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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 

آله وصللللأبه أ عم، ومن اسبي سللللبيله وعلى  هللا،على رسللللول  ة والسللللالمصللللالوالاحلمد هلل، 
 ه إىل يوم الد ِّين.اواهتدى هبد
 

 العقاب    سييلو   )ومنها األنظمة واجلزاءات( من األ اهأقضيييت   ل  حتو   ورقي  ها، الدول   م  تقد   من عالمات  
 العربية   اململكة   رؤيةر  ق  وحيق   ،السييييم ة   اإلسييييالمية   يف الشييييريعة   التيسيييي ر  ، الذي ميثل  العالجي    سييييلو   إىل األ
 .احلضاري   و  عمران   الالعلمي   و  م  من التقد   ا  ومزيد التوفيقر  للجميع   للار  سأل   وآماهلا. أللمستقبل   السعودية  
 
 دقةر  عمل   أي    لنجاح   املؤدية   األمور   أهم   من  ن  فإذا هلو  ،هسصللللللللللورِّ عن  فرع   الشلللللللللل  ِّ  معرفة   ن  إمث 
 ملصيييطل    ابلنسيييبة   الذي قد يشيييكل   األمر   حقيقتره. اليت تصيييور   والتعريفات   واملصيييطل ات   املفاهيم   وصيييد ر 

؛ غ    الوصيييييييييييييي ر هذا  أن   جهة  من  "البديلةِّ  "العقوابتِّ   املثال   منها على سييييييييييييييبيل   أذكر   ألسييييييييييييييبا    دقيق 
 اآليت: وابختصار ،
 

 ابلنظر   مث   .واملمنوعةر  املشيييروعةر  زاءات  اجل تشيييمل   جيعلها ؛دون تقييد  " "العقوابتِّ  لفظ      إطال أواًل:
 منصييو    توقيفية  وهي  ،تعاىل لل  ا  حق   جتب  ، فهي ر   مقد   تكونر أن  اإم   القضييا    هاصييدر  ياليت  زاءات  اجلإىل 
 موضوع  عن  ة  وهذه خارج .والقصا    احلدود   ؛ مثلر أو تغي    أو تبديل   تعطيل   دونر ؛ كما هي  ق  طبر ت   ،عليها
 هبا. وليست مقصود    الورشة ،هذه 
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فيها  ال حد   معصية   يف كل    مشروعة  لكن ها و ، ر   مقد   غ    ت  عقواب يهو  ،شرعيةً  ات  سعزير  تكونر أو 
 قصدر  ل ة  صابمل جتهاد  االفيها  يدخل   (1) .الفقهاء   مجهور   ذهبر  ، وإىل هذا التعري   وال كفار ر  وال قصا ر 
 هذه الورشيييييية   موضييييييوع   يف دخل  توهذه  .أو الضييييييرار   من الضييييييرر   قدر   ، وأبقل   سييييييبيل   أبيسيييييير   العدل   حتقيق  
 .هاومقصود  
 

ذلك  ضيييي   يت   ها.سطبيق   ر وامتني  سعذ   لة   م ْبد  عقوابت   يقتضللل  وجود  " "بديلة   لفظ   اسييييتعمال   اثنياً:
: يف قاعد   : (2) م  القي    ما ذكره ابن   املثال   ، منها على سبيل   الفقهاء  أوردها اليت  فقهية  ال قواعد  ال من يف مجلة  

 ا   أد: "يف قاعد    ا ذكره السيييرخسيييي  وم .(3)"األصللولِّ  رِّ سعذ   إليها إال عند   ال يصللار   واأل بدال   الفروع   إن  "
 إىل حم  ِّ  الوصللول   ميني   رِّ التعذ   شللر    أن   صلل   األ": قاعد   و  (4) ."ال جيزي على األصلل ِّ  ةِّ در مي الق البدلِّ 
 هلا عقوابت   تكان  إال إذا "بديلة  "ا أن   عقوابت  هذه ال توصييي ر أن   يصييي   الف (5) ."هقِّ حتق   عدمِّ  عند   البدلِّ 
،ه أو امتنع تطبيق   -مثل السجن  - أصيلة    .فال يصح   املقصودر هو هذا  وليسر  تعذ رر

 ،التيسي   املقصود   أن   جتد   الت قيق   هو املقصود: فعندر  ليسر  مرك ب   "البديلةِّ  "العقوابتِّ  لفظ   اثلثاً:
 للصيييييالح   معه أقر ر  يكونر ، وأن هإىل غيِّ  على اجلاين غي متعد    اً قاصللللر  اجلزاء   ، وأن يكونر وليس العقوبة  

 القانون   عن رج  انظر للخي  الذي : العقاب   األسلوب   ليس   فالقصد   وابجلملة :، سجن  عليه ابل مر ك  ح  من لو 

                                  
فقه ، 121 /6 كشللللللللا  القناع، 279ألب يعلى  األح ام السلللللللللطانية، 347 /10 املغين والشللللللللر  ال بي، 397 /5 الفقه على املذاهب األربعة( 1)

 . 497 /2 السنة
، الطبعة األوىل، القواعد الفقهية املسللللللللتكرجة من كتاب أعالم املوقعم، البن القي  اجلو ية، عبداجمليد مجعة، اجلزائري( املصيييييييييييدر: الفصيييييييييييل األول من: 2)

 م.1991 -هي 1411الدمام: دار ابن القيم ودار ابن عفان للنشر والتوزيع، 
القواعد الفقهية املسلللللللللللتكرجة من كتاب أعالم املوقعم البن قي  . 1/161،  عن رب العاملمأعالم املوقعم، حممييد بن أب بكر، ابن قي  اجلو ية( 3)

 .92 /1، مرجع سابق، موسوعة القواعد الفقهية.، البورنو، 435، اجلو ية
 .209 /1 موسوعة القواعد الفقهية،( البورنو، 4)
 .7/87و 1/32، املبسو ( السرخسي، 5)
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، وضيييييييد  الطر   مه أن   جزاء  واسيييييييتيفاء  حلق    العقا ر  ويسيييييييتلزم  ه يسيييييييتدعي وأن   عليه، اجملن    تعد   ضيييييييد  اجملتمع 
 كليهما.  الطرفني

ه يعان على أن   عن القانون   رج  اللخ ينظر   الذي: العالج    األسللللللللوب   هو القصلللللللد   أن   الغالب  بل 
 القانونر  ه، وأن  عقاب   ه عوضيييا  عن قصيييد  تقتضيييي عالج   العدالةر  وأن   ،ه يف املخالفة  ى إىل وقوع  أد   من قصيييور  

 .اخللل   من أسبا    خطئ  امل ه عالجر ه وغايت  مطلب   أن يكونر  البد  
 

ا ، وأن  وليسلللد بديلةً  أصللليلة   جزا ات  هي  املقصيييييودر  أن   من الواضييييي    أصيييييب ر  وبناء  على ما سيييييبقر 
 .وليس العقاب   ،والعالج   التيسي   هو املقصودر  ، وأن  اليسد حدودً و  شرعية   ات  سعزير 

 
 ات  "التعزير  :هي املقصييييييييود   وضييييييييوع  امل حقيقة   وتعري    وصيييييييي   يف  واألصييييييييد    د   األ العبار   لذا ف 
 املقصيييييييييود   ليس األحوال   يف كل   و  "امليسللللللرة   ةالعالجي   ات  "التعزير أو  "امليسللللللرة   ات  "التعزير أو  "العالجية  

  ."بديلةً كوهنا أو   العقابِّ "
 

 من اجلانب املوضوع  ِّ هلا  سن  نظام  و "امليسرةِّ أو  ةِّ العالجي   اتِّ "التعزير من  جمموعة   حتديدر  مث إن  
 املوضلللوع  ِّ  من اجلانبِّ ، السيييعودية   العربية   يف اململكة   العلماء   كبار    من هيئة   فتوى صيييدورر  ب  يتطل   العلم  ِّ 

 وسالمة   الدولة   رقي    عالمات   العليا، فمن أهم    عن احملكمة   تصدر   ومعاي ر  توصي    وضعر  ب  يتطل   قضائ  ِّ ال
  .هاوالتزام   الرمسية   للجهات   والقضائي    العلمي    االستقالل   احرتام   احلكومة  
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 :   اخلالصة  
، واعتدال   بعدل   املخال    حالر ما يصييييل    كل     ها اسييييتيعا ر وميكن   ،ومرنة   واسييييعة   الشييييرعية   ات  التعزيرر 

 ن  أل ؛الشيييرعي    لقضييياء  ا مسييياند   إىل اليوم  ماسييية   احلاجة  ا وإّن  ، أو تبديل   إىل تغي    اجة  حب ات  يسيييت التعزير ول
إلصيييييييدار  نيواضييييييي  ا  ومتكين اسيييييييتقالال   التعليمات  و  ة  العام   والسيييييييياسيييييييات   ،التنفيذية   للوائ   او  يف النظام   در جير 

ذات  احلكومية   اجلهات   سيييييؤولية  مل واضييييي    حتديد   إىل ، ابإلضيييييافة  ة  اتم   رية  حب وميسييييير    عالجية   تعزيرية   أحكام  
 . هذه األحكام   تنفيذ  عن  العالقة  
ألسييينتهم والسيييداد وأن جيري احلق على  التوفيق التيسييي و  اإلصيييالحعلى العاملني  جلميع   للار  سيييأل  أ

 أيديهم واخل  علي 
 

دعواان أن احلمد هلل رب العاملم، والصالة والسالم على أشر  األنبيا   وآخر  هذا 
 وعلى آله وصأبه أ عم، ومن سبعه  إبحسان إىل يوم الدين. ان حممد  واملرسلم، سيد ِّ 

 


