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بني الباحث التايل:
• و�رشط 	 واأدلته  التعزير  م�رشوعّية  وبنّي  والتاأديب،  التعزير  مفردتي  البحث  عّرف 

و�صبب وجوبه واأنواع عقوباته ح�صب �صبب وجوبه.
• بنينّ البحث مفهوم التعزير باأخذ املال وهو: اأخذ �صيء من مال املعاقب اإلى بيت 	

املال.
• بنّي البحث اأقوال العلماء يف التعزير باأخذ املال واأدلتهم، ومناق�سة االأدلة.	
• رّجح البحث جواز التعزير باأخذ املال.	
• اإلى 	 اأقرب  النا�ض  فعل يكون معه  باأنها:  ال�شرعية  ال�شيا�شة  البحث حقيقة  بني 

ال�سالح، واأبعد عن الف�ساد، واإن مل ينزل به وحي.
• بني البحث جواز اأخذ مال امل�صلم جربا يف كثري من اأحكام الإ�صالم.	
• بني البحث وجوب اأن يكون فر�ض العقوبات من اجلهات املخت�صة بح�صب امل�صلحة 	

مع وجوب حتديد املخالفات التي تفر�ض لها عقوبات مالية.
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ڇ  تعالى:  ق��ال 
ڇ  ڦ  ڤڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ڇ  تعالى:  ق��ال  و   ،  119  -  118 هـــود:  ٺڇ 
التغابن: 2 ، هذه �صنة اهلل يف الكون فالنا�ض خمتلفون يف اأ�صكالهم واألوانهم واأج�صامهم 

ومعتقداتهم و�صلوكهم، ويف نواٍح متعددة ل ح�رص لها، ولهذا فمنهم املوؤمن والكافر، 
الغراء جاءت  الإ�صالمية  امل�صلح واملف�صد، و�رصيعتنا  ال�صالح والطالح، ومنهم  ومنهم 
لتنظم للنا�ض حياتهم مبا يكفل لهم حتقيق معي�صة اآمنة م�صتقرة، وهذا يقت�صي و�صع اأنظمة 
اإلى ال�صالح وتنحيه عن الف�صاد،  وقيود وحدود لت�رصفات الإن�صان و�صلوكه، توجهه 

وتاأخذ على يده حال التعدي واجلناية .
 اإن العقوبات يف ال�رشيعة االإ�سالمية تتميز مبجموعة من اخل�سائ�ض التي جتعلها قادرة 
على حتقيق الغاية املرجوة والهدف الأ�صمى منها، من اأهم تلك اخل�صائ�ض: جمعها بني 
وهي  فيها  املحتمة  الن�صو�ض  لورود  تغيريها  ميكن  ل  عقوبات  فهناك  والتغري،  الثبات 
عقوبات  يف  ونحوهما  القا�سي  اأو  احلاكم  الجتهاد  وا�سعاً  املجال  ُيرتك  بينما  احلدود، 

التعزير مبا يراه منا�سباً العتبارات متعددة . 

وتنق�شـم العقوبـات بوجٍه عام اإلى:
1-عقوبات بدني�ة: كاحلدود والق�صا�ض واجلناي�ات .

2-عقوبات مالي�ة: ك�سمان املتلفات، واأرو�ض اجلنايات، و�سقوط النفقة على النا�زش.
3-عقوبات معنوية: كالت�س�هري يف �س�هادة الزور والتعزيز بالكالم .
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والأن املجتمعات االإ�سالمية خ�سعت لال�ستعمار الغربي فرتة من الزمن، وهي االآن 
فقد ُوجدت عقوبات جديدة فر�صتها  متنوعة،  ملتغريات متعددة و�صغوطات  تتعر�ض 
القوانني احلديثة يف جماالت حياتنا املختلفة، ويف هذا البحث �ساأتناول نوعاً من تلك 
اأنواع  من  نوع  املال، وهو  باأخذ  التعزير  االإ�سالمية، وهو  النظر  العقوبات من وجهة 
التعزير، وقد انت�رش هذا النوع يف ع�رشنا يف كثري من جهات املجتمع الر�سمية منها 
وغري الر�صمية، مثل الغرامات التي تفر�صها ال�رصطة على املخالفات املرورية، والغرامات 
التزوير  اأو  الوثائق  ت�سجيل  يف  التاأخر  عند  املدنية  واالأحوال  اجلوازات  تفر�سها  التي 
فيها، والغرامات التي تفر�صها البلديات عند خمالفات البناء وتراخي�صه، وتراخي�ض 
اأماكن البيع الثابتة واملتنقلة، والغرامات التي تفر�صها بع�ض املكتبات العامة اأو  اإن�صاء 

اخلا�صة حني تاأخري الكتب املعارة .
على  للتعرف  لها،  والدرا�صة  البحث  جتدد  ي�صتدعي  العقوبة  هذه  تطبيق  وانت�صار 
مزيد من االأدلة املانعة اأو املبيحة، واأ�سباب املنع واالإباحة، لو�سع ال�سوابط والقيود يف 

تطبيقها يف اجلهات املختلفة، والتي متنع من وقوع املحظورات ب�صببها .
املتبع  بناء على ما هو  الوثائقي،  الو�سفي  املنهج  الذي �سلكته: هو  البحث  ومنهج 
يف الفقه املقارن من عر�ض اأقوال العلماء واأدلتهم ومناق�صتها واختيار الراجح بح�صب 

اعتباراته .
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املطلب الأول 
حقيقة التعزير وم�سروعيته

التعزير لغة: 

 من العزر وهو املن�ع والرد، يقال: عزرت الرجل عزراً اأي منعته من ال�سيء، �سمي 
التعزير بذلك ملنعه اجلاين عن املعاودة وردعه عن املع�سية، وُيطلق على التاأديب، و�سمي 
اأ�سد ال�رشب مبا يرد عن اجلناية، والتعزير  به ؛ الأنه مينع من معاودة القبيح، والتعزير 
ت�سديد على اجلاين ومنع له عن العود، يقال: عزرت البعري: اإذا �سددت خيا�سيمه بخيط، 
كما ُيطلق على الن�رصة والتفخيم والتعظيم، ومنه قوله تعالى: ڇ ې ې ڇ الفتح: 

9 لأن َمن ن�رصته فقد رددت عنه اأعداءه ومنعتهم من اأذاه، وقال تعالى: ڇ ڑ 

ڑ ک ک ک ڇ املائدة: 12 اأي عظمتموهم، فهو من اأ�سماء االأ�سداد)1).

�سـرعًا: 

اأو التاأديب  اأو التاأديب دون احلد)3)،   ،(2( العقوبة امل�رصوعة على جناية ل حد فيها   
على ذنب ل حد فيه ول كفارة )4) .

والتاأديب لغة: 

 من قولهم اأّدبته تاأديباً اإذا عاقبته على اإ�صاءته، لأنه �صبب يدعو اإلى حقيقة الأدب، 
حممودة  ريا�صة  كل  على  ويقع  الأخ��الق،  وحما�صن  النف�ض  ريا�صة  تعليم  والأدب: 
يتخرج بها الإن�صان يف ف�صيلة من الف�صائل، اأو هو ملكة تع�صم من قامت به عما ي�صينه، 

)1) انظر: امل�سباح املنري �ص 407 عزر، تاج العرو�ص ف�سل العني / باب الراء 3 / 394، 395 عزر، طلبة الطلبة 
يف ال�سطالحات الفقهية �ص 133، اأني�ص الفقهاء �ص 174، التعريفات �ص 62، حا�سية ابن عابدين 4 / 59. 

)2) املغني 10 / 342. 
)3) انظر: الرو�ص املربع �ص 393، التعريفات �ص 62. 

)4) مغني املحتاج 4 / 191، انظر: الأحكام ال�سلطانية املاوردي �ص 236. 
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والتاأديب �صيغة مبالغة وتكثري منه )5) . 
اأدلة م�سروعية التعزير: 

ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ڇ  تعالى:  -قال 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڇ الن�ساء: 34 اأمر ب�رشب الزوجات تاأديباً وتهذيباً )6) .
-قال �صلى اهلل عليه و�صلم: “مروا اأولدكم بال�صالة ل�صبع وا�رصبوهم عليها لع�رص”)7).
ومن املعنى: اأي الزجر عن االأفعال ال�سيئة كي ال ت�سري ملكات فيفح�ض وي�ستدرج 

اإلى ما هو اأقبح واأفح�ض )8).
�شـرط وجوب التعزير: 

 العقل )9)، ويعزر كل عاقل ارتكب جناية لي�ض لها حد مقدر �سواء كان حراً اأو عبداً ذكراً 
اأو اأنثى، م�سلماً اأو كافراً، بالغاً اأو �سبياً، لكن ال�سبي يعزر تاأديباً وغريه يعزر عقوبًة )10) .

�سـبب وجــوب التعزيـر : 

 قال بع�صهم: كل مع�صية لي�ض فيها حد )11) وهي ت�صمل )12): 
1. اجلناية على حق اهلل تعالى: كرتك ال�سالة وال�سوم ونحو ذلك .
2. اجلناية على حق العبد: باأن اآذى م�صلماً بغري حق بفعل اأو قول .

وقال القرايف: اإن التعزير تاأديب يتبع املفا�سد وقد ال ي�سحبها الع�سيان يف كثري من 

)5) انظر: امل�سباح املنري �ص 9 اأدب، تاج العرو�ص ف�سل الهمزة / باب الباء 1 / 144 اأدب. 
)6) فتح القدير 5 / 345 انظر: مغني املحتاج 4 / 191. 

)7) اأخرجه اأبو داود: كتاب ال�سالة / باب متى يوؤمر الغالم بال�سالة �ص 91 495. 
)8) فتح القدير 5 / 345. 

)9) املغني 10 / 342. 
)10) بدائع ال�سنائع 7 / 63، 64، قال النووي: من الأ�سحاب من يخ�ص لفظ التعزير ب�سرب الإمام اأو نائبه 
للتاأديب يف غري حد، وي�سمي �سرب الزوج زوجته واملعلم ال�سبي والأب ولده تاأديبًا ل تعزيرًا، ومنهم َمن 

ُيطلق التعزير على النوعني وهو الأ�سهر، رو�سة الطالبني 10 / 175، انظر: فتح العزيز 11 / 292. 
)11) تب�سرة احلكام 2 / 294 .

)12) انظر: املغني 10 / 342، التاج والإكليل 6 / 319، اخلر�سي 8 / 110، مغني املحتاج 4 / 191. 
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ال�صور، كتاأديب ال�صبيان )13)، لذا قال قيلوبي: هذا ال�سابط للغالب فقد ي�رشع التعزير 
ول مع�صية كتاأديب طفل وكافر وكمن يكت�صب باآلة لهو ل مع�صية فيها )14) .

اأنواع عقوبات التعزير: 

تتنوع عقوبات التعزير بح�سب �سبب وجوبه اإلى )15): 
-تعزير على املعا�سي .

-تعزير للم�سلحة العامة .
-تعزير على املخالفات .

وتتنوع عقوبات التعزير بح�سب �سكل العقوبة اإلى: 
-عقوبات بدنية كاجللد وال�رصب .

-وعقوبات معنوية كاحلب�ض والت�صهري والنفي .
-وعقوبات مالية .

والعقـوبة املاليـة التعزيرية )16):

قد تكون باأحد الأمور التالية: 
1-بالإتالف كاإتالف حمل املنكرات واإتالف الأ�صنام واآلت املالهي وتك�صريها ، 

ومثل تخريق اأوعية اخلمور وتك�صريها، واإتالف املغ�صو�صات من ال�صناعات .
2-التغي�ري: مثل تفكيك اآلت املالهي ،وقطع ال�صتور التي فيها ال�صور وك�رص العملة 

التي فيها ب���اأ�ض .
الدية يف بع�ض الأحوال ،وتغرمي من �رصق من  التغرمي: كت�صعيف  اأو  3-التمليك 

الثمر املعلق .
)13) الفروق 4 / 180. 

)14) حا�سيتا قليوبي وعمرية 4 / 205. 
)15) انظر: الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي 1 / 128. 

)16) انظر: الطرق احلكمية �ص 270، 271، الفقه الإ�سالمي واأدلته 7 / 5597، 5598. 
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والعقـوبات املالية عن طريق التغرمي )17): 

تكون باأحد الأ�صكال التالية: 
1-تغرمي م�سبوط: وهو ما قابل ال�سيء املتلف اإما حلق اهلل تعالى كاإتالف ال�سيد يف 
الإحرام، اأو حلق اآدمي كاإتالف ماله، وعقوبة القاتل ملورثه اأو للمو�صي بحرمانه من اإرثه 

وو�سيته، وعقوبة الزوجة النا�زشة ب�سقوط نفقتها وك�سوتها )18).
بح�سب  االأئمة  الجتهاد  املت�روك  وهو  املقدر،  غري  وهو  م�سبوط:  غري  2-تغرمي 

امل�سالح، وهو الذي وقع فيه اخلالف بني الفقهاء )19) .
املق�سود بالتعزير باأخذ املال: 

-هو اأخذ �صيء من مال املعاقب لبيت املال، اأو اجلهة التي تفر�ض تلك العقوبة . 
-وقال بع�ض العلماء منهم اخلوارزمي من احلنفية: يكون باإم�صاك �صيء من م�ال اجلاين عند 
احلاكم مدة لين�زجر عما اقرتفه ثم يعيده اإليه احلاكم، ال اأن ياأخذه لنف�سه اأو لبيت املال حتى ال 
يكون طريقاً للظلمة للظلم اإذ ل يجوز لأحد من امل�صلمني اأخذ مال اأحد بغري �صبب �رصعي، وهذا 
كما هو معروف يف خيول البغاة و�صالحهم )20). والتعزير بهذا االعتبار يكون عقوبة تهديدية )21).

-وقال بع�صهم: اإن اأي���ض احلاكم من توبة اجلاين ي�رصف ما اأم�ص�������كه من ماله اإلى 
ما يراه من امل�صلح�ة )22).

)17) انظر: اإعالم املوقعني 3 / 342. 
)18) وذلك لأنها اأ�سقطت ما عليها من متكني نف�سها لزوجها، فعوقبت باإ�سقاط ما يقابله. 

)19) وهو مو�سوع البحث. 
)20) الفتاوى البزازية 6 / 427، انظر: تنوير الأب�سار ومعه حا�سية ابن عابدين 4 / 61. 

)21) انظر: الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي 1 / 706. 
)22) حا�سية ابن عابدين 4 / 61. 
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املطلب الثاين
حكم التعزير باأخذ املال 

اأقوال العلمـاء يف التعزير باأخذ املال: 

اختلف العلماء يف حكم هذه امل�صاألة على قولني: 
يف  واحلنابلة   ،(25( اجلديد  يف  وال�صافعية   (24( واملالكية   (23( احلنفية  الأول:  القول 

املذهب)26)  قالوا: ال يجوز التعزير باأخذ امل�ال .
القول الثاين: قال بع�ض احلنفية وهي رواية عن اأبي يو�صف )27) ،كما ذكر القرايف 
وابن فرحون وال�صاطبي عن املالكية يف موا�صع )28): اإنه يجوز التعزير باأخذ املال، وهو 
قول ال�صافعي يف القدمي )29)، واحلنابلة يف رواية اأخرى ورجحها ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم )30) قال ابن تيمية: والتعزير باملال �سائغ اإتالفاً واأخذاً وهو جاٍر على اأ�سل اأحمد )31). 
�سئل  ذلك  فمن  تف�سيل،  ولهم  فيه،  املالكية  به  قال  باملال  والتعزير  فرحون:  ابن  قال 
مالك عن اللنب املغ�سو�ض اأيهراق ؟ قال: ال، ولكن اأرى اأن ُيت�سدق به اإذا كان هو الذي 
غ�سه، وقال يف الزعفران وامل�سك املغ�سو�ض مثل ذلك، و�سواء كان ذلك قلياًل اأو كثرياً، 
وقال اأي�صاً: ومن وطئ اأمة له من حمارمه ممن ل يعتق عليه بامللك فاإنه يعاقب وتُباع عليه، 

)23) فتح القدير 5 / 345، تنوير الأب�سار ومعه حا�سية ابن عابدين 4 / 61. 
)24) حا�سية الد�سوقي 4 / 355. 

)25) حا�سية اأبي ال�سياء على نهاية املحتاج 8 / 22. 
)26) املغني 10 / 343، املبدع 9 / 113، الإن�ساف 10 / 250، الرو�ص املربع �ص 394. 

)27) فتح القدير ومعه العناية 5 / 344، 345، اأني�ص الفقهاء �ص 175، الفتاوى البزازية 6 / 427. 
قيم اجلوزية عن  ابن  وكذا ذكره   ،360  /  2 العت�سام   ،298 /  2 تب�سرة احلكام   ،54 /  10 الذخرية   (28(

املالكية، واأورد كثريًا من امل�سائل التي تدل على ذلك، انظر: الطرق احلكمية �ص 268، 269. 
)29) هذا بناء على قول ال�سافعي يف القدمي بت�سمني �سيد املدينة، انظر: احلاوي 5 / 433، نيل الأوطـــار 4 / 180.
)30) انظر: اإعالم املوقعني 3 / 342، الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية �ص 266، هذا وقد قال الإمام اأحمد 

بعقوبة كامت الزكاة باأخذ �سطر ماله يف رواية، انظر: املبدع 2 / 401. 
)31) الختيارات العلمية يف اآخر كتاب الفتاوى الكربى 4 / 601. 
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واإخراجها من ملكه كرهاً من العقوبة باملال )32)، وقال ال�سيخ العدوي: وباملال كاأخذ اأجرة 
العون من املطلوب الظامل، وباالإخراج عن امللك كتعزير الفا�سق ببيع داره )33) .

اأدل�ة القائلي�ن بع�دم اجل�واز: 
اأواًل: مـن الكتــاب:

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ڇ  تعالى:  1-قوله 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڍ ڇ الن�ساء: 29.

 وجه الدللة:
ماله  بر�صا منه، وب�صبب م�رصوع، واأخذ  اإل  الإن�صان  اأخذ مال  تعالى حرم  اإن اهلل   

تعزيراً ال يكون كذلك فال يكون جائزاً .
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ڇ  1-قوله تعالى: 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ڇ البقرة: 188 .
 وجه الدللة: 

املنازعة،  اإلى  يف�صي  وجه  على  النا�ض  اأم��وال  اأكل  عن  النهي  يف  �رصيحة  الآي��ة   
والتعزير باأخذ املال كذلك، فال يكون جائزاً .

2-قوله تعالى: ڇ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڇ الن�ساء: 4.
وجه الدللة: 

مفهوم االآية اأنه ال يجوز اأخذ �سيء من مال الغري اإذا مل تطب نف�سه بذلك والتعزير 
باأخذ املال ل يكون عن طيب نف�ض فال يجوز .

ثانيًا: مـن ال�ســنة: 

1-قوله �صلى اهلل عليه و�صلم يف خطبة الوداع: »واإمنا دماوؤكم واأموالكم واأعرا�صكم 

)32) تب�سرة احلكام 2 / 298، 299، انظر: املنتقى 6 / 65. 
)33) حا�سية العدوي على اخلر�سي 8 / 110. 
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حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف �صهركم هذا«)34).
 وجه الدللة: احلديث ن�ض يف حترمي اأموال النا�ض بغري حق ور�سا، ويف التعزير 

باأخذ املال عدم مراعاة حرمة اأموال الغري .
2-قوله �صلى اهلل عليه و�صلم: »ل يحل مال امرئ م�صلم اإل بطيب نف�ض منه«)35).

 وجه الدللة: التعزير باأخذ املال اأخذاً ملال الغري من غري طيب نف�سه فيح�رم .
ثالثًا: مـن املعقـول: 

1-ال يجوز اأخذ مال م�سلم بغري �سبب �رشعي، اأي ك�رشاء اأو هبة )36).
بالباطل  النا�ض  اأموال  اأخذ  على  الظلمة  لت�سليط  �سبب  املال  باأخذ  التعزير  2-اإن 

واأكلها فيحرم )37) .
3-اإن الواجب اأدٌب، والتاأديب ل يكون بالإتالف .

4-اإن التعزير باأخذ املال يوؤدي اإلى متييز االأغنياء على الفقراء، الأن الغني ي�ستطيع 
اأن يدفع دائماً، اأما الفقري فال ي�صتطيع ذلك، ومن ثم ل ميكن عقابه )38) .

مناق�ص�ة اأدل�ة القائلني بعدم اجل�واز: 
1-يجوز اأخذ اأموال امل�صلم جرباً يف كثري من اأحكام الإ�صالم، اإما لكونها حقوقاً 

لالآخرين اأو عقوبة لل�صخ�ض نف�صه من ذلك: 
-اأخذ املال يف ال�سفعة من امل�سرتي وال�رشيك جرباً حلق ال�سفيع .

3 / 723 1739، وم�سلم: كتاب الق�سامة / باب  اأيام منى  )34) اأخرجه البخاري: كتاب احلج / باب اخلطبة 
تغليظ حترمي الدماء والأعرا�ص والأموال 11 / 169 واللفظ له. 

)35) اأخرجه البيهقي عن اأبي حرة الرقا�سي: كتاب الغ�سب / باب َمن غ�سب لوحًا فاأدخله يف �سفينة اأو بنى 
عليه جدارًا 5 / 100 واللفظ له، والإمام اأحمد يف م�سنده: حديث عم اأبي حرة الرقا�سي عن عمه ر�سي 
اهلل عنهما 5 / 72، قال الهيثمي: رواه اأبو يعلى، واأبو حرة وّثقه اأبو داود و�سّعفه ابن معني، جممع الزوائد 

4 / 175، وقال الألباين: �سحيح، اإرواء الغليل 5 / 279 1459. 
)36) حا�سية الد�سوقي 4 / 355. 

)37) املغني 10 / 343. 
)38) انظر: الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي 1 / 706. 
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-اإذا كان املدين قادراً على الوفاء وماطل فيه فاإن للقا�صي اأن يق�صي دينه من ماله 
جرباً عنه.

فاإن  ديونهم  ال�ستيفاء  الديون  اأحاطته  الذي  املدين  مال  انتزاع  الغرماء  -طلب 
للقا�صي حق بيع اأمواله وق�صمتها على الغرماء بن�صبة ح�ص�صهم .

-للدولة حق انت�زاع امللكيات اخلا�سة للم�سلحة العامة واإن كان بغري ر�سا اأ�سحابها.

2-الآي�ات والأحاديث التي ا�صتدللتم بها عامة، وهي خم�ص�صة مبا �صياأتي من الأدلة.
اأدل�ة القائلني باجل���واز: 

 ا�ستدل القائلون بجواز التعزير باأخذ املال مبجموعة من االأدلة تدور حول العقوبة باملال 
�صواء كان ذلك تغرمياً واأخذاً للمال، اأو اإتالفاً له، لأنه اإذا جاز اإتالف املال عقوبة وفيه اإ�صاعة 
للمال، وقد نهى عنه �صلى اهلل عليه و�صلم فعن املغرية بن �صعبة قال: �صمعت النبي �صلى اهلل 
عليه و�صلم يقول: اإن اهلل كره لكم ثالثاً: قيل وقال، واإ�صاعة املال، وكرثة ال�صوؤال«)39)، فمن 

باب اأولى جواز اأخذ املال عقوبة وفيه حفظ للمال، وا�صتفادة بيت املال به .
اأواًل: مـن الكتاب: 

 5 احل�سر:  ڇ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڇ  تعالى:  1-قال 
وقطع نخيل اليهود اإغاظة لهم)40) .

2-قال تعالى: ڇ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 
ی ڇ طه: 97 فتحريق مو�صى عليه ال�صالم العجل واإلقاء برادته يف اليم هو عقوبة مالية )41) . 

ثانيًا: من ال�ســنة: 

اأبيه عن جده قال: �سمعت ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه  1-عن بهز بن حكيم عن 
)39) اأخرجه البخاري: كتاب الزكاة / باب قول اهلل تعالى ل ي�ساألون النا�ص اإحلافًا 3 / 428 1477، وم�سلم: 

كتاب الأق�سية / باب النهي عن كرثة امل�سائل من غري حاجة 11 / 12، 13. 
)40) انظر: الطرق احلكمية �ص 267. 
)41) انظر: الطرق احلكمية �ص 267. 
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و�صلم - يقول: يف كل �صائمة اإبل: يف اأربعني بنت لبون ل ُيفرق اإبٌل عن ح�صابها، من 
اأعطاها موؤجتراً فله اأجرها، ومن منعها فاإنَّا اآخذوها، و�صطر)42) ماله، عزمة )43) من عزمات 

ربنا عز وجل لي�ض الآل حممد منها �سيء )44) ويف رواية: »و�صطر اإبله«)45).
 وجه الدللة: 

 حدد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف هذا احلديث عقوبة مانع الزكاة اأخذ الزكاة 
منه وجزءاً من ماله، وهذا تعزير باأخذ املال فيجوز )46) وقوله عزمة دليل على اأن اأخذ 

ذلك واجب مفرو�ض من الأحكام )47).
2-عن عبداهلل بن عمرو عن النبي �صلى اهلل عليه و�صلم �صئل عن الثمر املعلق فقال: 
)48) فال �صيء عليه، ومن خرج ب�صيء  »من اأ�ساب بفيه من ذي حاجة غري متخذ ُخبنًة 
)42) ال�سطر: ن�سف ال�سيء وجزوؤه، وهو اأي�سًا: الق�سد واجلهة والناحية، انظر: امل�سباح املنري �ص 313 �سطر، 

تاج العرو�ص ف�سل ال�سني / باب الراء 3 / 298 �سطر. 
)43) العزمة: من قولهم عزم عزمية وعزمة اأي اجتهد وجد يف اأمره، ومنه قوله تعالى فن�سي ومل جند له عزما 
طه 115، والعزم اأي�سًا: ما عقد عليه قلبك من اأمر اأنك فاعله، انظر: امل�سباح املنري �ص 408 عزم، تاج 
العرو�ص ف�سل العني / باب امليم 8 / 396 عزم، واملق�سود اأُخذ ذلك بجد منه لأنه واجب مفرو�ص، انظر: 

�سبل ال�سالم 2 / 258. 
)44) اأخرجه اأبو داود: كتاب الزكاة / باب يف زكاة ال�سائمة �ص 257 1575 واللفظ له، والإمام اأحمد: حديث 
معاوية بن حيده عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وهو جد بهز بن حكيم 5 / 4، والدارمي: كتاب الزكاة / 
باب لي�ص يف عوامل الإبل �سدقة، بلفظ فاإنا اآخذوها اأو �سطر ماله 1 / 396، والطرباين يف املعجم الكبري: 
باب بهز بن حكيم عن اأبيه عن جده 19 / 411 985، واحلاكم: 1 / 398، وقال: �سحيح الإ�سناد،  قال 

الألباين: هو ح�سن للخالف املعروف يف بهز بن حكيم، اإرواء الغليل 3 / 264. 
لأهلها وحلمولتهم �ص  ِر�ساًل  كانت  اإذا  الإبل  الزكاة عن  �سقوط  باب   / الزكاة  كتاب  الن�سائي:  اأخرجها   (45(
الإبل والغنم  اإمنا جتب يف  اأن ال�سدقة  الدليل على  الزكاة / باب ذكر  381 2449، وابن خزمية: كتاب 
 ،105 / 4 ورد فيمن كتمه  باب ما  الزكاة /  والبيهقي: كتاب  �سوائهما دون غريهما 4 / 18 2266،  يف 
والطرباين يف املعجم الكبري: باب بهز بن حكيم عن اأبيه عن جده 19 / 410، 411 984، 986، والطحاوي 

يف �سرح معاين الآثار 2 / 9 .
)46) انظر: �سبل ال�سالم 2 / 258. 

)47) انظر: نيل الأوطار 4 / 182. 
)48) اخُلبنة: ما حتمله حتت اإبطك اأو يف ح�سنك، يقال: خبنت ال�سيء خبنًا اإذا اأخفيته، انظر: امل�سباح املنري 

�ص 163 خنب، تاج العرو�ص ف�سل اخلاء / باب النون 9 / 189 خنب. 
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منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، 
ومن �رصق منه �صيئاً بعد اأن يوؤويه اجلرين )49) فبلغ ثمن املجن )50) فعليه القطع، ومن 

�ص��رق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة .«)51) .
 وجه الدللة: 

 فر�ض الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم على من فعل �صيئاً من ذلك الغرامة والعقوبة، 
وهو تعزير باأخذ املال فيجوز.

1-عن عامر بن �صعد اأن �صعداً ركب اإلى ق�رصه بالعقيق فوجد عبداً يقطع �صجراً اأو 
يخبطه، ف�صلبه، فلما رجع �صعد جاءه اأهل العبد فكلموه اأن يرد على غالمهم اأو عليهم 
ما اأخذ من غالمهم، فقال: معاذ اهلل اأن اأرد �صيئاً نفلنيه ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، 
واأبى اأن يرد عليهم«)52) ويف رواية قال: �صمعت النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يقول: من 

وجد اأحداً ي�صيد فيه فلي�صلبه ثيابه »)53) .
وجه الدللة: 

اأخذ ال�صلب اإمنا هو عقوبة لرتكابه حمرماً بانتهاكه حرمة ال�صيد يف احلرم.

)49) اجلرين: من قولهم جرن احلب جرنًا اإذا طحنه �سديدًا، وهو: البيدر الذي ُيدا�ص فيه الطعام وهو اأي�سًا: املو�سع الذي 
يجفف فيه الثمار. انظر: امل�سباح املنري �ص 97 اجلرين، تاج العرو�ص ف�سل اجليم / باب النون 9/ 161 جرن. 

)50) املجن: الرت�ص، انظر: تاج العرو�ص ف�سل امليم / باب النون 9/ 341 جمن. 
)51) اأخرجه اأبو داود: كتاب احلدود / باب ما ل قطع فيه �ص 690 4390 واللفظ له، والن�سائي كتاب قطع ال�سارق 
/ باب الثمر ُي�سرق بعد اأن يوؤويه اجلرين �ص 753 4958، وابن ماجة: كتاب احلدود / باب َمن �سرق من 
احلرز �ص 389 2596، والطحاوي يف �سرح معاين الآثار 3 / 146، والبيهقي: كتاب ال�سرقة / باب ما جاء يف 
ت�سعيف الغرامة 8 / 278، وعبد الرزاق: كتاب اللقطة 10 / 128 18597، والدارقطني من حديث طويل: 
ومثله   ،114 236 / 4 والأحكام  الأق�سية  كتاب  3 / 194، 195 333، ويف  والديات وغريها  كتاب احلدود 
احلاكم: كتاب احلدود / باب حكم حري�سة اجلبل 4 / 381، قال الألباين: ح�سن، اإرواء الغليل 8 / 69 2413. 

)52) اأخرجه م�سلم: كتاب احلج / باب ف�سل املدينة ودعاء النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فيها بالربكة 9 / 138. 
)53) اأخرجها اأبو داود: كتاب املنا�سك / باب يف حترمي املدينة �ص 325 2037، وال�سلب: بالتحريك هو ال�سيء 
الذي ي�سلبه الإن�سان من الغنائم وي�ستويل عليه، وكل �سيء على الإن�سان من اللبا�ص وال�سالح اأو غريه فهو 

�سلب، انظر: تاج العرو�ص: ف�سل ال�سني / باب الباء 1 / 301 �سلب، فتح الباري 2 / 125. 
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تريد  اأين  له:  فقلت  راية،  ومعه  لقيت عمي  قال:  اأبيه  الرباء عن  بن  اليزيد  1-عن 
اأن  فاأمرين  اأبيه،  امراأة  اإلى رجل نكح  بعثني ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم  فقال:  ؟ 

اأ�رصب عنقه واآخذ ماله«)54) .
اأخذ ال�صلب فقال  اأغلظ الكالم عوف بن مالك على خالد بن الوليد ملا  2-حينما 
اأمرائي ؟ لكم  تاركون يل  اأنتم  ترد عليه، هل  يا خالد ل  النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: 

�صفوة اأمرهم، وعليهم كدره )55) .
 وجه الدللة: 

نائبه  اإ�صاءته على  ال�صلب عقوبة لالآخر على  بعدم رد  اأمره �صلى اهلل عليه و�صلم   
�صلى اهلل عليه و�صلم مع غال�صته و�صدته يف كالم�ه )56) .

1-عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه قال: قال �صلى اهلل عليه و�صلم: »�صالة الإبل املكتومة 
غرامتها ومثلها معها«)57).

 وجه الدللة: 
 تغرميه �صلى اهلل عليه و�صلم كامت ال�صالة مبا ذكر اإمنا كان عقوبة على فعله حيث كان 

الواجب عليه تركها .
1-عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه: “اأن ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم - فقد نا�صاً 

)54) اأخرجه اأبو داود: كتاب احلدود / باب يف الرجل يزين بحرميه �ص 701 4457 واللفظ له، والبيهقي: كتاب 
املرتد / باب مال املرتد اإذا مات اأو قتل على الردة 8 / 208، وابن ماجة: كتاب احلدود / باب َمن تزوج 
اأبيه  امــراأة  امل�ستدرك: كتاب احلدود / باب من نكح  391 2608، واحلاكم يف  اأبيه من بعده �ص  امــراأة 
ي�سرب عنقه 4 / 357، والدارمي: كتاب النكاح / باب الرجل يتزوج امراأة اأبيه 2 / 153، والرتمذي: كتاب 
احلدود / باب فيمن يقول لآخر: يا خمنث �ص 451 1466 لكنه مل يذكر اأخذ املال، قال الألباين: �سحيح، 

اإرواء الغليل 8 / 18 2351. 
)55) اأخرجه م�سلم: كتاب اجلهاد وال�سري / باب ا�ستحقاق القاتل �سلب القتيل 12 / 64، واأبو داود: كتاب اجلهاد 

/ باب يف الإمام مينع القائل ال�سلب اإن راأى، والفر�ص وال�سالح من ال�سلب �ص 135 2719 واللفظ له. 
)56) الطرق احلكمية �ص 267. 

)57) اأخرجه عبد الرزاق: كتاب اللقطة 10 / 129 18599، والطحاوي يف �سرح معاين الآثار 3 / 146. 
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يف بع�ض ال�صلوات فقال: لقد هممت اأن 
قوا  فاآمر بهم فيحرِّ اإلى رجال يتخلفون عنها  اأخالف  بالنا�ض، ثم  اآمر رجاًل ي�صلي   

عليهم بُحَزم 
عليهم  فاأحرق  اإلى رجال  اأخالف  »ثم  البخاري:  رواية  بيوتهم”)58)، ويف   احلطب 

بيوتهم«)59) .
 وجه الدللة: 

 حتريق البيوت بالنار عقوبة مالية، وقد هّم الر�صول فعله، وهو ل يهم اإل مبا يجوز 
له فعله لو فعله )60).

1-عن عمر بن اخلطاب قال: قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم: »اإذا وجدمت الرجل 
قد غل )61) فاحرقوا متاعه وا�رصب��وه«)62).

 وجه الدللة: اإحراق املت�اع اإمنا هو عق�وبة وتع�زير له على غل�ه .
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم علّي  راأى  قال  بن عمرو ر�صي اهلل عنه  1-عن عبداهلل 

ثوبني مع�صفرين، فقال: اأاأمك اأمرتك بهذا ؟ قلت: اأغ�صلهما ؟ قال: بل اأحرقهما« )63).
2-عن �صلمة بن الأكوع ر�صي اهلل عنه قال: فاأتينا خيرب فحا�رصناهم، حتى اأ�صابتنا 
)58) اأخرجه م�سلم: كتاب امل�سـاجد وموا�سع ال�سالة / باب ف�سل �سالة اجلماعة والت�سديد يف التخلف عنها 5 

/ 153، واللفظ له، واأبو داود: كتاب ال�سالة / باب يف الت�سديد يف ترك اجلماعة �ص 101 548. 
)59) كتاب الأذان / باب وجوب �سالة اجلماعة 2 / 164 644. 

)60) انظر: �سرح �سحيح م�سلم 5 / 153، فتح الباري 2 / 170. 
)61) غّل: اأي خان يف املغنم، قال ابن الأثري: الغلول: اخليانة يف املغنم وال�سرقة، وكل َمن خان يف �سيء خفية 
فقد غل، و�سميت غلوًل لأن الأيدي فيها ُتغل اأي ُيجعل فيها الُغل، انظر: امل�سباح املنري �ص 452 غّل، تاج 

العرو�ص ف�سل الغني / باب الالم 8 / 48 غّل. 
)62) اأخرجه اأبو داود: كتاب اجلهاد / باب يف عقوبة الغال �ص 433 2713، واحلاكم: كتاب اجلهاد / باب يف 
الت�سديد يف باب الغلول 2 / 128 واللفظ لهما، وقال احلاكم: هذا حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه، 
واأخرجه الرتمذي: كتاب احلدود / باب ما جاء يف الغال ما ُي�سنع به �ص 451 1465 وقال: هذا حديث 

غريب، و ابن اأبي �سيبة: كتاب اجلهاد / باب الرجل يوجد عنده الغلول 6 / 526 33542. 
)63) اأخرجه م�سلم: كتاب اللبا�ص والزينة / باب النهي عن لب�ص الرجل الثوب املع�سفر 14 / 55. 



93 العدد | 61 | حمرم  1435هـ    

خمم�سة �سديدة، ثم اإن اهلل تعالى فتحها عليهم، فلما اأم�سى النا�ض م�ساء اليوم الذي 
النريان  هذه  ما  و�صلم:  عليه  اهلل  �صلى  النبي  فقال  كثرية،  نرياناً  اأوقدوا  عليهم  ُفتحت 
حمر  حلم  قالوا:  ؟  حلم  اأي  على  قال:  حلم،  على  قالوا:  ؟  توقدون  �سيء  اأي  على  ؟ 
الإن�صية، قال النبي �صلى اهلل عليه و�صلم: اأهريقوها واك�رصوها، فقال رجل: اأو نهريقها 
ونغ�صلها، قال: اأو ذاك”)64)، فاأمره �صلى اهلل عليه و�صلم بك�رص القدور التي طبخ فيها 
حلم احلمر الأهلية، وا�ص���تئذانهم يف غ�صلها واإذنه �صلى اهلل عليه و�صلم لهم يدل على 

جواز الأمرين، لأن العقوبة بالك�ص���������ر مل تكن واجبة )65).
3-عن ابن عمر ر�صي اهلل عنه قال: حّرق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم نخل بني 
الن�سري وقطع، وهي البويرة، فن�زلت ما قطعتم من لينة اأو تركتموها قائمة على اأ�سولها 

فباإذن اهلل )66) . 
اآتيه مبدية - وهي  4-عن ابن عمر قال: اأمرين ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأن 
اأعطانيها، وقال: اغد علي بها، ففعلت،  ال�صفرة - فاأتيته بها، فاأر�صل بها فاأرهفت، ثم 
فخرج باأ�صحابه اإلى اأ�صواق املدينة وفيها زقاق خمر قد جلبت من ال�صام، فاأخذ املدية 
مني، ف�سق ما كان من تلك الزقاق بح�رشته، ثم اأعطانيها، واأمر اأ�سحابه الذين كانوا 
اأجد فيها زق  اآتي الأ�صواق كلها، فال  اأن  اأن مي�صوا معي واأن يعاونوين، واأمرين  معه 
اأ�صواقها زقاً اإل �صققته”)67) ويف رواية«ثم دعا  اأترك يف  خمر اإل �صققته، ففعلت، فلم 
)64) اأخرجه البخاري من حديث طويل: كتاب املغازي / باب غزوة خيرب 7 / 578، 579 4196، وم�سلم: كتاب 

ال�سيد والذبائح / باب حترمي اأكل حلم احلمر الإن�سية 13/ 93، 94. 
)65) انظر: التب�سرة 2 / 298. 

)66) اأخرجه البخاري: كتاب املغازي / باب حديث بني الن�سري 7 / 412 4031، وم�سلم: كتاب اجلهاد وال�سري / 
باب جواز قطع اأ�سجار الكفار وحتريقها 12/ 50، والآية من �سورة احل�سر 59، والبويرة: هي مكان معروف 
بني املدينة وبني تيماء، وهي من جهة قباء اإلى جهة الغرب، ويقال لها البويلة بالالم، فتح الباري / 416. 
)67) اأخرجه الإمام اأحمد: م�سند عبد اهلل بن عمر اخلطاب 2 / 132، 133، ومن طريق اآخر اأخرجه الإمام اأحمد: 
2 / 71، قال الألباين يف رواية الطريق الأول: وهذا اإ�سناد �سعيف، رجاله ثقات رجال ال�سيخني غري اأبي بكر 
بن اأبي مرمي ....، لكن احلديث �سحيح، فاإن له طريقني اآخرين عن ابن عمر، اإرواء الغليل 5 / 365 1529. 
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ب�صكني، فقال: ا�صحذوها، ففعلوا، ثم اأخذها ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يخرق 
بها الزقاق، فقال النا�ض: اإن يف هذه الزقاق منفعة، فقال: اأجل، ولكني اإمنا اأفعل ذلك 
غ�سباً هلل عزَّ وجلَّ ملا فيها من �سخطه«)68) قال الطحاوي: فعوقبوا بتخلفهم عن ذلك ب�سق 

زقاقهم واإتالفها عليهم ومنعهم من النتفاع بها)69).
اإال واحدة،  لنا خادم  اإخوة ما  5-عن �سويد بن مقرن املزين قال: لقد راأيتنا �سبعة 

فلطمها اأحدنا، فاأمرنا النبي �صلى اهلل عليه و�صلم اأن نعتقها)70).
تخلي  اأن  ناقتها  لعنت  التي  امل��راأة  اأمر  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  6-اإن 
�صبيلها)71) ، فعن عمران بن ح�صني قال: بينما ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يف 
بع�ض اأ�صفاره وامراأة من الأن�صار على ناقة، ف�صجرت فلعنتها، ف�صمع ذلك ر�صول 
اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فاإنها ملعونة )72) قال النووي: 
اإمنا قال هذا زجراً لها ولغريها، وكان قد �صبق نهيها ونهي غريها عن اللعن، فعوقبت 

باإر�صال الناقة )73) .
ثانياً: م�ن الآث��ار: 

1-عن عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه اأنه ق�صى فيمن قتل يف ال�صهر احلرام اأو يف 
احلرم اأو هو حمرم بالدية وثلث الدية«)74).

)68) اأخرجه الطحاوي: م�سكل الآثار: باب بيان م�سكل ما روي يف تخليل اخلمر والنهي عن ذلك بعد حترميها 
4 / 306، والبيهقي: كتاب الأ�سربة واحلد فيها / باب ما جاء يف حترمي اخلمر 8 / 287، واحلاكم: كتاب 
الأ�سربة / باب اإن اهلل لعن اخلمر و�ساربها 4 / 145 وقال: هذا حديث �سحيح الإ�سناد ومل يخرجاه، قال 

الألباين: قلت: اأما ال�سحة فال، واأما احل�سن فمحتمل، اإرواء الغليل 5 / 367. 
)69) م�سكل الآثار 4 / 308. 

)70) اأخرجه الرتمذي: كتاب النذور والأميان عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم / باب ما جاء يف الرجل يلطم 
خادمه �ص 475 1546 وقال: هذا حديث ح�سن �سحيح. 

)71) الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية �ص 15. 
)72) اأخرجه م�سلم: كتاب الرب وال�سلة والأدب / باب النهي عن لعن الدواب وغريها 16 / 147. 

)73) �سرح النووي على �سحيح م�سلم 16 / 147. 
)74) اأخرجه عبد الرزاق: كتاب العقول / باب ما يكون فيه التغليظ 9 / 301 17294. 
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2-روي اأن عمر ر�سي اهلل عنه بعث اإلى عماله، فيهم �سعد واأبو هريرة ف�ساطرهم 
اأموالهم )75)، كما �ساطر خالد بن الوليد يف ماله الذي جاء به من العمل الذي بعثه اإليه، 

حتى اأخذ ر�صوله فرد نعله و�صطر عمامته )76) .
ن عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه حاطب بن اأبي بلتعة مثلي قيمة الناقة التي  3-�صمَّ
غ�سبها عبيده لرجل من مزينة وانتحروها، حيث قال عمر حلاطب: واهلل الأغرمنك غرماً 
اأمنعها من  املزين: قد كنت واهلل  فقال  ناقتك ؟  ثمن  للمزين: كم  قال  ثم  ي�سق عليك، 
اأربعمائة درهم، فقال عمر: اأعطه ثمامنائة درهم”)77) . قال الباجي: لعله اأداه اجتهاده على 
اأن ذلك يجوز على وجه االأدب والتعزير حلاطب على اإجاعته لرقيقه واإحواجه لهم اإلى 
ال�رشقة التي كانت �سبب قطع اأيديهم و�سبب اإتالف ناقة املزين فراأى اأن يغرمه اإياها )78).

4-عن عمرو بن �صعيب عن اأبيه عن جده اأن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم واأبا 
بكر وعمر ر�صي اهلل عنهما حرقوا متاع الغ�ال و�رصبوه )79).

5-عن عمر بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه اأنه بلغه اأن رجاًل اأثرى من بيع اخلمر، فقال: 
اك�رصوا كل اآنية له و�صرّيوا كل ما�صية له )80).

6-عن ابن عمر ر�صي اهلل عنه قال: وجد عمر ر�صي اهلل عنه يف بيت رجل من ثقيف 
�رصاباً فاأمر به فاأحرق وكان يقال له روي�صد فقال له: اأنت فوي�صق )81).

)75) رواه اأبو عبيد يف الأموال �ص 342 666، وابن �سعد يف الطبقات الكربى 3 / 307. 
)76) ذكره ال�ساطبي يف العت�سام 2 / 360. 

)77) اأخرجه مالك يف املوطاأ: كتاب الأق�سية / باب الق�ساء يف ال�سواري واحلري�سة �ص 530، 531 1432، وعبد 
الرزاق يف امل�سنف 10 / 238، 239، 18977، 18978 والبيهقي يف ال�سنن الكربى: كتاب ال�سرقة / باب ما 

جاء يف ت�سعيف الغرامة 8 / 278، املحلى 11 / 324. 
)78) املنتقى 6/ 64. 

)79) اأخرجه اأبو داود: كتاب اجلهاد / باب يف عقوبة الغال �ص 434 2715، وابن اأبي �سيبة: كتاب اجلهاد / باب 
الرجل يوجد عنده الغلول 6 / 526. 

)80) اأخرجه ابن اأبي �سيبة: كتاب البيوع والأق�سية / باب ما جاء يف بيع اخلمر 4 / 413 21622. 
)81) رواه اأبو عبيد يف كتاب الأموال عن ابن عمر �ص 125 267، �ص 137 287، انظر: الطبقات الكربى لبن 

�سعد 3 / 282، كنز العمال 5 / 720 13736. 
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7-عن علي ر�صي اهلل عنه اأنه حرق طعام املحتكر )82).
8-عن عثمان بن عفان ر�صي اهلل عنه اأنه اأ�صعف الدية على امل�صلم اإذا قتل الذمي 

عمداً )83).
9-دخل عبد الرحمن بن عوف ومعه حممد ابنه وعليه قمي�ض من حرير فقام عمر 
بن اخلطاب ر�صي اهلل عنه فاأخذ بجيبه ف�صقه، فقال عبد الرحمن: غفر اهلل لك، لقد 
اأفزعت ال�سبي فاأطرت قلبه، فقال: »تك�سوهم احلرير ؟« )84)، وعن عبد اهلل بن زيد 
قال: »كنا عند عبد اهلل يعني ابن م�صعود ر�صي اهلل عنه، فجاء ابن له عليه قمي�ض من 
حرير، قال: َمن ك�صاك ؟ قال اأمي، قال: ف�صقه، قال: قل لأمك تك�صوك غري هذا«)85).

10-عن �صامل عن اأبيه عن عمر بن اخلطاب اأنه كان يغدو فينظر اإلى الأ�صواق، فاإذا راأى 
اللنب اأمر باالأ�سقية فاإن فتحت ووجد منها �سيئاً مغ�سو�ساً قد جعل فيه ما غ�ض به، فاأهراقها”)86).
11-روي اأن عمر ر�سي اهلل عنه دعا حممد بن م�سلمة فقال: اذهب اإلى �سعد بالكوفة 
فحرق عليه ق�رصه )87) وذلك ملا بلغه اأنه حابى يف بيع خم�ض باعه، وقيل: ملا احتجب يف 

ق�رصه عن الرعية )88) .

)82) اأخرجه ابن اأبي �سيبة: كتاب البيوع والأق�سية / باب يف احتكار الطعام 4 / 301 20392، 20393، واملحتكر: 
َمن يحب�ص �سلعته حتى يبيع بالكثري من �سدة حكره اأي من �سدة احتبا�سه وترب�سه، انظر: تاج العرو�ص: 

ف�سل احلاء / باب الراء 3 / 154 حكر. 
)83) اأخرجه عبد الرزاق: كتاب العقول / باب دية املجو�سي 10 / 96 18492. 

)84) اأخرجه م�سدد انظر: املطالب العالية: كتاب اللبا�ص والزينة / باب اإباحة لب�ص احلرير لعذر والإ�سارة اإلى 
كراهيته لل�سبيان 2 / 271 2194، كنز العمال: حمظور اللب�ص احلرير 15 / 755 41867. 

)85) اأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري: عبد اهلل بن م�سعود الهذيل 9 / 172 8787 وبلفظ اآخر 8786، قال 
الهيثمي: رواه الطرباين باإ�سنادين ورجال اأحدهما رجال ال�سحيح، جممع الزوائد: كتاب اللبا�ص / باب 

لب�ص ال�سغري احلرير 5 / 147. 
)86) اأخرجه الطحاوي: م�سكل الآثار: باب بيان م�سكل ما روي يف تخليل اخلمر والنهي عن ذلك بعد حترميها 4 

/ 308، انظر: ال�ساطبي يف العت�سام 2 / 360، وابن فرحون يف التب�سرة 2 / 298. 
)87) اأخرجه ابن �سعد يف الطبقات الكربى: الطبقة الأولى من اأهل املدينة من التابعني / مليح بن عوف 5 / 62. 

)88) انظر: الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية �ص 16، تب�سرة احلكام 2 / 138. 
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12-عن �سالح بن حممد قال: غزونا مع الوليد بن ه�سام ومعنا �سامل بن عبداهلل بن 
عمر وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعاً، فاأمر الوليد مبتاعه فاأحرق وطيف به ومل 

يعطه �صهمه )89).
املن�اق�ص��ة: 

اأ�سحاب  املال،  باأخذ  التعزير  القائلون بعدم جواز  االأول  اأ�سحاب املذهب  ناق�ض 
املذهب الثاين القائلني باجلواز يف بع�ض ا�صتدللتهم بتلك الأدلة مبا يلي: 

االعرتا�ض على اال�ستدالل بحديث به�ز بن حكيم: 
اأواًل: قالوا: رواية بهز بن حكيم �سعيفة )90)، قال اأبو حامت عن بهز: ال يحتج به . وقال 

ال�صافعي: لي���ض بحجة )91).
وُيرد على هذا االعرتا�س: 

-باأن العلماء قد اختلفوا يف بهز بن حكيم، وقد وثقه االأكرث )92) . قال ابن عدي: مل 
ث عنه ثقة فال باأ�ض بحديثه )93) . وقال: يحيى بن  اأر له حديثاً منكراً، واأرجو اأنه اإذا حدَّ
معني: ثقة، وكذلك قال املديني، وقال احلاكم: حديثه �سحيح وقد ح�س�ن له الرتمذي 
عدة اأحاديث، ووثقه واحتج به اأحمد واإ�سحاق والبخاري خارج ال�سحيح وعلق له 

فيه وروي عن اأبي داود اأنه حجة عنده )94).
ثانيًا: قالوا: اإن يف �سياق املنت لفظة َوِهَم فيها الراوي واإمنا هو فاإنا اآخذوها من �سطر 
ماله اأي يجعل ماله �سطرين ويتخري عليه امل�سدق، وياأخذ ال�سدقة من خري ال�سطرين 

)89) اأخرجه اأبو داود: كتاب اجلهاد / باب يف عقوبة الغال �ص 434 2714 وقال: هذا اأ�سح احلديثني رواه غري 
واحد اأن الوليد بن ه�سام اأحرق رحل زياد بن �سعد وكان قد غل و�سربه. 

)90) احلاوي 4 / 91. 
)91) انظر: تهذيب التهذيب 1 / 372 925، نيل الأوطار 4 / 179، �سبل ال�سالم 2 / 258. 

)92) انظر: التلخي�ص احلبري 2 / 161، ك�ساف القناع 2 / 257. 
)93) الكامل يف ال�سعفاء 2 / 501. 

)94) انظر: تهذيب التهذيب 1 / 372 925، نيل الأوطار 4 / 179. 
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عقوبة ملنعه الزكاة )95).
ثالثًا: قال بع�سهم: اإمنا لفظة �ُسِطر فعل مبني للمجهول ،ومعناه جعل ماله �س�طرين 

ياأخذ امل�سدق ال�سدقة من اأي ال�سطرين اأراد )96).
وُيرد على هذا االعرتا�س: 

على  زائد  لأنه  باملال  العقوبة  ا�ص�م  عليه  �صادق  ال�صطرين  خري  من  الأخذ  باأن   ·
ال�واجب، اإذ الواجب الو�صط غري اخليار )97) .

رابعًا: قالوا: اإن ذلك كان يف بدء الإ�صالم حيث كانت العقوبات باملال ثم نُ�صخ بقوله 
ُيعِط«)98) وقوله �صلى  فال  فوقها  �ُسئل  ال�سديق«ومن  و�سلم يف حديث  عليه  اهلل  �سلى 
اهلل عليه و�سلم«لي�ض يف املال حق �سوى الزكاة«)99)، ويوؤيد ذلك اأن منع الزكاة كان يف 
خالفة ال�صديق مع توفر ال�صحابة، ومل ُينقل عن اأح����د منهم اأخذ زيادة، ول قال به )100).

وُيرد على هذا االعرتا�س: 
بغري  ال�ساعي  طلبها  اإذا  هو  الزكاة  مقدار  على  الزيادة  اإعطاء  من  املنع  -باأن حمل 
�صبب �صحيح ، واملق�سود بنفي وجود حق يف املال �سوى الزكاة اأي: حق مايل هو عبادة 

ابتداًء، ل تغرمياً اأو ت�صميناً اأو عقوبة .
)95) انظر: التلخي�ص احلبري 2 / 372، �سبل ال�سالم 2 / 259، نيل الأوطار 4 / 181. 

)96) انظر: �سبل ال�سالم 2 / 259، نيل الأوطار 4 / 181. 
)97) انظر: �سبل ال�سالم 2 / 259، نيل الأوطار 4 / 181. 

اأبو داود: كتاب  واأخرجه  له،  واللفظ   1454 399 / 3 الغنم  الزكاة / باب زكاة  البخاري: كتاب  اأخرجه   (98(
الزكاة / باب يف زكاة ال�ســـائمة �ص 254 1567، والن�سـائي: كتاب الزكاة / باب زكاة الإبل �ص 380 2447 .

)99) اأخرجه ابن ماجة: كتاب الزكاة / باب ما اأوّدي زكاته لي�ص بكنـز �ص 264 1789 واللفظ له، قال ابن حجر: فيه اأبو 
حمزة ميمون الأعور وهو �سعيف، التلخي�ص احلبري 2 / 160، قال البيهقي: والذي يرويه اأ�سحابنا يف التعاليق 
لي�ص يف املال حق �سوى الزكاة فل�ست اأحفظ فيه اإ�سنادًا، وعنده بلفظ اإذا اأديت الزكاة فقد ق�سيت ما عليك ال�سنن 
الكربى كتاب الزكاة / باب الدليل على اأن من اأدى فر�ص اهلل يف الزكاة فلي�ص عليه اأكرث منه اإل اأن يتطوع �سوى 
ما م�سى يف الباب قبله 4 / 84 وعند الرتمذي بلفظ اإذا اأديت زكاة مالك: كتاب الزكاة / باب اإذا اأديت الزكاة 
فقد ق�سيت ما عليك وقال: هذا حديث ح�سن غريب، �ص 209 617، وبهذا اللفظ اأخرجه ابن ماجة اأي�سًا 1788. 

)100) انظر: ك�ساف القناع 2 / 257، احلاوي 4 / 91، 92. 
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االعرتا�ض على اال�ستدالل بحديث الت�سعيف على ال�سارق من غري احلرز: 
-قالوا: اإن الت�صعيف ورد يف هذه الأ�صياء على خالف القيا�ض، فال يتجاوز به حمل 

الن�ض )101) .
االعرتا�ض على اال�ستدالل بحدي�ث �س�عد: 

-قالوا: اإن �صعد بن اأبي وقا�ض ر�صي اهلل عنه اأخذ �صلب العبد قد كان من باب الفدية 
كما يجب على من ي�صيد �صيد مكة، واإمنا عني �صلى اهلل عليه و�صلم نوع الفدية هنا باأنها 
�صلب ال�صائد، فيقت�رص على ال�صبب لق�صور العلة التي هي هتك احلرمة عن التعدية )102).

وُيرد على هذا االعرتا�س: 
-باأنه قد ُعه�د من ال�صارع اأن حتديد الفدية ل يختلف باختالف الأ�صخا�ض كفدية 
حمظورات  وفدية   ،  95 املائدة:  ڇ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ڇ  تعالى:  قال  مكة  حرم  �صيد 

الإحرام، قال تعالى: ڇ ې ې   ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ڇ 
ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ  ڇ  ، وفدية العاجز عن ال�سوم، قال تعالى:  البقرة: 196 

ڎ ڇ البقرة: 184  اأما ال�صلب هنا فاإنه يختلف باختالف الأ�صخا�ض فقد يكون اأغلى 
من قيمة ال�سيد، وقد ال يبلغها، فاأخذه هنا من باب التعزير ال الفدية .

االعرتا�ض على اال�ستدالل بحديث هم الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم بحرق البيوت: 
1-قالوا: اإن ال�صنة اأقوال واأفعال وتقريرات، و الهّم لي�ض من الثالث )103).

وُيرد على هذا االعرتا�س: 
-باأن الر�ص�ول �صلى اهلل عليه و�صلم ل يهم اإل مبا يجوز له فعله لو فعله )104).

)101) الرو�ص املربع �ص 396. 
)102) نيل الأوطار 4 / 181، 182. 

)103) نيل الأوطار 4 / 181 . الهم يف اللغة: ما نواه يف نف�سه واأراده وعزم عليه، يقال: هممت بال�سيء همًا اإذا 
اأردته ومل تفعله، انظر: تاج العرو�ص: ف�سل الهاء / باب امليم 9 / 109 هّم، امل�سباح املنري �ص 641 هم. 

)104) انظر: فتح الباري 2 / 166، نيل الأوطار 4 / 181. 
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2-يحتمل اأن التحريق كان من باب مال يتم الواجب اإل به، اإذ الظاهر اأنهم كانوا 
يختفون يف بيوتهم فال يتو�صل اإلى عقوبتهم اإل بتحريقها عليهم )105).

وُيرد على هذا االعرتا�س: 
-باأن التحريق واإن كان �صبياًل لإخراجهم من البيوت اإل اأن فيه اإتالفاً لأموالهم .

االعرتا�ض على ما ورد يف حتريق متاع الغال: 
-قالوا: ما ورد يف حتريق متاع الغال �صعيف ؛ لأنه من طريق �صالح بن حممد بن زائدة 
الليثي املدين وهو اأحد ال�سعفاء، قال ابن معني: �سعيف ولي�ض حديثه بذاك، وقال البخاري: 
منكر احلديث، وقال الدارقطني: �سعيف، وقال اأبو داود: مل يكن بالقوي يف احلديث )106) .

وُيرد على هذا االعرتا�س: 
-باأنه قد قال عبد اهلل بن اأحمد عن اأبيه: ما اأرى به باأ�صاً )107)، وقال ابن عدي: بع�ض 
اأحاديثه م�صتقيمة، وبع�صها فيه اإنكار، ولي�ض له من احلديث اإل القليل، وهو من ال�صعفاء 

الذين ُيكتب حديثه )108).
-كما اأنه ورد موقوفاً من طرق متعددة �صحيحة فيمكن الحتجاج به، قال ابن حجر: 
“اأخرجه اأبو داود اأي�صاً من طريق زهري بن حممد عن عمرو بن �صعيب عن اأبيه عن جده، 

ثم اأخرجه من وجه اآخر عن زهري عن عمرو بن �صعيب موقوفاً عليه وهو الراجح )109) .
االعرتا�ض على ما ورد من هدم دور بيع اخلمر: 

باب قطع ذرائع  فقد كان من  بيع اخلمر ونحو ذلك  ما ورد من هدم دور  -قالوا: 

)105) فتح الباري 2 / 170. 
)106) انظر: الكامل يف ال�سعفاء 4 / 1376، فتح الباري 6 / 225، تهذيب التهذيب 2 / 533 3360. 

)107) تهذيب التهذيب 2 / 533 3360. 
)108) الكامل يف ال�سعفاء 4 / 1378. 

)109) فتح الباري 6 / 225. 
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الف�صاد، كهدم م�صجد ال�رصار )110)وتك�سري املزامري )111).
وُيرد على هذا االعرتا�س: 

-باأن ذلك يف نف�ض الوقت ل يخ�رج عن كون�ه عق�وبة مالي�ة .
كما اعرت�ض بع�سهم اأي�ساً باالآتي: 

اأول الإ�ص�الم ثم ن�ص�خت بتحرمي  باملال كانت موجودة يف  اإن العقوبة  اأوًل: قالوا: 
الربا، فعاد الأمر اإلى اأن ل يوؤخذ ممن اأخذ �صيئاً اإل مثل ما اأخذ )112).

وُيرد على هذا االعرتا�س: 
)113) ل  عليها  دليل  ل  اأنه  كما  بالتاريخ،  اجلهل  مع  مقب�ولة  غري  الن�صخ  دعوى  -باأن 
من كتاب ول �صنة ول اإجماع ،كما فعله اخللفاء الرا�صدون واأكابر ال�صحابة بعد موته 
�صلى اهلل عليه و�صلم )114)، ومن بعدهم االأئمة . قال الطحاوي: وقد ذهب غري واحد من 
اأ�صحاب ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم وهم عمر بن اخلطاب و�صعد بن اأبي وقا�ض 

اإلى اأن ذلك احلكم كان باقياً بعد النبي �صلى اهلل عليه و�صلم )115) .
دخلت  حينما  عنه  اهلل  ر�صي  الرباء  ناقة  حديث  هو  النا�صخ  اإن  بع�صهم:  قال  ثانياً: 
حائط رجل فاأف�صدت فيه، فق�صى ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأن على اأهل احلوائط 
حفظها بالنهار، واأن ما اأف�صدت املوا�صي بالليل �صامن على اأهلها”)116) فالر�صول �صلى 

)110) قال تعالى والذين اتخذوا م�سجدًا �سرارًا وتفريقًا بني املوؤمنني واإر�سادًا ملن حارب اهلل ور�سوله من قبل 
وليحلفن اإن اأردنا اإل احل�سنى واهلل ي�سهد اإنهم لكاذبون 107 التوبة. 

)111) انظر: نيل الأوطار 4 / 182. 
)112) انظر: �سرح معاين الآثار 3 / 146، فتح الباري 2 / 170، الذخرية 10 / 54، املبدع 2 / 401. 

)113) انظر: اإعالم املوقعني 2 / 98، التلخي�ص احلبري 2 / 161، نيل الأوطار 4 / 180. 
)114) تب�سرة احلكام مع فتح العلي املالك 2 / 298. 

)115) م�سكل الآثار 4 / 308. 
)116) اأخرجه مالك يف املوطاأ: كتاب الأق�سية / باب الق�ساء يف ال�سواري واحلري�سة �ص 530 1431 واللفظ له، 
واأبو داود: كتاب البيوع / باب املوا�سي تف�سد زرع قوم �ص 566 3569، 3570، وابن ماجة: كتاب الأحكام 

/ باب احلكم فيما اأف�سدت املوا�سي �ص 346 2332، قال الألباين: �سحيح، اإرواء الغليل 5 / 362 1527. 
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اأ�صعف  الق�صية  اأنه يف تلك  ُينقل  اأف�صدت، ومل  اهلل عليه و�صلم حكم عليه ب�صمان ما 
الغرامة عليه )117) .

وُيرد على هذا االعرتا�س: 
ي�ستلزم  ال  الق�سية  هذه  يف  املال  باأخذ  للمعاقبة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  تركه  -باأن 

الرتك مطلقاً، وال ميكن اعتبار ذلك ن�سخاً )118).
-كما اأن العقوبات باالأموال باقية يف كفارة الظهار، وجزاء ال�سيد اإذا قتل عمداً، 

وكفارة رم�صان)119).
ثالثاً: قالوا: اإن كل الأحاديث الواردة هنا واردة على �صبب خا�ض وهي على خالف 

القيا�ض، لورود الأدلة كتاباً و�صنة بتحرمي مال الغري، قال اهلل تعالى: ڇ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڇ الن�ساء: 29 ، فال ُيجاوز بتلك الأحاديث اإلى غري 

ذلك ال�صبب)120) .

املطلب الثالث 
الراجح يف حكم التعزير باأخذ املال

الراجح واهلل تعالى اأعلم هو القول بجواز التعزير باأخذ املال وذلك لالآتي: 

اأوًل: 
عندما اأ�سار اهلل تعالى اإلى تغرمي املُحِرم الذي ارتكب حمظوراً نبَّه �سبحانه وتعالى 

)117) انظر: ال�سنن الكربى 4 / 105، نيل الأوطار 4 / 180. 
)118) انظر: نيل الأوطار 4 / 180. 

)119) الذخرية 10 / 54. 
)120) انظر: نيل الأوطار 4 / 182. 



103 العدد | 61 | حمرم  1435هـ    

على اأن ت�صمني ال�صيد مت�صمن للعقوبة بقوله: ڇ ی ی ی ڇ املائدة: 95  فمن املمكن 
اأخذ املال من املخالف عقوبة له .

ثانيًا: 
 عن رافع قال: كنا مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بذي احلليفة فاأ�ساب النا�ض جوع 
واأ�صبنا اإباًل وغنماً، وكان النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يف اأُخريات النا�ض فعجلوا فن�صبوا 

القدور، فاأمر بالقدور فاأُكفئت ثم ق�صم«)121) .
وجه الدللة: 

 اإكفاء القدور عقوبة مالية، واإن كان ذلك املال ل يخت�ض باأولئك الذين ذبحوا، لكن 
ملا تعلق به طمعهم كانت النكاية حا�صلة لهم، واإذا جاز هذا النوع من العقوبة فعقوبة 
�صاحب املال يف مال��������������ه اأولى )122)، وقد اأ�صار ال�صاطبي اإلى اأن اأبا احل�صن الكرخي 

قد جعل هذا احلديث اأ�صاًل �رصعياً )123).

ثالثًا: 
 يف اأمر الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم خالداً بعدم رد ال�صلب على عوف بن مالك 
ب�صبب غلظته، كما تقدم، دللة وا�صحة على اأن اأخذ ال�صلب من �صاحبه كان عقوبة له.

رابعًا: 
دللة  ناقتها  باإر�صال  الناقة،  لعنت  التي  للمراأة  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  معاقبته  يف 

)121) اأخرجه البخاري: كتاب اجلهاد وال�سري / باب ما ُيكره من ذبح الإبل والغنم يف املغامن 6 / 226 3075، 
واللفظ له، واأخرجه اأبو داود: كتاب اجلهاد / باب يف النهي عن النهبى �ص 432 2705. 

)122) انظر: فتح الباري 6 / 227. 
)123) العت�سام 2 / 360. 
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وا�سحة اأي�ساً على جواز التعزير باأخذ املال، قال عمران بن ح�سني ر�سي اهلل عنه راوي 
احلديث: فكاأين اأراها مت�صي يف النا�ض ما يعر�ض لها اأحد )124) .

خام�سًا: 
التعزير باأخذ املال غري امل�سبوط هو من باب ال�سيا�سة ال�رشعية التي يجب االلتزام 
لأجل  اخلا�صة  احلكم على  باب  من  ال�صاطبي:  قال  تنظيماتها،  بناء على  والتحاكم  بها 

العامة )125).
حقيقة ال�سيا�سة ال�سرعية: 

ال�صيا�صة يف اللغة: 
من قولهم: �سا�ض االأمر ي�سو�سه �سيا�سة اأي دبَّره وقام باأمره، وال�سيا�سة: القيام على 

ال�سيء مبا ي�سلحه، ويقال: �س�ست الرعية �سيا�سة: اأي اأمرتها ونهيتها )126).
ويف ال�صطالح: 

اإلى  اأقرب  النا�ض  معه  يكون  فعاًل  كان  ما  ال�صيا�صة  عقيل:  ابن  قال  القيم:  ابن  قال 
ال�سالح واأبعد عن الف�ساد واإن مل ي�سعه الر�سول وال نزل به وحي«)127).

اأدلة م�سروعية ال�سيا�سة ال�سرعية )128): 
1-قال تعالى: ڇ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ڇ الن�ساء: 59 .

“ا�صمعوا واأطيعوا واإن ا�صتعمل عليكم عبد حب�صي  2-قال �صلى اهلل عليه و�صلم: 
كاأن راأ�صه زبيبة”)129) .

)124) العت�سام 2 / 360. 
)125) العت�سام 2 / 360. 

)126)  انظر: امل�سباح املنري �ص 295 ال�سو�ص، تاج العرو�ص: ف�سل ال�سني / باب ال�سني 4 / 169 �سو�ص .
)127)  الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية �ص 13.

)128)  انظر: تب�سرة احلكام 2 / 133 وما بعدها، الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية �ص 13 .
)129)  اأخرجه البخاري: كتاب الأحكام / باب ال�سمع والطاعة لالإمام ما مل تكن مع�سية 13 / 151 7142 .
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اأدركناه ومنها ما خفي علينا، رعياً  3-اإن اهلل تعالى �رشع االأحكام بِحَكم، منها ما 
مل�صالح العباد ودرءاً ملفا�صدهم )130)، وال�صيا�صة ال�رصعية مبنية على مثل ذلك .

1-فعل ال�صحابة ر�صوان اهلل عليهم من ذلك: 
والزبري  اأنا  و�سلم  عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سول  بعثني  قال:  عنه  اهلل  اأ(عن علي ر�سي 
واملقداد بن الأ�صود، وقال: انطلقوا حتى تاأتوا رو�صة خاخ، فاإن بها ظعينة ومعها كتاب، 
فخذوه منها، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا، حتى انتهينا اإلى الرو�صة، فاإذا نحن بالظعينة، 
فقلنا لُتخِرِجنَّ الكتاب، اأو لنلقني الثياب )131) قال ابن فرحون: فالطريق التي ا�صتخرج 

بها الكتاب من ال�صيا�صة ال�رصعية، وهي التهديد والإرعاب )132) .
ب(ما رواه ال�سائب بن يزيد قال: كنا نوؤتى بال�سارب على عهد ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�صلم واإمرة اأبي بكر ف�صدراً من خالفة عمر فنقوم اإليه باأيدينا ونعالنا واأرديتنا حتى 

كان اآخر اإمرة عمر فجلد اأربعني حتى اإذا عتوا وف�صقوا جلد ثمانني”)133) .
ج(ما فعله عثمان ر�صي اهلل عنه من جمع النا�ض على امل�صحف الإمام وحرق ما 
عداه، فعن اأن�ض بن مالك ر�صي اهلل عنه اأن حذيفة بن اليمان ر�صي اهلل عنه قدم على 
اأهل  واأذربيجان مع  اأرمينية  فتح  ال�سام يف  عثمان ر�سي اهلل عنه، وكان يغازي الأهل 
املوؤمنني  اأمري  يا  لعثمان:  حذيفة  فقال  القراءة،  يف  اختالفهم  حذيفة  فاأفزع  العراق، 
اأدرك هذه الأمة قبل اأن يختلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والن�صارى. فاأر�صل عثمان 
ر�صي اهلل عنه اإلى حف�صة اأن اأر�صلي اإلينا بال�صحف نن�صخها يف امل�صاحف ثم نردها 
اإليك . فاأر�سلت بها حف�سة اإلى عثمان، فاأمر زيد بن ثابت وعبد اهلل بن الزبري و�سعيد 
بن العا�ض وعبد الرحمن بن احلارث بن ه�صام فن�صخوها يف امل�صاحف، وقال عثمان 

)130)  تب�سرة احلكام 2 / 133 .
)131)  اأخرجه البخاري: كتاب اجلهاد وال�سري / باب اجلا�سو�ص 6 / 173 3007 .

)132)  تب�سرة احلكام 2 / 139 .
)133)  اأخرجه البخاري: كتاب احلدود / باب ال�سرب باجلريد والنعال 12 / 81 6779 .
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ر�صي اهلل عنه للرهط القر�صيني الثالثة: اإذا اختلفتم اأنتم وزيد بن ثابت يف �صيء من 
القراآن فاكتبوه بل�سان قري�ض فاإمنا نزل بل�سانهم ففعلوا . حتى اإذا ن�سخوا ال�سحف يف 
امل�صاحف رد عثمان ر�صي اهلل عنه ال�صحف اإلى حف�صة، فاأر�صل اإلى كل اأفق مب�صحف 
مما ن�ص��خوا، واأمر مبا �صواه من القراآن يف كل �صحيفة اأو م�صحف اأن ُيحرق«)134) قال 
ابن فرحون: ملا راأى لهم من امل�صلحة يف ذلك، ووافقه ال�صحابة وراأوا ذلك م�صلحة 

لالأمة )135) . 
د(عن عكرمة قال”اأُتي علي ر�سي اهلل عنه بزنادقة فاأحرقهم”)136)، وقد و�صعهم يف 

الأخاديد، وقال: 
 ملا راأيت االأمر اأمراً منكراً اأججت ناري ودعوت قنربا )137) .

�صلى  اهلل  ر�صول  عهد  على  الطالق  »كان  قال:  عنه  اهلل  ر�صي  عبا�ض  ابن  ه�(عن 
اهلل عليه و�صلم واأبي بكر، و�صنتني من خالفة عمر طالق الثالثة واحدة، فقال عمر بن 
اخلطاب: اإن النا�ض قد ا�صتعجلوا يف اأمر قد كانت لهم فيه اأناه، فلو اأم�صيناه عليهم، 

فاأم�صاه عليهم«)138).

وجه الداللة مما �شبق: 
جلب  من  راأوه  ملا  كان  اإمنا  عليهم  اهلل  ر�صوان  وعلي  وعثمان  عمر  اخللفاء  فعل   
امل�صلحة اأو دفع املف�صدة وهذا من باب ال�صيا�صة ال�رصعية . وهذا من حق ويل الأمر يف 

ال�رصيعة الإ�صالمية وهو حق التحرمي والإيجاب والعقاب.

)134) اأخرجه البخاري:كتاب ف�سائل القراآن / باب جمع القراآن الكرمي 9 / 15 4987. 
)135)  تب�سرة احلكام 2 / 139 .

اأخرجه البخاري: كتاب ا�ستتابة املرتدين واملعاندين وقتالهم / باب حكم املرتد واملرتدة وا�ستتابتهم    (136(
12/ 335 6922 واللفظ له، واأبو داود: كتاب احلدود / باب احلكم فيمن ارتد �ص 684 4351 .

)137)  انظر: الطرق احلكمية يف ال�سيا�سة ال�سرعية �ص 13.
)138) اأخرجه م�سلم: كتاب الطالق / باب طالق الثالث 10 / 69، 70. 
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�ساد�سًا: 
 يجوز اأخذ اأموال امل�صلم جرباً كما تقدم يف كثري من اأحكام الإ�صالم .

�شابعًا: 
 امل�صلحة تقت�صي التو�ص�عة يف العقوبات وخا�صة مع ت�صارع التطورات التي تتعر�ض 
اأو  الإدارية  �صواء  احلديثة  التنظيمات  يف  امل�صتحدثة  اجلوانب  لت�صمل  املجتمعات  لها 
الجتماعية اأو غريه�ا، كما اأنه مع تو�صع املجتمعات وت�صعب حاجاتها مع ف�صاد الذمم 
�صور  وظهرت  وتنوعت  واجلرائم  واملخالفات  امل�صكالت  كرثت  الأه��واء،  وطغيان 
جديدة لها فهناك اجلرائم احل�سية واملعنوية والظاهرة واخلفية، ك�رشقة براءات االخرتاع، 
على  والدخول  واخلا�صة،  العامة  البنكية  احل�صابات  على  وال�صطو  املوؤلف،  وحقوق 
احلوا�سب االإلكرتونية واإتالف امل�ستندات فيها، وغريها كثري، مما ي�ستوجب تخ�سي�ض 
له  ت�صهد  التو�صعة يف الأحكام  اأن  القرايف  لها . ذكر  عقوبات جديدة رادعة ومنا�صبة 
الأول، ومقت�صى ذلك  الع�رص  الف�صاد قد كرث وانت�رص بخالف  اإن  القواعد، من ذلك: 
اختالف الأحكام بحيث ل يخرج عن ال�رصع بالكلية، لقوله �صلى اهلل عليه و�صلم ل 
�رصر ول �رصار )139) وترك هذه القوانني يوؤدي اإلى ال�رشر، ويوؤكد ذلك جميع الن�سو�ض 

الواردة بنفي احلرج )140) .

ثامنًا: 
ال�صغري  من  تقع  قد  فاملخالفة  �ص�ورة،  كل  يف  تنفيذها  ي�صعب  البدنية  العقوبة   

)139)  اأخرجه الإمام اأحمد: اأخبار عبادة بن ال�سامت 5 / 327، وابن ماجة: كتاب الأحكام / باب من بنى يف 
حقه ما ي�سر بجاره �ص 348 2340، قال الألباين: �سحيح، اإرواء الغليل 3 / 408 896 .

)140)  الذخرية 10 / 45.
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وال�صاب وال�صيخ والرجل واملراأة، وت�صعب م�صاواتهم يف العقوبة البدنية ،كما ي�صعب 
تنويع العقوبات مع تنوع الأ�صخا�ض للمخالفة ذاتها .

عا�شرًا: 
 العقوبة املعن�وية كلفت النظر والت�سهري قد ال جتدي مع ال�س�خ�ض املخالف لالأنظم�ة، 
وعقوبة احلب�ض تتطلب زيادة احلاجة اإلى اأماكن للحجز واحلب�ض، هذا مع ان�سغال النا�ض 

وكرثة اهتماماتهم، ورمبا يوؤدي حب�سهم اإلى م�سار تتجاوز خمالفتهم .
احلادي ع�سر: 

 العقوبة املالية قد تكون اأجدى نفعاً واأعظم وقعاً يف ع�رص يحر�ض فيه النا�ض على 
املادة، ويرتكبون اجلرائم يف �صبيلها .

الثاين ع�سر: 
هذا من باب امل�صالح املر�صلة، كما يف ت�صمني ال�صناع، يقول ال�صاطبي: اإذا تقوبلت 

امل�صلحة وامل�رصة ف�صاأن العقالء النظر اإلى التفاوت )141) . 
ويقول القرايف: اإن امل�صلحة املر�صلة قال بها مالك وجمع من العلماء، وهي امل�صلحة 
اأقل  يف  مر�صلة  م�صالح  القوانني  وهذه  باإلغائها،  ول  باعتبارها  ال�رصع  ي�صهد  مل  التي 

مراتبها )142) .

)141) انظر: العت�سام 2 /357، 360. 
)142)  الذخرية 10 / 45.
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املطلب الرابع
نتائج البحث وتو�سياته 

بعد اال�ستعرا�ض املف�سل مل�ساألة التعزير باأخذ املال، فقد خل�ست اإلى النتائج التالية: 
و�سيا�سة،  وقيا�ساً  ن�ساً  العلماء  اأقوال  الراجح من  املال جائز على  باأخذ  1-التعزير 

يقول ابن اجلوزي: قد فعله اخللفاء الرا�سدون ومن بعدهم من االأئمة )143) .
2-فر�ض العقوبة املالية يجب اأن يكون بناء على �صوابط ومعايري حمددة لتجنب 
الإمام  يقول  باجلواز،  القول  ب�صبب  �صابقاً  املجتمعات  لها  تعر�صت  التي  ال�صلبيات 
العقوبة  االأموال يف  اأخذ  االأع�سار يف  االأمر يف هذه  اأهل  ا�سرت�سل  “لقد  ال�صنعاين: 
ا�سرت�سااًل ينكره العقل وال�رشع، و�سارت تُناط الواليات بجهال ال يعرفون من ال�رشع 
�صيئاً ول من الدين اأمراً فلي�ض همهم اإل قب�ض املال من كل َمن لهم عليه ولية ي�صمونه 
يف  امل�صاكن  وعمارة  الأطيان  وك�صب  واأقواتهم  حاجاتهم  يف  وي�رصفونه  وتاأديباً  اأدباً 

الأوطان”)144) . 
3-فر�ض العقوبة املالية يجب اأن يكون من اجلهات املخت�صة املخولة بذلك، والتي 
لها حق التحرمي والإيجاب والعقاب، وهو الإمام ومن ينيبه، حتى ل يت�صلط الظلمة 
زمان  كل  يف  االأئمة  اجتهاد  اإلى  فيه  ُيرجع  اجل��وزي:  ابن  يقول   . النا�ض  اأم��وال  على 
ومكان بح�صب امل�صلحة )145) . يقول د.عودة: يف ع�رصنا احلا�رص حيث نظمت �صئون 
الدولة وروقبت اأموالها وحيث تقرر الهيئة الت�رصيعية احلد الأدنى واحلد الأعلى للغرامة 
وحيث ترك توقيع العقوبات للمحاكم مل يعد هناك حمل للخوف من م�صادرة اأموال 

)143) اإعالم املوقعني 3 / 342. 
)144) �سبل ال�سالم 2 / 259. 

)145) اإعالم املوقعني 3 / 342. 
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النا�ض بالباطل )146).
4-يجب حتديد املخالفات التي تفر�ض لها العقوبات املالية .

مع  املالءمة  لها  لت�صمن  حمددة  معايري  على  بناء  املالية  العقوبة  و�صع  5-يجب 
املخالفة قدراً واأثراً، ولت�سمن الردع والزجر عن ارتكابها .

6-حني و�صع معايري حتديد العقوبة املالية يجب النظر اإلى: 
-قدر املخالفة .

-قدر ال�رشر واخلطر املرتتب عليها .
-مالءمة العقوبة مع طبيعة النف�ض الب�رصية .

-مالءمة العقوبة مع الع�رص واأحداثه وتطوراته .
تكون مطمعاً  الأموال، حتى ل  تلك  ُيجمع من  ما  7-يجب حتديد جهات �رصف 

للنفو�ض ال�صعيفة .
8-يجب بعد الأفراد عن فر�ض العقوبة املالية، لأن ذلك من اخت�صا�ض الإمام ومن 

يقوم مقامه.

)146) الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي 1 / 706. 




