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ملخص باللغة العربية

أ .م .د .باقر جواد مشس الدين الربيفكاني

المراد بتفريد العقوبة في القوانين الوضعية ،هو :جعل العقوبة مالئمة مع جسامة الجريمة،

وخطورة الجاني اإلجرامية .أما الفقه اإلسالمي :فلم يرد هذا المصطلح فيه ،ولم يعرفه

الفقهاء القدامى بهذا المسمى ،لذا لم ُيعنوا بتأصيله والتنظير له ،وان تم تطبيق بعض
أنواعه بشكل واسع فيه ،وطبقت أنواعه األخرى بشكل محدود .وتناول البحث في ثناياه
الحديث عن نشأة فكرة تفريد العقوبة في القانون ،وتبين أن معالمه ظهرت بداية من خالل

األفكار التي طرحها فقهاء المدرسة الوضعية .ثم تناول البحث الحديث عن أنواع التفريد
الثالثة في القانون ،وهي :التفريد التشريعي ،التفريد القضائي ،التفريد التنفيذي .ومن ثم

تطرق البحث إلى الحديث عن التأصيل الشرعي لهذه المواضيع ،وذلك من خالل الرجوع

إلى اآليات القرآنية ،واألحاديث النبوية ،وأقوال فقهاء المذاهب السنية األربعة ،وذلك عند
حديثهم عن الجرائم وعقوباتها ،السيما جرائم التعزير منها .هذا ،وقد حرص البحث على

إجراء المقارنة بين اآلراء واألحكام الفقهية والقانونية ،كما وأنه واظب على بيان أوجه

االتفاق واالختالف بينهما.

الكلمات المفتاحية :التفريد ،العقوبة ،القصاص

LEGITIMATE ROOTING OF THE PRINCIPLE OF
INDIVIDUALIZATION OF PUNISHMENT IN IRAQI LAW
Asst. Prof. Dr. Baqer Jawad Shamsuldin

Summary:
The convenience of the punishment from the perspective of positive
law refers to making the would-be imposed punishment quite
compatible with crime's gravity and criminal offender's
seriousness. As for Islamic jurisprudence, this concept was not
mentioned therein whatsoever, nor ancient jurists (Islamic law
scholars) did refer to it under such a conception. Consequently, they
paid almost no attention in respect with establishing its origins and
theorizing it thereupon, even though insignificant patterns of such
concept had extensively been applied, as some of its additional
models were being applied in a limited manner however. The
research at hand, has handled within its scope the discussion of the
226
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notion of punishment convenience commencement and it has been
figured out that its characteristic features were primarily initiated
through certain opinions basically presented by positivist-school of
thought adherent jurists. Thereafter, the research would have dealt
with three patterns of punishment convenience according to law,
namely: legislative convenience, judicial convenience, and
executive convenience. Then the study furthermore brought up the
discussion of Islamic law (Sharia) roots of these (three) available
patterns through basically referring to the Qur’anic verses,
Prophetic traditions (hadiths), as well as certain opinions held by
Islamic law scholars specifically that of the four Sunni schools of
thought which were included in their scholarly discussions made
about crimes and appertaining ordained punishments, especially
chastising discretionary crimes therebetween. In addition, the
research has been underlining upon conducting a comparison
between Islamic jurisprudential and legal opinions and provisions.
The study moreover persistently pursued to explain aspects of
agreement and divergence between Islamic jurisprudential and
legal resolutions in this regard.
Key words: (convenience, punishment, retribution
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املقدمة

نعمه عن اإلحصاء واألعداد ،وأفضل الصالة
الحمد هلل البر الجواد ،الذي جلت ُ
وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه
أجمعين ،وبعد:
يعد األمن واالستقرار من أهم مبتغيات الحياة البشرية؛ لما يضمن من استمرار
لها على نحو تقتضيه الفطرة اإلنسانية ،وأضحيا مقياساً لحضارة الشعوب ورقي

المجتمعات .وقد حفز ذلك الفالسفة والمفكرين ودفعهم نحو إيجاد طرق ووسائل مثالية

تساهم في كيفية مكافحة الجريمة للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع ،وتمخضت

محاوالتهم واجتهاداتهم عن آراء ونظريات عدة ،منها ما دعت إلى إيقاع أقسى أنواع

العقوبة وأشدها تنكيالً بالمجرمين؛ رعاية للمصلحة العامة السيما أمن المجتمع واستق ارره.
ومنها ما دعت إلى ضرورة النظر إلى المجرمين بعين الشفقة ،رعاية للمصلحة الخاصة،

أمالً بإعادة تأهيلهم واصالحهم .ومن ثم كثف العلماء جهودهم الفكرية نحو هذين

االتجاهين محاولين الوصول إلى طريقة تحد من وقوع الجرائم أو تقليلها على أقل تقدير،

وكان من بين تلكم الطرق والوسائل التي توصلوا إليها ،ما يعرف اليوم باسم( :تفريد

العقوبة).

وألهمية هذا الموضوع ارتأيت أن أكتب بحثاً مقارناً حوله ،تحت عنوان( :التأصيل

الشرعي لمبدأ تفريد العقوبة في القانون العراقي) ،أبحث فيه عن أصله الشرعي.

هدف البحث:
يهدف البحث إلى تحقيق النقاط التالية:
أوالً :بيان مفهوم (تفريد العقوبة) في القانون ،وايضاح المقصود منه في الفقه
اإلسالمي ،ومن ثم محاولة تأصيله الشرعي من خالل إرجاع مفرداته الواردة في القوانين
إلى نظيراته في الفقه اإلسالمي ،ومن ثم التدليل على ذلك بالنصوص الشرعية.
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ثانياً :بيان ماهية تفريد العقوبة في القانون وما يماثله في الفقه اإلسالمي.
ثالثاً :التحقق من تاريخ نشأة فكرة تفريد العقوبة في القانون.
رابعاً :بيان أحكام هذا النظام في الفقه اإلسالمي والقانون ،والمقارنة بينهما.

نطاق البحث:
يقتصر نطاق هذا البحث في الشريعة اإلسالمية على اآليات واألحاديث الواردة
بخصوص التفريد التشريعي لجرائم (القصاص والدية) وجرائم (الحدود) ،وكذلك التطرق
إلى آراء فقهاء الشريعة فيما يتعلق بالتفريد القضائي لجرائم (التعزيز) ،أما نطاقه في
القوانين الوضعية ،فيقتصر على ذكر نظام تفريد العقوبة من جوانبه( :التشريعية،
القضائية ،التنفيذية) فقط.

مشكلة البحث:
إن نظام (تفريد العقوبة) معروف ومعمول به بأنواعه الثالثة في القوانين الوضعية
على الوجه المشروع له ،ولكن فيما يتعلق بالفقه اإلسالمي فيعد مصطلح هذا النظام
حديث النشأة نسبياً ،فلم يعرفه الفقهاء القدامى بهذا المسمى ،لذا لم ُيعنوا بتأصيله والتنظير
له ،وان تم تطبيقه بشكل أو بآخر في أنظمة الفقه اإلسالمي الجنائية.

وعليه ،تكمن مشكلة البحث في :ما مدى أخذ الفقه اإلسالمي بنظام (تفريد
العقوبة)؟
ويتفرع عن هذه المشكلة التساؤالت التالية:
أوالً :هل طبق نظام (تفريد العقوبة) بأنواعه الثالثة في الفقه اإلسالمي؟
ثانياً :هل يشمل نظام (تفريد العقوبة) جرائم :القصاص والدية ،والحدود؟ أم هو
مقتصر على جرائم التعزير فقط؟
ثالثاً :هل يطبق نظام (التفريد القضائي) على جرائم :القصاص والدية ،الحدود،
التعزيرات؟ أم هو مقتصر على األخير فقط؟
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اإلجابة على هذه التساؤالت وغيرها تشكل مدار هذه الدراسة.

الدراسات السابقة:
بعد البحث والتقصي لم أجد بحثاً أو رسالة أو دراسة مستقلة بهذا العنوان ،بيد أن

هناك در ٍ
اسات وبحوثاً لها عالقة بهذا الموضوع ،وهي كالتالي:

 .1تفريد الجزاء الجنائي ،أطروحة دكتوراه للباحث بديار ماهر.
 .2السلطة التقديرية للقاضي في تفريد العقوبة في مجال التعزير ،رسالة ماجستير
للباحث :حامد حسن متروك الجهني.
 .3تفريد العقوبة الجزائية بين الفقه اإلسالمي والتشريع الجزائري ،أطروحة دكتوراه
للباحث محمد العايب.
 .4تفريد العقوبة التعزيرية ،رسالة ماجستير للباحث حسن بن علي بن إبراهيم آل
حامد الفقيه.
 .5مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية،
رسالة ماجستير للباحث حسن بن محمد التويجري.
وتختلف دراستي عن غيرها ،بأنها دراسة تأصيلية لمبدأ تفريد العقوبة ،وأنها تحاول
االستدالل على هذا المبدأ من خالل اآليات القرآنية الكريمة ،واألحاديث النبوية الشريفة،
أو الكشف عنه من خالل الرجوع إلى أقوال الفقهاء األجالء ،ومن ثم المقارنة بين المواضيع
محل المعالجة في ضوء هذا المبدأ في الفقهين الشرعي والقانوني.

منهج الدراسة:
أوالً :االعتماد على أسلوب السرد النظري لألفكار والحجج بما ينسجم مع عنوان
البحث ومضمونه ،وكذلك التعويل على منهج التحليل العلمي لبعض النصوص الفقهية
والقانونية في جوانب محددة ،ثم استخدام أسلوب المقارنة بين الشريعة والقانون في
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بناء على
المحصلة النهائية ،وغالباً ما يذكر أوجه االتفاق واالختالف بينهما ،عند القولً :
ما تقدم نرى أو يتبين أو يتجلى لنا ...ونحو ذلك.

ثانياً :تأصيل الموضوعات القانونية ونسبتها إلى مكانتها في نطاق الشريعة
اإلسالمية كالكتاب والسنة وأقوال فقهاء الشريعة اإلسالمية األجالء.

خطة البحث:
اقتضى البحث تقسيمه على :مقدمة ،ومبحثين يتقدمهما مبحث تمهيدي ،وخاتمة.
ذكرت في المقدمة أهمية الموضوع ،وأهداف البحث ومشكلته ونطاقه.
أما المبحث التمهيد ،فقد خصصته لـ :تطور قانون العقوبات العراقي ونشأة فكرة
تفريد العقوبة.
أما المبحث األول ،فقد أفردته لـ :ماهية تفريد العقوبة في القانون والفقه اإلسالمي،
وذلك ضمن مطلبين.
أما المبحث الثاني ،فقد عقدته لـ :أنواع تفريد العقوبة في القانون والفقه اإلسالمي،
وذلك ضمن مطلبين.
أما الخاتمة فقد عرضت فيها أهم االستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها
البحث.
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املبحث التمهيدي:
تطور قانون العقوبات العراقي ونشأة فكرة تفريد العقوبة

سأعرض في هذا المبحث التمهيدي تطور قانون العقوبات العراقي بالقدر

المطلوب ،ومن ثم سأبين كيفية نشأة فكرة تفريد العقوبة بشكل ملخص دون إطناب وتعقيد،
حسب التقسيم التالي:

أوالً :تطور قانون العقوبات العراقي حتى عهد الثورة الفرنسية.
قانون العقوبات بوجه عام قديم قدم اإلنسان ،لذلك من البديهي أن تمر العقوبة
بمراحل متعددة على مدار التاريخ اإلنساني ،واتخذت خالل تلك الحقبة الزمنية أشكاالً
متفاوتة بتفاوت السلطات التي يعتنقها المجتمع ،ففي عهود البشرية األولى وقبل نشوء
الدول كانت الحياة االجتماعية تقوم على أساس فكرة (االنتقام الخاص) ،أي :انتقام الفرد
لنفسه – بمفرده أو بمساعدة أسرته أو عشيرته – من المعتدي فرداً كان أم قبيلة ،ولقد
كان لهذا الوضع االجتماعي أثره المباشر على النظام الجنائي في ذلك العهد ،وال تقتصر
هذه الصورة على عصور التاريخ األولى فحسب ،بل قد نجدها في بعض المناطق
واألقطار حتى يومنا هذا(.)1
وما يتعلق بالعراق على وجه الخصوص ،فقد كان مهداً ألقدم الشرائع في العالم،
إذ ظهر فيه أول تشريع عرفته اإلنسانية ،حيث قام ملوك دويالت المدن في العراق القديم،
بوضع بعض المواد التي تنظم الحياة في مجتمعاتهم ،محاولين تطبيق القانون في
دويالتهم .وكانت شريعة (حمورابي) من أشهر تلك الشرائع القديمة ،فقد أنجز (الملك

( )1ينظر :مبادئ القانون الجنائي ،ارشـ ــد ،د .علي أحمد ارشـ ــد ،القاهرة ،مطبعة لجنة التأليف ،ط1950 ،2م،
ص 19-18؛ االحكام العامة في قانون العقوبات ،الس ــعيد ،د .الس ــعيد مص ــطفى الس ــعيد ،مكتبة النهض ــة
المص ـرية ،ط1953 ،2م ،ص11؛ شــرح قانون العقوبات القســم العام ،حســني ،د .محمود نجيب ،بيروت،
منشورات الحلبي الحقوقية ،ط ،3د.ت.19-18/1 ،
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حمورابي) شريعته المعروفة ،وكتبها على مسلة من الحجر خالل فترة حكمه بين عامي
( 1750 – 1792ق.م) ،وكانت شريعته تتكون من ( )282مادة ،وتعد من أكبر الشرائع
تطو اًر ،حيث تضمنت مختلف أوجه الحياة من أجل إشاعة العدالة في مجتمع الدولة
البابلية(.)1
وفي عصر الجاهلية ،كان القضاء من األمور النظرية الساذجة ،فقد كانوا يعتمدون
على الشرائع اإللهامية التي كانت توحيها ضمائر حكامهم وكهانهم ،ما يعني أن الرقي
القانوني كان في مرحلة متدنية ،حيث كان النظام السائد في العراق آنذاك عبارة عن مبدأ
االنتقام الفردي ،إذ كان الفصل في األمور يعود إلى عادات وتقاليد القبيلة أو العائلة،
والتي تقوم بإيقاع العقوبة وتنفيذها(.)2
وعند ظهور فجر اإلسالم وانتشار مبادئه السامية ،وفتح العراق ودخول أهله في
الدين اإلسالمي الحنيف ،أصبحت الشريعة اإلسالمية هي السائدة المعمول بها في العراق
حتى صدور قانون الجزاء العثماني عام (1858م) ،وطبق في جميع أنحاء االمبراطورية
بما فيها العراق(.)3

ثانياً :نشأة فكرة تفريد العقوبة بدءاً بالثورة الفرنسية.
إن قانون العقوبات الحديث يمثل حقبة جديدة في تاريخ العقاب ،وهو مرتبط
بالماضي ومكمل له تماماً ،ومخطئ من يتصور أن القانون الحديث منبت الصلة بسابقه.
والتقدم الذي اعتراه مرتبط مباشرة بالنشاط الفكري الذي سبق الثورة الفرنسة ،والتي حدثت
( )1لمزيد من التفاصـ ـ ـ ـ ــيل يراجع :األحكام العامة في قانون العقوبات ،شـ ـ ـ ـ ــوي  ،د .ماهر عبد شـ ـ ـ ـ ــوي

الدرة،

بغداد ،المكتبة الوطنية1990 ،م ،ص58-57؛ المبادئ العامة في قانون العقوبات ،الخلف والشـ ـ ــاوي ،د.
علي حسين الخلف ود .سلطان عبدالقادر الشاوي ،بغداد ،مكتبة السنهوري2012 ،م ،ص.25-24
( )2ينظر :المصدران نفسهيما.
( )3ينظر :األحكام العامة في قانون العقوبات ،ش ـ ـ ـ ــوي  ،ص59؛ المبادئ العامة في قانون العقوبات ،الخلف
والشاوي ،ص.26
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نتيجة توجيه االنتقادات إلى النظام القائم في عصرهم ،والتنديد بقسوة العقوبة والمغاالة في
العقاب؛ بسبب ظلم المحاكم وتحكم القضاة ،هذا من جهة .ومن جهة أخرى ،تم وضع
نظريات حديثة والدعوى إلى اإلصالحات التي نادى بها الكتاب والمصلحون ،كل ذلك
أدى إلى سن قانون العقوبات الحديث الذي تلى الثورة(.)1
وقد تالحق النشاط الفكري وتعاقبت اتجهاته ،حتى تولدت من ذلك مدارسة فلسفية،
امتازت كل واحدة منها بفلسفة خاصة بها ،ساعية إلى تحقيق أهداف معينة( ،)2وسنعرض
فيما يلي باقتضاب شديد أهم المدارسة التي تمخضت عن الحركة الفقهية بعد الثورة
الفرنسية ،السيما التي ساهمت فلسفتها في نشوء نظام (تفريد التعقوبة).

 .1المدرسة التقليدية.
نشـ ـ ـ ــأت فـ ـ ـ ــي النصـ ـ ـ ــف الثـ ـ ـ ــاني مـ ـ ـ ــن القـ ـ ـ ــرن الثـ ـ ـ ــامن عشـ ـ ـ ــر مدرسـ ـ ـ ــة تسـ ـ ـ ــمى
(المدرسـ ــة التقليدي ـ ــة) ،برئاسـ ــة( :ش ـ ــي ازرى بكاريـ ــا) م ـ ــن إيطاليـ ــة ،و(بنت ـ ــام) مـ ــن إنكلت ـ ـرا،
و(فويربـ ـ ــا ) مـ ـ ــن ألمانيـ ـ ــا ،وقـ ـ ــد انتقـ ـ ــد رجـ ـ ــال هـ ـ ــذه المدرسـ ـ ــة النظـ ـ ــام الجنـ ـ ــائي وأخـ ـ ــذوا
عليـ ــه عيوب ـ ـاً يمكـ ــن إجمالهـ ــا فـ ــي أم ـ ـرين :قسـ ــوة العقوبـ ــات ،وخضـ ــوعها لـ ــتحكم القضـ ــاء
واسـ ـ ــتبداده .ولتحقيـ ـ ــق مـ ـ ــا يرمـ ـ ــون إليـ ـ ــه مـ ـ ــن أهـ ـ ــداف ،وضـ ـ ـعوا ثالثـ ـ ــة مبـ ـ ــادئ للقـ ـ ــانون
الجنـ ـ ــائي  -ال ازلـ ـ ــت سـ ـ ــائدة حتـ ـ ــى اليـ ـ ــوم  -وهـ ـ ــي :مبـ ـ ــدأ الشـ ـ ــرعية الجنائيـ ـ ــة ،ومبـ ـ ــدأ
النفعية في التجريم والعقاب ،ومبدأ المسؤولية األخالقية(.)3

( )1ينظر :االحكام العامة في قانون العقوبات ،الس ــعيد ،ص15-14؛ ش ــرح قانون العقوبات ،حس ــني24/1 ،؛
شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح القواعـد العـامـة لقـانون العقوبـات ،مهـدي ،د .عبـدالرؤف مهـدي ،القـاهرة :مطبعـة أطلس1983 ،م،
ص.28
( )2ينظر :شرح قانون العقوبات ،حسني.24/1 ،
( )3لمزيد من التفاص ـ ـ ـ ــيل يراجع :ش ـ ـ ـ ــرح قانون العقوبات ،حس ـ ـ ـ ــني27-25/1 ،؛ ش ـ ـ ـ ــرح القواعد العامة لقانون
العقوبات ،مهدي ،ص.30-29
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فأساس حق العقاب لدى هذه المدرسة ،هو المبدأ النفعي المستمد من (الضرورة
االجتماعية) ،أي :ضرورة محافظة الجماعة على كيانها وصيانة أمنها ونظامها ،فليس
للعقوبة وظيفة في نظرهم سوى تحقيق (المصلحة االجتماعية) أو (المنفعة العامة) ،وذلك
عن طريق (المنع الخاص) ،أي :منع المجرم من العودة إلى اإلجرام ،أو (المنع العام)،
أي :منع اآلخرين من االقتداء به .ومن خالل هذا المبدأ يتحدد الضابط في قياس درجة
العقوبة ،إذ يجب أن تقاس جسامتها بالقدر الذي تقتضيه ضرورة تحقيق (المنفعة
العامة)(.)1
وعليه يتجلى لنا ،أن هذه المدرسة تعتمد في سياستها على ضوابط (مادية) أو
(موضوعية) في قياس درجة العقوبة ،وذلك بالنظر إلى موضوع الجريمة أو الجانب
المادي فيها ،أي :النظر إلى جسامتها أو مدى ما تعقبه من الضرر ،دون النظر إلى
شخص المجرم وخطورته اإلجرامية ،أو ما تنطوي عليه نفسيته من روح الشر(.)2
وبناء على ما تقدم يتبين لنا ،أن المدرسة التقليدية ،أخذت بعين االعتبار في
ً
تقدير العقوبة للجاني ،فقط فعل الجريمة وجسامتها ونتائجها وتأثيرها على (المنفعة
العامة) ،وأهملت شخصية المجرم وظروفه الخاصة ،والدوافع التي أثرت فيه الرتكاب
الجريمة ،فلم تأخذ بنظام (تفريد العقوبة).

 .2المدرسة الوضعية.
نشأت المدرسة الوضعية في إيطاليا على يد أول أقطابها الدكتور (سيزاري
لمبروزو) ،ثم األستاذ (أنريكو فري) ،ثم األستاذ (رافائيلي جاروفالو) ،خالل الثلث األخير
من القرن التاسع عشر ،كرد فعل تجاه فشل تعاليم المدارس التقليدية في مكافحة اإلجرام،
وتبنت هذه المدرسة أفكا اًر عكس ما تبنتها المدرسة التقليدية ،التي كانت تركز كل اهتمامها
( )1لمزيد من التفاصيل يراجع :مبادئ القانون الجنائي ،راشد ،ص.41-39
( )2ينظر :المصدر السابق نفسه.
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على دراسة الجريمة (الفعل) ،بينما صبت هذه جل اهتمامها على دراسة المجرم
(الفاعل)(.)1
وترى المدرسة الوضعية أن وقوع الجريمة وحدوثها ثمرة نوعين من العوامل ،األول:
العوامل الذاتية ،أي :التي تتصل بشخص المجرم ،عضوية كانت أو نفسية ،كالتي تتعلق
بالتكوين الجسدي والعقلي والنفسي له .والثاني :العوامل الخارجية ،كالبيئة االجتماعية
للمجرم والظروف الحضارية له(.)2
فمبرر المسؤولية لدى هذه المدرسة هي الخطورة الكامنة في شخص المجرم ،لذلك
يتعين أن يتخذ ضده اإلجراء الذي يكفل وضعه في ظروف تجعل في غير استطاعته أن
يلحق الضرر بالمجتمع؛ فكل محدث لفعل يسبب ضر اًر أو يخلق خط اًر يتعرض قانوناً
لرد فعل المجتمع دفاعاً عن نفسه(.)3
وبما أن مقدار الخطورة اإلجرامية ونوع هذه الخطورة يختلف من شخص آلخر،
ينبغي أن يكون اإلجراء االجتماعي متناسباً مع هذه الخطورة ،وللتمييز بين طوائف
المجرمين ،وضع فقهاء المدرسة الوضعية تقسيماً معتمداً يرد المجرم إلى إحدى الفئات
الخمسة التالية(:)4
أ .المجرم بطبيعته ،أي :الذي يولد ومعه اإلجرام.
ب .المجرم المختل العقل ،أي :الذي يرتكب الجريمة تحت عاهة عقلية كالجنون
والعته.
( )1ينظر :مبادئ القانون الجنائي ،ارشـ ـ ـ ــد ،ص 48؛ شـ ـ ـ ــرح قانون العقوبات ،حسـ ـ ـ ــني31/1 ،؛ شـ ـ ـ ــرح القواعد
العامة لقانون العقوبات ،مهدي ،ص.32
( )2ينظر :شرح قانون العقوبات ،حسني31/1 ،؛ شرح القواعد العامة لقانون العقوبات ،مهدي ،ص.32
( )3ينظر :المصدران السابقان نفسهما.
( )4لمزيد من التفاصـ ــيل يراجع :مبادئ القانون الجنائي ،ارشـ ــد ،ص54-51؛ شـ ــرح قانون العقوبات ،حسـ ــني،
.34-32/1
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ت .المجرم بالعاطفة ،أي :الذي يرتكب الجريمة تحت تأثير عاطفة جامحة،
كالغضب.
ث .المجرم بالمصادفة ،أي :الذي تدفعه إلى الجريمة عوامل عرضية كالحاجة أو
اإلغراء.

ف ارتكاب الجريمة نتيجة العوامل االجتماعية
ج .المجرم بالعادة ،أي :الذي أَلِ َ
المفسدة.

فالجانب الشخصي في الجريمة هو أخص ما تعنى به هذه المدرسة ،لذلك قرروا
وجوب مراعاة فكرة (تفريد العقوبة) عند توقيع الجزاءات على المجرم ،أو عند اتخاذ
اإلجراءات الوقائية ضده ،وال ريب أن رد كل مجرم إلى الفئة الخاصة التي ينتمي إليها؛
لتحديد العقوبة التي يستحقها وتوقيعها عليه ،هو أولى خطوات فكرة (تفريد العقوبة) (.)1
وبناء على ما تقدم يتضح لنا ،أن بداية معالم نظام (تفريد العقوبة) ظهرت من
ً
خالل األفكار التي طرحها فقهاء المدرسة الوضعية ،وذلك بتقسيم المجرمين إلى فئات
معينة ،كل حسب درجة خطورته اإلجرامية ،ثم تحديد العالج أو العقاب الذي يالئم الفئة
التي ينتمي إليها ،بما يكفل حماية المجتمع من عودته إلى اإلجرام .ثم تطورت هذه الفكرة
المطروحة من خالل ظهور مدارس ومذاهب توفيقية جديدة أعقبت المدرسة الوضعية،
كاالتحاد الدولي والجمعية الدولية لقانون العقوبات.

( )1ينظر :مبادئ القانون الجنائي ،راشد ،ص.55-54
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املبحث األول:
ماهية تفريد العقوبة يف القانون والفقه اإلسالمي
()1

سنتناول في هذا المبحث الحديث عن معنى تفريد العقوبة

في القانون الوضعي

والفقه اإلسالمي ،وذلك حسب كيفية تناولهما للموضوع .واغناء البحث فيه يقتضي توزيعه

على مطلبين ،نتناول في األول :ماهية تفريد العقوبة في القانون ،ونخصص الثاني:
لماهية تفريد العقوبة في الفقه اإلسالمي.

املطلب األول:

أوالً :التفريد لغة.

ماهية تفريد العقوبة يف القانون

هو مصدر للفعل الثالثي المزيد فيه بحرف واحد (فرد) يفرد تفريداً ،الفاء والراء

والدال أصل صحيح يدل على ُو ْحدة ،من ذلك الفرد ،أي :الوتر ،والجمع أفراد وفرادى(.)2
قال الليث :الفرد ما كان وحده ،يقال :فَ َرَد َي ْف ُرُد وأَ ْف َرْدتُه َجع ْلتُه واحداً ،ويقال :جاء القوم
فراداً فرادى ،أي :واحداً واحداً .ويقال :فَ َرَد برأيه وأَ ْف َرد وفََّرد واستَ ْف َرَد بِ َم ْع َنى ْانفَ َرد به ،ومنه:
َ ِ
اني لَهُ وال ِمث َل ،ويقال :فرد الرجل تفريداً :إذا تفقه،
دت
استَ ْف َر ُ
الشيء ،إذا أخذتَه فَ ْرداً ال ثَ َ
واعتزل الناس ،وخال بمراعاة األمر والنهي(.)3
( )1العقوبة لغة :اس ـ ـ ـ ـ ـ ــم مص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر من عاقب يعاقب معاقبة وعقاباً ،يقال :عاقبه بذنبه ،أي :أخذه به ،والعقاب
والمعاقبة أن تجزي الرجل بما فعل س ـ ـ ــوءاً .ينظر :لس ـ ـ ــان العرب ،ابن منظور ،محمد بن منظور ،بيروت،

دار ص ــادر ،ط1414 ،3ه .619/1 ،وفي اص ــطالح الفقه اإلس ــالمي عرفت بأنها :زواجر وض ــعها اهلل
تعـالى للردع عن ارتكـاب مـا حظر ،وترك مـا أمر بـه  .األحكـام السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـانيـة ،المـاوردي ،علي بن محمـد

الماوردي ،القاهرة ،دار الحديث ،د.ت ،ص .325وفي اصـ ــطالح القانون عرفت بأنها :الجزاء الذي يقرره
القانون ،ويوقعه القاضـ ــي من أجل الجريمة ويتناسـ ــب معها  .شـ ــرح قانون العقوبات القسـ ــم العام ،حسـ ــني،

.931/2

( )2ينظر :معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،أحمد بن فارس ،تحقيق :عبد الس ـ ـ ــالم محمد هارون ،بيروت ،دار
الفكر1979 ،م500/4 ،؛ تـ ــاج العروس ،الزبيـ ــدي ،محمـ ــد مرتضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الزبيـ ــدي ،تحقيق :مجموعـ ــة من
المحققين ،دار الهداية ،د.ت.482/8 ،

( )3ينظر :تهـذيـب اللغـة ،األزهري ،محمـد بن أحمـد األزهري ،تحقيق :محمـد عوض مرعـب ،بيروت ،دار إحيـاء
التراث العربي ،ط2001 ،1م70/14 ،؛ لسان العرب ،ابن منظور.333 ،332/3 ،
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عليه ،يتبين أن المعنى الذي يدور حوله هذه المادة اللغوية (ف ر د) هو الوحدة
واالنفراد والتخصيص والتحديد والتعيين ،وكلها تدل على تفريد الشخص وتخصيصه بشيء
دون أن يكون لغيره مثله.

ثانياً :التفريد في االصطالح القانوني.
عرف تفريد العقوبة اصطالحاً بعدة تعريفات ،منها:
عرف بأنه :هو جعل العقوبة مالئمة لظروف المجرم الشخصية المتمثلة في
تكوينه الجسمي والنفسي واالجتماعي ،وحالته قبل وأثناء وبعد ارتكاب الجريمة ،وطريقة
ارتكابه الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها ،واألضرار التي أصابت المجني عليه
أو المجتمع من جراء الجريمة المرتكبة ،والباعث على ارتكاب الجريمة (.)1
يؤخذ على هذا التعريف أنه أقرب إلى بيان مفهوم مبدأ تفريد العقوبة ،ال تعريفه؛
المعرف ،ومانعاً من
ألن التعريف ينبغي أن يكون  -إلى جانب كونه جامعاً لكل أفراد
َّ
المعرف،
للمعرف ،بحيث ال يكون أوسع وأعم من الشيء
َّ
َّ
دخول األغيار فيه – مساوياً
وال أضيق وأخص منه.
وعرف بأنه :جعل العقوبة مطابقة ومناسبة لظروف الجاني الواقعية ،سواء منها
ما يتصل بارتكاب الفعل اإلجرامي أو ما يتصل بشخص الجاني ومدى خطورته
اإلجرامية (.)2
ويؤخذ على هذا التعريف أنه لم يأخذ أهم عوامل تفريد العقوبة بعين االعتبار،
وهو جسامة الجريمة ،حيث ركز فقط على ظروف الجاني في التفريد ،وذلك من عدة
حيثيات.
( )1المبادئ العامة في قانون العقوبات ،الخلف والشاوي ،ص.443
( )2شـ ــرح األحكام العامة لقانون العقوبات ،أبو خطوة ،د .أحمد شـ ــوقي عمر أبو خطوة ،القاهرة ،دار النهضـ ــة
العربية2007 ،م ،ص.620
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وعبر عنه بأنه :تقوم السياسة الجنائية المعاصرة على نظام تنوع العقوبات ،بما
ُ

يالئم جسامة الجريمة المرتكبة من جهة ،ومدى خطورة الجناة من جهة أخرى ،ويعرف
هذا النظام بنظام تفريد العقوبة (.)1

يتسم هذا التعريف بدقة أكثر من سابقيه ،ولو ال بعض الحشو فيه لكان التعريف
المختار لدينا.
واستناداً إلى ما سبق من التعريفات ،من الممكن تعريف تفريد العقوبة مع تفادي
المؤاخذات آنفة الذكر ،نقول :هو جعل العقوبة مالئمة مع جسامة الجريمة ،وخطورة
الجاني اإلجرامية.
وبناء على ما تقدم من التعريف اللغوي واالصطالحي لمصطلح التفريد ،يتجلى
ً
لنا ،أن بين االشتقاق اللغوي والمعنى االصطالحي صلة ،وذلك بالنظر إلى ُو ْحدة الجزاء

في حق كل مجرم ،حيث أن العقوبة الموقعة عليها له غير مماثلة ومطابقة لعقوبة بقية
المجرمين اآلخرين.

املطلب الثاني:

ماهية تفريد العقوبة يف الفقه اإلسالمي.

لـ ــم أعثـ ــر فيمـ ــا بحثـ ــت علـ ــى تعريـ ــف مصـ ــطلح (التفريـ ــد) لـ ــدى فقهـ ــاء الش ـ ـريعة
اإلس ـ ــالمية الق ـ ــدامى ،أم ـ ــا عن ـ ــد المح ـ ــدثين فق ـ ــد وج ـ ــدت أن ال ـ ــدكتور وهب ـ ــة الزحيل ـ ــي ق ـ ــد
عرف ـ ـ ــه بقول ـ ـ ــه :مب ـ ـ ــدأ تفري ـ ـ ــد العق ـ ـ ــاب القض ـ ـ ــائي ف ـ ـ ــي نط ـ ـ ــاق التع ـ ـ ــازير ،أي :إص ـ ـ ــدار
العقوبـ ــة المالئمـ ــة لكـ ــل فـ ــرد علـ ــى حـ ــدة حسـ ــبما يالئمـ ــه ويزج ـ ـره ،فيحقـ ــق فك ـ ـرة السـ ــلطة
التقديرية للقاضي ويساير التطور (.)2
( )1مبادئ قانون العقوبات الجزائري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ القســم العام ،عدو ،عبد القادر عدو ،الجزائر ،دار هومة2010 ،م،
ص.33

( )2الفقـه اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي وأدلتـه ،الزحيلِي ،د .وهبـة بن مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطفى الزحيلِي ،دمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ،دار الفكر ،ط ،4د.ت،
.5343/7
240

()7
ويالحظ على هذا التعريف أنه خاص بالتفريد القضائي ،الذي هو نوع من أنواع
تفريد العقوبة ،وقد جاء هذا التعريف في سياق حديث الدكتور الزحيلي عن نظام التعزير،
ويبدو أن هناك شبهاً كبي اًر وعالقة وطيدة بين نظام التعزير في الفقه اإلسالمي وتفريد

العقوبة في القوانين الوضعية( ،)1وعليه سأخصص هذا الفرع لتعريف التعزير في اللغة
واالصطالح ،ثم أجري مقارنة بين التعزير والتفريد في النهاية؛ ليتضح لنا مواطن االتفاق

واالختالف بينهما.

أوالً :التعزير لغة.

هو مصدر َّ
عزَر ،وهو اللوم والمنع ،وعزره ،أي :رده ،والتعزير يعني :ضرب
الجاني فيما دون الحد؛ لمنعه من المعاودة ،وردعه عن المعصية( .)2وأصل التعزير:

التأديب ،وتأويل عزرت فالناً بمعنى أدبته ،إنما تأويله :فعلت به ما يردعه عن القبيح(.)3
ومن معاني التعزير :التعظيم والتفخيم ،واإلعانة والتوقير ،والنصر باللسان أو السيف(.)4

ثانياً :التعزير في اصطالحاً الفقه اإلسالمي.
عرف بعدة تعريفات ،منها:

عرف بأنه :هو تأديب دون الحد (.)5

وعرف بأنه :العقوبة التي ليس فيها شيء مقدر من الشارع ،بل تختلف باختالف

الناس ،وأقوالهم ،وأفعالهم ،وذواتهم ،وأقدارهم (.)6
( )1كما سيتضح لنا ذلك أكثر عند الحديث عن (أنوع تفريد العقوبة) في المبحث الثاني من هذا البحث.
( )2ينظر :لسان العرب ،ابن منظور.561/4 ،
( )3ينظر :المصدر نفسه.562/4 ،
( )4ينظر :تاج العروس ،الزبيدي.24-23/13 ،
( )5البحر الرائق ش ـ ــرح كنز الدقائق ،ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،دار الكتاب اإلس ـ ــالمي ،ط،2
د.ت.44/5 ،
( )6الش ـ ــرح الكبير على مختص ـ ــر خليل وبهامش ـ ــه حاش ـ ــية الدس ـ ــوقي ،الدردير ،أبو البركات س ـ ــيدي أحمد ،دار
إحياء الكتب العربية ،د.ت.354/4 ،
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وعرف بأنه :تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ،ويختلف حكمه باختالف
حاله وحال فاعله (.)1
وعرف بأنه :العقوبة المشروعة على جناية ال حد فيها (.)2
فالتعزير إذن هو :التأديب أو العقوبة التي ال حد فيه ،يقدرها ولي األمر أو
()3

القاضي حسب ذوات الناس وأقدارهم ،بسبب ارتكابهم المعصية

فعالً كانت أو قوالً،

حسب ضوابط شرعية(.)4

( )1األحكام السلطانية ،الماوردي ،ص.344
( )2المغني ،ابن قــدامــة ،موفق الــدين عبــد اهلل بن أحمــد بن محمــد ،تحقيق :د .عبــداهلل التركي ود .عبــدالفتــاح
الحلو ،الرياض ،عالم الكتب ،ط1997 ،3م.523/12 ،
( )3المعاصـ ـ ــي على ثالثة أنواع :األول :فيه الحد دون كفارة ،كالسـ ـ ــرقة والشـ ـ ــرب والزنى والقذف ،والثاني :فيه
الكفارة فقط بال حد ،كوطء الزوجة في نهار رمضان ،والثالث :ال حد فيه وال كفارة ،كقبلة األجنبية ،وسرقة
ما ال قطع فيه ،والسـ ـ ــب بما ليس بقذف ،وشـ ـ ــهادة الزور ونحو ذلك ،وهذا النوع فيه التعزير .ينظر :إعالم
الموقعين ،الجوزية ،ابن قيم الجوزية ،تحقيق :طه عبدالرؤوف ،بيروت ،دار الجيل1973 ،م.118/2 ،
( )4يجب أن تتوافر في التعزيرات الضوابط الخمسة اآلتية :األول :أن يكون التعزير لردع الجاني وزجره،
واصالحه وتهذيبه ،بحيث يمنعه من معاودة الجريمة ،ويمنع غيره من ارتكابها .الثاني :أن يكون الباعث
للتعزير حماية المصالح التي قررتها الشريعة اإلسالمية ،ال حماية األهواء والشهوات ،سواء كانت أهواء
الحاكم أو غيره .الثالث :أن تكون العقوبات التي يقررها الحاكم ناجعة حاسمة لمادة الشر ،أو مخففة له،
بحيث ال يكون في العقوبات ضياع لمعاني اآلدمية واهانة للكرامة اإلنسانية ،فإن العقوبات تهذيب للمجتمع،
وال يصح أن يكون التهذيب بتضييع معاني اآلدمية واهانة لإلنسانية .الرابع :أن تكون ثمة مناسبة بين
العقوبة والجريمة ،فال يسرف في عقاب ،وال يستهين بجريمة .الخامس :مراعاة المساواة والعدالة بين الناس
جميعاً .وهذه الضوابط تجعل القاضي مقيداً في سلطانه فليس له أن يقضي ويحكم حسب هواه ،وانما يجب
عليه أن ال يوقع العقوبة إال جلباً لمنفعة أو دفعاً لمفسدة ومن جميع األطراف واالتجاهات .ينظر :العقوبة،
أبو زهرة ،محمد أبو زهرة ،القاهرة ،دار الفكر العربي2006 ،م ،ص81؛ الموسوعة الفقهية الكويتية ،الكويت،
و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية ،طباعة ذات السالسل ،ط1983 ،2م.256/12 ،
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وعليه يتبين لنا ،أن بين االشتقاق اللغوي والمعنى االصطالحي لمصطلح التعزير
تآلفاً وتالؤماً وتوافقاً ،وذلك بالنظر إلى أن من معاني التعزير في اللغة :التأديب والضرب،
ويبدو من التعريف االصطالحي للتعزير أنه قد خلق وشرع لتجسيد وتطبيق هذين المعنيين
على المخالفين ألوامر الشريعة؛ وذلك من أجل إصالحهم واستتباب األمن العام.
مصطلحي (التفريد والتعزير) نرى:
وبناء على ما تقدم من تعريف
َ
ً
 .1أن التعزير يتفق مع التفريد في أن كليهما يحاول تحديد عقوبة للمذنب ،تالئم

وتوافق حجم الذنب المرت َكب جسامة وتفاهة ،وكذلك حال مر ِ
تكب الذنب خطورةً
وأمناً.

 .2أن التعزير يختلف مع التفريد في أن التفريد في القانون جاء بشكل عام،
بمعنى أنه يشمل جميع العقوبات ،سواء ما يتعلق بــ( :الجنايات أو الجنح أو
المخالفات) ،أما التعزير فنالحظ أنه يختص فقط بالعقوبات التي هي دون:
(الحدود ،والقصاص والدية).
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املبحث الثاني:
أنواع تفريد العقوبة يف القانون والفقه اإلسالمي

سنتناول في هذا المبحث الحديث عن أنواع تفريد العقوبة في القانون الوضعي

والفقه اإلسالمي ،واغناء البحث فيه يقتضي توزيعه على مطلبين ،نفرد األول :ألنواع
تفريد العقوبة في القانون ،ونخصص الثاني :ألنواع تفريد العقوبة في الفقه اإلسالمي.

املطلب األول:

أنواع تفريد العقوبة يف القانون.

لتفريد العقوبة في القانون ثالثة أنواع :التفريد التشريعي ،التفريد القضائي ،التفريد
التنفيذي ،وسنتطرق إلى الحديث عنها حسب الترتيب المذكور:

النوع األول :التفريد التشريعي.
عرف بأنه عبارة عن :التفريد الذي يتواله المشرع ذاته محاوالً به أن يجعل من

اء متناسباً ومتالئماً مع الخطورة المادية للجريمة من ناحية ،بما تتضمنه الجريمة
العقوبة جز ً
ٍ
ضرر مع الظروف الشخصية
من خطر على المجتمع ،أو ما يمكن أن تحدث به من

للجاني الذي يمكن له أن يتوقعها أو يتنبأ بها وقت تحديده للجريمة والعقوبة ،أي لحظة

وضع نص التجريم والعقاب ،وذلك من ناحية ثانية (.)1

وعرف بأنه عبارة عن :وضع المشرع حدين لعقوبة الجريمة ،يتراوح بينهما تقدير

القاضي تشديداً أو تخفيفاً ،تبعاً لما يراه من حال المجرم وظروفه المستخلصة من وقائع

الدعوى .أو أن ينص على نظام اختياري لوقف تنفيذ العقوبة ،وجعل هذا التنفيذ معلقًا
طمعا في اإلفالت من العقوبة
على شرط كوسيلة لتهديد المجرم؛ حتى يقلع عن اإلجرام ً
المحكوم بها عليه(.)2
( )1تفريد العقوبة في القانون الجنائي ،دراسة تحليلية وتأصيلية في القانون المصري وقوانين بعض الدول العربية،
الجوهرى ،مصطفى فهمي ،القاهرة ،دار النهضة2002 ،م ،ص.57
( )2موجز في العقوبات ومظاهر تفريد العقاب ،ارشـ ــد ،د .علي أحمد ارشـ ــد ،لجنة التأليف والترجمة1949 ،م،
ص .97،96بتصرف يسير في سياق ذات المعنى.
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وعليه ،يظهر أن التفريد التشريعي عبارة عن :سن المشرع قانوناً ذات حدين أقصى
وأدنى ،مراعياً فيه الخطورة المادية للجريمة ،وظروف الجاني الشخصية ،وذلك حسب
تنبؤاته وخبراته لحظة وضع نصوص التجريم والعقاب.
مثال التفريد التشريعي في قانون العقوبات العراقي ،قول المشرع حول جرائم
السرقة ،فقد عرفها في المادة ( )439بأنها :اختالس مال منقول مملوك لغير الجاني
عمداً ( ،)1ثم شرح فيها بعض مفردات التعريف ،وبين بعض أنواع االختالسات.
ثم نص في المادة ( )440على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لمن يرتكب
جريمة السرقة في عدة حاالت معينة(.)2
ونص في المادة ( )441على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت لمن يقترف جريمة
السرقة في الطريق العام أو في قطارات السكك الحديدية أوغيرها من وسائل النقل البرية
أو المائية(.)3
ونص في المادة ( )442على عقوبة السجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة
لمن يقترف جريمة السرقة ضمن عدة ظروف محددة ،كما إذا ارتكبت الجريمة من
شخصين أو أكثر ،يكون أحدهم حامالً سالحاً ظاه اًر أو مخبأً(.)4
ونص في المادة ( )443على عقوبة السجن مدة ال تزيد على عشر سنوات لمن
يرتكب جريمة السرقة في أحد الظروف المذكورة فيها ،كما إذا ارتكبت بإكراه(.)5

( )1المادة ( )439من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة 1969م المعدل.
( )2ينظر :المادة ( )440من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة 1969م المعدل.
( )3ينظر :المادة ( )441من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة 1969م المعدل.
( )4ينظر :المادة ( )442من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة 1969م المعدل.
( )5ينظر :المادة ( )443من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة 1969م المعدل.
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ونص في المادة ( )444على عقوبة السجن مدة ال تزيد على سبع سنوات لمن
يرتكب جريمة السرقة في أحد الظروف المذكورة فيها ،كما إذا ارتكبت في محل مسكون
أو معد للسكنى(.)1
ونص في المادة ( )447على عقوبة السجن مدة ال تزيد على سنتين لمن يرتكب
جريمة السرقة في إحدى الحاالت المذكورة فيها ،كمن قلد مفاتيح أو غير فيها ،أو صنع
آلة ما مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة السرقة(.)2

ونص في المادة ( )448على عقوبة السجن مدة ال تزيد على ثالث سنوات لمن

حرض حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره على ارتكاب السرقة(.)3

فهذه الجرائم كلها سرقات ،ينطبق عليها تعريف السرقة ،إال أن المشرع فرض

عقوبات مختلفة على كل منها ،بما يتناسب وجسامة الجريمة وظروفها ،وخطورة الجاني

اإلجرامية وآثارها ،وهذا ما يسمى بالتفريد التشريعي.

النوع ثاني :التفريد القضائي.
عرف بأنه هو :الذي يتواله القاضي في حدود القواعد والمبادئ التي يقررها
المشرع ،بقصد الحكم بالعقوبة المناسبة للجريمة ،وظروف مرتكبها (.)4
ويأتي التفريد القضائي :بمعنى أن المشرع بعد ما يحدد للعقوبة حد أدنى وحد
أقصى ،يترك للقاضي إعمال سلطته في تقدير العقوبة بين هذيه الحدين ،آخذاً في اعتباره
الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها ،ومدى خطورة الجاني
اإلجرامية (.)5
( )1ينظر :المادة ( )444من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة 1969م المعدل.
( )2ينظر :المادة ( )447من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة 1969م المعدل.
( )3ينظر :المادة ( )448من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة 1969م المعدل.
( )4تفريد العقوبة في القانون الجنائي ،الجوهرى ،ص.57
( )5شرح األحكام العامة لقانون العقوبات ،أبو خطوة ،ص.620
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مثال التفريد القضائي في قانون العقوبات العراقي ،قول المشرع حول جريمة قتل
األم لطفلها ،فقد نص في المادة ( )407على حكم هذه الجريمة ،بقوله :يعاقب بالسجن
مدة ال تزيد على عشر سنين أو بالحبس مدة ال تقل عن سنة ،األم التي تقتل طفلها
اتقاء للعار إذا كانت قد حملت به سفاحاً ( .)1فيتبين من هذا النص،
حديث العهد بالوالدة؛ ً
أن المشرع حدد للقاضي عقوبة تتراوح بين حدين ،أدنى وأقصى ،وهنا يبرز دور القاضي

للتوقيع على عقوبة تتالئم مع جسامة الجريمة وظروفها ،وخطورة الجاني اإلجرامية ،وهذا
ما يسمى بالتفريد القضائي.
وعليه ،يظهر أن المراد بالتفريد القضائي هو :المالئمة التي يرتأيها القاضي بحكم
المشرع ،بين جسامة الجريمة وخطورة الجاني اإلجرامية من ناحية ،وبين العقوبة
القانون
َّ
التي يقررها جزاء للجريمة المرتكبة من ناحية أخرى.

النوع الثالث :التفريد التنفيذي.
عرف بأنه هو :الذي تتواله السلطة التنفيذية في حدود المبادئ والقواعد العامة،
التي يحددها المشرع (.)2
وعرف بأنه هو الذي :تقوم به اإلدارة العقابية القائمة على تنفيذ العقوبة ،دون أن
ترجع في ذلك إلى السلطة القضائية (.)3
وهدف التفريد التنفيذي هو إصالح حال المجرم ،وذلك عن طريق فحص المحكوم
عليه بعقوبة سالبة للحرية فحصاً طبياً ونفسياً واجتماعياً ،ومن ثم إخضاعه تبعاً لنتيجة
الفحص لمعاملة مالئمة له في السجون أو المؤسسات العقابية ،دون التعويل على الطبيعة
القانونية للعقوبة التي حكم بها القضاء.
( )1المادة ( )407من قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة 1969م المعدل.
( )2تفريد العقوبة في القانون الجنائي ،الجوهرى ،ص.133
( )3شرح األحكام العامة لقانون العقوبات ،أبو خطوة ،ص.621
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ومن مظاهر هذا التفريد :جواز اإلفراج الشرطي عن المحكوم عليه إذا استوفى
مدة محددة من العقوبة المحكوم بها عليه ،إذا لوحظ ما يومأ إلى الوثوق به في عدم
العودة إلى سلوك سبيل الجريمة مرة أخرى(.)1
وعلى ما سبق من بيان ألنواع تفريد العقوبة ،يتبين أن تطبيق العقوبة بطبيعته
عمل قضائي ،ولكنه يفترض عمالً تشريعياً سابقاً عليه ،يستمد منه ضوابطه وحدوده ،وهو
يمهد لعمل تنفيذي الحق عليه ،إذ العقوبة التي قدرها القاضي يجب أن تنفذ فيمن حكم
بها عليه ،وتطبيق العقوبة هو إسباغ لطابع من الواقعية والتفصيل على القواعد القانونية
التي تتميز بطابع من التجريد واإلجمال ،فالمعالجة التشريعية للعقاب في مرحلة التشريع
تتم على نحو مجرد ،إذ يقدر المشرع جسامة العقوبة بالنظر إلى جسامة ماديات الجريمة،
أو إلى إثم مقترفها ،أو إليهما معاً ،معتمداً في هذه الحاالت على ضوء اعتبارات عامة
تصدق على أغلب األشخاص بصفاتهم وليس بذواتهم ،فتُسن نصوص التجريم والعقاب
في مرحلة ال تشريع ،على نحو مجرد وعام ،وال يكون في ذهن المشرع شخص بذاته وال
واقعة بعينها ،وهنا يأتي الدور على الوظيفة القضائية في تطبيق العقوبة بهدف تكملة
العمل التشريعي ،وذلك باستخراج التحديد الواقعي للعقوبة من التحديد المجرد لها ،محدثاً
بذلك نوع من المالئمة والموائمة بين العقاب المحدد نظرياً وبين مقتضيات الظروف
الخاصة بكل قضية على حدة؛ ألن اختالف تلك الظروف يحول دون تطبيق العقوبة
ذاتها على كافة الحاالت باختالف ظروفها وأشخاصها ،واال أصبحت تلك المساواة مصد اًر
لظلم صار  ،وهكذا نلحظ صلة وثيقة بين التطبيق القضائي للعقوبة والتحديد التشريعي
لها ،حيث إن التحديد التشريعي هو أساس عمل القاضي في تطبيق العقوبة ،فليس له أن
يتجاوز تلك الحدود التي قيده بها المشرع ،إن لم تكن ثمة أسباب لتخفيف العقوبة أو
تشديدها ،واذا ما توافرت تلك األسباب فليس له الذهاب بأبعد مما يصرح به القانون(.)2

( )1ينظر :شـ ـ ــرح األحكام العامة لقانون العقوبات ،أبو خطوة ،ص 621؛ المبادئ العامة في قانون العقوبات،
الخلف والشاوي ،ص.444

( )2لمزيد من التفاصيل يراجع :شرح قانون العقوبات ،حسني1076-1069/2 ،؛ مبادئ قانون العقوبات
المصري -القسم العام ،بالل ،د .أحمد عوض ،القاهرة ،دار النهضة العربية2006 ،م ،ص886 ،864؛
األحكام العامة في قانون العقوبات ،شوي  ،ص.483
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املطلب الثاني:

أنواع تفريد العقوبة يف الفقه اإلسالمي.

لتفريد العقوبة في الفقه اإلسالمي  -حسب المفهوم الذي سلف ذكره – نوعان
رئيسان :التفريد التشريعي ،والتفريد القضائي .وسنتطرق إلى الحديث عنهما حسب الترتيب
المذكور:

النوع األول :التفريد التشريعي.
عند تمعن النظر في نظام العقوبات في الشريعة اإلسالمية ،يظهر لنا جلياً وجود
التفريد التشريعي في العقوبات المقررة لجرائم القصاص والحدود – مع وجود الفارق بين
التفريد التشريعي في الفقه اإلسالمي ،والتفريد التشريعي المعمول به في القوانين الوضعية
– وسنتناول بالبحث والدراسة التفريد التشريعي في القصاص والحدود كالتالي:

أوالً :التفريد التشريعي في جرائم القصاص.

ِ
األمير
ص
الق
صاص لغة :القود ،وهو :القتل بالقتل ،أو الجرح بالجرح ،يقال :أقَ َّ
ُ
ُ
ص له منه ،فجرحه مثل جرحه ،أو قتَلَه قَ َوداً(.)1
فالناً من فالن ،بمعنى :إذا ا ْقتَ َّ
والقصاص اصطالحاً عرف بأنه :هو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل (.)2

وعرف بأنه :هو القت ُل بإزاء القتل ،واتالف الطرف بإزاء اتالف الطرف (.)3

( )1ينظر :الص ــحاح تاج اللغة وص ــحاح العربية ،الجوهري ،أبو نص ــر إس ــماعيل بن حماد ،تحقيق :أحمد عبد
الغفور ،بيروت ،دار العلم للماليين ،ط1987 ،4م1052/3 ،؛ تاج العروس ،الزبيدي.104/18 ،
( )2كتاب التعريفات ،الجرجاني ،علي بن محمد بن علي الزين الش ـريف ،تحقيق :جماعة من العلماء ،بيروت،
دار الكتب العلمية ،ط1983 ،1م ،ص.176
( )3التعريفـات الفقهيـة ،البركتي ،محمـد عميم اإلحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان المجـددي ،تحقيق :جمـاعـة من العلمـاء ،بيروت ،دار
الكتب العلمية ،ط2003 ،1م ،ص.174
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وبعد أن ظهر لنا ،المعنى المراد بـ(القصاص) في الفقه اإلسالمي ،نعرض اآلن
األدلة التي توجب عقوبة هذه الجناية؛ لنستخلص من خالل عرضها كيفية العمل بنظام
(التفريد الشريعي) عند تحديد عقوبة االعتداء على النفس أو األطراف:
من األدلة التي تعد األصل في فرض عقوبة القصاص ،قوله تعالى :ﲞ
ﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪﲫ

ﲭ ﲯ ﲰﲱﲲ ﲳ ﲴ ،)1(نزلت هذه اآلية بحق اليهود في
ﲮ
ﲬ
التوراة ،ولكن ال خالف بين فقهاء الشريعة اإلسالمية أن القصاص في هذه األمة كما

حكى اهلل تعالى في هذه اآلية ،فشرعُ َم ْن قبلنا ،شرع لنا ،ما لم يثبت نسخه ،وبما أنه ال
()2

يوجد ما ينسخه ،يكون حكمها الوارد فيها ثابتاً علينا  ،ومنها قوله تعالى :ﱹﱺ

ﲇ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ
ﲈ
ﲀﲂﲃ ﲄﲅ ﲆ
ﲁ
ﱻﱼ ﱽﱾ ﱿ
ﲙﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ
ﲚ
ﲓﲕﲖﲗﲘ
ﲔ
ﲐﲑ ﲒ
( )3
((م ْن قُتِ َل له قَتِيل َب ْع َد ا ْلَي ْوِم،
):

(
وقوله
،
ﲥﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪﲫ 
َ
ْخ ُذوا ا ْل َع ْق َل(.)5()))4
َن َي ْقتُلُوا ،أو َيأ ُ
فَأ ْ
َهلُهُ بين ِخ َيرتَْي ِن :إِ َّما أ ْ

( )1سورة المائدة.45 :
( )2ينظر :أحكـام القرآن ،الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافعي ،محمـد بن إدريس ،تحقيق :عبـد الغني عبـد الخـالق ،بيروت ،دار الكتـب
العلمية1400 ،ه281/1 ،؛ أحكام القرآن ،الجصـ ـ ـ ــاص ،أحمد بن علي ،تحقيق :محمد قمحاوي ،بيروت،
دار إحياء التراث العربي1405 ،هـ.166/1 ،
( )3سورة البقرة.179-178 :
( )4العقل ،أي :الدية ،س ــميت به؛ ألن اإلبل كانت تجمع بفناء ولي المقتول ،وتعقل ،لذلك س ــميت الدية عقالً،
وان لم تكن إبالً .ينظر :غريب الحديث ،الدينوري ،عبد اهلل بن قتيبة ،تحقيق :د .عبد اهلل الجبوري ،بغداد،
مطبعة العاني ،ط1397 ،1هـ.374/2 ،

ضـ ـ ـى بِالدَي ِة ،برقم (172 /4 :)4؛ الترمذي في
( )5رواه أبو داود في س ـ ــننه ،كتاب الديات ،باب َولِي اْل َع ْم ِد َي ْر َ
ِ
ِ
ِ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ــ ِ
اص َواْل َع ْف ِو ،برقم (.21/4 :)1406
جـامعـه ،كتـاب الـديـات ،بـاب مـا جـاء في ُح ْكم َولِي اْلقَتي ِـل في اْلق َ
اللفظ للترمذي ،وقال :حديث حسن صحيح.
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فهذه اآليات الكريمة ،واألحاديث النبوية الشريفة ،وضعت عقوبتين مختلفتين
لجناية االعتداء على النفس بالقتل عمداً ،وكذلك جناية االعتداء على األطراف بالقطع أو
الكسر أو الشج أو الجرح عمداً .العقوبة األولى هي :االقتصاص من الجاني سواء في
نفسه أو أطرافه .والثانية هي :أخذ الدية من الجاني بدالً من القصاص ،وال ُيسار إلى

الثانية ،إال إذا تنازل أولياء الدم من إقامة القصاص على الجاني إذا كان االعتداء قتالً،
أو تنازل المجني عليه من إقامة القصاص على الجاني إذا كان االعتداء على األطراف،
وفي الحالتين رضوا بأخذ الدية بدالً من تنفيذ القصاص على الجاني.
وبهذا يظهر لنا جلياً ،التفريد التشريعي في العقوبة المحددة لجريمة االعتداء على
النفس أو على األطراف ،فقد و ُُضع للعقوبة حدان :الحد األقصى وهو (القصاص)،
والحد األدنى وهو (الدية).

ثانياً :التفريد التشريعي في جرائم الحدود.
الحدود جمع حد ،والحد لغة المنع ،والحدود فواصل يمنع بها اختالط المحدود
بغيره ،فكأن حدود الشرع فصلت بين الحالل والحرام ،وسميت حدوداً لمنعها من ارتكاب
الفواح  ،وحدود اهلل :محارمه التي نهى عن ارتكابها وانتهاكها

( )1

 ،قال تعالى :ﱽ

ﱾﱿﲀﲁ.)2(
والحد اصطالحاً عرف بأنه :عقوبة مقدرة وجبت زج اًر عن ارتكاب ما يوجبه (،)3
وعرف بأنه :عقوبة مقدرة شرعاً في معصية؛ لتمنع من الوقوع في مثلها (.)4
( )1ينظر :مقاييس اللغة ،ابن فارس4-3/2 ،؛ لسان العرب ،ابن منظور.144-142/3 ،
( )2سورة البقرة :من اآلية .187
( )3اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،الشربيني ،محمد الخطيب ،بيروت ،دار الفكر1415 ،هـ.520/2 ،
()4شـرح منتهى اإلرادات ،البهوتي ،منصـور بن يونس ،بيروت ،عالم الكتب ،ط1996 ،2م335/3 ،؛ مطالب
أولي النهى ،السيوطي ،مصطفى بن سعد ،دمشق ،المكتب اإلسالمي1961 ،م.158/6 ،
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وجرائم الحدود سبعة( ،)1هي :الزنى ،القذف ،شرب الخمر ،السرقة ،الحرابة ،الردة،
والبغي.
وبعد أن ظهر لنا ،المعنى المراد بـ(الحد) ،وعدد جرائم الحدود ،سنتناول فيما يلي
بالبحث والدراسة فقط جريمتي (الزنى والحرابة) من جرائم الحدود األكثر داللة على نظام
(التفريد التشريعي) ،وتعيينهما بالحديث يكون على سبيل التمثيل ال التحديد؛ لنستخلص
من خالل عرضها كيفية العمل بنظام (التفريد التشريعي) عند تحديد عقوبات الحدود،
وحسب الترتيب التالي:
 .1الزنى لغة :يعنى الفجور( ،)2واصطالحاً :عرف بأنه :العالقة الجنسية غير
الشرعية بين الرجل والمرأة ،بشروط خاصة ،سواء كان الزاني متزوجاً أو غير
متزوج (.)3
واألصل في عقوبة حد الزنى للبكر ،قول اهلل تعالى :ﱋﱌ ﱍﱎ ﱏ
ﱠﱢ ﱣﱤﱥﱦ
ﱡ
ﱒﱔﱕ ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ
ﱐﱑ ﱓ

ﱧ .)4(وأما عقوبة حد الزنى للمحصن فقد ثبت أن النبي  قال للرجل الذي ناشده أن

( )1أنواع الحدود عند جمهور العلماء سبعة ،ينظر :الذخيرة ،القرافي ،تحقيق :محمد بو خبزة ،بيروت ،دار
الغرب1994 ،م5/12 ،؛ الوسيط في المذهب ،الغزالي ،تحقيق :أحمد محمود ومحمد محمد ،القاهرة ،دار
السالم ،ط1417 ،1هـ413/6 ،؛ الفقه اإلسالمي وأدلته ،الزحيلي .5275/7 ،أما عند السادة الحنفية ففيه
أقوال :األول :هي أربعة أنواع :حد السرقة ،وحد الزنى ،وحد الشرب ،وحد القذف .قاله :البحر الرائق ،ابن
نجيم .3/5 ،الثاني :هي خمسة أنواع ،بزيادة :حد السكر ،قاله :بدائع الصنائع ،الكاساني .33/7 ،الثالث:
هي ستة أنواع :بزيادة :حد السكر ،وحد قطع الطريق ،قاله :رد المحتار على الدر المختار ،ابن عابدين،
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط1994 ،1م.3/4 ،
( )2ينظر :تاج العروس ،الزبيدي.225/38 ،
( )3الحدود في اإلسالم ،بهنسي ،د .أحمد فتحي ،مؤسسة الخليج العربي ،ط1987 ،3م ،ص.103
( )4سورة النور :من اآلية .2
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اغ ُد يا
يقضي بينه وبين آخر بكتاب اهلل ...(( :و َعلَى ْابنِ َ
يب َع ٍامَ ،و ْ
كَ :ج ْل ُد ِم َائ ٍةَ ،وتَ ْغ ِر ُ
ت ،فَ َر َج َمهَا))(.)1
اعتََرفَ ْ
اعتََرفَ ْ
ت فَ ْار ُج ْمهَا ،فَ َغ َدا عليها ،فَ ْ
ام َأرَِة هذا ،فَِإ ْن ْ
أ َُن ْي ُس على ْ
فهذه اآلية الكريمة ،والحديث النبوي الشريف ،حددت عقوبتين مختلفتين لجريمة

الزنى ،األولى :عقوبة الزاني البكر ،وهي :مائة جلدة .والثانية :عقوبة الزاني المحصن،
وهي :الرجم ،فإذا ثبت أن مقترف الجريمة بكر ،أقيمت عليه العقوبة األولى .واذا ثبت أن
مقترفها محصن ،نفذت عليه العقوبة الثانية.
وحد الزنى من حقوق اهلل تعالى الخالصة له ،أي :حقوق المجتمع ،لما يترتب
على الزنى من اعتداء على األسرة والنسل ونظام المجتمع ،لذا فإن حد الزنى ال يحتمل
العفو وال الصلح وال التنازل وال اإلبراء عنه(.)2
.2

الحرب –بالسكون -التي هي نقيض السلم ،أو من
الحرابة لغة :مأخوذة من ْ

الحرب –بالفتح-ـ ويعني :أن يسلب الرجل ماله ،ويؤخذ كله( .)3واصطالحاً:
َ
عرفت بأنها :كل فعل يقصد به أخذ المال ،على وجه يتعذر معه االستغاثة
عادةً ،كإشهار السالح والخنق ( ،)4وعرف المحارب بأنه هو :القاطع للطريق،
المخيف للسبيل ،الشاهر للسالح؛ لطلب المال ،فإن أعطي واال قاتل عليه،

كان في الحضر ،أو خارج المصر ( ،)5وعرف المحاربون بأنهم :قطاع
( )1رواه البخاري في صحيحه ،كتاب المحاربين ،باب االعتراف بالزنى ،برقم (.2502/6 :)6440
( )2ينظر :بدائع الصنائع ،الكاساني55/7 ،؛ الشرح الكبير ،ابن قدامة ،عبدالرحمن بن محمد ،تحقيق :د.
عبداهلل التركي ود .عبدالفتاح الحلو ،القاهرة ،دار الكتاب العربي ،ط1995 ،1م.220/15 ،
( )3ينظر :تاج العروس ،الزبيدي.251 ،249/2 ،
( )4تبص ـ ـ ـ ـ ـ ـرة الحكام ،اليعمري ،إبراهيم محمد فرحون ،تحقيق :جمال مرعش ـ ـ ـ ـ ـ ــلي ،بيروت ،دار الكتب العلمية،
2001م.203/2 ،
( )5المنتقى ش ـ ــرح الموطأ ،الباجي ،أبو الوليد س ـ ــليمان بن خلف ،القاهرة ،دار الكتاب اإلس ـ ــالمي ،ط ،2د.ت،
.169/7
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الطريق ،بأن يجتمع طائفة من أهل الفساد على شهر السالح ،وقطع الطرق،
وأخذ األموال ،وقتل األنفس ،ومنع السائل ،فيجهز اإلمام من يقاتلهم حتى
يرجعوا عن ذلك (.)1
واألصل في عقوبة حد الحرابة قوله تعالى :ﱫ ﱬﱭﱮﱯﱰ
ﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱼﱽﱾﱿﲀ

ﲈﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏ .)2(
ﲉ
ﲂﲄ ﲅﲆﲇ
ﲃ
ﲁ
حددت هذه اآلية الكريمة بصورة واضحة عقوبات جريمة الحرابة ،وهي :إما القتل،
أو الصلب ،أو القطع من خالف ،أو النفي ،حسب الجريمة التي يرتكبها المحارب وما
يقوم به من أفعال وأعمال.
وقد اختلف الفقهاء على مذهبين في هذه األحكام األربعة ،هل العقوبة مرتبة على
قدر جناية المحارب؟ أو أن اإلمام مخير في تنفيذ العقوبة التي ي ارها صالحاً ،سأذكر
آراءهم على حدة ،ومن ثم سأنقل ما يدل على أقوالهم من نصوص في أمهات الكتب
الفقهية.
المذهب األول :ذهب األحناف والشافعية والحنابلة إلى أن هذه العقوبات تطبق
حسب الترتيب المنصوص عليه؛ ألن الجنايات متفاوتة فال بد أن تتفاوت عقوباتها ،فليس
من الحكمة أن يقال :عند غلظ الجناية يعاقب بأخف األنواع ،وعند خفتها بأغلظ األنواع،
فالمحارب إن أخاف السبيل فقط ،استحق النفي بالسجن .و إن أخذ المال فقط ،وجب

قطع يده ورجله من خالف .وان قتل ولم يأخذ المال ،قُتِل حداً .وان أخذ المال وقَتل،

( )1مآثر اإلنافة في معالم الخالفة ،القلقش ـ ـ ـ ـ ـ ــندي ،أحمد بن علي ،تحقيق :عبد الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتار أحمد فراج ،الكويت،
مطبعة حكومة الكويت ،ط1985 ،2م.77/1 ،
( )2سورة المائدة.33 :
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فاإلمام مخير عند أبي حنيفة بين :قطع يده ورجله من خالف ثم قتله وصلبه ،أو قتله،
أو صلبه( ،)1وعند الشافعية في المشهور ،والحنابلة في الظاهر :يقتل ثم يصلب(.)2
من النصوص الدالة على ما ذهب إليه األحناف ،ما ذكره الكاساني بقوله :من
أخذ المال ولم يقتل ،قطعت يده ورجله من خالف .ومن قتل ولم يأخذ المال ،قتل .ومن
أخذ المال وقتل ،قال أبو حنيفة :اإلمام بالخيار إن شاء قطع يده ورجله ثم قتله أو صلبه،
وان شاء لم يقطعه وقتله أو صلبه ...ومن أخاف ولم يأخذ ماالً وال قتل نفساً ،ينفى (.)3
ومن النصوص الدالة على ما ذهب إليه الشافعية ،ما ذكره الروياني بقوله :فإن

ٍ
أرض
أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال ولم يقتلوا ،يأخذهم اإلمام ويعزرهم بأن يحبسوا في
متحتما ال يدخله العفو...
قتال
غير التي أفسدوا فيها ...وان قتلوا ولم يأخذوا المال ،قتلوا ً
ً
حتما .وان جمعوا بين
وان أخذوا المال ولم يقتلوا ،قطعت أيديهم وأرجلهم من خالف ً
ِ
وصلِ ُبوا (.)4
األمرين فقَتَلوا و َ
أخذوا المال ،قُتلُوا ُ
ومن النصوص الدالة على ما ذهب إليه الحنابلة ،ما ذكره ابن قدامة بقوله :فمن
قتل منهم وأخذ المال ،قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله .ومن قتل ولم يأخذ المال،

قتل ولم يصلب .ومن أخذ المال ولم يقتل ،قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد

وحسمتا ...ومن أخاف السبيل ولم يقتل وال أخذ ماالً ،نفي من األرض (.)5

( )1ينظر :المبسـ ـ ــوط ،السـ ـ ــرخسـ ـ ــي ،شـ ـ ــمس األئمة محمد بن أحمد بن أبي سـ ـ ــهل ،تحقيق :خليل محي الدين،
بيروت ،دار الفكر ،ط2000 ،1م239-237/9 ،؛ الهداية في ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرح بداية المبتدي ،المرغيناني ،برهان
الدين علي بن أبي بكر ،تحقيق :طالل يوسف ،بيروت ،دار احياء التراث العربي ،د.ت.375/2 ،

( )2ينظر :نهـايـة المطلـب في د اريـة المـذهـب ،الجويني ،إمـام الحرمين عبـد الملـك بن عبـد اهلل ،تحقيق :د .عبـد
العظيم الديب ،دار المنهاج ،ط2007 ،1م304/17 ،؛ المغني ،ابن قدامة.477/12 ،
( )3بدائع الصنائع ،الكاساني.93/7 ،
( )4بحر المذهب ،الروياني ،أبو المحاسـن عبد الواحد بن إسـماعيل الروياني ،تحقيق :طارق فتحي السـيد ،دار
الكتب العلمية ،ط2009 ،1م.104/13 ،

( )5عمــدة الفقــه ،ابن قــدامــة ،موفق الــدين عبــد اهلل بن أحمــد بن محمــد ،تحقيق :أحمــد محمــد عزوز ،المكتبــة
العصرية2004 ،م ،ص .138 -137
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المذهب الثاني :ذهب المالكية إلى القول بالتخيير؛ ألن حرف (أو) في اآلية
للتخيير لبعض المحاربين ،وللتفصيل على حسب جناياتهم لآلخرين ،فقالوا :إن لم يقتل
المحارب ولم يأخذ ماالً ،فاإلمام مخير :إن شاء قتله ،وان شاء صلبه ،وان شاء قطعه
من خالف ،وان شاء ضربه ونفاه .وان قتل فال بد له من قتله أو صلبه ،ال قطعه أو
نفيه .وان أخذ المال ولم يقتل فال خيار لإلمام في نفيه ،وانما له التخيير في :قتله أو
صلبه أو قطعه من خالف(.)1
من النصوص الدالة على ما ذهب إليه المالكية ،ما ذكره ابن رشد الحفيد بقوله:
إن قتَ َل فال بد من قتله ،وليس لإلمام تخيير في قطعه وال في نفيه ،وانما التخيير في قتله
ْ

أو صلبه .وأما إن أخذ المال ،ولم يقتل ،فال تخيير في نفيه ،وانما التخيير في قتله ،أو

صلبه ،أو قطعه من خالف .وأما إذا أخاف السبيل فقط :فاإلمام عنده مخير في :قتله،
أو صلبه ،أو قطعه ،أو نفيه (.)2
فهذه اآلية الكريمة ،حددت أربع عقوبات مختلفة لجريمة الحرابة ،وقد ذكرنا مفصالً
آراء الفقهاء وأقوالهم في كيفية تطبيقها على مرتكب هذه الجريمة.
وبهذا يظهر لنا بوضوح ،التفريد التشريعي في العقوبة المحددة لجريمتي الزنى
والحرابة ،فالجريمة األولى وضعت لها عقوبتين مختلفتين ،أقصى وأدنى ،تطبق األقصى
على الزاني المحصن واألدنى على الزاني البكر (غير المحصن) ،دون أن يكون للقاضي
سلطان إال أن يحكم بتطبيق العقوبة كلما كانت الجريمة ثابتة ،دون أن يستطيع استبدالها
أو تخفيفها أو تشديدها .أما الجريمة الثانية (الحرابة) فقد وضعت لها أربع عقوبات مختلفة،
( )1المقدمات الممهدات ،ابن رش ـ ـ ــد الجد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي ،تحقيق :الدكتور محمد
حجي ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1988 ،1م.231 ،228/3 ،
( )2بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،ابن رشد الحفيد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي ،القاهرة ،دار
الحديث2004 ،م.455/2 ،
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أقصى وأدنى ،تطبق أقصاها وهي القتل حداً على من ارتكب جريمة القتل ،وأما أدناها
فهي النفي بالحبس ،وهي تطبق على من أخاف وأرهب دون أن يرتكب قتالً أو يسلب
ماالً عند جمهور الفقهاء .وحد الحرابة من حقوق اهلل تعالى الخالصة له ،فال يحتمل بعد
القبض على المحارب :إسقاط الحد عنه ،أو إبراءه ،أو الصلح معه أو العفو عنه.

النوع الثاني :التفريد القضائي.
نظام العقوبات في اإلسالم ثالث أنواع (القصاص والدية ،الحدود ،التعازير) ،وقد
سبق تعريفها في المطلب األول من هذا المبحث ،ومن هذه األنظمة الثالثة التي يتجسد
فيها روح نظام التفريد القضائي ،هو نظام التعزير ،حيث يعتمد بصورة كبيرة على تقدير
(تفريد) القاضي للعقوبة المالئمة لمرتكبي الجرائم والذنوب والمخالفات ،أما عقوبات
القصاص والحدود ،فمقدرة ومحددة ال يشملها سلطان القاضي ،بل الواجب عليه تطبيقها
كما وردت محدداً بعد أن يتثبت من تهمة الجاني واقترافه الجريمة ،لذا ليس له تبديلها أو
نقصها أو زيادتها أو العفو عنها ،باستثناء جريمة الحرابة التي هي نوع من أنواع جرائم
الحدود ،فلإلمام أو القاضي بعض الخيارات في تحديد (تفريد) العقوبة المقدرة بين حديها
األقصى واألدنى ،وهذا عند المالكية فقط كما سبق الحديث عنه في التفريد الشريعي.
وعليه ،سأتحدث هنا بشكل واسع ومفصل عن التفريد القضائي في جرائم التعزير،
ثم أختم المطلب بتطبيق هذا التفريد على جريمة الحرابة باختصار.

أوالً :التفريد القضائي في جرائم التعزير.
بعد أن ظهر لنا ماهية التعزير آنفاً ،سنتطرق هنا إلى الحديث عن نظام التفريد
القضائي فيه .ولدى التمعن والقاء النظر حول نظام العقوبات في الشريعة اإلسالمية،
يظهر لنا جلياً وجود نظام التفريد القضائي في العقوبات المقررة من قبل القاضي لجرائم
التعزير – مع وجود الفارق بينه ،وبين التفريد القضائي المعمول به في القوانين الوضعية
– كما سيظهر لنا توالياً:
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جرائم التعزير ليس كجرائم القصاص والحدود ،فلم ترد نصوص بتحديد جميع
األفعال الجرمية فيها ،وال ببيان مقدار عقوباتها ،وانما ترك تقديرها لولي األمر ،أو القاضي
المجتهد ،لكي ال يتقيد بتنفيذ عقوبة معينة محددة ،فإن تقييده بأحدها يمنع العقوبة أن
تؤدي وظيفتها؛ ألن ظروف الجرائم وأحوال المجرمين تختلف اختالفاً بيناً ،وما ُيصلح

مجرماً قد ُيفسد مجرماً آخر ،لذلك لم تحدد الشريعة عقوبات جرائم التعزير ،ومع هذا فإن
أمر تجريم الفعل وتقدير العقوبة له لم يكن عفوياً متروكاً لهوى القاضي ومزاجه الشخصي،
بحيث يتعارض مع (مبدأ الشرعية الجنائية) ،ففي جرائم التعزير أيضاً كانت فكرة مبدأ (ال
جريمة وال عقوبة إال بنص) موجودة ،وبيان ذلك في أمرين(:)1
األول :إن العقوبات المقدرة جعلت أساساً لتبنى عليها العقوبات غير المقدرة ،فإن

الشارع اإلسالمي قد جعل لكل نوع من أنواع االعتداء على المصالح اإلنسانية المعتبرة
عقوبات مقدرة ،كما في جرائم القصاص والحدود ،فجعل عقوبة في القذف ،وفيها إشارة
إلى نوع العقاب في كل أنواع جرائم السب وخد

الناموس العام ،وجريمة االعتداء على

األمن العام يعاقب بعقوبة الحرابة .ويعد هذا نظاماً في كل فعل جرمي يشبه بقية عقوبات
القصاص والحدود ،كعقوبة الزنى ،والسرقة ،والشرب ،والبغي ،والردة ،والقصاص ،والدية،
فكلما شابه فعل جرمي أحد هذه الجرائم طبقت عليه عقوبة من جنس عقوباتها(.)2
القاضي أمر تفريد العقوبات التعزيرية
الثاني :إن تفويض الشارع اإلسالمي
َ
وتقديرها ،ال يعد ذلك خروجاً وتمرداً على مبدأ (الشرعية الجنائية) وهديه ،وانما وضعت

ضوابط وعلى القاضي اإللتزام بها ،حيث جعل للعقوبة حداً أقصى ،ولم يجعل لها حداً
أدنى ،وأطلق له حرية تفريد العقوبة وتقديرها في هذا الحد الواسع ،فله أن يعفو ولكن ليس

( ) 1لمزيد من التفاصـ ـ ـ ــيل حول هذا الموضـ ـ ـ ــوع ،يراجع :التأصـ ـ ـ ــيل الشـ ـ ـ ــرعي للمبادئ القانونية العقابية العامة،
البريفكاني ،د .باقر جواد شمس الدين ،بيروت ،منشورات زين الحقوقية ،ط2016 ،1م ،ص .78-71
( )2ينظر :الجريمة ،أبو زهرة ،محمد أبو زهرة ،القاهرة ،دار الفكر العربي2006 ،م ،ص.140
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له أن يزيد على ما قدره الشارع ،ففي مذهب أبي حنيفة والشافعي :ال يبلغ التعزير أربعين

سوطاً (جلدة)( ، )1وعند أبي يوسف وزفر من الحنفية :أكثر التعزير خمسة وسبعون

سوطاً( ،)2وأما مذهب اإلمام مالك :فال يقدر أقل التعزير وال أكثره ،وانما هو بحسب اجتهاد
اإلمام ،فله أن يزيد في التعزير على الحد إذا رأى المصلحة في ذلك ،مجانباً لهوى النفس،

بل يجوز لإلمام أن يصل بالتعزير إلى حد القتل( ،)3وعند الحنابلة اختلفت الروايات عن
اإلمام أحمد ،منهم من قال :ال يزيد التعزير على عشر جلدات ،ومنهم من قال :بأنه ال

يزيد على أقل الحدود ،والقول الثالث عندهم واليه ذهب بعض الشافعية :أن التعزير ال
يبلغ في كل جناية حداً مشروعاً في جنسها ،ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها ،فما

كانت من جنس القذف بأن يشتم إنساناً بما ليس بقذف فإنه يضرب دون الثمانين ،وان
كانت من جنس الزنى ،كالفعل الفاضح الذي ال يعد زنى ،فإنه يضرب دون المائة ،وما

كان سببه غير جرائم الحدود والجنايات لم يبلغ به أدنى الحدود( ،)4لما روي عن النبي
( )أنه قال(( :من بلغ حداً في غير ٍ
حد فهو من المعتدين))(.)5
( )1ينظر :المبسـ ـ ـ ــوط ،السـ ـ ـ ــرخسـ ـ ـ ــي71/9 ،؛ بدائع الصـ ـ ـ ــنائع ،الكاسـ ـ ـ ــاني64/7 ،؛ نهاية المطلب ،الجويني،
361/17؛ بحر المذهب ،الروياني.157/13 ،
( )2ينظر :االختيـار لتعليـل المختـار ،الموصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلي ،عبـداهلل بن محمود بن مودود ،تحقيق :عبـد اللطيف محمـد،
بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط2005 ،3م97/4 ،؛ العناية شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح الهداية ،البابرتي ،محمد بن محمد بن
محمود ،دار الفكر ،د.ت).348/5 ،
( )3ينظر :الذخيرة ،القرافي.118/12 ،
( )4ينظر :الحـ ــاوي الكبير ،المـ ــاوردي ،علي بن محمـ ــد ،تح :مجموعـ ــة من المحققين ،بيروت ،دار الكتـ ــب
العلمية ،ط1994 ،1م425/13 ،؛ البيان في الفقه الشـ ـ ـ ــافعي ،العمراني ،يحيى بن أبي الخير الشـ ـ ـ ــافعي،
بيروت ،دار المنهاج ،ط2000 ،1م ،533/12 ،المغني ،ابن قدامة148/9 ،؛ المبدع في ش ـ ـ ـ ــرح المقنع،
ابن مفلح ،إبراهيم بن محمد الحنبلي ،بيروت ،المكتب اإلسالمي1400 ،هـ.113/9 ،
( )5رواه البيهقي في ســننه الكبرى ،كتاب األش ـربة والحد ،باب ما جاء في التعزير ،برقم (.327/8 :)17362
قال البيهقي والمحفوظ في هذا الحديث :مرس ـ ــل ،وض ـ ــعفه ناص ـ ـرالدين األلباني ،ينظر :س ـ ــلس ـ ــلة األحاديث
الضعيفة والموضوعة ،الرياض ،مكتبة المعارف ،ط2002 ،1م.72/10 ،
259

()7
الراجح عندي هو الرأي األخير القائل :ال يبلغ بالتعزير في الجريمة قدر الحد في

جنسها؛ ألنه من جهة فيه تقييد جانب من سلطة القاضي حيث تم فيه تقدير العقوبة لكثير

من الجرائم ،فمثالً الجرائم التي من جنس الزنى كثيرة ،وكذا التي من جنس السرقة والحرابة

إلى تمام جرائم الحدود والجنايات ،فقد تم تحديد الحد األقصى للجرائم التي هي من جنس

الجرائم الحدية ،وبهذا تم تحديد الطرف األعلى للعقوبات المتعلقة بأخطر الجرائم التي

تتعرض لها المجتمعات ،بمعنى أنه ليس للقاضي أن يقدر العقوبة حسب هواه في جريمة
تعزيرية هي من جنس جريمة حدية بأن يزيد عقوبة األول على الثاني .ومن جهة أخرى

فيه حرية أكثر لسلطان القاضي ،فتعزير من يقبل أجنبية ويلمسها بالضرب دون المائة،
سيكون أشد زج اًر وتأثي اًر فيما لو ضرب دون األربعين .لذا فإن هذا الرأي أنجع للزجر،

وأوسع لتحقيق العدالة ،حيث إن القاضي يتمتع بحرية تسمح له أن يتنوع في تفريد العقوبة

وتوقيعها حسب جسامة الجريمة وظروفها ،وشخصية المجرم وخطورته.

يتضح مما ذكر أن جرائم التعزير خاضعة لنظام التفريد القضائي ،حيث منح

القاضي سلطة فريدة من نوعها ،بإعطائه سلطة تفريد العقوبة المناسبة لجرائم التعزير،
وذلك بخالف جرائم القصاص والدية ،وجرائم الحدود ،إذ ليس له سوى سلطة تطبيق

العقوبة المقدرة ،بعد ثبوت الجريمة.

ثانياً :التفريد القضائي في جريمة الحرابة الحدية.
أثناء حديثنا عن التفريد التشريعي لجرائم الحدود في الفرع الثاني للمطلب األول

من هذا المبحث ،مر بنا اختالف الفقهاء حول جريمة الحرابة ،وتبين لنا أن لهم مذهبين
لتطبيق العقوبات الواردة في قوله تعالى :ﱫ ﱬﱭﱮﱯﱰﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ
()1

ﲈ ﲊﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ 
ﲉ
ﲄ ﲅﲆ ﲇ
أصحاب:
( )1سورة المائدة.33 :
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بحق المحاربين ،وظهر لنا أن
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المذهب األول :وهم األحناف والشافعية والحنابلة قرروا تطبيق هذه العقوبات
حسب الترتيب المنصوص عليه في آية الحرابة ،أي :ليس للقاضي تفريد العقوبة ،وانما
الواجب تنفيذ عقوبة الحرابة حسب الترتيب الوارد في اآلية الكريمة ،دون زيادة أو نقص
أو تبديل أو عفو؛ ألن جريمة الحرابة من الجرائم الحدية التي ال يدخل اختيار عقوباتها
بحق المجريمن ضمن صالحية القاضي.
أما المذهب الثاني :وهم المالكية فقد قرروا تطبيق هذه العقوبات حسب اختيار
القاضي لواحدة من العقوبات الواردة في اآلية الكريمة وتفريده لها ،بالنظر إلى جسامة
الجريمة وخطورة الجاني اإلجرامية ،وعليه يظهر أن المالكية ذهبوا إلى إقرار تفريد القاضي
لعقوبة هذه الجريمة الحدية ،ضمن العقوبات األربعة المنصوص عليها في آية الحرابة.
وبهذا يتجلى لنا بوضوح ،التفريد القضائي في تحديد عقوبة جرائم التعزير عموماً،
مع مراعاة مضمون مبدأ (الشرعية الجنائية) عند تقدير العقوبات ،وعدم الخروج عليه ،إذ
ال يمتلك القاضي سلطة تحكمية مطلقة دون اإللتزام بالضوابط واالعتبارات المحددة.
وكذلك وجود نظام التفريد القضائي عند تحديد عقوبة جريمة الحرابة عند المالكية فقط
دون بقية المذاهب ،حيث أجازوا للقاضي تقدير العقوبة المناسبة لهذه الجريمة بشكل
جزئي في بعض األحوال ال جميعها.
بناء على ما تقدم نرى ،وجود أوجه االتفاق واالختالف بين الفقه اإلسالمي والقانون
ً

فيما يتعلق بتفريد العقوبة وأنواعه ،وهي كالتالي:

أوالً :يتفق القانون والفقه اإلسالمي من حيث المبدأ ،في إعمال نظام (التفريد

التشريعي) ضمن منظومتهما التشريعية ،ولكن بنِ َسب مختلفة ،ففي القوانين الوضعية يعمل

المشرع غالباً بهذا النظام عند تقدير عقوبات الجرائم .أما في الفقه اإلسالمي فيبدو أن
العمل بهذا النظام ضئيل ،فال يتجاوز العمل به تقدير عقوبات عدة جرائم فقط ،كتقدير
عقوبة جرائم القصاص والديات ،وبعض جرائم الحدود.
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ثانياً :يتفق القانون والفقه اإلسالمي في منح القاضي حق (تفريد العقوبة) ،أي:
العمل بظام (التفريد القضائي) ،ضمن منظومتهما التشريعية ،ولكن مع فارق ملحوظ ،ففي
القوانين الوضعية ،للقاضي الحق في تفريد العقوبة غالباً ،سواء في جرائم( :الجنايات أو
الجنح أو المخالفات) .أما في الفقه اإلسالمي ،فللقاضي الحق في تفريد العقوبة بشكل
واسع فقط في جرائم (التعازير) وبعض حاالت جريمة (حد الحرابة) عند المالكية وحدهم،
أما جرائم القصاص والدية ،وبقية جرائم الحدود فليس للقاضي حق التفريد ،وانما الواجب
عليه تطبيق العقوبات المنصوصة عليها بحذافيرها.
ثالثاً :يختلف الفقه اإلسالمي عن القانون في عدم العمل بنظام (التفريد التنفيذي)،
ففي القوانين الوضيعة هذا النظام معمول به .أما في الفقه اإلسالمي فغير معمول به.
رابعاً :يختلف الفقه اإلسالمي عن القانون في أنه لم يذكر نظام (التفريد) بشكل
منظم وصريح ،وانما تطرق للحديث عنه ضمنياً في أماكن مبعثرة ،بخالف فقه القانون
حيث فصل الكالم عن نظام (التفريد) بجميع أنواعه.
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اخلامتة

لقد تمخض البحث عن جملة من االستنتاجات ،ندرج فيما يلي أبرزها:
 .1كان العراق مهداً ألقدم الشرائع في العالم ،إذ ظهرت فيه (شريعة حمورابي)
وهي أول تشريع عرفته اإلنسانية ،وكانت شريعته تتكون من ( )282مادة.
وفي عصر الجاهلية كان القانون في مرحلة متدنية ،فقد اعتمد القضاء على
الشرائع اإللهامية التي كانت توحيها ضمائر حكامهم وكهانهم .وبعد فتح
العراق أصبحت الشريعة اإلسالمية هي السائدة المعمول بها فيه ،حتى صدور
قانون الجزاء العثماني عام (1858م).
 .2ظهرت معالم نظام (تفريد العقوبة) بداية ،من خالل أفكار فقهاء المدرسة
الوضعية ،وذلك بتقسيم المجرمين إلى فئات حسب درجة خطورتهم اإلجرامية،
ثم تحديد عقاب مالئم لهم ،بما يكفل حماية المجتمع من عودتهم إلى اإلجرام.
ثم تطورت فكرة (تفريد العقوبة) بظهور مدارس ومذاهب توفيقية جديدة أعقبت
هذه المدرسة ،كاالتحاد الدولي والجمعية الدولية لقانون العقوبات.
 .3تفريد العقوبة هو :جعل العقوبة مالئمة مع جسامة الجريمة ،وخطورة الجاني
اإلجرامية.
 .4التعزير هو :التأديب أو العقوبة التي ال حد فيه ،يقدرها ولي األمر أو القاضي
حسب ذوات الناس وأقدارهم ،بسبب ارتكابهم المعصية فعالً كانت أو قوالً،
حسب ضوابط شرعية.
 .5يتفق التعزير مع التفريد في أن كليهما يحاول تحديد عقوبة للمذنب ،تالئم

وتوافق حجم الذنب المرت َكب جسامة وتفاهة ،وكذلك حال مر ِ
تكب الذنب خطورةً

وأمناً.
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 .6إن تطبيق العقوبة بطبيعته عمل قضائي ،ولكنه يفترض عمالً تشريعياً سابقاً
عليه ،يستمد منه ضوابطه وحدوده ،وهو يمهد لعمل تنفيذي الحق عليه ،إذ
العقوبة التي قدرها القاضي يجب أن تنفذ فيمن حكم بها عليه.
 .7يتفق القانون والفقه اإلسالمي من حيث المبدأ ،في إعمال نظام (التفريد
التشريعي) ضمن منظومتهما التشريعية ،ولكن بنِ َسب مختلفة.
 .8يتفق القانون والفقه اإلسالمي في منح القاضي حق (تفريد العقوبة) ،ضمن
منظومتهما التشريعية ،ولكن مع فارق ملحوظ ،ففي األول يحق له تفريد
عقوبات غالب الجرائم ،وأما في الثاني فال يحق له سوى تفريد عقوبات جرائم
(التعازير) وبعض حاالت جريمة (حد الحرابة) عند المالكية وحدهم.
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بعد القرآن الكريم.

املصادر واملراجع

 .1األحكـ ـ ــام السـ ـ ــلطانية ،المـ ـ ــاوردي ،علـ ـ ــي بـ ـ ــن محمـ ـ ــد المـ ـ ــاوردي ،القـ ـ ــاهرة ،دار
الحديث ،د.ط ،د.ت.

 .2األحكـ ـ ـ ــام العامـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ــانون العقوبـ ـ ـ ــات ،السـ ـ ـ ــعيد ،د .السـ ـ ـ ــعيد مصـ ـ ـ ــطفى
السعيد ،مكتبة النهضة المصرية ،ط1953 ،2م.

 .3األحك ـ ـ ــام العام ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ق ـ ـ ــانون العقوب ـ ـ ــات ،ش ـ ـ ــوي  ،د .م ـ ـ ــاهر عب ـ ـ ــد ش ـ ـ ــوي
الدرة ،بغداد ،المكتبة الوطنية1990 ،م.

 .4أحك ـ ـ ــام الق ـ ـ ـرآن ،الجص ـ ـ ــاص ،أحم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن عل ـ ـ ــي ،تحقي ـ ـ ــق :محم ـ ـ ــد قمح ـ ـ ــاوي،
بيروت ،دار إحياء التراث العربي1405 ،هـ.

 .5أحكـ ـ ــام الق ـ ـ ـرآن ،الشـ ـ ــافعي ،محمـ ـ ــد بـ ـ ــن إدريـ ـ ــس ،تحقيـ ـ ــق :عبـ ـ ــد الغنـ ـ ــي عبـ ـ ــد
الخالق ،بيروت ،دار الكتب العلمية1400 ،ه.

 .6االختيـ ـ ــار لتعليـ ـ ــل المختـ ـ ــار ،الموصـ ـ ــلي ،عبـ ـ ــداهلل بـ ـ ــن محمـ ـ ــود بـ ـ ــن مـ ـ ــودود،
تحقي ـ ـ ـ ـ ــق :عب ـ ـ ـ ـ ــد اللطي ـ ـ ـ ـ ــف محم ـ ـ ـ ـ ــد ،بي ـ ـ ـ ـ ــروت ،دار الكت ـ ـ ـ ـ ــب العلمي ـ ـ ـ ـ ــة ،ط،3

2005م.

 .7إع ـ ــالم الم ـ ــوقعين ،الجوزي ـ ــة ،اب ـ ــن ق ـ ــيم ،تحقي ـ ــق :ط ـ ــه عب ـ ــدالرؤوف ،بي ـ ــروت،
دار الجيل1973 ،م.

 .8اإلقنـ ــاع ف ـ ــي حـ ــل ألف ـ ــاظ أب ـ ــي شـ ــجاع ،الش ـ ـربيني ،محمـ ــد الخطي ـ ــب ،بي ـ ــروت،
دار الفكر1415 ،هـ.

 .9البح ـ ــر ال ارئ ـ ــق ش ـ ــرح كن ـ ــز ال ـ ــدقائق ،اب ـ ــن نج ـ ــيم ،زي ـ ــن ال ـ ــدين ب ـ ــن إب ـ ـراهيم ب ـ ــن
محمد ،د.م ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط ،2د.ت.

 .10بحـ ـ ـ ــر المـ ـ ـ ــذهب ،الرويـ ـ ـ ــاني ،أبـ ـ ـ ــو المحاسـ ـ ـ ــن عبـ ـ ـ ــد الواحـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن إسـ ـ ـ ــماعيل
الرويـ ـ ـ ـ ــاني ،تحقيـ ـ ـ ـ ــق :طـ ـ ـ ـ ــارق فتحـ ـ ـ ـ ــي السـ ـ ـ ـ ــيد ،دار الكتـ ـ ـ ـ ــب العلميـ ـ ـ ـ ــة ،ط،1

2009م.
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 .11بداي ـ ــة المجته ـ ــد ونهاي ـ ــة المقتص ـ ــد ،اب ـ ــن رش ـ ــد الحفي ـ ــد ،أب ـ ــو الولي ـ ــد محم ـ ــد ب ـ ــن
أحمد بن محمد القرطبي ،القاهرة ،دار الحديث2004 ،م.

 .12البيـ ـ ــان فـ ـ ــي الفقـ ـ ــه الشـ ـ ــافعي ،العم ارنـ ـ ــي ،يحيـ ـ ــى بـ ـ ــن أبـ ـ ــي الخيـ ـ ــر الشـ ـ ــافعي،
بيروت ،دار المنهاج ،ط2000 ،1م.

 .13ت ـ ــاج الع ـ ــروس ،الزبي ـ ــدي ،محم ـ ــد مرتض ـ ــى الزبي ـ ــدي ،تحقي ـ ــق :مجموع ـ ــة م ـ ــن
المحققين ،د .م ،دار الهداية ،د.ط ،د.ت.
 .14التأص ـ ــيل الش ـ ــرعي للمب ـ ــادئ القانوني ـ ــة العقابي ـ ــة العام ـ ــة ،البريفك ـ ــاني ،د .ب ـ ــاقر
جواد شمس الدين ،بيروت ،منشورات زين الحقوقية ،ط2016 ،1م.

 .15تبصـ ـ ـ ـ ـرة الحكـ ـ ـ ـ ــام ،اليعمـ ـ ـ ـ ــري ،إبـ ـ ـ ـ ـراهيم محمـ ـ ـ ـ ــد فرحـ ـ ـ ـ ــون ،تحقيـ ـ ـ ـ ــق :جمـ ـ ـ ـ ــال
مرعشلي ،بيروت ،دار الكتب العلمية2001 ،م.

 .16التعريف ـ ــات الجرج ـ ــا ني ،عل ـ ــي ب ـ ــن محم ـ ــد ب ـ ــن عل ـ ــي ال ـ ـزين الش ـ ـريف ،تحقي ـ ــق:
جماعة من العلماء ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط1983 ،1م.

 .17التعريفـ ـ ــات الفقهيـ ـ ــة ،البركتـ ـ ــي ،محمـ ـ ــد عمـ ـ ــيم اإلحسـ ـ ــان المجـ ـ ــددي ،تحقيـ ـ ــق:
جماعة من العلماء ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط2003 ،1م.

 .18تفريـ ــد العقوب ـ ــة فـ ــي الق ـ ــانون الجن ـ ــائي-د ارسـ ــة تحليلي ـ ــة وتأصـ ــيلية ف ـ ــي الق ـ ــانون
المص ـ ـ ــري وقـ ـ ـ ـوانين بع ـ ـ ــض ال ـ ـ ــدول العربي ـ ـ ــة ،الج ـ ـ ــوهرى ،مص ـ ـ ــطفى فهم ـ ـ ــي،

القاهرة ،دار النهضة2002 ،م.

 .19تهـ ــذيب اللغـ ــة ،األزهـ ــري ،محمـ ــد بـ ــن أحمـ ــد األزهـ ــري ،تحقيـ ــق :محمـ ــد عـ ــوض
مرعب ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،ط2001 ،1م.

 .20الج ـ ــامع الص ـ ــحيح المختص ـ ــر ،البخ ـ ــاري ،محم ـ ــد ب ـ ــن إس ـ ــماعيل ،تحقي ـ ــق :د.
مصطفى ديب البغا ،بيروت ،دار ابن كثير ،ط1987 ،3م.

 .21الج ـ ــامع الص ـ ــحيح س ـ ــنن الترم ـ ــذي ،الترم ـ ــذي ،محم ـ ــد ب ـ ــن عيس ـ ــى ،تحقي ـ ــق:
أحمد محمد شاكر وآخرون ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،د.ت.
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 .22الجريمـ ـ ـ ــة ،أبـ ـ ـ ــو زه ـ ـ ـ ـرة ،محمـ ـ ـ ــد أبـ ـ ـ ــو زه ـ ـ ـ ـرة ،القـ ـ ـ ــاهرة ،دار الفكـ ـ ـ ــر العربـ ـ ـ ــي،
2006م.

 .23الحـ ـ ـ ــاوي الكبيـ ـ ـ ــر ،المـ ـ ـ ــاوردي ،علـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــن محمـ ـ ـ ــد ،تحقيـ ـ ـ ــق :مجموعـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن
المحققين ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط1994 ،1م.

 .24الح ـ ــدود ف ـ ــي اإلس ـ ــالم ،بهنس ـ ــي ،د .أحم ـ ــد فتح ـ ــي ،مؤسس ـ ــة الخل ـ ــيج العرب ـ ــي،
ط1987 ،3م.
 .25ال ـ ـ ـ ــذخيرة ،الق ارف ـ ـ ـ ــي ،تحقيـ ـ ـ ـ ــق :محم ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــو خبـ ـ ـ ـ ـزة ،بي ـ ـ ـ ــروت ،دار الغـ ـ ـ ـ ــرب،
1994م.

 .26رد المحتـ ــار علـ ــى الـ ــدر المختـ ــار ،ابـ ــن عابـ ــدين ،محمـ ــد أمـ ــين بـ ــن عمـ ــر بـ ــن
عبد العزيز ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ط1994 ،1م.

 .27سلسـ ـ ــلة األحاديـ ـ ــث الضـ ـ ــعيفة والموضـ ـ ــوعة ،األلبـ ـ ــاني ،ناص ـ ـ ـرالدين األلبـ ـ ــاني،
الرياض ،مكتبة المعارف ،ط2002 ،1م.

 .28س ـ ــنن أب ـ ــي داود ،السجس ـ ــتاني ،أبـ ـ ــو داود س ـ ــليمان ب ـ ــن األش ـ ــعث السجسـ ـ ــتاني
األزدي ،تحقيـ ـ ــق :محمـ ـ ــد محيـ ـ ــي الـ ـ ــدين عبـ ـ ــد الحميـ ـ ــد ،بيـ ـ ــروت ،دار الفكـ ـ ــر،

د.ت.

 .29السـ ــنن الكبـ ــرى ،البيهقـ ــي ،أحمـ ــد بـ ــن الحسـ ــين بـ ــن علـ ــي ،تحقيـ ــق :محمـ ــد عبـ ــد
القادر عطا ،مكة المكرمة ،مكتبة دار الباز1994 ،م.

 .30شـ ــرح األحكـ ــام العامـ ــة لقـ ــانون العقوبـ ــات ،أبـ ــو خطـ ــوة ،د .أحمـ ــد شـ ــوقي عمـ ــر
أبو خطوة ،القاهرة ،دار النهضة العربية2007 ،م.

 .31ش ـ ـ ــرح القواع ـ ـ ــد العام ـ ـ ــة لق ـ ـ ــانون العقوب ـ ـ ــات ،مه ـ ـ ــدي ،د .عب ـ ـ ــدالرؤف مه ـ ـ ــدي،
القاهرة ،مطبعة أطلس1983 ،م.

 .32الشـ ـ ــرح الكبيـ ـ ــر ،ابـ ـ ــن قدامـ ـ ــة ،عبـ ـ ــدالرحمن بـ ـ ــن محمـ ـ ــد ،تحقيـ ـ ــق :د .عبـ ـ ــداهلل
التركـ ـ ـ ـ ـ ــي ود .عبـ ـ ـ ـ ـ ــدالفتاح الحلـ ـ ـ ـ ـ ــو ،القـ ـ ـ ـ ـ ــاهرة ،دار الكتـ ـ ـ ـ ـ ــاب العربـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ط،1

1995م.
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 .33الش ـ ــرح الكبي ـ ــر عل ـ ــى مختص ـ ــر خلي ـ ــل وبهامش ـ ــه حاش ـ ــية الدس ـ ــوقي ،ال ـ ــدردير،
أبو البركات سيدي أحمد ،دار إحياء الكتب العربية ،د.ت.

 .34ش ـ ـ ــرح الهداي ـ ـ ــة ،الب ـ ـ ــابرتي ،محم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن محم ـ ـ ــد ب ـ ـ ــن محم ـ ـ ــود ،العناي ـ ـ ــة ،دار
الفكر ،د.ت.

 .35ش ـ ــرح ق ـ ــانون العقوب ـ ــات القس ـ ــم الع ـ ــام ،حس ـ ــني ،د .محم ـ ــود نجي ـ ــب ،بي ـ ــروت،
منشورات الحلبي الحقوقية ،ط ،3د.ت.
 .36شـ ـ ـ ــرح منتهـ ـ ـ ــى اإلرادات ،البهـ ـ ـ ــوتي ،منصـ ـ ـ ــور بـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ــونس ،بيـ ـ ـ ــروت ،عـ ـ ـ ــالم
الكتب ،ط1996 ،2م.

 .37الصـ ــحاح تـ ــاج اللغـ ــة وصـ ــحاح العربيـ ــة ،الجـ ــوهري ،أبـ ــو نصـ ــر إسـ ــماعيل بـ ــن
حم ـ ـ ــاد ،تحقي ـ ـ ــق :أحم ـ ـ ــد عب ـ ـ ــد الغف ـ ـ ــور ،بي ـ ـ ــروت ،دار العل ـ ـ ــم للمالي ـ ـ ــين ،ط،4

1987م.

 .38العقوبـ ـ ـ ــة ،أب ـ ـ ـ ــو زه ـ ـ ـ ـرة ،محم ـ ـ ـ ــد أبـ ـ ـ ــو زه ـ ـ ـ ـرة ،القـ ـ ـ ــاهرة ،دار الفك ـ ـ ـ ــر العرب ـ ـ ـ ــي،
2006م.

 .39عمـ ـ ــدة الفقـ ـ ــه ،ابـ ـ ــن قدامـ ـ ــة ،موفـ ـ ــق الـ ـ ــدين عبـ ـ ــد اهلل بـ ـ ــن أحمـ ـ ــد بـ ـ ــن محمـ ـ ــد،
تحقيق :أحمد محمد عزوز ،د.م ،المكتبة العصرية2004 ،م.

 .40غريـ ـ ـ ــب الحـ ـ ـ ــديث ،الـ ـ ـ ــدينوري ،عبـ ـ ـ ــد اهلل بـ ـ ـ ــن قتيبـ ـ ـ ــة ،تحقيـ ـ ـ ــق :د .عبـ ـ ـ ــد اهلل
الجبوري ،بغداد ،مطبعة العاني ،ط1397 ،1هـ .
 .41الفقـ ـ ـ ــه اإلس ـ ـ ـ ــالمي وأدلت ـ ـ ـ ــه ،الزحيلِ ـ ـ ـ ـي ،د .وهبـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــن مص ـ ـ ـ ــطفى الزحيلِ ـ ـ ـ ـي،
دمشق :دار الفكر ،ط ،4د.ت.

 .42قانون العقوبات العراقي رقم  111لسنة 1969م المعدل.

 .43لسـ ـ ــان العـ ـ ــرب ،ابـ ـ ــن منظـ ـ ــور ،محمـ ـ ــد بـ ـ ــن منظـ ـ ــور ،بيـ ـ ــروت ،دار صـ ـ ــادر،
ط1414 ،3ه.

268

()7
 .44مـ ـ ــآثر اإلنافـ ـ ــة فـ ـ ــي معـ ـ ــالم الخالفـ ـ ــة ،القلقشـ ـ ــندي ،أحمـ ـ ــد بـ ـ ــن علـ ـ ــي ،تحقيـ ـ ــق:
عب ـ ـ ـ ــد الس ـ ـ ـ ــتار أحم ـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ـ ـراج ،الكوي ـ ـ ـ ــت ،مطبع ـ ـ ـ ــة حكوم ـ ـ ـ ــة الكوي ـ ـ ـ ــت ،ط،2

1985م.

 .45المب ـ ــادئ العام ـ ــة ف ـ ــي ق ـ ــانون العقوبـ ـ ــات ،الخل ـ ــف والش ـ ــاوي ،د .عل ـ ــي حسـ ـ ــين
الخلـ ـ ـ ـ ــف ود .سـ ـ ـ ـ ــلطان عبـ ـ ـ ـ ــدالقادر الشـ ـ ـ ـ ــاوي ،بغـ ـ ـ ـ ــداد ،مكتبـ ـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـ ــنهوري،

2012م.
 .46مبـ ـ ــادئ القـ ـ ــانون الجنـ ـ ــائي ،ارشـ ـ ــد ،د .علـ ـ ــي أحمـ ـ ــد ارشـ ـ ــد ،القـ ـ ــاهرة ،مطبعـ ـ ــة
لجنة التأليف ،ط1950 ،2م.

 .47مبــادئ قــانون العقوبــات الج ازئــري ـ القســم العــام ،عــدو ،عبــد القــادر عــدو،
الجزائر ،دار هومة2010 ،م.

 .48مب ـ ــادئ ق ـ ــانون العقوب ـ ــات المص ـ ــري -القس ـ ــم الع ـ ــام ب ـ ــالل ،د .أحم ـ ــد ع ـ ــوض،
القاهرة ،دار النهضة العربية2006 ،م.

 .49المبـ ــدع فـ ــي شـ ــرح المقنـ ــع ،ابـ ــن مفلـ ــح ،إب ـ ـراهيم بـ ــن محمـ ــد الحنبلـ ــي ،بيـ ــروت،
المكتب اإلسالمي1400 ،هـ.

 .50المبسـ ـ ــوط ،السرخسـ ـ ــي ،شـ ـ ــمس األئمـ ـ ــة محمـ ـ ــد بـ ـ ــن أحمـ ـ ــد بـ ـ ــن أبـ ـ ــي سـ ـ ــهل،
تحقيق :خليل محي الدين ،بيروت ،دار الفكر ،ط2000 ،1م.

 .51مطالـ ـ ــب أولـ ـ ــي النهـ ـ ــى ،السـ ـ ــيوطي ،مصـ ـ ــطفى بـ ـ ــن سـ ـ ــعد ،دمشـ ـ ــق ،المكتـ ـ ــب
اإلسالمي1961 ،م.

 .52معجـ ــم مقـ ــاييس اللغـ ــة ،ابـ ــن فـ ــارس ،أحمـ ــد بـ ــن فـ ــارس ،تحقيـ ــق :عبـ ــد السـ ــالم
محمد هارون ،بيروت ،دار الفكر1979 ،م.

 .53المغنـ ــي ،ابـ ــن قدامـ ــة ،موفـ ــق الـ ــدين عبـ ــد اهلل بـ ــن أحمـ ــد بـ ــن محمـ ــد ،تحقيـ ــق:
د .عب ـ ـ ــداهلل الترك ـ ـ ــي ود .عب ـ ـ ــدالفتاح الحل ـ ـ ــو ،الري ـ ـ ــاض ،ع ـ ـ ــالم الكت ـ ـ ــب ،ط،3

1997م.
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 .54المقـ ـ ــدمات الممهـ ـ ــدات ،ابـ ـ ــن رشـ ـ ــد الجـ ـ ــد أبـ ـ ــو الوليـ ـ ــد ،محمـ ـ ــد بـ ـ ــن أحمـ ـ ــد بـ ـ ــن
أحمـ ـ ـ ــد القرطبـ ـ ـ ــي ،تحقيـ ـ ـ ــق :الـ ـ ـ ــدكتور محمـ ـ ـ ــد حجـ ـ ـ ــي ،بيـ ـ ـ ــروت ،دار الغـ ـ ـ ــرب

اإلسالمي ،ط1988 ،1م.

 .55المنتق ـ ــى شـ ـ ــرح الموطـ ـ ــأ ،البـ ـ ــاجي ،أبـ ـ ــو الولي ـ ــد سـ ـ ــليمان بـ ـ ــن خلـ ـ ــف ،القـ ـ ــاهرة،
دار الكتاب اإلسالمي ،ط ،2د.ت.

 .56مـ ــوجز فـ ــي العقوبـ ــات ومظـ ــاهر تفريـ ــد العقـ ــاب ،ارشـ ــد ،د .علـ ــي أحمـ ــد ارشـ ــد،
لجنة التأليف والترجمة1949 ،م.

 .57الموسـ ـ ــوعة الفقهيـ ـ ــة الكويتيـ ـ ــة ،الكويـ ـ ــت ،و ازرة األوقـ ـ ــاف والشـ ـ ــئون اإلسـ ـ ــالمية،
طباعة ذات السالسل ،ط1983 ،2م.

 .58نهاي ـ ــة المطل ـ ــب ف ـ ــي د اري ـ ــة الم ـ ــذهب ،الج ـ ــويني ،إم ـ ــام الح ـ ــرمين عب ـ ــد المل ـ ــك
بـ ـ ـ ـ ــن عبـ ـ ـ ـ ــد اهلل ،تحقيـ ـ ـ ـ ــق :د .عبـ ـ ـ ـ ــد العظـ ـ ـ ـ ــيم الـ ـ ـ ـ ــديب ،دار المنهـ ـ ـ ـ ــاج ،ط،1

2007م.

 .59الهدايـ ــة فـ ــي شـ ــرح بدايـ ــة المبتـ ــدي ،المرغينـ ــاني ،برهـ ــان الـ ــدين علـ ــي بـ ــن أبـ ــي
بكر ،تحقيق :طالل يوسف ،بيروت ،دار احياء التراث العربي ،د.ت.

 .60الوسـ ـ ــيط فـ ـ ــي المـ ـ ــذهب ،الغ ازلـ ـ ــي ،تحقيـ ـ ــق :أحمـ ـ ــد محمـ ـ ــود ومحمـ ـ ــد محمـ ـ ــد،
القاهرة ،دار السالم ،ط1417 ،1ه.
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