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اأواًل: توطئة

اآله  وعلى  للعاملني  رحمة  املبعوث  على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني،  احلمد هلل رب 
واأ�شحابه ومن تبعهم باإح�شان اإلى يوم الدين، وبعد:

الذي  الع�رش  هذا  اأن  ال�شديدة:  والأفكار  النرّية،  العقول  لذوي  املالحظ  من  فاإن 
نعي�شه قد اأخذ يفقد بالتدريج لذة احلياة ال�شعيدة، ويفقد الأمن والأمان، ويفقد الدفء 
والطماأنينة من القلب الب�رشي، فحياة الفرد املعا�رش مل تَْعُد تعرف الرتباطات العائلية، 
والواجبات الجتماعية، والأمن وال�شتقرار كما كانت من قبل، ومل َيُعِد الإن�شان ي�شعر 
نحو جوارحه بذلك ال�شعور الذي كان �شائداً، كما اأن روابط الأ�رشة مل تَْعُد كما كانت 

من قبل؛ بل اإنها اليوم فقدت الكثري من مقوماتها.
واإذا كانت الغريزة اجلن�شية قد فطرت يف نف�ص الإن�شان على حب اللَّذة وال�شهوة، 
ال�شهوات،  تلك  لإ�شباع  القومية  الطريق  لالإن�شان  بنيَّ  قد   - وتعالى  تبارك   - اهلل  فاإن 

وحتقيق تلك الرغبات التي ُجبل عليها، كحبِّ املال والبنني والن�شاء.
ثم اإن الغريزة اجلن�شية لدى الإن�شان مل ترتك له مطلقة؛ بل هي من الأمور التي �شعى 
الإ�شالم اإلى تنظيمها، وتوجيهها الوجهة ال�شحيحة؛ انطالًقا من حق الإن�شان يف اإ�شباع 
غريزته اجلن�شية من جهة، و�شيانة لالأعرا�ص مما يدن�شها وحماية لالأن�شاب من ال�شياع 
واالختالط، وحماية لل�رشف والعزة والكرامة اأن متتهن اأو تدن�س من جهة اأخرى، وهو 
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ما يعربِّ عنه يف الفقه الإ�شالمي بامل�شلحة املعتربة �رشعاً.
وملا كان الإ�شالم قد اأوجد ال�شبيل القومي لوجهة الغريزة اجلن�شية واأو�شحها وحدد 
اأو بالإكراه وهو الغت�شاب  م ما عدا ذلك ومنه الزنا بالتفاق  لها �شوابطها، فقد حرَّ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ڇٹ  منه  النا�ص  ونفر 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ املوؤمنون: 5 - 7.

وملا كانت النف�ص الأمارة بال�شوء قد تخ�شع لو�شاو�ص ال�شيطان وتنقاد له، فتدفع ب�شاحبها 
اإلى النحراف عن الطريق ال�شوية والنقياد وراء ال�شهوات وامللذات؛ حتى لو اأدى ذلك اإلى 
خمالفة اأمر اهلل وتوجيهاته، فيغت�شب الأنثى وي�شتحق بذلك العقوبة املعجلة منها واملوؤجلة.

ثانيًا: مو�شوع البحث:

الت�رشيعات،  جميع  عليها  جتّرم  التي  الأمــور  من  ُيعدُّ  العام  مبفهومه  الغت�شاب 
والأنظمة، والقوانني قدميًا وحديًثا، ملا فيه من �شلب للحريات واإهدار لكرامة الإن�شان 

- وكّرمه. الذي �رّشفه اهلل - عزَّ وجلَّ
اأن هذا باٌب وا�شٌع ي�شعب الإحاطة بجزئياته ومل �شتاته يف بحث ق�شري  ول �شكَّ 
املراأة  باغت�شاب  تتعلَّق  التي  الأحكام  على  هذا  بحثي  يف  �شاأقت�رش  فاإين  ولذا  كهذا؛ 

واإكراهها على الزنا، مقارنًا ذلك مبا ذكره رجال القوانني الو�شعية.

ثالًثا: اأهمية البحث:

يفيد البحث ما ياأتي:
١. بيان مفهوم الغت�شاب يف نظر فقهاء ال�رشيعة، ورجال القانون.

٢. اإي�شاح اأركان الغت�شاب يف ال�رشيعة والقانون.



234
جملة الق�سائية - العدد ال�ساد�س - جمادى الأولى  1434هـ

٣. ذكر �رشوط حتقق االغت�ساب يف نظر فقهاء ال�رشيعة ورجال القانون.
٤. اإيراد الأمور التي يثبت بها الغت�شاب كما يراها الفقهاء والقانونيون.

5. بيان حكم اغت�شاب الأنثى يف الفقه الإ�شالمي، ويف القانون الو�شعي.
جلرمية  ال�رشعية  الن�شو�ص  من  انطالًقا  الفقهاء؛  رها  قرَّ التي  العقوبة  اإي�شاح   .6

ره اأهل القانون. الغت�شاب، ومقارنة ذلك مع ما قرَّ
7. اإجالء الآثار املرتتِّبة على الغت�شاب كما يراها الفقهاء والقانونيون.

و�شعادتهم  النا�ص  حياة  فيها  ت�رشيعات  من  ره  قرَّ وما  الدين،  هذا  حما�شن  اإبراز   .٨
يظهر هذا من خالل اأوجه املقارنة بني ما قّررته ال�رشيعة وما حكاه اأهل القانون 

بخ�شو�ص الأحكام املتعّلقة بهذا املو�شوع.
الغت�شاب،  مو�شوع  حول  الدرا�شات  من  ملزيد  الباحثني؛  اأمام  املجال  فتح   .9

ودرا�شة اأ�شبابه، واآثاره، و�شّد الطرق املو�شلة اإليه.

رابًعا: م�شكلة البحث وت�شاوؤالته:

اإن جرمية الغت�شاب تُعدُّ اأق�شى ما ميكن اأن يحل باملرء من امل�شائب نتيجة اغت�شابه، 
وكثرًيا ما كانت جرائم القتل؛ �شبًبا جلرمية الغت�شاب اأو ذيوًل لها؛ لأن جرمية الغت�شاب 
مل تقف عند حد الزنا واملزين بها؛ بل تتعدى لتلحق ال�رشر املعنوي بذوي املجني عليها، 
واأقاربها، وع�شريتها، وقد تبقى واقعة الغت�شاب و�شمة عاٍر تلحق بهوؤلء �شنني طويلة، 
عليه،  واملجني  باجلاين  تلحق  التي  الأخرى  الأ�ــرشار  عن  ف�شاًل  متعاقبة،  لأجيال  ورمبا 
بالغر�ص  اأن يفي  القانون الو�شعي  الكتابات يف هذا املو�شوع، وعجز  ومع ندرة وقلة 
الزنا  على  يعاقب  ل  اإنه  اإذ  الأر�ص؛  يف  الإف�شاد  وعدم  الن�شل،  حفظ  وهو:  املطلوب، 

بالر�شا ما مل يكن يف بيت الزوجية.
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اأما ال�رشيعة الإ�شالمية فالعقاب على الزنا مطلًقا، �شواء كان بر�شا املزين بها اأو بغري 
ر�شاها، غري اأن العقوبة تُرفع حالة الإكراه.

وبناًء على ما �شبق فيمكن �شياغة تلك امل�شكلة يف الت�شاوؤلت الآتية:
• ما املق�شود بجرمية اغت�شاب الأنثى؟	
• ما العالقة بني جرمية الغت�شاب والزنا؟	
• ما اأهم الألفاظ املرادفة لالغت�شاب؟	
• ما هي اأركان و�رشوط جرمية االغت�ساب؟	
• ما هي اأدلة الإثبات يف جرمية الغت�شاب؟	
• ما عقوبة الغت�شاب يف ال�رشيعة والقانون؟	

خام�ًشا: اأهداف البحث:

يرتّتب  وما  مفاهيمه،  بجملة  الغت�شاب  حقيقة  على  الوقوف  اإلى  البحث  يهدف 
عليه من اأ�رشار، �شواء على م�شتوى الأفراد اأو اجلماعات اأو النواحي الأمنية؛ وبخا�شة 
الناجمة عن ردود الفعل ال�شادر من ويل املجني عليها، ومن املجتمع متمثاًل حالة �شخط 

وهيجان وغ�شب تنتاب كافة فئات النا�ص جتاه اجلاين اأو اجلناة.
امل�شوؤولية  على  الإكراه  اأثر  وبيان  اجلرمية،  هذه  من  الإ�شالمية  ال�رشيعة  موقف  وبيان 
للحدِّ من هذه  اأو  للق�شاء  ال�رشيعة من عقوبة  رته  قرَّ وما  الغت�شاب،  اجلنائية يف جرمية 
الظاهرة، ومل اأغفل روؤية القانون الو�شعي يف جرمية الغت�شاب، واإن كان تطبيق عقوبة 
الع�رش مل ولن يحدَّ منها، ولن يفي  القانون يف هذا  اإليه  الذي دعا  بال�شكل  الغت�شاب 
والتهذيب  الرتبية  وهو  العقوبة،  من  املق�شود  واملجتمع  للفرد  الإ�شالحي  بالغر�ص 

والإ�شالح، وقدميًا قيل: القتل اأنفى للقتل.
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�شاد�ًشا: منهج البحث:

�شلكت يف هذا البحث املنهج ال�شتقرائي الو�شفي التحليلي وفق النقاط الآتية:

يف  البحث  بعنوان  ال�شلة  ذات  وبالألفاظ  البحث،  عنوان  مبفردات  تعريف   -١

ال�رشيعة الإ�شالمية والقانون الو�شعي.

اأركان و�رشوط االغت�ساب يف ال�رشيعة االإ�سالمية والقانون الو�سعي مع  ٢- بيان 

ذكر اأقوال فقهاء الإ�شالم، واأدلتهم من الكتاب وال�شنَّة، واإجماع الأمة، مرتَّبة 

ما  ترجيح  مع  احلنابلة  ال�شافعية،  املالكية،  احلنفية،  الزمني،  ت�شل�شلهم  وفق 

يدعمه الدليل.

٣- بيان اأحكام ال�رشيعة الإ�شالمية يف مو�شوع الغت�شاب اأوًل، ثم اأعقبتها براأي 

القانون الو�شعي ثانًيا، وفيه يبدو �شمو ال�رشيعة الإ�شالمية على القانون الو�شعي 

يف معاجلتها لالغت�شاب بجملة مفاهيمه.

�شابًعا: اإجراءات البحث:

١- مراجعة الدرا�شات والبحوث املرتبطة مبو�شوع البحث.

٢- مراجعة الكتب التي تناولت مو�شوع الدرا�شة.

٣- مراجعة الدوريات واملجالت التي تناولت مو�شوع الدرا�شة.

مو�شوع  ملناق�شة  الإ�شالمي  الفقه  يف  املتخ�ش�شني  مع  �شفوية  مقابالت  اإجراء   -٤

من  ال�شتفادة  بهدف  وذلــك  معهم؛  ــاره  واآث �شوره  وحتليل  ــراأة  امل اغت�شاب 

خرباتهم يف هذا املجال.
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ثامًنا: خطة البحث:

وقع البحث يف مقدمة و�شبعة مباحث وخامتة.
املقدمة: وقد ت�شمنت:

١- توطئة.
٢- مو�شوع البحث.

٣- اأهمية البحث.
٤- م�شكالت البحث وت�شاوؤلته.

5- اأهداف البحث.
6- منهج البحث.

7- اإجراءات البحث.
٨- خطة البحث.

املبحث الأول: تعريف الغت�شاب يف ال�رشيعة والقانون.
املبحث الثاين: اأركان الغت�شاب.

املبحث الثالث: �رشوط االغت�ساب.
املبحث الرابع: ما يثبت به الغت�شاب يف ال�رشيعة والقانون.

املبحث اخلام�ص: حكم الغت�شاب لالأنثى يف ال�رشيعة والقانون.
املبحث ال�شاد�ص: عقوبة الغت�شاب يف ال�رشيعة الإ�شالمية والقانون.

املبحث ال�شابـــع: اآثار الغت�شاب يف ال�رشيعة والقانون.
اخلامتــة: وفيها:

 اأ - اأهم نتائج البحث واأبرز الو�شايا التي اأرى الأخذ بها.
ب- م�شادر ومراجع البحث. 
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املبحث الأول
تعريف الغت�شاب يف ال�شريعة والقانون

وفيه مطلبان:
املطلب الأول: الغت�شاب لغة

الغت�شاب م�شدر من الفعل )غ �ص ب( يغ�شب غ�شًبا واغت�شابًا، يقال: غ�شبه يغ�شبه، 
اأي: اأخذه ظلًما؛ اإذ الغ�شب اأخذ ال�شيء ظلًما، وال�شيء غ�شب ومغ�شوب، والغت�شاب مثله، 
ا، واإن كان الأكرث ا�شتخدامه يف املال املاأخوذ قهًرا وظلًما))). و�شواء كان املغ�شوب ماًل اأو عر�شً

املطلب الثاين: الغت�شاب ا�شطالًحا، وفيه ثالثة فروع:

الفرع الأول: الغت�شاب يف نظر فقهاء ال�شريعة:

اإلى جملة تعريفات،  دت تعريفات الغت�شاب ا�شطالًحا لدى الفقهاء فذهبوا  تعدَّ
يت�شح ذلك فيما ياأتي:

١- فعند احلنفية: قال يف »بدائع ال�شنائع«، الغت�شاب: هو )اإزالة يد املالك عن ماله املتقّوم 
على �شبيل املجاهرة واملغالبة(.))) وهنا ي�شتعمل الغ�شب مبعنى الإكراه والقهر والغلبة.
وقال يف »حتفة الفقهاء«: هو )اإزالة املالك، اأو �شاحب اليد عن املال بفعل يف العني()3).
وقال يف »الختيار«: هو )اأخذ مال متقّوم حمرتم مملوك للغري بطريق التعدي(.)4) 

الفريوز اأبادي )القامو�ص املحيط( دار اجليل، بريوت، بدون، ج)�ص))) وابن منظور )ل�صان العرب) دار   (((
عامل الكتب بالريا�ص، طبعة م�صورة، جملد ) ج) �ص41).

عالء الدين اأبو بكر بن م�صعود الكا�صاين )بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع) دار الكتاب العربي، بريوت   (((
)41)هـ، ))9)م، ج7�ص43).

عالء الدين ال�صمرقندي )حتفة الفقهاء) دار الكتب العلمية، بريوت، )41)هـ، 4)9)م، ج3 �ص9).  (3(
عبد اهلل بن مودود املو�صلي احلنفي )االختيار لتعليل املختار) دار املعرفة، بريوت، بدون، ج3 �ص)).  (4(
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اأي الأخذ ظلًما وعدوانًا.
ًيا بال حرابة(. اأي مقاتلة))). ٢- وقال املالكية: )الغ�شب: اأخذ مال قهًرا تعدِّ

وقالوا: )الغ�شب: رفع اليد امل�شتحقة وو�شع اليد العادية قهًرا()6).
ومل  قهًرا  الزنا،  اأي  العر�ص،  اغت�شاب  على  املالكية  فقهاء  من  جمع  اأورده  وقد 
يق�رشوه على املال كما يف املوطاأ لالإمام مالك)7): )الأمر عندنا يف املراأة توجد حاماًل 
ول زوج لها، فنقول ا�شتكرهت... اأو جاءت تدمي اإن كانت بكًرا، اأو ا�شتغاثت حتى 
اأتيت وهي على ذلك، اأو ما اأ�سبه هذا من االأمر الذي تبلغ به ف�سيحة نف�سها... فال حدَّ 

عليها(. فقد ا�شتعمل الغ�شب هنا مبعنى الإكراه.
وكثري من فقهاء املالكية ا�شتعمله على جرمية الزنا كما جاء يف ال�شتذكار))).

عدوانًا()9).  الغري  حقِّ  على  ال�شتيالء  هو:  )الغ�شب،  ال�شافعية  فقهاء  وقال   -٣
ا- على الإكراه على  وال�شتيالء، هو: القهر والغلبة بغري حق، ويطلقونه -اأي�شً
الزنا، اأي على التمكني من الزنا)1)). والإكراه: اأن ي�شري الرجل يف يدي من ل 
يقدر على المتناع منه من �شلطان، اأو ل�ص، اأو متغلب على واحد من هوؤلء، 
ويكون الكره خوًفا عليه دللة اأنه اإذا امتنع من قول ـ اأو فعل ـ )))) ما اأمر به يبلغ 

به ال�رشب املوؤمل اأو اأكرث منه اأو اإتالف نف�شه)))).
�صالح عبد ال�صميع االأزهري )جواهر االإكليل �صرح خمت�صر خليل) دار املعرفة، بريوت، بدون، ج) �ص)4).  (((

املرجع ال�صابق، اجلزء نف�صه، وال�صفحة نف�صها.  (6(
مالك بن اأن�ص بن مالك بن اأبي عامر بن عمرو االأ�صبحي اأبو عبد اهلل املدين، اإمام دار الهجرة. انظر:   (7(

اأحمد بن علي بن حجر الع�صقالين )تقريب التهذيب) دار الر�صيد، حلب 3)4)هـ، �ص)6).
انظر: اأبو عمر يو�صف بن عبد اهلل بن عبد الرب )اال�صتذكار) بهام�ص مو�صوعة �صروح املوطاأ مطبعة هجر   (((

مب�صر 6)4)هـ )11)م، ج1) �ص13).
اأبو زكريا يحيى بن �صرف النووي )منهاج الطالبني) دار الفكر، ج3 �ص6).  (9(

اأبو اإ�صحاق اإبراهيم بن علي بن يو�صف الفريوز اأبادي ال�صريازي )املهذب) حتقيق د. حممد الزحيلي، دار   ((1(
القلم، بريوت، ج) �ص379.

هذه زيادة من عندي تو�صيحًا للمنقول.  ((((
اأبو عبد اهلل حممد بن اإدري�ص ال�صافعي )االأم) طبعة كتاب ال�صعب مب�صر، بدون، ج3 �ص1)).  ((((
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٤- وقال فقهاء احلنابلة: )الغ�شب: ا�شتيالء غري حربي عرًفا على حقِّ غريه قهًرا بغري 
()3)). فقد ا�شتعمل هذا الغ�شب مبعنى القهر. حقٍّ

مقارنة بني تعريفات الفقهاء يف املذاهب الأربعة:
من جمموع هذه التعريفات جند: اأن الغت�شاب، اأو الغ�شب ينبئ عن القهر والغلبة 
والتعدي على الغري على الفعل الذي طلب منه، �شواء ا�شتعمل هذا يف املال اأو يف العر�ص 
على حدٍّ �شواء، فهو فعل يح�شل من املُْكِره يف املحل )املُْكَره( معنى ي�شري به مدفوًعا 
الغت�شاب  يتعر�شوا مل�شطلح  الإ�شالم مل  فقهاء  واإن كان  منه،  الذي طلب  الفعل  اإلى 
بالتعريف كغريه من امل�شطلحات اإل املتاأخرين منهم؛ بل اإن بع�شهم قد ق�رشه على جرمية 

الزنا باعتبار اأن اأحدهما يغت�شب الآخر الرجل تارة والأنثى تارة، ولي�ص ذلك مب�شتبعد.
الفرع الثاين: الغت�شاب يف نظر اأهل القانون:

من ال�شعب تتبع جرمية الغت�شاب يف كل القوانني الو�شعية؛ ل�شيما العربية منها 
الو�شعية  للقوانني  كمثال  امل�رشي  بالقانون  �شاأكتفي  لذلك  وت�شعبها؛  لكرثتها  نظًرا 

العربية املعمول بها – الآن - وهو م�شتقى من عّدة قوانني اأجنبية.
فالغت�شاب يف القانون امل�رشي )مواقعة الأنثى بغري ر�شاها()4)) واأراد باملواقعة هنا 
الغت�شاب، ولو اأنه عرب بالغت�شاب بدًءا لكان اأف�شل؛ لأنه الأقرب اإلى معنى العتداء 
الغت�شاب  لفظ  اإن  ثم  املواقعة،  من  التجرمي  فل�شفة  على  دللة  واأكرث  العر�ص،  على 

يت�شمن بذاته معنى الإكراه ودون حاجة للن�ص عليه.
الفرع الثالث: مقارنة بني تعريف الغت�شاب يف ال�شريعة والقانون:

جرمية الغت�شاب تعدل يف الفقه الإ�شالمي جرمية الزنا م�شاًفا اإلى ذلك اإكراه الآخر 

مو�صى بن اأحمد بن مو�صى بن �صامل اأبو النجا احلجاوي املقد�صي )االإقناع لطالب االنتفاع) مطبعة هجر   ((3(
مب�صر، ))4)هـ، 997)م، حتقيق الدكتور عبد اهلل الرتكي، ج) �ص67).

انظر املادة 67) من قانون العقوبات.  ((4(
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على الت�شال اجلن�شي به، اأو الت�شال به دون اختيار حقيقي منه، وجرمية الزنا تعني وطاأ 
حمرًما خاليًّا من النكاح اأو �شبهته.

اإليه  اأ�سيف  �سواء  االإ�سالمية،  ال�رشيعة  يف  عليه  ومعاقٌب  حم��رٌم  ال��وطُء  وه��ذا 
بني حقيقة هذه  الفرق  بجالء  يربز  ي�شف. وهذا  اأم مل  الختيار،  انعدم  اأو  الإكراه، 

اجلرمية ومفهومها يف الفقه الإ�شالمي والقانون الو�شعي.
فاإن ر�شا املراأة ر�شاٌء �شحيٌح باأن يت�شل بها الرجل املحّرم عليها جن�شيًّا، ل يجعل 
اأن يكون على فرا�ص الزوجية؛ لأن عن�رش  اإل  القانون الو�شعي  هناك جرمية يف نظر 

الإكراه، اأو عدم الر�شا قد انتفى فال وجود للجرمية يف نظر القوانني الو�شعية.
بينما الأمر على خالف ذلك يف ال�رشيعة الإ�شالمية؛ فاإن ر�شا املراأة اأو الرجل بالت�شال 
اجلن�شي بالآخر ل يبيح الفعل ول مينع العقوبة، فال قيمة للر�شا بالفعل؛ اإذ اإن اأي معا�رشة 

جن�شية خارج نطاق الزوجية، هي اأمر حمّرٌم ومعاقٌب عليه يف ال�رشيعة الإ�شالمية.
ومما هو جديٌر بالتنبيه اأن القانون الو�شعي يتفق مع ما ذكره فقهاء ال�رشيعة الإ�شالمية 
جرمية  مبوجبها  تقع  والتي  الإجــرام،  يف  فّعالية  الو�شائل  اأكرث  من  الإكــراه  اعتبار  من 

الغت�شاب، وهو ما يدل على الرتكيز عليه كعن�رٍش اأ�شا�ٍص، وركٍن يف اجلرمية.
وال�رشيعة الإ�شالمية؛ اإذ جتعل الإكراه وانعدام الر�شا من اأهم �شوابط الغت�شاب 

فاإنها تن�س على �سقوط العقوبة عن املُْكَره وغري املختار.
وهذه النقطة هي اأ�شل الفرق بني جرمية الزنا من جهة وجرمية الغت�شاب من جهة اأخرى، 
عن  بالإجماع  احلدُّ  ي�شقط  فاإنه  الزنا،  جرمية  يف  الطرفني  كال  على  احلدود  تقام  حني  ففي 
املجني عليه يف جرمية الغت�شاب، وت�شقط عنه فيها جميع امل�شوؤوليات اجلنائية املرتّتبة عليه.
ويوافق القانون الو�سعي ال�رشيعة االإ�سالمية يف اإ�سقاط العقوبة عن املجني عليه، 

واإ�سقاط جميع امل�سوؤوليات اجلنائية املرتّتبة عليه.
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املبحث الثاين
اأركان الغت�شاب

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول: تعريف الأركان لغًة وا�شطالًحا.

اأوًل: الأركان لغة:
الأركان جمع ركن، وركن ال�شيء جانبه الأقوى)))).

ثانًيا: الأركان ا�شطالًحا:
يف ا�شطالح فقهاء الإ�شالم الركن هو: )ما توقف ال�شيء على وجوده وكان جزًءا 
نظر  يف  وجود  له  يكون  ل  ال�شيء  ذلك  فاإن  ل�شيء،  ركًنا  كان  فما  حقيقته()6)).  من 
كتكبرية  ال�شالة  يف  الركن  ذلك  ومثال  فيه،  الركن  ذلك  وجود  حتقق  اإذا  اإل  ال�شارع 
اجلنايات  ويف  والقبول،  الإيجاب  املعامالت  ويف  وال�شجود،  والركوع،  الإحــرام، 

وجود املعتدي واملعتدى عليه مع وجود اجلناية وهكذا.

املطلب الثاين: اأركان الغت�شاب.

وفيه فرعان:
الفرع الأول: اأركان الغت�شاب لدى فقهاء ال�شريعة:

اأركان جرمية الغت�شاب لدى فقهاء ال�رشيعة ثالثة:
ب وهو اجلاين. ١- املغت�شِ

ابن فار�ص )معجم مقايي�ص اللغة) ج) �ص431.  ((((
العربي،  الكتاب  دار  البزدوي)  اأ�صول  عن  االأ�صرار  )ك�صف  البخاري  اأحمد  بن  العزيز  عبد  الدين  عالء   ((6(

بريوت، 4)4)هـ ـ 994)م ـ ج3 �ص164).
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ب وهو املجني عليه. ٢- املغت�شَ
٣- الإكراه على الزنا.

ولكل �رشوط ال�ستحقاق العقوبة واجلزاء.
الفرع الثاين: اأركان الغت�شاب لدى اأهل القانون.

اأما يف نظر اأهل القانون فاإن لالغت�شاب ثالثة اأركان:
الركن الأول: مواقعة الأنثى مواقعة غري �رشعية، وهو ما يعربِّ عنه يف الفقه الإ�شالمي 
باجلماع، وهو يعني اإدخال قدر ح�شفة من ذكر الرجل يف فرج الأنثى، و�شواء كان ذلك 
الإيالج كليًّا اأو جزئيًّا، اأو كان ذلك الع�شو �شغرًيا اأو كبرًيا، و�شـــواء اأنزل اأم مل ينزل 

و�شواء ح�شل الإيالج مرة واحدة اأم اأكرث)7)).
الركن الثاين: عدم ر�شا الأنثى باجلماع، والأ�شل يف جميع القوانني الو�شعية، هو: 
�رشر  عر�شه  اأو  بج�شمه  يلحق  باأن  ر�شائه  اأي  ابتداًء،  عليه  املجني  بر�شا  العتداد  عدم 
اأن احلال يختلف يف جرمية الغت�شاب، فمتى كان الر�شا  اإل  اآخر،  اأذى من �شخ�ص  اأو 
�رشيًحا و�شحيًحا من املجني عليها فاإنه ينعدم ركن الإكراه اأو انعدام الر�شا املكون جلرمية 
الغت�شاب؛ لذلك فاإن اأهل القانون ي�شرتطون للر�شا اأموًرا ل بد من توافرها لالعتداد به، 
ولعًل من اأبرزها: اأن يكون الر�شا �شادًرا من ذي اأهلية)))). ويختلف ال�شنُّ الذي تكت�شب 
به الأهلية من قانون لآخر، فبع�شهم يعد �شّن التمييز، هو ال�شنة ال�شابعة، وبع�شهم يعد 

�شّن التمييز �شتة ع�رش عاًما، وبع�شهم اأربعة ع�رش عاًما، وبع�شهم ثمانية ع�رش عاًما.
باأنه:  اجلنائي  الق�شد  القانون  رجــالت  ويعرف  اجلنائي،  الق�شد  الثالث:  الركن 

)ان�رشاف الإرادة اإلى ال�شلوك املكّون للجرمية()9)).

د. عبد املهيمن بكر )�صرح قانون العقوبات) دار النه�صة العربية، القاهرة )97)م ـ�ص3)).  ((7(
د. �صاري خليل )اأثر ر�صا املجني عليه يف امل�صئولية اجلنائية) �ص)7  ((((

د. رم�صي�ص بهنام )اجلرمية واملجرم واجلزاء) من�صاأة املعارف باالإ�صكندرية 973)م �ص3)).  ((9(
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ال�شلوك  مبالب�شات  يتعلَّق  فيما  ووعي  بال�شلوك،  يتعلَّق  فيما  نّية  اجلنائي  فالق�شد 
اأما الوعي فينتمي  اإلى دائرة الإرادة يف النف�ص،  الالزمة لعتباره جرمية، والنيَّة تنتمي 
اإلى دائرة الإدراك، وهو من اجلرائم التي ل تقع اإل عمًدا)1))، اأي اأن الق�شد يجب اأن 
ين�رّشف اإلى الواقعة، وهي هنا اجلماع غري امل�رشوع، فيجب اأن يكون اجلاين م�شتح�رًشا 

ا يفعل بها. لذلك كّله، اأي عاملًا باأن فعله هذا غري م�رشوع واأن الأنثى غري را�شية عمَّ

املبحث الثالث
�شروط الغت�شاب

وفيه مطلبان
املطلب الأول: تعريف ال�شرط

اأوًل: ال�شرط لغة:

چجئ حئ مئىئچ اأي:  ال�رشط يف اللغة العالمة ومنه قوله تعالى عن ال�ساعة: 
عالماتها. وال�رشوط جمع �رشط، وال�رشط اإلزام ال�سيء والتزامه، فهو عالمة على ما 
يتفق عليه الطرفان املتعاقدان، وعالمة على ما يريد ال�شارع من �شمة عبادة اأو معاملة، 

و�سبب ت�سمية ال�رشط �رشًطا كونه عالمة للم�رشوط يتعلَّق وجوده به)))).
ثانًيا: ال�شرط ا�شطالًحا:

املعنى  من  قريبة  متقاربة  بتعاريف  ال�رشط   - تعالى  اهلل  رحمهم   - الفقهاء  ف  عرَّ
اللغوي لعلَّ من اأجمعها: )اأنه ما يلزم من عدمه العدم، ول يلزم من وجوده وجود 

املرجع ال�صابق �ص4)).  ((1(
ابن منظور )ل�صان العرب) ج7 �ص))3.  ((((
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ول عدم لذاته()))).
فقولهم: من عدمه العدم احرتاًزا عن املانع، فاإنه ل يلزم من عدمه �شيء كالدين – مثاًل - 
يف باب الزكاة، فقد جتب الزكاة مع انتفائه لوجود الغنى، وقد ل جتب مع انتفائه لوجود الفقر.
وقولهم: ال يلزم من وجوده وجود وال عدم قيدان يف ال�رشط وقد احرتز بهما عن ال�سبب 

ا - ، فاإن ال�شبب يلزم من وجوده الوجود، واملانع يلزم من وجوده العدم. واملانع – اأي�شً
وقولهم: لذاته قيد ثالث لل�رشط، وقد احرتز بهما من مقارنة ال�رشط وجود ال�سبب 
فيلزم الوجود، اأو مقارنته قيام املانع فيلزم العدم ولكن ل لذاته وهو كونه �رشًطا؛ بل 

لأمر خارج، وهو: مقارنة ال�شبب اأو قيام املانع.
ومثاله: حولن احلول يف الزكاة فاإنه يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة، ول يلزم 
من وجوده وجوبها لحتمال عدم وجود الن�شاب، ول عدم وجوبها لحتمال وجود 

الن�شاب عند حولن احلول.
اأما اإذا قارن ال�رشط وجود ال�سبب فاإنه يلزم وجوب الزكاة، ولكن ال لذات ال�رشط؛ 

بل هو لوجود ال�شبب، اأو قيام املانع كما يف الدين مثاًل)3)).

املطلب الثاين: �شروط الغت�شاب:

وفيه ثالثة فروع:
الفرع الأول: �شروط الغت�شاب يف نظر فقهاء ال�شريعة:

ب؛  ب وحال املغت�سَ تختلف �رشوط االغت�ساب يف نظر الفقهاء باعتبار حال املغت�سِ
ولذا نا�شب اأن نناق�شها يف امل�شائل الآتية:

�صهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص القرايف )�صرح تنقيح الف�صول) حتقيق عبد الروؤوف �صعد، مكتبة الكليات   ((((
االأزهرية مب�صر، 393)هـ ـ 973)م ـ �ص)).

القرايف )الفروق) ج) �ص)6، و اأبي ا�صحاق اإبراهيم بن مو�صى اللخمي املالكي ال�صاطبي )املوافقات يف   ((3(
اأ�صول االأحكام) تعليق حممد ح�صنني خملوف، طبعة دار الفكر، بريوت، لبنان، ج) �ص4)).
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ب. امل�شاألة الأولى: �شروط املغت�شِ

ي�سرتط يف املغت�سب عدة �رشوط ترد على النحو االآتي:
اأوًل: البلوغ: 

لقوله تعالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پژ النور 59، وقوله تعالى: 
ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ النور 5٨.

وقول النبي �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: »رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى ي�شتيقظ، 
وعن ال�شغري حتى يحتلم، وعن املجنون حتى يعقل«)4)).

وللبلوغ عالمات ذكرها الفقهاء -رحمهم اهلل تعالى- منها اإنزال املني من الذكر اأو 
الأنثى، وكذلك ح�شول احلي�ص بالن�شبة للمراأة، وكذا حملها، ومنها اإنبات �شعر الوجه 
ل الفقهاء -رحمهم اهلل- القول فيها  بالن�شبة للرجل، كذا بلوغ ال�شنِّ املعترب، وقد ف�شّ

يف مظانه)))).
ا: العقل: ثانيًّ

ودليل ا�شرتاطه حديث عائ�شة -ر�شي اهلل عنها- ال�شابق وهو قوله: »رفع القلم عن 
ثالثة... «. والعقل مناط التكليف يف ال�رشيعة االإ�سالمية؛ اإذ هو و�سيلة فهم اخلطاب 
املوّجه من ال�شارع اإلى العباد، والعقل هو احلاب�ص عن ذميم القول والفعل، وهو املدرك 
لالأ�شياء، والعقل نقي�ص اجلهل، يقال: عقل يعقل عقاًل، اإذا عرف ما كان يجهله قبل، اأو 

ا كان يفعله)6)). انزجر عمَّ

احلديث روته عائ�صة ر�صي اهلل عنها. الدرامي �صنن الدارمي ج) �ص)7)، ونحوه انظر: �صنن اأبي داود ج)   ((4(
�ص))4 من كتاب احلدود، واأحمد يف امل�صند ج6 �ص11)، قال احلاكم: �سحيح على �سرط ال�سيخني ومل 

يخرجاه. امل�صتدرك ج) �ص9).
الكا�صاين )بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع) ج7 �ص)9)، ابن عابدين )رد املحتار) ج) �ص17)، وحممد   ((((
�ص6))،  ج)  احلكام)  )تب�صرة  فرحون  وابن  �ــص3)3،  ج4  الكبري)  ال�صرح  على  الد�صوقي  )حا�صية  عرفة 
والرملي )نهاية املحتاج) ج4 �ص347، وابن قدامة )املغني) ج6 �ص97)، واملرداوي )االإن�صاف) ج) �ص1)3.

ابن منظور )ل�صان العرب) ج)) �ص9)4.  ((6(
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ي العقل عقاًل؛ لأنه يعقل �شاحبه عن الوقوع يف املهالك)7)). و�ُشمِّ
والعقل يف الإ�شالم ل ميكن اإحاطته بر�شم واحد، فقد قيل: اإنه ما يتعلَّق به املكلف)))).
وقيل: غريزة تقذف يف القلب، وهو ينمو بنمو الإن�شان، وبه يقع الختالف بني النا�ص.

وقيل: ما به ينظر �شاحبه يف عواقب الأمور، فال يغرت بلذة عاجلة تعقبها ندامة.
وقيل: ما ي�شتفاد من التجارب يف حياة الإن�شان)9)).

ثالًثا: العلم بتحرمي الزنا:
والعلم اأي املعرفة واليقني، وهو نقي�ص اجلهل)31) وقيل: هو ح�شول �شورة ال�شيء 
النقي�ص))3)،  املعاين ل يحتمل  اإنه �شفة توجب ملحلها متييز بني  العقل))3)، وقيل:  يف 
واملراد به يف هذا املقام معرفة الأحكام ال�رشعية، والآثار املرتتِّبة عليها يف الدنيا والآخرة، 

و�شده اجلهل، وهو: اعتقاد ال�شيء على خالف ما هو عليه)33).
يقول الإمام ال�شافعي - يرحمه اهلل -: )العلم علمان: علم عامة ل ي�شع بالًغا غري 
مغلوب على عقله جهله، مثل ال�شلوات اخلم�ص، و�شوم رم�شان، واحلج للم�شتطيع، 
وزكاة الأموال، وحترمي القتل والزنا وال�رشقة و�رشب اخلمر، وما كان يف معنى هذا مما 

كلف اهلل العباد اأن يعلموه ويعملوا به.
والثاين: ما ينوب العباد من فروع الفرائ�ص، وما يخ�ص به من الأحكام وغريها، مما 
لي�ص فيه ن�ص كتاب، ول يف اأكرثه ن�ص �شنَّة، واإن كان يف �شيء منه ن�ص، واإن كانت 

ابن فار�ص )معجم مقايي�ص اللغة) ج4 �ص7.  ((7(
الراغب االأ�صفهاين )املفردات يف غريب القراآن) �ص)34.  ((((

الغزايل )اإحياء علوم الدين) دار الفكر، بريوت 419)هـ - 9)9)م، ج) �ص)4).  ((9(
ابن فار�ص )معجم مقايي�ص اللغة) ج4 �ص1)).  (31(

ـ  )41)هـــ  بريوت  املعرفة،  دار  املواقف)  )�صرح  اجلرجاين  بال�صريف  املعروف  علي  بن  حممد  بن  علي   (3((
))9)م، �ص1)).

اأبو حامد الغزايل )امل�صت�صفى من علم االأ�صول) حتقيق حممد م�صطفى، �صركة الطباعة الفنية املتحدة،   (3((
القاهرة 1)4)هـ ـ 999)م، ج) �ص)).

عالء الدين عبد العزيز البخاري )ك�صف االأ�صرار) ج4 �ص1)4).  (33(
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العامة، وما كان منه يحتمل  اأخبار  اأخبار اخلا�شة، ل  فاإمنا هي من  �شّنة،  منه  يف �شيء 
التاأويل وي�شتدرك قيا�ًشا()34).

فيت�شح من مقالته - رحمه اهلل - اأن الأ�شول العامة للمحّرمات يف الإ�شالم كتحرمي قتل النف�ص 
التي حّرم اهلل اإل باحلّق، واغت�شاب الأعرا�ص والأموال، هي ما يعلمه عامة امل�شلمني املقيمني يف 
ديار الإ�شالم؛ لأنها ثابتة بالكتاب وال�شّنة والإجماع، ل نزاع بني علماء امل�شلمني، بل ل عامتهم 
يف منعها وحترميها، ومن خالف فيها فقد خلع ربقة الدين من عنقه، وجانب طريقة ال�رشع احلكيم.
ذلك  جهلها؛  ي�شعهم  ل  الإ�شالم  بالد  يف  املقيمني  والعهد)36)  الذمة))3)  اأهل  حتى  بل 
اأنهم يقيمون مع امل�شلمني اإقامة دائمة، فيفرت�ص بال ريب اأنهم يعلمون الزواجر الجتماعية 
التي جاء بها الإ�شالم، ولأنهم حني اأقاموا مع امل�شلمني اإمنا فعلوا ذلك على اأ�شا�ص اأن لهم 
بالإقامة يف ديار  اأ�شبابه  امل�شلمني، والعلم بهذا قد توافرت  للم�شلمني، وعليهم ما على  ما 
الإ�شالم وبجوار امل�شلمني، واإن اجلهل بالأحكام ال�رشعية، ل ُيعدُّ ب�شكل عام عذًرا م�شوًغا 
للمخالف، وال ُيعدُّ اجلهل بها عذًرا م�سوًغا الإ�سقاط عقوبتها، فال ي�سح الأحد يقيم يف ديار 
الإ�شالم اأن يدعي اأنه يجهل حترمي الزنا والغت�شاب، ففر�ص العلم بتحرمي ال�رشيعة لهذه 
الفاح�شة اأمٌر ثابٌت ل ي�شع م�شلًما؛ بل ول ذمًيا اأو معاهًدا يقيم يف بالد الإ�شالم اجلهل به)37).
ول يعذر باجلهل اإل اإذا كان مقيًما يف مكان ل تبلغه فيه الأحكام ال�رشعية، كالإقامة 
اإليها، كما  يف اأعايل اجلبال، واأ�شافل الأودية التي يتعّذر و�شول العلماء وطلبة العلم 

يتعذر لأهلها الو�شول اإلى اأولئك، وكذلك املقيمون يف بالد ال�رشك.
اأبو عبد اهلل حممد بن اإدري�ص ال�صافعي )الر�صالة) حتقيق اأحمد حممد �صاكر، بدون دار ن�صر، القاهرة   (34(

طبعة ))3)هـ 939)م، �ص7)3 وما بعدها.
الذمي: هو الكافر الذي يقيم يف بالد امل�صلمني يعقد بينه وبني الدولة االإ�صالمية، ي�صري به مواطًنا من   (3((

مواطنيها، انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية ج)) �ص6)3.
مدة  االأمان  فيه  يطلب  االإ�صالمية،  الدولة  وبني  بينه  بعقد  امل�صلمني  بالد  يقيم يف  الذي  الكافر  املعاهد:   (36(

معينة، انظر املرجع ال�صابق.
حممد اأبو زهرة )اجلرمية والعقوبة يف الفقه االإ�صالمي) �ص431 وما بعدها.  (37(
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فاإن ادعى مرتكب جرمية الغت�شاب اجلهل، نظر يف اأمره فاإن كان من املحتمل جهله 
ق يف دعواه، وبهذا قال عامة اأهل العلم))3). دِّ �شُ

قال عمر ر�شي اهلل عنه: )ل حّد يف الزنى اإل على من َعِلَمه()39).

الكبري)  ال�صرح  الد�صوقي على  الكتاب) ج3 �ص91)، وحممد بن عرفة )حا�صية  امليداين )اللباب �صرح   (3((
ج4 �ص4)3، و اأبو اإ�صحاق ال�صريازي )املهذب) دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية ))4)هـ ـ )99)م، ج) 

�ص63)، وابن قدامة )املغني) ج)) �ص)34، والبهوتي )ك�صاف القناع) ج6 �ص99.
اأبو بكر اأحمد بن ح�صني البيهقي )ال�صنن الكربى) ويف ذيله اجلوهر النقي، طبعة دار املعرفة، بريوت، م�صورة عن   (39(
البابي احللبي، كتاب احلدود، باب ما جاء يف درء احلدود بال�صبهات ج) �ص39). ورواه  الطبعة االأولى مل�صطفى 
عبدالرزاق يف م�صنفه 414/7 عن معمر عن ه�صام وال�صافعي يف م�صنده ))/)6)) عن م�صلم بن خالد عن بن جريج 
عن ه�صام بن عروة عن اأبيه اأن يحيى بن حاطب حدثه قال: تويف حاطب فاأعتق من �صلى من رقيقه و�صام، وكانت 
له اأمة نوبية قد �صلت و�صامت وهي اأعجمية مل تفقه، فلم ترعه اإال بحبلها وكانت ثيًبا، فذهب اإلى عمر -ر�صي اهلل 
عنه- فحدثه. فقال عمر: الأنت الرجل ال ياأتي بخري. فاأفزعه ذلك، فاأر�صل اإليها عمر فقال: اأحبلت؟ فقالت: نعم من 
مرعو�ص بدرهمني فاإذا هي ت�صتهل بذلك ال تكتمه، قال و�صادف عليًّا وعثمان وعبدالرحمن بن عوف فقال: اأ�صريوا 
علي قال وكان عثمان جال�صًا فا�صطجع فقال علي وعبدالرحمن بن عوف: قد وقع عليها احلّد. فقال: اأ�صر علي يا 
عثمان فقال: قد اأ�صار عليك اأخواك فقال اأ�صر علي اأنت. فقال: اأراها ت�صتهل به كاأنها ال تعلمه ولي�ص احلّد اإال على من 
علمه. فقال: �صدقت والذي نف�صي بيده، ما احلّد اإال على من علمه؛ فجلدها عمر مائة وغربها عامًا. وهذه اأ�صانيد 
�صحيحة، وم�صلم بن خالد �صيخ ال�صافعي، تابعه عبدالرزاق عن ابن جريج، وابن جريج �صرح بالتحديث وقد تابعه 
اأي�صًا معمر بن را�صد، فهو ثابت عن عمر وعثمان بال ريب. ورمبا يرد على ذهن القارئ ت�صاوؤل مفاده كيف يجلدها 
اأجاب عن هذا االإمام البيهقي رحمه اهلل ))/)3)) بعد ذكر  اإال على من علمه؛ وقد  ويغربها وهو يقول ما احلّد 
الق�صة ال�صابقة فقال: كان حدها الرجم فكاأنه -ر�صي اهلل عنه- دراأ عنها حدها لل�صبهة باجلهالة وجلدها وغربها 

تعزيرًا واهلل اأعلم. وقد جاء ما يوؤيد على اأن احلّد على من علمه دون من مل يعلمه فمن ذلك:
ما اأخرجه عبدالرزاق )413/7/ رقم 3643)) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن امل�صيب قال: ذكروا الزنا  اأ-  
بال�صام فقال رجل: زنيت قبل ما تقول؟ قال: اأو حّرمه اهلل، قال: ما علمت اأن اهلل حّرمه. فكتب اإلى عمر بن اخلطاب، 
فكتب: اإن كان علم اأن اهلل حرمه فحدوه، واإن كان مل يعلم فعلموه، واإن عاد فحدوه. ورواه عبدالوهاب بن عبدالرحيم 

اجلويري يف فوائده من طريق ابن عيينة به كما يف التلخي�ص للحافظ ابن حجر )3/4))- رقم 9)1)).
ب - ما اأخرجه عبدالرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن امل�صيب اأن عاماًل قال معمر: و�صمعت غري عمرو 
يزعم اأن اأبا عبيدة بن اجلراح كتب اإلى عمر: اأن رجًا اعرتف عبده بالزنا. فكتب اإليه اأن ي�ساأله هل 

كان يعلم اأنه حرام؟ فاإن قال نعم فاأقم عليه حد اهلل، واإن قال ال، فاأعلمه اأنه حرام، فاإن عاد فحدوه.
ما اأخرجه عبدالرزاق )7/)41 – رقم )364)) عن الثوري عن مغرية عن الهيثم بن بدر عن حرقو�ص  ج - 
َدَقْت هي ومالها حل يل قال: اذهب  قال: اأتت امراأة اإلى علي فقالت: اإن زوجي زنى بجاريتي فقال: �صَ

وال تعد كاأنه دراأ عنه احلّد باجلهالة. واإ�صناده �صعيف فالهيثم بن بدر متكلم فيه.
ما اأخرجه عبدالرزاق )414/7- رقم 3646)) عن ابن جريج قال اأخربين عبدالعزيز بن عمر اأن يف  د- 
كتاب لعمر بن عبدالعزيز اأن عمر بن اخلطاب قال: ال قود وال ق�صا�ص وال جراح وال قتل وال حد وال نكال 

على من مل يبلغ احللم حتى يعلم ما له يف االإ�صالم وما عليه.
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وعّللوا قولهم باأن الأحكام ل تثبت اإل بعد البلوغ)41) لقوله تعالى: چٿ ٿ 
ٿ ٿٹچ الأنعام: ١9.

وقوله �شبحانه: چى ى ائ ائ ەئ ەئچ الإ�رشاء: ١5
وجه الدللة: اأن العقوبة اإمنا تكون على من اأقدم على اجلرمية عاملًا بالتحرمي، اأما من 

مل يعلم بالتحرمي وملا علمه تاب منه، فال عقوبة عليه))4).
واأما اإن كان مدعي اجلهل نا�شًئا بني ظهراين امل�شلمني، فال تقبل دعواه باجلهل؛ بل 

تقام عليه العقوبة التي ي�شتحقها، وعلى هذا اتفق فقهاء املذاهب الأربعة))4).
كذبه  فعلم  كذلك،  هو  من  على  يخفى  ل  الغت�شاب  حترمي  باأن  قولهم،  وعّللوا 

فا�شتحق العقوبة)43).
رابًعا: اأن يكون املغت�شب خمتاًرا:

ب ل بد اأن يكون بكامل حريته واختياره مريًدا  لإنزال العقوبة واجلزاء على املغَت�شِ
ملا اأقدم عليه، والختيار اأ�شله من العطف وامليل وال�شطفاء)44).

واملراد به: الق�شد اإلى الفعل والقول الذي هو �شبب النتائج))4).
فعل  اأي  اأنثى،  اغت�شاب  اأكره على  اإذا  الرجل  الفقهاء يف حكم  اأقوال  واختلفت 
ل؟  اأم  واجلــزاء  العقوبة  بذلك  وي�شتحق   ، احلدُّ عليه  يقام  هل  بها،  )الزنا(  الفاح�شة 

للفقهاء يف ذلك قولن:

املراد بلوغ احلكم. انظر: ابن تيمية )جمموع الفتاوى) ج7 �ص1)6.  (41(
املرجع ال�صابق، ج9) �ص))4.  (4((

الكا�صاين )بدائع ال�صنائع) ج7 �ص37. و ابن عرفة )حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري) ج4 �ص4)3.   (4((
وال�صريازي )املهذب) ج) �ص)6). والبهوتي )ك�صاف القناع) ج6 �ص99.

فمن كان يعي�ص بني امل�صلمني فهو يعلم حتمًا حترمي الزنا الأنه من االأمور املعلومة من الدين بال�صرورة وال   (43(
�صك اأن االغت�صاب واالإكراه على الزنا اأ�صد منه. ينظر: ابن قدامة )املغني) ج)) �ص)34.

الرازي )خمتار ال�صحاح) �ص94).  (44(
عالء الدين عبد العزيز البخاري )ك�صف االأ�صرار) ج 4 �ص)1)).  (4((
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الأول: ل ي�شتحق العقوبة من اأكره على الغت�شاب وبهذا قال احلنفية)46) واملالكية)47) 
وهو الأظهر عند ال�شافعية))4) ورواية عند احلنابلة)49).

وا�ستدلوا لقولهم باإ�سقاط العقوبة من القراآن وال�سنَّة واملعقول.
اأما القراآن فمنه قوله تعالى: چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿچ 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چڳ  تعالى:  وقوله   ،١١9 الأنعام: 
ہ ہچ البقرة: ١7٣.

م عليه يف اأثناء فرتة  ووجه ال�شتدلل: اأن اهلل -تعالى- اأباح للم�شطر ارتكاب ما حرَّ
اال�سطرار، وهو: االإكراه ب�رشط اأال مييل بقلبه اإلى االإثم)1)).

ومن ال�شنَّة قوله �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: )اإن اهلل و�شع عن اأمتي اخلطاأ والن�شيان وما 
ا�شتكرهوا عليه()))).

ووجه ال�شتدلل: اأن العفو عن ال�شيء عفو عن موجبه، فاملُْكَره على الغت�شاب 
ترتفع عنه العقوبة حتت وطاأة الإكراه، فال يجب احلّد عليه)))).

كمال الدين حممد بن عبد الواحد املعروف بابن الهمام )فتح القدير يف �صرح الهداية) املطبعة االأمريية   (46(
مب�صر 6)3)هـ، ج7 �ص316.

�صرح  اجلليل  )مواهب  باحلطاب  املعروف  الطرابل�صي  الرحمن  عبد  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو   (47(
خمت�صر خليل) مطبعة ال�صعادة مب�صر 9)3)هـ ج6 �ص93).

ال�صريازي )املهذب) ج) �ص67).  (4((
املرداوي )االإن�صاف) ج1) �ص))).  (49(

اأحمد بن علي اجل�سا�ص )اأحكام القراآن( حتقيق حممد قمحاوي، دار اإحياء الرتاث، بريوت )41)هـ ـ   ((1(
))9)م، ج) �ص7)).

عبد اهلل بن حممد بن يزيد القزويني )�صنن ابن ماجه) دار ال�صالم للن�صر الريا�ص، ج) �ص)34، وقد   ((((
اأخرجه ابن ماجه من طريق حممد بن امل�صفى، عن الوليد بن م�صلم، عن االأوزاعي، عن عطاء، عن ابن 
عبا�ص، عن النبي -�سلَّى اهلل عليه و�سلَّم- وح�سنه النووي يف )الأربعني( رقم )39)، وقال ابن كثري يف 
)حتفة الطالب) )�ص)3)): اإ�صناده جيد. وقال ابن حجر يف )املوافقة) )/1)): هذا حديث ح�صن، وقال 
البو�صريي يف )م�صباح الزجاجة) ))/31)-)3)): هذا اإ�صناد �صحيح اإن �صلم من االنقطاع، و�صححه 
االإمام اأحمد �صاكر يف حا�صية )االإحكام) ))/49)) البن حزم، وقد تو�صع العالمة االألباين رحمه اهلل يف 

تخريج احلّديث و�صححه مبجموع طرقه، انظر اإرواء الغليل )/3)).
ابن قدامة )املغني( حتقيق الرتكي واحللو، دار عامل الكتب، بريوت 7)4)هـ ـ 997)م، ج)) �ص)34.  ((((
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اإمنا �رشع للزجر، ول حاجة للزجر يف حالة الإكراه؛ لأن  اأن احلدَّ  ومن املعقول: 
املكره منزجر بنف�شه، وحتت وطاأة الإكراه اأقدم على ما اأكره عليه ل لل�شهوة، فتكون 
ل  الإكراه،  �شغط  واقع حتت  اإمنا  ب  املغَت�شِ ولأن  عنه)3))؛  للحدِّ  م�شقطة  �شبهة  هذه 
رغبة يف اجلماع فيخ�سى القتل واالأذى ال�سديد املهّدد به، فكان الوطء بناًء على اإكراهه 

ل رغبة منه)4)).
ب العقوبة واإن اأكره. وهذا هو امل�شهور عند املالكية)))) وهو  الثاين: ي�شتحق املغت�شِ

قول عند ال�شافعية)6)) واملذهب عند احلنابلة)7)).
ق اإل بانت�شار  وا�شتدلوا لقولهم هذا باأن الغت�شاب وما يرتتَّب عليه من زنا ل يتحقَّ
الذكر، ول ينت�رش الذكر اإل نتيجة اللَّذة وال�شهوة، واللَّذة وال�شهوة دليل الطواعية؛ اإذ 

مع اخلوف وال�شطراب ل يح�شل النت�شار، فيكون بذلك طائًعا فيقام احلّد عليه)))).
واأجيب عن ا�شتدللهم هذا: باأن النت�شار ل يدل على الر�شا واملوافقة؛ بل يدل على 
الفحولة التي ركبها اهلل يف الرجال، األ ترى اأن النائم تنت�رش اآلته من غري اختيار له يف 

ذلك ول ق�شد)9)).
الرتجيح:

والذي اأميل اإليه واختاره ما ذهب اإليه اأ�شحاب القول الأول من عدم وجوب اإقامة 
ب )املكره(؛ لأن املكره م�شلوب الإرادة والختيار، واإمنا اأقدم على  احلّد على املغت�شِ

ذلك اإجناء لنف�شه من الهلكة، فاختار اأخف ال�رشرين يف ذلك ح�شب ت�شوره.

ال�سرخ�سي )املب�سوط( دار املعرفة، بريوت 416)هـ ـ 6)9)م، ج4) �ص9).  ((3(
الكا�صاين )بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع) ج7 �ص77).  ((4(

احلطاب )مواهب اجلليل �صرح خمت�صر خليل) ج6 �ص94).  ((((
جالل الدين ال�صيوطي )االأ�صباه والنظائر يف قواعد فروع ال�صافعية) مطبعة احللبي مب�صر، بدون، �ص))) ـ 7)).  ((6(

املرداوي )االإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف) ج1) �ص))).  ((7(
ابن قدامة )املغني) ج)) �ص)34.  ((((

ال�سرخ�سي )املب�سوط( ج4) �ص9).  ((9(
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خام�ًشا: الذكورة:
ب  ب ذكًرا، ولكنه من املحتمل اأن يكون املغت�شِ ل �شكَّ اأن الأ�شل اأن يكون املغت�شِ
ت�شتدخل  اأو  بها)61)  الزنا  على  جمنونًا  اأو  مميًزا  �شغرًيا  فتكره  بالغة  تكون  كاأن  اأنثى، 
اأو  اأو قيده))6)  اأو ت�شتخدم و�شائل اخلداع كاإ�شكار رجل))6)  اأو مغمى عليه،  نائم  ذكر 

ال�شتعانة باآخرين لإرغامه على ممار�شة الزنا، فال �شكَّ اأن هذا اغت�شاب.
ا مكنت باختيارها رجاًل  وكذلك رمبا �شاركت املراأة يف اإكراه رجل على الزنا، ورمبَّ
ب  للمغت�سِ الذكورة  ا�سرتاط  اأن  تدل على  نف�سها، وهذه �سور  الزنا من  مكرًها على 

لي�ص على اإطالقه.
ومن ثم فاإنه اإذا اأكرهت املراأة الرجل على وطئها �شقط عنه احلّد، ومل يوؤاخذ باجلرمية؛ 
بة،  مغت�شِ فهي  الأنثى  كان  اإن  واملُْكِره  ب،  مغت�شَ اأنه  عليه  وي�شدق  له،  ق�شد  ل  لأنه 

ت�شتحق العقوبة.
�شاد�ًشا: القدرة على اجلماع:

ق االغت�ساب ي�سرتط اأن يكون طرفا االت�سال موؤهلني له، باأن يكون كل  ولكي يتحقَّ
ب قادًرا على اجلماع،  منهما �ساحًلا للعملية اجلن�سية، ومن ثم ي�سرتط اأن يكون املغت�سِ

ق الغت�شاب. فاإن مل يكن قادًرا ـ كما لو كان جمبوبًا)63)ـ مل يتحقَّ
وقد اتفق فقهاء املذاهب الأربعة على اأن من بقي من ذكره �شيء بعد القطع، اإن كان 

ي�شتطيع الإيالج به فال ُيعدُّ جمبوبًا)64).

الكا�صاين )بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع) ج7 �ص34 اإذ اأنهما غري مكلفني وفاقدين للر�صا.  (61(
جالل الدين ال�صيوطي )االأ�صباه والنظائر) ج) �ص34.  (6((
من�صور بن يون�ص البهوتي )ك�صاف القناع) ج6 �ص97.  (6((

واجلب: م�صدر جب، ومعناه ا�صتئ�صال اخل�صيتني اأو قطع الذكر كله اأو بع�صه، بحيث مل يبق منه ما ميكن   (63(
الوطء به. الفريوز اآبادي )القامو�ص املحيط(.

ابن عابدين يف حا�صية رد املحتار ح 3 �ص494 وابن عرفة حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري ح ) �ص)7).   (64(
وال�صربيني اخلطيب )مغني املحتاج) ج3 �ص)1). والبهوتي )ك�صاف القناع) ج) �ص)1).
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ب امل�شاألة الثانية: �شروط املُْغَت�شَ

ب )املجني  ة �رشوط ينبغي اأن تتوفر يف املُْغَت�سَ ذكر الفقهاء � رحمهم اهلل تعالى � عدَّ
عليها(، وهذه ال�رشوط منها املَتفق عليه، ومنها املختلف فيه، وهي كما ياأتي:

١- اأن يكون اآدمًيا، فالوطء يف احليوان ال ُيعدُّ زنا، ومن ثم ال يقام عليه حدُّ الزنا، 
وهذا ما اتفق عليه فقهاء املذاهب الأربعة، واإن كان حمرًما ومن كبائر الذنوب))6) 

وا�شتدلوا لقولهم باحلديث: )من اأتى بهيمة فال حّد عليه()66).
ب ذكًرا فال ُيعدُّ من قبيل الزنا، واإمنا هو لواط،  ٢- اأن يكون اأنثى، فلو كان املُْغَت�سَ

وله حكم غري حكم الزنا)67).
بة )املجني عليها( ميتة، فال يقام عليه حّد الزنا، وهذا ما  ٣- احلياة، فلو كانت املغت�شِ

ذهب اإليه احلنفية وال�شافعية واحلنابلة يف املعتمد لديهم))6).
اأن من الأمور التي ينبغي  ـ  ٤- كونها م�شتهاة طبًعا. فقد ذكر الفقهاء ـ رحمهم اهلل 
الأخذ بها كون املزين بها م�شتهاة طبًعا، وعّدوه قيًدا يف التعريف يخرج امليتة 

والبهيمة لكون كل منهما غري م�شتهى)69).
من  الر�شا  وجد  فاإن  اجلن�شية،  باملعا�رشة  الر�شا  عدم  يعني:  والإكــراه،  الإكــراه:   -5
الطرفني فهو زنا، واإن عدم الر�شا من كال الطرفني تُعدُّ اجلرمية اإكراًها، واإن عدم 

ابن عابدين )حا�صية رد املحتار على الدر املختار) ج3 �ص))). وابن عرفة )حا�صية الد�صوقي على ال�صرح   (6((
الكبري) ج4 �ص6)3. وال�صربيني )مغني املحتاج) ج3 �ص)1). والبهوتي )ك�صاف القناع) ج) �ص)1).

اأخرجه اأبو داود )1/4)6( والرتمذي يف »ال�سنن« )46/4) واحلاكم يف »امل�صتدرك« )6/4)3) والبيهقي   (66(
يف »الكربى« ))/34)) وعبدالرزاق )366/7) وابن اأبي �صية يف »امل�صنف« )1)/)).

ب ذكرًا كما لو اغت�صبت امراأة كبرية طفاًل واأكرهته على الزنا بها ولكن  ب اأنثى واملغت�صَ وقد يكون املغت�صِ  (67(
هذا يف حكم القليل النادر.

املحتاج) ج4  ال�صربيني )مغني  ال�صرائع) ج7 �ص347، واخلطيب  ترتيب  ال�صنائع يف  الكا�صاين )بدائع   (6((
�ص46، والبهوتي )ك�صاف القناع) ج6 �ص)9.

ابن الهمام )فتح القدير) ج) �ص)7)، ابن عرفة )حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري) ج4 �ص4)3.   (69(
واخلطيب ال�صربيني )مغني املحتاج) ج4 �ص46) والبهوتي )ك�صاف القناع) ج6 �ص)9.
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ذلك  وعلى  اغت�شاب،  جرمية  فهذه  الآخر  من  ووجد  الطرفني،  اأحد  من  الر�شا 
في�سرتط يف املُْغَت�سب )املجني عليه( اأن ينعدم ر�ساه يف اأثناء املعا�رشة اجلن�سية.

م�شلوبة  لأنها  عليها؛  حدَّ  ل  املُْكَرهة  اأن  على  الأربعة  املذاهب  فقهاء  اأجمع  وقد 
الختيار)71).

بة ال ي�سرتط اأن يكون االإكراه ملجًئا بحقها، فال  وذكر بع�س الفقهاء باأن املراأة املغت�سَ
؛ لأن املُْغَت�شبة مكرهة، وقد و�شع اهلل –  خالف بني الإكراه التام والناق�ص بدرء احلدِّ

تعالى - عنها الإثم))7).
ومن عالمات انعدام الر�شا باملعا�رشة اجلن�شية: كون املجني عليها جمنونة، اأو نائمة، 
اأو متاأثرة ببنج، اأو خمدر))7)، ومع ذلك فاإنه يجب على املراأة الدفاع عن عر�شها؛ حتى 
ولو اأدى ذلك اإلى قتل من اأراد الفجور بها، ول �شيء عليها يف ذلك، و�شواء قاومت 

املعتدي عليها بنف�شها، اأو بال�شتعانة بغريها)73).
امل�شاألة الثالثة: �شروط �شحة الإكراه الذي نتج عنه الغت�شاب.

ي�سرتط يف العنف الذي يقع به االإكراه املادي �رشطان:
الأول: اأن يقع على �شخ�ص املراأة املجني عليها.
الثاين: اأن يكون من �شاأنه انعدام ر�شاها بالفعل.

وال ي�سرتط يف االإكراه اأن ي�ستمر طوال عملية اجلماع، واإمنا يكفي اأن يكون الو�سيلة البتدائه.
ي�سدر عن غريه،  فقد  نف�سه،  اجلاين  من  �سادًرا  االإك��راه  يكون  اأن  ي�سرتط  ال  كما 

وحينئذ ُيعدُّ الثنان فاعلني �رشيكني يف جرمية الغت�شاب)74).

الكا�صاين )بدائع ال�صنائع) ج7 �ص))). واخلطاب )مواهب اجلليل) ج6 �ص94). وال�صريازي )املهذب)   (71(
ج) �ص67). وابن قدامة )املغني) ج)) �ص)34.

املراجع ال�صابقة نف�صها.  (7((
ابن تيمية )جمموع الفتاوى) ج34 �ص14).  (7((

ابن قدامة )املغني) ج)) �ص34).  (73(
د. حممود جنيب ح�صني )�صرح قانون العقوبات) دار النه�صة العربية، م�صر416)هـ ـ 6)9)م، �ص)3.  (74(
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والوطء))7) من م�ستلزمات ح�سول االغت�ساب، وي�سرتط فيه ما ياأتي:
ا باأن يكون على غري نكاح �شحيح، ول �شبهة نكاح، ول  ١- اأن يكون حراًما حم�شً

ملك ميني.
٢- اأن يكون يف القبل.

٣- اإدخال قدر ح�شفة يف الفرج)76).
تلك هي اأهم �رشوط الوطء املعترب الذي ترتتَّب عليه اآثاره. 
الفرع الثاين: �شروط الغت�شاب يف نظر اأهل القانون:

ب  ا - بح�شب حال املغت�شِ �رشوط االغت�ساب يف نظر اأهل القانون تختلف – اأي�شً
ب ويت�شح ذلك من خالل امل�شاألتني الآتيتني: واملغت�شَ

ب: وي�شرتط فيه ما ياأتي: امل�شاألة الأولى: املغت�شِ

ب  ق الغت�شاب الذي ي�شتوجب العقوبة اإل اإذا كان املغت�شِ ١- الذكورة، فال يتحقَّ
رجاًل، اأما اإذا اأرغمت امراأة رجاًل على الفعل بها فال ُيعدُّ اغت�شابًا واإمنا ُيعدُّ هتك 

عر�ص)77).
من  اأما  �شنة،  ع�رشة  ثماين  ب  املغت�شَ بلوغ  العقاب  ا�شتحقاق  وعالمة  البلوغ،   -٢
كان �شنه دون ذلك فال ي�رشي عليه عقوبة الغت�شاب؛ اإذ ل جتوز مالحقته ول 

معاقبته))7).
قال الراغب االأ�صفهاين: )وطئ امراأته كناية عن اجلماع، ثم �صار كالت�صريح للعرف فيه). )املفردات يف   (7((
غريب القراآن) �ص6)). وقال ال�سربيني: )الوطء يدل على متهيد ال�سيء وت�سهيله، ومن معانيه العلو على 
ال�صيء، يقال: وطئته برجلي، اأطوؤه وطاأ، اأي علوته، ووطئ املراأة جامعها، الأنه ا�صتعالها، واملراد به �صرًعا 

اجلماع دون �صائر املعاين).، انظر: اخلطيب ال�صربيني )مغني املحتاج) ج3 �ص))).
الكا�صاين )بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�صرائع) ج7، �ص)))، واحلطاب )مواهب اجلليل �صرح خمت�صر   (76(

خليل) ج6، �ص94)، وال�صريازي )املهذب) ج)، �ص67)، وابن قدامة )املغني) ج))، �ص347.
حممد اجلندي )جرمية اغت�صاب االإناث يف الفقه االإ�صالمي مقارنا بالقانون الو�صعي �ص4)، دار النه�صة   (77(

العربية مب�صر 1)4)هـ.
عبد الفتاح خ�صر )اجلرمية) �ص)33، دار الفكر العربي، بريوت.  (7((
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٣- العقل، فاإن فاقد العقل لي�ص اأهاًل للم�شاءلة والعقاب)79).
٤- القدرة على الت�شال اجلن�شي)1)).

ب زوًجا للمغت�شبة)))). 5- األ يكون املغت�شِ
دون ر�سا �سحيح  عنه  اأجنبية  امراأة  فرج  ذكره يف  الرجل  اإيالج  الوطء، وهو   -6

منها، و�سواء بلغ الرجل �سهوته اأم مل يبلغها، و�سواء اأنزل اأم مل ينزل)))).
ي�شمى  ما  وهو  بالغت�شاب،  اجلاين  لدى  النيَّة  توفر  به  ويراد  اجلنائي،  الق�شد   -7

بالركن املعنوي لالغت�شاب)3)).
بة )املجني عليها(: امل�شاألة الثانية: املغت�شَ

 وي�سرتط يف املغت�سبة حتقق االأنوثة واحلياة واالآدمية واإمكانية الوطء يف القبل)4))، 
واإذا مل تكن كذلك انتفت جرمية الغت�شاب)))).

وكذلك ي�سرتط يف املغت�سبة انعدام الر�سا، وهذا ال�رشط هو الفا�سل بني جرميتي 
الزنا والغت�شاب، فكّلما كان اجلماع قد وقع بغري ر�شا املجني عليها �شواء كان ذلك 
نتيجة ل�شتعمال اجلاين اإكراًها ماديًّا اأو معنويًّا، اأو ا�شتعمال اأي طريقة من �شاأنها انعدام 
الر�شا لدى املراأة، كاخلديعة اأو املباغتة اأو ا�شتعمال املواد املخدرة اأو املنومة، اإذا كان من 

�شاأن ذلك فقدان املجني عليها قوتها و�شلب اإرادتها)6)).
اأحمد فتحي �صرور )اأ�صول قانون العقوبات) �ص9)4.  (79(

عبد احلكيم فودة )اجلرائم املا�صة باالآداب العامة والعر�ص) �ص464.  ((1(
عبد املهيمن بكر )�صرح قانون العقوبات) �ص3))، دار النه�صة العربية مب�صر 997)م.  ((((

عبد احلكيم فودة )اجلرائم املا�صة باالآداب العامة والعر�ص) �ص)46.  ((((
م�صر  دار  �ص)6،  امل�صري)  والقانون  االإ�صالمية  ال�صريعة  يف  العر�ص  جرائم  )اأحكام  �صربي  اإبراهيم   ((3(

للطباعة، القاهرة3)9)م.
يخرج بذلك ما لو مل يكن الوطء يف القبل ممكنًا كما لو اأجريت لها عملية جراحية واأزيل فرجها ب�سبب   ((4(

مر�ص ونحوه اأو كانت �صغرية جدًا ال يوطئ مثلها.
عبد احلكيم فودة )اجلرائم املا�صة باالآداب العامة والعر�ص) �ص464.  ((((

اجلامعي  املكتب  دار  �ــص34،  وال�صرف)  العر�ص  على  واالعتداء  االإجها�ص  )جرائم  الرو�ص  اأبو  اأحمد   ((6(
احلديث، اإ�صكندرية 997)م.
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الفرع الثالث: مقارنة بني �شروط الغت�شاب لدى فقهاء ال�شريعة، و�شروطه لدى اأهل القانون:

قانونًا  اأو  رة �رشًعا  املقرَّ لعقوبته  امل�ستوجب  املتتبع ل�رشوط حتّقق االغت�ساب  اإن 
القانون  الفقهاء واأهل  اأوردها  التي  ال�رشوط  اأغلب  �سبه توافق يف  اأن هناك  يلحظ 
ب جند اأن  اإال يف بع�س �سوابط هذه ال�رشوط. ففي جمال ال�رشوط املتعّلقة باملغت�سِ
بالًغا قادًرا  ب ذكًرا عاقاًل  اأن يكون املغت�سِ الفقهاء والقانونيني متفقون يف ا�سرتاط 
دوا  فحدَّ القانونيون  اأما  معينة،  للبلوغ عالمات  ذكروا  الفقهاء  اأن  اإل  اجلماع  على 
بالًغا ت�رشي عليه  ُيعدُّ يف نظرهم  فما كان دون ذلك فال  �شنة  بثماين ع�رشة  البلوغ 

عقوبات البالغني.
ب بتحرمي هذه اجلرمية وحترمي االغت�ساب فيها  الفقهاء علم املغت�سِ وقد ا�سرتط 
ومل يذكر اأهل القانون هذا ال�رشط، ولعّلهم يرون: اأن هذا من االأمور التي ال يحتاج 
االعتداء  �رشوب  من  �رشبًا  باعتبارها  فاعلها  وجترمي  بتحرميها  العلم  ا�سرتاط  اإلى 
ب  على احلريات ال�سخ�سية وانتهاك لالأعرا�س، وا�سرتط الفقهاء اأن يكون املغت�سِ
خمتاًرا بينما مل يذكر اأهل القانون ذلك، ولعّلهم مل يروا لالإكراه مداخل يف هذا 
الباب باعتبار اأنه لو مل تكن له رغبة يف هذه املراأة ملا اأقدم على اغت�شابها، اأو اأنهم 
مل يعتربوه مربًرا قانونًيا لنتهاكه حرمات الآخرين بالقهر والغلبة بغ�ص النظر عن 

حاله مكرًها اأو خمتاًرا.
ب وهذا يف  بة زوجة للمغت�سِ وا�سرتط اأهل القانون انتفاء الزوجية باأال تكون املغت�سَ
بة زوجة له فال ُيعدُّ  اإذ لو كانت املغت�شَ نظر فقهاء الإ�شالم من باب حت�شيل احلا�شل؛ 

اإكراهها على اجلماع اغت�شابًا يوؤاخذ به كالأجنبي)7)).
ال�رشوط  باأن هذا مفهوم من  واأت�سور  اجلنائي،  الق�سد  القانون  اأهل  وا�سرتط 
بل اإنهم اعتربوا الوطء اأحد اأركان الغت�ساب وا�سرتطوا فيه: اأن يكون حرامًا حم�سًا باأن يكون على غري   ((7(

نكاح �صحيح، وال �صبهة نكاح، وال ملك ميني.
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ب بالًغا عاقاًل خمتاًرا، ومثل  التي ذكرها الفقهاء، فاإنهم ا�شرتطوا اأن يكون املغت�شِ
هذا اإذا اأقدم على اغت�شاب هذه املراأة فلي�ص هناك ق�شد اآخر غري الق�شد اجلنائي 

ول ريب.
لدى  موجود  وهذا  بة  املغت�سَ املراأة  لهذه  الوطء  يتحقق  اأن  القانون:  اأهل  وا�سرتط 
الفقهاء، فقد ذكروا يف معر�س حديثهم عن الوطء كاأحد اأركان االغت�ساب باأنه ي�سرتط 
فيه اأن يكون ذلك يف القبل؛ بل زاد بع�شهم بقوله: اأن يتم اإدخال قدر ح�شفة يف فرج 

بة. املراأة املغت�شَ
ا - : اأن هناك اتفاًقا يف اأغلب هذه  بة جند – اأي�شً ويف جمال ال�رشوط املتعّلقة باملغت�سَ
ال�رشوط يف اجلملة، واإن اختلفت بع�س �سوابطهم يف هذه ال�رشوط فقد ذكر الفقهاء: 
بة اأن تكون اآدمية حّية مكرهة على الزنا، وقد وافقهم اأهل القانون  اأنه ي�سرتط يف املغت�سَ
اأ�شقيت  اأو  اأو جمنونة،  نائمة،  الإكراه: كونها  اأمثلة  ا - من  اأي�شً على ذلك وذكروا - 

�رشابًا خمدًرا، فكّلهم متفقون على هذه ال�رشوط.
واأورد الفقهاء ا�سرتاط كونها م�ستهاة طبًعا باأال تكون ميتة، اأو �سغرية، و�سبق نقا�س 
هذا يف مكانه، واإن الأ�شل: معاقبة كل من �شلك هذا امل�شلك، فهو خمالف للطباع 
اإمكانية  بقولهم:  م�سابًها  �رشًطا  القانون  اأهل  وا�سرتط  امل�ستقيمة.  والفطر  ال�سليمة 
الوطء يف القبل. واتفق الفقهاء واأهل القانون على اأن املكرهة على الزنا ال حّد، وال 

عقوبة عليها.
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املبحث الرابع
ما يثبت به الغت�شاب للمراأة يف ال�شريعة والقانون

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول: ما يثبت به الغت�شاب للمراأة يف ال�شريعة الإ�شالمية.

الغت�شاب  بها  يثبت  التي  الطرق  من  ـ جمموعة  تعالى  اهلل  ـ رحمهم  الفقهاء  ذكر 
للمراأة. ويف هذا املطلب اأحتدث عن اأبرز هذه الطرق وراأي الفقهاء يف اعتبارها طرًقا 

لإثبات هذه اجلرمية، وذلك من خالل الفروع الآتية:
الفرع الأول: الإقرار:

اأوًل: تعريفه:
اأـ الإقرار لغة: الإثبات، يقال قّر ال�شيء اإذا ثبت، واأقّره غريه اإذا اأثبته، ويف القامو�ص 

املحيط، الإقرار: الإذعان للحق، والعرتاف به)))).
ب- الإقرار ا�شطالًحا: وردت عّدة تعريفات لالإقرار يف ال�شطالح الفقهي، ومن 

ا على قائله ب�رشطه)9)). اأ�شهرها: اأنه هو العرتاف مبا يوجب حقًّ
ثانًيا: حكمه:

اأن جرمية  على  الأربعة  املذاهب  فقهاء  اتفق  وقد  ال�رشعية  الأدلة  اأقوى  من  الإقرار 
اغت�شاب املراأة تثبت بالإقرار، فهو من اأقوى الأدلة)91).

الزبيدي )تاج العرو�ص �صرح القامو�ص) املطبعة اخلريية مب�صر 316)هـ، ج3 �ص))4.  ((((
االأق�صية واالأحكام)  اأ�صول  الكا�صاين )بدائع ال�صنائع) ج7 �ص17). وابن فرحون )تب�صرة احلكام يف   ((9(
القناع) ج4  والبهوتي )ك�صاف  وال�صريازي )املهذب) ج) �ص)36.  مطبعة احللبي )37)هـ، ج) �ص39. 

�ص)9).
ابن عابدين )حا�صية رد املحتار) ج) �ص1)). وحممد عرفة )حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري) ج3   (91(

�ص397. والرملي )نهاية املحتاج) ج) �ص4)3. والبهوتي )ك�صاف القناع) ج6 �ص66.
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وللمقرِّ �رشوط ذكرها الفقهاء يف مظانها ولعلَّ من اأهمها: احلرية والتكليف، واالإقرار 
حجة �رشعية ثبتت حجيته بالكتاب، وال�سنَّة، واإجماع االأمة، وباملعقول، وذلك مب�سوط 

يف مظانه يف كتب الفقه))9).
الفرع الثاين: ال�شهادة:

اأوًل: تعريفها:
اأـ ال�شهادة لغة: احل�شور، وتاأتي مبعنى العلم))9).

فها احلنفية باأنها: )اإخبار �شادق  ب- ال�شهادة ا�شطالًحا: اأما ال�شهادة ا�شطالًحا فقد عرَّ
.(93() يف جمل�ص احلكم بلفظه ال�شهادة لإثبات احلقِّ

فها املالكية باأنها: )اإخبار عدل حاكم مبا علم ولو باأمر عام ليُْحَكم مبقت�شاه()94). وعرَّ
فها ال�شافعية باأنها: )اإخبار حاكم، اأو حمّكم عن �شيء بلفظ خا�ص())9). وعرَّ

فها احلنابلة باأنها: )اإخبار �شخ�ص مبا علمه بلفظ خا�ص()96). وعرَّ
ثانًيا: حكمها:

تُعدُّ ال�شهادة من اأقوى طرق الإثبات بعد الإقرار، وقد اتفق فقهاء املذاهب الأربعة 
ذلك  على  دل  للمراأة،  الغت�شاب  جرمية  بها  تثبت  التي  الطرق  من  ال�شهادة  اأن  على 

الكتاب، وال�شنَّة، واإجماع الأمة، واملعقول)97).

الكا�صاين )بدائع ال�صنائع) ج7 �ص17). وابن فرحون )تب�صرة احلكام يف اأ�صول االأق�صية واالأحكام) مطبعة   (9((
احللبي )37)هـ، ج) �ص39. وال�صريازي )املهذب) ج) �ص)36. والبهوتي )ك�صاف القناع) ج4 �ص)9).

الفريوزاأبادي )القامو�ص املحيط( ج) �ص)31  (9((
الكا�صاين )بدائع ال�صنائع) ج6 �ص66).  (93(

ابن فرحون )تب�صرة احلكام) ج) �ص)1).  (94(
اخلطيب ال�صربيني )مغني املحتاج) ج4 �ص6)4.  (9((

البهوتي )ك�صاف القناع) ج4 �ص)4).  (96(
ابن عابدين )حا�صية رد املحتار) ج) �ص1)). وحممد عرفة )حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري) ج3   (97(

�ص397. والرملي )نهاية املحتاج) ج) �ص4)3. والبهوتي )ك�صاف القناع) ج6 �ص66.
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الفرع الثالث: القرائن القاطعة:

تعريفها:
اأ- القرائن لغة: جمع قرينة، والقرينة الأمر الدال على ال�شيء من غري ال�شتعمال 

فيه؛ بل مبجرد املقارنة وامل�شاحبة؛ بل هي اأمٌر ي�شري اإلى املق�شود))9).
كالغيم  املدلول،  بوجود  الظن  بها  العلم  من  يلزم  ما  هي  ا�شطالًحا:  القرائن  ب- 
بالن�شبة للمطر، وقال اجلرجاين: )القرينة ا�شطالًحا: اأمر ي�شري اإلى املطلوب()99). 

وقيل: )هي ا�ستنباط ال�سارع، اأو القا�سي الأمر جمهول من اأمر معلوم()11)).
والقرائن اإما قطعية، واإما غري قطعية، فالقرائن القطعية هي التي تبلغ حّد اليقني وهي 
التي توجد عند الإن�شان علًما مبو�شوع النزاع يكاد يكون مماثاًل للعلم احلا�شل من امل�شاهدة 
والبيان))1)). وميثلون للقرائن القطعية وهي التي تك�شب اليقني غالًبا، كما لو خرج رجل 
ثم  بالدم  ملطخ  وثوبه  الدم  اآثار  عليها  �شكني  ومعه  مرتبٌك  وهو  ال�شارع  اإلى  منزل  من 
ا مقتوًل يت�رشج يف دمائه ولي�ص معه يف املنزل اإل  دخل النا�ص ذلك املنزل فوجدوا �شخ�شً
ذلك الرجل حامل ال�شكني؛ فهذه قرينة قطعية تدل على اأنه هو القاتل وما �شوى ذلك مما 
ل يفيد يقيًنا فهو قرينة غري قطعية. وقد اتفق فقهاء املذاهب الأربعة على العمل بالقرائن 

القطعية))1))، واختلفوا يف العمل بالقرائن غري القطعية، فذهبوا يف ذلك اإلى قولني:
اإلى  الق�شاء، ذهب  اأمام  بها احلقوق  بالقرائن، ويثبت  العمل  الأول: يجوز  القول 

الفريوز اأبادي )القامو�ص املحيط( ج4 �ص))).  (9((
)99)علي بن حممد بن علي ال�صيد الزين اأبي احل�صن احل�صيني اجلرجاين )التعريفات) مطبعة احللبي مب�صر 

7)3)هـ، �ص7)).
)11))ابن فرحون )تب�صرة احلكام) ج) �ص)31.

))1))اإبراهيم الفايز )االإثبات بالقرائن يف الفقه االإ�صالمي درا�صة مقارنة) �ص63، بريوت 3)9)م، وعبداهلل 
الركبان )النظرية العامة الإثبات موجبات احلدود) ج) �ص)))، موؤ�ص�صة الر�صالة بريوت ))9)م.

))1))ابن عابدين )حا�صية رد املحتار) ج) �ص64)، وابن فرحون )تب�صرة احلكام) ج) �ص)))، و)نهاية املحتاج) 
للرملي ج4 �ص17)، وابن قيم اجلوزية )الطرق احلكمية) �ص 7 وما بعدها، وابن حزم )املحلى) ج9 �ص4)4.
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ذلك اأكرث احلنفية، واملالكية، واأكرث ال�شافعية، واحلنابلة)13)).
وا�شتدلوا لقولهم بالكتاب وال�شنَّة.

اأما الكتاب: فقوله تعالى: چچ ڇ ڇ ڇ ڇڍچ يو�شف: ١٨.
ب�شالمة  يو�شف  اأخوة  ا�شتدل على كذب  ال�شالم -  عليه  يعقوب -  اأن  ال�شتدلل:  ووجه 
القمي�ص، وعدم تقطيعه، وبهذا ا�شتبان كذبهم، وما كان ذلك اإل باإعمال الأمارة، وهي: �شالمة 
القمي�ص من التقطيع؛ اإذ ل ميكن افرتا�ص الذئب ليو�شف وهو لب�ص القمي�ص وي�شلم القمي�ص)14)).

اأن النبي -�شلَّى اهلل عليه  ـ  واأما ال�شّنة: فما روي عن ابن عبا�ص ـ ر�شي اهلل عنهما 
و�شلَّم- قال: )الأمي اأحّق بنف�شها من وليها، والبكر ت�شتاأمر يف نف�شها واإذنها �شماتها(. 

ويف رواية: )الثيب اأحق بنف�شها من وليها())1)).
عقد  على  ال�شهادة  وجتوز  الر�شا،  على  اأمارة  البكر  �شكوت  اأن  ال�شتدلل:  ووجه 

النكاح عليها بناًء على �شكوتها، وهذا من اأقوى الأدلة على احلكم بالقرائن.
وجاء يف �شحيح م�شلم: اأّن هالل بن اأمية قذف امراأته ب�رشيك بن �شحماء، وكان 
اأَخ الرباء بن مالك لأمه، وكان اأول رجل لعن يف الإ�شالم، قال فالعنها، فقال ر�شول 
يء العينني فهو  اهلل -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم-: )اأب�رشوها فاإن جاءت به اأبي�ص �شبًطا َق�شِ
لهالل بن اأمية، واإن جاءت به اأكحل جعًدا حم�ص ال�شاقني فهو ل�رشيك بن �شحماء()16)).

مطبعة  �ص7)،  وج)  �ص)1)،  ج)  االأحكام)  ومناهج  االأق�صية  اأ�صول  يف  احلكام  )تب�صرة  فرحون  )13))ابــن 
)ك�صاف  والبهوتي  �ص))3.  ج4  الدقائق)  كنز  �صرح  احلقائق  )تبيني  والزيلعي  مب�صر 7)9)م.  احللبي 

القناع عن منت االقناع) ج6 �ص9)).
)14))القرطبي )اجلامع الأحكام القراآن) ج9 �ص99.

بال�صكوت من  والبكر  بالنطق  النكاح  الثيب يف  ا�صتئذان  باب  )النووي 14/9))  ))1))اأخرجه م�صلم يف �صحيحه 
طريق مالك عن عبداهلل بن الف�صل عن نافع ابن جبري عن ابن عبا�ص بلفظ »االأمي اأحق بنف�صها« وله رواية عن 
ابن عبا�ص بلفظ »الثيب اأحق بنف�صها من وليها« واحلديث اأخرجه اأي�صًا مالك يف املوطاأ ))/4))) واأحمد يف 
امل�صند ))/9))، )4)( والرتمذي )6/3)4 ح )1))) وقال: هذا حديث ح�صن �صحيح. واأبو داود ))/39) ح 
)19)، 199)) والن�صائي )4/6)) وابن ماجه )ح 71))) والبغوي يف �صرح ال�صنة )31/9 ح 4)))) وغريهم.

)�صحيح م�صلم ب�صرح النووي) ج1) �ص))).  ((16(
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ووجه ال�شتدلل: اأن النبي -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- جعل ال�شبه قرينة على الن�شب.

واإن مل يق�ص به لكن مدلول كالمه -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- اعتبار القرينة يف اإثبات الن�شب.
، ول تُعدُّ دلياًل، ذهب اإلى  القول الثاين: ل يجوز العمل بالقرائن، ول يثبت بها حقٌّ

ذلك ابن جنيم وبع�ص احلنفية)17)).
وا�شتدلوا لقولهم بال�شنَّة واملعقول.

اأما ال�شنَّة: فما روى ابن عبا�ص -ر�شي اهلل عنه- قال: )قال ر�شول اهلل -�شلَّى اهلل 
الريبة يف  بينة لرجمت فالنة، فقد ظهر منها  اأحًدا بغري  عليه و�شلَّم-: لو كنت راجًما 
منطقها، وهيئتها، ومن يدخل عليها())1)). وُيجاب عنه: باأن القرينة هنا لي�شت قوية؛ بل 

هي احتمالية ولذا مل ياأخذ النبي -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- بها.
واأما املعقول، فاإن القرينة دللتها لي�شت مطردة، فهي تكون قوية اأحيانًا، وبعد التاأمل 

فيها ت�شري �شعيفة؛ فلذلك ل ي�شح العمل بها.
تكون  كيف  اإذ  نظر؛  حمل  فهو  اإطالقه،  على  لي�ص  الكالم  هذا  باأن  عنه:  وُيجاب 

القرينة يف نظر امل�شتدل قوية ثم ت�شعف؟
الرتجيح: 

ـ القول الأول الذي يرى اعتبار القرائن من  اأعلم بال�شواب  ـ واهلل  الراجح عندي 
القول،  هذا  اأهل  به  ا�شتدل  ما  لقوة  وذلك  بها؛  العمل  فيجوز  وعليه  الإثبات،  طرق 

و�شالمة اأدلتهم عن املناق�شة، وملناق�شة اأدلة املخالفني لهم.
)17))انظر كتابه )البحر الرائق �صرح كنز الدقائق) ج7 �ص)1)، املطبعة االأمريية ))3)هـ مب�صر.

))1))اأخرجه ابن ماجه )ح 9)))) يف �صننه قال: حدثنا العبا�ص بن الوليد الدم�صقي حدثنا زيد بن يحيى بن 
عبيد حدثنا الليث بن �صعد عن عبيد اهلل بن اأبي جعفر عن اأبي االأ�صود عن عروة عن ابن عبا�ص به. قال 
يف الزوائد: اإ�صناده �صحيح ورجاله ثقات. واأخرجه اأي�صًا الطرباين يف الكبري )1)/ ح 6)17)) من طريق 
ابن لهيعة عن اأبي االأ�صود عن القا�صم بن حممد عن ابن عبا�ص به وهذا اإ�صناد �صعيف ل�صعف ابن لهيعة 
وكونه مو�سوفًا بالتدلي�ص ومل ي�سرح بال�سماع هنا. وكذا اأخرجه يف املعجم الأو�سط )ح 1)6)) واحلديث 

قال عنه االألباين يف �صحيح �صنن ابن ماجه ))/))): �صحيح.
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الفرع الرابع: احلمل:

اختلف الفقهاء يف احلمل هل يثبت به الزنا اأم ل؟
يرى جمهور الفقهاء: عدم اإثبات جرمية الزنا مبجرد احلمل)19)). وعليه فال ي�شلح اأن 
يكون دلياًل يثبت به الغت�شاب؛ لحتمال اأن يكون من ممار�شة اأخرى مع �شخ�ص اآخر.

ويرى املالكية وابن القيم ـ من احلنابلة ـ)1))): اأنه يثبت باحلمل جرمية الزنا على امراأة 
ل زوج لها �شواء كانت متزوجة �شابًقا وطلقت، اأو تويف عنها زوجها وهي غري حامل، 
نتيجة  باأن هذا احلمل  القطع  ي�شعب  فاإنه  بعد))))). ومع ذلك  تتزوج  التي مل  والبكر 
ب واإذا تطّرق  الغت�شاب؛ اإذ رمبا كان من معا�رشة �شابقة مع �شخ�ص اآخر غري املغت�شِ

اإلى الدليل الحتمال �شقط به ال�شتدلل كما يقول الأ�شوليون))))).
الفرع اخلام�س: الت�شجيل والت�شوير: 

وهذه من القرائن التي يذكرها بع�ص الفقهاء املتاأخرين لكن املتاأمل يف هذه القرائن 
ال�شور؛  اأو  الأ�شوات  ودبلجة  والتحايل،  والعبث  للعب  رحًبا  جماًل  فيها  اأن  يجد: 
وبخا�شة ممن ميار�شون هذه الأعمال، ولديهم دراية، ومهارة فيها، فهي حقيقة غري دقيقة 

يف الإثبات، ول ميكن العتماد عليها لورود الحتمال؛ بل رمبا حتققه اأحيانًا)3))).

وابن  �ص4)).  ج4  املحتاج)  )مغني  ال�صربيني  واخلطيب  �ص93).  ج)  احلكام)  )تب�صرة  فرحون  )19))ابــن 
قدامة )املغني) ج)) �ص377.

)1)))ابن فرحون )تب�صرة احلكام) ج) �ص4))، وابن قيم اجلوزية )اإعالم املوقعني) ج3 �ص)).
)))))ابن فرحون )تب�صرة احلكام) ج) �ص4)). وابن قيم اجلوزيه )اإعالم املوقعني عن رب العاملني) مكتبة 

ابن تيمية، القاهرة، 411)هـ، ج3 �ص)).
)))))ابن النجار )الكوكب املنري) )3/)7))، والقرايف )الفروق) )/9)).

وعبدالرزاق  �ــص17)،  ج)  الكرمي)  الــقــراآن  تف�صري  يف  )اجلــواهــر  جوهري  طنطاوي  ينظر:  )3)))وللمزيد 
امل�صهداين )علم م�صاهاة االأ�صوات) �ص)))-6))، ورا�صد اآل زنان )و�صائل اإثبات اجلرمية يف االإ�صالم) 
�ص))، وقدري ال�صهاوي )املو�صوعة ال�صرطية القانونية) �ص6)4، ود. اأحمد �صياء الدين خليل )م�صروعية 
الدليل يف املواد اجلنائية) �ص1)، وح�صن ربيع )حقوق االإن�صان والو�صائل امل�صتخدمة يف التحقيق اجلنائي) 

�ص)7)، وعمر �صالح الدين جمجوم )الو�صائل احلديثة يف تنظيم حركة املرور) �ص11).
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املطلب الثاين: ما يثبت به اغت�شاب املراأة يف نظر القانون.

هناك عدة طرق لإثبات جرمية الغت�شاب للمراأة يف نظر اأهل القانون تت�شابه بعمومها 
مع ما ن�شت عليه ال�رشيعة؛ لعّل من اأبرزها.

١- العرتاف، وهو: �شيد الأدلة، فاإن جمّرد اعرتاف اجلاين بجرميته كاٍف لالإثبات؛ ومن 
ثم ا�ستحقاق العقوبة، ولالعرتاف �رشوٌط ال بد من توفرها ل�سحته وقبوله)4))).

٢- ال�شهادة على الواقعة �رشيطة اأن يكون ال�شاهد بالًغا عاقاًل حًرا خمتاًرا))))).
٣- القرائن كاأن وجد يف حوزته اأداة تعّرفت عليها املغت�شبة )املجني عليها(، وكذلك املعاينة للوقوف 
ا يكون املتهم قد ترك �شيًئا من خملفاته، اأ�شف اإلى ذلك: تقرير الطبيب  على اآثار الواقعة، فرمبَّ
الفني، وفح�ص املاء )املني( اأو الدم، اأو تقرير فح�ص ال�شالح الذي هًدد به، اأو ا�شتعمله، اأو 

القب�ص عليه حال التلب�ص، كل ذلك ُيعدُّ من طرق الإثبات لدى رجال القانون)6))).

املطلب الثالث: املقارنة بني طرق الإثبات لدى فقهاء ال�شريعة ورجال القانون:

بالنظر للطرق التي اأوردها كلٌّ من الفقهاء ورجال القانون لإثبات جرمية الغت�شاب 
َيعدُّ الإقرار �شيد الأدلة  هم  اإلى حدٍّ كبرٍي فكلُّ اأنها متفقة  -اإكراه املراأة على الزنا- جند 
اتفاق،  اأوجه  وبينهم  الفريقني.  عند  معتربة  ال�شهادة  وكذلك  اجلرمية،  هذه  اإثبات  يف 
اأهل  يراه  كما  بها  الأخذ  اأدلة �رشيحة يجري  القرائن، وهل هي  اعتبار  واختالف يف 
القانون اأم اأنها عوامل م�شاعدة اأو �شبهة قوية كما هي لدى بع�ص الفقهاء؟ اأما احلمل فقد 
ه بع�ص الفقهاء: دليل اإثبات الزنا، ورّده البع�ص الآخر، ويف كل الأحوال ل ي�شدق  عدَّ

ب.  عليه: اأن يكون دلياًل لإثبات الغت�شاب؛ لحتمال اأنه من رجل اآخر غري املغت�شِ

)4)))وهي اأن يكون املعرتف مميزًا عاقًا خمتارًا اأهًا للت�سرف ويكون العرتاف �سريحًا ل يحتمل لب�سًا اأو 
تاأوياًل. ينظر: اأحمد خليل )جرمية الزنا) �ص3)).

واأحمد خليل  القاهرة 994)م، �ص3).  الذهبي )اجلرائم اجلن�صية) مكتبة غريب  اإدوارد غايل  )))))ينظر: 
)جرمية الزنا) املطبوعات اجلامعية، اإ�صكندرية 993)م، �ص)))ـ))).

)6)))الذهبي )اجلرائم اجلن�صية) �ص47). واحمد خليل )جرمية الزنا) �ص3)).
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املبحث اخلام�س
حكم اغت�شاب املراأة يف ال�شريعة والقانون

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول: حكم اغت�شاب املراأة يف ال�شريعة الإ�شالمية

اأجمع فقهاء الأمة على حترمي الزنا وجترمي فاعله، واأنه من الكبائر)7)))، ومل يحل يف 
ملة من امللل، ولذا كان حّده اأ�شد احلدود يف حقِّ املح�شن )ذكًرا كان اأم اأنثى(؛ ملا فيه 

: اأن العقول ال�شليمة ترف�شه. من اجلناية على الأعرا�ص والأن�شاب. ول �شكَّ
فالزنا رذيلة قبيحة، تنفر منه العقول الواعية، وي�شتقبحه العقالء من الب�رش؛ ملا فيه 
من مهانة لكرامة الإن�شان، وحتّلل �شافر من قيود الأخالق، واإثم كبري، وخطاأ ج�شيم ل 

ير�شاه العقل ال�شليم امل�شتقيم؛ بل اإنه يعّده �رًشا عظيًما وخ�شة ودناءة ومهانة))))).
ويرتَّب  الذنوب،  كبائر  من  كبرية  يعّده  اإذ  الزنا؛  يف  الإ�شالم  راأي  هذا  كان  واإذا 
عليه عقوبات رادعة، كل ذلك ومرتكبه رجاًل كان اأو امراأة قد ح�شل منه الفعل بر�شاه 
ورغبته، فماذا اإذا اأكره الرجل املراأة عليه، فال �شكَّ اأن اجلرمية اأ�شدَّ واأعظم، اإذ هو �رشٌب 
من الإف�شاد يف الأر�ص ففاعله قد جمع بني الزنا والفجور من جهة واإكراه غريه على 
فهو  ولهذا  الزنا؛  من  واأعظم  واأ�شدُّ  اأكرب  فجرميته  اأخرى  جهة  من  امل�شني  الفعل  هذا 
بة، وفيه  حرام وكبرية من كبائر الذنوب اإذ فيها اعتداٌء على حقِّ اهلل وحقِّ املراأة املغت�شَ
م�شادرة للحرية ال�شخ�شية التي تنادي بها جميع الأديان، والأعراف الدولية، فعمل هذا 
ب اأمٌر حمرٌم وكبرية من كبائر الذنوب وهو لون من األوان الإف�شاد يف الأر�ص. املغت�شِ
)7)))حممد بن اإبراهيم بن املنذر )االإجماع) دار اجلنان، بريوت 416)هـ، �ص)3. وابن الهمام )فتح القدير) 
)تب�صرة  فرحون  وابن  �ــص))).  ج4  الكبري)  ال�صرح  على  الد�صوقي  )حا�صية  عرفة  وابن  �ــص))).  ج) 
احلكام) ج) �ص6)). واأبو زكريا يحيى بن �صرف النووي )رو�صة الطالبني) املكتب االإ�صالمي، دم�صق، 

بدون، ج) �ص6). وابن قدامة )املغني) ج1) �ص9)).
))4)هـ، �ص63.  الدمام،  ابن اجلوزي،  دار  تنفيذها(  و�سروط  الزنا  نا�سر اخلزمي )عقوبة  بن  )))))�سالح 
ود.عبد الرحمن ال�صعدي )العالقات اجلن�صية غري ال�صرعية وعقوبتها يف ال�صريعة والقانون) دار البيان 

العربي، جدة، )41)هـ ـ ))9)م، �ص97.
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املطلب الثاين: حكم اغت�شاب املراأة يف نظر اأهل القانون
لي�ص كل جرمية جن�شية تُعدُّ جرمية اغت�شاب يف نظر اأهل القانون اإل يف حالة توافر 
اأهل  فاإن  ال�رشوط  هذه  قت  حتقَّ فمتى  اإليها)9)))  االإ�سارة  �سبقت  وقد  دة،  حمدَّ �رشوط 
مون مرتكب هذه اجلرمية بل ويعتربونها من اأ�شّد اجلرائم واأنكاها ويطالبون  القانون يجرِّ

باإيقاع اأ�شد العقوبات يف حقِّ مرتكبيها)1))).
وعلى �شعيد الفقه امل�رشي، فهناك من يرى: اأن العقوبة التي اأتى بها قانون العقوبات 
دة غري كافية يف ردع اجلناة يف هذه اجلرمية؛ لذلك  �شواء يف �شورتها الب�شيطة اأو امل�شدَّ
تعالت ال�شيحات بت�شديد العقوبة على مغت�شبي الإناث واحلكم عليهم بالإعدام، وهو 

مقت�شى تطبيق ال�رشيعة عليهم بو�شفهم حماربني))))).

املطلب الثالث: 
املقارنة بني حكم الغت�شاب عند فقهاء ال�شريعة وعند رجال القانون:

عند التاأمل فيما ذكره الفقهاءـ  رحمهم اهلل- ومقارنته مع ما ذكره اأهل القانون: جندهم 
جميًعا متفقني على جترمي هذا الأمر؛ اإذ يرون اأن: الغت�شاب جرمية عظيمة، وت�شتحق 
اأنه اغت�شاب من  اأنهم اختلفوا من حيث �شوابط ما ي�شدق على  اإل  العقوبات  اأ�شّد 
هو  كما  ذلك.  على  ترتتَّب  التي  العقوبة  تقرير  يف  اختلفوا  اأخرى:  جهة  ومن  جهة، 

وا�شح يف مظانه من هذا البحث. 

)9)))انظر �ص33.
)1)))اإدوارد غايل الذهبي )اجلرائم اجلن�صية) مكتبة غريب مب�صر، بدون، �ص7)). ورم�صي�ص بهنام )النظرية 

العامة للقانون اجلنائي) دار املعارف، اإ�صكندرية )97)م ـ �ص7)3.
دار  الو�صعي)  بالقانون  مقارنا  االإ�صالمي  الفقه  االإناث يف  اغت�صاب  ال�صحات اجلندي )جرمية  )))))حممد 

النه�صة العربية مب�صر 1)4)هـ ـ 991)م ـ �ص)).
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املبحث ال�شاد�س
عقوبة الغت�شاب يف ال�شريعة الإ�شالمية والقانون

وفيه ثالثة مطالب:
املطلب الأول: عقوبة الغت�شاب يف ال�شريعة

مما ل �شكَّ فيه: اأن الزنا من كبائر الذنوب، ولذا فقد رّتب ال�شارع على ذلك عقوبات 
رادعة وميَّز بني املح�شن)))))، وغري املح�شن يف ذلك؛ فرتَّب على زنا غري املح�شن جلد 
ال�شنيعة  الفعلة  اإن ح�شلت هذه  اأما  الرجم)4))).  مائة وتغريب عام)3)))، وعلى املح�شن: 
عن طريق الغت�شاب باأن اغت�شب رجل امراأة واأكرهها على الزنا، فاإن الأمر هنا يخرج من 
كونه زنا اإلى كونه �رشبًا من �رشوب الإف�شاد يف الأر�ص؛ ولذلك فاإنه يف نظر فقهاء الإ�شالم 
يطبَّق عليه حّد احلرابة)))))، وقد جاء قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية ال�شعودية 
على هذا النحو، ولعّلي اأورد هنا �شيًئا مما ورد يف هذا الأمر، فقد جاء يف جملة البحوث 
الأر�ص  يف  ي�شعى  وممن  هلل،  حمارب  فهو  مكابرًة  امــراأة  اختطف  من  ن�شه:  ما  الإ�شالمية 
)))))وهو من توفرت فيه ال�سروط الآتية: الإ�سام والعقل والبلوغ واحلرية وحتقق له الوطء يف نكاح �سحيح 
مع كون الزوجني خاليني من املوانع. ينظر:الكا�صاين )بدائع ال�صنائع) ج7 �ص33 وما بعدها. وابن عرفة 
)حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري) ج4 �ص3))، والباجي )املنتقى) ج7 �ص37). وال�صافعي )االأم) ج) 

�ص31). واخلطيب ال�صربيني )مغني املحتاج)، ج4 �ص1))، وابن قدامة )املغني) ج)) �ص347.
)3)))وبهذا قال الإمام ال�سافعي واأحمد ويرى احلنفية اأن غري املح�سن حده جلد مائة جلدة فقط بينما يرى 
الكا�ساين  انظر:  فقط.  اجللد  فعقوبتها  املييراأة  اأما  رجًا  كان  اإن  التغريب  مع  اجللد  عقوبته  اأن  املالكية 
)بدائع ال�صنائع) ج7 �ص33، وابن عرفة )حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري) ج4 �ص))3، والباجي 
ج1)  )املغني)  قدامة  وابن  �ص47)،  ج4  املحتاج)  )مغني  ال�صربيني  واخلطيب  �ص37)،  ج7  )املنتقى) 

�ص33)، وال�صوكاين )نيل االأوطار) ج7 �ص)9.
)4)))الكا�صاين )بدائع ال�صنائع) ج7 �ص33 وما بعدها. وابن عرفة )حا�صية الد�صوقي على ال�صرح الكبري) 
ج4 �ص3))، والباجي )املنتقى) ج7 �ص37). وال�صافعي )االأم) ج) �ص31). واخلطيب ال�صربيني )مغني 

املحتاج)، ج4 �ص1))، وابن قدامة )املغني) ج)) �ص347.
ج4  الد�صوقي  وحا�صية  �ــص))4،  ج)  التحفة  وحوا�صي  �ــص364،  ج)  املحتار)  )رد  عابدين  ابن  )))))انــظــر: 

�ص)7)، واملدونة ج6 �ص4))، وحا�صية اجلمل ج) �ص76، واملغني ج) �ص)).
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ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ژچ  تعالى:  بقوله  م�شمول  وهو  بالف�شاد، 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ںژ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک 
)املائدة: ٣٣(. وهذا هو ما ت�شمنه قرار هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�شعودية رقم ٨5 
يف ١٤٠١/١١/١١هـ ومما جاء فيه: )اإن جرائم اخلطف وال�شطو لنتهاك حرمات امل�شلمني 
امل�شتحقة  ف�شاًدا  الأر�ص  يف  وال�شعي  املحاربة  �رشوب  من  واملجاهرة  املكابرة  �شبيل  على 
للعقاب الذي ذكره اهلل -�شبحانه- يف اآية املائدة، �شواء وقع ذلك على النف�ص، اأو املال، اأو 
العر�ص، ول فرق يف ذلك بني وقوعه يف املدن، والقرى، اأو ال�شحارى والقفار، كما هو 
اآراء العلماء - رحمهم اهلل تعالى - قال ابن العربي يحكي عن وقت ق�شائه:  الراجح من 
)دفع اإيل قوم خرجوا حماربني اإلى رفقة فاأخذوا منهم امراأة مغالبة على نف�شها من زوجها، 
ومن جملة امل�شلمني معه فيها ماحتملوها ثم جد فيهم الطلب فاأُخذوا وجيء بهم ف�شاألت من 
كان ابتالين اهلل به من املفتني فقالوا: لي�شوا حماربني؛ لأن احلرابة اإمنا تكون يف الأموال ل يف 
الفروج فقلت لهم: اإنا هلل واإنا اإليه راجعون اأمل تعلموا: اأن احلرابة يف الفروج اأفح�ص منها يف 
الأموال، واأن النا�ص كّلهم لري�شوا اأن تذهب اأموالهم وحترب من بني اأيديهم، ول يحرب 

املرء من زوجته وبنته، ولو كان فوق ما قال اهلل عقوبة لكانت ملن ي�شلب الفروج()6))).

املطلب الثاين: العقوبة يف القوانني الو�شعية

يق�شد بالعقوبة يف القانون الو�شعي ذلك اجلزاء الذي ينتق�ص من حقوق قانونية 
وهذا  الإجرامي،  الفعل  مرتكب  على  الق�شائية  ال�شلطة  بو�شاطة  ويوقع  للمجرم، 
اإيالم للمجرم جزاء ما ك�شبت يداه، فهي توقع على املجرم  النتقا�ص ينطوي على 

متى اعتدى على م�شلحة قانونية من امل�شالح التي حماها ال�شارع بن�شو�شه)7))).
)6)))جملة البحوث االإ�صالمية ))/)7.

)7)))د. ح�صنني عبيد )فكرة امل�صلحة يف قانون العقوبات) بحث من�صور باملجلة اجلنائية مب�صر م7) ع) �ص41).
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تثبت  من  �شد  ول�شاحلها  اجلماعة  با�شم  القانون  يقّرره  الذي  اجلــزاء  هي  وقيل: 
م�شوؤوليته وا�شتحقاقه للعقاب عن جرمية من اجلرائم التي ن�ص عليها))))).

وقيل: هي انتقا�ص من حقوق قانونية لالإن�شان تنزله �شلطة الق�شاء مبن �شلك �شلوًكا 
يحظره قانون العقوبات)9))).

وقيل: هي عبارة عن جزاء يوقعه املجتمع قبل اخلارجني عليه بارتكابهم ملا ُيعدُّ جرمية 
يف نظر القانون اجلنائي)31)).

والجتاه ال�شائد لدى رجال القانون الو�شعي هو اأن الغر�ص من العقوبة، هو الردع 
اإ�شالح املجرم واأن تكون العقوبة و�شيلة حلماية  اخلا�ص والردع العام، والعمل على 
املجتمع، وهو ما احتوته ال�رشيعة الإ�شالمية يف تقريرها العقوبة، فهي راعت م�شلحة 

اجلماعة، واإ�شالح الفرد وتهذيبه، وحماية املجتمع من اأن تتحكم الرذيلة فيه.
وقد ق�شم اأهل القانون اجلرائم ب�شفة عامة اإلى ثالثة اأنواع:

جنايات وجنح وخمالفات، وفر�ص على كل جرمية من هذه اجلرائم عقوبتها اخلا�شة 
بها، والتي تتنوع بني الإعدام وال�شجن مع الأ�شغال ال�شاقة املوؤقتة اأو املوؤبدة))3)).

وقد  الغت�شاب،  جرمية  العقوبة  عليها  وفر�ص  القانون  حّرمها  التي  اجلرائم  ومن 
اعتربها القانون جناية ترتاوح عقوبتها بني ال�شجن والأ�شغال ال�شاقة املوؤقتة اأو املوؤبَّدة. 
د القانون امل�رشي العقوبة فجعل عقوبة الغت�شاب يف تلك احلالت ترتاوح  وقد �شدَّ
بني الأ�شغال ال�شاقة اأو املوؤبّدة فجاء يف ن�ص القانون: »من واقع اأنثى بغري ر�شاها يعاقب 

بالأ�شغال ال�شاقة املوؤبّدة اأو املوؤقتة«))3)).

)))))د. علي را�صد )موجز القانون اجلنائي) �ص)46.
)9)))د. رم�صي�ص بهنام )النظرية العامة للقانون اجلنائي) �ص46.

)31))د. ح�صن �صادق املر�صفاوي )االإجرام والعقاب يف م�صر) �ص19).
))3))اأحمد عواين )الفقه اجلنائي املقارن) �ص49.

))3))حممد ال�صحات اجلندي )جرمية اغت�صاب االإناث يف الفقه االإ�صالمي مقارنًا بالقانون الو�صعي) �ص))، 
دار النه�صة العربية 991)م.
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املطلب الثالث: مقارنة بني ال�شريعة والقانون يف عقوبة الغت�شاب

اهتم فقهاء ال�شريعة الإ�شالمية و�شراح القوانني الو�شعية ببيان الأحكام التي ترجع 
من  ذلك  جنمل  الآخر.  البع�ص  يف  واختلفوا  بع�شها  يف  فاتفقوا  الغت�شاب،  اإلى 

خالل الفرعني الآتيني:
الفرع الأول: ما اتفقوا عليه:

١- اتفقوا على: اأن الإكراه يجيء على نوعني، اإكراه مادي، واإكراه معنوي، اإكراه 
تام )ملجئ( وهو الذي يتم فيه ا�شتخدام القوة وال�رشب، واإكراه ناق�ص )غري 

ملجئ( وهو الذي يح�شل فيه التهديد والوعيد.
٢- واتفقوا كذلك على حالت اأخرى تلحق بالإكراه من حيث احلكم مثل النوم، 

واملباغتة، وحالت ال�رشورة.
٣- واتفقوا كذلك على ح�رش امل�شوؤولية اجلنائية بثالثة اأمور:

اأ- اإتيان فعل حمّرم.

ب- اأن يكون الفاعل خمتاًرا.

جـ- اأن يكون الفاعل مدرًكا.

فاإذا توافرت هذه الأمور الثالثة توفرت امل�شوؤولية اجلنائية، واإذا انعدم اأحدها مل 

يعاقب اجلاين على فعله.
واختياره  برغبته  حالة عدوله  اجلاين يف  العقوبة عن  رفع  على  واتفقوا كذلك   -٤
يحا�شب  واإمنا  اغت�شاب،  جرمية  على  يحا�شب  ل  وحينئذ  الفاح�شة،  فعل  عن 
على الأفعال التي ارتكبها، ويف ال�رشيعة الإ�شالمية تخ�شع هذه الأفعال لعقوبة 
تعزيرية ح�شب ما يراه القا�شي، بينما تخف�ص عقوبة هذه الأفعال يف القانون، 
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فبدًل من اأن يحا�شب على جرمية اغت�شاب يحا�شب على جرمية هتك العر�ص.
ا - على اأن ال�رشيك يف اجلرمية كاجلاين نف�شه يف العقوبة، ومن  5- واتفقوا – اأي�شً

م، فهو كمن فعل ي�شتحق العقوبة نف�شها. اأعان جمرًما على فعل حمرَّ
6- واتفقوا كذلك على و�شائل اإثبات جرمية الغت�شاب، وهي:

اأ- الإقرار.
ب- ال�شهود.

جـ- القرائن)33)).
الفرع الثاين: ما اختلفوا فيه.

اأما ما اختلف فيه فقهاء ال�شريعة الإ�شالمية و�شراح القانون الو�شعي، ففي موا�شع من اأهمها:
١- انعدام الر�شا نتيجة ال�شكر.

ففي ال�رشيعة الإ�شالمية ل ُيعدُّ ال�شكر من اأ�شباب انعدام الر�شا، فاإن كل من يتناول    
امل�شكر خمتارا بغري عذر، اأو يتناول دواء لغري حاجة في�شكر منه، فاإنه م�شوؤول عن كل 
اأثناء �شكره، �شواء ارتكبها عامًدا اأو خمطًئا، ويعاقب بعقوبتها؛  جرمية يرتكبها يف 
لأنه اأزال عقله بنف�شه، وب�شبب هو يف ذاته جرمية، فيتحمل العقوبة زجًرا له، ف�شاًل 
اخلمر،  �رشب  جرمية  ارتكاب  اأراد  من  اأن  اإلى:  يف�سي  عنه  العقوبة  اإ�سقاط  اأن  عن 
وفعل ما اأحب فال يلزمه �شيء)34))، وبناًء على هذا القول فاإن املراأة اإذا �رشبت اخلمر 

وهي عاملة بتحرميها، فاإنها تعاقب بعقوبة الزنا ول اعتبار لنعدام الر�شا هنا.

املدين بجدة،  ال�صرعية) حتقيق حممد جميل، مكتبة  ال�صيا�صة  )33))ابــن قيم اجلوزية )الطرق احلكمية يف 
منت  عن  القناع  )ك�صاف  البهوتي  يون�ص  بن  ومن�صور   ((( �ص  ج))  )املحلى)  حزم  ابن  �ص66.  بدون، 
خليل  واأحمد  �ــص369و467.  ج)  االإ�صالمي)  اجلنائي  )الت�صريع  عوده  القادر  عبد  �ص)).  ج6  االقناع) 
املعرفة  دار  االإ�صالمية)  ال�صريعة  املتهم يف  املعبود مر�صي )حقوق  الزنا) �ص)9. وحممد عبد  )جرائم 
ـ �ص1).. وعبد الرحيم �صدقي )اجلرمية والعقوبة يف ال�صريعة  ـ 991)م  اإ�صكندرية 1)4)هـ  اجلامعية، 

االإ�صالمية) مكتبة النه�صة العربية مب�صر )41)هـ ـ 7)9)م ـ �ص6)).
)34))عبد القادر عودة )الت�صريع اجلنائي االإ�صالمي مقارنا بالقانون الو�صعي) ج) �ص))).
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٢- الباعث يف جرمية الغت�شاب:
قال فقهاء ال�رشيعة الإ�شالمية: اإنه ل عربة للباعث يف عقوبة احلّد، واأنه ل اأثر له    
يف تخفيف العقوبة، وقد ح�رش فقهاء ال�رشيعة الإ�شالمية البواعث املعتربة يف 

عقوبة احلّد يف ثالثة بواعث:

اأ- اخلطاأ.

ب- الن�شيان.

جـ- الإكراه، وذلك عماًل بقول ر�شول اهلل �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: )اإن اهلل و�شع عن 

اأمتي اخلطاأ والن�شيان وما ا�شتكرهوا عليه())3)).
اأما يف احلالت الأخرى فاإنه ل عربة لها، ول اأثر لها يف تخفيف العقوبة، واأما    
�رشاح القانون الو�شعي فيهتمون بالبواعث، ويعّدونها اأعذاًرا قانونية خمففة 

للحكم يلزم القا�شي الأخذ بها، ومن هذه البواعث:

اأ- الدافع ال�رشيف، وهو: الغرية على ال�رشف والعر�ص، فاملراأة تقتل �شرًتا للعار، 

فهذا جائز يف القانون على خالف ال�رشيعة الإ�شالمية)36)).

ب- االإ�سقاط ال�سخ�سي، وال�رشيعة االإ�سالمية تَعدُّ احلقَّ يف جرمية الزنا واالإكراه 

حالة  يف  املتهم  عن  ت�شقط  ل   ،- – تعالى  هلل  اخلال�شة  احلقوق  من  هي  عليه 

االإ�سقاط ال�سخ�سي، كما يف القانون، بينما جند يف القانون: اأنه يف حال ح�سول 

زواج بني الطرفني فاإن الدعوى ت�شقط وتبطل)37)).
))3))�صبق تخريجه �ص6).

القاطرجي  ونهى  �ص))7،  الو�صعي)  بالقانون  مقارنا  االإ�صالمي  اجلنائي  )الت�صريع  عودة  القادر  )36))عبد 
)جرمية االغت�صاب يف �صوء ال�صريعة االإ�صالمية والقانون الو�صعي) �ص)4).

)37))نهى القاطرجي )جرمية االغت�صاب يف �صوء ال�صريعة االإ�صالمية والقانون الو�صعي) املوؤ�ص�صة اجلامعية 
للدرا�صات والن�صر والتوزيع، بريوت 3)4)هـ ت 113)م ـ �ص)4).
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ج�- �سن املتهم، فاملتهم اإذا مل يكن قد بلغ �سن التكليف فاإنه ُيعدُّ غري مدرك، ومن 

ثم فال عقوبة عليه يف نظر الفقهاء، على حني جند اأن القانون قد يعاقب املتهم 

ولو كان قا�رًشا، اإل اأن �شغر �شنه مينحه اأ�شبابًا تخفيفية فقط ل غري))3)).

د- عقوبة تعّدد اجلرائم.

وعقوبة تعّدد اجلرائم يف ال�رشيعة الإ�شالمية نوعان:

جرمية  املرتكبة  اجلرائم  بني  من  فيه  يكون  الــذي  النوع  هو  الأول:  النوع 

ت�شتوجب القتل.

فاإن  القتل،  جرمية  من  خالية  اجلرائم  فيه  تكون  الــذي  النوع  هو  الثاين:  النوع 

اجتمعت حدود اهلل – تعالى - وفيها قتل، و�رشقة، وزنا، وهو حم�شن، و�رشب 

خمر، ا�شتوفى القتل و�شقط �شائرها؛ ملا ُرِوَي عن ابن م�شعود اأنه قال: )اإذا اجتمع 

ان اأحدهما القتل اأحاط القتل ذلك()39)). حدَّ

اأما النوع الثاين فهو النوع الذي تكون فيه اجلرائم املرتكبة خالية من عقوبة القتل، 

ففي هذه احلالة فاإن جميعها ت�شتوفى من غري خالف، ويبداأ بالأخف فالأخف، 

فاإذا �رشب، وزنا، و�رشق حّد لل�رشب اأوًل، ثم حّد للزنى، ثم قطع لل�رشقة)41)).

وقد اختلف الأمر يف القانون؛ اإذ اإن املجرم ل يعاقب اإل على العقوبة الأ�شد))4)).

))3))عبد القادر عودة )الت�صريع اجلنائي االإ�صالمي) ج) �ص))7.
)39))رواه ابن اأبي �صيبة يف م�صنفه )479/9) رقم 719))، قال حدثنا حف�ص، عن جمالد، عن ال�صعبي، عن 
م�صروق، قال: قال عبداهلل: اإذا اجتمع حدان اأحدهما القتل، اأتى القتل على االأخر. قال االألباين يف اإرواء 

الغليل )7/)36): �صعيف جمالد هو ابن �صعيد ولي�ص بالقوي.
)41))ابن قدامة )املغني) ج1) �ص))3.

))4))نهى القاطرجي )جرمية االغت�صاب) �ص47).
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املبحث ال�شابع
اآثار الغت�شاب يف ال�شريعة الإ�شالمية والقانون

ال�شخ�شية  احلرية  على  �شارًخا  اعتداًء  ُيعدُّ  بها،  الفاح�شة  بفعل  املــراأة  اغت�شاب 
بة؛ بل متتد اإلى املجتمع  ب واملغت�شَ للمجني عليها، ومل تقت�رش اآثاره ال�شيئة على املغت�شِ

باأ�رشه، وفيما ياأتي بيان موجز لأهم تلك الآثار:
1- االآثار االجتماعية:

الآثــار  على  نعرج  اأن  بنا  يح�شن  الجتماعية  الغت�شاب  اآثــار  عن  احلديث  قبل 
الجتماعية للزنا لرتباطها به، فالغت�شاب اإمنا هو اإكراه للمراأة على الزنا، واأقول واهلل 
باأ�رشه،  املجتمع  على  ال�شيئ  اأثرها  يعود  جرمية  الزنا  جرمية  اأن  املعلوم  من  امل�شتعان: 
ا  فهي جرمية اجتماعية بالدرجة الأولى؛ ولهذا نرى الت�رشيع الإ�شالمي جعل حدها حقًّ
هلل – تعالى -؛ لأن �رشرها يعود على اجلماعة فال يجوز الرتاخي فيها، ول العفو، ول 
اأن  ـ ونهانا  بر�شاهما  واإن كانا فعال ذلك  ـ  الزانيني  ال�شارع عقوبة  د  �شدَّ ال�شلح؛ ولذا 
تاأخذنا بهما رحمة، وطالًبا باإعالن العقوبة على املالأ؛ حتذيًرا من هذه الفعلة ال�شنيعة. 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ژڀ  تعالى:  قال 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ )�شورة النور اآية: ٢(. 

هذا يف �شاأن الزنا، ول �شكَّ اأن الغت�شاب اأكرث �رشًرا واأبعد اأثًرا.
وتتمثَّل الآثار الجتماعية لالغت�شاب: مبا يلحقه الغت�شاب من �شمعة �شيئة، واأذى، 
ا  وامتهان ونق�ص يف الكرامة الإن�شانية، لهذه املراأة مما يوؤدي اإلى عزوف النا�ص؛ وخ�شو�شً
راغبي الزواج عن خطبتها، وقد يوؤدي اإلى هدم بيت الزوجية اإن كانت متزوجة، فالزوج 
الذي ينك�شف له اأمر زوجته واغت�شابها تعافها نف�شه، وتاأبى اأن يبقى مع امراأة هذا حالها، 
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م�شتوى  اإلى  الإن�شان  ذلك  انحط  اإذا  اإل  عنه  تنفك  ل  الإن�شان غرية على عر�شه  فلدى 
ولعلَّ  لأولده،  وكاأم  كزوجة  فيها  الثقة  عدم  قد  اإنه  اأنثاه،  على  يغار  ل  الذي  اخلنزير 
ال�شكَّ وانعدام الثقة يتطّرق اإلى ما اأجنبت له من اأولد فلعّلهم لي�شوا من �شلبه، ولعّلهم 
اأولد زنا اأكرهت عليه، فتنفر نف�شه منهم، وينح�رش عنهم حنانه وعطفه؛ بل قد يدفعه ذلك 
اإلى قتلهم، اأو تركهم، فال بد له من النف�شال عنها، ول بد من تركها هذا حال الكثريين 
د اإكراهها على الزنا تنفر منها نف�ص زوجها ول يلتم�ص لها العذر، بل يتخلَّى عنها  فبمجرَّ

زوجها وت�شبح �شحية ذلك املجرم املاأفون الذي اأكرهها على الزنا))4)).
2- اآثار اأمنية:

والف�شاد  ال�شتقرار،  الأمن، وعدم  ا�شطراب  الغت�شاب:  تنجم عن  التي  الآثار  من 
اأهم  من  فهو  الن�شل،  وهو:  مقوماتها،  لأهم  وفقدها  املجتمعات،  وانحالل  الأر�ص،  يف 
�شائر  عن  خم�شو�شة  ميزة  فلالإن�شان  ال�شاحلة،  ــة  والأم ال�شالح،  املجتمع  مقومات 
املخلوقات يف الن�شل، وهو �شلة القربى، وهي ما ت�شمى ب�شلة الأرحام، الأبوة والبنوة 
والأخوة والأمومة والعمومة، والأخوال، هذه ال�شالت الوثيقة بني اأبناء الأ�رشة ال�شغرية 
والعائلة الكبرية، ثم القبيلة، ثم ال�سعب ت�سطرب وتتفكك باختالط املياه، ماء الذكر وماء 
الأنثى نتيجة الغت�شاب، ووقوع الزنا ل�شيما اإذا كانت املزين بها متزوجة، وقد حملت، 
ب؟ من هنا ت�شيع الأن�شاب، وتقطع الأرحام،  فهل ما حملته من ن�شل للزوج اأم للمغت�شِ

ويف ذلك �رش وبالء عظيم، قال اهلل – تعالى - : چەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئچ الفرقان: 5٤. فقد امنتَّ اهلل - �شبحانه وتعالى - على عباده 
اأجل هذه  بالن�شب وال�شهر، وقرر الأحكام باحلّل واحلرمة عليهما، ورفع قدرهما، ومن 

املنَّة كانت املحافظة على الن�شل من املقا�شد ال�رشورية لل�رشيعة الإ�شالمية.
))4))د. علي عبد الواحد وايف )امل�صوؤولية واجلزاء) دار نه�صة م�صر، الطبعة اخلام�صة، بدون، �ص)3) وما 

بعدها. ودندل جرب )الزنا) مكتبة املنار، االأردن الطبعة االأولى 417)هـ �ص)7.
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3- اآثار نف�شية:

عديدة،  نف�شية  وعقد  اكتئاب،  من  الغت�شاب  ي�شببها  التي  النف�شية  الآثار  وتتمثَّل 
التنا�شلية؛  اجلن�شية  الأمرا�ص  من  اخلوف  عقدة  لديه  تتوّلد  وهنا  ع�شبي)43))،  وانهيار 
بحالت من اخلوف،  بعدها  وُي�شاب  امل�رشوع،  اجلن�شي غري  الت�شال  بعد  ا  خ�شو�شً
والندم على ما اقرتف وت�شيبه الهواج�ص ظانًا باأنه اأ�شيب بعدوى الأمرا�ص التنا�شلية 

الفتاكة، وهكذا يظلُّ قلًقا م�شطربًا متخوًفا من اأعرا�ص اأي مر�ص ي�شيبه.
بة �شينتابها من الآثار النف�شية ما هو اأ�شّد واأعظم اإذ �شتعي�ص حياتها  ول �شكَّ اأن املراأة املغت�شَ
حمطمة وتقا�شي الأمرين من نظرات النا�ص اإليها وحت�ّص اأنها حتا�شب على جرمية ل ذنب لها 
قتلتها  ورمّبا  النا�ص،  العزلة وترك  اإلى  بل هي مكرهة ومرغمة عليها، ورمبا جّرها ذلك  فيها، 
الهموم والغموم من جراء هذا الفعل الإجرامي الذي حّل بها، ورمّبا دفعها ذلك اإلى النتحار.

4- االأمرا�س اجلن�شية:

من الآثار ال�شيئة التي تنجم عن اغت�شاب املراأة بكًرا كانت اأو ثيًبا: الأمرا�ص اجلن�شية 
التي تنتقل عن طريق الت�شال اجلن�شي، وت�شيب اجلهاز التنا�شلي وما جاوره، وقد تظهر 
لها اأعرا�ص بعيدة عن املنطقة التنا�شلية، وقد تنتقل جراثيمها عن طريق الدورة الدموية 

اإلى اأماكن اأخرى من ج�شم امل�شاب نف�شه، ومن اأهم الأمرا�ص اجلن�شية ما ياأتي:
١- مر�ص فقدان املناعة )الإيدز(.

٢- مر�ص ال�شيالن.

٣- مر�ص الزهري.
٤- مر�ص اجلرب.

5- مر�ص الرتايكومون�ص )الأمرا�ص التنا�شلية(.

)43))د. فوؤاد غ�صن )الطب ال�صرعي وعلم ال�صموم) دار الريحاين للن�صر والتوزيع، بريوت )96)م، �ص6).
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6- املر�ص احلبيبي الأرمي املتقرح )مر�ص تنا�شلي مزمن(.
7- مر�ص الثاآليل التنا�شلية )حبيبات تظهر على ظاهر جلد الإن�شان(.

اإلى غري ذلك من الأمرا�ص املتنوعة)44)).
5- انعدام امل�شوؤولية:

على  فال خالف  عليها  املجني  الفاح�شة يف  وفعل  )الإكــراه(  الغت�شاب  ثبت  اإذا 
عدم حتمل املُْكَرَهة اأدنى م�شوؤولية؛ ومن ثم فال عقوبة عليها البّتة؛ لعموم قوله تعالى: 
وقوله   ١7٣ البقرة:  ہچ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چڳ 
تعالى: چڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿچ الأنعام: ١١9؛ وحلديث 
ر�شول اهلل �شلَّى اهلل عليه و�شلَّم: )اإن اهلل و�شع عن اأمتي اخلطاأ والن�شيان وما ا�شتكرهوا 
عليه())4))، وحديث: )ا�شتكرهت امراأة على عهد ر�شول اهلل -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- 

فدراأ عنها ر�شول اهلل -�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم- احلّد()46)).
)44))انظر يف هذه االأمرا�ص وتف�صيالتها: اأحمد حممد عبد العظيم اجلمل )اأمن االأمة من منظور مقا�صد 

ال�صريعة) �ص13) وما بعدها.
))4))�صبق تخريجه �ص6).

)46))اأخرجه الرتمذي )ح 3)4)) من طريق احلجاج بن اأرطاة عن عبداجلبار بن وائل بن حجر عن اأبيه قال: قال 
اأبو عي�صى: هذا حديث غريب ولي�ص اإ�صناده مبت�صل، وقد روي هذا احلديث من غري الوجه قال: �صمعت حممدًا 
يقول: عبداجلبار بن وائل مل ي�صمع من اأبيه وال اأدركه يقال: اإنه ولد بعد موت اأبيه باأ�صهر. والعمل على هذا عند 
اأهل العلم من اأ�سحاب النبي -�سلَّى اهلل عليه و�سلَّم- وغريهم، اأنه لي�ص على امل�ستكرهة حد. واأخرجه -اأي�سًا- 
اأحمد يف امل�صند )ح 49))) و ))39))) والدارقطني )3/)9) والبيهقي يف ال�صنن الكربى ))/)3)) والبزار 
فاإن  اأبي �صيبة )ح 1))7)، ح 9))))) قلت: احلديث �صعيف النقطاعه  وابن  الزخار )ح 4479)  البحر  يف 
عبداجلبار بن وائل مل ي�صمع من اأبيه. قال يف تهذيب الكمال )ت ))36): عبا�ص الدوري عن يحيى بن معني: 
مل ي�صمع من اأبيه �صيئًا. وقال اأبو عبيد االآجري: قلت الأبي داود: �صمع من اأبيه؟ قال: �صمعت يحيى بن معني 
يقول: مات وهو حمل اهـ. وقال البخاري يف التاريخ الكبري )6/ ت ))))) وابن حبان يف الثقات )7/)3)) 
وغريهما اأنه ولد بعد موت اأبيه ب�صتة اأ�صهر. وقال ابن �صعد يف الطبقات الكربى )6/))3): كان ثقة -اإن �صاء 
اهلل- قليل احلديث ويتكلمون يف روايته عن اأبيه ويقولون: مل يلقه. وقال ابو حامت الرازي يف اجلرح والتعديل 
)6/ت 61)): روى عن اأبيه، مر�صٌل، ومل ي�صمع منه. وقال ابن االأثري يف الكامل: ))/)7)): فكل ما يروونه عن 
اأبيه فهو منقطع. واحلديث �صعفه االألباين يف �صعيف ابن ماجه )�ص66)) وقال احلافظ ابن حجر يف الفتح 

)))/)39): واأخرج ابن اأبي �صيبة عن وائل بن حجر. و�صنده �صعيف.
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اخلامتة:

وت�شمل اأهم النتائج التي تو�شلت اإليها، واأبرز الو�شايا التي اأرى الأخذ بها.
اأوًل: النتائج:

يف �شوء ما تقدم ميكن الوقوف على احلقائق الآتية:
ال�شيء ظلًما وعدوانًا، و�شواء كان  اأخذ  العربية يعني  اللغة  اإن الغت�شاب يف   -١
ا، واأكرث ما يتبادر اإلى الذهن ا�شتخدامه يف املال املاأخوذ  ب ماًل اأو عر�شً املغت�شَ

قهًرا وبغري وجه حقٍّ ،اأّي ظلًما.
٢- اإن املتاأخرين من فقهاء الإ�شالم، ل�شيما اأتباع املذهب املالكي قد ق�رشوه على 
اغت�ساب االأنثى اأو الذكر، اأي الزنا واللواط، باعتبار اأن اأحدهما يقت�سي االآخر، 

الرجل تارة والأنثى تارة، ولي�ص ذلك مب�شتبعد.
٣- اإن جرمية االغت�ساب تعدل يف ال�رشيعة االإ�سالمية جرمية الزنا اأو اللواط، وي�رشي 

عليها جميع ما ي�رشي على الزنا واللواط من اأحكام؛ بل اأ�سّد واأغلظ.
م عليها جن�شًيا، ل ُيعدُّ  ٤- اإن ر�شا املراأة ر�شاًء �شحيًحا باأن يت�شل بها الرجل املحرَّ
جرمية يف نظر القانون الو�شعي اإل اأن يكون على فرا�ص الزوجية، وهذا خالف 

ما عليه يف ال�رشيعة الإ�شالمية، فاإن الر�شا ل يبيح الفعل فال مينع العقوبة.
5- تتفق جميع املجتمعات الإن�شانية بكافة معتقداتها واجتاهاتها على رف�ص فعل 
اغت�شاب الإناث، واعتباره جرمية معاقًبا عليها، فالغت�شاب اعتداٌء �شارٌخ 
بل  ــار؛  الآث مــزدوُج  اعتداٌء  وهو  عليها،  للمجني  ال�شخ�شية  احلرية  على 

متعّددة.
وال�شنَّة  بالكتاب  الديانات، وثبت حترميه  م يف جميع  الأنثى حمرَّ اغت�شاب  اإن   -6

واإجماع الأمة واملعقول.
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7- يف القانون الو�شعي لي�ص كل جرمية جن�شية تُعدُّ جرمية اغت�شاب، اإل يف حالة 
دة ح�رشها �رشاح القانون يف ثالثة اأمور: توافر �رشوط حمدَّ

اأ – الفعل املادي وهو املواقعة غري ال�رشعية.

ب ـ الإكراه على املواقعة.

ج ـ الق�شد اجلنائي، وهو ان�رشاف الإرادة اإلى ارتكاب الفعل مع علمه باأنه يواقع 

املجني عليها بدون ر�شاها.
والأن�شاب،  الن�شل،  وحفظ  احلريات،  حفظ  ب:  املغت�شِ عقوبة  من  احلكمة  اإن   -٨
وحفظ  املزمنة،  الفتاكة  الأمرا�ص  انت�شار  من  احلّد  اأو  ومنع  العر�ص،  و�شيانة 
ا  املجتمع من الف�شاد، ورحمة بالولد و�شفقة عليه، ثم فيه حفظ النفو�ص – اأي�شً

- ، فقد يف�شي الزنا اإلى قتل الأنف�ص.
9- اإن فقهاء ال�رشيعة الإ�شالمية و�رشاح القوانني يتفقون يف كثري من الأحكام التي ترجع 

اإلى الغت�شاب، ويختلفون يف البع�ص منها على نحو ما مّر بنا يف هذا البحث.
الفرد واملجتمع والدولة، وهي  تعود على  اآثاًرا عديدة،  الأنثى  اإن لغت�شاب   -١٠

دة. متنوعة ومتعدِّ

ثانًيا: الو�شايا:
لعلَّ من اأهم ما يو�شى به يف هذا املقام ما ياأتي:

١- تطبيق اأحكام اهلل التي جاءت يف هذه الق�شية، اأعني بها اغت�شاب املراأة، وعدم 
الت�شاهل يف ذلك اأو اختالق الأعذار للمجرمني.

بالتزام املراأة باحلجاب  ٢- قطع الو�شائل والطرق التي توؤدي لالغت�شاب غالًبا؛ وذلك 
ال�رشعي، وال�شرت، والعفاف، فمما يحفظ اهلل به الرجل واملراأة اللتزام باأحكام دينه.
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اأو  املنزل،  �شواء يف  منه  الأجنبية  باملراأة  الرجل  الت�شاهل يف م�شاألة خلوة  ٣- عدم 
غريه فما خال رجل بامراأة اإل كان ال�شيطان ثالثهما واملالحظ: اأن كثرًيا من النا�ص 
يف هذا الزمان اأ�شبحوا يت�شاهلون يف هذا الأمر؛ حتى اأ�شبح ال�شائق الأجنبي 
يعامل كاأحد اأفراد الأ�رشة ويقود ال�شيارة – اأحيانًا - بالزوجة اأو البنت وحده 
اأكرث  وما  اإليها،  يجذبه  ما  البنت  اأو  املــراأة  من  يرى  وقد  زوجته،  معه  ولي�شت 

احلوادث والوقائع التي �شجلت يف هذا ال�شاأن.
الزوجات  من  اأمرهن  اهلل  وله  ملن  والــزوج  الأب  من  متابعة  هناك  تكون  اأن   -٤
والبنات، فيعرف اإلى اأين يذهنب ومع من يجتمعن وطبيعة عمل من تعمل منهن 

ومع من تعمل ونحو ذلك؛ ليحذرها من اخلطر اإن وجد.
اأو وعيد،  لتهديد،  تعر�شها  لالآباء يف حالة  امل�شارحة  ثقافة  بناتنا على  نربي  اأن   -5
اأو حالة ابتزاز من ذئب ب�رشي مهما كان خطاأها، فعليها اأن ت�شارح والدها اأو 
والدتها مبا ح�شل منها من خطاأ اإن كان، وما يحيط بها من خطر، اأو تهديد، اأو 
م�شاومة، اأو ابتزاز، فالأب بال �شكٍّ لن يعدم حاًل يحميها باإذن اهلل، ويحوطها 

اأن تقع يف �رشاك املجرمني.
6- اأمتنى ونحن يف ع�رش التوا�شل الثقايف والجتماعي: اأن تكون هناك مو�شوعة 
الأحكام  بيان  تت�شمن  العلم  امل�شايخ وطالب  يقوم عليها جمموعة من  علمية 
ال�رشعية املتعّلقة بالغت�شاب، وكيف تعامل الإ�شالم مع هذه اجلرمية، وكيف 
�شّد الطرق املو�شلة اإليها، اأوًل واأن ترتجم هذه املو�شوعة بجميع لغات العامل؛ 
هذا  اأعداء  ي�شّورها  كما  ق�شوة  اهلل  اأحكام  يف  لي�ص  اأنه  اأجمع  العامل  ليعرف 
الدين؛ بل يعرف اجلميع اأن الإ�شالم يغلق الطريق اإلى اجلرمية قبل وقوعها، ثم 

اإذا وقعت ي�رشع عقوبة ت�شتاأ�شل دابرها.


