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ةً المبعوث رحم ،ونالذي من بحر علمه نهل المتعلّم ، المعلّم األول،ناومعلّم ناوقدوت ناإلى سيد
محمد بن عبد اهللا عليه أفضل الصالة ... وجميع المؤمنينوالمالئكة  عليه  اهللا صلّى ،للعالمين
  .والتسليم

  ...)كبيرا(  ورسوله تعالى ، وعلّماني حب اهللا)صغيرا (إلى اللذَين ربياني

  ...عنّي خيرا تعالى والدي جزاهما اهللا

  ...وكذا أبنائي األعزاء... زوجتي تاج الصبر والوفاء... إلى التي صبرت في السراء والضراء

  ...ثثثث وسنّة نبينا جل وعال إلى المشتغلين بكتاب ربنا

  ...إلى غرباء كّل زمان؛ الذين حملوا اإلسالم إلى كّل مكان

  ...انافع طالببحثي المتواضع، علّه يكون للي إليهم أهد

أسأل القبول تعالى اهللاًَو...  
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  شكر وتقدير

سهل  كور الليل على النهار، الذييكور النهار على الليل ويالذي الحمد هللا الواحد القهار،      
    ...الدار يرفعني عنده فيو أسأله تعالى بفضله أن يكرمني به لي ختم بحثي على نحوٍ

الذي زاد به انتفاعي من العلم  ،مأمون الرفاعي: ثم الشكر الجزيل  لمعلّمي الجليل الدكتور     
واإلرشاد...  

العطاء، وكذا شكري وكّل الشكر والتقدير  لمشايخنا األجلّاء، الذين بذلوا وسعهم في      
  ...وتقديري ألهلي واألصدقاء الذين أمدوني بالعون والدعاء

  ...ودفع عنهم البالء... أكرمهم ربي     
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  في الشريعة اإلسالمية ش الجنسيناية التحرجِ
  )ردنيدراسة مقارنة مع القانون الوضعي اُأل(

  عدادإ
  د هيبيعالء سليمان داو

  شرافبإ
  مأمون وجيه الرفاعي. د

  الملخّص
التحرش الجنسي باألعراض آفة من آفات العصر ونازلة من النوازل التي تحتاج إلى      

ق بين جريمة التحرش الجنسي مع ما ا، وتُفرِّدراسة فقهية مقارنة تجمع ما تناثر من جزئياته
  ....1كالزنا واالغتصاب والسدومية -يشبهها من جرائم جنسية أخرى

في التشريع  وأحكامه هذا البحث يوضح جريمة التحرش الجنسي باألعراض وحقيقته     
اإلسالمي الجنائي .  

ة فصول دراسية وخاتمة، بينت فيها وقد احتوى البحث على مقدمة وفصل تمهيدي وأربع     
 اإلسالمي ة، ومدى حماية النظام الجنائية األعراض وصيانتها في الشريعة اإلسالمييأهم

  ...، وما امتاز به اإلسالم عن باقي النُظم في العالم-والعرض منها - للضروريات الخمس

     ة للعفت المفاهيم اللغويش مقارنة وقد عرة، وتكييفها رض والتحرمع القوانين الوضعي
  .الفقهي بالمقارنة مع ما يشبهها من جرائم مع بيان أركانها وشروطها

                                                           

؛ فال ننسب فعل -ث -لمصطلح بدل مصطلح اللواط تأدبا مع نبي اهللا لوطأرى أنّه من األفضل استعمال هذا ا: السدومية 1
إنّما  -ث-لم ينسب الفعل السم لوط - ث - لما ذكر هذا الفعل الفاحش الذي أتاه قوم لوط - تعالى -الفاحشة إلى اسمه، واهللا

ف    {: -تعالى - نسبه لقومه، قال اهللا
ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وطاً إِذْ قال

ُ
فَول

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وطاً إِذْ قال

ُ
فَول

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وطاً إِذْ قال

ُ
فَول

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وطاً إِذْ قال

ُ
، فال ننسب الفعل 81:، سورة األعراف، اآلية}...اِحَشةَ اِحَشةَ اِحَشةَ اِحَشةَ َول

الفاحش في األقوام إلى األنبياء الذين جاوؤا إلصالح هذه األفعال القبيحة، فبدل أن يذكروا بدعوتهم إلى إصالح الرذائل، 
 ...، واهللا تعالى أعلم... -صلّى اهللا عليهم أجمعين -تلصق الرذيلة إليهم، وهذا ال يليق بهم
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     ش بالعجريمة التحر ن أنوقد تبي ة في التشريع الجنائيرض تندرج ضمن الجرائم التعزيري
ة، وأنّها تُصنّف مع جرائم الحفي األحوال العادي ،ة، مع ما قد رابة في حاالاإلسالميت استثنائي

  .يصاحبها من جناية تقع على الضحية

ثم بينت المقاصد واألهداف المهمة للعقوبة في اإلسالم، وتقدير العقوبة الالزمة لجريمة      
  .التحرش الجنسي باألعراض

ة وخلصت إلى أن عقوبات التعازير تنسحب على هذه الجريمة الالأخالقية، وأن من سلط     
الحاكم المسلم إيقاع العقوبة التي يراها مناسبة وعادلة وهادفة على الجاني، قد تصل إلى أعلى 

  .مراتب هذه العقوبات في بعض األحيان

      ،ش الجنسيي إلى التحراألسباب التي تؤد جمعت في الفصل األخير من البحث أهم
  ...م لتفاديهازوأشكالها، وآثارها على المجتمع والفرد، والعالج الال

  ... ، إنّه ولي ذلك والقادر عليههذا البحث على وجه يرضى به عنّي تعالى أسأل قبول واَهللا     
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  المقدمة

وأشهد أن ال إله إلّا اهللا وحده ال ، والصالة والسالم على من ال نبي بعده، الحمد هللا وحده     
  :شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد

قد بعث محمدا بشريعته الخالدة الّتي قد أحاطت بما ينظّم حياة  تبارك وتعالى فإن اهللا     
قواعد عامة لكونها تضمنت ، رةويمضي بها إلى الصالح في شؤون الدنيا واآلخ، االنسان

، ظروفتتغير بتغير ال التي جتهاديةالا ونظريات فقهية فريدة تستوعب كافّة القضايا والمسائل
على كافّة اإلحكام  - أصلًا - ، اضافة لتضمنهاوحاجاتهم، وأعرافهم، مصالح الناسواختالف 

  .التفصيلية الثابتة التي ال تستغني عنها البشرية في كافّة شؤون حياتها

 صالحة للخلق جميعا في كّل، مرنة، دائمة، شاملة، كاملة، فشريعة اإلسالم شريعة إلهية     
  .ودرء المفاسد عنهم وجلب المصالح لهم، والتيسير عليهم تقوم على السماحة، وزمان، مكان

     ب على طلّاب العلم الشرعية علوم الفقه لذا توجة، وخاصالدراية بالعلوم الشرعي ،
توظيف هذه وأصوله، دراية تؤه ة، ثملهم إلى معرفة أحكام التكليف من عبادات ومعامالت شرعي

سة ما يستجد من نوازل، ووقائع، في عبادات، ومعامالت المكلّف المعاصرة، الدراية في درا
  ...خوفًا من االنزالق عن جادة الحقّ والصواب، إلى الوقوع في الحرام

موضوع التحرش الجنسي باألعراض أصبح ظاهرة مؤرقة قد انتشرت كالنار في الهشيم      
في قضايا النظام  - بأشكالها المعاصرة - مستجدةوهو من الجرائم ال ...في بالدنا ومجتمعاتنا

  .الجنائي، الذي فيه من النظريات والقواعد ما يستوعب كّل جديد

وقد حملتني هذه الظاهرة على الكتابة في هذا الموضوع دفاعا وحرصا على األعراض التي      
  .انهارو اتُنتهك ليلً
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  .1ةة امرأة اعتدى عليها يهودي في المدينجيشًا لنُصر ث كيف ال وقد جهز رسول اهللا 

ولقد خُضت بحار الكتب واستخرجت ما تناثر من دررها، ثم جمعته في بحث متواضع ال      
فإن أصبتُ فبفضل اهللا تعالى ومنّته، وإن أخطأتُ فمن  ...فالكمال هللا وحده ،أدعي الكمال فيه

واب والسداد والدقّة واألمانةنفسي العاجزة، فأسأل اهللا الكريم أن يوفقني للص.  

منّي صالح  أسأل أن يتقبل عز وجّل وها أنا أضعه بين يدي القارئ الكريم لعلّه ينفع، واَهللا     
   .األعمال

  :أسباب اختيار البحث

، مع نقص الوازع اإليماني واألخالقي في مجتمعات قد خلعت ثوب العفّة والحياء والدين     
   ...ااألجساد ثقافة وحضارة ورقي واستعراض الختالطوترى في العري وا

، واالعتداءات )وحتّى في المجتمع اإلسالمي( الفواحش والرذائل في المجتمعات،  ارانتشو     
  ... على الحرمات واألعراض دون رقيب أو حسيب

ر ما أحّل أصبحت المرأة فريسة سهلة أمام ذئاب بشرية تبحث عن اللذة والشهوة في غيو     
  .اهللا سبحانه

وقد خرجت النساء سافرات تاركات لباس العفّة والستر والحياء بتقليد للمجتمعات غير      
شرع اهللا تعالى من لباس يواري السوآت ويصرف أنظار ما ، وترك ...والموضة اإلسالمية

  ... الرجال عن المحرمات

                                                           

تحرش : السنة الثانية للهجرة نقض اليهود المواثيق والعهود مع المسلمين عدة مرات من أعظمها على المسلمين كان في 1
يهودي بإمرأة من المسلمين في السوق وكشف عورتها، فقام مسلم بقتل اليهودي، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه، من أجل ذلك 

، 266، صالرحيق المختومالرحمن،  المباركفوري، صفي: انظرالمنورة  جيشًا وأجالهم عن المدينة ثجهز رسول اهللا 
  .م1991 -هـ1411، 2دار إحياء الكتب العربية، ط
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امل مع هؤالء الذين فقدوا إيمانهم وأخالقهم، وقد بينت الشريعة اإلسالمية كيفية التع     
من أسباب الفسق  بناء مجتمع إسالمي نظيف آمن خاٍلووضعت األحكام الالزمة في سبيل 

  ...والفجور واالعتداء على الحرمات

في  سواء ،الحياة في كتابه العزيزولقد أحصى اهللا تبارك وتعالى كّل شيء من مناحي      
، فضلًا عن األحكام الجنائية واألحوال الشخصية والسياسية واألخالقوالعبادات  المعامالت
ءٍ     {: تعالى ، قال اهللا...والقضائية ِكتَاِب ِمْن َشْ

ْ
ءٍ َما فَر&ْطَنا ِف ال ِكتَاِب ِمْن َشْ
ْ
ءٍ َما فَر&ْطَنا ِف ال ِكتَاِب ِمْن َشْ
ْ
ءٍ َما فَر&ْطَنا ِف ال ِكتَاِب ِمْن َشْ
ْ
َا     {: وقال اهللا تعالى ،1}َما فَر&ْطَنا ِف ال

ْ
ل َا َونَز&
ْ

ل َا َونَز&
ْ

ل َا َونَز&
ْ

ل َونَز&

مُ 
ْ
ى لِل ٍء وَُهًدى َورَْحًَة َوبُْشَ ِ َشْ

ِكتَاَب تِبَْيانًا لُِكّ
ْ
يَْك ال

َ
مُ َعل

ْ
ى لِل ٍء وَُهًدى َورَْحًَة َوبُْشَ ِ َشْ

ِكتَاَب تِبَْيانًا لُِكّ
ْ
يَْك ال

َ
مُ َعل

ْ
ى لِل ٍء وَُهًدى َورَْحًَة َوبُْشَ ِ َشْ

ِكتَاَب تِبَْيانًا لُِكّ
ْ
يَْك ال

َ
مُ َعل

ْ
ى لِل ٍء وَُهًدى َورَْحًَة َوبُْشَ ِ َشْ

ِكتَاَب تِبَْيانًا لُِكّ
ْ
يَْك ال

َ
  .2}ْسلِِميَ ْسلِِميَ ْسلِِميَ ْسلِِميَ َعل

  :مشكلة البحث

بحاث ظهور الحاجة الملحة لعالج ظاهرة التحرش الجنسي باألعراض، فقد انتشرت األ     
، من أجل إيجاد الحلول للوقائع -الشرعية وغير الشرعية - ضوعاتوالدراسات في شتّى المو

  ...والمستجدات

لجانب الفقهي والتشريعي لجريمة ومن خالل البحث والتنقيب وجدت بعض القصور في ا     
  .التحرش الجنسي باألعراض

تكون لولقد أتت هذه الدراسة للبحث في موضوع التحرش الجنسي من الناحية الفقهية،      
  .عونًا ومرجعا لدراساتهمين للباحث

     ة وحتّى بين المتدينين وقد اتّضح من خالل البحث في الكتب وعلى المواقع األلكتروني
 - ى األعراضالشديد من الكتابة في موضوعات االعتداء عل تحرج، الوالمشايخ والعلماء منهم
  !- كالتحرش واالغتصاب

                                                           

  .38: سورة األنعام، اآلية 1
  .89: سورة النحل، اآلية 2
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، إال أن حياءه ينهاه يخشى وقوع هذه الجريمة في بيته وأقربائه وفي المجتمع اإلسالمي ّلالك     
ح والثناء ألبحاث لها األهمية في عن الخوض والكتابة فيه، ولقد سمعت الكثير من عبارات المد

  ...االعتداء على األعراض: مجالها، مقابل االستغراب الذي يشبه الذّم لموضوعات

جاءتْ ُأم : " ث عالى معتمدا على حديث رسول اهللاولقد مضيت متوكّلًا على اهللا سبحانه وت     
و هلَيلَّى اُهللا عص وِل اللَّهسمٍ ِإلَى رلَيفَقَالَتْس لَّمس : ني ميتَحسالَ ي اللَّه ِإن وَل اللَّهسا رقِّ، يالح
فَغَطَّتْ ُأم سلَمةَ، تَعني  ،"ِإذَا رَأت الماء" : ثثثث قَاَل النَّبِي فَهْل علَى المرَأة من غُسٍل ِإذَا احتَلَمتْ؟

  .1"نَعم، تَرِبتْ يمينُك، فَبِم يشْبِهها ولَدها" : تَحتَلم المرَأةُ؟ قَاَله َأويا رسوَل اللَّ: وجهها، وقَالَتْ

  :أهداف البحث

، لمن غابت عنه هذه زمان ومكان وتوافقها مع الواقع الشريعة اإلسالمية لكّل حبيان صال. 1
  .الفكرة أو جهل حقيقتها

موضوع التحرش الجنسي باألعراض، ووضع العالج الناجع بيان األحكام الشرعية المتعلّقة ب. 2
  ...للقضاء على هذه الظاهرة الخبيثة

عرض المسائل المهمة المتعلّقة بظاهرة التحرش باألعراض، التي يستفيد منها عامة الناس . 3
  .-كالباحثين والقضاة - وخاصتهم

لتي تحد من هذه الظاهرة وتقضي تقديم هذه الدراسة لإلسهام في وضع الحلول والعالجات ا. 4
ّا أمام من تُعليها، وتكون سدا منيعل له نفسه االعتداء على األعراض وانتهاك الحرماتسو...  

5 .ة العلألعراضبيان أهمي اإلسالمي ة ومدى حماية النظام الجنائيرض في الشريعة اإلسالمي.  

                                                           

وسننه  ، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا ث)ه256: ت(بن إسماعيل الجعفي،  محمد البخاري، 1
  ).130: (حديث رقم ،الحياء في العلم: ه، باب1422، 1، دار طوق النجاة، ط37ص\1ج ،- صحيح البخاري-  وأيامه 
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المجتمع اإلسالمي، بتقدير  فيمن الجريمة  إلسالمي على الحدبيان قدرة النظام الجنائي ا. 6
الواقع  واستباحة الضرر ،بحدود الشرعاالستهتار  عنات الالزمة التي تزجر المجرمين العقوب

  ...على ضحايا االعتداءات الجنسية على األعراض

  :منهجية البحث

إلى آخره قدر  العلمي الوصفي التحليلي من أول البحث منهجلقد استخدمت في بحثي ال     
  .استطاعتي

لها صلة  الرجوع إلى المصادر الرئيسية والمراجع المعتمدة في توفير المادة العلمية التي. 1
وذلك بالرجوع إلى الكتب الفقهية القديمة، والحديثة، التي كتبت في  ،بموضوع البحث وتوثيقها

ش بالعةموضوع التحرة والقانونيرض، سواء الشرعي.  

  .المادة وتحليلها وترتيبها وفق خطّة البحثجمع . 2

  .إلى مواضعها من كتاب اهللا تعالى ات القرآنية الكريمةعزو اآلي. 3

  .معتمدة من كتب السنّة المختصةصادرها اليث النبوية الشريفة إلى معزو األحاد .4

  .حيحةتوثيق المعلومات الفقهية واللغوية والتاريخية ونحوها من مظانّها الص. 5

  .الترجمة لبعض العلماء غير المشهورين .6

  ...استخدام لغة سهلة بينة واضحة، تسهل على القارئ وتنفعه .7

  :الدراسات السابقة

: وهي ،التحرش بالمرأة دراسة اجتماعية وحلول قانونيةالبوابيجي، رجاء عبد المجيد، . 1
  .معة األردنيةرسالة جامعية مقدمة إلى الدراسات العليا في الجا
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ختصت في البحث عن أنواع التحرش بالمرأة في مجتمع عمان بشكل خاص، اهذه الرسالة      
باألسلوب الوصفي المسحي.  

، وهي دور المحتسب في مكافحة التحرش بالنساءالشراري، خلف بن غريميل بن عابد، . 2
  .بالسعودية منيةرسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة نايف العربية للعلوم األ

  .اختصت هذه الرسالة ببيان دور المحتسب في مكافحة التحرش بالنساء نظريا وتطبيقيا          

أخرى مختصة في هذا المجال، لمحدودية المراجع المتوفّرة اسات سابقة ولم أقف على در     
لدي.  

  :ة البحثخطّ

   :رئيسية على النحو اآلتي مقدمة، وأربعة فصوليحتوي البحث على      

وتشتمل على أهمية الموضوع وطبيعته، وأسباب اختياري للبحث، ومشكلة البحث، : المقدمة
     .والدراسات السابقة، ومنهج البحث

ة،: الفصل التمهيديشامة في جبين الحضارة اإلنساني اإلسالمي النظام الجنائي   

  :وفيه مبحثان

  :ول صيانة األعراض في اإلسالم، وفيه مطلبانمقدمات ح: المبحث األول

  عن بقية النظم في العالم اإلسالمي مميزات وامتيازات النظام الجنائي: المبحث الثاني

  رض وتكييفه الفقهي، تعريف التحرش الجنسي بالع: الفصل األول

  :ويتناول هذا الفصل ثالثة مباحث

  رضبالع تعريف التحرش الجنسي: المبحث األول
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  رضلجريمة التحرش بالع التكييف الفقهي: المبحث الثاني

رض وما يشبهها من جرائم الفصل الفرق بين جريمة التحرش بالع: المبحث الثالث
   رض،أركان وشروط التحرش بالع:الثاني

  :وفيه ثالثة مباحث

  :نرض في الفقه اإلسالمي، وفيه مطلباأركان وشروط التحرش بالع: المبحث األول

  رض في القانون الوضعيأركان وشروط التحرش بالع: المبحث الثاني

  رض في الفقه والقانونالفرق بين أركان وشروط التحرش بالع: المبحث الثالث

  رض، عقوبات جريمة التحرش بالع: الفصل الثالث

  :ويحتوي على مبحثين

  وبة في اإلسالممفهوم العقوبة في اللغة والشرع ومقاصد العق: المبحث األول

  عقوبة جريمة التحرش في الشريعة اإلسالمية: المبحث الثاني

  رض، أشكاله عالجه وأثره،أسباب التحرش بالع: الفصل الرابع

  :وفيه أربعة مباحث 

  رضأسباب التحرش الجنسي بالع: المبحث األول

  أشكال التحرش الجنسي : المبحث الثاني

  ش الجنسيعالج التحر: المبحث الثالث

  آثار التحرش الجنسي النفسية واالجتماعية: المبحث الرابع
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الفصل التمهيدي  

النظام الجنائي ة اإلسالميشامة في جبين الحضارة اإلنساني 

  :وفيه مبحثان

  مات حول صيانة األعراض في اإلسالممقد: المبحث األول

ة عن بقي اإلسالمي زات وامتيازات النظام الجنائيممي: المبحث الثاني
  النظم في العالم
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  المبحث األول

مات حول صيانة األعراض في اإلسالممقد  

  :ة الكبرىللمقاصد الشرعي اإلسالمي مدى حماية النظام الجنائي: المطلب األول

  : حفظ المقاصد الشرعية

     المتأمل في آيات القرآن الكريم واألحاديث النبوي يفة يجد ارتباطًا وثيقًا بين األحكام ة الشرإن
الشرعية، والمقاصد الشرعية، التي تقوم على التيسير ورفع الحرج، وجلب المصالح ودرء 

، فالشريعة اإلسالمية كفيلة بتلبية حاجات البشر، 1المفاسد، وقد قسمها الفقهاء إلى مراتبٍ ثالث
  :أكثر من أن تحصر، أذكر منهاوهذه األدلّة . 2وتدبير مصالحهم، ودفع األذى عنهم

  :األدلّة من القرآن الكريم. 1

ِيَن َيْعَملُوَن  {: جّل جاللهاهللا قال . أ
&

ُمْؤِمنَِي ال
ْ
ُ ال قْوَُم َويُبَّشِ

َ
ِت ِهَ أ

&
ُقْرآَن يِْهِدي لِل

ْ
ِيَن َيْعَملُوَن إِن& َهَذا ال

&
ُمْؤِمنَِي ال

ْ
ُ ال قْوَُم َويُبَّشِ

َ
ِت ِهَ أ

&
ُقْرآَن يِْهِدي لِل

ْ
ِيَن َيْعَملُوَن إِن& َهَذا ال

&
ُمْؤِمنَِي ال

ْ
ُ ال قْوَُم َويُبَّشِ

َ
ِت ِهَ أ

&
ُقْرآَن يِْهِدي لِل

ْ
ِيَن َيْعَملُوَن إِن& َهَذا ال

&
ُمْؤِمنَِي ال

ْ
ُ ال قْوَُم َويُبَّشِ

َ
ِت ِهَ أ

&
ُقْرآَن يِْهِدي لِل

ْ
إِن& َهَذا ال

بًِيا
َ
ْجًرا ك

َ
ُهْم أ

َ
ن& ل

َ
اِلَاِت أ بًِياالص&

َ
ْجًرا ك

َ
ُهْم أ

َ
ن& ل

َ
اِلَاِت أ بًِياالص&

َ
ْجًرا ك

َ
ُهْم أ

َ
ن& ل

َ
اِلَاِت أ بًِياالص&

َ
ْجًرا ك

َ
ُهْم أ

َ
ن& ل

َ
اِلَاِت أ }الص&

3.  

                                                           

بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل  معناها أنّها ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا: الضروريات 1
الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال، : وهي خمسة خرى فوت النجاة والنعيمعلى فساد وتهارج، وفوت حياة، وفي األ

حفظ العرض أمر ضروري، يبذل : ، قال الزركشي في البحر المحيط-العرض: وأضافوا -وقال بعضهم الضروريات ستّة
انه حدودا لحفظها، وكذلك فقد العقالء أنفسهم وأموالهم دون أعراضهم، لذا كان ضروريا من باب أولى، وقد فرض اهللا سبح

الزركشي، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن : انظر. -كعبس وذبيان-نشبت حروب عدة في الجاهلية لمساس عرض قبيلة
  .م1994 - هـ1414، 1، دار الكتبي، ط268ص\7، جالبحر المحيط في أصول الفقه، )ه794: ت(بهارد، 

ا من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقّة الالحقة بفوت معناها أنّها مفتَقر إليه :الحاجيات
الحرج والمشقّة، ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد المتوقع في المصالح  -على الجملة -المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين

  .ة بالمرضالرخَص المخفّفة بالنسبة إلى لحوق المشقّ: الضرورية، ومثال الحاجيات
فمعناها األخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنّب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم : التحسينيات

الشاطبي، أبو أسحاق ابراهيم بن . وستر العورة، وأخذ الزينة - وبالجملة الطهارات كلّها- مكارم األخالق، كإزالة النجاسة 
، 8لبنان، ط -، دار الكتب العلمية، بيروت7ص\2، جالموافقات في أصول الشريعة، )ه790: ت(موسى اللخمي، 

 .م2006 -ه1427، )ط.د(، دار الفكر العربي، القاهرة، 333، صأصول الفقه، وأبو زهرة، محمد، م2011
، سالمية، مقاصد الشريعة اإل)ه1393: ت(، ، وابن عاشور، محمد الطاهر13ص\2، جالموافقاتالشاطبي، : انظر 2

مقاصد الشريعة اإلسالمية عند اإلمام م، والسعيدات، محمد، 2001 -هـ1421، 2، دار النفائس، األردن، ط179ص
  .م2011 -ه1432، 1، دار النفائس، األردن، ط59، صالغزالي

  .9: سورة اإلسراء، اآلية 3
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  .1ألعظم للقرآن الكريم، هداية الناس إلى طريق الحقّ والصوابالمقصد األجّل ا هوو     

ِميَ  {    : وقال جّل وعال. ب
َ
َعال

ْ
ِل
ّ
 رَْحًَة ل

&
Uِنَاَك إ

ْ
رَْسل

َ
ِميَ َوَما أ

َ
َعال

ْ
ِل
ّ
 رَْحًَة ل

&
Uِنَاَك إ

ْ
رَْسل

َ
ِميَ َوَما أ

َ
َعال

ْ
ِل
ّ
 رَْحًَة ل

&
Uِنَاَك إ

ْ
رَْسل

َ
ِميَ َوَما أ

َ
َعال

ْ
ِل
ّ
 رَْحًَة ل

&
Uِنَاَك إ

ْ
رَْسل

َ
  .2}َوَما أ

  .3، للناس كافّة مؤمنهم وكافرهمثثثثوهو أسمى المقاصد من بعثة نبي الرحمة      

ُ بُِكُم     {: وقال اهللا عز وجّل. ج &Zبُِكُم يُرِيُد ا ُ &Zبُِكُم يُرِيُد ا ُ &Zبُِكُم يُرِيُد ا ُ &Zُعْسَ يُرِيُد ا
ْ
يُْسَ َوU يُرِيُد بُِكُم ال

ْ
ُعْسَ ال

ْ
يُْسَ َوU يُرِيُد بُِكُم ال

ْ
ُعْسَ ال

ْ
يُْسَ َوU يُرِيُد بُِكُم ال

ْ
ُعْسَ ال

ْ
يُْسَ َوU يُرِيُد بُِكُم ال

ْ
  .4}ال

ما يحفظ اإلنسان وينجيه، ويدفع عنه بعلى األعمال الصالحة  ولقد حثّ اهللا سبحانه وتعالى     
   5...الهالك

 تُرَْجُعونَ     {: تبارك وتعالىاهللا وقال . د
َ

U ْنَا
َ

ن&ُكْم إِل
َ
ْقَناُكْم َعبَثًا َوأ

َ
ن&َما َخل

َ
فََحِسبُْتْم أ

َ
 تُرَْجُعونَ أ

َ
U ْنَا

َ
ن&ُكْم إِل

َ
ْقَناُكْم َعبَثًا َوأ

َ
ن&َما َخل

َ
فََحِسبُْتْم أ

َ
 تُرَْجُعونَ أ

َ
U ْنَا

َ
ن&ُكْم إِل

َ
ْقَناُكْم َعبَثًا َوأ

َ
ن&َما َخل

َ
فََحِسبُْتْم أ

َ
 تُرَْجُعونَ أ

َ
U ْنَا

َ
ن&ُكْم إِل

َ
ْقَناُكْم َعبَثًا َوأ

َ
ن&َما َخل

َ
فََحِسبُْتْم أ

َ
}أ

6.   

ق عبثًا، ؛ فما كان اهللا سبحانه ليخلق الخلواضحة وهذه اآلية الكريمة فيها داللة بينة      
  .7بهم من تركهلقيام على مقصد خلقهم، ورهويتركهم هملًا، فحثّهم ل

  :األدلّة من السنّة المطهرة. 2

، 8ى عثْمان بنِ مظْعونٍ التَّبتَُّلعلَ ثثثث رد رسوُل اللَّه " :قال، تتتت عن سعد بن َأبِي وقَّاصٍ .أ
  .9"ولَو َأذن لَه الَخْتَصينَا

                                                           

، دار الفكر، بيروت، 5457ص\9، ججامع البيان عن تأويل آي القرآن، )هـ310: ت(الطبري، محمد بن جرير،  1
 .هـ1421، 1ط
  .107: سورة األنبياء، اآلية 2
 .6120ص\10، ججامع البيانالطبري،  3
  .185: سورة البقرة، اآلية 4
 .474ص\3، ججامع البيانالطبري،  5
  .115: سورة المؤمنون، اآلية 6
، اختصار 578ص\2، جتفسير ابن كثيرمختصر ، )هـ774: ت(الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي،  وابن كثير، أب 7

 . ، القاهرة7محمد علي الصابوني، دار الصابوني، ط: وتحقيق
  .الباء: ، باب15ص\2، جلسان العرب، ابن منظور، اِلانْقطَاع عنِ النِّساء وتَرك النِّكَاح :التَّبتُُّل 8
  ).5073: (لخصاء، حديث رقمما يكره من التبتّل وا: ، باب4ص\7، ج، صحيح البخاريالبخاري 9
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ووجود الولد  إرادة تكثير النسل ؛منعهم من االختصاء: "-رحمه اهللا تعالى -1قال ابن حجر     
لو  وإال ،جهاد الكفار ليستمرو لتحقيق العبودية هللا تعالى وذكره، ،الصالح، والحفاظ على األنساب

فهو  ،ويكثر الكفار ،المسلمون بانقطاعه ألوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقّل ،ذلكب أذن
خالف المقصود من البعثة المحم2"ةدي.  

فَِإن دماءكُم وَأموالَكُم " : ، خطب بالناس يوم النحر فقَاَلثثثث ، أن النبيل عن ابن عباس. ب
  .3"م، كَحرمة يومكُم هذَا، في بلَدكُم هذَا، في شَهرِكُم هذَاوَأعراضكُم علَيكُم حرا

في الدماء واألموال  وداللته واضحة في تحريم اعتداء الناس بعضهم على بعض     
  .من غير وجه حقّ واألعراض

لْمْؤمنِ كَالْبنْيانِ يشُد الْمْؤمن ِل" : ثثثث قَاَل رسوُل اِهللا: ، قَاَلتتتت األشعري عن َأبِي موسى. ج
  .4"بعضه بعضا

     وما إلى ذلك من النصوص الشرعية التي تبين المقاصد السامةالتي تقوم على تلبي، ةي 
  .فينعن المكلّ وتحقيق المصلحة، ودفع المفسدة

رحمه اهللا  -5زيةالجو قيمقال ابن . مر العصور واألزمان وهذا ما أكّده علماء األمة على     
مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي وم كَشريعة مبناها وأساسها على الحال إن: " - تعالى

                                                           

1 رأحمد بن علي بن محمجد الكناني العسقالني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن ح :أصله من . ة العلم والتاريخمن أئم
أقبل على الحديث،  األدب والشعر ثمك برع في علوم كثيرة. ه852 ووفاته بالقاهرة ه،773 ومولده) بفلسطين(عسقالن 

، له مصنّفات عدة من أشهرها، لسان الميزان، واإلصابة في تمييز لحجاز وغيرهما لسماع الشيوخورحل إلى اليمن وا
  ...الصحابة، وفتح الباري في شرح صحيح البخاري، وتقريب التهذيب

 .م2002، 5، دار العلم للماليين، ط178ص\1، جاألعالم، )ه1396: ت(الزركلي، خير الدين محمود بن محمد، 
دار السالم،  ،149ص\9ج ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،)ه852: ت( مد بن علي العسقالني،ابن حجر، أح 2

  . م2000 -هـ1421، 3لفيحاء، دمشق، طالرياض ودار ا
  ).1739( :ديث رقمح باب الخطبة أيام منى، ،176ص\2، جصحيح البخاريالبخاري،  3
    .)65( :ديث رقمهم وتعاضدهم، ح، باب تراحم المؤمنين وتعاطف1999ص\4ج صحيح مسلم، مسلم، 4
ولد في دمشق  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد اهللا، شمس الدين،: ابن قيم الجوزية هو 5

من كبار علماء األمة وأشهر تالميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية، كان ال يخرج عن  ه، يعتبر751ه، ومات فيها سنة 691سنة 
ه الناس لحسن خُلقه، له ب كتبه ونشر علمه، وقد أحبيدافع عنه، بل إنّه قد القى األذى والسجن بسببه، وهو الّذي هذّقوله و

  .إعالم الموقعين، مفتاح دار السعادة، الوابل الصيب من الكلم الطيب، عدة الصابرين: الكثير الكثير من المصنفات أشهرها
  .56ص\5، جاألعالمالزركلي، 
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مسألة خرجت عن العدل إلى الجور،  ها؛ فكّلها، وحكمة كلّها، ومصالح كلّها، ورحمة كلّعدل كلّ
ث؛ فليست من بعإلى المفسدة، وعن الحكمة إلى ال ها، وعن المصلحةوعن الرحمة إلى ضد

ه في وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل اهللا بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظلّ ،الشريعة
ثثثث ة عليه وعلى صدق رسولهكمته الدالّأرضه، وح

1.  

، شريعة ب في كّلالمصلحة أوجبها الرمت ظُإذا ع : "-/ -2قال العز بن عبد السالم      
  .3"شريعة مها في كّلمت المفسدة، حروكذلك إذا عظُ

ولقد كلّف اهللا سبحانه عباده وفق مقاصد بما يجلب لهم المصلحة، ويدفع عنهم المفسدة في       
  .4الدنيا واآلخرة، فهو سبحانه ال تنفعه طاعة الطائعين، وال تضره معصية العاصين

و مصالح العباد ما همطلوب الشرع إنّ أن ،وقد علمنا من موارد الشرع ومصادره : "وقال     
بمثابة أمر الطبيب  ،ةبل األمر بما يستلزم المشقّ. ة مصلحةفي دينهم ودنياهم، وليست المشقّ

5"ه ليس غرضه إال الشفاء، فإنّالمريض باستعمال الدواء المر.  

لب مصالح، فإذا ا تدرأ مفاسد أو تجإم ؛ها مصالحالشريعة كلّ : "- تعالى رحمه اهللا - وقال     
ِيَن آَمُنوا {:  يقولسمعت اهللا

&
ِيَن آَمُنوايا أيها ال
&

ِيَن آَمُنوايا أيها ال
&

ِيَن آَمُنوايا أيها ال
&

ك ا يحثّل وصيته بعد ندائه، فال تجد إال خير؛ فتأم }...يا أيها ال

عليه أو شر6"والزجر ا بين الحثّا يزجرك عنه، أو جمع.   

                                                           

، إعالم الموقّعين عن رب العالمين، )ه751: ت(، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الجوزية، الجوزية قيم ابن 1
  .م1991 -هـ1411، 1محمد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط: ، تحقيق11ص\3ج
2  ،عز الدين الملقب بسلطان ) ه660 -ه577(عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي

قواعد األحكام في مصالح األنام، : ولد ونشأ في دمشق، من أشهر مصنفاته. فقيه شافعي بلغ رتبة االجتهاد: العلماء
 .21ص\4، جاألعالمالزركلي، : ، انظر...والفوائد، والتفسير الكبير

، مكتبة الكليات 44ص\1، جكام في مصالح األنامقواعد األح، )ه660: ت(ابن عبد السالم، عز الدين عبد العزيز،  3
  .م1991 -هـ1414، )ط.د(األزهرية، القاهرة، 

  .73ص\2، جقواعد األحكام في مصالح األنامابن عبد السالم،  4
 .37ص\1ج المصدر السابق، 5
  .11ص\1ج المصدر السابق، 6
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ة أو مجموع ا جلب مصلحة أو دفع مضرالمقصود من شرع الحكم إم: " -/ - 1وقال اآلمدي
  .2"األمرين بالنسبة إلى العبد

الشريعة جاءت بتحصيل المصالح  أن" : 3- رحمه اهللا تعالى - ابن تيمية وما أجمل ما قال     
وتحصيل أعظم  ،ينالشر ح خير الخيرين وشرها ترجوأنّ ،وتعطيل المفاسد وتقليلها ،وتكميلها

  .4"وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما ،المصلحتين بتفويت أدناهما
ةة العقوبة لحمدى أهميفظ المقاصد الشرعي:  

من المضي  - بداية - إن اإلسالم قد فرض العقوبة على المخالفين والمعتدين؛ حرصا عليهم     
في طريق الفساد والجريمة واتباع الهوى والشيطان، وحفظًا لمصالحهم ومصالح اآلخرين، ودفع 

  ...الضرر عنهم
ة من تحقيق للمصلحة ودفع للمفسدة ما تجلب العقوب - / - 5وقد بين عبد القادر عودة      
ة، وهي دفع ما استوجبتها المصلحة العامفي الشريعة كلّ تعالى هللا اتعتبر العقوبة حق: " بقوله

                                                           

الفقيه األصولي، الملقب سيف الدين اآلمدي؛  )ه631 -ه551(أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي،  1
السول في  دقائق الحقائق، ومنتهى: بدأ أول حياته حنبلي المذهب، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، له مصنفات عدة أشهرها

أبناء  وفيات األعيان وأنباء، )ه681: ت(ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم، : انظر...علم األصول، ولباب األلباب
 .م1900، )ط.د(إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : ، تحقيق293ص\3، جالزمان

عبد : ، تحقيق271ص\3، جاإلحكام في أصول األحكام، )هـ631: ت(أآلمدي، أبو الحسن علي بن محمد بن سالم،  2
  ). ت.د(، )ط.د(الرزاق عفيفي، المكتب اإلسالمي، بيروت، 

حليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أحمد بن عبد الشيخ اإلسالم   3
طُلب إلى مصر من أجل فتوى . أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية، ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر

هـ واعتقل بها سنة 712فر إلى دمشق سنة أفتى بها، فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ثم أطلق فسا
آية في . كان داعية إصالح في الدين. ه وأطلق، ثم أعيد، ومات معتقال بقلعة دمشق، فخرجت دمشق كلها في جنازته720

وفي الدرر الكامنة أنه ناظر العلماء واستدل وبرع في العلم . التفسير واألصول، فصيح اللسان، قلمه ولسانه متقاربان
مجموع الرسائل، والقواعد النورانية الفقهية، السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، : ير، مصنفاته عدة منهاوالتفس

 .144ص\1، جاألعالمالزركلي، ، ...والجمع بين العقل والنقل
، مجمع عبد الرحمن بن محمد: ، تحقيق48ص\20، جمجموع الفتاوى، )ه728: ت(ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  4

  .م1995 -هـ1416، )ط.د(الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 
م، كان من المتفوقين في حياته الدراسية، وكذلك في حياته 1906: ولد في كَفر الشيخ شربيني سنة :عبد القادر عودة 5

، وحاول وضع الدستور على أصول المهنية، توظّف في النيابة، ثم في القضاء، وشارك في وضع الدستور المصري
م 1954إسالمية واضحة، وكان من أبرز المدافعين عن الحريات، تم إعدامه مع مجموعة من اإلخوان المسلمين سنة 

، واإلسالم وأوضاعنا القانونية، واإلسالم اإلسالمي التشريع الجنائي: رحمهم اهللا تعالى زمن جمال عبد الناصر، من مؤلفاته
: تاريخ النشر http://ar.wikipedia.org/wiki،- الموسوعة الحرة - وكبيديا: ، انظر...نائه وعجز علمائهبين جهل أب

  .م2003ديسمبر 25
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ة، وتعود جريمة يرجع فسادها إلى العام الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسالمة لهم، وكّل
رة علمنفعة عقوبتها عليهم، تعتبر العقوبة المقرهللا تعالى؛ تأكيداً لتحصيل المنفعة، وتحقيقاً  ايها حق

1"ةلدفع الفساد والمضر.  
فالعقاب يحقّق األمن والطمأنينة ونتيجته محقّقة في الردع عن الجرائم وجلب الخير ودفع      

  .2...الشر عن الناس
وتحفظ الحقوق لذا كان ال بد من قوة تحمي هذا النظام وتشريعاته من الخلل والعبث،      

  . 3"فالحقّ الذي ليس له قوة تحميه، حقّ ضائع" والمصالح، 
ومن خالل استقراء اآليات القرآنية الكريمة، واألحاديث النبوية الشريفة؛ فإن الشريعة      

ورفع الحرج عن المكلّفين، والتيسير عليهم، قال تبارك 4تحقيق مصالح العباد مقصدها األساسي ،
ُعْسَ يُ يُ يُ يُ     {: وتعالى

ْ
 يُرِيُد بُِكُم ال

َ
Uيُْسَ َو

ْ
ُعْسَ رِيُد اdZ بُِكُم ال

ْ
 يُرِيُد بُِكُم ال

َ
Uيُْسَ َو

ْ
ُعْسَ رِيُد اdZ بُِكُم ال

ْ
 يُرِيُد بُِكُم ال

َ
Uيُْسَ َو

ْ
ُعْسَ رِيُد اdZ بُِكُم ال

ْ
 يُرِيُد بُِكُم ال

َ
Uيُْسَ َو

ْ
  ، 5}رِيُد اdZ بُِكُم ال

ن ُيَّفَِف َعنُكْم وَُخلَِق اِلنَساُن َضعِيًفا    {: وقال
َ
ن ُيَّفَِف َعنُكْم وَُخلَِق اِلنَساُن َضعِيًفايُرِيُد اdZ أ
َ
ن ُيَّفَِف َعنُكْم وَُخلَِق اِلنَساُن َضعِيًفايُرِيُد اdZ أ
َ
ن ُيَّفَِف َعنُكْم وَُخلَِق اِلنَساُن َضعِيًفايُرِيُد اdZ أ
َ
}يُرِيُد اdZ أ

"  :ثثثثوقال رسول اهللا ، 6

  .7"ويسروا ولَا تُعسروا تُنَفِّروابشِّروا ولَا 

  .8"ِإذَا َأمرهم، َأمرهم من اَألعماِل بِما يطيقُون ثثثث ان رسوُل اللَّهكَ ": ، قَالَتْل عن عاِئشَةَو

قَاَل رجٌل يا رسوَل اللَّه، الَ َأكَاد ُأدرِك الصالَةَ مما يطَوُل : قَاَل تتتت عن َأبِي مسعود اَألنْصارِيو
تُ النَّبِيَأيا رفَم ،فَقَاَل بِنَا فُالَن ،ِئذموي نا مبغَض َأشَد ظَةعوي مف لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عا ": صهَأي

النَّاس، ِإنَّكُم منَفِّرون، فَمن صلَّى بِالنَّاسِ فَلْيخَفِّفْ، فَِإن فيهِم المرِيض، والضعيفَ، وذَا 
  ...9"الحاجة

                                                           

اب العربي، بيروت، ، دار الكت79ص\1، جالتشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعيعودة، عبد القادر،  1
  .)ت.د(، )ط.د(
 68\1، جسالميالتشريع الجنائي اإلعودة،  2
  .م2001 -هـ1421، 1، دار عمار، عمان، ط9، صالوجيز في أحكام الحدود والقصاصأبو رخية، ماجد،  3
 .12ص\2، جالموافقاتالشاطبي،  4
  .185: سورة البقرة، اآلية 5
  .28: سورة النساء، اآلية 6
  .)6:(ث رقمديلتيسير وترك التنفير، ح، باب في األمر با1358ص\2، جصحيح مسلممسلم،  7
  .)20:(ديث رقم، ح"نا أعلمكُم باهللاأ: " ، باب قول النبي13ص\1، جصحيح البخاريالبخاري،  8
  .)90: (ديث رقميم إذا رآى ما يكره، ح، باب الغضب في الموعظة والتعل20ص\1، جصحيح البخاريالبخاري،  9
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، وهذا بين واضح من خالل النصوص ر ورفع الحرجألساسية العامة التيسيالشريعة ا فسمة     
فين، الشرعية، وما وضعت من قواعد شرعية تدفع الضرر وتزيله، وتحقّق المصلحة للمكلّ

  ...2المشقّة تجلب التيسير: وقاعدة ،1الضرورات تبيح المحضورات:   كقاعدة

  :رضعحفاظ على الهتمام اإلسالم البالغ بالا: المطلب الثاني

     الحفاظ على اإلسالم ب لقد اهتما وجب العا بالغًا، بل إنّه جعله ضرورةً ومقصدرض اهتمام
  .على المسلم السعي من أجل حفظه

عله عقوبة الحد الشديدة؛ االزنى، وأوجب على ف ومن أجل ذلك حرم اهللا سبحانه وتعالى     
اِن     {: تبارك وتعالىاهللا قال  ،ى األعراضلردع من تسول له نفسه االعتداء عل انِيَُة َوالز& اِن الز& انِيَُة َوالز& اِن الز& انِيَُة َوالز& اِن الز& انِيَُة َوالز& الز&

نُتْم تُْؤِمنُ 
ُ
ِ إِن ك &Zفٌَة ِف دِيِن ا

ْ
ُخْذُكم بِِهَما َرأ

ْ
 تَأ

َ
Uٍة َو َ وا ُك& َواِحٍد ّمِنُْهَما ِمئََة َجلْ نُتْم تُْؤِمنُ فَاْجِلُ

ُ
ِ إِن ك &Zفٌَة ِف دِيِن ا

ْ
ُخْذُكم بِِهَما َرأ

ْ
 تَأ

َ
Uٍة َو َ وا ُك& َواِحٍد ّمِنُْهَما ِمئََة َجلْ نُتْم تُْؤِمنُ فَاْجِلُ

ُ
ِ إِن ك &Zفٌَة ِف دِيِن ا

ْ
ُخْذُكم بِِهَما َرأ

ْ
 تَأ

َ
Uٍة َو َ وا ُك& َواِحٍد ّمِنُْهَما ِمئََة َجلْ نُتْم تُْؤِمنُ فَاْجِلُ

ُ
ِ إِن ك &Zفٌَة ِف دِيِن ا

ْ
ُخْذُكم بِِهَما َرأ

ْ
 تَأ

َ
Uٍة َو َ وا ُك& َواِحٍد ّمِنُْهَما ِمئََة َجلْ وَن وَن وَن وَن فَاْجِلُ

يَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفةٌ 
ْ
ِخرِ َول

ْ
َوِْم ال ِ َوالْ &Zيَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفةٌ بِا

ْ
ِخرِ َول

ْ
َوِْم ال ِ َوالْ &Zيَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفةٌ بِا

ْ
ِخرِ َول

ْ
َوِْم ال ِ َوالْ &Zيَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفةٌ بِا

ْ
ِخرِ َول

ْ
َوِْم ال ِ َوالْ &Zُمْؤِمنِيَ     بِا

ْ
ُمْؤِمنِيَ ّمَِن ال
ْ
ُمْؤِمنِيَ ّمَِن ال
ْ
ُمْؤِمنِيَ ّمَِن ال
ْ
  .3}ّمَِن ال

 إِن&ُه َكَن فَاِحَشًة  {: ، فقالبل إن اهللا تعالى قد حذّر من االقتراب منه     
َ

 الّزِن
ْ
 َتْقَرُبوا

َ
Uإِن&ُه َكَن فَاِحَشًة َو 

َ
 الّزِن

ْ
 َتْقَرُبوا

َ
Uإِن&ُه َكَن فَاِحَشًة َو 

َ
 الّزِن

ْ
 َتْقَرُبوا

َ
Uإِن&ُه َكَن فَاِحَشًة َو 

َ
 الّزِن

ْ
 َتْقَرُبوا

َ
Uَو

 
ً
zوََسآَء َسبِي 
ً
zوََسآَء َسبِي 
ً
zوََسآَء َسبِي 
ً
zة فداحة هذه الجريمة، وعظيم إثمها عند اهللا 4}وََسآَء َسبِيكريم شاهد على شد وهذا نص ،

  .تعالى

ِيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم     {: ه بحفظ فروجهم عمن ال يحّل لهم، فقالوأمر اهللا عز وجّل عباد     
&

ِيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َوال
&

ِيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َوال
&

ِيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َوال
&

َوال

ْيَماُنُهْم فَإِن&ُهْم َغْيُ َملُوِميَ 
َ
َكْت أ

َ
ْزَواِجِهْم أْو َما َمل

َ
 أ

َ
�َ 

&
Uِْيَماُنُهْم فَإِن&ُهْم َغْيُ َملُوِميَ َحافُِظوَن إ

َ
َكْت أ

َ
ْزَواِجِهْم أْو َما َمل

َ
 أ

َ
�َ 

&
Uِْيَماُنُهْم فَإِن&ُهْم َغْيُ َملُوِميَ َحافُِظوَن إ

َ
َكْت أ

َ
ْزَواِجِهْم أْو َما َمل

َ
 أ

َ
�َ 

&
Uِْيَماُنُهْم فَإِن&ُهْم َغْيُ َملُوِميَ َحافُِظوَن إ

َ
َكْت أ

َ
ْزَواِجِهْم أْو َما َمل

َ
 أ

َ
�َ 

&
Uِ5}َحافُِظوَن إ.   

                                                           

، 1ط بيروت، ، دار الكتب العلمية،45ص\1، جاألشباه والنظائر ،)ه771: ت( السبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين، 1
 .م1991 -هـ1411

، دار الكتب العلمية، بيروت، 64ص\1، جاألشباه والنظائر، )هـ970: ت(ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد،  2
   .م1999 -ه1419، 1ط

  .2:سورة النور، اآلية 3
  .32: سورة اإلسراء، اآلية 4
  .6و5: سورة المؤمنون، اآلية 5
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لمٍ، يشْهد َأن لَا ِإلَه لَا يحلُّ دم امرٍِئ مس" : ، وأحّل دم فاعله، فقالثثثث وكذا حرمه رسول اهللا     
ى ثَلَاثدوُل اِهللا، ِإلَّا بِِإحسَأنِّي رِإلَّا اُهللا و : هينِلد التَّارِكبِالنَّفْسِ، و النَّفْسي، وانالز بالثَّي

ةاعمفَارِقُ ِللْج1"الْم.  

َأن " : ث َأعظَم عنْد اللَّه؟ قَاَل َأي الذَّنْبِ"  ثثثث أنّه سأل النبي تتتت عن عبد اهللا بن مسعود     
خَلَقَك وها ودن َل ِللَّهعقُلْتُ: قُلْتُ. "تَج ،يمظلَع ذَِلك ؟ قَاَل: ِإنَأي تَخَافُ " : ثثثث ثُم كلَدتَقْتَُل و َأنو

كعم مطْعي ؟ قَاَل: قُلْتُ. "َأنَأي يلَةَ": ثُملح يانتُز َأن ارِك2"ج.  

على من رمى المحصن والمحصنة بالزنى والفاحشة، فقال  3وأوجب اهللا تعالى حد القذف     
ِخَرةِ     {: جّل وعال

ْ
نْيَا َوال dُمْؤِمنَاِت لُِعُنوا ِف ال

ْ
ِت ال

َ
zَِغاف

ْ
ُمْحَصَناِت ال

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
ِخَرةِ إِن& ال

ْ
نْيَا َوال dُمْؤِمنَاِت لُِعُنوا ِف ال

ْ
ِت ال

َ
zَِغاف

ْ
ُمْحَصَناِت ال

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
ِخَرةِ إِن& ال

ْ
نْيَا َوال dُمْؤِمنَاِت لُِعُنوا ِف ال

ْ
ِت ال

َ
zَِغاف

ْ
ُمْحَصَناِت ال

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
ِخَرةِ إِن& ال

ْ
نْيَا َوال dُمْؤِمنَاِت لُِعُنوا ِف ال

ْ
ِت ال

َ
zَِغاف

ْ
ُمْحَصَناِت ال

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
ُهْم إِن& ال

َ
ُهْم َول
َ
ُهْم َول
َ
ُهْم َول
َ
َول

  .4}َعَذاٌب َعِظيمٌ َعَذاٌب َعِظيمٌ َعَذاٌب َعِظيمٌ َعَذاٌب َعِظيمٌ 

، الفاحشة بين الناس لما فيه من إشاعة موبقات السبع؛من كبائر الذنوب وال ثثثث بيوعده الن     
يا رسوَل : قيَل "اجتَنبوا السبع الْموبِقَات" : قَاَل ثثثث َأن رسوَل اِهللا رضي اهللا عنه عن أبي هريرة

بِالْحقِّ، وَأكُْل ماِل النَّفْسِ الَّتي حرم اُهللا ِإلَّا  الشِّرك بِاِهللا، والسحر، وقَتُْل" : اِهللا، وما هن؟ قَاَل
لَاتالْغَاف نَاتصحقَذْفُ الْمو ،فحالز مولِّي يالتَّوا، وبَأكُْل الريمِ وتالْي نَاتْؤم5"الْم.  

ِيَن يَْرُمونَ     {: : : : وقد أوجب اهللا تعالى الحد على القاذف، فقال     
&

ِيَن يَْرُمونَ َوال
&

ِيَن يَْرُمونَ َوال
&

ِيَن يَْرُمونَ َوال
&

تُوا     َوال
ْ
ْم يَأ

َ
ُمْحَصنَاِت ُثم& ل

ْ
تُوا ال

ْ
ْم يَأ

َ
ُمْحَصنَاِت ُثم& ل

ْ
تُوا ال

ْ
ْم يَأ

َ
ُمْحَصنَاِت ُثم& ل

ْ
تُوا ال

ْ
ْم يَأ

َ
ُمْحَصنَاِت ُثم& ل

ْ
ال

ئَِك ُهُم 
َ
ْول

ُ
بًَدا َوأ

َ
ُهْم َشَهاَدةً أ

َ
 َتْقبَلُوا ل

َ
Uةً َو َ وُهْم َثَمانَِي َجلْ ْرَبَعةِ ُشَهَداء فَاْجِلُ

َ
ئَِك ُهُم بِأ

َ
ْول

ُ
بًَدا َوأ

َ
ُهْم َشَهاَدةً أ

َ
 َتْقبَلُوا ل

َ
Uةً َو َ وُهْم َثَمانَِي َجلْ ْرَبَعةِ ُشَهَداء فَاْجِلُ

َ
ئَِك ُهُم بِأ

َ
ْول

ُ
بًَدا َوأ

َ
ُهْم َشَهاَدةً أ

َ
 َتْقبَلُوا ل

َ
Uةً َو َ وُهْم َثَمانَِي َجلْ ْرَبَعةِ ُشَهَداء فَاْجِلُ

َ
ئَِك ُهُم بِأ

َ
ْول

ُ
بًَدا َوأ

َ
ُهْم َشَهاَدةً أ

َ
 َتْقبَلُوا ل

َ
Uةً َو َ وُهْم َثَمانَِي َجلْ ْرَبَعةِ ُشَهَداء فَاْجِلُ

َ
بِأ

َفاِسُقونَ 
ْ
َفاِسُقونَ ال
ْ
َفاِسُقونَ ال
ْ
َفاِسُقونَ ال
ْ
}ال

6.  

                                                           

  .)25: (ديث رقميباح به دم المسلم، ح ، باب ما1302ص\3، جصحيح مسلممسلم،  1
 .)4477( :ديث رقم، ح) تجعلوا هللا أندادافال: ( ، باب قوله تعالى18ص\6، جصحيح البخاريالبخاري،  2
المحتاج إلى معرفة  مغني، )ه977: ت(، الشربيني، محمد بن أحمد، "في معرض التعيير ىالرمي بالزن: " والقذف هو 3

 .م1994 -ه1415، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط460ص\5، جألفاظ المنهاج
  .23: سورة النور، اآلية 4
  .)145: (ديث رقمن الكبائر وأكبرها، ح، باب بيا92ص\1، جصحيح مسلممسلم،  5
  .4: سورة النور، اآلية 6
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ومنهم اعتبره قذف،  رابة،ح :االعتداء على األعراض بالتهديد 1الفقهاءبعض وقد اعتبر      
   .ستباحالحد، ودمه هدر م يوجب على مرتكبه

ن     {: قال اهللا عز وجّل
َ
رِْض فََساًدا أ

َ
ُ َويَْسَعْوَن ِف ال ِيَن ُيَارُِبوَن اZ& َورَُسولَ

&
ن إِن&َما َجَزاء ال

َ
رِْض فََساًدا أ

َ
ُ َويَْسَعْوَن ِف ال ِيَن ُيَارُِبوَن اZ& َورَُسولَ

&
ن إِن&َما َجَزاء ال

َ
رِْض فََساًدا أ

َ
ُ َويَْسَعْوَن ِف ال ِيَن ُيَارُِبوَن اZ& َورَُسولَ

&
ن إِن&َما َجَزاء ال

َ
رِْض فََساًدا أ

َ
ُ َويَْسَعْوَن ِف ال ِيَن ُيَارُِبوَن اZ& َورَُسولَ

&
إِن&َما َجَزاء ال

ْو يُنفَ 
َ
رُْجلُُهم ّمِْن ِخzٍف أ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
 أ
ْ
ُبوا

&
ْو يَُصل

َ
 أ
ْ
ْو يُنفَ ُيَقت&لُوا

َ
رُْجلُُهم ّمِْن ِخzٍف أ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
 أ
ْ
ُبوا

&
ْو يَُصل

َ
 أ
ْ
ْو يُنفَ ُيَقت&لُوا

َ
رُْجلُُهم ّمِْن ِخzٍف أ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
 أ
ْ
ُبوا

&
ْو يَُصل

َ
 أ
ْ
ْو يُنفَ ُيَقت&لُوا

َ
رُْجلُُهم ّمِْن ِخzٍف أ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
 أ
ْ
ُبوا

&
ْو يَُصل

َ
 أ
ْ
ُهْم ِخْزٌي ُيَقت&لُوا

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ
 ِمَن ال

ْ
ُهْم ِخْزٌي ْوا

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ
 ِمَن ال

ْ
ُهْم ِخْزٌي ْوا

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ
 ِمَن ال

ْ
ُهْم ِخْزٌي ْوا

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ
 ِمَن ال

ْ
ْوا

ُهْم ِف الِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ 
َ
نَْيا َول dُهْم ِف الِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ ِف ال
َ
نَْيا َول dُهْم ِف الِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ ِف ال
َ
نَْيا َول dُهْم ِف الِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ ِف ال
َ
نَْيا َول d2}ِف ال.  

أن محاربين أخذوا إمرأة من زوجها : أيام تولّيه القضاء 3رفع إلى ابن العربي المالكيف     
الح ا قُبض عليهم قضى بعض القضاة بأنّها ليست حرابة؛ ألنا، فلمة إنّما تكون في رابقهر

رابة في الفروج أفحش منها في األموال، فلزوال المال الح: األموال ال في الفروج، فغضب وقال
  4...أهون عند الناس من االعتداء على أعراضهم وحرماتهم

ثالثةٌ " : ، من تخلّى عن عرضه وتركه ينتهك، بأقبح وصف، فقالثثثث وقد وصف رسول اهللا     
  .7"من النِّساء ومدمن الخَمرِ 6والرجِلَةُ 5الديوثُ: جنَّةَ أبداًلَا يدخُلُون ال

                                                           
 ).ت.د(، )ط.د(، 390ص\13، جنقعشرح زاد الُمستالشنقيطي، محّمد بن محّمد المختار،  1

  .33: سورة المائدة، اآلية 2
برع في فنون وعلوم كثيرة وله  ،)ه543: ت( اإلمام أبو بكر محمد بن عبد اهللا بن العربي األندلسي المالكي،: هو 3

  ...عارضة األحوذي في شرح أبي عيسى الترمذي، وكوكب الحديث والمسلسالت، ونزهة الناظر: تصانيف عدة منها
  ...تفقّه على كبار علماء زمانه، كأبي حامد الغزالي، وأبي بكر الشاشي، وأبي زكريا التبريزي

سير أعالم ، )هـ748: ت(الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، : انظر. كان خطيبا فصيحا، ولي قضاء إشبيلية في األندلس
 .م2006 -هـ1427، )ط.د(دار الحديث، القاهرة،  ،42ص\15ج ،النبالء

 ،23ص\1، جالقبس في شرح موطأ مالك بن أنس،)ه543: ت(ابن العربي، محمد بن عبد اهللا أبي بكر بن العربي،  4
  .م1992، 1محمد عبد الكريم، دار الغرب اإلسالمي، ط: تحقيق

، سان العربل، )ه711: ت(ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، . والذي ال يغار على أهله. القواد على أهله: الديوث 5
 . ه1414، 3، باب الراء، دار صادر، بيروت، ط150ص\2ج
، فصل الراء، لسان العربابن منظور، . الالتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيآتهم النساء عنيت: من النساء الرجلة 6
  .112ص\6ج
 كتاب ألكتروني، ،أللبانيومعه أحكام ا ،الجامع الصغير وزياداته، )هـ911: ت(طي، عبد الرحمن بن أبي بكر، السيو 7
: ت( ، والكحالني، محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسيني، ةوقد حكم على الحديث بالصح ، 9227ص\1ج

، 1محمد إسحاق محمد إبراهيم، دار السالم، الرياض، ط: ، تحقيق223\5، جالتنوير شرح الجامع الصغير، )ه1182
 . م2011 -ه1432
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لَو رَأيتُ رجلًا مع : ت قَاَل سعد بن عبادةَرض، فضل الغيرة، وحفظ الع ثثثث وبين النبي     
َأتَعجبون من غَيرة سعد لََأنَا َأغْير منْه، " : ثثثث، فَقَاَل النَّبِي 1امرَأتي لَضربتُه بِالسيف غَير مصفَحٍ

  .2"واللَّه َأغْير منِّي

ّ ادعاء محبة اهللا سبحانه، -رحمه اهللا تعالى - وهذا ابن القيم       يبين مضرة ترك الغيرة، ثم
لت وإذا ترح،  ...تهكعي محبة اهللا وهو ال يغار لمحارمه إذا انتُلعبد أن يد فكيف يصح " :فقال

هذه الغيرة من القلب ترح3"ل منه الدينلت منه المحبة بل ترح.  

المسلم َأخُو المسلمِ، لَا يخُونُه " : التعرض ألعراض المسلمين فقال ثثثث هللاوقد حرم رسول ا     
،امرمِ حلسلَى الممِ علسكُلُّ الم ،خْذُلُهلَا يو هبكْذلَا يو همدو الُهمو هضر4"ع.   

، يريد الزنا والحرام، فعلّمه واألمة درسا  ثثثث فانظر إلى ذاك الشاب، الذي جاء رسوَل اهللا     
في حفظ العورات، والغيرة على الحرمات، واالشمئزاز من إتيان ما حرم رب األرض 

يا رسوَل اللَّه، اْئذَن : فَقَاَل ثثثث تَى النَّبِيمن قُريشٍ َأَأن فَتًى " تتتت  والسماوات، فعن أبي أمامة
  ، فَدنَا منْه قَرِيبا، فَقَاَل"ادنُه : "مه مه، فَقَاَل: ِلي في الزنَا، فََأقْبَل الْقَوم علَيه وزجروه، فَقَالُوا

". ولَا النَّاس يحبونَه ِلُأمهاتهِم: " ثثثث  قَاَل. للَّه فداكلَا واللَّه، جعلَني ا: قَاَل" َأتُحبه ِلُأمك؟ : " ثثثث
ولَا : "  ثثثث قَاَل. لَا واللَّه يا رسوَل اللَّه، جعلَني اللَّه فداك: قَاَل". َأفَتُحبه ِلابنَتك؟ : " ثثثث قَاَل

هِمنَاتِلب ونَهبحي ؟ َأفَتُ: " قَاَل". النَّاسكِلُأخْت هبثثثث قَاَل" ح  : ي اللَّهلَنعج ،وَل اللَّهسا ري اللَّهلَا و
اكدثثثث  قَاَل. ف " :هِماتِلَأخَو ونَهبحي لَا النَّاس؟ : "  ثثثث قَاَل". وكتمِلع هبا : قَاَل". َأتَحي اللَّهلَا و

اكدف ي اللَّهلَنعوَل، جسثثثث  َلقَا. ر " :هِماتمِلع ونَهبحي لَا النَّاس؟ : " ثثثث  قَاَل". وكِلخَالَت هبَأتُح ."

                                                           

  ، 247ص\8، باب الصاد، ج، لسان العربابن منظور. الضرب بحد السيفيعني  :حمصفَغير  1
  .، باب الغيرة37ص\7، جصحيح البخاريالبخاري،  2
، دار الكتب 274ص\1، جروضة المحبين ونزهة المشتاقين ،)ه751: ت( قيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب،ابن  3

 .م1983 -هـ1403، )ط.د( العلمية، بيروت،

، باب ما جاء في غيرة المسلم على 325ص\4، جسنن الترمذي ،)ه279: ت( حمد بن عيسى بن سورة،ي، مالترمذ 4
وقال . م1975 -هـ1395، 2أحمد شاكر، مطبعة البابي الحلبي، مصر، ط: ، تحقيق)1927(: ديث رقمالمسلم، ح

، حديث 1ص\2، جصغير وزياداتهصحيح الجامع ال، )ه1420: ت(، األلباني، محمد ناصر الدين، الحديث صحيح: األلباني
  ).ت.د(، )ط.د(، المكتب اإلسالمي، )2288: (رقم
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: قَاَل". ولَا النَّاس يحبونَه ِلخَالَاتهِم: " ثثثث  قَاَل. لَا واللَّه يا رسوَل اللَّه جعلَني اللَّه فداك: قَاَل
فَلَم يكُن بعد : قَاَل". اللَّهم اغْفر ذَنْبه، وطَهر قَلْبه، وحصن فَرجه: "  ثثثث اَلفَوضع يده علَيه، وقَ

ءتُ ِإلَى شَيلْتَفالْفَتَى ي 1"ذَِلك.  

هذه المعاني العظيمة األساسية في المعاملة بين الناس في خطبة  ثرسول M  وقد أكّد     
ِإن دماءكُم، وَأموالَكُم، وَأعراضكُم، بينَكُم حرام، كَحرمة يومكُم هذَا، في فَ: " ، فقال2الوداع

    .3"شَهرِكُم هذَا، في بلَدكُم هذَا

يا معشَر من َأسلَم : " حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة، فقال ث رسول اهللاوجعل      
ه م يفْضِ اِإليمان ِإلَى قَلْبِه، لَا تُْؤذُوا المسلمين ولَا تُعيروهم ولَا تَتَّبِعوا عوراتهِم، فَِإنَّبِلسانه ولَ

لَوو هحفْضي تَهروع اللَّه عتَتَب نمو ،تَهروع اللَّه عمِ تَتَبلسالم يهةَ َأخروع عتَتَب نمف  فوي ج
هلحفَقَاَل: قال" ر ةبِإلَى الكَع َأو تيا ِإلَى البموي رمع ناب نَظَر :" ،تَكمرح ظَمَأعو كظَما َأعم

نْكم اللَّه نْدةً عمرح ظَمَأع نْؤمالم4"و.  

  

  

  

  

                                                           

، باب أدب الطالب، 129ص\1، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )هـ807: ت(ثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، الهي 1
قال األلباني في  .م1994 - هـ1414 ،)ط.د( حسام الدين المقدسي، مكتبة القدسي، القاهرة،: ، تحقيق)543(: ديث رقمح

: ت(، األلباني، محمد ناصر الدين، هم ثقات رجال الصحيحهذا سند صحيح رجاله كلّ،712ص\1السلسلة الصحيحة، ج
-ه1415، 1، مكتبة المعارف، الرياض، ط)370: (، حديث رقم713ص\1، جسلسلة األحاديث الصحيحة، )ه1420
  .م1995

الرحيق المباركفوري، : انظر .-يوم التروية -اليوم الثامن من ذي الحجة في ثكانت خطبة الوداع من رسول اهللا  2
  .516، صالمختوم

  ). 67(: ديث رقم، ح"رب مبلّغ أوعى من سامع"  ث ، باب قول النبي24ص\1، جصحيح البخاريالبخاري،  3
، صححه األلباني،  )2023(: ديث رقم، باب ما جاء في تعظيم حرمة المؤمن، ح378ص\4، جسنن الترمذيالترمذي،  4

 ).3079: (، حديث رقم1323ص\2، جصحيح الجامع الصغير وزياداتهاأللباني، 
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  المبحث الثاني

مزاتمي النظام الجنائي لنظم في العالمعن بقية ا اإلسالمي  

مميزات النظام الجنائي اإلسالمي:  

     الشريعة اإلسالمية شريعة ربانية كاملة واقعيات ة عملية لكّل زمان ومكان، واكبت المستجد
 ثها بنفسه، ثم أنزلها على رسوله وضعزمان وتطور اإلنسان، تولّى اهللا عز وجّل على مر األ

  ...ها بتطبيقها، وليصبحوا سادة لألمملتُلى النور، ثم يسمو بها حمإلخراج الناس من الظلمات إ

ممي ةزات امن أهملشريعة اإلسالمي:  

  :رباني المصدر .1

فصانعه هو اهللا تعالى، تتمثّل فيه قدرة الخالق عز وجّل، وكماله وعظمته وإحاطته بما كان      
من المبادئ والنظريات ما يسد حاجة األفراد وما هو كائن، وهذا يستوجب كونه كاملًا شاملًا فيه 

، األمر الذي يغرس رفعة وهيبة 1...-الثبات واالستقرار -والجماعة في كّل حين، سمته الدوام
  .هذا النظام في نفوس المؤمنين، مما يدفعهم الحترامه وتطبيقه

   :القوة والشدة في العقاب .2

     النظام الجنائي توجيه الناس ، و-الفرد والجماعة - لحماية مصالح العبادشُرع  ،اإلسالمي
واإلضرار  ن الذي يدعو إلى المعصية والحرامباع خطوات الشيطا، واتّإلى الخروج من الهوى

وهي من جنس الفعل لقول اهللا ة في العقاب والردعبمصالح العباد؛ األمر الذي يستوجب القو ،
  .2222}َجَزاًء وِفَاقًاَجَزاًء وِفَاقًاَجَزاًء وِفَاقًاَجَزاًء وِفَاقًا    {: تعالى

ال تكتفي بمجرد النصح والتوجيه، بل تربطه بالتشريع  ريعة اإلسالمية بنظامها الجنائيفالش     
كّل من العباد، بإنزال العقاب المناسب على  والتنفيذ، وبالتالي تحمي حرمات اهللا تعالى ومصالح

                                                           

 .25-18ص\1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعودة،  1
 .26: سورة النبأ، اآلية 2
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تجاوز حدود اهللا تعالى وتعداها، زجرا للمجرمين وردعا لغيرهم، وتحقيقًا للعدل واألمن 
  .1الطمأنينة والسعادة الدائمة في الدارينو

     فالنظام الجنائي ة وسيادة  اإلسالمين الحرمات، وسعادة لألمة تحمي الحقوق وسياج يحصقو
  .2للدولة 

3 .وأخروي الجزاء فيه دنيوي:  

      اهللافع جا على عمله رقيب، ويوم القيامة له حسيب، وإن ن تبارك وتعالى لم اإلنسان بأن
جعل تطبيق العقوبة يمنع من اإلقدام على الجريمة عند العلم  ....3االيوم من العقوبة فال نجاة غد

  .  4بها، وتنفيذها على المجرم يمنعه العود إليها

ْحيَاَها     {: وترك تنفيذ العقوبة فيه تعريض اآلخرين لألذى، قال تبارك وتعالى      
َ
ْحيَاَها َوَمْن أ
َ
ْحيَاَها َوَمْن أ
َ
ْحيَاَها َوَمْن أ
َ
َوَمْن أ

ْحَيا
َ
َما أ ن&

َ
ْحَيافََكأ

َ
َما أ ن&

َ
ْحَيافََكأ

َ
َما أ ن&

َ
ْحَيافََكأ

َ
َما أ ن&

َ
أكثر شدة ودون رأفة كانت رادعة أكثر،  ةبالعقو ت، وكلّما كان5}ًعاًعاًعاًعااَس َجِياَس َجِياَس َجِياَس َجِيال& ال& ال& ال&     فََكأ

اِن     {: ، وذلك في قوله تعالى6فالرأفة في العقوبة منافية لإليمان باليوم اآلخر انِيَُة َوالز& اِن الز& انِيَُة َوالز& اِن الز& انِيَُة َوالز& اِن الز& انِيَُة َوالز& الز&

فَةٌ 
ْ
ُخْذُكم بِِهَما َرأ

ْ
 تَأ

َ
Uٍة َو َ وا ُك& َواِحٍد ّمِنُْهَما ِمئََة َجلْ فَةٌ فَاْجِلُ

ْ
ُخْذُكم بِِهَما َرأ

ْ
 تَأ

َ
Uٍة َو َ وا ُك& َواِحٍد ّمِنُْهَما ِمئََة َجلْ فَةٌ فَاْجِلُ

ْ
ُخْذُكم بِِهَما َرأ

ْ
 تَأ

َ
Uٍة َو َ وا ُك& َواِحٍد ّمِنُْهَما ِمئََة َجلْ فَةٌ فَاْجِلُ

ْ
ُخْذُكم بِِهَما َرأ

ْ
 تَأ

َ
Uٍة َو َ وا ُك& َواِحٍد ّمِنُْهَما ِمئََة َجلْ نُتْم تُْؤِمُنوَن     فَاْجِلُ

ُ
ِ إِن ك &Zنُتْم تُْؤِمُنوَن ِف دِيِن ا
ُ
ِ إِن ك &Zنُتْم تُْؤِمُنوَن ِف دِيِن ا
ُ
ِ إِن ك &Zنُتْم تُْؤِمُنوَن ِف دِيِن ا
ُ
ِ إِن ك &Zِف دِيِن ا

ُمْؤِمنِيَ 
ْ
يَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة ّمَِن ال

ْ
ِخرِ َول

ْ
َوِْم ال ِ َوالْ &Zُمْؤِمنِيَ بِا

ْ
يَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة ّمَِن ال

ْ
ِخرِ َول

ْ
َوِْم ال ِ َوالْ &Zُمْؤِمنِيَ بِا

ْ
يَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة ّمَِن ال

ْ
ِخرِ َول

ْ
َوِْم ال ِ َوالْ &Zُمْؤِمنِيَ بِا

ْ
يَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة ّمَِن ال

ْ
ِخرِ َول

ْ
َوِْم ال ِ َوالْ &Zبِا{

7.  
   :القيام على تحقيق العدل والمساواة .4

عا، رك عقاب الجاني لفسدت األرض جميبل لو تُفالعقاب يمنع الفساد ويحقّق العدالة،           
ِكن& اZ& ذُو     {: قال عز وجّل

َ
رُْض َول

َ
َفَسَدِت ال

&
 َدْفُع اZِّ ال&اَس َبْعَضُهْم بِبَْعٍض ل

َ
Uْو

َ
ِكن& اZ& ذُو َول

َ
رُْض َول

َ
َفَسَدِت ال

&
 َدْفُع اZِّ ال&اَس َبْعَضُهْم بِبَْعٍض ل

َ
Uْو

َ
ِكن& اZ& ذُو َول

َ
رُْض َول

َ
َفَسَدِت ال

&
 َدْفُع اZِّ ال&اَس َبْعَضُهْم بِبَْعٍض ل

َ
Uْو

َ
ِكن& اZ& ذُو َول

َ
رُْض َول

َ
َفَسَدِت ال

&
 َدْفُع اZِّ ال&اَس َبْعَضُهْم بِبَْعٍض ل

َ
Uْو

َ
َول

ِميَ 
َ
َعال

ْ
 ال

َ
ِميَ فَْضٍل َ�

َ
َعال

ْ
 ال

َ
ِميَ فَْضٍل َ�

َ
َعال

ْ
 ال

َ
ِميَ فَْضٍل َ�

َ
َعال

ْ
 ال

َ
  .8}فَْضٍل َ�

                                                           

  .68ص\1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعودة،  1
  .10و ص 9، صالوجيز في أحكام الحدود والقصاص ابو رخية، 2
  .م1998، )ط.د(، دار الفكر العربي، القاهرة، 12، صالجريمةابو زهرة، محمد، : نظرا 3
، كتاب الحدود، دار الفكر، 212ض\5، جفتح القدير، )هـ861: ت(ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد،  4

  .)ت.د(، )ط. د(بيروت، 
  .32:، اآليةمائدةسورة ال 5
 .)ت.د(، )ط.د(، دار الفكر العربي، القاهرة، 9، صة، العقوبأبو زهرة، محمد 6
  .2: سورة النور، اآلية 7
  .251: سورة البقرة، اآلية 8
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" : ثثثثرسول اهللا  ، قال1المساواة بين الناس جميعا بدون قيود أو استثناءات العقاب قويحقّ     
 نم لَكا هي ِإنَّمي نَفْسالَّذالشَّرِيفَ، و كُونتْرييعِ وضلَى الوع دالح ونيمقكَانُوا ي مَأنَّه ،لَكُمقَب كَان

    .2"بِيده، لَو َأن فَاطمةَ فَعلَتْ ذَِلك لَقَطَعتُ يدها

  : الشمولية .5
 لكّل شاملًا عل هذا المنهج اإلسالميبجتعالى النعمة الكبرى على المؤمنين  لقد أتم اهللاف     

ُكْم دِينَُكْم     { :، قال عز وجّل3...مناحي الحياة في كّل زمان ومكان
َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكْم دِينَُكْم الْ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكْم دِينَُكْم الْ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ ُكْم دِينَُكْم الْ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ الْ

َم دِينًا
َ
zُكُم اِلْس

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
َم دِينًاَوأ

َ
zُكُم اِلْس

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
َم دِينًاَوأ

َ
zُكُم اِلْس

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
َم دِينًاَوأ

َ
zُكُم اِلْس

َ
يُْكْم نِْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
}َوأ

4.  

اج إليه العباد من شرائع مما يحت وأنزل سبحانه وتعالى في كتابه تفصيل كّل شيء،     
َاِب َما َكَن َحِديثًا     {: تعالىو اهللا تبارك قال ،5وأحكام

ْ
ل

َ
ْوِل ال

ُ
ِ
ّ

َقْد َكَن ِف قََصِصِهْم ِعْبَةٌ ل
َ
َاِب َما َكَن َحِديثًا ل

ْ
ل

َ
ْوِل ال

ُ
ِ
ّ

َقْد َكَن ِف قََصِصِهْم ِعْبَةٌ ل
َ
َاِب َما َكَن َحِديثًا ل

ْ
ل

َ
ْوِل ال

ُ
ِ
ّ

َقْد َكَن ِف قََصِصِهْم ِعْبَةٌ ل
َ
َاِب َما َكَن َحِديثًا ل

ْ
ل

َ
ْوِل ال

ُ
ِ
ّ

َقْد َكَن ِف قََصِصِهْم ِعْبَةٌ ل
َ
ل

َِقْوٍا يُْؤِمُنونَ 
ّ
ٍء وَُهًدى َورَْحًَة ل ِي َبْيَ يََديْهِ َوَتْفِصيَل ُك& َشْ

&
ِكن تَْصِديَق ال

َ
َِقْوٍا يُْؤِمُنونَ ُيْفَتَى َول

ّ
ٍء وَُهًدى َورَْحًَة ل ِي َبْيَ يََديْهِ َوَتْفِصيَل ُك& َشْ

&
ِكن تَْصِديَق ال

َ
َِقْوٍا يُْؤِمُنونَ ُيْفَتَى َول

ّ
ٍء وَُهًدى َورَْحًَة ل ِي َبْيَ يََديْهِ َوَتْفِصيَل ُك& َشْ

&
ِكن تَْصِديَق ال

َ
َِقْوٍا يُْؤِمُنونَ ُيْفَتَى َول

ّ
ٍء وَُهًدى َورَْحًَة ل ِي َبْيَ يََديْهِ َوَتْفِصيَل ُك& َشْ

&
ِكن تَْصِديَق ال

َ
    .6}ُيْفَتَى َول

6. نظام أخالقي:  

      التحلي واالتّ أوجب هذا النظام الجنائية، في كّل حال وزمان،صاف باألخالق اإلسالمي 
على المستوى الفردي و، والجماعيى أتباعه على اإليمان باهللا تعالى وخشيته والبعد عن رب

ق الفاضلة والخصال باألخال في نفوس المؤمنين، وحباهم يمانيمعصيته، ورسخ الوازع اإل
  .7... الحميدة

                                                           

  .25ص\1، جالتشريع الجنائي األسالميعودة، 1
  ).6787: (اقامة الحّد على الشريف والوضيع، حديث رقم: ، باب160ص\8، جصحيح البخاريالبخاري،  2
، 17، دار الشروق، بيروت، ط842ص\2، جفي ظالل القرآن، )هـ1385: ت(شاربي، قطب، سيد إبراهيم حسين ال 3

  .هـ1412
  .3 :، اآليةلمائدةسورة ا 4
، دار الكتب 299ص\9، جالجامع ألحكام القرآن - تفسير القرطبي، )ه671: ت(القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر،  5

  .م1964 -هـ1384، 2المصرية، ط
  .111 :، اآليةيوسفسورة  6
  .م1982، 1، دار الفالح، الكويت، ط92، صخصائص الشريعة اإلسالميةاألشقر، عمر سليمان،  7
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شعر المسلم بالرقابة من يو ،يدعو إلى مكارم األخالق ويتّصل بالضمير اإلنساني فاإلسالم     
إلى الفضيلة والحياء، وتربية النفوس، التي بالتالي تمنع  ويدعو. 1اهللا تعالى، وأنّه سيحاسبه

  .2ظهور الجريمة

  : عالمي إنسانينظام  .7

حماية  ماألرض، وجعل غايته م، ثم استخلفهاس كافّة، ليرتقوا بهشرعه اهللا سبحانه للنّ قد     
، ففرض ما يصلح أمرهم، مصالح البشر وإسعادهم في الدنيا واآلخرة، رحمة بهم ورأفة بحالهم

  3...وحرم ما يفسد عليهم حياتهم

ْمنَا بَِن آَدمَ     {: تعالى اهللا قال       ر&
َ
َقْد ك

َ
ْمنَا بَِن آَدمَ َول ر&

َ
َقْد ك

َ
ْمنَا بَِن آَدمَ َول ر&

َ
َقْد ك

َ
ْمنَا بَِن آَدمَ َول ر&

َ
َقْد ك

َ
َناَك إUِ رَْحًَة  {: وقال تعالى، 4}َول

ْ
رَْسل

َ
َناَك إUِ رَْحًَة َوَما أ

ْ
رَْسل

َ
َناَك إUِ رَْحًَة َوَما أ

ْ
رَْسل

َ
َناَك إUِ رَْحًَة َوَما أ

ْ
رَْسل

َ
َوَما أ

ِميَ 
َ
َعال

ْ
ِميَ لِل

َ
َعال

ْ
ِميَ لِل

َ
َعال

ْ
ِميَ لِل

َ
َعال

ْ
}لِل

5.  

  :ة النظم في العالمعن بقي اإلسالمي النظام الجنائيتميز 

  :ويتجلّى ذلك فيما يلي     

قوانين الوضعية من وضع بكّل جوانبه من عند اهللا سبحانه، أما ال اإلسالمي النظام الجنائي :أولًا
، مقابل ضعف ...تمثّل في هذا النظام حكمة الخالق سبحانه ودقّة وروعة ما شرعهالبشر، في

  6...البشر وقلّة حيلتهم، وتخبطهم بفوضى األنظمة البشرية، وكثرة نواقضها وعيوبها

يتناسب مع تتطور الزمان والجماعة، وتنوع الحاجات، وفيه القدرة على : المرونة والعموم :ثانيا
ه ، أما القانون فإنّ...ات الحياة وتطورات الحضارات البشريةع الحكيم مع كّل مستجدالتكيف الرائ

  .7يتغير مع تغير أحوال األفراد والجماعة

                                                           

  .11، صالجريمةأبو زهرة،  1
  .15المرجع السابق، ص 2
  .6، ص، العقوبةأبو زهرة 3
  .70 :، اآليةإلسراءسورة ا 4
 .107: سورة األنبياء، اآلية 5
  .17ص\1، ج، التشريع الجنائي اإلسالميعودة 6
  .19ص\1السابق، ج رجعالم: رنظا 7
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جه إلى بناء المجتمع الفاضل، وحفظ الحرمات من العقوبات في الشريعة اإلسالمية تتّ :ثالثًا
 ثثثث ة، انظر إلى قول رسول اهللالرعيالعدوان، وتجري العقوبة على الراعي كما تجري على 

، َأن قُريشًا َأهمهم شَْأن المرَأة رضي اهللا تعالى عنها ، فيما ترويه عاِئشَةَت بن زيدألسامة 
علَيه ِإلَّا  ومن يجتَرُِئ: ؟ فَقَالُواثثثث ومن يكَلِّم فيها رسوَل اللَّه: سرقَتْ، فَقَالُوا المخْزومية الَّتي

وِل اللَّهسر بح ،ديز نةُ بامثثثث ُأس وُل اللَّهسةُ، فَقَاَل رامُأس هثثثث فَكَلَّم : " وددح نم دي حف َأتَشْفَع
ذَا سرقَ فيهِم الشَّرِيفُ تَركُوه، ِإنَّما َأهلَك الَّذين قَبلَكُم، َأنَّهم كَانُوا ِإ: اللَّه، ثُم قَام فَاخْتَطَب، ثُم قَاَل

لَقَطَعتُ وِإذَا سرقَ فيهِم الضعيفُ َأقَاموا علَيه الحد، وايم اللَّه لَو َأن فَاطمةَ بِنْتَ محمد سرقَتْ 
  .1"يدها 

مع تشريع كثير من في حين اشتُقّت القوانين من أحوال الناس وأوضاعهم وما تعارفوه،      
القوانين التي تخدم السلطة ومصالحها، وتجري العقوبة فيها على الضعفاء دون أصحاب 

   2...النفوذ

والفطرة اإليمانية، فالمسلم دائم الشعور برقابة  ة مع الوازع اإليمانيفق األحكام الشرعيتتّ :رابعا
ا يردعه عن فعل المحراب الجريمة، والوقوع في الرذيلةمات، وارتكاهللا سبحانه عليه، مم... ،

  .3وكذلك الخوف من العقوبة التي إن أفلت منها في الدنيا، فال مفر منها في اآلخرة

      ومن هنا فقد شكّل النظام الجنائي اإلسالمي ا حصينًا للدة في حفظ النظام، درعولة اإلسالمي
ة، فهو نظام رباوحماية الحقوق الفرديالمصدر يقوم على أسمى معاني األخالق ة والجماعي ني

 ، والتي علّمها لألمة من زكّاه ربه وأدبه...والصفات الحسنة في المعامالت والمعاشرات واآلداب
َعل ُخلٍُق َعِظيمٍ  {: ، فقال اهللا عز وجّلثثثث

َ
َعل ُخلٍُق َعِظيمٍ �ن&َك ل
َ
َعل ُخلٍُق َعِظيمٍ �ن&َك ل
َ
َعل ُخلٍُق َعِظيمٍ �ن&َك ل
َ
بخالف القوانين الوضعية البشرية . 4}�ن&َك ل

فال عقوبة وال  ،النفوذ اذ اسب وتعاقب الضعيف، وتذر القويالقاصرة التي تكيل بمكيالين؛ تح
  .بةمحاس

                                                           

  ).3475: (ديث رقم، باب حديث الغار، ح175ص\4، جصحيح البخاريالبخاري،  1
 .9ص الجريمة،أبو زهرة، : رظنا 2
  .11أبو زهرة ، ص: رظنا  3
  .4: سورة القلم، اآلية 4
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     النظام الجنائي وكذلك فإن محكَم متكامل عادل، العقوبة فيه زاجرة رادعة لكّل  اإلسالمي
أنواع الجرائم، بحيث دّل االستقراء على أعداد وأنواع قليلة من الجرائم في الدولة اإلسالمية، 

بشرية وضعية، تعاني الجمود والقصور، مما دفع الناس إلى الالمباالة بالقانون أو  قوانينمقابل 
أعداد هائلة من المسجونين داخل السجون، بأنواع شتّى من الجرائم، بعقوبات غير بالعقوبة، ف

   ...، فلو أطلق سراحهم لعادوا...زاجرة وال رادعة
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لالفصل األو  

  وتكييفه الفقهي رضبالع لجنسياش رلتحا جناية تعريف

  :مباحث ثالثةويتناول هذا الفصل 

  رضبالع الجنسي التحرشجناية تعريف : المبحث األول

  رضش بالعلجريمة التحر التكييف الفقهي: المبحث الثاني

رض وما يشبهها من ش بالعالفرق بين جريمة التحر: المبحث الثالث
  جرائم

  

  

  

  

  

  

  

  



27 

 

  ولالمبحث األ

  ش بالعرضالتحر جناية تعريف

  :تعريف الجناية في اللغة واالصطالح :لاألو طلبالم

  :تعريف الجناية في اللغة: الفرع األول

  .مصدر من جنى يجني جناية: الجناية في األصل     

كّل ما يكسبه اإلنسان ويجنيه من  على شجره، وتثطلق وهي من جني الثمار وأخذه من     
  .1ألصل مصدر جنىالشر، وا

   ،2في الدنيا واآلخرة ما يفعله اإلنسان من ذنوب يوجب عليه القصاص والعقاب: هيو     

  :تعريف الجناية في اصطالح الفقهاء: الفرع الثاني

  :فيةنالجناية عند الح

  .3"اسم لفعل محرم حّل بمال أو نفس: " هي     

  :تعريف الجناية عند المالكية

  .4"حدثه الرجل على نفسه أو غيره مما يضر حالًا أو مآلًاما ي: " هي     

  

                                                           

، لفاظ المتداولة بين الفقهاءأنيس الفقهاء في تعريفات األ، )هـ978: ت(القونوي، قاسم بن عبد اهللا بن أمير،  1
، ومعجم اللغة العربية بالقاهرة، م2004 -هـ1424، )ط.د(العلمية،  يحيى حسن مراد، دار الكتب: ، تحقيق108ص\1ج

 ). ت.د(، )ط.د(، دار الدعوة، 141ص\1، جالمعجم الوسيط
  .، باب الجيم222ص\3، جلسان العربابن منظور،  2
 ،-حاشية ابن عابدين -رد المحتار على الدر المختار، )هـ1252: ت(عمر، ابن عابدين، محمد أمين بن  3
 .م1992 - هـ1412، 2دار الفكر، بيروت، ط ،527ص\6ج
، دار 277ص\6، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، )هـ954: ت(الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن،  4

  .م1992 -ه1412، 3الفكر، ط
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  :الجناية عند الشافعية

  .1"الجنايات على األبدان: " هي     

  :الجناية عند الحنابلة

  .2"كّل فعل أو عدوان على نفس أو مال: " هي     

  .3التي تقع على األنفس واألموال: الجناية عند الحنفية والحنابلة هيف     

  .4فقط - على النفس - التي توجب القصاص: هي عندهم أما المالكية فالجناية     

  .5التي تقع على األبدان فقط: وذهب الشافعية إلى أن الجناية هي     

  :وألفاظ ذات صلة بالتحرش ش في اللغة واالصطالحتعريف التحر: المطلب الثاني

لقد استخدم فقهاء اللغة القدامى لفظ التحرش، بشكٍل ال يعتبر لفظ التحرش معاصرا حديثًا، ف     
ومؤرقًا  واسعٍ، على عدة وجوه ستظهر لنا من خالل التعريف به، إال أن هذا اللفظ أصبح منتشرا

، وذلك في 6...، ومتعدد الوسائل التي تهدف إلى النيل من خصوصية المرأةفي عصرنا الحاضر
 :في المطالب التالية

  :عنى التحرش في اللغةم: األول الفرع

     الحش والتَّرك اإلنسانإغراُؤ: يشرِح .قال . أفسد وأغرى بعضهم ببعض: ش بينهموحر
  :وفي الحديث. وكذلك بين الكالب ،اإلغراء بين القوم :التحريش: الجوهري

                                                           

، -حاشية اعانة الطالبين -اعانة الطالبين على حّل ألفاظ المعين، )ه1302: ت(طا، الدمياطي، محمد بن ش 1
  .م1997 - هـ1418، 1، دار الفكر للطباعة، ط124ص\4ج
  ). ت.د(، )ط.د(، مكتبة القاهرة، 259ص\8، جالمغني ،)ه620: ت(عبد اهللا أحمد بن محمد،  ابن قدامة، 2
 .259ص\8، جالمغني، وابن قدامة، 527ص\6، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،  3
  .277ص\6، جمواهب الجليلالحطاب،  4
  .124ص\4، جحاشية إعانة الطالبينالدمياطي،  5
6 Gamble sarah, the routledge companion to feminism and postfeminism 
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س َأن يعبده ِإن الشَّيطَان قَد َأي ": ، يقولث سمعت النبي: ، قالتبن عبد اهللا  عن جابر     
منَهيرِيشِ بي التَّحف نلَكبِ، ورالْع ةزِيري جف لُّونص2في حملهم على الفتن والحروب :أي ،1"الْم.  

     تحش ر يتحّرشًش، تحرتحرِّا، فهو مش، والمفعول مو ،ش بهتحرتع: ش بالشخصتحرض ر
له ليهي3هجه ويستفز.  

ة ومالحظات ة مهينة وغير مرغوبة ومنحطّتقديم مفاتحات جنسي: ش الجنسيتحرالو     
4ةتمييزي.  

  .5اإلغراء والتهييج: يشحرِوالتَ

  :التحرش في االصطالح: الثاني الفرع

     ش الجنسيالحديث عن التحر وبيان مفهومه، وبيان معالمه، من القضايا الّتي استفحلت    إن
د، على الرغم من اجتماع عدة ت، إال أنّه لم يتّفق على تعريف واحد محدبقوة في المجتمعا

من مكان إلى  - زيادةً أو نقصانًا - زات تجمع كّل التعاريف، فقد تختلف عناصرهعناصر وممي
  :أذكر منها ...مكان ومن زمانٍ إلى زمان

  .6"تّباع الحيلة والخداع لإليقاع بالشخص ونيلها" . 1

الذكر بالذكر أو  - يف قد اختص التحرش بالجنسين، وقد يكون التحرش مثلياهذا التعر     
، كذلك لم يذكر هدف التحرش ما يجعله يحمل معانٍ عدة قد تكون جنسية أو - األنثى باألنثى

                                                           

 كّل إنسان قرينًا، حديث ، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع2166ص\4، جصحيح مسلممسلم،  1
  ).65(: رقم

 . 85ص\4الحاء المهملة، ج باب، لسان العربابن منظور،  2
ح ر : مادة 1364: ، باب472ص\1، جمعجم اللغة العربية المعاصرة، )هـ1424: ت(عمر، أحمد مختار عبد الحميد،  3

  .م2008 -هـ1429، 1ط القاهرة، ش، عالم الكتب،
  .472ص\1المرجع السابق، ج 4
عالم  ،213ص\1ج ،معجم الصواب اللغوي دليل المثقّف العربي، )هـ1424: ت(عمر، أحمد مختار عبد الحميد،  5

 .م2008 -هـ1429، 1الكتب، القاهرة، ط

6 http://muntada.islamtoday.net 21.4.2007: تاريخ النشر.  
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، وكذلك لم يذكر الوسائل المستخدمة بالتحرش، واكتفى بذكر وسائل قد تستخدم ...غيرها
  ...لغرض آخر كالقتال أو الفتنةللتحرش الجنسي، أو 

أي قول أو فعل يحمل دالالت جنسية تجاه شخص آخر :" وهناك من يعرِّف التحرش بأنّه. 2
  .1"يتاذّى من ذلك وال يرغب فيه

الرجال  -هذا التعريف قد شمل تحرش الذكر باألنثى وبالعكس، وكذلك تحرش المثليين     
أشار إلى االعتداء بغرضٍ جنسي دون رضى اآلخر، وذكر  ، وقد-بالرجال، والنساء بالنساء

  .- كلمس جسم الضحية - ، والفعل- كالم ذو طابع جنسي - وسيلة التحرش بالقول

ووسائل اإلتصال ( مع القول والفعل، ) اإليحاء( أرى أنّه ينقص هذا التعريف زيادة      
  .من هذا االعتداء على الضحية) الغرض(، وزيادة )الحديثة
حرمه ديننا اإلسالمي الحنيف، ) محظور شرعي( ريف أن فعل التحرشوأهم ما نقص التع     

  .   - الخاص والعام - وأهلية المتحرش، والمكان
أي وسيلة  استخدام أو ،أي قول أو فعل أو إيحاء(  :أن التحرش هو :ذي أقترحهال فالتعريف     

حمل دالالت جنسية تجاه شخص، في مكانٍ عام أو خاص، اتّصال حديث، من كامل األهلية، ت
  ).امبغرض استثارتة واإليقاع به جنسيا إلشباع رغباته بالحر

  :ألفاظ ذات صلة بالتحرش: الثالث الفرع
     ش الجنسيقد يكون لفظ التحر هناك ألفاظًا أخرى احديثًا نسبي ا وقد ا، إال أنستعملت قديم

  :أيضا منها تستعمل حديثًا
  :الغَزل. 1

  .محادثتهن ومراودتهن: اللهو مع النساء، ومغازلتهنو الفتيان والفتيات،حديث : وهو     
يريدون أنّها : أغزل من الحمى: هو أغزل من امرئ القيس، والعرب تقول: وفي المثل     

  .2معتادة للعليل متكررة عليه فكأنّها عاشقة له متغزلة به

                                                           

1 http://byotna.kenanaonline.com  22.4.2009: تاريخ النشر.  
  .، باب الغين46ص\11، جلسان العربابن منظور،  2
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     عرصف محاسن النساء بغرض في ،إطالق عبارات المدح: أيامنا على أنّه في ف الغزلوي
  ...  استمالتها واإليقاع بها للحصول على مآرب جنسية

  : التشبيب. 2

ترقيق أوله بذكر : عرتشبيب الشِّ، وقال فيها الغزل: بالمرأة بشبالتهييج والتأجيج، و :وهو     
 . 1 َأوقَدها: شَب النار والحربوالحرب،  لنارالنساء، وهو من تشبيب ا

   :المراودة. 3

واحد  راود فالن جاريته عن نفسها وراودته هي عن نفسه، إذا حاول كّل ،اإلغراء: وهو     
 ،3؛ فجعل الفعل لها2}تَُراوُِد َفَتاَها َعن ن&ْفِسهِ تَُراوُِد َفَتاَها َعن ن&ْفِسهِ تَُراوُِد َفَتاَها َعن ن&ْفِسهِ تَُراوُِد َفَتاَها َعن ن&ْفِسهِ  {: ماع؛ ومنه قوله تعالىمن صاحبه الوطء والجِ

ذلَِك ِلَْصَِف {: معنى السوء في نفس سياق اآلياتتأتي ب :ي التفسيرالمراودة فو
َ
ذلَِك ِلَْصَِف ك
َ
ذلَِك ِلَْصَِف ك
َ
ذلَِك ِلَْصَِف ك
َ
َعنُْه َعنُْه َعنُْه َعنُْه     ك

وءَ  dوءَ الس dوءَ الس dوءَ الس dوالتأثير على  - ة ونظر بشهوةمن قُبلَ - استعمال الوسائل الخبيثة في اإلغراء :، وهو4}الس

: قول اهللا تبارك وتعالى ، ذلك في5- الزنا -وفعل الفاحشة الضحية للحصول على أغراض جنسية
ذلَِك  {

َ
ذلَِك ك
َ
ذلَِك ك
َ
ذلَِك ك
َ
َفْحشاءَ     ك

ْ
وَء َوال dَفْحشاءَ ِلَْصَِف َعنُْه الس
ْ
وَء َوال dَفْحشاءَ ِلَْصَِف َعنُْه الس
ْ
وَء َوال dَفْحشاءَ ِلَْصَِف َعنُْه الس
ْ
وَء َوال d6}ِلَْصَِف َعنُْه الس.  

  :مفهوم الجنسي: الفرع الرابع

  في اللغةالجنسي:   

 صال الشهوانييغلب استعماله بما يتعلّق باالتّو ،يعني تناسلي: اسم أصله جِنْس: ينسجِ     
  .7وعملية التوالد، واألعضاء التناسلية

                                                           

  .، باب الشين10ص\8، جلسان العربابن منظور،  1
 .30: سورة يوسف، اآلية 2
  .، باب الراء261ص\6، جلسان العربابن منظور،  3
  .24: سورة يوسف، اآلية 4
 - تفسير الرازي، )ه606: ت(الرازي، محمد بن عمر بن الحسن، خر الفو ،1977ص\4،جفي ظالل القرآن قطب، 5

  .ه1420، 3ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، ،444ص\18ج ،-مفاتيح الغيب
  .24: سورة يوسف، اآلية 6
  .، مادة ج ن س406ص\1، جمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر،  7
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  : ي قد تشبهها في المعنى، قال اهللا تعالىالت) اإلربة(فظة ل تعالى وقد وردت في كتاب اهللا     

وِل الْربَةِ ِمَن الرَِّجالِ  {
ُ
وِ ال&ابِعَِي َغْيِ أ

َ
وِل الْربَةِ ِمَن الرَِّجالِ أ

ُ
وِ ال&ابِعَِي َغْيِ أ

َ
وِل الْربَةِ ِمَن الرَِّجالِ أ

ُ
وِ ال&ابِعَِي َغْيِ أ

َ
وِل الْربَةِ ِمَن الرَِّجالِ أ

ُ
وِ ال&ابِعَِي َغْيِ أ

َ
  .1}أ

  .2الحاجة الجنسية إلى النساء: اإلربة في اللغة

وِل الْربَةِ     {جاء في كتب التفسير أن معنى      
ُ
وِل الْربَةِ َغْيِ أ
ُ
وِل الْربَةِ َغْيِ أ
ُ
وِل الْربَةِ َغْيِ أ
ُ
 الرجل األحمق الذي ال يعرف :هو: }َغْيِ أ

  .3شيًئا عن النساء، وال حاجة له بهن، وال يأبه إال لبطنه

 في االصطالحالجنسي:  

      تطر نومن خالل البحثلم أجد م ،أرىو ،واالستقراء ق إلى تعريف مصطلح الجِنسي:  أن
المعنى االصطالحي فهو ال يخرج عن المعنى اللغوي:  

  . بين الرجل والمرأة بغرض التلذّذ واإلنجابة ة طبيعيصال شهوانيعالقة تجاذب واتّ     

  :رض في اللغة واالصطالحتعريف الع: الثالث طلبالم

  :رض في اللغةالع: األول الفرع

  .جانبه، وهو خالف الطول: عرض الشيء     

هو : ، وقيلموضع المدح والذّم من اإلنسان سواء كان في نفسه أو سلَفه أو من يلزمه أمره     
  .4ذي يصونه من نفسه وحسبِه، ويحامي عنه أن ينتقص ويثلبجانبه ال

وما يتعلّق به  فظ فرج، ونقاء نسب،وما يتّصل به من ستر عورة، وح ،5الجسد: والعرض     
  .من سمعة، وطهارة معنوية، وما يختص به من حقّ في سرية حياة اإلنسان الخاصة وحمايتها

                                                           

  .31: سورة النور، اآلية 1
 .م1988 -ه1408، 2، دار النفائس، ط53ص\1ج ،معجم لغة الفقهاء حامد صادق، قنيبي،و ، محمد رواس،قلعجي 2
  .161ص\19، جتفسير الطبريالطبري، : انظر 3
شرح النووي ، )هـ676: ت(النووي، يحيى بن شرف، : انظر، و، باب العين102ص\10، جلسان العربابن منظور،  4

  .هـ1392، 2بيروت، ط، دار إحياء التراث العربي، 50ص\16، جالنووي على مسلم
باب العين، دار صادر،  ،205ص\1ج ،مختار الصحاح، )هـ666: ت(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،  5

 .م2008 - هـ1429، 1بيروت، ط



33 

 

     ا لطهارتهرض يعتبر الذا فكّل اعتداء على العفساد...  

ما يفتخر به اإلنسان من نسب أو شرف، أو ما يصونه اإلنسان من نفسه أو سلفه : والعرض     
   .1أو من يلزمه أمره كالزوجة والبنت

   :رض اصطالحاالع: الثاني الفرع

     للع ذهب البعض إلى أنواجتماعي رض مفهومين، أخالقي.  

2"صيانة الجسد عن كّل ممارسة غير مشروعة للجنس: "هو المفهوم األخالقي .  
حقّ يجوز لصاحبه أن يتصرف به بالرضا الصحيح : فهو )العرفي( االجتماعي المفهوم وأما

  .3شرعا الصادر ممن يملكه، وإال فال اعتداد به
إلى لومٍ التزام الشخص سلوكًا جنسيا ال يعرضه "  :الطهارة الجنسية، أي: أو هو     

4"اجتماعي .  
     رض الذي أقترحه والتعريف الفقهيللع شرف ( : فهو ال يخرج عن المعنى اللغوي

الطاهر الذي يبذل الغالي والنفيس في سبيل المحافظة عليه مما يعيبه أو  - الجنسي -اإلنسان
  .)ينقصه
  ش في القانون وعند علماء االجتماعتعريف التحر: الرابع المطلب

  :مفهوم التحرش في القانون: األول لفرعا
     ف القانون األوروبيعر ش الجنسيسلوك غير مرغوب مرتبط بالجنس "  :على أنّه التحر

يهدف إلى، أو يؤدي إلى اإلضرار بكرامة شخص وخلق بيئة ترهيبية أو عدائية أو عدوانية أو 
  .5"أو إحداها...مزعجة

                                                           

  .1483ص\2، جمعجم اللغة العربية المعاصرة عمر، 1
  .25، صالحماية الجزائية للعرضأبو حجيلة،  2
  .26المرجع السابق، ص 3
دار  ،24ص ،الحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية دراسة مقارنةأبو حجيلة، علي رشيد،  4

  .م2011 -ه1432، 1الثقافة، عمان، ط
5 http://archive.aawsat.com/details.asp  8543عدد  -ه1423. صفر. 06: تاريخ النشر.  
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أي سلوك : " ، وهوشة لشؤون المرأة تعريفًا للتحرطنية األردنيوقد اقترحت اللجنة الو     
ي أو لفظيماد ب، وغير معقول ويسيء للمتلقّ أو غير لفظيحرة غير مي، ذو طبيعة جنسي

ا يؤثر على كرامة المرأة  وغير مقبول الخضوع له، وأيسلوك آخر مبني على أساس الجنس مم
  . 1"لوك صراحة أو ضمنًاوالرجل، سواء تم مثل هذا الس

  :التحرش عند علماء اإلجتماع مفهوم: الثاني الفرع

  .2"مداعبة المرأة بقصد اإليقاع بها وإغوائها، أو مضايقتها" . 1

نثى جنسيا دون رغبتها، ويشمل اللمس والكالم أو المحادثات التليفونية أو ألمحاولة استثارة ا" .2
ويحدث التحرش من رجل في موقع قوة بالنسبة . البريئةغرف المحادثات أو المجامالت غير 

ولكن الحاالت . لألنثى مثل المدرس والتلميذة، والطبيب والمريضة، أو حتّى رجل دين ومتعبدة
  .3"األكثر واألغلب تحدث في مكان العمل

  :رض في القانونتعريف الع: الخامس المطلب

     ة" : رض يعنيالعو"الطهارة الجنسي ،ا بها،خّل بهكّل فعل يمساس مدلولها ف ذه الطهارة يعد
ة ال" : القانونيةالحريف"جنسي ،اعت كّل فعل يمس ة يعدهذه الحري4رضداء على الع.  

فيراد به في القانون الحرية الجنسية؛ بمعنى حماية الجسد من كّل ممارسة جنسية غير      
  .5إرادية

     ف هتك الععربأنّه رضوي" : لآلداب يقع مباشرة على جسم آخر ويكون من  تعد مناف
  .6"الفُحش إلى حد المساس بعورات المجني عليه

                                                           

1 http://www.women.jo/ar/news  م2014. 03.09: تاريخ النشر  
  . http://www.freearabi.com، مجلّة العربي الحر، دراسة اجتماعية ونفسيةالعريضي، منجية،  2
، عالم 13، صتساؤالت حول التحرش واالغتصاب الجنسي والعطر والجاذبية الجنسيةعلي عبد العزيز، موسى، رشاد  3

  .م2009 -هـ1430، 1الكتب، ط
 .م2009، المكتب الجامعي الحديث، 5ص، جرائم هتك العرض وإفساد األخالقخليل، احمد محمود،  4
5 https://www.facebook.com/egyptian.girls.  م2012يونيو  27تاريخ النشر.  
 .م1977، دار النهضة العربية، 33، صاألردني القسم الخاص من قانون العقوباتبكر، عبد المهيمن،  6
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اإلخالل العمدي الجسيم بحياء المجني عليه بفعل يرتكب على جسمه ويمس في  : "أو هو     
  .1"فيه الغالب عورةً

بين الشريعة  لتعريف االصطالحيالضوابط المشتركة والمختلفة في ا: سادسال طلبالم
  :جتماعوعلماء اإل والقانون

خالل التعريفات الشرعية والقانونية واالجتماعية، الدعوة إلى المحافظة على  يظهر من     
  ...الحقوق وصيانة األعراض

     ة وتختلف الشريعة اإلسالمية عن القانون وعلم اإلجتماع باالهتمام بالناحية الشرعي
خالقية ومعايير الحالل والحرام، والوسائل المشروعة لتلبية رغبة الجنس بالزواج، مقابل ما واأل

ف الجنسية التصربه القانون وعلماء اإلجتماع بحري ا على رغبات وأهواء الناس  يهتماعتماد
  .ولو كان غير مشروع بالمقاييس الدينية والعرفية واالجتماعية

ص القانونية في القانون األردني لعالج التحرش الجنسي، على الرغم ولم تتعرض النصو     
ظهرت نصوص القانون تحت عدة مسميات ( من وجود بعض اإلشارات إلى عقوبة التحرش

، ولم يتعرض لجريمة التحرش ...هتك العرض، والعمل المنافي للحياء، وجريمة الذّم: منها
    ...).التحرش الجنسي ولم يحدد أركانه الجنسي بشكل مستقّل، فلم يعرف

 -واهتم القانون بالناحية الجزائية أكثر من الناحية الشرعية في ارتكاب الفعل الممنوع     
وأغفل ما يشكّل هذا الفعل من ... ، والتركيز على معاقبة الجاني على فعله الفاضح- الحرام

  .سليمة والقيم األخالقية والتعاليم الدينيةاعتداء صارخ مهين على األعراف االجتماعية ال

     بين الجانبين ةولقد جمعت الشريعة اإلسالمي )والتشريعي ت أتباعها على ، )التوجيهيفرب
القيم الفاضلة واألخالق الحميدة، وهيأت لهم جميع األجواء المناسبة لبناء مجتمع طاهر عفيف 

وأوجدت البديل  الموانع أمام أسباب االنحراف، أغلقت جميع سبل االنحالل، ووضعتفاضل، و
الجميل لصيانة وتكريم األعراض وسالمتها، كما أنّها لم تترك الخيار ألهواء الناس ونزواتهم، 

                                                           

  . م1977دار النهضة العربية،  ،46ص ،- القسم الخاص -شرح قانون العقوباتمصطفى، محمود،  1
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العنان لشهواتهم، ولوحت بشدة العقاب لكّل من يخالف هذه التعاليم ويتجاوزها، وأوقعت ولم تُرخ 
  .ن المنحرفينالجزاء الصارم والعادل على المجرمي

وبالتالي فإن هناك فرقًا كبيرا وبونًا شاسعا بين القوانين األرضية البشرية وشريعة اإلسالم      
وفي المقاصد واألهداف وكذا النتائج ... الربانية في المقاييس والتوجيهات والمبادئ والتشريعات

ه الشريعة اإلسالمية من إنجازات يوما إلى ما حقّقتفلم تَرقَ األنظمة البشرية ... واآلثار
ولن تقدر يوما على إيجاد مجتمع نظيف طاهر عفيف كالذي عرفته الحضارة ... باهرات

   .اإلسالمية
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  المبحث الثاني
التكييف الفقهي لجريمة التحررضش بالع  

يها عدة شروط من دة الوسائل واألفعال، تتوفر فجريمة متعد التحرش الجنسي إن جريمة     
ية، فتارة تطغى شرائط الحدود، إال أنّها لم تستكمل هذه الشروط واألركان التي تجعلها جريمة حد

يعليها ة، وتارة أخرى تطغىعليها صفات جريمة الزنا الحد قطع  - رابةصفات جريمة الح
ازير من رائم التعمن ناحية، وبج )الحدود(، فهي جريمة مركّبة أشبه ما تكون بجرائم - الطريق

تقع على جسم الضحية، قد يتسبب عنها ) جنايات(ناحية أخرى، اضافة لما يصاحبها أحيانًا من 
  .كثير من أشكال الضرر والعدوان

أهداف هذه الجريمة ودوافعها، واألساليب و أسباب لذا ال بد للباحث من إمعان النظر مليا في     
ه الجريمة عن غيرها من الجرائم، بحيث تجري عليها المستخدمة فيها، من أجل تمييز هذ

الزنا، االغتصاب، (  :وبالتالي سوف أقارن بينها وبين جرائم .ب عليها آثارهاأحكامها وتترتّ
  ).وفقًا وفرقًا( من حيث عالقتها بها) الحرابة إتيان المحارم، السدومية،

يفها ضمن منظومة معينة من الجرائم في لكن ال بد أولًا من معرفة نوع هذه الجريمة وتصن     
التشريع الجنائي اإلسالمي.  

ة حلقاتها إذا علمنا أنّها من جرائم الشروع التي لم تكتمل مراحلها، ولم تنغلق كافّ ال سيما     
في األحوال العادية وليس ( ولم تنتقل إلى دائرة أخرى من دوائر الجرائم الحدية والجنائية

ةاإلستثنائي(، فهي من جرائم الشروع عند . للجريمة وبقي فيها نقص في عناصر الركن المادي
  .الفقهاء

  :على جريمة الشروع أولًا وذلك كما يلي من هنا ال بد من إلقاء الضوء      

  :مقدمة حول الشروع في الجريمة: المطلب األول

    لم يكتمل ولم يدخل حي ة  ،ز التنفيذالشروع في الجريمة سلوك اجراميفالجريمة تقوم بعد عد
للمجرم الدخول في المرحلة اإلخيرة  ثم مرحلة اإلعداد، فإن لم يتسن مراحل تبدأ بمرحلة الدراسة

المجرم المرحلة  ، وكذا إن لم يتم- جريمة شروع -مرحلة التنفيذ، تكون الجريمة ناقصة: وهي
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هذه الجريمة، أما إذا أتمها فإن األحكام  النظر من أي قسم كانت ، بغض-التنفيذ - رةاألخي
  .والعقوبات تختلف حسب نوع هذه الجريمة وخطورتها

  الشروع في اللغة واالصطالح: الفرع األول

  :الشروع في اللغة: أولًا

     يشر عاع شُالشروع مصدر شَرفالن في األمر: وهو ،روع عبدأ : الدخول في األمر، وشَر
  .1دخلت فيه: واب في الماءفيه، وشرعت الد

  .3الباقية جزائه، والتلبس بجزء لتحصيل أ2إتيان مقدمات الزمة له: والشروع بالتصرف     

  :الشروع في االصطالح: ثانيا

الجريمة ": شروع هيالجريمة فكثيرا  عن التعريف اللغوي التعريف االصطالحي ال يخرج     
من تحضير ( وإنّما يتحقق الشروع بالفعل ال بالقول والنية ."فيها ءالتي عدل عنها بعد البد

  .4)ورممنوع، أو تنفيذ للمحظ

  ).لسببٍ ما -في الفعل أو النتائج -ها لم تكتملبدء التنفيذ لجريمة ما، لكنّ: ( وهو     

  . 5"كل جريمة إذا كون الفعل غير التام معصية: "فالشروع     

  

  

                                                           

  .، باب الشين59ص\8، جلسان العربور، ابن منظ 1
  .262ص\1، جمعجم لغة الفقهاءقلعجي وقنيبي،  2
، عالم 203ص\1جالتوقيف على مهمات التعاريف، ، )هـ1031: ت(رفين بن علي، االمنّاوي، عبد الرؤوف بن تاج الع 3

  .م1990 -هـ1410، 1الكتب، القاهرة، ط
، 1، مطابع دار الصفوة، مصر، ط92ص\26، جسوعة الفقهية الكويتيةالمو، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 4

 .ه1427 -ه1404
 .346ص\1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعودة،  5
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  :من حيث التمام والنقصان شروعجرائم ال أنواع: الفرع الثاني

 الجريمة فيه تكون )الشروع الناقص: ( تتنوع جريمة الشروع إلى نوعين، النوع األول     
، لظروف خارجة عن إرادة -النقص في الفعل والنتيجة - طتامة األركان والشرو رناقصة غي

نعته من إتمامها، لذا أطلق الجاني، وقد كان ينوي ويسعى إلى غاية له ولم تتم لظروف خارجية م
  . أيضا) الجريمة الموقوفة( عليها مصطلح 

نفيذ، الذي يسعى المجرم فيه إلى بذل ما في وسعه للتّ) الشروع التام: ( وأما النوع الثاني     
وقد أتم الجريمة إال أنّه لم يظهر لها األثر ولم تتحقّق أهداف المجرم التي أرادها تحديدا، بل 

بالجريمة ( غير مكتملة، أو تحقّق جزء منها لم يصل إلى الحد المقصود، لذا سميت كانت 
  .1- كالجريمة المستحيلة -، أو لم تخرج إلى حيز الوجود الستحالة تنفيذها)الخائبة

     ش الجنسية كجريمة التحريسعى الجاني لإليقاع بالضحي - تحرش بهاالم - نا بها، إال أنّه للز
   . لغ فعله إلى حد الزنا، فيبقى فعله شروعا وجريمة ناقصة لم تكتمللم يب

  :وهي ع عدة صورلجريمة الشرو     

الجريمة : الجريمة المستحيلة، رابعا: ، ثالثًاالجريمة الخائبة: ثانيا، الجريمة الموقوفة: أولًا
  .المعدول عنها

  :الجريمة الموقوفة: أولًا

  .2ق الفعل رغما عن إرادة الجانيتتدخّل بها إرادة خارجية تمنع تحقّة التي الجريم: وهي     

ة حيث توقّف النشاط اإلجراميى الجريمة الناقصة، . عن تحقيق النتيجة اإلجراميوهي التي تُسم
  .أو الشروع الناقص

                                                           

بحث  ،47، صالجريمة المستحيلة بين الشريعة والقانون وصورها التطبيقيةالعصيمي، عبد اهللا محمد عبد الرحمن،  1
  .ماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةمقدم استكمالًا للحصول على درجة ال

 .47، صالجريمة المستحيلة بين الشريعة والقانون وصورها التطبيقية صيمي،الع 2
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  :من أمثلة ذلك في القرآن الكريم

  :قال اهللا تبارك وتعالى

ِت ُهَو     {
&
ِت ُهَو َوَراَوَدتُْه ال
&
ِت ُهَو َوَراَوَدتُْه ال
&
ِت ُهَو َوَراَوَدتُْه ال
&
ِ إِن&ُه َوَراَوَدتُْه ال &Zَمَعاَذ ا 

َ
َك قَال

َ
ْت َهيَْت ل

َ
َقِت البَْواَب َوقَال

&
ِ إِن&ُه ِف بَيْتَِها َعْن َنْفِسهِ وََغل &Zَمَعاَذ ا 

َ
َك قَال

َ
ْت َهيَْت ل

َ
َقِت البَْواَب َوقَال

&
ِ إِن&ُه ِف بَيْتَِها َعْن َنْفِسهِ وََغل &Zَمَعاَذ ا 

َ
َك قَال

َ
ْت َهيَْت ل

َ
َقِت البَْواَب َوقَال

&
ِ إِن&ُه ِف بَيْتَِها َعْن َنْفِسهِ وََغل &Zَمَعاَذ ا 

َ
َك قَال

َ
ْت َهيَْت ل

َ
َقِت البَْواَب َوقَال

&
ِف بَيْتَِها َعْن َنْفِسهِ وََغل

الُِمونَ  ْحَسَن َمثَْواَي إِن&ُه U ُيْفلُِح الظ&
َ
الُِمونَ َرّبِ أ ْحَسَن َمثَْواَي إِن&ُه U ُيْفلُِح الظ&
َ
الُِمونَ َرّبِ أ ْحَسَن َمثَْواَي إِن&ُه U ُيْفلُِح الظ&
َ
الُِمونَ َرّبِ أ ْحَسَن َمثَْواَي إِن&ُه U ُيْفلُِح الظ&
َ
  .1}َرّبِ أ

َذلَِك ِلَْصِ     {
َ
ى بُرَْهاَن َرّبِهِ ك

َ
ْن َرأ

َ
 أ

َ
Uْو

َ
ْت بِهِ وََهم& بَِها ل َقْد َهم&

َ
َذلَِك ِلَْصِ َول

َ
ى بُرَْهاَن َرّبِهِ ك

َ
ْن َرأ

َ
 أ

َ
Uْو

َ
ْت بِهِ وََهم& بَِها ل َقْد َهم&

َ
َذلَِك ِلَْصِ َول

َ
ى بُرَْهاَن َرّبِهِ ك

َ
ْن َرأ

َ
 أ

َ
Uْو

َ
ْت بِهِ وََهم& بَِها ل َقْد َهم&

َ
َذلَِك ِلَْصِ َول

َ
ى بُرَْهاَن َرّبِهِ ك

َ
ْن َرأ

َ
 أ

َ
Uْو

َ
ْت بِهِ وََهم& بَِها ل َقْد َهم&

َ
َفْحَشاَء إِن&ُه َول

ْ
وَء َوال dَفْحَشاَء إِن&ُه َف َعنُْه الس
ْ
وَء َوال dَفْحَشاَء إِن&ُه َف َعنُْه الس
ْ
وَء َوال dَفْحَشاَء إِن&ُه َف َعنُْه الس
ْ
وَء َوال dَف َعنُْه الس

ِصيَ 
َ
ُمْخل

ْ
ِصيَ ِمْن ِعَبادِنَا ال

َ
ُمْخل

ْ
ِصيَ ِمْن ِعَبادِنَا ال

َ
ُمْخل

ْ
ِصيَ ِمْن ِعَبادِنَا ال

َ
ُمْخل

ْ
  .2}ِمْن ِعَبادِنَا ال

  :وجه الداللة

ه وقد هم بالفرار حين راودته عن نفس ث لى قد دفع امرأة العزيز عن يوسفأن اهللا تعا     
   .3...منها حين رأى برهان ربه

  :الجريمة الخائبة: ثانيا

النتيجة اإلجرامية المرجوة منه  ستكمل الجاني نشاطه اإلجرامي، لكناالجريمة التي : وهي     
وأسباب خارجة عن ارادته،  ، لظروف- في ظروف أخرى بأنّه يمكن تحقّقهاعلما  -لم تتحقّق

يخيب أثرها، بالرغم من توفّر القصد الجنائي 4مع الفعل اإلجرامي.   

  :من أمثلة ذلك في القرآن الكريم

  :رك وتعالىقال اهللا تبا

 إِبَْرا    {
َ

ًما َ�
َ

zوِن بَْرًدا وََس
ُ
نَا يَا نَاُر ك

ْ
نُْتْم فَاِعلَِي قُل

ُ
وا آلَِهتَُكْم إِْن ك وا َحّرِقُوهُ َوانُْصُ

ُ
 إِبَْراقَال

َ
ًما َ�

َ
zوِن بَْرًدا وََس

ُ
نَا يَا نَاُر ك

ْ
نُْتْم فَاِعلَِي قُل

ُ
وا آلَِهتَُكْم إِْن ك وا َحّرِقُوهُ َوانُْصُ

ُ
 إِبَْراقَال

َ
ًما َ�

َ
zوِن بَْرًدا وََس

ُ
نَا يَا نَاُر ك

ْ
نُْتْم فَاِعلَِي قُل

ُ
وا آلَِهتَُكْم إِْن ك وا َحّرِقُوهُ َوانُْصُ

ُ
 إِبَْراقَال

َ
ًما َ�

َ
zوِن بَْرًدا وََس

ُ
نَا يَا نَاُر ك

ْ
نُْتْم فَاِعلَِي قُل

ُ
وا آلَِهتَُكْم إِْن ك وا َحّرِقُوهُ َوانُْصُ

ُ
هِيَم هِيَم هِيَم هِيَم قَال

ْخَسِينَ 
َ ْ
نَاُهُم ال

ْ
يًْدا فََجَعل

َ
َراُدوا بِهِ ك

َ
ْخَسِينَ َوأ

َ ْ
نَاُهُم ال

ْ
يًْدا فََجَعل

َ
َراُدوا بِهِ ك

َ
ْخَسِينَ َوأ

َ ْ
نَاُهُم ال

ْ
يًْدا فََجَعل

َ
َراُدوا بِهِ ك

َ
ْخَسِينَ َوأ

َ ْ
نَاُهُم ال

ْ
يًْدا فََجَعل

َ
َراُدوا بِهِ ك

َ
  .5}َوأ

                                                           

 .23: سورة يوسف، اآلية 1
  .24: سورة يوسف، اآلية 2
عبد : ، تحقيق340ص\2، جعلم التفسير زاد المسير في، )هـ597: ت(ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد،  3

  .هـ1422، 1الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط
 .50، صالجريمة المستحيلة بين الشريعة والقانون وصورها التطبيقيةالعصيمي، عبد اهللا محمد عبد الرحمن،  4

  .70-67: سورة األنبياء، اآليات 5
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  :وجه الداللة

وعقابه بنارٍ عظيمة غضبا آللهتهم  ث راهيممن عزم القوم على إحراق إب على الرغم     
إال أن عناية اهللا تعالى كانت دائما تتدخّل نُصرةً  ،وانتصارا لها، وقد قاموا بالفعل والتنفيذ حقا

  .1ألوليائه وقد جعل اهللا تعالى النار بردا وسالما على إبراهيم

  :الجريمة المعدول عنها: ثالثًا

رتكابها امت أركانها وقد شرع الجاني في التنفيذ إال أنّه عدل عن اقالجريمة التي : وهي     
  .لطارئ له جعله يعدل عنها

  :من أمثلة ذلك في القرآن الكريم

  :قول اهللا تبارك وتعالى

ُنَّبِئَن&     {
َ

ْهِ ل
َ

وَْحيْنَا إِل
َ
ُّبِ َوأ ْن َيَْعلُوهُ ِف َغَيابَِت الْ

َ
ْجَُعوا أ

َ
ا ذََهُبوا بِهِ َوأ م&

َ
ُنَّبِئَن& فَل

َ
ْهِ ل

َ
وَْحيْنَا إِل

َ
ُّبِ َوأ ْن َيَْعلُوهُ ِف َغَيابَِت الْ

َ
ْجَُعوا أ

َ
ا ذََهُبوا بِهِ َوأ م&

َ
ُنَّبِئَن& فَل

َ
ْهِ ل

َ
وَْحيْنَا إِل

َ
ُّبِ َوأ ْن َيَْعلُوهُ ِف َغَيابَِت الْ

َ
ْجَُعوا أ

َ
ا ذََهُبوا بِهِ َوأ م&

َ
ُنَّبِئَن& فَل

َ
ْهِ ل

َ
وَْحيْنَا إِل

َ
ُّبِ َوأ ْن َيَْعلُوهُ ِف َغَيابَِت الْ

َ
ْجَُعوا أ

َ
ا ذََهُبوا بِهِ َوأ م&

َ
ْمرِهِْم َهَذا فَل

َ
ْمرِهِْم َهَذا ُهْم بِأ
َ
ْمرِهِْم َهَذا ُهْم بِأ
َ
ْمرِهِْم َهَذا ُهْم بِأ
َ
ُهْم بِأ

 يَْشُعُرونَ 
َ

U يَْشُعُرونَ وَُهْم 
َ

U يَْشُعُرونَ وَُهْم 
َ

U يَْشُعُرونَ وَُهْم 
َ

U 2}وَُهْم.  

  :وجه الداللة

في أرض بعيدة يأكله حيوان مفترس للخالص  على قتله أو القاءه ث قد عزم إخوة يوسف     
تنازلوا وعدلوا عن القتل ف ،3إلقائه في غيابة الجب: ، فكان رأي أحدهممنه، وقد شرعوا بالفعل

  .4ه في غيابة الجباءالق: خيار اآلخر وهوالب

  

                                                           

، 203ص\1، جتيسير اللطيف المنان في خالصة تفسير القرآن، )ه1376: ت(، السعدي، عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا 1
  .هـ1422، 1وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، السعودية، ط

  .15سورة يوسف، اآلية  2
3 بالجيم: ، باب65ص\3، ج، لسان العرب، ابن منظورالبئر: الج.  
، )ط.د(اليوم،  بار، مطابع آخ2079ص\5، ج)الخواطر( تفسير الشعراوي، )هـ1418: ت(مد متولي، حالشعراوي، م 4
  .)ت.د(



42 

 

  :الجريمة المستحيلة: رابعا

النتيجة اإلجرامية المرجوة منه  استكمل الجاني نشاطه اإلجرامي، لكنالجريمة التي : وهي     
، لظروف وأسباب خارجة عن ارادته، بالرغم من - علما بأنّه ال يمكن تحقّقها نهائيا -لم تتحقّق

مع ا توفّر القصد الجنائيلفعل اإلجرامي.  

  :من أمثلة ذلك في القرآن الكريم

وًطا ِسَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم ذَرًْع وَ     {
ُ
ا َجاَءْت رُُسلُنَا ل م&

َ
وًطا ِسَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم ذَرًْع وَ َول

ُ
ا َجاَءْت رُُسلُنَا ل م&

َ
وًطا ِسَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم ذَرًْع وَ َول

ُ
ا َجاَءْت رُُسلُنَا ل م&

َ
وًطا ِسَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم ذَرًْع وَ َول

ُ
ا َجاَءْت رُُسلُنَا ل م&

َ
 َهَذا يَوٌْم َعِصيٌب َول

َ
 َهَذا يَوٌْم َعِصيٌب قَال
َ

 َهَذا يَوٌْم َعِصيٌب قَال
َ

 َهَذا يَوٌْم َعِصيٌب قَال
َ

وََجاَءهُ قَوُْمُه وََجاَءهُ قَوُْمُه وََجاَءهُ قَوُْمُه وََجاَءهُ قَوُْمُه     قَال

 يَا قَوِْم َهؤُ 
َ

يِّئَاِت قَال ْهِ َوِمْن َقبُْل َكنُوا َيْعَملُوَن الس&
َ

 يَا قَوِْم َهؤُ ُيْهرَُعوَن إِل
َ

يِّئَاِت قَال ْهِ َوِمْن َقبُْل َكنُوا َيْعَملُوَن الس&
َ

 يَا قَوِْم َهؤُ ُيْهرَُعوَن إِل
َ

يِّئَاِت قَال ْهِ َوِمْن َقبُْل َكنُوا َيْعَملُوَن الس&
َ

 يَا قَوِْم َهؤُ ُيْهرَُعوَن إِل
َ

يِّئَاِت قَال ْهِ َوِمْن َقبُْل َكنُوا َيْعَملُوَن الس&
َ

ُكْم ُيْهرَُعوَن إِل
َ
ْطَهُر ل

َ
ءِ َبنَاِت ُهن& أ

َ
U ُكْم

َ
ْطَهُر ل

َ
ءِ َبنَاِت ُهن& أ

َ
U ُكْم

َ
ْطَهُر ل

َ
ءِ َبنَاِت ُهن& أ

َ
U ُكْم

َ
ْطَهُر ل

َ
ءِ َبنَاِت ُهن& أ

َ
U

يْ 
َ
ل
َ
ُْزوِن ِف َضيِْف أ

ُ
 ت

َ
Uَو َ &Zيْ فَات&ُقوا ا

َ
ل
َ
ُْزوِن ِف َضيِْف أ

ُ
 ت

َ
Uَو َ &Zيْ فَات&ُقوا ا

َ
ل
َ
ُْزوِن ِف َضيِْف أ

ُ
 ت

َ
Uَو َ &Zيْ فَات&ُقوا ا

َ
ل
َ
ُْزوِن ِف َضيِْف أ

ُ
 ت

َ
Uَو َ &Zَا ِف     َس ِمنُْكْم رَُجٌل رَِشيدٌ َس ِمنُْكْم رَُجٌل رَِشيدٌ َس ِمنُْكْم رَُجٌل رَِشيدٌ َس ِمنُْكْم رَُجٌل رَِشيدٌ فَات&ُقوا ا

َ
َقْد َعلِْمَت َما ل

َ
وا ل

ُ
َا ِف قَال

َ
َقْد َعلِْمَت َما ل

َ
وا ل

ُ
َا ِف قَال

َ
َقْد َعلِْمَت َما ل

َ
وا ل

ُ
َا ِف قَال

َ
َقْد َعلِْمَت َما ل

َ
وا ل

ُ
قَال

ُم َما نُرِيدُ َبنَاتَِك ِمْن َحّقٍ �ن& َبنَاتَِك ِمْن َحّقٍ �ن& َبنَاتَِك ِمْن َحّقٍ �ن& َبنَاتَِك ِمْن َحّقٍ �ن& 
َ
َْعل

َ
ُم َما نُرِيدُ َك ل

َ
َْعل

َ
ُم َما نُرِيدُ َك ل

َ
َْعل

َ
ُم َما نُرِيدُ َك ل

َ
َْعل

َ
وْ     َك ل

َ
ِ́ بُِكْم قُو&ةً أ ن& 

َ
ْو أ

َ
 ل

َ
وْ قَال

َ
ِ́ بُِكْم قُو&ةً أ ن& 

َ
ْو أ

َ
 ل

َ
وْ قَال

َ
ِ́ بُِكْم قُو&ةً أ ن& 

َ
ْو أ

َ
 ل

َ
وْ قَال

َ
ِ́ بُِكْم قُو&ةً أ ن& 

َ
ْو أ

َ
 ل

َ
 رُْكٍن َشِديدٍ آوِي آوِي آوِي آوِي     قَال

َ
 رُْكٍن َشِديدٍ إِ´
َ

 رُْكٍن َشِديدٍ إِ´
َ

 رُْكٍن َشِديدٍ إِ´
َ

وا     إِ´
ُ
وا قَال
ُ
وا قَال
ُ
وا قَال
ُ
قَال

َْك 
َ

ْن يَِصلُوا إِل
َ
وُط إِن&ا رُُسُل َرّبَِك ل

ُ
َْك يَا ل

َ
ْن يَِصلُوا إِل

َ
وُط إِن&ا رُُسُل َرّبَِك ل

ُ
َْك يَا ل

َ
ْن يَِصلُوا إِل

َ
وُط إِن&ا رُُسُل َرّبَِك ل

ُ
َْك يَا ل

َ
ْن يَِصلُوا إِل

َ
وُط إِن&ا رُُسُل َرّبَِك ل

ُ
            .1}يَا ل

   :وجه الداللة

     خرجوا إليهم -وقد كانوا على صورة غلمان حسان -بقدوم المالئكة ا علم قوم لوطلم 
م أصروا على طلب هعظهم، أال أنّاوا إياهم ومدافعا وراد ث مسرعين طلبا للفاحشة، فوقف لوط

  . 2الفعل وعدم السماع له، فطمأنته المالئكة أنّهم رسل اهللا تعالى ويستحيل الوصول إليهم

  مراحل جريمة الشروع: الثالث الفرع

  :تنقسم جريمة الشروع إلى ثالثة أقسام أساسية وهي     

  :3مرحلة الدراسة والتصميم: المرحلة األولى

ال تعتبر وداخل اإلنسان بالفعل أو الترك للجريمة،  - الوسوسة - كرةد للفمرحلة التردوهذه      
معصية يعاقب عليها اإلنسان، إذ أنّه غير معاقب على ما يختلج في داخله من قول أو فعل أو 

                                                           

  .81-77: يات، اآلهودسورة  1
دار الكلم الطيب،  - ، دار ابن كثير583ص\2، جفتح القدير، )هـ1250: ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،  2

  .هـ1414، 1بيروت، ط -دمشق
  .347ص\1، جالميالتشريع الجنائي اإلسعودة،  3
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" : أنّه قال ثفي اإلسالم ما ورد عن رسول اهللا  نية، ما لم يخرج ذلك إلى حيز التنفيذ، فالقاعدة
  .1"جاوز ِلي عن ُأمتي ما وسوستْ بِه صدورها، ما لَم تَعمْل َأو تَكَلَّمِإن اللَّه تَ

  :2مرحلة اإلعداد والتحضير: المرحلة الثانية

ال تعتبر مرحلة اإلعداد معصية بمعزٍل عن باقي المراحل إال أن تكون األدوات المعدة      
الخمرة بغرض إسكار شخص لسرقته، عندها يكون  الرتكاب الجريمة غير مشروعة، كتحضير

أو  -حقّ الجماعة -اإلنسان قد ارتكب جرما بحيازتها؛ لما فيها من اعتداء على حقّ اهللا تعالى
   .حقّ األفراد

  :3مرحلة التنفيذ: المرحلة الثالثة

     جريمة، وإن لل في هذه المرحلة يعتبر الفعل معصية إن كان المقصود به تنفيذ الركن المادي
ة مراحل للتنفيذ، وتكون الجريمة شروعا، ولو بقي أمامه عدنفّذ الركن  الم ينفذ الفعل حقما لم ي

المادي.  

بالزنا ما لم ينفذ  اشروع: يعتبر... لهاها وقبضمالرجل إلى شقّة إمرأة ليزني بها فدخول فبِ     
الزنا حقيقة: للجريمة، وهو الركن المادي .  

  :عقوبة جريمة الشروع: الرابع رعفال

     الفقهاء قديم رة العقوبة من لقد اهتما بجرائم الحدود والقصاص ثابتة األركان والشروط ومقد
  .الشارع الحكيم، ينزلها القاضي كما هي دون تغيير أو تبديل

ا لخصوص، وأمرهوقد كان االهتمام بجرائم التعزير قليلًا والنظر فيها بالعموم ال على وجه ا     
العقوبة الالزمة تخفيفًا وتشديدا بما تقتضيه المصلحة  وافينزل إلى الحاكم وأهل الحل والعقد،

  ...العامة
                                                           

 ).2528(: الخطأ والنسيان في العتاقة والطالق ونحوه، حديث رقم: ، باب145ص\3، جصحيح البخاريالبخاري،  1
 .47ص\1ج ،التشريع الجنائي اإلسالميعودة،  2

 .348ص\1ج ،التشريع الجنائي اإلسالميعودة،  3
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  1الشروع: ومن جرائم التعازير

تبر الشروع خطرا يوشك فيه الجاني على ايقاع األذى والضرر التام باآلخرين، لكن يع     
يانًا، أو لعلّها تكون كاملة أو قريبة من االكتمال، لكن الضرر الفعلي أفعاله الجنائية ال تكتمل أح

  .والنتيجة االجرامية لم تتحقّق كما كان ينوي ويقصد

جرائم الشروع؛ ذلك أن إقدام الجاني  لشريعة اإلسالمية توقع العقاب علىومن هنا فإن ا     
  :ل به عقوبتانصية بحد ذاتها، وينزونيته إتمام الفعل المحرم مع

  :عقوبة جنائية تعزيرية: العقوبة األولى

     رةتقدير العقوبة المناسبة من القاضي حيث  يتمقديوجب عقوبة م شرعي لم يرِد نص  كحد
  ...كفّارة، ومن ذلك جرائم الشروع في الزنا ومقدماته من خُلوة محرمة وعناق وتقبيل أو

لعقوبة على هذه الجريمة لوضع الحد أمام من تُسول له نفسه إنزال ا نّه لمن الواجبوإ     
   2...إقتراف الجرائم وانتهاك األعراض ونشر الرذيلة في المجتمع اإلسالمي اآلمن

  :عقوبة دينية: العقوبة الثانية

فكّل خطوة اجرامية  ...فيها يترتّب اإلثم على مرتكبها لقصده إتيان الفعل المحرم وإتمامه     
اقترفها، وكّل نية سيئة نواها، وكل هدف دنيء قصده، كان عليه اثم وخسارة وحسرة وندامة 

  .وسخط من الرب الجبار سبحانه

ِإن اللَّه كَتَب علَى ابنِ آدم حظَّه من الزنَا، َأدرك ذَِلك الَ محالَةَ، فَزِنَا : " ثقال رسول اهللا      
نِ النَّظَريالعهكَذِّبيو كُلَّه قُ ذَِلكدصي جالفَرتَشْتَهِي، ونَّى وتَم النَّفْسقُ، ونْطانِ المزِنَا اللِّس3"، و.  

            ...وقد كان من الحقّ إيقاع العقوبة على المجرم في جرائم الشروع     
                                                           

  .63ص\2، جالتشريع الجنائي اإلسالميعودة،  1
الجريمة المستحيلة بين الشريعة والقانون وصورها ، عصيميال، و344ص\1ج ،الجنائي اإلسالميالتشريع عودة،  2

 .96، صالتطبيقية
  ).6243: (زنى الجوارح دون الفرج، حديث رقم: ، باب54ص\8، جصحيح البخاريالبخاري،  3
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    القتها بهارائم ذات الصلة بجريمة التحرش، وعالجلمحة عن : لب الثانيالمط

  :جريمة الزنا: الفرع األول

  .1فعل الفاحشة في قُبل أو دبر ذكر وأنثى: هي     

وهو  - الحقّ فيها هللا تعالى اإلسالمي الجنائي ية في التشريعهي إحدى الجرائم الحدو     
عها لتكون وكذلك للعباد، لها شروطها وأركانها الخاصة التي ال بد من استكمالها جمي -الغالب

  .جريمة حدية يعاقب المجرم فيها بعقوبة حد الزنا

ومما يظهر جليا أن جريمة التحرش الجنسي جريمة شروع؛ فالشروع في الزنا ومقدماته      
ّل ال عقوبة حدوالمالمسة أو القُب ناقنّها من جرائم التعزير؛ إذ ا: جلد وهي عليه برجمٍ أو من الع

  .2حدية ركان والشروط لتكون جريمة زنااأل ملتكسلم ت

  :جريمة السدومية: الفرع الثاني

وطاً  {: قال اهللا تعالى وإتيان الذكور واإلناث في أدبارهم، مخالفة الفطرة السليمة: وهي     
ُ
وطاً َول
ُ
وطاً َول
ُ
وطاً َول
ُ
َول

ِميَ 
َ
عال

ْ
َحٍد ِمَن ال

َ
فاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بِها ِمْن أ

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
ِميَ إِذْ قال

َ
عال

ْ
َحٍد ِمَن ال

َ
فاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بِها ِمْن أ

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
ِميَ إِذْ قال

َ
عال

ْ
َحٍد ِمَن ال

َ
فاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بِها ِمْن أ

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
ِميَ إِذْ قال

َ
عال

ْ
َحٍد ِمَن ال

َ
فاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بِها ِمْن أ

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
     إِذْ قال

َ
تُوَن الرِّجال

ْ
َأ

َ
 إِن&ُكْم ل

َ
تُوَن الرِّجال

ْ
َأ

َ
 إِن&ُكْم ل

َ
تُوَن الرِّجال

ْ
َأ

َ
 إِن&ُكْم ل

َ
تُوَن الرِّجال

ْ
َأ

َ
إِن&ُكْم ل

نُْتْم قَوٌْم ُمْسِفُونَ 
َ
نُْتْم قَوٌْم ُمْسِفُونَ َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النِّساءِ بَْل أ
َ
نُْتْم قَوٌْم ُمْسِفُونَ َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النِّساءِ بَْل أ
َ
نُْتْم قَوٌْم ُمْسِفُونَ َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النِّساءِ بَْل أ
َ
 وهي معصية عظيمة عاقب اهللا تعالى، 3}َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النِّساءِ بَْل أ

         :، قال اهللا تبارك وتعالى...4ليها سافلهااأن جعل اهللا تعالى ع: مرتكبيها بأشد عقوبة وهي
يِْهْم َمَطًرا فَ  {

َ
ْمَطْرنَا َعل

َ
يِْهْم َمَطًرا فَ َوأ

َ
ْمَطْرنَا َعل

َ
يِْهْم َمَطًرا فَ َوأ

َ
ْمَطْرنَا َعل

َ
يِْهْم َمَطًرا فَ َوأ

َ
ْمَطْرنَا َعل

َ
ُمْجرِِميَ َوأ

ْ
يَْف َكَن َعقَِبُة ال

َ
ُمْجرِِميَ انُْظْر ك

ْ
يَْف َكَن َعقَِبُة ال

َ
ُمْجرِِميَ انُْظْر ك

ْ
يَْف َكَن َعقَِبُة ال

َ
ُمْجرِِميَ انُْظْر ك

ْ
يَْف َكَن َعقَِبُة ال

َ
  .5}    انُْظْر ك

  

                                                           

، 1عالم الكتب، ط ،343ص\2، جشرح منتهى اإلرادات، )هـ1051: ت(البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين،  1
 .م1993 -هـ1414

 .237ص\1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعودة،  2
  .81 :سورة األعراف، اآلية 3
فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح  ،عليه السالم جبريل اهللا تعالى أمر 4

 .248ص\7، جتفسير القرطبي، القرطبي، عليهم حجارة من سجيلالكالب، ثم جعل عاليها سافلها، وأمطرت 
  .84: ، اآليةعرافسورة األ 5
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  :جريمة االغتصاب: الفرع الثالث

بالقوة، واعتداء على عفّة المرأة التي  عراض وانتهاكهااالغتصاب جريمة اعتداء على األ     
تعتبر رمزا للطهارة والشرف في الشريعة اإلسالمية وتاجا للعفّة على رؤوس األمم، لذا فقد 

وجب اهللا سبحانه وتعالى أقسى العقوبات على سالبي الحقوق والحريات الممنوحة للناس، والتي أ
رابةقد تدخل في باب الح.  

  :جريمة إتيان المحارم: الفرع الرابع

، وارتكابها م البشعة التي مقتها اإلسالم وحرمها، ونهى عن استحاللهاوهي من الجرائ     
لما فيها من تمزيق وتقطيع لألرحام واغتيال للرحمة  ؛ذنوبوجعلها من أشد المعاصي وال

     1...والمحبة بين الناس

                                                           

 .57جريمة إتيان المحارم، ص: انظر 1
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مبحث الثالثال  
ش بالعرض وما يشبهها من جرائمالفرق بين جريمة التحر  

  :جريمة الزناجريمة التحرش و: األول المطلب

التي  - رضعلى الع- ىإنّه من األهمية بمكان التفريق بين جريمة التحرش والجرائم األخر     
    .تحديد حكم جريمة التحرش وتصنيفها جنائيا وعقابياهها، من أجل تشب

  {: واالقتراب منها، قال اهللا تبارك وتعالى حرمة جريمة الزنا لقد بين اهللا سبحانه     
َ

Uَو 
َ

Uَو 
َ

Uَو 
َ

Uَو

 
ً

zَتْقَرُبوا الّزِنَا إِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََساَء َسبِي 
ً

zَتْقَرُبوا الّزِنَا إِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََساَء َسبِي 
ً

zَتْقَرُبوا الّزِنَا إِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََساَء َسبِي 
ً

z1111}َتْقَرُبوا الّزِنَا إِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََساَء َسبِي
ن االقتراب وبة شديدة تزجر موفرض عليها عق ....

إليها، وتردع مقدم عليها نوا ُك& َواِحٍد     {: قال اهللا تبارك وتعالى... ي اِن فَاْجِلُ انِيَُة َوالز& وا ُك& َواِحٍد الز& اِن فَاْجِلُ انِيَُة َوالز& وا ُك& َواِحٍد الز& اِن فَاْجِلُ انِيَُة َوالز& وا ُك& َواِحٍد الز& اِن فَاْجِلُ انِيَُة َوالز& الز&

ةٍ  َ ةٍ ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ َ ةٍ ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ َ ةٍ ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ َ    .2222}ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ

  تعريف الزنا في اللغة والشرع: األول الفرع

  :تعريف الزنا في اللغة: أولًا

، - زنى -على لغة تميم وقصرها ،-زنا - على لغة الحجاز ز فيها مد األلفكلمة زنا يجو     
،ي زِنًى وزِناءنزنَى يأي ز: ر3فَج.  

  .5خاٍل عن ملك وشبهة لالوطء في قُب، وهو 4الرقي على الشيء: لغة: والزنا     

  

  
                                                           

  .32: ، اآليةسراءسورة اإل 1
 .2: سورة النور، اآلية 2
كتب تحقيق م: ، فصل الزاي، تحقيق1292ص\1، جالقاموس المحيط، )هـ817: ت(الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب،  3

 .م2005 -هـ1426، 8التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
  .ونالن باب، 187ص\1، جالتوقيف على مهمات التعاريف المناوي، 4
جماعة من  :، باب الزاي، تحقيق115ص\1ج التعريفات،، )ه816: ت(الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين،  5

 .م1983 -هـ1403، 1مية، بيروت، طالعلماء، دار الكتب العل
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  :تعريف الزنا شرعا: ثانيا
ة في حالة االختيار في دار العدل، بل المرأة الحيفي قُ اسم للوطء الحرام :بأنّه الحنفية عرفه     

1العاري عن حقيقة الملك وعن شبهته ،ن التزم أحكام اإلسالممم.  
  .2في فرج آخر دون شبهة تغييب حشفة آدمي: بأنّه وعرفه المالكية     
شتهى الشبهة مم لعينه خال عن إيالج الذكر بفرج محر: فهو وأما تعريف الشافعية للزنا     

و، يوجب الحددب3ل على المذهبر ذكر وأنثى كقب.  
   .4بردل أو في هو فعل الفاحشة في قب: الشافعية في تعريفهم فقالوا وقد وافق الحنابلةُ     

  :الراجح
سواء كان في قُبل أو دبر  ،ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في تحريم فعل الفاحشةأميل إلى      

كرٍ أو أنثى؛ ِلما في ذلك من إشاعة الفاحشة بين الناس وظهور الفواحش التي كانت في ُأممٍ ذ
، وفواحش أخذت بالظهور واالنتشار كالنار في الهشيم، بل قد أخذت - 5ينكالسدومي - سابقة

، ومنع التعرض لهم كجماعة وكيان 6، واعطاء التراخيص لمنظّماتهابعض الدول بالتقنين لها
    7...به معترف

                                                           

، 33ص\7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )هـ587: ت(بكر بن مسعود بن أحمد،  يالكاساني، عالء الدين بن أب 1
العناية شرح ، )ه786: ت(، والبابرتي، محمد بن محمد بن محمود، م1986 -هـ1406، 2لمية، بيروت، طدار الكتب الع

  ).ت.د(، )ط.د(، دار الفكر، 247ص\5ج الهداية،
، التاج واإلكليل إلى مختصر خليل، )ه897: ت(أبي القاسم بن يوسف العبدري، بن   المواق، محمد بن يوسف 2
  .م1994\هـ1416، 1، دار الكتب العلمية ، ط387ص\8ج

 .24ص\5، جألفاظ المنهاج معرفة معاني المحتاج إلى مغني شربيني،ال 3
  .343ص\2، جتهى اإلراداتشرح منالبهوتي،  4
اتيان  - التي سكن بها هؤالء القوم الذين فعلوا الفواحش التي لم تكن في أسالفهم -سدوم -نسبةً إلى القرية: السدومييون 5

لفاحشة بنبي اهللا وقد فال نربط فعل ا -ث-، وهذه التسمية أفضل لهم، وتنزيها لنبي اهللا  لوط- الرجال من دون النساء
ِت َكنَْت َتْعَمُل  { :قال تبارك وتعالى... ثم عذبهم من قريتهمتعالى   أخرجه اهللا

&
َقْريَةِ ال

ْ
&يْنَاهُ ِمَن ال

َ
ًما َون

ْ
ًما وَِعل

ْ
وًطا آتَيْنَاهُ ُحك

ُ
ِت َكنَْت َتْعَمُل َول

&
َقْريَةِ ال

ْ
&يْنَاهُ ِمَن ال

َ
ًما َون

ْ
ًما وَِعل

ْ
وًطا آتَيْنَاهُ ُحك

ُ
ِت َكنَْت َتْعَمُل َول

&
َقْريَةِ ال

ْ
&يْنَاهُ ِمَن ال

َ
ًما َون

ْ
ًما وَِعل

ْ
وًطا آتَيْنَاهُ ُحك

ُ
ِت َكنَْت َتْعَمُل َول

&
َقْريَةِ ال

ْ
&يْنَاهُ ِمَن ال

َ
ًما َون

ْ
ًما وَِعل

ْ
وًطا آتَيْنَاهُ ُحك

ُ
َول

َبَائَِث إِن&ُهْم َكنُوا قَوَْم َسوٍْء فَاِسقِيَ 
ْ
َبَائَِث إِن&ُهْم َكنُوا قَوَْم َسوٍْء فَاِسقِيَ ال
ْ
َبَائَِث إِن&ُهْم َكنُوا قَوَْم َسوٍْء فَاِسقِيَ ال
ْ
َبَائَِث إِن&ُهْم َكنُوا قَوَْم َسوٍْء فَاِسقِيَ ال
ْ
 .473ص\18، جتفسير الطبريالطبري، : انظر. 74: سورة األنبياء، اآلية. }ال

موقع : ، انظر...وإنجلتراسويد اليابان الواليات المتحدة هولندا ال: والزواج المثلي من الدول التي تجيز الشذوذ الجنسي 6
  .2008-06-18: مغرس، تاريخ النشر

رجل والمرأة الرجل من ال -أعطتهم القوانين الغربية الحق في الزواج من نفس الجنس: المثليين: من الجماعات المنتشرة 7
قانون المساواة في الزواج، انتشر هذا القانون في دول عديدة بدأت به هولندا ثم البرازيل : ويسمى -والمرأة من المرأة

  .دولة 20واآلن في أكثر من 
هي جماعة من الشباب ظهرت احتجاجا على سياسة كبار الرأس مالية، همهم التجول في البلدان وقضاء : جماعة الهبيز

  .2015سبتمبر  23: تاريخ النشر  https://ar.wikipedia.org/wiki ..الجنس والمخدرات والموسيقى الوقت في
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ق ركنين ومن هنا فإن جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية جريمة قصدية، تثبت بتحقّ     
  .2، وهو العمد-ركن معنوي- ، والثاني1، وهو الوطء المحرم-ركن مادي -األول: أساسيين

     ف الفقهاء القصد اإلجراميبأنّه -قصد العصيان -لذا عر " :د إتيان الفعل اتعمم أو لمحر
  .3"م الفعل أو يوجبهالشارع يحر مع العلم بأن الواجب ترك

  :بين جريمة الزنا وجريمة التحرش العالقة: الفرع الثاني

  :الفرق بين جريمة الزنا وجريمة التحرش: أولًا

مما سبق ومن خالل التفصيل في جريمة الزنا فإنّها جريمة حدية توجب حد الزنا على      
  .ها وشروطهااكتمال أركانا عند ثبوتها عليه ومرتكبه

، لم تتحقّق فيها )تعزيرية (عقوبتهاجريمة شروع في الزنا  :جريمة التحرش فهيوأما      
  .أركان وشروط جريمة الزنا الحدية

     ل وهو الوطء، ولم يكتمل فيها القصد الجنائيد إتيان فلم يتحقّق فيها الركن األووهو تعم ،
  .فعل المحرم بالصورة التكاملية ونتيجتها النهائيةال

  :التحرشجريمة الوفق بين جريمة الزنا و: ثانيا

     ة، وجريمة التحريجريمة الزنا حد بالرغم من أن ش تعتبر جريمة شروع بالزنا، إال أن
  :ومن ذلك ،اهمبين اكبير اوتشابه اوفقً هناك

1 .رضاالعتداء على الع.  

2 .د الفاحشة وإتيان ما حرتعمرضم اهللا تعالى من أمور الع.  

                                                           

    .34ص\7، جبدائع الصنائعالكاساني،  1
، دار الكتب 334ص\3، جالمهذّب في فقه اإلمام الشافعي، )هـ476: ت(الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف،  2

  ).ت.د(، )ط.د(العلمية، 
  .409ص\1، جلتشريع الجنائي اإلسالمياعودة،  3
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3 .رض بشكل من األشكالتجاوز أمور الشرع وانتهاك الع.  

  :جريمة السدوميةالتحرش و: الثاني المطلب

     العصور  1ةالسدومي رتكبة على مرمن كبائر الذنوب والمعاصي وأبشع الجرائم الم

، في كتابه العزيز اإتيانه طرة السليمة، وقد حرم اهللا سبحانه وتعالىواألزمان، يمقُتها أصحاب الف

َحٍد ِمَن  {: قال اهللا تبارك وتعالى
َ
فاِحَشَة َما َسبََقُكْم بِها ِمْن أ

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وطاً إِذْ قال

ُ
َحٍد ِمَن َول

َ
فاِحَشَة َما َسبََقُكْم بِها ِمْن أ

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وطاً إِذْ قال

ُ
َحٍد ِمَن َول

َ
فاِحَشَة َما َسبََقُكْم بِها ِمْن أ

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وطاً إِذْ قال

ُ
َحٍد ِمَن َول

َ
فاِحَشَة َما َسبََقُكْم بِها ِمْن أ

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وطاً إِذْ قال

ُ
َول

 َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النِّساءِ 
َ

تُوَن الرِّجال
ْ
َأ

َ
ِمَي إِن&ُكْم ل

َ
عال

ْ
 َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النِّساءِ ال

َ
تُوَن الرِّجال

ْ
َأ

َ
ِمَي إِن&ُكْم ل

َ
عال

ْ
 َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النِّساءِ ال

َ
تُوَن الرِّجال

ْ
َأ

َ
ِمَي إِن&ُكْم ل

َ
عال

ْ
 َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النِّساءِ ال

َ
تُوَن الرِّجال

ْ
َأ

َ
ِمَي إِن&ُكْم ل

َ
عال

ْ
نُْتْم قَوٌْم ُمْسُِفونَ     ال

َ
نُْتْم قَوٌْم ُمْسُِفونَ بَْل أ
َ
نُْتْم قَوٌْم ُمْسُِفونَ بَْل أ
َ
نُْتْم قَوٌْم ُمْسُِفونَ بَْل أ
َ
، وجعل 2}بَْل أ

يِْهْم َمَطًرا فََساَء َمَطُر  {: بل اآلخرة، فقال اهللا عز وجّلعقابهم عاجلًا في الدنيا ق
َ
ْمَطْرنَا َعل

َ
يِْهْم َمَطًرا فََساَء َمَطُر َوأ

َ
ْمَطْرنَا َعل

َ
يِْهْم َمَطًرا فََساَء َمَطُر َوأ

َ
ْمَطْرنَا َعل

َ
يِْهْم َمَطًرا فََساَء َمَطُر َوأ

َ
ْمَطْرنَا َعل

َ
َوأ

   .3}الُمنَْذرِينَ الُمنَْذرِينَ الُمنَْذرِينَ الُمنَْذرِينَ 

  :في اللغة واالصطالح تعريف السدومية: األول الفرع

  :في اللغة السدومية: أولًا

 سدوم وعاموراء: ث مدينتي قوم نبي اهللا لوط المدينة المركزية من :وهي ومدسى نسبة إل      
على اسم ملك جائر يدعى : ، أهلكهم اهللا سبحانه وتعالى، وقيلوما تبعها من القرى المجاورة

   .  4سدوم

  

                                                           

؛ فال ننسب فعل ث للواط تأدبا مع نبي اهللا لوطأرى أنّه من األفضل استعمال هذا المصطلح بدل مصطلح ا: السدومية 1
ما إنّ ث لم ينسب الفعل السم لوط -ث -لما ذكر هذا الفعل الفاحش الذي أتاه قوم لوط -تعالى -الفاحشة إلى اسمه، واهللا

فاِحَشةَ     {: به لقومه، قال اهللا تعالىنس
ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وطاً إِذْ قال

ُ
فاِحَشةَ َول

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وطاً إِذْ قال

ُ
فاِحَشةَ َول

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وطاً إِذْ قال

ُ
فاِحَشةَ َول

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وطاً إِذْ قال

ُ
، فال ننسب الفعل الفاحش 81:، سورة األعراف، اآلية}...َول

في األقوام إلى األنبياء الذين جاوؤا إلصالح هذه األفعال القبيحة، فبدل أن يذكروا بدعوتهم إلى إصالح الرذائل، تلصق 
 ...، واهللا تعالى أعلم... - صلّى اهللا عليهم أجمعين -م، وهذا ال يليق بهمالرذيلة إليه

  .81: سورة األعراف، اآلية 2
  .55: سورة النمل، اآلية 3
  .243ص\7، والقرطبي، تفسير القرطبي، ج، باب السين156ص\7، جلسان العربابن منظور،  4
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  : هم السدومييونو

إتيان الرجال  :وهي حشةقوا الناس من فاإليهم؛ على ما سب تعالى ه اهللاأرسل ،ث قوم لوط     
نَِساؤُُكْم َحرٌْث نَِساؤُُكْم َحرٌْث نَِساؤُُكْم َحرٌْث نَِساؤُُكْم َحرٌْث {: ، قال اهللا تعالى1لهم من النساء وترك ما أحّل اهللا تعالى ،والنساء في أدبارهم

 ِشئُْتمْ 
&

ن
َ
تُوا َحْرثَُكْم أ

ْ
ُكْم فَأ

َ
 ِشئُْتمْ ل

&
ن

َ
تُوا َحْرثَُكْم أ

ْ
ُكْم فَأ

َ
 ِشئُْتمْ ل

&
ن

َ
تُوا َحْرثَُكْم أ

ْ
ُكْم فَأ

َ
 ِشئُْتمْ ل

&
ن

َ
تُوا َحْرثَُكْم أ

ْ
ُكْم فَأ

َ
        .2222}ل

  :في الشرع مفهوم السدومية: ثانيا

  .3"إيالج قدر الحشفة في دبر ذكر وأنثى"      

  ش وجريمة السدوميةين جريمة التحرب العالقة: الفرع الثاني

  :ش وجريمة السدوميةين جريمة التحرالفرق ب: أولًا

في دبر ذكر وأنثى حرام، ولكن ال  السدومية ليس بزنا، والوطء: أنإلى  أبو حنيفةذهب      
المقررة يعاقب عليها بالعقوبات ) يعني تعزيرية( جريمة غير حدية: ، وهييوجب الحد عنده

  .للتّعازير 4شرعا

  :الدليل

     ة يرى أبو حنيفة أنزنًا تُلم  السدومي سماآلية الكريمة اموجب في نص انِيَُة     {: للحد انِيَُة الز& انِيَُة الز& انِيَُة الز& الز&

ةٍ  َ وا ُك& َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ اِن فَاْجِلُ ةٍ َوالز& َ وا ُك& َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ اِن فَاْجِلُ ةٍ َوالز& َ وا ُك& َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ اِن فَاْجِلُ ةٍ َوالز& َ وا ُك& َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ اِن فَاْجِلُ جريمة تعزيرية ال عقوبة مقدرة لها : ، إنّما هي5}َوالز&

   .6الزنا بغير زنا عقوبة ذا ال يمكن إنزاليقينًا، ل

                                                           

  .304ص\10، جتفسير الطبريالطبري،  1
 .223 :بقرة، اآليةسورة ال 2

، حاشيتا القليوبي وعميرة ،)ه957: ت(، واحمد البرلسي عميرة، )ه1069: ت(القليوبي وعميرة، أحمد سالمة القليوبي،  3
  . م1995-هـ1415، )ط.د(، دار الفكر، بيروت، 180ص\4ج
  .34ص\7، جبدائع الصنائعالكاساني،  4
 .2: سورة النور، اآلية 5
، )ط.د(، دار المعرفة، بيروت، 77ص\9، جالمبسوط، )ه483: ت( ، محمد بن أحمد بن أبي سهلالسرخسي،  6

  ..م1993 -هـ1414
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  .1يوجب الحد، فيرجم المحصن ويجلد غيره مية كالزناإلى أن السدوجمهور الفقهاء وذهب      

  :الدليل

َحدٍ     {: قال اهللا تبارك وتعالى     
َ
َفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها ِمْن أ

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وًطا إِذْ قَال

ُ
َحدٍ َول

َ
َفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها ِمْن أ

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وًطا إِذْ قَال

ُ
َحدٍ َول

َ
َفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها ِمْن أ

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وًطا إِذْ قَال

ُ
َحدٍ َول

َ
َفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها ِمْن أ

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وًطا إِذْ قَال

ُ
    َول

ِميَ 
َ
َعال

ْ
ِميَ ِمَن ال

َ
َعال

ْ
ِميَ ِمَن ال

َ
َعال

ْ
ِميَ ِمَن ال

َ
َعال

ْ
  .2}ِمَن ال

     {: وقال اهللا تعالى      
ً

zَتْقَرُبوا الّزِنَا إِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََساَء َسبِي 
َ

U 
ً

zَتْقَرُبوا الّزِنَا إِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََساَء َسبِي 
َ

U 
ً

zَتْقَرُبوا الّزِنَا إِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََساَء َسبِي 
َ

U 
ً

zَتْقَرُبوا الّزِنَا إِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََساَء َسبِي 
َ

U{3.  

 ،، وإيتاء الرجل في دبره فاحشةفاحشة - المحرمة - سمى اهللا تبارك وتعالى إتيان المرأةوقد      
  .سل فهما متساويانيوجبان الغُالفعالن و

إنه كن فاحشة إنه كن فاحشة إنه كن فاحشة إنه كن فاحشة     سلفسلفسلفسلفوU تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إU ما قد وU تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إU ما قد وU تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إU ما قد وU تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إU ما قد     {: عالىوقال اهللا ت

zومقتا وساء سبيzومقتا وساء سبيzومقتا وساء سبيz4}ومقتا وساء سبي.    

تين بما عظيم بعقوبتين قاسيتين ث عاقب اهللا سبحانه تعالى قوم لوط ة بشعةالسدومية جريم     
اك للفطرة وانته لما في فعلهم من تعد ؛قتلهم بها، الخسف والحصب بحجارة من سجيل ،فعلوا

  ...السليمة وإفسادها
على مرتكب السدومية يفتح بابا من الفجور والعبث  ال حد هول بما ذهب إليه البعض بأنّوالق     

      5...باالعراض وانتهاك للحرمات والمحرمات وقطع للنسل
يعتبر جريمة القول الثاني  جريمة تعزيرية، وأما ى هذا فالقول االول يعتبر السدوميةوعل     

  .جريمة حدية السدومية

                                                           

والشربيني، ، م1994، 1دار الغرب اإلسالمي، ط، 66ص\12، جالذخيرة، )ه684: ت(القرافي، أحمد بن إدريس،  1
  .94ص\6، جكشاف القناع، والبهوتي، 443ص\5، جمغني المحتاج

  .80 :، اآليةعرافسورة األ 2
 .32 :، اآليةسراءرة اإلسو 3

  .22 :، اآليةساءسورة الن 4
، الذخيرة، والقرافي، 23ص\20، جالمجموع شرح المهذّبالنووي، ، و77ص\9، جالمبسوطالسرخسي، : انظر 5
  .66ص\12ج
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عقوبتها تعزيرية،  ، أو شروع بالسدوميةجريمة شروع في الزنا: وأما جريمة التحرش فهي     
على رأي جمهور  - ركان وشروط جريمة الزنا الحدية، أو السدومية الحديةلم تتحقّق فيها أ

  .- الفقهاء

  :الراجح

من أن جريمة السدومية  - جمهور الفقهاء - حاب القول الثانيأميل إلى ما ذهب إليه أص     
قد ال يزجر المجرمين  - للحنفية -لقول األولجريمة حدية كالزنا توجب العقوبة الحدية؛ إذ أن ا

 - ألن عقوبة التعزير  قد ال تتناسب، ويردع أصحاب النفوس المريضة الدنيئة بالقدر الكافي
في  -السدومية -ال سيما أنّه قد انتشر هذا الفعل المقيتالجريمة الكبرى، مع فداحة هذه  -أحيانًا

  .   ويجعله كظاهرة طبيعية والعياذ باهللا الملك 1هذا الزمان وأصحابه يبحثون عمن يقنن له

  :الوفق بين جريمة السدومية وجريمة التحرش: ثانيا

ش ، وجريمة التحرهور الفقهاء ما عدا الحنفيةعند جم حدية سدوميةبالرغم من أن جريمة ال     
  :ا، ومن ذلكهمبين اكبير اوتشابه اوفقً ، إال أن هناكأو السدومية تعتبر جريمة شروع بالزنا

1 .رضاالعتداء على الع.  

2 .د الفاحشة وإتيان ما حرتعمرضم اهللا تعالى من أمور الع.  

3 .من األشكال رض بشكلتجاوز أمور الشرع وانتهاك الع.   

  :جريمة التحرش وجريمة االغتصاب: الثالث المطلب

    ستخدم فيها القوجريمة االغتصاب من الجرائم الفاحشة القبيحة، حيث ي ة والتهديد في تعد
صون كرامتهم وحماية االعتداء على األعراض وهتكها، واالعتداء على حقوق اآلخرين في 

  ...اتهم وحرماتهم وحرياتهم وأجسادهموصيهم وسمعتهم، والدفاع عن خصأعراض
                                                           

 : ..انظر...هولندا السويد اليابان الواليات المتّحدة: مع انتشاره في دول كثيرة تجيز الشذوذ الجنسي والزواج المثلي مثل 1
https://ar.wikipedia.org/wiki. 
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  تعريف االغتصاب في اللغة والشرع: األول الفرع

  :االغتصاب في اللغة: أولًا

فهو  مثله: ، واالغتصابهرقَه: أخذُ الشيء ظلما وقهرا، وغَصبه على الشيء: الغَصب هو     
ال على  - هذا القهر على األشخاص وقوع: من مشتقّاته، وزيادة المبنى فيها زيادة معنى وهي

  .1.، وبالذات أعراضهم وشرفهم، كما هو المعنى الدارج عرفًا- األشياء

  :وقد وردت عدة تعريفات في كتب لغوية معاصرة منها     

  .2"زنا بها قهرا: اغتصب المرأة. "1

   .3"فرض المعاشرة الجنسية بالقوة على فتاة أو إمرأة. " 2

  :اب في الشرعغتصاال: ثانيا

  4"وطء حرة أو أمة جبرا بغير وجه شرعي: " هو     

     لالغتصاب ال يخرج عنه، : ويظهر من خالل التعريف اللغوي التعريف االصطالحي أن
  .إكراه األنثى على المواقعة قهرا دون رضاها: وهو

  ش وجريمة االغتصاببين جريمة التحر العالقة :الفرع الثاني

  :وجريمة االغتصاب الجنسي جريمة التحرشالفرق  :أولًا

  :ه التالي1401- 11- 11علماء السعودية المنعقد في الرياض بتاريخ كبار قرر مجلس      

                                                           

  .54ص\11، باب الغين، جلسان العربابن منظور،  1
  .78ص\1، جمعجم لغة الفقهاء، قلعجي، وقنيبي، 653ص\2، جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  2
  .1622ص\2، جمعجم اللغة العربية المعاصرةعمر،  3
 ، 586ص\2ج ،-شرح تحفة الحكّام - البهجة في شرح التحفة، )هـ1258: ت(علي، التسولي، علي بن عبد السالم بن  4

  .م1998 - هـ1418، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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إن جريمة االغتصاب واالعتداء على حرمات المسلمين وأعراضهم وإشاعة الفاحشة      
اإلفساد في األرضرائم على سبيل المكابرة، من ج والرذيلة في المجتمع اإلسالمي. 

  :قرارات المجلس
االعتداء على األعراض واألموال على سبيل المجاهرة والتمادي في المكابرة من ضروب . 1

  .اإلفساد في األرض
القتل  -يجتهد القاضي في إنزال العقوبة المناسبة من العقوبات الواردة في اآلية الكريمة. 2

، بحسب نوع الجريمة وأثرها مع - لنفي من األرضوالصلب وقطع اليد والرجل من خالف وا
  .1...مراعات تحقيق المصلحة العامة للمجتمع

تعزيرية، لم تتحقّق فيها عقوبتها وأما جريمة التحرش فهي جريمة شروع في الزنا : أقول     
  .أركان وشروط جريمة الزنا الحدية

  :وجريمة التحرش غتصابالوفق بين جريمة اال: ثانيا
ش تعتبر جريمة ، وجريمة التحرعند جمهور الفقهاء حدية غتصاببالرغم من أن جريمة اال     

  :ومن ذلك ،اهمبين اكبير اوتشابه اوفقً شروع بالزنا، إال أن هناك
1 .رضاالعتداء على الع.  
2 .د الفاحشة وإتيان ما حرتعمرضم اهللا تعالى من أمور الع.  
  . رض بشكل من األشكالانتهاك العتجاوز أمور الشرع و. 3

  ريمة التحرش الجنسيوج جريمة إتيان المحارم: المطلب الرابع
التي فيها انتكاس وارتكاس  من عظام جرائم الشذوذ الجنسي 2تعتبر جريمة إتيان المحارم     

  ...للفطرة السليمة

                                                           

 .76ص\12، جمجلّة البحوث اإلسالميةالبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،  ةالرئاسة العامة إلدار 1
األمهات : سبعة محرمات بالنسب وهنلرجل االرتباط بهن بعقد زواج، هن النساء الالتي يحرم على ا: المحارم 2

األمهات من : وهن وسبعة محرمات بالرضاعالعمات، والخاالت، و ،واألخوات والبنات وبنات األخ وبنات األخت
والخاالت  ، والبنات من الرضاعة، وبنات األخ وبنات األخت من الرضاعة، والعماتالرضاعة واألخوات من الرضاعة

وأصل الزوجة وإن ، األب وإن عال، وزوجة الفرع وإن نزل زوجة :ويحرم بالمصاهرة أربعة أنواع وهن من الرضاعة،
، والربائب )وهو تحريم مؤقت( سواء كان بسبب نسب أو رضاعة والجمع بين األختينعلت، وفروع الزوجة المدخول بها، 

553ص\6، جتفسير الطبريطبري، ال: انظر بنات زوجته من رجل آخر،: وهن.  
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  :اإلسالمية عةحكم إتيان المحارم في الشري :الفرع األول

في  اهللا تعالى اللواتي ذكرهن: ، وهن1تيان الرجل لمحارمهإمع أهل العلم على حرمة أج     
  .الكريمة اآليات

  :الدليل من القرآن الكريم

تُُكْم َوبََناُت {                    
َ

Uاتُُكْم وََخا َخَواتُُكْم وََعم&
َ
َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأ م&

ُ
يُْكْم أ

َ
تُُكْم َوبََناُت ُحّرَِمْت َعل

َ
Uاتُُكْم وََخا َخَواتُُكْم وََعم&

َ
َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأ م&

ُ
يُْكْم أ

َ
تُُكْم َوبََناُت ُحّرَِمْت َعل

َ
Uاتُُكْم وََخا َخَواتُُكْم وََعم&

َ
َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأ م&

ُ
يُْكْم أ

َ
تُُكْم َوبََناُت ُحّرَِمْت َعل

َ
Uاتُُكْم وََخا َخَواتُُكْم وََعم&

َ
َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأ م&

ُ
يُْكْم أ

َ
ُحّرَِمْت َعل

خْ 
ُ ْ
ِخ َوبَنَاُت ال

َ ْ
خْ ال

ُ ْ
ِخ َوبَنَاُت ال

َ ْ
خْ ال

ُ ْ
ِخ َوبَنَاُت ال

َ ْ
خْ ال

ُ ْ
ِخ َوبَنَاُت ال

َ ْ
َهاُت ال م&

ُ
َخَواتُُكْم ِمَن الر&َضاَعةِ َوأ

َ
رَْضْعنَُكْم َوأ

َ
ِت أ

&
zَهاتُُكُم ال م&

ُ
َهاُت ِت َوأ م&

ُ
َخَواتُُكْم ِمَن الر&َضاَعةِ َوأ

َ
رَْضْعنَُكْم َوأ

َ
ِت أ

&
zَهاتُُكُم ال م&

ُ
َهاُت ِت َوأ م&

ُ
َخَواتُُكْم ِمَن الر&َضاَعةِ َوأ

َ
رَْضْعنَُكْم َوأ

َ
ِت أ

&
zَهاتُُكُم ال م&

ُ
َهاُت ِت َوأ م&

ُ
َخَواتُُكْم ِمَن الر&َضاَعةِ َوأ

َ
رَْضْعنَُكْم َوأ

َ
ِت أ

&
zَهاتُُكُم ال م&

ُ
ِت َوأ

ْم تَُكونُوا 
َ
ُتْم بِِهن& فَإِْن ل

ْ
ِت َدَخل

&
zْم ِمِن نَِسائُِكُم ال

ُ
ِت ِف ُحُجورِك

&
zْم تَُكونُوا نَِسائُِكْم َوَربَائُِبُكُم ال

َ
ُتْم بِِهن& فَإِْن ل

ْ
ِت َدَخل

&
zْم ِمِن نَِسائُِكُم ال

ُ
ِت ِف ُحُجورِك

&
zْم تَُكونُوا نَِسائُِكْم َوَربَائُِبُكُم ال

َ
ُتْم بِِهن& فَإِْن ل

ْ
ِت َدَخل

&
zْم ِمِن نَِسائُِكُم ال

ُ
ِت ِف ُحُجورِك

&
zْم تَُكونُوا نَِسائُِكْم َوَربَائُِبُكُم ال

َ
ُتْم بِِهن& فَإِْن ل

ْ
ِت َدَخل

&
zْم ِمِن نَِسائُِكُم ال

ُ
ِت ِف ُحُجورِك

&
zنَِسائُِكْم َوَربَائُِبُكُم ال

يْكُ 
َ
 ُجنَاَح َعل

َ
zَُتْم بِِهن& ف

ْ
يْكُ َدَخل

َ
 ُجنَاَح َعل

َ
zَُتْم بِِهن& ف

ْ
يْكُ َدَخل

َ
 ُجنَاَح َعل

َ
zَُتْم بِِهن& ف

ْ
يْكُ َدَخل

َ
 ُجنَاَح َعل

َ
zَُتْم بِِهن& ف

ْ
َْمُعوا َبْيَ َدَخل

َ
ْن ت

َ
بُِكْم َوأ

َ
zْص

َ
ِيَن ِمْن أ

&
بْنَائُِكُم ال

َ
ئُِل أ

َ
zَْمُعوا َبْيَ ْم وََح

َ
ْن ت

َ
بُِكْم َوأ

َ
zْص

َ
ِيَن ِمْن أ

&
بْنَائُِكُم ال

َ
ئُِل أ

َ
zَْمُعوا َبْيَ ْم وََح

َ
ْن ت

َ
بُِكْم َوأ

َ
zْص

َ
ِيَن ِمْن أ

&
بْنَائُِكُم ال

َ
ئُِل أ

َ
zَْمُعوا َبْيَ ْم وََح

َ
ْن ت

َ
بُِكْم َوأ

َ
zْص

َ
ِيَن ِمْن أ

&
بْنَائُِكُم ال

َ
ئُِل أ

َ
zْم وََح

َ َكَن َغُفوًرا رَِحيًما &Zَف إِن& ا
َ
 َما قَْد َسل

&
Uْختَْيِ إ

ُ ْ
َ َكَن َغُفوًرا رَِحيًماال &Zَف إِن& ا

َ
 َما قَْد َسل

&
Uْختَْيِ إ

ُ ْ
َ َكَن َغُفوًرا رَِحيًماال &Zَف إِن& ا

َ
 َما قَْد َسل

&
Uْختَْيِ إ

ُ ْ
َ َكَن َغُفوًرا رَِحيًماال &Zَف إِن& ا

َ
 َما قَْد َسل

&
Uْختَْيِ إ

ُ ْ
  .2}ال

  :الشريفة الدليل من السنّة

يعوني علَى َأن با" :قال ألصحابه يوم العقبة ث أن رسول اهللا ت عن عبادة بن الصامت     

 تَفْتَرونَه بين الَ تُشْرِكُوا بِاللَّه شَيًئا، والَ تَسرِقُوا، والَ تَزنُوا، والَ تَقْتُلُوا َأوالَدكُم، والَ تَْأتُوا بِبهتَانٍ
كُملجَأرو يكُمد3..."َأي.  

  : وجه الداللة

     جاء لفظ وال تزنوا عام لم يحرام من باب أولىص، وخص بل  ،ترك الزنا بالمحارم وإتيانهن
   .4ومن أعظم أبواب الزنا

  

                                                           

 .68ص\1، ج، مراتب اإلجماعابن حزم 1
  .23: سورة النساء، اآلية 2
  .)18(: عالمة اإليمان حب األنصار، حديث رقم: ، باب12ص\1، جصحيح البخاريالبخاري،  3
، دار الفكر، 226ص\2، جالزواجر عن اقتراف الكبائر، )هـ974: ت(ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي،  4
  .145، صأصول الفقه، وأبو زهرة، م1987 - هـ1407، 1ط
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  ريمة إتيان المحارموج ش الجنسيبين جريمة التحر العالقة :الفرع الثاني

  :وجريمة إتيان المحارم ش الجنسيالفرق بين جريمة التحر: أولًا

  :المسألة األولى

من كبائر الذنوب  إتيان المحارم بكّل أشكالها وصورها م أن جريمةاتّفق علماء اإلسال     
  .والمعاصي، وأن الزنا بالمحارم يستوجب الحد المقرر شرعا

فإن كان من جرائم الزنا فإنّه . لكنّهم اختلفوا في تكييف هذا الحد، هل هو زنًا أم حرابة     
رابة فإنّه يشدد عليه العقاب، فقد لحوإن كان من جرائم ا. المقرر شرعا يستوجب الرجم أو الجلد

. يكون باإلعدام، وذلك قياسا على جريمة االغتصاب، التي تُمثّل اعتداء صارخًا على األعراض
من بشاعة ووحشية وانحراف في الفطرة وتقطيع لألرحام وتشوية وِلما في جريمة اتيان المحارم 

ة للمجتمع اإلسالمية النقيورة السوي1...للص  

  :الدليل

  :من القرآن الكريم

      اتُُكْم     { :جّلوقال اهللا عز َخَواتُُكْم وََعم&
َ
َهاتُُكْم َوبََناتُُكْم َوأ م&

ُ
يُْكْم أ

َ
اتُُكْم ُحّرَِمْت َعل َخَواتُُكْم وََعم&

َ
َهاتُُكْم َوبََناتُُكْم َوأ م&

ُ
يُْكْم أ

َ
اتُُكْم ُحّرَِمْت َعل َخَواتُُكْم وََعم&

َ
َهاتُُكْم َوبََناتُُكْم َوأ م&

ُ
يُْكْم أ

َ
اتُُكْم ُحّرَِمْت َعل َخَواتُُكْم وََعم&

َ
َهاتُُكْم َوبََناتُُكْم َوأ م&

ُ
يُْكْم أ

َ
ُحّرَِمْت َعل

َخَواتُُكْم ِمَن 
َ
رَْضْعنَُكْم َوأ

َ
ِت أ

&
zَهاتُُكُم ال م&

ُ
ْخِت َوأ

ُ ْ
ِخ َوبَنَاُت ال

َ ْ
تُُكْم َوبََناُت ال

َ
Uَخَواتُُكْم ِمَن وََخا

َ
رَْضْعنَُكْم َوأ

َ
ِت أ

&
zَهاتُُكُم ال م&

ُ
ْخِت َوأ

ُ ْ
ِخ َوبَنَاُت ال

َ ْ
تُُكْم َوبََناُت ال

َ
Uَخَواتُُكْم ِمَن وََخا

َ
رَْضْعنَُكْم َوأ

َ
ِت أ

&
zَهاتُُكُم ال م&

ُ
ْخِت َوأ

ُ ْ
ِخ َوبَنَاُت ال

َ ْ
تُُكْم َوبََناُت ال

َ
Uَخَواتُُكْم ِمَن وََخا

َ
رَْضْعنَُكْم َوأ

َ
ِت أ

&
zَهاتُُكُم ال م&

ُ
ْخِت َوأ

ُ ْ
ِخ َوبَنَاُت ال

َ ْ
تُُكْم َوبََناُت ال

َ
Uوََخا

ُتْم بِِهن& الر&ضَ الر&ضَ الر&ضَ الر&ضَ 
ْ
ِت َدَخل

&
zْم ِمِن نَِسائُِكُم ال

ُ
ِت ِف ُحُجورِك

&
zَهاُت نَِسائُِكْم َوَربَائُِبُكُم ال م&

ُ
ُتْم بِِهن& اَعةِ َوأ

ْ
ِت َدَخل

&
zْم ِمِن نَِسائُِكُم ال

ُ
ِت ِف ُحُجورِك

&
zَهاُت نَِسائُِكْم َوَربَائُِبُكُم ال م&

ُ
ُتْم بِِهن& اَعةِ َوأ

ْ
ِت َدَخل

&
zْم ِمِن نَِسائُِكُم ال

ُ
ِت ِف ُحُجورِك

&
zَهاُت نَِسائُِكْم َوَربَائُِبُكُم ال م&

ُ
ُتْم بِِهن& اَعةِ َوأ

ْ
ِت َدَخل

&
zْم ِمِن نَِسائُِكُم ال

ُ
ِت ِف ُحُجورِك

&
zَهاُت نَِسائُِكْم َوَربَائُِبُكُم ال م&

ُ
اَعةِ َوأ

بُِكْم 
َ

zْص
َ
ِيَن ِمْن أ

&
بْنَائُِكُم ال

َ
ئُِل أ

َ
zيُْكْم وََح

َ
 ُجنَاَح َعل

َ
zَُتْم بِِهن& ف

ْ
ْم تَُكونُوا َدَخل

َ
بُِكْم فَإِْن ل

َ
zْص

َ
ِيَن ِمْن أ

&
بْنَائُِكُم ال

َ
ئُِل أ

َ
zيُْكْم وََح

َ
 ُجنَاَح َعل

َ
zَُتْم بِِهن& ف

ْ
ْم تَُكونُوا َدَخل

َ
بُِكْم فَإِْن ل

َ
zْص

َ
ِيَن ِمْن أ

&
بْنَائُِكُم ال

َ
ئُِل أ

َ
zيُْكْم وََح

َ
 ُجنَاَح َعل

َ
zَُتْم بِِهن& ف

ْ
ْم تَُكونُوا َدَخل

َ
بُِكْم فَإِْن ل

َ
zْص

َ
ِيَن ِمْن أ

&
بْنَائُِكُم ال

َ
ئُِل أ

َ
zيُْكْم وََح

َ
 ُجنَاَح َعل

َ
zَُتْم بِِهن& ف

ْ
ْم تَُكونُوا َدَخل

َ
فَإِْن ل

َْمعُ 
َ

ْن ت
َ
َْمعُ َوأ

َ
ْن ت

َ
َْمعُ َوأ

َ
ْن ت

َ
َْمعُ َوأ

َ
ْن ت

َ
َ َكَن َغُفوًرا رَِحيًماَوأ &Zَف إِن& ا

َ
 َما قَْد َسل

&
Uْختَْيِ إ

ُ ْ
َ َكَن َغُفوًرا رَِحيًماوا َبْيَ ال &Zَف إِن& ا

َ
 َما قَْد َسل

&
Uْختَْيِ إ

ُ ْ
َ َكَن َغُفوًرا رَِحيًماوا َبْيَ ال &Zَف إِن& ا

َ
 َما قَْد َسل

&
Uْختَْيِ إ

ُ ْ
َ َكَن َغُفوًرا رَِحيًماوا َبْيَ ال &Zَف إِن& ا

َ
 َما قَْد َسل

&
Uْختَْيِ إ

ُ ْ
  .2}وا َبْيَ ال

  

                                                           

، دار الكتب 202ص\2، جالمدونة، )ه179: ت( ، واألصبحي، مالك بن أنس، 40ص\5، جالمبسوطالسرخسي،  1
: ت(وابن قدامة، عبد اهللا بن أحمد بن محمد، ، 181ص\4، جحاشية الجملم، والجمل، 1994 -ه1415، 1العلمية، ط

  .  م1995 -ه1414، 1، دار الكتب العلمية، ط28ص\3، جالكافي في فقه اإلمام أحمد، )ه620
  .23: سورة النساء، اآلية 2
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رةمن السنّة المطه:  

يُْكْم { :ثُم قَرَأ "حرم من النَّسبِ سبع، ومن الصهرِ سبع"  :قال ت عن ابن عباس
َ
يُْكْم ُحّرَِمْت َعل
َ
يُْكْم ُحّرَِمْت َعل
َ
يُْكْم ُحّرَِمْت َعل
َ
ُحّرَِمْت َعل

َهاتُُكمْ  م&
ُ
َهاتُُكمْ أ م&
ُ
َهاتُُكمْ أ م&
ُ
َهاتُُكمْ أ م&
ُ
  .1}أ

  :المسألة الثانية
     عقد الزواج على المحارم والدخول بهن:  
ه يستحقّ وأنّ. وآثاره، إن كان الفاعل عالما بالتحريماتّفق الفقهاء على حرمة هذا العقد      

  .العقاب المناسب على هذه الجريمة، وان لم يحدث دخول
 نا يستوجب الحد، وهل هو زلكنّهم اختلفوا في اقامة الحد على من فعل ذلك اذا حدث دخول     

  :أم ماذا
  :افترق الفقهاء في عقوبة جريمة إتيان المحارم على قولين     

  :القول األول
ال يوجب الحد عليه  - المحارم -ذهب أبو حنيفة إلى أن الدخول بمن ال تحّل له من النساء     

  2سواء بعلم أو بغير علم، ولكن يعزر إن كان عالما بالتحريم
  :الدليل
  :ثثثث رسول اهللا قول

ن دخََل َأيما امرَأة نَكَحتْ بِغَيرِ ِإذْنِ وِليها فَنكَاحها باطٌل، فَنكَاحها باطٌل، فَنكَاحها باطٌل، فَِإ "     
  3"...بِها فَلَها المهر بِما استَحلَّ من فَرجِها

قد  - المحارم - من النساء له ن ال تحّلالنكاح مم فيرى أبو حنيفة أن الحكم ببطالن عقد     
4أسقط الحد.  

                                                           
  .5105: ، حديث رقم10ص\7، جصحيح البخاريالبخاري،  1
  .85ص\9، ج، المبسوطالسرخسي 2
إرواء الغليل ، )هـ1420: ت(ين، األلباني، محمد ناصر الد صححه األلباني، ،399ص\3، جسنن الترمذيالترمذي،  3

  .م1985 -هـ1405، 2، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط243ص\6، جفي تخريج أحاديث منار السبيل
  .85ص\9، جالمبسوطالسرخسي،  4
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  :القول الثاني

تحريم  إلى :، والمالكية، والشافعية، والحنابلةمن الحنفية ذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف     
  .1حد الزنا م وهو يعلم استوجبمحر رحم من دخل بذاتو ،الدخول بذوات الرحم المحرم

  :الدليل

  :ومنها ،تحريم الزنا في الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة ياتاآلوا بعموم استدلّ     

  :من القرآن الكريم

  :قال اهللا تعالى

ةٍ     { َ وا ُك& َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ اِن فَاْجِلُ انَِيُة َوالز& ةٍ الز& َ وا ُك& َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ اِن فَاْجِلُ انَِيُة َوالز& ةٍ الز& َ وا ُك& َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ اِن فَاْجِلُ انَِيُة َوالز& ةٍ الز& َ وا ُك& َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ اِن فَاْجِلُ انَِيُة َوالز&   .2}الز&

  :من السنّة الشريفة

وا عنِّي، قَد جعَل اُهللا لَهن سبِيلًا، الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد ماَئة خُذُوا عنِّي، خُذُ" : ث قال رسول اهللا
مجالرو ،اَئةم لْدبِ جبِالثَّي بالثَّيو ،نَةس نَفْي3"و.  

  :الترجيح

بتحريم العقد والزواج من ذوات ة أدلّتهم لقو: أميل إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني     
لما يترتّب على ذلك  ،ويعاقب عليه بالحد المقرر شرعا ،ولهو من أشد أنواع الزنا الرحم المحرم،

  ...العائلةمن تقطيع لألرحام وانتشار الفحشاء داخل 

  

                                                           

ومحمد  -محمد النجار: ، تحقيق149ص\3، جشرح معاني اآلثار، )هـ321: ت(الطحاوي، أحمد بن محمد بن سالمة،  1
، حاشية الجملوالجمل،   ،482ص\4، جالمدونة األصبحي،م، و1994 - هـ1414، 1الكتب، ط جاد الحقّ، عالم

  .  27ص\3، جالكافي في فقه اإلمام أحمد، وابن قدامة، 177ص\4ج
  .2 :، اآليةنورسورة ال 2
  .12: ، حديث رقم1316ص\3، جصحيح مسلممسلم،  3
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  :الجنسي وجريمة التحرش الوفق بين جريمة إتيان المحارم: ثانيا

، وجريمة -ما عدا الحنفية - جمهور الفقهاءعند  حدية بالرغم من أن جريمة إتيان المحارم     
هناكالتحر اوفقً ش تعتبر جريمة شروع بالزنا، إال أن اوتشابه ومنه ،اهمبين اكبير:  

1 .رضاالعتداء على الع.  

2 .د الفاحشة وإتيان ما حرتعمرضم اهللا تعالى من أمور الع.  

3 .رض بشكل من األشكالتجاوز أمور الشرع وانتهاك الع.     

  وجريمة التحرش الجنسي -قطع الطريق - رابةجريمة الح: المطلب الخامس

  :مفهوم جريمة الحرابة لُغةً وشرعا: الفرع األول

  :الحرابة في اللغة: أولًا

  .1سلَبه: وحرب فالن ماله أي، د السلْمض: مصدر حرب وهي الحرابة بكسر الحاء     

قطع الطريق وإشهار السالح خارج المصر، : ة وحرابة، وهيمن حارب محارب: والحرابة     
اوقال بعضهم تتحقّق الحصر أيض2رابة داخل الم .  

  :الحرابة في االصطالح: ثانيا

بروز لسلب المال أو القتل وإرعاب الناس مجاهرة ومكابرة : اعتبر أغلب الفقهاء الحرابة     
  .3بالقُوة، مع انقطاع الغوث

  

                                                           

  .69ص\4، جلسان العربابن منظور،  1
 .177\1، جم لغة الفقهاءمعجقلعجي وقنيبي،   2
، 498ص\5، جمغني المحتاج، والشربيني، 123ص\12، جالذخيرة، والقرافي، 90ص\7، جبدائع الصنائعالكاساني،  3

 .150ص\6، جكشاف القناعوالبهوتي، 
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 - ، الحقّ فيها هللا تعالىاإلسالمي إحدى الجرائم الحدية في التشريع الجنائي رابةريمة الحج     
تعالى  اها اهللا عز جّل كذلك؛ ِلما فيها من حرب على شرع اهللا، وللعباد، وقد سم- وهو الغالب

ِيَن ُيَارُِبونَ  {: وحرب على عباده، قال اهللا تبارك وتعالى
&

ِيَن ُيَارُِبونَ إِن&َما َجَزاُء ال
&

ِيَن ُيَارُِبونَ إِن&َما َجَزاُء ال
&

ِيَن ُيَارُِبونَ إِن&َما َجَزاُء ال
&

ُ َويَْسَعْوَن     إِن&َما َجَزاُء ال
َ

َ َورَُسول &Zَويَْسَعْوَن ا ُ
َ

َ َورَُسول &Zَويَْسَعْوَن ا ُ
َ

َ َورَُسول &Zَويَْسَعْوَن ا ُ
َ

َ َورَُسول &Zا

ْو ُينَْفوْ 
َ
ٍف أ

َ
zرُْجُلُهْم ِمْن ِخ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
ُبوا أ

&
ْو يَُصل

َ
ْن ُيَقت&لُوا أ

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
ْو ُينَْفوْ ِف ال

َ
ٍف أ

َ
zرُْجُلُهْم ِمْن ِخ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
ُبوا أ

&
ْو يَُصل

َ
ْن ُيَقت&لُوا أ

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
ْو ُينَْفوْ ِف ال

َ
ٍف أ

َ
zرُْجُلُهْم ِمْن ِخ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
ُبوا أ

&
ْو يَُصل

َ
ْن ُيَقت&لُوا أ

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
ْو ُينَْفوْ ِف ال

َ
ٍف أ

َ
zرُْجُلُهْم ِمْن ِخ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
ُبوا أ

&
ْو يَُصل

َ
ْن ُيَقت&لُوا أ

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
ا ِمَن ا ِمَن ا ِمَن ا ِمَن ِف ال

ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ 
ْ

ُهْم ِف ال
َ
نْيَا َول dُهْم ِخْزي ِف ال

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ ْ
ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ ال

ْ
ُهْم ِف ال

َ
نْيَا َول dُهْم ِخْزي ِف ال

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ ْ
ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ ال

ْ
ُهْم ِف ال

َ
نْيَا َول dُهْم ِخْزي ِف ال

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ ْ
ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ ال

ْ
ُهْم ِف ال

َ
نْيَا َول dُهْم ِخْزي ِف ال

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ ْ
    .  1}ال

     االعتداء على اآلمنين في دار اإلسالم وسفك دمائهم وسلب أموالهم وهتك : هي رابةوالح
والنظام، بالمغالبة مع انقطاع الغوث أعراضهم وتهديد األمن العام. رابة من جماعة وقد تكون الح

  .2أو من فرد واحد

  :العالقة بين جريمة الحرابة وجريمة التحرش: الفرع الثاني

لًاأو :ش الجنسيرابة وجريمة التحرالوفق بين جريمة الح:  

     وجريمة التحرفيها اعتداء على اآلمنين في أعراضهم وترويعهم في أنفسهم،  ش الجنسي
ا نهى ومحاولة بثّ الفساد في القيم واألخالق وترك ما شرع الدين من العفاف والفضيلة، وإيتاء م

للكرامة والحياء ومبادئ المروءة وقيم الشهامة  تحدّ صارخ حشاء والرذيلة، وفيهاعنه من الف
   .وقواعد الشرف واألخالق

وبالتالي فإنّه يمكن لإلمام المسلم وأهل الحّل والعقد أن ينزلوا عليها أحكام وعقوبات جريمة      
ا تهديده لعامة وأمن اُألمة، ومدى الحرابة، بحسب مالبساتها، وبقدر تهديدها للمصلحة ا

  . ألعراض المجتمع المسلم

    :الفرق بين جريمة الحرابة وجريمة التحرش الجنسي: ثانيا

     تختلف جريمة الحش الجنسي؛رابة عن جريمة التحر جريمة الح رابة تكون باستخدام بأن
الحيلة وبشكٍل علني، أما جريمة التحرش فإن المجرم يستخدم وسائل  المفرطة مع المغالبة القوة

                                                           

 .33: سورة المائدة، اآلية 1
 .م1977 -هـ1397، 3، دار الكتاب العربي، بيروت، ط464ص\2، جفقه السنّة، )هـ1420: ت(سابق، سيد،  2
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ئله وشباكه، حتّى وإن كانت بشكل علني تُستخدم فيه والخداع بالخفاء إلسقاط الضحية في حبا
وسائل القوة الشخصية، فإنّها ال ترتقي لمستوى المغالبة في جريمة الحرابة عادةً، أما إذا كانت 

ة ة قاهرةالقوبل شخص أو مجموعة يملكون وسائل القوا تُصنّف ضمن هفإنّ. ..أو تُمارس من ق
   ... واهللا تعالى أعلم ،جريمة الحرابة

  : الخالصة

     ش الجنسيجريمة التحر أن جريمة افساد في األرض، ومحاولة إلخراج الناس عن  ال شك
تعالى  هج القويم الصحيح الذي شرعه اهللا سبحانه وتعالى، والفطرة السليمة التي فطر اهللالمن

محافظة على األعراض، حتّى جعلها من الضروريات التي يبذل اإلنسان الناس عليها في ال
 تعرض إليها بسوء، قال رسولالغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل حفظها، ونهى عن ال

رمة يومكُم هذَا، ، علَيكُم حرام، كَح1فَِإن دماءكُم، وَأموالَكُم، وَأعراضكُم، وَأبشَاركُم"... :  ثاهللا 

  .2 ..."في شَهرِكُم هذَا، في بلَدكُم هذَا، َأالَ هْل بلَّغْتُ

والكبائر،  وسوء ما قد تؤدي إليه من الرذائلإال أن هذه الجريمة النكراء بالرغم من فحشها      
أو الصلب أو القطع إلى أن تكون جريمة حدية تستوجب القتل  - في الظروف العادية - ال ترقى

َ  {: في قول اهللا تعالى - الكريمة - لّت اآليةمن خالف، كما د &Zِيَن ُيَارُِبوَن ا
&

َ إِن&َما َجَزاُء ال &Zِيَن ُيَارُِبوَن ا
&

َ إِن&َما َجَزاُء ال &Zِيَن ُيَارُِبوَن ا
&

َ إِن&َما َجَزاُء ال &Zِيَن ُيَارُِبوَن ا
&

إِن&َما َجَزاُء ال

رُْجلُُهْم ِم 
َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
ُبوا أ

&
ْو يَُصل

َ
ْن ُيَقت&لُوا أ

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن ِف ال رُْجلُُهْم ِم َورَُسولَ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
ُبوا أ

&
ْو يَُصل

َ
ْن ُيَقت&لُوا أ

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن ِف ال رُْجلُُهْم ِم َورَُسولَ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
ُبوا أ

&
ْو يَُصل

َ
ْن ُيَقت&لُوا أ

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن ِف ال رُْجلُُهْم ِم َورَُسولَ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
ُبوا أ

&
ْو يَُصل

َ
ْن ُيَقت&لُوا أ

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن ِف ال ْن ْن ْن ْن َورَُسولَ

ٍف 
َ

zٍف ِخ
َ

zٍف ِخ
َ

zٍف ِخ
َ

zِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ     ِخ
ْ

ُهْم ِف ال
َ
نْيَا َول dُهْم ِخْزي ِف ال

َ
رِْض َذلَِك ل

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ أ

ْ
ُهْم ِف ال

َ
نْيَا َول dُهْم ِخْزي ِف ال

َ
رِْض َذلَِك ل

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ أ

ْ
ُهْم ِف ال

َ
نْيَا َول dُهْم ِخْزي ِف ال

َ
رِْض َذلَِك ل

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ أ

ْ
ُهْم ِف ال

َ
نْيَا َول dُهْم ِخْزي ِف ال

َ
رِْض َذلَِك ل

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
، إال إذا 3"أ

الضحية، ونحو ما ذكرتُه سابقًا، أو إذا  داء الجسدي بالقوة علىبلغت حد االغتصاب واالعت
 -ان، كما في حالة استخدام القوة المنظّمةشكّلت خطرا بالغًا على األخالق والحياء وكرامة اإلنس

، أو االعتياد على التحرش باألرحام، أو التحرش السدومي - وهي بذلك تنزل منزلة االغتصاب

                                                           

فتح الباري ، )ه852: ت(، العسقالني، أحمد بن علي بن حجر، بشرة، وهي الظاهر من جلد اإلنسانمفردها : أبشاركم 1
   .ه1397، )ط.د( ، دار المعرفة، بيروت، 23ص\13، جشرح صحيح البخاري

: ، حديث رقم"رقاب بعض ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم: " ، باب50ص\9، جصحيح البخاريالبخاري،  2
)7078(.  
 .33: سورة المائدة، اآلية 3
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ا لتصنيفها  الذي ينمتأكيد ة لدى الفاعل، ويزداد التكييف الفقهيوروح اجرامي عن شذوذ اعتيادي
 قاهرة والمغالبة ظاهرة، وكلّما كان الطابع التنظيمي ما كانت القوةابة كلّالحرضمن منظومة 

  . ط هو عنوان مثل هذه الجرائم الشنيعةالمخطّ

     ش الجنسية يجتهد القاضي المسلم في تقدير العقوبة المناسبة  فجريمة التحرجريمة تعزيري
أو  االفعل لفظيلكّل فعل من األفعال بحسب فداحته وتأثيره على الضحية والمجتمع، سواء كان 

استخدام لوسائل االتّافعلي ة شريعة ...صال الحديثة لهذا المقصد القذر، أو أيفالشريعة اإلسالمي ،
ّل زمان ومكان وحال من كتاب اهللا تعالى كها من األحكام ما يصلُح ويالئم ربانية كاملة مرنة، في

  . 1...يةالمطهرة واإلجماع والمقاصد الشرع ث وسنّة رسول اهللا

  :خُالصة الوصف الفقهي لجريمة التحرش: المطلب السادس

بعد هذا العرض الموجر لعالقة جريمة التحرش بالجرائم المذكورة في المطالب السابقة،      
   :التحرش بما يليني ألخّص الوصف الفقهي لجريمة فإنّ

ابها ومدى ما شكّلته من خطر، ينظر لجريمة التحرش بناء على مالبساتها وظروف ارتك     
ويتم تكييفها فقها حسب أسبابها ودوافعها وأساليبها ... وما أحدثته من ضرر على المقاصد العامة

  .وأهدافها

زنى،  - في جرائم الزنى جرائم الشروعصنّف ضمن ت جريمة تعزيرية) في األصل( فهي     
التي لم تكتمل أركانها وشروطها  ، وهي جرائم الزنى-سدومية، اغتصاب، زنى بالمحارم

ة حرمتها، ومدى ما تحمله من بذاءة أقوال وسوء على الرغم من بشاعتها، وشد... ومراحلها
  .أفعال واعتداء فاحش على القيم واألخالق

، تُصنّف ضمن جرائم الحرابة، وتُمثّل جريمة حديةتكون ) استثنائية( ها في حاالتلكنّ     
، وتُرتكب بالمغالبة، وخاصة إذا كانت ال سيما عندما تُمارس بقوة بالغةصورة من صورها، 

فمقدمات جرائم الزنى والسدومية عندما تُمارس بالقهر والقوة، أو ازدادت . منظّمة ومخطّطة
                                                           

1 http://main.islammessage.com   ،ه1437\01\27، موقع رسالة اإلسالم، تاريخ النشر.  
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بشاعة بوقوعها على المحارم، وسواء بلغت حد االغتصاب الكامل أم ال، فإن من حقّ ولي األمر 
ويزداد هذا التكييف . فساد في األرضصنّفوها ضمن جرائم الحرابة واإلختصاص أن يوأهل اال

، وازداد تهديدها كلّما ازدادت خطورة هذه الجرائم - بتصنيفها ضمن الحرابة -الفقهي صرامة
للمصالح العامة والمقاصد الكبرى، وكلّما شكّلت اعتداءا صارخًا على الكرامة والحياء وفضائل 

ق، وكلّما زادت وسائل القوة في اقترافها، والتي قد توصف بالمغالبة، وكلّما ازدادت األخال
جاهرة واإلبشاعةً بالتخطيط والتنظيم، وأخذها الشكل الجماعيد وانكشاف ، أو بالموعالن، أو بالع

الروح االجرامية التي يوصف بها المجرم، وبمدى خطورة الظروف التي ارتُكبت فيها هذه 
  .انحالٍل كبير وفساد عريضلجرائم، وعظيم األثر الذي يترتّب عليها من ا

وجدير بالذكر أن تصنيف هذا النوع من الجرائم يتطلّب تدخّلًا ومشورة وقرارا من اإلمام      
  .فلكّل مقام مقال ولكّل جريمة حكم وعقاب... وأهل الحّل والعقد والقُضاة

إضافة إلى سلطتهم في تصنيف هذه  -ن صالحيات أهل القرارشارة إلى أن مكما تجدر اإل     
فكما أن لهم الخيار في اختيار . اختيار ما يرونه مناسبا من العقوبات الرادعة الزاجرة -الجرائم

م الخيار في خفض مستوى العقوبة التعزيرية أو رفعها ه، فإن لالمناسب من عقوبات حد الحرابة
، إذ يمكنهم الحكم على -سبق وذكرتُها بناء على تلك المقاييس التي -إلى أعلى مستوى ممكن

، أو استئصاله من الوجود، وقطع شأفته من المجتمع، ودابره من الحياة، المؤبد السجنب المجرم
  .)القتل التعزيري( عقوبة اإلعدام بتقرير وتنفيذ

   ...واهللا تعالى أعلم وأحكم     
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  الفصل الثاني

ش بالعرضأركان وشروط التحر  

  :مباحث ثالثةوفيه 

لالمبحث األو :ش بالعأركان وشروط التحررض في الفقه اإلسالمي  

  رض في القانون الوضعيأركان وشروط التحرش بالع: المبحث الثاني

رض في الفقه الفرق بين أركان وشروط التحرش بالع: المبحث الثالث
  والقانون
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  لاألوالمبحث 
ش بالعأركان وشروط التحررض في الفقه اإلسالمي  

     من الوقوف على أركان وشروط التحر ال بدش، باستخالصها من التعريف المختار لدي 
أي قول أو فعل أو إيحاء أو أي وسيلة اتّصال حديث، من كامل األهلية، تحمل دالالت  :وهو

ه جنسيا إلشباع رغباته اص، بغرض استثارتة واإليقاع بجنسية تجاه شخص، في مكانٍ عام أو خ
     .بالحرام

  .التحرش، ال بد من بيان مفهوم الركن في اللغة والشرع وقبل الدخول في أركان

  :مفهوم الركن لغةً وشرعا: المطلب األول

  :الركن في اللغة: الفرع  األول

جوانبه التي يستند إليها : قوى، وأركان كّل شيءجانبه األ: الناحية القوية، وركْن الشيء     
  .1العز، والمنَعة: ويقوم بها، والركن

  :الركن في الشرع: الفرع الثاني

  .2كالقيام والركوع والسجود للصالة ، الشيء إال به يقومما ال       

  .3"الجزء الذي تتركب الماهية منه: "وهو      

  .قارب جدا مع المعنى اللغوييتّضح أن الركن في الشرع مت      

  

                                                           

  .، باب الراء218ص\6، ج، لسان العربابن منظور 1
، دار 344ص\3، جكشف األسرار عن أصول البزدوي، )هـ 730:ت( عالء الدين بن أحمد،البخاري، عبد العزيز  2

، أصول السرخسي ،)هـ483: ت(محمد بن أحمد بن أبي سهل، ، والسرخسي، )ت.د(، )ط.د(الكتاب اإلسالمي، 
  ). ت.د(، )ط.د(دار المعرفة، بيروت،  ،174ص\2ج
 حاشية ابن(  - رد المحتار على الدر المختار، )هـ1252: ت(، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 3

  .م1992 -هـ1412، 2، دار الفكر، بيروت، ط90ص\1ج ،)عابدين
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   :رض وشروطهارش بالعأركان جريمة التح: المطلب الثاني

، ركن مادي، وركن معنوي، وركن شرعي، ثالثة أركان مهمةن خالل التعريف يظهر وم     
  :وهي

   :الركن الشرعي: الفرع األول

ألن  ،عن مقدماته خشية الوقوع فيه لقد حرم اهللا سبحانه وتعالى االقتراب من الزنى ونهى     
 تقرُبوا الّزِنَا    {    ::::فقال عز وجّل  ،1نهي االقتراب أبلغ من نهي المباشرة

َ
Uتقرُبوا الّزِنَاَو 
َ

Uتقرُبوا الّزِنَاَو 
َ

Uتقرُبوا الّزِنَاَو 
َ

U2}َو  .  

، فلقد حد اهللا سبحانه وتعالى 3النهي عن كّل ما قبح وفحش من الذنوب قولًا وعملًا: وفيه     
     { ::::حدودا حرم االعتداء عليها، فقال عز وجّل

ْ
 تِل
ْ
 تِل
ْ
 تِل
ْ
 َتْعتَُدوَهاتِل

َ
zَف Zَتْعتَُدوَهاَك ُحُدوُد ا 
َ
zَف Zَتْعتَُدوَهاَك ُحُدوُد ا 
َ
zَف Zَتْعتَُدوَهاَك ُحُدوُد ا 
َ
zَف Zَك ُحُدوُد ا{

خشية و، 4

سبحانه  اهللا محارمب من امن االقتر    ثثثث    نهى رسول اهللافقد  والحراماالنزالق إلى الرذيلة 
ومن وقَع في الشُّبهات وقَع في الْحرامِ، كَالراعي يرعى حوَل "  :ثثثث رسول اهللا ، فقال5وتعالى

  .6"ن يرتَع فيه، َألَا وِإن ِلكُلِّ ملك حمى، َألَا وِإن حمى اِهللا محارِمهالْحمى، يوشك َأ

      العتبار األفعال الصادرة من المكلّفين جريمة، سواء كانت فعلًا أو تركًا، وجود نص وال بد
م الفعل ويوجب العقوبة عليه وقت صدور الفعل،  شرعيعقوبة إال فال جريمة وال" يحر 
7"بنص.  

ش في هذا جريمة التحر ن تناول مصادر التشريع التي بنيت عليها عقوبةوعليه ال بد م     
  :المبحث على النحو اآلتي

                                                           

، دار 61ص\14، جعمدة القاري شرح صحيح البخاري، )هـ855: ت(العيني، محمود بن أحمد بن موسى بن حسين،  1
 ).ت.د(، )ط.د(إحياء التراث العربي، بيروت، 

  .23: اإلسراء، اآلية سورة 2
 .، باب فضل ترك الفواحش287ص\23، جعمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني،  3
 .229: سورة البقرة، اآلية 4
 . 8498ص\14، جتفسير الشعراوي، الشعراوي 5
  .107:، باب أخذ الحالل وترك الشبهات، حديث رقم1219ص\3، جصحيح البخاريالبخاري،  6
  .112ص\1، جنائي اإلسالميالتشريع الجعودة،  7
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  :مصادر التجريم في الشريعة اإلسالمية

  :مفهوم المصدر في اللغة والشرع: أولًا

  :المصدر في اللغة. أ

     صله، : الشيء ردرجعوا عنه، وصدروا إلى مكان أي: قوم عن المكان أيوصدر الأو: 
  .صاروا إليه

  . 1أصل الكلمة التي تصدر عنها األفعال: والمصدر     

  :المصدر شرعا. ب

      "ل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري2"ما يمكن التوص.  

  .3الحكم الشرعي: هو - هنا- المطلوب الخبريو     

  :اإلسالمي يع الجنائيمصادر التشر :ثانيا

  .القرآن الكريم. 1

2 .ة المطهرةالسنّة النبوي.  

  .اإلجماع. 3

  .القياس. 4

     ش الجنسيا جريمة التحرلها عقوبة  ليس التعازير التي باألعراض فتعتبر من جرائم أم
وتقرير يملك سلطةً واسعةً في تصنيفها، لكنّه مقررة، يراعيها القاضي ويدور في فلكها، و

                                                           

  .، باب الصاد211ص\8، جلسان العربابن منظور،  1
عبد الرزاق : ، تحقيق9ص\1، جاإلحكام في أصول األحكام، )هـ631: ت(اآلمدي، علي بن أبي علي بن محمد،  2

  .)ت.د(، )ط.د(عفيف، المكتب اإلسالمي، بيروت، 
  .م2009 -هـ1430، 1، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط115، صالوجيز في أصول الفقهزيدان، عبد الكريم،  3
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 1...، بل له الحقّ في تقدير العقوبة المناسبة تخفيفًا وتغليظًا وفقًا للمصلحةالمناسب من عقوباتها
ويمكن القياس على النصوص العامة حول حرمة األعراض، وحرمة التعرض ِلعفّة المؤمن، 

  ...وحرمة الفواحش ما ظهر منها وما بطَن

  :الركن المادي: الفرع الثاني

 لمادي، إذ ال جريمة بدون هذا الركن األساسيالركن ا للكالم عن الجريمة ال بد من تحقّق     
بالسلوك المحرم  :قّقها، وفي جريمة التحرش يتمثّلالذي يبرز الجريمة، وشروط ال بد من تح

لها  ، والتعرض...الواقع على الضحية، من قول أو فعل أو إيحاءات أو أي وسيلة اتّصال حديث
ش للفعل وعزمٍ والمس بعفّتها، مع إرادة وسعي المتحر -الضحية - بغرض اإليقاع بالمتحرش بها

  ...على التنفيذ

  :مفهوم الركن المادي: أولًا

      الم ن للجريمة، سواء كان الفعلقيام المجرم بالفعل الماديا، كوا أم سلبيا(  ايجابيامتناع( ،
  .2اقولًا أم فعلًا، سبب ضررا عاما أم خاص ،، تاما أم شروعاركًامنفردا أم مشت

  :عناصر الركن المادي: ثانيا

     كن المادية، وهي للر3ثالثة عناصر مهم:  

  .وهو السلوك اإلجرامي الذي قام به المجرم: الفعل. 1

  .وهي األثر الذي يحدث نتيجة الفعل اإلجرامي: النتيجة. 2

  .وهي العالقة التي تربط السلوك اإلجرامي بالنتيجة: قة السببيةعال. 3

                                                           

 .126ص\1، جاإلسالمي التشريع الجنائيعودة،  1
- هـ1423، 2، دار المسيرة، ط25، صفقه العقوبات في الشريعة اإلسالميةالعمري، عيسى، والعاني، محمد شالل،  2

 .342ص\1، جالتشريع الجنائي اإلسالمي، وعودة، م2003
 .342ص\1، جلتشريع الجنائي اإلسالمياعودة،  3
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  ):القصد الجنائي( الركن المعنوي : الثالث الفرع

   مفهوم القصد الجنائي: المسألة األولى

     في اللغة واالصطالح تعريف القصد الجنائي:  

  : القَصد في اللغة:أولًا

  .1نحو الشيءأصله عند العرب العزم والتوجه      

  :طالحصفي االالقصد : ثانيا

       .2أو تركه مع العلم بالتحريمم تعمد إتيان الفعل المحر :هو     

ش المتَحرالمحرم اتّجاه ...تعمد المتحرش إتيان الفعل والقول :هووفي جريمة التحرش      
وقد اشترط الفقهاء الركن  ،السدومية إلى الزنا أووأن الفعل قد يصل  ،مع العلم بالتحريم )به(بها

العمد والعلم بالتحريم  :وهي وللركن المعنوي ثالثة شروط. 3المعنوي في جميع الجرائم العمدية
  :تفصيلها كما يليو             وتمام األهلية، 

   شروط القصد الجنائي: المسألة الثانية

  :العمد: الشرط األول

  :عمد في اللّغةال. 1

  .4القصد: ، وهوئماوالجر سائر الجناياتضد الخطأ في      

  

                                                           

  .، باب القاف114ص\12، جلسان العربابن منظور،  1
 .409ص\1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعودة،  2
 .الزنا والقذف والردة والسرقة والحرابة وشرب الخمر والبغي: جرائم الحدود 3
 .، باب العين275ص\10، جلسان العربابن منظور،  4
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  :االصطالح الشرعي العمد في. 2

   . 1تعمد الجاني ارتكاب الفعل مع العلم بأنّه محظور: هو     

رة على الجرائم العمدية، كما القصد يستوجب عدم استيفاء العقوبات المقرفاشتراط العمد و     
: جرامية بتعمد المحظورالقصد، وكّل من انعدمت لديه النية اإلفي حالة المخطئ النتفاء 

    ...والمضطّر والمجنون ونحوهم كالمخطئ

  :العلم بالتحريم: الشرط الثاني

الحرام في فتحري الحالل و ،ذهب الفقهاء إلى أنّه ال يعذر الجاهل بالتحريم في دار اإلسالم     
ز عنه، كشرب الخمر مع الجهل انّه ح في ما يصعب التحروقد يتسام .دار اإلسالم عليه واجب

، لذا قسم 2ف جهده ولم يعرف الحكم الشرعيخمر، والجهل بالفروع قد يعذر به إذا بذل المكلّ
  .علم عامة وعلم خاصة: العلم إلى 3بعض الفقهاء

اإلسالم، وما حرم فال يسع أحد غير مغلوب على عقله الجهل به ، كأركان : أما علم العامة     
مه العوام وتناقلوه، وهو ما يعبر ، وعلالشريفة والسنّة الكريم على العباد مما نص عليه القرآن

الحالَُل بين، والحرام "  :ث ، لقول النبيما علم من الدين بالضرورة: عنه الفقهاء بقولهم
ني4"...ب.  

الفقهاء لم يرِد فيه نص صريح من الكتاب أو السنّة، أو  وهو علم اختص به :وعلم الخاصة     
الَ يعلَمها كَثير من  5وبينَهما مشَبهاتٌ: " ث ، لقول النبياإلجماع، وهذا علم يجهله العامة

         .6"النَّاسِ

                                                           

 .405ص\1، جالجنائي اإلسالمي التشريععودة،  1
  .م2004 -ه1425، 4، دار المسيرة، عمان، ط77، صأصول الفقهعبد الرحمن، فاضل عبد الواحد،   2
، )هـ204: ت(الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن عبد المطّلب بن عبد مناف المطّلبي القرشي،  3

  . م1940 -هـ1358، 1الحلبي، مصر، طأحمد شاكر، مكتبة : ، تحقيق357ص\1، جالرسالة
 ).52: (حديث رقم فضل من استبرأ لدينه،: باب ،20ص\1، جصحيح البخاريالبخاري،  4
تٌ لَا ِإن الْحلَاَل بين، وِإن الْحرام بين، وبينَهما مشْتَبِها" ث :قال رسول M ): مشْتَبِهاتٌ(وردت في صحيح مسلم: مشَبهاتٌ 5

 ). 107: (أخذ الحaل وترك الحرام، حديث رقم: ، باب1219ص\3، مسلم، صحيح مسلم، ج"يعلَمهن كَثير من النَّاسِ

  ).52(: فضل من استبرأ لدينه، حديث رقم: باب، 20ص\1، جمصدر السابقال 6
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  : 1تمام األهلية: الشرط الثالث

  :ثوعماد هذا الشرط حديث رسول اهللا ، لبلوغرط العقل واتشالجرائم الحدود يففي كافّة      

" ثَلَاث نع الْقَلَم عفتَّى : رنُونِ حجنِ الْمعو ،ركْبتَّى ييرِ حغنِ الصعظَ، وقتَيستَّى ينِ النَّاِئمِ حع
  .2"يعقَل َأو يفيقَ

َأن القَلَم : َأما علمتَ: " - نهمارضي اهللا تعالى ع - رمعقاَل علي، ل: البخاري صحيح وفي     
  .3"رفع عنِ المجنُونِ حتَّى يفيقَ، وعنِ الصبِي حتَّى يدرِك، وعنِ النَّاِئمِ حتَّى يستَيقظَ

تصدر عنه أفعال وتصرفات شرعية ن ومن هنا ال بد لإلنسان أن يكون بالغًا رشيدا، أهلًا أل     
ؤاخذ على كّل أفعاله، وتوقع عليه العقوبات ملزمة، فية، ويطالب بكافّة التكليفات الشرعي

، فبالبلوغ عاقلًا تثبت له أهليه وجوب كاملة، وأهلية أداء كاملة، 4اإلسالمية بفعل ما يوجبها
فيصلح الكتساب الحقوق وتحمل الواجبات دون إجازة أحد، وأما بالبلوغ مجنونًا فال يصح منه 

  . 5لتصرفّات الشرعية، وال تُقام عليه الحدود إذا ارتكب ما يوجبهاا

  

  

  

  

  
                                                           

  .دور ما بعد البلوغ. 4ور التمييز إلى البلوغ د. 3دور االنفصال إلى التمييز . 2دور الجنين . 1: لألهلية أدوار أربعة 1
   . 71، صأصول الفقهعبد الرحمن، فاضل عبد الواحد، : انظر

ن ، باب من ال يقع طالقه م156ص\6، جسنن النسائي، )هـ303: ت(النسائي، أحمد بن شعيب بن علي الخرساني،  2
  .م1986 -هـ1406، 2ية، حلب، طغدة، مكتبة المطبوعات اإلسالم يعبد الفتاح أب: األزواج، تحقيق

  .ال يرجم المجنون والمجنونة: ، باب165ص\8، جصحيح البخاريالبخاري،  3
  .304، صأصول الفقهأبو زهرة،  4
  .306، صالمرجع السابق 5
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  المبحث الثاني

أركان وشروط التحرش بالعرض في القانون الوضعي  

هذا المبحث صورة غالبة في التحرش، وهي التحرش الوظيفي أو اإلداري،  اتناول في     
مؤرقة، وهذه الصورة تعطي انطباعا عن موقف  النتشاره بصورةوالذي اهتم به القانون نظرا 

  .القانون من التحرش عموما

  :مفهوم التحرش في القانون: المطلب األول

  .1سلوك جنسي جسدي أو لفظي غير مرغوب فيه يشعر الضحية باإلهانة والتهديد: هو     

  :أركان جريمة التحرش في القانون: المطلب الثاني

  : 2الثة أركان وهيللتحرش ث     

  .وهو استخدام األفعال واألقوال ذات الطابع الجنسي مع الضحية: ولالركن األ

  .كون األفعال واألقوال الصادرة من المتحرش غير مرغوب فيها: ثانيالركن ال

  .سلطته على المتحرش به إلشباع رغباته الجنسية - المتحرش - استخدام المسؤول: ثالثالركن ال

تعريف جريمة التحرش وماهيتها وأركانها، على عدة  اختلفت القوانين الوضعية في لقدو     
تعلق فات أن معظمها يوالذي يظهر من خالل هذه التعري أقوال، واختلفت من دولة إلى أخرى،
  :التحرش الوظيفي، أذكر من هذه التعريفات: بشكٍل واحد من أشكال التحرش وهو

  :قانون العقوبات األردني للتحرشمفهوم : أولًا

لم يتضمن قانون العقوبات األردني مفهوما واضحا للتحرش، إال ما ظهر من المفهوم      
، ولم يعتبر المشرع األردني هذه الجريمة مستقلّة 3العمل المنافي للحياء: وهو - العام -الفضفاض

                                                           

1 http://www.aljazeera.netجريمة قد تتبعها جرائم، ت ش الجنسيالنشر بتاريخ، التحر م2014\06\10: م.  
  .64صجريمة التحرش الجنسي، بكاي،  2
 -ه1428، 1دار عمار، ط، 107و 101، صدراسة اجتماعية وحلول قانونية التحرش بالمرأةخير،  3

  .م2014\09\03:، تاريخ النشر  http://www.women.jo/ar/news.م2007
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، ولم وهتك العرض ألخالق واآلداب العامةولها عقوبتها، بل جعلها ضمن الجرائم الماسة با
  .يعرِض أي أركان أو شروط لهذه الجريمة

     ة المتعلّقة بجرائم هتكالمواد القانوني 1االعراض في قانون العقوبات األردني:  

  :مفهوم هتك العرض

جنسي، فعل مخّل بالحياء على نحو جسيم هو بالمجرى العادي لألمور تمهيد التّصال : " هو     
   . 2"أو هو على األقّل يثير في ذهن المجني عليه االتّصال الجنسي غير المرغوب فيه من قبله

  ):296(المادة . 1

قة مدة ال تنقص عن أربع ديد عرض إنسان عوقب باألشغال الشاالته وكل من هتك بالعنف أ. أ
  .سنوات

عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم إذا كان المجني  ،ويكون الحد األدنى للعقوبة خمس سنوات. ب
  .يكمل الثامنة عشرة من عمره

إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم  ،ويكون الحد األدنى للعقوبة سبع سنوات. ج
  .يكمل الخامسة عشرة من عمره

  ):297(المادة . 2

مقاومة بسبب عجز يعاقب باألشغال الشاقّة المؤقّتة من هتك عرض إنسان ال يستطيع ال     
أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه ،جسدي.  

                                                           

قانون العقوبات ،  https://ar.scribd.com ،109، صالتحرش بالمرأة دراسة اجتماعية وحلول قانونيةخير،  2
المنشور في الجريدة الرسمية  2010لسنة  12، مع التعديل بموجب القانون المؤقّت رقم 1960لسنة  16األردني رقم 

  .2010\6\1يخ ، بتار5034: رقم
، 1، دار النهضة العربية، ، القاهرة، ط309ص ،- القسم الخاص -، شرح قانون العقوباتحسني، محمود نجيب 2

  . م1986
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  ):298(المادة . 3

أكمل الخامسة عشرة ولم  - ذكر كان أو أنثى - عنف أو تهديد عرض ولدكل من هتك بغير . أ
باألشغال الشاقّة،  أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب ،يكمل الثامنة عشرة من عمره
  .مدة ال تزيد على عشر سنوات

 مويكون الحد األدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ول. ب
  .يكمل الخامسة عشرة من عمره

  ):299(المادة . 4

 لم يكمل الثانية - ذكر كان أو أنثى - كل من هتك بعنف أو تهديد أو بدونهما عرض ولد     
، أو حمله على هتك العرض، يعاقب باألشغال الشاقّة مدة ال تقل عن ثمان عشرة من عمره

  .سنوات

  ). 304(المادة . 5

كّل من خدع بِكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في . أ
شهر إلى ثالث سنوات، بالحبس من ستّة أ -إذا كان فعله ال يستوجب عقوبة أشد -عوقب ،حملها

  .ويلزم بضمان بكارتها

اعترافه لدى : األدلّة التي تُقبل وتكون حجة على المشتَكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي. ب
  .أو أن يصدر عنه وثائق قاطعة أو مراسالت تُثبت ذلك ،المحكمةالمدعي العام أو في 

يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب سواء أكان لها زوج أم لم  ،كّل من حرض امرأة. ج
أو أفسدها عن زوجها إلخالل الرابطة الزوجية، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة  ،عنها

  .أشهر والتزيد على سنتين
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  ): 305(المادة . 6

  :يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين كّل من داعب بصورة منافية للحياء     

  .عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثىة يشخصا لم يكمل الثان. أ

  .أو أكثر دون رضاها إمرأة أو فتاة لها من العمر ثماني عشرة من العمر. ب

  .في حال التكرار ال يجوز تحويل الحبس إلى الغرامة. ج

  ): 306(المادة . 7

من عرض على شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره، أو على أنثى مهما بلغ عمرها      
تة اء عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز سافي للحياء، أو وجه ألي منهما كالما منافيا للحيعملًا من

  .أشهر، أو بغرامة من ثالثين دينارا إلى مائتي دينار

  ): 307(المادة . 8

أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير  ،كل رجل تنكّر بزي امرأة فدخل مكانًا خاصا بالنساء     
  .لحبس مدة ال تزيد على ستة أشهرالنساء، عوقب با

بمساس الجاني عورة المجني  لنونية أن جرائم هتك العرض تتمثّيظهر من خالل المواد القا     
  .، والعقوبة الواقعة على المجرم بقدر ما كشف من العورة أو مسها فعلياعليه

     سلوك يقع على الضحي ش تتمثّل بأيجريمة التحر ا، في حين أنا أم فعلية، سواء كان لفظي
      . وحتّى باإلشارات أو النظرات الجنسية المقصودة
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  :التحرش في المفهوم الفرنسي: ثانيا

ذاك الفعل الذي يقع من خالل التعسف في : عرف القانون الفرنسي التحرش على أنّه     
بغرض الحصول على منفعة أو مزايا  راهكستخدام األوامر والتهديدات أو اإلاستعمال السلطة با
  .1ذات طبيعة جنسية

  :الوظيفي شروط لقيام جريمة التحرش الجنسيوقد اشترط القانون الفرنسي ثالثة       

قيام عالقة إدارية بين المتحرِش والمتحرش بها، فال اعتبار للتّحرش بين من ال عالقة إدارية . أ
  ...في الوظيفةبينهم كزبون أو من يساويه 

  .أوامر أو تهديدات من شأنها أن تشكّل تحرشًا بالغير. ب

  .     الحصول على مزايا ذات طابع جنسي. ت

  : 2وأركان جريمة التحرش عندهم

1 .الركن المادي:  

ويكون بالفعل الفاضح غير األخالقي باالعتداء على الضحية بالمالمسة والعبارات      
بهدف الحصول  -كمدرس أو مدير أو شرطي - راه والتهديد من صاحب سلطة، باإلك...الجنسية

  ... على مزايا جنسية

2 .الركن المعنوي:  

     تحرة المأن تكون أفعالًا تشكّل اإلكراه ويتمثّل بني ش وإرادته في ارتكاب الفعل، وكذلك ال بد
  . للحصول على المزايا الجنسية والتهديد

  

                                                           

  .)ت.د(، )ط.د(، 67ص  - دراسة فقهية مقارنة - جريمة التحرش الجنسيبكاي، يحيى،  1
2 www.grenc.com/show_article_main ، عادل عمر: ، بقلمالركن األخضر: موقع.   
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  : ش في المفهوم األمريكيالتحر: ثالثًا

غير المرغوب فيه، أو  يأي نوع للسلوك الجنس: عرف القانون األمريكي التحرش على أنّه    
بتعليقات جنسية مهينة أو بذيئة أو ( ويكون إما تحرشًا شفهيا ،غير المناسب في مكان العمل

ويستعمل كأساس للقرارات ..) .تحرشًا مرئيا بإظهار صور أو لوحات أو رسوم كاريكاتورية
  .1الوظيفية من فصل أو نقل أو ترقية

  :2وللتحرش أركان ثالثة عندهم     

لمس أو قَرص أو ضغط للحصول على مواعيد، أو نظرات ( أن يكون الفعل ذا طبيعة جنسية. 1
ة ،وحركات ذات مغزى جنسيأو مالحظات ومداعبات وأسئلة جنسي.(  

  .غير مرغوب فيهاأن تكون األفعال . 2

3 .ة للمسؤول، بالضغط على العامل -التمييز الجنسية( إلشباع الرغبات الجنسيالضحي (
  .تصريحا أو ضمنيا

  :تعريف المركز المصري لحقوق المرأة: رابعا

  .3هو كّل سلوك غير الئق له طبيعة جنسية يضايق المرأة أو يعطيها إحساسا بعدم األمان     

  : فهوم قانون العقوبات المصري للتحرشم: خامسا

كّل تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات "      
جنسية أو إباحية سواء باإلشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل االتصاالت 

  .أية أركان أو شروط لجريمة التحرش انونذا القه ، ولم يعرض4"السلكية والالسلكية

                                                           

1 http://www.lahona.com/2014/06/19 موقع لهن.  
 .64صجريمة التحرش الجنسي، بكاي،  2
3 http://www.startimes.com/ م2013\10\10: ، المحامي أحمد الكبيسي، تاريخ النشر.  
4 http://alhayat.com/Articlesم2014\يونيو \5: ، تاريخ النشر.  
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 المبحث الثالث
الفرق بين أركان وشروط التحررض في الفقه والقانونش بالع  

ة في الشريعة اإلسالمية من الدعائم األساسية، فأمرت بالمحافظة على تعتبر األخالق الفاضل     
لتي تحثّ على التحلّي بمحاسن األخالق األعراف والقيم األخالقية السليمة والتعاليم الدينية، ا

َعْدِل َواِلْحَساِن �يتَاء ذِي     { ::::تبارك وتعالى اهللا وتنهى عن مساوئها، قال
ْ
ُمُر بِال

ْ
َعْدِل َواِلْحَساِن �يتَاء ذِي إِن& اZ& يَأ

ْ
ُمُر بِال

ْ
َعْدِل َواِلْحَساِن �يتَاء ذِي إِن& اZ& يَأ

ْ
ُمُر بِال

ْ
َعْدِل َواِلْحَساِن �يتَاء ذِي إِن& اZ& يَأ

ْ
ُمُر بِال

ْ
إِن& اZ& يَأ

ُقْرَب 
ْ
ُقْرَب ال
ْ
ُقْرَب ال
ْ
ُقْرَب ال
ْ
ُرونَ     َويَنَْه َويَنَْه َويَنَْه َويَنَْه ال

&
ُكْم تََذك

&
َعل

َ
َْغِ يَعُِظُكْم ل

ْ
ُمنَكرِ َوال

ْ
َفْحَشاء َوال

ْ
ُرونَ َعِن ال

&
ُكْم تََذك

&
َعل

َ
َْغِ يَعُِظُكْم ل

ْ
ُمنَكرِ َوال

ْ
َفْحَشاء َوال

ْ
ُرونَ َعِن ال

&
ُكْم تََذك

&
َعل

َ
َْغِ يَعُِظُكْم ل

ْ
ُمنَكرِ َوال

ْ
َفْحَشاء َوال

ْ
ُرونَ َعِن ال

&
ُكْم تََذك

&
َعل

َ
َْغِ يَعُِظُكْم ل

ْ
ُمنَكرِ َوال

ْ
َفْحَشاء َوال

ْ
وهو حال   1}َعِن ال

 - ، فعن عمرو بن العاص-ن - وصحابته ثثثث هذا الدين، محمد ل األول الذين حملواالرعي
ِإن من خيارِكُم َأحسنَكُم "  :ث متَفَحشًا، وكَان يقُوُلفَاحشًا والَ  ثثثثلَم يكُنِ النَّبِي "  :قال - ب
  . 2"َأخْالَقًا

مشروعة للجنس بالزواج إلشباع الرغبة حثّت الشريعة اإلسالمية على الممارسة ال كما     
رض مصانًا عن الفحشاء والرذيلة، وأشكال الممارسات غير المشروعة في ليكون الع الجنسية،

  ...األعراض انتهاك

ومن خالل عرض أركان التحرش في الشريعة اإلسالمية، مقابل أركان التحرش في      
... دينية أخالقية اجتماعية وعرفية: الغة بجوانب عدةالقوانين الوضعية، يظهر عناية اإلسالم الب

األمر الذي جعله يحرم االعتداء على اآلخرين والمس بأعراضهم وانتهاكها، وأمر باألخالق 
، في ...الفاضلة، التي تحجز األفراد والجماعات عن ارتكاب ما نهى عنه اهللا عز وجّل وزجر

  .كّل زمان ومكان

     وأهم ما يميوفكرة الحالل والحرام،  :ز موقف الفقه اإلسالمي ،تعويله على الركن الشرعي
والدعوة إلى الفضيلة وترك الرذيلة وحفظ األعراضذات الطابع الرباني ،...   

                                                           

  .90: سورة النحل، اآلية 1
  .3559: ، حديث رقمثثثث ، باب صفة النبي189\4ج، صحيح البخاريالبخاري،  2
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الحرية ف ...إلى مقاييس البشر ومصالحهم وأهوائهم القوانين الوضعية تستند ن أنفي حي     
، وأغفل األعراف والقيم 1العالقات الجنسية برضاء الطرفين الجنسية حرية شخصية تبيح

، ...األخالقية السليمة، والتعاليم الدينية التي تمنع وتحرم االعتداء على اآلخرين وأعراضهم
  ...وجعل دينه المزاج والهوى الذي هو دين األنظمة البشرية الفاشلة

     يتّفق القانون الوضعي القوانين للحفاظ على أمن ومصالح  مع التشريع اإلسالمي في سن
المجتمع العامة، إال أنّه لم يفرض العقوبات على المسببات الرئيسية للتحرش؛ كتعري النساء 

  ...وخروجهن سافرات، ويعطيهن الحقّ في التصرف بأنفسهن دون رقيب أو حسيب

ثارة الشهوة عند الرجال والنساء؛ في حين حرمت الشريعة اإلسالمية كّل ما يؤدي إلى إ     
فيحرم تكشّف المرأة وسفورها، وكذلك يحرم استخدام النساء في الدعايات التي تعرض أجسام 

  ...   النساء على أنّها سلعة رخيصة تُباع وتُشترى

 )التحرش الوظيفي(  وكذا فقد قصرت المفاهيم الغربية للتحرش على أماكن العمل     
دارية بين الرئيس والمرؤوس، والمسؤولين ومن أدنى منهم في الدرجة بغرض والعالقات اإل

الضغط عليهم للحصول على مزايا ذات طابع جنسي...  

     ة ال زالت متخبة في بعض الدول العربيمفاهيم القوانين الوضعي طة في تعريف الّا أن
حدش ووضع مفهوم له؛ فيفت  واضحة اوشروطً اله أركانً دالتحرحتكم إليها، فبعض الدول عري

  ... جناية التحرش ولم تضع األركان والشروط، وبعضها لم تُعرفّه حتّى

  

  

  

  
                                                           

  .13ص، -دراسة مقارنة - جرائم االعتداء على العرضدياب، جمال موسى،  1



81 

 

  

  

  

  الفصل الثالث

ش بالعرضعقوبات جريمة التحر  

  :ويحتوي على مبحثين

مفهوم العقوبة في اللغة والشرع ومقاصد العقوبة في : المبحث األول
  اإلسالم

  بة جريمة التحرش في الشريعة اإلسالميةعقو: المبحث الثاني
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  المبحث األول
  مفهوم العقوبة في اللغة والشرع ومقاصد العقوبة في اإلسالم

  مفهوم العقوبة في اللغة والشرع: المطلب األول

  :العقوبة في اللغة: الفرع األول

     قابالع ا، وا: عاقبةوالمأي م، والمعاقبة على الذنبلعقوبة اسالجزاء بمثل ما فعل سوء: 
  .1األخذ به

  .2ألنّها تعقُب وتتلو الذنب: وسميت عقوبة      

  :العقوبة في االصطالح: الفرع الثاني

السنن، أو أو الجزاء على أفعال محرمة، أو ترك الواجبات  :بأنّها الطرابلسي الحنفيعرفها      
  .3إتيان المكروه

  .4ارعأمر الش مقرر لمصلحة الجماعة على عصيان ءجزا: بأنّها وعرفها عودة     

  :العقوبة في اإلسالم وأهداف مقاصد: المطلب الثاني

، كذا العقوبة قد تكون تعالى ا غير مستساغ إال أن الشفاء فيه بإذن اهللايكون الدواء مرّقد      
ا ع، فالعقوبة ليست مقصدفيها صالح الجاني وصالح المجتم ، إال أنمرّا غير مستساغ أمرا قاسيا

في التشريع الجنائي إاإلسالمي ،نظيفًا من المعاصي  نّما هي وسيلة لحفظ المجتمع اإلسالمي
إيمانية تربوية قبل أن تكون ( وإصالح البشر، ووقاية منيعةعا لحفظ النظام، ا منيثام، وسدّواآل

                                                           

 .، باب العين218ص\10، جلسان العربابن منظور،  1
 .3ص\4، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،  2
دار  ،172ص\1ج ،من األحكام يند بين الخصممعين الحكام فيما يترد، )هـ844: ت(الطرابلسي، علي بن خليل،  3

  .)ت.د(، )ط.د(الفكر، 
  .609ص\1، ج، التشريع الجنائي اإلسالميعودة 4
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التفكير والوقوع فيما حرمه اهللا تعالى ، ودرعا حصينًا يبعد عن المجتمع كّل محاوالت )مادية
  .وتجاوز حدوده

  :1هذه المقاصد فيما يلي جمال أهمويمكن ا

  .على الطاعة عن المعاصي والبعث تنفيرال .1

2 .من الفساد حماية المجتمع اإلسالمي.  

  .إقامة العدل بين الناس. 3

  .الرحمة بالمجرمين وإعادة تأهيلهم. 4

  .إخراجهم من الضاللة إلى الهدىإصالح حال الناس و. 5

  .حماية أعراض الناس وكرامتهم. 6

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

المقاصد الشرعية للعقوبات في وعبد اهللا، سيد حسن،  ،17ص\1، جمصالح األنامقواعد األحكام في  ابن عبد السالم، 1
 .609ص\1، جالتشريع الجنائي اإلسالميم، وعودة، 2006-ه1427، 1، دار ابن حزم، بيروت، ط22، صاإلسالم
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  المبحث الثاني

  عقوبة جريمة التحرش في الشريعة اإلسالمية

     ش الجنسيجريمة التحر ا تقرر لدينا سابقًا؛ فإنة  مميحد ة، وليست بجريمةجريمة تعزيري
جريمة تعزيرية غير مقدرة : ة من الشارع؛ إنّما هييعاقب المجرم فيها بعقوبة حدية مقدر

تقدير وإيقاع العقوبة المناسبة على المجرم بحسب فداحة وعظم  حقّ العقوبة، وللقاضي فيها
  .الجريمة وخطرها الواقع على المجتمع

ة بين أنواع الجرائم بحسب عقوباتها المفروضة عليها إلى فرقت الشريعة اإلسالميوقد      
  :ع ثالثةاأنو

  . 1جرائم الحدود: األول

  .2جرائم القصاص والديات: الثاني

  .3جرائم التعزير: الثالث

، ويندر ما يكون من األنواع 4وبما أن التحرش في غالب األحيان يعد من جرائم التعازير     
  :األخرى، فإنّني سأبدأ حديثي عن بيان مفهوم التعزير، كما يلي

  

                                                           

اهللا تعالى غالب على  التي حقّ: الزنا، القذف، الشرب، الحرابة، الردة، والبغي، والسرقة، وهي: أنواعها: جرائم الحدود 1
، التشريع الجنائي اإلسالميعودة، : حقّ العباد فيها، وعقوبتها مقدرة من الشارع الحكيم، وفسادها يمس العامة، انظر

  .6ص\1ج
القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ، الجناية على ما دون النفس عمدا، الجناية : أنواعها: جرائم القصاص والديات 2

عودة، : عقوبة مقدرة قصاصا وديةً حقًا للعباد، انظر: ، وهي)اإلجهاض( على ما دون النفس خطًأ، والجناية على الجنين
  . 79ص\1، جالتشريع الجنائي اإلسالمي

ما عدا جرائم الحدود، وجرائم القصاص والديات، التي لم يرد فيها عقوبة مقدرة من الشارع، : جرائم التعزير هي 3
، التشريع الجنائي اإلسالميعودة، : ، انظر...وبة فيها متروكة لتقدير القاضي يقدرها بحسب نوعها ومالبساتهاوالعق

  .75ص\1ج
 .من البحث 38كما أسلفنا في التكييف الفقهي ص 4
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  في اللغة واالصطالح عريف التعزيرت: المطلب األول

  : التعزِير في اللغة: أولًا

     ّبته وردعته عن فعل القبيح: أي ارتُ فالنًالتأديب، وعزأد.  

وعزا وعزرعز هه أي أنّهرا: ري تعزيراه ونصره، وسملمنع الجاني من معاودة : أعانه وقو
  .1الذنب

  : ير في الشرعالتعزِ: ثانيا

  .2"تأديب على ذنب ال حد فيه وال كفّارة: " الفقهاء للتعزير على أنّه اتتعريف تتقارب     

يجعل لها الشارع عقوبة  كّل المحظورات الشرعية التي لم: التعريف أن هذا يتبين من     
للقاضي سلطة في تقدير العقوبة المناسبة لكّل جريمة بما يقتضية حال الجاني  مقدرة، قد جعل

أو ، ، كترك صالة، أو أكل الرباتعالى روف الجريمة، سواء كانت جناية على حقّ اهللاوظ
كمأو على حقوق األفراد، كالغيبة والشتم واالخالل بالعقود  3...ة فيما دون الفرجباشرة األجنبي

  ...ونحوها

  :وجرائم التعزير والقصاص ق بين جرائم الحدودوالفرأهم : المطلب الثاني

  .لحدود ال يجوز العفو فيها أبدا ألنّها حقّ هللا تعالى، سواء كان الحاكم، أو ولي الدمجرائم ا .1

  .وفي القصاص يجوز للمجني عليه العفو مقابل الدية، أو دون مقابل

                                                           

 .، باب العين133ص\10، ج، لسان العربابن منظور 1
ط، وابن .، دار الفكر، د344ص\5، جشرح الهداية العناية، )هـ786: ت(البابرتي، محمد بن محمد بن محمود،  2

، 289ص\2، جاألقضية ومناهج األحكام أصول تبصرة الحكام في، )هـ799: ت(فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، 
أسنى المطالب في ، )ه926: ت(واألنصاري، زكريا بن محمد، م، 1986 - هـ1406، 1مكتبة الكليات األزهرية، ط

، والبهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين، )ت.د(، )ط.د(، دار الكتاب اإلسالمي، 161ص\4ج، شرح روض الطالب
   ).ت.د(، )ط.د(، دار الكتب العلمية، 121ص\6، جتن اإلقناعمكشاف القناع عن ، )ه1051: ت(
 ).ت.د(، 4، دار الفكر، دمشق، ط514ص\7، جالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة،  3
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ما لم يمس حقوق المجني ( فيجوز العفو فيها، سواء من الحاكم والجنايات أما جرائم التعزير     
  ).ما لم تكن جريمة تمس الحقوق العامة( المجني عليه، أو )عليه الشخصية

العقوبة مقدرة من الشارع، يوقعها القاضي على الجاني دون  والجنايات في جرائم الحدود. 2
  .نقص أو زيادة

  . في جرائم التعزير فللقاضي اختيار الحكم المناسب لحال الجاني وظروف الجريمةو     

أربعة شهود عند ( الحدود ال بد من توفّر عدد معين من الشهود من حيث الشهادة، ففي جرائم. 3
  .تثبت بشاهدين ، وباقي الحدود والجنايات)يمة الزناوقوع جر

ووسائل اإلثبات  2، أو قد تثبت بالقرائن1أما جرائم التعزير فثبوتها يحتاج إلى شاهد واحد     
  .3األخرى

  :تهوحكم لتعزيرل الشرعي حكمال: المطلب الثالث

     :لتعزيرمشروعية ا: الفرع األول

   .والسنّة الشريفة الكريم ء على مشروعية التعزير في القرآناتّفق الفقها     

  :الكريم القرآن ة التعزير منمشروعي. أ

َمضَ و { :قال اهللا تبارك وتعالى     
ْ
َافُوَن نُُشوزَُهن& فَعُِظوُهن& َواْهُجُروُهن& ِف ال

َ
ِت ت

&
zَمضَ ال

ْ
َافُوَن نُُشوزَُهن& فَعُِظوُهن& َواْهُجُروُهن& ِف ال

َ
ِت ت

&
zَمضَ ال

ْ
َافُوَن نُُشوزَُهن& فَعُِظوُهن& َواْهُجُروُهن& ِف ال

َ
ِت ت

&
zَمضَ ال

ْ
َافُوَن نُُشوزَُهن& فَعُِظوُهن& َواْهُجُروُهن& ِف ال

َ
ِت ت

&
zاِجِع اِجِع اِجِع اِجِع ال

بًِيا
َ
َ َكَن َعلِيÄا ك &Zإِن& ا 

ً
zيِْهن& َسبِي

َ
 َتبُْغوا َعل

َ
zََطْعنَُكْم ف

َ
بًِياَواْضُِبوُهن& فَإِْن أ

َ
َ َكَن َعلِيÄا ك &Zإِن& ا 

ً
zيِْهن& َسبِي

َ
 َتبُْغوا َعل

َ
zََطْعنَُكْم ف

َ
بًِياَواْضُِبوُهن& فَإِْن أ

َ
َ َكَن َعلِيÄا ك &Zإِن& ا 

ً
zيِْهن& َسبِي

َ
 َتبُْغوا َعل

َ
zََطْعنَُكْم ف

َ
بًِياَواْضُِبوُهن& فَإِْن أ

َ
َ َكَن َعلِيÄا ك &Zإِن& ا 

ً
zيِْهن& َسبِي

َ
 َتبُْغوا َعل

َ
zََطْعنَُكْم ف

َ
  .4}َواْضُِبوُهن& فَإِْن أ

  

  

                                                           

 .80ص\1، جريع الجنائي اإلسالمي وأدلتهالتشعودة،  1
، 2، دار الفكر، دمشق، ط302، أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي، ص"أمر يشير إلى المطلوب: " هي القرينة 2

 . م1988 -ه1408
 .اإلقرار، الشهادة، اليمين، الكتابة ، علم القاضي: وسائل اإلثبات في الشريعة اإلسالمية هي 3
  .34: اآليةسورة النساء،  4
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   :وجه الداللة

اآلية الكريمة أعطت الحقّ للزوج في تأديب زوجته في حال نشوزها، وإعراضها عن      
  .1لتأديبطاعته، واختيار األنجع من خالل التدرج في ا

     جا لهم ث ر رسول اهللاوقد هثَةِ  {:  تعالى، قال اهللا2الثالثة الذين خُلّفوا تعزير
َ

z&ال 
َ

ثَةِ َوَ�
َ

z&ال 
َ

ثَةِ َوَ�
َ

z&ال 
َ

ثَةِ َوَ�
َ

z&ال 
َ

َوَ�

ْن 
َ
نُفُسُهْم َوَظنdوا أ

َ
يِْهْم أ

َ
رُْض بَِما رَُحبَْت َوَضاقَْت َعل

َ ْ
يِْهُم ال

َ
ُِفوا َحت& إِذَا َضاقَْت َعل

ّ
ِيَن ُخل

&
ْن ال

َ
نُفُسُهْم َوَظنdوا أ

َ
يِْهْم أ

َ
رُْض بَِما رَُحبَْت َوَضاقَْت َعل

َ ْ
يِْهُم ال

َ
ُِفوا َحت& إِذَا َضاقَْت َعل

ّ
ِيَن ُخل

&
ْن ال

َ
نُفُسُهْم َوَظنdوا أ

َ
يِْهْم أ

َ
رُْض بَِما رَُحبَْت َوَضاقَْت َعل

َ ْ
يِْهُم ال

َ
ُِفوا َحت& إِذَا َضاقَْت َعل

ّ
ِيَن ُخل

&
ْن ال

َ
نُفُسُهْم َوَظنdوا أ

َ
يِْهْم أ

َ
رُْض بَِما رَُحبَْت َوَضاقَْت َعل

َ ْ
يِْهُم ال

َ
ُِفوا َحت& إِذَا َضاقَْت َعل

ّ
ِيَن ُخل

&
ال

 ِ &Zِمَن ا 
َ
َجأ

ْ
 َمل

َ
U ِ &Zِمَن ا 

َ
َجأ

ْ
 َمل

َ
U ِ &Zِمَن ا 

َ
َجأ

ْ
 َمل

َ
U ِ &Zِمَن ا 

َ
َجأ

ْ
 َمل

َ
U ُُهَو ال&و&اُب الر&ِحيم َ &Zيِْهْم ِلَُتوُبوا إِن& ا

َ
ْهِ ُثم& تَاَب َعل

َ
 إِل

&
Uُِهَو ال&و&اُب الر&ِحيمُ  إ َ &Zيِْهْم ِلَُتوُبوا إِن& ا

َ
ْهِ ُثم& تَاَب َعل

َ
 إِل

&
Uُِهَو ال&و&اُب الر&ِحيمُ  إ َ &Zيِْهْم ِلَُتوُبوا إِن& ا

َ
ْهِ ُثم& تَاَب َعل

َ
 إِل

&
Uُِهَو ال&و&اُب الر&ِحيمُ  إ َ &Zيِْهْم ِلَُتوُبوا إِن& ا

َ
ْهِ ُثم& تَاَب َعل

َ
 إِل

&
Uِ3} إ.  

  :مشروعية التعزير من السنّة الشريفة. ب

1. يقول ث كان النبي : "اللَّه وددح نم دي حِإلَّا ف اتلَدشْرِ جقَ عفَو لَدج4"الَ ي.  

  :وجه الداللة

، وقد التعزير: داللة واضحة على جواز التأديب في غير الحدود وهو الشريف في الحديث     
  .5اتّفق الفقهاء على التعزير إلى ما دون عشر جلدات واختلفوا في أكثر من عشرة

د حلَّ منِ اطَّلَع في بيت قَومٍ بِغَيرِ ِإذْنهِم، فَقَ"  :أنّه قال ث ، عن النبيت عن أبي هريرة .2
نَهيفْقَُئوا عي َأن م6"لَه.  

  

  

                                                           

سامي : ، تحقيق292ص\2، ج- تفسير ابن كثير - تفسير القرآن العظيم، )هـ774: ت(ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  1
  .م1999 -هـ1420، 2بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط

شرح ي، ، والنوو53: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، حديث رقم: ، باب2120ص\4، جصحيح مسلممسلم،  2
 .87ص\17، جالنووي على مسلم

  .118: سورة التوبة، اآلية 3
   .6848: كم التعزير واألدب، حديث رقم: ، باب174ص\8، جصحيح البخاريالبخاري،  4
  ).ت.د(، )ط.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، 36ص\1، جمراتب اإلجماع، )ه456: ت(ابن حزم، علي بن أحمد،  5
  ).43: (تحريم النظر في بيت غيره، حديث رقم: ، باب1699ص\2، جصحيح مسلممسلم،  6
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  :وجه الداللة

     من نظر داخل بيت دون إذن صاحبه، فقُذف بحصاة ففقأت عينه فال ضمان قال النووي ،
  .1، ذلك خشية وقوع البصر على أجنبية ال تحّل لهعليه

النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَقَام  َأن رجلًا اطَّلَع من بعضِ حجرِ " :ت عن أنس بن مالك .3
صشَاقم شْقَصٍ َأوبِم ه2ِإلَيلُهخْتي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوِل اِهللا صسِإلَى ر 3، فَكََأنِّي َأنْظُر نَهطْع4"ِلي.  

  :وجه الداللة

دون إذن  البيوتعن النظر في  ث على نهي النبي الشريف الداللة واضحة في الحديث     
    . 5خشية وقوع البصر على أجنبية ال تحّل له أهلها

   :كم التعزيرح :الفرع الثاني

أو كانت من جنس  6وال كفارة معصية ال حد فيها وال جناية كّل علىالتعزير مشروع      
الجاني  ، وحكمه يختلف بحسب حال)بل كانت شروعا( الحدود والجنايات التي لم تكتمل

هو الوجوب، لكنّه قد تعتريه األحكام التكليفية األخرى  - في األصل - وحكمه .7وظروف الجناية
     . في بعض األحيان

  :الحكمة من تشريع التعزير: الفرع الثالث

     من أجل المحافظة على النظام وحماية الحقوق  التعزير في التشريع اإلسالمي ضروري
  :م تشريع التعزير ما يليحكَالالمجتمع المسلم، وأهم العامة والفردية في 

                                                           

 .138ص\14، جشرح النووي على مسلمالنووي،  1
2 صشَاق138ص\14، جشرح النووي على مسلمالنووي، ، نصل عريض السهم: مفردها مشقَص، وهو: م. 
 .138ص\14ج، المصدر السابق، يستغفله :يختلُه 3
  ).42: (تحريم النظر في بيت غيره، حديث رقم: باب، 1699ص\3، جصحيح مسلممسلم،  4
 .138ص\14، جشرح النووي على مسلمالنووي،  5
، ، أسنى المطالب، واألنصاري289ص\2، جتبصرة الحكّام، وابن فرحون، 63ص\7، جبدائع الصنائعالكاساني،  6
  .124ص\6، جكشاف القناع، والبهوتي، 161ص\1ج
  .80ص\1، جالتشريع الجنائي اإلسالميعودة،  7
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  .1إصالح الجاني وتهذيب سلوكه. 1

  .2التأديب على المعاصي. 2

  .3زجر الجاني من العود إلى الجريمة، وعبرة لآلخرين. 3

  .4صالح للمجرمينإعادة تأهيل وإ. 4

5 .ة في الردع لمنع استشراء الفساد، واالنفالت األمنإستعمال القوي 5في المجتمع اإلسالمي .  

  :العقوبات المفروضة على التعزير: المطلب الرابع

على المعاصي والجرائم، تطهيرا للمجتمع  العقوبة اإلسالمي الجنائي لقد فرض النظام     
  : المسلم من أوحال الرذيلة والفساد، وجعل العقوبات فيها على قسمين

الحدود والقصاص، وسلطة القاضي : شارع الحكيم وهيعقوبته مقدرة من ال: القسم األول
  .محدودة فيها بإنزال العقوبة المقدرة كما هي على المجرم بعد ثبوتها

التعزير، وللقاضي سلطة واسعة في اختيار وإنزال : عقوبة غير مقدرة وهي: القسم الثاني
م المهم بالنسبة لنا في هذا العقوبة المناسبة على المجرم بحسب حال المجرم والجريمة، وهو القس

  .المبحث

  :أنواع العقوبات المفروضة في التعزير

  :هناك أنواع عدة من العقوبات المفروضة في التعزير أهمها     

1 .التعزير البدني  
                                                           

  .122ص\12، ج، الذخيرةالقرافي 1
  .64ص\7، جبدائع الصنائعالكاساني،  2
، حاشية الجمل على منهج الطالب، والجمل، 161ص\4، ج، أسنى المطالب في شرح روض الطالباألنصاري 3
  .162ص\5ج
  .242ص\7، ج، الفقه اإلسالمي وأدلّته، الزحيلي121ص\6، جكشاف القناع، البهوتي 4
  .242ص\7، ج، الفقه اإلسالمي وأدلّتهليالزحي 5
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2 .قيالسجن( د للحريةالتعزير الم(  

3 .التعزير المالي  

1 .وهو نوعان ،التعزير البدني :  

  . لتعزير بالقتلا: النوع األول. أ

  .التعزير بالجلد: النوع الثاني. ب

  :التعزير بالقتل: النوع األول. أ

  :اختلف الفقهاء في وجوب القتل تعزيرا على قولين     

  :  القول األول

ذهب الحنفية والشافعية إلى أن األصل في عقوبة القتل أنّها على جرائم الحدود والقصاص،      
  .1الحد وال يبلغ التعزير

  :الدليل 

 َتْقُتلُوا {: قول اهللا تبارك وتعالى      
َ

Uَتْقُتلُواَو 
َ

Uَتْقُتلُواَو 
َ

Uَتْقُتلُواَو 
َ

Uَقِّ     َو  بِالْ
&

Uِإ ُ &Zَم ا ِت َحر&
&
َقِّ ال&ْفَس ال  بِالْ

&
Uِإ ُ &Zَم ا ِت َحر&

&
َقِّ ال&ْفَس ال  بِالْ

&
Uِإ ُ &Zَم ا ِت َحر&

&
َقِّ ال&ْفَس ال  بِالْ

&
Uِإ ُ &Zَم ا ِت َحر&

&
  .2}ال&ْفَس ال

الَ يحلُّ دم امرٍِئ مسلمٍ، يشْهد َأن الَ ِإلَه ِإلَّا اللَّه وَأنِّي رسوُل اللَّه، " : ث وقال رسول اهللا      
  .3" النَّفْس بِالنَّفْسِ، والثَّيب الزاني، والمارِقُ من الدينِ التَّارِك ِللْجماعة: ِإحدى ثَالَثِإلَّا بِ

  

  

                                                           

 .225ص\5، جمغني المحتاج، الشربيني، 63ص\7، جبدائع الصنائعالكاساني،  1
  .151: سورة األنعام، اآلية 2
  .)6878(: حديث رقم..."إن النفس بالنفس: " قول اهللا تعالى :، باب5ص\9، جصحيح البخاريالبخاري،  3
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  :القول الثاني

: وذهب المالكية وبعض الحنابلة إلى جواز التعزير بالقتل في بعض الجرائم وتكرارها، مثل     
مسلمين لمصلحة العدو، والداعي إلى البدعة وتفريق جماعة على ال سيتجسقتل الجاسوس المسلم 

  .1المسلمين

  : الدليل

من َأتَاكُم وَأمركُم جميع علَى رجٍل واحد، يرِيد َأن يشُقَّ عصاكُم، َأو : " ث قال رسول اهللا     
فَاقْتُلُوه ،تَكُماعمقَ جفَر2"ي.  

  :الترجيح

القول الثاني الذي يجيز القتل تعزيرا في بعض الجرائم التي تمس بمصلحة الدولة  أميل إلى     
هذا بين اإلسالمية وتهدد أمنها واستقرارها، كالتجسس، والدعوة إلى تمزيق جماعة المسلمين، و

رض من هذا القسم إن شكّل خطرا ويمكن تصنيف التحرش بالع ،واضح في الحديث الصحيح
  .الناس وكرامتهم، حسب ظروف الجريمة ومالبساتهاعلى أعراض 

  :التعزير بالجلد: النوع الثاني. ب

  .3ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى مشروعية عقوبة الجلد في التعزير     

  .4"دود اللَّهيجلَد فَوقَ عشْرِ جلَدات ِإلَّا في حد من ح الَ: " ث حديث رسول اهللا: ودليلهم

  

                                                           

  ، 123\6، جكشاف القناع، البهوتي، 294ص\2، ج، تبصرة الحكامابن فرحون 1
  .)60(: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، حديث رقم :، باب1480ص\3، جصحيح مسلممسلم،  2
: ت(أحمد بن محمد الخلوتي،  ، والصاوي،118ص\12، جالذخيرةوالقرافي،  ،35ص\24، جالمبسوط السرخسي، 3

، 522ص\5، جمغني المحتاجوالشربيني، ، )ت.د(، )ط.د(رف، دار المعا، 504ص\4، جحاشية الصاوي ،)ه1241
 . 121ص\6، جكشاف القناعوالبهوتي، 

 ).6848(: كم التعزير واألدب، حديث رقم :، باب174ص\8، جصحيح البخاريالبخاري،  4
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  :    المقدار الجلد الواجب في التعزير

  :مقدار الجلد الواجب في التعزير على ثالثة أقوالاختلف الفقهاء على      

  : القول األول

ذهب الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وفي قول عند الحنابلة إلى أن التعزير جلدا      
 ،تسعة وثالثون جلدة، وعند أبي : واختلفوا في مقداره، فعند أبي حنيفةعندهم ال يصل إلى الحد

يوسف خمسة وسبعون جلدة، فاعتبر أبو يوسف أن األصل في اإلنسان الحرية، وأقّل حدود 
وهواألحرار في الشرب والقذف ثمانين جلدة، أم الحر أربعون : ا أبو حنيفة فاعتبر نصف حد

  .1جلدة

  : القول الثاني

ذهب بعض المالكية وفي قول للحنابلة إلى عدم التقييد في عدد الجلدات، مع مراعاة القاضي      
  .2للمصلحة

  :القول الثالث

، للحديث 3جلدات لتعزير بالجلد ال يزيد على العشرذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أن ا     
  .4"حد من حدود اللَّهالَ يجلَد فَوقَ عشْرِ جلَدات ِإلَّا في : " الصحيح

  :الترجيح

أميل إلى القول الثاني الذي ذهب إليه المالكية وبعض الحنابلة بأن يعطى القاضي سلطة      
  .واسعة في التعزير بالجلد، دون التقيد بعدد الجلدات، مع مراعات المصلحة في ذلك

  

                                                           

  .522ص\5، جمغني المحتاج، والشربيني، 120ص\12ج الذخيرة،، والقرافي، 64ص\7، جبدائع الصنائعالكاساني،  1
  .123ص\6، جكشاف القناع، والبهوتي، 120ص\12، جالذخيرةالقرافي،  2
  . 123ص\6، جكشاف القناع، والبهوتي، 522ص\5، جمغني المحتاجالشربيني،  3
   ).6848(: كم التعزير واألدب، حديث رقم :، باب174ص\8، جصحيح البخاريالبخاري،  4
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2 .ّقيالتعزير المالسجن( ةد للحري:(  

  .1فقهاء على أن الحبس يصلح عقوبة في التعزيراتّفق ال     

  :واستدلّوا

ْربََعًة  {: بقوله تبارك وتعالى. أ
َ
يِْهن& أ

َ
َفاِحَشَة ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َعل

ْ
تَِي ال

ْ
ِت يَأ

&
zْربََعًة َوال

َ
يِْهن& أ

َ
َفاِحَشَة ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َعل

ْ
تَِي ال

ْ
ِت يَأ

&
zْربََعًة َوال

َ
يِْهن& أ

َ
َفاِحَشَة ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َعل

ْ
تَِي ال

ْ
ِت يَأ

&
zْربََعًة َوال

َ
يِْهن& أ

َ
َفاِحَشَة ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َعل

ْ
تَِي ال

ْ
ِت يَأ

&
zَوال

مَ 
ْ
ُُيوِت َحت& َيتََوف&اُهن& ال

ْ
ْمِسُكوُهن& ِف ال

َ
مَ ِمنُْكْم فَإِْن َشِهُدوا فَأ

ْ
ُُيوِت َحت& َيتََوف&اُهن& ال

ْ
ْمِسُكوُهن& ِف ال

َ
مَ ِمنُْكْم فَإِْن َشِهُدوا فَأ

ْ
ُُيوِت َحت& َيتََوف&اُهن& ال

ْ
ْمِسُكوُهن& ِف ال

َ
مَ ِمنُْكْم فَإِْن َشِهُدوا فَأ

ْ
ُُيوِت َحت& َيتََوف&اُهن& ال

ْ
ْمِسُكوُهن& ِف ال

َ
ُهن& ِمنُْكْم فَإِْن َشِهُدوا فَأ

َ
ُ ل &Zْو َيَْعَل ا

َ
ُهن& وُْت أ

َ
ُ ل &Zْو َيَْعَل ا

َ
ُهن& وُْت أ

َ
ُ ل &Zْو َيَْعَل ا

َ
ُهن& وُْت أ

َ
ُ ل &Zْو َيَْعَل ا

َ
وُْت أ

 
ً

zَسبِي 
ً

zَسبِي 
ً

zَسبِي 
ً

zَسبِي{
2
.  

ُُيوتِ     {     
ْ

ْمِسُكوُهن& ِف ال
َ
ُُيوتِ فَأ

ْ
ْمِسُكوُهن& ِف ال

َ
ُُيوتِ فَأ

ْ
ْمِسُكوُهن& ِف ال

َ
ُُيوتِ فَأ

ْ
ْمِسُكوُهن& ِف ال

َ
  .3في البيوت احبسوهن: ، أي}فَأ

ْن  {: قال اهللا عز وجّل. ب
َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن ِف ال

َ
َ َورَُسول &Zِيَن ُيَارُِبوَن ا

&
ْن إِن&َما َجَزاُء ال

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن ِف ال

َ
َ َورَُسول &Zِيَن ُيَارُِبوَن ا

&
ْن إِن&َما َجَزاُء ال

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن ِف ال

َ
َ َورَُسول &Zِيَن ُيَارُِبوَن ا

&
ْن إِن&َما َجَزاُء ال

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن ِف ال

َ
َ َورَُسول &Zِيَن ُيَارُِبوَن ا

&
إِن&َما َجَزاُء ال

ْو يُ 
َ
ْو يُ ُيَقت&لُوا أ
َ
ْو يُ ُيَقت&لُوا أ
َ
ْو يُ ُيَقت&لُوا أ
َ
ُهْم ُيَقت&لُوا أ

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
ٍف أ

َ
zرُْجلُُهْم ِمْن ِخ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
ُبوا أ

&
ُهْم َصل

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
ٍف أ

َ
zرُْجلُُهْم ِمْن ِخ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
ُبوا أ

&
ُهْم َصل

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
ٍف أ

َ
zرُْجلُُهْم ِمْن ِخ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
ُبوا أ

&
ُهْم َصل

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
ٍف أ

َ
zرُْجلُُهْم ِمْن ِخ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
ُبوا أ

&
َصل

ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ 
ْ

ُهْم ِف ال
َ
نْيَا َول dِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ ِخْزٌي ِف ال

ْ
ُهْم ِف ال

َ
نْيَا َول dِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ ِخْزٌي ِف ال

ْ
ُهْم ِف ال

َ
نْيَا َول dِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ ِخْزٌي ِف ال

ْ
ُهْم ِف ال

َ
نْيَا َول dِخْزٌي ِف ال{

4
.  

رِْض  {     
َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
رِْض أ

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
رِْض أ

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
رِْض أ

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
  .5أي السجن في البلد المنفي إليه. }أ

  :في التعزير مدة السجن

إلى أن مدة السجن في التعزير ليس لها  - الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة - اتّفق الفقهاء     
أن تنقص المدة عن : وزاد الشافعية 6مدة محددة، ولإلمام الحكم فيها بحسب الحال والمصلحة

  .7سنة

                                                           

، 526ص\5، جمغني المحتاج، والشربيني، 118ص\12، جخيرةالذ، والقرافي، 36ص\24ج المبسوط،السرخسي،  1
 .126ص\6، جكشاف القناع، والبهوتي، 176ص\9، جالمغنيوابن قدامة، 

  .15: سورة النساء، اآلية 2
  .73ص\8، جتفسير الطبريالطبري،  3
  .33: سورة المائدة، اآلية 4
 .274ص\10، جتفسير الطبريالطبري،  5
، 436ص\8، جالتاج واإلكليل لمختصر خليل ، والمواق،59ص\4، جلى الدر المختاررد المحتار ع ن،ابن عابدي 6

  . 126ص\6، جكشاف القناع، والبهوتي، 526ص\5، جمغني المحتاجوالشربيني، 
 .526ص\5، جمغني المحتاجالشربيني،  7
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  :الترجيح

ي أن مدة السجن ال تقيد بمدة معينة، وللقاضي اختيار الفقهاء ف معظم أميل إلى ما ذهب إليه     
  .المدة الالزمة لعقاب المجرم وإصالحه

3 .التعزير المالي:  

     على قولين اختلف الفقهاء في وجوب التعزير المالي:  

  :القول األول

     ذهب أبو حنيفة ومحمة والشافعيوالحنابلة في المذهب الجديد  د بن الحسن وبعض المالكي
  .1إلى عدم جواز أخذ المال في التعزير

فَِإن دماءكُم وَأموالَكُم وَأعراضكُم علَيكُم حرام، كَحرمة يومكُم هذَا، في " : ث قال رسول اهللا
  .2"بلَدكُم هذَا، في شَهرِكُم هذَا

  :وجه الداللة

والتعزير بأخذ  عدم جواز أخذ مال المسلم قهرا،حة على داللة واض الشريف في الحديث     
المال غير ما من صاحبهستنقهر م أخذُه؛ فلذا يحر3د إلى دليل شرعي.  
  :القول الثاني

وفي قول للحنابلة، إلى جواز  ،في المذهب القديم والشافعي ،أبو يوسف من الحنفيةوذهب      
  .4أخذ المال تعزيرا

                                                           

، اية المحتاجنهوالرملي،  ،504ص\4، جحاشية الصاويوالصاوي،  ،62ص\4، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،  1
دقائق  بهوتي،، وال176ص\9، جالمغنيوابن قدامة،  ،121ص\20، جالمجموع شرح المهذبوالنووي،  ،22ص\8ج

  .366ص\3ج ،-شرح منتهى األرادات -أولي النهى لشرح المنتهى
  .1739: الخطبة أيام منى، حديث رقم: ، باب176ص\2، جصحيح البخاريالبخاري،  2
  .575ص\3ج ،فتح الباريالعسقالني،  3
، معالم القربة في طلب الحسبة، 194ص\1، والقرشي، محمد بن محمد، ج352ص\5ج ،العناية شرح الهداية البابرتي، 4

، الطرق الحكمية، )هـ751: ت(، وابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب، )ت.د(، )ط.د(كمبردج، ، الحسبة
  ).ت.د(، )ط.د(، 224ص\1ج
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  :الدليل

ِإبٍِل في َأربعين بِنْتُ لَبونٍ، ولَا يفَرقُ ِإبٌِل عن حسابِها من  1في كُلِّ ساِئمة"  :ث ل اهللاقال رسو
عزمةً من عزمات ربنَا عز وجلَّ، لَيس  ، ومن منَعها فَِإنَّا آخذُوها وشَطْر ماِله،2جِراَأعطَاها مْؤتَ

ءا شَينْهم دمح3"ِلآِل م.  

  :وجه الداللة

  .4عقوبة التعزير الماليداللة واضحة على جواز  الشريف في الحديث     

  :الترجيح

ه إلى سواء إلى القول الثاني الذي يجيز أخذ المال تعزيرا بغرض إصالح المجرم ورد أميل     
  ...السبيل، إذ أن الناس تختلف؛ فتختلف العقوبة في سبيل إصالحهم

  :رضعقوبات التحرش بالع: المطلب الخامس

     ش بالعجريمة التحر ةرض تُبما أنمن الجرائم التعزيري في ( - في غالب األحيان -عد
التعزيرية، وللحاكم سلطة تحديد قدر فإن عقوباتها ال تخرج عن دائرة العقوبات ) األحوال العادية

، حسب ظروف المجرم والجريمة ومدى مراعاة - ها إلى أخفّهامن أشد -ونوع هذه العقوبة
  .المصلحة العامة

لكن هذه العقوبات قد تختلف باختالف وصف الجريمة، فقد توصف الجريمة بأنّها حرابة،      
وعندها يوقع الحاكم العقوبة ... ، وهكذا...)اضكقتل أو جرح أو اجه( أو قد يصاحبها جناية

   ...   واهللا تعالى أعلم وأحكم. لمقررة شرعا لمثل هذه الجرائما

                                                           

، 158ص\1، جمختار الصحاح، )666: ت(خرجها صاحبها لترعى، الرازي، محمد بن أبي بكر، الماشية التي أ :سائمة 1
  .م1999 -ه1420، 5صيدا، ط -دار النموذجية، بيروت -يوسف الشيخ، المكتبة العصرية: تحقيق

وحاشية المعبود عون ، )1329: ت(يقصد األجر من اهللا تعالى، العظيم أبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي، : مؤتجرا 2
 .هـ1415، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،317ص\4ج ،قيمابن 

 محمد محيي الدين،: ، تحقيق101ص\2، جسنن أبي داود، )هـ275: ت(السجستاني، سليمان بن األشعث بن اسحاق،  3
أللباني، ارواء الغليل، حسنه األلباني، ا: ، الحديث)ت.د(، )ط.د(، 1575: بيروت، حديث رقم -المكتبة العصرية، صيدا

  .264ص\3ج
  . 122ص\5، جفتح الباريالعسقالني،  4
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  الفصل الرابع

ش بالعرض، أشكاله عالجه وأثرهأسباب التحر  

  :وفيه أربعة مباحث

  رضبالع أسباب التحرش الجنسي: المبحث األول

  ش الجنسيأشكال التحر: المبحث الثاني

  عالج التحرش الجنسي: المبحث الثالث

  النفسية واالجتماعية آثار التحرش الجنسي: المبحث الرابع
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  المبحث األول
ش الجنسيأسباب التحر رضبالع  

لقد بات التحرش الجنسي باألعراض من األمراض المستعصية في زمانٍ قد غاب فيه      
سالم الحنيف، وأصبحت مجرد حلّت فيه القيم واألخالق التي نادى بها اإلالوازع اإليماني، واضم

نادى بها شعاراتوأخت ...ي لهم أم وا بأننس وأصبحت المرأة فريسةً سهلةً أمام ذئابٍ بشرية ،
  ...، همهم إفراغ شهواتهم ولو بوسيلة محرمة...وخالة

ا الفعل المشين، ووصفته بالعمل غير وقد أجمعت القوانين واألعراف على تجريم هذ     
اتهماألخالقييوانتهاكًا لحرمة األشخاص وحر ،...  

      أسباب هذه الظاهرة الخبيثة من أجل الحصول على دواء لنا من الوقوف على أهم وال بد
  :ناجع للقضاء عليها، وهي كاآلتي

  :نيضعف الوازع الديني واإليماني والبعد عن المنهج الربا. 1
عباده من الغفلة عن ذكره، واتباع خطوات الشيطان واقتفاء أثره؛ ِلما  تعالى لقد حذّر اهللا      

  . 1يأمر به من إشاعة الفاحشة بين الناس والوسوسة بالسوء
بِ     {: قال اهللا تعالى     

يَْطاِن َوَمْن يَت&  تَت&بُِعوا ُخُطَواِت الش&
َ

U ِيَن آَمُنوا
&

َها ال dي
َ
بِ يَا أ

يَْطاِن َوَمْن يَت&  تَت&بُِعوا ُخُطَواِت الش&
َ

U ِيَن آَمُنوا
&

َها ال dي
َ
بِ يَا أ

يَْطاِن َوَمْن يَت&  تَت&بُِعوا ُخُطَواِت الش&
َ

U ِيَن آَمُنوا
&

َها ال dي
َ
بِ يَا أ

يَْطاِن َوَمْن يَت&  تَت&بُِعوا ُخُطَواِت الش&
َ

U ِيَن آَمُنوا
&

َها ال dي
َ
ْع ُخُطَواِت ْع ُخُطَواِت ْع ُخُطَواِت ْع ُخُطَواِت يَا أ

ُمنَْكِر 
ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ُمُر بِال

ْ
يَْطاِن فَإِن&ُه يَأ ُمنَْكِر الش&

ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ُمُر بِال

ْ
يَْطاِن فَإِن&ُه يَأ ُمنَْكِر الش&

ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ُمُر بِال

ْ
يَْطاِن فَإِن&ُه يَأ ُمنَْكِر الش&

ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ُمُر بِال

ْ
يَْطاِن فَإِن&ُه يَأ   .2}الش&

ُ قَرِينٌ {: اهللا تعالىوقال      
َ

ُ َشيَْطانًا َفُهَو ل
َ

رِ الر&ْحَِن ُنَقّيِْض ل
ْ
ُ قَرِينٌ َوَمْن َيْعُش َعْن ذِك

َ
ُ َشيَْطانًا َفُهَو ل

َ
رِ الر&ْحَِن ُنَقّيِْض ل

ْ
ُ قَرِينٌ َوَمْن َيْعُش َعْن ذِك

َ
ُ َشيَْطانًا َفُهَو ل

َ
رِ الر&ْحَِن ُنَقّيِْض ل

ْ
ُ قَرِينٌ َوَمْن َيْعُش َعْن ذِك

َ
ُ َشيَْطانًا َفُهَو ل

َ
رِ الر&ْحَِن ُنَقّيِْض ل

ْ
   .3}َوَمْن َيْعُش َعْن ذِك

  :انشغال الوالدين واإلهمال في التربية اإلسالمية السليمة. 2
أن يقر أعينهم برؤية ذريتهم على  وتعالى دأب الصالحين التضرع إلى اهللا تبارك نكا     

  .4الطاعة والبعد عن المعصية

                                                           

  . 3189ص\5، جفي ظالل القرآن، وقطب، 221ص\17، جتفسير الطبريالطبري،  1
  .21: سورة النور، اآلية 2
 .36: سورة الزخرف، اآلية 3
 .529ص\17، جتفسير الطبريالطبري،  4
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ْزَواِجَنا وَ     {: قال اهللا تعالى      
َ
َا ِمْن أ

َ
وَن َرب&نَا َهْب ل

ُ
ِيَن َيُقول

&
ْزَواِجَنا وَ َوال

َ
َا ِمْن أ

َ
وَن َرب&نَا َهْب ل

ُ
ِيَن َيُقول

&
ْزَواِجَنا وَ َوال

َ
َا ِمْن أ

َ
وَن َرب&نَا َهْب ل

ُ
ِيَن َيُقول

&
ْزَواِجَنا وَ َوال

َ
َا ِمْن أ

َ
وَن َرب&نَا َهْب ل

ُ
ِيَن َيُقول

&
ْعُيٍ َوال

َ
ةَ أ ْعُيٍ ذُّرِي&اتَِنا قُر&
َ
ةَ أ ْعُيٍ ذُّرِي&اتَِنا قُر&
َ
ةَ أ ْعُيٍ ذُّرِي&اتَِنا قُر&
َ
ةَ أ نَا     ذُّرِي&اتَِنا قُر&

ْ
نَا َواْجَعل
ْ
نَا َواْجَعل
ْ
نَا َواْجَعل
ْ
َواْجَعل

ُمت&قَِي إِمَ 
ْ
ُمت&قَِي إِمَ لِل
ْ
ُمت&قَِي إِمَ لِل
ْ
ُمت&قَِي إِمَ لِل
ْ
  .1}اًمااًمااًمااًمالِل

ة الرعاية والتربية، عن كّل شيء إال مسؤولي في هذا الزمان أصبحت مسؤولية الناسو     
على تحمل مسؤولية  ث وقد حثّ رسول اهللا... ى العالمينيحمل أمانة الدين إل وإعداد جيٍل

مسُئوٌل عن رعيته،  َألَا كُلُّكُم راعٍ، وكُلُّكُم" : ثثثث حذّر من إهمالها، فقال رسول اهللالتربية و
وهو ،هتيِل بلَى َأهاعٍ عُل رجالرو ،هتيعر نُئوٌل عسم وهاعٍ، ولَى النَّاسِ ري عالَّذ يرفَالَْأم 

هم، والْعبد راعٍ علَى ماِل مسُئوٌل عنْهم، والْمرَأةُ راعيةٌ علَى بيت بعلها وولَده، وهي مسُئولَةٌ عنْ
هتيعر نُئوٌل عسم كُلُّكُماعٍ، ور َألَا فَكُلُّكُم ،نْهُئوٌل عسم وهو هدي2"س.  

   :قال الشاعر

  .3ا        على ما كان عوده أبوهوينشأ ناشئ الفتيان منّ     

  :وقال آخر

     مدرسة إذا أعدد تها     األم   ب األعراقأعددا طي4ت شعب .  

3 .جات بالزينةخروج النساء سافرات متبر:  

ن، حيث خرجت المرأة بكامل زينتها بمالبس خليعة كشفت صدرها وهذه الفتنة من أشد الفت     
 ث ، وصفهن رسول اهللا...دور الرجالوأبرزت مفاتنها، فأججت نار الفتنة في ص... وساقيها

   يضرِبونصنْفَانِ من َأهِل النَّارِ لَم َأرهما، قَوم معهم سياطٌ كََأذْنَابِ الْبقَرِ  " :بوصف دقيق فقال

                                                           

 .74:سورة الفرقان، اآلية 1
فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي : ، باب1459ص\3، جح مسلمصحيمسلم،  2

  ). 20: (عن ادخال المشقّة عليهم، حديث رقم
 ).ت.د(، )ط.د(، 758، صديوان أبو العالء المعري، )م1058: ت(المعري، أحمد بن عبد اهللا بن سليمان التنوخي،  3
  ). ت.د(، )ط.د(، 2، صديوان حافظ إبراهيم، )م1932: ت (إبراهيم، حافظ،  4
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، رءوسهن كََأسنمة الْبخْت الْماِئلَة، لَا 1بِها النَّاس، ونساء كَاسياتٌ عارِياتٌ مميلَاتٌ ماِئلَاتٌ
  .2"ولَا يجِدن رِيحها، وِإن رِيحها لَيوجد من مسيرة كَذَا وكَذَا يدخُلْن الْجنَّةَ،

     {: وحذّر اهللا تعالى من تبرج النساء، قال اهللا تعالى     
َ

ول
ُ ْ
َاهِلِي&ةِ ال

ْ
َج ال dَتَب&ْجَن َتَب 

َ
Uَو 

َ
ول

ُ ْ
َاهِلِي&ةِ ال

ْ
َج ال dَتَب&ْجَن َتَب 

َ
Uَو 

َ
ول

ُ ْ
َاهِلِي&ةِ ال

ْ
َج ال dَتَب&ْجَن َتَب 

َ
Uَو 

َ
ول

ُ ْ
َاهِلِي&ةِ ال

ْ
َج ال dَتَب&ْجَن َتَب 

َ
U3}َو.  

  :اطالق عنان البصر إلى المحرمات. 4

البصر عن المحرمات، فقال اهللا  بغض - الرجال والنساء - عالى عبادهأمر اهللا تبارك وت     
ُهْم إِن& اZَ َخبٌِي     {: تعالى

َ
 ل

َ
ْزك

َ
بَْصارِهِْم َوَيْحَفُظوا فُُروَجُهْم ذَلَِك أ

َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
ُهْم إِن& اZَ َخبٌِي ُقْل لِل

َ
 ل

َ
ْزك

َ
بَْصارِهِْم َوَيْحَفُظوا فُُروَجُهْم ذَلَِك أ

َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
ُهْم إِن& اZَ َخبٌِي ُقْل لِل

َ
 ل

َ
ْزك

َ
بَْصارِهِْم َوَيْحَفُظوا فُُروَجُهْم ذَلَِك أ

َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
ُهْم إِن& اZَ َخبٌِي ُقْل لِل

َ
 ل

َ
ْزك

َ
بَْصارِهِْم َوَيْحَفُظوا فُُروَجُهْم ذَلَِك أ

َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
ُقْل لِل

بْصارِهِن&     بَِما يَْصَنُعونَ بَِما يَْصَنُعونَ بَِما يَْصَنُعونَ بَِما يَْصَنُعونَ 
َ
ُمْؤِمناِت َيْغُضْضَن ِمْن أ

ْ
بْصارِهِن& َوُقْل لِل

َ
ُمْؤِمناِت َيْغُضْضَن ِمْن أ

ْ
بْصارِهِن& َوُقْل لِل

َ
ُمْؤِمناِت َيْغُضْضَن ِمْن أ

ْ
بْصارِهِن& َوُقْل لِل

َ
ُمْؤِمناِت َيْغُضْضَن ِمْن أ

ْ
َوَيْحَفْظَن فُُروَجُهن& َوU ُيبِْديَن زِينَتَُهن& َوَيْحَفْظَن فُُروَجُهن& َوU ُيبِْديَن زِينَتَُهن& َوَيْحَفْظَن فُُروَجُهن& َوU ُيبِْديَن زِينَتَُهن& َوَيْحَفْظَن فُُروَجُهن& َوU ُيبِْديَن زِينَتَُهن&     َوُقْل لِل

 ما َظَهَر ِمنْها
&

Uِما َظَهَر ِمنْهاإ 
&

Uِما َظَهَر ِمنْهاإ 
&

Uِما َظَهَر ِمنْهاإ 
&

Uِ4}...إ.  

األحكام واإلرشادات الربانية التي هي دستور ومنهج حياة  وفي هاتين اآليتين الكريمتين من     
ا وزوجة، أبالذي يأمن الناس فيه على أنفسهم وأعراضهم، زوج ،ا، إبنًاو اللمجتمع اإلسالميأم 

  ...الرجال والنساء آمنون من فتنة التجسس على الحرماتو ...اوأختً ا، أخًاوبنتً

ِإن اللَّه : " ث عصية وبريد الزنا، قال رسول اهللاوجاء األمر بغض البصر ألنّه بداية الم     
ةَ، فَزِنَا العينِ النَّظَر، وزِنَا اللِّسانِ المنْطقُ، كَتَب علَى ابنِ آدم حظَّه من الزنَا، َأدرك ذَِلك الَ محالَ

هكَذِّبيو كُلَّه قُ ذَِلكدصي جالفَرتَشْتَهِي، ونَّى وتَم النَّفْس5"و  .  

  

  
                                                           

يلبسن المالبس الرقيقة التي تبدي بعض الجسم  وتصف ما تحتها إظهارا : نساء كاسيات عاريات، مائالت مميالت أي 1
شعورهن  نيزي: ورؤوسهن كأسنمة البخت أيلجمالها ومفاتنها، وتميل في مشيها، فتفتن من رآها من النساء والرجال، 

 -المنهاج شرح مسلم بن الحجاجالنووي، . بتصفيفه بأشكاٍل غريبة ظاهرة، ومناديل عظيمة كالعمائم فتبدو كسنام الجمل
  .110ص\14، ج- شرح النووي على مسلم

  ).125: (النساء الكاسيات العاريات، حديث رقم: ، باب1680ص\3، جصحيح مسلممسلم،  2
 .33: سورة األحزاب، اآلية 3
 .30: ة النور، اآليةسور 4
  ).6243: (زنى الجوارح دون الفرج، حديث رقم: ، باب54ص\8، جصحيح البخاريالبخاري،  5
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  :االختالط المحرم بين الرجال والنساء. 5

ل والنساء فال رقيب وال حسيب، ولقد بات هذا االختالط من أهم فتائل نار الفتنة بين الرجا     
، ذهبت الغيرة وظهرت الدياثة، فإن كان العرب قبل اعادي النساء أصبح أمرافاختالط الرجال ب

إال من رحم اهللا  - فقد خرجت نساء هذا الزمان ،اإلسالم يدفنون بناتهم بالتراب أحياء خوف العار
  .يغار اأو زوج اوال أخً اإلى الشارع بحثًا عن العار، فال أب - تعالى

، باستثناء ما اقتضته الضرورة أو عن اختالط الرجال بالنساء ثوقد نهى رسول اهللا      
فَقَام  "ا مع ذي محرمٍالَ يخْلُون رجٌل بِامرَأة ِإلَّ: " ، فقالالحاجة الشرعية ضمن الحدود الشرعية

ارجِع ": غَزوة كَذَا وكَذَا، قَاَلتي خَرجتْ حاجةً، واكْتُتبتُ في يا رسوَل اللَّه، امرَأ: رجٌل، فَقَاَل
كَأترام عم ج1"فَح.  

  :اإلعالم المسموم . 6 

إن من أشد أسباب الفساد في األخالق والدين والعقيدة ما تبثّه وسائل اإلعالم من فاحشة      
ات من كّل حدبٍ وصوب، مجلّ د بات اإلسالم مستهدفًاوالقيم، فق ورذيلة، وحرب على األخالق

 وصحف، تلفاز وشبكات عنكبوتية، توقع الشباب في بحار الفواحش وتخرجهم عن جادة الحقّ
َويُرِيُد َويُرِيُد َويُرِيُد َويُرِيُد     {: عباده المؤمنين من أهل الشهوات فقال والدين القويم، ولقد حذّر اهللا تبارك وتعالى

 
َ
َهَواِت أ ِيَن يَت&بُِعوَن الش&

&
 ال

َ
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 ال
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 ال
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 َعِظيًماال
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ً

zَْعِظيًماْن تَِميلُوا َمي 
ً

zَْعِظيًماْن تَِميلُوا َمي 
ً

zْ2}ْن تَِميلُوا َمي.  

     ى بغير اسمها؛ فكما أنة، : الربا فائدة، والخمرة: وأصبحت الفواحش تسممشروبات روحي
  ...مدارس الفنون الجميلة: علم، وبيوت الرذيلة: فن، والفجور: فالفاحشة

في مؤمنين إليقاعهم أهل الفسوق والعصيان من الجرأة على عباده ال وقد توعد اهللا تعالى     
ُهْم     {: ، فقال اهللا تعالى...مستنقع الرذيلة
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  . 3}َعَذاٌب أ

                                                           

  ).3006: (ال يخلون رجل بامرأة إال ذو محرم، حديث رقم: ، باب37ص\7، جصحيح البخاريالبخاري،  1
 .27: سورة النساء، اآلية 2
  .19: سورة النور، اآلية 3
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  :لزواجغالء المهور وعرقلة ا. 7

إن كثرة ما يطلب من الشباب من المهور والدور ومواصفات األثاث والوظيفة، قد جعلت      
ذة والشهوة في في البحث عن الل اخطير ازواج الشباب أمرا شبه مستحيل، مما عطفهم منعطفً

القادر على  ث مظنّة الشهوة، وقد أمر رسول اهللا ، وتأخير زواج الذين همغير ما أحلّه اهللا تعالى
منِ " : ث، فقال رسول اهللا ...زلل والوقوع في الحرامالزواج بتعجيله حفظًا له وتحصينًا من ال

 هلَيفَع عتَطسي لَم نمجِ، وِللْفَر نصَأحرِ، وصِللْب َأغَض فَِإنَّه ،جوتَزةَ فَلْياءالب تَطَاعمِ، اسوبِالص
  .1"جاءفَِإنَّه لَه وِ

  :غياب الدور الفاعل للمؤسسات التربوية. 8

، ل التنشئة ألجيال تقيم حدود اهللا تعالىتعتبر المؤسسات التعليمية والتربوية من أهم وسائ     
  .غ واالنحرافوتعمل على توجيه الفطرة عن الزي

م واألخالق لدى الجيل وعلى العكس تماما تقوم هذه المؤسسات في هذا الزمان على هدم القي     
كالعقيدة والعبادات : اإلسالمي، فترى القائمين عليها ممن ال يفقهون بأصول التربية اإلسالمية

  .- اال من رحم اهللا تعالى - ألعراف الصحيحةواآلداب وا

  ...معلمون غير ملتزمين بصالة وصوم، همهم الدنيا وزخارفها     

كّل ( ، همهن الزينة والموضةالشرعي ملتزمات بالحجابمعلّمات متبرجات سافرات غير      
  )...يوم بتسريحة وبدلة

االختالط بين الطالب شيء عادي وطبيعي، وكذلك بين المعلمين، وال حول وال قوة إال      
  !باهللا

  ...ولكن ضد اإلسالم! المناهج التعليمية مسمومة، وهادفة     

                                                           

  ).1905(: الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، حديث رقم: ، باب26ص\3، جالبخاريصحيح البخاري،  1
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ما من عبد يستَرعيه اُهللا رعيةً، يموتُ يوم : " ذلك، فقالمن  ث  ر رسول اهللاوقد حذّ     
  .1"يموتُ وهو غَاشٌّ ِلرعيته، ِإلَّا حرم اُهللا علَيه الْجنَّةَ

9 .امتناع الزوجات عن أزواجهن:  

شهوة رع بحثًا عن الالمتزوجين خرجوا يتسكّعون في الشوا) والنساء( تجد الكثير من الرجال     
  مشغولة بأمور أخرى) والزوج( بالحرام؛ ذلك أن الزوجة واللذة في غير ما أحّل اهللا تعالى

النساء من هذا  ث فراش زوجها، وقد حذّر رسول اهللا ، وامتنعت من)مهمة أو غير مهمة( 
فَباتَ غَضبان علَيها لَعنَتْها المالَِئكَةُ حتَّى  ِإذَا دعا الرجُل امرَأتَه ِإلَى فراشه فََأبتْ: " األمر، فقال

بِح2"تُص .  

قضي من رأى ما يعجبه من النساء بنظر الفجأة أن يأتي أهله في ث وقد حثّ رسول اهللا     
 3معسرَأى امرَأةً، فََأتَى امرَأتَه زينَب، وهي تَ ثأن النبي : توطره، فعن جابر بن عبد اهللا 

خَر ثُم ،تَهاجى حا، فَقَضيَئةً لَهنفَقَاَلم ،ابِهحِإلَى َأص طَانٍ، ": جشَي ةوري صَأةَ تُقْبُِل فرالْم ِإن
  .4"في نَفْسهوتُدبِر في صورة شَيطَانٍ، فَِإذَا َأبصر َأحدكُم امرَأةً فَلْيْأت َأهلَه، فَِإن ذَِلك يرد ما 

  :والجلوس في الطرقات والمقاهيالبطالة . 10

كثير من الرجال في هذا الزمان عاكفون على المقاهي ال شغل لهم إال النظر في وجوه       
  ...!النساء ومعاكستهن، ال عمل وال وظيفة ينتج فيها فينفع المجتمع أو حتّى نفسه

نَبِيا ِإلَّا رعى  ما بعثَ اللَّه: " مله وكسبه، فيقوليمدح نفسه بع ث  وقد كان رسول اهللا     
الغَنَم"هابحَأ: ، فَقَاَل َأصكَّةَ": نْتَ؟ فَقَاَلوِل مارِيطَ ِلَأهلَى قَرا عاهعكُنْتُ َأر ،م5"نَع.  

                                                           

  ).227(: استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، حديث رقم: ، باب125ص\1، جصحيح مسلممسلم،  1
فر له إذا قال أحدكم آمين، والمالئكة آمين، فوافقة إحداهما األخرى، غُ: ، باب116ص\4، جصحيح البخاريالبخاري،  2

 ).3237: (ما تقدم من ذنبه، حديث رقم
  .178ص\9، جشرح النووي على مسلمالنووي،  ،كانت تقوم بدلك الجلد للدباغ: أيالجلد، : والمنيئةتدلك، : تمعس 3
  ).9: (ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه، إلى أن يأتي امرأته، حديث رقم: ، باب1021ص\2، جصحيح مسلممسلم،  4
  ).2262: (رعي الغنم على قراريط، حديث رقم: ، باب88ص\3، جصحيح البخاري البخاري، 5
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: " ث حقّ الطريق، فقال: الفضائل منها أمته على الكثير الكثير من ث وربى رسول اهللا     
اكُمِإي قَاتي الطُّرف لُوسالْجا، قَاَل : قَالُوا "ويهثُ فدنَا نَتَحاِلسجم نم دا لَنَا بوَل اِهللا مسا ري

وُل اِهللا صسرلَّمسو هلَيلَّى اُهللا ع : "سلجِإلَّا الْم تُميفَِإذَا َأب قَّهطُوا الطَّرِيقَ حا : لُوااقَ "فََأعمو
    .1ِ"غَض الْبصرِ، وكَفُّ الَْأذَى، ورد السلَامِ والَْأمر بِالْمعروف، والنَّهي عنِ الْمنْكَر" : حقُّه؟، قَاَل

  :ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 11

لنهي عن المنكر روف واإن أهم ابتالء وبالء واقع على األمة في زماننا ترك األمر بالمع     

ما جعل الناس تحيد عن طريق الحقّ وتقع في مستنقعات الشهوات م، تعالى والدعوة إلى اهللا

وقد حذّر  ،2والملذّات وتفشو فيها الفواحش والمحرمات، فيحصل هالك عام وإن وجد الصالحون
، َأن -هللا عنهارضي ا - فعن زينب بنت جحشعن هذا الواجب العظيم،  من الغفلة ث رسول اهللا

ا ِإلَه ِإلَّا اُهللا ويٌل ِللْعربِ من شَر قَد لَ": من نَومه وهو يقُوُل النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم استَيقَظَ
يا : ، قُلْت3ُبِيده عشَرةً وعقَد سفْيان "جوج ومْأجوج مثُْل هذهاقْتَرب، فُتح الْيوم من ردمِ يْأ

 كلوَل اِهللا َأنَهس؟ قَاَلروناِلحينَا الصفثُ": والْخَب ِإذَا كَثُر ،م5"4نَع.  

  :- غياب القدوة الحسنة -سنن األخيار ترك. 12

أجل  من ختيار القدوة الحسنة للسير على هديهاوا السليمة منا اهللا تعالى أصول التربيةعلَّ قد     
يعيشون في تيه الضالل  الذين مسلمينالوغير  مسلمينالوترك سنن  الفوز والفالح في الدارين،

                                                           

  .114: النهي عن الجلوس في الطرقات، حديث رقم: ، باب1675ص\3، جصحيح مسلممسلم،  1
   .2ص\18، جشرح صحيح مسلمالنووي،  2

استَيقَظَ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم من النَّومِ : ها قَالَتْعن زينَب بِنْت جحشٍ رضي اللَّه عنْهن، َأنَّ: في رواية البخاري 3
قَد وع" ُل هذهالَ ِإلَه ِإلَّا اللَّه، ويٌل ِللْعربِ من شَر قَد اقْتَرب، فُتح اليوم من ردمِ يْأجوج ومْأجوج مثْ: " محمرا وجهه يقُوُل

، 48ص\9، جصحيح البخاري، البخاري، "نَعم، ِإذَا كَثُر الخَبثُ: " َأنَهلك وفينَا الصاِلحون؟ قَاَل: سفْيان تسعين َأو ماَئةً قيَل
  .  7059: ، حديث رقم"ويل للعرب من شر قد اقترب: " ثقول النبي : باب

 .2ص\18المصدر السابق، ج ر وقيل المراد الزنىفسره الجمهور بالفسوق والفجو: الخَبث 4
  ).2880: (اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج، حديث رقم: ، باب2207ص\4، جصحيح مسلممسلم،  5
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َقْد َكَن     {: قال اهللا تعالى... نسوا أنّهم موقوفون أمام رب األرض والسموات ، وقدوالملذّات
َ
َقْد َكَن ل
َ
َقْد َكَن ل
َ
َقْد َكَن ل
َ
ل
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ُ
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َ
َ ل &Zْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن َكَن يَرُْجو ا

ُ
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َ
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ْ
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ْ

َوَْم ال   .1}...َوالْ

وا {: وقال اهللا تبارك وتعالى
ُ
ِيَن َمَعُه إِذْ قَال

&
ْسَوةٌ َحَسَنٌة ِف إِبَْراهِيَم َوال

ُ
ُكْم أ

َ
وا قَْد َكنَْت ل

ُ
ِيَن َمَعُه إِذْ قَال

&
ْسَوةٌ َحَسَنٌة ِف إِبَْراهِيَم َوال

ُ
ُكْم أ

َ
وا قَْد َكنَْت ل

ُ
ِيَن َمَعُه إِذْ قَال

&
ْسَوةٌ َحَسَنٌة ِف إِبَْراهِيَم َوال

ُ
ُكْم أ

َ
وا قَْد َكنَْت ل

ُ
ِيَن َمَعُه إِذْ قَال

&
ْسَوةٌ َحَسَنٌة ِف إِبَْراهِيَم َوال

ُ
ُكْم أ

َ
قَْد َكنَْت ل

 ِ &Zا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا ِ لَِقْوِمِهْم إِن&ا بَُرآُء ِمنُْكْم َوِمم& &Zا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا ِ لَِقْوِمِهْم إِن&ا بَُرآُء ِمنُْكْم َوِمم& &Zا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا ِ لَِقْوِمِهْم إِن&ا بَُرآُء ِمنُْكْم َوِمم& &Zا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا   .2}...لَِقْوِمِهْم إِن&ا بَُرآُء ِمنُْكْم َوِمم&

يقتدين بنساء شريفات عفيفات سطّر اهللا تبارك  لمؤمنينا نساءجعل اهللا تبارك وتعالى و     
  :ومن هذه النساء ،تهن وحياءهن في كتابه العزيزوتعالى عفّ

  :مريم ابنة عمران عليها السالم: ىاألول 

ْحَصنَْت فَرَْجَها َفنََفْخَنا فِيهِ ِمْن ُرو    {: قال اهللا عز وجّل 
َ
ِت أ

&
ْحَصنَْت فَرَْجَها َفنََفْخَنا فِيهِ ِمْن ُروَوَمْريََم ابْنََة ِعْمَراَن ال

َ
ِت أ

&
ْحَصنَْت فَرَْجَها َفنََفْخَنا فِيهِ ِمْن ُروَوَمْريََم ابْنََة ِعْمَراَن ال

َ
ِت أ

&
ْحَصنَْت فَرَْجَها َفنََفْخَنا فِيهِ ِمْن ُروَوَمْريََم ابْنََة ِعْمَراَن ال

َ
ِت أ

&
ِحنَا ِحنَا ِحنَا ِحنَا َوَمْريََم ابْنََة ِعْمَراَن ال

َقانِتِيَ 
ْ
ُتبِهِ َوَكنَْت ِمَن ال

ُ
قَْت بَِكلَِماِت َرّبَِها َوك َقانِتِيَ َوَصد&

ْ
ُتبِهِ َوَكنَْت ِمَن ال

ُ
قَْت بَِكلَِماِت َرّبَِها َوك َقانِتِيَ َوَصد&

ْ
ُتبِهِ َوَكنَْت ِمَن ال

ُ
قَْت بَِكلَِماِت َرّبَِها َوك َقانِتِيَ َوَصد&

ْ
ُتبِهِ َوَكنَْت ِمَن ال

ُ
قَْت بَِكلَِماِت َرّبَِها َوك   .3}َوَصد&

لم تتصنّع بالكالم  ل الوحي إليها على صورة إنسان شابٍ وسيمنزو جاءها المخاض حينما     
عُ     {: ره بتقوى اهللا تعالى، قال اهللا تعالىمنه وتذكّ بالرحمن ذعوتتأخذت والميل له، و

َ
ِ أ

ّ
عُ إِن

َ
ِ أ

ّ
عُ إِن

َ
ِ أ

ّ
عُ إِن

َ
ِ أ

ّ
وذُ وذُ وذُ وذُ إِن

نَْت تَِقيÄا
ُ
نَْت تَِقيÄابِالر&ْحَِن ِمنَْك إِْن ك
ُ
نَْت تَِقيÄابِالر&ْحَِن ِمنَْك إِْن ك
ُ
نَْت تَِقيÄابِالر&ْحَِن ِمنَْك إِْن ك
ُ
نَا     {: ، قال اهللا تعالىث فبشّرها بميالد عيسى ،4}بِالر&ْحَِن ِمنَْك إِْن ك

َ
 إِن&َما أ

َ
نَا قَال

َ
 إِن&َما أ

َ
نَا قَال

َ
 إِن&َما أ

َ
نَا قَال

َ
 إِن&َما أ

َ
قَال

ًما َزكِيÄا
َ

zِك ُغ
َ
َهَب ل

َ
 َرّبِِك ِل

ُ
ًما َزكِيÄارَُسول

َ
zِك ُغ

َ
َهَب ل

َ
 َرّبِِك ِل

ُ
ًما َزكِيÄارَُسول

َ
zِك ُغ

َ
َهَب ل

َ
 َرّبِِك ِل

ُ
ًما َزكِيÄارَُسول

َ
zِك ُغ

َ
َهَب ل

َ
 َرّبِِك ِل

ُ
وهي تُبين ما هي عليه من النقاء  - ، فقالت باستفهام5}رَُسول

كزنا  - أو في حرام -بالزواج الشرعي - حاللسواء في  !كيف ولم يمسسني رجٌل قطّ؟: - والعفّة
ْم َيْمَسْسِن     {: قال اهللا تعالى تصديقًا لقولها وحالها !6- أو غيره

َ
ٌم َول

َ
zُغ ِ́  يَُكوُن 

&
ن

َ
ْت أ

َ
ْم َيْمَسْسِن قَال

َ
ٌم َول

َ
zُغ ِ́  يَُكوُن 

&
ن

َ
ْت أ

َ
ْم َيْمَسْسِن قَال

َ
ٌم َول

َ
zُغ ِ́  يَُكوُن 

&
ن

َ
ْت أ

َ
ْم َيْمَسْسِن قَال

َ
ٌم َول

َ
zُغ ِ́  يَُكوُن 

&
ن

َ
ْت أ

َ
قَال

ُك بَغِيÄا
َ
ْم أ

َ
ُك بَغِيÄابََشٌ َول

َ
ْم أ

َ
ُك بَغِيÄابََشٌ َول

َ
ْم أ

َ
ُك بَغِيÄابََشٌ َول

َ
ْم أ

َ
    .7}بََشٌ َول
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  :ث ابنة شُعيب: الثانية

بلّغته ، ثم اقتربت منه بحياء ، تعرفهرجلًا غريبا ال دعوتل ث لما أرسلها أبوها إلى موسى     
 اْستِْحَياءٍ فََجاَءتُْه إِْحَداهُ فََجاَءتُْه إِْحَداهُ فََجاَءتُْه إِْحَداهُ فََجاَءتُْه إِْحَداهُ     {    :، قال اهللا تعالى1دعوة أبيها

َ
 اْستِْحَياءٍ َما َتْمِش َ�
َ

 اْستِْحَياءٍ َما َتْمِش َ�
َ

 اْستِْحَياءٍ َما َتْمِش َ�
َ

ِب يَْدُعوَك     َما َتْمِش َ�
َ
ْت إِن& أ

َ
ِب يَْدُعوَك قَال

َ
ْت إِن& أ

َ
ِب يَْدُعوَك قَال

َ
ْت إِن& أ

َ
ِب يَْدُعوَك قَال

َ
ْت إِن& أ

َ
قَال

َا
َ

ْجَر َما َسَقيَْت ل
َ
َاِلَْجزِيََك أ

َ
ْجَر َما َسَقيَْت ل

َ
َاِلَْجزِيََك أ

َ
ْجَر َما َسَقيَْت ل

َ
َاِلَْجزِيََك أ

َ
ْجَر َما َسَقيَْت ل

َ
   .2}    ...ِلَْجزِيََك أ

أسوأ أن تكون النماذج القبيحة ي بالمؤمنين العفيفين، وما أسفما أروع االقتداء والتّ     
قدوةً ومثالًا للناس في هذا ... الخسيسة!!) الفنون( ئة، ووالشخصيات الرذيلة والموضات البذي

      !!الزمان
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  المبحث الثاني
ش الجنسيأشكال التحر  

شهواتهم  الوازع الديني واإليمان عند الكثير ممن أصبح شغلهم الشاغل إرضاء مع غياب     
 ش الجنسيات اآلخرين وأعراضهم، انتشر التحريوملذّاتهم بالحرام ولو على حساب حر

األشكال والوسائل وتنقسم إلى قسمين  لهشيم وأصبح ظاهرة مقلقة متعددةباألعراض كالنار في ا
  : مهمين

  .التحرش اللفظي: القسم األول

  .التحرش غير اللفظي: القسم الثاني

  :1التحرش اللفظي: األولالقسم 

يقوم المتحرش بإلقاء العبارات والكلمات النابية، أو حتّى المدح : لفظي كالمي وهو تحرش     
  :عدة أشكال أشهرها :الذي يعبر عن الرغبة باالتصال الجنسي بالضحية، وهو

  :اإليماءات واإليحاءات الجنسية والتصفير. 1

بتوجيه الكالم البذيء والعبارات الوقحة أو المدح من غير سبب بكالم يصف يقوم المتحرش      
ستمالة الضحية، ومن ثم ر لها، كّل ذلك بهدف الوصول إلى اوالتصفي... جسد المرأة ولباسها

  .إقامة عالقة محرمة معها

  :المطاردات الهاتفية ووسائل االتصال الحديثة. 2

صال بالضحية وإسماعها هاتف ووسائل التواصل الحديثة باالتّيقوم المتحرش باستخدام ال     
كالم المدح أو طلب التعارف، وقد يقصد المطاردة هاتفيا وإسماع الضحية العبارات الجنسية، كّل 

  ...ذلك يهدف من خالله إلى إيقاع الضحية

                                                           

 6خ النشر، تاري https://www.ts3a.com ، و21ص، التحرش بالمرأة دراسة اجتماعية وحلول قانونية ،رخي 1
  .م2013يونيو، 
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  :اطالق الفكاهات الجنسية. 3

  .شبكة يستميل بها الضحية لإليقاع بها في شباكهيرمي المتحرش الفكاهات أمام النساء ك     

  :الدعوة الصريحة للزنى. 4

أن يقوم المتحرش بشكل علني وقح بطلب االتصال الجنسي من الضحية، بعد عدة محاوالت      
  ...الستمالتها باإليماءات واإليحاءات وإطالق العبارات الجنسية والفكاهات الجنسية البذيئة

  :1- الفعليالجنسي  -التحرش غير اللفظي: نيلقسم الثاا

غير الكالمية بهدف الوصول  تحرش باستخدام األفعال الصريحة الوقحة الالأخالقية: هو     
     ...إلى مآرب جنسية

  :الغمز بالعينين وتعبيرات الوجه .1

، والغمز بالعينين قيام المتحرش بالتحديق بالمتحرش بها بصورة وقحة غير مؤدبة: وهو     
بصورة شهوانية مثيرة، يقصد من خالله اإليقاع بها للوصول إلى مآربه الجنسية الخسيسة، 

ِإن اَهللا كَتَب علَى ابنِ آدم حظَّه من : " ث مقدمات الزنا، قال رسول اهللا أول: والنظر الحرام
  .2..."عينَينِ النَّظَرالزنَا، َأدرك ذَِلك لَا محالَةَ، فَزِنَا الْ

  : المطاردة الجنسية على شبكات التواصل الحديثة. 2

قيام المتحرش بمطاردة الضحية بإرسال الرسائل غير المؤدبة والصور اإلباحية على : وهو     
بريدها األلكتروني، أو السيطرة على حسابها الشخصي وسرقة خصوصياتها وتهديدها بها، 

  .ك الوصول إلى مآرب جنسية من الضحيةيهدف بذل

  
                                                           

يونيو،  6، تاريخ النشر https://www.ts3a.com، و21، صالتحرش بالمرأة دراسة اجتماعية وحلول قانونيةخير،  1
2013.  

  ).2657: (قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره، حديث رقم: ، باب4046ص\4، جصحيح مسلممسلم،  2



108 

 

  :للضحية المطاردة والمالحقة. 3

، يسير خلفها - ...البيت، العمل، المدرسة - يقوم المتحرش بالترصد للضحية أينما وجدت     
، يلقي لها العبارات الجنسية بصورة غير أخالقية إلسقاطها في - أو بالسيارة مشيا -بكّل وسيلة
  .المنحرفةمصيدته 

  :التعري أمام الضحية. 4

بالتعري أمام الضحية ... يقوم المتحرش بتصرف حيواني بإظهار أجزاء من جسمه     
  ...إلغرائها واإليقاع بها في شراكه

  :اإلشارة باليدين واالحتكاك. 5

، وكذلك استخدام ...يستخدم المتحرش يديه بإشارات إلى الضحية، تعبر عن اإلرادة الجنسية     
يديه في لمس الضحية واالحتكاك بها خاصة في األماكن المزدحمة، ذلك بغرض إثارتها وإشباع 

  ...رغباته القذرة

  :الخالصة

يختبر أضعفهن  ،هذه األقوال واألفعال يقوم بها المتحرش كمصيدة للضحايا من النساء     
  ...بها في شراكه لممارسة الرذيلة معها لإليقاع
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  المبحث الثالث
 ش الجنسيعالج التحر  

  :العالج بالعقوبة الرادعة: األول المطلب

المجتمع اإلسالمي، وبناء لقد شدد اإلسالم العقوبة على المجرمين من أجل تحقيق األمن في      
، ...ممن يحملون شهوات حيوانية همهم تفريغ شهواتهم وملذّاتهم بأي وسيلة كانت مجتمع نظيف

فمقصود العقوبة الرحمة بالبشر وتحقيق العدالة وبعث الناس على الطاعة وإصالح حالهم 
  ... وإنقاذهم من المعاصي واآلثام وصيانة المجتمع من الفساد

ولقد فرض النظام الجنائي اإلسالمي العقوبة الشديدة المناسبة على الجرائم لتحقيق نتائج      
الجريمة، وهذا من دالئل تكامل الشريعة اإلسالمية الربانية، مقابل  وقائية ناجعة في عدم انتشار

  1...النظام البشري الوضعي القاصر

أشد العقوبات على  اإلسالمي ظًا على األعراض ومنعا للفساد فقد اتّخذ النظام الجنائياوحف     
ات االعتداء على بالمجرم؛ عقوبةً له وزجرا لغيره، وقد ظهرت في كتاب اهللا تعالى عقو

  :ارتكاب الفاحشة في الدنيا قبل اآلخرة في آيات عدة، منهاو األعراض

ُخْذُكْم بِِهَما     {    :قل اهللا تعالى . 1
ْ
 تَأ

َ
Uةٍ َو َ وا ُك& َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ اِن فَاْجِلُ انِيَُة َوالز& ُخْذُكْم بِِهَما الز&

ْ
 تَأ

َ
Uةٍ َو َ وا ُك& َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ اِن فَاْجِلُ انِيَُة َوالز& ُخْذُكْم بِِهَما الز&

ْ
 تَأ

َ
Uةٍ َو َ وا ُك& َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ اِن فَاْجِلُ انِيَُة َوالز& ُخْذُكْم بِِهَما الز&

ْ
 تَأ

َ
Uةٍ َو َ وا ُك& َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ اِن فَاْجِلُ انِيَُة َوالز& الز&

نُْتْم تُْؤِم 
ُ
ِ إِْن ك &Zفٌَة ِف دِيِن ا

ْ
نُْتْم تُْؤِم َرأ

ُ
ِ إِْن ك &Zفٌَة ِف دِيِن ا

ْ
نُْتْم تُْؤِم َرأ

ُ
ِ إِْن ك &Zفٌَة ِف دِيِن ا

ْ
نُْتْم تُْؤِم َرأ

ُ
ِ إِْن ك &Zفٌَة ِف دِيِن ا

ْ
يَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة ِمَن َرأ

ْ
ِخرِ َول

ْ
َوِْم ال ِ َوالْ &Zيَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة ِمَن ُنوَن بِا

ْ
ِخرِ َول

ْ
َوِْم ال ِ َوالْ &Zيَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة ِمَن ُنوَن بِا

ْ
ِخرِ َول

ْ
َوِْم ال ِ َوالْ &Zيَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة ِمَن ُنوَن بِا

ْ
ِخرِ َول

ْ
َوِْم ال ِ َوالْ &Zُنوَن بِا

ُمْؤِمنِيَ 
ْ
ُمْؤِمنِيَ ال
ْ
ُمْؤِمنِيَ ال
ْ
ُمْؤِمنِيَ ال
ْ
  .2}ال

: المحصنين وهيء غير الزنا من الرجال والنسا يفرض اإلسالم عقوبة قاسية على مرتكب     
  3...م على فعلهم الدنيءأمام أمة من الناس تعزيرا له الجلد 

                                                           

  .2489ص\4، جفي ظالل القرآن قطب، 1
 .2: سورة النور، اآلية 2
  .139ص\17، جتفسير الطبريالطبري،  3
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ِلٌم ِف     { :وقال اهللا تعالى    . 2
َ
ُهْم َعَذاٌب أ

َ
ِيَن آَمُنوا ل

&
َفاِحَشُة ِف ال

ْ
ْن تَِشيَع ال

َ
ِيَن ُيِبdوَن أ

&
ِلٌم ِف إِن& ال

َ
ُهْم َعَذاٌب أ

َ
ِيَن آَمُنوا ل

&
َفاِحَشُة ِف ال

ْ
ْن تَِشيَع ال

َ
ِيَن ُيِبdوَن أ

&
ِلٌم ِف إِن& ال

َ
ُهْم َعَذاٌب أ

َ
ِيَن آَمُنوا ل

&
َفاِحَشُة ِف ال

ْ
ْن تَِشيَع ال

َ
ِيَن ُيِبdوَن أ

&
ِلٌم ِف إِن& ال

َ
ُهْم َعَذاٌب أ

َ
ِيَن آَمُنوا ل

&
َفاِحَشُة ِف ال

ْ
ْن تَِشيَع ال

َ
ِيَن ُيِبdوَن أ

&
إِن& ال

ِخَرةِ 
ْ

نْيَا َوال dِخَرةِ ال
ْ

نْيَا َوال dِخَرةِ ال
ْ

نْيَا َوال dِخَرةِ ال
ْ

نْيَا َوال d1}ال.  

ُمْؤِمنَاِت لُعُِنوا ِف     {    :وقال اهللا تبارك وتعالى. 3
ْ
ِت ال

َ
zَِغاف

ْ
ُمْحَصَناِت ال

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
ُمْؤِمنَاِت لُعُِنوا ِف إِن& ال

ْ
ِت ال

َ
zَِغاف

ْ
ُمْحَصَناِت ال

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
ُمْؤِمنَاِت لُعُِنوا ِف إِن& ال

ْ
ِت ال

َ
zَِغاف

ْ
ُمْحَصَناِت ال

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
ُمْؤِمنَاِت لُعُِنوا ِف إِن& ال

ْ
ِت ال

َ
zَِغاف

ْ
ُمْحَصَناِت ال

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
إِن& ال

نْيَا  dنْيَا ال dنْيَا ال dنْيَا ال dُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ ال
َ
ِخَرةِ َول

ْ
ُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ َوال

َ
ِخَرةِ َول

ْ
ُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ َوال

َ
ِخَرةِ َول

ْ
ُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ َوال

َ
ِخَرةِ َول

ْ
  .2}َوال

لمن تسول له نفسه التعرض للمؤمنين والمؤمنات  في اآليات الكريمة تحريم ووعيد شديد     
  3...ولو بالكالم أو الشائعات

بَْصارِهِْم َويَْحَفُظوا فُُروَجُهْم ذَلِكَ     { :وقال اهللا تعالى. 4
َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
بَْصارِهِْم َويَْحَفُظوا فُُروَجُهْم ذَلِكَ قُْل لِل

َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
بَْصارِهِْم َويَْحَفُظوا فُُروَجُهْم ذَلِكَ قُْل لِل

َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
بَْصارِهِْم َويَْحَفُظوا فُُروَجُهْم ذَلِكَ قُْل لِل

َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
ُهْم     قُْل لِل

َ
 ل

َ
ْزك

َ
ُهْم أ

َ
 ل

َ
ْزك

َ
ُهْم أ

َ
 ل

َ
ْزك

َ
ُهْم أ

َ
 ل

َ
ْزك

َ
أ

  .4}إِن& اZَ َخبٌِي بَِما يَْصَنُعونَ إِن& اZَ َخبٌِي بَِما يَْصَنُعونَ إِن& اZَ َخبٌِي بَِما يَْصَنُعونَ إِن& اZَ َخبٌِي بَِما يَْصَنُعونَ 

  .  5النظر حفظًا للفروج وأطهر: وهي ،أمر اهللا تعالى بترك أقل فاحشة     

ْن     {: وقال اهللا تعالى. 5
َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن ِف ال

َ
َ َورَُسول &Zِيَن ُيَارُِبوَن ا

&
ْن إِن&َما َجَزاُء ال

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن ِف ال

َ
َ َورَُسول &Zِيَن ُيَارُِبوَن ا

&
ْن إِن&َما َجَزاُء ال

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن ِف ال

َ
َ َورَُسول &Zِيَن ُيَارُِبوَن ا

&
ْن إِن&َما َجَزاُء ال

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن ِف ال

َ
َ َورَُسول &Zِيَن ُيَارُِبوَن ا

&
إِن&َما َجَزاُء ال

ُهْم ُيَقت& ُيَقت& ُيَقت& ُيَقت& 
َ
رِْض ذَلَِك ل

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
ٍف أ

َ
zرُْجلُُهْم ِمْن ِخ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
ُبوا أ

&
ْو يَُصل

َ
ُهْم لُوا أ

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
ٍف أ

َ
zرُْجلُُهْم ِمْن ِخ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
ُبوا أ

&
ْو يَُصل

َ
ُهْم لُوا أ

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
ٍف أ

َ
zرُْجلُُهْم ِمْن ِخ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
ُبوا أ

&
ْو يَُصل

َ
ُهْم لُوا أ

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
ٍف أ

َ
zرُْجلُُهْم ِمْن ِخ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
ُبوا أ

&
ْو يَُصل

َ
لُوا أ

ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ 
ْ

ُهْم ِف ال
َ
نْيَا َول dِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ ِخْزي ِف ال

ْ
ُهْم ِف ال

َ
نْيَا َول dِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ ِخْزي ِف ال

ْ
ُهْم ِف ال

َ
نْيَا َول dِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ ِخْزي ِف ال

ْ
ُهْم ِف ال

َ
نْيَا َول d6}ِخْزي ِف ال.  

      �	
������� ه�� ا����� ُ����� ا� ا ��ّ
� !
	#ت ا���# ار��- '&  ،+* ا�(�م'& أ$ّ! اِ

45
 ا�(��3 ا012'ّ� ا�'& �ٍ��  7...إ�;#د �� ا9رض و��
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  بة في النظام الجنائي اإلسالميالغرض من العقوالحكمة و :المطلب الثاني

لم اإلنسان المسبق بتشريع العقوبة وشدتها على المجرم تمنعه من فع: العقوبة مانعة زاجرة. 1
  .1يمة، وتزجره وغيره من االقتراب منها أو العودة إليهااإلقدام على الجر

  .2العقوبة تزيد وتنقص بحسب ما تقتضيه المصلحة. 2

الموت بحسب تأثير جريمته على المجتمع، إن لم يرتدع : تنزل أشد عقوبة بالمجرم وهي. 3
  .3إن لم يتُبوبغيرها، 

لى حفظ الفرد والجماعة؛ تُعتبر ال تقتصر العقوبة على نوع معين، فكّل عقوبة تُؤدي إ. 4
  . 4مشروعة

  . 5الغرض الرئيس من العقوبة التأديب وإعادة تأهيل المجرم، كلٌّ بحسب ذنبه. 5

  . 6المفسدة المندفعة بعقوبة أدنى ال يعدل إلى غيرها أعلى. 6

  :7العالج بالتربية والقيم: لثالمطلب الثا

ة، واالنصراف عن األخالق الخسيسة ل العالية الرفيعربى اإلسالم أبناءه على الفضيلة والمث     
إِن&َما إِن&َما إِن&َما إِن&َما     {: والرذيلة، وجعل المسلمين أخوة يحبون لغيرهم ما يحبون ألنفسهم، قال اهللا تعالى

ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ 
ْ
ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ ال
ْ
ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ ال
ْ
ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ ال
ْ
  .9"الَ يْؤمن َأحدكُم، حتَّى يحب ِلَأخيه ما يحب ِلنَفْسه: " ث ، وقال رسول اهللا8}ال

                                                           

  .609ص\1، جالتشريع الجنائيعودة،  1
  .143ص\2، جتبصرة الحكامابن فرحون،  2
 .609ص\1، جالتشريع الجنائيعودة،  3
، دار الكتاب 32ص\1، جمقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون -الجنايات في الفقه اإلسالميالشاذلي، حسن علي،  4

  ).ت.د(، )ط.د(، 2الجامعي، ط
 . 31ص\1، جالجنايات في الفقه اإلسالميالشاذلي،  5
  .143ص\2، جتبصرة الحكامابن فرحون،  6
 -هـ1433، 1بيروت، ط -، المكتبة العصرية، صيدا393، صظاهرة التحرش الجنسي باألطفالالخرسة، هدى رشيد،  7
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     ه إلى الجماعة عامة في حفظ النفوس وعدم االعتداء على والخطاب في شرعنا موج
، وفرض أشد العقوبات على من يعتدي على اآلخرين وينتهك حقوقهم ...اآلخرين ولو بنظرة

  ...وحرياتهم

     ا؛ فبدأ وقد استخدم اإلسالم أسلوب الوقاية والعالج قبل الوقوع بالمعاصي والزلّات تدريجي
 تَت&بُِعوا  {: ، قال اهللا تعالى1كهابالنهي عن اتباع خطوات الشيطان خشية الوقوع في شر

َ
Uتَت&بُِعوا َو 
َ

Uتَت&بُِعوا َو 
َ

Uتَت&بُِعوا َو 
َ

Uَو

ُكْم َعُدوÓ ُمبِيٌ 
َ
يَْطاِن إِن&ُه ل ُكْم َعُدوÓ ُمبِيٌ ُخُطَواِت الش&
َ
يَْطاِن إِن&ُه ل ُكْم َعُدوÓ ُمبِيٌ ُخُطَواِت الش&
َ
يَْطاِن إِن&ُه ل ُكْم َعُدوÓ ُمبِيٌ ُخُطَواِت الش&
َ
يَْطاِن إِن&ُه ل   .2}ُخُطَواِت الش&

آخرها الوقوع في الزنا و ...إطالق البصر إلى المحرمات: خلف الشيطان فأول خطوة     
ِإن اللَّه كَتَب علَى ابنِ آدم حظَّه من الزنَا، َأدرك ذَِلك الَ : " ث ول اهللاقال رس ،3والموبقات

ذَِلك محالَةَ، فَزِنَا العينِ النَّظَر، وزِنَا اللِّسانِ المنْطقُ، والنَّفْس تَمنَّى وتَشْتَهِي، والفَرج يصدقُ 
هكَذِّبيو 4"كُلَّه .  

: قَالُوا "ِإياكُم والْجلُوس في الطُّرقَات: " ث جلوس في الطرقات، فقال رسول اهللاونهى عن ال     
 فَِإذَا َأبيتُم ِإلَّا الْمجلس" : ثيا رسوَل اِهللا ما لَنَا بد من مجاِلسنَا نَتَحدثُ فيها، قَاَل رسوُل اِهللا 

غَض الْبصرِ، وكَفُّ الَْأذَى، ورد السلَامِ والَْأمر " : وما حقُّه؟، قَاَل: الُواقَ "حقَّه فََأعطُوا الطَّرِيقَ
  .5"بِالْمعروف، والنَّهي عنِ الْمنْكَرِ

من الوقوع في معصية النظر  حرصا على المؤمنين والنبوي هذا التوجيه اإللهيجاء      
بَْصارِهِْم َوَيْحَفُظوا فُُروَجُهْم ذَلَِك     {:  تبارك وتعالى، قال اهللا6الحرام

َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
بَْصارِهِْم َوَيْحَفُظوا فُُروَجُهْم ذَلَِك ُقْل لِل

َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
بَْصارِهِْم َوَيْحَفُظوا فُُروَجُهْم ذَلَِك ُقْل لِل

َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
بَْصارِهِْم َوَيْحَفُظوا فُُروَجُهْم ذَلَِك ُقْل لِل

َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
ُقْل لِل

                                                           

  .37ص\3، جتفسير الطبريالطبري،  1
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  .37ص\3، جتفسير الطبريالطبري،  3
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ُهْم إِن& اZَ َخبٌِي بَِما يَْصَنُعونَ 
َ
 ل

َ
ْزك

َ
ُهْم إِن& اZَ َخبٌِي بَِما يَْصَنُعونَ ذَلَِك أ

َ
 ل

َ
ْزك

َ
ُهْم إِن& اZَ َخبٌِي بَِما يَْصَنُعونَ ذَلَِك أ

َ
 ل

َ
ْزك

َ
ُهْم إِن& اZَ َخبٌِي بَِما يَْصَنُعونَ ذَلَِك أ

َ
 ل

َ
ْزك

َ
َوُقْل َوُقْل َوُقْل َوُقْل     { :وكذلك األمر للمؤمنات، قال اهللا تعالى ،1}ذَلَِك أ

بَْصارِهِن& َوَيحْ 
َ
ُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن أ

ْ
بَْصارِهِن& َوَيحْ لِل

َ
ُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن أ

ْ
بَْصارِهِن& َوَيحْ لِل

َ
ُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن أ

ْ
بَْصارِهِن& َوَيحْ لِل

َ
ُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن أ

ْ
  .2}َفْظَن فُُروَجُهن& َفْظَن فُُروَجُهن& َفْظَن فُُروَجُهن& َفْظَن فُُروَجُهن& لِل

ْزَواِجَك َوبَنَاتَِك     {: وأمر النساء بلباس العفّة والحياء، فقال اهللا تعالى     
َ
َها ال&ِبd قُْل ِل dي

َ
ْزَواِجَك َوبَنَاتَِك يَا أ

َ
َها ال&ِبd قُْل ِل dي

َ
ْزَواِجَك َوبَنَاتَِك يَا أ

َ
َها ال&ِبd قُْل ِل dي

َ
ْزَواِجَك َوبَنَاتَِك يَا أ

َ
َها ال&ِبd قُْل ِل dي

َ
يَا أ

 يُْؤذَْينَ 
َ

zَْن ُيْعَرْفَن ف
َ
 أ

َ
دْن

َ
بِيبِِهن& ذَلَِك أ

َ
zيِْهن& ِمْن َج

َ
ُمْؤِمنَِي يُْدنَِي َعل

ْ
 يُْؤذَْينَ َونَِساءِ ال

َ
zَْن ُيْعَرْفَن ف

َ
 أ

َ
دْن

َ
بِيبِِهن& ذَلَِك أ

َ
zيِْهن& ِمْن َج

َ
ُمْؤِمنَِي يُْدنَِي َعل

ْ
 يُْؤذَْينَ َونَِساءِ ال

َ
zَْن ُيْعَرْفَن ف

َ
 أ

َ
دْن

َ
بِيبِِهن& ذَلَِك أ

َ
zيِْهن& ِمْن َج

َ
ُمْؤِمنَِي يُْدنَِي َعل

ْ
 يُْؤذَْينَ َونَِساءِ ال

َ
zَْن ُيْعَرْفَن ف

َ
 أ

َ
دْن

َ
بِيبِِهن& ذَلَِك أ

َ
zيِْهن& ِمْن َج

َ
ُمْؤِمنَِي يُْدنَِي َعل

ْ
نهى عن ، و3}َونَِساءِ ال

        : تبارك وتعالى اهللا ، فقال4خروج النساء إلى الطرقات بالزينة لضمان غض البصر عنها
 َما َظَهَر ِمنَْها...  {

&
Uُِيبِْديَن زِينَتَُهن& إ 

َ
Uَما َظَهَر ِمنَْهاَو 

&
Uُِيبِْديَن زِينَتَُهن& إ 

َ
Uَما َظَهَر ِمنَْهاَو 

&
Uُِيبِْديَن زِينَتَُهن& إ 

َ
Uَما َظَهَر ِمنَْهاَو 

&
Uُِيبِْديَن زِينَتَُهن& إ 

َ
Uوإذا خرجت المرأة من بيتها فال تأتي 5}...َو ،

، قال اهللا 6خلخالصوت ال ليها، كضرب األرجل باألرض ليسمعبحركات وأفعال تجذب األنظار إ
َم َما ُيِْفَي ِمْن زِينَتِِهن&     {: اهللا تعالى

َ
رُْجلِِهن& ِلُْعل

َ
 يَْضِبَْن بِأ

َ
Uَم َما ُيِْفَي ِمْن زِينَتِِهن& َو

َ
رُْجلِِهن& ِلُْعل

َ
 يَْضِبَْن بِأ

َ
Uَم َما ُيِْفَي ِمْن زِينَتِِهن& َو

َ
رُْجلِِهن& ِلُْعل

َ
 يَْضِبَْن بِأ

َ
Uَم َما ُيِْفَي ِمْن زِينَتِِهن& َو

َ
رُْجلِِهن& ِلُْعل

َ
 يَْضِبَْن بِأ

َ
Uوجعل قرار النساء في . 7}َو

َاهِلِي&ةِ ...    {: بيوتهن أحصن لهن وأستر، قال اهللا تعالى
ْ
َج ال dَتَب&ْجَن َتَب 

َ
Uَاهِلِي&ةِ َوقَْرَن ِف ُبُيوتُِكن& َو

ْ
َج ال dَتَب&ْجَن َتَب 

َ
Uَاهِلِي&ةِ َوقَْرَن ِف ُبُيوتُِكن& َو

ْ
َج ال dَتَب&ْجَن َتَب 

َ
Uَاهِلِي&ةِ َوقَْرَن ِف ُبُيوتُِكن& َو

ْ
َج ال dَتَب&ْجَن َتَب 

َ
Uَوقَْرَن ِف ُبُيوتُِكن& َو

 
َ

ول
ُ ْ
 ال

َ
ول

ُ ْ
 ال

َ
ول

ُ ْ
 ال

َ
ول

ُ ْ
   .8}...ال

ولما كانت هذه فتنة الرجال بالنساء والنساء بالرجال من بعيد، فكان النهي عن اختالطهم      
        : ، فقال اهللا تعالى9ببعض من باب أولى، حرصا على القلوب وإخمادا لنار الفتنة قبل تأجيجها

وُهن& ِمْن َوَراءِ ِحَجاٍب ...    {
ُ
ل
َ
ُُموُهن& َمتَاًع فَاْسأ

ْ
ل

َ
وُهن& ِمْن َوَراءِ ِحَجاٍب �َذا َسأ

ُ
ل
َ
ُُموُهن& َمتَاًع فَاْسأ

ْ
ل

َ
وُهن& ِمْن َوَراءِ ِحَجاٍب �َذا َسأ

ُ
ل
َ
ُُموُهن& َمتَاًع فَاْسأ

ْ
ل

َ
وُهن& ِمْن َوَراءِ ِحَجاٍب �َذا َسأ

ُ
ل
َ
ُُموُهن& َمتَاًع فَاْسأ

ْ
ل

َ
ْطَهُر لُِقلُوبُِكمْ ذَ ذَ ذَ ذَ �َذا َسأ

َ
ْطَهُر لُِقلُوبُِكمْ لُِكْم أ
َ
ْطَهُر لُِقلُوبُِكمْ لُِكْم أ
َ
ْطَهُر لُِقلُوبُِكمْ لُِكْم أ
َ
    لُِكْم أ

 ِإياكُم: " من دخول الرجال غير المحارم على النساء فقال ث ، ونهى رسول اهللا10}َوُقلُوبِِهن& َوُقلُوبِِهن& َوُقلُوبِِهن& َوُقلُوبِِهن& 

اءلَى النِّسخُوَل عالدارِ "واَألنْص نٌل مجفَقَاَل ر :ومتَ الحَأيَأفَر ،وَل اللَّهسا ر؟ قَاَلي :"وم11الح 

                                                           

  . 30: سورة النور، اآلية 1
 .31: سورة النور، اآلية 2
  .59: سورة األحزاب، اآلية 3
  .360ص\17ج ،تفسير الطبريالطبري،  4
 .31: سورة النور، اآلية 5
  256ص\17ج ،ريتفسير الطبالطبري،  6
  .31: سورة النور، اآلية 7
  .33: سورة األحزاب، اآلية 8
 .161ص \19ج ،تفسير الطبريالطبري،  9

  .53: سورة األحزاب، اآلية 10
وقد حرم دخولهم على الزوجة؛ لقدرته ، والعم وابن األخّ وابن العم أقرباء الزوج كاألب واألخّ: األحماء هم: الحمو 11
  .154ص\14، جشرح النووي على مسلمالشك فيه، النووي،  خول عليها دوندال
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الَ يخْلُون : " ث ها ولو إلى الحج، قال رسول اهللا، وكذلك النهي عن سفر المرأة وحد1"الموتُ
رام نرافالَ تُسو ،َأةرٌل بِامجرمرحا مهعمٌل فَقَاَل"َأةٌ ِإلَّا وجر ي : ، فَقَامتُ فباكْتُت ،وَل اللَّهسا ري

جخَركَذَا، وكَذَا و ةوةً، قَاَلغَزاجي حَأترام ت :"كَأترام عم جفَح ب2"اذْه.         

  :3العالج بالتصدي االجتماعي: المطلب الرابع

باَألعراض ظاهرة خبيثة، في زمان غاب عنه الحكم  ش الجنسيظاهرة التحرأصبحت       
العرب، كوأد البنات، وجمع  ىاإلسالمي الذي قضى على أعتى العادات والتقاليد الهمجية لد

وظهرت في بالد المسلمين قوانين وضعية ...بين األختين، والطواف حول الكعبة عريانًا الزوج
تخدم المصالح الشخصية للساسة وطبقة المقربين من السلطة، وتهدف إلى االنسالخ من كّل ما 

صة، هدفهم بثّ الفساد، هو إسالمي، فظهر التبرج والسفور وأصبحت المرأة مجرد سلعة رخي
  ...وكأنّهم وجدوا في دار الخلود ،وصرف الشباب عن المقصود

من هنا توجب على كّل مسؤول من هذه األمة القيام والتصدي لهذه الظاهرة الخبيثة      
  ...واجتثاثها من جذورها، فالنار إن لم تدخل بيته دخله الدخان

على  -التحرش - للوم في هذا التصرف غير األخالقيإلقاء ا: من األخطاء الفادحة اليوم    
الشباب فقط، والنساء خاصة، إنّما هي مسؤولية عامة تقع على كاهل الفرد واألسرة والمؤسسات 

بناء الوازع اإليماني ا؛ وعليه فإنجميع ن مسؤوليا، سنبية كّل جهة على حدة يحتاجه هؤالء جميع
  .    بعون اهللا تعالى

أهم العالجات في سبيل القضاء على ظاهرة التحرش الجنسي باألعراض العالج بالتصدي      
االجتماعي:  

  

                                                           

  ).20: (تحريم الخلوة باألجنبية والدخول عليها، حديث رقم: ، باب1711ص\4، جصحيح مسلممسلم،  1
  ).3006: (من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، حديث رقم: ، باب59ص\4، جصحيح البخاريالبخاري،  2
3 http://muntada.islamtoday.netمنتدى اإلسالم اليوم ،.  
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  :1دور األسرة في العالج :الفرع األول

     سات في تنشئة جيل صالح مالمؤس ب التالعب به أو تعتبر األسرة من أهمن يصعحص
الذكور  -ب رقابة شديدة على سلوكيات األبناء، وهذا يتطلّ...في مصائد الشيطان والهوى ايقاعه

وعدم فتح الباب لهم على مصراعيه، خشية الوقوع في جريمة التحرش، سواء كانوا  - واإلناث
  :ورقابةً ابهم، وأهم ما تقوم به األسرة توجيه امتحرِّشين أو متحرّشً

  .والعقوبة عليها اللتزام بشرع اهللا تعالى والتحذير من المخالفة،األهل ل توجيه. أ

  .التحذير من رفقاء السوء واالنقطاع عنهم. ب

  .التحلّي باألخالق الحميدة، وأهمها الحياء. ت

  .التحذير من االختالط بالنساء. ث

  .صال الحديث، والرقابة على استخدامهاالرقابة على امتالك األبناء وسائل االتّ. ج

بثّ كّل ما هب ودب دون حدود أو ضوابط الرقابة على وسائل اإلعالم الحديثة التي ت. ح
  .أخالقية

  .توجيه البنات إلى االلتزام بلباس الحشمة والحياء. خ

  .فتح باب الصراحة والصداقة بين اآلباء واألبناء لتسهيل حّل مشاكلهم. د

  .أمام األبناء داب التصرف والحشمةمراعات الزوجين آ. ذ

  

  

  
                                                           

  .390، صظاهرة التحرش الجنسي باألطفالالخرسة،  1
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  : 1ة في العالجدور المؤسسات الديني :الفرع الثاني

يعتبر الدين أهم رادع للنّاس من الوقوع في الحرام، ما جعل الرعيل األول أقّل الناس      
: عا يقولمسر ث أحدهم في الحرام كان يأتي رسول اهللا وقوعا في المعاصي والحرام، ولو وقع

  .- رضي اهللا عنهما - 3، والغامدية2ماعزطهرني يا رسول اهللا، كما في قصة 

ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ     {: المؤمنين إخوة، قال اهللا تعالى وقد جعل اهللا تعالى     
ْ
ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ إِن&َما ال
ْ
ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ إِن&َما ال
ْ
ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ إِن&َما ال
ْ
، يتناصحون 4}إِن&َما ال

بايعتُ رسوَل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم علَى  " :، قَاَلت بن عبد اهللا عن جرِيرٍفيما بينهم، 
 ،كَاةالز ِإيتَاءو لَاةمٍِإقَامِ الصلسحِ ِلكُلِّ مالنُّصيفرحون بإيمان الناس ويحزنون بكفرهم، 5"و ،

  : ، قال اهللا تعالى...لرذيلةوينهون عن المنكر وا... ويأمرون بالمعروف ومحاسن األخالق

ُمنَْكرِ وَ     {
ْ
َمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن ال

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْخرَِجْت لِلن&اِس تَأ

ُ
ٍة أ م&

ُ
نُْتْم َخْيَ أ

ُ
ُمنَْكرِ وَ ك

ْ
َمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن ال

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْخرَِجْت لِلن&اِس تَأ

ُ
ٍة أ م&

ُ
نُْتْم َخْيَ أ

ُ
ُمنَْكرِ وَ ك

ْ
َمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن ال

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْخرَِجْت لِلن&اِس تَأ

ُ
ٍة أ م&

ُ
نُْتْم َخْيَ أ

ُ
ُمنَْكرِ وَ ك

ْ
َمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن ال

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْخرَِجْت لِلن&اِس تَأ

ُ
ٍة أ م&

ُ
نُْتْم َخْيَ أ

ُ
تُْؤِمُنوَن تُْؤِمُنوَن تُْؤِمُنوَن تُْؤِمُنوَن ك

 ِ &Zبِا ِ &Zبِا ِ &Zبِا ِ &Z6}...بِا.  

وأهم ما تقوم به المؤسسات الدينية من توجيهات في سبيل الحفاظ على مجتمع نظيف خالي      
  ...من المنكرات

اعادة بناء الوازع الديني اإليماني المتهدم في صدور الشباب المسلم، وتعريفه  .1
 ن تشريف بهذا التكليف، قال اهللامالدعوة إلى اهللا وما ناله المسلم : بمسؤوليته، وهي

ُمنَْكرِ     {: تعالى
ْ
َمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن ال

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْخرَِجْت لِلن&اِس تَأ

ُ
ٍة أ م&

ُ
نُْتْم َخْيَ أ

ُ
ُمنَْكرِ ك

ْ
َمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن ال

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْخرَِجْت لِلن&اِس تَأ

ُ
ٍة أ م&

ُ
نُْتْم َخْيَ أ

ُ
ُمنَْكرِ ك

ْ
َمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن ال

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْخرَِجْت لِلن&اِس تَأ

ُ
ٍة أ م&

ُ
نُْتْم َخْيَ أ

ُ
ُمنَْكرِ ك

ْ
َمْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن ال

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْخرَِجْت لِلن&اِس تَأ

ُ
ٍة أ م&

ُ
نُْتْم َخْيَ أ

ُ
ك

 ِ &Zَوتُْؤِمُنوَن بِا ِ &Zَوتُْؤِمُنوَن بِا ِ &Zَوتُْؤِمُنوَن بِا ِ &Z7}...َوتُْؤِمُنوَن بِا .  

  
                                                           

 .390، صالمرجع السابق 1
 ).20: (من اعترف على نفسه بالزنى، حديث رقم: ، باب1320ص\3، جصحيح مسلممسلم،  2
 ).22: (عترف على نفسه بالزنى، حديث رقممن ا: ، باب1321ص\3، جالمصدر السابق 3
  .10: سورة الحجرات، اآلية 4
  ).97: (بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم: ، باب74ص\1، جصحيح مسلممسلم،  5
  .110: سورة آل عمران، اآلية 6
  .110: سورة آل عمران، اآلية 7
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  :ثلالعمل على إيجاد البدائل الشرعية للحيلولة دون وقوع الشباب في اآلثام والمعاصي، م. 2

التشجيع على الزيارات في اهللا تعالى بين و اشغال الشباب بالعمل الدعوي وتدريبهم عليه،. أ
  .وكذا النساء تدعوا بين المحارم والنساء ،...المحارم األصدقاء والجيران

  .تشجيع الشباب على تعلّم العلم الشرعي والدنيوي المشروع، الذي يخدم الناس جميعا. ب

وترتيب حياتهم بمنهج  إنشاء مكتبات إسالمية، وتشجيع الشباب على القراءة التشجيع على. ت
  .حياتي يومي لسد أوقات الفراغ

، علمية بين الشباب شرعيةالتنظيم المسابقات ممارسة الفنون الرياضية المفيدة المشروعة، و. ث
  .ورياضية مشروعة

  .من قبل المختصين... الزراعية والصناعية :انشاء دورات تأهيل مهنيين في كافّة المجاالت. ج

على  زيارات إلى البالد المجاورة والتعرفو ،1تنظيم زيارات شد الرحال إلى المساجد الثالثة. ح
رضي اهللا تعالى  التابعونو ألراضي والمناطق التي نزلها الصحابةُا: معالمها وتاريخها وأهمها

    ... بسبب االحتالل نا،لى البلدان والقُرى المهجرة ألهلتنظيم زيارات إ: عنهم، ومثلها أيضا

تخصيص لقاءات لمختصين و ،...عبر شبكات التواصل  تعالىتأهيل مختصين للدعوة إلى اهللا. خ
  ...للتّحذير من استعماالت النتّ وأجهزة األتصاالت الحديثة لغير حاجة

عدم اإلثقال وإرشاد الناس إلى  ،جيع عليهزواج أمام الشباب والتشالعمل على تذليل عقبات ال. د
  ...واإلسراف في الزواج المهور والدورب ،على الشباب طالبي الزواج

  

                                                           

نبوي الشريف في المدينة المنورة، والمسجد األقصى المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد ال: المساجد الثالثة 1
الَ تُشَد الرحاُل ِإلَّا ِإلَى ثَالَثَة : " عن َأبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه، عنِ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَاَل. القدسالمبارك في 

اجِدسجِ: مسمامِ، ورالح جِدسالم جِدسمو ،لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوِل صسالر ىدصحيح البخاري، البخاري، "اَألقْص ،
 .1189فضل الصالة في مسجد مكّة والمدينة، حديث رقم، : ، باب60ص\2ج
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  :1دور وسائل اإلعالم في العالج :الفرع الثالث

      ة في نقل المعلومات واألحداث، وال بدة بل األساسيتعتبر وسائل اإلعالم من الوسائل المهم
  ...وسائل بالشكل الصحيح الذي يعطي القيمة والمصداقية للمعلوماتمن استخدام هذه اال

أهم التوجيهات التي تقوم بها وسائل اإلعالم للحفاظ على مجتمع بعيد عن االنحالل ومن      
   :ما يلي ...والمنكرات

  .حكام الرقابة على وسائل اإلعالم بحيث تكون خالية من الفجور، خالصة لخدمة المجتمعإ. أ

  ...- برامج علمية، وثائقية، دينية -العمل على ايصال المعلومات والبرامج الهادفة إلى الناس. ب

  .استخدام هذه الوسائل في نشر الدعوة اإلسالمية بجميع لغات العالم. ت

حة في بثّ البرامج الهادفة لكّل األجيال وخاصة األجيال الصغيرة، لزرع عقيدة صحي. ث
رسول اهللا، واهللا تعالى قلوبهم، على أساس حب القرآنث حب الكريم ، وحب وحب ،

  2...المؤمنين

إِن& َخْيَ َمِن إِن& َخْيَ َمِن إِن& َخْيَ َمِن إِن& َخْيَ َمِن     {: اختيار القائمين على وسائل اإلعالم من األمناء ذوي الخبرة، قال اهللا تعالى. ج

ِميُ 
َ ْ
َقوِيd ال

ْ
َجرَْت ال

ْ
ِميُ اْستَأ

َ ْ
َقوِيd ال

ْ
َجرَْت ال

ْ
ِميُ اْستَأ

َ ْ
َقوِيd ال

ْ
َجرَْت ال

ْ
ِميُ اْستَأ

َ ْ
َقوِيd ال

ْ
َجرَْت ال

ْ
  .3}اْستَأ

  :4دور الدولة والقضاء في العالج :الفرع الرابع

     رادع للناس من الوقوع في المعاصي والحرام؛ ِلما ي أهم اإلسالمي عتبر القانون الجنائي
  .تتّصف به الدولة من سلطة قوية نافذة القوانين واألحكام

                                                           

1 http://muntada.islamtoday.net منتدى اإلسالم اليوم ،. 
  .401، صظاهرة التحرش الجنسي باألطفال، الخرسة 2
  .26 :اآلية القصص سورة 3
جريمة االغتصاب في ضوء الشريعة ، والقاطرجي، نُهى، 397، صظاهرة التحرش الجنسي باألطفالالخرسة،  4

  .م2003 -ه1423، 1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط251، صاإلسالمية والقانون الوضعي
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     ما تقوم به الدولة من توجيهات في سبيل درء الفساد عن المجتمع اإلسالمي أهم:  

  .ين والمعتدين على النساء بالتحرشضد المنحرف وحازمة سن قوانين صارمة. 1

في أي مكان خارج  - تفعيل دور الرقابة داخل الدولة اإلسالمية على سلوك الناس ولباسهم. 2
  .- البيت

ر إلى عنان البص القضاء على البطالة والفقر الذي يؤدي إلى الجلوس في الطرقات وإطالق. 3
  ...النساء وعدم إعطاء الطريق حقّه

بة على المؤسسات اإلعالمية في نشر الصور الفاضحة للنساء والمواضيع فرض الرقا. 4
  ...المحركة للمشاعر الجنسية

  .فرض الرقابة على محلّات األلبسة النسائية السافرة. 5

رقابة على معلمين مؤهلين ملتزمين، ورقابة على : فرض الرقابة على المؤسسات التعليمية. 6
ة إسالميةمناهج تعليمي.  

7 .ش الجنسيوأشكاله القيام بوضع تعريف دقيق لمفهوم التحر.  
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  المبحث الرابع
  آثار التحرش الجنسي النفسية واالجتماعية

     باألعراض آثار سلبي ش الجنسية نواحٍللتحرة من عدة على الضحية  ة جمسواء كانت فردي
والقلق واالستغالل، ودونية عن باقي أفراد أو اجتماعية، ما يجعل الضحية تشعر بالخوف 

  ...المجتمع، فينتابها فقدان للثّقة بالنفس وبالغير

  :آثار التحرش الجنسي النفسية: المطلب األول

، وقد تصاحبها - المتحرش بها -للتحرش بعض اآلثار التي سرعان ما تظهر على الضحية     
فقدان الثقة بالناس وشعور بالذنب وإلقاء اللوم والتهم على أيام إلى أسابيع عدة كالخوف والقلق و

  ...نفسها، وكأنّها السبب في جذب المتحرشين إليها

على المدى البعيد، وذلك  -المتحرش بها -وهناك بعض اآلثار التي قد تحدث للضحية     
بها حالة مرضية يحدث في حال وقعت الضحية تحت التهديد في شرفها وكرامتها، مما ينشأ بسب

ا، ونفورة تصاحبها في أوقات النوم واليقظة، وخوفًا مستمرة الرجال،  انفسيعن الناس وخاص
  1...وسرعة في التأثر، والبعد عن العالقة الزوجية مع رغبة في االنتقام

  :آثار التحرش الجنسي االجتماعية: المطلب الثاني

ثار عظيمة على المجتمع في شتّى المجاالت، التي من للتحرش الجنسي على األعراض آ     
شأنها تفكيك المجتمع اآلمن، وتؤدي به إلى هاوية الرذيلة والعنف بين أبناء المجتمع الواحد، 

  :ومن أهم المجاالت التي تتأثّر بجريمة التحرش

  :من الناحية اإلجتماعية. 1

ما وقعت به األمم السابقة، والتي  من أشد -الفاحشة -لقد كان هذا المرض العضال     
قومه من فعلها، قال  ث استوجبت العقوبة الشديدة من اهللا تعالى، ولقد حذّر نبي اهللا تعالى لوط

                                                           

، http://shahed.ahlamontada.com، و85، ص66، صالتحرش بالمرأة دراسة اجتماعية وحلول قانونيةخير،  1
 .م2011أبريل  24، تاريخ النشر التحرش الجنسي على المرأة
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َحٍد مَِن     {: حكاية عنه هللا تعالىا
َ
َفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها ِمْن أ

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وًطا إِذْ قَال

ُ
َحٍد مَِن َول

َ
َفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها ِمْن أ

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وًطا إِذْ قَال

ُ
َحٍد مَِن َول

َ
َفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها ِمْن أ

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وًطا إِذْ قَال

ُ
َحٍد مَِن َول

َ
َفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها ِمْن أ

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وًطا إِذْ قَال

ُ
َول

ِميَ 
َ
َعال

ْ
ِميَ ال

َ
َعال

ْ
ِميَ ال

َ
َعال

ْ
ِميَ ال

َ
َعال

ْ
ْمُرنَا     {: نزل عليهم أشد العقاب، قال اهللا تعالى، فلما عصوا أمر اهللا أ1}ال

َ
ا َجاَء أ م&

َ
ْمُرنَا فَل

َ
ا َجاَء أ م&

َ
ْمُرنَا فَل

َ
ا َجاَء أ م&

َ
ْمُرنَا فَل

َ
ا َجاَء أ م&

َ
فَل

يٍل َمنُْضوٍد ُمَسو&َمًة ِعنَْد َرّبَِك َوَما ِهَ  يَْها ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ
َ
ْمَطْرنَا َعل

َ
َها َوأ

َ
نَا َعِلََها َسافِل

ْ
يٍل َمنُْضوٍد ُمَسو&َمًة ِعنَْد َرّبَِك َوَما ِهَ َجَعل يَْها ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ

َ
ْمَطْرنَا َعل

َ
َها َوأ

َ
نَا َعِلََها َسافِل

ْ
يٍل َمنُْضوٍد ُمَسو&َمًة ِعنَْد َرّبَِك َوَما ِهَ َجَعل يَْها ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ

َ
ْمَطْرنَا َعل

َ
َها َوأ

َ
نَا َعِلََها َسافِل

ْ
يٍل َمنُْضوٍد ُمَسو&َمًة ِعنَْد َرّبَِك َوَما ِهَ َجَعل يَْها ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ

َ
ْمَطْرنَا َعل

َ
َها َوأ

َ
نَا َعِلََها َسافِل

ْ
    َجَعل

الِِمَي بِبَعِيدٍ  الِِمَي بِبَعِيدٍ ِمَن الظ& الِِمَي بِبَعِيدٍ ِمَن الظ& الِِمَي بِبَعِيدٍ ِمَن الظ&   .2}ِمَن الظ&

اءت قصص األمم السابقة لنا لالعتبار واالتّعاض، وترك المعاصي التي وقعوا فيها، ج     
عباده المؤمنين  نية زائلة، فحثّ اهللا تبارك وتعالىوالتي مزقت مجتمعاتهم اآلمنة في سبيل لذّة فا

ِ     {: على الترابط والتماسك، قال اهللا عز وجّل في كتابه العزيز
&

َ ُيِبd ال &Zإِن& ا ِ
&

َ ُيِبd ال &Zإِن& ا ِ
&

َ ُيِبd ال &Zإِن& ا ِ
&

َ ُيِبd ال &Zيَن ُيَقاتِلُوَن ِف يَن ُيَقاتِلُوَن ِف يَن ُيَقاتِلُوَن ِف يَن ُيَقاتِلُوَن ِف إِن& ا

ن&ُهْم بُنَْياٌن َمرُْصوٌص 
َ
أ
َ
ا ك Äن&ُهْم بُنَْياٌن َمرُْصوٌص َسبِيلِهِ َصف

َ
أ
َ
ا ك Äن&ُهْم بُنَْياٌن َمرُْصوٌص َسبِيلِهِ َصف

َ
أ
َ
ا ك Äن&ُهْم بُنَْياٌن َمرُْصوٌص َسبِيلِهِ َصف

َ
أ
َ
ا ك Äتماسك، فقال ث ، ووصف رسول اهللا3}َسبِيلِهِ َصفأتباعه بالبنيان الم :

  .4"الْمْؤمن ِللْمْؤمنِ كَالْبنْيانِ يشُد بعضه بعضا" 

حشة التي تُمزق الروابط فاعتداء التحرش الجنسي على األعراض يؤدي إلى تفشّي الفا     
اإلجتماعية والصالت األسرية، وترفع نسبة الجريمة والعنف في المجتمع، وتهدم أساسا وركيزة 

ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ     {: ، قال اهللا تعالى5األخوة والمحبة: من ركائز الدين واإليمان وهي
ْ
ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ إِن&َما ال
ْ
ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ إِن&َما ال
ْ
ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ إِن&َما ال
ْ
، 6}إِن&َما ال

  ...7"م، حتَّى يحب ِلَأخيه ما يحب ِلنَفْسهالَ يْؤمن َأحدكُ: " ث وقال رسول اهللا

  :من الناحية األمنية. 2

للتحرش الجنسي باألعراض آثار أمنية جمة على المجتمع، بحيث يجعله بحالة اضطراب      
  ...وعدم أمان على األنفس واألعراض

                                                           

  .30: سورة األعراف، اآلية 1
  .83: سورة هود، اآلية 2
  .4: الصفّ، اآلية سورة 3
  ).65: (تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقم: ، باب1999ص\4، جصحيح مسلممسلم،  4
5 http://muntada.islamtoday.net    
  .10: سورة الحجرات، اآلية 6
 ).13: (من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه، حديث رقم: ، باب12ص\1، جصحيح البخاريالبخاري،  7
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إحباط من هذا االعتداء على  فوقوع التحرش على األعراض يجعل أولياء الضحية في حالة     
عرضهم، ما يجعلهم يبحثون عن العنف لرد االعتبار، وخلق المشاكل التي تُشغل السلطات عن 

  . - ...في األرض وحماية المصالح اإلسالمية تعالى نشر دين اهللا: وأهمها - المقاصد العليا

  :   من الناحية العلمية. 3

وممارسة الفاحشة والرذيلة تنحدر بالشعوب إلى أدنى ان التحرش الجنسي باألعراض      
ات والشهوات المحرمة، والتخلّي عن دينهم مستوياتها؛ فحيث يلهث شباب األمة خلف الملذّ

والعلوم، وخلع ثوب العفّة واألخالق، ترقى الشعوب بالعلوم والمعارف، وتستفيد من علومٍ خلّفها 
والخوارزمي، فهؤالء قوم  ن النفيس، والفارابي،اب: ثالعلماء األمة اإلسالمية العظماء، كأم

  1...في دنياهم وأخراهم تعالى حفظوا دينهم فحفظهم اهللا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .38، صالتحرش بالمرأة دراسة اجتماعية وحلول قانونيةخير،  1
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  :الخاتمة

الحمد هللا رب العالمين حمد الشاكرين العارفين، والصالة والسالم على خاتم رسل اهللا      
  ...سليمأجمعين، محمد بن عبد اهللا عليه أفضل الصالة والت

  .بعد أن أتيت إلى ختام بحثي، أعرض أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات     

  :النتائج: أولًا

التي تقوم على درء  ريعة اإلسالمية للمقاصد العامةالش العناية الفائقة الفريدة التي أولتها. 1
 - تها والوعيد الشديدومنها شدة الحرص على صيانة األعراض وحماي ...المفاسد وجلب المصالح

  .لكّل من يعتدي عليها -في الدنيا واآلخرة

المفاسد، للعقوبة أهمية كبيرة في النظام الجنائي اإلسالمي من أجل تحقيق المصالح ودفع . 2
  .- ا وجماعاتدافرأ -وحماية مصالح العباد

النظام الجنائي : مهاامتاز النظام الجنائي اإلسالمي عن القوانين الوضعية بعدة أمور أه. 3
اإلسالمي رباني المصدر، يتّصف بالكمال والدقّة والروعة، مقابل قوانين بشرية كثيرة النقص 

  ...والعيوب

  .اإلغراء بين القوم واإلفساد: التحرش في اللغة .4

أي قول أو فعل أو إيحاء، أو : ( الباحث للتحرش في االصطالح الذي يقترحه تعريفال .5
ام أي وسيلة اتّصال حديث، من كامل األهلية، تحمل دالالت جنسية تجاه شخص، في مكانٍ استخد

  ).عام أو خاص، بغرض استثارتة واإليقاع به جنسيا إلشباع رغباته بالحرام

     ،ش الجنسيإلى تعريف واضح لجريمة التحر ض قانون العقوبات األردنيفي حين لم يتعر
  .أو تحديد أركانه

6. ما يفتخر به اإلنسان من نسب أو شرف ويصونه: رض في اللغةالع.  
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7. صيانة الجسد من كّل ممارسة غير مشروعة للجنس: " رض في االصطالحالع."  

يهدف إلى، أو ..سلوك غير مرغوب مرتبط بالجنس: " هو بعض القوانينمفهوم التحرش في . 8
أو ...ية أو عدائية أو عدوانية أو مزعجةيؤدي إلى اإلضرار بكرامة شخص وخلق بيئة ترهيب

  ".إحداها

  .بغض النظر عن الدين واألخالق "جنسيةالحرية ال" : القانوني �ضاِ�مدلول  .9

التحرش الجنسي عدة شروط من شرائط الحدود، إال أنّها لم تستكمل هذه  جريمةتتوفّر في  .10
  .فهي من جرائم الشروع عند الفقهاءالشروط واألركان التي تجعلها جريمة حدية، 

في األحوال العادية، وال تحمل الوصف ) جريمة شروع: ( جريمة التحرش الجنسي هي. 11
  .الزنا، االغتصاب، السدومية، الحرابة، إال في حاالت استثنائية: الكامل لجرائم

  .والفشل في إتمامهاالتلبس بتنفيذ جريمة معينة، : تعريف الباحث للشروع في االصطالح .12

فعل الفاحشة سواء كان في قُبل  :هو - حسبما ترجح لدي من آراء الفقهاء -تعريف الزنا  .13
  .ذكرٍ أو أنثى أو دبر

، وأن جريمة السدومية جريمة حدية "إيالج قدر الحشفة في دبر ذكر وأنثى: " السدومية هي .14
من  فتح بابي اليه في بحثي، وحتّى ال ورجحت لتُحسبما محدية، كالزنا توجب العقوبة ال

  ...الفجور والعبث باالعراض وانتهاك للحرمات والمحرمات وقطع للنسل

اللواط بدل مصطلح  -السدومية - من األفضل استعمال هذا المصطلح: ويرى الباحث أنّه     
  .نسب فعل الفاحشة إلى اسمهي؛ فال ث تأدبا مع نبي اهللا لوط

  ".وطء حرة أو أمة جبرا بغير وجه شرعي: " االغتصاب في الشرع هو .15

االعتداء على اآلمنين في دار اإلسالم وسفك دمائهم وسلب أموالهم وهتك : الحرابة هي .16
والنظام، بالمغالبة مع انقطاع الغوث أعراضهم وتهديد األمن العام.  
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بالرغم من فحشها وسوء ما قد تؤدي و ،ءجريمة التحرش الجنسي باألعراض جريمة نكرا. 17
  .إليه من الرذائل والكبائر، ال ترقى إلى أن تكون جريمة حدية

18 .ش الجنسيعقوبة جريمة التحر ة -استنتجت في بحثي أنهي نفس  - في األحوال العادي
عقوبة المناسبة عقوبات التعازير في النظام الجنائي اإلسالمي، فيجتهد القاضي المسلم في تقدير ال

لكّل فعل من األفعال بحسب فداحته وتأثيره على الضحية والمجتمع، سواء كان الفعل لفظيا أو 
    .فعليا

  .التأديب: التعزِير في اللغة .19

  ".تأديب على ذنب ال حد فيه وال كفّارة:" التعزير في االصطالح .20

  : أهم أسباب التحرش الجنسي باألعراض .21

  ...غياب الوازع الديني واألخالقي أـ

  ...خروج المرأة سافرة متبرجة بالزينة. ب

لنشر االنحالل ) الخارجيين والداخليين( طات ومؤامرات وممارسات أعداء اإلسالممخطّ. ج
  .والفساد والفجور

العبرة و ...اللفظي، والفعلي، واأللكتروني: منها :كثيرة أشكال التحرش الجنسي باألعراض .22
    .فيها بوصفها ونتائجها، ال بأساليبها وأشكالها
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  :التوصيات: ثانيا

 هي عن المنكر، واعدادنشاء هيئات لألمر بالمعروف والنبا رورة قيام المؤسسات الدينيةض. 1
  .، بهدف تحريك اإليمان وروح الشريعة بين الناسالمميزين الدعاة

بناء على االلتزام في التربية اإلسالمية الصحيحة، وحثّ األ االعمل على استعادة األسرة دوره. 2
َف ِمْن     {: الصالة، قال اهللا تعالى: ومن أهمها ،بالواجبات المفروضة وعدم تضييعها

َ
َف ِمْن فََخل
َ
َف ِمْن فََخل
َ
َف ِمْن فََخل
َ
فََخل

َقْوَن َغيÄا
ْ
َهَواِت فََسوَْف يَل ةَ َوات&بَُعوا الش&

َ
z َضاُعوا الص&

َ
ٌف أ

ْ
َقْوَن َغيÄاَبْعِدهِْم َخل

ْ
َهَواِت فََسوَْف يَل ةَ َوات&بَُعوا الش&

َ
z َضاُعوا الص&

َ
ٌف أ

ْ
َقْوَن َغيÄاَبْعِدهِْم َخل

ْ
َهَواِت فََسوَْف يَل ةَ َوات&بَُعوا الش&

َ
z َضاُعوا الص&

َ
ٌف أ

ْ
َقْوَن َغيÄاَبْعِدهِْم َخل

ْ
َهَواِت فََسوَْف يَل ةَ َوات&بَُعوا الش&

َ
z َضاُعوا الص&

َ
ٌف أ

ْ
ن ة تنهى عألن الصال. 1}َبْعِدهِْم َخل

ةَ َتنَْه     { :عة الصالة تؤدي إلى تفشّيها، قال اهللا تبارك وتعالىاالفحشاء والمنكر، وإض
َ

z ةَ َتنَْه إِن& الص&
َ

z ةَ َتنَْه إِن& الص&
َ

z ةَ َتنَْه إِن& الص&
َ

z إِن& الص&

ُمنَْكِر 
ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ُمنَْكِر َعِن ال

ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ُمنَْكِر َعِن ال

ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ُمنَْكِر َعِن ال

ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
   .2}َعِن ال

عدم تساهل األجهزة األمنية والقضائية مع المخالفين لألحكام الشرعية، ال سيما خروج النساء . 3
  ...فرض العقوبات الصارمة لردع المخالفين والمعتدينو ...سافرات كاسيات عاريات

حكام الرقابة في الشوارع والطرقات على تصرفات الناس، خاصة تصرفات الرجال اتّجاه إ. 4
  .النساء

  .األحكام الشرعية لجرائم االعتداء على األعراض، والعقوبات المترتّبة عليها اعالن. 5

6 .سات إعالمية هادفة لنشر الفضيلة وترك الرذيلةالعمل على إنشاء مؤس...  
  .ب، مع دعم الدولة ومساهمتها في حمل هذه المسؤوليةتسهيل مؤونة الزواج للشبا. 7
العمل على تأهيل ذوي الخبرات الملتزمين للقيام على المؤسسات التربوية، وإحكام الرقابة . 8

  .عليها، والفصل بين الذكور واإلناث في هذه المؤسسات
في الحقوق والواجبات، والتحذير  -الرجال والنساء - العمل على نشر التوعية بين األزواج. 9

  ...من االختالط المحرم

                                                           

  .59: سورة مريم، اآلية 1
  .45: سورة العنكبوت، اآلية 2
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القضاء على البطالة وإشغال الناس باألمور المفيدة واإلنتاج، والتحذير من الجلوس في . 10
  .الطرقات لغير حاجة

ريمة التحرش الجنسي مع بيان أركانه، أرجو من المشرع األردني تحديد تعريف واضح لج. 11
  . في سبيل الحد والقضاء على هذه الظاهرة

هذا وما كان من صواب فبفضل اهللا تبارك وتعالى، وما كان من خطٍأ وسهوٍ ونسيان، فمنّي      
  ...الى منه براءعومن الشيطان، واهللا ت

  ...وأفضل الصالة والسالم على خير البريات     
  ... د هللا رب العالمين الذي بفضله تتم الصالحاتوالحم     

  

     الباحث                                                                                     
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  دالمسارِ

  مسرد اآليات القرآنية الكريمة

  مسرد األحاديث النبوية الشريفة
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  كريمةالقرآنية ال ياتاآلمسرد 

رقم   السورة  اآليات الكريمة
  اآلية

رقم 
  الصفحة

ُعْسَ     {
ْ
يُْسَ َوU يُرِيُد بُِكُم ال

ْ
ُ بُِكُم ال &Zُعْسَ يُرِيُد ا

ْ
يُْسَ َوU يُرِيُد بُِكُم ال

ْ
ُ بُِكُم ال &Zُعْسَ يُرِيُد ا

ْ
يُْسَ َوU يُرِيُد بُِكُم ال

ْ
ُ بُِكُم ال &Zُعْسَ يُرِيُد ا

ْ
يُْسَ َوU يُرِيُد بُِكُم ال

ْ
ُ بُِكُم ال &Z10  185  البقرة        }يُرِيُد ا  

ُكْم َعُدوÓ ُمبِيٌ  {
َ
يَْطاِن إِن&ُه ل  تَت&بُِعوا ُخُطَواِت الش&

َ
Uُمبِيٌ َو Óُكْم َعُدو

َ
يَْطاِن إِن&ُه ل  تَت&بُِعوا ُخُطَواِت الش&

َ
Uُمبِيٌ َو Óُكْم َعُدو

َ
يَْطاِن إِن&ُه ل  تَت&بُِعوا ُخُطَواِت الش&

َ
Uُمبِيٌ َو Óُكْم َعُدو

َ
يَْطاِن إِن&ُه ل  تَت&بُِعوا ُخُطَواِت الش&

َ
U112  186  =  }َو  

 َتْعتَُدوهَ     {
َ
zَف Zَك ُحُدوُد ا

ْ
 َتْعتَُدوهَ تِل

َ
zَف Zَك ُحُدوُد ا

ْ
 َتْعتَُدوهَ تِل

َ
zَف Zَك ُحُدوُد ا

ْ
 َتْعتَُدوهَ تِل

َ
zَف Zَك ُحُدوُد ا

ْ
  67  229  =        }ااااتِل

َفَسَدِت     {
&
 َدْفُع اZِّ ال&اَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض ل

َ
Uْو

َ
َفَسَدِت َول

&
 َدْفُع اZِّ ال&اَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض ل

َ
Uْو

َ
َفَسَدِت َول

&
 َدْفُع اZِّ ال&اَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض ل

َ
Uْو

َ
َفَسَدِت َول

&
 َدْفُع اZِّ ال&اَس َبْعَضُهْم بَِبْعٍض ل

َ
Uْو

َ
َول

ِميَ 
َ
َعال

ْ
 ال

َ
ِكن& اZ& ذُو فَْضٍل َ�

َ
رُْض َول

َ
ِميَ ال

َ
َعال

ْ
 ال

َ
ِكن& اZ& ذُو فَْضٍل َ�

َ
رُْض َول

َ
ِميَ ال

َ
َعال

ْ
 ال

َ
ِكن& اZ& ذُو فَْضٍل َ�

َ
رُْض َول

َ
ِميَ ال

َ
َعال

ْ
 ال

َ
ِكن& اZ& ذُو فَْضٍل َ�

َ
رُْض َول

َ
   }ال
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َمْعُروِف     {
ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْخرَِجْت لِلن&اِس تَأ

ُ
ٍة أ م&

ُ
نُْتْم َخْيَ أ

ُ
َمْعُروِف ك

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْخرَِجْت لِلن&اِس تَأ

ُ
ٍة أ م&

ُ
نُْتْم َخْيَ أ

ُ
َمْعُروِف ك

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْخرَِجْت لِلن&اِس تَأ

ُ
ٍة أ م&

ُ
نُْتْم َخْيَ أ

ُ
َمْعُروِف ك

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْخرَِجْت لِلن&اِس تَأ

ُ
ٍة أ م&

ُ
نُْتْم َخْيَ أ

ُ
ك

ُمنَْكرِ َوتُ 
ْ
ُمنَْكرِ َوتُ َوَتنَْهْوَن َعِن ال
ْ
ُمنَْكرِ َوتُ َوَتنَْهْوَن َعِن ال
ْ
ُمنَْكرِ َوتُ َوَتنَْهْوَن َعِن ال
ْ
ِ َوَتنَْهْوَن َعِن ال &Zْؤِمُنوَن بِا ِ &Zْؤِمُنوَن بِا ِ &Zْؤِمُنوَن بِا ِ &Zْؤِمُنوَن بِا...{   

آل 
  عمران

110  116  

َفاِحَشَة ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا  {
ْ
تَِي ال

ْ
ِت يَأ

&
zَفاِحَشَة ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َوال

ْ
تَِي ال

ْ
ِت يَأ

&
zَفاِحَشَة ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َوال

ْ
تَِي ال

ْ
ِت يَأ

&
zَفاِحَشَة ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َوال

ْ
تَِي ال

ْ
ِت يَأ

&
zَوال

ْربََعًة ِمنُْكمْ 
َ
يِْهن& أ

َ
ْربََعًة ِمنُْكمْ َعل

َ
يِْهن& أ

َ
ْربََعًة ِمنُْكمْ َعل

َ
يِْهن& أ

َ
ْربََعًة ِمنُْكمْ َعل

َ
يِْهن& أ

َ
  }َعل

  93  15  النساء

} 
ً

zَتْقَرُبوا الّزِنَا إِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََساَء َسبِي 
َ

U 
ً

zَتْقَرُبوا الّزِنَا إِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََساَء َسبِي 
َ

U 
ً

zَتْقَرُبوا الّزِنَا إِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََساَء َسبِي 
َ

U 
ً

zَتْقَرُبوا الّزِنَا إِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََساَء َسبِي 
َ

U{        =  22  47  

يْكُ {
َ
يْكُ ُحّرَِمْت َعل
َ
يْكُ ُحّرَِمْت َعل
َ
يْكُ ُحّرَِمْت َعل
َ
َخَواتُُكْم ُحّرَِمْت َعل

َ
َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأ م&

ُ
َخَواتُُكْم ْم أ

َ
َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأ م&

ُ
َخَواتُُكْم ْم أ

َ
َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأ م&

ُ
َخَواتُُكْم ْم أ

َ
َهاتُُكْم َوبَنَاتُُكْم َوأ م&

ُ
ْم أ

تُُكمْ 
َ

Uاتُُكْم وََخا تُُكمْ وََعم&
َ

Uاتُُكْم وََخا تُُكمْ وََعم&
َ

Uاتُُكْم وََخا تُُكمْ وََعم&
َ

Uاتُُكْم وََخا         }    ...وََعم&
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}     
ً

zْْن تَِميلُوا َمي
َ
َهَواِت أ ِيَن يَت&بُِعوَن الش&

&
 َوُيرِيُد ال

ً
zْْن تَِميلُوا َمي

َ
َهَواِت أ ِيَن يَت&بُِعوَن الش&

&
 َوُيرِيُد ال

ً
zْْن تَِميلُوا َمي

َ
َهَواِت أ ِيَن يَت&بُِعوَن الش&

&
 َوُيرِيُد ال

ً
zْْن تَِميلُوا َمي

َ
َهَواِت أ ِيَن يَت&بُِعوَن الش&

&
َوُيرِيُد ال

  }َعِظيًماَعِظيًماَعِظيًماَعِظيًما
 =  27  100  

ن ُيَّفَِف َعنُكْم وَُخلَِق اِلنَساُن َضعِيًفا    {
َ
ن ُيَّفَِف َعنُكْم وَُخلَِق اِلنَساُن َضعِيًفايُرِيُد اdZ أ
َ
ن ُيَّفَِف َعنُكْم وَُخلَِق اِلنَساُن َضعِيًفايُرِيُد اdZ أ
َ
ن ُيَّفَِف َعنُكْم وَُخلَِق اِلنَساُن َضعِيًفايُرِيُد اdZ أ
َ
  14  28   =   }يُرِيُد اdZ أ

َافُوَن نُُشوزَُهن& فَعُِظوُهن& َواْهُجُروُهن& ِف و {
َ

ِت ت
&

zَافُوَن نُُشوزَُهن& فَعُِظوُهن& َواْهُجُروُهن& ِف ال
َ

ِت ت
&

zَافُوَن نُُشوزَُهن& فَعُِظوُهن& َواْهُجُروُهن& ِف ال
َ

ِت ت
&

zَافُوَن نُُشوزَُهن& فَعُِظوُهن& َواْهُجُروُهن& ِف ال
َ

ِت ت
&

z86  34  = ال  
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َمَضاِجعِ 
ْ
َمَضاِجعِ ال
ْ
َمَضاِجعِ ال
ْ
َمَضاِجعِ ال
ْ
                }    ...ال

    }     
ً

zَتْقَرُبوا الّزِنَا إِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََساَء َسبِي 
َ

Uَو 
ً

zَتْقَرُبوا الّزِنَا إِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََساَء َسبِي 
َ

Uَو 
ً

zَتْقَرُبوا الّزِنَا إِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََساَء َسبِي 
َ

Uَو 
ً

zَتْقَرُبوا الّزِنَا إِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََساَء َسبِي 
َ

U47  43  =   }َو  

يُْكْم     {
َ
تَْمْمُت َعل

َ
ُكْم دِينَُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ يُْكْم الْ

َ
تَْمْمُت َعل

َ
ُكْم دِينَُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ يُْكْم الْ

َ
تَْمْمُت َعل

َ
ُكْم دِينَُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ يُْكْم الْ

َ
تَْمْمُت َعل

َ
ُكْم دِينَُكْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْكَمل

َ
َوَْم أ الْ

 ِ ِ ن ِ ن ِ ن َم دِيًنان
َ
zُكُم اِلْس

َ
َم دِيًناْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
zُكُم اِلْس

َ
َم دِيًناْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
zُكُم اِلْس

َ
َم دِيًناْعَمِت َورَِضيُت ل

َ
zُكُم اِلْس

َ
  }ْعَمِت َورَِضيُت ل

  22  3  المائدة

ْحيَا ال&اَس َجِي    {
َ
َما أ ن&

َ
ْحيَاَها فََكأ

َ
ْحيَا ال&اَس َجِيَوَمْن أ

َ
َما أ ن&

َ
ْحيَاَها فََكأ

َ
ْحيَا ال&اَس َجِيَوَمْن أ

َ
َما أ ن&

َ
ْحيَاَها فََكأ

َ
ْحيَا ال&اَس َجِيَوَمْن أ

َ
َما أ ن&

َ
ْحيَاَها فََكأ

َ
  21  32  =    }ًعاًعاًعاًعاَوَمْن أ

ُ َويَْسَعْوَن ِف  { َ َورَُسولَ &Zِيَن ُيَارِبُوَن ا
&

ُ َويَْسَعْوَن ِف إِن&َما َجَزاُء ال َ َورَُسولَ &Zِيَن ُيَارِبُوَن ا
&

ُ َويَْسَعْوَن ِف إِن&َما َجَزاُء ال َ َورَُسولَ &Zِيَن ُيَارِبُوَن ا
&

ُ َويَْسَعْوَن ِف إِن&َما َجَزاُء ال َ َورَُسولَ &Zِيَن ُيَارِبُوَن ا
&

إِن&َما َجَزاُء ال

 
&
ْو يَُصل

َ
ْن ُيَقت&لُوا أ

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
 ال

&
ْو يَُصل

َ
ْن ُيَقت&لُوا أ

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
 ال

&
ْو يَُصل

َ
ْن ُيَقت&لُوا أ

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
 ال

&
ْو يَُصل

َ
ْن ُيَقت&لُوا أ

َ
رِْض فََساًدا أ

َ ْ
يِْديِهْم ال

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
يِْديِهْم ُبوا أ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
يِْديِهْم ُبوا أ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
يِْديِهْم ُبوا أ

َ
َع أ ْو ُتَقط&

َ
ُبوا أ

ُهْم 
َ
رِْض ذَلَِك ل

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
ٍف أ

َ
zرُْجلُُهْم ِمْن ِخ

َ
ُهْم َوأ

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
ٍف أ

َ
zرُْجلُُهْم ِمْن ِخ

َ
ُهْم َوأ

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
ٍف أ

َ
zرُْجلُُهْم ِمْن ِخ

َ
ُهْم َوأ

َ
رِْض ذَلَِك ل

َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
ٍف أ

َ
zرُْجلُُهْم ِمْن ِخ

َ
َوأ

ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ 
ْ

ُهْم ِف ال
َ
نْيَا َول dِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ ِخْزٌي ِف ال

ْ
ُهْم ِف ال

َ
نْيَا َول dِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ ِخْزٌي ِف ال

ْ
ُهْم ِف ال

َ
نْيَا َول dِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيمٌ ِخْزٌي ِف ال

ْ
ُهْم ِف ال

َ
نْيَا َول dِخْزٌي ِف ال{        

 =  33  61،62  
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ءٍ     { ِكَتاِب ِمْن َشْ
ْ
ءٍ َما فَر&ْطنَا ِف ال ِكَتاِب ِمْن َشْ
ْ
ءٍ َما فَر&ْطنَا ِف ال ِكَتاِب ِمْن َشْ
ْ
ءٍ َما فَر&ْطنَا ِف ال ِكَتاِب ِمْن َشْ
ْ
  3  38  األنعام            }َما فَر&ْطنَا ِف ال

}  
َ

Uَو 
َ

Uَو 
َ

Uَو 
َ

Uَقِّ َو  بِالْ
&

Uِإ ُ &Zِت َحر&َم ا
&
َقِّ َتْقُتلُوا ال&ْفَس ال  بِالْ

&
Uِإ ُ &Zِت َحر&َم ا

&
َقِّ َتْقُتلُوا ال&ْفَس ال  بِالْ

&
Uِإ ُ &Zِت َحر&َم ا

&
َقِّ َتْقُتلُوا ال&ْفَس ال  بِالْ

&
Uِإ ُ &Zِت َحر&َم ا

&
  90  151  =  }َتْقُتلُوا ال&ْفَس ال

َفاِحَشَة َما َسبََقُكْم بَِها     {
ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وًطا إِذْ قَال

ُ
َفاِحَشَة َما َسبََقُكْم بَِها َول

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وًطا إِذْ قَال

ُ
َفاِحَشَة َما َسبََقُكْم بَِها َول

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وًطا إِذْ قَال

ُ
َفاِحَشَة َما َسبََقُكْم بَِها َول

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وًطا إِذْ قَال

ُ
َول

ِميَ 
َ
َعال

ْ
َحٍد ِمَن ال

َ
ِميَ ِمْن أ

َ
َعال

ْ
َحٍد ِمَن ال

َ
ِميَ ِمْن أ

َ
َعال

ْ
َحٍد ِمَن ال

َ
ِميَ ِمْن أ

َ
َعال

ْ
َحٍد ِمَن ال

َ
  }ِمْن أ

  52  30  األعرف

فاِحَشَة مَ  {
ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وطاً إِذْ قال

ُ
فاِحَشَة مَ َول

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وطاً إِذْ قال

ُ
فاِحَشَة مَ َول

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وطاً إِذْ قال

ُ
فاِحَشَة مَ َول

ْ
تُوَن ال

ْ
تَأ

َ
 لَِقوِْمهِ أ

َ
وطاً إِذْ قال

ُ
ا َسَبَقُكْم بِها ا َسَبَقُكْم بِها ا َسَبَقُكْم بِها ا َسَبَقُكْم بِها َول

ِميَ 
َ
عال

ْ
َحٍد ِمَن ال

َ
ِميَ ِمْن أ

َ
عال

ْ
َحٍد ِمَن ال

َ
ِميَ ِمْن أ

َ
عال

ْ
َحٍد ِمَن ال

َ
ِميَ ِمْن أ

َ
عال

ْ
َحٍد ِمَن ال

َ
  }...ِمْن أ

=  81  45،50  

يِْهُم  {
َ
ُِفوا َحت& إِذَا َضاقَْت َعل

ّ
ِيَن ُخل

&
ثَةِ ال

َ
z&ال 

َ
يِْهُم َوَ�

َ
ُِفوا َحت& إِذَا َضاقَْت َعل

ّ
ِيَن ُخل

&
ثَةِ ال

َ
z&ال 

َ
يِْهُم َوَ�

َ
ُِفوا َحت& إِذَا َضاقَْت َعل

ّ
ِيَن ُخل

&
ثَةِ ال

َ
z&ال 

َ
يِْهُم َوَ�

َ
ُِفوا َحت& إِذَا َضاقَْت َعل

ّ
ِيَن ُخل

&
ثَةِ ال

َ
z&ال 

َ
َوَ�

 
َ

U ْن
َ
نُفُسُهْم َوَظنdوا أ

َ
يِْهْم أ

َ
رُْض بَِما رَُحبَْت َوَضاقَْت َعل

َ ْ
 ال

َ
U ْن

َ
نُفُسُهْم َوَظنdوا أ

َ
يِْهْم أ

َ
رُْض بَِما رَُحبَْت َوَضاقَْت َعل

َ ْ
 ال

َ
U ْن

َ
نُفُسُهْم َوَظنdوا أ

َ
يِْهْم أ

َ
رُْض بَِما رَُحبَْت َوَضاقَْت َعل

َ ْ
 ال

َ
U ْن

َ
نُفُسُهْم َوَظنdوا أ

َ
يِْهْم أ

َ
رُْض بَِما رَُحبَْت َوَضاقَْت َعل

َ ْ
ال

ْهِ ثُ 
َ

 إِل
&

Uِإ ِ &Zِمَن ا 
َ
َجأ

ْ
ْهِ ثُ َمل

َ
 إِل

&
Uِإ ِ &Zِمَن ا 

َ
َجأ

ْ
ْهِ ثُ َمل

َ
 إِل

&
Uِإ ِ &Zِمَن ا 

َ
َجأ

ْ
ْهِ ثُ َمل

َ
 إِل

&
Uِإ ِ &Zِمَن ا 

َ
َجأ

ْ
َ َمل &Zيِْهْم ِلَُتوُبوا إِن& ا

َ
َ م& تَاَب َعل &Zيِْهْم ِلَُتوُبوا إِن& ا
َ
َ م& تَاَب َعل &Zيِْهْم ِلَُتوُبوا إِن& ا
َ
َ م& تَاَب َعل &Zيِْهْم ِلَُتوُبوا إِن& ا
َ
م& تَاَب َعل

  }ُهَو ال&و&اُب الر&ِحيمُ ُهَو ال&و&اُب الر&ِحيمُ ُهَو ال&و&اُب الر&ِحيمُ ُهَو ال&و&اُب الر&ِحيمُ 

  87  118  التوبة
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يَْها     {
َ
ْمَطْرنَا َعل

َ
َها َوأ

َ
َنا َعِلََها َسافِل

ْ
ْمُرنَا َجَعل

َ
ا َجاَء أ م&

َ
يَْها فَل

َ
ْمَطْرنَا َعل

َ
َها َوأ

َ
َنا َعِلََها َسافِل

ْ
ْمُرنَا َجَعل

َ
ا َجاَء أ م&

َ
يَْها فَل

َ
ْمَطْرنَا َعل

َ
َها َوأ

َ
َنا َعِلََها َسافِل

ْ
ْمُرنَا َجَعل

َ
ا َجاَء أ م&

َ
يَْها فَل

َ
ْمَطْرنَا َعل

َ
َها َوأ

َ
َنا َعِلََها َسافِل

ْ
ْمُرنَا َجَعل

َ
ا َجاَء أ م&

َ
فَل

يٍل َمنُْضوٍد ُمَسو&َمًة ِعنَْد َرّبَِك َوَما ِهَ  يٍل َمنُْضوٍد ُمَسو&َمًة ِعنَْد َرّبَِك َوَما ِهَ ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ يٍل َمنُْضوٍد ُمَسو&َمًة ِعنَْد َرّبَِك َوَما ِهَ ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ يٍل َمنُْضوٍد ُمَسو&َمًة ِعنَْد َرّبَِك َوَما ِهَ ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ ِحَجاَرةً ِمْن ِسّجِ

  }الِِمَي بِبَعِيدٍ الِِمَي بِبَعِيدٍ الِِمَي بِبَعِيدٍ الِِمَي بِبَعِيدٍ ِمَن الظ& ِمَن الظ& ِمَن الظ& ِمَن الظ& 
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وًطا ِسَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم ذَرًْع     {
ُ
ا َجاَءْت رُُسلَُنا ل م&

َ
وًطا ِسَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم ذَرًْع َول

ُ
ا َجاَءْت رُُسلَُنا ل م&

َ
وًطا ِسَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم ذَرًْع َول

ُ
ا َجاَءْت رُُسلَُنا ل م&

َ
وًطا ِسَء بِِهْم َوَضاَق بِِهْم ذَرًْع َول

ُ
ا َجاَءْت رُُسلَُنا ل م&

َ
َول

ْهِ َوِمْن 
َ

 َهَذا يَوٌْم َعِصيٌب وََجاَءهُ قَوُْمُه ُيْهرَُعوَن إِل
َ

ْهِ َوِمْن َوقَال
َ

 َهَذا يَوٌْم َعِصيٌب وََجاَءهُ قَوُْمُه ُيْهرَُعوَن إِل
َ

ْهِ َوِمْن َوقَال
َ

 َهَذا يَوٌْم َعِصيٌب وََجاَءهُ قَوُْمُه ُيْهرَُعوَن إِل
َ

ْهِ َوِمْن َوقَال
َ

 َهَذا يَوٌْم َعِصيٌب وََجاَءهُ قَوُْمُه ُيْهرَُعوَن إِل
َ

َوقَال

ءِ َبنَاِت 
َ

Uيَا قَوِْم َهُؤ 
َ

ّيِئَاِت قَال ءِ َبنَاِت َقبُْل َكنُوا َيْعَملُوَن الس&
َ

Uيَا قَوِْم َهُؤ 
َ

ّيِئَاِت قَال ءِ َبنَاِت َقبُْل َكنُوا َيْعَملُوَن الس&
َ

Uيَا قَوِْم َهُؤ 
َ

ّيِئَاِت قَال ءِ َبنَاِت َقبُْل َكنُوا َيْعَملُوَن الس&
َ

Uيَا قَوِْم َهُؤ 
َ

ّيِئَاِت قَال  ُهن&  ُهن&  ُهن&  ُهن& َقبُْل َكنُوا َيْعَملُوَن الس&

يَْس 
َ
ل
َ
ُْزوِن ِف َضيِْف أ

ُ
 ت

َ
Uَو َ &Zُكْم فَات&ُقوا ا

َ
ْطَهُر ل

َ
يَْس أ

َ
ل
َ
ُْزوِن ِف َضيِْف أ

ُ
 ت

َ
Uَو َ &Zُكْم فَات&ُقوا ا

َ
ْطَهُر ل

َ
يَْس أ

َ
ل
َ
ُْزوِن ِف َضيِْف أ

ُ
 ت

َ
Uَو َ &Zُكْم فَات&ُقوا ا

َ
ْطَهُر ل

َ
يَْس أ

َ
ل
َ
ُْزوِن ِف َضيِْف أ

ُ
 ت

َ
Uَو َ &Zُكْم فَات&ُقوا ا

َ
ْطَهُر ل

َ
أ

  }    ...ِمنُْكْم رَُجٌل رَِشيدٌ ِمنُْكْم رَُجٌل رَِشيدٌ ِمنُْكْم رَُجٌل رَِشيدٌ ِمنُْكْم رَُجٌل رَِشيدٌ 

=  77  42  

ُّبِ     { ْن َيَْعلُوهُ ِف َغَيابَِت الْ
َ
ْجَُعوا أ

َ
ا ذََهُبوا بِهِ َوأ م&

َ
ُّبِ فَل ْن َيَْعلُوهُ ِف َغَيابَِت الْ

َ
ْجَُعوا أ

َ
ا ذََهُبوا بِهِ َوأ م&

َ
ُّبِ فَل ْن َيَْعلُوهُ ِف َغَيابَِت الْ

َ
ْجَُعوا أ

َ
ا ذََهُبوا بِهِ َوأ م&

َ
ُّبِ فَل ْن َيَْعلُوهُ ِف َغَيابَِت الْ

َ
ْجَُعوا أ

َ
ا ذََهُبوا بِهِ َوأ م&

َ
فَل

ْمرِهِْم َهَذا
َ
ُنَّبِئَن&ُهْم بِأ

َ
ْهِ ل

َ
وَْحيَْنا إِل

َ
ْمرِهِْم َهَذاَوأ

َ
ُنَّبِئَن&ُهْم بِأ

َ
ْهِ ل

َ
وَْحيَْنا إِل

َ
ْمرِهِْم َهَذاَوأ

َ
ُنَّبِئَن&ُهْم بِأ

َ
ْهِ ل

َ
وَْحيَْنا إِل

َ
ْمرِهِْم َهَذاَوأ

َ
ُنَّبِئَن&ُهْم بِأ

َ
ْهِ ل

َ
وَْحيَْنا إِل

َ
 يَْشُعُرونَ     َوأ

َ
U يَْشُعُرونَ وَُهْم 
َ

U يَْشُعُرونَ وَُهْم 
َ

U يَْشُعُرونَ وَُهْم 
َ

U وَُهْم{         
  41  15  يوسف

َقِت البَْواَب     {
&
ِت ُهَو ِف بَيْتَِها َعْن َنْفِسهِ وََغل

&
َقِت البَْواَب َوَراَوَدتُْه ال

&
ِت ُهَو ِف بَيْتَِها َعْن َنْفِسهِ وََغل

&
َقِت البَْواَب َوَراَوَدتُْه ال

&
ِت ُهَو ِف بَيْتَِها َعْن َنْفِسهِ وََغل

&
َقِت البَْواَب َوَراَوَدتُْه ال

&
ِت ُهَو ِف بَيْتَِها َعْن َنْفِسهِ وََغل

&
َوَراَوَدتُْه ال

ْحَسَن َمثَْواَي 
َ
ِ إِن&ُه َرّبِ أ &Zَمَعاَذ ا 

َ
َك قَال

َ
ْت َهيَْت ل

َ
ْحَسَن َمثَْواَي َوقَال

َ
ِ إِن&ُه َرّبِ أ &Zَمَعاَذ ا 

َ
َك قَال

َ
ْت َهيَْت ل

َ
ْحَسَن َمثَْواَي َوقَال

َ
ِ إِن&ُه َرّبِ أ &Zَمَعاَذ ا 

َ
َك قَال

َ
ْت َهيَْت ل

َ
ْحَسَن َمثَْواَي َوقَال

َ
ِ إِن&ُه َرّبِ أ &Zَمَعاَذ ا 

َ
َك قَال

َ
ْت َهيَْت ل

َ
َوقَال

الُِمونَ  الُِمونَ إِن&ُه U ُيْفلُِح الظ& الُِمونَ إِن&ُه U ُيْفلُِح الظ& الُِمونَ إِن&ُه U ُيْفلُِح الظ&   }إِن&ُه U ُيْفلُِح الظ&
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َقْد َهم&     {
َ
َقْد َهم& َول
َ
َقْد َهم& َول
َ
َقْد َهم& َول
َ
ى بُرَْهاَن َرّبِهِ َول

َ
ْن َرأ

َ
 أ

َ
Uْو

َ
ى بُرَْهاَن َرّبِهِ ْت بِهِ وََهم& بَِها ل

َ
ْن َرأ

َ
 أ

َ
Uْو

َ
ى بُرَْهاَن َرّبِهِ ْت بِهِ وََهم& بَِها ل

َ
ْن َرأ

َ
 أ

َ
Uْو

َ
ى بُرَْهاَن َرّبِهِ ْت بِهِ وََهم& بَِها ل

َ
ْن َرأ

َ
 أ

َ
Uْو

َ
ْت بِهِ وََهم& بَِها ل

َفْحَشاَء إِن&ُه ِمْن ِعبَادِنَا 
ْ
وَء َوال dَذلَِك ِلَْصَِف َعنُْه الس

َ
َفْحَشاَء إِن&ُه ِمْن ِعبَادِنَا ك

ْ
وَء َوال dَذلَِك ِلَْصَِف َعنُْه الس

َ
َفْحَشاَء إِن&ُه ِمْن ِعبَادِنَا ك

ْ
وَء َوال dَذلَِك ِلَْصَِف َعنُْه الس

َ
َفْحَشاَء إِن&ُه ِمْن ِعبَادِنَا ك

ْ
وَء َوال dَذلَِك ِلَْصَِف َعنُْه الس

َ
ك

ِصيَ 
َ
ُمْخل

ْ
ِصيَ ال

َ
ُمْخل

ْ
ِصيَ ال

َ
ُمْخل

ْ
ِصيَ ال

َ
ُمْخل

ْ
        }ال
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  31  30  =   }تَُراوُِد َفتَاَها َعن ن&ْفِسهِ تَُراوُِد َفتَاَها َعن ن&ْفِسهِ تَُراوُِد َفتَاَها َعن ن&ْفِسهِ تَُراوُِد َفتَاَها َعن ن&ْفِسهِ  {

ْوِل ا    {
ُ
ِ
ّ

َقْد َكَن ِف قََصِصِهْم ِعْبَةٌ ل
َ
ْوِل ال

ُ
ِ
ّ

َقْد َكَن ِف قََصِصِهْم ِعْبَةٌ ل
َ
ْوِل ال

ُ
ِ
ّ

َقْد َكَن ِف قََصِصِهْم ِعْبَةٌ ل
َ
ْوِل ال

ُ
ِ
ّ

َقْد َكَن ِف قََصِصِهْم ِعْبَةٌ ل
َ
َاِب َما َكَن ل

ْ
ل

َ
َاِب َما َكَن ل

ْ
ل

َ
َاِب َما َكَن ل

ْ
ل

َ
َاِب َما َكَن ل

ْ
ل

َ
ل

ِي َبْيَ يََديْهِ َوَتْفِصيَل 
&

ِكن تَْصِديَق ال
َ
ِي َبْيَ يََديْهِ َوَتْفِصيَل َحِديًثا ُيْفَتَى َول

&
ِكن تَْصِديَق ال

َ
ِي َبْيَ يََديْهِ َوَتْفِصيَل َحِديًثا ُيْفَتَى َول

&
ِكن تَْصِديَق ال

َ
ِي َبْيَ يََديْهِ َوَتْفِصيَل َحِديًثا ُيْفَتَى َول

&
ِكن تَْصِديَق ال

َ
َحِديًثا ُيْفَتَى َول

َِقْوٍا يُْؤِمُنونَ 
ّ
ٍء وَُهًدى َورَْحًَة ل َِقْوٍا يُْؤِمُنونَ ُك& َشْ
ّ
ٍء وَُهًدى َورَْحًَة ل َِقْوٍا يُْؤِمُنونَ ُك& َشْ
ّ
ٍء وَُهًدى َورَْحًَة ل َِقْوٍا يُْؤِمُنونَ ُك& َشْ
ّ
ٍء وَُهًدى َورَْحًَة ل    }ُك& َشْ
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ٍء وَُهًدى َورَْحًَة     { ِ َشْ
ِكتَاَب تِبَْيانًا لُِكّ

ْ
يَْك ال

َ
َا َعل

ْ
ل ٍء وَُهًدى َورَْحًَة َونَز& ِ َشْ

ِكتَاَب تِبَْيانًا لُِكّ
ْ
يَْك ال

َ
َا َعل

ْ
ل ٍء وَُهًدى َورَْحًَة َونَز& ِ َشْ

ِكتَاَب تِبَْيانًا لُِكّ
ْ
يَْك ال

َ
َا َعل

ْ
ل ٍء وَُهًدى َورَْحًَة َونَز& ِ َشْ

ِكتَاَب تِبَْيانًا لُِكّ
ْ
يَْك ال

َ
َا َعل

ْ
ل   3  89  النحلَونَز&
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مُ 
ْ
ى لِل مُ َوبُْشَ
ْ
ى لِل مُ َوبُْشَ
ْ
ى لِل مُ َوبُْشَ
ْ
ى لِل   }ْسلِِميَ ْسلِِميَ ْسلِِميَ ْسلِِميَ َوبُْشَ

ُقْرَب     {
ْ
َعْدِل َواِلْحَساِن �يَتاء ذِي ال

ْ
ُمُر بِال

ْ
ُقْرَب إِن& اZ& يَأ

ْ
َعْدِل َواِلْحَساِن �يَتاء ذِي ال

ْ
ُمُر بِال

ْ
ُقْرَب إِن& اZ& يَأ

ْ
َعْدِل َواِلْحَساِن �يَتاء ذِي ال

ْ
ُمُر بِال

ْ
ُقْرَب إِن& اZ& يَأ

ْ
َعْدِل َواِلْحَساِن �يَتاء ذِي ال

ْ
ُمُر بِال

ْ
إِن& اZ& يَأ

ُكْم 
&
َعل

َ
َْغِ يَعُِظُكْم ل

ْ
ُمنَكرِ َوال

ْ
َفْحَشاء َوال

ْ
ُكْم َويَنَْه َعِن ال

&
َعل

َ
َْغِ يَعُِظُكْم ل

ْ
ُمنَكرِ َوال

ْ
َفْحَشاء َوال

ْ
ُكْم َويَنَْه َعِن ال

&
َعل

َ
َْغِ يَعُِظُكْم ل

ْ
ُمنَكرِ َوال

ْ
َفْحَشاء َوال

ْ
ُكْم َويَنَْه َعِن ال

&
َعل

َ
َْغِ يَعُِظُكْم ل

ْ
ُمنَكرِ َوال

ْ
َفْحَشاء َوال

ْ
َويَنَْه َعِن ال

ُرونَ 
&
ُرونَ تََذك
&
ُرونَ تََذك
&
ُرونَ تََذك
&
        }تََذك
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قْوَُم َويُ  {
َ
ِت ِهَ أ

&
ُقْرآَن يِْهِدي لِل

ْ
قْوَُم َويُ إِن& َهَذا ال

َ
ِت ِهَ أ

&
ُقْرآَن يِْهِدي لِل

ْ
قْوَُم َويُ إِن& َهَذا ال

َ
ِت ِهَ أ

&
ُقْرآَن يِْهِدي لِل

ْ
قْوَُم َويُ إِن& َهَذا ال

َ
ِت ِهَ أ

&
ُقْرآَن يِْهِدي لِل

ْ
ُمْؤِمنَِي إِن& َهَذا ال

ْ
ُ ال ُمْؤِمنَِي بَّشِ
ْ
ُ ال ُمْؤِمنَِي بَّشِ
ْ
ُ ال ُمْؤِمنَِي بَّشِ
ْ
ُ ال بَّشِ

بًِيا
َ
ْجًرا ك

َ
ُهْم أ

َ
ن& ل

َ
اِلَاِت أ ِيَن َيْعَملُوَن الص&

&
بًِياال

َ
ْجًرا ك

َ
ُهْم أ

َ
ن& ل

َ
اِلَاِت أ ِيَن َيْعَملُوَن الص&

&
بًِياال

َ
ْجًرا ك

َ
ُهْم أ

َ
ن& ل

َ
اِلَاِت أ ِيَن َيْعَملُوَن الص&

&
بًِياال

َ
ْجًرا ك

َ
ُهْم أ

َ
ن& ل

َ
اِلَاِت أ ِيَن َيْعَملُوَن الص&

&
   }ال

  9  9  اإلسراء

 تقرُبوا الّزِنَا    {
َ

Uتقرُبوا الّزِنَاَو 
َ

Uتقرُبوا الّزِنَاَو 
َ

Uتقرُبوا الّزِنَاَو 
َ

U67  23  =   }َو  

}  
ً
zإِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََسآَء َسبِي 

َ
 الّزِن

ْ
 َتْقَرُبوا

َ
Uَو 

ً
zإِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََسآَء َسبِي 

َ
 الّزِن

ْ
 َتْقَرُبوا

َ
Uَو 

ً
zإِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََسآَء َسبِي 

َ
 الّزِن

ْ
 َتْقَرُبوا

َ
Uَو 

ً
zإِن&ُه َكَن فَاِحَشًة وََسآَء َسبِي 

َ
 الّزِن

ْ
 َتْقَرُبوا

َ
U45  32  =   }َو  

ْمنَا بَِن آَدمَ     { ر&
َ
َقْد ك

َ
ْمنَا بَِن آَدمَ َول ر&

َ
َقْد ك

َ
ْمنَا بَِن آَدمَ َول ر&

َ
َقْد ك

َ
ْمنَا بَِن آَدمَ َول ر&

َ
َقْد ك

َ
  23  70  =   }َول

نَْت تَقِيÄا    {
ُ
ُعوذُ بِالر&ْحَِن ِمنَْك إِْن ك

َ
ِ أ

ّ
نَْت تَقِيÄاإِن

ُ
ُعوذُ بِالر&ْحَِن ِمنَْك إِْن ك

َ
ِ أ

ّ
نَْت تَقِيÄاإِن

ُ
ُعوذُ بِالر&ْحَِن ِمنَْك إِْن ك

َ
ِ أ

ّ
نَْت تَقِيÄاإِن

ُ
ُعوذُ بِالر&ْحَِن ِمنَْك إِْن ك

َ
ِ أ

ّ
  104  17  مريم  }إِن

ًما َزكِيÄا    {
َ

zِك ُغ
َ
َهَب ل

َ
 َرّبِِك ِل

ُ
نَا رَُسول

َ
 إِن&َما أ

َ
ًما َزكِيÄاقَال

َ
zِك ُغ

َ
َهَب ل

َ
 َرّبِِك ِل

ُ
نَا رَُسول

َ
 إِن&َما أ

َ
ًما َزكِيÄاقَال

َ
zِك ُغ

َ
َهَب ل

َ
 َرّبِِك ِل

ُ
نَا رَُسول

َ
 إِن&َما أ

َ
ًما َزكِيÄاقَال

َ
zِك ُغ

َ
َهَب ل

َ
 َرّبِِك ِل

ُ
نَا رَُسول

َ
 إِن&َما أ

َ
  104  20  =  }قَال

َبُعوا     { ةَ َوات&
َ

z َضاُعوا الص&
َ
ٌف أ

ْ
َف ِمْن َبْعِدهِْم َخل

َ
َبُعوا فََخل ةَ َوات&

َ
z َضاُعوا الص&

َ
ٌف أ

ْ
َف ِمْن َبْعِدهِْم َخل

َ
َبُعوا فََخل ةَ َوات&

َ
z َضاُعوا الص&

َ
ٌف أ

ْ
َف ِمْن َبْعِدهِْم َخل

َ
َبُعوا فََخل ةَ َوات&

َ
z َضاُعوا الص&

َ
ٌف أ

ْ
َف ِمْن َبْعِدهِْم َخل

َ
فََخل

َهَواِت فََسوَْف يَ  َهَواِت فََسوَْف يَ الش& َهَواِت فََسوَْف يَ الش& َهَواِت فََسوَْف يَ الش& َقْوَن َغيÄاالش&
ْ
َقْوَن َغيÄال
ْ
َقْوَن َغيÄال
ْ
َقْوَن َغيÄال
ْ
  }ل

=  59  126  

نَا     {
ْ
نُْتْم فَاِعلَِي قُل

ُ
وا آلَِهتَُكْم إِْن ك وا َحّرُِقوهُ َوانُْصُ

ُ
نَا قَال

ْ
نُْتْم فَاِعلَِي قُل

ُ
وا آلَِهتَُكْم إِْن ك وا َحّرُِقوهُ َوانُْصُ

ُ
نَا قَال

ْ
نُْتْم فَاِعلَِي قُل

ُ
وا آلَِهتَُكْم إِْن ك وا َحّرُِقوهُ َوانُْصُ

ُ
نَا قَال

ْ
نُْتْم فَاِعلَِي قُل

ُ
وا آلَِهتَُكْم إِْن ك وا َحّرُِقوهُ َوانُْصُ

ُ
قَال

يًْدا 
َ
َراُدوا بِهِ ك

َ
 إِبَْراهِيَم َوأ

َ
ًما َ�

َ
zوِن بَْرًدا وََس

ُ
يًْدا يَا نَاُر ك

َ
َراُدوا بِهِ ك

َ
 إِبَْراهِيَم َوأ

َ
ًما َ�

َ
zوِن بَْرًدا وََس

ُ
يًْدا يَا نَاُر ك

َ
َراُدوا بِهِ ك

َ
 إِبَْراهِيَم َوأ

َ
ًما َ�

َ
zوِن بَْرًدا وََس

ُ
يًْدا يَا نَاُر ك

َ
َراُدوا بِهِ ك

َ
 إِبَْراهِيَم َوأ

َ
ًما َ�

َ
zوِن بَْرًدا وََس

ُ
يَا نَاُر ك

ْخَسِينَ 
َ ْ
نَاُهُم ال

ْ
ْخَسِينَ فََجَعل

َ ْ
نَاُهُم ال

ْ
ْخَسِينَ فََجَعل

َ ْ
نَاُهُم ال

ْ
ْخَسِينَ فََجَعل

َ ْ
نَاُهُم ال

ْ
  }فََجَعل

  40  70- 67  األنبياء

َنا {
ْ
رَْسل

َ
َناَوَما أ

ْ
رَْسل

َ
َناَوَما أ

ْ
رَْسل

َ
َناَوَما أ

ْ
رَْسل

َ
ِميَ َوَما أ

َ
َعال

ْ
ِل
ّ
 رَْحًَة ل

&
Uِِميَ َك إ

َ
َعال

ْ
ِل
ّ
 رَْحًَة ل

&
Uِِميَ َك إ

َ
َعال

ْ
ِل
ّ
 رَْحًَة ل

&
Uِِميَ َك إ

َ
َعال

ْ
ِل
ّ
 رَْحًَة ل

&
Uِ10  107  =   }َك إ  

َمْت َصَواِمُع     { ُهّدِ
&
ِ ال&اَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض ل &Zَدْفُع ا 

َ
Uْو

َ
َمْت َصَواِمُع َول ُهّدِ

&
ِ ال&اَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض ل &Zَدْفُع ا 

َ
Uْو

َ
َمْت َصَواِمُع َول ُهّدِ

&
ِ ال&اَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض ل &Zَدْفُع ا 

َ
Uْو

َ
َمْت َصَواِمُع َول ُهّدِ

&
ِ ال&اَس َبْعَضُهم بَِبْعٍض ل &Zَدْفُع ا 

َ
Uْو

َ
َول

ثًِيا
َ
ِ ك &Zُر فِيَها اْسُم ا

َ
َواٌت َوَمَساِجُد يُْذك

َ
ثًِياَوبَِيٌع َوَصل

َ
ِ ك &Zُر فِيَها اْسُم ا

َ
َواٌت َوَمَساِجُد يُْذك

َ
ثًِياَوبَِيٌع َوَصل

َ
ِ ك &Zُر فِيَها اْسُم ا

َ
َواٌت َوَمَساِجُد يُْذك

َ
ثًِياَوبَِيٌع َوَصل

َ
ِ ك &Zُر فِيَها اْسُم ا

َ
َواٌت َوَمَساِجُد يُْذك

َ
  }َوبَِيٌع َوَصل
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ِيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن إِ     {
&

ِيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن إِ َوال
&

ِيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن إِ َوال
&

ِيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن إِ َوال
&

ْزَواِجِهْم أْو َما َوال
َ
 أ

َ
�َ 

&
U ْزَواِجِهْم أْو َما

َ
 أ

َ
�َ 

&
U ْزَواِجِهْم أْو َما

َ
 أ

َ
�َ 

&
U ْزَواِجِهْم أْو َما

َ
 أ

َ
�َ 

&
U

ْيَماُنُهْم فَإِن&ُهْم َغْيُ َملُوِميَ 
َ
َكْت أ

َ
ْيَماُنُهْم فَإِن&ُهْم َغْيُ َملُوِميَ َمل

َ
َكْت أ

َ
ْيَماُنُهْم فَإِن&ُهْم َغْيُ َملُوِميَ َمل

َ
َكْت أ

َ
ْيَماُنُهْم فَإِن&ُهْم َغْيُ َملُوِميَ َمل

َ
َكْت أ

َ
  }َمل

  15  6-5  المؤمنون

}     
َ

U ْنَا
َ

ن&ُكْم إِل
َ
ْقَناُكْم َعبَثًا َوأ

َ
ن&َما َخل

َ
فََحِسبُْتْم أ

َ
 أ

َ
U ْنَا

َ
ن&ُكْم إِل

َ
ْقَناُكْم َعبَثًا َوأ

َ
ن&َما َخل

َ
فََحِسبُْتْم أ

َ
 أ

َ
U ْنَا

َ
ن&ُكْم إِل

َ
ْقَناُكْم َعبَثًا َوأ

َ
ن&َما َخل

َ
فََحِسبُْتْم أ

َ
 أ

َ
U ْنَا

َ
ن&ُكْم إِل

َ
ْقَناُكْم َعبَثًا َوأ

َ
ن&َما َخل

َ
فََحِسبُْتْم أ

َ
أ

   }تُرَْجُعونَ تُرَْجُعونَ تُرَْجُعونَ تُرَْجُعونَ 
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وا ُك& َواِحٍد     { اِن فَاْجِلُ انَِيُة َوالز& وا ُك& َواِحٍد الز& اِن فَاْجِلُ انَِيُة َوالز& وا ُك& َواِحٍد الز& اِن فَاْجِلُ انَِيُة َوالز& وا ُك& َواِحٍد الز& اِن فَاْجِلُ انَِيُة َوالز& ةٍ الز& َ ةٍ ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ َ ةٍ ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ َ ةٍ ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ َ ِمنُْهَما ِمائََة َجلْ

نُْتْم تُْؤِمُنوَن 
ُ
ِ إِْن ك &Zفٌَة ِف دِيِن ا

ْ
ُخْذُكْم بِِهَما َرأ

ْ
 تَأ

َ
Uنُْتْم تُْؤِمُنوَن َو

ُ
ِ إِْن ك &Zفٌَة ِف دِيِن ا

ْ
ُخْذُكْم بِِهَما َرأ

ْ
 تَأ

َ
Uنُْتْم تُْؤِمُنوَن َو

ُ
ِ إِْن ك &Zفٌَة ِف دِيِن ا

ْ
ُخْذُكْم بِِهَما َرأ

ْ
 تَأ

َ
Uنُْتْم تُْؤِمُنوَن َو

ُ
ِ إِْن ك &Zفٌَة ِف دِيِن ا

ْ
ُخْذُكْم بِِهَما َرأ

ْ
 تَأ

َ
Uَو

يَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة ِمَن 
ْ
ِخِر َول

ْ
َوِْم ال ِ َوالْ &Zيَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة ِمَن بِا

ْ
ِخِر َول

ْ
َوِْم ال ِ َوالْ &Zيَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة ِمَن بِا

ْ
ِخِر َول

ْ
َوِْم ال ِ َوالْ &Zيَْشَهْد َعَذاَبُهَما َطائَِفٌة ِمَن بِا

ْ
ِخِر َول

ْ
َوِْم ال ِ َوالْ &Zبِا

ُمْؤِمنِيَ 
ْ
ُمْؤِمنِيَ ال
ْ
ُمْؤِمنِيَ ال
ْ
ُمْؤِمنِيَ ال
ْ
  }ال
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وا ُك& َوا    { اِن فَاْجِلُ انِيَُة َوالز& وا ُك& َواالز& اِن فَاْجِلُ انِيَُة َوالز& وا ُك& َواالز& اِن فَاْجِلُ انِيَُة َوالز& وا ُك& َواالز& اِن فَاْجِلُ انِيَُة َوالز& ِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة ِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة ِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة ِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة الز&

ةٍ  َ ةٍ َجلْ َ ةٍ َجلْ َ ةٍ َجلْ َ   }...َجلْ

=  2  18  

وا ُك& َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة     { اِن فَاْجِلُ انِيَُة َوالز& وا ُك& َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة الز& اِن فَاْجِلُ انِيَُة َوالز& وا ُك& َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة الز& اِن فَاْجِلُ انِيَُة َوالز& وا ُك& َواِحٍد ِمنُْهَما ِمائََة الز& اِن فَاْجِلُ انِيَُة َوالز& الز&

ةٍ  َ ةٍ َجلْ َ ةٍ َجلْ َ ةٍ َجلْ َ         }...َجلْ
=  2  21،51  
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ْربََعةِ ُشَهَداء     {
َ
تُوا بِأ

ْ
ْم يَأ

َ
ُمْحَصنَاِت ُثم& ل

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
ْربََعةِ ُشَهَداء َوال

َ
تُوا بِأ

ْ
ْم يَأ

َ
ُمْحَصنَاِت ُثم& ل

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
ْربََعةِ ُشَهَداء َوال

َ
تُوا بِأ

ْ
ْم يَأ

َ
ُمْحَصنَاِت ُثم& ل

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
ْربََعةِ ُشَهَداء َوال

َ
تُوا بِأ

ْ
ْم يَأ

َ
ُمْحَصنَاِت ُثم& ل

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
َوال

 َ
ْ

وُهْم َثَمانَِي َجل َ فَاْجِلُ
ْ

وُهْم َثَمانَِي َجل َ فَاْجِلُ
ْ

وُهْم َثَمانَِي َجل َ فَاْجِلُ
ْ

وُهْم َثَمانَِي َجل بًَدا فَاْجِلُ
َ
ُهْم َشَهاَدةً أ

َ
 َتْقبَلُوا ل

َ
Uبًَدا ةً َو

َ
ُهْم َشَهاَدةً أ

َ
 َتْقبَلُوا ل

َ
Uبًَدا ةً َو

َ
ُهْم َشَهاَدةً أ

َ
 َتْقبَلُوا ل

َ
Uبًَدا ةً َو

َ
ُهْم َشَهاَدةً أ

َ
 َتْقبَلُوا ل

َ
Uةً َو

َفاِسُقونَ 
ْ
ئَِك ُهُم ال

َ
ْول

ُ
َفاِسُقونَ َوأ

ْ
ئَِك ُهُم ال

َ
ْول

ُ
َفاِسُقونَ َوأ

ْ
ئَِك ُهُم ال

َ
ْول

ُ
َفاِسُقونَ َوأ

ْ
ئَِك ُهُم ال

َ
ْول

ُ
         }َوأ

=  4  16  

ُهْم     {
َ
ِيَن آَمُنوا ل

&
َفاِحَشُة ِف ال

ْ
ْن تَِشيَع ال

َ
ِيَن ُيِبdوَن أ

&
ُهْم إِن& ال

َ
ِيَن آَمُنوا ل

&
َفاِحَشُة ِف ال

ْ
ْن تَِشيَع ال

َ
ِيَن ُيِبdوَن أ

&
ُهْم إِن& ال

َ
ِيَن آَمُنوا ل

&
َفاِحَشُة ِف ال

ْ
ْن تَِشيَع ال

َ
ِيَن ُيِبdوَن أ

&
ُهْم إِن& ال

َ
ِيَن آَمُنوا ل

&
َفاِحَشُة ِف ال

ْ
ْن تَِشيَع ال

َ
ِيَن ُيِبdوَن أ

&
إِن& ال

 
َ

U نُْتْم
َ
ُم َوأ

َ
ُ َيْعل &Zَوا ِ ِخَرة

ْ
نَْيا َوال dِلٌم ِف ال

َ
 َعَذاٌب أ

َ
U نُْتْم

َ
ُم َوأ

َ
ُ َيْعل &Zَوا ِ ِخَرة

ْ
نَْيا َوال dِلٌم ِف ال

َ
 َعَذاٌب أ

َ
U نُْتْم

َ
ُم َوأ

َ
ُ َيْعل &Zَوا ِ ِخَرة

ْ
نَْيا َوال dِلٌم ِف ال

َ
 َعَذاٌب أ

َ
U نُْتْم

َ
ُم َوأ

َ
ُ َيْعل &Zَوا ِ ِخَرة

ْ
نَْيا َوال dِلٌم ِف ال

َ
َعَذاٌب أ

ُمونَ َتعْ َتعْ َتعْ َتعْ 
َ
ُمونَ ل
َ
ُمونَ ل
َ
ُمونَ ل
َ
  }ل

=  19  100  

بَْصارِهِْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم     {
َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
بَْصارِهِْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم قُْل لِل

َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
بَْصارِهِْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم قُْل لِل

َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
بَْصارِهِْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم قُْل لِل

َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
قُْل لِل

ُهْم إِن& اZَ َخبٌِي بَِما يَْصَنُعونَ 
َ
 ل

َ
ْزك

َ
ُهْم إِن& اZَ َخبٌِي بَِما يَْصَنُعونَ ذَلَِك أ

َ
 ل

َ
ْزك

َ
ُهْم إِن& اZَ َخبٌِي بَِما يَْصَنُعونَ ذَلَِك أ

َ
 ل

َ
ْزك

َ
ُهْم إِن& اZَ َخبٌِي بَِما يَْصَنُعونَ ذَلَِك أ

َ
 ل

َ
ْزك

َ
  }ذَلَِك أ

=  20  66  
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يَْطاِن َوَمْن     {  تَت&بُِعوا ُخُطَواِت الش&
َ

U ِيَن آَمُنوا
&

َها ال dي
َ
يَْطاِن َوَمْن يَا أ  تَت&بُِعوا ُخُطَواِت الش&

َ
U ِيَن آَمُنوا

&
َها ال dي

َ
يَْطاِن َوَمْن يَا أ  تَت&بُِعوا ُخُطَواِت الش&

َ
U ِيَن آَمُنوا

&
َها ال dي

َ
يَْطاِن َوَمْن يَا أ  تَت&بُِعوا ُخُطَواِت الش&

َ
U ِيَن آَمُنوا

&
َها ال dي

َ
يَا أ

ُمنَْكِر يَت&بِْع خُ يَت&بِْع خُ يَت&بِْع خُ يَت&بِْع خُ 
ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ُمُر بِال

ْ
يَْطاِن فَإِن&ُه يَأ ُمنَْكِر ُطَواِت الش&

ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ُمُر بِال

ْ
يَْطاِن فَإِن&ُه يَأ ُمنَْكِر ُطَواِت الش&

ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ُمُر بِال

ْ
يَْطاِن فَإِن&ُه يَأ ُمنَْكِر ُطَواِت الش&

ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ُمُر بِال

ْ
يَْطاِن فَإِن&ُه يَأ         }ُطَواِت الش&

=  21  69  

ُمْؤِمَناِت     {
ْ
ِت ال

َ
zَِغاف

ْ
ُمْحَصَناِت ال

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
ُمْؤِمَناِت إِن& ال

ْ
ِت ال

َ
zَِغاف

ْ
ُمْحَصَناِت ال

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
ُمْؤِمَناِت إِن& ال

ْ
ِت ال

َ
zَِغاف

ْ
ُمْحَصَناِت ال

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
ُمْؤِمَناِت إِن& ال

ْ
ِت ال

َ
zَِغاف

ْ
ُمْحَصَناِت ال

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
إِن& ال

ُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 
َ
ِخَرةِ َول

ْ
نْيَا َوال dُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ لُعُِنوا ِف ال

َ
ِخَرةِ َول

ْ
نْيَا َوال dُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ لُعُِنوا ِف ال

َ
ِخَرةِ َول

ْ
نْيَا َوال dُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ لُعُِنوا ِف ال

َ
ِخَرةِ َول

ْ
نْيَا َوال dلُعُِنوا ِف ال{  
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مُ     {
ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
مُ إِن& ال

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
مُ إِن& ال

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
مُ إِن& ال

ْ
ِيَن يَْرُموَن ال

&
ُمْؤِمَناِت إِن& ال

ْ
ِت ال

َ
zَِغاف

ْ
ُمْؤِمَناِت ْحَصَناِت ال

ْ
ِت ال

َ
zَِغاف

ْ
ُمْؤِمَناِت ْحَصَناِت ال

ْ
ِت ال

َ
zَِغاف

ْ
ُمْؤِمَناِت ْحَصَناِت ال

ْ
ِت ال

َ
zَِغاف

ْ
ْحَصَناِت ال

ُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 
َ
ِخَرةِ َول

ْ
نْيَا َوال dُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ لُعُِنوا ِف ال

َ
ِخَرةِ َول

ْ
نْيَا َوال dُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ لُعُِنوا ِف ال

َ
ِخَرةِ َول

ْ
نْيَا َوال dُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ لُعُِنوا ِف ال

َ
ِخَرةِ َول

ْ
نْيَا َوال dلُعُِنوا ِف ال{         
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بَْصارِهِْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم     {
َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
بَْصارِهِْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم قُْل لِل

َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
بَْصارِهِْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم قُْل لِل

َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
بَْصارِهِْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم قُْل لِل

َ
وا ِمْن أ dُمْؤِمنَِي َيُغض

ْ
قُْل لِل

ُهْم إِن& اZَ َخبٌِي بَِما يَْصَنُعونَ 
َ
 ل

َ
ْزك

َ
ُهْم إِن& اZَ َخبٌِي بَِما يَْصَنُعونَ ذَلَِك أ

َ
 ل

َ
ْزك

َ
ُهْم إِن& اZَ َخبٌِي بَِما يَْصَنُعونَ ذَلَِك أ

َ
 ل

َ
ْزك

َ
ُهْم إِن& اZَ َخبٌِي بَِما يَْصَنُعونَ ذَلَِك أ

َ
 ل

َ
ْزك

َ
  }ذَلَِك أ
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َم َما ُيْفَِي ِمْن زِينَتِِهن&     {
َ
رُْجلِِهن& ِلُْعل

َ
 يَْضِبَْن بِأ

َ
Uَم َما ُيْفَِي ِمْن زِينَتِِهن& َو

َ
رُْجلِِهن& ِلُْعل

َ
 يَْضِبَْن بِأ

َ
Uَم َما ُيْفَِي ِمْن زِينَتِِهن& َو

َ
رُْجلِِهن& ِلُْعل

َ
 يَْضِبَْن بِأ

َ
Uَم َما ُيْفَِي ِمْن زِينَتِِهن& َو

َ
رُْجلِِهن& ِلُْعل

َ
 يَْضِبَْن بِأ

َ
U113  31  =  }َو  

ْزَواِجنَا َوذُّرِي&اتِنَا قُر&ةَ     {
َ
َا ِمْن أ

َ
وَن َرب&نَا َهْب ل

ُ
ِيَن َيُقول

&
ْزَواِجنَا َوذُّرِي&اتِنَا قُر&ةَ َوال

َ
َا ِمْن أ

َ
وَن َرب&نَا َهْب ل

ُ
ِيَن َيُقول

&
ْزَواِجنَا َوذُّرِي&اتِنَا قُر&ةَ َوال

َ
َا ِمْن أ

َ
وَن َرب&نَا َهْب ل

ُ
ِيَن َيُقول

&
ْزَواِجنَا َوذُّرِي&اتِنَا قُر&ةَ َوال

َ
َا ِمْن أ

َ
وَن َرب&نَا َهْب ل

ُ
ِيَن َيُقول

&
َوال

ُمت&قَِي إَِماًما
ْ
نَا لِل

ْ
ْعُيٍ َواْجَعل

َ
ُمت&قَِي إَِماًماأ

ْ
نَا لِل

ْ
ْعُيٍ َواْجَعل

َ
ُمت&قَِي إَِماًماأ

ْ
نَا لِل

ْ
ْعُيٍ َواْجَعل

َ
ُمت&قَِي إَِماًماأ

ْ
نَا لِل

ْ
ْعُيٍ َواْجَعل

َ
  }أ

  98  74  الفرقان

ْمَطرْ  {
َ
ْمَطرْ َوأ
َ
ْمَطرْ َوأ
َ
ْمَطرْ َوأ
َ
يِْهْم َمَطًرا فََساَء َمَطُر الُمنَْذرِينَ َوأ

َ
يِْهْم َمَطًرا فََساَء َمَطُر الُمنَْذرِينَ نَا َعل
َ
يِْهْم َمَطًرا فََساَء َمَطُر الُمنَْذرِينَ نَا َعل
َ
يِْهْم َمَطًرا فََساَء َمَطُر الُمنَْذرِينَ نَا َعل
َ
  50  55  النمل  }نَا َعل

ِب     {
َ
ْت إِن& أ

َ
 اْستِْحيَاٍء قَال

َ
ِب فََجاَءتُْه إِْحَداُهَما َتْمِش َ�

َ
ْت إِن& أ

َ
 اْستِْحيَاٍء قَال

َ
ِب فََجاَءتُْه إِْحَداُهَما َتْمِش َ�

َ
ْت إِن& أ

َ
 اْستِْحيَاٍء قَال

َ
ِب فََجاَءتُْه إِْحَداُهَما َتْمِش َ�

َ
ْت إِن& أ

َ
 اْستِْحيَاٍء قَال

َ
فََجاَءتُْه إِْحَداُهَما َتْمِش َ�

َا
َ

ْجَر َما َسَقيَْت ل
َ
َايَْدُعوَك ِلَْجزِيََك أ

َ
ْجَر َما َسَقيَْت ل

َ
َايَْدُعوَك ِلَْجزِيََك أ

َ
ْجَر َما َسَقيَْت ل

َ
َايَْدُعوَك ِلَْجزِيََك أ

َ
ْجَر َما َسَقيَْت ل

َ
        }    ...يَْدُعوَك ِلَْجزِيََك أ

  105  25  القصص

}     
َ ْ
َقوِيd ال

ْ
َجرَْت ال

ْ
 إِن& َخْيَ َمِن اْستَأ

َ ْ
َقوِيd ال

ْ
َجرَْت ال

ْ
 إِن& َخْيَ َمِن اْستَأ

َ ْ
َقوِيd ال

ْ
َجرَْت ال

ْ
 إِن& َخْيَ َمِن اْستَأ

َ ْ
َقوِيd ال

ْ
َجرَْت ال

ْ
  118  26  =  }ِميُ ِميُ ِميُ ِميُ إِن& َخْيَ َمِن اْستَأ

ُمنَْكِر     {
ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ةَ َتنَْه َعِن ال

َ
z ُمنَْكِر إِن& الص&

ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ةَ َتنَْه َعِن ال

َ
z ُمنَْكِر إِن& الص&

ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ةَ َتنَْه َعِن ال

َ
z ُمنَْكِر إِن& الص&

ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ةَ َتنَْه َعِن ال

َ
z   126  45  العنكبوت  }إِن& الص&

ْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن َكَن     {
ُ
ِ أ &Zُكْم ِف رَُسوِل ا

َ
َقْد َكَن ل

َ
ْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن َكَن ل

ُ
ِ أ &Zُكْم ِف رَُسوِل ا

َ
َقْد َكَن ل

َ
ْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن َكَن ل

ُ
ِ أ &Zُكْم ِف رَُسوِل ا

َ
َقْد َكَن ل

َ
ْسَوةٌ َحَسَنٌة لَِمْن َكَن ل

ُ
ِ أ &Zُكْم ِف رَُسوِل ا

َ
َقْد َكَن ل

َ
ل

ِخرَ 
ْ

َوَْم ال َ َوالْ &Zِخرَ يَرُْجو ا
ْ

َوَْم ال َ َوالْ &Zِخرَ يَرُْجو ا
ْ

َوَْم ال َ َوالْ &Zِخرَ يَرُْجو ا
ْ

َوَْم ال َ َوالْ &Zيَرُْجو ا...{  

  104  21  األحزاب

َج     { dَتَب&ْجَن َتَب 
َ

Uَج َو dَتَب&ْجَن َتَب 
َ

Uَج َو dَتَب&ْجَن َتَب 
َ

Uَج َو dَتَب&ْجَن َتَب 
َ

Uَو 
َ

ول
ُ ْ
َاهِلِي&ةِ ال

ْ
 ال

َ
ول

ُ ْ
َاهِلِي&ةِ ال

ْ
 ال

َ
ول

ُ ْ
َاهِلِي&ةِ ال

ْ
 ال

َ
ول

ُ ْ
َاهِلِي&ةِ ال

ْ
  99،113  33  =  }ال



135 

 

وُهن& ِمْن َوَراءِ ِحَجاٍب ...    {
ُ
ل
َ
ُُموُهن& َمتَاًع فَاْسأ لْ

َ
وُهن& ِمْن َوَراءِ ِحَجاٍب �ذَا َسأ

ُ
ل
َ
ُُموُهن& َمتَاًع فَاْسأ لْ

َ
وُهن& ِمْن َوَراءِ ِحَجاٍب �ذَا َسأ

ُ
ل
َ
ُُموُهن& َمتَاًع فَاْسأ لْ

َ
وُهن& ِمْن َوَراءِ ِحَجاٍب �ذَا َسأ

ُ
ل
َ
ُُموُهن& َمتَاًع فَاْسأ لْ

َ
�ذَا َسأ

ْطَهُر لُِقلُوبُِكمْ 
َ
ْطَهُر لُِقلُوبُِكمْ ذَلُِكْم أ
َ
ْطَهُر لُِقلُوبُِكمْ ذَلُِكْم أ
َ
ْطَهُر لُِقلُوبُِكمْ ذَلُِكْم أ
َ
  }َوُقلُوبِِهن& َوُقلُوبِِهن& َوُقلُوبِِهن& َوُقلُوبِِهن&     ذَلُِكْم أ
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ُمْؤِمنَِي     {
ْ
ْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساءِ ال

َ
َها ال&ِبd قُْل ِل dي

َ
ُمْؤِمنَِي يَا أ

ْ
ْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساءِ ال

َ
َها ال&ِبd قُْل ِل dي

َ
ُمْؤِمنَِي يَا أ

ْ
ْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساءِ ال

َ
َها ال&ِبd قُْل ِل dي

َ
ُمْؤِمنَِي يَا أ

ْ
ْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساءِ ال

َ
َها ال&ِبd قُْل ِل dي

َ
يَا أ

 
َ

zَْن ُيْعَرْفَن ف
َ
 أ

َ
دْن

َ
بِيبِِهن& ذَلَِك أ

َ
zيِْهن& ِمْن َج

َ
 يُْدنَِي َعل

َ
zَْن ُيْعَرْفَن ف

َ
 أ

َ
دْن

َ
بِيبِِهن& ذَلَِك أ

َ
zيِْهن& ِمْن َج

َ
 يُْدنَِي َعل

َ
zَْن ُيْعَرْفَن ف

َ
 أ

َ
دْن

َ
بِيبِِهن& ذَلَِك أ

َ
zيِْهن& ِمْن َج

َ
 يُْدنَِي َعل

َ
zَْن ُيْعَرْفَن ف

َ
 أ

َ
دْن

َ
بِيبِِهن& ذَلَِك أ

َ
zيِْهن& ِمْن َج

َ
يُْدنَِي َعل

        }يُْؤذَْينَ يُْؤذَْينَ يُْؤذَْينَ يُْؤذَْينَ 
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} ُ
َ

ُ َشيَْطانًا َفُهَو ل
َ

ِر الر&ْحَِن ُنَقّيِْض ل
ْ
ُ َوَمْن َيْعُش َعْن ذِك

َ
ُ َشيَْطانًا َفُهَو ل

َ
ِر الر&ْحَِن ُنَقّيِْض ل

ْ
ُ َوَمْن َيْعُش َعْن ذِك

َ
ُ َشيَْطانًا َفُهَو ل

َ
ِر الر&ْحَِن ُنَقّيِْض ل

ْ
ُ َوَمْن َيْعُش َعْن ذِك

َ
ُ َشيَْطانًا َفُهَو ل

َ
ِر الر&ْحَِن ُنَقّيِْض ل

ْ
َوَمْن َيْعُش َعْن ذِك

  }قَرِينٌ قَرِينٌ قَرِينٌ قَرِينٌ 
  97  36  الزخرف

ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ     {
ْ
ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ إِن&َما ال
ْ
ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ إِن&َما ال
ْ
ُمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ إِن&َما ال
ْ
  121  10  الحجرات  }إِن&َما ال

نَث     {
ُ
ٍر َوأ

َ
ْقنَاُكم ّمِن ذَك

َ
َها ال&اُس إِن&ا َخل dي

َ
نَث يَا أ

ُ
ٍر َوأ

َ
ْقنَاُكم ّمِن ذَك

َ
َها ال&اُس إِن&ا َخل dي

َ
نَث يَا أ

ُ
ٍر َوأ

َ
ْقنَاُكم ّمِن ذَك

َ
َها ال&اُس إِن&ا َخل dي

َ
نَث يَا أ

ُ
ٍر َوأ

َ
ْقنَاُكم ّمِن ذَك

َ
َها ال&اُس إِن&ا َخل dي

َ
يَا أ

ْكَرَمُكْم 
َ
نَاُكْم ُشُعوًبا َوَقبَائَِل ِلََعاَرفُوا إِن& أ

ْ
ْكَرَمُكْم وََجَعل

َ
نَاُكْم ُشُعوًبا َوَقبَائَِل ِلََعاَرفُوا إِن& أ

ْ
ْكَرَمُكْم وََجَعل

َ
نَاُكْم ُشُعوًبا َوَقبَائَِل ِلََعاَرفُوا إِن& أ

ْ
ْكَرَمُكْم وََجَعل

َ
نَاُكْم ُشُعوًبا َوَقبَائَِل ِلََعاَرفُوا إِن& أ

ْ
وََجَعل

َ َعلِيٌم َخبِيٌ  &Zتَْقاُكْم إِن& ا
َ
ِ أ &Zَعلِيٌم َخبِيٌ ِعنَد ا َ &Zتَْقاُكْم إِن& ا
َ
ِ أ &Zَعلِيٌم َخبِيٌ ِعنَد ا َ &Zتَْقاُكْم إِن& ا
َ
ِ أ &Zَعلِيٌم َخبِيٌ ِعنَد ا َ &Zتَْقاُكْم إِن& ا
َ
ِ أ &Zِعنَد ا{  

=  14  20  

ْسَوةٌ َحَسنٌَة ِف إِبَْراهِيَم وَ {
ُ
ُكْم أ

َ
ْسَوةٌ َحَسنٌَة ِف إِبَْراهِيَم وَ قَْد َكنَْت ل

ُ
ُكْم أ

َ
ْسَوةٌ َحَسنٌَة ِف إِبَْراهِيَم وَ قَْد َكنَْت ل

ُ
ُكْم أ

َ
ْسَوةٌ َحَسنٌَة ِف إِبَْراهِيَم وَ قَْد َكنَْت ل

ُ
ُكْم أ

َ
ِيَن َمَعُه إِذْ قَْد َكنَْت ل

&
ِيَن َمَعُه إِذْ ال
&

ِيَن َمَعُه إِذْ ال
&

ِيَن َمَعُه إِذْ ال
&

ال

ا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن  وا لَِقْوِمِهْم إِن&ا بَُرآُء ِمنُْكْم َوِمم&
ُ
ا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن قَال وا لَِقْوِمِهْم إِن&ا بَُرآُء ِمنُْكْم َوِمم&
ُ
ا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن قَال وا لَِقْوِمِهْم إِن&ا بَُرآُء ِمنُْكْم َوِمم&
ُ
ا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن قَال وا لَِقْوِمِهْم إِن&ا بَُرآُء ِمنُْكْم َوِمم&
ُ
قَال

 ِ &Zا ِ &Zا ِ &Zا ِ &Zا...{  

  104  44  الممتحنة

َعل ُخلٍُق َعِظيمٍ  {
َ
َعل ُخلٍُق َعِظيمٍ �ن&َك ل
َ
َعل ُخلٍُق َعِظيمٍ �ن&َك ل
َ
َعل ُخلٍُق َعِظيمٍ �ن&َك ل
َ
  24  4  القلم   }�ن&َك ل
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  مسرد األحاديث النبوية الشريفة

  الصفحة  الحديث النبوي الشريف
ف َأتَشْفَع ،فَاخْتَطَب قَام ثُم ،اللَّه وددح نم دةَ بِنْتَ ... ي حمفَاط َأن لَو اللَّه مايو

  .. محمد سرقَتْ لَقَطَعتُ يدها
24  

  18  َأتَعجبون من غَيرة سعد لََأنَا َأغْير منْه، واللَّه َأغْير منِّي

بوا السبتَناجوبِقَاتالْم يَل" ع؟ قَاَل: قنا هموَل اِهللا، وسا ربِاِهللا: " ي ك16  ..  الشِّر  

ِإذَا دعا الرجُل امرَأتَه ِإلَى فراشه فََأبتْ فَباتَ غَضبان علَيها لَعنَتْها المالَِئكَةُ 
بِحتَّى تُصح  

102  

  98  ...وكُلُّكُم مسُئوٌل... كُم مسُئوٌل عن رعيته، َألَا كُلُّكُم راعٍ، وكُلُّ

  72  ..َأن القَلَم رفع عنِ المجنُونِ حتَّى يفيقَ، وعنِ الصبِي: َأما علمتَ

  29  ..  ِإن الشَّيطَان قَد َأيس َأن يعبده الْمصلُّون في جزِيرة الْعربِ،

  43  ..ِإن اللَّه تَجاوز ِلي عن ُأمتي ما وسوستْ بِه صدورها

  100  ..ِإن اللَّه كَتَب علَى ابنِ آدم حظَّه من الزنَا، َأدرك ذَِلك الَ محالَةَ

هو همنَو نقَظَ متَياس لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص النَّبِي قُوُلَأني ٌل : "ويِإلَّا اُهللا و لَا ِإلَه
باقْتَر قَد شَر نبِ مرِللْع..  

44،99،112  

  88  ..َأن رجلًا اطَّلَع من بعضِ حجرِ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، فَقَام ِإلَيه بِمشْقَصٍ

شٍ َأتَى النَّبِييقُر نفَتًى م نَا،: فَقَاَل  ث  َأني الزِلي ف اْئذَن ،وَل اللَّهسا ر18  .. ي  

  12  .. َأن تَجعَل ِللَّه ندا وهو خَلَقَك: "  ثَأي الذَّنْبِ َأعظَم عنْد اللَّه؟ قَاَل 
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قَاتي الطُّرف لُوسالْجو اكُمقَالُوا" ِإي :دا لَنَا بوَل اِهللا مسا رثُ  يدنَا نَتَحاِلسجم نم
  .. فيها،

112،103  

اءلَى النِّسخُوَل عالدو اكُمارِ" ِإياَألنْص نٌل مجتَ : فَقَاَل رَأيَأفَر ،وَل اللَّهسا ري
 ..الحمو؟

113  

  58  ..  نكَاحها باطٌل،َأيما امرَأة نَكَحتْ بِغَيرِ ِإذْنِ وِليها فَنكَاحها باطٌل، فَ

،كَاةالز ِإيتَاءو لَاةلَى ِإقَامِ الصع لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوَل اِهللا صستُ رعاي116  ..ب  

  56  ..بايعوني علَى َأن الَ تُشْرِكُوا بِاللَّه شَيًئا، والَ تَسرِقُوا، والَ تَزنُوا،

  14  ..فِّروا ويسروا ولَا تُعسروابشِّروا ولَا تُنَ

عبرِ سهالص نمو ،عببِ سالنَّس نم مر58  ..ح  

نيب امرالحو ،نيالَُل ب71  ..الح  

  59  ..خُذُوا عنِّي، خُذُوا عنِّي، قَد جعَل اُهللا لَهن سبِيلًا، الْبِكْر بِالْبِكْرِ

  102  .. ةً، فََأتَى امرَأتَه زينَب، وهي تَمعس منيَئةً لَها، فَقَضى حاجتَهرَأى امرَأ

ثَلَاث نع الْقَلَم عفر :ركْبتَّى ييرِ حغنِ الصعظَ، وقتَيستَّى ينِ النَّاِئمِ ح72  ..ع  

 ما، قَومهَأر ِل النَّارِ لَمَأه ننْفَانِ مقَرِصاطٌ كََأذْنَابِ الْبيس مهع98  .. م  

  94،11   ..فَِإن دماءكُم وَأموالَكُم وَأعراضكُم علَيكُم حرام، كَحرمة يومكُم هذَا

  95  ..في كُلِّ ساِئمة ِإبٍِل في َأربعين بِنْتُ لَبونٍ،

  14  .. َأكَاد ُأدرِك الصالَةَ مما يطَوُل بِنَا فُالَنقَاَل رجٌل يا رسوَل اللَّه، الَ
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 وُل اللَّهسر ثكَان يقُونطا ياِل بِمماَألع نم مهرَأم ،مهر14  ..ِإذَا َأم  

هضرعو ،الُهمو ،همد ،امرمِ حلسلَى الْممِ علس23  ..كُلُّ الْم  

  92،91،87  ..وقَ عشْرِ جلَدات ِإلَّا في حد من حدود اللَّهالَ يجلَد فَ

  16  ..لَا يحلُّ دم امرٍِئ مسلمٍ، يشْهد َأن لَا ِإلَه ِإلَّا اُهللا وَأنِّي رسوُل اِهللا

  100  .. اَلفَقَام رجٌل، فَقَ" الَ يخْلُون رجٌل بِامرَأة ِإلَّا مع ذي محرمٍ

هِلنَفْس بحا يم يهِلَأخ بحتَّى يح ،كُمدَأح نْؤم121،111  ..،الَ ي  

 مرِإلَّا ح ،هتيعغَاشٌّ ِلر وهوتُ ومي مووتُ يمةً، ييعاُهللا ر يهعتَرسي دبع نا مم
  ..اُهللا علَيه الْجنَّةَ

102  

  18  ..خُو المسلمِ، لَا يخُونُه ولَا يكْذبه ولَا يخْذُلُه،المسلم َأ

،اكُمصشُقَّ عي َأن رِيدي ،داحٍل وجلَى رع يعمج كُمرَأمو َأتَاكُم ن91  ..م  

  101  ..فَرجِ،منِ استَطَاع الباءةَ فَلْيتَزوج، فَِإنَّه َأغَض ِللْبصرِ، وَأحصن ِللْ

نَهيفْقَُئوا عي َأن ملَّ لَهح فَقَد ،هِمرِ ِإذْنمٍ بِغَيقَو تيي بف نِ اطَّلَع87  ..م  

  11  ..الْمْؤمن ِللْمْؤمنِ كَالْبنْيانِ يشُد بعضه بعضا

  67  ..ومن وقَع في الشُّبهات وقَع في الْحرامِ

عا ميينملسلَا تُْؤذُوا الم ،ِإلَى قَلْبِه انفْضِ اِإليمي لَمو هانسبِل لَمَأس نم 19  .. شَر  
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Abstract 

Sexual harassment is a scourge of age and coming down from the calamity 

that needs a comparative doctrinal study that combines its scattering 

fractions, and separate between the crime of sexual harassment with the 

like of sexual offenses; such as adultery, rape and sodomy... 

This research distinguishes the crime of sexual harassment and its reality 

and its provisions in the Islamic criminal legislation. 

This research includes an introduction, a preliminary chapter, four 

educational chapters and an ending, distinguishing the importance of the 

family honour and its conservation in the Islamic Sharia, and the extent of 

the protection of the Islamic penal system for the five essentials – family 

honor being one of them - , and finally what was characterized by Islam 

from the rest of the systems in the world.  

Linguistic concepts have defined family honor and harassment, compared 

with man-made laws and its jurisprudential adaptation compared with the 

like of crimes with distinguishing its corners and terms. 

It has been shown that the crime of sexually harassing honor falls within 

the punitive crimes in the Islamic criminal legislation in ordinary cases, and 



c 

 

it is classified with the banditry crimes in the extraordinary cases with what 

felony on the victim. 

After that, it shows the purposes and the important goals for the 

punishment in Islam, and estimating the required punishment for the sexual 

harassment crime.  

It then concluded that the Ta’azeer sanctions are denounced on this 

immoral crime, and that it is within the Muslim judge’s authority to  choose 

the punishment that it deems appropriate, fair and purposeful on the 

offender, and this may reach up to the highest levels of these sanctions in 

some cases. 

In the last chapter of the research, it combined the most important reasons 

that lead to sexual harassments. It also showed its forms, its effects on the 

society and individual and the treatment necessary to avoid it.  

I ask God to accept this research as an act of benevolence and on a face that 

satisfies him, for he is the capable. 



1 

 

 

 

 




