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mAin reSultS: 

 1.  EstimatEd punishmEnts arE punishmEnts that almighty lEgislator (god) authorizEd himsElf 

in stating thEm, but hE has authorizEd punitivE punishmEnts to humans.

 2.  islamic jurisprudEncE agrEE that thE issuE of punitivE punishmEnt dEtErmination is authorizEd 

to thE govErnors, and this impliEs that thE discrEtionary is for thosE EntrustEd with, whEthEr 

thEy arE lEgal pErsons or morally lEgislativE assEmbliEs.

 3.  that thE arEa in which authorization punishmEnts opEratE is vEry broad, and it covErs almost 

EvEry aspEct of lifE in thE community.

 4.  mandatE limits vary dEpEnding on thE quality of crimEs that human lEgislator is  lEgalizing 

and imposing punishmEnt on.

mAin recommendAtionS:  

1. sincE thE crimEs that fall within thE scopE of mandatE arE too many, and authorizing thEm to 

thE judgE may Exhausts him, so thE rEsEarchEr suggEsts that spEcial laws would bE sEt for 

such crimEs, to dEfinE thEm and put punishmEnts, to makE it EasiEr for thE judgE to dEal with 

thEm and EvaluatEs thEm in thE light of thEsE laws.

2. thE judgE must bE full awarE of lEgal aspEcts, to dEal with thE casEs, and should spEcializE in 

a spEcific and narrow arEa, so hE could dEal with thE nEwly introducEd casEs.

3. thE public intErEst that thE lEgislator is criminalizing or pErmitting, in ordEr to prEsErvE, must 

bE rEligiously lEgitimatE intErEst.
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الإهـــــــــداء

إلى والدَي ووالدتي وإخواني وأخواتي وزوجتي وأبنائي الذين 
حتملوا من أجلي الشيء الكثير طيلة دراستي العليا.

إلى كل موظف يعمل من أجل األمن واألمان في اململكة العربية 
السعودية، وفي جميع بالد املسلمني.

إلى كل باحث في مجال العدالة اجلنائية.
إلى كل منسوبي اجلامعة الذين أسهموا بعلمهم في استزادتي من 

العلوم واملعرفة.
أهدي إليهم جميعًا ثمرة هذا اجلهد املتواضع.

.... داعيًا الله عز وجل أن ينفع به.

الباحث

ث



�شكــــــر  وتقديــــــــر

يطيب يل أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان إىل األمري اإلنسان/ نايف بن عبدالعزيز يرمحه 
اهلل وأدعو اهلل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وإىل صاحب السمو امللكي األمري/ حممد بن نايف 
بن عبدالعزيز وزير الداخلية؛ ورئيس املجلس األعىل جلامعة نايف العربية للعلوم األمنية  عىل كل ما 
قاموا به ويقومون به خلدمة األمة العربية واإلسالمية وما يقدموه من فرص وافرة الستكامل الدراسات 

العليا يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

بالشكر  وأخّص  األمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  إىل  الشكر  بخالص  أتقدم  أن  يرسين  كام 
معايل الدكتور/ مجعان رشيد بن رقوش ، رئيس اجلامعة؛ ملا يقدمه من جهد ملموس يف تطوير برامج 
الدراسات العليا باجلامعة، وإىل عميد كلية الدراسات العليا األستاذ الدكتور عامر خضري الكبييس، 
وإىل سعادة الدكتور/ حممد عبداهلل ولد حممدن، رئيس قسم العدالة اجلنائية، وإىل سعادة الدكتور/ 
باجلامعة. وإىل أعضاء هيئة  إدارة اجلودة واالعتامد األكاديمي  الدخيل، رئيس قسم  إبراهيم بن عيل 

التدريس باجلامعة

كام أتقدم بخالص الشكر والتقدير إىل املرشف عىل الرسالة سعادة األستاذ الدكتور/ حممد املدين 
بو ساق، الذي مل يبخل عيّل بوقته وعلمه وكان لتوجيهاته األثر البارز يف خروج هذه الرسالة بشكلها 
النهائي. كام أتقدم بالشكر  إىل عضوي جلنة املناقشة سعادة الدكتور/ حممد عبداهلل ولد حممدن، وسعادة 

األستاذ الدكتور/ عبداهلل الطيار عىل قبوهلام مناقشة األطروحة.

وصّل اللهم وسّلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

الباحث

ج



قائمة احملتويــات

ح

الصفحةاملوضـوع 

أمستخلص األطروحة باللغة العربية .........................................................................

بمستخلص األطروحة باللغة اإلنجليزية ...................................................................

...............................................................................  Key Word )تالكلامت )املفاتيح

ثاإلهــــــداء ............................................................................................................

جشكر وتقدير .............................................................................................................

حقائمة املحتويات .......................................................................................................

1 الفصل األول: مشكلة الدراسة وأبعادها .........................................................................

12. 1 املقدمة ..........................................................................................................

14 .2 مشكلة الدراسة ............................................................................................

14 .3 تساؤالت الدراسة .......................................................................................

14 .4 أهداف الدراسة ...........................................................................................

15 .5 أمهية الدراسة  ..............................................................................................

1 .6 حدود الدراسة .............................................................................................

1 . 7 منهج الدراسة .............................................................................................

7

7

1 .8 مصطلحات ومفاهيم  الدراسة ....................................................................

1. 9 الدراسات السابقة .......................................................................................

8

17

27 الفصل الثاني : مفهوم التفويض في التجرمي والعقاب وأساسه ........................................

228 .1 املراد بالتفويض يف التجريم والعقاب ..........................................................

228 .1 .1 معنى التفويض.....................................................................................

230 .1 .2 جهة حتديد العقوبات التفويضية..........................................................

232 .2 أسس التفويض يف التجريم والعقاب يف الرشيعة اإلسالمية وأهدافه ..........



خ

248 .3 املراد بالتفويض يف التجريم والعقاب ..........................................................

248 .3 .1 أهداف التفويض يف التجريم يف الرشيعة اإلسالمية ..........................

51   2 .3 . 2 أهداف التفويض يف العقاب يف الرشيعة اإلسالمية..............................

60 الفصل الثالث:نطاق التفويض في التجرمي والعقاب ومجاالته ........................................

361 .1 نطاق التفويض يف التجريم وجماالته ............................................................

361 .1 . 1  نطاق التفويض يف التجريم ..................................................................

367 .1 . 2  ضوابط التفويض لسلطة ويل األمر يف التجريم ....................................

375 .1 . 3  جماالت التفويض يف التجريم ...............................................................

3 .2 نطاق التفويض يف العقاب وجماالته ............................................................

3 . 2 . 1 نطاق التفويض يف العقاب ...................................................................

3 . 2 . 2 جماالت التفويض يف العقاب ..............................................................

84

84

100

111 الفصل الرابع: جهات التفويض في التجرمي والعقاب...................................................

4112 .1 تفويض ويل األمر والسلطة التنفيذية ...........................................................

4112 .1 . 1 مفهوم ويل األمر والسلطة التنفيذية .......................................................

4117 .1 . 2  واجبات ويل األمر.................................................................................

121         4 .1 . 3  تفويض ويل األمر يف التجريم والعقاب ...............................................

4129 .2 تفويض السلطة القضائية يف التجريم والعقاب ............................................

4129 .2 . 1 مفهوم السلطة القضائية ........................................................................

4135 .2 . 2  تفويض السلطة القضائية يف التجريم والعقاب ....................................

4145 .2 . 3 سلطة القايض يف تفريد العقوبات التعزيرية........................................



د

163 الفصل اخلامس: خالصة الدراسة ونتائجها وتوصياتها ومقترحاتها .................................

   5. 1 خالصة الدراسة .............................................................................................

    5 . 2 أهم النتائج ......................................................................................................

   5 . 3  التوصيات.........................................................................................................

 

164

165

167

169 قائمــــــة املصادر واملراجع............................................................................................



1

الفصل األول
 مشكلة الدراسة وأبعادها

1 . 1 املقدمة

1 . 2 مشكلة الدراسة

1 . 3 تساؤالت الدراسة

1 . 4 أهداف الدراسة

1 . 5 أمهية الدراسة

1 . 6 حدود الدراسة 

1 . 7 منهج الدراسة 

1 . 8 مفاهيم ومصطلحات الدراسة

1 . 9 الدراسات السابقة



2

الفصل األول
مشكلة الدراسة وأبعادها

1 . 1 املقدمة

إن احلمد هلل نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا، 

م�ن هي�ده اهلل ف�ال مضل له وم�ن يضلل فال هادي له، وأش�هد أن ال إل�ه إال اهلل وحده ال رشيك 

له وأش�هد أن حممدًا عبده ورس�وله ص�ىل اهلل عليه وعىل آله وأزواجه وأصحاب�ه وأتباعه إىل يوم 

الدين، أما بعد،،،،

الاَ  ُروا ِم�نْ ِدينُِكْم فاَ فاَ ِذيناَ كاَ فق�د أتم اهلل نعمته بإك�امل رشعه قال عز وجل:﴿اْلياَ�ْوماَ ياَئِساَ الَّ

ماَ  ُكُم اْلِْسالاَ ِضيُت لاَ راَ تِي واَ ْيُكْم نِْعماَ لاَ ْتاَْمُت عاَ أاَ ُكْم ِديناَُكْم واَ ْلُت لاَ �ْوِن  اْلياَْوماَ أاَْكماَ اْخشاَ �ْوُهْم واَ شاَ ْ تاَ
ِديًن�ا ﴿٣﴾ )املائ�دة(، فجعل حتقيق مصال�ح العباد مناط�ة بالرشيعة، فج�اءت بقواعد وكليات 
وعمومي�ات وجزئي�ات حتم�ل مقاص�د ترشيعي�ة تنظ�م للن�اس حياهت�م، وتب�ن هل�م حقوقهم 

وواجباهتم، وكل ذلك مناط بمصاحلهم.

ويظه�ر ذلك جليا يف تقريرها العقوب�ات املقدرة املتمثلة يف احلدود والقصاص، والعقوبات 

غ�ري املق�درة املتمثل�ة يف التعزي�ر، وملا كان�ت اجلرائم غري متس�اوية يف اخلطورة ج�اءت الرشيعة 

بمراعاة ذلك ، فام كان منها أعىل درجات اخلطورة عىل املصالح والقيم األساسية للحياة جاءت 

نصوص رصحية ببيانه وتقدير العقوبة له برصامة، وتال ذلك النهي عن جرائم كثرية مع تفويض 

تقدير العقوبة عليها للمجتهدين حتقيقًا لألنسب حسب العصور واألمصار ))( . 

ففي التجريم والعقاب تظهر حكم الرشيعة يف عدالتها وسالمة عالجها الستقامة املجتمع، 

ألهنا تنع الفساد والرذيلة وتدفع الرش وتبني الفضائل فيعيش املجتمع بكافة أطيافه آمنًا مطمئنًا. 

))( بوس�اق، حممد بن املدين )42٣)ه�( اجتاهات السياس�ة اجلنائية املعارصة والرشيعة الس�المية، أكاديمية نايف 
العربية للعلوم األمنية، الطبعة األوىل، الرياض، ص59).
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ومن هنا فإن العقوبة هي إصالح، وزجر، وهذا هدفها الرئيس يف املجتمع، فهي ال حتمل القسوة 

وعدم الرمحة للمجتمع، بل العقوبة يف السالم رمحة للمجتمع، حلاميته من شواذ الناس الذين قد 

تسول هلم أنفسهم املساس بأمن الناس وأنفسهم وأعراضهم وأمواهلم.

ل�ذا فإن وظائ�ف ويل األمر تقوم عىل حف�ظ الدين عىل أصوله املس�تقرة، وذلك ببيان احلق 

للناس، وتوجيههم إليه، واألخذ عىل يد من تسول له نفسه خمالفته، ليكون دين اهلل حمروسًا، ففي 

حديث مالك عن عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر ريض اهلل عنه أن رسول اهلل < »قال أال كلكم 

راٍع وكلكم مسؤوٌل عن رعيته، األمري الذي عىل الناس والرجل عىل أهل بيته وهو مسؤول عن 

رعيته، املرأة راعيةٌ عىل أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولةٌ  عنهم، وعبد الرجل راٍع عىل مال 

سيده وهو مسؤوٌل عنه، أال كلكم راٍع وكلكم مسؤوٌل عن رعيته« ))( .

ك�ام يعم�ل ويل األمر عىل تنفيذ األح�كام، وإنصاف املظلوم برد حق�ه، حتى يعم العدل بن 

الرعي�ة، وإقام�ة احلدود، وجيب أن يتص�ف ويل األمر بالعدل حتى ال تضع�ف الثقة بن الراعي 

والرعي�ة، وجتنب الفوىض والفس�اد. وهذا قيد رضوري ألن اهلدف م�ن العقوبات الرشعية هو 

العدالة بن اجلميع )2( .

واملتتبع ملنهج الرشيعة االسالمية يف تقريرها العقوبات جيد أهنا ال ترج عن أمرين:

�  إما عقوبات مقدرة، نص الشارع عليها بذلك وحدها، بحيث ال تزيد وال تنقص، وجعلها 

يف مقابل ارتكاب جرائم خطرية حددها أيضًا وعينها.

�  وإما عقوبات غري مقدرة، مل ينص الشارع عليها بالتقدير والتحديد، وإنام فوض ويل األمر 

بتقديرها لتتالءم مع اجلريمة واملجرم.

�  وبناءًا عىل ما سبق وعىل خربة الباحث العملية، فقد تولد الحساس بأمهية هذه الدراسة، 

))( صحي�ح، أخرج�ه البخاري يف صحيحه، رقم 5200، باب قول اهلل تعاىل }وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرس�ول وأويل 
األمر منكم{، )62-9(.

)2( اللهيب�ي، مطي�ع اهلل دخيل اهلل س�ليامن الرصهي�د ) 98٣)م (. العقوبات التفويضي�ة وأهدافها يف ضوء الكتاب 
والسنة، ط )، ص 56).
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وم�ا توصلت إليه من نتائج، لذا كانت هذه الدراس�ة الت�ي تتناول موضوع التفويض يف 

التجريم والعقاب.

1 . 2 مشكلة الدراسة:

اهت�م االس�الم بتقرير العقي�دة وأحكام العبادات، وس�ائر أم�ور احلياة وما يصلح ش�أهنا، 

فل�م يرتك جانبًا من جوانب حياة الفرد املس�لم إال اهتم به ونظمه. وأحكام الرشيعة الس�المية 

تظه�ر فائدهتا باالمتثال والتطبيق يف مجيع ش�ئون احلياة، ليس يف ش�أن دون آخر، وال وقت دون 

آخ�ر، فم�ن أخذ هبذه األح�كام فامتثل األوامر واجتن�ب النواهي فقد أفل�ح يف الدنيا واآلخرة، 

وم�ن قرّص يف يشء من ذلك فقد عّرض نفس�ه لإلثم واس�تحق العقوبة الدنيوي�ة، وهذه العقوبة 

بينه�ا اهلل س�بحانه وتعاىل يف رشيعته وأل�زم والة األمر بتطبيقها كي يصلح حال األمة ويس�تقيم 

أمره�ا، وه�ذه العقوب�ات التي رشعها وقّدره�ا اهلل ال يؤثر فيها تعاقب األزمن�ة أو تغري األمكنة 

واألشخاص، وهي تنقس�م إىل رضبن: األول: عقوبات احلدود والقصاص، والثاين: التعازير، 

وليس يف التعزير يشء مقدر بل هو مفوض، ألن املقصود منه الزجر))(. وهي تس�مى العقوبات 

املفوضة، أو العقوبات غري املقدرة، وأشهر األسامء التي تطلق عليها هو العقوبات التعزيرية)2(.

ودائرة التفويض يف العقاب يف الرشيعة الس�المية أوس�ع من دائرة التفويض يف التجريم، 

وتكون حدود التفويض يف إجياد عقوبات عىل أفعال جرمها الش�ارع ومل يرتب عليها عقوبة، أو 

يف التفويض يف جعل أفعال جمرمة وترتيب العقوبة عليها وهي مل تكن جمرمة يف الرشيعة ابتداء. 

ويف ضوء ذلك كانت هذه الدراسة حول التفويض يف التجريم والعقاب، حيث إن التفويض 

ه�و اجلانب الواس�ع ال�ذي جعل الرشيع�ة صاحلة لكل زمان وم�كان بام جيل�ب املصلحة ويدرأ 

املفس�دة، وأن اجلانب املعن هو اجلانب املحدود واملحصور باحلدود والقصاص والديات، وهو 

م�ا يمث�ل جانب الثبات يف الرشيعة االس�المية الذي ال يتغري بظروف الزم�ان واملكان. ومن هنا 

))( رج�ب، س�يف )977)م( العقوبات التعزيرية البدنية وضامناهتا يف الرشيعة الس�المية، رس�الة ماجس�تري غري 
منشورة، كلية الرشيعة والقانون، جامعة األزهر.

)2(بوساق، حممد بن املدين )42٣)ه�( اجتاهات السياسة اجلنائية املعارصة والرشيعة السالمية، ص4)2.
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كانت هذه الدراس�ة حول التفويض يف التجريم والعقاب، ويمكن حتديد مش�كلة الدراس�ة من 

خالل السؤال الرئيس التايل: كيف يكون التفويض التنظيمي والقضائي يف التجريم والعقاب؟

1 . 3 تساؤالت الدراسة

لإلجابة عىل التساؤل الرئيس، تتفرع التساؤالت التالية: 

) �   ما املراد بالتفويض يف التجريم والعقاب؟

2 � ما أساس التفويض يف التجريم والعقاب؟

٣ � ما أهداف التفويض يف التجريم والعقاب؟

4 �  ما نطاق التفويض يف التجريم والعقاب؟

5 �  ما جماالت التفويض يف التجريم والعقاب؟

6 � ما جهات التفويض يف التجريم والعقاب؟

1 . 4  أهداف الدراسة

هتدف الدراس�ة إىل تناول موضوع التفويض يف التجريم والعقاب، وذلك من خالل حتقيق 

األهداف التالية:

) �  معرفة املراد بالتفويض يف التجريم والعقاب.

2 �  التعرف عىل أساس التفويض يف التجريم والعقاب.

٣ �  دراسة مقاصد التفويض يف التجريم والعقاب.

4 �  التعرف عىل  نطاق التفويض يف التجريم والعقاب.

5 �  تناول جماالت التفويض يف التجريم والعقاب.

6 �  معرفة جهات التفويض يف التجريم والعقاب.
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1 . 5 أمهية الدراسة

يمكن إيضاح األمهية العلمية والعملية هلذه الدراسة من خالل ما ييل:

1 . 5 .1 األمهية العلمية:

تتمثل األمهية العلمية هلذه الدراسة فيام ييل:

) �  ندرة الدراسات السابقة التي تناولت هذا املوضوع.

2 � الضافة العلمية للمكتبة العربية والسالمية يف جمال التفويض يف التجريم والعقاب.

1 . 5 . 2 األمهية العملية:

تتمثل األمهية العملية هلذه الدراسة من خالل ما ييل:

) �  أن ه�ذه الدراس�ة تثب�ت مرون�ة الرشيعة الس�المية، وصالحها لكل زمان وم�كان، وتبن 

قدرهتا عىل اس�تيعاب مجيع املستجدات يف كل عرص وجمتمع يف خمتلف الترشيعات، وخاصة 

يف التجريم والعقاب.

2 �  أن ه�ذه الدراس�ة تظهر أمهي�ة االجتهاد الفقه�ي والقضائي يف التجري�م والعقاب، حتى ال 

يتقاعس الناس ويرتكوا االجتهاد الذي يقوم عليه معظم أحكام الترشيع اجلنائي.

٣ �  ه�ذه الدراس�ة تظه�ر أن التجري�م والعق�اب يف الرشيعة االس�المية مبناه ع�ىل الوصول إىل 

األصوب واألصلح، وهو حتقيق مصالح العباد ودرء املفاسد عنهم.

4 �  أن املج�ال ال�ذي يعم�ل فيه التجريم والعقاب التفوييض جمال واس�ع جدًا يكاد يش�مل كل 

نواح�ي احلياة يف املجتم�ع، ومل يعد األمر مقصورًا عىل جمرد األمثل�ة التي كان يرضهبا فقهاء 

املس�لمن، مما يدفع الباحث إىل تطبيق القواع�د الفقهية الثابتة عىل نواحي احلياة املعارصة يف 

هذا املجال.

5 �  أن اهلدف األس�اس م�ن التجريم والعقاب هو حتقيق العدال�ة يف املجتمع، ولن تتحقق هذه 
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العدالة إال إذا كانت العقوبات فعالة ومناسبة ومؤثرة يف استئصال اجلريمة، وتفيف آثارها 

عىل املجتمع إىل أبعد حد ممكن.

6 �  أن موضوع الدراسة مواكب للتطورات االجتامعية والسياسية التي تعيشها اآلن املجتمعات 

الس�المية، من ناحية وضع الدس�اتري يف الدول السالمية وحتديد اختصاصات ويل األمر، 

والفصل بن السلطات الثالث التنظيمية والتنفيذية والقضائية.

1 . 6 حدود الدراسة

احل�دود املوضوعي�ة:  تقترص الدراس�ة عىل بي�ان مفه�وم التفويض ومرشوعيت�ه، ومفهوم 

التجريم والعقاب وأغراضه يف الرشيعة السالمية، وبيان نطاقه يف السلطة التنظيمية والقضائية.

احلدود املكانية: تم إجراء الدراسة يف اململكة العربية السعودية.

احلدود الزمنية: تم إعداد الدراسة خالل العام الدرايس 4٣٣)-4٣4)ه�.

1 . 7 منهج الدراسة 

تعتم�د هذه الدراس�ة عىل املنهج الوصفي االس�تقرائي، حيث يس�اعد املنهج الوصفي عىل 

وصف دقيق ملوضوع الدراسة، مما ُيمّكن من معرفة بعض احلقائق التفصيلية عنها؛ من أجل تقديم 

وصف ش�امل ودقيق هلا ))( ، وذلك من خالل استقراء املراجع الرشعية، والقانونية، والنظامية، 

والرس�ائل العلمية، والدراسات واألبحاث ذات العالقة بموضوع الدراسة، وحتليل ما تضمنته 

للوصول إىل وصف موضوعي ومنظم للقضايا اخلاصة بالتفويض يف التجريم والعقاب.  

))(عودة، أمحد سليامن وملكاوي، فتحي حسن )992)م(: أساسيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم النسانية، 
مركز بيضون للكمبيوتر، إربد-األردن، ط 2، ص 2)).
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1 . 8 مفاهيم ومصطلحات الدراسة

1- التفويض: 

أ ـ التفويض لغة:

لف�ظ التفويض من )فاَّوض( إلي�ه األمر تفويضًا رده إليه، وتف�اوض الرشيكان يف املال، أي 

�ْوم يف األمر، أي فاوض بعضه�م بعضا. كام قيل  ض( القاَ اواَ اش�رتكا فيه أمجع وه�ي رشكة، و)تفاَ

فّوض إليه األمر، أي صريه إليه وجعله احلاكم فيه ))( .

و)فاوض�ه( يف األم�ر: بادله الرأي فيه بغية الوصول إىل تس�وية وقرار فيه. ويقال فاوضه يف 

احلدي�ث: بادل�ه القول فيه. )فوض( األمر إليه: جعل له الت�رصف فيه، و)تفاوضا(: فاوض كٌل 

صاحبه )2( .

ب ـ التفويض اصطالحًا:

تفويض السلطة هو: منح أو إعطاء السلطة من شخص آلخر أو من وحدة تنظيمية ألخرى 

لغرض حتقيق واجبات معينة )٣( .

ويعرفه جانب آخر من الفقه بأنه: إمكانية أن يعهد الرئيس الداري ببعض اختصاصاته أو واجباته 

التي يستمدها من القانون ألحد العاملن املرؤوسن من املستويات الدارية التالية له يف الدرجة )4( .

وتفويض الس�لطة بمعنى آخر عبارة عن »عملية الس�امح االختياري« بنقل السلطة أو جزء 

منها من الرئيس إىل املرؤوس، وعندما يقبل األخري هذا التفويض فإنه يلتزم بأداء الواجبات التي 

))( الرازي، حممد بن أيب بكر عبد القادر ))92٣ه�(: خمتار الصحاح، املطبعة األمريية، القاهرة – مرص، ص45.
)2( جممع اللغة العربية )5)4)ه�( : املعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، القاهرة – مرص، ص 484.

)٣( توفي�ق، مجي�ل أمح�د )988)م(: إدارة األعامل مدخ�ل وظيف�ي، دار اجلامعات املرصية، الس�كندرية – مرص، 
د.ط(، ص 244.

)4(هيكل، حممد أمحد الطيب )988)م(: السلطة الرئاسية بن الفاعلية والضامن، رسالة دكتوراه غري منشورة،  كلية 
احلقوق، جامعة عن شمس، القاهرة – مرص، ص )46.
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يكلفه هبا رئيسه ويامرس الصالحيات الالزمة ألدائها ويصبح مسئواًل أمام رئيسه عام قام به من 

أعامل ))( .

ج ـ  التفويض يف القانون:

يع�رف التفويض بأنه »الجراء الذي بمقتضاه يعهد صاحب االختصاص بمامرس�ة جانب 

من اختصاصاته سواء يف مسألة معينة أو يف نوع معن من املسائل إىل فرد آخر أو سلطة أخرى«)2(. 

ك�ام يعرف التفوي�ض بأنه منح الغري )املفوض إليه( حق الترصف واتاذ القرارات يف نطاق حمدد 

وبالق�در الالزم لنج�از مهام معين�ة« )٣( ، ويف تعريف آخر للتفويض بالنظ�ر إىل الفرتة الزمنية، 

يعرف�ه بأن�ه »الجراء الذي تعهد بمقتضاه إحدى الس�لطات إىل س�لطة أخ�رى أو إىل فرد بصفة 

مؤقتة بجزء من اختصاصها عىل وجه مرشوع« )4( .

د ـ  التعريف اإلجرائي:

التفويض هو إذن الشارع للمجتهدين يف جتريم األفعال وتقدير العقوبات يف إطار معن وحمدد.

2- التجريم:

أ ـ  التجريم يف اللغة: 

هو إضفاء صفة اجلرم عىل الفعل، واألصل اللغوي لكلمة )جريمة( هو فعل )جرم( بمعنى: 

كس�ب )5( . ولكنها خصصت عند العرب للداللة عىل الكس�ب القبيح، املخالف للحق والعدل 

))( أبو بكر، مصطفى، عبد اجلليل آدم )986)م(: موس�وعة الدارة، مصطلحات إدارية خمتارة، منش�ورات املعهد 
العايل للعلوم الدارية، بني غازي - ليبيا، ص 2.

)2( الطاموي، س�ليامن )985)م( : النظري�ة العامة للقرارات الدارية، الطبعة الرابع�ة،دار الفكر العريب، القاهرة – 
مرص، ط4، ص ))٣.

)٣(هاشم، زكي حممود ))200م(: أساسيات الدارة، ذات السالسل، الكويت، ص )28.
)4(الوايل، حممود )979)م(: نظرية التفويض الداري،دار الفكر العريب، القاهرة، ط)، ص ص )، 2.

)5( الفيوم�ي، أمح�د ب�ن حممد: املصباح املنري يف غريب ال�رشح الكبري، مطبعة بوالق، القاه�رة – مرص، ط٣، د.ت، 
ص)9.
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ُكوناَ  ُن�وا ياَْضحاَ ِذيناَ آماَ اُنوا ِم�ناَ الَّ ُموا كاَ ِذي�ناَ أاَْجراَ واالس�تقامة ))( . م�ن ذلك قوله تع�اىل: ﴿إإِنَّ الَّ

ِرُموناَ ﴿46﴾ )املرسالت(. ِلياًل إِنَُّكْم جُمْ ُعوا قاَ اَتَّ تاَ ﴿29﴾ )املطففن(، وقوله تعاىل:﴿ُكُلوا واَ

واجل�رم: التعدي، واجل�رم الذنب، واجلمع أج�رام وجروم، وهو اجلريم�ة، وقد جرم جيرم 

جرمًا واجرتامًا، وأجرم فهو جرم وجريم )2( .

ويف احلديث »إن أعظم املسلمن يف املسلمن جرمًا، من سأل عن يشء مل حيرم عليهم، فحرم 

عليهم من أجل مسألته« )٣( .

ب ـ  التعريف االصطالحي:

يعرف الفقهاء اجلريمة بأهنا:

)�  حمظورات رشعية زجر اهلل عنها بحد أو تعزير )4( .

2�  كل ما حرمته الرشيعة ووضعت له عقوبة رشعية )5( .

وهبذا يتضح أن نظام التجريم يف الرشيعة الس�المية يس�تهدف يف الصورة األساس�ية محاية 

أخ�الق املجتم�ع م�ن مجيع األفعال التي تس�ها أو تدش�ها، ألن اهلل الذي رشع ه�ذا النظام أمر 

بمحاس�ن األخ�الق وح�ث عىل الفضائل وبعث رس�له لنرشه�ا، وتربية اخلل�ق عليها رمحة هبم 

ومحاية هلم من التدين إىل مرتبة ال تليق بآدميتهم )6( .

))( أبو زهرة، حممد )998)م(: اجلريمة والعقوبة يف الفقه السالمي، دار الفكر العريب، القاهرة – مرص، ص٣2.
)2( ابن منظور، حممد بن مكرم )98٣)م(: لسان العرب، دار املعارف، القاهرة- مرص، ص ٣57، ٣58.

)٣(متف�ق علي�ه، واللفظ ملس�لم، البخاري، 7289، ب�اب ما يكره من كثرة الس�ؤال وتكلف م�ا ال يعنيه )95-9(، 
ومس�لم 2٣58، ب�اب توق�ريه <، وترك إكثار س�ؤاله عام ال رضورة إلي�ه، أو ال يتعلق به تكلي�ف وما ال يقع، 

ونحو ذلك، )4-)8٣)(.
)4( املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب )0)4)ه�(: األحكام السلطانية والواليات الدينية، حتقيق حممد حامد الفقي، 

دار الكتاب العريب، بريوت – لبنان.
)5(احلميد، عبد اهلل )٣99)ه�(: الترشيع اجلنائي السالمي املقارن بالقوانن الوضعية، الرياض، ص62.

)6( ياسن، حممد نعيم )98٣)م(: الوجيز يف الفقه اجلنائي السالمي، دار الفرقان للنرش والتوزيع، عامن- األردن، 
ص25.
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ج ـ  التعريف اإلجرائي:

يعرف التجريم يف هذه الدراسة بأنه دفع الرضر قبل وقوعه، أي منع انتهاك املصالح والقيم 

التي يريد النظام محايتها وصيانتها ضد أي عدوان عليها أو هتديدها قبل وقوعها.

3- العقاب:

أ ـ تعريف العقوبة يف اللغة:

ج�اء يف لس�ان الع�رب:.. والعق�اب واملعاقب�ة أن جت�زي الرج�ل بام فعل س�واء، واالس�م 

العقوب�ة))(. فالعقوب�ة تعن�ي يف اللغة اجلزاء الذي يوق�ع عىل مرتكب الذنب، فكأن فعل الس�وء 

يعقبه اجلزاء ليعاقب املذنب عىل ذنبه.

ب ـ  العقوبة يف الفقه اإلسالمي:

العقوبة هي »تأديب، استصالح وزجر خيتلف بحسب اختالف الذنب« )2( .

وكذلك تعرف بأهنا »اجلزاء املقرر ملصلحة اجلامعة عىل عصيان أمر الشارع« )٣(.

وعرفها األستاذ أبو زهرة )4(  بأهنا »أذى ينزل باجلاين زجرًا له«  )5( .

واملقصود بالعقاب يف هذه الدراس�ة هو اجلزاء عىل ما يرتكب من الذنوب، وهو أذى ينزل 

باجلاين ردعا له وزجرًا لغريه.

))(ابن منظور: لسان العرب، ج: ) ص 9)6.
)2(املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب: األحكام السلطانية والواليات الدينية، حتقيق حممد حامد الفقي، ص2٣6.

)٣( عودة، عبد القادر )429)ه�(: الترشيع اجلنائي االس�المي مقارنًا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، بريوت 
– لبنان، ط)، ص 609.

)4( أبو زهرة: هو حممد بن أمحد أبو زهرة من علامء الرشيعة بمرص اشتغل بالتدريس عن أستاذًا للدراسات العليا يف 
اجلامعة وعضوًا يف املجلس األعىل للبحوث العلمية تويف سنة ٣94)ه� بالقاهرة.

)5(أبو زهرة، حممد )998)م(: اجلريمة والعقوبة يف الفقه السالمي، دار الفكر العريب، القاهرة – مرص، ص6.
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4- التعزير:

أ ـ  التعزير يف اللغة: 

من عزر، قال ابن فارس: »العن والزاي والراء كلمتان: إحدامها التعظيم والنرص، والكلمة 

األخرى جنس من الرضب« ))( . والعزر: اللوم. وعزره يعزره عزًرا وعزره: رده وأدبه، ونرصه، 

فهو من أسامء األضداد )2( .

ب ـ  التعزير يف االصطالح:

أما التعزير يف االصطالح فهو كام ييل:

�  تعريف ابن عابدين من احلنفية: »التعزير هو تأديب دون احلد« )٣( .

�  تعري�ف ابن فرحون من املالكية: »التعزي�ر هو تأديب وإصالح وزجر عىل ذنوب مل ترشع 

فيها حدود وال كفارة« )4( .

�  تعري�ف اخلطي�ب الرشبين�ي م�ن الش�افعية»التعزير ه�و تأديب ع�ىل ذنب ال ح�د فيه وال 

كفارة«)5( .

�  تعريف الفرا من احلنابلة »التعزير هو تأديب عىل ذنوب مل ترشع فيها احلدود« )6(.

ج ـ  التعريف اإلجرائي:

املقصود بجرائم التعزير يف هذه الدراس�ة ذلك النوع من اجلرائم التي ال عقوبة هلا، أو التي 
))(أمح�د ابن ف�ارس بن زكريا)422)ه�(: معجم مقايي�س اللغة، دار إحياء الرتاث الع�ريب، بريوت – لبنان، ط)، 

ص 74٣.
)2(ابن منظور، لسان العرب، ٣25/4. 

)3(ابن عابدين، رد املحتار، ج6، ص103. 
)4(ابن فرحون: )6)4)ه�( تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)، 

ج2، ص7)2. 
)5(اخلطيب الرشبيني)8)4)ه�( مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، دار املعرفة، بريوت، ط)، ج4، ص)25.. 

)6(املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب )0)4)ه�(: األحكام السلطانية والواليات الدينية ، ص279. 
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حيدده�ا ويل األم�ر ويقرر العق�اب عىل اقرتاف أي منه�ا، وهنا إما أن يص�در ويل األمر نصوصًا 

تتعلق بتقدير العقوبات للجرائم التي ليس هلا عقوبة مقدرة أو يقوم بتجريم أفعال ثبت خطرها 

عىل املصلحة العامة مقرتنة بالعقوبة. 

5- السلطة:

أ ـ  يف اللغة: 

السلطة يف اللغة تعني القهر. يقال سلطه اهلل فتسلط عليهم ))(.

ب ـ  السلطة يف االصطالح:

الس�لطة اصطالحًا من الس�لطان، ويطلق عىل الس�لطة إمام الدولة الس�المية الذي يتوىل 

حراسة الدين وسياسة الدنيا )2( .

وم�ن مع�اين الس�لطة »القدرة عىل ف�رض إرادة ما ع�ىل إرادة أخرى، أو بمعن�ى آخر فرض 

الطاعة بام حتتكره من إكراه رشعي« )٣(.

وسلطة ويل األمر تعني ما له من قوة وقدرة يتمكن هبام من االلتزام بأوامره، وإنفاذ تعليامته 

وتنظيامته )4(. 

ج ـ السلطة يف القانون:

يع�رف عل�امء القانون الس�لطة بأهنا: القدرة عىل فرض إرادة ما ع�ىل إرادة أخرى، أو فرض 

الطاعة بام حتتكره من إكراه رشعي )5( .

))( ابن منظور، حممد بن مكرم: لسان العرب، ج٣، ص2066-2065.
)2(املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب )0)4)ه�(: األحكام السلطانية والواليات الدينية ، ص5.

)٣( سعيد، صبحي )982)م( السلطة واحلرية يف النظام السالمي، دار الفكر العريب، القاهرة، ص2٣.
)4( املرزوقي، حممد: سلطة ويل األمر يف تقييد سلطة القايض، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل، ص2٣.

)5( سعيد، صبحي عبده )982)م(: السلطة واحلرية يف النظام السالمي، دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، القاهرة 
– مرص(، ص2٣.
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د ـ  التعريف اإلجرائي: 

يقصد بالسلطة استئثار شخص طبيعي أو معنوي بمامرسة اختصاصات معينة عىل شخص 

أو جمموعة أو جهة أخرى عىل أن يكون هذا الشخص اآلخر ملتزم باخلضوع هلا. 

6- السلطة التنظيمية:  

ال خالف بن املس�لمن أن مصدر مجيع األحكام الترشيعية من أوامر ونواٍه هو اهلل س�بحانه 

وتعاىل، ال يشاركه فيه أحد من الناس فيام وضع من مبادئ وأصول وترشيعات مفصلة وحمددة. 

وطري�ق التع�رف عليها ما أنزل اهلل يف قرآنه أو أوحى إىل نبيه حممد <  ))( . »وإنام إعطاء س�لطة 

الترشي�ع واألم�ر ألحد من خلقه فه�و إرشاك يف ألوهي�ة اهلل )بل هو ال�رشك يف عبادته( وطريق 

يؤدي إىل االس�تبداد والطغي�ان والظلم والتعس�ف وإهدار حرية النس�ان والرضار بمصاحله 

اخلاصة التي ال تصطدم مع املصالح العامة« )2( .

 ﴾(54﴿ ِ ُه هلِلَّ ْمراَ ُكلَّ ِ ﴿40﴾ )يوسف(، وقال تعاىل:﴿ُقْل إِنَّ اأْلاَ ْكُم إاِلَّ هلِلَّ قال تعاىل:﴿ إِِن احْلُ

ا إِلاَْيكاَ  ْلناَ أاَْنزاَ برِِي ﴿2)﴾ )غافر(، وقال تعاىل: ﴿واَ يِلِّ اْلكاَ ِ اْلعاَ ْكُم هلِلَّ احْلُ )آل عمران(، وقال تعاىل: ﴿فاَ

بِْع  تَّ الاَ تاَ ُ واَ لاَ اهللَّ ُهْم باِماَ أاَْنزاَ ْيناَ اْحُكْم باَ ْيِه  فاَ لاَ ْيِمًنا عاَ ُمهاَ ْيِه ِمناَ اْلِكتاَاِب واَ ًقا مِلاَا باَْناَ ياَداَ دِّ قِّ ُمصاَ اْلِكتاَ�اباَ بِاحْلاَ
قِّ ﴿48﴾ )املائدة(. هذا بالضافة إىل السنة النبوية والقياس والمجاع. كاَ ِمناَ احْلاَ اءاَ امَّ جاَ ُهْم عاَ اءاَ أاَْهواَ

ومن هنا فإن مفهوم الترشيع يف الس�الم يقترص عىل اس�تنباط األحكام من القرآن والس�نة 

النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة والسالم والنشاء عليهام بام ال يتعارض مع القطعي منهام. 

وتطلق كلمة الترشيع عىل أحد معنين: أحدمها: إجياد رشع مبتدأ، وثانيهام: بيان حكم تقتضيه 

رشيعة قائمة، فالترشيع باملعنى األول: من اهلل، وأما الترشيع باملعنى الثاين: وهو بيان حكم رشيعة 

قائمة – فهذا هو الذي تواله بعد وفاة الرسول < خلفاؤه من صحابته ومن جاء بعدهم )٣( .

))( الزحييل، وهبة )985)م(: الفقه السالمي وأدلته،  دار الفكر، سوريا، ط2، )6/)65(.
)2( املرجع السابق، ص )65.

)٣( خالف، عبد الوهاب )405)ه�(: السلطات الثالث يف السالم، دار القلم للنرش، الكويت، ط2، ص22.
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وع�ىل ذلك ف�إن املرشع هو اهلل س�بحانه وتعاىل جلت قدرت�ه، والقرآن الكري�م هو املصدر 

الترشيعي األول، وتطبيق ما جاء فيه حمقق لطاعة اهلل، وأن النبي < مبلغ عن اهلل أحكامه.

7- السلطة القضائية

ننطلق يف بيان مفهوم الس�لطة القضائية يف الس�الم مما اصطلح عليه الفقهاء يف تعريفاهتم، 

املختلفة يف األلفاظ املتقاربة يف املعنى، للقضاء:

أ �  فق�د عرف�ه احلنفية بتعريفات منها ما قاله ابن عابدين بأنه »إهناء اخلصومات وقطع املنازعات 

عىل وجه خاص« ))( .

ب �  وعرفه املالكية: بأنه »الخبار عن حكم رشعي عىل سبيل اللزام« )2( .

ج �  وعرفه الشافعية: بأنه »إظهار حكم الرشع يف الواقعة ممن جتب عليه إمضاؤه« )٣( .

د �  وعرفه احلنابلة: بأنه »تبين احلكم الرشعي واللزام به وفصل اخلصومات« )4(.

وعند اس�تعراض ه�ذه التعريفات فأنه البد للقض�اء من أمور وهي بي�ان احلكم وإظهاره، 

احلكم الرشعي، واللزام باحلكم الرشعي، وموضوع السلطة.

8- السلطة التنفيذية: 

تتكون الس�لطة التنفيذي�ة العليا يف النظم الوضعية غالبًا من رئي�س الدولة، أو امللك، أو   

رئي�س جمل�س الوزراء، وذلك تبعًا الختالف النظام املتبع يف تل�ك الدولة فإن كانت الدولة تتبع 

النظام الرئايس الذي يكون فيه الرئيس التنفيذي مستقاًل عن السلطة الترشيعية، سواء فيام يتعلق 
))(اب�ن عابدي�ن، حممد أم�ن )994)م(: رد املحتار عىل ال�در املختار رشح تنوير األبصار، حتقي�ق: عادل أمحد عبد 

اجلواد وعيل حممد معوض دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ط)، )٣52/5(.
)2( ابن فرحون،  برهان الدين إبراهيم بن عيل بن أيب القاسم )406)ه�(: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج 

األحكام، مكتبة الكليات األزهرية، ط)، ))/2)(.
)٣( الرشبيني، حممد الرشبيني اخلطيب )7)4)ه�( : مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج عىل متن املنهاج للنووي، 

مصطفى احللبي، القاهرة – مرص. )٣72/4(.
)4( ابن النجار، تقي الدين احلنبيل: منتهى الرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات، حتقيق عبدالغني عبداخلالق، 

دار العروبة، القاهرة – مرص، )٣/459(.
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بفرتة احلكم أو إىل حد كبري فيام يتعلق بخططه وعمله، ويكون رئيس الدولة هو يف نفس الوقت 

رئيس الوزراء، فإن رئيس السلطة التنفيذية العليا يكون رئيس الدولة ))( .

فترتكز الس�لطة يف شخص رئيس اجلمهورية، وهو وحده صاحب هذه السلطة، وهو الذي 

يرس�م السياس�ة العامة للدولة، ويرشف عىل تنفيذها، أما الوزراء يف النظام الرئايس فليس�وا إال 

أعوانًا لرئيس اجلمهورية  )2( .

مفهوم السلطة التنفيذية يف اإلسالم:

السلطة التنفيذية يف السالم هي جهة تنفيذ أحكام اهلل ورسوله < إثباتًا ونفيًا عىل مراد اهلل 

ْرِض  اُهْم يِف اأْلاَ نَّ كَّ ِذيناَ إِْن ماَ ورسوله <، وتطبيق الرشيعة السالمية يف خلق اهلل، قال تعاىل:﴿الَّ

ُموِر ﴿)4﴾)احلج(. ُة اأْلُ اِقباَ ِ عاَ هلِلَّ ِر واَ ِن امْلُْنكاَ ْوا عاَ اَ هناَ ُروا بِامْلاَْعُروِف واَ أاَماَ اةاَ واَ كاَ ُوا الزَّ آتاَ ةاَ واَ الاَ اُموا الصَّ أاَقاَ

ويسمي الفقهاء السلطة التنفيذية العليا باسم )اخلالفة( أو )المامة( أو )المارة(، ويسمون 

من يتوىل تلك الس�لطة باس�م )اخلليفة( )والمام( أو )أمري املؤمنن( )٣(، ويدخل يف ذلك امللك 

والسلطان والرئيس.

وتتكون الس�لطة التنفيذية من مجيع الرجال العاملن بالدولة بدءًا من ويل األمر، والوزراء، 

والوالة، واألمراء، وقواد اجليش، وجباة الزكاة، ورجال الرشطة، ومجيع عامل احلكومة.

وق�د توىل الرس�ول < تنفي�ذ أحكام اهلل تع�اىل يف العب�ادات واملعام�الت واألخالق ورد 

احلق�وق إىل أصحاهب�ا، ث�م خلفه اخلليف�ة األول أبو بك�ر ريض اهلل عنه، ثم عمر، ث�م عثامن، ثم 

عيل - ريض اهلل عنهم أمجعن - فقاموا بتنفيذ أحكام الرشيعة، واملحافظة عليها، واالقتداء هبدي 

رسول عليه أفضل الصالة والسالم، ومن بعدهم ملوك املسلمن وخلفائهم وأمرائهم.

)2(الرص�اص، توفي�ق عب�د الغني )986)م(: أس�س العلوم السياس�ية يف ضوء الرشيعة الس�المية، اهليئة املرصية 
العامة للكتاب، القاهرة – مرص، ص82.

)٣(حلم�ي، حممود )998)م(: نظام احلكم الس�المي مقارنًا بالنظم املع�ارصة، دار الفكر العريب، القاهرة – مرص، 
ص 247.

))( النووي، حييي بن رشف: روضة الطالبن،املكتب السالمي، )0)/49(.
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وال تكون ألوامر السلطة التنفيذية قوة التنفيذ إال إذا وافقت الرشع، فإن خالفت مل تنفذ ))( 

ُس�وُل  اُكُم الرَّ ا آتاَ ماَ ُ﴿48﴾ )املائدة(، ويقول تعاىل:﴿ واَ لاَ اهللَّ ْنزاَ ُهْم باِماَ أاَ ْيناَ اْحُكْم باَ ، قال تعاىل:﴿ فاَ

اِب ﴿7﴾  )احلرش(، وروى البخاري  ِديُد اْلِعقاَ اَ شاَ اَ  إِنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ اتَّ اْنتاَُهوا  واَ ْنُه فاَ اُكْم عاَ اَ ا هناَ ماَ ُخُذوُه واَ فاَ
عن عبد اهلل بن دينار أن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنه كتب إىل عبد امللك بن مروان يبايعه: )وأقر 

لك بالسمع والطاعة عىل سنة اهلل وسنة رسوله< فيام استطعت(  )2( .

1 . 9 الدراسات السابقة

تعترب الدراسات السابقة من املراجع املهمة التي يرجع إليها الباحث للمساعدة يف تشخيص 

مشكلة ما، لذا كان ال بد لنا يف هذه الدراسة من االستعانة هبذه الدراسات للوقوف عىل ما توصل 

إليه الباحثون يف هذا املجال؛ لضافة معلومات جديدة إىل املعلومات الس�ابقة التي وضعت من 

قبل الباحثن يف مواضيع قريبة من موضوع الدراسة، وحماولة عرضها بصورة يسهل هبا التعرف 

عىل أهم خطواهتا والنتائج التي توصلت إليها؛ وس�يتم ترتيب هذه الدراس�ات حس�ب الدرجة 

العلمية )دكتوراه، ماجستري(، وذلك عىل النحو اآليت:

1ـ  دراسة عامر، )1955م( بعنوان: التعزير يف الرشيعة اإلسالمية، وهي رسالة دكتوراه، أجريت 

يف كلية احلقوق، جامعة القاهرة.

واس�تهدفت الدراسة تناول موضوع التعزير يف الرشيعة السالمية، حيث تناولت الدراسة 

ه�ذا املوض�وع من جوانب�ه املختلفة، ومل حي�دد الباحث املنه�ج املتبع يف الدراس�ة. وقد توصلت 

الدراسة إىل عدة نتائج منها:

أ �  أن التفوي�ض يف التعزي�ر أو عدم�ه مل يرد فيه نص خاص من الش�ارع، إذ ال يتوفر نص يقيض 

بتفوي�ض التعزي�ر إىل القايض من كتاب أو س�نة، أما أق�وال الفقهاء وما ج�رى عليه العمل 

))(اب�ن نجي�م، زين العابدين )400)ه�( : األش�باه والنظائر ع�ىل مذاهب أيب حنيفة النع�امن، دار الكتب العلمية، 
بريوت -لبنان، ط)، ص24).

)2(اب�ن حجر العس�قالين )٣79)ه�(: فتح الب�اري برشح صحيح البخاري، حتقيق عبدالعزي�ز بن باز، دار املعرفة، 
بريوت- لبنان، ص 245.
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يف أمصار الس�الم أيام احلكم الس�المي س�ائدًا بالنس�بة للتفويض فإن ذلك كان ملصلحة 

اقتضته.

ب �  أن الفقهاء نصوا عىل تفويض التعزير إىل رأي المام، وإىل رأي احلاكم، وإىل رأي القايض، 

فهم اس�تعملوا هذه العبارات للداللة عىل معنى واحد وهو تفويض التعزير إىل من له والية 

احلكم والقضاء.

ج �  لي�س معن�ى تفوي�ض التعزي�ر إىل الق�ايض أنه حر يف العق�اب الذي يراه لكل حالة حس�ب 

ه�واه أو بغ�ري ضابط، بل هو مقيد يف ذل�ك تقييدًا دقيقًا بقيد عام هو أن ال يتجاوز املناس�ب 

من العقوبة إىل غريه، فالتفويض املطلق غري مس�لم به عند من قال بالتفويض من الفقهاء بل 

قي�دوه بالقي�ود وأمهها فرض حدي�ن يف عقوبة اجللد تعزيرًا ال خي�رج عنهام القايض، ووضع 

للنفي تعزيرًا ال ينبغي جتاوزه عند البعض، كام أن بعض الفقهاء قال بعدم التفويض.

د �  أن التعزي�ر مف�وض إىل رأي الق�ايض، يقيم�ه بق�در م�ا يعلم أن اجل�اين ينزجر ب�ه، مع النظر 

إىل ح�ال اجلريمة واملجرم، وه�و يف كل حالة يراعي ظروف اجل�اين واجلريمة واملجني عليه 

والزمان واملكان.

ه� �  أخرج أغلب الفقهاء من نطاق التفويض بمعناه الواسع التعزير بالرضب، فقد قالوا بتفويض 

القايض يف اختيار نوع العقوبة التي يراها مناسبة لكل حالة، ولكنه إذا اختار الرضب عقوبة 

فليس�ت س�لطته مطلقة يف تقدير العقوبة، بل هو مقيد بحد أعىل للرضب ال يتجاوزه، وهو 

كذلك مقيد بحد أدنى ال ينزل عنه.

التعليق عىل الدراسة السابقة:

تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناوهلا موضوع العقوبات التعزيرية، وهي تطرقت 

إىل التفويض، ولكن الدراسة احلالية تتناول بشكل مفصل التفويض يف التجريم  والعقاب. 
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2 ـ  دراسـة أبو الفتوح )1976م( بعنوان: النظام العقايب اإلسالمي: دراسة مقارنة، وهي رسالة 

دكتوراه، أجريت يف كلية احلقوق، جامعة القاهرة.

واستهدفت الدراس�ة تناول موضوع النظام العقايب يف السالم، مقارنة بالقانون الوضعي، 

ومل حي�دد الباح�ث منهج الدراس�ة، وقد تطرق�ت الدراس�ة إىل العقوبات التعزيري�ة، وتوصلت 

الدراسة إىل عدة نتائج منها:

أ �  التفويض يشري إىل ترك أمر العقاب يف اجلرائم التعزيرية إىل ويل األمر أو إىل القايض.

ب � أن املج�ال ال�ذي تعمل فيه العقوبات التفويضية جمال واس�ع جدًا يكاد يش�مل كل نواحي 

احلياة يف املجتمع.

ج �  أن وجوب حتديد العقوبات التفويضية خيضع لظروف العرص الذي نعيش فيه وأيضًا خيضع 

لروح الرشيعة نفسها، بجانب روح العرص.

د �  تتل�ف حدود التفوي�ض باختالف نوعية اجلرائم التي يقوم املقن�ن البرشي بتقنينها وفرض 

العقاب عليها.

التعليق عىل الدراسة السابقة:

تتش�ابه هذه الدراس�ة مع الدراس�ة احلالي�ة يف تناوهلا موض�وع العقوبات ومنه�ا العقوبات 

التعزيري�ة، وتطرق يف الدراس�ة إىل موضوع التفويض يف العقاب، وه�ذا املوضوع يتم تناوله يف 

الدراسة احلالية، ولكن الدراسة احلالية تتناول بشكل مفصل التفويض يف التجريم  والعقاب. 

3ـ  دراسة اللهيبي )1404هـ(، بعنوان »العقوبات التفويضية وأهدافها يف ضوء الكتاب والسنة« 

وهي رسالة دكتوراه، أجريت يف كلية أصول الدين، جامعة األزهر، القاهرة. 

واستهدفت الدراسة إيضاح أهداف العقوبات التفويضية يف ضوء الكتاب والسنة، ومل حيدد 

الباح�ث املنهج املتبع يف الدراس�ة، وقد أوض�ح الباحث أهداف العقوب�ات التعزيرية كعقوبات 
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تفويضي�ة وف�ق منهج الرشيعة، وتناول معنى العقوبة وأقس�امها وأوجه اخل�الف بن العقوبات 

املقدرة وغريها وبيان أدلة مرشوعية العقوبات التفويضية وأنواعها ومقاديرها ومن يملك تقرير 

هذه العقوبات، وتطبيقها، وقيود س�لطته فيها، ومن ثم ذكر أغراض العقوبات وأهدافها، وبيان 

احلكمة من تنوع العقوبات، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها:

أ �  مراعاة الشارع لطبيعة النسان وما يصلحها، فرشع ضمن ذلك العقوبات.

ب �  تي�ز الس�الم يف منهجه يف تقس�يم العقوبات، فقد قس�مها إىل عقوب�ات أخروية ودنيوية، 

ومنها عقوبات مقدرة وأخرى غري مقدرة.

ج � أن النس�ان ق�د جبل عىل حب اخلري والرش، ويف س�بيل ذلك وضع�ت الرشيعة عدة مبادئ 

ومنها العقوبات، وهي هتدف إىل صيانة املجتمع.

د �  أن الش�خص ال�ذي يملك تقري�ر وتقدير هذه العقوبات هو ما يس�مى ب�ويل األمر، أو والة 

األمر.

التعليق عىل الدراسة السابقة:

تتش�ابه هذه الدراسة مع الدراس�ة احلالية يف تناوهلا موضوع العقوبات التفويضية وأهدافها 

يف ضوء الكتاب والس�نة، حيث إن هذا اجلانب أحد املوضوعات املطروقة يف الدراس�ة احلالية، 

ولكن الدراسة احلالية تتناول أيضًا التفويض يف التجريم وهو ما مل تتطرق إليه تلك الدراسة. 

4ـ   دراسة العبيدي )1993م( بعنوان: التعزير يف الفقه اجلنائي اإلسالمي والقانون اليمني مقارنًا 

بالقانـون اجلنائي املرصي، وهي رسـالة دكتوراه، أجريت يف جامعة عني شـمس، كلية احلقوق، 

قسم الرشيعة اإلسالمية

واس�تهدفت الدراس�ة تناول موضوع التعزي�ر يف الفقه اجلنائي الس�المي مقارنة بالقانون 

اليمني والقانون اجلنائي املرصي، ومل حيدد الباحث منهج الدراس�ة، وتوصلت الدراسة إىل عدة 

نتائج منها:
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أ �  يتف�ق الفقه الس�المي عىل أن أم�ر حتديد اجلرائم التعزيرية وعقوباهت�ا مفوض لويل األمر أو 

نائبه، وهو يدل عىل أن التعزير مفوض ملن يوكل إليه سواء كان شخص اعتباري أو معنوي.

ب �  رغ�م أن الفقه�اء جممع�ون عىل أن التعزي�ر مفوض لرأي المام، إال أنه عن�د التطبيق هناك 

خ�الف ح�ول حدهيا األدن�ى واألعىل، وهذا ال خي�ل بكونه مفوضًا لويل األم�ر، بل تبقى له 

صفة التفويض، حيث يكون لويل األمر اختيار املقدار املناسب للعقوبة حدود حدهيا األدنى 

واألعىل.

ج � أن لويل األمر أن خيتار أي عقوبة يراها مناسبة دون التقيد بعقوبة معينة.

د �  يمك�ن التوفي�ق ب�ن رأي اجلمهور القائلن بتفويض التعزير لويل األم�ر مطلقًا وبن القائلن 

بع�دم التفويض املطل�ق يف أن األخري ال يامنع من تفويض التعزي�ر إذا وجد القايض املجتهد 

العامل باألحكام الرشعية والذي جييد تطبيقها عىل ما يعرض له من وقائع.

التعليق عىل الدراسة السابقة:

تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناوهلا موضوع العقوبات التعزيرية، وهي تطرقت 

إىل التفويض، ولكن الدراسة احلالية تتناول بشكل مفصل التفويض يف التجريم  والعقاب. 

5ـ   دراسة العريس )1996م(، بعنوان »شخصية عقوبات التعزير يف الرشيعة اإلسالمية« وهي 

رسالة دكتوراه منشورة، أجريت يف  كلية احلقوق والعلوم السياسية واإلدارية يف اجلامعة اللبنانية. 

واس�تهدفت الدراس�ة تناول موضوع ش�خصية العقوبات التعزيرية يف الرشيعة السالمية 

والقان�ون الوضع�ي، واعتمدت الدراس�ة عىل املنه�ج القان�وين االجتامعي، واملنه�ج التارخيي، 

ومنهج الدراسة املقارنة، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:

أ �  جعلت الرشيعة الس�المية س�لطة أويل األمر يف التعازير واس�عة، تشمل تقدير اجلرائم بتعين 

اجلرائم التعزيرية الناجتة عن املخالفات وعن الرضار باملصلحة العامة، وكذلك يف االجتهاد 

لتحديد املعايص املعاقب عليها تعزيرًا وهلم أيضًا سلطة تقدير العقوبة املالئمة لكل جرم وجمرم.
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ب �  أن س�لطة القايض يف التعزير واس�عة ومرنة، ولكنها غري خطرية، القتصار هذا القطاع عىل 

اجلرائم البس�يطة، وال تشمل سلطة القايض يف العقاب تعزيرًا عقوبة العدام أو القتل لعدم 

إمجاع العلامء واملذاهب عىل شمول هذه العقوبات للقتل.

ج �  تتناول س�لطة القايض يف اختيار العقوب�ة يف التعازير حتديد مقدارها املالئم بعد تعين النوع 

الذي يراه أكثر مالءمة لتحقيق تأديب املجرم ومنعه من التكرار.

د �  يتلقى القايض كأحد أويل األمر س�لطته القضائية من المام باعتباره أعىل الس�لطة القضائية 

، وي�امرس عمله باس�تقالل كامل يف اجتهاده القضائي عماًل بقواع�د الرشيعة التي تؤكد أن 

سلطة المام تنتهي عند التفويض.

ه�� � أن التفوي�ض يك�ون باطاًل إذا بني ع�ىل رشط من المام يقيد فيه الق�ايض باحلكم بمذهب 

معن. 

التعليق عىل الدراسة السابقة:

تتشابه هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناوهلا موضوع العقوبات التعزيرية، وهي تطرقت 

إىل التفويض، ولكن الدراسة احلالية تتناول بشكل مفصل التفويض يف التجريم  والعقاب وهو 

ما مل تتطرق إليه تلك الدراسة. 

6ـ   دراسة رجب )1977م( بعنوان: العقوبات التعزيرية البدنية وضامناهتا يف الرشيعة اإلسالمية، 

وهي رسالة ماجستري غري منشورة، أجريت يف كلية الرشيعة والقانون، جامعة األزهر.

وهدفت الدراسة إىل حتديد العقوبات التعزيرية يف الرشيعة السالمية بالضافة إىل ضامناهتا، 

ومل حيدد الباحث املنهج الذي اعتمد عليه يف الدراسة. وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:

أ �  أن منهج الشارع يف تنظيم العقاب إنام حيدد بعض اجلرائم ويضع هلا عقوباهتا ، ومن ثم ليس 

للقايض وال املنظم سلطة يف تقدير تلك العقوبات مرة أخرى. 
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ب �  أن عقوب�ة التعزي�ر مفوضة للقايض ويراعي حن توقيعه�ا ظرف اجلريمة واملجرم والزمان 

واملكان.

ج � أن التفوي�ض كان للق�ايض املجته�د ك�ام كان الش�أن يف قض�اة الع�رص األول كأيب موس�ى 

األشعري.

د �  أن االخت�الف ب�ن الفقه�اء كان يف م�دى التفوي�ض والراجح عن�د الفقهاء ع�دا املالكية إن 

التفوي�ض يك�ون م�ن حيث الن�وع، بمعنى أن الق�ايض مفوض يف ن�وع العقوبة ال�ذي يراه 

مناسبًا، أما عند المام مالك فإن الراجح أن التفويض يشمل النوع والقدر معًا فللقايض أن 

خيتار العقوبة املناسبة للمجرم الذي حيكم فيه قدرًا ونوعًا.

التعليق عىل الدراسة السابقة:

تتش�ابه هذه الدراس�ة مع الدراس�ة احلالية يف تناوهلا موض�وع العقوب�ات التعزيرية كعقوبة 

تفويضية، وحتديد مدى التفويض، حيث إن هذا اجلانب أحد املوضوعات املطروقة يف الدراس�ة 

احلالية، ولكن الدراسة احلالية تتناول التفويض يف التجريم والعقاب وهو ما مل تتطرق إليه تلك 

الدراسة. 

7 ـ  دراسـة اجلامـي )2001م( بعنـوان: سـلطة ويل األمـر يف التجريم التعزيـري وضوابطها يف 

الفقه اإلسـالمي، وهي رسالة ماجسـتري، أجريت يف أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، كلية 

الدراسات العليا، قسم العدالة اجلنائية. 

وهدف�ت الدراس�ة إىل التعرف عىل أساس�يات نظ�ام التعزير يف الس�الم الذي يس�تند إليه 

ويل األم�ر يف التجري�م، والتع�رف عىل مدى س�لطة ويل األمر يف التجريم التعزي�ري يف الرشيعة 

السالمية، ومعرفة ضوابط السلطة التنظيمية يف الرشيعة السالمية، والتمثيل لبعض التطبيقات 

القضائي�ة يف أنظمة اململكة اجلنائية التعزيرية، واعتمدت الدراس�ة عىل املنهج التارخيي، واملنهج 

التحلييل التأصييل، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:
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) � أن هلل األمر من قبل ومن بعد.

2 �  لويل األمر، أو من يفوضه أن جيرم األفعال واألقوال، والترصفات املس�تحدثة تعزيرًا والتي 
تشكل حمظورًا ومعصية بميزان الرشع السالمي بوجه عام ومل يرد فيها نص مبارش، وذلك 

بإضفاء صفة اجلرم عىل الفعل أو القول أو الترصف املراد جتريمه ومنعه للمصلحة العامة.

٣ �  تولت الس�لطة التنظيمية يف اململكة العربية الس�عودية، اس�تنادًا إىل تفويض ويل األمر قدرًا 
ورشعًا بالتجريم التعزيري لبعض صور السلوك التي يرى فيها خطورة أو إرضار باملصلحة 
العام�ة، وه�ذا التجري�م الذي يس�تند إىل أحكام الرشيعة الس�المية تتضمن�ه األنظمة التي 

تصدر عن جملس الوزراء باعتباره سلطة تنظيمية.

التعليق عىل الدراسة السابقة:

تتش�ابه هذه الدراس�ة مع الدراس�ة احلالي�ة من ناحية تط�رق هذه الدراس�ة إىل تفويض ويل 
األم�ر قدرًا ورشعًا بالتجريم التعزيري لبعض صور الس�لوك الت�ي يرى فيها خطورة أو إرضارًا 
باملصلحة العامة، وهو جزء من القضايا التي تتناوله الدراسة احلالية، أما أوجه االختالف فيتمثل 

يف شمولية الدراسة احلالية ملجايل التجريم والعقاب.

8ـ   دراسـة الـرشاري )1410هــ( بعنوان: حـدود التفويض يف العقاب دراسـة حتليلية يف الفقه 

اإلسالمي مقارنة بالنظام اجلنائي يف اململكة العربية السعودية، وهي رسالة ماجستري، أجريت يف 

املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، املعهد العايل للعلوم األمنية.

واستهدفت الدراسة بيان حدود التفويض يف العقاب، واعتمد الباحث عىل املنهج التحلييل 
التطبيقي املقارن، وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:

أ �  للرشيع�ة الس�المية منه�ج فري�د يف تقس�يم العقوبات، فقد قس�متها إىل عقوب�ات أخروية، 
وعقوب�ات دنيوي�ة نصية مق�درة، وعقوب�ات تفويضية غري مق�درة فهي بذل�ك قد وضعت 
السياج القويم الذي حيافظ عىل مجيع احلقوق سواء أكانت يف الدنيا أم يف اآلخرة، ففي الدنيا 

جعل العقوبات الدنيوية ويف اآلخرة جعل العقوبات األخروية.
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ب �  ال تان�ع الرشيعة الس�المية من االس�تفادة مما وصلت إليه القوان�ن املعارصة من تقدم يف 

جمال العقوبات التي يتسع هلا نظام العقوبات التفويضية )التعزير( يف الرشيعة السالمية إذا 

مل يتعارض مع مبادئها ومصالح املجتمع.

ج � العقوب�ات التعزيرية عقوبات غري حم�ددة جلرائم غري معينة والعقوبات التفويضية تتلف يف 

خفتها وشدهتا لتكون متناسبة مع كل جريمة مل يرد فيها عقوبة مقدرة.

د �  أن التوس�ع يف أنواع العقوبات التفويضية مفيد، إذ تكون العقوبة فعاًل مباحًا، فال جيوز بأي 

حال أن يعاقب النسان بفعل حمرم أي ال جتوز العقوبة بام حرم اهلل أو هنى عنه.

ه�� �  اجللد من أش�د العقوب�ات التفويضية تأثريًا نظرًا لتأثريه عىل املجل�ود، وهو غري مقيد بعدد 

معن، ويرجع تقدير عدده إىل ما يراه القايض كافيًا لتحقيق الغرض.

و �  احلب�س م�ن العقوب�ات التفويضية، وق�د عمل به الصحاب�ة ومن جاء بعده�م وتطبيقه عىل 

الوجه الرشعي يف حتقيق املقصود من احلبس مما جيعل األمر يتطلب س�المة اختيار القائمن 

عىل الس�جون ممن تتوفر فيهم األمانة واالس�تقامة، والدراك السليم لفلسفة العقاب بحيث 

يكون أداة إصالح وتقويم.

ز �  التعزي�ر بالنف�ي عقوب�ة مرشوعة، كذلك الوع�ظ والتوبيخ واهلجر والتهدي�د من العقوبات 
التفويضية والتي هلا أثرها الفعال يف حتقيق املقصود إذا طبقت يف حملها املناسب.

ح �  أن العقوبات التفويضية مرتوك أمر تطبيقها الجتهاد المام أو القايض يبارشه بنفسه، وهي 
بذلك تتميز باملرونة والقابلية للتطبيق الذي يتوخى حتقيق املصلحة.

ط �  أن املن�وط ب�ه تنفيذ العقوبات التفويضية جي�ب أن يكون أمينًا عىل التنفيذ بحيث ينفذ كل ما 
كلف به عىل الوجه الرشعي دون حماباة أو ميل مع اهلوى، أو التأثر بجاه أو س�لطان أو نفوذ 

لكائن من كان.

ى �  أن هناك العديد من اجلرائم التي تقع يف نطاق العقوبات التفويضية والتي مل توضع يف أنظمة 

خاص�ة هب�ا، بل ترك أم�ر تقديرها للقايض، وهي م�ن األمور غري املجدي�ة – وهو ما يدخل 
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اآلن يف اختصاص القضاء الرشعي، فحبذا لو وضعت هذه اجلرائم يف أنظمة لتسهيل مهمة 

القضاء ولعدم ترك العقوبة بغري تقدير.

التعليق عىل الدراسة السابقة:

تتش�ابه هذه الدراس�ة مع الدراس�ة احلالي�ة يف تناوهلا ح�دود التفويض يف العق�اب يف الفقه 

الس�المي، حي�ث إن ه�ذا املوضوع أح�د اجلوانب التي يت�م تناوهلا يف الدراس�ة احلالية، ولكن 

الدراسة احلالية تضيف عنرصا ثانيا وهو التفويض يف التجريم، وهو غري متوفر يف تلك الدراسة. 
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الفصل الثاين
مفهوم التفويض يف التجريم والعقاب وأساسه

2 . 1 املراد بالتفويض يف التجريم والعقاب

2 . 1 . 1 معنى التفويض

قب�ل تعري�ف التفوي�ض يف التجري�م والعق�اب، فإن�ه ينبغ�ي يف البداية التعرف ع�ىل ما هو 

التجريم، وما هو العقاب.

 1ـ  مفهوم التجريم:

ُه، واجُلْرُم بالضم: الذنب))(، ويقال:  ِرُم�ُه قطعاَ ْ ُه جياَ ماَ راَ ماَ يقال: جاَ راَ فالتجري�م مصدر للفعل جاَ

باَ أذنباَ واكتسب الثم. اَ ْرمًا من باب رضاَ ماَ جاَ راَ جاَ

فيعني بالتجريم إكساب الثم، تقول: جرمته ذنبا كقوهلم: اكسبه ذنبًا)2(.

ويف االصطالح، يعرف التجريم عىل أنه »إضفاء احلامية اجلزائية عىل مصلحة معينة تعد من 

املصال�ح االجتامعي�ة التي تعرب عن مطال�ب اجلامعة، وتنطوي املصال�ح االجتامعية عىل املصالح 

العام�ة، واملصال�ح الفردية التي يف ثناياها مصلحة عامة« )٣( . أو هو »احلكم عىل فعل بأنه خمالف 

لرشع أو نظام«)4(.

))(  الفريوز أبادي حممد بن يعقوب )407)ه�،(، القاموس املحيط، باب امليم، فصل اجليم، ص 086)-087).
)2(  الغزايل: أمحد بخيت ))200م( “ بحوث يف تاريخ الترشيع السالمي والسياسة اجلنائية )القاهرة، دار النهضة 

العربية، ط )(،ص٣86.
)٣( نشأت، أكرم إبراهيم )د. ت(. السياسة اجلنائية، دراسة مقارنة، ط )، دار الثقافة للنرش، عامن، ص٣9.

)4( العتيبي، عس�اف بن عمر )0)20م(. اعتبار املآالت يف سياس�ة التجريم، رسالة ماجستري، جامعة نايف العربية 
للعلوم األمنية، الرياض، ص 20.
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2ـ   مفهوم العقاب:

تطلق العقوبة أو سياسة العقاب عىل اجلزاء املقرر ملصلحة اجلامعة عىل عصيان أمر الشارع))(.

أو أهنا »إيالم مقصود يوقع من أجل اجلريمة ويتناسب معها«)2(.

3ـ  مفهوم التفويض 

أ ـ  التفويض يف اللغة:

ه احلاكم فيه. ويف حديث الدعاء:   لاَ ه إِليه وجعاَ اَ ريَّ : صاَ مراَ ضاَ إِليه األاَ وَّ لفظ التفويض من )فوض(: فاَ
ه إِليه إِذا رّده إِليه وجعله احلاكم فيه)٣(. ضاَ أاَمراَ وَّ ْدُته إِليك. يقال: فاَ داَ ْضُت أاَْمري إِليك أاَي راَ وَّ فاَ

ب ـ  التفويض يف االصطالح:

املقص�ود بالتفوي�ض اجلرائ�م والعقوب�ات التي مل يقدرها الش�ارع، علاًم ب�أن بعض اجلرائم 
ورد النه�ي عنه�ا بنص الكتاب أو بلفظ الس�نة، وإن مل حيدد هلا الش�ارع عقوبات وبعبارة أخرى 
نستطيع أن نقول إن العقوبات املقدرة هي عقوبات اختص فيها الشارع دون غريه، أما العقوبات 

التعزيرية فقد فوض أمرها  إىل البرش)4(.  

يعن�ي التفوي�ض ترك أمر العقاب يف اجلرائم التعزيرية إىل القضاء، يقول الكاس�اين يف بدائع 
الصن�اع »فالم�ام في�ه باخليار، إن ش�اء عزره بال�رضب وإن ش�اء باحلبس«)5(. ويق�ول الزيلعي 

»وليس فيه يشء مقدر وإنام هو مفوض إىل رأي المام عىل ما تقتضيه جناياهتم«)6(.

))( بوس�اق: حممد املدين )2002م(»اجتاهات السياس�ة اجلنائية املعارصة والرشيعة الس�المية« الرياض، أكاديمية 
نايف العربية للعلوم األمنية، ط )( ص )9).

)2( مصطفى، حممود )974)م(. رشح قانون العقوبات، القسم العام، ط )، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 5٣7.
)٣(ابن منظور، حممد بن مكرم )98٣)م(: لسان العرب، باب )فوض( ج٣7، ص ٣485.

)4(أب�و الفت�وح، أب�و املعاط�ي حاف�ظ )976)م(. النظ�ام العق�ايب الس�المي: دراس�ة مقارن�ة، رس�الة دكت�وراه، 
القاهرة،ص)47.

)5(الكاس�اين، أبوبكر بن مس�عود )8)4)ه�(: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، حتقيق: عيل حممد معوض وعادل 
أمحد عبد املوجود )دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط)(، ص 64 � ج 7.

)6(الزيلع�ي، فخ�ر الدي�ن بن عيل: تبي�ن احلقائق رشح كن�ز الدقائ�ق، املكتبة المدادي�ة باكس�تان، ط))( ج)٣( ، 
ص208.
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ويق�ول اب�ن فرحون: »والتعزي�ر ال خيتص بالس�وط واليد واحلبس، وإنام ذل�ك موكول إىل 

اجته�اد احلاك�م« ))(، ويقول اب�ن تيمية: »فهؤالء يعاقب�ون تعزيرًا وتنكياًل وتأديب�ًا، بقدر ما يراه 

الوايل، عىل حسب كثرة ذلك يف الناس وقلته« )2(.

2 . 1 . 2 جهة حتديد العقوبات التفويضية

ف�وض الش�ارع ويل األمر يف تقدي�ر العقوبة التعزيري�ة وحتديدها، لذا فإن الش�خص الذي 

يمل�ك س�لطة وض�ع تقرير هذه العقوبات ه�و » ويل األم�ر ». واملقصود بويل األم�ر هنا هو: ما 

يش�مل احلاك�م املس�لم، واألب، والزوج، والس�يد، ويدخل معهم املعلم أيض�ًا يف حدود، ذلك 

ألن كل حاكم س�واء كان ذلك احلاكم األعىل يف الس�لطة وهو األساس يف هذا، أو كان املفوض 

عن�ه من والة األمر، مم�ن عينهم وفوضهم أو قضاة، وهؤالء هم املس�مون لدى العلامء » بنواب 

احلاكم » وتندرج مسئولياهتم يف هذه الواليات عىل حسب االختصاصات املفوض فيها القايض 

أو املوظف أو نائب الوايل، أو الوزير، ونحو ذلك، من القمة إىل ما هو دوهنا حسب االختصاص 

املوضوع له. وإن مجيع هؤالء يملكون حق تقرير وتقدير العقوبة املناسبة التعزيرية بتفويض ويل 

األم�ر هل�م يف ذلك نظامًا. كام أن لألب س�لطة تقري�ر بعض هذه التعزي�رات، كالعالم بالوعظ 

والرش�اد وكالتوبي�خ، واهلجر، والرضب، ونحو ذلك مما ه�و دون القتل، ألن الذي يملكه هو 

المام األعىل يف السلطة إذا رأى عظم جرمه وأنه يستحق ذلك: الوالد إن رأى ولده قد أتى ذنبًا 

يس�تحق عليه التأدي�ب فله ذلك بام يراه مناس�بًا لإلصالح والتهذيب وال�ردع والزجر، والزوج 

إذا م�ا رأى عصي�ان زوجته له، وللمعلم أيضًا تأديب تلميذه، يام ي�راه حمققًا لتوجيهه فله إعالمه 

بالوعظ والرش�اد وتوبيخه إذا ما رأى أنه قد وقع يف خطأ ما وله أيضًا هجره ورضبه رضبًا غري 

مربح)٣(.

)2(ابن فرحون،  برهان الدين إبراهيم بن عيل بن أيب القاسم )406)ه�(: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج 
األحكام، ص 2)20 ج 2.

)٣(ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم )٣)4)ه�( السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية: ص 97.
))( اللهيب�ي، مطي�ع اهلل دخيل اهلل س�ليامن الرصهي�د ) 98٣)م (. العقوبات التفويضي�ة وأهدافها يف ضوء الكتاب 

والسنة، ط )، تامة، جدة، ص49)-50).
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ويتفق الفقه الس�المي عىل أن أمر حتديد اجلرائم التعزيرية وعقوبتها مفوض لويل األمر أو 

نائبه، وهم حينا يس�تخدمون اصطالح ويل األمر ويف حن آخر احلاكم أو القايض أو الس�لطان، 

وهذا يدل عىل أن التعزير ملن يوكل إليه سواء كان شخصًا اعتباريًا أو معنويًا كاملجالس الترشيعية، 

وقد قال بن تيمية )فهؤالء يعاقبون تعزيرا وتنكياًل وتأديبًا، بقدر ما يراه الوايل عىل حس�ب كثرة 

ذل�ك الذنب يف الن�اس وقلته( ))( . وجاء يف املغني ملوفق الدين ابن قدامه )وإذا ثبت تقدير أكثره 

فلي�س أقل�ه مقدرًا ألن�ه لو تقدر لكان ح�دًا وألن النبي < قدر أكثره ومل يق�در أقله فريجع فيه 

إىل اجتهاد المام فيام يراه وما يقتضيه حال الش�خص( )2( . ويف ظل التطور احلديث والتغريات 

احلديثة فإنه يالحظ شيئان: 

األول: أن املج�ال ال�ذي تعمل فيه العقوبات التفويضية جمال واس�ع جدًا يكاد يش�مل كل 

نواحي احلياة يف املجتمع، ومل يعد األمر قارصًا عىل جمرد األمثلة التي كان يرضهبا فقهاء املسلمن 

والتي كانت تتناس�ب مع العرص الذي كانوا يعيش�ون فيه. فليست املسألة اآلن قارصة عىل جمرد 

أن رج�اًل أصاب من امرأة كل يشء م�ا دون الوطء، أو قذف دون لفظ الزنى أو غري ذلك. وإنام 

تقوم العقوبة التفويضية اآلن بحامية كل أركان احلياة يف املجتمع احلديث يف نطاق االقتصاد، ويف 

نطاق االجتامع، ويف نطاق السياس�ة، ويف نطاق الدين، ويف نطاق الفكر ويف النطاق العس�كري، 

وهكذا تكاد تش�مل كل نواحي احلياة. وكل جم�ال من املجاالت التي حتتاج إىل عقول لكي تعيد 

النظر وتعن الفكر، وترى الصالح احلقيقية لألمة )٣( .

والقض�اة اليوم ليس�وا حتى اآلن متخصصن يف ف�رع من فروع القانون يعمل�ون فيه، وإنام 

عليه�م أن يلم�وا ب�كل يشء ألهنم عرضة للعم�ل يف كل نوع من أنواع القضاي�ا، مدنية كانت أم 

جنائية، أم جتارية أم أحوال شخصية، إىل غري ذلك، وتصور الملام بكل فروع القانون مع إتقاهنا 

أمر ش�به مس�تحيل يف هذا الزمان. وفوق ذلك فإن عىل القايض اليوم أن ينظر يف اجللسة الواحدة 

))(ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم )٣)4)ه�( السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، ص 97.  
)2(ابن قدامه، موفق الدين حممد بن عبد اهلل بن أمحد )999)م(: املغني، حتقيق: عبد اهلل الرتكي وعبد الفتاح احللو، 

)دار عامل الكتب، الرياض- اململكة العربية السعودية، ط).  
)٣( أبو الفتوح، أبو املعاطي حافظ )976)م(. النظام العقايب السالمي، ص)47.
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ع�رشات م�ن القضايا، ومل يعد األمر كام ق�ال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عن�ه عندما ويل القضاء 

يف خالفة أيب بكر، قد كان يمر عىلَّ الش�هر ما حيتكم إيل فيه اثنان. فتصور أن يعمل القايض ذهنه 

إعاماًل كاماًل يف كل قضية، ويقول فيها رأيه وجيتهد فيها حتى وإن ملك كل مقومات املجتهد أمر 

عسري ))( .

الثاين: أن ويل األمر أو احلاكم ليس هو ويل األمر الذي حدد املسلمون األول رشوطه، وقد 

يكون تصصه العلمي أبعد ما يكون عن الرشيعة أو القانون، أو كل ما يقربه من الصالحية لسن 

األح�كام التفصيلية يف العقوب�ات، ثم إن املجال الذي تعمل فيه العقوبة التعزيرية جمال واس�ع، 

ويزداد اتساعًا بميض الزمن، وتتطور األحكام فيه وفقًا لتطور ظروف جماالته املوضوعية، فإملام 

فرد به أيًا كانت إمكانياته وقدراته أمر مستحيل)2(.

2 . 2 أسس التفويض يف التجريم والعقاب يف الرشيعة اإلسالمية 

إن ويل األم�ر مّحل�ه اهلل مس�ئولية رعاية مصالح الن�اس »كلكم راع وكلكم مس�ؤول عن 

رعيته، فاألمري الذي عىل الناس راع وهو مس�ؤول عن رعيته )٣( . وال بد هلذا المام أن جيتهد 

رأيه يف إدارة شؤون البالد وتدبري أمر العباد وإقامة العدل بينهم، ورفع الظلم عنهم، ومن هنا 

فهو وغريه من والة األمر مفوضون يف التجريم والعقاب. 

وهناك جمموعة من األسس التي يقوم عليها نظام التجريم والعقاب يف الرشيعة السالمية، 

وهذه األسس مستمدة من نصوص واضحة املعنى، قاطعة الداللة وردت يف الكتاب والسنة، 

ُسواًل  ثاَ راَ ٰى ناَْبعاَ تَّ بِناَ حاَ ذِّ ا ُمعاَ ا ُكنَّ ماَ كأصل ومصدر عام للرشيعة الس�المية، كقوله تعاىل:﴿ واَ

ُس�واًل  ا راَ هاَ ثاَ يِف ُأمِّ ْبعاَ ٰى ياَ تَّ ٰى حاَ بُّكاَ ُمْهِل�كاَ اْلُقراَ اناَ راَ ا كاَ ماَ ﴿5)﴾    )الرساء(، وقول�ه تع�اىل:﴿ واَ
امِلُوناَ ﴿59﴾  )القصص(، وقوله تعاىل:﴿ ا ظاَ أاَْهُلهاَ ٰى إاِلَّ واَ ا ُمْهِلِكي اْلُقراَ ا ُكنَّ ماَ ا  واَ اتِناَ ْيِهْم آياَ لاَ ْتُلو عاَ ياَ

)4( املرجع السابق،ص)47.

))( املرجع السابق،ص)47.
)٣( النووي: صحيح مسلم برشح النووي، كتاب المارة، باب فضيلة األمري العادل، رقمه )829)(، مج6، ج2)، 

.(68
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ِكياًم  ِزيًزا حاَ ُ عاَ اناَ اهللَّ كاَ ُسِل  واَ ٌة باَْعداَ الرُّ ِ ُحجَّ ىلاَ اهللَّ ُمْنِذِريناَ لِئاَالَّ ياَُكوناَ لِلنَّاِس عاَ يناَ واَ ِ ُرُساًل ُمباَرشِّ
غاَ ﴿9)﴾)األنعام(، وقوله تعاىل: ﴿ الاَ  ْن باَلاَ ماَ ُكْم بِِه واَ ْنِذراَ ﴿65)﴾ )النساء(، وقوله تعاىل:﴿أِلُ
ا ﴿286﴾ )البقرة(. ويف السنة الصحيحة حديث رسول اهلل <  هاَ ُ ناَْفًس�ا إاِلَّ ُوْس�عاَ ُف اهللَّ لِّ ُيكاَ
يف حج�ة ال�وداع )أال وإن دم اجلاهلي�ة موضوع وأول دم أبدأ ب�ه دم احلارث بن عبد املطلب. 

وإن ربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد املطلب(  ))(  )2( .

ولعل هذه النصوص وغريها من النصوص القاطعة الداللة عىل مضموهنا، كانت املصدر 

الذي اس�تمد منه علامء أصول الفقه الس�المي الدليل يف ترجيهم للعديد من القواعد الكلية 

واألح�كام الفقهي�ة املتعلق�ة بالتجريم والعق�اب وخاصة يف نطاق ما يس�مى يف الفقه اجلنائي 

املع�ارص بمبدأ الرشعية، وأحكام املس�ئولية اجلنائية )٣( . وتتمثل أس�س التفويض يف التجريم 

والعقاب يف مبدأ الرشعية، واملس�ئولية اجلنائية، ومبدأ احرتام حقوق العباد وحرياهتم، ومبدأ 

التناسب بن اجلريمة والعقوبة، ويمكن توضيح هذه األسس واملبادئ كام ييل:

أواًل: مبدأ الرشعية:

 الرشعي�ة يف مفهومه�ا الع�ام، تعن�ي خضوع الدولة الس�المية ملقتىض أح�كام الرشيعة يف 

كل أعامهل�ا وترصفاهت�ا وعدم خمالفتها ملقت�ىض أحكامها. ويرتتب عىل اخل�روج عن مقتىض هذه 

األحكام نتيجة انقضاء واليتها وزوال حقها يف الطاعة والنرصة من قبل أفراد رعيتها )4( .

واملحظ�ورات الرشعي�ة ه�ي ما هنى الس�الم عن فعله�ا أو تركها، أي هي ت�رك واجب أو 

فعل حمرم فالبد إذن العتبار الفعل أو الرتك جريمة أن تكون الرشيعة السالمية اعتربته حمظورًا 

))(العوا، حممد سليم )98٣)م(: يف أصول النظام اجلنائي السالمي – ط2 – دار املعارف القاهرة، ص59.
)2(صححه األلباين، صحيح وضعيف س�نن ابن ماجه، ٣055، )7-55(، اخرجه ابن ماجه يف سننه،)85)، باب 
حق املرأة عىل زوجها،))-594(، وابن أيب شيبة يف مسنده،)56، باب حديث عمرو بن األحوص، )55-2(، 
ورواه الرتم�ذي يف س�ننه، ٣087، باب: ومن س�ورة التوب�ة، )5-27٣(، وأبو داود يف س�ننه، ٣٣٣4، باب يف 

وضع الربا، )٣-244(، والنسائي يف السنن الكربى، 49)))، يوم احلج األكرب، )0)-)))(: صحيح.
)٣( ج�الل، حمم�ود ط�ه )2004م(. أصول التجريم والعق�اب يف السياس�ة اجلنائية املعارصة، دراس�ة مقارنة، كلية 

احلقوق، جامعة القاهرة، ص 62
)4(املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب )0)4)ه�( األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص 200.
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أي جريم�ة، وكذل�ك العقوبة جيب أن يكون مصدرها الرشيعة الس�المية  هي التي قررت هذه 

العقوب�ة هل�ذه اجلريمة، وتعترب العقوبة رشعية إذا كانت تس�تند إىل مصدر م�ن مصادر الرشيعة، 

كأن يكون مردها إىل القرآن والسنة أو المجاع ))( ،  ويمكن توضيح هذه املصادر كام ييل:

1ـ  املصدر من الكتاب: 

إِْن  ُبوُهنَّ  فاَ ارْضِ اِجِع واَ اْهُجُروُهنَّ يِف امْلاَضاَ ِعُظوُهنَّ واَ ُهنَّ فاَ اُفوناَ ُنُشوزاَ اَ يِت تاَ الالَّ قال تعاىل:﴿واَ

برًِيا ﴿٣4﴾  )النساء: ٣4(. ا كاَ ِليًّ اناَ عاَ اَ كاَ بِياًل  إِنَّ اهللَّ ْيِهنَّ ساَ لاَ ْبُغوا عاَ الاَ تاَ ْعناَُكْم فاَ أاَطاَ

فقد أمر اهلل عز وجل بوعظ النس�اء يف حالة نش�وزهن، والنش�وز هو العصيان والرتفع عن 

طاعة الزوج والتقصري يف حقوق األزواج، كذلك ويعني الوعظ: التذكري أي تذكريهن بام أوجبه 

اهلل عليه�ن من حس�ن الصحبة ومجيل العرشة وثواب اهلل ع�ز وجل عىل ذلك. فإذا مل جيد الوعظ 

فاهلجر يف الفراش واهلجر هو االبتعاد عنها وجمافاهتا بعدم مضاجعتها وجمامعتها. فإذا مل تس�تقم 

فال�رضب غري امل�ربح بالقدر الذي يراه حيقق عودهتا إىل رش�دها يف طاعته. ف�إذا خاف األزواج 

عصي�ان زوجاهت�م هلم فلألزواج احلق يف التدرج معها يف التأدي�ب والوعظ فإذا مل يفد فالتأديب 

باهلج�ر يف الف�راش ف�إن مل يصلح حاهلا فالرضب غ�ري املربح، باملقدار الذي تتحق�ق معه الطاعة 

وهذه كلها عقوبات قصد هبا التأديب واالستصالح والزجر )2( . 

2ـ  املصدر من السنة: 

ثبت أن النبي < حبس رجاًل يف هتمة ساعة من هنار ثم خىل عنه )٣( . 

ويف اجللد ما أخرجه البخاري ومسلم عن أيب بردة األنصاري ريض اهلل عنه قال: كان النبي 

< يقول: ال جيلد فوق عرش جلدات إال يف حد من حدود اهلل )4( .
))(ابن عابدين، حممد أمن: رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، ج 4،  ص ٣.

)2(  ال�رشاري، عيل محد احلويان )990)م(. حدود التفويض يف العقاب دراس�ة حتليلية يف الفقه الس�المية مقارنة 
بالنظام اجلنائي يف اململكة العربية السعودية، رسالة ماجستري، املعهد العايل للعلوم األمنية، الرياض، ص 09).

)٣(  السنن الكربى للبيهقي )ج� 6، ص 5٣(.
)4(متفق عليه، البخاري 6848، باب كم التعزير واألدب، )8-74)(، مس�لم، 708)، باب قدر أس�واط التعزير، 

..)(٣٣2-٣(
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فه�ذا يعطي الداللة ع�ىل مرشوعية العقوبات التفويضية واجلل�د تعزيرًا عىل ما دون جرائم 

احل�دود، وقال رس�ول اهلل < »م�روا صبيانكم بالصالة إذا بلغوا س�بعًا وارضبوه�م عليها إذا 

بلغ�وا عرشا وفرقوا بينه�م يف املضاجع« ))(. رواه المام أمحد. وه�ذا احلديث يفيد جواز رضب 

الولد عىل تركه الصالة إذا بلغ عرش س�نوات تأديبًا له ليتعود عىل الطاعة من الصغر قبل البلوغ، 

وهذا الرضب قصد منه الصالح والتأديب »والش�ارع أمرنا برضب األوالد تعزيرًا عن تركهم 

الصالة وهم مل يبلغوا سن البلوغ فهذا يعطي داللة واضحة عىل جواز الرضب ملن يرتك الصالة 

وهو بالغ إذا كان متكاساًل ومتهاونًا بأمرها« )2(.

3ـ  املصدر من اإلمجاع: 

حيث أمجع فقهاء األمة عىل مرشوعية التفويض يف اجلرائم والعقوبات التعزيرية اس�تدالاًل 

بالكتاب، والسنة منذ عهد الرسول < إىل يومنا هذا، ومل ينكر مرشوعيته أحد )٣( . ودليل ذلك 

ما رواه  البيهقي يف سننه عن المام عيل ريض اهلل عنه أنه قال »يف الرجل يقول للرجل: يا خمنث، 

يا فاسق، قال: ليس عليه حد معلوم، يعزره الوايل« )4(. 

ووج�ه الدالل�ة ع�ىل أن األث�ر دليل ع�ىل مرشوعي�ة التعزير، حي�ث تعامل به أح�د اخللفاء 

الراش�دين، وه�و عيل بن ايب طالب ريض اهلل عنه، ولو كان منهي�ًا عنه ملا تعامل به، ومل ينقل إلينا 

من أنكر عليه ذلك، فدل عىل مرشوعيته )5(.

))(  حسن صحيح، رواه أمحد يف املسند، 6756، مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام )))-٣69(، 
رواه الدارقطن�ي يف س�ننه، 887، باب األم�ر بتعليم الصلوات والرضب عليها، ))-4٣0(، وابن أيب ش�يبة يف 
مصنفه، ٣482، باب متى يؤمر الصبي بالصالة، ))-٣04(، والبيهقي يف الس�نن الكربى، ٣220، باب عورة 
األم�ة، )2-٣2٣(، وأب�و داود يف س�ننه، 495، باب متى يؤم�ر الغالم بالصالة، ))-٣٣)(. ق�ال عنه األلباين 

حسن صحيح، صحيح أيب داود، 509، باب متى يؤمر الغالم بالصالة؟، )2-)40(..
)2(  حتفة األحوزي للمباركفوري )ج� 2، ص 446(.

)٣(  اب�ن فرح�ون،  بره�ان الدي�ن إبراهيم ب�ن عيل بن أيب القاس�م )406)ه�(: تب�رصة احلكام يف أص�ول األقضية 
ومناهج األحكام ) 7-2)2(.

)٣(السنن الكربى للبيهقي، كتاب احلدود، باب )45( ما جاء يف الشتم دون القذف )8- 25٣(.
)4(املرجع السابق )8- 25٣(. 
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4ـ  القياس: 

ه�و املص�در الرابع من مصادر الترشيع، أرش�د إليه الق�رآن يف مواضع كثرية ت�ارة دل عليه 

بوج�وب العم�ل به، وت�ارة بذكر علل لألح�كام وتارة برضب األمثال كام أرش�دت إليه الس�نة 

الكريم�ة، وقد ثبت أن الرس�ول< قاس حتى بلغت أقس�يته ما يزيد ع�ىل املائة، ويعترب القياس 

أهم مصادر الترشيع الس�المي. والقياس هو إحلاق أمر مل ينص عىل حكمه يف كتاب أو س�نة أو 

المج�اع، بأمر نص عليه يف إحداها الش�رتاكهام يف علة احلك�م ))( . فالنصوص الرشعية غالبا ما 

ترد مقرتنة بذكر علة احلكم أو املصلحة التي رشعت ألجلها مما يدل عىل أن أحكام اهلل تدور مع 

مصالح العباد وإرشاد املسلمن إىل قياس ما مل يرد فيه نص بام ورد فيه.

وثب�وت التعزير بالقي�اس أمر ال خالف عليه، ألنه كله مبني ع�ىل تقدير ويل األمر أو تقدير 

الق�ايض ال�ذي يفوض إليه ذل�ك، ولكن اخلالف يف جواز القياس يف احل�دود والقصاص، فمن 

قائل بجوازها ألن القياس من طرق االس�تنباط الصحي�ح وطرق القضاء العادل، ومن قائل أن 

احل�دود والقص�اص ليس فيه�ا قياس ألن األمور املق�درة ال يدخل فيها القي�اس )2(. ومن أمثلة 

القياس ما ييل )٣(:

�  حتريم النبيذ قياسا عىل اخلمر وذلك الشرتاكهام يف العلة وهي السكار.

�  وق�د حكم أمري املؤمنن عمر اب�ن اخلطاب ريض اهلل عنه بقتل اجلامعة الذين قتلوا واحدًا، 

إذ توقف عمر  ريض اهلل عنه يف قتل اجلامعة بالواحد قال له عيل ريض اهلل عنه »أرأيت يا 

أمري املؤمنن لو أن مجاعة اشرتكوا يف رسقة جزور وذبحوه فأخذ هذا عضوا وهذا عضوا 

أكنت قاطعهم؟ قال نعم، فكذلك هذا، فأمر بقتلهم«.

))( أمح�دون، عبداخلال�ق، ومرزوق، أيت احلاج )2004م(. مباحث يف أصول الفقه، مطبعة اس�بارطيل، ط )، ص 
.7٣-72

)2(أمحد، هبة )د. ت(. موجز أحكام الرشيعة السالمية يف التجريم، ص 24.
)٣( دراع�ي، جه�اد، ومح�وري، عدن�ان ) 2005م(. سياس�ة التجري�م يف الرشيع�ة الس�المية،،جامعة عبد املالك 

السعدي، طنجة، املغرب، ص 65.
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�  ق�ول ع�يل ريض اهلل عن�ه يف رشب اخلمر »إنه إذا رشب س�كر وإذا س�كر هذى وإذا هذى 

افرتى، فحده حد املفرتين«. 

�  قياس عمر ريض اهلل عنه اخلمر عىل الشحم، وأن حتريمها حتريم لثمنها.

ويشرتط يف العقوبات التي يقررها أولو األمر أن ال تكون منافية لنصوص الرشيعة القطعية 

وإال كانت باطلة ))( .

والقاعدة الرشعية تقول بأن األصل يف األشياء الباحة، والبد من وجود نص حيدد األفعال 

املعاق�ب عليه�ا لتخرج هذه األفعال من دائرة الباحة إىل دائ�رة التجريم، وهو ما يعرف بقاعدة 

ُس�واًل ﴿5)﴾    ثاَ راَ تَّ�ىٰ ناَْبعاَ بِناَ حاَ ذِّ �ا ُمعاَ ا ُكنَّ ماَ رشعي�ة اجلرائ�م والعقوبات، فق�د قال تع�اىل: ﴿واَ

)الرساء(، واألصل يف املتهم الرباءة )2( .

وهذا املبدأ، وهو الرشعية بمفهومه الش�امل، يشمل كافة اجلوانب وهو مبدأ قررته الرشيعة 

السالمية وجعلته نقطة انطالقة لسياسة التجريم والعقاب، حيث ال توجد جريمة أو عقوبة من 

موجبات احلدود والقصاص إال وهناك نص أو دليل رشعي تس�تند إليه ويس�تدل عىل مضمون 

هذا املبدأ من عدة نصوص قرآنية كام أسلفنا يف موضع سابق. 

وقد سلك الشارع مسلكن يف تقدير العقاب:

األول: ه�و بي�ان اجلريم�ة مقرتنة بعقوبتها، بيانًا بع�د إحصاء للجرائم والعقوب�ة فيها، وذلك يف 

احلدود والقصاص.

الث�اين: أن تعرف اجلريمة تعريفًا عامًا، ويرتك لويل األمر تقدير العقوبات عىل حس�اب األحوال 

واملناسبات، ويقدر ويل األمر العقوبة أيضًا تقديرًا عامًا ليكون لدى القايض فرصة حتقيق 

العدالة يف كل قضية بام يالبسها من أحوال تشدد العقاب أو تففه )٣( .

))(المام أبو حامد الغزايل، املس�تصفى من علم األصول،دراس�ة وحتقيق محزة بن زهري حافظ، رشكة املدينة املنورة 
للطباعة والنرش، جدة،ج )2(، ص 497.

)2( حربة، أمحد حممد يوسف )2005م(. النظام العقايب يف الفقه السالمي: دراسة مقارنة بالقانونن اليمني والسوداين.
)٣(أبو زهرة، حممد )998)م(، اجلريمة والعقوبة يف الفقه السالمي، ص٣6).
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وعن�د الفحص يالحظ مس�لك الش�ارع يف تقدير العقوب�ات يف بعض اجلرائ�م وإحصائها 
إحص�اء ق�د وض�ع أقىص العقاب عىل مقت�ىض نظر كثريين م�ن الفقهاء، وترك للق�ايض أو لويل 
األم�ر الذي يتوىل القايض الس�لطان من س�لطانه أن يقدر فيام دون ذل�ك، وأن ذلك هو أقىص ما 
وص�ل إلي�ه الفق�ه احلديث يف تطبيق نظري�ة »ال جريمة إال بقانون« و»ال عقوب�ة إال بنص« إذ إن 
االجت�اه احلدي�ث قد انتهى إىل أن توضع العقوبة بحدها األق�ىص، وال يذكر هلا حد أدنى، ليكون 

للقايض سعة يف التقدير حتى يصل األمر إىل التربئة.

وقاع�دة ال جريم�ة وال عقوبة إال بنص نابعة من الرشيعة الس�المية، فتكون حمكومة   
هب�ا وليس�ت حاكمة عليه�ا، ومل تعرفها القوانن الوضعي�ة إال يف القرن الثام�ن عرش وهي يف 
تَّٰى  بِناَ حاَ ذِّ �ا ُمعاَ ا ُكنَّ ماَ الرشيعة الس�المية ثابتة بنصوص ال تقب�ل التأويل ومنها قوله تعاىل:﴿واَ
ثاَ يِف  ْبعاَ ٰى ياَ تَّ ٰى حاَ بُّكاَ ُمْهِل�كاَ اْلُقراَ اناَ راَ ا كاَ ماَ ُس�واًل ﴿5)﴾   )الرساء(، وقوله تعاىل:﴿ واَ �ثاَ راَ ناَْبعاَ
ىلاَ  ْيِهْم آياَاتِناَا ﴿59﴾  )القصص:59( وقوله تعاىل:﴿ لِئاَالَّ ياَُكوناَ لِلنَّاِس عاَ لاَ ْتُلو عاَ ُس�واًل ياَ ا راَ هاَ ُأمِّ
ُس�لِ ﴿65)﴾)النس�اء:65)( ويف ضوء ذلك ف�إن الفعل أو الرتك ال حيمل  ٌة باَْعداَ الرُّ ِ ُحجَّ اهللَّ
وص�ف اجلريمة حتكاًم يطلقه من ش�اء ومتى ش�اء بل البد العتبار الفع�ل أو الرتك جريمة أن 
يتوفر نص رشعي حيظر ذلك ويعاقب عليه إذ ال حكم ألفعال العقالء قبل ورود النص، وأن 

األصل يف األشياء واألفعال الباحة ))( . 

وم�ن ناحي�ة أخرى فال جريم�ة وال عقوبة بال دلي�ل يف التعزيز، وهذه قضية س�ليمة بال 
ش�ك، ف�ال عقوبة يف التعزير من غري دلي�ل، وال جريمة أيضًا من غري نص يف التعزيرات، وإن 

ذلك حيتاج إىل بعض البيان يف الشطرين اآلتين:

أما الشطر األول: وهو أنه ال عقوبة من غري نص يف التعزيرات فيوضحه أمران:

)�  أن العقوبات املقدرة جعلت أساس�ًا لتبنى عليه العقوبات غري املقدرة، فإن الش�ارع قد جعل 
عقوبات مقدرة يف كل نوع من أنواع االعتداء عىل املصالح النس�انية املعتربة، فجعل عقوبة 
يف القذف، وفيها إش�ارة إىل نوع العقاب يف كل أنواع الس�ب، وجعل عقوبة يف االعتداء عىل 

))(بوساق، حممد بن املدين  )2002م(، اجتاهات السياسة اجلنائية املعارصة والرشيعة السالمية، ص 75).
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النس�ب بعقوب�ة الزنى، ويف ذلك إش�ارة إىل ما يتبع يف كل أنواع اجلرائ�م املتصلة هبذا النوع، 

وجع�ل عقوب�ة يف االعتداء عىل األمن الع�ام بعقوبة قطاع الطريق، وفيه إش�ارة إىل ما يعالج 

ب�ه اجلرائ�م التي تكون م�ن هذا الن�وع، وأنه ال يص�ح أن تؤخذ هبوادة، وجع�ل عقوبة عىل 

ال�ردة، وفيه�ا إش�ارة إىل عقوبة كل ما يدخل يف ه�ذا النوع مما يكون فيه اعت�داء عىل الدين، 

وجع�ل عقوب�ة يف الرسق�ة بالن�ص، وقد كان ذكرها إش�ارة إىل م�ا جيب من محاي�ة األموال. 

ومثال ذلك جرائم القصاص، وقد ذكرت عقوبة كربى هذه اجلرائم بالنص ليعرف القايض 

بقي�ة العقوبات بالقي�اس، وأن ذلك االجتاه إىل إثبات العقوب�ات بالقياس هو ما اجتهت إليه 

بع�ض القوانن األوروبية، فإن القانون الدنامركي أب�اح إثبات العقاب بالقياس، كام جاء يف 

املادة األوىل من قانون العقوبات الصادر يف )5 من إبريل سنة )0٣9، وكام جاء يف القانون 

األملاين يف العهد النازي، وهبذا يتبن أن العقوبات التعزيرية مل ترتك فرطًا، وإن تركها لتقدير 

القايض أو ويل األمر، مع قياس أسباب القياس ال يعد تركًا ))(.

2 �  أن الش�ارع عندم�ا ت�رك العقوبات التعزيري�ة من غري تقدير، وفوض ذل�ك للقايض يف أكثر 

األح�وال – م�ا خرج عن قاعدة »ال عقوبة من غري نص«، يف الدور األخري هلا، ذلك أن آخر 

دور هل�ذه النظرية بالنس�بة للعقوبات هو أهن�ا جعلت للعقوبات حدًا أق�ىص، ومل جتعل حدًا 

أدن�ى وأطلق�ت للقايض حرية التقدير يف هذا احلد الواس�ع، فله أن ي�ربئ ولكن ليس له أن 

يزيد عىل ما قدره الشارع )2(.

وإن ذلك عن مسلك الشارع ، سلكه قبل أن يصل إليه القانون الوضعي بأكثر من ثالثة   

ع�رش قرن�ًا، فاملقرر عند أمح�د أن التعزير ال يبلغ به ح�د العقوبة يف جنس�ه، فالرسقة حدها قطع 

الي�د، وال تبل�غ أي عقوبة تعزيرية خاصة باملال ذلك احلد، والقذف حده ثامنون جلدة، وال تبلغ 

جريمة السب هذا احلد، والزنى حده اجللد مائة، وال تبلغ أي عقوبة لغريه من جنسه ذلك احلد، 

وهك�ذا، وعن�د الش�افعي ال تبلغ العقوبة لغري احل�د أدنى احلد، وعند مال�ك ريض اهلل عنه ليس 

))(أبو زهرة، حممد )998)م(، اجلريمة والعقوبة يف الفقه السالمي، ص40).
)2(املرجع السابق، ص40).
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للتعزي�ر ح�د أعىل � بل يصل إىل القتل، وعند احلنفية مثل ما قال الش�افعي عىل تفصيل يف ذلك، 

فق�د ق�رروا أنه إن وج�ب التعزير بجناية ليس من جنس�ها ما يوجب احلد، ك�ام إذا قال لغريه: يا 

فاس�ق يا خبيث يا س�ارق ونحو ذلك، فالمام باخليار إن شاء عزره بالرضب وإن شاء باحلبس، 

وإن شاء بالقهر واالستخفاف بالكالم ))( . ويدل ذلك عىل ثالثة أمور هي )2( :

) �   أن الفقهاء قد قرر أكثرهم أن احلدود تعترب حدًا أقىص، وأن هذا يدل عىل أن السالم وضع 

حدًا أعىل للعقوبة، ومل يضع حدًا أدنى.

2 �  أن أكثر الفقهاء يقرر أن التعزير ال يسار فيه عىل سنن غري واضح، بل يسار فيه عىل سنن بن 

واضح، وهو أن العقوبات التي من جنس�ها حد ال يتجاوز حدها، فالفعل الفاضح الذي ال 

يعد زنى ال يتجاوز يف عقوبته حد الزنى، وذلك رأي أمحد، وبعض أقوال الش�افعي، ورأي 

أليب يوس�ف م�ن أئمة املذهب احلنفي، وقد قال يف توضيح هذا ال�رأي ابن تيمية ما نصه قد 

قي�ل يف التعزير: ال يزاد عىل عرشة أس�واط، وقال كث�ريون من العلامء ال يبلغ به احلد، ثم هو 

ع�ىل قول�ن منهم من قال: ال يبلغ ب�ه أدنى احلدود، ال يبلغ بالعبد أدن�ى حدود العبد، وهي 

العرشون أو األربعون، وقيل: بل ال يبلغ كل منهام حد العبد، ومنهم من يقول: ال يبلغ بكل 

ذنب حد جنسه، وإن زاد عىل حد جنس آخر، فال يبلغ بالسارق من غري حرز قطع اليد وإن 

رضب أكث�ر م�ن حد الق�ذف، وال يبلغ عن فعل ما دون الزنى – ح�د الزنى -  وإن زاد عىل 

حد القذف  )٣( .

٣ �  ال�ذي ي�دل علي�ه كالم الفقهاء هو أنه حيتاط يف العقوبة بالنس�بة للمته�م، حتى ال يكون قد 

عوق�ب بأكث�ر مما يعاقب به مثله يف ال�رشع، فإنه لو خفف العق�اب لالحتياط لكان أوىل من 

التش�دد مع االحتامل، ولذلك كان أبو حنيفة يقرر أن يؤخذ يف التعزير بأقل احلدود كام نقل 

الكاساين )4(.

))(البدائع ج 7 ص 64.
)2(أبو زهرة، حممد )998)م(، اجلريمة والعقوبة يف الفقه السالمي، ص42).

)٣(األربعون هي حد الرشب، ألن بعض الفقهاء يقول حد الرشب أربعون، وهو غري الراجح.
)4(أبو زهرة، حممد )998)م(، اجلريمة والعقوبة يف الفقه السالمي، ص42).
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وقد يقول قائل إن السالم بال شك وضع احلدود وبن مقادير العقوبات يف جرائم االعتداء 

ع�ىل اجلامع�ة وعىل اآلحاد الت�ي نص عليها، أما غ�ري اجلرائم املنصوص ع�ىل عقوبتها، فلم يبن 

القرآن وال الس�نة وال عمل الصحابة اجلرائم يف ذاهتا، فالقارئ للكتاب والس�نة يرى أمورًا كان 

يعتربها النبي < جرائم، وقد وضع هلا العقاب، فإذا انتقل إىل عهد الراشدين وجدهم اعتربوا 

أمورًا أخرى مل تكن يف عهد النبي < معروفة، فهذا الذي نقش عىل صورة خاتم بيت املال، أخذ 

هب�ذا اخلاتم منه، فقد اعترب ذلك عمر ريض اهلل عنه جريمة، وعاقب عليه باجللد، فام هو الضابط 

العام الذي يمكن أن يفهم منه أن هذا الفعل جريمة أو غري جريمة ))(.

فإذا كانت الرشيعة قد بينت العقوبات بالذكر لبعضها، وبفتح باب القياس يف التعزيرات، فإهنا 

مل تبن كل اجلرائم التي يعاقب عليها، وإن ذلك قد فتح الباب ألهواء امللوك واحلكام ألن يفرضوا 

أهواءهم عىل الناس، وجيعلوا خمالفتها جرائم، وجعلوا هلا عقابًا قاس�يًا باس�م التعزير وباس�م منع 

الفس�اد، وأن ح�دوث مثل هذا يف أوروبا ه�و الذي جعل القانونين بعد الثورة يس�نون ذلك املبدأ 

العادل، وهو أنه ال جريمة إال بقانون، ليعرف الناس ما يدخلهم حتت طائلة العقاب وما ال يدخلهم.

وإن لذل�ك موضوعه من القول بالنس�بة مللوك الس�الم يف عصور التأخر وهجر الس�الم 

ونبذهم مبادئه العادلة الس�امية، أما بالنس�بة لذات الرشيعة الس�المية فال موضع له، وجيب أن 

تفص�ل املب�ادئ الرشعية التي قررها الس�الم بنصوصه، أو باس�تنباط املجتهدي�ن فيه من أعامل 

احل�كام الذي�ن كانوا أول من جتنبوا هذه األحكام، ولكن الفقهاء يف كل العصور نزهوا أنفس�هم 

ع�ن أن يق�روا أعامل املل�وك حتى يف العص�ور التي كانوا حيكم�ون فيها حكاًم بعي�دًا عن أحكام 

الرشيعة السالمية )2(.

ويف هذا الصدد نشري إىل أن ثمة من يرى بأن النظام اجلنائي السالمي ال حيرتم مبدأ الرشعية 

يف نط�اق جرائم التعزير، تأسيس�ًا عىل أن هذه اجلرائم غ�ري حمددة العقوبة، ومرتوكة ملطلق تقدير 

ويل األم�ر أو الق�ايض. ولكن غالبي�ة الفقهاء ترى أن هذا الرأي لي�س إال انعكاس لفهم خاطئ 

))(املرجع السابق، ص42).

)2(املرجع السابق، ص4٣).



42

ملفه�وم الرشيع�ة وروحها وخاصة نظامها اجلنائي يف ش�قه املتعلق بالتعزي�ر. فالتعزير هو تأديب 
ع�ىل ذن�وب مل ترشع فيها احلدود، أي عقوبة عىل جرائم مل تضع هل�ا الرشيعة عقوبات حمددة ))( . 
بمعن�ى أن ش�ق التكليف من القواعد اجلنائية املتعلق�ة بالتعازير حمدد بموجب نصوص الرشيعة 
أو مبادئه�ا وروحها وقواعدها الكلية. أما ش�ق اجلزاء فهو مرتوك لتقدي�ر والة األمر أو القضاة 
وذل�ك ضمن ح�دود وضوابط معينة تكفل قيامها بالش�كل املناس�ب. بمعن�ى أن تطبيق قاعدة 
الرشعية يف النظام اجلنائي السالمي يتم يف إطارين: إطار حمدد جماله جرائم احلدود والقصاص، 
حي�ث يتضمن النص حتديدًا للفعل املجرم، والعقوبة املقررة له، وإطار مرن جماله جرائم التعزير 
حيث حتدد النصوص األفعال التي تعترب جرائم تعزيرية، وترتك حتديد العقاب للسلطة املختصة 

لتطبيقه بام يتناسب مع الظروف الزمانية واملكانية والشخصية للجاين )2( .

  ول�و س�لمنا أن هذا االع�رتاض صحيح فإن األخذ بمب�دأ التقنن لقام�ة احلجة يزيل أي 
اع�رتاض أو ش�بهة، ومن ثم فليس هناك خ�روج عن قاعدة رشعية اجلرائ�م والعقوبات، بل إن 
األمر يتعلق فقط بتطبيق مرن يتيح توفري احلامية القانونية للمصالح االجتامعية املحمية بحيث ال 

تقف حمدودية النصوص حائال دون العقاب عىل الخالل هبذه املصالح.

ثانيًا: املسئولية اجلنائية:

ورد يف القرآن الكريم والس�نة النبوية نصوص قاطعة الداللة عىل أحكام املس�ئولية، كقوله 

الاَ  رْياَ باَاٍغ واَ ِن اْضُطرَّ غاَ ماَ ِ  فاَ رْيِ اهللَّ �ا ُأِهلَّ بِِه لِغاَ ماَ ْنِزيِر واَ ماَ اخْلِ ْ حلاَ ماَ واَ الدَّ ْيُكُم امْلاَْيتاَةاَ واَ لاَ ماَ عاَ �رَّ تعاىل:﴿إِنَّ�اماَ حاَ

ُ ناَْفًس�ا إاِلَّ  ُف اهللَّ لِّ ِحيٌم ﴿7٣)﴾ )البقرة(، وكقوله تعاىل:﴿الاَ ُيكاَ ُفوٌر راَ اَ غاَ ْيِه  إِنَّ اهللَّ لاَ الاَ إِْثماَ عاَ اٍد فاَ عاَ

ا ﴿286﴾)البقرة(. وقول الرس�ول <: رفع عن أمتي اخلطأاَ والنس�يان وما اس�ُتكرهوا  هاَ ُوْس�عاَ

عليه)٣(. ومن جمموع هذه النصوص استطاع األصوليون استخراج العديد من القواعد واألحكام 

))(عودة، عبدالقادر، الترشيع اجلنائي السالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، ص 26)-27).
)2( حممد سليم العوا)98٣)م( أصول النظام اجلنائي السالمي،ط 2، دار املعارف، القاهرة، ص60.

)٣(صحي�ح، رواه الطرباين يف املعجم األوس�ط، ٣7)2، باب من اس�مه امحد، )2-)٣٣(، واحلاكم يف املس�تدرك، 
)280، كتاب الطالق، )2-6)2(، وابن حبان يف صحيحه، ذكر الخبار عام وضع اهلل بفضله عن هذه األمة، 
)6)-202(، والبيهق�ي يف الس�نن الك�ربى، 5094)، ب�اب ما ج�اء يف طالق املك�ره، )7-584(، وصححه 

األلباين، يف الرواء، 82، ))-2٣)(.
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الفقهي�ة املتعلقة باملس�ئولية اجلنائية كقاعدة )العقل مناط التكلي�ف( وقاعدة )إذا أخذ ما أوهب 

أسقط ما أوجب( والعديد من القواعد التفصيلية. ومن جممل هذه القواعد يالحظ أن املسئولية 

اجلنائية يف الرشيعة السالمية ال تقترص عىل اجلانب املادي )الفعل( بل تتطلب أيضًا جانبًا معنويًا 

قوام�ه أن يك�ون الفاع�ل خمتارًا ومدركًا. فمن أت�ى فعاًل حمرمًا وهو ال يري�ده كاملكره، أو املغمى 

عليه، أو يريده ولكن ال يدرك معناه كاملجنون، أو الطفل، فال مسئولية ))(.

وهك�ذا يمكن الق�ول أن فقهاء الرشيع�ة، بنوا نظرية متكاملة ومتس�قة للمس�ئولية اجلنائية 

تناولت أسس�ها، ورشوطها، وموانعها. كام تناولت أحكام املس�ئولية عن فعل الغري س�واًء كان 

تلميذًا، أو تابعًا، أو حيوانًا، أو مجادًا )2(.

ثالثًا: مبدأ احرتام حقوق العباد وحرياهتم:

حرص الش�ارع ع�ىل توفري الضامن�ات الكافية التي حت�ول دون أن يكون االهت�ام جزافيًا أو 

مترسع�ًا أو كيدي�ًا، وذل�ك حرصًا منه عىل اح�رتام حقوق األف�راد وحرياهتم. ولع�ل هذا يبدو 

واضحًا من خالل نظام الثبات يف الترشيع السالمي، وهو نظام صارم ودقيق، قائم عىل أساس 

أصل الرباءة، وتفس�ري الش�ك ملصلحة املتهم )٣(، ومرشوعية الوس�ائل أو الطرق التي تؤدي، أو 

ينتج عنها أدلة إثبات.

فقد قررت الرشيعة الس�المية مبادئ حتمى كرامة النس�ان من تعس�ف أصحاب السلطة 

والنفوذ واهلوى والدعاوى الكيدية وحتول دون أخذ الناس بالتهم والظنون... ومن هذه املبادئ 

أن األصل يف النسان براءة الذمة. والرشيعة ال جتيز أن يعطى أحد بمجرد دعواه )4(.

وهناك حقوق للمتهم يف الترشيع اجلنائي الس�المي قبل املحاكمة، والتي تتمثل يف حقه يف 

دعوته للحضور، ودعوته سواء كانت ببعث شخص من السلطان أو أعوانه أو بعث خطاب له، 
))(عودة، عبدالقادر. الترشيع اجلنائي السالمي مقارنًا بالقانون الوضعي،  ص ٣92.

)2(هبنيس، أمحد فتحي )988)م(: املسئولية اجلنائية يف الفقه السالمي، ط4، دار الرشوق، القاهرة، ص59-58.
)٣(هبنيس، أمحد فتحي )989)م(: نظرية الثبات يف الفقه السالمي، ط5، دار الرشوق، القاهرة، ص2).

)4(الش�امخ، عيس�ى بن عبد العزيز: ضامنات حقوق النس�ان يف دعاوى االهتام يف الفقه السالمي )مكتبة الرشد، 
الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل 425)ه� - 2004م(، ص�29.
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ومهام تكن طريق االس�تدعاء فإن طلب املتهم للحضور بش�كل ضامنة أكيد حتفظ احلقوق من أن 
هت�در أو تضيي�ع وهو يف الوقت نفس�ه يمثل حق�ًا من حقوق املتهم حن حياط علاًم بام نس�ب إليه 
ا ُدُعوا  ْولاَ امْلُْؤِمنِناَ إِذاَ اناَ قاَ م�ن هتمه ليتمكن م�ن هتيئة دفاعه ورد التهمة عنه  ))(  قال تعاىل:﴿إِنَّاماَ كاَ

ئِكاَ ُهُم امْلُْفِلُحوناَ ﴿)5﴾ )النور(. ُأولاَٰ ا  واَ ْعناَ أاَطاَ ِمْعناَا واَ ُهْم أاَْن ياَُقوُلوا ساَ ْيناَ ُسولِِه لِياَْحُكماَ باَ راَ ِ واَ إىِلاَ اهللَّ

وحقه يف عدم القبض عليه أو إحضاره بالقوة أو تفتيشه، فإن املتهم ال يتم القبض عليه وال 
إحض�اره بالق�وة ألن ذلك ي�ؤدي إىل اهانته واالرضار به وهذا منهي عنه يف الرشيعة الس�المية 
إال يف حاالت اس�تثنائية مثل: امتناعه عن احلضور لئال يتخذ االمتناع أو االختفاء س�بياًل لهدار 
احلق�وق أو هضمه�ا. وكذلك من هذه احلاالت االس�تثنائية التلبس باجلريمة ف�إن القبض عليه 
حينها يعد واجبًا عىل كل أحد شاهد اجلريمة. وكذلك التفتيش يف حالة امتناع املتهم عن إحضار 

ما استخدمه يف اجلريمة كأن يكون هناك أدوات استخدمت أو أموااًل مرسوقة. 

وق�د ثب�ت أن النبي < بعث بع�ض أصحابه للم�رأة التي بعث معها حاطب ب�ن أيب بلتعة 
ريض اهلل عنه كتابًا إىل قريش خيربهم بأن النبي < قد عزم عىل غزوهم، وأقس�م الصحابة بأهنا 

إذا مل ترجه سيقومون تفتيشها  )2( .

وم�ن ح�ق النس�ان أن يبقى عىل أصل ال�رباءة حتى تثب�ت إدانته وعىل ذل�ك ال يتخذ ضد 
النسان أي إجراء، مثل: إثبات التهمة بالوسائل املقررة يف الرشيعة.

ومن ناحية أخرى فال جيوز رضب املتهم أو تعذيبه خاصة إذا مل يكن معروفًا بالفسق والفجور. 
فقد قال النبي< »إن دمائكم وأعراضكم وأبش�اركم عليكم حرام« )٣(. وللمتهم احلق يف تقديم 

كفيل له، لكن عىل تفصيل وضوابط يرتجح هبا إمكان إعادة املتهم واستيفاء احلق منه )4(. 

))(النعيمي، شهزراد عبد الكريم: حقوق املتهم يف الترشيع السالمي، ص58.
)2(املرجع السابق ص58 – ص 6٣.

)٣( رواه البخ�اري بس�نده ع�ن طريق أيب بك�رة , كتاب الفتن , باب ق�ول النبي < ال ترجعوا بع�دي كفارًا يرضب 
بعضك�م رق�اب بعض , برقم 7078 ) البخاري , حممد بن اس�امعيل , اجلامع الصحيح , حتقيق حممد زهري النارص , 

دار طوق النجاة , الطبعة األوىل , 422)ه� ( ج 7) , ص 569 .  
)4(العقيل، صالح بن عبد العزيز، حقوق املتهم يف الرشيعة الس�المية )بحث منش�ور بمجلة العدل عدد 9، الس�نة 

الثالثة، اململكة العربية السعودية 422)ه�( ص7). 
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ووج�ود القض�اء النزي�ه من مس�تلزمات العدال�ة بن الن�اس؛ ألن احلاجة ماس�ة لنصاف 

املظلومن من الظاملن، وال بد من القضاء العادل لفض املنازعات واملخاصامت، وتثبيت األمن، 

وإقامة العدل  ))(.

وال شك أن وجود القضاء العادل الن�زيه املستقل فيه أكرب ضامنة لإلنسان، فإنه حينئذ سيجد 

حماكمة تتوفر له هبا كل عوامل احليدة والنزاهة واالستقالل  )2(.

وقد ذكرت مراجع الفقه الس�المي الرشوط التي ينبغي توفرها يف كل حماكمة ومن ذلك: 

أن�ه جيب عىل القايض املس�اواة بن اخلصمن يف املجلس، والنظ�ر وغريمها، وال يرفع صوته عىل 

أحدمها أكثر من اآلخر... إىل آخر هذه الواجبات والرشوط والصفات )٣(.

وعدم تكن املتهم من اخلصومة فيه سلب حلقوقه املقررة وإسقاط من كرامته، فعدم تكينه 

من املطالبة بحقه فيه ظلم مناف للعدالة، ومنعه من دفع ما نسب إليه يقتيض ثبوت ذلك من غري 

دليل )4(.

وقد قص القرآن الكريم نبأ سليامن عليه السالم إذ مجع جيشه فانتبه إىل غياب اهلدهد، حيث 

ِديًدا أاَْو  اًبا شاَ ذاَ ُه عاَ نَّ باَ ذِّ عاَ ُ رضب عليه السالم املثل لآلخرين يف طلب احلجة املربرة للغياب فقال﴿ألاَ

اٍن ُمبٍِن ﴿)2﴾ ) النمل(  ، أي بحجة بينة عن سبب تلفه )5(. نِّي بُِسْلطاَ ْأتِياَ ياَ ْو لاَ ُه أاَ نَّ ْذباَحاَ اَ ألاَ

اًم ِمْن  كاَ ُثوا حاَ اْبعاَ ْينِِهاماَ فاَ اقاَ باَ إِْن ِخْفُتْم ِشقاَ والوكالة جائزة يف الرشيعة الس�المية قال تعاىل ﴿واَ

برًِيا ﴿٣5﴾ )النساء(،  ِلياًم خاَ اناَ عاَ اَ كاَ ْيناَُهاماَ إِنَّ اهللَّ ُ باَ ِق اهللَّ فِّ ًحا ُيواَ ا إِْصالاَ ا إِْن ُيِريداَ اًم ِمْن أاَْهِلهاَ كاَ حاَ ْهِلِه واَ أاَ

وقد أجازت الرشيعة للمتهم حق الدفاع عن نفسه عن طريق الوكيل الذي ينوب عنه  )6(.

))( أبحاث الندوة العلمية األوىل – اخلطة األمنية الوقائية العربية األوىل: املتهم وحقوقه يف الرشيعة السالمية )املركز 
العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض – اململكة العربية السعودية، د.ط، 406)ه�( ج)، ص58.

)2(املرجع السابق ج)، ص58.

)٣(املرجع السابق ج)، ص58.
)4(السويلم، بندر فهد: املتهم معاملته وحقوقه يف الفقه السالمي ص286.

)5(أبحاث الندوة العلمية األوىل – اخلطة األمنية الوقائية العربية األوىل، املتهم وحقوقه يف الرشيعة السالمية، ج)، 
ص59).

)6(الوادعي، سعيد بن مسفر: فقه السجن والسجناء، ص49.
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وعقوبات احلدود والتعازير مما يدرأ بالش�بهات، وهذه الش�بهات الدارئة تستلزم التوكيل؛ 

ألن الكث�ري م�ن املتهمن ال يملك املقدرة عىل ادعاء الش�بهة؛ جلهله هبا كام أن�ه دفع هذه اجلرائم 

يتطلب البيان والفصاح عن كل ما يدفع التهمة ويقيم احلجة عىل الرباءة ))( .

والتهمة إذا وجهت للمتهم فله إنكارها لكن برشوط منها: أن يكون النكار رصحيًا وبصيغة 

تدل عىل اجلزم واليقن، وال تدل عىل الشك، وأن يكون النكار منصبًا عىل الدعوى، فال يكون 

منصبًا عىل غريها  )2( .

وقاع�دة درء احل�دود بالش�بهات تع�د بح�ق ضامن�ة أكي�دة تق�ي املته�م أمل عقوب�ات قد ال 

يس�تحقها... تقتيض هذه القاعدة أال يقام احلدود إال إذا ثبت بيقن خاليًا من الشبهة يف أن املتهم 

ق�د ارتك�ب جريمة حدية؛ ل�ذا فإن هذه القاعدة ضامنه أكيدة حتمي املته�م من أن تناله عقوبة قد 

تبدو غليظة ومتسمة بالشدة، كالرجم أو قطع اليد أو اجللد  )٣( .

وكذل�ك التطبيق�ات القضائي�ة التي اختطها النبي < وس�ار عىل أثرها م�ن بعده الصحابة 

رضوان اهلل عليهم، تزخر باألمثلة التي تعكس جوهر وروح هذه القاعدة )4(.

رابعًا: مبدأ التناسب بني اجلريمة والعقوبة:

هتدف العقوبة يف الرشيعة السالمية إىل حتقيق هدفن أساسين مها: مكافحة اجلريمة حلامية 

املجتمع من أرضارها، وإصالح اجلاين والعناية به )5( . وحتقيق هذين اهلدفن إنام يكون من خالل 

مبدأ التناسب بن اجلريمة من حيث جسامتها وخطورهتا، والعقوبة )6( . ولعل هذا يبدو واضحًا 

من خالل مبدأ القصاص، والذي يعني املس�اواة بن اجلريمة والعقوبة )7( ، إعاماًل لقوله تعاىل:﴿

))(النعيمي، شهرزاد عبد الكريم: حقوق املتهم يف الترشيع السالمي، نقاًل عن بدائع الصنائع ٣449/7. 
)2(الوادعي، سعيد بن مسفر: فقه السجن والسجناء، ص50.

)٣( النعيمي، شهرزاد عبد الكريم: حقوق املتهم يف الترشيع السالمي، ص27) - ص ٣0).
)4(املرجع السابق ص٣0). 

)5(عودة، عبدالقادر. الترشيع اجلنائي السالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، ص))6.
)6(أبو زهرة، حممد: اجلريمة والعقوبة يف الفقه السالمي، ص2).
)7(أبو زهرة، حممد: اجلريمة والعقوبة يف الفقه السالمي، ص52.
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نِّ  نَّ بِالسِّ السِّ ُذِن واَ ُذناَ بِاأْلُ اأْلُ ْنِف واَ ْنفاَ بِاأْلاَ اأْلاَ ْنِ واَ ْناَ بِاْلعاَ اْلعاَ ْفِس واَ ا أاَنَّ النَّْفساَ بِالنَّ ْيِهْم ِفيهاَ لاَ ْبناَا عاَ تاَ كاَ واَ

امِلُوناَ  ئِكاَ ُهُم الظَّ ُأولاَٰ ُ فاَ لاَ اهللَّ ْنزاَ ُكْم باِماَ أاَ ْ ْ حياَ �نْ ملاَ ماَ ُه  واَ ٌة لاَ اراَ فَّ ُهواَ كاَ قاَ بِِه فاَ دَّ ْن تاَصاَ ماَ �اٌص  فاَ �ُروحاَ ِقصاَ اجْلُ واَ

﴿45﴾)املائدة(.

وع�ىل ه�ذا ف�إن العقوب�ة يف الرشيعة الس�المية ليس�ت انتقامًا م�ن اجلاين، كام أهنا ليس�ت 

انتقاص�ًا آلدميت�ه. فقد ورد يف الس�نة الصحيحة إن رس�ول اهلل < أيت برج�ل قد رشب اخلمر، 

فق�ال: ارضبوه، فمنا الضارب بيده، والض�ارب بثوبه، والضارب بنعله، ثم قال: بكتوه، فأقبلوا 

عليه يقولون: ما اتقيت اهلل؟! ما خش�يت اهلل؟! وما اس�تحييت من رسول اهلل <؟! فقال بعض 

القوم: أخزاك اهلل! قال: ال تقولوا هكذا! ال تعينوا عليه الش�يطان، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، 

اللهم! ارمحه  ))( 

هذا فضاًل عن أن العقوبة يف الرشيعة السالمية حتمل طابع التطهري والتكفري عن الثم. فقد 

ًة، فقالوا: يا رس�ولاَ اهللِ، إنَّ هذا رسق، فقال رسولاَ  لاَ �مْ ورد أنَّ النبيَّ < أيت بس�ارِق قد رسقاَ شاَ

ُعوه , ُثمَّ  ، قال الس�ارُق: بىل يا رس�ولاَ اهللِ، فقال النبيُّ <: اذهبوا به اْقطاَ قاَ اَ اُلُه رساَ اهللِ <: “الاَ إِخاَ

, ُثمَّ اْئُتويِن بِِه، فُقِطعاَ فُأيِتاَ بِه، فقال: ُتْب إىل اهللِ عزَّ وجلَّ فقال: ُتْبُت إىل اهللِ عزَّ وجلَّ قال:  اْحِسُموهاَ

تاباَ اهلُل عليكاَ  )2( . وهذا ما يشكل تشجيعًا للمنحرف عىل االستقامة والعودة إىل املجتمع )٣( .

نخلص إىل أنه عىل الرغم مما تبدو عليه العقوبة يف الرشيعة الس�المية من قس�وة، فإن مبدأ 

التناسب بينها وبن اجلريمة من جهة، ونظام الثبات الصارم والدقيق كرشط لتطبيقها من جهة 

أخرى، يش�كالن ضامنت�ن من أهم الضامنات الت�ي حت�ول دون الرساف يف إنزاهلا، وجتعلها يف 

حدود األهداف املقررة هلا.

))(صحيح، البخاري، 6777، باب الرضب باجلريد والنعال، )58-8)(.
)2(رواه أب�و داود يف س�ننه، 0)44، ب�اب يف الس�ارق يرسق مرارًا )4-42)(، والنس�ائي يف الس�نن الكربى، باب 
قطع اليدين والرجلن من الس�ارق، )7-)4(، وصححه األلباين، يف الرواء،إرواء الغليل رشح منار الس�بيل، 

.)86-8( ،24٣4
)٣(أبو زهرة، حممد، اجلريمة والعقوبة يف الفقه السالمي، ص82).
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2 . 3 أهداف التفويض يف التجريم والعقاب يف الرشيعة اإلسالمية

وضع�ت الرشيعة نظام التعزي�ر ملعاجلة اجلرائم دون احلدود، وذل�ك بتفويض ويل األمر يف 

اختي�ار العقوب�ة املالئمة للجريمة يف إط�ار املقاصد الرشعية والقواعد العام�ة واألصول املقررة 

يف النظام العقايب ويف الترشيع الس�المي عىل العموم. والتعزير كام يعتمد مقصد الزجر يف ردع 

الناس عن املعايص، فإنه يف اعتامد مقصد إصالح اجلاين أقوى داللة وأشد اعتبارًا ))( . 

وقد رصح العلامء بجمع التعزير بن مقصد الزجر والصالح. ففي تبرصة احلكام »التعزير 

تأديب واستصالح وزجر« )2( .

ويالحظ يف هذا النص تقديم مقصد الصالح عىل مقصد الزجر، مما يؤكد عىل نظرة العلامء 

إىل أن اعت�امد الص�الح يف التعزي�ر ه�و األقوى واألوض�ح، فريجح فيه مقص�د الصالح دون 

إغفال ملقصد الزجر. وفيام ييل عرض ألهداف التفويض يف التجريم ويف العقاب عىل حد سواء.

2 . 3 . 1 أهداف التفويض يف التجريم يف الرشيعة اإلسالمية

إن اهلدف من تفويض التجريم يف الرشيعة االس�المية هو احلد من انتش�ارها وتفاقمها فلو 

ترك التفويض لش�اعت اجلرائم وانترشت، والرشيعة هتدف إىل مالحقة األفعال الضارة ومنعها 

ويف ذلك حتقيق ملصالح العباد، وهذا أمر من األمور الدالة عىل صالحية الترشيع السالمي وأنه 

صالح لكل زمان ومكان )٣( . 

ومل يضع الشارع األحكام الرشعية التجريمية اعتباطًا، وإنام قصد هبا حتقيق مقاصد عديدة، 

ومقاصد التجريم يف الرشيعة السالمية تدخل ضمن املقاصد الرشعية العامة.

))( الدهش�ان، حممود حممد )2008م(. أثر املقاصد الفرعية يف اجلرائم والعقوبات يف الرشيعة الس�المية، رس�الة 
ماجستري، كلية دار العلوم، قسم الرشيعة السالمية، جامعة القاهرة، ص 29٣.

)2(اب�ن فرح�ون،  بره�ان الدي�ن إبراهي�م ب�ن ع�يل ب�ن أيب القاس�م: تب�رصة احل�كام يف أص�ول األقضي�ة ومناهج 
األحكام)8/2(.

)٣( اللهيب�ي، مطي�ع اهلل )98٣)م( العقوب�ات التفويضي�ة وأهدافه�ا يف ضوء الكتاب والس�نة، هتام�ة، جدة الطبعة 
األوىل، ص72). 
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ومقاص�د الرشيع�ة كام يعرفه�ا الفقهاء ه�ي »املعاين واأله�داف امللحوظة لل�رشع يف مجيع 

أحكامه أو معظمها، أو هي الغايات من الرشيعة، واألرسار التي وضعها الشارع عند كل حكم 

من أحكامها« ))(.

وق�د حرص علامء األصول مقاصد الش�ارع العامة من الترشي�ع يف ثالثة أصناف هي: حفظ 

الرضوريات، وتوفري احلاجيات، وحتقيق التحسينات.

وترتب�ط مقاصد التفوي�ض يف التجريم وأهدافه يف الرشيعة الس�المية بالصنف األول من 

هذه املقاصد وهو حفظ الرضوريات وإقامتها. 

والرضوريات كام يعرفها بعض الفقهاء هي: »كل أمر رضوري تقوم عليه حياة الناس والبد 

منه الس�تقامة مصاحلهم، فإذا ُفقدت اختل نظام حياهتم وعمت الفوىض وانترش الفس�اد«)2( أو 

ه�ي: »م�ا البد منه�ا يف قيام مصال�ح الدين والدنيا، بحي�ث إذا فقدت مل جتر مصال�ح الدنيا عىل 

اس�تقامة، ب�ل عىل فس�اد وهت�ارج وفوت حي�اة ويف األخ�رى فوت النج�اة والنعي�م، والرجوع 

باخلرسان املبن«.)٣( 

وتنسحب الرضوريات إىل حفظ مخس مصالح أساسية تشكل يف جمموعها مقاصد التجريم 

وأهداف�ه، في�ام يعرف عند الفقهاء بالكليات اخلمس وهي تش�مل: حفظ الدي�ن، حفظ النفس، 

حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ املال.

إن حف�ظ هذه املقاصد اخلمس من جهة العدم تش�كل فلس�فة التجري�م وغاياته يف الترشيع 

اجلنائي الس�المي، وهي تشكل جمتمعة خمتلف املصالح والقيم التي عملت الترشيعات اجلنائية 

احلديثة الوطنية واملقارنة عىل حفظها ومحايتها، بل إهنا تزيد عليها يف بعض العنارص، بحيث تقدم 

مفهوم�ا راقيا ومتطورا حلفظ بعض هذه املصال�ح خاصة ما يتعلق باجلانب األخالقي والرتبوي 

))( أمح�دون، عبداخلال�ق، ومرزوق، أيت احلاج )2004م(. مباحث يف أصول الفقه، مطبعة اس�بارطيل، ط )، ص 
.(26

)2(عودة، عبدالقادر. الترشيع اجلنائي السالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، ص 20٣.
)٣(الش�اطبي، أبو إس�حاق إبراهيم بن موس�ى ))42)ه�(  املوافقات، حتقيق أبو عبيدة مش�هور آل س�ليامن، اجلزء 

الثاين والرابع، دار املعرفة، بريوت لبنان، بدون طبعة، ص 8.
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واالجتامع�ي. وحاص�ل القول هنا، أن خمتلف املصالح والقيم املس�تهدفة باحلامية يف الترشيعات 

اجلنائية احلديثة س�واء تعلق األمر باملصالح السياس�ية أو االقتصادية، أو االجتامعية، قد ش�ملها 

املرشع السالمي باحلفظ واحلامية من خالل عنايته برتسيخ العنارص اخلمس السالفة ومحايتها))(.

 فحف�ظ الدي�ن باعتب�اره أهم مقوم يف حياة الن�اس وركيزة الركائز يف كي�ان املجتمع، هو ما 

يع�رب عن�ه اليوم باملصالح السياس�ية، وق�د رشع حلفظه أمور عدي�دة  منها جتري�م كل اعتداء قد 

يطاله، فكانت جرائم الردة، وجرائم احلرابة، وجرائم نرش البدع وتش�كيك الناس يف عقيدهتم، 

وجرائ�م اخلروج عن اجلامعة و ش�ق عصا الطاع�ة ومواالة أعداء املس�لمن وغريها من اجلرائم 

التي وجدت حلفظ الدين وصونه )2(.

أم�ا حف�ظ النف�س، والعقل والنس�ل، فهو ما يع�رف باملصالح االجتامعي�ة وقد رشع حلفظ 

األوىل، جرائ�م القت�ل واجل�رح عمدًا وخطًأ، ورشع حلف�ظ العقل، جرائ�م رشب اخلمر وتناول 

املخدرات. فيام رشع حلفظ النسل، جرائم القذف وجرائم الجهاض وجرائم الزنى والشذوذ.

 وأخريا، فإن حفظ املال يمثل ما يعرف يف الترشيعات اجلنائية احلديثة باملصالح االقتصادية، 

وق�د وج�د حلفظه جرائ�م الرسقة واالخت�الس وجرائم أكل م�ال الغري وجرائم إت�الف أموال 

الناس)٣(.

وخالص�ة القول فيام تق�دم، أن نظام التجريم يف الرشيعة الس�المية وجد لتحقيق جمموعة 

م�ن املقاصد واألهداف، جتس�دت يف محاية املصالح السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتامعية داخل 

الدولة املسلمة.

))( دراع�ي، جه�اد، ومح�وري، عدن�ان ) 2005م(. سياس�ة التجري�م يف الرشيع�ة الس�المية،،جامعة عبد املالك 
السعدي، طنجة، املغرب، ص )7.

)2(الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ))42)ه�(  املوافقات، ص 9-8.
)٣( دراع�ي، جه�اد، ومح�وري، عدن�ان ) 2005م(. سياس�ة التجري�م يف الرشيع�ة الس�المية،،جامعة عبد املالك 

السعدي، طنجة، املغرب، ص 72-7٣.
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2 . 3 . 2 أهداف التفويض يف العقاب يف الرشيعة اإلسالمية

يتمث�ل اهلدف من التفويض يف العقاب يف الرشيعة الس�المية يف مقصد الصالح، فالناس 

تتلف أحواهلم ونفوسهم، فأوكل الرشع إىل والة األمر تقدير العقوبات بام يصلح اجلاين))(.

والغ�رض األس�ايس من التعزي�ر يف الرشيعة الس�المية هو ال�ردع والزجر م�ع الصالح 

والتهذي�ب، وقد حرمت الرشيعة كل ما فيه خروج ع�ىل هذه األغراض، فمنعت تعذيب اجلاين 

وإه�دار آدميت�ه، ونبذت كل ما قد يؤدي م�ن التعزير إىل التالف حيث يك�ون واجبًا، وفيام ييل 

تبيان للهدف من التفويض يف العقوبات التعزيرية: 

1 – محاية املجتمع وحفظ مصالح الناس:

ال شك أن الغرض من العقوبة يف الرشيعة السالمية هو محاية الفضيلة ومحاية املجتمع من 

أن تتحك�م الرذيل�ة فيه كام هتدف لتحقي�ق املنفعة العامة أو املصلحة العام�ة للمجتمع فالرشيعة 

الس�المية جاءت حلامية مصالح النس�ان، وجاءت بالعقوبة حلامية وحفظ تلك املصالح وذلك 

بن�ص ق�رآين، أو بحديث نبوي، أو بتعزير ويل األمر العادل الذي يس�تمد س�لطانه من كتاب اهلل 

وسنة نبيه، فإذا مل جيد فيهام نص جلأ للقياس يف ضوء ما جاء يف الكتاب والسنة، وفيام ال نص فيه 

يلجأ إىل مراعاة الراجح من املصالح املرسلة.

وقد قرر فقهاء الرشيعة بالمجاع أن الرشيعة جاءت حلامية املصالح النسانية احلقيقية املقررة 

الثابتة ومصالح النسانية التي محاها السالم بتقرير العقاب عند االعتداء عليها ترجع إىل أصول 

مخسة هي: »حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، وحفظ املال«)2(.

 

))( الدهش�ان، حمم�ود حمم�د )2008م( أثر املقاصد الفرعية يف اجلرائم والعقوبات يف الرشيعة الس�المية، رس�الة 
ماجستري، جامعة القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الرشيعة السالمية، ص 294.

)2(أبو إس�حاق الش�اطبي )422)ه�(: إبراهيم بن موسى اللخمي. املوافقات يف أصول الرشيعة، دار إحياء الرتاث 
العرب�ن، ط)،ج2. ص))، وانظ�ر: أمحد املريس حس�ن جوهر، مقاص�د الرشيعة يف الس�الم. مكتبة اليامن 

باملنصورة، ط)، سنة 420)ه� - 999)م، ص9.
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وذل�ك ألن الدني�ا التي يعيش فيها النس�ان تقوم عىل هذه املصال�ح وال تتوافر معاين احلياة 

النسانية الكريمة إال إذا توافرت هذه األمور. ويف هذا يقول حجة السالم المام الغزايل رمحه 

اهلل تع�اىل: )إن املصلح�ة: هي عبارة يف األصل عن جلب منفعة أو دفع مرضة، وأن جلب املنفعة 

ودفع املرضة من صالح اخللق يف حتصيل مقاصدهم. فاملصلحة هي املحافظة عىل مقصود الرشع 

ومقصود الرشع من اخللق مخس�ة: )وهو أن حيفظ عليهم دينهم، وأنفس�هم، وعقلهم، ونسلهم، 

وماهل�م(، ف�كل م�ا يتضمن حف�ظ هذه األصول »اخلمس�ة، فه�و مصلحة. وكل م�ا يفوت هذه 

األصول » فهو مفسدة ودفعها مصلحة())(. 

فق�د ب�ن الم�ام الغزايل أن املصالح اخلمس�ة يعد طلبها رضورة إنس�انية، وه�ي حمل اتفاق 

وأن ف�رض العقوب�ات جزاء االعت�داء عليها من األم�ور البدهيية، كذلك جي�ب أن يكون تقرير 

العقوبة هو حاجة اجلامعة ومصلحتها، فإذا اقتضت مصلحة اجلامعة التش�ديد ش�ددت العقوبة، 

وإذا اقتض�ت مصلح�ة اجلامعة التخفيف خففت العقوبة. ف�ال يصح أن تزيد العقوبة أو تقل عن 

حاجة اجلامعة )2(  وإذا كانت حاجة اجلامعة ومصلحتها استئصال املجرم وجب أن تكون العقوبة 

قتل املجرم أو حبسه عن اجلامعة حتى يموت ما مل يتب أو ينصلح حاله. ومتى استهدفت العقوبة 

محاية اجلامعة وإصالح املجرم كانت مرشوعة )٣(. 

2 – حتقيق الردع العام والردع اخلاص:

من أغراض العقوبة يف النظام العقايب السالمي حتقيق الردع العام واخلاص نتيجة الرتكاب 

أفع�ال معينة حيددها الش�ارع، بحيث تكون مانعة للناس م�ن القدام عىل ارتكاب تلك األفعال 

املحظورة خش�ية توقيع العقاب الذي حدده الش�ارع فهي تردع الناس مجيع�ًا ابتداء فال يقدمون 

عىل ارتكاب تلك األفعال املحظورة. وهذا ما يقال عنه الردع العام، أما عندما توقع العقوبة عىل 

من مل يرتدع بالتهديد هبا ابتداء فأقدم عىل ارتكاب الفعل املحظور فإن وظيفتها يف هذه احلالة أن 

))( أبو حامد الغزايل: املستصفى يف علم األصول، مرجع سابق، جزء)2( – ص)48.
)2( املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب )0)4)ه�(: األحكام السلطانية والواليات الدينية، حتقيق حممد حامد الفقي، 

ص206.
)٣(شمس الدين حممد بن حممد اخلطيب الرشبيني، القناع يف حل ألفاظ أيب شجاع، مرجع سابق، ج)2(، ص)27.
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ت�ردع ه�ذا املجرم فال يعود إىل اقرتاف ما اقرتفه مرة أخرى وهذا هو الردع اخلاص ))( . )فحدود 

ال�رشع موان�ع قبل الوق�وع الزواجر بعده( أي أن العلم برشعيته�ا – أي احلدود – يمنع القدام 

عىل الفعل وإيقاعها بعده يمنع العودة إليه )2( . 

ويقول ابن قيم اجلوزية:)إن عقوبة اجلناة واملفسدين ال تتم إال بمؤمل يردعهم، وجيعل اجلاين 

نكااًل وعظة ملن يريد أن يفعل مثل فعله، وعند هذا فالبد من إفساد يشء منه بحسب جريمته يف 

الك�رب والصغر، والقلة والكثرة، ومن املعلوم ببداهة العقل أن التس�وية يف العقوبات مع تفاوت 

اجلرائم أمر غري مستحسن، بل مناف للحكمة واملصلحة، فإنه إن ساوى بينهم يف أدنى العقوبات 

مل حتصل مصلحة الزجر، إن س�اوى بينها يف أعظمها كان خالف الرمحة واحلكمة، وكالمها تأباه 

حكمة الرب وعدله وإحسانه إىل خلقه( )٣( . 

والردع العام موجود يف كافة العقوبات السالمية ما كان منها حدًا أو قصاصًا أو تعزيرًا أو 

دي�ة، ألن كاف�ة العقوبات تكمن فيها عنرص األمل الذي خيش�ى النس�ان أن يناله إذا هو أقدم عىل 

ارتكاب اجلرم. 

وإذا كان الردع العام ذا طابع وقائي ويتجه إىل الناس مجيعًا كأحد العوامل التي تس�اعدهم 

عىل مقاومة الدوافع إىل اجلريمة لدهيم فيجتنبوا الوقوع فيها، فإن الردع اخلاص ذا طابع عالجي 

ويتجه إىل فرد بعينه هو الذي اندفع إىل ارتكاب اجلريمة ومل يؤثر فيه الردع العام. وللردع اخلاص 

هدفان )4( :

أواًل: عقوب�ة للج�اين عىل م�ا اقرتفه من إثم وما تع�دى به عىل حقوق اهلل أو حق�وق الناس التي 

صاهنا الشارع ومحاها.

))( حرب�ة، أمح�د حمم�د يوس�ف )2005م(. النظ�ام العقايب يف الفقه الس�المي: دراس�ة مقارنة بالقانون�ن اليمني 
والسوداين،ص 68.

)2(فخر الدين بن عيل الزيلعي،  تبين احلقائق رشح كنز الدقائق، املكتبة المدادية باكستان، ط) ج)٣(. ص6٣).
)٣(اب�ن قي�م، حمم�د بن أيب بكر )4)4)ه�( إعالم املوقع�ن عن رب العاملن )دار الكت�ب العلمية، بريوت – لبنان، 

ط.2(.، ج)2( ص0٣).
)4(حربة، أحمد محمد يوسف )2005م(. النظام العقابي في الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة بالقانونني اليمني والسوداني، 

ص 70-69.
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ثاني�ًا: هي�دف إىل ردع اجل�اين حتى ال يعود إىل اق�رتاف اجلرم مرة أخرى. وهذا هو األس�اس فيه 

ألن العذاب الذي يف العقوبة ليس مقصودًا لذاته إنام هدفه هو إرجاع النس�ان إىل طريق 

ٍة إاِلَّ  �ا ُنِرهيِْم ِمْن آياَ ماَ احل�ق، وإبعاده ع�ن طريق املعصية، ومن هنا كان قول اهلل تعاىل:﴿ واَ

ُهْم ياَْرِجُعوناَ ﴿48﴾ )الزخرف(.  لَّ عاَ اِب لاَ ذاَ ْذناَاُهْم بِاْلعاَ أاَخاَ ا واَ ُ ِمْن ُأْختِهاَ ِهياَ أاَْكرباَ

ولك�ي حتق�ق العقوبة غرضها يف ال�ردع اخلاص جيب أن تتناس�ب مع اجلناي�ة التي ارتكبها 

اجلاين، وجيب أن تتناسب مع شخصه أيضًا. فال تكون العقوبة هينة تافهة بالنسبة إىل اجلاين وإىل 

اجلريم�ة الت�ي ارتكبها، فال تؤدي أثرها يف ردعه وإنام يس�تهن هبا بحيث أن�ه يمكن أن يعود إىل 

ارتكاب اجلرم مرة أخرى. ويف نفس الوقت جيب أن ال تكون العقوبة قاسية غليظة بحيث تؤدي 

إىل إهالك اجلاين بداًل من عالجه ))(. 

وملا كانت املعايص التي تستوجب التعزير من فعل أو قول أو ترصف، منها ما يعترب ارتكابا 

ملح�رم، ومنها ما يك�ون تركًا لواجب، ومنها ما قد يكون إلزامًا أو منعًا ملباح من قبيل ويل األمر، 

فإن معنى املنع املقصود من التعزير يكون يف املحرمات االمتناع عن ارتكاهبا، أما يف ترك الواجب 

فإن معنى املنع يكون بكف اجلاين عن ترك الواجب، وذلك بأن يعاقب حتى يؤدي ما جيب عليه 

فعل�ه، كام هو الش�أن يف تارك الصالة والزكاة وحقوق اآلدمي�ن، إذ يعزرون حتى يؤدوها، وأما 

يف الل�زام أو املن�ع من املباح بأم�ر ويل األمر فيكون باالنصياع لطاع�ة ويل األمر نظرًا ملقتضيات 

املصلح�ة العام�ة ومحاية النظام العام، وذلك بأن يعاقب حت�ى يمتثل هلذه الطاعة، ويؤدي ما هو 

مأمور به من قبل ويل األمر، ويف ذلك بلوغ الغرض من التعزير، وهذا بالنس�بة للجانب نفس�ه، 

وهو من اقرتف املحرم أو امتنع عن أداء الواجب، أو خالف أمر ويل األمر، أما بالنسبة لغريه من 

الناس فإنه بتعزير اجلاين يمتنع هو اآلخر عن ارتكاب املحرم، أو عن ترك الواجب عليه، أو عن 

عدم االمتثال لطاعة ويل األمر يف املباح، لعلمه أن العقاب ينتظره، إذا هو دخل يف حميط اجلريمة 

أو املحظور)2(.

))(ابن فرحون برهان الدين إبراهيم بن عيل: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ج)2(، ص4)).
)2(عامر، عبدالعزيز، التعزير يف الرشيعة السالمية، الطبعة الرابعة، دار الفكر العريب، القاهرة، ص 276.
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وما دام الغرض من التعزير الزجر، فإن العقوبة جيب أن تكون عند حتقيق هذا الغرض، فال 

جيوز أن تقف دون احلد الذي يتحقق معه الزجر واملنع، وال أن تكون أزيد مما يلزم لتحقيق ذلك، 

ب�ل جي�ب أن تكون عىل ق�در احلاجة، بام يتحقق مع�ه الغرض من فرضه�ا، دون زيادة أو نقص، 

وبذلك تتحقق العدالة يف فرضها ))(.

3 – إقامة العدل:

من مزايا الترشيع السالمي أن هدفه: إقامة العدل املطلق بن الناس مجيعًا، وحتقيق الخاء 

بينهم، وصيانة دمائهم وأعراضهم وأمواهلم، وعقوهلم. كام صان دينهم وأخالقهم، فغايته حتقيق 

مصالح العباد يف املعاش واملعاد، كام قرر الفقهاء )2(. 

ومفه�وم العدل يف الرشيعة الس�المية واس�ع جدًا ولكنه يف إطار األح�كام يقوم عىل ثالثة 

مبادئ حمددة هي )٣(:

أ – املبدأ األول: مبدأ املامثلة:

ِن  ماَ وه�و أن تفع�ل باآلخري�ن ما يفعل اآلخرون ب�ك. وهو مبدأ نص عليه قول�ه تعاىل:﴿ فاَ

إِْن  ْيُكْم﴿94)﴾ )البق�رة(.  وقوله تعاىل:﴿واَ لاَ ٰى عاَ �ا اْعتاَداَ ْيِه بِِمْثِل ماَ لاَ اْعتاَُدوا عاَ ْيُك�ْم فاَ لاَ ٰى عاَ اْعتاَ�داَ
ا ُعوِقْبُتْم بِِه ﴿26)﴾ )النحل(.  اِقُبوا بِِمْثِل ماَ عاَ ْبُتْم فاَ اقاَ عاَ

ب – املبدأ الثاين: مبدأ االستحسان:

ومعن�اه أن تفع�ل ما تعارف الناس بالفطرة الس�ليمة عىل محده، وأن ت�رتك ما تعارف الناس 

ِن  اُهْم عاَ ْنهاَ ياَ ْأُمُرُهْم بِامْلاَْع�ُروِف واَ بالفط�رة الس�ليمة عىل ذمه. وهو مبدأ ن�ص عليه قوله تعاىل:﴿ ياَ

ِر﴿57)﴾ )األعراف(. امْلُْنكاَ
))(ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم )٣)4)ه�( السياس�ة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، حتقيق برش حممد عيون 

الطبعة الثانية، مكتبة دار البيان، دمشق، سوريا، ص 55.
)2(القرضاوي، يوسف )98٣)م(، رشيعة السالم خلودها وصالحها للتطبيق يف كل زمان ومكان ط )٣(، ص 2.
)٣(امله�دي، الس�يد الص�ادق )د. ت(، العقوب�ات الرشعي�ة وموقعها من النظ�ام االجتامعي الس�المي، الزهراء » 

العالم العريب، ص0)٣.
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 ج – املبدأ الثالث: اإليثار:

ا  فاَ ْن عاَ ماَ ومعن�اه أن تتخ�ىل عن حقك يف املامثلة خلري أكرب تراه. وينص علي�ه قوله تعاىل: ﴿ فاَ

امِلِناَ ﴿40﴾ )الشورى(.  ِ  إِنَُّه الاَ حُيِبُّ الظَّ ىلاَ اهللَّ ْجُرُه عاَ أاَ حاَ فاَ أاَْصلاَ واَ

والعقوبة يف السالم، كام يف سائر الرشائع الساموية تتجه إىل حتقيق العدالة، واجتاهها لتحقيق 

العدالة يعني أن تكون متس�اوية مع اجلريمة وآثارها، هذا بالنس�بة جلرائم القصاص والدية، أما 

بالنسبة جلرائم احلدود فتحدد العقوبة حسب – اجلريمة – من حيث آثارها املدمرة عىل املجتمع. 

فيجب عىل املجتمع أن يتمسك بمبدأ العدالة وال حييد عنه حتت أي مربر. 

ُقوا  اتَّ ٰى  واَ ْقواَ ُب لِلتَّ ْعِدُلوا  اْعِدُلوا ُهواَ أاَْق�راَ ٰ أاَالَّ تاَ �ىلاَ ْوٍم عاَ آُن قاَ �ناَ نَُّكْم شاَ ِرماَ ْ الاَ جياَ ق�ال تعاىل: ﴿واَ

ُلوناَ ﴿8﴾ )املائدة(، ألن االنحياز، أو امليل عن مبدأ العدالة، يؤدي إىل  بِ�رٌي بِ�اماَ تاَْعماَ اَ خاَ اَ  إِنَّ اهللَّ اهللَّ
اهتزاز ثقة الناس يف العدالة كإحدى قيم املجتمع الثابتة، فينتج عن ذلك حوادث فردية تؤدي إىل 

ردود فعل عكس�ية من قبل املجني عليهم إن مل يكن مس�اويًا ملا ناهلم فس�يكون بالتأكيد أكرب منه، 

وتتحول الظاهرة الفردية إىل ظاهرة عامة تؤدي إىل نتائج ال تقل خطورهتا عن النتيجة األوىل وهي 

فقدان الناس لعنرص األمن والطمأنينة يف حياهتم، وتربص كل فرد باآلخر، ويصبح كل إنس�ان 

غري مطمئن عىل نفس�ه، وال عىل ماله وال عىل عرضه، فيش�يع يف املجتمع الفس�اد واالضطراب، 

ويشيع يف حياة األفراد الفزع واخلوف، وهذه النتائج أخطر من النتائج التي يمكن أن ترتتب عىل 

اهتزاز ثقة الناس يف العدالة كقيمة اجتامعية.

فااللت�زام بمب�دأ عدالة العقوب�ة يعيد الت�وازن بن ميزان احلق�وق والواجبات ب�ن األفراد 

واجلامعات، فحق النسان يف احلياة يقابله واجب عليه، هو احرتامه حلق اآلخرين يف احلياة، فإذا 

ما اعتدى عىل حق اآلخرين فقد اختل هذا امليزان بن احلقوق والواجبات.

وإقام�ة هذا املبدأ وااللتزام ب�ه يعيد التوازن بن احلقوق والواجب�ات وبالتايل يعيد الثقة إىل 

العدالة، ويمنع من تداعي ردود األفعال بعضها وراء بعض كأثر الرتكاب اجلريمة.
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ويف احلديث: عن أيب رشيح العدوي اخلزاعي الكعبي عن النبي < قال: »من أصيب بقتل 

أو خب�ل فإن�ه خيت�ار إحدى ث�الث: إما أن يقتص، وإم�ا أن يعفو، وإما أن يأخذ الدي�ة ؛ فإن أراد 

الرابعة فخذوا عىل يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها«))(. 

ويظهر مبدأ عدالة العقوبة ظهورًا واضحًا ال لبس فيه وال غموض وال يمكن أن خيفى عىل 

أحد يف عقوبة القصاص، إذ ال يفعل باجلاين إال مثل فعله باملجني عليه، وهلذا إذا تعذرت املامثلة 

)املساواة( وتعذر استيفاء املثل سقط القصاص)2(. 

4 – اإلصالح والتهذيب:

يتعل�ق التفوي�ض بالعقوبات التعزيري�ة، ومن أغ�راض العقوبة التعزيري�ة يف الفقه اجلنائي 

الس�المي إص�الح اجل�اين وتقويم اعوجاج�ه، وذلك بمنعه م�ن العودة إىل ارت�كاب اجلريمة، 

فالم�ام امل�اوردي يقول وهو يتكل�م عن عقوبة التعازي�ر: )إنه أي التعزي�ر – يوافق احلدود من 

وجه وهو أنه: )تأديب استصالح وزجر خيتلف حسب اختالف الذنب()٣(.

وق�د ذك�ر اب�ن القيم من حك�م العقوب�ة التعزيرية »أن حيدث ل�ه ما يذوقه م�ن األمل توبة 

نصوحًا، وأن يذكره ذلك بعقوبة اآلخرة «)4(.

فاهلدف من العقوبة التعزيرية إصالح املجرم وعالجه والرمحة به والحسان إليه، وتأديبه 

ْيِهْم ۖ  لاَ ْقِدُروا عاَ ْبِل أاَْن تاَ اُبوا ِمْن قاَ ِذيناَ تاَ وليس االنتقام منه. ويف ذلك يقول احلق جل شأنه: ﴿إاِلَّ الَّ

ِحيٌم ﴿٣4﴾ )املائدة (. ُفوٌر راَ اَ غاَ ُموا أاَنَّ اهللَّ اْعلاَ فاَ

))(أبو داود يف سننه، 4496، باب المام يأمر بالعفو يف الدم، )4-69)(، والدارمي يف سننه، 2٣96، باب يف قتل 
العمد، )٣-7)5)(، والنسائي يف سننه، 2876، حتريم القتال فيه، )5-205(، والدارقطني يف سننه، 47)٣، 

كتاب احلدود والديات وغريه، )4-86(، ضعفه األلباين، يف صحيح وضعيف أيب داود، 4496، ))-2(.
)2(عبد الكريم زيدان، جمموعة بحوث فقهية، مرجع سابق، ص8)4.

)٣(املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب )0)4)ه�( : األحكام السلطانية والواليات الدينية، حتقيق حممد حامد الفقي، 
ص4)2.

)4(اب�ن قي�م، حمم�د بن أيب بكر )4)4)ه�( إعالم املوقع�ن عن رب العاملن )دار الكت�ب العلمية، بريوت – لبنان، 
ط.2(. )26/2)(.



58

وذل�ك حتى يكون ابتعاد الناس عن اجلريمة ناجت�ًا عن وازع ديني ودافع نفيس، ليس مبعثه 

اخلوف من العقاب، بل مبعثه االبتعاد عن اجلريمة، والعزوف عنها، مرضاة هلل، ومرضاة للنفس، 

باعتبار أن اجلرائم من املعايص التي هي محى اهلل ومن دخل فيها فقد خالف أوامر اهلل، فحق عليه 

عذابه، وهذا الوازع الديني هو خري وسيلة ملحاربة الجرام، ألن اجلاين قبل أن يقدم عىل ارتكاب 

جريمته سيفكر أن اهلل يراه، ويعلم خائنة األعن وما تفي الصدور، وأن العقاب سيلحقه، سواء 

ُعلم أمره أم مل يعلم، وسواء دخل يف حوزة المام فنال جزاءه يف الدنيا، أم مل يدخل، وافلت من 

عق�اب الدني�ا، ألن�ه لن يفلت من ع�ذاب اهلل، وإذا فكر النس�ان يف ذلك فس�يكون مانعًا له من 

ارتكاب اجلريمة، وهذا ما يصبو إليه العلامء  ))( .

ولذل�ك ب�ن العلامء اتصال الرشيعة باألخالق والوازع الدين�ي، وأن له فائدة مجيلة يف أمور 

ثالثة هي )2(:

األمر األول: أن يكون وقاية يمنع الوقوع يف اجلريمة، فإنه إذا استيقظ الوازع الديني ذهب احلقد 

الذي يولد اجلريمة، وذلك بأن الذين يقعون يف اجلرائم سبب وقوعهم أهنم حيقدون عىل 

املجتمع غالبًا.

األمر الثاين: أن إيقاظ اخلوف من اهلل يس�هل الثبات، ألن اجلرائم ال تقع إال يف جو من الظالم، 

مس�ترتة غري ظاهرة، فإذا ش�عر الذين عاينوا اجلريمة وشاهدوها أن عليهم واجبًا دينيًا أن 

يبلغوا، فإهنم يبلغون تنفيذًا حلكم رهبم.

األمر الثالث: أن يقظة الضمري الديني، وإحس�اس اجل�اين بأن العقوبة التي تفرض عليه هي من 

اهلل – ع�ز وج�ل – ال من العبد، يقت�يض الندم، وتعجيل التوبة، وأن�ه إن أفلت من حكم 

السلطان فلن يفلت من حكم الديان.

))(مق�داد، زي�اد إبراهيم ) 2007م(. تقدير العقوبات التعزيرية، رس�الة ماجس�تري، اجلامعة الس�المية بغزة، كلية 
الرشيعة والقانون، فلسطن، ص 69-68.

)2(ابن عاش�ور، حممد الطاهر ))42)ه�(: مقاصد الرشيعة الس�المية، حتقيق حممد الطاهر امليساوي، دار النفائس 
للنرش والتوزيع، األردن، ط2، ص 206.
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ومم�ا يدل عىل ه�ذا االجتاه يف رشيعتنا الغراء أن المجاع منعقد ع�ىل أن التفويض يف العقوبة 

التعزيرية عقوبة الغرض منها التأديب والصالح، ألن بتأديب اجلاين وإصالحه، تستقيم نفسه، 

ويبتعد عن اجلريمة، ويف ذلك إصالح للجامعة وتدعيم لبناهتا ))(.

ك�ام وأن الرشيعة الس�المية وق�د رشع فيها التعزير للزجر والص�الح، إنام قصدت بذلك 

إجياد جمتمع صالح، وتراعى فيه املصلحة من قبل احلاكم واملحكوم، وتس�ود فيه املحبة، وتتفي 

منه أسباب الكراهية، ويعرف فيه كل مواطن ما له وما عليه، فال يكون فيه جمال للجريمة، ويسود 

فيه احرتام النظام، وهذا الغرض من أهم األغراض التي يسعى إليها املصلحون والعلامء، وهذا 

واض�ح يف أق�وال الكثري من الفقهاء، فه�م يقولون »إن التعزير حمتاج إلي�ه لدفع الناس، وإخالء 

العامل منه، وإزالة املنكر« )2(.

5 – إنصاف املجني عليه:

إن معاقبة اجلاين فيها إنصاف للمجني عليه، فيحصل هبا دفع الظلم عنه، وشفاء صدره من 

الغيظ الذي حلقه جراء تعدي اجلاين عليه، ويدفعه ذلك عن تتبع اجلاين واالنتقام منه )٣(.

))(املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب )0)4)ه�( : األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص 29٣.
)2(عابدين، حاشية رد املحتار عىل الدار املختار، ج 4،  ص 187.
)٣(عابدين، حاشية رد املحتار عىل الدار املختار، ج 4، ص 87).
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الفصل الثالث
نطاق التفويض يف التجريم والعقاب وجماالته

3 . 1  نطاق التفويض يف التجريم وجماالته

3 . 2 نطاق التفويض يف العقاب وجماالته
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الفصل الثالث
نطاق التفويض يف التجريم والعقاب وجماالته

3 . 1 نطاق التفويض يف التجريم وجماالته

3 . 1 . 1 نطاق التفويض يف التجريم

تتل�ف ح�دود التفويض باختالف نوعي�ة اجلرائم التي يتم تقنينها وف�رض العقاب عليها، 

فمن هذه اجلرائم ماال يكون للتفويض سلطان يف جتريمها، ألن الشارع جرمها ابتداء وإن كان مل 

يفرض عىل بعضها عقوبات، وهي ما يقال عنها املعايص، فليس للبرش أن يبيحوا يف هذا النطاق 

أي معصي�ة من املعايص، وت�رك العقاب عليها هو خروج عن ح�دود التفويض وخمالفة رصحية 

لروح الدين.

ويف غ�ري املع�ايص وق�ع اخل�الف بن الفقه�اء حول م�ا يطلق علي�ه األصولي�ون: املندوب 

واملك�روه، فهل جي�وز التعزير عىل ترك املندوب أو فعل املكروه. ثم يبقى خارج هذين النطاقن، 

التعزير للمصلحة العامة وهو النطاق احلقيقي للتعزير))(.

أواًل: التعزير عىل املعايص:

التعزي�ر ه�و عقوبة غري مقدرة جت�ب حقًا هلل أو للعبد يف كل معصي�ة ال حد فيها وال كفارة. 

واملع�ايص ه�ي إتيان ما حرمت�ه الرشيعة من املحرمات وترك ما أوجبته م�ن الواجبات. ويعرف 

املحرم بأنه ما طلب من املكلف الكف عن فعله طلبًا حتاًم. بأن كانت صيغة الطلب دالة عىل احلتم 

ْنِزيِر﴿٣﴾    )املائدة:( أو يكون النهي عن الفعل  ُم اخْلِ ْ حلاَ ُم واَ الدَّ ُة واَ ْيُكُم امْلاَْيتاَ لاَ ْت عاَ ماَ كقوله تعاىل:﴿ُحرِّ

بِياًل ﴿٣2﴾ )الرساء(  �اءاَ ساَ ساَ �ًة واَ اِحشاَ اناَ فاَ ُه كاَ ناَا إِنَّ ُبوا الزِّ ْقراَ الاَ تاَ مقرتنًا بأنه حتم كقوله تعاىل:﴿ واَ

ناَاِت ُثمَّ  ِذيناَ ياَْرُموناَ امْلُْحصاَ الَّ أو أن يك�ون طل�ب الكف مقرتنًا برتتيب عقوبة مثل قول�ه تعاىل:﴿واَ
))(أبو الفتوح، أبو املعاطي حافظ )976)م(. النظام العقايب السالمي،ص 477-476.
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ًة ﴿4﴾)النور( ويعرف الواجب بأنه ما طلب فعله  ْلداَ نِناَ جاَ اْجِلُدوُهْم ثاَاماَ اءاَ فاَ داَ ِة ُش�هاَ ْرباَعاَ ْأُتوا بِأاَ ْ ياَ ملاَ
وا  دُّ ْأُمُرُكْم أاَْن ُتؤاَ اَ ياَ م�ن املكل�ف حتاًم بأن اقرتن طلبه بام يدل عىل حتتيم فعله. كقوله تعاىل:﴿ إِنَّ اهللَّ

ا ﴿58﴾ )النساء( ))(. ويقسم الفقهاء املعايص إىل ثالثة أنواع:  ٰ أاَْهِلهاَ اناَاِت إىِلاَ ماَ اأْلاَ

األول: ما فيه احلد أي ما فرض الشارع فيه عقوبة مقدرة، وهي جرائم احلدود وجرائم القصاص 
والدية. 

الثاين: ما فيه كفارة وال حد فيه كالوطء يف هنار رمضان والوطء يف الحرام، والكفارة يف أصلها 
ن�وع من العب�ادة، ألهنا عبارة ع�ن عتق أو صوم أو إطعام مس�اكن، والكف�ارة قد تكون 
عبادة خالصة فيام ال يعترب معصية كالطعام بدل الصوم ملن ال يطيقه، وقد تشتبه بالعقوبة 
كالكف�ارة يف القت�ل اخلطأ والظهار ع�ىل خالف يف الرأي)2(. واملع�ايص التي تدخل حتت 
هذا النوع حمدودة، وحملها إفس�اد الصيام أو إفس�اد الحرام، أو حنث يف يمن أو وطء يف 

حيض أو ظهار)٣(. 

الثالث: ال حد فيه وال كفارة كالرشوع يف الرسقة وأكل امليتة، واستعامل الربى، وهذا هو املجال 
احلقيق�ي للعقوب�ة التعزيري�ة، ورغم تعدد هذه املع�ايص وتنوعها إال أن�ه يمكن ردها إىل 

ثالثة أنواع وهي:

نوع رشع فيه احلد ومل تتوافر رشوطه، فال حد فيه وإنام فيه التعزير. أ –  

ب – ن�وع رشع في�ه احل�د ولكن امتنع احلد فيه إما لش�بهة ل�دى من يقولون هبا، أو لس�بب 
خ�اص باجلاين كقت�ل األب لولده، أو رسقة الفروع من األص�ول. عند من يقولون هبا، 

فال حد هنا، وتطبق عقوبة تعزيرية.

ج - ن�وع مل يرشع فيه وال يف جنس�ه احلد، ومن هذا النوع أكث�ر املعايص كأكل امليتة، وخيانة 

األمانة، وأكل الربا، والرشوة وغري ذلك )4(.

))(الغزايل، أبو حامد )٣22)ه�( املستصفى يف علم األصول، )املطبعة األمريية ببوالق( ج)، ص66 .
)2(أبو الفتوح، أبو املعاطي حافظ)976)م(. النظام العقايب السالمي: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة،ص477.

)٣(عودة، عبدالقادر، الترشيع اجلنائي السالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، ص٣0).

)4(عودة، عبدالقادر. الترشيع اجلنائي السالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، ص28).
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حدود سلطة املنظم يف هذا النوع:

هذا النوع الذي يطلق عليه الفقهاء »املعصية« هو ما يقابل تامًا املعنى الفني للفظ »اجلريمة« 

يف االس�تعامل القان�وين. وه�و م�ا خي�رج تامًا عن س�لطة املنظ�م الوضع�ي يف التجري�م، أي أنه 

جم�رم ابتداء بواس�طة الش�ارع، وقد فرض الش�ارع يف بعضه عقوبة مقدرة ك�ام يف جرائم احلدود 

والقص�اص والدية وف�رض يف بعضه اآلخر جزاء خمتلف�ًا حول طبيعته هو الكف�ارة، وهو جزاء 

ي�دور بن العقوبة وب�ن العبادة، ثم حرم ما هو خارج عن هذا النط�اق، كتحريم بعض املطاعم 

رْياَ  ِن اْضُطرَّ غاَ ماَ ِ  فاَ رْيِ اهللَّ ا ُأِهلَّ بِِه لِغاَ ماَ ْنِزي�ِر واَ ماَ اخْلِ ْ حلاَ ماَ واَ الدَّ ْيُكُم امْلاَْيتاَةاَ واَ لاَ ماَ عاَ رَّ يف قول�ه تعاىل:﴿إِنَّ�اماَ حاَ

ِحي�مٌ ﴿7٣)﴾ )البقرة(، وحرم خيان�ة األمانة وأكل  ُفوٌر راَ اَ غاَ ْي�ِه  إِنَّ اهللَّ لاَ �الاَ إِْثماَ عاَ �اٍد فاَ الاَ عاَ باَ�اٍغ واَ

ا ﴿58﴾  )النساء(  ٰ أاَْهِلهاَ اناَاِت إىِلاَ ماَ وا اأْلاَ دُّ ْأُمُرُكْم أاَْن ُتؤاَ اَ ياَ أموال الناس بالباطل فقال تعاىل:﴿إِنَّ اهللَّ

اٍض  ْن تاَراَ ًة عاَ اراَ ْيناَُكْم بِاْلباَاِطِل إاِلَّ أاَْن تاَُكوناَ جِتاَ ُكْم باَ الاَ ْأُكُلوا أاَْمواَ ُنوا الاَ تاَ ِذيناَ آماَ ا الَّ اَ وق�ال تعاىل:﴿ياَ�ا أاَهيُّ

ِمْنُكْم ﴿29﴾ )النس�اء( وحرم غش املكاييل واملوازين، وش�هادة الزور، وأكل الربا، والرشوة، 

ِقيِم  اِس امْلُْس�تاَ ِزُنوا بِاْلِقْس�طاَ ي�ناَ ﴿)8)﴾ واَ الاَ تاَُكوُن�وا ِمناَ امْلُْخرِسِ ْي�لاَ واَ فق�ال تعاىل:﴿أاَْوُف�وا اْلكاَ

ْرِض ُمْفِس�ِديناَ ﴿8٣)﴾ )الش�عراء (  ْعثاَ�ْوا يِف اأْلاَ الاَ تاَ ُهْم واَ ُس�وا النَّ�اساَ أاَْش�ياَاءاَ الاَ تاَْبخاَ ﴿82)﴾ واَ

اِمناَ بِاْلِقْس�طِ  وَّ ُنوا ُكوُنوا قاَ ِذيناَ آماَ ا الَّ اَ ا أاَهيُّ وِر ﴿٣0﴾ )احلج( وقال:﴿ياَ ْولاَ الزُّ نُِبوا قاَ اْجتاَ وق�ال:﴿ واَ

ُنوا  ِذيناَ آماَ ا الَّ اَ ا أاَهيُّ بِناَ ﴿٣5)﴾ )النساء( وقال:﴿ياَ ْقراَ اأْلاَ ْيِن واَ الِداَ ِو اْلواَ ْنُفِسُكْم أاَ ٰ أاَ ىلاَ ْو عاَ لاَ ِ واَ اءاَ هلِلَّ داَ ُشهاَ

ُعوناَ  امَّ ُكْم ُتْفِلُحوناَ ﴿٣0)﴾ )آل عمران( وقال }ساَ لَّ اَ لاَعاَ ُقوا اهللَّ اتَّ ًة  واَ فاَ اعاَ اًفا ُمضاَ باَا أاَْضعاَ ْأُكُلوا الرِّ الاَ تاَ

ْحِت{. وقال الرسول e “لعن رسول اهلل e الرايش واملرتيش يف احلكم”)))((،  اُلوناَ لِلسُّ ِذِب أاَكَّ لِْلكاَ

فه�ذا النوع حمرم من الش�ارع ابتداء وليس للمرشع البرشي في�ه، أكثر من أن يفرض عليه عقوبة 

مناسبة، فإذا ما ترك فرض عقوبة عليه، أو إباحة فقد خرج عن حدود التفويض الذي أعطاه اهلل 

ل�ه، فلي�س للمرشع البرشي أن يبيح التعامل بالربا وإن حددها بنس�بة معين�ة، وليس له أن يبيح 

))(صحي�ح، رواه أمحد يف مس�نده، 65٣2، مس�ند عبد اهلل بن عمرو بن الع�اص( ))-87(، والطرباين، يف املعجم 
األوسط 2026، باب من اسمه أمحد، )2-295(، واملعجم الصغري، 58، باب من اسمه امحد، ))-57(، وابن 
حب�ان يف صحيحه، 5077، باب الرش�وة )))-468(، وأبو داود يف س�ننه، ٣580، باب يف كراهية الرش�وة، 

)٣-٣00(، وصححه األلباين، يف صحيح وضعيف أيب داود، ٣580، ))-2(.
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الرشوة حتت أي اسم »كالكرامية« وغريها كام دعا البعض إىل ذلك يف يوم من األيام، وليس له 

أن يبي�ح أكل اخلنزي�ر أو امليتة، ف�إن فعل ذلك فقد تعدى حدود اهلل، وم�ن تعدى حدود اهلل فقد 

ظل�م نفس�ه، والظل�م هنا واقع عىل أمته أيض�ًا إذا هم أقروا مثل هذه األوض�اع، بل إن مثل هذه 

األمور إذا أقرها أويل األمر، فهم ال يصلحون ملا ولوا إياه، وهم مس�تحقون ألبس�ط ما جيب أن 

تقوم به أمتهم جتاههم وهو لومهم ونصحهم ))( .

ثانيًا: التعزير عىل املندوب واملكروه:

املن�دوب ه�و ما يطلب فعله من املكلف طلبًا غري حتم. فإن كان الطلب حتاًم فهو الواجب، 

واملك�روه وه�و م�ا طلب م�ن املكلف أن يكف ع�ن فعله طلبًا غ�ري حتم، ف�إن كان الطلب حتاًم 

فهو املحرم. وقد يش�تبه املحرم باملكروه، ويش�تبه الواجب باملندوب، ويف هذه احلالة يعتمد عىل 

القرائن لبيان نوع الطلب، فإن دلت القرائن عىل الكف املحتم فهو املحرم، وإن دلت عىل الفعل 

املحت�م فه�و الواجب، أما إذا دلت عىل الكف غري املحتم فهو املك�روه وإن دلت عىل الفعل غري 

املحتم فهو املندوب )2(.

وم�ن أه�م القرائن املعتربة يف حالة االش�تباه قرين�ة العقوبة، فإن فرضت ع�ىل خمالفة الفعل 

عقوبة، فالفعل حمرم أو واجب، وإن مل تفرض عقوبة فالفعل مكروه أو مندوب، ما مل يستفد احلتم 

م�ن قرين�ة أخرى وهلذا يعرف بعض علامء األصول املحرم بأنه ما اس�تحق علي�ه فاعله العقوبة، 

ويعرف الواجب بأنه ما يستحق تاركه العقوبة، ويعرف املكروه بأنه ما ال يستحق تاركه العقوبة 

وإن اس�تحق اللوم، ويعرف املندوب، بأنه ما ال يس�تحق تاركه العقوبة وقد يس�تحق اللوم. وإن 

كان البعض يرى أهنا تعريفات غري دقيقة )٣(.

وق�د اختل�ف الرأي بن الفقه�اء حول العق�اب عىل فعل املك�روه، وترك املن�دوب، فرأى 

البعض العقاب عىل ذلك، بينام أنكر البعض اآلخر هذا الرأي، وأساس اختالفهم يف احلكم هو 

))(أبو الفتوح، أبو املعاطي حافظ )976)م(. النظام العقايب السالمي،ص479-478.
)2( املرجع السابق ، ص479.

)٣(عودة، عبدالقادر . الترشيع اجلنائي السالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، ص29).
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اختالفهم يف تعريف املندوب واملكروه، فمن رأى أن املكروه هني بتخيري يف الفعل، وأن املندوب 

أم�ر بتخي�ري يف الفعل، أو أن املكروه ليس هنيًا، واملندوب ليس أمرًا، أس�س عىل ذلك عدم جواز 

العق�اب، وم�ن رأى أن املندوب أمر ال تيري فيه، وأن املكروه هنى ال تيري فيه. أس�س عىل ذلك 

ج�واز العق�اب ع�ىل الفعل املنهى عنه، وت�رك املندوب إلي�ه. والذين قالوا هبذا ال�رأي الثاين. ال 

يس�مون الفعل أو الرتك معصية وال يس�مون اجلاين عاصيًا، وإنام يسمون الفعل أو الرتك خمالفة، 

واجل�اين خمالفًا، ويعللون ذلك بأن العصيان اس�م ذم وأن الذم أس�قط ع�ن فاعل املكروه وتارك 

املندوب))(.

واحتج بعض القائلن بالعقاب بفعل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ملا عال رجاًل بالدرة ألنه 

وجده أضجع ش�اة يذبحها، وجعل حيد ش�فرته، وقال له: هال حددهتا أواًل؟ ويش�رتط القائلون 

بالعق�اب تك�رارًا للفعل أو ال�رتك. فالعقاب عندهم لي�س عىل التيان أو ال�رتك ذاته، وإنام عىل 

اعتياد إتيان املكروه، وترك املندوب، ويعتربون أن العادة تتكون من تكرار الفعل مرتن )2(.

حدود سلطة املرشع يف جتريم هذا النوع:

إن الق�ول بتجري�م النوع الس�ابق، أو عدم جتريم�ه، إنام يتم حقيقة يف ح�دود معيار الصالح 

الع�ام، ف�ام ال يتعارض مع الصالح العام ال جي�ب جتريمه، وما يتعارض م�ع الصالح العام جيب 

عىل املرشع أن جيرمه، وإذا ترك جتريمه مع معارضته للصالح العام، فإنه يكون خارجًا عىل روح 

الرشيعة وخمالفًا هلا.

وإذا كان نط�اق العقوب�ات التعزيري�ة واس�عًا، والعقوبات فيه�ا متنوعة، قد تب�دأ بالعالم 

للج�اين أو املخالف، وهو دون احلضور ملجلس القضاء، ال�ذي يعترب عقوبة تعزيرية هو اآلخر، 

وقد ينتهي بالعدام. فإن املرشع عندما جيرم مثل هذه احلاالت يمكنه أن خيتار العقوبات املتناسبة 

معها )٣(.    

))(املرجع السابق، ص55).

)2(املرجع السابق، ص55).
)٣(أبو الفتوح، أبو املعاطي حافظ )976)م( النظام العقايب السالمي، ص480.
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وه�ذا الن�وع من التجريم ه�و الذي يطلق عليه امل�رشع الوضعي املخالف�ات، وأيضًا فقهاء 
الرشيعة، فهم ال يطلقون عىل هذا النوع لفظ »معايص« وإنام لفظ »خمالفة« وقد أصبح هذا النوع 

يف عرصنا متعددًا وكثريًا جدًا، وهو يشمل قساًم هامًا من جرائم التعزير))(.

ثالثًا: التعزير للمصلحة العامة:

يف غري النطاقن الس�ابقن، نطاق فعل املعصية، أو إتيان املكروه، أو ترك املندوب هل جيوز 
التعزير من أجل املصلحة العامة؟ واملصلحة العامة معيارًا يستدل به لمكانية جتريم فعل املكروه 
أو ترك املندوب، أو عدم جتريمه، أما النطاق اآلن فهو يف غري ذلك. إذ األفعال واحلاالت هنا غري 

حمصورة وال معينة مقدمًا وهي ليست حمرمة لذاهتا، وإنام حترم لوضعها.

وال خالف بن الفقهاء يف جواز التعزير من أجل املصلحة العامة، فإنه بغض النظر عن األمثلة 
التي يس�وقها الفقهاء جلواز ذلك، كنفي عمر ابن اخلطاب ريض اهلل عنه لنرص بن حجاج خوفًا من 
افتتان النس�اء به، وحبس الرس�ول e لرجل اهتم برسقة بعري، ثم خىل س�بيله عندما ظهرت براءته. 
ف�إن روح الرشيع�ة وقواعدها الكلية تدعو إىل التعزير من أجل املصلحة العامة))2((. حيث إن فكرة 
التعزير للمصلحة العامة هنا، تسمح باتاذ أي إجراء وقائي حلامية احلياة وصيانة نظامها من أخطار 
املشبوهن واخلطرين ومعتادي الجرام، ودعاة الفتن واالنقالبات، وذلك استنادًا إىل القاعدة الكلية 
األصولية التي تقول )إن الرضر اخلاص يتحمل يف سبيل درء الرضر العام( وأن )الرضر األشد يزال 
بالرضر األخف(. ومع ذلك فيجب أن ينظر إىل مدى خطورة هذه الفكرة، عىل احلقوق واحلريات 
الفردية، إذ يمكن أن تكون بمثابة سالح خطري هيدد هذه احلقوق واحلريات، ويمسها مساسًا بالغًا، 
إذا ما انحرفت السلطات يف تطبيقها وتوسعت يف األخذ هبا بال مسوغ، أو ملجرد النكاية واالنتقام من 
بعض الفئات أو األفراد، بعيدًا عن مقتضيات حتقيق الصلح العام، فيجب إذن أن تضع الس�لطات 
املختصة الضوابط الالزمة والكفيلة بعدم االنحراف يف تطبيق هذه الفكرة، التي تعترب اس�تثناء من 

األصول العامة. واالستثناء جيب أال يقاس عليه، وأال يتوسع يف تطبيقه وتفسريه ))). 

))(املرجع السابق، ص)48.
)2(عودة، عبدالقادر . الترشيع اجلنائي السالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، ص49).

)٣(خرض، عبدالفتاح )))4)ه� ( سياس�ية التجريم التعزيري باململكة العربية السعودية، املجلة العربية للدراسات 
األمنية، دار النرش باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، ص74.
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حدود سلطة املرشع يف جتريم هذا النوع:

إن التعزي�ر من أجل املصلح�ة العامة أمر تليه روح الرشيعة وقواعده�ا الكلية. ولكن ألن 

ه�ذا النوع يش�مل جماالت متعددة من احلياة بتدخل املنظ�م فيها بالتجريم فإن جماله خطري، بقدر 

ما هو رضوري ويدخل حتت هذا النوع ما نسميه باجلرائم االقتصادية واجلرائم العسكرية وغري 

ذلك من األش�ياء التي تس حياة الناس مبارشة. وهو يدخل حتت س�لطان املرشع البرشي سواء 

من ناحية جتريمه أو من ناحية إباحته ما دام يقصد بذلك الصالح العام))(.

وأعقد ما يف هذا النوع من التجريم هو حتديد املعيار نفسه، معيار الصالح العام، ولكن جيب 

أن ننبه عىل أن الصالح العام جيب أال يتناقض مع قيمة أساس�ية من قيم الرشيعة الس�المية، فإن 

معيار الصالح العام، هو الذي جعل املرشع يبيح أفعااًل تدخل يف نطاق املعايص، وهو ما ال جيوز 

له، حيث إن املصلحة العامة التي يقوم الشارع بالتجريم أو الباحة من أجل احلفاظ عليها، جيب 

أن تكون مصلحة مرشوعة دينيًا، فإذا مل تكن كذلك فهي ليست املصلحة، وإنام هو اهلوى، الذي 

م�ا ذكره اهلل س�بحان وتعاىل يف كتابه إال ذمه كام قال ابن عب�اس. وال يمكن اعتبار ذيوع املعصية 

وانتش�ارها مربرًا لباحته�ا وإضفاء الرشعية عليها، فإن كان امل�رشع الوضعي يقوم بذلك حتت 

بعض األنظمة املعينة، إال أنه يف ظل اجلامعة املس�لمة، فإن ذلك باطل وال يمكن األخذ به، لكن 

ه�ذا املن�ع يكون يف حال االختيار، ف�إن وصلت املصلحة إىل الرضورة فإهن�ا ال تعامل كحاالت 

االختيار)2(.  

3 . 1 . 2 ضوابط التفويض لسلطة ويل األمر يف التجريم 

نبه الفقهاء عىل أن س�لطة ويل األمر يف التجريم ليس�ت سلطة حتكمية غري مبنية عىل أساس، 

وليس�ت س�لطة حيكمها اهلوى والشهوات، ولكن كام قال المام اجلويني – رمحه اهلل – يف غياث 

األم�م » والتعزي�رات مفوض�ة إىل رأي الم�ام، ف�إن رأى التج�اوز والصف�ح تكرم�ًا فعل، وال 

))(أبو الفتوح، أبو املعاطي حافظ )976)م(. النظام العقايب السالمي، ص)48.
)2(املرجع السابق، ص482.
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مع�رتض علي�ه فيام عم�ل، وإن رأى إقامة التعزير تأديب�ًا وهتذيبًا فرأيه املتب�ع ويف العفو والقامة 
متس�ع، وال�ذي ذكرهنا ليس تريًا مس�تندًا إىل التمن�ي، ولكن المام يرى ما ه�و األوىل واألليق 
واألحرى، فرب عفو هو اوزع لكريم من تعزير، وقد يرى ما صدر عنه عثرة هي بالقالة حرية، 
والتجاوز عنها يس�تحث عىل اس�تقبال الش�يم املرضية، ولو يؤاخذ المام الناس هبفواهتم مل يزل 
دائبًا يف عقوباهتم، ولو جتاوز عن عرم خبيث ال يزداد بالتجاوز عنه إال تاديًا واس�تجراء وهتجاًم 

واعتداء فليس له الصفح واحلالة هذه« ))(.

ويتضح من ذلك أن س�لطة ويل األمر يف جمال التجريم التعزيري س�لطة واس�عة، فيقيمه إن 
ش�اء ويعفو إن ش�اء، ويش�دد إن ش�اء، وخيفف إن ش�اء، ولكن ليس له احلرية املطلقة يف ذلك، 
ولي�س اختي�اره مبنيًا عىل التمني والتش�هي.  كام أن ويل األمر ليس مطلق اليد يف س�ن العقوبات 
وتعين اجلرائم، بل هو مقيد كل التقييد بأوامر الرشع ليس له أن يعترب أمرًا – ال رضر فيه ومل جيئ 
هن�ي عنه، جريم�ة بحال من األحوال، وإال كان ظلاًم وكان كل أمر في�ه أمرًا بمعصية، وال طاعة 
ملخل�وق يف معصية اخلالق، فليس حكم احلاكم الذي يس�تمده م�ن األحكام الرشعية مطلقًا، بل 
هو مقيد وليس له أن يمنع أحدًا من فعل، ويعتربه جريمة إال إذا كان له مربر من قواعد الرشع، 
إما لرضر مؤكد ينال اجلميع، أو يغلب عىل الظن أن يناهلم، وإما ألن مصلحة األمة العليا املؤكدة 

يف ذلك التعين )2(.

ويؤك�د عىل ه�ذا األمر الدكتور عبدالقادر عودة بقوله »ولك�ن الرشيعة مل ترتك ألويل األمر 
حري�ة مطلق�ة فيام حيل�ون أو حيرم�ون، بل أوجب�ت أن يكون ذل�ك متفقًا مع نص�وص الرشيعة 
ومبادئها العامة وروحها الترشيعية « )٣(. كام أنه رمحه اهلل يؤكد عىل أن »سلطة ويل األمر يف املسألة 
ليس�ت حتكمية أو ش�هوانية فيقول» وقد ظن البعض خطأ أن الرشيعة الس�المية مل تعن جرائم 
التعزي�ر، وأهن�ا تركت للقايض تلك املهم�ة، ورتبوا عىل هذا الظن اخلاطئ أن س�لطة القايض يف 

))(اجلوين�ي، أب�و املع�ايل عبدامللك بن عب�داهلل )400)ه�( غي�اث األمم يف التي�اث الظل�م، د. ط، مكتبة احلرمن، 
الدوحة، ص 8)2- 9)2.

)2( املط�ريي، مصلح بن عبداحلي الس�يد )))20م(. س�لطة ويل األم�ر يف التعزير عىل فعل املباح: دراس�ة تأصيلية 
تطبيقية، رسالة ماجستري، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، ص 8٣- 84.

)3(عودة، عبدالقادر: التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، ص 127.
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التعزير سلطة حتكمية، وأن جرائم التعازير وعقوبتها غري منصوص عليها، وأهنا مرتوكة لتقدير 

القايض، فإن رأى أن يعاقب عىل الفعل عاقب، ولو أنه مل حيرم من قبل أو مل يسبق العقاب عليه، 

ومنط�ق هؤالء باطل، ألنه يقوم عىل ظنون ال أس�اس هلا من احل�ق أو الواقع،.. فهؤالء القائلون 

ب�أن الرشيع�ة مل حتدد جرائم التعزي�ر وعقوباهتا، فإهن�م مل يفهموا ما كتبه الفقهاء يف هذه املس�ألة 

ع�ىل وج�ه الصحيح، ولو فهموا عىل وجهه لعلموا أن الرشيع�ة حددت األفعال املعتربة معايص 

وعينته�ا، وأن الرشيع�ة توجب عىل القايض قبل كل يشء أن يبحث عام إذا كان الفعل املنس�وب 

للج�اين معصية بحس�ب نصوص الرشيع�ة أم ال، فإن كانت ثابتة عاقبه بإح�دى العقوبات التي 

وضعتها الرشيعة للتعزير، برشط أن تكون العقوبة مالئمة يف نوعها، وكمها للجريمة وللمجرم، 

أم�ا إذا وج�د الق�ايض أن الفعل ليس معصية ف�ال جريمة وال عقوبة، ولي�س للقايض وال ألحد 

كائنًا من كان أن يعترب فعاًل ما معصية ما مل تعتربه الرشيعة كذلك، وليس للقايض وال ألحد كائنًا 

م�ن كان أن يعاقب عىل معصية بعقوب�ة مل تقررها الرشيعة، وإال كان حمرمًا ما أحله اهلل، مبيحًا ما 

حرمه، وقائاًل عىل اهلل بغري علم« ))(. 

ويتضح من خالل العبارات السابقة، أن الرشيعة مل تطلق يد ويل األمر يف جتريم أفعال العباد، 

وإنام وضعت لذلك أسس�ًا عديدة تنظمه وتقيده، وأس�اس اعتبار الفع�ل جريمة يف الرشيعة هو 

ما عس�اه يكون يف اعتداء عىل النفس أو الدين أو املال أو النس�ل أو العقل، وتلك مصالح الدنيا 

واآلخ�رة بال ش�ك، ولكن ذلك معن�ى عامًا، فهل يرتك تقدير املصال�ح إىل حكم العقل، فيكون 

الطغي�ان أحيان�ًا من احلكام، فيجعل�ون أهواءهم مصالح جتب محايتها، ومفاس�دهم أوامر جتب 

كاَ ُسًدى ﴿٣6﴾  اُن أاَْن ُيرْتاَ ُب اْلِْنساَ ساَ ْ رعايتها، لذلك مل يرتك السالم األمر سدى قال تعاىل:﴿أاَحياَ

)القيام�ة(،  ب�ل وضع احلدود، ومن الطريق ملعرفة ما هو مصلحة جي�ب طلبه، ويأمر به، وما هو 

م�رضة جي�ب اجتناب�ه، والكف عنه، فكان�ت أوامره ونواهي�ه، فام هنى اهلل عنه فه�و معصية وهو 

جريم�ة، ويكون العقاب الدني�وي عليها واجبًا إذا أمكن إثباهتا وإجراء البينات القضائية عليها. 

فاألوام�ر القرآنية والس�نة النبوية والنواهي هي التي تكش�ف عن املطلوب رشع�ًا، واملنهي عنه 

))( املرجع السابق، ص ٣6.
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رشع�ًا، وه�ي التي حت�وي يف ثناياها بيان اجلريم�ة، وبذلك يتحقق بال ش�ك ال جريمة إال بنص 

أو م�ا يوم�ئ إلي�ه النص، وويل األمر هو الذي يميز بن ما جيري علي�ه الثبات، وما ال جيري من 

أوامر القرآن الكريم ونواهيه، حتى يمكن اعتبار الفعل جريمة قضائية، أو ليس جريمة قضائية. 

فاجلرائم اعتداء عىل املصالح الرشعية املعتربة، وأوامر اهلل ونواهيه هي التي تشتمل عىل املصالح 

الس�المية العليا، والعقل يدرك تلك املصالح من تلقاء نفس�ه، ولكنه قد يضل يف طلبها، فكان 

البد من مرشد مبن))(.

ويس�تنبط من ذلك أن األس�اس يف اعتبار األفعال جرائم هو ما فيها من رضر يلحق األفراد 

أو املجتم�ع، بمعن�ى ما يك�ون فيها من اعتداء ع�ىل مصالح األفراد اخلاص�ة أو مصالح املجتمع 

العام�ة. وبناء عىل هذا األس�اس فإنه يمك�ن وضع )ضابط رئيس( لويل األم�ر يف تقريره جلرائم 

التعزي�ر، وه�و أن له أن يعترب الفعل جريمة تعزير، إن كان هذا الفعل مرضًا باملصالح اخلاصة أو 

العامة، إذ بذا يكون الفعل معصية، ويكون فيه خمالفة ألوامر الرشع ونواهيه، كام يكون يف تضييع 

ملقاصد الرشيعة وغاياهتا، فصح اعتباره جريمة تستوجب العقوبة)2(.

وهنال�ك جمموعة من الضوابط التي يمكن اس�تخالصها من أقوال األئم�ة والفقهاء والتي 

يرجع هلا ويل األمر يف التجريم التعزيزي من النصوص الرشعية، وتتمثل هذه الضوابط فيام ييل:

الضابط األول: عدم املخالفة لنصوص الرشيعة وقواعدها العامة:

نصت الرشيعة السالمية عىل أفعال واعتربهتا جرائم، دون أن تنص عىل عقوبتها الدنيوية، 

كالرب�ا وامليرس ونحوها، وهذه األفع�ال ال تتغري طبيعتها، فهي الزمة ملعنى اجلريمة دائاًم، وليس 

لويل األمر أي سلطة يف إسقاط وصف اجلريمة عنها، وهنالك جرائم أخرى مل تنص الرشيعة عىل 

عينه�ا لكنه�ا تدخل حتت معاين اجلرائم املنصوص عليها، وهذه اجلرائم مل تكن بطبيعتها جرائم، 

لك�ن وص�ف التجريم طرأ عليها، ملعنى حادث، ومن ثم فقد يتغري وصف الفعل فيكون جريمة 

))(أبو زهرة، حممد )998)م(، اجلريمة والعقوبة يف الفقه السالمي، ص4٣)-44).
)2(الدويك، نداء عزيز )2006(، التعزير ومكانته يف السياس�ة الرشعية، رسالة ماجستري، جامعة اخلليل، فلسطن، 

ص4٣8.
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يف وق�ت أو ح�ال، ويكون مباحًا ليس فيه معنى للجريمة يف وقت أو حال آخر، وهذا هو الفرق 

ب�ن اجلرائ�م املنصوص عليه�ا، وبن األفعال الت�ي جرمت وحدث هلا وص�ف اجلريمة، وذلك 

بإضفاء صفة اجلرم عىل الفعل املراد جتريمه ))( .

فاجلرائم املنصوص عليها ال يمكن أن تكون مباحة بأي حال من األحوال، وأما األفعال 

الت�ي اكتس�بت صفة التجريم فق�د تباح اليوم وجترم غ�دًا، أو حترم اليوم وجتوز غدًا بحس�ب 

مقتضي�ات املصلح�ة العام�ة، والنظام العام. فس�لطة ويل األم�ر يف التجري�م التعزيري مقيدة 

بالنصوص الرشعية وقواعدها العامة، ألن احلفاظ عىل مصلحة األمة أمر واجب بالنصوص 

والقواعد الرشعية العامة، وعىل ويل األمر أن جيتهد عند جتريم فعل ما وفق ما تقتضيه املصلحة، 

ًة يِف  ِليفاَ ْلناَاكاَ خاَ عاَ اُووُد إِنَّا جاَ وبعيدًا عن األهواء وامليول الش�خصية ونحوه، قال اهلل تعاىل:﴿ياَا داَ

ِ ﴿26﴾ )ص( وقال  �ِبيِل اهللَّ ْن ساَ ُيِضلَّكاَ عاَ ٰى فاَ بِِع اهْلاَواَ تَّ الاَ تاَ قِّ واَ اْحُك�مْ باَْناَ النَّاِس بِاحْلاَ ْرِض فاَ اأْلاَ

ُموناَ ﴿8)﴾  ْعلاَ ِذيناَ الاَ ياَ اءاَ الَّ بِْع أاَْهواَ تَّ الاَ تاَ ا واَ بِْعهاَ اتَّ ْمِر فاَ ٍة ِمناَ اأْلاَ يعاَ ِ ٰ رشاَ ىلاَ ْلناَاكاَ عاَ عاَ س�بحانه ﴿ُثمَّ جاَ

)اجلاثية( )2(.

الضابط الثاين: مراعاة نظام اجلامعة العام املؤسس عىل الرشع:

ويتأت�ى ذل�ك بأن يراعي ويل األمر حينام جي�رم فعاًل معينًا جترياًم تعزيري�ًا إنام جيرمه صونًا 

ملصلح�ة املجتمع ال هلوى نفس�ه أو مصلحة خاصة ب�ه، »وإرادة العلو يف األرض، فإن اهلوى 

واملصلح�ة، نقيض�ان ال جيتمعان، ففي املصلحة جلب أكرب قدر م�ن النفع للعامة، ودفع أكرب 

ُهْم  اءاَ �قُّ أاَْهواَ باَعاَ احْلاَ �ِو اتَّ لاَ رضر عنه�م، ويف اهلوى فس�اد األرض ومن عليه�ا« )٣( قال تعاىل:﴿واَ

﴿)7﴾   )املؤمنون(.  ْن ِفيِهنَّ ماَ ْرُض واَ اأْلاَ اُت واَ واَ اماَ ِت السَّ داَ ساَ لاَفاَ

))(عودة، عبدالقادر . الترشيع اجلنائي السالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، ص 52-5٣.
)2(املط�ريي، مصل�ح بن عبداحلي الس�يد )))20م(. س�لطة ويل األم�ر يف التعزير عىل فعل املباح: دراس�ة تأصيلية 

تطبيقية، رسالة ماجستري، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، ص 85-84.
)٣( اللهيب�ي، مطي�ع اهلل دخيل اهلل س�ليامن الرصهي�د ) 98٣)م (. العقوبات التفويضي�ة وأهدافها يف ضوء الكتاب 

والسنة، ط )، مرجع سابق، ص 52).
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 ويراع�ى كذلك وهو جي�رم ترصفات معينة أو أقوال معينة م�دى النفع الذي يتحقق من 

وراء  ذل�ك، وم�دى ال�رضر الذي جيلب�ه، فيوضع التجري�م أو خيفف بناء عىل ذل�ك، والنفع 

وال�رضر ال ينظ�ر إليهام إال بمنظار الرشع، ف�ال يصح اعتبار الفعل نفع�ًا، ونفعه ال يعتد به يف 

الرشع، أو فيه نفع ولكنه ضئيل إىل جانب الرضر الذي جيلبه ))(.

ك�ام ال بد من مراعاة مميزات الب�الد وأوضاعها وعادهتا عند التجريم، فإذا كان ويل األمر 

حيك�م بلدان متع�ددة وخمتلفة الع�ادات والتقالي�د واالعتب�ارات فرياعي ذلك عن�د التجريم 

التعزي�ري أو عن�د تطبي�ق وإع�الن ذلك. ويف هذا الس�ياق يق�ول المام الق�رايف »فقد يكون 

التعزي�ر بأمر مش�دد يف بلد لكنه ليس بمش�دد يف بلد آخر، فرب تعزي�ر يف بلد يكون إكرامًا يف 

بلد آخر« )2(. 

الضابط الثالث: املالءمة بني التجريم والعقاب:

وهذا يعني أن تكون ثمة مناسبة بن العقوبة واجلريمة، فال يرسف يف عقاب, وال يستهن 

بجريم�ة، ف�إذا كان التجريم التعزيري مضاعفًا وجب أن تكون العقوبة مناس�بة هلا، وإذا كان 

يسريًا كانت العقوبة يسرية أيضًا، فال ينبغي التجاوز أو التخفيف عن املجرم إذا ارتكب جريمة 

خطرية، وال ينبغي الشطط يف العقاب عىل جريمة بسيطة، ففي احلالة األوىل يوجد ثمة تفريط 

يف ح�ق املجتم�ع، ويف احلالة الثانية اعتداء عىل اجلاين، والع�دل هو التوازن بن الرضر الناجم 

ع�ن التجريم وبن أمل العق�اب الذي يلحق صاحب اجلريمة، كام أن م�ن املعلوم أنه إذا كانت 

العقوبة مناس�بة للجريمة أحس املجرم بعدالته�ا، فيخضع هلا بحكم الرتقب هلا قبل وقوعها، 

وينبغي أيضًا مراعاهتا بن املصالح التي فوهتا التجريم وبني املفاسد املرتتبة عليه، ألن املقصود 

من التجريم التعزيري فكرة الردع ومقاومة الفس�اد، فال يعاقب بام هو أش�د مما يكفي للردع، 

وال خيفف عام يكفي ذلك )٣(.

))(الق�رايف، ش�هاب الدي�ن أب�و العباس أمحد ب�ن إدري�س )د.ت  (. رشح تنقيح الفصول يف اختص�ار املحصول يف 
األصول، ج 4، ص 8٣).

)2(املرجع السابق، ص 8٣).
)٣(أبو زهرة، حممد )998)م(، اجلريمة والعقوبة يف الفقه السالمي، ص)8.
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وهناك آيات من القرآن الكريم تدل عىل ضابط املامثلة واملالءمة بن اجلريمة والعقوبة، ومن 

ِ  إِنَُّه الاَ حُيِبُّ  ىلاَ اهللَّ ْجُرُه عاَ أاَ حاَ فاَ أاَْصلاَ ا واَ فاَ ْن عاَ ماَ ا  فاَ ٌة ِمْثُلهاَ ئاَ �يِّ ٍة ساَ ئاَ �يِّ اُء ساَ زاَ جاَ هذه اآليات قوله تعاىل:﴿واَ

ئِْن  لاَ ا ُعوِقْبُتْم بِِه  واَ اِقُبوا بِِمْث�لِ ماَ عاَ ْبُتْم فاَ اقاَ إِْن عاَ امِلِ�ناَ ﴿40﴾ )الش�ورى: 40( وقوله تعاىل: ﴿واَ الظَّ

ابِِريناَ ﴿26)﴾  )النحل(. رْيٌ لِلصَّ واَ خاَ ُ ُتْم هلاَ ْ رباَ صاَ

ويف ه�ذا الش�أن يق�ول ابن تيمي�ة » الثواب والعق�اب يكونان من جنس العم�ل يف قدر اهلل 

ورشع�ه، ف�إن هذا من العدل ال�ذي تقوم به الس�امء واألرض إىل أن قال.. ف�إذا أمكن أن تكون 

العقوب�ة م�ن جنس املعصية كان ذلك هو املرشوع بحس�ب المكان، مث�ل ما روى  عن عمر بن 

اخلط�اب ريض اهلل عنه يف ش�اهد الزور أنه أمر بإركابه دابة مقلوب�ًا.. فإنه ملا قلب احلديث، قلب 

وجهه..« ))(.

الضابط الرابع: التدرج يف التجريم التعزيري:

ومعن�ى ه�ذا الضابط »أن ع�ىل ويل األمر أن يتدرج يف أس�اليب التجري�م التعزيري فيختار 

الدرجة املناس�بة، والتدرج يف التعزير كالتدرج يف دفع الصائل، فإذا تبن أن اجلاين يندفع فس�اده 

بقدر معن من التجريم، فال جيوز مضاعفة جتريمه، يقول الرشبيني يف كتابه مغنى املحتاج يف هذا 

السياق »وعىل المام مراعاة الرتتيب والتدريج الالئق باحلال يف القدر والنوع كام يراعيه يف دفع 

الصائل، فال يرقى إىل مرتبة، وهو يرى ما دوهنا كافيًا مؤثرًا« )2(.

فم�ن كان عليه دي�ن، وثبت أنه قادر ع�ىل أدائه وامتنع عن األداء، فإن�ه حيبس وال يرضب، 

فإن امتنع عن األداء مع حبس�ه رضب حينئذ، قال ابن تيمية – رمحه اهلل – فيعاقب الغني املامطل 

باحلبس، فإن أرص عوقب بالرضب، حتى يؤدي الواجب )٣(. 

))(ابن تيمية، احلسبة يف السالم، ص67-66.
)2(الرشبين�ي، حمم�د اخلطيب  )٣77)ه� (. مغنى املحت�اج إىل معرفة معاين ألفاظ املنه�اج، طبعة مصطفى احللبي، 

القاهرة، ج 4، ص 92).
)٣(املط�ريي، مصل�ح بن عبداحلي الس�يد )))20م(. س�لطة ويل األم�ر يف التعزير عىل فعل املباح: دراس�ة تأصيلية 

تطبيقية، رسالة ماجستري، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، ص 88.
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الضابط اخلامس: أن يكون سـبيل التجريم التعزيري املصلحة املرسـلة واالستحسان وسد 
الذرائع والسياسة الرشعية أو يكون قياسًا عىل ذلك:

فيجب عىل ويل األمر عند جتريمه تعزيريًا أن يكون سبيل ذلك هو من باب املصلحة املرسلة 
أو سد الذرائع أو االستحسان أو السياسة الرشعية« ))( .

فإذا جرم ويل األمر فعاًل ما، حتى ولو كان هذا الفعل من املباح، ورتب لذلك عقوبة تصل 
إىل حد القتل، فيكون هذا القتل سبيله إما من باب املصلحة املرسلة أو سدا لذرائعه أو استحسانًا 
أو سياس�ة، فيج�وز قتله، ويكون قتله لي�س قاعدة مطردة، يقول اب�ن عابدين عىل قول صاحب 
تنوي�ر األبص�ار وال مجع ب�ن جلد ورجم وال بن جلد ونفي إال سياس�ة وتعزي�رًا بقوله »أي أنه 

ليس من احلد« )2(.

ويقول ابن القيم رمحه اهلل » واملقصود أن هذا وأمثاله سياسة جزئية بحسب املصلحة تتلف 

باختالف األزمنة، فظنها من ظنها أهنا رشائع عامة الزمة لألمة إىل يوم القيامة« )٣(.

الضابط السادس: العدالة يف احلكم.

 أن يعدل ويل األمر  يف حكمه بن الناس، فال يطبق عقوبات التعزير عىل طائفة دون أخرى 
إال إذا رأى أن ذل�ك الزم�ًا يف حق ذوي اهليئ�ات، الذين يزلون الزلة البس�يطة، ومل يعرف عنهم 
إرصار، وال إق�دام ع�ىل اجلرائ�م، فله ذل�ك ألن هذا من الع�دل املقرر رشعًا، ف�إذا عدل احلاكم 
يف حكم�ه وق�رره عىل اجلميع ممن رآهم يس�تحقونه، فإن الناس يقبلون ه�ذا احلكم برىض نفس 
وقناع�ة، ك�ام جيعلهم يثقون بال�وايل، وي�ؤدون الواجبات الت�ي عليهم. أما إذا ثب�ت لدهيم عدم 
عدالة العقوبة، فإن الثقة بن الراعي والرعية تضعف، مما يؤدي إىل الفوىض والفس�اد. وهذا قيد 

رضوري ألن اهلدف من العقوبات الرشعية هو العدالة بن اجلميع )4(.

))(املرجع السابق، ص 89.
)2(ابن عابدين، حممد أمن: رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، ج 4، ص 5).

)٣(ابن قيم اجلوزية، ش�مس الدين أبو عبداهلل حممد )428)ه�(. الطرق احلكمية يف السياس�ة الرشعية، حتقيق حممد 
السكندراين، وعيل حممد دندل، دار الكتاب العريب، بريوت لبنان، ص2٣.

)4( اللهيب�ي، مطي�ع اهلل دخيل اهلل س�ليامن الرصهي�د ) 98٣)م (. العقوبات التفويضي�ة وأهدافها يف ضوء الكتاب 
والسنة، مرجع سابق، ص 56).
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3 . 1. 3 جماالت التفويض يف التجريم

حتدثن�ا يف موض�ع س�ابق عن نطاق التفوي�ض والذي يش�ري إىل حدود التفوي�ض، ويف هذا 
املطل�ب يت�م تناول موضوع جماالت التفويض والتي تش�ري إىل الس�لوكيات التي تدخل يف جمال 
التجري�م، وقد أرشت يف الس�ابق إىل أن التفويض يطلق عىل اجلرائ�م والعقوبات التي مل يقدرها 
الش�ارع، علاًم ب�أن بعض اجلرائم ورد النه�ي عنها بنص الكتاب أو بلفظ الس�نة، وإن مل حيدد هلا 
الش�ارع عقوب�ات وبعب�ارة أخرى نس�تطيع ان نقول إن العقوب�ات املقدرة هي عقوب�ات قّدرها 

الشارع بنفسه، أما العقوبات التعزيرية فقد فوض أمرها  اىل البرش ))( .

وهنا البد من الشارة إىل أنه ليس كل اعتداء أو انتهاك أو هتديد للمصالح معاقب عليه دائاًم 
وإن�ام خيت�ار املجتمع من بن ه�ذه االنتهاكات أو االعتداءات أو التهدي�دات ما يرى خطره حتت 
ج�زاء العق�اب التعزيري ويرتك الباقي منه�ا للجزاءات املدنية أو الداري�ة أو اللوم االجتامعي، 
عل�اًم بأن الش�ارع قد اختار م�ن بن هذه االعتداءات م�ا جرمه حتت جزاء ح�دي بينه من ناحية 
جنس�ه وقدره، من هذا القبيل موجبات حدود الرسق�ة واحلرابة والزنا والقذف والرشب، وفيام 
عدا ذلك لويل األمر حتريمها سياسة تقييدًا لإلباحة األصلية، لقوله < وما أحل اهلل فهو حالل 
وما حرم فهو حرام وما س�كت عنه فهو عفو فأقبلوا من اهلل عافيته وما كان اهلل لينس�ى ش�يئًا ثم 
بُّكاَ ناَِس�يًّا ﴿64﴾ )2(  )مريم(،  وقد ي�رى ويل األمر عىل ضوء  اناَ راَ �ا كاَ ماَ ت�ال قول�ه تعاىل: ﴿واَ
التجارب سواء كانت داخلية أو أجنبية، وعىل ضوء التغيريات االجتامعية واالقتصادية والثقافية 
والسياس�ية � إخ�راج أفعال من حيز التجري�م والعقاب � فيام عدا احل�دود إذ ال جيوز لويل األمر 
بالنسبة لألخرية إسقاطها أو العفو عنها أو إبداهلا بأخرى أخف منها فام أبلغ من حد فقد وجب، 
ول�ه كذل�ك يف نطاق موجبات التعزي�ر أن يبقي عىل ه�ذه املوجبات جمرمة إال أن�ه يصف بدائل 

اجتامعية حتل حمل العقوبة كالصلح والتوبة الجيابية والعدول االختياري يف الرشوع وعفو املجني 

))( أبو الفتوح، أبو املعاطي حافظ )976)م(. النظام العقايب السالمي، ص)47.
)2(حدي�ث حس�ن، رواه البزار يف مس�نده، 4087، مس�ند أيب ذر الغف�اري ريض اهلل عن�ه، )0)-26(، واحلاكم يف 
املس�تدرك، 9)٣4، تفس�ري س�ورة مريم، )2-406(، والبيهقي يف الس�نن الكربى، 9724)، ب�اب ما مل يذكر 
حتريم�ه، وال كان يف معن�ى ما ذكر حتريمه مما يؤكل أو يرشب )0)-)2(، والدارقطني، يف س�ننه، 2066، باب 

احلث عىل الصدقة وبيان قسمتها، )٣-59(، وحسنه األلباين، يف غاية املرام، حديث رقم )2(، ))-4)(.
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علي�ه ووقف الجراءات املرشوط بتعويض املجني عليه فالسياس�ة اجلنائي�ة متطورة تبعًا لتطور 
القي�م واملصال�ح، ولويل األمر أن جيرم اجلريمة املس�تحقة خلطورة اجل�اين وقصده اجلنائي وفعله 
وق�د ال جيرمها لعدم حتقق املفس�دة التي يريد الش�ارع تالفيها، ولذلك يقول الفقهاء املس�لمون 

بصدد التجرؤ عىل املعصية إن شاء ويل األمر عزر، وإن شاء ال يعزر تبعًا للسياسة اجلنائية ))( .

ولويل األمر أن يعفو عن العقوبة يف موجبات التعزير التي يغلب فيها حق املجتمع، وذلك بإسقاطها، 
كليًا أو جزئيًا، أو إبداهلا بأخف منها، أو بوقف تنفيذها مؤقتا ألن من يملك األكثر يملك األقل. 

ك�ام وجي�ب هن�ا التنوي�ه إىل أن�ه وإن كان لويل األم�ر أن خيرج أنواع�ًا من الس�لوك من حيز 
التجري�م، أو أن يبق�ي عليها يف حي�ز التجريم، ويواجهها بج�زاءات ذات طبيعة غري جنائية، إال 
أن�ه ع�ىل أي حال ال يمكنه أن يفعل كام فعل الغرب من إخراج كل ما له صلة بالدين واألخالق 
من حيز التجريم ألن الدين والرشيعة يف الس�الم كل ال يتجزأ، فال يس�تطيع إخراج أفعال الزنا 
وال�ردة ألهن�ا من اجلرائم احلدية، وال يس�تطيع إخراج اللواط وأفع�ال الفحش حتى لو تت بن 
بالغن يف غري عالنية وبالرضا ألن الشارع قد حرمها رشعًا، كام أنه ال يستطيع عدم فرض تعزيز 
ع�ىل أفعال تعاطي املخدرات ألهنا مؤثرة عىل العقل كالس�كر احلدي وألهنا من اخلبائث.. الخ. 
وال ع�ىل الجهاض ألنه متصل بالنس�ب من ناحي�ة وبالعرض من ناحية أخ�رى وألنه يتضمن 

تشجيعًا عىل الباحية اجلنسية )2( .

ويمكن تصنيف جماالت اجلرائم واملخالفات التي يشملها التفويض إىل ما ييل )٣( :

1ـ  اجلرائم التي حدد الشارع هلا عقوبات، ولكن مل تتوفر فيها رشوط العقوبة )إذا وجد مانع 

من إقامة احلد أو تنفيذ القصاص(:

 إن احل�دود والقص�اص ال تق�ام إال إذا توافرت رشوطها وانتف�ت موانعها،  فإن فقد رشط 

من الرشوط يف جرائم احلدود والقصاص، أو وجد مانع من إقامة احلد أو تنفيذ القصاص، فإن 
))( عوض، حممد حميي الدين )٣)4)ه�( القيم املوجهة للسياس�ة اجلنائية ومش�كالهتا املعارصة، حمارضات باملعهد 

العايل للعلوم األمنية، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب،ص٣8-٣9.
)2(املرجع السابق،ص4٣.   

)٣(املناييل، هاين حممد كامل )0)20م(.  العقوبة يف الترشيع اجلنائي السالمي، دار الكتب القانونية، املحلة الكربى، 
مرصى،ص)22- 22٣.
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الفع�ل يبقى حمظورًا وجريمة، وجتب معاقبة الفاعل فتكون العقوبة مفوضة إىل احلاكم بالتعزير، 

وكذلك إذا وقعت شبهة يف جرائم احلدود أو يف إثباهتا فال يطبق احلد، وإنام يتم العقاب بالتعزير، 

ألن احل�دود تدرأ بالش�بهات، فإن هذا الش�كل من العقوبات الس�المية تعل�م وقبل أي قانون 

جنائي وضعي نّظم أس�باب الباحة، أو فيام يس�ميه فقهاء القان�ون اجلنائي ركن عدم املرشوعية 

وه�ذا الرك�ن يعني أن الفعل إذا كان مرشوعًا من الناحية اجلنائية حتى يقدر املرشع أنه هيدر حقًا 

قانونيًا أو هيدره باحلظر، فيتدخل ليجعل منه فعاًل إجراميًا،  مثل تأديب الزوجة وتأديب الصغري، 

وتأديب املعلم لتلميذه. كام يباح تدخل الطبيب لعالج املرىض وما يؤدي إليه ذلك من تدخالت 

جراحي�ة، وكش�ف عورات امل�رىض طاملا التزم الطبي�ب بحدود عمله، حيث يك�ون فعله عماًل 

مباح�ًا، ومع ممارس�ة الرياضة وما حيدث فيها من إصابات فإن الصاب�ات التي تنتج هلذا الفعل 

ال تكون حماًل للقصاص أو اس�تحقاق الدية. واملتأمل يف هذا الش�أن يعلم أن الرشيعة السالمية 

الغراء مع تغليظها للعقاب، توفر الضامنات التي يمكن من خالهلا أن يتم احلفاظ عىل حق اجلاين 

يف الرباءة من فعله، وكلام عظم ش�أن اجلريمة، كلام زادت الضامنات التي يكفلها الشارع احلكيم 

يف شأهنا من ناحية رشوطها ونظام تطبيق الشك يفرس ملصلحة املتهم الواردة يف القانون الوضعي 

عرفتها الرشيعة السالمية الغراء، يف القاعدة الرشعية احلدود تدرأ  بالشبهات.

2ـ   اجلرائم التي مل يوجد هلا الشـارع عقوبة مقدرة، وهذه عقوبتها مفوضة إىل احلاكم عن طريق 

التعزير: 

ومن أمثلة هذه اجلرائم، مبارشة أجنبية يف غري الفرج، ورسقة ما ال قطع فيه، والسب بام ليس 

بقذف، والتزوير، وش�هادة الزور، والرضب بغري حق، بالضافة إىل املس�تجدات التي مل يأت هبا 

ن�ص من الق�رآن أو حديث من أحاديث الرس�ول < ، مثل اجلرائم املروري�ة، وجرائم احلريق 

العمد، وجرائم اجلاسوسية، وجرائم الرضار بأمن الدولة من الداخل وجرائم إتالف األسلحة 

أو الس�فن أو الطائ�رات أو جرائم إفش�اء أرسار الدفاع، وجريمة إذاع�ة األخبار الكاذبة يف زمن 

احل�رب، وجرائم تغيري وقلب نظام احلكم، وتريب املمتلكات واألمالك العامة، إذ إن الرشيعة 
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الس�المية ب�ام تتس�م به من عظم�ة ومرونة ال يغفل عنه�ا أو ينكرها إال اجلاه�ل، فديننا احلنيف 

يتامشى مع تغري الزمن، واختالف املكان الذي بدوره يؤدي إىل تغيري الترشيعات كقواعد سلوك 

اجتامعي ))(. 

كام ويمكن تقس�يم اجلرائم التفويضية إىل جرائم حددهتا الرشيعة، وجرائم تعزيرية حيددها 

ويل األمر، وهذه اجلرائم كام ييل:

أ – أهم اجلرائم التي حددهتا الرشيعة: وتشتمل عىل ما ييل:

1 – جريمة الربا

ِذيناَ  الرب�ا من املعايص الت�ي حرمت يف القرآن الكري�م ويف عدة مواضع، كقول�ه تعاىل:﴿الَّ

ْيُع  اُلوا إِنَّاماَ اْلباَ ْم قاَ ُ هنَّ لِكاَ بِأاَ اُن ِمناَ امْلاَسِّ  ذاَٰ �ْيطاَ ُطُه الشَّ بَّ تاَخاَ اماَ ياَُقوُم الَِّذي ياَ باَا الاَ ياَُقوُموناَ إاِلَّ كاَ ْأُكُلوناَ الرِّ ياَ

ْمُرُه إىِلاَ  أاَ فاَ واَ �لاَ ا ساَ ُه ماَ لاَ ٰى فاَ اْنتاَهاَ ِه فاَ بِّ ٌة ِمْن راَ ْوِعظاَ ُه ماَ اءاَ ْن جاَ ماَ باَا  فاَ ماَ الرِّ رَّ حاَ ْيعاَ واَ ُ اْلباَ لَّ اهللَّ أاَحاَ باَا  واَ ِمْثُل الرِّ

ا  اَ ا أاَهيُّ الُِدوناَ ﴿275﴾ )البقرة( وكقوله تعاىل:﴿ياَ ا خاَ اِر  ُهْم ِفيهاَ اُب النَّ ئِكاَ أاَْصحاَ ُأولاَٰ اداَ فاَ ْن عاَ ماَ ِ  واَ اهللَّ

ُك�مْ ُتْفِلُحوناَ ﴿٣0)﴾ )آل عمران(  لَّ اَ لاَعاَ ُقوا اهللَّ اتَّ ًة واَ فاَ اعاَ اًفا ُمضاَ باَ�ا أاَْضعاَ ْأُكُلوا الرِّ ُنوا الاَ تاَ ِذي�ناَ آماَ الَّ

حرم�ت الرشيع�ة معصية الرب�ا، ولكن مل حتدد هلا عقوب�ة ثابتة كاحلدود، وإنام ت�رك أمر تقديرها 

ألويل األمر، ولقد اهتم الفقهاء يف بيان أنواع الربا واحليل التي اعتمدت يف املجتمعات السالمية 

للته�رب من وص�ف الربا. ومن هذه احليل التي عددها المام ابن قيم اجلوزية، واعتربها أفعااًل 

حمرم�ة وتش�كل ربًا، البائع يبيع الس�لعة بثمن ثم يس�تعيدها بثمن أقل، أو يعقد عق�دًا ثنائيًا كأن 

جيمع القرض إىل عقد آخر كالبيع أو الجارة أو املساقاة، وقد ثبت حتريم هذه العقود التي تشكل 

حياًل تفي ربا يف الس�نة النبوية، فجاء يف حديث الرس�ول < حول العقود التي تفي ربا، »ال 
حيل سلف وبيع وال رشطان يف بيع، وال ربح ما مل يضمن وال بيع ما ليس عندك«.)2(

))(املرجع السابق،ص6)2- 8)2.
)2(  صحي�ح، رواه اب�ن ماجه يف س�ننه، 88)2، باب النه�ي عن بيع ما ليس عندك، )2-7٣7(، وأمحد يف مس�نده، 
6628، مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص، )))-20٣(، والرتمذي يف سننه، 2٣4)، باب ما جاء يف كراهية 

بيع ما ليس عندك، )٣-527(.
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ويالحظ من هذا العرض لبعض حيل الربا أن التحوالت االجتامعية واالقتصادية تنعكس 

ع�ىل املعامالت، فحيل الرب�ا مل تكن معروفة أو منترشة يف مطلع الدولة الس�المية، وهي كانت 

حمرمة أساس�ًا يف أشكاهلا البس�يطة. ولكن التطور النساين انعكس عليها فعرفت وجوهًا وطرقًا 

متنوعة متطورة للتهرب من حتريم الربا. مما دفع الفقهاء للبحث يف هذه احليل وحتديدها والتأكيد 

ع�ىل حتريمها وع�ىل اعتبارها منك�رات وربًا حقيقيًا. ولق�د وصف المام ابن قي�م اجلوزية هذه 

األفعال باملنكرات ودعا أويل األمر لنكارها والنهي عنها وفرض العقوبة عىل فاعلها ))( .

2 – جريمة خيانة األمانة: 

من املعايص التي ُحرمت رشعًا وهُني عنها يف أحكام متعددة ومواضع خمتلفة، خيانة األمانة 

س�واء أكان�ت من قبل أويل األم�ر أو من قبل القيمن عىل األموال العام�ة وأموال القارصين، أو 

األش�خاص العادين يف املعامالت العادية، فخيانة األمانة حمرمة يف كل أحواهلا وكل مواضعها، 

والتحريم ورد يف قوله تعاىل:

ُكُم�وا  ْ أاَْن حتاَ النَّ�اِس  اَ  باَ�نْ ْمُت�مْ  كاَ ا حاَ إِذاَ �ا واَ أاَْهِلهاَ  ٰ إىِلاَ اناَ�اِت  ماَ اأْلاَ وا  دُّ ُت�ؤاَ أاَْن  ْأُمُرُك�مْ  ياَ اَ  ﴿إِنَّ اهللَّ

ْدِل ﴿58﴾  )النساء( بِاْلعاَ

ُموناَ ﴿27﴾  ْعلاَ ْنُتْم تاَ أاَ اناَاتُِكْم واَ وُنوا أاَماَ ُ تاَ ُسولاَ واَ الرَّ اَ واَ وُنوا اهللَّ ُ ُنوا الاَ تاَ ِذيناَ آماَ ا الَّ اَ ا أاَهيُّ ﴿ياَ
)األنفال(.

ُه  الُِكْم إِنَّ ٰ أاَْمواَ ْم إىِلاَ ُ اهلاَ ْأُكُلوا أاَْمواَ الاَ تاَ يِِّب واَ بِيثاَ بِالطَّ ُلوا اخْلاَ باَدَّ تاَ الاَ تاَ ْم  واَ ُ اهلاَ ٰى أاَْمواَ تاَاماَ آُتوا اْلياَ ﴿واَ

برًِيا ﴿2﴾ )النساء(. اناَ ُحوًبا كاَ كاَ

اٍض  �ْن تاَراَ ًة عاَ اراَ ْيناَُكْم بِاْلباَاِط�ِل إاِلَّ أاَْن تاَُك�وناَ جِتاَ الاَُك�ْم باَ ْأُكُل�وا أاَْمواَ ُن�وا الاَ تاَ ِذي�ناَ آماَ �ا الَّ اَ ﴿ياَ�ا أاَهيُّ

ِمْنُكْم ﴿29﴾    )النساء(.

العريس، هال )996)م(. ش�خصية عقوبات التعزير يف الرشيعة الس�المية: دراسة مقارنة، دار الفالح للنرش،    )((
بريوت، لبنان، ص 56).
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وقد اهتمت الرشيعة بجرم خيانة األمانة احلاصل من املس�ئولن ويف املعامالت، ولقد شدد 
عىل خطورهتا بمقارنتها بخيانة اهلل والرسول <.

ح�دد الم�ام ابن تيمي�ة هذه اجلريم�ة بقول�ه: »إن من خيون أمانت�ه كوالة أم�وال بيت املال 
أو الوق�وف وم�ال اليتيم ونح�و ذلك، إذا خانوا فيه�ا، وكالوكالء وال�رشكاء إذا خانوا، فهؤالء 

يعاقبون تعزيرًا وتنكياًل وتأديبًا«  ))(.

3 – جريمة الرشوة

وهي من جرائم التعزير التي تناوهلا المام ابن تيمية، ويرتتب عليها تعزير املرتيش تأديبًا وزجرًا)2(.

والرشوة من املعايص اخلطرية التي تشكل تعديًا عىل االنتظام العام، وقد حرمت يف األحكام 
ِريًقا  ْأُكُلوا فاَ اِم لِتاَ كَّ ا إىِلاَ احْلُ ُتْدُلوا هِباَ ْيناَُكْم بِاْلباَاِطِل واَ ُكْم باَ الاَ ْأُكُل�وا أاَْمواَ الاَ تاَ الرشعي�ة يف قوله تعاىل:﴿ واَ
ُموناَ ﴿88)﴾ )البقرة(، وقد وصفت الرشيعة الرش�وة بأهنا  ْعلاَ ْنُت�ْم تاَ أاَ اِل النَّاِس بِاْلِْثِم واَ ِم�ْن أاَْم�واَ
ِت ﴿42﴾)املائدة( ويف  �حْ اُلوناَ لِلسُّ �ِذِب أاَكَّ ُعوناَ لِْلكاَ �امَّ س�حٌت )م�ال حرام( يف قوله تعاىل:﴿ساَ
الس�نة النبوية التأكيد عىل خطورة هذا اجلرم يف قول الرس�ول < »لعن رس�ول اهلل < الرايش 
واملرت�يش ق�ال يزي�د: لعنة اهلل ع�ىل الرايش واملرت�يش« )٣( . والرش�وة من اجلرائم التي تش�ددت 

الرشيعة يف العقاب عليها خاصة فيام لو طالت احلكم بن الناس )4(.

وم�ن املأث�ور عن اخلليفة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أن�ه كان يعترب كل زيادة واضحة يف 
ث�روة ال�والة واحلكام يف األقاليم نوعًا من الرش�وة، أو الكس�ب الناتج عن الس�لطة، لذلك فقد 

قاسم اخلليفة الوالة بأخذ جزء من ماهلم لبيت املال )5( .

))(ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم )٣)4)ه�( السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، ص)2).
)2(ابن تيمية )٣)4)ه�(: السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، ص)2).

)٣(صحي�ح، رواه أمح�د يف مس�نده، 65٣2، مس�ند عب�د اهلل بن عم�رو بن الع�اص - ريض اهلل عن�ه- )))-87(، 
والطرباين، يف املعجم األوسط 2026، باب من اسمه أمحد، )2-295(، واملعجم الصغري، 58، باب من اسمه 
امحد، ))-57(، وابن حبان يف صحيحه، 5077، باب الرشوة )))-468(، وأبو داود يف سننه، ٣580، باب 

يف كراهية الرشوة، )٣-٣00(، وصححه األلباين، يف صحيح وضعيف أيب داود، ٣580، ))-2(.
أبو زهرة، حممد: العقوبة يف الفقه السالمي، ص ٣)).  )4(

البوط�ي، حممد س�عيد رمضان: حم�ارضات يف الفقه املق�ارن، ص 64) و 65) )دار الفكر املعارص – بريوت –    )5(
ودار الفكر – دمشق – ط2 – )98)(.
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4 – جريمة التزوير

التزوير من املعايص املحرمة التي يعاقب عليها تعزيرًا، وقد ورد حتريم التزوير يف التأكيد عىل 

كتابة العقود واالتفاقات بواسطة كاتب عدل. وبتحريم التالعب بالعقود وبخس الناس حقوقها، 

ْيناَُكْم  ْلياَْكُتْب باَ اْكُتُبوُه ۖواَ ى فاَ مًّ ٍل ُمساَ ٰ أاَجاَ ْيٍن إىِلاَ ْنُتْم بِداَ اياَ ا تاَداَ ُنوا إِذاَ ِذيناَ آماَ ا الَّ اَ ا أاَهيُّ وذلك يف قوله تعاىل:﴿ياَ
اَ  ِق اهللَّ تَّ ْلياَ قُّ واَ ْيِه احْلاَ لاَ ْلُيْمِلِل الَِّذي عاَ ْلياَْكُتْب واَ ُ  فاَ ُه اهللَّ ماَ لَّ اماَ عاَ اتٌِب أاَْن ياَْكُتباَ كاَ الاَ ياَْأباَ كاَ ْدِل  واَ اتٌِب بِاْلعاَ كاَ

ْيًئا﴿282﴾)البقرة(. ْس ِمْنُه شاَ الاَ ياَْبخاَ ُه واَ بَّ راَ

 وقد نقل عن المام مالك يف تزوير كتاب عىل القايض أو تزوير عقد زواج »بأنه إذا صح أنه 

خمتلق ومفتعل وجب فسخه وتأديب عاقده وشاهدي العقد والناكح تأديبًا بليغًا« ))( .

ك�ام نق�ل يف األثر عن اخلليفة عمر بن اخلط�اب ريض اهلل عنه بأنه، عّزر مع�ن بن زياد الذي 

زّور كتابًا عليه وزّور خاتم بيت املال، أي أنه قام بالتزوير وباستعامل املزّور بأن عاقبه باجللد )2( .

5 – جريمة السب

يف حتديد المام الكاس�اين جلرائم التعزير بأن منها ما ُيش�كل جناية »عىل حق العبد بأن آذى 

مس�لاًم بغ�ري ح�ق بفعل أو بق�ول حيتمل الص�دق أو الكذب، بأن ق�ال له يا خبيث، يا فاس�ق، يا 

سارق، يا فاجر، يا كافر... إنام وجب التعزير ألنه أحلق العار باملقذوف« )٣( .

والس�ب من املع�ايص التي أفردت هلا يف كت�ب الفقه أبحاث واس�عة، وتناولتها بالتفصيل، 

جلهة أنواع السب والعبارات التي تشكل جرمًا يعاقب عليه بالتعزير، والعبارات التي ال تشكل 

جرما ذلك أهنا تعيب قائلها )4(.

ولقد ورد حتريم التعرض لألفراد والساءة إليهم باالفرتاء والسب أو حاالت القذف بغري 

�ىٰ أاَْن  ساَ ْوٍم عاَ ْوٌم ِمْن قاَ ْر قاَ ُنوا الاَ ياَْس�خاَ ِذيناَ آماَ ا الَّ اَ ا أاَهيُّ الزنا يف عدة مواضع، منها قوله تعاىل:﴿ ياَ
ابن فرحون: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ج2، ص 4)2.   )((

)2( عبد العزيز عامر: التعزير يف الرشيعة السالمية، ص٣٣0.

الكاساين: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، ج7، ص6٣.   )٣(
املصدر السابق، ج7، ص 6٣   )4(
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الاَ  ُكْم واَ ْنُفساَ ْلِمُزوا أاَ الاَ تاَ ا ِمْنُهنَّ  واَ رْيً ٰى أاَْن ياَُكنَّ خاَ ساَ اٍء عاَ اٌء ِمْن نِساَ الاَ نِساَ ا ِمْنُهْم واَ رْيً ياَُكوُنوا خاَ
امِلُوناَ  ئِ�كاَ ُهُم الظَّ ُأولاَٰ ُتْب فاَ ْ ياَ ْن ملاَ ماَ ِن  واَ اِب  بِْئساَ ااِلْس�مُ اْلُفُس�وُق باَْعداَ اْلِي�اماَ ْلقاَ اباَُزوا بِاأْلاَ ناَ تاَ

﴿))﴾ )احلجرات(.

ومن املتفق عليه أن جريمة السب أو القذف بغري الزنا هي اعتداء عىل حقوق الفرد، توجب 
عقاب الس�اب تعزيرًا »فمن آذى مس�لاًم بلس�انه بلف�ظ يرضه ويقصد أذاه فعلي�ه يف ذلك األدب 

البالغ الرادع له وملثله، وذلك عىل قدر القائل وسفاهته وعىل قدر املقولة فيه« ))(.

ومن املتفق عليه بن الفقهاء أن كل ش�تم عاد ش�ينه إىل الس�اب فإنه ال يعزر عليه،  وإن عاد 
ر الس�اب. وإحلاق الش�ن باملجني عليه هو الس�اءة إليه وإهانته بتوجيه  ش�ينه إىل املس�بوب ُعزِّ
األوص�اف أو ال�كالم امله�ن ل�ه دون أن يكون متصفًا ب�ه، ويف هذه احلالة يعزر الس�اب. أما إذا 
كان املقذوف ممن يتصف باألوصاف نفس�ها، فيكون هو من أحلق الش�ن بنفسه، لذلك إذا أثبت 
القاذف أن املقذوف هو ممن يوصف بذلك يسقط عنه التعزير. والتعليل يف ذلك أن الفاعل يعزر 
ألن�ه آذاه وأحلق به الش�ن. وهو، أي املقذوف، ممن مل ُيعلم اتصافه هب�ذه الصفة، أما إذا علم عنه 

صحة الصفة كأن يكون جماهرًا بالفسق معروفًا به فال يعزر قاذفه )2(.

ولبعض الفقهاء رأي خاص يف قاذف املرأة التي زنت فعاًل، أي أهنا موصوفة به »بأنه مرتكب 
ما هو حرام بإشاعة الفاحشة وهتك للسرت عىل املسلم من غري حاجة وذلك موجب للتعزير« )٣(.

6 – شهادة الزور

من املعايص التي تش�كل تعديًا عىل احلقوق ومن املحرمات يف الرشيعة، ش�هادة الزور. وقد 
ورد حتريمها يف القرآن الكريم والسنة النبوية يف قوله تعاىل:

وِر ﴿٣0﴾)احلج(.  ْولاَ الزُّ نُِبوا قاَ اْجتاَ اِن واَ ْوثاَ ْجساَ ِمناَ اأْلاَ نُِبوا الرِّ اْجتاَ ﴿فاَ

ِليٌم ﴿28٣﴾ )البقرة(. ُلوناَ عاَ ُ باِماَ تاَْعماَ اهللَّ ْلُبُه  واَ ُه آثٌِم قاَ إِنَّ ا فاَ ْكُتْمهاَ ْن ياَ ماَ ةاَ  واَ اداَ هاَ ْكُتُموا الشَّ الاَ تاَ ﴿واَ

ابن فرحون: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ج2، ص0)2.   )((
)2(ابن عابدين، حممد أمن: رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار،  ج4، ص 70 و )7.

)٣(المام الرسخيس: املبسوط، ج24، ص ٣6 و ٣7.
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ويف الس�نة النبوي�ة تأكيد خلطورة هذا اجلرم، فع�ن أيب بكر ريض اهلل عنه قال: قال النبي < 
»أال أنبئك�م بأك�رب الكبائر ثالثا؟ قالوا: بىل يا رس�ول اهلل، قال الرشاك ب�اهلل، وعقوق الوالدين 

وجلس وكان متكئًا، فقال: أال وقول الزور، فام زال يكررها حتى قلنا ليته سكت« ))(.

واألمهية التي أعطيت جلريمة شهادة الزور تعود خلطورة هذا اجلرم عىل االنتظام العام وعىل 
حس�ن س�ري القضاء وحلفظ احلقوق عىل أصحاهبا. فالش�هادة من أعمدة البين�ة يف الدعوى أمام 

القضاء. لذلك كان التشديد عىل التحقق من عدالة الشهود قبل قبول شهادهتم )2(.

والقول بأن ثبوت الزور يف الش�هادة جرم تلحق بفاعل�ه عقوبة تعزيرية، اختلف الفقهاء يف 
حتديدها. ومن آثار هذا اجلرم التجريح بعدالة اجلاين، بحيث ال تقبل ش�هادته، وإن رأى البعض 

اآلخر أنه إذا تاب وحسنت حاله قبلت شهادته )٣(.

أم�ا إذا جاء الش�اهد تائبًا قبل ثبوت اجلرم عليه، اختل�ف الفقهاء يف عقابه. واألرجح أنه ال 

يعاقب وال جتوز شهادته ويغرم قيمة ما أتلف بشهادته )4(.

7- جرائم تعزيرية يقررها ويل األمر 

تركت الرشيعة ألويل األمر تعين جرائم التعزير والعقاب عليها، بعد أن حددت هلم أصول 

ونظام التعازير يف أهنا عقوبات تأديب وإصالح تتلف باختالف اجلاين، الختالف األش�خاص 

يف إظه�ار الصالح، إذ إن بعضهم قد يتأدب ويعود ع�ن ذنبه بأخف العقوبات، والبعض اآلخر 

حيتاج إىل أقصاها لينزجر ويمتنع عن التكرار.

والتعزي�ر يكون يف كل ذنب، عدا احل�دود والقصاص، وألويل األمر وصف الفعل اجلرمي 

والعقاب عليه بإحدى العقوبات التعزيرية )5(.  
))(متفق عليه، البخاري، 2654، باب ما قيل يف شهادة الزور، )٣-72)(، مسلم، 87، باب بيان الكبائر وأكربها، 

.)9(-((
العريس، هال )996)م(. ش�خصية عقوبات التعزير يف الرشيعة الس�المية: دراسة مقارنة، دار الفالح للنرش،    )2(

بريوت، لبنان، ص 62).
المام ابن عابدين: حاشية رد املحتار، ج4، ص67 و 68.   )٣(

ابن فرحون: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ج2، ص٣)2.  )4(
العريس، هال )996)م(. شخصية عقوبات التعزير يف الرشيعة السالمية، ص 64).   )5(
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3 . 2 نطاق التفويض يف العقاب وجماالته

3 . 2 . 1 نطاق التفويض يف العقاب

أوكل الش�ارع لويل األم�ر العقوبة يف جرائ�م التعزير، وذلك حتقيقًا ملقص�د إصالح اجلاين، 

فبالتفويض يكون تقدير العقوبة بمراعاة اجلاين وشخصيته وظروفه وظروف اجلريمة ومالبساهتا، 

وهذا هو النهج احلكيم لتحقيق العقوبة مقاصدها من الزجر والصالح، ولكن هذا ال يعني أن 

سلطة ويل األمر مطلقة يتعامل بمحض هواه، فالتفويض ليس من باب الترشيف بالسلطة، وإنام 

من باب التكليف بام حيقق مقاصد الرشيعة بإقامة مصالح العباد. 

وهل�ذا فق�د قيد الفقهاء ويل األمر يف وجوب العمل بمقت�ىض املصلحة يف إقامة التعزير، فإن 

اقتض�ت املصلح�ة تنفيذه فق�د وجب وال جيوز تركه، حي�ث إن الم�ام إذا رأى يف إقامة التعزير 

املصلحة فقد وجب عليه تنفيذه ومل جيز له تعطيله، واستدلوا لوجوبه إذا رأى المام فيه املصلحة، 

بقياسه عىل احلد، فالتعزير يف هذه احلال حيقق مصلحة الزجر فيشارك احلد يف ذلك واحلد ال جيوز 

تعطيله، فكذلك التعزير يف هذه احلال ))( .

وق�د ذه�ب الش�افعية إىل عدم وج�وب التعزير، وإن رأى الم�ام املصلح�ة يف إقامته، وقد 

اس�تدلوا عىل ذلك باحلديث عن عبداهلل بن مس�عد – ريض اهلل عنه – أن رجاًل أصاب من امرأة 

ْيِل   ًفا ِمناَ اللَّ ُزلاَ اِر واَ ِ النَّهاَ يفاَ راَ ةاَ طاَ الاَ ِقِم الصَّ أاَ قبل�ة فأتى النبي  < فأخربه، فأنزل اهلل تع�اىل اآلية:﴿واَ

اِكِريناَ ﴿4))﴾ )هود( فقال الرجل يا رسول اهلل  ٰى لِلذَّ لِكاَ ِذْكراَ ئاَاِت ذاَٰ �يِّ اِت ُيْذِهْبناَ السَّ �ناَ ساَ إِنَّ احْلاَ

إىل ه�ذا؟ ق�ال« جلميع أمت�ي )2(، ووج�ه الداللة يف احلدي�ث أن الرجل أصاب ما يس�تحق عليه 

عقابًا، ومل يعاقبه النبي <.

))( ابن قدامه، موفق الدين حممد بن عبد اهلل بن أمحد: املغني، )9/ 49)(.
)2(صحي�ح البخ�اري ))/96)( كت�اب مواقي�ت الص�الة، ب�اب الص�الة كف�ارة، رق�م )50٣(، صحيح مس�لم 

)5/4))2(، كتاب التوبة، باب قوله تعاىل إن احلسنات يذهبن السيئات، رقم )276٣(.
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وأيض�ًا اس�تدلوا باحلديث ع�ن عبداهلل بن مس�عود – ريض اهلل عنه – قال: قس�م النبي < 

قس�اًم، فق�ال رجل: إن هذه قس�مة ما أريد هب�ا وجه اهلل، فأتيت النب�ي < فأخربته فغضب حتى 

رأيت الغضب يف وجهه ثم قال »يرحم اهلل موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصرب« ))(.

ووجه داللة احلديث أن النبي < مل يعاقب الرجل رغم قولته العظيمة يف حق الرسول <. 

وق�د أجيب عىل ما اس�تدل به الش�افعية بأن الرجل األول مل يع�زره النبي < ألنه مل يكن يف 

تعزيره مصلحة، حيث جاء النبي < تائبًا نادمًا معرتفًا بذنبه، وأما الرجل اآلخر فقد كان جرمه 

يف حق النبي e فيعد هذا يف حق آدمي فيجوز إسقاطه بعفو صاحب احلق)2(. 

والراج�ح ه�و رأي اجلمه�ور، فالمام ليس مطلق الي�د يف التعزير، فالتعزي�ر عقوبة رشعية 

تنضبط بمقاصد الرشع وقواعده، فمهام رأى المام املصلحة الرشعية وجب أن يقيم مقتضاها، 

كان ذلك يف إقامة العقوبة أو تعطيلها واهلل أعلم.

لق�د نص الش�ارع ع�ىل كل األوام�ر وكل النواهي، أو بعب�ارة أدق بينها إم�ا بالنص عليها، 

أو بي�ان األم�ارة الدالة عليها فقد ب�ن اجلرائم، ويكون قد حد ما عليه العق�اب، وهبذا ننتهي إىل 

قضيتن مها )٣(:

) �  أن ويل األمر ليس مطلق اليد يف سن العقوبات، وتعين اجلرائم، بل هو مقيد كل التقييد بأوامر 
الرشع ليس له أن يعترب أمرًا – ال رضر فيه ومل جيئ هنى عنه –  جريمة بحال من األحوال، وإال 
كان ظل�اًم، وكان كل أمر فيه أمرًا بمعصي�ة، وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق، فليس حكم 
احلاك�م الذي يس�تمده من األح�كام الرشعية مطلقًا، بل هو مقيد وليس ل�ه أن يمنع أحدًا من 
فع�ل، ويعتربه جريمة إال إذ كان له ش�اهد من قواعد الرشع، إم�ا لرضر مؤكد ينال اجلميع أو 

يغلب عىل الظن أن يناهلم، وإما ألن مصلحة األمة العليا املؤكدة يف ذلك التعين.
))(صحيح البخاري )246/٣)(، كتاب األنبياء، باب حديث اخلرض مع موس�ى، عليهام الس�الم، رقم )٣224(، 
صحيح مس�لم )7٣9/2(، كتاب الزكاة، باب إعطاء املؤلفة قلوهبم عىل الس�الم وتصرب من قوى إيامنه، رقم 

.)(092(
)2( ابن اهلامم، كامل الدين حممد بن عبد الواحد: فتح القدير رشح اهلداية، املش�هور )برشح فتح القدير( دار الكتب 

العلمية، بريوت- لبنان، د.ط، د.ت( )٣45/5(.
)٣(أبو زهرة، حممد )998)م(، اجلريمة والعقوبة يف الفقه السالمي، ص46).
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2 � أن أوامر الرشع ونواهيه هي األمر املعرف للجرائم وأوامر الرشع ونواهيه ثابتة ال جمال للشك 
فيها، وبعضها معلوم بالنص الرصيح من الكتاب والس�نة، أو إمجاع الس�لف الصالح عليه، 
وهم الذين التمس�وا علم النبوة، وتلقوا من رس�ول اهلل < رس�الة اهلل، وتولوا هم تنفيذها 
بس�لطان احلكم بعد أن نفذها عليه الصالة والس�الم بس�لطان النب�وة، وإن مل يكن نص وال 
إمجاع فإن تلك األوامر والنواهي التي اعتربت أساس�ًا للتجريم تعرف باالس�تنباط الفقهي 

املقيد بمعاين النصوص والقياس عىل األحكام، والغايات العامة التي يطلبها السالم.

واختل�ف الفقه�اء يف العقوب�ات املفوضة أو التعزيري�ة من عدة وجوه، فق�د اختلفوا حول 

مرشوعية بعض العقوبات، وهل جيوز استخدامها كعقوبات تعزيرية أم ال، واختلفوا يف النطاق 

ال�ذي يمكن أن تص�ل إليه بعض العقوب�ات يف التعزير، واختلفوا أيض�ًا يف بعض املواضع التي 

جيوز التعزير فيها، ثم هناك بعض الرشوط العامة التي يضعها الفقهاء يف كل عقوبة حتى يمكن 

أن تؤدي الغرض منها، وسوف نعرض لذلك يف الفقرات التالية.

أواًل: بعض العقوبات املختلف حول مرشوعيتها

يق�ول ابن تيمية »وليس ألقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيالم النس�ان من قول وفعل 
– وت�رك فع�ل، وت�رك قول، فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخ�ه والغالظ له، وقد يعزر هبجره 

وترك الس�الم عليه حتى يتوب، إذا كان ذلك هو املصلحة، كام هجر النبي < وأصحابه الثالثة 
الذين خلفوا، وقد يعزر بعزله من واليته ثم يورد ابن تيمية طائفة أخرى من العقوبات التي جيوز 

التعزير هبا كاحلبس والرضب والقتل، وتسويد الوجه«))(.

ويؤخذ من ذلك أن أنواع العقوبات التي جيوز التعزير هبا، ليست حمددة عىل سبيل احلرص، 
وأهنا متنوعة تنوعًا كبريًا، وقد تبدأ بالوعظ وتنتهي بالعدام، ولكن الفقهاء اختلفوا حول جواز 
التعزير ببعض العقوبات، وامجعوا عىل مرشوعية التعزير يف بعضها اآلخر، ومن العقوبات التي 
أمجع الفقهاء عىل مرشوعية التعزير هبا، عقوبة اجللد، وعقوبة النفي، ومن العقوبات التي اختلف 

حول مرشوعية التعزير هبا عقوبة القتل.

))( ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم )٣)4)ه�( السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، ص ٣٣): ٣8).
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وعقوب�ة احلب�س، والعقوب�ات املالية، وجيب أن ننب�ه إىل أن معنى املرشوعي�ة هنا، هو جواز 

استخدام العقوبة أصاًل كعقوبة تعزير، وهذا بطبيعة احلال خمتلف عن االختالفات حول مواضع 

اس�تخدامها، أي أن الفقهاء قد خيتلفون حول جواز اس�تخدام القتل كعقوبة جلريمة معينة، غري 

العقوبات املقدرة فهذا يشء خمتلف عن مرشوعية استخدام العقوبة أصاًل، يف اجلرائم التعزيرية.

وم�ا ذكرن�اه عن العقوب�ات املختلف عليها ليس ذلك عىل س�بيل احلرص، وإن�ام ذكرنا هذه 

العقوبات ألمهيتها يف االستخدام احلايل، وأيضًا أمهيتها يف النطاق الرشعي، الذي كان يستخدمها 

فيه املسلمون األول. وسنعرض هنا ملرشوعية عقوبة القتل، والعقوبات املالية.

مرشوعية عقوبة القتل:

اختل�ف العل�امء عىل جواز التعزي�ر بالقتل، وأكثر العل�امء جييزونه، وذه�ب إىل ذلك مالك 

ريض اهلل عن�ه وحك�ى عنه »أن من اجلرائم ما يبلغ به القتل« فيجوز عند املالكية قتل اجلاس�وس 

املس�لم إذا كان يتجس�س للعدو، وذه�ب إىل ذلك بعض احلنابلة كابن عقي�ل، وإن كان أمحد قد 

توقف يف قتله. ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض احلنابلة ))( .

وعند احلنفية يقتل من ال يزول فس�اده إال بالقتل، فيعزر أبو حنيفة بالقتل فيمن تكرر منه فعل 

اجلريمة، إذا كان جنسها يوجب القتل، كمن تكرر منه التلوط ويسمون ذلك بالقتل سياسة – وجوز 

طائفة من أصحاب الشافعي وأمحد وغريمها قتل الداعية إىل البدع املخالفة للكتاب والسنة )2( .

وذهب البعض إىل عدم جواز التعزير بالقتل، واس�تندوا يف ذلك إىل حديث رس�ول اهلل < 

»ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهلل، إال بإحدى ثالث، النفس بالنفس. والثيب الزاين 

واملف�ارق لدينه الت�ارك للجامعة« )٣( فعقوبة القتل إذا حدد نطاقه�ا يف جمال هذه اجلرائم الثالث، 

كام هو نص احلديث، ال جيوز استخدامها يف غريها )4(.
))(ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم )٣)4)ه�( السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، ص٣5).

)2(ابن فرحون، ص 6)2، ج2، كشاف القناع، ج6، ص )0).
)٣(متفق عليه، البخاري، 6878، باب قول اهلل تعاىل: أن النفس بالنفس والعن بالعن...، )9-5(، مسلم، 676)، 

باب ما يباح به دم املسلم، )٣-٣02)(.
)4(أبو الفتوح، أبو املعاطي حافظ )976)م(. النظام العقايب السالمي،ص484.
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ولك�ن يؤخ�ذ عىل ه�ذا املنط�ق أن عقوبة القت�ل وردت يف غري ه�ذه املواض�ع يف القرآن 
الكري�م، ويف بعض أحاديث رس�ول اهلل < فهي أحد العقوبات املق�ررة يف حد احلرابة ﴿إِنَّاماَ 
عاَ  طَّ ْو ُتقاَ ُبوا أاَ لَّ ُل�وا أاَْو ُيصاَ تَّ �اًدا أاَْن ُيقاَ ساَ ْرِض فاَ ْوناَ يِف اأْلاَ ياَْس�عاَ ُه واَ ُس�ولاَ راَ اَ واَ اِرُبوناَ اهللَّ ِذيناَ حُياَ اُء الَّ �زاَ جاَ
ْرِض ﴿٣٣﴾)املائدة( وهي عقوبة واردة يف حد  �ْوا ِمناَ اأْلاَ ْو ُيْنفاَ ٍف أاَ أاَْرُجُلُهْم ِمْن ِخالاَ أاَْيِدهيِ�مْ واَ
البغي وقول الرس�ول < من أتاكم وأمركم مجيع عىل رجل واحد، يريد أن يش�ق عصاكم أو 

يفرق مجاعتكم فاقتلوه ))(  )2(.

فمرشوعي�ة القتل كعقوبة إنام تس�تمد من اس�تخدام الش�ارع إياها يف العقوب�ات املقدرة 
وذلك ثابت بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الرشيفة، واحلديث الذي استند إليه يف منع 
اس�تخدامه يف التعزير، عىل اعتبار أن الش�ارع منع استخدام القتل يف غري الردة، وزنى الثيب، 
والقص�اص – مردود عليه بأن الش�ارع أجازه يف غري ذلك م�ن اجلرائم كاحلرابة، والبغي. فام 
ذكر يف احلديث إذا مل يكن عىل س�بيل احلرص وإنام كان عىل س�بيل املثال. أما اختالف الفقهاء 
حول مواضع استخدام القتل كعقوبة تعزيرية فهذا موضوع آخر، إذ إن القتل كعقوبة من أشد 
العقوبات، ومن الطبيعي أن يس�تخدم يف نط�اق ضيق جدًا، ويف جرائم حمدودة ومن الطبيعي 
أن خيتل�ف الفقه�اء يف أي اجلرائم جي�وز العقاب عليها بالقتل، ولكن تبق�ى مرشوعيته قائمة، 
ألن الش�ارع أساس�ًا اس�تخدمه كعقوبة، وما نص الش�ارع عليه من العقوبات، هو دليل عىل 
مرشوعي�ة العقوب�ة، ثم تبقى بعد ذلك الرشوط التي يضعه�ا الفقهاء لكي ينظموا هبا مواضع 
اس�تخدام ه�ذه العقوبة، وهذا يشء آخ�ر غري املرشوعية، وه�و وارد يف كل العقوبات، املتفق 

عليها واملختلف حوهلا )٣( .     

مرشوعية العقوبات املالية:

اختلف الفقهاء حول مرشوعية العقوبات املالية فمنهم من رأى أن العقوبة املالية منسوخة. 

وال جي�وز التعزي�ر بأخذ املال، ويرد عىل ذل�ك ابن فرحون بقوله »واملدعون للنس�خ ليس معهم 
))(صحيح مسلم، 852)، باب حكم من فرق أمر املسلمن وهو جمتمع، )٣-480)(.

)2(املرجع السابق،ص485-484.
)٣(املرجع السابق، ص485.
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كت�اب وال س�نة وال إمج�اع يصح�ح دعواه�م إال أن يق�ول أحده�م مذهب أصحابن�ا ال جيوز، 

فمذهب أصحابه عنده معيار عىل القبول والرد« ))( .

والتعزي�ر بأخذ املال جائز عند املالكية، وعند الش�افعي يف ق�ول، وقيل إنه غري جائز عنده يف 

مذهب�ه اجلديد، وه�و عند أمحد مرشوع باتفاق يف مواضع، وإن اختلف�وا عليه يف مواضع أخرى. 

واألصل يف مذهب أيب حنيفة أن التعزير بأخذ املال غري جائز فأبو حنيفة وحممد ال جييزانه، وروى 

أبو يوسف »أن التعزير بأخذ املال جائز إذا رؤيت يف ذلك مصلحة« )2(. والعقوبات املالية عقوبات 

مرشوعة، ويمكن األخذ هبا يف اجلرائم التعزيرية، وذلك مبني عىل نوعن من األسباب )٣(:

النوع األول مسلك الشارع سواء يف العقوبات املقدرة أو ما ورد من قضاء الرسول < يف بعض 

اجلرائ�م التعزيرية. ففي العقوبات املقدرة فأن الدية يف اجلرائم العمدية التي يتم االعتداء 

فيه�ا ع�ىل حق من حقوق العباد، تثل أحد العقوبات الرئيس�ية، ول�و أن العقوبات املالية 

كانت غري صاحلة لالستعامل ملا استخدمها الشارع يف العقوبات املقدرة.

 الن�وع الث�اين يمكن اس�تنتاجه من روح الرشع نفس�ه، وأغراض العقوبة في�ه، فمنهج الرشع يف 

العق�اب ي�دل عىل أن العقوب�ة تفرض من جنس اجلرم نفس�ه ما أمكن ذل�ك، هذا النهج 

نفسه يف نطاق بعض اجلرائم التي يكون هدف اجلاين فيها احلصول عىل منفعة أو مال، أن 

نرد عليه قصده بأن تكون عقوبته عقوبة مالية. فهنا يكون العقاب مؤثر ومرشوع يف نفس 

الوقت ألنه من جنس اجلرم، ولعل هذا ما يؤيده قضاء رسول اهلل < تضعيف الغرم عىل 

سارق ماال قطع فيه من الثمر املعلق، وقضاء الصحابة رضوان اهلل عليهم بأخذ شطر مال 

مان�ع ال�زكاة. ففي مثل هذه اجلرائم كان هدف اجلاين احلصول عىل املال بدون وجه حق، 

فكانت عقوبته إضعاف الغرم عليه بأخذ املال منه.

))(ابن فرحون،  برهان الدين إبراهيم بن عيل بن أيب القاسم )406)ه�(: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج 
األحكام، ج2،  ص 4)2.

)2(عامر، عبدالعزيز عامر )955)م(.  التعزير يف الرشيعة السالمية، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، 
ص ٣٣2 .

)٣(أبو الفتوح، أبو املعاطي حافظ )976)م(. النظام العقايب السالمي، ص486.
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وم�ن ناحية أغراض العقوبة، فإن الش�ارع اتبع منهجًا معين�ًا يف اجلرائم املقدرة، وهو أنه يف 

اجلرائ�م الت�ي تقع عدوانًا عىل حق العبد، تأخذ العقوبة فيه�ا بجانب الردع الذي به جانب اجلرب 

للمجني عليه وذلك واضح يف عقوبات القصاص والدية. وحق العبد قائم يف اجلرائم التعزيرية 

ك�ام ه�و قائم يف اجلرائم املقدرة، ولذلك فإنه يف مثل هذا النوع من اجلرائم جيب أن تأخذ العقوبة 

فيه�ا بتحقي�ق اجلانبن، جانب ال�ردع وجانب اجلرب، وأي العقوبات أقدر ع�ىل القيام هبذا الدور 

من العقوبات املالية ))( .

ثانيًا: يف النطاق الذي يمكن أن تنتهي إليه العقوبات التعزيرية

اختل�ف الفقه�اء يف النط�اق الذي يمك�ن أن تنته�ي إليه العقوب�ات التعزيري�ة، وهل جيوز 

الوصول هبا إىل عقوبة احلد أم ال؟

وأساس هذا االختالف ناتج عن أحاديث متعددة لرسول اهلل < يف هذا املجال ومن بعض 

أفع�ال الصحاب�ة رضوان اهلل عليهم. فقد ورد عن رس�ول اهلل < قوله »ال جُيلُد أحٌد فوقاَ عرشِة 

أسواٍط. إال يف حّد من حدوِد اهللِ« )2(.

وورد عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أنه ملا رفع إليه معن ابن زائدة وكان قد صنع خاتًا 

مث�ل خات�م بيت املال، ثم جاء صاحب بيت املال فأخذ من�ه مااًل. فرضبه عمر ريض اهلل عنه مائة 

وحبس�ه، فكلم فيه فرضبه مائة أخرى، فكلم فيه مرة أخرى فرضبه ونفاه، وروى أمحد بإس�ناده 

أن علي�ًا أتى بالنجايش قد رشب مخرًا يف رمضان، فجلده ثامنن للحد وعرشين س�وطًا لفطره يف 

رمضان، وروى أن أبا األس�ود اس�تخلفه ابن عباس عىل قضاء البرصة فأتى بسارق كان قد مجع 

املتاع يف البيت ومل خيرجه فرضبه مخسة وعرشين سوطًا وخىل سبيله )٣(.

))(أبو الفتوح، أبو املعاطي حافظ )976)م(. النظام العقايب السالمي، ص 486 - 87).
)2(متفق عليه، البخاري 6848، باب كم التعزير واألدب، )8-74)(، مس�لم، 708)، باب قدر أس�واط التعزير، 

.)(٣٣2-٣(
)3(ابن قدامه، موفق الدين حممد بن عبد اهلل بن أمحد: املغني، ج8، ص 324، 325.



91

فمن أخذ بفعل الصحابة كاملك ريض اهلل عنه، فجاز عنده أن يبلغ بالتعزير ما يراه المام من 

املصلح�ة يف الزج�ر والتأديب حتى ولو جتاوز بذلك عقوبة احل�د. وروي عنه أنه قد أمر برضب 

رج�ل وجد مع صب�ي قد جرده وضمه إىل صدره، فرضبه أربعامئة فانتفخ ومات ومل يس�تعظمها 

مالك ))(.

والذين أخذوا باألحاديث الواردة عن رسول اهلل < اختلفوا فيام بينهم وفقًا الجتاهاهتم يف 

تأويل األحاديث.

ف�روى ع�ن أمحد أنه ال يزاد عىل عرش جلدات يف التعزير، وذلك لقول  الرس�ول< »ال جيلد 

أح�د فوق عرشة أس�واط إال يف حد من ح�دود اهلل«  )2(. ويف رواية أخرى عنه، أنه ال يبلغ بالتعزير 

احل�د، وحيتم�ل أنه أراد ال يبل�غ به أدنى حد م�رشوع، وهو قول أيب حنيفة والش�افعي، فعىل ذلك 

ال يبل�غ ب�ه أربعن س�وطًا ألهنا حد العبد يف اخلم�ر والقذف. وهذا قول أيب حنيف�ة فيبلغ بالتعزير 

عنده تسعة وثالثن سوطًا. واختلف أصحابه يف ذلك، ففي رواية عن أيب يوسف أنه يبلغ به مخسة 

وسبعن سوطًا. ويف رواية أخرى يقرب كل جنس إىل جنسه، فيقرب اللمس والقبلة من حد الزنى: 

والق�ذف لغري املحصن أو للمحصن بغري الزن�ا من حد القذف رصفا لكل نوع إىل نوعه. والرواية 

األوىل عن أيب يوسف قامت عىل أساس اعتباره حد احلر هو القاعدة، وحد احلر ثامنون يف القذف 

والرشب، أما أبو حنيفة فاعترب أن حد العبد هو القاعدة ألنه أدنى احلدود فقاس عليه )٣(.

والواضح من هذه اآلراء، هو ما روي من تقريب كل جنس إىل جنسه عىل أن ال يبلغ به احلد 

الذي فرض عىل جنسه العقوبة، فتقرب القبلة واللمسة واخللوة من حد الزنى عىل أن ال يبلغ هبا 

احل�د، ألن فعل الزنى بال ش�ك أفحش من كل مقدماته، فمن الظل�م أن يبلغ بعقوبات مقدماته 

مبلغ احلد نفسه، ومن باب أوىل جيب أال يزاد عليه وهكذا يف سائر احلدود. فإذا كان الفعل ليس 

يف جنس�ه حد، فتقدر عقوبته عىل حس�ب مقدار اجلرم نفسه، وشخصية الفاعل، ومقدار الرضر 

))(ابن فرحون،  برهان الدين إبراهيم بن عيل بن أيب القاسم )406)ه�(: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج 
األحكام، ج2 ،ص 5)2.
)2(تم ترجيه يف موضع سابق.

)٣(ابن قدامه، موفق الدين حممد بن عبد اهلل بن أمحد: املغني، ج8 ص ٣24.
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املرتت�ب، حت�ى وإن زاد يف ذلك ع�ن احلد، ألنه يف نطاق مل حيدد الش�ارع فيه معي�ارًا ضابطًا عن 

طري�ق عقوب�ة مقدرة. وما روى عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عن�ه مع معن بن زائدة يمكن أن 

حيمل عىل هذا األساس. ولكن ذلك مرشوط برشط آخر – فيام أعتقد – وهو أن مقدار العقوبة 

املنف�ذة جي�ب أال تك�ون مؤدية لإلهالك، كام ورد عن مالك يف جل�ده أربعامئة ملن وجد مع صبي 

ألن العقوب�ة يف ه�ذه احلال�ة ال تكون حمققة للغ�رض منها، وإذا كان الغ�رض إهالكه فيجب أن 

توقع عليه عقوبة القتل إذ إن اجللد يف هذه احلالة يصبح ال معنى له ))(.  

ثالثًا: يف املواضع التي جيوز التعزير فيها:

يع�رف بع�ض الفقهاء التعزير بأنه تأديب عىل ذن�وب مل ترشع فيها حدود )2( ويضيف بعض 

الفقه�اء: أن موض�ع التعزير يكون يف اجلرائم التي مل يفرض فيها الش�ارع الكف�ارة أيضًا. فيقول 

اب�ن تيمية إنه يكون يف املعايص الت�ي ليس فيها حد مقدر وال كفارة، وهو نفس تعريف صاحب 

كشاف القناع فيقول إنه واجب يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة )٣(.

ولك�ن يؤخذ م�ن بعض أقوال فقهاء املذاه�ب املختلفة أهنم جييزون إضاف�ة عقوبة تعزيرية 
بجان�ب توقي�ع العقوبة املق�درة، أو الكفارة يف املواض�ع التي فرضها فيها الش�ارع ذلك، ولكن 
ال جي�وز أن تض�اف عقوبة تعزيرية يف حالة توقيع عقوبة احلد، وجي�ب إىل أنه ال خُيتلف يف توقيع 
عقوبة تعزيرية إذا امتنع توقيع عقوبة احلد لس�بب من أس�باب امتناعها، س�واء يف ذلك عقوبات 
احل�دود أو عقوب�ات القص�اص ولكن م�ا ال يمكن جواز صحت�ه هو إضافة عقوب�ة تعزيرية إىل 

عقوبة احلد املوقعة )4(.

أما بالنس�بة للمعايص التي فرض الشارع فيها الكفارة، فإهنا معاص من نوع معن، يصعب 
يف أغلبها إقامة البينة عليها، ذلك أهنا فرضت يف إفس�اد الصيام، أو إفس�اد الحرام أو احلنث يف 

اليمن، أو الوطء يف احليض، والوطء يف ظهار.

))(أبو الفتوح، أبو املعاطي حافظ )976)م(. النظام العقايب السالمي، ص488.
)2(ابن قدامه، موفق الدين حممد بن عبد اهلل بن أمحد: املغني، ج8، ص ٣24.

)٣(ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم )٣)4)ه�( السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، ص ٣2).
)4(أبو الفتوح، أبو املعاطي حافظ )976)م(. النظام العقايب السالمي، ص489.
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وم�ا يمكن إقامة البينة عليه، فقد فرض الش�ارع فيه جزاءه، مثل إفس�اد الحرام عن طريق 

ًدا  مِّ ُه ِمْنُكْم ُمتاَعاَ لاَ تاَ ْن قاَ ماَ ْنُتْم ُحُرٌم  واَ أاَ ْيداَ واَ ْقُتُلوا الصَّ ُنوا الاَ تاَ ِذيناَ آماَ ا الَّ اَ ا أاَهيُّ الصيد. فيقول اهلل تعاىل:﴿ياَ

�اِكناَ  ساَ اُم ماَ عاَ ٌة طاَ اراَ فَّ ِة أاَْو كاَ ْعباَ ْدًيا باَالِغاَ اْلكاَ ْدٍل ِمْنُكْم هاَ ا عاَ واَ ُكُم بِِه ذاَ ْ �ِم حياَ تاَلاَ ِمناَ النَّعاَ ا قاَ اٌء ِمْث�ُل ماَ �زاَ جاَ فاَ

باَالاَ أاَْمِرِه ﴿95﴾)املائدة(، ومثل هذه الذنوب من إفس�اد الصيام،  اًما لِياَُذوقاَ واَ لِكاَ ِصياَ �ْدُل ذاَٰ أاَْو عاَ

وإفس�اد الح�رام يف غري أموره الظاهرة والوطء هي أمور خفي�ة، ومن الصعب إظهارها وإقامة 

البينة عليها أمام القضاء، وهي ألهنا تثل خروجًا عىل تعاليم السالم، فتثقل ضمري املسلم احلي، 

ملخالفت�ه ألم�ر ربه، فقد فرض الش�ارع فيها الكفارة، كن�وع من الطهرة بن النس�ان وبن ربه، 

ولذل�ك فإن حماول�ة إدخاهلا يف نطاق اجلرائم التي يمكن أن يعاقب عليه�ا تعزيرًا، هي حماولة ال 

جدوى منها، وال مربر هلا يف الواقع ))(.

رابعًا: الرشوط العامة للعقوبات التعزيرية

البد من رشوط عامة تتوفر يف كل عقوبة تعزيرية، ويمكن استنباط هذه الرشوط من نوعن 

من االعتبارات.

النوع األول: باعتبار أن العقوبات التعزيرية جزء من النظام العقايب السالمي، الذي هو بالتايل 

ج�زء م�ن الدي�ن الس�المي، وهي هبذه الصف�ة ال ترج ع�ن نطاق أغ�راض العقوبة يف 

السالم، كام أهنا جيب أال تتناقض مع قيمة أساسية من قيم الدين السالمي.

الن�وع الث�اين: باعتبار أهنا عقوبة. ي�راد منها حتقيق أغ�راض معينة فيج�ب أن تتوفر فيها رشوط 

العقوبة العامة. وسنعرض فيام ييل ألهم الرشوط الواجب توافرها يف العقوبات التعزيرية.

الرشوط األول: رشط املالءمة:

ولرشوط املالئمة جانبان، جانب شخيص وجانب موضوعي.

فجانبه الش�خيص، هو مالءمة العقوبة لش�خص اجلاين، بحيث تكون رادعة له حاسمة ملادة 

))(عبد القادر عودة، الترشيع اجلنائي السالمي مقارنًا بالقانون الوضعي، ج)، ص ٣4).
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الرش، وذلك خيتلف من شخص إىل آخر، ويذكر املاوردي أن التعزير خيتلف عن احلد من حيث أن 

تأديب ذو اهليبة من أهل الصيانة فيه، أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة فإذا تساوى الناس 

يف احلدود املقدرة، اال أنه يف التعزير جيب أن خيتلفوا، فيكون تعزير من جل قدره بالعراض عنه، 

وتعزير من دونه بالتعنيف له، وتعزير من دونه بزواجر الكالم وغاية االستخفاف الذي ال قذف 

فيه وال س�ب. ثم يعدل بمن دون ذلك إىل احلبس الذي حيبس�ون فيه عىل حسب ذنبهم وبحسب 

هفواهتم ))(.

وه�ذا ما ي�راه املالكية أيضًا للحديث الس�ابق، فيخفف التعزير إذا كان اجل�اين رفيع القدر، 

ويضي�ف اب�ن فرحون قول�ه » وكذلك من صدر من�ه ذلك عىل وجه الفلت�ة ألن القصد بالتعزير 

الزجر عن العودة، ومن صدر منه ذلك فلتة يظن أال يعود )2(.

وي�رى بع�ض احلنفية أن التعزي�ر عىل مراتب، تعزي�ر أرشاف األرشاف وه�م العلامء، وهو 

أن يق�ول ل�ه القايض بلغني أنك تفع�ل كذا وكذا » وتعزير األرشاف وه�م األمراء والدهاقن – 

رؤس�اء الق�رى – بالع�الم واجلر إىل باب القض�اء واخلصومة يف ذلك، وتعزير األوس�اط وهم 

السوقية بالعالم واجلر واحلبس، وتعزير األخسة هبذا كله والرضب)٣(.

واحلقيق�ة أنه يمكن الق�ول أن هذه القاعدة جيب أال تؤخذ ع�ىل إطالقها، ورغم أن حديث 

رس�ول اهلل < واض�ح يف حتدي�د الذنب ال�ذي يقال من�ه ذوى اهليئات، وحدده بلف�ظ »العثرة« 

وهي تفيد معنى الذنب البس�يط، الذي قد يقع فيه النس�ان عىل س�بيل اهلفوة ثم يس�تقيم مساره 

بعد ذلك، وفرق كبري بن أن يقال: عثر فالن أثناء س�ريه، وبن أن يقال: س�قط فالن أثناء سريه، 

ورغ�م أن العلامء حددوا املقصود بذوي اهليئات، بأنه م�ن كان من أهل القرآن والعلم واآلداب 

الس�المية ال املال واجلاه املعترب يف الدينء واجله�ل واجلفاء واحلامقة)4(. إال أنه جيب التحذير من 
))(املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب )0)4)ه�( : األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص 227، 228.

)2(ابن فرحون،  برهان الدين إبراهيم بن عيل بن أيب القاسم )406)ه�(: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج 
األحكام، ج2 ، ص 8)2.

)٣(فخر الدين بن عيل الزيلعي،  تبين احلقائق رشح كنز الدقائق، املكتبة المدادية باكستان، ط))( ج)٣(، ص 208.
)4(ابن فرحون،  برهان الدين إبراهيم بن عيل بن أيب القاسم )406)ه�(: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج 

األحكام، ج2 ، ص 8)2.



95

إطالق القاعدة يف كل اجلرائم التعزيرية صغرت أم كربت، ومن كل األشخاص أصحاب النفوذ 

واجل�اه يف املجتم�ع من رجال احلكم والسياس�ة واملناصب اهلامة، فإن ه�ؤالء إذا وقعوا يف كبائر 

اجلرائم التعزيرية، وخاصة ما كان منها متصاًل بأداء مهامهم الرسمية، كتقايض الرشوة، والمهال 

املتعمد ملصالح الناس من أجل حتقيق أغراض شخصية، وغري ذلك، فإن هؤالء خاصة إذا اتذت 

مثل هذه اجلرائم ش�كل الظاهرة العامة، جيب أن يزاد يف تعزيرهم عن العقوبات املقدرة لألفراد 

العادين، ذلك أهنم يف مرتبة القدوة من الناس، والتغايض عن جرائمهم، أو عقاهبم بالعقوبات 

البسيطة فيه تشجيع لغريهم عىل التشبه هبم ولذلك كان عمر بن اخلطاب رضوان اهلل عليه يقول 

»م�ا تزال الرعية مؤدية إىل الم�ام ما أدى المام إىل اهلل، فإن رتع المام رتعوا« وكان عمر ريض 

اهلل عنه إذا هنى املسلمن عن يشء مجع خاصة أهله وقال هلم – إين هنيت املسلمن عن كذا وكذا. 

فمن بلغني منكم أنه أتى ذلك أضعفت له العقوبة.

وفضاًل عن ذلك فإن هذا هو مقتىض روح الرشيعة نفس�ها يف العقاب. الذي قلنا أن اجلزاء 

فيها يتناس�ب مع املس�ئولية، وأن املس�ئولية تتناس�ب مع العط�اء ))(. أما جانب�ه املوضوعي، فهو 

تناس�ب اجلزاء مع اجلرم نفس�ه، فتق�ل العقوبة كلام قل اجلرم، وتزيد كل�ام زاد، وتزيد العقوبة إذا 

أخ�ذ اجلرم ش�كل الظاهرة العامة، ألن حاجة الناس يف ه�ذه احلالة تكون أمس إىل الردع، وتقل 

إذا كان اجلرم قليل احلدوث، أو نادره، وذلك مستنبط من روح الرشع فقد روى أمحد يف املسند، 

ِ إنَّا بأرٍض باردٍة  عن ديلم احلمريي ريض اهلل عنه. قال: س�ألت رس�ول اهلل e، فقلُت يا رسولاَ اهللَّ

ى بِه عىل أعاملِنا وعىل برِد بالِدنا قال  نعالُِج هِبا عماًل شديًدا وإنَّا نتَّخُذ رشاًبا من هذا القمِح نتقوَّ

هل يس�ِكُر قلُت نعم قال فاجتاَنبوُه قال ثمَّ جئُت من بِن يديِه فقلُت لُه مثلاَ ذلِك فقال هل يس�ِكُر 

قل�ُت نعم قال فاجتاَنب�وُه قلُت إنَّ النَّاساَ غ�رُي تاِركيِه قال فإن مل يرُتك�وُه فاقُتلوهم)2(، ويقول ابن 

تيمية يف ذلك. أن العقوبة نوعان: أحدمها عىل ذنب ماض جزاء بام كس�ب نكااًل من اهلل، كجلد 
))( امل�دين، حمم�د حممد )97٣)م(: املجتمع الس�المي كام تنظمه س�ورة النس�اء، مجهورية م�رص العربية، املجلس 

األعىل للشئون السالمية جلنة التعريف بالسالم . ص 6)).
)2(صحيح، رواه أمحد يف مس�نده، 80٣5)، حديث الديلم�ي، )29-569(، والطرباين يف املعجم الكبري، 4204، 
ديلم احلمريي، )4-227(، وأبو داود يف س�ننه، ٣68٣، باب النهي عن املس�كر، )٣-٣28(، وابن أيب شيبة يف 

مصتفه، باب من حرم املسكر...، )66-5(.
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الش�ارب والقاذف، وقطع املحارب والسارق، والثاين العقوبة لتأدية حق واجب، وترك حمرم يف 

املس�تقبل. كام يس�تتاب املرتد حتى يس�لم فإن تاب وإال قتل، وكام يعاقب تارك الصالة والزكاة 

وحقوق اآلدمين حتى يؤدوها. فالتعزير يف هذا الرضب أشد منه يف الرضب األول. وهلذا جيوز 

أن يرضب هنا مرة بعد مرة، حتى يؤدى الصالة الواجبة، أو يؤدي الواجب عليه ))(.

الرشط الثاين: رشط املرشوعية:

ال يمكن اس�تنتاج مرشوعية العقوبة من أم�ر واحد، أو رواية من أن أحد الصحابة رضوان 

اهلل عليه�م قد طبقه�ا، ذلك أنه تم يف نطاق عقوبات غري مقدرة، وه�ي تتلف باختالف الزمان 

واملكان، ويف ذلك يقول القرايف: أن التعزير خيتلف باختالف األعذار واألمصار، فرب تعزير يف 

بلد يكون إكرامًا يف بلد آخر)2(.

ولذل�ك فإن مرشوعية العقوبة، يمكن اس�تنتاجها من موقف الش�ارع الكيل من العقوبة يف 

حال�ة فرضه�ا يف اجلرائم املقدرة، ومن عدم امته�ان العقوبة للكرامة النس�انية وأال يرتتب عىل 

العقوبة رضر ال مربر له، أو يمكن اجتنابه يف حالة تطبيق عقوبة أخرى، ولسنا مستطيعن بطبيعة 

احل�ال إجياد معيار ع�ام للمرشوعية، يمكن أن يكون حمل اتفاق من اجلميع، ألن املجال هو جمال 

إع�امل النظ�ر، وقد تتعارض النصوص، وقد ال تلتقي األفع�ال مع النصوص حتى يف حالة عدم 

تعارضها، وكل يرجح ما يراه أقرب إىل روح الرشع وايل احلق – والتوفيق يف النهاية من اهلل)٣(.  

وم�ن العقوب�ات املرشوعة، عقوبة التحري�ق، وعقوبة احلبس، وعقوبة تس�ويد الوجه، فقد 

وردت عقوبة التحريق – س�واء حتريق األش�خاص أم حتريق األش�ياء – يف أكثر من موضع من 

أقضي�ة الرس�ول < والصحاب�ة، فق�د أمر < عب�د اهلل بن عم�ر ريض اهلل عنه بتحري�ق الثوبن 

املعصفري�ن، وح�رق عمر ابن اخلط�اب ريض اهلل عنه املكان الذي يباع في�ه اخلمر، وحرق قرص 

س�عد بن أيب وق�اص ملا احتجب عن الرعية، وورد حتريق األش�خاص يف بع�ض أقضية أيب بكر 

))(ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم )٣)4)ه�( السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، ص ٣7).
)2( ابن فرحون، تبرصة احلكام عىل أصول األقضية ومناهج األحكام، ج2، ص 2)2.

)٣(أبو الفتوح، أبو املعاطي حافظ )976)م(. النظام العقايب السالمي، ص492.
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ريض اهلل عنه، فقد حرق الفجاءة الس�لمي وأنه استشار الصحابة يف رجل ينكح كام تنكح املرأة، 

فأشاروا بحرقه يف النار. فكتب أبو بكر ريض اهلل عنه إىل خالد بن الوليد بذلك))(.

أما التحريق بالنس�بة لألش�ياء فإن تصوره ال يمكن إال يف حال�ة واحدة فقط، هي أن تكون 

األش�ياء حمرم�ة لذاهتا، كاخلمر، وحل�م اخلنزير مثاًل، فإن إتالفها يف ه�ذه احلالة متصور حيث أن 

الش�ارع منع التعامل فيها بالنس�بة للمجتمع املس�لم، أما غري ذلك من األشياء غري املحرمة، فإن 

عقوب�ة املص�ادرة للصالح العام يمكن أن حتل حمل عقوبة التحري�ق، فتؤدي الغرض من العقوبة 

بزج�ر اجلاين نفس�ه، ثم من جهة أخرى يمكن للجامع�ة أن تنتفع هبا عىل نحو مرشوع، وليس يف 

ذلك خروج عن الرشع، بل روح الرشع هي التي تيل ذلك. وبالنس�بة لتحريق األشخاص، فإن 

ذل�ك فض�اًل عن معارضته لألحاديث ومنها قول الرس�ول < الذي رواه ابن عباس »ال يعذب 

بالن�ار إال رب الن�ار«)2( ومنها قوله e إذا قتلتم فاحس�نوا القتلة)٣(. وال ش�ك أن الحراق بالنار 

لي�س من إحس�ان القت�ل يف يشء، وإذا كان يمكن للفقه�اء أن خيتلفوا حول عقوب�ة التحريق يف 

القص�اص ع�ىل اعتبار أهنا نوع م�ن املامثلة التي يقوم عليها القص�اص – يف نظر البعض، ولقول 

الرس�ول e من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه، الذي حيتج به البعض اآلخر. إال أن االختالف 

حول عقوبة التحريق يف التعزير أمر ال مربر له ألنه فضاًل عن األحاديث السابقة، فإهنا عقوبة ال 

مربر هلا، وال جدوى منها ويمكن أن حتل عقوبة القتل حملها، وتؤدي أغراضها )4(.

أم�ا عقوبة تس�ويد الوجه، فقد روي عن عم�ر بن اخلطاب ريض اهلل عن�ه، أنه أمر بذلك يف 

شاهد الزور، فإن الكاذب اسود الوجه، فسود وجهه، وقلب احلديث فاركبه عىل دابة مقلوبًا )5(.

))(ابن فرحون،  برهان الدين إبراهيم بن عيل بن أيب القاسم )406)ه�(: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج 
األحكام، ج2، ص 2)2.

)2(رواه أمح�د يف مس�نده، 60٣4)، حدي�ث محزة بن عمرو األس�لمي، )25-)42(، والط�رباين يف املعجم الكبري، 
2990، )58)٣0(، والبيهق�ي يف الس�نن الك�ربى، 8065)، )9-2٣)(، وصحح�ه األلب�اين، يف صحي�ح 

وضعيف سنن ايب داود، 267٣، ))-2(.
)٣(مسلم، 955)، باب األمر بإحسان الذبح والقتل، )٣-548)(.

)4(موسوعة مجال عبد النارص يف الفقه، ص 2٣8 وما بعدها، ج٣ لفظ إحراق.
)5(ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم )٣)4)ه�( السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، ص ٣4).
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وه�ذه العقوب�ة ال تصلح عقوبة عامة لش�هادة ال�زور، خاصة إذا ترتب عليه�ا نتائج فادحة 

كالقتل أو القطع، وقد قال عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه ملن شهدا عنده عىل إنسان بالرسقة، ثم 

عادا فاعرتفا بخطئهام بعد أن كان من شهدا عليه قد قطعت يده. قال: لو تعمدتا لقطعتكام ))( .  

وهي عقوبة غري مرشوعة وتتناىف مع املبادئ الس�المية يف احلفاظ عىل الكرامة النس�انية. 

فتسويد الوجه نوع من إهانة للكرامة. وقد هنى رسول اهلل < عن املثلة )الهانة للكرامة( حتى 

بالكلب العقور، والطواف بالش�اهد يف األس�واق مع تس�ويد وجهه وإركابه دابة مقلوبًا نوع من 

السخرية بالنسان، ولنا أن نتصور مثل هذا الوضع يف مدينة من مدننا، والتفاف الناس والصبية 

حوله، وإس�امعه جارح القول فأي سخرية بالنس�ان أكثر من ذلك واهلل سبحانه وتعاىل يقول﴿ 

ٰى  ساَ �اٍء عاَ �اٌء ِمْن نِساَ الاَ نِساَ ا ِمْنُهْم واَ رْيً �ىٰ أاَْن ياَُكوُنوا خاَ ساَ ْوٍم عاَ ْوٌم ِمْن قاَ ْر قاَ ُنوا الاَ ياَْس�خاَ ِذيناَ آماَ ا الَّ اَ ا أاَهيُّ ياَ

ا ِمْنُهنَّ ﴿))﴾ )احلجرات( وكان رس�ول اهلل < ينهى أصحابه عن التعرض ألحد  رْيً أاَْن ياَُكنَّ خاَ

بالقول اجلارح، فهو يقول هلم بعد أن سمعهم يقولون عىل من نفذت عليه عقوبة الرشب »أخزاك 

اهلل« يقول ألصحابه ال تقولوا ذلك وال تعينوا عليه الشيطان، إىل آخر احلديث الذي تطرقنا إليه 

يف موضع سابق.

ويأم�ر أصحابه بتبكيت ش�ارب اخلمر، فيك�ون قوهلم له، ما اتقيت اهلل، ما خش�يت اهلل، ما 

استحييت من رسول اهلل. وهذا هو أسلوب تبكيت السالم، إن كان البد من التبكيت، فهو نوع 

م�ن النص�ح الرفيق واملهذب وغري اجلارح للناس وأين هذا من تس�ويد الوجه، والتفاف الصبية 

وس�فهاء الناس حول الرجل، وإس�امعه أللفاظ لنا أن نتصور مدى بش�اعتها وامتهاهنا للكرامة 

النسانية )2( .

ث�م إن ه�ذا الفع�ل إذا كان القصد منه التش�هري باجلاين وإع�الم الناس به ليتجنب�وه حفاظًا 

عليه�م. ف�إن هذه الوس�يلة مل تعد حمققة لله�دف منها، فالن�اس حاليًا ال يع�رف بعضهم بعضًا، 

وحتى إذا عرفوا، فإن تسويد الوجه هو ضياع ملعامل صاحبه وعدم تكن للناس لتمييزه من غريه، 

))(أبو الفتوح، أبو املعاطي حافظ )976)م(. النظام العقايب السالمي،ص49٣.
)2(ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم )٣)4)ه�( السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، ص ٣4).
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وهن�اك من الوس�ائل األخرى التي يمكن هبا حتقي�ق هذا اهلدف، كأن تطبع قائمة بأس�امء الذين 

حيكم عليهم بشهادة الزور، وتوزع عىل املحاكم وتتنع املحاكم من سامع شهاداهتم أمامها ))( .

الرشط الثالث: أن تتوفر فيها خصائص العقوبة:

وألن العقوب�ة التعزيرية، عقوبة كس�ائر العقوبات، فإنه جي�ب أن تتوفر فيها الرشوط العامة 

التي جيب أن تتوفر يف كل عقوبة، فيجب أن تكون ش�خصية، بمعنى أال تصيب س�وى ش�خص 

اجلاين فال تتعداه إىل غريه، وهذا الرشط بجانب أنه عادل وبدهيي فهو مس�تمد أيضًا من مس�لك 

الرشيعة يف العقوبات املقدرة، حيث إن العقوبات فيها شخصية وال تتعدى اجلاين إىل غريه)2(.

وجي�ب أن تك�ون العقوبة عام�ة، بمعنى أهنا تقع ع�ىل كل الناس، وال تيز إنس�انًا عىل آخر، 

ورشط العمومي�ة هن�ا ال يتناق�ض مع رشط املالءم�ة، بمعنى أن العقوبة تتالءم مع ش�خص من 

توق�ع علي�ه، ألن املالءمة تقوم ع�ىل اعتبارات موضوعي�ة يف ذات الش�خص، وإذا توفرت هذه 

االعتبارات يف شخص أي إنسان فإن العقوبة تطبق عليه سواء بالتشديد أم بالتخفيف، وهذا ال 

يتناقض مع رشط العموم يف العقوبة)٣(.

ومن جهة ثالثة جيب أن تكون العقوبة رشعية، والرشعية هنا يف العقوبات التعزيرية أقصدها 

بمعناه�ا الضي�ق، وهو غري املعنى الذي حتدثنا عنه يف ال�رشط الثاين، فالرشعية هنا تعني التقنن، 

ورغ�م أن معظ�م الفقه�اء ال يش�رتطون تقنن العقوب�ات التعزيري�ة باعتب�ار أن حتديدها يمكن 

أن ي�رتك للق�ايض أن يس�تنبطه من األحكام العام�ة للرشيعة وجيتهد في�ه، ورشط التقنن أصبح 

رضوريًا يف عرصنا احلارض لس�ببن رئيس�ين أوهلام. كثرة املجاالت الت�ي تفرض فيها العقوبات 

التعزيري�ة، وكثرة القضاي�ا التي تعرض عىل القايض الواحد، وتن�وع املحاكم وكثرهتا، كل ذلك 

ي�ؤدي إىل رضورة وج�ود الن�ص ال�ذي تضبط من خالله األح�كام الصادرة م�ن املحاكم لتبن 

عن�ارص الص�واب فيها من عنارص اخلطأ، ثانيهام: مس�لك الرشيعة نفس�ها يف العقوبات املقدرة، 

))(أبو الفتوح، أبو املعاطي حافظ )976)م(. النظام العقايب السالمي، ص494.
)2(املرجع السابق،ص494.
)٣(املرجع السابق، ص495.
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حي�ث ضبطت أحكامها عن طريق النصوص، س�واء يف القرآن الكريم أم الس�نة الرشيفة، وكل 

ذل�ك رضوري حت�ى يعل�م الناس مقدم�ًا، ما هو حمظور عليه�م فيجتنبوه، ف�إذا مل يعلموا ما هو 

حمظور عليهم، فكيف يمكن عقاهبم عىل يشء يعتقدون إباحته. واألصل يف األشياء الباحة كام 

يقول األصوليون، فإذا أردنا أن نحظر ش�يئًا فيجب أن نعلم الناس به، ولن يكون هناك وس�يلة 

لذلك سوى التقنن ))(.

3 . 2 . 2 جماالت التفويض يف العقاب

ف�وض الش�ارع ويل األمر يف العقاب عىل الصور األخرى الت�ي يراها من أكل أموال الناس 

بالباطل ومن الفواحش ومن اجلهر بالس�وء من القول كالرشوة وخيانة األمانة وإتالف األموال 

وهت�ك الع�رض دون الوطء والفع�ل العلني الفاضح املخ�ل باحلياء واللواط واألغ�اين البذيئة 

والس�ب والشتم.. الخ.، كام أن لويل األمر أن يعاقب تعزيرًا عىل الرشوع يف اجلرائم حدية كانت 

أو تعزيري�ة س�واء عدل الفاعل ع�ن إتام اجلريمة اختياري�ًا أو جربًا، كام يعاق�ب عىل التحريض 

واالتفاق واملساعدة عىل ارتكاب اجلريمة سواء ترتب عىل هذا التحريض أو االتفاق أو املساعدة 

أثر أم ال، وعىل اجلريمة املس�تحيلة وهي ما تعرف يف الرشيعة بالغلط يف التجريم أو التجرؤ عىل 

املعصية وذلك سدًا للذرائع. ولويل األمر كذلك أن يعاقب عىل أفعال مل يسبق حظرها يف الكتاب 

أو الس�نة تقييدًا لإلباحة سياس�ة، ما دام هدفه حتقيق مقاصد الش�ارع، وعقاب�ه عليها يتوافق مع 

ترصفات الشارع ومبادئ الرشيعة وال يتعارض معها، كام أنه حيقق مصلحة مجاعية وحقيقية)2(.

ومل�ا كان اهل�دف من احلدود اخلالصة حقًا هلل تعاىل هو املنع العام أساس�ًا ب�ام يعود نفعه عىل 

الكافة لتعلقها بالرضوريات لذلك حيظر عىل ويل األمر العفو فيها أو استبدال عقوبات أخرى هبا 

حتى يثبت بموجبها بالطرق الرشعية اخلاصة هبا. إال أهنا تسقط للشبهة سواء أثريت هذه الشبهة 

قبل القضاء أو بعده حتى االستيفاء ألن االستيفاء يف احلدود من تتمة القضاء)٣(.
))( املرجع السابق، ص495.

)2(عوض: حممد حميى الدين )997)م(: السياس�ة اجلنائية: الكتاب األول، الرياض، اكاديمية نايف العربية للعلوم 
األمنية، د. ط،ص 54.

)٣( عوض، حممد حميي الدين )٣)4)ه�( القيم املوجهة للسياسة اجلنائية ومشكالهتا املعارصة،ص46-44.
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واس�تيفاء العقوبات احلدي�ة واجب عىل المام، وإذا بلغ موجب احل�د لإلمام فال جيوز فيه 

صل�ح وال ش�فاعة وال عف�و إال ح�د القذف فيجوز في�ه ذلك من املق�ذوف ألن ح�ق العبد فيه 

غال�ب، أم�ا بقية احلدود فال جيوز فيها العفو وال الصلح وال الش�فاعة لقوله < »تعافوا احلدود 

فيام بينكم فام بلغني من حد فقد وجب« ))( ، كام ورد أن قريش�ا أمههم ش�أن املرأة املخزومية التي 

رسقت فقالوا من يكلم فيها يعني رس�ول اهلل < فكلمه أس�امة فقال رس�ول اهلل < يا أس�امة، 

أتش�فع يف حد من حدود اهلل ؟ ثم قام فاختطب، فقال: إنام هلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا 

رسق فيه�م الرشيف تركوه، وإذا رسق فيه�م الضعيف أقاموا عليه احلد، وايم اهلل! لو أن فاطمة 

بن�ت حممد رسقت، لقطعت يدها  )2( ، وإذا اكتس�ب احلكم بتنفي�ذ العقوبة احلدية صفته القطعية 

وجب عىل المام تنفيذه، وال جيوز أن ينفذ العقوبات احلدية إال المام أو نائبه، ألنه حق هلل وال 

يؤمن احليف مع تنفيذ غريه فال جيوز إال لإلمام ألنه توىل أمر األمة، وهو مستخلف عىل الرعية، 

وكان الرس�ول< ه�و الذي يأمر بإقامة احلدود وهو الذي حيك�م فيها يف حياته وكذلك اخللفاء 

الراشدون من بعده، وجيوز لإلمام أن ينيب عنه من يتوىل إقامة احلد عىل اجلاين، كام فعل الرسول 

<، فق�د روي أن رج�ال م�ن األعراب أتى رس�ول اهلل < فقال: يا رس�ول اهلل، أنش�دك اهلل إال 

قضيت يل بكتاب اهلل، فقال اخلصم اآلخر، وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب اهلل، وائذن يل، 

فقال رسول اهلل <: )قل(. قال: إن ابني كان عسيفا عىل هذا، فزنى بامرأته، وإين أخربت أن عىل 

ابني الرجم، فافتديت منه بامئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخربوين: أنام عىل ابني جلد مائة 

وتغريب عام، وأن عىل امرأة هذا الرجم، فقال رسول اهلل <: )والذي نفيس بيده ألقضن بينكام 

بكتاب اهلل، الوليدة والغنم رد، وعىل ابنك جلد مائة وتغريب عام، اغد يا أنيس إىل امرأة هذا، فإن 

اعرتفت فارمجها(. قال: فغدا عليها فاعرتفت، فأمر هبا رسول اهلل < فرمجت )٣(.

))(رواه احلاكم يف املستدرك، 56)8، كتاب احلدود، )4-424(، وأبو داود يف سننه، 4٣76، باب العفو عن احلدود 
ما مل تبلغ السلطان، )4-٣٣)(، وصححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن أيب داود، 4٣76، ))-2(.

)2(متف�ق علي�ه، البخ�اري، ٣475، باب حديث الغار، )4-75)(، مس�لم، 688)(، باب قطع الس�ارق الرشيف 
وغريه...، )٣-5)٣)(.

)٣(متفق عليه، البخاري، 4)2٣، باب الوكالة يف احلدود، )٣-02)(، مس�لم، 697)، باب من اعرتف عىل نفس�ه 
بالزنا، )٣-٣24)(.
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وفج�رت جارية آلل رس�ول اهلل <، فقال: يا عيل، انطلق فأق�م عليها احلد. فانطلقت فإذا 

هبا دم يسيل مل ينقطع، فأتيته، فقال: يا عيل أفرغت؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: دعها حتى 

ينقطع دمها، ثم أقم عليها احلد، وأقيموا احلدود عىل ما ملكت أيامنكم«))(. 

وبام أن ويل األمر هو الذي يمتلك السلطة والقوة التي تكنه من إقامة احلدود وحفظ النظام 

فإن هذه القوة والسلطة تولد شعورًا لدى العامة بأن من اقرتف ذنبًا أو جريمة فإنه ال حمالة سينال 

جزاءه املناس�ب جلريمته وأن هذا اجلرم أو الش�خص الذي اقرتف ذنبًا أو جريمة من اجلرائم ال 

طاقة له بمقاومة الس�لطة وإن اس�تطاع أن هيرب فإنه ال يس�تطيع اهلرب دائاًم، وأن السلطة لدهيا 

إمكاني�ات مادي�ة وبرشية تكنها م�ن القبض عليه ومعاقبته، وأن هذه الس�لطة جهة تنفيذية تنفذ 

التعليامت الصادرة إليها من ويل األمر والسلطة القضائية وبمعرفة العامة أن التنفيذ من حق ويل 

األم�ر، وأن التنفي�ذ واجب عليه وأنه ال يس�تطيع العفو وال يقبل الش�فاعة يف العقوبات احلدية، 

وأنه ليس من حقه إسقاط العقوبة احلدية فإن العلم بذلك خيلق شعورًا مضادًا لرغبة النسان يف 

ممارس�ة يشء من هذه اجلرائم، وهذا الش�عور الذي حيدث لدى العامة هو الردع العام الذي هو 

اهلدف األول من تنفيذ العقوبة كام أنه حيدث لدى العامة شعورًا باألمن والطمأنينة بحيث يعلم 

املجن�ي علي�ه أو ذووه بأن ويل األمر س�ينترص له وأن اجلاين ال حمالة س�ينال جزاءه، كام أن العامة 

تش�عر ب�أن من اعتدى ع�ىل أعراضهم أو أمواهلم أو أنفس�هم، أو أي يشء م�ن الكليات املحمية 

بالرشيعة السالمية سيعاقب وأن الذي يقيم عليه العقوبة الوايل وهذا الشعور خيلق لدى الناس 

إحساس�ًا باألم�ن والطمأنين�ة، كام أن هذا الش�عور هو الذي يمنع ويطمئن، بمنع الش�خص من 

فعل اجلريمة ويطمئنه بأنه يف أمان من اعتداء املجرمن ملا يعلم بأن المام)ويل األمر( بفضل من 

اهلل ق�ادر عىل محاية األم�ة ومعاقبة من اعتدى عليهم. أما لو كان حق التنفيذ للمجني عليه بدون 

معاونة من الس�لطان فإن األمر هيون لدى املجرمن فقد يكون املجرم لديه قوة تفوق قوة املجني 

))(رواه أمحد يف مس�نده، )2٣)، مس�ند عيل بن أيب طالب- t- )2-٣96(، والنس�ائي يف السنن الكربى، 7228، 
)6-459(، والبيهق�ي يف الس�نن الك�ربى، 7005)، باب ال يق�ام حد اجللد عىل احلب�ىل...، )8-٣99(، وابو 
داود يف س�ننه، ب�اب يف إقام�ة احلد عىل املري�ض، )4-)6)(، وصححه األلباين، يف مش�كاة املصابيح، ٣564، 

)2-059)(، وروى مسلم نحوه، برقم 705)، باب تأخري احلد عن النفساء، )٣-٣٣0)(.
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عليه، وقد جيازف بفعل اجلريمة وال يبايل بالنتائج ألنه قد هيدد املجني عليه وليس له عشرية وال 

عنده محاية، وقد يكون العكس وال يقترص األمر عىل اجلاين، وقد تكون العقوبة ال تتجاوز عقوبة 

جل�د أو قط�ع وتأخذ املجني عليه احلمية فيتجاوزها إىل القتل وبعض الس�لبيات التي قد حتدث 

م�ن جراء القتال واحلمية مما يس�بب الرعب واخلوف للعامة،ويك�در عليهم أمنهم وطمأنينتهم، 

وم�ن هن�ا يتبن أن حق التنفيذ ل�ه دور كبري يف الردع الع�ام واألمن والطمأنين�ة إذا كان من حق 

الم�ام وله دور يف الت�امدي يف األعامل الجرامية واخلوف وعدم األم�ن إذا كان من حق املجني 

عليه وعش�ريته، فسبحان من رشع لعباده رشيعة اهلداية جلت قدرته، وصىل اهلل عىل النبي الذي 

رشح ما أش�كل عىل األمة من أمور دينها وفرسه، وفيام س�بق يتبن سبب جعل تنفيذ احلدود حقًا 

لإلم�ام ينفذه�ا أو يفوض من ينفذها بصفة رس�مية ليتحقق األمن وال�ردع ويصان املجتمع من 

اجلريمة واالنتقام))(.

ويف اململكة العربية الس�عودية التي يقوم نظامها عىل أحكام الرشيعة الس�المية، حدد ويل 

األم�ر عقوب�ات تعزيرية لبعض األفع�ال املوجبة للتعزي�ر؛ العتبارات املصلحة العامة، تس�تمد 

رشعيتها من سلطة ويل األمر يف هذا الشأن، والتي يطلق عليها »اجلرائم التعزيرية املنظمة«، وفيام 

ع�دا تل�ك األنظمة الص�ادرة بتحديد العقوب�ات التعزيرية لبعض اجلرائم، تظ�ل القاعدة العامة 

يف التعزي�ر عىل كل فعل يعد معصية، س�واء كان يف ح�ق هلل أو يف حق آلدمي، ال توجد له عقوبة 

مقدرة، يرجع يف تقدير العقوبة إىل اجتهاد القايض فيام يراه مناسبًا )2(.

وقد تركت الرشيعة لويل األمر حرية اختيار العقوبة املالئمة من بن عقوبات تعزيرية متنوعة 

خمتلف�ة، تبدأ بأبس�طها كالنصح والعالم وغريها، وتنتهي بأش�دها كعقوبات احلبس والرضب 

عن�د مجهور الفقهاء. وقد قال البعض يف حاالت معينة من اخلطورة اجلرمية بتطبيق عقوبة القتل 

تعزيرًا واختلفوا يف تعين هذه احلاالت.

))(العتيبي: صالح بن عيل بن ذعار )2000م(: العالن عن احلدود الرشعية وأثره يف الردع العام، ص٣6)-٣8).
)2(آل الشيخ، حسن عبداهلل ) 404)ه�(. التنظيم القضائي يف اململكة العربية السعودية، هتامة، جدة،ص 2٣.
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وعدم التقدير يف عقوبة التعزير يعطي القايض السلطة يف إجراء اخليار، يف نوع العقاب املالئم 
لتأديب وإصالح اجلاين، فهو ليس مقيدًا بعقوبة معينة كام قال المام ابن عابدين بأن »التعزير ليس 

فيه تقدير، بل هو مفوض إىل رأي القايض ألن املراد تفويض أنواعه من رضب ونحوه«))(.

ونظرًا ألن اخليار يف نوع العقوبة التعزيرية يطال مجيع العقوبات التعزيرية، وسنعرض لكل 
نوع من هذه العقوبات يف رشعيتها وكيفية تطبيقها وغايتها. ويف عرض هذه العقوبات يتم البدأ 
بأخفها وهو العالم، والتدرج معها وفقًا لشدة العقاب، انتهاءًا عند الرضب أو اجللد ثم احلبس. 
ذل�ك أن القايض يبدأ عملية اخليار ب�دءًا من العقوبة األخف فإذا كانت هذه العقوبة كافية لزجر 

اجلاين ال يمكنه أن يفرض العقوبة األشد)2(. ومن هذه العقوبات  التفويضية ما ييل:

1 – عقوبة اإلعالم

تعترب هذه العقوبة من أخف التعازير، إذ يقترص القايض فيها عىل إبالغ اجلاين بعلمه بارتكابه 

اجلناي�ة )٣(، التي تكون عمومًا بس�يطة، صدرت عرضًا عن�ه، ذلك أن الفاعل ال يكون ممن عرف 

بارتكاب املخالفات واجلنايات، ويكون ممن يرتدعون عن التكرار هبذا العقاب البسيط.

2 – عقوبة اإلحضار ملجلس القضاء

تتضم�ن هذه العقوبة يف س�لم العقوب�ات التعزيرية، مقدارًا أكرب من الزجر بالنس�بة لعقوبة 

العالم، إذ إن القايض ال يقترص عىل العالم، بل يرس�ل إىل اجلاين أمرًا باحلضور أمامه لتجري 

حماكمت�ه بام ينس�ب إليه. وهذا الحضار ق�د يعتمد وحده كعقوبة تعزيري�ة، حيث يقوم القايض 

بمحاسبة اجلاين مواجهة )4(.
المام ابن عابدين: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ج4، ص60.   )((

يقول اخلطيب الرشبيني، يف اختيار العقوبة يف التعزير، »وعىل المام مراعاة الرتتيب والتدريج الالئق باحلال يف القدر    )2(
والنوع كام يراعيه يف دفع الصائل فال يرقى إىل مرتبة وهو يرى ما دوهنا كافيًا ومؤثراً«.المام اخلطيب الرشبيني: مغني 

املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، عىل متن منهاج الطالبن، دار الفكر – بريوت ، ج4، ص92).
يق�ول المام الكاس�اين: »فتعزير أرشاف األرشاف بالعالم املجرد، وهو أن يبع�ث القايض أمينه إليه فيقول له    )٣(

بلغني أنك تفعل كذا وكذا«. المام الكاساين: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، ج7، ص64.
اب�ن اهل�امم: رشح فتح القدي�ر، ج5، ص٣45.الحضار إىل جملس القضاء ال يعترب عقاب�ًا يف القوانن الوضعية،    )4(
وإن كان أح�د األصول الش�كلية املعتمدة يف أص�ول املحاكامت اجلزائية، والتي تقيض بمث�ول املدعى عليه أمام 

القايض للتحقيق معه وسامع احلكم.
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3 – عقوبة الوعظ

ت�أيت عقوب�ة الوع�ظ يف مرتبة أعىل م�ن العقوبتن الس�ابقتن جلهة درجة الزج�ر فيها، إذ إن 

الق�ايض ال يكتف�ي فيها بأثر إعالن اجلاين بمعرفة جرم�ه، أو الهانة الناجتة عن إحضاره ملجلس 

القض�اء وتوجيه اخلصوم�ة له، بل يقوم فيها بوع�ظ اجلاين بالتدليل عىل فعل�ه وخمالفته للرشيعة 

ورضورة ع�دم تك�راره له ))(. والوع�ظ ال يكون بتوجيه ال�كالم املهن له، ب�ل بتوضيح موقف 

الرشيع�ة م�ن فعل اجلاين الذي يك�ون إمجااًل من اجلرائم البس�يطة يف رضرها ع�ىل أمن اجلامعة، 

وصادرًا عن مبتدئ معروف باملروءة، نتج فعله عن غفلة، فهو ليس من معتادي الجرام. فيقدر 

القايض بالتايل أن هذه العقوبة كافية لزجره وإصالحه وتأديبه)2(.

يِت  الالَّ ولق�د اس�تدل الفقهاء عىل رشعية عقوب�ة الوعظ كعقوبة تعزيرية من قول�ه تعاىل:﴿واَ

ِعُظوُهنَّ ﴿٣4﴾)النس�اء(، وهذه العقوبة من العقوبات املعنوية ذات الطابع  ُهنَّ فاَ اُفوناَ ُنُش�وزاَ اَ تاَ

الديني واألخالقي.

4 – عقوبة التوبيخ

يرت�ب الم�ام املاوردي عقوب�ات التعازير بش�كل متدرج مناس�ب مع نس�بة الزجر يف كل 

عقوب�ة تتناس�ب مع فاعل اجل�رم وفعله وذلك خالف�ًا للحدود، بقوله: »فإن تس�اووا يف احلدود 

املقدرة فيكون تعزير من جل قدره بالعراض عنه، وعزر من دونه بالتعنيف له وتعنيف من دونه 

بزواجر الكالم وغاية االستخفاف الذي ال قذف فيه وال سب« )٣(.

حي�دد الم�ام ابن عابدي�ن غاية الوعظ بأن�ه »ليتذكر اجلاين إن كان س�اهيًا وليتعل�م إن كان جاه�اًل« المام ابن    )((
عابدين: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ج4، ص75.

)2(المام احلصكفي: الدر املختار يف رشح تنوير األبصار، ج4، ص75.
)٣(املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب )0)4)ه�( : األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص2٣6.
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5 – عقوبة التهديد

اعت�ربت عقوب�ة التهديد من العقوبات التعزيرية، وهي تفي�د هتديد القايض مرتكب اجلناية 

بف�رض عقوبة عليه، أي عقوبة أش�د))(، فيام لو مل ينزجر وع�اد إىل ارتكاب نفس الفعل اجلرمي. 

ويعتمد القايض هذه الوسيلة أو العقوبة لو رأى املصلحة فيها وبأهنا كافية لصالح اجلاين)2(.

6 – عقوبة اهلجر

عقوب�ة اهلج�ر يف الرشيعة، هي أن يعاقب اجلاين برتكه واجتناب�ه واعتزاله وعدم الكالم معه 
أو الس�الم عليه، كام قال المام ابن تيمية »وقد يعزر هبجره وترك الس�الم عليه حتى يتوب، إذا 
كان ذل�ك هو املصلح�ة« )٣(. وهي من العقوب�ات التي يفرضها الق�ايض إذا رأى فيها مصلحة، 
ذلك أن أثرها قاس عىل الش�خص يف عالقته بمجتمعه. وقد عاقب الرس�ول < أصحابه الذين 
تلف�وا ع�ن غزوة تبوك هبجره�م من قبل اجلامع�ة، وكان هلذه العقوبة أثر حاد يف أنفس�هم أكده 
ْرُض باِماَ  ْيِه�مُ اأْلاَ لاَ ْت عاَ اقاَ ا ضاَ تَّ�ىٰ إِذاَ ُفوا حاَ ِذيناَ ُخلِّ �ِة الَّ ثاَ ىلاَ الثَّالاَ عاَ الن�ص القرآين يف قول�ه تعاىل:﴿واَ
اَ  ُتوُبوا  إِنَّ اهللَّ ْيِهْم لِياَ لاَ ْيِه ُثمَّ تاَاباَ عاَ ِ إاِلَّ إِلاَ أاَ ِمناَ اهللَّ ْلجاَ وا أاَْن الاَ ماَ نُّ ظاَ ْنُفُس�ُهْم واَ ْيِهْم أاَ لاَ ْت عاَ اقاَ ضاَ ُحباَْت واَ راَ
ِحيُم ﴿8))﴾)التوبة: 8))( والتي تؤك�د أثر هذه العقوبة يف حتقيق توبة الثالثة  اُب الرَّ ُه�واَ التَّوَّ

الذين هجرهم الرسول < ، فعقوبة اهلجر تستمر حتى التوبة.

7 – عقوبة التشهري

عقوب�ة التش�هري أو التجريس)4(، م�ن العقوبات املعروف�ة بن عقوبات التعزير، ومن أش�د 

العقوبات املعنوية أثرًا عىل اجلاين. ويعني التش�هري يف الرشيعة الس�المية كعقوبة، العالن عن 

ارتكاب اجلاين لفعل جرمي، أي التشهري به، مما يؤثر سلبًا عىل وضعه االجتامعي واملايل)5(.

))(الرميل: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، ج8، ص)2.
)2(عبد القادر عودة: الترشيع اجلنائي السالمي، ج)، ص70٣.

ابن تيمية: السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، ص22).   )٣(
»التجريس للجاين هو التسميع به«. المام ابن عابدين: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ج4، ص82.ولقد    )4(
سمي جتريسًا ألن هذه العقوبة كانت تتضمن قيام املنادي بالطواف باجلاين باألسواق وينادى عليه بفعله مع لفة 

نظر املارة أثناء املناداة.
عبد القادر عودة: الترشيع اجلنائي السالمي، ص704.   )5(
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8 – العزل من الوظيفة

ولقد اعتمدت هذه العقوبة يف حماس�بة املس�ؤولن الرس�مين، من والة أو مسؤولن مالين 

كمسؤويل بيت املال والوقف أو القضاة املرتشن أو احلكام الذين جيورون يف حكمهم مع علمهم 

بجورهم، وحول مسؤولية القضاة يقول المام الرسخيس: »وإذا قىض القايض بحد أو قصاص 

وأمض�اه ث�م قال قضيت باجلور وأنا أعلم ذلك ضمنه يف ماله وعزر وعزل عن القضاء، ألنه فيام 

جار فيه ليس بقضاء بل هو إتالف بغري حق، إنام قضاؤه عىل موافقة أمر الرشع، والرشع ال يأمر 

باجل�ور وه�و فيام يتلف بغري حق كغريه يف إجياب الض�امن عليه يف ماله ويعزر الرتكابه ما ال حيل 

له قصدًا ويعزل عن القضاء لظهور خيانته فيام جعل أمينًا فيه..« ))(. 

فهذه العقوبة تطبق عىل كل موظف ظهرت خيانته يف عمله أو أساء استعامل سلطته، واعتمدها 

وسيلة لالنتفاع الشخيص)2(. وعقوبة العزل قد تكون العقوبة الكافية بحق املوظف أو املسؤول، أو 

قد تضم إىل عقوبات أخرى من تشهري أو منع من تويل الوظائف الرسمية ومن الشهادة)٣(.

9 – العقوبات املالية

ناق�ش فقه�اء الرشيعة يف صحة اعتامد العقوبات املالية املختلف�ة كإحدى العقوبات التي قد 

يلج�أ إليه�ا القايض يف تعين العقاب املالئ�م لتعزير اجلاين، وحتقيق ه�دف العقوبة يف الصالح 

والتأدي�ب. »ولقد ثار اجلدل ح�ول اعتامدها كعقوبة عامة)4(، وإن كان الرأي عند مجهور الفقهاء 

األخذ هبا كعقوبات تعزيرية يف حاالت حمددة غري عامة، ذلك أنه ثبتت رشعيتها يف السنة النبوية، 

مثل تطبيق عقوبة التالف بكرس أوعية اخلمر)5( أو يف مضاعفة الغرامة عىل سارق الثمر املعلق، 

عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص عن رسول اهلل < أنه سئل يف )رسقة( الثمر املعلق، فقال: »من 

المام الرسخيس: املبسوط، ج9، ص80.   )((
عبد العزيز عامر: التعزير يف الرشيعة السالمية، ص)45.   )2(

ابن فرحون: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ج2، ص5)2.   )٣(
المام ابن قيم اجلوزية: الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، ص266.   )4(

ابن فرحون: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ج2، ص 202.   )5(
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أص�اب بفيه من ذي حاجة غ�ري متخذ خبنة ))(  فال يشء عليه، ومن خرج بيشء منه فعليه غرامة 

مثليه والعقوبة، ومن رسق منه ش�يئًا بعد أن يؤويه اجلرين )2(  فبلغ ثمن املجن فعليه القطع« )٣(، 

والعقوبات املالية التي فصلها الفقهاء ما ييل: 

10-عقوبة اإلتالف 

تعت�رب عقوبة الت�الف من أكثر العقوب�ات املالية التي أخ�ذ هبا الفقه�اء واعتمدوها لتأكيد 

رشعية العقوبات املالية املستمدة من السنة النبوية )4( ، إذ ثبت عن الرسول< كرس أوعية اخلمر 

وح�رق الثوب�ن املعصفرين وغريها، واقت�داء بام أثر عن الصحابة، كعم�ر بن اخلطاب ريض اهلل 

عنه الذي أتلف اللبن املغش�وش بإراقته أي إتالفه عىل صاحبه، وإن ثار جدل حول إراقة اللبن 

املغش�وش وجوازه�ا. فق�د رأى المام مال�ك التصدق به، وق�ال آخرون من مذهب�ه بالتصدق 

بالقلي�ل من�ه، أما الكثري فال يتصدق به، ورأي ثالث م�ن املالكية قال »ال يراق وال يتلف بل يباع 

يف السوق ويتصدق بثمنه« )5(.

ولق�د اتف�ق الفقهاء عىل رشعية التالف بالنس�بة للمنك�ر، كإتالف أوعي�ة اخلمر أو آالت 

اللهو، وإحراق املكان الذي يس�تغل ملامرسة األعامل املحرمة رشعًا، وإن كان التالف غري الزم 

إذا مل يكن موضوع العقوبة حماًل ملامرسة املفسدة، كالقول بالتصدق بالطعام املغشوش)6(.

11-املصادرة

وم�ن العقوبات املالية املصادرة، وموضوعها مصادرة أدوات اجلريمة كوهنا حمرمة أو س�ببًا 

الرت�كاب اجل�رم املنهي عنه. وتكتس�ب هذه العقوبة رشعيتها من الس�نة النبوي�ة، فعن أيب محيد 

ف الثَّْوب أاَْي الاَ  راَ طاَ ار واَ �ف اْلِزاَ ْبناَة ِمْعطاَ اياَة : اخْلُ الاَ  يِف النِّهاَ ا ُنون . قاَ ة باَْعدهاَ �داَ حَّ ون امْلُواَ ُس�كُ ة واَ ماَ اء امْلُْعجاَ �مِّ اخْلاَ بِضاَ   )((
ى . اِويله اِْنتاَهاَ اَ ْوبه أاَْو رساَ ْيًئا يِف ُخْبناَة ثاَ أاَ شاَ ا أاَْخباَ ُجل إِذاَ ال أاَْخباَناَ الرَّ ْوبه , ُيقاَ ْأُخذ ِمْنُه يِف ثاَ ياَ
ِة  . ِر لِْلِحْنطاَ ْيداَ اْلباَ ُه كاَ ُهواَ لاَ ع ِفيِه التَّْمر لِلتَّْجِفيِف واَ مَّ ْوِضع جُماَ اء ماَ رْس الرَّ كاَ ْتِح اجْلِيم واَ بِفاَ   )2(

سنن أيب داوود، ج4، كتاب احلدود، احلديث 4٣90، ص ٣7).    )٣(
ابن فرحون: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ج2، ص 202 � 20٣.   )4(

املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب )0)4)ه�(: األحكام السلطانية، ص 268 � 269.   )5(
عبد العزيز عامر: التعزير يف الرشيعة السالمية، ص 402.   )6(



109

الس�اعدي ريض اهلل عنه قال: اس�تعمل رس�ول اهلل < رجاًل من األسد عىل صدقات بني سليم 

يدعى ابن اللتيبة، فلام جاء حاسبه، قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال الرسول < »فهال جلست 

يف بي�ت أبي�ك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا، ث�م خطبنا، فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم 

قال: »أما بعد فإنني أس�تعمل الرجل منكم عىل العمل مما والين اهلل فيأتيني فيقول هذا مالكم«، 

وه�ذا هدي�ة أهديت يل، أفال جلس يف بي�ت أبيه وأمه حتى تأتيه هديت�ه إن كان صادقًا ؟ واهلل ال 

يأخذ أحد منكم شيئًا بغري حقه إال لقي اهلل تعاىل بحمله يوم القيامة« ))(.

كام تكتسب هذه العقوبة رشعيتها من إقامة الصحابة هلا، فاخلليفة عمر بن اخلطاب ريض اهلل 

عنه صادر ش�طرًا من أموال والته التي اكتسبوها أثناء توليهم السلطة، إذ البد أنه كان لسلطتهم 

دور يف اكتساهبم هذا املال. فكان يقسمه بينهم وبن بيت املال، أي بينهم وبن مجاعة املسلمن)2(.

12-الغرامة 

التعزير بفرض غرامة عىل اجلاين اعتمدهتا الرشيعة، فالرس�ول < غرم س�ارق الثمر املعلق 
بأضعاف الغرامة، أي أن تكون الغرامة ضعف ثمن الثمر املرسوق. كام ضاعف الغرم عىل كاتم 

الضالة، بالضافة لتغريم مانع الزكاة بأخذ شطر ماله )٣(.

وق�د تك�ون الغرامة يف التعزير عقوبة أصلية، كتغريم س�ارق الثمر املعلق، أو قد تضاف إىل 
عقوب�ة أخرى، وه�ي كالعقوبات التعزيري�ة األخرى غري مقدرة، أي مرتوك�ة لتقدير احلاكم أن 
جلهة اعتامدها كعقوبة أصلية أو إضافية أو يف تركها، وكذلك يف تقديرها. مع التأكيد عىل رضورة 
حتقيقها للمصلحة يف الصالح والتأديب، فال تكون أداة تسلط عىل الناس، أو وسيلة هترب من 
العقاب، مما يؤثر سلبًا يف النظام العقايب بفقدان أداته مضموهنا. وهو أن تكون وسيلة حمافظة عىل 

النظام العام بإصالح اجلناة وإعادهتم أشخاصًا  غري مرضين بمجتمعاهتم)4(.

متف�ق علي�ه، 2597، باب من مل يقبل اهلدية لعلة، )٣-59)(، مس�لم، 8٣2)، ب�اب حتريم هدايا العامل، )٣-   )((
.)(46٣

ابن فرحون: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ج2، ص 20٣؛ وحممد سعيد رمضان البوطي:    )2(
حمارضات يف الفقه املقارن، ص50).

)٣(املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب )0)4)ه�(: األحكام السلطانية، ص267.
)4(عبد العزيز عامر: التعزير يف الرشيعة السالمية، ص0)4 � ))4. 
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13-عقوبة النفي أو التغريب

النف�ي تعزي�رًا هو أن يبعد اجلاين عن بلده وأن يغرب عقاب�ًا له، لفعل ارتكبه أرض بمصلحة 
اجلامع�ة. والنف�ي من عقوبات حد الزنا عىل تفصيل ب�ن املذاهب يف اعتامدها هنا، حيث اعتربها 
البع�ض ح�دًا والبعض اآلخر تعزيرًا ))(، وهي أيضًا م�ن عقوبات حد قطع الطريق، لورودها يف 
ُه  ُسولاَ راَ اَ واَ اِرُبوناَ اهللَّ ِذيناَ حُياَ اُء الَّ زاَ النص القرآين مما يؤكد رشعية هذه العقوبة يف قوله تعاىل:﴿إِنَّاماَ جاَ
ْوا  ْو ُيْنفاَ ٍف أاَ أاَْرُجُلُه�مْ ِمْن ِخالاَ عاَ أاَْيِدهيِْم واَ طَّ ْو ُتقاَ ُبوا أاَ لَّ ُل�وا أاَْو ُيصاَ تَّ �اًدا أاَْن ُيقاَ ساَ ْرِض فاَ ْوناَ يِف اأْلاَ ياَْس�عاَ واَ

ْرِض ﴿٣٣﴾ )املائدة(. ِمناَ اأْلاَ

14-عقوبة الرضب أو اجللد

عقوبة اجللد يف الرشيعة السالمية من العقوبات األساسية يف احلدود، فهي العقوبة يف حد 

الزنا والقذف ورشب اخلمر. وقد أكدت الس�نة النبوية رشعية هذه العقوبة يف التعزير، »ال جيلد 

ف�وق عرش جل�دات إال يف حد من حدود اهلل عز وجل« )2(. هذا بالضافة إىل حاالت كثرية عزر 

فيها الرسول < باجللد وكذلك فعل الصحابة )٣(.

15-عقوبة احلبس:

وذلك بوضع اجلاين يف السجن ملدة معينة، أو ملدة غري معينة حسب اجلريمة واملجرم، وعند 
)الش�افعية( أن احل�د األع�ىل ال يتجاوز س�نة، وإن كان البعض م�ن الفقهاء ال يؤي�د تطبيق هذه 
العقوب�ة ملا ثبت أن الرس�ول < وس�يدنا أبو بك�ر ريض اهلل عنه مل حيبس أبدًا، في�ام يؤيد البعض 
اآلخر تطبيق هذه العقوبة، ملا ثبت ألن س�يدنا عمر ابن اخلطاب ريض اهلل عنه قد كان له س�جن 
يسمى سجن احلطيئة، فقد سجن صبيغ لسؤاله عن املرسالت والنازعات، وأن سيدنا عثامن بن 

عفان ريض اهلل عنه سجن ضابئ ابن احلارس، وكان من لصوص بني تيم)4(.

))(اعت�رب أب�و حنيفة وأصحابه النفي يف الزنا تعزيرًا خالفًا لبقية املذاهب. الم�ام ابن اهلامم: رشح فتح القدير، ج5، 
ص)24-24٣.

سبق ترجيه.   )2(
المام اخلطيب الرشبيني: مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ج4، ص)9).   )٣(

)4(  املناي�يل، ه�اين حممد كام�ل )2009م(. عظمة العقوب�ات يف الترشيع اجلنائي الس�المي، دار اجلامعة اجلديدة، 
السكندرية، ص 6)2.
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الفصل الرابع
جهات التفويض يف التجريم والعقاب

4 . 1 تفويض ويل األمر يف التجريم والعقاب
4 . 1 . 1 مفهوم ويل األمر والسلطة التنفيذية

أواًل: مفهوم ويل األمر يف اإلسالم:

يطل�ق أولو األم�ر إطالقًا عامًا ويراد هب�م كل من ويل أمر يشء والي�ة صحيحة مثل الزوج 

صاحب أمر زوجته، والوالد صاحب أمر ولده، والسيد صاحب أمر عبده  ))( .

واملثال عىل ذلك قول الرسول < »كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالمام راع ومسئول 

عن رعيته، والرجل راع يف أهل بيته ومسئول عن رعتيه، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن 

رعيتها، واخلادم راع يف مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته«)2(.

ومن تعريفات ويل األمر أنه »من له سلطة رشعية عامة وفق مصلحة الدين واملواطن، جيوز 

له بمقتضاها إجراء ترصفات ترتتب عليها آثار رشعية هلا عنرص اللزام وقوة التنفيذ« )٣( .

ثانيًا: مفهوم السلطة التنفيذية بصفة عامة:

الس�لطة التنفيذية تكون مس�ئولة عىل تنفيذ القوانن الصادرة عن الس�لطة الترشيعية، وعن 

إدارة شؤون الدولة واملواطنن فيها بحسب ما تنص عليه هذه القوانن، وتتلف طريقة تشكيل 

السلطة التنفيذية يف النظم الديمقراطية من دولة إىل أخرى، وذلك باختالف نظام احلكم السائد، 

))(املط�ري، ولي�د بن حممد )4٣2)ه�( س�لطة ويل األمر يف التعزير عىل فعل املباح: دراس�ة تأصيلية تطبيقية، رس�الة 
ماجستري، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العدالة اجلنائية، ص7.

)2(البخاري، أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل )407)ه�( صحيح البخاري، كتاب االستقراض وأداء الديون واحلجر 
والتفليس، باب العبد راع يف مال سيده وال يعمل إال بإذنه، ج2، احلديث رقم 2278، ص848 .

)٣(القاس�م، عبدالرمح�ن ب�ن عبدالعزي�ز) 97٣)م( النظام القضائي الس�المي مقارن�ًا بالنظم القضائي�ة الوضعية 
وتطبيقه يف اململكة العربية السعودية � مطابع اخلالد لالوفست الطبعة األويل، ص97 .
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فالسلطة التنفيذية يف النظام الرئايس تتكون من رئيس الدولة الذي يتم أيضًا اختياره باالنتخاب 

املبارش من الشعب، ومن ثم هو من يقوم باختيار وزرائه أو معاونيه كام يف نظام الواليات املتحدة، 

وهن�ا عملية الرقابة من قبل الس�لطة الترشيعية عىل الس�لطة التنفيذية تتل�ف طريقتها وتأثرياهتا 

باملقارن�ة م�ع نظم ديمقراطية أخ�رى كالنظام الربملاين؛ حيث وفق النظام الربملاين تتش�كل الس�لطة 

التنفيذي�ة من رئيس الدولة ورئي�س الوزراء، ولكن رئيس الدولة وفق هذا النظام ال يش�ارك فعليًا 

يف احلكم وهو غري مس�اءل أمام الس�لطة الترشيعية، وصاحب الس�لطة التنفيذي�ة الفعيل هو رئيس 

ال�وزراء ال�ذي يتم اختياره م�ن قبل حزب األكثرية يف الس�لطة الترشيعية، وخيض�ع رئيس الوزراء 

وأعض�اء حكومته لرقابة الس�لطة الترشيعية بش�كل مب�ارش، وذلك وفق طرق وإج�راءات حيددها 

القانون الناظم هلذه العالقة. كام قد تكون السلطة التنفيذية وفق بعض األنظمة الديمقراطية مقسمة 

إىل قسمن مها: رئيس الدولة ورئيس احلكومة، ويتمتع كل منهام بصالحيات تنفيذية واسعة، حيث 

تسمى األنظمة املختلطة أو األنظمة شبه الرئاسية، مثال ذلك نظام احلكم يف فرنسا ))(. 

ثالثًا: مفهوم السلطة التنفيذية يف اإلسالم:

مفهوم السلطة التنفيذية يف السالم هو تنفيذ أحكام اهلل ورسوله <إثباتًا ونفيًا عىل مراد اهلل 

ْرِض  اُهْم يِف اأْلاَ نَّ كَّ ِذيناَ إِْن ماَ ورسوله<، وتطبيق الرشيعة السالمية يف خلق اهلل )2(، قال تعاىل:﴿الَّ

ُموِر ﴿)4﴾)احلج (.  ُة اأْلُ اِقباَ ِ عاَ هلِلَّ ِر  واَ ِن امْلُْنكاَ ْوا عاَ اَ هناَ ُروا بِامْلاَْعُروِف واَ أاَماَ اةاَ واَ كاَ ُوا الزَّ آتاَ ةاَ واَ الاَ اُموا الصَّ أاَقاَ

ويسمي الفقهاء السلطة التنفيذية العليا باسم )اخلالفة( أو )المامة( أو )المارة(.

ويسمون من يتوىل تلك السلطة باسم )اخلليفة( )والمام( أو )أمري املؤمنن( )٣(. ويدخل يف 

ذلك امللك والسلطان والرئيس.

وتتكون الس�لطة التنفيذية من مجيع الرجال العاملن بالدولة بدءًا من ويل األمر، والوزراء، 
))(الطاموي، س�ليامن )979)م(. الس�لطات الثالث يف الدس�اتري العربية املعارصة ويف الفكر الس�يايس السالمي، 

دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، ط 4، القاهرة، ص 465.
)2(اجلام�ي، ع�يل بن حممد أمان )2000م(. س�لطة ويل األمر يف التجريم التعزيري وضوابطها يف الفقه الس�المي، 

أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ص )5.
)٣(روضة الطالبن )0)/49(، تكملة املجموع )9)/)9)(، مغني املحتاج )٣2/4)(.
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والوالة، واألمراء، وقواد اجليش، وجباة الزكاة، ورجال الرشطة، ومجيع عامل احلكومة.

وال تكون ألوامر السلطة التنفيذية قوة التنفيذ إال إذا وافقت الرشع فإن خالفت مل تنفذ ))(. 

ُس�وُل  اُكُم الرَّ ا آتاَ ماَ ُ ﴿49﴾ )املائدة( ويقول تعاىل: ﴿  واَ لاَ اهللَّ ْنزاَ ُهْم باِماَ أاَ ْيناَ أاَِن اْحُكْم باَ قال تعاىل: ﴿واَ

اْنتاَُهوا ﴿7﴾)احلرش (.  ْنُه فاَ اُكْم عاَ اَ ا هناَ ماَ ُخُذوُه واَ فاَ

وأح�كام الرشيع�ة إنام وضعت حلف�ظ مقاصدها يف اخللق، وهي راجع�ة إىل حفظ الكليات 

الرضوري�ة اخلم�س: )الدي�ن، النفس، العقل، النس�ل، املال( كام س�بق الش�ارة إليها يف موضع 

سابق.

فالواج�ب عىل الس�لطة التنفيذية تنفي�ذ أحكام اهلل وحفظ الدين ودفع ش�بهات الزائغن )2( 

، ويدخ�ل يف حف�ظ الدي�ن إقامة العدل ومنع الظل�م، ويتحقق العدل بإعط�اء كل ذي حق حقه 

والس�لطة التنفيذي�ة هي التي تعطي كل ذي حق حقه وت�ويل ذوي الكفاءة األمناء ومراقبتهم من 

ِمُن ﴿26﴾)القصص(.  ِويُّ اأْلاَ ْرتاَ اْلقاَ ِن اْستاَْأجاَ رْياَ ماَ قبل المام، وأساس ذلك قوله تعاىل: ﴿ إِنَّ خاَ

ُموناَ ﴿27﴾  ْعلاَ ْنُتْم تاَ أاَ اناَاتُِكْم واَ وُنوا أاَماَ ُ تاَ ُسولاَ واَ الرَّ اَ واَ وُنوا اهللَّ ُ ُنوا الاَ تاَ ِذيناَ آماَ ا الَّ اَ ا أاَهيُّ وقال تعاىل: ﴿ياَ

)األنفال(. 

وتقوم الس�لطة التنفيذية أساسًا عىل تنفيذ أحكام اهلل ورسوله < وتبليغها ورعاية تطبيقها 

وفه�م مدلوالهت�ا، عن طريق س�لطة االجتهاد فيام ت�دل عليه، أو هتدف إليه م�ن غايات، أو حتد 

م�ن حدود يلزم الس�ري يف نطاقه�ا، وتنظم أمور احلي�اة يف حمورها، وتوزي�ع االختصاصات عىل 

املسميات مراعية يف ذلك استعامل األصلح فاألصلح )٣( . 

ويوضح ش�يخ الس�الم اب�ن تيمية رمحه اهلل ذل�ك بقوله: »وإذا كان األم�ر كذلك فإن اتاذ 

ش�كل الس�لطة وتوزيع االختصاصات عىل املسميات يوكل إىل نظر المام لريى ما هو األصلح 

))(ابن نجيم، زين العابدين، األشباه والنظائر، ص24)، بترصف.
)2(اجلام�ي، ع�يل بن حممد أمان )2000م(. س�لطة ويل األمر يف التجريم التعزيري وضوابطها يف الفقه الس�المي، 

أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ص 52.
)٣(اجلام�ي، ع�يل بن حممد أمان )2000م(. س�لطة ويل األمر يف التجريم التعزيري وضوابطها يف الفقه الس�المي، 

ص 52.
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للعب�اد والب�الد فيعمل بموجبه مراعيًا يف ذلك اس�تعامل األصلح لكل عمل حيس�به أداء لألمانة 
ْمُتْم باَْناَ  كاَ ا حاَ إِذاَ ا واَ ٰ أاَْهِلهاَ اناَاِت إىِلاَ ماَ وا اأْلاَ دُّ ْأُمُرُكْم أاَْن ُتؤاَ اَ ياَ التي أؤتن عليها« ))(. قال تعاىل:﴿ إِنَّ اهللَّ

ْدِل ﴿58﴾    )النساء(. ُكُموا بِاْلعاَ ْ النَّاِس أاَْن حتاَ

ويقول ابن تيمية يف موضع آخر: »إن مجيع الواليات يف السالم مقصودها أن يكون الدين 
كل�ه هلل وأن تك�ون كلمة اهلل ه�ي العليا فإن اهلل س�بحانه وتعاىل إنام خلق اخلل�ق لذلك وبه أنزل 

الكتب وبه أرسل الرسل وعليه جاهد الرسول واملؤمنون« )2(. 

ويقول ابن قيم اجلوزية: »ومجيع الواليات السالمية مقصودها األمر باملعروف والنهي عن 
املنكر« )٣(. 

وقال العز بن عبد السالم يف إيضاح األمر باملعروف والنهي عن املنكر: »إن األمر باملعروف 
س�عي يف جل�ب مصالح املأمور به والنهي عن املنكر س�عي يف درء مفاس�د املنه�ي عنه وهذا هو 

النصح لكل مسلم« )4(. 

ومن هنا فإن سلطة التنفيذ يف النظام السيايس السالمي هي السلطة املختصة بتنفيذ الرشيعة 
الس�المية وال تلك الصالحية يف خمالفتها، وهي الس�لطة التي تعمل عىل تس�يري املرافق العامة 
وانتظامها بحيث تكفل إش�باع حاجات املس�لمن. وفيام ييل سيتم تناول السلطة التنفيذية يف كل 

من عهد الرسول<، وعهد اخللفاء الراشدين.

1- السلطة التنفيذية يف عهد الرسول <.

كان الرس�ول < يبارش سلطة التنفيذ بنفسه يف عهده إضافة إىل سلطتي الترشيع والقضاء، 

ذل�ك أن الرس�ول < هو رس�ول اهلل ومطلوب منه أن يبلغ رس�الة رب�ه إىل الناس أمجعن وهذا 

يقتيض أن ينفذ رشيعة الس�الم وأن حيكم ويدير ش�ؤون الناس وفق أحكام هذه الرشيعة، وقد 

))(ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم )٣)4)ه�( السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية،ص6
)2(ابن تيمية، احلسبة يف السالم، ص4، السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، ص2)

)٣(ابن قيم، الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، ص2٣8
)4(عبدالس�الم، عز الدين عبدالعزيز: القواعد الكربى املوس�وم ب�� قواعد األحكام يف إصالح األنام/ حتقيق: نزيه 

كامل محاد، وعثامن مجعة ضمريية، دار القلم، دمشق، )42)ه�.، ج2، ص٣٣)
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توىل الرس�ول < بنفس�ه س�لطة التنفيذ بش�كل كامل بموجب وثيقة املدينة، حيث تنص املادة 

)٣6( منها عىل أنه: »ال خيرج منهم أحد إال بإذن حممد« ))(. 

وعىل الرغم من أن الرسول < كان يملك سلطة التنفيذ املطلقة يف عهده وهو الذي يمثلها، 

إال أن هناك الكثري من أعامل التنفيذ يف هذه الفرتة التي أوكلها الرسول < إىل غريه، ومثال هذه 

األع�امل كام ج�اءت يف كتب الفقه�اء األعامل احلربية وأعامل الس�قاية وأعامل الس�دانة، وأعامل 

تعليم القرآن وإمامة الصالة وغريها كثري من األعامل )2(. 

2- السلطة التنفيذية يف عهد اخلالفة اإلسالمية:

اخلليفة يف النظام السيايس السالمي هو رئيس الدولة وهو رئيس كل السلطات يف الدولة، 

ويسمى أيضًا بالمام أو أمري املؤمنن وقد كان أول من أطلق عليه لقب أمري املؤمنن هو اخلليفة 

عم�ر ب�ن اخلط�اب ريض اهلل عن�ه )٣(. وقد اعتم�دت الس�لطة التنفيذية يف هذا العه�د عىل نظرية 

اخلالفة وسلطان اخلليفة، ويستمد اخلليفة صالحياته التنفيذية مما عهد إليه من بيعة من املسلمن 

عىل حراس�ة الدين وإدارة ش�ؤوهنم )4(. لذلك بموجب هذه البيعة يملك اخلليفة كامل الس�لطة 

التنفيذي�ة ال يش�اركه أو ينازعه فيه�ا أحد وله احلق كام يرى تنفيذ طريق�ة احلكم التي يرتئيها وما 

عىل األمة إال الطاعة التامة، ولكن برشط عدم خمالفة ما عاهد األمة عليه عند بيعته، بمعنى عدم 

خمالفته ألحكام القرآن الكريم والسنة النبوية )5(. 

قال أبو بكر ريض اهلل عنه يف خطبته حن توىل اخلالفة: )... أطيعوين ما أطعت اهلل ورسوله، 

فإن عصيت اهلل ورسوله فال طاعة يل عليكم...( )6(. 

))( محيد اهلل، حممد، )969)م(. جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، د. ن، بريوت، ص ٣9-47.
)2( خالف، عبد الوهاب، السلطات الثالث يف السالم، ص 28-27.

)٣(ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد ))99)م(، سرية عمر بن اخلطاب، مطبعة األنوار املحمدية، 
القاهرة، ص 58.

)4( املاوردي، األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص6٣.
)5( املاوردي، أبو احلسن )2006م(: منهاج اليقن يف رشح أدب الدنيا والدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ص٣0).
ابن كثري، احلافظ عامد الدين اسامعيل: البداية والنهاية، حتقيق عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي، بالتعاون مع مركز   )6(
البحوث والدراسات العربية والسالمية، دار هجر للطباعة والنرش. )248/5(. قال ابن كثري: إسناده صحيح
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ونظرًا التس�اع رقعة الدولة الس�المية فقد كان اخلليفة ينيب عنه من املس�لمن من يثق هبم 

وبقدراهت�م وذل�ك ألداء الوظائف التنفيذية التي يراها، وله الرشاف عليهم ومراقبتهم وعزهلم 

متى شاء ))(. 

وهب�ذا يتض�ح أن الفقه�اء ال يعت�ربون الس�لطة التنفيذي�ة يف الرشيعة الس�المية بمفهومها 

الصحيح إال سلطة تقيم العدل وتنع الظلم.

4 . 1 . 2 واجبات ويل األمر

وبخصوص واجبات ويل األمر يف السالم ذكر كثري من العلامء واجبات اخلليفة وحددوها 

بأمور، وقد قال املاوردي: والذي يلزمه من األمور العامة عرشة أشياء:)2(. 

أواًل: حف�ظ الدين عىل أصوله املس�تقرة وما أمجع عليه س�لف األمة، فإن نج�م مبتدع أو زاغ ذو 

شبهة عنه أوضح له احلجة وبن له الصواب، وأخذه بام يلزمه من احلقوق واحلدود ليكون 

الدين حمروسًا من خلل، واألمة ممنوعة من الزلل.

وال ش�ك أن هذا من أهم الواجبات، فإذا رأى ويل األمر ما خيالف الدين، أو من يتعدى   

حدود الرشيعة فعندئذ جيب عليه أن ينصحه باملعروف، وأن يعيده إىل الطريق الصحيح، 

فإذا أبى وعاد فيجب أن يعاقبه بالعقوبة الرشعية املنصوص عليها مراعيًا يف ذلك نصوص 

الرشيعة وقواعدها العامة.

ثانيًا: تنفيذ األحكام بن املتش�اجرين وقطع اخلصام بن املتنازعن حتى تعم النصفة، فال يتعدى 

ظامل وال يضعف مظلوم.

وهذه الفقرة تثل الس�لطة القضائية التي يعت�رب ويل األمر الرئيس األعىل هلا، وله أن يعن   

قض�اة يمثلون�ه يف القضاء بن الناس، ألن الس�لطة القضائية هي اجله�ة التي تثل الفصل 

يف املنازع�ات التي تق�ع بن األفراد واجله�ات احلكومية واالعتباري�ة. والقايض يف الفقه 

))(خالف، عبد الوهاب، السلطات الثالث يف السالم، ص 6٣.
)2(املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب )0)4)ه�( : األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص5)-6)
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الس�المي ال خيض�ع يف قضائه إال حلكم الرشيعة الس�المية، خالف ما ه�و عليه احلال 

يف الدس�اتري املع�ارصة التي تضع لغ�ري اهلل، والقايض يف قضائه خيضع لس�لطان القانون 

الوضعي الذي هو من وضع البرش.

ثالث�ًا: محاي�ة البيضة والذب ع�ن احلريم ))(، ليت�رصف الناس يف املعايش، وينترشوا يف األس�فار 

آمنن من تعزير بنفس أو مال.

فحامية الوطن لتحقيق االس�تقرار واألمن من أهم الواجبات التي عىل ويل األمر أن يقوم   

هبا، وذلك عن طريق فرض س�يطرة الدولة عىل اخلارجن عليها واملنتهكن حلرمات اهلل، 

وذلك بتجريم ومعاقبة املتمردين عىل أوامرها، وكل ما هيدد األمن العام واالستقرار)2(.

رابع�ًا: إقام�ة احلدود لتص�ان حمارم اهلل تع�اىل عن االنتهاك وحتف�ظ حقوق عباده م�ن إتالف أو 

استهالك.

ومن أهم واجبات س�لطة ويل األمر إقام�ة احلدود وهي العقوبات املفروضة عىل اجلرائم   

العامة واخلاصة، بحق املخالفن ألوامر الرشيعة أو املنتهكن للحقوق.

خامس�ًا: حتص�ن الثغور بالعدة املانعة والق�وة الدافعة حتى ال يظفر األع�داء بغرة ينتهكون فيها 
حمرمًا أو يسفكون فيها ملسلم أو معاهد دمًا(.

وهنا يكون واجب الس�لطة التنفيذية محاية البالد من خطر االعتداء اخلارجي، وال يكون   
ذل�ك إال ع�ن طريق إعداد جيش قوي قادر عىل جماهبة اجلي�وش املعادية، مراعية يف ذلك 
التطورات التقنية يف هذا املجال والتدريبات احلديثة، وهذا من فعل األسباب التي يرجى 
من ورائها إعالء كلمة اهلل، واهلل هو املسبب يف ذلك، وهذه من مجلة الواجبات األساسية 
ْيِل ُتْرِهُبوناَ بِِه  ِمْن ِرباَاِط اخْلاَ ٍة واَ ْعُتْم ِمْن ُقوَّ طاَ ا اْس�تاَ ْم ماَ ُ وا هلاَ أاَِعدُّ لويل األمر )٣(. قال تعاىل:﴿ واَ

ُمُهْم ﴿60﴾ )األنفال(. ْعلاَ ُ ياَ ُم اهللَّ ُ ُموهناَ ْعلاَ ِريناَ ِمْن ُدوهِنِْم الاَ تاَ آخاَ ُكْم واَ ُدوَّ عاَ ِ واَ ُدوَّ اهللَّ عاَ

ريِمِه ْن حاَ بَّ عاَ ى . » ذاَ حاماَ ْنُه واَ عاَ عاَ فاَ ْنُه » : داَ بَّ عاَ ))(ذاَ
)2(اجلام�ي، ع�يل بن حممد أمان )2000م(. س�لطة ويل األمر يف التجريم التعزيري وضوابطها يف الفقه الس�المي، 

أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ص 58.
)٣(املرجع السابق، ص 59.
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سادسًا: جهاد من عادى السالم بعد الدعوة حتى ُيسلم أو يدخل يف الذمة، ليقام بحق اهلل تعاىل 

من إظهاره عىل الدين كله(.

اجلهاد يف سبيل اهلل من أهم مبادئ السالم العظمى، ألنه سبيل العزة والكرامة والسيادة،   

وما ترك قوم اجلهاد إال ذلو وغزوا يف عقر دارهم وخذهلم اهلل، وسلط عليهم رشار الناس 

وأراذهلم.

بِيِل  اتُِلوناَ يِف ساَ ةاَ  ُيقاَ نَّ ُم اجْلاَ ُ ْم بِأاَنَّ هلاَ ُ اهلاَ أاَْمواَ �ُهْم واَ ْنُفساَ ٰى ِمناَ امْلُْؤِمنِناَ أاَ اَ اَ اْش�رتاَ قال تعاىل:﴿إِنَّ اهللَّ  

ْهِدِه ِمناَ  ٰ بِعاَ ْن أاَْوىفاَ ماَ اْلُقْرآِن  واَ اْلِْنِجيِل واَ اِة واَ ْوراَ ا يِف التَّ قًّ ْيِه حاَ لاَ ْعًدا عاَ ُيْقتاَُل�وناَ  واَ ْقُتُل�وناَ واَ ياَ ِ فاَ اهللَّ

ِظيُم ﴿)))﴾)التوبة(.  ْوُز اْلعاَ لِكاَ ُهواَ اْلفاَ ذاَٰ ْعُتْم بِِه  واَ ْيِعُكُم الَِّذي باَاياَ وا بِباَ ْبرِشُ اْستاَ ِ  فاَ اهللَّ

وجه�اد األع�داء هن�ا بقتال م�ن عادى الس�الم بع�د الدعوة حتى يس�لم، ف�إذا دعاهم   

ويل األم�ر إىل الس�الم فعندئ�ذ إم�ا أن يدخلوا يف الس�الم ويك�ون هلم م�ن احلقوق ما 

للمس�لمن، وعليهم من الواجبات ما عىل املس�لمن، وإما أن يدخل�وا يف الذمة ويدفعوا 

اجلزية للمسلمن لقاء الدفاع عنهم ومحاية حياهتم وأعراضهم وأمواهلم. )وهذا مرشوط 

بوجود القوة للمسلمن ووجود عدوان عىل دعاة السالم أو بالده ))(، واألمر هنا مرتوك 

للمعاهدات واالتفاقيات حسب املصالح العليا للدولة. 

سابعًا: جباية الفئ والصدقات عىل ما أوجبه الرشع نصًا واجتهادًا من غري خوف وال عسف(.

وق�د حارب أبو بكر الصديق ريض اهلل عن�ه املرتدين ألهنم امتنعوا عن دفع الزكاة، وقال   

ملخالفيه إنه سيقاتل كل من ُيفّرق بن الصالة والزكاة.

املقصود بالغنائم: األموال التي تصل إىل املس�لمن من املرشكن أو كانوا س�بب وصوهلا،   

وأم�ا الصدقات فه�ي األموال الواجبة عىل املس�لمن نص�ًا كالزكاة واجته�ادًا كاألموال 

املفروض�ة عىل األغنياء إذا خال بيت املال، واحتاج�ت الدولة لتجهيز اجليش ونحوه من 

املصالح العامة )2(. 
))(الزحييل، وهبة، الفقه السالمي وأدلته، مرجع سابق، ص 699

)2(املرجع السابق، ص700-699
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فيج�ب ع�ىل ويل األمر مراعاة هذا الركن الثالث من أركان الس�الم من غري تس�اهل أو   

تعسف يف جباية هذه األموال وإعطائها ملستحقيها.

ثامن�ًا: تقدير العطايا وما ُيس�تحق يف بيت املال من غ�ري رسف وال تقتري ودفعه يف وقت ال تقديم 

فيه وال تأخري(.

تاسعًا: استكفاء األمناء وتقليد النصحاء فيام يفوضه إليهم من األعامل ويكله إليهم من األموال، 

لتكون األعامل بالكفاءة مضبوطة واألموال باألمناء حمفوظة(.

يق�ول اب�ن تيمية يف تولية األع�وان: )وليس عليه أن يس�تعمل إال األصلح املوجود، وقد   

ال يك�ون يف موج�وده من هو صالح لتلك الوالية فيخت�ار األمثل فاألمثل يف كل منصب 

بحسبه، وإذا فعل ذلك بعد االجتهاد التام وأخذه للوالية بحقها، فقد أدى األمانة، وقام 

بالواجب يف هذا، وصار يف هذا املوضع من أئمة العدل واملقسطن( ))(. 

فيج�ب عىل ويل األمر مراعاة هذه األمانة بقدر اس�تطاعته وبعد اجتهاده ليصبح من أئمة   

اناَاتُِكْم  وُنوا أاَماَ ُ تاَ ُسولاَ واَ الرَّ اَ واَ وُنوا اهللَّ ُ ُنوا الاَ تاَ ِذيناَ آماَ ا الَّ اَ ا أاَهيُّ العدل املقس�طن قال تعاىل:﴿ياَ

ُموناَ ﴿27﴾ )األنفال(.  ْعلاَ ْنُتْم تاَ أاَ واَ

وروى مس�لم أن النب�ي < ق�ال أليب ذر ريض اهلل عنه يف المارة: )ي�ا أبا ذرٍّ إنك ضعيٌف.   

ى الذي عليِه فيها()2(. ها وأدَّ وإهنا أمانٌة. وإهنا يوماَ القيامِة، خزٌي وندامٌة. إال من أخذها بحقِّ

ُث  وروى البخ�اري يف صحيح�ه ع�ن أيب هريرة ريض اهلل عن�ه قال بينام النب�يُّ < يف جملٍس حُيدِّ

ُث، فقال بعُض  ، ج�اءه أع�رايبٌّ فقال: متى الس�اعُة ؟. فمىض رس�وُل اهللِ < حُي�دِّ الق�وماَ

ْع. حتى إذ قىض حديثاَه قال:  ِره ما قال. وقال بعُضهم: بل مل ياَس�ماَ القوِم: س�ِمع ما قال فكاَ

�ِت األمانُة  - أراه- الس�ائُل عن الس�اعِة. قال: ها أنا يا رس�ولاَ اهللِ، ق�ال : فإذا ُضيِّعاَ أي�ناَ

د األمُر إىل غرِي أهِله فانتِظِر الساعةاَ )٣(. . قال: كيف إضاعُتها ؟ قال: إذا ُوسِّ فانتِظِر الساعةاَ

))(ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم )٣)4)ه�( السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، ص4)
)2(صحيح، رواه مسلم، 825)، باب كراهة المارة بغري رضورة، )٣-457)(.

)٣(رواه البخاري، 6496، باب رفع األمانة، )04-8)(.
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عارشًا: أن يبارش بنفسه مشارفة األمور وتفقد األحوال لينهض بسياسة األمة وحراسة امللة، وال 
ُيعّول عىل التفويض تشاغاًل بلذة أو عبادة( ))(. 

ومن س�لطة ويل األمر هنا أن يس�تعن بال�والة واألعوان وال�وزراء بحيث خيصص لكل   
منهم مس�ئولية معينة، ألن ويل األمر ال يستطيع بشكل من األشكال أن يقوم بجميع هذه 
الواجبات العرشة بمفرده، وله أن يس�تعن بوزراء لكل عمل من األعامل مراعيًا يف ذلك 

تولية ذوي الكفاءة األمناء، ومراقبتهم والرشاف عليهم.

ِمُن ﴿26﴾ )القصص(  ِويُّ اأْلاَ ْرتاَ اْلقاَ ِن اْستاَْأجاَ رْياَ ماَ قال تعاىل:﴿إِنَّ خاَ  

وويل األم�ر إنام يقيم العدل والنصاف ويمنع الظلم والجحاف بواس�طة نوابه ووزرائه   
ومجي�ع رج�االت حكومته من املوظفن، وإقامة الع�دل والنصاف ال تكون إال بالكفء 
األمن فتكون االس�تعانة به بعد اهلل واجب�ة، ألن العدل ال يتحقق إال به ومن املعروف يف 

الفقه السالمي وأصوله أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب )2(.

وواجبات ويل األمر ليس�ت حمصورة فيام ذكره املاوردي، بل تتس�ع ألكثر مما ذكر حس�ب   

ظرفا الزمان واملكان واملصالح املجلوبة واملفاسد املدفوعة.

4 . 1 . 3 تفويض ويل األمر يف التجريم والعقاب

ال خالف بن املسلمن يف أن مصدر مجيع األحكام الترشيعية من أوامر ونواه هو اهلل جلت 

قدرته، ال يش�اركه أحد من الناس فيام وضع من مبادئ وأصول وترشيعات مفّصلة حمددة، وأن 

طريق التعرف عليها ما أنزل اهلل يف قرآنه وأوحى به إىل نبيه حممد <  )٣(.  

ماَ فهواَ حراٌم، وما س�كتاَ  ُ يف كتابِه فه�واَ حالٌل، وما حرَّ وق�د قال الرس�ول < »م�ا أحلَّ اهللَّ

ا« )4(،  بُّكاَ ناَِس�يًّ اناَ راَ ا كاَ ماَ �ى ش�يًئا وتال: واَ اَ مل يكن لينساَ ُه، فإنَّ اهللَّ ِ عافيتاَ عنُه فهواَ عفٌو، فاقبلوا مناَ اهللَّ
))(املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب )0)4)ه�( : األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص6)

)2(البيايت، منري، الدولة القانونية والنظام السيايس السالمي، ص٣27
)٣( اجلامي، عيل بن حممد أمان )2000م(. س�لطة ويل األمر يف التجريم التعزيري وضوابطها يف الفقه الس�المي، 

أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ص ٣)).
)4( سبق ترجيه.



122

وق�د ي�رى ويل األمر عىل ضوء التجارب س�واء كانت داخلية أو أجنبية، وع�ىل ضوء التغيريات 

االجتامعي�ة واالقتصادي�ة والثقافية والسياس�ية � إخراج أفعال من حي�ز التجريم والعقاب � فيام 

ع�دا احل�دود إذ ال جي�وز لويل األمر بالنس�بة لألخرية إس�قاطها أو العفو عنه�ا أو إبداهلا بأخرى 

أخ�ف منه�ا فام أبلغ من حد فقد وجب، وله كذل�ك يف نطاق موجبات التعزير أن يبقي عىل هذه 

املوجبات جمرمة إال أنه يضع بدائل اجتامعية حتل حمل العقوبة كالصلح والتوبة الجيابية والعدول 

االختي�اري يف ال�رشوع وعفو املجني عليه ووق�ف الجراءات املرشوط بتعوي�ض املجني عليه 

فالسياس�ة اجلنائي�ة متطورة تبعًا لتطور القي�م واملصالح، ولويل األمر أن جيرم اجلريمة املس�تحقة 

خلطورة اجلاين وقصده اجلنائي وفعله وقد ال جيرمها لعدم حتقق املفسدة التي يريد الشارع تالفيها 

ولذلك يقول الفقهاء املس�لمون بصدد التجرؤ عىل املعصية إن ش�اء ويل األمر عزر، وإن ش�اء ال 

يعزر تبعًا للسياسة اجلنائية ))(.

ول�ويل األم�ر أن يعفو عن العقوبة يف موجبات التعزير الت�ي يغلب فيها حق املجتمع وذلك 

بإس�قاطها، كلي�ًا أو جزئي�ًا أو إبداهلا بأخف منه�ا أو بوقف تنفيذها مؤقت�ا ألن من يملك األكثر 

يملك األقل. 

وقد أشار عبدالفتاح خرض إىل أنه إذا كان ويل األمر قد ُفوض رشعًا يف حتديد أنامط السلوك 
املنحرف- خارج نطاق احلدود والقصاص – ليجرمه ويعاقب عنه تعزيرًا بحسب مدى جسامته 

وخطورته، فإنه يكون باخليار بن سبل ثالثة، ليختار منها ما يراه مالئاًم، وهي)2(: 

) �  أن يفوض القضاء يف ذلك، ليزن األمور بميزان الرشع، ويقول أن أنامطًا معينة من السلوك، 
تثل معايص تستوجب التعزير أم ال، ويتصدى للمعايص – إن وجدت – بالعقاب التعزيري 

املالئم، يف نطاق سياسة التجريم والعقاب التعزيري.

2�  أن حيدد ويل األمر صور اجلرائم التعزيرية ترشيعيًا )بنصوص تنظيمية( وعقوباهتا، وال يكون 

ألح�د أن يع�دل فيه�ا باحلذف أو الضاف�ة أو التبديل إال ع�ن الطريق الترشيع�ي، بام يالئم 
))(عوض، حممد حميي الدين )٣)4)ه�( القيم املوجهة للسياسة اجلنائية ومشكالهتا املعارصة، ص٣8.

)2( خرض، عبدالفتاح )))4)ه� ( سياسية التجريم التعزيري باململكة العربية السعودية، املجلة العربية للدراسات 
األمنية، دار النرش باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، ص64.



123

طبيع�ة العرص، وأنامط الس�لوك وظروف املجتم�ع، وفق هذا األس�لوب، ال يكون للقضاء 

أو جه�ات احلك�م املختصة بتطبيق األنظمة – إال تطبيق ما يرد بالترشيع، وتتحدد س�لطتهم 

التعزيرية بإطاره، ودون أن يكون هلم سلطة جتريم وعقاب أي سلوك آخر.

٣�  أن حيدد ويل األمر صور التجريم التعزيرية ترشيعيًا وعقوباهتا، ويرتك للقضاة س�لطة إضافة 

غريها إليها، دون حاجة إىل إصدار نصوص ترشيعية أخرى.

ولكل اجتاه من تلك االجتاهات املتباينة ما له وما عليه، ويمكن توضيح ذلك كام ييل: ))(. 

فاالجت�اه األول إن كان يتف�ق م�ع بداية العرص الس�المي، حيث جتتمع الس�لطات )الترشيعية، 
والقضائية، والتنفيذية( يف يد ويل األمر، فإنه مل يعد مالئاًم يف املراحل الالحقة التي اتسعت 
فيه�ا رقع�ة الدولة الس�المية تدرجييًا، ب�ام اقتىض إرس�ال الوالة والقض�اة إىل األمصار، 

ومنحهم الصالحيات الالزمة لتسري أعامهلم ونرش الدعوة السالمية.

أم�ا االجت�اه الثاين فيفصل ب�ن مهمة الترشي�ع ومهمة القض�اء، ليتفرغ القايض لعمل�ه القضائي 
يف إط�ار ترشيع�ي حمدد، يتعن علي�ه التقيد به، وهو اجتاه صائب، لض�امن وحدة الترشيع 
ووح�دة العم�ل القضائي يف الدولة الواح�دة. ولن يكون يف إتباع ه�ذا االجتاه أية إصابة 
للنظ�ام اجلنائ�ي باجلم�ود، وإنام تظل للس�لطة الترشيعي�ة )التنظيمية( صالحي�ة التعديل 
الترشيعي باحلذف أو الضافة أو التبديل يف النصوص بام يالئم تطور العرص، ومن مزايا 
م وعقابه، بام حيقق مب�دأ رشعية اجلرائم  ه�ذا االجتاه، إنذار األفراد س�لفًا بالس�لوك املجرَّ
والعقوب�ات )ال جريم�ة وال عقوبة إال بنص(... وذل�ك فضاًل عن ضامن وحدة الترشيع 

ووحدة التطبيق القضائي.

أم�ا االجت�اه الثالث فيعتمد ع�ىل فكرة الت�درج الترشيعي، ويالئ�م ذلك االجتاه اململك�ة العربية 

السعودية حلداثة عهدها بالنظام القانوين والفكر القانوين.

وهنال�ك العدي�د م�ن اآلراء الفقهية التي تؤك�د التفويض يف التجري�م والعقاب لويل األمر 

رأس السلطة التنفيذية، ومن أمهها ما ييل:

))( املرجع السابق، ص 46- 56.
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احلنفي�ة: ي�رى فقهاء احلنفية أن التعزير عقوبة مفوضة ل�ويل األمر بعكس احلدود والقصاص 
والدية فهي حدود قدرها املوىل عز وجل رصحية يف ترشيعه ))(، ومن هنا كان عندهم أن ويل األمر 
له أن خيتار العقوبة املناسبة التي تتحقق هبا مصلحة اجلامعة، سواء أكانت الرضب أم احلبس تدرجًا 
إىل الزج�ر أو التوبيخ )2(، وهذا التفويض يتعلق بن�وع العقوبة املحكوم هبا، فإذا كانت اجللد مثاًل، 
فهو مقيد بحد أعىل وحد أدنى ال يصح جتاوزه وهو ما يرتاوح بن تس�عة وثالثن س�وطًا إىل جلدة 
وحده كحد أدنى، وعىل القايض فيام بن هذين احلدين أن خيتار ما يتناسب يف تقديره مع املخالفة، 
مراعيًا حتقيق اهلدف من وراء هذه العقوبة، ويرى احلنفية أيضًا أن لويل األمر إن رأى أن احلد األدنى 
للعقوبة غري كاف أن يضيف إليه عقوبة مصاحبة كاحلبس مع اجللد مثاًل أو النفي مع اجللد، ولكن 

ليس لويل األمر أن يتجاوز بحال احلد األعىل للجلد كام حدده فقهاء احلنفية)٣(. 

ويرى الش�افعية أن العقوب�ة التفويضية غري مقدرة رشعًا، وه�ي مفوضة لرأي المام الذي 
خيتار العقوبة املالئمة، وهو مقيد بحدين أعىل وأدنى ليس له أن يتجاوزمها )عرشين جلده للعبد 
وأربع�ن للح�ر(، وال يزيد يف أكثر التعزير عن عرش جلدات أخذًا بحديث » ال جيلد فوق عرشة 
أس�واط إال يف ح�د من ح�دود اهلل«، وال بأس أن نورد هنا قول املاوردي يف األحكام الس�لطانية 
»التعزي�ر خيال�ف احل�دود حي�ث إن تأدي�ب ذي اهليبة م�ن أهل الصيان�ة أخف م�ن تأديب أهل 
البذاء والس�فاهة، لقول الرس�ول <: أقيل�وا ذوى اهليئات عثراهتم«... فيك�ون تعزير من جل 
ق�دره بالعراض عنه، وتعزير من دونه بالتعنيف ل�ه... وتعزير من دونه بزواجر الكالم، وغاية 
االس�تخفاف الذي ال قذف فيه وال س�ب... ثم يعدل عن دون ذلك إىل احلبس... ثم يعدل عن 
دون ذلك إىل النفي إذا تعدت ذنوبه إىل اجتذاب غريه إليها، واسترضاره هبا، وقد اختلف يف غاية 
نفي�ه وإبعاده، فالظاهر من مذهب الش�افعية تقدير النفي ب�ام دون احلول ولو بيوم واحد، وذلك 

لكي ال يصري مساويًا لتعزير احلول يف الزنا.

املالكية: يرون فيام يتصل بالنفي أنه جيوز أن يزاد فيه عن احلول بام يرى من أسباب الزواجر، 

أما بالنسبة للرضب فينزلون فيه عىل حسب اهلفوة، وبحسب املرتبة يف االمتهان أو الصيانة.

))(عامر، عبدالعزيز، التعزير يف الرشيعة السالمية ، ص٣97.
)2(ابن عابدين، حممد أمن: رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، ج٣، ص8٣).

 )٣(ابن اهلامم، كامل الدين حممد بن عبد الواحد: فتح القدير رشح اهلداية،ج5، ص6)).
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وظاهر مذهب الش�افعية أن أكثر الرضب ال يتجاوز تس�عة وثالثن س�وطًا لينقص عن أقل 

احل�دود يف اخلم�ر فال يبل�غ للحر أربعن س�وطًا وللعبد عرشين، بين�ام يقول أبو حنيف�ة إن أكثر 

التعزير تس�عة وثالثون س�وطًا يف احلر والعبد، ويقول مالك بال حد ألكثره بل جيوز أن جياوز به 

أكث�ر احلدود ))(، هذا وعند احلنابلة أن التعزي�ر كعقوبة تفويضية عقوبة غري مقدرة وهي مرتوكة 

لرأي المام، بحيث تكون العقوبة متناسبة من حيث املقدار والنوع مع اجلريمة املرتكبة، وبالنظر 

أيضًا إىل حال مرتكب اجلريمة، بحيث يتحقق يف هناية األمر ما هو مطلوب من الزجر والتأديب 

ومها اهلدف املطلوب من العقوبة التفويضية )2(. 

وعند احلنابلة فليس هناك حد أدنى لعقوبة التعزير، واألمر مرتوك ملا حيقق اهلدف املنش�ود، 

والغرض املطلوب من وراء العقوبة التعزيرية.

وبالنس�بة ألكث�ر التعزير يمك�ن القول أنه من املناس�ب، واملفيد أن يتم إيض�اح ما ورد عند 

عب�د العزي�ز عامر يف كتاب�ه )التعزير يف الرشيعة الس�المية(.. يقول »إن التعزير يكون بحس�ب 

املصلح�ة، وعىل قدر اجلريمة، فيجتهد فيه ويل األمر، واستحس�نا ذلك ع�ىل أال يبلغ التعزير فيام 

في�ه حد مق�در ذلك املقدر، فالتعزير عىل رسقة ما دون النص�اب ال يبلغ به القطع، والتعزير عىل 

املضمض�ة باخلمر ال يبلغ به حد الرشب، والتعزي�ر عىل القذف بغري الزنا ال يبلغ به حد القذف، 

وق�د ق�ال ابن تيمية: إن هذا أع�دل األقوال، وقد دلت عليه الس�نة، فقد أم�ر النبي < برضب 

الذي أحلت له امرأته جاريتها مائة، ودرأ عنه احلد الذي هو الرجم بالشبهة، وأمر أبو بكر وعمر 

ريض اهلل عنه�ام برضب رج�ل وامرأة وجدا يف حلاف واحد مائة هذا فضاًل عن حكم عمر ريض 

اهلل عنه فيمن قلد خاتم بيت املال، فقد رضبه ثالثامئة عىل مرات، وعىل ذلك فإن احلنابلة عندهم 

م�ن يقول بأن التعزير ال يزيد عىل عرش جل�دات، وهناك من يقول بأنه ال يزيد عىل أقل احلدود، 

وهن�اك م�ن يقول بأنه ال يبلغ يف جريمة مقدار احلد فيها، وهناك أخريًا من يقول بأنه ال يزيد عىل 

أق�ل احل�دود وهناك من يقول بأنه ال يبلغ يف جريمة مقدار احلد فيها، وهناك أخريًا من يقول بأن 

ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم )٣)4)ه�( السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية، ص5٣.  )((
املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب )0)4)ه�(، ص225-224.  )2(
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التعزير ال يتقيد بيشء، وأن الفاصل يف تقديره هو حتقق املصلحة، والتناس�ب بينه وبن اجلريمة، 

والراجح عندهم التحديد سواء بعرش أم بأقل))(. 

وتأسيس�ًا عىل ما تقدم يمكن القول أن بعض العقوبات التفويضية تكون الس�لطة فيها لويل 

األمر دون القايض، فعىل س�بيل املثال يالحظ أن لويل األمر حق احلبس ملن يرى أنه حمل لالهتام 

لكشف ما لديه من أرسار، أو للتأكد من عدم صحة ما نسب إليه، كام جيوز له أيضًا رضب املتهم 

رضب تعزي�ر، وال جيوز أيضًا لويل األمر مع من تكرر منه ارتكاب اجلرائم ومل حتقق معه العقوبة 

نتيجتها أن يديم س�جنه حتى املوت)2( هذا وجيوز لويل األمر إحالف املتهم لالس�ترباء ولكشف 

حقيقة ما نس�ب إليه، وهذا كله قبل ثبوت اجلريمة حيث أن الوالة خمتصون بالسياس�ة، والقضاة 

خمتصون باألحكام)٣(. 

مم�ا تق�دم يتض�ح أن الس�لطة الترشيعي�ة هي صاحب�ة الوالي�ة العام�ة وأن جرائ�م احلدود 

والقصاص عقوبتها حمددة بالقرآن والس�نة، كام يفهم أن الس�لطة التنفيذية مل تنش�ئ جرائم، وإنام 

دورها تنظيم بعض األفعال املوجبة للتعزير، وحتديد العقوبة املالئمة هلا وفق اعتبارات املصلحة 

العامة، ويف ضوء أحكام الرشيعة الس�المية ومبادئها العامة. ولظهار نطاق، وصالحية سلطة 

ويل األم�ر يف التجري�م التعزي�ري يمكن القول إن الرشيعة الس�المية أج�ازت التعزير للحاكم 

املسلم بحسب القواعد الرشعية، ويدخل يف هذا املعنى األب عىل أوالده، وللزوج عىل زوجته، 

وللمعلم مع تالمذته ونحوه، من أجل التأديب. وبالنس�بة للجرائم التعزيرية، فوض الرشع ويل 

األم�ر يف حتدي�د وجتريم أنامط الس�لوك املنحرف – خارج نطاق احل�دود القصاص – كام فوضه 

يف حتدي�د العقوب�ات التعزيرية املالئمة لكل نمط من هذه األنامط، وعىل حس�ب درجة املس�اس 

باملصالح املعتربة التي هتدف الرشيعة الس�المية إىل محايتها وصيانتها. فمن صالحية س�لطة ويل 

األم�ر يف التجري�م التعزيري، حتدي�د صور اجلرائم تنظيمي�ًا، وال يكون ألح�د أن يضيف إليها، 

أو حي�ذف منها إال تنظي�اًم، وذلك بام يالئم تطورات العرص ومتغريات�ه واحتياجاته، ويكون دور 
))(عبد العزيز عامر: التعزير يف الرشيعة السالمية، ص284.

)2(املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب )0)4)ه�( : األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص26).
)٣(املرجع السابق، ص4٣)�244.



127

السلطة القضائية تطبيق ما يرد من التنظيم التعزيري. وهذا يوصلنا إىل أن االختصاص بالتجريم 

التعزيري أساسًا يكون سلطة ويل األمر صاحب السلطة التنفيذية العليا، يامرسه بواسطة السلطة 

التنظيمي�ة، وللس�لطة القضائي�ة في�ام مل يرد بش�أنه نظ�ام صادر عن هذه الس�لطة، أو عىل س�بيل 

التفويض التنظيمي))(.

أم�ا يف األنظم�ة الوضعية فيعترب الرك�ن الرشعي للجريمة نصًا قانونيًا حي�دد قواعد القانون 

اجلزائ�ي م�ن حيث التجريم والعق�اب، لذلك اعترب مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات أساس�يًا يف 

القانون اجلزائي، وهو البنيان اجلوهري ألي جريمة )2(.

ويعت�رب مب�دأ رشعية اجلرائ�م والعقوبات من أهم املبادئ الدس�تورية، فق�د تضمنته أغلب 

الدساتري ملا له من أمهية دولية وإقليمية)٣(.

فالقانون هو املصدر الوحيد واملبارش للتجريم، وهذه الصالحية ال تقررها إال السلطة الترشيعية، 

لذا تعترب أن هذا السلوك يشكل جريمة وهذا ال يشكلها )4(. وبالتايل ال تلك السلطة التنفيذية مبارشة 

هذا االختصاص إال من خالل تفويض يستجيب للقواعد العامة وروح النص الترشيعي املفوض. 

ك�ام أن املبدأ رشط أس�ايس لألمن واحلريات الفردية ومن الضامنات اجلوهرية للحقوق األساس�ية، 

فأنامط الس�لوك البرشي ليس هلا أن تطال العقوبة أو اجلزاء إال بنص حيدد ماديات الفعل الجرامي 

ويبن عنارصه وأركان اجلريمة. كام حيدد العقوبة املقررة عىل مرتكبها حتى يكون الفرد عىل بينة من 

خطر سلوكه وعىل علم سابق بنص التجريم والعقاب الذي يمنعه من إتيان الفعل املجرم)5(.

))(اجلام�ي، ع�يل بن حممد أمان )2000م(. س�لطة ويل األمر يف التجريم التعزيري وضوابطها يف الفقه الس�المي، 
أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ص ٣))- 5)).

)2(عيس�ى، حس�ن، وقندح، خلدون، وطوالبة، عيل ) 2002م(. رشح قانون العقوبات، القس�م العام، االش�رتاك 
اجلرمي والنظرية العامة للجزاء، عامن، دار وائل، ص، 49.

)٣(الروسان، إهياب )2)20م(. خصائص اجلريمة االقتصادية، دراسة يف املفهوم واألركان، جملة السياسة والقانون، 
العدد السابع، ص79.

)4(مخاخ�م، رض�ا ) 998)م( القان�ون اجلنائ�ي التونيس ترشيع�ًا وفقهًا وقضاء، سلس�لة املج�الت القانونية املثراة، 
منشورات املطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، ص 0).

)5(حس�ني، حمم�ود نجي�ب )988)م(. النظرية العام�ة للقصد اجلنائي، دراس�ة تأصيلية مقارن�ة للركن املعنوي يف 
اجلرائم العمدية، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة، القاهرة، ص 7٣.
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وترتبط قاعدة أن ال جريمة وال عقوبة إال بنص كأهم رشط يقيد ممارسة الدولة حق العقاب 
ارتباطًا وثيقًا بمبدأ فصل السلطات، ويرتتب عىل هذا االرتباط بدوره عدم اقتصار هذه القاعدة 

عىل ما تنص عليه بل تتعداها لتشمل كل القواعد اجلزائية، وكذلك تنفيذ العقوبات ))(.

إن أول نتيج�ة ملب�دأ الرشعية هي أن القوان�ن وحدها قادرة عىل حتديد العقوبات، بالنس�بة 
ل�كل جريمة، وإن احلق يف س�ن القوانن اجلزائية ال يمكن أن خي�ّول إال للمرّشع الذي يمثل كل 

املجتمع املرتبط بالعقد االجتامعي.

يرتتب عن هذا املبدأ بالنس�بة للمرّشع، رضورة ممارس�ة فعلية للس�لطة املخّولة له. فال حيق له 
أن ينيب عنه سلطة دستورية أخرى، كام جيب عليه أن يراعي بعض الضوابط العامة واخلاصة التي 

تغلق الباب يف وجه األجهزة األخرى وتنعها من التدخل، من بينها: ضوابط التجريم والعقاب.

إن أساس قاعدة الرشعية اجلزائية هو ضامن احلريات الفردية ضد جتاوز السلطتن القضائية 
والتنفيذي�ة الختص�اص كل منه�ام. فاملبدأ ال يس�مح للس�لطة التنفيذية بات�اذ أي إجراء يف حق 
األف�راد م�ا مل يكونوا قد ارتكب�وا أفعااًل ينص القان�ون عىل أهنا جريم�ة، وال أن تصدر نصوص 
جزائية جترم بمقتضاها أفعال مل تبادر السلطة الترشيعية بتجريمها. كام أن املبدأ يعترب رشطًا أّوليًا 
النعقاد اختصاص القايض اجلزائي، فهو الذي يقرر عىل أساس�ه إما الوقوف عنده أو التامدي يف 
البحث عن بقية األركان التي يتطلبها قيام اجلريمة فبانعدامه تنعدم اجلدوى من مواصلة البحث 

عن بقية األركان القانونية )2(.

وم�ن مقت�ىض احرتام مب�دأ الرشعية يف جم�ال التجري�م التنظيم�ي التعزيري أن تلت�زم كافة 
السلطات الترشيعية والقضائية والتنفيذية باآليت)٣(: 

) �  الت�زام الس�لطة التنظيمية )الترشيعية( بأن تكون نصوص التجري�م والعقاب التعزيري عىل 
درجة كافية من الدقة والوضوح والشمول، بحيث يشتمل النص عىل كافة العنارص القانونية 
املكونة للجريمة من الناحيتن املادية واملعنوية، وذلك جتنبًا للغموض ونفيًا للجهالة، وتيرسًا 

ملهمة القايض يف مرحلة التطبيق.
))(الروسان، إهياب )2)20م(. خصائص اجلريمة االقتصادية، دراسة يف املفهوم واألركان،  مرجع سابق، ص80.

املرجع السابق، ص 80.   )2(
)٣( خرض، عبدالفتاح )))4)ه� ( سياسية التجريم التعزيري باململكة العربية السعودية، مرجع سابق، ص75.
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2 �  عدم رجعية األحكام التي تتضمنها النصوص التعزيرية النظامية إىل املايض، إال إذا اشتملت 

عىل ميزة لصالح املتهم.

٣�  التزام السلطات القضائية والتنفيذية حيظر جعل العرف، مصدرًا للتجريم والعقاب.فالعرف 

وحده ال ينهض وس�يلة للتجريم وال مصدرًا له، بل قد يكون فقط س�ببًا من األس�باب التي 

حتمل الس�لطة التنظيمية )الترشيعية( عىل التدخل للتجريم استجابة للعرف إذا ما كان عرفًا 

صحيحًا موافقًا للرشع، وإذا كان ثمة ما يربر عملية التجريم دون إفراط أو تفريط.

4 . 2 تفويض السلطة القضائية يف التجريم والعقاب
4 . 2 . 1 مفهوم السلطة القضائية

أواًل: مفهوم السلطة القضائية بصفة عامة:

تتمث�ل مس�ؤولية الس�لطة القضائي�ة يف تطبي�ق القان�ون الصادر ع�ن الس�لطة الترشيعية يف 

ح�ال خرق�ه من قب�ل املواطنن أو من قب�ل األجهزة الرس�مية للدولة، أو يف ح�االت املنازعات 

ب�ن املواطنن أنفس�هم، أو النزاعات ب�ن أجهزة الدول�ة واملواطنن ووفق النظ�ام الديمقراطي 

ومبدأ الفصل بن الس�لطات تعمل الس�لطة القضائية عىل تطبيق القانون بش�كل متس�اٍو س�واء 

بن املواطنن أنفس�هم أم بن املواطنن وأجهزة الدولة الرسمية واألعضاء املكونن هلا. وتتلف 

طريقة تشكيل السلطة القضائية بن الدول الديمقراطية ولكن مجيع هذه النظم تكفل للمواطنن 

وج�ود ع�دة درجات من التقايض أم�ام عدد من املحاك�م املختلفة، كام تكفل هذه النظم إنش�اء 

حماك�م متخصص�ة بنزاعات وجماالت معينة، وبام يضمن يف النهاية حتقيق احلد الالزم من العدالة 

واملس�اواة، ويتم ضامن استقالل السلطة القضائية يف النظم الديمقراطية من خالل قانون خاص 

حي�دد جهة الرشاف ع�ىل عمل القضاء وكيفية تعي�ن أعضائها، كام ينظم القان�ون طريقة تعين 

القضاة ورشوط عزهلم وصالحيتهم وكل ما يتعلق بطرق عملهم ))( 

))(الطاموي، س�ليامن )979)م(. الس�لطات الثالث يف الدس�اتري العربية املعارصة ويف الفكر الس�يايس السالمي، 
دراسة مقارنة، دار الفكر العريب، ط 4، القاهرة، ص468.
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وخالص�ة القول حول مفهوم ه�ذا املبدأ كام أراده املفكرون قدياًم وحديثًا، هي إجياد تعددية 

تل�ق نوع�ًا من الرقابة والتأثري املتبادل بن الس�لطات، بحيث ال تكون هناك س�لطة واحدة غري 

حمددة الصالحيات، وغري خاضعة للمس�اءلة واملحاس�بة، وذلك هبدف منع احتكار السلطة من 

قبل شخص واحد أو جمموعة حمدودة من األشخاص؛ ألن جتميع السلطة لدى جهة واحدة من 

شأنه أن يؤدي إىل االستبداد باحلكم، وبالتايل فساد احلكم. »فالسلطة املطلقة مفسدة مطلقة«))(. 

ثانيا: مفهوم السلطة القضائية يف اإلسالم:

ننطل�ق يف بيان مفهوم الس�لطة القضائية يف الس�الم مما اصطلح علي�ه الفقهاء يف تعريفاهتم 

املختلفة يف األلفاظ املتقاربة يف املعنى للقضاء:

)�  فق�د عرف�ه احلنفية بتعريفات منها ما قاله صاحب ال�در املختار، بأنه إهناء اخلصومات وقطع 

املنازعات عىل وجه خاص)2(. 

2 �  وعرفه املالكية: بأنه الخبار عن حكم رشعي عىل سبيل اللزام)٣(. 

٣ �  وعرفه الشافعية: بأنه إظهار حكم الرشع يف الواقعة ممن جيب عليه إمضاؤه)4(. 

4 �  وعرفه احلنابلة: بأنه تبين احلكم الرشعي واللزام به وفصل اخلصومات)5(. 

عند استعراض هذه التعريفات ، يمكن القول أنه البد للقضاء من أمور:

) �  بيان احلكم وإظهاره.

2 �  احلكم الرشعي، وهو املستند إىل دليل من كتاب اهلل وسنة رسوله < أو مما استنبط منهام.

بش�ناق، باس�م صبحي ) ٣)20م(. الفصل بن السلطات يف النظام السيايس السالمي، دراسة حتليلية يف ضوء   )((
نظرية الفصل بن السلطات يف القانون الوضعي، جملة اجلامعة السالمية للدراسات السالمية، مج )2، ع )، 

ص 608- 609.
ابن عابدين، حاشية الدر املختار، )٣52/5(  )2(

ابن فرحون،  برهان الدين إبراهيم بن عيل بن أيب القاسم )406)ه�(: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج   )٣(
األحكام ))/2)(

الرشبيني، مغني املحتاج )٣72/4(  )4(
ابن النجار، منتهى الرادات )٣/459(  )5(
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 ُ لاَ اهللَّ ْنزاَ ُهْم باِماَ أاَ ْيناَ أاَِن اْحُكْم باَ ٣ �  الل�زام باحلكم الرشعي، وهذا حيتاج إىل س�لطة. قال تع�اىل:﴿واَ

ُ إِلاَْيكاَ ﴿49﴾ )املائدة (.  لاَ اهللَّ ْنزاَ ا أاَ ْن باَْعِض ماَ ْفتُِنوكاَ عاَ ْرُهْم أاَْن ياَ اْحذاَ ُهْم واَ اءاَ بِْع أاَْهواَ تَّ الاَ تاَ واَ

4 �  موضوع السلطة: وجود مدعي ومدعى عليه.

ومن أعظم ما مّن اهلل به عىل البرش أن نظم هلم حياهتم، ومل يرتكهم عىل الفوىض واالضطراب 

الذي س�يحصل هلم لو مل تنزل الرس�االت فأنزل الكتب الساموية التي حتمل القواعد والقوانن، 

وجعل أعز خلقه عليه وهم رسله هم املطبقون هلا املنفذون ألحكامها ))(. وقد دلت آيات كثرية 

عىل مرشوعية القضاء ومنها:

بِِع  تَّ الاَ تاَ �قِّ واَ اْحُكْم باَ�ْناَ النَّاِس بِاحْلاَ ْرِض فاَ �ًة يِف اأْلاَ ِليفاَ ْلناَاكاَ خاَ عاَ اُووُد إِنَّ�ا جاَ )�  قول�ه تع�اىل: ﴿ياَ�ا داَ

ِديٌد باِماَ ناَُسوا ياَْوماَ  اٌب شاَ ذاَ ْم عاَ ُ ِ هلاَ �ِبيِل اهللَّ ْن ساَ وناَ عاَ ِذيناَ ياَِضلُّ ِ  إِنَّ الَّ �ِبيِل اهللَّ ْن ساَ ُيِضلَّكاَ عاَ ٰى فاَ اهْلاَواَ

اِب ﴿26﴾ )ص (. فجعل اهلل مهمة داود عليه السالم احلكم بن الناس بالعدل وأمره  احْلِساَ

بذلك وهناه عن احلكم باهلوى)2(. 

اناَ لِياَُقوماَ النَّاُس بِاْلِقْسِط   امْلِيزاَ ُهُم اْلِكتاَاباَ واَ عاَ ْلناَا ماَ ْنزاَ أاَ ناَاِت واَ يِّ ا بِاْلباَ ناَ ا ُرُسلاَ ْلناَ ْد أاَْرساَ قاَ 2�  قوله تعاىل:﴿لاَ

﴿25﴾ )احلديد(. فأخرب س�بحانه أنه أرسل رسله عليهم الصالة والسالم بالرشائع والنظم 

الت�ي تنظ�م للناس حياهتم وجعل رس�له املرشف�ن واحلاكمن هبذه الرشائ�ع والقاضن هبا، 

ِديداَ ِفيِه  ْلناَ�ا احْلاَ ْنزاَ أاَ وجع�ل معهم الق�وة التي حتمي احلق وتنفذه حيث ق�ال تعاىل فيام بعد:﴿واَ

اِفُع لِلنَّاِس ﴿25﴾)احلديد(  أي وجعلنا احلديد رادعًا ملن أبى احلق وعائده  ناَ ماَ �ِديٌد واَ باَْأٌس شاَ

بعد قيام احلجة عليه )٣(. وهذا حيتاج إىل سلطة.

ُهُم اْلِكتاَاباَ  عاَ لاَ ماَ ْنزاَ أاَ ُمْنِذِريناَ واَ يناَ واَ ِ بِيِّناَ ُمباَرشِّ ُ النَّ ثاَ اهللَّ باَعاَ ًة فاَ اِحداَ ًة واَ اناَ النَّاُس ُأمَّ ٣�  قوله تعاىل:﴿كاَ

ُفوا ِفيِه ﴿٣)2﴾ )البقرة (.  لاَ قِّ لِياَْحُكماَ باَْناَ النَّاِس ِفياماَ اْختاَ بِاحْلاَ

وقبل بدء الدعوة الس�المية وازدهارها وتشكيل أول نظام حكم إسالمي يف عهد الرسول 

))(قطب، سيد: يف ظالل القرآن، دار الرشوق، بريوت، ط٣2، 972)م )49/2)(
)2(الشوكاين، فتح القدير )429/4(

)٣(ابن كثري، عامد الدين أبو الفداء إسامعيل )0)4ه�(، تفسري القرآن العظيم، دار احلديث، القاهرة )، )5/4)٣(
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<، كان الن�اس حيل�ون خالفاهت�م بطريقة التحكيم الت�ي عرفوها يف اجلاهلي�ة، وكان هلم احلق 
بقب�ول احلك�م أو رفضه، فلم يك�ن احلكم ملزمًا للخصوم، كام كان يش�رتط قب�ول املتخاصمن 
ا ُدُعوا  ْولاَ امْلُْؤِمنِ�ناَ إِذاَ اناَ قاَ للمحك�م ))(. ث�م مع نزول اآلي�ة الكريمة عىل رس�ول اهلل < ﴿إِنَّاماَ كاَ
ئِكاَ ُهُم امْلُْفِلُحوناَ ﴿)5﴾ )النور(.  ُأولاَٰ ا  واَ ْعناَ أاَطاَ �ِمْعناَا واَ ُهْم أاَْن ياَُقوُلوا ساَ ْيناَ ُس�ولِِه لِياَْحُكماَ باَ راَ ِ واَ إىِلاَ اهللَّ
وبعد هذه اآلية أوجب الرس�ول أن يكون هو املرجع الذي يفصل يف اخلالفات التي تنش�ب بن 
األه�ايل بوصفه الزعيم واحلاكم، وقد أم�ر بذلك يف صحيفة املدينة حيث تنص املادة )2٣( منها 

عىل أنه: »وأنكم مهام اختلفتم فيه من يشء، فإن مرده إىل اهلل وإىل حممد«)2(. 

وفيام ييل سيتم تناول السلطة القضائية يف عهد الرسول < ويف عهد اخلالفة السالمية.

1ـ  السلطة القضائية يف عهد الرسول <:

لقد توىل الرس�ول < س�لطة القض�اء بتكليف من اهلل – س�بحانه وتع�اىل-، وقد كلفه اهلل 

قِّ  كاَ ِمناَ احْلاَ �اءاَ امَّ جاَ ُهْم عاَ اءاَ بِ�عْ أاَْهواَ تَّ الاَ تاَ ُ  واَ لاَ اهللَّ ْن�زاَ ْيناَُه�ْم باِماَ أاَ اْحُكْم باَ بالقض�اء يف قول�ه تع�اىل:  ﴿فاَ

﴿48﴾ )املائ�دة(. فض�اًل ع�ن أن اهلل قد عصم النبي من اخلطأ، وأن األم�ة يف حاجة إىل أحكامه 

القضائية لتكون القواعد واملبادئ ملن بعده، وقد قرر الرس�ول< لنفس�ه بش�كل مطلق ممارسة 

ه�ذه الس�لطة يف امل�ادة )2٣( من صحيفة املدينة الس�ابق ذكره�ا، وأكد عىل ذلك أيض�ًا يف املادة 

)42( م�ن ذات الصحيفة حيث تن�ص عىل أنه: »وأنه ما كان بن أهل هذه الصحيفة من حدث، 

أو اشتجار خياف فساده فإن مرده إىل اهلل وإىل حممد رسول اهلل..«. ونتيجة لذلك أصدر الرسول 

الكريم عرشات األحكام يف موضوعات مل يرد ذكر هلا بشكل مبارش يف كتاب اهلل وأصبحت هذه 

األحكام بعد وفاة الرسول < قواعد ترشيعية حيتكم إليها املسلمون ويطبقوهنا، منها: أن النبي 

< ق�ىض برج�م املرأة املتزوج�ة عند ثبوت ارتكاهبا جلريمة الزنى، واملعل�وم أن الرجم مل يرد يف 
القرآن، إنام ورد يف السنة النبوية)٣(. 

))(العجالين، منري )985)م(، عبقرية السالم يف أصول احلكم، دار النفائس، بريوت، ص ٣٣7-٣٣9.
)2(محيد اهلل، حممد )969)م( جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة، ص ٣9-47.

)٣(خالف، عبد الوهاب، السلطات الثالث يف السالم ، ص26.
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وق�ىض رس�ول اهلل < ع�ىل رجل هي�ودي رّض�خ رأس امرأة بنف�س الطريقة الت�ي قتل هبا 

املرأة))(. 

ك�ام جاء عن عقبة ب�ن عامر قال: جاء خصامن خيتصامن إىل رس�ول اهلل < فقال يل: )أقض 

بينه�ام( قلت: أن�ت أوىل بذلك فقال: )وإن كان، اقض بينهام ف�إن اجتهدت فأصبت فلك عرشة 

أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجّر واحّد( )2(. 

وعىل الرغم من أن الرس�ول < قد توىل س�لطة القضاء بموجب تكليف من اهلل – سبحانه 

وتعاىل – إال أنه عن بعض من الصحابة يف مناصب قضائية، فقد روى أمحد وأبو داود عن معاذ 

ب�ن جب�ل أن رس�ول اهلل < بعثه إىل اليمن، وقال له: كيف تق�يض إذا عرض لك القضاء؟ قال: 

أقيض بكتاب اهلل، قال: فإن مل جتد يف كتاب اهلل؟ قال: فبس�نة رس�ول اهلل، قال: فإن مل جتد يف س�نة 

رس�ول اهلل؟ ق�ال: اجتهد الرأي وال ألو، قال: فرضب رس�ول اهلل عىل ص�دره، وقال: احلمد هلل 

ال�ذي وفق رس�ول رس�ول اهلل ملا يريض رس�ول اهلل )٣(. ك�ام روى أمحد وأبو داو ع�ن عيل بن أيب 

طال�ب ق�ال: بعثني رس�ول اهلل < إىل اليم�ن قاضيًا، وأنا حديث الس�ن وال عل�م يل بالقضاء، 

وق�ال: إن اهلل س�يهدي قلبك ويثبت لس�انك، فإذا جلس بن يديك اخلص�امن، فال تقضن حتى 

تس�مع من اآلخر كام س�معت من األول، فإنه أحرى أن يتبن لك القضاء، قال: فام زلت قاضيًا 

وما شككت يف قضاء بعد)4(. 

فالسلطة القضائية يف السالم من أهم السلطات، إذ إهنا املعن عىل معرفة حقوق اهلل وحقوق 

اآلدمين، والبد من وجود هذه السلطة يف كل جمتمع برشي لتنظيم عالقات بعضهم ببعض عند 

وقوع املنازعات واملخاصامت، ففي القضاء باحلق إظهار العدل، وبه قامت الساموات واألرض، 

ودفع الظلم من اجلاهل، وهو مما يدعو إليه عقل كل عاقل، وإنصاف املظلوم وامللهوف، والنهي 

عن املنكر واألمر باملعروف، وألجله بعث الرسل واألنبياء وكان عليه اخللفاء والعلامء. 

))(صحيح البخاري مع الفتح )2)/204(، صحيح مسلم برشح النووي )))/57)-59)(
)2(سنن الدار قطني، كتاب األقضية واألحكام )4/20٣(

املرجع السابق، ص 20-)2.  )٣(
املرجع السابق، ص)2.  )4(
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2ـ  السلطة القضائية يف عهد اخلالفة اإلسالمية:

ملا كان اخلليفة يف السالم هو ينوب عن صاحب الرشع يف الدعوة إىل الدين واملحافظة عليه 

وسياسة أمور الناس به، لذلك كانت له أيضًا سلطة القضاء إىل جانب سلطتي الترشيع والتنفيذ 

كام سبق ذكره، فقد توىل أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه بنفسه سلطة القضاء وما جلأ إىل أن يعهد 

إىل أحد من الصحابة مبارشة سلطة القضاء نيابة عنه أو ملساعدته، وعندما تعرض خصومة عليه 

يرجعها إىل كتاب اهلل فإن مل جيد حكاًم رجع إىل سنة الرسول < فإن مل جيد حكاًم قىض بنفسه بناء 

عىل اجتهاده واستمر يف ذلك إىل أن انتهت خالفته ويف بداية عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب ريض 

اهلل عنه اس�تمر حال القضاء عىل ما كان عليه يف عهد أيب بكر ريض اهلل عنه وكان عمر ريض اهلل 

عنه يقيض بنفسه بن الناس، مستندًا بذلك إىل القرآن الكريم والسنة النبوية فإن مل جيد يرجع إىل 

أحكام أيب بكر ويأخذ بأحكامه عندما يعرض عليه ذات اخلصومات التي عرضت عىل أيب بكر، 

فإن مل جيد اجتهد وقىض بنفسه ))(. 

ويف منتصف فرتة حكم اخلليفة عمر ريض اهلل عنه، ونتيجة لتوس�ع رقعة الدولة الس�المية 

وانشغال اخلليفة بإدارة أمور املسلمن، قام عمر ريض اهلل عنه بتعين بعض القضاة يف الواليات 

الس�المية وفوضهم القيام بأعامل القضاء بن الناس، إال أن ذلك مل يمنع عمر ريض اهلل عنه أن 

يقيض بن الناس متى رغب يف ذلك، فالقايض كان يعد عونًا للخليفة أما حق القضاء فهو ثابت 

للخليف�ة، وع�ىل ذلك س�ار اخللف�اء عثامن وع�يل– ريض اهلل عنهام– من بعد عم�ر ريض اهلل عنه 

فكانوا يقضون بن الناس وكذلك يعهدون إىل قضاة الواليات للقضاء بن الناس)2(. 

وم�ع بداية عهد اخلالفة األموية كان اخلليفة معاوية بن أيب س�فيان مؤس�س الدولة األموية 

أول خليف�ة انقطع عن مبارشة وظيفة القضاء بن املس�لمن وذلك نظرًا النش�غاله يف أمور إدارة 

الدولة التي زادت اتساعًا رشقًا وغربًا وترك أمر القضاء للقضاة الذين قام بتعيينهم ومنع الوالة 

م�ن التدخ�ل يف ش�ؤوهنم، وقد قام معاوي�ة بتعين قاٍض رئي�س يف كل والية ون�واب له، وكان 

خالف، عبد الوهاب، السلطات الثالث يف السالم، ص 52-48.  )((
املرجع السابق، ص 50.  )2(
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للخليف�ة احلق بعزل القضاة متى ش�اء، وق�د تايز عهد معاوية ومن بعده خلف�اء الدولة األموية 

بتقدي�م فك�رة الرأي باعتبارها مصدرًا من مصادر الترشيع ع�ىل أهل احلديث الذين قاوموا أهل 

الرأي ومل يأخذوا إال بالقرآن الكريم والسنة النبوية ))(. 

ويف عهد العباس�ين اس�تمر الوضع عىل ما كان عليه يف اخلالف�ة األموية حيث امتنع خلفاء 

هذه احلقبة النظر يف قضايا الناس، كام شهدت هذه احلقبة نشأة املذاهب األربعة وأصبح القايض 

ملزمًا بأمر اخلليفة بأن يصدر حكمه وفق هذه املذاهب أو إحداها)2(. 

4 . 2 . 2تفويض السلطة القضائية يف التجريم والعقاب

يف ه�ذا املطلب يق�وم الباحث بتناول موضوع تفويض الس�لطة القضائية يف التجريم حيث 

إن س�لطة الق�ايض الرشع�ي أن يتوىل عملية التجريم بش�أن ما مل يرد بش�أنه نص، ك�ام يتم تناول 

تفويض الس�لطة القضائية يف العقاب، حيث إن  الرشيعة الس�المية قد حددت اجلرائم، ولو أن 

هذا التحديد حتديد عام، ولكن له ضوابط تعصم من الزلل، كام أهنا بينت العقوبات التي يقىض 

هبا يف التعزير، ويتم تناول ذلك عىل النحو التايل:

الفرع األول: تفويض السلطة القضائية يف التجريم:

إن س�لطة الق�ايض الرشع�ي أن يتوىل عملية التجريم بش�أن ما مل يرد بش�أنه ن�ص، ذلك أن 

تلك العملية تضع ملبدأ الرشعية املعروف يف نطاق الترشيع اجلنائي، ومقتىض هذا املبدأ أنه  )ال 

جريمة وال عقوبة إال بنص( وفيام يتعلق بسياس�ة التجريم ينطبق الش�ق األول من هذا املبدأ، أي 

)ال جريمة بغري نص(. ولكن النص املبارش بش�أن الس�لوك املخالف قد ال يوجد يف ذات الوقت 

الذي يشكل فيه  السلوك معصية من شأهنا أن تس مصلحة من املصالح املعتربة يف املجتمع،  لذا 

فق�د تغ�ريت صيغة هذا املبدأ يف جمال التعزير لتصب�ح )ال جريمة وال عقوبة بال دليل يف التعزير( 

وهي صيغة أكثر مالءمة وتتس�م باملرونة التي تعد من أهم س�امت النظام اجلنائي التعزيري الذي 

سعيد، صبحي عبده، السلطة واحلرية يف النظام السالمي، دراسة مقارنة، ص 225.  )((
املرجع السابق، ص 226.  )2(
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يستهدف تكن ويل األمر من مواجهة كافة صور السلوك املرض واملخل املتجدد دومًا مع مراحل 

تطور املجتمع. فيكفي أن يش�كل الفعل أو الس�لوك الس�لبي معصية بميزان الرشع الس�المي 

بوج�ه ع�ام. ولو نظرنا إىل العديد من الصور املس�تحدثة للجرائم التعزيرية، لتأكدنا من س�المة 

هذه الصياغة املرنة التي تالئم طبيعة هذا النظام))(.

فلويل األمر، وللقايض الرشعي، أن يتناول بالتجريم التعزيري كل ما يعد )معصية( يف نظر 

الرشع، والتي يمكن تعريفها بأهنا )إتيان حمرم أو ترك واجب( واملحرم كام هو معروف فقهًا هو: 

كل م�ا طل�ب من املكلف الكف عن فعله حت�اًم، أما الواجب فهو: كل ما طلب من املكلف فعله 

حتاًم )2(.

وإذا كان ويل األمر قد فوض رشعًا يف حتديد أنامط السلوك املنحرف  - خارج نطاق احلدود 

والقصاص– ليجرمه ويعاقب عليه تعزيرًا بحس�ب مدى جس�امته وخطورته فإنه يكون باخليار 

بن اجتاهات ثالث، ليختار منها ما يراه مالئام وهي)٣(: 

األول: أن يف�وض القض�اء يف ذل�ك، لي�زن األم�ور بميزان ال�رشع، ويقول إن أنامط�ًا معينة من 

الس�لوك تث�ل مع�اٍص تس�توجب التعزي�ر أم ال، ويتص�دى للمع�ايص– إن وج�دت – 

بالعقاب التعزيري املالئم، يف نطاق سياسية التجريم والعقاب التعزيري.

الثاين: أن حيدد ويل األمر صور اجلرائم التعزيرية )بنصوص تنظيمية( وعقوباهتا، وبام يالئم طبيعة 

العرص وأنامط الس�لوك، وظروف املجتمع، ووفق هذا األس�لوب، ال يكون للقضاة – أو 

وجه�ات احلك�م املختصة بتطبيق األنظمة – إال تطبيق ما يرد بالنص، وتتحدد س�لطتهم 

التعزيري�ة بإط�اره، ودون أن يكون هلم س�لطة جتريم وعقاب أي س�لوك آخر، أو س�لطة 

جتاوز ما ورد بالنصوص من أحكام.

))(خ�رض، عب�د الفت�اح )994)م ( التعزير: ضوابط�ه العامة وتطبيقات�ه يف اململكة العربية الس�عودية، جملة الدارة 
العامة، مج٣4، العدد األول، ص)0).

)2(عودة، عبدالقادر، الترشيع اجلنائي السالمي، مقارنًا بالقانون الوضعي، اجلزء األول، ص، 28).
)٣( خرض، عبد الفتاح )994)م( التعزير: ضوابطه العامة وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية، ص 02).
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الثال�ث: أن حي�دد ويل األمر ص�ور التجريم التعزيري�ة وعقوباهتا، ويرتك للقضاء س�لطة إضافة 
غريها إليها، دون احلاجة إىل إصدار نصوص تنظيمية أخرى.

ولكل اجتاه من تلك االجتاهات املتباينة ما له وما عليه.

االجت�اه األول: كان يتف�ق م�ع بداي�ة العرص الس�المي، حيث جتمع�ت الس�لطات )الترشيعية 
والقضائي�ة والتنفيذي�ة( يف ي�د ويل األم�ر، ولكنه مل يعد مالئ�اًم يف املراح�ل الالحقة التي 
اتس�عت فيه�ا رقع�ة الدول�ة الس�المية تدرجييًا، ب�ام اقتىض إرس�ال ال�والة والقضاة إىل 

األمصار، ومنحهم الصالحيات الالزمة لتسيري أعامهلم ونرش الدعوة السالمية.

ام�ا االجت�اه الثاين، فيفصل بن مهم�ة الترشيع ومهمة القض�اء، ليتفرغ الق�ايض لعمله القضائي 
يف إط�ار ترشيع�ي حمدد، يتعن علي�ه التقيد به. هو اجت�اه صائب، لضامن وح�دة الترشيع 
ووح�دة العمل القضائ�ي يف الدولة الواحدة. ومن مزايا هذا االجت�اه أيضًا، إنذار األفراد 
س�لفًا بالس�لوك املجرم وعقابه، بام حيقق مبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات )ال جريمة وال 

عقوبة إال بنص(.

وبالرغ�م من هذه املزايا فهناك بعض املحاذي�ر التي قيل هبا ضد هذا االجتاه، ومنها أن إلزام 
الق�ايض بقضاء مع�ن، أو بمذهب حمدد، فيه تقييد له وإصابة للنظ�ام اجلنائي باجلمود – خاصة 
مع تزايد وتنوع القضايا عىل مر الزمان – وقد ال يكون يف ذلك القضاء املعن أو املذهب املحدد 
قِّ ﴿26﴾ )ص (، بيد  اْحُكْم باَْناَ النَّاِس بِاحْلاَ وج�ه احلق عىل النحو املنصف، واهلل تعاىل يقول:﴿فاَ
أن مث�ل ه�ذه املحاذي�ر مردود عليه�ا بأن ويل األمر يمكن�ه أن يتدخل بالتعديل م�ن آن آلخر إذا 
اقتىض األمر ملس�ايرة التطور، فضاًل عن منح القايض س�لطة تقديرية مالئمة وبضوابط تس�اعده 

عىل إصدار حكم عادل منصف.

وأما االجتاه الثالث: فيتمثل فيام جرى عليه العمل يف اململكة العربية السعودية يف الوقت احلايل، 
حيث تم اجلمع بن إصدار قواعد تنظيمية فيام يتعلق ببعض اجلرائم التعزيرية وعقوباهتا، 
وت�رك م�ا عداها للس�لطة القضائي�ة بغري حتدي�د تنظيم�ي، إىل أن يطرأ مقت�ىض للتدخل 

التنظيمي وبالقدر الالزم. 
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وال�رأي املختار يف هذا األمر هو أن التفويض القضائي فيام يتصل بالتجريم يكون صحيحًا 

فيام يمكن اس�تنباطه من النصوص والقواعد كتجريم م�ا يلحق رضرًا باآلخرين بناء عىل قاعدة 

ال رضر وال رضار، ونحو ذلك، وليس للقضاء تفويض البتة فيام يكون من باب تقييد املباح ألن 

ما كان أصله الباحة ال جيوز مفاجأة الناس بمنعه دون س�بق إنذار، والقايض يكون مفوضًا إذا 

مل ُيسبق بنصوص تقررها السلطة التنظيمية فيام سبق وال جيوز خمالفته وال تفويض له يف ذلك. 

الفرع الثاين: تفويض السلطة القضائية يف العقاب:

في�ام يتعلق بالس�لطة املفوضة للقايض يقول عب�د العزيز عامر يف كتاب�ه )التعزير يف الرشيعة 

الس�المية(: وهذه الس�لطة التي أعطيها القايض يف التعزير قد يقال عنها ألول وهلة إهنا س�لطة 

حتكمي�ة، وليس فيها ضامنات للمتهمن، وإن املته�م قد يضار هبا، حتى بخطأ القايض أو بجهله 

إن مل يك�ن بميل�ه وظلم�ه، ولكن مع قليل من النظر، يظهر جليًا أن هذه املخاوف ال أس�اس هلا، 

وأن هذا النظام هو أوىف النظم لتحقيق العدالة، وتطبيق العقاب املناسب لكل حالة من احلاالت، 

ف�إن الرشيعة الس�المية قد حددت يف احلقيقة اجلرائم، ولو أن ه�ذا التحديد حتديد عام، ولكن 

له ضوابط تعصم من الزلل، كام أهنا بينت العقوبات التي يقىض هبا يف التعزير... والقايض مقيد 

باختيار ما يراه مناس�بًا من العقوبات املرشوعة يف التعزير، وللحاالت التي تعرض عليها وتعترب 

من املعايص، وزيادة عىل ذلك فقد وضعت الرشيعة الس�المية رشوطًا جيب مراعاهتا يف اختيار 

القايض، ومن هذه الرشوط عند البعض أن القايض يتعن أن يكون قد بلغ مرتبة االجتهاد))(. 

إن للق�ايض س�لطة واس�عة يف تقدي�ر العقوب�ة التعزيرية، فهو ال�ذي خيتار العقوب�ة املالئمة 

للجريمة من جرائم التعزير، وهو يف اختياره هذا ال خيرج عن العقوبات التعزيرية وفقًا ألحكام 

الرشيعة الس�المية، ابتداًء بالنصح، والنذار، والنظرة احل�ادة، وانتهاًء بالقتل، كام أنه هو الذي 

حيدد مقدار العقوبة التعزيرية التي اختارها)2(، يف ضوء ضوابط ومعايري معينة، من أمهها ما يأيت:

))(عامر، عبدالعزيز عامر )979)م(.التعزير يف الرشيعة السالمية، رسالة دكتوراه، القاهرة، ص50.
)2(ابن عابدين، حممد أمن: رد املحتار عىل الدر املختار رشح تنوير األبصار، )222/6(.
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أواًل: املعايري والضوابط املتعلقة باجلريمة: وتشمل هذه املعايري ما ييل)1(:

1 – أسلوب تنفيذ الفعل اإلجرامي:

ف�إن كان هذا األس�لوب خاليًا من الوحش�ية أو عدم االكرتاث أو عدم املب�االة أو االزدراء 

بالضحية أو التنكيل باملجني عليه، فإن القايض قد خيفف العقوبة آخذًا يف االعتبار هذه الظروف.

أما إذا كان هذا األسلوب وحشيًا مصحوبًا بعدم اكرتاث بالفعل اجلرمي أو ازدراء بالضحية 

وعدم مباالة من جانب اجلاين فإن القايض قد يشدد العقوبة هلذه الظروف.

2 – الوسيلة املستخدمة يف اجلريمة:

إذا كانت الوسيلة التي ارتكبت فيها اجلريمة ال تنطوي عىل استخدام سالح أو آالت حادة 

أو مواد سامة أو متفجرات.. الخ فإن القايض خيفف العقوبة هلذه الظروف، أما إذا كانت اآلالت 

املستخدمة يف اجلريمة مما ذكر أعاله فإن القايض يشدد العقوبة هلذه الظروف.

3 – زمن ارتكاب اجلريمة:

يعول القايض عىل زمن اجلريمة يف تشديد العقوبة وتفيفها، فارتكاب اجلريمة بالنهار ليس 

كارتكاهبا بالليل، إذ إن من القوانن ما يعترب الليل ظرفًا مشددًا للعقاب، ومفهوم ذلك أن النهار 

يعترب ظرفًا خمففًا للعقاب، وكذلك ارتكاب اجلريمة يف زمن احلرب والكوارث واألزمات تعترب 

هذه ظروف مش�ددة للعقاب، كل هذه األمور ترش�د القايض إىل مدى خط�ورة اجلاين، وبالتايل 

تشديد العقوبة أو تفيفها عليه بحسب تلك الظروف.

4 – مكان ارتكاب اجلريمة:

إذا ارتك�ب اجل�اين جريمته يف مكان بعيد عن األنظ�ار أو يف مرفق عام أو اعتدى عىل حرمة 

مس�كن أو ما ش�ابه ذلك م�ن ظروف املكان، ف�إن للقايض تش�ديد العقوبة عليه هل�ذه الظروف 

وتفيف العقوبة عليه يف غياب تلك الظروف.
))( اجلهني، حامد حس�ن مرتوك )5)4)ه�(، الس�لطة التقديرية للقايض يف تفريد العقوبة يف جمال التعازير، رسالة 

ماجستري، املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، ص 59)-60).
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ثانيًا: املعايري والضوابط املتعلقة باجلاين وشخصيته وسلوكه:

وتشمل هذه املعايري ما ييل:

1 – درجة كثافة القصد اجلنائي ومدى اإلمهال:

إن مل يقص�د اجلاين إحداث نتيج�ة ضارة وإنام كان فعله نتيجة إمهال وعدم حيطة، فإن ذلك 

يعد ظرفًا قضائيًا خمففًا للعقاب، أما إذا كان الفعل نتيجة خطأ بتبرص فإن ذلك يعترب ظرفًا قضائيًا 

مشددًا للعقاب بعكس اخلطأ دون تبرص))( الذي أرشت إليه.

2 – طبيعة الدافع أو الباعث الرتكاب اجلريمة:

الدافع هو »اس�تعداد فطري دائم ولكنه متنوع تبعًا حلاجات النس�ان وهو دفن كامن تثريه 

املنبهات اخلارجية أو الذهنية ومن هذا القبيل مجيع الغرائز والعواطف كحب االستطالع وحب 

االقتناء والعدوان والنداء اجلنيس واالنتقام والش�فقة وحب السيطرة والنفوذ والكراهية واحلقد 

والغرية والطمع.. الخ«.

أما الباعث فهو »قوة حمركة لإلرادة أو العوامل النفسية التي تدعو إىل التفكري يف اجلريمة«)2(، 

»فالباعث نوع من املنبهات اخلارجية يثري الدافع ويرضيه يف آن واحد، كتأثر عاطفة الش�فقة عند 

إنس�ان ل�دى رؤيته صديقًا يتعذب م�ن آالم مرض عضال أو آالم ج�روح بالغة يف حالة حرب، 

في�ؤدي ذلك إىل نش�اط إجرامي ه�و القتل، لتخليصه م�ن ويالت هذا الع�ذاب، أو تأثر عاطفة 

الكراهي�ة وغري�زة املقاتل�ة والعدوان عنده ل�دى رؤيته عدوًا في�ؤدي ذلك إىل إزال�ة هذا العدو 

وحتطيمه، فرؤية الصديق أو العدو باعث أثار دافع الشفقة أو الكراهية والعدوان«)٣(.

))(ع�وض، حمم�د حم�ي الدين: القان�ون اجلنائي مبادئ�ه األساس�ية ونظرياته العامة، دراس�ة مقارنة، مرجع س�ابق، 
ص٣50.

)2(السعيد، مصطفى السعيد: القسم العام من قانون العقوبات، ص٣97.- 854.
)٣(ع�وض، حممد حمي الدين )986)م(، القانون اجلنائي مبادئه األساس�ية ونظرياته العامة يف الرشيعة الس�المية، 

مطبعة جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي، ص٣50.
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والدوافع أو البواعث النبيلة تعترب ظروفًا خمففة للعقاب فمثاًل من يأكل من ثمر الغري لدفع 

غائلة اجلوع ال يعترب سارقًا يف الرشيعة السالمية.

ويف القوان�ن الوضعية من يرسق مااًل لعالج مريض لديه مصاب بمرض خطري كأن تكون 

والدت�ه مث�اًل وال يملك طريقًا آخ�رًا لعالجها فإن إقدام�ه حينئذ عىل الرسقة هب�ذا الدافع النبيل 

»دافع الشفقة« يعد ظرفًا خمففًا للعقوبة عنه ))(.

أما الدوافع أو البواعث اخلسيسة أو الدنيئة فإهنا تعترب ظروفًا قضائية مشددة للعقاب كدافع 

العدوان واالنتقام والكراهية.. الخ.

3 – إدراك اجلاين وحرية اختياره:

تقوم املس�ئولية اجلنائية كاملة بتوافر كل من الدراك وحرية االختيار لدى الش�خص وقت 

ارتكابه للجريمة، فإذا انتفى الدراك كام يف حالة صغر السن أو انتفت احلرية لسبب من األسباب 

التي تعدمها كالكراه انتفت بذلك املسئولية اجلنائية )2(.

والن�اس يتدرجون من حي�ث اخللل النفيس من رجل عادي ال يبلغ عنده اخللل مبلغ الدفع 

ب�ه إىل الجرام، إىل جمرم بالصدفة يكون اخللل لديه أش�د إذ يصل إىل حد تغليب نوازع الجرام 

واخل�روج إىل حي�ز تنفيذ اجلريمة ثم إىل جمرم جت�اوز اخللل لديه تلك الدرجة إىل حد أنه ال يغلب 

ها متعذرة تبع�ًا حلدوث نقص جس�يم يف حرية  ن�وازع الج�رام فحس�ب وإنام جيعل مهم�ة صدَّ

االختيار متخذًا بذلك صورة اجلنون فيجعل من املستحيل عىل صاحبه صد نوازع الجرام)٣(.

وقد يرتكب اجلاين جريمته وهو يف حالة رضورة تدفع به لإلجرام فيتجاوز حد الرضورة، ويف 

هذه احلالة واحلاالت املشاهبة هلا يراعي القايض حال اجلاين فيخفف العقوبة عنه، أما يف حالة الرادة 

الكاملة وانتفاء الرضورة ووجود حرية االختيار فإن للقايض تشديد العقوبة يف تلك األحوال)4(. 

))(خرض، عبد الفتاح )975)م( األوجه الجرائية للتفريد القضائي، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ص256.
)2(مصطفى، حممود )974)(. رشح قانون العقوبات، القسم العام، ص٣92.

)٣(هبنام، رمسيس)97٣)م( اجلريمة واملجرم واجلزاء، السكندرية، ص048).
)4(حسني، حممود نجيب، رشح قانون العقوبات، القسم العام،، ص855.
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4 – طبع اجلاين:

القايض مطالب بأن تكون لديه من الثقافة ما يستطيع من خالهلا الوقوف عىل سامت شخصية 
املاثل أمامه ومنها طبعه الذي يعرب عنه بأنه »ذلك النظام املتس�ق الذي تعودت إرادته عىل االلتزام 
به فيام يتخذه من قرارات والذي يستند إىل خالصة التفاعل بن كافة العوامل املعتملة يف نفسه« ))(.

وينبغي للقايض عند دراس�ته لطبع اجلاين أن يراعي الس�ن التي يكون عليها، ملا هلا من تأثري 
يف عملية تش�كيل الطبع وتطوره بس�بب ما يكون قد اعرتض نموه من أزمات من نوع األزمات 

التي تصاحب مراحل العمر كأزمة املراهقة وأزمة غروب شمس اجلنس.

وفض�اًل ع�ن ذلك فإن الطبع ال�ذي يتوافر لدى املجرمن غالبًا إم�ا أن يكون ضعيفًا أو غري 
ثابت أو جياش�ًا غري هادئ أو هتوريًا أو عدوانيًا )2(. فبحس�ب درجات هذا الطبع خيفف القايض 

العقوبة ويشددها.

5 – املايض االجتامعي واإلجرامي للجاين:

يش�مل املايض االجتامعي للجاين حياته أثناء طفولته، وما قد يؤثر فيها من عوامل وجدانية 
تس�هم يف ضعف روح الفرد االجتامعية كالش�عور بالدونية بالنس�بة للكبار والنزعة إىل التساوي 

هبم دون الثقة يف املستقبل والطمأنينة إليه.

كام يشمل املايض االجتامعي ثقافة اجلاين يف بيئته التي كان يعيش فيها والعوامل االقتصادية 
التي كانت سائدة يف عرصه كالرخاء أو الكساد )٣(. كل هذه األمور قد تدفع باجلاين إىل ارتكاب 

اجلريمة فينبغي مراعاهتا عند احلكم بالعقوبة.

أما املايض الجرامي للجاين فيتضمن س�وابقه اجلنائية »فيتعن عىل القايض أن يأخذ اجلاين 
بالرأفة إذا مل يكن له سوابق جنائية« )4( أما إذا كانت له سوابق جنائية فإن للقايض تشديد العقوبة 

عليه لردعه عن االستمرار يف السلوك املنحرف.

))(هبنام، رمسيس)965)م( النظرية العامة للقانون اجلنائي، السكندرية، ص049).
)2(املرجع السابق، ص)05).

)٣(خرض، عبد الفتاح )975)م( األوجه الجرائية للتفريد القايض، مرجع سابق، ص260.
)4(حسني، حممود نجيب: رشح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص856.
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6 – السلوك الالحق الرتكاب اجلريمة:

يش�مل الس�لوك الالحق الرتكاب اجلريمة إبالغ اجلاين باجلريمة التي ارتكبها أو اشرتك يف 
ارتكاهبا. إذ قد يؤدي ذلك إىل إس�داء خدمة للدولة يف الكش�ف عن الكثري من املجرمن خاصة 

يف اجلرائم املنظمة التي يكون فيها اتفاق جنائي كجرائم أمن الدولة وجرائم تزييف العملة.

وه�ذه اخلط�وة الجيابي�ة من اجل�اين »يعتمد عليه�ا القض�اء كتعبري عن ش�خصية خطورهتا 
حمدودة أو قليلة« ))(.

كام يشمل السلوك الالحق الرتكاب اجلريمة مدى ندم اجلاين وتوبته التي تظهر للقايض من 
خالل سعيه إىل إصالح الرضر املرتتب عىل جريمته من تلقاء نفسه كمحاولة إنقاذ املجني عليه. 

فكل هذه الظروف تتطلب من القايض تفيف العقوبة عن اجلاين.

وعىل العكس منها إذا أظهر اجلاين عدم اكرتاثه باملجني عليه وحماولة إحباط جهوده يف سبيل 
تلي�ص نفس�ه منه، وحماول�ة اجلاين تضليل العدال�ة أو إرهاب الش�هود أو الرصار عىل النكار 
أو إس�اءة األدب يف جمل�س القضاء وما ش�ابه ذلك)2( كل هذه األح�وال يعتمد عليها القايض يف 

تشديد العقوبة.

والعقوبة التعزيرية املفوضة للقايض تتميز بخصائص كثرية، من أمهها ما ييل:

) �   التعزير غري مقدر، وأمره مرتوك للقايض بحسب حال املجرم، وبحسب كل جريمة)٣(.

2 � جي�وز ض�م نوع منه إىل نوع آخر، كال�رضب والنفي، أو الرضب واحلب�س، إذا رأى القايض 
مصلحة يف ذلك، كام جيوز أن يضم التعزير مع القصاص والدية )4(.

٣ �  يمكن أن يزاد يف التعزير يف حالة العود، فإذا ارتكب اجلاين معصية أخرى تستوجب تعزيره 
يزاد عىل التعزير األول، ولو كان العايص من ذوي اهليئة، أي من ذوي املروءة، ألنه بالتكرار 

مل يبق ذا مروءة )5(.

))(خرض، عبد الفتاح )975)م( األوجه الجرائية للتفريد القايض، مرجع سابق، ص260.
)2(حسني، حممود نجيب: رشح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص٣25.

)٣( املاوردي، عيل بن حممد بن حبيب: األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص 224.
)4(ابن اهلامم، كامل الدين حممد بن عبد الواحد: فتح القدير رشح اهلداية، )5، ٣45( .

)5(ابن قدامه، موفق الدين حممد بن عبد اهلل بن أمحد: املغني، ) 2)/ 464 ( .
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4 �  ال يفرق الرضب يف التعزير، بل الرضب يف موضع واحد، ألنه جرى فيه التخفيف من حيث 

العدد، فلو خفف من حيث التفريق أيضًا يفوت املقصود من االنزجار))(.

ق بن تعزير وتعزير، أي بن التعزير الذي تقارب العقوبة فيه عقوبة احلد، فهذا  وهناك من فرَّ  

يف�رق فيه الرضب كعقوبة احل�د، والتعزير الذي تكون فيه العقوبة أقل من احلد بكثري، فهذا 

ق فيه الرضب، وهذا ما ينسجم مع الرشيعة السالمية الغراء التي ال إفراط فيها  الذي ال ُيفرَّ

وال تفريط )2(. 

5 �   املرونة وصالحيتها يف استيعاب اجلريمة يف كل زمان ومكان.

6 �  الباعث عىل ارتكاب اجلريمة)٣(.

ويتضح فيام سبق أن ويل األمر والقايض عىل السواء، ليس حرًا يف حتديد اجلريمة وعقوبتها 

واحلكم هبا تعزيرًا للجاين، فقد أمجع الفقهاء عىل أن أيًا منهام ال يملك حتديد العقوبة باهلوى.. 

بل عليه أن جيتهد يف ذلك بام فيه صالحية املسلمن وأحواهلم.. وبعبارة أخرى فإن عىل القايض 

مراعاة مبدأ مالئمة العقوبة للجريمة ولظروف اجلاين واختيارها عىل هذا األس�اس وإال كان 

ترصف�ه بغ�ري ذلك  فس�وقًا وخمالفة لإلمج�اع، ولتحديد مدى س�لطة ويل األم�ر أو القايض يف 

التعزي�ر، يتعن إتب�اع القاعدة األصولية الرشعية التي تق�رر أن احلكم عىل يشء ما أو ترصف 

م�ا بأن�ه مباح أو حمرم – ومن ثم يدخل يف دائرة اجلرائم املعاقب عليها من عدمه – يف الرشيعة 

الس�المية، من األمور التي يرجع فيها إىل كتاب اهلل وس�نة نبيه  < فحس�ب.. يف قوله تعاىل 

ِ ﴿57﴾ )األنع�ام( إن احلك�م إال هلل » فاالنف�راد بس�لطة التجريم والباحة  ْك�مُ إاِلَّ هلِلَّ ﴿إِِن احْلُ

ه�و املعنى الصحي�ح حلاكمية اهلل تعاىل. فال يملك أحد مهام عال ش�أنه أن حيل حرامًا أو حيرم 

حالاًل. إذ تقترص سلطة ويل األمر أو القايض عىل اختيار العقاب املالئم لكل معصية أو جريمة 

حسب ظروفها. سواء كان اعتداء عىل حق اهلل – عدا احلدود – أوت حق ألحد األفراد – عدا 

))(املرجع السابق، ) 2)/ 464 ( .

)2(املرجع السابق، ) 2)/ 464 ( .
)٣( هبنيس، أمحد فتحي )989)م(. القصاص يف الفقه السالمي، دار الرشوق، ط 5، ص 82 .
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القصاص – وبعض هذه املعايص ورد حتريمها وجتريمها بالكتاب والسنة.. أما مل يرد هبا نص 

يف الكت�اب أو الس�نة فريج�ع يف جتريمه إىل مدى ما يس�ببه الفعل من رضر باملصالح اخلمس�ة 

املعتربة يف الس�الم: الدين، النفس، العقل، النس�ل، املال، ويضع ويل األمر العقوبة املناس�بة 

هلذه اجلريمة، بام ال يتعارض مع نصوص الرشيعة ومبادئها وروحها ))(.

4 . 2 . 3 سلطة القايض يف تفريد العقوبات التعزيرية

من املس�لم به أن تفري�د العقوبة يعترب من أه�م خصائصها يف الترشيع�ات اجلنائية احلديثة، 

ويعن�ي ذلك أن تكون العقوبة متناس�بة مع اجلريمة؛ حيث إن هذا التناس�ب هو الذي جيعل من 

األوىل جزاًء عادال للثانية، كام أنه هو الذي جيعل العقوبة صاحلًة لتحقيق األغراض املراد حتقيقها 

منه�ا، مث�ل ال�ردع العام، وال�ردع اخلاص وإرض�اء العدالة وهتدئة ش�عورها الكام�ن يف النفس 

البرشية لكل فرد من أعضاء املجتمع، ولقد اس�تقر الرأي اآلن عىل أن العقوبة املتناسبة هي تلك 

التي تتالءم مع اخلطورة أو اجلسامة املادية للجريمة، تلك اخلطورة التي يستدل عليها من خالل 

األرضار التي ترتبت عليها، وكذلك مع درجة خطورة اجلاين وظروفه املختلفة )2(.

والتفري�د جيع�ل العقوب�ة من حيث نوعه�ا ومقدارها وكيفي�ة تنفيذها مالئم�ة لظروف من 

تفرض عليه، فتفريد العقاب هو تنويعه ليالئم حال كل فرد يراد عقابه، وأساس هذه النظرية أن 

العقوبة وسيلة لصالح املحكوم عليه )٣(، فالعقوبة ال ينبغي أن تطبق عبثا، فال بد أن تكون ذات 

مردودية، ولكي يتحقق هذا فالعقوبة ال ينبغي حتديدها مسبقا بصورة دقيقة وصلبة، وال تنظيمها 

قانونا بطريقة ال تقبل التغيري ألن اهلدف منها فردي، يكون الوصول إليه باستعامل سياسة خاصة 

مالئم�ة للظ�روف وليس عن طريق تطبيق قانون جمرد ال علم له باألنواع واحلاالت التي تعرض 

عىل القضاء.

))(هب�ه، أمح�د ) 985) م(. موج�ز أحكام الرشيعة الس�المية يف التجري�م والعقاب، الطبع�ة األوىل، عامل الكتب، 
القاهرة، ص74) .

)2(اجلوه�ري، مصطف�ى فهم�ي )2002م( تفري�د العقوب�ة يف القانون اجلنائي »دراس�ة حتليلية تأصيلي�ة يف القانون 
املرصي وقوانن بعض الدول العربية«، دار النهضة العربية، القاهرة،ص٣.

)٣(املهدايت، لطيفة )2007م( حدود سلطة القايض التقديرية يف تفريد اجلزاء، طوب بريس،الرباط، ص4).
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وتق�وم فكرة التفريد القضائي عىل أس�اس أن املرحلة احلقيقية لتحقي�ق التفريد هي مرحلة 

النط�ق باحلكم ال مرحلة وضع النص الترشيعي اخلاص باجلريمة ))(، ويتحقق التفريد إذا أعطي 

القايض س�لطة تقديرية واس�عة وحاول يف نطاق هذه السلطة أن حيدد العقوبة التي يراها مالئمة 

لظروف املتهم، ويتمتع القايض هبذه السلطة إذا جعل املرشع العقوبة بن حدين؛ حد أدنى وحد 

أقىص)2(.

ويع�رف التفري�د القضائ�ي للعقوبة بأنه: هو ذل�ك الذي يتواله القايض يف ح�دود القواعد 

واملبادئ التي يقررها املرشع بقصد احلكم بالعقوبة املناس�بة للجريمة؛ ولظروف مرتكبها)٣(، أي 

أن�ه يتمث�ل يف اختيار القايض نوع وقدر العقوبة أو التدبري املالئم حلالة اجلاين عىل ضوء ما تس�فر 

عنه دراس�ة ش�خصية وظروف حياته، واحلصول عىل كل املعلومات املتصلة بشخصه، وصفاته 

اخلاص�ة، واألس�باب التي أدت ب�ه إىل ارتكاب اجلريمة لتك�ون حمل اعتبار عن�د اختيار العقوبة 

املناسبة)4(.

 وترى هذه النظرية أن ش�خصية املجرم جيب أن يكون هلا املكان األول يف القانون اجلزائي، 

وأن العقوب�ة جي�ب أن تكون مالئمة هلذه الش�خصية؛ فكل ش�خص يرتكب فع�ال إجراميا البد 

أن يك�ون يف حقيق�ة األمر مدفوعا بعوامل اجتامعية واقتصادية ونفس�ية متع�ددة؛ وهذه احلقيقة 

تتطلب أن تكون العقوبة من حيث نوعها ومقدارها مالئمة حلالته للتمكن من إصالحه وإعادته 

إنس�انا س�ويا إىل حظرية املجتمع، وال مش�احة يف أن ما يتفق من العقوبة مع زيد قد ال يتفق مع 

عمرو، وما ينفع يف إصالح بكر قد ال جيدي يف إصالح خالد )5(.

))(عبد الرحيم صدقي )986)م( »علم العقاب، العقوبة عىل ضوء العلم احلديث يف الفكر املرصي واملقارن«، دار 
املعارف، الطبعة األوىل،، ص65).

)2(املهدايت، لطيفة )2007م( حدود سلطة القايض التقديرية يف تفريد اجلزاء، ص 20.
)٣( اجلوه�ري، مصطف�ى فهم�ي )2002م( تفريد العقوب�ة يف القانون اجلنائي »دراس�ة حتليلية تأصيلي�ة يف القانون 

املرصي وقوانن بعض الدول العربية، مرجع سابق، ص57.
)4(املج�ذوب، أمحد )2007م( الغرام�ة كبديل للحبس قصري املدة، املركز القومي للبح�وث االجتامعية واجلنائية � 

قسم بحوث املعاملة اجلنائية � القاهرة، ص92.
)5( أمح�د، ف�ؤاد عبداملنع�م ) د. ت(. مفه�وم العقوب�ة وأنواعه�ا يف األنظمة املقارن�ة، ملتقى االجتاه�ات احلديثة يف 

العقوبات البديلة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ص7.
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ويف كتابه رشح قانون العقوبات يشري الدكتور حممود مصطفى إىل أن وسائل تفريد العقاب 

تتحدد عادة من قبل املرشع؛ فهو الذي يصنف اجلناة ويقسمهم إىل فصائل أو زمر، ويبن درجة 

مس�ئولية كل واح�د منهم والعقوبة التي تناس�به، واملرشع هو الذي يمنح القايض س�لطة تقدير 

العقوبة بن حدين أدنى وأعىل، أو يمنحه س�لطة تفيض العقوبة أو تش�ديدها، أو س�لطة وقف 

تنفيذ العقوبة لبعض الطوائف من املدانن ضمن رشوط معينة، واملرشع هو الذي يضع القواعد 

األساس�ية يف تنفيذ العقوبة؛ ثم يرتك األمر للس�لطة القضائية أو للس�لطة الدارية، أو للسلطتن 

معا؛ لتصنيف املحكوم عليهم وتطبيق العقوبات املفروضة عليهم حسب ظروفهم وأوضاعهم، 

أو منحهم عفوا خاصا، أو وقف احلكم النافذ بحقهم والفراج عنهم إفراجا رشطيا ))(.  

ويتض�ح م�ن رشح كل م�ن الدكتور فؤاد عبد املنع�م والدكتور حممود مصطفى عن س�لطة 

القايض التقديرية يف التفريد أن هذه النظرية تقوم عىل ما ييل:

 1ـ  شخصية العقوبة: 

يستند القايض يف اختيار العقاب هنا، إىل حتقيق املصلحة املرجوة يف العقاب، والتي حددهتا 

الرشيع�ة يف مقاص�د التعزير بإصالح وتأديب اجلاين، لتأمن ع�دم تكراره للفعل اجلرمي. وهذه 

املصلح�ة ق�د تكون يف كث�ري من احل�االت، بعدم إحل�اق أذى العقوب�ة بالفاعل. وهو ما تس�عى 

الرشيع�ة عمومًا لعدم إحلاقه بالنس�ان إال لل�رضورة التي تتطلبها املصلح�ة يف إصالح املجرم. 

لذل�ك ق�د يكون العفو ال�ذي يعتمده الق�ايض يف حاالت معين�ة، حمققًا للمصلح�ة، وخريًا من 

العق�اب، الذي قد ينعكس إىل مفاس�د )2(  إذا كان الفاعل من األش�خاص املعروفن يف املجتمع 

بالعل�م واألخ�الق، وكان الفعل أول أخطائه، فيك�ون أذى العقوبة اجتامعيًا واقتصاديًا جس�ياًم 

عليه. لذلك قد يكون العفو يف مثل هذه احلاالت خريًا من العقاب، إذ يساعده عىل عدم التامدي 

يف ه�ذا الس�لوك اخلاطئ ف�إن كان رفيع القدر، فإنه خيفف أدبه ويتج�اىف عنه، وكذلك من صدر 

من�ه ذل�ك عىل وجه الفلتة ألن القصد بالتعزير الزجر عن العود ومن صدر ذلك منه فلتة يظن به 

مصطفى، حممود حممود )974)م( رشح قانون العقوبات، القسم العام، ص 558-)56.  )((
)2( أبو زهرة، حممد: اجلريمة والعقوبة يف الفقه السالمي، ص )29.
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أن ال يع�ود إىل مثله�ا، وكذلك الرفيع، واملراد بالرفيع م�ن كان من أهل القرآن والعلم واآلداب 
السالمية ال اجلاه واملال«))(.

ويرج�ع القايض يف إس�قاط العقوبة للتوب�ة، أو العفو عن العق�اب، أو يف اختيار العقوبات 
اخلفيف�ة، أي يف الصالحي�ات املعط�اة للق�ايض يف تقدير إقام�ة العقاب أو إس�قاطه، إىل القاعدة 

الرشعية الواردة يف السنة »أقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم إال احلدود«)2(.
وُيقص�د ب�ذوي اهليئات يف ه�ذا احلديث، املنتفعن من إس�قاط العقوب�ة أو تفيفها، وليس 
أصحاب األموال، أو القوة االجتامعية االقتصادية والسياس�ية، إنام »أهل الرفعة من أهل القرآن 
والعلم واآلداب السالمية«)٣(، كام قال المام ابن فرحون املالكي، أو كام حددهم المام الشافعي، 
بأهنم »من ال ُيعرف بالرش)4( فيزلَّ أحدهم«)5(، أي أن يكون الفعل اجلرمي أول أخطائهم. أو كام 
وصفه�م المام ابن عابدين احلنفي »هم من أصح�اب الصغائر دون الكبائر«)6(، وتكون بالتايل 
العثرة املش�ار إليها يف احلديث هي الزلَّة من الصغائر، وهو الرأي الراجح عند الش�افعية)7(، وإن 

قال بعضهم بشمول ذوي اهليئات، من ارتكب الكبرية إذا كانت للمرة األوىل)8(.
وذوي اهليئات، املشمولن هبذا احلديث، يف تطبيق عقوبات التعزير، هم أهل العلم والدين 
واألخ�الق والصالح)9(، ممن ارتكبوا اجل�رم من الصغائر للم�رة األوىل، واملعاقب عليه تعزيرًا، 
ولي�س الكبائر املعاقب عليها تعزيرًا كاحلد الذي س�قط للش�بهة، فإن الراج�ح بن املذاهب، أن 
عقوب�ة ه�ذه اجلرائم ه�ي من جنس احلد دون أن تبلغ احلد )0)(، فال تبل�غ مائة جلدة يف الزنا، مع 

األخذ بعن االعتبار التفصيل والبحث الذي تناول مقدار احلد املعتمد كس�قف لعقوبة التعزير، 
))(ابن فرحون: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ج2، ص208.

)2(رواه أبو داود يف رواية عن عائشة ريض اهلل عنها، احلديث رقم 4٣75، »باب احلد يشفع فيه«.
سنن أبو داود، ج2، ص٣٣)؛ ورواه البيهقي »باب المام يعفو عن ذوي اهليئات«، سنن البيهقي، ج8، ص٣٣4.

)٣(ابن فرحون: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ج2، ص208.
)4(المام الرميل: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، ج8، ص9).

)5(اخلطيب الرشبيني: مغني املحتاج إىل معرفة معاين الفاظ املنهاج، ج4، ص9).
)6(ابن عابدين: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ج4، ص)8.

)7(الرم�يل: هناية املحت�اج إىل رشح املنهاج، ج8، ص9)؛ وأبو زهرة، حممد: اجلريمة والعقوبة يف الفقه الس�المي، 
ص5)).

)8(الشربامليس: حاشية الشربامليس عىل متن هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، ج8، ص9).
)9(ابن اهلامم: رشح فتح القدير، ج5، ص٣64.

)0)(المام ابن قدامة املقديس: الرشح الكبري، ج0)، ص ٣5٣ - ٣54.
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عم�اًل باحلدي�ث القائل »من بلغ ح�دًا يف غري حد فهو م�ن املعتدين«))(. إن الرتكي�ز عىل أن آثار 

ه�ذا املبدأ تطال أهل املروءة، ممن ارتكب�وا اخلطأ للمرة األوىل، ألنه لو عاد إىل ارتكاب الفعل، مل 

يع�د من أصحاب املروءة )2(، ويكون تعزيره وفقًا ملا ي�رى القايض فيه املصلحة حمققة لصالحه 

وتأديب�ه، م�ع تش�ديد العقاب للتك�رار وإن كان املدعى عليه ذا م�روءة وكان أول ما فعل يوعظ 

استحسانًا وال يعزر، )يعني بالرضب( فإن عاد وتكرر منه روي عن أيب حنيفة أنه يرضب«)٣(.

وقد اعتمدت الرشيعة يف التعازير أساسًا للعقاب أو عدمه، القاعدة الرشعية، »أقيلوا ذوي 
اهليئات عثراهتم إال احلدود«. وهذه القاعدة تفيد أن أساس العقاب الذي هيتم القايض بتحديده 
ودراس�ته هو »اخلطورة اجلرمية« للفاعل، هل هو من املبتدئن أو من معتادي الجرام، وهل هو 
م�ن ذوي األخالق والعلم، أو ممن يعرف بالرش وس�وء األخ�الق، ويتوقع منه تكرار الفعل، أو 
يتوق�ع عدم تكرار الفعل وزج�ره بأقل العقوبات، وأخريًا معرفة هل ه�ذا الفعل هو أول أفعاله 
اجلرمية، أو قد تكرر منه ذلك. هذه هي العنارص التي يعتمدها القايض يف تقدير اخلطورة اجلرمية، 
ويف حتديد ذوي اهليئات، الذين حيق للقايض جتنيبهم العقاب بإس�قاطه بالعفو لتوقع إصالحهم 

أو توبتهم، أو أن يفرض عليهم عقابًا خفيفًا ال يتجاوز العالم والتوبيخ)4(.

ك�ام يتضح أنه مل تكتف الرشيعة يف اعتامد أس�اس للعقاب، هو حتدي�د اخلطورة اجلرمية، بل 
مجع�ت إىل اخلط�ورة اجلرمي�ة، جس�امة الفعل اجلرم�ي. إذ ال يمكن أن يعفي الق�ايض عن فاعل 

الكبائر ولو كانت أول أفعاله.

وقد أعطت الرشيعة للقايض يف التعازير سلطة تقدير العقوبة املرنة، التي تتوجه إىل شخص 

املج�رم، هبدف إصالحه وزجره وتأديبه مس�تندًا إىل أساس�ن يتحقق منه�ام قبل فرض العقاب، 

مه�ا مدى خطورة الفاعل اجلرمية، إىل جانب اجلس�امة الذاتية للفع�ل. فجمعت الرشيعة بالتايل 

بن املقياسن يف تقدير القايض للعقاب املالئم القادر عىل إصالح املجرم. وتكون قد مجعت بن 

))( رواه البيهق�ي يف س�ننه، 7584)، ب�اب ما جاء يف التعزي�ر وأنه ال يبلغ ب�ه...، )8-567(، وأبو نعيم يف احللية، 
ضعيف.

)2(ابن عابدين: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ج4، ص)8.
٣)٣(ابن اهلامم: رشح فتح القدير: ج5، ص٣46.

)4(العريس، هال )996)م(. شخصية عقوبات التعزير يف الرشيعة السالمية، مرجع سابق، ص 5)6-4)4.
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األساس الذي اعتمدته املدرسة الوضعية يف العلم اجلنائي احلديث، وهو اخلطورة اجلرمية، عىل 

جانب األس�اس املعتمد يف املدرس�ة التقليدية احلديثة، التي هتتم بالتناسب بن العقاب وجسامة 

الفعل اجلرمية، وهو اجلمع الذي تدعو إليه كثري من الدراسات احلديثة وطبقته القوانن احلديثة. 

ويعتم�د القايض الرشعي ع�ىل هاتن الركيزتن يف تقدير العقاب التعزي�ري، وبالتايل إقالة ذوي 

اهليئات عثراهتم، لتطبيق العفو القضائي ووقف تنفيذ العقوبة وتعليق العقاب مع تشديده يف حال 

التك�رار، أو بتطبيق أخف العقوبات التي يراها كافية لصالح اجلاين، وهي أحد الوس�ائل التي 

اعتمدهتا القوانن احلديثة باستبدال القايض العقوبات األصلية بالعقوبات الفرعية األخف))(.

 2ـ  اختيار العقوبة املالئمة لشخص املجرم:

نق�ل ع�ن المام الرسخ�يس: »إن التعزير ليس فيه يشء مقدر، بل مف�وض إىل رأي القايض 
ألن املقص�ود من�ه الزج�ر، وأحوال الن�اس خمتلفة فيه، فمنه�م من ينزجر بالصيح�ة، ومنهم من 

حيتاج إىل اللطمة وإىل الرضب، ومنهم من حيتاج إىل احلبس«)2(.

وهيدف عدم التقدير يف التعزير إىل ترك املجال واسعًا أمام القايض، ليختار العقوبة التعزيرية 
األكثر مالءمة لش�خصية املجرم، يف قائمة عقوبات واس�عة تتد من أش�دها إىل أخفها. ذلك أن 
العقوب�ة غري املناس�بة ال حتقق اهلدف املرج�و من إصالح املجرم، ف�الرساف يف عقاب املبتدئن 
ومرتكب�ي املخالفات الصغ�رية، يؤذهيم ويدخلهم يف أجواء املجرم�ن اخلطرين، ويفتح أمامهم 
إمكاني�ات التكرار وس�لوك طريق الجرام. فلو عوقب باحلبس ول�و لفرتة قصرية مرتكب أحد 
اجلرائ�م غ�ري اخلطرة من جرائم التعزير، كالس�ب أو الغش باملعام�الت أو االعتداء عىل الطريق 
والرضار باملارة، واختلط مع املجرمن اخلطرين فإن رضر عقوبته عليه شخصيًا يفوق منفعتها، 
بل قد تكون العقوبة سببًا لعودته إىل ارتكاب اجلرائم، التي قد تصبح أكثر خطورة نتيجة اختالطه 
باملجرم�ن. فينعكس الرضر الذي حلق باجلانب رضرًا ع�ىل االنتظام العام، بعدم إصالح اجلاين 
ومنعه من التكرار، بل بإضافة شخص خطري عىل املجتمع لديه إمكانيات الرتكاب اجلرائم، قد 

تتدرج باخلطورة مع الوقت واملامرسة.

))(املرجع السابق، ص 6)7-4)4.
)2(ابن اهلامم: رشح فتح القدير، ج5، ص ٣45.
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إن مالءم�ة العقوبة لش�خصية املجرم، ميزة أساس�ية يف عقوبات التعزي�ر، الختالف الناس 

يف طباعه�م وصفاهتم وردود فعلهم عىل العقاب. فقد تكون العقوبة الكافية يف بعض احلاالت، 

لعالم أو التوبيخ، ملن كان من أهل العلم واألخالق. وقد تكون أقساها غري كافية وحدها، ملن 

ع�رف بالجرام وتكرار ارتكاب اجلرائم. وقد حددت الرشيعة يف التعزير، مبادئ هامة الختيار 

العقوب�ة املالئم�ة، أمهها ع�دم الرساف يف العقاب حلامي�ة اجلاين يف ش�خصه وعائلته من مضار 

العقوب�ة، إذا كان الفع�ل أول خمالفاته، وكأن ش�خصًا يمتنع عن التك�رار ملجرد خوفه من معرفة 

الن�اس بارتكاب�ه الفعل اجلرمي. فإن العقاب األكثر مالءمة هن�ا، خاصة إذا كان اجلاين من ذوي 

العلم واألخالق املعروفن اجتامعيًا، أن يرس�ل الق�ايض من يعلمه، أنه علم بارتكابه هذا الفعل 

)وهي عقوبة العالم(. ويعتمد القايض هذه العقوبة يف هذه احلالة، إذا كان مقتنعًا أن ذلك كاف 

لزجره، غري مرسف يف عقابه، إذ إن رضر العقوبة لو أعلنت وعرفت من الناس يكون كبريًا عىل 

وضعه االجتامعي واالقتصادي وحتى السيايس، إذا كان من أصحاب النشاط العام))(.

ك�ام أعط�ت الرشيعة للقايض حري�ة احلركة يف التعزي�ر، ليكون العقاب غري م�رسف، كافيًا 

لتحقيق الزجر)2(. فله اخليار أواًل، يف نوع العقوبة الالزمة يف ش�دهتا، أو خفتها لصالح اجلاين، 

إذا كان م�ن املبتدئ�ن أو م�ن املعروفن بالج�رام. وله اخليار ثاني�ًا يف مقدار العقوب�ة، للحؤول 

دون الرساف يف العق�اب، برشط أن يكون كافيًا لزجر اجلاين ومنعه من التكرار، عىل أن يش�دد 

العق�اب يف ح�ال عودة اجلاين الرتكاب اجل�رم)٣(، إذ إن اهلدف هو زجر اجل�اين، والتكرار يعني 

أن الفاع�ل حيت�اج إىل عقوبات أش�د ليتأدب، ويمتنع ع�ن تكرار األفعال املخل�ة باالنتظام العام 

واملعاقب عليها تعزيرًا.

واملقصود بمالءمة العقاب التعزيري لشخص اجلاين، هو مناسبة العقوبة ملا يتوقع من ردود 

فع�ل اجلاين جت�اه العقاب، بحيث حتقق العقوبة املعتمدة الغاية املرج�وة منها، بزجر اجلاين وعدم 

عودت�ه لتكرار الفعل اجلرم�ي. إذ إن العقاب الواحد الذي قد يفرض عىل مجيع أنواع اجلناة مهام 
))(العريس، هال )996)م(. شخصية عقوبات التعزير يف الرشيعة السالمية، مرجع سابق، ص 9)420-4.

)2(ابن فرحون: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ج2، ص )20 -204.
)٣(ابن اهلامم: رشح فتح القدير، ج5، ص٣46.
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اختلف�ت ش�خصياهتم وأوضاعه�م االجتامعية، ي�ؤدي إىل املس�اواة املطلقة بن اجلن�اة، دون أن 

يأخذ بعن االعتبار أثر العقوبة عىل كل منهم، وبالتايل تأمن الغاية النفعية منها يف تأديب وزجر 

اجلاين، إذ إن األشخاص خمتلفون فيام بينهم يف طباعهم وردود فعلهم. فاملبتدئون قد تكون أخف 

العقوب�ات كافي�ة ملنعهم من التكرار، أم�ا من تكرر منه ارتكاب األفع�ال اجلرمية واالعتداء عىل 

الن�اس، فتش�دد عقوبته. ومن مل يرت�دع من خمتلف العقوبات التعزيرية، فقد قيل، بجواز حبس�ه 

حتى التوبة أو املوت ))(.

3ـ   اختيار العقوبة املناسبة لظروف املجرم:

اعت�ربت الرشيع�ة أن عقوبة التعزير جيب أن تكون زاجرة مانع�ة من العودة لإلجرام ولكن 

عادل�ة غ�ري مرسف�ة. لذلك كان�ت العقوب�ة مرنة متغرية م�ع ظروف اجل�اين، لكي يك�ون نفعها 

الش�خيص واالجتامع�ي هو املحقق، ورضرها الش�خيص عىل اجل�اين حمدودًا بأه�داف العقوبة، 

دون أن يصل إىل درجة االقتصاص الذي قد جيعل العقوبة س�ببًا لالنخراط يف الجرام والتعود 

عليه، وبالتايل التكرار، إذا كان رضر العقوبة شديدًا عىل حياة اجلاين االجتامعية والعائلية، عماًل 

بحديث الرس�ول < »ادرؤوا احلدوداَ عِن املس�لمناَ ما اس�تطعتْم، فإْن وجدُتم للمس�لِم خمرًجا 

ه، فإنَّ الماماَ ألْن خيطئاَ يف العفِو خرٌي مْن أْن خيطئاَ يف العقوبةِ«)2(، حرصًا منها عىل  وا س�بيلاَ فخلُّ

حتقيق الزجر، دون االقتصاص والرساف يف العقاب. فدعت ملالءمة العقوبة التعزيرية لظروف 

اجل�اين، لتكون أكثر مالئمة وأقدر عىل حتقي�ق مقاصد الرشيعة. فينظر بالتايل القايض إىل ظروف 

اجل�اين احلياتية، االجتامعية، االقتصادي�ة واملهنية، الختيار العقاب الذي يراه األمثل لردع اجلاين 

يف نوعه ومقداره، فيحدد العقوبة املالءمة املحققة لألثر املرجو دون أن تكون أداة اقتصاص)٣(.

))(المام الرميل: هناية املحتاج إىل رشح ملنهاج، ج8، ص22.
)2(رواه البيهقي يف س�ننه، باب يف املس�تكره، )٣-٣02(، والرتمذي يف س�ننه، 42٣)، باب ما جاء يف درء احلدود، 
)4-٣٣(، والبيهقي يف س�ننه الكربى، 7057)، باب ما جاء يف درء احلدود بالش�بهات، )8-٣)4(، رواه أبو 

نعيم يف احللية، )9-0)(، وضعفه األلباين يف الرواء، 6)2٣، )7٣44(.
)٣( العريس، هال )996)م(. شخصية عقوبات التعزير يف الرشيعة السالمية، مرجع سابق، ص )422-42.
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4ـ   تناسب العقوبة مع اجلريمة:

ال يكتف�ي القايض عند اختي�ار العقوبة يف التعزير، بمالءمتها لش�خص اجلاين وظروفه، بل 

البد له من الس�عي لتناس�ب العقوبة مع اجلريمة، يف نوعها ومقدار خطورهتا ))(، إذ إهنا مقياس 

لش�خصية املجرم، فمن ارتكب الكبائر، أي اجلرائم اخلطرية املخلة باألمن االجتامعي، ال يمكن 

أن يك�ون م�ن أه�ل الصالح وامل�روءة املطلوب محايتهم م�ن رضر العقوب�ة، إذا كان الفعل أول 

زالهتم )2(. فمن كان من أهل الرش، وتكرر منه ارتكاب اجلرائم تشدد عقوبته، التي قد تصل إىل 

دوام حبسه حتى التوبة، إذا كان خطرًا عىل األمن االجتامعي ملنعه من الرضار بالناس)٣(.

وتفرض قاعدة املالءمة جعل العقوبة مرنة ومتناس�بة، حس�ب حالة املجرمن، إذ ال يمكن 
معامل�ة اخلطري�ن منه�م كاملبتدئن، ل�ذا ينظر الق�ايض يف نوع اجلناي�ة وخطورهت�ا، عند مالءمة 
العقوب�ة لش�خص اجلاين، فتكون متناس�بة م�ع اجلناة يف أوضاعه�م وأحواهلم، وم�ع اجلرائم يف 

نوعها ومقدارها، يف صغرها وكربها وخطورهتا.

فعقاب ش�اهد الزور مثاًل، ال يكتفى بتطبيق عقوبة الرضب عليه، بل البد من أن يش�هر به 
عىل املأل، خلطورة جريمته يف تعدهيا عىل حقوق اآلخرين، كام أنه ال تقبل شهادته بعد ذلك عقابًا 
له فإذا ثبت عند القايض أن بعض الش�هود يش�هد بالزور، ويأخذ اجلعل عىل شهادة الزور، عزر 
عىل املأل، وال حيلق له رأس�ًا أو حلية، ورأى القايض أن يس�ود وجهه، قال ابن عبد احلكم يطاف 
به ويش�هر يف املجالس واخللق حيث يعرفه الناس قاله ابن القاس�م، يريد جمالس املسجد اجلامع، 
ويرضبه رضبًا عنيفًا، ويس�جل عليه وجيعل من ذلك نس�خًا يودعها عند الناس ممن يثق به، وقال 

ال أرى أن تقبل شهادته أبدًا« )4(. 

إن هل�ذه العقوب�ات أثرًا معنويًا عىل املجرم، وهو مطلوب خلط�ورة اجلرم عىل حقوق وحياة 

اآلخرين.

))(ابن فرحون: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ج2، ص200.
)2(ابن عابدين: حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، ج4، ص)8.

)٣(المام الرميل: هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، ج8، ص )2 � 22.
)4(ابن فرحون: تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، ج2، ص٣)2.  4
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وق�د أعطت الرشيع�ة القايض يف املقاب�ل، حق منع العق�اب أو االكتفاء بأخ�ف العقوبات 

التعزيري�ة إذا كان الفع�ل صادرًا عىل س�بيل الطيش، غري خط�ري وكان أول غلطات اجلاين، ألن 

التعزير هو عىل قدر اجلاين واجلناية ))(. فمن مل يكن خطرًا عىل األمن االجتامعي، ويتوقع صالحه 

دون إن�زال عقوبة ب�ه، أو بعقابه بأخف العقوبات، اكتفى القايض بذلك لكي ال يكون مرسفًا يف 

العقاب، إذ املقصود حتقيق غايات التعزير وليس االقتصاص. واجلاين هنا ال تس�تدعي أوضاعه 

الشخصية وفعله اجلرمي تشديد العقاب عليه. ويلتزم القايض يف اختيار العقوبة يف التعزير، مبدأ 

شخصية العقوبة، التي تفرض مالءمة العقاب لشخص اجلاين وظروفه، وللجريمة التي ارتكبها، 

مما جيعلها، أي العقوبة، مرنة خمتلفة من شخص آلخر، الختالف الناس يف أفعاهلم وردود فعلهم 

وش�خصياهتم، حتقيقًا ملقاصد الرشيعة يف العقاب تعزي�رًا، ويف حفظ األمن االجتامعي بإصالح 

املجرم )2(.

وعن�د س�نَّ اجلرائم وعقوباهتا فإن الم�ام أحيانًا حيدد عقوبات معين�ة لبعض اجلرائم يلتزم 

القض�اة بتطبيقه�ا )٣( وتكون بذلك س�لطة القايض مقي�دة بتطبيق العقوبة املنص�وص عليها وقد 

حيدد أكثر من عقوبة للجريمة الواحدة ويعطي للقايض فسحة الختيار العقوبة املناسبة من بينها 

بحس�ب ح�ال اجلاين وظروف ومالبس�ات ارتكابه للجريمة وبالتايل تك�ون لديه فرصة للتفريد 

القضائي)4(.

وق�د حيدد المام عقوبة للجريمة الواحدة ترتاوح بن حدين فيكون حكم القايض حمصورًا 

بن هذين احلدين وتتسع سلطته كلام اتسع احلدان وتضيق بضيقهام.

))(الرشبيني، حممد اخلطيب: مغني املحتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، ج4، ص92).
)2(العريس، هال )996)م(. شخصية عقوبات التعزير يف الرشيعة السالمية، مرجع سابق، ص 425-424.

)٣(خرض، عبد الفتاح)975)م( األوجه الجرائية للتفريد القضائي، مرجع سابق، ص268.
)4(مصطفى، حممود حممود)974)( رشح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص600.
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وفيام ييل توضيح  لألنظمة التي تساعد القايض عىل تفريد العقوبة:

أواًل: نظم العقوبات التي ترتاوح بني حدين:

وه�و اجتاه ش�ائع يف األنظمة اجلنائي�ة حيث يعطي للقايض س�لطة تقديري�ة الختيار اجلزاء 

اجلنائي املالئم – جلسامة اجلريمة وخطورة اجلاين – بن حدين )أدنى وأعىل( إذا كان اجلزاء من 

النوع الذي يقبل التبعيض كاحلبس والغرامة ))(.

 وتفري�دًا للعق�اب أن حيك�م يف اجلريم�ة الواحدة إذا تع�دد اجلناة فيها ع�ىل بعضهم بعقوبة 

أخف وعىل بعضهم بعقوبة أش�د مراعيًا يف ذل�ك ظروف كل منهم وليس ملن حكم عليه بعقوبة 

أشد أن يطعن يف ذلك، ألن هذا داخل يف سلطة القايض التقديرية وهو غري ملزم ببيان األسباب 

التي دعته إىل تش�ديد العقاب عىل من ش�دد عليه )2(. ويراعي »الم�ام« عند حتديد احلد األقىص 

لعقوب�ات اجلرائم التعزيرية مدى جس�امة تل�ك اجلرائم »وحتدد هذه اجلس�امة بالنظر إىل الفعل 

املادي والركن املعنوي«)٣(.

ولو أن المام اقترص عىل جعل العقوبة ذات حد واحد كاحلد األقىص أو احلد األدنى ألدى 

ذل�ك إىل عدم العدل بن اجلناة ألهنم خيتلفون يف دوافعهم وظروف ارتكاهبم للجريمة فالعقوبة 

ذات احلد الواحد ليس�ت عادلة س�واء كانت قصوى أو دنيا، فقد تكون عادلة بحق جمرم جائرة 

بحق آخر والعكس صحيح.

ولذل�ك فإن حتديد عقوبة قصوى وعقوبة دنيا جيع�ل للقايض فرصة تطبيق العقوبة املالئمة 

وبالتايل تكون لديه فرصة للتفريد القضائي بن احلدين)4(.

))(خرض، عبد الفتاح)994)م( التعزير: ضوابطه العامة وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية، ص 5)).
)2(عوض، حممد حمي الدين ))98)م(: القانون اجلنائي: مبادئه األساس�ية ونظرياته العامة، دراس�ة مقارنة،  مطبعة 

جامعة القاهرة والكليات اجلامعية، ص8)7- 9)7.
)٣( خرض، عبد الفتاح)975)م( األوجه الجرائية للتفريد القضائي، مرجع سابق، ص 268.
)4(مصطفى، حممود حممود)974)م( رشح قانون العقوبات، القسم العام، القاهرة، ص600.
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ثانيًا: نظم العقوبات التخيريية:

جلأت عدة ترشيعات حديثة إىل األخذ بنظام العقوبات التخيريية الذي »يقيض برتك القانون 

للق�ايض حري�ة االختيار يف احلكم ع�ىل املجرم بإحدى عقوبت�ن خمتلفتي الن�وع، أو بكليهام، أو 

بعقوب�ة واح�دة أو عقوبتن من بن عقوب�ات أو أكثر خمتلفة النوع حم�ددة للجريمة التي ارتكبها 

ذلك املجرم، وتعترب كل عقوبة من العقوبات املحددة لتلك اجلريمة صنوًا لألخرى«))(.

أي أن للق�ايض حري�ة كامل�ة يف احلكم بالعقوبة التي يراها مناس�بة من ب�ن العقوبات التي 

رصده�ا امل�رشع، واالختي�ار النوعي للعقوبة يتأرجح حس�ب األنظم�ة القانونية ب�ن االختيار 

النوعي احلر، واالختيار النوعي املقيد )2(:

1ـ  نظام العقوبات التخيريية املطلق.

بمقت�ىض هذا النظ�ام يتمتع القايض بحرية اختي�ار تامة يف احلكم بالعقوب�ة التي يرتئيها من 

ضم�ن العقوبات املقررة للجريمة س�واء أكان�ت عقوبتن متنوعتن أم أكث�ر، والقانون ال يلزمه 

باتباع أية قاعدة معينة يف االختيار، وإن كانت السياسة اجلنائية احلديثة تيل عليه مراعاة شخصية 

املج�رم وظروف�ه بام يف ذل�ك الباعث عىل ارتكاب اجلريم�ة عند اختيار العقوب�ة املالئمة من بن 

العقوب�ات املق�ررة )٣(، أي أن هذا النظام يعرف بأنه: ه�و النظام الذي يرتك أمر اختيار اجلزاء فيه 

إىل س�لطة القايض التقديرية مع ما حيمله هذا املوقف من خطورة تكمن يف  احتامل التعس�ف يف 

استعامل هذه السلطة)4(. 

2ـ نظام العقوبات التخيريية املقيد:

وه�و ذلك النظام ال�ذي اهتم املرشع بوضع ضوابط له يلتزم القايض هبا عند اختيار اجلزاء، 

))(املهدايت، لطيفة )2007م( حدود سلطة القايض التقديرية يف تفريد اجلزاء، مرجع سابق، ص 86.
)2(بوزالقة، حممد )2008م( عرض بعنوان »السلطة التقديرية للقايض الزجري يف اتاذ التدابري السالبة للحرية يف 

قضايا األحداث«، انعقدت يوم 2٣ مايو، بتازة، ص44.
)٣(إبراهيم، أكرم نشأت)965)م(. احلدود القانونية لسلطة القايض يف تقدير العقوبة، مرجع سابق، ص))).

)4( املهدايت، لطيفة )2007م( حدود سلطة القايض التقديرية يف تفريد اجلزاء، مرجع سابق، ص 86.
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وق�د اختلف�ت القوان�ن فيه حيث قيدت�ه بعضها بالباع�ث، وبعضها باملالءم�ة، والبعض األخر 

بتوافر رشوط معينة أخرى كشناعة اجلريمة، أو خطورة املجرم))(:

أ- نظ�ام العقوب�ات التخيريية املقيدة بالباعث: ويقتيض بتع�ن املرشع عقوبتن متباينتن عىل 

س�بيل التخيري للجريمة، مع إلزام القايض أن حيكم بالعقوب�ة األش�د أو منعه من احلكم 

بالعقوبة األخف عندما يكون الباعث عىل ارتكاهبا دنيئا )2(.

ب- نظ�ام العقوب�ات التخيريي�ة املقيدة باملالءمة: وه�ي إذا خول القانون للمحكمة س�لطة 

االختي�ار ب�ن عقوبة س�البة للحرية وعقوب�ة الغرامة، ف�إن املحكمة ال حتك�م بالعقوبة 

الس�البة للحرية إال إذا كان احلكم بالغرامة غري مالئ�م، واملالءمة هي من املعايري العامة 

االعتيادي�ة لس�لطة التقدير التي يامرس�ها الق�ايض يف حتدي�ده العقوبة ك�اًم ونوعًا، ومن 

ث�م يرتت�ب عىل القايض عند حكمه يف مث�ل هذه اجلرائم أن ال يفك�ر يف احلكم بالعقوبة 

الس�البة للحرية إال بعد أن يظهر له عدم مالءمة عقوبة الغرامة للمجرم يف ضوء ظروفه 

الشخصية وظروف جريمته املوضوعية )٣(.

 ويالحظ من خالل هذه األنظمة أن عملية تقدير ظروف الفعل املرتكب وشخصية املجرم 

مرتوكة للقايض بحكم سلطته التقديرية، حيث يرجع له يف األخري الدور احلاسم يف اخلوض يف 

خلفيات الفعل وأبعاده وانعكاسه عىل املجتمع، ومن ثم اختيار العقوبة التي يراها أنجع ملعاجلة 

املجرم.

غري أن املالحظ أن ترك احلرية وتوس�يع جمال التخيري قد حيري القايض ويربكه، بالضافة إىل 

أنه من املمكن أن يكون آلة يف يد القضاء الس�تعامل الش�طط والتعس�ف دون حسيب أو رقيب، 

وبالتايل جيب حتديدها حتديدًا كاماًل.

))(املرجع السابق، ص 86.
)2(إبراهيم، أكرم نشأت )965)م(. احلدود القانونية لسلطة القايض يف تقدير العقوبة، مرجع سابق، ص2٣).

)٣(املرجع السابق، ص 25).
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ثالثًا: نظام تشديد العقاب:

تتج�ه األنظم�ة اجلنائي�ة إىل تش�ديد العقاب، إذا ما كش�فت ظ�روف ومالبس�ات ارتكاب 

اجلريم�ة، وتب�ن أن اجلاين خطورته عالية، وكان�ت حالته مما جيدي معها تش�ديد العقاب. وهذا 

التش�ديد قد يكون وجوبيًا عن�د توافر ظروف معينة )كالعود( إىل ارت�كاب اجلريمة، وقد يكون 

جوازيًا للقايض، وهو ما يتفق مع مقتضيات التفريد القضائي للجزاء ))(.

ومن أسباب التشديد العود إىل ارتكاب اجلريمة، واالعتياد عىل ارتكاهبا، واقرتافها بأسلوب 

ينطوي عىل الغدر واخلداع أو احلقد أو الرغبة يف االنتقام، أو بأسلوب ينطوي عىل عدم االكرتاث 

أو الربود أو االزدراء باملجني عليه والتنكيل به، والقس�وة البالغة، والوحش�ية، وإساءة االئتامن، 

واستغالل العالقات الشخصية )2(. 

رابعًا: نظام ختفيف العقاب:

إذا كان امل�رشع ق�د ح�دد عق�اب أغل�ب اجلرائم بحدي�ن أدنى وأع�ىل، تأثرًا منه وال ش�ك 
بالظروف املالبس�ة الرتكاب اجلريمة ماديًة كانت هذه املالبس�ات أم ش�خصية، وترك للقايض 
احلرية يف تفريد العقاب حن مكنه من أن حيكم بعقوبة واقعة بن احلدين األدنى واألعىل كام هي 

واردة يف النص القانوين )٣(. 

غ�ري أن الق�ايض يف دعوى معينة مطروحة أمامه قد يرى أن الظروف التي اس�تخلصها منها 
تستدعي الرأفة باجلاين أكثر من النزول بالعقوبة إىل احلد األدنى املقرر هلا، أو احلكم عليه بأخف 
العقوبتن املقررتن للجريمة أصال؛ أي أن الظروف تس�تدعي إما النزول عن احلد األدنى املقرر 
للعقوبة، وإما االس�تعاضة عن هذه األخرية بعقوبة أخرى أخف منها، لكن القايض ال يس�تطيع 
أن يفعل شيئًا من ذلك ما مل يسمح له املرشع به بمقتىض نص خاص، ألنه أي القايض مقيد بمبدأ 
رشعي�ة اجلرائم والعقوب�ات، لذلك فإن املرشع اجلنائي رغبة منه يف إفس�اح املجال أمام القايض 

))(خرض، عبد الفتاح )994)م( التعزير: ضوابطه العامة وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية، ص7)).
)2(املرجع السابق، ص ٣)).

)٣(عبد الواحد، العلمي )2002م(، رشح القانون اجلنائي املغريب، القسم العام، ص٣٣6.
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لتفريد العقاب بام يتالءم مع ظروف كل جريمة وكل جاٍن، قد خول القايض الصالحية للنزول 

بالعقوبة عن احلد األدنى املقرر هلا، أو احلكم بعقوبة أخرى اخف منها حيددها املرشع))(. 

 والظ�روف املخففة)2( هي: أس�باب مرتوكة لتقدير القايض، تول�ه حق تفيض العقوبة يف 

احلدود التي عينها القانون، وهي تتناول كل ما يتعلق بامديات العمل الجرامي يف ذاته، ويتعلق 

بشخص املجرم الذي ارتكب هذا العمل، وبمن وقعت عليه اجلريمة، وعىل ذلك فإن الظروف 

املخففة هي كل الظروف واملالبس�ات التي حتيط بالعمل الجرامي، ومرتكبه واملجني عليه من 

ظروف ومالبسات بال استثناء، وهو ما يصطلح عىل تسميته بالظروف املادية والشخصية: وهي 

جمموع�ة م�ن الظروف ال تقع حتت احل�رص)٣(، ومل حيدد املرشع األس�باب التقديرية املخففة � كام 

فعل بالنس�بة لألعذار القانونية � وس�بب ذلك يعود إىل أن هذه األس�باب كثرية جدا ومتجددة، 

بحي�ث ال يمك�ن الحاطة هبا كلها، ك�ام أن القضاة خيتلفون يف نظرهتم إليه�ا، وتتفاوت آراؤهم 

يف تقديره�ا، وم�ن أجل ذل�ك ترك املرشع تقدي�ر هذه األس�باب املخففة للق�ايض دون أن يبن 

مضموهنا أو حيدد حدودها)4(.  

 وتلجأ األنظمة اجلنائية يف معاجلة الظروف املخففة إىل أحد األساليب التالية)5(: 

))( اجلوه�ري، مصطف�ى فهم�ي )2002م( تفريد العقوب�ة يف القانون اجلنائي »دراس�ة حتليلية تأصيلي�ة يف القانون 
املرصي وقوانن بعض الدول العربية، مرجع سابق، ص )6.

)2(كان أول م�ن ق�رر نظام الظروف املخففة هو املرشع الفرنيس عام 0)8)، وقبل هذا التاريخ كانت العقوبة عبارة 
ع�ن س�لطة حتكمية يف يد القايض، ثم انحرست هذه الس�لطة بموج�ب القانون الصادر يف ع�ام )79)، حيث 
أصب�ح ع�ىل القايض أن يطب�ق عقوبة قانونية حم�ددة، دون أن يكون لديه أي س�لطة تقديري�ة، ولكن رسعان ما 
ظهرت عيوب هذا النظام، ملا تتضمن به من مجود، فتدخل املرشع الفرنيس مرة أخرى بموجب قانون العقوبات 
الصادر يف عام 0)8)، وأوجد نظام العقوبات القانونية التي توضع ضمن حدين أحدمها أقىص واألخر أدنى، 
وق�د تدخ�ل املرشع م�رة أخرى ع�ام 82٣)، وأجرى تعديال ق�رر بمقتضاه نقل س�لطة تقدي�ر توافر الظروف 
املخفف�ة من املحلفن إىل املحكمة. ثم انتقل نظام الظروف املخففة إىل بلجيكا، وبمقتضاه أصبح جائزا بالنس�بة 
لس�لطات التحقي�ق واملحكمة أن حتول اجلناية إىل جنحة، واجلنحة إىل خمالفة، ع�ن طريق التقدير بتوافر ظروف 

خمففة للواقعة.
)٣(رم�زي ري�اض ع�وض )2005م(، التف�اوت يف تقدير العقوبة » املش�كلة واحلل، دراس�ة مقارن�ة«، دار النهضة 

العربية، القاهرة، ص٣0).
)4(نمور، حممد سعيد نمور )2004م( دراسات يف فقه القانون اجلنائي، دار الثقافة للنرش والتوزيع، األردن، الطبعة 

األوىل، ص86).
)5(خرض، عبد الفتاح )994)م( التعزير: ضوابطه العامة وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية، ص 8)).
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) �  حرص الظروف املخففة ترشيعيًا، وجعل التخفيف وجوبيًا عىل القايض، وفق خطة معينة.

2 � حرص الظروف املخففة ترشيعيًا، وجعل التخفيف جوازيًا للقايض.

٣ � وضع نامذج للظروف املخففة عىل سبيل املثال بالنص، وجعل التخفيف جوازيًا للقايض.

4 � ترك األمر كلية للقايض، سواء يف الوقوف عىل تلك الظروف أو يف كيفية التخفيف.

ومن أس�باب التخفي�ف اقرتاف اجلريمة حتت تأث�ري باعث رشيف، واس�تفزاز املجني عليه 

للج�اين، واملب�ادرة إىل إص�الح ما ترتب ع�ىل اجلريمة م�ن رضر، وارتكاب اجلريم�ة حتت تأثري 

انفع�ال نف�يس عنيف، وجتاوز ح�دود الدفاع الرشعي، وارتكاهبا بواس�طة ام�رأة حامل، والندم 

الصادق والتوبة والتبليغ التلقائي عنها، واملبادرة إىل االعرتاف ))(.

خامسًا: نظام االمتناع عن العقاب ووقف تنفيذ العقوبة قضائيًا:

ويع�رف الفقه االمتناع عن العقاب: بأنه نظ�ام يقتيض االمتناع عن النطق بعقوبة عىل املتهم 

لف�رتة زمنية حمددة، إذا س�لك خالهلا س�لوكًا حس�نًا، مع ج�واز وضعه خالل تل�ك الفرتة حتت 

رقابة ش�خص تعينه املحكمة، أو تكلفه بتقديم كفالة عينية أو ش�خصية. ويعرفه البعض اآلخر 

م�ن الفق�ه بأن االمتناع عن النطق بالعقاب: هو صدور حك�م بالدانة عىل املتهم مع عدم النطق 

بعقوبة معينة )2(.

ولنظام » وقف النطق بالعقوبة« جمموعة من االمتيازات عن غريه من نظم التفريد القضائي 

ومن هذه املميزات، ما ييل:

)�  يقوم هذا النظام عىل أس�اس عدم النطق بعقوبة خالل مدة تقررها املحكمة، مما جينب اجلاين 

الوصم�ة االجتامعية هنائيا، ويتميز هذا النظام عن تل�ك الوجهة من نظام إيقاف التنفيذ ألن 

اليقاف يقتيض دائام النطق بالعقوبة يف احلكم ثم إيقاف تنفيذها املدة املقررة قانونا، وال شك 

))(خرض، عبد الفتاح )994)م( التعزير: ضوابطه العامة وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية، ص2)).
)2(العتيب�ي، حمم�د بج�اد )2005م(، الس�لطة التقديرية للق�ايض يف االمتناع ع�ن النطق بالعق�اب، معهد الكويت 

للدراسات القضائية والقانونية، الكويت، ص٣5.
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أن جم�رد النطق بعقوبة ي�ؤدي إىل إحلاق وصمة باملحكوم عليه، ول�و كان تنفيذ هذه العقوبة 

موقوفًا.

2�  يؤدي إىل استفادة اجلاين من عدم حبسه يف حالة تنفيذ االلتزامات املفروضة عليه يف احلكم.

٣�  أن تنفي�ذ ال�رشوط وااللتزام�ات من جهة اجلاين يس�اعده عىل تقويم س�لوكه والتغلب عىل 

العوام�ل املؤدي�ة النحرافه، وهو ما ال يمكن أن يتحقق من خالل عقوبة احلبس قصري املدة، 

حيث ال تكفي مدة العقوبة لتنفيذ برامج الصالح.

4�  جي�وز وفق�ا هل�ذا النظام العق�ايب أن تأم�ر املحكمة بوضع اجل�اين حتت االختب�ار خالل املدة 

املق�ررة، وذلك بأن جتعله حتت رقابة ش�خص تعينه هلذا الغ�رض، ويكون من واجبات هذا 

الش�خص توجيه اجلاين إىل ما جيب اتباعه، والرشاف عليه، والتحقق من أنه ينفذ الرشوط 

التي وضعتها املحكمة ))(.

بينام يعترب نظام وقف تنفيذ العقوبة من أخطر السلط املخولة للقضاء يف ميدان تفريد اجلزاء 

وتش�خيصه بحس�ب ش�خصية املج�رم وظروفه )2(، ويقص�د بإيق�اف تنفيذ العقوب�ة: هو تعليق 

العقوب�ة املحك�وم هبا عىل رشط موقفه خ�الل فرتة معلومة حيدده�ا القانون بناًء ع�ىل اعتبارات 

تقدرها املحكمة، فيظل املحكوم عليه متمتعًا بكامل احلرية إذا مل يكن حمبوسا، ويتم الفراج عنه 

إذا كان حمبوسا حبسا احتياطيا )٣(.

        ويتب�ن لن�ا من هذا التعريف أن وقف التنفيذ يفرتض إدانة املتهم، واحلكم عليه بعقوبة 

م�ع وق�ف التنفيذ ملدة من الزمن، ويرتك املحكوم عليه خالهلا ح�رًا، فإذا عاد إىل الجرام نفذت 

في�ه العقوب�ة املوقوف تنفيذها إضاف�ة إىل العقوبة املقررة للجريمة الت�ي ارتكبها، أما إذا انقضت 

املدة بغري أن يرتكب املحكوم عليه جريمة أخرى سقط احلكم الصادر ضده واعترب كأن مل يكن. 

))(العتيبي،حممد بجاد )2005م(، السلطة التقديرية للقايض يف االمتناع عن النطق بالعقاب، مرجع سابق،
       ص ٣6.

)2(عبد الواحد، العلمي )2002م(، رشح القانون اجلنائي املغريب، القسم العام، مرجع سابق، ص 4٣7.
)٣(أبو توتة، عبد الرمحن حممد ))200م(، أصول علم العقاب، منشورات ELGA، مالطا،، ص ٣60.
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ويس�توعب نظام التعزير الس�المي نظام وقف تنفيذ العقوبة قضائيًا، حيث يكون للقايض 

أن يلجأ إىل هذا النظام لتجنيب فئة من املذنبن اآلثار الس�لبية لعقوبة الس�جن، وخاصة إذا كان 

املذنب من عديمي اخلطورة الجرامية أو قليلها، وأساس ذلك هو ما للقايض من سلطة تقديرية 

مرن�ة يف التعزير م�ن جهة، وحديث )أقيلوا ذوي اهليئات عثراهت�م إال احلدود( من جهة أخرى. 

وم�ن اجلدير بالش�ارة هنا أن القايض الرشعي تكون لدي�ه احلرية واملرونة الكبرية يف اللجوء إىل 

ه�ذا النظ�ام من عدمه، ويف أية قضية من قضايا التعزير. أما القايض اجلنائي الذي يطبق نصوصًا 

تعزيرية نظامية، كام هي احلال فيام يتعلق باألنظمة التعزيرية باململكة العربية السعودية، فإنه يتقيد 

هب�ذه النص�وص، وال يك�ون له أن يوق�ف تنفيذ العقوبة املحك�وم هبا إال إذا أس�عفته النصوص 

النظامي�ة التي يطبقها، فاألصل ه�و تنفيذ العقوبات املحكوم هبا واالس�تثناء هو وقف تنفيذها، 

واالس�تثناء ك�ام هو معلوم ال يف�رتض وال يكون إال بنص رصيح، ويطب�ق يف النطاق املحدد له، 

دون تفسري موسع للنصوص التي وردت بشأنه ))(. 

        ويف رأي الباح�ث ف�إن نظ�ام  وقف التنفيذ يمتاز بأنه حيمي املجرمن املبتدئن من خطر 

الجرام بإيداعهم يف الس�جن مع املجرمن املعتادين، كام جينب املحكوم عليهم مس�اوئ عقوبة 

احلبس قصرية املدة؛ من خالل منحهم فرصة لتقويم سلوكهم وإصالح حاهلم ذاتيا.

))(خرض، عبد الفتاح )994)م( التعزير: ضوابطه العامة وتطبيقاته يف اململكة العربية السعودية، ص 9))-20).
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الفصل اخلامس
خالصة الدراسة ونتائجها وتوصياهتا ومقرتحاهتا

5 . 1  خالصة الدراسة 

5 . 2  أهم النتائج

5 . 3  التوصيات
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الفصل اخلامس
خالصة الدراسة ونتائجها وتوصياهتا ومقرتحاهتا

5 . 1  خالصة الدراسة:

يتمثل موضوع الدراسة يف التفويض يف التجريم والعقاب، وقد تم حتديد مشكلة الدراسة من 

خالل السؤال الرئيس التايل: كيف يكون التفويض التنظيمي والقضائي يف التجريم والعقاب؟ 

واعتمدت الدراس�ة عىل املنهج الوصفي االس�تقرائي، حيث يس�اعد املنه�ج الوصفي عىل 

وص�ف دقيق ملوضوع الدراس�ة، مما ُيمّكن من معرف�ة بعض احلقائق التفصيلي�ة عنها؛ من أجل 

تقديم وصف شامل ودقيق هلا، وذلك من خالل استقراء املراجع الرشعية، والقانونية، والنظامية، 

والرس�ائل العلمية، والدراسات واألبحاث ذات العالقة بموضوع الدراسة، وحتليل ما تضمنته 

للوصول إىل وصف موضوعي ومنظم للقضايا اخلاصة بالتفويض يف التجريم والعقاب.  

ويأمل الباحث ويدعو اهلل سبحانه وتعاىل أن تكون هذه الدراسة قد وفقت يف حتقيق أهدافها، 

الت�ي تتمث�ل أمهيتها يف أن هذه الدراس�ة تثبت مرونة الرشيعة الس�المية رغم ثباهتا، وصالحها 

لكل زمان ومكان، وتبن قدرهتا عىل اس�تيعاب مجيع املستجدات يف كل عرص وجمتمع يف خمتلف 

الترشيع�ات، وخاص�ة يف التجريم والعقاب، كام أهنا تظهر أمهي�ة االجتهاد الفقهي والقضائي يف 

التجري�م والعق�اب، حت�ى ال يتقاعس الناس ويرتك�وا االجتهاد الذي يقوم علي�ه معظم أحكام 

الترشي�ع اجلنائي، وأن املجال ال�ذي يعمل فيه التجريم والعقوبات التفويضية جمال واس�ع جدًا 

يكاد يشمل كل نواحي احلياة يف املجتمع، ومل يعد األمر مقصورًا عىل جمرد األمثلة التي كان يرضهبا 

فقهاء املسلمن، مما يدفع الباحث إىل تطبيق القواعد الفقهية الثابتة عىل نواحي احلياة املعارصة يف 

هذا املجال. ومن ناحية أخرى فإن موضوع الدراس�ة مواكب للتطورات االجتامعية والسياس�ية 

التي تعيش�ها اآلن املجتمعات السالمية، من ناحية وضع الدساتري يف الدول السالمية وحتديد 

اختصاصات ويل األمر، والفصل بن السلطات الثالث التنظيمية والتنفيذية والقضائية.
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وبعد مناقشة موضوع التفويض يف التجريم والعقاب، توصلت هذه الدراسة إىل العديد   

من النتائج والتوصيات التي ظهرت بعد مناقش�ة املعلومات املتعلقة هبذا املوضوع، وس�وف يتم 

عرض أهم النتائج وذلك عىل النحو التايل:  

5 . 2 أهم النتائج:

توصلت الدراسة إىل عدة نتائج يمكن إجيازها فيام ييل:

)�  أن العقوبات املقدرة هي عقوبات قدرها الش�ارع بنفس�ه، اما العقوبات التعزيرية فقد فوض 
أمرها  إىل األمة.

2�  يتفق الفقه السالمي عىل أن أمر حتديد اجلرائم التعزيرية وعقوبتها مفوض لوالة األمر وهذا 
يدل عىل أن التعزير ملن يوكل إليه سواء كان شخصًا اعتباريًا أو معنويًا كاملجالس الترشيعية.

٣� أن املجال الذي تعمل فيه العقوبات التفويضية جمال واسع جدًا يكاد يشمل كل نواحي احلياة 
يف املجتمع.

4�  يشرتط يف العقوبات التي يقررها أولو األمر أن ال تكون منافية لنصوص الرشيعة وإال كانت 
باطلة.

5�  وضع�ت الرشيع�ة نظام التعزير ملعاجل�ة اجلرائم دون احلدود، وذل�ك بتفويض ويل األمر يف 
اختي�ار العقوب�ة املالئم�ة للجريمة يف  إط�ار املقاصد الرشعي�ة والقواعد العام�ة واألصول 

املقررة يف النظام العقايب ويف الترشيع السالمي.

6�  اهل�دف م�ن العقوب�ة التعزيرية إصالح املج�رم وعالجه والرمحة به والحس�ان إليه، وتأديبه 
وليس االنتقام منه.

7�  تتل�ف ح�دود التفويض باختالف نوعية اجلرائم التي يقوم املنظ�م بتقنينها وفرض العقاب 
عليها.

8 � أن س�لطة ويل األمر يف جمال التجريم التعزيري س�لطة واسعة، فيقيمه إن شاء ويعفو إن شاء، 
ويش�دد إن ش�اء، وخيفف إن شاء، ولكن ليس له احلرية املطلقة يف ذلك، وليس اختياره مبنيًا 
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ع�ىل التش�هي واهلوى، وإنام املصلح�ة العامة. فويل األمر ليس مطلق اليد يف س�ن العقوبات 
وتعين اجلرائم، بل هو مقيد كل التقييد بأوامر الرشع ليس له أن يعترب أمرًا – ال رضر فيه ومل 

جيئ هني عنه، جريمة بحال من األحوال.

9 �  هن�اك جمموعة من الضوابط الت�ي يرجع إليها ويل األمر يف التجريم التعزيزي من النصوص 
الرشعي�ة، وتتمثل ه�ذه الضوابط يف: ع�دم املخالفة لنص�وص الرشيعة وقواعده�ا العامة، 
ومراع�اة نظام اجلامعة العام املؤس�س ع�ىل الرشع، املالءمة بن التجري�م والعقاب والتدرج 
يف التجريم التعزيري، وأن يكون س�بيل التجريم التعزيري املصلحة املرس�لة واالستحسان 

وسد الذرائع والسياسة الرشعية أو يكون قياسًا عىل ذلك.

0) � اختل�ف الفقه�اء يف العقوب�ات املفوض�ة أو التعزيرية م�ن عدة وجوه، فق�د اختلفوا حول 
مرشوعي�ة بع�ض العقوبات، وهل جيوز اس�تخدامها كعقوبات تعزيري�ة أم ال، واختلفوا يف 
النط�اق ال�ذي يمكن أن تص�ل إليه بع�ض العقوبات يف التعزي�ر، واختلف�وا أيضًا يف بعض 

املواضع التي جيوز التعزير فيها.

)) � فوض الش�ارع ويل األمر يف العقاب عىل الصور األخرى التي يراها من أكل أموال الناس 
بالباط�ل وم�ن الفواح�ش ومن اجلهر بالس�وء من القول كالرش�وة وخيان�ة األمانة وإتالف 
األموال وهتك العرض دون الوطء والفعل العلني الفاضح املخل باحلياء واللواط واألغاين 

البذيئة والسب والشتم.. الخ.

2) �  أن الس�لطة التنظيمي�ة هي صاحبة الوالية العامة وأن جرائ�م احلدود والقصاص عقوبتها 
حم�ددة بالقرآن والس�نة، كام يفهم  أن الس�لطة التنفيذية دورها تنظي�م بعض األفعال املوجبة 

للتعزير، وحتديد العقوبة املالئمة هلا محاية املصالح وفق اعتبارات املصلحة العامة.

٣)�  تقدير العقوبة ما مل يرد نص بشأهنا من ويل األمر أي السلطة التنظيمية.

4)�  إذا كان ويل األمر قد فوض رشعًا يف حتديد أنامط السلوك املنحرف  - خارج نطاق احلدود 
والقص�اص– ليجرم�ه ويعاقب عليه تعزيرًا بحس�ب مدى جس�امته وخطورت�ه فإنه يكون 

باخليار بن اجتاهات ثالث، ليختار منها ما يراه مالئام وهي: 
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أ �  أن يفوض القضاء يف ذلك، ليزن األمور بميزان الرشع.

ب � أن حي�دد ويل األمر ص�ور اجلرائم التعزيرية )بنصوص تنظيمي�ة( وعقوباهتا، وبام يالئم 

طبيعة العرص وأنامط السلوك، وظروف املجتمع.

ج �  أن حي�دد ويل األم�ر ص�ور التجريم التعزيري�ة وعقوباهتا، ويرتك للقضاء س�لطة إضافة 

غريها إليها، دون احلاجة إىل إصدار نصوص تنظيمية أخرى.

5) �  أن للق�ايض س�لطة واس�عة يف تقدير العقوبة التعزيري�ة، فهو الذي خيت�ار العقوبة املالئمة 

للجريم�ة م�ن جرائم التعزير، وه�و يف اختياره هذا ال خي�رج عن العقوب�ات التعزيرية التي 

تستفاد من نصوص الرشيعة السالمية وقواعدها وروحها.

5 . 3 التوصيات:

يف ضوء ما تم التوصل إليه من النتائج، فإن هناك العديد من التوصيات املختلفة التي يويص 

هبا الباحث، ويمكن توضيح هذه التوصيات كام ييل: 

)�  ب�ام أن اجلرائ�م الت�ي تقع يف نط�اق التفويض كثرية ج�دًا، وترك أمرها للق�ايض قد يرهقه يف 
حتدي�د عقوبته�ا، لذا يقرتح الباحث أن يتم وضع أنظمة خاصة بمثل هذه العقوبات، وحتدد 
ه�ذه اجلرائم وتضع عقوبات هلا ليس�هل عىل القايض التعامل معه�ا وتقديرها يف ضوء هذه 

األنظمة.

2�  ع�ىل الق�ايض أن يلم باجلوانب الرشعي�ة للتعامل مع القضاي�ا، وأن يتخصص يف جمال حمدد 
وضيق حتى يتمكن من التعامل مع القضايا املستحدثة. 

٣�  أن يك�ون هن�اك لقاءات بن القضاة بش�كل دوري لتبادل اخلربات م�ن خالل عمل ندوات 
وحلقات مناقشة حول اجلرائم وعقوبتها والتعامل معها، ومناقشة بعض اجلرائم املستحدثة 

واألحكام، لضامن املوضوعية يف األحكام.

4� وضع معايري وضوابط يمكن أن يستند إليها القايض عند احلكم بالعقوبات التعزيرية تشديدًا 
أو تفيفًا أو عفوًا وهي توضع لالسرتشاد هبا.
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5�  رضورة التفريق بن التجريم التعزيري وسلطة ويل األمر فيه، واجلرائم التعزيرية نظرًا لوجود 
تداخل بينها.

6�  أن هتتم األنظمة والدساتري بتحديد سلطات ويل األمر فيام يتعلق بجانبي التجريم والعقاب.

7 � الحظ الباحث ندرة الدراسات الرشعية حول موضوع التفويض يف التجريم والعقاب، لذا 
يويص الباحث ب�أن يتناول الباحثون املتخصصون هذا املوضوع، وأن تصص له املؤترات 
ويق�دم أوراق علمية يف هذا املجال، وأن يش�ارك يف مثل ه�ذه املؤترات القضاة الرشعيون، 

وأن يعتمد يف ذلك عىل االجتهاد اجلامعي الذي هو سمة هذا العرص. 
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