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العقوبات النفسية في الشريعة اإلسالمية

العقوبات النفسية يف الرشيعة اإلسالمية
وتطبيقاهتا يف األنظمة التعزيرية يف اململكة العربية السعودية

د. عبداهلل بن سليامن العجالن )٭(

إن

)*( األستاذ املشارك يف كلية امللك فهد األمنية، الرياض.

اهلل س�بحانه  �  وتع�اىل  �  أكم�ل للمس�لمني دينهم، ورشع هل�م رشيعة خامتة 
تكف�ل لإلنس�ان حياة آمنة مطمئنة بام رشعه م�ن أحكام حتقق مصالح العباد، 
وتدف�ع املفاس�د عنهم، ويف مقدمة تلك املصالح الت�ي منحها اهلل  � عز وجل  

مقدمة

�  لعب�اده املصال�ح الرضورية اخلمس التي ال غنى عنه�ا إذ تتوقف عليها حياة الناس يف 
الدنيا واآلخرة، وتنحرص هذه املصالح يف حفظ النفس، وحفظ الدين، وحفظ العرض، 
وحفظ العقل، وحفظ املال، وحرصت الرشيعة اإلس�امية أش�د احلرص عىل املحافظة 
عليه�ا، وع�د الش�ارع احلكيم االعت�داء عليها جريمة كربى تس�تحق العق�اب يف الدنيا 
واآلخرة، وذلك ليتآزر عىل املحافظة عليها وصيانتها وزاع الدين ووازع الس�لطان ؛ مما 
يدل عىل أن الرشيعة اإلسامية مل تكتف يف تقرير العقوبات للمعتدين عىل هذه املصالح 
ب�ام ُأعدهل�م من جزاء أخروي ؛ بل كان�ت هناك العقوبات الدنيوي�ة أيضًا، وذلك ؛ ألن 
بع�ض النف�وس الضعيفة ق�د ال يثنيها عن غيها ويردعها عن طغياهن�ا آجل العقاب، بل 
عاجل�ه، لتذوق م�رارة األمل، فيمنعها من املعاودة، وحيمل غريه�ا عىل االمتثال والطاعة 
وعدم االنزالق يف مهاوي الرذيلة، فاقتضت احلكمة اإلهلية فرض اجلزاء العادل العاجل 
ليتناس�ب مع اجلريمة وأثرها الس�يئ عىل املجتمع، فهي تفسد نقاء املجتمع وتعكر صفو 
أمن�ه وف�رض اهلل  �  ع�ز وجل  �  ع�ىل األمة أن تقيم تلك العقوب�ات وأن تطبقها عمليًا، 
مت�ى اس�توفت رشوطها، ومل تكن هناك ش�بهة تدرؤها أو متنع إقامته�ا ؛ ألن يف  إقامتها 
حتقيق�ًا للع�دل، ومحاي�ة للفضيل�ة، وصيان�ة للمجتم�ع م�ن أرضار املنك�رات ومظاهر 
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االنح�راف، واإلخ�ال بالواجب�ات وهي  عني الرأف�ة باملجتمع والرمح�ة بالناس ليبقى 
املجتمع عىل املنهج السوي، ومن ذلك العقوبة النفسية التي هي موضوع دراستنا يف هذا 
 البحث، وهي ال تقل أمهية عن العقوبات احلس�ية، وألمهية هذا املوضوع اس�تعنت باهلل 
 �  ع�ز وج�ل  �  وعزم�ت عىل الكتابة في�ه، وقد توخيت مجعه م�ن النصوص الرشعية : 
الكتاب والسنة، ومن مصادر الفقه اإلسامي األصيلة التي ُعنيت ببحث هذا املوضوع 
أو يشء من مس�ائله مع ذكر نصوص األنظمة يف اململكة العربية الس�عودية اخلاصة هبذا 
املوضوع، وقد قس�مت موضوع البحث إىل مباحث، ثم مطالب، ومل أجلأ إىل املوازنة يف 
حج�م التوزي�ع عىل تل�ك املباحث واملطالب، ملا قد يرتتب عىل ه�ذه املوازنة من إخال 
بوح�دة املوضوع�ات وتكامله�ا، واالسرتس�ال يف بع�ض املواضع بام ال يناس�ب املقام 
واالقتضاب يف مواضع أخرى بام خيل بالبيان، وكان تقس�يمه إىل مقدمة ومتهيد وس�بعة 

أقسام وخامتة عىل النحو التايل .

املقدمة وتشتمل عىل :

�  أمهية املوضوع وسبب اختياره .

�  خطة البحث .

أواًل     : يف حقيقة العقوبة .

ثاني���ًا: يف عقوبة الوعظ واإلعام .

ثالث���ًا: يف عقوبة اهلجر .

رابع��ًا: يف عقوبة التوبيخ .

خامسًا: يف عقوبة العزل .

سادسًا: يف عقوبة احلرمان .

سابع�ًا: يف عقوبة اإلبعاد .

ثامن��ًا: يف عقوبة التشهري .

اخلامت�ة: وتتضمن خاصة ألهم نتائج البحث .
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 )1( هتذيب اللغة : لألزهري 271/1، ولسان العرب : البن منظور 302/9 – 306 مادة ) عقب (، 
والصحاح : للجوهري 184/1 . والقاموس املحيط : للفريوز آبادي 106/1 مادة ) عقب ( . 

واملصباح املنري : املقري 69/2، 70 .

وقد بذلت جهدي يف هذا البحث وآمل أن أكون قد وفيت كل مسألة ما تستحق   
من البحث والدراسة أسأل اهلل  �  عز وجل  �  أن يرزقنا السداد يف القول والعمل وجينبنا 

شطط الفكر والقلم إنه خري مأمول وأرحم مسؤول .

وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني .

أواًل: يف حقيقة العقوبة

1 ـ  العقوبة يف اللغة

العقوبة يف اللغة : تطلق عىل عدة معان، أشهرها معنيان :  

أ  � تأخ�ر ال�يء عن غريه، يقال : َعِقُب ال�يء َوَعاَقْبُتُه َوُعْقَباه بمعنى آخره، ومنه : 
َء َيْعُقُبُه، إذا َخَلَفُه وجاء  َعَقب القدم، أي : مؤخرهتا، كام يقال : َعَقَب اليُء الييَّ

بعده، ومنه قيل لَِوَلِد الرجل عقبه، أي : أوالده الذين يبقون بعده .

ب �  املج�ازاة عىل فعل الس�وء، يق�ال : َعاَقَبُه ُيَعاِقَبُه ِعَقاب�ًا َوُمَعاَقَبًه، إذا جازاه عىل 
فعل السوء)1( .

يقول اهلل تعاىل : } َوإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم بِِه ...}126{{)النحل(.  

وبتأمل هذين اإلطاقني، نجد أن العقوبة شاملة هلام، فالعقوبة جمازاة عىل فعل   
السوء، وهي تعقب فعل السوء، أي : تأيت بعده .
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2 ـ  العقوبة يف االصطالح 

مل أعثر عىل تعريف للعقوبة عرفها به الفقهاء القدامى  �  حسب ما اطلعت عليه � : 
ولعلهم اكتفوا بشهرة معناها يف االستعامل عن التكلف لتحديدها ؛ ذلك أن استعامل لفظ 
العقوبة يف االصطاح الرشعي : هو بعينه استعامهلا يف اللغة، فالعقوبة يف اللغة واالصطاح 
 تعني : املجازاة عىل اإلساءة، غري أن املاوردي  �  رمحه هلل  �  قد أشار إىل معنى العقوبة، فقال : 
) احلدود زواجر وضعها اهلل  �  تعاىل  �  للردع عن ارتكاب ما حظر، وترك ما أمر به )1(  ويقصد 
باحلدود هنا )العقوبة( يؤيده قوله يف موضع آخر عن احلدود والتعازير بأهنا : تأديب استصاح 

وزجر خيتلف بحسب اختاف الذنب )2( .

ويؤخذ عىل هذا التعريف أمران:   

1 � أنه تعريف غري جامع ؛ ألنه مل يشمل مجيع العقوبات بل قرصه عىل املقدر منها .

2 � أنه قرص التعريف عىل بعض أهداف العقوبة وهي الردع .

وعرفها بعض املعارصين بتعاريف متعددة، منها : ما عرفها به عبد القادر عودة، بقوله:  
)العقوبة هي اجلزاء املقرر ملصلحة اجلامعة عىل عصيان أمر الشارع ( )3( .

ويبدو أن هذا التعريف يشمل العقوبة يف الدنيا واآلخرة ؛ إذ إن وعيد اهلل للمعتدين 
بالعذاب يف اآلخرة، جزاء مقرر ملصلحة املجتمع يمنع من اإلقدام عىل ارتكاب املحظور .

ولكن يؤخذ عىل هذا التعريف أنه غري جامع؛ ألنه قيد بمصلحة اجلامعة وهذا   
أحد أهداف العقوبة .

وعرفها أمحد هبنيس بقوله العقوبة ) جزاء وضعه الشارع للردع عىل ارتكاب ما   
هنى عنه، وترك ما أمر به ( )4( .

)1( األحكام السلطانية، ص 275 .
)2( املرجع السابق، ص 291 .
)3( الترشيع اجلنائي 609/1 .

)4( العقوبة ص 13 .
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ويؤخذ عىل هذا التعريف أنه مل يشمل العقوبات التعزيرية .  

كام عرفها أبو زهرة بقوله ) العقوبة أذى ينزل باجلاين زجرًا له ( )1( .

ويؤخذ عىل هذا التعريف أنه غري جامع إذ قرص العقوبة عىل أحد أهدافها وهو   
زجر اجلاين .

أما الطهطاوي فعرف العقوبة بأهنا ) األمل الذي يلحق باإلنس�ان مس�تحقًا عىل   
اجلناية ( )2( .

وهذا التعريف هو املختار ألمرين .  

األمر األول : أن هذا التعريف جامع، حيث مجع مجيع أنواع املعرف، فقوله ) األمل الذي يلحق 
باإلنسان ( يشمل العقوبات املقدرة، والعقوبات غري املقدرة  �  العقوبات التعزيرية  �  

التي مرجعها إىل القايض ويشمل كذلك العقوبات احلسية واملعنوية .

األم�ر الث�اين : أن هذا التعري�ف مانع، حيث أخرج أهداف العقوبة وهي ليس�ت داخلة 
يف التعريف .

3 ـ  حقيقة العقوبة النفسية

بع�د أن ذك�رت حقيق�ة العقوبة بصف�ة عامة، يتض�ح أن العقوبات النفس�ية هي   
العقوبات التي ال ترتك أثرًا ماديًا كالرضب واحلبس ولكن تقترص عىل إيام شعور املجرم، 

إن كان ذا شعور وإيقاظ ضمريه فينصلح حاله وتستقيم أموره)3(.

والعقوبات النفسية هي :

4 �  العزل . 3 �  التوبيخ .  2 �  اهلجر .  1 �  الوعظ واإلعام . 

7 �  التشهري . 6 �  اإلبعاد .  5 �  احلرمان .  

)1( العقوبة ص 26 .
)2( حاشية الطهطاوي عىل الدر املختار 388/2 .

)3( العقوبة يف الفقه اإلسامي ألمحد فتحي هبنيس ص 202 .
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وهذه العقوبات سوف أتناوهلا  �  بإذن اهلل  �  يف سبعة أقسام عىل النحو التايل :  

ثانيًا: يف الوعظ واإلعالم 
سوف أتناول هذا القسم  �  بإذن اهلل  �  يف مطلبني .  

1 ـ يف الوعظ

الوعظ يف اللغة : النصيحة، والتذكري بالعواقب، واألمر بالطاعة والوصية هبا)1(.  

ويف االصطاح : ) التذكري باخلري فيام يرق له القلب ()2( .  

وقيل هو زجر مقرتف بتخويف)3( .  

وقيل الوعظ والعظة : تذكري اإلنسان بام يلني قلبه من ثواب وعقاب)4( .  
قال ابن عابدين »إن املراد من الوعظ أن يتذكر اجلاين إن كان ساهيًا ويتعلم إن   

كان جاهًا «)5( .
يِت  والوعظ يف بعض األحيان يكون عقوبة تعزيرية يدل عىل ذلك قوله تعاىل : } ... َوالايَّ

...  }34{{ )النساء(. اُفوَن ُنُشوَزُهنيَّ َفِعُظوُهنيَّ َتَ
وصورته أن يقول الزوج لزوجته اتقي اهلل فإن يل عليك حقًا، وارجعي عام أنِت   

عليه، واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونحو ذلك)6( .
والتعزي�ر بالوع�ظ وإن كان واردًا يف حق الزوجة يف ه�ذه اآلية الكريمة إال أنه   
يمكن أن يقاس عليها غريها إذا كان يف اجلرائم اليس�رية ورأى القايض أن يف الوعظ ما 

يكفي إلصاح العايص وزجر غريه)7( .
)1( لسان العرب، البن منظور 345/15 مادة ) وعظ ( واملعجم الوسيط 1043/2 مادة ) َوَعَظُه ( .
)2( التعريفات للجرجاين ص 176 وانظر املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين، ص 527 .

)3( املفردات يف غريب القرآن ص 527 .
)4( املطلع عىل أبواب املقنع، للبعيل، ص 330 .

)5( حاشية ابن عابدين، 75/4 .
)6( التفسري الكبري لإلمام الفخر الرازي، 90/10 – 91 .

)7( الترشيع اجلنائي اإلسامي لعبد القادر عودة 702/1، وانظر، السياسة الرشعية البن تيمية، ص 120 .
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الوعظ يف أحيان كثرية ال يكون عقوبة تعزيرية ؛ ألن التعزير ال يكون اال بسبب   
ْرَك  ِه  إَِنّ الِشّ معصية، فقول اهلل تعاىل مثًا :} َوإِْذ َقاَل ُلْقَماُن ِلْبنِِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنَيّ َل ُتْشِرْك بِالَلّ

َلُظْلٌم َعِظيٌم }13{{ )لقمان( اليعني أنه عزره .
ك�ام أن ق�ول العرب�اض ب�ن س�ارية  �  ريض اهلل عن�ه  �  )) وعظن�ا رس�ول   
 اهلل  �  >  �  بع�د ص�اة الغ�داة موعظ�ة بليغ�ة ذرف�ت منه�ا العي�ون ووجل�ت منه�ا 

القلوب...(()1( ال يعني أنه عزرهم، فاملقصود بالوعظ هنا الوعظ يف غري معصية .

عقوبة اإلعالم
صورة التعزير باإلعام : أن يقول القايض للمعزر : إنك تفعل كذا وكذا فريتدع   

املعزر بذلك)2( .

ويتحق�ق ه�ذا التعزي�ر مل�ن كان ذا مرؤة صدرت من�ه الصغرية عىل س�بيل الزلة   
والن�درة)3(  كأصح�اب اهليئات وغريهم ممن ال يعرف عنه�م إال الرتفع عن اخلطايا وعدم 
تعمدها، فقد يزل الواحد منهم الزلة اليسرية ويرى القايض أن إعامه أو وعظه يكون كافيًا 
له، وكذلك املوظف املخلص املجتهد الذي وقعت منه زلة يس�رية ال تأثري هلا عىل حقوق 
اآلخرين فإنه قد يكتفي بحقه بمجرد اإلعام والوعظ والتنبيه ولفت النظر، وقد يصحب 

كل ذلك إحضار الشخص إىل جملس القضاء إلباغه ذلك)4( .

2 ـ ضابط التعزير باإلعالم

للتعزير باإلعام ضوابط منها :  

1 � أن يكون اإلعام كافيًا للزجر .

)1( أخرجه أبو داود، يف كتاب السنة، باب لزوم السنة 13/5، 14، رقم احلديث : 4607 . واإلمام 
أمح�د : 126/4، 127 . واب�ن ماج�ه يف املقدم�ة 15/1، 16، رق�م احلدي�ث 42 . والرتمذي يف 
كتاب العلم، باب ما جاء يف األخذ بالسنة، واجتناب البدع 318/7 رقم احلديث 2678، وقال 

هذا حديث حسن صحيح .
)2( البحر الرائق، البن نجيم 44/5، وبدائع الصنائع للكاساين 64/7 .
)3( حاشية ابن عابدين 62/4، ورشح فتح القدير البن اهلامم 212/4 .

)4( العقوبات التفويضية وأهدافها يف ضوء الكتاب والسنة، للدكتور مطيع اهلل اهليبي، ص 94 .
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2 � أن ال يكون املتهم عائدًا يف جريمته .

3 � أن تكون اجلريمة من اجلرائم اليسرية مع مراعاة حال اجلريمة واملجرم)1( .

ويمك�ن أن ين�درج حتت هذا النوع، كل من التنبيه ولفت النظر، فينبه عليه بأن   
ما وقع كان ينبغي أن ال يقع من مثله .

ثالثًا: عقوبة اهلجر

1 ـ تعريف اهلجر
اهلجر يف اللغة هو الرتك، والقطع وعدم االتصال باملهجور)2( .  

ويف االصطاح يقصد به مقاطعة اجلاين وعدم التحدث إليه والسام عليه حتى   
يتوب إذا كان يف ذلك مصلحة)3( .

جاء يف فتح الباري اهلجر » ترك الشخص مكاملة اآلخر إذا تاقيا وهو يف األصل   
الرتك فعًا أو قواًل«)4( .

2 ـ مرشوعية العقوبة باهلجر

يدل عىل مرشوعية العقوبة باهلجر األدلة التالية :  

ُ َبْعَضُهْم َعىَلٰ َبْعٍض َوباَِم  �لَ اهلليَّ اُموَن َعىَل النَِّس�اِء باَِم َفضيَّ َجاُل َقويَّ 1 �  قول�ه تعاىل : } الرِّ
يِت  ُ  َوالايَّ اُت َقانَِتاٌت َحاِفَظاٌت لِْلَغْيِب بِ�امَ َحِفَظ اهلليَّ احِلَ َأْنَفُق�وا ِم�ْن َأْمَواهِلِْم َفالصيَّ
ُبوُهنيَّ َفإِْن َأَطْعَنُكْم  اُفوَن ُنُش�وَزُهنيَّ َفِعُظوُهنيَّ َواْهُجُروُه�نيَّ يِف امْلََضاِجِع َوارْضِ َتَ

ا َكبرًِيا}34{{ )النساء(. َ َكاَن َعِليًّ َفَا َتْبُغوا َعَلْيِهنيَّ َسبِيًا إِنيَّ اهلليَّ

)1( حاشية ابن عابدين 62/4، وبدائع الصنائع للكاساين 64/7، والسياسة الرشعية البن تيمية 120 .
)2( لس�ان الع�رب، البن منظ�ور 31/15 مادة ) هج�ر (، والصحاح للجوه�ري 851/2 – 852، 

واملصباح املنري للمقري 634، والقاموس املحيط للفريوز أبادي 163/2 .
)3( السياسة الرشعية، البن تيمية، ص 120، وانظر جمموع الفتاوى له 204/28 .

)4( فت�ح الب�اري البن حجر 492/10، وانظر التعزير، للدكتور عبد العزيز عامر، حيث قال » اهلجر 
مقاطعة املحكوم عليه واال متناع من االتصال به أو معاملته بأي نوع أو طريقة » ص 362 .



5051

العقوبات النفسية في الشريعة اإلسالمية

يف هذه اآلية الكريمة أباح الباري  �  جل شأنه  �  لألزواج أن يعاقبوا زوجاهتم باهلجر   
إذا مل يفد معهن الوعظ، متى ما أقدمت عىل خمالفته، وعدم طاعته، إذا رأى أن ذلك 

يؤدي إىل إصاحها وردعها ؛ مما يدل عىل جواز العقوبة به .

2 �  م�ا روي أن النب�ي  �  >  �  هج�ر أصحابه الذي�ن تلفوا عن غزوة تبوك وهم 
كع�ب ب�ن مالك  وم�رارة بن الربيع، وهال بن أمية ، هجروا مخس�ني يومًا ال 

يكلمهم أحد وال يسلم عليهم، حتى تابوا)1( .

ُفوا َحتيَّٰى  ِذيَن ُخلِّ َاَثِة اليَّ فأنزل اهلل � عز وجل � توبتهم يف قوله تعاىل :} َوَعىَل الثيَّ  
وا َأْن اَل  ْرُض باَِم َرُحَب�ْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم َأْنُفُس�ُهْم َوَظنُّ إَِذا َضاَق�ْت َعَلْيِه�ُم اأْلَ
ِحيُم}118{{  اُب الريَّ َ ُهَو التيَّويَّ ِ إاِليَّ إَِلْيِه ُثميَّ َتاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوُبوا  إِنيَّ اهلليَّ َمْلَجَأ ِمَن اهلليَّ

)التوبة(.

يقول الشوكاين � رمحه اهلل � يف هذه اآلية دليل عىل جواز هجران أهل املعايص   
تأديبًا هلم لينزجروا عن املعايص)2( .

3 �  ما روي أن عمر بن اخلطاب � ريض اهلل عنه � هجر صبيغًا الذي كان يسأل عن 
الذاريات وغريها، ويأمر الناس بالتفقه يف املشكات من القرآن فرضبه رضبًا 
وجيعًا ونفاه إىل البرصة أو الكوفة، وأمر هبجره فكان ال يكمله أحد حتى تاب، 
وكت�ب عام�ل البلد إىل عمر بن اخلط�اب  �  ريض اهلل عنه  �  خيربه بتوبته فأذن 

للناس يف كامه)3( .

َاَثِة  )1( أخرج�ه البخ�اري يف كت�اب املغازي، باب حديث كعب بن مالك وقول�ه عز وجل }َوَعىَل الثيَّ
ُفوا  }811{ )س��ورة التوبة(، 1602/4 رقم احلديث 4156 وأخرجه مس�لم، يف كتاب  ِذيَن ُخلِّ اليَّ

التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 2120/4 رقم احلديث 2769 .
)2( فتح القدير 413/2، وانظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 287/8 .

)3( تب�رصة احل�كام، البن فرح�ون 202/2، وجمموع الفتاوى، البن تيمي�ة 109/28، 216 واألثر 
أخرج�ه عب�د الرزاق يف مصنفه باب من حالت ش�فاعته دون حد 426/11 رقم األثر 20906، 
20907، وجاءت هذه القصة يف كتاب الرشيعة لألجرى بس�نده 479/1 وقال املحقق إس�ناده 
صحيح، والالكائي يف رشح أصول اعتقاد الس�نة واجلامعة 634/3، وعزاها احلافظ ابن حجر 

يف اإلصابة إىل األنباري وصحح إسنادها . انظر اإلصابة 168/5 .
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واهلجر ال يرشع يف مجيع احلاالت

يقول شيخ اإلسام ابن تيمية  �  رمحه اهلل  �  » اهلجر خيتلف باختاف اهلاجرين يف   
قوهتم وضعفهم وقلتهم وكثرهتم، فإن املقصود به زجر املهجور وتأديبه، ورجوع العامة 
عن مثل حاله، فإن كانت املصلحة يف ذلك راجحة بحيث يفيض هجره إىل ضعف الرش 
وخفيته كان مرشوعًا، وإن كان ال املهجور وال غريه يرتدع بذلك بل يزيد الرش، واهلاجر 

ضعيف، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة عىل مصلحته مل يرشع اهلجر«)1(  .

3 ـ نوعية عقوبة اهلجر

يتضح مما تقدم من النصوص الرشعية الدالة عىل عقوبة اهلجر أن عقوبة اهلجر   
قد تكون عقوبة أصلية)2( .

كام هجر النبي  �  >  �  الثاثة الذين تلفوا عن غزوة تبوك، حيث مل يرد أهنم   
عوقبوا بغري اهلجر .

وقد تكون عقوبة تكميلية)3( كام فعل عمر بن اخلطاب  � ريض اهلل عنه �  يف نفي   
صبيغًا إىل الكوفة أو البرصة بعد أن رضبه ثم أمر الناس بعدم جمالسته والسام عليه حتى 

يتوب)4( .

)1( جمموع فتاوى شيخ اإلسام ابن تيمية 206/28 .
)2( العقوبة األصلية، هي العقوبة املقررة أصًا للجريمة، كالقصاص للقاتل عمدا، والرجم للزاين املحصن، 

والقطع للسارق . الترشيع اجلنائي، لعبد القادر عودة 632/1، والعقوبة، ألمحد هبنيس ص 123 .
)3( العقوبة التكميلية، هي العقوبة التي تصيب اجلاين  بناًء عىل احلكم بالعقوبة األصلية برشط أن حيكم 
بالعقوب�ة التكميلي�ة كتعليق يد  الس�ارق يف عنقه . الترشيع اجلنائي، لعب�د القادر عودة 632/1، 

والعقوبة، ألمحد هبنيس ص 123 .
)4( التعزير يف الرشيعة اإلسامية، لعبد العزيز عامر 446 .
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رابعًا: عقوبة التوبيخ

سوف أتناول بإذن اهلل تعاىل هذا القسم يف ثاثة فروع :  

1 ـ يف حقيقة التوبيخ واألصل يف مرشوعيته

أ ـ حقيقة التوبيخ

التويبخ : هو اللوم، والعذل، والتأنيب، والتهديد)1( .  

         يقول املاوردي التوبيخ » غايته االستخفاف الذي ال قذف فيه  وال سب« )2(.

فالتوبيخ هو توجيه ويل األمر اللوم والتأنيب إىل اجلاين عىل ما صدر منه وحتذيره بأال يعود 
إىل مثل هذا الس�لوك مرة أخرى)3( . س�واء أكان قواًل أو فعًا ممن ال يعرف عنه إال الرتفع عن 

املعايص وأن يعد ما أقدم عليه زلة يسرية)4( .

والتوبيخ من العقوبات النفس�ية يف الرشيعة اإلس�امية، ف�إذا رأى القايض أن   
التوبيخ يكفي إلصاح اجلاين كان له ذلك)5( .

ب ـ مرشوعية العقوبة بالتوبيخ

يدل عىل مرشوعية العقوبة بالتوبيخ األدلة التالية :  

1 �  ما رواه أبوذر �  ريض اهلل عنه  �  قال: ساببت رجًا فعريته بأمه فقال رسول اهلل � 
>  �  )) يا أباذر أعريته بأمه إنك  امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم)6(، جعلهم 

)1( املعجم الوس�يط 1007/2 مادة )وبخه(، ولس�ان العرب، البن منظور 198/15 مادة )وبخ(، 
والقاموس املحيط، للفريوز أبادي 282/1 مادة )وبخه( .

)2( احلاوي الكبري، للاموردي 425/13 .
)3( سقوط احلق يف العقاب بني الفقه اإلسامي والترشيع الوضعي، للدكتور نبيل النرباوي، ص 690 .
)4( العقوبات التفويضية وأهدافها يف ضوء الكتاب والسنة، للدكتور مطيع اهلل اللهيبي، ص 95 .

)5( بدائع الصنائع، للكاساين 64/7، ومغني املحتاج، للرشبيني 21/8 وجمموع فتاوى ابن تيمية 107/28 .
)6( أي : عبيدكم وإماؤكم، لسان العرب 251/4 .
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اهلل حتت أيديكم فمن  كان أخوه حتت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، وال 
تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم (( )1( .

فقول النبي  �  >  �  أليب ذر  �  ريض اهلل عنه  �  إنك امرؤ فيك  جاهلية توبيخ   
له حينام قال يا بن الس�وداء لرجل، وكأنه  �  >  �  يقول بلس�ان احلال إن هذا 
التعب�ري جي�ب أال يقع منك ؛ ألن ذلك من خصال اجلاهلية املذمومة، وقد جاء 
اإلس�ام بمحوه�ا، ومعاقبة النبي  �  >  �  هل�ذا الصحايب بالتوبيخ دليل عىل 

جواز العقوبة به .
قال ابن حجر  �  رمحه اهلل  �  » إنام وبخه بذلك  �  عىل عظيم منزلته عنده حتذيرًا   
ل�ه م�ن معاودة مثل ذلك ؛ ألنه وإن كان معذورًا بوجه من وجوه العذر، لكن 

وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر مما هو دونه«)2(. 
2 �  م�ا رواه أب�و هري�رة  �  ريض اهلل عن�ه  �  أن�ه ق�ال :  ُأيت برجل قد رشب اخلمر فقال 
رسول اهلل  �  >  �  )) ارضبوه (( قال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده، والضارب 
بنعله، والضارب بثوبه، فلام انرصف قال بعض القوم: أخزاك اهلل، فقال رس�ول 

اهلل  �  >  �  )) ال تقولوا هكذا ال تعينوا عليه الشيطان (( )3( .
ويف رواية : ثم قال رسول اهلل  �  >  � ، ألصحابه )) بكتوه (( )4( فأقبلو عليه   
يقولون : ما اتقيت اهلل، ما خش�يت اهلل، ما اس�تحيت من رس�ول اهلل  �  >  � ، 

ثم أرسلوه)5( .

)1( أخرج�ه البخ�اري يف كت�اب اإليامن، باب املعايص م�ن أمر اجلاهلية وال يكف�ر صاحبها بارتكاهبا 
إال بال�رشك 20/1 رق�م احلدي�ث 30 هبذا اللفظ، ويف كتاب العتق ب�اب قوله  �  >  �  )) العبيد 
إخوانكم، فأطعموهم مما تأكلون (( 899/2 رقم احلديث 2407، ويف كتاب األدب باب ما ينهى 
عن السباب واللعن 2248/5 رقم احلديث 5703، وأخرجه مسلم يف كتاب اإليامن والنذور / 

باب إطعام اململوك مما يأكل 1282/3، رقم احلديث 1661 .
)2( فتح الباري 85/1 .

)3( أخرجه أبو داود يف كتاب احلدود / باب احلديف اخلمر 162/4 رقم احلديث 4477 وسكت عنه .
)4( التبكيت هو التوبيخ ينظر / عون املعبود رشح سنن أيب داود ملحمد أبادي 177/12 والنهاية يف 

غريب احلديث واألثر، البن األثري 148/1 ) بكت ( .
)5( أخرج هذه الرواية، أبو داود يف سننه 163/4، برقم 4478 .
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َفَأْمر النبي  �  >  �  أصحابه بتوبيخ من رشب اخلمر دليل عىل جواز العقوبة   
بالتوبيخ .

 3 �  ع�ن أس�امة ب�ن زي�د ب�ن حارث�ة  �  ريض اهلل عنه�ام  �  ق�ال بعثن�ا رس�ول اهلل 
 �  >  �  إىل احلرق�ة م�ن جهين�ة، ق�ال : فصبحن�ا الق�وم فهزمناه�م، ق�ال : 
وحلق�ت أن�ا ورجل م�ن األنصار رجًا منهم، قال : فلام غش�يناه ق�ال : ال إله 
إال اهلل، ق�ال : فك�ف عن�ه األنص�اري، فطعنته برحم�ي حتى قتلته، ق�ال : فلام 
قدمن�ا بل�غ ذل�ك النب�ي  �  >  � ، ق�ال : فق�ال يل : )) ي�ا أس�امة، أقتلت�ه بعد 
 أن ق�ال ال إل�ه إال اهلل (( ق�ال : قل�ت : يارس�ول اهلل، إن�ام كان متع�وذًا، قال : 
)) أقتلت�ه بع�د أن ق�ال ال إله إال اهلل (( قال : ف�ام زال يكررها عيل، حتى متنيت 

أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم)1( .

ويف قول أسامة  �  ريض اهلل عنه  �  : حتى متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم دليل 
عىل شدة تأثره بالتوبيخ الذي وجهه إليه رسول اهلل  �  >  � ، وعىل إدراكه عنف اخلطأ الذي 

ارتكبه يف اإلقدام عىل قتل من نطق بالشهادة)2( .

2 ـ عقوبة التوبيخ يف النظام السعودي

النظام السعودي ذكر عقوبة التوبيخ أو ما يف معناه يف عدة أنظمة نذكر   
بعضًا منها .

1 �  جاء يف الائحة التنفيذية لنظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
إيقاع عقوبة التوبيخ يف بعض احلاالت التي تستدعي ذلك كام يف املادة 

)1( أخرجه البخاري يف كتاب الديات باب قوله تعاىل }ومن أحياها{ اآلية 32 من سورة املائدة 2519/6 
رقم احلديث 6478 ويف كتاب املغازي / باب بعث النبي  �  >  �  أسامة بن زيد إىل احلرقات من 
جهينة 1555/4 – 1556 رقم احلديث 4021 ومس�لم يف كتاب اإليامن باب حتريم قتل الكافر 

بعد أن قال ال إله إال اهلل 97/1 رقم احلديث 159 واللفظ للبخاري .
)2( الظروف املشددة واملخففة يف عقوبة التعزير، للدكتور نارص اخلليفي ص 158 .
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الرابعة واألربعني وفيها ] إذا رأت اللجنة توقيع عقوبة التوبيخ أو أخذ التعهد 
عىل املخالف نفذ ذلك يف احلال وأطلق رساحه فورًا [ )1( .

2 � جاء يف املادة السادسة والستني من نظام القضاء ] العقوبات التأديبية التي جيوز 
توقيعها عىل القايض هي اللوم وإهناء اخلدمة [ )2( .

3 � جاء يف املادة التاس�عة والعرشين من نظام املحاماة)3( ] ... ثانيًا مع عدم اإلخال 
بدع�وى التعويض ملن حلق�ه رضر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل حمام خيالف 
أح�كام هذا النظ�ام أو الئحته التنفيذية أو خيل بواجباته املهنية أو يرتكب عمًا 

ينال رشف املهنة بإحدى العقوبات التالية :

أ  � اإلنذار .  

ب  � اللوم .  

ج � اإليقاف عن مزاولة املهنة مدة ال تتجاوز ثاث سنوات .  

د � شطب االسم من اجلدول وإلغاء الرتخيص [ .  

3 ـ  ما يكون به التوبيخ واألمور التي يتقيد هبا

أ ـ ما يكون به التوبيخ 

ذك�ر الفقه�اء  �  رمحه�م اهلل تعاىل  �  أمثلة كثرية مل�ا يكون به التوبيخ نورد بعضًا   
منها :

1 � إعراض القايض عن اجلاين)4( .

)1( الائحة التنفيذية الصادرة بقرار الرئيس العام هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر رقم 4740 
وتاريخ 1407/12/24 لنظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر الصادر باملرس�وم امللكي 

رقم م/37 وتاريخ 1400/11/26 ص 33 .
)2( نظام القضاء الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم م/78 وتاريخ 1428/9/19ه� .

)3( الص�ادر بق�رار جملس الوزراء رق�م )199( وتاريخ 1422/7/14ه� واملصادق عليه باملرس�وم 
امللكي رقم م/38 وتاريخ 1422/7/28ه� .

)4( األحكام السلطانية للاموردي، ص 293 .
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2 �  النظر إليه بوجه عبوس)1( .

3 �  إقامته من جملس القضاء)2( .

4 �  توجيه القايض إليه الكام العنيف)3( كقوله أما تتقي اهلل أما تافه)4( .

وللقايض أن يوبخ اجلاين بام يشاء، مما يامثل هذه األمثلة أو يشبهها وهو يف التوبيخ يتدرج 
من التوبيخ اليسري إىل الشديد تبعًا حلال املجرم واجلريمة)5( .

ب ـ األمور التي يتقيد هبا التوبيخ 

التوبيخ يتقيد بثاثة أمور هي :

أ  � أال يصل التوبيخ إىل درجة القذف .

ب �  أن يعتقد أو يظن القايض أن عقوبة التوبيخ حيصل منها االنزجار)6( .

ج  � أال يصل التوبيخ إىل درجة حتمل املوبخ عىل عزة النفس باإلثم، فيؤدي التوبيخ حينئذ 
إىل االستمرار يف املعصية، وهذا ما أشار إليه  �  >  �  حينام قال بعض الصحابة  �  
ريض اهلل عنهم  �  لشارب اخلمر بعد إقامة احلد عليه اللهم اخزه اللهم العنه فقال  �  
>  �  ال تقولوا هكذا وال تعينوا الشيطان عليه، بل قولوا اللهم اغفر له اللهم ارمحه)7( .

)1( تبيني احلقائق، للزيلعي 208/3 .
)2( هناية املحتاج، للرميل 29/8 .

)3( هناية املحتاج، للرميل 29/8، واألحكام الس�لطانية، للاموردي 293، والسياس�ة الرشعية، البن 
تيمية ص 120 وكشاف القناع للبهويت 124/6 .

)4( مسقطات العقوبة التعزيرية، للدكتور عبد احلميد املجايل 79 .
)5( األحكام السلطانية للاموردي 293، والتعزير لعامر 443 .

)6( تبرصة احلكام البن فرحون 200/2 وهناية املحتاج للرميل 21/8 وكشاف القناع للبهويت 124/6، 
ومطالب أويل النهي لرحيباين 223/6 .

)7( سبق تريج احلديث ص 12
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خامسًا: عقوبة العزل
سوف أتناول  �  بإذن اهلل  �  يف هذا القسم ماييل:  

1 ـ  يف حقيقة العزل ومرشوعية العقوبة به

أ ـ حقيقة العزل

الع�زل يف اللغة اإلبعاد والتنحي�ة، يقال عزله عن األمر أو العمل أي : نحاه عنه)1( 
ويق�ال ع�زل عن املرأة واعتزهلا مل يرد ولدها، قال األزهري عزل الرجل املاء عن جاريته 

إذا جامعها لئا حتمل )2( .

وال خيرج املعنى االصطاحي للعزل عن املعنى اللغوي، وقد عرف بعض الباحثني 
العزل اصطاحًا بأنه حرمان الشخص من وظيفته، وما يرتتب عليها من مزايا)3( .

ب ـ مرشوعية العقوبة بالعزل

م�ن األدل�ة ع�ىل مرشوعية العقوب�ة بالعزل أن النبي  �  >  �  نزع اللواء من س�عد 
ابن عبادة يوم فتح مكة)4(، حينام قال يوم الفتح اليوم يوم امللحمة، اليوم تستحل الكعبة، 
فبلغ ذلك النبي  �  >  �  )) فقال كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم اهلل فيه الكعبة، ويوم 

تكسى فيه الكعبة (( )5( .

)1( املعجم الوسيط 599/2 مادة )َعَزَلُة (، والصحاح، للجوهري 1763/5، ولسان العرب، البن 
منظور 190/9 – 191 مادة ) عزل ( .

)2( لسان العرب 191/9 .
)3( مبادئ الترشيع اجلنائي اإلسامي، للدكتور رشيف فوزي 199 .

)4( جاء يف فتح الباري » فقال لعيل : أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل هبا » وقيل إن الذي أخذ الراية ابنه 
قيس جاء يف الفتح »  وأرسل إىل سعد فأخذ الراية منه فدفعها إىل ابنه قيس » البن حجر 9/8 .

)5( ه�ذا ج�زء م�ن حديث أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب أين ركز النبي  �  >  �  الراية يوم 
الفتح 1559/4 – 1560 رقم احلديث 4030 .
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وجه الداللة 

أن عزل النبي  �  >  �  س�عد بن عبادة من محل الراية والقيادة، وإعطاء الراية   
غريه يدل عىل مرشوعية العقوبة بالعزل، جاء يف السياسة الرشعية البن تيمية أن النبي>   
وأصحابه عزروا بالعزل)1(  وقال » فلو عزر الش�ارب مع األربعني بقطع خبزه أو عزله 
ع�ن واليت�ه كان حس�نًا، وأن عمر بن اخلط�اب  �  ريض اهلل عنه  �  بلغه عن بعض نوابه، 

أنه يتمثل بأبيات يف اخلمر فعزله«)2( .

فإذا كان هذا حال من ينوي اجلريمة، فإن عزل من يقرتف اجلريمة أوىل .  

2 ـ جمال عقوبة العزل

جمال عقوبة العزل كل من ظهرت خيانته يف أداء عمله املكلف به وكذلك يف شأن 
كل جريمة يدعو ارتكاهبا إىل عدم الثقة باجلاين وأن ذلك مرتوك لويل األمر)3( .

ولذلك أمثلة ذكرها الفقهاء  �  رمحهم اهلل تعاىل  �  نذكر بعضًا منها :   

أ ـ  عزل القايض

جاء يف املغني » فإن تغريت حال القايض بفس�ق أو زوال عقل أو مرض يمنعه   
من القضاء، أو اختل فيه بعض رشوطه، فإنه ينعزل بذلك ويتعني عىل اإلمام عزله وجهًا 

واحدًا «)4(  .

وج�اء يف جام�ع الفصولني » بأن احلاكم إذا امتنع ع�ن احلكم يعزر ويعزل عن   
القضاء«)5( .

)1( السياسة الرشعية، البن تيمية، ص 120 .
)2( املرجع السابق .

)3( التعزير، لعامر 452 .
)4( البن قدامة 104/9 .

)5( البن قايض ساموة 16/1، 17 وانظر رشح فتح القدير، البن اهلامم 357/6، وحاشية ابن عايدين 
363/5، 419، وتبرصة احلكام، البن فرحون 62/1  .
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ويف تب�رصة احل�كام » عىل القايض إذا أقر باجلور أو ثبت عليه ذلك بالبينة، العقوبة 
املوجعة أو يعزل ويشهر، ويفضح، وال جتوز  واليته«)1( .

ب ـ  عزل الويص
يق�ول اب�ن قدامة  �  رمحه اهلل  �  يف ال�رشح الكبري عن الويص »إن كانت جنايته   
موجودة حال الوصية إليه مل تصح ؛ ألنه ال جيوز تولية اخلائن عىل يتيم يف حياته، فكذلك 
بعد موته ؛ وألن الوصية والية، وأمانة، والفاسق ليس من أهلها، فعىل هذا إذا كان الويص 
فاس�قًا فحكمة حكم من ال ويص له، وينظر يف ماله احلاكم، وإن طرأ فس�قه بعد الوصية 

زالت واليته وأقام احلاكم مقامه أمينًا «)2( .

جـ ـ  عزل ناظر الوقف
يرى مجهور الفقهاء  �  رمحهم اهلل تعاىل  �  أن ناظر الوقف إذا فسق عزل عن نظارة 

الوقف)3( .

ج�اء يف املغني » وإن كان النظ�ر لغري املوقوف عليه أو لبعض املوقوف عليه بتولية 
الواق�ف أو احلاك�م مل جي�ز أن يكون إال أمينًا، فإن مل يكن أمين�ًا وكانت توليته من احلاكم 
مل تصح وأزيلت يده ... فإن مراعاة حفظ الوقف أهم من بقاء والية الفاسق عليه«)4( .

د ـ  عزل املطفف للكيل والوزن 
ذكر الفراء أن عىل وايل احلسبة أن خيتار من الكيالني والوزانني األمناء والثقات » فإن 
ظهر من أحد هؤالء املختارين للكيل والوزن حتيف)5( يف تطفيف، أو ممايلة)6( يف زيادة، 

ُأدب وأخرج من مجلة املختارين، ومنع أن يتعرض للوساطة بني الناس«)7( .
. 215/2 )1(

)2( البن قدامة املقديس 588/3، وانظر املهذب، للشريازي 463/1 واملغني، البن قدامة 140/6 .
)3( رشح فتح القدير، البن اهلامم 451/5، ومواهب اجلليل رشح خمترص خليل، للحطاب 234/6، 

وهناية املحتاج إىل رشح املنهاج، للرميل 399/5، واملغني البن قدامة 647/5 .
)4( البن قدامة 647/5 – 648 .

)5( التحيف : النقص يقال حتيف ماله نقصه وأخذ من أطرافه . وحتيفت اليء مثل حتوفته إذا تنقصته. 
لسان العرب، البن منظور 420/3 مادة حيف .

)6( ممايلة : أي حاد وعدل يقال مال عن الطريق ومال عن احلق، املعجم الوسيط 894 .
)7( األحكام السلطانية ص 299 .
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3 ـ عقوبة العزل يف أنظمة اململكة العربية السعودية

تطبق اململكة العربية السعودية عقوبة العزل من الوظيفة يف بعض أنظمتها التعزيرية 
ومن ذلك :

1 �  ما جاء يف املادة السادس�ة والس�تني من نظام القضاء ]العقوبات التأديبية التي 
جيوز توقيعها عىل القايض هي اللوم وإهناء اخلدمة[ )1( .

2 �  م�ا ج�اء يف نظ�ام مكافح�ة الرش�وة امل�ادة الثالثة ع�رشة ونصه�ا ] يرتتب عىل 
احلك�م بإدان�ة موظ�ف ع�ام أو م�ن يف حكم�ه بارت�كاب إح�دى اجلرائ�م 
املنص�وص عليه�ا يف ه�ذا النظ�ام العزل م�ن الوظيف�ة العام�ة، وحرمانه من 
 ت�ويل الوظائ�ف العام�ة أو القي�ام باألع�امل الت�ي يع�د القائمون هب�ا يف حكم 

املوظفني العامني [ )2( .
ثبت�ت  املوظ�ف  أن  باعتب�ار  ي�ربره  م�ا  ل�ه  هن�ا  الوظيف�ة  م�ن  والفص�ل    
خيانته لألمانة، التي عهد إليه احلفاظ عليها، وكذلك أخل بالثقة املفروضة فيه .

3 �  تنص املادة الثانية عرشة من الئحة إهناء اخلدمة أن  املوظف يفصل بقوة النظام، أو 
يعترب الفصل ألسباب تأديبية يف احلاالت التالية :

أ �  إذا ص�در بحق�ه حك�م رشع�ي من جه�ة قضائية خمتصة مكتس�ب للصفة 
القطعي�ة، مرصح فيه ثب�وت ارتكابه حدًا من احل�دود الرشعية ومعاقبته 

باجلزاء حدًا .
ب �  إذا صدر بحقه حكم رشعي ومكتسب للصفة القطعية بارتكاب جريمة 

قتل موجبة للقصاص يف النفس .
ج �  إذا ص�در بحق�ه حكم من جهة قضائية خمتصة ومكتس�ب للصفة القطعية 
مرصح فيه باإلدانة، واحلكم بالعقوبة يف اجلرائم التالية : )الرشوة، التزوير، 
االختاس، التهريب، الرتويج، أو املتاجرة باملخدرات أو املسكرات( .

)1( نظام القضاء الصادر باملرسوم امللكي ذي الرقم م/78 وتاريخ 1428/9/19ه� .
)2( نظام مكافحة الرشوة الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/36( وتاريخ 1412/12/20ه� .
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د  � إذا حكم عليه بعقوبة السجن ملدة تزيد عىل سنة)1( .

سادسًا: عقوبة احلرمان
سوف أتناول  �  بإذن اهلل تعاىل  �  هذا القسم يف: 

1 ـ يف حقيقة عقوبة احلرمان واألصل يف مرشوعيتها

أ ـ حقيقة عقوبة احلرمان

احلرمان يف اللغة مأخوذ من حرم حيرم حرمانًا بكرس الراء وهو بمعنى املنع)2( .  

واحلرمان يف االصطاح : هو منع الشخص من بعض احلقوق املباحة واملرشوعة   
له، بسبب ما أقدم عليه من فعل منكر)3( .

ب ـ مرشوعية العقوبة باحلرمان

يدل عىل مرشوعية العقوبة باحلرمان األدلة التالية :  

َصَناِت ُثَمّ َلْم َيْأُتوا بَِأْرَبَعِة ُشَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم َثَماننَِي  ْ ِذيَن َيْرُموَن اْلُ 1 �  قوله تعاىل : }َواَلّ
ِذيَن َتاُبوا ِمْن  َجْلَدًة َوَل َتْقَبُلوا َلُهْم َش��َهاَدًة َأَبًدا  َوُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن }4{ إَِلّ اَلّ
َه َغُفوٌر َرِحيٌم}5{{ )النور(. ففي هذه اآلية الكريمة  َبْعِد َذلَِك َوَأْصَلُحوا َفإَِنّ الَلّ
رفض شهادة القاذف إىل حني توبته، مما يدل عىل مرشوعية العقوبة باحلرمان .

ري رجًا من العدو فأراد سلبه  2 �  ما رواه عوف بن مالك قال ))قاتل رجل من مِحْ
فمنع�ه خال�د بن الولي�د، وكان واليًا عليهم، فأتى رس�ول اهلل  �  >  �  عوف 
ابن مالك فأخربه، فقال خلالد)) ما منعك أن تعطيه س�لبه؟ (( قال اس�تكثرته 

)1( امل�ادة الثاني�ة ع�رشة من الئحة انتهاء اخلدمة الص�ادر بقرار جملس اخلدمة املدنية رق�م 813/1 بتاريخ 
1423/8/20ه��، واملبل�غ بخط�اب ديوان رئاس�ة جمل�س ال�وزراء رق�م 7/ب/44764 وتاريخ 

1423/11/17ه� .
)2( خمتار الصحاح، للرازي ص 440، ولس�ان العرب، البن منظور 140/3 – 141 مادة )حرم (، 

واملختار من صحاح اللغة ملحمد عبد احلميد وحممد السبكي ص 100 .
)3( الترشيع اجلنائي اإلسامي، لعبد القادر عودة 705/1 والتعزير، لعامر 448 .
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يا رسول اهلل )) قال ادفعه إليه (( فمر خالد بعوف فجر بردائه)1( ثم قال : هل 
انجزت لك ما ذكرت لك من رسول اهلل  �  >  �  ؟ فسمعه رسول اهلل  �  >  
�  فاس�تغضب)2( فق�ال ال تعطه يا خال�د، ال تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون)3( 
يل أمرائي ؟ إنام مثلكم ومثلهم كمثل رجل اسرتعى إبًا)4(  أو غناًم فرعاها ثم 
حتني س�قيها)5( فأوردها حوضها، فرشعت فيه، فرشبت صفوه وتركت كدره 

فصفوه لكم وكدره عليهم(()6(  )7( .

قال اإلمام النووي  �  رمحه اهلل  �  وهذا احلديث قد يستشكل من حيث إن القاتل   
قد استحق السلب فكيف منعه إياه وجياب عنه بوجهني :

»أحدمها : لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنام أخره تعزيرًا له ولعوف بن مالك، لكوهنام 
أطلقا ألسنتهام يف خالد  �  ريض اهلل عنه  �  وانتهكا حرمة الوايل ومن واله .

الوج�ه الثاين : لعله اس�تطاب قلب صاحبه فرتكه صاحبه باختياره وجعله للمس�لمني، 
وكان املقصود بذلك استطابة قلب خالد  �  ريض اهلل عنه  � ، للمصلحة يف إكرام 

األمراء«)8( .

)1( أي جذب عوف برداء خالد ووبخه عىل منعه السلب منه . حمقق صحيح مسلم / فؤاد عبد الباقي 
. 1373/3

)2( أي صار عليه السام مغضبًا . تعليق فؤاد عبد الباقي عىل صحيح مسلم 1373/3 .
)3( ) ه�ل أنت�م تارك�وا يل أمرائي ( هكذا هو يف بعض النس�خ : تاركوا، بغري نون ويف بعضها تاركون، 
بالن�ون وه�ذا ه�و األصل، واألول صحيح أيض�ًا وهي لغة معروف�ة . رشح النووي عىل صحيح 

مسلم 64/12 – 65  .
)4( أي ُطولب برعيها، تعليق فؤاد عبد الباقي عىل صحيح مسلم 1373/3 .

)5( أي طلب ذلك الراعي وقت سقيها حتى يسقيها يف وقت معني، تعليق فؤاد عبد الباقي عىل صحيح 
مسلم 1373/3 .

فصفوه لكم يعني الرعية وكدره عليهم يعني عىل األمراء ، ومعناه أن الرعية يأخذون صفو األمور     )6(
فتصلهم أعطياهتم بغري نكد ، وتبتىل الوالة بمقاسات األمور ومجع األموال عىل وجوهها ورصفها يف 
وجوهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم . رشح النووي عىل صحيح مسلم 65/12.
)7 (  أخرج�ه مس�لم يف كت�اب اجلهاد والس�ري ، باب اس�تحقاق القاتل س�لب القتي�ل 1373/3 رقم 

احلديث 1753 .
) 8( رشح النووي عىل صحيح مسلم 64/12 .
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وجه االستدالل 

دل احلديث عىل أن لإلمام أن يعاقب بحرمان املجاهد الذي قتل عدوه من سلبه،   
ويعطي الس�لب غري القاتل، إذا رأى أن يف ذلك مصلحة من تأديب وغريه)1( وهذا يدل 

عىل مرشوعية هذا النوع من العقاب .

2 ـ تطبيق عقوبة احلرمان يف أنظمة اململكة العربية السعودية :

اململك�ة العربية الس�عودية تطبق عقوبة احلرمان يف بع�ض أنظمتها التعزيرية ومن 
ذلك: 

1 � جاء يف املادة )32( فقرة ثانيًا من نظام تأديب املوظفني ] العقوبات التأديبية التي 
جيوز أن توقع عىل املوظف منها احلرمان من العاوة الدورية ملرة واحدة [ )2( .
2 � يف نظام مكافحة الرشوة تطبيق عقوبة احلرمان يف كل من ظهرت خيانته يف أداء 
عمله املكلف به، فقد نصت املادة الثالثة عرشة أن احلكم بإدانة املوظف العام 
يف جريم�ة من اجلرائ�م املنصوص عليها يف هذا النظ�ام يرتتب عليه  ]حرمانه 
م�ن ت�ويل الوظائف العام�ة أو القيام باألعامل التي يع�د القائمون هبا يف حكم 

املوظفني العامني [ )3( .
وغاي�ة ه�ذه العقوبة هي حرمان املحكوم عليه م�ن بعض احلقوق واملزايا عىل نحو  
يضيق من دائرة نش�اطه اإلجرامي يف املجتمع لفقدان الثقة به ردعًا له وزجرًا 

لغريه .
3 � نظام السجن والتوقيف: جاء يف املادة )20( فقرة )2( من نظام السجن والتوقيف 
] اجلزاءات التي جيوز توقيعها عىل املسجون أو املوقوف يف حالة إخاله بالنظام 

)1 (  نيل األوطار ، للشوكاين 97/7 .
)2 (  انظر نظام تأديب املوظفني واملذكره: التفسريية ص29 الصادر باملرسوم امللكي رقم م/7 وتاريخ 

1391/2/1ه� .
)3 (  امل�ادة الثالث�ة ع�رشة م�ن نظ�ام مكافحة الرش�وة الص�ادر باملرس�وم امللكي رق�م م/36 وتاريخ 

1412/12/29 ص 13 .
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داخل الس�جن، أو دار التوقيف .. احلرمان من كل أو بعض امتيازات الزيارة 
والرتاسل، وغريها من االمتيازات التي حتددها الائحة التنفيذية [ )1( .

4 � نظام اإلقامة :جاء يف نظام اإلقامة املادة )61( ] املخالفات التي تؤدي إىل احلرمان 
من حق اإلقامة منها مزاولة العمل قبل احلصول عىل رخصة إقامة [ )2( .

سابعًا: عقوبة اإلبعاد
سوف أتناول  �  بإذن اهلل تعاىل  �  هذا القسم يف :

1 ـ مفهوم  عقوبة اإلبعاد واألصل يف مرشوعيتها

م�ن املعل�وم أن كل دول�ة تعترب األش�خاص الذين ينتمون إليها ه�م رعاياها، وما 
عداهم من رعايا الدول اإلسامية األخرى شأهنم كشأن غريهم من غري املسلمني يطلقون 
عليهم مجيعًا اسم األجنبي)3( . وهذا األجنبي الذي قد يدخل أرايض دولة ال ينتمي إليها 
ق�د يرتكب بعض اجلرائم املخلة ب�اآلداب والرشف أو املخالفة لألنظمة املرعية يف تلك 
البلدة التي دخلها، فيستحق عقوبة هلذه املخالفة)4( وهذه العقوبة أطلقت عليها األنظمة 
التنفيذية، والقضائية اس�م )عقوبة اإلبع�اد( وهو إجراء إداري من مقتضاه إخراج دولة 

ألجنبي موجود يف إقليمها إىل دولة أخرى)5( .

والتي قصدت هبا األنظمة، يف اململكة العربية السعودية »إهناء إقامة األجنبي باململكة« 
ويصدر بناًء عىل حكم رشعي أو أمر من ويل األمر أو نائبه أو يتم تطبيقًا لألنظمة املرعية)6(.

)1(  الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/31( وتاريخ 1398/6/21ه� .
نظام اإلقامة الصادر باملرسوم امللكي رقم 17 _ 1337/25/2 ، وتاريخ 1371/9/11ه� .   )2(

األجنبي : من ال يتمتع بجنسية الدولة ، املوسوعة العربية امليرسة )26/1( والقانون الدويل اخلاص    )3(
للقاسم ص171 .

اإلجراءات اجلنائية ، وتطبيقاهتا يف اململكة العربية السعودية ، للدكتور عدنان الرتكامين 408 .   )4(
اإلرهاب الدويل بني التحريم واملكافحة لواء حسنني املحمدي )127 _ 128 ( .   )5(

املادة 10 فقرة 4 قرار جملس الوزراء رقم 11 يف 1374/2/1ه� ، مرشد االجراءات اجلنائية ص    )6(
. 262
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وه�ذا اإلج�راء االحرتازي يتم اتاذه يف حق األجانب الذين خيش�ى من ارتكاهبم 
جرائم داخل الدولة اإلسامية أو اإلخال باألمن أو النظام فيبعدون اتقاء لرشهم .

وجيوز للدولة اإلس�امية ملصلحة اجلامعة أن تضع قيودًا)1( عىل دخول الباد التي 
حتكمها، بقدر ما تستدعيه تلك املصلحة)2(، وهلا أن تبعد أي مسلم أو ذمي)3( عن أرضها، 
إذا مل يكن هناك وسيلة لدفع الرضر إال اإلبعاد، ولكن ال جيوز بأي حال أن يكون اإلبعاد 
إىل دار احل�رب، ول�و كان بني دار اإلس�ام وب�ني املكان الذي أبعد إلي�ه من دار احلرب 
معاه�دة، وجي�وز أن يك�ون اإلبعاد لبلد املبعد األصلية أو ألي بلد إس�امي آخر)4( � أما 
املستأمن)5( فللدولة اإلسامية إبعاده يف أي وقت سواء انتهت املدة املمنوحة له أو مل تنته 
ا َتَخاَفَنّ ِمْن  إذا أتى ما خيل باألمن، أوخشى منه اإلخال باألمن تطبيقًا لقوله تعاىل :}َوإَِمّ

ائِننَِي }58{{ )األنفال(. َه َل ُيِحُبّ اْلَ َقْوٍم ِخَياَنًة َفاْنبِْذ إَِلْيِهْم َعَلىَسَواٍء إَِنّ الَلّ

تنص املادة )18( من نظام اإلقامة عىل ما ييل ] يف مجيع احلاالت التي يرصح فيها بدخول األجنبي    )1(
إىل الب�اد ، أو م�روره هب�ا أو تنقل�ه داخلها أو إقامته فيها برشط أال يك�ون من غري املرغوب فيهم  

دينيًا أو أخاقيًا وسياسيًا [ .
املقص�ود باملصلح�ة ، ه�ي املصلحة التي فيها حف�ظ املصالح الكلية والتي تص�ل احلاجة إليها إىل حد    )2(
الرضورة بحيث ال تستقيم حياة الناس إال هبا ، وقد عرفها الشاطبي � رمحه اهلل � بأهنا »ما البد منها يف 
قيام مصالح الدين ، بحيث إذا فقدت مل جتر مصالح الناس عىل استقامة، بل عىل فساد وهتارج وفوت 

حياة ، ويف األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع باخلرسان املبني« املوافقات 17/2 _ 18 .
الذمة يف اللغة تطلق عىل عدة معان منها العهد ، والعقد ، واألمان ، وتطلق عىل الكفالة والضامن    )3(
وع�ىل احل�ق واحلرم�ة / ينظر لس�ان العرب ، البن منظ�ور 111/5 ، وتاج الع�روس ، للزبيدي 

301/8 ، وخمتار الصحاح ، للرازي ص 223 .
أم�ا الذم�ة يف االصطاح فيقول ابن قي�م اجلوزية » لفظ الذمة والعهد يتن�اول أهل الذمة ، وأهل   
اهلدن�ة ، وأه�ل األم�ان ، والذمة من جنس لفظ العهد والعقد ولكن ص�ار اصطاح أهل الذمة : 

عبارة عمن يؤدي اجلزية وهؤالء هلم ذمة مؤكدة« أحكام أهل الذمة 475/2 .
الترشيع اجلنائي اإلسامي ، لعبد القادر عودة 304/1 .   )4(

املس�تأمن من له أمن بعقد أمان . ينظر حاش�ية الرشقاوي عىل التحرير 417/2 ، وقيل املس�تأمن    )5(
كافر أبيح له املقام بدار اإلسام من غري التزام جزية . ينظر كشاف القناع ، للبهويت 100/3 ويف 
العرص احلديث املستأمن من قدم من غري املسلمني ديار اإلسام بتأشرية ، وإقامة املستأمن يف دار 
اإلس�ام إقامة مؤقته بخاف الذمي ، أحكام الذميني واملس�تأمنني يف دار اإلسام ،  لعبد الكريم 

زيدان ص46 .
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يقول القرطبي � رمحه اهلل � » إذا ظهرت آثار اخليانة وثبتت دالئلها وجب نبذ العهد .. 
والنبذ الرمي والرفض »)1( أي : ارمه عليهم، وأخربهم أنه ال عهد بينك وبينهم)2( ويرتتب 
عىل ذلك يف وقتنا احلارض الطرد واإلبعاد لكن يشرتط عند اإلبعاد أن يبعد إىل مكان يأمن 
فيه عىل نفسه أو أن يرد إىل مأمنه ؛ ألنه دخل دار اإلسام عىل أمان، فوجب أن ال يعرض 
ِكنَي اْسَتَجاَرَك  للهلكة، وأن يرد إىل املكان الذي يأمن فيه)3( لقوله تعاىل }َوإِْن َأَحٌد ِمَن اْلُْش��رِ

ِه ُثَمّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه  َذلَِك بَِأَنُّهْم َقْوٌم َل َيْعَلُموَن}6{{ )سورة التوبة(. َفَأِجْرُه َحَتّى َيْسَمَع َكَلَم الَلّ

2 ـ تطبيق عقوبة اإلبعاد يف أنظمة اململكة العربية السعودية

اململكة العربية السعودية تطبق عقوبة اإلبعاد يف بعض أنظمتها التعزيرية ومن ذلك .

1 � ما نصت عليه املادة )60( من نظام اإلقامة وفيها من يس�عى للحصول عىل إقامة 
أو تأشرية أو ترصيح بالعمل عىل أساس التدليس، أو الغش أو التزوير، أو تلفيق 

املعلومات أو الرشوة، يعاقب من يفعل ذلك باإلبعاد عن الباد [ )4(.

2 �  ك�ام ج�اء يف امل�ادة )59( من نفس النظام ] أي كش�ط أو تزوير يف البطاقات أو 
الرخص�ة أو ما ش�اكلها مما ُيّزود به األجنبي، أو يف أي�ة وثيقة من وثائق إثبات 
هويت�ه جي�ازى مرتكبه بحرمانه من حق اإلقامة وبالس�جن إىل أن جيري إبعاده 

عن الباد [ .

3 �  كام تنص املادة الثانية من نظام مكافحة التسرت فقرة ب ] تتعدد الغرامة املنصوص 
عليها يف هذه املادة بتعدد األش�خاص املتسرت عليهم واملحات التي يامرس فيها 

النشاط، ويتم إبعاد األجنبي بعد تنفيذ العقوبة [ )5( .

اجلامع ألحكام القرآن ، للقرطبي 31/8 _ 32 ، وفتح القدير للشوكاين 319/2 _ 320 .   )1(
تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كام املنان ، البن سعدي 181/2 .   )2(

)3 ( الترشيع اجلنائي اإلسامي ، لعبد القادر عودة 306/1 .
نظام اإلقامة الصادر باملرسوم امللكي رقم 17 _ 1337/25/2 وتاريخ 1371/9/11ه� .   )4(

الصادر باملرسوم امللكي رقم م/49 وتاريخ 1409/10/16ه� .   )5(
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3ـ  العقوبات التي تطبق يف حق األجانب حال عودهتم إىل اململكة بعد إبعادهم 

العقوب�ات التي تطبق عىل األجانب الذين يع�ودون للمملكة بعد إبعادهم كام   
نص عىل ذلك نظام اإلقامة هي :

أ � املبعدون جلرائم سياس�ية، وأخاقية، ودينية ومبادئ هدامة يدرجون يف القوائم 
السوداء ويمنعون من الدخول أبدا .

ب �  املبع�دون جلرائ�م التزوير والتدليس يف وثائقهم الرس�مية يدرجون يف القائمة 
السوداء ويمنعون من الدخول إال ألداء فريضة احلج عىل أن يكون السامح هلم 
بعد مخسة أعوام من تاريخ إبعادهم، وال يسمح هلم باإلقامة باململكة بعد أداء 
الفريضة عىل أن تشعر املمثليات السعودية يف اخلارج إدارة اجلوازات بقدومهم 

ملراقبتهم وترحيلهم .

ج �  املبع�دون لدخوهلم بدون جواز س�فر، وتذكرة م�رور، ومزاولتهم العمل قبل 
الترصي�ح هل�م باإلقامة باململكة، أو لتخلفهم للم�رة الثانية عن جتديد اإلقامة 
هؤالء ال يدرجون يف القائمة الس�وداء ويسمح هلم بالدخول واإلقامة متى ما 

توفرت فيهم رشوطها .

د – يف حال�ة ع�ود األجنبي املبعد  �  املش�ار إليه يف امل�ادة األوىل  �  إىل الباد يعاقب 
بغرامة مالية ال تقل عن مخسامئة ريال وال تزيد عىل ألفي ريال، أو بالسجن من 

مخسة أشهر  إىل سنتني، أو هبام معًا .

ه�  � يف حالة عود األجنبي املبعد  �  املشار إليه يف املادة الثانية  �  قبل انقضاء السنة املقررة 
له بالدخول يعاقب بغرامة مالية ال تقل عن ثاثامئة ريال وال تزيد عىل ألفي ريال، أو 

بالسجن من ثاثة أشهر إىل سنة واحدة، أو هبام معًا .

و �  األجنب�ي املبع�د لدخوله بطري�ق غري مرشوع إىل الباد إذا ع�اد بنفس الطريقة 
يعاق�ب بغرام�ة مالي�ة ال تقل عن مائت�ي ريال وال تزيد عىل مخس�امئة ريال، أو 

بالسجن من شهرين إىل مخسة أشهر أو هبام معًا .
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مع ماحظة : أن اإلبعاد يف مجيع صوره وأشكاله ال تتواله اإلمارات أو الدوائر بل 
البد أن يكون اإلبعاد من قبل وزارة الداخلية)1( .

ثامنًا: عقوبة التشهري
سوف أتناول  �  بإذن اهلل تعاىل  �  هذا القسم يف ماييل :  

1 ـ يف حقيقة التشهري واألصل فيه .

أ ـ حقيقة التشهري

التش�هري يف اللغة : التوضيح . والش�هرة بالضم : الظهور، والش�هري واملش�هور : 
املعروف املكان وهي وضوح األمر وظهور اليء يف شنعة حتى يشهره الناس)2( . 

ويقصد بالتشهري يف االصطاح إعام الناس بجريمة املحكوم عليه تنكيًا به حتى 
حيذر الناس منه فيجتنبوه .

ومما تقدم من تعريف التشهري يتضح أن له فائدتني :   

أحدمها : التنكيل باملجرم جزاء ملا اقرتفه من جرم .

واألخرى : انكش�اف أمره وافتضاحه أمام الناس كي حيذروه وجيتبوا معاملته، ويفقدوا 
ثقتهم به)3( .

ب ـ األصل يف مرشوعية التشهري

انِي َفاْجِلُدوا ُكَلّ  انَِي��ةُ َوالَزّ األص�ل يف مرشوعي�ة التش�هري قول اهلل � عز وجل  � }الَزّ
ِه َواْلَيْوِم اْلِخِر   ِه إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِالَلّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة  َوَل َتْأُخْذُكْم بِِهَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن الَلّ

َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة ِمَن اْلُْؤِمننَِي}2{{ )النور(.

مرشد اإلجراءات اجلنائية ص 262 _ 263 .   )1(
القاموس املحيط ، للفريوز أبادي 65/2 مادة ) الش�هرة ( ولس�ان العرب البن منظور 226/7    )2(

مادة شهر ، وخمتار الصحاح للرازي ص 272 .
الظروف املشددة واملخففة يف عقوبة التعزير ، لنارص اخلليفي ص 161 .   )3(
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وجه االستدالل 

أن اهلل  �  س�بحانه وتع�اىل  �  أم�ر أن يك�ون ح�د الزاني�ني بمش�هد م�ن الناس من 
املؤمن�ني، فا يك�ون يف خلو، بحيث ال يرامها أحد، وذل�ك أبلغ يف زجرمها، وأنجح يف 
ردعه�ام، ف�إن يف ذلك تقريعًا وتوبيخًا إذا كان الناس حض�ورًا)1( فإن التفضيح قد ينكل 
أكث�ر مما ينكله التعذيب)2( فينزجر م�ن أقيم عليه احلد ومن حرضه وبذلك ينتهي الناس 

عام حرم عليهم)3( .

وأيضًا ما رواه، أبو محيد الس�اعدي قال : اس�تعمل رس�ول اهلل  �  >  �  رجًا عىل 
صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلام جاء حاسبه، قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال 
رس�ول اهلل  �  >  �  )) فها جلس�ت يف بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت 
صادقًا (( ثم خطبنا فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال )) أما بعد فإين أس�تعمل الرجل منكم 
عىل العمل مما والين اهلل فيأيت ويقول هذا لكم وهذا هدية أهديت يل، أفا جلس يف بيت 
أبي�ه وأم�ه حت�ى تأتيه هديته، واهلل ال يأخذ أحد منكم ش�يئًا بغري حق�ه إال لقي اهلل حيمله 

يوم القيامة .... (( )4( .

ف�دل احلدي�ث عىل أن م�ن رأى متأواًل أخط�أ يف تأويل يرض من أخذ به أن يش�هر 
الق�ول للن�اس حتى يتبني خطؤه ليحذر الناس من االغرتار به)5( . وتعد عقوبة التش�هري 
من العقوبات املجدية يف القضاء عىل كثري من اجلرائم ملا ينتج من تطبيق هذه العقوبة من 
الردع والزجر، ردع اجلاين وزجر غريه، حيث إن هذه العقوبة حتدث أملًا داخليًا يف نفس 

اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 166/12 _ 167 ، الداء والدواء ، البن القيم ص 239 وتفسري    )1(
القرآن العظيم البن كثري 262/3 ، وأحكام القرآن البن العريب 1315/3.

إرشاد العقل السليم إىل مزيا الكتاب الكريم أليب السعود 69/4 .   )2(
تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام البن فرحون 183/2 .   )3(

أخرجه البخاري يف كتاب احليل باب احتيال العامل ليهدى له 6 / 2559 _ 2560 رقم احلديث    )4(
6578 ، ويف كت�اب ال�زكاة ، ب�اب قوله تعاىل} والعاملني عليها }60{ )التوبة( 546/3 رقم 

احلديث 1429 ويف كتاب اهلبه باب من مل يقبل اهلدية لعله 917/3 رقم احلديث 2457 .
فتح الباري ، البن حجر 167/13 .   )5(
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املج�رم، وجتع�ل الفرد عرضة النتقادات املجتمع وس�خطه، وفقدان الثقة فيه، مما يدفعه 
إىل االبتعاد عن اجلريمة والعود فيها .

2 ـ اجلرائم املعاقب عليها بالتشهري

أ ـ بعض اجلرائم املعاقب عليها بالتشهري يف الفقه اإلسالمي 

ذكر بعض الفقهاء – رمحهم اهلل تعاىل – كثريًا من اجلرائم املعاقب عليها بالتشهري   
نذكر بعضًا منها :

1 ـ  مدمن اخلمر املشهور بالسكر والفسق 

جاء يف املنتقي رشح املوطأ : » املدمن املعتاد املشهور بالفسق، ال بأس أن يطاف به 
ويفضح ... ووجه ذلك : أنه إذا بلغ هذا احلد من الفسق والفجور فواجب أن يفضح ؛ 
ألن يف ذلك ردعًا له وإذ ال اًل له فيام هو فيه، وإعامًا للناس بحاله، فا يغرت به أحد من 

أهل الفضل يف نكاح وال غريه« )1( .

2 ـ  التشهري بالسارق بعد قطع يده

إذا أقي�م احل�د عىل الس�ارق فقطعت يده فإنه يعزر  أيض�ًا بتعليق يده يف عنقه حتى 
يراه الناس .

ي�دل ع�ىل ذل�ك أن النبي  �  >  �  أتى إليه بس�ارق فقطعت يده ثم أمر هبا فعلقت 
يف عنقه)2( .

الباجي 145/3 .   )1(
أخرجه ابن ماجه يف كتاب احلدود / باب تعليق اليد يف العنق 863/2 برقم 2587 ، والنس�ائي    )2(
يف كتاب قطع السارق / باب تعليق يد السارق يف عنقه 259/5 برقم 4985 وأبو داود يف كتاب 
احل�دود / ب�اب يف تعليق يد الس�ارق يف عنقه 567/4 برقم 4411 وس�كت عنه ، والرتمذي يف 

كتاب احلدود / باب تعليق يد السارق 51/4 برقم 1447 وقال حديث حسن غريب .
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3 ـ  شاهد الزور

ي�رى بع�ض الفقه�اء  �  رمحهم اهلل تعاىل)1(  �  أن ش�اهد الزور يعاقب بالتش�هري ملا 
روي:  أن عمر بن اخلطاب  � ريض اهلل عنه  �  أمر بشاهد الزور أن  يسخم وجهه)2( ويلقى 

يف عنقه عاممته، ويطاف به يف القبائل، ويقال هذا شاهد الزور، فا تقبلو له شهادة)3( .

4 ـ  إفساد األخالق

ق�ال يف كش�اف القناع » القوادة التي تفس�د النس�اء والرجال، أقل م�ا جيب عليها 
ال�رضب البلي�غ، وينبغي ش�هرة ذلك حتى يس�تفيض يف النس�اء والرج�ال لتجتنبه وإذا 
اركبت القوادة دابة وضمت إليها ثياهبا نودي عليها : هذا جزاء من يفعل كذا وكذا«)4( .

فاملرأة املفسدة التي تسعى بالفاحشة والرذيلة بني الناس عليها عقوبتان أصلية وهي 
اجللد، وتكميلية وهي التشهري بأمرها .

5 ـ  من تكرر منه الذنب

يقول املاوردي » وجيوز يف نكال التعزير أن جيرد من ثيابه إال قدر ما يس�رت عورته، 
ويشهر يف الناس وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ومل يتب«)5( .

وقال يف كشاف القناع » وجيوز أن ينادى بذنبه إذا تكرر منه ومل يقلع«)6( .

املبسوط للرسخيس 145/16 0 وتبرصة احلكام البن فرحون 208/2 ، والسياسة الرشعية البن    )1(
تيمية ص 121 .

أي : يسود ، جاء يف لسان العرب : " األسخم األسود ، وقد سخم  وجهه ، أي سوده ، ومنه قيل:    )2(
س�خم اهلل وجهه ، أي س�وده ، ثم ذكر ماروي عن عمر _ ريض اهلل عنه _" البن منظور 205/6 

مادة )سخم( .
أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه يف كتاب : الشهادة / باب عقوبة شاهد الزور 327/8 حديث رقم    )3(
15394 ، وابن أيب ش�يبة يف مصنفه يف كتاب : احلدود / باب ش�اهد الزور ما يعاقب به 58/10 

_ حديث رقم 8762 ، والبيهقي يف السنن الكربى 142/10 .
للبهويت 42/6 .   )4(

األحكام السلطانية ص 297 .   )5(
للبهويت 125/6 .   )6(
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ب ـ اجلرائم املعاقب عليها بالتشهري يف أنظمة اململكة العربية السعودية :

من اجلرائم املعاقب عليها بالتشهري يف أنظمة اململكة ما ييل :  

1 ـ  الرشوة

جاء يف املادة احلادية والعرشين من نظام مكافحة الرشوة ] عىل وزارة الداخلية نرش 
األحكام التي تصدر يف جرائم الرشوة وإعاهنا [ )1( .

2 ـ  الغش التجاري

جاء يف املادة العرشين من نظام مكافحة الغش التجاري ] تشهر وزارة التجارة   
باملخالف الصادر ضده قرار هنائي باإلدانة، طبقًا ألحكام هذا النظام، والئحته بوس�يلة 

عىل األقل من وسائل اإلعان ويكون النرش عىل نفقة املحكوم عليه [ )2( .

3 ـ  مكافحة التسرت

تن�ص امل�ادة الثانية م�ن هذا النظام بع�د التعديل ] يعاقب املخال�ف ألحكام املادة 
األوىل من هذا النظام يف حالة التس�رت بالس�جن مدة ال تزيد عىل س�نتني وبغرامة ال تزيد 
عىل مخسامئة ألف ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني مع نرش منطوق قرار العقوبة يف واحدة 

أو أكثر من الصحف املحلية عىل نفقة املخالف [ )3( .

4 ـ  نظام املحكمة التجارية

تنص املادة )149( من هذا النظام عىل التايل ] من ارتكب شيئًا من أنواع احليل   
ب�أن أظه�ر عقدًا مباحًا يريد به حمرمًا خمادعة وتوس�ًا إىل الربا جي�ازى باحلبس من ثاثة 

أشهر إىل سنة مع التشهري [ )4( .

الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/26( وتاريخ 1412/21/29ه� .   )1(
الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/11( وتاريخ 1404/5/29ه� .   )2(

الصادر باملرسوم امللكي رقم م/49 وتاريخ 1409/10/16ه� واملعدل بموجب املرسوم امللكي    )3(
رقم 5 وتاريخ 1419/2/15ه� .

الصادر باألمر السامي رقم )32( وتاريخ 1350/1/15ه�  .   )4(
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5 ـ  نظام مزاولة مهنة الطب

تن�ص امل�ادة )33( من هذا النظام عىل ما ييل ] مع مراعاة ما ورد يف هذا النظام من 
أحكام ينرش قرار العقوبة النهائي للمخالف يف ثاث من الصحف تصدر أحدها يف مقر 

إقامته احلالية [ )1( .
6 ـ  التزوير )2(

وعقوبة التشهري غري مقترصة عىل ما ذكر، بل ذلك راجع إىل اجتهاد ويل األمر   
يف كل حادثة يرى إعام الناس بمرتكبيها حتى يكون أكثر ردعًا وزجرًا  .

4 ـ وسائل التشهري

أ ـ وسائل التشهري قدياًم 

ذكر بعض الفقهاء � رمحهم اهلل تعاىل � أمثلة كثرية ملا يكون به التش�هري نورد بعضًا 
منها :

1 � أن حيلق شعر رأس اجلاين ويسود وجهه حتى يشتهر أمره عند الناس فيحذروه)3( .
2 � أن جيرد من ثيابه إال قدر ما يس�رت عورته، ويش�هر يف الناس وينادى عليه بذنبه 

إذا تكرر منه ومل يتب)4( .
3 � أن يسود وجهه وإركابه عىل دابة مقلوبًا، كام روي عن عمر بن اخلطاب � ريض 
اهلل عنه � أنه أمر بذلك يف شاهد الزور، فإن الكاذب سود الوجه فسود وجهه، 

وقلب احلديث فقلب ركوبه )5( .

جمموعة األنظمة السعودية ، الفرع الثالث، املسؤولية التأديبية )65/6( .   )1(
صدر األمر السامي رقم )1412( يف 1400/8/15 ورقم )2283( يف 1401/3/26ه� ويقيض    )2(
باإلعان عن األحكام التي تصدر عىل مرتكبي جرائم الرش�وة والتزوير ، ونرش صورة مرتكبيها 

باجلرائد ليطلع املواطنون عىل ما اتذته الدولة بحق أولئك؛ ليكون ذلك ردعًا وزجرًا 
مرشد اإلجراءات اجلنائية ص 244 .  

األحكام السلطانية ، للاموردي 297 ، وتبرصة احلكام ، البن فرحون 208/2 .   )3(
املرجعان السابقان ..   )4(

السياسة الرشعية ، البن تيمية ص 121 .   )5(
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4 � الطواف باملشهر به بني الناس يف األسواق حتى يروه)1( .

5 � أن يلبب )2( ويدار به عىل حلق املسجد فيقول من رآين فا يشهد بزور)3(.

6 � الصل�ب للج�اين وهو حي متى رأى اإلمام مصلح�ة يف ذلك : ردعًا له وزجرًا 
لغريه، وهذه العقوبة من أغلظ العقوبات النفسية؛ ملا فيها من العذاب البطيء 
املهني املشتمل عىل الفضيحة واإلشهار بالذنب الذي يستمر معه حتى املوت .

وق�د ن�ص بع�ض الفقهاء  �  رمحه�م اهلل تعاىل  �  عىل جواز تعزي�ر من تكررت منه 
اجلريمة بصلبه حيًا . 

ومن أشهر الكتب التي نصت عىل ذلك يف مذهب املالكية ) تبرصة احلكام( وجاء فيه : » وجيوز 
صلب املعزر حيًا ثاثة أيام فقط، فقد صلب رسول اهلل  �  >  �  رجًا عىل جبل يقال له : أبوناب)4(، 
 وال يمنع مدة صلبه من طعام وال رشاب ، وال وضوء ويصيل موميًا ويعيد بعد اإلطاق »)5( . 
ويف مذهب الش�افعية قال يف األحكام الس�لطانية نحو هذا)6( إال أن بعضهم يرى : » أنه ال 

يمنع من الصاة متمكنًا«)7( .

أما احلنابلة، فيقول أبو يعىل : » وجيوز أن يصلب يف التعزير حيًا وال يمنع إذا صلب 
من طعام وال رشاب، وال يمنع من الوضوء للصاة، ويصيل موميًا وال يعيد وال يتجاوز 

بصلبه ثاثة أيام«)8( . 

األحكام السلطانية ، أليب يعيل ص 283 .   )1(
أي : جيمع ثياب املشهر به عند نحره ، واللبب هو موضع املنحر من كل يشء وهلذا قيل لبب فانًا    )2(

إذا مجعت ثيابه عند صدره ونحره . لسان العرب ، البن منظور 218/12 مادة لبب .
املغني ، البن قدامة 261/9 .   )3(

مل أقف عىل هذا احلديث يف كتب الس�نن واآلثار التي رجعت إليها وقد أورده عدد من العلامء يف    )4(
كتبهم وسكتوا عنه .

البن فرحون 207/2 .   )5(
للاموردي ص 296 - 297 .   )6(

هناية املحتاج للرميل 192/4 .   )7(

األحكام السلطانية ص 283 .   )8(
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وباستقراء هذه النصوص : يتضح إجازة الفقهاء  �  رمحهم اهلل تعاىل �  للصلب يف 
التعزير حيًا، وأنه ال يمنع من الطعام والرشاب، وال يمنع من الوضوء للصاة، وال يتجاوز 
يف الصل�ب ثاث�ة أيام، لكن اختلفوا يف كيفية أداء الصاة، فرأى بعضهم : أن املصلوب 
يؤدي الصاة أثناء صلبه باإليامء وال يعيد، ومنهم : من رأى ذلك أيضًا، لكن يعيد بعد 
إطاقه، ومنهم من يرى أن خيىل سبيله فرتة أداء الصاة ليصيل متمكنًا ثم يصلب، ولعل 
هذا هو األقرب للصواب ؛ ألن املصلوب إذا كان ُيَمّكن من األكل والرشب والوضوء 

وغري ذلك ؛ فتمكينه من أداء الصاة أوىل .

ه�ذا ومل يذك�ر احلنفية الصلب يف كتبهم عىل أنه ن�وع من أنواع التعزير، إال أن هذا 
ال يعني أهنم ال جييزونه ؛ ألن األصل عندهم : » أنه ليس فيه � أي التعزير � يشء مقدر؛ 

بل مفروض إىل رأي القايض ؛ ألن املقصود منه الزجر وأحوال الناس خمتلفة فيه«)1( .

فع�ىل ه�ذا يكون الصلب كعقوبة تعزيرية جائزة عن�د احلنفية إذا رأى احلاكم ذلك 
بحسب اجتهاده .

ب ـ  التشهري يف وقتنا احلارض 

يف وقتنا احلارض يكون التشهري بالتنفيذ يف األماكن والتجمعات العامة)2(  أو عند أبواب 
املس�اجد وق�ت انقض�اء الصلوات)3( أو أمام رف�اق وزماء اجلاين يف الدائ�رة التي يرتبط 
هبا، أو منطقة نش�اط املحكوم عليه بالنس�بة لرجال األعامل، أو أمام السجن، أو نرش اسمه 
وعقوبت�ه وصورته يف وس�ائل اإلعام املختلف�ة، أو بطريقة التعميم عنه يف اجلهات املعنية 
والتش�هري ليس مقترصًا عىل ما ذكر، بل ينبغي اختيار أفضل وس�يلة حديثة حتقق الغرض 
املنشود من التشهري، ويرتك للقايض أو احلاكم احلرية يف حتديد الوسيلة املناسبة بناًء عىل ما 

تقتضيه املصلحة العامة.

رشح فتح القدير البن اهلامم 212/4 .   )1(
ينظر تعميم وكيل وزارة العدل رقم 2/124/ت يف 1391/7/19 ه� .   )2(

فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم 64/12 .   )3(
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اخلامتــــة
من خال دراستي هلذا  البحث املوسوم بالعقوبات النفسية يف الرشيعة اإلسامية 
وتطبيقاهتا يف بعض األنظمة التعزيرية يف اململكة العربية السعودية، توصلت إىل جمموعة 

من النتائج من أبرزها ما ييل:
1 � أن الوعظ قد يكون يف بعض األحيان عقوبة تعزيرية ويف أحيان كثرية ال يكون 

عقوبة، ألن التعزير ال يكون إال بسبب معصية.
2 � أن التعزير باإلعام يتحقق ملن كان ذا مروءة صدرت منه الصغرية عىل س�بيل 

الزلة والندرة.
3 � أن اهلج�ر م�ن العقوبات النفس�ية، وقد يكون عقوبة أصلي�ة وقد يكون عقوية 

تكميلية.
4 � أن التوبي�خ م�ن العقوب�ات النفس�ية، ك�ام دلت ع�ىل ذلك النص�وص الرشعية 

والنظامية، ولكن بضوابط وقيود جيب االلتزام هبا.
5 � عقوبة العزل من العقوبات النفسية توقع عىل كل موظف ثبتت خيانته لألمانة التي عهد 

إليه احلفاظ عليها، وكذلك إذا أخل بالثقة املفروضة فيه.
6 � يعاق�ب بعض األش�خاص بحرمانه من بعض احلق�وق واملزايا عىل نحو يضيق 
من دائرة نشاطه اإلجرامي لفقدان الثقة به، ردعًا له وزجرًا لغريه،  وقد دلت 

عىل ذلك النصوص الرشعية والنظامية.
7 � لدولة اإلسامية إبعاد أي أجنبي تشى منه ارتكاب جرائم أو اإلخال باألمن 

أو النظام داخل حدودها.
8  � العقوب�ة بالتش�هري تع�د أكثر العقوبات ردعًا وزج�رًا يف وقتنا احلارض مع توفر 

وسائل اإلعام املختلفة املرئية واملسموعة واملقروءة.
ألن هذه العقوبة حتدث أملًا داخليًا يف نفس املجرم، وجتعل الفرد عرضة النتقادات 

املجتمع وسخطه وفقدان الثقة به . 

وختامًا أسأل اهلل  �  عز وجل  �  أن ينفعنا بام علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه سميع جميب

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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املراجــع
أحكام الذميني واملس�تأمنني يف دار اإلس�ام لعبد الكريم زيدان ط2 مؤسس�ة الرس�الة 

بغداد 1976ه�.
األحكام السلطانية، أليب يعيل) ت458ه�( دار الكتب العلمية .

األحكام السلطانية، والواليات الدينية، أليب احلسن عيل املاوردي، دار الكتب العلمية، 
بريوت.

أحكام أهل الذمة البن قيم اجلوزية حتقيق صبحي الصالح ط جامعة دمشق، 1381ه�  
�  1961م.

ارش�اد العقل الس�ليم إىل مزايا الكت�اب الكريم، أليب الس�عود )ت951ه�( ط األوىل، 
1347ه� .

اإلرهاب الدويل بني التحريم واملكافحة للواء الدكتور حسنني املحمدي، دار الفكر، اإلسكندرية 
ط 2004م.

اإلصابة يف متييز الصحابة، ألمحد بن عيل بن حجر العسقاين، مطبعة هنضة مرص.
البحر الرائق رشح كنز الدقائق، البن نجيم )ت 970ه�( دار املعرفة، ط: الثانية.

بدائ�ع الصنائ�ع يف ترتيب الرشائع، للكاس�اين)ت587ه�( ط الثاني�ة، نرش دار الكتاب 
العريب، بريوت.

تاج العروس من جواهر القاموس ط األمرييه بمرص.
تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، البن فرحون ط األوىل 1301، دار 

الكتب العلمية، بريوت.
تبي�ني احلقائ�ق رشح كن�ز الدقائ�ق، لعث�امن الزيلع�ي)ت 743ه��( وهبا رشح حاش�ية 

الشلبي،ط: األوىل، دار املعرفة، بريوت.
الترشيع اجلنائي اإلسامي، لعبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة.

التعريفات للجرجاين، دار الفكر.
التعزير يف الرشيعة اإلسامية للدكتور عبد العزيز عامر، دار الفكر، 1396ه�.

تفسري القرآن العظيم، إلسامعيل ابن كثري) ت774ه�( دار الفكر.
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التفسري الكبري لإلمام الفخر الرازي الطبعة األوىل 1918م.
هتذيب اللغة، لألزهري)ت370ه�( حتقيق عبد السام هارون، نرش املؤسسة املرصية.

تيس�ري الكريم الرمحن يف تفس�ري كام املنان، للشيخ عبد الرمحن بن سعدي، حتقيق حممد 
النجار، املؤسسة السعيدية، الرياض.

جامع الفصولني، البن قايض ساموة)ت 823ه�( ط: األوىل، املطبعة األزهرية.
اجلامع ألحكام القرآن، للقرطبي، الطبعة الثالثة.

حاش�ية اب�ن عابدين ع�ىل الدر املخت�ار، دار الفكر، 1399ه� وهي مص�ورة من الطبعة 
الثانية 1368ه�.

حاشية الرشقاوي عىل التحرير ط احلسنية بمرص 1325ه� .
احل�اوي الكب�ري، وهو رشح خمترص  املزين لعيل بن حممد امل�اوردي، دار الكتب العلمية، 

بريوت.
الداء والدواء، البن القيم.

س�قوط احلق يف العقاب بني الفقه اإلس�امي والترشيع الوضعي د. نبيل النرباوي، دار 
الفكر  العريب.

سنن ابن ماجه، حتقيق فؤاد عبد الباقي، نرش عيسى البايب احللبي.
سنن أيب داود حتقيق عزت الدعاس، دار احلديث ط األوىل.

سنن الرتمذي، وهو اجلامع الصحيح، لإلمام أيب عيسى حممد بن سورة الرتمذي)ت279ه�( 
حققه،  عبد الرمحن عثامن.

السنن الكربى للبيهقي ط األوىل.
السياسة الرشعية، البن تيمية، دار الكتاب العريب.

رش ح القواعد الفقهية، ألمحد بن حممد الزرقا نرش دار القلم، دمشق 1996م .
رشح فتح القدير، البن اهلامم ط األوىل، املطبعة الكربى األمريية، 1317ه� .

رشح أصول اعتقاد أهل الس�نة واجلامعة من الكتاب والس�نة وإمجاع الصحابة والتابعني 
ومن بعدهم تأليف الش�يخ أيب القاسم هبة اهلل الالكائي حتقيق الدكتور أمحد 

سعد محدان دار طيبة الرياض.
صحيح البخاري، ضبط وترقيم، مصطفى أديب البغاء، دار ابن كثري، دمشق.
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صحيح مسلم، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الكتب العربية.
الظروف املشددة واملخففة يف عقوبة التعزير يف الفقه اإلسامي، للدكتور نارص اخلليفي ط األوىل.
العقوبات التفويضية وأهدافها يف ضوء الكتاب والس�نة للدكتور/ مطيع اهلل اللهيبي ط 

األوىل 1404ه�.
العقوبة يف الفقه اإلسامي ألمحد هبنيس دار الرائد العريب بريوت.

عون املعبود رشح سنن أيب داود، ملحمد أبادي دار الكتب العلمية.
فتاوى ورس�ائل س�امحة الش�يخ حممد بن إبراهيم آل الش�يخ مفتي ع�ام اململكة العربية 
الس�عودية س�ابقًا، مج�ع وترتي�ب حممد عبد الرمحن بن قاس�م الن�ارش مطبعة 

احلكومة، مكة املكرمة 1399ه�.
فتح الباري رشح صحيح البخاري البن حجر العسقاين، نرش وتوزيع رئاسة البحوث 

العلمية واإلفتاء.
فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية ملحمد الشوكاين، دار املعرفة.

القاموس املحيط، ملجد الدين الفريوزأبادي، دار احلديث، القاهرة.
القان�ون الدويل اخلاص وأحكامه يف الرشيعة اإلس�امية وتطبيقه يف النظام الس�عودي، 

للدكتور عبد الرمحن القاسم، الطبعة األوىل 1379ه� .
كتاب الرشيعةلإلمام أيب بكر حممد اآلجري حتقيق الدكتور عبد اهلل الدميجي، دار الوطن، 

الرياض ط1، 1418ه�.
كشاف القناع عىل متن اإلقناع، ملنصور البهويت، نرش مكتبة النرص احلديثة .

لس�ان الع�رب البن منظور) ت711ه�( دار إحي�اء الرتاث العريب ط األوىل 1408ه� � 
1988م.

مبادئ الترشيع اجلنائي اإلسامي،  رشيف فوزي، دار العلم للطباعة، جدة .
جمموع فتاوى شيخ اإلسام ابن تيمية، مجع وترتيب عبد الرمحن القاسم، مصورة عن الطبعة 

األوىل، 1398ه�.
خمتار الصحاح ملحمد أيب بكر الرازي، دار الكتب العلمية 1403ه�.
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املختار من صحاح اللغة ملحمد عبد احلميد، وحممد السبكي، مطبعة االستقامة القاهرة.
مرشد اإلجراءات اجلنائية، وزارة الداخلية، احلقوق العامة.

مس�قطات العقوب�ة التعزيرية، للدكتور عبد املحس�ن املجايل، املركز العريب للدراس�ات 
األمنية .

مسند اإلمام أمحد، دار صادر بريوت.
املصباح املنري، ألمحد حممد املقري)ت 770ه�( املكتبة العرصية.

املصنف يف األحاديث واآلثار، لعبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة) ت 235ه�( حتقيق خمتار 
أمحد الندوي، الدار السلفية.

املصن�ف، أليب بك�ر عب�د الرازق بن مه�ام الصنعاين)ت 211ه�( حتقي�ق حبيب الرمحن 
األعظمي، ط: األوىل.

املطلع عىل أبواب املقنع أليب عبد اهلل شمس الدين حممد البعيل) ت 709ه�( الطبعة األوىل، 
املكتب اإلسامي.

املعجم الوسيط، معجم اللغة العربية.
مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، ملحمد الرشبيني اخلطيب، )ت 977ه�( دار الرتاث 

العريب، بريوت.
املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين حتقيق حممد الكياين دار املعرفة.

املنتقى رشح املوطأ أليب الوليد سليامن بن خلف الباجي األندليس املالكي )ت 494ه�( 
طبعة مصورة من الطبعة األوىل، بمطبعة السعادة بمرص سنة 1331.

املنثور يف القواعد، لبدر الدين بن هبادر الزركي) ت794ه�( حتقيق تيسري حممود، طبعة 
مصورة عن الطبعة األوىل، 1402ه�.

مواهب اجلليل لرشج خمترص خليل، للحطاب)ت 994ه�( مكتبة النجاح، ليبيا.
املوس�وعة العربي�ة املي�رسة، إعداد جمموعة م�ن اخلرباء، دار هنضة لبن�ان للطبع والنرش، 

بريوت 1401.
نظام اإلقامة، مطابع احلكومة .
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نظام التزوير، مطابع احلكومة 1401ه� .
نظام اخلدمة املدنية، مطابع احلكومة 1406ه� .

نظام السجن والتوقيف، مطابع احلكومة، 1399ه� .
نظام الغش التجاري، مطابع احلكومة، ط األوىل، 1408ه� .

نظام القضاء، مطابع احلكومة، 1403ه� .
نظام املحاماة، جملة العدل عدد )12( شوال 1422ه� .

نظام املحكمة التجارية، مطابع احلكومة، 1403ه� .
نظام تأديب املوظفني، مطابع احلكومة، ط الثانية، 1405ه� .
نظام مزاولة مهنة الطب البرشي وطب األسنان، 1409ه� .
نظام مكافحة التسرت، مطابع احلكومة، ط األوىل، 1417ه� .

نظام مكافحة الرشوة، مطابع احلكومة، ط األوىل، 1417ه� .
نظام هيئة األمر باملعرف والنهي عن املنكر، مطابع احلكومة 1412ه� .

هناي�ة املحت�اج يف رشح املنه�اج، للرم�يل)ت 1004ه��( مطبعة مصطفى الب�ايب احللبي 
1386ه�.

النهاية يف غريب احلديث واألثر، ألبن األثري)ت606ه�( دار إحياء الكتب العريب.
نيل األوطار رشح منتقى األخبار ملحمد عيل الشوكاين)ت1255ه�( دار الفكر.


