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من الذي ميلك حق معاقبة اجملرم؟

بسم اهلل الرمحن الرحيم
من الذي ميلك حق معاقبة اجملرم ؟
الدكتور حممد توفيق رمضان البوطي

احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
وبعد :
فإن أحكام الشريعة اإلسالمية يف النصوص الشرعية القرآنيةة تتوهةه ا املكل ةني بصةيجلة ا مةع
غالبةةا  ،سةواك كانة ت مطلوبةةة مةةن كةةم فةةرأ مكلة  ،أم كانةةت مطلوبةةة مةةن األيةةةة ا هتماعيةةة ل مةةة لةةة
بشخص ويل األمر ؛ ألن ويل األمر مي م األيةة ا هتماعية وينب ق عنها .
وأعين ابألحكام املطلوبة من كل فرد  :تلك ال روض العينية؛ كالصالة والزكاة والصوم واحلة
واألخالق وغريها ،فقد هاك اخلطاب فيها موهها ا األمة واملراأ كم فرأ مكل من أفراأها.
مةةن كلةةك قولةةه تعةةاا :وأقيمةوا الصةةالة وآتةوا الزكةةاة ومةةا تقةةدموا ألن سةةكم مةةن خةةري نةةدو عنةةد
هللا).
وقوله تعاا :اي أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الةذين مةن قةبلكم لعلكةم
تتقون) .
وقوله سبحانه :وهلل على الناس ح البيت من استطاع ليه سبيال) .
وقوله سبحانه  :اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكروا ما بقي من الراب ن كنتم مؤمنني) .
أما األحكام املطلوب تنفيذها مننن ائي ننة ااعيةاعيننة ويللننة بننو األمننر  :فهةي توهةه ا
كم فرأ من أفراأ األمة ،بم تتوهه ا اجملتمع من خالل ويل األمر فيةه .ألن هةذ األوامةر يتةوخى منهةا
حتقيةةق مصةةلحة مقصةةوأة ،ولةةي تكلية كةةم فةةرأ بعمةةم معةةني ؛ فةةاملطلوب مة ال معاقبةةة اجملةةرم واألخةةذ
علةةى يةةد  ،ولةةي املطلةةوب قيةةام كةةم فةةرأ معاقبةةة اجملةةرم .واملطلةةوب وهةةوأ مةةن مقةةق للمحتمةةع مصةةلحة
التطبيب ،أو غري كلك من املصاحل ،ولي ارسة كم فرأ للطب أو غري من ا ختصاصات...
ومن أهم هذا األحكام أحكام العقوابت الشرعية؛ وهو مقصد املوضوع الذي حنن بصدأ  ،فإهنةا
و ن كان احلكم قد هاك فيها بصيجلة ا مع ،أن الذي يتوا تن يذ السةلطة القضةاةية وحةدها ،و منةا
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ه ةةاك احلك ةةم بص ةةيجلة ا م ةةع ألن القض ةةاك من ةةا مي ةةم راأة األم ةةة ،ابإلض ةةافة ا أن ةةه يرع ةةى مص ةةاحل وأم ةةن
وحرمات األمة .ولذلك فإن معاقبة اجملرم واهب فرضه هللا على األمة من خالل السلطة القضاةية.
فالسلطة القضاةية هي وحدها املخولةة معاقبةة اجملةرم املرتكةب ألي هرميةة نةص الشةارع علةى حترميهةا
ونةةرف فاعلهةةا ،ولةةي مةةن حةةق األف ةراأ أن يقوم ةوا بتن يةةذ العقوبةةة املشةةروعة أو أي نةةوع مةةن ا نتقةةام أو
حنو ابجملرم ،منا يتوا معاقبة اجملرم اجملتمع ال بويل األمر أو السلطة القضاةية.
ومةةن ف فإنةةه لةةي مةةن حةةق أي فةةرأ يف اجملتمةةع اإلسةةالمي ،حةةو و ن كةةان أاب أو حنةةو  ،أن يباشةةر
تن يذ األحكام؛ بدكا من التحرف وانتهاك ابلعقوبة؛ فإن وص فعةم مةا هنةه هرميةة منةا يعةوأ تقةدير ا
القةةانون والس ةةلطة القض ةةاةية ،أض ة ا كلةةك أن مب ةةات ن ةةرف ش ةةخص مةةا يتطل ةةب ه ةراكات ه ةةي م ةةن
اختصاص القضاك ،ولي مرتوكا لتقدير األفراأ ،هةذا فضةال عةن العقوبةة؛ لةذا فةإن مةن واهةب املعتةد
عليه أن يرفع األمر ا السلطة القضاةية اليت حتقق يف الدعو  ،ف تصدر احلكم ،ف تن ذ .
وما أننا نتحدث عن موضوع حمدأ هو ما يسمى عرمية الشرف) ،واليت يقصد هبا أن يتوا أحد
النةةاس معاقبةةة املعتةةدي علةةى عرضةةه ،أو علةةى مةةن ونةةه مةةن أهلةةه .وبعبةةارة أخةةر أن يتةةوا ال ةةرأ معاقبةةة
من مارس ال احشة أو حنوها يف أهله أو من ونه من أهله.
و شك أن هرمية ارتكاب ال احشة أمر خطري و سبب خطورهتا :
بش ةةاعة هرمي ةةة ال ةزان وم ةةا ي ةةنحم عنه ةةا م ةةن انته ةةا للق ةةيم األخالقي ةةة ال ةةيت أم ةةرت
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الشراةع ابحرتامها والتمسك هبا ،و ساكة لسمعة األسرة.
كةةون هةةذ ا رميةةة تةةؤأي ا اخةةتالا األنسةةاب ،ومةةن ف ا ا هتةةام ابخليانةةة،
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وتؤأي ا التنصم من املسؤوليات اليت ترتتب على العالقة الزوهية ونتاةحها املاأية واملعنوية.
اثرة الجلةةرية ال طريةةة نتيحةةة معرفةةة املةةرك بوهةةوأ عالقةةة حمرمةةة خةةار طةةار احليةةاة
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الزوهية .أو قامة عالقة ملوليته مع رهم خار طار احلياة الزوهية املشروعة.
أن كلك كله ول ال رأ أن يتوا معاقبة اجملرم بن سه ،ا يؤأي ا نوع فوضةى ،أأانهةا
ما يسمى جبرمية الشرف.
أيها اإلخوة واألخوات
ن البداي ةةة احلقيقي ةةة ملعا ةةة مش ننكلة م ننا رمي ننةش فرمي ننة الش ننرف كا كن ةةا ه ةةاأين يف كل ةةك من ةةا
تتم م يف محاية اجملتمع من أسباب ا رمية ،وكلك بنشةر ال ضةاةم ،ومنةع تةروي الركيلةة ومعاقبةة مةن
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يشحع عليها يف مجيع اجملا ت .ن الوقاية من عوامم اإلغراك ابلركيلة وا حنةراف هةو الشةرا األول
ملنع هرمية الشرف.
ن اجملتمةةع الةةذي تنتشةةر فيةةه محةةاهر اإلابحيةةة والتحلةةم متمةةع يتحةةه حنةةو ا نتحةةار ،ويسةةري حنةةو
هنايته .ألنه متمع تتقوض فيه األسرة ،فإكا تقوضةت األسةرة اهنة ار اجملتمةع ،و أأل علةى كلةك مةن
احلالةةة الةةيت يتحةةه ليهةةا اجملتمةةع الجلةةر الةةذي تقوضةةت فيةةه األسةةرة ،فهةةو ةةث ال مةةار املةةرة لةةذلك يف
ظاهرة الضمور السكاين ،وقتةم الط ولة ة وتنةاقص الشةباب  [ ...ويضةيق الوقةت عةن بيةان ت صةيلي
لذلك].
* * *
و ن أي نسةةان يتمتةةع ببقيةةة مةةن حسةةاس فطةةري وغةةرية علةةى أسةرته ومتمعةةه ي ةةري أن نةةري يف
بيتةةه اخليانةةة وا حنةراف ،بةةم ن هةةذ التحةةاوكات تشةةكم خطةرا يهةةدأ سةةالمة األسةةرة واجملتمةةع معةةا،
كما أنه ينتهك من حرمة القيم الدينية واألخالق.
ومبا أن النظام العام ممييةد من القانون الميائد يف بالدان فإن أس لة ترد هنا:
 هم رم القانون الساةد يف سورية ال احشة ومقدماهتا ؟ وهم وضع القانون العقوابت الراأة اليت حتمي األسرة واجملتمع من آاثر ال واحش؟ وهم تقوم السلطة القضاةية بواهبها نا هذا النوع من ا راةم ؟كلةةك ألن اجملتمةةع ينتحةةر مةةن القةةانون والسةةلطة القضةةاةية الةةيت عهةةد ليهةةا بتن يةةذ أن مققةةا لةةه
األمن والكرامة ،ومحاية احلرمات والقيم وحقوقه املاأية واملعنوية.
ف ةةإكا حقق ةةت نص ةةوص الق ةةانون كل ةةك ،وقام ةةت الس ةةلطة القض ةةاةية بتن ي ةةذ واهبه ةةا بتطبي ةةق تل ةةك
النصوص حنو املنتهكني حلرمات اجملتمع واألسرة ابلعقوبةة ،وحنةو أبنةاك اجملتمةع ابحلمايةة والةدفاع عةن
احلقوق واحلرمات والقيم  ..فإن ال رأ واجملتمع سيتمتعان بنوع من الطمأنينة هن كةرامتهم وحرمةاهتم
مصانة ،وي قان هن القانون والسلطة القضاةية سيحميان حقوقهم وحرماهتم.
أما كا كان القانون أو السلطة القضاةية يكرتاثن لبشاعة ال احشة ،و مققان ما ميكن أن
يرأع املعتدي ومنتهك احلرمات واملستخ ابلقيم األخالقية ،فإهنما بذلك يشحعان ال رأ على أن
ين ةةتقم لكرامت ةةه وحرمات ةةه ومقدس ةةاته بن س ةةه ،ةةا ي ةةؤأي ا ال وض ةةى وانتش ةةار ا ةراةم ،وأن يتح ةةول
اجملتمع ا نحام الجلاابت وعامل التخل .
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ن ما يسمى جبرمية الشرف لون من ألوان الفوضش سببها غالبا عةدم حتقيةق القةانون والسةلطة
القض ةةاةية حلماي ةةة احلرم ةةات ال ةةيت م ةةرص اجملتم ةةع عليه ةةا ،يف ح ةةني ةةب أن يك ةةون الق ةةانون والقض ةةاك
انعكاسةةا ملعتقةةدات اجملتمةةع وتطلعاتةةه وقيمةةه وأعرافةةه ،بةةم ةةب أن يكةةوان التصةةور األم ةةم للمحتمةةع
النحي وحصنا للحرمات والقيم .
ولعةةم هةةذ ا رميةةة نةةري بسةةبب حالةةة ان عاليةةة نتيحةةة مشةةاهدة املةةرك للحرميةةة علةةى فراشةةه أو يف
بيته ،وعندةذ قد يتحمم الشخص األمر الن سي الذي يتعرض له ،ويكون وقع اخليانة أو العمم
املشةةني علةةى ن سة ه ش ةةديدا ،ورأة ال عةةم الناشةةةة عنهةةا ميل ةةك السةةيطرة عليها...فةةإكا مبةةت كل ةةك
لةةد السةةلطة القضةةاةية فةةإن عليهةةا أن تراعةةى هةةذ احلالةةة ابلنحةةر ا فقةةد املةةرك السةةيطرة علةةى ن سةةه
عند حصول م م هذا األمر ،ولذلك هعم القانون من احلالة الن سية عذرا خم ا.
وإن كان املرء يف نظر الشررعة ا ميلك احلق يف معاقبة اجملرم خارج إطار القضاء.
واخلالصة:
أن تن يةةذ العقوبةةة ابجملةةرم ينحصةةر ابلقضةةاك ،وموهةةب الةةنص اجملةةرم واوةةدأ لنةةوع
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العقوبة ومقدارها.
أن محاية اجملتمع من أسةباب ا رميةة بنشةر ال ضةاةم ووقايتةه مةن عوامةم اإلغةراك
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هبا هو الباب األول ملنع هرمية ال احشة اليت هي سبب وقوع هرمية الشرف.
أن الق ةةانون والقض ةةاك كا وض ةةعا ال ةةرواأع ال عال ةةة للح ةراةم ال ةةيت تنته ةةك احلرم ةةات
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وتةةرو لل ةواحش فةةإن مةةن شةةأن كلةةك أن مةةد مةةن وقةةوع مةةا يسةةمى جب ةراةم الشةةرف .أمةةا كا مل
يضعا الرواأع ال عالة لتلك ا راةم فإن الك ري من األفراأ قد يسعى لالنتقام ،ومعاقبةة مةن أسةاك
ا حرماته بن سه ،وهو أمر خطري رهدد سالمة اجمليةع وأمنه.
أرهو للقاةكم هذا أن يكون م مرا ،وأن يصم ا خري يرضي هللا وين ع اجملتمع.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
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