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  سلسلة أجوبة الشیخ العالم عطاء بن خلیل أبو الرشتة أمیر حزب التحریر(

 ")فقھي"على أسئلة رواد صفحتھ على الفیسبوك 

  :جواب سؤال

  أحكامھتفاصیلھ و ؛التعزیر

 إلى ناصر رضا دمحم عثمان

   :السؤال

رع التعزیر وبین ألنھ ش" جابة عبارةإلا السالم علیكم، بورك فیك شیخي وأمیري وبورك لنا بك، ورد في
 حكامھ وأنواعھ؟أفما ھي تفاصیل  "عھانوأحكامھ وأتفاصیل 

 :الجواب

 :م وھو٠٢/٠١/٢٠١٥سؤالك ھو عن نص جاء في جواب سؤال مؤرخ في 

أما العقوبات التعزیریة وھي عقوبات على المعاصي التي لم یحدد الشرع لھا عقوبة ثابتة بل ترك تحدید "
ً أنھ لم یضع ... ھا لإلمام أو القاضيعقوبت فھي من أحكام الطریقة، وكون الشرع لم یحدد العقوبة ال یعني مطلقا

ألنھ شّرع التعزیر وبین تفاصیل أحكامھ طریقة لتنفیذ األحكام الشرعیة التي عاقب على عدم االلتزام بھا تعزیراً، 
قوبات التي بینھا الشرع، وبالمقدار الذي یراه مناسباً لواقع وترك لإلمام فقط أن یختار من بین أنواع الع... وأنواعھ

المعصیة ولواقع العاصي، أي أن الشرع بین كیفیة تطبیق ھذه األحكام بطلبھ إیقاع عقوبة على غیر الملتزم بھا، 
  .انتھى ".لذي تركھ الشرع لإلمام أو نائبھفھذا ھو ا... لكْن مقدار ھذه العقوبة ونوعھا

وكذلك في جواب سؤالك ھذا ال یتأتى التفصیل ... لقول في جواب السؤال المذكور تجنباً لإلطالةإننا لم نفصل ا
 :ولكني سأذكر شیئاً منھ ...ألن مبحث التعزیر كبیر وواسع، والموضوع مذكور بتمامھ في كتابنا نظام العقوبات

معینة من الشارع، وھي الزمة  التعزیر یختلف عن الحدود والجنایات، فالحدود والجنایات عقوبات مقدرة -١
وأیضاً . وال یجوز استبدالھا وال الزیادة والنقصان فیھا، أما التعزیر فھو عقوبة غیر مقدرة بعینھا، وال الزمة بعینھا

فإن الحدود والجنایات ال تقبل العفو، وال اإلسقاط من قبل الحاكم إالّ العفو من صاحب الحق في الجنایات وھذا 
 .فإنّھ یقبل العفو واإلسقاط بخالف التعزیر،

قد حدد الشرع أنواع العقوبات التعزیریة التي یجوز للقاضي أن یعاقب بھا، وذلك بنصوص شرعیة  -٢
وال یقال ال بد من دلیل على . واضحة، وال تجوز العقوبة بغیرھا، فإن العقوبة فعل فال بد من دلیل على جوازه

ذلك ألّن األصل ھو عدم العقوبة، فإیقاع العقوبة بعقوبة معینة ھو الذي  منعھ من العقوبة بعقوبات معینة، ال یقال
أما أن األصل عدم العقوبة فذلك أن الدلیل العام قام على كرامة اإلنسان، وعدم إیقاع األذى بھ، . یحتاج إلى دلیل

وبة بعینھا فال یجوز فإیقاع عقوبة معینة علیھ تحتاج إلى دلیل یجیز إیقاعھا، وما لم یقم الدلیل على جواز عق
  .إیقاعھا

وال یقال إن التعزیر قد جعل للحاكم مطلقاً دون قید، فلھ أن یعزر بالعقوبة التي یراھا، ال یقال ذلك، ألّن الذي 
جعل لھ غیر ذلك، وقد تدخل الشارع في العقوبات فعین أنواعھا، أي عل للحاكم ھو تقدیر مقدار العقوبة، ولم یُ جُ 

التي یعاقب بھا، فصار القاضي مقیداً بھذه العقوبات، أي أن تعیین الشارع أنواع العقوبات قد  عین أنواع العقوبات
وعلیھ فإنّھ یجب على الحاكم . قید القاضي بھا، فال یحل لھ أن یعاقب بغیرھا، ولھ أن یختار منھا ما یراه زاجراً 

  .بالعقوبات التي جاء الشارع بھا حین یوقع عقوبة التعزیر أن یتقید باألحكام الشرعیة، فال یعاقب إالّ 

لقد نھى الشرع عن عقوبات معینة وأجاز عقوبات معینة یجب التقید بھا في عقوبات التعزیر، فقد نھى  -٣
ُب «: ، فالعقوبة بالحرق بالنار ال تجوز، فقد روى البخاري من حدیث أبي ھریرةبالنار عن الحرق َوإِنَّ النَّاَر الَ یُعَذِّ

ُ ِبَھا إِالَّ  بُوا بِعَذَاِب ا*َِّ «: قال �، وروى البخاري عن عكرمة أن النبي »ا*َّ وروى أبو . یعني الحرق بالنار» الَ تُعَذِّ
َب بِالنَّاِر إِالَّ َربُّ النَّارِ «: أنھ قال �داود في سننھ عن ابن مسعود عن النبي  فھذا كلھ صریح . »إِنَّھُ َال یَْنبَِغي أَْن یُعَذِّ

 .عقوبة بالحرق بالنار، ویلحق بھا ما ھو من جنسھا، مما فیھ خاصیة اإلحراق كالكھرباءفي تحریم ال



 :بین ذلك بیاناً واضحا أذكر منھاوأجاز الشرع عقوبات في التعزیر ال یجوز الحكم بغیرھا، و -٤

یجوز للخلیفة أن یبلغ في التعزیر حد القتل في الجرائم الكبیرة التي ھي غیر داخلة في جرائم : عقوبة القتل -أ
: الحدود، وذلك مثل جریمة الدعوة إلى انفصال إقلیم عن جسم الدولة اإلسالمیة، كما جاء في الحدیث الشریف

َق َجَماَعتَُكْم، فَاْقتُلُوهُ َمْن أَتَاُكْم َوأَْمُرُكْم َجِمیٌع َعَلى َرُجٍل َواِحٍد، یُِریدُ أَ « ، رواه مسلم عن »ْن یَُشقَّ َعَصاُكْم، أَْو یُفَّرِ
  .أنھ یجوز للخلیفة أن یبلغ في التعزیر حد القتل أي... یفة أن یأمر بقتلھ تعزیراً ولذلك یجوز للخل. عرفجة

أن یزید عن عشر  غیر أن التعزیر بالضرب والجلد ال یجوز ...وھو الضرب بالسوط وما یشبھھ: الجلد -ب
ً في نصوص الحدیث، فقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن  ضربات، أو عشر جلدات، وقد جاء ذلك صریحا

  .»الَ ُعقُوبَةَ فَْوَق َعْشِر َضَربَاٍت إِالَّ فِي َحدٍّ ِمْن ُحدُوِد ا*َِّ «: قال �جابر عمن سمع النبي 

  ...لداتفإذا كان الحكم بالجلد فال یجوز أن یتجاوز عشر ج

تقبل الغرامة في التعزیر على بعض الذنوب، فقد وردت نصوص في ذلك منھا ما أخرجھ أبو داود في  -ج
ِبِل اْلَمْكتُوَمةُ َغَراَمتَُھا َوِمثْلَُھا َمعََھا«: �قال رسول هللا : سننھ عن أبي ھریرة قال ، أي من یكتم أن »َضالَّةُ اْإلِ

وكذلك تعزیر مانع الزكاة . ن صاحبھا فتعاد لصاحبھا ویغرم كاتمھا مثلھااإلبل الضالة موجودة عنده ویخفیھا ع
  .أمر بعقوبة الغرامة في التعزیر �فھذا كلھ یدل على أن الرسول . بأخذ شطر من مالھ

یجوز الحبس في التعزیر، والحبس الشرعي ھو تعویق الشخص ومنعھ من التصرف بنفسھ، سواء أكان  -د
أم في مسجد، أم في سجن معد للعقوبة أم غیر ذلك، والدلیل على أن الحبس عقوبة من ذلك في بلد، أم في بیت، 

ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم َحبََس َرُجًال «: عقوبات الشرع ما رواه الترمذي عن بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى ا*َّ
  »فِي تُْھَمٍة ثُمَّ َخلَّى َعْنھُ 

في بیت، أو في مسجد، وكذلك الحال كانت على أیام أبي بكر، فلم یكن ھناك  �النبي وكان الحبس على عھد 
حبس معد للخصوم، فلما كانت أیام عمر اشترى داراً لصفوان بن أمیة بأربعة آالف درھم، وجعلھا حبساً، وقد 

ً على سؤالھ عن الذاریات والمرسالت والنازعات و  ...شبھھنحبس عمر الحطیئة على الھجو، وحبس صبیغا
ویجب أن تكون مدة الحبس محددة فالحكم بالسجن المؤبد ال یجوز شرعاً، بل ال بد من تحدید المدة التي یحكم بھا 

  .بالسجن على شخص معین

والحبس ھو اعتقال، ولیس تشغیالً، فالتشغیل شيء آخر غیر الحبس، ولذلك فإنّھ إذا حكم الشخص بالحبس ال 
بس ال تشمل التشغیل، ولكن ھل یجوز الحكم بالحبس والتشغیل، أو یقتصر على یجوز أن یشغل، ألّن كلمة الح

الحكم بالحبس؟ والجواب على ذلك أنھ لم یرد نص شرعي بجعل العقوبة تشغیالً، ال أشغاالً شاقة وال غیر شاقة، 
  .ولذلك ال یعاقب بھا، وإنما یقتصر على الحبس بمعنى االعتقال

والالتي ﴿ :ي المذنب بتخویفھ من عذاب هللا، والدلیل على ذلك قولھ تعالىوذلك أن یعظ القاض: الوعظ -ھـ

  .﴾تخافون نشوزھن فعظوھن

ھذه بعض أنواع عقوبات التعزیر التي ورد من الشرع دلیل على جواز أن یعاقِب بھا الحاكم، وال یجوز 
  .للحاكم أن یعاِقب بنوع عقوبة إال إذا ورد نص من الشرع بجواز ھذا النوع

  .أن یكون في ھذا الكفایةآمل 

  أخوكم عطاء بن خلیل أبو الرشتة

  ھـ١٤٣٦من رجب  ٢٧

    م١٦/٠٥/٢٠١٥

  :رابط الجواب من صفحة األمیر على الفیسبوك

https://www.facebook.com/Ata.abualrashtah/photos/a.154439224724163.10737
41827.154433208058098/441698012664948/?type=1&theater 


