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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

 وذ باهللا من شرور أنفسنا    ـليه، ونع احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إ        
 لل فال هادي له، وأشهد أن ال إله       ن يض ل له، وم  ـوسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مض      

وعلى اهللا عليه   صلى   وله،ـريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورس      ـده ال ش  ـإال اهللا، وح  
  :آله وصحبه ومن سار على هديـه وجـه واقتفـى أثـره إىل يـوم الـدين وبعـد                   

فتقوم فلسفة العقوبات يف الشريعة اإلسالمية على محاية مصاحل اجلماعة من جهـة          
: اية املصاحل الضـرورية املعتربة يف نظـر الشـريعة من جهة أخرى وهـي حفـظ             ومح

الدين والعقل والنفس والنسل واملال، واليت ال تستقيم احليـاة اإلنـسانية إال بوجودهـا               
    . وصيانتها وعدم العبث ا

باتمع اهتماماً بالغاً، وأحاطه بسياج من الضوابط اليت يكفل         لقد اهتم اإلسالم    و  
، وهلذا شرعت التعازير املختلفة للجرائم اليت ال تتناهى وال ميكن حصرها ألا     االستقراره  ل

تتغري وتتبدل بتبدل األزمان وتغريها ومل يرد عليها نص يف الكتاب أو السنة مـع ثبـوت                 
النهي عنها من الشارع احلكيم ومل حيدد عقوبة هلا، بل ترك لويل األمر حتديد مقـدارها،                

على تأديب اجلاين على جرميته اليت ال حد فيها وال كفارة واليت متـس غالبـا     وتقوم هذه   
  الضرورات اخلمس اليت أشرنا إليها دون أن تصل إىل حد أو قصاص

ا كـان   باستقرار اتمع، وحفاظاً على أمنه ،وملَّ     مما سبق تتضح عناية اإلسالم           
بة ومتجددة ويصعب حصرها أو     موضوع التعزير من السعة مبكان وجرائمه متعددة ومتشع       

عدها، فالبد من دراسة هذا املوضوع يف هذا البحث املتواضع، وإظهار موقع التعزيـر يف               
، ودوره يف احلد من اجلرائم اليت يتعرض هلا اتمـع           نظام العقوبات يف الشريعة اإلسالمية    

ومن أجل ذلك    ، مع بيان صورة جمملة عن اجلرائم اليت يستحق مرتكبها التعزير،          اإلسالمي
  :اخترت هذا البحث الذي هو بعنوان

  "دور التعازير في الحد من الجرائم في المجتمع اإلسالمي" 
  قارئاً يقرأ، ولعل  يف خدمة الشريعة اإلسالميةلعله أن يكون لبنة من لبنات الواجب العظيم



 ٣

نـهج  إرسـاء م ما فيه من األدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومنهج السلف الـصاحل يف           
  .فيكون مرشداً له إيل الطريق القومياإلصالح يف اتمع اإلسالمي، 

الذي فيـه   ،   املسلمني لسلوك الطريق املستقيم    سأل اهللا تعاىل أن يهدي    ويف اخلتام أ    
  .فالحهم وسعادم يف الدنيا واآلخر

  :خطة البحث
يف هـذا   وبعد املقدمة أصل إىل اخلطة اليت سرت عليها، واملنهجية اليت سـلكتها               

  :البحث حيث قسمت هذا البحث إىل متهيد وثالثة مباحث وخامتة على النحو اآليت
  .أمهية نظام التعزير يف الوقت احلاضر :التمهيد

  .تعريف التعزير ومشروعيته وحكمه يف الفقه اإلسالمي: املبحث األول
  :ويشتمل هذا املبحث على أربعة مطالب على النحو التايل

  .يف التعزير يف اللغة واالصطالحتعر: املطلب األول
  .مشروعية التعزير ووجوبه: املطلب الثاين

  .حكمة مشروعية التعزير:  الثالثاملطلب
  .مشول التعزير:  الرابعاملطلب

  .وأحكام متعلقة بالعقاب التعزيريخصائص  :املبحث الثاين
  :ويشتمل هذا املبحث على ثالثة مطالب على النحو التايل

  .صائص العقاب التعزيريخ: املطلب األول
   .حتديد أكثر اجللد يف التعزير: املطلب الثاين

  . حكم لزوم نفاذ التعزير فيما شرع فيه وعدم لزومه:الثالثاملطلب 

  .اجلرائم يف منع وقوع هادورو العقوبات التعزيرية: املبحث الثالث
  : مطالب على النحو التايلةويشتمل هذا املبحث على مخس

  .العقوبات التعزيرية على املعاصي وللمصلحة العامة: املطلب األول
  . بعض املخالفات واملعاصيىعقوبات تعزيرية مستجدة عل: املطلب الثاين

  .التعزير مع احلدود: املطلب الثالث



 ٤

  .التعزير مع القصاص والدية: املطلب الرابع
  .ةأثر إقامة التعزير يف استقرار اتمع ومنع وقوع اجلرمي: املطلب اخلامس

ذكر أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليهـا يف هـذا            وفيه :اخلامتـة والتوصيات 
   .البحث، واحلمد هللا الذي بإحسانه وفضله ونعمته تتم الصاحلات

  
  :منهجي يف البحث

، نلقد كانت كتابيت يف هذا املوضوع ضمن منهج معني التزمت به قدر باإلمكـا               
  :وهو كما يأيت

  .صلية يف ما استطعت إىل ذلك سبيالادر األ الرجوع إىل املص-١
 حتـدثت عـن      سبق قمت بالرجوع إىل املصادر املعاصرة الـيت        ااإلضافة إىل م  ب -٢

  .ر واملواضيع اليت تتعلق باجلرميةموضوع التعزي
 صاحلرص على تدعيم البحث بالنصوص الشرعية من الكتاب والـسنة، ونـصو            - ٣

 .، واألقواسالعلماء مع متييز كل ذلك بعالمات التنصيص
بيان مواضع اآليات القرآنية الكرمية يف املصحف، وذلك بذكر اسم السورة ورقم             - ٤

 .اآلية
ختريج األحاديث النبوية الشريفة الواردة يف ثنايا البحث من كتـب األحاديـث              - ٥

 .املشهورة
  . املصادر واملراجع وفهرس املوضوعاتسوضع فهارس يف آخر البحث كفهر - ٦

  

  
*   *   *  
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  دالتمهي
  أمهية نظام التعزير يف الوقت احلاضر

 احلق ال ميكن أن يتمثل يف الوجود إال إذا كانت معه القوة اليت حتميه وتقيمه،                إنَّ  
فحيث اجتمع احلق والقوة كان العدل، وإن احلفاظ على حقوق اإلنسان ال ميكن أن يتم               

اآلخرين، عنـدها   إال بوجود العقوبة اليت تردع من تسول له نفسه االعتداء على حقوق             
اس وأنفـسهم،   يتحقق العدل، فكما وضعت حدوداً لردع وزجر املعتدي على أموال الن          

وصيانة للمجتمع مـن شـيوع      محاية  ات تعزيرية أخرى غري مقدرة      عقوبكذلك وضعت   
  . وضياع احلقوقالفساد

 الشريعة اإلسـالمية مل تقـدر       وهذه العقوبات التعزيرية تشمل معظم اجلرائم ألنّ        
وبات إال جلرائم احلدود والقصاص وهي قليلة بالنسبة جلرائم التعزير، وفوضت لـوالة         العق

األمور ومنهم القضاة تقدير العقوبات التعزيرية يف ضـوء قواعـد الـشريعة ومبادئهـا               
 هذا النظام فيه قابلية كبرية ملواجهة مجيع        والعقوبات اليت نصت على أنواعها، والشك أنّ      

الشريعة عقوباا، فكل األفعال املخالفة للـشريعة يلحقهـا التعزيـر    اجلرائم اليت مل تقدر  
وكذلك كل األفعال الضارة باجلماعة ضررا حمققا حسب موازين الشريعة يلحقها التعزير            

ا أصبحت ضـارة بالنـسبة      وإن كان بعض هذه األفعال الضارة يف أصلها مباحة، ولكنه         
الشريعة ومنهي عنه ألنـه مـن الظلـم     الضرر مدفوع يف ومكان معني، ألنّلزمان معني  

 لسبب من األسباب كان منهياً عنه يف الشريعة         والظلم حمرم، فإذا صار الفعل املباح ضاراً      
ـ  " ووجب تركه ومعاقبة فاعله تعزيراً لقول الرسول صلى اهللا علية وسـلم              ال ضوال  رر 

ار باجلماعـة مـن      ولكن جيب أن يكون التعزير بقدر ما يستحقه الفعل الض          ، )١( "رار  ض
 الظامل حرام، وأن يـوزن ضـرر        لم ظُ  خيلو من التعسف والظلم، ألنّ     عقاب تعزيري وأنْ  

  . )٢(الفعل مبيزان الشرع ال باألهواء واخلياالت الفاسدة 
*   *   *  

                                 
  ، قال ٢٣٤٠ح٢/٧٨٤ىن يف حقه ما يضر جباره  من ب١٧ن ماجة يف سننه، كتاب األحكام، باب خرجه اب   ( 1 )

    .حديث حسن: عنه النووي      
  .٤٢٤ان صعبد الكرمي زيد: حبوث فقهية   ( 2 )
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  املبحث األول
  تعريف التعزير ومشروعيته وحكمه يف الفقه اإلسالمي

  :النحو التايلويشتمل هذا املبحث على أربعة مطالب على 
  :عريف التعزير يف اللغة واالصطالحت: املطلب األول

  : تعريف التعزير يف اللغة-أوالً
هلذا قيل للتأديب الذي هو دون احلد تعزير، ألنه مينع اجلاين أن يعاود             : هو التأديب   
  .  )١(الذنب 
اللوم، ويطلق على الضرب دون احلد، وعلى أشد الـضرب ويـراد بـه             : ومعناه  

  .  )٢(خيم والتعظيم واإلعانة التض
  : تعريف التعزير يف االصطالح-ثانياً

  . )٣(  "التأديب دون احلد: " عرف احلنفية التعزير بأنه
  . )٤(وال كفاراتوزجر على ذنوب مل يشرع فيها حدود تأديب واستصالح :وعند املالكية

اء أكان حقاً هللا أم مل تشرع فيها احلدود وال كفارة سو     على ذنوب   تأديب  : وعند الشافعية 
  .  )٥(آلدمي 

هو العقوبة املشروعة على جناية ال      : " حيث عرفه ابن قدامة املقدسي بقوله     : وعند احلنابلة 
  .  )٦(حد فيها 

التعزير هو العقوبة املشروعة اليت يوقعها      : " عرفه بقوله حيث  وهبة الزحيلي   ثني  دحمن املُ و
     ، سواء أكانت اجلناية على حق  فيها وال كفارة ي على معصية، أو جناية، ال حدـالقاض

  نوع ار رمضان بغري عذر، أم على حقوق العباد كالرشوة أو أيـيف  كاألكل تعاىل اهللا
                                 

      .٢/٧٦٤ابن منظور : لسان العرب    ( 1 )

  .٥٦٣الفريوزبادي، باب الراء فصل العني ص: القاموس احمليط    ( 2 )

   .٤/١٥٩، حاشية رد احملتار ٥/١١٢ابن اهلمام :  فتح القدير   ( 3 )
  .٢/٢٥٨ابن فرحون :تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام    ( 4 )

  .٤/١٩١الشربيين اخلطيب :  معرفة ألفاظ املنهاجمغين احملتاج إىل    ( 5 )
  .٩/١٧٦ابن قدامة: املغين    ( 6 )



 ٧

  .  )١(من أنواع السب والشتم وحنوه 
يظهر من التعريفات السابقة أنَّ املعين االصطالحي قد تفرع على املعىن اللغوي له               

املعىن فيهما متقارب، وهو أن التعزير تأديب اجلاين وردعه عـن غيـه،             مبعىن التأديب إذ    
ولكن املعىن الشرعي زاد قيداً على املعىن اللغوي وهو دون احلد الشرعي، وهذا القيد ميز               

  .وتعاريف الفقهاء متفقة على هذا القيد.  )٢(التعزير عن غريه من العقوبات 

  :مشروعية التعزير: املطلب الثاين
لتعزير كنوع من أنواع العقوبات يف الشريعة اإلسالمية ثابت بالنقل والعقـل             ا إنَّ  

  :وإمجاع األمة على ذلك، وبيان ذلك على النحو التايل
  : من القرآن الكرمي-أوالً

هناك العديد من اآليات القرآنية اليت تفيد مبضموا مشروعية التعزير، ومن هـذه               
  :اآليات الكرمية

اللَّاتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن واهجـروهن فـي الْمـضاجِعِ    و ( :  قوله تعاىل-أ
  . )٣( ) واضرِبوهن فَإِنْ أَطَعنكُم فَال تبغوا علَيهِن سبِيالً إِنَّ اللَّه كَانَ علياً كَبِرياً

 نـشوز الزوجـة     وجه االستدالل من هذه اآلية، أا وإن كانت اآلية يف معاجلة            
وتعاليها على زوجها، إال أا ترسم جاً للزوج ينبغي عليه أن يتتبع مراحله قبل أن يلجأ                
إىل طالق زوجته، وهذا النهج يتكون من ثالث مراحل حتمل يف ثناياها التعزير للمـرأة               

  : الناشز كما يلي
    .قل إىل املرحلة الثانية مرحلة الوعظ واإلرشاد للزوجة، فإن مل تفلح هذه املرحلة انت-أوالً
   مرحلة اهلجر يف املضجع، وذلك بأن يهجـرها وقت النوم وال يبيت معها يف فراش    -ثانياً

   إىل نشوزها وعدم طاعتها ، وإن مل تفلح هذه واحـد ويفهمها يف الكالم أن ذلك راجع
    .  املرحلة انتقل ا إىل املرحلة الثالثة
                                 

    .٦/١٩٧وهبة الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته    ( 1 )

   .٨/١٦اية احملتاج إىل شرح املنهاج     ( 2 )

    .٣٤من اآلية: سورة النساء    ( 3 )



 ٨

تجنباً املواضع احملسنة واملقبحة واخلطرية يف اجلسم، علها ترجع          الضرب غري املربح م    -ثالثاً
  .عن غيها وتعود إىل رشدها

والضرب يف هذه املرحلة هو للتأديب والزجر، وهو من باب التعزيـر والنـصح                
واإلرشاد وليس من قبيل تسلط الرجل على املرأة أو ظلمها والتعدي على حقوقها، ألنـه               

اليت ال ترتدع وتعود إىل رشدها، وال عجب بعد هـذا أن جنـد            يتبع هذه املراحل للمرأة     
  .  )١(بعض الفقهاء أنّ هذه اآلية مبثابة إمجاع على العقوبات التعزيرية وأا السند الشرعي له

 وعلَى الثَّالثَة الَّذين خلِّفُوا حتى إِذَا ضاقَت علَيهِم الْـأَرض بِمـا             (:  قوله تعاىل  -ب
تبحر                 هِملَـيع ـابت ثُم هإِلَّا إِلَي اللَّه نأَ ملْجوا أَنْ ال مظَنو مهفُسأَن هِملَيع اقَتضو 

 يمحالر ابوالت وه وا إِنَّ اللَّهوبتي٢( )ل(  .  
 الذين الرسول صلى اهللا علية وسلم هجر الصحابة         ووجه االستدالل ذه اآلية أنّ      

ت حبقهم هذه اآلية بعد ختلفهم عن املشاركة يف غزوة تبوك بدون عذر ومع مقدرم               نزل
رضي اهللا عنهم، " كعب بن مالك، وهالل بن أمية، ومرارة بن الربيع " على اجلهاد، وهم   

وكذلك أمر الرسول صلى اهللا علية وسلم املسلمني جرهم حىت نزلت التوبة عليهم مـن               
  .  )٣(ثابة عقاب وتعزير هلم اهللا، وكانت هذه اهلجرة مب

  : من السنة-ثانياً

  عد السنة النبوية األصل التشريعي هلذا النظام الذي يسمح لويل األمر بأن يقـنن              ت
، ويساعد إىل حـد     مر الذي يسهم يف ضبط نظام التعزير      اجلرائم والعقوبات التعزيرية، األ   

مكينه من الوصول إىل األحكـام      بعيد عل مد القاضي بالنظم والضوابط العملية الالزمة لت        
  .العادلة واملالئمة يف هذا اال

والسنة حافلة بالعقوبات التعزيرية واليت ميكن االعتماد عليها كدليل شرعي لعقوبة             
  : التعزير، ومن هذه األحاديث

                                 
   .٨٢مصطفى أمحد جنيب ص: الزوجنيتفريق القاضي بني     ( 1 )

  . ١١٨اآلية :سورة التوبة    ( 2 )

  .٢/٣٩٨تفسري ابن كثري     ( 3 )



 ٩

ال " :   ما روي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال             -أ
 وال كثر حىت يؤويه اجلرين، فإذا آواه اجلرين، وبلغ مثنه مثن اـن، ففيـه            قطع يف مثر  

  . )٢(" ، وجلدات نكاالً  )١(القطع، وإن كان دون ذلك ففيه غرم مثليه 
ووجه االستدالل من هذا احلديث الشريف بأن سرقة ماال قطع فيه لعدم استكمال               

 تكن السرقة من حرز، هو معصية شروط احلد كأن مل يبلغ النصاب من حيث قيمته، أو مل
        احلديث على أن العقوبة غرامة      ال تستوجب احلد، بل تستوجب عقوبة تعزيرية، وقد نص 

 ثلي املسروق أو قيمته، وضرب السارق جلدات نكاالً، أي عقاباً على فعله، وفيـه             مالية م
ـ              ر تقـديره   دليل على اجلمع بني عقـوبة املال وعقوبة البدن، وكل ذلك تعزير يعود أم

  . )٣(للقاضي 
جلد فوق عشرة أسواط إال يف حد مـن         ال ي " :  قول الرسول صلى اهللا علية وسلم      -ب

ال جيلد أحد حداً فوق عشرة أسواط إال يف حـد مـن              " ويف رواية " حدود اهللا تعاىل    
  . )٤( "حدود اهللا تعاىل 

ر جلـدات   ووجه االستدالل من األحاديث أا تفيد جبواز اجلَلْد بأقل من عـش             
  .تعزيراً، وأما فوق العشر فال جيوز إال يف حد من حدود اهللا

يت برجل قد شرب    أن رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم أُ        عن أيب هريرة رضي اهللا عنه        -ج
    ويف" فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه        : اضربوه، فقال أبو هريرة   : فقال

                                 
  مجار النخيل، وقيل طلعها، ومجار النخلة قلبها، ومن خيرج التمر والسعف، ومتون النخلة بقطعه، وقيل : الكثر   ( 1 )

  .٥٦٤صحاح ص، خمتار ال٦٣٥املصباح املنريص: أنظر. شحم النخلة      
  املكان الذي جيفف فيه التمر عادة، وهو كالبيدر بالنسبة : ما يطلع ما يف النخلة فيصري متراً، واجلرين: والطلع      
      الشوكاين : ارـنيل األوط: أنظر. دوـربات العـالترس الذي يستتر به احملارب ويتقي ض: نـللقمح، وا  
      ١٤٤-٧/١٤٣.       

  .٧/١٤٤ نيل األوطار : أنظراه احلاكم وصححه وحسنه الترمذي والبيهقي وابن املنذر،رو    ( 2 )
  .٧/١٤٤نيل األوطار     ( 3 )

   يف ١٢/١٥٧متفق عليه، قال ابن حجر العسقالين متفق عليه، وتكلم يف إسناده ابن املنذر ، أنظر فتح الباري    ( 4 )

  دود رقم ـ يف احلدود، ورواه أبو داود يف احل٤٤٩١ومسلم حديث رقم احملاربني باب كم التعزير واألدب،           

          ٤٤٩١.  



 ١٠

ما اتقيت اهللا، ما خشيت اهللا، ما استحييت        : وا عليه يقولون  بكتوه، فأقبل : " رواية أنه قال  
  . )١(" من رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم 

  .ووجه االستدالل أن التبكيت هنا هو من باب التعزير بالقول  
  :  فعل الصحابة وأقواهلم-ثالثاً

   ألدلة اليت تؤيد وتدعم ما مر يف ا      و التعزير من أقوال الصحابة وأفعاهلم؛       حيث ثبت
السابقة من الكتاب والسنة، فهم من نزل القرآن بلغتهم وفهموا معناه وعاصروا النيب صلى          

  :اهللا علية وسلم واهتدوا ديه، ومن هذه األقوال ما يأيت
 الصديق رضي اهللا عنه ضرب وغـرب، وأن عمـر           ر أبا بك   عن نافع عن ابن عمر أنّ      -أ

  .رضي اهللا عنه ضرب وغرب
عند أهل العلم من أصحاب النيب رضي اهللا عنهم منهم أبو بكر            والعمل على هذا      

  .وعمر وعلي وأيب بن كعب وعبد اهللا بن مسعود وأبو ذر وغريهم
بت أن علياً رضي اهللا عنه جيء له بشارب مخر يف رمضان فجلده مثانني جلده، ويف               ث -ب

  ". على اهللاجلدناك العشرين إلفطارك يف رمضان وجرأتك : " اليوم التايل جلده وقال
هـن  : " ئل علي رضي اهللا عنه عن قول الرجل للرجل يا فاسق، يا خبيث، فقال              وس -ج

  ".فواحش، فيهن التعزير، وليس فيهن حد
 وثبت أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يعزر ويضرب، ويؤدب وحيلق الرأس،               -د

وينفي، ودا الناس، كما حرق حوانيت اخلرته ال تفاق يده ل ٢( مارةيؤدب( .  
  :  اإلمجاع–رابعاً 

    أمجعت األمة على مشروعية التعزير يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة بعد زمن  
  إىل يومنا هـذا على)  أي منذ عصـر الصحابة والتابعـني ( النيب صلى اهللا علية وسلم  

                                 
  ، وابن حبان "األدب املفرد " ، وأخرجه البخاري يف ٦/١٨١، ورواه أمحد ١٦٣، ١٦٢/ ٤أخرجه أبو داود         ( 1 )

  .واحلديث جبمع شواهده صحيح اإلسناد" صحيحه "        يف 
  .١٢نسي ص: ، التعزير يف اإلسالم٣/٣٢٢البهويت : الروض املربع: وال هذه األقأنظر    ( 2 )



 ١١

  .مشروعية التعزير يف العقوبات اإلسالمية زيادة على احلدود والقصاص
ثبت عنه وعن غريه من الصحابة أنه اختذ داراً للسجن ومل ينكر أحد من الـصحابة                كما  

  . )١(مثل هذه األعمال فأصبحت إمجاعاً 
  : املعقول-خامساً

ر العقوبات التعزيرية ويعترف أا ضرورة حتمية لتأديـب         نك العقل السليم ال ي    إنّ  
أفراد اتمع من جهـة     أصحاب املعاصي والفجور من جهة، وإصالحهم وإصالح باقي         

أخرى، وزجرهم مجيعاً عن كل ما خيالف شرع اهللا حىت تنتهي اجلرمية وتقل الرذيلة وحيل               
مكاما األمن والفضيلة، ويكون الناس إخوانا آمنني على أنفسهم وأمواهلم وأعراضـهم،            

  . املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويدهألنّ

  :يرحكمة مشروعية التعز: املطلب الثالث
 اجلرائم التعزيرية كثرية ومتنوعة، وهي يف الوقت نفسه جديدة ومتطـورة ومل             إنّ  

تكن معروفة عند السلف الصاحل من هذه األمة، ومن هنا حتتاج إىل اجتهاد القاضي وسعة               
أفقه واستنارة فكره يف اختيار العقوبة املناسبة للجرمية اليت تستحقها فقد يستلزم األمر أن              

يف العقوبات حسب حال املخالفني مع األخـذ بعـني االعتبـار حكمـة     ينوع القاضي  
   : مشروعيته واليت تتضح على النحو التايل

    : محاية مصاحل الناس وضرورات حيام-أ
سارت الشريعة اإلسالمية يف نظام العقوبات على منهج خاص، وسلكت طريقـاً              

، وقدرا بشكل دقيق ومفصل     فريداً يف فلسفة العقوبة، فعمدت إىل بيان بعض العقوبات        
وحمدد، وهي احلدود والقصاص، ألن موجباا خطرية، وألن االعتداء فيها ميس أسـاس             
اتمع وكيان اجلماعة، وضمري األمة، ويهدد مقاصد الشريعة، وضروريات احلياة، مث ترك            

وفـوض  تقدير بقية العقوبات على اجلرائم األخرى واملعاصي واحملظورات إىل ويل األمر،            
نوعها وكيفيتها إىل احلكام ملعاقبة اجلناة وارمني مبا يصلح أحواهلم، وحيفظ حقوق الناس، 

                                 
       .٢/٥٠٠سيد سابق: ، فقه السنة١٢نسي ص: ، التعزير يف اإلسالم٣/٣٢٢ البهويت: الروض املربع: أنظر   ( 1 )
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ويردع اآلخرين، ويؤمن العدالة، ويوفر احلماية لألحكام الشرعية، ويضمن التأييد السليم           
  .لدين اهللا تعاىل

  :ردع ارمني من ارتكاب اجلرائم -ب
ة اإلسالمية إىل ردع اجلرمية ومنعها قبل حدوثها،        يهدف نظام العقوبات يف الشريع      

، لذا فإن إيقاع العقاب على اجلاين مينعه مـن          كما يسعى إىل اجتثاث جذورها من اتمع      
ارتكاب اجلرمية أو العودة إليها مرة ثانية، وهو يف الوقت نفسه زجر لآلخرين وردعهم عن 

ف من شخص إىل آخر، ومن زمان إىل        ارتكاا، والزجر والردع، وحتقيق هذا املقصد خيتل      
زمان، ومن مكان إىل مكان، وخيتلف حسب الظروف واملالبسات اليت رافقت اجلرميـة،             

 مـا   اعث اإلجرامية والنتائج اليت ترتبت على الفعل اإلجرامي، وأنّ        وويتفاوت حبسب الب  
ـ        آخر، وما يردع شخصاً     بعينه قد يفسد جمرماً    يصلح جمرماً  ر،  عن جرمية قد يـشجع آخ

ولذلك أشارت النصوص الشرعية إىل جمموعة من العقوبات التعزيرية، وتركت للحكـام            
 يف كل عقوبـة حـسب        وختفيفاً حرية االختيار بينها، وفوضت له سلطة التقدير تشديداً       

ظروف الزمان واملكان وتغري األحوال، وهذا من أدلة صالحية هذه الشريعة لكل زمـان              
  . )١(ومكان 
ضيةٌ بقدر مـا  سيحدث للناس أق: " ز رضي اهللا عنه بن عبد العزي  ولذلك قال عمر      

، وإن وضع العقوبات املتناسبة للجرائم املختلفة هو مـن الـسياسة            "أحدثوا من الفجور  
الشرعية اليت يقوم ا احلاكم املسلم لتحقيق مصاحل الناس، وإن مل يعتمد فيها على دليـل                

، لردع اجلاين وزجره، وإصالحه وذيبه    عزير  لتاع  رِ، ومن أجل ذلك ش     )٢(شرعي خاص   
 يلعيجر    : قال الزعزير الزإنّ الغرض من الت  ،رة   : اتالتعزير يتومسواجر غري املقـد٣( بالز(  ،

، جلاين من معاودة اجلرمية، ومنع غريه من ارتكاا، ومن ترك الواجباتمنع ا: والزجر معناه
   . )٤(لناس اة واملماطلة يف أداء حقوق كترك الصال

                                 
  .٢٤٣، ٥٣عبد العزير عامر ص: ، التعزير١/٦٨٥عبد القادر عودة : التشريع اجلنائي:  أنظر  ( 1 )
  .١، ط١٩٩٣ -هـ١٤١٤ دمشق، -، دار القلم٦٣حممد الزحيلي ص: النظريات الفقهية   ( 2 )
  . ٣/٢١٠الزيلعي : تبيني احلقائق   ( 3 )
    .٧/١٧٤الرملي : اية احملتاج   ( 4 )



 ١٣

التعزيـر  : التهذيب فهما من مقاصد التعزير، وقد بين ذلك الزيلعي بقولـه     أما اإلصالح و  
  .  )١( التعزير تأديب استصالح وزجر: وابن فرحون بأنّاملاوردي تصريح ومثله ، للتأديب

إنّ : وقـالوا ،   )٢( ة حده التوبة وصالح حال اجلاين     إنّ احلبس غري احملدد املد    : وقال الفقهاء 
رة الزواجر غري املقـد   : وقالوا.  )٣(، ألنّ ذلك سبيل إلصالح اجلاين       التعزير شرع للتطهري  

  . )٤( تاج إليها، لدفع الفساد كاحلدودحم
    : إصالح اجلاين وتأديبه وتقومي إعوجاجه-ج

لتعـذيب، أو إهـدار   عزيـر ل وليس الت  ؛ واملقصود من التعزير أيضاً هو والتأديب       
التعزيـر  : ويف ذلك يقـول الزيلعـي     ،  مية، أو اإلتالف، حيث ال يكون ذلك واجباً       اآلد

 االتعزير إمن : ويقول ابن فرحون  ،  الف، وفعله مقيد بشرط السالمة    ، وال جيوز اإلت   للتأديب
 قطع شـيء ممـن      ال جيوز : البهويتويقول  .   جيز  مل وإالجيوز منه ما أمنت عاقبته غالباً،       

 ألنّ الشرع مل يرد بشيء من ذلك، عن أحد يقتدى به،            ،ال جرحه وجب عليه التعزير، و   
كلّ ضرب يـؤدي إىل اإلتـالف       و.  )٥(، واألدب ال يكون باإلتالف    وألنّ الواجب أدب  

 ، أم من  ا االحتمال ناشئاً من آلة الضرب، أم من حالة اجلاين نفسه          ، سواء أكان هذ   ممنوع
يت قد يؤدي فيها إىل  الضرب يف املواضع ال  منع الفقهاء : موضع الضرب، وتفريعاً على ذلك    

  . )٦( وجه والفرج والبطن والصدر ممنوعأنّ الضرب على ال: ولذلك فالراجح، اإلتالف
 من أعلى ما يكون من      ألنهالصفع،  : وعلى األساس املتقدم منع مجهور الفقهاء يف التعزير         

                                                     ن البعض قال به يف شهادةاوإن ك ، يد الوجه، وتسوحلق اللحية، وكـذلك االستخفاف
                             . )٧(  يف شهادة الزور ممنوع باإلمجاعتسويد الوجه: واالزور، وقال

  القتلوالتعزير ب ، حيرم التعزير حبلق حليته ملا فيه من املثلة وال تسويد وجهه: البهويت قال و 
                                 

  .٢٢٤املاوردي ص: ، األحكام السلطانية٣/٣١١تبيني احلقائق    ( 1 )
  .٣/١٨٧حاشية بن عابدين    ( 2 )

   .٣/١٨٣حاشية بن عابدين    ( 3 )

  .٧٦-٤/٧٤البهويت : ، كشاف القناع٣/١٨٢، حاشية بن عابدين ٣/٣١٠تبيني احلقائق    ( 4 )
  .٤/٧٤البهويت : كشاف القناع، ٣/٣١١تبيني احلقائق    ( 5 )

  .١٢/٢٥٧املوسوعة الفقهية    ( 6 )

   .نفس املرجع السابق   ( 7 )
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، حبيـث ال    ن شأا إحداث القتل بسهولة    أن تكون حادة م   : عند من يراه يشترط يف آلته     
الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم      ، و ، فذلك من املثلة   كآلة تكون   اليتخلّف عنها القتل، وأ   

 إنّ اللّه عز وجلّ كتب اإلحسان على كلّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،               ": يقول
  . )١( "حسنوا الذّحبة ، وليحد أحدكم شفرته ، ولريح ذبيحته وإذا ذحبتم فأ

، ة ما أحلّ اللّـه ذحبـه مـن األنعـام          ، وإراح  ويف ذلك أمر باإلحسان يف القتل       
  . )٢(فاإلحسان يف اآلدمي أوىل 

  :مشول التعزير: املطلب الرابع
، وتتنـاول   عقوبة التعزير واسعة املدى، وتشمل مجيع املخالفات الشرعية تقريبا إنّ  

  . )٣(مجيع اجلرائم واجلنايات إال ما ورد يف شأنه حد مقدر أو كفارة 
 لتحديد السبب الذي يوجب التعزير، ويـستحق         عاماً وقد وضع الفقهاء ضابطاً     

، أو آذى غريه بغري حق، بقول أو         كل من ارتكب منكراً    الضابط أن : فاعله العقوبة، فقالوا  
  . )٤(، يلزمه التعزير بفعل أو إشارةً

                      :وميكن تصنيف اجلرائم واملخالفات اليت يشملها التعزير مبا يلي  
 اجلرائم اليت وضع هلـا الـشارع         اجلرائم اليت مل حيدد الشارع هلا عقوبة مقدرة، وإنّ         -١

وما  والدية،    وجرائم القصاص  وحمصورة وهي احلدود  عقوبة مقدرة أو نص عليها حمدودة       
  .قوبتها مفوضة إىل احلاكم عن طريق التعزير ععداها فإنّ

٢-   الشارع هلا عقوبات، ولكن مل تتوفر فيها شروط العقوبـة، فـإن              اجلرائم اليت حدد 
قد شرط مـن    احلدود والقصاص ال تقام إال إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، فإن فُ           

      تنفيذ القصاص، فإن جد مانع من إقامة احلد أو    الشروط يف جرائم احلدود والقصاص، أو و
عل، فتكون العقوبة مفوضـة إىل احلـاكم        ا، وجتب معاقبة الف    وجرميةً الفعل يبقى حمظوراً  

                                 
  .٣/١٥٤٨أخرجه مسلم     ( 1 )
  البهويت : ،كشاف القناع٧/١٧٤اية احملتاج ، ١٨٧ -٣/١٨٢، حاشية بن عابدين ٣/٣١٠تبيني احلقائق     ( 2 )

  .١٢/٢٥٧املوسوعة الفقهية : ، أنظر٧٦-٤/٧٤          

   .٢٦٣حممود شلتوت ص:اإلسالم عقيدة وشريعة   ( 3 )
  .٢/٦٢٤مصطفى الزرقا : املدخل الفقهي العام   ( 4 )
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بالتعزير، وكذلك إذا وقعت شبهة يف جرائم احلدود أو يف إثباا فال يطبق احلد، وإمنا يتم                
  . )١(العقاب بالتعزير، ألن احلدود تدرأ بالشبهات 

 مع إحدى العقوبات املقدرة مع االختالف الواسع بني الفقهاء           اقتران العقوبة بالتعزير   -٣
 هو اجللـد فقـط، وأن      احملصن واألئمة يف هذه احلالة، فاحلنفية يرون أن عقوبة الزاين غري         

 من احلد، ولكنهم جييزون إضافة التغريب إىل احلد على سبيل            وال جزءاً  التغريب ليس حداً  
  .مة احلد عليه، بالتأنيب والتبكيت إقاالتعزير، وكذا تعزير شارب اخلمر، بعد

ى سبيل   فوق األربعني عل   ه عقوبة الشارب أربعني جلدة، وجيوز معاقبت      إنّ:  وقال الشافعية 
عل عمر رضـي اهللا عنـه   ، وفسول صلى اهللا علية وسلم أحياناً التعزير، ويفسرون فعل الر   

ابلة بتعزير السارق بعد قطع     بالضرب مثانني، أنه على سبيل التعزير، ويقول الشافعية واحلن        
، ويقول املالكية جبواز يده، وذلك بتعليق اليد يف عنقه ساعة من ار زيادة يف تنكيله تعزيراً  

، فيقتص منه، ويـؤدب     كمن جرح غريه عمداً   ع التعزير مع القصاص يف األعضاء،     اجتما
   . )٢( فعية، كما جيتمع التعزير مع الكفارة يف حلف اليمني الغموس عند الشاتعزيراً

  
  

*   *   *  
  
  
  
  
  
  

                                 
   .٧٣أمحد موايف ص: بني اجلرائم واحلدود    ( 1 )
  ، بدائع ٩/١٢٢، املغين ٤/١٧٨، مغين احملتاج ٦٣، ٣٧عبد العزيز عامر ص: التعزير يف الشريعة اإلسالمية    ( 2 )

  .٤/٢٣٩، حاشية الدسوقي ٩/٤١٦٣الصنائع        
  



 ١٦

  املبحث الثاين
  وأحكام متعلقة بالعقاب التعزيريخصائص 

  : مطالب على النحو التايل ثالثةويشتمل هذا املبحث على
  :التعزيريخصائص العقاب : املطلب األول

  :يتميز العقاب التعزيري خبصائص كثرية منها  
ترك أمره لإلمام حبسب حالـة اـرم         وإمنا   : التعزير عقوبة غري مقدره من الشارع      -أ

وحبسب كل جرمية، خبالف احلدود والقصاص والدية والكفارات فهي عقوبات مقـدرة            
 يستبدهلا وال أن ينقص منـها، أو يزيـد          شرعاً ومعينة للقاضي والزمة له، وال حيق له أنْ        

  . عليها
حلبس، عنـد    بعض العقوبات مقدرة حبدين أعلى وأدىن كاجللد وا        أما التعزير فإنّ    

البعض، ويترك للقاضي حرية اختيار وتقدير املقدار املناسب، وإنّ بعضها اآلخر غري مقدر             
  .ائياً، ويترك أمره إىل القاضي

والقاضي ميلك احلرية يف اختيار العقوبة املالئمة، كما ميلك حرية تقـدير كميـة                
ظروف املخففة، أو يرتل    العقوبة الالزمة، حبسب ظروف اجلرمية وظروف ارم، فرياعي ال        

  .باجلاين العقوبة املشددة بسبب الظروف القاسية والنتائج الفادحة اليت أعقبت اجلرمية
ولكن سلطة القاضي الواسعة يف عقوبة التعزير ليست حتكمية حبسب هواه، وإمنـا            

ختضع ألسس شرعية، وأصول حمكمة، وإطار حمصور معني، ولذلك حدد الفقهاء عقوبات            
ليختار القاضي إحداها، فيبدأ بالنظر أو اجللد وينتهي باملوت حبسب جسامة اجلرمية           التعزير  

  .وخطورة ارم
فالقاضي إذا رأى أن ارم يرتجر جبلدة واحدة اكتفى ا؛ وهذا كله فيما إذا كان                 

رأى القاضي الضرب وال ينايف ذلك أن التعـزير ليس فيه تقدير، بل هـو مفـوض إىل                 
  . )١(القاضي 

 فيما يتعلق حبق اهللا تعاىل فيها، خالفاً للحدود، فال تقبل           وذلك: العفو من ويل األمر    -ب
العفو من ويل األمر، وال تقبل اإلسقاط، كما حيق للمعتدي عليه أن يعفو عن اجلـاين يف                 

                                 
  .٩/٧١السرخسي : املبسوط: ، وأنظر٣/٢٧٤حاشية ابن عابدين     ( 1 )



 ١٧

العقوبة التعزيرية، ولكن عفوه ال يلغي العقوبة، وال يسقط حق ويل األمر أو الدولـة يف                
ف القصاص، فإن عفا ويل األمر برىء القاتل، وال يسأل إال عن احلق العـام  العقاب، خبال 

أو اتمع، أما حق املعتدي عليه يف العقوبة التعزيرية فينحصر يف زاوية منه، وتبقى حريـة                
  .  )١(القاضي يف عقوبة اجلاين لعدوانه على حق اهللا فيها 

 النظر فيهـا ونقلـها إىل       وغريهحيث يتوىل احلاكم    :  العقوبة ال تتوقف على دعوى     -ج
القاضي حسبة هللا تعاىل، إلزالة احملظورات والنهي عن املنكرات، وإقامة األحكام الشرعية،            
 وألن املقصود من التعزير هو التأديب والزجر والردع، ولذا جيوز تعزير الصيب العاقل تأديباً             

توقف علـى الـدعوى     له، أما احلدود فبعضها ال يتوقف على الدعوى، وبعضها اآلخر ي          
  . )٢(كالقذف والسرقة، وكذلك القصاص، وأما الصيب ال يقام عليه احلد وال القصاص 

 حيث يقدر القاضي العقوبـة  : تقدير التعزير حبسب شخصية اجلاين وجسامة اجلرمية     -د
بالنظر إىل شخصية اجلاين، وجسامة جرميته، أما يف احلدود والقصاص والدية والكفـارة             

جلرمية فقط، وال اعتبار لشخصية اجلاين، سواء كان حمترفاً ومعتـاداً أو كـان              فينظر إىل ا  
  . )٣(مبتدئاً أو كانت جنايته مصادفة 

   :حتديد أكثر اجللد يف التعزير: يناملطلب الثا
ال خالف بني العلماء يف أنه ال حد ألقل التعزير، ولكنهم اختلفوا يف أكثره علـى             

  :ثالثة أقوال
  . يزاد على عشر جلدات ال:القول األول

  :، وحجته )٤ (وهذا رأي لإلمام أمحد رمحه اهللا، وهو قول إسحق  
  : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولـمسعت رس:  حديث أيب بردة رضـي اهللا عنه قال

                                 
  ، الفقه اإلسالمي يف ٤/١٧٧القرايف : ، الفرق بني احلدود والتعازير يف الفروق٩/١٧٨ابن قدامة : املغين: أنظر        ( 1 )
  .٢/٣٦٦أسلوبه اجلديد       
  .٧٦٦مدكورص: ، املدخل للفقه اإلسالمي٥٠عبد العزيز عامرص: التعزير يف الشريعة اإلسالمية   ( 2 )
  ، النظريات ٤٩، التعزير يف الشريعة اإلسالميةص٦٨٦ -١/٦١٥عبد القادر عودة : الميالتشريع اجلنائي اإلس   ( 3 )

  .٦٧حممد الزحيلي ص: الفقهية      
  .١٠/٢٤٤املرداوي : ، اإلنصاف٩/١٧٦املغين    ( 4 )
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  . )١(" ال جيلد أحد فوق عشرة أسواط إال يف حد من حدود اهللا " 
، وهؤالء خمتلفون على ثالثة أوجه علـى النحـو           ال يبلغ بالتعزير مبلغ احلد     :القول الثاين 

  :التايل
  . ال يبلغ بالتعزير أدىن مشروع:الوجه األول

  .  )٤(، ورواية ثانية يف مذهب أمحد  )٣(، والشافعي  )٢(وهذا مذهب أيب حنيفة 
وعليه فال يبلغ بالتعزير أربعني سوطاً يف حق احلر، وجيوز ضربه تـسعة وثالثـني                 

  .عشرين يف حق اململوك وجيوز تسعة عشر سوطاًيبلغ سوطاً، وال 
  .وهذا على القول بأن حد اخلمر أربعون، وهو مذهب الشافعي فهو أقل احلدود

وعلى القول بأنه مثانون يف حق احلر فال جياوز بالتعزير تسعة وسبعني يف حق احلر                 
  .وال تسعة وثالثني يف حق اململوك، وهو قول أيب حنيفة

يزاد يف التعزير على تسعة وسبعني سواء أكان أدىن احلـدود مثـانني أم              ال  : الوجه الثاين 
  . )٦(، وابن أيب ليلى  )٥(أربعني، وذا قال أبو يوسف 

، وهذا الوجه رواية ثالثـة يف       ال يبلغ بكل جناية حداً مشروعاً يف جنسها       : الوجه الثالث 
  . )٧(مذهب أمحد 
ـ  زاد يف التعزير عن جيوز أن ي : القول الثالث  ب ـاحلد إذا رأى اإلمام ذلك، وهـذا مذه

                                                                           :، وحجته )٨(مالك 
  ر خامته، وأخـذ    و الذي ز  رضي اهللا عنه معن بن زايد     ن اخلطاب   عمر ب  حيث ضرب    -١

  اليوم  يف كلم فيه مث،مائة وم الثاينضربه يف الي، فكلم فيه ف ه وحبسشيئاً من بيت املال مائة
                                 

  ر فتح ـ، أنظ٦٨٤٨دود واحملاربني، باب كم التعزير واألدب رقم ـاري يف احلـمتفق عليه، رواه البخ   ( 1 )
   . يف احلدود، باب قدر التعزير١٧٠٨، ورواه مسلم رقم ١٢/١٧٥الباري       
   .٢/١١٧املرغيناين :اهلداية    ( 2 )
  .٨/٢٢الرملي : ، اية احملتاج٢/٢٨٨الشريازي : املهذب   ( 3 )
  .١٠/٢٤٤املرداوي : ، اإلنصاف٩/١٧٦املغين     ( 4 )

  .٢/١١٧املرغيناين :اهلداية   ( 5 )

  .٩/١٧٧ابن قدامة : املغين   ( 6 )
  .١٠/٢٤٤املرداوي : ، اإلنصاف٩/١٧٦املغين    ( 7 )

  .٢/١٠٧٣أبو عمر القرطيب : الكايف يف فقه أهل املدينة   ( 8 )
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  . )١(  مث نفاهمائة فضربه الثالث
ي، قد شرب مخراً يف رمضان      أُيتَ برجل يسمى النجاش    ما روى أن علياً رضي اهللا عنه         -٢

  . )٢(وزاد عشرين سوطاً لفطره يف رمضان ) أي أقل احلدود ( فجلده مثانني 
 على قضاء البصرة، فأيت بسارق قد كـان          ما روي أن أبا األسود استخلفه ابن عباس        -٣

أعجلتموه املسكني، فـضربه مخـسة      : مجع املتاع يف البيت ومل خيرجه، فقال أبو األسود        
  . )٣( وخلى سبيلهوعشرين سوطاً 

  :الرأي الراجح
، ، أرى ترجيح القول األول، وهو أن ال يبلغ بالتعزير احلد          أقوال الفقهاء بالنظر إىل     

 صـلى   قوله، كحديث أيب بردة الصحيح السابق، واحلديث النبوي         لقوة األدلة على ذلك   
   .  )٤( "من بلغ حداً يف غري حد، فهو من املعتدين " : اهللا علية وسلم قال

 العقوبة على قدر اإلجرام واملعصية، واملعاصـي املنـصوص علـى            وكذلك فإنّ   
  .أعظمهاحدودها، أعظم من غريها، فال جيوز أن يبلغ يف أهون األمرين عقوبة 

  رم بعشرة أسواط، فال مانع من تكـرار ذلـك، إنْ              ولكنرأى   إذا مل يرتدع ا 
إال يف " : احلاكم املصلحة يف ذلك، وباستشارة أهل العلم، مث إن قوله صلى اهللا علية وسلم        

منها مـاهو مقـدر، وهـي       :  أي يف ذنب و معصية ، وهي نوعان        "حد من حدود اهللا     
وهو ما يدخل حتت باب التعزير، وهذا خيتلف باختالف         : كاحلدود، ومنها ما ليس كذل    

  .الذنب واملكان والزمان واألشخاص، وكل ذلك يرجع إىل احلاكم أو القاضي
  :حكم لزوم نفاذ التعزير فيما شرع فيه وعدم لزومه: املطلب الثالث

، ينقسم التعزير إىل ما هو حق اهللا تعاىل وما هو حق العبد، والتعزير يف حقوق اهللا                 
     يكون يف جناية يف حق اهللا، ليس هلا حق مقرر يف الشرع، وجيب يف جناية ليس يف جنسها
  ما يوجب احلـد ،كإفطار يف رمضان بال عذر وتأخري الصالة عن وقتها ، وإما جبناية يف  

                                 
  .٤٩٠السيوطي : األشباه والنظائر   ( 1 )
  .٨/٣٢١ يف األشربة، باب ما جاء يف عد اخلمر  الكربىأخرجه البيهقي يف سننه   ( 2 )

  . باب اللقطة١٠/١٩٦، مصنف عبد الرزاق ٩/١٧٧املغين : أنظر   ( 3 )

   .٨/٣٢٧، التعزيرأخرجه البيهقي يف سننه يف   ( 4 )
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  .جنسها احلد لكنه مل جيب لفقد شرطه كالسرقة من غري حرز
  : قسمنيوواجب ويل األمر يف التعزير ينقسم إىل  

وقد اختلف الفقهاء يف واجب ويل األمر يف التعزير يف هذه            : على خمالفة حق اهللا تعاىل     -أ
                      :احلالة على النحو التايل

  . جيب إنفاذ التعزير إذا رأى احلاكم أنه يستحق التعزير:القول األول
قالوا بأنه واجب، وعلى اإلمام     حيث   . )٣(، وأمحد     )٢(، ومالك    )١(وهذا مذهب أيب حنيفة     

  .أن يقـوم بالتعـزير إذا رأي يف ذلك مصلحة، ألنه زجـر مشروع حلق اهللا تعاىل
   : ، واحتج مبا يلي )٤( ال جيب، وهذا قول الشافعي :القول الثاين

إين لقيت امـرأة فأصبت منها ما دون : أن رجالً جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال   -١
إِنَّ الْحـسنات  ( :نعم، فتال عليه:  قال":أصليت معنا " : قال عليه السـالم أطأها فأنْ

رِينلذَّاكى لكْرذ كذَل ئَاتيالس نبذْه٦("  )٥( ) ي( .  
  .ووجه الداللة أن الرسول صلى اهللا علية وسلم مل يعزر الصحايب الذي قَبل املرأة  

اقبلوا من حمـسنهم وجتـاوزوا عـن         " :ارـنصوقال صلى اهللا علية وسلم  يف األ        -٢
إن كان ابن   " وقال رجل للنيب صلى اهللا علية وسلم يف حكم حكَم به للزبري             ،  "مسيئهم  
 فغضب النيب صلى اهللا علية وسلم ومل يعزره على مقالته، وعلـى هـذا جيـوز                 "عمتك  

  .  )٧(للحاكم ترك التعزير إذا مل يتعلق به حق آلدمي 

                                 
  .٢/١١٦املرغيناين :اهلداية    ( 1 )

  .٢/١٠٧٣أبو عمر القرطيب : يف فقه أهل املدينةالكايف     ( 2 )

  .١٠/٢٤٢املرداوي : ، اإلنصاف٩/١٧٨املغين     ( 3 )

   .٨/١٩،٢٣الرملي : ، اية احملتاج٢/٢٨٨الشريازي :  املهذب  ( 4 )
     .١١٤من اآلية : سورة هود    ( 5 )

   يف التوبة، ٢٧٦٣،ومسلم رقم " وأقم الصالة " متفق عليه يف البخاري يف التفسري يف تفسري سورة هود باب         ( 6 )
  . يف احلدود٤٤٦٨، وأبو داود رقم ... " إنَّ احلسنات : "       باب قول اهللا تعاىل

  .٣٧٦عيسى العمري، حممد العاين ص: فقه العقوبات يف الشريعة اإلسالمية    ( 7 )
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قسم رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم قـسماً         :  مسعود رضي اهللا عنه قال     حديث ابن  -٣
فأتيت النيب صلى اهللا عليـة وسـلم        : " إا لقسمة ما أريد ا وجه اهللا، قال       : فقال رجل 

:  له، قال  فساررته، فغضب من ذلك غضباً شديداً، وامحر وجهه حىت متنيت أين مل أذكره            
   . )١( "ذا فصرب قد أوذي موسى بأكثر من ه" : مث قال

ـ       وجه الداللة من احلديث أن الرسول          ل تلـك   صلى اهللا علية وسلم مل يعزر القائ
                                                          .القولة اليت رمبا أخرجته من اإلسالم

  :الرأي الراجح
     حقيـست   أنـه   اإلمـام  وب إنفاذ التعزيـر إذا رأى     ـهو الرأي األول وهو وج      

  .التعزير، وفيه الزجر ألنه مشروع حلق اهللا تعاىل، فوجب كاحلد، وتركه تعطيل
  

  : وأما إذا كانت اجلناية حقاً شخصياً إلنسان-ب
 فإن التعزير واجب ألن حقوق العباد ليس للقاضي إسقاطها إال إذا عفـا عنـه                 

 أو الشفعة من ويل    وعفمستحقه، فإذا عفا سقط حقه، وال جيوز يف هذا النوع من التعزير ال            
  . )٢(األمر فهو حق خالص للعبد 

  
*   *   *  

  
  
  
  
  

                                 
  ، واحلديث يف مسلم ٨/٥٥ أنظـر الفتح  غـزوة الطائف،٤٣٣٥خرجه البخاري يف باب املغازي رقم    ( 1 )

     .      والترمذي
  .  ٣/٢٠٥، حاشية بن عابدين ٤/٢١٣الكمال بن اهلمام : فتح القدير   ( 2 )
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  املبحث الثالث
  اجلرائم يف منع وقوع هادورو العقوبات التعزيرية 

حيث عرف يف الشريعة اإلسالمية أنواع كثرية للتعزير، ووضعت موضع العمـل،              
 الشريعة تتسع عقوبـة     إنّوليس معىن هذا أا ال تقبل غريها من األنواع واألساليب، بل            

تصلح املذنب وتؤدبه وحتمي اجلماعة من شر املعاصي، وال يعين هذا أيضاً أن احلـاكم أو               
، بل عليه أن يتقيد بالعقوبات املباحـة        القاضي له مطلق احلرية يف تقدير العقوبة التعزيرية       

  .شرعاً واليت مل ينه الشارع عنها، فال يعاقب بالنار وال ميثل باجلاين
  :هذا املبحث يشتمل على مخسة مطالب على النحو التايلو

  :العقوبات التعزيرية على املعاصي وللمصلحة العامة: املطلب األول
 العامة  ة من التعزيرات للحد من املعاصي واجلرائم اليت تتعلق باملصلح         الكثري فهناك  

    :تمع اإلسالمي وهي على النحو التايليف ا
 فهناك بعض املعاصي واجلرائم مل يعني هلا الشرع عقوبات حمـددة،   : التعزير بالقتل  -أوالً

 رأى يف ذلك مصلحة     وال حيصل الزجر عنها إال بالقتل، فلإلمام أن جيعل عقوبتها القتل إنْ           
كم مجيع على رجل واحد     رمن أتاكم وأم  " : ليل ذلك قوله صلى اهللا علية وسلم      األمة، ود 

  . )١( "م فاقتلوه  يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكيريد أنْ
 فمنهم من توسع يف هذا األمر وطبقهـا علـى           ؛وذا أجاز الفقهاء القتل تعزيراً      

حاالت كثرية، ومنهم من مل يطبقها إال يف حدود ضيقة ومنهم من مل جيزها إال يف حالـة                  
  :ها يف حاالت كثرياً من )٢(فاحلنفية أجازوا القتل تعزيراً :معينة، ومن آراء الفقهاء يف القتل

  . إذا كان فساد ارم ال يندفع إال بالقتل-أ
  . التعزير بالقتل على التجسس-ب
  . القتل باملثقل-ج
  .  ترويج املخدرات واإلجتار ا-د

  . اجلماع يف غري القبل-هـ
                                 

  .٧/١٩٥نيل األوطار: رواه مسلم وأمحد، أنظر     ( 1 )

  .٤/٧٢: ابن عابدينحاشية     ( 2 )
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، فقد أجازوا القتل يف حاالت معينة مثل املبتدع الذي يدعو إىل             )١(وأما املالكية واحلنابلة    
، واجلاسوس املسلم إذا كان يتجسس للعدو وجتار ومهـريب ومروجـي            البدعة ومل يتب  

جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية الـسعودية فتـوى يف            املخدرات، ولقد أصدر    
  : على النحو التايلعقوبة املهرب واملروج والتاجر

الـصادر  وقد أفىت جملس هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية يف قـراره        
  :متضمناً ما يلي. هـ ١٤٠٧/ ٦/ ٢٠ يف ١٣٨برقم 
 عقوبته القتل، ملا يسببه ريب املخدرات وإدخاهلـا          بالنسبة ملهرب املخدرات فإنّ    :أوالً

البالد، من فساد عظيم ال يقتصر على املهرب نفسه، وأضرار جسيمة، وأخطار بليغة على              
  !!األمة مبجموعها

ويلحق باملهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى املخدرات مـن اخلـارج ميـون ـا                
  !!املروجني

/ ١١/ ١١بتـاريخ   ) ٨٥( أما بالنسبة ملروج املخدرات فقد أكد الس بقراره رقم           :ثانياً
فإن كان للمرة األوىل فيعزر تعزيـراً  : هـ الذي نص على أن من يروج املخدرات     ١٤٠٤

  !!جللد، أو الغرامة، أو ما مجيعاً، حسبما يقتضيه النظر القضائيبليغاً باحلبس، أو ا
وإن تكرر منه ذلك فيعزر مبا يقطع شره عن اتمع، ولو كان بالقتل، ألنه بفعله هذا يعترب                 

  !!  )٢( من املفسدين يف األرض، ومن تأصل اإلجرام يف نفوسهم
وال جيوز أن يبلغ إار الدم وضـرب        وأما الشافعية فإنّ التعزير عندهم ال يصل إىل القتل،          

  . ألن احلاالت املذكورة عند غريهم أعتربت يف الردة أو الزىن أو غري ذلك )٣(احلد
وهي من العقوبات األساسية يف الشريعة اإلسالمية فقد شـرعت يف           :  عقوبة اجللد  -ثانياً

ة واملذنبني، وهي أيضاً احلدود والتعزير، وتعود أمهيتها إىل أا العقوبة اليت حتقق ردع العصا
من العقوبات املفضلة يف جرائم التعازير اخلطرية ألا أكثر العقوبات ردعـاً للمجـرمني              

                                 
  .٦/١٢٤البهويت : ، كشاف القناع٢/٣٠٢ابن فرحون : كامتبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األح   ( 1 )
  وأنظر للموقع ـي ،  سعد املرصف:يالمي ملشكلة اخلمر واملخدرات يف ضوء احلديث النبوـحتمية احلل االس    ( 2 )

  http://www.balagh.com/mosoa/feqh/xt1eri07.htm : اإللكتروين           

  .٢٣٨ردي صاملاو: األحكام السلطانية   ( 3 )

http://www.balagh.com/mosoa/feqh/xt1eri07.htm
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اخلطرين، واختلف الفقهاء يف احلد األعلى واحلـد األدىن هلذه العقوبـة تبعـاً للجرميـة               
 يف  وبالقدر الذي يالئم ظروف حياته وشخصيته يف آن واحـد، وال يـصل            ،   )١(املرتكبة  

  .عقوبة التعزير عقوبة احلد كما مر سابقا يف املبحث الثاين
واحلبس أن تعيق شخصاً ما أو متنعه من التصرف بنفسه وجتـربه             : التعزير باحلبس  -ثالثاً

  .على البقاء يف مكان معني سواء أكان يف بلد أم بيت أم مسجد أم سجن
معينة أو ملدة غري معينة حسب      ومبعىن آخر فإن احلبس يكون بوضع اجلاين يف السجن ملدة           

ـ : ه األعلى ال يتجاوز السنة، وقال اجلمهور      وارم، ويرى الشافعية أن حد    اجلرمية   رك يت
،  )٢(وأول من أنشأ السجون اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب          تقدير حده األعلى لويل األمر،      

 مـا جـاء يف   وقد حبس الرسول صلى اهللا علية وسلم بعض املتهمني،ودليل مـشروعيته          
د ظلـم حيـل عرضـه       ـلَي الواج " : احلديث أن الرسـول صلى اهللا علية وسلم قال       

 وما روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه         ،حبسه: ، وعرضه شكواه، وعقوبته    )٣( "وعقوبته  
، ويشترط يف احلبس أن يعاقب به كل من          )٤(وسلم أنه حبس رجالً يف مة مث خلى عنه          

  . ال وجب العقاب بعقوبة تعزيرية أخرىينصلح حاهلم به وإ
  :وينقسم احلبس إىل قسمني  

 حبس حمدد املدة حسب اجلرمية املرتكبة وأقله يوم واحد أما حده األعلى غري متفق عليه -أ
حسب اجلرمية املرتكبة، ويشترط يف احلبس كما يشترط يف غريه من العقوبات أن تـؤدي               

غلب على الظن أنه لن يؤدب اجلاين أو لن يـصلحه           غالباً إىل إصالح اجلاين وتأديبه فإن       
  . امتنع احلكم به ووجب احلكم بعقوبة أخرى

               . )٥( حبس غري حمدد املدة، ويعاقب به ارمون اخلطرون ومعتادو اإلجرام -ب

                                 
  .٢٣٨املاوردي ص: األحكام السلطانية ،٢/٢٩٤ابن فرحون : تبصرة احلكام يف أصول األقضية   ( 1 )

  .٦٥النظريات الفقهية ص   ( 2 )

    .٤٦-٤/٤٥رواه أبو داود يف سننه يف األقضية، باب يف احلبس يف الدين وغريه   ( 3 )
  .٧/١٦٩نيل األوطار : كم، أنظررواه أبو داود والترمذي والنسائي واحلا   ( 4 )
  .٤/١٧٨، مغين احملتاج ٦/١٢٤البهويت : كشاف القناع ، ٤/٧٢: حاشية ابن عابدين   ( 5 )
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   ويلجأ إىل هذه العقـوبة إذا تعـدت أفعال:ي النفالتغريب أو اإلبعاد أوعقوبة   -رابعاً
ا، والنفي أن يبعد من بلده إىل بلد آخر داخل                 ا رم إىل اجتذاب غريه إليها أو استضراره

حدود دار اإلسالم مدة معينة حيددها القاضي مبا يتناسب مع أذى اجلرمية وظروفها ودليل              
   . )١( )   أَو ينفَوا من الْأَرضِ(: مشروعيتها لقوله تعاىل

اد، فقد حدده الشافعي وأمحد بسنة، وقال أبو حنيفة         واختلف الفقهاء يف مدة اإلبع      
  . )٢(ومالك جيوز زيادته على سنة 

 واهلجر أن يأمر احلاكم الناس بأن ال يكلموا الشخص املذنب مدة            : عقوبة اهلجر  -خامساً
 فَعظُـوهن واهجـروهن فـي       (: معينة، ودليل هذه العقـوبة من القـرآن قوله تعاىل       

ما ورد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر جر الثالثة الـذين               و  )٣( ) الْمضاجِعِ
،  )٤( وهالل بـن أميـة     ،ختلفوا عن غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك، ومرارة بن ربيعة          

 وعلَى الثَّالثَة الَّذين خلِّفُوا     (: فهجروا مخسني يوماً ال يكلمهم أحد حىت نزل قوله تعاىل         
 ال ملْجـأَ  ا ضاقَت علَيهِم الْأَرض بِما رحبت وضاقَت علَيهِم أَنفُسهم وظَنوا أَنْ     حتى إِذَ 

  .  )٥( ) إِلَيه ثُم تاب علَيهِم ليتوبوا إِنَّ اللَّه هو التواب الرحيم من اللَّه إِالَ
تكون زاجرة أي مع الناس الذين يقدرون معىن   وال تستعمل هذه العقوبة إال عندما          

  . هجر الناس هلم
وهي احلكم على املذنب بدفع مال عقوبة على ذنبـه،           : )٦(  عقوبة الغرامة املالية   -سادساً

     ويرى فقهاء احلنفية أن معىن التعزير باملال أن ميسك القاضي شيئاً من مال اجلاين مدة، حىت
     ، وليس معناه أن  يعيده إىل صاحبه عندما تظهر توبته ه، مث يكون ذلك زجراً له عما اقترف
                                 

  .٣٣من اآلية: سورة املائدة    ( 1 )

  ، كشاف ٢/٢٩٦، تبصرة احلكام ٢٣٦املاوردي ص: ، األحكام السلطانية٩/٤٥السرخسي : املبسوط    ( 2 )
      .٦/١٢٤ويت البه: القناع       

     .٣٤من اآلية: ءسورة النسا    ( 3 )

  .٢/١٦٦ابن سعد : الطبقات الكربى    ( 4 )

  .١١٨اآلية: سورة التوبة    ( 5 )

  .٢٣٩، األحكام السلطانية ص٧٠٨-١/٦٨٧، التشريع اجلنائي ٣٤٤-٢٨/٣٤٣ فتاوي ابن تيمية :نظرأ   ( 6 )
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  . )١(يأخذ احلاكم املال من اجلاين لنفسه أو خلزينة الدولة  

 للحاكم أن ينصرف هذا املال فيما يـراه         أما إذا صار اجلاين ميئوساً من توبته فإنّ         
فمنـهم مـن يـراه      مصلحة عامة، وقد اختلف الفقهاء يف مشروعية التعزير بأخذ املال،           

  :مشروعاً، ومنهم من مينعه، وأدام يف ذلك على النحو التايل

 جائز، وقال أبو يوسـف       ذهب احلنفية عدا أبو يوسف إىل أن التعزير بأخذ املال غري           -١
، وقد آل االجتهاد يف مذهب احلنفية إىل القـول بعقوبة   )٢(  يف ذلك مصلحة   جيوز إن رأى  

  .املال

  .  )٣(وز يف مواضع خمصوصة ويف جرائم معينة  وعند املالكية جي-٢
، وهو مشروع    )٤( وعند الشافعية أن التعزير بالعقوبات املالية ال جيوز يف مذهبه اجلديد             -٣

  . يف قول من األقوال يف مواضع خمصوصة
 وعند احلنابلة ال جيوز التعزير بأخذ مال أو إتالفه ألن الشرع مل يرد بشيء من ذلـك            -٤
  .  )٥( والتأديب ال يكون بإتالف دي به، وألن الواجب أدبن أحد يقتع

 جواز عقوبة التعزير باملال عن بعض اجلرائم إذا اقتضت          والراجح من اآلراء السابقة     
  :ذلك املصلحة املعتربة، وذلك لألدلة اآلتية

مـن أعطاهـا    " :  قول الرسول صلى اهللا علية وسلم يف أخذه شطر مال مانع الزكاة            -أ
فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنـا تبـارك               مؤجتراً  
  الضالة، ، ومثل تضعيفه الغرامة على من سرق من غري حرز،وكذلك على كامت )٦ ("وتعاىل 

  وأمـره بكسر دنان اخلمـر وشق ظروفه إذا كان  يتاجـر ا كأيب طلحة األنصـاري 

                                 
  .٣٩٨التعزير يف الشريعة اإلسالمية ص: ، أنظر٣/١٨٤حاشية ابن عابدين     ( 1 )

   .٣/١٨٣حاشية ابن عابدين    ( 2 )

  .٤٠ابن تيمية ص: ، احلسبة يف اإلسالم٢/٣٦٧تبصرة احلكام     ( 3 )

  .٣٩٧التعزير يف الشريعة اإلسالمية ص: ، أنظر٤/١٩٢اخلطيب الشربيين : مغين احملتاج    ( 4 )
  . ١٠/٣٤٨ابن قدامة : املغين والشرح الكبري   ( 5 )
  .٥/٤،٢نده، باب عقوبة مانع الزكاة ، ورواه أمحد يف مس١٥٧٥أخرجه أبو داود، باب زكاة السائمة، ح   ( 6 )
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  .  )١( أليتام عنده
لفاء الراشدين، روى أن عمر رضي اهللا عنه عزر بإتالف األموال، فقد            ومن قضايا اخل   -ب

روى ابن حزم يف احمللى، وأبو عبيد يف كتاب األموال أن عمر بلغه أن رجالً من السواد قد 
أثرى يف جتارة اخلمر فكتب إىل واليه أن اكسروا كل شيء قدرمت عليه، وسيروا كل ماشية     

، وعاقب عبد الرمحن بن حاطب بن أيب بلتعة بتغرميه ضعف            )٢(له وال يأوين أحد له شيئاً       
، وأمر بتحريق قصر سعد بـن أيب         )٣(قيمة الناقة اليت ذحبها عبيدةُ ألنه السبب يف جتويعهم          
  . )٤(وقاص، ملا احتجب عن الرعية وصار حيكم يف داره 

صلب حيـاً وال    ا ي وهذا الصلب ال يصحبه قتل وال يسبقه، وإمن       :  للتعزير بلْالص -سابعاً
، مينع منه الشراب وال الطعام وال مينع من الوضوء والصالة مدة ال تزيد على ثالثة أيـام                

عزر رجالً بالصلب، وصلبه على     : "  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ودليل مشروعيته 
  .  )٥(" جبل يقال له أبو ناب 

وبيخ تكفي إلصالح اجلاين وتأديبـه       إذا رأى القاضي أن عقوبة الت      :عقوبة التوبيخ  -ثامناً
اكتفى بذلك، وقد عزر رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم بالتوبيخ، ومن ذلك ما رواه أبـو      

ساببت رجالً فعريته بأمه، فقال رسول اهللا صـلى اهللا عليـة            :  قال – رضي اهللا عنه     -ذر
  .  )٦(وسلم يا أبا ذر أعريته بأمه إنك أمرؤ فيك جاهلية 

نان اخلمـر، وشـق    وذلك كأمره صلى اهللا علية وسلم بكسر د      : اإلتالف  عقوبة -تاسعاً
 ظروفهما، وأمخ فيها حلم احلُمر اإلنسية، مث استأذنوه يف        بِه يوم خيرب بكسر القدور اليت طُ      ر

غسلها فأذن هلم، فدل على جواز األمرين، وهدمه مسجد الضرار، وقطع خنيـل اليهـود               
  .  )٧(ب بطرحه فطرحه فلم يعرض له أحد إغاظة هلم، وأمره البس خامت الذه

                                 
  .١٤٨أبو عبيد ص : األموال    ( 1 )

   .١٤٨أبو عبيد ص: ، األموال٩/٩ابن حزم : احمللى   ( 2 )

  . ١٦٦صحممد رواس قلعجي : موسوعة فقه عمر بن اخلطاب   ( 3 )
   .٢/٢١٣تبصرة احلكام ، ٥٣٣-٢/٥٣٢باب يف حترمي املدينة : رواه أبو داود يف سننه يف املناسك  ( 4 )

  .٢٣٩املاوردي ص: األحكام السلطانية   ( 5 )

  .٣/٣٧٥الفتح الكبري : متفق عليه، وأخرجه أبو داود يف سننه عن أيب ذر، وأنظر   ( 6 )
   .٣٨٧-٣٨٦ ص اجلوزيةابن القيم: الطرق احلكمية   ( 7 )



 ٢٨

                  : بعض املخالفات واملعاصيىعقوبات تعزيرية مستجدة عل: املطلب الثاين
  العقوبات      باإلضافة إىل العقوبات التعزيرية األكثر تطبيقاً لدى القضاة، هناك الكثري من

اضر للحد من املخالفـات وبعـض       التعزيرية املستجدة اليت يطبقها القضاء يف العصر احل       
  .املعاصي واجلرائم املستجدة

ما طلب الشارع فعلـه     : ويراد باملخالفات ترك املندوبات، وإتيان املكروهات، واملندوب      
  .ما طلب الشارع الكف عنه من غري حترمي: من غري إجياب، واملكروه

 املصلحة  وقد ذهب بعض العلماء إىل ضرورة التعزير على املخالفات، كلما دعت            
إىل ذلك، وهم يشترطون أن يتكرر املندوب، وإتيان املكروه، فهم جيعلون العقاب علـى              
التكرار الذي يدل على عادة إتيان املكروه، وترك املندوب، فمن اعتـاد تـرك صـالة                
اجلماعة، وترك صالة العيدين، وصدقة التطوع، والوتر عند غري األحناف وترك إفـشاء             

يعزر، ومثله من اعتاد فعل املكروهات كاللعب بالشطرنج حىت فوت          السالم، وغريها فإنه    
، ومن هذه التعزيرات املستجدة اليت ال مينع اإلسالم من تطبيقها وهي ما              )١(فعل الواجبات   

   :دامت تعمل على احلد من اجلرائم كما ما يلي
  بترك يعـزرزل من الوظيفة، ملخالفتـه قانون الوظيفـة العام، أو اجلندي الذي ـالع -١

استخدامه يف جيش املسلمني كاجلندي املقاتل إذا فر من الزحف، فإن الفرار من الزحف              
  .من كبائر الذنوب، وكذلك إنزال رتبته وقطع أجرته

  . مصادرة الفائض من الطعام وخاصة من احملتكرين-٢
  . هدم البيوت اليت تدار للفسق والفجور-٣
قها أو إتالفها كإتالف األطعمة الفاسدة أو هدمها كهدم  إزالة آثار اجلرمية وأدواا حبر   -٤

  . البناء على األرض املغتصبة
 حرمان ارم من بعض احلقوق املقررة له شرعاً، كحرمانه من تويل الوظائف العامـة             -٥

  .  الناشز من النفقةاملرأةأو االشتراك يف اجلهاد، وحرمان 
   بشرط أن ال يكون ديداً كاذباً، وبشرط   وهي عقوبة تعزيرية شرعية: عقوبة التهديد -٦

  أن يرى احلاكم أنه منتج وأنه يكفي إلصالح اجلاين وتأديبه، وذلك مثل أن ينذره القاضي
                                 

  .١٣٣-١/١٣٢الشاطيب : املوافقات   ( 1 )



 ٢٩

  .بأنه إذا عاد سيعاقبه باجللد أو احلبس أوغريمها
  صاحب  أو  ملخالفته قوانني ومواصفات املهنة      سحب رخصة الترخيص لصاحب احملل      -٧

  .فته إشارات املرورالسيارة ملخال
  .  )١( فرض اإلقامة اجلربية على بعض مقتريف اجلرائم -٨
 حماربة جتار ومهريب ومروجي املخدرات وكذلك من يبيع الـسالح أيـام الفـنت،               -٩

، فهذه جرائم متعدية الضرر على أبنـاء         املخالفة للمواصفات الصحية   واألطعمة الفاسدة 
  .اتمع اإلسالمي

اجلرائم التعزيرية اليت تضعها الدولة للحد من اجلرائم املتجـددة،          وهناك الكثري من      
شريطة أن تترك اال للقاضـي يف التطبيق، حبسب اجلنـاة، وحيثيـام، ومكانتـهم،              

  من ينصلح  باألخـف فاألشد، فمن اـرمني  وجرائمهم، ويتدرج يف العقـوبات فيبدأ
  .  )٢(بسه أو ضربه حاله مبجرد الزجر، ومنهم من ال يرتجر إال حب

  : التعزير مع احلدود: املطلب الثالث
جيوز تعزير شارب اخلمر بالقول بعد إقامة حد الشرب عليه، ملا ورد عن أيب هريرة   

أنه صلى اهللا علية وسلم أمر الصحابة بتبكيت شارب اخلمر بعد الضرب، فـأقبلوا عليـه               
  .ن رسول اهللا صلى اهللا علية وسلمما اتقيت اهللا، ما خشيت اهللا، ما استحييت م: يقولون
        ل على جواز اجتماع احلد مع التعزيـر،        وهذا التبكيت ليس إال تعزيراً بالقول، فد

يت عمر رضي   أُ: حدثنا احلجاج عن أيب سفيان قال     : وملا روي عن علي رضي اهللا عنه قال       
ر عمـر   وقد عـز   اهللا عنه برجل قد شرب مخراً يف رمضان فضربه مثانني وعزره عشرين،           

حـدثنا  : رضي اهللا عنه سارقاً، حيث روى القاضي أبو يوسف صاحب أيب حنيفة بقوله            
كنت قاعداً عند علي رضي اهللا عنـه،        : األعمش عن القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه قال        

 إين قـد  : يا أمري املؤمنني إين قد سرقت، فانتهره مث عاد الثانية، فقـال           : فجاء رجل فقال  
  فأمر به :سك شهادة تامة، قالدت على نفـقد شه: رضي اهللا عنه سـرقت ، فقال علي 

                                 
  .١٣١عبد العزيز اخلياط ص: املؤيدات التشريعية    ( 1 )
  .١٣٠أمحد فتحي نسي ص: العقوبة يف الفقه اإلسالمي    ( 2 )



 ٣٠

  .)١(وأنا رأيتها معلقة يف عنقه : فقطعت يده، قال
وإذا رأى اإلمـام تغريب الزاين مصلحة فعل ذلك على قدر ما يراه، ويكـون   

زيراً، ألن اهللا عز وجل أمر جبلد الزانية والزاين ومل يذكـر التغريب، فمن ـذلك منه تع
  . )٢(ينحالة فقد زاد على النص القرآ أوجبه يف كل

  : التعزير مع القصاص والدية: املطلب الرابع
جاء يف تبصرة احلكام أن اجلارح عمداً يقتص منه ويؤدب، ويعللون ذلـك بـأن                 

القصاص يقابل اجلرمية، هو حق للمجين عليه، ولكن التعزير للتأديب والتهذيب وهو مـن    
  .حق اجلماعة

ـ             والعفو     ق عن اين عليه أو وليه يترتب عليه سقوط القصاص، ذلك  بالنسبة حل
   البالغ، أما اتمع الذي ميثله ويل األمر يتبقى له حق تعزير اجلاين، فعلى القاتل عمداًالفرد

 وحبس سنة، واختلف يف املقدم منها فقيل اجللد، وقيل احلبس،            جلد مائة  إذا مل يقتل لعفوٍ   
  . )٣(ألا عقوبة، والرق واحلر فيها سواء ومل يشطروها بالرق 

  :أثر إقامة التعزير يف استقرار اتمع ومنع وقوع اجلرمية: املطلب اخلامس

 ما يصدر منه من تعد على أبـدان         ل ك حيس الفرد ويشعر أنه معاقب على     عندما    
ل  ومسؤول عن ك   كل تقصري يف أوامر اهللا    واهلم أو أعراضهم، وأنه حماسب عن       الناس وأم 

ما يرتكبه مما ى اهللا عنه من احملرمات، وكترك واجب ديين وانتهاك حرمة أو منهي عنـه            
أو اعتداء على شخص مبا جيرح بدنه أو خيدش كرامته أو يثري انفعاله كالـسب والـشتم                 
والصفع واللطم واامه بغري الزىن مما يؤذيه ويقلقه، إذا أيقن من يريد االعتداء بأنـه لـن                 

ة تليق بفعله، من عقوبات التعزير كالتوبيخ والتهديد والتـشهري واحلـبس   يفلت من عقوب  
والضرب وإتالف املال وإحراقه ومضاعفة الغرامة املالية وغريها، ابتعد عن إيـذاء النـاس       
     والتعدي على أمواهلم وحرمام وأبدام، وأمسك زمام نفسه، وحجز لسانه عن التفوه مبا            

                                 
  . ١٣٩أمحد فتحي نسي ص: ، العقوبة يف الفقه اإلسالمي١٦٥أبو يوسف بن إبراهيم ص: اخلراج   ( 1 )
     . ١٣٩أمحد فتحي نسي ص: العقوبة يف الفقه اإلسالمي  ( 2 )

     . ١٣٩أمحد فتحي نسي ص: العقوبة يف الفقه اإلسالمي    ( 3 )



 ٣١

 وسب مقذع، وفحش مؤذ، وولوغ يف أعراض النـاس مبـا            مينعه الشرع من كالك الغ،    
   .يلوث السمعة وخيدش الكرامة ويهني أخاه املسلم

علة ذميمة مهما رآها صغرية كف عنـها   اإلسالم يعاقب على كل ف   وإذا شاهد أنّ    
ـ         رف أا ممنوعة، وأنه إنْ    ـوع رى، فـصار   ـ سلم من عقوبتها دنيا فلن يسلم منها أخ

وز برضا اهللا تعاىل الذي يقول      ـ عن هواها ومينعها عن رداها ليف      نفسه ويضبطها حياسب  
نَّ الْجنـةَ هـي      وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى، فَإِ          (:العزيز يف كتابه 
  . )١( )الْمأْوى

  
  

*   *   *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .٤١- ٤٠اآليات : سورة النازعـات   ( 1 )

  



 ٣٢

  اخلامتـة والتوصيات
  

 من جوانب   ريعة الكمال واخللود ولذا نراها مل تغفل جانباً        الشريعة اإلسالمية ش   إنّ  
ووفت مجيع متطلباا وحاجاا، فشرعت أحكاماً حتمي مصاحل البشر يف          إال   احلياة البشرية 

    .كل عصر وحتفظ حقوق الناس يف كل مكان وزمان
تعترب  وإنّ من هذه األحكام اليت شرعتها الشريعة اإلسالمية التعازير املختلفة واليت            

مصدراً ثرياً للمبادىء العقابية اليت تالئم كل زمان ومكان، وتنطلق يف نفس الوقت مـن               
أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء اليت تتميز أحكامها باملرونة، وخباصة املرونـة يف نظـام              
التعزير، وصالحية القاضي بإقامتها، ومها يعدان من أهم الروافد للتشريع اجلنائي اإلسالمي            

  .تطورامل
 يف تطبيق العقوبات الشرعية، ومنها التعازير املختلفة هو املـدخل لـسعادة             وإنّ  

  :األفراد واجلماعات، وهذا التطبيق يؤدي إىل
  . محاية الشريعة اإلسالمية لضرورات احلياة- أ
  . سد منافذ اجلرمية، وذلك بزجر اجلاين حىت ال يعود إىل جنايته-ب
 اهللا القومية، وقد ظهر جبالء أثر األخـذ         يعةئمه بتنفيذ شر   استتباب األمن وتوطيد دعا    -ج

  .ذا التشريع يف البالد اليت تطبق التعازير
 عالج آثار اجلرائم اليت دد أمن اتمع، واليت تتعلق بصفة خاصة بأمن الدولة وحفظ               -د

  . منظامها، وهذا ملا له من أثر طيب ونتائج محيدة، على حياة الناس ومصاحلهم وأحواهل
 التعزير يردع اجلاين دون أن يهلكه غالباً، وفيه عظة للغري، وبـذلك يكـون فيـه                 -هـ

مقومات العقوبة احلديثة، فهو يترك للقاضي جماالً واسعاً يف تقدير العقوبة ونوعها دون أن              
  .يهمل شخص اجلاين

 فإن لكل أمة أن تفرض من عقوبات التعزير ما يـتالئم مـع              موبناء على ما تقد      
وفها ومصاحلها وأحوال الناس فيها للمعاقبة على املعاصي، وحماربة اجلرمية، وكل عقوبة        ظر

تعزيرية ليست بالزمة، وميكن اختيار املناسب منها أو القول بغريها، مما ليس فيه خـروج               
  .على أحكام الشريعة وروحها ومقاصدها العامة



 ٣٣

البحث فهي علـى النحـو       اليت توصلت إليها من خالل عملي يف هذا          :وأما التوصيات 
  :التايل

 إبراز مكانة الشريعة اإلسالمية يف معاجلتها حملاربة كافة اجلرائم اليت تواجـه اتمـع               -١
  .اإلسالمي وخباصة األحكام التعزيرية املختلفة اليت حتفظ النظام يف اتمع اإلسالمي

ايب يف بيان مكانة الشريعة      قيام أجهزة اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة بدورها اإلجي        -٢
  .اإلسالمية الصاحلة للتطبيق يف كل زمان ومكان

 التعاون بني مراكز الشرطة ودور وجلان اإلفتاء يف بيان احلكم الشرعي يف كثري مـن                -٣
  .اجلرائم املستحدثة

وبيـع    حماربة جتار ومهريب ومروجي املخدرات وكذلك من يبيع السالح أيام الفـنت          -٤
  .ة الفاسدة، وذلك بتقنني األحكام اليت تتناسب مع هذه اجلرائموتسويق األطعم

 حماربة الفساد اإلداري بالتعازير املختلفة، مثل اإلمهال يف العمل، واحملسوبية والرشوة            -٥
  .اليت تسبب الظلم يف اتمع واإلثراء على حساب الغري

 كان من توفيق     فما ؛ هذا البحث املتواضع    لكتابة وبعد فهذا ما استطعت أن أمجعه     
 ، وإن كان من تقصري فمين ومن الـشيطان      ،فمن اهللا تعايل وحده الذي أعانين على كتابته       

   .كمال إال هللا عز وجل وال
 القدير أن جيعل عملنا يف هذا البحـث خالـصاً            العلي وختاماً أرجو من اهللا تعاىل    

ـ      وأن يرزقنا النية الصاحلة وأن يسدد خطانا       ،لوجهه الكرمي  الح اإلسـالم    ملـا فيـه ص
   .واملسلمني

 وآخـر   ،آتتا من لدنك رمحة وهيئ لنا من أمرنا رشـدا          تقبل منا أعمالنا، و    اللهم
  .نا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعنيوصلى اهللا على سيد عوانا أن احلمد هللا رب العاملني،د
  
 

*   *   *  
  
  



 ٣٤

  مراجع البحثمصادر و
            . القرآن الكرمي- ١
هـ ، مطبعة ٤٥٠علي بن حممد بن حبيب املاوردي، املتوىف سنة : انية األحكام السلط- ٢

  بريوت،-، دار الكتب العلمية٢م، ط١٩٦٦ -هـ١٣٨٦ القاهرة، -مصطفى البايب احلليب
  .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨لبنان، 

 القـاهرة،   -الشيخ حممـود شـلتوت، مطبعـة األزهـر        : اإلسالم عقيدة وشريعة     -٣
   .م ١٩٥٩ -هـ١٣٧٩

عالء الدين أيب احلسن علي بـن سـليمان         :  معرفة الراجح من اخلالف     يف  اإلنصاف -٤
  .١م، ط١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥املرداوي، مطبعة السنة احملمدية، سنة 

م، ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ بريوت، –عبد الكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة :  حبوث فقهية- ٥
  .١ط
الكاساين، مطبعـة   عالء الدين أبو بكر بن مسعود       :  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع     -٦

   القاهرة-م القاهرة، الطبعة األوىل، و مطبعة اإلما–اجلمالية 
موايف، نشر الـس األعلـى      أمحد  : ريعة والقانون ـرائم واحلدود يف الش   ـ بني اجل  -٧

  .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦ القاهرة، -اإلسالميةللشئون 
راهيم بن علي بـن  برهان الدين إب:  يف أصول األقضية ومناهج األحكام  تبصرة احلكام  -٨

هـ،دار املعرفة، بريوت   ٧٩٩أيب القاسم بن حممد بن فرحون املالكي املدين ، املتويف سنة            
  .  لبنان -
 –فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي، دار املعرفـة          :  تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق     -٩

  .٢بريوت، ط
م، مكتبـة   ١٩٥٥توىف سنة   الشهيد عبد القادر عودة، امل    :  التشريع اجلنائي اإلسالمي   -١٠

  .٣م، ط١٩٦٢ -هـ١٣٨٣دار العروبة، 
هـ ١٤٠٨ القاهرة، سنة    -أمحد فتحي نسي، مؤسسة اخلليج    :  التعزير يف اإلسالم   -١١
  .١م، ط١٩٨٨ -



 ٣٥

 القاهرة،  -عبد العزيز عامر، مطبعة دار الكتاب العريب      :  التعزير يف الشريعة اإلسالمية    -١٢
  .٣م، ط١٩٥٧

 -، مطبعـة الريـاض    ٨٢مصطفى أمحد جنيـب ص    : بني الزوجني  تفريق القاضي    -١٣
  .١م، ط١٩٨٨السعودية، سنة 

احلافظ عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري، املتوىف سـنة           :  تفسري القرآن الكرمي   -١٤
  .م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٨ بريوت، سنة -هـ ، دار املعرفة للطباعة والنشر٧٧٤
  . القاهرة- بابن عابدين، املطبعة األمرييةحممد أمني الشهري:  حاشية ابن عابدين-١٥
هــ،دار  ١٢٥٢حممد أمني الشهري بابن عابدين، املتوىف سـنة         :  حاشية رد احملتار   -١٦

  .٢م، ط١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ بريوت، سنة -الفكر
هـ، ١٢٣٠حممد عرفة الدسوقي املتوىف سنة      :  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري     -١٧

  .قاهرة، بدون تاريخ ال-مطبعة عيسى البايب احلليب
  سـعد  :ي يف ضوء احلديث النبـو     تاخلمر واملخدرا  ملشكلة   اإلسالميحتمية احلل   -١٨

  http://www.balagh.com/mosoa/feqh/xt1eri07.htm : وأنظر للموقع  اإللكترويني، املرصف

  . القاهرة-ابن تيمية، مطبعة دار الكتب العربية:  احلسبة يف اإلسالم-١٩
اضي أيب يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب اإلمام أيب حنيفة، طبعـة            للق:  اخلراج -٢٠

  .  هـ ١٣٥٢القاهرة سنة 
  .منصور بن ادريس البهويت، مكتبة الرياض:  الروض املربع-٢١
هـ ، حتقيق   ٢٧٥ سنن ابن ماجة، أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، املتوىف سنة              -٢٢

  .العربية، بدون تاريخالباقي، دار إحياء الكتب حممد فؤاد عبد 
 بـريوت،  -أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، دار الفكـر     :  السنن الكربى  -٢٣

  .بدون تاريخ
أيب عبد اهللا بن إمساعيل البخاري، املطبعة السلفية        :  صحيح البخاري مع فتح الباري     -٢٤

  .ومكتبتها
ري، دار إحيـاء    أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيـسابو       :  صحيح مسلم  -٢٥

  .م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤الكتب العربية، سنة 

http://www.balagh.com/mosoa/feqh/xt1eri07.htm


 ٣٦

هـ، ٢٣٠حممد ابن سعد بن منيع البصري الزهري، املتوىف سنة          :  الطبقات الكربى  -٢٦
  . بريوت، بدون تاريخ-دار صادر

هــ ،   ٧٥١ابن قيم اجلوزية، املتوىف سـنة       :  الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية     -٢٧
  . ، القاهرة املدين، العباسيةيل غازي، مطبعةحممد مج: حتقيق
 بـريوت، سـنة     -أمحد فتحي نسي، دار الـشروق     :  العقوبة يف الفقه اإلسالمي    -٢٨

   .٥م، ط١٩٨٣ -هـ١٤٠٣
 الدين حممد بن عبد الواحد املعروف بابن اهلمام املتـوىف سـنة       كمال:   فتح القدير   -٢٩

  .هـ ،طبعة مكتبة مصطفى احلليب بالقاهرة ٦٨١
ىف سـنة   جالل الدين السيوطي، املتو   :  الفتح الكبري مع الزيادات على اجلامع الصغري       -٣٠

 مـصر، سـنة     -هـ، مطبعة عيسى البايب احللـيب     ١٣٥٠هـ، مجع يوسف النبهاين   ٩١١
  .هـ ١٣٥٠

هـ، مطبعة دار إحياء الكتـب      ٦٨٤أمحد بن إدريس القرايف، املتوىف سنة     :  الفروق -٣١
  .١هـ، ط١٣٤٦العربية، القاهرة، سنة 

  .م١٩٦٧وهبة الزحيلي، مطبعة دمشق، سنة. د:  الفقه اإلسالمي يف أسلوبه اجلديد-٣٢
 دمـشق ،    -وهبة مـصطفى الزحيلـي، دار الفكـر       . د: الفقه اإلسالمي وأدلته   -٣٣

  .١م،ط١٩٨٤
  .م١٩٧٣ بريوت، سنة -سيد سابق، دار الكتاب العريب:  فقه السنة-٣٤
 ةريحممد العاين، دار املس   .عيسى العمري، د  .د:  فقه العقوبات يف الشريعة اإلسالمية     -٣٥

  .١م،ط١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ عمان،-للنشر والتوزيع
  . هرةجمد الدين الفريوزبادي، نشر مؤسسة احلليب، القا:  القاموس احمليط -٣٦
  .، طبعة دار الكتب العلميةعد األحكام للعز بن عبد السالمقوا -٣٧
هــ،   ١٠٥١منصور بن يونس بن إدريس البهويت، املتوىف سـنة          : كشاف القناع -٣٨

                 .هــ   ١٤٩٤املطبعة الشرقية بالقاهرة، ومطبعـة احلكومـة مبكـة املكرمـة سـنة              
 حممد  بن مكرم املصري ابن منظور، طبعة دار         لسان العرب أيب الفضل مجال الدين        -٣٩



 ٣٧

م بريوت ،   ١٩٥٥ -هـ  ١٣٧٤صادر ، بريوت ، لبنان ، تصوير دار الكتب العلمية ،              
  .١لبنان، ط

مشس الدين السرخسي حممد بن أمحد بن سهل أبو بكـر، دار املعرفـة              : املبسوط -٤٠
  . بريوت-للطباعة والنشر

 بريوت ، مكتبة    -حزم، املكتب التجاري للطباعة   أبو حممد علي بن أمحد بن       :  احمللى -٤١
  . القاهرة-اجلمهورية العربية

 دمـشق،   -مطبعة جامعـة دمـشق    . مصطفى أمحد الزرقا    :  املدخل الفقهي العام   -٤٢
  .٧م، ط١٩٦١ -هـ١٣٨١

 القاهرة،  –حممد سالم مدكور، مطبعة دار النهضة العربية        :  املدخل للفقه اإلسالمي   -٤٣
  .م١٩٦٧سنة 
  .أمحد بن حنبل، طبعة دار الفكر: ند اإلمام أمحد مس-٤٤
محد ابـن قدامـة املتـوىف سـنة         اإلمام موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أ        :  املغين -٤٥

  .، مكتبة الرياض احلديثةهـ٦٢٠
اإلمام موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد ابن قدامة املقدسـي ، طبعـة                :  املغين -٤٦

  .مانمكتبة القاهرة لعلي سلي
  .م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠ القاهرة، -طبع مكتبة اجلمهورية:  املغين-٤٧
  .ابن قدامة املقدسي، دار الفكر:  املغين والشرح الكبري-٤٨
مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين،       :  مغين احملتاج إىل معرفة  ألفاظ املنهاج       -٤٩

  . بريوت-، دار الفكر٩٩٧املتويف سنة 
  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٧٠ القاهرة، - بعة البايب احلليبمط:  مغين احملتاج-٥٠
  .  القاهرة-أبو إسحق إبراهيم الشريازي، مطبعة عيسى البايب احلليب:  املهذب-٥١
 القاهرة، سنة   -، دار السالم للطباعة والنشر    اطعبد العزيز اخلي  :  املؤيدات التشريعية  -٥٢

  .٢م، ط١٩٨٦ -هـ١٤٠٦
  . الكويت-رواس قلعجي، دار الفالححممد :  موسوعة فقه عمر بن اخلطاب-٥٣



 ٣٨

 املوافقات يف أصول الشريعة لإلمام الشاطيب، حتقيق عبد اهللا دراز، طبع دار الكتب              -٥٤
  .العلمية، بريوت، لبنان

ـ ١٤١٤ دمشق، سنة    -حممد الزحيلي، دار القلم   :  النظريات الفقهية  -٥٥ م، ١٩٩٣-هـ
  .١ط

 حممد بن أمحد بن شهاب الدين الرملي        مشس الدين :  اية احملتاج إىل شرح املنهاج       -٥٦
هـ ، مطبعة مـصطفى احللـيب بالقـاهرة         ١٤٠٠املشهور بالشافعي الصغري املتوىف سنة      

  .م١٩٦٧هـ ، ١٣٨٦
، فى البايب احلليب، بدون تاريخ      حممد بن على الشوكاين، مطبعة مصط     :  نيل األوطار    -٥٧

  .١٩٧٨ القاهرة، سنة -ومكتبة الكليات األزهرية
 -برهان الدين أيب احلسن على بن أيب بكر املرغناين، مطبعة عيسى احللـيب            : اية اهلد -٥٨

  .القاهرة
  

*   *   *  
 
 
 


