
ا�شرتاط الإجماع بني 
ق�شاة املحكمة العليا

 يف عقوبات القتل تعزيرا

اإعداد
د. عبد اهلل بن برج�س الدو�شري

م بحث حمكَّ

ً



ا�شرتاط الإجماع بني ق�شاة املحكمة العليا يف عقوبات القتل تعزيرًا 

  العدد 54 - ربيع الآخر 1433هـ - ال�شنة الرابعة ع�شرة92

ع�سو هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود
كلية الرتبية – ق�سم الثقافة الإ�سالمية

  
   

     

مقدمة 

�حلمد هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على ر�سول �هلل، �أما بعد:
فقد كنت ممن �أّيد قر�ر جلنة �ل�سوؤون �لإ�سالمية و�لق�سائية مبجل�س �ل�سورى ب�ساأن 
عدم ا�ضرتاط الإجماع بني ق�ضاة املحكمة العليا يف عقوبات القتل تعزيراً، والذي 
ق�ضاة  بني  الإجماع  ا�ضرتاط  من  احلكومة  م�رشوع  يف  جاء  ما  فيه  اللجنة  خالفت 
املحكمة العليا يف هذه الق�ضية. وهي املادة العا�رشة يف م�رشوع نظام الإجراءات 

اجلزائية.
بني  اإزاءه  الأع�ضاء  وانق�ضم  ال�ضورى،  نوق�س يف جمل�س  املو�ضوع  هذا  ولأن 
موؤيد لراأي جلنة ال�ضوؤون الإ�ضالمية وبني معار�س، حيث يرى املعار�ضون يف جملة 
حججهم اأن مثل هذا الق�ضايا تتعلق بالأنف�س كلياً اأو جزئياً، وحفظ النف�س مطلب 
�رشعي، اعتربته ال�رشيعة اإحدى ال�رشورات اخلم�س وهي: )حفظ الدين، والنف�س، 

واملال، والعقل، والن�ضل(.
–�ضلى اهلل عليه  بال�ضبهات كما روي عن ر�ضول اهلل  اإن احلدود تدراأ  قالوا: ثم 
عن  احلدود  »ادروؤوا  لفظ:  ويف  بال�ضبهات"  احلدود  "ادروؤوا  قال:   اأنه  و�ضلم- 

امل�ضلمني ما ا�ضتطعتم«))(ُروي مرفوعاً وموقوفاً واملوقوف اأ�ضح))(.  

)1)  اأخرجه الرتمذي يف كتاب احلدود، باب ما جاء يف درء احلدود 33/4، رقم 1424، والبيهقي يف ال�سنن الكربى، يف كتاب 
احلدود، باب ما جاء يف درء احلدود بال�سبهات 238/8، رقم 16841، وابن اأبي �سيبة يف م�سنفه، يف درء احلدود بال�سبهات 
مرتوك،  �سامي  زياد  بن  يزيد  فيه  واحلديث  عائ�سة.  عن  عروة  عن  الزهري  طريق  من  كلهم   29088 رقم   ،567/9

فاحلديث �سعيف جداً. اأنظر التلخي�س احلبري 160/4، اإرواء الغليل 343/7، ال�سل�سلة ال�سعيفة 199/5.

)2)  اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى 238/8 عن ابن م�سعود، واأخرجه الدارقطني يف كتاب احلدود والديات 84/3. قال 
الذهبي: هذا مو�سول جيد، وقال احلافظ ابن حجر يف التلخي�س احلبري: وهذا موقوف ح�سن الإ�سناد161/4.
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العفو  العزمية، ويقوي جانب  ي�ضعف جانب  �ضبهة  قالوا: واخلالف يف احلكم 
وال�ضفح.

وبخا�ضة اأنَّ احلكم ال�رشعي يف بع�س هذه الق�ضايا قائم على الجتهاد يف فهم 
الن�ضو�س، والتي يكون لالجتهاد جمال فيها.. هذا ملخ�س ما تقدم به املعار�ضون 

لراأي اللجنة.
ولأنني داخلت على هذا املو�ضوع يف حينه واأيدُت توجه اللجنة املوقرة؛ فقد 
باأن  ووعدتهم  للجنة،  املوؤيدة  نظري  وجهة  حيال  الف�ضالء  الإخوة  بع�س  ناق�ضني 

اأبحث امل�ضاألة واأقدم فيها ما ميكن اأن يجلي الُغمة، ويرفع ال�ُضبهة باإذن اهلل.
والأحكام  واحلديث،  املقارن،  الفقه  كتب  يف  بها  يتعلق  وما  امل�ضاألة  فبحثت 

ال�ضلطانية، والت�رشيع اجلنائي، والأنظمة، غريها كما �ضياأتي بيانه.
وقد جعلت البحث يف مقدمة وثالثة ف�ضول وخامتة.

الف�شل الأول

 تعريف التعزير وبيان بع�س اأحكامه

وفيه اأربعة مباحث: 

املبحث الأول: تعريف التعزير لغة وا�شطالحًا

ْعِزيُر لغًة:  التَّ

والنَّ�رش،  التَّعظيم  اإحداهما:  كلمتان:  والراء  والزاي  "العني  فار�س:  �بن  قال 
تعالى:  كقوله  والتَّْوقري؛  النَّ�رش  فالأُولى:  ْب؛  ال�رشَّ ِمن  ِجن�ٌس  الأخرى  والكلمة 
دون  ُب  ْ ال�رشَّ وهو  والأخرى،  الآية:9(،  الفتح،  )�ضورة  ېژ   ژې 
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، والتاأديُب. قال ال�ضاعر: احَلدِّ
َوَلْي�َس ِبَتْعِزيِر الأَِمِي ِخَزاَيٌة               َعَليَّ اإَِذا َما ُكْنُت َغْيَ ُمِريِب)3).

فهو من اأ�ضماء الأ�ضداد.
التعزير ا�شطالحًا: 

.)(("  يقول ابن الُهَمام: "التَّْعزيُر: تاأديٌب ُدوَن احَلدِّ
: التعزيُر: هو التاأديُب على ُذنُوب مْل تُ�رْشَْع فيها احُلُدود))(. وقال املَاَوْرِديُّ

اَرة))(. : هو التاأديُب يف ُكلِّ َمع�ضيٍة هلِل اأو لآدِمي، ل َحدَّ لها، ول َكفَّ ْمِليُّ وقال الرَّ
والذي يظهر يل اأن اأقرب التعريفات هو ما جاء يف )املو�ضوعة الفقهية( ون�ضه: 
ا هلل تعالى اأو لآدمي يف كل مع�ضية  التعزير: هو عقوبة غري مقدرة �رشًعا، جتب حقًّ

لي�س فيها حد ول كفارة غالباً))(.
ُر ِبَقْدٍر َمْعُلوم، بَل ُهَو ِبَح�َضِب اجْلَِرميَِة يِف  َوِلَذِلَك َقال اْبُن اْلَقيِِّم: التَّْعِزيُر َل َيَتَقدَّ

َغِرَها))(. َها َو�ضِ َفِتَها َوِكرَبِ ِجْن�ِضَها َو�ضِ

املبحث الثاين: حكم التعزير واحلكمة منه، وهل هو حق هلل اأو حق للغي؟   

ْكِليِفي:  ْكُم التَّ احْلُ

َل َحدَّ  يٍَة  َمْع�ضِ َم�رْشُوٌع يِف ُكل  اأَنَُّه  التَّْعِزير  ل يِف  الأْ�ضْ اأَنَّ  َعَلى  اْلُفَقَهاِء  ُجْمُهوُر 
اَرَة . ِفيَها، َوَل َكفَّ

)3)  معجم مقايي�س اللغة لبن فار�س 311/4، تهذيب اللغة لالأزهري 129/3.

)4)  فتح القدير 119/7.

)5)  الأحكام ال�سلطانية �س224.

)6)  نهاية املحتاج 72/7.

)7)  املو�سوعة الفقهية الكويتية 254/12.

)8)  اإعالم املوقعني 48/2.
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َوَيْخَتِلُف ُحْكُمُه ِباْخِتاَلِف َحاِلِه َوَحال َفاِعِلِه كما �ضياأتي تف�ضيله)9(. 
�ْشِريِع:  ِحْكَمُة التَّ

اإِنَّ  ْيَلِعي:  الزَّ َقال  َوتَْهِذيِبِه.  اَلِحِه  َواإِ�ضْ َوَزْجِره،  اجْلَاِن  ِلَرْدِع  َم�رْشُوٌع  التَّْعِزير 
َرِة .  َواِجِر َغرْيِ امْلَُقدَّ يت التَّْعِزيَراِت: ِبالزَّ ْجُر. َو�َضمَّ اْلَغَر�َس ِمَن التَّْعِزيِر الزَّ

َغرْيَ  احْلَْب�َس  اإِنَّ  اْلُفَقَهاُء:  َقال  التَّْعِزير،  ِد  َمَقا�ضِ ِمْن  َفُهَما  َوالتَّْهِذيُب  اَلُح  ا الإْ�ضْ اأَمَّ
اَلُح َحال اجْلَاِن.   ُه التَّْوبَُة َو�ضَ ِة َحدُّ ِد امْلُدَّ امْلَُحدَّ

َتاٌج اإِلَْيَها ، ِلَدْفِع اْلَف�َضاِد َكاحْلُُدوِد)1)(. َرِة ُمْ َواِجُر َغرْيُ امْلَُقدَّ َوَقالُوا: الزَّ
َيُقول  َذِلَك  َويِف  الإْْتاَلف،  اأَِو  الآَْدِميَِّة،  اإِْهَدار  اأَْو  ِللتَّْعِذيِب،  التَّْعِزيُر  َولَْي�َس 
مَلْ  َع  ْ ال�رشَّ لأِنَّ  َجْرُحه؛  َوَل  التَّْعِزير،  َعَلْيِه  َوَجَب  ِمَّْن  �َضْيٍء  َقْطُع  َيُجوُز  اْلُبُهوِتي:َل 
َيُكوُن  َل  َوالأَْدُب  اأََدٌب،  اْلَواِجَب  نَّ  َولأِ ِبِه؛  ُيْقَتَدى  اأََحٍد  َعْن  َذِلك،  ِمْن  ِب�َضْيٍء  َيِرْد 

ِبالإْْتاَلِف)))(. 
َوَحْلَق  ْفَع،  ال�ضَّ التَّْعِزيِر:  يِف  اْلُفَقَهاِء  ُجْمُهوُر  َمَنَع  ِم  امْلَُتَقدِّ الأْ�َضا�ِس  هذا  َوَعَلى 

ور)))(ِ.  اللِّْحيَِة، َوتَ�ْضِويَد اْلَوْجِه، َواإِْن َكاَن اْلَبْع�ُس َقال ِبِه يِف �َضَهاَدِة الزُّ

ِ َوَحق ِلْلَعْبِد: ْعِزير َحق هلِلَّ التَّ

احلقوق متمايزة، تارة تكون من حق اهلل تعالى، وقد ي�ضمى حقَّ ال�ضلطان، كما 
ا لآدمي  ا)1)(، وتارة تكون حقًّ اأطلق عليه ابن ر�ضد احلفيد،فال ميكن عفوه اإذا كان حدًّ
)9)  انظر: البحر الرائق 126/4، احلاوي 1075/7، املغني 324/10، ال�سرح الكبري 362/10، الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم 

.126/2

)10)  تب�سرة احلكام 369/2، ك�ساف القناع 124/6، املو�سوعة الفقهية الكويتية 256/12.

)11)  ك�ساف القناع 124/6.

للماوردي  ال�سلطانية  الأحكام   ،174/7 املحتاج  نهاية  احلكام366/2،   تب�سرة   ،812/3 عابدين  ابن  حا�سية  انظر:    (12(
�س224، املغني 324/10، ك�ساف القناع 72/4، احل�سبة لبن تيمية �س39، املو�سوعة الفقهية الكويتية 257-255/12.

)13)  جملة جممع الفقه الإ�سالمي 273/3.
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يجوز عفوه، وتارة تكون مرتددة بني احلقني، فيختلف فيها، وقد يجتمع احلقان يف 
ق�ضية واحدة ذات وجهني، كاملحارب ياأخذ مال الغري. 

وقد درجت القوانني الو�ضعية على التمييز بني اجلهتني؛ جهة احلق العام وجهة 
مطالًبا  املت�رشر  بها  يقوم  التي  املدنية  الدعوى  ذلك  على  ورتبوا  ال�ضخ�ضي،  احلق 

بجرب �رشره، ودعوى احلق العام التي يرفعها املدعي العام حلماية املجتمع.
لكن ال�رشيعة املطهرة بتف�ضيلها لأنواع اجلرائم واأ�ضناف العقوبات اأكدت على 
حتمي  التي  ال�رشعية  احلدود  يف  ذلك  مثاًل  الت�رشيعي،  وال�ضتقرار  الثبات  عن�رش 
جانب  على  اأكدت  كما  لالإن�ضان.  ال�رشورة  مع  تتالءم  �رشمدية  حماية  الكليات 
املرونة والتطور والتكيف مع خمتلف البيئات، مربزة ذلك يف التعزيرات، وهو اأمر 
ل يقت�رش على عدم حتديد �ضقف العقوبة ول عتبتها الدنيا فح�ضب، ولكنه يتمثل 
يف اإ�رشاك اجلهات القائمة على اأمور املجتمعات يف اإثبات العقوبة اأو نفيها، توّخياً 

للم�ضلحة، ولي�س ت�ضهّياً بالهوى.
والدميومة  الثبات  عن�رش  لحظوا  الغرب  يف  املن�ضفني  القانونيني  بع�س  ولعل 
وعن�رش املرونة والتطور يف هذه ال�رشيعة فاأ�ضادوا بها، كما فعل رجل القانون الإيطايل 
د. اأنزيكوانز اإباتو يف كتابه )الإ�ضالم و�ضيا�ضة احللفاء يف الن�ضف الأول من القرن 
الع�رشين، اإذ يقول: "اإن ال�رشيعة الإ�ضالمية دقيقة وثابتة من حيث �ضياغتها، لكنها 
بقيت  لقد  قيمتها وفعاليتها،  يقلل من  تطورها ل  واإّن  الواقع،  تتالءم مع  مع ذلك 

قرونًا طويلة متفظة متاًما بحيويتها ومرونتها")))(.
اَلُف يِف التَّْعِزيِر: َهل ُهَو َواِجٌب َعَلى َويِلِّ الأْْمِر اأَو َل؟، َفَماِلٌك ،  ل اخْلِ َوَقْد َح�ضَ

ْحَمُد َقالُوا ِبُوُجوِب التَّْعِزيِر ِفيَما �رُشََع ِفيِه. َواأَبُو َحِنيَفَة، َواأَ

)14)  انظر جملة جممع الفقه الإ�سالمي 274/13.
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–�ضلى  للر�ضول  َقال  َرُجاًل  اأَنَّ  اإِلَى  ا�ْضِتَناًدا  ِبَواِجٍب،  لَْي�َس  اإِنَُّه  اِفِعي:  ال�ضَّ َوَقال 
َفَقال ر�ضول اهلل  َها".  َطاأَ اأَ اأَْن  ِمْنَها ُدوَن  ْبُت  َفاأَ�ضَ اهلل عليه و�ضلم-: "اإِنِّ لَِقيُت اْمَراأًَة 

ہ ھ  ژ  اآَيَة:  َعَلْيِه  َفَتاَل  نََعْم:  َقال  َمَعَنا؟  لَّْيت  اأَ�ضَ –�ضلى اهلل عليه و�ضلم- 
 )((( ژ  ھ ھ   ھ ے     ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ      ۆ 
اِر: "اْقَبُلوا  لَى َقْوِلِه –�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يِف الأْْن�ضَ )�ضورة هود، الآية:)))(. َواإِ
�ُضول –�ضلى اهلل  �ِضِنِهم، َوجَتَاَوُزوا َعْن ُم�ِضيِئِهْم")))(. َواإِلَى اأَنَّ َرُجاًل َقال ِللرَّ ِمْن ُمْ
َب  -�ضلى  ِتَك، َفَغ�ضِ برَْيِ مَلْ َيُرْقُه: اأَْن َكاَن اْبَن َعمَّ عليه و�ضلم-  يِف ُحْكٍم َحَكَم ِبِه ِللزُّ

َرُه")))(. اهلل عليه و�ضلم-، َومَلْ ُيْنَقل اأَنَُّه َعزَّ

املبحث الثالث: الفرق بني التعازير وغيها من العقوبات

وجرائم  احلدود  جلرائم  املقررة  العقوبات  عن  التعازير  متيز  ظاهرة  فروق  هناك 
الق�ضا�س والدية، واأهم هذه الفروق ما ياأتي:

عقوبات  هي  والدية  الق�ضا�س  وجرائم  احلدود  جلرائم  املقررة  العقوبات   -(
مقدرة معينة، فهي عقوبات لزمة لي�س للقا�ضي اأن ي�ضتبدل بها غريها، ولي�س له اأن 
ينق�س منها اأو يزيد فيها. اأما التعازير فهي عقوبات غري مقدرة، فللقا�ضي اأن يختار 

من بينها العقوبة املالئمة.
)- العقوبات املقررة جلرائم احلدود وجرائم الق�ضا�س والدية ل تقبل العفو ول 
الإ�ضقاط من ويل الأمر، اأما التعازير فتقبل العفو من ويل الأمر، �ضواء كانت اجلرمية 

)15)  اأخرجه اأحمد يف م�سنده 445/1 رقم )4250) ، وابن خزمية يف باب ف�سائل ال�سلوات اخلم�س 162/1 313، قال الأعظمي: 
اإ�صناده �صحيح. وقال �صعيب الأرن�ؤوط: وهذا اإ�صناد ح�صن، و�صححه الألباين. خمت�صر اإرواء الغليل 476/1.

)16)  اأخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي، باب قول: اقبلوا من حم�سنهم 43/5 من حديث اأن�س. 

)17)  اأخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي 146/3 رقم )2359)، وم�سلم يف باب وجوب اتباعه �سلى اهلل عليه و�سلم )90/7) 
رقم )6258).
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ما�ضة باجلماعة اأو بالأفراد- على خالف يف ذلك.
اجلرمية،  اإلى  فيها  ينظر  والدية  الق�ضا�س  وجرائم  احلدود  جرائم  عقوبات   -1
ول اعتبار فيها ل�ضخ�ضية املجرم، اأما التعازير فينظر فيها اإلى اجلرمية واإلى �ضخ�س 

�ملجرم معاً)))(. 
اِلْعرِتَاِف،  اأَِو  ِباْلَبيَِّنِة  اإِلَّ  َيْثُبُت  َل  ْمُهوِر  اجْلُ ِعْنَد  ا�ِس  َواْلِق�ضَ احْلُُدوِد  اإِْثَباُت    -(

ِه.  ة. ِبِخاَلِف التَّْعِزيِر َفيَْثُبُت ِبَذِلَك َوِبَغرْيِ ِب�رُشُوٍط َخا�ضَّ
ُه الإْماُم َفَماَت ِمْن َذِلَك َفَدُمُه َهَدٌر؛ لأِنَّ  ) – اأنه َل ِخاَلَف بنَْيَ اْلُفَقَهاِء اأَنَّ َمْن َحدَّ
َفَقِد  التَّْعِزير  ا  اأَمَّ اَلَمِة.  ال�ضَّ ِط  ِب�رَشْ َيَتَقيَُّد  َل  امْلَاأُْموِر  َوِفْعل   ، احْلَدِّ َقاَمِة  ِباإِ َماأُْموٌر  الإَْماَم 
ِعْنَد  ا  اأَمَّ التَّْعِزيِر.  يِف  َكَذِلَك  ْكُم  احْلُ َناِبَلِة:  َواحْلَ َوامْلَاِلِكيَِّة  َنِفيَِّة  احْلَ َفِعْنَد  ِفيِه،  اْخَتَلُفوا 

َماِن. اِفِعيَِّة: َفالتَّْعِزيُر ُموِجٌب ِلل�ضَّ ال�ضَّ
ْبَهِة- و�ضياأتي  َيْثُبُت ِبال�ضُّ َفاإِنَُّه  ُبَهاِت، ِبِخاَلِف التَّْعِزيِر،  ِبال�ضُّ ) - اأنَّ احْلُُدوَد تُْدَراأُ 

ب�ضط اخلالف يف الف�ضل الثالث. 
ِفيِه  ُيوؤَثُِّر  َفاَل  التَّْعِزير  ا  اأَمَّ ِبالإْْقَراِر،  ثََبَتْت  اإِْن  احْلُُدوِد  ُجوُع يِف  الرُّ َيُجوُز  – اأنه   (

ُجوع. الرُّ
ِغرِي، َوَيُجوُز تَْعِزيره. ) - اأنَّ احْلَدَّ َل َيِجُب َعَلى ال�ضَّ

9 - اأنَّ احْلَدَّ َقْد َي�ْضُقُط ِبالتََّقاُدِم ِعْنَد بَْع�ِس اْلُفَقَهاء، ِبِخاَلِف التَّْعِزيِر)9)(.   
املبحث الرابع :اأنواع التعازير: 

من املعلوم اأن مبادئ ال�رشيعة ل متنع من الأخذ باأية عقوبة اأخرى حتقق اأغرا�س 
ال�رشيعة من العقاب، واأن الأ�ضل يف ال�رشيعة اأن التعزير للتاأديب، واأنه يجوز من 
)18)  انظر: بدائع ال�سنائع 4201/9، حا�سية ابن عابدين53/4-54، مواهب اجلليل 320/6، الأحكام ال�سلطانية للماوردي 
�س237، الأحكام ال�سلطانية لأبي يعلي �س216، الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم 248/2، املو�سوعة الفقهية الكويتية 185، 

املو�سوعة اجلنائية الإ�سالمية املقارنة 262/1.

)19)  املراجع ال�سابقة.
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التعزير ما اأُمنت عاقبته غالباً، فينبغى اأن ل تكون عقوبة التعزير ُمهلكة، ومن ثم فال 
يجوز يف التعزير قتل ول قطع.

لكن الكثريين من الفقهاء اأجازوا -ا�ضتثناًء من هذه القاعدة العامة- اأن يعاقب 
بالقتل تعزيراً، اإذا اقت�ضت امل�ضلحة العامة تقرير عقوبة القتل، اأو كان ف�ضاد املجرم 

ل يزول اإل بقتله.
واإذا كان القتل تعزيراً قد جاء ا�ضتثناء من القاعدة، فاإنه ل يتو�ضع فيه ول يرتك 
اأمره للقا�ضي ككل العقوبات التعزيرية، بل يجب اأن يعني ويل الأمر اجلرائم التي 
يجوز فيها احلكم بالقتل، وقد اجتهد الفقهاء يف تعيني هذه اجلرائم وحتديدها، ومل 
القتل،  يوجب  اجلرمية  جن�س  وكان  ذلك،  ال�رشورة  اقت�ضت  اإذا  اإل  القتل  يبيحوا 
كما يف حال تكرار اجلرمية، اأو اإدمان املخدرات، واعتياد الإجرام)1)( -كما �ضياأتي 

تف�ضيله.
وُيبيح احلنفية عامة القتل تعزيراً وي�ضمونه القتل �ضيا�ضة، ويرى بع�س احلنابلة هذا 

الراأي، وعلى الأخ�س ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهو راأي الإمام مالك)))(.
والقتل تعزيراً بال�رشوط ال�ضابقة ل ميكن اأن يكون اإل يف جرائم تعزيرية مدودة 
اأربع جرائم من جرائم احلدود هي:  القتل عقوبة يف  ال�رشيعة  العدد، وقد جعلت 
الزنا، واحلرابة، والردة، والبغي، وجعلته عقوبة يف جرمية واحدة من الق�ضا�س هي 
القتل العمد، فاإذا قدرنا اأن اجلرائم التعزيرية التي ميكن العقاب عليها بالقتل ت�ضل 
اإلى خم�س جرائم اأي�ضاً، كانت كل اجلرائم املعاقب عليها بالقتل يف ال�رشيعة ل تزيد 
على ع�رش جرائم عند من يجيزون القتل تعزيراً، وكان عددها ل يزيد على خم�س 

)20)  الفروق للقرايف 177/4، القواعد لبن رجب �س 311، نيل الأوطار 118/7، الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي 688،686/1.

)21)  حا�سية ابن عابدين 196/3 ال�سرح الكبري للماوردي 355/4، ال�سيا�سة ال�سرعية لبن تيمية �س114، احل�سبة لبن 
تيمية �س48.
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جرائم عند من ل يبيحون القتل تعزيراً، وتلك ميزةٌ انفردت بها ال�رشيعة الإ�ضالمية 
من يوم نزولها، فهي ل ت�رشف يف عقوبة القتل ول تفر�ضها دون مقت�س)))(.  

َتِلَفٍة ، َيْخَتاُر ِمْنَها احْلَاِكُم يِف ُكل  وتاأ�ضي�ضاً على ما �ضبق يجوز اإِيَقاُع ُعُقوبَاٍت خُمْ
ًقا لأِْغَرا�ِس التَّْعِزيِر. قِّ َحالٍَة َما َيَراُه ُمَنا�ِضًبا ُمَ

يُب  يَِّة، َوَقْد تُ�ضِ بُّ َعَلى اْلَبَدِن، َوَقْد تَُكوُن ُمَقيَِّدًة ِلْلُحرِّ َوَهِذِه اْلُعُقوبَاُت َقْد تَْن�ضَ
امْلَال، َوَقْد تَُكوُن َغرْيَ َذِلَك. َوِفيَما َيِلي بَيَاُن َهَذا الإْْجَمال:

اْلُعُقوَباُت اْلَبَدِنيَُّة:

ْعِزيُر ِباْلَقْتل: اأ - التَّ

ِ تََعالَى: ژ گ گ ڳ  ل: اأَنَُّه َل ُيْبَلُغ ِبالتَّْعِزيِر اْلَقْتل، َوَذِلَك ِلَقْول اهللَّ  الأْ�ضْ
ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱڱ  ھ ژ  )�ضورة الإ�رشاء، الآية:)1(،  َوَقْول النَِّبيِّ –�ضلى اهلل 
اِن، َوالنَّْف�ُس  ِباإِْحَدى ثاََلٍث: الثَّيُِّب الزَّ اإِلَّ  "َل َيِحل َدُم اْمِرٍئ ُم�ْضِلٍم  عليه و�ضلم-: 

ِبالنَّْف�ِس، َوالتَّاِرُك ِلِديِنِه امْلَُفاِرُق ِلْلَجَماَعِة")1)(.
ِب�رُشُوٍط  ُمَعيََّنٍة  َجَراِئَم  يِف  تَْعِزيًرا  اْلَقْتل  َجَواِز  اإِلَى  اْلُفَقَهاِء  بَْع�ُس  َذَهَب  َوَقْد   
َوَذَهَب  امْلُ�ْضِلِمنَي،  َعَلى  �َس  جَتَ�ضَّ َذا  اإِ امْلُ�ْضِلِم  اجْلَا�ُضو�ِس  َقْتل  َذِلَك:  ٍة، وِمْن  و�ضَ �ضُ خَمْ
 ، اِفِعيُّ َحاِب اأَْحَمَد، َوَمَنَعُه اأَبُو َحِنيَفَة، َوال�ضَّ �ضْ اإِلَى َجَواِز تَْعِزيِرِه ِباْلَقْتل َماِلٌك َوبَْع�ُس اأَ

َناِبَلِة، َوتََوقََّف ِفيِه اأَْحَمُد. َواأَبُو َيْعَلى ِمَن احْلَ
ْهِميَِّة. َذَهَب اإِلَى  نَِّة َكاجْلَ اِعيَِة اإِلَى اْلِبَدِع امْلَُخاِلَفِة ِلْلِكَتاِب َوال�ضُّ  َوِمْن َذِلَك: َقْتل الدَّ
بُو َحِنيَفَة التَّْعِزيَر  َحاِب اأَْحَمد. َواأََجاَز اأَ َحاِب َماِلك، َوَطاِئَفٌة ِمْن اأَ�ضْ َذِلَك َكِثرٌي ِمْن اأَ�ضْ
َر ِمْنُه  َراِئِم، اإَِذا َكاَن ِجْن�ُضُه ُيوِجُب اْلَقْتل، َكَما ُيْقَتل َمْن تََكرَّ َر ِمَن اجْلَ ِباْلَقْتل ِفيَما تََكرَّ

)22)  الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي 685/1.

)23)  اأخرجه م�سلم يف باب ما يباح به دم امل�سلم 106/5رقم )4468) من حديث عبداهلل بن م�سعود.



د. عبد اهلل بن برج�س الدو�شريا�شرتاط الإجماع بني ق�شاة املحكمة العليا يف عقوبات القتل تعزيرًا 

101 العدد 54 - ربيع الآخر 1433هـ - ال�شنة الرابعة ع�شرة 

ل)))(.  اللَِّواُط اأَِو اْلَقْتل ِبامْلُثَقَّ
َفاإِنَُّه  ِبَقْتِلِه  اإِلَّ  ُه  �رَشُّ َيْنَقِطْع  مَلْ  اإَِذا  امْلُْف�ِضَد  اأَنَّ  َعَلى  ُي�ْضَتَدل  تَْيِميََّة: )َوَقْد  اْبُن  يَقول 
ُ َعْنه - َقال:  َي اهللَّ ِحيِحِه َعْن َعْرَفَجَة الأْ�ْضَجِعي -َر�ضِ ُيْقَتل)))(، مِلَا َرَواُه ُم�ْضِلٌم يِف �ضَ
ْمُرُكْم َجِميٌع َعَلى  �َضِمْعُت ر�ضول اهلل –�ضلى اهلل عليه و�ضلم-:  َيُقول: "َمْن اأَتَاُكْم َواأَ

َق َجَماَعَتُكْم َفاْقُتُلوه")))(.  اُكْم، اأَْو ُيَفرِّ َرُجٍل َواِحٍد ُيِريُد اأَْن َي�ُضقَّ َع�ضَ
ْلِد : ْعِزيُر ِباْلَ ب - التَّ

�ُضول –�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: "َل  ْلُد يِف التَّْعِزيِر َم�رْشُوع، َوَدِليُلُه َقْول الرَّ  اجْلَ
ِ تََعالَى")))(. لَّ يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللَّ ِة اأَ�ْضَواٍط، اإِ ُيْجَلُد اأََحٌد َفْوَق َع�رَشَ

نََكاٍل.  ُب  َو�رَشْ  ، تنَْيِ َمرَّ ثََمِنَها  ُغْرُم  َمَراِتِعَها  ِمْن  تُوؤَْخُذ  الَِّتي  احْلَِري�َضة)))(  َويِف 
َقِة الثمر ُيوؤَْخُذ ِمْن اأَْكَماِمه، حِلَِديِث َعْمِرو ْبِن �ُضَعْيب َعْن اأَِبيِه  َوَكَذِلَك احْلُْكُم يِف �رَشِ
ِق، َفَقال:  "َعِن الثمر امْلَُعلَّ –�ضلى اهلل عليه و�ضلم-:   ِ ِه َقال �ُضِئل َر�ُضول اهللَّ َعْن َجدِّ
اَب ِمْنُه ِبِفيِه ِمْن ِذي َحاَجٍة َغرْيَ ُمتَِّخٍذ ُخْبَنًة َفاَل �َضْيَء َعَلْيِه، َوَمْن َخَرَج ِب�َضْيٍء  َمْن اأَ�ضَ
ِريُن َفَبَلَغ ثََمَن  ِمْنُه َفَعَلْيِه َغَراَمُة ِمْثَلْيِه َواْلُعُقوبَُة، َوَمْن �رَشََق ِمْنُه �َضْيًئا بَْعَد اأَْن ُيوؤِْوَيُه اجْلَ

امْلَِجنِّ َفَعَلْيِه اْلَقْطُع")9)(. 
ِمَن  بَْعَدُهْم  َوَمْن  ا�ِضُدوَن  الرَّ َلَفاُء  اخْلُ التَّْعِزيِر  يِف  اْلُعُقوبَِة  َهِذِه  َعَلى  �َضاَر  َوَقْد 

)24)  انظر: اأحكام القراآن للج�سا�س 61/1، حا�سية ابن عابدين 184/3-185، اجلامع لأحكام القراآن  151/6-152، تب�سرة 
احلكام �س193، 206، املهذب 268/2، الأحكام ال�سلطانية للماوردي �س21 ،213، ك�ساف القناع 76-74/4.

)25)  ال�سيا�سة ال�سرعية لبن تيمية �س99.

)26)  اأخرجه م�سلم، باب حكم من فرق اأمر امل�سلمني 33/6 رقم)4904).

)27)  اأخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي 216/8 رقم) 6849(، وم�صلم، يف باب قدر اأ�ص�اط التعزير 126/5 رقم)6850) 
من حديث اأبي بردة الأن�ساري.

)28)  احلري�سة: َفعيلة، ويطلق على ال�ساة التي يدركها الليل قبل اأن ت�سل اإلى ُمراحها، انظر: ل�سان العرب 48/6.

)29)  اأخرجه اأبو داود، باب ما ل قطع فيه 238/4 رقم)4392(، والن�صائي، باب الثمر ي�صرق بعد اأن ي�ؤويه اجلرين 85/8 
رقم)4958) وح�سنه الألباين يف �سحيح اجلامع ال�سغري 1043/2رقم)6038)، ويف اإرواء الغليل 480/1.  
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اِم، َومَلْ ُيْنِكْر َعَلْيِهْم اأََحٌد)11(. احْلُكَّ
ْعِزير: ْلِد يِف التَّ ِمْقَداُر اْلَ

ا يِف َغرْيِ َحدٍّ  َنِفيَِّة: اأَنَّ التَّْعِزيَر َل َيْبُلُغ احْلَد، حِلَِديِث: "َمْن بََلَغ َحدًّ َل ِخاَلَف ِعْنَد احْلَ
ْلِد يِف التَّْعِزير: ى اجْلَ َفُهَو ِمَن امْلُْعَتِديَن"))1(  َواْخَتَلَفوا يِف اأَْق�ضَ

اأَْخًذا  ِب،  ْ ِباْلَقْذِف َوال�رشُّ ِت�ْضَعٍة َوثاََلِثنَي �َضْوًطا  َيِزيُد َعْن  اأَنَُّه َل  اأَبُو َحِنيَفة:  َفرَيَى 
اِء َوُهَو اأَْربَُعوَن.  ( يِف احْلَِديِث اإِلَى َحدِّ الأِْرقَّ ْعِبي، اإِْذ �رَشََف َكِلَمَة )احْلَدِّ َعِن ال�ضَّ

اإِلَى  ل  َي�ضِ التَّْعِزيَر  اأَنَّ  اإِْحَداُهَما:  ُيو�ُضَف:  اأَِبي  َعْن  ِرَواَيَتاِن  َلَداِت  اجْلَ َعَدِد  َويِف 
َل  التَّْعِزيَر  اأَنَّ  ُيو�ُضَف:  اأَِبي  َعْن  َواَيِة  الرِّ َظاِهُر  َوِهَي  َوالثَّاِنيَة:  َو�َضْبِعنَي �َضْوطاً،  ِت�ْضَعٍة 

َيِزيُد َعَلى َخْم�َضٍة َو�َضْبِعنَي �َضْوطاً))1(.
اأَْهل  ِمْن  اأََحٍد  ِعْنَد  اإِلَْيِه  �َضِبيل  َل  اْلُعُقوبَِة  ِديَد  حَتْ اإِنَّ  ِري:  امْلَاِزَ َقال  امْلَاِلِكيَِّة  َوِعْنَد 
. َوُحِكَي َعْن اأَ�ْضَهَب:  امْلَْذَهِب، َوَقال: اإِنَّ َمْذَهَب َماِلٍك ُيِجيُز يِف اْلُعُقوبَاِت َفْوَق احْلَدِّ
اِجُح لََدى امْلَاِلِكيَِّة: اأَنَّ الإَماَم لَُه اأَْن  . َوَعَلى َذِلَك َفالرَّ اأَنَّ امْلَ�ْضُهوَر اأَنَُّه َقْد ُيَزاُد َعَلى احْلَدِّ

َلَحِة الَِّتي َل َي�ُضوبَُها اْلَهَوى)11(. َيِزيَد التَّْعِزيَر َعِن احْلَد، َمَع ُمَراَعاِة امْلَ�ضْ
ِة اأَ�ْضَواٍط اإِلَّ  ُ َعْنُه: َل ُيْجَلُد اأََحٌد َفْوَق َع�رَشَ َي اهللَّ َوَقالُوا يِف َحِديِث اأَِبي بُْرَدَة َر�ضِ
�ُضول –�ضلى اهلل عليه و�ضلم-:؛  وٌر َعَلى َزَمِن الرَّ ))1(: اإِنَُّه َمْق�ضُ ِ يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهللَّ
 ،) لُوُه َعَلى اأَنَّ امْلَُراَد ِبَقْوِلِه: )يِف َحدٍّ "لأِنَُّه َكاَن َيْكِفي اجْلَاِنَ ِمْنُهْم َهَذا اْلَقْدُر، َوتَاأَوَّ
ِر ُحُدوُدَها؛ لأِنَّ  امْلَُقدَّ ي  امْلََعا�ضِ ِمَن  َيُكْن  مَلْ  َواإِْن  تََعالَى،   ِ ِمْن ُحُقوِق اهللَّ اأَْي يِف َحقٍّ 

)30)  انظر: املغني 348/10، تب�سرة احلكام 200/2، احل�سبة 39.

)31)  رواه البيهقي باب ما جاء يف التعزير 327/8 عن النعمان بن ب�سري، وقال: املحفوظ: املر�سل، والوليد بن عثمان خال 
ِم�سعر، ومل اأعرفهما وبقية رجاله ثقات. انظر: ن�سب الراية 354/3.

)32)  بدائع ال�سنائع للكا�ساين 64/7.

)33)  تب�سرة احلكام 204/2.

)34)  �سبق تخريجه.
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ِ تََعالَى"))1(. َها ِمْن ُحُدوِد اهللَّ َي ُكلَّ امْلََعا�ضِ
ْلِد َفاإِنَُّه َيِجُب اأَْن َيْنُق�َس َعْن اأََقل ُحُدوِد َمْن  اِفِعيَِّة: اأَنَّ التَّْعِزيَر اإِْن َكاَن ِباجْلَ َوِعْنَد ال�ضَّ
ين ، َويِف احْلُرِّ َعْن اأَْربَِعنَي، َوُهَو َحدُّ  َيَقُع َعَلْيِه التَّْعِزيُر، َفيَْنُق�ُس يِف اْلَعْبِد َعْن ِع�رْشِ
اخْلَْمر ِعْنَدُهْم. َوِقيل ِبِقيَا�ِس ُكل َجِرميٍَة ِبَا َيِليُق ِبَها ِمَّا ِفيِه اأَْو يِف ِجْن�ِضِه َحد، َفيَْنُق�ُس 
ِه، َواإِْن َزاَد َعَلى َحدِّ اْلَقْذِف، َوتَْعِزيُر  نَى َعْن َحدِّ َمة الزِّ َعَلى �َضِبيل امْلِثَال تَْعِزيُر ُمَقدِّ

ِب))1(.   ْ بِّ َعْن َحدِّ اْلَقْذِف، َواإِْن َزاَد َعَلى َحدِّ ال�رشُّ ال�ضَّ
َواَيُة َعْن اأَْحَمَد يِف َقْدِر َجْلِد التَّْعِزيِر، َفُرِوَي اأَنَُّه َل َيْبُلُغ  َناِبَلة: اْخَتَلَفِت الرِّ َوِعْنَد احْلَ
اَها: اأَنَُّه َل ُيْبَلُغ ِبالتَّْعِزيِر اأَْدنَى  وُد ِبُْقَت�ضَ َواَيَة، َوامْلَْق�ضُ َرِقي َهِذِه الرِّ . َوَقْد َذَكَر اخْلِ احْلَدَّ

َحدٍّ َم�رْشُوٍع.
َونَ�سُّ َمْذَهِب اأَْحَمد: اأَْن َل ُيَزاَد َعَلى َع�رْشِ َجَلَداٍت يِف التَّْعِزيِر، ِللحديث: "َل 
ِة اأَ�ْضَواٍط اإِلَّ يِف َحد من حدود اهلل"))1(، اإِلَّ َما َوَرَد ِمَن الآْثَاِر  ُيْجَلُد اأََحٌد َفْوَق َع�رَشَ

ا ِلَهَذا احْلَِديِث، َكَوْطِء َجاِرَيِة اْمَراأَِتِه ِباإِْذِنَها.))1(  �ضً �ضِّ خُمَ
َرِقي: اأَنَُّه َل َيْبُلُغ التَّْعِزيُر يِف ُكل َجِرميٍَة  َقال اْبُن ُقَداَمَة: َوَيْحَتِمل َكاَلُم اأَْحَمَد َواخْلِ
َعْن  ُرِوَي  َوَقْد  ِجْن�ِضَها،  َغرْيِ  َحدٍّ  َعَلى  َيِزيَد  اأَْن  َوَيُجوُز   ، ِجْن�ِضَها  يِف  َم�رْشُوًعا  ا  َحدًّ

اأَْحَمَد َما َيُدل َعَلى َهَذا.
ُ َعْنُهَما ِفيَمْن َوِطَئ َجاِرَيَة اْمَراأَِتِه  َي اهللَّ رٍي َر�ضِ ْعَماِن ْبِن بَ�ضِ  َوا�ْضَتَدل ِبَا ُرِوَي َعِن النُّ
ْجم،  ِن الرَّ ِباإِْذِنَها: اأَنَُّه ُيْجَلُد ِمائََة َجْلَدة، َوَهَذا تَْعِزير؛ لأِنَّ ِعَقاَب َهِذِه اجْلَِرميَِة ِلْلُمْح�ضَ
اأََمًة  ُجل الَِّذي َوِطَئ  َعْنُه يِف الرَّ  ُ َي اهللَّ امْلُ�َضيِّب َعْن ُعَمَر َر�ضِ ْبِن  َوِبَا ُرِوَي َعْن �َضِعيِد 

)35)  انظر: حا�سية الد�سوقي 355/4، القوانني الفقهية لبن ُجزي �س358، املو�سوعة الفقهية الكويتية 267/2.

)36)  انظر: املهذب 228/2، نهاية املحتاج 175/7 مغني املحتاج 193/4. املو�سوعة الفقهية الكويتية 267/12.

)37)  �سبق تخريجه .

)38)  انظر: املغني 334/10، املبدع 999، ال�سرح الكبري 354/10، الت�سريع اجلنائي يف الإ�سالم  254/2.    
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احْلَِديِث  ِبَهَذا  اْحَتجَّ  َوَقِد  َواِحًدا،  �َضْوًطا  اإِلَّ  احْلَدَّ  ُيْجَلُد  اأَنَُّه  اآَخَر:  بَْيَنُه وبني  َكًة  ُم�ْضرَتَ
اأَْحَمد)19(.

َلَحِة،  َوَقْد َزاَد اْبُن تَْيِميََّة َواْبُن اْلَقيِّم َراأًْيا َراِبًعا: ُهَو اأَنَّ التَّْعِزيَر َيُكوُن ِبَح�َضِب امْلَ�ضْ
ٌر  َوَعَلى َقْدِر اجْلَِرميَِة، َفيَْجَتِهُد ِفيِه َويِلُّ الأْْمِر َعَلى اأن ل َيْبُلَغ التَّْعِزيُر ِفيَما ِفيِه َحدٌّ ُمَقدَّ
اِب –َمثاًَل- َل ُيْبَلُغ ِبه اْلَقْطع، َوَقال:اإنَّ  َقِة َما ُدوَن النِّ�ضَ َر، َفالتَّْعِزيُر َعَلى �رَشِ َذِلَك امْلَُقدَّ
ِب الَِّذي اأََحلَّْت لَُه اْمَراأتُُه  َة َدلَّْت َعَلْيِه، َكَما َمرَّ يِف �رَشْ نَّ نَّ ال�ضُّ َهَذا ُهَو اأَْعَدل الأْْقَوال، َواإِ
بَا َرُجاًل  ُ َعْنُهَما- �رَشَ َي اهللَّ ْجُم، َكَما اأَنَّ َعِليًّا َوُعَمَر _ َر�ضِ َجاِرَيَتَها ِمائًَة َل احْلَدَّ َوُهَو الرَّ
ِبِه  َد َخاَتَ بَْيِت امْلَال ِب�رَشْ َواْمَراأًَة ُوِجَدا يِف حِلَاٍف َواِحٍد ِمائًَة ِمائًَة، َوَحَكَم ُعَمُر ِفيَمْن َقلَّ

ُه)1)(.  بًا َكِثرًيا مَلْ َيُعدُّ ِبيَغ ْبَن ِع�ْضٍل ِلْلِبْدَعِة �رَشْ ات، َو�رَشََب �ضَ ثاََلثَِمائٍَة َعَلى َمرَّ
ا احْلَدِّ الأْْدنَى َفَقْد َقال فيه اْلُقُدوِري: اإِنَُّه ثاََلُث  َوَما ُذِكَر اإمنا ُهَو َعِن احْلَدِّ الأْْعَلى، اأَمَّ
َنِفيَِّة َعَلى اأَنَّ الأْْمَر يِف  ْجر. َولَِكنَّ َغاِلِبيََّة احْلَ َجَلَدات؛ لأِنَّ َهَذا اْلَعَدَد اأََقل َما َيَقُع ِبِه الزَّ

ْجِر)))(.  اأََقل َجْلِد التَّْعِزيِر َمْرِجُعُه احْلَاِكم، ِبَقْدِر َما َيْعَلُم اأَنَُّه َيْكِفي ِللزَّ

الف�شل الثاين: يف نق�س احلكم ودرجات التقا�شي والطعن يف الأحكام

وفيه مبحثان:

املبحث الأول: نق�س احلكم وقواعده

اإذا اأ�ضدر القا�ضي ُحكماً يف ق�ضية، ثم ظهر له اأن هذا احلكم خطاأ يتعني نق�ضه قام 
هو بنق�ضه، وكما اأن للقا�ضي الذي اأ�ضدر احلكم اأن ينق�س حكم نف�ضه، فاإن لغريه من 

)39)  املراجع ال�سابقة.

ال�سرعية �س54،   ال�سيا�سة  الإ�سالم �س39،  املبدع 99/9 احل�سبة يف  الكبري 354/10،  ال�سرح  املغني 324/10،  انظر:    (40(
الطرق احلكمية �س106، املو�سوعة الفقهية الكويتية 267/12.

)41)  املراجع ال�سابقة.
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الق�ضاة اأن ينق�ضوا اأحكام غريهم اإذا رفعت اإليهم هذه الأحكام اأو نظروها من تلقاء 
اأنف�ضهم، كما لو نظر القا�ضي اجلديد اأحكام �ضلفه. اإّل اأّن نق�س احلكم الق�ضائي له 
جملة من ال�ضوابط والقواعد التي تنظمه، حتى ل يكون م�رشحا للفو�ضى فتنتق�س 

الأحكام دون مربر يق�ضى بذلك)))(، واأهم هذه القواعد:
هو  الثان  الجتهاد  م�ضدر  كان  �ضواء  بالجتهاد:  ُينق�س  ل  الجتهاد  اأن  اأوًل: 
نف�س القا�ضي الأول اأو كان غريه، وذلك بهدف ا�ضتقرار الأحكام ووثوق النا�س بها 
واإنهاء اخل�ضومات وقطع الطريق على حكام ال�ضوء الذين قد يتذرعون بالجتهاد 

لنق�س اأحكامهم اأو لنق�س اأحكام غريهم لأغرا�س غري م�رشوعة)1)(.
القا�ضي يف  ق�ضى  فاإذا  تُلتزم:  القا�ضي ول  تُقيد  ل  الق�ضائية  ال�ضوابق  اأن  ثانياً: 
م�ضاألة اجتهادية بحكم معني فاإنه ل يتقيد به يف الق�ضايا املماثلة للق�ضية الأولى، فله 
اأن يحكم فيها بحكم جديد اإذا تغري اجتهاده يف هذه الق�ضايا، وتبعاً لذلك ل يجوز 

له اأن ينق�س حكمه القدمي بحجة حكمه اجلديد.
بحكم  القا�ضي  حكم  فاإذا  ُينق�س:  الإجماع  اأو  للن�س  املخالف  احلكم  اأن  ثالثاً: 
وقد  النق�س.  ي�ضتحق  احلكم  هذا  فاإن  الإجماع  اأو  ال�ضنة  اأو  القراآن  ن�س  يخالف 
ال�رشعية  القاعدة  اأو  املعار�س  عن  اخلايل  القيا�س  خمالفة  كذلك:  القرايف  اأ�ضاف 

العامة ال�ضاملة من املعار�س)))(.
وقال ابن القيم: )ومل يوجب اأحد من الأئمة نق�س ُحكم احلاكم، ول اإبطال فتوى 
املفتي بكونه خالف قول زيد اأو عمرو ، ول يعلم اأحد �ضوغ النق�س بذلك من الأئمة 
واملتقدمني من اأتباعهم ، واإمنا قالوا: ُينق�س من ُحكم احلاكم ما خالف ن�س كتاب اأو 

)42)  النظام الق�سائي 58/1.

)43)  املجموع 45/1، مغني املحتاج 396/13، الأ�سباه والنظائر �س101، ُدرر احلكام يف �سرح جملة الأحكام 309/3، جملة 
جممع الفقه الإ�سالمي 1747/9.

)44)  املراجع ال�سابقة.
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�ضنة اأو اإجماع الأمة()))(.
رابعاً: التهمة توؤثر يف ُحكم القا�ضي وتعر�ضه للنق�س : لأن القاعدة- كما يقول 
القرافى -: )اأن التهمة تقدح يف الت�رشفات اإجماعاً من حيث اجلملة)))(. وهي- 
اأي التهمة- خمتلفة املراتب، فاأعلى رتب التهمة معترب اإجماعاً، مثل ُحكم القا�ضي 
مردود  التهم  رتب  واأدنى  الفقهاء،  بني  خالف  بال  ينق�س  احلكم  هذا  فاإن  لنف�ضه، 
اإجماعاً اإذ ل تاأثري له يف �ضالمة احلكم،كحكمه جلريانه واأهل بلدته مثاًل. والو�ضط من 
التهم خمتلف فيه: هل ُيلحق بالأول فينق�س احلكم به، اأم ُيلحق بالثان فال يوؤثر يف 
احلكم ول ينق�س به؟ واأ�ضلها قوله –�ضلى اهلل عليه و�ضلم-: "ل تُقبل �ضهادة خ�ضم 

ول ظنني)))( " اأي متهم)))(.
خام�ضاً: اأن اأحكام قليل الفقه ومن ل ي�ضت�ضري ل بد اأن تدقق، فيربم منها ال�ضحيح 

وُينق�س منها ما كان خطاأً بّيناً، حفاظاً على حقوق النا�س وحتقيقاً للعدل.
ويربم  ُينق�س  الناق�س  احُلكم  فاإن  �ضحيحاً  املنقو�س  احلكم  كان  اإذا  اأنه  �ضاد�ضاً: 

احلكم املنقو�س)9)(. 

املبحث الثاين: درجات التقا�شي - درجات املحاكم - والطعن يف الأحكام

الأ�ضل يف الق�ضاء اأن يكون على درجة واحدة ح�ضماً للنزاع يف اأ�رشع وقت، 

)45)  اإعالم املوقعني 197/4.

)46)  الفروق 103/4.

)47)  اأخرجه مالك يف املوطاأ. انظر: �سرح الزرقاين على املوطاأ490/3 موقوفاً على عمر، وهو منقطع، ورواه اأبو داود يف 
املرا�سيل عن طلحة بن عبداهلل بن عوف. ورواه اأي�ساً البيهقي يف ال�سنن الكربى 201/10، من طريق الأعرج مر�ساًل. 

ورواه احلاكم عن اأبي هريرة مرفوعاً، ويف اإ�سناده نظر. انظر: املنتقى 490/4، نيل الأوطار 291/8.

464/2، احلاوي327/7،  املجتهد  بداية  279/5، مواهب اجلليل182/8،  القدير  فتح  ال�سنائع336/14  بدائع  انظر:    (48(
املقارنة  الإ�سالمية  اجلنائية  املو�سوعة   ،179/8 الإ�سالمي  الفقه   ،402/12 الإرادات  منتهى  �سرح   ،234/20 املجموع 

.752/1

)49)  املراجع ال�سابقة.
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ولكن �ضماناً ل�ضري العدالة واإحقاق احلق، وب�ضبب قلة الورع، ونق�س العلم، جرى 
العمل حديثاً على تعدد املحاكم.

ول مانع يف الفقه الإ�ضالمي من مبداأ التعدد، بدليل اأن علياً _ر�ضي اهلل عنه_ 
ق�ضى بني خ�ضمني يف اليمن، واأجاز لهما اإذا مل ير�ضيا اأن ياأتيا ر�ضول اهلل –�ضلى 

اهلل عليه و�ضلم- فاأتياه فاأقر ق�ضاء علي. 
امل�ضهورة:  الأ�ضعري_ر�ضي اهلل عنهما_ يف ر�ضالته  وقال عمر لأبي مو�ضى 
"ول مينعنك ق�ضاء ق�ضيته بالأم�س، ثم راجعت فيه نف�ضك، وهديت لر�ضدك اأن ترجع 

اإلى احلق؛ فاإن احلق قدمي، والرجوع اإلى احلق خري من التمادي يف الباطل")1)(.
اأما الق�ضاء يف الع�رش احلا�رش يف البالد العربية والإ�ضالمية فيمكن تق�ضيمه  اإلى 
�ضنفني: �ضنف التزم باملنهج ال�ضابق، وبقي الق�ضاء ال�رشعي فيه على درجة واحدة 
اإلى املحكمة العليا ملراقبته فقط اأمام مكمة التمييز، كما  ابتدائية، وترفع اأحكامه 
ومكمة  �ضوريا  يف  كما  النق�س  ومكمة  ودبي،  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف 

ال�ضتئناف يف الأردن.
و�ضار ق�ضاة ال�رشع يف هذه الأنظمة ق�ضمني:

الق�ضم الأول: ق�ضاة ال�رشع للحكم يف املو�ضوع يف املحكمة ال�رشعية البتدائية 
مع تعدد اأ�ضمائها.

الق�ضم الثان: ق�ضاة للمراقبة واملتابعة والتدقيق يف الدائرة ال�رشعية يف املحكمة 
�لعليا)))(.

)50)  اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى 119/10 باب من اجتهد ثم راأى اأن اجتهاده خالف ن�ساً اأو اإجماعاً، والدار قطني 
يف �سننه 368/5 رقم)4471)، قال احلافظ ابن حجر: و�ساقه ابن حزم من طريقني، واأعلهما بالنقطاع، لكن اختالف 
املخرج فيهما مما يقوي اأ�سل الر�سالة، ول�سيما اأن يف بع�س طرقه اأن راويه اأخرج الر�سالة مكتوبة، انظر : التلخي�س 

اجلبري 473/4.

)51)  انظر: الفقه الإ�سالمي واأدلته754/6،العقد املنظم للحكام 192/2، التنظيم الق�سائي يف اململكة �س41، الوجيز يف 
اأ�سول املحاكمات اجلزائية 63/1، اإجراءات الدعوى الق�سائية اأمام املحاكم ال�سرعية �س30.



ا�شرتاط الإجماع بني ق�شاة املحكمة العليا يف عقوبات القتل تعزيرًا 

  العدد 54 - ربيع الآخر 1433هـ - ال�شنة الرابعة ع�شرة108

واجتهت بع�س البالد العربية والإ�ضالمية اإلى تبني درجات التقا�ضي يف املحاكم 
حكماً  ت�ضدر  التي  البتدائية  ال�رشعية  املحكمة  يف  تنظر  الدعوى  واأن  ال�رشعية، 
وكلياً يف مكمة  الدعوى جمدداً  لتنظر  ا�ضتئنافه،  لالأطراف  الدعوى، ويحق  يف 
ال�ضتئناف، وكاأن احلكم ال�ضابق مل يكن، لت�ضدر مكمة ال�ضتئناف حكماً جديداً 

وم�ضتقاًل ونهائياً يف الدعوى.
وبعد اأن ي�ضبح احلكم نهائياً -اإما ب�ضي املدة بعد �ضدوره من املحكمة البتدائية 
بدون ا�ضتئناف، اأو بقناعة الأطراف باحلكم، واإما ب�ضدوره من مكمة ال�ضتئناف- 
تتولى الدائرة ال�رشعية يف املحكمة العليا تدقيق احلكم ومراقبته للت�ضديق عليه، اأو 
نق�ضه واإعادته للمحكمة التي اأ�ضدرته، ول تنظر يف الدعوى واإ�ضدار احلكم اإل يف 
والعراق،  العربية،  الإمارات  به يف  املعمول  هو  وهذا  ا�ضتثنائية مدودة،  حالت 

وم�رش، واململكة العربية ال�ضعودية يف نظام الق�ضاء الأخري)))(.
ويكون ق�ضاة ال�رشع يف هذا الق�ضم ثالث درجات:

)- ق�ضاة املحكمة ال�رشعية البتدائية، وتتكون املحكمة عادة من قا�س واحد.
)- ق�ضاة مكمة ال�ضتئناف ال�رشعية، وتتكون املحكمة من ثالثة ق�ضاة، اأو من 

رئي�س مكمة وم�ضت�ضارين.
1- م�ضت�ضارون يف الدائرة ال�رشعية يف املحكمة العليا، وتُنظر الأحكام من ثالث 

ق�ضاة على الأقل.
املحاكم  يف  الفرد  بق�ضاء  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  الق�ضاء  نظام  واأََخذ 
اجلزئية، وبق�ضاء اجلماعة يف املحكمة العامة، يف ق�ضايا القتل والرجم والقطع وما 
يحدده النظام، فت�ضدر الأحكام من ثالثة ق�ضاة، وكذا يف مكمة ال�ضتئناف، ما 

)52)  املراجع ال�سابقة، الق�ساء ال�سعودي ال�سادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم 78/ م يف 1428/9/19هـ
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عدا ق�ضايا القتل والرجم والقطع فَت�ضدر الأحكام من خم�ضة ق�ضاة)1)(.
مل  احلكم  اأن  �ضلفاً  َيعلمان  اخل�ضمني  اأن  املحاكم  تعدد  اأ�ضلوب  يف  ويالحظ 
من  خ�ضية  هناك  تعد  فلم  ونق�ضه،  ا�ضتئنافه  يجوز  واإمنا  القطعية،  الدرجة  يكت�ضب 
ا�ضطراب الأحكام؛ لأن احلكم مل يكتمل بعد. وميكن تاأييد ما ذكر با قرره الفقهاء 
من جواز نق�س احلكم اإذا �ضدر �ضهواً، اأو ظهر فيه خطاأ. فاإن اكت�ضب احلكم الدرجة 
عماًل  م�ضابهة،  حادثة  يف  ال�ضابق  احلكم  ينق�س  فال  النق�س،  مكمة  من  القطعية 
بقاعدة: "الجتهاد ل ينق�س بثله")))(  واأ�ضلها قول عمر: "تلك على ما ق�ضينا، وهذه 

على ما نق�ضي")))(.

الف�شل الثالث: ا�شرتاط الإجماع بني ق�شاة املحكمة العليا 

يف عقوبات القتل تعزيرًا

حني نرجع اإلى نظام الق�ضاء اجلديد والذي �ضدر عن جمل�س ال�ضورى، وتوج 
باملر�ضوم امللكي ذي الرقم ))/م يف 9)/9/))))هـ نالحظ اأن )ق�ضايا القتل، 
والرجم، والقطع والق�ضا�س يف النف�س وما دونها تنظر يف املحاكم العامة من خالل 

ثالثة من الق�ضاة.
"تُوؤلف املحكمة اجلزائية  اأن:  فقد ن�ضت املادة الع�رشون من نظام الق�ضاء على 

من دوائر متخ�ض�ضة هي: 
 اأ - دوائر ق�ضايا الق�ضا�س واحلدود.

ب- دوائر الق�ضايا التعزيرية.

)53)  املراجع ال�سابقة، نظام الق�ساء ال�سعودي ال�سادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم 78/ م يف 1428/9/19هـ املواد 10، 15، 25.

)54)  انظر: الأ�سباه والنظائر لبن جنيم 105/1، الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي 201/1، املنثور يف القواعد 93/1.

)55)  اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى 257/6 رقم)12846)، والدارقطني يف �سننه 442/9 رقم)4170)، وعبد الرزاق يف 
م�سنفه 249/10 رقم)19005) والدارمي يف �سننه 226/2.
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ج-  دوائر ق�ضايا الأحداث.
وتُ�ضكل كل دائرة من ثالثة ق�ضاة، با�ضتثناء الق�ضايا التي يحددها املجل�س الأعلى 

للق�ضاء، فينظرها قا�ٍس فرد ")))( . 
ُي�ضتاأنف  اإنه  ثم  الق�ضاة،  من  ثالثة  ِقبل  من  تنظر  التعزيرية  الق�ضايا  اأن  فنالحظ 

احلكم عليها، وينظرها خم�ضة من الق�ضاة. فقد جاء يف املادة اخلام�ضة ع�رشة:
اأعمالها من خالل  وتبا�رش  اأكرث،  اأو  ا�ضتئناف  منطقة مكمة  كل  يكون يف   -(
دوائر متخ�ض�ضة، توؤلف كل دائرة منها من ثالثة ق�ضاة، با�ضتثناء الدائرة اجلزائية التي 
اأو فيما دونها فتوؤلف  تنظر يف ق�ضايا القتل والقطع والرجم والق�ضا�س يف النف�س 

من خم�ضة ق�ضاة.  
ما  العليا جاء  املحكمة  تتحدث عن  والتي  الق�ضاء  نظام  العا�رشة من  املادة  ويف 
ن�ضه:)... با�ضتثناء الدائرة اجلزائية التي تَنظر يف احلكم ال�ضادر بالقتل اأو القطع اأو 
الرجم اأو الق�ضا�س يف النف�س اأو فيما دونها، فاإنها توؤلف من خم�ضة ق�ضاة...()))(.

فمعنى هذا اأن هذه الق�ضايا ينظرها: ثالثة ع�رش قا�ضياً.
وهذا ما يبعث الطمئنان يف النف�س، حني �ضدور حكم نهائي يف هذه الق�ضايا.

فهل ي�ضوغ اإذا �ضدر حكم بالإجماع من خالل املحكمة البتدائية، ثم ال�ضتئناف 
ثم حاز على الأغلبية يف املحكمة العليا، ومل يعرت�س عليه - فر�ضاً- �ضوى ع�ضو 
واحد من ثالثة ع�رش قا�ضياً، اأن ُينق�س احلكم ويعاد النظر فيه مرة اأخرى؟! وماذا لو 

تكرر الأمر مرة اأخرى كما ح�ضل يف املرة ال�ضابقة؟!
وعليه: فدعوى اأن بقاء عبارة )ول يكون تاأييدها لعقوبة القتل تعزيراً اإل بالإجماع  
اأنها تُعد حماية اإجرائية( غري ُم�َضّلم به، بل ربا يكون العك�س، فتكون و�ضيلة لتعطيل 

)56)  نظام الق�ساء ال�سعودي ال�سادر باملر�سوم امللكي ذي الرقم 78/م يف 1428/9/19هـ .

)57)  املرجع ال�سابق.
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كثري من الأحكام التعزيرية املبنية على ن�ضو�س �رشعية �رشيحة و�ضحيحة(. 
يقول �ضيخ الإ�ضالم ابن تيمية رحمه اهلل: واأما مالك َفُحِكي عنه: اأن من اجلرائم ما 
ُيبلغ به القتل، ووافقه بع�س اأ�ضحاب اأحمد، يف مثل اجلا�ضو�س امل�ضلم، اإذا جت�ض�س 
على امل�ضلمني، فاإن اأحمد توقف يف قتله، وَجّوز مالك وبع�س احلنابلة كابن عقيل 
قتله...ثم قال: وكذلك قيل يف قتل ال�ضاحر، فاإن اأكرث الفقهاء على اأنه ُيقتل، وقد 

ُروي عن جندب مرفوعاً وموقوفاً: )حد ال�ضاحر �رشبة بال�ضيف()))(.
وبه قال جمع من ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم واختلف العلماء فيه، فقال بع�ضهم: 
ر  ُيعزِّ حنيفة  اأبو  وكذلك  الأر�س.  يف  الف�ضاد  لأجل  بع�ضهم:  وقال  الُكفر،  لأجل 

بالقتل فيما تكرر من اجلرائم. 
ثم قال ابن تيمية  رحمه اهلل : )وقد ُي�ضتدل على اأن املف�ضد متى مل ينقطع �رشه اإل 
بالقتل فاإنه ُيقتل، با رواه م�ضلم يف �ضحيحه عن عرفجة الأ�ضجعري�ضي اهلل عنه قال: 
�سمعت ر�سول �هلل –�ضلى اهلل عليه و�ضلم- يقول: "من اأتاكم واأمركم جميع على 
رجل واحد يريد اأن ي�ضق ع�ضاكم اأو يفرق جماعتكم فاقتلوه" ويف رو�ية: "�ستكون 
هنات وهنات، فمن اأراد اأن يفرق اأمر هذه الأمة وهي جميع فا�رشبوه بال�ضيف كائناً 

من كان")9)( )1)( .
بالأكرثية،  اأو  العليا  املحكمة  ق�ضاة  ِقبل  بالإجماع من  �ضواء �ضدر احلكم  اإنه  ثم 
ح�ضب  َي�ضتويف  اأْن  واإما  يعفو  اأن  فاإما  عليه،  الأمر  ويل  موافقة  على  متوقف  فهو 

)58)  رواه الرتمذي يف �سننه باب حد ال�ساحر 60/4رقم)1460)، والبيهقي يف ال�سنن الكربى باب تكفري ال�ساحر وقتله 
136/8رقم)16277)، واحلاكم يف م�ستدركه 360/4رقم)873) وقال الرتمذي: ل نعرفه مرفوعاً اإل من هذا الوجه، 
الإ�سناد  واأما احلاكم فقال: �سحيح  وال�سحيح عن جندب موقوفاً،  املكي ي�سعف يف احلديث،  واإ�سماعيل بن م�سلم 

ووافقه الذهبي، و�سعفه الألباين يف ال�سل�سلة ال�سعيفة واملو�سوعة 641/3.

)59)  جمموع فتاوى ابن تيمية 345/28.

)60)  رواه م�سلم يف باب حكم من فرق اأمر امل�سلمني 22/6 4902.
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�مل�سلحة)))(.
اأن عفو الإمام عن  وعفو الإمام بال �ضك منوط بامل�ضلحة، ولي�س للهوى، كما 

اجلرمية اأو العقوبة ل يوؤثر باأي حال يف حقوق املجني عليه)))(.
ثم اإن ا�ضرتاط الإجماع متع�رش جداً، ذلك اأن التعازير خا�ضعة لجتهاد العلماء، 
ومنها ما هو �ضادر عن توجيهات �ضامية اأو اأوامر ملكية مبنية على قرارات �ضادرة من 
هيئات �رشعية اأو جمامع فقهية، كقتل مهربي املخدرات، اأو مروجيها اإذا تكرر منهم 
الرتويج، وكذا من يعبث باأمن الدولة، اأو م�ضاحلها العامة اأو يقع يف اخليانة العظمى 
ونحوها. وا�ضرتاط الإجماع بني اأ�ضحاب الف�ضيلة ق�ضاة املحكمة العليا يف ذلك، 

ربا يجر على البالد �رشوراً عظيمة ل حتمد عواقبها. 
وبخا�ضة اأن من العلماء من يعترب اأن راأي الأكرثية قوة ُملزمة، وي�ضفه بالإجماع 
مل  )ال�رشيعة  عنوان:  حتت  اهلل-  عودة-رحمه  عبدالقادر  يقول  هذا  الناق�س،ويف 
باعتبار  انفردت  ال�رشيعة  اأن  البع�س  َيظن  وقد   ( ت�رشيعاً(:  الإجماع  بجعل  تنفرد 
البالد  غري  يف  الو�ضعية  فالقوانني  خاطئ،  ظن  وهو  للت�رشيع،  م�ضدراً  الإجماع 
الإ�ضالمية اأ�ضا�ضها راأي اجلماعة، �ضواء يف الت�رشيع  اأو التطبيق، فالقوانني ل تَ�ضُدر 
ُيجمع  التي  القانونية  والنظريات  الت�رشيعية،  الهيئات  اأغلبية  عليها  وافقت  اإذا  اإل 
اأو معظم الق�ضاة يكون لها ُدوَن ت�رشيع قوة ملزمة، م�ضدرها  عليها معظم الفقهاء 
عند  الق�ضاة  غالبية  لراأي  احلكم  الو�ضعية  القوانني  وجتعل  الناق�س.  الإجماع  هذا 
فاإذا كانت املحكمة مكونة من ثالثة ق�ضاة كان احلكم  اإذا تعدد الق�ضاة،  الختالف 
ما يراه اثنان منهم، واإذا اختلفت دوائر املحاكم العليا يف تقرير املبادئ القانونية اأو 
تف�ضري الن�ضو�س كان احلكم لأغلبية ق�ضاة هذه الدوائر جمتمعني. ومعنى هذا كله 

)61)  الأحكام ال�سلطانية لأبي يعلى �س282.

)62)  فتح القدير للكمال ابن الهمام 212/4، املغني 526/12، 527.
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للت�رشيع  الناق�س م�ضدراً  الإجماع  بالإجماع، وجتعل  تُ�ضّلم  الو�ضعية  القوانني  اأن 
والتف�ضري والتطبيق؛ لأنه ميثل راأي الأكرثين()1)(.

اأما اإن قيل: اإن القتل تعزيراً فيه مف�ضدة وهي اإزهاق النف�س.
الدماء، ولكن حفظ  باأن هذا �ضحيح، والإ�ضالم جاء بحقن  فيجاب عن ذلك: 
م�ضلحة اجلماعة اأولى من حفظ م�ضلحة الفرد، فالعرب تقول: القتل اأنفى للقتل. 

: ژ ڭ ڭ ڭ  ومن هنا جاءت احلكمة من ت�رشيع الق�ضا�س يف قوله عزَّ وجلَّ
ۇ   ۈ ژ  ) �ضورة البقرة، الآية:9))(.

�ضالح  فيه  ما  هي  العامة:  )امل�ضلحة   :- اهلل  -رحمه  عا�ضور  ابن  الإمام  يقول 
عموم الأمة اأو اجلمهور، ول التفات معه اإلى اأحوال الأفراد، حيث اإنهم اأجزاء من 

جمموع الأمة...( )))(.
واأما درء احلدود بال�ضبهات، فالفقهاء -ما عدا الظاهرية- متفقون على درء احلد 

بها، مع اختالفهم فيما يعترب �ضبهة ومال يعترب)))(،  ذلك ا�ضتدلًل بالأدلة الآتية: 
و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  اأن  عنها  اهلل  ر�ضي  عائ�ضة  عن  عروة  عن   
قال: "ادروؤوا احلدود عن امل�ضلمني ما ا�ضتطعتم، فاإن وجدت للم�ضلم خمرجاً، فخلوا 
�ضبيله، فاإن الإمام لأن يخطئ يف العفو خري له من اأن يخطىء يف العقوبة")))(. وقد 

َروى هذا احلديث الرتمذي وقال عنه: اإن املوقوف اأ�ضح من املرفوع.
 وعن علي ر�ضي اهلل عنه اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم  قال: "ادروؤوا احلدود 

بال�ضبهات")))(. 
)63)  الت�سريع اجلنائي الإ�سالمي 157/1.

)64)  مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية بت�سرف �س 279.

)65)  بدائع ال�سنائع 36/7، فتح القدير لبن الهمام 212/4، اأ�سنى املطالب 106/4، املغني 154/10.

)66)  �سبق تخريجه .

)67)  �سبق تخريجه.
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وعن عمرو بن �ضعيب عن اأبيه عن عبداهلل  بن م�ضعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن 
عامر اجلهني قالوا: "اإذا ا�ضتبه عليك احلد فادراأه ما ا�ضتطعت")))(.

ما  امل�ضلمني  عن  والقتل  اجللد  قال:"ادروؤوا  عنه  اهلل  ر�ضي  م�ضعود  ابن  وعن 
ا�ضتطعتم")9)(.

 فاإن قيل: اإن ال�ضبهة ل اأثر لها يف اإيجاب احلد ول يف اإ�ضقاطه، وقد بالغ ابن حزم 
رحمه اهلل يف رد الن�ضو�س الواردة يف الأمر بدرء احلدود بال�ضبهات واأنكر حجيتها.
حيث يقول: )مل ي�ضح فيها عن ر�ضول اهلل –�ضلى اهلل عليه و�ضلم- ول كلمة، 

واإنها قد وردت عن بع�س ال�ضحابة من طرق كلها ل خري فيها()1)(.
الن�ضو�س  هذه  الأمة  تلقت  فقد  به،  ُم�ضلَّم  غري  حزم  ابن  ذكره  ما  اإن  فيقال: 
بع�ضها  والأزمنة، وكون  الأمكنة  العلماء يف خمتلف  بها جماهري  بالقبول، وعمل 
موقوفاً فاإن هذا ل يعد قادحاً يف حجيته، لأن املوقوف يف مثل هذا له حكم الرفع، 
فمن غري املت�ضور اأن يقول اأحد من ال�ضحابة يف ق�ضية بهذه اخلطورة بجرد راأيه، لو 

مل يكن عِلمه من ر�ضول اهلل –�ضلى اهلل عليه و�ضلم-. 
وهذه الن�ضو�س واإن كان يف اإ�ضنادها مقال، اإل اأن بع�ضها ي�ضد بع�ضاً، فيح�ضل 

الطمئنان اإلى �ضحة ما ت�ضمنته)))(.
يقول �بن �ملنذر: "واأجمعوا على اأن احلدود تدراأ بال�ضبهات")))(.

)68)  اأخرجه الدار قطني 63/4 رقم )3099) والبيهقي يف اخلالفيات وقال فيه: اإنه منقطع. انظر: الدراية يف تخريج 
اأحاديث الهداية 101/2.

)69)  اأخرجه البيهقي يف �سننه الكربى باب ما جاء يف درء احلدود 238/8 رقم )17520)، وح�سنه الألباين يف اإرواء الغليل 
.26/8

)70)  املحلى 153/11.

العامة لإثبات موجبات احلدود  )71)  درر احلكام �سرح غرر احلكام 296/5، احلاوي 446/17، املجموع 69/20، النظرية 
.62/1

)72)  الإجماع رقم 702 �س162.
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وما ينبغي اأن ُيعلم اأن الفقهاء ذكروا تق�ضيمات عديدة و�ضوراً لل�ضبهة، ومع ذلك 
مل يعدوا اختالف الق�ضاة �ضبهة توجب درء احلد اأو التعزير!. 

فقد ق�ضمها اأكرث احلنفية اإلى ق�ضمني: 
اأحدهما: �ضبهة يف الفعل، وت�ضمى �ُضبهة ا�ضتباه، وهي ثابتة يف حق من ا�ضتبه عليه 
احلكم، وذلك اإذا ظن احِلل، لأن الظن هو ال�ُضبهة، لعدم دليل قائم تثبت به ال�ُضبهة. 
ومن اأمثلته: وطء معتدة الثالث، ووطء املختلعة على مال. وي�ضرتط لتحقيق �ضبهة 
الفعل، اأن ل يكون هناك دليل يدل على التحرمي، واأن يعتقد اجلان ِحل ما يفعله، 

فاإذا انتفى هذان ال�رشطان اأو اأحدهما مل تعترب ال�ضبهة قائمة)1)(.
الثان: �ضبهة يف املَحل، وت�ضمل �ضبهة ُحكمية، و�ضبهة ِمْلك، و�ضميت ُحكمية لأن 
النايف للُحرمة يف ذاته،  بقيام الدليل  ِحل املحل ثبت بحكم ال�رشع. وهي تتحقق 

�ضواء ظن الفاعل ِحل ما ُيْقِدم عليه اأو اعتقد ُحْرمته. 
ومن �ضبهة امِلْلك ما اإذا اأخذ املحارب املُ�ضتِحق جزًءا من الغنيمة ُخفية، بحيث 
اأحد  و�رشقة  ولده،  مال  من  الأب  �رشقة  وكذلك  �ضورة.  ال�رشقة  جرمية  تتحقق 

الزوجني من الآخر. 
وي�ضيف اأبو حنيفة - رحمه هلل - اإلى الق�ضمني ال�ضابقني ق�ضماً ثالثاً: وهو �ضبهة 

الَعْقد : اأي �ضبهة النكاح)))(. 
واأما ال�ضافعية فيق�ضمون ال�ضبهة اإلى ثالثة اأق�ضام: 

لأن  اأ�ضبهها؛  وما  ال�ضائمة،  اأو  احلائ�س  الزوجة  كوطء  املحل،  يف  �ضبهة  اأول: 
التحرمي لي�س لعينه بل لأمر عار�س كالإيذاء واإف�ضاد العبادة. 

)73)  العناية �سرح الهداية 176/7، فتح القدير 141/4، حا�سية ابن عابدين 151/3، اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي 
لأبي زهرة، �س190.

)74)  فتح القدير 143/4، الهداية 140/4، تبيني احلقائق 175/3 الأ�سباه والنظائر لبن جنيم �س50، الفقه الإ�سالمي 
العقوبة  احلدود63/1،  موجبات  لإثبات  العامة  النظرية   ،340/25 الكويتية  الفقهية  املو�سوعة   ،42-30/6 واأدلته 

واجلرمية يف الفقه الإ�سالمي لأبي زهرة �س 195-190.
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اإباحته، كمن  ُيْقِدم الفاعل على الفعل معتقداً  اأن  ثانياً: �ضبهة يف الفاعل، وهي 
وطئ امراأًة ُزفَّت اإليه على اعتبار اأنها زوجته. 

اختلف  اأمر  كل  ال�ضبهة يف  هذه  وتتحقق  اجلهة(:  الطريق )يف  �ضبهة يف  ثالثاً: 
العلماء يف حلِّه وحترميه، كالنكاح بال ويل اأو بال �ضهود، ول حد على الواطئ يف 
باعتقاد  وُيدراأ  ب�ضحتهما،  احلكم  اإلى  ذهب  العلماء  بع�س  لأن  النكاحني،  هذين 

الفاعل �ضحة العقد اأو عدم �ضحته.
هذه اأق�ضام ال�ضبهة عند احلنفية وال�ضافعية، واأما �ضائر الفقهاء فلم ُيْعنوا بتق�ضيم 

ال�ضبهة، واكتفوا باإيراد ال�ضور التي يعتربون حتقق ال�ضبهة فيها. 
على اأن بع�س املعا�رشين وهو ال�ضيخ ممد اأبو زهرة رحمه اهلل تو�ضع يف تف�ضيل 
اأق�ضام ال�ضبهة ومثَّل لكل ق�ضم منها فقال: وال�ضبهات التي توؤثر يف لزوم العقوبات 

املقدرة ق�ضا�ضاً اأو حداً ميكن �ضبطها يف اأق�ضام اأ�ضلية اأربعة: 
اأولها: ما يتعلق بركن اجلرمية، والثان ما يتعلق باجلهل النايف للق�ضد اجلنائي يف 
الرتكاب ، والثالث: ما يتعلق بالإثبات، والرابع: ما يتعلق بتطبيق الن�ضو�س على 
اجلزئيات واخلفاء يف التطبيق يف بع�ضها)))(. كما ق�ضم ما يتعلق بركن اجلرمية اإلى 

�أربعة �أق�سام: "�ضبهة امللك، و�ضبهة الدليل، و�ضبهة احلق، و�ضبهة ال�ضورة")))(.
فيه  يختلف  فعل  كل  اأن  وهي:  فقهية  قاعدة  قرروا   – اهلل  –رحمهم  والفقهاء 
الفقهاء حاًل وُحرمة فاإن ذلك الختالف يكون �ضبهة متنع اإقامة احلد، ويف ذلك يقول 
ابن قدامة رحمه اهلل: "ول يجب احلد بالوطء يف نكاح خمتلف فيه كنكاح املتعة 
وال�ضغار والتحليل، والنكاح بال ويل ول �ضهود، ونكاح الأخت  يف عدة اأختها من 
طالئق بائن، ونكاح اخلام�ضة يف عدة الرابعة البائن، ونكاح املجو�ضية، وهذا قول 

)75)  اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي له، �س189.

)76)  املرجع ال�سابق.
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اأكرث اأهل العلم ..." )))(.
ومع ما �ضبق فاإن اخلالف الذي يكون �ضبهه هو اخلالف يف اأ�ضل احلل اأو التحرمي، 
اأما اخلالف يف اأن هذ �ضبهة اأو لي�س ب�ضبهة، فاإن هذا ل مينع اإقامة احلد عند من يقرر 

انتفاء ال�ضبهة. 
مة عليه، فاإن اأبا حنيفة يعترب �ضورة العقد �ضبهة،  رَّ ومن ذلك العقد على امراأة ُمَ
اأبي  قول  يلتزمون  ل  ال�ضبهة،  نفوا  فالذين  �ضبهة،  العقدة  �ضورة  يعترب  ل  وغريه 
اإ�ضقاط احلد، يقول ابن قدامة:" واإن تزوج ذات مرم، فالنكاح باطل  حنيفة يف 
بالإجماع، فاإن وطئها فعليه احلد يف قول اأكرث اأهل العلم، وقال اأبو حنيفة والثوري: 

ل حد عليه")))(. 
وما وقع اخلالف فيه كذلك: ما اإذا ا�ضتاأجر امراأة لعمل فوطئها، فعامة اأهل العلم 
ا�ضتاأجرها  اأو  بها،  فزنى  �ضيء  لعمل  ا�ضتاأجرها  �ضواء  عليهما،  احلد  وجوب  على 

ليزن بها، وقال اأبو حنيفة: ل حد عليهما يف هذه املوا�ضع)9)(.
�ضذوذه  بل  كثري،  وغريها  امل�ضائل،  هذه  يف  املخالف  راأي  �ضعف  ومع  اأقول: 

اأحياناً، فلن تُعدم  موؤيداً ونا�رشاً لها.
اأو�ضع  فاإن  ال�ضنقيطي يقول: )ولذلك  لل�ضيخ ممد املختار  نفي�ضا  واأنقل كالما 
باب يف م�ضائل القتل عند احلنفية رحمهم اهلل حتى اإنه يف اأيام الدولة العثمانية كان 
املذهب احلنفي هو املطبق، فكان اإذا ا�ضتع�ضى عليهم اإقليم بكرثة القتل بحثوا عن 
قا�ٍس مالكي؛ لأن املالكية على العك�س متاماً، وهذا كله له اأ�ضول �رشعية، ولي�س من 
اأُزهق ل يذهب هدراً؛ لأن اهلل  باب العبث ... فاملالكية يقولون: هذا الدم الذي 

)77)  املغني 151/10.

)78)  املغني 148/10.

)79)  ولي�س معنى �صق�ط احلد اأنه ل يعاقب بها عندهم، بل ي�جب�ن بدًل عنه التعزير. انظر: املغني 187/10، ال�سرح 
الكبري 188/10.
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�ضلطاناً.  لوليه  مظلوماً  ُقِتل  ملن  وجعل  للنا�س،  حياة  �رشيعته  جعل  وتعالى  �ضبحانه 
اأ�ضول عامة و�رشعية، ول ي�ضقطون احلد  اأمام  فال�ضبهات عندهم �ضعيفة ول توؤثر 
اإل ب�ضبهة قوية جداً توجب التاأثري يف احليلولة دون القتل...ومن حيث الأ�ضل فاإن 
�ضبهة �ضعيفة... اأحياناً  تكون  وقد  موؤثرة،  وا�ضحة  �ضبهة ظاهرة  تكون  قد  ال�ضبهة 
ولو فتح باب ال�ضبهات ل�ضقطت كثري من احلدود والزواجر ال�رشعية با�ضم ال�ضبهة، 
ولذلك ل يفتح هذا الباب على م�رشاعيه دون �ضوابط �رشعية، ول ميكن اأن يحكم 

بكل �ضبهة اأنها موؤثرة..."ا.هـ)1)(.
هذا: وقد ا�ضتطردت يف ذكر تق�ضيمات اأهل العلم يف ال�ضبهة، وذكر اأمثلة عليها، 
لأبني لطالب احلق اأن اأهل العلم مع كل ذلك مل يذكروا اأن خمالفة اأحد الق�ضاة لراأي 

البقية تُعد �ضبهة، تَُرد احلكم اأو تنق�ضه بعد ثبوته. 
يف  حادث  ذلك  واإّن  عندهم،  معروفة  تكن  مل  التقا�ضي  درجات  اإن  قيل:  فاإن 

الع�ضور املتاأخرة. 
فيجاب: باأن خمالفة القا�ضي لراأي الأكرثية هو كمخالفة عامل لراأي اجلماهري من 
اأخرى،  بال�ضبهة يف حالة دون  اأنهم يق�رشون العتبار  راأينا كيف  العلم، وقد  اأهل 
وهي الختالف يف احلل والتحرمي دون اخلالف يف اأن هذا �ضبهة اأو لي�س ب�ضبهة، 
فالأول مانع من اإقامة احلد، والثان لي�س كذلك، واإن ل للزم منه تعطيل الأحكام اأو 

تاأخريها، وهذا خالف مق�ضود ال�ضارع احلكيم.
-  واأما وجه الدللة الآخر من الأحاديث والآثار ال�ضابقة فهو قولهم: اإن اخلطاأ 
اأن  العقوبة، وهذا ي�ضتلزم درء احلد عنه، لأنه يعني  اأولى من اخلطاأ يف  العفو  يف 
ال�رشيعة ت�ضرتط الإثبات القاطع يف كل ما يتعلق باجلرمية، وهذا يعني اأنها حري�ضة 

)80)  زاد امل�ستقنع 349/11.
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على عدم ثبوت احلدود، ولذا ت�ضددت يف اإثباتها اأكرث من غريها)))(.
باأن ما ذكرمتوه حق ل ريب فيه، ونحن ن�ضلم به ونقول به، لكنه  ويجاب عنه: 

لي�س مل النزاع. 
لها  ي�ضرتط  واحلدود  العقوبة،  يف  اخلطاأ  من  خري  �ضك-  -بال  العفو  يف  فاخلطاأ 

القطعية اأو ما يقاربها لإثباتها، ولكن لي�س هذا مل النزاع.
اإذ واقع امل�ضاألة اأنه لي�س ثمة خطاأ اأو نق�س يف التطبيق، واإمنا هو جمرد اختالف 
على وجهة نظر، واخلالف بني اأهل العلم يف م�ضائل الفروع ل ح�رش له، ول تكاد 

تخلو منه م�ضاألة، وهذا من �ضاأنه:
اأ�ضبه  هو  ما  والتما�س  بالكلية،  والتعازير  احلدود  تعطيل  اإلى  يوؤدي  قد  اأنه  اأوًل: 

ببيوت العنكبوت لإلغائها اأو تعطيلها -كما �ضبق تف�ضيله- 
ثانياً: اأن اجلان يف كلتا احلالتني مثاب عند اهلل، وما اأ�ضابه اإمنا هو َمْطهرة عند ربه 
لذنبه -اإذا �ضدقت توبته- كما جاء بيان ذلك يف جملة من الأحاديث عن ر�ضول اهلل  

�ضلى اهلل عليه و�ضلم  ومنها:
حديث ُعبادة بن ال�ضامت ر�ضي اهلل عنه  وفيه اأن ر�ضول اهلل  �ضلى اهلل عليه و�ضلم  
قال: "... ومن اأ�ضاب من ذلك �ضيئاً فعوقب به يف الدنيا فهو كفارة له، ومن اأ�ضاب 

من ذلك �ضيئاً ثم �ضرته اهلل فهو اإلى اهلل، اإن �ضاء عفا عنه واإن �ضاء عذبه")))( .
وحديث علي بن اأبي طالب ر�ضي اهلل عنه اأن ر�ضول اهلل  �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
اأن يثّني على عبده  فُعّجل عقوبته يف الدنيا فاهلل اأعدل من  اأ�ضاب حداً  "من  قال: 

العقوبة يف الآخرة..." )1)(.

)81)  النظرية العامة لإثبات موجبات احلدود 62/1، اجلرمية والعقوبة يف الفقه الإ�سالمي، �س206.

)82)  رواه البخاري يف بدء الوحي70/5 رقم)3892).

)83)  اأخرجه الرتمذي يف الإميان رقم 2682 ويف �سنده احلجاج بن حممد الأعور، وهو ثقة، لكنه  اختلط يف اآخر عمره، 
باآخره، ولكن للحديث �سواهد مبعناه، ولذلك قال الرتمذي: هذا حديث  ال�سبيعي وهو ثقة اختلط   اإ�سحاق  واأبو 

ح�سن غريب، واأخرجه احلاكم و�سححه ووافقه الذهبي، وقال ابن حجر يف الفتح: اإ�سناده ح�سن.
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املحكمة  اأع�ضاء  من  واحد  ُيتاأمل: هل خمالفة ع�ضو  اأن  ينبغي  الذي  وال�ضوؤال 
العليا لراأي الأكرثية يعد �ضبهة تدراأ العقوبة؟

املحكمة  اأع�ضاء  اإجماع  با�ضرتاط  يقال  ل  فلماذا  )نعم(.  بـ  الإجابة  كانت  واإذا 
املذكورة يف ق�ضايا احلدود؟ األ�ضتم تقولون: اإن خمالفة الأكرثية �ضبهة؟! 

هو  فيما  ونتجاهله  النزاع،  مل  غري  يف  باحلديث  نحتج  اأن  ينبغي  فال  وعليه 
�رشيح فيه.

املحكمة  ق�ضاة  بني  الإجماع  ا�ضرتاط  عدم  هو:  الراجح  القول  اأن  يظهر  وبهذا 
العليا يف ق�ضايا القتل تعزيًرا، واإمنا ُيكتفى بالأغلبية.

و�ضبب الرتجيح:
اإ�ضافة اإلى ما ُذكر- فاإن الق�ضايا التي َيحكم فيها اأ�ضحاب الف�ضيلة الق�ضاة بالقتل 
تعزيراً هي ق�ضايا مدودة، و�ضور م�ضورة، يعّزز بها الأمن، وتُوؤمن بها ال�ُضبل، 
وُيقطع دابر الإجرام، وُيرهب بها كل من ت�ضول له نف�ضه امل�ضا�س بالدماء املع�ضومة، 
والأموال والأعرا�س امل�ضونة، من تاأ�ضل الإجرام يف نف�ضه، واأُ�رشب ُحب العدوان 
من  له  الفا�ضد لبد  كالع�ضو  اأ�ضبح  بل  ا�ضت�ضالح،  معه  ُيجدي  َيعد  فلم  قلبة،  يف 

اجتذاذ، واآخر العالج الكي.
 ويف مثل هوؤلء جاء الت�رشيع ال�ضماوي: ژ ڑ ڑ ک ک ک   ڱ ژ   

)�ضورة الأنفال، الآية:))(.
هذا ما ظهر يل يف هذه امل�ضاألة بعد بحث وتاأمل، فاإن يكن �ضواباً فمن اهلل، واإن 

اأخطاأت فمن نف�ضي وال�ضيطان.
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني.
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اخلامتة  

هذه اأهم التو�ضيات والنتائج التي تو�ضلُت اإليها يف هذا البحث: 
تقدير  له  ولي�س  واإ�ضالحهم،  وزجرهم  اجلناة  لردع  م�رشوع  التعزير  اأن  اأوًل: 

معني، فللقا�ضي اأن يختار منه العقوبة املالئمة. 
ثانياً: اأن عقوبة التعزير تَقبل العفو من ويل الأمر �ضواء كانت اجلرمية ما�ضة باجلماعة 
اأو بالأفراد-على خالف بني العلماء يف ذلك- اإل اأنه عفوه منوط بامل�ضلحة. وهذا 

بخالف احلدود التي ل تَقبل العفو من ويل الأمر. 
ثالثاً: اأن عقوبة التعزير ُينظر فيها اإلى اجلرمية واإلى �ضخ�س املجرم معاً، بخالف 

احلدود فال اعتبار فيها ل�ضيء من ذلك.
اقت�ضت  اإذا  تعزيراً-  بالقتل  ُيعاقب  اأن  ا�ضتثنائية  حالت  يف  يجوز  اأنه  رابعاً: 
امل�ضلحة تقرير عقوبة القتل اأو كان ف�ضاد املجرم ل يزول اإل بقتله- وهو ما ُيعرف 
عند بع�س الفقهاء بالقتل �ضيا�ضة، كما يف حال تكرار اجلرمية اأو اإدمان املخدرات اأو 

تهريبها اأو اعتياد الإجرام.
خام�ضاً: اأن التعزير باجللد ل حد له، فيكون ح�ضب امل�ضلحة وعلى قدر اجلرمية، 
م�رشوعاً يف  التعزير يف كل جرمية حداً  يبلغ  اأن ل  القا�ضي  -�رشيطة  فيه  فيجتهد 

جن�ضها.
�ضاد�ضاً: اأن الجتهاد ل ُينق�س بالجتهاد، �ضواء اأكان م�ضدر الجتهاد الثان هو 
نف�س القا�ضي الأول اأم كان غريه، اأما اإذا ظهر خطاأ يف ذلك احلكم فيتعني نق�ضه من 

ِقبله اأو من ِقبل غريه -كما لو ظهر خمالفته للن�س اأو الإجماع.
�ضابعاً: اأنه ل مانع يف الفقه الإ�ضالمي من مبداأ تعدد املحاكم – درجات التقا�ضي- 
العدالة  �ضري  ل�ضمان  اآكد  وهذا  ا�ضتئنافه،  يتم  حتى  القطعية  احُلكم  َيْكَت�ِضب  فال 
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واإحقاق احلق، وهو ما جرى عليه العمل حديثاً يف البالد العربية والإ�ضالمية. 
ثامناً: اأن خمالفة القا�ضي لراأي الأكرثية هو كمخالفة عامل لراأي اجلماهري من اأهل 
العلم، والعلماء يق�رُشون العتبار بال�ضبهة يف حالة دون اأخرى، وهي الختالف يف 

احِلل والتحرمي دون اخلالف يف اأن هذا �ُضبهة اأو لي�س ب�ُضبهة. 
تا�ضعاً:اأن خمالفة قا�س واحد لراأي الأكرثية يف ق�ضايا التعزير لي�س �ُضبهة على 
اإطالقه تدراأ العقوبة، واإل للزم منه اأن َي�ضرتط من يقول بهذا الراأي اإجماًع اأع�ضاء 

املحكمة العليا يف ق�ضايا احلدود، وهم ل ي�ضرتطون اإجماعهم. 
عا�رشاً: اأن الإجماع كما هو م�ضدر من م�ضادر الت�رشيع يف ال�رشيعة، فاإن راأي 
وهكذا  الناق�س.  بالإجماع  وي�ضفه  ُملزمة،  قوة  العلماء  بع�س  عند  ُيعد  الأكرثية 
والتف�ضري،  والتطبيق  للت�رشيع  م�ضدراً  الناق�س  الإجماع  جتعل  الو�ضعية  فالقوانني 

لأنه ميثل راأي الأكرثين. 
اأحد ع�رش: اأن اخلطاأ يف العفو خري من اخلطاأ يف العقوبة. وكما اأن احلدود ي�ضرتط 
ل  ذلك  ولكن  اأولى.  باب  من  فالتعازير  لإثباتها؛  القطعية  يقارب  ما  اأو  القطع  لها 
ينبغي اأن ين�ضحب يف التطبيق على جمرد الختالف يف وجهات النظر بني الق�ضاة، 
الفروع ل  م�ضائل  اأن اخلالف يف  الأحكام- وبخا�ضة  ُيعطل  اأن  �ضاأنه  لأن هذا من 

ح�رش له، ول تكاد تخلو منه م�ضاألة. 
واهلل اأجل واأعلم.


	Blank Page



