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  األستاذ املساعد يف قسم الفقه

  يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  يف جامعة القصيم

 يف اململكة العربية السعودية
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  املقدمـــة

 األنبيـاء  أشـرف  علـى  والسالم والصالة نيالعامل رب هللا احلمد

  : وبعد أمجعني، وصحبه آله وعلى حممد نبينا واملرسلني

 اإلجراءات مراحل أهم من تعترب اجلزائية األحكام تنفيذ مرحلة فإن

 صياغتها من ،وتتحول األحكام منطوق جتسيد يتم إذ العدالة صور أمسى فهي

 أو مـشاهد  ملمـوس  واقـع  إىل عقوبات من تضمنته وما القانونية النظرية

 ويقـتص  ، وعقابه حقه ويستحق , جزاءه املدان فينال ، مقروء أو مسموع

 األمـم  إليـه  تـصبوا  ما وهو , الشرعية قواعده خالفوا ممن برمته اتمع

 واسـتوىف  جزائي حكم صدر فمىت ، احلكيمة القيادات وتنشده والشعوب

 اجلهة أو فالسلطة , للتنفيذ قابالً أصبح القطعية واكتسب ، اجراءاته كامل

 يقتضيه ما حدود يف بالتطبيق ملتزمة تكون والتنفيذ التبليغ بإجراءات القائمة

   .اجلزائي القرار أو احلكم

 العـادي  الشخص على يصعب أمراً اجلزائية األحكام تنفيذ كان وملا

 األحكـام  تلك تنفيذ اإلدارية مؤسساا عرب الدولة كفلت فقد به النهوض

 التنفيذيـة  اجلهات إىل ذلك وأسندت القطعية، الصفة اكتساا بعد شرعيةال

  .والتطبيق التنفيذ هو األحكام تلك غاية إن إذ اجلزائية؛ األحكام تلك لتنفيذ

 أحكام منها لكل ، تعازير أم قصاصا أم حدودا كانت أيا والعقوبات

 العقوبة جيعل وجه لىع وجالئها ببياا احلنيف الشرع اعتىن التنفيذ يف خاصة

 اململكـة  يف املـنظم  كـذلك  واهتم ، أجله من شرعت الذي الغرض حتقق

 كنظـام  األنظمة من مجلة يف موادا هلا فأفرد األحكام ذه السعودية العربية

 / ٧ / ٢٣ وتاريخ ٣٩ / م رقم امللكي باملرسوم الصادر اجلزائية اإلجراءات
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 امللكـي  باملرسوم الصادر العام واالدعاء التحقيق هيئة ونظام هـ،١٤٢٢

 واالدعـاء  التحقيق هيئة تتوىل إذ هـ؛١٤/١٠/١٤٠٩ وتاريخ ٥٦/م رقم

 االسترشـادية  القواعد وتعميم ، اجلزائية األحكام تنفيذ على اإلشراف العام

 برقم الداخلية وزير من الصادر ، اجلزائية األحكام تنفيذ عند اتباعها يتم اليت

  .هـ١٦/٤/١٤٢٩ خوتاري س١/٥/٢/٢٣٧٤٢/٢

 العقوبـات  تنفيـذ  يتوىل فيمن اشتراطها يف اخلالف وقع اليت الصفات ومن

   .الذكورة شرط الشرعية،

 جـاءت  العقوبـة  يوجـب  فيما يقع حمالة ال األنثى جنس كان وملا

 اسـتنكر  بينما ، متعددة العتبارات ، النساء ذلك تنفيذ يتوىل بأن النداءات

   .العقوبات بتنفيذ لالرج اختصاص بدعوى مجاعة ذلك

 الفقه يف املسألة هذه حبث رمت الدائر الرتاع حل يف وسعيا هنا من

 الـراجح  الرأي بيان إىل ألصل السعودية العربية اململكة يف املرعية واألنظمة

  .والبيان واحلجة والربهان بالدليل

   :كاآليت وخامتة وفصلني ومتهيد مقدمة يف البحث جاء ولقد

  . البحث ومنهج البحث وخطة املوضوع أمهية يهاف أمجلت مقدمة 

   :مبحثني إىل قسمته ومتهيد

   .التنفيذ تعريف : األول املبحث   

   .العقوبة تعريف : الثاين املبحث    

 اآلراء ضـوء  يف العقوبات تنفيذ املرأة تويل حكم : األول الفصل مث

   .الفقهية

 األنظمـة  ضوء يف تالعقوبا تنفيذ املرأة تويل حكم : الثاين والفصل
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   .السعودية

   .التوصيات وأبرز النتائج أهم وتشمل واخلامتة

   .واملراجع املصادر وفهارس

 البحـوث  هذه مثل يف العلمي املنهج البحث هذا يف سلكت ولقد

 وأدلتـهم  فيها، الفقهاء أقوال ذاكرا ، الفقهية اآلراء ضوء يف املسألة فأحبث

 ذلك وبعد الترجيح، ذلك تسبيب مع لترجيحا مث عليها، الواردة واملناقشات

 العالقـة  ذات األنظمـة  يف النظر مستوفيا املسألة يف النظامي الرأي أتناول

  .األعالم وترمجة ، النصوص وعزو األحاديث وختريج اآليات بعزو مهتما

 اهللا وصلى ، به ينفع وأن مباركًا العمل هذا جيعل أن املسؤول واهللا هذا  

   . وسلم وصحبه وآله دحمم نبينا على

*  *  *  
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  التعريف بالتنفيذ والعقوبة: التمهيد 
  

  التعريف بالتنفيذ: املبحث األول
  

  اللغة يف التنفيذ تعريف: األول املطلب
  

 التنفيذ لغة مأخوذ من نفذ األمر والقول نفاذاً أو نفوذًا مبعىن مضى، وأمر     

جه إىل العمل حـسب     أي مطاع، وأنفذ األمر قضاه، ونفذ احلكم أخر       : نافذ

   .)١(اإلجراء العملي ملا قضي به: منطوقه، والتنفيذ يف احلكم

والنون والفاء والذال أصل صحيح يدل      , مصدر للفعل نفَّذ  : التنفيذ ف

   .)٢(على قضاٍء يف أمٍر وغريه 

نفَذ السهم من الرمية نفَاذاً ونفُوذاً إذا خـرق جـوف الرميـة         : يقال

 خروخرج طرفه من الشق اآل
)٣( .  

, مـضى : ونفَذ األمر والقـول   , جواز الشيء واخللوص منه   :  والنفاذ

  .)٤(قضاه: وأنفذ األمر

  

*  *  *  

                              
  .٥١٦ - ٣/٥١٥ العرب لسان : ينظر ) ١(

 .٥/٤٥٨ اللغة مقاييس معجم: ينظر ) ٢(

  .١/٤٣٣ احمليط والقاموس, ٣/٥١٤ العرب لسان: ينظر ) ٣(

 .١/٤٣٣ احمليط القاموس :ينظر ) ٤(
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   .الفقه يف التنفيذ تعريف: الثاين املطلب
  

عرف التنفيذ يف الفقه بعدد من التعريفات، واملتأمل فيها يالحظ أن             

 خترج عنه، ومما ورد مـن       هذه التعاريف تتفق مع املعىن اللغوي للتنفيذ وال       

  : ذلك

 وإذا رفع إليه قضاء قاٍض      ((: وهو حاشيته يف )١(ما أورده ابن عابدين   

))أمضاه بشروطه وهذا هو التنفيذ الشرعي
)٢(.   

أي أن التنفيذ هو تطبيق احلكم الصادر عن القاضي، فكأنّ التنفيـذ              

ملـي يـراه    إخراج حكم القاضي من كونه كالماً نظرياً مكتوباً إىل واقع ع          

  .الناس ويسمعونه أو يقرؤونه

 املـال  وأخذ باحلبس اإللزام ((: معناه التنفيذ أن احلكام معني يف وجاء

 مـن  علـى  الطالق وإيقاع احلقوق سائر وختليص ملستحقه ودفعه القوة بيد

  .)٣("ذلك وحنو عليه إيقاعه له جيوز

 علـى  الـشرعية  اآلثار ترتب: النفاذ أن الشرعية املوسوعة يف وجاء

   .)٤(احلكم

 حـىت  األول املعىن على غلب للتنفيذ آخر معىن هناك ذاته الوقت ويف 

                              
 يف احلنفيـة  وإمام الشامية الديار فقيه: الدمشقي عابدين ابن ،العزيز عبد بن عمر بن أمني بن حممد هو) ١(

 الـدر  علـى  احملتار رد: له ، هـ١٢٥٢عام يف دمشق يف ووفاته هـ١١٩٨ عام يف ولد . عصره

: ينظر . وغريها املختار الدر ىعل احلليب أورده عما األنظار ورفع عابدين، ابن حباشية املعروف املختار

 .٦/٤٢ ،األعالم٢٣٢ص الآليل عقود

  .٣٥٣ /٥ عابدين ابن حاشية) ٢(

  .١/٧٩ احلكام معني) ٣(

  . ١٤/٧١ الفقهية ملوسوعةا: ينظر ) ٤(
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 حبكـم  علماً احلاكم إحاطة: هو املعىن وهذا, عليه املتعارف املعىن مبثابة صار

 بـذكر  ويتجـوز , اتصاالً ويسمى, التسليم وجه على آخر حاكم أصدره

  . ) ١( والتنفيذ الثبوت

عىن املتعارف عليه للتنفيذ عند الفقهاء، جاء يف        وهذا املعىن أصبح هو امل    

:  وأما التنفيذ املتعارف عليه اآلن املستعمل غالباً فمعناه         .. ((:كشاف القناع 

وأنه غري  , إحاطة القاضي الثاين علماً حبكم القاضي األول على وجه التسليم         

))ويسمى اتصاالً, معترض
 )٢(.  

 أن إذ, القـضاء  مراحـل  من لثةالثا املرحلة هو الفقهاء عند والتنفيذ

   .)٣( الثانية املرحلة هو واحلكم, األوىل املرحلة هو الثبوت

  :إطالقان له الفقهي املفهوم يف التنفيذ أن جند هنا ومن

 احلكـم  إمضاء وهو للتنفيذ اللغوي املعىن يقارب ما: األول اإلطالق

  .البحث هذا يف يعنينا الذي األعم املعىن هو وهذا,الواقع أرض على وإيقاعه

 علـى  األول القاضي به حكم مبا الثاين القاضي إعالم: الثاين اإلطالق

  .خاص اصطالحي معىن وهو, التسليم وجه

*  *  *  

  

  

                              
  .١/٧٩ احلكام ومعني, ١/٢٩٣ احلكام تبصرة:  ينظر )١(

   .٦/٣٢٣ القناع كشاف) ٢(

  .١/٢٩٣ احلكام تبصرة: ينظر ) ٣(
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   .النظام يف التنفيذ تعريف :الثالث املطلب
  

 ((: بأنـه  التنفيـذ  تعريف على السعودية العربية اململكة يف النظام نص

 وفقـاً  احلكـم  علـى  بالتـصديق  نظاماً فوضه من أو األمر ويل أمر إنفاذ

 ملا بالتطبيق وذلك القطعية، الصفة اكتسابه بعد واالختصاصات للصالحيات

   .)١( )) الشرعي باحلكم ورد

   .وتطبيق تنفيذ أي ": إنفاذ " فقوله

 إذن من التنفيذ يف البد أنه ليبين بذلك قيده" : األمر ويل أمر " وقوله

 األمر ويل إذن بدون صحيح تنفيذ وال التنفيذ، لصحة شرط فهو األمر ويل

 احملافظـات  وحمـافظي  املنـاطق  وأمراء كالقضاة نظاماً بذلك يفوضه من أو

 فالبـد  لغريه األمر ويل اختصاصات بعض إعطاء هذا ويف املراكز، ورؤساء

   . )٢(وحدودها الصالحيات هذه يبين ذلك يف نظاٍم من

 أن بعـد  إال احلكـم  ينفذ ال أنه أي ": القطعية اكتسابه بعد: " وقوله

  .النظام وضحها اليت التنفيذ شروط من شرط فهذا القطعية الصفة يكتسب

 نظـام  مـن  املـائتني  بعـد  عشرة الثالثة املادة يف النظام بين وقد

 النهائية وأا هـي األحكـام املكتـسبة         األحكام ماهية اجلزائية اإلجراءات

، أو تصديق احلكم من حمكمة التمييز، أو        )٣(ليه  للقطعية إما بقناعة احملكوم ع    

                              
  . ٢٣٩مرشد اإلجراءات اجلنائية ص ) ١(

 .وقد نظمه نظام اإلجراءات اجلزائية ) ٢(

واملقصود ( وال تشترط قناعته يف األحكام اجلزائية الصادرة بإتالف؛ بل ال بد من التمييز وجوباً، ) ٣(

اب عضو من  إزهاق نفس آدمي، أو ذه– يف الدعوى أو العقوبة احملكوم ا –ما يتضمن : باإلتالف

ينظر املصطلحات الواردة يف بداية الالئحة التنفيذية لنظام " أعضائه، أو منفعة من منافعه، أو بعضها 
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   .)١(من جملس القضاء األعلى حبسب االختصاص

ويكون احلكم ائياً أيضاً إذا مضت مدة االعتراض عليه وهي ثالثني يوماً            

، أو من تاريخ إيداع صورة احلكم يف ملف         )٢(من تاريخ تسلّم صورة احلكم      

    .)٣(م الدعوى إن مل حيضر لتسلّم صورة احلك

 على اإلجراءات نظام من املائة بعد والتسعون اخلامسة املادة ونصت  

 املنصوص املدة خالل االعتراض الئحة التمييز طالب يقدم مل إذا ((:أنه

                                                                      
  " .اإلجراءات اجلزائية

 وهلذا أشار يف املادة الثالثة عشرة بعد املائتني إىل أن تصديق احلكم يكون من جملس القضاء األعلى حبسب 

صديق على قضايا اإلتالف حىت لو اقتنع احملكوم عليه ومل االختصاص، واختصاصه يكون يف الت

املادة اخلامسة والتسعون بعد املائة واملادة العشرون بعد املائتني من نظام اإلجراءات : ينظر. يعترض 

 .اجلزائية، و املادة العاشرة بعد املائتني من مشروع الئحة هيئة التحقيق واالدعاء العام 

هـ إذ ١٩/٩/١٤٢٨ وتاريخ ٧٨/ القضاء اجلديد الصادر باملرسم امللكي رقم موهذا قبل صدور نظام) ١(

بعد صدوره بدأ العمل بتعديل نظام اإلجراءات اجلزائية ونظام املرافعات الشرعية ليتفقا مع أحكام 

هذا النظام وما سرى فيه من تعديالت ملسمى احملاكم يف اململكة ودرجات التقاضي، حيث مت إلغاء 

ة التمييز وقسم عملها بني حمكمة االستئناف واحملكمة العليا، واليت جاءت املادة احلادية مسمى حمكم

مراجعة األحكام والقرارات اليت تصدرها أو : عشر من نظام القضاء اجلديد ببيان اختصاصاا، ومنها

وحىت  . نؤيدها حماكم االستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص يف النفس أو فيما دوا

 .كتابة هذا البحث مل يصدر النظام املعدل 

 .  املادة الرابعة والتسعون بعد املائة من نظام اإلجراءات اجلزائية :ينظر ) ٢(

ويعد هذا إليداع بداية مليعاد الثالثني يوماً املقررة لطلب متييز احلكم، وعلى اجلهة املسؤولة عن السجني ) ٣(

م صورة احلكم خالل املدة احملددة لتسلّمها، وكذلك إحضاره لتقدمي احملكوم عليه إحضاره لتسلّ

اعتراضه يف املدة احملددة لتقدمي االعتراض، وتبدأ مدة االعتراض من اليوم التايل الستالم املعترض 

صورة احلكم،أو إيداعه ملف الدعوى إذا مل يستلمها يف املوعد احملدد، وإذا صادف امليعاد أثناء 

 رمسية فتعترب مدة اإلجازة من مدة االعتراض، وإذا صادف اليوم األخري من ميعاد تقدمي سريانه إجازة

انظر . ( الالئحة االعتراضية إجازةً رمسيه فيمتد امليعاد إىل أول يوِم عمٍل تال النتهاء هذه اإلجازة 

 ). من نظام اإلجراءات اجلزائية١٩٤املادة 
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 حمكمة إىل احلكم احملكمة ترفع املائة بعد والتسعني الرابعة املادة يف عليها

 احلكم كان وإذا باحلكم، قالنط تاريخ من يوماً وأربعني مخسة خالل التمييز

 فيجب النفس دون فيما القصاص أو القطع أو الرجم أو بالقتل صادراً

 حمكمة إىل ترفعه أن احملكمة وعلى ، متييزه اخلصوم أحد يطلب مل ولو متييزه

   . )) آنفاً املذكورة املدة خالل التمييز

 نفيـذ الت أن بيـان  هذا أي " باحلكم ورد ملا بالتطبيق وذلك: " وقوله

  .احلكم به صدر ملا عملية واقعة

 العربية اململكة يف به املعمول النظام يف األحكام تنفذ ال أنه إىل خنلُص  

  :هي أمور؛ ثالثة استكملت إذا إال السعودية

 عنـه  نيابة احلكم على يفوضه من أو األمر ويل يصدق أن -١

   .له احملددة واالختصاصات الصالحيات حدود يف

 غـري  ائياً يكون حبيث القطعية الصفة كماحل يكتسب أن -٢

 .لالستئناف قابل

  . عنه خارج غري احلكم يف ورد ملا مطابقاً التنفيذ يكون أن -٣
  

 املراد أن يف اتفقا أما نالحظ والنظامي الفقهي التنفيذ تعريفي وبتأمل

 نقل أو عقوبة إيقاع من احلكم عليه اشتمل ملا والتطبيق اإلمضاء هو بالتنفيذ

  . احلكم منطوق عليه ينص مما ذلك وحنو حق

  

*  *  *  



 

 - ٤٥٩ -

  .التعريف بالعقوبة : املبحث الثاين
  

  . اللغة يف العقوبة تعريف: األول املطلب
  

 أصالن والباء والقاف العني: عقب: " اللغة مقاييس معجم يف جاء 

 اآلخر واألصل غريه، بعد وإتيانه الشيء تأخري على يدل أحدمها صحيحان،

 فهـو  شـيئًا  يعقب شيء كل ... فاألول وصعوبة، وشدة ارتفاع ىعل يدل

   .)١("وعقاباً وعقوبة معاقبة الرجل عاقبت الباب ومن .. عقيبه

 من عقب جاء ألنه بالعاقب الرسول تسمية عليه دل األول واألصل

   .مؤخرا أي القدم عقب ومنه ، األنبياء من قبله كان

 ـذا  العقـاب  اجلارحة لطيورا أحد تسمية عليه دل الثاين واألصل

   .والقوة الشدة من فيه ملا االسم

 العقوبة واالسم سوءاً، فعل مبا الرجل جتزي أن واملعاقبة والعقاب 
)٢(.  

 كان بذنٍب أخذه: وتعقّبه جازاه،: وأعقبه ، األمر جزاء والعقْىب

  . )٣(منه

 ألا العقوبة، يف موجودان الباب هذا عليهما يقوم اللذان فاملعنيان

 طبيعتها ذلك بل وفظاظة وغلظة شدة فيها أن كما الذنب، ارتكاب بعد تأيت

  .معنويا أو حسيا ذلك كان سواء

                              
  .٧٨ – ٤/٧٧معجم مقاييس اللغة ) ١(

  .١/٦١٩ لسان العرب :ينظر  )٢(

  .١/١٥٠ القاموس احمليط :ينظر ) ٣(



 

 - ٤٦٠ -

 ¼ « µ ¶ ̧ ¹ º ́ ³ ²(: تعاىل قال

  . ١٢٦ رقم آية النحل سورة )¿ ¾ ½

 الزدواج الثاين يف عقوبةال وإمنا عقوبة، األول مسى: " )١(الزجاج قال

   .)٢(" واحد معىن الفعل يف اجلنسني ألن الكالم؛

 العقوبـة  ومسيـت  املُعاقبة، أردمت: أي السابقة، اآلية شرح يف وجاء

   .)٣( الذنب وثاين آخر تكون ألا بذلك؛

 العقوبـة  أن إىل خنلُص )٤(اللغة كتب من اللغوية الداللة وباستقراء 

  .املعصية فعل على اإلنسان به يؤاخذ الذي اجلزاء: على تطلق

 السوء فعل تعقب به يقصد معىن اللغة يف العقوبة أن يتبني وهكذا    

 ذنبه، على ليعاقب املذنب فيؤخذ اجلزاء يعقبه السوء فعل فكأن باجلزاء،

  .به أخذه أي وعقاباً، وعقوبة معاقبة بذنبه عاقبه: فيقال

*  *  *  

                              
أقدم أصحاب املربد قراءة عليه ، . إبراهيم بن حممد بن السري بن سهل ، النحوي ، اللغوي ، املفسر )١(

أخذ األدب عن املربد وثعلب ، وكان . كان من أهل العلم واألدب والدين املتني : وقال ابن خلكان 

" ، و " معاين القرآن : " جاج مث تركه واشتغل باألدب ، فنسب إليه ، من تصانيفه خيرط الز

، وشذرات ١/٣١وفيات األعيان : ينظر " .  األمايل " ، و " خلق اإلنسان " ، و " االشتقاق 

  .٢٥٩ / ٢الذهب 

 .٣/٢٠٣معاين القرآن وإعرابه ) ٢(

  ٣/٢٩١ فتح القدير  :ينظر ) ٣(

، تاج العروس ١/٤٨٣) عقب(، الصحاح يف اللغة مادة ١/٤١٩) عقب(العرب مادة لسان : ينظر) ٤(

  .٤/٧٨ ، معجم مقاييس اللغة ٣/٤٢١)  عقب(مادة 



 

 - ٤٦١ -

  .الفقه يف العقوبة تعريف:الثاين املطلب
  

 معان؛ عدة االصطالحي معناها يف العقوبة تعريف عند الفقهاء تناول  

 عقوبة: فقالوا يفسروه، ومل اللغوي معناها على العقوبة لفظ أطلق من فمنهم

 بـه  ويـراد  يطلق احلد ألن حدوداً، املقدرة العقوبات مسى من ومنهم الزنا،

 هـذا  يف بـه  املراد وهو الذنب فعل على واملعاودة املنع لعلة وذلك العقوبة

  . اجلرمية به ويراد ويطلق ، البحث

 عـرف  فهـو  حـداً  املقدرة العقوبة تسمية وأما: ")١(تيمية ابن قال  

  .)٢("حادث

 مـن  متنعه كوا حداً وحنوه الزاين عقوبة مسيت:" )٣(حجر ابن وقال  

   .)٤("الشارع من مقدرة لكوا أو املعاودة،

 شرعاً مقدرة عقوبة حداً،كوا العقوبة تسمية سبب فإن سبق وكما  

                              
وِلد حبران،مث . عباس الدمشقي، أبو الأمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين: ابن تيمية) ١(

حتول به أبوه إىل دمشق حىت ظهر نبوغه واشتهر،فذهب إىل مصر فسجن مدة،مث أطِلق وعاد إىل 

منهاج السنة،ودرء تعارض العقل والنقل، والرد :من أشهر مصنفاته.من أبرز علماء احلنابلة.دمشق

، الدرر ٢/٢٤٩:  احلنابلةالذيل على طبقات: ينظر. هـ٧٢٨تويف سنة .على املنطقيني،واالستقامة

  .١/١٦٨: الكامنة

 .٢٨/٣٤٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم بن تيمية ) ٢(

 أبو الفضل شهاب الدين ، من أئمة العلم أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين: ابن حجر العسقالين) ٣(

فتح الباري : لسطني ، مولده ووفاته بالقاهرة ، له تصانيف كثرية منهاوالتاريخ أصله من عسقالن بف

شرح صحيح البخاري، وتلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، وبلوغ املرام من أدلة 

 .١/٨٧: ، البدر الطالع٢/٣٦:الضوء الالمع: ينظر. هـ٨٥٢تويف سنة . األحكام 

 .١٢/٥٨فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ٤(



 

 - ٤٦٢ -

   .)١( مثلها يف الوقوع من ليمنع معصية يف

 احلنفيـة  فعنـد  عام، بشكل الفقهاء عبارات يف بياا ذكر والعقوبة

   .)٢( اجلناية على مستحقاً اإلنسان يلحق الذي األمل: هي العقوبة

 ال وهذا ، األمل على العقوبة تتركه الذي األثر قصر أنه عليه ويؤخذ

 شـيئًا  التعريف يف يدخل مل بأنه امتاز وإن األدبية أو املعنوية العقوبات يدخل

   . العقوبة كنه على اقتصر بل حقيقته، سوى

 وفعـل  الواجـب  ترك يف العقاب بأا املالكية من )٣(القرايف وقال

  .)٤(املكروه

  .الدور إىل يؤدي وهذا التعريف يف العقوبة لفظ تكرار عليه ويؤخذ

 خيتلف وزجر إصالح تأديب بـأا الشافعية من )٥(املاوردي وبينها

  . )٦(الذنب اختالف حبسب

                              
 .٣/٣٣٥شرح منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقيح وزيادات :ينظر) ١(

 .٢/٣٨٨حاشية الطحطاوي على الدر املختار :ينظر) ٢(

 علماء من. ، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرايف أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن: القَرايف) ٣(

. هـ ٦٨٤تويف سنة . ،مصري املولد واملنشأة )من برابرة املغرب ( نسبته إل قبيلة صنهاجة . املالكية

: حسن احملاضرة:الفروق، الذخرية، اليواقيت يف أحكام املواقيت، ينظر: له مصنفات كثرية، منها

١/٣١٦ .  

  .٨/٢٨٠الفروق للقرايف ) ٤(

من العلماء . أقْضى قضاة عصره :  الشافعيب، أبو احلسن املاورديعلي بن حممد بن حبي: املاوردي) ٥(

ولد يف البصرة وانتقل إىل بغداد، وويل القضاء يف بلدان . الباحثني أصحاب التصانيف الكثرية النافعة 

أدب الدنيا : من أهم مصنفاته . وكان مييل إىل مذهب االعتزال. كثرية مث جعل أقضى القضاة

وفيات : ينظر. هـ٤٥٠تويف سنة . والدين، واألحكام السلطانية، والنكت، والعيون، واحلاوي 

 .٢/٣٨٧:  ، طبقات الشافعية لألسنوي١/٣٢٦: األعيان

  .١/٤٧٧األحكام السلطانية ) ٦(



 

 - ٤٦٣ -

 وسـبب  العقوبـة  مـن  املقصود التعريف يف أدخل املاوردي ولكن

  .تنوعها

عودة القادر عبد أدخل وقد
)١(

 العقوبـة،  مـن  احلكمة التعريف يف 

 اجلماعـة  ملصلحة املقرر زاءاجل ((: هي فقال العامة املصاحل على احلفاظ وهي

)) الشارع أمر عصيان على
)٢(

 .  

 الزجـر  جانب إىل نظر أنه بيد املاوردي فعل كما )٣(زهرة أبو وفعل

  .)٤( ))له زجراً باجلاين يرتل أذى ((: بقوله فعرفها احلكمة من

 وأن جـرم،  على جزاء العقوبة أن على متفقة التعريفات فهذه وبعد

  .أذية اجلزاء هذا

 والعقوبات واجب، ترك أو حمرم فعل على العقوبة (( )٥(القيم ابن قال

                              
ة، مث عاد فواصل الدراسة، هـ، اشتغل بالزراع١٣٢١عبد القادر عودة قاضي وفقيه دستوري، ولد ) ١(

مث عمل يف احملاماة، عين عضوا يف جلنة . التحق بوظائف النيابة، مث القضاء، وكانت له مواقف مثالية

وضع الدستور املصري، وكان له فيها مواقف المعة يف الدفاع عن احلريات، وحماولة إقامة الدستور 

 اإلخوان املسلمنيمت إعدامه بعد اام مجاعة . على أسس واضحة من أصول اإلسالم، وتعاليم القرآن

 .م١٣٧٤ عام حادثة املنشية يف مجال عبد الناصرمبحاولة اغتيال الرئيس املصري 

  .١/٦٠٩ عودة القادر لعبد اإلسالمي اجلنائي التشريع)٢(

حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة ، عمل يف ميدان التعليم ودرس : أبو زهرة هو ) ٣(

ة يف املدارس الثانوية، درس يف كلية أصول الدين، وكلية احلقوق ، يف كلية أصول الدين، العربي

 اإلسالمي ، علم أصول الفقه اجلرمية يف الفقه العقوبة يف الفقه اإلسالمي، ، تاريخ املذاهب اإلسالمية

 .هـ ١٣٩٤، تويف الشيخ سنة 

  .٦اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي أليب زهرة ص) ٤(

ولد سنة . ، أبو عبد اهللا مشس الدين املعروف بابن قيم اجلوزيةحممد بن أيب بكر بن أيوب: ابن القيم) ٥(

من أهم . من أشهر تالميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية. فقيه حنبلي، أصويل، حمدث، مفسر . هـ٦٩١

:  ينظر. هـ ٧٥١تويف يف دمشق سنة . ارج السالكني، والصواعق املرسلة زاد املعاد، ومد: مصنفاته



 

 - ٤٦٤ -

 بـاختالف  وصفاا وأجناسها مقاديرها وختتلف مقدر، غري ومنها مقدر منها

   .)١( )) نفسه املذنب حال وحبسب وصغرها كربها اجلرائم أحوال

 مختـار  تعريـفٍ  إىل خنلص أن ميكن التعريف من اجلملة هذه وبعد

  .شرعية خمالفٍة على املقرر اجلزاء هي العقوبة إن: لفيقا للعقوبة

 يخـل  لفعٍل أو واجب، ترك أو حمرم، لفعٍل كان ما ذلك يف ويدخل  

 يف كمـا  النفس بتفويت يكون فقد اجلزاء؛ هذا خيتلف مث اجلماعة، مبصلحة

   .احملصن من للزنا أو للحرابة، أو قصاصاً، القتل

 واحلرابة النفس، دون فيما اصالقص يف كما للطرف قطعاً يكون وقد  

   . السرقة ويف صورها، بعض يف

 والقذف، املسكر، وشرب احملصن، غري زنا يف جلداًكما يكون وقد  

   .والتعزير

  . معنوية عقوبة تكون أو املال وإتالف باحلبس، العقوبة تكون وقد  

 كمـا  مقدرة غري أو والقصاص، احلدود يف كما مقدرة تكون هي مث  

  .يرالتعاز يف

 وتطهـري  والنكـال،  والزجر اجلماعة، حال إقامة: منها يقصد ومما  

   . املعاقب

                                                                      
 .٢/٣٨٤: املقصد األرشد٢/٤٤٧:ذيل طبقات احلنابلة

  . ١/٣٨٤الطرق احلكمية ) ١(



 

 - ٤٦٥ -

   .النظام يف العقوبة تعريف: الثالث املطلب
  

 حمـدد  تعريـف  – علمي حد على – السعودية األنظمة يف يرد مل

 بالدراسـات  املهتمني لبعض التعاريف من جمموعة نورد أن وميكن للعقوبة،

  : ومنها النظامية

))معها ويتناسب جرمية أجل من يوقع مقصود إيالم (( : أا – ١
)١(.  

 القاضـي  ويوقعه القانون يقرره الذي اجلزاء (( :هي العقوبة أن – ٢  

))معها ويتناسب جرمية أجل من
) ٢(.  

 – الشخـصية  احلقوق بعض أو كل من – حرمان أو انتقاص – ٣  

 – جلرميتـه  قانونيـة  كنتيجة – اإلجرامي الفعل مرتكب ينال إيالماً يتضمن

   .)٣( قضائية جهة ومبعرفة خاصة بإجراءات توقيعها ويتم

 يف اختلفـت  وإن مضموا، يف ختتلف ال اليت التعريفات هذه ومن  

  : أبرزها من لعل النظام يف العقوبة حول برؤى خنرج صياغتها

 للتمييـز  وضـابطٌ  العقوبة، عناصر من أساسي عنصر اإليالم – ١  

 خصائصها أبرز من العقوبة تتجرد وبدونه ،)٤(األخرى اجلزاءات وبني بينهما

 ما هناك بل احملسوس البدين اإليالم على يقتصر ال اإليالم أن التنبيه وحيسن ،

  . النفسي اإليالم وهو أقسى يكون وقد يتعداه

 خطورة درجة مع اإليالم يتناسب أن تقتضي اجلنائية السياسة – ٢  

                              
 .٢٢العقوبة البدنية يف الفقه اإلسالمي للحسيين سليمان جاد ص ) ١(

 .٦٦٧شرح قانون العقوبات حملمود جنيب حسين، ص ) ٢(

)٣ (٥٨٠قانون العقوبات ملأمون حممد سالمة، ص: نظري. 

سقوط احلق يف العقاب بني الفقه اإلسالمي والتشريع الوضعي لنبيل عبد الصبور النرباوي ص : ينظر) ٤(

٢٦. 



 

 - ٤٦٦ -

   .)١( الزم هو مما أقل وال ضروري هو مما أكثر ونيك ال حبيث اجلاين،

 اقترف ما جزاء اجلاين على العقوبة إلنزال مقصود أثر اإليالم – ٣  

   .اجلماعة ملصاحل وإفساد عليه، للمجين إيالم من

 علـى  يـشتمالن  أما جند والنظام الفقه يف العقوبة تعريف وبتأمل  

 جوهري فرق فال اجلناية، على ستحقامل كاإليالم العقوبة يف الرئيسة العناصر

   . التعريفني بني

أنواع ثالثة إىل العقوبات اإلسالمي اجلنائي القانون قسم وقد
)٢(

: 

  .تعاىل هللا حقًا جتب  مقدرة عقوبات وهي :احلدية العقوبات: األول

 أن أي للعباد، حقًا جتب مقدره عقوبات وهى :القصاص عقوبات: الثاين 

 والتوريث والشفاعة العفو فيها جيوز و ، الفرد لحهمص حلماية كان وضعها

 العفو جيوز ولذا الفرد، حق حلماية وضع فالقصاص احلدية، العقوبات خبالف

  .احلد يف جيوز وال القصاص يف

 يقررها ، مقدره غري عقوبات وهي  :التعزير عقوبات: الثالث

  .قصاص وال كفارة وال فيها حد ال اليت للجرائم احلاكم

  

*  *  *  

                              
 .٤٨٤األحكام العامة للنظام اجلنائي يف الشريعة اإلسالمية لعبد الفتاح مصطفى الصيفي ص : ينظر) ١(

 .١/٧٨ عودة ، التشريع اجلنائي يف اإلسالم عبدالقادر: ينظر) ٢(



 

 - ٤٦٧ -

  تويل النساء تنفيذ العقوبات يف ضوء اآلراء الفقهية : الفصل األول 
  

  .القول بعدم جواز تويل النساء تنفيذ العقوبات: املبحث األول
  

 العقوبات كانت إذا به احلنفية أخذ العقوبات تنفيذ املرأة تويل جواز عدم

 األحكام تنفذ قاضية كانت إذا املرأة فإن(( : العناية يف جاء قصاصا أو حدودا

 القصاص عن احلدود بذكر واكتفى ، احملكم وكذاك احلدود إقامة هلا وليس

 ذكـر  عـن  مغنيا أحدمها ذكر فكان ، األحكام عامة يف يفترقان ال ألما

))اآلخر
 )٣(هريـرة  أيب بـن  علي أبو به وقال )٢(الشافعية عند وجه وهو ،)١(

   ،)٥(احلنابلة عند وجه وهو) ٤(والسيوطي
  

   :التالية باألدلة ذلك على تدلواواس

                              
 .١/٢٤٦ ، جممع األر ٢/٣٨٨ العناية) ١(

  .٤/١٦١أسىن املطالب : ينظر ) ٢(

أيب هريرة، أبو علي،  بن احلسني  بن  احلسني: و أبو علي بن أيب هريرة هو  . ٢٠/٣٦اموع : ينظر ) ٣(

تفقه على ابن سريج وأيب إسحاق .  درس ببغدادفقيه،. املعروف بابن أيب هريرة. البغدادي الشافعي

وتوىل القضاء، تويف سنة . املروزي وغريمها، وخترج عليه خلق كثري مثل أيب علي الطربي والدار قطين

  . ١٥/٤٣٠ ، سري أعالم النبالء ٢/٢٠٦طبقات الشافعية : ينظر ترمجته يف.  هـ٣٤٥

سابق الدين  بن حممد  بن  أيب بكر بن عبد الرمحن : والسيوطي هو . ١/٣٨٦األشباه والنظائر :ينظر ) ٤(

أصله من أسيوط، كان عاملًا شافعيا مؤرخا أدبيا وكان أعلم أهل . اخلضريي السيوطي، جالل الدين أبو الفضل

وملا بلغ أربعني سنة أخذ يف التجرد . كان سريع الكتابة يف التأليف. زمانه بعلم احلديث وفنونه والفقه واللغة

األشباه والنظائر يف : من مصنفاته. دة، وترك اإلفتاء والتدريس وشرع يف حترير مؤلفاته فألف أكثر كتبهللعبا

 ، ٨/٥١شذرات الذهب : ينظر ترمجته يف. هـ٩١١فروع الشافعية؛ واإلتقان يف علوم القرآن، تويف سنة 

   ٤/٦٥الضوء الالمع 

  .١٠/١٢٥الشرح الكبري البن قدامة : ينظر )٥(



 

 - ٤٦٨ -

  

 من ليست فاملرأة النساء من بالواليات أخص الرجال أن : األول الدليل

  .)١(الواليات أهل

 مل يثبت يف الشرع ما يدل على أن أهليتها مسلوبة، بل إن بأنه ونوقش

 وناظرة يف ،شاهدةهناك ما يدل على خالف ذلك، وهو أا تصلح أن تكون 

ية على اليتامى ووص،األوقاف
)٢(

.  

 وال مطلقًا، ألهليتها سلباً ليس العقوبات لتنفيذ املرأة تويل عدم بأن وأجيب

 احتقاراً وال استخفافاً ا، وإمنا هو ختفيف عنها يف موضع وال هلا استنقاصاً

جرت العادة أال رفعة يف العمل به، وإال فاإلسالم قدم ااملرأة على الرجل يف 

تستحق هي فيها التقدمي، كتقدميها على الرجل يف أمر بعض املسائل اليت 

حضانة الطفل
)٣(

، ويف رضاعه
)٤(

، كما قدمها على الرجل يف جانب الطاعة 

من األبناء، إذ هي أحق حبسن صحبة األوالد هلا من أبيهم، كما ثبت يف 

 فقال يا رسول  ، قال جاء رجل إىل رسول اهللا حديث أيب هريرة ، 

مث : أمك قال: مث من؟ قال: أمك قال: (( سن صحابيت؟ قالمن أحق حب: اهللا

، وليس ذلك نقصاً يف حق )٥())مث أبوك: مث من؟ قال: أمك قال: من؟ قال

                              
  .١٢/٢٤٦احلاوي : نظر  ي)١(

 .٥/٤٤٠الدر املختار ) ٢(

يا رسول اهللا إن ابين هذا كان بطين له : ( كما دل على ذلك حديث عبد اهللا بن عمرو أن امرأة قالت)٣(

: وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقين وأراد أن ينتزعه مين فقال هلا رسول اهللا 

 ).أنت أحق به ما مل تنكحي

 .٦: الطالق M  E  D  C  B  A    @L : لقوله تعاىل ) ٤(

، ومسلم يف ) ٥٩٧٠(أخرجه البخاري يف كتاب األدب باب من أحق الناس حبسن الصحبة برقم ) ٥(



 

 - ٤٦٩ -

الرجل، وال استخفافاً به، وال إنقاصاً حلقه؛ وإمنا هو وضع لكل واحد منها 

  .يف املكان الذي يستحق أن يوضع فيه
  

 جـرت  فقد ،)١(النساء شأن من ليس تالعقوبا تنفيذ أن : الثاين الدليل

 والتخفيـف  إبعاد املرأة عن مشاكل اخلصومات واملنازعات،      على الشريعة

ووضعها يف موضعها الذي يتناسب مع فطرا وطبيعتها اليت فطرها اهللا            عنها

  .عليها، فكلٌ ميسر ملا خِلق له 
  

التزويج كوالية املرأة متلكها فال الغري على والية أا : الثالث الدليل
)٢(

 

  .ابنتها أو نفسها تزويج ولو أحد تزويج يف الوالية متلك ال فاملرأة

   وجهني من ونوقش

 الغـري  علـى  الواليـات  من جمموعة بتوليها منقوض أنه : األول الوجه

   .ذلك وحنو اليتامى على ووصايتها األوقاف على كنظارا

 واليـة  ألن يستقيم ال ويجالتز يف الوالية على القياس إن : الثاين الوجه

 وبالتـايل  ،)٣(احلنفيـة  أجازها حيث خالف؛ حمل نفسها، تزويج على املرأة

   .ملزما يكون حىت اتفاق حمل ليس عليه املقيس فاألصل

 للـنص  مـصادم  ألنه شذوذ احلنفية إليه ذهب ما بأن ذلك عن وأجيب

 كاحهـا فن وليهـا؛  إذن بغري نكحت امرأة أميا : ((  قوله وهو الصحيح

                                                                      
 ).٦٦٦٤(كتاب الرب والصلة واألدب باب بر الوالدين وأما أحق به برقم 

  .٤/٢٠٦حاشية قليويب  . ١٢/٢٤٩حتفة احلبيب : ينظر )١(

  .٢٠/٣٦اموع : ينظر ) ٢(

 .٨/٨١البحر الرائق ) ٣(



 

 - ٤٧٠ -

 يف يـؤثر  ال احلنفية خالف فإذًا ،)١())باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل،

 .القياس هذا صحة
  

 خمالفـات  مـن  فيهـا  حيدث قد وما العقوبات تنفيذ أن : الرابع الدليل

 أمرهـا  غالـب  يف املرأة ،وأن جأش ورباطة وقوة حزم إىل حيتاج وحوادث

M  h : تعاىل بقوله ذلك إىل تعاىل اهللا نبه وقد وتنسى وتتأثر وتستحيي ختاف

m  l   k  j  iL ٢٨٢:البقرة.   
  

 اإلسالمية، اخلالفة اية إىل  النيب بعثة منذ يؤثَر مل أنه : اخلامس الدليل

 ذلك، يف العلماء آراء اختالف على العقوبات، تنفيذ امرأة تولت أنه

 عهد يف ببهس انعقد أمر كل أن ومعلوم عصر، إىل عصر من األئمة واختالف

 جيوز وال بدعة فإنه فعله إمكانية مع يفعلوه ومل الصحابة عصر أو  النيب

  .)٢(إقراره وال عمله

 تنفيذ الصحابيات من مجلة عن ثبت بل التسليم بعدم ونوقش

العقوبات
)٣(

.  

                              
) ١١٠٢( ، والترمذي يف كتاب النكاح باب ال نكاح إال بويل برقم ٤٠/٤٣٥أخرجه أمحد يف املسند ) ١(

  ).٢/١٨٢(واحلاكم يف املستدرك 

، )) هذا حديث صحيح على شرط الشيخني و مل خيرجاه ) :(( ٢/١٨٢(قال احلاكم يف املستدرك 

: فإن قيل ) : ((٢/١٦٨(، وقال الذهيب يف تنقيح التحقيق ) ٧/٥٥٣(ححه ابن امللقن يف البد املنري وص

  )) .لقيت الزهري ، فأخربته ذا احلديث فأنكره: قد قال ابن جريج

 )).احلديث صحيح ،: قلنا 

 .١/١٢٣سبل السالم ) ٢(

 .اين ، وسترد يف أدلة املبحث الث٣/٣١٧السنن الصغرى : ينظر ) ٣(



 

 - ٤٧١ -

  

 تنفيذ تتوىل ال املرأة أن على )١(االتفاق نقل أنه : السادس الدليل

  .حدودا عقوباتال كانت إذا خاصة العقوبات

 مذهب علماء بني فيه املقصود يكون قد االتفاق من ذكر ما بأن ونوقش

 يف هو إمنا االتفاق من نقل ما مث ، أمجع العلماء بني وليس االتفاق ناقل

 وغريها احلدود ويف ، احلدود عدا فيما قائما اخلالف فيبقى ، فقط احلدود

   .األحناف غري عند العقوبات من
  

 لعورا وإظهار هلا تبذل العقوبات تنفيذ املرأة تويل يف أن : سابعال الدليل

  .)٢(واحلشمة باحلياء مأمورة واملرأة ،

 كان حيث يكون إمنا هو عورا وظهور تبذهلا من ذكروه ما بأن ونوقش

 من كبرية نسبة أن علمنا وإذا الرجال حبضور املأل على علنا العقوبة تنفيذ

 وحنوها البنات كمدارس نسائية جمتمعات ويف نالسج يف تنفذ العقوبات

 وتظهر تتبذل املعاقبة املرأة بأن يقال بأن عليهم مقلوبا به استدلوا ما فيكون

  التنفيذ يلي أن األوىل كان فلذلك الرجال من العقوبة ينفذ من أمام عورا

   .امرأة
  

 أبا، أو زوجا كان سواء رجل والية حتت تكون املرأة أن : الثامن الدليل

 .عامة مصاحل ذا فتتعطل العقوبات؛ تنفيذ تعطل اخلروج، من منعها فإذا

  

                              
  .٤/١٤٧جممع األر :  ينظر ) ١(

  .١٢/٢٢٤احلاوي :  ينظر )٢(



 

 - ٤٧٢ -

  .القول جبواز تويل النساء تنفيذ العقوبات : املبحث الثاين
  

 كانـت  إذا القـول  ـذا  احلنفية وقال العقوبات تنفيذ املرأة تويل جواز

 ،)٣(الشافعية بمذه وهو )٢(املالكية من الباجي وذكره ،)١(تعازير العقوبات

احلنابلة عند ووجه
)٤(

 للقضاء النساء تويل جييزون الذين الظاهرية قول والزم 

القضايا مجيع يف
)٥(

.  
  

   :التالية باألدلة ذلك على واستدلوا
  

  . )٦(سرق عبد يد قطعت عنها اهللا رضي عائشة أن روي : األول الدليل

 تنفيذ تتول مل نهاع اهللا رضي عائشة أن السنة كتب يف املروي بأن ونوقش

 ، به أمرت (( : احلديث روايات أحد يف جاء كما نفذه من أمرت بل احلد

                              
 .٥/١٣٠البحر الرائق : ينظر ) ١(

أحد أئمة . سعد الباجي املالكي، أبو الوليد  بن خلف  بن سليمان: والباجي هو . ٤/٢٤٢املنتقى : ينظر) ٢(

إحكام الفصول يف : ت بديعة، أمههاصاحب مؤلفا. كان فقيها نظَّارا أصوليا. املالكية يف األندلس 

: ترتيب املدارك: ينظر ترمجته يف. هـ٤٧٤تويف سنة . أحكام األصول، وشرح موطأ مالك، واحلدود

  . ٣٠٢: ، بغية امللمتس٨/١١٧

حواشي  الشرواين :  ينظرالسنة خالف ذلك أن الشافعية بعض ذكر وقد  ،٢٠/٣٦اموع : ينظر)٣(

)٩/١٧٥.( 

 .١٠/١٢٥رح الكبري البن قدامة الش: ينظر )٤(

 .٩/٤٢٩احمللى : ينظر)٥(

 ، وجاء يف ١٣/٥٣٠مل أقف عليه خمرجاً ذا اللفظ ، وقد ذكره ذا اللفظ املاوردي يف احلاوي ) ٦(

 .  ، ومل أقف على من حكم على هذا األثر٢٠/٣٩اموع 



 

 - ٤٧٣ -

)) يده فقطعت
)١(.  

  

  .)٢(هلا أمة جلدت عنها اهللا رضي فاطمة أن روي : الثاين الدليل
  

 هلـا  جاريـة  قتلـت  عنـها  اهللا رضي حفصة أن روي : الثالث الدليل

سحرا
)٣(

.  

 يف عاما ذلك فيكون األمة نساء خرية نم ثالث عن ذلك روي كان وإذا

   .النساء

   :وجهني من ونوقش

 عثمان، ذلك بلغ  ((:أنه روي فقد ذلك حفصة على أُنكر قد أنه : األول

 بـه،  واعترفـت  سحرا، أا فأخربه عمر، ابن فأتاه عليه، واشتد فأنكره،

))إذنه بغري قُتلت ألا ذلك؛ أنكر إمنا عثمان فكأن سحرها، ووجدوا
)٤(

 .  

 اهللا رضـي  عمـر  ابن فأتاه فغضب،  عثمان ذلك فبلغ ((:رواية ويف

 فكَـفّ : قـال  وأخرجته، بالسحر، أَقَرّت سحرا، جاريتها:  فقال عنهما

))أمره بغري إياها  لقتلها غضبه وكأمنا: قال  عثمان
)٥(.  

                              
  .٣/٣١٧السنن الصغرى ) ١(

   .٧/٣٩٤ ، وعبد الرزاق يف املصنف ٦/٤٨٦أخرجه ابن أيب شيبه يف املصنف ) ٢(

 . ومل أقف على من حكم على هذا األثر

 
  .٧/٣٩٤ ، وعبدالرزاق يف املصنف ٣/٣٠٣أخرجه البيهقي يف السنن الصغرى )٣(

 . ومل أقف على من حكم على هذا األثر

  .٩/٤١٦أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف ) ٤(

  .٨/١٣٦أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ) ٥(



 

 - ٤٧٤ -

 عمر ابن فأتاه فأنكره  عثمان ذلك فبلغ ... (( : املنتقى يف وجاء

 عثمان فكان نفسها على فاعترفت سحرها معها ووجدوا سحرا إا: الفق

 يلي ال فإنه قتله جيب كان وإن فالساحر السلطان دون فعلت ما عليها أنكر

))السلطان إال ذلك
)١(

.  

قدامة ابن وقال
)٢(

 وشـق  عليها، عثمان أنكره فقد حفصة؛ ِفعل وأما ((: 

))... عليه
) ٣(.  

 رضي حفصة على عثمان املؤمنني أمري إنكار يف صرحية نصوص هذه فكل

  . عنهما اهللا

 كـان  بـل  العقوبات تنفيذ حفصة تويل سببه يكن مل اإلنكار بأن وأجيب

 ، بـه  مـصرحا  ورد كما آنذاك املؤمنني أمري وهو بالتنفيذ علمه عدم سببه

  .واالعتراض املناقشة من سليما بصدده حنن ما على الداللة وجه يبقى وهلذا
  

أن ما ذكر من آثار حيتمل أن أمرن بتنفيـذ العقوبـات             : الثاين لوجها

وقـد  ((: ويدل على ذلك ما روي عن مالك أنه قال          , فنسب التنفيذ إليهن  

))أمرت حفصة يف جارية هلا سحرا أن تقتل
)٤(

.  

                              
 .٤/٢٤٢املنتقى ) ١(

ولد . أحد كبار علماء احلنابلة. قدامة املقدسي، أبو حممد بن  حممد  بن  أمحد بن عبد اهللا: ابن قدامة هو ) ٢(

املغين، : من أهم مصنفاته. عِرف عند املتأخرين بشيخ املذهب. فقيه أصويل حمدث. هـ٥٤١سنة 

سري : ينظر ترمجته يف. هـ٦٢٠تويف سنة . ل الفقهوالكايف، واملقنع، والعمدة، وروضة الناظر يف أصو

 . ٢/١٣٣: ، الذيل على طبقات احلنابلة٢٢/١٦٥: أعالم النبالء

  .١٠/١٤٥الشرح الكبري ) ٣(

 ).١٤٦٢(املوطأ يف كتاب العقول باب ما جاء يف الغيلة والسحر برقم ) ٤(



 

 - ٤٧٥ -

 أن جارية حلفصة سحرت حفصة فوجدوا سحرها((: عن ابن عمر  وروي

 )١(صة عبد الرمحن بن زيد بـن اخلطـاب  حف فأمرت فاعترفت على نفسها

 ))فقتلها
)٢(

.  

وبقية اآلثار يرد عليها ما ورد على أثر حفصة من أا أمرت بـه مـن                 

  .أطاعها
  

حيتمل أن نسبة تنفيذ العقوبة إليهن أريد به أا رفعـت           : الوجه الثالث  

وأثبتت عنده ما أوجـب     , أمرها إىل من له النظر يف ذلك من أمري أو غريه            

  .)٣(فنسب القتل إليها ملا كانت سببه كذل

  .وأجيب بأن ما ذكر إمنا هي احتماالت ال ترقى لتخصيص النص العام
  

  

  

                              
طاب بن نفيل ، العدوي القرشي ، هو عبد الرمحن بن زيد بن اخل: عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب هو)١(

كان من أمت الرجال خلقه ، أتى به أبو لبابة . ولد يف السنة اخلامسة ،وهو ابن أخي عمر بن اخلطاب 

ابن ابنيت يا رسول اهللا فمسح رأسه ودعا له بالربكة : ما هذا  يا أبا لبابة ؟ قال :  فقال له اىل النيب 

 ، ٣/٣٤٦أسد الغابة :ينظر .  عنه ابنه عبد احلميد وآخرون ، روى احلديث عن أبيه وغريه ، وروى

  .٤/٧٨واألعالم 

  . ٢٣/١٨٧أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ) ٢(

 .٤/٢٤٢املنتقى : ينظر) ٣(



 

 - ٤٧٦ -

 مـن  الفقهـاء  مجهـور  اجلملـة  يف عليه اتفق ما عموم : الرابع الدليل

 عبـده  علـى  يقـيم  الـسيد  أن على )٣(واحلنابلة )٢(والشافعية )١(املالكية

 يقول  النيب مسعت : قال  هريرة أيب عن حديث يف ثبت ملا العقوبات،

 إن مث عليها يثرب وال احلد فليجلدها زناها فتبني أحدكم أمة زنت  إذا ((: 

 ولـو  فليبعهـا  زناها فتبني الثالثة زنت إن مث يثرب وال احلد فليجلدها زنت

))شعر من حببل
)٤(.   

يـب  الوالية ثبتت بامللك أشبهت واليـة التأد       هذه أن : االستدالل وجه

 إقامة يف النساء فيدخل واملرأة تامة امللك من أهل التصرفات أشبهت الرجل       

 ذلـك  يف احلـدود  إقامة تتوىل أن جاز وإذا أميان ملكت ما على احلدود

   .مطلقًا العقوبات بتنفيذ تكليفهن للسلطان فيجوز

 خالف حمل عليه املقيس األصل إن إذ صحيح غري قياس هذا بأن ونوقش

  .ذلك يف اجلمهور يوافقون ال )٥(فاحلنفية

االتفاق هذا داخل خالفات بينهم اجلمهور أن على 
)٦(

.  
  

 عليه يترتب مما العورة النكشاف مظنة العقوبة تنفيذ أن : اخلامس الدليل

                              
  .٢/٣٦٥بداية اتهد : ينظر ) ١(

  .٧/١٩١األم : ينظر ) ٢(

  .٩/٤٤املبدع : ينظر )٣(

، ومسلم يف كتاب احلدود باب رجم ) ٢٠٨٠(يوع باب بيع املدبر برقم أخرجه البخاري يف كتاب الب) ٤(

 ) .١٧٠٣(اليهود أهل الذمة يف الزنا برقم 

  .١١/٨٦املبسوط ) ٥(

  .١٠/١٢٣ ، الشرح الكبري البن قدامة ١٢/٥٢٢ ، احلاوي ١٢/٨٦الذخرية : ينظر ) ٦(



 

 - ٤٧٧ -

 بن عمران عن احلديث يف ثبت ولذلك ؛ شرعا منكرة وأمور حمرم نظر

 :  اهللا رسول ا رفأم بالزنا فاعترفت ،  النيب أتت امرأة أن ، حصني

عليها صلى مث رمجها مث ، ثياا عليها شد يعين ثياا عليها فشكت
)١(

.  

 أو امرأة منها ذلك ويتوىل ثياا عليها ويشد  (( :الشرواين حواشي يف جاء

 حيث أي) إخل وجوبا أي: (قوله . سترها تكشفت وإن بقرا ويكون حمرم

))يظهر فيما التكشف على حمرم نظر ترتب
)٢(.   

 العقوبة إيقاع أثناء املرأة كرامة حفظ وسائل من العلماء بعض وذكر

قاعدة تضرب أا الرجال أمام عورا تنكشف كيال عليها
)٣(

 ملا استنادا 

))احلد يف قائما والرجل جالسة املرأة تضرب ((: قال علي عن روي
 وقال  )٤(

هلا أستر ليكون حفرة هلا حتفر : بعضهم
)٥(

.  

 فإن كرامتها وصون املرأة ستر على احملافظة يف الشارع مراد مناعل فإذا

 للنساء خمصص مكان يف اجللد كان إذا السيما امرأة املنفذ بكون يتأيت هذا

  .النسائية واامع كالسجون
  

 القصاص استيفاء له الدم ويل أن على الفقهاء اتفاق : السادس الدليل

                              
 ، وذكر االختالف يف ذلك، برقم أخرجه النسائي يف كتاب الرجم كيف يفعل باملرأة عند الرجم) ١(

)٧١٥٧.( 

  .٩/١٧٥حواشي  الشرواين )٢(

 .٨/٤٣٨شرح ابن بطال ) ٣(

 ).١٣٥٢٣(أخرجه عبد الرزاق يف باب ضرب املرأة برقم ) ٤(

)٥ ( 



 

 - ٤٧٨ -

 اختالف على)١(األربعة املذاهب هذا وعلى حيسنه كان إن اإلمام بإذن بنفسه

  .؟ ال أم فقط النفس على االستيفاء الدم ويل تويل يقصر هل بينهم

 مثله يثبت الرجل حبق ثبت ما أن إذ تفريق غري من واألنثى الذكر يشمل وهذا

 استيفاء حق للمرأة فيكون  بينهما التفريق على الدليل دل ما سوى املرأة حبق

 قال  ذكرا يكون أن عندهم املستويف شروط من جعلوا عيةالشاف أن إال القصاص

 رجالً مستوفيه يكون أن : القصاص مستويف شروط الثاين والشرط : " احلاوي يف

  .)٢("عورا وظهور بذلتها من فيه ملا ، منعت امرأة كانت فإن

 وهلن القصاص تستويف ال النساء : يقول الشافعي أن (( :العناية يف وجاء

))العفو حق
)٣(

.  
  

 يفـرق  وال للمـرأة  يثبت للرجل ثبت ما أن األصل أن : السابع الدليل

 تنفيـذ  تـوىل  الرجـل  أن ثبت وقد ، بالتفريق القاضي بالدليل إال بينهما

 األصل على األمر فيكون ذلك من املرأة منع على يدل ما يرد ومل العقوبات

   .التفريق عدم وهو
  

 العقوبـة  تنفيـذ  أن على احلكم يف ينص قد القاضي أن : الثامن الدليل

 فلـو  اجلامعات أو املدارس أو املغلقة كاألسواق النسائية امعات يف يكون

   :أوجه عدة من وذلك والردع الزجر يف أبلغ ذلك لكان امرأة التنفيذ توىل

                              
 ، ٩/٣٦١ ، اإلنصاف ١٢/٢٣٢ ، احلاوي ٢١/١٠٣ ، التاج و اإلكليل ٥/٢١البحر الرائق ) ١(

  .٩/٣٩٩الشرح الكبري البن قدامة 

)١٢/٢٢٤)  ٢.  

)١٥/١٨٢)  ٣. 



 

 - ٤٧٩ -

   .هلا أزجر ليكون احلجاب إىل املعاقبة حاجة عدم -

 يف أبلـغ  ليكـون  باحلجـا  إىل العقوبة تنفيذ حاضرات حاجة عدم -

  .واالتعاظ املشاهدة

 عليها حكم اليت النسائية احلاالت بعض على وقويف خالل ومن أن علما

 داخـل  األحكـام  هذه تنفذ ال أنه النسائية األسواق داخل يف اجللد بعقوبة

 يف القاضـي  إذن فيؤخذ إلجراءات حيتاج التنفيذ متويل دخول ألن األسواق

  .السجون داخل تنفيذها

 خمتلـف  تناولـت  النـساء  من شرحية على أجريته الذي االستفتاء يف و

 مباشر بشكل اطلعت من الدراسة عليهن جرت من بني من يوجد مل األعمار

 امعات داخل التنفيذ كان لو أنه شك وال ؛ القضائية العقوبات تنفيذ على

 يف كوني التنفيذ كون على يساعد ومما ، املباشر االطالع من لتمكن النسائية

 التـدريب  مـن  مستوى على نساء التنفيذ يلي أن املغلقة النسائية امعات

  .واخلربة
  

 داخل النساء على العقوبات تنفيذ على وقويف خالل من: التاسع الدليل

 التكـشف  من حاالت وحيصل الرجال دائما التنفيذ يلي من فإن السجون

   .الرجال من ومسمع مبرأى والتجزع والصراخ

 مفـاتن  تربز أن غالبا حيصل فإنه اجللد تنفيذها املراد العقوبة كانت وإذا 

 علـى  احلـرص  أشد حترص السجن إدارة أن مع ، التنفيذ متويل أمام املرأة

  .عليها العقوبة إيقاع قبل املرأة احتشام

 العقوبـات  تنفيـذ  يتوىل كان إذا اجتناا ميكن األمور هذه أن شك وال



 

 - ٤٨٠ -

 العقوبـات  تنفيذ غالب أن عرفنا إذا السيما ، فيذالتن بأحكام عارفات نساء

  . النسائية السجون يف يكون إمنا النساء على

*  *  *  



 

 - ٤٨١ -

  .الترجيح : املبحث الثالث

 يرى مناقشات من عليها ورد وما أدلتها ودراسة األقوال استعراض بعد

 تنفيـذ  املـرأة  تتـوىل  أن جواز هو رجحانه يظهر الذي القول أن الباحث

   :أسباب لعدة ذلكو العقوبات

 املناقـشة  مـن  غالبها وسالمة ، باجلواز القائلني أدلة قوة: األول السبب

  .املخالف القول ألة من الواضحة الداللة ظهور عدم مقابل يف املبطلة

 موعة حتصيل الشرعية العقوبات تنفيذ املرأة توىل يف أن : الثاين السبب

   :وأمهها بتحصيلها الشرع جاء اليت املصاحل من

 ، حلقها وحفظ ، العقوبة عليها تنفذ اليت للمرأة الستر كمال حيقق أنه -

 العلماء عبارات عليه تواترات أمر املعاقب حقوق حفظ وأن سيما ال

 .الفقهاء ونصوص

 بـه  القول أن وذلك احلاضرين من والردع الزجر حلصول أقرب أنه -

  .  مباشر بشكل العقوبات تنفيذ مشاهدة من النساء ميكن

 حـق  يف ثبـت  ما أن األصل بأن باجلواز القائلني متسك: الثالث السبب

 ومل فيه، بينهما التفريق الدليل اقتضى ما إال املرأة حق يف يثبت فإنه الرجل

  .العقوبات تنفيذ تويل يف واملرأة الرجل بني يفرق دليل يرد

 ثيـق واملوا العاملية الدعوات مع توافق هناك يكون القول هذا باختيار و

مثل ميثاق األمم املتحـدة      والنساء الرجال بني املساواة إىل الداعية الدولية

هـ ، والذي   ١٣٦٦م الذي وقعت عليه اململكة يف شوال سنة         ١٩٤٥لعام  

تناول مسألة املساواة يف احلقوق بني الرجال والنساء وعدم التمييـز بـني             

ملرأة، املوقعـة يف    اجلنس ، وكاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ا         



 

 - ٤٨٢ -

م واملنضمة إليها اململكة مبوجب املرسوم امللكي رقـم         ١٩٧٩ ديسمرب   ١٨

هـ وغريمها من االتفاقيات واليت تربوا على       ١٦/٤/١٤١٨ وتاريخ   ١٢/م

  العشرين ما بني اتفاق  أو وثيقة أو ميثاق أو عهد أو إعالن

*  *  *  



 

 - ٤٨٣ -

األنظمة تويل النساء تنفيذ العقوبات يف ضوء : الفصل الثاين 

  .السعودية 
  

 األحكام تنفيذ عند اتباعها يتم اليت االسترشادية القواعد تعميم نص

 العربية اململكة يف الشرعية األحكام تنفيذ جهات تعمل والذي ، اجلزائية

 برقم الداخلية وزير من الصادر ، ضوئه على السعودية

 تنفيذ يتوىل أن على هـ١٦/٤/١٤٢٩ وتاريخ س١/٥/٢/٢٣٧٤٢/٢

   .النساء دون الرجال عقوباتال

 ( الفقرة نصت آنفًا إليه املشار التعميم من اجللد أحكام تنفيذ قواعد ففي

 : على باجللد القائم يف توفرها املطلوب بالصفات املتعلق) ٤  (البند من ) أ

)) ... أمينا ، مسلما ، رجالً يكون أن(( 
)١(.  

 من) ١ (الفقرة نصت مالتعمي ذات من القتل أحكام تنفيذ قواعد ويف

 يكون أن((  : على املنفذ يف توفرها املطلوب بالشروط املتعلق) خامسا  (البند

)) ) عاقالً بالغا ( مكلفًا ، مسلما ، رجالً
) ٢(.  

 نظام منها واليت األحكام بتنفيذ املتعلقة األنظمة بقية تتعرض مل بينما

 وتاريخ ٣٩/م مرق امللكي باملرسوم الصادر اجلزائية اإلجراءات

 باملرسوم الصادر العام واالدعاء التحقيق هيئة ونظام  و هـ،٢٣/٧/١٤٢٢

 اإلشراف تتوىل باعتبارها ، هـ١٤/١٠/١٤٠٩ وتاريخ ٥٦/م رقم امللكي

 على ينص ما أجد فلم العقوبات منفذ جلنس اجلزائية األحكام تنفيذ على

                              
  .٢قواعد تنفيذ األحكام الشرعية ص) ١(

 .١٤قواعد تنفيذ األحكام الشرعية ص)٢(



 

 - ٤٨٤ -

  .األنظمة هذه يف ذالتنفي من منعها أو العقوبات تنفيذ يف املرأة أحقية

 تويل من املنع على السعودية العربية اململكة يف النظام أن فنتبني وعليه

   .العقوبات تنفيذ املرأة

*  *  *  

  



 

 - ٤٨٥ -

  اخلامتة
  

 اهللا صلى  اهللا عبد بن حممد ومصطفاه نبيه على والسالم والصالة هللا احلمد

  ،،، وبعد وسلم وصحبه وآله عليه

 ومنها البحث هذا من املستفادة النتائج أهم على أقف البحث هذا خامتة ففي

:  

  :إطالقان له الفقهي املفهوم يف التنفيذ أن -

 وهذا, اإلمضاء وهو للتنفيذ اللغوي املعىن يقارب ما: األول اإلطالق

  .البحث هذا يف املراد وهو األعم املعىن هو

 على األول القاضي به حكم مبا الثاين القاضي إعالم: الثاين اإلطالق   

  .خاص اصطالحي معىن وهو, التسليم وجه

 إنفاذ: بأنه التنفيذ تعريف على السعودية العربية اململكة يف النظام نص -

 وفقاً احلكم على بالتصديق نظاماً فوضه من أو األمر ويل أمر

 وذلك القطعية، الصفة اكتسابه بعد واالختصاصات للصالحيات

   .الشرعي باحلكم ورد ملا بالتطبيق

 .شرعية خمالفٍة على املقرر اجلزاء : هي الفقه يف قوبةالع أن -

 من القاضي ويوقعه القانون يقرره الذي اجلزاء : هي النظام يف العقوبة أن -

 .معها ويتناسب جرمية أجل

 القول هو العقوبات تنفيذ املرأة لتويل الشرعي احلكم يف الراجح القول -



 

 - ٤٨٦ -

 حق يف ثبت ما أن وهو صلباأل ومتسكًا ، به القائلني أدلة لقوة ؛ باجلواز

 . فيه بينهما التفريق الدليل اقتضى ما إال املرأة حق يف يثبت فإنه الرجل

 وهو املسألة يف األول بالقول أخذ السعودية العربية اململكة يف املنظم -

  .العقوبات تنفيذ املرأة تويل جواز عدم

   .البحث هذا اية يف عليها الوقوف ميكن اليت النقاط أبرز هذه

 قـصر  يف النظر إعادة بضرورة البحث هذا خامتة يف أوصي أن يفوتين وال 

 كمـا  ، الـسعودية  العربية اململكة يف الرجال على النسائية العقوبات تنفيذ تويل

 علميـاً  تـأهيالً  العقوبات، بتنفيذ والنساء الرجال من يكلف من بتأهيل أوصي

 هـذا  يف األقـل  على لدورة جتيازهما بعد إال اختيارهم يتم وأال مناسباً، شرعياً

 قيمـة  ال إذ اجلزائيـة؛  األحكام من العليا الغاية يعد العقوبات تنفيذ ألن اال؛

   .العقوبة إقرار من السامي الشرعي املقصد يوافق تنفيذ بال لألحكام

 اخلطأ من يعصمين وأن والعمل، القول لصاحل يوفقين أن تعاىل اهللا وأسأل هذا

 وأن الكرمي، لوجهه خالصاً جيعله وأن عملي، ويسدد رشدي، لهميني وأن والزلل،

   . علمين مبا ينفعين وأن ، علماً يزيدين وأن العقوبات، تنفيذ على القائمون به ينتفع

 أعلى يف ومشاخينا والدينا مع جيمعنا وأن خري، لكل يوفقنا أن سبحانه وأسأله

   . وسلم حبهوص آله وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى اجلنان،

*  *  *  



 

 - ٤٨٧ -

 فهرس املصادر واملراجع
  

األحكام السلطانية ، أيب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي ،  -

  .هـ١٣٩٨الطبعة الثالثة 

 الفتاح عبد ،اإلسالمية الشريعة يف اجلنائي للنظام العامة األحكام -

 . القاهرة العربية، دار النهضة الصيفي، مصطفى

 حممد. د حتقيق األنصاري، أمحد بن حممد بن زكريا املطالب، أسىن -

 ١٤٢٢ األوىل الطبعة بريوت، - العلمية الكتب دار تامر، حممد

  .هـ

األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة ، زين الدين بن إبراهيم بن  -

 . هـ ١٤٠٠جنيم ، دار الكتب العلمية، بريوت ، 

 الطبعة وت،بري - للماليني العلم دار الزركلي، الدين خري ، األعالم -

  .م١٩٨٠ اخلامسة

 الثانية الطبعة للطباعة، الفكر دار الشافعي، إدريس بن حممد ، األم -

  .هـ ١٤٠٣

 دار الفقي، حامد حممد حتقيق احلسن، أبو املرداوي سليمان بن علي اإلنصاف، -

  .بريوت - العريب التراث إحياء

 دار ،احلنفي جنيم بن حممد بن إبراهيم بن الدين زين الرائق، البحر -

 .بريوت - املعرفة



 

 - ٤٨٨ -

 الوليد أبو املقتصد، واية اتهد بداية -

 دار األندلسي، القرطيب رشد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد

  .هـ ١٤١٥ بريوت، ، الفكر

 حممد بن علي بن حممد ، السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع البدر -

 .القاهرة تيمية ابن مكتبة الشوكاين،

 امللقن ابن الكبري الشرح يف الواقعة واآلثار األحاديث ختريج يف املنري البدر -

 دار املصري، الشافعي أمحد بن علي بن عمر حفص أبو الدين سراج

  .هـ١٤٢٥ األوىل الطبعة الرياض، ، اهلجرة

 هللا، عبدا أبو العبدري القاسم أىب بن يوسف بن حممد واإلكليل، التاج -

  .هـ١٣٩٨ الثانية، الطبعة بريوت، الفكر، دار

تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام ، إبراهيم بن علي  -

 .هـ ١٤١٦بن حممد بن فرحون ،دار الكتب العلمية 

 القادر ، عبد الوضعي بالقانون مقارناً اإلسالمي اجلنائي التشريع -

 . عشر احلادية الطبعة الرسالة ، بريوت، مؤسسة عودة،

: الطربي،حتقيق جرير بن حممد جعفر أبو،لطربيل القرآن تفسري يف البيان جامع -

  .هجر التركي،دار اهللا عبد. د

اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي ، حممد أبو زهرة، دار الفكر  -

  .العريب، القاهرة 

 الوفا أيب بن حممد بن القادر عبد احلنفية، طبقات يف املضيئة اجلواهر -

  .هـ١٣٩٨ الرياض، - مالعلو دار احللو، الفتاح عبد القرشي،حتقيق



 

 - ٤٨٩ -

 شرح على احلبيب بتحفة املسماة، البجريمي، سليمان حاشية -

 املعرفة دار. شجاع أيب ألفاظ حل يف باإلقناع املعروف، اخلطيب،

  .هـ١٣٩٨ والنشر، للطباعة

حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ، أمحد بن حممد بن إمساعيل  -

 .هـ ١٣١٨الطحطاوي ، مطبعة بوالق، 

 - للطباعة الفكر دار عابدين، بن أمني حممد عابدين، ناب حاشية -

  .هـ١٤٢١ بريوت،

 دار ، القليويب، سالمة بن أمحد بن أمحد الدين شهاب قليوىب، حاشية -

  .هـ١٤١٩ بريوت، - الفكر

 الكتب دار املاوردي، حبيب بن حممد بن علي الشافعي، فقه يف احلاوي -

 هـ١٤١٤ األوىل الطبعة العلمية،

 بكر أيب بن حممد والقاهرة ، مصر تاريخ يف ةاحملاضر حسن -

 العربية الكتب إحياء دار إبراهيم، الفضل أبو حممد حققه السيوطي،

  .هـ١٣٨٧ القاهرة،

حواشي الشرواين والعبادي على حتفة احملتاج ،عبداحلميد الشرواين ،  -

 .أمحد العبادي،  دار إحياء التراث العريب 

  .بريوت - اجليل دار حجر، البن الثامنة املائة أعيان يف الكامنة الدرر -

 حجي، حممد عناية القرايف، إدريس بن امحد الدين شهاب الذخرية، -

  .بريوت الغرب، دار

الذيل على طبقات احلنابلة ، عبدالرمحن بن شهاب الدين البغدادي ،  -

 .م ١٩٥٣دار املعرفة، 



 

 - ٤٩٠ -

 لالوضعي، نبي والتشريع اإلسالمي الفقه بني العقاب يف احلق سقوط -

 .القاهرة العريب، الفكر دار ،النرباوي  الصبور عبد

 ، حممد ضياء الرمحن املنة الكربى شرح وختريج السنن الصغرى -

 .هـ١٤٢٢األعظمي ، مكتبة الرشد ، 

 اهلند املعارف، دائرة جملس البيهقي،  احلسني بن أمحد بكر أبو الكربى، السنن -

 .هـ١٣٤٤ األوىل الطبعة ،

 حتقيقه على أشرف الذهيب، حممد الدين مشس ،النبالء  أعالم سري -

 الطبعة السابعة ، بريوت، ،الرسالة مؤسسة األرناؤوط، شعيب

 .هـ  ١٤١٠

 عماد بن أمحد بن احلي عبد ، ذهب من أخبار يف الذهب شذرات -

  .م ١٩٨٨  بريوت،، الفكر دار احلنبلي،

 العربية، النهضة دار حسين، جنيب حممود، العقوبات قانون شرح -

 . هرةالقا

الشرح الكبري على منت املقنع على مذهب اإلمام أمحد بن حممد بن  -

حنبل الشيباين ، عبد الرمحن بن أيب عمر حممد بن أمحد بن قدامة 

 .هـ ١٤٠٣املقدسي ، دار الكتاب العريب، 

شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أويل النهى لشرح  -

 الكتب، بريوت ، املنتهى،منصور بن يونس بن إدريس البهويت ، عامل

 .م ١٩٩٦



 

 - ٤٩١ -

 اجلعفي، البخاري اهللا عبد أبو إمساعيل بن حممد البخاري، صحيح -

 الثانية الطبعة بريوت، - كثري ابن دار البغا، ديب مصطفى .د حتقيق

 .هـ ١٤٠٧

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،  -

 .لتراث العريب ، بريوت حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء ا: حتقيق 

 السخاوي، عبدالرمحن بن حممد ، التاسع القرن ألهل الالمع الضوء -

  .احلياة مكتبة دار منشورات: بريوت

 حتقيق األسنوي، علي بن اهللا هبة بن إبراهيم ، الشافعية طبقات -

  .هـ١٤٠١ الرياض - العلوم دار اجلبوري، اهللا عبد

حممد بن أيب بكر أيوب الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،  -

 .حممد مجيل غازي ، مطبعة املدين ، القاهرة : الزرعي ، حتقيق 

 دار ، جاد سليمان ، احلسيين اإلسالمي الفقه يف البدنية العقوبة -

 .القاهرة الشروق،

العناية شرح اهلداية ، حممد بن حممد بن حممود أكمل الدين البابريت ،  -

  .دار الفكر

 املعرفة دار الشافعي، العسقالين الفضل أبو حجر بن ليع بن أمحد الباري، فتح -

  .هـ١٣٧٩ بريوت، -

 بريوت، السيواسي، الواحد عبد بن حممد الدين كمال القدير، فتح -

  .الفكر دار



 

 - ٤٩٢ -

الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق ، أبو العباس أمحد بن  -

خليل املنصور ، دار الكتب : إدريس الصنهاجي القرايف ، حتقيق 

  .هـ ١٤١٨العلمية ،  

القاموس احمليط ، حممد بن يعقوب الفريوزبادي جمد الدين أبو طاهر ،  -

 .هـ ١٤٠٦مؤسسة الرسالة ، 

  . القاهرة العريب، الفكر دار سالمة ، حممد مأمون ،العقوبات قانون -

 هالل حتقيق البهويت، إدريس بن يونس بن منصور القناع، كشاف -

 .هـ١٤٠٢ بريوت، - رالفك دار هالل، مصطفى مصيلحي

 األفريقي منظور بن مكرم بن حممد منظور، ابن العرب، لسان -

 .بريوت صادر دار املصري،

عبد : لسان امليزان ، أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، حتقيق  -

 .الفتاح أبو غدة ،  مكتب املطبوعات اإلسالمية

 املكتب سحاق،إ أبو احلنبلي مفلح بن اهللا عبد بن حممد بن إبراهيم املبدع، -

 .هـ١٤٠٠ بريوت،  اإلسالمي

جممع األر يف شرح ملتقى األحبر ،  عبد الرمحن بن حممد بن سليمان  -

خليل عمران املنصور ، دار : الكليبويل املدعو بشيخي زاده، عناية

 .هـ ١٤١٩الكتب العلمية ، لبنان ، 

  .م ١٩٩٧اموع شرح املهذب ، النووي ، دار الفكر ، بريوت ،  -

 عناية تيمية، بن احلليم عبد بن أمحد تيمية، ابن فتاوى موعجم -

 املصحف لطباعة فهد امللك جممع قاسم، بن محد بن الرمحن عبد

  .هـ١٤١٦ النبوية، املدينة - الشريف



 

 - ٤٩٣ -

 القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو احمللى، -

  .الفكر دار الظاهري،

 التنفيذ ، – احملاكمة -ضبط و التحقيق ال: مرشد اإلجراءات اجلنائية  -

طبعة عام احلقوق العامة , اإلدارة العامة للحقوق , وزارة الداخلية

 .هـ١٤٢٣

مصنف ابن أيب شيبة ، أبو بكر عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة ، حتقيق  -

 . حممد عوامة،  الدار السلفية اهلند: 

 عناية لصنعاين،ا مهام بن الرزاق عبد بكر أبو الرزاق، عبد مصنف -

 الثانية الطبعة بريوت، - اإلسالمي املكتب األعظمي، الرمحن حبيب

  .هـ١٤٠٣

معاين القرآن وإعرابه ، إبراهيم بن السري الزجاج أبو إسحاق ،  -

 . هـ ١٤٠٨عباجلليل شليب ، عامل الكتب الطبعة األوىل : حتقيق 

 لشامي،ا اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن سليمان الكبري، املعجم -

  .هـ١٣٩٧ تيمية، ابن مكتبة الطرباين، القاسم أبو

 عناية زكريا، بن فارس بن أمحد احلسني أبو اللغة، مقاييس معجم -

 .هـ١٣٩٩ الفكر، دار هارون، حممد السالم عبد

معني احلكام على القضايا واألحكام ، إبراهيم بن حسن بن علي بن  -

ار الغرب اإلسالمي، عبد الرفيع ، حتقيق حممد بن قاسم بن عباد ،د

 .هـ ١٤٠٩

 الطبعة بريوت، الفكر دار حممد، أبو املقدسي قدامة بن امحد بن اهللا عبد املغين، -

 .هـ١٤٠٥ األوىل



 

 - ٤٩٤ -

 بن حممد بن إبراهيم ، أمحد اإلمام أصحاب ذكر يف األرشد املقصد -

 الرشد مكتبة العثيمني، الرمحن عبد وتعليق حتقيق مفلح، بن اهللا عبد

  .هـ١٤١٠ الرياض، -

 العريب، الكتاب دار الباجي، اإلمام مالك، اإلمام موطأ شرح املنتقى -

 .هـ١٤٠٣ الثالثة الطبعة

املوسوعة الفقهية الكويتية ،  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية يف  -

الكويت، الطبعة الثانية، طبع وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية يف 

 .الكويت

 عباس، إحسان حتقيق خلكان، بن حممد بن أمحد ، األعيان وفيات -

 .بريوت صادر دار
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