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  ة / الرابعةالعاشر حاضرة الم

  :التعزير ةحكم -

اٌرؼضيش ٚاجة في وً ِؼصيح ال حذَّ فيٙا ٚال وفاسج ِٓ اٌشاسع، ِٓ فؼً اٌّحشِاخ ٚذشن      

اٌٗ لاي )ال يجٍذ فٛق ػشش جٍذاخ إال في حذ  َٚ  ِٗ ُ َػٍَْي اٌٛاجثاخ إرا سآٖ اإلِاَ؛ ٌحذيث  إٌثي َصٍَّٝ َّللاَّ

اٌٗ  ِٓ حذٚد َّللا( ، ٚألٔٗ َٚ  ِٗ ُ َػٍَْي  (.  . )حثظ في ذّٙح  َصٍَّٝ َّللاَّ

ٚاٌرؼضيش ساجغ إٌٝ اإلِاَ أٚ ٔائثٗ، يفؼٍٗ إرا سأٜ اٌّصٍحح في فؼٍٗ، ٚيرشوٗ إرا الرضد اٌّصٍحح  

 ذشوٗ.

 

 

 : الحكمة من مشروعية التعزير -

ششع اٌرؼضيش؛ صيأح ٌٍّجرّغ ِٓ اٌفٛضٝ ٚاٌفغاد، ٚدفؼاً ٌٍظٍُ، ٚسدػاً ٚصجشاً ٌٍؼصاج ٚذأديثاً   

.ٌُٙ 

 

 : توجب التعزيرأنواع المعاصي التي  -

 اٌّؼاصي اٌري ذٛجة اٌرؼضيش ٔٛػاْ:

ذشن اٌٛاجثاخ ِغ اٌمذسج ػٍٝ أدائٙا؛ ومضاء اٌذيْٛ، ٚأداء األِأاخ ٚأِٛاي اٌيراِٝ، فئْ ٘زٖ    -1

اٌٗ لاي  َٚ  ِٗ ُ َػٍَْي األِٛس ِٚثٍٙا يؼالة ػٍيٙا ِٓ ذشن أداء٘ا حرٝ يؤديٙا، ٌحذيث أْ إٌثي َصٍَّٝ َّللاَّ

 ٚاٌٍَّيُّ ِؼٕاٖ اٌّطً .  ( ) (. ٚفي سٚايح )ٌَيُّ اٌٛاجذ يحً ػشضٗ ٚػمٛترٗ( ) ()ِطً اٌغٕي ظٍُ

ٙا أٚ    -2 فؼً اٌّحشِاخ؛ وأْ يخرٍي سجً تاِشأج أجٕثيح أٚ يثاشش٘ا في غيش اٌفشج، أٚ يُمَثٍِّ

 يّاصحٙا، ففي ٘زا ٚأِثاٌٗ اٌرؼضيش؛ إر ٌُ يشد فيٗ ػمٛتح ِحذدج.

 : مقدار التعزير -

شاسع حّذاً ِؼيٕاً في ػمٛتح اٌرؼضيش، ٚإّٔا اٌّشجغ في رٌه الجرٙاد اٌحاوُ ٚذمذيشٖ ٌّا يشاٖ ٌُ يمذس اٌ

ِٕاعثاً ٌٍفؼً، حرٝ إْ تؼض اٌؼٍّاء يشٜ أْ اٌرؼضيش لذ يصً إٌٝ اٌمرً إرا الرضد اٌّصٍحح ، ومرً 
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 .اٌجاعٛط اٌّغٍُ، ٚاٌّفشق ٌجّاػح اٌّغٍّيٓ، ٚغيشّ٘ا ِّٓ ال يٕذفغ ششُ٘ إال تاٌمرً

  :أنواع العقوبات التعزيرية -

 يّىٓ أْ ذصٕف اٌؼمٛتاخ اٌرؼضيشيح حغة ِرؼٍماذٙا ػٍٝ إٌحٛ اٌراٌي:

 ِا يرؼٍك تاألتذاْ، واٌجٍذ ٚاٌمرً. -1

ِا يرؼٍك تاألِٛاي؛ واإلذالف ٚاٌغشَ، وئذالف األصٕاَ ٚذىغيش٘ا، ٚإذالف آالخ اٌٍٙٛ ٚاٌطشب  -2

 ٚأٚػيح اٌخّش.

 

ُ  ِا ٘ٛ ِشوة ِّٕٙا؛ -3 وجٍذ اٌغاسق ِٓ غيش حشص ِغ إضؼاف اٌغشَ ػٍيٗ، فمذ لضٝ َصٍَّٝ َّللاَّ

ٗ ِشذيٓ. ٚاٌجشيٓ  َِ ُٓ تاٌحذِّ َٚغشَّ اٌٗ ػٍٝ ِٓ عشق ِٓ اٌثّش اٌّؼٍك لثً أْ يؤٚيٗ اٌَجِشي َٚ  ِٗ َػٍَْي

 ِٛضغ ذجفيف اٌرّش .

 ِا يرؼٍك ترمييذ اإلسادج، واٌحثظ، ٚإٌفي. -4

 الَ إٌفٛط تاٌرٛتيخ، ٚاٌضجش.ِا يرؼٍك تاٌّؼٕٛياخ؛ وئي -5

 بعض موارد التعزير

المشهور عند االمامٌة وبعض المذاهب على تعزٌر واطًء البهٌمة بماا ٌاراا االماان منا ابا   

(  وطا لكا  منهماا 25الصائن الذي ٌجامع زوجته الصائمة فً نهار شهر رمضان عند االمامٌة )

قاط   واٌضاا شااهد الازور عناد الماذاهب كافااة (  اوطا لاه ف55ان طاوعتاه   وفاً لالاة االكاراا )

واتٌان الزوجة فً اللٌض   والعبد اذا عصى موالا ثالثة ا اواط او اربعاة عناد االمامٌاة   و كا  

مااا  الٌتااٌن والمجتمعااٌن مجااردٌن تلااد ازار والااد ولااٌ  بٌنهمااا رلاان   ضاارب كاا  والااد منهمااا 

والقااواد الااذي ٌجمااع بااٌن الرجااا  ثالثااٌن الااى ت ااعة وت ااعٌن  ااوطا   وملتكاار الطعااان اٌضااا   

والرجا    والن اء والن اء   وبٌن الرجا  والن اء لفع  ملارن   ٌصارب سم اة و ابعٌن  اوطا 

  (1)عند االمامٌة
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والقااذب برٌاار الزنااا عنااد اللنابلااة   والنهااب والرصااب واالسااتال    وشااهاد  الاازور ٌعاازرا 

اللاااكن وٌشااهدا لمصااللة عناادهن  والبااائع الماادل  والمااوجر   والناااتط وجٌاارا   واذا وطاا  جارٌااة 

  (2)مشتركة بٌنه وبٌن جٌرا مائة جلد  اال والد 

ي ٌعتادي بالضارب علاى لقاو  وكذلك االكا  جهاارا فاً شاهر رمضاان برٌار عاذر   او الاذ

االدمٌٌن بالشتن او الضرب او نلو ذلك من وجوا االذى والعدوان فان لالمان ان ٌجتهد فً تعزٌرا 

  وكاذلك مان ٌلماً ال اار  او  ااطع الطرٌا  فاان (3)بما ٌراا منا با من العقاب والت دٌاب الاراد 

  (4)اللاكن ٌعزرا بما ٌكافًء جناٌته

 

 مقدار التعزير

لد ال   التعزٌر   وانما ٌكون بل ب السط  او الذنب او المعصٌة المقترفة   فٌكون  ال ٌوجد

منوط باجتهاد اللاكن لٌقرر العقوبة المنا بة له   اماا بالتنبٌاه او الت نٌاب او الزجار او الضارب او 

  وامااا اكثاارا فهااو  (5)اللااب  وجٌاار ذلااك  وهااذا متفاا  علٌااه اال عنااد اللنفٌااة فا لااه ثااال  جلااداد

 وضو  سالب بٌن الفقهاء م

ذهب ابو لنٌفة والشافعٌة ورواٌة اللمد   ان اكثرا من لٌ  الضرب ت عة وثالثاون  اوطا 

   (6)فً اللر

وا اتدلوا علااى ذلاك بالم ااند الاى عماار باان عباد العزٌااز كتاب )ان ال ٌبلاا  فاً التعزٌاار ادنااى  

هللا )ص( )من ضرب لادا   اللدود اربعٌن  وطا( واٌضا عن النعمان بن البشٌر  ا  :  ا  ر و 

   (7) فً جٌر لد فهو من المعتدٌن(
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وان هذا العقوبة هً لللر بٌنما العبد علاى النصاب منهاا   اال اللنفٌاة فالم ااوا  عنادهن فاً  

 مقدار التعزٌر بٌن اللر والعبد 

واما المالكٌة   فال لد عندهن للتعزٌر فٌجوز ان ٌتجاوز التعزٌر عندهن اكثر اللدود   او ا   

منه على ل ب االجتهااد كماا هاو اللاا  فاً الجا او  الاذي ٌتج ا  لل ااب العادو   فاناه ٌلا  

   (8)لالمان ان ٌقتله
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