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 بطه اهلل السمحً السحٔه

 

ّ الالتٕ ختافٌْ ىشْشًٍ فعظًٍْ ّ اٍجسًٍّ يف ...) 

املطاجع ّ اضسبًٍْ فإٌ أطعيله فال تبتغْا علًَٔ ضبٔال إٌ 

  ضْزٗ اليطا34ٛاآلٓ٘ ( اهلل كاٌ علٔا كبريا

 

 صـدق اهلل العظٔه
 

 

 



 شلس ّعسفاٌ

 .احلند هلل الرٖ تْاضع لعظنتُ كل شٕٛ

 .احلند هلل الرٖ ذل لعصتُ كل شٕٛ

 .احلند هلل الرٖ خطع لُ كل شٕٛ

 .احلند هلل الرٖ إضتطله لقدزتُ كل شٕٛ

 .بعد احلند ّالشلس هلل ضبخاىُ ّتعاىل الرٖ أعاىيا علٙ إمتاو ٍرا العنل

 أتقدو بالشلس اجلصٓل إىل كل مً قدو لٕ ٓد املطاعدٗ يف إجناش ٍرا البخث 

   بْضطل٘ شَسشادّ أخص بالركس الدكتْزٗ املشسف٘ 

 .مع كل أمئاتٕ هلا بالتْفٔق يف كل جْاىب حٔاتَا

 كنا أمحد اهلل علٙ تٔطريِ ٗ تطدريِ األشداص الرًٓ كاٌ هله الفطل اللبري بْضع 

 .بصن٘ ّاضخ٘ أّ خفٔ٘ إلجناش ٍرا البخث

 .كنا أدعْ اهلل أٌ جيعل مً ٍرا العنل الرٖ أجنص يف ضبٔلُ ميفع٘ للل مً ٓطلع علُٔ

 .كنا أدعْ اهلل أٌ جيعل مً ٍرا العنل الرٖ أجنص يف ضبٔلُ ميفع٘ للل مً ٓطلع علُٔ

ّ قل اعنلـْا فطريٚ اهلل عنللـه ّ زضْلـُ ّ املؤميــــٌْ ّ  )فطبخاىم أىت الرٖ قلت 

  ضْزٗ التْب105٘اآلٓ٘  (ضرتدٌّ إىل عامل الغٔب ّ الشَادٗ فٔيبٝله مبا كيته تعنلٌْ 

  ّشلـــــــــــــسا



 إٍـــداٛ

 

 .إىل مً زبتين ّضَست اللٔالٕ مً أجلٕ ّكابدت األحصاٌ ّّاجَت الصعاب ّاملتاعب

 إىل مً ميخت لٕ اللثري ّمل تطلب ضْٚ ضعادتٕ ّزاحيت ّجناحٕ

 . أمٕ الغالٔ٘ ّالعصٓصٗ

إىل مً كافح مً أجلٕ ّميخين احلٔاٗ ّاألمل ّشزع يف ىفطٕ العصو ّاإلزادٗ ّالرٖ أدًٓ لُ بالفطل األكرب يف كل 

 .ما حققت  أبٕ العصٓص

 .أطال اهلل يف عنسٍنا ّأفاض يف عطاَٜا

 .إىل مً جاّٛا إلٕ ٍرِ الدىٔا ّتقامسْا معٕ احلٔاٗ إخْتٕ األعصاٛ

 .إىل كل الصمالٛ ّالصمٔالت ظامع٘ حمند خٔطس ّباخلصْص كلٔ٘ احلقْق ّالعلْو الطٔاضٔ٘

 .كنا ال أىطٙ الرًٓ ّقفْا إىل جاىيب ّضاعدّىٕ علٙ إجناش ٍرِ املركسٗ ّضاعدّىٕ يف إخساج ٍرا العنل

  علٙ كل اجملَْدات اجلبازٗ اليت كاىت ضببا بْضطل٘ شَسشادكنا ال أىطٙ األضتاذٗ املشسف٘ 

 .يف ّصْلٕ إىل ٍرا اليجاح

 .مع كل أمئاتيا هلا بالتْفٔق يف كل جْاىب حٔاتَا 

 .ّاحلند هلل علٙ كل حال

 ّشلسا
   حاتـه

 



 أ 

 مقــــــدمــــــــــــــة
 

من المعروف أن العقوبات الشرعية ىي تطيير لآلدمي في الدنيا قبل أن يمقى ربو فنجد 
القصاص والحدود وكذلك التعازير، : أن الشريعة اإلسالمية قسمت العقوبات إلى ثالث وىي

 جرائم القتل والتعدي عمى األطراف ويسمى عند بعض  حيث أن القصاص يعتبر من عقوبات
 مقدرة شرعا كحد الزنا والسرقة، أما التعازير فيي التأديب  فييالفقياء بالجنايات، أما الحدود

عمى الذنوب والمعاصي التي لم تقدر عقوبتيا بنص، فيو من العقوبات المشروعة في اإلسالم 
متى احتيج لو، فال يشترط في جرام التعازير أن يكون لكل جريمة عقوبة معينة محددة يتقيد بيا 
القاضي كما ىو الحال في جرائم الحدود والقصاص والديو، والقاضي يختار لكل جريمة ولكل 

. مجرم العقوبة المالئمة ولو أن يخففيا أو يغمظيا
و التعزير عقوبة غير مقدرة في الكتاب والسنة تجب في كل مصيبة ليس فييا حد وال 
كفارة ولمقاضي سمطة واسعة في تحديد العقوبة التعزيرية فمعظم العقوبات متعارف عمييا فيو 

. متروك لالجتياد إال أنيا ليست مطمقة
فيناك ضوابط تحكم القاضي ال بد أن يراعييا عند تحديده لمعقوبة كاالجتياد بما تقتضيو 

النصوص وكذلك مالئمة العقوبة لمجريمة أو المعصية وأيضا مراعاة األحوال والظروف 
والمآالت في تقدير العقوبة و الفقو اإلسالمي يدرك بوضوح أن ىذا النوع من العقوبة ىو أكثر 
العقوبات شيوعا وتطبيقا مما يدل عمى مرونة ىذا التشريع وصالحيتو لمتطبيق في كل زمان 

. ومكان
ومما سبق تتضح عناية اإلسالم باستقرار المجتمع والحفاظ عمى أمنو فجرائم التعزير متعددة 

. ومتشبعة ومتجددة يصعب حصرىا أو عدىا
وىذا البحث ييدف إلى إظيار معنى التعزير والجرائم التي يستحق مرتكبيا ىذه العقوبة 

يكون لبنة من لبنات الواجب العظيم في خدمة الشريعة اإلسالمية ودارس القانون، ولعل لعمو 
قارءا يقرأ ما فيو من األدلة الشرعية من الكتاب والسنة في إرساء منيج اإلصالح في المجتمع 

. اإلسالمي فيكون مرشدا لو إلى الطريق الصحيح 
وعمى ىذا األساس فإن السؤال الجوىري الذي تحاول ىذه الدراسة اإلجابة عميو يمكن صياغتو 

:  عمى النحو الموالي
كيف عالج الفقو اإلسالمي نظام التعزير كجزء من المنظومة العقابية الشرعية؟ وكيف تنقضي 

. ىذه العقوبة؟
 



 ب 

يكتسي موضوع البحث أىمية في الدراسات الشرعية الحديثة : أهمية الموضوع
إظيار موقع التعزير في نظام العقوبات في الشريعة اإلسالمية ودوره في الحد من الجرائم / 1

التي يتعرض ليا المجتمع اإلسالمي مع بيان صورة مجممة عن جرائم التي يستحق مرتكبيا 
. التعزير

التعازير من الجرائم التي تتغير وتتبدل بتغيير األزمنة ولم يرد عمييا نص في الكتاب أو / 2
السنة مع ثبوت النيي عنيا من الشارع الحكيم ولم يحدد عقوبة ليا بل ترك لولي األمر تحديد 

. مقدارىا والتي ال حد فييا وال كفارة
:  أسباب إختيار الموضوع
  :فيما يمييمكن رصد أىم األسباب 

. التعزير قضية إسالمية وفقيية تيتم بحال المسممين، وجرائميا ال حد فييا وال كفارة -1
 .في جرائم التعزير يجب أن يتسم القاضي بصفات تميزه عن غيره -2
 .العمل بالشريعة اإلسالمية في أيامنا ىذه غيبت أحكاميا وعمل بغيرىا -3

: المنهج المتبع
 عمى المنيج الوصفي لتعريف التعزير وبيان خصائصو، كانت دراسة البحث معتمدة

وكذلك تم اإلعتماد عمى المنيج التحميمي من خالل دراسة أنواع جرائم التعزير والعقوبات المقررة 
. ليا

:  الصعوبات
الصعوبات التي واجيتيا في إعداد ىذا البحث التي كان عمى رأسيا قمة المادة العممية 
لموضوع البحث، وكذا قمة المراجع التي تتحدث عن موضوع التعزير ومسائمو دون إعطائو 

عناية خاصة تبين أىميتو وعدم األدلة والتمميح إلجتيادات اآلخرين كما في المجاالت األخرى، 
. وصعوبة التعامل مع المراجع إن وجدت لما لمغة الفقياء القدامى من خاصية

و لالجابة عمى االشكالية جاء ىذا العمل في فصمين 
 :

. ماىية التعزير: الفصل األول
. مفيوم التعزير: المبحث األول
. أنواع الجرائم التعزيرية: المبحث الثاني
نقضائيا: الفصل الثاني . العقوبات التعزيرية وا 
. العقوبات التعزيرية: المبحث األول
. إنقضاء العقوبات التعزيرية: المبحث الثاني

. الخاتمة
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: الفصل األول
 ماهيـة التعزيــــــر 

 
طبقت الشريعة قاعدة أن ال جريمة وال عقوبة بال نص في جرائم التعازير، و كان من 
المنطقي أن تطبقيا ألن القاعدة من القواعد األساسية في الشريعة فال يمكن إىماليا، و لكن 

الوجو الذي طبقتيا بو جرائم الحدود، و إنما توسعت الشريعة في الشريعة لم تطبق القاعدة عمى 
تطبيق القاعدة عمى جرائم التعازير إلى حد ما، ألن المصمحة العامة و طبيعة التعزير تقتضي 

ىذا التوسع الذي جاء عمى حساب العقوبة في أغمب األحوال، و عمى حساب الجريمة في 
. القميل النادر

و قد جاء ىذا التوسع عمى حساب العقوبة ألنو يشترط في الجرائم التعازير أن يكون لكل 
جريمة عقوبة معينة محددة يتقيد بيا القاضي كما ىو الحال في جرائم الحدود أو القصاص و 
الدية فممقاضي أن يختار لكل جريمة و لكل مجرم العقوبة المالئمة من مجموعة من العقوبات 

. شرعت لعقاب الجرائم التعزيرية كميا، و لمقاضي أن يخفف العقوبة و أن يغمظيا
و جاء التوسع عمى حساب الجريمة ألنو يجوز في بعض الجرائم التي تمتاز بصفات 
معينة أن ال ينص عمى الجريمة بحيث يعينيا النص تعيينا كافيا، جل يكفي أن ينص عمييا 

.  بوجو عام
  .         وىذا ما دفعنا نتكمم في الفصل عن مفيوم التعزير و أنواع الجرائم التعزيرية
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 مفهىم التعزير: المبحث األول

التعزيـــر عقوبة غير مقدرة شرعا لكل معصية أو مخالفة أو إضــــــرار بالمصالح العامــــــة 
بالكتاب و السنة و اإلجماع و ىو دليل عمى واقعية الشريعة اإلسالمية، إذ  و ىو مشروع

يتناسب ىذا مع الجرائم التي تظير عبر األزمنة و األمكنة و يصعب ضبطيا و حصرىا و ىو 
الدرع الواقي لمحياة في المجتمع اإلسالمي من ارتكاب المخالفات و الجنايات التي لم يشرع ليا 

. حدود وال كفارة 
و الجرائم التعزيرية متفاوتة و متنوعة و يستحيل حصرىا الن الحوادث ال تتناىى بينما 

النصوص تتناىى ما دام اإلنسان و ما دامت الحياة و يمكن و ضعيا في مراتب حسب 
  .طبيعتيا

لذا استوجب عمينا دراسة التعزير و خصائصو  و تمييز جرائم التعزير عن غيرىا،  كذلك ذكر 
. أنواع الجرائم التعزيرية 

. تعريف التعزير: المطلب األول
 .و الذي سنتناول فيو التعريف المغوي و كذا االصطالحي

  .التعزير لغة: الفرع األول
:  (1) يأتي التعزير بعدة معاني في المغة

 .أي تنصروه( 2)"لتؤمنوا باهلل و رسولو و تعزروه:" النصرة كما في قولو تعالى* 
الضرب دون الحد لمنعو من المعاودة، و ردعو عن المعصية، و ليس بتعزير األمير خزاية * 

عمى إذا ما كنت غير مريب، و قيل ىو أشد الضرب، و عزره ضربو ذلك الضرب و العزر أي 
. المنع و التوقيف، و التعزير التوقيف عمى الفرائض و األحكام

 

                                                 

 مكتبة البحوث و الدراسات، دار الفكر، طبعة جديدة،  القاموس المحيط،مجد الدين محمد بن يعقوب  الفيروز أبادي، : راجع(- 1)
. 561،  دار المعارف، طبعة جديدة، القاىرة، صلسان العرب ،ابن منظور. - 396 ، ص 2008لبنان ،

 .09سورة الفتح، اآلية - (2)
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التأديب و ليذا يسمى الضرب دون الحد تعزيرا، و إ نما ىو أدب، و يقال عزرتو فيو من * 
و العزر ىو النصر بالسيف و عزره أي أعانو و قواه و . األضداد و عزره فخمو و عظمو

. نصره
التوقير ىو التعزير في كالم العرب، و ليذا قيل لمتأديب الذي ىو الحد تعزير ألنو يمنع * 

  .الجاني ان يعاود الذنب
رُر    .الموم، عزره يعزره و التعزير ضرب دون الحد: و يقال أن العَعزْز

. التعزير اصطالحا: الفرع الثاني
الحد فيو وال كفارة فيو يقوم بيا " معصية أو جناية" التعزير ىو التأديب عمى ذنب 

عمى جريمة ألحد فيو مقدر وال كفارة سواء كانت الجناية عمى حق اهلل " اإلمام أو نائبو"الحاكم 
و ىو ما ليس الحد إسقاطو، كاألكل في نيار رمضان بغير عذر، و تأخير " حق عام" تعالى

و " حق شخصي"الصالة عن وقتيا و لو كان الوقت اختياريا، أم كانت الجناية عمى حق آدمي 
ىو ما يكون لصاحبو إسقاطو كالسب و الضرب و اإليذاء بوجو ما مثل قول الرحل ألخر يا 

. و نحو ذلك....فاسق، يا خبيث
 شرط من شروط الحد، كمباشرة المرأة األجنبية، و سرقة ما او مثل كل جريمة اختل فيو

دون النصاب و خيانة األمانة و الرشوة، و الجناية التي ال قصاص فييا و النيب أو الغصب 
. أو االختالس، فيجب التعزير إذا لم تتوافر شروط تطبيق الحدود

مطموب شرعا، و إذ من حق اهلل عمى كل مكمف ترك " حق العبد"عمما بأن التعزير لحق أدمي 
  (1 ).إيذاء غيره من المعصومين، أي الذين ال تحل إىانتيم

و قد اختمف الفقياء في  تعريفو شرعا، فالحنفية يرون أن التعزير ىو التأديب دون الحد، 
أما المالكية فيرون أن التعزير تأديب استصالح و زجر عمى ذنوب لم يشرع فييا حدود وال 

. كقارات و أن التعزير ىو التأديب لحق اهلل أو ألدمي غير موجب لمحد
و الشافعية يرون أن التعزير ىو تأديب عمى ذنوب لم تشرع فييا الحدود و أما الحنابمة 
فقد اختمفوا في التعزير فمنيم من عرفو مثل الحنفية و ميم من عرفو بأنو تأديب و منيم من 

                                                 

. 476، ص 2000، المجمد الثاني، دار الكمم الطيب، الطبعة األولى، سوريا، الفقو المالكي الميسروىبة الزحيمي، - (1)
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عرفو مثل الشافعية و كذلك من يرى أن التعزير ىو التأديب في كل معصية الحد فييا وال 
 (1 ).كفارة

و فييم من يرى أن المعاصي ثالثة أقسام نوع فيو حد، وال كفارة فيو و ىي الحدود مثل 
إتيان المرأة األجنبية و القذف و نوع فيو كفارة وال حد فيو مثل الجماع في نيار رمضان و نوع 

 (2 ).ال كفارة فيو وال حد فيجب فييا التعزير
إلى أن التعزير غير مقدر شرعا، أو ىو التأديب عمى ذنب ال حد فيو و ال  و نخمص

. كفارة
ىذا عند الفقياء القدامى أما فقياء العصر الحديث فقد عرفو الشيخ أبو زىرة بقولو 

". التعزير ىو العقوبة التي لم يرد نص من الشارع ببيان مقدارىا و ترك تقديرىا لولي األمر"
و قد خص التعزير بالعقوبة غير المقدرة التي يوقعيا ولي األمر فيخرج بذلك ما يوقعو 
الزوج عمى زوجتو من ضرب و نحوه، و ضرب الوالد ولده فإنو تأديب ال تعزير و يقال أن 

التعزير اسم يختص بالضرب التي يقر بو اإلمام أو خميفتو لمتأديب في غير الحدود فأما ضرب 
( 3 ).الرجل زوجتو و ضرب المعمم الصبي فال يسمى تعزيرا و إنما يسمى تأديب

كما عرف التعزير أنو العقوبة التي يفرضيا القاضي أو الحاكم عمى جناية أو معصية 
ليس ليا حد شرعي أي ليس فييا عقوبة مقررة شرعا، وكان القضاة السمف يمجئون إلى التعزير 

( 4 ).أو الضرب أو الحبس أو النفي أو التشيير واإلعالم و ما شابو ذلك

. فمعظم التعاريف السابقة ترى أن التعزير ىو تأديب لكل معصية ال حد فييا وال كفارة
من جممة التعريفات نرى أن التعريف الشامل لمتعزير بأنو تأديب في كل معصية ال حد 
فييا وال كفارة، ألن القول تأديب فضال عن كونو محل اتفاق من الجميع، فيو إشارة إلى الصفة 
الغالبة عمى التعزير و ىي تأديب المعزر و تيذيبو و استصالحو حتى ال يعود إلى المعصية 

. مرة أخرى
                                                 

، 2000، دار النفائس، الطبعة األولى، األردن، الوجيز في أحكام الحــــــــدود و القصاص و التعزيــــــــرماجــد أبو رخيـــــة، - (1)
. 294ص 

.  393،  ص 2001، الجزء الثاني، دار المؤيد، طبعة أولى، الرياض، فقو السنةالسيد سابق، - (2)
، دار البدائل الشرعية لمعقوبات الوضعية، بدالئل العقوبات السالبة لمحرية في الشريعة اإلسالميةحسني عبد الحميد، - (3)

. 172، ص 2007النفائس، طبعة أولى، 
. 41، ص 2002، منشأة المعارف، طبعة أولى، مصر، فقو القضاء في اإلسالممحمد سعيد عبد القادر، -(4)
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.    خصائص التعزير: المطلب الثاني

. يختمف التعزير عن غيره في الخصائص التي سنتطرق ليا بشيء من التفصيل
التعزير غير مقدر و أمره متروك لإلمام بحسب حالة المجرم و بحسب كل جريمة أما :  ووًال 

: مقداره فقد اختمف فيو الفقياء
فيو بحسب المصمحة و عمى قدر الجريمة فيجتيد فيو ولي األمر وال حد ألكثره، كما قال - 1

. اإلمام مالك فقد يزيد اإلمام فيو عن الحد إذا رأى المصمحة العامة في ذلك
و كذلك قد روي  أن معن بن زائدة عمل خاتما عمى نقش خاتم بيت المال فاخذ منو ماال فبمغ 
عمر ذلك فضربو مائة ضربة و حبسو فكمم فيو فضربو مائة أخرى فكمم فيو فزاده مائة أخرى و 

. (1)نفاه
ليس في التعزيز شيء مقدر و إنما ىو مفوض لرأي اإلمام عمى (  2)و كذلك قال الزيمعمي

ما تقتضي جنايتيا فإن العقوبة تختمف باختالف الجناية، فالتعزير ينبغي أن يبمغ غايتو في 
الكبيرة كما ىو في حالة ما إذا أصاب من األجنبية كل محرم سوى الجماع، أو جمع السارق 
المتاع في الدار و لم يخرجو، و كذلك ينظر في أحواليم فإن من الناس من ينزجر باليسير و 

. منيم من ال ينزجر إال بالكثير
كما أن عميا بن أبي طالب ضرب النجاشي الشاعر عندما شرب الخمر في رمضان الحد ثم 

. ضربو عشرين أخرى
و في حجة من يقول بأن التعزير قد يبمغ مائة، فقد حدث النعمان بن بشير في من يطأ 

أنيا إن كانت  أحمتيا لو جمد مائة جمدة، و :" جارية امرأتو عن النبي صمى اهلل عميو و سمم قال
.      (3)"إن لم تكن أحمتيا لو رجم بالحجارة

 
 

                                                 

. 44،  ص 1988، مؤسسة الخميج العربي، طبعة أولى، مصر، التعزيز في اإلسالمأحمد فتحي بينسي، - (1)
 ىـ1343= .....- 743   فقيه حنفيعثمان بن عمي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيمعي الزيمعي، -(2)
، دار مدخل الفقو الجنائي اإلسالميحديث النعمان ابن بشير في من يطأ جارية إمرأتو نقال عن أحمد فتحي بينسي، -(3)

. 184الشروق، لبنان،  ص 
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، فكأنو يرى أن ما دونيا ال يقع (1)كما قيل أن أقل التعزير ثالث جمدات كما ذكره القدوري- 2

بو الزجر و ليس األمر كذلك، فقد يختمف ذلك باختالف األشخاص فيكون ذلك مفوضا لرأي 
القاضي لما يرى المصمحة فيو، فإذا رأى القاضي أنو ينزجر بجمدة واحدة فقد يكتفي بيا، فيذا 

     (2).ال ي تنافى مع أن في التعزير تقدير، بل ىو متروك لرأي القاضي
و قد ورد عن ابن عابدين أنو أقل التعزير ثالث جمدات و قد اختمف فيو و ىذا ما ذكره القدوري 
لذلك فقد يرى أن ما دونيا ال يقع بو الزجر و يختمف باختالف األشخاص و ىذا مفوض لرأي 

   (3 ).القاضي و كما ذكر سابقا أنو إذا رأى أنو ينزجر بواحدة فيكتفي بيا
و ما يستخمص أنو عند إكمال ثالث جمدات حيث وجب التعزير بالضرب فقد يرى أنو ال يجوز 

إنقاصو عنيا، و لو رأى أنو ال ينزجر إال بأكثر و لو بمغ تسعة و ثالثين صار أكثر أقل 
الواجب و تبقى فائدة تقدير األكثر بيا، و إذا رأى أنو ال ينزجر إال بأكثر فقد تستبدل تمك 

  (4 ).العقوبة بأكثر منيا أي ينوع آخر كالحبس مثال
ال يبمغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فييا فال يبمغ التعزير عمى النظر و المباشرة حد - 3

الزنا و ال عمى السرقة من غير حرز حد القطع، وال عمى الشتم بدون القذف حد القذف، فيذا 
 (5 ).قول طائفة من أصحاب الشافعي و أحمد

ال يبمغ بالتعزير أدنى الحدود، و إما أربعين و إما ثمانين و ىو قول العديد من الشافعية و - 4
 (6 ).الحنابمة و الحنفية

 (7).إنو ال يزداد في التعزير عمى عشرة أسواط و ىو رواية عن أحمد بن جنبل و الشافعية-5
 

                                                 

المولود في   الفقيه الحنفي المعروف بالقُُدوري انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراقاإلمام أبو الحسين أحمد بن محمد  البغدادي-(1)
. م1037-ىـ428م، والمتوفى في عام 973-ىـ 362عام 

 200حسني عبد الحميد، مرجع سابق، ص- (2)
. 201المرجع نفسو، ص -(3)
. 47، مرجع سابق،  ص التعزير في اإلسالمفتحي بينسي، -(4)
. 185، مرجع سابق، ص مدخل الفقو الجنائي اإلسالميأحمد فتحي بينسي، - (5)
. 186المرجع نفسو ، ص -(6)
. 187المرجع نفسو ، ص-(7)
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ال : " أما عن حجة الحنابمة فقد روي عن أبي بردة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم

، أخرجو البخاري و مسمم وأبو "يجمد فوق عشر جمدات إال في حد من حدود اهلل عز و جل
. (1)داود

و بما أن العقوبة عمى قدر المعصية، و المعاصي منصوص عمى حدودىا فيي أعم من غيرىا 
فال يجوز أن يبمغ في أىون األمرين عقوبة أعظميا، و ما قالوه في من قبل امرأة حراما يضرب 
أكثر من حد الزنا، و ىذا غير جائز ألن الزنا عمى عظمة و فحشو ال يجوز أن يزاد عمى حده 
فما دونو أولى، فأما عن حديث معن بن زائدة فيحتمل أنو كانت لو ذنوب كثيرة فأدب عمييا، أو 
تكرر منو األخذ من بيت المال أو كان ذنبو مشتمال عمى جنايات أحدىا تزويره و الثاني أخذه 

. المال من بيت المال بغير حق لو، و الثالثة فتحو باب الحيمة لغيره من الناس
 و أما حديث النجاشي الشاعر فإن عميا ضربو الحد لشربو، ثم عزره عشرين لفطره فمم 

     (2). يبمغ بتعزيره حدا
 كالضرب و النفي أو الضرب و الحبس إذا رأى يجوز ضم نوع منو إلى نوع آخر: ثانيا

. القاضي في ذلك مصمحة
يعبرون في الفقو اإلسالمي عن الجمد في غير الحد بالضرب و يتكممون عن الضرب 
في التعزير فينزلون فيو عمى حسب اليفوة في مقدار الضرب و بحسب الرتبة في االمتيان و 

 .و أكثر ما ينتيي إليو الضرب في التعزير معتبر بالجرم  الصيانة 
و عند التكمم عن الحبس فيقول أن الحبس ىو سمب لمحرية أو تقييد ليا، و قد كان معروف منذ 
القديم و مع ذلك فقد اختمف الفقياء في مشروعيتو، فيناك الحبس االحتياطي و الحبس كجزاء 
و ىناك من يرى أن الحبس تضم إليو بعض العقوبات األخرى فيجوز الحبس بعد الضرب في 

. التعزيز
 
 
 

                                                 

. 187، صمدخل الفقو الجنائي اإلسالميأخرجو البخاري و مسمم وأبو داود، نقال عن أحمد فتحي بينسي، -(1)
 186، ص 1983، دار الشروق، الطبعة الخامسة، لبنان، العقوبة في الفقو  اإلسالميأحمد فتحي بينسي، - (2)
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أن الجارح :" كما يجوز أن يضم التعزير مع القصاص و الدية فجاء في تبصرة الحكام

عمدا يقتص منو و يؤدب و يعممون ذلك بأن القصاص يقابل الجريمة ىو حق لممجني عميو، و 
 (  1)".لكن التعزير لمتأديب و التيذيب ىو من حق الجماعة

. و يجوز أيضا أن يضم التعزير لمحدود
فالحنفية يرون أن التغريب لمزاني غير المحصن بعد جمده مائة جمدة ليس حدا و إنما الحد ىو 

الجمد و يضيفون إليو التغريب، و يقولون إن ذلك جائز عمى سبيل التعزير إن رأيت فيو 
 (2 ).مصمحة

و عند المالكية أن الجارح عمدا يقتص منو و يؤدب، فيم يرون أن الجرح عمدا فيما دون النفس 
اجتماع التعزير بجانب القصاص و يعممون ذلك أن القصاص يقابل الجريمة، و ىذا القصاص 

حق لممجني عميو، و التعزير لمتأديب و التيذيب و ىو حق لمجماعة فأدى ذلك عمى جواز 
 (3 ).اجتماعو مع الحد

و عند الشافعية أن المراد بالتعزير في كل معصية ال حد فييا و أن يدخل  في نطاق التعزير 
جرائم االعتداء عمى ما دون النفس كقطع األطراف عمدا، و عمى ذلك يجوز أن يجمع مع 

  (4 ).القصاص فيما دون النفس
و عمى ىذا األساس نجد أنو يجوز اجتماع التعزير مع الحد أو القصاص إذا رأى القاضي أن 

. المصمحة العامة تقتضي ذلك
فيجوز تعزير شارب الخمر بالقول بعد إقامة حد الشرب عميو لما ورد عن أبي ىريرة أن النبي 

صمى اهلل عميو و سمم أنو أمر بتبكيت شارب الخمر بعد الضرب، فاقبموا عميو يقولون، ما 
ِشيَعت اهلل، ما استحييت من رسول اهلل   (5 ).اتقيت اهلل ما خَع

                                                 

. 203حسني عبد الحميد، مرجع سابق، ص -(1)
، دار الفكر الجامعي، الطبعة الجرائم الحدية و التعزيرية في الفقو الجنائي اإلسالمي الشحات إبراىيم محمد منصور، (-2)

. 203، ص 2011األولى، مصر، 
، الجزء الثاني، دار عالم الكتب، المممكة العربية تبصرة الحكام في أصول االقضية و مناىج األحكام ابن فرحون المالكي، (-3)

. 179،  ص 2003السعودية، 
. 204الشحات إبراىيم محمد منصور، مرجع سابق، ص (-4)
. 189، مرجع سابق، ص مدخل الفقو الجنائي اإلسالميأحمد فتحي بينسي، -(5)
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و ىذه التبكية ليست إال تعزيرا  بالقول، فدل عمى جواز إجماع الحد في التعزير، كما أن اإلمام 
إذا رأى من تغريب الزاني مصمحة فعميا عمى قدر ما يراه، و يكون ذلك منو تعزيرا ألن اهلل عز 

 (1 ).و جل أمر بجمد الزانية و الزاني و لم يذكر التغريب
و في ذلك من رفع و قد شرب خمرا في رمضان أو شرب شرابا غير الخمر فسكر منو في 

.  رمضان فإنو يضرب الحد و يعزر بعد الحد أسواطا بمغنا ذلك أو نحوه عن عمي بن أبي طالب
أتى عمر رضي اهلل عنو برجل قد شرب خمرا في :" و حديث الحجاج بن أبي سفيان قال

 (2)".رمضان فضربو ثمانين و عزره عشرين
. كما يجوز كذلك أن يضم التعزير مع العقوبات المالية

العقوبات المالية ىي إنقاص لممال يفرضو القانون عقابا عمى الجريمة و ىي نوعان مرة يكون 
فييا الشيء ممكا لمحكومة فيكون عينيا كان ممموكا لممحكوم عميو و مرة يترتب عمييا جعل 

الحكومة دائنة بمبمغ من المال، فعند الحالة األولى يطمق عمييا اسم مصادرة، أما الحالة الثانية 
فيطمق عمييا اسم غرامة، و من طبيعة ىذه العقوبات أن الشيء المصادر أو الغرامة ال 
 (3 ).يخصص لتعويض الضرر بل منفصال عن الرد و التعويض المستحق بسبب الجريمة

و العقوبات المالية موجودة من عيد قديم جدا، و لكن طبيعتيا تطورت مع الزمن فكانت عند 
األمم القديمة كما ىي في الحاضر تمزم الجاني بأن يؤدي لممدين أو الدولة عمى سبيل العقاب 
بعض األشياء التي تعد ثروة حسب العصور التي مرت بيا مثل الثيران، و اإلبل، و الفحم و 

المعادن النفيسة و كذا النقود، فكان في تقاليد الشعوب الجرمانية و األمم العربية و عاداتيم كان 
المال الذي يدفعو الجاني لممجني عميو أو لورثتو معدودا كثمن الدم المسفوك و يعد عربونا 

لمسالم آن ذاك، فالدية عن الشعوب الجرمانية و العربية كانت عبارة عن ترضية تمنح لممجني 
.  عميو أو عائمتو مقابل التنازل من حق االنتقام و لكن لم يكن ليا صفة العقوبة الحقيقية

و قد اختمف الفقياء في اإلسالم في مشروعية التعزير بأخذ المال إلى قسمين قسم يرى انو 
. مشروع و قسم يخالف ذلك

                                                 

. 203حسني عبد الحميد، مرجع سابق، ص -(1)
. 50، مرجع سابق، ص التعزير في اإلسالمأحمد فتحي بينسي ، -(2)
. 212، مرجع سابق، ص العقوبة في الفقو اإلسالميأحمد فتحي بينسي، -(3)
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و عن أبي يوسف أن التعزير بأخذ األموال :" فقد روي أنو بحاشية الشمبي شرحا لقول الزيمعي

، و عند المالكية و الشافعية و الحنفية ال يجوز بأخذ المال، و ما نستخمصو أن "جائزا لإلمام
التعزير بأخذ المال أن رأى القاضي ذلك أجازه، فنجد عند ابن القيم الجوزية فيو من الحنابمة 

و أما التعزير بالعقوبات المالية فمشروع أيضا في مواضع مخصوصة في : "المعدودين أنو يقول
   (1 ).مذىب مالك و أحمد قولي الشافعي

و قد جاءت السنة عن رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم و من أصحابو بذلك في مواضع منيا 
و مثل أمره صمى اهلل , إباحة صمى اهلل عميو و سمم الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده 

عميو و سمم بكسر دنان الخمر و شق ظروفيا و كذلك أمره لعبد اهلل بن عمر بأن يحرق الثوبين 
المعصفرين و كذلك أمره يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فييا لحم الحمر االنسية ثم استأذنوه 

واجبة بالكسر، مثال ذلك في في غسميا فأذن ليم فدل عمى جواز األمرين ألن العقوبة لم تكن 
 ىدم مسجد ضرار، و كذلك حرمان السمب الذي ليس عميو بينة، و إضعاف الغرم عمى سارق

ما ال قطع فيو من الثمر و الكثر، و مثل إضعاف العزم عمى كاتم الضالة، و أخذه شطر مال 
مانع الزكاة عزمو من عزمات الرب و مثل تحريق موسى عميو السالم العجل و إلقاء برادتو في 

اليم، و قطع نخيل الييود إغاضة ليم، و مثل تحريق عمر و عمي رضي اهلل عنيما المكان 
الذي يباع فيو الخمر و األمثمة و القضايا كثيرة و متعددة، فالتي ذكرت ىي صحيحة معروفة و 

ليس من السيل نسخيا و من قال أن العقوبات المالية منسوخة و أطمق ذلك ففيو غمط عمى 
  (2 ).مذىب األئمة نقال و استدالال، فأكثرىا سائغ في مذىب أحمد و آخر سائغ عند مالك

فنرى أنو ال يجوز التعزير بأخذ المال في الراجح عند األئمة لما فيو من تسميط الظممة عن أخذ 
مال الناس، فيأكمونو، و اثبت ابن تيمية و تمميذه ابن القيم أن التعزير بالعقوبة المالية مشروع 
في مواضع مخصوصة في مذىب مالك و أحمد و الشافعي، كما دلت عميو سنة النبي محمد 

  (3 ).صمى اهلل عميو و سمم
 

                                                 

. 213 مرجع سابق، ص ،العقوبات في الفقو اإلسالميأحمد فتحي بينسي، -(1)
. 214، مرجع سابق ، ص العقوبة في الفقو اإلسالميأحمد فتحي بينسي، (-2)
. 5596، ص 2006، الجزء السابع، دار الفكر، سوريا، الفقو اإلسالمي و أدلتووىبة الزحيمي، (-3)
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و معناه أخذ المال عمى " أنو يجوز لمسمطان التعزير بأخذ المال:" فقد روي عن أبي يوسف
القول عند من يجيزه ىو إمساك شيء من مال الجاني عنو مدة، لينزجر عما  اقترفو، ثم يعيده 
الحاكم إليو ال أن يأخذه الحاكم لنفسو، أو لبيت المال، كما يتوىم الظممة، إذ ال يجوز ألحد من 

. المسممين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي
و قال ابن عابدين و أرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني، فيمسكو عنده، فإن أيس من توبتو 
يصرفو إلى ما يرى من المصمحة، و أما مصادرة السمطات  ألرباب األموال فال تجوز إال 

لعمال بيت المال عمى أن يردىا لبيت المال، و صادر عمر طعاما من سائل وجده أكثر من 
      (1 ).كفايتو، و تصادر األموال من كسب غير مشروع

و الجرائم التي توجب عقوبات مالية كالدية أو الغرامة تثبت بشيادة رجمين أو رجل و امرأتين و 
شيادة رجل واحد و يمين المدعي و كل ما شرع فيو اليمين، و ىو ما ذىب إليو الجميور و ىم 
الممكية و الحنفية و الشافعية و خالفيم في ذلك الحنفية و أصحابيم فرأوا أن ما يوجب المال 
يثبت بشيادة رجمين أو بشيادة رجمين أو بشيادة رجل و امرأتين وال يثبت بشاىد و ال بامرأتين 

     (2 ).و يمين
المتيم عمى نفسو مرة واحدة  و قد اتفق الفقياء عمى ثبوت الجرم المعاقب عميو بالتعزير بإقرار

ألنو مما ال يندرئ بالشبيات و كذا بشيادة رجمين أو رجل و امرأتين ألنو من حق أدمى 
    (3 ).كالديون، و ليذا تقبل فيو الشيادة عمى الشيادة و كاتب القاضي لمقاضي

و قد ذىب فقياء الشريعة إلى القول أن الغالبية العظمى من أدلة اإلثبات فضال عن الشيادة و 
اإلقرار يجري العمل بيا في نطاق الجرائم التعزيرية، فقد أخذ بعض الفقياء بالقرائن كابن فرحون 

مذىب المالكي و ابن القيم الجنبمي مع التحفظ و الحذر و لو في نطاق الحدود و صار ذلك 
المالكية و الجنابمة مثل إثبات الزنا بالحمل و إثبات شرب الخمر بظيور رائحتيا من فم 

 (4).المتيم
                                                 

. 5597، مرجع سابق، ص الفقو اإلسالمي و أدلتووىبة الزحيمي، (-1)
، الجزء الثاني،  مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعيعبد القادر عودة، (- 2)

.   319، ص 1998عشرة، لبنان، 
، دار الخمدونية، ضمانات الخصوم أثناء مرحمة المحاكمة الجزائية في التشريع الوضعي و اإلسالميعبد الحميد عمارة، (-3)

.   453، ص 2010الجزائر، 
. 482، مرجع سابق،  ص الفقو المالكي الميسروىبة الزحيمي، (-4)
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وقال ابن القيم ان النبي صمى اهلل عميو و سمم عزر بحرمان النصيب المستحق من السمب و 
أخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر مالو، فقال صمى اهلل عميو و سمم فيما يرويو أحمد، و 

من أعطاىا مؤتجرا، فمو أجرىا ومن منعيا فإنا أخذوىا و شطر مالو، :" أبو داود و النسائي
 (1 ).كما ذكر ابن القيم مواضع كثيرة لتغريم المال" عزمة من عزمات ربنا

و اضعف عمر و غيره الغرم في ناقة أعرابي أخذىا مماليك جياع، أضعف الغرم عمى سيدىم 
. و درأ عنيم القطع

و أضعف عثمان بن عفان في المسمم إذا قتل الذمي عمدا، أضعف عميو الدية فتجب عميو 
. الدية الكاممة، إذ أن دية الذمي نصف دية المسمم و أخذ بو أحمد بن جنبل

و أجاز المالكية العقوبة في المال إذا كانت جناية الجاني في نفس ذلك المال أو في عوضو 
فيتصدق بالزعفران المغشوش عمى المساكين، و إذا اشترى مسمم من نصراني خمرا فإنو يكسر 

  (2 ).وعاؤه عمى المسمم، و يتصدق بالثمن تأديبا لمنصراني إن كان النصراني لم يسممو
و نخمص إلى أن رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم اسقط عمى سارة الثمر و الكثر القطع و 
حكم أنو من أصاب منو شيئا بفمو و ىو محتاج فال شيء عميو و من خرج منو بشيء عميو 
غرامة مثمو و العقوبة و من سرق منو شيئا في جرينو و ىو بيده فعميو القطع  إذا بمغ ثمن 

(. 3 )المجن

فإذا ارتكب الجاني معصية أخرى تستوجب يجب أن يزاد في التعزير في حالة العود : ثالثـا
تعزيره يزاد عمى التعزير األول و لو كان العاصي من ذوي الييئة أي ذوي المروءة ألنو بالتكرار 

 (4 ).لم يبق ذا مروءة
 و المراد بذوي الييئات أىل المروءات أما أن يعمم من رجل صالح في الدين و كانت العشرة 

أمرا فرط منو عمى خالف عادتو ثم ندم فمثل ىذا ينبغي أن يتجاوز عنو، أو يكونوا أىل نجدة و 
سياسة و كبر في الناس، فمو أقيمت العقوبة عمييم في كل ذنب قميل أو كثير لكان في ذلك 

  (5 ).فتح باب التشاحن و اختالف عمى االمام و بغى عميو فإن لنفوس كثيرا ما ال تحتمل ذلك
                                                 

. 483، مرجع سابق، ص الفقو المالكي الميسروىبة الزحيمي، (-1)
. 5598، مرجع سابق، ص الفقو اإلسالمي و أدلتووىبة الزحيمي، (-2)
. 203حسني عبد الحميد، مرجع سابق، ص (-3)
. 190، مرجع سابق ، ص مدخل الفقو الجنائي اإلسالميأحمد فتحي بينسي، (-4)
. 51ص  ، مرجع سابق، التعزير في اإلسالمأحمد فتحي بينسي، (-5)
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فيعرف العود في االصطالح القانوني أنو في حالة الشخص الذي يرتكب جريمة بعد أخرى حكم 
فييا نيائيا، أي أن العود ينشأ عن تكرار وقوع الجرائم من شخص واحد بعد الحكم نيائيا عميو 

. في إحداىا أو بعضيا
و يتميز العود عن تعدد الجرائم بأن المجرم في حالة التعدد يرتكب جريمتو األخيرة قبل أن 
يصدر عميو حكم في جريمة سابقة عمييا، أما في العود فيكون المجرم حين ارتكب جريمتو 

. األخيرة قد صدر عميو حكم أو أكثر
 و عود المجرم لإلجرام بعد الحكم عميو دليل عمى أن المجرم يصر عمى اإلجرام و عمى أن 
العقوبة األول لم تردعو، و من ثم كان من المعقول أن يتجو التفكير إلى تشديد العقوبة عمى 

العائد و لقد كانت في فكرة التشديد تمقي فيما مضى مقاومة من بعض شراح القوانين الوضعية 
  (1 ).أما في الحاضر فميس ىناك من ينازع عمى مشروعية العقاب عمى العود

فالمشرع الجزائري يرى العود أنو من الظروف الشخصية العامة المشددة لمعقاب، و ىو صفة 
تقوم في شخص مرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عميو نيائيا عن جريمة سابقة و توافرت 
فيو شروط العود، أو ىو حالة الشخص الذي يأتي جريمة أو أكثر بعد سبق صدور حكم بات 
عميو بالعقاب من أجل جريمة سابقة، و يتنوع العود فقد يكون عودا بسيطا أو متكررا، و قد 
يكون مؤبدا أو مؤقتا و قد يكون عودا عاما أو خاصا فيوصف العود بالبسيط إذا صدر ضد 
المتيم حكم نيائي بعقوبة واحدة قبل أن يرتكب جريمتو األخيرة، و يكون عودا متكررا إذا أتى 
المجرم جريمتو من نفس النوع الذي سبق الحكم عميو من أجميا بعدد من العقوبات، و يكون 
عودا مؤبدا إذا أتى المجرم جريمتو في أي وقت بعد صدور حكم نيائي عميو أي دون أي 

اعتبار لمفترة الفاصمة بين الحكم السابق و الجريمة الجديدة، و يكون مؤقتا متى أتى الجريمة في 
فترة زمنية يحددىا القانون تحسب إبتداءا من صيرورة الحكم نيائيا أو من تاريخ انقضاء تنفيذ 

. العقوبة المقضي بيا
أما العود العام فيقوم عمى أساس عدم اشتراط أن تكون الجريمة الجديدة من نفس نوع الجريمة 

المقتضي فييا سابقا بحكم نيائي، أما العود الخاص يشترط لقيامو أن تكون الجريمة الجديدة من 

                                                 

، الجزء األول، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة عشرة،  التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الوضعيعبد القادر عودة، (- 1)
. 766، ص 1998لبنان، 
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نفس النوع الذي سبق الحكم عميو بسببيا أو عمى األقل تماثميا أو انتماؤىا إلى فئة واحدة من  
       (1 ).الجرائم تجمع بينيا صمة التماثل أو وحدة الباعث أن إتحاد الحق المعتدى عميو

و يجب أن تفرق بين العود و االعتياد عمى الجرائم فيو يعني عودا متكررا لإلجرام، يشترط فييا 
أن تتعدد العقوبات المقتضى بيا عمى المعتاد عمى اإلجرام و أن تكون العقوبات المقتضى بيا 
من أجل جرائم من نفس النوع و أن الجريمة الجديدة من نفس النوع كذلك و يقرر لممعتاد تدبير 

 من قانون 60 بتاريخ  إلغاء المادة 1989أمر بدل لمعقوبة العادية الذي كان يأخذ بو حتى سنة 
. العقوبات الجزائري

و جعل المشرع الجزائري العود الصفة التي تقوم في المجرم سببا لتشديد العقاب عميو في جميع 
الجرائم جنايات كانت أم جنح أو مخالفات و ىو ظرف شخصي ال ينصرف أثره إال لمن توافر 
فيو ىذا الظرف فال يكون سببا لتشديد العقاب عمى الغير الذي يساىم في الجريمة مع المعتاد 
أو العائد لإلجرام، و يشدد العقاب بالعود لما تشكمو ىذه الصفة من استيتار بالنظام العام و 

إصرار عمى ارتكاب الجرائم و لكي بتحقق العود يمزمو أن يتوافر ركنين مميزين ىما وجود حكم 
      (2 ).نيائي ضد المتيم و أن يكون قد أتى جريمة جديدة بعد صيرورة الحكم نيائيا

و قد أقرت الشريعة مبدأ العود عمى إطالقو، و لم يفرق الفقياء بين العام و الخاص كما أنيم لم 
يفرقوا بين العود األبدي و المؤقت، و من ثم يجوز  أن يكون العود عاما و خاصا و أبديا و 
   (3). مؤقتا و األمر في ذلك متروك لولي األمر يضع من القواعد ما يراه محقق لممصمحة العامة
وال فرق بين قواعد العود في الشريعة و قواعد العود في القوانين الوضعية إال أن الشريعة لم 
تطبق منذ زمن طويل فجيل الناس كل شيء عنيا، أما القوانين الوضعية فتطبق باستمرار و 

يعرفيا أكثر الناس معرفة جيدة، و قد يكفي الشريعة امتيازا أن قواعدىا التي و ضعت منذ أكثر 
من ثالثة عشر قرن تتفق تمام االتفاق مع أحدث ما وصمت إليو القوانين الوضعية و لكن 

الشريعة في الواقع تمتاز عمى القوانين الوضعية عمى أنيا تعاقب معتادي اإلجرام و محترفيو 
بالقتل و التخميد في السجون و ىما العقوبتان المتان ذىبا إلييما شراح القوانين الوضعية بصفة 
عامــــــة، و بالخصوص أصحاب نظريتــــــي تدابيــــــــر األمن و غرفـــــــة االستئصال فيم يــــــرون أن  

                                                 

. 414، ص 2009، القسم العام، موفم لمنشر، الجزائر، شرح قانون العقوبات الجزائريعبد اهلل أوىايبية، (-1)
. 416ص  مرجع نفسو،ال-(2)
. 768عبد القادر عودة، الجزء األول، مرجع سابق، ص (-3)
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يستأصل معتاد اإلجرام من الجماعة التي  يعيش فييا، أو أن يحبس حبسا غير محدود المدة 

. بحيث يكف شره عن الجماعة
أما بالرجوع لمقوانين الوضعية لم تأخذ بيذه اآلراء إطالقا بل اكتفت بنظرية الحبس بغير محدود 

. المدة، بعدما وضعت ليذه النظرية عدة قيود مما جعل الحبس محدد المدة
و ىكذا يتبين أن الشريعة اإلسالمية قد سبقت القوانين الوضعية في تنظيم العود و تقرير 

قواعده، وال تزال سابقة ليذه القوانين فيما يختص بتقرير تدابير األمن و طرق االستئصال و 
     (1 ).تطبيقيا عمى الوجو الذي ينادى بو شراح القوانين الوضعية

 ال يفرق الضرب في التعزير، بل يضرب في موضع واحد ألنو جرى فيو التخفيف من :رابعـا
. حيث العدد فمو خفف من حيث التفريق أيضا يفوت المقصود من اإلنزجار

و قيل أن التعزير كالحد ال يجمع عمى موضع واحد من الجسد وال يجوز أن يبمغ بتعزيره انييال 
  .(2)دمو

: التعزير مراتب و بو يختمف عن الحدود والقصاص:   خامسا
تعزير إشراف األشراف كالفقياء و العمماء و يكون باإلعالم ال غير و ىو أن يقول القاضي : 1

( 3 ).بمغني أنك تفعل كذا و كذا

 3 4(4). و كبار التجار و يكون باإلعالم و الجر إلى باب القاضي(*)تعزير األشراف الدىاقنة : 2

 (5 ).تعزير الوساط و ىم العامة، و يكون باإلعالم و الجر إلى القاضي و الحبس: 3
 تعزير الخسائس و ىم المشبوىين و المتيمين، و يكون باإلعالم و الجر إلى القاضي و :4

 (6 ).الحبس و الضرب و يصح الحبس مع الضرب إذا احتيج إلى زيادة التأديب
 وقد شرح ابن عابدين ىذا بقولو من كان ذا مروءة صدرت منو الصغيرة عمى سبيل الزلة و لذلك

                                                 

. 769ص  عبد القادر عودة، الجزء األول، مرجع سابق، (-1)
. 191 ص  ، مرجع سابق،مدخل الفقو الجنائي اإلسالميأحمد فتحي بينسي، (-2)
. 52 ص  ، مرجع سابق،التعزير في اإلسالمأحمد فتحي بينسي، (-3)
 .الدىاقنة، جمع دىقان بكسر الدال و قد تضم و ىو لفظ معرب يطمق عمى رئيس القرية و التاجر و من لو مال أو عقار- (*)
. 204حسني عبد الحميد، مرجع سابق، ص (- 4)
. 53 ص  ، مرجع سابق،التعزير في اإلسالمأحمد فتحي بينسي، (-5)
 .204 حسني عبد الحميد، مرجع سابق،  ص (-6)
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قالوا إن تعزيره باإلعالم ألنو في العادة ما يقتضي التعزير بما فوق ذلك و يحصل إنزجار بيذا 
القول من التعزير فال ينافي أنو عمى قدر الجناية أيضا حتى لو كان من األشراف، ألن المراد 
بيا كما في الفتح و غيره، الدين و الصالح، فإذا تكرر منو الفعل يضرب لمتعزير فيذا صرح 

  (1 )في أنو بالتكرار لم يبق ذا مروءة
: و الخالصة

أنو ال يخفى أن االكتفاء بتعزيره باإلعالم إنما ىو مع مالحظة السبب فال بد أن ال يكون مما - 
. يبمغ بو أدنى الحدود كما إذا أصاب أجنبية بغير الجماع

كما يالحظ تكرار الخطأ منو فإذا تكرر الخطأ ثبت أنو ال يستفيد من االحترام الذي أضفاه لو - 
. المشرع

و قد يفيم أن المقصود بيذا التقسيم ىو ترتيب لبعض فئات المجتمع  بحسب مستواىم - 
. االجتماعي أو المالي

و لكن ىذا ليس من خمق اإلسالم فقد وردت آثار كثيرة عن الرسول و الخمفاء و غيرىم أن 
  (2 ).اإلسالم ييتم بالفضائل و اتقاء اهلل ال بالغنى و الجاه

و ىناك فروق بين أنواع التعزير في حد ذاتيا فيجوز في التعزير الذي ىو حق العبد العفو و 
الصمح و ال يجوز ذلك فيما كان حقا هلل، و التعزير الواجب حقا لألفراد تتكرر فيو العقوبة 
بتكرر الجريمة عمى عكس التعزير الواجب حقا هلل تعالى فيجرى فيو التداخل ، و التعزير 

الواجب حقا لألفراد يجري فيو اإلرث من جية المجني عميو فيطالبو الورثة و ليس كذلك في 
. التعزير الواجب عمى مخالفة حقوق اهلل

و اإلمام ىو الذي يتولى التعزير سواء كان حقا هلل  أو حقا لمعبد، فمو ترك لمفرد استيفاء حقو 
ألساء استعمالو ، و يكون التعزير واجبا عمى المتيم سواء كان عبدا أو حرا ، ذكرا كان أنثى ، 
مسمما أو كافرا ، أو ذميا،  بالغا كان أم صبيا ، مميزا  و عاقال الن التعزير سبق و أن قمنا 

( . 3)بأنو تأديب 

 

                                                 

. 205حسني عبد الحميد، مرجع سابق،  ص -(1)
. 54، مرجع سابق،  ص التعزير في اإلسالمأحمد فتحي بينسي، -(2)
 .250، ص 1988، دار الشروق،الطبعة السادسة، القاىرة، الجرائم في الفقو اإلسالميأحمد فتحي بينسي، (- 3)
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 .تمييز جريمة التعزير عن غيرها من الجرائم: المطلب الثالث

 ىناك فروق ظاىرة تميز التعازير عن العقوبات المقررة لجرائم الحدود و جرائم القصاص 
. و الدية و سنذكر أىم ىذه الفروق

 العقوبات المقررة لجرائم الحدود و القصاص و الدية ىي عقوبات مقدرة معينة، فيي : وو
عقوبات الزمة ليس لمقاضي أن يستبدل بيا غيرىا و ليس لو أ ن ينقص منيا أو يزيد فييا و لو 

كانت بطبيعتيا ذات حدين كالجمد، ألن تقديرىا و تعيينيا يجعميا في حكم العقوبة ذات الحد 
. الواحد

أما التعازير فيي عقوبات غير مقدرة، فالقاضي أن يختار من بينيا العقوبة المالئمة، و 
ىي في الغالب ذات حدين و القاضي أن ينزل بالعقوبة إلى حدىا األدنى أو يرفعيا لمحد 

األعمى عمى أن من عقوبات التعازير ما ىو ذو حد واحد كالتوبيخ و النصح، و لكن القاضي 
( 1 ).مع ىذا غير مقيد بعقوبة بعينيا إال إذا كانت ىي بالذات المالئمة لممجرم و الجريمة

 و (2)"ادفعوا الحدود ما وجدتم ليا مدفعا"  أن الحدود تدرأ بالشبيات ودل عن ذلك الحديث :ثانيا
  (3 ).و أما التعزير فيكون مع الشبو" إدرؤا الحدود بالشبيات"كذلك الحديث 

 يتساوى الناس جميعا في الحدود فال يختمف واحد عن  آخر فييا و يتساوى فييا جميع :ثالثا
الناس دون تفرقة بسبب الشرف أو الغنى أو المنزلة و الدرجة أو غير ذلك فمن سرق تقطع يده 

ميما كان شأنو و من قذف جماعة كمن قذف واحد من شرب كأسا من الخمر كمن شرب 
قنطارا، أما التعازير فيختمف باختالف الناس فقد تكون الكممة الواحدة أو التبميغ أو لفت النظر 
اشد عمى إنسان من ضرب السيام بينما ال يتأثر إنسان آخر إال بالحبس أو الضرب و نحوىما 

( 4). فيكون تعزير ذوي الييئات أخف

و أن تأديب ذي الميابة و الجالل من أىل المروءة و الحياء ال جرم أن يكون أخف منو في 
أىل البذاءة و السفاىة و التبمد، فمن كان ذا خمق و حياء و حسن رىيف فيو جدير باإلنزجار  

                                                 

. 686 ص  مرجع سابق، عبد القادر عودة، الجزء األول،(-1)
. 218 أخرجو ابو داود نقال عن حسني عبد الحميد، ص (-2)
. 131، ص 1984، دار الشروق، الطبعة  الثالثة، موقف الشريعة من نظرية الدفاع االجتماعي أحمد فتحي بينسي، (-3)
. 484 ص  مرجع سابق،  ،الفقو المالكي الميسروىبة الزحيمي، (-4)
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بأىون وسيمة، كما لو كان ذلك لوما أو تنبييا أو تحذيرا و الطبع الوضيع ليو جدير بما ىو 

 و يستدل (1 ).أشد مما يكفي لزجره و نييو، كما لو كان ذلك بالضرب أو الحبس أو التشيير
لذلك لما روي عن احمد و أبو داود و النسائي و البييقي أن رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم 

 (2) عثراتيم إال الحدود(*)أقيموا ذوي الييئات:" قال
رحمو اهلل تعميقا عمى ىذا الحديث العظيم فتدرج في الناس عمى منازليم، فإن ( 3) و قال الماوردي

تساووا في الحدود المقدرة فيكون تعزير من جل قدره باإلعراض عنو، و تعزير من دونو 
بالتعنيف لو، و تعزير من دونو بالتعنيف لو، و تعزير من دونو بزواجر الكالم و غاية 

االستخفاف، الذي ال قذف فيو وال سب، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الحبس الذي يحبسون فيو 
عمى حسب ذنبيم و بحسب ىفواتيم، فمنيم من يحبس يوما، و منيم من يحبس اكثر منو إلى 

 (4 ).غاية مقدرة
 ال يجوز الشفاعة و العفو في الحدود بعد رفعيا إلى الحاكم بينما التعازير يجوز فييا :رابعا

 (5 ).الشفاعة و العفو من ولي األمر سواء كانت الجريمة ماسة بالجماعة أو باألفراد
و األمر في ذلك مرىون بجية الحق الذي تعمق بو التعزير فإن كان التعزير متعمقا بحق الحاكم 

و ىو ما يراد بو التقويم و ليس  ألدمي فيو حق، فقد جاز لمحاكم أو ولي األمر أن يراعي 
األصمح في العفو أو التعزير، و جاز كذلك أن يشفع فيو أحد الناس أو بعضيم و يستدل ذلك 

اشفعوا تؤجروا، و يقضي اهلل :" لما أخرج عن  أبي موسى أن النبي صمى اهلل عميو و سمم قال
   (6)"عمى لسان نبيو ما شاء

                                                 

. 425، ص 2007، دار السالم، طبعة ثالثة،  فمسطين ، الفقو الجنائي في اإلسالمأمير عبد العزيز، (-1)
قال االمام الشافعي رحمو اهلل المراد بذوي الييئات المذين ال يعرفون بالشر فيزل أحدىم الزلة ويجوز العفو عن زلتيم لدى - (*)

ن كان ال بد من  الشافعية والحنفية، أو ارتكب صغيرة من الصغائر وكان طائعا وكانت ىذه ىي أولى خطاياه فال تؤاخذوه وا 
. المؤاخذة فالتكن خفيفة

. 485ص الفقو المالكي الميسر، رواه أبو داود والنسائي والبييقي، نقال عن وىبة الزحيمي، (- 2)
-401،  تحقيق عماد زكي البارودي المكتبة الوقفية القاىرة  صاالحكام السمطانية و الواليات الدينيةأبو الحسن الماوردي،  (-3)

402. 

. 426  ص  مرجع سابق،أمير عبد العزيز،(-4)
. 498  ص  مرجع سابق،السيد سابق،(-5)
. 426، ص أمير عبد العزيز أخرجو البخاري و مسمم و أبو داود و الترمذي و النسائي نقال عن (-6)



  

 

  -21-  

ماهيـة التعزيــــر :                                                            األولالفصل 
 وانقضائها 

 الخارجية                                        
 

أما لو تعمق بالتعزير حق ألدمي، كالشتم أو الضرب أو نحو ذلك، كان في ذلك حقان حق 
لمحاكم من اجل التقويم و التأديب، و حق لممعتدى عميو بالشتم و الضرب فال يجوز لمحاكم أن  

يسقط حق المعتدى عميو بعفو منو أو شفاعة، بل عميو إيفاء المعتدى عميو حقو من تعزير 
المعتدى "الجاني بشتمو مثمما شتم ، أو ضربو مثمما ضرب، فإذا أعفا المشتوم أو المضروب 

كان لمحاكم الخيار في فعل األصمح، فإما أن يعزره عمى سبيل التقويم و إما أن يصفح " عميو
عنو، و قيل ليس لمحاكم بعد عفو المجني عميو خيار، يل عميو أن  يسقط التعزير بعد العفو 

 (1). من صاحب الحق
 عقوبات جرائم الحدود و جرائم القصاص و الدية ينظر فييا إلى الجريمة وال اعتبار :خامسا

( 2 ).فييا لشخصية المجرم، أما التعازير فينظر فييا إل الجريمة و إلى شخص المجرم معا

 إن التعزير يقام عمى المكمف و غير المكمف كالصغير و المجنون من باب التأديب و :سادسا
الزجر لما في ذلك من جمب المصالح و دفع المضار عمى اآلخرين، أما الحد فال يقام إال عمى 

رفع القمم عن ثالثة عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبي "المكمف لقولو صمى اهلل عميو و سمم 
( 3 )."حتى يبمغ و عن المجنون حتى يعقل

ال نزاع بين العمماء أن غير المكمف المميز يعاقب عمى الفاحشة تعزيرا :" و قال ابن تيمية
 (4)"بالغا، و كذا المجنون يضرب عمى ما فعل لينزجر لكن ال عقوبة بقتل أو قطع إلى آخره

 أن من مات بالتعزير فإن فيو الضمان، فقد أرىب عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو :سابعا
 بطنيا  فألقت جنينا ميتا، فحمل دية جنينيا، و قال أـبو حنيفة و مالك ال (*)امرأة فاخمصت

 2(5 ).ضمان وال شيء  ألن التعزير و الحد في ذلك سواء
لكن المالكية فصموا في األمر فقالوا ال إثم وال ضمان وال دية عمى الحاكم إذا لم يقصد 

الموت، و إنما قصد التشديد، فادى إلى اليالك ظن عدم السالمة أو الشك، ضمن ما سرى من 

                                                 

. 426  ص  مرجع سابق،أمير عبد العزيز،(-1)
. 687 ص مرجع سابق،عبد القادر عودة، الجزء األول، (-2)
. 220 أخرجو أبو داود نقال عن حسني عبد الحميد، ص (-3)
  .220، ص مرجع نفسوال(-4)
. أجيضت=  أخمصت (-*)
. 498 مرجع سابق، ص السيد سابق،- (5)
. قصاص و قتل القاتل بدل القتيل= القود (-*)
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الجرح عمى نفس أو عضو أو جرح، أي ضمن دية ما سرى، و تكون الدية عمى العاقمة، و 
، و الحاصل (*)الجاني كواحد من العاقمة، و أما إن ظن عدم السالمة أو جزم بذلك فعميو القود

أن الحاكم إن ظن السالمة فخاب ظنو فيدر عند الجميور، و إن ظن عدم السالمة فعميو 
 3(1 ).القصاص و إن شك في السالمة فالدية عمى العاقمة و ىو كواحد منيم

 4(2 ). أن الرجوع من االعتراف يقبل في الحد دون التعزير:ثامنا

 أنو يختمف باختالف مقدار الجناية، فمثال في تقبيل المرأة األجنبية فقط تكون عقوبتيا :تاسعا
غير عقوبة الجناية بمباشرة امرأة أجنبية بكل شيء سوى الجماع بخالف الحدود  فال يجري فييا 
ذلك، ففي حد شرب الخمر ال فرق في إيجاب الحد بين من شرب قطرة أو من شرب أكثر، و 
في حد السرقة ال فرق بين من سرق دينار أو سرق مائة ألف دينار مثال، فالعقوبة في كمتا 

 5(3 ).الحالتين واحدة و ىي القطع إذا تمت السرقة من حرز
 أن الحد مختص باإلمام أو نائبو، أما التعزير فيفعمو اإلمام و الزوج و األب و غيرىم :عاشرا

ممن يرى احد يفعل معصية و لو عميو قدرة أو سمطة و غير ذلك من الفروق التي نص عمييا 
 6(4 ).بعض الفقياء
 أنو يختمف بإختالف األزمان و العصور فمثال التعزير بأمر جميع الناس ىجر :الحادي عشر

الجاني و مقاطعتو كميا إذا رأى اإلمام أو القاضي ذلك، إذا كان ممكنا و ذا فائدة في زمن النبوة 
و بعد عصر الخمفاء الراشدين، أما فيما بعد ذاك إلى عصرنا ىذا فال تصح ىذه العقوبة إذ ال 

. فائدة فييا لضعف الوازع الديني عند الناس
  (5 ).أما الحدود فال يجرى فييا ذلك فيي صالحة في كل زمان و مكان

 أن التعزير شرع لمزجر المحض و ليس فيو معنى تكفير الذنب، بخالف الحدود :الثاني عشر
 1(6 ).فإن فييا معنى الزجر و يشوبو معنى التكفير لمذنب

                                                 

. 485  ص  مرجع سابق،،الفقو المالكي الميسروىبة الزحيمي،  (-1)
. 221  ص  مرجع سابق،حسني عبد الحميد، (-2)
. 102ص مرجع سابق، ، التعزير في االسالمأحمد فتحي بينسي،  (-3)
. 221 حسني عبد الحميد، مرجع سابق، ص (-4)
  .112 ص مرجع سابق، التعزير في اإلسالمأحمد فتحي بينسي، (-5)
. 425أمير عبد العزيز، مرجع سابق، ص (- 6)
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 أن الحد مختص باإلمام إال في السيد يقوم الحد عميو عبده أو جاريتو  فيو خالف :الثالث عشر

بين العمماء، أما التعزير يفعمو اإلمام و غيره كالزوج و الولي و كل من رأى أحد يباشر 
( 1 . )معصيتو

 أن التعزير  يدخل في التعازير مطمقا أي التخيير في نوع العقوبة بحسب اجتياد :الرابع عشر
 (2 ).الحاكم، وال يدخل في الحدود إال في الحرابة و ىذا عمى خالف بين العمماء

 إن التعزير يسقط بالتوبة بخالف الحدود فيي ال تسقط عمى الصحيح إال :الخامس عشر
 إذا كان حقا هلل تعالى فيسقط (3)"إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عمييم:" الحرابة لقولو تعالى

بالتوبة عند الحنفية و المالكية و ظاىر كالم الشافعية و بعض الحنابمة، ألن اليدف من 
التعزير إصالح الجاني، و قدم ذلك فال داعي لمتعزير وظاىر كالم، الحنابمة أنو ال يسقط 

بالتوبة بل تجب إقامتو مطمقا، أما إذا كان حقا لمعبد فال خالف بين العمماء أن التوبة ال تسقط  
. و أن األمر راجع إليو نفسو في العفو من عدمو

أما الحدود فإن كانت خالصة هلل و ىي الشرب و الزنا و السرقة فالجميور من الحنفية و 
المالكية و الشافعية أنيا ال تسقط بتوبة الجاني مطمقا خالفا لممذىب عند الحنابمة فإن  ىذه 

الحدود تسقط عنو إذا تاب  الجاني قبل ثبوت الجناية عند اإلمام عدا توبة المحارب قبل المقدرة 
 (4 ).عميو فإنو  يسقط عنو حد الحرابة عند جميع المذاىب

 التعزير يتنوع لحق اهلل تعالى الصرف كالجناية عمى الصحابة أو الكتاب العزيز :السادس عشر
و نحو ذلك، و إلى حق العبد الصرف كشتم أحد و نحو ذلك، و الحدود ال يتنوع فييا حق، بل 

 (5 ).الكل حد هلل تعالى إال القذف
 

                                                                                                                                                             

. 99 ص مرجع سابق،، التعزير في االسالمأحمد فتحي بينسي، (- 1)
. 109 ص ،رجع نفسوالم(- 2)
 .34سورة المائدة، اآلية (- 3)
. 220 حسني عبد الحميد، مرجع سابق، ص (-4)
. 112، مرجع سابق،  ص التعزير في اإلسالم أحمد فتحي بينسي، (-5)
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 في الحدود يحبس المشيود عميو حتى يسأل عن الشيود، بخالف التعزير فال :السابع عشر

. يجري  فيو ذلك
وتجدر اإلشارة إلى أن ىناك استثناءات من القاعدة العامة التي  ترى أن التعزير في المعاصي 

: التي ال حد فييا
ذوي الييئات في عثراتيم نص عميو الشافعي لمحديث و حكي الماوردي  في ىذه الفئة عمى - 1

: وجيين
.  أنيم أصحاب الصغائر دون الكبائر: ولهما
 الذين إذا أتوا الذنب ندموا عميو، و تابوا منو، و نص الشافعي عمى أنيم الذين ال :ثانيهما

. يعرفون بالشر
األصل ال يعزر بحق الفرع، كما ال يحد بقذفو و إن لم يسقط حق اإلمام من ذلك ىذا ما - 2

. صح بو الماوردي
. إذا وطيء حميمتو في دبرىا ال يعزر أول مرة بل ينيى و إن عاد يعزر- 3
إذا رأى من زنى بزوجتو و ىو محصن فقتمو في تمك الحالة، فال تعزير عميو و إن افتأت - 4

. عمى اإلمام ألجل الحمية و الفيظ
إذا نظر إلى بيت غيره، و لم يرتدع بالدمى ضر بو صاحب البيت بالسالح و نال منو ما - 5

. لو لم ينل منو صاحب الدار عاقبو الحاكم يردعو و قيل
. و قد قيل في ىذا الشأن ىذا نوع تعزير شرع لصاحب المنزل و إن لم يستوفو فمإلمام استيفاؤه

  (1 ).إذا ارتد ثم أسمم فإنو ال يعزر أول مرة- 6

. وىناك أوجو اتفاق بين الحد و التعزير التي سنذكر منيا
. عقوبات الحدود و التعزير وضعت لتأديب الجاني و كفو ىو و غيره عن الجريمة-أ
عقوبات الحدود و التعزير وضعت لممصمحة العامة و الخاصة، و ىي رفع الفساد عن - ب

. الناس و تحقيق الصيانة و السالمة ليم
 
 

                                                 

 114، مرجع سابق،  ص التعزير في اإلسالمأحمد فتحي بينسي، (-1)
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عقوبات الحدود و التعزير وضعت جميعا عمى أساس محاربة الدوافع التي تدعو إلى - ج

الجريمة، و تشجيع الدوافع التي تصرف عن الجريمة، أي أن ىذه العقوبات وضعت عمى أساس 
( 1 ).متين من عمم النفس بما يحقق الردع و الزجر و التأديب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

. 425أمير عبد العزيز، مرجع سابق،  ص (-1)
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.  نواع الجرائم التعزيرية: المبحث الثاني

 بعد أن بينا مفيوم التعزير و خصائصو و كذا ميزناه عن غيره من الجرائم فقد وصمنا 
إلى توضيح أن الجرائم التعزيرية التي يممك القاضي حياليا سمطة تقديرية في توقيع العقوبة 
حسب شخص الجاني و ظروفو و الزمان و المكان الذي وقعت فييما الجريمة، فقبل التطرق 

: إلى أنواع ىذه الجرائم نود أن نبين الجرائم التي يعاقب عمييا بالتعزير و التي ىي نوعان
 الجرائم المعاقب عمييا بالحد أو بالقصاص إن تختمف ركن من أركانيا ففي السرقة :النوع األول

يعزر من يسرق من غير حرز أو من يسرق دون النصاب أو يسرق األشياء الرطبة أو سريعة 
الفساد أو من يخون األمانة أو يجحد العارية، وكذلك في الزنا يعاقب بالتعزير،  و في القذف 

. يعزر من يقذف بالسب و الشتم و ىكذا
 (  1 ). الجرائم التي ال حد فييا وال قصاص و ىي غالبية الجرائم:النوع الثاني

فالمشرع اإلسالمي قد الحظ أن الشرع نزل لكل زمان و مكان و أن مصالح الناس التي 
يسيرون عمييا تتبدل و تتغير بتغير الزمان، فكان البد أن يترك منفذا لوالة األمور رحمة 

. بالناس
فالشارع لو حدد عقوبات لجميع الجرائم كما فعل في الحدود لوقع الناس في حرج عظيم بل 

. تركيا بدون تحديد لعقوبتيا
: و بعد ذلك نقسم الجرائم التعزيرية عمى حسب المصمحة المحمية إلى

. جرائم التعزيرية التي تقع عمى النفس و ما دونيا: أوال
. الجرائم التعزيرية التي تقع عمى العرض و األخالق: ثانيا
. عمى المال الجرائم التعزيرية التي تقع :ثالثا

. الجرائم التعزيرية التي تقع على النفس و ما دونها: المطلب األول
: القتل العمد الذي و قصاص فيه: الفرع األول

 فيو اعتداء مباشر عمى شخص المجني عميو، و قد شرع القصاص في القتل و جعمتو 
الشريعة من حق ولي الدم ليقابل ذلك االعتداء المباشر عمى شخص المجني عميو و لمولي فيو 
حق العفو كما أن في القتل العمد اعتداء عمى حق المجتمع و إذا عفى ولي الدم فيل المجتمع  

                                                 

. 245، مرجع سابق، ص الجرائم في الفقو اإلسالمي أحمد فتحي بينسي، (-1)
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 في العقاب بعقوبة تعزيرية أم ال؟ القاضي الحقلو الحق في تتبع الجاني و معاقبتو؟ و ىل يكون 

لقد اختمف الفقياء في ىذا األمر فأغمب الفقياء يتجيون إلى القول بتعزير القاتل بعد عفو ولي 
الدم عنو إذا رأى القاضي مصمحة في ذلك كأن يكون معروفا بميولو إلى الشر، و يكون إنزال 

 (1 ).العقاب بو تتبعا لحق المجتمع في العقاب
حيث إذا عفى ولي الدم عن القاتل فإن القاضي يجمده مائة جمدة و يحبسو سنة، و يكون ذلك 

. بمثابة العقوبة التعزيرية لو و مقابمة حق المجتمع
و إذا كان الجاني معروفا بالشر فإن لإلمام أن  يعزره بما يرى ، و إذا عفي و لي الدم عن 

. القاتل فغنو ال يجوز معاقبتو لحال بعد العفو
التعزير في القتل الشبه العمد : الفرع الثاني

 في القتل شبو العمد و سمي خطأ العمد، و عمد الخطأ الجتماع الخطأ و العمد فيو، 
ألنو عمد الفعل و خطأ في القتل، ففي ىذا القتل تجب الدية و ىذه الدية نجد أن وجوبيا أنما 
 (2).جعل مقابمة لمنفس التي ذىبت بفعل الجاني كما يكون التعزير ىنا في مقابمة الفعل اإلجرامي

  فقال البيوتي في ىذا الشأن قد يقال بوجوب التعزيز في القتل شبو العمد، الن الكفارة 
حق هلل تعالى وليست ألجل الفعل، بل بدل النفس الفائتة، فأما نفس الفعل المحرم الذي ىو 

ومن األصول الثابتة عن الحنفية أن ماال قصاص فيو عندىم كالقتل . الجناية فال كفارة فيو
المثقل يجــــوز لإلمام أن يعزز فيو بما يصل لمقتل، إذا تكـــــرر إرتكابــــو، ما دامت فيو مصمحة، 
وبناءا عمى ىذا األصل قالوا بالتعزيز بالقتل لمن يتكرر منو الختق أو التغريق أو اإللقاء من 

  (.3 )مكان مرتفع إذا لم يندفع فساده إال بالقتل
الجرائم العمدية على ما دون النفس :  الثالثالفرع

 إذا كانت الجناية عمى ما دون النفس عمدا فيشترط لمقصاص فضال عن شروطو في النفس 
كالمماثمة و إمكان إستيفاء المثل، ويرى جميور الفقياء التعزيز أيضا في الجناية العمد عمى ما 
دون النفــــس إذا سقـــط القصــــــاص أو إمتنـــــع لسبــــب أخر فيكون في الجريمة التعزيــــز مع الديـــة،  

                                                 

. 204الشحات إبراىيم محمد منصور، مرجع سابق، ص (-1)
. 205المرجع نفسو، ص (-2)
. 81، دروس ألقيت في المعيد اإلسالمي بواشنطن، ص فقو الحدوديوسف بن عبد اهلل الشبيمي، -(3)
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ذا لم يترك اإلعتداء عمى الجسم أثرا فأغمب الفقياء عمى أن  أو األرش أو بدونو تبعا لألحوال، وا 

. في ذلك التعزيز ال القصاص
أما التعزيز في جرائم الخطأ عمى النفس وما دونيا تجب فييا الدية والكفارة، وىذه الجرائم أيضا 
ثمرة عدم التحرز ويمكن فييا إحتساب نتيجة الشيئ إذا كان ىناك تكمب وجيد، وعدم اإلحتياط 

. و ترك التحرز ىو الذي يؤدي إلى النتيجة الضارة وىو محل المسائمة الجنائية
ويرى البعض أنو في ىذه الجرائم ال يجوز أن يبقى الجاني بغير عقاب وذلك إذا ما عفى فيجب 
التعزيز وحتى إذا لم يكن ىناك عفو فإنو يجب التعزيز وحتى إذا لم يكن ىناك عفو فإنو يجب 

 (.1)التعزيز رعاية لمصمحة المجتمع
  فالجنايات عمى ما دون النفس ىي كل أذى يقع عمى إسم اإلنسان من غيره من دون أن 

. إلى غير ذلك...يؤدي بحياتو كالجرح و الكسر والضرب
  فقد يكون عمدا أي ما تعمد فيو الجاني بقصد العدوان و قد يكون خطأ وىو تعمد فيو 

.   الجاني الفعل دون قصد العدوان كمن يرمي حجرا ليتخمص منو فيصيب بو احد
 الجرائم التعزيرية التي تقع على العرض و األخالق: المطلب الثاني

نجد أن جريمة الزنا جريمة حدية إذا توافرت فييا الشروط الشرعية لثبوتيا، أما إذا لم 
يطبق الحد المقدر لوجود شبية أو لعدم توافر شرط من الشروط الشرعية لثبوت الحد، وأن 

عقوبتيا ىو الحد الذي ىو منصوص عميو في القرآن الكريم لغير المحصن مائة جمدة والرجم 
المنصوص عميو في السنة النبوية لمزاني المحصن، ولكل جريمة الحد فييا وال قصاص ففييا 

. تعزيز
ذا كانت ىناك شبية تدرأ الحد، سواء كانت شبية فعل أو شبية ممك، أو شبية عقد  وا 

ذا كانت . فإن الحد ال يطبق فالجاني يعزر، ألنو ارتكب جريمة ليست فييا عقوبة مقدرة وا 
المزني بيا ميتة ففي ىذا الفعل التعزيز ألنو يعتبر زنى، إذ أن حياة المزني بيا شرط في الحد، 
ن لم يكن الفعل من رجل فال يقام الحد بل التعزيز، ومما يستوجب التعزيز في ىذا المجال كل  وا 

. ما دون الواقع من أفعال، و يستوي فيو المسمم و الكافر والمحصن و غيره
 

                                                 

. 206الشحات إبراىيم محمد منصور، مرجع سابق، ص -(1)
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ومنو أيضا إصابة كل محرم من المرأة غير الجماع، و عناق األجنبية أو تقبيميا، و مما 

 (.1)فيو التعزيز كذلك كشف العورة ألخر وخداع النساء
وكذلك كل ما يفسد األخالق يعد من المعاصي في الشريعة اإلسالمية التي ليس فييا عقوبات 

(. 2)مقدرة فتستوجب التعزير

كما نجد أن القذف الذي الحد فيو وكذلك السب، فحد القذف ال يقام عمى القاذف إال 
بشروطو فإن انعدم شرط منيا أو اختل فإن الجاني ال يطبق عميو الحد و يعزز عند طمب 

 (3 ).المقذوف ألنو ارتكب معصية ألحد فييا
ومن شروط القذف الذي فيو الحد كون المقذوف محصنا فإن لم يكن محصنا ال يجد 

القاذف ولكن يعزز و أن يكون المقذوف معموما فإن لم يكن معموما فال حد بل التعزيز وال يجد 
في القذف بغير الصريح بدون القرنية و إنما يعزز ومن قذف أخر قذفا مقيدا بشرط أو أجل 

. يعزر وال يحد
ن لم يكن القول قذفا بل مجرد سب أو شتم فإنو يكون معصية الحد فييا ففييا تعزير ( 4)وا 

ومن أمثمتيا يا نصراني، يا زنديق، يا كافر، في حين أنو مسمم و كذلك من قال ألخر يا مخنث 
أو يا منافق، وىو لم يتصف بذلك، و كذلك من قال يا أكل الربا، يا شارب الخمر، يا خائن يا 
سارق، ومن يقول كذلك يا بميد، يا قذر، يا سفيو، يا ظالم، يا أعور يا معقد، ويعزز عمى وجو 

. العموم من شتم أخر ميما كان الشتم ألنو معصية
يشمل التعزير الجرائم التي تقع عمى العرض ومثاليا جريمة الزنا ويشمل كذلك الجرائم 

. التي تقع عمى األخالق وتفسدىا بما فييا السب والقذف
 
 
 

                                                 

. 82يوسف بن عبد اهلل الشبيمي، مرجع سابق، ص -(1)
. 206الشحات ابراىيم محمد منصور، مرجع سابق، ص -(2)
. 108، دار الفكر العربي، ص الجريمة والعقوبة في الفقو اإلسالميمحمد أبو زىرة، -(3)
. 80عبد القادر عودة، الجزء األول، مرجع سابق، ص -(4)
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 المال الجرائم التعزيرية التي تقع على: المطلب الثالث

جرائم االعتداء عمى المال التي تشمل السرقة و كذلك  قطع الطريق، فأما السرقة فيي 
من جرائم الحدود و ىناك السرقة التي ألحد فييا ما دامت قد استوفت شروطيا الشرعية و 

أىميا الخفية، وكون موضوع السرقة ماال ممموكا لغير السارق، محرزا، نصابا فإذا تخمف شرط 
 (1).من شروط الحد فال يقام وبل يعزز ألنو ارتكب جريمة فييا حد

أما قطع الطريق فالحد فيو فإذا كان القاطع صبيا فإنو ال يقام عميو الحد ولكنو يعزز 
فقط، وعند الحنفية فيشترطون الذكورة في القاطع حتى يقام عميو الحد، و المرأة ال تحد عمى 

.  رأييم فإنو يوقع عمييا عقوبة تعزيزية الرتكابيا الجريمة
عند وصول إلييا نستطيع تقسيميا إلى و و يضاف إلييا الجرائم المضرة بالمصمحة العامة 

قسمين الجرائم المضرة بأمن الدولة من جية الخارج وجرائم أخرى من جية الداخل و فئات 
. أخرى

 وىي جريمة (2)والجرائم المضرة بأمن الدولة من جية الداخل فيي متمثمة في الرشوة
( 3)" لمكذب أكالون لمسحتنسماعو"محرمة بنص القران والسنة فقال تعالى في حق الييود 

 (4)" لعن اهلل الراشي و المرتشي و الرائش: "وقال صمى اهلل عميو وسمم
فأما الجرائم المضرة بأمن الدولة من جية الخارج مثل التجسس الذي أجاز المالكية و الحنابمة و 

 (5)غيرىم قتل الجاسوس المسمم إذا تجسس لمعدو عمى المسممين
  (6)...." وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضا: "ولقد نيي القرآن الكريم عنو لقولو تعالى

فالتجسس منيى عنو دون أن تقدر لو عقوبة معينة فدل ذلك عمى أنو جريمة تعزيزية 
ومثالو تسييل دخول العدو لمبالد، فيذه الجرائم وما عمى شاكمتيا تحرميا الشريعة اإلسالمية و 

. يستحق مرتكبيا التعزير
                                                 

. 5433، مرجع سابق، ص الفقو اإلسالمي و أدلتووىبة الزحيمي، -(1)
. 104محمد أبو زىرة، مرجع سابق، ص -(2)
. 42سورة المائدة اآلية - (3)
. 209رواه أحمد نقال عن الشحات إبراىيم محمد منصور، ص -(4)
. 5594، مرجع سابق، ص الفقو اإلسالمي و أدلتووىبة الزحيمي، -(5)
. 12سورة الحجرات اآلية - (6)
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و ىناك جريمة انتياك حرمة ممك الغير و المتمثمة في دخول بيوت الغير دون إذن فيو 

    (1)"ال تدخموا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسمموا عمى أىميا:" ممنوع شرعا لقولو تعالى

و بناءا عمى ىذا األصل  قيل بتعزير من يوجد في منزل آخر بغير إذنو أو عممو و دون أن 
 (2)يتضح سبب مشروع ليذا الدخول، و كذلك جريمة الغش في المكاييل و الموازين

و لقد  قال ابن فرحون عن التعزير أقسامو و التعزير يكون عمى ترك الواجب، مثالو 
منع الزكاة ترك قضاء الدين، و أداء األمانات مثل الودائع و األموال اليتامى، و منيا ما يجب 
فيو القصاص و األدب، و ىو الجارح عمدا يقتص منو و يؤدب و منيا ما يجب فيو الغرم و 
ىو الجنين و غير ذلك من اإلتالفات وروي عن مالك استحاب الكفارة في الجنين، و منيا ما 

فيو التعزير فقط، كسرقة ما ال قطع  فيو و الخموة باألجنبية و نحو ذلك و الغش في األسواق و 
العمل بالربا و شيادة الزور و التحميل و الشيادة عمى نكاح السر و منيا ما تجب فيو الكفارة و 
العزم كقتل  الخطأ و منيا ما فيو الكفارة مع اإلثم كالجماع في اإلحرام و في رمضان، و منيا 

( 3 ).ما فيو العقوبة، كحماية الظممة و الدفع عنيم، كمن يحي قطاع الطريق أو سارقا نحو ذلك

 

 

                                                 

 
  
 
 

                                                 

. 27سورة النور اآلية - (1)
. 109محمد أبو زىرة، مرجع سابق،  ص -(2)
. 218إبن فرحون، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص -(3)
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:  الفصـل الثانـي

نقضائها  العقوبات التعزيرية وا 
 

التعزير كالحدود و منوط باإلماـ وليس ألحد حؽ التعزير إال لثالثة الذيف ليـ الحؽ فيو  
. كاألب والزوج والحاكـ أو السيد

 فاألب أو مف كاف في معناه كالمعمـ مثال فمو تأديب ولده الصغير عمى ترؾ الصالة 
والصـو وتعزيره لمتعمـ والتخمؽ باألخالؽ الفاضمة وزجره عف سيئيا واألـ كاألب في ذلؾ أثناء 

ف كاف سيفيا   .الحضانة والكفالة وليس لألب تعزير البالغ وا 

وعمى ذلؾ فاألصؿ في الشريعة أف لألب والجد الوصي ولممعمـ أيا يكف مدرسا أو معمـ حرفة 
  .تأديب الصبي دوف سف البموغ

 أما الزوج لو الحؽ في تعزير زوجتو في أمر النشوز وأداء حؽ اهلل تعالى كإقامة الصالة 
وصياـ رمضاف بما يراه مناسبا في إصالح زوجتو مف زجر ألف كؿ ىذا مف باب إنكار المنكر، 

  .والزوج مف جممة المكمفيف باألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر

 (*)والالتي تخافوف نشوزىف: "  ويحكـ ىذا األمر في الشريعة اإلسالمية لقولو تعالى
(1)"فعظوىف و أىجروىف في المضاجع و أضربوىف فإف أطعنكـ فال تبغوا عمييف سبيال

 

 .أما الحاكـ أو السيد أو مف يفوضو لذلؾ يعزر رقيقو في حؽ نفسو و في حؽ اهلل تعالى
 . و ىذا ما دفعنا نتكمـ في ىذا الفصؿ عف العقوبات التعزيرية و انقضائيا 

 

 
 
 
 
 

                                                 

 .عصيانيـ أو الخروج مف المنزؿ بغير إذف الزوج عمى غير ذلؾ=  نشوزىف (-*)

 .34سورة النساء اآلية (- 1)
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 .العقوبات التعزيرية: المبحث األول

العقوبات التعزيرية متعددة و متنوعة في الشريعة اإلسالمية،  إذ أف مقاديرىا و أجناسيا 
و صفاتيا تختمؼ باختالؼ الجرائـ مف حيث كبرىا و صغرىا ونوعيا، ىذا ما يجعؿ استحالة 

حصرىا، الف الحوادث ال تنتيي وال تقؼ عند أنواع أو أعداد محددة ما داـ اإلنساف و مادامت 
الحياة متوا صمة، و كذلؾ بحسب حاؿ المجـر في نفسو و حاؿ القائؿ و المقوؿ فيو و القوؿ و 

.  التعزير ال يختص بفعؿ معيف وال قوؿ معيف و ليس مقدر
 و قد أفرزت كتب التفسير و الحديث و الفقو و أقواؿ العمماء و غيرىا ممف كتب في ىذا

، و سنتطرؽ فيما يؿ المجاؿ  أىـ يفوجدت أنواع متعددة لمتعزير حسب حاؿ الجريمة و المجـر
. ما عرفتو الشريعة مف عقوبات تعزيرية فقسمت إلى عقوبات فعمية و اخرى قولية 

و يدخؿ في مضمونو : العقوبات الفعلية: المطلب األول
الجلد : الفرع األول

تعتبر عقوبة الجمد مف العقوبات األساسية في الشريعة اإلسالمية، فيي عقوبة مف 
العقوبات المقررة لمحدود، و ىي مف العقوبات المقررة في جرائـ التعازير و المفضمة في جرائـ 

التعازير الخطيرة، و أفضؿ وجو تفضيميا عمى غيرىا أنيا أكثر العقوبات ردعا لممجرميف 
الخطريف الذيف طبعوا عمى اإلجراـ أو اعتادوه، و أنيا ذات حديف فيمكف أف يجازى بيا كؿ 

. مجـر بالقدر الذي يالءـ جريمتو و شخصيتو في آف واحد
و الالتي تخافوف :" و عقوبة الجمد مشروعة في الكتاب و السنة، فمف الكتاب قولو تعالى

 فالشاىد في ىذه اآلية الكريمة ىو (1)" نشوزىف فعظوىف و أىجروىف في المضاجع و اضربوىف
. و أضربوىف يدؿ عمى مشروعية التعزير بالضرب و إف كاف المراد بو غير المبرح أي الخفيؼ

ال يجمد أحد فوؽ عشر أسواط إال في حد مف :" و مف السنة قولو صمى اهلل عميو و سمـ
فدؿ الحديث بمفيومو عمى مشروعية الجمد و جوازه بعشرة أسواط فأقؿ في غير  ،( 2)" حدود اهلل

.  الحد
 

                                                 

. 34سورة النساء اآلية  (-1)
. 241رواه مسمـ في حديث أبي بردة األنصاري نقال عف حسني عبد الحميد ص(- 2)
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و تمتاز عقوبة الجمد فوؽ ما تقدـ باف تنفيذىا ال يثقؿ كاىؿ الدولة وال يعطؿ المحكـو 

عميو، وال يعرض أىمو و مف يعوليـ لمضياع أو الحرماف كما ىو الحاؿ في الحبس مثال، 
فالعقوبة تنفذ في الحاؿ، و المجـر يذىب بعد التنفيذ مباشرة إلى حاؿ سبيمو، فال يتعطؿ عممو 

  (1 ).وال يشقى بعقابو أىمو
و أىـ ميزة لعقوبة الجمد أنيا تحمي المحكـو عميو مف شر المحابس و ما تجره عمى 

. المحبوسيف مف إفساد األخالؽ و الصحة و اعتياد التعطؿ و النفور مف العمؿ
و قد اختمؼ الفقياء في الحد األعمى لمجمد بناء عمى اختالفيـ في مسألة ىؿ يبمغ بالتعزير في 

. معصية قدر الحد أو ال؟ فاختمفت اآلراء حوليا
فعند المالكية فمشيور أف  تعييف الحد األعمى متروؾ لولي األمر، ألف التعزير يكوف 

بحسب المصمحة و عمى قدر الجريمة فيجتيد فيو و لي األمر، و عمى ىذا يجوز عند مالؾ أف 
يضرب المجـر أكثر مف مائة جمدة و لو أف أشد الضرب في جرائـ الحدود ال يزيد عمى مائة 

  (2 ).و الراجح في ىذا المذىب عدـ التحديد.جمدة
و يرى أبو حنيفة و أصحابو أف الحد األعمى لمجمد في التعزير تسعة و ثالثوف سوطا، 

مف بمغ حدا :" و أساس ىذا التحديد ما صح عندىـ مف قوؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ
  (3)" في غير حد فيو مف المعتديف

و داللة ىذا الحديث ىو أف ىذا الوعيد يفيد منع الزيادة عمى الحد المقدر فال يبمغ 
 .بالتعزير بالجمد أدنى حد مقدر و ىو الراجح في المذىب الحنفي

أما الشافعية فميـ ثالثة اراء فالرأي األوؿ يتفؽ مع رأي أبو حنيفة و الثاني يتقؼ مع رأي 
المالكية أما الرأي الثالث يرى أصحابو أف يزيد الحد عف خمسة و سبعيف وال يصؿ إلى مائة 
بشرط أف تقاس كؿ جريمة بما يميؽ بيا مما فيو حد فينقص تعزير مقدمة الزنا عف حده و إف 
زاد عمى حد القذؼ و ينقص تعزير السب عف حد القذؼ أي أنو ال يبمغ بالتعزير في معصية 

                                                 

. 690عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ،  ص (-1)
. 478، مرجع سابؽ، ص الفقو المالكي المسيروىبة الزحيمي، (-2)
. 243أخرجو البييقي نقال عف حسني عبد الحميد، ص(- 3)
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فال يبمغ التعزير عمى النظر و المباشرة حد الزنا وال بالتعزير عمى الشتـ دوف : قدر الحد فييا
  (1 ).حد القذؼ

أما مذىب أحمد بف جنبؿ فآراءه متعددة فمنيا ثالثة تتفؽ مع اآلراء التي ذكرت سابقا 
أوليما أف الجمد ال يصح أف يبمغ في كؿ جناية حدا : عند الشافعية، و ىناؾ رأياف مختمفاف

مشروعا في جنسيا و لكنو يصح  أف يزيد عمى الحد في جناية مف غير جنس الجناية المشروع 
فييا الحد، فمثال حد الزاني غير المحصف الجمد مائة جمدة و الحد لمزاني المحصف الرجـ فال 
يصح أف يعاقب عمى الخموة أو المباشرة أو التقبيؿ أو غير ذلؾ مف مقدمات الزنا بالجمد مائة 

جمدة إذا كاف الفاعؿ غير محصف حتى ال يبمغ العقاب حدا في غير حد، و لكف يجوز إذا كاف 
الفاعؿ محصنا أف يجمد مائة جمدة فأكثر ألف حد الزنى المحصف ىو الرجـ و الجمد أيا كاف 

أنو ال يصح أف يزاد في التعزير عمى عشرة أسواط : عدد الجمدات ال يبمغ حد الرجـ، و ثانييما
باي حاؿ، و حجة لقائميف بيذا الرأي ما رواه أبو بردة، قاؿ سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و 

  (2)".ال يجمد أحد فوؽ عشرة أسواط إال في حد مف حدود اهلل تعالى:" سمـ يقوؿ
فبعض الفقياء ينسبوف ىذا الرأي لمشافعية، و لكف لـ يوجد لو أثر فيما يوجد لدى 

إذا صح الحديث فيو مذىبي و الحديث :" الشافعية، و حجة مف نسبوه لمشافعية أف الشافعي قاؿ
  (3)"الذي بنى عميو ىذا الرأي صحيح

و احتج القائموف بأف ال يزيد التعزير عف عشرة جمدات بالحديث أف الرسوؿ صمى اهلل 
 (4)".ال يجمد فوؽ عشر جمدات إال في حد مف حدود اهلل  تعالى:" عميو و سمـ قاؿ

احتج المالكية و مف معيـ بأف ال حد أقصى لمتعزير بالضرب، بأثر عف عمر بف 
الخطاب رضي اهلل عنو فيو أف معف بف زائدة عمؿ خاتما عمى نقش بيت الماؿ ثـ جاء بو 

صاحبو بيت الماؿ فأخذ منو، فبمغ عمر رضي اهلل عنو فضربو مائة و حبسو، فكمـ فيو فضربو 
. مائة أخرى، فكمـ فيو فضربو مائة و نفاه

 

                                                 

. 244 حسني عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص (-1)
. 244المرجع نفسو، ص رواه أبو بردة نقال عف(-2)
. 692عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص (- 3)
. 244حسني عبد الحميد ص رواه أبو بردة نقال عف(-4)
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بأنو " ال يجمد فوؽ عشرة جمدات  إال في حد مف حدود اهلل:" و قد أوؿ المالكية حديث

خاص بزمف النبي صمى اهلل عميو و سمـ ألنو كاف يكفي الجاني منيـ ىذا القدر، و قميؿ ىذا 
التأويؿ ضعيؼ، فذكر الشافعية  بأنو منسوخ بدليؿ أف الصحابة رضواف اهلل عمييـ جاوزوا عشرة 

أسواط، قيؿ في آراء أخرى عف ىذا الحديث بأف الحدود كما تطمؽ عمى العقوبة تطمؽ أيضا 
ال يجوز العقوبة :" عمى الجناية و المراد في الحديث المعصية ال العقوبة، فيكوف معنى الحديث

". الضرب زيادة عمى عشرة أسواط إال في الجنايات التي حرميا اهلل تعالى
و الراجح أف القوؿ القائؿ بأنو ال حد ألكثر التعزير  بؿ ىو مفوض إلى اجتياد ولي 

األمر بحسب المصمحة و قدر الجريمة و جسامتيا بالنسبة لمجاني و المجني عميو و المجتمع 
. و ذلؾ لعدـ سالمة أدلة األقواؿ األخرى

و كذلؾ قوة األدلة التي ذكرت و تـ االستدالؿ بيا و ىي مف قضايا النبي صمى اهلل 
عميو و سمـ صحابتو رضواف اهلل عمييـ مع تنوعيا و اختالؼ مقاديرىا و لـ يذكر ليا أي 

. منكر
و موافقة األقواؿ لقواعد الشرع و مقتضى مصالح األمة و عمى ذلؾ فإف العقوبات التعزيرية إذا 
تبيف عدـ كفايتيا لعقاب المجـر جاز زيادتيا كما يجوز تخفيفيا عند تحقيؽ صالح مف أريد  

تعزيره، وال يؤخر التعزير إلى برء المعزر مف المرض الذي يذكره األطباء بؿ يجري عميو 
التعزير الذي يطيقو فإف خيؼ السوط يتعيف بؿ بطرؼ ثوب و نحوه، إال الجمدات التعزيرية التي 

   (1 ).فات وقتيا فإنيا تسقط و يجمد الجاني الجمدات المتبقية ما لـ يشمميا عفو و لي األمر
و ما يمكف أف نستخمصو مف مجمؿ ىذه اآلراء أف ىناؾ رأييف رئيسييف، رأي ال يقيد 
التعزير بحد أقصى و ىو القوؿ الذي قاؿ بو اإلماـ مالؾ مف وافقو و رأي يفيد الحد األقصى 
مع اختالؼ في قدره، فأحتج القائموف بالتقييد بأف العقوبة في التعزير تكوف عمى قدر المعصية 
و العقوبة المقدرة كانت عمى أعظـ المعاصي، فال يجوز أف تعظـ العقوبة في الجريمة اليينة، 

أي ال يمكف أف يفرؽ عدد الضرب في التعزير الحد  ألف الحد عقوبة عظيمة، و إذا فاقو 
. التعزير كاف أعظـ مع أف التعزير يشرع لمجرائـ التي ىي أىوف مف جرائـ الحدود

 
                                                 

. 246حسني عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص (-1)
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 .الحبس: الفرع الثاني

، فيو مشروع بالكتاب و السنة و اإلجماع، فمف (1) الحبس عقوبة شديدة و عذابيا عظيـ
 (2)".قالت ما جزاء مف أراد بأىمؾ سوءا إال أف يسجف أو عذاب اليـ:" الكتاب قولو تعالى
و الالتي يأتيف الفاحشة مف نسائكـ فأشيدوا عمييف أربعة منكـ فإف شيدوا :" و كذلؾ قولو تعالى

( 3)." فامسكوىف في البيوت حتى يتوفاىف الموت أو يجعؿ اهلل ليف سبيال

و قاؿ العمماء بمشروعية الحبس كعقوبة، و استدلوا عمى ذلؾ بالقرآف الكريـ حيث فسر الحنفية 
 فإف النفي ىو السجف و المراد ىنا ألنو إما أف يكوف المراد (4)"أو ينفوا مف األرض:" قولو تعالى

نفيو مف جميع األرض و ذلؾ ال يتحقؽ ما داـ حيا، أو المراد نفيو مف بمدتو الى بمدة أخرى، و 
بو ال يحصؿ المقصود و ىو دفع أذيتو عف الناس، أو نفيو مف جميع األرض إلى موضع 

. حبسو فإف المحبوس يسمى خارجا مف الدنيا
أما السنة فقد ثبت أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ حبس بالمدينة أناسا في تيمة دـ 

أقتموا القاتؿ، و :" و حكـ بالضرب و السجف و انو قاؿ فيمف أمسؾ رجال آلخر حتى قتمو
بحبسو حتى الموت ألنو حبس المقتوؿ " أصبروا الصابر" و فسرت العبارة (5)" اصبروا الصابر

لمموت بإمساكو إياه، أما بالنسبة لإلجماع فقد اجمع الصحابة رضواف اهلل عنيـ و مف  بعدىـ 
عمى المعاقبة بالحبس و اتفؽ الفقياء عمى أف الحبس يصمح عقوبة في التعزير، فقد روي عف 
عمر رضي اهلل عنو سجف الحطيئة عمى اليجو، و سجف صيغا عمى سؤالو عمى الذاريات، و 

المرسالت و النازعات، و أف عثماف رضي اهلل عنو سجف صنابئ بف الحارث و كاف مف 
لصوص بني تميـ و فتاكيـ، و أف عميا رضي اهلل عنو سجف بالكوفة و أف عبد اهلل بف الزبير 

. رضي اهلل عنو سجف بمكة
 

                                                 

 بحث مقدـ لنيؿ درجة دكتوراه العمـو في العمـو اإلسالمية جريمة اإلرىاب بيف الشريعة و القانوف،عبد الرؤوؼ دبابش، (-1)
 . 324، ص2009تخصص فقو و أصوؿ، جامعة األمير عبد القادر اإلسالمية، قسنطينة، 

. 25سورة يوسؼ، اآلية  (-2)
. 10سورة النساء، اآلية (-3)
. 33 سورة المائدة، اآلية (-4)
. 247أخرجو البييقي، نقال عف حسني عبد الحميد، ص (- 5)
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فيجوز الحبس لمتيمة احتياطا، و يجوز عقوبة و تأديبا، الف النبي صمى اهلل عميو و 

الظف بما نسب إلى إنساف، و اتخذ عمر دار : سمـ حبس رجال في تيمة كما تقدـ و التيمة
كما يشرع الحبس في مواضع ( 1)لمسجف اشتراىا مف صفواف بف أىمية، و تبعو الخمفاء في ذلؾ 

: و ذكر منيا
. انو يحبس الجاني لغيبة المجني عميو، حفظا لمحؿ القصاص -
 .سنة، حفظا لممالية رجاء أف يعرؼ صاحبو (العبد اليارب )يحبس األبؽ  -

 . يحبس الممتنع عف دفع الحؽ، إلجاءا إليو -

يحبس مف أشكؿ أمره في العسر و اليسر، اختبارا لحالو، فإذا ظير حالو حكـ بموجبو  -
 .عسرا و يسرا

 .يحبس الجاني تعزيرا و ردعا عف معاصي اهلل تعالى -

يحبس مف امتنع مف التصرؼ الواجب الذي ال تدخمو النيابة مف حقوؽ العباد، كحبس  -
 .مف أسمـ متزوجا بأختيف أو عشرة نسوة أو امرأة و ابنتيا، و أمتنع عف تعييف واحدة

يحبس مف أقر بمجيوؿ عينا أو في الذمة، و امتنع مف تعيينو، حتى يعنيو، فيقوؿ العيف  -
 .ىو ىذا الثوب، أو ىذه الدابة و نحوىما، أو الشيء الذي أقررت بو دينار في ذمتي

، و  - يحبس الممتنع في حؽ اهلل تعالى الذي ال تدخمو النيابة في رأي الشافعية كالصـو
 ، فقاؿ القرافي و ما عدا ىذه الثمانية ال يجوز الحبس (2 ).يقتؿ كالصالة عف المالكية

 ( 3 ).فيو

في الشريعة اإلسالمية عمى نوعيف حبس محدد المدة و حبس غير محدد  و الحبس
المدة، فالحبس ىو سمب لمحرية أو تقييدىا و ىو معروؼ منذ القدـ فقد اختمؼ الفقياء في 

مشروعيتو فمنا أف نفرؽ  بيف الحبس االحتياطي كما ىو معروؼ اليـو و الحبس كجزاء عمى 
. الجريمة المقترفة

 

                                                 

. 5592، مرجع سابؽ، ص الفقو اإلسالمي و أدلتووىبة الزحيمي، (- 1)
. 481، مرجع سابؽ، ص الفقو المالكي الميسروىبة الزحيمي، (- 2)
. 5593، مرجع سابؽ، ص الفقو اإلسالمي و أدلتووىبة الزحيمي، (- 3)
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فالحبس المحدد المدة، فتعاقب بو الشريعة عمى جرائـ التعزير العادية و تعاقب بو 

المجرميف العادييف، و لقد ذكر الفقياء أنيـ يفضموف عقوبة الجمد عمى غيرىا مف العقوبات إذا 
. كانت الجرائـ خطيرة أو كاف المجرموف خطريف أـ ممف ال يردعيـ إال الجمد

و أقؿ مدة ليذا النوع مف الحبس ىو يـو واحد أما حده األعمى فغير متفؽ عميو، فيرى البعض 
أف ال يزيد عف ستة أشير و بعض يرى أنو ال يصؿ إلى سنة كاممة، و فئة أخرى يترؾ تقدير 

. حده األعمى لولي األمر
فالشافعية يحددوف مدة الحبس و  يشترطوف أف ال تصؿ إلى سنة ألنيـ يقيسونو عمى 
التغريب في حد الزنا و التغريب ال يزيد عمى عاـ فوجب أف يقؿ الحبس عف عاـ حتى ال 

. يعاقب بحد في غير حد و المذاىب األخرى ال تقيس الحبس عمى التغريب
فيجوز أف يجمع بيف الحبس و الضرب إذا رؤى أف إحدى العقوبتيف ال تكفي وحدىا، و لكف 

الشافعية يشترطوف في ىذه الحالة أف ال يوقع مف أحدى العقوبتيف إال ما يعتبر مكمال لما نقص 
مف العقوبة الثانية فإذا ضرب الجاني نصؼ الجمدات المقررة لمتعزير حبس نصؼ المدة المقررة 

لمحبس، و إذا ضرب ربع الجمدات حبس ثالث أرباع مدة الحبس، و ىكذا، فال يشترط باقي 
. الفقياء ىذا الشرط

فيجوز عندىـ أف  يضرب الجاني كؿ الجمدات المقررة لمتعزير ثـ يحبس بعد تمؾ المدة 
التي تكفي لتأديبو و زجره و يشترط في الحبس كما يشترط في غيره مف عقوبات أف يؤدي غالبا 
إلى إصالح الجاني و تأديبو، فإف غمب عمى الظف أنو لف يؤدب الجاني أو لف يصمحو امتنع 

 (1 ).الحكـ بو و وجب الحكـ بعقوبة  أخرى
أما الحبس غير المحدد المدة فمف المتفؽ أنو  يعاقب بو المجرموف الخطريف و معتادوا 

اإلجراـ، كجرائـ القتؿ و الضرب و السرقة، أو تكرر منيـ ارتكاب الجرائـ الخطيرة ومف ال 
تردعيـ العقوبات العادية، و يظؿ المجـر محبوسا حتى تظير توبتو و ينصمح حالو فيطمؽ 

( 2 ).سراحو و إال بقي محبوسا مكفوفا شره عف الجماعة حتى يموت

 
                                                 

. 694عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص (- 1)
. 697المرجع نفسو، ص (-2)
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و المتفؽ عميو أف مدة الحبس ال تحدد مقدما ألنو حبس ال مدة لو بؿ ىو حبس حتى 
الموت ينتيي بموت المحكـو عميو أو توبتو قبؿ ذلؾ و إنصالح حالو، فالحبس الغير محدد 

المدة تطبيؽ لنظرية العقوبة الغير محددة التي عرفتيا القوانيف الوضعية في أواخر القرف التاسع 
عشر، فكأف الشريعة سبقت القوانيف الوضعية ليذه النظرية بثالثة عشر قرنا تقريبا، و أوؿ مف 
قاؿ بيذه النظرية ىـ الشراح االيطاليوف حيث رأوا ضرورة عدـ تحديد العقوبة، إذ لمعقاب في 
رأييـ وظيفتاف االستئصاؿ و اإلصالح، فمف كاف قابال لإلصالح كانت عقوبتو مؤقتة و مف 

. كاف غير ذلؾ تؤبد عقوبتو
وتعتبر العقوبة غير محددة المدة في عصرنا الحاضر مف العناصر الجوىرية في تدابير 
. األمف و مف أحدث العقوبات التي يعالج بيا اإلجراـ عمى أساس مف عممي النفس و االجتماع
فالقوانيف الوضعية ليا عدة طرؽ لتحديد و تعييف المدة فمنيـ مف يجعؿ عدـ التعييف 

مطمقا فيصدر القاضي حكما بالعقوبة دوف أف يعيف المدة و لكف السمطة المشرفة عمى التنفيذ 
ىي التي تحدد مدة العقوبة طبقا لحاؿ المحكـو عميو، فتقصر المدة إذا إنصمح حالو، و قد تبقيو 

. في سجنو حتى الموت
و بعض القوانيف تجعؿ عدـ التعييف نسبيا فيصدر القاضي الحكـ محددا مدة العقوبة 

وحدىا األعمى الذي ال يصح أف تزيد عنو و , مبينا حدىا األدنى الذي ال يصح أف تقؿ عنو
يأتي بعد ذلؾ دور السمطة التنفيذية فإف رأتو إنصمح بعد أف يستوفي الحد األدنى مف العقوبة، 

 (1 ).فإف لـ ينصمح حالو بقي حتى يستوفي الحد األعمى
فعند التكمـ عف الحبس االحتياطي فنرى أنو إجراء تحفظي يتخذ قبؿ المتيـ الذي لـ 
تثبت إدانتو بعد فالمحبوس احتياطيا أثناء التحقيؽ ىو شخص لـ تثبت إدانتو و يحتمؿ أف 

تظير براءتو و الحبس بالنسبة لو ليس عقوبة و إنما مجرد وسيمة احتياطية أثناء التحقيؽ لمنعو 
مف اليروب أو عف التأثير عمى مجرى التحقيؽ، و لذلؾ فإف المحبوس احتياطيا يعامؿ في 

   (2 ).السجف معاممة تختمؼ عف المحكـو عمييـ
 

                                                 

. 222، ص 2012 الجرائر، ة، دار الخمدونيالعقوبة و بدائميا في السياسة الجنائية المعاصرةسعداوي محمد صغير، (-1)
. 204، مرجع سابؽ، ص العقوبة في الفقو اإلسالميأحمد فتحي بينسي، (-2)
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و قد عرؼ ىذا األجراء في الشريعة اإلسالمية و ورد في كثير مف الكتب ففي حاؿ أف 
يكوف المتيـ مجيوؿ الحاؿ ال يعرؼ ببر وال فجور فيذا يحبس حتى ينكشؼ حالو عند عامة 

عمماء اإلسالـ و يحبسو القاضي و الوالي، ىذا ما نص عميو اإلماـ مالؾ و أصحابو حيث قاؿ 
قد حبس النبي صمى اهلل عميو و سمـ في تيمة قاؿ أحمد و ذلؾ حتى يتبيف : اإلماـ أحمد
. لمحكاـ أمره

و قد روى أبو داود في سننو و أحمد و غيرىـ مف حديث بيز بف حكيـ عف أبيو عف 
جده أف النبي صمى اهلل عميو و سمـ حبس في تيمة، و قاؿ عمي بف المديني، حديث بيز بف 

. الحكيـ عف أبيو عف جده صحيح
و عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف النبي صمى اهلل عميو و سمـ حبس في تيمة يوما و 
ليمة، و األصوؿ المتفؽ عمييا بيف األئمة توافؽ ذلؾ، فيـ متفقوف عمى أف المدعي إذا طالب 
المدعى عميو الذي يسوغ إحضاره وجب عمى الحاكـ إحضاره إلى مجمس الحكـ حتى يفصؿ 
بينيما و يحضره مف مسافة العدوى التي ىي عند بعضيـ، يريد وىو ما ال يمكف الذاىب إليو 
العود في يومو كما يقوؿ بعض أصحاب اإلماـ الشافعي و أحمد، و عف بعضيـ يحضره مف 
مسافة القصر و ىي سير يوميف كما في رواية أخرى عف أحمد، ثـ الحاكـ قد يكوف مشغوال 

عف تعجيؿ الفصؿ و قد يكوف عنده حكومات سابقة، فيكوف المطموب محبوسا معروفا مف حيف 
    (1). يطمب إلى أف يفصؿ بينو و بيف خصمو، و ىذا حبس بدوف التيمة ففي التيمة أولى

كما عرؼ القانوف الوضعي الحبس عمى أنو عقوبة أصمية مانعة لمحرية أي سالبة ليا 
مقررة لجرائـ الجنح و المخالفات، يحدد لو القانوف حد أقصى بخمس سنوات و أخر أدنى بيـو 

واحد و يختمؼ مقداره بيف جرائـ الجنح و جرائـ المخالفات وفؽ ما تقرره المواد في قانوف 
العقوبات، ففي الجنح الحبس مدة تتجاوز الشيريف إلى خمس سنوات، و في المخالفات الحبس 

. مف يـو واحد إلى شيريف كحد أقصى
 
 
 

                                                 

. 205ص   ، مرجع سابؽ،العقوبة في الفقو اإلسالميأحمد فتحي بينسي، (-1)
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و تعني عقوبة الحبس أف يوضع المحكـو عميو بيا في إحدى المؤسسات المختصة 

باستقباؿ المحكـو عمييـ كؿ المدة المحكـو بيا عمييـ، وال يجوز أف تنقص ىذه المدة عف أربع 
      (1 ).و عشريف ساعة وال تزيد عف خمس سنوات

و كما فرض القانوف الوضعي قيودا شديدة عمى الحبس االحتياطي فإف الشريعة قد 
سبقتو في ذلؾ، فنجد مف الفقياء مف قاؿ، الحبس في التيـ إنما ىو لوالي الحرب دوف القاضي 
و قد ذكر ىذا بعض أصحاب الشافعي كالماوردي و الزبيري و غيرىـ و طائفة مف أصحاب 
أحمد مف المصنفيف في آداب القضاء و غيرىـ و اختمفوا في مقدار الحبس في التيمة ىؿ ىو 

. مقدر أـ مرجعو إلى اجتياد الوالي و الحاكـ
و قد يتبيف مما سبؽ أف القوانيف الوضعية بدأت منذ أواخر القرف التاسع عشر تأخذ 

بنظرية الشريعة اإلسالمية في العقوبة غير المعينة المدة، و أف بعض ىذه القوانيف تأخذ بنظرية 
الشريعة عمى إطالقيا فال تحدد مدة العقوبة، و أف بعض القوانيف يقيد مدة العقوبة بينما يجمع 
البعض اآلخر بيف اإلطالؽ و التقييد و سواء أخذت القوانيف بالنظرية مطمقة أو مقيدة فيي 

.     نظرية الشريعة اإلسالمية، و ما التقييد و اإلطالؽ في الواقع إال تنظيـ لتطبيؽ النظرية
، (2 )و ليس بعد ىذا مف ينكر فضؿ الشريعة و سبقيا في تقرير أفضؿ نظريات العقاب

أما موقؼ الشريعة مف عقوبة الحبس يختمؼ اختالفا بينا مف موقؼ القوانيف الوضعية، ذلؾ أف 
عقوبة الحبس في القوانيف الوضعية ىي العقوبة األولى أو ىي العقوبة األساسية التي يعاقب 
بيا في كؿ الجرائـ تقريبا، سواء كانت الجرائـ خطيرة أو بسيطة، أما في الشريعة اإلسالمية 

فعقوبة الحبس ليست إال عقوبة ثانوية ال  يعاقب بيا غال عمى الجرائـ البسيطة، و ىي عقوبة 
اختيارية لمقاضي أف يعاقب بيا أو يتركيا و ليس لو  أف يعاقب بيا إال إذا أغمب ظنو أنيا 

.  مفيدة
 
 
 

                                                 

. 376 ص  عبد اهلل أوىايبية، مرجع سابؽ،(-1)
. 699عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ،  ص (-2)
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و يترتب عمى ىذا الفرؽ بيف الشريعة و القوانيف الوضعية أف يقؿ عدد المحبوسيف إلى 

حد كبير في البالد التي تطبؽ الشريعة اإلسالمية، و أف يزيد عددىـ في البالد التي تطبؽ 
 (1 ).القوانيف الوضعية

أما بالنسبة لمحبس كعقوبة فغف الحبس الشرعي ليس الحبس في مكاف ضيؽ و لكنو 
تعويؽ الشخص و منعو مف التصرؼ بنفسو سواء كاف في بيت أو مسجد أو مكاف يتوكؿ 
الخصـ أو وكيمو عميو و مالزمتو لو، و لـ يكف لمنبي صمى اهلل عميو و سمـ وال ألبي بكر 

محبس معد لحبس الخصـو و لكف لما انتشرت الرعية في زمف عمر بف الخطاب ابتاع بمكة 
دارا جعميا سجنا يحبس فييا و ليذا تنازع العمماء مف أصحاب أحمد و غيرىـ ىؿ يتخذ اإلماـ 

حبسا؟  
فمنيـ مف قاؿ ال يتخذ حبسا فقاؿ لـ يكف لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ وال لخميفتو 
مف بعده حبس و لكف يعوقو بمكاف مف األمكنة أو يناـ عميو حافظ ىو الذي يسمى الترسيـ أو 
يأمر غريمو بمالزمتو كما فعؿ النبي صمى اهلل عميو و سمـ و مف قاؿ لو أف يتخذ حبسا قاؿ قد 

اشترى عمر بف الخطاب مف صفواف  بف أمية دارا بأربعة آالؼ و جعميا حبسا و لما كاف 
حضور مجمس الحاكـ تعويقا مف جنس الحبس تنازع العمماء ىؿ يحضر الخصـ المطموب 

بمجرد الدعوى أـ ال يحضر حتى يبيف المدعي أف لمدعوى أصال عمى قوليف ىما روايتاف عف 
 (2 ).احمد و األوؿ قوؿ أبي حنيفة و الشافعي و الثاني قوؿ مالؾ

أما فيما يخص مدة الحبس فيي تختمؼ باختالؼ حاؿ المجـر في نفسو، فمف المجرميف 
مف يحبس يوما و منيـ مف يحبس أكثر مف ذلؾ، إلى غاية غير مقدرة و ىذا يتماشى مع 

القواعد العامة، فمو حدد الشارع مدة الحبس ال يحيد عنيا القاضي لوقع الناس في حرج شديد 
بؿ ترؾ القاضي لمقاعدة العامة في التعزير أنو عمى حسب حاؿ المجـر في نفسو، و مع ذلؾ 
فقد وردت بعض اآلثار تفيد بحبس الجاني حتى يموت أو يحدث توبة كقطاع الطريؽ الذيف 

. يحبسوف حتى يحدثوف توبة، كذلؾ الساحر و السارؽ في المرة الثالثة في بعض المذاىب
 

                                                 

. 695عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص (-1)
. 206 ص  ، مرجع سابؽ،العقوبة في الفقو اإلسالميأحمد فتحي بينسي، (-2)
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كما يتماشى مع أحدث نظريات العقوبة و ىي أف تكوف غير محددة المدة حتى يمكف 

. عالج الجاني بطريقة تبعده عف الجريمة و أخطار مخالطة المجرميف لمدة طويمة
فقد تجتمع عقوبة الحبس مع بعض العقوبات األخرى كالضرب فيجوز الحبس بعد الضرب في 

و إف رأى اإلماـ أف يضـ إلى الضرب في :" التعزير ورد في بداية المبتدى و كفاية المنتيي
". التعزير الحبس فعؿ

ألنو صمح تعزيرا و قد ورد الشرع بو في :" و عمؽ عمى ذلؾ المرغناني في اليداية
الجممة حتى جاز أف يكتؼ بو فجاز أف يضـ إليو و ليذا لـ  يشرع في التعزير بالتيمة قبؿ 

(  1 )."ثبوتو كما شرع في الحد ألنو تعزيرا

و ما يمكف استخالصو أف الحبس المحدد المدة يكوف حده األدنى يـو واحد أما حده 
األقصى فغير متفؽ عميو فيو مختص بالمجرميف العادييف و الخطريف و الذيف ال يردعيـ 
الجمد، أما الحبس الغير محدد المدة فيو لممجرميف الخطريف و معتادي اإلجراـ كالقتؿ و 

الضرب و السرقة و الذيف ال تردعيـ العقوبات العادية، و يحبس المتيـ حتى يتوب فال تحدد 
المدة فتكوف حتى موتو أو توبتو، أما الحبس االحتياطي فيو إجراء تحفظي يتخذ لممتيـ الذي لـ 
تثبت إدانتو، أما الحبس الذي يكوف عقوبة ذلؾ لمنع الجاني مف التصرؼ بنفسو و مدتو تختمؼ 

 .باختالؼ حاؿ المجـر
 :التعزير بالعقوبات المالية: الفرع الثالث

 مف المسمـ بو الشريعة اإلسالمية عاقبتو عمى بعض الجرائـ التعزيرية بعقوبة الغرامة 
فيي تعاقب عمى سرقة الثمر المعمؽ بغرامة تساوي ثمف ما سرؽ مرتيف فوؽ العقوبة التي تالئـ 

و مف خرج بشيء فعميو غرامة مثميو و :" السرقة و مف ذلؾ قوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ
  (2 )." فبمغ ثمف المجف فعميو القطع)*(العقوبة ومف سرؽ منو شيئا بعد أف يؤديو الجريف

 
 

                                                 

. 608، مرجع سابؽ،  ص العقوبة في الفقو اإلسالميأحمد فتحي بينسي، (-1)
. بفتح الجيـ و كسر الراء و ىو المكاف الذي يجؼ فيو التمر= الجريف  (*)
.  228أخرجو أحمد و أبو داود و النسائي نقال عف حسني عبد الحميد، ص (- 2)
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و مف ذلؾ عقوبة كاتـ الضالة فإف عميو غرامتيا و مثميا معيا، و مف ذلؾ تعزير مانع 

الزكاة بأخذ شطر مالو و لكف معظـ الفقياء اختمفوا في جعؿ الغرامة عقوبة عامة في كؿ 
الجرائػػػػػـ فرأى بعضيـ أف ىذه الغرامة المالية يصح أف تكوف عقوبة تعزيرية عامة و رأى 

 (1 ).البعض اآلخر أنو ال يصح أف تكوف الغرامة عقوبة عامة
و أما الذيف يعترضوف عمى الغرامة المالية يحتجوف بأنيا كانت مقررة في عيد الرسوؿ 
صمى اهلل عميو و سمـ و أنيا غير صالحة لمحاربة اإلجراـ، و أنو يخشى أف يكوف في إباحة 

الغرامة المالية ما يغوي الحكاـ الظممة بمصادرة أمواؿ الناس بالباطؿ، و تشدد بعض مف أجازوا 
الغرامة كعقوبة عامة فاشترطوا أف تكوف عقوبة تيديدية بحيث يحصؿ الماؿ و يحبس عف 

المحكـو عميو حتى ينصمح حالو فإذا صمح حالو رد إليو مالو، و عف لـ  يصمح أنفؽ مالو عمى 
جية مف جيات البر، أما الرأي الذي يرى أف العقوبة المالية ىي عقوبة أساسية يؤدي رأييـ إلى 

 و مف ىنا  يمكف أف يعاقب بالغرامة ،بيف األغنياء و الفقراء ، التمييز بيف الفئات في المجتمع 
. و ىي أخؼ بكثير مف باقي العقوبات

و الجرائـ التي توجب عقوبات مالية كالدية أو الغرامة تثبت بشيادة رجميف أو رجؿ و 
امرأتيف و شيادة رجؿ واحد و يميف المدعي و كؿ ما شرع فيو اليميف، و ىو ما ذىب إليو 

الجميور مف المالكية و الشافعية و الحنابمة و خالفيـ في ذلؾ أبو حنيفة و أصحابو فرأوا أف ما 
يوجب الماؿ يثبت بشيادة رجميف أو بشيادة رجؿ و امرأتيف و ال يثبت بشاىد و يميف وال 

. بامرأتيف و يميف
و قد اتفؽ الفقياء عمى ثبوت الجـر المعاقب عميو بالتعزير بإقرار المتيـ عمى نفسو مرة 

واحدة ألنو مما ال يندرئ بالشبيات و كذلؾ بشيادة رجميف أو رجؿ و امرأتيف ألنو مف حؽ 
   (2 ).آدمي كالديوف، و ليذا تقبؿ فيو الشيادة عمى الشيادة و كاتب القاضي لمقاضي

و قد ذىب فقياء الشريعة إلى القوؿ اف الغالبية العظمى مف  أدلة اإلثبات فضال عف 
الشيادة و اإلقرار يجري العمؿ بيا في نطاؽ الجرائـ التعزيرية، فقد أخذ بعض الفقياء بالقرائف 

كابف فرحوف المالكي و ابف القيـ الحنبمي مع التحفظ و الحذر و لو في نطاؽ الحػػػػػدود و صادر  
                                                 

.  705عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص(-1)
 .454عبد الحميد عمارة، مرجع سابؽ، ص (- 2)
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ذلؾ مذىب المالكية و الحنابمة مثؿ إثبات الزنا بالحمؿ و إثبات شرب الخمر بظيور رائحتيا 

وال :" مف فـ المتيـ، فقد أجاز الفقو و القضاء اإلسالمي االستعانة بالخبرة استنادا لقولو تعالى
 و عمى ىذا األساس فإف القاضي إذا أشكؿ عميو أي أمر فبإمكانو استشارة (1)"ينبئؾ مثؿ خبير

( 2)" فسئموا أىؿ الذكر إف كنتـ ال تعمموف:" الخبراء و ىـ الذيف قصدىـ اهلل عز و جؿ في قولو

و المقصود بيـ لموصوؿ لمحقيقة، فقد  سبؽ لمقضاء الجنائي اإلسالمي االستعانة بيـ في كثي 
مف القضايا،  فنرى مثاؿ عف ذلؾ لما ذكره جعفر  بف محمد أنو أتى عمر بف الخطاب امرأة 
تعمقت بشاب مف األنصار وقعت في ىواه فمما لـ يساعدىا احتالت عميو فأخذت بيضة فألقت 

ىذا الرجؿ :" صفرتيا و صبت البياض  بيف فخذييا، ثـ جاءت إلى عمر صارخة و قالت
إف ببدنيا و ثوبيا :" و ىذا اثر أفعالو، فسأؿ عمر النساء فقمف لو" غمبني عمى نفسي و فضحني

يا أمير المؤمنيف تثبت في أمري :" فيـ عمر بعقوبة الشاب، فجعؿ يستغيث و بقوؿ" أثر المني
: فقاؿ عمر" فو اهلل ما أتيت فاحشة وال ىممت بيا و ىي التي راودتني  عف نفسي، فاعتصمت

فنظر عمي ما عمى الثوب ثـ طمب بماء حار شديد الغمياف " ما ترى يا أبا الحسف في أمرىما"
فصبو عمى الثوب فجمد ذلؾ البيض، ثـ أخذه فشمو، و ذاقو فعرؼ مف طعمو أنو أثر البيض، 
فزجر المرأة بعد أف واجييا بنتائج الفحص الذي قاـ بو، فاعترفت فاخمي سبيؿ الشاب بعد أف 

  و التعزير بالغرامة مطبؽ في معظـ األنظمة و تأتي الغرامة منفردة أو (3).طيب خاطره
مجتمعة مع غيرىا مف باقي العقوبات مف العقوبات التعزيرية، فالتعزير بالعقوبات المالية مشروع 

في مواضع مخصوصة و ىو مذىب مالؾ و احمد و أحد قولي الشافعية و قد جاءت السنة 
عف رسوؿ اهلل صمى الو عميو و سمـ و عف أصحابو بذلؾ فيما ذكر سابقا و كذلؾ تحريؼ 

عمر و عمي رضي اهلل عنيما المكاف الذي يباع فيو الخمر فيي قضايا صحيحة و معروفة وال 
. يسيؿ نسخيا، و عقوبات المالية يمكف أف تكوف بإتالؼ الماؿ و بأخذه

 
 

                                                 

. 14سورة فاطر، اآلية (-1 )
. 43سورة النحؿ، اآلية (- 2)
. 455عبد الحميد عمارة، مرجع سابؽ، ص (-3)
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  .     التعزير بإتالف المال- أ

 يجوز إتالؼ مادة المنكرات مف األعياف و الصور و األصناـ المعبرة مف دوف اهلل تعالى 
فإذا كانت حجرا أو خشبا و نحو ذلؾ جاز تكسيرىا و تحريقيا، و كذلؾ آالت الميو و القمار و 

(  1 ).الميسر و ذلؾ عند غالبية الفقياء

. أو الوضع تحت الحراسة". المصادرة"التعزير بأخذ المال - ب
 اختمؼ الفقياء في ذلؾ فقاؿ أبو يوسؼ أنو يجوز لمسمطاف التعزير بأخذ الماؿ، و معنى 

ىو إمساؾ شيء مف ماؿ الجاني عنو مدة : التعزير بأخذ الماؿ عمى القوؿ عند مف يجيزه
لينزجر عما اقترفو ثـ يعيده الحاكـ لو، ال أف يأخذه الحاكـ لنفسو، أو لبيت الماؿ كما يتوىـ 

 (2 ).الظممة إذ ال يجوز ألحد مف المسمميف أخذ ماؿ أحد  بغير سبب شرعي
و أرى أف يأخذىا فيمسكيا فإف آيس مف توبتو يصرفيا إلى ما يرى مف : و قاؿ ابف عابديف

. المصمحة
. و في شرح اآلثار التعزير بالماؿ كاف في بداية اإلسالـ ثـ نسخ

و الحاصؿ أف المذىب الحنفي عدـ التعزير بأخذ الماؿ و قاؿ أبو حنيفة و اإلماـ مالؾ 
 (3 ).و الشافعي و احمد بف جنبؿ أنو ال يجوز التعزير بأخذ الماؿ

و قاؿ ابف القيـ إف النبي صمى اهلل عميو و سمـ عزر بحرماف النصيب المستحؽ مف 
مف " السمب و أخبر عف تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر مالو، فقاؿ النبي صمى اهلل عميو و سمـ
      ( 4 )".أعطاىا مؤتجرا فمو أجرىا و مف منعيا فإنا أخذوىا و شطر مالو عزمو مف عزمات ربنا

و أما مصادرة السمطاف ألرباب األمواؿ فال يجوز إال لعماؿ بيت الماؿ عمى أف يردىا لبيت 
الماؿ و صادر عمر طعاما مف سائؿ وجده أكثر مف كفايتو و تصادر األمواؿ مف كسب غير 

 (5 ).مشروع
 

                                                 

. 38ص  ، مرجع سابؽ،التعزير في اإلسالـأحمد فتحي بينسي، (-1)
. 5596ص  ، مرجع سابؽ،الفقو اإلسالمي و أدلتووىبة الزحيمي، (-2)
. 40، مرجع سابؽ، ص التعزير في اإلسالـأحمد فتحي بينسي، (-3)
. 500أخرجو أبو داوود و النسائي نقال عف السيد سابؽ، ص (- 4)
. 5597، مرجع سابؽ، ص الفقو اإلسالمي و أدلتووىبة الزحيمي، (-5)
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و كذلؾ مصادرة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو ألمواؿ أبي ىريرة رضي اهلل عنو يدؿ 

استعممني عمر بف الخطاب عمى البحريف فاجتمعت لي أثنى :" عمى ذلؾ ما روي عنو أنو قاؿ
عشر ألؼ فمما قدمت عمى عمر قاؿ لي يا عدو اهلل و عدو المسمميف أسرقت ماؿ المسمميف و 

لست بعد و اهلل و المسمميف، و لكني عدو مف عاداىما، و لـ اسرؽ ماؿ اهلل :  ماؿ اهلل؟  قمت
و لكف خيمي تناسمت، و عطائي تالحؽ و سيامي اجتمعت بأخذ عمر مني أثنى عشر ألؼ، 

، دؿ ىذا األثر عمى أف عمر رضي اهلل عنو ( 1 )"فمما صميت الغداة قمت الميـ اغفر لعمر
صادر أمواؿ عاممة عمى البحريف تعزيرا لو عمى تصرفو قد اقره المعزر نفسو عمى ذلؾ 

لصالحو رضي اهلل عنيما بدليؿ دعائو لو بالمغفرة و لـ ينكر ذلؾ أحد مف الصحابة فدؿ ذلؾ 
عمى جواز التعزير بمصادرة الماؿ و ىناؾ مف األنظمة التي أعممت التعزير عديدة و ىذه أمثمة 

عنيا كمصادرة وسائؿ النقؿ التي تستعمؿ في تيريب األسمحة و الذخائر و المخدرات و كذا 
واسطة النقؿ المستعممة في جرائـ اختطاؼ الغمماف و الفتيات، و كذلؾ مصادرة السيارة التي 
وضعت في اليانصيب التي وضعت ليا مف باب التعزي بالماؿ و تعزير كؿ مف الراشي و 
.       المرتشي لتشيد لو زورا و مصادرة الرشوة و تنفؽ  في مشروع خيري بما يراه القاضي مناسبا
و بيذا يكوف الفقو و القضاء اإلسالمي في المجاؿ الجنائي قد أطمؽ لمقاضي حرية 
استخراج األدلة في جرائـ التعزير و تقييميا الحكـ بما يوجب ذلؾ في إطار القواعد العامة 

. لإلثبات الجنائي
 ،(2) بتقسيـ العقوبات المالية إلى ثالث أقساـ، اإلتالؼ و التغيير و التمميؾتيميةو قاـ ابف 

فاإلتالؼ ىو إتالؼ محؿ المنكرات مف األعياف و الصفات تبعا ليا، مثؿ إتالؼ مادة األصناـ، 
بتكسيرىا و تحريقيا و تحطيـ آالت المالىي عند أكثر الفقياء، و تكسير و تحريؽ أوعية 
الخمر، و تحريؽ الحانوت الذي يباع فيو الخمر عمى المشيور في مذىب أحمد و مالؾ و 

 ، و بما فعمو عمي مف تحريؽ قرية كاف (3)غيرىما، عمال بما فعمو عمر مف تحريؽ حانوت خمار
 

                                                 

. 229حسني عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص (- 1)
. 214 ص  مرجع سابؽ،،العقوبة في الفقو اإلسالميسي، ف أحمد فتحي بو(-2)
. 325عبد الرؤوؼ دبابش، مرجع سابؽ، ص (-3)
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يباع فييا الخمر، ألف مكاف البيع مثؿ األوعية و مثؿ إراقة عمر المبف المخموط بالماء لمبيع و 

    (1) .إتالؼ المغشوشات في الصناعات كالثياب الرديئة النسج

و التغيير قد تقتصر العقوبة المالية عمى تغيير الشيء، مثؿ نيي النبي صمى اهلل عميو و سمـ 
عف كسر العممة الجائزة بيف المسمميف، كالدراىـ و الدنانير، و إال إذا كاف بيا بأس، فإذا كاف 
بيا بأس كسرت و مثؿ فعؿ النبي عميو الصالة و السالـ في التمثاؿ الذي كاف في بيتو، و 

الستر الذي بو تماثيؿ، إذ أمر بقطع رأس التمثاؿ فصار كييئة الشجرة، و بقطع الستر فصار 
و ىكذا اتفؽ العمماء عمى إزالة و تغيير كؿ ما كاف مف العيف أو التأليؼ . وسادتيف يوطأف

، مثؿ تفكيؾ آالت المالىي و تغيير الصورة المصورة  . المحـر

لكف العمماء اختمفوا في جواز إتالؼ محؿ ىذه األشياء تبعا لمشيء الحاؿ فييا حيث قاؿ ابف 
تيمية و الصواب جوازه كما دؿ عميو الكتاب و السنة و إجماع السمؼ، و ىو ظاىر مذىب 

 (2 ).مالؾ و أحمد و غيرىما
أما التمميؾ مثؿ ما ىو مروي في سنف أبي داود و غيره مف أمره صمى اهلل عميو و سمـ بتغريـ 
سارؽ الثمر المعمؽ مرتيف، و ضربو جمدات نكاؿ، و تغريمو مرتيف مف سرؽ مف الماشية قبؿ 

أف تؤوي إلى المراح، و بضربو جمدات نكاؿ، و قضاء عمر بف الخطاب أف يضعؼ العـز عمى 
. كاتـ الضالة المكتومة و غير ذلؾ مما تقدـ بيانو

 

 .التعزير بالقتل وبأمور أخرى:  الفرع الرابع
 اختمؼ الفقياء في جواز أف يبمغ بالتعزير القتؿ فذىب بعضيـ إلى عدـ جواز ذلؾ و 

كاف مذىب المالكية ىو أوسع المذاىب في ذلؾ بجواز القتؿ، و أبعدىا عف التعزير بالقتؿ 
مذىب الحنفية و أنيـ مع ذلؾ أجازوا التعزير بو لممصمحة و أف طائفة مف الشافعية و أخرى 

. مف الحنابمة أجازوا القتؿ  تعزيرا في بعض الجرائـ
 

 

                                                 

. 483 ص  مرجع سابؽ،،الفقو المالكي الميسروىبة الزحيمي، (-1)
. 4497، مرجع سابؽ،  ص الفقو االسالمي و أدلتووىبة الزحيمي، (-2)
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و أبو حنيفة مع بعده عف القتؿ تعزيرا إال أنو أجاز القتؿ تعزيرا لممصمحة كقتؿ  المكثر 

 (1 ).مف المواط و قتؿ بالمنقؿ
و مالؾ يرى تعزير الجاسوس بالقتؿ ووافقو  بعض أصحاب أحمد و يرى أيضا ىو و 

   ( 2 ).جماعة مف أصحاب أحمد و الشافعي قتؿ الداعية إلى البدعة
و قاؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية، و قد يستدؿ عمى أف المفسد متى لـ ينقطع شره إنا يقتمو فإنو 

سمعت رسوؿ اهلل : يقتؿ بما رواه مسمـ في صحيحو عف عرفجة االشجعي رضي اهلل عنو قاؿ
مف أتاكـ و أمركـ :" سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ يقوؿ: صمى اهلل عميو و سمـ يقوؿ

 (3 )".جميع عمى واحد يريد أف يشؽ عصاكـ أو يفرؽ جماعتكـ فاقتموه
و التعزير بالقتؿ ليس الـز كالحد بؿ ىو تابع لممصمحة دائر معيا وجوبا و عدما، و قد ورد 
عف النبي صمى اهلل عميو و سمـ أنو ال يحؿ دـ أمريء مسمـ إال بإحدى أحواؿ ثالث كفر بعد 

.  إيماف، وزنا بعد إحصاف وقتؿ نفس بغير حؽ
كما توجد أحاديث أخرى نص فييا عمى القتؿ في غير ىذه الحاالت الثالث السابقة 

: الذكر و نذكر منيا
مف وجدتموه يعمؿ عمؿ قـو لوط :" عف ابف عباس عف النبي صمى اهلل عميو و سمـ قاؿ -

فقتؿ الفاعؿ و المفعوؿ بو في جريمة المواط ىي مف باب (  4 )"فاقتموه الفاعؿ و المفعوؿ بو
. التعزير ال الحد

قتؿ شارب الخمر إذا إعتاد ذلؾ، فقد تواردت الروايات عمى أف شارب الخمر يقتؿ في  -
الرابعة عف الترمذي و أبي داود عف معاوية عف أبي سفياف رضي اهلل عنو قاؿ، قاؿ رسوؿ اهلل 

 (5 )."مف شرب الخمر فاجمدوه و إف عاد في الرابعة فاقتموه"صمى اهلل عميو و سمـ 
 

                                                 

 . 326ص- مرجع سابؽ- عبد الرؤوؼ دبابش-(1)
، 2008، مؤسسة الرسالة ناشروف، طبعة أولى، لبناف، عقوبة اإلعداـ في الشريعة اإلسالميةأوميد عثماف الكردي، - (2)

. 331ص
. 40، ص التعزير في اإلسالـرواه مسمـ عف حديث عرفجة نقال عف أحمد فتحي بينسي، - (3)
. 40رواه أصحاب السنف نقال عف المرجع السابؽ، ص - (4)
. 41رواه أحمد في حديث معاوية بف أبي سفياف رضي اهلل عنو نقال عف المرجع السابؽ ، ص - (5)
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 قتؿ السارؽ إذا اعتاد ذلؾ، روى عف عطاء و عمر و ابف العاص و عبد اهلل بف عمر، و  -
. عمر بف عبد العزيز إف سرؽ الخامسة قتؿ

 قتؿ مف يزني بذات محـر عف الترمذي و النسائي و أبي داود أف البراء بف عازب رضي اهلل  -
بعثتي رسوؿ اهلل "أيف تريد ؟ فقاؿ : عنو قاؿ مر بي خالي أبو بردة بف نيار و معو لواء فقمت

 و وجو الداللة أف النبي أمر (1)"صمى اهلل عميو و سمـ إلى رجؿ تزوج امرأة أبيو أف آتيو برأسو
بقتؿ ىذا الرجؿ في معصية ليست حدا و ىي زواجو بامرأة أبيو، فدؿ عمى جواز التعزير 

 .بالقتؿ

 ".مف وقع عمى ذات محـر فاقتموه:"  و عف عبد اهلل بف عباس أف الرسوؿ قاؿ -

فاألصؿ في جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية أف العقوبة مف يرتكبيا إف كاف غير محصف أي 
و إف كاف محصنا فجزاؤه الرجـ أي القتؿ رجما " الجمد مائة جمدة و النفي عاـ" لـ يسبؽ زواجو

بالحجارة إال أنو في الحالة التي ورد بيا الحديث أتي الرجؿ فاحشة تخالؼ ىذا فجزاؤه القتؿ 
. بصرؼ النظر عما إذا كاف محصنا أـ غير محصف

و قد يوجد مف المجرميف مف ال يزوؿ فساده إال بالقتؿ وال يمحقو حد مف الحدود التي تجيز 
. القتؿ، فيؿ يجوز لولي األمر أو القاضي تعزيره بالقتؿ ليكؼ أذاه عف الناس و يرتدع بو غيره؟
يرى البعض أنو يجوز لإلماـ التعزير بالقتؿ و يستدلوف برأي مالؾ و بعض أصحاب أحمد 

بجواز قتؿ الجاسوس المسمـ إذا اقتضت المصمحة قتمو و رأي مالؾ و بعض أصحاب الشافعي 
و أحمد في قتؿ الداعية إلى البدعة كالتيجـ و الرفض و إنكار القدر لمفساد في األرض ال 
لالرتداد عف الديف، و قد صرح بيذا الرأي أصحاب أبي حنيفة في قتؿ الموطي إذا أمعف في 

   (2 ).ذلؾ تعزيرا
 
 
 

                                                 

. 41، ص التعزير في اإلسالـأخرجو أحمد في مسند البراء بف عازب رضي اهلل عنو نقال عف أحمد فتحي بينسي، (- 1)
. 5595، مرجع سابؽ، ص الفقو اإلسالمي و أدلتووىبة الزحيمي، (-2)
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أتى النبي صمى اهلل عميو و يمـ عيف مف :" و عف سممة بف األكوع  رضي اهلل عنو قاؿ

:  فقاؿ النبي صمى اهلل عميو و سمـأنفتؿالمشتركيف وىو في سفر فجمس مع أصحابو يتحدث ثـ 
 ()*(1)."فنفمني سمبوفقتمتو : أطمبوه فاقتموه قاؿ

 
قد يستدؿ عمى أف المفسد إذا لـ ينقطع شره إال بقتمو فإنو يقتؿ بما : و قاؿ ابف تيمية
 3(2 ).رواه مسمـ في صحيحو

سمعت رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ : و عف عرفجة األشجعي رضي اهلل عنو قاؿ
مف أتاكـ و أمركـ جميع عمى رجؿ واحد، يريد أف يشؽ عصاكـ أو يفرؽ جماعتكـ :" يقػوؿ
 4 (3)".فاقتموه

يقتؿ شارب الخمر في الرابعة بدليؿ ما رواه أحمد في المسند عف ديمـ : كذلؾ قد يقاؿ
يا رسوؿ اهلل إنا : "قاؿ سألت رسوؿ اهلل  صمى اهلل عميو و سمـ فقمت: الحميري رضي  اهلل عنو

بأرض نعالج بيا عمال شديدا و إنا نتخذ شرابا مف القمح نتقوى بو عمى أعمالنا و عمى برد 
فاجتنبوه قمت إف الناس غير تاركيو، قاؿ فإف لـ : ىؿ يسكر؟ قمت نعـ، قاؿ: " فقاؿ" بالدنا

 1(4).يتركوه فاقتموىـ
و الحقيقة أف المصمحة العامة تقتضي أف  يعزر ولي األمر بالقتؿ فيناؾ مف المجرميف 

طائفة تخصصت في أنواع  مف الفساد تضربو األمة في األمواؿ و نفوس أبنائيا و تمحقيـ 
نصوص مف الحدود التي تستأصؿ شأفتيـ، و يمـز أف تشدد عمييـ العقوبة التي تبعدىـ عف 

 2   (5 ).المجتمع السميـ حتى يطمئف الناس عمى أمنيـ
و نستطيع القوؿ أنو يجوز القتؿ تعزيرا لمعتادي اإلجراـ، و مدمني الخمر و دعاة الفساد و 

. مجرمي أمف الدولة و نحوىـ
                                                 

. 43، ص التعزير في اإلسالـرواه البخاري و أبو داود نقال عف أحمد فتحي بينسي، (- 1)
( 454مف لساف العرب ص)منحني=فنفمني سمبو / إنصرؼ= أنفتؿ- (*)
. 335أوميد عثماف الكردي، مرجع سابؽ، ص(- 2)
. 43 ص التعزير في اإلسالـ،رواه مسمـ نقال عف أحمد فتحي بينسي، - (3)
. 5595، ص الفقو اإلسالمي وأدلتورواه مسمـ نقال عف وىبة الزحيمي، - (4)
. 44، مرجع سابؽ، ص التعزير في اإلسالـأحمد فتحي بينسي، - (5)
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و لقد حاولت بعض البالد األوربية في العيد األخير أف تمغي عقوبة القتؿ و لكف حركة 
اإللغاء وقفت تحت تأثير النظرية اإليطالية التي ترى في عقوبة القتؿ وسيمة حسنة الستئصاؿ 
مف ال يرجى صالحيـ مف المجرميف بؿ إف بعض البالد التي ألغت عقوبة القتؿ فعال كإيطاليا 
و روسيا و النمسا عادت فقررت القتؿ عقوبة  في  قوانينيا، و عقوبة القتؿ مقررة في كؿ الدوؿ 

الكبرى كإنجمترا و ألمانيا و فرنسا و أمريكا و أىـ ما يبرر بو شراح القوانيف عقوبة القتؿ ىو 
أنيا وسيمة صالحة لمقاومة اإلجراـ و الستئصاؿ المجرميف الخطريف عمى الجماعة، و ىذه ىي 

     (1 ).نفس المبررات التي قاؿ بيا فقياء الشريعة
:  كذلؾ يكوف التعزير باألمور التالية

ىدـ أو تخريب البيت الذي يدار لمفسؽ و الفجور أو إغالقو و قد ثبت عف عمر بف  -1
 (2 ).الخطاب رضي اهلل عنو أنو فعميا

 (3 ).النفي لمفجار و المخنثيف -2

 (4). الضرب لمراقصة و المغنية أغاني خميعة -3

إحراؽ بيت الخمار و قد بثت عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو أنو فعميا حيث أنو  -4
 (5 ).كاف يقـو بحرؽ حوانيت الخماريف و القرية التي يباع فييا الخمر

كسر دناف الخمر و قد جاء عف النبي صمى اهلل عميو و سمـ أنو أمر بكسر دناف الخمر و  -5
 (6 ).شؽ ظروفيا

 .الكػالـ العنيػؼ -6

و يطمؽ عميو التغريب نرى أنو عقوبة تكميمية و إف لـ يكف ىناؾ ما يمنع " اإلبعاد"النفي -7
أف يكوف عقوبة أصمية، و التغريب نفي  إلى مسافة تقصر فييا الصػػػػػالة ألف ما دوف ذلؾ في 
 حكػػػػػػـ الموضع الذي نفػػػػػػػػي منو، فإذا انقضػػػػػػت المدة فيختػػػػػػار بيػػػػف اإلقامػػػػة و العػػػػودة لموطنػػػو، 

                                                 

. 689ص  عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ،(-1)
. 495ص  سيد سابؽ، مرجع سابؽ،اؿ-(2)
. 36 ، مرجع سابؽ، ص التعزير في اإلسالـأحمد فتحي بينسي، (-3)
. 497سيد سابؽ، مرجع سابؽ، ص اؿ-(4)
. 497المرجع نفسو ، ص (-5)
. 213، مرجع سابؽ، ص العقوبة في الفقو اإلسالميأحمد فتحي بينسي، (-6)
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و إف رأى اإلماـ أنو ينفي إلى مكاف أبعد مف المسافة التي تقصر فييا الصالة كاف لو ذلؾ، 
ألف عمر رضي اهلل عنو غرب إلى الشاـ و غرب عثماف إلى مصر، و مدة التغريب سنة وال 

يجو لو أف يزيد عمييا ألف مدة السنة منصوص عمييا و المسافة مجتيد فييا، و يحكى عف أبي 
يغرب إلى حيث ينطمؽ عميو اسـ الغربة، و إف كاف : ىريرة عف عمي بف أبي طالب أنو قاؿ

دوف ما تقصر إليو الصالة ألف القصد تقويمو بالغربة، و ذلؾ يحصؿ بدوف ما تقصر إليو 
 .الصالة

و أختمؼ في تغريب المرأة، فعند الشافعية أنو ال تغرب المرأة إال بصحبة مأمونة مع ذي 
محـر أو امرأة ثقة و إف لـ تجد ذا رحـ محـر وال امرأة ثقة تتطوع بالخروج معيا استؤجر مف 
يخرج معيا، ففي االستئجار قوالف أحدىـ مف الشافعية مف قاؿ يستأجر مف ماليا ألنيا حؽ 

عمييا فكانت مئونتو عمييا و إف لـ يكف ليا ماؿ استؤجر مف بيت الماؿ، و القوؿ اآلخر يقوؿ 
أنو يستأجر مف بيت الماؿ ألنو حؽ اهلل عز و جؿ فكانت مف بيت الماؿ، فإف لـ يكف في بيت 

 ( 1 ).الماؿ ما يستأجر بو استؤجر مف ماليا
. و يمجأ لعقوبة التغريب إذا تعدت أفعاؿ المجـر إلى اجتذاب غيره إلييا أو استضراره بيا

و المحكـو عميو بالتغريب ال يحبس في مكاف معيف، و لكف يصح عمى رأي البعض أف يوضع 
تحت المراقبة و أف تقيد حريتو ببعض القيود، فقد ورد عف النبي صمى اهلل عميو و سمـ أنو 

عاقب بالتغريب فأمر بإخراج المخنثيف مف المدينة و كذلؾ فعؿ أصحابو مف بعده، و أف عمر 
رضي اهلل عنو عاقب ضبيعا بالضرب و نفاه إلى البصرة أو الكوفة و أمر بيجره فكاف ال يكممو 
أحد حتى تاب و كتب عامؿ البمد إلى عمر يخبره بتوبتو فأذف لمناس في كالمو، و كذلؾ نفى 

  (2 ).عمر بف حجاج مف المدينة
و الجرائـ المعاقب فييا بالتغريب فيي تغريب الزاني، و كذلؾ تغريب قاطع الطريؽ، و تغريب 

( 3 ).المخنث و التغريب لممصمحة العامة

 

                                                 

. 174ص  ، مرجع سابؽ،العقوبة في الفقو اإلسالميأحمد فتحي بينسي، (-1)
. 699عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص (-2)
. 175ص  ، مرجع سابؽ، العقوبة في الفقو اإلسالميأحمد فتحي بينسي، (-3)
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و يدعو كثير مف شراح القوانيف اليـو إلى عقوبة التغريب ألنيـ يؤمنوف بأف الحبس ال 
يجدي في إصالح المحكـو عمييـ و إعدادىـ لتبوء المركز الذي كاف ليـ في الجماعة قبؿ 

الجريمة، إذ يستحيؿ عمى المحكـو عميو بالحبس ميما تاب و أف يستعيد مركزه في المكاف الذي 
ارتكب فيو جريمتو، و مف ثـ يظؿ منبوذا مف الجميور و يضطر اضطرارا عمى أف يسمؾ نفسو 
في زمرة المجرميف و المفسديف و لكف اإلبعاد يخمص الجماعة مف ىذه الفئة مف ناحية و يسمح 

.   لمحكومة عميو مف ناحية أخرى أف يستعيد مركزه في الييئة الجديدة التي ينظـ إلييا
و قد أخذت الدوؿ األوربية بنظرية التغريب و طبقتيا في قوانينيا، فإنجمترا مثال كانت 

تبعد المحكـو عمييـ إلى أمريكا و إلى استراليا ثـ اضطرت عمى العدوؿ عف اإلبعاد بعد  
 يجعؿ اإلبعاد عقوبة 1810اعتراض سكاف المستعمرات، و القانوف الفرنسي الصادر سنة 

تساعد عمى التخمص مف السياسييف المناوئيف لمنظاـ القائـ، كذلؾ جعؿ القانوف الفرنسي مف 
اإلبعاد طريقة لتنفيذ عقوبة األشغاؿ الشاقة في المستعمرات و جعؿ منو عقوبة تكميمية 

لممجرميف العائديف، و القانوف اإليطالي يبيح لوزير العدؿ أف يأمر بتنفيذ عقوبة األشغاؿ الشاقة 
 (1 ).أو السجف في إحدى المستعمرات

 ( 2)التشيير، ىو عقوبة تعزيرية يقصد منيا إعالـ الناس كافة ما ارتكبو الشخص مف الذنوب- 8
و التشيير ىو اإلعالف عف جريمة المحكـو عميو و يكوف في الجرائـ التي يعتمد فييا المجـر 

و قد يعزر بتسويد الوجو و إركابو عمى دابة مقموبا ( 3 ).عمى ثقة الناس كشيادة الزور و الغش
كما روي عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو أنو أمر بتأديب شاىد الزور، فإف الكاذب سود 

  (  4 ).الوجو فسود وجيو و قمب الحديث فقمب ركوبو
و قاؿ الغماـ أبو حنيفة في المشيور يطاؼ بو في البمد و ينادى عميو أف ىذا شاىد 
زور فال تشيدوه و الذي روي عف سيدنا محمد أنو يسخـ وجيو و تأويمو عند السرخسي أنو 
بطريؽ السياسة إذا رأى المصمحة، و عند الشيخ اإلماـ أنو التفضيح و التشيير و إنو يسمى 

  ( 5 ).سوادا
                                                 

. 700 ص مرجع سابؽ،عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، (-1)
. 202ص مرجع سابؽ، ، العقوبة في الفقو اإلسالميأحمد فتحي بينسي، (-2)
. 704ص مرجع سابؽ، عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، (-3)
. 203ص مرجع سابؽ، ، العقوبة في الفقو اإلسالميأحمد فتحي بينسي، (-4)
. 32ص مرجع سابؽ، ، التعزير في اإلسالـأحمد فتحي بينسي، (-5)
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و كاف التشيير يحدث قديما بالمناداة عمى المجـر بذنبو في األسواؽ و المحالت العامة حيث لـ 
تكف ىناؾ وسيمة أخػرى، أما في عصرنا الحاضػر فالتشييػر ممكف بإعالف الحكـ في الصحؼ 
أو لصقو في المحالت العامة، و القوانيف الوضعية تأخذ بعقوبة التشيير و قد أخذ بيا القانوف 

( 1 ).المصري في بعض الجرائـ كالغش و البيع بأكثر مف السعر الجبري

و ليس ألقؿ التعزير حد، بؿ ىو بكؿ ما فيو إيالـ اإلنساف في قوؿ و فعؿ، فقد يعزر 
الرجؿ بوعظو و توبيخو و اإلغالظ لو، و قد يعزر الرجؿ بيجره و ترؾ السالـ عميو حتى يتوب 
إذا كاف ذلؾ ىو المصمحة كما ىجر النبي صمى اهلل عميو و سمـ و أصحابو الثالثة الذيف خمفوا 

كعب بف مالؾ و مرارة بف الربيع و ىالؿ بف أمية، تخمفوا عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو : و ىـ
و سمـ في غزوة تبوؾ، فأمر باعتزاليـ ثـ صفح عنيـ بعد نزوؿ القرآف الكريـ في قبوؿ توبتيـ، 
و قد يعزر بعزلو عف واليتو، كما كاف النبي صمى اهلل عميو و سمـ و أصحابو يعزروف بذلؾ و 
قد يعزر بترؾ استخدامو  في جند المسمميف كالجند المقاتؿ إذا فرعف الزحؼ، فإف الفرار مف 
الزحؼ مف الكبائر و قطع خبزه نوع تعزير لو و كذلؾ األمير إذا فعؿ ما يستعظـ، فعزلو عف 

  (2 ).اإلمارة تعزير لو
و يدخؿ في مضمونو : المطلب الثاني العقوبات القولية

 الوعظ: الفرع األول
فيعزر الرجؿ  بوعظو الف مف الناس مف ينزجر بالنصيحة و يكوف ذلؾ في التذكير اهلل 

 (3).و الترغيب  فيما عند اهلل مف ثواب و التخويؼ فيما لديو مف عقاب
و الوعظ ىو نيي المسيء عف فعمو بنصح و تخويؼ مف عذاب اهلل تعالى و دليؿ ذلؾ 

  (4 )...".و الالتي تخافوف نشوزىف فعظوىف"...مف الكتاب قولو تعالى
 
 

                                                 

. 704ص مرجع سابؽ، عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، (-1)
. 37ص مرجع سابؽ،  ، التعزير في اإلسالـأحمد فتحي بينسي، (-2)
، الطبعة الثالثة، لبناف، األحكاـ الفقيية في المذاىب اإلسالمية األربعة، المعامالتأحمد محمد عساؼ، (-3) ، دار أحياء العمـو

. 568، ص 1988
. 34سورة النساء، اآلية (-4)
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و دليمو  أف نشوز الزوجة و عدـ طاعتيا معصية ال حد فييا و ال كفارة و فييا التعزير 

و قد أمر اهلل عز و جؿ باف يكوف ىذا التعزير بالوعظ أوال و ىذا دليؿ عمى أف الوعظ مف 
عقوبات التعزيرية و مف السنة ما روي عف أبي مسعود البدري رضي اهلل عنو قاؿ كنت أضرب 

فمـ أفيـ الصوت مف الغضب فمما " اعمـ أبا مسعود" عالما بالسوط فسمعة صوتا مف خمفي 
اعمـ أبا مسعود أف اهلل أقدر :" دنى مني إذا ىو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ فإذا ىو يقوؿ

ال اضرب ممموكا بعده أبدا، و في رواية فقمت يا رسوؿ اهلل : ، فقمت"عميؾ منؾ عمى ىذا الغالـ
    (1 )"أما لو لـ تفعؿ لمفحتؾ النار أو لمستؾ النار:" ىو حر لوجو اهلل تعالى فقاؿ

و معناه أف إقداـ أبي مسعود عمى ضرب غالمو بالسوط جناية تستحؽ العقوبة و قد 
رأى صمى اهلل عميو و سمـ تعزيره و معاقبتو بالوعظ و تذكيره قدرة اهلل عميو مما كاف لو األثر 
الكبير في نفسو و عتقو مخافة مغبة ما أقدـ عميو مف جناية عمى ىذا الغالـ الضعيؼ، و ىذا 

. ما يدؿ عمى أف التعزير يكوف بالوعظ كما يكوف بغيره
و يرى جانب آخر مف الفقو إلى الوعظ عقوبة تعزيرية في الشريعة اإلسالمية و يجوز 
. لمقاضي أف يكتفي بعقاب الجاني بوعظة إذا رأى أف في الوعظ ما يكفي إلصالحو و ردعو

يجب أف ال ننسى أف مثؿ ىذه العقوبات ال توقع إال عمى مف غمب عمى الظف أنيا تصمحو و 
 (2 ).تزجره و تؤثر فيو

اإلعـالم  : الفرع الثاني
و ذلؾ باف يرسؿ لو القاضي رسوال أو يقوؿ لو بنفسو بمغني أنؾ تفعؿ كذا و كذا فينزجر 
ومف ذلؾ الجر إلى  باب القاضي و الخصومة فيما نسب إليو، و ولي األمر يعزر باإلعالـ إذ 

كاف مف صدرت منو الصغيرة ذا مروءة و قعت عمى سبيؿ الزلة و الندرة ألنو في العادة ال 
( 3).يفعؿ ما يقتضي التعزير بما فوؽ ذلؾ و يحصؿ إنزجاره بيذا القدر مف التعزير

 
                                                 

 .232ص، أخرجو مسمـ نقال عف حسني عبد الحميد- (1)
. 702 عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص (-2)
. 232حسني عبد الحميد، مرجع سابؽ، ص (-3)
 
 



  

 

  -58-  

نقضائها :                                             الثانيالفصل  العقوبات التعزيرية وا 
انقوانقضائها 
 وانقضائها 

 الخارجية                                        
 

 
بمغني أنؾ : باف يرسؿ القاضي أحد أعوانو فيأتي و يقوؿ كما ينزجر كذلؾ عند إحضاره لممحكمة

 (1 ).تفعؿ كذا و كذا
 التوبيـخ و العتـاب: الفرع الثالث

و ذلؾ باف يحضر لدى المحكمة و توبيخ القاضي لو و االستخفاؼ بو و شتمو و يجوز 
التعزير بالشتـ بشرط أف ال يكوف قذفا و قد عزر الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ بقولو ألبي ذر 

و ذلؾ عندما شتـ أبو ذر رضي اهلل عنو رجال فعيره " إنؾ إمرئ فيؾ جاىمية:" رضي اهلل عنو
 و إف (2).بأمو، و يمحؽ بالتوبيخ نظرا القاضي إليو بوجو عبوس، أو بطرده مف مجمس القضاء

.   رأى القاضي أف التوبيخ يكفي إلصالح الجاني و تأديبو اكتفى بتوبيخو
و قد خاصـ عبد الرحماف بف عوؼ عبد مف عامة الناس إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ 

فغضب النبي أشد الغضب و رفع يده " يا ابف السوداء:" فغضب عبد الرحماف و سب العبد قائال
فاستخذى عبد الرحماف و خجؿ، و " ليس البف بيضاء عمى ابف سوداء سمطاف إال بالحؽ:" قائال

( 3)".طأ عميو حتى يرضى: "وضع خذه عمى التراب ثـ قاؿ لمعبد

و ما رواه أبو ىريرة رضي اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ أتى برجؿ قد 
شرب فقاؿ أضربوه، فمنا الضارب بنعمو و منا الضارب بثوبو و في رواية قاؿ رسوؿ اهلل عميو 

ما اتقيت اهلل ما خشيت اهلل، ما استحييت مف "و سمـ ألصحابو  يبكتوه فاقبموا عميو يقولوف، 
 (4)".رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ

و دليمو أف الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ بعد أف جمد شارب الخمر و رأى أف ذلؾ غير 
كاؼ  في حقو أمر بتوبيخو و تبكيتو عسى أف يكوف ذلؾ رادعا لو كالسجف بجامع اإلىانة و 
اإلذالؿ في كؿ، و قد عرفت القوانيف الوضعية  عقوبة التوبيخ و أخذت بو كتوبيخ قضائي 

( 5).كعقوبة لمجرائـ البسيطة و لممجرميف المبتدئيف
 

                                                 

. 702عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص (-1)
. 568أحمد محمد عساؼ، مرجع سابؽ، ص (-2)
. 703ص  عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ،(-3)
. 236ص  حسني عبد الحميد، مرجع سابؽ،(-4)
. 703عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص (-5)
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أما العتاب فيو لـو المذنب عمى فعمو برقة و لطؼ، و قد عاتب اهلل سبحانو و تعالى 
نبيو صمى اهلل عميو و سمـ ال ألنو مذنب و لكف لتركو فعؿ في مواضع منيا عتابو سبحانو و 

عفا اهلل عنؾ لـ :" تعالى لرسولو عمى إذنو لبعض مف استأذنو في ترؾ الجياد معو، فقاؿ تعالى
( 1)".أذنت ليـ حتى يتبيف لؾ الذيف صدقوا و تعمـ الكاذبيف

و دليمو أف الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ استعجؿ باإلذف لمف استأذنو في التخمؼ مف 
الغزو معو قبؿ أف يتبيف لو صدقيـ مف عدمو و عاتبو اهلل عمى ذلؾ والمو لكف برقة و لطؼ 
حيث ناداه بالعفو قبؿ المعاقبة، فكانت معاقبتو رقيقة لـ يسمع مثميا مف  قبؿ، و العتاب أحد 

أنواع التعزير لعمـ اهلل جؿ و عال المسبؽ بأنو ىذا األسموب كاؼ في حؽ رسوؿ اهلل صمى اهلل 
لـ يكف رسوؿ اهلل صمى اهلل :" و دليمو مف السنة ما رواه أنس رضي اهلل عنو قاؿ. عميو و سمـ

   (2 )".عميو و سمـ سبابا و ال فحاشا كأف يقوؿ ألحدنا عند المعاتبة مالو تربت يمينو
يدؿ ىذا الحديث عمى أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ كاف يعاقب أصحابو برقة و 
لطؼ و ليف عند حصوؿ ما يستوجب معاقبتيـ حسب درجة المخالفة حيث أنو كاف ال يسب 

(  3 ).أحد منيـ وال يشتمو طالما أف ىذا النوع يكفي و ىذا دليؿ عمى مشروعية العتاب بالتعزير

 التهديـد: الفرع الرابع
التيديد عقوبة تعزيرية في الشريعة بشرط أف ال يكوف تيديدا كاذبا و بشرط أف يرى 

القاضي أنو منتج و أنو يكفي إلصالح الجاني و تأديبو، و مف التيديد أف ينذره القاضي بأنو 
إذا عاد فسيعاقبو بالجمد أو بالحبس أو سيعاقبو بأقصى العقوبة، و مف التيديد أف يحكـ القاضي 

 (4).بالعقوبة و يوقؼ تنفيذىا إلى مدة معينة
و قد عرفت القوا نيف الوضعية التيديد و أخذت بو كتيديد قضائي لمف يرى القاضي أف 
التيديد كاؼ لزجرىـ و إصالحيـ، و قد طبقت القوانيف الوضعية عقوبة التيديد بطرؽ مختمفة، 
فبعضيا يرى أف يحكـ القاضػػػػػي بالعقوبة مع إيقاؼ تنفيذىا لمدة معينػػػػة فإف عاد المجػػػػـر أمكف  

                                                 

. 43سورة التوبة، اآلية (-1)
. 234أخرجو البخاري نقال عف حسني عبد الحميد، ص(-2)
. 235ص  المرجع نفسو ،(-3)
. 229سعداوي محمد صغير، مرجع سابؽ، ص (-4)



  

 

  -60-  

نقضائها :                                             الثانيالفصل  العقوبات التعزيرية وا 
انقوانقضائها 
 وانقضائها 

 الخارجية                                        
 

 
تنفيذ العقوبة الموقوفة، و بعضيا يرى أف ال يصدر القاضي حكما بؿ يوقؼ إصدار الحكـ إلى  

. أمد معيف، و بعض آخر يرى أف االكتفاء بإنذار الجاني أف ال يعود لجريمتو
. و ىذه الوسائؿ المختمفة التي تأخذ بيا القوانيف الوضعية ليست إال تطبيقات لمتيديد بالعقوبة
و يكفي أف نعرؼ أف القوانيف الوضعية لـ تأخذ بنظاـ التيديد بالعقاب إال في أواخر 
  (1 ).القرف التاسع عشر و أوائؿ القرف العشريف بينما عرفتو الشريعة منذ ثالث عشر قرنا أو أكثر

 (2 ).و قد ىدر عمر رضي اهلل عنو مف تشبو بالنساء مف الشعراء بالجمد
و يفيد ىذا النوع مع كثير مف األشخاص وال  سيما أولئؾ الذيف لـ يعتادوا اإلجراـ، و 

. كذا  يعاقب الموظؼ الحكومي مدنيا كاف أو عسكريا بالتيديد و اإلنذار
 : وقد وجدت عقوبات تعزيرية متجددة نذكر منيا

  العزؿ مف الوظيفة لمخالفة قانوف الوظيفة العاـ أو الجندي الذي يعزر بترؾ استخدامو في
. جيش المسمميف و كذلؾ إنزاؿ رتبتو و قطع أجرتو

 مصادرة الفائض مف الطعاـ و خاصة مف المحتكريف. 

 ىدـ البيوت التي تدار لمفسؽ و الفجور .
  إزالة أثار الجريمة و أداوتيا بحرقيا و إتالفيا كإتالؼ األطعمة الفاسدة أو ىدميا كيدـ

 .البناء عمى األرض المغتصبة

  حرماف المجـر مف بعض الحقوؽ المقررة لو شرعا كحرمانو مف تولي الوظائؼ العامة أو
 .االشتراؾ في الجياد و حرماف المرأة الناشز مف النفقة

  عقوبة التيديد بشرط أف ال يكوف تيديدا كاذبا و بشرط أف يراه الحاكـ أنو منتج و أنو يكفي
 .إلصالح الجاني و تأديبو مثؿ أف ينذره القاضي بأنو إذا عاد سيعاقبو أو الحبس أو غيرىا

  سحب رخصة الترخيص لصاحي المحؿ لمخالفتو قوانيف و مواصفات المينة أو صاحب
 .السيارة لمخالفتو إشارات المرور

 فرض اإلقامة الجبرية عمى بعض مقترفي الجرائـ. 

 
                                                 

. 704عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص (-1)
. 235ص  حسني عبد الحميد، مرجع سابؽ،(-2)
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  محاربة تجار و ميربي و مروجي المخدرات و كذلؾ مف يبيع السالح أياـ الفتف و األطعمة
الفاسدة المخالفة لممواصفات الصحية فيذه جرائـ متعددة الضرر عمى أبناء المجتمع 

 .اإلسالمي

و ىناؾ الكثير مف الجرائـ التعزيرية التي تضعيا الدوؿ لمحد مف الجرائـ المتجددة شرط 
أف تترؾ المجاؿ لمقاضي في التطبيؽ بحسب الجناة و حيثياتيـ و مكانتيـ و جرائميـ و يتدرج 
في العقوبات فيبدأ باألخؼ فاألشد فمف المجرميف مف سنصمح حالو بمجرد الزجر، و منيـ مف 

( 1 ).ال ينزجر إال بحبسو أو ضربو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

. 130، مرجع سابؽ، ص العقوبة في الفقو اإلسالميأحمد فتحي بينسي، - (1)
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. انقضاء العقوبات التعزيرية: المبحث الثاني
 تنفضي العقوبات في الشريعة بأسباب مختمفة و لكف ليس في ىذه األسباب ما يعتبر 

سببا عاما مسقطا لكؿ عقوبة إنما تتفاوت األسباب في أثرىا عمى العقوبات، فبعضيا تنفضي بو 
معظـ العقوبات مسقط ألقميا، و بعضيا خاص بعقوبات دوف أخرى و األسباب التي تنقضي  

. بيا العقوبة مختمفة و سنذكر منيا موت الجاني و توبتو، و كذلؾ العفو عنو
. موت الجاني: المطلب األول

 تنقضي العقوبات بموت الجاني إذا كانت بدنية أو متعمقة بشخص الجاني ألف محؿ 
العقوبة ىو الجاني  نفسو وال يتصور تنفيذىا بعد إنعداـ محميا، أما إذا كانت العقوبة مالية 
كالدية و الغرامة و نحوىا فال تنقضي بموت الجاني ألف محؿ العقوبة ىو ماؿ الجاني ال 

 (1 ).شخصو، و مف الممكف تنفيذ العقوبة عمى ماؿ الجاني بعد موتو
و قد اختمؼ الفقياء فيما إذا توفي الجاني قبؿ أف يقتص منو فرأى مالؾ و أبو حنيفة أف الدية 
ال تجب في ماؿ المتوفي بعد موتو مف تركتو و رأى أحمد و الشافعي أف الدية تجب في ماؿ 

( 2 ).المتوفي

. و لإلماـ أو القاضي مسؤولية إف مات المتيـ في التعزير
 فقد اختمؼ الفقياء في ىذه الحالة  فيرى مالؾ و أبو حنيفة و أحمد أف دمو ىدر وال 

ضماف عمى اإلماـ أو مف يمثمو ألف الحد و التعزير واجب عمى اإلماـ إقامتيما فيو مأمور 
بيما و الواجب ال بجامع الضماف و ألف فعمو مشروع فيكوف منسوبا إلى األمر فكأنو أماتو 
حتؼ أنفو فال يضمف، و يرى الشافعي أنو تجب الدية في بيت ماؿ المسمميف إذ أف الحد و 

التعزير لمتأديب، فإذا ىمؾ المتيـ كاف خطأ اإلماـ و ضماف خطئو فيما يقيمو مف األحكاـ في 
. بيت ماؿ المسمميف ألف نفع عممو يعود إلى المسمميف فيكوف الغـر في ماليـ

 و قد روي عف أبي يوسؼ أف القاضي إذا لـ يزد في التعزير عمى مائة ال يجب عميو 
الضماف إذا كاف يرى ذلؾ، ألنو قد ورد أف أكثر ما عزروه مائة فإذا زاد عمى مائة فمات يجب 

نصؼ الدية عمى بيت الماؿ ألنو ما زاد عمى المائة غير مأذوف فيو فحصػػػػػؿ القتؿ بفعؿ مأذوف  
                                                 

. 770عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص -(1)
. 232، مرجع سابؽ، ص العقوبة في الشريعة اإلسالميةأحمد فتحي بينسي، -(2)
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فيو و بفعؿ غير مأذوف فيو فينتصؼ، كما أنو روي عف عمر و بف سعيد عف عمي كـر اهلل 

وجيو أنو قاؿ ما مف رجؿ أقمت عميو حذا فمات فأجد في نفسي أنو ال دية لو إال شارب الخمر 
(   1 ).فإنو لو مات وديتو ألف النبي صمى اهلل عميو و سمـ لـ يسنو

. التوبـة: المطلب الثاني
ما عمـ في ذلؾ   و( 2)مف المتفؽ عميو في الشريعة اإلسالمية أف التوبة تسقط التعزير 

إال الذيف تابوا مف قبؿ أف تقدروا عمييـ فأعمموا : "خالؼ و أف الحدود ال تسقط بيا لقولو تعالى
 (3)".أف اهلل غفور رحيـ

 و اختمؼ الفقياء في أثر التوبة في التعزير، فعند المالكية و الحنفية و بعض الشافعية و 
الحنابمة أنو ال تسقط العقوبة بالتوبة ألنيا كفارة عف المعصية و عندىـ في تعميؿ ذلؾ عمـو 

. أدلة العقوبة بال تفرقة بيف تائب و غيره عدا المحاربة
 و عند فريؽ آخر منيـ الشافعية و الحنابمة أف التربة قبؿ القدرة تسقط العقوبة قياسا عمى 

حد المحاربة استنادا إلى ما ورد عف الصحيحيف مف حديث أنس رضي اهلل عنو قاؿ كنت مع 
الرسوؿ صمى اهلل عميو و سمـ فجاء رجؿ فقاؿ يا رسوؿ اهلل أصبت حدا فأقمتو عمي،  قاؿ و لـ 
يسألو عنو قاؿ، و حضرت الصالة فصمى مع النبي صمى اهلل عميو و سمـ فمما قضي النبي 

صمى اهلل عميو و سمـ الصالة قاـ إليو الرجؿ فقاؿ  يا رسوؿ اهلل إني أصبت حدا فأقـ في كتاب 
و ىذا دليؿ عمى أف (  4)"أليس قد صميت معنا؟ قاؿ نعـ قاؿ فإف اهلل قد غفر لؾ ذنبؾ:" اهلل قاؿ

الجاني قد غفر لو لما تاب و فضال عف ذلؾ فإنو إذا جازت التوبة في المحاربة مع شدة 
ضررىا فأولى التوبة فيما دونيا و ىؤالء يقصروف السقوط بالتوبة عمى ما فيو اعتداء عمى حؽ 

. اهلل بخالؼ ما يمس األفراد
 و قاؿ ابف تيمية و ابف القيـ إف التوبة تدفع العقوبة في التعزير و غيره كما تدفعيا في 

المحاربة و ىذا يعتبر مسمؾ وسط بيف مف يقوؿ بعدـ جواز إقامة العقوبة بعد التوبة البتة و بيف 

                                                 

. 251 مرجع سابؽ، ص الجرائـ في الفقو اإلسالمي،أحمد فتحي بينسي، -(1)
. 198، مرجع سابؽ،  ص مدخؿ الفقو الجنائي اإلسالميأحمد فتحي بينسي، - (2)
. 34سورة المائدة، اآلية - (3)
. 236، ص العقوبة في الفقو اإلسالميأخرجو البخاري نقال عف أحمد فتحي بينسي، - (4)
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مسمؾ مف يقوؿ أنو ال أثر لمتوبة بإسقاط العقوبة البتة، و يترتب عمى ىذا الرأي أف التعزير 
الواجب حؽ اهلل تعالى يسقط بالتوبة إال إذا اختار الجاني العقوبة ليطير بيا نفسو، فالتوبة 

تسقط التعزير عمى شريطػػػػػة أف ال يطػػػػمب الجاني إقامتيا عمى نفسػػػػػو و ذلؾ بالنسبة لمحػػػػػػقوؽ 
و المصمحة العامة، و احتج القائموف بذلؾ بأف اهلل عز و جؿ جعؿ توبة الكافر سببا لغفراف ما 

   (1)"قؿ لمذيف كفروا إف ينتيوا يغفر ليـ ما قد سمؼ: " سمؼ، و احتجوا بقولو تعالى
و ما روي عف ابف ماجة عف عبد اهلل بف مسعود، رضي اهلل عنو أف الرسوؿ صمى اهلل عميو و 

 (2)"التائب مف الذنب كمف ال ذنب لو:" سمـ قاؿ
 أف النيي إذا لزمو التعزير ا و ىذا المبدأ لو استثناءات ذكرىا فقياء المذاىب الذيف رأو

فأسمـ ال يسقط عنو لكف ىذا مقيد  بما إذا كاف حقا لمعبد  فأما ما وجب حقا هلل تعالى فإنو 
 .يسقط و قد استثنى الشافعي ذوي الييئات في عثراتيـ

فإف كاف المدعي عميو رجال لو مروءة وخطر استحسنت أف ال أحبسو وال أعزره إذا كاف 
 ذوي المرؤءة اال في  تجافجوا عف عقوبة"أوؿ ما فعؿ وذلؾ لقولو صمى اهلل عميو وسمـ 

 (3).الحدود
و إف كاف المدعي عميو رجال لو مروءة و خطر استحسنت أنو ال يعزر إذا  كاف أوؿ ما 

 (4).فعؿ
و قيؿ أنو يسقط التعزيز بالتوبة ويقرب أنو اجماع المسمميف األف لكثرة اإلساءات فيما 
بينيـ و لـ يعمـ أف أحدا طمب التعزيز مف إعتذر إليو و إستغفر و ال مف أقر بأنو فارؽ ذنبا 
خفيفا ثـ تاب منو، و ال ستمزمو تعزير أكثر الفضالء، إذ لـ يدخؿ أكثرىـ عف مقارفة ذنب و 
ظيوره في فعؿ أو قوؿ، لعؿ المراد مف ىذه العبارات التعزير الواجب حقا هلل تعالى ، ألف 

 (5)الخالؼ بيف التعزيز و الحد ىو في حقوؽ اهلل تعالى 

و تكوف التوبة بالنطؽ بالشيادتيف و بإقرار المرتد بيا أنكره و براءتو مف كؿ ديف يخالؼ 
ديف اإلسالـ فمف ادعى وجود إلييف أو أنكر رسالة محمد يكفي أف يأتي بالشيادتيف و إف الكفر  

                                                 

. 38سورة األنفاؿ، اآلية - (1)
. 243روي عف ابف ماجة نقال عف عبد الحميد عمارة، ص - (2)
. 87، ص التعزيز في اإلسالـرواه الطبراني نقال عف أحمد فتحي بينسي، - (3)
. 88المرجع نفسو، ص -(4)
. 5573مرجع سابؽ، ص الفقو اإلسالمي و أدلتو، وىبة الزحيمي، -(5)
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بإنكار شيئ أخر كمف خصص رسالة محمد بالعرب أو جحد فرضا أو تحريما فيمزمو مع 

( 1).الشيادتيف اإلقرار بما أنكر و ىكذا تختمؼ حقيقة التوبة بحسب الفعؿ أو القوؿ الكفر
و لمتوبة شروط و ىي كالتالي اإلقالع عف المعصية في الحاؿ و كذلؾ الندـ عمى 
المعصية و المخالفة و كذلؾ العـز عمى عدـ العودة إلى المعصية مرة أخرى و كذلؾ رد 

  (2).المظالـ إلى أىميا اف كانت قائمة أو رد قيمتيا أو مثميا إف كانت ىالكة
. العفـو: المطلب الثالث

 مف المتفؽ عميو بيف الفقياء أف لولي األمر حؽ العفو كامال في جرائـ التعازير، فمو أف 
 و لكنيـ اختمفوا فيما إذا كاف لولي (3)يعفو عف الجريمة و لو أف يعفو عف العقوبة أو بعضيا

األمر الحؽ في العفو في كؿ جرائـ التعازير أو في بعضيا دوف البعض اآلخر، فرأى البعض 
أف ليس لولي األمر حؽ العفو في جرائـ القصاص و الحدود التامة التي امتنع فييا القصاص 

و الحد و أف ىذه الجرائـ يعاقب عمييا بالعقوبات التعزيرية المناسبة وال عفو فييا ال عف 
الجريمة وال عف العقوبة أيضا، أما باقي الجرائـ فمولي األمر أف يعفو عف الجريمة أو العقوبة 
إذا رأى في ذلؾ مصمحة، و يرى البعض اآلخر أف لولي األمر في كؿ الجرائـ المعاقب عمييا 

 (4 ).بالتعزير أف العفو عف الجريمة أو العقوبة إذا كاف في ذلؾ مصمحة
 و لممجني عميو في جرائـ التعزير أف يعفو عما يمس شخصو كما في الضرب و الشتـ، 

و لكف عفوه ال يؤثر عمى حؽ الجماعة في تأديب الجاني و تقويمو،  فإذا عفا المجني عميو 
 و إذا عفا ولي األمر في جرائـ التعازير عف الجريمة أو (5).انصرؼ عفوه إلى حقوقو الشخصية

   (6 ).أو العقوبة فإف عفوه ال يؤثر بأي حاؿ عمى حقوؽ المجني عميو
 

                                                 

.  724عبد القادر عودة، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص -(1)
. 120، ص 1983، دار الشروؽ، طبعة األولى، السياسة الجنائية في الشريعة اإلسالميةأحمد فتحي بينسي، - (2)
، منشورات المكتبة العصرية، الطبعة جرائـ القذؼ و السب العمني وشرب الخمر بيف الشريعة و القانوفعبد الخالؽ النواوي، - (3)

. 150، ص 1985الثالثة، لبنػاف، 
. 776عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص -(4)
. 190عبد الخالؽ النواوي، مرجع سابؽ، ص - (5)
. 777عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ،  ص - (6)
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ثـ عفونا عنكـ مف بعد :"  و لقد استدؿ الفقياء عمى جواز العفو عف العقوبة يقولو تعالى

( 1)"ذلؾ لعمكـ تشكروف
و لقد عفا عنكـ و اهلل ذو فضؿ عمى :" و قولو أيضا( 2)"حتى يأتي اهلل بأمره:" و كذلؾ في قولو 

 (3)"المؤمنيف
و عف كاف التعزير لحؽ اهلل تعالى وجب كالحدود إال أف يغمب عمى ظف اإلماـ أف غير 

الضرب مصمحة، مف المالمة والكالـ و قيؿ كذلؾ ىو غير واجب عمى اإلماـ إف شاء أقامو و 
إف شاء تركو، و يجوز العفو عف التعزير إف كاف لحؽ اهلل فإف تجرد عف حؽ آدمي و أنفرد بو 
حؽ السمطاف كاف لولي األمر مراعاة حكـ األصمح في العفو، و لقد روي عف النبي صمى اهلل 

 (4)"اشفعوا إلي و يقضي اهلل عف لساف نبيو ما يشاء:" عميو و سمـ أنو قاؿ
و إذا كاف التعزير لحؽ آدمي فإف لولي األمر تركو و العفو عنو حتى و لو طمبو صاحب الحؽ 
منو، و إذا عفا اآلدمي عف حقو فإف عفوه يجوز و لكف ال يمس ىذا حؽ السمطة، و قد فرؽ 

: الماوردي في ىذا المجاؿ حالتيف
. إذا حصؿ عفو اآلدمي قبؿ الترافع، فمولي األمر الخيار بيف التعزير أو العفو: الحالة األولى
إذا حصؿ بعد الترافع، فقد اختمؼ في العقاب عمى حؽ السمطة و ذلؾ ألمريف : الحالة الثانية

: ىو كذلؾ
 أنو يسقط وليس لولي األمر أف  يعزر فيو ألف حد القذؼ اغمظ و يسقط حكمو :األمر األول- 

. بالعفو، فكاف حكـ التعزير بالسمطاف أسقط
 أف لولي األمر أف يعزر فيو مع العفو قبؿ الترافع إليو، كما يجوز أف يعزر فيو :األمر الثاني-

 ( 5 ).مع العفو بعد الترافع إليو مخالفة لمعفو عف حد القذؼ
 
 

                                                 

. 52سورة البقرة، اآلية - (1)
. 109سورة البقرة، اآلية - (2)
. 152سورة آؿ عمراف، اآلية - (3)
. 224أخرجو البخاري نقال عف إبف فرحوف، ص - (4)
. 295، لبنػاف، دار الكتب العمميػة، ص األحكاـ السمطانية و الواليات الدينيةالماوردي عمي، -(5)
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و عند الرجوع إلى المذاىب نجد أف الحنفية ذىبوا إلى القوؿ بأف التعزير الواجب حقا هلل 

تعالى متروؾ لولي األمر وال يجوز لو أف يتركو إال إذا عمـ أف الجاني قد انزجر قبؿ تنفيذ 
. عقوبة التعزير فيو، أ ما التعزير الواجب حقا لألفراد فإنو يجوز ليـ العفو عنو

و ذىب الشافعية إلى القوؿ  بأنو يجوز لولي األمر ترؾ التعزير في حقوؽ اهلل تعالى، 
. أما إذا كاف التعزير حقا لمعبد فال يجوز لولي األمر تركو إذا طالب بو العبد كالقصاص

و في قوؿ آخر أنو يجوز لولي األمر ترؾ التعزير الواجب حقا لمعبد حتى و لو طمبو 
العبد، فالتعزير متعمؽ بولي األمر لو إقامتو أو العفو عنو سواء أكاف ذلؾ التعزير واجبا لحؽ 

اهلل تعالى أـ كاف واجبا لحؽ األفراد، و لقد استدؿ الشافعية بما سبؽ ذكره مف أدلة عمى 
مشروعية العفو عف التعزير، و ذىب المالكية إلى أف التعزير الواجب حقا هلل تعالى ال يجوز 
ألحد إسقاطو، و عمى ولي األمر إقامتو أو أف يوكؿ نائبو في ذلؾ، و لكف إذا جاء الجاني 

تائبا سقط الحؽ في إقامة عقوبة التعزير، أما التعزير الواجب حقا لألفراد فإنو يكوف لمعبد الحؽ 
في العفو عنو و ذىب الحنابمة إلى القوؿ بأنو يجوز لولي األمر العفو عف عقوبة التعزير متى 
رأى المصمحة في العفو فاألمر موكوؿ إليو فمو العفو إف شاء ذلؾ، و يتضح لنا مما سبؽ أف 
جميور الفقياء ذىبوا إلى القوؿ بأف التعزير الواجب حقا هلل تعالى يجوز لولي األمر العفو عنو 
إذا رأى المصمحة في العفو أو جاء الجاني تائبا أو عمـ ولي األمر أف الجاني قد أنزجر قبؿ 

. إقامة عقوبة التعزير عميو
أما إذا كاف التعزير واجبا حقا لألفراد فالمالكية و الحنفية يروف أف العفو عنيا إنما ىو 

. موكوؿ إلى األفراد إف شاءوا العفو أو عدـ العفو و طمبوا إقامتو
أما الشافعية ففي أحد األقواؿ عنيـ إذا كاف التعزير حقا لمفرد و طمبو كاف لولي األمر تركو و 

العفو عنو وذلؾ كما ىو الشأف في حقوؽ اهلل تعالى أي أف لولي األمر العفو عف عقوبػػة 
( 1 ).التعزير سواء كاف الحؽ واجبا لألفراد و طالبوا بو أـ كاف الحؽ هلل سبحانو و تعالى

 

 

                                                 

، دار الكتب العممية، الطبعة األولى، العفو عف العقوبة في ضوء الشريعة اإلسالمية و القانوف المقارفماىر عبد المجيد، - (1)
. 202، ص 2007لبناف، 
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انقوانقضائها 
 وانقضائها 

 الخارجية                                        
 

 

 

ويمحؽ بإنقضاء العقوبة بالعفو التقادـ و المقصود بو ىو مضي فترة زمنية مف الزمف 
عمى الحكـ بالعقوبة دوف أف تنفذ فيمتنع يمضي ىذه الفترة تنفيذ العقوبة، فيو مختمؼ عميو 
فأكثر الفقياء يسمموف بو و الذيف يرونو مسقطا لمعقوبة ال يجعمونو سببا عاما مسقطا لكؿ 

. عقوبة، و آراء الفقياء قسمت إلى نظريتيف
و ىي مذىب مالؾ و الشافعي و أحمد فيروف أف العقوبة تنقضي ميما مضى عمييا : األولى-

و أف الجريمة ال تسقط ميما  مضى عمييا مف الزمف دوف محاكمة، ما .  مف الزمف دوف تنفيذ
لـ تكف العقوبة مف عقوبات التعازير و ما لـ تكف الجريمة مف جرائـ التعازير فإف العقوبة أو 

. الجريمة تسقط بالتقادـ إذا رأى ذلؾ أولو األمر تحقيقا لممصمحة العامة
أما العقوبة التعزيرية فتطبؽ القواعد العامة عمييا يقتضي القوؿ بجواز سقوط العقوبة 
بالتقادـ إذا رأى ولي األمر ذلؾ تحقيقا لممصمحة العامة ألف ولي األمر لو حؽ العفو عف 

الجريمة و العقوبة في جرائـ التعازير إذا كاف لولي األمر أف العفو عف العقوبة فيسقطيا فورا 
فإف لو أف يعمؽ سقوطيا عمى مضي مدة معينة إف رأى أف في ذلؾ ما يحقؽ المصمحة العامة 

   (1).أو يدفع المضرة

 و ىي مذىب أبو حنيفة فيتفقوف مع أصحاب النظرية األولى في القوؿ بالتقادـ في :الثانية-
 أف العقوبات التعزيرية تنقضي بالتقادـ أيا كاف الدليؿ الذي بني عميو االعقوبات التعزيرية و قالو

(  2).الحكـ

و ىناؾ مف قدر مدة التقادـ فجعؿ المدة المسقطة لعقوبة اإلعداـ ثالثيف سنة و المسقطة 
لعقوبة سائر الجنايات عشريف سنة و المسقطة لعقوبة الجنحة خمسة سنوات و المسقطة لعقوبة 

( 3).المخالفات سنتيف و مدة تقادـ الدعوى بستة أشير
 

                                                 

. 780عبد القادر عودة، الجزء األوؿ، مرجع سابؽ، ص -(1)
. 180عبد الحميد عمارة، مرجع سابؽ، ص - (2)
. 83محمد أبو زىرة، مرجع سابؽ، ص -(3)
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الخــاتمــــــــة 

 
الشريعة اإلسالمية ىي شريعة الكمال والخمود ولذا نراىا لم تغفل جانبا من جوانب الحياة 

البشرية إال ووفرت جميع متطمباتيا وحاجاتيا، فشرعت أحكاما تحمي مصالح البشر في كل 
عصر وتحفظ حقوق الناس في كل مكان وزمان، ومن ىذه األحكام التي شرعت في اإلسالم 
التعازير المختمفة والتي تعتبر مصدرا ثريا لممبادئ العقابية التي تالئم مع كل زمان ومكان 
وتنطمق في نفس الوقت من أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء التي تتميز أحكاميا بالمرونة 
. وصالحية القاضي بإقامتيا وىما يعدان من أىم الروافد لمتشريع الجنائي اإلسالمي المتطور
:  و بدراسة مختمف جوانب ىذا الموضوع فإنو يمننا أن نمخص أىم النتائج التي توصمنا إلييا

. تعدد االستخدامات المغوية لمتعزير لكنيا لم تخرج عن معنى التأديب -
 .حماية الشريعة اإلسالمية لضروريات الحياة -
 .التعزير مشروع بالكتاب والسنة -
العقوبات التعزيرية عالج ضروري لمجريمة وليس ىدفيا االنتقام من المجرم، ولكن حماية  -

 .المجتمع من عدوان المعتدين فيي من مقتضيات العدالة اإلليية
 .العقوبة في الشريعة اإلسالمية ىدفيا زجر الجاني وردع غيره -
 .التعزير يردع الجاني دون أن ييمكو غالبا والردع يكون وقاية يمنع الوقوع في الجريمة -
التعزير عقوبة ترك تقديرىا كما وكيفا لمقاضي بما أعطاه الشارع من سمطة واسعة في  -

 .تقديرىا
 .إلى غيره.... إن أشير العقوبات التعزيرية ىي الضرب والحبس والغرامة والنفي والقتل -
 .إن المكان والزمان لو أثر في تقدير العقوبة التعزيرية ويمكن أن يجتيد فييا -
العقوبات التعزيرية قد تنقضي بتنفيذىا وتنقضي كذلك بموت الجاني أو توبتو أو العفو عنو  -

 .كما تستطيع أن تنقذي بالتقادم
التعزير في الشريعة اإلسالمية ترك لالجتياد و قد أثرى الفقياء  مضمونو و ىو مجال  -

 خصب لالجتياد إلى يومنا  ىذا
وبناءا عمى ما تقدم فإن لكل أمة تفرض من عقوبات التعزير ما يتالءم مع ظروفيا 
ومصالحيا وأحوال الناس فييا العقاب وكذا محاربة الجريمة مما ليس فيو خروج عن أحكام 

. الشريعة وروحيا ومقاصدىا العامة
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: ويمكن الوصول إلى إقتراحات التي تم إستخالصيا من ىذا البحث
. إبراز ثراء الشريعة بالحمول الخاصة بالجرائم والتعزير أكبر مثال ليا -
قيام أجيزة اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة بدورىا اإليجابي في بيان مكانة الشريعة  -

 .اإلسالمية الصالحة لمتطبيق في كل زمان ومكان
محاربة تجار وميربي ومروجي المخذرات وكذلك من يبيع السالح أيام الفتن وبيع وتسويق  -

 .األطعمة الفاسدة وذلك بتقنين األحكام التي تتناسب مع ىذه الجرائم
محاربة الفساد اإلداري بالتعازير المختمفة مثل اإلىمال في العمل والمحسوبية والرشوة التي  -

 .تسبب الظمم في المجتمع واإلثراء عمى حساب الغير
أوصي بعقد ندوات لمكبار والصغار في المساجد وكذا الجامعات ليعمم كل واحد مالو وما  -

 .عميو فينزجروا بذلك
وختاما أقول ىذا ما استطعت أن أجمعو لكتابة ىذا البحث المتواضع، فما كان من 

ن كان من تقصير فمني ومن الشيطان  توفيق فمن اهلل تعالى وحده الذي أعانني عمى كتابتو، وا 
. وال كمال إال هلل عز وجل
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 الملخـص
 
 

ىذا البحث يعالج موضوع جرائم التعزيز في التشريع اإلسالمي، إلظيار موقع التعزير 
في نظام العقوبات في الشريعة اإلسالمية وكذا دوره في الحد من الجرائم التي يتعرض ليا 
المجتمع اإلسالمي، فجرائم التعازير تتغير بتغير األزمنة، فمحاولة لإلجابة عن اإلشكالية 

الرئيسية و الفرعية، مجيبا عنيا في فصول ىذا البحث، فالفصل األول بدأ بماىية التعزير ببيان 
تعريفو و ذكر أىم خصائصو، كما ذكرت أيضا أنواع الجرائم التعزيزية بما فييا التي تقع عمى 

النفس كالقتل العمد و شبو العمد، و التي تقع عمى العرض و األخالق كالقذف، أما الجرائم 
التي تقع عمى المال فمثاليا السرقة، كما توجد صور أخرى ليذه الجرائم وعند الرجوع لمفصل 
الثاني نجد أنو تطرق لمعقوبات التعزيرية، و فرقيا إلى عقوبات فعمية و أخرى قولية، فالفعمية 

نذكر منيا الحبس و الغرامة و الجمد، أما القولية فنجد منيا الوعـظ و اإلعالم، ثم تطرق لكيفية 
إنقضاء ىذه العقوبات فنجد أنيا تنقضي بموت الجاني و توبتـو و كذلك بالعفو عنو، كمـا 

.  تنقضي أيضا بالتقادم، و ختـم البحث بمجموعـة من النتـائـج و التوصيات




