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 حكم التعزير -4

 :هو التأديب في كل معصية ال حد فيها وال قصاص وال كفارة. التعزير 

فالتعزير كل ما يحصل به األدب، واألدب هو تقويم األخالق، أو فِعل ما 

  يحصل به التقويم.

  :الفرق بين الحد والتعزير 

 الحد يختص بما يلي: -1

وتنفيذه مختص باإلمام.. أنه مقدر.. والناس فيه سواء.. وإقامته واجبة.. 

 ويُدرأ بالشبهة.. وال تجوز الشفاعة فيه بعد بلوغه اإلمام.

 التعزير يختص بما يلي: -2

أنه غير مقدر.. ويختلف باختالف الفاعل.. ويقام مع وجود الشبهة.. 

ومقداره ونوعه حسب اجتهاد اإلمام.. ويقيمه اإلمام أو غيره ممن له حق 

 المعلم.. وتجوز الشفاعة فيه ولو بلغ اإلمام. التأديب كالوالد والزوج و

 وكلٌّ من الحد والتعزير عقوبة على معصية أو جناية.

  :أنواع العقوبات على المعاصي 

 العقوبات على المعاصي ثالثة أنواع:

 : ما فيه حد مقدر كالزنا والسرقة، فهذا ال كفارة فيه وال تعزير.األول

الجماع حال اإلحرام، وفي نهار رمضان، : ما فيه كفارة وال حد فيه كالثاني

 والقتل خطأ.

 : ما ليس فيه حد وال كفارة، فهذا فيه التعزير. الثالث
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  :حكم التعزير 

 التعزير يكون على كل معصية ال حد فيها وال قصاص وال كفارة.

ويقام بحسب اجتهاد اإلمام بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة، سواء 

ً هلل كان على ترك الطاعات، أ و على فعل المحرمات، وسواء كان حقا

كاستمتاع ال حد فيه، وسرقة ال قطع فيها، أو كان حقاً لآلدمي كجناية ال 

قود فيها، لكن ما ورد به النص من التعزير فال بد من تنفيذه، ومن 

 ارتكب جناية ال حد فيها، ثم جاء تائباً نادماً فإنه ال يعزر.

 .[153األعراف: ]   (  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہڱ ڱ ڱ ڱ )قال هللا تعالى:  -1

ْبِداع ْن و   -2 ِض  ْبِن ع ْمُرو ٬ع  ُسوُل ا :ق ال  ا ْنـُهـم  ي  هللاُ ع  ر  ُمُروا »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ق ال  ر 

ْبن اُء س ْبعِ سِ  ُهـمْ أ ْوال د ُكْم بالصَّال ةِ و  
اْضِربُونِـيأ  ْيـه  ع   ُهـمْ ن  و  أ ْبن اُء  ُهـمْ ا و  لـ 

قُ  ف ر ِ يْ وا ع ْشٍر و  ُهـمْ بـ  اِجعِ ال فِـي نـ   .(1)أخرجه أبو داود والترمذي .«م ض 

ِض ْيـر  ع ْن أ بي ُهر  و   -3 الَّةُ اإلبِل » :ق ال   ملسو هيلع هللا ىلص أ نَّ النَّبيَّ  ْنـهُ ي  هللاُ ع  ة  ر  ةُ الض  ْكتُوم  م 

ا ع ه  ا م  ِمثلُـه  ا و  تُـه  ام    .(2) أخرجه أبو داود .«غ ر 

ْسعُودٍ و   -4 ِض  ع ِن اْبِن م  أةٍ قُْبل ةً، ف أ ْنـهُ ي  هللاُ ع  ر  ُجالً أص اب  ِمِن اْمر  ىأنَّ ر   تـ 

ل  هللاُ: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ النَّ  هُ ف أْنز  ف ق ال   (ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)ف أْخب ر 

ُسول  ا ُجُل: ي ا ر  ـمِ ـلِ »ه ذ ا؟ قال:  ِلـي، أ٬الرَّ  .(3)متفق عليه .«ل ِـِهـمْ كُ  تِـييعِ أمَّ ج 

  التعزير: حكمة مشروعية 

شرع هللا عز وجل عقوبات مقدرة ال يزاد عليها وال يُنقص منها، على 

                                                 

 . (407برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 495برقم )أبو داود أخرجه  /صحيح( 1)

 . (1718رقم )بأبو داود أخرجه  /صحيح( 2)
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جميع الجرائم المخلة بمقومات األمة من حفظ الدين، والنفس، والِعرض، 

 والعقل، والمال.

وش رع من أجل ِحفظ ذلك عقوبات وحدوداً زاجرة لتنعم األمة باألمن 

 والطمأنينة.

ال يثبت بعضها، فتتحول العقوبة من ولهذه الحدود شروط وضوابط قد 

عقوبة محددة إلى عقوبة غير محددة يراها اإلمام، تحقق المصلحة، 

 وتدرأ المفسدة، وهي التعزير. 

  :أقسام التعزير 

 التعزير ينقسم إلى قسمين:

: تعزير التأديب والتربية، كتأديب الوالد لولده، وتأديب الزوج لزوجته، األول

وتأديب المعلم لتالميذه، فهذا ال يجوز أن يزيد على وتأديب السيد لعبده، 

 عشرة أسواط.

ِض  ع ْن أبِـي اِريَّ ر  ي قُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ قال: س ِمْعُت النَّ  ْنـهُ ي  هللاُ ع  بُْرد ة  األْنص 

اٍط إِال ـال ت  » ةِ أْسو  د ٍ ِمْن ُحدُوِد ا فِـيْجِلدُوا ف ْوق  ع ْشر   .(1)متفق عليه .«٬ح 

 على المعاصي، إما ترك واجب، أو فعل محرم.: تعزير الثاني

فهذا تجوز فيه الزيادة للحاكم بحسب المصلحة والحاجة، وبحسب حجم 

 المعصية وفحشها، وقلتها وكثرتها وضررها، وليس لها حد معين.

لكن إن كانت المعصية في عقوبتها مقدرة من الشارع كالزنا والسرقة 

در، وإن لم تكن مقدرة اجتهد الحاكم ونحوهما، فال يبلغ بالتعزير الحد المق
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 في عقوبة تحقق المصلحة وتدفع المفسدة عن العباد والبالد.

  :شروط وجوب التعزير 

من ارتكب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع فيعزر، ويشترط العقل 

فقط لوجوب التعزير، فيعزر كل إنسان عاقل، ذكراً كان أو أنثى، مسلماً 

 ً ً عاقالً، ألن هؤالء غير الصبي من أهل  كان أو كافراً، بالغا أو صبيا

 العقوبة، أما الصبي فيعزر تأديباً ال عقوبة بما يصلحه.

فكل من ارتكب منكراً أو آذى غيره بغير حق بقول أو فعل أو إشارة 

 فلإلمام تعزيره بما يصلحه ويردع غيره.

  :صفة التعزير 

 زاجر عن المعاصي. التعزير حق واجب هلل تعالى إذا رآه اإلمام؛ ألنه

فإن تعلق به حق آلدمي وجب على اإلمام إقامته؛ ألن حقوق العباد ليس 

ً هلل تعالى فهو موكول إلى  للحاكم إسقاطها إال عند العفو، وإن كان حقا

اجتهاد اإلمام، إن ظهرت له المصلحة أقامه، وإن ظهر له عدم المصلحة 

 تركه.

ِض  -1 ُجٌل إِ ق   ْنـهُ ي  هللاُ ع  ع ْن أ ن ٍس ر  اء  ر  : ج  ىال  ِ النَّ  لـ  ُسول  املسو هيلع هللا ىلص  بِـي  : ي ا ر  ! ٬ف ق ال 

د اً ف أ قِْمهُ ع   ْبُت ح  يَّ أ ص  ِت الصَّال ةُ ف ص  لـ  ض ر  ح  : و  ى، ق ال  ُسوِل ا لَـّ ع  ر   ٬م 

مَّ ، ف  ملسو هيلع هللا ىلص ُسول  الـ  : ي ا ر  د اً ف أ قِْم  ن ِـي! إِ ٬ا ق ض ى الصَّال ة  ق ال  ْبُت ح   فِـيَّ أ ص 

: ٬ا ِكت اب   ع ن ا؟ له  »، ق ال  ض ْرت  الصَّال ة  م  : «. ح  : ن ع ْم ق ال  ق ْد ُغِفر  »ق ال 

 .(1)متفق عليه «.ل ك  

ِض  ة  ْيـر  ُهر   بِـيع ْن أ  و   -2 ُسوُل ا : قال  قال   ْنـهُ ي  هللاُ ع  ر  إِنَّ أثْق ل  ص الةٍ ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬ر 
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ىع   ص الةُ الُمن افِِقين  ص الةُ ال لـ  ل ْو ي عْ ف ْجرِ الِعش اِء و  مُ ، و  ا لـ  ا فِـيِهـم  ون  م 

ل ق ْد ُهـم  ألت وْ  ْبًوا، و  ل ْو ح  ـمْ ا و  ُجالً ه ـم  ، ثُمَّ آُمر  ر  ُت أْن آُمر  بِالصَّالةِ ف تُق ام 

يُ  ِـي  ص  فـ 
ع   ل  اٍل م  ِعي بِِرج  ط ٍب، إِ  ُهـمْ بِالنَّاِس، ثُمَّ أْنط ِلق  م  ٌم ِمْن ح  ىُحز  ق ْوٍم  لـ 

ـدُ ال ي شْ  ق  ع   ون  ه  ر ِ ْيـِهـمْ الصَّالة ، ف أُح  ُهـمْ وبُـيُ  لـ   .(1)متفق عليه . «بِالنَّارِ  تـ 

  :أنواع العقوبات التعزيرية 

التعزير عقوبة تختلف باختالف الناس، واختالف المعصية، واختالف 

 الزمان، واختالف المكان.

 والعقوبات التعزيرية أنواع منها:

 لتشهير، والعزل عن المنصب. ما يتعلق بالجاه كالتوبيخ، وا -1

 ما يتعلق بتقييد اإلرادة كالحبس والنفي. -2

 .ومنع التصرف ما يتعلق باألموال كاإلتالف والغرامة -3

 ما يتعلق باألبدان كالقيد والجلد والقتل. -4

ما يتعلق باألبدان واألموال كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف  -5

 الغُْرم عليه.

سب المصلحة، وعلى قدر الجريمة، ولكل شخص والتعزير يكون بح

 تعزير يؤدبه ويردعه.

ق  ويجوز التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إال به، مثل ق تْل المفر ِ

لجماعة المسلمين، والداعي إلى غير الكتاب والسنة، والداعي للبدعة، 

 والجاسوس مسلماً كان أو كافراً. 

                                                 

 ، واللفظ له. (651ومسلم برقم ) (,644اري برقم )أخرجه البخ ،متفق عليه( 1)
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عِ  ع نْ   ْبِن األْكو 
ة  م  ى: أقال   ْنـهُ ي  هللاُ ع  ِض ر   س لـ  ع ْيٌن ِمن  ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ النَّ  تـ 

ُهو  ال ا فِـيُمْشِرِكين  و  ل س  ِعْند  أْصح  ح  ي   بِـهِ س ف ٍر، ف ج  ، ف قال تـ  دَُّث، ثُمَّ اْنف ت ل 

اْقتُلُوهُ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِـي  النَّ  هُ ف ق ت  «. اْطلُبُوهُ و  هُ ف ن فَّ  لـ  ل   لـ  هُ س   .(1)متفق عليه .بـ 

 لعقوبة التعزيرية: اختيار ا 

وجنس  ،التعزير مجموعة من العقوبات تختلف باختالف األشخاص

 وتكرارها. ،وحجمها ،المعصية

وهي على وجه العموم تبدأ بالنصح، والوعظ، والهجر، والتوبيخ، 

والتهديد، واإلنذار، والعزل عن العمل، والتشهير، والغرامة، والنفي 

 ونحو ذلك.

لحبس والجلد، وقد تصل إلى حد القتل إذا رأى وتنتهي بأشد العقوبات كا

 اإلمام ذلك كأصحاب الجرائم الخطيرة.

  :مقدار عقوبة التعزير 

 عقوبة التعزير غير مقدرة.

وللحاكم أن يختار العقوبة التي تناسب الجاني وحجم الجناية، بشرط أال 

تخرج عما أمر هللا به، أو نهى هللا عنه، وذلك يختلف باختالف 

 والجرائم واألماكن واألزمان.األشخاص 

ض إلى رأي الحاكم  وال حد ألقل التعزير، وال ألكثر التعزير، بل هو مفوَّ

 حسب المصلحة، وحسب حجم الجريمة.

لكن ما ورد به النص من التعزير يجب تنفيذه، وال خيار للحاكم فيه 
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 كتحريق رحل الغال، وكتم الضالة ونحوهما.

  :أسباب التعزير 

أسباب التعزير كثيرة، يجمعها فِعل كل معصية ال حد فيها وال قصاص 

 وال كفارة.

 وأسباب التعزير نوعان:

 أسباب التعزير على فعل المحرمات. -1

كالجناية التي ال قود فيها.. والسرقة التي ال قطع فيها.. واستمتاع محرم 

لخمور ال حد فيه.. والغصب واالنتهاب واالختالس.. وبيع المحرمات كا

والمخدرات ونحوهما.. والرشوة.. وشهادة الزور.. وتزوير  األوراق 

والصكوك والوثائق والتوقيعات ونحوها.. وإتيان المرأة المرأة.. والقذف 

بغير الزنا واللواط كقوله: ياحمار يا كلب ونحوهما.. ولعب الميسر 

ن والقمار.. ومشاهدة وتداول األشرطة واألفالم الخبيثة ونحو ذلك م

 منكرات األقوال واألفعال واألخالق.

 أسباب التعزير على ترك الواجبات. -2

كاإلخالل بالواجبات الشرعية.. والتهاون في أداء الصالة.. وتأخير 

الصالة المفروضة عن وقتها.. وعدم سداد الغني الدَّين.. وترك األمر 

بالمعروف.. وترك النهي عن المنكر.. وحلق اللحى.. وعدم طاعة 

 والدين.. وعدم طاعة الزوجة لزوجها ونحو ذلك. ال

  :من يملك حق التعزير 

التعزير كالحدود والقصاص منوط باإلمام أو نائبه، وليس ألحد حق 
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ً كاألب.. والزوج.. والسيد..  التعزير إال لمن له والية التأديب مطلقا

 والحاكم.. والمعلم.

تخلق بأحسن األخالق، فاألب له تأديب ولده الصغير، وتعزيره للتعلم وال

وزجره عن سيئها، وأمره بالصالة، وضربه عند الحاجة، واألم كاألب 

 في أثناء الحضانة.

وللزوج تأديب زوجته وتعزيرها في أمر النشوز وأداء حق هللا تعالى 

كإقامة الصالة، وأداء الصيام، والبعد عن المحرمات، أداء لواجب 

 القوامة عليها، ونصحاً لها.

عزر رقيقه في حق نفسه وفي حق هللا تعالى ِمْن ترِك واجب، أو والسيد ي

 فِعل محرم.

ن أخالقهم.  والمعلم يؤدب تالميذه بما يصلح أحوالهم، ويحس ِ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ )قال هللا تعالى:  -1

 [. 34النساء: ]  ( ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ْبد اع  و   -2 ِض  بن ٬ِن ع  ر  ر  ُسول  اا قال  ْنـُهـم  ي  هللاُ ع  ُعم  ي قُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: س ِمْعُت ر 

ِعيَّ » ْسئُوٌل ع ْن ر  ُكل ُكْم م  اعٍ، و  ْسئُوٌل ع ْن تِـهِ ُكل ُكْم ر  م  اعٍ و  اُم ر  ، اإلم 

ِعيَّ  اعٍ تِـهِ ر  ُجُل ر  الرَّ ِعيَّ  ِلـهِ أهْ  فِـي، و  ْسئُوٌل ع ْن ر  ُهو  م  اِعي ةٌ ال، و  ـهِ تِ و  ْرأةُ ر  م 

يْ  فِـي ِعيَّ بـ  ْسئُول ةٌ ع ْن ر  م  ا و  ْوِجه  اعٍ الا، و  تِـه  ِت ز  اِدُم ر  اِل س ي ِِدِه  فِـيخ  م 

ِعيَّ  ْسئُوٌل ع ْن ر  م  ِسْبُت أْن ق ْد قال: «. تِـهِ و  ح  اعٍ »قال: و  ُجُل ر  الرَّ اِل  فِـيو  م 

ِعيَّ بِـيأ ْسئوٌل ع ْن ر  م  كُ تِـهِ ه و  ِعيَّ ، و  ْسئُوٌل ع ْن ر  م  اعٍ و   .(1)متفق عليه .«تِـهِ ل ُكْم ر 
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 :األحوال التي يشرع فيها الحبس 

 يشرع الحبس فيما يلي: 

 حبس الجاني لغ ْيبة المجني عليه حفظاً لمحل القصاص. -1

 حبس الممتنع عن دفع الحق إلجاًء إليه. -2

 حبس اآلبق س ن ة رجاء أن يُعرف صاحبه. -3

 شكل أمره في العسر واليسر ليتبين أمره. حبس من أ -4

 حسب الجاني تعزيراً وردعاً عن المعاصي. -5

 حبس من أقر بمجهول حتى يعي ِنه. -6

حبس من امتنع من التصرف الواجب في حقوق العباد كحبس من أسلم  -7

وتحته أختان، أو امرأة وابنتها، وامتنع من تعيين واحدة، ونحو ذلك من 

 ها حفظ الحقوق.الحاالت التي في

ِض  ع ْن ع ْمِرو ْبِن الشَِّريدِ  -1 ُسوِل  ْنـهُ ي  هللاُ ع  ر  ي  » :ق ال   ملسو هيلع هللا ىلص ٬اع ْن ر  اِجِد ال لـ  و 

ُعقُوب  ـيُ  هُ و  هُ ِحل  ِعْرض   .(1)أخرجه أبو داود والنسائي. «تـ 

هْ ع ْن و   -2 ِكيٍم بـ  ِده ِز ْبِن ح  جُ  ملسو هيلع هللا ىلصأ نَّ النَّبيَّ ع ْن أبيِه ع ْن ج  ب س  ر  ٍة تُـْهـم   فِـيالً ح 

ىثمَّ خ    .(2)أخرجه الترمذي والنسائي .ْنـهُ ع   لَـّ

 

 

  :أقسام العقوبات المالية 

 ثالثة أقسام: لىتنقسم العقوبات المالية إ

                                                 

 . (4689برقم )وأخرجه النسائي (, 3628برقم )أبو داود أخرجه  /حسن( 1)

 ، وهذا لفظه. (4876برقم )وأخرجه النسائي (, 1417برقم )ترمذي أخرجه ال /حسن( 2)
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 اإلتالف.. والتغيير.. والتمليك.

: كإتالف محل المنكرات، كتكسير األصنام وتحريقها، وتحطيم اإلتالف -1

ق وإراقة أوعية الخمر، وإتالف البضاعة آالت اللهو، وتكسير وإحرا

 المغشوشة من أي نوع.

 وهذا التعزير يقوم به اإلمام؛ ألنه يحتاج إلى قوة وسلطة.

 : ويكون بتغيير صورة الشيء المحرم.التغيير -2

كقطع رأس التمثال حتى يكون كالشجرة، وقطع الستر الذي فيه صورة 

عمل في محرم الستعماله ليكون وسائد توطأ، وفك آالت اللهو وما يست

 في مباح بعد تغيير صورته.

 وهذا التعزير يقوم به اإلمام أو نائبه. 

: كمن سرق من التمر المعلق، عليه جلدات نكال، وُغْرمه مرتين، التمليك -3

ؤوى إلى المراح، عليه جلدات نكال، تُ ومن سرق من الماشية قبل أن 

من كسب غير مشروع، وُغْرمه مرتين، ومصادرة األموال المأخوذة 

 ويصرفها اإلمام فيما فيه مصلحة.

 وهذا التعزير يقوم به اإلمام أو نائبه. 

ْبِدا -1 ِض  ٬ع ْن ع  ل  النَّ : قال   ْنـهُ ي  هللاُ ع  ر  كَّة  ي ْوم   ملسو هيلع هللا ىلص بِـي  د خ  ْول  تْـحِ ف  الم  ح  ، و 

يْ  ث  البـ  ع ل  ي ْطعُ الِت ِست ون  و  ي قُوُل:  فِـيعُوٍد ا بِ نُـه  ُث ِمائ ِة نُُصٍب، ف ج  ي ِدِه و 

  .(1)متفق عليه .( ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ). (ںڱ ڱ ڱ ڱ)

ع نْ  -2 ِض  و  ل  ع  ا قالْت: ْنـه  ي  هللاُ ع  ع ائِش ة  ر  يَّ د خ  ُسوُل ا لـ  ق ْد س  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ر  رْ و  ُت تـ 
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ةً  اٍم  ِلـيس ْهو  م  ِه فِـيبِِقر  م  اثِيُل، ف  تـ  ْجهُ لـ  ن  و  ت ل و  آهُ ه ت ك هُ و  ق ال  ا ر  ي ا » :هُ و 

ً ِعْند ِة، االي ْوم   ٬ا ع ائِش ةُ أ ش د  الن اِس ع ذ ابا لِق اقي ام  اُهون  بِخ   «.٬ل ِذين  يُض 

ع   يْ ِوس اد ةً أ ْو ِوس اد   ْنـهُ ن ا مِ لق ال ْت ع ائِش ةُ: ف ق ط ْعن اهُ ف ج   .(1)متفق عليه .نِ تـ 

  :طرق إثبات جرائم التعزير 

 للتعزير بواحد مما يلي:تثبت الجريمة الموجبة 

 اإلقرار... أو البينة.

 فاإلقرار أن يقر على نفسه بالجناية والمعصية.

والبينة أن يشهد عليه رجالن عدالن، وتُقبل فيه شهادة النساء مع 

 الرجال. 

  :حكم من مات في التعزير 

دَّه فمات بسبب التعزير أو الحد فال ضمان  إذا عزر اإلمام أحداً أو ح 

ن التعزير عقوبة مشروعة للردع و الزجر والتأديب فلم يضمن عليه؛ أل

ْن تلف بها كالحد، وألن اإلمام مأذون له في التعزير، وما ترتب على  م 

 المأذون فليس بمضمون، لكن بشرط عدم التعدي. 

  :صفة الجلد في التعزير 

جلد  أشد الجلد جلد التعزير، ثم يليه جلد الزنا، ثم يليه جلد السكر، ثم يليه

 القذف.

فالتعزير أشد الضرب؛ ألنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد، فال 

يخفف من حيث الوصف، وذلك لئال يؤدي إلى فوات المقصود منه وهو 
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 التأديب والردع والزجر.
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