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 التعزيرأحكام 
 تعريف التعزير:
  التعزير في المغة:

دُّ َواْلَمْنُع َوالتَّْأِديُب   ْبُتو َوَفَعْمُت ِبِو َما ُيَقاُل عَ ، التَّْعزيُر:ُمْشَتٌق ِمن الَعْزِر ُىَو الرَّ َزْرت ُفََلًنا َأْي َأدَّ
 (265صـ4)لسان العرب البن منظور جـَيْرَدُعو َعِن اْلَقِبيِح.

  التعزير في الشرع: 
اَرة، ََل َحدَّ ِفيَيا، التَّْعِزيُر: ُعُقوَبُة َتْأِدِبيٌة َعَمى ِجَناَيٍة َأْو َمْعِصَيةٍ   ٌد ليا أو ُحُدو ، َوََل ِقَصاص َوََل َكفَّ

َرةٌ  رعُ ، ُعُقوَبٌة ُمَقدَّ َدىا الشَّ )المغني البن قدامة  ولِكن لم تَتَوَفر فييا ُشُروُط إَقاَمِتيا َعَمى الجاني.، َحدَّ
 (255صـ25جـ

 : أنواع المعاصي
 اْلَمَعاِصي َثََلَثُة َأْنَواٍع: 

ُل: َوَّ اَرَة ِفيوِ ، ِفيِو اْلَحدُّ  اْلأ ِرَقةِ ، َوََل َكفَّ  َواْلَقْذِف.، َوالزَِّنا، ْرِب الخْمرِ َوشُّ ، َكالسَّ
اَرُة َوََل َحدَّ ِفيوِ  الثَّاِني: ْوِج ِلَزْوَجِتو ِفي َنَياِر َرَمَضانَ ، ِفيِو اْلَكفَّ ْحَراِم.، َكِجَماِع الزَّ  َأْو ِفي أْثَناِء اْلِْ

اَرةَ الثَّاِلُث:   (66صـ:5الم الموقعين البن القيم جـ)إع َوَلكن ِفيِو التَّْعِزيُر.، ََل َحدَّ ِفيِو َوََل َكفَّ
 أمثمة لما فيو التعزير:

َصاِب   ا َوََل ، َأْو اَِلْخِتََلسِ ، َأْو اْلَغْصِب ، َسِرَقُة َما ُدوَن النِّ َأْو اْلِجَناَيِة َعَمى إْنَساٍن ِبَما ََل ُيوِجُب َحدِّ
َيا ، َيا َخِبيثُ ، َيا َفاِسق، َيا َكاِفر ِمْثل:، ْي بالزنا(َأْو َشْتِم إْنَساٍن ِبَما َلْيَس ِبَقْذٍف)أ، ِقَصاًصا َوََل ِدَيةً 

 َوَنْحُو َذِلَك.، َيا َساِرقُ ، َيا َشاِرَب الَخْمرِ ، َيا آِكَل الربا، َيا َفاِجر، َيا َكذَّاب، َيا ِحمار، َيا َكْمب، َخاِئن
 (255صـ25)المغني البن قدامة جـ

ُجِل: َيا َخِبيُث َيا ، َرِضَي هللُا َعْنوُ ، * روى البييقيُّ َعْن َعِميِّ بِن أبي َطالب ُجِل َيُقوُل ِلمرَّ ِفي الرَّ
ُر اْلَواِلي ِبَما َرَأى. )إسناده حسن()إرواء الغميل لأللباني ، َقاَل: َلْيَس َعَمْيِو َحدّّ َمْعُمومٌ ، َفاِسقٌ  ُيَعزِّ
 (5535 حديث:

 ما َل يجوز فيو التعزير:
، والثمار والشجر، والزروع، وَقْمع البساتين، وَل بتخريب المساكن، ْمِق المِّْحَيِة ََل َيُجوُز التَّْعِزيُر ِبحَ  

أو األصابع؛ ألن ذلك لم يثبت عن ، أو الشفة، وَل بقطع األذن، كما َل يجوز التعزير بقطع األنف
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لسنة ـ لمسيد سابق )فقو ا رضي هللا عنيم.، وَل عن أحٍد من الصحابة ،  َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّمَ  النبي
 (232صـ 5جـ

 حكمة مشروعية التعزير:
رة َل ُيزاد عمييا وَل ُينقص منيا  عمى جميع الجرائم المخمة بمقومات ، َشَرَع هللُا تعالى عقوبات ُمقدَّ

وَشرع من أجل ِحفظ ذلك عقوبات  والمال.، والعقل، والِعرض، والنفس، األمة من حفظ الدين
، وليذه الحدود شروط وضوابط قد َل يثبت بعضيا ة باألمن والطمأنينة.وحدودًا زاجرة لتنعم األم

وتدرأ ، تحقق المصمحة، فتتحول العقوبة من عقوبة محددة إلى عقوبة غير محددة يراىا اْلمام
 (232صـ2)موسوعة الفقو اإلسالمي ـ لدمحم التويجري جـ وىي التعزير.، المفسدة

 الفرق بين الحد والتعزير:
 بينما التعزير يختمف باختَلف أحوال الناس.، يتساوى في إقامتيا الناس جميعاً  ودُ اْلُحدُ  (2)

 فإنو يجوز العفو عن زلتو.، غير معروف بالفساد، فإذا حدثت زلٌة من رجل شريف في قومو
)رحمو هللا(: تأديب ذي الييبة ِمن أىل الصيانة يكون أخف ِمن تأديب أىل الماوردي  * قال اْلمامُ 

 والسفاىة.البذاءة 
َأِقيُموا »َقاَلْت: َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم: ، َرِضَي َّللاَُّ َعْنَيا، * روى أبو داود َعْن َعاِئَشةَ 

 (ٜٖٚٙ)حديث صحيح ()صحيح أبي داود لأللباني حديث: «َذِوي اْلَيْيَئاِت َعَثَراِتِيْم ِإَلَّ اْلُحُدودَ 
المروءات والخصال اْعُفوا َعْن َأْصَحاِب )رحمو هللا( : عظيم آبادي)رحمو هللا( شمس الحق ال* قال 

ولكن تقع منيم بعض ، الذين َل يجاىرون بالمعاصي ، و َذوي اْلُوُجوِه ِمَن النَّاِس ، الحميدة 
 (ٕ٘:ٕٙصـ ٕٔ)عون المعبود جـ  الزَلت.

 بينما التعزير يجوز فيو الشفاعة. ، الحاكماْلُحُدوُد َل تجوز فييا الشفاعة بعد أن ُترفَع إلى  (5)
 (546:546)اْلحكام السمطانية ـ لمماوردي صـ: 
 * روى أبو داوَد َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َأنَّ َرُسوَل َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل: 

) حديث صحيح ( ) صحيح أبي داود  َبَمَغِني ِمْن َحدٍّ َفَقْد َوَجَب . َتَعافُّوا اْلُحُدوَد ِفيَما َبْيَنُكْم َفَما
 ( 5663لأللباني حديث 

* روى أبو داوَد َعْن َصْفَواَن ْبِن ُأَميََّة َقاَل: ُكْنُت َناِئًما ِفي اْلَمْسِجِد َعَميَّ َخِميَصٌة)نوع من القماش( 
ُجُل َفُأِتَي ِبِو َرُسوُل َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو ِلي َثَمُن َثََلِثيَن ِدْرَىًما َفَجاَء َرُجٌل فَ  اْخَتَمَسَيا ِمنِّي َفُأِخَذ الرَّ

َأَنا َأِبيُعُو َوُأْنِسُئُو)أْي ، َوَسمََّم َفَأَمَر ِبِو ِلُيْقَطَع. َقاَل: َفَأَتْيُتُو َفُقْمُت: َأَتْقَطُعُو ِمْن َأْجِل َثََلِثيَن ِدْرَىًما
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) حديث صحيح ( ) صحيح أبي داود  َقاَل: َفَيَلَّ َكاَن َىَذا َقْبَل َأْن َتْأِتَيِني ِبِو. أؤجمو( َثَمَنَيا.
 ( 5635لأللباني حديث 

 بينما يقوم بالتعزير الحاكم وغيره .، إقامُة اْلُحُدوِد مسئولية الحاكم أو نائبو فقط( 5)
  ولكنو ُيَعزُر تأديبًا.، َل ُتقاُم اْلُحُدوُد عمى الصغير( 4)
ُيودِ  (2) َفَل ُيْحَبُس  َوأمَّا ِفي التَّْعِزيرِ ، في اْلُحُدوِد ُيْحَبُس اْلَمْشُيوُد َعَمْيِو َحتَّى ُيْسَأَل َعْن الشُّ

 اْلَمْشُيوُد َعَمْيِو.
ُبَياِت اْلُحُدوُد  (6) ُبَياِت.، ُتْدَرُأ ِبالشُّ ر )حاشية ابن عابدين عمى الد َوالتَّْعِزيَر ُيَقاُم مع وجوِد الشُّ

 ( 63صـ  4المختار جـ
 ِبِخََلِف التَّْعِزيِر َفِإنَُّو َقْد َيْسُقُط.، اْلُحُدوُد ََل َتْسُقُط ِبَحالٍ  (6)
ْرِع إَلَّ ِفي َمْعِصَيةٍ  (6) ِبِخََلِف التَّْعِزيِر َفِإنَُّو َتْأِديٌب َيْتَبُع اْلَمَفاِسَد َوَقْد ََل ، اْلُحُدوُد َلْم ُتوَجْد ِفي الشَّ

ْبَياِن َواْلَمَجاِنيِن اْسِتْصََلًحا َلُيْم َمَع َعَدِم اْلَمْعِصَيِة.، َيا اْلِعْصَياُن ِفي الحاَلتَيْصَحبُ   َكَتْأِديِب الصِّ
ُىَما ِبالتَّْوَبِة إْجَماًعا ِلقَ ، إَلَّ اْلِحَراَبَة َواْلُكْفرَ ، اْلُحُدوُد ََل َتْسُقُط ِبالتَّْوَبةِ  (3) ْوِلِو َفِإنَُّيَما َيْسُقُط َحدُّ

( َوِلَقْوِلِو َتَعاَلى: )ُقْل ِلمَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َٖٗتَعاَلى:)ِإَل الَِّذيَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل َأْن َتْقِدُروا َعَمْيِيْم( )المائدة: 
 (.ٖٛ)األنفال:  َيْنَتُيوا ُيْغَفْر َلُيْم َما َقْد َسَمَف (
 َوأمَّا التَّْعِزيُر َفَيْسُقُط ِبالتَّْوَبِة.

 َوأمَّا التَّْعِزيُر َفَيْدُخُل ِفيو التَّْخِييُر.  إَلَّ ِفي اْلِحَراَبِة.، اْلُحُدوُد ََل َيْدُخُل ِفييا التَّْخِييرُ  (23)
ِتََلِف َوأمَّا التَّْعِزيُر َفَيْخَتِمُف ِباخْ ، ََل َتْخَتِمُف ِباْخِتََلِف الزََّماِن َوالَمَكانِ ، اْلُحُدوُد َمْعُمَومٌة وَثاِبَتةٌ  (22)

 (533:536صـ: 4)الفروق لمقرافي جـ الزََّماِن َوالَمَكاِن.
)فتح إن كان لحق العباد.، َوأمَّا التَّْعِزيُر فَيُجوُز فيو الكفالة، اْلُحُدوُد ََل َتُجوُز فييا الكفالةُ  (25)

 (262صـ 6القدير البن اليمام جـ
 حْكم التعزير:

نَّ  التعزيُر مشروٌع بدليل   ة واْلجماع.بالقرآن والسُّ
 أواًل: القرآن:

َل َّللاَُّ َبْعَضُيْم َعَمى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا مِ  َساِء ِبَما َفضَّ ْن يقول هللا تعالى:) الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَمى النِّ
ِتي َتخَ  اِلَحاُت َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت ِلْمَغْيِب ِبَما َحِفَظ َّللاَُّ َوالَلَّ اُفوَن ُنُشوَزُىنَّ َفِعُظوُىنَّ َأْمَواِلِيْم َفالصَّ
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 (َّللاََّ َكاَن َعِميِّا َكِبيًراَواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُىنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفََل َتْبُغوا َعَمْيِينَّ َسِبيًَل ِإنَّ 
 (ٖٗ)النساء:

، ألنيا موُكَمة إلى الزوج، اً ِمن المعموم أن ىذه العقوبات المذكورة في ىذه اآلية الكريمة ليست َحدَّ 
أمرت الزوَج باتباع  فاآلية الكريمة ألن ىذا حق الزوج.، فتكون تعزيراً ، وىو َل يممك إقامة الحدود

واليجر نوٌع من أنواع ، باعتباره وسيمة من وسائل عَلج النشوز، سبيل ىجر زوجتو في الفراش
وىو ضرب الزوجة ضربًا غير ، ع سبيل آخرفقد أمره القرآن باتبا، فإن لم ينفع اليجر، التعزير
 والضرب من أنواع التعزير.، شديد

نة:  ثانيًا: السُّ
ََل »َيُقوُل: ، َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّمَ ، َقاَل: َسِمْعُت النَِّبيَّ ، روى الشيخاِن َعْن َأِبي ُبْرَدَة اأَلْنَصاِريَّ  (2)

/ مسمم ٓ٘ٛٙ) البخاري حديث «ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد َّللاَِّ  َتْجِمُدوا َفْوَق َعَشَرِة َأْسَواٍط ِإَلَّ 
 (.ٛٓٚٔحديث

روى أبو داوَد عن عبد َّللاَّ بن عمرو بن العاص َقاَل :َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّم:  (5)
ََلِة َوُىْم َأْبَناُء َسْبِع ِسِنيَن َواْضِربُ  وُىْم َعَمْيَيا َوُىْم َأْبَناُء َعْشٍر َوَفرُِّقوا َبْيَنُيْم ِفي ُمُروا َأْوََلَدُكْم ِبالصَّ

 (466)حسن صحيح() صحيح أبي داود لأللباني حديث  اْلَمَضاِجِع)أي في مكان النوم(.
مشروعية تعزير األبناء بالضرب ، َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّمَ ، في ىذا الحديث الشريف يبَن النبيُّ 

 ميميم أمور دينيم.لتأديبيم وتع
َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّم َحَبَس َرُجًَل ِفي ُتْيَمٍة ُثمَّ »روى الترمذيُّ َعْن ُمَعاِوَيَة بِن َحْيَدَة  (5)

 (2242)حديث حسن()صحيح الترمذي لأللباني حديث «َخمَّى َعْنوُ 
َعْن َرُسوِل َّللاَِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم َأنَُّو ، ِرو ْبِن اْلَعاصِ روى أبو داود َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َعمْ ( 4)

َمْن َأَصاَب ِبِفيِو ِمْن ِذي َحاَجٍة َغْيَر ُمتَِّخٍذ ُخْبَنًة)َل يحمل منو معو( »ُسِئَل َعِن الثََّمِر اْلُمَعمَِّق؟ َفَقاَل: 
) حديث حسن ( ) صحيح  «ُو َفَعَمْيِو َغَراَمُة ِمْثَمْيِو َواْلُعُقوَبُة َوَمْن َخَرَج ِبَشْيٍء ِمنْ ، َفََل َشْيَء َعَمْيوِ 

 (2234أبي داود لأللباني حديث 
 ثالثًا اإلجماع:

 أجمَع العمماُء عمى مشروعية التعزير .
َلْيَس ِفيَيا ، َمْعِصَيةٍ  )رحمو هللا(: اتََّفَق اْلُعَمَماُء َعَمى َأنَّ التَّْعِزيَر َمْشُروٌع ِفي ُكلِّ ابن القيم يقوُل اْلمامُ 

ٍم.، َوِىَي َنْوَعاِن: َتْرُك َواِجٍب ، َحدّّ   (ٖٜ)الطرق الحكمية َلبن القيم صـ: َأْو ِفْعُل ُمَحرَّ
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 شروط التعزير:
فُيعزُر كل إنسان ، ُيشترُط في الشخِص الذي ُتطبُق عميو عقوبة التعزير أن يكوَن عاقًَل فقط 

أما ، من أىل العقوبة، غير الصبي، ألن ىؤَلء ، ًا أو صبيًا عاقَلً بالغ، ذكرًا كان أو أنثى، عاقل
 بما ُيصمحو.، َل عقوبة ، الصبي فُيعزر تأديباً 

بقوٍل أو فعٍل أو إشارٍة فمإلمام تعزيره بما ُيصمحو ، فكل َمن ارتكب منكرًا أو آذى غيره بغير حقٍ 
 (236صـ2)موسوعة الفقو اإلسالمي ـ لدمحم التويجري جـ ويردع غيره.

 التعزير بين الوالد وأبنائو:
 كما َل ُيقتل الوالد بولده.، َل تعزير عمى الوالد إذا شتَم َوَلَده 

ََل  * روى ابُن ماجو َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّم َيُقوُل:
 ( 5226)حديث صحيح( )صحيح ابن ماجو لأللباني حديث .ُيْقَتُل اْلَواِلُد ِباْلَوَلدِ 

نَّ َأِبي ، ِإنَّ ِلي َماًَل َوَوَلًدا، َأنَّ َرُجًَل َقاَل: َيا َرُسوَل َّللاَِّ ، * روى ابُن ماجو َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َّللاَِّ  َواِ 
يَك. )حديث صحيح()صحيح ابن ماجو ُيِريُد َأْن َيْجَتاَح)أْي يأخَذ( َماِلي! َفَقاَل: َأْنَت َوَماُلَك أِلَبِ 

 (٘٘ٛٔلأللباني حديث:
ُر الولد إذا شتَم أباه  (546)اْلحكام السمطانية ـ لمماوردي صـ:: وذلك عند ُمطالبِة الوالِد ذلك.، وُيَعزَّ
 إثبات جريمة التعزير:

 (2634صـ6)الفقو اإلسالمي ـ لوىبة الزحيمي جـ تثبُت جريمة التعزير باَلعتراف والبينة الواضحة.
 مقدار عقوبة التعزير:

نما يرجُع ذلك إلى اجتياد الحاكم وتقديره، عقوبة التعزير ليس ليا مقداٌر محددٌ  ولمحاكم أن ، وا 
أو نيى ، بشرط أَل تخرج عما أمر هللا تعالى بو، يختاَر العقوبة التي تناسب الجاني وحجم الجناية

وَل ألكثره ، وَل حد ألقل التعزير ماكن واألزمان.وذلك يختمف باختَلف األشخاص والجرائم واأل، عنو
)موسوعة الفقو اإلسالمي ـ  وحسب حجم الجريمة.، حسب المصمحة، بل يرجُع إلى اجتياد الحاكم، 

 (233صـ2لدمحم التويجري جـ
َحاَبِة َوالتَّاِبِعيَن َوَمْن َبعْ  )رحمو هللا(:اإلماُم النووي * قاَل  َدُىْم ِإَلى َجَواِز َذَىَب اْلُجْمُيوُر ِمَن الصَّ
َياَدِة   (556:556صـ6)مسمم بشرح النووي جـ.َعَمى َعَشَرِة َأْسَواطٍ الزِّ



 أحكام التعزير                                         بلبيس         -موقع مسجد التوحيد
 

www.altawhed.net                                                            www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

ِفي َجاِرَيٍة َكاَنْت َبْيَن َرُجَمْيِن)أْي شركة بينيما( َفَوَقَع ، * روى ابُن أبي شيبة َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب 
)إسناده صحيح()إرواء الغميل  «َرُب ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن َسْوًطاُيْض »َقاَل: ، َعَمْيَيا)أي جامعيا( َأَحُدُىَما

 (5536لأللباني حديث: 
َفَيُجوُز ِلإْلَِماِم َأْن َيِزيَد ِفي التَّْعِزيِر َعَمى ، )رحمو هللا(:ََل َحدَّ أِلَْكَثِر التَّْعِزيرِ مالك بُن أنسَقاَل اْلماُم  *

 (ٜٖٗصـ: ٘)فتح القدير َلبن اليمام جـ ِلَك ُمَجاِنًبا ِلَيَوى النَّْفِس.اْلَحدِّ إَذا َرَأى اْلَمْصَمَحَة ِفي ذَ 
 التعزير بالقتل:

إذا اجتيَد ولي ، َوِبُشُروٍط َمْخُصوَصةٍ ، َذَىَب َبْعُض اْلُفَقَياِء ِإَلى َجَواِز اْلَقْتل َتْعِزيًرا ِفي َجَراِئَم ُمَعيََّنةٍ 
َس َعَمى  مثل: ِلَك.أْمِر المسممين)الحاكم( ورأى المصمحَة في ذَ  َقْتل اْلَجاُسوِس اْلُمْسِمِم ِإَذا َتَجسَّ

 وغيرىما ممن َل يندفع شرىم إَل بالقتل.، والشخُص الذي ُيفرُق بين جماعة المسممين، اْلُمْسِمِمينَ 
 (563)الفقو الميسر صـ (565صـ25)الموسوعة الفقيية الكويتية جـ

واْبُن َعِقيٍل ِمَن اْلَحَناِبَمِة)رحميم هللا(: ِلْمَحاِكِم َقْتل ، ِم َوُسْحُنونٌ * َقال اْلماُم َماِلٌك َواْبُن اْلَقاِس 
 (524صـ26)الموسوعة الفقيية الكويتية جـ اْلَجاُسوِس اْلُمْسِمِم ِإْن َرَأى ِفي َذِلَك اْلَمْصَمَحَة.

)السياسة  ْع َشرُُّه ِإَلَّ ِبَقْتِمِو َفِإنَُّو ُيْقَتل.* َقال اْلماُم اْبُن َتْيِميََّة)رحمو هللا(:اْلُمْفِسُد ِإَذا َلْم َيْنَقطِ 
 (ٜٜالشرعية َلبن تيمية صـ 

ِإَذا ُبوِيَع »َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّم: ، َعْن َأِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ * روى مسمٌم 
 (2625م حديث: )مسم «َفاْقُتُموا اآْلَخَر ِمْنُيَما، ِلَخِميَفَتْينِ 

ْشَجِعيِّ  * روى مسمٌم َعنْ  ََ َصمَّى هللُا َعَمْيِو ، َسِمْعُت َرُسوَل هللِا  َقاَل:، َرِضَي َّللاَُّ َعْنوُ ، َعْرَفَجَة اأْل
َأْو ، ُيِريُد َأْن َيُشقَّ َعَصاُكمْ ، َمْن َأَتاُكْم َوَأْمُرُكْم َجِميٌع)أي مجتمع( َعَمى َرُجٍل َواِحدٍ »َيُقوُل: ، َوَسمَّمَ 

َق َجَماَعَتُكمْ   (ٕ٘ٛٔ )مسمم حديث: «َفاْقُتُموهُ ، ُيَفرِّ
) ِفي َحاِدَثِة َحاِطِب ْبِن َأِبي َبْمَتَعَة ُقَبْيل ، َرِضَي َّللاَُّ َعْنوُ ، * روى الشيخاِن َعْن َعِمّي ْبِن َأِبي َطاِلب
َة( َقاَل: َفَقاَل ُعَمُر: َيا َرُسوَل َّللاَِّ  ، َفَقاَل:" ِإنَُّو َقْد َشِيَد َبْدًرا، ِرْب ُعُنَق َىَذا الُمَناِفقِ َدْعِني َأْض ، َفْتِح َمكَّ

لبخاري حديث: َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ َّللاََّ اطََّمَع َعَمى َمْن َشِيَد َبْدًرا َفَقاَل: اْعَمُموا َما ِشْئُتْم َفَقْد َغَفْرُت َلُكْم. )ا
 (ٜٕٗٗ/مسمم حديث: ٕٗٚٗ

 م )رحمو هللا(:* َقاَل اْلماُم ابُن القي
ْن َكاَن ُمْسِمًما؛ أِلَنَّ عمر  َسَأَل َرُسوَل  -َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو  -في ىذا الحديث َجَواُز َقْتِل اْلَجاُسوِس َواِ 

َة بِ  -َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّم  -َّللاَِّ  اْلَخَبِر َوَلْم َيُقْل َقْتَل َحاِطِب ْبِن َأِبي َبْمَتَعَة َلمَّا َبَعَث ُيْخِبُر َأْىَل َمكَّ
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َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ َّللاََّ قِد  » َبْل َقاَل:، : ََل َيِحلُّ َقْتُمُو ِإنَُّو ُمْسِممٌ -َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّم  -َرُسوُل َّللاَِّ 
َوِفي ، اِنًعا ِمْن َقْتِمِو َوُىَو ُشُيوُدُه َبْدًراَفَأَجاَب ِبَأنَّ ِفيِو مَ « َفَقاَل: اْعَمُموا َما ِشْئُتمْ ، اطََّمَع َعَمى َأْىِل َبْدرٍ 

َوَأَحُد ، َوَىَذا َمْذَىُب مالك، اْلَجَواِب ِبَيَذا َكالتَّْنِبيِو َعَمى َجَواِز َقْتِل َجاُسوٍس َلْيَس َلُو ِمْثُل َىَذا اْلَماِنعِ 
اِفِعيُّ وأبو حنيفة: ََل ، اْلَوْجَيْيِن ِفي َمْذَىِب أحمد َواْلَفِريَقاِن ، َوُىَو َظاِىُر َمْذَىِب أحمد،  ُيْقَتلُ َوَقاَل الشَّ

َماِم ِحيُح: َأنَّ َقْتَمُو َراِجٌع ِإَلى َرْأِي اْلِْ ِة حاطب. َوالصَّ وَن ِبِقصَّ َفِإْن َرَأى ِفي َقْتِمِو َمْصَمَحًة ، َيْحَتجُّ
ْن َكاَن اْسِتْبَقاُؤُه َأْصَمَح اْسَتبْ ، َقَتَموُ ، ِلْمُمْسِمِمينَ   (565:562صـ5)زاد المعاد البن القيم جـ َقاُه.َواِ 

، َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّمَ ، أَتى النَِّبيَّ  * روى الشيخاِن َعْن َسَمَمَة ْبِن األْكَوِع َرِضَي هللُا َعْنُو قاَل:
ُثمَّ اْنَفَتَل)أْي ، ثُ َفَجَمَس ِعْنَد أْصَحاِبِو َيَتَحدَّ ، َعْيٌن)أْي جاسوس( ِمَن الُمْشِرِكيَن َوُىَو ِفي َسَفرٍ 

َمُو)أيْ «. اْطُمُبوُه َواْقُتُموهُ »، َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّمَ ، َفقال النَِّبيُّ ، انصرف(  أعطاه( َفَقَتَمُو)سممة( َفَنفَّ
 (ٗ٘ٚٔ/ مسمم حديثٖٔ٘ٓ)البخاري حديث ) َسَمَبُو.

 من يقوم بالتعزير ؟
وليس ألحٍد حق التعزير إَل لمن ، ي األْمر)الحاكم( أو نائبوخاص بول، كالحدود والقصاص، التَّْعِزيرُ 

وتعزيره لمتعمم ، فاألب لو تأديب ولده الصغير كاألب والزوج والسيد والمعمم.، لو وَلية التأديب ُمطَمقاً 
واألم كاألب في ، وضربو عند الحاجة، وأمره بالصَلة، وزجره عن سيئيا، والتخمق بأحسن األخَلق

ولمزوج تأديب زوجتو وتعزيرىا في أمر النشوز وأداء حق هللا تعالى كإقامة  .أثناء الحضانة
 ونصحًا ليا.، أداء لواجب القوامة عمييا، والبعد عن المحرمات، وأداء الصيام، الصَلة
والمعمم ُيؤدُب  أو ِفعل محرم.، ُيعزُر عبيده في حق نفسو وفي حق هللا تعالى ِمْن ترِك واجب والسيد

ن أخَلقيم.، ُيصمُح أحواليم تَلميذه بما )موسوعة الفقو اإلسالمي ـ لدمحم التويجري  ويحسِّ
 (233صـ2جـ

َل َّللاَُّ َبْعَضُيْم َعَمى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا مِ  َساِء ِبَما َفضَّ ْن * قال هللا تعالى: )الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَمى النِّ
اِلَحاُت َقاِنَتاٌت حَ  ِتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُىنَّ َفِعُظوُىنَّ َأْمَواِلِيْم َفالصَّ اِفَظاٌت ِلْمَغْيِب ِبَما َحِفَظ َّللاَُّ َوالَلَّ

 (َّللاََّ َكاَن َعِميِّا َكِبيًراَواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُىنَّ َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفََل َتْبُغوا َعَمْيِينَّ َسِبيًَل ِإنَّ 
 (ٖٗ)النساء: 

َصمَّى هللُا َعَمْيِو ، يخاِن َعِن َعْبَد هللِا بِن ُعَمَر َرِضَي هللُا َعْنُيَما قاَل: َسِمْعُت َرُسوَل هللِا * روى الش
ُجُل َراٍع ، اْلَماُم َراٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتوِ ، َوُكمُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتوِ ، ُكمُُّكْم َراعٍ »َيُقوُل: ، َوَسمََّم  َوالرَّ
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َوالَخاِدُم َراٍع ، َوالَمْرأُة َراِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَيا َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتَيا، أْىِمِو َوُىَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتوِ  ِفي
ِدِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتوِ   (2653/ مسمم حديث 635)البخاري حديث  «.ِفي َماِل َسيِّ
عمرو بن العاص َقاَل :َقاَل َرُسوُل َّللاَِّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمََّم: ُمُروا  * روى أبو داوَد عن عبد َّللاَّ بن

ََلِة َوُىْم َأْبَناُء َسْبِع ِسِنيَن َواْضِرُبوُىْم َعَمْيَيا َوُىْم َأْبَناُء َعْشٍر َوَفرُِّقوا َبْينَ  ُيْم ِفي َأْوََلَدُكْم ِبالصَّ
 (466سن صحيح() صحيح أبي داود لأللباني حديث )ح  اْلَمَضاِجِع)أي في مكان النوم(.
 أنواع العقوبات التعزيرية:

 واختَلف المكان.، واختَلف الزمان، واختَلف المعصية، التعزيُر عقوبٌة تختمُف باختَلف الناس
 والعقوبات التعزيرية أنواع منيا:

 ل عن المنصب.والعز، والتشيير، كالتوبيخ، تعزيٌر يتعمُق بمنزلة الشخص في المجتمع (2)
 كالحبس والنفي.، تعزيٌر يتعمُق بتقييد اْلرادة  (5)
 كالغرامة ومنع التصرف في المال.، تعزيٌر يتعمُق باألموال (5)
 كالقيد والجمد والقتل.، تعزيٌر يتعمُق باألبدان (4)
 كجمد السارق من غير حرز مع إضعاف الُغْرم عميو.، تعزيٌر يتعمُق باألبدان واألموال (2)
 (236صـ2)موسوعة الفقو اإلسالمي ـ لدمحم التويجري جـ 

 الجمع بين أنواع التعزير:
 يجوز الجمع بين ِعدة أنواع ِمن التعزير. 

َعْن َأِبيِو َقاَل: ُأِتَي َعِميُّ بن أبي طالب ، * روى الطحاويُّ َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َمْرَوانَ 
اِعِر(  ْجنِ ، َفَضَرَبُو َثَماِنينَ ، َقْد َشِرَب اْلَخْمَر ِفي َرَمَضانَ ِبالنََّجاِشّيِ اْلَحاِرِثيِّ )الشَّ ، ُثمَّ َأَمَر ِبِو ِإَلى السِّ

ْفَطاِرَك ِفي َرَمَضاَن َوُجْرَأِتَك ، ُثمَّ َأْخَرَجُو ِمَن اْلَغِد َفَضَرَبُو ِعْشِرينَ  ُثمَّ َقاَل: ِإنََّما َجَمْدُتَك َىِذِه اْلِعْشِريَن ْلِ
 (5533 )إرواء الغميل لأللباني حديث:)إسناده حسن( َوَجلَّ. َعَمى هللِا َعزَّ 

َقاَل: ُسِئَل اْبُن ُعَمَر َعْن َجاِرَيٍة َكاَنْت َبْيَن َرُجَمْيِن)أْي ، * روى ابُن أبي شيبة َعْن ُعَمْيِر ْبِن ُنَمْيرٍ 
ُم َعَمْيِو ، َمْيَيا َحدّّ َلْيَس عَ »َقاَل: ، َفَوَقَع َعَمْيَيا)أْي جامعيا( َأَحُدُىَما، شركة بينيما(  ُىَو َخاِئٌن ُيَقوَّ
  (226صـ 6)رجال إسناده ثقات()إرواء الغميل لأللباني جـ «ِقيَمُتَيا َوَيْأُخُذَىا
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 الموت من الّتأديب المعتاد: 
َماَم ََل َيْضَمُن الموَت ِمَن َوَأْحَمُد)رحميم هللا( َعَمى َأنَّ اْلْ ، َوَماِلكٌ ، اتََّفَق اأْلِئمَُّة الثَََّلَثُة: َأُبو َحِنيَفةَ 

)المغني  َوِفْعل اْلَمْأُموِر ََل َيَتَقيَُّد ِبَسََلَمِة اْلَعاِقَبِة.، التَّْأِديِب اْلُمْعَتاِد؛ أِلنَّ اْْلَماَم َمْأُموٌر ِباْلَحدِّ َوالتَّْعِزيرِ 
 (52صـ 23( )الموسوعة الفقيية الكويتية جـ256صـ25البن قدامة جـ
وأرجو َمْن يقرؤىا أن يدعَو هللَا ، طَلب الِعْمِم الكرام، عالى أن ينفَع بيذه الرسالة إخوانيأسأُل هللَا ت

 ، والتوفيقِ ، ُسبحانو لي باْلخَلصِ 
َِ ألخيو بَظْيِر الَغْيِب ُمْستَجابٌة. وأخِتُم ، وُحْسِن الخاتمة، والثباِت عمى الحق فإن دعوَة األِخ المسمِم

يَماِن َوََل َتْجَعْل ِفي ُقُموِبَنا ِغَلِّ لِّمَِّذيَن  بقوِل هللا تعالى:) َربََّنا ْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباْلِْ اْغِفْر َلَنا َوْلِ
ِحيٌم (   (ٓٔ)الحشر:  آَمُنوا َربََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَّ

 وآخُر دعوانا َأِن اْلَحْمُد ّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِميَن.
 ينا دمحم وعمى آلو وصحبو والتابعين ليم بإحسان إلى يوم الدين.وصمى هللُا وَسمََّم عمى نب

 
 صَلح نـجيب الدق

 


