسول × أو 

الصحابة ~ ونحو ذلك . 

ع ، فكلهــا  وإلــى حــقِّ العبــد ؛ كالشــتم والضــرب ، وغيرهــا ، والحــدود ال تتنــوَّ
حــقٌّ هلل - ســبحانه وتعالــى - ، إال القــذف ، ففيــه الخــالف ، والمرّجــح فيــه حــقُّ 

العباد ؛ لقبوله السقوط بالعفو ، وعدم إقامته حسبًة إال بالطلب . 
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ب- الفروق المختلف فيها بين الحدِّ والتعزير : 

الفرق األول : اإلقامة .
يقيــم الحــدود اإلمــام أو نائبه ، بخالف التعزير ، فإنــه يقيمه اإلمام ، والزوج ، 
ــم ، وكل مــن رأى أحــًدا يباشــر معصيــة فلــه تعزيــره ، فهــو ليــس  والوصــي ، والمعلِّ

ا باإلمام . مختصًّ

الفرق الثاني : أثر التوبة .  
ا إذا  إن التعزير قد يسقط بالتوبة ، إذا تعلَّق بحقٍّ من حقوِق هللا - تعالى -  أمَّ
ــق بحــقِّ العبــاِد فــال يســُقط ، وهــذا عند الحنفيَّــِة والحنابلِة ، أما الحد فال يســقط  تعلَّ

بالتوبة - على الصحيح - عند جمهور العلماء غير الحنابلة ، إال الحراَبة .

الفرق الثالث : الضمان .
إن الحــدود ال ضمــان فيهــا إذا مــات المحــدود ، بخــالف التعزيــر عنــد من قال 

بالضمان فيه .  

الفرق الرابع : اإلثبات .  
إن الحــدود ال تثبــت إال بالبيِّنــة ، أو اإلقــرار ، وبشــروط خاصــة ، وعلــى ســبيل 
المثــال ال يؤخــذ فيهــا بأقــوال المجنــيِّ عليــه كشــاهد ، وال بالشــهادة الســماعيَّة)1( ، 

الشهادة السماعيَّة : <وهي التي يشهد الشاهد بما سمعه رواية عن غيره> ؛ أي : أنه يشهد على   )1(
الواقعة محل اإلثبات بما سمعه آخر يكون قد شاهدها بنظره أو رآها بعينه ، ولذا يطلق عليها 
شهادة غير مباشرة ، أو شهادة من الدرجة الثانية ، فهي غير مباشرة ؛ ألنها ليست من الشخص 
الــذي شــاهد أو ســمع بنفســه الواقعــة المشــهود بهــا ، ولكنــه نقلهــا عــن مــن ســمع أو رأى ، وقــد 
أجمــع علمــاء المســلمين علــى جوازهــا فــي األمــوال ، وما يقصد به المــال ، ولكنها ال تقبل عند 
البعض في الحدود ، وفي كل شــيء عند البعض اآلخر ، ووضع فقهاء اإلســالم شــروًطا كثيرة 

ر شهادة األصل لمرض ، أو موت ، أو غيبة ، = بهذا النوع من الشهادة ، وأهمها : تعذُّ

املبحث الرابع : الفرق بني احلّد والتعزير
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وال باليمين ، وال بشهادة النساء ، بخالف التعزير ، فيثبت بذلك وبغيره . 

الفرق الخامس : الشهود . 
المشــهود عليــه يحبــس حتــى يســأل القاضــي عــن الشــهوِد فــي الحــدِّ ، بخالف 

التعزير فإنه ال يحبس)1( . 



= أو خــوف مــن ســلطان ، أو حبــس ، أو جهــل بمكانــه . انظــر : القضــاء ونظــام اإلثبــات فــي الفقــه 
اإلسالمي واألنظمة الوضعية ، د . محمود محمد هاشم )278( ، فقرة )92( . 

النجــار : ســليم محمــد إبراهيــم ، ســلطة القاضي في تقدير العقوبــة التعزيرية )ص:   )1(
 . )30-27
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* المطلب الثالث : إمكانية الجمع بين الحّد والتعزير . 
مسألة : هل يمكن الجمع بين الحدِّ والتعزير ؟

قــال ابــُن الَقيِّــِم : ال يجتمــع الحــّد والتعزيــر فــي معصيــة ، بــل إن كان فيهــا حــّد 
اكتفــي بــه وإال اكتفــي بالتعزيــر، وال يجتمــع الحــّد والكفــارة فــي معصيــة ، بــل كل 

معصية فيها حّد فال كفارة فيها ، وما فيه كفارة فال حّد فيه . 

وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي ال حّد فيها ؟

فيــه وجهــان : وهــذا كالــوطء فــي اإلحــرام والصيــام ، ووطء الحائــض ، وإذا 
أوجبنــا فيــه الكفــارة ، فقيــل: يجــب فيــه التعزيــر ؛ لمــا انتهــك مــن الحرمــة بركــوب 

الجناية ، وقيل: ال تعزير في ذلك ، اكتفاء بالكفارة ألنها جابرة وماحية)1(.  

وقــال ابــن َعــَوض : ال يجتمــع التعزيــُر مــع أحدهمــا )الحّد والكفــارة( إال فيما 
ة)2( . إذا شرب مسكًرا في نهار رمضان ، فإنه يجتمع مع الحدِّ فيها خاصَّ

َرْخِســيُّ : وال يبعــد الجمــع بيــن الحــد والتعزيــر بســبب فعــل واحــد ؛  وقــال السَّ
د اإلفطار ويحد للزنا ، وكما لو كان المولى  ر لتعمُّ كالزاني في نهار رمضان ؛ ُيعزَّ

مكاتًبا يعّزر مملوكه على الزنا ، ثم يرفعه إلى اإلمام ليقيم عليه الحد)3(.

م - وهللا أعلــم - جــواز إمــكان الجمــع بيــن الحــّد  ــا تقــدَّ ــح ممَّ * والــذي يترجَّ
والتعزير ، لكن في هذه الصورة المستثناة فقط )الشرب أو الزنا في نهار رمضان(، 
وإال فإن الحد يكفي عن التعزير ، حيث إنه هو العقوبة التي شرعها هللا - سبحانه 

وتعالى -وأمر بها .  

ابن القيِّم : شمس الدين محمد بن أبي بكر ، الجواب الكافي  )ص: 114( .  )1(
ابن عوض : أحمد بن محمد بن عوض الَمْرداوي ، فتح وهاب المآرب )416/3( .  )2(

السرخسي : شمس األئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل ، المبسوط )82/9( .  )3(

املبحث الرابع : الفرق بني احلّد والتعزير
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المبحث الخامس
حكم إقامة الحّد والتعزير في دار الحرب

وفيه ثالثة مطالب : 

المطلب األول : الحكمة من الحدود .

ِليْن بالحدِّ والحكمة من ذلك  .  المطلب الثاني : في الُمَوكَّ

المطلب الثالث : حكم إقامة الحّد والتعزير في دار الحرب . 
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* المطلب األول : الحكمة من الحدود . 
واآلثــام  الذنــوب  يرتكــب  لمــن  جعــل  قــد  كان  وإن  وتعالــى  ســبحانه  هللا  إن 
عقاًبــا يــوم القيامــة ، إالَّ أن ذلــك ال يمنــع النــاس عــن ارتــكاب مــا يضــّر بالمصلحــة 

الخصوصيَّة والعموميَّة في الحياة الدنيا .

ة وسلطان ال يقدر المظلوم الضعيف على أخذ  وأيًضا إن من الناس من له قوَّ
حّقه منه وبذلك تضيع الحقوق ويعّم الفساد . 

مــن أجــل ذلــك ُوِضَعــْت الحــدود وضًعــا شــرعيًّا ، كافــالً لراحــة البشــر فــي كل 
زمــان ومــكان حتــى تمتنــع الجرائــم التــي ترتكــب وكل فعــل يحــدث فــي األرض 

فساًدا ال يمكن إصالح هذا إال بالعقوبة)1( . 



الجرجاوي : علي بن أحمد ، حكمة التشريع وفلسفته )174/2( .   )1(
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لِْين بإقامة الحّد والحكمة من ذلك.  * المطلب الثاني : في الُمَوكَّ
يِّد في َرِقيقه)1( ، أما التعزير ،  إقامة الُحُدوِد واَلَية َمخُصوَصة بالسلطان ، والسَّ
ــِم ، وكل مــن رأى مباِشــًرا  فإنــه مــن ســلطة اإلمــاِم ، والــزوِج ، والوصــيِّ ، والمعلِّ

لمعصية فإن له تعزيره .

- الحكمة في جعل إقامة الحّد لإلمام :
 إن اإلنســان إذا ارتكــب جنايــة مثــل القتــل والســرقة والنصــب واالحتيــال ومــا 
شــاكل ذلــك ، وأردنــا أن نقتــص منــه ، فلــو أقيــم الحــد مــن ولــيِّ المقتــول مثــالً أو 
صاحــب العيــن المســروقة ألدى ذلــك إلــى فتنــة كبيــرة فــي األمة ال ُتْحَمــد عقباها ، 
بــل يقــع بســببها الخــراب والدمــار خصوًصا إذا كان الجاني لــه قوة وعصبة مانعة ، 

وهذا األمر مشاهد ومحسوس برأي العين . 

مــن أجــل ذلــك جعــل الشــارع الحكيــم لإلمــام العــام أو نائبــه الحــق فــي إقامــة 
ف الُمطَْلق بمقتضى وظيفته الدينية .  الحدود كلها أو بعضها ؛ ألنه هو المتصرِّ

وهو ذو قوة وشوكة وسلطان يمكنه أن يقتص من الجاني من غير أن تحصل 
أي فتنة في األمة ، وقد ورد في <البدائع> ما يأتي : 

ُه اإلمام ، وهذا عنــد الحنفية ، وعند  أن يكــون المقيــم للحــد اإلمــام أو مــن َوالَّ
الشــافعية ليــس بشــرط ، وللرجــل أن يقيــم الحــد علــى مملوكــه إذا ظهــر الحد عنده 
باإلقــرار أو بالمعاينــة ، بــأن رأى عبــده زنــا بأجنبيَّة ، وكذلك فــي إقامة المرأة الحد 
علــى مملوكهــا ، وإقامــة المكاتِــب الحــد علــى عبــد مــن أكســابه ، احتــج الشــافعي 
م هللا وجهه - عن رســول هللا × أنه قال :  ÷ بما روي عن ســيدنا علي - كرَّ

ابن األزرق : محمد بن علي بن محمد األصبحي األندلسي ، بدائع السلك )151/2( .  )1(
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<َأِقيُموا اْلُحُدوَد َعَلى َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم>)1( وهذا نّص .
وروي عنــه أيًضــا أنــه قــال : <إَِذا َزَنــْت َأَمــُة َأَحِدُكْم َفْلَيْجلِْدَهــا، َفإِْن َعاَدْت 
ابَِعَة َفْلَيبِْعَها َوَلْو بَِضِفيِر>)2( ؛ أي :  َفْلَيْجلِْدَها، َفإِْن َعاَدْت َفْلَيْجلِْدَها، َفإِْن َعاَدِت الرَّ

بحبٍل ، وهذا أيًضا نصٌّ في الباب . 

وألن الســلطان إنما ملك اإلقامة لتســلُّطِِه على الرعيَّة ، وتســلط المولى على 
مملوِكه فوق تسّلط السلطان على رعيته . 

أال تــرى أنــه يملــك اإلقــرار عليه بالديــن ويملك عليه التصرفــات ، واإلمام ال 

، والنســائي  وأبــو داود )4/ 161( حديــث )4473(   ، أخرجــه أحمــد )95، 135، 145(   )1(
فــي <الكبــرى> )4/ 304( حديــث )7268، 7269( ، والدارقطنــي )3/ 158( ، حديــث 
)228( ، والبيهقي )8/ 245(  ، والطحاوي في <شرح معاني اآلثار> )3/ 136( ، والبغوي 
فــي <شــرح الســنة> )5/ 473( حديــث )2583( ، كلهــم مــن حديــث علــي رضــي هللا عنــه أن 
جاريــة ولــدت مــن زنــا لبعــض نســاء النبــي ×  فقــال النبــي × : <أقــم عليهــا الحــد>، قــال: 
فوجدتها لم تجف من دمها، فذكرت ذلك له، فقال: <إذا جفت من دمها فأقم عليه الحد>، ثم 

قال: <أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم>.
وأخرجــه النســائي فــي <الكبــرى> )4/ 299( حديــث )7239( مــن طريــق عبــد األعلــى عــن 

ميسرة عن النبي × قال: <أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم>.
وأخرجــه مســلم )6/ 230- نــووي( مــن طريــق ســعد بــن عبيــدة عــن أبــي عبــد الرحمــن، قــال: 
خطب علي فقال: <يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، 
فإن أمة لرسول هللا ×  زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا 

جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي × فقال: <أحسنت>.
أخرجــه البخــاري )2153( و )2232( و )2555( و )6837(، ومســلم )1704(، وابــن   )2(
شــهاب  ابــن  عــن  طــرق  مــن   )7220  -  7217( <الكبــرى>  فــي  والنســائي   ،)2565( ماجــه 
الزهري، عن ُعَبيِْد هللا بِن َعبِد هللا بِن ُعتبَة عن أبي ُهريرة وزيِد بِن خالِد الُجَهني: أن رسوَل هللا 
× ُسئل عن األَمِة إذا َزَنْت، ولم ُتحَصْن، قال: <إن َزَنْت فاْجِلُدوَها، ثم إن زَنْت فاْجِلُدوها، 

ثم إن َزَنت فاجِلُدوها، ثم إن َزَنت فبِيُعوها ولو بَِضِفيرِ> .
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يملــك شــيًئا مــن ذلــك ، فلــو ثبــت الجــواز للســلطان فالمولــى أولــى ؛ ولهــذا ملــك 
إقامة التقرير عليه كذا الحّد . 

وقالت الحنفية : إن والية إقامة الحدود ثابتة لإلمام بطريق التعيين ، والمولى 
ال يســاويه فيمــا شــرع لــه بهــذه الوالية ، فــال يثبت له والية اإلقامة اســتدالاًل بوالية 
إنكاح الصغار والصغائر ؛ ألنهما لما ثبتت لألقرب لم تثبت لمن ال يساويه فيما 

شرع له الوالية وهو األبعد . 

وبيان ذلك أن والية إقامة الحد إنما ثبتت لإلمام لمصلحة العباد وهي صيانة 
ض خوًفا من إقامة  أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ؛ ألن القضاة يمتنعون من التعرُّ

الحد عليهم . 

والمولــى ال يســاوي اإلمــام فــي هــذا المعنــى ؛ ألن ذلــك يقــف علــى اإلمامــة ، 
واإلمــام قــادر علــى اإلقامــة ؛ لشــوكته ، وَمنََعتِــه ، وانقيــاد الرعيــة لــه قهــًرا وجبــًرا ، 
وال يخــاف تبعــة الجنــاة وأتباعهــم ؛ النعدام المعارضــة بينهم وبين اإلمام ، وتهمة 
ــه فيقيم على وجهها فيحصل  الَميْــل والمحابــاة والتوانــي عــن اإلقامة منفيٌَّة في حقِّ

الغرض المشروع له الوالية بيقين . 

وأمــا المولــى فربمــا يقــدر علــى اإلقامــة نفســها وربمــا ال يقدر لمعارضــة العبد 
ــاه فيمنعــه عــن اإلقامــة ، وكذلــك يخــاف علــى نفســه ومالــه مــن العبــد الشــرير لــو  إيَّ
قصــد إقامــة الحــد عليــه أن يأخــذ بعــض أموالــه ، ويقصــد إهالكــه ، ويهــرب منــه ، 
فيمتنع عن اإلقامة ، ولو َقَدر على اإلقامة فقد يقيم وقد ال يقيم لما في اإلقامة من 
نقصان قيمته بسبب عين الزنا والسرقة ، أو يخاف سراية الجلدات إلى الهالك ، 
والمرء مجبول على حب المال ، ولو أقام فقد يقيم على الوجه وقد ال يقيم على 

الوجه بل من حيث الصورة فال يحصل الزجر . 
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فثبت أن المولى ال يساوي اإلمام في تحصيل ما شرع له من إقامة الحد ، فال 
يزاحمه في الوالية بخالف التعزير من وجهين :   

ر ، فقــد يكــون  أحدهمــا : أن التعزيــر هــو التعييــر والتوبيــخ وذلــك غيــر مقــدَّ
بالحبــس وقــد يكــون برفــع الصــوت وتعبيــس الوجــه ، وقــد يكــون بضــرب أســواط 
علــى حســب الجنايــة وحــال الجانــي ، والمولــى يســاوي فــي هــذا ؛ ألنــه مــن بــاب 
التأديب فله قدرة التأديب وال يوجب نقصاًنا في ماليَّة العبد ، وال تعييًبا ، بخالف 

الحّد .

والثاني : أن فــي التعزير ضــرورة ليســت فــي الحــّد ؛ ألن أســباب التعزير مما 
ر مملوَكه في كل يوم وفي كل ساعة ،  يكثر وجودها ، فيحتاج المولى إلى أن ُيَعزِّ
وفــي الرفــع إلــى اإلمــام فــي كل حيــن وزان حــرج عظيــم علــى المولــى ، ففرضــت 
إقامة الحّد إلى المولى شرًعا ، أو صار المولى مأذوًنا له في ذلك من جهة اإلمام 
داللــة، وصــار نائًبــا عــن اإلمــام فيــه ، وال حــرج فــي الحــّد ؛ ألنــه ال يكثــر وجــوده ؛ 

النعدام كثرة أسباب وجوبه)1(.



الجرجاوي : علي بن أحمد ، حكمة التشريع وفلسفته )176-174/2( .  )1(
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* المطلب الثالث : حكم إقامة الحّد والتعزير في دار الحرب . 
قال ابن المنذر : واختلفوا في إقامة الحدود في دار الحرب، فكان األوزاعي 
يقــول: <تؤخــر إقامتهــا حتــى يخرجــوا مــن دار الحــرب>، وقــال أحمــد فــي المســلم 
يســبيه العــدو، فيقتــل هنــاك مســلًما، أو يزنــي، قــال: <يقــام عليــه الحــّد إذا خــرج>، 
وكذلــك قــال إســحاق، وقــال أحمــد فــي إقامــة الحــدود فــي الجيــش: <ال، حتــى 

يخرجوا من بالدهم>، قال إسحاق: <إذا كان اإلمام لم ير إقامة الحّد أحسن> .

وقالــت طائفــة: تقــام الحــدود فــي دار الحــرب كمــا تقــام فــي أرض اإلســالم، 
وذلك أن هللا تعالي أمر بقطع السارق، وحّد الزاني والقاذف، وأوجب القصاص، 
فعلــى اإلمــام أن يقيــم ذلــك وال يؤخــر ذلــك، وال نعلــم حجــة توجــب تأخيــر ذلك، 

هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور)1(.

ة  وذهب الشافعية إلى إقامة الحّد في دار الحرب إن لم يخف فتنة من نحو ِردَّ
المحــدود والتحاقــه بــدار الحــرب)2( ، وأنــه ال فــرق بين دار الحرب ودار اإلســالم 

في الحدود)3( كما تقدم .

قال الجويني : عند الشافعي أن أحكام هللا - تعالى - على المسلمين جاريٌة 
في دار الحرب جرياَنها في دار اإلسالم)4( .

- اختلــف الفقهــاء فــي إقامــة الحــد علــى مــن زنــى مــن المســلمين أو ســرق، أو 
قذف مسلًما، أو شرب خمًرا في دار الحرب.

ابن المنذر : أبو بكر محمد بن إبراهيم ، اإلشراف على مذاهب العلماء )143/4( .  )1(
 ، )452/5( المحتــاج  مغنــي   ، )121/9( المحتــاج  تحفــة   ، )131/4( المطالــب  أســنى   )2(

الموسوعة الفقهية الكويتية )35/24( .
الطحاوي : أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة ، مختصر اختالف العلماء )473/3( .  )3(

الجويني : عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف ، نهاية المطلب )260/20(   )4(
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فقــال المالكيــة والشــافعية: يجــب علــى اإلمــام إقامــة الحــد عليــه ؛ ألن إقامــة 
الحدود فرض كالصالة، والصوم، والزكاة، وال تســقط دار الحرب عنه شــيئا من 

ذلك.

إذا قتل مســلم مســلًما في دار الحرب يســتوفي منه القصاص، ويكون الحكم 
كما لو كانوا في دار اإلسالم .

وذهــب الحنفيــة إلــى أنــه ال يقــام عليــه الحد، ولو بعد رجوعه إلى دار اإلســالم 
لقول النبي × : <َل ُتَقاُم اْلُحُدْوُد فِْي َداِر اْلَحْرِب>)1(، وقوله: <من زنى أو ســرق 
ا ثم هرب فخرج إلينا فإنه ال يقام عليه الحد> وهللا  في دار الحرب وأصاب بها حدًّ
أعلم به وألن اإلمام ال يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الوالية، وال 
يقام عليه بعد الرجوع إلى دار اإلسالم ؛ ألن الفعل لم يقع موجبا أصاًل، وكذلك 
إذا قتل مسلًما فيها ال يؤخذ بالقصاص وإن كان القتل عمًدا لتعذر االستيفاء، وألن 
كونه في دار الحرب أورث شــبهة في الوجوب، والقصاص ال يجب مع الشــبهة، 
ويضمن الدية وتكون في ماله ال على العاقلة ؛ ألن الدية تجب على القاتل ابتداء، 

ثم العاقلة تتحمل عنه لما بينهم من التناصر، وال تناصر عند اختالف الدار .

فــي دار  تقــام  الحــدود والقصــاص، ولكنهــا ال  أيًضــا: تجــب  الحنابلــة  وقــال 
الحــرب، وتقــام عليــه بعــد رجوعــه مــن دار الحرب ، واســتدلوا بما رواه ســعيد في 
ســننه، أن عمــر ÷ كتــب إلــى النــاس ال يجلــدّن أميــر جيــش وال ســرية رجــالً من 
ا وهــو غــاز حتــى يقطع الــدرب قافالً ؛ لئــال تلحقه حمّية الشــيطان،  المســلمين حــدًّ

فيلحق، بالكفار)2( .

رواه البيهقي في الكبرى )178/9( عن مكحول عن زيد بن ثابت موقوًفا عليه . وهو منقطع   )1(
فإن مكحواًل لم َيَر زيد بن ثابت  . 

)2(  الموسوعة الفقهية الكويتية  )210-209/20(.

حكم إقامة احلّد والتعزير يف دار احلرب
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والخالصة مما سبق :
1- يرى الحنفيَّة أنه ال يقام الحّد ال في دار الحرب وال بعد الرجوع .

2- ويرى المالكيَّة والشافعيَّة أن الحّد يقام ، ال فرق في ذلك بين دار الحرب 
أو دار اإلسالم .

3- وذهــب الحنابلــة إلــى وجــوب الحــدود والقصاص؛ لكنهــا ال تقام إال بعد 
الرجوع من دار الحرب . 
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* المطلب األول : مقاصد الشريعة من العقوبة التعزيرية .

أوًل : تعريف المقاصد :

أ- تعريفها في اللغة :

المقاصــد : جمــع مقصــد ، والمقصد : مصدر ميمي مأخوذ من الفعل قصد ، 
يقال : قصد يقصد قْصًدا وَمْقِصًدا)1( .

ب- تعريفها في الصطالح : 

فهــا الطاهــر بــن عاشــور بأنهــا : <المعانــي والحكــم الملحوظــة للشــارع فــي  عرَّ
جميــع أحــوال التشــريع أو معظمهــا ، بحيث ال تختــص مالحظتها بالكون في نوع 

خاص من أحكام الشريعة>)2( .

هــذا التعريــف يبــدو طويــالً نوًعــا مــا ، لكنــه دقيــق فــي ضبــط مفهــوم المقاصــد 
العامــة للشــريعة ، ولــم يتوقــف الشــيخ ابــن عاشــور عنــد هــذا التعريــف فقــط ، بــل 
أردفــه بعبــارة توضيحيــة فزادتــه دقــة جــاء فيهــا : فيدخــل فــي هــذا أوصاف الشــريعة 
وغايتهــا العامــة والمعانــي التــي ال يخلــو التشــريع من مالحظتهــا ، ويدخل في هذا 
أيًضا معاٍن من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع األحكام ، ولكنها ملحوظة 

في أنواع كثيرة منها)3(.

فها َعالَّل الفاسي بقوله : <المراد بمقاصد الشريعة : الغاية منها واألسرار  وعرَّ

معجم مقاييس اللغة )95/5( .  )1(
ابن عاشور : محمد الطاهر ، مقاصد الشريعة اإلسالمية )ص: 49( .  )2(
ابن زغيبة عز الدين : المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية )ص: 46(.  )3(

املبحث ال�ساد�س : العقوبة التعزيرية 
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التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها>)1( .

فها أحمد الريسوني فقال : <مقاصد الشريعة : هي الغايات التي وضعت  وعرَّ
الشريعة ألجل تحقيقها لمصلحة العباد>)2( .



َعالَّل الفاسي ، مقاصد الشريعة ومكارمها )ص: 3( .  )1(
أحمد الريسوني ، نظرية المقاصد عند الشاطبي )ص: 7( .  )2(
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ثانًيا : أقسام المقاصد : 

أ- أقسام المقاصد باعتبار المصالح التي جاءت بالمحافظة عليها .

ين والدنيا ، بحيث إذا فقدت  1- ضرورية : ما ال بد منها في قيام مصالح الدِّ
لم تجر مصالح الدنيا على اســتقامة ، بل على فســاد وتهارج ، وفوت حياة ، وفي 

األخرى فوت النجاة والنعيم ، والرجوع بالخسران المبين)1(. 

2- حاجيــة : مــا يفتقــر إليــه مــن حيــث التوســعة ، ورفــع الضيــق المــؤدي فــي 
الغالــب إلــى الحــرج والمشــقة الالحقة بفوت المطلوب ؛ فــإذا لم ُتَراع دخل على 
المكلفين في الجملة الحرج والمشقة ، لكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع 

في المصالح العامة)2( .

3- تحســينية : األخــذ بمــا يليــق مــن محاســن العــادات ، وتجنــب األحــوال 
مــكارم  قســم  ذلــك  ويجمــع  الراجحــات ،  العقــول  تأنفهــا  التــي  المدّنســات ، 

األخالق)3(.

ب- أقسام المقاصد باعتبار مرتبتها في القصد . 

1- أصلية : وهي التــي ال حّظ فيهــا للمكّلــف ، وهــي الضروريــات المعتبرة 
في كل مّلة)4( .

2- تابعــة : فوائــد دنيويــة وهــي كلهــا تابعــة للفائــدة األصليــة وهــي االنقيــاد 
والخضوع هلل)5( .

)1(  الشاطبي : إبراهيم بن موسى بن محمد ، الموافقات )17/2( 
)3( المرجع السابق )22/2( .)2( المرجع السابق )21/2( .       

المرجع السابق )300/2( . )5( المرجع السابق )144/3( .)4(        

املبحث ال�ساد�س : العقوبة التعزيرية 
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جـ- أقسام المقاصد من حيث تعلقها بالجماعات واألفراد . 

1- مقاصــد كلية عامة : مــا كان عائــًدا على عمــوم األمة عــوًدا متماثــالً ، وما 
كان عائًدا على جماعة عظيمة من األمة أو قطر وبالجزئية ما عدا ذلك .

فالمصلحــة العامــة لجميــع األمــة قليلــة األمثلــة ، وهــي مثــل : حمايــة الَبيَْضــة ، 
ْيــن مــن الــزوال ، وحمايــة الَحَرَميْــن ،  ق ، وحفــظ الدِّ وحفــظ الجماعــة مــن التفــرُّ

وحفظ القرآن من التالشي ، وحفظ علم السنة من دخول الموضوعات .

2- مقاصد جزئية خاصة : هي مصلحة الفرد أو األفراد القليلة ، وهي أنواع 
ومراتب ، وقد تكلفت بحفظها أحكام الشريعة في المعامالت )1( .

د - أقسام المقاصد باعتبار الزمن .

1- مقاصد عاجلة <دنيوية> : إن شــريعة هللا - تعالى - التي أنزلها على 
عباده ليسيروا عليها ، تحقق لهم مصالح دنيوية كاملة ، كما أنها تدفع عنهم 
المفاسد في الدنيا ، فاإليمان باهلل تعالى، وكتبه ، ورسله ، ومالئكته ، واليوم 
اآلخر ، والقدر ...، وغير ذلك مما أمر به الشــرع الحنيف ، يحقق للعباد في 
الدنيا مصالحهم الضرورية، والحاجية ، والتحسينية ، وتتماتها ومكمالتها .
2- مقاصد آجلة <أخروية> : وهي أعالها قــدًرا وأنبلها قصــًدا ..، فمصالح 
اآلخــرة الحصــول علــى الثــواب والنجــاة مــن العقــاب ، ومفاســدها الحصول على 

العقاب وفوات الثواب)2( .

)1( محمد الطاهر بن عاشور : مقاصد الشريعة )ص: 85-84( ، باختصار .
)2( محمد بكر إسماعيل: مقاصد الشريعة اإلسالمية تأصياًل وتفعيالً )ص: 218-217( 
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ثالًثا : مقاصد الشريعة اإلسالمية من العقوبة التعزيرية .
ُشــِرع التعزيــر للتأديــب والتهذيــب واإلصــالح ، كمــا أنــه يعتبــر تطهيــر للجانــي 
مــن اإلثــم الــذي وقــع فيه ، وال يصــح النظر إلى العقوبة باعتبارهــا مجرد انتقام من 

الشخص ، وتتمثل مقاصد الشريعة من العقوبة التعزيرية فيما يلي :

1- زجر الجاني وردعه واعتبار غيره به . 

إن العقوبــة تنطــوي علــى زجــر المجــرم عــن جنايتــه ابتــداًء عنــد العــزم علــى 
ــر مــا ينتظــره مــن عقوبــة كــفَّ عــن المعصيــة ، وكــذا يكــون فيها  مواقعتهــا ، فــإذا تذكَّ
ة ثانيــًة ، لمــا القــاه وقاســاه مــن  ردٌع لــه بمعاقبتــه علــى فعلتــه ، حتــى ال يعــود لهــا مــرَّ
العقوبة على فعلته ، وكذا الحال يكون في العقوبة زجر لغير الجاني باعتباره بما 

حصل للجاني من تأديب .

د األمــن مــن المعــاودة ليــس  يقــول ابــن القيــم : <وليــس مقصــود الشــارع مجــرَّ
إال .. وإنما المقصود في الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة ، وأن يكون إلى 

كفِّ عدوانه أقرب ، وأن يعتبر به غيره>)1( .

2- إصالح الجاني . 

معاقبــة الجانــي علــى جنايــة ارتكبهــا أو خشــيته مــن عقوبــة على جنايــة يرتكبها 
ممــا يحملــه علــى الكــّف عــن الجريمــة ، وينطــوي ذلــك علــى اســتقامته ، وصــالح 
حالــه ، ممــا يجلعــه إيجابيًّــا فــي القيــام بحقــوق هللا - عــز وجــل - وحقــوق عبــاده ، 

مشارًكا في بناء مجتمعه ، وعمارة األرض .

آل خنيــن : عبــد هللا بــن محمــد بــن ســعد ، ضوابــط تقديــر العقوبــة التعزيريــة )ص: 66( ، مجلــة   )1(
القضائية، العدد األول : محرم 1432هـ  .

املبحث ال�ساد�س : العقوبة التعزيرية 
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يقــول ابــن تيميــة : إن العقوبــات الشــرعية كلهــا أدويــة نافعــة ، يصلــح هللا بهــا 
مرضى القلوب ، وهي رحمة بعباده ، ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى : ژ ک  

ک  گ         گ  گ       ژ)1(  .
وذكــر ابــن القيــم مــن حكــم العقوبــة التعزيريــة : <أن يحــدث لــه مــا يذوقــه مــن 

األلم توبة نصوًحا ، وأن يذكره ذلك بعقوبة اآلخرة>)2( . 

3-  إصالح المجتمع . 

تعمــل الشــريعة علــى منــع الجريمــة وإصــالح المجتمــع بثالثــة طــرق ، كلهــا 
يؤدي إلى ذلك ، وهي على النحو اآلتي : 

الطريق األول : التهذيب النفسي . 
إن تربية الضمير هي األســاس األول في منع الجريمة ، وإصالح المجتمع ، 
وتربيــة روح  النفــس ،  وتهذيــب  الــوازع ،  لتربيــة  كلهــا  اإلســالمية  العبــادات  وإن 
االئتالف في قلب المؤمن ، واالئتالف هو الذي يكون درع الفضائل االجتماعية 

كلها التي تقيها من غارات الرذيلة في النفس)3( .

الطريق الثاني : تهيئة األجواء ونشر الفضيلة . 
دعت الشريعة إلى األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فقال - عز وجل - : 

ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  

)1( سورةاألنبياء : 107 .
المرجع السابق )ص: 67-66( .  )2(

النجار : سليم محمد إبراهيم ، سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية )ص:70( نقالً عن   )3(
نهاية المحتاج للرملي )18/8( ، والعقوبة ألبي زهيرة )ص19( . 
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ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ژ)1( واعتبــر 
اإلســالم المصلــح مســؤواًل عــن المفســد إْن رأى فيــه اعوجاًجا ، وكان قــادًرا على 
تقويمــه ، وأن يقومــه أواًل بلســانه ، وهدايتــه ، ودعوتــه إلــى الخيــر مــن غيــر عنــٍف 

وال غلظــة ، بــل يدعــوه إلــى التــي هي أحســن ، كمــا قال تعالــى : ژ ہ  ہ   ہ  ہ  
ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ    ڭ   ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ   
الشــرور  مــن  المجتمــع  الفضيلــة ، ويتطهــر  تنتشــر  ژ)2( وبذلــك  ٴۇ  ۋ  ۋ  

واآلثام)3( .

الطريق الثالث : العقاب .
إن العقاب فيه ردٌع للجاني وزجٌر لغيره ، ومنع لتكرار الوقوع في الجريمة ، 
وذلــك ببيــان وخامــة نتائجــه بالحــس والعيــان ، ال بالفــرض والتقديــر ؛ ولــذا كانت 
العقوبــة أمــًرا ال بــد منــه ؛ لتطهيــر المجتمــع وإصالحــه ، واســتئصال جراثيمــه ، أو 
تخفيف ويالتها ، ولكن بشرط أن يكون العقاب غير مفسد بنفسه ، وإن الشريعة 
اإلســالمية قد اتجهت إلى العقاب الذي يردع الجاني ، ويزجر غيره ، مبقية على 

نفسه من أن يصيبها درن الشّر في القلب ، كما يمزق الدرن رئة المسلول)4(.

سورة آل عمران : 110 .  )1(
)2( سورة النحل : 125 .

سلطة ولي األمر في تقييد سلطة القاضي )ص: 71( .  )3(
المرجع السابق )ص: 71( ، نقالً عن أثر تطبيق الشريعة للخزيم )ص: 160( ، العقوبة ألبي   )4(

زهيرة )ص: 21( . 
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* المطلب الثاني : أنواع العقوبات التعزيرية .
لم يرد في الشريعة اإلسالمية تحديد أليِّ نوع من أنواع العقوبات التعزيرية ، 
د - كذلــك - لهــا أيُّ مقــدار ، بــل جعــل األمــر في هــذا لولــي األمر ، فهو  ولــم يحــدِّ
الــذي يحكــم ويحــدد أنــواع العقوبة ومدتها ، بما يتناســب وخطــورة الجريمة التي 
ينظــر فيهــا ، ومــدى تأثيرهــا علــى المجتمــع أو األفــراد ، وحســب مــا يــرى <ولــي 
األمر> أن في العقوبة التي يحكم بها زجًرا وردًعا للجناة والخارجين عن الشرع 
والقانون ، واألصل في العقوبة والمقصد أن تحقق التهذيب واإلصالح ، وليس 
انتقاًما شخصيًّا ، ويمكن تناول العقوبات بشيء من التفصيل على النحو التالي :  

د .  1- التعزير باإلعالم المجرَّ

وهو أن يرســل القاضي للجاني من يقول له : <بلغني أنك فعلت كذا> ، وقد 
د ، وقيََّد بعــض الفقهاء اإلعالم بأن  اه الكاســاني فــي <البدائــع> اإلعالم المجرَّ ســمَّ
يكــون مــع النظــر بوجــٍه عبــوس ، وهــذه العقوبــة تعتبــر مــن العقوبات البســيطة التي 
يراد بها تفادي جّر بعض الناس إلى مجلس القضاء ؛ نظًرا لظروفهم على أساس 

أن هذه العقوبة بذاتها كافية لزجر أمثالهم)1( .

2- التعزير بالتوبيخ .

إذا رأى القاضــي أن عقوبــة التوبيــخ تكفــي إلصــالح الجانــي وتأديبــه اكتفــى 
ر رسول هللا × بالتوبيخ ، ومن ذلك ما رواه أبو ذر ÷ قال :  بذلك ، وقد عزَّ
ه ؟ إِنََّك  ــه ، فقــال رســول هللا × : <َيا َأَبا َذّر ، أعيَّْرَته بأمِّ ســاببُت رجــالً فعيَّْرُتــه بُأمِّ

بتاريــخ  الفقهــي ،  الملتقــى  موقــع  مقــال ،  التعزيــر ،  مشــروعية  مــن  الحكمــة  إبراهيــم :  عائشــة   )1(
1435/6/5هـ،  نقالً عن محمد الزحيلي في النظريات الفقهية .
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ة ال تصل إلى درجة اإلهانة ، والمساس  امرٌؤ فِْيَك َجاِهلِيَّة>)1( ، وهي عقوبة معنويَّ
بالكرامة)2( .

3- التعزير بالصلب .

رة في حدِّ الحرابة ، وأجازها المالكية والشــافعية كعقوبة  الصلب عقوبة مقدَّ
تعزيرية ، لكن دون أن يصحبه قتل وال يســبقه ، وإنما ُيْصَلب حيًّا ، وال يمنع عنه 

الشراب وال الطعام ، وال الوضوء والصالة ، مدًة ال تزيد عن ثالثة أيام)3(.

4- التعزير باإلشهار .

وهو المناداة بالمجرم ، وإعالن ذنبه للناس عقوبًة له ، فيشهر أمر من ارتكب 
معصية ال حدَّ فيها إذا كان ذلك مصلحة . 

ْور ، فعن األحوص بن حكيم ، عن أبيه : أن  وقد فعله عمر ÷ بشــاهد الزُّ
ْور أن يســخم وجهــه ، وتلقى في عنقــه عمامته ،  عمــر بــن الخطــاب أمــر بشــاهد الــزُّ

ويطاف به في القبائل ، ويقال : إن هذا شاهد الزور فال تقبلوا له شهادة)4( .

ويمكــن اســتعمال ذلــك بالنشــر فــي الصحــف أو في مكان معيَّن ُيَبيَُّن فيه اســم 
الجاني والمخالفة التي ارتكبها)5( .

وفــي وقتنــا الحاضــر يكون التشــهير بالتنفيذ في األماكــن والتجمعات العامة ، 

رواه البخاري )30( ، ومسلم )1661( .   )1(
المرجع السابق .  )2(
المرجع السابق .  )3(

رواه عبد الرزاق في مصنفه )327/8( )15394( .  )4(
آل خنين : عبد هللا بن محمد بن سعد ، ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية )ص: 66( .  )5(
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أو عند أبواب المساجد وقت انقضاء الصلوات ، أو أمام رفاق وزمالء الجاني في 
الدائرة التي يرتبط بها ، أو منطقة نشاط المحكوم عليه بالنسبة لرجال األعمال ، 
أو أمام الســجن ، أو نشــر اســمه وعقوبته وصورته في وســائل اإلعالم المختلفة ، 

أو بطريقة التعميم عنه في الجهات المعنية . 

والتشــهير ليــس مقتصــًرا علــى مــا ذكــر ، بل ينبغــي اختيار أفضل وســيلة حديثة 
ــة فــي  تحّقــق الغــرض المنشــود مــن التشــهير ، ويتــرك للقاضــي أو الحاكــم الحريَّ

تحديد الوسيلة المناسبة بناًء على ما تقتضيه المصلحة العامة)1( .

العجالن : عبد هللا بن سليمان ، العقوبات النفسية في الشريعة اإلسالمية )ص: 76( ، مقال ،   )1(
المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ، مجلد )26( عدد )51( .
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 5- التعزير بالتهديد . 

وهو تخويف المذنب وتوّعده بالعقوبة من ِقَبل الحاكم ، عقوبًة له .

فيهــدد الجانــي بالعقوبــة أو تغليظهــا إذا خشــي منــه االســتمرار فيهــا أو العــود 
إليهــا ، وقــد قــال × فــي شــأن الــزكاة فيمــا رواه َبْهز بن حكيم عــن أبيه عن جده ، 
قال : سمعت نبي هللا × يقول : <فِي ُكلِّ إِبٍِل َسائَِمٍة. فِي ُكلِّ َأْرَبِعيَن اْبنَة َلُبوٍن. 
ا آِخُذوَها  ُق إِبٌِل َعْن ِحَسابَِها. َمْن َأْعَطاَها ُمْؤَتِجًرا َفَلُه َأْجُرَها، َوَمْن َمنََعَها َفإِنَّ َل ُتَفرَّ

ٍد ِمنَْها َشْيٌء>)1( . نَا َل َيِحلُّ ِلِل ُمَحمَّ ِمنُْه َوَشْطَر إِبِلِِه َعْزَمًة ِمْن َعَزَماِت َربِّ
ــد النبــي × مــن منــع الــزكاة بأخذهــا وشــطًرا مــن إبلــه عقوبــًة علــى  فقــد توعَّ

المنع . 

روى أبو هريرة أن رسول هللا × قال : <َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه ، َلَقْد َهَمْمُت َأْن 
َن َلَها ، ُثمَّ آُمَر َرُجاًل َفَيُؤمَّ النَّاَس ، ُثمَّ  اَلِة َفُيَؤذَّ آُمَر بَِحَطٍب َفُيْحَطــَب ، ُثمَّ آُمَر بِالصَّ
ُه  َق َعَلْيِهْم ُبُيوَتُهْم ، َوالَِّذي َنْفِسي بَِيِدِه ، َلْو َيْعَلُم َأَحُدُهُم َأنَّ ُأَخالَِفُه إَِلى ِرَجاٍل َفُأَحرِّ

َيِجُد َعْرًقا َسِمينًا َأْو ِمْرَماَتْيِن َحَسنََتْيِن َلَشِهَد اْلِعَشاَء >)2(.
قال ابن فرحون : <وفائدة قوله : <ولقد هممُت> تقديم الوعيد بالتهديد على 
العقوبة ؛ ألن المفســدة إذا ارتفعت واندفعت باألخفِّ من الزواجر لم يعدل إلى 

 ،  )2449(  )25/5( والنســائي   ،  )1575(  )101/2( داود  أبــو  أخرجــه   ، حســن  حديــث   )1(
والحاكم )398/1(، والبيهقي في <السنن الكبرى> )116/4(،  وفي <معرفة السنن واآلثار> 

 .)241/3(
وأخرجــه أيضــا أحمــد )452/4(، والدارمــي )396/1(، وعبــد الــرزاق )6824(، وابــن أبــي 
شــيبة )122/3(، وابــن خزيمــة )18/4(، وابــن الجــارود )341(، والطبرانــي فــي )الكبيــر( 

)19/ 984، 988(. من حديث بهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده .
وقال الحاكم: صحيح اإلسناد ووافقه الذهبي.

)2(  رواه البخاري )618( ، ومسلم )651( من حديث أبي هريرة مرفوًعا .
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األعلى> . 

ذ العقوبة  وممــا يلحــق التهديــد بالعقوبــة مــا يعرف اليــوم بوقف التنفيذ بــأالَّ تنفَّ
ــذ عليــه  بعــد الحكــم بهــا ، بــل توقــف ، فــإذا لــم يعــد للجريمــة ســقطت ، وإْن عــاد ُنفِّ

القديم وما يحكم به عليه عن الجريمة الجديدة)1(. 

آل خنين : عبد هللا بن محمد بن سعد ، ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية )ص: 67( .  )1(
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6- التعزير بأخذ المال . 

التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي والوالي جاز، وفي جملة ذلك : الرجل 
الذي ال يحضر الجماعة ، يجوز تعزيره بأخذ المال)1( .

وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة : التعزيــر بالعقوبــات المالية مشــروع أيًضا في 
مواضــع مخصوَصــة فــي مذهــب مالــك فــي المشــهور عنــه ؛ ومذهــب أحمــد فــي 

مواضع بال نزاع عنه ؛ وفي مواضع فيها نزاع عنه.

والشافعي في قول وإن تنازعوا في تفصيل ذلك كما دلَّت عليه سنة رسول هللا 
× في مثل إباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده ، ومثل أمره 
بكســر ِدَنــان الخمــر ، وشــّق ظروفــه ، ومثــل أمــره عبــد هللا بــن عمرو بحــرق الثوبين 
المعصفريــن ؛ وقــال لــه: أغســلهما ؟ قــال: <َل ، َبْل اْحِرْقُهَما>)2( ، وأمــره لهم يوم 
خيبــر بكســر األوعيــة التــي فيهــا لحــوم الُحُمــر ، ثــم لمــا اســتأذنوه فــي اإلراقــة أذن ؛ 
فإنــه لمــا رأى القــدور تفــور بلحــم الُحُمر أمر بكســرها وإراقة ما فيهــا ؛ فقالوا: أفال 
نريقهــا ونغســلها؟ فقــال: <اْفَعُلُوا>)3( فدل ذلك علــى جواز األمريــن؛ ألن العقوبة 

بذلك لم تكن واجبة .

 ومثــل هدمــه لمســجد الضــرار ، ومثــل تحريــق موســى للعجــل المتخــذ إلًهــا ، 
ومثل تضعيفه × الغرم على من سرق من غير ِحْرز، ومثل ما روي من إحراق 
متــاع الغــال ، ومــن حرمــان القاتــل ســلبه لمــا اعتــدى علــى األميــر ، ومثــل أمــر عمر 
بــن الخطــاب وعلــي بــن أبــي طالــب بتحريــق المــكان الذي يبــاع فيه الخمــر ، ومثل 

القونوي : قاسم بن عبد هللا بن أمير ، أنيس الفقهاء )ص :62( .  )1(
)2( رواه مسلم  حديث 28 - )2077( من حديث عبد هللا بن عمرو .

)3( رواه البخــاري )5178( )2094/5( ومســلم )1802( مــن حديــث ســلمة بــن األكــوع ، ولــه 
ألفاظ وطرق كثيرة  عن سلمة وغيره .
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أخــذ شــطر مــال مانــع الــزكاة ، ومثل تحريق عثمان بن عفــان المصاحف المخالفة 
لإلمام ؛ وتحريق عمر بن الخطاب لكتب األوائل ، وأمره بتحريق قصر سعد بن 
أبــي وقــاص الــذي بنــاه لمــا أراد أن يحتجب عن الناس؛ فأرســل محمد بن مســلمة 

وأمره أن يحرقه عليه ؛ فذهب فحرقه عليه . 
ونظائرهــا  بذلــك ،  العلــم  أهــل  عنــد  معروفــة  كلهــا صحيحــة  القضايــا  وهــذه 
متعــددة ، ومــن قــال: إن العقوبــات الماليــة منســوخة وأطلــق ذلــك عــن أصحــاب 
مالــك وأحمــد ، فقــد غلــط علــى مذهبهمــا ، ومــن قالــه مطلًقــا - مــن أيِّ مذهــٍب 

كان - فقد قال قواًل بال دليل. 
ولم يجئ عن النبي × شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية؛ 
بــل أخــذ الخلفــاء الراشــدون وأكابــر أصحابــه بذلــك بعــد موتــه دليــل علــى أن ذلك 

محكم غير منسوخ. 
وعامــة هــذه الصــور منصوصة عن أحمد ومالــك وأصحابهما ، وبعضها قول 
عنــد الشــافعي ، باعتبــار مــا بلغــه مــن الحديــث ، ومذهب مالك وأحمــد وغيرهما: 
إن العقوبــات الماليــة كالبدنيــة ، تنقســم إلــى مــا يوافــق الشــرع ؛ وإلــى مــا يخالفــه ، 
وليســت العقوبــة الماليــة منســوخة عندهمــا ، والمدعون للنســخ ليــس معهم حجة 

بالنسخ ؛ ال من كتاب وال سنة)1( .

ويــرى فقهــاء الحنفيــة أن التعزيــر بالمــال أن يمســك القاضي شــيًئا مــن مال الجاني 
ا اقترفه ، ثم يعيده إلى صاحبه عندما تظهر توبته ،  مدة ، حتى يكون ذلك زجًرا له عمَّ
وليس معناه أن يأخذ الحاكم المال من الجاني لنفســه أو لخزينة الدولة ، أما إذا صار 
الجاني ميؤوًسا من توبته فإن للحاكم أن يصرف هذا المال فيما يراه مصلحًة عامة)2( .

)1( ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد  السالم ، مجموع الفتاوى )111-109/28(.
عائشة إبراهيم ، الحكمة من مشروعية التعزير ، مقال ، موقع الملتقى الفقهي =  )2(
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7- التعزير بالقتل .

األصل أنه ال يبلغ بالتعزير القتل، وذلك لقول هللا تعالى: ژ ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یی  ژ)1( وقول النبي × : <لَ َيِحلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْســلٍِم إِلَّ بِإِْحَدى 

انِي، َوالنَّْفُس بِالنَّْفِس ، َوَتاِرٌك لِِدينِِه اْلُمَفاِرُق لِْلَجَماَعِة>)2(.  َثاَلٍث: الثَّيُِّب الزَّ
وقــد ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى جــواز القتــل تعزيــًرا فــي جرائــم معينــة بشــروط 
مخصوصــة، مــن ذلــك: قتــل الجاســوس المســلم إذا تجســس علــى المســلمين، 
وذهب إلى جواز تعزيره بالقتل مالك، وبعض أصحاب أحمد، ومنعه أبو حنيفة، 
والشــافعي، وأبــو يعلــى مــن الحنابلــة، وتوقــف فيــه أحمد، ومن ذلك: قتــل الداعية 
إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية، ذهب إلى ذلك كثير من أصحاب 
مالك، وطائفة من أصحاب أحمد، وأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل فيما تكرر من 
ل.  الجرائم، إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه اللواط أو بالمثقَّ

وقال ابن تيميَّة : وقد يستدل على أن المفسد إذا لم ينقطع شّره إال بقتله فإنه 
يقتــل، لمــا رواه مســلم فــي <صحيحه> عن َعْرَفَجة األشــجعيِّ ÷ قال: ســمعت 
رســول هللا × يقول: <َمْن َأَتاُكْم َوَأْمُرُكْم َجِميٌع َعَلى َرُجٍل َواِحٍد ُيِريُد َأْن َيُشــقَّ 

َق َجَماَعَتُكْم َفاْقُتُلوُه>)3(()4( . َعَصاُكْم، َأْو ُيَفرِّ

=  بتاريخ 1435/6/5هـ
]األنعام : 151[ .  )1(

)2( رواه مسلم 25 - )1676( ، وأبو داود )4352( ، والترمذي )1402( ، وأحمد )3621( ،  
وابــن أبــي عاصــم فــي <الســنة> )60( و )893( ، وأبــو يعلــى )5202( ، وابــن حبان )4408(. 

من حديث عبد هللا بن مسعود - رضي هللا عنه .
)3(  رواه مسلم 60 - )1852( .

)4( الموسوعة الفقهية الكويتية )264-263/12( . 
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8- التعزير بالجلد . 

الجلــد فــي التعزيــر مشــروع، ودليلــه قــول الرســول × : <َل ُيْجَلْد َأَحٌد َفْوَق 
ِ َتَعاَلى>)1( .

َّ
َعَشَرَة َأْسَواٍط إِلَّ فِي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد الل

وفــي الحريســة)2( التــي تؤخــذ مــن مراتعهــا غــرم ثمنهــا مرتين، وضــرب نكال، 
وكذلك الحكم في ســرقة التمر يؤخذ من أكمامه؛ لحديث عمرو بن شــعيب عن 
أبيــه عــن جــده قــال ســئل رســول هللا صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم عــن التمــر المعلق، 
فقال: <َمْن َأَصاَب بِِفيِه ِمْن ِذي َحاَجٍة َغْيَر ُمتَِّخٍذ ُخْبنًَة))) َفاَل َشْيَء َعَلْيِه، َوَمْن َخَرَج 
بَِشْيٍء ِمنُْه َفَعَلْيِه َغَراَمُة ِمْثَلْيِه َواْلُعُقوَبُة، َوَمْن َسَرَق ِمنُْه َشْيًئا َبْعَد َأْن ُيْؤِوَيُه اْلَجِريُن))) 
))) َفَعَلْيِه اْلَقْطُع> رواه النســائي وأبــو داود)6(، وفــي رواية قال :  َفَبَلَغ َثَمَن اْلِمَجــنِّ
ســمعت رجال من مزينة يســأل رســول هللا صلى هللا عليه وآله وســلم عن الحريســة 
َتْيِن، َوَضْرُب َنَكاٍل)))، َوَما ُأِخَذ ِمْن  التــي توجــد فــي مراتعهــا؟ قــال: <فِيَها َثَمنَُها َمرَّ
>. قال: يا رســول هللا،  َعَطنِــِه))) َفِفيِه اْلَقْطُع، إَِذا َبَلَغ َما ُيْؤَخُذ ِمْن َذلَِك َثَمَن اْلِمَجنِّ
فالثمار وما أخذ منها في أكمامها)9(؟ قال: <َمْن َأَخَذ بَِفِمِه، َوَلْم َيتَِّخْذ ُخْبنًَة، َفَلْيَس 
َتْيِن َوَضْرًبا َوَنَكاًل، َوَما َأَخَذ ِمْن َأْجَرانِِه،  َعَلْيِه َشــْيٌء، َوَمِن اْحَتَمَل، َفَعَلْيِه َثَمنُُه َمرَّ

تقدم ص 14 .  )1(
الحريسة : هي الشاة في الجبل يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق .  )2(

الخبنة : ما يحمله اإلنسان في ُحْضنِه أو تحت إبطه .   )3(
الجرين : هو موضع تجفيف التمر )كالبيدر للحنطة( .   )4(

)5(المجن : التُّْرس . 
)6( حديث حسن ، رواه أبو داود )1710 ، 4390( ، والنسائي )7404( وحسنه األلباني .

ضرب النكال : هو الجمع بين عقوبة المال والبدن .   )7(
العطن : الَمْرَبض .  )8(

أكمامها : وهو وعاء الطلع .   )9(
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َفِفيــِه اْلَقْطُع، إَِذا َبَلَغ َما ُيْؤَخُذ ِمْن َذلِــَك َثَمَن اْلِمَجنِّ > رواه أحمــد والنســائي)1(،  
والبــن ماجــه معنــاه، وزاد النســائي فــي آخــره: <َوَما َلْم َيْبُلْغ َثَمَن اْلِمَجنِّ َفِفيِه َغَراَمُة 

ِمْثَلْيِه َوَجَلَداٌت َنَكاًل>)2(.
وقــد ســار علــى هــذه العقوبــة فــي التعزيــر الخلفــاء الراشــدون ومــن بعدهم من 

الحكام، ولم ينكر عليهم أحد)3( .

9- التعزير بالحبس . 

الحبس مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى: ژ ٱ  
ٺ        ڀ   ڀ   ڀ   پڀ   پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ژ)4( ، وقوله: ژ چ   چ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
ک  ک  ک  ک  گژ )5( فقد قال الزيلعيُّ : إن المقصود بالنفي هنا الحبس .

وأمــا الســنة فقــد ثبــت أن الرســول × حبــس بالمدينــة أناســا فــي تهمــة دم، 
وحكم بالضرب والســجن، وأنه قال فيمن أمســك رجالً آلخر حتى قتله: <اْقُتُلوا 
ابَِر>)6( وفســرت عبــارة : <واصبــروا الصابر> بحبســه حتى  اْلَقاتَِل، َواْصبِــُروا الصَّ

الموت؛ ألنه حبس المقتول للموت بإمساكه إياه.

)1(  حديث حسن ، رواه أحمد )6683( ، والنسائي )85/8( )4959( .
رواه ابن ماجه )865/2( )2596(  ، والنسائي )85/8( )4959( .  )2(

)3(  الموسوعة الفقهية الكويتية )264/12( .
]النساء : 15[ .  )4(

]المائدة : 33[ .  )5(
السنن الكبرى )91/8( )16031( . رواه معمر، عن إسماعيل بن أمية، يرفعه .  )6(
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المعاقبــة  علــى  بعدهــم،  ومــن   ~ الصحابــة  أجمــع  فقــد  اإلجمــاع  وأمــا 
بالحبــس، واتفــق الفقهــاء علــى أن الحبــس يصلــح عقوبــة فــي التعزيــر، وممــا جــاء 
فــي هــذا المقــام: أن عمــر ÷ ســجن الحطيئــة علــى الهجو، وســجن صبيًغا على 
سؤاله عن الذاريات، والمرسالت، والنازعات، وشبهه، وأن عثمان ÷ سجن 
ضابــئ بــن الحــارث، وكان مــن لصــوص بنــي تميــم وفتاكهــم، وأن علــي بــن أبــي 
طالــب ÷ ســجن بالكوفــة، وأن عبــد هللا بــن الزبيــر ÷ ســجن بمكة، وســجن 

في <دارم> محمد ابن الحنفية لما امتنع عن بيعته)1(.

10- التعزير بالنفي <التغريب> . 

التعزيــر بالنفــي مشــروع بــال خــالف بيــن الفقهــاء، ودليــل مشــروعيته: الكتــاب 
والسنة واإلجماع.

عقوبــة  فهــو  ثــم  ومــن  ژ   گ  ک   ک   ک   ژ  تعالــى:  فقولــه  الكتــاب  أمــا 
مشروعة في الحدود.

وأمــا الســنة: فــإن النبــي × قضــى بالنفي تعزيــًرا في المخنَّثِيْــن، إذ نفاهم من 
المدينة)2(.

المرجع السابق )268/12( .  )1(
)2( روى ابن أبي شــيبة في األدب )217( عن عامر بن ســعد، عن ســعد أنه خطب امرأة بمكة وهو 
مــع رســول هللا × فقــال: ليــت عنــدي مــن يخبرنــي عنها؟ فقــال مخنث يدعى هيــت: أنا أنعتها 
لــك إذا أقبلــت قلــت: تمشــي علــى ســت، وإذا أدبــرت قلــت: تمشــي على أربع، فقال رســول هللا 
×: <مــا أرى هــذا إال متنكًرا، ما أراه إال يعرف أمر النســاء> . قــال: وكان يدخل على ســودة 
فنهاه أن يدخل عليها، فلما قدم المدينة نفاه، فكان ذلك حتى إمرة عمر، فجهد، وكان يرخص 

له أن يدخل المدينة فيتصدق يوم الجمعة . ورواه البزار )1083( .
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اج ؛ الفتتان النســاء به، ولم  وأمــا اإلجمــاع: فــإن عمــر ÷ نفــى َنْصر بن َحجَّ
ينكر عليه أحد من الصحابة.

ب مــن المدينة  ويجــوز كــون التغريــب ألكثــر مــن مســافة القصــر؛ ألن عمــر َغــرَّ
اج إلى البصرة، ونفى عثمان ÷ إلى مصر، ونفى علي ÷ إلى  َنْصَر بن َحجَّ

البصرة. 

ويشــترط أن يكون التغريب لبلٍد معين، فال يرســل المحكوم عليه به إرســااًل، 
وليــس لــه أن يختــار غيــر البلد المعيــن إلبعاده، وال يجوز أن يكون تغريب الجاني 

لبلِدِه)1( .

- ويرى البعض أنه يجوز لولي األمر الجمع بين نوعين أو أكثر من العقوبات 
التعزيرية كأن يضم إلى الحبس الغرامة ، أو إلى الضرب التشهير ، ويستدل لهذا 
بأمــره × أصحابــه بضــرب شــارب الخمــر ، وبعــد الضــرب أن يبّكتــوه فــإذا جــاز 

إضافة عقوبة تعزيرية إلى الحد فيجوز إضافة عقوبة تعزيرية إلى مثلها .

وأيًضا يستدل له بحديث الخبنة : <َفِفيِه َغَراَمُة ِمْثَلْيِه َوَجَلَداٌت َنَكاًل> .

كما يجوز أيًضا لولّي األمر عند تحديده ألنواع العقوبات أن يجعل للقاضي 
االختيــار بيــن عقوبتيــن أو أكثــر يختار منها ما يراه مناســًبا ، حســب تقديره لظروف 

الجريمة ، وحال فاعلها ، بل إن ذلك هو األولى في كثير من األحوال)2( .  

)1( المرجع السابق )269/12( .
المرزوقــي : محمــد بــن عبــد هللا بــن محمــد ، ســلطة ولــي األمــر فــي تقييــد ســلطة القاضــي )ص:   )2(

. )320-319
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* المطلب الثالث : ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية . 
تنقســم ضوابــط تقديــر العقوبــة التعزيريــة إلــى ضوابــط تتعلــق بالجانــي نفســه ، 
وضوابــط تتعلــق بالمجنــيِّ عليــه ، وضوابــط تتعلــق بالجريمــة ، ويمكــن توضيحها 

على النحو التالي : 

أ- الضوابط المتعلقة بالجاني نفسه . 
فمــن مــن الواجــب أن يعامــل الجانــي على َقــْدره وَقــْدِر الجناية التــي ارتكبها ، 
فإذا كان الجاني رفيع القدر ، أو من األشــراف ، أو من ذوي المروءة والهيئات ، 
أو كانت جنايته صغيرة بسيطة ، أو كانت منه هفوة وزلة ، فإن لولي األمر أن يعفو 
ا من حــدود هللا ، لقوله × : <َتَجاُفوا  عنــه ، لكــن هــذا إذا لــم يكــن قد ارتكب حدًّ

. )1(< َعْن ُعُقوَبِة ِذي اْلُمُروَءِة إِلَّ فِي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد هللِا َعزَّ َوَجلَّ
فلولــي األمــر أن يجتهــد فــي تقدير العقوبة التعزيريــة تبًعا لقدر الجاني ؛ حيث 
إلــى رأي ولــي األمــر  ل  ر شــرًعا ، فيكــون هــذا التقديــر مــوكَّ إن التعزيــر غيــر مقــدَّ

واجتهاده ، حيث تختلف مراتب الناس ودرجاتهم .  

رواه الطبراني في <الصغير> )883( ، وأورده الهيثمي في <المجمع> )282/6( ، وقال: وفيه   )1(
ا. محمد بن كثير بن مروان الفهري، وهو ضعيف، وقال فيه أيًضا )59/3( : ضعيف جدًّ
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ب - الضوابط المتعلقة بالمجني عليه . 
1- إذا كان المجني عليه من العلماء . 

ه ، فتعزير من  تشــدد العقوبة بالتعزير بالنظر إلى من اْرُتِكَبت الجريمة في حقِّ
ــا ؛ ألن فــي ذلــك تطاواًل  ســبَّ عالًمــا صالًحــا أشــد مــن تعزيــر مــن ســبَّ إنســاًنا عاديًّ
ة  علــى مقــام العلــم والصــالح ، فالتعزيــر يكــون بقــدر المجنــيِّ عليــه ؛ ألن الَمَعــرَّ

تلحقه بقدر مرتبته .

ومــن هــذا القبيــل مــن ســب نبيًّــا مــن األنبيــاء - عليهــم الســالم - قال ابــن تيمية 
’ : <والحكم في سب سائر األنبياء كالحكم فيمن سبَّ نبيًّا ..، وسبُّهم كفر 

ي>)1(. ة إن كان من مسلم ، ومحاربة إن كان من ِذمِّ وِردَّ
 

2- إن كان المجنيِّ عليه من المسؤولين .

د العقوبة على الجاني بسبب توافر قيام صفات معينة في المجنيِّ عليه ،  ُتَشدَّ
كأن يكــون مــن المســؤولين ، أو ممــن أســندت إليــه الدولــة القيــام علــى شــيٍء مــن 

گ   گ   گ    گ   ک   ک   ژ  تعالــى :  قــال  المســلمين ،  مصالــح 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ژ)2( .

وفــي هــذا يقــول ابــن فرحون ’ : <ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير 
من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ، ويسجن شهًرا> .

وليس المقصود بالشــهر أنه ال يزيد أو ينقص ، لكن بحســب ما يراه القاضي 
زاجًرا ورادًعا للجاني)3(.

النجار : سليم محمد إبراهيم ، سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية )ص: 108( .   )1(
]األحزاب : 58[ .  )2(

المرجع السابق )ص: 110-109(  )3(
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جـ - الضوابط المتعلقة بالجريمة ، وهي :
1-حجم الجريمة . 

فــإذا كانــت الجنايــة كبيــرة وعظيمــة ، وجــب أن تكــون العقوبــة مناســبة لهــا فــي 
الِعَظم والِكَبر ، وإذا كانت الجناية يســيرة وصغيرة كانت عقوبتها يســيرة وصغيرة 
أيًضــا ، فــال ينبغــي التجــاوز أو التخفيــف عــن المجــرم إذا ارتكــب جنايــة خطيــرة ، 
كمــا ال ينبغــي الشــطط فــي العقــاب علــى جنايــة صغيــرة ، فــاألول تفريــط فــي حــق 
المجتمــع ، والثانــي اعتــداء علــى الجانــي ، والعدل هو التوازن بيــن الضرر الناجم 
عــن الجنايــة ، وبيــن ألــم العقــاب الــذي يلحــق صاحــب الجنايــة ، والتــوازن بيــن 
المصالــح التــي فوتتهــا الجنايــة وبيــن المفاســد التــي جلبتهــا ؛ ألن المقصــود مــن 

التعزير هو الزجر والردع والقضاء على الفساد الذي تحدثه الجناية)1( .

2- تكرر الجريمة . 

ممــا يجــدر بولــي األمــر التنبه إليه أثناء اختياره وتقديره للعقوبة التعزيرية عدد 
المــرات التــي قــام فيهــا الجانــي بارتــكاب الجنايــة ، فهذا ضابط مهم وأساســي ، إذ 
إن مــن اعتــاد اإلجــرام ليــس كمــن وقعــت منــه الجريمــة علــى ســبيل الزّلــة والهفــوة 
وألول مــّرة ، يقــول اإلمــام ابــن نجيــم فــي هــذا في <فتــاوى قاضيخــان> : ونحوه إن 

ر)2( . عى عليه ذا مروءة ، وكان أول ما فعل ُيوعظ استحساًنا وال يعزَّ كان المدَّ

)1(  المرجع السابق )ص: 116( 
الدويك : نداء عزيز ، التعزير ومكانته في السياسة الشرعية )ص : 444(   )2(
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* المطلــب الرابــع : ســلطة القاضي وولــي األمر فــي تقديــر العقوبة 
التعزيرية)1(.  

ده الشارع الحكيم  العقوبات التي شرعت لحماية مقاصد الخلق منها ما حدَّ
ر يطبق بشروطه المنصوص عليها متى ما وقعت الجريمة الموجبة له ،  بحد مقدَّ
وليس ألحد أن يزيد فيه أو ينقص منه أو يراعي فيه أيَّ اعتباٍر غير ما اعتبَره الشارع 
علــى وجــه التحديــد ، وهــذا النــوع مــن العقوبــات هــو مــا يطلــق عليــه <العقوبــات 

رة> وهي ضربان :  المقدَّ

والقــذف ،  والســرقة ،  والشــرب ،  الزنــا ،  حــّد  وهــي  الحــدود ،  أحدهمــا : 
والحرابة باتفاق العلماء)2( . 

الثاني :  القصاص أو الدية وهي عقوبة القتل بأقسامه : العمد ، وشبه العمد ، 
والخطأ .

رة نجــد أنهــا مــن الجرائــم  وبالنظــر إلــى الجرائــم الموجبــة للعقوبــات المقــدَّ
الخطــرة علــى مقّومــات الحيــاة وكيان المجتمع ، وتمــس الضروريات الخمس)3( 
مساًســا مباشــًرا ، ال تســتقيم معــه حيــاة ، ويهــدد كيــان الجماعــة ونظامهــا وأمنهــا 

واستقرارها .

رة ، بــل تــرك  د لهــا الشــارع عقوبــات مقــدَّ أمــا مــا عــدا هــذه الجرائــم فلــم يحــدِّ
تقديرهــا ألولــي األمــر ، وهــذا جانــب مــن جوانــب عظمــة الشــريعة اإلســالمية ، 
ل  وعامل من عوامل بقائها وتفوقها على تعاقب العصور ، فإن الجرائم التي يسوِّ

)1( المرزوقــي : محمــد بــن عبــد هللا بــن محمــد ، ســلطة ولــي األمــر فــي تقييــد ســلطة القاضــي )ص : 
311-313( مع اختصار .

دة والبغي .  وهناك جريمتان مختلٌف في اعتبار عقوبتهما من الحدود وهما : الرِّ  )2(
ْين ، والنفس ، والنسل ، والمال ، والعقل . وهي : حفظ الدِّ  )3(
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بها الشــيطان ال يمكن حصرها ، وكل عصر يأتي بصور من اإلجرام غير معهودة 
فيمــا قبلــه ، بــل قــد تختلــف النظرة إلى الجريمة من عصــر إلى عصر ، أو من مكان 

إلى مكان ، فما يعتبر جريمة في عصر أو مكان قد ال يعتبر كذلك في آخر . 

ومالبســاتها ،  ونتائجهــا ،  آثارهــا  فــي  تختلــف  الجرائــم  هــذه  فــإن  وأيًضــا 
وظروفها ، وأحوال مرتكبيها . 

د لها من العقوبة ما يتناســب  ل إلى ولي األمر ، يحدِّ ولهذا كله ناســبها أن ُتَوكِّ
وحــال مرتكبهــا ، وبحســب مــا أنتجتــه مــن ضرر - قلــة أو كثرة - ، وبحســب نظرة 
د مــن الشــارع بحــدٍّ معيــن بـــ  النــاس إليهــا ، وتســمى هــذه العقوبــات التــي لــم ُتَحــدَّ

<التعازير> .

ومما سبق فالعقوبات في الشريعة اإلسالمية قسمان : 

دة بنــصِّ الشــارع وهــي الحــدود والقصــاص ،  القســم األول : عقوبــات محــدَّ
وهذه قد بيَّن الشارع أنواعها ، ومقاديرها ، وشروطها ، وال يجوز لولي األمر وال 
للقاضــي وال لغيرهمــا أن يتدخــل فــي تحديدهــا - ال نوًعــا وال قــدًرا - وإنمــا يلــزم 
تطبيقها متى ثبت موجبها ، وبذا فهي خارجة عن موضوع هذا البحث ، حيث إنه 
ًيا  ال سلطة لولي األمر إزاءها ، بل إن تدخله فيها بأيِّ صورة من الصور يعتبر تعدِّ

لحدود هللا ، تحرم طاعته فيه . 

القســم الثاني : عقوبــات غيــر محــددة ، وهــي المســماة بـــ <التعازيــر> ، وهي 
رة العقوبة ، وفــي جرائم الحدود  عقوبــات يحكــم بهــا فــي جميــع الجرائم غير مقدَّ

إذا سقط الحد لشبهة .

فمــا يســتوجب التعزيــر ال حصــر لــه ، ولــذا لــم يكــن هنــاك حصــر ألنواعــه أو 
ض إلى الحاكم نوًعا وقدًرا ، فيختار من أنواعها ما يراه  مقــداره ، وإنمــا ذلــك مفــوَّ
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مناســًبا لظــروف الجريمــة وحــال مرتكبهــا ، وبالقــدر الــذي يحقــق دفــع مفســدتها 
والزجر عنها .

نظــر  يباشــر  مــن  هــو  الشــأن -  هــذا  فــي  الفقهــاء  إطــالق  حســب  والحاكــم - 
القضية ، وهو القاضي غالًبا ، وقد يكون ولي األمر إذا باشر نظرها بنفسه .

ولكــن بمــا أن التفويــض فــي العقوبــة التعزيريــة مبنــاه علــى المصلحــة ، حيــث 
تــرك الشــارع الحكيــم تعيينهــا وتقديرهــا ليمتــد نطــاق العقــاب ليشــمل كل جريمــة 

تنشأ ، وليطبق على كل جريمة ما يناسبها ويناسب حال مقترفها .

وبمــا أن ولــي األمــر هــو الــذي حمــل أمانة الســعي فــي تحقيق مصلحــة األمة ، 
ْيــن واألخــالق ، وحمايــة األنفــس ، واألعــراض ، واألمــوال ،  وأنيــط بــه حفــظ الدِّ
فــإن لــه أن يضــع مــن األنظمــة مــا يكــون فيــه حماية لمقاصد الشــريعة ، فــإذا رأى أن 
المصلحــة تتحقــق فــي قــدر أو نوع من العقوبــات التعزيرية يحكم به القاضي على 
ًما ، وأن الزجــر ال يحصل إالَّ بما حّدده وعّينه ،  مــا يقــع مــن جرائــم قــد حددها مقدَّ
أو أن هــذه الجريمــة مــن الخطــورة والتفشــي بمــا ال يصلــح معهــا إال هــذا النــوع أو 

القدر من العقوبة فإن ذلك أمٌر موكوٌل إليه . 

وعلــى القضــاة أن يلتزمــوا بمــا حــّدده أو عيَّنه لهــم ولي األمر من عقوبات ، لم 
يرد نصٌّ من الشارع لتحديدها أو تعيينها .
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* المطلب الخامس : التعزير باإللزام باألعمال التطوعية والجتماعية)1(. 
* القضايا التي يتم إيقاع العقوبة لها بالعمل التطوعي .

إن مــن المتقــرر المعلــوم تنــوع القضايا واختالفها ، وكذلــك اختالف العقوبة 
تبًعــا لهــا ، ومــن هنــا يتأكــد عندنــا أنــه ال يمكــن إعمــال العقوبــة بالعمــل التطوعــي 
مســتقالًّ فــي جميــع القضايــا ، ويمكــن أن يقتصــر تطبيــق هذه البدائل علــى الجرائم 

التي تنطبق عليها الشروط التالية : 

المجتمــع  علــى  خطــًرا  ل  ُتَشــكِّ ال  صغيــرة  والواقعــة  الجريمــة  تكــون  أن   -1
والبالد . 

دة شرًعا أو نظاًما. 2- أال يكون من الجرائم والوقائع الوارد فيها عقوبة محدَّ

المحيميد : ناصر بن إبراهيم ، التعزير باإللزام باألعمال التطوعية واالجتماعية )ص : 131-  )1(
136( مع اختصار ، مجلة العدل ، العدد )43( رجب 1430هـ .
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* ضوابط إيقاع العقوبة بالعمل التطوعي .

1- أن تكون بحكم قضائي مكتسب للقطيعة .   

2- أن يكون إيقاعها عداًل . 

3- أال تكون سبًبا للنفرة من العمل التطوعي .

4- أن تكون مناسبة لحال المحكوم عليه ، حافظة لحقوقه اإلنسانية .

5- أن يتم تنفيذ العقوبة تحت إشراف قضائي .

ًيــا ضــرره إلــى غيــر الجانــي ، حتى لــو كانت عقوبة  6- أال يكــون الحكــم متعدِّ
تطوعيَّــة ، كالحكــم بحلــق الرؤوس أو الحجامة ونحوها ، مما تلحق معّرتها أهل 

الجاني وأقرباءه .

7- أن يظهــر فــي هــذه العقوبــة القصــد الرئيــس مــن العقوبــات وهــي الزجــر 
والردع ، فإذا لم يكن فيها شيء من ذلك فال تكون عقوبة . 

املبحث ال�ساد�س : العقوبة التعزيرية
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* العوائق دون التوسع بإيقاع التعزير باألعمال التطوعية . 
إن مــن أهــم العوائــق التــي تمنــع إعمــال العقوبــة باألعمــال التطوعيــة ترجــع 

لجوانب متعددة أهمها : 

1- غياب التنصيص عليها في عامة األنظمة المقررة ألنواع العقوبات .

2- غياب اآللية الواضحة التي ترسم طريقة إنزال هذه العقوبات على الواقع 
وتجعل منها عقوبات عملية نافعة . 

هــذه  بإيقــاع  الجريمــة  منظومــة  بعــالج  المعنييــن  مــن  قناعــة جملــة  عــدم   -3
العقوبات التطوعية . 

ل هذه العقوبات وتؤكد فاعليها . 4- غياب البحوث والدراسات التي توصِّ
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* الجهات المعنية باختيار األنواع التطوعيَّة التي يتم اإللزام بفعلها ، وإيقاعها 
عقوبًة تعزيرية .

إن العقوبــات التعزيريــة تشــرف عليهــا عــدة جهــات تعنــى بالمطالبــة بهــا ، وثــم 
العمــل إليقاعهــا ، ثــم الســعي لتنفيذهــا ، وال بــد مــن التكامــل التعاونــي بيــن هــذه 
الجهــات ؛ ألنــه إذا لــم يحصــل التنســيق والتعــاون لــم تتحقــق النتائــج ، فلــو طالــب 
االدعــاء - مثــااًل - بإيقــاع عقوبــة لــم يتصورهــا القضــاء ويــدرس أبعادهــا ونتائجها 
فإنــه لــن يحكــم بهــا ، كمــا أن القضــاء لو حكم بحكم ال يوجد لــدى جهات التنفيذ 
اآلليــة المحققــة إليقاعــه ، فإنــه ال نفــاذ لهــذا الحكــم وال ثمرة له ، ومــن هنا جاءت 
الجهــات  المعنيــة باختيــار أنــواع العقوبــات التعزيريــة مشــتركة مــن منظومــة عمليــة 

تكاملية أهمها ما يلي :

1- القضاء .

2- االدعاء .

3- جهات التنفيذ .

4- مقار التنفيذ . 

5- جهات الدراسة والبحث . 

6- جهات التنظيم وإصدار التعليمات . 

املبحث ال�ساد�س : العقوبة التعزيرية 
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* الفوائد المتحّصلة - المتوّقعة - مــن إعمال العقوبات التعزيرية باإللزام 
باألعمال التطوعية . 

إن جملــة العقوبــات الزجريــة واإلصالحيــة لهــا فوائــد كثيــرة متعــددة ، ولكــن 
هــذه الفوائــد تتفــاوت مــن عقوبة ألخــرى ، وفي إيقــاع التعزير باألعمــال التطوعية 

فوائد كثيرة ، منها : 

1- المرونة في التطبيق . 

2- قلة التكلفة المادية . 

ي .  3- النفع المتعدِّ

4- المخالطة الصالحة . 

5- االندماج مع المجتمع العام . 

6- األلفة مع أعمال الخير واإلحسان . 

7- التوافق مع الفطرة التي تدعوا للخير وأعماله المتنوعة . 

8- إشراك المجتمع في معالجة الخطيئة واستشعار أهمية ذلك . 

9- اكتســاب المحكــوم عليــه خبــرات ومعــارف تعينــه علــى الخــروج مــن آثــار 
الواقعة التي ارتكبها .
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* أنواع العقوبات التعزيرية باألعمال التطوعية . 
التعزيــر باألعمــال التطوعيــة عــدم حصرهــا ؛ نظــًرا لتبعيتهــا  فــي   إن األصــل 
الجتهاد َمْن هو أهل لالجتهاد من القضاة ، وعلماء األمة وباحثيها االجتماعيين 
وخبراء الدراسات النفسية واالجتماعية ؛ والرتباطها بتحقيق المصلحة الشرعية 
المقصودة من اقتراح العقوبات المناسبة لعالج جميع أركان الخطيئة <الجريمة>.

ولقــد وجدنــا لدينــا في القضــاء الجنائي بالمملكة العربية الســعودية - حماها 
هللا وأعزها بشرعه - جملة من األحكام التعزيرية بأعمال تطوعيَّة ، ومنها : 

فــي جنحــة جنائيــة> مدتــه ثمانيــة  ــجِن <لَحَدَثيْــن وقعــا  بالسَّ 1- حكــٌم صــدَر 
أشــهر والجلــد مائــة جلــدة ، مــع وقــف التنفيذ مقابل قيامهما بنظافة ســتة وعشــرين 

مسجًدا ، وخدمة إدارة األوقاف بالبلدة ساعتين يوميًّا شهًرا كامالً . 

ة عالجيَّة للتداوي من اإلدمان  2- إلزام مدمن مخدرات بالمكث في مصحَّ
ورفــع تقريــر عــن اســتقامته وصحتــه <انظر جريدة الشــرق األوســط، العدد 1039 

الً> .  فقد أوردت الخبر مفصَّ

3- حكم صدر بإلزام أحد الجناة بحفر عدة قبور في مقبرة بلدته . 

املبحث ال�ساد�س : العقوبة التعزيرية
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* المطلب السادس : سقوط العقوبة التعزيرية)1( .
تسقط العقوبة التعزيرية بأسباب، منها: موت الجاني، والعفو عنه، وتوبته.

1 - سقوط التعزير بالموت .

إذا كانت العقوبة بدنية أو مقيدة للحرية فإن موت الجاني مســقط لها بداهة؛ 
ألن العقوبة متعلقة بشخصه، ومن ذلك: الهجر، والتوبيخ، والحبس، والضرب.

أمــا إذا لــم تكــن العقوبــة متعلقــة بشــخص الجانــي بــل كانت منصبَّــة على ماله، 
كالغرامــة والمصــادرة، فمــوت الجانــي بعد الحكم ال يســقطها؛ ألنه يمكن التنفيذ 
ــة، وتتعلــق َتَبًعــا لذلــك بتِرَكــة  مَّ بهــا علــى المــال، وهــي تصيــر بالحكــم َدْينًــا فــي الذِّ

الجاني المحكوم عليه.

الموسوعة الفقهية الكويتية )287-284/12( .  )1(
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2 - سقوط التعزير بالعفو .

العفو جائز في التعزير إذا كان لحق هللا تعالى، لقول الرسول × : <َتَجاُفوا 
>)1( ، وقولــه: <َأِقيُلوا  ِ َعزَّ َوَجلَّ

َّ
َعْن ُعُقوَبِة ِذي اْلُمُروَءِة إِلَّ فِي َحدٍّ ِمــْن ُحُدوِد الل

َذِوِي اْلَهْيَئاِت َعَثَراتِِهْم>)2( وقوله في األنصار: <اْقَبُلوا ِمْن ُمْحِســنِِهْم، َوَتَجاَوُزوا 
َعْن ُمِســيئِِهْم>)3( ، وقوله لرجل - قــال له: إنــي لقيت امــرأة فأصبت منهــا دون أن 

ْيَت َمَعنَا؟> فرد عليه بنعــم، فتال قوله تعالــى : ژ ۓ   ڭ  ڭ   أطأهــا -: <َأَصلَّ
ڭ ژ )4(()5( فاإلمام له العفو .

وقيــل: إنــه ال يجــوز العفــو إذا تعلــق التعزيــر بحــق هللا - تعالــى - كما في تارك 
الصالة. 

وقــال اإلصطخــريُّ فــي <رســالته> : ومــن طعــن علــى أحــد الصحابــة، وجــب 
على السلطان تأديبه، وليس له أن يعفو عنه. 

وقــال البعــض: إن مــا كان مــن التعزيــر منصوًصــا عليــه كــوطء جاريــة امرأتــه، 
أو جاريــة مشــتركة، يجــب امتثــال األمــر فيــه، فهنــا ال يجــوز العفــو عنهــم، بل يجب 

التعزير؛ المتناع تطبيق الحد.

وقال البعض: إن العفو يكون لمن كانت منه الفلتة والّزلة، وفي أهل الشرف 
والعفاف، وعلى ذلك: فشخص الجاني له اعتبار في العفو.

تقدم ص 59 .  )1(
)2(  تقدم ص 13 .

رواه البخاري )3799(  من حديث أنس بن مالك .  )3(
]هود : 114[ .  )4(

البخــاري )526( ، ومســلم رقــم  ابــن عبــاس . وهــو عنــد  رواه أحمــد )2206( مــن حديــث   )5(
)2763( بغير هذا السياق .

املبحث ال�ساد�س : العقوبة التعزيرية
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وإذا كان التعزيــر لحــق آدمــي فقــد قيــل كذلــك: إن لولــي األمــر تركــه، والعفــو 
عنه، حتى ولو طلبه صاحب الحق فيه، شأنه في ذلك شأن التعزير الذي هو حق 

هللا تعالى. 

وقيــل: ال يجــوز تركــه عنــد طلبــه، مثــل القصــاص، فليس لولي األمــر هنا تركه 
بعفو أو نحوه، وعلى ذلك أغلب الفقهاء.

وإذا عفــا ولــي األمــر عــن التعزيــر فيما يمــس المصلحة العامــة، وكان قد تعلق 
بالتعزيــر حــق آدمــي كالشــتم، فال يســقط حــق اآلدمي، فعلى ولي األمر االســتيفاء؛ 

ألن اإلمام ليس له - على الراجح - العفو عن حق الفرد .

وإذا عفا اآلدمي عن حقه فإن عفوه يجوز، ولكن ال يمس هذا حق الســلطة. 
ق الماورديُّ في هذا المجال بين حالتين: وقد فرَّ

أ - إذا حصــل عفــو اآلدمــي قبــل الترافــع، فلولــي األمــر الخيــار بيــن التعزيــر أو 
العفو. 

ب - وإذا حصل بعد الترافع، فقد اختلف في العقاب عن حق الســلطة على 
وجهين:

األول : فــي قــول أبــي عبــد هللا الزبيــري يســقط بالعفــو، وليــس لولــي األمــر أن 
يعزر فيه؛ ألن حد القذف أغلظ ويســقط حكمه بالعفو، فكان حكم التعزير لحق 

السلطة أولى بالسقوط.

والثانــي - وهــو األظهــر - أن لولــي األمــر أن يعــزر فيــه مــع العفــو قبــل الترافــع 
إليه، كما يجوز له ذلك بعد الترافع مخالفة للعفو عن حد القذف في الموضعين؛ 

ألن التقويم من الحقوق العامة.
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3 - سقوط التعزير بالتوبة.

اختلف الفقهاء في أثر التوبة في التعزير.

فعنــد الحنفيــة والمالكيــة وبعــض الشــافعية والحنابلــة: أنــه ال تســقط العقوبــة 
بالتوبــة؛ ألنهــا كفــارة عــن المعصيــة. وعنــد هــؤالء فــي تعليــل ذلــك: عمــوم أدلــة 
العقوبــة بــال تفرقــة بيــن تائــب وغيره عدا المحاربة. وفضــالً عن ذلك فجعل التوبة 

ذات أثر في إسقاط العقوبة يجعل لكل ادعاءها؛ لإلفالت من العقاب.

القــدرة تســقط  التوبــة قبــل  الشــافعية والحنابلــة: أن  وعنــد فريــق آخــر، منهــم 
العقوبــة ، قياًســا علــى حــدِّ المحاربــة، اســتناًدا إلــى مــا ورد فــي <الصحيحيــن> مــن 
حديــث أنــس ÷ : كنــت مــع النبــي × فجــاء رجــل فقــال: يــا رســول هللا، إنــي 
ــى مــع النبــي  ، ولــم يســأله عنــه ، فحضــرت الصــالة فصلَّ ا فأقمــه علــيَّ أصبــت حــدًّ
× ، فلمــا قضــى النبــي × الصــالة قــام إليــه الرجل، فأعاد قوله، فقــال: <َأَلْيَس 

َ - َعزَّ َوَجلَّ - َقْد َغَفَر َلَك َذْنَبَك>)1( .  ْيَت َمَعنَا؟> قال نعم، قال: <َفإِنَّ اللَّ َقْد َصلَّ
ــا تــاب، وفضــالً عــن ذلــك فإنــه إذا  وفــي هــذا دليــل علــى أن الجانــي ُغِفــر لــه لمَّ

جازت التوبة في المحاربة مع شدة ضررها وتعّديه، فأولى التوبة فيما دونها.

وهــؤالء يقصــرون الســقوط بالتوبــة علــى مــا فيــه اعتداء على حــق هللا، بخالف 
ما يمس األفراد.

وقــال ابــن تيميــة وابــن القيــم: إن التوبــة تدفــع العقوبــة فــي التعزيــر وغيــره، كما 
تدفعها في المحاربة، بل إن ذلك أولى من المحاربة؛ لشــدة ضررها، وهذا يعتبر 
مســلًكا وســًطا بيــن مــن يقــول: بعــدم جــواز إقامــة العقوبــة بعــد التوبــة ألبتــة، وبيــن 

مسلك من يقول: إنه ال أثر للتوبة في إسقاط العقوبة ألبتة. 

رواه البخاري حديث )6437( ، ومسلم رقم )2764( .  )1(

املبحث ال�ساد�س : العقوبة التعزيرية 
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يســقط  تعالــى -  هلل -  حــّق  الواجــب  التعزيــر  أن  الــرأي:  هــذا  علــى  ويترتــب 
ــر بهــا نفســه، فالتوبــة تســقط التعزيــر،  بالتوبــة، إال إذا اختــار الجانــي العقوبــة ؛ ليطهِّ

على شريطة أال يطلب الجاني إقامته، وذلك بالنسبة لحقوق المصلحة العامة.

واحتــج القائلــون بذلــك بــأن هللا - عــز وجــل - جعل توبة الكفار ســبًبا لغفران 
مــا ســلف ، واحتجــوا بقولــه تعالــى: ژ ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  
ْنِب، َكَمْن لَ  ھژ)1( وأن الســنة عليــه كذلــك، ففــي الحديــث: <التَّائُِب ِمــَن الذَّ

َذْنَب َلُه>)2( .

)1(  سورة األنفال : 38.
رواه ابن ماجه حديث )4250( من حديث عبد هللا بن مسعود ، وهو حسن بشواهده .  )2(
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* العفو عن العقوبة في القانون المصري)1(.

أوًل : تعريف العفو عن العقوبة .

ر فــي حكٍم باتٍّ  ه فــي اقتضاء العقاب المقرَّ هــو : نــزول مــن المجتمــع عــن حقِّ
باإلدانــة ، العتبــارات تتعلــق بالمالئمــة ، إمــا بإســقاط االلتــزام بتنفيــذ العقوبة على 

نحو كلي أو جزئي ، أو باستبدال عقوبة أخرى أخف بالعقوبة المحكوم بها .

ثانًيا : أساس العفو عن العقوبة . 

يبــدو للوهلــة األولــى أن العفــو عــن العقوبــة نظــام قانونــي غريــب ال يتفــق مــع 
ة . إدارة صائبة للعدالة الجنائية ، وال مع كثير من المبادئ القانونية المستقرَّ

ن النظام إهدار لقوة األحكام الجنائية ، وُمِخالّ بهيبة القضاء  فمن ناحية يتضمَّ
واســتقالله ويفتــح البــاب أمــام التعســف والتمييــز بيــن األفــراد ، باإلضافــة إلــى أنــه 

يتنافى مع ما ينبغي أن يتسم به العقاب من طابع يقيني .

ورغــم هــذه المثالــب ال تخلــو التشــريعات الجنائيــة المقارنــة مــن النــصِّ علــى 
نظــام العفــو عــن العقوبــة ؛ لمــا يقدمــه مــن مزايــا ترجح فــي كثير من الحــاالت على 

مثالبه .

- فمــن ناحيــة يكــون كمــالذ أخيــر ؛ لرفــع مــا يكــون قــد شــاب إدارة العدالــة 
الجنائية من أخطاء.

وهكــذا يبــدو النظــام  ضرورًيــا لحســن تطبيــق إدارة العدالــة الجنائيــة وإضفــاء 

أحمــد عــوض بــالل: مبــادئ قانــون العقوبــات المصــري <القســم العــام> )ص: 993-988(   )1(
باختصار.
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المرونة عليها .

- ومــن ناحيــة ثانيــة يبــدو كوســيلة ضروريــة لتهدئــة المشــاعر العامــة وتحقيــق 
االستقرار االجتماعي ، والحفاظ على األمن العام .

- ومن ناحية ثالثة قد يعمل على ضبط سياسة العقاب في الحدود المعقولة 
ع . عندما يحدث تغير في تقييم المصالح المحميَّة جنائّيا ، دون أن يواكبه المشرِّ

- ومــن ناحيــة رابعــة قــد يعمــل علــى إســقاط شــطر مــن العقوبــة عّمــن يســلك 
سلوًكا حسنًا أثناء التنفيذ ، أو تقرير عفو العتبارات إنسانيَّة كمرض أو كبر سن .

ل حسن تطبيق النظام بتفادي االنتقادات الموجهة إليه .  - أخيًرا يتكفَّ

ع هــذا النظام ، فنصَّ في المادة )149(  وتغليًبــا لهــذه االعتبارات َتَبنَّى المشــرِّ
من الدستور الدائم على أن : 

<لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ...> .

كما تنص المائدة )74( من قانون العقوبات على أن : 

<العفــو عــن العقوبــة المحكــوم بهــا يقتضــي إســقاطها كلهــا ، أو بعضهــا ، أو 
رة قانوًنا> .  إبدالها بعقوبة أخف منها مقرَّ
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ثالًثا : نطاق العفو عن العقوبة .

ويتحــّدد ذلــك بأنــواع العقوبــات محــّل العفو، وباألشــخاص المســتفيدين من 
ر فيها .  العفو ، وبالمرحلة التي يتقرَّ

1- من حيث العقوبات محل العفو . 

تصلح له كافة العقوبات األصليَّة والتبعيَّة والتكميليَّة ، فإذا اقتصر قرار العفو 
علــى العقوبــة األصليَّــة ال يمتــد العفــو إلــى مــا قــد يكــون مرتبًطــا بهــا مــن عقوبــات 
تكميليَّة أو تبعيَّة ، وليس ثمة ما يمنع من أن يجيء العفو عن العقوبة مشروًطا . 

2- من حيث األشخاص المستفيدون من العفو . 

ــا كانــت أعمارهــم ، أو  يتســع المجــال فــي مواجهــة كافــة المحكــوم عليهــم أيًّ
جنســياتهم ، أو العقوبــات المحكــوم بهــا عليهــم ، أو ماضيهــم اإلجرامــي ، ولكــن 
ر العفــو لصالحــه ؛ نظــًرا إلــى الطابــع الشــخصي البحــت  ال يســتفيد منــه إال مــن تقــرَّ
للعفــو ، وقــد يتــم بنــاء علــى طلــب فــردي مــن صاحــب الشــأن وقــد يتــم ذلــك بدون 

طلب . 

3-  من حيث المرحلة التي يصدر فيها .

ا ،  تقتضــي طبيعــة النظــام أالَّ ُيْلجــأ إليــه إال إذا أصبح الحكم الصــادر بالعفو باّتًّ
ــا ، فــإن هــذا ينبغــي  وعلــى ذلــك إذا صــدر قــراٌر بالعفــو قبــل صيــرورة الحكــم باتًّ
أال يحــول دون مضــّي المحكمــة فــي نظــر إجــراءات الدعــوى ، ومــع ذلــك ذهبــت 
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محكمــة النقــض إلــى أن ذلــك ُيْخــِرج األمــر من يــد القضاء مما تكــون معه محكمة 
النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى .

ويقتصــر تطبيــق العفــو علــى األحــكام الباتــة بعقوبــات ال تــزال واجبــة التنفيذ ، 
فإذا كان االلتزام بالتنفيذ قد سقط لسبب أو آلخر فال محل للعفو ، كما لو كانت 
َذت بالفعل ، أو سقطت بالتقادم ، أو كانت اإلدانة مشمولة بإيقاف  العقوبة قد ُنفِّ

التنفيذ وانقضت فترة اإليقاف دون إلغاء . 
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رابًعا : آثار العفو عن العقوبة . 

يترتب على العفو أثران مماثالن لما يترتب على سقوط العقوبة بالتقادم .

األول : سقوط االلتزام بتنفيذ العقوبة محل العفو عمن صدر العفو لصالحه 
إذا كان العفو كليًّا ، وإسقاط الشطر محل العفو إذا كان جزئيًّا .

العفــو - محــل  قــرار  فــي  المســتبدلة  الجديــدة األخــف -  العقوبــة  أو حلــول 
العقوبة األشد إذا كان العفو باإلبدال . 

الثاني : يظل حكم اإلدانــة قائًما رغم العفو عما تضّمنه من عقوبة ، فإذا ورد 
العفــو علــى العقوبــة األصليــة وحدهــا ، تظــل العقوبــات التبعيَّــة والتكميليَّــة واجبــة 
الً فــي صحيفــة  النفــاذ ، ويظــل الحكــم صالًحــا كســابقه فــي الَعــْود ، ويبقــى مســجَّ
الحالة الجنائية ويمكن اعتباره مانًعا دون تقرير إيقاف تنفيذ العقوبة ، وذلك كله 

ما لم ينص في قرار العفو على غير ذلك . 

وغنــيٌّ عــن البيــان أن العفــو عــن العقوبــة ال يمــس بحق المضرور فــي المطالبة 
اء الجريمة التي عفي عن عقوبتها .  ا أصاَبه من ضرٍر من جرَّ بالتعويض عمَّ
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اخلامتة

الجرائــم  مواجهــة  علــى  اإلســالمية  الشــريعة  قــدرة  البحــث  مــن خــالل  ظهــر 
التــي تهــدد أمــن وســالمة األفــراد واألوطــان ، وظهــرت مناســبتها وصلوحهــا لــكل 
زمــان ومــكان ، فهــي تواكب كل عصــر ، وتصلح للتعامل مع هذا التطور للجرائم 
المســتحدثة والمتطورة ، فقد وَكَلت الشــريعة للقاضي وولي األمر تقدير العقوبة 
ــرة ،  فــي هــذه العصــور المتأخِّ التعزيريــة ، لعلــم الشــارع الحكيــم بظهــور جرائــم 

دة في أشكالها وظروف وقوعها. رة ومتجدِّ متطوِّ

وبــرز مــن خــالل هــذا البحــث أن العقوبــة التعزيريــة لهــا أثر كبير فــي منع وقوع 
الجريمة ، بل ولها أثر كذلك في الحد منها ، فلو ترك الجاني بدون عقوبة يعيث 
ل ذلــك خطــورة على المجتمع ، ومصالــح أفراده ، ففي  فــي األرض فســاًدا ، لشــكَّ
تطبيــق هــذه العقوبــة التعزيريــة بالغ األثر في صالح الجاني نفســه ، والحفاظ على 

المجتمع ، ومصلحة األفراد .

كما ظهر ما في إيقاع هذه العقوبات التعزيرية من المصالح والنفع مثل : ردع 
الجانــي وزجــره ، وتهذيبــه وإصالحــه ، والحــد مــن وقــوع الجريمــة ومواجهتهــا ، 
فــي  االجتماعــي  االســتقرار  وتحقيــق  لألوطــان ،  العــام  األمــن  علــى  والحفــاظ 
المجتمعات ، وتهدئة المشاعر العامة - خاصة إذا كانت الجريمة مرتبطة بعموم 

الناس .
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وتشتمل على : 

 فهرس اآليات القرآنية .

 فهرس األحاديث النبوية . 

 فهرس المصادر والمراجع .

 فهرس الموضوعات .
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فهر�س الآيات القراآنية

ال�صفحة الآية	 ال�صورة		 الآية	
56   110 آل عمران    ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ...ژ 
67  15 النساء   ژ ٱ  ٻ  ٻ  ...  ژ 
19  34 النساء   ژ ٹ  ٹ   ڤ... ژ 
67  33 المائدة  ژ چ   چ  چ  ڇ  ڇ... ژ 
65  151 األنعام  ژ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ ...  ژ 
86  38 األنفال  ژ ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ ...ژ 
83   114 هود    ژ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ ژ 
57  125 النحل   ژ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ... ژ 
56  107 األنبياء  ژ ک  ک  گ         گ  گ      ژ 
71  58 األحزاب    ژ ک  ک  گ  ...ژ 
13  9 الفتح   ژ ې  ې  ژ 
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فهرس األحاديث النبوية 

رقم الصفحة الحديث 
43 	 	 اإَِذا	َزنَْت	اأََمُة	اأََحِدُكْم	َفْليَْجِلْدَها...
83 لَّْيَت	َمَعنَا؟   اأَ�صَ
83 	 	 ِنِهْم... اْقبَُلوا	ِمْن	ُمْح�صِ
67 	 	 اِبَر ِبُروا	ال�صَّ اْقتُُلوا	الَْقاِتَل،	َوا�صْ

 19 ، 83 	 	 اأَِقيُلوا	َذِوِي	الَْهْيئَاِت	َعثََراِتِهْم	...
43 	 	 اأَِقيُموا	الُْحُدوَد	َعَلى	َما	َمَلَكْت	اأَيَْمانُُكْم
63 	 	 اأمره	×	لهم	يوم	خيبر	بك�صر	الأوعية...
68 	 	 اأن	النبي	×	ق�صى	بالنفي	تعزيًرا	في	المخنَِّثْين
59 	 	 ْور... اأن	عمر	بن	الخطاب	اأمر	ب�صاهد	الزُّ
86 	 	 نِْب،	َكَمْن	َل	َذنَْب	لَُه التَّاِئُب	ِمَن	الذَّ

82 ، 70 	 	 تََجاُفوا	َعْن	ُعُقوبَِة	ِذي	الُْمُروَءِة	..
85 	 	 	-	َقْد	َغَفَر	لََك	َذنْبََك 	َوَجلَّ 	-	َعزَّ َ 	اللَّ َفاإِنَّ
61 	 	 	اإِِبٍل	�َصاِئَمٍة... ِفي	ُكلِّ
66 	 	 تَْيِن... ِفيَها	ثََمنَُها	َمرَّ
27 	 	 ل	تَْجِلُدوا	َفْوَق	َع�ْصَرِة	اأ�ْصَواٍط...
47 َل	تَُقاُم	الُْحُدْوُد	ِفْي	َداِر	الَْحْرِب  

66 ، 19 	 	 َل	يُْجَلُد	َفْوَق	َع�ْصِر	َجَلَداٍت...
65 	َدُم	اْمِرٍئ	ُم�ْصِلٍم	...   َل	يَِحلُّ
63 	 	 َل	،	بَْل	اْحِرْقُهَما
19 	 	 َلِة	... ُمُروا	اأَْوَلَدُكْم	ِبال�صَّ
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65 	 	 ْمُرُكْم	َجِميٌع	... َمْن	اأَتَاُكْم	َواأَ
66 	 	 اَب	ِبِفيِه	ِمْن	ِذي	َحاَجٍة... َمْن	اأَ�صَ
61 	 	 ي	ِبيَِدِه	،	لََقْد	َهَمْمُت... َوالَِّذي	نَْف�صِ
67 	 	 ...	 َوَما	لَْم	يَْبُلْغ	ثََمَن	الِْمَجنِّ
58 	 	 يَا	اأَبَا	َذّر	،	اأعيَّْرتَه	باأمِّه	؟...

الفهار�س
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فهر�س امل�سادر واملراجع

أ- كتب التراث : 
1- أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، لشيخ اإلسالم زكريا بن محمد األنصاري 

السنيكي ، دار الكتاب اإلسالمي، بدون طبعة وبدون تاريخ نشر .
2- إعانــة الطالبيــن علــى حــل ألفــاظ فتح المعين ، ألبي بكر عثمــان بن محمد الدمياطي 

الشافعي ، دار الفكر ، ط1. 1418هـ - 1997 م .
3- أنيــس الفقهــاء فــي تعريفــات األلفــاظ المتداولــة بيــن الفقهــاء ، لقاســم بــن عبــد هللا بــن 
أمير علي القونوي ، تحقيق : يحيى حسن مراد ، دار الكتب العلمية ، 2004م-1424هـ . 

4- البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق ، زين الدين بن إبراهيــم بن محمد ، ابن نجيم ، دار 
الكتاب اإلسالمي ، ط2 . 

5- بدائع الســلك في طبائع الملك ، لمحمد بن علي بن محمد بن األزرق ، تحقيق د. 
علي سامي النشار، وزارة اإلعالم – العراق ، ط1، بدون تاريخ نشر .

6- بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع ، أبــو بكــر بــن مســعود بــن أحمــد الكاســاني ، دار 
الكتب العلمية - بيروت ، ط2 . 1406هـ-1986م .  

7- تبصــرة الحــكام فــي أصــول األقضية ومناهج األحــكام ، إلبراهيم بن علي بن محمد 
ابن فرحون، مكتبة الكليات األزهرية ، ط1. 1406هـ - 1986م . 

8- تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق ، عثمــان بــن علــي بــن محجــن البارعــي الزيلعــي 
الحنفي ، المطبعة الكبرى األميرية - بوالق ، القاهرة ، ط1. 1313 هـ . 

9- تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج ، ألحمــد بــن محمد بــن علي بن حجــر الهيتمي ، 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر، 1357 هـ - 1983م .

10- الجواب الكافي ، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن القيم ، دار المعرفة 
– المغرب ، ط1. 1418هـ - 1997م
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11- رد المحتار على الدر المختار ، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين ، 
دار الفكر - بيروت ، ط2 . 1412هـ-1996م . 

12- شرح منتهى اإلرادات ، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي ، عالم الكتب ، ط1. 
1414هـ-1993م . 

13- فتح وهاب المآرب على دليل الطالب ، ألحمد بن محمد بن عوض الَمْرَداِوي ، 
از ، دار أطلس الخضراء – الســعودية ، ط1. 1432هـ- تحقيــق : أحمــد بــن عبــد العزيز الجمَّ

2001م . 
14- فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغيــر ، لعبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفيــن بــن علــي 

المناوي القاهري ، المكتبة التجارية الكبرى – مصر ، ط1. 1356هـ .
15- لســان العــرب ، ألبــي الفضــل محمــد مكــرم بــن علــى ، جمــال الديــن ابــن منظــور 

األنصاري ، دار صادر –بيروت ، ط3. 1414هـ
16- المبســوط ، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل السرخســي ، دار المعرفــة - بيــروت ، 

1414هـ-1993م . 
17- مجمــع األنهــر فــي شــرح ملتقــى األْبُحــر ، لعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ســليمان 

المدعو بشيخي زاده ، دار إحياء التراث العربي ، بدون طبعة وبدون تاريخ نشر .
18- مجمــوع الفتــاوى ، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســالم بــن تيمّيــة الحرانــي ، 
تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، طبعة مجمع الملك فهد ، 1416هـ -1995م .
19- مختار الصاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، تحقيق : يوسف الشيخ 

محمد ، المكتبة العصرية - بيروت ، ط5. 1420هـ-1999م .
20- المطلع على ألفاظ المقنع ، لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي ، تحقيق : 
محمود األرناؤوط وياســين محمود الخطيب ، مكتبة الســوادي للتوزيع ، ط1 . 1423هـ - 

2003 م . 
21- معجم مقاييس اللغة ، ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، تحقيق: عبد 

السالم محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م.
22- المغنــي ، البــن قدامــة موفــق الديــن عبــد هللا بــن أحمــد بــن محمــد الحنبلــي، مكتبــة 

القاهرة - 1388هـ - 1968م
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23- مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج ، محمــد بــن أحمــد الخطيــب 
الشربيني ، دار الكتب العلمية - بيروت ، ط1. 1415هـ-1994م .

24- الموافقــات،  إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الشــهير بالشــاطبي ، تحقيــق: 
مشهور بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان، ط1. 1417هـ - 1997

25- نهايــة المطلــب فــي داريــة المذهــب ، عبــد الملك بن عبد هللا بن يوســف الجويني ، 
تحقيق د . عبد العظيم الديب ، دار المنهاج - السعودية ، ط1. 1428هـ-2007م.

26- النهاية في غريب الحديث واألثر ، ألبي الســعادات المبارك بن محمد بن محمد 
ابــن األثيــر ، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي ، المكتبــة العلميــة-

بيروت، 1399هـ - 1979م .
27- نيــل األوطــار ، محمــد بــن علــي الشــوكاني اليمنــي ، دارالحديــث - مصــر ، ط1. 

1413هـ-1993م .
ب- كتب المعاصرين : 

28- األحاديــث الــواردة فــي الحدود والتعزير والقصاص ، دراســة حديثية فقهية ، لعبد 
هللا بن محمد بن سعود آل مساعد ، شبكة األلوكة . 

29- التعزيــر ومكانتــه فــي السياســة الشــرعية ، نــداء عزيــز الدويــك ، رســالة مقدمــة لنيــل 
درجة الماجستير ، جامعة الخليل ، 2006م . 

30- حكمــة التشــريع وفلســفته ، لعلــي بــن أحمــد الجرجــاوي ، دار الفكــر – بيــروت ، 
1428هـ - 2007م .

31- سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية ، سليم محمد إبراهيم النجار  ، رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير ، الجامعة اإلسالمية - غزة ، 1428هـ-2007م .

32- ســلطة ولــي األمــر فــي تقييــد ســلطة القاضــي ، د . محمــد بــن عبــد هللا المرزوقــي ، 
مكتبة العبيكان – السعودية ، ط1. 1425هـ-2004م .

33- مبادئ قانون العقوبات المصري <القسم العام> ، أحمد عوض بالل ، دار النهضة 
العربية - القاهرة ، 2005م -2006م . 

الفهار�س
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34- مقاصــد الشــريعة اإلســالمية ، لإلمــام محمــد بــن الطاهر بن عاشــور – دار ُســحنون 
بتونس، ودار السالم بالقاهرة ، ط2 . 1428هـ-2007م . 

35- مقاصد الشريعة اإلسالمية تأصيالً وتفعيالً ، د . محمد بكر إسماعيل حبيب ، دار 
طيبة الخضراء – مكة المكرمة ، ط1. 1427هـ-2006م . 

36- مقاصد الشريعة ومكارمها ، لعالَّل الفاسي .  
37- المقاصد العامة للشــريعة اإلســالمية ،  بن زغيبة عز الدين ، بدون دار نشــر ، ط1. 

1417هـ-1996م . 
بيــت  هللا التويجــري ،  بــن عبــد  بــن إبراهيــم  38- موســوعة الفقــه اإلســالمي ، لمحمــد 

األفكار الدولية ، ط1 . 1430 هـ - 2009 م .
39-  الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية - الكويــت 

1404هـ - 1427 هـ .
للكتــاب  العالميــة  الــدار  الريســوني ،  ألحمــد  الشــاطبي ،  عنــد  المقاصــد  نظريــة   -40

اإلسالمي ، ط2. 1412 هـ - 1992م .

جـ- المقالت والدوريات : 
41- التعزيــر باإللــزام باألعمــال التطوعيــة واالجتماعيــة ، ناصر بــن إبراهيم المحيميد ، 

مجلة العدل ، العدد )43( - رجب 1430هـ . 
42- الحكمــة مــن مشــروعية التعزيــر ، عائشــة إبراهيــم ، مقال ، موقع الملتقــى الفقهي ، 

بتاريخ 1435/6/5هـ .
43- ضوابــط تقديــر العقوبــة التعزيريــة ، عبــد هللا بــن محمــد بــن ســعد  آل خنيــن، مجلــة 

القضائية ، العدد األول - محرم 1432هـ.
44- العقوبات النفسية في الشريعة اإلسالمية ، عبد هللا بن سليمان العجالن ، المجلة 

العربية للدراسات األمنية والتدريب ، مجلد )26( عدد )51( . 
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