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  التعزير بالسجن 

  في الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

  دراسة مقارنة
  
   )*(  خالد بن عايض بن محمد آل فهاد٠د                               

  :مقدمة ال

خلق أجمعين، وعلى آله الالحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على خير 
من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، و

  :أما بعد
ٍفإن الشريعة الغراء نزلت صالحة لتطبيق أحكامها في كل زمان ومكان، 
ٍمناسبة للعيش في ظاللها لدى كل فرد وفي كل حال، ومن المظاهر التي تدل 
على هذه الصالحية والمناسبة في مجال التشريع الجنائي، عقوبات التعزير التي 

اصد وسياج للمصالح وحراسة للفضائل من جهة العدم، وقد أجمع ًهي حمى للمق
 بالمصلحة الشرعية التي يراعيها ةفقهاء األمة على أنها تتنوع، وعلى أنها منوط

  .اإلمام ولي األمر بحسب ما يريه اهللا
ُهذا، ومن عقوبات التعزير المجمع عليها، عقوبة التعزير بالسجن؛ إذ إنها 

ة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وانعقد اإلجماع عليها منذ مشروعة بكتاب اهللا وسن
الصحابة دون منازع، إال أن موجبات هذه العقوبة تتنوع وتتجدد بتنوع الجرائم 
ُوتجددها، فيالقى كل جرم بما يالئمه من الزجر، ويعاقب كل مجرم بما يناسبه من  ُ

ًالسجن، فيسجن يوما أو أيام ً مد بعيد، وربما حتى ُ قالئل، ويسجن المكثر إلى أاُ
  .يذوق الموت، أو يبدي التوبة النصوح والندامة

                                                           

  .رياضال) *(



  

  

  

  

  

  التعزير بالسجن         

-٩٤٨-  

  

ومن هنا، تنوعت موجبات التعزير بالسجن وتباينت عقوباته لدى فقهاء 
ُالشريعة كما وصفت، وتبع ذلك كثرة السلوكيات المجرمة والعقوبات المترتبة عليها 

 بالسجن في الفقه التعزير: (ُفي األنظمة المرعية، ولهذا رغبت في بحث موضوع
، سائال اهللا جل ثناؤه السداد والقبول، )دراسة مقارنة–اإلسالمي والنظام السعودي 

  .واإلخالص في العمل والقول إنه ولي ذلك والقادر عليه
  :أهمية الدراسة

تبرز أهمية الدراسة من الناحية العلمية في كونها محاولة جادة لفتح المجال 
ي المجاالت الشرعية والقانونية المتعلقة بموجبات التعزير أمام الباحثين والمهتمين ف

بالسجن ومقادير عقوباتها في الفقه اإلسالمي واألنظمة المرعية في المملكة 
ًآراء الفقهاء قديما لك من خالل تقديم تصور شامل حول العربية السعودية، وذ

ًوحديثا، تأطيرا وتأصيال، تجريما وعقابا، وتطبيقاتها المعاص ً ً رة المتمثلة في واقع ً
ًاألنظمة؛ إيمانا مني بضرورة دفع عجلة تطوير وتنظيم عقوبات السجن وموجباتها 
إلى األمام في جميع مجاالت التشريع الجنائي اإلسالمي، ورغبة مني في 

  .ٕ المكتبة الفقهية القضائية، واثراء الجوانب القانونية إلىضافةاإل
عين العاملين في الحقول القضائية كما تبرز أهميتها العملية في أنها ت

، ومحامين وغيرهم )النيابة العامة(لطة اتهام ُوالحقوقية من قضاة، ومحققين، وس
على االطالع بشكل عام على أسس السياسة الجنائية في التجريم والعقاب 
التعزيري بالسجن على ضوء ما تناوله الفقهاء أو ما عالجته األنظمة، حيث ستقدم 

ًا ونماذج فقهية ونظامية من موجبات التعزير بالسجن وعقوباتها في الدراسة صور
  .شتى المجاالت وفق منهج علمي معين 

  :أسباب اختيار الموضوع

 .أهمية الموضوع كما سبق بيانه .١
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ًالحاجة الملحة لبيان موجبات التعزير بالسجن، والسيما أن كثيرا من المسلمين  .٢
 يعرف العقوبة الحديثة وخاصة ًفضال عن غيرهم يعتقدون أن اإلسالم لم

 .العقوبة السالبة للحرية إال من خالل القوانين الوضعية المعاصرة
ً لم يبحث بحثا مقارنا - إن هذا الموضوع حسب اطالعي .٣ ًا ونظاماّشرعي(ُ ً (

  .ُ، فأحببت المساهمة في بيان ذلكًمستوفيا
  مشكلة الدراسة

ديمة قدم البشرية، حيث أن السجن عقوبة قتتجلى إشكالية هذه الدراسة فى 
ٌ أن من السجن ما هو مشروع، ومنه ما ال عرفته البشرية منذ قرون متطاولة، إال

مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات بأية صلة وال نسب، ومن السجن يمت إلى 
ُالمشروع ما ليس من قبيل العقوبات وانما شرع من أجل االستيثاق، سواء أكان  ٕ

ب تهمة ضد مجهول الحال، أو كان بسبب تحوط االستيثاق لالستظهار بسب
ُواحتراز ضد من يخشى هروبه، أو يخشى من تأثير في أدلة اتهامه أو العبث  ُ
ُفيها، أو يخشى عليه، أو كان االستيثاق في حق من ينتظر تنفيذ عقوبة أخرى 

  .عليه
 وهو -  ا هو من قبيل العقوبات التعزيريةًومن السجن المشروع أيضا م

 النوع ثار عدد من التساؤالت حول موجبات هذاي، ومن هنا ه الدراسةموضوع هذ
 في الفقه اإلسالمي واألنظمة المرعية، ولهذا يمكن من السجن، ومقدار عقوباته

ي الفقه ما التعزير بالسجن ف: صياغة مشكلة هذه الدراسة في التساؤل اآلتي
  دراسة مقارنة؟ – اإلسالمي والنظام السعودي

  :اسةتساؤالت الدر

 ما مفهوم التعزير في اللغة وفي االصطالح الفقهي؟ .١

 مع التفريق بينه وبين الحبس؟ ما مفهوم السجن .٢

 ما مشروعية السجن وأنواعه؟ .٣

 ًما الجرائم الموجبة للسجن تعزيرا في الفقه اإلسالمي واألنظمة السعودية؟ .٤
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  ًما مقدار عقوبة السجن تعزيرا في الفقه اإلسالمي واألنظمة السعودية؟ .٥
  :أهداف الدراسة

 .بيان مفهوم التعزير في اللغة وفي االصطالح الفقهي .١
 .مع بيان الفرق بينه وبين الحبس تحديد مفهوم السجن .٢
 . مع بيان أنواعه-  ذكر أدلة مشروعية السجن .٣
 .ًتوضيح الجرائم الموجبة للسجن تعزيرا في الفقه اإلسالمي واألنظمة السعودية .٤
  .ًرا في الفقه اإلسالمي واألنظمة السعوديةتبيان مقدار عقوبة السجن تعزي .٥

  :منهج الدراسة
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الذي يجمع بين االستقراء 

ستقراء ما ورد في الشريعة اإلسالمية وفي النظام السعودي ؛ ال)١(واالستنباط
احث واستنباط األحكام والقواعد واآلراء للوصول إلى نتائج عملية، ولذا يستخدم الب

المنهج الوصفي القائم على االستقراء والتحليل والتأصيل، إضافة إلى المنهج 
  .ةدراسال، لكونه يتفق مع طبيعة )٢ (المقارن

  :حدود الدراسة
 في السجنبالتعزير تنحصر حدود هذه الدراسة من الناحية الموضوعية في 

  .كانيةالفقه اإلسالمي والنظام السعودي، وليس للدراسة حدود زمنية أو م
  :الدراسات السابقة

التعزير بالسجن في الفقه (لم أقف على دراسة تحمل عنوان هذه الدراسة 
، أو جمعت موجبات التعزير بالسجن )دراسة مقارنة–اإلسالمي والنظام السعودي 

                                                           

 حقيقته، :عبد الرحمن، البحث العلميالربيعة، عبد العزيز بن : انظر المنهج الوصفي )١(
، ٢ن، الرياض، ط.ومصادره، ومادته، ومناهجه، وكتابته، وطباعته، ومناقشته، د

 .٦٨، ص١م، ج٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم، كتابة البحث العلمي : تفاصيل عن هذا المنهج، انظر )٢(

ة النبوية، والعقيدة اإلسالمية، دار ومصادر الدراسات القرآنية، والسن) صياغة جديدة(
منهج البحث : وانظر للمؤلف أيضا. ٦٥-٦٤م، ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٦، ٣الشروق، جدة، ط

  .٢٩-٢٨م، ص٢٠١١/هـ١٤٣١، ٤في الفقه اإلسالمي، مكتبة الرشد، الرياض، ط
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ًوعقوباتها مع بحثتها بحثا مقارنا بين الفقه اإلسالمي واألنظمة المرعية في المملكة  ً
  .ية في دراسة علمية مستقلةالعربية السعود
  :خطة الدراسة

اشتمل البحث على مقدمة، وثالثة مباحث، وخاتمة تتضمن النتائج 
  :والتوصيات، وفهارس للمحتويات، وقائمة المصادر والمراجع، وهي كما يلي

  :مفهوم التعزير بالسجن وبيان مشروعيته:  المبحث األول*

  .الصطالحتعريف التعزير في اللغة وا: المطلب األول
  .تعريف السجن والفرق بينه وبين الحبس: المطلب الثاني
  .مشروعية السجن في التعزير وفي غيره وبيان أنواعه: المطلب الثالث

  :ًبيان الجرائم الموجبة للسجن تعزيرا: المبحث الثاني*

  .ًالجرائم الموجبة للسجن تعزيرا في الفقه: المطلب األول
  .ًجبة للسجن تعزيرا في النظام السعوديالجرائم المو: المطلب الثاني

  :ًمقدار عقوبة السجن تعزيرا: المبحث الثالث*

  .ًمقدار عقوبة السجن تعزيرا في الفقه: المطلب األول
  .ًعقوبة السجن تعزيرا في النظام السعوديمقدار : المطلب الثاني

  .وتتضمن النتائج والتوصيات: الخاتمة
  .قائمة المصادر والمراجع
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  لمبحث األولا

   مفهوم التعزير بالسجن وبيان مشروعيته
  :وفيه ثالثة مطالب

  :تعريف التعزير في اللغة واالصطالح: المطلب األول
  .تعريف التعزير لغة: أوال

ًمن عزر عزرا، والتعزير  َ ُالعزر لغة اللوم والتأديب واإلهانة، يقالَ ْ ٌعزر فـالن : َ َ َ َ
ـــ ًفالنـــا، إذا أهانـــه زجـــرا وتأديبـــا ل ً  وقـــع منـــه، ومنـــه التعزيـــر الـــذي هـــو ٍه علـــى ذنـــبً

ْالعزر كما أن  ،)١(رب دون الحدـالض جاء في معجم قد من أسماء األضداد، وًأيضا َ
العين، والزاي، والراء، كلمتان إحداهما التعظـيم والنـصر، والكلمـة "مقاييس اللغة أن 

 التعزيــر : النــصر والتــوقير، واألصــل اآلخــر:ولىُرب، فــاألـ مــن الــضٌاألخــرى جــنس
  .)٢(وهو الضرب دون الحد

ُلتؤمنــوا  �: ًويــأتي التعزيــر أيــضا بمعنــى التــوقير والتعظــيم، ومنــه قولــه تعــالى ِ ُْ ِ
ًبالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وَأصيال ِْ ِ َِ َ َ َ َ ًَ َ ُ ُ َُ ُُ ُ ُ َ َ ُُ ُ ُ  ِ   كما يأتي بمعنى ،]٩: الفتح[� ِ

ُفالذين آمنوا به وعزروه ونصروه �: النصر والمنع، ومنه قوله تعالى ُُ َُ َ َُ َ َ ِ ِِ ْ َ َ  : األعراف[ � َ
  .، وعزره عن الشيء، أي منعه]١٥٧

، كمـا يـدل ذاللدل علـى التأديـب واإليـتبين مما سبق، أن التعزيـر فـي اللغـة وي
 وهو التعظيم والنصرة، بينما يدل في الفقـه اإلسـالمي علـى تأديـب ًعلى ضده أيضا

                                                           

الزاوي، الطاهر أحمد،  ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس :  انظر)١(
، "عزر "م، باب الصاد، مادة ١٩٩٦/هـ١٤١٧، ٤بالغة، دار عالم الكتب، الرياض، طال
الجرجاني، السيد الشريف، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني .  ٢١٤، ص٣ج

، دار الكتب العلمية، )حاشية وفهارس محمد باسل عيون السود(الحنفي، التعريفات، 
ي، السيد محمد عميم اإلحسان، التعريفات البركت. ٧٠م، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ٢بيروت، ط

 .٥٨م، ص٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١الفقهية، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
عبد السالم : معجم مقاييس اللغة، تحقيق الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  ابن فارس، أبو)٢(

م،  باب العين والزاي وما ١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١محمد هارون، دار الجبل، بيروت، ط
 .٣١١، ص٤ج" عزر "هما، مادة يثلث
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ال  -كمـــا ســـيأتي-لـــى الحـــدود، وعليـــه، فـــإن تعـــاريف الفقهـــاء إصـــالحي ال يـــصل إ
 ُلـم تـشرع فـيٍومعـاص تخرج بجملتهـا عـن كـون التعزيـر عقوبـة شـرعية علـى ذنـوب 

ها عقوبة محـددة؛ ولـذلك فـإن المعنـى االصـطالحي للتعزيـر ال يخـرج عـن معنـاه حق
  .في اللغة
 :االصطالح في لتعزير اتعريف: ًثانيا

، وهـي كمـا  ولكنهـا متقاربـةةتنوعـ ماتَهب التعزير بتعريفعرف فقهاء المذالقد 
  :يلي

ـــد  .١ ـــةفعن ـــين الحقـــائق أن التعزيـــر : الحنفي  دون الحـــد، ٌتأديـــب"جـــاء فـــي تبي
  أن التعزيـــرابـــن عابـــدين، وفـــي حاشـــية )١("وأصـــله مـــن العـــزر بمــــعنى الـــرد والـــردع

 . )٢("، وأقله ثالثة ً دون الحد، أكثره تسعة وثالثون سوطاٌتأديب"

التعزيــر هــو معــصية اهللا تعــالى فــي " أن الــذخيرة"جــاء فــي : المالكيــةعنــد و .٢
 تأديـب إصـالح وزجـر علـى ذنـوب وهـ: "وفي تبصرة الحكام، )٣(" آدميحقه أو حق

 .)٤(ٌ" وال كفارةشرع فيها حديلم 
                                                           

فخر الدين، عثمان بن علي بن محجن البارعي، الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنـز  الزيلعي، )١(
ومعه حاشية شهاب الدين أحمد بن محمد الشلبي(الدقائق،  ِْ ( ،المطبعة الكبرى األميرية ،

  .٢٠٧، ص٣ جهـ،١٣١٣، ١بوالق، القاهرة، ط
أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير األبصار ، محمد ابن عابدين )٢(

علي عادل أحمد عبد الموجود، و: دراسة، تحقيق و)حاشية ابن عابدين(لخاتمة المحققين، 
 - ١٠٣، ص٦م، ج٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، ١محمد معوض، دار عالم الكتب، الرياض، ط

         لسيواسي، فتح القدير،ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد ا: وانظر. ١٠٤
 .١١٢، ص٥ت، ج. ط، د. دار الفكر، بيروت، د

محمد حجي، وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، : القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق) ٣(
 .١١٨، ص١٢م، ج١٩٩٤، ١ط(بيروت،

بن فرحون أبو الوفاء، إبراهيم بن اإلمام أبي عبد اهللا محمد برهان الدين،  ابن فرحون، )٤(
الشيخ : اليعمري المالكي، تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام، خرج أحاديثه

. ٢١٧، ص٢م، ج٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١ط جمال مرعشلي، درا الكتب العلمية، بيروت،
المواق، أبو عبد اهللا، محمد بن يوسف بن أبي القاسم، التاج واإلكليل لمختصر : وانظر

 .٣٤٦، ص٨م، ج١٩٩٤/هـ١٤١٦، ١علمية، بيروت، طخليل، دار الكتب ال



  

  

  

  

  

  التعزير بالسجن         

-٩٥٤-  

  

 ٍ على ذنوبٌتأديب" أن التعزير جاء في األحكام السلطانية: الشافعيةوعند  .٣
 ٍ علـى ذنـبٌ تأديـبوهـ " أن التعزيـرفـي مغنـي المحتـاججـاء و، )١( "شرع بالحدودُلم ت

 . )٢(" فيه وال كفارةال حد

 العقوبـة المــشروعة علــى وهــ " أن التعزيـرجــاء فـي المغنــي: الحنابلــةوعنـد  .٤
رحمـه اهللا -وفـي الـسياسة الـشرعية لـشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة ، )٣(" فيهـاجناية ال حـد

 .)٤(ٌ" وال كفارةٌ مقدر ليس فيها حدهي المعاصي التي : " -تعالى

-يقـول أبـو زهـرة : تعريفات أخرى للتعزير لـدى بعـض المعاصـرينوهناك  .٥
هي التي لم ينص الشارع على عقوبة مقدرة لها بنص قرآني أو : " رحمه اهللا تعالى

ٌحــديث نبــوي، مــع ثبــوت نهــي الــشارع عنهــا؛ ألنهــا فــساد  فــي األرض أو تــؤدي إلــى 
  .)٥("ٍفساد فيها

وأخص من في االصطالح الفقهي أدق التعزير ويظهر من هذه التعريفات أن 
عقوبة شرعية غير محددة، لجرائم غير محددة، بل متروك  المدلول اللغوي باعتباره

                                                           

الماوردي، أبو الحسن، علي بن محمد بن حبيب، األحكام السلطانية، دار الفكر، بيروت، ) ١(
  .٢٣٦م، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ١ط

 الشربيني، الشيخ شمس الدين، محمد بن محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني )٢(
يخ علي محمد معوض، والشيخ عادل عبد الموجود، دار الش: (ألفاظ المنهاج، تحقيق

 .٥٢٢، ص٥جم، ١٩٩٤/هـ١٤١٥، ١الكتب العليمة، بيروت، ط
عبد اهللا بن عبد . د: ابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد بن محمد المقدسي، المغني، تحقيق )٣(

، ٦عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب الرياض، ط. المحسن التركي، ود
 .٥٢٣، ص١٢م، ج٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

 ابن تيمية، شيخ اإلسالم، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم، السياسة الشرعية في )٤(
، ١طعصام فارس الحرستاني، دار الجبل، بيروت، : إصالح الراعي والرعية، تحقيق

  .١٣٧م، ص١٩٩٣/هـ١٤١٣
دار الفكر العربي، ) ريمةالج( أبو زهرة، الشيخ محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي )٥(

 .٨٩م، ص١٩٩٨، ١القاهرة، ط
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ّلــولي األمــر تحديــدها، تجــب حقــ  هللا تعــالى أو آلدمــي، وتختلــف بــاختالف الجـريمـــة ًاُ
  .)١(طار الشرعي مع مراعاة المصلحةومالبسـاتها، والمجرم وحالته، وفي اإل

ٕ للغالــب، واال فقــد يهــف معــصية ثمــةأن التعزيــر يكــون حيــث أمــا القاعــدة فــي و
 ،هـذا الـضابط للغالـب: "رحمـه اهللا- ليـوبيقكون التعزير وال معصية، ولـذلك قـال الي

، وكمـــن يكتـــسب بآلـــة لهـــو ال ٍشرع التعزيـــر وال معـــصية كتأديـــب طفـــل وكـــافرُفقـــد يـــ
  . )٢("معصية فيها

  : تعريف السجن والفرق بينه وبين الحبس:المطلب الثاني
  :السجن في اللغة: ًأوال

َالسجن في اللغة بفتح السين مصدر سجن، وهو الحبس، ولذا جاء فـي معجـم  َ َ ُ 
ُالسين، والجيم، والنون، أصـل واحـد، وهـو الحـبس، يقـال"مقاييس اللغة أن  ٌ سـجنته : ٌ

سجنا، والسجن ً ُقـال رب الـسجن  �: ُ فيه اإلنسان، قال اهللا جل ثناؤهُالمكان يسجن: َ ْ   َ َ َ
َِأحب إلي مما يدعونني إليه ِ ِْ ََ َِ ُِ َ َْ    � ]فيقرأ فتحا على المـصدر وكـسرا علـى ]٣٣:يوسف ،ً ً ُ

  .)٣("...الموضع

                                                           

، دار  رسالة دكتوراه منشورة- إلسالمية عامر، عبد العزيز، التعزير في الشريعة ا:  انظر)١(
والحسون، علي بن عبد الرحمن، العقوبات . ٨٤ت، ص . ، د٤الفكر العربي، القاهرة، ط

، ١، دار النفائس، عمان، ط منشورةلة دكتوراهرسا- المختلف عليها، في جرائم الحدود، 
قوبة وأثرها في الفقه وعطايا، إبراهيم رمضان، فردية الع. ٣٠م، ص٢٠٠١/هـ١٤٢٢

. ٢١٦ ص،م٢٠٠٧، ١، دار الفكر الجامعي، القاهرة، طاإلسالمي، رسالة دكتوراه منشورة
، وخضر، عبد الفتاح، التعزير واالتجاهات الجنائية المعاصرة، معهد اإلدارة العامة

المجالي، عبد الحميد إبراهيم، مسقطات العقوبة . ١٧هـ، ص١٣٩٩، ١الرياض، ط
التعزيرية وموقف المحتسب منها، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب، الرياض، 

ألصوليين، السامرائي، صباح طه بشير، الحكمة عند ا. ١٦م، ص١٩٩٢/هـ١٤١٣، ١ط
 .٣٠٦م، ص٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، ١مية، بيروت، ط، دار الكتب العلرسالة دكتوراه منشورة

  القليوبي، أحمد سالمة، وعميرة، أحمد البرلسي، حاشيتا قليوبي وعميرة، دار الفكر، بيروت،)٢(
  .٢٠٦، ص٤م، ج١٩٩٥/هـ١٤١٥ ،١ط

  ".سجن"، مادة ١٣٧، ص٣ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج)٣(
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ــــه تعــــالى ــــي قول ــــالفتح ف ــــسجن ب ــــوم أن ال ومعل ــــسجن  � :ٌ ــــال رب ال ُق ْ   َ َ ــــراءة  �َ ٌ ق
لــسجن بهــذه القــراءة يرادفــه الحــبس المــشمول فــي معنــاه، وأمــا بالكــسر ، وا)١(ٌمتــواترة

المحـبس، : الـسجن بالكـسر"فهو مكـان الحـبس، ولـذا جـاء فـي القـاموس المحـيط أن 
ُ، كمــا أن الحــبس يطلــق )٢("ٌســجان، والــسجين المــسجون، جمعــه ســجناء: وصــاحبه

الحــبس : لليــثقــال ا"؛ إذ جــاء فــي لــسان العــرب أن )٣(علــى المــصدر وعلــى المكــان
ُأي مكانا يسجن فيه–ًيكون سجنا    .)٤("، ويكون فعالً

ُوعلى هـذا، فـالحبس والـسجن فـي اللغـة يـراد بهمـا المنـع واإلمـساك، وهمـا ضـد 
َثــم بــدا لهــم مــن بعــد مــا  �: ، ومــن ذلــك قــول اهللا تبــارك وتعــالى)٥(التخليــة واإلطــالق ِ ْ َ َ ُ َ َ ُ

رَأوا اآليات ليـسجننه حتـ َ ُ ُ َ َُ ْ َ ِ ُْ ٍى حـينَ َفلبـث فـي الـسجن بـضع سـنين � ]٣٥:يوسـف[ � ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِِ  َ ََ�  
ُولــئن َأخرنــا عــنهم العــذاب إلــى ُأمــة معــدودة ليقــولن مــا يحبــسه � ،]٤٢:يوســف[ َ َ َ َُ َِ ِْ ََ  ُ َ َ َُ  ٍ ٍ َِ ُ ْْ   ْ ُُ ْ  ْ َ � 
  .)٦( أي ما الذي يمنعه من اإلسراع بعذابنا الذي يتوعدنا به،]٨:هود[

                                                           

) ًوافتح السجن أوال حمى: (لدرة وهي قراءة يعقوب الحضرمي ، قال ابن الجزري في ا)١(
القاضي، : انظر. ًوالمرموز له بالحاء في حمى هو يعقوب الحضرمي من القراء العشرة

عبد الفتاح عبد الغني، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية 
م، ٢٠١٦ /هـ١٤٣٧، ٨صبري رجب كريم، دار السالم، القاهرة، مصر، ط: والدرة، تحقيق

  .٤٢٨، ص١ج
مكتب تحقيق التراث :  الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق)٢(

  .م، مادة جسن٢٠٠٥/هـ١٤٢٦، ٨بمؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، )٣(

م، ١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ٤د عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، طأحم: تحقيق
  .، مادة حبس٦٩١، ص١ج

ت، ، . ، بيروت، د١ لسان ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار المعارف، ط)٤(
  .حبس: ، مادة٤٤، ص٦ج

رح الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير في غريب الش:   انظر)٥(

ت، مادة . ، المكتبة العصرية، القاهرة، د١يوسف الشيخ محمد، ط: الكبير، دراسة و تحقيق
َحبس" َ."  

  .حبس: ، مادة٤٤، ص٦ ابن منظور، لسان العرب، ج)٦(
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  :الصطالحالسجن في ا: ًثانيا

يعــرف الــسجن فــي االصــطالح بأنــه  حجــز الــشخص فــي مكــان مــن األمكنــة، "ُ
  .)١("ومنعه من التصرف بنفسه، حتى تبين حاله الستيفاء العقوبة

ُويتبــين مــن هــذا التعريــف المعاصــر، أنــه يقــصد بالــسجن بــشكل عــام، الجــزاء 
ف بنفــسه المقــدر علــى الــشخص لعــصيانه أمــر الــشارع، بتعويقــه ومنعــه مــن التــصر

ّا أو معنويــــــّحــــــسي ًا؛ وكــــــذلك لمنعــــــه مــــــن الخــــــروج إلــــــى أشــــــغاله ومهماتــــــه الدينيــــــة ً
ً، لمــصلحة الجماعــة أو الفــرد؛ إصــالحا أو زجــرا أو تأديبــا)٢(واالجتماعيــة ً ، ولــيس )٣(ً

ٌمـــن لوازمـــه جعـــل الـــشخص فـــي بنيـــان خـــاص معـــد لـــذلك، فـــالربط بالـــشجرة حـــبس،  
ٌوقصره في بيت أو مسجد حبس ٍ ٍ ُ

)٤(.  
أن الحبس الشرعي ليس هو الـسجن فـي مكـان "هذا جاء في مجموع الفتاوى ول
بــأي وســيلة كانــت، التــصرف بنفــسه  ٕوانمــا هــو تعويــق الــشخص ومنعــه مــنضــيق، 

 كـان بتوكيــل نفـس الخـصم أو وكيـل الخـصم عليـه م مسجد أمكان في بيت أأسواء 
  .)٥("ومالزمته له

                                                           

 األحمدي، محمد عبد اهللا، حكم الحبس في الشريعة اإلسالمية، مكتبة الرشد، الرياض، )١(
  .٥٠م، ص١٤٠٣، ١ط

 عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، الحنفي، بدائع الصنائع في الكاساني،:  انظر)٢(
  .١٧٤، ص٧م،  ج١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ٢ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

دراسة مقارنة بنظام –زكريا، محمد بالل، السجن وموجباته في الشريعة اإلسالمية :  انظر)٣(
 الباحث لنيل درجة الماجستير من جامعة السجن في السودان، رسالة علمية تقدم بها

  . وما بعدها١٧م، ص٢٠١٤/هـ١٤٣٥السودان للعلوم والتكنلوجيا عام 
سيد :  ابن قيم الجوزية، محمد ابن أبي بكر، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق)٤(

  .٨٩م، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١عمران، دار الحديث، القاهرة، ط
: ق، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم الحراني، مجموع الفتاوى، تحقي ابن تيمية، تقي الدين)٥(

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، 
الطرق ابن القيم، : ًوانظر أيضا. ٣٨٩، ص٢٥م، ج١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١النبوية، ط

ز إبراهيم، التحقيق الجنائي واليحيى، بندر بن عبد العزي. ٨٩ صالحكمية، مرجع سابق،
، ١، درا كنوز إشبيليا، الرياض، طاإلسالمي، رسالة ماجستير منشورةفي الفقه 

  .٢٧١م، ص٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
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فــي الــسجن مــدة معينــة أو وضــع المعــزور علــى هــذا، فالــسجن التعزيــري هــو و
الــشرع فــي غيــر معينــة، حــسب الجريمــة والمجــرم، وعلــى هــذا، فــإن طبيعــة الــسجن 

ٕ، وانما هو مطلق المنع والتعويـق، وهـذا هـو ٍ في مكان ضيقاالعتقال والحجزليس 
رحمهمـا اهللا - قـيم الجوزيـة المقصود من كالم شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن

  .دف من السجن؛ إذ هذا هو الهتعالى
إال أن الغالب في السجن هو إيـداع الـشخص فـي مكـان ضـيق ال يـتمكن معـه 
ّمن التصرف بحرية، وأكثر ما يحقق هـذا الهـدف هـو إيـداع المحبـوس فـي الـسجن، 

ً ابتــاع دارا فــي -رضــي اهللا عنــه-ويؤيــد هــذا أنــه لمــا كثــرت الرعيــة فــي زمــن عمــر 
ية الرشـيدة فـي هـذا البـاب،  بسياسة العمرًّ، وتأسيا)١(ًمكة، وجعلها سجنا وحبس فيها

أفرد الحكـام المـسلمون علـى مـر العـصور أبنيـة خاصـة بالـسجن، وعـد العلمـاء ذلـك  
  .)٢(من المصالح المرسلة التي تقتضيها السياسة الشرعية

  :الفرق بين السجن وبين الحبس: ًثالثا

ُيالحـظ أنــه يطلـق علــى هــذه العقوبـة فــي القــوانين الوضـعي ى الحــبس إذا ة مــسمُ
 وعشرين سـاعة، وتـسمى الـسجن إذا قلت مدتها عن ثالثة سنوات وزادت على أربع

  .)٣(زادت على ثالث سنوات إلى أن تستغرق مدى حياة المحكوم عليه كلها
وعليه، فعقوبة السجن هي عقوبة أصلية في القوانين الجزائية من خالل وضع 

غيله داخــل الــسجن أو خارجــه فــي المحكــوم عليــه فــي أحــد الــسجون العموميــة، وتــش

                                                           

  ، ١٥٠ابن تيمية، السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص:  انظر)١(

، والشوكاني، محمد بن علي بن محمد، نيل ١٥٠، ص٢، جابن فرحون، تبصرة الحكام )٢(

، ١ شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، دار الحديث، القاهرة، طاألوطار
  .٣١٦، ص٨م، ج١٩٩٣/هـ١٤١٣

الرويشد، مصعب أيمن، عقوبة الحبس في الشريعة والقانون، معهد الكويت : انظر )٣(

  .٩ت، ص. ، د١للدراسات القضائية والقانونية،  الكويت، ط
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ًاألعمال التي تعينها الحكومة، وأما الحبس فهو عقوبـة أصـلية أيـضا غيـر أنهـا فـي 
مــواد الجــنح والمخالفــات، وهــي وضــع المحكــوم عليــه فــي أحــد الــسجون المركزيــة أو 

  .)١(العمومية، المدة المحكوم بها عليه
كون لمنع المغادرة مدة ويرى الباحث أن الحبس عند استعماله بمعنى السجن ي

قـــصيرة، إمـــا لالســـتفهام عـــن أمـــر أو للتحقـــق مـــن شـــيء، أمـــا الـــسجن، أمـــا الـــسجن 
فيكــون لمــدة طويلــة أو مــن الجــرائم الكبيــرة ونحــو ذلــك، كمــا يكــون إطــالق الحــبس 

ـــى دور االنتظـــار لألشـــخاص المجـــرمين أو  المخالفـــات الـــصغيرة، وهـــو مـــا  فـــيُعل
ُنــه ربمــا يطلــق ســراحه فــي أيــة لحظــة، أمــا بعــد ُيطلــق عليــه بــالحبس االحتيــاطي؛ أل

  .الحكم أو في الجرائم الكبيرة، فإطالق لفظ السجن أولى
، )٢(وآيــة ذلـــك أن كلمــة الحـــبس وردت فـــي القــرآن الكـــريم فــي موضـــوعين فقـــط

وكـــال الموضــــعين بمعنــــى اإلمــــساك والمنــــع مــــدة وجيـــزة، بمثــــل قــــدر أخــــذ مــــا لــــدى 
ا، أو بقـدر اسـتعجال المكــذبين العـذاب، وهــي ٕالـشاهدين مـن شــهادة واقـسامهما عليهــ

  .)٣(ٌكلها مدد قصيرة
-ويؤكــد ذلــك أن لفــظ الحــبس هــو الــذي ورد فــي الــسنة، وعلــة ذلــك أن النبــي 

 لـم يـسجن أحـدا مـدة طويلـة قـط ممـا اقتـضى اسـتخدام الـسنة -صلى اهللا عليه وسلم ً
فـي القـرآن وال ُالنبوية لفظ الحبس دون السجن، يضاف إلى ذلك أن الحـبس لـم يـرد 

                                                           

، ١ة الجنائية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طعبد الملك بك، جندي، الموسوع: انظر )١(

حسني، محمد نجيب، شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العام، ، و٦١، ص٥ت، ج. د
  .٧٠٨ت، ص. ، د١دار النهضة العربية، القاهرة، ط

َتحبسونهما من بعد الصال �:  من سورة المائدة بقوله تعالى١٠٦اآلية : األولى )٢(  ِ ِْ َ َ ُ َ ُ ِ ْ ِة فيقسمان َ َ ِ ِْ َُ
ِبالله ّ ُليقولن ما يحبسه �:  وقوله تعالى، �ِ َ َُ ِ ْ َ  ُ ُ  � ]٨:هود[.  

 البيان في تأويل القرآن، اآلملي، جامعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد : انظر )٣(

، ١ أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط:تحقيق، )تفسير الطبري(المشهور بـ
  .٧، ص١٢ م، ج٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠
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ٕفـي الــسنة كعقوبــة تعزيريــة ناهيــك عــن الحــدود، وانمــا ورد فــي الــسنة لالســتيثاق مــن 
الحقــوق، واالســتظهار مــن التهمــة، أو النتظــار عقوبــة أخــرى كمــا ســيأتي فــي أنــواع 

ِتحبــسونهما مــن بعــد  �: الــسجن، ولــذا، جــاء فــي تفــسير القرطبــي عنــد قولــه تعــالى ِْ َ َ ُ َ ُْ ِ َ
ِالـصالة فيقــس ِْ َُ َ ِمان باللــه ّ ِ ِ  فـي حــبس مــن وجــب ٌوهــذه اآليــة أصــل"]: ١٠٦: المائـدة [� َ

  .)١("ٌعليه حق
 وأغلبهــا )٢(أمــا كلمــة الــسجن، فقــد وردت فــي القــرآن الكــريم فــي عــشرة مواضــع

ٌوعيـــد وتهديـــد، ولـــذلك لمـــا لبـــث يوســـف عليـــه الـــسالم فـــي الـــسجن بـــضع ســـنين لـــم  ٌ
 يـدل علـى أن كلمـة الـسجن أقـوى ُيستعمل في حقه كلمة الحبس في تلك المدة، مما

ٌفــي الداللــة مــن كلمــة الحــبس وخاصــة فــي مجــال التعزيــر، وهــذا واضــح مــن ســياق 
  .)٣(الكلمة التي تتالءم مع حال المجرمين والجناة والجريمة

  :مشروعية السجن وبيان أنواعه: المطلب الثالث
  :مشروعية السجن في التعزير وفي غيره: ًأوال

ٍء أكــان تعزيــرا أم غيــر تعزيــر األصــل فــي الــسجن ســوا كمــا ســيأتي فــي أنــواع  -ً
  .ٌ مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع-التعزير
قال رب السجن َأحـب إلـي ممـا  � :أما من الكتاب فمنه قول الحق سبحانه .١ ِ  َِ  َ ُ ْ   َ َ َ

ِيدعونني إليه ِْ ََِ ُ ، وقد جاء فـي تفـسير القرطبـي عنـد تفـسير هـذه اآليـة ]٣٣:يوسف[ � َْ
أحـب إلـي، أي أسـهل علـي وأهـون مـن الوقـوع فـي ... أي دخـول الـسجن ": كريمةال  

الــسجن أحـب إلــي، أوحــى :  لمـا قــال-ُ، وحكــي أن يوسـف عليــه الــسالم...المعـصية

                                                           

شمس الدين، أبو عبد اهللا، محمد بن أحمد بن أبي بكر، األنصاري الخزرجي،  القرطبي، )١(
ٕأحمد البردوني وابراهيم أطفيش، دار : ، تحقيق)تفسير القرطبي(الجامع ألحكام القرآن 

  .٣٥٢، ص٦ جم،١٩٦٤/هـ١٣٨٤، ٢الكتب المصرية، القاهرة، ط
، وفي سورة الشعراء، )١٠٠، ٤١، ٣٦، ٣٥، ٣٣، ٣٢ ،٢٥: (من سورة يوسف، اآليات )٢(

  .٢٩: اآلية
- ٢٥، مرجع سابق، صمحمد بالل، السجن وموجباته في الشريعة اإلسالميةزكريا، : انظر )٣(

٢٦.  
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الــسجن أحــب إلـي، ولــو قلــت: َأنــت حبــست نفـسك حيــث قلـت! يــا يوسـف: اهللا إليـه  :
العافية أحب إلي لعوفيت ")على مـشروعية اتخـاذ مكـان معـين للـسجن ٌ، وهذا دليل)١ 

ٌفيه؛ وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخ أو تخصيص ٌ ٌ)٢(.  
ِوالالتي يأتين الفاحشة من  � :ًومن أدلة الكتاب أيضا قول الحق سبحانه ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ َ  َ

ْنسآئكم فاستشهدوا عليهن َأربعة منكم فإن شهدوا ُْ ُِ ِ ِ َِ َ َْ ُْ ْ ُ ً ََ َْ  ْ َ ْ ِ َ  فَأمسكوهن في البيوت حتى َ  َ ُُِ ِ ِْ  ُ ُ ْ َ
ًيتوفاهن الموت َأو يجعل الله لهن سبيال  ِْ َ َ ُ َ ُ َ َّ َ ْ ُْ ْ َ ُ  ،  ووجه الداللة، أن اآلية ]١٥:النساء[ �ََ

ٕوان كانت منسوخة في بعض أحكام كالحبس في البيوت في حق الزانيات على 
ر بالحبس؛ ألن اهللا عز وجل قد ُ، إال أنها يستدل بها على جواز التعزي)٣(الصحيح

ًشرعه قبل إيجاب الحد؛ ردعا وزجرا ً )٤(.  
صـلى -أن النبـي : ((ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عـن جـده: ومن السنة .٢

 يومـا وليلـة ثـم خلـى عنـهفي تهمـةًرجال  حبس -اهللا عليه وسلم فـي لـذا جـاء و، )٥())ً
ًوانما كان هذا الحبس حبسا: "فقه السنة  .)٦(" حتى تظهر الحقيقةًاّ احتياطيٕ

                                                           

  .١٨٤، ص٩جتفسير القرطبي، مرجع سابق، القرطبي،   )١(
لناظر وجنة المناظر ابن قدامة، موفق الدين، عبد اهللا بن أحمد بن محمد، روضة ا: انظر  )٢(

 ،٢ّفي أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الريان، بيروت، ط
  .٨٢، ص١م، ج٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

محمد : الجصاص، أحمد بن علي، أبو بكر الرازي الحنفي، أحكام القرآن، تحقيق: انظر  )٣(
 وما ٤١ص، ٣هـ، ج١٤٠٥، ١صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

  .بعدها
النجار، سليم محمد إبراهيم، سلطة القاضي في تقدير العقوبات التعزيرية، رسالة : انظر  )٤(

ُعلمية قدمت للحصول على درجة الماجستير من كلية الشريعة والقانون بالجامعة 
  .٤٤م، ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٨اإلسالمية بغزة قسم القضاء الشرعي عام 

، كتاب األقضية، باب في الحبس في الدين وغيره، رقم أخرجه أبو داود في سننه)٥( ٌ :
المباركفوري، محمد بن عبد الرحمن بن عبد : والترمذي، في سننه، انظر). ٣٦٣٠(

ت، . ، د١الرحيم، تحفة األحوذي شرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
قال أبو ). ١٤١٧: (، رقم٢٨، ص٤كتاب الديات، باب ما جاء في الحبس في التهمة، ج

وأخرجه النسائي في سننه أيضا، كتاب قطع السارق، باب امتحان . حديث حسن: عيسى
ًوالحديث حسنه األلباني أيضا). ٤٨٩١: (، رقم٣٩١، ص٤السارق بالضرب والحبس، ج .  

  .٧٤، ص٣م، ج٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١ سابق، السيد، فقه السنة، مكتبة الرشد، الرياض، ط)٦(
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ِلي الواجـد يحـل عرضـه وعقوبتـه: ((-صلى اهللا عليه وسلم-منها قوله و  ُ (()١( ،
والمراد بحل عرضه هو إغـالظ القـول عليـه والـشكاية منـه، والمـراد بالعقوبـة الحـبس 

قــال : "رحمــه اهللا-بــن بطــال ال ، وقــد جــاء فــي شــرح صــحيح البخــاري ال غيــرًتعزيــرا
: الحــبس، وقــال الخطــابي: مطلنــى، وعقوبتــه: يقــول: ِعرضــه: قــال ســفيان: البخــاري

  .)٢("يحل عرضه أي يغلظ له، وعقوبته يحبس له: قال ابن المبارك
 اإلجمــاع علــى مــشروعية اءقــد نقــل غيــر واحــد مــن العلمــف:  وأمــا اإلجمــاع .٣

د  ومن بعدهم أجمعوا عليـه، وقـ-؛ ألن الصحابة رضوان اهللا عليهم)٣(ًالحبس تعزيرا

                                                           

، ٥، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، طخاريأخرجه الب) ١(
ٌ، كتاب في االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب لصاحب م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

  .١١٨، ص٣جالحق مقال، 
ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخارى البن بطال،  )٢(

م، باب ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، ٢ط سر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض،أبو تميم يا: تحقيق
الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن . ٥٢٣- ٥٢٢، ص٦لصاحب الحق مقال، ج

 ، المطبعة العلمية، حلب،)شرح سنن أبي داود(إبراهيم بن الخطاب البستي، معالم السنن، 
العينى، أبو محمد . ١٧٩ص، ٤م، باب الحبس في الدين وغيره، ج١٩٣٢/ هـ١٣٥١، ١ط

محمود بن أحمد بن موسى الحنفى، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث 
النووي، النووي، . ٢٣٦، ١٢ت، باب لصاحب الحق مقال، ج. ، د١العربي، بيروت، ط

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء 
، ١٠هـ، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة، ج١٣٩٢، ٢العربي، بيروت، طالتراث 

حاشية (السندي، محمد بن عبد الهادي، كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه . ٢٢٧ص
، ٢ت، باب الحبس في الدين والمالزمة، ج. ، د٢، دار الفكر، بيروت، ط)السندي

سالم : بن محمد، االستذكار، تحقيقابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا ا. ٨٠ص
م، ٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١محمد عطا، ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ِباب جامع الدين والحول، ج َ ٥٨٧، ص٥الشوكاني، نيل األوطار، ج. ٤٩٢، ص٦ .
الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري األزهري، شرح الزرقاني على موطأ 

،  ١طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط: لك، تحقيقاإلمام ما
  .٤٨٦، ص٣م، باب جامع الدين والحول، ج٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤

الزحيلي، محمد، النظريات . ١١٨، ص٦ابن عابدين، رد المحتار، مرجع سابق، ج: انظر) ٣(
  .٦٤، صم٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، ٣ ط، دمشق،الفقهية، دار القلم



  

  

  

  

  

  خالد بن عايض بن محمد آل فهاد ٠د                                              

-٩٦٣-  

ٌالحــــبس ثابــــت بالكتــــاب والــــسنة "جــــاء فــــي تبيــــين الحقــــائق شــــرح كنــــز الــــدقائق أن 
  .)١("واإلجماع

والحاصــل أن الحــبس وقــع فــي زمــن النبــوة وفــي أيــام ": وجــاء فــي نيــل األوطــار
الصحابة والتابعين فمـن بعـدهم إلـى اآلن فـي جميـع األعـصار واألمـصار مـن دون 

 لـــم يكـــن منهـــا إال حفـــظ أهـــل الجـــرائم وفيـــه مـــن المـــصالح مـــا ال يخفـــى، لـــو، إنكـــار
 ويعــرف ،المنتهكــين للمحــارم الــذين يــسعون فــي اإلضــرار بالمــسلمين ويعتــادون ذلــك

 فيــراح مــنهم ، حتــى يقــام علــيهمً وال قــصاصاًاّمــن أخالقهــم ولــم يرتكبــوا مــا يوجــد حــد
 العباد والبالد، فهؤالء إن تركوا وخلي بينهم وبـين المـسلمين بلغـوا مـن اإلضـرار بهـم

ٕ وان قتلــوا كــان ســفك دمــائهم بــدون حقهــا فلــم يبــق إال حفظهــم فــي ،إلــى كــل غايــة
 حتــى تــصح مــنهم التوبــة أو يقــضي اهللا ،الــسجن والحيلولــة بيــنهم وبــين النــاس بــذلك

  .في شأنهم ما يختاره
وقــد أمرنــا اهللا تعــالى بــاألمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، والقيــام بهمــا فــي 

بــدون الحيلولــة بينــه وبــين النــاس بــالحبس كمــا يعــرف حــق مــن كــان كــذلك ال يمكــن 
وقد اسـتدل البخـاري علـى جـواز الـربط ،  من هذا الجنسٍذلك من عرف أحوال كثير

 من ربط ثمامة بن أثال بسارية مـن سـواري - صلى اهللا عليه وسلم -بما وقع منه 
  .)٢("مسجده الشريف كما في القصة المشهورة في الصحيح

ً خــــالف بــــين الفقهـــاء فــــي مــــشروعية الــــسجن، تعزيــــرا، أو وبهـــذا يتبــــين أنــــه ال
ًاســتظهارا، أو احتياطــا، وقــد  روى أبــو داود وابــن ماجــه : "جــاء فــي مجمــوع الفتــاوىً

 بغـريم -صـلى اهللا عليـه وسـلم- أتيـت النبـي :عن الهرماس بن حبيب عن أبيـه قـال
 وفـي ))بأسيركيا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل ((:  ثم قال))الزمه((: لي فقال لي

مـــا فعـــل أســـيرك يـــا أخـــا بنـــي ((:  بـــي آخـــر النهـــار فقـــالثـــم مـــر: روايـــة ابـــن ماجـــه

                                                           

  .١٧٩، ص٢تبيين الحقائق، مرجع سابق، جالزيلعي،  )١(
  .٣٤٩، ص٨ الشوكاني، نيل األوطار، مرجع سابق، ج)٢(



  

  

  

  

  

  التعزير بالسجن         

-٩٦٤-  

  

 ولـم يكـن علـى -صلى اهللا عليـه وسـلم-وهذا هو الحبس على عهد النبي ، ))تميم؟
 ولكـن لمـا ، لـسجن النـاسداَعـُ مً وأبي بكر حبسا-صلى اهللا عليه وسلم-عهد النبي 

 وحــبس ً وجعلهــا ســجناً الخطــاب ابتــاع بمكــة داراانتــشرت الرعيــة فــي زمــن عمــر بــن
  .)١("فيها

  : أنواع السجن:ًثانيا

يجــد المتتبــع للنــصوص الــشرعية والمــتمعن فــي أقــوال الفقهــاء أنــه يمكــن تقــسيم 
 وهــــو المــــراد بــــه فــــي هــــذه ،)تعزيــــر ( عقوبــــةحــــبس: الحــــبس المــــشروع إلــــى نــــوعين

 ؛حـبس تهمـة: عانـوالثـة أثواألخيـر علـى ، )غيـر عقوبـة(اسـتيثاق  حـبس والدراسة، 
 وهــو دون حــبس التهمــة، وحــبس  حتـرازاحتيــاط؛ لال، وحــبس  واالســتظهارانيسـتبلال

  .)٢(انتظار تنفيذ عقوبة أخرى غير السجن، كقتل أو جلد ونحوهما

 العلمـاء حـول الـسجن بـشكل فهذه األنواع األربعـة هـي مـدار النـصوص وأقـوال
ُ السجن ليس مقصودا لذاته بل يتوعام؛ إذ صل به إلى غيره، مثل أداء الحـق الـذي ً

ًال يعطيه مانعه إال بالتضييق عليه وحبسه، وعـزل صـاحب الـشر فـي الـسجن منعـا 
لشره عن الخلق حتى يكف ويتوب عن ذلـك، والكـشف عـن المـتهم المجهـول الحـال 

  .)٣(بالحبس القصير لالستبيان إن كان من أصحاب الجرائم والفجور أم ال

                                                           

  .٣٩٨، ص٣٥ابن تيمية، شيخ اإلسالم، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج: انظر )١(

دار كنوز إشبيليا، ، فقه المعتقالت والسجون  بين الشريعة والقانونأبو غدة، حسن، : انظر) ٢(

، بندر بن عبد العزيز واليحيى. ١٢٢-٩٩و، ٧٤، صم٢٠١٣مهـ١٤٣٤، ٣الرياض، ط
  . ٢٧١ صمرجع سابق،إبراهيم، التحقيق الجنائي في الفقه اإلسالمي، 

  .٧٠ مرجع سابق،  ص،أبو غدة، فقه المعتقالت والسجون  بين الشريعة والقانون:  انظر)٣(



  

  

  

  

  

  خالد بن عايض بن محمد آل فهاد ٠د                                              

-٩٦٥-  

ٍعزيــري إمــضاء حكــم بالــسجن علــى وجــع الــردع والتقــويم ُيقــصد بالــسجن الت .١
ــــة ــــوت التهمــــة والبين ــــه)١(بعــــد ثب ــــال ل ــــة: ، ويق ــــع أو )٢(ســــجن العقوب ، كــــسجن الممتن

 وسـجن مــن -كمـا سـبق فـي حـديث لـي الواحـد-المماطـل فـي أداء الحقـوق والـديون 
تـضرر النــاس منــه، ومــن يــزور الوثــائق، أو يفتـات علــى الــسلطان، ومــن أفطــر فــي 

ُار رمـــضان مـــن غيـــر عـــذر، ونحوهـــا مـــن الجـــرائم التعزيريـــة التـــي يعاقـــب عليهـــا نهـــ
 .)٣(بالسجن
ُحبس المتهم مجهول الحال حتى يتبين حاله، ويقصد به تعويق ذي الريبـة  .٢

عـــن التـــصرف بنفـــسه حتـــى يتبـــين أمـــره فيمـــا ادعـــي عليـــه مـــن حـــق اهللا أو اآلدمـــي 
 .)٥(ر؛ ليكشف به ما وراءهحبس االستظها: ، ويقال له أيضا)٤(المعاقب عليه

ً حـبس رجـال فـي تهمـة ثـم -صـلى اهللا عليـه وسـلم-ر بأن النبـي وقد سبق الخب
ـــى عنـــه، ولهـــذا جـــاء فـــي المجمـــوع أن مـــن أســـباب الحـــبس أن يكـــون المـــتهم ": خل

حـبس حتـى ينكـشف حالـه عنـد عامـة ُ فهـذا ي،ٍ أو فجـورمجهول الحال ال يعرف ببر
كثــر األئمــة أنــه يحبــسه القاضــي والــوالي؛ هكــذا والمنــصوص عنــد أ، علمــاء اإلســالم

 اإلمــام أحمــد ومحققــي أصــحابه وذكــره ُ عليــه مالــك وأصــحابه؛ وهــو منــصوصنــص

                                                           

محمد طموم، وزارة : تحقيقالكرابيسي، أسعد بن محمد حسين النيسابوري، الفروق، :  انظر)١(
  .٢٨٦، ص١م، ج١٩٨٢/هـ١٤٠٢، ١األوقاف الكويتية، الكويت، ط

 ٧٤ مرجع سابق،  ص،أبو غدة، فقه المعتقالت والسجون  بين الشريعة والقانون: انظر )٢(
  .وما بعدها

الفراء، أبو يعلى، األحكام ، و١٧٩، ص٤الخطابي، معالم السنن، مرجع سابق، ج:انظر )٣(
، ٢محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ة، صححه وعلق عليه السلطاني
  .٢٥٩، صم٢٠٠٠/هـ١٤٢١

 ٩٩ مرجع سابق،  ص،أبو غدة، فقه المعتقالت والسجون  بين الشريعة والقانون:  انظر)٤(
  .وما بعدها

ع ، والقرطبي، جامع البيان، مرج١٧٩، ص٤الخطابي، معالم السنن، مرجع سابق، ج:انظر )٥(
  . بتصرف٣٥٣، ص٦سابق، ج



  

  

  

  

  

  التعزير بالسجن         

-٩٦٦-  

  

 -صـلى اهللا عليـه وسـلم- قـد حـبس النبـي :وقـال اإلمـام أحمـد، أصحاب أبـي حنيفـة
 .)١("وذلك حتى يتبين للحاكم أمره:  قال أحمد،في تهمة
 الـــتحفظ علـــى شـــخص للمـــصلحة العامـــة حـــبس االحتـــراز واالحتيـــاط، وهـــو .٣

ًلتوقع حدوث ضرر بتركه، وال يستلزم وجـود تهمـة، ولـذلك يعامـل المحبـوس احتـرازا  ُ
رحمــه -، ولــذا، قــال شــيخ اإلســالم )٢( المحبــوس بتعزيــر أو تهمــة مــنمعاملــة أفــضل

واألصـول المتفـق عليهـا بـين األئمـة توافـق ": وهو يتحدث عـن حـبس االحتـراز-اهللا 
م متفقــون علــى أن المــدعي إذا طلــب المــدعى عليــه الــذي يجــب إحــضاره  فــإنه،ذلــك

الحكــم حتــى يفــصل بينهمــا ويحــضره مــن  وجــب علــى الحــاكم إحــضاره إلــى مجلــس
 وهــو مــا ال يمكــن الــذهاب إليــه والعــود ،مـسافة الــدعوى التــي هــي عنــد بعــضهم بريــد

ـــوم ـــم الحـــاكم قـــد يكـــون مـــشغوال ... فـــي ي ـــل الفـــصل وقـــد يكـــون عنـــًث ده  عـــن تعجي
 معوقــا مـن حــين يطلــب إلــى حــين يفــصل ًحكومـات ســابقة فيبقــى المطلــوب محبوســا

  .)٣("بينه وبين خصمه وهذا حبس بدون التهمة ففي التهمة أولى
ِتحبسونهما من بعد الصالة  �: جاء في تفسير القرطبي عند قوله تعالى ِ َِ  ْ َ َ ُ َ ُْ ِ َ

ِفيقسمان بالله ِّ ِ ِ َ ْ منها ما يصلح استيفاؤه : ى قسمينوالحقوق عل: "]١٠٦: المائدة [� َُ
ًمعجال، ومنها ما ال يمكن استيفاؤه إال مؤجال  من عليه الحق غاب َيلُ، فإن خً

َواختفى وبطل الحق وتوي
فإما بعوض عن الحق ،  من التوثق منهفلم يكن بد، )٤(

، )٥(ٕ، واما بشخص ينوب منابه في المطالبة والذمة وهو الحميلًوهو المسمى رهنا
                                                           

  .٣٩٨-٣٩٧، ص٣٥ابن تيمية، شيخ اإلسالم، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج: انظر )١(

، والقرطبي، جامع البيان، مرجع ١٧٩، ص٤الخطابي، معالم السنن، مرجع سابق، ج: انظر)٢(

  . بتصرف٣٥٣، ص٦سابق، ج
  .٣٩٨-٣٩٧، ص٣٥ابق، جابن تيمية، شيخ اإلسالم، مجموع الفتاوى، مرجع س:  انظر)٣(

  .ذهب فلم يرجعأي  )٤(

  . أي الكفيل)٥(



  

  

  

  

  

  خالد بن عايض بن محمد آل فهاد ٠د                                              

-٩٦٧-  

 ألنه يجوز أن يغيب كمغيبه ويتعذر وجوده كتعذره، ولكن ال ؛دون األولوهو 
 فإن تعذرا جميعا لم يبق إال التوثق بحبسه حتى تقع منه ،يمكن أكثر من هذا

  .)١("التوفية لما كان عليه من حق، أو تبين عسرته
وتنقضي مدة الحبس االحتياطي بزوال موجبه، وباالطمئنان إلى أنه لن 

بهذا يتضح أن الشريعة اإلسالمية ن إطالق المحبوس أو األسير، وٌيحدث ضرر م
  .تميز بين المسجون للتعزير، وبين المحبوس للتهمة، وبين المحبوس لالحتراز

ًحبس المحكوم عليه؛ انتظارا لتنفيذ عقوبة أخرى مقدرة أو غير مقدرة على  .٤
 حتى يتم ُ، ويقصد به تعويق الشخص عن التصرف بنفسه)٢(أن تكون غير السجن

وهو يتكلم عن - ، قال القرطبي رحمه اهللا )٣(استيفاء الحق الثابت بالقضاء منه
ٍالسجن إلى حين تنفيذ عقوبة أخرى من حد أو قصاص أو تعزير ٍ :" فإن كان الحق

، لم يكن فيه إال ً ال يقبل البدل كالحدود والقصاص ولم يتفق استيفاؤه معجالًاّبدني
  .)٤(" الحكمة شرع السجنالتوثق بسجنه، وألجل هذه

ٍويتبين مما سبق، أنه يشرع حبس من حكم عليه بحد أو قصاص أو تعزير  ٍ ُ ُ
ُوخيف تلفه أو تلف ما في بطنه من غير موجب شرعي، أو وجد ما يستلزم تأخير  َ
ًاالستيفاء، كسكر، وغياب آلة، وحلول ظالم ونحو ذلك من أسباب الحبس انتظارا 

  .لتنفيذ عقوبة أخرى

                                                           

  .٣٥٢، ص٦ جتفسير القرطبي، مرع سابق، القرطبي، )١(
هذا الصنف من السجن عده اإلمام السرخسي من التعزير، كما لو شهد شاهدان على  )٢(

 محمد السرخسي،: انظر.  البينة، أو حتى يعدل الشاهدانُسارق، فيحبس السارق حتى تتم
أبو عبد اهللا، محمد حسن إسماعيل، دار الكتاب : ابن أبي سهل، كتاب المبسوط، تحقيق

 لي أن المثال الذي كره  ولكن يبدو.١٠٥-١٠٤، ٢٠م، ج٢٠٩٩، ٣العلمية، بيروت، ط
ُ الثالث فيحبس قبل الحكم ٕالصنف من الحبس وانما هو من الصنفاإلمام ليس من هذا 

  .ًعليه احترازا
، وأبو غدة، فقه ١٣، ص٤ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ج: انظر )٣(

  . وما بعدها١١٨المعتقالت، مرجع سابق، ص
  .٣٥٢، ص٦ جالقرطبي، تفسير القرطبي، مرجع سابق، )٤(
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  المبحث الثاني

  ًبيان الجرائم الموجبة للسجن تعزيرا
  :وفيه مطلبان

  :ًالجرائم الموجبة للسجن تعزيرا في الفقه: المطلب األول

ًلم يحدد القرآن الكريم والسنة النبوية الجرائم التي يجب فيها السجن تعزيرا؛ 
 كفارة،  ال حد فيه وال- كما سبق- ٌألن السجن في ذاته تعزير تفويضي، والتعزير 

ثم إن السجن كان قليل االستعمال بالنسبة إلى أنواع التعزير األخرى في زمن 
  .)١(النبي صلى اهللا عليه وسلم

ُولهذا، ذكر جمهور الفقهاء أنه يشرع السجن في جميع الجرائم التي لم تشرع   ُ
ٌفيها عقوبة مقدرة، سواء أكان فيها حق اهللا تعالى أم كان فيها حق العباد؛ أل ٌ ن ٌ

ٌاألصل في هذا أن السجن فرع من التعزيرات البدنية المشروعة، وقصر آخرون 
  .)٢(ًالسجن تعزيرا على ما فيه حق اهللا تعالى

ُوقد حاول بعض الفقهاء وضع ضابط للجرائم التي يعاقب عليها بالسجن 
عموما والسجن تعزيرا خصوصا، ومنهم القرافي والعز بن عبد السالم  ً ً رحمهما - ً

ً ضوابط يشرع فيها السجن تعزيرا، وهي حبس كل ممتنع ة تعالى، وذكرا خمساهللا ُ
ًعن دفع الحق إلجاء إليه، وحبس كل جان ردعا عن المعاصي، وحبس كل ممتنع  ٍ ً

                                                           

أبي غدة، فقه المعتقالت والسجون، مرجع سابق، ُتراجع هذه الموجبات وضوابطها في  )١(

  ١٢٥- ١٢٣ص
، وابن تيمية، السياسة ٢٣٦ي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، صدالماور: انظر )٢(

عالء الدين أبو الحسن علي بن ، والمرداوي، ١١٣- ١١١الشرعية، مرجع سابق، ص
محمد حامد الفقي، مطبعة : سليمان، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، تحقيق

دة، فقه المعتقالت ، وأبو غ٢٤٧، ص١٠هـ، ج١٣٧٤، ١السنة المحمدية، القاهرة،  ط
  .٧٥والسجون، مرجع سابق، ص
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من التصرف الواجب الذي ال تدخله النيابة، كحبس من أسلم على أختين، وحبس 
ٍمن أقر بمجهول وامتنع من تعيينه، وحبس الممتنع م  ن حق اهللا تعالى الذي ال

  .)١(تدخله النيابة كالصالة والصوم
ُ يشرع فيها ًوعلى ضوء هذا الضوابط، أورد العلماء كثيرا من التصرفات التي

ٕالسجن تعزيرا، واليك   :ً جانبا من تلك التصرفات الموجبة للسجنً
 كثرة المسجونين في زمنه، - رحمه اهللا- لحظ اإلمام أبو يوسف القاضي : ًأوال

ْوكان يرى عدم التوسع في السجن تعزيرا على جميع الجرائم بل قصره على عدد  ً 
ٕقليل من الجرائم، مثل الفسق، والتلصص، واستتابة المرتد، والبغي، واباق العبيد،  ٍ

طع، والجراحة التي ال يمكن استيفاؤها وانتظار القصاص، وتكرار السرقة بعد الق
  .)٢(بالقصاص من الجاني ونحو ذلك

 بإقامة َولو أمرت: "رحمهما اهللا-  ألمير المؤمنين هارون الرشيد هذا يقولول
ٕوانما ،  الدعارة ولتناهوا عما هم عليهُ وأهلُاق ولخاف الفس، أهل الحبسالحدود لقل
ك َالتُ وْفمر، ٌ الحبس لقلة النظر في أمرهم؛ إنما هو حبس وليس فيه نظرُيكثر أهل

ب  أدٌبوس في كل أيام؛ فمن كان عليه أدب بالنظر في أمر أهل الحًجميعا
  .)٣("لي عنهُيكن له قضية خ وأطلق، ومن لم

                                                           

القرافي، أبو العباس شهاب الدين، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، المالكي، : انظر )١(
عمر حسن القيام، مؤسسة : أدرار الشروق على أنواء الفروق، تحقيق: ، وبحاشيتهقالفرو

س الدين، محمد بن شم، والرملي، ٧٩، ص٤م، ج٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ٢الرسالة، دمشق، ط
، )ومعه حاشية الشبراملسي(أبي العباس، أحمد بن حمزة، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

األنصاري، شيخ ، و٣٠٦، ص٤، م، ج١٩٨٤/هـ١٤٠٤،  ٢ط دار الفكر، بيروت،
محمد محمد تامر، .  د:تحقيقاإلسالم، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، 

، وأبو غدة، فقه ١٦٢، ص٤م، ج٢٠٠١/ هـ١٤٢٢ ،١يروت، طدار الكتب العلمية، ب
  .٧٦- ٧٥المعتثالت والسجون، مرجع سابق، ص

  .١٢٣غدة، فقه المعتثالت والسجون، مرجع سابق، صأبو : انظر )٢(
سعد حسن وطه عبد الرءوف سعد، : أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، الخراج، تحقيق: انظر )٣(

 في ١٩٨- ١٩٧، و١٦٣١٦٥ صت،. د، ١، القاهرة، طالمكتبة األزهرية للتراث، محمد
  .١٦٣، وحبس الداعر في صحبس المرأة المرتدة
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دفع إلى ُ عنه يا أمير المؤمنين مما يَوأما ما سألت": ويقول في موضع آخر
باق، وأنهم قد كثروا في الحبس في كل  في كل بلد من العبيد واإلماء اإلالوالة

 ترضى دينه وأمانته بيع من ً ثقةً رجالمصر ومدينة وليس يأتي لهم طالب، فول
  .)١("بحضرتك بمدينة السالم في الحبس حتى يبيعهم

فإن خيف من األسارى ": ويقول في موضع آخر في سجن أسرى أهل البغي
عرف ُأن يكون لهم جمع يلجأون إليه إذا عفي عنهم استودعهم السجن حتى ت

  .)٢("توبتهم
اهللا ثمانية ضوابط في موجبات السجن ذكر اإلمام القرافي رحمه : ًثانيا

المشروع من ": شرعُشرع من الحبس وقاعدة ما ال يُما يبين قاعدة ًتعزيرا، فقال في 
 يحبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظا لمحل :األول: الحبس ثمانية أقسام

 :الثالث،  حبس اآلبق سنة حفظا للمالية رجاء أن يعرف ربه:الثاني، القصاص
 يحبس من أشكل أمره في العسر :الرابع، تنع عن دفع الحق إلجاء إليهيحبس المم

 :الخامس، ً أو يسراً لحاله فإذا ظهر حاله حكم بموجبه عسراً اختبارا؛واليسر
يحبس من امتنع : السادس،  عن معاصي اهللا تعالىً وردعاًالحبس للجاني تعزيرا

م على أختين أو عشر من التصرف الواجب الذي ال تدخله النيابة كحبس من أسل
السابع من أقر بمجهول عين أو في ، نسوة أو امرأة وابنتها، وامتنع من التعيين

الذمة، وامتنع من تعيينه فيحبس حتى يعينهما فيقول العين هو هذا الثوب أو هذه 
الثامن يحبس ، الدابة، ونحوهما أو الشيء الذي أقررت به هو دينار في ذمتي

الى الذي ال تدخله النيابة عند الشافعية كالصوم، وعندنا الممتنع في حق اهللا تع
  .)٣("يقتل كالصالة

                                                           

  .٢٠١مرجع سابق، صأبو يوسف، الخراج، : انظر )١(
  .٢٣٣مرجع سابق، صأبو يوسف، الخراج، : انظر )٢(
الفرق السادس والثالثون والمائتان بين قاعدة ما يشرع من الحبس الفروق، مرجع سابق،  )٣(

  .٨٠-٧٩،  ٤، جوقاعدة ما ال يشرع
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ً صاحب تهذيب الفروق ضابطا تاسعا، فقالوزاد  ًا؛حبس اختبارُ من ي:التاسع: ً
ً، وزاد عليه آخرون سببا عاشرا)١(لما ينسب إليه من السرقة والفساد  حبس وهو: ً

ضرب ُ امرأة فإنها توقف على النكاح، ويعى رجالن نكاحاد، كمل لو ي فيهَالمتداع
 حتى يتبين وجه الحق في ذلك، وتكون المرأة عند امرأة صالحة ٌللمتداعيين أجل

  .)٢(حبسُتٕ واال ،إن أمكن
يرون آخرون من الفقهاء أن موجب السجن هو األذية الدائمة، فإذا علم : ًثالثا

ره بغير السجن، بل يسجنه الحاكم أن الزجر ال ينفع من كثرت أذيته للناس فال يعز
ُواذا شهد عند الحاكم على :" ولهذا جاء في تبصرة الحكام، )٣(حتى تتأكد توبته ٕ

رجل أنه من أهل الشر واألذى للناس، ومن أهل الفساد والردى، فيجب عليه 
:  ويقول أيضا)٤(..."األدب والحبس الطويل، ويجب اإلغالظ على أهل الشر

ًوذكر مطرف أن مالكا كا" ُن يقول في هؤالء الذين عرفوا بالفساد والجرائم أن ٌ
الضرب على ما ينكلهم، ولكن أرى أن يحسبهم السلطان في السجون ويثقلهم 
ٌبالحديد وال يخرجهم منه أبدا، فذلك خير لهم وألهليهم وللمسلمين حتى تظهر توبة  ً

  .)٥("أحدهم وتثبت عند السلطان فيطلقه

                                                           

 تهذيب الفروق والقواعد السنية في األسرار الفقهية،  المالكيمحمد بن علي بن حسين )١(

  .١٣٤، ص٤ت، ج. ، د١، دار عالم الكتب، بيروت، ط)مطبوع مع الفروق(
عالء الدين، ، والطرابلسي،  ٣٢٢، ص٢ابن فرحون تبصرة الحكام، مرجع سابق، ج:  انظر)٢(

و الحسن، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام، مصطفى البابي الحلبي، أب
  .١٩٩، صهـ١٣٩٢، ٢القاهرة، ط

والشوكاني، نيل األوطار، ، ٢٠٥، ص٤القليوبي وعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، ج: انظر) ٣(

  .١٢٤، وأبو غدة، فقه المعتالت والسجون، مرجع سابق، ص٣١٦، ص٨مرجع سابق، ج
  . ١٦٥، ١٥٢، ص٢، مرجع سابق، جـتبصرة الحكام ابن فرحون، )٤(

  . ١٦٥، ١٥٢، ص٢، مرجع سابق، جـتبصرة الحكام ابن فرحون، )٥(
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ًريـــرا حتـــى المـــوت إذا لـــم تردعـــه العقوبـــات ل قـــرر الفقهـــاء حـــبس المجـــرم تعبـــ
فــيمن تكــررت منــه ... إنــه يجــوز : "رحمــه اهللا-فــي هــذا يقــول أبــو يعلــى األدنــى، و

ُالجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذا استضر الناس بجرائمـه حتـى 
  .)١("يموت، بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت المال؛ ليدفع ضرره عن الناس

ن أنها شاملة ألكثر  الفقهاء من موجبات التعزير بالسجظهر لي مما ذكرهوي
الجرائم غير المقدرة، وخاصة تلك الخطيرة التي تمس كيان المجتمع ومصالحه 
الحيوية، ويختلف باختالف جسامة الجرائم وظروفها، ومرتكبيها، وهذا ما سيتجلى 

  .في األنظمة السعودية
  :ًجبة للسجن تعزيرا في النظام السعوديالجرائم المو: المطلب الثاني

من الواقع في المملكة العربية السعودية، صدور الكثير من األنظمة المرعية 
التي توافق الشريعة اإلسالمية في نصوصها، ومقاصدها، وقواعدها، بل تعد تلك  ُ

غير المنصوص - األنظمة مما تقتضيه السياسة الشرعية؛ لمعالجتها السلوكيات 
ًمن قبل الشارع عقابا، أو تجريما وعقاباعليها  ً  التي من شأنها أن تهدر مصالح -ً

  .معتبرة محمية من الشارع
ًذلك أن الجرائم التعزيرية منها ما هو منصوص عليه من الشارع تجريما دون  ٌ

َ، وانما ترك تحديد العقاب للحاكم اإلسالمي؛ مراعاة لتغير )٢(تحديد عقاب لها منه ٕ
 يندرج تحت النوازل، وهذا ال، واألماكن، ومنها ما هو مستجداألزمنة، واألحو

ًمفوض إلى ولي األمر تجريما وعقابا ً ٌ )واإلطار العام الذي يحكم سياسة العقاب )٣ ،
في الحالة األولى، والتجريم والعقاب في الثانية هو مقتضى المصلحة المنضبطة 

  .بضوابط الشرع
                                                           

   .٣٠٠األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص )١(

  .مثل جرائم الغش والتدليس، والتزوير، والمخدرات ونحوها )٢(

  .ة، وجرائم المرور، والشيكات، وأشباههامثل جرائم اإلنترنب، والجرائم المعلوماتي )٣(
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 لم يخرج قيد أنملة عن الضوابط ومن نافلة القول أن المنظم السعودي
ًواألسباب التي ذكرها الفقهاء في تحديد الجرائم الموجبة للتعزير عموما والتعزير 
ًبالسجن خصوصا، كما أن المنظم درج بالتعزير بالسجن في أغلب الجرائم 
ٌالمنصوص عليها في الشرع والتي لم يرد في حقها جزاء مقدر من الشارع، أو 

ثة المنصوص عليها في األنظمة؛ حيث تم تجريمها وتحديد عقابها الجرائم المستحد
، األمر الذي يدل داللة واضحة على أن السجن يحتل مكانة )١(من والة األمور

مهمة في العقوبات التعزيرية في منظومة العدالة الجنائية ومكافحة الفساد واإلجرام 
  .في هذه البالد المباركة

 المرعية، يالحظ أن المنظم السعودي قد ضمن ومن خالل استقراء األنظمة ُ
في األنظمة أغلب المجاالت التي يحتاج إليها المجتمع؛ حماية للمقاصد، ومراعاة 
للمصالح، ومواكبة للمستجدات في جميع مناحي الحياة، ومتطلبات العصر، وهذا 
ٌيؤكد أن ديننا الحنيف صالح لكل زمان ومكان، وخاصة في مجال التشريع 

  .)٢(نائي اإلسالميالج
ًوبناء على هذه األسس الشرعية القطعية، واألطر التنظيمية القويمة، نورد 
فوق عشرة نماذج من الجرائم التعزيرية التي عقوبتها السجن، وقد نصت على 

                                                           

الحسين، سلطان : من المؤلفات المفيدة النافعة في هذا المجال، كتاب المستشار القانوني )١(
بن عبد اهللا، دليل العقوبات والمخالفات في األنظمة السعودية، مركز الدراسات العربية، 

خالفات وعقوباتها التعزيرية ّم، حيث تناول هذا المؤلف الم٢٩١٦/هـ١٤٣٧، ١الجيزة، ط
ًالوارد في ثالثين نظاما من األنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية، والمالحظ من 

  .ًتلك األنظمة أن غالبيتها اشتملت على عقوبة السجن تعزيرا
كتاب الرحاحلة، : من المؤلفات التي تناولت موضوع األنظمة المرعية في السياسة الشرعية و)٢(

د بن سعد، والخالدي، إيناس خلف، المدخل لدراسة األنظمة قراءة نظامية من منظور محم
هـ، وكتاب الغامدي، ناصر بن محمد بن ١٤٣٥، ١السياسة الشرعية، مكتبة الرشد، ط

، ٢مشدي، المدخل لدراسة السياسة الشرعية واألنظمة المرعية، دار طيبة الخضراء، ط
  .م٢٠١٩/هـ١٤٤٠
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ٌنظائرها أنظمة كثيرة يطول ذكرها ويصعب حصرها ها في هذا المقام، ومن أشهر  ٌ
  :تلك الجرائم ما يلي

كتهريب أسلحة نارية حربية أو فردية أو قطع : )١(ألسلحة والذخائرجرائم ا .١
منها، أو ذخائرها، أو أسلحة صيد، أو أسلحة تمرين، أو أسلحة أثرية إلى داخل 
المملكة، وكذلك استعمالها، أو صنعها، أو تجميعها، أو بيعها وشراؤها، أو حيازتها 

من الداخلي، أو بقصد دون ترخيص، أو المساعدة في ذلك بقصد اإلخالل باأل
االتجار، أو بقصد االستعمال الشخصي، أو استعمال السالح المرخص له في 
غير الغرض المرخص له به، أو استعمال سالح ناري للصيد، أو السماح للغير 
باستعمال السالح المرخص له به، أو استعمال الغير سالحه نتيجة إهماله، أو 

أو مخالفة أي شرط من شروط الترخيص لة مهنة إصالحها دون ترخيص، ومزا
باالستيراد أو البيع والشراء، أو العمل المرخص له به دون أن يتقدم بطلب تجديد 

 .الرخصة خالل ثالثة  أشهر من تاريخ انتهائها
مثل تهريب متفجرات إلى داخل المملكة، : )٢(جرائم المتفجرات والمفرقعات .٢

رائها، أو حيازتها، أو نقلها، أو تدريب أو تصنيعها، أو تجميعها، أو بيعها، أو ش
شخص أو أكثر على صنعها أو استعمالها، أو الشروع في ذلك، أو تلقي التدريب 

 .أو الشروع فيه، بقصد اإلخالل بأمن المملكة، أو بقصد االتجار فيها
مثل تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات : )٣(جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية .٣

 من مهرب، أو جلبها، أو استيرادها، أو تصديرها، أو صنعها، أو عقلية، أو تلقيها
إنتاجها، أو تحويلها أو استخراجها أو زراعتها، أو حيازتها، أو المشاركة في جميع 

                                                           

من نظام األسلحة ) ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤ (:المواد :  انظر)١(
  .هـ٢٥/٧/١٤٢٦ بتاريخ ٤٥/رقم م والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي

من نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم ) ٢١، ١٧، ١٦، ١٥: (المواد : انظر) ٢(
  .هـ٢٨/٤/١٤٢٨ بتاريخ ٣٨/رقم مالملكي 

من نظام مكافحة المخدرات ) ٥١، ٤٨، ٤٦، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧: (المواد : انظر )٣(
  .هـ٨/٧/١٤٢٦ بتاريخ ٣٩/والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م
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-٩٧٥-  

ذلك بقصد الترويج في غير األحوال المرخص بها، أو بقصد بيعها، أو إهدائها، 
ًمصرح بها نظاما، أو أو تعاطيها، أو االستعمال الشخصي في غير األحوال ال

التردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، أو إفشاء 
 .معلومات المدمن الذي يخضع للعالج في أي مرحلة من مراحل القضية

ًمثل تزييف أو تقليد نقود متداولة نظاما : )١(جرائم تزييف وتقليد النقود .٤
جها، أو جلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو بالمملكة العربية السعودية أو خار

مقلدة، أو إصدارها، أو من اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأي وسيلة أو أي 
َسبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آالت وأدوات ومواد  

 .ووسائل التزييف بسوء نية
َوكذلك من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقو ٍ  د المتداولة داخل المملكة أو

تشويشها، أو تزييفها، أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها أو حجمها، 
ًا بأي وسيلة، أو كل من صنع أو حاز بقصد البيع ألغراض ثقافية ّأو إتالفها جزئي

ًأو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة  ً
ًنظاما في المملكة، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، وكذلك 
ًكل من طبعها أو نشرها أو استعملها لذات األغراض، صورا تمثل وجها أو جزءا  ً ً
ًمن وجه لعملة ورقية متداولة نظاما في المملكة بدون ترخيص، أو كل من اشترك 

 .مفيها، وكذلك الشروع في جميع هذه الجرائ
َِكجرائم الموظف العام الذي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل : )٢(جرائم الرشوة .٥

ًأو أخذ وعدا أو عطية؛ ألداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من وظيفته ولو 
ًكان هذا العمل مشروعا، أو لالمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه 

                                                           

من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد ) ، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢: (المواد : انظر )١(

  .هـ٢٠/٧/١٣٧٩بتاريخ ) ١٢(النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
من نظام الرشوة الصادر بالمرسوم ) ١١، ٩، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١: (المواد : انظر )٢(

  .هـ٢٩/١٢/١٤١٢ بتاريخ ٣٦/الملكي رقم م



  

  

  

  

  

  التعزير بالسجن         
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 أو لإلخالل بواجبات وظيفته أو ًمن وظيفته ولو كان هذا االمتناع مشروعا،
لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، أو قام بعمل أو امتنع 
عنه نتيجة لرجاء، أو توصية، أو وساطة، أو استعمل نفوذه الحقيقي أو المزعوم؛ 

لطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو ُللحصول أو محاولة الحصول من أية س
 .رخيص أو اتفاق توريد أو وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوعالتزام أو ت

ًوكذلك الموظف العام الذي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو  َِ
عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية، وكذلك من أعطى أو 

و عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه، وكذلك الوسيط في أية حالة، أ
من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه قضاء 
ٍأمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من األعمال المكلف بها 

ُنظاما، وكذلك من عرض منه رشوة ولم تقبل منه ً. 
لطة ، فانتحال صفة رجال الس)١(لطة العامةجرائم انتحال صفة رجل الس .٦

 .ًاقب عليها بالسجن تعزيراُجريمة يع
وذلك أن يمارس : )٢( االستثمار األجنبيجرائم التستر على مخالفي نظام .٧

ُأو يستثمر غير السعودي، في أي نشاط غير مرخص له بممارسة أو االستثمار 
 .فيه بموجب نظام االستثمار األجنبي، أو غيره من األنظمة واللوائح والقرارات

                                                           

 الصادر بالمرسوم لطة العامة انتحال صفة رجل السةنظام عقوبالمادة الثانية من : انظر )١(
  .هـ٨/٩/١٤٠٨ بتاريخ ٤٦/رقم مالملكي 

 بتاريخ ٢٢/رقم م دة الرابعة من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي الما: انظر )٢(

  .هـ٤/٥/١٤٢٥
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 يعتبر جريمة كل من زور خاتم الدول، أو :)١(جرائم تزوير غير النقود .٨
خاتم الملك، أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان 
الملكي أو ديوان ولي العهد، أو زور عالمة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد 

لكة عائدة  خاتما أو عالمة لها حجية في الممّفية، أو زورموظفيها بصفته الوظي
ألحد أشخاص القانون الدولي العام أو ألحد موظفيه بصفته الوظيفية، أو زور 

ً طابعا، أو أعاد استعمال طابع سبق تحصيل ّزورخاتم جهة غير عامة، أو 
 .قيمته

ًوكذلك من زور محررا منسوبا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته  ً 
دولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون ال

ًالوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة، أو من زور محررا منسوبا إلى الملك  ً 
ًأو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو زور سندات أو أوراقا  ٍ 

ًذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة، أو زور محررا مما يختص بتحريره، أ  و زور
 المصارف، أو وثائق تأمين، أو زورًأوراقا تجارية أو مالية، أو األوراق الخاصة ب

  .ًتقريرا أو شهادة طبية على خالف الحقيقة مع علمه بذلك
وكذلك من زور في أوراق إجابات االختبارات الدراسية أو بيانات رصد 

أو انصرافه منه، نتائجها، أو في محرر معد إلثبات حضور الموظف إلى عمله 
ّأو استعمل حكما أو أمرا قضائي ً ًا أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت ً

صالحيتها مع علمه بذلك وترتب على ذلك إثبات حق أو إسقاطه، أو زور وثيقة 
تاريخية، أو استعمل كل ما سبق مع علمه بتزويره، وكل من جلب إلى المملكة أو 

                                                           

، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣: (المواد: انظر )١(

) ١١(/من النظام الجزائي لمكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٢١، ٢٠، ١٩
  .هـ١٨/٢/١٤٣٥بتاريخ 
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من الجرائم السابقة، أو اشترك بطريق االتفاق حاز فيها، وكذلك من شرع في أي 
 .أو التحريض أو المساعدة في ارتكابها

ٌ ما هو مرسل عن طريق ىومنها التنصت عل: )١(الجرائم المعلوماتية .٩
الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب اآللي دون مسوغ نظامي، أو التقاطه أو 

خص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام اعتراضه، أو الدخول غير المشروع لتهديد ش
ًبفعل أو االمتناع عنه، ولو كان الفعل أو االمتناع مشروعا، وكذلك الدخول غير 
المشروع إلى موقع إلكتروني، أو لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتالفه، أو تعديله، 
ًأو شغل عنوانه، ومنها أيضا المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام 

ٕشهير باآلخرين والحاق لهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، أو التا
بر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، وكذلك الجرائم في البيانات الضرر بهم ع

 .ٕالبنكية، والهوية الرقمية، وايقاف الشبكات المعلوماتية، أو إعاقة الوصول إليها
المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو ًومنها أيضا، إنتاج ما من شأنه 

اآلداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن 
طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب اآللي، أو إنشاء شبكات 

في المخدرات والمؤثرات العقلية أو ترويجها أو أو معلوماتية لالتجار في البشر، 
  .رق تعاطيهاط

ًومنها أيضا، إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو 
اختراق المواقع اإللكترونية أو أي نظام معلوماتي للحصول على بيانات تمس 
األمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، وكذلك في المشاركة في 

 .جميع هذه الجرائم أو الشروع فيها

                                                           

من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر ) ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣: (المواد: انظر )١(

  .هـ٨/٣/١٤٢٨ بتاريخ ١٧بالمرسوم الملكي رقم م
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كإجراء أي عملية ألموال أو متحصالت، مع : )١(رائم غسيل األموالج .١٠
علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو 
نقل أموال أو متحصالت، أو اكتسابها، أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو 

وع أو غير  نشاط إجرامي أو مصدر غير مشرمنتحويلها، مع علمه بأنها ناتجة 
نظامي، أو إخفاء أو تمويه طبيعة األموال أو المتحصالت، أو مصدرها أو 

 نحركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة م
 .نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي

 كالممتنع عن: )٢(جرائم االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية القطعية .١١
تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو من  ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو 
تهريبها، أو الممتنع عن اإلفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن 
أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ، أو قام بمقاومة التنفيذ بأن هدد أو تعدى 

خص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مر
ذلك ضد المنفذ له، أو أي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو 
كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في اإلجراءات، أو تقديم بيانات غير 

 . صحيحة، أو من أعان في كل ما سبق

فيذ أو منعه، وكل من ثبت وكذلك الموظف العام ومن في حكمه إذا أعاق التن
مديونيته بقيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت األموال كثيرة ولو 
ثبت إعساره في الحالتين، وكذلك من سرب بيانات أصول المدين، وكل من أخل 
بواجباته من الحارس والخازن القضائي وتابعهما، بإهمال أو تعد، أو تهرب من 

                                                           

من نظام مكافحة غسيل األموال الصادر ) ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ٢: (المواد: انظر )١(

  .هـ٥/٢/١٤٣٩وتاريخ ) ٢٠/م(رقم  بالمرسوم الملكي
 ٥٣/ممن نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي ) ٩٢، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨: (المواد: انظر )٢(

  .هـ١٣/٨/١٤٣٣بتاريخ 
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وال أو تسليمها، وكذلك المقوم، أو وكيل البيع وتابعهما أو المشارك في تسلم األم
المزاد إذا تعمدوا التأثير على السعر أو التضليل في عدالة األسعار، وكل من 
امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الوالية أو الزيارة 

 .أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله
ًر مما سبق، أن المنظم السعودي قد عالج جما غفيرا من الجرائم ويظه 

ُالتعزيرية التي يعاقب عليها بالسجن الوارد في أغلب األنظمة المرعية، وستأتي 
  .نماذج من مقدار عقوبات تلك الجرائم في المطلب الالحق إن شاء اهللا

**  
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  المبحث الثالث

  ًمقدار عقوبة السجن تعزيرا
  :فيه ثالثة مطالبو

  :ًمقدار عقوبة السجن تعزيرا في الفقه اإلسالمي: المطلب األول

يخضع تقدير عقوبة التعزير بالـسجن للقاعـدة العامـة التـي تحكـم سـائر مـسائل 
التعزير تجريما وعقابا، وهي قاعدة التفويض، بمعنى أن مقدار التعزير ال حد ألقله  ً ً

ٌه  بل هو مفوض إلى الحاكم أو من ينوبه، ٌوال ألكثره سواء بالسجن أو بغير ن إال  أ
ٌمقـــدار عقوبـــة الـــسجن، وهـــذا الخـــالف آيـــل إلـــى اخـــتالفهم فـــي فـــي العلمـــاء اختلفـــوا 

االخــتالف فــي مفهــوم ن عــ ٌ نــاتجفمــا دونــه، وهــذامقــدار العقوبــات التعزيريــة كالقتــل 
لى اهللا صـ- أنـه سـمع رسـول اهللا -رضـي اهللا عنـه-هانئ بن نيـار  حديث أبي بردة

 مــــن حــــدود اهللا  إال فــــي حــــدٍال تجلــــدوا فــــوق عــــشرة أســــواط: ((يقــــول -عليــــه وســــلم
  .)١())تعالى
ُدل ظاهر ف حـسب  بهذا الحديث على أن للحاكم أن يعزر في األمـور التأديبيـة

مـــا يـــراه مـــصلحة، إال أنـــه ال يزيـــد فيهـــا عـــن عـــشرة أســـواط؛ ولـــذلك ورد فـــي تبـــصرة 
  .)٢("زير بالفعلهذا دليل التع"الحكام أن 

 مــن ٌقــد فــسره طائفــة: "رحمــه اهللا-وفــي توجيــه هــذا الحــديث قــال شــيخ اإلســالم
ــم بــأن المــراد بحــدود اهللا مــا حــرم لحــق اهللا؛ فــإن لفــظ الحــدود فــي الكتــاب  أهــل العل ُ

راد بها الفـصل بـين الحـالل والحـرام، مثـل آخـر الحـالل وأول الحـرام، فيقـال ُوالسنة ي

                                                           

، ٢٩٤، ص٤ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحاربين، باب كم التعزير واألدب، ج)١(

بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، دار الفيصلية، مسلم القشيري، و). ٦٨٤٨: (رقم
ٌكتاب الحدود والديات، باب ال يجلد أحد فوق عشرة أسواد إال ت، . ، د١ المكرمة، طمكة ُ

  ).٤٤٨٠: (، رقم٢٠٦، ص٣في حد، ج
    .٢١١، ص١ ابن فرحون، تبصرة الحكام، مرجع سابق، ج)٢(
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َتلك  � :في األول َحدود الله فال تعتدوهاِْ ُ ُ َُ َْ َ َ ِ ّ َتلـك  �:    وفـي الثـاني، ]٢٢٩: البقرة[ � ُ ِْ
َحدود الله فال تقربوها ُ َُْ ََ َ ِ ّ ُ  نفـسه قَحـِأن مـن ضـرب ل:  ومـراد الحـديث،]١٨٧: البقرة[ � ُ

  . )١("كضرب الرجل امرأته في النشوز ال يزيد على عشر جلدات
، ولهذا، فالراجح من أقوال أهـل العلـم ٌه وجيوجمع بين األدلةٌسديد  ٌوهذا توجيه

ال فـٌ مقـدر إن كـان فـي جـنس المعـصية حـدفـل، يفـصتفي مقدار أكثر التعزير هـو ال
يبلع التعزير قدر الحد َ ًفالجلـد تعزيـرا مـثال ال د فـي غيـر جنـسها، يزيجوز أن ي فيها وَُ ً

 فـي الجـرائم التـي يبلغ إلى المائة في الجرائم التي مـن جـنس الزنـا، وال إلـى الثمـانين
 ن لـم يكـن التعزيـر فـي جنـسن عقوبـة المعـصيةٕوا، امن جـنس جريمـة القـذف، وهكـذ

  .)٢(فال حد ألكثره، بل بحسب المصلحة
غير أن السجن التعزيري؛ لعدم وروده في العقوبـات المقـدرة ال يخـضع لقاعـدة 

أن ٕعـــدم التجـــاوز لجـــنس العقوبـــة وان زادت فـــي غيـــر  جنـــسها، إال عنـــد مـــن قـــال بـــ
النفـــي هـــو الـــسجن فـــال يزيـــد عنـــدهم عـــن مقـــدار النفـــي وهـــو عـــام، فـــذهب الحنفيـــة 

ًحدا كان أو تعزيرا علـى -ٌوالشافعية وقول عند المالكية إلى أن النفي معناه الحبس  ًّ

                                                           

وله أيضا، السياسة الشرعية، مرجع سابق، . ٣٤٨، ص٢٨ مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج)١(

  .١٤١ص
ابن القيم، الطرق : انظر. كن الجمع بين أقوال ابن القيم التي في معظم كتبههذا يمب و)٢(

: إعالم الموقعين عن رب العالمين، تحقيقوله أيضا، . ١٠٧الحكمية، مرجع سابق، ص
، ٢ جم،١٩٩٣/هـ١٤١٤، ٢محمد عبد السالم هارون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

دراسة وموازنة، دار -التعزيرات عند ابن القيم بكر بن عبد اهللا، الحدود وأبو زيد، و. ٢٩ص
محمد بن صالح، التعليق ابن عثيمين، . ٤٨١ صهـ،١٤١٥، ١العاصمة، الرياض، ط

على السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، دار الوطن، 
  .٣٤٨، صهـ١٤٢٧،  ١الرياض، ط
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، وعنــد المالكيــة هــو إخــراج )٢(ُ، ويقــصد بــه التــشريد عنــد الحنابلــة-)١(خــالف بيــنهم
ُيـه إلـى بلـد آخـر وحبـسهم فيـه، وهـذا مـا روي عـن المحاربين من البلد الذي أحدثوا ف

  .)٣( ورجحه الطبري-رضي اهللا عنه-ابن عباس 
علــــى –ويــــرى الباحــــث أن مــــا ذهــــب إليــــه الجمهــــور مــــن الحنفيــــة و المالكيــــة 

ٌ والـشافعية بـأن النفـي هـو الحـبس سـواء فـي المنفـى أو فـي مكانـه -التفصيل السابق
َْأو ينفــوا  �: فــإن قــول اهللا تعــالى" -مــه اهللارح-قــال ابــن الــديري هــو الــراجح، ولــذا،  ْ َْ ُ

ِمن األرض َْ َ ُإما أن يراد به إخراج المحارب مـن أرضـه إلـى غيرهـا : ]٣٣: المائدة[� ِ
ُكمـا قــد قيـل، وامــا أن يــراد بـالنفي الحــبس وهــو األولـى؛ لمــا فيــه مـن الزجــر البــالغ، : ٕ

ًوكف األذى؛ ألن أرضا عرف فيها بـاألذى أقـدر علـى الـتحفظ  منـه واالحتـراس مـن 
ضــرره ممــن ال يعلــم بحالــه فيــؤدي إلــى االغتــرار بــه، ويعرضــه إلــى إدخــال الــضرر 
علــى الجاهــل بحالــه، وكلمــا كــان الزجــر أخــف وأبلــغ فــي إفــادة االنزجــار فهــو أحــق 

  .)٤("باالعتبار

                                                           

ّا تعزير وليس حدذهب الحنفية إلى أن النفي في الزن )١( ا، وذهب الجمهور إلى أنه حد، وأما ٌ ً
في الحرابة، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه تعزير، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه حد  ٌ

ًللمحاربين الذين يخفون السبيل ولم يأخذوا ماال أو يقتلوا نفسا، إال ً  أن المالكية قيدوا ذلك ُ
ابن الهمام، فتح : انظر. رأي وتدبير، أو صاحب قوة وبأسبأال يكون المحارب صاحب 

، وابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد ٤٢٣، و٢٤٢، ص٥القدير، مرجع سابق، ج
م، ١٩٩٧ /هـ١٤١٧، ١القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار المؤيد، الرياض، ط

أبو إسحاق، ، ، والشيرازي١٢٦، ص١٢، والقرافي، الذخيرة، مرجع سابق، ج٤٣٩، ص٢ج
 هـ،١٣٣٣ ط، .إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب، دار الكتب العربية الكبرى، القاهرة، د

، وابن قدامة، ١٨١، ص٤، والشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ص٢٦٨، ص٢ج
  .٢٩٤، و١٦٨، ص٨المغني، مرجع سابق، ج

  .٣٩٤-٢٩٣، ص٨ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج: انظر )٢(
، والقرافي، الذخيرة، ١٥٣، ص٦ابن جرير الطبري، تفسير الطبري، مرجع سابق، ج: نظرا )٣(

  .١٢٦، ص١٢مرجع سابق، ج
 ابن الديري، سعد الدين بن محمد المكي، الحبس في التهمة واالمتحان في طلب اإلقرار )٤(

  .٥، صهـ١٣٢١ ، ١، ططبع بمدينة بوردو فرنسامحمد الخالدي، : ٕواظهار المال، تحقيق
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ًوتخريجــــا علــــى هــــذا، أي أن الــــسجن هــــو النفــــي، فــــإنهم اختلفــــوا علــــى مقــــدار 
شافعية لــل، و)١(ه األعلــى لــوالة األمــورالجمهــور تــرك تقــدير حــديــرى ًالــسجن تعزيــرا، ف

للزبيـــري مـــن أصـــحاب الـــشافعي، وقـــدر أكثـــر الحـــبس بـــستة : أحـــدها: ثالثـــة أقـــوال
ًسنة للحر، وسـتة أشـهر للعبـد قياسـا علـى : وهو مشهور المذهب: ، والثاني)٢(أشهر  ٌ

ق فيه الجمهور بعـدم تحديـد واف: إلمام الحرمين: ، والثالث)٣(الحبس بالنفي في الزنا
 مــن ٌلحرابــة علــى نفــي الزنــا الــذي هــو جــزءأكثــر المــدة، واعتــرض علــى قيــاس نفــي ا

  .)٤(الحد
 بمـدة ً الـسجن تعزيـراعـدم تحديـدمذهب الجمهـور بالراجح هو يرى الباحث أن و

ُمعينــة، وانمــا يـــترك تقــديره ، ألن النفــي لــيس لــه لــولي األمــر حــسب مــا يــراه مــصلحة ٕ
ة، بــل يــرى الفقهــاء اســتمراريته حتــى تظهــر مــن المحــاربين توبــة وتتحــسن مــدة معينــ

ًســيرتهم، ونــص الحنفيــة علــى أن حكــم النفــي يبقــى ســاريا فــي حــق المحــاربين حتــى 
  .)٥(يتوبوا أو يموتوا في السجن

                                                           

ابن فرحون، تبصرة الحكام، . ١١٧، ص٦ابن عابدين، رد المحتار، مرجع سابق، ج:  انظر)١(
الرملي، . ٥٢، ص٢الشيرازي، المهذب، مرجع سابق، ج. ٢١٩، ص٢مرجع سابق، جـ

ابن مفلح، شمس الدين، إبراهيم بن محمد بن . ٢٠، ص٨نهاية المحتاج، مرجع سابق، ج
لى مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية، مكتبة المعارف، عبد اهللا، النكت والفوائد السنية ع

  .٣٥٧، ص٢هـ، ج١٤٠٤،  ٢الرياض، ط
  .٢٣٦الماوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص: انظر )٢(
  .١٦٢، ص٤األنصاري، أسنى المطالب، مرجع سابق، ج: انظر )٣(
ياث األمم في التياث إمام الحرمين، عبد الملك بن عبد اهللا يوسف، غالجويني، : انظر )٤(

، ١ط ، بيروت،دار المنهاج،  العظيم محمود الديبعبد: ، تحقيق)الغياثي(الظلم 
  .٢٢٦، صم٢٠١٤/هـ١٤٣٥

، والقرافي، الذخيرة، مرجع ٢٢٣، ص٥ابن الهمام، فتح القدير، مرجع سابق، ج: انظر )٥(
بن ، وا١٨١، ص٤، والشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج١٢٧، ص١٢سابق، ج

  .٢٩٢، ٨قدامة، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج
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  :ًمقدار عقوبة السجن تعزيرا في النظام السعودي: المطلب الثاني

 من عدم تحديد أكثر العقوبة التعزيرية ًبناء على ما سبق في الفقه اإلسالمي
ًعموما والتعزير بالسجن خصوصا بمق  دار معين، سلك المنظم السعودي نفسً

المسلك، واتبع السياسة الشرعية الرشيدة في أساليب وسياسات التجريم والعقاب 
التعزيري في العقاب بالسجن في جميع األنظمة المرعية الجزائية الموضوعية منها 

  .رائية التي وردت فيها هذه العقوبةواإلج
إال أن السياسة الجنائية في التنظيمات الحديثة في األنظمة المرعية اقتضت 
تحديد حد أقصى أو حد أدنى لعقوبة السجن في بعض الجرائم التعزيرية  

لطة التقديرية للقاضي من خالل إضافة عقوبة أخرى المستجدة، مع مراعاة الس
َلطة التخيير بين أكثر من عقوبة، كالسجن والغرامة، أو ُ منحه س ومن ثم،للسجن

َالتدرج من العقوبة األعلى إلى األدنى، كالقتل أو السجن، أو إضافة ظروف  َ
َمشددة، كالسجن واألشغال الشاقة، أو إضافة عقوبة تكميلية وغير ذلك، كاإلبعاد 

  .والمنع من السفر
عقوبة التعزير بالسجن أو تخفيفها قد ُيضاف إلى ذلك، أن المنظم في تشديد 

راعى أهمية المصلحة المعتبرة التي تهدرها أو تهددها الجريمة، والمقاصد الشريعة 
 أهمية كبيرة ه العقوبة، فما كان من المقاصد ذاالضرورية أو مكمالتها الذي تحمي

كانت عقوبته أشد، وما كان دون ذلك فعقوبته أخف، وعلى هذا األساس تختلف 
ٌعقوبات السجن تشديدا وتخفيفا، وهذه سمة فريدة تتميز بها األنظمة السعودية ٌ ً ً.  

وسنعرض فيما يلي نماذج من األنظمة التي تضمنت عقوبة التعزير بالسجن، 
ًإضافة إلى تلك الجوانب في السياسة الجنائية تجريما وعقابا في تنظيم موجبات  ً

ي مجموعة من األنظمة المرعية قصباتها، وذلك من خالل استقراء وتالسجن وعقو
  :كما يلي
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  :نماذج من األنظمة التي تضمنت عقوبة التعزير بالسجن: ًأوال

ًسبقت اإلشارة في مطلب الجرائم الموجبة للسجن تعزيرا إلى نماذج من 
الجرائم التعزيرية الموجبة للسجن، التي تناولتها مجموعة من األنظمة المرعية التي 

ٍ عقوبة السجن تعزيرا، مع تنوع ملحوظ في مقدارها - الجرائمإلى جانب - تضمنت  ٍ ً
  .بحسب جسامة الجريمة، والضرر الذي يلحق بمصلحة الجماعة أو األفراد

وخاصة تلك التي تتضمن - من أغلب األنظمة المرعية ًوبناء على هذا، تتض
أنظمة  "ُأطلق عليها، غير أن هناك مجموعة أنظمة )١( السجنَ عقوبة- التجريم

ً، وهي أكثر من ثالثين نظاما "األمن الداخلي واألحوال المدنية واألنظمة الجنائية
ًما بين نظام والئحة تنفيذية، وبالتالي تعد هذه المجموعة األكثر تنظيما ومعالجة   ُ

  .)٢(ًلعقوبة السجن تعزيرا
النظام الجزائي لجرايم التزوير، ونظام مكافحة : ه المجموعةومن أبرز هذ

الرشوة، ونظام السجن والتوقيف، ونظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، 
ونظام المتفجرات والمفرقعات، والنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، 

ه والئحته التنفيذية، ونظام األسلحة والذخائر، ونظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويل
ونظام مكافحة غسيل األموال، ونظام مكافحة جريمة التحرش، وغير ذلك من 

 .األنظمة
                                                           

ٌريخه عدد كبير من األنظمة المرعية التي ي المملكة العربية السعودي حتى تاصدر ف )١(
، تتضمن كل عية، وتتنوع هذه األنظمة إلى تسع عشر مجموعةتقتضيها السياسة الشر

عالم والثقافة والنشر، األنظمة األساسية، واإل: ًمجموعة عددا من األنظمة، وهي مجموعة
واألمن الداخلي واألحوال المدنية واألنظمة الجنائية، والتجارة واالقتصاد، والتشريفات 
والمراسم والسلك الدبلوماسي، والتعليم والعلوم، والحج والعمرة، والخدمات البلدية والتخطيط 

ياه والثروة الحية، والتطوير الحضري، والخدمة العسكرية، والخدمة المدنية، والزراعة والم
لطة القضائية وحقوق اإلنسان، والسياحة واآلثار، والشباب والرياضة، والصحة، والس

والطاقة والصناعة والتعدين، والعمل والرعاية االجتماعية، والمال والرقابة، والمواصالت 
 مجموعة األنظمة السعودية في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: انظر. واالتصاالت

  .م٠١/٠٥/٢٠٢٠: هـ الموافق١٤٤١/٠٩/٠٨ُبالمملكة العربية السعودية، استرجعت بتاريخ 
مجموعة األنظمة السعودية في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة العربية : انظر )٢(

  . م٠١/٠٥/٢٠٢٠: هـ الموافق١٤٤١/٠٩/٠٨ُالسعودية، استرجعت بتاريخ 
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  :شدة وخفة عقوبة السجن بحسب أهمية المقصد المراد حمايته: ًثانيا

من سمات السياسة الجنائية في تنظيم عقوبة السجن التعزيري، شدة وخفة 
ُحمايته؛ إذ يالحظ من عقوبة السجن العقوبة بحسب أهمية المقصد المراد 

التعزيري في تلك األنظمة أنها أخذت طابع الشدة أو الخفة بحسب المقصد 
ًالشرعي الذي نظمت من أجله، فما كان متعلقا بالضرورات الخمس وهي الدين  ُ

، كانت سمة الشدة حاضرة فيه، ثم يليها ما كان )١(والنفس والعقل العرض والمال
  :لمقاصد كما سنبينه فيما يلي على سبيل المثال ال الحصرًمتعلقا بسائر ا

ُفالجرائم الفكرية المتعلقة بمقصد الدين، مثل اإلرهاب، يعاقب : في الدين .١
 .)٣( بالسجن ثالثين سنة- )٢(بعد القتل في بعض صورها- عليها كحد أقصى 

                                                           

الشاطبي، أبو إسحاق محمد بن إبراهيم بن : ها ومكمالتها في انظر مقاصد الشريعة ومراتب)١(
أبو عبيدة، مشهور بن حسن آل سلمان، : موسى بن محمد اللخمي، الموافقات، تحقيق

، ١بكر بن عبد اهللا أبو زيد، وزارة الشئون اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، ط: تقديم
وابط المصلحة في الشريعة ، والبوطي، محمد سعيد رمضان، ض١٧، ص٢ت، ج. د

 وما بعدها، ١٣١م، ص٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ٦اإلسالمية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
، ١والخادمي، نور الدين مختار، أبحاث في مقاصد الشريعة، مؤسسة المعارف، بيروت، ط

  . ٩١م، ص٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
ص أو أكثر، أو إذا نتج عن أي جريمة إرهابية وفاة شخ: ُيعاقب بالقتل في ثالث حاالت )٢(

كانت الجريمة اإلرهابية خطف شخص أو حبسه أو تهديد بهما، أو خطف وسائل النقل 
ًالعام أو التهديد به، وكان الخطف في كال الحالين مقرونا باستعمال أي من األسلحة أو 

من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ) ٥٠، ٤٢، ٤١: (ًالمتفجرات وذلك طبقا ألحكام المواد
  .هـ١٤٣٩/٢/١٢بتاريخ ) ٢١م (مرسوم ملكي رقم صادر بالوتمويله ال

يعاقب بالسجن ثالثين سنة كحد أقصى في ست جرائم، وهي )٣( إنشاء أو إدارة كيان إرهابي : ُ
أو تولي منصب قيادي فيه أو االنضمام إليها أو المشاركة فيها من قبل شخص كان من 

وجرائم حمل  ريبات لدى كيان إرهابي،ضباط القوات العسكرية أو من أفرادها أو تلقى تد
ًكل من أمد كيانا سالح أو متفجرات تنفيذا لجرائم إرهابية، و إرهابيا أو أيا من أفراده أوّ   أي

إرهابي، بأي من األسلحة، أو المتفجرات، أو الذخائر، أو المواد النووية أو الكيميـائيـة أو 
المستندات الصحيحة أو ة، أو  أو األجهزة الحارقالبيـولوجيـة أو اإلشعـاعـية، أو السموم،

من نظام ) ٤٢، ٤١، ٣٧، ٣٣، ٣٢، ٣١: ًطبقا للمواد (�ً، أو خطف شخصاالمزورة
  .مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله
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-٩٨٨-  

  

ا ُفالجرائم المتعلقة بحماية النفس كجرائم السالح يعاقب عليه: وفي النفس .٢
 .)١( كحد أقصى ثالثين سنة- مع الغرامة–

ُفالجرائم المتعلقة بمقصد العقل، مثل المخدرات، يعاقب عليها : وفي العقل .٣
 .)٣(ًبالسجن خمسا وعشرين سنة- )٢(بعد القتل في بعض صورها- 

فالجرائم التعزيرية المتعلقة بمقصد العرض والشرف التي : وفي العرض .٤
 ما لم )٤(ُالتحرش، يعاقب عليها بالسجن لمدة سنتينُيعاقب عليها بالسجن، كجرائم 

 .)٥(شدد كالعود ونحوهٌيقترن بها ظرف م
                                                           

يعاقب بالسجن ثالثين سنة كحد أقصى في األسلحة والذخائر في حالتين، وهما )١( تهريب : ُ
منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد اإلخالل باألمن حربية أو فردية أو قطع أسلحة 
استعمال األسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها، أو صنعها أو ، أو الداخلي

لي بناء على المادة تجميعها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها، بقصد اإلخالل باألمن الداخ
  .من نظام األسلحة والذخائر) أ، ب/٣٤(

تهريبها، أو تلقيها من مهرب، أو جلبها : ُيعاقب بالقتل في المخدرات ست حاالت، وهي )٢(
ٕواستيرادها وتصديرها وصنعها وانتاجها واستخراجها وتحويلها وزراعتها، أو المشاركة 

من ) ًأوال(ًباالتفاق في جميع ذلك، أو ترويجها للمرة األولى والثانية، وذلك طبقا للفقرة 
  . من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)٣٧(المادة  

يعاقب بالسجن خمسا وعشرين سنة كحد أقصى في أربع حاالت، وهي )٣( ً إذا كان الجاني : ُ
ممن تنطبق عليه الحاالت اآلتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند 

ّئدا، أو كان الجاني موظفا عامإذا كان الجاني عا: ت هيالسابقة، وهذه الحاال) أوال( ً ًا أو ً
ًمستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام نظام المخدرات، أو من المنوط بهم مكافحة المواد 
ًالمخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، أو كان الجاني شريكا في 

ؤثرات العقلية إلى المملكة أو عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو الم
االتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تالزمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب األسلحة 

  �أو تزييف العملة أو اإلرهاب، أو كان الجاني مسلحا واستخدم سالحه أثناء تنفيذ جريمته
مع مراعاة " حرش على أنه الت جريمةالمادة السادسة من نظام مكافحةمن ) ١(الفقرة  نصت )٤(

ودون إخالل بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام ، من هذه المادة) ٢(ما تقضي به الفقرة رقم 
عاقب بالسجن مدة ال ُالشريعة اإلسالمية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ ي

قوبتين؛ تزيد على سنتين، وبغرامة مالية ال تزيد على مائة ألف ، أو بإحدى هاتين الع
 مرسوم ملكي رقم نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بال. "كل من ارتكب جريمة تحرش

  .هـ١٤٣٩/٩/١٦وتاريخ ) ٩٦/م( 
تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة ال "على أن  بقةالمادة السامن ) ٢(الفقرة  نصت )٥(

 =، أو بإحدى هاتين تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية ال تزيد على ثالثمائة ألف
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فالجرائم المتعلقة بمقصد المال، مثل جرائم غسيل األموال : وفي المال .٥
يعاقب عليها كحد أقصى بالسجن عشر سنوات ، ما لم تقترن باحتيال أو تبديد )١(ُ

  .)٢( عشرة سنةأموال، فتزيد عقوبة السجن إلى خمس
ويتبين مما سبق من عقوبات التعزير بالسجن أنها تتسم بعدة سمات مهمة، 

  :منها
ُ سواء من حيث نوع العقوبة من قتل إلى سجن، ومن التدرج في الشدة، .١ ٌ

ٍسجن طويل المدة إلى قصير، ومن سجن وغرامة معا إلى سجن فقط، ومن غرامة  ً
حل الحماية ُع المقصد والمصلحة م فقط، أو من حيث نو)٣(إلى سجن وال العكس
 .لخإ...من دين ونفس وعقل 

ٌ، وهذه سمة بارزة  في تحديد حدين أعلى وأدنى ال يخرج عنهما القاضي .٢
 .أغلب عقوبات السجن

، بإضافة عقوبة أو أكثر الجمع بين أكثر من عقوبة من بينها السجن .٣
وهو - لغرامة مثل الجلد، واأصلية مع تخيير كعقوبة بديلة أو بدون تخيير، 

                                                                                                                                             

إن كان المجني .  أ:العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي=
إن كان الجاني .  ج�إن كان المجني عليه من ذوي االحتياجات الخاصة.  ب�ًعليه طفال

إن وقعت الجريمة في مكان عمل .  د�لطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليهُله س
ٕان كان  و�إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.  هـ�أو دراسة أو إيواء أو رعاية

ًالمجني عليه نائما، أو فاقدا للوعي، أو في حكم ذلك إن وقعت الجريمة في أي من .  ز�ً
  ."حاالت األزمات أو الكوارث أو الحوادث

  .كما في المادة الثانية من نظام غسيل األموال )١(
  .من نظام التنفيذ) ٩٠( المادة كما في )٢(
ستبدل الحبس بالغرامة، ويجوز أن تستبدل الغرامة بالحبس ُ ال يجوز في تنفيذ األحكام أن ي)٣(

الحبس "يبينها النظام، ويسمى الحبس الذي يعوض عن الغرامة بـالتي بالشروط والقيود 
بدل التشغيل ، ولمجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أن يست"التعويضي

، وذلك بالغرامة على أن يصدر قرار ينظم به أحوال هذا االستبدال وشروطه وأحكامه
 ٢٢ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ن نظام استبدال الغرامة بالحبسبحسب  المادة األولى م

  .هـ٢٦/٥/١٣٨٠بتاريخ 
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، وغيرها من العقوبات األصلية )١(، والمصادرة، واألشغال الشاقة وهي نادرةاألغلب
 .المضافة للسجن التعزيري

نها ؤخذ به على األنظمة المرعية؛ إذ إُوهذا قد يعدم السجن مدى الحياة،  .٤
 عقوبة السجن مدى الحياة، مع أن الفقهاء نصوا على -حسب اطالعي- لم تورد 

 ينبغي سجن المجرم فيها حتى يتوب حتى يموت، وهذا ما تقتضيه ةيدحاالت عد
المصلحة مع أهل الشر والفساد الذين ال يندفع شرهم وال ينزجر جناتهم إال بإطالة 

  .سجنهم، وهذا ما تطبقه القوانين الوضعية المعاصرة
 في من سمات السياسة الجنائية: وقف تنفيذ عقوبة السجن بشروط: ًثالثا
 تنفيذ العقوبة المشروط، ومن أمثلة ذلك ما ًقوبة السجن أيضا، وقفتنظيم ع

  .)٢( من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويلهالمادة السابعة والخمسوننصت عليه 
ًمن سمات السياسة الجنائية الرشيدة أيضا، : )٣(إضافة عقوبة تكميلية: ًرابعا

         ، )٤( المنع من السفرإضافة عقوبة تكميلية إلى عقوبة السجن األصيلة، مثل
                                                           

 تنص على إضافة كانت المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود )١(
، حيث عدلت هذه المادة أكثر من عقوبة األشغال الشاقة إلى السجن مع الغرامة، ثم ُألغيت

 دون لتصبح  هـ١٤٢٦ / ٨ / ٢وتاريخ ) ٤٨/م(مرة كان آخرها بالمرسوم الملكي رقم 
  .أشغال شاقة

لن   عليه ألسباب معتبرة تبعث على االعتقاد بأن المحكوم-للمحكمة المختصة ": ونصها )٢(
ة السجن بما ب وقف تنفيذ عقو- المنصوص عليها في النظام يعود الرتكاب أي من الجرائم

أال يكون قد صدر . ١ :وذلك بشرط توفر ما يلي ال يزيد على نصف المدة المحكوم بها
أن يبدي ندمه . ٢. في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام حكم سابق في حقه

د المحكوم عليه إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في ٕواذا عا. على جريمته
  ".ةلغى وقف التنفيذ دون اإلخالل بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدُأحكام النظام ي

ُ العقوبة التكميلية أو اإلضافية هي عقوبة تضاف إلى العقوبة األصلية في ضمن قرار )٣(
الحنيص، عبد الجبار حمد، نظرية : انظر.  لذلكًالحكم إذا رأى المنظم أو القاضي موجبا

          العقوبة في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، مكتبة الشقري، 
عودة، عبد القادر، التشريع الجنائي : وانظر أيضا. ٥٣م، ص٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، ٣م، ط. د

م، ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ١ط، دمشق، ًاإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة
  .٣٦٩ص

 من نظام مكافحة نيالمادة الثالثة والخمسمن ) ١(ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه الفقرة  )٤(
  .جرائم اإلرهاب وتمويله
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، وهذا جلي األثر في تحقيق أغراض )١(أو اإلبعاد من البالد لغير السعودي
  .ٕالعقوبة للمجني عليه، واضح المقصد في ردع واصالح الجاني

ومن أمثلته ما نصت إضافة ظروف مشددة إلى عقوبة السجن، : ًخامسا
، وما )٢(ثالثين من نظام مكافحة المخدراتمن المادة السابعة وال) ًثالثا(عليه الفقرة 

                                                           

 من نظام مكافحة نيالمادة الثالثة والخمسمن ) ٢(ومن أمثلة ذلك ما  تنص عليه الفقرة  )١(
  .جرائم اإلرهاب وتمويله

إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحاالت اآلتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل ": ونصها )٢(
عاقب بالسجن لمدة ال تقل عن خمس ُمن هذه المادة، في) ًأوال(المنصوص عليها في البند 

 وبالجلد بما ال يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة ال تقل عن ،وعشرين سنة
 إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه . ١ : الحاالت هيوهذه. مائة وخمسين ألف

. ٢ �الجرائم بعد الحكم عليه الرتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة
 أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من ًاّ عامًإذا كان الجاني موظفا

. ا المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتهالمنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو
 في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو ًإذا كان الجاني شريكا. ٣

المؤثرات العقلية إلى المملكة أو االتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تالزمت جريمته 
 ًإذا كان الجاني مسلحا. ٤ �لة أو اإلرهابمع جريمة دولية كتهريب األسلحة أو تزييف العم

  �واستخدم سالحه أثناء تنفيذ جريمته
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، وما نصت )١(ًمن نظام المخدرات أيضا) ٣٨(من المادة ) ٢(نصت عليه الفقرة 
  .)٢( من نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويلهنيالمادة الخمسمن ) ٢(عليه الفقرة

وفي ختام هذا المطلب، تجدر اإلشارة إلى أن عقوبات السجن سالفة الذكر 
ظمة المرعية خاصة بغير األحداث، أما عقوبة األحداث مطلقا فحدها في األن ً

) ٤٦٢٧٤(ًاألقصى هو السجن عشر سنوات وفقا ألحكام المرسوم الملكي رقم 
  :هـ الذي  جاء فيه٢٩/٧/١٤٤١وتاريخ 
توجيه وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة بحصر جميع األحكام النهائية : ًأوال

سنة من عمرهم وقت ) ١٨(ًرا على األشخاص الذي لم يتموا الصادرة بالقتل تعزي
  . ٕارتكابهم الفعل المعاقب عليه، وايقاف تنفيذ األحكام

توجيه النيابة العامة بتقديم طلب إعادة النظر في األحكام المشار إليها : ًثانيا
 ُ، وأن تضمن لوائح الدعوى  طلب تطبيق العقوبات الواردة في نظام)ًأوال(في البند 
  ).عشرة سنوات( على من لم يكمل المدة المقررة للعقوبة )٣(األحداث

                                                           

من هذه المادة في الحاالت ) ١(شدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ُت: "ونصها )١(
من المادة ) ًثالثا(إذا توافرت في الجاني إحدى الحاالت المبينة في البند  - أ:اآلتية

إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد  -ب. ممن هذا النظا) السابعة والثالثين(
إذا كانت  - ج� المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات اإلصالحية، وفقا لما تحدده الالئحة

 من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة -محل الجريمة- المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية 
، على أن تكون  وزارة الصحة على تقرير فني معتمد منمماثلة لها نفس الخطورة بناء 

إذا استغل الجاني في ارتكاب  -  د�ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام
، ًلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصراُجريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له س
 تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى

كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات  - هـ�الترهيب
  ".العقلية

ال تقل عقوبة السجن المقرر لكل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في : "ونصها )٢(
إذا اقترنت باستعمال  -  أ:الت التاليةالنظام عن نصف الحد األعلى لها؛ في أي من الحا

إذا كانت من خالل أحد األندية أو  - ب�أو إشهار أي من األسلحة أو المتفجرات
 استغالل -  د� إذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة-  ج�المنظمات غير الهادفة إلى الربح

  �"القصر ومن في حكمهم الرتكاب الجريمة
  . هـ١٤٣٩/١١/١٩ بتاريخ ١١٣/ملكي رقم مالرسوم منظام األحداث الصادر بال )٣(
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توجيه النيابة العامة بتضمين أو تعديل جميع لوائح الدعوى المرفوعة : ًثالثا
، والمطالبة بتطبيق العقوبات الواردة في نظام األحداث )األحداث(على المتهمين 

  .راحل المحاكمةعلى جميع الجرائم دون استثناء، وفي أي مرحلة من م
سنة من عمره وقت ) ١٨(ًا ولم يتم المحكوم عليه ّإذا كان الحكم نهائي: ًرابعا

لمن تجاوزت محكومية سجنه تلك ) عشر سنوات(ُارتكاب الجريمة، يكتفى بالسجن 
المدة، مع إيقاف تنفيذ الحكم إذا كان السجين قد نفذ من محكوميته أكثر من عشر 

  .سنوات
التأكيد على الجهات القضائية بأال تزيد عقوبة السجن المقررة على : ًخامسا

في جميع األحوال، ) عشر سنوات(األفعال المجرمة المرتكبة من األحداث على 
سواء كانت األفعال محرمة بنظام أو أكثر من نظام، وسواء ُأقيمت الدعوى على 

ُ وأن يطبق نظام األحداث في الجرائم المتعددة في دعوى واحدة أو تمت تجزئتها،
الدعاوى المنظورة متى كان هذا النظام في صالح الحدث ولو كانت الجرائم واقعة 

  .قبل صدوره
ٌونخلص مما سبق من عقوبة السجن تعزيرا  في األنظمة المرعية، سواء  ً
لألشخاص البالغين أو لألحداث إلى أن هذه العقوبة قد حظيت باهتمام كبير من 

ًا منه على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات؛ ولذا، أولى المنظم اهتمامه المنظم حرص
ٍبها؛ لما لها من أثر بليغ في تحقيق كثير من أغرض العقوبة التعزيرية، إضافة 

نفراد ة قد جمعت بين الشدة والخفة، واالإلى أن هذه العقوبة في مختلف األنظم
 في حدها األدنى، )١(اعةس) ٢٤(واالجتماع مع غيرها، وقد تراوحت ما بين 

في حدها األقصى، ) عشر سنوات لألحداث(ث، والغير األحد) ثالثين سنة(و
وهذه سمة من سمات التنظيم القضائي دقيقة، وميزة من مميزات التشريع الجنائي 

  .اإلسالمي فريدة
                                                           

 في مقدراها، نظام ً من األنظمة التي وردت فيها عقوبة السجن تعزيرا مع تباين ملحوظ)١(
هـ ١١/١/١٣٦٦ في ١٠/٨/٩٥العقوبات في الجيش العربي الصادر باإلرادة السنية رقم 

ًيوما، ) ٤٥( إلى ساعة) ٢٤(على عقوبة السجن من ) ، ٧٦، ٥١: (حيث نصت المواد
 .على عقوبة السجن لمدة سنتين) ٧٢(كما نصت المادة 
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  الخاتمة
ن يوفقنا وفي ختام هذا البحث ، فإن اهللا من وراء القصد، ال رب غيره أسأله أ

ًلمرضاته، وأن يجعل هذا العمل من وسائل خدمة كتابه وسنة نبيه خالصا لوجهه 
ٌالكريم إنه جواد كريم، وصلى اهللا على نبينا محمد ٌ .  

التعزير بالسجن في الفقه اإلسالمي (وقد تضمنت هذه الدراسة الموسومة بـ
َ، مقدمة وثالثة مباحث، ك)دراسة مقارنة–والنظام السعودي  ان المبحث األول في  ً

مفهوم التعزير بالسجن وبيان مشروعيته، حيث اشتمل على تعريف التعزير 
والسجن في اللغة واالصطالح، والفرق بين السجن وبين الحبس، إضافة إلى  
مشروعيته في التعزير وفي غيره، وبيان أنواعه، كما اشتمل المبحث الثاني على 

ًن تعزيرا، حيث تناول الجرائم الموجبة للسجن تعزيرا في بيان الجرائم الموجبة للسج ً َ
الفقه وفي النظام السعودي، وأما المبحث الثالث فقد كان في مقدار عقوبة السجن 

ًتعزيرا في الفقه وفي النظام السعودي أيضا ً.  
  :نتائج الدراسة

  :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، ومن أهمها
جن، تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، ومنعه من السُيقصد بالتعزير  .١

 .الخروج إلى أشغاله ومهماته الدينية والدنيوية واالجتماعية
هنالك فرق دقيق بين السجن والحبس؛ فاألول ما كان مدته طويلة، والثاني ما  .٢ ٌ ٌ

ٌقصرت مدته فكل سجن حبس وال ينعكس َ ُ. 
ٌالسجن مشروع بالكتاب والسنة واإلجماع، و .٣  ٍيتنوع إلى سجن تعزير وهو محل -َ

 .َ وسجن استيثاق- البحث في هذه الدراسة
الجرائم التعزيرية الموجبة للسجن ال تقع تحت الحصر، وقد ورد في أقوال  .٤

الفقهاء تطبيقات كثيرة في موجبات السجن في مختلف المجاالت ٌ ٌ. 
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ُذكر الفقهاء عددا من الجرائم الخطيرة التي يعاقب مركبوها ب .٥ السجن حتى يموتوا ً
 .أو تتبين منهم توبة وندامة

سن المنظم السعودي الكثير من األنظمة المرعية التي نصت على موجبات  .٦
السجن في شتى مجاالت وميادين الحياة؛ لحماية للمصالح المعتبرة وخاصة 

 .المصالح المستجدة ودرء المفاسد
، وعليه، اختلفوا في مقدرا ُذهب جمهور الفقهاء إلى أن النفي يقصد به الحبس .٧

ُ ال حد ألكثره، بل يترك ذلك لولي األمر بحسب السجن، والراجح من أقوالهم أنه 
 .ما يراه من مصلحة

لحظ المنظم السعودي ضرورة مراعاة تشديد أو تخفيف التعزير بالسجن بحسب  .٨
 .ًجسامة الجريمة وخطورة مركبها، بناء على المقصد الشرعي المعتدى عليه

تراعي األنظمة المرعية مبدأ التدرج في عقوبة السجن، وذلك بوضع حدين  .٩
أدنى وأعلى لها، واضافة عقوبة أصلية بديلة أشد منها كالقتل، أو أخف منها،  ٕ

لطة اجتهاد واسعة مع ُأو إضافة عقوبة تكميلية إليها، مما يمنح القاضي س
 .مراعاة مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات بدقة

َق المنظم السعودي بين سجن الكبار وسجن األحداث، فسجن الكبار قد فر .١٠ َ َ
َعلى ما وقفت عليه، ولكن سجن األحداث ال يزيد على –يصل إلى ثالثين سنة  ُ

  .عشر سنوات
  :توصيات الدراسة

أوصي الباحثين إثراء المكتبة الشرعية والنظامية واألمنية بدراسات حول  .١
 .مواضيع السجن التعزيري

المشروط وغير - دراسة إدراج عقوبة السجن المؤبد (ي الجهات التنظيمية أوص .٢
  ). ضمن عقوبات التعزير بالسجن-المشروط
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 قائمة المصادر والمراجع

 )مصحف المدينة المنورة للنشر الحاسوبي(القرآن الكريم  .١
 حقيقته، ومصادره، :الربيعة، عبد العزيز بن عبد الرحمن، البحث العلمي .٢

، ٢ن، الرياض، ط.ومناهجه، وكتابته، وطباعته، ومناقشته، دومادته، 
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

) صياغة جديدة(أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم، كتابة البحث العلمي  .٣
ومصادر الدراسات القرآنية، والسنة النبوية، والعقيدة اإلسالمية، دار الشروق، 

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦، ٣جدة، ط
اهيم،منهج البحث في الفقه اإلسالمي، مكتبة أبو سليمان، عبد الوهاب إبر .٤

  .م٢٠١١/هـ١٤٣١، ٤الرشد، الرياض، ط
الزاوي، الطاهر أحمد،  ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير  .٥

  .م١٩٩٦ /هـ١٤١٧، ٤وأساس البالغة، دار عالم الكتب، الرياض، ط
سيني الجرجاني، السيد الشريف، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الح .٦

، دار الكتب )حاشية وفهارس محمد باسل عيون السود(الحنفي، التعريفات، 
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ٢العلمية، بيروت، ط

البركتي، السيد محمد عميم اإلحسان، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية،  .٧
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤، ١بيروت، ط

يس اللغة، ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  معجم مقاي .٨
 /هـ١٤٢٠، ١عبد السالم محمد هارون، دار الجبل، بيروت، ط: تحقيق
  .م١٩٩٩

فخر الدين، عثمان بن علي بن محجن البارعي، الحنفي، تبيين الزيلعي،  .٩
ومعه حاشية شهاب الدين أحمد بن محمد (الحقائق شرح كنـز الدقائق، 

الشلبي ِ ْ (هـ١٣١٣، ١ة، ط، المطبعة الكبرى األميرية، بوالق، القاهر.  
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محمد أمين بن عمر، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير ابن عابدين،  .١٠
عادل : دراسة، تحقيق و)حاشية ابن عابدين(األبصار لخاتمة المحققين، 

، ١علي محمد معوض، دار عالم الكتب، الرياض، طأحمد عبد الموجود، و
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣

د الواحد السيواسي، فتح القدير، دار ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عب .١١
  .ت. ط، د. الفكر، بيروت، د

محمد حجي، وآخرون، دار : القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق .١٢
  .م١٩٩٤، ١ط(الغرب اإلسالمي، بيروت،

ابن فرحون، برهان الدين، أبو الوفاء، إبراهيم بن اإلمام أبي عبد اهللا محمد  .١٣
بصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج بن فرحون اليعمري المالكي، ت

 الكتب العلمية، بيروت، رالشيخ جمال مرعشلي، دا: األحكام، خرج أحاديثه
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١ط

المواق، أبو عبد اهللا، محمد بن يوسف بن أبي القاسم، التاج واإلكليل  .١٤
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٦، ١لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

و الحسن، علي بن محمد بن حبيب، األحكام السلطانية، دار الماوردي، أب .١٥
  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ١الفكر، بيروت، ط

الشربيني، الشيخ شمس الدين، محمد بن محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى  .١٦
الشيخ علي محمد معوض، والشيخ : (معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ١ طعادل عبد الموجود، دار الكتب العليمة، بيروت،
عبد . د: ابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد بن محمد المقدسي، المغني، تحقيق .١٧

عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب . اهللا بن عبد المحسن التركي، ود
  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ٦الرياض، ط
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ابن تيمية، شيخ اإلسالم، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم، السياسة  .١٨
عصام فارس الحرستاني، دار : ي إصالح الراعي والرعية، تحقيقالشرعية ف

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣، ١طالجبل، بيروت، 
دار ) الجريمة(أبو زهرة، الشيخ محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي  .١٩

  .م١٩٩٨، ١الفكر العربي، القاهرة، ط
 - نشورةم رسالة دكتوراه - عامر، عبد العزيز، التعزير في الشريعة اإلسالمية  .٢٠

  .ت. ، د٤دار الفكر العربي، القاهرة، ط
الحسون، علي بن عبد الرحمن، العقوبات المختلف عليها، في جرائم الحدود،  .٢١

  .م٢٠٠١ /هـ١٤٢٢، ١رسالة دكتوراه منشورة، دار النفائس، عمان، ط- 
 رسالة عقوبة وأثرها في الفقه اإلسالمي،عطايا، إبراهيم رمضان، فردية ال .٢٢

  .م٢٠٠٧، ١، دار الفكر الجامعي، القاهرة، طدكتوراه منشورة
خضر، عبد الفتاح، التعزير واالتجاهات الجنائية المعاصرة، معهد اإلدارة  .٢٣

  .هـ١٣٩٩، ١العامة، الرياض، ط
المجالي، عبد الحميد إبراهيم، مسقطات العقوبة التعزيرية وموقف المحتسب  .٢٤

، ١اض، طمنها، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب، الري
  .م١٩٩٢/هـ١٤١٣

رسالة دكتوراه السامرائي، صباح طه بشير، الحكمة عند األصوليين،  .٢٥
  .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، طمنشورة

القليوبي، أحمد سالمة، وعميرة، أحمد البرلسي، حاشيتا قليوبي وعميرة، دار  .٢٦
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥ ،١ طالفكر، بيروت،

عبد الغني، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة القاضي، عبد الفتاح  .٢٧
صبري رجب كريم، دار السالم، القاهرة، : من طريقي الشاطبية والدرة، تحقيق

  .م٢٠١٦/هـ١٤٣٧، ٨مصر، ط



  

  

  

  

  

  خالد بن عايض بن محمد آل فهاد ٠د                                              

-٩٩٩-  

مكتب : الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، تحقيق .٢٨
، ٨بيروت، طتحقيق التراث بمؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة، 

  .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي، الصحاح تاج اللغة  .٢٩

أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، : وصحاح العربية، تحقيق
  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ٤بيروت، ط

، ١لسان ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار المعارف، ط .٣٠
  .ت. بيروت، د

ر في غريب الشرح حمد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنيالفيومي، أ .٣١
، المكتبة العصرية، القاهرة، ١يوسف الشيخ محمد، ط: تحقيقالكبير، دراسة و

  .ت. د
األحمدي، محمد عبد اهللا، حكم الحبس في الشريعة اإلسالمية، مكتبة الرشد،  .٣٢

  .م١٤٠٣، ١الرياض، ط
د بن أحمد، الحنفي، بدائع الصنائع الكاساني، عالء الدين، أبو بكر بن مسعو .٣٣

  .م١٩٨٦ /هـ١٤٠٦، ٢في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
دراسة مقارنة –زكريا، محمد بالل، السجن وموجباته في الشريعة اإلسالمية  .٣٤

بنظام السجن في السودان، رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة 
  .م٢٠١٤/هـ١٤٣٥لوم والتكنلوجيا عام الماجستير من جامعة السودان للع

ابن قيم الجوزية، محمد ابن أبي بكر، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية،  .٣٥
  .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٣، ١سيد عمران، دار الحديث، القاهرة، ط: تحقيق

ابن تيمية، تقي الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم الحراني، مجموع  .٣٦
بن محمد بن قاسم،  مجمع الملك فهد لطباعة عبد الرحمن : الفتاوى، تحقيق

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦، ١المصحف الشريف، المدينة النبوية، ط



  

  

  

  

  

  التعزير بالسجن         

-١٠٠٠-  

  

اإلسالمي، اليحيى، بندر بن عبد العزيز إبراهيم، التحقيق الجنائي في الفقه  .٣٧
 /هـ١٤٢٧، ١ كنوز إشبيليا، الرياض، طاررسالة ماجستير منشورة، د

  .م٢٠٠٦
د، نيل األوطار شرح منتقى األخبار من الشوكاني، محمد بن علي بن محم .٣٨

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٣، ١أحاديث سيد األخيار، دار الحديث، القاهرة، ط
الرويشد، مصعب أيمن، عقوبة الحبس في الشريعة والقانون، معهد الكويت  .٣٩

  .ت. ، د١للدراسات القضائية والقانونية،  الكويت، ط
ء التراث العربي، عبد الملك بك، جندي، الموسوعة الجنائية، دار إحيا .٤٠

حسني، محمد نجيب، شرح قانون ، و٦١، ص٥ت، ج. ، د١بيروت، ط
  .ت. ، د١العقوبات اللبناني القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، ط

 البيان في تأويل اآلملي، جامعالطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد  .٤١
حمد شاكر، مؤسسة  أحمد م:تحقيق، )تفسير الطبري(القرآن، المشهور بـ
  . م٢٠٠٠/ هـ ١٤٢٠، ١الرسالة، دمشق، ط

شمس الدين، أبو عبد اهللا، محمد بن أحمد بن أبي بكر، األنصاري القرطبي،  .٤٢
أحمد البردوني : ، تحقيق)تفسير القرطبي(الخزرجي، الجامع ألحكام القرآن 

  .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤، ٢ٕوابراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط
امة، موفق الدين، عبد اهللا بن أحمد بن محمد، روضة الناظر وجنة ابن قد .٤٣

ّالمناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الريان، 
  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ ،٢بيروت، ط

: الجصاص، أحمد بن علي، أبو بكر الرازي الحنفي، أحكام القرآن، تحقيق .٤٤
  .هـ١٤٠٥، ١عربي، بيروت، طمحمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث ال

النجار، سليم محمد إبراهيم، سلطة القاضي في تقدير العقوبات التعزيرية،  .٤٥
ُرسالة علمية قدمت للحصول على درجة الماجستير من كلية الشريعة 



  

  

  

  

  

  خالد بن عايض بن محمد آل فهاد ٠د                                              

-١٠٠١-  

 /هـ١٤٢٨والقانون بالجامعة اإلسالمية بغزة قسم القضاء الشرعي عام 
  .م٢٠٠٧

شعيب : تحقيق سنن أبي داود، ،األشعث أبو داود، سليمان بن ،السجستاني .٤٦
  .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠ ،١ طدمشق،، رسالة العالميةدار الاألرنؤوط، 

الجامع (الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى السلمي، سنن الترمذي،  .٤٧
دار إحياء التراث العربي، وآخرون، أحمد محمد شاكر : ، تحقيق)الصحيح

  . ت.، بيروت، د١ط
 الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة األحوذي شرح المباركفوري، محمد بن عبد .٤٨

  .ت. ، د١جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١سابق، السيد، فقه السنة، مكتبة الرشد، الرياض، ط .٤٩
، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، البخاري .٥٠

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ٥ط
 علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخارى ابن بطال، أبو الحسن .٥١

، ٢ط أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض،: البن بطال، تحقيق
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣

معالم  الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي،  .٥٢
            ،١ط ، المطبعة العلمية، حلب،)شرح سنن أبي داود(السنن، 

  .م١٩٣٢/ هـ١٣٥١
العينى، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفى، عمدة القاري شرح  .٥٣

  .ت. ، د١صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
النووي، النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المنهاج شرح  .٥٤

، ٢صحيح مسلم بن الحجاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
  .هـ١٣٩٢



  

  

  

  

  

  التعزير بالسجن         

-١٠٠٢-  

  

السندي، محمد بن عبد الهادي، كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه  .٥٥
  .ت. ، د٢، دار الفكر، بيروت، ط)حاشية السندي(

: بن محمد، االستذكار، تحقيقالبر، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا ابن عبد  .٥٦
، ١سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١
رقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري األزهري، شرح الزرقاني الز .٥٧

طه عبد الرءوف سعد، مكتبة الثقافة : على موطأ اإلمام مالك، تحقيق
  .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤،  ١الدينية، القاهرة، ط

 /هـ١٤٣٠، ٣ ط، دمشق،الزحيلي، محمد، النظريات الفقهية، دار القلم .٥٨
  .م٢٠٠٩

دار كنوز ، الت والسجون  بين الشريعة والقانونفقه المعتقأبو غدة، حسن،  .٥٩
  .م٢٠١٣مهـ١٤٣٤، ٣إشبيليا، الرياض، ط

محمد طموم، : الكرابيسي، أسعد بن محمد حسين النيسابوري، الفروق، تحقيق .٦٠
  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢، ١وزارة األوقاف الكويتية، الكويت، ط

امد محمد ح: الفراء، أبو يعلى، األحكام السلطانية، صححه وعلق عليه  .٦١
  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ٢الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

أبو عبد اهللا، : السرخسي، محمد ابن أبي سهل، كتاب المبسوط، تحقيق. .٦٢
، ٣محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتاب العلمية، بيروت، ط

  .م٢٠٩٩
عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، اإلنصاف في معرفة المرداوي،  .٦٣

محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، : الخالف، تحقيقالراجح من 
  .هـ١٣٧٤، ١القاهرة،  ط



  

  

  

  

  

  خالد بن عايض بن محمد آل فهاد ٠د                                              

-١٠٠٣-  

القرافي، أبو العباس شهاب الدين، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن،  .٦٤
عمر : أدرار الشروق على أنواء الفروق، تحقيق: ، وبحاشيتهقالمالكي، الفرو

  .م٢٠٠٨ /هـ١٤٢٩، ٢حسن القيام، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط
شمس الدين، محمد بن أبي العباس، أحمد بن حمزة، نهاية المحتاج الرملي،  .٦٥

،  ٢ط ، دار الفكر، بيروت،)ومعه حاشية الشبراملسي(إلى شرح المنهاج 
  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

األنصاري، شيخ اإلسالم، زكريا، أسنى المطالب في شرح روض الطالب،  .٦٦
            ،١بيروت، طمحمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، .  د:تحقيق
  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢

طه عبد الرءوف سعد، : أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم، الخراج، تحقيق .٦٧
  .ت. د، ١، القاهرة، طالمكتبة األزهرية للتراث، سعد حسن محمدو

         تهذيب الفروق والقواعد السنية ،  المالكيمحمد بن علي بن حسين .٦٨
         ، ١، دار عالم الكتب، بيروت، ط)فروقمطبوع مع ال (في األسرار الفقهية

  .ت. د
عالء الدين، أبو الحسن، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين الطرابلسي،  .٦٩

  .هـ١٣٩٢، ٢من األحكام، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط
الحسين، سلطان بن عبد اهللا، دليل العقوبات والمخالفات في األنظمة  .٧٠

  .م٢٩١٦/هـ١٤٣٧، ١ات العربية، الجيزة، طالسعودية، مركز الدراس
     الرحاحلة، محمد بن سعد، والخالدي، إيناس خلف، المدخل لدراسة  .٧١

، ١األنظمة قراءة نظامية من منظور السياسة الشرعية، مكتبة الرشد، ط
  .هـ١٤٣٥

الغامدي، ناصر بن محمد بن مشدي، المدخل لدراسة السياسة الشرعية  .٧٢
  .م٢٠١٩/هـ١٤٤٠، ٢طيبة الخضراء، طواألنظمة المرعية، دار 



  

  

  

  

  

  التعزير بالسجن         

-١٠٠٤-  

  

 بتاريخ ٤٥/رقم م نظام األسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي .٧٣
  .هـ٢٥/٧/١٤٢٦

 بتاريخ ٣٨/رقم منظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي  .٧٤
  .هـ٢٨/٤/١٤٢٨

          نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي  .٧٥
  .هـ٨/٧/١٤٢٦ بتاريخ ٣٩/رقم م

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم  .٧٦
  .هـ٢٠/٧/١٣٧٩بتاريخ ) ١٢(

  .هـ١٤١٢ /٢٩/١٢ بتاريخ ٣٦/نظام الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م .٧٧
رقم  الصادر بالمرسوم الملكي  انتحال صفة رجل السلطة العامةةنظام عقوب .٧٨

  .هـ٨/٩/١٤٠٨ بتاريخ ٤٦/م

 /٤/٥ بتاريخ ٢٢/رقم م نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي  .٧٩
  .هـ١٤٢٥

بتاريخ ) ١١(/النظام الجزائي لمكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم  .٨٠
  .هـ١٨/٢/١٤٣٥

 بتاريخ ١٧نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م .٨١
  .ـه٨/٣/١٤٢٨

وتاريخ ) ٢٠/م(رقم  نظام مكافحة غسيل األموال الصادر بالمرسوم الملكي .٨٢
  .هـ٥/٢/١٤٣٩

  .هـ١٣/٨/١٤٣٣ بتاريخ ٥٣/منظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي  .٨٣

بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، دار الفيصلية، مكة مسلم القشيري،  .٨٤
  .ت. ، د١المكرمة، ط



  

  

  

  

  

  خالد بن عايض بن محمد آل فهاد ٠د                                              

-١٠٠٥-  

محمد عبد : ن عن رب العالمين، تحقيقابن قيم الجوزية، إعالم الموقعي .٨٥
  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤، ٢السالم هارون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

دراسة وموازنة، - بكر بن عبد اهللا، الحدود والتعزيرات عند ابن القيم أبو زيد،  .٨٦
  .هـ١٤١٥، ١دار العاصمة، الرياض، ط

إصالح محمد بن صالح، التعليق على السياسة الشرعية في ابن عثيمين،  .٨٧
،  ١الراعي والرعية، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، دار الوطن، الرياض، ط

  .هـ١٤٢٧
ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  .٨٨

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١دار المؤيد، الرياض، ط
أبو إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب، دار الكتب الشيرازي،  .٨٩

  .هـ١٣٣٣ ط، .الكبرى، القاهرة، دالعربية 
ابن الديري، سعد الدين بن محمد المكي، الحبس في التهمة واالمتحان في  .٩٠

طبع بمدينة بوردو محمد الخالدي، : ٕطلب اإلقرار واظهار المال، تحقيق
  .هـ١٣٢١ ، ١، طفرنسا

ابن مفلح، شمس الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا، النكت والفوائد السنية  .٩١
،  ٢ مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية، مكتبة المعارف، الرياض، طعلى

 .هـ١٤٠٤
إمام الحرمين، عبد الملك بن عبد اهللا يوسف، غياث األمم في الجويني،  .٩٢

، دار المنهاج،  العظيم محمود الديبعبد: ، تحقيق)الغياثي(التياث الظلم 
  .م٢٠١٤/هـ١٤٣٥، ١ط بيروت،

ُزراء بالمملكة العربية السعودية، استرجعت موقع هيئة الخبراء بمجلس الو .٩٣
  .م٠١/٠٥/٢٠٢٠: هـ الموافق١٤٤١/٠٩/٠٨بتاريخ 



  

  

  

  

  

  التعزير بالسجن         

-١٠٠٦-  

  

مجموعة األنظمة السعودية في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة  .٩٤
: هـ الموافق١٤٤١/٠٩/٠٨ُالعربية السعودية، استرجعت بتاريخ 

  . م٠١/٠٥/٢٠٢٠
بن موسى بن محمد اللخمي، الشاطبي، أبو إسحاق محمد بن إبراهيم  .٩٥

بكر بن : أبو عبيدة، مشهور بن حسن آل سلمان، تقديم: الموافقات، تحقيق
 ، ١عبد اهللا أبو زيد، وزارة الشئون اإلسالمية، المملكة العربية السعودية، ط

  .ت. د
البوطي، محمد سعيد رمضان، ضوابط المصلحة في الشريعة اإلسالمية،  .٩٦

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ٦مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
الخادمي، نور الدين مختار، أبحاث في مقاصد الشريعة، مؤسسة المعارف،  .٩٧

  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ١بيروت، ط
) ٢١م (مرسوم ملكي رقم نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله الصادر بال .٩٨

  .هـ١٤٣٩/٢/١٢بتاريخ 

وتاريخ ) ٩٦/م( مرسوم ملكي رقم مكافحة جريمة التحرش الصادر بال .٩٩
  .هـ١٤٣٩/٩/١٦

 بتاريخ ٢٢ الصادر بالمرسوم الملكي رقم نظام استبدال الغرامة بالحبس .١٠٠
  .هـ٢٦/٥/١٣٨٠

 الخاص بتعديل  هـ١٤٢٦ / ٨ / ٢وتاريخ ) ٤٨/م(المرسوم الملكي رقم  .١٠١
بشأن عقوبة  النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود المادة الثانية من

  .األشغال الشاقة
، نظرية العقوبة في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها الحنيص، عبد الجبار حمد .١٠٢

 /هـ١٤٣٠، ٣م، ط. في المملكة العربية السعودية، مكتبة الشقري، د
  .م٢٠٠٩



  

  

  

  

  

  خالد بن عايض بن محمد آل فهاد ٠د                                              

-١٠٠٧-  

ًعودة، عبد القادر، التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعي،  .١٠٣
 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ١طمؤسسة الرسالة، دمشق، 

/ ١٩/١١ بتاريخ ١١٣/رقم مملكي المرسوم نظام األحداث الصادر بال .١٠٤
  .هـ١٤٣٩

 ١٠/٨/٩٥نظام العقوبات في الجيش العربي الصادر باإلرادة السنية رقم  .١٠٥
  .هـ١١/١/١٣٦٦ في

هـ الصادر بشأن ٢٩/٧/١٤٤١وتاريخ ) ٤٦٢٧٤(المرسوم الملكي رقم  .١٠٦
 .سجن األحداث

   

*  *  * 
  


