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 التعـزيـــر

 وال كفارة. وال قصاص : هو عقوبة غير مقدرة على معاص ال حد فيها التعزير

  :العقوبة على المعاصي ثالثة أنواع 

مااا فياا  حااد مقاادر كااالزةى  والتاارقة  والقتااال عفااداف  فهاا ا ال كفااارة فياا  وال  -1

 تعزير. 

ن  والقتااال مااا فياا  كفااارة وال حااد فياا  كالإلفااا، حااان ارحاارا   وفاا  ةهااار رم ااا -2

 خطأ. 

 ما ليس في  حد وال كفارة  فه ا في  التعزير.  -3

 ة التعزيرحكمة مشروعي : 

شاار، ع عااز وقااال عقوباااال مقاادرة ال ياازاد عليهااا وال ياا ق  م هااا علااى 

الإلرائم الفخلة بفقوماال األمة من حفظ الدين  وال فس  والفاان  والعار   

ال يفكان لمماة  ن تعاي  والعقال  وشر، ل لك حدوداف زاقرة  وها  قاواهر 

 إال بالفحافظة عليها بإقامة الحدود. 

ولها   الحاادود شاروو وطااوابال  قااد ال يا،اف بع ااها  فتتحاون العقوبااة ماان 

 عقوبة محددة إلى عقوبة غير محددة يراها ارما   وه  التعزير. 

  :حكم التعزير 

ال  واقب ف  كال معصية ال حد فيها وال كفاارة  واواك كاةاف فعالف للفحرماا

ف للواق،اال  كاوتفتا، ال حد في   وورقة ال قطع فيها  وق اية ال قود   و تركا

   و تار  الواق،ااال فيها  وإتيان الفر ة الفر ة  والق ف بغير الزةى وةحوهاا

  ورد الفغصاااوب لاااديون  و داك األماةااااال والودائاااعاقدرتااا  كق ااااك ماااع 

 والفظالم وةحو ذلك.

ف فإة  ال يعزر.ومن ارتكب معصية ال حد فيها ثم قا ف ةادما  ك تائ،ا
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  :أقسام التعزير 

 ينقسم التعزير إلى قسمين:

: كتأديب الوالد لولد   والزوج لزوقتا   والتايد تعزير على التأديب والتربية -1

ة  فهاا ا ال يإلااوز  ن يزيااد علااى ع اارة ـــــااـ  غياار معصيــااـ   فـــــااـلخادم

َق َعْ َرةِ  َْوَواٍو إال فِ  َحد ٍ ِمْن ُحدُوِد ال تَـإْلِلدُوا فَوْ : »×  ـــ وواو لقون ال ،

 .(1)متفق علي «. ٬ا

: فهاا ا تإلااوز فياا  الزيااادة للحاااكم بحتااب الفصاالحة تعزيررر علررى المعاصرري -2

والحاقة  وحإلم الفعصاية  وكارتهاا وقلتهاا  ولايس لهاا حاد معاين  لكان إن 

كاةف الفعصية فا  عقوبتهاا مقادرة مان ال اار، كاالزةى والتارقة وةحوهاا  

 فل ي،لغ بالتعزير الحد الفقدر. 

  التعزير: أنواع 

ح والاوعظ  والهإلار  والتاوبي   التعزير مإلفوعة من العقوبااال ت،اد  بال صا

والتهدياد  وارةا ار  والعاازن عان الواليااة  وت تها  بأشااد العقوبااال كااالح،س 

والإللااد  وقااد تصااال إلااى القتااال تعزيااراف إذا اقت ااف الفصاالحة العامااة كقتااال 

 الإلاووس  والف،تد،  وصاحب الإلرائم الخطيرة. 

  . وقد يكون التعزير بالت هير   و الغرامة الفالية   و ال ف

  :عقوبة التعزير 

غير مقدرة  وللحاكم اختياار العقوباة التا  تلئام الإلااة  كفاا  عقوبة التعزير

 تخاارج عفااا  ماار ع باا    و ةهااى ع ع اا   وذلااك يختلاا  واا،ق ب اارو  ال  
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 باختلف األماكن  واألزمان  واألشخاص  والفعاص   واألحوان. 

 

   كفارة من قَبَّل امرأة ال تحل له وجاء نادما : 

عن ابن متعود رط  ع ع    َنَّ َرُقلف  ََصاَب ِمن اْماَر َةٍ قُْ،لَاةف  فَاأَتَى ال َّ،ِا َّ 

. قَااَن [114]هاود  (  ہ ه   ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) :فَأَْخ،ََر ُ  فَأَْةَزَن عُ  ×

ُقاُل: يَا َرُووَن ع  َلِ  تِ  ُكل ِـِهـ»َ  َه َا؟ قَاَن: ـالرَّ  .(1)متفق علي «. مْ ِلـإَلـِفيعِ  ُمَّ
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