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مقدمة

احلمد هلل الذي أعزنا باإلسالم، ورشع لنا من الدين هنجًا قوياًم، وهدانا 
أحيص  ال  سبحانه  كله،  واملجد  الثناء  وله  كله،  احلمد  فله  مستقياًم؛  رصاطًا 

ثناًء عليه، هو كام أثنى عىل نفسه.

والصالة والسالم عىل سيد خلقه، وخاتم رسله حممد؛ وعىل آله وصحبه 
وأتباعه الطاهرين، وكل من سار عىل هديه ونرص سنته إىل يوم الدين.

أما بعد:

عىل  اجلملة  حيث  من  تدور  الرشعية  األحكام  أن  املعلوم  من  فإن 
واهلل   ساملة،  مصونة  بقائها  بأسباب  والعناية  اخلمس،  الرضوريات  محاية 
وأعراضهم  وأرواحهم،  وأبداهنم،  أدياهنم،  للناس  حفظ  قد  ىلاعتو هناحبس 
واالطمئنان،  األمن  حتقق  التي  والعقوبات  احلدود  من  رشعه  بام  وعقوهلم؛ 
وردع من تسول له نفسه اإلجرام واالعتداء عىل املسلمني، فيعمل عىل دفع 
احتياطًا  حيتاط  فإنه  وقعت  إذا  ثم  منها،  أوالً  املجتمع  ووقاية  اجلرائم  تلك 
الشبهات  انتفاء  بعد  إالَّ  هبا  حُيكم  أو  العقوبة  ُتوقع  وال  إثباهتا،  يف  شديدًا 
فال  اعتباره،  له  وُيبقي  اإلنسان،  ُيكرم  هبذا  فاإلسالم  ورشعًا،  فقهًا  املقررة 
بحث  رأيت  املبدأ  هذا  ألمهية  ونظرًا  والظنون،  الشبه  ملجرد  عليه  ُيعتدى 

موضوع: »أثر الشبهات يف العقوبات التعزيرية«.
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أمهية املوضوع:

املتعلقة  الفقهية  باألحكام  حكمهم  يف  ومن  القضاة  ُيلم  أن  رضورة   .1
من  واإلسقاط  الدفع  يف  عليها  الشبهة  تأثري  باعتبار  التعزيرية،  بالعقوبات 

عدمه، السيام أن أكثر العقوبات من هذا النوع.

درء  يف  ُيتسامح  ال  حتى  الدرء؛  يف  املؤثرة  الشبهة  ضابط  حتديد   .2
العقوبات وإسقاطها ألدنى شبهة.

وإعادة  التعزير  مع  الشبهة  موضوع  تقنني  إىل  داعية  احلاجة  أن   .3
صياغتها، حيث إهنا مبثوثة يف كتب الفقه من غري مجع أو ترتيب.

السابقة: الدراسات 

اإلمام  جامعة  يف  الرشيعة  لكلية  العلمية  الرسائل  دليل  يف  البحث  بعد 
حممد بن سعود اإلسالمية، ودليل الرسائل العلمية يف جامعة امللك سعود، 
وفهرس مكتبة امللك فهد الوطنية، ودليل الرسائل اجلامعية يف كلية الرشيعة 
والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى بمكة املكرمة، تبني يل أنه مل ُيكتب 
يف هذا املوضوع هبذا العنوان رسالٌة علمية أو بحث حُمكم، إنام كانت بعض 
مسائل هذا املوضوع منثورة يف بعض الرسائل واألبحاث؛ وقد متكنت من 

االطالع عليها وتوصيفها عىل النحو اآليت:

بني  مقارنة  وتطبيقية  تأصيلية  دراسة   - بالشبهات  العقوبات  درء  أوالً: 
الرشيعة والقانون يف اململكة العربية السعودية: ملحمد عبد اهلل املحيذيف:
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مقدمة  عىل  اشتملت  1407هـ،  التونسية،  اجلامعة  من  دكتوراه  رسالة 
ومدخل وأربعة أبواب، تناولت يف الباب األول: التعريف بالقاعدة تأصيلها 
ويف  وتقسيمها،  وأعامهلا  ضابطها  الشبهات  الثاين:  الباب  ويف  وتطبيقاهتا، 
الرابع:  والباب  والتعزير،  باإلثبات  وعالقاهتا  الشبهات  الثالث:  الباب 

القاعدة بني الرشيعة والقانون، واخلامتة.

التطبيقات عىل  إىل  أقرب  أهنا  تبني يل  الرسالة  ومن خالل اطالعي عىل 
قاعدة )درء العقوبات بالشبهات( يف املذاهب األربعة، ومل يكن هناك حترير 
القارئ  ليخرج  عدمه،  من  الدرء  مواطن  وبيان  األدلة،  ومناقشة  لألقوال 

بخالصة موجزة تسهل عليه ضبطها والقياس عليها.

تطبيقية:  تأصيلية  دراسة   - السعودي  القضاء  يف  بالشبهة  التعزير  ثانيًا: 
هيثم بن سعود املليفي:

يف  املاجستري  درجة  عىل  احلصول  ملتطلبات  استكامالً  مقدمة  رسالة 
األمنية.  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  من  1439هـ،  والقانون،  الرشيعة 
اشتملت الرسالة عىل مخسة فصول، األول عرض فيه الباحث مشكلة البحث 
والثالث:  وأسبابه،  ماهيته  بالشبهة:  التعزير  فيه  تناول  والثاين:  ومنهجه، 
التعازير بالشبهة، ماهيته وآثاره، والرابع: دراسة  اإلثبات اجلنائي يف قضايا 

النتائج والتوصيات. تطبيقية، واخلامس: 

القانون  مؤلفة يف  دراسة  أهنا  يل  الرسالة ظهر  اطالعي عىل  خالل  ومن 
واحلقوق أقرب منها إىل الفقه، وظهر هذا من صياغة البحث وطريقة عرض 
ومناقشة  الفقهاء  أقوال  حترير  إىل  الباحث  يتعرض  ومل  للمسائل،  الباحث 
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أدلتهم ونقل نصوصهم يف مسائل البحث، ولذا كانت املصادر الفقهية التي 
رجع هلا الباحث قليلة بالنسبة للمراجع القانونية ونحوها.

الرشيعة  بني  مقارنة  دراسة  العقوبة  إسقاط  يف  وأثرها  الشبهة  ثالثًا: 
والقانون: حباس عبد القادر.

العلوم  كلية  من  اإلسالمية،  العلوم  يف  الدكتوراه  لنيل  مقدم  بحث 
البحث  اإلنسانية والعلوم اإلسالمية بدولة اجلزائر، عام 1436هـ. اشتمل 
عىل بابني، األول: حقيقة اجلريمة والعقوبة والشبهات املسقطة هلا، والباب 

الثاين جمال تطبيق قاعدة الشبهة وأثرها يف إسقاط العقوبة.

الباحث سلط الضوء عىل  الرسالة ظهر يل أن  ومن خالل اطالعي عىل 
جرائم احلدود والقصاص وأثر الشبهة يف إسقاطها، بينام العقوبات التعزيرية 
مل يتطرق هلا إال يف صفحات معدودة. باإلضافة إىل استشهاد الباحث ببعض 

التعاميم والقوانني اجلزائرية املستمدة من القانون الفرنيس الوضعي.

مقارنًا  اإلسالمي  الفقه  يف  اجلنائية  العقوبة  يف  وأثرها  الشبهات  رابعًا: 
بالقانون: منصور حممد منصور احلفناوي، 1406هـ- 1986م:

عرض املؤلف يف كتابه بعض أحكام اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي 
يف متهيد وبابني، الباب األول: تناول فيه تعريف الشبهات وأنواعها، كالتي 
تعرتي أركان اجلريمة والقصد اجلنائي. أما يف الباب الثاين: فتناول اجلرائم 
احلدية من حيث الشبهات التي تعرتي كل جريمة بصفة خاصة وما هلا من 

أثر يف عقوباهتا.
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ومن خالل اطالعي عليه تبني يل أنه مؤلف يف القانون واحلقوق، وظهر 
عىل  اقترص  أنه  إىل  باإلضافة  للمسائل،  عرضه  وطريقة  صياغته  من  هذا 

العقوبات احلدية.

ما سينفرد به هذا البحث عن البحوث السابقة:

انفردت هذه الدراسة عام سبق بام ييل:

العقوبات  باب  يف  الشبهات  بأثر  املتعلقة  الفقهية  األحكام  حرص   .1
أبحاث  يف  مبثوثة  مسائل  كانت  أهنا  حني  يف  واحد،  سقف  حتت  التعزيرية 

متعددة.

2. بيان مواطن درء العقوبة التعزيرية مع الشبهة ومواطن إقامتها.

3. حترير حمل النزاع يف مسألة أثر الشبهة يف األحكام التعزيرية، ومناقشة 
أقف  مل  عليه  اطلعت  ما  وبحسب  فيها،  اخلالف  منشأ  وبيان  األقوال،  أدلة 
عىل من نص عليها، وكانت املراجع شحيحة جدًا يف هذه املسألة بشكل عام.

البحث: تقسيامت 

وقد انتظمت خطة البحث يف مقدمة، ومتهيد، وثالثة مباحث، وخامتة، 
وفهارس.

املقدمة:

وتشتمل عىل االفتتاحية، وموضوع البحث، وأمهيته، وتقسيامته، ومنهج 
البحث.
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التمهيد:

وفيه أربعة مطالب:

املطلب األول: التعريف بمفردات البحث.

املطلب الثاين: األلفاظ ذات الصلة بالشبهة.

املطلب الثالث: ضابط الشبهة املؤثرة يف الدرء.

املطلب الرابع: أنواع العقوبات التعزيرية.

املبحث األول: حكم التعزير بالشبهة والقرائن الضعيفة.

املبحث الثاين: خالف الفقهاء يف درء العقوبة التعزيرية بالشبهة.

املبحث الثالث: أحوال العقوبة التعزيرية مع الشبهة:

وفيه مطلبان:

املطلب األول: مواطن درء العقوبة التعزيرية بالشبهة.

املطلب الثاين: مواطن إقامة العقوبة التعزيرية مع الشبهة.

اخلامتة:

وحتتوي عىل أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس:

وتشمل فهرس املراجع واملصادر.
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البحث: منهج 

سأتبع يف إعداد هذا البحث املنهج التايل:

ر املسالة املراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها؛ ليتضح  أوالً: ُأصوِّ
املقصود من دراستها.

ثانيًا: إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق، فإين أذكر حكمها بدليلها، 
مع توثيق االتفاق من مظانه املعتربة.

ثالثًا: إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف، فَأتَّبع ما ييل:

1. حترير حمل اخلالف إذا كانت بعض صور املسألة حمل خالف، وبعضها 
حمل اتفاق.

2. ذكر األقوال يف املسألة، وبيان من قال هبا من العلامء، ويكون عرض 
اخلالف حسب االجتاهات الفقهية.

3. توثيق األقوال من كتب أهل املذهب نفسه.

5. استقصاء أدلة األقوال، مع بيان وجه الداللة، وذكر ما يرد عليها من 
مناقشات وما جياب به عنها.

6. الرتجيح مع بيان سببه، وذكر سبب اخلالف إن وجد.

التخريج  يف  األصيلة  واملراجع  املصادر  هات  أمَّ عىل  االعتامد  رابعًا: 
والتحرير والتوثيق واجلمع.

خامسًا: العناية برضب األمثلة، خاصة الواقعية.
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سادسًا: ترقيم اآليات وبيان سورها.

سابعًا: ختريج األحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها إن مل تكن 
يف الصحيحني أو أحدمها، فإن كانت كذلك اكتفيت هبام يف خترجيها.

ثامنًا: التعريف باملصطلحات، ورشح الغريب.

تاسعًا: العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الرتقيم.

عارشًا: تذييل البحث بخامتة حتتوي عىل أبرز النتائج التي توصلت هلا.

حادي عرش: ترمجة األعالم غري املشهورين)1(.

***

وضابــط املشــهورين يف البحــث: هــم العــرشة املبــرشون باجلنــة، وكبــار الصحابــة   )1(
مهنع هللا يضر، وأمهــات املؤمنــني نهنع هللا يضر، واألئمــة األربعــة، وكبــار علــامء املذاهــب 

املعــارصون. املعتــربة، والعلــامء 
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تمهيد

وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول: التعريف بمفردات البحث:
أوالً: تعريف الشبهات.

لغة:
يشّبه  عليه  األمَر  َشبََّه  من:  َبه  الشَّ من  مشتق  مصدر  وهي  ُشبهة،  مجع 
تشبيهًا فهي شبهة، واجلمع فيها »ُشَبٌه« و»ُشُبَهاٌت«، وأصل مادهتا يدل عىل 
هللا همحر: »الشني والباء واهلاء أصل واحد يدل  ابن فارس)1(  قال  املشاكلة، 

عىل تشابه اليشء وتشاُكِله لونًا ووصفًا«)2(.
والتشبيه  متاثل وتشابه،  بينهام  أي:  فالٍن شبٌه من فالن،  قوهلم: يف  ومنه 
نَزَل 

َ
ٓي أ التمثيل، واملشتبهات أي: املتامثالت)3(، ومنه قول اهلل تعاىل: ﴿ُهَو ٱلَِّ

َخُر ُمتََشٰبَِهٰٞت﴾)4(، 
ُ
مُّ ٱۡلِكَتِٰب َوأ

ُ
َۡكَمٌٰت ُهنَّ أ َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰب ِمۡنُه َءاَيٰٞت مُّ

قيل معناها: يشبه بعضها بعضًا يف التالوة)5(.

لغوي  فقيه  ازي،  بالرَّ املعروف  القزويني،  زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني،  أبو  هو:   )1(
عمره  آخر  يف  وانتقل  فقيهًا،  شافعّيًا  وكان  احلق،  أهل  طريقة  عىل  متكلم  مناظر  بارع، 
من  وله  شيئًا،  ُيبقي  ال  جوادًا  َكِرياًم  وكان  التصنيف،  حسن  ُرزق  مالك،  مذهب  إىل 
مات  القرآن.  إعراب  غريب  وكتاب  اللُّغة،  فقه  وكتاب  املجمل،  كتاب  التصانيف: 
 ،)118/1( األعيان  وفيات  ينظر:  مئة.  وثالث  وتسعني  مخس  سنة  صفر  يف  ي  بالرَّ

وسري أعالم النبالء )538/12- 539(، والوايف بالوفيات )181/7- 182(.
مقاييس اللغة )243/3(.  )2(

ينظر: هتذيب اللغة )58/6، 59(، مقاييس اللغة )243/3(.  )3(
من آية )7( من سورة آل عمران.  )4(

تفسري الطربي )173/6(.  )5(
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ومن املعاين كذلك االلتباس، واإلشكال، ومنه يقال: أمور مشتبهة أي 
مشكلة، ومنه اخللط فيقال: خلط عليه األمر حتى اشتبه بغريه)1(.

اصطالحًا:

أهنا  نجد  تأملها  وعند  الشبهة،  تعريف  يف  الفقهاء  عبارات  تعددت 
اختلفت بناء عىل تعدد االعتبارات التي عرفت هبا، ولذا يمكن حرصها يف 

ثالثة أقسام:

القسم األول: تعريف الشبهة بالنظر إىل سببها:

وقد اختلف الفقهاء يف سبب الشبهة وبناء عليه اختلفوا يف تعريفها بناء 
عىل هذا االعتبار.

فها بأهنا: »ما يشبه الثابت  فمن رأى أن سبب الشبهة هو عدم الثبوت، عرَّ
وليس بثابت«)2(.

وكذلك بالقول أهنا: وجود املبيح صورة مع انعدام حكمه أو حقيقته)3(.

ينظر: هتذيب اللغة )59/6(، لسان العرب )505/13(، تاج العروس )413/36(.  )1(
اهلداية )346/2(، فتح القدير البن اهلامم )262/5(.  )2(

»وبيان  هللا همحر:  قدامة  ابن  قول  النسبة  هذه  ومستند  للحنابلة،  التعريف  هذا  نسب   )3(
الشبهة: أنه قد وجدت صورة املبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب لإلباحة، فإذا مل 
يثبت حكمه وهو اإلباحة، بقيت صورته شبهة دارئة للحد الذي يندرىء بالشبهات«. 

املغني )55/9(.



232
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر الشبهات في العقوبات التعزيرية 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

»اليشء  بأهنا:  باحلرام، عرفها  السبب هو اختالط احلالل  أن  ومن رأى 
املجهول حتليله عىل احلقيقة، وحتريمه عىل احلقيقة«)1(.

قد  واستغراق  عموم  فيه  سببها  إىل  بالنظر  الشبهة  تعريف  أن  ُيلحظ 
ُيرج الشبهة عن حقيقتها؛ ألن الشبهة هلا أسباٌب عدة، ولذلك فكل جمتهد 

فها بحسب السبب الذي يراه مؤثرًا. سُيعرِّ

القسم الثاين: تعريف الشبهة بالنظر إىل أثرها:

فت الشبهة هبذا االعتبار بتعريفاٍت عدٍة، منها: وقد ُعرِّ

االرتكاب،  موضوع  تكون  أو  املرتكب،  عليها  يكون  التي  »احلال  أهنا: 
 ، ويكون معها املرتكب معذورًا يف ارتكاهبا، أو يعد معذورًا عذرًا ُيسقط احلدَّ

ويستبدل به عقاب دونه، عىل حسب ما يرى احلاكم«)2(.

قيام عارض  يندفع معها احلد بسبب  التي  بأهنا: »احلال  فت  ُعرِّ وكذلك 
بسبب  أو  اإلثبات،  طريق  يف  أو  املحل،  نفس  يف  مانع  قيام  أو  الفاعل،  يف 

اختالف بني العلامء يف احلّل متى قوي مدركه«)3(.

اآلثار  بعض  عىل  يقترص  قد  أثرها  إىل  بالنظر  الشبهة  تعريف  أن  يلحظ 
السابق ذكرها، فاقترصت  التعريفات  البقية، كام يظهر ذلك جليًا يف  وُيمل 
الشبهة يف  معنى  احلد دون غريها، وهذا حيرص  درء  الشبهة يف  أثر  ذكر  عىل 

نطاق ضيق.
املنثور يف القواعد الفقهية )228/2(.  )1(

العقوبة ملحمد أبو زهرة ص)179(.  )2(
درء احلدود بالشبهات يف الرشيعة اإلسالمية، إلبراهيم البرش ص)10(.  )3(
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القسم الثالث: تعريف الشبهة بالنظر إىل ذاهتا:

ف الشبهة بالنظر إىل ذاهتا من غري ذكر سببها أو أثرها،  مل أقف عىل من عرَّ
ف بأهنا: »كلُّ حاٍل تقتيض عدم كامل املوجب للعقوبة«. لذا يمكن أن ُتعرَّ

رشح التعريف:

»كل حال«: صيغة عموم لتشمل مجيع أنواع الشبه.

»تقتيض عدم كامل املوجب للعقوبة«: قيٌد يف التعريف ليخرج به الشبهة 
بالعقوبة  وعربَّ  فاسدة.  ألهنا  وجودها  مع  يثبت  فالعقاب  املدرك،  ضعيفة 

ليشمل الشبهة يف جرائم احلدود والقصاص والتعازير.

توسطًا  فيه  ألن  املختار؛  هو  نظري  يف  ذاهتا  إىل  بالنظر  الشبهة  وتعريف 
بني العموم واخلصوص؛ إذ يكشُف عن ماهية الشبهة وحقيقتها دون إغراٍق 

يف أسباهبا وآثارها.

العالقة بني املعنى اللغوي واالصطالحي:

يف  عالقة  بينهام  جيد  للشبهة،  واالصطالحي  اللُّغوي  املعنى  يف  الناظر 
املعنى؛ إذ إِنَّ الشبهة يف لغة العرب تعني االلتباس واإلشكال، وهذا املعنى 
قائمة،  املوِجب إلقامة احلد  الفعل  املعنى االصطالحي؛ فصورة  موجود يف 
لكن عدم اكتامل املوِجب منع من إيقاع احلد عىل مرتكبها، ولذا التبس عىل 
الفقهاء يف بعض مسائل احلدود: هل يقام احلد عىل مرتكبها؟ أو أهنا شبهة 

يدرأ هبا احلد؟
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ثانيًا: تعريف العقوبات.

لغة:

مجع عقوبة مشتقة من َعِقَب و»العني والقاف والباء أصالن صحيحان: 
عىل  يدل  اآلخر  واألصل  غريه.  بعد  وإتيانه  يشء  تأخري  عىل  يدل  أحدمها 
عاقبة كل  ألن  األول  األصل  تناسب  والعقوبة  وصعوبة«)1(،  وشدة  ارتفاع 
يشء آخره فتكون العقوبة آخرًا بعد الذنب. والعرب تقول: أعقبت الرجل: 
املجازاة  واملعاقبة  والعقاب  برش،  جازيته  أي  وعاقبته:  بخري،  جازيته  أي 
عىل فعل السوء، وسمي اجلزاء هبا؛ ألن العقوبة تتلو الذنب، من تعقبه: إذا 

تبعه)2(.

اصطالحًا:

أن  إالَّ  القتل«)3(،  أو  الرجم  أو  القطع  أو  بالرضب  بأهنا: »جزاء  فت  ُعرِّ
العقوبة ويمل  ذكر بعض وسائل  يقترص عىل  إذ  التعريف غري شامل،  هذا 

البقية، والتعريف ُيشرتط فيه الشمول والعموم.

ولعل أفضل ما قيل يف تعريفها هي: اجلزاء الذي يلحق باملذنب)4(.

مقاييس اللغة )77/4(، من مادة )عقب(.  )1(
العرب )611/1-619(. واجلميع من  اللغة )186/1(، لسان  تاج  ينظر: الصحاح   )2(

مادة )عقب(.
حاشية ابن عابدين )3/4(.  )3(

أبو  سعدي  الفقهي؛  القاموس  ص)149(،  الربكتي  حممد  الفقهية؛  التعريفات  ينظر:   )4(
حبيب ص)255(.
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أمر  عصيان  عىل  مرتتبة  عقوبة  كل  فيه  فيدخل  وعموم،  شمول  ففيه 
الشارع، أو ويل األمر واملؤدب ونحوهم بأي وسيلة كانت. كام أنه نص عىل 

العقوبة. سبب 

التعزيرات: ثالثًا: تعريف 

لغة:

أصله َعزَرُه َيْعِزره َعْزرًا أو تعزيرًا، وُيطلق عىل معنيني، قال ابن فارس: 
»العني والزاء والراء كلمتان: إحدامها: التَّعظيم والنَّرص. والكلمة األخرى 
ب«)1(.وهبذا يظهر أن التعزير من أسامء األضداد حيث ُيطلق  جنٌس من الرضَّ
الرضب  عىل  يطلق  وكذلك  والتعظيم،  والتقوية،  واإلعانة،  النرصة،  عىل 
والتأديب، ومها متضادان. وقيل: أن أصل التعزير من الَعْزر وهو املنع، فأما 
وأما  أذاه،  من  ومنعتهم  أعداءه،  عنه  رَدْدَت  فقد  نرصَته  من  فألن  النرصة 

التأديب فألهنا متنعه من الوقوع يف املعصية)2(.

اصطالحًا:

ر رشعًا يف معصية ال حد فيها وال كفارة)3(.. ُيطلق عىل: التأديب غري املقدَّ

مقاييس اللغة )311/4(، من مادة َعَزَر.  )1(
العروس  تاج   ،)562-561/4( العرب  لسان   ،)78/2( اللغة  هتذيب  ينظر:   )2(

)24/13(، واجلميع من مادة )عزر(.
اإلمام  فقه  يف  املهذب   ،)192/3( املدارك  أسهل   ،)207/3( احلقائق  تبيني  ينظر:   )3(

الشافعي )373/3(، املبدع )423/7(.
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المطلب الثاني: األلفاظ ذات الصلة بالشبهة:

للشبهة ألفاظ ذات صلة هبا، ومنها ما ييل:

ك: أوالً: الشَّ

لغًة:

عىل  يدل  وهو  بعض،  من  بعضه  مشتٌق  واحد  أصل  والكاف  الشني 
التداخل، يقال: شكَّ يف األمر، إذا تداخلت لديه األمور ومل تتاميز)1(.

اصطالحًا:

ف العلامء الشك بتعريفاٍت عدٍة، منها: عرَّ

أوالً: »تساوي الطرفني والرتدد فيهام من غري ترجيح«)2(.

ثانيًا: »الرتدد بني وجود اليشء وعدمه سواء استويا أو ترجح أحدمها«)3(.

العالقة بني اللفظني:

السببية، فالشك سبب من أسباب الشبهة، فإذا وقع كان مانعًا من إقامة 
وعدم  والرتدد  االلتباس  عىل  تدلُّ  الشبهة  وكذلك  ثبوته.  يف  للشبهة  احلد؛ 
من  أخصُّ  الشبهة  لكن  أيضًا،  الشك  عليه  يدلُّ  ما  وهذا  األمور،  يف  اليقني 

الشك)4(.

ينظر: مقاييس اللغة )173/3(.  )1(
جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، للنكري )170/2(.  )2(

الكليات ص)593(.  )3(
ينظر: الشبهة وأثرها يف احلدود والقصاص، إهلام حممد طوير ص)37(.  )4(
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املانع: ثانيًا: 

لغًة:

اسم فاعل مشتق من الفعل َمنََع، وامليم والنون والعني أصٌل واحد يدل 
عىل خالف اإلعطاء، يقال: منعه اليشء منعًا فهو مانع ومنوع ومنَّاع، ومنعته 

عن كذا فامتنع منه)1(.

اصطالحًا:

هو: ما يلزم من وجوده انتفاء احلكم)2(.

العالقة بني اللفظني:

انتفى  وجد  إذا  املانع  وكذلك  احلكم،  قيام  من  يمنع  الشبهة  وجود  أن 
احلكم، فالتقارب بينهام من حيث األثر املرتتب عىل كل منهام، إالَّ أن املانع 
أعمُّ من الشبهة؛ ألن املانع ال جيب معه احلكم أصاًل؛ كعدم تكليف الصبي 
ال يوجب عليه احلدَّ رشعًا، بخالف الشبهة فإنه يمكن أن يوجد معها احلكم 

فيام لو وجدت وسائل إثبات تدفع هذه الشبهة)3(.

ينظر: مقاييس اللغة )278/5(، الصحاح )1287/3(.  )1(
ينظر: البحر املحيط )12/2(.  )2(

ينظر: الشبهات الدارئة حلد الزنا يف الرشيعة اإلسالمية وتطبيقاهتا عىل أحكام القضاء   )3(
يف مدينة الرياض؛ سعود بن سعد املقرن ص)87(.
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المطلب الثالث: ضابط الشبهة المؤثرة في الدرء:

د مدى تأثريها يف العقوبات  إن حتديد ضابط الشبهة أمر ال بد منه لُيحدَّ
غ اجلرائم بأوهى شبهة فيؤدي إىل تعطيل العقوبات.  عمومًا، وحتى ال ُتسوَّ
عىل  الدرء)1(  يف  املعتربة  الشبهة  وصف  يف  هللا مهمحر  الفقهاء  اختلف  وقد 
أوصاف عدة، فام قد يكون قويًا عند البعض يعتربه غريهم ضعيفًا وال ُيعتد 

به يف الدرء.

وقد ُعنِي فقهاء الشافعية)2( وبعض املالكية)3( هبذا التقسيم، ونجد إشارة 
إليه أحيانًا عند احلنفية واحلنابلة عند تعليل بعض األحكام.

قال السبكي: »قوة املدرك وضعفه مما ال ينتهي إىل اإلحاطة به إال األفراد، 
وقد يظهر الضعف أو القوة بأدنى تأمل، وقد حيتاج إىل تأمٍل وفكر، وال بدَّ 

أن يقع هنا خالٌف يف االعتداد به ناشئًا عن املدرك قوّي أو ضعيف«)4(.

إدراك  حمل  ألنه  املدرك  عليه  وأطلق  الدليل،  قوة  املدرك:  بقوة  »واملراد 
احلكم؛ ألن احلكم يؤخذ منه«)5(، وبيان كون الشبهة قوية املدرك أن يكون 

مأخذ القول بوجود الشبهة يف املسألة قويًا.

األشباه  ص)124(،  للسيوطي  والنظائر  األشباه   ،)172/4( للقرايف  الفروق  ينظر:   )1(
والنظائر البن نجيم ص)111(، املغني )58/9(، مغني املحتاج )214/4(.

ينظر: مغني املحتاج )146/4(.  )2(
ينظر: الذخرية )158/12(، حاشية الدسوقي )336/4(.  )3(

األشباه والنظائر ص)113(.  )4(
حوايش الرشواين )45/1(.  )5(
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أقسام،  ثالثة  إىل  قوهتا وضعفها  باعتبار  الشبهة  ُقسمت  ذلك  وبناء عىل 
وهي:

أوالً: الشبه القوية:

األدلة،  تقابل  عن  الناشئة  هي  الدرء  يف  املؤثرة  القوية  الشبهة  وضابط 
ال عن جمرد اختالف أهل العلم)1(، قال السبكي: »ونعني بالقوة ما يوجب 
فإن  هبا؛  احلجة  النتهاض  بسبيلها  الفطنة  ذي  وتعلق  عندها  الذهن  وقوف 

احلجة لو انتهضت هبا ملا كنا خمالفني هلا«)2(.

وُيمثَّل هلا: برسقة الوالد من مال ولده، فال يقطع الوالد هبا لقوة الشبهة)3(؛ 
ألن الدرء كان لشبهة امللك احلكمي، فالوالد أمام دليل قوي يبيح له األخذ 
من مال ولده وهو قوله مـلسو هيلع هللا ىلص: ))أنت ومالك ألبيك(()4(؛ فإن هذا 

امللك احلكمي نشأ عنه شبهة قوية ُتسقط العقوبة احلدية.

ينظر: بدائع الصنائع )36/7(، بداية املجتهد )451/2(، احلاوي )167/9(، املغني   )1(
.)199/10(

األشباه والنظائر ص)112(.  )2(
ينظر: بدائع الصنائع )35/7(، املغني )199/10(.  )3(

)4( أخرجه أمحد يف مسنده، مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص )503/11( برقم )6903(، 
وابن ماجه يف سننه، باب ما للرجل من مال ولده )391/3( برقم )2291(، جاء يف 
رجاله  املنذري:  وقال  صحيح،  إسناده  القطان:  ابن  »قال   :)337/3( الراية  نصب 

ثقات«.



240
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر الشبهات في العقوبات التعزيرية 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

الفقهاء  باتفاق  بالشبهات  يدرأ  ما  لكل  دارئة  الشبهة  وهذه  حكمها: 
هللا مهمحر)1(.

الضعيفة: الشبهة  ثانيًا: 

وضابط الشبهة الضعيفة هي: ضعيفة املدرك والتي يظهر ضعفها بأدنى 
تأمل)2(.

وُيمثَّل هلا: »بوطء الرجل إحدى حمارمه بعد عقده عليها«)3(.

حكمها: هذه الشبهة َتدرأ ما ُيدرأ بالشبهات عند أيب حنيفة)4(، وحجته 
سبب  هو  الذي  النكاح  عقد  وهو  املبيح،  صورة  وجدت  قد  »أنه  ذلك  يف 
لإلباحة، فإذا مل يثبت حكمه وهو اإلباحة، بقيت صورته شبهة دارئة للحد 

الذي يندرئ بالشبهات«)5(.

أما اجلمهور فال جيعلوهنا دارئة ملا يدرأ بالشبهات)6(؛ ألهنا شبهة ضعيفة 
وال عربة بالشبهة الفاسدة.

املحتــاج  الدســوقي )299/4(، مغنــي  الصنائــع )35/7(، حاشــية  بدائــع  ينظــر:   )1(
.)199/10( املغنــي   ،)146/4(

املحيذيف  ملحمد  بالشبهات،  العقوبات  درء   ،)146/4( املحتاج  مغني  ينظر:   )2(
.)210/1(

األشباه والنظائر للسبكي ص)112(.  )3(
ينظر: املبسوط )151/9(، فتح القدير )252/5(، حاشية ابن عابدين )24/4(.  )4(

املغني )55/9(.  )5(
ينظر: الرشح الكبري للدرير )314/4(، احلاوي )48/9(، كشاف القناع )98/6(.  )6(
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ثالثًا: الشبهة املرتددة بني القوة والضعف:

ويقصد هبا الشبهة الناشئة عن حصول اخلالف بني العلامء)1(.

ُيمثَّل ملا يلحق بالشبهة القوية: شبهة الوطء يف نكاح بال ويل)2(.

علم  ملن  النبيذ  رشب  يف  الشبهة  الضعيفة:  بالشبهة  يلحق  ملا  ُيمثَّل 
بتحريمه)3(.

َقِوي  فمن  هللا مهمحر،  الفقهاء  بني  فيها  خمتلف  الشبهة  وهذه  حكمها: 
عنده مدرك اخلالف أحلقها بالشبهة القوية ودرأ هبا ما يدرأ بالشبهات، ومن 
ُيدرأ  ما  هبا  َيدرأ  ومل  الضعيفة  بالشبهة  أحلقها  اخلالف  مدرك  عنده  َضُعف 

بالشبهات)4(، أما احلنفية فيدرؤون هبا احلد مطلقًا)5(.

المطلب الرابع: أقسام العقوبات التعزيرية:

والزمان  املعصية،  واختالف  الناس،  باختالف  ختتلف  عقوبٌة  التعزير 
واملكان. ويمكن أن ُتصنف إىل عدة أصناف بحسب اعتبارات عدة؛ وهي:

أوالً: باعتبار الغرض منها:

يمكن تقسيمها هبذا االعتبار إىل قسمني:

ينظر: األشباه والنظائر للسبكي ص)113(.  )1(
ينظر: بداية املجتهد )434/2(، احلاوي )217/13(، املغني )151/10(.  )2(

ينظر: املبسوط )37/2(، املغني )323/10(.  )3(
ينظر: األشباه والنظائر للسبكي، ص )113(.  )4(

ينظر: املبسوط )151/9(، فتح القدير )252/5(، حاشية ابن عابدين )24/4(.  )5(
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األول: تعزير التأديب والرتبية))(:

واملعلم  لعبده،  والسيد  لزوجته)2(،  والزوج  لولده،  الوالد  كتأديب 
الرسول  قال  أسواط)3(.  عرشة  عىل  يزيد  أن  جيوز  ال  النوع  وهذا  لتالميذه، 
ِة أْسَواٍط إِال يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اهلل(()4(. ِلُدوا َفْوَق َعرْشَ مـلسو هيلع هللا ىلص: ))ال جَتْ
كرضب  نفسه  حلق  رضب  من  أن  احلديث  »مراد  هللا همحر:  تيمية  ابن  قال 

الرجل امرأته يف النشوز ال يزيد عىل عرش جلدات«)5(.

الثاين: تعزير عىل املعايص:

إما برتك واجب، أو فعل حمرم.

املصلحة  بحسب  أسواط  عرشة  عىل  للحاكم  الزيادة  فيه  جتوز  فهذا 
واحلاجة، وحجم املعصية وفحشها، وقلتها وكثرهتا، وليس هلا حد معني)6(.

وسمي تعزير تغليبًا للمعنى اللغوي.  )1(
فبعض العلامء يرى أن التعزير قد يكون للمصلحة بدون وجود معصية، كام فعل عمر   )2(
ينظر:  النساء.  يفتن  ال  حتى  رأسه  له  وحلق  نفاه  عندما  حجاج  بن  نرص  مع  هنع هللا يضر 
البن  اإلسالم؛  يف  احلسبة   ،)2330/6( املفاتيح  مرقاة   ،)369/2( الفاروق  مسند 

تيمية ص)47(.
املجموع  تكملة   ،)428/18( املدونة  ملسائل  اجلامع   ،)13/16( املبسوط  ينظر:   )3(

)124/20(، املبدع )264/6(.
 )174/8( واألدب  التعزير  كم  باب:  احلدود،  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   )4(

برقم )6850(.
جمموع الفتاوى )348/28(.  )5(

ينظر: البحر الرائق )44/5(، حاشية الصاوي )439/2(، مغني املحتاج )336/4(  )6(
رشح منتهى اإلرادات )365/3(.
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والرسقة  كالزنا  الشارع  من  مقدرة  عقوبة  يف  املعصية  كانت  إن  لكن 
ونحومها، فال يبلغ بالتعزير احلد املقدر، وإن مل تكن مقدرة اجتهد احلاكم يف 

عقوبة حتقق املصلحة وتدفع املفسدة)1(.

ثانيًا: باعتبار ملن هو حق له:

يمكن تقسيمها هبذا االعتبار إىل ثالثة أقسام:

األول: تعزير حلق اهلل تعاىل:

عن  عام  رضر  به  يندفع  وما  عام،  نفع  به  تعلق  ما  هو  تعاىل  اهلل  وحق 
الناس من غري اختصاص بأحد ويكون التعزير فيه حلق اهلل تعاىل، ليس فيه 
الفساد  من  البالد  وإخالء  والرشور  اجلرائم  حماربة  ألن  بعينه،  ألحد  حق 

واجب مرشوع، وفيه دفع للرضر عن األمة وجلب لنفع عام هلا.

من أمثلة ذلك: تعزير تارك الصالة، واملفطر يف هنار رمضان متعمدًا بال 
عذر، والتعزير عىل نرش البدع واخلرافات وأباطيل دعاة التشكيك يف الدين 

اإلسالمي، وكذا الرشوة والغش وغري ذلك)2(.

الثاين: تعزير حلق العبد:

وهو ما تعلقت به مصلحة خاصة، وحق العبد وإن كان خالصًا له إال أن 
فيه حق اهلل تعاىل؛ إذ إن نفس اإلنسان وماله وكل شئونه فيها حق اهلل تعاىل، 
املسلم  كإيذاء  الرشع؛  حدود  يف  إال  ذلك  من  يشء  يف  الترصف  له  فليس 

ينظر: أسنى املطالب )220/3(، املغني )176/9(، الطرق احلكمية ص)107(.  )1(
ينظر: املبسوط )36/24(، روضة الطالبني )174/10(، املبدع )424/7(.  )2(
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ألخيه املسلم والسب بغري قذف أو االعتداء عىل ماله بالغصب أو اإلتالف 
عىل  ليحمل  يعزر  فإنه  الديون  من  عليه  جيب  ما  دفع  عن  املورس  امتناع  أو 
األداء؛ لقول الرسول مـلسو هيلع هللا ىلص: ))يَلُّ الَواِجِد حُيِلُّ ُعُقوَبَتُه َوِعْرَضُه(()1(.

الثالث: تعزير جيتمع فيه احلقان مع أغلبية أحدمها:

فاجتامع احلقني مع أغلبية حق اهلل تعاىل، كام يف تقبيل امرأة أجنبية عنه، 
أما مع أغلبية حق العبد كام يف السب والشتم. كام أنه بني احلقني تالزم فال 
يلو أحدمها عن اآلخر، فام كان فيه إرضار بمصلحة الفرد وحقوقه اخلاصة 
فإن فيه أيضًا خمالفة لرشع اهلل تعاىل وأوامره بعدم إيذاء اآلخرين واالعتداء 

عىل حقوقهم)2(.

ثالثًا: باعتبار وسائل العقوبة:

يمكن تقسيمها هبذا االعتبار إىل أربعة أنواع:

1. ما يتعلق باجلاه كالتوبيخ، والتشهري، والعزل عن املنصب.

2. ما يتعلق بتقييد اإلرادة كاحلبس والنفي.

3. ما يتعلق باألموال كالغرامة ومنع الترصف.

4. ما يتعلق باألبدان كالقيد واجللد.

لصاحب  باب:  الديون،  وأداء  االستقراض  يف  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   )1(
احلق مقال )118/3( برقم )2400(.

للزحييل  وأدلته  اإلسالمي  الفقه  اإلنصاف )241/10(،  املبسوط )110/9(،  ينظر:   )2(
.)5573/7(
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وال جيوز قطع يشء منه وال جرحه، ألن الرشع مل يرد بيشء من ذلك)1(.

وهذا ما عليه القضاء السعودي حيث نص جملس القضاء األعىل هبيئته 
العقوبة  سبيل  عىل  األطراف  بقطع  التعزير  يسوغ  »ال  أنه:  عىل  الدائمة 

التعزيرية من قول عامة أهل العلم«)2(.

وعمرية  قليويب  حاشيتا   ،)320/6( اجلليل  مواهب   ،)36/24( املبسوط  ينظر:   )1(
)206/4(، املغني )178/9(.

القرارات واملشاريع واملبادرات الصادرة من وزارة العدل ص)377(، رقم )6/52(   )2(
بتاريخ 1415/1/20هـ.
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المبحث األول
حكم التعزير بالشبهة والقرائن الضعيفة

التعزير عقوبة رشعية، والرشيعة تقرر أنه ال يعاقب املتهم حتى يتحقق 
مـلسو هيلع هللا ىلص:  الرسول  قال  ظن،  غلبة  أو  قطع  حتقق  العقوبة  موجب  من 
األصل  وألن  َوَأْمَواهُلُْم(()1(،  َقْوٍم  ِدَماُء  لَذَهَب  بَِدْعَواُهْم  النَّاُس  ُيْعَطى  ))َلْو 

براءة ذمة املتهم من موجب العقوبة)2(، وال ينتقل عن هذا األصل إال بيقني، 
عماًل بقاعدة: )ما ثبت بيقني ال يرتفع إال بيقني()3(.

لكان  وإالَّ  حكٌم،  مثلها  عىل  يبنى  فال  الضعيفة،  والقرائن  الشبهة  أما 
األصل يف الناس االهتام. يقول ابن القيم عن القرائن: »إن توسع فيها وجعل 
َلُه عليها، دون األوضاع الرشعية، وقع يف أنواع من الظلم والفساد«)4(،  ُمَعوِّ
ويقول: »العقوبة ال تسوغ إال عند حتقق السبب املوجب وال تسوغ بالشبهة، 

بل سقوطها بالشبهة أقرب إىل قواعد الرشيعة من ثبوهتا بالشبهة«)5(.

بَِعۡهِد  وَن  يَۡشَتُ يَن  ٱلَِّ ﴿إِنَّ  باب  القرآن،  تفسري  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  أخرجه   )1(
ْوَلٰٓئَِك َل َخَلَٰق لَُهۡم﴾ ]آل عمران: 77[، )35/6(، برقم 

ُ
أ َثَمٗنا قَلِياًل  يَۡمٰنِِهۡم 

َ
َوأ  ِ ٱللَّ

.)4552(
 ،)351/3( الفقهية  القواعد  يف  املنثور   ،)218/1( للسبكي  والنظائر  األشباه  ينظر:   )2(

األشباه والنظائر للسيوطي ص)53(، األشباه والنظائر البن نجيم ص)50(.
املنثور يف القواعد الفقهية )135/3(، األشباه والنظائر للسيوطي ص)55(، األشباه   )3(

والنظائر البن نجيم ص)51(.
الطرق احلكمية ص)3(.  )4(

املرجع السابق ص)59(.  )5(
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يثبته  فال  أمكن،  ما  العقاب  دائرة  تضييق  عىل  حريص  احلكيم  فالشارع 
لشبهة وقرينة ضعيفة، وهذا ما عليه العمل يف القضاء السعودي؛ حيث نص 
جملس القضاء األعىل هبيئته الدائمة عىل أن: »العقوبة ال يصح صدورها إال 

عىل من ارتكب جرمًا يقتيض إيقاعها عليه، وكان مكلفًا«)1(.

تطبيق قضائي)2):

أ. دعوى املدعي:

عالوة  من  باحلرمان  معاقبته  املتضمن  اجلهة  قرار  بإلغاء  مطالبته  تفيد 
دورية ملا نسب إليه من التعدي بالرضب واللفظ عىل زميليه يف العمل.

ب. جواب املدعى عليه:

زميله  بطرد  لقيامه  ،وذلك  الوظيفي  الواجب  ملقتىض  املدعي خمالف  أن 
املعلم من املكتب ودفعه خارج اللجنة، وقيامه بالتعدي عىل املرشف الرتبوي 

وهتديده بالرضب.

ج. حكم القايض، وأسبابه:

الدورية،  العالوة  من  املدعي  بحرمان  القايض  التأديبي  القرار  إلغاء 
يثبت  دليل  من  خلوها  تبني  التي  التحقيق  حمارض  عىل  االطالع  بعد  وذلك 
تضمنت  كام  زميليه،  عىل  التلفظ  أو  بالرضب  التعدي  بواقعة  املدعي  قيام 
القرارات واملشاريع واملبادرات الصادرة من وزارة العدل ص)322(، رقم )5/635(   )1(

بتاريخ 1425/7/15هـ.
الصادرة  القضية وأسباهبا: يف جمموعة األحكام واملبادئ اإلدارية،  ينظر موضوع هذه   )2(

من ديوان املظامل )3324-3320/6(.
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إليه من هتم، وال يمكن االعتامد عىل  املدعي ما ُنسب  إنكار  ذاته  الوقت  يف 
ادعيا عليه،  اللذان  للمدعي ومها  لكوهنام خصمني  العمل  زميليه يف  شهادة 
واملحارض ضد املدعي تم االعتامد فيها عىل أقواهلام، والتأديب عقوبة تعزيرية 

ال تثبت إال ببينة.

د. نلحظ عىل هذا احلكم ما يأيت:

أن شهادة اخلصوم يف العقوبات التأديبية ال يعتد هبا، ألهنا شبهة ضعيفة 
ال تقوى عىل إدانة املتهم بموجب التعزير، ولذا حكم القايض بإلغاء القرار 

التأديبي.

»ال  الثالثة:  مادته  اجلزائية يف  اإلجراءات  نظام  عليه يف  وهذا منصوص 
جيوز توقيع عقوبة جزائية عىل أيِّ شخص إال عىل أمر حمظور وُمعاقب عليه 
جُتْرى  بعد حُماكمة  بناًء عىل ُحكم هنائي  إدانته،  ثبوت  نِظامًا، وبعد  أو  رشعًا 

ِوفقًا للوجه الرشعي«)1(.

ينظر: املادة الثالثة من نظام اإلجراءات اجلزائية ص)5(، الصادر باملرسوم امللكي رقم   )1(
)م/39( بتاريخ 1422/7/28هـ.
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الثاني المبحث 
خالف الفقهاء في درء العقوبة التعزيرية بالشبهة

صورة المسألة:

يف  يقدح  قوي  لعارض  العايص  حق  يف  الثابتة  التعزير  عقوبة  دفع  أي 
موجب العقوبة. وهذا العارض قد يكون بسبب التباس يف حال املتهم كأن 
يكون مكرهًا أو جاهاًل؛ كأن يشتم جاهل امرأًة ذمية بألفاظ موجبة للتعزير، 
ثم يدعي أنه يعتقد حل ذلك. فهل هذا االدعاء والشك مؤثر يف دفع العقوبة 

عنه أم ال؟
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تحرير محل النزاع:

ارتكاب  ثبت  إذا  أنه  عىل  اجلملة-  -يف  هللا مهمحر  الفقهاء  اتفق  أوالً: 
موجب احلد، والتبس بالواقعة شبهة متنع من إقامته، فيدرأ احلد وينتقل إىل 

العقوبة التعزيرية)1( مع وجود الشبهة)2(، الرتكابه املعصية)3(.

والتبس  ابتداء،  التعزير  موجب  ارتكاب  ثبت  لو  فيام  واختلفوا  ثانيًا: 
بالواقعة شبهة قوية فهل تؤثر يف دفع العقوبة التعزيرية أم ال، عىل قولني:

ثبوت  يف  أو  اجلنائي(،  )القصد  اجلريمة  أركان  من  ركن  يف  قائمة  الشبهة  تكن  مل  ما   )1(
اجلريمة، أو يف انطباق النص املحرم عىل الفعل املنسوب للمتهم، فهذه احلاالت الثالث 
مستثناة من حمل االتفاق. ينظر: نظرية الشبهات وأثرها يف درء احلدود؛ د. عثامن مجعة 
يف  وأثرها  الشبهة   ،)96( العدد  اإلسالمية  البحوث  جملة  ص)234-230(  ضمريية 
العدد  احلكمة،  املوسى ص)203-204(، جملة  إبراهيم  بن  اهلل  عبد  العقاب؛  إسقاط 

.)40(
والتحصيل  البيان   ،)35/7( الصنائع  بدائع   ،)138/3( الفقهاء  حتفة  ينظر:   )2(
)218/9(، مواهب اجلليل )320/6(، احلاوي )221/18، 220(، كفاية النبيه يف 
رشح التنبيه )196/17(، اإلنصاف )182/10(، املغني وفيه قال ابن قدامة: »وهلذا 
لو رسق عينًا له نصفها مل يقطع ولو مل يكن له فيها ملك قطع، وال خالف يف أنه يعزر« 
القضاء األعىل هبيئته  السعودي حيث نص جملس  القضاء  ما عليه  )313/10(.وهذا 
أو  الرجوع  فإن  ا،  حدًّ العقوبة  وكانت  باعرتافه،  الفعل  عليه  ثبت  »من  عىل:  الدائمة 
ادعاء اإلكراه عىل االعرتاف يدفع احلد، وإذا كانت التهمة قوية، واجلريمة ذات خطر، 
التعزيرية«. القرارات واملشاريع واملبادرات الصادرة من وزارة العدل  تعينت العقوبة 
ص)318(، رقم )6/261( بتاريخ 1419/3/27هـ. وأيضًا نص عىل أن: »احلدود 
حيتاط هلا، وإذا حصل اشتباه يدرأ احلد، ويرجع إىل التعازير الرشعية ففيها ُغنية، وإذا 
القرارات واملشاريع واملبادرات  أثر طيب يف معاجلة اجلرائم«.  تنفيذها كان هلا  أحسن 

الصادرة من وزارة العدل ص)320(، رقم )4/418( بتاريخ 1421/7/6هـ.
ينظر: كشاف القناع )97/5(.  )3(
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القول األول:

والشافعية)2(،  احلنفية)1(،  عند  قول  وهذا  بالشبهة.  ُيدرأ  ال  التعزير  أن 
وذهب إليه بعض الفقهاء املعارصين)3(.

ينظر: املبسوط )108/20(، وفيه: »ألن التعزير بمنزلة املال يثبت مع الشبهات«، فتح   )1(
القدير )375/2(، وفيه: »وهو شبهة الشبهة وهي ال تسقط العقوبات«، ويف موضع 
الشبهة  مع  يثبت  حق  كل  يف  جائزة  الشهادة  عىل  »الشهادة  وفيه:  اهلامم  ابن  قال  آخر 
فخرج ما ال يثبت معها وهو احلدود والقصاص، فأما التعزير ففي األجناس من نوادر 
ابن رستم عن حممد جيوز يف التعزير العفو والشهادة عىل الشهادة« )461/7 -462(، 
اهلندية  الفتاوى  يف  وذكر   ،)224/7( حاشيته  يف  عابدين  ابن  نقله  النص  هذا  ومثل 
)226/26(، البحر الرائق )39/5( وفيه قال ابن نجيم: »التعزير يثبت مع الشبهة«، 

ومثله يف غمز عيون البصائر ص)388(.
ينظر: احلاوي )235/14( وفيه قال املاوردي: »ألن الشبهة ال متنع من التعزير، وإن   )2(
منعت احلد حلظر اإلقدام عىل الشبهات«، واملنثور )226/2( وفيه قال الزركيش: »وال 
قال:  وفيها  ص)123(،  للسيوطي  والنظائر  واألشباه  بالشبهة«،  التعزيرات  تسقط 

»الشبهة ال تسقط التعزير«. ومل أقف عىل قول للاملكية يف هذه املسألة.
»لكن  فيها:  وجاء   )708/2( األربعة  املذاهب  يف  وتطبيقاهتا  الفقهية  القواعد  ينظر:   )3(
الفقه  يف  والفتوية  القضائية  الوقائع  عىل  األحكام  وتنزيل  التعزير«،  تسقط  ال  الشبهة 
 ،)78( العدد  اإلسالمية،  البحوث  جملة  يف  نرش  بحث  خنني،  بن  اهلل  لعبد  اإلسالمي 

ص)308(، وقال فيه: »ومما جتدر اإلشارة إليه أن التعزير ال يسقط بالشبهة«.
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أدلتهم:

الدليل األول: عن هبز)1(بن حكيم)2(، عن أبيه، عن جده قال: »َأنَّ النَّبِيَّ 
مـلسو هيلع هللا ىلص َحَبَس َرُجاًل يِف هُتَْمٍة«)3(.

التهمة  يف  واحلبس  التعزير،  أنواع  من  نوع  احلبس  أن  االستدالل:  وجه 
دليل عىل ثبوت التعزير مع الشبهة)4(.

وليس  املتهم،  حال  وكشف  البينات،  الستظهار  احلبس  بأن  نوقش: 
ُهَرْيَرَة  َأيِب  َعْن  للحديث  الثانية  الرواية  هذا  عىل  ويدل  تعزيرية)1(،  عقوبة 

هو: هبز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي البرصي أبو عبد امللك. روى عن أبيه   )1(
عن جده، وله عن زرارة بن أوىف، وثقه ابن معني، والنسائي. وقال أبو داود: أحاديثه 
تويف  به،  فيحتجان  وإسحاق  أمحد،  فأما  كثريًا،  يطئ  كان  حبان:  ابن  وقال  صحاح. 
الكامل يف  أيب حاتم )430/2-431(، هتذيب  والتعديل البن  ينظر: اجلرح  150هـ. 

أسامء الرجال )263-260/4(.
هو: حكيم بن معاوية بن حيدة برصي، تابعي ثقة، وألبيه صحبة روى عن أبيه، وروى   )2(
له يف  »الصحيح«، وروى  البخاري يف  به  استشهد  وابنه هبز،  قزعة  وأبو  اجلريري  عنه 
»األدب«. ينظر: اجلرح والتعديل البن أيب حاتم )207/3(، هتذيب الكامل يف أسامء 

الرجال )204-203/7(.
 ،)3630( برقم  الدين،  يف  احلبس  باب  األقضية،  كتاب  سننه،  يف  داود  أبو  أخرجه   )3(
)314/3(، والرتمذي يف سننه، أبواب الديات، باب احلبس يف التهمة برقم )1417(، 
)28/4( وقال عنه: »حديث حسن«، وقال احلاكم فيه: »هذا حديث صحيح اإلسناد 

ومل يرجاه« املستدرك )114/4(.
ينظر: معامل السنن )179/4(.  )4(

ينظر: الطرق احلكمية البن القيم ص)140(.  )1(
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َوَلْيَلًة  َيْومًا  هُتَْمٍة  يِف  َرُجاًل  َحَبَس  مـلسو هيلع هللا ىلص  النَّبِيَّ  »َأنَّ  قال:  هنع هللا يضر 
َواْحتَِياطًا«)1(. اْستِْظَهارًا 

العرنيني)2(،  عىل  العقوبة  أقام  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  الثاين:  الدليل 
وعزرهم »بناء عىل شاهد احلال ومل يطلب بينة بام فعلوا وال وقف األمر عىل 

إقرارهم«)3(.

بالشبهة،  يندرئ  فال  للعبد،  خالص  حق  التعزير  أن  الثالث:  الدليل 
بخالف احلد، وال يلزم من سقوط األدنى سقوط األعىل)4(.

خالص  حق  التعزيرات  مجيع  بأن  التسليم  بعدم  عنه:  جياب  أن  ويمكن 
تارك  كتعزير  تعاىل؛  اهلل  حلق  مرشوعه  التعزيرات  بعض  توجد  بل  للعبد. 

الصالة، واملفطر يف هنار رمضان متعمدًا بال عذر ونحومها.

أخرجه هبذا اللفظ احلاكم يف املستدرك )114/4( برقم )7064(، وسكت عنه، وقال   )1(
برقم   )2542/5( الذهبي  تلخيص  خمترُص  مرتوك«  خثيم،  بن  إبراهيم  »فيه  الذهبي: 

.)866(
وردت القصة كاملة يف صحيح مسلم، كتاب القسامة واملحاربني والقصاص والديات،   )2(

باب حكم املحاربني واملرتدين برقم )1671( )1296/3(.
الطرق احلكمية البن القيم ص)21(.  )3(

ينظر: منحة اخلالق )39/5(.  )4(
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القول الثاين:

والشافعية)2(،  احلنفية)1(،  عند  قول  وهذا  بالشبهة.  يدرأ  التعزير  أن 
ومذهب احلنابلة)3(، واختاره ابن القيم)4(، ومال إليه كثري من املعارصين)5(.

أدلتهم:

قال:  مـلسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  اهنع هللا يضر  عائشة  عن  األول:  الدليل 
خَمَْرجًا،  لِْلُمْسِلِم  َوَجْدُتْم  َفإَِذا  اْسَتَطْعُتْم،  َما  امْلُْسِلِمنَي  َعِن  احْلُُدوَد  ))اْدَرُءوا 

عىل  مبني  هو  فيام  احلقيقة  عمل  تعمل  »الشبهة  وفيه:   )99/17( املبسوط  ينظر:   )1(
تثبت  ال  العقوبات  ألن   ...« وفيه:   )224/3( للزيلعي  احلقائق  وتبيني  االحتياط«، 
بالشبهة«، والفصول يف األصول وفيه قال اجلصاص: »والدليل عىل أهنا عقوبة أهنا ال 

تستحق إال مع املأثم، وتسقطها الشبهة، فكانت كاحلدود من هذا الوجه«.
أو  إباحته  اعتقد  فإن  التعزير  »..أما  املاوردي:  قال  وفيه   ،)314/10( احلاوي  ينظر:   )2(
تسقط  أن  فأوىل  للحد  مسقطة  الشبهة  كانت  ملا  ألنه  عليهام،  تعزير  فال  حتريمه  جهل 

التعزير«.
ينظر: اإلنصاف )240/10(، الفروع )104/10(، املغني )93/8( وفيه: »وال جيوز   )3(
وال  احلدود  من  يشء  يف  به  يقىض  ال  شبهة،  نفسه  يف  هو  الذي  بالنكول  فيه  يقىض  أن 
»إذا  فيه:  البهويت  وقال   )122/6( القناع  كشاف   ،)269/4( اإلقناع  العقوبات«، 
تشاتم والد وولده مل يعزر الوالد حلق ولده، كام ال حيد لقذفه وال يقاد به )ويعزر الولد 
حلقه( أي الوالد«، منار السبيل )494/2(، وقال ابن ضويان فيه: »)وما يوجب احلد 

والتعزير: فال بد من رجلني( ألنه حيتاط فيه، ويسقط بالشبهة«.
ينظر: الطرق احلكمية ص)59(.  )4(

اإلسالمي  الفقه  يف  اجلنائية  العقوبة  يف  وأثرها  الشبهات  كتابه:  يف  احلفناوي  كمنصور   )5(
ص)676، 675(، والشيخ عبد اهلل الركبان يف بحثه: درء احلدود بالشبهات ص)19(، 

وحممد املحيذيف يف كتابه: درء العقوبات بالشبهات )70/2(.
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َأْن  ِمْن  َخرْيٌ  اْلَعْفِو  يِف  امْلُْسِلِمنَي،  اِم  ِمْن ُحكَّ َطَأ َحاِكٌم  َيْ َأْن  ُه  َفإِنَّ َعنُْه،  َفاْدَرُءوا 
َطَأ يِف اْلُعُقوَبِة(()1(. َيْ

العقوبة،  يف  خطئه  من  خري  العفو  يف  اإلمام  خطأ  إن  االستدالل:  وجه 
ومراد النبي مـلسو هيلع هللا ىلص الرتهيب من املؤاخذة مع قيام أدنى شبهة)2(.

ُيدرأ  مما  أهنام  فكام  والقصاص،  احلدود  عىل  القياس  الثاين:  الدليل 
الشدة  يف  بالغة  جرائم  عىل  الشارع  من  مقدرة  عقوبات  أهنام  مع  بالشبهات 

والردع، فمن باب أوىل درء التعازير بالشبهات)3(.

نوقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ ألن احلدود يغلب فيها حق هلل تعاىل، 
بخالف التعزير فإن حق العبد غالب فيه، وهو ال يندرئ بالشبهة، وال يلزم 

من سقوط األعىل سقوط األدنى)4(.

)1( أخرجه الرتمذي يف سننه، أبواب احلدود، باب ما جاء يف درء احلدود برقم )1424(، 
البيهقي  وأخرجه  ضعيف«،  وهو  الدمشقي  زياد  بن  يزيد  »فيه  وقال:   .)85/3(
برقم  بالشبهات،  احلدود  درء  يف  جاء  ما  باب  احلدود،  كتاب  الكربى،  السنن  يف 
صحيح  حديث  »هذا  فقال:  بالصحة  احلاكم  عليه  وحكم   ،)413/8(  ،)17057(
احلبري  التلخيص  يف  حجر  ابن  وصححه   ،)426/4( املستدرك  يرجاه«  ومل  اإلسناد 
فقال: »قلت: ورواه أبو حممد بن حزم يف كتاب اإليصال من حديث عمر موقوفًا عليه 

بإسناد صحيح« )160/4(.
ينظر: فيض القدير؛ لزين العابدين )226/1(.  )2(

بالقانون ملنصور  الفقه اإلسالمي مقارنًا  العقوبة اجلنائية يف  الشبهات وأثرها يف  ينظر:   )3(
احلفناوي ص)676(.

ينظر: رشح »أدب القايض للخصاف« لصدر الشهيد )180/2(.  )4(
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وأمواهلم  املسلمني  فدماء  الذمة()1(؛  براءة  )األصل  أن  الثالث:  الدليل 
وأعراضهم حمرمة، فال تستباح بالقرائن الضعيفة)2(.

وجود  مع  املتهم  حق  يف  التعزيرية  العقوبة  إثبات  أن  الرابع:  الدليل 
الشبهة الدارئة هلا، ظلٌم ال تأيت به رشيعٌة. ومن ذلك أن عمر هنع هللا يضر »ُأيت 
بسارق فاعرتف قال: أرى يد رجل ما هي بيد سارق؛ فقال الرجل: واهلل ما 
أنا بسارق ولكنهم هتددوين، فخىل سبيله ومل يقطعه«)3(. فعمر هنع هللا يضر خىل 

سبيله ومل ُيذكر أنه عزره عىل إقراره األول لوجود الشبهة.

الرتجيح:

ُيدرأ  التعزير ال  أن  فيقال:  األقوال)4(،  أعلم- اجلمع بني  يرتجح -واهلل 
قيام موجب  الشك مقابل ظن غالب يف  الشبهة يف مرتبة  إذا كانت  بالشبهة 
التعزير، فحينئٍذ جيوز اطِّراح الشبهة وُيعَمل بالظن الغالب املوجب للتعزير.

األشباه والنظائر للسبكي )218/1(، املنثور يف القواعد الفقهية )351/3(، األشباه   )1(
والنظائر للسيوطي ص)53(، األشباه والنظائر البن نجيم ص)50(.

ينظر: املحىل )39/12(.  )2(
أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه )193/10( برقم )18793(، وابن أيب شيبة يف مصنفه   )3(
لالنقطاع  ضعيف  »إسناده  هللا همحر:  األلباين  عنه  وقال   ،)28579( برقم   )520/5(
صحيح«  عطاء  إىل  وإسناده  عطاء...  طريق  من  أيضًا  وأخرج  وعمر...  عكرمة  بني 

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل )79/8(.
فإن قال قائل: هل جيوز إحداث مثل هذا القول؟  )4(

هللا همحر: »اجلواب: نعم، جيوز إحداث مثل هذا  العثيمني  الشيخ حممد بن صالح  قال 
القول، وال يعترب هذا خارجًا من اإلمجاع، يعني لو فرض أن هذه املسألة إمجاعية، إما 
إذا  يعترب خرقًا لإلمجاع... ألنه  التفصيل ال  فإن  ثالث،  كذا وإما كذا، وال يوجد قول 
ورد خالف بني العلامء وتوسط أحد من الناس بتفصيل يوافق هؤالء من وجه ويوافق 
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مقابل  وغلبته  الظن  مرتبة  يف  الشبهة  كانت  إذا  بالشبهة  التعزير  وُيدرأ 
أصل الرباءة)1(.

ملا ييل:

1. أن هذا اجلمع موافق لقواعد الرشع من أن )األصل براءة الذمة()2(، 
املدعى  ذمة  براءة  األصل  فإن  التعزير  عقوبة  يف  القاعدة  هذه  أعملنا  وإذا 
عليه من موجب التعزير، قال العز بن عبد السالم: »األصل براءة ذمته من 

احلقوق، وبراءة جسده من القصاص واحلدود والتعزيرات«)3(.

2. أن هذا اجلمع موافق لقواعد الرشع من أن )اليقني ال يزول بالشك()4(، 
فالرشيعة اإلسالمية تقرر أنه ال ُيعاقب أحٌد حتى يتحقق املوجب فيه حتقق 
قطع أو غلبة ظن، فإذا حتقق ال تقوى الشبهة التي يف مرتبة الشك عىل دفعه)5(.

اآلخرين من وجه، فإن هذا ليس خرقًا لإلمجاع، وال خروجًا عن أقوال أهل العلم«. 
الرشح املمتع )502/15(.

الفقهية  النصوص  وبني  الشبهة،  مع  التعزير  تنفي  التي  النصوص  حتمل  هذا  وعىل   )1(
األخرى التي تثبت التعزير مع الشبهة.

 ،)351/3( الفقهية  القواعد  يف  واملنثور   ،)218/1( للسبكي  والنظائر  األشباه   )2(
واألشباه والنظائر للسيوطي ص)53(، واألشباه والنظائر البن نجيم ص)50(.

قواعد األحكام )32/2(.  )3(
األشباه   ،)286/2( الفقهية  القواعد  يف  املنثور   ،)13/1( للسبكي  والنظائر  األشباه   )4(

والنظائر البن نجيم ص)47(.
ينظر: ضابط التعزير مع الشبهة ص)26(، نايف بن عيل القفاري، بحث نرش يف شبكة   )5(

األلوكة:
https://www.alukah.net/library/0/134154/.

https://www.alukah.net/library/0/134154/
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3. أن األخذ هبذا القول فيه مجٌع بني األدلة، وإعامٌل للنصوص الواردة، 
املهَمل  ألن  إمهاله؛  من  أوىل  معنًى-  عىل  يمكن-بحمله  بام  الكالم  وإعامل 
للقاعدة  به؛  معموالً  جيعله  وجه  أقرب  عىل  أمكن-  محله-ما  فيجب  لغٌو، 

الفقهية: )إعامل الكالم أوىل من إمهاله()1(.
4. أن القضاء بالقرائن الضعيفة أو األمارات املحتملة ليس من الرشيعة 
يف يشء، والرشيعة تقرر أنه ال ُيعاَقب املتهم حتى يتحقق من موجب العقوبة 

حتقق قطع أو غلبة ظن)2(.
منشأ اخلالف:

يظهر-واهلل أعلم- أن منشأ اخلالف يمكن أن يرد إىل:
1. اختالف النظر يف قاعدة )درء احلدود بالشبهات( فمن اعتربها حديثًا 

نبويًا ووقف عند املنصوص عليه، قال: »أن التعزير يثبت بالشبهات«.
قال:  بلفظها  ال  القاعدة  بفحوى  وتقيد  فقهية،  قاعدة  اعتربها  ومن 

»التعزير يدرأ بالشبهات«.
أمر  ُترك  وإنام  الرشع،  أصل  يف  مقدرة  غري  التعزيرية،  العقوبة  أن   .2
تقديرها إىل ويل األمر ابتداء، وعليه فإن ويل األمر يقرر عند النظر يف الواقعة 
إعفاء  من  ومالبسات  ظروف  من  هبا  حييط  وما  شبهات،  من  خالطها  وما 

اجلاين من العقوبة التعزيرية، أو إقامتها)3(.

الفقهية )183/1(،  القواعد  ينظر: األشباه والنظائر للسبكي )171/1(، واملنثور يف   )1(
واألشباه والنظائر للسيوطي ص)128(.

ينظر: الطرق احلكمية ص)3(.  )2(
بالقانون ملنصور  الفقه اإلسالمي مقارنًا  العقوبة اجلنائية يف  الشبهات وأثرها يف  ينظر:   )3(

احلفناوي ص)676(.
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الثالث المبحث 
أحوال العقوبة التعزيرية مع الشبهة

وفيه مطلبان:

المطلب األول: مواطن إقامة العقوبة التعزيرية مع الشبهة)1):

أوالً: إذا وجدت البينة عىل ارتكاب موجب احلد والتبس بالواقعة شبهة متنع 
من إقامته:

فيدرأ احلد، وينتقل إىل العقوبة التعزيرية)2(مع وجود الشبهة يف القضية، 
املعصية. الرتكابه 

ويمكن أن يمثل هلذا بام ييل:

ملك  شبهة  وجود  ومعناها:  امللك:  بسبب  تقوم  التي  بالشبهة  أوالً:   -
حق  يف  كام  احلد؛  إقامة  من  متنع  املرسوق،  أو  املوطوء  يف  اجلريمة،  حمل  يف 
األب الذي يرسق من مال ابنه، أو يطأ جارية ابنه، فإن هذا امللك احلكمي 
لقوله  موجود؛  املبيح  الدليل  أن  إذ  احلدية  العقوبة  تسقط  شبهة  عنه  تنشأ 

شبكة  يف  نرش  بحث  القفاري،  نايف  ص)12-9(،  الشبهة  مع  التعزير  ضابط  ينظر:   )1(
الشبهة وأثرها يف   ، https://www.alukah.net/library/0/134154/ الرابط:  األلوكة عىل 

إسقاط العقاب، عبد اهلل املوسى، بحث نرش يف جملة احلكمة، ص)41(.
ما مل تكن الشبهة قائمة يف القصد اجلنائي بام ُيعذر اجلاين يف مثله، وهذا ما يسمى بشبهة   )2(
الفاعل مثل: من زفت إليه غري زوجته، فأتاها عىل أهنا زوجته ال يعاقب ال بعقوبة حدية 
وال تعزيرية؛ وذلك النعدام القصد اجلنائي. ينظر: املغني )57/9(، الشبهات وأثرها 
ص)357- احلفناوي  ملنصور  بالقانون  مقارنًا  اإلسالمي  الفقه  يف  اجلنائية  العقوبة  يف 

.)358

https://www.alukah.net/library/0/134154/
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يعزر)2(  لكنه  املحرم  الدليل  مع  ألبيك(()1(،  ومالك  ))أنت  مـلسو هيلع هللا ىلص: 
عىل  حد  ال  فإنه  هذا،  ثبت  »إذا  هللا همحر:  قدامة  ابن  قال  املعصية،  الرتكابه 
شبهة  يكون  أن  من  أقل  فال  امللك؛  حقيقة  يثبت  مل  إذا  ألنه  للشبهة؛  األب؛ 
ال  جارية  وطئ  ألنه  يعزر؛  ولكن  بالشبهات،  تدرأ  احلدود  فإن  احلد،  تدرأ 

يملكها، وطئًا حمرمًا، فكان عليه التعزير«)3(.

دبرها  املحل: كمن وطيء زوجته يف  بسبب  تقوم  التي  بالشبهة  ثانيًا:   -
الزوجة حمل للوطء يف اجلملة، لكنه  يدرأ عنه احلد)4( للشبهة يف املحل ألن 
غري  األنثى  دبر  يف  وأما   ..« هللا همحر:  الدواين  الفواكه  صاحب  يعزر)5(.قال 
زوجته  دبر  يف  وأما  فريجم،  حمصنًا  يكون  أن  إال  الزنا  قبيل  من  فهو  زوجته 

فيؤدب«)6(.

سبق خترجيه ص)239(.  )1(
البيان   ،)1394/1( املعونة   ،)106/1( املبتدي  بداية   ،)138/3( الفقهاء  حتفة   )2(
والتحصيل )218/9(، احلاوي )235/14(، كفاية النبيه يف رشح التنبيه )196/17(، 

اإلنصاف )182/10(، اإلقناع )282/4(.
املغني )474/10(.  )3(

عند من قال أن الوطء يف الدبر زنا.  )4(
خليل  خمترص  رشح   ،)310/1( املختار  الدر   ،)155/2( النرية  اجلوهرة  ينظر:   )5(
النجم  الطالبني )91/10(،  العدوي )147/1(، روضة  للخريش )76/8(، حاشية 

الوهاج )104/9(، املغني )61/9(، املبدع )387/7(.
.)118/1(  )6(
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- ثالثًا: بالشبهة التي تقوم بسبب العقد: كمن تزوج بغري ويل وال شهود 
يعزر؛  لكنه  فيه)1(،  املختلف  العقد  يف  للشبهة  احلد  عنه  يدرأ  بالتحريم  عاملًا 
ألنه عاملٌ بالتحريم وفساد العقد. قال املاوردي: »أما التعزير فإن اعتقد إباحته 
أو جهل حتريمه فال تعزير عليهام، ألنه ملا كانت الشبهة مسقطة للحد فأوىل 
أحدمها  اعتقد  فإن  را،  ُعزِّ جيهاله  ومل  حتريمه  اعتقدا  وإن  التعزير،  تسقط  أن 
صاحب  وقال  اجلاهل«)2(،  دون  منهام  العامل  ر  ُعزِّ اآلخر  وجهله  حتريمه 
عاملًا(  تعاطاه  وغريه...)ومن  املتعة  نكاح  بني  يفرقوا  »ومل  القناع:  كشاف 
النسب  فيه  فيها وال كفارة )ويلحق  ر( الرتكابه معصية ال حد  )ُعزِّ حتريمه 

إذا وطئ يعتقده نكاحًا( قلت: أو مل يعتقده نكاحًا ألن له شبهة العقد«)3(.

ففي هذه الصور ومثيالهتا، نرى أن الشبهة درأت احلد، لكنها مل متح أثر 
املعصية، وألنه  بالتعزير الرتكابه  فعوقب  الشبهة،  اجلريمة، وذلك لضعف 

ليس معذورًا يف حتري احلقيقة والوقوف عندها.

ينظر: بدائع الصنائع )35/7(، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة )1146/3(،   )1(
العزيز رشح الوجيز )145/11(، املغني )13/7( وفيه قال: »ولنا، أن هذا خمتلف يف 
إباحته، فلم جيب به احلد، كالنكاح بغري شهود، وألن احلد يدرأ بالشبهات، واالختالف 
فيه أقوى الشبهات، وتسميتها زانية جيوز، بدليل أنه سامها بذلك بمجرد العقد، وعمر 

جلدمها أدبًا وتعزيرًا«.
احلاوي )314/10(.  )2(

.)97/5(  )3(
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مقابل  التعزيرية  العقوبة  موجب  قيام  عىل  القوية  القرائن  وجدت  إذا  ثانيًا: 
شبهة ضعيفة تدرؤها:

للقرائن  التعزيرية  العقوبة  ثبوت  عىل  يدل  املتهم  حال  ظاهر  كان  إذا 
ت  القوية املحيطة بالقضية، فيعمل القايض بالظن الغالب؛ ألن التهم إذا تقوَّ
بالقرائن القوية ارتفعت عن منزلة التهمة، ومن ذلك أن النبي مـلسو هيلع هللا ىلص 
رهم »بناء عىل شاهد احلال ومل يطلب بينة  أقام العقوبة عىل العرنيني)1(، وعزَّ

بام فعلوا وال وقف األمر عىل إقرارهم«)2(.

قال ابن القيم هللا همحر: »واملعول يف ذلك عىل القرائن، فإن قويت ُحِكم 
االستظهار،  ُطلب  توسطت:  وإن  إليها،  ُيلتفت  مل  ضعفت  وإن  بموجبها، 

وُسلك طريق االحتياط«)3(.

بظن  ثبت  التعزير  ألن  الذمة؛  براءة  بأصل  متسكًا  الشك  لشبهة  أثر  وال 
غالب مع شك يف شبهة تدرأ العقوبة، فهذه الشبهة الضعيفة حينئٍذ ال تقوى 
املوجب  الغالب  الظن  وجود  مع  اللبس،  هذا  ألجل  التعزير  إسقاط  عىل 

للتعزير.

يعدو وراء آخر هاربًا وبيد  أنه رشيف  يرى رجاًل يظهر من حاله  كمن 
بالعني  مشاهدة  قرينة  فهذه  أخرى،  حمفظة  جيبه  ويف  نقود  حمفظة  اهلارب 

وردت القصة كاملة يف صحيح مسلم، كتاب القسامة واملحاربني والقصاص والديات،   )1(
باب حكم املحاربني واملرتدين برقم )1671( )1296/3(.

الطرق احلكمية ص)21(.  )2(
املرجع السابق ص)178(.  )3(



263
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

أثر الشبهات في العقوبات التعزيرية 

العـدد السابع والعشرون | شوال 1443هـ | مايو 2022م

احلسية وداللتها واضحة عىل أن املحفظة للرجل الرشيف هنبها منه اهلارب 
يف الطريق.

وهذا ما عليه القضاء السعودي حيث نص جملس القضاء األعىل هبيئته 
العامة عىل أنه: »ال حيكم برباءة املتهم مما نسب إليه إذا كانت القرائن توجه 
»يسوغ  أنه:  وأيضًا نص عىل  فساد مسلكه«)1(،  معها  وانضم  نحوه،  الشبهة 
التهم ممن  أهل  معاقبة  الظاهرة، يف  واألمارات  احلال،  االعتامد عىل شواهد 

بالفساد«)2(. اشتهروا 

تطبيق قضائي)3):

أ. مقدمة الصك:

فلدي  وبعد،  بعده  نبي  ال  من  عىل  والسالم  والصالة  وحده  هلل  »احلمد 
من  الواردة  املعاملة  عىل  وبناء  بالدمام،  اجلزائية  باملحكمة  أنا(...)القايض 
 3554453 برقم  املحكمة  لدى  واملقيدة  العام  واالدعاء  التحقيق  هيئة 
اجلزائية  املحكمة  رئيس  فضيلة  من  لنا  واملحالة  1435/1/4هـ،  وتاريخ 

بالدمام..«.

 )169( رقم  ص)368(،  العدل  وزارة  من  الصادرة  واملبادرات  واملشاريع  القرارات   )1(
بتاريخ 1392/6/25هـ.

 )139( رقم  ص)368(،  العدل  وزارة  من  الصادرة  واملبادرات  واملشاريع  القرارات   )2(
بتاريخ 1392/5/16هـ.

ينظر: جمموعة األحكام القضائية لعام 1435هـ )76/13-79(، إصدار وزارة العدل   )3(
يف اململكة العربية السعودية.
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ب. دعوى املدعي:

كفيلها  برسقة  قامت  خادمة  عىل  بالتسرت  عليه  املدعى  إدانة  إثبات  تفيد 
والتسبب يف هتريبها، وطلب احلكم عليه بعقوبة تعزيرية.

ج. جواب املدعى عليه:

أنكر صحة الدعوى.

د. حكم القايض، وأسبابه:

انتهى التحقيق بتوجيه االهتام للمدعى عليه بالتسبب يف هتريب اخلادمة 
بالسجن  للشبهة  تعزيرية  بعقوبة  عليه  واحلكم  عليها،  والتسرت  كفيلها  من 
ملدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه وجلده مائة جلدة مفرقة عىل دفعتني 
متساويتني بينهام مدة ال تقل عن عرشة أيام، تزجره وتردع غريه لقاء هتريبه 
 .1 التالية:  والقرائن  لألدلة  وذلك  كفيلها.  غري  عند  العمل  بقصد  اخلادمة 
عىل  لالتصال  املثبت  االتصاالت  برنت   .2 له.  اجلوال  رقم  بعائدة  إقراره 
جوال اخلادمة أثناء الواقعة عدة مرات. 3. إنكاره ألبتة العالقة مع اخلادمة 
املدعى  كون   .4 التهمة.  من  التنصل  ويؤكد  اتصاالت-  عدة  وجود  -مع 
عليه واخلادمة من نفس اجلنسية. 5. انتفاء شبهة العداوة املسبقة بينهام كوهنام 

ليس بينهام معرفة سابقة.

هـ. نلحظ عىل هذا احلكم ما يأيت:

القوية  للقرائن  تعزيرية  بعقوبة  وحكم  الغالب  بالظن  عمل  القايض  أن 
للقرائن  العقوبة  ثبوت  عىل  يدل  املتهم  حال  ظاهر  ألن  بالقضية؛  املحيطة 
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القوية، مع أن املدعى عليه أنكر وأدعى براءة ذمته، لكن هذه شبهة ضعيفة 
ال تقوى عىل إسقاط التعزير.

فالعلم  التعزيرية،  العقوبات  يف  القوية  القرائن  هبذه  العمل  جيب  ولذا 
براءة  التمسك بأصل  املستفاد من شبهة  الظن  املستفاد منها أقوى بكثري من 

الذمة)1(.

ثالثًا: إذا كانت الشبهة يف وسائل إثبات العقوبة التعزيرية حلق خاص:

لضاعت  وإالَّ  القطع،  فيها  يشرتط  ال  اإلثبات  وسائل  أن  املعلوم  من 
الغالب،  الظن  عىل  حتمل  التي  الوسائل  الرشيعة  اعتربت  وهلذا  احلقوق، 
ع  وأغلب طرق اإلثبات ال ختلو من شك يعرتيا)2(. والعقوبة التعزيرية ُيتوسَّ
والقصاص)3(،  احلدية  العقوبات  من  غريها  يف  قبوله  يسوغ  ال  ما  إثباهتا  يف 
فُيقبل إلثباهتا وسائل اإلثبات املعتربة رشعًا؛ كاإلقرار، والشهادة، واليمني، 

والكتابة، والقرائن، واملعاينة، واخلربة.

ينظر: الطرق احلكمية ص)99(.  )1(
الفقه  يف  القضائي  النظام   ،)742/2( األحكام  جملة  رشح  يف  احلكام  درر  ينظر:   )2(

اإلسالمي ملحمد رأفت عثامن ص)272(.
اإلقرار  أربعة رجال وكذا  إال  زنا وموجب حده  يقبل يف  هللا همحر: »ال  مفلح  ابن  قال   )3(
العقوبة  فكانت   ،)369/11( الفروع  برجلني..«  ثبت  فرج  بوطء  عزر  به...ومن 

التعزيرية أخف يف اإلثبات من احلد فقبل فيها شهادة رجلني.
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ويقىض  عليه  املدعى  حُيَلَّف  أن  العبد  حلق  التعزيرية  القضايا  يف  فيقبل 
بالنكول)1(، واحللف والنكول شبهة يف نفسه)2( لزيادة احتامل الكذب  عليه 

واحتيال للثبوت، والتعزير يثبت مع هذه الشبهة)3(.

ولذا  الشبهة؛  مع  يثبت  »التعزير  والنظائر:  األشباه  يف  نجيم  ابن  قال 
قالوا: يثبت بام يثبت به املال، وجيري فيه احللف، ويقىض فيه بالنكول«)4(.

ويمكن أن يمثل هلذا بام ييل:

- أوالً: لو امتنع املدعى عليه عن احللف املوجه له من القايض -بطلب 
من اخلصم -عىل دعوى هنبه ماالً من املدعي يف الطريق، فيقىض عليه بعقوبة 

تعزيرية لنكوله الذي هو شبهة)5(.

ألن  ر  ُعزِّ نكل  فإن  التعزير..  يف  »وحُيلَّف  األحكام:  درر  صاحب  قال 
التعزير يثبت بالشبهات فجاز أن ُيقىض فيه بالنكول«)6(.

ينظر: درر احلكام يف رشح جملة األحكام )508/4(.  )1(
هلذا ال يعمل به يف احلدود والقصاص لكوهنا تدرأ بالشبهات.  )2(

اإلسالمية  الرشيعة  يف  األقضية  توصيف   ،)151/2( والتعليل  االختيار  ينظر:   )3(
ص)9(،  الشبهة  مع  التعزير  ضابط  خنني،  آل  سعد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد   )356/2(

نايف القفاري، بحث نرش يف شبكة األلوكة عىل الرابط:
https://www.alukah.net/library/0/134154/.

ص)111(.  )4(
ينظر: رشح أدب القايض للخصاف )180/2(.  )5(

.)335/2(  )6(

https://www.alukah.net/library/0/134154/
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ومل  خمتارًا  آدمي،  حق  يف  تعزيرية  عقوبته  بأمٍر  مكلف  أقر  لو  ثانيًا:   -
تدل داللة عىل اإلكراه -كام لو كان سجينًا- ثم رجع عن إقراره، فال يقبل 
شبهة  يعد  اإلقرار  عن  والرجوع  القضائي،  النظر  يف  له  أثر  وال  رجوعه)1(، 

ومع ذلك ثبت التعزير يف حقه)2(.

قال ابن قدامة: »ال يقبل رجوع املقر عن إقراره إال فيام كان حدًا هلل تعاىل 
تعاىل  اهلل  فأما حقوق اآلدميني، وحقوق  بالشبهات وحيتاط إلسقاطه.  ُيدرأ 
وال  عنها.  رجوعه  يقبل  فال  والكفارات،  كالزكاة  بالشبهات،  ُتدرأ  ال  التي 

نعلم يف هذا خالفًا«)3(.

المطلب الثاني: مواطن درء العقوبة التعزيرية بالشبهة:

أوالً: إذا كانت الشبهة قائمة يف اعتقاد اجلاين بام يعذر اجلاين يف مثله:

فيأتيه،  حالالً  احلرام  الفاعل  يظن  أن  وهي  االعتقاد  يف  الشبهة  وهذه 
كوطء املعتدة من طالق الثالث ظانًا أهنا حتل، فقيام هذا الظن عند الفاعل 
يورث شبهة يرتتب عليها درء احلد والتعزير)4(، فهو من قبيل اخلطأ، والنبي 
ألن اإلقرار خرب حيتمل الصدق والكذب، وعليه فاإلقرار يف حال االختيار يرتجح فيه   )1(
جانب الصدق فلهذا يكون حجة. ينظر: درر احلكام يف رشح جملة األحكام )742/2(.

ويستثنى من ذلك ما لو كان إقراره لعلة اطلع عليها القايض، فحينئذ ُيرد إقراره وهذا   )2(
يتلف بحسب النظر لكل قضية والظروف املحيطة هبا.

املغني )120/5(.  )3(
ينظر: تبيني احلقائق )179/3(، عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة )1147/3(،   )4(
احلاوي )314/10(، املغني وفيه قال ابن قدامة: »فإن من اعتقد حله ليس عليه إثم 
وال أدب«، الفروع )117/10(، جمموع الفتاوى )378/35(. توصيف األقضية يف 

الرشيعة اإلسالمية؛ عبد اهلل آل خنني )354/2(.
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اخْلََطأِ،  َعِن  َثاَلٍث:  َعْن  َلُكْم  َعَفا  لجو زع  اهللَ  ))إِنَّ  قال:  مـلسو هيلع هللا ىلص 
َعَلْيِه(()1(. َوالنِّْسَياِن، َوَما اْسُتْكِرْهُتْم 

التحريم  عىل  دليل  هناك  يكون  أالَّ  دارئة  الشبهة  هذه  لتكون  ويشرتط 
أصاًل، وأن يعتقد اجلاين احلل.

يشء  حل(  )معتقد  عىل  تعزير  »وال  النهى:  أويل  مطالب  صاحب  قال 
فعله )فأخطأ( لظهور عدم جواز فعل ذلك اليشء للشبهة«)2(.

وقال صاحب احلاوي: »وأما التعزير فإن اعتقد إباحته أو جهل حتريمه 
فال تعزير عليهام«)3(.

ارتكاب موجب  الظن عىل عدم  أو غلبة  القوية  األمارات  إذا وجدت  ثانيًا: 
العقوبة التعزيرية مقابل شبهة شك تدين املتهم:

التعزيرية  العقوبة  هتمة  ثبوت  عدم  عىل  يدل  املتهم  حال  ظاهر  كان  إذا 
أثر  وال  الغالب؛  بالظن  القايض  فيعمل  بالقضية،  املحيطة  القوية  للقرائن 
للشبهة التي تدين املتهم وال عربة هبا؛ ألن التعزير اندفع بظن غالب مع شك 
يف شبهة تثبت العقوبة، فهذه الشبهة ال تقوى عىل إثبات العقوبة التعزيرية، 

املكره  طالق  يف  جاء  ما  باب  الطالق،  كتاب  سننه،  يف  منصور  بن  سعيد  أخرجه   )1(
النذور )300/5(  )317/1( برقم )1145( واللفظ له، والدارقطني يف سننه، باب 
ومل  الشيخني،  رشط  عىل  صحيح  حديث  »هذا  احلاكم:  عنه  )4351(.وقال  برقم 

يرجاه« املستدرك )216/2(.
.)220/6(  )2(

.)314/10(  )3(
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مجيع  يف  مقرر  وهذا  الذمة)1(،  براءة  أصل  يعضدها  القرينة  أن  عىل  فضاًل 
موجب  من  املتهم  ذمة  سالمة  فاألصل  التعازير،  دعاوى  فيها  بام  الدعاوى 
التعزير، وال يرتفع بطروء الشك عليه، وال يقوى عىل رفعه إال بيقني، ومن 

املتقرر يف القواعد أن: )ما ثبت بيقني ال يرتفع إال بيقني()2(.

ُيعزر الشخص الذي ُعرف من حاله أنه رشيف وصالح  ومن ذلك أالَّ 
أهنا  تبني  ثم  صاحبه،  من  وديعة  قبل  أنه  بذلك؛ألجل  الناس  له  وشهد 

مرسوقة، واملوَدع ال علم له بالرسقة، وليس ثمة برهان عىل علمه.

عدم  عىل  قوية  قرينٌة  واالستقامة  بالصالح  له  ُشهد  الشخص  فكون 
ارتكاب اجلريمة، وقبول الوديعة املرسوقة شبهة ضعيفة ال تقوى عىل إشغال 

ذمة املتهم بموجب التعزير.

باإلدانة  الصادرة  األحكام  أن  اجلزائي  القضاء  املعتربة يف  القواعد  ومن 
جيب أن ُتبنى عىل حجج قطعية الثبوت)3( تفيد اجلزم أو غلبة الظن، فام قعد 
عن كونه بينة يف باب التعزير فهي شبهة ال يسوغ القضاء هبا. قال ابن القيم 
فيه،  والعيص  بالسياط  الرضب  جنس  من  الدين  يف  احلبس  »أن  هللا همحر: 

األشباه والنظائر للسبكي )218/1(، املنثور يف القواعد الفقهية )351/3(، األشباه   )1(
والنظائر للسيوطي ص)53(، األشباه والنظائر البن نجيم ص)50(.

املنثور يف القواعد الفقهية )135/3(، األشباه والنظائر للسيوطي ص)55(، األشباه   )2(
والنظائر البن نجيم ص)51(.

ينظر: املادة الثالثة من نظام اإلجراءات اجلزائية ص)5(، الصادر باملرسوم امللكي رقم   )3(
)م/39( بتاريخ 1422/7/28هـ.
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وذلك عقوبة ال تسوغ إال عند حتقق السبب املوجب وال تسوغ بالشبهة، بل 
سقوطها بالشبهة أقرب إىل قواعد الرشيعة من ثبوهتا بالشبهة«)1(.

وهذا ما يؤيده التعميم الوزاري الذي نص عىل أنه: »جيب عىل املحكمة 
الوصف  وعىل  املتهم،  إدانة  ثبوت  عىل  النص  اجلزائية  العقوبة  تقرير  قبل 
الشبهة من  أو  التهمة  أالَّ يكون توجه  للعقوبة، عىل  املوجب  للفعل  اجلرمي 

األوصاف التي يدان هبا املتهم«)2(.

وهذا يعني أنه ال يعاقب املتهم إال إذا ُأدين، وال ُيفهم من هذا القرار أنه 
املتهم من غري دليل فهذا غري صحيح، ولكن  بمعاقبة  السابق حيكم  كان يف 
كان يف السابق القضاء ال حُيكم باإلدانة إال بدليل قاطع، إما إذا كانت األدلة 
إدانة  تثبت  مل  القايض:  فيقول  التهمة،  أو  بالشبهة  فيعربون عنها  قرائن ظنية 
املتهم ولكن حكمت عليه بالتعزير للشبهة. وحتى ال حيصل هذا املنطق غري 
املستقيم يف احلكم صدر هذا القرار، فإذا توافرت القرائن املعتربة أو الشبهة 
القرار  وهذا  بالتهمة.  باحلكم  التعبري  غري  من  مبارشة  إدانة  هبا  حُيكم  القوية 
سيزيد من مسؤولية القضاة يف فحص أدلة االهتام، والعمل بقواعد الرشعية 

واملبادئ القضائية ألهنم سيحكمون باإلدانة أو الرباءة. واهلل أعلم.

الطرق احلكمية ص)59(.  )1(
تعميم من املجلس األعىل للقضاء، رقم )1205/ت( بتاريخ 1440/4/27هـ.  )2(
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ضعيفة  شبهة  مقابل  بالعقوبة  املتهم  تدين  ضعيفة  شبهة  وجدت  إذا  ثالثًا: 
تدرؤها:

به وكانت يف مرتبة واحدة من القوة والضعف ُطرحت  إذا تعارضت الشُّ
وال عربة هبا، وُعمل باألصل وهو براءة ذمة املتهم)1(؛ فاالستدالل باألصل 
بأدنى  األصل  هذا  عن  ُينتقل  وال  االختالف  عند  به  ح  ُيرجَّ قوي  ح  مرجِّ
الشبه، وال يمكن أن ُتشغل ذمة املتهم إال ببينة عىل ذلك؛ فالقاعدة املستقرة 
كأن  ذلك،  خالف  عىل  الدليل  يقوم  حتى  بيشء  اشتغاهلا  عدم  الذمم  يف 
يشء  عىل  نقف  مل  فإذا  يعضدها،  وما  االستظهار  فنطلب  القرائن،  تتعارض 
كاملعدومة،  القرينة  جُتَعل  أن  هنا  واالحتياط  باالحتياط،  أخذنا  ذلك،  من 
الرسول  قول  املبدأ  هذا  وأصل  العقوبة  يف  اخلطأ  من  خري  العفو  يف  واخلطأ 
اِم امْلُْسِلِمنَي، يِف اْلَعْفِو َخرْيٌ ِمْن  َطَأ َحاِكٌم ِمْن ُحكَّ ُه َأْن َيْ مـلسو هيلع هللا ىلص: ))َفإِنَّ
وأقرب  للجامعة  خري  الشك  حال  يف  املتهم  فرباءة  اْلُعُقوَبِة(()2(،  يِف  َطَأ  َيْ َأْن 

للعدالة من عقاب الربيء مع الشك.

وهذا ما عليه القضاء السعودي حيث نص جملس القضاء األعىل هبيئته 
جانب  يغلب  والرباءة  اإلدانة  يف  الشك  حصول  »عند  أنه:  عىل  الدائمة 

الرباءة«)3(. واهلل أعلم.

األشباه والنظائر للسبكي )218/1(، املنثور يف القواعد الفقهية )351/3(، األشباه   )1(
والنظائر للسيوطي ص)53(، األشباه والنظائر البن نجيم ص)50(.

سبق خترجيه ص)255(.  )2(
القرارات واملشاريع واملبادرات الصادرة من وزارة العدل ص)322( رقم )6/202(   )3(

بتاريخ 1424/2/27هـ.
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الخاتمة

ينبغي  لجو زع باحلمد والشكر كام  ال يسعني يف اخلتام إال أن أتوجه هلل 
املزيد  وأسأله  وإعانته،  توفيقه  من  به  َمنَّ  ملا  سلطانه؛  وعظيم  وجهه  جلالل 

من فضله.

يف  الشبهات  أثر  عن  موجزة  بخالصة  الدراسة  هذا  صفحات  وأختم 
العقوبات التعزيرية بام ييل:

ألنه  املختار  هو  نظري-  -يف  ذاهتا  إىل  بالنظر  الشبهة  تعريف  أن   .1
فيقال  وآثارها.  أسباهبا  إغراٍق يف  الشبهة وحقيقتها دون  ماهية  يكشُف عن 

هي: »كل حال تقتيض عدم كامل املوجب للعقوبة«.

2. أن الشبهة املؤثرة يف الدرء هي الشبهة القوية املتمكنة واملتحقق فيها 
اشتباه مقارنة بالسبب املوجب للعقوبة.

املعصية،  واختالف  الناس،  باختالف  ختتلف  عقوبة  التعزير  أن   .3
والزمان واملكان.

العارض  أثر  هو:  بالشبهة  التعزيرية  العقوبة  درء  من  املقصود  أن   .4
القوي الذي يقدح يف موجب العقوبة التعزيرية إلدانة املتهم، فهل يؤثر هذا 

العارض يف الدفع واإلسقاط أم ال؟

املتهم حتى  يعاقب  أنه ال  تقرر  التعزير عقوبة رشعية، والرشيعة  أن   .5
يتحقق من موجب العقوبة حتقق قطع أو غلبة ظن.
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مقابل  الشك  مرتبة  الشبهة يف  كانت  إذا  بالشبهة  ُيدرأ  التعزير ال  أن   .6
ظن غالب يف قيام موجب التعزير، ويدرأ بالشبهة إذا كانت الشبهة يف مرتبة 

الشك واألمارات الضعيفة مقابل أصل الرباءة عىل الراجح.

اإلثبات حلق  الشبهة يف وسائل  كانت  إذا  التعزيرية  العقوبة  ُتدرأ  7. ال 
خاص.

بالواقعة شبهٌة  والتبس  احلد  ارتكاب موجب  البينة عىل  إذا ُوجدت   .8
متنع من إقامته فُيدرأ احلد، وُينتَقل إىل العقوبة التعزيرية.

9. ال ُتدرأ العقوبة التعزيرية إذا وجدت القرائن القوية عىل قيام موجب 
العقوبة التعزيرية مقابل شبهة ضعيفة تدرؤها.

10. ُتدرأ العقوبة التعزيرية بالشبهة إذا كانت قائمة يف اعتقاد اجلاين بام 
ُيعَذر اجلاين يف مثله.

أو  القوية  األمارات  ُوجدت  إذا  بالشبهة  التعزيرية  العقوبة  ُتدرأ   .11
شك  شبهة  مقابل  التعزيرية  العقوبة  موجب  ارتكاب  عدم  عىل  الظن  غلبة 

تدين املتهم.

التوصيات: أهم 

ُتنَزل  وأال  بالشبهة،  للتعزير  الرشعية  املحاكم  يف  ضوابط  وضع   .1
العقوبة إال بثبوت اإلدانة.

2. احلد من توسع اجتهاد القضاة املبني عىل القرائن الضعيفة التي تظهر 
يف القضية، وأن تكون دلياًل معتربًا يوجب اإلدانة.
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وختامًا: فإين ألرجو اهلل العيل القدير أن أكون قد وفقت يف مجع وحترير 
مسائل »أثر الشبهات يف العقوبات التعزيرية« عىل الوجه الصحيح، وأن جيد 

الباحث والقارئ بغيته وغنيته منها، وأن يكفيه ذلك مؤونة البحث عنها.

به  يل  يرفع  وأن  والسداد،  والتوفيق  القبول  سبحانه-  أسأله-  كام 
جواد  تعاىل  إنه  الكريم،  لوجهه  خالصًا  وجيعله  به،  ينفع  وأن  الدرجات، 

كريم، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

آله  وعىل  حممد  نبينا  واملرسلني  األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة 
وصحبه.
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فهرس المصادر والمراجع
319هـ(، . 1 )ت:  النيسابوري  املنذر  بن  إبراهيم  بن  حممد  بكر  أليب  اإلمجاع؛ 

للنرش  املسلم  دار  1425هـ-2004م،  ط.1،  أمحد،  املنعم  عبد  فؤاد  حتقيق: 
والتوزيع، الرياض، السعودية.

بن . 2 إبراهيم  بن  الدين  لزين  النعامن؛  حنيفة  أيب  مذهب  عىل  والنظائر  األشباه 
وخرج  حواشيه  وضع  970هـ(،  )ت:  املرصي  نجيم  بابن  املعروف  حممد، 
الكتب  دار  1419هـ-1999م،  ط.1،  عمريات،  زكريا  الشيخ  أحاديثه: 

العلمية، بريوت، لبنان.
)ت: . 3 السبكي  الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  لتاج  والنظائر؛  األشباه 

771هـ(، ط.1، 1411هـ-1991م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
)ت: . 4 السيوطي  الدين  جالل  بكر،  أيب  بن  الرمحن  لعبد  والنظائر؛  األشباه 

911هـ(، ط.1، 1411هـ-1990م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء؛ لقاسم بن عبد اهلل بن . 5

مراد،  حسن  حييى  حتقيق:  978هـ(،  )ت:  احلنفي  الرومي  القونوي  عيل  أمري 
1424هـ-2004م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

املعروف . 6 حممد،  بن  إبراهيم  بن  الدين  لزين  الدقائق؛  كنز  رشح  الرائق  البحر 
بن  ملحمد  الرائق  البحر  تكملة  آخره  ويف  970هـ(،  )ت:  املرصي  نجيم  بابن 
وباحلاشية  1138هـ(،  بعد  )تويف  القادري  احلنفي  الطوري  عيل  بن  حسني 

منحة اخلالق البن عابدين، ط.2، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، مرص.
بن . 7 الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد  املقتصد؛ أليب  املجتهد وهناية  بداية 

1425هـ-2004م،  595هـ(،  احلفيد )ت:  بابن رشد  الشهري  القرطبي  رشد 
دار احلديث، القاهرة، مرص.
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أمحد . 8 بن  مسعود  بن  بكر  أيب  الدين،  لعالء  الرشائع؛  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع 
الكتب  دار  1406هـ-1986م،  ط.2،  587هـ(،  )ت:  احلنفي  الكاساين 

العلمية، بريوت، لبنان.
امللقن . 9 الكبري؛ البن  الرشح  الواقعة يف  املنري يف ختريج األحاديث واآلثار  البدر 

رساج الدين أيب حفص عمر بن عيل بن أمحد الشافعي املرصي )ت: 804هـ(، 
ط.1،  كامل،  بن  ويارس  سليامن،  بن  اهلل  وعبد  الغيط،  أبو  مصطفى  حتقيق: 

1425هـ-2004م، دار اهلجرة للنرش والتوزيع، الرياض، السعودية.
سامل . 10 بن  اخلري  أيب  بن  حييى  احلسني  أليب  الشافعي؛  اإلمام  مذهب  يف  البيان 

النوري، ط.1،  الشافعي )ت: 558هـ(، حتقيق: قاسم حممد  اليمني  العمراين 
1421هـ-2000م، دار املنهاج، جدة، السعودية.

حمجن . 11 بن  عيل  بن  لعثامن  ؛  ْلبِيِّ الشِّ وحاشية  الدقائق  كنز  رشح  احلقائق  تبيني 
البارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )ت: 743هـ(، احلاشية؛ لشهاب الدين 
ْلبِيُّ )ت: 1021هـ(، ط.1، 1313هـ، املطبعة  أمحد بن إسامعيل بن يونس الشِّ

الكربى األمريية، بوالق، القاهرة
حتقيق: . 12 370هـ(،  )ت:  اهلروي  األزهري  بن  أمحد  بن  ملحمد  اللغة؛  هتذيب 

العريب،  الرتاث  إحياء  دار  1421هـ-2001م،  ط.1،  مرعب،  عوض  حممد 
بريوت، لبنان.

816هـ(، . 13 )ت:  اجلرجاين  الرشيف  الزين  عيل  بن  حممد  بن  لعيل  التعريفات؛ 
ط.1، 1403هـ-1983م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

توصيف األقضية يف الرشيعة اإلسالمية »دراسة رشعية ألصول وفروع تنزيل . 14
األحكام الكلية عىل الوقائع القضائية والفتوية مع تطبيقات قضائية من أقضية 
السلف وحماكم اململكة العربية السعودية«؛ عبد اهلل بن حممد بن سعد آل خنني، 

ط.1، 1423هـ-2003م.
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الشبهات وأثرها يف العقوبة اجلنائية يف الفقه اإلسالمي مقارنًا بالقانون؛ منصور . 15
حممد منصور احلفناوي، مطبعة األمانة، ط.1، 1406هـ-1986م.

املوسى، بحث نرش يف . 16 إبراهيم  بن  العقاب؛ عبد اهلل  الشبهة وأثرها يف إسقاط 
جملة احلكمة العدد 40، 2009م.

التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري؛ أليب الفضل أمحد بن عيل بن . 17
حممد بن أمحد بن حجر العسقالين )ت: 852هـ(، ط.1، 1419هـ-1989م، 

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
اهلل . 18 لعبد  اإلسالمي؛  الفقه  يف  والفتوية  القضائية  الوقائع  عىل  األحكام  تنزيل 

بن خنني، بحث نرش يف جملة البحوث اإلسالمية الصادرة عن الرئاسة العامة 
إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، العدد )78(.

بن . 19 الرؤوف  بعبد  املدعو  حممد  الدين  لزين  التعاريف؛  مهامت  عىل  التوقيف 
)ت:  القاهري،  املناوي  ثم  احلدادي  العابدين  زين  ابن  عيل  بن  العارفني  تاج 

1031هـ(، ط.1، 1410هـ-1990م، عامل الكتب، القاهرة، مرص.
درر األحكام رشح غرر األحكام؛ ملحمد بن فرامرز بن عيل الشهري بمال خرسو . 20

)ت: 885هـ(، دار إحياء الكتب العربية.
)ت: . 21 أفندي  أمني  خواجه  حيدر  لعيل  األحكام؛  جملة  رشح  يف  احلكام  درر 

1353هـ(، تعريب: فهمي احلسيني، دار اجليل، ط.، 1411هـ-1991م.
املالكي . 22 الرمحن  بن عبد  إدريس  بن  الدين أمحد  العباس شهاب  الذخرية؛ أليب 

أعراب، وحممد  684هـ(، حتقيق: حممد حجي، وسعيد  بالقرايف )ت:  الشهري 
بوخبزة، ط.1، 1414هـ-1994م، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان

حممد . 23 بن  عيل  احلسن  أليب  الشافعي؛  اإلمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 
البرصي البغدادي، الشهري باملاوردي )ت: 450هـ(، حتقيق: الشيخ عيل حممد 
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دار  1419هـ-1999م،  ط.1،  املوجود،  عبد  أمحد  عادل  والشيخ  معوض، 
الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

قاسم . 24 بن  حممد  بن  الرمحن  لعبد  املستقنع؛  زاد  رشح  املربع  الروض  حاشية 
العاصمي احلنبيل النجدي )ت: 1392هـ(، ط.1، 1397هـ-1977م.

درجة . 25 لنيل  مقدمة  رسالة  الباقي،  عبد  بن  لداود  بالشبهات؛  القصاص  درء 
املاجستري يف الفقه، جامعة اإلمام، 1326هـ.

درء العقوبات بالشبهات دراسة تأصيلية وتطبيقية مقارنة بني الرشيعة والقانون . 26
يف اململكة العربية السعودية؛ ملحمد عبد اهلل املحيذيف، 1414هـ.

اإلسالمي، . 27 الفقه  ملؤمتر  مقدم  الركبان؛ بحث  اهلل  لعبد  بالشبهات  احلدود  درء 
1397هـ.

روضة الطالبني وعمدة املفتني؛ أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي . 28
املكتب  1412هـ-1991م،  ط.3،  الشاويش،  زهري  حتقيق:  676هـ(،  )ت: 

اإلسالمي، بريوت، لبنان.
األزدي . 29 بشري  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليامن  داود  أليب  داود؛  أيب  سنن 

املكتبة  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق:  275هـ(،  )ت:  ِجْستاين  السِّ
العرصية، صيدا، بريوت

البغدادي . 30 دينار  بن  أمحد  بن  عمر  بن  عيل  احلسن  أليب  الدارقطني؛  سنن 
الدارقطني )ت: 385هـ(، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، 
حسن عبد املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهلل، أمحد برهوم، ط.1، 1424هـ- 

2004م، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان
الرشح الكبري عىل متن املقنع؛ لعبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس . 31

احلنبيل، أيب الفرج، شمس الدين )ت: 682هـ(، حققه وأرشف عىل طباعته: 
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والتوزيع،  للنرش  العريب  الكتاب  دار  املنار-،  -صاحب  رضا  رشيد  حممد 
بريوت، لبنان.

)ت: . 32 العثيمني  حممد  بن  صالح  بن  ملحمد  املستقنع؛  زاد  عىل  املمتع  الرشح 
1421هـ(، ط.1، 1422- 1428هـ، دار ابن اجلوزي، القاهرة، مرص.

الشبهات الدارئة حلد الزنا يف الرشيعة اإلسالمية وتطبيقاهتا عىل أحكام القضاء . 33
يف مدينة الرياض؛ سعود بن سعد املقرن، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري، 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 1420هـ.
مقدمة . 34 إهلام حممد طوير، رسالة  والقصاص؛  احلدود  درء  وأثرها يف  الشبهات 

لنيل درجة ماجستري من جامعة النجاح الوطنية يف فلسطني، 1429هـ.
الشبهة يف املعامالت املالية والنكاح، وما يتعلق به؛ عبد اهلل بن مجعان الغامدي، . 35

رسالة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة أم القرى، 1413هـ.
امللك . 36 عبد  بن  خلف  بن  عيل  احلسن  أيب  بطال  البن  البخاري؛  صحيح  رشح 

)ت: 449هـ(، حتقيق: أبو متيم يارس بن إبراهيم، ط.2، 1423هـ-2003م، 
مكتبة الرشد، الرياض، السعودية.

اهلل . 37 عبد  أيب  املالكي  اخلريش  اهلل  عبد  بن  ملحمد  للخريش؛  خليل  خمترص  رشح 
)ت: 1101هـ(، رشكة الطباعة الفنية املتحدة، القاهرة، مرص.

)ت: . 38 اجلعفي  البخاري  اهلل  عبد  أيب  إسامعيل  بن  ملحمد  البخاري؛  صحيح 
طوق  دار  1422هـ،  ط.1،  النارص،  نارص  بن  زهري  حممد  حتقيق:  256هـ(، 

النجاة.
)ت: . 39 النيسابوري  القشريي  احلسن  أيب  احلجاج  بن  ملسلم  مسلم؛  صحيح 

بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق:  261هـ(، 
لبنان.
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يف . 40 نرش  بحث  القفاري،  اهلل  عبد  بن  عيل  بن  نايف  الشبهة؛  مع  التعزير  ضابط 
 https://www.alukah.net/library/0/134154 شبكة األلوكة

سعد . 41 بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  ملحمد  الرشعية؛  السياسة  يف  احلكمية  الطرق 
البيان،  دار  مكتبة  1989م،  751هـ(،  )ت:  اجلوزية  قيم  ابن  الدين  شمس 

دمشق، سوريَّة.
الفتاوى اهلندية؛ جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي، ط.2، 1310هـ، دار . 42

الفكر، بريوت، لبنان.
بابن . 43 -املعروف  السيوايس  الواحد  عبد  بن  حممد  الدين  لكامل  القدير؛  فتح 

اهلامم- )ت: 861هـ(، دار الفكر، بريوت، لبنان.
الفروع؛ ملحمد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أيب عبد اهلل، شمس الدين املقديس . 44

الرتكي،  املحسن  بن عبد  اهلل  الصاحلي احلنبيل )ت: 763هـ(، حتقيق: عبد  ثم 
ط.1، 1424هـ-2003م، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان

املالكي . 45 الرمحن  عبد  بن  إدريس  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أليب  الفروق؛ 
الشهري بالقرايف )ت: 684هـ(، عامل الكتب، القاهرة، مرص.

املنقحة . 46 ط.4  حييل،  الزُّ مصطفى  بن  وهبة  للدكتور  وأدلته؛  اإلسالمي  الفقه 
ة. واملعدلة، دار الفكر، دمشق، سوريَّ

الكايف يف فقه اإلمام أمحد؛ أليب حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن . 47
قدامة املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقديس )ت: 620هـ(، 

ط.1، 1414هـ-1994م
الرب . 48 املدينة؛ أليب عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد  الكايف يف فقه أهل 

أحيد، ط.2،  463هـ(، حتقيق: حممد حممد  القرطبي )ت:  النمري  بن عاصم 
1400هـ-1980م، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، السعودية.

https://www.alukah.net/library/0/134154
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كشاف القناع عن متن اإلقناع؛ ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن . 49
بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  1051هـ(،  )ت:  احلنبيل  البهويت  إدريس  بن 

لبنان.
منظور . 50 ابن  الدين  مجال  الفضل،  أيب  عىل،  بن  مكرم  بن  ملحمد  العرب؛  لسان 

األنصاري الرويفعي اإلفريقي )ت: 711هـ(، ط.3، 1414هـ.
والعامة . 51 الدائمة  واهليئة  العليا  القضائية  اهليئة  من  الصادرة  والقرارات  املبادئ 

1437هـ،  إىل  1391هـ  عام  من  العليا؛  واملحكمة  األعىل  القضاء  بمجلس 
ط.1، 1438هـ-2017م، الرياض، مركز البحوث بوزارة العدل.

أيب . 52 مفلح،  ابن  بن حممد  اهلل  عبد  بن  بن حممد  املقنع؛ إلبراهيم  املبدع يف رشح 
إسحاق، برهان الدين )ت: 884هـ(، ط.1، 1418هـ-1997م، دار الكتب 

العلمية، بريوت، لبنان.
املبسوط؛ ملحمد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس )ت: 483هـ(، . 53

1414هـ-1993م، دار املعرفة، بريوت، لبنان.
تصدر . 54 والقضاء،  الفقه  بشؤون  تعنى  حمكمة،  علمية  فصلية  جملة  العدل؛  جملة 

عن وزارة العدل باململكة العربية السعودية، األعداد )2، 40، 45(.
وزارة . 55 إصدار  )3)/76-79(؛  435)هـ  لعام  القضائية  األحكام  جمموعة 

.https://cutt.us/JMv9T  :العدل يف اململكة العربية السعودية، عىل الرابط
1436هـ . 56 عام  املظامل  ديوان  من  الصادرة  اإلدارية؛  واملبادئ  األحكام  جمموعة 

.https://cutt.us/3R7ZE :3320/6-3324(، عىل الرابط(
القرطبي . 57 األندليس  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد  بن  عيل  حممد  أليب  باآلثار؛  املحىل 

الظاهري )ت: 456هـ(، دار الفكر، بريوت، لبنان.

https://cutt.us/JMv9T
https://cutt.us/3R7ZE
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املستدرك عىل الصحيحني؛ أليب عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن . 58
النيسابوري )ت: 405هـ(، حتقيق: مصطفى عبد  ابن احلكم  ُنعيم  محدويه بن 

القادر عطا، ط.1، 1411هـ-1990م، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.
هالل . 59 بن  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  اهلل  عبد  أليب  حنبل؛  بن  أمحد  اإلمام  مسند 

مرشد،  وعادل  األرنؤوط  شعيب  حتقيق:  )ت241هـ(،  الشيباين  أسد  بن 
املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  د.  إرشاف:  2001م،  1421هـ-  ط.1،  وآخرون، 

الرتكي، مؤسسة الرسالة.
املطلع عىل أبواب املقنع؛ ملحمد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعيل، أيب عبد اهلل، . 60

شمس الدين )ت709هـ(، حتقيق: حممود األرناؤوط وياسني حممود اخلطيب، 
ط.1، 1423هـ- 2003م، مكتبة السوادي للتوزيع.

معامل التنزيل يف تفسري القرآن؛ أليب حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء . 61
إحياء  دار  املهدي،  الرزاق  عبد  املحقق:  510هـ(،  )املتوىف:  الشافعي  البغوي 

الرتاث العريب، بريوت، ط.1، 1420هـ.
املقديس . 62 قدامة  بن  حممد  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  حممد  أليب  املغني؛ 

1388هـ-  620هـ(،  )ت:  املقديس  قدامة  بابن  الشهري  احلنبيل،  الدمشقي  ثم 
1968م، مكتبة القاهرة.

املنثور يف القواعد الفقهية؛ أليب عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر . 63
الزركيش )ت: 794هـ(، ط.2، 1405هـ-1985م، وزارة األوقاف الكويتية.

يوسف . 64 بن  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أليب  الشافعي؛  اإلمام  فقه  يف  املهذب 
الشريازي )ت: 476هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.

بتاريخ . 65 )م/39(  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  اجلزائية؛  اإلجراءات  نظام 
.https://cutt.us/kC13B :1422/7/28هـ، عىل الرابط

https://cutt.us/kC13B
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ط.2، . 66 البيان،  دار  عثامن،  رأفت  حممد  اإلسالمي؛  الفقه  يف  القضائي  النظام 
1415هـ-1994م.

نرش . 67 بحث  ضمريية،  مجعة  عثامن  د.  احلدود؛  درء  يف  وأثرها  الشبهات  نظرية 
البحوث  إلدارات  العامة  الرئاسة  عن  الصادرة  اإلسالمية  البحوث  جملة  يف 

العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، العدد )96(.




