
 4المحاضرة  1فقه مالكي وأصوله م س

 التَّْعزير

 (:1) التعزير تعريف

 ويراد الضرب، أشد وعلى الحد، دون الضرب على ويطلق اللوم،: لغة التعزير

 .واإلعانة والتعظيم التضخيم به

 كمن قصاص، وال فيها حدَّ  ال جناية على المشروعة العقوبة: شرًعا والتعزير

 أو دبرها، في امرأته أتى أو الفرج، دون أجنبية وطئ أو النصاب، دون ما سرق

 مقدَّرة عقوبة فيه ليس مما ذلك أشبه وما رمضان، في أفطر أو القذف، دون سبَّ 

به أن فلإلمام شرًعا،  .بيانه سيأتي ما نحو على ويعاقبه يؤد ِّ

 :مشروعيته أصل

 شرع فقد ولذا المفاسد، وتقليل المصالح تحصيل على مبنية الشريعة أن شك ال

 

 (181 /4) األئمة مذاهب وتوضيح وأدلته السنة فقه صحيح

 األمر لشعيرة وتحقيقًا الغاية، هذه لتحقيق قصاص وال فيه حدَّ  ال فيما التعزير

 على - وسلم عليه هللا صلى - النبي سنة في فجاء المنكر، عن والنهي بالمعروف

 :الحصر ال المثال سبيل

 .سنين لعشر الصالة على األوالد بضرب - وسلم عليه هللا صلى - أمره - 1

ه - 2  .الجماعة صالة يشهد ال من بيوت بتحريق - وسلم عليه هللا صلى - هم 

 .الغنيمة من الغال ِّ  رحل تحريقه - 3

 .وسادة منه فيجعل الستر وقطع كالشجرة، ليصير التمثال رأس بقطع أمره - 4

 .ظروفها وشق الخمر دنان بكسر أمره - 5

 .المعصفرين الثوبين بحرق عمر بن هللا عبد أمره - 6



 الثمر من فيه قطع ال ما وسارق حرز، بغير سرق من على الغرامة تضعيفه - 7

 .الضالة وكاتم

 .الزكاة مانع مال شطر بأخذ أمره - 8

 .تهمة في ناًسا حبسه - 9

 ذكر يأتي بعضها - وسلم عليه هللا صلى - عنه ثابتة وغيرها األمثلة هذه وكل

 .تأخر أو إيراده تقدم الكتاب ثنايا في مبثوث وبعضها الفصل، هذا في فيه الحديث

ر لقد - وسلم عليه هللا صلى - النبي أن والمقصود  ألصحابه وشرع المسيء، عزَّ

 هللا حدود من حد    في إال جلدات عشر فوق يجلد ال»: فقال به، العمل وخلفائه

 (.1) «تعالى

ر  قصاص، وال فيه حدَّ  ال فيما بعده من - عنهم هللا رضي - خلفاؤه وعزَّ

 .موضعه في بعضها يأتي جدًّا كثيرة عنهم واآلثار

 خبيث، يا: للرجل يقول الرجل في - عنه هللا رضي - علي    عن جاء ما ذلك ومن

ر معلوم، حد عليه ليس»: قال فاسق، يا  (.2) «رأى بما الوالي يعز ِّ

 قول، من لإلنسان إيالم فيه ما بكل هو بل(: 3) باالتفاق حد   التعزير ألقل ليس

ر فقد وفعل، قول وترك وفعل،  بهجرة، أو عليه، واإلغالظ وتوبيخه، بوعظه، يعزَّ

 استخدامه بترك أو واليته، عن بعزله أو يتوب، حتى عليه السالم وترك

 (182 /4) األئمة مذاهب وتوضيح وأدلته السنة فقه صحيح

 مقلوبة، دابة على وإركابه وجهه تسويد أو بحبسه، أو أجره، قطع أو الجند، في

 على وحضَّه إساءته عن للمسيء ردًّا فيه أن اإلمام يرى مما ذلك وغير

 .المعروف

 :حد   التعزير األكثر وهل

 :أقوال ثالثة على المسألة هذه في العلم أهل اختلف



 إسحاق وقول أحمد منصوص وهو جلدات، عشر على يزاد ال: األول القول

: قال - عنه هللا رضي - بردة أبي حديث وحجتهم( 1) وأصحابه حزم وابن والليث

 عشرة فوق أحد يجلد ال»: يقول: - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول سمعت

 (.2) «هللا حدود من حد في إال أسواط

 منها منكر لكل يضربه أن فللحاكم جمة، منكرات أتى ومن: حزم ابن قال

 .اهـ. بلغ ما ذلك بالغًا فأقل جلدات عشر

، أقل دون التعزير: الثاني القول  :منها أوجه، على مختلفون بهذا والقائلون حد  

 في وأحمد والشافعي حنيفة أبو قال وبهذا: مطلقًا مشروع حد    أدنى يبلغ ال أن( أ)

 (.3) رواية

 الخمر حد ألن الشافعي؛ عند) سوًطا وثالثون تسعة التعزير أكثر يكون وعليه

 (.حنيفة أبي عند) وسبعون وتسعة( أربعون عنده

 مذهب في ثالثة رواية وهذه: جنسها في المشروع الحدَّ  جناية بكل يبلغ ال أن( ب)

 :سيأتي كما الجزئية هذه في تيمية ابن وافقه وقد أحمد،

 :يلي ما القول هذا وحجة

، غير في حدًّا بلغ من»: مرفوًعا يروى ما - 1  وهو( 4) «المعتدين من فهو حد  

 !!يثبت ال ضعيف

: قال أحدهما؟ عليها فوقع رجلين بين كانت جارية في المسيب ابن وعن - 2

 (.5) «سوًطا وتسعين تسعة يضرب»

 (183 /4) األئمة مذاهب وتوضيح وأدلته السنة فقه صحيح

 قال أحمد، به واحتج األشرم رواه ،- عنه هللا رضي - عمر عن مروي وهو

 .اهـ. إسناده على أقف لم: األلباني

 على المنصوص والمعاصي والمعصية، اإلجرام قدر على العقوبة وألن - 3

 أعظمهما، عقوبة األمرين أهون في يبلغ أن يجوز ال غيرها، من أعظم حدودها



 عظمه مع الزنا ألن الزنا؛ حد من أكثر حراًما امرأة قبَّل من يضرب أن يجوز فال

 .أولى دونه فما حده، على يزاد أن يجوز ال وفحشه،

 مالك قول وهذا ذلك، في المصلحة اإلمام رأى إذا الحد ِّ  على يزاد: الثالث القول

 أحد وهو الشافعي أصحاب من وطائفة ثور أبي وقول يوسف، أبي أقوال وأحمد

 حد ال التي الجرائم في اإلسالم شيخ ووافقهم الحنفية من والطحاوي عندهم الوجوه

 (.1) جنسها في

 :يلي بما القول هذا أصحاب واحتج

 غشى رجل إليه ُرفع أنه: - عنه هللا رضي - بشير بن النعمان عن روي ما - 1

 ،- وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول بقضاء فيها ألقضين»: فقال امرأته، جارية

 حديث وهو( 2) «رجمتك لك تحلَّها لم كانت وإن مائة، جلدتُك لك أحلَّتها كانت إن

 !.ضعيف

 به جاء ثم المال، بيت خاتم نقش على خاتًما عمل زائدة بن معن أن: ُروي ما - 2

 مائة فضربه ذلك - عنه هللا رضي - عمر فبلغ مااًل، منه فأخذ المال بيت صاحب

 .«ونفاه مائة فضربه بعد من فيه فكلم أخرى، مائة فضربه فيه فكلم وحبسه،

 في خمًرا شرب قد بالنجاشي، أتى - عنه هللا رضي - عليًّا أن» روي ما - 3

 عشرين فضربه الغد من أخرجه ثم السجن إلى به أمر ثم ثمانين فجلده رمضان،

 (.3) «هللا على وجرأتك رمضان في إلفطارك العشرين هذه جلدتك إنما قال ثم

 .يعدَّه لم كثيًرا ضربًا - بدعته رأى لما - صبيغًا ضرب عمر أن: روي ما - 4

 (184 /4) األئمة مذاهب وتوضيح وأدلته السنة فقه صحيح

 :الترجيح

 فوق الضرب منع في بردة أبي بحديث تعلقوا به فالقائلون األول القول أما: أقول

 المقدرة العقوبة على «الحد» وحملوا «هللا حدود من حد في إال» أسواط عشرة

 لم وإن هللا حقوق من حق: المراد أنَّ  على حملوه واآلخرون الحدية، الجرائم في

 وهو: قلت هللا، حدود من كلها المعاصي ألن حدودها؛ المقدر المعاصي من يكن



 بحدود المراد أن إلى - هللا رحمه - تيمية ابن اإلسالم شيخ ذهب وقد األصوب؛

 بين الفصل بها يراد والسنة الكتاب لفظ في الحدود فإن: قال هللا، لحق حرم ما: هللا

 هللا حدود تلك: }األول في فيقال الحرام، وأول الحالل آخر مثل والحرام، الحالل

 (.2{ )تقربوها فال هللا حدود تلك: }الثاني في ويقال( 1{ )تعتدوها فال

 ضرب من أن: الحديث مراد فيكون حادث، عرف حدًّا المقدرة العقوبة وتسمية

 (.3) جلدات عشر على يزيد ال النشوز في امرأته الرجل كضرب نفسه لحق

 قريبًا سيأتي ما جلدات عشر على التعزير في الزيادة جواز على يدل ومما: قلت

 وهلل واضح وهذا والضرب، الجلد على تقتصر ال التي التعزير صور تعدد من

 .الحمد

 يبدو فالذي بمثلها، يدان حجة له أرى فال الحدود، أقل التعزير يبلغ ال قال من وأما

 الذي الجرم في التعزير في الحد على الزيادة يجوز: يقال أن األقوال أعدل أنه لي

 اختيار هو وهذا الحد على فيه يزاد فال حد   جنسه في ما وأما حد ، جنسه في ليس

 .- هللا رحمه - تيمية ابن اإلسالم شيخ

 (4) بالقتل؟ التعزير يجوز هل

 التعزير جواز الجزئيات بعض في والحنابلة والمالكية الحنفية كالم في وقع

 في فساده يندفع لم ومن: قال - هللا رحمه - اإلسالم شيخ اختيار وهو بالقتل،

 في البدع إلى والداعي المسلمين، لجماعة الفرق مثل قُتِّل، بالقتل إال األرض

 (185 /4) األئمة مذاهب وتوضيح وأدلته السنة فقه صحيح

 بغير نفًسا قتل من أنه إسرائيل بني على كتبنا ذلك أجل من: }تعالى قال الدين،

 (.1{ )جميعًا الناس قتل فكأنما األرض في فساد أو نفس

 لخليفتين بويع إذا»: قال أنه - وسلم عليه هللا صلى - النبي عن الصحيح وفي

 (.2) «منهما اآلخر فاقتلوا

 جماعتكم، يفرق أن يريد واحد رجل على وأمركم جاءكم من»: وقال

 (.3) «كان من كائنًا بالسيف عنقه فاضربوا



 وسأله( 4) الكذب عليه تعمد رجل بقتل - وسلم عليه هللا صلى - النبي وأمر

 .اهـ...  «فاقتلوه عنها ينته لم من»: فقال الخمر؟ شرب عن ينته لم عمن الديلمي

 مذهب ومقتضى بالقتل، التعزير إلى إشارة فيه فليس الشافعي مذهب وأما: قلت

 عليه هللا صلى - قوله عنده فاألصل شك، بال تعزيًرا القتل من المنع حزم ابن

 (.5...« ) حرام عليكم وأبشاركم وأعراضكم وأموالكم دماءكم إن»: - وسلم

 هللا، إال إله ال أن يشهد مسلم امرئ دم يحل ال»: - وسلم عليه هللا صلى - وقوله

 والتارك بالنفس، والنفس الزاني، الثيب: ثالث بإحدى إال هللا رسول محمًدا وأن

 (.6) «للجماعة المفارق لدينه

 

 التعزير صور من

 :المالية العقوبة

 (:7) أقسام ثالثة على ذلك ويكون المالية، بالعقوبات التعزير يشرع

 محلها إتالف يجوز والصفات األعيان، من المنكرات إتالف فيشرع: اإلتالف - 1

 .وأحمد مالك مذهب وهذا لها، تبعًا

 وأوعية والمعازف، المالهي وآالت هللا، دون من المعبودة األصنام كإتالف

 (186 /4) األئمة مذاهب وتوضيح وأدلته السنة فقه صحيح

 نبي يا: قال طلحة أبا أن أنس حديث ففي وتحريقها، تكسيرها يجوز فإنه الخمر،

 «الدنان واكسر الخمر أهرق»: قال حجري، في أليتام خمًرا اشتريت إني هللا،

(1.) 

: وقال الثقفي، لرويشد الخمر فيه يباع كان حانوت بتحريق أمر أنه» عمر وعن

 .«رويشد ال فويسق، أنت إنما

 .«الخمر فيها يباع كان قرية بتحريق - عنه هللا رضي - علي   وأمر»



 يجب أنه ال مفسدة، بمحلها اقترنت إذا يكون إنما األعيان من المنكرات وإتالف

 .اإلسالم شيخ أفاده كما اإلطالق، على إتالفها

 المالهي، آالت تفكيك مثل محرًما، العين من كان ما كل إزالة وهو: التغيير - 2

 :ذلك ونحو الرأس بقطع المصورة الصورة وتغيير

: - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قال: قال - عنه هللا رضي - هريرة أبي فعن

 كان أنه إال البيت عليك أدخل أن يمنعني فلم الليلة، أتيتك إني: فقال جبريل أتاني»

 كلب، البيت في وكان تماثيل، فيه ستر قرام البيت في وكان رجل، تمثال البيت في

 يقطع بالستر َوأُمرْ  كالشجرة، فيصير يقطع البيت في الذي التمثال برأس فَأُمر

 - هللا رسول ففعل «فليخرج بالكلب ومر يوطآن، منتبذتين وسادتين في فيجعل

 (.2) لهم نضيد تحت والحسين للحسن جرو الكلب وإذا - وسلم عليه هللا صلى

 :التغريم - 3

 في اختالف على - وأحمد والشافعي مالك مذهب في جائز المالي بالتغريم التعزير

 صلى - ألقضيته موافق بأنه واحتجوا ،(3) اإلسالم شيخ اختيار وهو - تفاصيل

 :مثل ،- وسلم عليه هللا

 .يجده للذي المدينة حرم في يصطاد من سلب إباحته( أ)

 الجرين إلى يؤويه أن قبل المعلق الثمر من سرق من على الغرامة تضعيف( ب)

 منه بشيء خرج ومن»: مرفوًعا جده عن أبيه عن شعيب بن عمرو حديث ففي

 ثمن فبلغ الجرين يؤويه أن بعد منه شيئًا سرق ومن والعقوبة، مثليه غرامة فعليه

 (.4) «والعقوبة مثليه ُغراُمة فعليه ذلك دون سرق ومن القطع، فعليه المجن ِّ 

 (187 /4) األئمة مذاهب وتوضيح وأدلته السنة فقه صحيح

 .الضالة كاتم على الغرامة تضعيف( جـ)

 .الزكاة مانع مال شطر أخذ( ر)

 إلى يُفضي ذلك ألن: قالوا المال، بأخذ التعزير فمنعوا والشافعة الحنفية وأما: قلت

 .اهـ. فيأكلونه الناس مال أخذ على الحكام من الظلمة تسليط



)!!(  بنسخها قالوا أو المتقدمة النصوص فأغفلوا ذلك من التحرز في بالغوا وقد

 أن للحاكم يجيز ال المذكورة الثالثة األنواع في بالمال التعزير حصر أن على

 .أعلم وهللا التعزير، سلطة من يده في بما لهم، عقوبة أموالهم الناس يسلب

 :والنفي بالحبس التعزير

 ينفوا أو: }تعالى قوله فيه واألصل ،(1) العلماء باتفاق بالحبس التعزير يُشرع( أ)

 .الحبس: النفي: العلماء قال( 2{ )األرض من

 عليه هللا صلى - النبي أن»: جده عن أبيه عن حكيم بن بهز حديث من جاء وما

 (.3) «عنه خلَّى ثم تهمة، في رجاًل  حبس - وسلم

 بغريم - وسلم عليه هللا صلى - النبي أتيت: قال أبيه عن حبيب بن الهرماس وعن

 (.4) «بأسيرك تفعل أن تريد ما تميم أخا يا»: قال ثم «ألزمه»: لي فقال لي

 .مشروعيته على اإلجماع الزيلعي نقل وقد

 هو وإنما ضيق، مكان في السجن هو ليس الشرعي الحبس إن: اإلسالم شيخ قال

 أو مسجد، أو بيت، في كان سواء بنفسه، التصرف من ومنعه الشخص، تعويق

 هللا صلى - النبي سماه ولهذا عليه، الخصم وكيل أو الخصم، نفس بتوكيل كان

 بكر وأبي - وسلم عليه هللا صلى - النبي عهد على يكن ولم...  أسيًرا - وسلم عليه

 الخطاب بن عمر زمن في الرعية انتشرت لما ولكن الناس، لسجن معد   حبس

 (.5) اهـ...  فيها حبس سجنًا، وجعلها داًرا، بمكة ابتاع

 من ينفوا أو: }تعالى قوله لظاهر مشروع فهو النفي وكذلك( ب)

 (.6{ )األرض

 (188 /4) األئمة مذاهب وتوضيح وأدلته السنة فقه صحيح

ر وقد  .بالنفي المخنثين - وسلم عليه هللا صلى - النبي عزَّ

 .النساء به افتتن لما البصرة إلى حجاج بن نصر الخطاب بن عمر ونفى

 الزنا في إال نفي ال: الحنابلة وقال بالنفي، التعزير جواز إلى الجمهور ذهب وقد

 .والمخنث



 فيه؟ يُشرع فيما التعزير يجب هل

 أن الحاكم على يجب هل التعزير، فيه يشرع ما ارتكب فيمن العلم أهل اختلف

ره؟  (:1) قولين على يغز ِّ

 ما أن على الحنابلة ونصَّ  وأحمد، ومالك حنيفة، أبي مذهب وهو يجب،: األول

 منصوًصا يكن لم وما فيه، األمر امتثال فيجب عليه منصوًصا التعزير من كان

 زجر ألنه وجب، به إال ينزجر ال أنه علم أو فيه المصلحة اإلمام رأى إذا: عليه

 .تعطيل وتركه كالحد، فوجب تعالى، هللا لحق مشروع

 - هللا رسول عهد على وقعت بوقائع واحتج الشافعي، مذهب وهو يجب، ال: الثاني

 :مثل عليها، التعزير فترك - وسلم عليه هللا صلى

 امرأة، رأيت إني: فقال - وسلم عليه هللا صلى - النبي جاء رجاًل  أن حديث - 1

 عليه فتال نعم،: قال «معنا؟ أصليت»: فقال اطأها، أن دون ما منها فأصبت

 (.3( )2{ )السيئات يذهبن الحسنات إن: }تعالى قوله

 وعيبتي كرشي األنصار»: قال - وسلم عليه هللا صلى - النبي أن أنس وعن - 2

 «مسيئتهم عن وتجاوزوا محسنهم، من فاقبلوا ويقلون، سيكثرون الناس وإن ،(4)

(5.) 

 أشراج في األنصار من رجاًل  الزبير خاصم: قال الزبير بن هللا عبد وعن - 3

 «جارك إلى أرسل ثم زبير، يا اسق»: - وسلم عليه هللا صلى - النبي فقال الحرة،

ن! عمتك؟ ابن كان أن هللا رسول يا: األنصاري فقال  يا اسق»: قال ثم وجهه فتلوَّ

( 6) «جارك إلى الماء أرسل ثم الجدار، إلى يرجع حتى الماء، احبس ثم زبير،

ره أنه فيه وليس  .عزَّ

 (189 /4) األئمة مذاهب وتوضيح وأدلته السنة فقه صحيح

 فقال قسًما - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول قسم: قال مسعود ابن وعن - 4

 - وسلم عليه هللا صلى - النبي فأتيت: قال هللا، وجه بها أريد ما لقسمة إنها: رجل

 أذكره لم أني تمنيت حتى وجهه واحمرَّ  شديًدا، غضبًا ذلك من فغضب فساررته،

 .«فصبر هذا، من بأكثر موسى أوذي قد»: قال ثم: قال له،



ره أنه يذكر ولم  .عزَّ

 اجتهاد إلى ذلك يرجع وإنما التعزير يجب ال أنه لي يظهر والذي: الراجح

 فيه فليس قبلة، امرأة من أصاب الذي الرجل لحديث أمينًا، يكون أن بشرط الحاكم

ره، - وسلم عليه هللا صلى - النبي أن ر فقد األدلة بقية وأما عزَّ  النبي أن عليها يُعك ِّ

 األنصار إساءة عن بالتجاوز األمر وكذلك لنفسه، ينتقم ال - وسلم عليه هللا صلى -

 انتقم ما»: - عنها هللا رضي - عائشة حديث ففي منكًرا، فيه تبلغ ال فيما هو إنما

 من ينتهك حتى إليه يؤتى شيء في لنفسه - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول

 .«هللا حرمات

 


