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  م٢٢/٤/٢٠١٣اعتمد للنشر في          j       م  ٢٩/٣/٢٠١٣سلم البحث في 
 
       أو ما دونه بذريعة حماية الشرف      ، تدور الدراسة حول االعتداء على النفس بالقتل

، أن هذه الجرائم ترتبط بالدين    ،  كثير من المجتمعات    ويسود اعتقاد خاطئ في    ،والدفاع عنه 
وتؤكـد  .والحقيقة أنها ترتبط بمفاهيم اجتماعية ال عالقة للـدين بهـا          ، وتستمد الحماية منه  

ويغلـظ العقوبـة    ، وصورها، الدراسة أن الفقه اإلسالمي يحرم هذه الجرائم بشتى أنواعها        
وهيبتها؛ ألن الدولة اإلسـالمية     ، دولةوالخروج على مؤسسات ال   ، عليها؛لما فيها من الظلم   

، وحكم قـضائي قطعـي    ، والتجريم ال يكون إال بنص    ، ومستقلة، متكاملة، دولة مؤسسات 
ولـم  ، وتقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ الحكم القضائي بعد صدوره، واكتسابه الدرجة القطعية          

ـ     ، يجعل اإلسالم للفرد سلطة إصدار أحكام قضائية       دا عـن الدولـة     وتنفيـذها بذاتـه بعي
والشرف يحمـى بتفعيـل أحكـام       .كما هو الحال في جرائم الدفاع عن الشرف       ، وسلطاتها

، األخالقى  الدولة اإلسالمية التي تقوم عل    الشريعة التي تحمي الشرف من خالل مؤسسات        
  .والحرب اإلعالمية والنفسية، والتهويش، واالبتعاد عن اإلشاعات الكاذبة

Abstract: 
This study revolves around assailing the soul to inflict death, or 

something less in pretense of protecting honor and defending it, a false 
belief prevails in lots of societies that such crimes are connected to 
religion, and are, therefore, protected by it; the truth that it is 
connected to social conceptions, not related to religion.This study 
emphasizes that the Islamic jurisprudence forbids these crimes in any 
shape and form, and harshens the punishment on it due to the great 
amount of injustice it inflicts, and not abiding to the ruling institutes, 
nor paying it proper respect because the Islamic is a institutional 
country, integrated and independent, and criminalization happens 
within regulation and conclusive juridical decisions, authorities 
enforce the rules, Islam didn't give individuals the jurisdiction of 
issuing juridical decisions, and enforcing it personally away from the 

                                                
 .جامعة الطائف  كلية الشريعة واألنظمة- أستاذ الدراسات العليا∗
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state and its authorities; as it is the case of the crimes of honor, and 
honor is promoted with ethics, and avoidance of lying, rumors, media 
and psychological wars, in addition to reactivating decrees that hence 
reserve the honor through the  variant institutes of the Islamic state. 

 

 

 ، وشـرع فـأحكم  ، وقدر فهـدى   ، الذي خلق فسوى   ،الحمد هللا رب العالمين   
 والصالة والسالم علـى  ، الناس بالقسط   ليقوم ؛ وأنزل الكتاب والميزان   ،وقضى فعدل 

فـإن إسـالمنا     : أما بعد  ،رسوله الهادي البشير، المعلم والهادي إلى صراط مستقيم       
العظيم قد حدد لنا طريقة التفكير المنتجة، التي تقوم على التحليل والتدقيق، والتقيـيم        
من أهل الخبرة واالختصاص؛ وصوال إلى رأي علمي يسنده الـدليل مـن منطـق               

والفقـه   .الشَّرع، والعقل، والواقع، بعيدا عن الهوى والتـشهي، والـرأي المجـرد           
 ومن هنا وجد مـا      ،اإلسالمي، يتسم بالمرونة العلمية، القائمة على المصلحة والعدل       

 وصوال إلى رأي راجح فـي  ، والرأي اآلخر،يسمى بالفقه المقارن الذي يتسع للرأي     
  . واآلخرة،لفين في الدنيا يحقق مصالح المك،المسألة مدار البحث

 ألن الدراسات والبحوث    ؛ لتشمل المذاهب الفقهية   ؛وقد اتسعت دائرة المقارنة   
 وتقـدم الحلـول     ، ومكـان  ، يجب أن تخاطب اإلنسان في كـل زمـان         ،اإلسالمية
 ألن  ؛ وإال كانت الدراسة قاصرة عن تحقيـق أهـدافها         ، لإلنسانية كلها  ،للمستجدات

 يـؤثر شـرقها     ، وأصبح العالم قرية واحدة    ،قطرية الضيقة تقنية االتصاالت أنهت ال   
 بعيدا عن التقليـد    ، وعالمية اإلسالم تقتضي من الفقيه أن يقوم بدوره العلمي         ،بغربها
  . والتعصب المذهبي،األعمى

 ألنهـا تتولـد   ؛ ال حصر لها، التي تحتاج إلى حكم شرعي  ،والوقائع الجديدة 
 والمجامع الفقهية تقوم بـدورها فـي        ،تشابك وتعقَد بعضها و   ،مع الزمن شيئا فشيئا   

  . يبقى مادة ذلك وأساسه، ولكن البحث الفقهي،ذلك
ومبدأ الشرعية في الجرائم والعقوبات أحد المبـادئ المهمـة فـي الفقـه               

 فال يعد الفعـل أو التـرك   ؛ وحقوق اإلنسان، ألنه يضمن الحريات العامة ؛اإلسالمي
  . الترك بأمر شرعيجريمة إال إذا تم النهي عن الفعل أو
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 ، والمـال  ، والنسل ، والعقل ، والنفس ،ومقاصد الشريعة تتمثل في حفظ الدين     
 وكـل تـصرف     ،واألحكام الشرعية شرعت لتكون وسائل تفضي إلى هذه المقاصد        

 ،ومن ذلك القتل بذريعة الحفاظ على الشرف يفضي إلى خـرم مقاصـد الـشريعة              
 ويستحق المقـدم علـى ذلـك        ،وواقعا يكون باطال شرعا وعقال      ،وقواعدها الثابتة 

وال عالقة لجرائم الشرف    . وإنما تقررها  ، ألن الغاية ال تبرر الوسيلة     ؛الجزاء العادل 
 بل على العكس اإلسالم يحـرم       ، وما ينبثق عنه من قيم ومثل عليا       ،بالدين اإلسالمي 

 ويحول دون وقوعها من خالل توجيـه        ، ويعاقب عليها بأشد العقوبات    ،هذه الجرائم 
 ألن  ؛ وأن ال يتسرع في اتخاذ القرار      ،المسلم بأن ال يضع نفسه في مواطن الشبهات       

 وسؤال أهل الخبرة،واالختـصاص مـن مـستلزمات         ، والتثبت ،المعلومة الصحيحة 
يا َأيها الَِّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُـوا        ﴿ : قال تعالى  ،اتخاذ القرار في الفقه اإلسالمي    

وال تَقْفُ ما لَيس لَك ِبِه ِعلْـم ِإن الـسمع       ﴿ :وقال تعالى ، )٧٠: األحـزاب ( ﴾داًقَوالً سِدي 
يـا َأيهـا   ﴿ :وقال تعالى، )٣٦: اإلسـراء ( ﴾والْبصر والْفَُؤاد كُلُّ ُأولَِئك كَان عنْه مسُئوالً 

 يٍإ فَتَبفَاِسقٌ ِبنَب كُماءج نُوا ِإنآم ـا   الَِّذينلَـى موا عِبحالٍَة فَتُصهماً ِبجوا قَوتُِصيب نُوا َأن
 نَاِدِمين لْتُموقال تعالى ، )٦ :الحجرات( ﴾فَع: ﴿        الظَّن وا كَِثيراً ِمنتَِنبنُوا اجآم ا الَِّذينها َأيي

 َأيِحب َأحدكُم َأن يْأكَُل لَحم      ِإن بعض الظَّن ِإثْم وال تَجسسوا وال يغْتَب بعضكُم بعضاً         
ِحيمر ابتَو اللَّه ِإن اتَّقُوا اللَّهو وهتُمتاً فَكَِرهي١٢: الحجرات( ﴾َأِخيِه م(.  

 قلت للحسن بن علي ما تحفظ من رسـول     : قال ،وعن أبي الحوراء السعدي   
ع ما يريبك إلى مـا ال        د : فقال ، سأله رجل عن مسألة ما أدري ما هي        : قال eاهللا  

  )                  ١(.يريبك
وهذه بعض األدلة التي تقرر المنهج العلمي في اتخاذ القـرار بعيـدا عـن              

 ، فالمنهج العلمي في اتخاذ القرار مؤصـل فـي القـرآن           ، والتقليد األعمى  ،التشهي
 ، ومـن ثـم تـدقيقها      ، ويقوم على جمع المعلومات من مصادرها المعتمدة       ،والسنة
 ألن  ؛ ومن ثـم إصـدار القـرار       ، وتقييمها من أهل الخبرة واالختصاص     ،وتحليلها

  . والدولة، والمجتمع،القرار المتسرع يعود بالضرر، والندم على الفرد
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  :الدراسات السابقة

 وإنما  ،لم أجد في حدود علمي دراسة تأصيلية فقهية مستقلة لجرائم الشرف          
ووجـدت  ، والمواقـع اإللكترونيـة    ،فوجد فتاوى وأحكام قضائية نشرت في الصح      

 ألن جـرائم  ؛ ومع هذا تبقى الدراسـة الفقهيـة ملحـة    ؛دراسات اجتماعية وحقوقية  
 باإلضـافة إلـى أن       ؛الشرف ترتبط بمقاصد الشريعة بجميع مستوياتها ودرجاتهـا       

  . ومن قضايا الحسبة الملحة في هذا العصر،جرائم الشرف من المسائل المهمة
  :سبب اختيارهو، أهمية الموضوع

  :تكتسب الدراسة أهميتها من األمور اآلتية
وأهم أنـواع   " :قال النووي. ارتباط الدراسة بالمصالح  المعتبرة شرعا  للمكلفين    -١

 ، الفتقار جميع الناس إليها في جميع الحـاالت     ؛العلم في هذه األزمان الفروع الفقهية     
       )  ٢"(.مع أنها تكاليف محضة فكانت من أهم المهمات

 ألن أحوال جديدة أصبحت ترد بكثرة علـى         ؛ ارتباط الدراسة بواقع حياة الناس     -٢
 ، وتـشابك الحيـاة االقتـصادية      ،المجتمعات المسلمة بـسبب تقنيـة االتـصاالت       

 يؤكد ذلك تقرير صدر عـن       ؛ وتعقيدات وآثار  ، وما أفرزته من جرائم    ،واالجتماعية
 وفتـاة   ،رب من خمـسة آالف امـرأة      م يفيد أن ما يق    ٢٠٠٧األمم المتحدة عن سنة     

يقتلون سنويا من قبل أحد أفراد أسرتهم في حين تشكك الجمعيـات النـسائية فـي                
 وتشير إلى أن عـدد الـضحايا        ،الشرق األوسط، وجنوب غرب أسيا في هذا العدد       
  )٣(.على األقل أكثر بأربع مرات من ما ينشره التقرير

 أفاد أن الممارسات    ،م٢٠٠٢ وفي تقرير أخر صدر عن األمم المتحدة لسنة       
االجتماعية في األسر التي تمارس العنف ضد النساء تكثر في كـل مـن مـصر،                
واألردن، ولبنان، والمغرب، وباكستان، والجمهورية العربيـة الـسورية، وتركيـا،        

  )٤(.واليمن، ودول متوسطية أخرى باإلضافة لدول الخليج العربي
ي لشؤون األسرة فـي األردن، أن     وقد أظهرت دراسة أعدها المجلس الوطن     

محكمة الجنايات الكبرى سجلت خمسين حالة قتل إلناث في قضايا ما يسمى بالدفاع             
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 % ٥٦وبينت الدراسـة أن      ،م٢٠١٠ –٢٠٠٠ شرف، خالل الفترة من العام    عن ال 
مـن   % ٤٥ مشيرةً إلـى أن      ، سنة ٢٨ -١٨من الضحايا ضمن الفئة العمرية من       

  .الفئة العمرية ذاتهاالجناة كانوا من ضمن 
منهن غير   % ٤٢وبالنسبة للحالة االجتماعية للضحايا، أوضحت النتائج أن        

ومطلقات  منهن متزوجات، بينما توزعت البقية ما بين أرامل،        % ٤٢ و   ،متزوجات
منهم عمال، ما يشير إلـى       % ٥٦ و ،من الجناة كانوا متزوجين    % ٥٦في حين أن    

 أو  ،نت أدوات ارتكابهم للجريمة األسـلحة الناريـة        وكا ،انخفاض مستواهم التعليمي  
  )            ٥(.األدوات الحادة

وال تأخذ هذه الجرائم هذا االسم إال في البلدان التي لديها نوع من الحمايـة               
 .األردنوالقانونية التي تعفي القتلة من العقاب، كما هو الحال في بلدان مثل سورية              

، والمـادة  )٥٨٤(المـادة  : يان القتلة بهذا العـذر   حيث توجد في سورية مادتان تحم     
  .من قانون العقوبات األردني) ٩٨( والمادة ، من قانون العقوبات السوري)١٩٢(
 تبين التقارير أن معظم الجرائم المتعلقة بالـشرف ترتكـب فـي دول العـالم                –٣

 ،ارةاإلسالمي مما أدى إلى الربط واالستنتاج الخاطئ بارتباط هذه الجرائم بالحـض           
  )٦(. وتأتي هذه الدراسة لتبين فساد هذا الرأي،والدين اإلسالمي
  :مشكلة الدراسة

الجرائم التي تقع في المجتمعات العربية واإلسالمية بدافع الشرف والحفـاظ           
 هي في الحقيقة جرائم ترتبط بالعادات والتقاليد والموروثـات الثقافيـة    ،على السمعة 

  ، ظـن وءال للسمعة والشخصية بإشاعات كاذبة وس    وما ينشأ عنها من اغتي     ،الخاطئة
 وما يترتب على ذلـك مـن ردود فعـل    ،بسبب وضع اإلنسان في مواطن الشبهات     

 وهذا يستلزم تحديد    ؛ والمنطق ، أو إعمال للعقل   ،عكسية غريزية دون تثبت أو تريث     
  . وما يرتبط بها من أحكام،والباطل في جرائم الشرف ،الحد الفاصل بين الحق

  :ج البحث الفقهي المتبعة في الدراسةمناه
  : ويتمثل بما يلي،المنهج الوصفي التحليلي - أ
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 . تحديد المفاهيم الواردة في الدراسة-١

  . وبيان وجه استداللهم باألدلة الواردة في الدراسة، توجيه أقوال الفقهاء–٢

 . وبيان منشأ الخالف، تحرير محل النزاع إن وجد–٣

     . المناقشة والترجيح–٤

 : ويتمثل بما يلي، المنهج التوثيقي–ب

  . عزو اآليات إلى مواضعها من كتاب اهللا تعالى بذكر اسم السورة ورقم اآلية–١
  . وبيان درجتها من الصحة، واآلثار، تخريج األحاديث–٢
 وقائمـة   ، وتوثيقهـا فـي الهـوامش      ، تتبع أقوال العلماء في مظانها المعتمدة      –٣

  .المصادر
 ؛ ويتمثل في تتبع موضوع الدراسة فـي مظانـه المعتمـدة           ،تقرائي المنهج االس  –ج

  . وجزئياته، ومن ثم إسقاطه على أفراده،للوصول إلى حكم كلي
 . والترجيح القائم على المصلحة والعدل، المنهج الحواري والمقارن–د

  :خطة الدراسة
  : على النحو اآلتي، بإذن اهللا تعالى وتوفيقه،وستكون خطة الدراسة

 . وأركانها، وطبيعتها، حقيقة جرائم الشرف:لب األولالمط

  . أدلة تحريم جرائم الشرف:المطلب الثاني
  . وعالقتها بجرائم الشرف، أصول العقوبة في الفقه اإلسالمي:المطلب الثالث
 وعالقتها بجـرائم    ، سلطة تقدير العقوبة وتنفيذها في الفقه اإلسالمي       :المطلب الرابع 

  .الشرف
  . مكافحة جرائم الشرف:المطلب الخامس
  . أحكام جرائم الشرف :المطلب السادس 

   النتائج والتوصيات:وأخيرا
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  )٧:(تفيد قواميس اللغة العربية أن كلمة جرم تدل على عدة معان هي
  . أي قطعه،جرمه يجرمه جرما:  القطع-١
وأجـرم جنـى    ، وأجرم فهو مجرم  ، جرم يجرم جرما واجترم   : والذنب،  التعدي -٢

  .المذنب: والمجرم، الجاني:  والجارم، وجرم إذا عظم جرمه أي أذنب،جناية
يا َأيهـا الَّـِذين     ﴿ :ومن ذلك قوله تعالى   ، واالحتيال، والطلب، والحمل،  الكسب –٣

   اِئرنُوا ال تُِحلُّوا شَعـتَ             آميالْب ينال آمو ال الْقَالِئدو يدال الْهو امرالْح رال الشَّهاللَِّه و 
             شَـنَآن نَّكُمِرمجال يوا وطَادفَاص لَلْتُمِإذَا حاناً ووِرضو ِهمبر الً ِمنفَض تَغُونبي امرالْح

     رِجِد الْحسالْم نع وكُمدص ٍم َأنال           قَوى والتَّقْـوو لَـى الِْبـرنُوا عاوتَعوا وتَدتَع اِم َأن
  .)٢المائدة ( ﴾تَعاونُوا علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتَّقُوا اللَّه ِإن اللَّه شَِديد الِْعقَاِب

والكـسب  ، فإن أصل كلمة الجريمة يدور على معنى التعـدي        : إذا ثبت هذا  
، وارتكاب كل ما هو مخالف للحق، والعـدل       ، ى فعل حمال آثما   والحمل عل ، المحرم

  )٨.(والطريق المستقيم
  :وتفيد قواميس اللغة العربية أن كلمة شرف تدل على عدة معان هي

، والجمـع أشـراف   ، فهـو شـريف   ، يقال شرف يشرف شرفا   ،  الحسب باآلباء  -١
أي لـه  ، ماجـد ورجل ، ويقال رجل شريف، والمجد ال يكونان إال باآلباء    ، والشرف

وشريف و أشـراف  ، والشرف مصدر الشريف من الناس، آباء متقدمون في الشرف 
  )٩.(فهو شريف، وقد شرف بالضم، وأشراف، والجمع شرفاء، مثل نصير وأنصار

فالـشرف  ، فالشين والراء والفاء أصل يدل على علو، وارتفـاع        ،  العلو والرفعة  –٢
  )١٠.(من قوم أشرافورجل شريف ، والشريف الرجل العالي، العلو

فإن أصل كلمة الشرف في اللغة يعني العلو والرفعة المستمدة          : إذا ثبت هذا  
وجرائم الشرف األعمال المحرمة والمحظورة     ، من اآلباء أي نسب العائلة أو األسرة      

  .التي ترتكب بسبب ذلك
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محظورات شـرعية  : ة بقولهموالفقه الجريم، عرف علماء السياسة الشرعية   

ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه الـسياسة      ، زجر اهللا تعالى عنها بحد أو تعزير      
  )١١(.ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه األحكام الشرعية، الدينية

، وترك الصالة ، كالقتل، الفعل أو الترك المنهي عنه    : فالمحظورات الشرعية 
فـال  ، والعقوبة من جهة الشرع   ، ية؛ لبيان اشتراط أن يكون المنع     وقيدت بقيد الشرع  

  .وال عقوبة إال بدليل شرعي، جريمة
وشرب ، والزنا، كحد السرقة ، عقوبات مقدرة شرعا حقا هللا تعالى     : والحدود

   .الخمر
أي ،وال كفـارة  ، عقوبات مشروعة على جنايـات ال حـد فيهـا         : والتعزير

في الشرع سواء كانت الجناية على حق اهللا تعالى         ارتكاب جرائم ليس لها حد مقدر       
أو بقول يحتمـل    ، أو على حق العبد كمن آذى مسلما بغير حق بفعل         ، كترك الصالة 

، والغـصب ، وكجريمة النهـب  ،  أو  يا فاسق   ، خبيث: والكذب بأن قال له   ، الصدق
  )١٢(.واالختالس

نها تـدخل   ولك ،ولم أجد في مصادر الفقه اإلسالمي تعريفا لجريمة الشرف        
في باب الجنايات التي تتمثل في التعدي على األبدان أي كل فعل عدوان وقع علـى                

ووجد تعريف لهـذه الجريمـة فـي الدراسـات          ،  أو على األطراف  ، النفس بالقتل 
  .والحقوقية، االجتماعية

ومؤسـسات المجتمـع    ، تعريف جرائم الشرف في المؤسسات الحقوقية الرسمية      
  )١٣:(المدني

يقترف من قبل عنصر ذكـوري      ، أو إنهاء الحياة  ، امي بقصد القتل  عمل انتق 
  .من األسرة نفسها يقع على أنثى بذريعة إلحاق العار باألسرة
وإنهـاء الحيـاة بـنفس      ، يرد على هذا التعريف عيب التكرار؛ ألن القتـل        

باإلضافة إلى أن التعريف غير جـامع لجميـع         ، والعطف يقتضي المغايرة  ، المعنى
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عرف؛ لكونه قصر جريمة الشرف على الجرائم الواقعة على النساء دون           عناصر الم 
الرجال حيث أظهر الواقع وفق إحصائيات رسمية أن جرائم وقعـت أيـضا علـى               

مما يجعل التعريف السابق غير جامع لعناصـر        ، الرجال بدافع الحفاظ على الشرف    
،  امرأة ٢٤٥ن  م قتل ما يقرب م    ٢٠٠٢ومن ذلك إحصاء أفاد أنه في سنة        ، المعرف

وموروثـات دينيـة فـي      ، وبأسـباب قبليـة   ،  رجال بذريعة جرائم الشرف    ١٣٧و
  )١٤(.الباكستان

  :التعريف المختار لجرائم الشرف
أو ما دونه يقترف من قبل أفراد األسـرة علـى           ، عمل انتقامي بقصد القتل   

، أومن خارجها بذريعة الحفـاظ علـى سـمعة األسـرة          ، أو أكثر من األسرة   ، فرد
  .انتها الموروثةومك

  :تحليل التعريف
  :وتتمثل بما يلي، وصورها، وأنواعها، يبين التعريف طبيعة جريمة الشرف

أي صورة مـن صـور      ، أو جزئيا ،  عمل عدواني يتمثل بقصد إنهاء الحياة كليا       –١
أو التعليم على الوجـه ليبقـى       ، كبتر عضو ، أو ما دون النفس   ، الجناية على النفس  

  .عبرة لغيره
  .أو اإلناث، مجرم أحد أفراد األسرة الذكور ال–٢
كمـا إذا   ، من األسرة وغيرها  ، والغالب األنثى ، أو األنثى ،  محل الجريمة الذكر   –٣

  .تعلقت الشبهة بشخص من خارج العائلة
والموروث االجتماعي المـرتبط    ،  الدافع على الجريمة الدفاع عن شرف العائلة       –٤

الفتاة الدخول في زواج مبـرمج مـن قبـل    رفض : بنسب العائلة وشرفها ومن ذلك 
، وشبهة ارتكاب جريمـة الزنـا     ، وطلب الفتاة الطالق ولو من زوج مسيء      ، األسرة

أو أسـباب سياسـية     ، أو غير مواطن  ، ورغبة المرأة الزواج برجل من قبيلة أخرى      
، أو عرقـه ، أو المرأة مواقف سياسية تتعارض مع أفكار قبيلته     ، تتمثل باتخاذ الرجل  

  ،مـأو المرأة خارج عاداته، كزواج الرجل، ب أخرى ترتبط بموروثات دينيةوأسبا
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 والمثلية الجنـسية حيـث    ، وكوقائع السفاح ، والقوانين السائدة ، وما تتطلبه األعراف  

  .يقوم أحد األسرة بقتل من وقع في شبهة مثل هذه الجرائم
 

 
  

  )١٥:(ن ثالثة أركان بشروطها هيتتكون جريمة الشرف م
،  وهو النشاط اإلجرامي الذي يقوم به المجرم سواء كان الفعـل   : الركن المادي  :أوال

أو الحقا متى كان هـذا الفعـل مجرمـا          ،  أو معاصرا  ،أو االمتناع عن الفعل سابقا    
وال يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه اإلجرامي غير           ، شرعا ونظاما 

ولو ساهم في إحداثها سبب آخر متـى كـان هـذا الـسبب      ،  عن الجريمة  أنه يسأل 
، وهذا يشمل عملية القتل بأي وسـيلة      ، أو محتمال وفقا للسير العادي لألمور     ، متوقعا

  .أو إخفاء الجثة بعد قتلها، أو االشتراك، أو التحريض
تجـاه  ويتـوفر با  ،  يتكون الركن المعنوي للجريمة من القصد      : الركن المعنوي  :ثانيا

أو ، إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو االمتناع عن فعل متى كـان هـذا االرتكـاب           
أو أيـة نتيجـة     ، ونظاما؛ وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة     ، االمتناع مجرما شرعا  

ويتوفر الخطـأ إذا وقعـت النتيجـة        .أخرى مجرمة شرعا يكون الجاني قد توقعها      
أم عـدم  ، أم عدم انتبـاه ،  الخطأ إهماالاإلجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا 

  .واألنظمة، أم عدم مراعاة أحكام الشريعة، أو رعونة، أو طيشا، احتياط
فإن الركن المعنوي لجريمة الشرف يتمثل في الحالة النفـسية          : إذا ثبت هذا  

، وبذلك يتبين بأن جريمة الشرف جريمـة قـصدية        ، الكامنة وراء ماديات الجريمة   
وينبغي لمساءلة الفاعـل جنائيـا أن يتـوافر         ، وافر القصد الجرمي  يقتضي لقيامها ت  

وقـصد  ، وهذا يعني معرفة الباعث علـى الجريمـة     ، والقصد الخاص ، القصد العام 
  .إحداث ماديات الجريمة

ومبدأ المشروعية ينص على أن ال      ،  ويتمثل بعدم المشروعية   : الركن الشرعي  :ثالثا
إلسالمي أخذ بهـذا المبـدأ وتالفـى سـلبيته          والفقه ا ، وال عقوبة إال بنص   ، جريمة
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المتمثلة في عدم معاقبة المجرم إذا لم ينص علـى عقوبـة الجريمـة؛ ألن جـرائم      
، التعزير تشمل جميع المحظورات التي ترك أمر تحديد العقوبة فيها للحاكم المـسلم            
 ،وبهذا ال يفلت المجرم من العقوبة الرادعة وفق ما تقتضيه مصلحة إصالح الجاني            

 .وحفظ أمن المجتمع
  

 
  

توجد أدلة كثيرة على تحريم ما يسمى بجرائم الدفاع عـن الـشرف نـذكر       
  :منها
   .) من سورة التكوير٩، ٨آية ( ﴾ ِبَأي ذَنٍْب قُِتلَتْ.وِإذَا الْموءودةُ سِئلَتْ﴿:  قوله تعالى–١

  :يمتينوجه االستدالل باآليتين الكر
وهو أبلغ من سـؤالها عـن       ، سؤال الموءودة توبيخ لوائدها   : " قال القرطبي 

فإذا ظهر أنه ال ذنب لها      ، فبأي ذنب كان ذلك   ، قتلها؛ ألن هذا مما ال يصح إال بذنب       
  )١٦"(وظهور الحجة على قاتلها ، كان أعظم في البلية

 لما يطرح   وهي حية سميت بذلك؛   ، وهي الجارية تدفن  ، والموءودة المقتولة 
، وكانوا يدفنون بناتهم أحياء خوفا مـن الـسبي  ، عليها من التراب يثقلها حتى تموت    

  )١٧(.واالسترقاق
  )١٧٩:البقرة( ﴾ولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ يا ُأوِلي اَأللْباِب لَعلَّكُم تَتَّقُون﴿:  قوله تعالى–٢

  :وجه االستدالل باآلية الكريمة
مة أن حكم القصاص الذي شرعه اهللا فيه الحياة؛ ألن الرجل           تفيد اآلية الكري  

والوقوع ، إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل كف عن القتل، وانزجر عن التسرع إليه             
وجنس ، وهذا نوع من البالغة بليغ    ، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس اإلنسانية     ، فيه

 باعتبار ما يؤول إليـه      فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة      ، من الفصاحة رفيع  
، واسـتدامة لحيـاتهم   ، من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا إبقاء على أنفـسهم          

، وجعل هذا الخطاب موجها إلى أولي األلباب؛ ألنهم هم الذين ينظرون في العواقب            
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، والخفة فإنه ال ينظر عنـد ثـورة غـضبه       ، والطيش، وأما من كان مصابا بالحمق    

ثم علـل سـبحانه هـذا    ،وال يفكر في أمر مستقبل،  عاقبةوغليان مراجل طيشه إلى   
أي تحمـون أنفـسكم مـن القتـل         " لعلكم تتقون    " :الحكم الذي شرعه لعباده بقوله    

  )١٨(.فيكون ذلك سببا للتقوى، بالمحافظة على القصاص
واآلية قاعدة تشريعية عامة تقتضي بعمومها منع ما يسمى بجرائم الـدفاع             

  .وترفعها بعد الوقوع، عن الشرف قبل وقوعها
وال تَقْتُلُوا النَّفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإالَّ ِبالْحقِّ ومن قُِتَل مظْلُومـاً فَقَـد   ﴿:  قوله تعالى  –٣

  .)٣٣: اإلسراء( ﴾جعلْنَا ِلوِليِه سلْطَاناً فَال يسِرفْ ِفي الْقَتِْل ِإنَّه كَان منصوراً
  :ة الكريمةوجه االستدالل باآلي

تفيد اآلية الكريمة حرمة القتل بشتى صـوره وأنواعـه إال بحـق ثابـت                
فالحق لوليـه   ، ومن قتل بغير حق ومن ذلك القتل بدافع حماية الشرف         ، كالقصاص

  )١٩(.في القصاص أو الدية
 الْحـر ِبـالْحر   يا َأيها الَِّذين آمنُوا كُِتب علَيكُم الِْقصاص ِفي الْقَتْلَى     ﴿:  قوله تعالى  –٤

         اءَأدوِف ورعِبـالْم ـاعفَاتِّب ءَأِخيِه شَي ِمن لَه ِفيع ناُألنثَى ِباُألنثَى فَمِد وبِبالْع دبالْعو
ـ                 ﴾يمِإلَيِه ِبِإحساٍن ذَِلك تَخِْفيفٌ ِمن ربكُم ورحمةٌ فَمن اعتَدى بعد ذَِلك فَلَه عـذَاب َأِل

  .)١٧٨: البقرة(
  :وجه االستدالل باآلية الكريمة

جاء عن ابن عباس    ، تقتضي اآلية الكريمة حرمة القتل بدافع حماية الشرف       
، ولم تكن فيهم الدية   ، كان في بني إسرائيل القصاص    :   أنه قال  -رضي اهللا عنهما  -

 والعبـد  كتب عليكم القصاص في القتلى الحـر بـالحر  ﴿: فقال اهللا تعالى لهذه األمة  
 ، فالعفو أن يقبل الدية في العمد      ،﴾بالعبد واألنثى باألنثى فمن عفي له من أخيه شيء        

ويؤدي بإحسان ذلك تخفيـف     ، وأداء إليه بإحسان يتبع بالمعروف    ، فإتباع بالمعروف 
 فمن اعتدى بعد ذلك فلـه عـذاب         ،ورحمة مما كتب على من كان قبلكم      ، من ربكم 

  )٢٠(.أي قتل بعد قبول الدية، أليم
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والَِّذين ال يدعون مع اللَِّه ِإلَهاً آخَر وال يقْتُلُون النَّفْس الَِّتـي حـرم   ﴿:  قوله تعالى –٥
  .)٦٨: الفرقان( ﴾اللَّه ِإالَّ ِبالْحقِّ وال يزنُون ومن يفْعْل ذَِلك يلْقَ َأثَاماً

  :وجه االستدالل باآلية الكريمة
وال يجـوز   ، ريمة حرمة قتل النفس إال بالحق المقرر شـرعا        تفيد اآلية الك  

وتأمل : " قال ابن القيم  ، القتل خارج ذلك كما في دعوى حماية الشرف والدفاع عنه         
وأشـدها فـسادا   ، وأعظمها ضررا، كيف جاء إتالف النفوس في مقابلة أكبر الكبائر    

ذا تأمـل العاقـل     وإ، وزنى المحصن ، والطارئ والقتل ، وهي الكفر األصلي  ، للعالم
  eفساد الوجود رآه من هذه الجهات الثالث وهذه هي الثالث التـي أجـاب النبـي     

قال أن تجعل هللا    ، لعبد اهللا بن مسعود بها حيث قال له يا رسول اهللا أي الذنب أعظم             
: قـال ، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك:  قال،قلت ثم أي ؟ : قال، وهو خلقك ، ندا

فأنزل اهللا عز وجل تصديق ذلـك       ) ٢١(،ن تزاني بحليلة جارك    قال أ  ،قلت ثم أي ؟   
والذين ال يدعون مع اهللا إلها آخر وال يقتلون النفس التي حرم اهللا إال بـالحق وال                 ﴿

  )٢٢(" اآلية ﴾يزنون
هم والَِّذين يرمون الْمحصنَاِت ثُم لَم يْأتُوا ِبَأربعـِة شُـهداء فَاجِلـدو   ﴿:  قال تعالى –٦

      الْفَاِسقُون مه لَِئكُأوداً وةً َأبادشَه ملُوا لَهال تَقْبةً ولْدج اِنينوقوله تعـالى . )٤: النور (﴾ثَم :
﴿        ـملَهِة واآلِخـرا ونْيْؤِمنَاِت لُِعنُوا ِفي الـدنَاِت الْغَاِفالِت الْمصحالْم ونمري الَِّذين ِإن

 ِظيمع ذَابِئـٍذ             .عموي لُـونمعا كَانُوا يِبم ملُهجَأرو ِديِهمَأيو مَألِْسنَتُه ِهملَيع دتَشْه موي
ِبينقُّ الْمالْح وه اللَّه َأن ونلَمعيقَّ والْح مِدينَه اللَّه فِّيِهمو٢٥، ٢٤، ٢٣: النور( ﴾ي(.  

  :وجه االستدالل باآليات الكريمة
وما يؤدي إليـه مـن      ، وكبيرة، يد اآليات الكريمة أن الرمي بالزنا محرم      تف

، والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنـا        ، جرائم يكون محرما بالبداهة   
  )  ٢٣(.والمجتمع اإلسالمي األصل فيه اإلحصان

ًأ ومن قَتََل مْؤِمنـاً خَطَـًأ       وما كَان ِلمْؤِمٍن َأن يقْتَُل مْؤِمناً ِإالَّ خَطَ       ﴿:  قوله تعالى  –٧
                لَكُم ودٍم عقَو ِمن كَان قُوا فَِإندصي ِلِه ِإالَّ َأنةٌ ِإلَى َأهلَّمسةٌ مِديْؤِمنٍَة وٍة مقَبر ِريرفَتَح
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٢٣٨

٢٣٨

  
     يبو نَكُميٍم بقَو ِمن كَان ِإنْؤِمنٍَة وٍة مقَبر ِريرفَتَح ْؤِمنم وهةٌ   ولَّمـسـةٌ مِميثَاقٌ فَِدي منَه

  ِريرتَحِلِه واللَّـِه              ِإلَى َأه ةً ِمـنبِن تَويتَتَاِبعِن ميرشَه امفَِصي ِجدي لَم نْؤِمنٍَة فَمٍة مقَبر
  .)٩٢: النساء( ﴾وكَان اللَّه عِليماً حِكيماً

  :وجه االستدالل باآلية الكريمة
والمعنى ما ينبغي لمؤمن أن يقتـل مؤمنـا إال          ، ات األحكام هذه آية من أمه   

أي تحريم القتل العمد ومن ذلـك مـا يـسمى بجـرائم             ، والنفي يفيد التحريم  ، خطأ
  )٢٤(.الشرف

ومن يقْتُْل مْؤِمناً متَعمداً فَجزاُؤه جهنَّم خَاِلداً ِفيها وغَـِضب اللَّـه            ﴿:  قوله تعالى  –٨
  .)٩٣: النساء( ﴾عنَه وَأعد لَه عذَاباً عِظيماًعلَيِه ولَ

  :وجه االستدالل باآلية الكريمة
والوعيد الشديد الوارد فيها يفيد تحريم القتل العمد        ، اآلية الراجح أنها محكمة   

  )٢٥(.ومن ذلك ما يسمى بجرائم الشرف، وأنواعه، بشتى صوره
ال يحل دم امرئ مسلم يشهد      : " e  قال رسول اهللا  : قال،  عن عبد اهللا بن مسعود     –٩

، والنفس بـالنفس  ، الثيب الزاني : وأني رسول اهللا إال بإحدى ثالث     ، أن ال إله إال اهللا    
  .)٢٦"(والتارك لدينه المفارق للجماعة 
  :وجه االستدالل بالحديث الشريف

وال يستباح إال في حاالت     ، يفيد الحديث الشريف صراحة عصمة دم المسلم      
  .ئم ما يسمى بالشرف ليست منهاوجرا، محددة
، الـشهداء خمـسة المطعـون     : "  قـال  e أن رسول اهللا     t عن أبي هريرة     -١٠

  )٢٧"(والشهيد في سبيل اهللا ، وصاحب الهدم، والغرق، والمبطون
  :وجه االستدالل بالحديث الشريف

ومن ذلك من يقتل    ، يفيد الحديث الشريف أن من يقتل دون حق يكون شهيدا         
  .اظ على الشرفبذريعة الحف

اجتنبوا السبع الموبقـات قـالوا يـا        : "  قال e عن النبي    t عن أبي هريرة     -١١
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٢٣٩

  

والسحر، وقتل الـنفس التـي حـرم اهللا إال          ، الشرك باهللا : وما هن قال  ، رسول اهللا 
وقـذف المحـصنات    ، والتولي يوم الزحـف   ، وأكل مال اليتيم  ، وأكل الربا ، بالحق

  .)٢٨" (المؤمنات الغافالت 
  :الستدالل بالحديث الشريفوجه ا

، وأحكامه جرائم الشرف بـشتى صـورها      ، يشمل الحديث الشريف بعمومه   
  .وأسبابها ومقدماتها، وأنواعها

وحرمـة  ،  قاعدة النظر في مآالت األفعال معتبر مقصود شرعا تقتضي منـع  –١٢
النظـر فـي    : " المـآالت  في النظر أصل تأصيل في الشاطبي قال، جرائم الشرف 

وذلـك أن   ، فعال معتبر مقصود شرعا كانت األفعال موافقة، أو مخالفـة         مآالت األ 
أو باإلحجام  ، المجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة عن المكلفين باإلقدام          

أو ، إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمـصلحة فيـه تـستجلب               
د يكون غير مشروع لمفسدة     وق، لمفسدة تدرأ،ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه        

ولكن له مآل خالف ذلك فإذا أطلـق القـول فـي            ، أو مصلحة تندفع به   ، تنشأ عنه 
، األول بالمشروعية فربما أدى استجالب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوى المصلحة          

وكـذلك إذا أطلـق   ،أو تزيد عليها فيكون هذا مانعا من إطالق القول بالمـشروعية      
أو ،  المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي        القول في الثاني بعدم   

وهو مجال للمجتهد صعب المورد إال      ،تزيد فال يصح إطالق القول بعدم المشروعية      
  .أنه عذب المذاق جار على مقاصد الشريعة

، أن التكاليف كما تقـدم مـشروعة لمـصالح العبـاد       ، والدليل على صحته  
أما األخروية فراجعة إلى مآل المكلف في       ،  أخروية ومصالح العباد إما دنيوية وإما    

وأما الدنيوية فـإن األعمـال إذا     ، اآلخرة؛ ليكون من أهل النعيم ال من أهل الجحيم        
، تأملتها مقدمات لنتائج المصالح فإنها أسباب لمـسببات هـي مقـصودة للـشارع             

معنـى  وهو ، والمسببات هي مآالت األسباب فاعتبارها في جريان األسباب مطلوب  
  )٢٩." (النظر في المآالت
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٢٤٠

  
 

 
 

المتمثلـة  ، العقوبات في اإلسالم تقوم على أصول ترتبط بمقاصدها الشرعية        
وإذا خرجـت   ، وهي عدل كلها  ، ودرء المفسدة عن الفرد والمجتمع    ، بجلب المصلحة 

  .يست من الشريعة في شيءعن العدل إلى الجور فل
فإن العقوبات في اإلسالم تقوم على مبادئ وأصول نجملها بما          : إذا ثبت هذا  

  :يلي
  .وتدرجها،  تنوع العقوبات:أوال

تتنوع العقوبات في الفقه اإلسالمي؛ لتشمل المحظورات الـشرعية بـشتى           
ـ         ، صورها وأنواعها  وهـي  ، انوالتي منها جرائم ثابتة ال تتغير بتغير الزمان والمك

وهذه الجرائم حسم أمرها بعقوبـات رادعـة        ، والديات، والقصاص، جرائم الحدود 
تحتاج إلى عقوبات مرنـة     ، وجرائم متغيرة ، مقدرة شرعا من الشارع الحكيم ابتداء     

وهي عقوبات تعزيرية فوض الشارع تقديرها نوعا ومقدارا إلـى الحـاكم      ، ومتغيرة
لما كان القذف دون سرقة المـال فـي         : " لقيمقال ابن ا  ، أو من يقوم مقامه   ، المسلم

ثم لما كان شرب المسكر أقل مفسدة من        ، المفسدة جعل عقوبته دون ذلك وهو الجلد      
ثم لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتـة        ، ذلك جعل حده دون حد هذه الجنايات كلها       

، خلـوة وال، والكثرة وهي ما بين النظرة    ، والقلة، والضعف، غير منضبطة في الشدة   
ووالة األمور بحسب المصلحة    ، والمعانقة جعلت عقوباتها راجعة إلى اجتهاد األئمة      

فمن سوى بين الناس فـي  ، وبحسب أرباب الجرائم في أنفسهم، في كل زمان ومكان 
واختلفت عليه أقوال   ، واألحوال لم يفقه حكمة الشرع    ، واألمكنة، وبين األزمنة ، ذلك

وأما التعزير ففي كل معصية ال      : " وقال أيضا ، "دين  وسيرة الخلفاء الراش  ، الصحابة
ونـوع  ، وال كفارة فيه، نوع فيه الحد: وال كفارة فإن المعاصي ثالثة أنواع، حد فيها 

، والـشرب ، فاألول كالسرقة ، وال كفارة ، ونوع ال حد فيه   ، وال حد فيه  ، فيه الكفارة 
والثالـث  ، في اإلحـرام والوطء ، والثاني كالوطء في نهار رمضان  ، والقذف، والزنا
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  )                          ٣٠"(والخلوة بها ، كقبلة األجنبية
ومناط تنفيـذها  ، بخالف العقوبات األخرى، والعقوبات الحدية ال شفاعة فيها   

وهذه الضوابط تتنافى مع    ، وتطبق على الجميع بعدالة   ، السلطان أو مؤسسات الدولة   
  : واألدلة على ذلك كثيرة منها، بل تحول دون وقوعها، جرائم الشرف

إنما هلك من كان قبلكم أنهم      : "  في امرأة فقال   e عن عائشة أن أسامة كلم النبي        -أ
والذي نفسي بيده لو    ، ويتركون الحد على الشريف   ، كانوا يقيمون الحد على الوضيع    
  )٣١(."فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها 

 أن قريـشا    -اهللا عنهـا   رضـي    - والحديث ورد في رواية أخرى عن عائشة       –ب
 ومن يجتـرئ    eمن يكلم رسول اهللا     : أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا     

 فقال أتشفع في حد من حـدود  e فكلم رسول اهللا eعليه إال أسامة حب رسول اهللا    
يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كـانوا إذا سـرق              : اهللا ثم قام فخطب قال    

وأيم اهللا لو أن فاطمـة      ، ذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد      وإ، الشريف تركوه 
  )٣٢(."بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها 

  .والعدل ال االنتقام، وتقوم على الرحمة،  العقوبات تكفر الذنوب–ثانيا 
وأحكـام  ، ، وعدل كلهـا )٣٣(وهي رحمة كلها، العقوبات جزء من الشريعة   

، سس ومقاصد ال يجوز تغييرها والتالعـب بهـا        لها أ ، الشريعة متكاملة ومترابطة  
وردود األفعال كما هو الحال في      ، وهي بهذا بعيدة كل البعد عن األهواء والشهوات       

والقـرار  ، فال يمكن أن ترتبط العقوبات في اإلسالم بعقلية االنتقـام         ، جرائم الشرف 
واألدلة  .)٣٤"(العدالة والرحمة متالزمتان  : " يقول اإلمام محمد أبو زهرة    ، المتسرع

  :على ذلك كثيرة منها
  .)١٠٧األنبياء ( ﴾وما َأرسلْنَاك ِإالَّ رحمةً ِللْعالَِمين﴿:  قال تعالى–أ
بـايعوني  :  في مجلس فقـال    eكنا عند النبي    :  قال t عن عبادة بن الصامت      -ب

من وفى  وقرأ هذه اآلية كلها ف    ، وال تزنوا ، وال تسرقوا ، على أن ال تشركوا باهللا شيئا     
  ومن أصاب، منكم فأجره على اهللا ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته
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  )٣٥(.وإن شاء عذبه، من ذلك شيئا فستره اهللا عليه إن شاء غفر له

 بين أمرين إال اختار     -e -ما خير النبي  :  قالت - رضي اهللا عنها   - عن عائشة  -ج
واهللا ما انتقم لنفسه في شـيء       ، ما منه فإذا كان اإلثم كان أبعده    ، أيسرهما ما لم يأثم   

  )٣٦(.يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات اهللا فينتقم هللا
 على السمع والطاعـة فـي   eقال بايعنا رسول اهللا ، t  عن عبادة بن الصامت -د

وعلـى أن   ، وعلى أن ال ننازع األمر أهلـه      ، ومكارهنا، ومنشطنا، ويسرنا، عسرنا
  )٣٧(. اهللا لومة الئمنقول بالعدل أين كنا ال نخاف في

وحاصل هذا كله التـسوية فـي       : " ويوضح العز بن عبد السالم ذلك بقوله      
ويجب على الحكام التسوية بين الخصوم فـي        .. األحكام عند التساوي في األسباب      

واإلقبال وغير ذلك؛ ألن تقديم أحد الخصمين موجـب إليغـار صـدر             ، اإلعراض
  )٣٨(." اآلخر وحقده

  . بين الجريمة والعقوبة المساواة:ثالثا
العدالة التي تقوم عليها أحكام الشريعة تقتـضي المـساواة بـين الجريمـة              

وهو أصل مهم من أصول العقوبات في الفقه اإلسالمي يقول الدكتور عبد            ، والعقوبة
وهذا األصل في الحقيقة من آثار عدل الرب فيما يـشرعه لعبـاده؛    : " الكريم زيدان 

والضرورة تقدر بقدرها؛ وألنها ليست األصل فـي    ، ضرورةوألن العقوبة شرعت لل   
واالستثناء ال  ، وإنما هي كاالستثناء من هذا األصل     ، وحفظ مصالح الناس  ، اإلصالح

والدواء يعطى بمقدار مـوزون دقيـق       ، يتوسع فيه؛ وألنها كالدواء بالنسبة للمريض     
ويقـول  ،  "وال يعطى له جزافا كما يعطى الغـذاء للـصحيح         ، بقدر حاجة المريض  

وأساس العقوبات اإلسالمية هو القصاص بالتساوي بـين        : " اإلمام محمد أبو زهرة   
 وجرائم الشرف تتنافى مع هـذا األصـل         ،)٣٩"(والعقوبة الرادعة   ، اإلثم المرتكب 

  .وواقعا، وعقال، شرعا
  :واألدلة على هذا األصل كثيرة نذكر منها

يَئِة قَبَل الْحسنَِة وقَد خَلَتْ ِمن قَبِلِهم الْمثُالتُ وِإن         ويستَعِجلُونَك ِبالس ﴿:  قوله تعالى  –١
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  .)٦: الرعد( ﴾ربك لَذُو مغِْفرٍة ِللنَّاِس علَى ظُلِْمِهم وِإن ربك لَشَِديد الِْعقَاِب
ل فالعقوبات اإلسالمية بـشك   ، المثالت أي العقوبات المماثلة للذنوب    : " قال أبو زهرة  

  )٤٠(."وعقابه؛ ولذلك تسمى قصاصا ، عام أساسها المساواة بين الجرم
والَِّذين كَسبوا السيَئاِت جزاء سيَئٍة ِبِمثِْلها وتَرهقُهم ِذلَّةٌ ما لَهم ِمـن  ﴿:  قوله تعالى  –٢

يِل مظِْلماً ُأولَِئك َأصحاب النَّاِر هم      اللَِّه ِمن عاِصٍم كََأنَّما ُأغِْشيتْ وجوههم ِقطَعاً ِمن اللَّ        
ونا خَاِلد٢٧: يونس( ﴾ِفيه(.  

ن عِمَل سيَئةً فَال يجزى ِإالَّ ِمثْلَها ومن عِمَل صاِلحاً ِمن ذَكٍَر            َ﴿: وقوله تعالى 
  .)٤٠: غافر( ﴾ون ِفيها ِبغَيِر ِحساٍبَأو ُأنْثَى وهو مْؤِمن فَُأولَِئك يدخُلُون الْجنَّةَ يرزقُ

وجزاء سيَئٍة سيَئةٌ ِمثْلُها فَمن عفَا وَأصلَح فََأجره علَـى اللَّـِه     ﴿: وقوله تعالى 
الظَّاِلِمين ِحبال ي ٤٠: الشورى( ﴾ِإنَّه(.  

 ،والعقوبـة ، واآليات الكريمات تؤكد وتؤصل مبدأ المساواة بـين الجريمـة       
ومـن يـسن    ، ويمنع وقوعها شرعا وعقال وواقعا    ، والذي يتنافى مع جرائم الشرف    

غير ذلك كجرائم الشرف يكون قد سن سنة سيئة وعليه وزرها عمال بما ثبت عـن                
من دعا إلى هدى كان له من األجـر مثـل      : "  قال eأن رسول اهللا     tأبي هريرة   

 إلى ضاللة كان عليه من      ومن دعا ، أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا        
  )٤١(."اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا 

  . المناسبة أو الردع:رابعا
ومقدارا بمعنـى  ، العقوبة ال تسمى عقوبة إال إذا كانت مناسبة للجريمة نوعا    

، ويكون ذلك باحتواء العقوبـة علـى األلـم        ، وتحقق األمن للمجتمع  ، تردع المجرم 
وجرائم الشرف ال يوجـد  ، )٤٢( كافي؛ إلخافة اإلنسان ومنعه من اإلجرام     واألذى ال 

واالنـدفاع  ، وال الردع المطلوب شرعا؛ لما فيها من التسرع       ، فيها عنصر المناسبة  
مع أن الواقع يبين أن الغالب عـدم  ، األعمى الذي يفوق الجريمة إذا فرضنا وجودها    

  .وإنما توجد شبهات وجودها، وجود الجريمة
يا َأيها الَِّذين آمنُوا كُِتب علَيكُم الِْقصاص ِفي الْقَتْلَى الْحر ِبالْحر           ﴿:  تعالى قال
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         اءَأدوِف ورعِبـالْم ـاعفَاتِّب ءَأِخيِه شَي ِمن لَه ِفيع ناُألنثَى ِباُألنثَى فَمِد وبِبالْع دبالْعو

 ولَكُم  .خِْفيفٌ ِمن ربكُم ورحمةٌ فَمن اعتَدى بعد ذَِلك فَلَه عذَاب َأِليم          ِإلَيِه ِبِإحساٍن ذَِلك تَ   
تَتَّقُون لَّكُماِب لَعِلي اَأللْبا ُأواةٌ يياِص ح١٧٩، ١٧٨: البقرة( ﴾ِفي الِْقص(.  

ن أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه اهللا لكم حيـاة؛ أل    : " جاء في فتح القدير   
وانزجر عن التـسرع    ، الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخرا كف عن القتل           

وهـذا نـوع مـن    ، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس اإلنـسانية   ، والوقوع فيه ، إليه
فإنه جعل القصاص الذي هو موت حيـاة        ، وجنس من الفصاحة رفيع   ، البالغة بليغ 

، قتل بعضهم بعضا إبقاء علـى أنفـسهم  باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن    
وجعل هذا الخطاب موجها إلى أولي األلباب؛ ألنهم هـم الـذين            ، واستدامة لحياتهم 

  )٤٣(."ينظرون في العواقب 
عقوبة الجناة والمفسدين ال تتم إال بمؤلم يردعهم        : " جاء في إعالم الموقعين   

ند هذا فال بد من إفساد      وع، ويجعل الجاني نكاال وعظة لمن يريد أن يفعل مثل فعله         
ومن المعلوم ببدائـة    ، والكثرة، والصغر، والقلة ، شيء منه بحسب جريمته في الكبر     

بـل منـاف    ، مع تفاوت الجرائم غير مستحـسن     ، العقول أن التسوية في العقوبات    
فإنه إن ساوى بينهم في أدنى العقوبات لـم تحـصل مـصلحة         ، والمصلحة، للحكمة
والحكمـة إذ ال يليـق أن   ، ي أعظمها كان خالف الرحمة   وإن ساوى بينها ف   ، الزجر

وكذلك التفاوت بين العقوبـات     ، والدينار، ويقطع بسرقة الحبة  ، والقبلة، يقتل بالنظرة 
، وكالهما تأباه حكمة الـرب تعـالى      ، والعقول، مع استواء الجرائم قبيح في الفطرة     

  )٤٤(."وإحسانه إلى خلقه ، وعدله
  .مل الجزاء من جنس الع:خامسا

: وفي ذلك يقول ابن القيم    ، أن الجزاء من جنس العمل    ، قرر الفقه اإلسالمي  
، من جنسه في الخير، والشر، فمن سـتر مـسلما         ، لذلك كان الجزاء مماثال للعمل    " 

ومن نفس عـن    ، يسر اهللا عليه في الدنيا واآلخرة     ، ومن يسر على معسر   ، ستره اهللا 
ومـن أقـال   ، ربة من كرب يوم القيامة  نفس اهللا عنه ك   ، مؤمن كربة من كرب الدنيا    
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ومن ضار  ، تتبع اهللا عورته  ، ومن تتبع عورة أخيه   ، نادما أقال اهللا عثرته يوم القيامة     
ومن خذل مسلما في موضع يجـب       ، شاق اهللا عليه  ، ومن شاق ، مسلما ضار اهللا به   

، سـمح اهللا لـه    ، ومن سـمح  ، خذله اهللا في موضع يجب نصرته فيه      ، نصرته فيه 
أنفـق  ، ومن أنفق، وإنما يرحم اهللا من عباده الرحماء    ، يرحمهم الرحمن ، نوالراحمو

ومـن  ، تجاوز اهللا عنـه ، ومن تجاوز، عفا اهللا له عن حقه   ، ومن عفا عن حقه   ،عليه
وعقابـه، كلـه    ،وثوابه، ووحيه،فهذا شرع اهللا، وقدره   ، استقصى اهللا عليه  ، استقصى

  )٤٥." (اعتبار المثل بالمثلو، وهو إلحاق النظير بالنظير: قائم بهذا األصل
 .وواقعا، وعقال، ويمنع وقوع جرائم الشرف شرعا، وهذا األصل يدفع

  

 
 

  
يـسقط  ، فمنها ما يكون حقا آلدمي    : العقوبات متعلقات بموجبات لها وأسباب    

ومنها ما يثبت حقا هللا تعالى؛ الرتباطه بسبب هو حق اهللا           ، طلبهويستوفى ب ، بإسقاطه
ومنها ، كالحدود عقوبات مقدرة شرعا حقا هللا تعالى ال تسقط بالعفو واإلسقاط          ، تعالى

وال ، فإن رأى الـصفح والتجـاوز تكرمـا  فعـل     ، التعزيرات مفوضة لرأي اإلمام   
  )٤٦(.فرأيه المتبع، وتهذيباوإن رأى إقامة التعزير تأديبا ، معترض عليه فيما عمل

والتعزيـر  ، فإن عقوبات الحدود والقصاص مقـدرة بالـشرع       : إذا ثبت هذا  
ولـة  وليـست موك  ، ومؤسساتها المختصة ، وتنفيذها من مهام الدولة   ، للحاكم المسلم 

، وإنما ينحصر دورهم في تحريك الدعوى لدى القضاء       ، أو من اختصاصهم  ، لألفراد
واستيفاء الحقوق بناء على الحكم القـضائي الـصادر والمقتـضي           ، وتقديم البينات 

    )٤٧.(لذلك
والية إقامة الحـد ثابتـة       ..والية االستيفاء لإلمام باإلجماع   : " قال الكاساني 
واإلمام قـادر    ..وأعراضهم، وأموالهم، صيانة أنفسهم وهي  ، لإلمام لمصلحة العباد  

، وال يخاف تبعة الجناة   ، وجبرا، وانقياد الرعية له قهرا   ، على اإلقامة لشوكته ومنعته   
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والتـواني  ، والمحاباة، وتهمة الميل ، وبين اإلمام ، وأتباعهم؛ النعدام المعارضة بينهم   

الغرض المشروع له الوالية    فيحصل  ، فيقيم على وجهها  ، عن اإلقامة منفية في حقه    
وقـد  ، فقد يكون بـالحبس   ، وذلك غير مقدر  ، والتوبيخ، والتعزير هو التعيير   ..بيقين

، وقد يكون بضرب أسواط على حسب الجناية      ، وتعبيس الوجه ، يكون برفع الصوت  
فلـه قـدرة    ، والمولّى يساوي اإلمام في هذا؛ ألنه من باب التأديـب         ، وحال الجاني 

  )٤٨(."التأديب 
وأما فيما يحكم فاتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء مـن            : وقال ابن رشد  

وأنه نائب عن اإلمـام األعظـم فـي هـذا          ، أو حقا لآلدميين  ، كان حقا هللا  ، الحقوق
  )٤٩".(ويقدم األوصياء ، وأنه يعقد األنكحة، المعنى

ومن وجب له القصاص لم يجز له أن يقتص بغيـر إذن            : " وجاء في البيان  
فلو ، أو بغير حضوره؛ الختالف العلماء في وجوب القصاص في مواضع         ، السلطان

له أن يستوفيه من غير إذن السلطان لم نأمن أن يقتص فيما ال يـستحق فيـه                 : قلنا
اإلمـام  قـال   ، فقد استوفى حقـه   ، فإن خالف واقتص بغير إذن السلطان     ، القصاص
ال : حابنا مـن قـال    ومن أص ، وال شيء عليه  ،  ويعزر –رحمه اهللا تعالى  –الشافعي  

  .)٥٠("ل أصح؛ ألنه افتأت على السلطان واألو، يعزر؛ ألنه استوفى حقه
، وقطع المنازعـات الـشاجرة    ، فصل الخصومات الثائرة  : " وقال الجويني 

  )٥١".(والحكام ، وهذا يناط بالقضاة
فيستوي في إقامة الحدود عليهم     ، وأما بعد ثبوت جرائمهم   : " وقال الماوردي 

  )٥٢(."مراء والقضاة أحوال األ
أو ، أو البينة ، اإلقرار: األسباب التي ورد بها الشرع هي     : " وقال الشوكاني 

، فقد وجب بـه حكـم الـشرع   ، فإذا حصل واحد من هذه على وجه الصحة  ، اليمين
وكـف  ، وقد أوجب اهللا على عباده الحكم بالحق والعدل       ...ووجب عنده إلزام الخصم   

فيجب ، راج المظلمة من يد الظالم وردها إلى المظلوم       واستخ ،يد الظالم عن المظلوم   
  )٥٣".(التوصل إلى ذلك بما يسوغه الشرع 
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  :نذكر منها، واألدلة على ذلك كثيرة
وَأنزلْنَا ِإلَيك الِْكتَاب ِبالْحقِّ مصدقاً ِلما بين يديِه ِمن الِْكتَاِب ومهيِمنـاً       ﴿:  قال تعالى  –أ

 ِه فَاحلَيلْنَـا             ععقِّ ِلكُـلٍّ جالْح ِمن كاءا جمع مهاءوَأه ال تَتَِّبعو َل اللَّها َأنزِبم منَهيب كُم
         ـا آتَـاكُمِفـي م كُملُوبِلي لَِكنةً واِحدةً وُأم لَكُمعلَج اللَّه شَاء لَواجاً وِمنْهةً وعِشر ِمنْكُم

  ).٤٨: المائدة( ﴾خَيراِت ِإلَى اللَِّه مرِجعكُم جِميعاً فَينَبُئكُم ِبما كُنتُم ِفيِه تَخْتَِلفُونفَاستَِبقُوا الْ

  :وجه االستدالل باآلية الكريمة
تفيد اآلية الكريمة وجوب الحكم بما أنزله اهللا تعالى في القـرآن؛ الشـتماله          

وتحريم إتباع  أهـواء  ، السابقة عليهعلى جميع ما شرعه اهللا لعباده في جميع الكتب    
واإلنجيـل  ، ومعنى اآلية أن اهللا تعالى جعـل التـوراة ألهلهـا          ، أهل الملل السابقة  

وأمـا بعـده فـال      ،وهذا قبل نسخ الشرائع الـسابقة بـالقرآن       ، والقرآن ألهله ،ألهله
وابتعـاد عـن   ،  من إتبـاع للحـق  )٥٤( eوال منهاج إال ما جاء به محمد     ،شرعة

  .ومن أدوات ذلك تفعيل مؤسسات الدولة، ي اتخاذ القراراتاألهواء ف
ال وربك ال يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما شَجر بينَهم ثُم ال يِجـدوا             ﴿فَ: قال تعالى  -ب

  .)٦٥: النساء( ﴾ِفي َأنفُِسِهم حرجاً ِمما قَضيتَ ويسلِّموا تَسِليماً
  :اآلية الكريمةوجه االستدالل ب

ويجب احترام الحكم القـضائي     ، تفيد اآلية أن الحكم في الخصومات للقضاء      
  )٥٥.(وهذا جزء من عقيدة المسلم ومنهاج حياته، بتنفيذه وعدم التشكيك فيه

 ِبـاَألنِف   وكَتَبنَا علَيِهم ِفيها َأن النَّفْس ِبالنَّفِْس والْعين ِبالْعيِن واَألنفَ        ﴿:  قال تعالى  -ج
              لَم نمو ةٌ لَهكَفَّار وقَ ِبِه فَهدتَص نفَم اصِقص وحرالْجو نِبالس نالسِباُألذُِن و اُألذُنو

ونالظَّاِلم مه لَِئكفَُأو َل اللَّها َأنزِبم كُمح٤٥: المائدة( ﴾ي(.  
  :وجه االستدالل باآلية الكريمة

، هم على أن الرجل يقتل بالمرأة؛ لعموم هذه اآليـة الكريمـة       احتج األئمة كل  
، وتقريع؛ لكونهم يخالفون ما كتبه اهللا عليهم في التوراة        ، وفى هذه اآلية توبيخ لليهود    

والظاهر من النظم القرآني أن العين إذا فقئت حتى لم يبـق            ،ويفاضلون بين األنفس  
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فإنهـا  ، األنف إذا جـدعت جميعهـا  و، فيها مجال لإلدراك أنها تفقأ عين الجاني بها     

، فإنها تقطـع أذن الجـاني بهـا       ، واألذن إذا قطعت جميعها   ، تجدع أنف الجاني بها   
ومن خالل مؤسـسات    ، والعدالة ال تتحقق في هذا كله إال بقوة الحاكم        ، وكذلك السن 

  )٥٦.(الدولة اإلسالمية
ي اَألرِض فَاحكُم بين النَّـاِس ِبـالْحقِّ        يا داوود ِإنَّا جعلْنَاك خَِليفَةً فِ     ﴿:  قال تعالى  - د

              ـذَابع ـمِبيِل اللَِّه لَهس نع ِضلُّوني الَِّذين ِبيِل اللَِّه ِإنس نع ِضلَّكى فَيوالْه ال تَتَِّبعو
  .)٢٦: ص( ﴾شَِديد ِبما نَسوا يوم الِْحساِب

  :وجه االستدالل باآلية الكريمة
وهـو واجـب علـى      ، ية الكريمة أن الحكم في الخصومات للقضاء      تفيد اآل 

وعلى الحكـام ثالثـا أن ال   ، وأنه غير جائز له إهمال الحكم، الحاكم إذا خوصم إليه  
وأن ال يـشتروا بآيـات اهللا   ، وال يخشوا الناس، وأن يخشوا اهللا تعالى، يتبعوا الهوى 

  )٥٧(.وإنما عليهم الحكم بالحق والعدل، ثمنا قليال
، فدخلت حائطا فأفسدت فيه   ، كانت له ناقة ضارية   : قال،  عن البراء بن عازب    -ـه

وأن حفـظ   ،  فيها فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار علـى أهلهـا          eفكلم رسول اهللا    
  )٥٨.(وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، الماشية بالليل على أهلها

  )٥٩"(ياركم أحسنكم قضاء خ: "  قالe عن رسول اهللا t عن أبي هريرة -و
أدخل اهللا عز وجـل رجـال   : " eقال رسول اهللا :  قالt  عن عثمان بن عفان   -ز

  )٦٠".(ومقتضيا الجنة ، وقاضيا، وبائعا، كان سهال مشتريا
فقلت يـا رسـول اهللا   ،  إلى اليمن قاضيا  eبعثني رسول اهللا    :  قال t عن علي    -ح

ويثبـت  ، إن اهللا سيهدي قلبك   : اء فقال وال علم لي بالقض   ، وأنا حديث السن  ، ترسلني
فال تقضين حتى تسمع من اآلخر كما سمعت        ، لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان     

أو ما شككت في    ، فما زلت قاضيا  : قال، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء     ، من األول 
  )٦١.(قضاء بعد

نـا بـشر     إنما أ : " eقال رسول اهللا    :   قالت  - رضي اهللا عنها   – عن أم سلمة     -ط
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فأقـضي لـه   ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنكم تختصمون إلي 
، فال يأخذ منـه شـيئا     ، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء      ، على نحو ما أسمع منه    

  )٦٢".(فإنما أقطع له قطعة من النار 
  :وجه االستدالل باألدلة من السنة

فصل فـي الخـصومات     وال، األدلة تدل بشكل قاطع على أن السيادة للشرع       
وإثباتهـا  ، ودور الخصوم في تقديم الدعاوى    ، يكون بالحق والعدل من خالل القضاء     

وال يقـضي إال بعـد أن      ، وعلى القاضي أن يستمع للخصوم    ، باألدلة المقررة شرعا  
وعلى الجميع احترام الحكم القـضائي      ، والدفوع، يعطي لكل حقه في تقديم البيانات     

  .واستقرار القضاء، يبة الدولةحفاظا على ه، بعد صدوره
  

 
 

وواقعا؛ لما لها من آثـار      ، وعقال، تبين لنا أن جرائم الشرف محرمة شرعا      
والفقـه  ، والنظام العام للدولـة   ، واقتصادية على الفرد والمجتمع   ، واجتماعية، نفسية

قوع بأحكام شـرعية محكمـة   ويرفعها بعد الو، اإلسالمي يدفع الجريمة قبل وقوعها   
وفي الجانب الوقائي تتعد صور مكافحة الجريمة بـشكل         ، موضوعية واقعية عادلة  

  :وفيما يلي أهمها، وجرائم الشرف بشكل خاص، عام
  : االلتزام باآلداب اإلسالمية في األماكن العامة:أوال

، هوزاجرا من قلبه يأمره وينهـا ، إذا أحب اهللا عبدا جعل له واعظا من نفسه    
وسـببه  ، وال يتحقق ذلك إال بالخوف من اهللا تعالى؛ ألنه اللجام القامع عن الفـساد             

وهذه القاعدة الفكرية لآلداب اإلسالمية توجـب علـى        ، معرفة شدة عذاب اهللا تعالى    
المسلم أن يلتزم باآلداب اإلسالمية أثناء انتفاعه في المرافـق العامـة للدولـة؛ ألن              

وأن يمنع اإلنسان نفسه من الوقوف فـي      ، ار باآلخرين االنتفاع مشروط بعدم اإلضر   
قال :  قال tدليل ذلك ما ثبت عن النعمان بن بشير         ، ومظان التهمة ، مواقف الريب 

فمن ترك ما شبه عليه     ، وبينهما أمور مشتبهة  ، الحالل بين والحرام بين   : " eالنبي  
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إلثـم أوشـك أن     ومن اجترأ على ما يشك فيه من ا       ، من اإلثم كان لما استبان أترك     

) ٦٣"(والمعاصي حمى اهللا من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه         ، يواقع ما استبان  
ولم يترك اإلسالم أمر االلتزام باآلداب اإلسالمية في األماكن العامة للوازع الـديني             

وبـشكل  ، ومن خالل مؤسسات الدولـة ، فقط بل جعله فوق ذلك من واجبات الحاكم       
  )٦٤(.خاص مؤسسة الحسبة

  : الرقابة المؤسسية:ثانيا
وتنفيـذ ذلـك بمجموعـة مـن        ، والحراسة، الحفظ والمتابعة هي  : الرقابة

واإلجراءات التي تضعها الدولة لمتابعة تنفيذ األحكام الشرعية في جميع          ، السياسات
شؤون الدولة السياسية والمالية واالجتماعية واألخالقية والتربوية وغيرها من أجـل        

  )٦٥.(ومنع تكرار الخطأ، لة العليا؛ لعالج نواحي الضعفتحقيق أهداف الدو
  .)٢٤:النور( ﴾كَانُوا يعملُون يوم تَشْهد علَيِهم َألِْسنَتُهم وَأيِديِهم وَأرجلُهم ِبما﴿ :قال تعالى

والمعنى تشهد ألسنة بعضهم على بعـض فـي ذلـك    : " جاء في فتح القدير 
 وأيديهم وأرجلهم بمـا     ، ألسنتهم في ذلك اليوم بما تكلموا به       وقيل تشهد عليهم  ، اليوم

والمـشهود محـذوف    ، وإن اهللا سبحانه ينطقها بالشهادة عليهم     ، عملوا بها في الدنيا   
ومعاصـيهم  ، أي تشهد هذه عليهم بذنوبهم التي اقترفوها      ، وهو ذنوبهم التي اقترفوها   

  )٦٦" (التي عملوها
  : الرقابة األسرية:ثالثا

ة في الفقه اإلسالمي تبدأ بالذات بأن يجعل اإلنسان من نفـسه رقيبـا              الرقاب
وفـي  ، ويمنعها من الوقوع في الخطأ بسبب العقيدة الراسخة في النفوس         ، على نفسه 

وفـي األسـرة يكـون الـزوج        ، هذا المجال تتميز الشريعة عن القوانين الوضعية      
  .والزوجة واألوالد كل منهم رقيبا على اآلخر

وكَفَّلَها زكَِريا كُلَّمـا     فَتَقَبلَها ربها ِبقَبوٍل حسٍن وَأنبتَها نَباتًا حسنًا      ﴿ :قال تعالى 
دجو ابرا الِْمحكَِريا زهلَيخََل عد   ِمـن وذَا قَالَتْ هَأنَّى لَِك ه ميرا مقاً قَاَل يا ِرزهِعند

  .)٣٧: آل عمران( ﴾قُ من يشَاء ِبغَيِر ِحساٍباللِّه إن اللّه يرز ِعنِد
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المعنى سلك بهـا طريـق   ، فتقبلها ربها بقبول حسن : "جاء في أحكام القرآن   
والقيام بشأنها يعنى سوى خلقها من غيـر     ،  ومعنى التقبل التكفل في التربية     ،السعداء

ي غرفـة  وكانت ف، والمحراب في اللغة أكرم موضع في المجلس   ،زيادة وال نقصان  
 فلما أسنت جعل لها محرابـا       ،فكفلها وأخذ لها موضعا   ، كان زكريا يصعد إليها بسلم    

وكـان ال يـدخل   ، وكان يغلق عليها بابا ، واستأجر لها ظئرا  ، ال يرتقى إليه إال بسلم    
، فتكـون عنـد خالتهـا     ، فإذا حاضت أخرجها إلى منزله    ،  حتى كبرت  هوعليها إال   

، ا دخل عليه يجد عندها فاكهة الـشتاء فـي القـيظ           وكان إذ ، تهوكانت خالتها امرأ  
فعنـد  ، هو من عند اهللا   :  فقالت ،يا مريم أنى لك هذا؟    : فقال، وفاكهة القيظ في الشتاء   
 )٦٧"(وقال إن الذي يأتيها بهذا قادر أن يرزقني ولدا، ذلك طمع زكريا في الولد

ولَو علَـى   اِمين ِبالِْقسِط شُهداء ِللِّهَأيها الَِّذين آمنُواْ كُونُواْ قَو يا﴿: وقال تعالى
َأو فَقَيرا فَاللّه َأولَى ِبِهما فَالَ تَتَِّبعواْ الْهوى  َأنفُِسكُم َأِو الْواِلديِن واَألقْرِبين ِإن يكُن غَِنيا

  .)١٣٥: النساء( ﴾تَعملُون خَِبيرا اتَعِدلُواْ وِإن تَلْوواْ َأو تُعِرضواْ فَِإن اللّه كَان ِبم َأن
واألقـربين؛ وذلـك    ، تفيد اآلية الكريمة وجوب األمر بالمعروف للوالـدين       

  .بسبب ورود األمر فيها؛ ألن األمر يقتضي الوجوب
  : الرقابة الشعبية:رابعا

وأصل ذلك قاعـدة  ، ونقصد بذلك أن يكون اإلنسان رقيبا على أخيه اإلنسان       
،  والنهي عن المنكر؛ وذلك لمنع الفساد أو المنكـر مـن الوقـوع      ،األمر بالمعروف 

وهذا يؤدي إلى تضامن المجتمع في منع وقوع الجرائم بـشتى           ، ورفعه بعد الوقوع  
  .صورها ومن ذلك جرائم الشرف

وال في اآلخرة   ، وكل بني آدم ال تتم مصالحهم ال في الدنيا        : " قال ابن تيمية  
والتناصـر لـدفع    ، فالتعاون على جلب منـافعهم    ، صرإال باالجتماع والتعاون والتنا   

فإذا اجتمعوا فال بد لهـم مـن أمـور          ، اإلنسان مدني بالطبع  : مضارهم؛ ولهذا يقال  
ويكونـون  ، وأمور يجتنبوها؛ لما فيها من المفـسدة      ، يفعلونها يجتلبون بها المصلحة   
لة على ذلـك     واألد ،)٦٨." (والناهي عن تلك المفاسد   ، مطيعين لآلمر بتلك المقاصد   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

٢٥٢

٢٥٢

  
  :كثيرة نذكر منها

الْحرام والَ الْهدي  يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تُِحلُّواْ شَعآِئر اللِّه والَ الشَّهر﴿:  قال تعالى–أ
امرتَ الْحيالْب ينال آمو الَ الْقَآلِئدِإذَ  وانًا وـوِرضو ِهمبن رالً مفَض تَغُونبي لَلْـتُما ح 

الْمـسِجِد الْحـراِم َأن تَعتَـدواْ     فَاصطَادواْ والَ يجِرمنَّكُم شَنَآن قَوٍم َأن صدوكُم عـنِ 
شَِديد  والَ تَعاونُواْ علَى اِإلثِْم والْعدواِن واتَّقُواْ اللّه ِإن اللّه وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى

  .)٢: المائدة( ﴾لِْعقَاِبا
  :وجه االستدالل باآلية الكريمة

وسـد  ، تفيد اآلية الكريمة وجوب تعاون األمة على تحقيق الخير للمـسلمين    
وهذا الواجب ال يتحقق إال من خالل الرقابـة         ، سبل الشر والعدوان بحسب اإلمكان    

  .وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، الشعبية
وتَنْهـون عـِن    تُم خَير ُأمٍة ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس تَْأمرون ِبالْمعروِفكُن﴿:  قال تعالى-ب

 الِْكتَاِب لَكَان خَيرا لَّهم منْهم الْمْؤِمنُون وَأكْثَـرهم  الْمنكَِر وتُْؤِمنُون ِباللِّه ولَو آمن َأهُل

١١٠: آل عمران (﴾الْفَاِسقُون(.  
  :الل باآلية الكريمةوجه االستد

وهي علـى   ، والنهي عن المنكر  ، حوت هذه اآلية وجوب األمر بالمعروف     
وكان في نفيه خائفا على نفـسه إذا  ، فإن لم يمكن ، منازل أولها تغييره باليد إذا أمكن     

  )٦٩.(فعليه إنكاره بقلبه، فإن تعذر ذلك لما وصفنا، فعليه إنكاره بلسانه، أنكره بيده
، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف    : "  قال eعن النبي   ،  اليمان  عن حذيفة بن   -ج

ثـم تدعونـه فـال      ، أو ليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقابا منه       ، ولتنهون عن المنكر  
  )٧٠." (يستجاب لكم

من رأى منكم منكـرا فليغيـره     : " eقال رسول اهللا    :  عن طارق بن شهاب قال     –د
  )٧١." (ستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمانفإن لم ي، فإن لم يستطع فبلسانه، بيده
ما من نبي بعثه اهللا فـي       : "  قال eأن رسول اهللا     t عن عبد اهللا بن مسعود       -هـ

، ويقتدون بـأمره  ، وأصحاب يأخذون بسنته  ، أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون       
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فمـن  ، ويفعلون ماال يؤمرون  ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ماال يفعلون        
فهو ، ومن جاهدهم بقلبه  ، فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه  ، فهو مؤمن ، هدهم بيده جا

  )٧٢."(وليس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل، مؤمن
  :وجه االستدالل باألحاديث

، والمتمثلـة بـاألمر بـالمعروف    ، تقتضي األحاديث وجوب الرقابة الشعبية    
وينهـى عـن    ، مر بالمعروف إنما يؤ : " وفي ذلك يقول القرافي   ، والنهي عن المنكر  

أن يـأمن أن    : والثاني، وينهى عنه ، أن يعلم ما يأمر به    : المنكر بثالثة شروط األول   
ال يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكثر منه مثل أن ينهى عن شرب الخمر،  فيـؤول             

أن يغلب على ظنه أن إنكـاره المنكـر         : والثالث، ونحوه، نهيه عنه إلى قتل النفس    
وفقد أحد الشرطين األولين يمنـع      ، ونافع، ن أمره بالمعروف مؤثر فيه    وأ، مزيل له 
ثـم مراتـب اإلنكـار      ، ويبقى الجواز والندب  ، وفقد الثالث يسقط الوجوب   ، الجواز
فيغير بلسانه  ، وإن لم يقدر على ذلك انتقل للمرتبة الثانية       ، أقواها أن يغير بيده   : ثالث

فإن لم يقـدر انتقـل للرتبـة        ، ج إليه وليكن برفق ولين ووعظ إن احتا     ، إن استطاع 
  )٧٣." (وهي اإلنكار بالقلب وهي أضعفها، الثالثة
  : العقوبة القضائية:خامسا

، تتنوع عقوبات جرائم الشرف والتي تصدر بحكم قضائي؛ لتشمل الحـدود          
والعقوبة التعزيرية يترك تحديد العقوبة فيها للحـاكم المـسلم     ، والتعزير، والقصاص

والسياسي؛ ، وأمنها االجتماعي ، وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة العليا     ومقدارا  ، نوعا
وحيثما تحققت المصلحة المعتبرة شرعا فـثم       ، ألن تصرف الحاكم منوط بالمصلحة    

  .شرع اهللا تعالى ودينه
  : تقنين نظام خاص للحماية من العنف األسري:سادسا

 ،اإلجـراءات ويبين أن جميـع     ، ويشمل النظام أحكام جرائم العنف األسري     
ويلـزم مقـدمي   ، والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف األسري تتمتع بالسرية التامـة   

أو الخاص بـإبالغ  ، أو التعليمية من القطاعين العام، أو االجتماعية، الخدمات الطبية 
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علمهم، أو مشاهدتهم آثار عنف اسري؛ التخاذ اإلجـراءات          الجهات المختصة حال  

لمتضرر من أفراد األسرة حال علمهم بـأي مـن قـضايا            الالزمة لضمان سالمة ا   
أو ، وهذا يقتضي تقنين األحكام التـي يترتـب عليهـا، أذى بـدنيا       .العنف األسري 

بما في ذلك التهديد بالقيـام      ، أو معاناة للمرأة أو ألحد أفراد األسرة      ، أو نفسيا ، جنسيا
الحرية، سـواء حـدث     أو الحرمان التعسفي من     ، بأعمال من هذا القبيل، أو اإلكراه     

  .أو الخاصة، ذلك في الحياة العامة
أو النفسي الذي يمكن أن يحدث داخل المجتمع        ، أو الجنسي ، والعنف البدني 

واالعتـداء الجنـسي، والتحـرش الجنـسي،        ، بوجه عام، بما في ذلك االغتصاب     
  .والتخويف في مكان العمل، وفي المؤسسات التعليمية وغيرها

 أو ،لواقع على أحد أفـراد األسـرة داخـل األسـرة        والقضاء على العنف ا   
ومنع تعدد االجتهادات فيه يقتضي تقنين نظام خاص للحماية من العنـف             ، خارجها

في بعض األسـر     أشكال التمييز ضد المرأة    ويمنع، األسري يقوم على الحق والعدل    
وعـدم  ،  إن وجد لدى بعض األسر المسلمة فإن وجوده يكون عن جهـل            -المسلمة
  للنظر ؛استحداث هيئة قضائية متخصصة في محكمة الجنايات        وهذا يستلزم  -ةدراي

وعقد دورات تدريبيـة    ، في القضايا التي يتم االدعاء فيها أنها ارتكبت بدافع الشرف         
والمدعين العامين حول فهم وتطبيق النظام الخاص بحمايـة األسـرة مـن           ، للقضاة

لنوع مـن القـضايا؛ للحفـاظ علـى         العنف؛ لتعزيز قدراتهم على التعامل مع هذا ا       
  .المصالح العليا للدولة

 
 

ويطلق ويـراد بـه     ، الحكم ويراد به الوصف الشرعي القائم بالماهية      يطلق  
وبقي الحديث عـن  ، وقد اشتملت الدراسة على األول، اآلثار المترتبة على التصرف  

  :اآلثار نجملها بما يلي
ألن االعتداء علـى اإلنـسان      ؛  والمعصية المستوجبة لالستغفار والتوبة    اإلثم   :أوال

سواء ، وكل معصية تصح التوبة عنها    ،  أو الفعل جريمة تلحق بصاحبها اإلثم      بالقول
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ويجـب أن يزيـل     ، والذي آذى غيره أضر بـه     ، أكانت من الكبائر أم من الصغائر     
  .ا عنه سقط الذنب عنهفإذا عف، ثم يطلب منه العفو واالستغفار له، الضرر عنه

 فمن أخرها زمانـا صـار     ، ويجب المبادرة إلى التوبة فور وقوع المعصية      
والفوز بمغفـرة اهللا تعـالى   ، عاصيا بتأخيرها؛ ألن المقصود منها التخلص من اإلثم     

وتُوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعـاً َأيهـا الْمْؤِمنُـون        ﴿:  يؤكد ذلك قوله تعالى    ،)٧٤(في اآلخرة 
لَع ونتُفِْلح وقوله تعالى  )٣١من اآلية : النور( ﴾لَّكُم ، :﴿       لُـونمعي لَى اللَِّه ِللَِّذينةُ عبا التَّوِإنَّم

 ﴾السوء ِبجهالٍَة ثُم يتُوبون ِمن قَِريٍب فَُأولَِئك يتُوب اللَّه علَيِهم وكَان اللَّه عِليماً حِكيماً             
 ﴾فَال يتُوبون ِإلَى اللَِّه ويستَغِْفرونَه واللَّـه غَفُـور رِحـيم          َ﴿: له تعالى وقو، )١٧:النساء(
  ) ٧٤:المائدة(

  )٧٥(: هي، واشترط الفقهاء شروطا لصحة التوبة
  . اإلقالع عن المعصية–١
  . الندم على المعصية–٢
  . العزم على أال يعود للمعصية مرة أخرى–٣
  . الحقوق ألصحابها أن يصلح ما أفسد بإعادة–٤

فـي قولـه    ، المشار إليها ، هي التوبة النصوح  ، والتوبة المستكملة لشرائطها  
يا َأيها الَِّذين آمنُوا تُوبوا ِإلَى اللَِّه تَوبةً نَصوحاً عسى ربكُم َأن يكَفِّر عـنْكُم               ﴿: تعالى

  ِري ِمننَّاٍت تَجج ِخلَكُمديو َئاِتكُميس    الَّـِذينو النَِّبـي خِْزي اللَّـهال ي موي ارا الَْأنْهِتهتَح 
آمنُوا معه نُورهم يسعى بين َأيِديِهم وِبَأيماِنِهم يقُولُون ربنَا َأتِْمم لَنَا نُورنَا واغِْفر لَنَـا               

ٍء قَِديرلَى كُلِّ شَيع ٨ :التحريم( ﴾ِإنَّك(.  
دليل على قوة اإلرادة وبعد النظر؛ للتخلص       ، تخلص من المعصية بالتوبة   وال

قائمة على النظافة والصدق مـع      ، وبدء صفحة جديدة في الحياة    ، من آثار المعصية  
  .إذا توفر العزم وصدق اإلرادة، وفي هذا تستقيم النفس وتطمئن، اهللا سبحانه وتعالى

 نوي الذي ترتـب علـى جـرائم       وجوب التعويض عن الضرر المادي والمع      :ثانيا
ال : "  قـال e أن رسول اهللا     t  ودليل ذلك ما ورد عن أبي سعيد الخدري        الشرف؛

ال  ومعنـى    ،)٧٦"(ومن شاق شق اهللا عليه      ، ضرر وال ضرار من ضار ضره اهللا      
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أي ال يجوز اإلضرار بالغير ابتداء ال في نفسه وال في مالـه؛ ألن إلحـاق                : ضرر
وال  .م حرام في اإلسالم حتى لو نشاء مـن فعـل مبـاح          والظل، الضرر بالغير ظلم  

وعلى المتضرر مراجعة القضاء لرفع     ، أي ال يجوز مقابلة الضرر بالضرر     : ضرار
، فالغاية ال تبرر الوسيلة   ، فال يجوز شرعا معالجة الخطأ بالخطأ     ، وآثاره عنه ، الظلم

  .وإنما تقررها
ي عليها كثير من أبواب     ودليل قاعدة فقهية بن   ، والحديث من جوامع األحكام   

وهـي  ،  لتفعيلها في بعديها الوقائي والعالجـي      ؛كما يتفرع عنها قواعد فقهية    ، الفقه
، وتعني وجوب رفع الضرر وترميم آثـاره بعـد الوقـوع   ، "الضرر يزال   " :قاعدة

وتعني وجوب دفـع    ، "الضرر يدفع بقدر اإلمكان     : " ويتفرع عنها قواعد منها قاعدة    
وبالرجوع للحديث نجـد أن     ، ؛ ألن الدفع أولى وأسهل من الرفع      الضرر قبل وقوعه  

والنكرة في سياق النفي يعم جميع أنواع الـضرر         ، كلمة ضرر نكرة في سياق النفي     
  .الواقع والمتوقع، المادي والمعنوي، الخاص والعام

الضرر ألـم القلـب؛ ألن الـضرب يـسمى          : " قال الرازي في المحصول   
واالسـتخفاف يـسمى    ، والـشتم ، سان يسمى ضـررا   وتفويت مصلحة اإلن  ، ضررا
وألـم القلـب    ، وال بد من جعل اللفظ اسما لمعنى مشترك بين هذه الصور          ، ضررا

  ) ٧٧." (فوجب جعل اللفظ حقيقة فيه، معنى مشترك
  . استحقاق العقوبة الرادعة:ثالثا

، ومن يرتكب ذلـك يعاقـب     ، وخيانة لألمة ، وكبيرة، جرائم الشرف معصية  
أو العقوبة التعزيريـة التـي      ، كعقوبة الحدود أو القصاص   ، قوبة رادعة بع، ويؤدب

نوعا ومقدارا؛ وفق مقتضيات المصلحة المعتبرة      ، أو من يقوم مقامه   ، يقدرها الحاكم 
  .وأثرها على الفرد والمجتمع، وبما يتفق مع حجم المعصية، شرعا وعقال

، لمنـع وهـو الـرد وا    ، وهو مأخوذ من العـزر    ،  مصدر عزره  :والتعزير
ومنـه  ،ومنعهم مـن إضـراره    ، كدفع أعدائه عنه  ، واستعمل في الدفع عن الشخص    

ويكون بالقول وبالفعل بحـسب مـا     ، أي أدبه؛  لئال يعود إلى القبيح      ، عزره القاضي 
، ومنه تأديـب الولـد    ، والتأديب أعم منه  ، والتعزير يكون بسبب المعصية   ، يليق به 
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  )          ٧٨(.وتأديب المعلم
فمنها ما يكـون حقـا آلدمـي        : ات متعلقات بموجبات لها وأسباب    والتعزير

ومنها ما يثبت حقا هللا تعالى؛ الرتباطه بـسبب هـو   ، يسقط بإسقاطه ويستوفى بطلبه  
فإن رأى الـصفح والتجـاوز      ، رأي اإلمام إلى  والتعزيرات مفوضة   ، حق اهللا تعالى  

، ير تأديبا وتهـذيبا   وإن رأى إقامة التعز   ، وال معترض عليه فيما عمل    ، تكرما  فعل  
  )                    ٧٩(.فرأيه المتبع

وهذه أمور محرمـة  ، والتدابر، وانعدام الثقة بين الناس  ، والبغضاء،  العداوة :رابعا
  :منها، كثيرة، واألدلة على ذلك، في الفقه اإلسالمي

عداوةَ والْبغْضاء ِفـي الْخَمـِر      ِإنَّما يِريد الشَّيطَان َأن يوِقع بينَكُم الْ      ﴿:  قوله تعالى  -١
وننْتَهم ْل َأنْتُمالِة فَهِن الصعِذكِْر اللَِّه و نع كُمدصيِسِر ويالْم٩١:المائدة( ﴾و(.   

وال تناجـشوا وال    ، ال تحاسـدوا   : " قـال  eأن رسول اهللا     t عن أبي هريرة     -٢
  )         ٨٠("خوانا وكونوا عباد اهللا إ، برواوال تدا، تباغضوا
، يؤكـد   للخطـر ، واالجتماعي، واالقتصادي،  تعريض أمن البالد السياسي    :خامسا
وضرب اللَّه مثَالً قَريةً كَانَتْ آِمنَةً مطْمِئنَّةً يْأِتيها ِرزقُهـا رغَـداً    ﴿: قوله تعالى ، ذلك

اقَها اللَّه ِلبـاس الْجـوِع والْخَـوِف ِبمـا كَـانُوا            ِمن كُلِّ مكَاٍن فَكَفَرتْ ِبَأنْعِم اللَِّه فََأذَ      
وننَعصـوا     ﴿: وقوله تعالى ، )١١٢:النحـل ( ﴾يِف َأذَاعِن َأِو الْخَوالَْأم ِمن رَأم مهاءِإذَا ج

           ي الَِّذين هِلملَع مِر ِمنْهِإلَى ُأوِلي الَْأموِل وسِإلَى الر وهدر لَوال  ِبِه ولَـوو مِمنْه تَنِْبطُونَهس
الَِّذين ﴿: وقوله تعالى ، )٨٣:النساء( ﴾فَضُل اللَِّه علَيكُم ورحمتُه لَاتَّبعتُم الشَّيطَان ِإلَّا قَِليالً       

ونتَدهم مهو نالَْأم ملَه ِبظُلٍْم ُأولَِئك مانَهوا ِإيملِْبسي لَمنُوا و٨٢:اماألنع( ﴾آم(.   
واآليات الكريمات تقرر أصل حفظ أمن البالد بجميع أشكاله وصوره؛ ألنـه   

والحفاظ ، يعد من المقاصد الشرعية المعتبرة التي جاءت األحكام الشرعية لتحصيلها         
  ه بما يتفق معـرد أن يضبط خط سير سلوكـوبناء على ذلك ينبغي على الف، عليها

  .هذه المبادئ شرعا وعقال وواقعا
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  :النتائج والتوصيات

  :والتوصيات اآلتية، توصلت من خالل هذه الدراسة إلى النتائج
وأن ال يتسرع في    ،  ينبغي على المسلم بأن ال يضع نفسه في مواطن الشبهات          –أوال

 ،وسـؤال أهـل الخبـرة     ، والتثبـت ، اتخاذ القرارات؛ ألن المعلومـة الـصحيحة      
  .ه اإلسالميواالختصاص من مستلزمات اتخاذ القرار في الفق

أو ما دونه يقترف من قبـل أفـراد   ،  جريمة الشرف عمل انتقامي بقصد القتل     –ثانيا
أومن خارجها بذريعة الحفاظ علـى سـمعة        ، أو أكثر من األسرة   ، األسرة على فرد  

  .ومكانتها الموروثة، األسرة
، وواقعا؛ لما لهـا مـن آثـار نفـسية         ، وعقال،  جرائم الشرف محرمة شرعا    -ثالثا

والفقه اإلسـالمي  ، والنظام العام للدولة، واقتصادية على الفرد والمجتمع ، اعيةواجتم
ويرفعها بعد الوقوع بأحكام شرعية محكمة موضـوعية        ، يدفع الجريمة قبل وقوعها   

  .واقعية عادلة
  : يترتب على جرائم الشرف آثار خطيرة منها–رابعا
وهذه أمور محرمة في    ، لناسوالتدابر، وانعدام الثقة بين ا    ، والبغضاء،  العداوة -أ

  .الفقه اإلسالمي
  .واالجتماعي  للخطر، واالقتصادي،  تعريض أمن البالد السياسي-ب
الذي ترتب علـى جـرائم      ، والمعنوي،  وجوب التعويض عن الضرر المادي     -ج

  .الشرف
  . استحقاق العقوبة الرادعة-د

  : أهمهاومن،  تتعد صور مكافحة جرائم الشرف في الفقه اإلسالمي–خامسا
  . االلتزام باآلداب اإلسالمية في األماكن العامة-أ
  . الرقابة بشتى صورها وأنواعها–ب
  . العقوبات الرادعة–ج
، والعـدل ،  تقنين نظام خاص للحماية من العنف األسري يقوم على الحـق           -سادسا
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  .في بعض األسر المسلمة أشكال التمییز ضد المرأةويمنع 
 للنظر في القضايا التي     ؛محكمة الجنايات بة متخصصة   استحداث هيئة قضائي   –سابعا

والمدعين ، وعقد دورات تدريبية للقضاة   ، يتم االدعاء فيها أنها ارتكبت بدافع الشرف      
العامين حول فهم وتطبيق النظام الخاص بحماية األسرة من العنف؛ لتعزيز قدراتهم            

  . العليا للدولةعلى التعامل مع هذا النوع من القضايا؛ للحفاظ على المصالح
وتغطيتهـا  ، والمجتمـع المـدني   ، في مؤسسات الدولـة   ، دورات تثقيفية   عقد -ثامنا

وفق ما تضمنه   ، إعالميا من قبل المختصين حول التعامل مع حاالت العنف األسري         
أو العقوبة  ، اإلطار العقدي والفقهي لحماية األسرة من العنف سواء من حيث الوقاية          

  .الدنيوية واألخروية
 

 
 بـاب تفـسير     ٧٢٤ ص   ٢صحيح البخاري ج  :انظر، ومعناه صحيح ،  الحديث إسناده ضعيف   -١

ومسند الشهاب ، باب دع ما يريبك إلى ما ال يريبك، ٣١٩ ص  ٢المشبهات وسنن الدارمي ج     
  .باب دع ما يريبك إلى ما ال يريبك، ٣٧٤ ص ١ج

  .٢٥ ص ١ روضة الطالبين ج -٢
٣ -         Human rights and health priority, United Nations Population Fund, 

retrieved 15-8-2007                                                                                     
٤–   Working toward the elimination of crimes in the name of honor, Office 

Of The United Nations High commissioner for human rights                      
  . م١/٦/٢٠٠١١ صحيفة السوسنة األردنية االلكترونية الصادرة  يوم –٥
 قال ودني براون مدير هيئة مؤازرة هيومان رايتس واتش أن ارتكاب جرائم الـشرف يمـر                 -٦

 Mayell, Hillary."Thousands of women  :عبر الحضارة ويمر عبر األديان، انظـر 
killed for family honor." National Geographic, 8-2-2008                          

وأسـاس  ، ٤٣ ص ١ومختـار الـصحاح ج   ، ٩٠ ص ١٢لسان العرب مادة جرم ج    :  انظر -٧
  .٤٤٥ ص ١ومعجم مقاييس اللغة ج ،٩٠ ص ١البالغة ج 

  .١٩محمد أبو زهرة ص ، الجريمة والعقوبة:  انظر–٨
  .١٦٩ ص٩لسان العرب مادة شرف ج :  انظر–٩
  .٢٦٣ ص٣معجم مقاييس اللغة مادة شرف ج :  انظر–١٠
، ٢٥٧ص، ألبي يعلـى  ، واألحكام السلطانية ، ٢١٩ص، للماوردي، األحكام السلطانية :  انظر –١١
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 .٢٢١ ص١والفروق ج

، ١١٨ ص ١٢والـذخيرة ج  ، ٤٤ ص ٥والبحر الرائق ج    ، ٦٣ ص ٧بدائع الصنائع ج  :  انظر –١٢
وأعـالم  ، ١٤٨ ص ٩والمغني ج ، ١٧٤ ص ١٠وروضة الطالبين ج  ، ٥٨٨ ص ٢والمهذب ج 
 .١١٨ ص٢الموقعين ج

١٣– and "honor" crimes".Human rights watch, retrieved:  "Violence against 
women 6-4-2001.  

١٤- The Pakistani Ministry of Internal Affairs, 2002, (liveleak.Com)             
  . وما بعدها٢١٢قانون العقوبات اإلماراتي ص:  انظر-١٥
 .٢٣٤ ص١٩ أحكام القرآن ج–١٦
 .٢٣٣ ص١٩القرطبي ج،  انظر أحكام القرآن–١٧
 .١٧٦ ص١فتح القدير ج:  انظر–١٨
 .١٩٧ ص٣ج ، البن العربي، أحكام القرآن:  انظر–١٩
 ٤ج، ٤٢٢٨رقم  ، ي القتلى باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف        ،  صحيح البخاري  –٢٠

 .١٦٣٦ص
 .٢٤٩٧ ص٦ج ، ٦٤٢٦رقم ، باب إثم الزنا،  صحيح البخاري–٢١
 .١٢٧ ص٢ أعالم الموقعين ج –٢٢
  .٢١٦ ص٤ الكافي في فقه اإلمام أحمد ج –٢٣
  .٣١١، ص٥تفسير القرطبي ج:  انظر–٢٤
  .٣٣٥، ص٥تفسير القرطبي ج:  انظر–٢٥
،  كتاب الـديات   )أن النفس بالنفس  (باب قول اهللا تعالى     ، صحيح البخاري : انظر،  متفق عليه  –٢٦

  .١٣٠٣، ١٣٠٢ ص٣ج، القسامة، باب ما يباح به دم المسلم، وصحيح مسلم، ٦ ص٩ج
  .١٠٤١ ص٣ج، ٢٦٧٤باب الشهادة سبع سوى القتل رقم ،  صحيح البخاري-٢٧
  .٢٥١٤ ص٦ج، ٦٤٦٥رقم ، باب رمي المحصنات،  صحيح البخاري-٢٨
  .١٩٥، ١٩٤ص٤ الموافقات ج-٢٩
  .١١٨، ١٢٧ ص٢ إعالم الموقعين ج-٣٠
  ،٢٤٩١ ص٦ج، ٦٤٠٥رقم ، باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع،  صحيح البخاري–٣١
 ٦ج، ٦٤٠٦رقـم   ، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى الـسلطان         ،  صحيح البخاري  –٣٢

  .٢٤٩١ص
  .١١ص، نعبد الكريم زيدا٠د،  العقوبة في الشريعة اإلسالمية–٣٣
  .٩ص،  الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي–٣٤
  .٢٤٩٠ ص٦ج، ٦٤٠٢رقم ، باب الحدود كفارة،  صحيح البخاري–٣٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 

٢٦١

٢٦١

  
  .٢٤٩١ ص٦ج، ٦٤٠٤رقم ، باب إقامة الحدود واالنتقام لحرمات اهللا،  صحيح البخاري-٣٦
ـ ، باب البيعة على القول بالعـدل    ، السنن الكبرى للنسائي  ،  الحديث صحيح  –٣٧  ٤ج، ٧٧٧٣م رق

  .٤٢٢ص
  .٦١ص:١ قواعد األحكام في مصالح األنام ج-٣٨
  .٩ص،  الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي-٣٩
  .٩ص،  الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي-٤٠
 ٤ج، ومن دعـا إلـى هـدى أو ضـاللة         ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة      ،  صحيح مسلم  –٤١

  .٢٠٥٩ص
  .١٧ص ، عبد الكريم زيدان٠د، ية العقوبة في الشريعة اإلسالم-٤٢
  .١٧٦ص، ١ج،  للشوكاني،  فتح القدير–٤٣
  .١٢١ص، ٢ إعالم الموقعين ج-٤٤
  .١٩٦ ص١ إعالم الموقعين ج-٤٥
  .٢١٨ غياث األمم في التياث الظلم ص-٤٦
  .٢٤١ص ، للماوردي، األحكام السلطانية:  انظر–٤٧
  .٢٥٣، ٢٥٢، ٢٤٩ ص ٩ بدائع الصنائع ج–٤٨
  .٧٠٨داية المجتهد ص ب:  انظر-٤٩
  .٤٠٥ ص ١١البيان شرح كتاب المهذب ج :  انظر–٥٠
  .٣٤١غياث األمم في التياث الظلم ص :  انظر–٥١
  .٢٤١األحكام السلطانية ص :  انظر–٥٢
  .٧٥٦السيل الجرار ص :  انظر–٥٣
  .٤٩ ص٢فتح القدير ج:  انظر–٥٤
  .٢٦٩ ص٥تفسير القرطبي ج:  انظر–٥٥
  .٤٩ ص٢ جفتح القدير:  انظر-٥٦
  .٢٥٣ ص٥أحكام القرآن للجصاص ج:  انظر–٥٧
  .باب المواشي تفسد زرع قوم، .٢٩٨ ص٣سنن أبي داود ج:  انظر،  الحديث صحيح-٥٨
  .الترغيب في حسن القضاء، ٦٠ ص٤سنن النسائي الكبرى ج: انظر،  الحديث صحيح–٥٩
  .الرفق في المطالبةحسن المعاملة و،٦٠ ص٤سنن النسائي الكبرى ج:انظر،  الحديث صحيح–٦٠
  .باب كيف القضاء، ٣٠١ ص٣سنن أبي داود ج: انظر،  الحديث صحيح-٦١
  .باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، ٣٠١ ص٣سنن أبي داود ج: انظر،  الحديث صحيح-٦٢
  .والحرام بين، باب الحالل بين، ٧٢٣ ص ٢ ج ، صحيح البخاري–٦٣
  .٢٦٩ص ، للماوردي، األحكام السلطانية:  انظر–٦٤
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٢٦٢

٢٦٢

  
 ١والمعجـم الوسـيط ج    ، ٢٥٢ومختار الصحاح ص  ، ٢١٢ ص ١القاموس المحيط ج  :  انظر –٦٥

  .٣٦٤ص
  .٩٩ ص١٩الجامع ألحكام القرآن ج:  وانظر،٢٢ ص٤ فتح القدير ج-٦٦
  . وما بعدها٦٩ ص ٤ الجامع ألحكام القرآن ج –٦٧
  .٤ الحسبة ص –٦٨
  .٥١٠ ص١١مجموع الفتاوى ج: وانظر، ٣١٥ ص٢ أحكام القرآن للجصاص ج–٦٩
، باب ما جاء فـي األمـر بـالمعروف        ، ٤٦٨ ص ٤سنن الترمذي ج  : انظر،  الحديث حسن  –٧٠

  .والنهي عن المنكر
وأن اإليمان يزيـد    ، باب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان       ، ٦٩ ص ١ صحيح مسلم ج   –٧١

  .والنهي عن المنكر واجبان، وأن األمر بالمعروف، وينقص
وأن اإليمان يزيـد    ، ب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان       با، ٦٩ ص ١ صحيح مسلم ج   -٧٢

  .والنهي عن المنكر واجبان، وأن األمر بالمعروف، وينقص
  .٣٠٢ ص١٣ الذخيرة ج-٧٣
  .١٨٨ ص ١ قواعد األحكام ج-٧٤
  .٢٧٧ص ١والمحلى ج، ١١٥ ص ٦وكشاف القناع ج، ٣٦٢ القوانين الفقهية ص -٧٥
، حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه       : ال الحاكم وق، والحاكم أخرجه البيهقي    – ٧٦

 بـاب ال ضـرر وال   ٦٩ ص ٦سنن البيهقـي الكبـرى ج    : انظر، ووافقه الذهبي على ذلك   
  .٥٧ ص ٢والمستدرك على الصحيحين ج ، ضرار

  .٨٣ ص ٦ج ،  المحصول-٧٧
  .١٧٦ص١٢فتح الباري ج:  انظر–٧٨
  .٢١٨غياث األمم في التياث الظلم ص:  انظر–٧٩
  .٨٧ ص٢، ومسند الشهاب ج١١٥ ص١٦شرح النووي على صحيح مسلم ج:  انظر–٨٠

 
 .م١٩٨٥، بيروت، دار الجيل، البن العربي، أحكام القرآن §
 .م٢٠١٠بيروت ،المكتبة العصرية، للماوردي، األحكام السلطانية §
 .م٢٠٠٦بيروت ،٢ة طدار الكتب العلمي، للقاضي أبي يعلى، األحكام السلطانية §
، ١ط، تحقيق شعيب األرنؤوط ورفاقـه    ، الموصلي عبد اهللا بن محمد    ، االختيار لتعليل المختار   §

  . هـ١٤٣٠دمشق ، الرسالة العالمية
  .م٢٠٠٠،بيروت،دار الكتب العلمية،١ط،البن عبد البر،االستذكار §
 .م١٩٩٧دمشق ،دار البشائر،١ط،للرازي،إيضاح مختار الصحاح §
،دار الكتـب   ١ط،تحقيق علي معوض وعادل أحمد    ،للكاساني،ع في ترتيب الشرائع   بدائع الصنائ  §

 .م١٩٩٧بيروت ،العلمية
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٢٦٣

٢٦٣

  
بيـروت  ،دار الكتـب العلميـة    ،١ط،تحقيق علي معوض وعادل أحمد    ،البن رشد ،بداية المجتهد  §

 .م١٩٩٦
 .م٢٠٠٩بيروت ، دار الكتاب العربي، تحقيق عبد الرزاق المهدي، البن رشد، بداية المجتهد §
 .م٢٠٠٠دار المنهاج ،للعمراني، يان شرح كتاب المهذبالب §
 .م١٩٩٦، دار الهداية، للزبيدي، تاج العروس §
 . هـ١٣١٣دار الكتاب اإلسالمي .١ط،للزيلعي،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق §
 .م١٩٩٨القاهرة ، دار الفكر العربي، محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي §
 .م١٩٩٨دار الفكر بيروت ،١ط،منهاج للنوويالشرح جالل الدين المحلي على حاشيتان على  §
 . هـ١٣١٣دار الفكر ، ابن تيمية، الحسبة §
، ياسين درادكه .تحقيق د ،ألبي بكر محمد القفال ألشاشي    ،حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء      §

 .م١٩٨٨، دار الباز مكة المكرمة ١ط
 .م١٩٩١بيروت ،لدار الجي،١ط،لعلي حيدر،درر الحكام §
 .م١٩٩٤دار الغرب اإلسالمي ،١ط،تحقيق محمد بو خبزه،للقرافي،الذخيرة §
تحقيـق عبـد    ، العكبري الحسين بن محمد   ، رؤوس المسائل الخالفية على مذهب اإلمام أحمد       §

 . هـ١٤٢٨مكة ، مكتبة األسدي، ١ط، الملك بن دهيش
 . هـ١٣١٣دار الفكر ،تحقيق سعيد اللحام،للبهوتي،الروض المربع §
 .م٢٠٠٣السعودية ،عالم الكتب، تحقيق عادل أحمد وعلي معوض، للنووي، روضة الطالبين §
 .م٢٠٠٥، مكة المكرمة ١ط، دار طيبة، محمد إبراهيم، سرقة األعضاء بالجراحة الطبية §
 . هـ١٤٣٠دار المعرفة بيروت،للبيهقي،السنن الكبرى §
 .م١٩٩٨، بيروت ١ط ، دار الكتب العلمية، ابن تيمية، السياسة الشرعية §
 .م٢٠٠٤بيروت ، ١دار ابن حزم ط، للشوكاني، السيل الجرار §
 .م١٩٨٩دولة اإلمارات ،وزارة األوقاف،للدردير،الشرح الصغير §
 . هـ١٣١٣،دار إحياء الكتب العلمية،للدردير مع حاشية الدسوقي،الشرح الكبير §
 .م١٩٩٥ دار صادر ،تسهيل منح الجليلة شرح منح الجليل على مختصر خليل وبهامشه حاشي §
 .م١٩٩٤مؤسسة قرطبة ،٢ط،صحيح مسلم بشرح النووي §
 .م١٩٨٨بيروت ، ٢ط، مؤسسة الرسالة، عبد الكريم زيدان، العقوبة في الشريعة اإلسالمية §
مطبعة نهـضة  ، تحقيق عبد العظيم الديب، إمام الحرمين الجويني، غياث األمم في التياث الظلم    §

 .م٢٠٠٠مصر 
 .م١٩٨٧دار الريان للتراث ،١ط،البن حجر،ح البخاريفتح الباري بشرح صحي §
 .م١٩٩٤، دار الفكر، بيروت،للكمال بن الهمام، فتح القدير §
 . هـ١٣٣٠،دار المعرفة بيروت،٢ط،للقرافي،الفروق §
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٢٦٤

٢٦٤

  
 .م١٩٨٩بيروت ،مؤسسة الرسالة،للفيروز آبادي، القاموس المحيط §
 .م٢٠٠١ لسنة )٣٧(رقم  بالقانونوالمعدل ،  م١٩٥٢ لسنة )٣٠(قانون البينات األردني رقم  §
 . هـ١٣١٣، دار الفكر،البن جزي،القوانين الفقهية §
 .م١٩٨٨بيروت ،المكتب اإلسالمي،٥ط،البن قدامة،الكافي §
 .م١٩٩٧السعودية ،مكتبة الباز،٢ط، تحقيق إبراهيم أحمد،للبهوتي،كشاف القناع §
  هـ١٤٢٦دار المعرفة بيروت، ،للسر خسي، المبسوط §
 .م٢٠٠٢صنعاء ،مكتبة اإلمام زيد،١ط،تحقيق عبد اهللا بن حمود،لإلمام زيد،يالمجموع الحديث §
 . هـ١٣٢٣، جدة،مكتبة اإلرشاد،١ط،للنووي، المجموع شرح المهذب §
 . م١٩٩٦بيروت، ،دار الكتب العلمية،عبد الغفار.تحقيق د،البن حزم،المحلى §
لبنـان  ، لعلميـة دار الكتـب ا ، ١ط، صـدر الـشريعة عبيـد اهللا   ، مختصر الوقاية مع شرحه   §

 .هـ١٤٢٦
المكتبـة  ، لإلمام مالك برواية سحنون عن أبي القاسم ومعها مقدمة ابن رشـد    ، المدونة الكبرى  §

 .م٢٠٠٥، بيروت، العصرية
تحقيـق عبـد الكـريم      ،١ط،للقاضي أبي يعلى  ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين      §

 .م١٩٨٥الرياض ،مكتبة المعارف،الالحم
المكتـب  ، ٢ط، تحقيق حبيـب األعظمـي    ،بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني     ألبي  ،المصنف §

 .م١٩٩٣بيروت ، اإلسالمي
السعودية ، دار عالم الكتب  ، ٤ط، تحقيق عبد اهللا التركي وعبد الفتاح الحلو      ، البن قدامة ، المغني §

 .م١٩٩٩
 .م٢٠١٠، بيروت، دار إحياء التراث،للشر بيني، مغني المحتاج §
   .هـ١٤٢٣، دار الحديث ،للزيلعي،ث الهدايةنصب الراية ألحادي §
 .م٢٠٠٠مصر ،دار السالم،١ط،تحقيق محمد ثامر وحافظ عاشور،للمرغيناني،الهداية §
 .هـ١٣١٨مكة  ،دار الباز،للغزالي،الوجيز في فقه اإلمام الشافعي §

#- Human rights and health priorities, United Nation Population Fund, 2007  
#- Working toward the elimination of crimes in the name of honor, Office 
Of The United Nations High commissioner for  human rights.2002  

and "honor" crimes".                     "Violence against women -# 
Human rights watch, retrieved: 2001  

Mayell, Hillary."Thousands of women killed for family  -   #   
honor." National Geographic, 8-2-2008   
#- The Pakistani Ministry of Internal Affairs, 2002 (liveleak.Com)   
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