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  بسم ا الرمحن الرحيم
  

  الَّذِينالَو را آخاللَّهِ إِلَه عم ونعدي   

   بِالْحق يقْتُلُون النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِال والَ

   ماان يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَوم  يز�ُونوالَ

)٦٨–א(
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  اإلهداء
  

   يتخذيذ الحبيب اليإلى وطن

   شريعة ومنهاجاًاهللاكتاب 

  ثـالباحـ  
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  عرفانوشكر 
  

 ذ لمـشرفي األسـتا    ، وعظيم امتنـاني   ،عبر عن خالص شكري   أ

 ومساعدته وتوجيهـه    ،الدكتور محمد محيي الدين عوض لتشجيعه     

  . تنفيذ هذه الرسالةودعمه لي خالل

  :وكذلك أشكر عضوي لجنة المناقشة كل من 

  . العنزيفهد بن حمود. د - ١

 .محمد عبد اهللا ولد محمدن. د - ٢

أشكر القائمين على جامعة نايف العربيـة للعلـوم األمنيـة؛           و

  .الهتمامهم بما يثري هذا الفن وتبني ودعم المهتمين به

وأسـال اهللا أن    ، كما أشكر كل من أسهم في إنجاح هذا العمـل         

     . الكريميكون خالصا لوجهه

  

  الباحث                                                     
  
  مرزوق بن فهد النتو المطيري
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  احملتويــات

  صفحة  

  أ..................................................................................................    االفتتـــــــــــــاح

  ب.................................................................................................    اإلهـــــــــــــــداء

  جـ.................................................................................................    انـكر والعرفـالش

  د..................................................................................................    وياتــــــــــالمحت

  ١.................................................................................................    ةــــــــــــــالمقدم

  
  الفصل التمهيدي

  اإلطار المنهجي للدراسة
  ٣.......................................................................... مشكلة الدراسة   –١  

  ٤...........................................................................أهمية الدراسة    –٢  

  ٥.......................................................................... أهداف الدراسة    –٣  

  ٥........................................................................دراسة  تساؤالت ال –٤  

  ٦..................................................................... مصطلحات الدراسة   –٥  

  ٩........................................................................ الدراسات السابقة   –٦  

  ٩.......................................................................الدراسة األولى       

  ١٠......................................................................الدراسة الثانية      

  ١٢.......................................................................الدراسة الثالثة       

  ١٣.......................................................................... منهج الدراسة  –٧  

  ١٣.......................................................................... تنظيم الدراسة  –٨  

  
  الفصل األول

  الجريمة والمسئولية الجنائية

  ١٧.....................................................................أركان الجريمة  :  المبحث األول 

  ١٨................................................ة في الشريعة  أركان الجريم: المطلب األول    

  ١٩.......................................................................الركن الشرعي      

  ١٩.........................................................................الركن المادي      

  ٢١.......................................................... الشروع في الجريمة  –      

  ٢٢................................................ أثر عدول الجاني عن الجريمة     –      
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  ٢٢......................................................... االشتراك في الجريمة  –      

  ٢٤........................................................................الركن المعنوي     

  صفحة  
  ٢٤.................................................أركان الجريمة في القانون   :  المطلب الثاني    
  ٢٥.......................................................................الركن الشرعي      
  ٢٥.........................................................................الركن المادي      
  ٢٧........................................) عقابه–أركانه (روع في الجريمة   الش –      
  ٣٠......................................................... االشتراك في الجريمة  –      
  ٣١........................................................................الركن المعنوي     

  ٣٢.................................................................المسئولية الجنائية   :  المبحث الثاني 
  ٣٢..............................)تحمل التبعة  (المسئولية الجنائية في الشريعة     : المطلب األول    
  ٣٣..... –سالمية  نظرية المسئولية الجزائية اإل– محل المسئولية –أساس المسئولية الجزائية (    
  ) سبب المسئولية الجزائية– شخصية المسئولية الجزائية –مسئولية الشخص المعنوي     
  ٣٨.............................................المسئولية الجنائية في القانون    :  المطلب الثاني    
   – نظرية المسئولية الجنائية – محل المسئولية –أساس المسئولية (    
   اديالم سبب المسئولية واإلسناد – المعنويمسئولية الشخص     
  ) األسباب المعدمة للعمد والخطأ– المعنوي اإلسناد –رابطة السببية (    

  ٤٤........................................عوارض المسئولية الجنائية وموانع العقاب     :  المبحث الثالث
  ٤٤...................................عوارض المسئولية الجنائية في الشريعة    : المطلب األول    
  ٤٥..........................................................أسباب اإلباحة : الفرع األول      
  ٤٥.................... – إهدار األشخاص   –   ألعاب الفروسية – التطبيب  –التأديب  (      
  ) هل يعد رضاء المجني عليه سبباً لإلباحة؟–حقوق الحكام وواجباتهم       
  ٥٠.....................................................أسباب رفع العقاب :  الفرع الثاني      
   – صغر السن – الجنون – السكر –اإلكراه وحالة الضرورة (      
  ")الدفاع الشرعي"دفع الصائل       
  ٥٦................................... في القانون   عوارض المسئولية الجنائية  :  المطلب الثاني    
  ٥٦..........................................................أسباب اإلباحة : الفرع األول      
   حق تأديب – أداء الموظف العام لعمله –استعمال حق مخول بمقتضى القانون (      
   – مزاولة مهنة الطب – األلعاب الرياضية – حق تأديب الصغير –الزوجة       
  ) مناقشة أثر رضاء المجني عليه عن الجريمة–الدفاع الشرعي       
  ٦٤................................................موانع المسئولية الجنائية   :   الثاني  الفرع    
  ) اإلكراه وحالة الضرورة– الغيبوبة والسكر – الجنون والعاهة العقلية –صغر السن (      

  
  الفصل الثاني

  اإلكـــــــراه

  ٧١................................................اإلكراه في مجال الشريعة اإلسالمية    :  المبحث األول 

  ٧٢...........................................................................   أنواع اإلكراه–  

 – هـ –



- و - 

  ٧٣.......................................................................... شروط اإلكراه    –  

  ٧٧...........................................................................   حكم اإلكراه–  

  صفحة  

  ٧٧........................................................ جرائم ال يؤثر فيها اإلكراه –١    

  ٧٨............................................ جرائم يباح فيها الفعل فال يعتبر جريمة–٢    

  ٧٩........................................ جرائم تظل كما هي إال أنه ال يعاقب عليها   –٣    

  ٨٠................................................................... مسئولية المكره المدنية   –  

  ٨١.............................................. أساس نظرية اإلكراه في الشريعة اإلسالمية   –  

  ٨٢.....................الضرب المهلك لدفع اإلكراه     ارتكاب المكره لجرائم القتل أو القطع أو        –  

  ٨٣........................................................ الوضعي  في القانون  اإلكراه  :  المبحث الثاني 

  ٨٣................................................................. تعريفه– اإلكراه المادي    •  

  ٨٤.............................................................. شروط اإلكراه المادي    –    

  ٨٥................................................................. حكم اإلكراه المادي  –    

  ٨٥................................................................ تعريفه– اإلكراه المعنوي   •  

  ٨٦......................................... الفرق بين اإلكراه المادي واإلكراه المعنوي      –    

  ٨٧..............................................................عنوي  صور اإلكراه الم  –    

  ٨٧................................................... التكييف القانوني لإلكراه المعنوي   –    

  ٨٩............................................................. شروط اإلكراه المعنوي   –    

  ٩٢..................................................................ر تقدير الخط –      

  ٩٢.............................................................. إثبات اإلكراه المعنوي  –    

  ٩٣...........................................................................   آثار اإلكراه•  

  

  الفصل الثالث
  جريمة الزنا واإلكراه

  ٩٤.................................................جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية    :  المبحث األول 

  ٩٤...............................................مة الزنا وأركانها  تعريف جري: المطلب األول    

  ٩٤.......................................................................... حول الزنا  –    

  ٩٦.............................................................: تعريف الزنا وأركانه  –    

  ٩٧............ ما يخرج عن مفهوم الزنا–الوطء في الدبر    (فعل الوطء المحرم  ) ١(      

   وطء المحارم– الوطء بشبهة –وطء العاقل البالغ، صغيرة أو مجنونة       

  ) زواج الواطئ بالموطوءة–الوطء في نكاح باطل       

  ١٠٤................................................................عمد الوطء  ت) ٢(      
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  ١٠٦........................................................إثبات جريمة الزنا  :  المطلب الثاني    

  ١٠٦.................................................................... أدلة إثبات الزنا   –    

  صفحة  

  ١٠٨................................................................الشهادة   : الفرع األول      

  ١٠٩.................................. الشروط العامة للشهادة    –أ :   شروط الشهادة    –      

  ١١١............................. الشروط الخاصة للشهادة في جريمة الزنا     –ب        

  ١١٤...............................................................اإلقرار :  الفرع الثاني      

  ١١٥.......... – مضمون اإلقرار   – مجلس اإلقرار  –رات اإلقرار  عدد م  – تعريفه(      

  ) إذا ذكر المقر اسم شريكه فأنكر–هل يشترط حضور الطرف اآلخر في الزنا       

  ١١٧.................................................................شروط اإلقرار       

  ١١٩...............................................................القرائن :  الفرع الثالث     

  ١٢٠................................................................ اللعان   :الفرع الرابع     

  ١٢٢.......................................................عقوبة جريمة الزنا :  المطلب الثالث   

  ١٢٣.................) زنا المحصن بغير المحصن  –روط اإلحصان     ش–معنى اإلحصان  (    

  ١٢٥...................................................................... عقوبات الزنا –    

  ١٢٧...........................................جريمة الزنا في مجال القانون الوضعي      :  المبحث الثاني 

  ١٢٧.......................................................تعريف جريمة الزنا : المطلب األول    

  ١٢٧......................................................................... حول الزنا  –    

  ١٣٠............................................ تعريف الزنا في مجال القانون الوضعي    –    

  ١٣٣...............................................جريمة زنا الزوجة وأركانها ) ١(      

  ١٣٩................................................جريمة زنا الزوج وأركانها ) ٢(      

  ١٤٠................................................ما الذي يعد منزالً للزوجية           

  ١٤١.............تعليق رفع الدعوى في جريمة الزنا على شكوى الزوج اآلخر     :  المطلب الثاني    

  ١٤٢.........................................................قواعد الشكوى    : الفرع األول      

  ١٤٤..........................................................آثار الشكوى  : الفرع الثاني      

  ١٤٦....................................ارتباط جريمة الزنا بجريمة أخرى  :  الفرع الثالث     

  ١٤٧................................................. الشكوى وحالة التلبس     :الفرع الرابع     

  ١٤٧................................................ التنازل عن الشكوى   :الفرع الخامس     

  ١٤٨..............................هل لزوجة الرجل الزاني حق التنازل عن الشكوى             

  ١٥٠............................... وإثبات االشتراك فيها   –إثبات جريمة الزنا   :  المطلب الثالث   

  ١٥١....................................................................... االعتراف –١    

  ١٥٢.................................................................... شهادة الشهود    –٢    

  ١٥٢......................................................دليل الكتابي   المحررات أو ال   –٣    

  ١٥٣..........................................................................  القرائن–٤    
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  ١٥٣............................................. القرائن القانونية في جريمة الزنا   –      

  ١٥٥............................... تعليق على القرائن القانونية التي أوردتها المادة       –      

  صفحة  

  ١٥٦........................................................حالة التلبس   : أوالً         

  ١٥٦..........................................................االعتراف: ثانياً         

  ١٥٦............وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة من الرجل الزاني       : ثالثاً         

         أو الشريك في الزنا        

  ١٥٦........وجود الزاني في منزل مسلم في المحل المخصص للجريمة      : رابعاً         

  ١٥٧...................................................تقارير الخبراء : خامساً         

  ١٥٧...................................................األدلة األخرى  :  سادساً         

  ١٥٨............................زنا الزوجة وزنا الزوج  : عقوبة جريمة الزنا  :  المطلب الرابع   

  ١٥٩.............................................. جريمة زنا الزوج –جريمة زنا الزوجة      

  ١٦١...............أثر اإلكراه على جريمة الزنا في كل من الشريعة والقانون الوضعي         :  المبحث الثالث

  ١٦١.............................................أنواع اإلكراه في جريمة الزنا    : المطلب األول    

  ١٦١...................أنواع اإلكراه في جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية     : الفرع األول      

  ١٦١...............................ام الشرعية بالنسبة لإلكراه على الزنا      أدلة األحك  –      

  ١٦٢....األحكام الخاصة باإلكراه على الزنا تحديداً) ٢(األحكام العامة بالنسبة لإلكراه ) ١(      

  ١٦٥................................................................ أنواع اإلكراه  –      

  ١٦٨........................................... اإلكراه الذي يرفع حد الزنا    ط  شرو–      

  ١٦٨............ا أن يكون اإلكراه بما يستضر به ضرراً كبيراً بحيث يعدم الرض   ) ١(      

  ١٧٠........أن يغلب على ظن المكره أنه إذا لم يجب ما دعي إليه لتحقق اإلكراه          ) ٢(      

  ١٧٠...........أن يكون الوعيد بأمر حال أو يوشك أن يقع إذا لم يستجب المكره           ) ٣(      

  ١٧١..............................ما أوعد به  ه قادراً على تحقيق  أن يكون المكرِ   ) ٤(      

  ١٧١.....................................أال تكون هناك وسيلة أخرى لدفع الزنا     ) ٥(      

  ١٧٢............................................ هل يعد القول الخشن إكراهاً     –        

  ١٧٣.................................................... الزنا في حال السكر  –        

  ١٧٤................................................. إكراه الرجل على الزنا    –        

  ١٧٦............................................ الزنا وفاقد أو ناقص األهلية  –        

  ١٧٩..................................................... وطء الزوجة كرهاً  –        

  ١٨٠................................. هل يعد وطء المرأة رغم تمنعها إكراهاً    –        

  ١٨١....ول إلى المرأة إكراهاً     المستخدمة للوص   – بأي صورة   – هل تعد القوة     –        

     لها إذا هي لم تمانع        

  ١٨٢....................أنواع اإلكراه في جريمة الزنا في القانون الوضعي      :  الفرع الثاني      

  ١٨٢......................................... الزنا في نصوص القانون الوضعي   –١      



- ط - 

  ١٨٤.......) في القانون المصري  – في القانون السوداني    –في القانون العراقي  (        

  ١٨٦................................................... مواقعة الزوجة كرهاً  –        

  صفحة  

  ١٨٧.................................................... مواقعة الخليلة كرهاً  –        

  ١٨٧................................................. الشروع في االغتصاب  –        

  ١٨٨.......................... أنواع اإلكراه في جريمة الزنا في القانون الوضعي      –٢      

  ١٨٩.......................................................... اإلكراه المادي   –        

  ١٩٠........................................................ اإلكراه المعنوي  –        

  ١٩١............................................ المواقعة في حالة اإلرادة المعيبة     –٣      

  ١٩٢................................................والخديعة  الوقاع بالغش  ) أ(        

  ١٩٢.............................................................المباغتة) ب(        

  ١٩٣.......................................حالة المرض أو العاهة العقلية    ) جـ(        

  ١٩٥......................)الطبيعي وغير الطبيعي  ( المجني عليها  م حالة نو) د(        

  ١٩٧..........................................................صغر السن  ) هـ(        

  ١٩٩........أثر اإلكراه على المسئولية الجنائية وعلى العقوبة في جريمة الزنا       :  المطلب الثالث   

  ١٩٩........ى المسئولية الجنائية في مجال الشريعة اإلسالمية   أثر اإلكراه عل  : الفرع األول      

  ٢٠٠...................................................... إثبات اإلكراه على الزنا  –      

  ٢٠٠...........................................على الزنا باإلقرار   اإلكراه    إثبات–١      

  ٢٠١............... إذا أنكرت المرأة استكراهها على الزنا، أو الزنا بها أساساً        –        

  ٢٠٢........................................... إثبات اإلكراه على الزنا بالشهادة     –٢      

  ٢٠٢...................................................ى الزناشهادة الزوج عل           

  ٢٠٣........... هل لقيام الرجل بالزنا عن طريق اإلكراه أثر على عقوبته حداً        –        

  ٢٠٤....................................... مغايرة شهادة الشهود لقول المرأة      –        

  ٢٠٤............... اتفاق الشهود على وقوع الزنا واختالفهم في كيفية وقوعه     –        

  ٢٠٥......................................... الزنا بالمجنونة والزنا بالمجنون   –        

  ٢٠٥................................... أو البينة بالقرينة  إثبات اإلكراه على الزنا   –٣      

  ٢٠٦................................................ أدلة اإلثبات عند المالكية   –        

  ٢٠٧........................... أثر اإلكراه على الزنا على المسئولية الجنائية      –        

  ٢٠٨............................................... اآلثار المترتبة على الزنا  –        

  ٢٠٨........................المستكرهة على الزنا ومدى استحقاقها للصداق    ) ١(        

  ٢٠٩.................. آخر إمكان مواقعة الزوج لزوجته المغتصبة، أو تزوج     –        

  ٢١٠.................................................... وضع الولد من الزنا     –        

  ٢١٠.................................... أثر االستكراه على حرمة المصاهرة    –        

  ٢١١................................................... استكراه الذمي للمسلم    –        
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  ٢١١.....أثر اإلكراه على الزنا على المسئولية الجنائية في القانون الوضعي         :  الفرع الثاني      

  ٢١٢........................... في مجال القانون الوضعي    إثبات اإلكراه على الزنا  –      

  صفحة  

  ٢١٣.................وجريمة االغتصاب ) في القانون الوضعي ( اإلكراه على الزنا    –      

  ٢١٣................................. أثر اإلكراه على الزنا على المسئولية الجنائية      –      

  ٢١٤.....................................................اإلكراه ودعوى الزنا :  المطلب الثالث   

  ٢١٤............................اإلكراه ودعوى الزنا في الشريعة اإلسالمية     : الفرع األول      

  ٢١٥............................................. من له المطالبة برفع دعوى الزنا     –      

  ٢١٦............................................ من له حق رفع دعوى الحق العام     –      

  ٢١٦............................................. اإلكراه على الزنا  ودعوى الزنا      –      

  ٢١٧........................................... دعوى الزنا ودعوى الحق الخاص       –      

  ٢١٧.....................................................اإلكراه  وقت تطلب  •        

  ٢١٨....................................................... القتل بسبب الزنا  •        

  ٢١٨.................................... التوبة وأثرها على الجريمة والعقوبة     •        
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מ א א מא א .א

لذلك فإن مقصد الشريعة . )١("وما أرسلناك إال رحمة للعالمين"يقول الحق عز وجل   

فة لمعنى التسامح أو الرفق والرحمة ليست مراد. هو الرحمة بكل الخلق مسلمهم وغير مسلمهم

فالمعنى . ، فالرفق مع الذين يعيثون في األرض فساداً هو إعانة لهم على فسادهمبدون ضوابط

لقد "لهذا يقول الحق عز وجل . فالعدل هو الرحمة الشاملة. األول لرحمة اإلسالم هو العدل

لذلك . )٢(.."بالقسط أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 

لذلك نجد القرآن الكريم . لذلك فليس الرفق بالظالم رحمة. فالرحمة الحقة هي التي يقرها العدل

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما "ينص على ذلك صراحة في قول الحق عز وجل 

وليشهد . آلخرفى دين اهللا إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اوال تأخذكم بهما رأفة مائة جلدة 

 – شأنه شأن الرساالت اإللهية السابقة – اتجه اإلسالم ولقد .)٣("عذابهما طائفة من المؤمنين

لذلك سمى الفقهاء هذه الحرمات . إلى وضع عقوبات رادعة لمن ينتهكون حرمات المجتمع

  . ومصالحه المعتبرة ما دامت تمس القواعد األساسية للمجتمع)٤("حقوق اهللا"

. ما فيه حفظ الدين) ١: (فقهاء المصلحة المعتبرة في اإلسالم إلى خمسة أمور ويقسم ال  

ما فيه حفظ ) ٥. (ما فيه حفظ النسل) ٤. (ما فيه حفظ العقل) ٣. (ما فيه حفظ النفس) ٢(

إن جلب المنفعة "وفي هذا يقول حجة اإلسالم أبي حامد الغزالي في كتابه المستصفى . المال

خلق، وصالح الخلق في تحصيل مقاصدهم، ولكنا نعني بالمصلحة ودفع المضرة مقاصد ال

المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم، 

فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة، . وأنفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم

صلحة، وهذه األصول الخمسة حفظها واقع وكل ما يفوت هذه األصول هو مفسدة، ودفعها م

  .)٥("في رتبة الضروريات فهي أقوى المراتب في المصالح
                                                           

  .١٠٧: األنبياء   )1(

  .٢٥: الحديد   )2(

  .٢: النور   )3(

ـ : القاهرة. الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي    ). م١٩٩٨. (أبو زهرة، محمد    )4( دار . الجريمـة . ١جـ

  .٤٣ص . الفكر

. المستصفى من علـم األصـول     ). م١٩٩٧-هـ١٤٠٨. (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد         )5(

  .٢٨٨، ٢٨٧ص . ١جـ. دار إحياء التراث العربي: بيروت
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والزنا هو اعتداء على النسل لما فيه من إفساد النسل وضياع ماء الرجل، وهو ال   

لذلك فإنه البد من عقاب من يأتي هذه الجريمة التي اعتبرها الحق . )٦(سبيل إلى االعتذار عنه

إال أن الشارع الحكيم جل وعال لم . حداً من حدوده، والبد من أن يتحمل تبعة جرمهعز وجل 

يعاقب إال من كان أهالً لتحمل التبعات، ومن تتجه نيته عمداً إلى إتيان الفعل المكون لهذه 

 التي هي مناط تحمل التبعة والمسئولية –فقد تلم بالفاعل ظروف تعدم إرادته الحرة . الجريمة

الفعل دون انصراف قصده الذاتي إليه، وهو ما يعبر عنه بأن يكون مكرهاً إكراهاً  فيأتي –

فهل يساءل مثل هذا الفاعل على . )٧(ملجئاً، فإنه في مثل هذه الحالة كالريشة في يد من أكرهه

ما أتاه من فعل ؟ لقد غفر الحق جل وعال من قبل لمن نطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن 

فما مدى . )٨("إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان" في حقه –عز من قائل  –باإليمان، فقال 

  .مسئولية المكره على الزنا في الشريعة اإلسالمية ؟ هذا ما تحاول هذه الدراسة اإلجابة عليه

. هوى من وضعوه..  يحكمه الهوى – الذي وضعه البشر –إال أن القانون الوضعي   

رسة الزنى، لذلك نجد العديد من القوانين الوضعية التي ال وهواهم أال تقيد حريتهم في مما

تعاقب على فعل الزنا إذا ما تم بالرضاء الصحيح، ال يخرج من ذلك إال أن يكون الزاني 

متزوجاً وال يرضى ذلك الزوج عما فعله زوجه فيتقدم بشكواه طالباً مساءلة زوجه الذي أتى 

 الزنا، ولكن ألن ذلك الفعل شكَّل اعتداء على حق فالعقاب هنا ليس بسبب ارتكاب فعل. الزنى

ولكن حتى هذا االتجاه يراه بعض واضعي القوانين فى . الزوج في أن يكون زوجه خالصاً له

الغرب أنه اعتداء على الحرية الشخصية لممارس الزنا، الذي له حرية أن يستخدم جسمه وفق 

  .ى مشاركته فعلههواه وبحرية تامة ما دام ال يكره الطرف اآلخر عل

وبذلك فإن مفهوم الزنا في القوانين الوضعية المختلفة، يختلف عن مفهوم الشريعة   

وسوف يتم عرض الدراسة من خالل فصل . وهو ما ستحاول هذه الدراسة إيضاحه. اإلسالمية

 عدداً من القضايا عن اإلكراه – تطبيقياً –تمهيدى وثالثة فصول ثم فصل رابع يعرض فيه 

  .لزناعلى ا

                                                           

  .٤١ص . مرجع سابق. الجريمة. أبو زهرة  )١(

  .٣٠٢ص . المرجع السابق  )٢(

  .١٠٦: النحل   )٣(
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  الفصل التمهيدي

  )اإلطار املنهجي للدراسة(
  

  :مشكلة الدراسة : أوالً 
عرضت المقدمة أن الزنا هو اعتداء على النسل لما فيه من إفساد النسل واالعتداء   

وتتمثل صرامة العقوبة في . على الحرمات، لذلك وضعت الشريعة عقاباً صارماً لهذه الجريمة

  :أمرين

أنها من جرائم الحدود، وهو ما يعني أنه ليس للقاضي أن : والثاني  بذاتها أنها شديدة: األول 

. ينزل فيها عن العقوبة المقدرة بمعنى أن يخفف العقوبة، أو أن يستبدلها بغيرها من العقوبات

فال يجوز اإلثبات فيها إال بطرق . وفي مقابل هذه الصرامة في العقوبة، نجد تشدداً في اإلثبات

إال أن واضعى القوانين . س كل ذلك نظرة الشريعة إلى خطورة هذه الجريمةويعك. محددة

فلم ينظروا إلى الجريمة بحسبانها اعتداء على مصلحة . الوضعية كان لهم رأي يخالف ذلك

هامة وأساسية، هي حفظ النسل، إنما نظروا إليها باعتبارها إساءة من أحد طرفي زواج إلى 

ة زوجية، لذلك جعلت إقامة الدعوى الجنائية قبل مرتكب هذه حق اآلخر، أي باعتبارها خيان

إن شاء تقدم بشكواه، وإن شاء عفا عنها أو حتى تغاضى : الجريمة، بيد الطرف المضرور

لذلك اختلف مفهوم جريمة الزنا وبالتالى القواعد التى تحكمها، في القانون عنها في . عنها

  .الشريعة اإلسالمية

 بالرضاء – القوانين الوضعية ال تعاقب الزاني الذي يزني لذلك نجد كثيراً من  

أما إذا .  إال كشريك في جريمة الزنا وليس كفاعل أصلي فيها–الصحيح للزوجة المزني بها 

 فإن الفاعل يعاقب كمرتكب – كحالة اإلكراه مثالً –تخلف الرضاء الصحيح للمزني بها 

فعل الزنا بذاته، ولكن لوقوعه رغم اإلرادة، فكأن مناط العقاب هنا ليس . لجريمة االغتصاب

 كالزنا بين –أي أن أسلوب ارتكاب الجريمة هو الذى حولها من فعل ال عقاب عليه، أحياناً 

  .بالنسبة لمن وقع منه اإلكراه". االغتصاب" إلى جريمة مغلظة اسمها –بكرين بالغين 

ه سواء تم برضاء أو بغير أما في الشريعة اإلسالمية فالعقاب على فعل الزنا ذات  

رضاء غير أن العقوبة ترفع بالنسبة لمن وقع عليه اإلكراه، وال مجال لتغليظها على من قام 

باإلكراه ألن العقوبة مقدرة ومحددة سلفاً كحٍد، وإن جاز أن يضاف إليها تعزير في حاالت 

  . كتغريب البكر–معينة 
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لشريعة والقانون الوضعي ترتب عليه لذلك فإن اختالف مفهوم جريمة الزنا ما بين ا  

فيما بينهما، وهو ما يعرضـه ) تحمل التبعة(اختالف أثر اإلكراه على المسئولية الجنائية أو 

  .هذا البحث

  

  :أهمية الدراسة : ثانياً 
  :تظهر أهمية هذه الدراسة من عدة وجوه   

الشريعة والقانون  عرضاً لمفهوم جريمة الزنا في كل من – ضمناً –أنها تقدم : األول 

  .الوضعي بما يوضح عدم ثبات معايير المساءلة عن فعل الزنا في مجال القانون الوضعي

وهو أحياناً فعل معاقب عليه بشروط معينة وهو في أحيان . فهو أحياناً فعل مباح  

على عكس الشريعة اإلسالمية التي تقدم معياراً ثابتاً . )٩(أخرى معاقب عليه بصورة مغلظة

  .ضحاً للمساءلة الجنائية في فعل الزنا وتعتبره جريمة في أي صورةووا

 أنها تقدم عرضاً الختالف أثر اإلكراه على فعل الزنا فيما بين الشريعة والقانون :الثاني 

ففي مجال الشريعة هو عذر معف من عقاب من وقع عليه اإلكراه، بينما هو في . الوضعي

، في حالة ما إذا كان ثمة عقاب لمن )١٠(وانع المسئوليةمجال القانون الوضعي هو مانع من م

وقع عليه اإلكراه، أما األثر األهم فهو إسباغ صفة الجريمة على فعل ليس معاقباً عليه في 

  .)١١(أغلب الحاالت
                                                           

 بصفة خاصة على الزنا الحاصـل       – أغلبها   –ال تعتبر القوانين الوضعية كل وطء محرم زنا، ويعاقب            )١(

. لقادرعبـدا .عودة" : وقاعاً أو هتك عرض   "وال تعتبر ما عدا ذلك زنا، إنما تعتبره         . من الزوجين فقط  

طبعة مصورة ببيروت عـن     : القاهرة  . التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي     ). م١٩٤٨(

فإن قانون العقوبات المصري ال     : وعلى سبيل المثال    . ٣٤٦ص  . ٢جـ. م١٩٩٤مؤسسة الرسالة سنة    

ية على مواقعة األنثى    يعاقب على المواقعة إذا كانت بين بالغين وبالرضاء الصحيح ويعاقب بعقوبة الجنا           

إذا لم يبلغ سن كل     ) ويدخل في ذلك المواقعة   (ويعاقب على هتك عرض صبي أو صبية        . بغير رضاها 

 سـنوات يعاقـب     ٧وإذا كان المجني عليه أقل من       .  سنة بغير قوة أو تهديد، بعقوبة الجنحة       ١٨منهما  

  ).٢٦٩، ٢٦٧قانون العقوبات المصري م (الجاني بعقوبة جناية 

: القـاهرة   . مبادئه األساسية ونظرياته العامة   . القانون الجنائي ). م١٩٨١. (محمد محيى الدين  . وضع  )٢(

  .٤٦٦ : ٤٦٣ص . مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي

 من قانون العقوبات المصري، والتـي يفهـم         ٢٦٩ و   ٢٦٨، وانظر مثاالً لذلك المادة      )١(انظر هامش     )٣(

فـاإلكراه  .  سنة بالرضاء الصحيح فال عقاب١٨إذا هتك عرض من يزيد عن      منها بمفهوم المخالفة أنه     

 هو الذي جعل من ذات الفعل مباحاً إذا كان بالرضاء ومعاقباً عليـه إذا كـان                 ٢٦٨المذكور في المادة    

  .باإلكراه
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 ليس إلى وقوع فعل –أنها توضح أنه في مجال القانون الوضعي ينصرف االهتمام : الثالث 

، فيبذل الدفاع عن المجرم كل جهده الصورة التي وقع بهالى بل إ. الزنا أو عدم وقوعه

إلثبات وقوع فعل الزنا بالرضاء وليس باإلكراه، مع ما يتطلبه هذا من تشويه صورة المجني 

 أبلغ الضرر في سمعتها وشرفها، ربما بما – وهي المجني عليها –عليها بصورة تلحق بها 

ا يوضح مدى قصور تناول القانون الوضعي وهو م. يفوق ما أصابها من الجريمة ذاتها

للتعامل مع أنثى كُِلمت في شرفها رغماً عنها، حتى لتؤثر بعض األسر التي ابتليت بوقوع 

 تؤثر السكوت وتَحمل ما أصابها من بلية عن أن تعرض –الجريمة على أنثى منها باإلكراه 

  .سمعتها وشرفها لالمتهان

لشريعة في التعامـل مع هذه الجريمة حتى في كل ذلك يوضح مدى سمو أسلوب ا  

  .حالة اإلكراه

 أنها تقدم عرضاً لصورة من صور الجرائم الهامة وأبعادها النظامية بالنسبة للعاملين :الرابع 

  .في مجال مجابهة مثل هذه الجرائم من رجال الضبط الجنائي أو المحققين

  

  :أهداف الدراسة : ثالثاً 
 عرض أثر اإلكراه على المسئولية الجنائية في جريمة الزنا تهدف هذه الدراسة إلى  

عن طريق التعريف بأركان الجريمة بصفة عامة ثم التعريف بالمسئولية الجنائية وعوارضها 

ثم التعريف بجريمة . التي تؤثر فيها، ثم التعريف باإلكراه وأنواعه وشروطه وحكمه وأثره

ثم عرض ألثر اإلكراه على . ية التي تقام بمناسبتهاالزنا وأركانها وإثباتها والدعوى الجزائ

جريمة الزنا وبيان اإلكراه الذي يؤثر فيها سواء إكراه المرأة أو إكراه الرجل وبيان ذلك األثر 

على المسئولية الجنائية عن تلك الجريمة، مع بيان الوقت الذي يجب أن يتحقق فيه ذلك اإلكراه 

على أن يتم كافة ما سبق بالنسبة للشريعة ثم القانون . نائيةحتى يحدث أثره على المسئولية الج

  .الوضعي

  

  :تساؤالت الدراسة : رابعاً 
  :تهدف الدراسة لإلجابة على عدة تساؤالت كاآلتي   

   ما هي الجريمة وأركانها في كل من الشريعة والقانون ؟-١

  التبعة ؟ ما هي المسئولية الجنائية وأساسها ومحلها، وما هي أهلية تحمل -٢
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   ما هي عوارض المسئولية التي تؤثر فيها وصور تلك العوارض ؟-٣

   ما المقصود باإلكراه وما هي أنواعه وشروطه وحكمه وآثاره ؟-٤

 ما هي جريمة الزنا في كل من الشريعة والقانون الوضعي وأركانها وإثباتها والدعوى -٥

  الجزائية التي تقام بسببها ؟

   يؤثر على المسئولية الجنائية في كل من الشريعة والقانون ؟ ما هو اإلكراه الذي-٦

   ما مدى تأثر المسئولية الجنائية باإلكراه الذي يالبس جريمة الزنا ؟-٧

  

  :مصطلحات الدراسة : خامساً 
تستخدم الدراسة بعض المصطلحات التي قد يكون من المفيد تحديد المقصود بكل منها   

  :في مجال هذه الدراسة 

  :شريعة  ال-١
يقصد بذلك األحكام والقواعد التي أتت بها الشريعة اإلسالمية مستمدة من مصادرها   

األساسية من كتاب وسنة وإجماع وقياس، والتي تستمد أصولها وقواعدها من الخالق عز وجل 

  .وتتميز بالثبات الدائم في كل وقت ومكان. لتضع للبشر منهج حياتهم في الدنيا

  
  :ي  القانون الوضع-٢

 بدالً عن القواعد التي وضعها الحق جل –هي القواعد التي وضعها بعٌض من البشر   

وهي بالضرورة قواعد متغيرة بتغير .  لتنظيم المجتمع وحكم العالقات بين أفراده–وعال 

.  من ناحية أخرى– حتى في مجال المجتمع الواحد –المجتمعات من ناحية، وتغير األزمنة 

  .)١٢(ضاً بتغير أهواء واضعيها وأشخاصهمكما أنها تتغير أي

  

  : الجريمة وأركانها -٣

 –محظورات شرعية زجر اهللا "يعرف بعض الفقهاء الجريمة تعريفاً موجزاً مبيناً بأنها   

إتيان فعل محرم "ويشرح آخرون ذلك بقولهم أنها . )١٣(" عنها بحد أو تعزير–سبحانه وتعالى 
                                                           

  .٥، ٤، ص ١جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )12(

. األحكام الـسلطانية والواليـات الدينيـة      ). م١٩٦٦. (لحسنالماوردي، على بن محمد بن حبيب أبو ا         )13(

  .٢١٩ص . مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة
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وبذلك فهي فعل أو ترك . م الترك معاقب على تركهمعاقب على فعله، أو ترك فعل محر

  .)١٤(نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه

فهي العناصر التي البد من توافرها لتحقيق واكتمال فكرة : أما أركان الجريمة   

أي بالنسبة لجميع " عامة"وهذه األركان قد تكون ). أو للقول بوجود جريمة ()١٥(الجريمة

وهي األركان أو العناصر " خاصة"بها نوع من الجرائم دون آخر، وقد تكون الجرائم ال ينفرد 

التي تختص بها كل جريمة على حدتها بحسب نوعها وطبيعتها وظروفها الخاصة، والتي 

وتستخلص هذه األركان من النص الذي يعرف . تتميز بها عن غيرها من أنواع الجرائم

  .)١٦(الجريمة

  

  : المسئولية الجنائية -٤

 أي الواقعة المادية محل –ثبوت نسبة الواقعة اإلجرامية "يقصد بالمسئولية الجنائية   

 إلى شخص بعينه يتهم بها، بحيث تضاف هذه الواقعة إلى حسابه فيحمل تبعتها –التجريم 

أن يتحمل اإلنسان "ويقول عنها آخرون أنها تعني . )١٧("ويصبح مستحقاً للمؤاخذة عنها بالعقاب

  .)١٨(فعال المحرمة التي يأتيها مختاراً وهو مدرك لمعانيها ونتائجهانتائج األ

  :إال أن الواقع أن المسئولية الجنائية لها ثالثة معان   

  .أهلية تحمل التبعة الجنائية: األول 

  .إسناد النشاط اإلجرامي إلى شخص ما مادياً ومعنوياً وبالتالي فهو مسئول عنه: الثاني 

افر المعنيين السابقين واقتناع القاضي بتوافرهما، فيقال بأن القاضي هو نتيجة تو: الثالث 

  .)١٩(وصل إلى أن الشخص مسئول، أي مدان

  

                                                           
  .٦٦، ص ١جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )١(

  .١١١ص . دار الكتاب العربي: القاهرة. موجز القانون الجنائي). م١٩٥٥. (راشد، علي  )٢(

  .١١٦ص . المرجع السابق  )٣(

  .٤٠١ص . المرجع السابق  )٤(

  .٣٩٢ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٥(

  .٣٦٠ : ٣٤٠ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )٦(



- ق - 

  : عوارض المسئولية الجنائية -٥

. تتحقق األهلية لتحمل التبعة الجنائية بتوفر ملكتي اإلدراك واإلرادة الحرة لدى الجاني  

) اإلدراك واإلرادة الحرة( الملكتان السابقتان إال أنه قد تعرض أحوال أو فروض تكون فيها

ومن ثم يمكن تعريف . )٢٠(متوفرتين لدى الجاني إما بصورة غير كاملة أو منعدمتين بتاتاً

عوارض المسئولية الجنائية بأنها أحوال أو فروض تلحق بإرادة الفرد أو إدراكه بحيث تنتقص 

لتالي على المسئولية الجنائية للفاعل جزئياً أو أو تعدم تلك اإلرادة أو هذا اإلدراك بما يؤثر با

  .كلياً

  

  :راه ـ اإلك-٦

إنفاذاً إلرادة (هو إجبار شخص ما على عمل معين أو منعه من فعل معين رغم إرادته   

. )٢١(أو يقيد حريته في االختيار) الواقع عليه اإلكراه(بما يعدم اختيار الشخص ) شخص آخر

  .أو معنوياًوقد يكون ذلك اإلجبار مادياً 

  

  : جريمة الزنا -٧

ويعرفها آخرون بأنها . )٢٢(جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية هي كل وطء محرم  

  .)٢٣("وطء مكلف عالم بالتحريم في قبل محرم لعينه، مشتهي طبعاً، مع الخلو من الشبهة"

 تدنيس فراش الزوجية وانتهاك"أما في مجال القانون الوضعي فقد قيل عنها أنها   

وقيل عنها أنها الجريمة التي تتكون من خرق حرمات الزواج من . )٢٤("حرمتها بتمام الوطء

  .)٢٥(شخص متزوج له عالقات غير مشروعة بآخر غير زوجه، ويعاقبه القانون باسم شريك

                                                           
  .٤٢٠ص . مرجع سابق. موجز القانون الجنائي. راشد  )١(

.  الدول العربيـة   جامعة: القاهرة. المسئولية الجنائية في التشريعات العربية    ). م١٩٥٨. (الشاوي، توفيق   )٢(

  .٦٩ص ). قسم الدراسات القانونية. (معهد الدراسات العربية العالية

  .٣٤٦ص . ٢جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٣(

. المكتب الفني لإلصدارات القانونية   : القاهرة. أحكام جريمة الزنا  ). م١٩٩٩. (الدسوقي، عزت مصطفى    )٤(

  .٣١ص 

  .٣٢ص . المرجع السابق  )٥(

  .٣٢ص . المرجع السابق  )٦(
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ارتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج "ويوضح آخرون ذلك بتعريفها بأنها   

  .)٢٦("مرأة أو رجل برضاهما حال قيام الزوجية فعالً أو حكماًمع توفر القصد الجنائي، مع ا

  

  :الدراسات السابقة : سادساً 

يعرض الباحث فيما يلي موجزاً عن ثالث دراسات ذات صلة بموضوع دراسته،   

  :وهي

א א א
  اإلكراه وأثره على المسؤولية الجنائية في الفقه والنظام

هـ، بحث تكميلي بالمعهد العالي ١٤١٧ عام ،فائز بن حسن جمالوهي للباحث   

  .للقضاء التابع لجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

  :وكانت خطته كما يلي   

  .المقدمة   -

  .نعهااتعريف المسؤولية الجنائية وأساسها ومو : يالفصل التمهيد   -

  .وأركانه وشروطه. تعريف اإلكراه وأدلته: الفصل األول    -

  .أثر اإلكراه على المسؤولية الجنائية: فصل الثاني ال   -

  .أثر اإلكراه على الجنايات: المبحث األول     

  .الردة، الزنا، السكر، السرقة، القذف: أثر اإلكراه على الحدود : المبحث الثاني     

  .أثر اإلكراه على إتالف األموال: المبحث الثالث     

  .رشوة والتزوير واختالس األموال العامةأثر اإلكراه على ال: المبحث الرابع     

  .أثر اإلكراه على الشهادة واإلقرار: المبحث الخامس     

  .صور تطبيقية لإلكراه في المحكمة: الفصل الثالث   -

  .في ديوان المظالم: المبحث األول     

  .في المحاكم الشرعية: المبحث الثاني     

                                                           

كليـة  . رسـالة دكتـوراه   . جريمة الزنى في القانون المصري والمقارن     ). م١٩٥٨. (نور، أحمد حافظ    )26(

  . وما بعدها٤٥ص . الحقوق جامعة القاهرة
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  :أهم نتائج الدراسة 

تحمل اإلنسان نتائج األفعال المحرمة التي يأتيها مختاراً : ئية معنى المسؤولية الجنا   -١

  .مدركاً لمعانيها ونتائجها

  .وهو اإلدراك واالختيار وقصد ما فيه ضرر: أساس المسؤولية الجنائية   -٢

  :موانع المسئولية تنقسم إلى قسمين   -٣

  . ما كان خارجاً عن شخص الفاعل-أ  

  . األوصاف القائمة بالفاعل-ب  

حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه : تعريف اإلكراه   -٤

  .ويصير الغير خائفاً فائت الرضا بالمباشرة

  ).اآللة(المكره به ) الفعل(المكِره، المكره، المكره عليه : أركان اإلكراه   -٥

  :شروط اإلكراه   -٦

  . أن يكون المكره قادراً على تحقيق ما أوعد به-أ  

  . خوف المكره من وقوع ما هدد به-ب  

  . أن يحدث الفعل تحت ظل الخوف-ج  

  . أن يكون ما أكره متلفاً لعضو، أو سبباً لمرض مزمن-د  

  . امتناع المكره من الفعل قبل اإلكراه-هـ  

  . أن يكون الوعيد حاالً-و  

  . أن يعجز المكره عن دفع التهديد-ز  

  

א אא
  لمسئولية الجنائيةأثر اإلكراه في ا

هـ، بحث تكميلي لنيل ١٤١٥، عام عبد الكريم بن عبد الرحمن الناجموهي للطالب   

  .درجة الماجستير في أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية

  :وقد عرض دراسته في فصل تمهيدي وثالثة أبواب، وكانت خطته كما يلي   

ياره وأهداف البحث والخطوات المنهجية بين فيها أهمية الموضوع وسبب اخت : المقدمة   -

  .المستخدمة فيه
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  :وفيه ثالثة مباحث  : يالفصل التمهيد   -

  :تعريف األهلية ويتكون من مطلبين : المبحث األول     

  .تعريف األهلية: المطلب األول       

  .أقسام األهلية: المطلب الثاني       

  :ا، ويتكون من مطلبين عوارض األهلية وموقع اإلكراه منه: المبحث الثاني     

  .تعريف عوارض األهلية: المطلب األول       

  .أقسام عوارض األهلية وموقع اإلكراه منها: المطلب الثاني       

  الضرورة وعالقتها باإلكراه،: المبحث الثالث     

  :ويتكون من ثالثة فصول : الباب األول 

  .تعريف اإلكراه وأركانه وشروطه: الفصل األول    -

  .تعريف الجريمة والجناية والفرق بينهما وأنواع الجرائم: ل الثاني الفص   -

  .تعريفها وأساسها وسببها وشروطها ومحلها: المسئولية الجنائية : الفصل الثالث   -

  :ويتكون من ستة فصول : الباب الثاني 

  ).الردة(أثر اإلكراه على الكفر : الفصل األول   -

  .الجناية على النفوسأثر اإلكراه في : الفصل الثاني   -

  .أثر اإلكراه على الزنا واللواط في المسؤولية الجنائية: الفصل الثالث   -

  .أثر اإلكراه على السرقة وإتالف المال: الفصل الرابع   -

  .أثر اإلكراه على شرب المسكر: الفصل الخامس   -

  .أثر اإلكراه على اإلثبات: الفصل السادس   -

  :طبيقي العملي وبيان أثر اإلكراه على ذلك الجانب في فصلين الجانب الت: الباب الثالث 

نبذة عن التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية، وبيان أثر اإلكراه : الفصل األول   -

  .على المسؤولية الجنائية في تلك األنظمة

  .رهاتحليل لبعض القضايا التي تحتوي على نوع من اإلكراه في عناص: الفصل الثاني   -

  

  :ج ـالنتائ
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  .اإلكراه يتحقق من كل قادر على تنفيذ ما هدد به  -١

  .أن لفظ المسؤولية الجنائية يقابل لفظ تحمل التبعية في الشريعة سواء بسواء  -٢

  .أن الحبس اليسير يعد إكراهاً لذي المروءة والقدر ممن يتأثرون بذلك  -٣

  .يعتبر إكراهاًالتهديد بإيقاع األذى بمن يهتم المكره ألمرهم   -٤

المعول عليه في اإلكراه هو حصول الخوف لدى المكره حتى لو كان المهدد به ليس   -٥

  .عاجالً
  

א אא
  في جريمتي الزنا وشرب المسكراإلكراه 

هـ، بحث تكميلي لنيل درجة ١٤١٠، عام سليمان بن محمد الوهيبيوهي للطالب   

وقد عرضها بعد المقدمة في ثالثة فصول، . للعلوم األمنيةالماجستير في أكاديمية نايف العربية 

  :وكانت خطته كما يلي 

  . وأهمية البحثالمقدمة   -

  .التعريف باإلكراه وشروطه وأنواعه: الفصل األول    -

  .التعريف باإلكراه: المبحث األول     

  .اإلكراه في اللغة: المطلب األول       

  .ح وآراء الفقهاء في ذلكاإلكراه في االصطال: المطلب الثاني       

  .أركان اإلكراه وشروطه: المبحث الثاني     

  .أركان اإلكراه: المطلب األول       

  .شروط اإلكراه: المطلب الثاني       

  بما يتحقق اإلكراه ؟: المطلب الثالث       

  .أنواع اإلكراه: المبحث الثالث     

  ).الملجئ(اإلكراه التام : المطلب األول       

  ).غير الملجئ(اإلكراه الناقص : لثاني المطلب ا      

  .اإلكراه األدبي: المطلب الثالث       

  .اإلكراه عارض من عوارض األهلية: المبحث الرابع     
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  .اإلكراه عارض من عوارض األهلية: المطلب األول       

  .الفرق بين اإلكراه وبين أفعال الضرورة: المطلب الثاني       

  .ارتكاب األركان المادية لجريمة الزنا وشرب المسكراإلكراه على : الفصل الثاني   -

اإلكراه على ارتكاب األركان المادية لجريمة الزنا واآلثار   : المبحث األول     

  .المترتبة عليها

اإلكراه على ارتكاب األركان المادية لجريمة الشرب واآلثار   : المبحث الثاني     

  .المترتبة عليها

 على اإلقرار بارتكاب جريمة الزنا وشرب المسكر اإلكراه  : المبحث الثالث     

  .واآلثار المترتبة عليه

عودية ـة السـة العربيـالجانب التطبيقي ألحكام اإلكراه في المملك: الفصل الثالث   -

  .تشريعاً وقضاًء

  .الواقع النظري والتشريعي  : المبحث األول     

اكمات القضائية من واقع الواقع التطبيقي وبعض حاالت المح  : المبحث الثاني     

  .سجالت التحقيق الجنائي

  
  :منهج الدراسة : سابعاً 
سوف تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، بالرجوع إلى المراجع   

المختلفة التي تناولت موضوع هذه الدراسة، سواء في مجال الشريعة اإلسالمية أو القانون 

وذلك لالستفادة من ذلك في إجراء المقارنة بين تناول الوضعي، ثم تحليل ما ورد بها، 

  .الشريعة اإلسالمية لهذا الموضوع وتناول القانون الوضعي له

  

  :تنظيم الدراسة : ثامناً 
حيث . سوف يتم تنظيم الدراسة على أساس تقسيمها إلى فصل تمهيدي وثالثة فصول  

 األول للحديث عن الجريمة ويخصص الفصل. يتم في الفصل التمهيدي التعريف بالدراسة

أما الفصل الثالث فسوف . ويخصص الفصل الثاني للحديث عن اإلكراه. والمسئولية الجنائية

ثم يعقب ذلك فصل رابع يخصص للخاتمة ونتائج . يخصص للحديث عن جريمة الزنا واإلكراه

  .البحث والتوصيات، ثم يذيل بمراجع البحث

  :وفيما يلي عرض لتنظيم الدراسة   
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  ).اإلطار المنهجي للدراسة(صل تمهيدي ف

  .مشكلة الدراسة:   أوالً   

  .أهمية الدراسة:   ثانياً   

  .أهداف الدراسة:   ثالثاً   

  .تساؤالت الدراسة:   رابعاً   

  .مصطلحات الدراسة:   خامساً  

  .الدراسات السابقة:   سادساً  

  .منهج الدراسة:   سابعاً   

  . تنظيم الدراسة:  ثامناً   

  

  :الجريمة والمسئولية الجنائية : ول الفصل األ

  أركان الجريمة: المبحث األول   

  أركان الجريمة في الشريعة: المطلب األول     

  ) الركن المعنوي– الركن المادي –الركن الشرعي  (-      

  أركان الجريمة في القانون الوضعي: المطلب الثاني     

  )وي الركن المعن– الركن المادي –الركن الشرعي  (-      

        

  المسئولية الجنائية: المبحث الثاني   

  )تحمل التبعة(المسئولية الجنائية في الشريعة : المطلب األول     

  – اإلسناد المادي – محلها – أساسها –ماهية المسئولية الجنائية (      

  ) أهلية تحمل التبعة–اإلسناد المعنوي       

  لقانون الوضعيالمسئولية الجنائية في مجال ا: المطلب الثاني     

  – اإلسناد المادي – محلها – أساسها –ماهية المسئولية الجنائية (      

  ) األهلية للمسئولية الجنائية–اإلسناد المعنوي       

  عوارض المسئولية الجنائية: المبحث الثالث   

  عوارض المسئولية الجنائية في الشريعة: المطلب األول     
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   في مجال القانون الوضعيعوارض المسئولية: المطلب الثاني     

  اإلكــراه: الفصل الثاني 

  اإلكراه في الشريعة: المبحث األول   

   الجرائم التي ال يؤثر – حكمه – شروطه – أنواعه –تعريف اإلكراه (    

  ) آثار اإلكراه– الجرائم التي يباح فيها الفعل –فيها اإلكراه     

  عي اإلكراه في مجال القانون الوض:المبحث الثاني   

  ) آثاره– حكمه – شروطه – أنواعه –تعريفه (    

  جريمة الزنا واإلكراه: الفصل الثالث 

  جريمة الزنا في الشريعة: المبحث األول   

  .تعريف جريمة الزنا وأركانها: المطلب األول     

  .إثبات جريمة الزنا: المطلب الثاني     

  .جريمة الزنا في مجال القانون الوضعي: المبحث الثاني   

  .تعريف جريمة الزنا وأركانها: المطلب األول     

   هل الشكوى تتعلق –تعليق رفع الدعوى فيها على شكوى : المطلب الثاني     

  .باإلجراءات أم بالحق في العقاب        

  . االشتراك في جريمة الزنا–إثبات جريمة الزنا : المطلب الثالث     

  .جة وزنا الزوجزنا الزو. عقوبة جريمة الزنى: المطلب الرابع     

  .أثر اإلكراه على جريمة الزنا في كل من الشريعة والقانون: المبحث الثالث   

  .أنواع اإلكراه في جريمة الزنا: المطلب األول     

   اإلكراه– إكراه الرجل على الزنا –إكراه المرأة على الزنى (      

  ).على أفعال تتعلق بالزنا      

   المسئولية الجنائية وعلى العقوبة في أثر اإلكراه على: المطلب الثاني     

  جريمة الزنا          

   األفعال األخرى المؤثرة على اإلرادة –إثبات اإلكراه (      
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  )والقصد الجنائي      

  اإلكراه ودعوى الزنا: المطلب الثالث     

  اإلكراه على الزنا والحق الخاص والدعوى الجنائية(      

   –ة إقامتها  كيفي–من له إقامة الدعوى الجنائية       

   التوبة وأثرها– القتل بسبب الزنا –وقت تَطَلُّب اإلكراه       

  ).على الجريمة والعقوبة      

  .دراسة تطبيقية على بعض جرائم الزنا التي البسها إكراه: الفصل الرابع 

  . التوصيات– نتائج الدراسة –الخاتمـة 

  .قائمـة المراجـع
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  األولالفصل 
   واملسئولية اجلنائيةاجلرمية

  

إن الزنا جريمة تستتبع المسئولية الجنائية، واإلكراه سبب من أسباب امتناع المسئولية   

 أي امتناع العقاب في )٢٨(، أو هو سبب من أسباب رفع العقوبة)٢٧(في مجال القانون الوضعي

جنائية في أثر اإلكراه على المسئولية ال"لذلك فمن المناسب قبل الحديث عن . رأي البعض

وهو ما " المسئوليـة الجنائيـة"ثم على " الجريمـة"جريمة الزنا، أن نلقي الضوء على 

  :يعرضـه هذا الفصل في ثالثة مباحث 

  .أركان الجريمة: المبحث األول     

  .المسئولية الجنائية: المبحث الثاني     

  .عوارض المسئولية الجنائية وموانع العقاب: المبحث الثالث     

  ث األولاملبح
  أركـان الجريمـة

وتعرض الدراسة هذه األركان في مجال الشريعة ثم القانون الوضعي، وذلك في   

  :مطلبين 

  .أركان الجريمة في الشريعة: المطلب األول     

  .أركان الجريمة في القانون: المطلب الثاني     

                                                           
. حـسني، محمـود نجيـب     .  وما بعدها  ٤٤٠ص  . مرجع سابق . موجز القانون الجنائي  . راشد، علي   )١(

.  ومـا بعـدها    ٥٥٧ص  . دار النهضة العربية  : القاهرة. القسم العام . قوباتشرح قانون الع  ). م١٩٨٩(

: القـاهرة . القانون الجنائي مبادئه األساسية ونظرياته العامـة      ). م١٩٨١. (عوض، محمد محيى الدين   

. الـصيفي، عبـد الفتـاح مـصطفى       .  وما بعدها  ٤٦٣ص  . مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي    

 ومـا   ٤٦٦ص  . جامعة الملك سعود  : الرياض. ام العامة للنظام الجزائي   األحك). م١٩٩٥-هـ١٤١٥(

  .وغيرهم. بعدها

. مرجع سـابق . أبوزهرة.  وما بعدهـا  ٥٦٣ص  . مرجع سابق . التشريع الجنائي اإلسالمي  . عـودة  )٢ (

  . وما بعدها٣٢٦ص 
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א א
  أركان الجريمة في الشريعة

ة بالتزام منهج القانونيين في كتاباتهم، فإن للجريمة أركاناً إذا أردنا الحديث عن الجريم  

   :)٢٩(ثالثة، ال يعد الفعل جريمة إال إذا تكاملت فيه

أن يكون هناك نص شرعي يحدد الجريمة ويبين الجزاء المترتب عليها، وهو : الركن األول 

  ".بالركن الشرعي"ما يسمى 

دي المكون للجريمة، سواء أكان هذا األمر إيجابياً  أن يقع من المجرم األمر الما:الركن الثاني 

  ".بالركن المادي"أم سلبياً، فعالً أصلياً أم اشتراكاً، جريمة تامة أم شروعاً، وهذا ما يسمى 

أن تتوافر في المجرم مسئوليته عن هذا األمر الذي وقع منه والذي نُص على : والركن الثالث 

 المسئولية األدبية في شخصه من حيث اإلدراك تجريمه وعقابه، وذلك بتوافر عناصر

، ومن حيث الخطأ العمدي أو غير العمدي، ومن حيث ارتكاب األمر بغير حق واإلرادة

  ".بالركن األدبي"يستعمله، أو واجب يؤديه، وهذا ما يسمى 

 إلى أن يجرمها نص شرعي فتصبح حينئذ جريمة إذا –واألصل في األشياء اإلباحة   

  .تهاتوافرت مقوما

إال أنه يجدر التنبيه إلى أن الشريعة ال تنظر في المحظورات إلى ما يمكن فرض   

العقاب عليه فقط بل إن الشريعة لها جانبها الديني أيضاً، لذلك فإنه ليس كل ما ليس فيه نص 

مجرم مباحاً، بل إن هناك من األمور ما لم يقرر له عقاب دنيوي إال أنه خطيئة دينية مثل 

لنميمة، قد يضع لها اإلسالم كفارة محددة مثل كفارة األيمان، أو يضعها تحت مظلة الكذب وا

، أو قول رسول )٣٠("إن الحسنات يذهبن السيئات"الكفارات العامة مثل قول الحق عز وجل 

ومن ثم فيمكن القول بأن . )٣١(.."وأتبع السيئة الحسنة تمحها ".. اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

الدليل الذي يفيد العقاب : األول ) : مجتمعة ()٣٢( من توافر ثالثة أمورالجريمة البد لها

  ).شخصي(التكليف الشرعي : والثالث . الفعل المادي: والثاني . الدنيوي

                                                           
  .  وما بعدها١٣١ص . مرجع سابق. الجريمة. أبوزهرة  )١(

  .١١٤: هود   )٢(

  . وغيرها١٥٨، ١٥٢، ٥. ، أحمد٥٥. مذي في البرالتر  )٣(

  .١٣٣ص . مرجع سابق. الجريمة. أبوزهرة  )٤(
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  :الركن الشرعي للجريمة : الركن األول 

ينص على ضرورة وجود هذا الركن  كتاب اهللا عز وجل في عدد من اآليات مثل   

وما ": ، أو قوله سبحانه وتعالى )٣٣("وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال": ى قوله سبحانه وتعال

 ليس هذا فقط بل إنه .)٣٤("كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسوالً يتلو عليهم آياتنا

: البد أن يكون النص سارياً، فال عقاب على الفعل السابق على النص، يقول الحق عز وجل 

وأن تجمعوا ": ويقول سبحانه وتعالى . )٣٥("تهوا يغفر لهم ما قد سلفقل للذين كفروا إن ين"

لذلك فإن أول ركن للجريمة هو أن يوجد النص الشرعي . )٣٦("بين األختين إال ما قد سلف

أو أن يكون من ولي األمر . الذي يجرم الفعل، سواء من نص في كتاب اهللا، أو سنة رسوله

فوضه الحق عز وجل مادام في نطاق االلتزام بالكتاب في الجماعة اإلسالمية، من منطلق ما 

جرائم الحدود : فمما نجد عليه نصاً في كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم . والسنة

ومما يكون مصدره ما نهى عنه الشارع األعلى دون وضع عقوبة مقدرة له، . والقصاص

أو .  لظروف المكان والزمان والعصروبالتالي فوض اإلمام في وضع عقوبة تعزيرية له تبعاً

يكون مصدره تنظيم ولى األمر سياسةً تقييداً لإلباحة استناداً للمصالح المرسلة أو سداً للذرائع 

  .أو ما تخلف من الحدود الندرائها لشبهة وتوافرت له شروط موجبات التعزير

  

  :الركن المادي للجريمة : الركن الثاني 
يمة بإتيان الفعل المحظور سواء كانت الجريمة إيجابية أو يتوفر الركن المادي للجر  

وقد يتم الجاني الفعل فيعتبر جريمة تامة، وقد ال يتمه . سلبية أو إيجابية مرتكبة بطريق سلبي

إال أن القدر الذي حصل من . أو يخيب في إتمامه فتكون الجريمة غير تامة موقوفة أو خائبة

. )٣٧(صلية قد يكون بذاته هو الفعل المادي لجريمة أخرى تامةالفعل المادي المكون للجريمة األ

. فاللص الذي يريد سرقة منزل فيدخل، إال أنه لسبب ما قد ال يستطيع أن يتم جريمة السرقة

                                                           

  .١٥: اإلسراء   )١(

  .٥٩: القصص   )٢(

  .٣٨: األنفال   )٣(

  .٢٣: النساء   )٤(

  .٣٤٢ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٥(
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يشكل جريمة أخرى هي دخول ) رغم عدم تمام السرقة(فإن القدر من فعله الذي تم من فعله 

  ).سمى آخر لهذا الفعـل المجرمأو أي م(منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة 

 كذلك قد يرتكب الفعل شخص واحد، أو يتعاون معه آخرون في األعمال التنفيذية المكونة له -

  .أو يتفقون مع الجاني أو يساعدونه أو يحرضوه على ارتكابه ويقع بناء على ذلك أو لم يقع

عليه األذى بآحاد  إنه الفعل أو القول الذي ترتب )٣٨(ويقول البعض عن هذا الركن  

فركن الجريمة في الزنى هو ذلك الفعل المفسد للنسل، وركن . الناس أو اإلفساد في المجتمع

الجريمة في الدماء هو االعتداء الذي يعرض النفس أو العضو للتلف، لذلك يعبر عن هذا 

بة يطبقها الركن بقوله أنه االرتكاب بالفعل أو القول لألمر الذي ورد به النهي وقررت له عقو

  ).ليشمل بذلك جرائم الترك" (ارتكاب ما قرر الشارع له عقاباً: "أو بتعبير آخر . القضاء

كأن يقذف (أو غير مقصود ) كأن يعمد إلى الزنا( وقد يكون الفعل المكون للجريمة مقصوداً •

  ).طائراً مثالً فيصيب إنساناً فيقتله أو يجرحه

يقول رسول . ب على النيات وما لم تخرج إلى حيز العمل وجدير بالذكر أن اإلسالم ال يعاق•

إن اهللا تجاوز ألمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ومن ثم فكل ما يحصل في المحيط الداخلي لإلنسان ال عقاب عليه إال إذا . )٣٩("به أو تتكلم

 كالم، وكذلك األعمال التحضيرية ال عقاب عليها خرج إلى العالم الخارجي في صورة عمل أو

فمن . إال إذا اتخذت مظهراً تنفيذياً يعد خطراً على المصلحة المحمية وورد النص على عقابه

والذي يشتري سالحاً ) طالما لم يستخدمها بعد(أعد المفاتيح لفتح األبواب للسرقة ال يعد سارقاً 

إال أن ذلك ليس على هذا اإلطالق، فإذا شكل ). ي الجريمةما لم يستعمله ف(للقتل ال يعد قاتالً 

العمل التحضيري ما يعده ولي األمر ذا خطورة ونص على عقابه فإنه يعد جريمة مستقلة، 

ويقول ابن قيم . وإذا لم يشكل الفعل جريمة دنيوية فقد يشكل جريمة أخروية. عوقب عليها

أن من الفقهاء من يرى أن األعمال التحضيرية إال . )٤٠(الجوزية أن الوسائل إلى الحرام حرام

  .)٤١(قد تكون مباحة في ذاتها، إال أن كونها تحضيراً لجريمة هو الذي يجعلها جريمة

  

                                                           

  .٢٧٢ص . مرجع سابق. الجريمة. أبوزهرة  )١(

  .مسلم في اإليمان).  الشعب–طبعة القاهرة  (١٦٨ص . ي اإليمان والنذورأخرجه البخاري ف  )٢(

إعالم المـوقعين   ). هـ١٤١٧. (ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين أبو عبد اهللا               )٣(

  .١١٧ص . ٣جـ. دار الحديث: القاهرة. عن رب العالمين

  .٢٧٧ص . مرجع سابق. الجريمة. أبوزهرة  )٤(
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  :الشروع في الجريمة 
 ولم –) بالمعنى الفني له" (الشروع في الجريمة"لم يعرف فقهاء الشريعة مصطلح   

بكون الجريمة تامة، أو غير تامة، الغَنَاء عن  ذلك بأن في اهتمامهم –يكونوا في حاجة إليه 

فإذا شكل القدر : وإن لم تكن تامة . فإذا كانت تامة فإنه يعاقب عليها بعقوبتها المقررة. ذلك

  .الذي تم من األفعال جريمة أخرى عوقب عليها، وإذا لم تشكل فال عقاب عليها

 للشروع إلى ما ويرجع البعض عدم اهتمام فقهاء الشريعة بوضع نظرية خاصة  

  :)٤٢(يلي

ذلك أن الحدود والقصاص . أن الشروع في الجرائم ال يعاقب عليه بحد أو قصاص) ١(

فإذا لم يتوفر ذلك فال عقاب . يتطلبان أفعاالً محددة بدقة بالغة، ثابتة بصورة مؤكدة بأدلة محددة

 أن جرائم التعزير والواقع. بالحد وال القصاص إنما هو عقاب تعزيري، أياً كان نوع الجريمة

وجرائم التعزير عرضة للتغيير . لم تنل من اهتمام الفقهاء ما نالته جرائم الحدود والقصاص

ومن ثم انعكس ذلك على . بتغير األزمنة والمجتمعات، فليس لها ثبات الحدود والقصاص

  .الشروع في الجريمة الذي لن يزيد على أن يعاقب عليه تعزيراً، إن ثبت

د الشريعة التي تحكم التعازير تكفي لمقابلة أي صورة من صور الشروع في أن قواع) ٢(

ذلك أن القاعدة في الشريعة أن التعزير يكون في ). المتصور فيها الشروع(مختلف الجرائم 

ومن ثم فإن كل شروع معاقب عليه، هو معصية . كل معصية ليس فيها حد مقدر وال كفارة

رغم أنه ليس إال جزءاً من الجريمة األصلية التي انتوى  (ةجريمة تعزيرية تامفي ذاته، أي 

. بنظرية مستقلة خاصة" الشروع"وعلى ذلك ليس هناك حاجة إلى إفراد ). الجاني إتمامها

وإذا . فالزاني إذا دخل بيت المرأة التي يريد الزنا بها إنما يرتكب معصية كاملة بهذا الدخول

وكل هذه (فقد ارتكب معصية كاملة " قبلها"وإذا . جلس معها في خلوه ارتكب معصية كاملة

وكل جريمة منها بذاتها يمكن العقاب ) األفعال تعتبر شروعاً في جريمة الزنا التي لم تتم بعد

فقد وجب الحد ) بالصورة والشروط الشرعية(فإذا وقع الزنى وتمت جريمته . عليها تعزيراً

ومن ). الفعل األساسي مكونة جريمة الزنا الحديةفاألفعال السابقة تدخل مع . (وامتنع التعزير

  .ثم فلم تكن هناك ثمة حاجة إلى تجريم الشروع، ألنه بذلك يمكن تجريم كل خطوة فيه تعزيراً

 ويؤكد أن الشريعة اإلسالمية قد عرفت الشروع يقيناً، إال أنها عالجته بطريقة أفضل هي •

  . نحو ما تم عرضه، أو غير التامة، على)٤٣(طريقة الجريمة التامة

                                                           

  .٣٤٣ص . ١جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي اإلسالمي. ودةع)   ١(



- هه - 

  :أثر عدول الجاني عن الجريمة 

يتمها، أو ال . فإما أن يتمها، فيعاقب عليها بعقابها: إذا شرع الجاني في ارتكاب الجريمة   

وهنا قد يكون عدم إتمامها رغماً عن إرادته بتدخل عوامل منعته من إتمامها، أو أن يكون قد 

  . تم من أفعال، أو توبة وندماً منهاكتفاء منه بما: عدل عن إتمامها مختاراً 

فإذا عدل الجاني عن الجريمة مضطراً، فال أثر لذلك على مسئوليته الجنائية عما تم من ) ١(

  .فيعاقب على ما أتاه إن شكَّل معصية، إال أنه يعاقب تعزيراً) دون الجريمة الكاملة(أعمال 

ذا شكل القدر الذي أتاه معصية فيعاقب أما إذا عدل طواعية واختياراً فإنه ال يعاقب إال إ) ٢(

  .عليه تعزيراً

أما إذا عدل توبة منه وندماً، فإن الجاني ال يعاقب على ما فعل في مجال جريمة الحرابة، ) ٣(

إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا غفور ": بنص كتاب اهللا عز وجل 

بة إذا دفعت عن المحارب عقوبته، فاألولى أن تدفع ويقول بعض الفقهاء أن التو. )٤٤("رحيم

في (ويستدلون على ذلك بأن القرآن الكريم لما جاء بعقوبة الزنا . على ما دون الحرابة

واللذان يأتيانها منكم ": رتب على التوبة منع العقوبة في قوله تعالى ) الصورة األولى

أنهم يشترطون للتوبة المسقطة للعقوبة إال . )٤٥("فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما

فال يدخل فيها القتل مثالً لتعلق حق " مما يتعلق بحق اهللا سبحانه وتعالى"أن تكون الجريمة 

ومن ثم يترتب على هذا القول إسقاط العقوبة . القصاص به وهو للمجني عليه أو ولي الدم

  .)٤٦( حق لألفرادعمن يعدل عن إتمام الجريمة، توبة منه بشرط أال يتعلق بها

  

  :االشتراك في الجريمة 

                                                                                                                                                                      

  .٣٤٥ : ٣٤٣ص . المرجع السابق  )٢(

فـإذا  .  ال يسقط حقوق األفـراد     – وهي حق هللا تعالى      –إال أنه يالحظ أن إسقاط العقوبة       . ٣٤: المائدة    )١(

  .كان قد أخذ ماالً فإن ذلك المال يلزمه

  .١٦: النساء   )٢(

  .٣٥٤ص . مرجع سابق. الجنائيالتشريع . عودة  )٣(



- وو - 

قد يرتكب الجريمة فرد واحد، وقد يرتكبها أفراد متعددون يساهم كل منهم بدور في   

  :ويتخذ االشتراك أحد أربع صور . تنفيذها

  . أن يساهم الجاني في تنفيذ الركن المادي للجريمة مع غيره-١

  . أن يتفق مع غيره على هذا التنفيذ-٢

  .رضه عليه أن يح-٣

  . أن يعينه عليه بوسيلة من الوسائل دون أن يشترك معه في التنفيذ المادي للجريمة-٤

إال أن من يشارك في تنفيذ الركن . )٤٧(ويعد كل واحد ممن سبق مشتركاً في الجريمة  

  .أما من ال يباشر التنفيذ المادي فيسمى شريكاً متسبباً". شريكاً مباشراً"المادي للجريمة يسمى 

 إال أنه أياً كانت صورة االشتراك فإنه البد من تحقق شرطين إلمكان القول بتحقق -

   :)٤٨(االشتراك

  .أن يتعدد الجناة) ١(

  ).أي جريمة(أن ينسب إلى الجناة فعل محرم معاقب عليه ) ٢(

 واألصل في الشريعة أن االتفاق على الجريمة والتحريض عليها، وإعانة المجرم على •

ر كل فعل منها جريمة مستقلة سواء وقعت الجريمة المقصودة أم لم تقع، وعلى جريمته، يعتب

فإذا وقعت الجريمة المقصودة اعتبر كل . هذا يجوز عقاب كل من أتى فعالً من تلك األفعال

  .)٤٩(من هؤالء شريكاً فيها

 لو كان  والقاعدة الشرعية هي أن تعدد الفاعلين ال يؤثر على العقوبة التي يستحقها كل منهم•

لو أن أهل السماء واألرض اجتمعوا على : "يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . )٥٠(منفرداً

  .)٥١("قتل مسلم لكبهم اهللا جميعاً على وجوههم في النار

                                                           

  .٣٥٧ص . المرجع السابق  )١(

  .٣٥٩ص . المرجع السابق  )٢(

  .٣٧٧ص . المرجع السابق  )٣(

  .٣٦٣ص . المرجع السابق  )٤(

  .٢٠٥ص . ١جـ. أخرجه الطبراني في المعجم الصغير  )٥(



- زز - 

وللفقهاء تفاصيل كثيرة في االشتراك مما يخرج عن صلب هذه الدراسة، حيث تم   

  . المادي للجريمةعرض موجز لالشتراك بوصفه أمر يتعلق بالركن

  

  ) :أو األدبي(الركن المعنوي : الركن الثالث 

حيث ينظر إلى الجريمة ليس من حيث نتائجها ". تحمل التبعة"ويطلق عليه أيضاً   

المادية، ولكن من حيث أهلية مرتكبها لتحمل التبعات والتكليف الديني واالجتماعي، ومقدار ما 

فقد يقصد إتمام الجريمة . لجريمة وإلى حدوث نتائجهايتحمله من نتائجها ومقدار قصده إلى ا

  .وقد تقع رغم أنه ال يقصدها

. مع الرضا بنتائجه وطلبهاالقصد إلى الفعل : ويعرف البعض القصد الجنائي بأنه   

  .مثال ذلك أن يتجه الجاني إلى شخص ما ويضربه بسيف أو مسدس قاصداً قتله

فعل دون قصد إلى نتائجه ومن غير رضا إال أن القصد الجنائي قد ينصرف إلى ال  

ومثال ذلك أن يضرب الجاني شخصاً بسيف أو مسدس لعباً أو عبثاً فيقتل ذلك . بنتائجه

فهنا انصرفت نية الجاني إلى اإلقدام على الفعل فقط ولم تنصرف ولم يرد نتائجه التي . الرجل

ولكنه لم يرد ) رهاب مثالًربما لإل(فهو قصد الضرب بالسيف أو إطالق النار . ترتبت عليه

  .)٥٢(ولم يقصد إحداث اإلصابة وال الوفاة

  

א א
  أركان الجريمة في القانون

كما يتفق معها . يتفق القانون الوضعي مع الشريعة في القول بأن للجريمة ثالثة أركان  

   :)٥٣(في تحديد هذه األركان وأنها ثالثة

                                                           

  .٢٨٦ص . مرجع سابق. الجريمة. أبو زهرة  )١(

. شـرح قـانون العقوبـات     . حسني.  وما بعدها  ١٠٩ص  . ع سابق مرج. موجز القانون الجنائي  . راشد  )٢(

القـانون  . عوض.  وما بعدها  ٥٠١ وما بعدها،    ٢٧١ وما بعدها،    ٦٣ وما بعدها،    ٤٦ص  . مرجع سابق 

األحكـام العامـة للنظـام      . الصيفي.  وما بعدها  ٣٢٩ وما بعدها، ص     ٩٣ص  . مرجع سابق . الجنائي

  . وما بعدها وغيرهم٢٧١ وما بعدها، ص ١٥٧ وما بعدها، ٥١ص . مرجع سابق. الجزائي



- حح - 

  . الركن الشرعي للجريمة-١

  .لمادي للجريمة الركن ا-٢

  . الركن األدبي أو المعنوي للجريمة-٣



- طط - 

  :الركن الشرعي : أوالً 

يراد بالركن الشرعي النص القانوني الذي يقرر أن تصرفاً ما له صفة الجريمة،   

وما لم يوجد نص يجرم فعالً أو تصرفاً على . ويحدد العقوبة التي يستتبعها إتيان ذلك التصرف

 عقاب، بل يعد تصرفاً مباحاً على اإلباحة األصلية مهما كان هذا النحو فال جريمة وال

. ومن ثم فإن الركن الشرعي شرط من شروط التجريم. )٥٤(التصرف مستهجناً أو معيباً

مبدأ شرعية الجرائم "وينبثق مما سبق . فالجريمة إذاً تتضمن خرقاً لنص صريح في القانون

  . بنصبمعنى أال جريمة وال عقوبة إال". والعقوبات

  :ويترتب على المبدأ السابق نتيجتان هامتان   

فال يخضع للعقاب إال األفعال التي ترتكب في ظل القانون : عدم رجعية القانون الجنائي ) ١(

فال يعاقب على ما يسبق صدوره من أفعال، إال أن يكون فيها القانون الجديد . الجنائي بعد نفاده

  . أو إلغاء للتجريمإما تخفيفاً للعقوبة: أصلح للمتهم 

قصر التجريم والعقوبات على القانون المكتوب دون غيره من مصادر القانون كالعرف ) ٢(

ويترتب على ذلك أنه ليس للقاضي أن يتوسع في تفسير القانون الجنائي بما يترتب عليه . مثالً

  . )٥٥(باتتجريم أفعال لم يجرمها نص القانون، أو يوقع عقوبة لم يذكرها نص قانون العقو

  

  :الركن المادي للجريمة : ثانياً 

ويعبر عنه بأنه ذلك المظهر الخارجي أو المادي الذي ينص عليه القانون ويقرر له   

ذلك أن التجريم ال يلحق إال األعمال المادية أو المظاهر الخارجية، فال يتناول األفكار . عقوبة

مبلغ العزم على " اختمارها" لو بلغت في والمعتقدات التي تبقى في الحيز الداخلي للنفس، حتى

التنفيذ، أو أقدم صاحبها على إبدائها واإلفصاح عنها للغير، مادام نشاطه لم يجاوز هذا القدر 

: وعناصر هذا الركن المادي ثالثة . )٥٦(إلى األعمال والمظاهر الخارجية التي يجرمها القانون

يقول البعض أن الجريمة تمر بثالث مراحل قبل و. )٥٧(الفعل، والنتيجة، وعالقة السببية بينهما

                                                           
  .وهذا هو الفرق األساسي بين الشريعة التي أساسها ديني أخالقي والقانون الذي أساسه نفعي محض  )١(

  .٧١، ٧٠ص . مرجع سابق. األحكام العامة. الصيفي  )٢(

  .١١٣، ١١٢ص . مرجع سابق. موجز القانون الجنائي. راشد  )٣(

  .٢٧٢ص . مرجع سابق. قوباتشرح قانون الع. حسني  )٤(



- يي - 

أن تصبح تامة، وأن واضع القانون هو الذي يحدد أي المراحل هي التي تستأهل العقاب، 

  .)٥٨(ومقدار ذلك العقاب

مرحلة التفكير في ارتكاب ) ١: (وعادة ما يميز بين ثالث مراحل تسبق الجريمة   

. حلة الشروع في ارتكاب الجريمة إلى إتمامهامر) ٣(ومرحلة التحضير للجريمة ) ٢(الجريمة 

وهناك اتفاق على عدم العقاب على مرحلة التفكير المجرد حتى لو قام الدليل القاطع على 

مع التقيد ) كما لو اعترف المتهم نفسه بذلك مثالً(التفكير في الجريمة والتصميم على ارتكابها 

 – إيجابياً أو سلبياً –ير مظهراً خارجياً بما سبق عرضه من أن ذلك مشروط بأال يتخذ التفك

  . )٥٩(يهدد الصالح العام

وتتبدى هذه المرحلة في ظهور . أما مرحلة التحضير فهي المرحلة التالية للتفكير  

" األعمال التحضيرية"خطوات معينة في الحيز الخارجي تتمثل في أعمال مادية ملموسة هي 

 لتنفيذ جريمته مثل إعداد السالح الذي سيستعمله، أو وهي تلك األعمال التي يتهيأ بها الجاني

إال أنه رغم أن هذه . آالت السرقة، أو معاينة المكان أو األشخاص الذين ستقع عليهم الجريمة

إال أنها ال تدخل في المجرى الطبيعي التنفيذي لفعل . )٦٠(األعمال مادية وخارجية ملموسة

ن النفس مثالً، وشراء اآلالت قد يكون فشراء السالح قد يكون للدفاع ع. الجريمة

لذلك . الستخدامها في أغراض ال غبار عليها، بل إن الجاني قد يعدل عن جريمته أساساً

فال عقاب على هذه المرحلة إال أن تدخل تلك األعمال في المجرى العادي الرتكاب 

ة بدخول المسكن من ذلك مثالً التحضير للجريم. جرائم مستقلةالجريمة أو أن تشكل بذاتها 

الذي سيتم فيه القتل أو السرقة، فإن القانون يجرم فعل دخول منزل مسكون بقصد ارتكاب 

جريمة أو حالة شراء الجاني لسالح ناري رغم عدم حصوله على ترخيص حيث يشكل 

، أو دخول المسكن بقصد ارتكاب جريمة الزنا )٦١(جريمة إحراز سالح ناري بدون ترخيص

  .مة بذاتهاحيث يعد ذلك جري

                                                           
  .١٦٥ص . موجز القانون الجنائي. راشد  )١(

  .١٦٨ص . المرجع السابق  )٢(

  .١٦٦ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )٣(

  .١٦٧، ١٦٦ص . المرجع السابق  )٤(



- كك - 

  :الشروع في الجريمة 

قد تتحقق بعض عناصر الركن المادي للجريمة دون البعض، فيتخذ الوضع صورة   

فالجاني يقترف الفعل إال أن النتيجة التي كان " النتيجة"جريمة ناقصة، مثال ذلك تخلف 

 تتحقق أو أن. يقصدها لم تتحقق مثل أن يطلق الجاني النار على شخص بنية قتله فال يصيبه

النتيجة ولكن بناء على سبب آخر غير فعل الجاني، مثل أن يطلق الجاني النار على شخص 

ليقتله فيصيبه إصابات بسيطة إال أن توازنه يختل فيسقط ويتوفى من أثر السقوط ال من أثر 

ففي مثل هذه األمثلة، انقطعت رابطة السببية ما بين فعل الجاني . اإلصابات البسيطة

وتعرف القوانين ". الشروع في الجريمة"مثل هذه الحاالت يطلق عليها القانون . )٦٢(والنتيجة

: فمن تعاريف الشروع نجد. تعريفات مختلفة إال أن جوهرها القانوني واحد" الشروع"الجزائية 

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره ألسباب "

وحكمة التجريم في مرحلة الشروع، أن الجاني لم يكتف . )٦٣("ة الفاعل فيهاال دخل إلراد

بمجرد التحضير للجريمة، ولكنه أقدم على تنفيذها فعالً بأعمال قربت بينه وبين النتيجة التي 

يعاقب عليها القانون، إال أن هذه النتيجة أفلتت لسبب من األسباب الخارجة عن الجاني مما 

ه اإلجرامية، فضالً عما يشكله ذلك من خطر جدي على المصالح يدل على مدى خطورت

  .)٦٤(والحقوق التي يحميها القانون بالعقاب

بل إنه غير .  والشروع متصور في الجرائم العمدية، وغير متصور في الجرائم غير العمدية•

الركن فال يتصور مثالً في الجرائم السلبية التي يكون  ()٦٥(متصور في بعض الجرائم العمدية

  ).المادي فيها امتناعاً عن عمل

  

  :الشروع ) أو أركان(عناصر 

المتمثل في العمل : الركن المادي ) ١: (يتطلب الشروع في الجريمة توافر ركنين   

إال أن هناك . وهو العمد أو القصد الجنائي: الركن المعنوي ) ٢. (الذي يعد بدءاً في التنفيذ

                                                           
  .٣٤٥، ٣٤٤ص . مرجع سابق. شرح قانون العقوبات. حسني  )١(

  . من قانون العقوبات المصري٤٥المادة   )٢(

  .١٦٩ص . مرجع سابق. راشد موجز القانون  )٣(

  .٢٠٤ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )٤(



- لل - 

ويقول . جريمة قد جاء اضطراراً وليس اختياراً من الفاعلوهو أن يكون عدم تمام ال: شرطاً 

بعض شراح القانون بأن هذا الشرط ليس ركناً من أركان الشروع ذاته، إال أنه الزم 

من عناصر " عنصر"إال أن شراحاً آخرين يقولون بأن هذا الشرط هو . )٦٦(وضروري له

  .)٦٨(، أو ركن ثالث فيه)٦٧(الشروع

  :البدء في تنفيذ فعل الجريمة : الركن المادي للشروع 

 على التفكير في الجريمة وال – كمبدأ عام –سبق القول بأن القانون ال يعاقب   

. التحضير لها بل يعاقب بداية من البدء في التنفيذ، فقد يبلغ التنفيذ غايته، فتكون الجريمة تامة

ر البعض عن مفهوم ويعب. أو يخيب أثر التنفيذ أو يوقف فتظل الجريمة في مرحلة الشروع

بأنه إذا بلغت األعمال المكونة للجريمة حداً قَرب بين الجاني والنتيجة التي " البدء في التنفيذ"

كان يسعى لبلوغها، إلى درجة تجيز التأكيد عند ضبطه بأنها كانت وشيكة الوقوع، أو أن 

لك يختلف باختالف إال أن ذ. )٦٩(وقوعها كان الخطوة التالية مباشرة لما قام به من أعمال

فإن كسر باب المنزل، أو تسلق جداره يعد شروعاً : مثال ذلك . الجرائم أو اختالف الظروف

إال أن ذات األفعال ال ) متى ثبت أن نية الجاني انصرفت إلى السرقة(في مجال جريمة السرقة 

ن ما تم من لذلك فإن الواقع أن تقرير ما إذا كا. )٧٠(تصلح ألن تكون شروعاً في جريمة قتل

أم ال هو أمر يخضع لتقدير القاضي ولمحكمة النقض رقابة " شروعاً في الجريمة"أعمال يشكل 

  .)٧١(على سالمة هذا التقدير

  :القصد الجنائي : الركن المعنوي للشروع 

والقصد الجنائي . سبق القول بأن الشروع غير متصور إال في الجرائم العمدية  

لقصد الجنائي الذي يتعين توافره إذا كانت الجريمة تامة، ال المتطلب في الشروع هو عين ا

                                                           

  .٢١٠ص . المرجع السابق  )١(

  .١٧١ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد  )٢(

. مرجـع سـابق  . األحكـام العامـة . ، الصيفي ٣٥٠ص  . مرجع سابق . شرح قانون العقوبات  . حسني  )٣(

  .٢٠١ص 

  .١٨٢ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد  )٤(

  . ١٨٣ص . المرجع السابق  )٥(

  .١٨٦ص . المرجع السابق  )٦(



- مم - 

ذلك أن الجاني حينما عقد العزم على ارتكاب الجريمة فهو يقصد . فرق بينهما على اإلطالق

ال (إتمامها كاملة، فإذا عرض عارض يحول بينه وبين الوصول إلى النتيجة النهائية للجريمة 

انصراف إرادته إلى ارتكاب الجريمة : "ي ثابت لم يتغير فالواقع أن قصده الجنائ) يد له فيه

دون أما إذا ثبت أن إرادته قد انصرفت إلى الوقوف بعمله إلى مرحلة الشروع . )٧٢("تامة

، فإنه ال يسأل هنا عن الشروع في الجريمة إنما يسأل عما عسى أن يشكله ما أتاه من تجاوزها

  .أعمال من جريمة أخرى

صد الجنائي لدى الجاني الرتكاب جريمة بعينها هو أمر يتعلق بوقائع كل  إال أن إثبات الق•

  .)٧٣(قضية ومن حق االدعاء أن يستعين في هذا بكافة وسائل اإلثبات

  :عدم إتمام الجريمة اضطراراً : الركن الثالث للشروع 

 –أال يكون العدول اختيارياً من جانب الجاني لذلك استخدم " اضطراراً"ومعنى تعبير   

تدخل " انعدام"، أي "ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها" قانون العقوبات المصري تعبير –مثالً 

  :ويتخذ هذا االضطرار إلى وقف التنفيذ صورتين أساسيتين . إرادة الجاني في وقف التنفيذ

وصورة ذلك . أن يرجع عدم تمام الجريمة إلى القوة القاهرة أو اإلكراه المادي: األولى 

ومثالها أن يدخل الجاني للمنزل لسرقته فيجده خاوياً، أو أن يطلق الجاني (ريمة الخائبة الج

ومثالها أن يدخل اللص إلى (والجريمة الموقوفة ) النار على المجني عليه قاصداً قتله فيخطئه

فهنا تفلت النتيجة المجرمة على رغم ). المنزل لسرقته فيضبط وهو يبحث عن المسروقات فيه

  .)٧٤(دة الجانيإرا

وصورته العدول تحت : أن يرجع عدم إتمام الجريمة إلى العدول االضطراري : الثانية 

ضغط اإلكراه المعنوي أو األدبي، حيث يعدل الجاني عن الجريمة بتأثير الخوف، ومثال هذه 

الحالة أن يصوب الجاني سالحه الناري إلى المجني عليه بقصد قتله ثم يعدل عن إطالقه 

 ليقتله إن هو أطلق )٧٥(ا يشاهد صديقاً للمجني عليه يصوب إليه هو اآلخر سالحه الناريعندم

  .النار
                                                           

  .٢٠٨ص . مرجع سابق. األحكام العامة. الصيفي  )١(

  .١٨٨ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد  )٢(

  .١٧٢ص . المرجع السابق  )٣(

  .١٧٣ص . المرجع السابق  )٤(



- نن - 

  :عقاب الشروع 

الذي يحدد عقاب الشروع في الجرائم هو قانون كل دولة، فهو الذي يحدد الجرائم التي   

ي معاقب علماً بأن الجنايات في القانون المصر. يعاقب على الشروع فيها ومقدار ذلك العقاب

  .على الشروع فيها دائماً وال عقاب على الشروع في الجنح إال بنص

  

  :االشتراك في الجريمة 

بأنه تدخل أكثر من جان في ارتكاب ذات الجريمة تدخالً " االشتراك"يعرف البعض   

   :)٧٧(ويعدد آخرون صور المساهمة الجنائية واالشتراك فيما يلي. )٧٦(مقصوداً

  . في الجريمة بأفعال مباشرة في تنفيذهاأن تكون المساهمة) ١(

  .أن تكون المساهمة دون أفعال مادية مثل التحريض والتآمر) ٢(

قد تكون بطريق غير مباشر عن طريق حمل أو دفع شخص غير مسئول أو حسن النية ) ٣(

ويشير . الرتكابها، مثل وضع السم في طعام سوف يحمله شخص حسن النية إلى المجني عليه

 أن شهادة الزور التي يترتب عليها قتل إنسان كانت تعد في وقت من األوقات نوعاً هنا إلى

من المساهمة في قتله إال أن السائد حالياً هو إفراد هذه الشهادة بجريمة خاصة وعقوبة خاصة 

  .هي جريمة الشهادة الزور

  :أركان المساهمة الجنائية 

  :تماعهما معاً تقوم المساهمة الجنائية على ركنين البد من اج  

  .تعدد الجناة) ١(

  .وحدة الجريمة) ٢(

فيجب أن يكون هناك نشاط تنفيذي واحد يساهم فيه عدة أشخاص ويؤدي إلى نتيجة   

  .)٧٨(يعاقب عليها القانون
                                                           

  .٢٢٢ص . رجع سابقم. األحكام العامة. الصيفي  )١(

  .٢٣٩، ٢٣٨ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )٢(

  .٢٤٠ص . المرجع السابق  )٣(



- سس - 

  :صور المساهمة الجنائية 
  :تتخذ المساهمة الجنائية أو االشتراك ثالثة صور   

ل ما من شأنه التأثير في الشخص وحمله على ويعرف التحريض بأنه ك: التحريض ) ١(

التصرف على نحو معين بشرط أن يكون للفعل أو العمل الذي تم به التحريض أثر مؤكد في 

  .)٧٩(ارتكاب الجريمة

ومقتضى االتفاق أن تتقابل إرادة المتفقين وينعقد العزم بينهم على أمر معين هو : االتفاق ) ٢(

  .)٨٠(ارتكاب الجريمة موضوع االتفاق

المجهزة، أو ) أ(والمساعدة تتـم بأي طريقة كانت، مادامـت في األعمال : المساعدة ) ٣(

مع مالحظة أن المساعدة ال تكون إال . المتممة الرتكاب الجريمة) جـ(المسهلة، أو ) ب(

كما يشترط أن تكون المساعدة بأعمال سابقة أو معاصرة للجريمة، أما . بأعمال مادية ملموسة

  .)٨١( فليست من صور المساعدة وإن جاز أن تشكل جريمة مستقلةالالحقة

  

  :للجريمة ) أو األدبي(الركن المعنوي : ثالثاً 
البد الستحقاق الجاني للعقاب من أن يكون مسئوالً عن تصرفاته، أي وهو متمتع   

إنسانية ، وأن يكون العمل المجرم مظهراً إلرادة )٨٢(بالملكات التي تؤهله لتحمل تبعة تصرفاته

بحيث يكون الفاعل قد أراده واختاره على وجه من وجوه اإلرادة واالختيار، بأن يكون قد 

قصده وتعمده عالماً بحقيقته وبنتائجه، أو أن يكون قد أهمل في توجيه إرادته واختياره، اتجاهاً 

  ).والصورة األخيرة خاصة بالجرائم غير العمدية(من شأنه منع وقوع الجريمة 

، وهو ما )بالمعنى السابق عرضه( المعنوي إذاً هو تعبير عن اإلرادة اآلثمة فالركن  

يقتضي الربط بين هذه اإلرادة ومبدأ حرية االختيار، والمسئولية األخالقية، بحيث يدور الركن 

  ).وهو ما سيتم عرضه في المبحث التالي. ()٨٣(المعنوي مع المسئولية األخالقية وجوداً وعدماً

 ألركان الجريمة، بالقدر الذي يخدم – دون الدخول في التفصيالت –رة عامة  كان هذا فك•

  .أغراض هذه الدراسة في عرض أركان الجريمة بصفة عامة

                                                           

  .٢٣٦ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد  )١(

  .٢٤١ص . المرجع السابق  )٢(

  .٢٤٢، ٢٤١ص . المرجع السابق  )٣(

  .١٠٩ص . المرجع السابق  )٤(

  .١١٥، ١١٤ص . المرجع السابق  )٥(



- عع - 

  املبحث الثاني
  ةـة الجنائيـالمسئولي

  :وسوف يتم عرض المسئولية الجنائية على مدى مطلبين   

  .ميةالمسئولية الجنائية في الشريعة اإلسال: المطلب األول     

  .المسئولية الجنائية في القانون: المطلب الثاني     

  

א א
  )تحمل التبعة(المسئولية الجنائية في الشريعة 

كانت الشرائع القديمة تجعل من الحيوانات وجثث األموات واألشخاص المعنوية،   

ان والجماد وجثث فكان يمكن مساءلة الحيو. فضالً عن اإلنسان الحي، محالً للمسئولية الجنائية

اإلنسان : األموات عن أفعال ضارة، وكانت العقوبة بالتالي تتناول هؤالء على قدر سواء 

وباإلضافة . فلم يكن الموت معفياً من المحاكمة والعقاب. الحي، الحيوان، جثث الموتى، الجماد

 هذا الغير إلى ذلك كان من الممكن مساءلة إنسان عن عمل غيره حتى لو لم يكن عالماً بعمل

بل إنه في مجال اإلنسان الحي، لم يكن الوضع أحسن حاالً . أو حتى ليس له سلطان فعلي عليه

فكانت تجري محاكمة ومساءلة طفل غير مميز أو مجنون، وسواء أكان اإلنسان مختاراً أو 

  .)٨٤(غير مختار، مدركاً أو غير مدرك

حددة وال يعرف بها الناس إال بل إن األفعال المجرمة كانت في أحيان كثيرة غير م  

وأيضاً ليس هذا فقط، فقد كانت العقوبات غير محددة ولو بإطار عام، بل . عند محاكمتهم عليها

من عنده، بل وكانت تختلف من شخص آلخر " يخترعها"هي متروكة للقاضي وحده يوقعها أو 

لثورة الفرنسية في عام ولم تتغير هذه المفاهيم إال مع قيام ا. )٨٥(رغم اتحاد نوعية الجريمة

وتبدو األمور السابقة أقرب إلى عدم التصديق بالنسبة للمسلم الذي تنزل على رسوله . م١٧٨٩

منذ حوالي ثالثة عشر قرناً سابقة على هذا التاريخ آيات تقرر المبادئ الصحيحة للمسئولية 

نسان إال ما وأن ليس لإل. أال تزر وازرة وزر أخرى": الجنائية، من مثل قوله عز وجل 

                                                           
وهو يشير إلى التشريع الجنائي الفرنـسي الـصادر   . ٣٣١ص  . مرجع سابق .  القانون الجنائي  .عوض  )١(

وقد ظل هذا الوضع قائماً     . فيما يتعلق بمسئولية جثث الموتى واألشخاص المعنوية، جنائياً       . م١٦٧٥سنة  

  . حتى قيام الثورة الفرنسية– نظاماً –

  .٣٨١ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي اإلسالمي. عودة  )٢(



- فف - 

مع مبدأ مسئولية اإلنسان عن ) الحي طبعاً( في مجال تحديد المسئولية في اإلنسان )٨٦("سعى

إال من أكره وقلبه مطمئن : "وقوله سبحانه وتعالى . أعماله الشخصية دون أعمال سواه

ن فم"وقوله سبحانه وتعالى .  في مجال بيان أن اإلكراه مؤثر على إرادة الفرد)٨٧("باإليمان

 في مجال بيان أن حالة الضرورة تشكل عذراً مبيحاً )٨٨("اضطر غير باغ وال عاد فال إثم عليه

عن : رفع القلم عن ثالثة : "وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . إذا تحققت شروطها

 إلى غير ذلك من )٨٩("الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يصحو، وعن المجنون حتى يفيق

وال نجد للقضاة أي خيار في .  عز وجل وأحاديث رسوله صلى اهللا عليه وسلمآيات كتاب اهللا

العقوبات الخاصة بجرائم الحدود والقصاص، بل إن الشرع يحددها مقدماً للمكلفين من بين 

الناس وذلك ألن المولى جل وعال ال يخاطب في خطاب التكليف إال المكلفين من بين الناس 

، ولذا يجب أن يكون المكلف بالعمل واعياً ليكون "طيف الخبيرأال يعلم من خلق وهو الل"

ويقول الفقهاء المسلمون أن فعل الغير وفعل المجنون كفعل البهيمة هدر، أي . نشاطه إجرامياً

وفي مجال جرائم التعازير للقضاة حرية في . وجعل اإلثبات فيها مقيداً. ال اعتبار له شرعاً

وللقاضي حرية التقدير ما بين حدين أعلى وأدنى . يحكم بغيرهاالحكم فيها بعقوبات شرعية ال 

  .إذا كانت العقوبة متراوحة بينهما واإلثبات فيها حر غير مقيد

ويقرر اإلسالم ربط توقيع العقوبة بإرادة الفرد المدركة الحرة المختارة وهذا هو   

. قدر تقيد اإلرادة أو انتفائهاوتتقيد المسئولية أو تنتفي ب. أساس المسئولية الجنائية في اإلسالم

فمن ليس مدركاً وال مختاراً فال عقاب عليه، ألن المكلف بإتيان فعل أو تركه يجب أن يفهم 

الخطاب الموجه إليه ويكون قادراً على األداء ذهنياً وبدنياً، وبالتالي ال يمكن القول بأن المكلف 

  .)٩٠(عصى أمراً إذا كان مكرهاً

  

  :زائية في اإلسالم أساس المسئولية الج
  : أن أساس المسئولية الجزائية في اإلسالم أمران )٩١(يقرر البعض  

  .ثبوت نسبة الجريمة بأفعالها وأركانها إلى المتهم: األول 

                                                           
  .٣٩، ٣٨النجم   )١(

  .١٠٦: النحل   )٢(

  .١٧٣: البقرة   )٣(

  .٢/٣٢٢، وابن ماجة ٢/١٠٠، والنسائي ١/٢٦٧، والترمذي ٤/٢٤٣أخرجه أبو داود   )٤(

  .٩٠، ٨٤، ٨٣ص . ١جـ. مرجع سابق. المستصفي. الغزالي  )٥(

  . وما بعدها٣٣٦ص . مرجع سابق. الجريمة. أبوزهرة  )٦(



- صص - 

اإلرادة : أهلية المرتكب لتحمل التبعات والتكليف الديني واالجتماعي، أو بتعبير آخر : الثاني 

  .الحرة المدركة

  :أن أساس المسئولية في اإلسالم ثالثة أمور  )٩٢(ويقول آخرون  

  .أن يأتي اإلنسان فعالً محرماً: األول 

  .أن يكون اإلنسان مختاراً: الثاني 

  .أن يكون الفاعل مدركاً: الثالث 

  .)٩٣(فإذا اجتمعت هذه العناصر الثالثة فثمة مسئولية جنائية، وإذا انعدم أحدها انعدمت  

إذا نظرنا إلى الجريمة نظرةً ماديةً من حيث أنها فعل ويشرح البعض ذلك بقوله أننا   

نجد تلك الحقيقة وآثارها تثبت بمجرد وقوع الفعل المادي، أما من ناحية مقدار ما .. ضار 

يتحمله الجاني من النتائج ومقدار إدراكه وقصده لهذه النتائج، فإنه البد من النظر إلى مقدار 

ه قصد مطلقاً إلى هذه النتائج كالمكره إكراهاً ملجئاً، فإنه فربما ال يكون ل. تحمله لهذه التبعة

يكون كالريشة في يد مكرهه، والقصد قصده، إذ هو الذي يرتب النتائج وهو الذي يتحمل 

وقد يكون للفاعل قصد، ولكنه قصد غير معتبر لعدم العقل الذي يميز به الضار من . تبعتها

. راك النتائج والغايات وترتيب النتائج على المقدماتالنافع بحيث ال يكون قصده مبنياً على إد

وقد يكون عند الفاعل عقل كامل ولكنه عند الفعل لم يكن في حالة صحو، إما ألنه سكران، أو 

ففي هذه . نائم، أو مغمى عليه بمعنى أنه ال يوجد الفعل اإلرادي الذي يصلح ألن يحمل قصداً

  .)٩٤(ا كان فالعقل واإلرادة الحرة هما مناط تحمل التبعةوكيفم.. األحوال ال يوجد القصد مطلقاً 

اتفق العقالء على أن شرط المكلف أن يكون عاقالً فاهماً للتكليف، : ويقول اآلمدي   

ومن وجد له . ألن التكليف خطاب وخطاب من ال عقل له وال فهم محال كالجماد والبهيمة

 ونهياً، ومقتضياً للثواب والعقاب، ومن أصل الفهم ألصل الخطاب دون تفاصيله من كونه أمراً

كون اآلمر به هو اهللا تعالى، وأنه واجب الطاعة، وكون المأمور به على صفة كذا وكذا، 

كالمجنون والصبي الذي ال يميز، فهو بالنظر إلى التفاصيل كالجماد والبهيمة بالنظر إلى فهم 

:  يكلف الغافل والناسي ؟ فيقول هل: ويطرح اإلمام الغزالي تساؤالً هو . )٩٥("أصل الخطاب
                                                           

  .٣٨٦ص . مرجع سابق. ع الجنائيالتشري. عودة  )١(

  .٣٩٢ص . المرجع السابق  )٢(

  .٣٠٢ص . مرجع سابق. الجريمة. أبوزهرة  )٣(

اإلحكام في أصول   ). م١٩٩٧-هـ١٤١٨. (سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد         . اآلمدي  )٤(

  .١٠٧، ١٠٦ص . ١جـ. دار الفكر: بيروت. األحكام



- قق - 

إذ من ال يفهم كيف يقال له افهم ؟ أما ثبوت . تكليف الناسي والغافل عما يكلف به محال

كما يثير تساؤالً ). الحقوق الخاصة ()٩٦(األحكام بأفعاله فال ينكر، كلزوم الغرامات وغيرها

 التكليف، بخالف فعل هل المكره مكلف ؟ فيقول أن فعل المكره يجوز أن يدخل تحت: آخر 

فإن شرط تكليف المكلف . المجنون والبهيمة، ألن الخلل تم في المكلف ال في المكلف به

السماع والفهم، وذلك معدوم في المجنون والبهيمة، والمكره يفهم، وفعله في حيز اإلمكان، أن 

  .)٩٧(يقدر على تحقيقه، وتركه

  

  :محل المسئولية الجزائية في اإلسالم 

س ما كان سائداً في الغرب حتى قيام الثورة الفرنسية حيث كان يمكن مساءلة على عك  

ومساءلة الحيوان والجماد والشخصية االعتبارية، فإن الشريعة ال تخاطب . اإلنسان حياً أو ميتاً

  .)٩٨(اإلنسان الحي، وبشرط اإلدراك واالختيار.. إال البشر 

  

  :نظرية المسئولية الجزائية اإلسالمية 

 هذه النظرية بقوله أن الشريعة تتجه في تحميل التبعة ابتداء إلى )٩٩(ص البعضيلخ  

الناحية الخلقية التي تتصل بضمير من يرتكب أمراً فيه ما يضر المجتمع أو يلحق بأحد آحاده 

وأساس هذه التبعة هو الحرية، واالختيار، واإلدراك الصحيح للنتائج، والقصد إليها . األذى

  :لك ألن األخالق ال تحكم على فعل بأنه شر إال إذا توافرت فيه عناصر ثالثةذ. قصداً صحيحاً

  .اإلدراك الصحيح) ١(

  .حرية االختيار حرية كاملة) ٢(

  ).ضارة ومؤذية(القصد إلى النتائج التي تضر وتؤذي، وإن لم تكن في اعتباره هو كذلك ) ٣(

                                                           
  .٨٥، ٨٤ص . ١جـ. ابقمرجع س. المستصفى. الغزالي  )١(

  .٩٠ص . المرجع السابق  )٢(

  .٣٩٣ص . ١جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٣(

  .٣٠٤ص . مرجع سابق. أبوزهرة  )٤(



- رر - 

 إثماً، وال يوصف فعله فإذا تخلف عنصر من هذه العناصر ال يعد الشخص قد ارتكب  

ويشرح الفرق بين الضرر والشر بأن الضرر هو ما . ضاربأنه شر، وإن كان يوصف بأنه 

أما الشر فهو ما قصد فيه . يترتب عليه أذى وفوات نفع سواء قصد إليه الفاعل أم لم يقصد

 إنه يعد إلى اإلثم والخطيئة سواء ترتب عليه ما قصد، أم لم يترتب عليه مقصده، بل) فاعله(

وعلى هذا األساس فإن الشريعة ال تحمل التبعة أصنافاً من . )١٠٠(شراً ولو ترتب عليه نفع

  :الناس 

كالصبي المميز وغير المميز والمجنون : من ال إدراك عنده، أو عنده إدراك غير كامل ) ١(

  .والمعتوه

لنائم والمغمى من يكون في ساعة الفعل في غير وعي ولو كان عنده أصل اإلدراك كا) ٢(

عليه ومن شابههما، ألنهم في حال الفعل فقدوا الوعي، ففقدوا معه القصد الصحيح الذي يرتب 

  .النتائج على األفعال

من كان في حال إكراه ملجئ إلى فعل من األفعال الضارة ألن ذلك الضرر لم يكن ) ٣(

  ).فيما عدا القتل(مقصوداً 

 والعته والسكر واإلكراه والنوم واإلغماء وعلى أساس ما سبق فإن الصغر والجنون  

  .)١٠١(والخطأ هي مانعة من وصف اإلجرام

  

  :مسئولية الشخص المعنوي 

: معروفة في اإلسالم منذ البدايات األولى، وجدت في صور " الشخصية المعنوية"إن   

ت هذه الشخصية المعنوية جعل. بيت المال والوقف وغيرها كالمدارس والمالجئ والمستشفيات

أهالً لتملك الحقوق والتحمل بالواجبات والتصرف في الحقوق، إال أن ذلك ال يجعلها أهالً 

للمسئولية الجزائية، استناداً إلى ما سبق من أن هذه المسئولية تبنى على اإلدراك 

  .)١٠٢(واالختيار

                                                           

  .٣٠٤ص . المرجع السابق  )١(

  .٣٠٥ص . المرجع السابق  )٢(

  .٣٩٣ص . مرجع سابق. ١جـ. التشريع الجنائي. عودة  )٣(



- شش - 

فإن ) األشخاص المعنوية(أما إذا وقع الفعل المحرم ممن يتولى مصالح هذه الجهات   

سان الذي نسب إليه ذلك الفعل المحرم هو الذي يعاقب على جنايته ولو أنه كان يعمل اإلن

  .لحساب الشخص المعنوي

 إال أنه إذا تقرر عدم تحمل الشخص المعنوي المسئولية الجزائية، فإنه يمكن عقابه بعقوبات -

  .إلخ.. الهدم، اإلزالة، سحب الترخيص، المصادرة : تتناسب مع وضعه مثل 

مثل يمكن أن يفرض على هذه الشخصيات المعنوية ما يحد من نشاطها الضار وبال  

  .)١٠٣(حماية للجماعة ونظامها

  

  :شخصية المسئولية الجزائية 

وال تكسب كل ": ويقول . )١٠٤("وال تزر وازرة وزر أخرى": يقول الحق عز وجل   

ويقول رسول . )١٠٦("من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها": ويقول . )١٠٥("نفس إال عليها

وبذلك، . )١٠٧("ال يؤخذ الرجل بجريرة أبيه وال بجريرة أخيه: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فالكتاب والسنة تقرر صريحاً وبوضوح مبدأ شخصية المسئولية، وهو المبدأ الذي لم يعرفه 

  .الغرب إال في أواخر القرن الثامن عشر الميالدي

الجاني في شبه العمد والخطأ خروجاً على هذا المبدأ، فالدية  وال يعد تحميل العاقلة الدية مع •

هي على القاتل وليس على سواه، أما تحميل العاقلة الدية فهو صورة من صور التكافل وهو 

، بدليل أنه لو كان ثمة )١٠٨(على سبيل المواساة من الجماعة، من غير أن يلزمهم ذنب جنايته

ويرى الباحث أن ذلك يمكن تشبيهه .  وليس عاقلتهتعزير فإن القاتل هو الذي يعزر وحده

  .بتحمل شركات التأمين للديات في أيامنا هذه

  

  :سبب المسئولية الجزائية 
                                                           

  .٣٩٤ص . المرجع السابق  )١(

  .١٨: فاطر   )٢(

  .١٦٤: األنعام   )٣(

  .٤٦: فصلت   )٤(

  .٤٣والقسامة . ٢٩. والنسائي في التحريم. أخرجه أبو داود في الديات  )٥(

  .٣٩٥ص . مرجع سابق. ١جـ. التشريع الجنائي. عودة  )٦(



- تت - 

بشرط توافر (إن سبب المسئولية الجزائية هو ارتكاب المعاصي، أي إتيان المحرمات   

يئة في القانون والعصيان في الشريعة يقابل الخطأ والخط). شروط المسئولية السابق عرضها

بمعنى تعمد " قصد العصيان"في مجال الشريعة بأنه " القصد الجنائي"لذلك يعبر عن . الوضعي

  .)١٠٩(إتيان الفعل المحرم

 ومن مجموع ما سبق يمكن استخالص أن الشريعة تتطلب إلمكان مساءلة شخص جزائياً •

  :عن عمله ما يلي 

ى الفاعل، بمعنى وجود رابطة السببية بين فعل أن يمكن نسبة الفعل اآلثم أو المجرم إل) ١(

باإلسناد "وهو ما يعرف في مجال القانون الوضعي . )١١٠(الجاني والنتيجة المؤثمة أو المجرمة

  ".المادي

باإلسناد "أن يمكن نسبة الفعل المجرم إلى عصيان الجاني وإرادته اآلثمة وهو ما يعرف ) ٢(

عمداً (لتبعة ثم توفر اإلثم أو اإلرادة اآلثمة في مسلكه ثبوت أهليته لتحمل ا: بمعنى " المعنوي

  ).أو إهماالً

  

א א
  المسئولية الجنائية في القانون

 هي تحمل – عموماً –يعبر البعض عن معنى المسئولية الجنائية قائالً أن المسئولية   

وفي . راً شرعيةالتزام أو جزاء قانوني معين نتيجة فعل أو تصرف يرتب عليه القانون آثا

أهلية الشخص لتحمل ) ١: (فإن األمر يتبلور في أمرين .  تحديداً–مجال القانون الجنائي 

وهو . الشروط التي بمقتضاها ينسب الفعل المكون للجريمة لشخص ما) ٢. (الجزاء الجنائي

إسناد الجريمة إلى شخص معين يقتضي "ويستطرد موضحاً أن . )١١١("باإلسناد"ما يعبر عنه 

إثبات قيام الصلة المباشرة بين نشاطه أو سلوكه، وبين الفعل المكون للجريمة بركنيها المادي 

، أي صلة السبب بالنتيجة، بأن يكون نشاط السببية المباشرةهذه الصلة هي صلة . والمعنوي

وهي مسألة تتعلق باإلثبات أكثر من تعلقها (الفرد هو الذي خلق الجريمة وأوجدها 
                                                           

  .٤٠٣، ٤٠٢ص . المرجع السابق  )١(

  .٤٥٨ص . المرجع السابق  )٢(

  .٢١ص . ع سابقالمسئولية الجنائية مرج. الشاوي  )٣(



- ثث - 

 الذي –ويضيف أن جوهر المسئولية الجنائية وصميمها، هو أهلية الشخص . )١١٢("بالقانون

 لتحمل مسئوليتها أو استحقاق العقوبة الجنائية التي يفرضها –تنسب الجريمة إلى فعله 

  . )١١٣(القانون

  

  :أساس المسئولية الجنائية 
ن يفرض على إن الجزاء الجنائي يقوم على أساس العدالة، والعدالة ال تجيز للمجتمع أ  

: إال أن هذه اإلساءة لها وجهان . أحد األشخاص عقوبة، إال إذا كان هذا الشخص قد أساء إليه

إال إذا أتى عمالً ) أي مسئول جنائياً(فالعدالة األخالقية ال تعتبر الشخص مسيئاً : وجه أخالقي 

ءة من وجهة النظر التي ال تنظر إلى اإلسا. العدالة النفعيةووجه العدالة اآلخر هو . سيئاً

 – من وجهة نظرها –األخالقية، إنما من وجهة نظر مصلحية أو نفعية، فيعتبر الشخص 

 يجوز – وحدها –ففي هذه الحالة . خطر على المجتمعمسيئاً، إذا كان في وجوده أو سلوكه 

  .)١١٤(للمجتمع أن يفرض عليه الجزاء الذي يبعده عن المجتمع

للعدالة، ومنها من تأخذ بالمعيار األخالقي مع " األخالقي "وتأخذ غالبية النظم بالمعيار  

 بصفة أساسية –وتنحو غالبية الدول العربية لألخذ بالمعيار األخالقي " (النفعي"تأثرها بالمعيار 

، بما يمكن القول معه بأن أساس المسئولية )١١٥() مع األخذ بالمعيار النفعي في حاالت محددة–

 )١١٦(اإلدراك وحرية االختيار الذي يؤسس المسئولية الجنائية على .فيها هو األساس األخالقي

  ).وهو ما يتفق مع ما تقرره الشريعة اإلسالمية(

  

  :محل المسئولية الجنائية 

                                                           
  .٢١ص . المرجع السابق  )٤(

  .٢٢ص . المرجع السابق  )١(

  .٢٢ص . المرجع السابق  )٢(

  .من ذلك القانون الجنائي المصري، واللبناني، والسوري، والعراقي وغيرها  )٣(

ص . مرجع سـابق  . شرح قانون العقوبات  . ، حسني ٤٥ص  . مرجع سابق . المسئولية الجنائية . الشاوي  )٤(

  . بعدها، وغيرهم وما٥٠٦



- خخ - 

.  هي أال يسأل جنائياً غير اإلنسان الحي– في العصر الحديث –أصبحت القاعدة   

نوي للجريمة، فهي عنصر في الفعل  بأن اإلرادة هي قوام الركن المع– بديهياً –ويعلل ذلك 

  .)١١٧(اإلجرامي، وال تكون اإلرادة إال لإلنسان، والقانون ال يعتد بها إال إذا كانت واعية

ويشرح البعض ذلك بقوله أن الجريمة هي سلوك إرادي صادر عن مكلف بقاعدة   

 هذا إال إذا كان والقانون الجنائي ينظر إلى اإلنسان بصفته كائناً ذا حركة، وال يتحقق. جنائية

ويؤكد أنه ما من حركة . لدى الشخص إرادة تخرج سلوكه الداخلي إلى العالم الخارجي

جسمانية صادرة عن اإلنسان، ويعتد بها القانون الجنائي، إال ولها سبب يكمن في نفسية من 

اإلرادة توأم السلوك "صدرت عنه، هذا السبب هو اإلرادة، ويعبر عن ذلك بمقولة أن 

  .)١١٨("رامياإلج

  

  :نظرية المسئولية الجنائية في مجال القانون 

تعتمد غالبية الدول العربية على األخذ بفكر المدرسة التقليدية في مجال المسئولية   

 وإن كان ال يمكن بأي حال إنكار أثر –الجنائية وهو الذي ينظر إليها من وجهة نظر أخالقية 

 ومن ثم فالمسئولية الجنائية هي مسئولية معنوية أو .األقوى واألقدم في هذا الصدد: الشريعة 

أخالقية بالمعنى السابق عرضه، ومن مقتضى ذلك أنه متى توفرت للجاني ملكة اإلدراك أو 

فإذا استعمل هاتين الملكتين . التمييز، وملكة الحرية أو اإلرادة فإنه يعتبر أهالً للمسئولية

، ويمكن "آثماً"ار طريق الجريمة، فإنه يكون عندئذ استعماالً سيئاً باختي) اإلدراك والحرية(

وبالتالي فإذا فقد إحدى . إسناد الوضع اإلجرامي له في المعنى الذي يجعله مستحقاً للعقاب

  .)١١٩(هاتين الملكتين فال محل للقول بمسئوليته

  

  :مسئولية الشخص المعنوي جنائياً 

جنائية للشخص المعنوي على عمد بعض شراح القانون إلى االعتراف بالمسئولية ال  

بدليل أن بإمكانه التعاقد مع الغير، وأنه يمكن أن يساءل مدنياً عما يسببه (أساس أن له إرادة 
                                                           

  .٥١٣ص . المرجع السابق  )٥(

  .٢٧٥، ٢٧٤ص . مرجع سابق. األحكام العامة. الصيفي  )١(

  .٤٠٧ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد  )٢(



- ذذ - 

". الحل"بالنسبة للبشر يقابله) القتل(وأنه يمكن أن يخضع لعقوبات جنائية فاإلعدام ). من أضرار

حراسة أو تضييق دائرة النشاط، أما والعقوبات السالبة للحرية يمكن أن يقابلها الوضع تحت ال

  .)١٢٠(العقوبات المالية فهي صالحة لإلنسان الطبيعي وللشخص المعنوي على حد سواء

وإن كان يمكن (إال أن الرأي الراجح هو إنكار المسئولية الجنائية للشخص المعنوي   

قوة ها ، فاإلرادة هي بطبيعت)١٢١(على أساس عدم وجود إرادة حقيقية له) مساءلته مدنياً

إنما تنسب الجريمة إلى من توافرت لديه اإلرادة . ومن ثم فال مجال الرتكابه جريمة. إنسانية

كما أن االعتراف بمسئولية الشخص . وهو اآلدمي الذي ارتكبها لحساب الشخص المعنوي

فهو محدد (الذي يحكم وجود الشخص المعنوي " التخصص"المعنوي جنائياً يصطدم بمبدأ 

كما أن االعتراف بتلك المسئولية فيه إخالل ). إذا انحرف عنه فال وجود لهبغرض محدد ف

 بمن تحققت بالنسبة له أركان – فقط –الذي يقضي بإنزال العقوبة " شخصية العقوبة"بمبدأ 

باإلضافة إلى أن العقوبات في قوانين العقوبات وضعت . الجريمة وتوفرت لديه النية اإلجرامية

  .)١٢٢( غيرهملآلدميين أساساً دون

  

  :سبب المسئولية الجنائية 

إثبات رابطة السببية بين ) ١: (البد إلمكان القول بقيام المسئولية قبل شخص ما من   

واألمر األول . نسبة الواقعة المؤثمة إلى إرادة ذلك الشخص) ٢(فعل الجاني والنتيجة المؤثمة، 

  .)١٢٣(نه باإلسناد المعنويهو ما يعبر عنه باإلسناد المادي، والثاني هو ما يعبر ع

  ) :رابطة السببية المادية(اإلسناد المادي : أوالً 

من المبادئ القانونية المستقرة هي أن اإلنسان ال يسأل إال عما كان لنشاطه دخل في   

ومن ثم فإن استحقاق العقاب رهين بقيام الصلة أو . وقوعه من األعمال التي يجرمها القانون

                                                           
  .٥١٦ص . مرجع سابق. شرح قانون العقوبات. حسني: انظر عرض ما قيل في تبرير ذلك   )٣(

  . منه٥١٨خير، انظر ص  وهو يرجح الرأي األ٥١٥ص . المرجع السابق  )١(

  .٥١٦، ٥١٥ص . المرجع السابق  )٢(

  .٤٠٨ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد  )٣(



- ضض - 

نشاط الجاني وبين الواقعة اإلجرامية، بحيث تكون صلة السبب بالنتيجة، الرابطة المادية بين 

  .)١٢٤("رابطة السببية"أو العلة بالمعلول، وهو ما يعبر عنه بـ 

  

  :اإلسناد المعنوي : ثانياً 

 لقيام المسئولية – إضافة إلى اإلسناد المادي –وهو الركن الثاني الذي تتطلبه القوانين   

ومعنى هذا أن . عن إرادة الجاني للواقعة اإلجرامية عمداً أو إهماالًوهو تعبير . الجنائية

ارتكاب اإلثم يفترض في اآلثم تمتعه بملكات معينة تكفل له حرية االختيار بين مسلك الخير 

  .ومسلك الشر، أي يفترض أهليته للمساءلة أو تحمل التبعة

   :)١٢٥(وعلى هذا فإن اإلسناد المعنوي يقوم على أساسين  

  ".أهلية التكليف" ثبوت أهلية الجاني لتحمل التبعة أو )١(

  ).سواء في صورة العمد أو صورة اإلهمال(توفر اإلثم، أو اإلرادة اآلثمة في مسلك الجاني ) ٢(

  :أهلية التكليف : األساس األول 

اإلدراك ) أ: (يكون الجاني أهالً لتحمل التبعة، أي المساءلة الجنائية إذا تمتع بملكتي   

  .اإلرادة) ب(

. هو الشعور والتمييز بين الخير والشر، أي ما بين ما هو مباح وما هو محظورفاإلدراك ) أ(

  .وبالمثل إدراك ماهية العقاب المقرر للسلوك المخالف للقانون، والشعور بخشيته والخوف منه

ختيار ما بين ما فهي ملكة اال) ويعبر عنها أحياناً بالحرية، وأحياناً باالختيار(: واإلرادة ) ب(

فهي إذاً عبارة عن القدرة على التصرف إقداماً أو إحجاماً . هو مباح وما هو محظور قانوناً

  .في حرية تامة

 وعلى ذلك يترتب على اشتراط توافر اإلدراك، واإلرادة فيمن يمكن أن يكون أهالً لتحمل •

  .)١٢٦(التبعة أن اإلنسان الطبيعي فقط هو الذي يمكن أن يتمتع بهذا
                                                           

وتوجد تفـصيالت  . ٢٨٥ص . مرجع سابق. شرح قانون العقوبات. ، حسني٤٠٩ص  . المرجع السابق   )٤(

  .كثيرة في هذا الصدد تخرج عن صلب هذه الدراسة

  .٤١٩ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد  )١(

  .٤٢١، ٤٢٠ص . المرجع السابق  )٢(



- غغ - 

  :اإلرادة اآلثمة : األساس الثاني 

في مسلك " اإلرادة اآلثمة"إذا توافرت أهلية التكليف، فالبد أن يصاحبها توافر عنصر   

رغم توافر األهلية، (الجاني، بحيث إذا تخلف هذا العنصر ال يكون الشخص مستحقاً للعقاب 

  .)١٢٧()بل وثبوت إسناد الواقعة المادية لنشاطه

امة اإلرادة اآلثمة من واقعة إلى أخرى وهو ما يجعل الجريمة وتختلف درجة جس  

اإلهمال أو عدم : "أو غير عمدية يكفي الستحقاق العقاب عنها توافر ) مقصودة(عمدية 

  .االحتياط

عمد يؤدي إلى نتيجة : إال أن من الجرائم ما تجمع في ركنها المعنوي كلتا الصورتين   

أو أن ينطوي ). جريمة الضرب المفضي إلى الموتمثل (غير مقصودة بسبب عدم التبصر 

مسلك الجاني على نوع شديد من عدم التبصر بحيث يقترب من العمد و تحدث نتيجة ضارة 

كالذي يقود سيارته بسرعة جنونية في طريق مكتظ (كان يجب أن يتوقعها وإن لم يقصدها 

  .)١٢٨("لقصد االحتماليا: "ويقال عن الصورة األخيرة ). بالمارة فيدهس أحدهم ويقتله

القصد الجنائـي العمـدي ) ١: (وبذلك فإن اإلرادة اآلثمة قد تتخذ إحدى صور ثالث   

  .القصد االحتمالي) ٣(الخطأ غير العمدي ) ٢(

   :)١٢٩(األسباب المعدمة للعمد والخطأ

ال شك أن انعدام القصد الجنائي العمدي يعني عدم إمكان المساءلة الجنائية،   

الجهل أو ) أ: (إال أن ثمة أسباباً أخرى تعدم القصد الجنائي هي " التقصير"دام وبالمثل انع

حسن ) ب. (بمعنى عدم العلم بحقيقة الوقائع المكونة للوضع اإلجرامي: الغلط المعدم للعمد 

الجهل بالقانون أو ) جـ. (الالزمة لتوافر القصد الجنائي" المحددة"النية أو انتفاء النية 

إذا فرض ووجد الجاني في ظروف استثنائية يستحيل عليه مادياً وبصفة (ه الغلط في فهم

  ).قاطعة العلم بالقانون

                                                           

  .٤٦٠، ٤٥٩ص . المرجع السابق  )٣(

  . وما بعدها٤٦٠ص . المرجع السابق  )١(

  . وما بعدها٤٩٧ص . المرجع السابق  )٢(



- ظظ - 

  



- أأأ - 

  املبحث الثالث
  عوارض المسئولية الجنائية وموانع العقاب

  :وسوف يتم عرض ذلك من خالل مطلبين 

  .عوارض المسئولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية: المطلب األول     

  .عوارض المسئولية الجنائية في القانون: ي المطلب الثان    

  

א א
  عوارض المسئولية الجنائية في الشريعة اإلسالمية

  : من ترفع عنهم المسئولية الجنائية إلى ثالثة أقسام )١٣٠( يقسم البعض•

الصغار، المجانين، : إما منعدمة، أو ناقصة مثل : من تكون أهليتهم غير كاملة : القسم األول 

  .معتوهين، السكران، النائم، المغمى عليه، حالة الجهل والخطأ والغلطال

.  من يعفون من عقوبة الجريمة رغم توافر الركن الشرعي والمادي بالنسبة لهم:القسم الثاني 

  .مثل حالة اإلكراه وحالة الضرورة

ة مثل حالة من يرتكبون الجريمة إال أنه يقترن فعلهم بحال يمحو وصف الجريم: القسم الثالث 

الدفاع عن النفس، الفعل المجرم الذي يقع منعاً من استمرار جريمة أخرى، حالة ارتكاب 

  .بعض الجرائم برضاء المجني عليه وما شابه ذلك

 يقرر أنه طالمـا أن المسئولية الجنائية تقـوم على ثالثة أسـس )١٣١( إال أن البعض اآلخر•

أن يكون مختاراً، فإن تخلف أي ) ٣(ل مدركاً أن يكون الفاع) ٢(إتيان فعل محرم ) ١(: 

ويخلص من ذلك إلى أن . أساس من األسس السابقة يترتب عليه رفع المسئولية الجنائية

أو لسبب يتعلق بالفاعل، . المسئولية الجنائية ترتفع إما لسبب يتعلق بالفعل، فيصير مباحاً

بذلك فهو يقسم أسباب ارتفاع و. فيظل الفعل محرماً ولكن ال يعاقب الفاعل على إتيانه

  : قسمين  إلىالمسئولية

                                                           

  .٣٢٦ص . الجريمة. أبوزهرة  )١(

  .٤٦٧ص . مرجع سابق. ١جـ. التشريع الجنائي. عودة  )٢(



- ببب - 

وتضم حاالت التأديب، التطبيب، ألعاب الفروسية، إهدار : أسباب اإلباحة : القسم األول 

  .األشخاص، وحقوق الحكام وواجباتهم

وتضم اإلكراه وحالة الضرورة، السـكر، الجنـون، : أسباب رفع العقوبة : القسم الثاني 

  ).حيث أنه في الشريعة رخصة على أساس الضرورة(حق بها دفع الصائل ويل. صغر السن

والفرق بينهما هو .  والواقع أن كال النظرين السابقين يتضمنان نفس أسباب رفع المسئولية•

  . قسمين، أو ثالثة أقسام: في أسلوب التقسيم 

  :ويعرض الباحث ذلك في فرعين   

  .أسباب اإلباحة: الفرع األول     

  .أسباب رفع العقوبة:  الثاني الفرع    

  الفرع األول

  أسـباب اإلباحـة

  :تضم أسباب اإلباحة خمسة أسباب هي   

  .التأديب) ١(

  .التطبيب) ٢(

  .ألعاب الفروسية) ٣(

  .إهدار األشخاص) ٤(

  .حقوق الحكام وواجباتهم) ٥(

  :وسوف يتم عرض كل منها   

  :التأديـب : األول السبب 

: وهو في مفهوم الشريعـة اإلسـالمية " التأديب"إلباحة هو السبب األول من أسباب ا  

  .تأديب الصغير) ٢. ()١٣٢(تأديب الزوج لزوجته) ١(

                                                           

  . وما بعدها٣٤٦ص . مرجع سابق. الجريمة. زهرة، أبو٥١٨، ٥١٣ص . المرجع السابق  )١(



- ججج - 

  :تأديب الزوجة : النوع األول 

 فعظوهن والالتي تخافون نشوزهن": يستند هذا الحق إلى قول الحق عز وجل   

على أن . )١٣٣("بيالواهجرونهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن س

إن لكم عليهن أن ال : "حدود الضرب أال يكون مبرحاً لحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

والقاعدة أن . )١٣٤("فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح. يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه

هذه الحدود الزوج ال يسأل جنائياً أو مدنياً مادام التأديب في حدوده المشروعة، أما إذا تعدى 

  .)١٣٥(فهو مسئول عن فعله بمقدار ما تعدى به

  :تأديب الصغير : النوع الثاني 

إن التأديب والتعليم أمران مطلوبان على وجه فرض العين بالنسبة لألب أو   

أن يكون ) ١: (ويشترط في تأديب الصغار ما يشترط في تأديب الزوجة من حيث . )١٣٦(الولي

أال ) ٤. (أن يتفق الضرب مع سن الصغير) ٣. (ر مبرحأن يكون الضرب غي) ٢. (لذنـب

. التأديبهدفه أن يكون ) ٦. (أال يسرف فيه) ٥. (يكون في المواضع المخوفة كالبطن مثالً

  .)١٣٧(فإذا كان الضرب في هذه الحدود فال مسئولية على الضارب ألن الفعل مباح له

  

  :التطبيب  : الثانيالسبب 

إال أن أداء . وهو ضرورة اجتماعية. لشريعة اإلسالميةإن التطبيب فرض كفاية في ا  

 خطأ )١٣٩(ويقسم البعض. )١٣٨(هذا الواجب متروك الختيار الطبيب وحده والجتهاده العلمي

)  على غير حقيقته– خطأ –كأن يشخص المرض (خطأ في التقدير : الطبيب إلى نوعين 

                                                           

  .٣٤: النساء   )١(

  .١٢١٨رقم " حجة النبي"أخرجه مسلم عن جابر بن عبد اهللا   )٢(

  .٥١٨ : ٥١٣ص . مرجع سابق. ١جـ. التشريع الجنائي. عودة  )٣(

  .٣٤٧ص . مرجع سابق. الجريمة. أبوزهرة  )٤(

  .٥١٨ص . مرجع سابق. ١جـ. التشريع الجنائي. عودة  )٥(

  . وما بعدها٥٢٠ص . المرجع السابق  )٦(

  .٣٤٨ص . مرجع سابق. الجريمة. أبوزهرة  )٧(



- ددد - 

ولكن المبدأ ). ف الجسم كلهكأن يجري عالجاً، فيؤدي ذلك العالج إلى تل(وخطأ في الفعل 

  :بشروط : العام هو عدم مسئولية الطبيب عن نتائج أعماله الطبية 

  :شروط عدم مسئولية الطبيب 

  )١٤٠(:من كتابات من تصدوا لهذا األمر يمكن تلخيص هذه الشروط فيما يلي   

  .من ولي األمر بممارسة أعمال الطبمأذوناً له شرعاً أن يكون الفاعل طبيباً ) ١(

  ".حسن النية"أن يقصد الطبيب بعمله عالج المريض وشفاءه أي أن يكون ) ٢(

  .أن يعمل طبقاً لألصول الطبية المتعارف عليها) ٣(

  . أو من يقوم مقامه، أو من ولي األمر–أن يأذن له المريض ) ٤(

كأن يقوم بإجهاض مريضه في غير الحاالت المأذون بها (أال يكون عمله معصية ) ٥(

  ).شرعاً

فإذا توفرت هذه الشروط في أعمال التطبيب فال مسئولية على الطبيب، أياً كانت نتيجة   

  .عمله، حيث تنتفي صفة الجريمة عن فعله

 إال أنه يجدر التنبيه إلى ضرورة توافر كافة الشروط السابقة مجتمعة فإن تخلف أحدها أو •

  .بعضها فإن الطبيب يسأل بمقدار خطئه

  

  :اب الفروسية ألع : الثالثالسبب 

 تعبير عما يطلق عليه في هذه – في مجال الشريعة اإلسالمية –إن ألعاب الفروسية   

يقول الحق عز وجل . ويستند القائلون بأهميتها إلى كتاب اهللا والسنة". األلعاب الرياضية"األيام 

 عليه وقد فسر رسول اهللا صلى اهللا. )١٤١("وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل"

أال إن القوة . أال إن القوة الرمي. أال إن القوة الرمي: "، بحديثه "الرمي"بأنها " القوة"وسلم 

  .وأحاديث أخرى. )١٤٢("الرمي

                                                           

  .٥٢٤ : ٥٢٠ص . مرجع سابق. ١جـ. التشريع الجنائي. عودة. ٣٥٣ : ٣٤٨ص . المرجع السابق  )١(

  .٥٩: األنفال   )٢(

  .وغيره. ١٩٧٢٧رقم . ٢٢ص . ١٠جـ. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن عقبة بن عامر  )٣(



- ههه - 

ويدخل فيها كافة األلعاب .  الفروسية فرض كفاية على األمة اإلسالميةوتعتبر ألعاب  

 بأنواعه ورفع األثقال والسباحة الرياضية المعروفة اليوم كركوب الخيل وألعاب القوى والرمي

إال أن من األلعاب ما يتضمن أو . والمصارعة والمالكمة وغيرها من األلعاب التي تبني الجسم

إال أن هذه اإلصابات تعد ) الرياضية(مثل المالكمة والرمي والمبارزة : قد يتضمن إيذاء 

  :ناجمة عن أفعال مباحة، إذا تحققت شروط معينة 

   :)١٤٣(ئولية الجنائية عن اإلصابات الرياضيةشروط عدم المس

نفرق بين ما إذا كانت اإلصابات قد نشأت عن لعبة تقوم على استعمال القوة، أو ال   

  .تقوم عليها

فيشترط لرفع : كالمصارعة والمالكمة وأمثالها : فاأللعاب التي تقوم على استخدام القوة ) ١(

فال يسأل . المتعارف عليها في اللعبة ولم يتعدهاالمسئولية أن يكون الالعب قد اتبع األصول 

الالعب في هذه الحالة عما أحدثه من إصابات على أساس أن اللعبة تقتضي ممارسة قدر من 

إال أنه يشترط حسن نية الالعب . العنف يكون من المتوقع معه أن ينتج عنه أحياناً إصابات

لالعب بالضوابط السابقة فإن ما ينتج عن عمله فإذا التزم ا). إلى جوار االلتزام بقواعد اللعبة(

أما إذا تعمد الالعب إحداث إصابة زميله، أو تعدي . من إصابات يعد ناتجاً عن أمر مباح

  .حدود اللعبة فإنه يسأل عن ما يحدثه من إصابات إن عمداً أو خطأ، وفق ظروف كل حالة

، فإن من يستخدم القوة فيها قوةأما األلعاب التي ال تقتضي في ممارستها استعمال ال) ٢(

 إذا لم يتعمد اإلصابة بل – إن تعمد اإلصابة، أو جريمة خطأ –يكون مرتكباً لجريمة عمدية 

  .)١٤٤(حدثت نتيجة إهمال أو رعونة

  

  :إهدار األشخاص  : الرابعالسبب 

دمه وماله : كل المسلم على المسلم حرام : "يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

النفس بالنفس، والثيب : إال بإحدى ثالث .. ال يحل دم امرئ مسلم : "ويقول . )١٤٥("هوعرض

                                                           

  .٥٢٨ : ٥٢٥ص . مرجع سابق. ١جـ. التشريع الجنائي. عودة  )١(

  .٥٢٧ص . المرجع السابق  )٢(

  .٩٤٧رقم . أخرجه مسلم عن أبي هريرة في البر والصلة واآلداب  )٣(



- ووو - 

فالمبدأ العام هو حرمة دم المسلم وماله وعرضه . )١٤٦("الزاني، والمفارق لدينه التارك الجماعة

إال في أحوال يرفع فيها اإلسالم الحصانة األصيلة عن نفس الشخص أو أطرافه لسبب 

   :)١٤٧(ء أسباباً لرفع هذه الحصانة هيويعد الفقها. شرعي

المحـارب للمسلمين ) ٤(الـردة ) ٣(الثيب الزانـي ) ٢(القتل العمد أو القطع العمـد ) ١(

  .السرقة) ٧(البغي ) ٦(الحرابة ) ٥(

 وعلى ذلك فإذا قتلت السلطة المختصة في الدولة أو قطعت أياً من السابقين فال عقاب على •

  .ألنه مباح لألسباب السابقةمنفذ القتل أو القطع 

  

  :حقوق الحكام وواجباتهم  : الخامسالسبب 

فإذا أدى الموظف واجبه فال يسال . تضطلع الدولة بمهام، وتكل تنفيذها إلى موظفين  

فالقتل محرم والقطع محرم، والجلد محرم، إال أن . عنه جنائياً ولو كان مما تحرمه الشريعة

ى من أدين، ومن واجب الموظف المختص أن ينفذ القتل أو من واجب القاضي أن يحكم به عل

والقاعدة اإلسالمية هي أن الموظف ال يسأل جنائياً إذا أدى عمله طبقاً للحدود . القطع أو الجلد

. ولكنه يسأل جنائياً إذا تعدى تلك الحدود، إذا كان يعلم أن ال حق له فيه. المرسومة لهذا العمل

وبالمثل فإنه . )١٤٨(أتى العمل معتقداً أنه من واجباته فال مسئولية عليهأما إذا كان حسن النية و

من الواجب إطاعة الرئيس، إال أن الرئيس إذا أمر مرؤوسه بعمل مخالف للشريعة، فنفذه وهو 

 إضافة إلى مسئولية –يعلم أنه غير مباح شرعاً، فإن المرؤوس يسأل جنائياً في هذه الحالة 

، حيث ال طاعة لمخلوق في )١٤٩(س في هذه الحالة يكون غير ملزم ألن أمر الرئي–الرئيس 

  .معصية الخالق

أما إذا كان المأمور حسن النية ونفذ أمر رئيسه معتقداً بحسن نية أنه غير محرم، فال   

.  )١٥٠(ولكن بشرط أن يكون األمر بالفعل من اختصاص اآلمر) لحسن نيته(مسئولية عليه 

                                                           

  .٦٨٧٨أخرجه البخاري عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما في الديات رقم   )٤(

  .٥٥٧ : ٥٢٩ص .  مرجع سابق.١جـ. التشريع الجنائي. عودة  )١(

  .٥٥٨، ٥٥٧ص . المرجع السابق  )٢(

  .٥٦١ص . المرجع السابق  )٣(

  .٥٦١ص . المرجع السابق  )٤(



- ززز - 

صلب هذه الدراسة، فالمهم أن من أسباب اإلباحة حقوق وهناك تفصيالت كثيرة تخرج عن 

  .الحكام وواجباتهم

  هل يعد رضاء المجني عليه بالجريمة سبباً من أسباب اإلباحة ؟

األصل في الشريعة اإلسالمية أن رضاء المجني عليه بالجريمة وإذنه فيها ال يبيح   

لرضاء ركناً من أركان الجريمة، إذا هدم ا: الجريمة وال يؤثر على المسئولية الجنائية إال 

فإذا رضي . ومثال ذلك أن من أركان جريمة السرقة أخذ المال على غير رغبة المجني عليه

أما ما عدا ذلك فليس لرضاء المجني عليه . بأخذ المال كان الفعل مباحاً) مسبقاً(المجني عليه 

  .)١٥١(أثر على المسئولية الجنائية

  

  الفرع الثاني

  قوبةأسباب رفع الع
   :)١٥٢(ترفع العقوبة عن الفاعل لخمسة أسباب  

  .اإلكراه، ويلحق به حالة الضرورة) ١(

  .السكر) ٢(

  .الجنون) ٣(

  .صغر السن) ٤(

  .دفع الصائل) ٥(

  :وسوف يتم عرض كل منها فيما يلي   

  :اإلكـراه : السبب األول 
عن وسوف يخصص الفصل الثاني من هذه الدراسة لموضوع اإلكراه بما يغني   

  .التكرار

  :السـكر : السبب الثاني 
: ويقول . )١٥٣("ستر اإلدراك بالمواد التي تحدث ذلك"يعرف البعض السكر بأنه   

والشريعة اإلسالمية تحرم . )١٥٤("ويعتبر الشخص سكراناً إذا فقد وعيه وصار ال يعقل شيئاً قط"
                                                           

  .على خالف في التفاصيل بين العلماء  )١(

  .٣٨٥ : ٣٢٦ص . مرجع سابق. ة، أبو زهر٦٠٦ : ٥٦٢ص . ١جـ. التشريع الجنائي. عودة  )٢(



- ححح - 

. عامداً فقد أثم لشربهاالخمر لذاتها سواء سكر اإلنسان أم لم يسكر، ومن ثم فمن شرب الخمر 

. إال أنه قد يشربها لسبب من أسباب اإلباحة كاإلكراه، أو لضرورة ملجئة، أو شربها خطأ

فالحديث هنا عن حالة السكر بمعنى غيبة العقل من أثر تناول المسكر سواء كان ذلك محرماً 

  .)١٥٥(أو مباحاً

  :أثر السكر على المسئولية الجنائية 

فقهاء يتفقون على أن العقوبات ال تنفذ على السكران، وال تكون  بادئ ذي بدء فإن ال•

  .)١٥٦(المقاضاة وقت السكر حتى يستطيع الدفاع عن نفسه

 ويتفق الفقهاء أنه بالنسبة لمن كان سكره مباحاً، كأن أخذه مكرهاً، أو شرب لضرورة ملجئة •

ار مؤاخذة المخطئ أو النائم فإنه ال مؤاخذة عليه، وال فيما يترتب على سكره من أفعال إال بمقد

وحقوق العباد ال يقتص منه فيها . والمغمى عليه أي أن حقوق اهللا تعالى تكون في مرتبة العفو

  .)١٥٧(ولكن يترتب عليها المغارم المالية

:  إنما موضع الخالف فهو فيما إذا سكر الشخص بحرام وتناوله مختاراً من غير أي عذر •

يته عن كل جريمة يرتكبها أثناء سكره سواء عامداً أو مخطئاً ألنه فمن الفقهاء من يقول بمسئول

  .)١٥٨(أزال عقله بنفسه

وبذلك يقتص منه إذا ارتكب جناية توجب القصاص، وإن كان العقاب ال ينفذ إال بعد   

   :)١٥٩(ويستند هذا الرأي إلى أمرين. أن يصحو

  .ر ما يترتب عليه من آثامأن اإلثم ال يبرر اإلثم، وبالتالي فإن السكر ال يبر: األول 

  .أنه ال عذر له فيما ترتب على سكره من آثام وضياع حقوق: الثاني 

                                                                                                                                                                      

  .٣٦٥ص . المرجع السابق. ةأبو زهر  )٣(

  .٣٦٥ص . المرجع السابق  )٤(

  .٥٨٣ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )١(

. مرجـع ســابق  . اإلحكام في أصول األحكام   . ، اآلمدي ٣٦٦ص  . مرجع سابق . الجريمة. أبوزهرة  )٢(

: القـاهرة . شرح الخرشي على مختصر خليل    ). هـ١٣١٧. (، الخرشي، أبي عبد اهللا محمد     ١٠٧ص  

  .١٠٨ص . ٨جـ. يةالمطبعة األمير

  .٥٨٣ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. ، عودة٣٦٧ص . المرجع السابق. أبوزهرة  )٣(

  .٥٨٣ص . المرجع السابق. عودة  )٤(

  .٣٦٧، ٣٦٦ص . مرجع سابق. الجريمة. ، أبوزهرة٥٨٣ص . المرجع السابق  )٥(



- ططط - 

  . شبهة مسقطة لحد أو قصاص، ألنه معصية– طبقاً لهذا الرأي – وال يعد السكر •

 وهناك رأي مرجوح وهو أن السكران ال يسأل عن تصرفاته سواء تناول المسكر مختاراً أو •

ويستند هذا الرأي إلى أن السكران كان عقله زائالً وقت إتيان الفعل . الم بذلكمكرهاً أو غير ع

  .)١٦٠(فلم يكن مدركاً، واإلدراك أساس المسئولية الجنائية

  

  :الجنون : السبب الثالث 

عارض يصيب "ويعرفه البعض بأنه . الجنون هو زوال العقل، أو اختالله، أو ضعفه  

ويفرق البعض بين الجنون والعته، فيقول إن العته يصحبه . )١٦١("الشخص فيفقده عقله وتمييزه

وكذلك فإن المعتوه قد . عادة خمول وهدوء، بينما عادة ما يصاحب الجنون اضطراب وهياج

ويكون حكم المعتوه المميز هو حكم . أما المجنون فال يكون مميزاً. يكون مميزاً أو غير مميز

  .)١٦٢(كمه حكم المجنونأما المعتوه غير المميز فح. الصبي المميز

  

  :أنواع الجنون 

   :)١٦٣(يقسم الفقهاء الجنون إلى ثالثة أقسام  

ويسمى المصاب . وهو الذي يعدم عقل المصاب تماماً حتى ال يدرك: الجنون المطبق ) ١(

  .وهو يعدم المسئولية تماماً وعلى وجه الدوام. المجنون المغلوب: به

لشخص على فترات متقطعة بحيث يكون فيما بينها  وهو الذي يصيب ا:الجنون المتقطع ) ٢(

وحكمه أنه في حالة الجنون الكامل ترتفع . إما ناقص األهلية أو كاملها، ثم يعود إليه الجنون

كلياً أو : عنه المسئولية الجنائية، أما في فترات اإلفاقة الجزئية أو الكلية فيسأل فيها وفق حالته 

  .جزئياً
                                                           

ـ ٣٥٨ص  . ٩جـ. مرجع سابق . المغني. ابن قدامة   )١( حون، برهان الدين أبي    ، ابن فر  ١٦١ص  . ١٠، ج

. تبصرة الحكام في أصول األقضية ومنـاهج األحكـام        ). م١٩٩٥-هـ١٤١٦. (الوفاء إبراهيم بن علي   

  .١٩٠ص . ٢جـ. دار الكتب العلمية: بيروت

  .٢٢٨ص . مطبعة دار التأليف: القاهرة. أصول الفقه اإلسالمي). م١٩٥٨. (شعبان، زكي الدين  )٢(

، ١٠٢ص  . مطبعة الـسنة المحمديـة    : القاهرة. أحكام المعامالت الشرعية  ). م١٩٥٢. (الخفيف، علي   )٣(

١٠٣.  

  .١٠٢ص . المرجع السابق  )٤(



- ييي - 

 الذي ال يعدم اإلدراك كلياً عند المصاب به ولكن ملكاته العقلية وهو: الجنون الجزئي ) ٣(

  .وحكمه أنه يسأل عما يدركه وال يسأل عما ال يدركه. تكون ضعيفة

  . مما سبق فالجنون أنواع ثالثة تنعدم معه المسئولية الجنائية أو تتقيد، حسب حالته•

  

  :صغر السن : السبب الرابع 

. )١٦٤("واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً": يقول الحق سبحانه وتعالى   

ثم نخرجكم طفالً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيال يعلم من بعد ": ويقول 

طفل ال يعلم شيئاً، ثم يبلغ أشده وقد : فيلخص الحق عز وجل أطوار اإلنسان . )١٦٥("علم شيئاً

 من بعد علمه –مر فتتضاءل ملكاته ويفقد علمه حتى ال يعلم تَعلَّم، ثم من يرد إلى أرذل الع

  . شيئاً–السابق 

عن الصبي حتى : رفع القلم عن ثالثة : "ولذلك يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   

لذلك فإن الفقهاء يقسمون مراحل اإلنسان إلى ثالثة مراحل تختلف مسئولية . )١٦٦(..."يحتلم 

  :، وهي الشخص الجنائية تبعاً لها

ويسمى ) وهي عادة سبع سنوات(ويبدأ من الوالدة إلى بلوغ سن التمييز  : )١٦٧(دور الصبا) ١(

، وال يسأل جنائياً تماماً وإن كان يمكن أن يسأل مدنياً "صبياً غير مميز"الصبي خاللها 

  .بشروط

مكن أن يساءل وفي هذه المرحلة ي. ويبدأ من السابعة وينتهي ببلوغ اإلنسان: دور التمييز ) ٢(

  .)١٦٨("التدابير االحترازية"الشخص جنائياً مساءلة ناقصة ويحكم عليه بالتأديب أو 

ويبدأ هذا الدور بظهور عالمات البلوغ، أو بلوغ سن الخامسة عشر : دور البلوغ عاقالً ) ٣(

وفي هذا . )١٦٩(عند أكثر الفقهاء، أو الثامنة عشر على رأي أبي حنيفة ومشهور مذهب مالك
                                                           

  .٧٨: النحل   )١(

  .٥: الحج   )٢(

  ). سبق تخريجه( وغيرهم ٣٨٢٢. أبوداود في الحدود  )٣(

  .٢٢٦ص . مرجع سابق. أصول الفقه اإلسالمي. شعبان  )٤(

اإلدراك " على أن هذه المرحلة هي مرحلة        ٢٩/٤/١٣٨٩ت في   /٤٦/٢ ينص تعميم وزارة الداخلية رقم      )٥(

وال يوقع عليه   .. وال يسأل الصبي في هذه المرحلة العمرية جنائياً ويسأل مسئولية تأديبية            " .. الضعيف

  ".من عقوبات التعزير إال ما كان تأديباً



- ككك - 

ور تثبت األهلية الكاملة للشخص، ويتوجه إليه الخطاب بجميع التكاليف الشرعية، ويؤاخذ الد

  .)١٧٠(باألعمال الصادرة منه مؤاخذة كاملة

  " :الدفاع الشرعي"دفع الصائل أو  : الخامسالسبب 

هو واجب اإلنسان في حماية نفسه أو نفس غيره، " الدفاع الشرعي"دفع الصائل أو   

، بالقوة الالزمة لدفع هذا حال وغير مشروعله أو مال غيره من كل اعتداء وحقه في حماية ما

ويستند هذا الحق إلى كتاب . ، والمعتدى عليه مصوالً عليه"صائالً"االعتداء، ويسمى المعتدي 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما ": يقول الحق عز وجل . )١٧١(اهللا والسنة المطهرة

من قتل دون دمه فهو شهيد، : "ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقو. )١٧٢("اعتدى عليكم

  .)١٧٣("ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد

 أن المدافع عن نفسه أو نفس غيره، أو ماله أو مال غيره يشبه حاله حال )١٧٤( ويقول البعض-

ة فقط، بل يسقط الجريمة أيضاً ويضيف أن الدفاع عن النفس أو المال ال يسقط العقوب. المكره

وأن جمهور الفقهاء يقولون أن الدفاع يصبح واجباً بالنظر إلى . وينقل الفعل من حال إلى حال

وبما أن الدفاع واجب فإن الجريمة ) السابق عرضه(حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .تسقط

في ذلك من رأى امرأته ومثل ذلك القتل لمنع استمرار جريمة أخرى، ويذكر الفقهاء   

 بأن )١٧٥(ويستشهدون على ذلك. تزني مع رجل فقتلهما أو قتل أحدهما، فليس عليه عقوبة

عمر بن الخطاب كان يوماً يتغذى، إذ جاءه رجل وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم "

ا قتل يا أمير المؤمنين، إن هذ: يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء اآلخرون، فقالوا 

يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي، : ما يقولون ؟ فقال الرجل : صاحبنا، فقال عمر 
                                                                                                                                                                      

  .٦٠٢ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٦(

  .٢٢٧، ٢٢٦ص . مرجع سابق. فقه اإلسالميأصول ال. شعبان  )١(

  .٤٧٣ص . ١جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٢(

  .١٩٤: البقرة   )٣(

  .٢١أخرجه الترمذي في الديات   )٤(

  .٣٨٥ص . مرجع سابق. الجريمة. ةأبو زهر  )٥(

: القاهرة. لمغنيا). م١٩٩٥-هـ١٤١٦. (ابن قدامة، موفق الدين أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد             )٦(

  .٣٨٥ص . هذه الرواية). المرجع السابق (ةكما أورد أبو زهر. ١٧٣ص . ١٠جـ. دار الغد العربي



- للل - 

ماذا يقول ؟ قالوا : فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فالتفت إليهم عمر رضي اهللا عنهم، وقال لهم 

يف فأخذ عمر س. يا أمير المؤمنين، إنه ضرب بالسيف، فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة

  ".إن عادوا فعد: "الرجل فهزه ثم دفعه إليه وقال 

 في مجال –وجدير بالذكر أن الدفاع عن مال الشخص أو نفسه هو رخصة أساسها   

وذلك . أما بالنسبة للدفاع عن مال أو نفس الغير فهو من باب رد المنكر.  الضرورة–الشريعة 

التالي فالدفاع الشرعي في مجال على خالف القانون الوضعي الذي يعتبرهما حقاً للشخص وب

  .القانون الوضعي يعد من أسباب اإلباحة

  

  :شروط دفع الصائل 

  :يشترط توافر أربعة شروط العتبار الشخص في حالة دفع للصائل   

، فال يصح )١٧٦(فال يكون الفعل ممارسة لحق شرعي مثالً: أن يكون هناك اعتداء ) ١(

  .شرعاً على جاٍناالعتداء على من كلف بتوقيع حد القتل 

بمعنى أن يتحقق االعتداء فعالً، أو ظناً يقينياً  :  أو وشيك الوقوعأن يكون االعتداء حاالً) ٢(

  .)١٧٧(لدى الدافع، لذلك فإن مجرد التهديد باالعتداء ال يبيح استخدام حق دفع الصائل

إذا أمكن دفع ف: هو الوسيلة الوحيدة والممكنة لدفع االعتداء استعمال القوة أن يكون ) ٣(

الصائل بالصراخ واالستغاثة، فليس للمصول عليه أن يضربه أو يقتله أو يجرحه، فإن فعل 

  .)١٧٨(ذلك كان فعله هذا جريمة منه

أو بتعبير آخر مناسبة فعل  : ه لرد– فقط –والمناسبة أن يدفع االعتداء بالقوة الالزمة ) ٤(

  .)١٧٩(المدافع لفعل الصائل
                                                           

  .٤٨٢ : ٤٧٩ص . مرجع سابق. ١جـ. التشريع الجنائي. عودة  )١(

  .٤٨٢ص . المرجع السابق  )٢(

). م١٩٦٦. (لعزيـز ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد ا        : ، كذا ٣٨٢،  ٤٨٢ص  . المرجع السابق   )٣(

. ٥جـ. مصطفى البابي الحلبي  : القاهرة). المعروف بحاشية ابن عابدين   (رد المحتار على الدر المختار      

أسنى المطالـب، شـرح روض      ). هـ١٣١٣. (األنصاري، زكريا بن محمد أبو يحيى     : ، كذا ٤٨٢ص  

ـ . تبـة اإلسالميـةطبعة مصورة ببيروت بالمك . المكتبة الميمنية : القاهرة. الطالب البن المقري   . ٤جـ

  .١٦٧ص 

  .٤٨٣ص . المرجع السابق. عودة  )٤(



- ممم - 

א א
   القانونمسئولية الجنائية فيعوارض ال

 بوجود عوارض للمسئولية – شأنه شأن الشريعة اإلسالمية –يعترف القانون الوضعي   

.  ذلك بقوله أن شرطا المسئولية الجنائية هما التمييز واالختيار)١٨٠(ويشرح البعض. الجنائية

ويقول أنه .  أو تقييدها– أو تقييده، انعدام المسئولية الجنائية –وأنه يترتب على فقد أي منهما 

صغر السن، : يترتب على افتقاد شرط التمييز، انعدام المسئولية الجنائية في حاالت ثالث 

ويترتب على افتقاد شرط االختيار عدم المسئولية ). ويلحق بها السكر(العاهة العقلية، الغيبوبة 

  . الضرورةويلحق الدفاع الشرعي بحالة. الجنائية في حاالت اإلكراه، والضرورة

  :إال أن غالبية شراح القانون يقسمون عوارض المسئولية الجنائية إلى قسمين   

استعمال ) ١ (أسباب اإلباحةويدخلون ضمن . أسباب اإلباحة، وموانع المسئولية الجنائية

على . (الدفاع الشرعي) ٣. (عمل الموظف) ٢. (الشخص لحق مخول له بمقتضى القانون

استخدام الحق المخول بمقتضى " ضمن صور )١٨٢( يدخل آخرونبينما. )١٨١()رأي البعض

حق "ويضيف آخرون . حق التأديب، واأللعاب الرياضية، ومزاولة مهنة الطب" : القانون

  .)١٨٣(في حاالت معينة" رضاء المجني عليه عن الجريمة"، أو بتعبير آخر "المرء على نفسه

الجنون والعاهة ) ٢. (نصغر الس) ١ : ()١٨٤(موانع المسئوليةكما يدخلون ضمن   

وعلى هذا األساس سوف يتم عرض . اإلكراه والضرورة) ٤. (الغيبوبة والسكر) ٣. (العقلية

  :ما سبق في فرعين 

  . أسباب اإلباحة:الفرع األول     

  . موانع المسئولية:الفرع الثاني     

                                                           

  .٥٣ص . مرجع سابق. المسئولية الجنائية. الشاوي  )١(

  . وما بعدها٤٩٢ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )٢(

مرجـع  . األحكام العامـة  .  وما بعدها، الصيفي   ١٥١ص  . مرجع سابق . شرح قانون العقوبات  . حسني  )٣(

  . وما بعدها٣٤٥ ص .سابق

  .٣٣٤ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد  )٤(

.  وما بعدها، الـصيفي    ٥٢١ص  . المرجع السابق .  وما بعدها، حسني   ٤١٦ص  . المرجع السابق . راشد  )٥(

  . وما بعدها٤٣١ص . مرجع سابق. القانون الجنائي.  وما بعدها، عوض٤٥٣ص 



- ننن - 

  الفرع األول

  أسباب اإلباحة في مجال القانون

  :وتتضمن هذه األسباب   

  .عمال الشخص لحق مخول له بمقتضى القانوناست) ١(

  .في مجال أداء الموظف العام لعمله) ٢(

  .حق تأديب الزوجة) ٣(

  .حق تأديب الصغير) ٤(

  .ممارسة األلعاب الرياضية) ٥(

  .مزاولة مهنة الطب) ٦(

  .الدفاع الشرعي) ٧(

 سبباً من ومدى اعتبار ذلك" أثر رضاء المجني عليه عن الجريمة"موضوع " مناقشة) "٨(

  .أسباب اإلباحة

  :وفيما يلي عرض موجز لكل من األسباب السابقة   

  :استعمال الشخص لحق مخول له بمقتضى القانون : أوالً 

 أموراً معينة بنص صريح في – على اختالف فيما بينها –عادة ما تبيح القوانين   

 أمور لبعضهم قد تشكل من ذلك مثالً ما يجرى بين الخصوم أمام المحاكم من نسبة. القانون

فعلى سبيل المثال قد يدلي المتهم بأقوال كاذبة ويتم إثبات . جرائم سب أو إخبار بأمور كاذبة

إال أنه ال يمكن أن يحاكم على هذه األقوال بتهمة ) محضر الجلسة(أقواله في أوراق رسمية 

، بدليل أنه يمنع التزوير، ذلك أن القانون يترك له فرصة الكذب في مجال الدفاع عن نفسه

 بل إن للمتهم أن يرجع عن اعترافه المدون وال )١٨٥(تحليفه أو استعمال وسائل اإلكراه ضده

  .يعد هذا منه تزويراً

  

                                                           

  . السعودي من نظام اإلجراءات الجزائية١٠٢المادة   )١(



- سسس - 

  :في مجال أداء الموظف العام لعمله : ثانياً 

إن المبدأ العام هو أن على الموظف العام أن يطيع أوامر رئاسته طالما أن ذلك ضمن   

من ثم فإنه يجب حماية الموظف العام في مجال أدائه لوظيفته ضماناً لحسن مهام وظيفته، و

، - تنفيذاً ألمر صادر إليه من رئيس تجب طاعته –لذلك فإذا ارتكب الموظف عمالً . سير العمل

 أنه تجب طاعته فإن ذلك يعد من أسباب إباحة ذلك – بناء على أسباب منطقية –أو يعتقد هو 

أن يرتكب الموظف العمل وهو يعتقد ) ١ : ()١٨٦(شروط بعدة شروطإال أن ذلك م. العمل

بحسن نية أنه عمل مشروع، كأن يعتقد أنه تلقى أمراً قانونياً من رئيس تجب طاعته فنفذه، أو 

أن يبني الموظف اعتقاده في مشروعية العمل ) ٢. (اعتقد أن العمل داخل ضمن اختصاصه

يختلف من واقعة ألخرى وفق " المعقولية"ر هذه ومعنى ذلك أن تقدي" (أسباب معقولة"على 

أن يكون الموظف قد اتخذ القدر المعتاد من التبصر والحيطة في مثل تلك ) ٣). (ظروفها

كأن يأمر (أال يكون العمل ظاهر المخالفة للقانون ) ٤. (الظروف، قبل إقدامه على إتيان العمل

قيقته، أو أن يأمر الرئيس بتعذيب متهم الرئيس مثالً بارتكاب تزوير بإثبات أمر على غير ح

  ).للحصول منه على اعتراف، أو غير ذلك

 ويالحظ أنه تقع على الموظف مهمة إثبات حسن نيته وأن اعتقاده مشروعية عمله إنما كان •

  .اعتقاداً مبنياً على أسباب معقولة

  

  :حق تأديب الزوجة : ثالثاً 

ل اإلسالمية فقط التي تستند إلى الشريعة ال تعترف بهذا الحق إال بعض قوانين الدو  

وفي مثل هذه الدول فإن النظم بها تقرر ذلك . )١٨٧(اإلسالمية كمصدر من مصادر التشريع بها

أن يكون الهدف هو مجرد التأديب، وأن يكون : الحق للزوج وبالضوابط التي تقررها الشريعة 

  .ن يكون لذنب محددالضرب غير مبرح وأال يكون الضرب في األماكن المخوفة وأ

                                                           
  .٣٥٠ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد  )١(

. تقرر كافة أنظمة المملكة أن الكتاب والسنة هما مصدر كافة النظم وأن مخالفتهما تستوجب الـبطالن                 )٢(

مـصر  : ومن أمثلة الدول العربية   .  من نظام اإلجراءات الجزائية    ١٨٨،  ١: راجع مثاالً لذلك المادتين     

  ".مبادئ الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع"في المادة الثانية منه على أن التي ينص دستورها 



- ععع - 

   :)١٨٨(حق تأديب الصغير: رابعاً 

وهو يثبت . ويتقرر هذا الحق بمقتضى الشريعة اإلسالمية أساساً، وكذلك بالعرف  

ويتقيد هذا الحق بالقيود السابق عرضها في . للوالدين أو من في حكمهما كالولي أو المعلم

في ) ٤. (ضرباً غير مبرح) ٣. (ببهدف التأدي) ٢. (أن يكون لذنب محدد) ١: (الحق السابق 

  .بالقدر الالزم فقط) ٥. (غير األماكن المخوفة

  

   :)١٨٩(ممارسة األلعاب الرياضية: خامساً 

عرف اإلنسان األلعاب الرياضية منذ القدم، وقد تحدث بعض إصابات نتيجة ممارستها   

أللعاب على ويؤسس بعض الفقهاء إباحة هذه ا. كما في المالكمة والمصارعة والكاراتيه

ولكن يعيب هذا الرأي أن بعض اإلصابات قد تتجاوز . رضاء صاحب الحق المعتدى عليه

إال أنه إذا انتفى . القدر المسموح به، ويقول البعض بأن األساس هو انتفاء القصد الجنائي

ذلك ل. القصد الجنائي الخاص فال ينتفي القصد الجنائي العام أي إتيان األفعال المكونة لالعتداء

الكتاب : يؤسس آخرون اإلباحة على إجازة القانون لها، مثل ما أن أساسها في اإلسالم 

أن تكون اللعبة من األلعاب ) ١: (إال أنه رغم ذلك يشترط لهذه اإلباحة عدة شروط . والسنة

أن تُمارس اللعبة وفق قواعد اللعب وأصوله، أو بتعبير آخر ) ٢. (المعترف بها قانوناً أو عرفاً

وهناك شرط ) ٤. (أن تحدث اإلصابة أثناء ممارسة اللعب) ٣. (عدم إساءة استخدام هذا الحق

وهو يعلم ما قد تحمله من (باالشتراك في اللعبة ) المصاب(مستفاد وهو رضاء الالعب 

  ).مخاطر

  

   :)١٩٠(مزاولة مهنة الطب: سادساً 

 مع القواعد –ه  في كيفية مباشرته وظروف مباشرت–العمل الطبي هو نشاط يتفق   

وقد يكون " عالجياً"وقد يكون ". شفاء المريض"العامة المقررة في علم الطب ويتجه إلى 

                                                           

  .، وغيرهم٣٦٩. ، الصيفي٥٠٥ص . ، عوض١٧٣ص . ، حسني٣٣٨ص . راشد: المراجع السابق  )١(

  .، وغيرهم٣٧٩ص . ، الصيفي٥٠٥ص . ، عوض١٨١ص . ، حسني٣٤٠ص . راشد: المراجع السابقة   )٢(

  .، وغيرهم١٧٤ص . ، حسني٣٧٠ص . ، الصيفي٥٠٥ص . ، عوض٣٤١ص . راشد : المراجع السابقة  )٣(



- ففف - 

 سند اإلباحة إلى نص القانون، – الفقه الراجح والقضاء –ويرجع ". وقائياً"أو " استكشافياً"

  :ويتعين لتحقيق هذه اإلباحة توفر شروط محددة . والحاجة االجتماعية له

  .خيص القانونيالتر) ١(

  .الرضاء الصحيح من المريض أو من يمثله قانوناً) ٢(

، أو )الذي هو الهدف النهائي من سبب اإلباحة(أن يكون التدخل الطبي بقصد الشفاء ) ٣(

  .بمعنى آخر حسن النية

  .عدم الجهل والخطأ واإلهمال: االلتزام بأصول العمل الفني، أو بمعنى آخر ) ٤(

حالة الضرورة الملحة التغاضي عن الشرطين األولين فقط، وهو ما يخضع  إال أنه يمكن في -

  . إال أنه فيما عدا حالة الضرورة فالبد من اجتماع الشروط األربعة–لرقابة محكمة الموضوع 

  

  :شروط في رضاء المريض 

   :)١٩١(حتى يكون رضاء المريض صحيحاً البد من توافر أربعة شروط  

  ).ما لم تنعدم إرادته فينوب عنه من يمثله(ريض نفسه أن يصدر الرضاء من الم) ١(

أن يصدر الرضاء عن بينِّة، أي أن يطلع الطبيب مريضه على حالته بصفة عامة ) ٢(

وفي حالة العمليات الجراحية، أن يطلعه على مرضه وكافة . واحتماالت الشفاء، وخطة العالج

دراكه، وكذلك عن كنه العملية وما يحيط الحقائق التي تحيط به، بما يتالءم مع مستوى فهمه وإ

  .بها من مخاطر، ونسبة النجاح عادة

  .أن يكون الرضاء سابقاً على العمل الطبي أو معاصراً له) ٣(

  .أال يكون في الرضاء مخالفة للنظام العام واآلداب) ٤(

لة  وغني عن الذكر أن الطبيب يساءل في حالة تخلف أي من شروط اإلباحة السابقة أو حا-

  .وهو يساءل بمقدار خطئه. عدم سالمة رضاء المريض على نحو ما تم عرضه

                                                           
كلية الحقـوق جامعـة   : القاهرة. رضاء المجني عليه وآثاره القانونية   ). م١٩٨٣. (الجدع، محمد حسني    )١(

رضـاء  ). م١٩٧٥. (نجم، محمد صبحي محمـد    : كذا.  وما بعدها  ٤٧٢ص  . رسالة دكتوراه . القاهرة

رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقـوق جامعـة         : القاهرة. على المسئولية الجنائية  المجني عليه وأثره    

أثر رضاء  ). م١٩٧٥-هـ١٣٩٥. (ساطور، منصور السعيد إسماعيل   : كذا. ٢٦٩ : ٢٥٩ص  . القاهرة

رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون بجامعـة         : القاهرة. المجني عليه في الجريمة والعقوبة    

  .٤٨٤ : ٤٧٥ص . راألزه



- صصص - 

   :)١٩٢(الدفاع الشرعي: سابعاً 

 عن االنتقام أو االقتصاص الشخصي، فهذه أمور – بداهة –يختلف الدفاع الشرعي   

الحقة لوقوع االعتداء، أما الدفاع الشرعي فمقتضاه أن يلجأ المرء إلى القوة يدفع بها اعتداء ،

أي جريمة، إما أنها لم تقع بعد تامة أو أنها في حالة شروع أو وشيكة الوقوع، أو أنها في 

وفي كال الحالين ال يتسع الوقت لمن يتهدده االعتداء باالحتماء بالسلطة . مجرى نفاذها فعالً

  .)١٩٣(العامة فال يجد مناصاً من درء الخطر عن نفسه بالقوة

  

  :شروط نشوء حق الدفاع الشرعي 

  :يشترط إلمكان قيام حالة تبيح للشخص ارتكاب جريمة دفاعاً ما يلي   

أن يكون هناك اعتداء، أو خطر اعتداء على الشخص بفعل يعتبر جريمة على النفس أو ) ١(

  .المال

  .أن يكون استعمال الشخص للقوة الزماً لدفع االعتداء) ٢(

  .ح الدفاع الشرعيفإذا توافر هذان الشرطان مجتمعين فقد نشأت حالة تبي  

االعتداء بجريمة على النفس أو المال، فإن النظم عادة ما تطلق :  وبالنسبة للشرط األول •

أما بالنسبة لجرائم االعتداء على المال فال يباح فيها . الحق بالنسبة لجرائم االعتداء على النفس

ة ما تحدد النظم تلك  حق الدفاع الشرعي إال بالنسبة للجرائم الجسيمة فقط، وعاد– عادة –

  .الجرائم مثل انتهاك حرمة ملك الغير، أو السرقة الكبيرة أو الحريق العمد وما شابه ذلك

أن ) ١(فإنه يشترط ) أن يكون استعمال القوة الزماً لدفع االعتداء( أما بالنسبة للشرط الثاني •

الوسيلة ن القوة هي أن تكو) ٢. ( لدفع االعتداءالقوة الماديةتكون هناك حاجة الستخدام 

، أي في مجرى نفاذه فعالً، حاالًعلى الشخص االعتداء أن يكون ) ٣. (لدفع االعتداءالوحيدة 

                                                           
. شرح قانون العقوبات، مرجع سابق    .  وما بعدها، حسني   ١٥٤ص  . مرجع سابق . موجز القانون . راشد  )١(

األحكـام  .  وما بعدها، الصيفي   ٥١١ص  . مرجع سابق . القانون الجنائي .  وما بعدها، عوض   ١٨٣ص  

  .٣٨٣ص . مرجع سابق. العامة

  .٣٥٤ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد  )٢(



- ققق - 

ومن ثم فإذا كانت هناك فسحة من الوقت لالستعانة بالسلطة مثالً، أو زال . أو وشيك الوقوع

  .الخطر فال يبقى حق الدفاع الشرعي

   :)١٩٤(شروط استعمال حق الدفاع الشرعي
 يحق للمدافع أن يستخدم – بناء على الشروط السابقة –إذا نشأ حق الدفاع الشرعي   

  :القوة ولكن بضوابط معينة هي 

  ).فال يحق مقاومة متهم لقوة قادمة للقبض عليه(أال يقوم سبب يعطل حق الدفاع الشرعي ) ١(

تناسب بين قوة ضرورة ال) أ: (وتتمثل هذه الحدود في : التزام حدود الدفاع الشرعي ) ٢(

). فإذا كان التهديد بعصا فال يصح رده بإطـالق النـار مـثالً(االعتداء وقوة الدفاع الشرعي 

وال . أال تصل قوة الدفاع إلى مستوى القتل إال في الحاالت المحددة التي يقررها النظام) ب(

 يحددها النظام وبالقدر تستخدم القوة في دفع جرائم االعتداء على المال إال بالنسبة للجرائم التي

  .الذي يحدده

  ).فال يكون ستاراً مثالً الرتكاب جريمة قتل مبيتة(حسن النية في استخدام هذا الحق ) ٣(

  

   :)١٩٥(نتائج استخدام حق الدفاع الشرعي بصورة نظامية
يترتب على حسن استخدام حق الدفاع الشرعي وفق الضوابط التي يحددها النظـام،   

  :مـا يلـي 

  .إباحة فعل الدفاع) ١(

  ).إصابة غير المعتدي خطًأ(أو الحيدة عن الهدف ) الغلط في الشخص(ال أثر للغلط ) ٢(

إمكان المساءلة مدنياً أو جنائياً في حالة حدوث إهمال من مستخدم الحق أو تهور وذلك ) ٣(

  .بمقدار ما أهمل فيه أو تهور فقط

لدفاع الشرعي، بما يخرج عن صلب هذه  وهناك تفصيالت كثيرة عن عذر تجاوز حق ا•

  .الدراسة

  

  :موضوع أثر رضاء المجني عليه عن الجريمة : ثامناً 
                                                           

 ومـا   ١٨٦ص  . مرجع سـابق  . شرح قانون العقوبات  .  وما بعدها، حسني   ٣٧٢ص  . المرجع السابق   )١(

مرجـع  . األحكام العامة .  وما بعدها، الصيفي   ٥١٥ص  . مرجع سابق . القانون الجنائي . بعدها، عوض 

  . وما بعدها٣٩٨ص . سابق

  .المرجع السابق  )٢(



- ررر - 

تقتضي . ما هو مدى ما يملكه الشخص من الحقوق على نفسه ؟: وبتعبير آخر   

يعرفه البعض بأنه االتجاه الصحيح لإلرادة ". الرضاء"اإلجابة على هذا التساؤل تعريف 

وناً، نحو قبول فعل االعتداء على المصلحة التي يحميها القانون، ويشترط في المعترف بها قان

والواقع أن أثر رضاء المجني عليه . )١٩٦("هذه اإلرادة علمها التام بما صدر في شأنه الرضاء

". حقه الواقع عليه االعتداء"يرتبط بمدى سلطة المجني عليه على " المسئولية الجنائية"على 

ان حق المجني عليه الذي يقع عليه االعتداء من الحقوق التي يخوله القانون وعلى ذلك فكلما ك

  .)١٩٧(التصرف فيها كلياً أو جزئياً، كان لرضائه أثر

 )١٩٨(وعلى هذا األساس فإن هناك ثالث صور ألثر رضاء المجني عليه عن الجريمة  

:  

احة الفعل بنص إما إلب) أ(: حاالت يترتب على رضاء المجني عليه زوال المسئولية ) ١(

أو أن الرضاء ) ب). (مثل حالة األلعاب الرياضية أو الخضوع لألعمال الطبية ()١٩٩(القانون

ومثالها جريمة السرقة، فإن من أركانها أخذ المال  : )٢٠٠(ينفي ركناً من أركان الجريمة فيعدمها

 الجريمة فإن كان قد رضى بهذا األخذ فقد سقط ركن من أركان. على غير رغبة المجني عليه

  .فتنعدم

فبعض الجرائم يشدد : حاالت يترتب على رضاء المجني عليه تغيُّر وصف الجريمة ) ٢(

أما إذا كان هناك رضاء منه فإنها تنتقل إلى . وصفها إذا كانت بدون رضاء المجني عليه

كل من لقح امرأة تلقيحاً "من ذلك ما ينص عليه قانون العقوبات الليبي من أن . وصف أخف

وتكون . عشر سنواتاعياً بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على صن

  .)٢٠١(" إذا كان التلقيح برضاهاخمس سنواتالعقوبة لمدة ال تزيد على 

                                                           
ص . دار النهـضة العربيـة    : القاهرة. راءات الجنائية شرح قانون اإلج  ). م١٩٨٨. (حسني، محمود نجيب    )١(

٣٥٣.  

  .١٩٩ : ١٩٢ص . مرجع سابق. أثر رضاء المجني عليه. ساطور  )٢(

 ١٦٦ص  . مرجع سـابق  . نجم: كذا.  وما بعدها  ٣٧٨ص  . مرجع سابق . رضاء المجني عليه  . الجدع  )٣(

  .وما بعدها

  .٢٥٢ص . مرجع سابق. شرح قانون العقوبات. حسني  )٤(

  .٢٥١ص . المرجع السابق  )٥(

  .من قانون العقوبات الليبي) أ( مكررة ٤٠٣المادة   )٦(



- ششش - 

يجمع الفقه والقضاء على أنه ال تأثير للرضاء الالحق على قيام الجريمة، : الرضاء الالحق 

). كما لو تزوج الخاطف بالمخطوفة، في بعض القوانين(انون إال في حاالت محددة يحددها الق

  .)٢٠٢(أو من حيث تأثيره على اإلجراءات الجنائية في حاالت أخرى

                                                           

  .٢٥٥ص . مرجع سابق. شرح قانون العقوبات. حسني  )٧(



- تتت - 

  الفرع الثاني

  موانع المسئولية الجنائية في مجال القانون

تنعدم األهلية لتحمل التبعة الجنائية بفقد اإلدراك واإلرادة، أو إحدى الملكتين، وهو ما   

إال أنه تجدر اإلشارة إلى أن امتناع المسئولية . )٢٠٣(ب عليه امتناع المسئولية الجنائيةيترت

الجنائية ال يستتبع امتناع المسئولية المدنية، بل تظل قائمة بالنسبة لألضرار التي خلفها العمل 

 في –وتنحصر موانع المسئولية الجنائية . )٢٠٤(اإلجرامي لمن امتنعت مسئوليته اإلجرامية

  : في أربعة موانع هي –ل القانون مجا

  .صغر السن) ١(

  .الجنون والعاهة العقلية) ٢(

  .الغيبوبة وحالة السكر) ٣(

  .اإلكراه وحالة الضرورة) ٤(

 وجدير بالذكر أن هذه الموانع األربع ذاتها هي أيضاً موانع تحمل التبعة في مجال الشريعة •

  :وسوف يتم عرض كل منها . اإلسالمية

  

  :صغر السن : ألول المانع ا

تكاد تجمع كافة النظم القانونية الحديثة على أن صغر السن الذي يصل بالفاعل إلى حد   

، وإن اختلفت التشريعات فيما بينها في )٢٠٥(عدم التمييز، هو مانع من موانع المسئولية الجنائية

سن السابعة، حداً إال أن غالبية التشريعات العربية تحدد . تحديد سن التمييز بالنسبة للصغير

، )٧١م(العراقي : ، ونجد مثاالً لذلك في قوانين العقوبات )٢٠٦(أدنى للتمييز بالنسبة للصغير

  ).١٩٩٦ لسنة ١٢قانون الطفل رقم (، والمصري )٢٣٧م(، واللبناني )٢٣٦م(والسوري 

                                                           

  .٤٢٤، ٤٢٣ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد  )١(

  .٤٢٤، ٤٢٣ص . المرجع السابق  )٢(

. دار النهضة المـصرية   : القاهـرة  . قابيمبادئ القسم العام من التشريع الع     ). م١٩٧٤. (عبيد، رؤوف   )٣(

  . وما بعدها٦٥٦ص 

  .٥٧ص . مرجع سابق. المسئولية الجنائية. الشاوي  )٤(



- ثثث - 

ذلك فإن وعلى .  ويمكن إثبات السن بأي طرق اإلثبات القانونية، وأقواها طبعاً شهادة الميالد•

هو قرينة قانونية قاطعة على انعدام التمييز لدى الصغير ) السابعة مثالً(عدم بلوغ سن التمييز 

والعبرة هو بسن . وعدم إمكان مساءلته جنائياً، وهي قرينة قاطعة غير قابلة إلثبات العكس

صغير وال تبدأ مسئولية ال. )٢٠٧( بصرف النظر عن وقت المحاكمةوقت ارتكاب الجريمةالمتهم 

  . سنه على سبع سنين كاملةزادتإال إذا 

  

  :الجنون والعاهة العقلية : المانع الثاني 

يقصد بالجنون األمراض التي تصيب العقل وتفقد الشخص قدرته على التمييز، رغم   

 على جميع حاالت االضطراب أو النقص – في العمل –ويطلق الجنون . بلوغه سن التمييز

ة عن حالة مرضية طارئة، أو عن نقص خلقي أو عاهة طبيعية تمنع العقلي، سواء كانت ناتج

ويالحظ أن غالبية التشريعات العربية . )٢٠٨(نمو العقل، وتحرم الشخص من التمييز تبعاً لذلك

قد تحاشت النص على تعريف الجنون أو العاهة العقلية، وتركت ذلك للقضاء على ضوء 

 تلك األمراض أو العاهات هو مسألة فنية طبية أكثر الخبرة الطبية، وحسناً ما فعلت ألن تحديد

فما كان من ". فقد التمييز"ومن وجهة نظر القانون فإن المعيار الوحيد هو . منها مسألة قانونية

األمراض والعاهات العقلية ما يصل بالمريض أو المصاب إلى مرحلة فقد التمييز، فهو في 

  .)٢٠٩(ها القانونالتي عنا" الجنون والعاهة العقلية"مفهوم 

 وثبوت الجنون هو مسألة موضوعية يختص بالحكم بها قاضي الموضوع بعد الرجوع إلى •

. أن يكون فقد الشعور أو االختالل تاماً) ١: "(وهو يحكم به وفق معيار ثنائي عام . الخبراء

  .)٢١٠("أن يالزم الجاني طوال وقت ارتكاب الجريمة) ٢(

  .)٢١١(وى الجنائية، امتنعت جهة االدعاء العام عن إقامتها وإذا ثبت الجنون قبل رفع الدع•

                                                           
  .٥٨ص . المرجع السابق  )١(

  .٥٩ص . المرجع السابق  )٢(

  .٦٠ص . المرجع السابق  )٣(

 ٤٤٠قـم    ر ٣جزء  . مجموعـة القواعـد القانونيـة  . ١٧/٢/١٩٣٦حكم محكمة النقض المصرية في        )٤(

  .، وغيره)٦٢ص . المرجع السابق. المسئولية الجنائية. أورده الشاوي(، ٥٤٨ص 

  .٤٣١ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد  )٥(



- خخخ - 

 وال تأثير للجنون الالحق على المسئولية الجنائية، غير أنه يمنع المحاكمة الجنائية أو العقاب •

  .)٢١٢(حتى يبرأ

، بالتعويض وجدير بالذكر أن امتناع المسئولية الجنائية ال أثر له على المسئولية المدنية •

  .)٢١٣(في ماله إذا لم يوجد المسئول عنهويسأل عن ذلك 

إنه مما يهدد أمن المجتمع أن يطلق سراح شخص : ثبوت الجنون، والتدابير االحترازية 

 نُمعلى خطورته، لذلك فإن ) وفق ظروف كل جريمة(ارتكب جريمة وثبت جنونه، فإن ذلك ي

 –أو جهة المحاكمة ) ائيفي حالة مرحلة التحقيق االبتد(من القوانين من يعطي لجهة االدعاء 

 أن تأمر بإيداع -إذا ثبت جنون المتهم وتعذر إقامة الدعوى عليه أو حكم ببراءته لهذا السبب 

وهو ما يعني إنه إذا . المتهم في أحد المحال المعدة لعالج ورعاية المصابين بأمراض عقلية

  .)٢١٤(حترازي المناسب عليهامتنعت مسئوليته الجنائية، فإن ذلك ال يمنع من تطبيق التدبير اال

  

  :الغيبوبة وحالة السكر : المانع الثالث 

يعرف السكر بأنه الحالة التي يفقد فيها الشخص شعوره أو اختياره، بصفة مؤقتة   

. وعارضه، على أثر تعاطيه لكمية من سائل مسكر، أو مادة مخدرة، تكفي إلحداث هذه النتيجة

مخدرة، فالمهم أن يكون من أثر تناولها فقد الشخص وال عبرة بنوع المسكر أو المادة ال

وبذلك فإن هذه الحالة تختلف عن حالة المرض العقلي حتى لو كان . )٢١٥(لشعوره أو اختياره

  .)٢١٦("طارئاً ومؤقتاً

  : يشترط شرطان المتناع مسئولية السكران أو المخدر  : )٢١٧(شروط امتناع المسئولية

  .وتالزمه طوال فترة ارتكابهاوقت ارتكاب الجريمة ي أن تقوم حالة السكر لدى الجان) ١(

  ).وليس جزئياً(، في صورة تامةأن تكون حالة السكر قد أفقدته شعوره أو اختياره ) ٢(

                                                           
  .٤٣٣ص . المرجع السابق  )١(

  .٤٣١ص . المرجع السابق  )٢(

  .٥٣٩ص . مرجع سابق. شرح قانون العقوبات. حسني  )٣(

  .٤٣٤ ص. مرجع سابق. موجز القانون. راشد  )٤(

  .٤٣٥ص . المرجع السابق  )٥(

  .٤٣٦، ٤٣٥ص . المرجع السابق  )٦(



- ذذذ - 

بها على غير علم منه  أوعنه قهراً أن يكون المتهم قد تناول المادة المسكرة أو المخدرة ) ٣(

  ). أو للغلط أو الجهل بحقيقة المادة التي تناولهاأي بغير إرادته واختياره، كأن يكون مكرهاً(

  

  :حكم السكر عن علم واختيار 

حسمت القوانين األمر بالنسبة للسكران عن إكراه أو على غير علم، فنصت على   

فهل يعني ذلك مسئوليته الجنائية . إال أنها سكتت عمن سكر باختياره. امتناع مسئوليته الجنائية

  عن أعماله حينذاك ؟

، ذلك أن تناول )الخطأ( ال شك في قيام مسئولية السكران اختيارياً عن الجرائم غير العمدية •

ولكن الصعوبة تثور . )٢١٨(المسكر، هو في حد ذاته خطأ، على الجاني أن يتحمل نتائجه

 النتيجة الضارة ، وأحياناً إرادة"إرادة إتيان الفعل المجرم" التي تفترض العمديةبالنسبة للجرائم 

  من شخص فاقد الوعي واإلرادة ؟" اإلرادة بإتيان الفعل"فكيف تتحقق هذه . المترتبة عليه

 في هذا الصدد، وشراح القانون عامة، والمحاكم –ذهب شراح القوانين العربية   

  :اتجاهات متعددة 

يسكر يرى مسئوليته الجنائية الكاملة استناداً إلى فكرة القصد االحتمالي، بمعنى أن من : األول 

  .)٢١٩(مختاراً عليه أن يتوقع إمكانية أن يدفعه السكر إلى ارتكاب جريمة ما

وقد انتقد هذا الرأي ألنه يعني عدم ). بسكره(يرى مسئوليته تأسيساً على إهماله : الثاني 

  .مساءلة السكران اختيارياً في حالة ارتكابه جرائم عمدية

جرائم العمدية التي ال تتطلب قصداً خاصاً  عن ال– اختيارياً –أن يسأل السكران : الثالث 

وبذلك فإذا ارتكب جريمة عمدية تتطلب قصداً خاصاً حال سكره االختياري يساءل مع إسقاط 

فإذا قتل مثالً، ال يساءل عن قتل عمد ولكن عن قتل شبه عمد، أو ضرب ". القصد الخاص"

                                                           
  .٦٦ص . مرجع سابق. المسئولية الجنائية. الشاوي  )١(

مجلـة  . ٦/٥/١٩١١ أخذت بهذا االتجاه محكمة النقض المصرية في أحكامها األولى، من ذلك حكـم                )٢(

ـ   (١٢/٢/١٩٤٠، وحكم   ٢٣ ص   ٧س  . الحقوق . أشار إليـه راشـد    ). ٦٠  رقم ٥مجموعة القواعد ج

  .١هامش . ٤٣٨ص . مرجع سابق. موجز القانون الجنائي



- ضضض - 

، ويؤيده بعض شراح )٢٢٠(وقد أخذت بعض المحاكم العربية بهذا االتجاه. أفضى إلى موت

  .)٢٢١(القانون

. وجرائم العمد) واإلهمال( بين جرائم الخطأ )٢٢٢(يفرق القانون السوري واللبناني: رابعاً 

حالة تعمد ) ١(أما بالنسبة للعمد فيفرق بين ثالث حاالت . فيسأل عن الخطأ في جميع األحوال

) ٢(ل ويعد السكر ظرفاً مشدداً السكر بغية ارتكاب الجريمة فيساءل السكران مسئولية كاملة ب

إمكان اقترافه أفعاالً إجرامية، فيساءل هنا مساءلة " أوجد نفسه في تلك الحالة"أن يتوقع حين 

إذا لم يقصد السكران ارتكاب الجريمة، ولم يكن ) ٣". (القصد االحتمالي"كاملة استناداً إلى 

  .يتوقع ارتكابه أفعاالً إجرامية، فيسأل عن اإلهمال

  

  :اإلكراه وحالة الضرورة  : الرابعمانع ال
ويقتصر . وسوف يتم إفراد الفصل الثاني لموضوع اإلكراه بما يدعو إلى عدم التكرار  

  .والقوة القاهرة" حالة الضرورة"الحديث على 

 الذي – الذي يعزى إلى المصادفة المحضة –ذلك العامل "بأنها : يعرف البعض القوة القاهرة 

رادته بصفة مادية مطلقة، فيرغمه على إتيان عمل لم يرده وما كان يملك له يسلب الشخص إ

وبذلك تفترق القوة القاهرة عن اإلكراه المادي، في أن مصدر اإلكراه المادي . )٢٢٣("دفعاً

سواء مصدرها إنسان أو (أما القوة القاهرة فإنها تعزي إلى المصادفة البحتة . شخص آخر

أن يدفع شخص : ويضرب لذلك أمثلة ). عل السلطة أو الدولةقوى الطبيعة أو حيوان أو ف

أو تجمح فرس . شخصاً آخر في زحام فيسقط األخير على شخص ثالث فيصيبه أو يقتله

 فتصدم إنساناً فتصيبه أو – رغم بذله كل طاقته -بصورة تفقد راكبها السيطرة عليها 

  .على آخر فيصيبه أو يقتله، أو أن تهب ريح عاتية فتخل بتوازن شخص فيسقط )٢٢٤(تقتله

                                                           

 إبريل سـنة    ٢١، حكم   ١٩٤٦ مايو سنة    ١٣راجع حكمها بتاريخ    : مثال ذلك محكمة النقض المصرية          )١(

 يونيـو سـنة     ١٣وحكـم   ). ٢٣١ ص   ٣٤٨، رقم   ١٤٠ ص   ١٥٣ رقم   ٧مجموعة القواعد ج   (١٩٤٧

  .١هامش . ٤٣٩ص . مرجع سابق. أشار إليه راشد). ٢٤٦ رقم ١مجموعة األحكام س  (١٩٥٠

  .٤٣٩ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد  )٢(

  . لبناني٢٣٥ سوري، المادي ٣٢٤المادة   )٣(

  .٤٤١ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد  )٤(

  .٤٤١ص . المرجع السابق  )٥(



- غغغ - 

 يقال لها –الحالة التي يضطر فيها اإلنسان الرتكاب جريمة "بأنها : وتعرَّف حالة الضرورة 

 درءاً لخطر أو ضرر جسيم يوشك أن يقع، دون أن يفقده ذلك قدرته على –جريمة الضرورة 

 الجريمة تاركاً الخطر  عدم ارتكاب– مثالً –يمكنه أن يختار "بحيث . )٢٢٥("االختيار فقداً تاماً

مثال ذلك من يتهدده خطر الهالك جوعاً فيسرق ما . )٢٢٦("المحدق به يبلغ به نهايته الوبيلة

  .يقتات به، أو الطبيب الذي يقتل الجنين إلنقاذ األم من موت محقق إذا بقى وغير ذلك

قول في" جريمة الضرورة"ونجد أن من القوانين العربية من يعرف حالة الضرورة، أو   

ال عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه، أو نفس غيره، من "

خطر جسيم على النفس، على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن إلرادته دخل في حلوله، وال 

  .)٢٢٧("في قدرته منعه بطريقة أخرى

نفس الشخص أو (س  على النفخطر جسيمأن يوجد ) ١ ( :)٢٢٨(شروط قيام حالة الضرورة

  .أن يكون ذلك الخطر على وشك الوقوع) ٢). (نفس الغير

أال يكون في مقدور الجاني منعه ) ٤. (أال يكون إلرادة الجاني دخل في حلول ذلك الخطر) ٣(

  .بطريقة أخرى غير الجريمة

 – أي توافر الشروط السابقة –يقع عبء إثبات حالة الضرورة  : )٢٢٩(إثبات حالة الضرورة

ويخضع هذا اإلثبات لتقدير . الرتكاب جريمة" حالة الضرورة"ى الجاني الذي اضطرته عل

  .القضاء

   :)٢٣٠(أثر قيام حالة الضرورة

                                                           

  .٤٤٤ص . المرجع السابق  )١(

 ٣٠٣ رقـم    ٥جـ. مجموعـة القواعـد  (١٩٤١ نوفمبر سنة    ١٧ة في   حكم محكمـة النقض المصري     )٢(

  ).٤٤٤ص . المرجع السابق. موجز القانون. راشد: أورده). (٥٧٢ص 

  . من قانون العقوبات المصري٦١المادة   )٣(

، ٧٢ص  . مرجع سـابق  . المسئولية الجنائية . ، الشاوي ٤٤٨ص  . مرجع سابق . موجز القانون . راشد  )٤(

  .٥٦٦ص . مرجع سابق.  العقوباتشرح قانون. حسني

  .٤٥٣ص . المرجع السابق. راشد  )٥(

شرح قـانون   . ، حسني ٨٧ص  . مرجع سابق . المسئولية الجنائية . ، الشاوي ٤٥٤ص  . المرجع السابق   )٦(

  .، وغيرهم٥٧٦ص . مرجع سابق. العقوبات



- ظظظ - 

امتناع مسئولية الجاني "إذا توافرت شروط حالة الضرورة السابقة فإن أثر ذلك هو   

يمة أو درجة عن الجريمة التي ألجأته هذه الحالة إلى ارتكابها، أياً كان نوع هذه الجر

إال أن امتناع المسئولية الجنائية ال أثر له على المسئولية المدنية، فيظل على الجاني . جسامتها

التزام بتعويض ما قد يترتب على جريمته من أضرار للغير، وإن كانت حالة الضرورة سوف 

  .)٢٣١(تكون بالضرورة عذراً تحت نظر القضاء المدني عند تقدير التعويض

. فال تمتنع مسئولية الجانيلم يكتمل توافر شروط حالة الضرورة كلها أو بعضها،  أما إذا •

يمكن أن يكون عذراً أمام القاضي الجنائي للرأفة " حالة الضرورة" من شروط ما توافرإال أن 

  .)٢٣٢(بالجاني وتخفيف العقاب عليه

  .)٢٣٣(خص وجدير بالذكر أنه البد من تناسب الخطر مع الجريمة التي يرتكبها الش•

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .٥٧٦ص . المرجع السابق. ، حسني٤٥٤ص . المرجع السابق. راشد  )١(

  .٥٧٦ص . المرجع السابق. ، حسني٤٥٤ص . مرجع السابقال. راشد  )٢(

  .٧٤ص . مرجع سابق. المسئولية الجنائية. الشاوي  )٣(



- أأأأ - 

  

  الثانيالفصل 
  اإلكــــــــــــراه

  

أوضح الباحث في الفصل السابق أن اإلكراه في مجال الشريعة اإلسالمية هو سـبب                

. من أسباب رفع العقاب وأنه في مجال القانون الوضعي يعد مانعاً من موانع المسئولية الجنائية              

  :حثين لذلك سوف يقسم الحديث في هذا الفصل إلى مب

  .اإلكراه في مجال الشريعة اإلسالمية: المبحث األول     

  .اإلكراه في مجال القانون الوضعي: المبحث الثاني     

  :ونعرض لهما فيما يلي   

  املبحث األول
  اإلكراه في مجال الشريعة اإلسالمية

.. يقال كره األمر والنظر كراهة فهو كريـه         "،  "كره"مشتق من األصل    " اإلكراه"إن لفظ     

حملتـه عليـه    ) أي(والكُره بالضمة القهر، واإلكراه المشقة، وأكرهته على األمـر إكراهـاً            

ثم استوى إلى الـسماء  ": أي إكراهاً، وعليه قوله تعالى      ) بالفتح(يقال فعلته كرهاً    . ")٢٣٤("قهراً

ق في  فاإلكراه متال . )٢٣٥(" قالتا أتينا طائعين   طوعاً أو كرهاً  وهى دخان فقال لها ولألرض ائتيا       

  .)٢٣٦("وهو حمل الشخص على فعل شيء يكرهه. أصل االشتقاق مع الكراهية

حمل الشخص على فعل أو قـول       "ويتالقى هذا مع تعريف الشريعة لإلكراه، فهو فيها           

الدعاء إلى الفعل باإليعاد والتهديد     : أنه  " صاحب بدائع الصنائع  "ويقول عنه   ". ال يريد مباشرته  

  .)٢٣٧("مع وجود شرائطهما

تهديد الغير على ما هـدد      "أنه عبارة عن    " البحر الرائق "ويقول عنه ابن نجيم صاحب        

  . )٢٣٨("بمكروه على أمر بحيث ينتفي به الرضاء

                                                           

  .٨١٩ص . مرجع سابق. المصباح المنير. الفيومي  )١(

  .١١: فصلت   )٢(

  .٣٧٠ص . مرجع سابق. الجريمة. أبو زهرة  )٣(

ـ ١٣٩٤. (العلمـاء المسمى بملـك    . عالء الدين بن مسعود، أبو بكر     . الكاساني  )٤( بـدائع  ). م١٩٧٤-هـ

  .٢٨٢ص . ٧جـ. دار الكتاب العربي: بيروت. الصنائع في ترتيب الشرائع



- بببب - 

 يعني الحمل على فعل ال يريد الواقع عليه اإلكراه أن     – شرعاً   –فالخالصة أن اإلكراه      

والتهديد يكون  .  أو كان غير مباح    )كعقد بيع مثالً  (يفعله، سواء كان ذلك الفعل مباحاً في أصله         

بأذى يصيب الواقع عليه اإلكراه إما في جسمه أو ماله، أو في شأن من يهمه أمره سواء فـي                   

ولذلك فإن اإلكراه بهذه الصورة يؤثر على إرادة الشخص في إتيان ذلـك             . )٢٣٩(جسمه أو ماله  

  .الفعل

  

  :أنواع اإلكراه 

   :يقسم الفقهاء اإلكراه إلى ثالثة أقسام  

وهو التهديد بما يعرض النفس أو عضواً من األعضاء للتلـف،           : هو اإلكراه الملجئ    : األول  

  .كالتهديد بالقتل، أو بقطع عضو من األعضاء، أو التهديد بضرب يؤدى إلى شيء من ذلك

  .التهديد بإتالف المال كله: ويلحق بعض العلماء بهذا   

أن تأثير اإلكراه   : "ول السرخسي في المبسوط     وفيه يق . وهذا اإلكراه يسمى إكراهاً تاماً      

وجعل المكره آلـة    . في جعل المكره آلة للمكِره، فيصير الفعل منسوباً إلى المكِره بهذا الطريق           

  .)٢٤٠("ال باعتبار أنه باإلكراه ينعدم منه االختيار أصالً، ولكن ألنه يفسد اختياره لتحقق اإللجاء

وهو الذي يزيل أصل الرضـا، إال أن التهديـد ال           : ملجئ  وهو اإلكراه غير ال   : النوع الثاني   

يكون بتلف النفس وال العضو وال المال كله، ومثاله التهديد بتلف بعـض المـال، وكالتهديـد                 

ويـسمى هـذا اإلكـراه      . بضرب ال يتلف األعضاء، وكالتهديد بالحبس والقيد وما شابه ذلك         

  .)٢٤١("إكراهاً ناقصاً"

                                                                                                                                                                      

البحر الرائق شرح كنز الـدقائق لعبـد اهللا بـن    ). هـ١٣٣٣. (زين العابدين بن إبراهيم  . ابن نجيم   )٥(

. عن دار المعرفـة   مطبعة دار الكتب العربية، طبعة مصورة عنها ببيروت         : القاهرة. أحمد النسفي 

  .١٧٩ص . ٨جـ

  .٣٧٠ص . مرجع سابق. الجريمة. أبو زهرة  )١(

. مطبعـة الـسعادة   : القاهرة. المبسوط). هـ١٣٣١. (شمس الدين . محمد بن عبد الرحمن   . السرخسي  )٢(

  .٣٩ص . ٢٤جـ. نسخة مصورة ببيروت عن نسخة القاهرة عن دار الفكر

  .٣٧١ص . مرجع سابق. الجريمة. أبو زهرة  )٣(



- جججج - 

ه الذي ال يؤثر في أصل الرضا، أي أنه ال يعدمه، ومثاله التهديـد              وهو اإلكرا : النوع الثالث   

باألذى ينزل بأحد أصول أو فروع أو أقارب المكـره بمـا دون إتـالف الـنفس أو إتـالف                    

  .)٢٤٢(العضو

  : إال أن هناك من يرى أن اإلكراه نوعان فقط •

 وهو ما خيف فيه تلـف       وهو الذي يعدم الرضا ويفسد االختيار،     : اإلكراه التام أو الملجئ     ) ١(

  .النفس

وهو الذي يعدم الرضا وال يفسد االختيار، وهو مـا ال           : اإلكراه الناقص أو غير الملجئ      ) ٢(

  .)٢٤٣(يخاف فيه التلف عادة، كالحبس والقيد لمدة قصيرة، والضرب الذي ال يخشى معه التلف

وهو ما كـان التهديـد      : إكراه مادي   :  ويقول البعض أن اإلكراه يمكن أن يقسم أيضاً إلى           •

  .)٢٤٤(منتظر الوقوعوهو الذي يكون فيه الوعيد والتهديد : وإكراه معنوي . واقعاًوالوعيد فيه 

وأن اإلكراه ال يكون غالبـاً إال بالوعيـد         .  ويرى كثير من الفقهاء أن الوعيد بمفرده، إكراه        •

فإنه ال  ) ا المكِره بالمكره  التي أوقعه (أما ما مضى من العقوبة      . بالتعذيب أو القتل أو بغير ذلك     

. يندفع بفعل ما أكره عليه، وال يخشى منه شيء بعد وقوعه، إنما الخشية والخوف مما يهدد به                

 بإتيان الفعل المكره عليه هو ما       – إذن   –فالذي يندفع   . فإذا وقع الفعل المهدد به انتهت الخشية      

  .)٢٤٥(يتوعد به من العقوبة أو التعذيب، وليس ما وقع فعالً

  

  :شروط اإلكراه 

                                                           
  .٣٧١ص . المرجع السابق  )٤(

عالء . محمد بن علي بن محمد    .الحصكفي: كذا. ٨٠ص  . ٨جـ. مرجع سابق . البحر الرائق . ابن نجيم   )١(

: القـاهرة . مطبوع على حاشية ابن عابـدين     . الدر المختار شرح تنوير األبصار    ). هـ١٣٨٦. (الدين

  .٦٠٣ص . ٦جـ. مطبعة ومكتبه مصطفى الحلبي

  .٥٦٥ص . ١جـ. مرجع سابق. يع الجنائيالتشر. عودة  )٢(

. أبو يحيـى  . زكريا بن محمد  . األنصاري: كذا. ٨٠ص  . ٨جـ. مرجع سابق . البحر الرائق . ابن نجيم   )٣(

طبعـة  . المطبعـة الميمنيـة   : القاهرة. أسنى المطالب شرح روض الطالب البن المقري      ). هـ١٣١٣(

إبراهيم بن محمد المعـروف     . الحطاب: ذاك. ٢٨٢ص  . ٣جـ. مصورة ببيروت عن المكتبة اإلسالمية    

طبعـة  . مطبعـة الـسعادة   : القاهرة. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل     ). هـ١٣٢٩. (بالبرهان

  .٤٦، ٤٥ص . ٣جـ. تصوير دار الفكر. مصورة عنها ببيروت



- دددد - 

  .)٢٤٦("أركان"وجدير بالذكر أن هناك من يطلق على هذه الشروط أنها   

أي ما يستضر به ضرراً كبيراً بحيث يعدم الرضا،         أن يكون الوعيد ملجئاً،     : الشرط األول   

أن : "ويعبر السرخسي عن ذلـك بقولـه        . كالقتل أو الضرب الشديد والقيد والحبس الطويلين      

 أو متلفاً أو موجباً عما ينعدم       )٢٤٧()أي ممِرضاً مرضاً يدوم زماناً طويالً     (و مزمناً   يكون متلفاً أ  

مما يستضر به،   "والواقع أن األشخاص يختلفون في مدى اعتبار الوعيد         . )٢٤٨(الرضا باعتباره 

فقد يكون الشيء إكراهاً في حق شخص دون آخر، وفي سبب           . وبالمثل لألسباب المكره عليها   

  .)٢٤٩(دون آخر

أما إذا وجـه لغيـره،      . يعتبر الوعيد إكراهاً إذا وجه لنفس المكره، وهذا متفق عليه         و  

أما بعض الحنفية فال يرون الوعيد      .  )٢٥٠(فيرى المالكية أن الوعيد إكراه ولو وقع على أجنبي        

إكراهاً إذ وقع على غير المكره، إال أن بعضهم اآلخر يرونه إكراهاً إذا وقع علـى الوالـد أو                   

ويقصر الحنابلة اعتبار الوعيـد     . )٢٥١(الولد أو ذي رحم محرم، وهو ما يتفق مع رأي الشافعية          

  .)٢٥٢(إكراهاً على حالة وقوعه على االبن أو األب

فالحنفية يرون أن إتالف المال ليس إكراها       . فهو مختلف فيه  :  أما عن اإلكراه بإتالف المال       •

 أن محل اإلكراه هـو األشـخاص ولـيس          حتى لو ألحق ضرراً جسيماً يصاحبه، حيث يرون       

األموال، إال أن بعض الحنفية يخالفون أبا حنيفة ويرون الوعيد بإتالف المال إكراهاً، إال أنهـم   

                                                           

  .٣٧١، ٣٧٠ص . مرجع سابق. الجريمة. أبو زهرة  )٤(

زمن الشخص زمناً وزمانـه فهـو       : "يقول. ٣٩٢ص  . ١جـ. مرجع سابق . المصباح المنير . الفيومي  )١(

  ".وهو مرض يدوم زماناً طويالً.. زِمْن 

  .٣٩ص . ٢٤جـ. مرجع سابق. المبسوط. السرخسي  )٢(

  .٦٠٣ص . ٦جـ. مرجع سابق. الدر المختار. الحصكفي  )٣(

  .٤٥ص . ٤جـ. مرجع سابق. مواهب الجليل. الحطاب  )٤(

ـ ١٣٨٦. (مر بن عبد العزيز   محمد أمين بن ع   . ابن عابدين   )٥( رد المحتـار علـى الـدر       ). م١٩٦٦-هـ

: ، كـذا  ١١٠ص  . ٥جـ. نشر مصطفى البابي الحلبي   : القاهرة. المختار، المشهور بحاشية ابن عابدين    

مطبوعة علـى أسـنى المطالـب       . حاشية الرملي ). هـ١٣١٣. (محمد بن أحمد شمس الدين    . الرملي

  .٢٨٣ص . ٣جـ. لألنصاري

. ٤جـ. المطبعة المصرية : القاهرة. اإلقناع). ت.د. (شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي    . الحجاوي  )٦(

  .٤ص



- هههه - 

اختلفوا في قدر المال الذي يهدد بإتالفه، فالبعض منهم يشترطون كل المال، بينما يرى آخرون               

  .)٢٥٣(أنه يكفي أن يكون قدر المال مما يستضر بإتالفه

 وال يكون التهديد والوعيد إال بأمر غير مشروع، ذلك أنه إذا كان مـشروعاً فـال مجـال                   •

  .)٢٥٤(العتبار التهديد، بل يعد كما لو أن الشخص أتاه بإرادته

أن يـصير   : "وفي ذلك يقول السرخسي      : )٢٥٥(أن يكون الوعيد بأمر حال    : الشرط الثاني   

، ألنه ال يـصير ملجئـاً       عاجالًي إيقاع ما هدد به      خائفاً على نفسه من جهة المكِره ف      ) المكره(

بغلبة في الحال خوف المكره إيقاع ما هدد به       : "ويقول الحصكفي   . )٢٥٦("محموالً طبعاً إال بذلك   

والمقصود بما سبق أن يكون األمر المهدد به يوشك أن          . )٢٥٧("ملجئاً) ذلك اإلكراه (ظنه، ليكون   

رة هو بما يقع في نفس المكره أن المهدد سينفذ ما هدد به             والعب. )٢٥٨(يقع إن لم يستجب المكره    

أما إذا كان الوعيد بأمر غير حال فـال         . )٢٥٩( يقع منه الفعل تحت تأثير ذلك الخوف       –ومن ثم   

يتحقق اإلكراه، ذلك أن من وقع عليه اإلكراه يكون لديه من الوقت ما يمكنه من اللجوء إلـى                  

  .)٢٦٠( يهربالسلطان، أو شخص يحميه، أو حتى أن

 والمرجع فيما إذا كان الوعيد حاالً أم ال هو إلى ظروف المكره وإلى ظنه الغالـب المبنـي                   •

  .)٢٦١(على أسباب معقولة

وفي ذلك يقول السرخسي عن     : أن يكون المكره قادراً على تحقيق وعيده        : الشرط الثالث   

ويقول الحصكفي  . )٢٦٢("هه هذيان تمكنه من إيقاع ما هدد به، فإذا لم يكن متمكناً، فإكرا          "المكِره  

                                                           

  .٨٢ص . ٨جـ. مرجع سابق. البحر الرائق. ابن نجيم  )٧(

ـ . أسنى المطالب . ، األنصاري ١٢٠ص  . ٥جـ. مرجع سابق . حاشية ابن عابدين  . ابن عابدين   )١( . ٣جـ

ـ ١٤٦. (موفق الـدين أبـو محمـد      .  محمد عبد اهللا بن أحمد بن    . ، ابن قدامة  ٢٨٢ص   ). م١٩٩٥-هـ

  ص. ٨جـ. دار الغد العربي: القاهرة. المغني

المرجـع  . أسنى المطالب . ، األنصاري ١٢٠ص  . ٥جـ. المرجع السابق . حاشية عابدين . ابن عابدين   )٢(

  .٢٦٠ص . ٨جـ. المرجع السابق. المغني. ، ابن قدامة٢٨٢ص . ٣جـ. السابق

  .٣٩ص . ٢٤جـ. مرجع سابق. وطالسرخسي، المبس  )٣(

  .٦٠٣ص . ٦جـ. مرجع سابق. الدر المختار. الحصكفي  )٤(

  .٥٦٧ص . ١جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٥(

  .٣٧٠ص . مرجع سابق. الجريمة. أبو زهرة  )٦(

  .٥٦٧ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. ، عودة٣٧٠ص . المرجع السابق  )٧(

  .٥٦٧ص . بقالمرجع السا. عودة  )٨(



- وووو - 

ويؤكد المحدثون أيضاً على هـذا      . )٢٦٣("قدرة المكِره على إيقاع ما هدد به      : "عن هذا الشرط    

يثبت في المكِره المهدد وهو أن يكون قادراً على إيقاع مـا            : "الشرط، فيقول بعضهم عنه أنه      

أنه غير قادر، فإن    ) يه التهديد وقع عل (هدد به، فإنه إذا لم يكن قادراً على ذلك ويعلم من هدده             

  .)٢٦٤(ومن ثم فما لم يكن المكره قادراً على فعل ما هدد به فال إكراه. التهديد لغو ال يلتفت إليه

 وال يشترط في المكِره أن يكون ذا سلطان كحاكم أو موظف، ألن العبرة بالقدرة على الفعل                 •

فة يقول أن اإلكـراه ال يتحقـق إال مـن           إال أن اإلمام أبا حني    . )٢٦٥(المهدد به ال بصفة المكِره    

السلطان، وقال أبو يوسف ومحمد إنه يتحقق من السلطان وغيره، ويوضـحان قولهمـا بـأن                

ويعلق الكاساني على   . )٢٦٦("اإلكراه ليس إال إيعاد بإلحاق مكروه، وهذا يتحقق من كل متسلط          "

ففي زمـان أبـي حنيفـة       ال خالف بينهم في المعنى، إنما هو خالف زمان،          : "ذلك بقوله أنه    

رضي اهللا عنه لم يكن لغير السلطان قدرة اإلكراه، ثم تغير الحال في زمانهما، فغير الفتـوى                 

  .)٢٦٧("واهللا أعلم. على حسب الحال

: أن يغلب على ظن المكَره أنه إذا لم يجب إلى ما دعى إليه تحقق ما أوعد بـه         : الشرط الرابع   

يما أوعد به، أو كان بإمكانه التخلص مـن ذلـك الوعيـد             أما إذا اعتقد أن المكِره غير جاد ف       

 ويعبر السرخسي عن ذلك بأن يكون       – )٢٦٨(بصورة أو أخرى فإنه ال يعد مكرهاً إذا أتى الفعل         

ويتفق الكاسـاني   . )٢٦٩("أن يصير خائفاً على نفسه من جهة المكِره في إيقاع ما هدد به            "المكره  

وأكثر ظنه أنه لو لم يجب إلى ما        ) المكره(ب رأيه   أن يقع في غال   : "مع هذا القول حيث يذكر      

ألن غالب الرأي حجة، خصوصاً عند تعذر الوصـول         . به) المكِره(دعى إليه، تحقق ما أوعد      

                                                                                                                                                                      
  .٣٩ص . ٢٤جـ. مرجع سابق. المبسوط. السرخسي  )٩(

  .٦٠٣ص . ٦جـ. مرجع سابق. الدر المختار. الحصكفي  )١٠(

  .٥٦٨ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. ، عودة٣٧٠ص . مرجع سابق. الجريمة. أبو زهرة  )١(

  .٥٦٨ص . المرجع السابق. عودة  )٢(

  .٢٨٣ص . ٧جـ. ابقمرجع س. بدائع الصنائع. الكاساني  )٣(

  .٢٨٣ص . ٧جـ. المرجع السابق  )٤(

  .٣٨٠ص . مرجع سابق. الجريمة. ، أبو زهرة٥٦٨ص . ١جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٥(

  .٣٩ص . ٢٤جـ. مرجع سابق. المبسوط. السرخسي  )٦(



- زززز - 

إلى التعيين، حتى أنه لو كان في أكثر رأي المكره، أن المكِره ال يحقق ما أوعـده، ال يثبـت                    

  .)٢٧٠("ن الضرورة لم تتحققحكم اإلكراه شرعاً، وإن وجد صورة اإليعاد أل

  

  :حكم اإلكراه 

  :يخالف الفقهاء في حكم اإلكراه من جريمة ألخرى وذلك على النحو التالي   

  . جرائم ال يؤثر عليها اإلكراه، فال يبيحها اإلكراه وال يرخص بها-١

  . جرائم يباح فيه الفعل فال يعتبر جريمة-٢

  . جرائم تظل كما هي إال أنه ال يعاقب عليها-٣

  

  : الجرائم التي ال يؤثر فيها اإلكراه -١

اتفق الفقهاء على أن اإلكراه الملجئ ال يرفع العقوبة عن المكره إذا كانـت الجريمـة                  

أما النوع الذي ال يباح      : ")٢٧١(يقول الكاساني . التي ارتكبها قتالً أو قطع طرف أو ضرباً مهلكاً        

 حق، سواء كان اإلكراه ناقصاً أو تامـاً، ألن  وال يرخص باإلكراه أصالً، فهو قتل المسلم بغير    

وال تقتلوا النفس التي    ": قال اهللا تبارك وتعالى     . قتل المسلم بغير حق ال يحتمل اإلباحة بحال       

وكـذلك ضـرب    ..  وكذا قطع عضو من أعضائه والضرب المهلك         )٢٧٢("حرم اهللا إال بالحق   

ذلـك النـوع مـن      (اح وال يـرخص     ال يب  ")٢٧٣(ويقول بنفس المعنى السمرقندي   ..". الوالدين  

ويتابع ابن  ". مثل قتل إنسان أو ضرب الوالدين     : القتل على نفسه    ) المكره(وإن خاف   ) الجرائم

 أن األسـاس فـي      )٢٧٤(ويشرح البعض ذلـك قـائالً     . نجيم في البحر الرائق نفس هذا الرأي      

محافظة على حياته مـن  الترخيص وزوال اإلثم باإلكراه، أن المكره إكراهاً تاماً يفعل ما يفعل            

دفـع ضـرر    ) فإن ذلك يعنـي   .. (إتالف حياة لغيره    ) من أفعال (غير أن يكون الصادر عنه      

                                                           
  .٢٨٣ص . ٧جـ. بدائع الصنائع. الكاساني  )٧(

  .٢٨٥ص . ٧جـ. المرجع السابق  )١(

  .١٥١: األنعام   )٢(

. دار الكتب العلمية  : بيروت. تحفة الفقهاء ). ت.د. (محمد بن أبي أحمد أبو بكر عالء الدين       . السمرقندي  )٣(

  .٢٨٧ص . ٣جـ

  .٣٧٩ص . مرجع سابق. الجريمة. أبو زهرة  )٤(



- حححح - 

 بضرر واقع ثابت، يماثله أو يزيد عليه، وال يصح ارتكاب ضرر كبيـر واقـع لـدفع                  متوقع

  .متوقعضرر مثله 

نا الرجـل ال يبـاح      فيقولون بأن ز  . الزنا: الحنفية في هذا القسم من الجرائم       بعض   ويدخل   •

إلـى  " منهي عنـه "فاإلكراه ال يوجد رخصة في الفعل، وال ينقله من      . باإلكراه بل يستمر اإلثم   

والسبب في ذلك أن الزنا محرم تحريماً ثابتاً قاطعاً فال مجال للشك فيه، ولـم تثبـت                 ". مباح"

التي تنزل بمـن    إباحته للضرورة، واألضرار التي تنجم عن الزنا كثيرة ال تقل عن األضرار             

مـن  (إال أن الكاساني    . )٢٧٥(بينما يرخص للمرأة في حالة اإلكراه التام      . أكره عليه إكراهاً تاماً   

وهذا عندي فيه نظر ألن فعل الزنا كما يتصور مـن الرجـل،             : "ال يرى ذلك فيقول     ) الحنفية

صف بـالحظر   فاحتمل الو .. يتصور من المرأة، أال ترى أن اهللا سبحانه وتعالى سماها زانية            

فال يرخص للمـرأة، كمـا ال يـرخص         . والحرمة، فينبغي أال يختلف فيه حكم الرجل والمرأة       

  .)٢٧٦(للرجل

  

  : الجرائم التي يباح فيها الفعل فال يعتبر جريمة -٢

يلخص البعض قائالً أن اإلكراه يرفع المسئولية الجنائية في كل فعـل محـرم يبـيح                  

أما النوع الذي هو مباح فأكل      : " وفي ذلك يقول الكاساني      .)٢٧٧(الشارع إتيانه في حالة اإلكراه    

، بأن يكون بوعيـد تلـف، ألن    تاماًالميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر، إذا كان اإلكراه          

بل ال يبـاح  . وقد تحقق اإلضرار باإلكراه، فيباح له التناول  .. هذه األشياء تباح عند اإلضرار      

.. ألنه باالمتناع صار ملقياً نفسه في التهلكة        ) أخروياً(ل يؤاخذ   له االمتناع، ولو امتنع حتى قت     

ويستند هذا القول إلى ما جاء في القرآن        . )٢٧٨("وإن كان اإلكراه ناقصاً ال يحل له اإلقدام عليه        

فمن اضطر غير بـاغ وال  "و. )٢٧٩("وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررتم إليه  ": الكريم

                                                           

  .٢٨٧ص . ٣جـ. مرجع سابق. تحفة الفقهاء. السمرقندي  )١(

  .٢٨٥ص . ٧جـ. قمرجع ساب. بدائع الصنائع. الكاساني  )٢(

  .٥٧٠ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٣(

  .٢٨٤ص . ٧جـ. مرجع سابق. بدائع الصنائع. الكاساني  )٤(

  .١١٩: األنعام   )٥(



- طططط - 

إال أنه يشترط أن يكـون ذلـك        . بما يعني أن التحريم يزول باإلكراه      – )٢٨٠(عاد فال إثم عليه   

فـي هـذا النـوع مـن        (إال أن مالكاً ال يقول باإلباحة، ويرى أن اإلكراه          . )٢٨١(اإلكراه ملجئاً 

 فقط وال يبيح الفعل الذي يظل محرماً على أصله ولكن الفاعل            يرفع العقوبة إنما هو   ) الجرائم

إال أن نتيجة الرأيين واحدة وهـي عـدم      . )٢٨٢("انعدام االختيار "سبب  ب" لعدم التكليف "ال يعاقب   

  .عقاب المكره

  :التي تظل كما هي إال أنه ال يعاقب عليها   الجرائم-٣

القتل أو القطـع أو الـضرب       (يمكن القول بأن الجرائم التي ال تدخل في القسم األول             

التي أباحها الـشرع    (ي القسم الثاني    وكذلك التي ال تدخل ف    ") في رأي البعض  "المهلك أو الزنا    

، تدخل تحت هذا القسم، بمعنى أن اإلكراه التام يرفع فيها العقوبة مع بقـاء الفعـل                 )للضرورة

أن المكره ال يأتي الفعل راضياً عنه، وال مختاراً له          : "ويشرح البعض ذلك بقوله     . ذاته جريمة 

كان مدركاً مختاراً، فإذا انعـدم اإلدراك أو        اختياراً صحيحاً، والمرء ال يسأل عن فعله إال إذا          

. )٢٨٣(رفعت عن الفاعل وبقى الفعل محرماً     ) أي أن العقوبة  .. (االختيار فال عقاب على الفاعل      

ويعطي الفقهاء مثاالً لهذا النوع من الجـرائم النطـق بكلمـة الكفـر مـع اطمئنـان القلـب              

ار بن ياسر لما عذبه الكفار، حيـث        ، لحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعم        )٢٨٤(باإليمان

فـإن  : "قـال   . قال مطمئن باإليمان  " كيف تجد قلبك؟  "قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  .)٢٨٦("إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان"ولقول الحق عز وجل . )٢٨٥("عادوا فعد

 الكفـر علـى     أما النوع الذي هو مرخص فيه، فهو إجراء كلمة        : " وفي ذلك يقول الكاساني      •

وهو محرم في نفـسه مـع ثبـوت         . اللسان مع اطمئنان القلب باإليمان، إذا كان اإلكراه تاماً        

 ال في تغيير وصـفه، وهـو   – وهو المؤاخذة –الرخصة، فأثر الرخصة في تغيير حكم الفعل        

                                                           
  .١٧٣: البقرة   )٦(

  .٢٨٨ص . ٣جـ. مرجع سابق. تحفة الفقهاء. السمرقندي  )٧(

  .٣١٨ص . ٥جـ. مواهب الجليل. الحطاب  )٨(

  .٥٧٢ص . ١جـ. مرجع سابق.  الجنائيالتشريع. عودة  )١(

. مرجـع سـابق   . تحفة الفقهاء . ، السمرقندي ٢٨٢ص  . ٧جـ. مرجع سابق . بدائع الشرائع . الكاساني  )٢(

  .، وغيرهم٨٥ص . ٨جـ. مرجع سابق. البحر الرائق. ، ابن نجيم٢٨٧ص . ٣جـ

  .٤٣ص . ٢٤جـ. مرجع سابق. المبسوط. السرخسي  )٣(

  .١٠٦: النحل   )٤(



- يييي - 

واالمتناع عنه أفضل، حتى لو امتنع فقتل كان مأجوراً ألنه جاد بنفـسه فـي سـبيل                 . الحرمة

  .)٢٨٧("اهللا

إنه من المقـررات أن      : )٢٨٨(ويعطي البعض مثاالً آخر لهذا القسم من الجرائم فيقول          

اإلنسان إذا كان في مخمصه أو عطش شديد، وبجواره شخص معه فضل زاد أو فضل مـاء،                 

فإن له أن يطالبه بأخذ فضل من زاده، أو فضل من مائه، ولو تقاتال على ذلك فقتل العطـشان                   

  . إثم عليه وكان األولى أال يقاتلهالجوعان صاحبه، فال

  :مسئولية المكره المدنية 

أمـا إذا كـان     . إن المبدأ العام هو أن اإلنسان ال يسأل جنائياً أو مدنياً عن فعل مباح               

فالمعيار إذاً هو ما إذا كان الفعل مباحاً أم جريمة، بصرف النظر عن             . جريمة فهو يسأل عنها   

  .)٢٨٩(م العقاب عليها لظروف تلحقهاالعقاب على تلك الجريمة أو عد

وإذا طبقنا هذا على حالة اإلكراه نجد أن هناك جرائم ال تعد كذلك إذا شابها اإلكـراه                   

التام فالذي يشرب الخمر أو يأكل الخنزير مضطراً ال يسأل عن هذه الجريمة مـدنياً إذا مـا                  

. رقة خمر من محل ثم شربه     بعكس ما إذا كان اإلكراه لس     . اشترى الخمر أو لحم الخنزير مثالً     

إال أنه بالنسبة للـسرقة     . فإن اإلكراه يرفع عن السارق الحد سواء عن السرقة أو شرب الخمر           

ولهـذا  . فإنها تدخل في القسم الثالث من الجرائم التي تظل كما هي إال أنه ال يعاقـب عليهـا                 

) ر جريمـة الـسرقة    باعتبا(ولكونها جريمة فإن السارق المكره يتحمل بثمن الخمر المسروق          

". العهـدة "ويطلق الفقهاء على المسئولية المدنيـة، اصـطالح        . رغم عدم عقابه بسبب اإلكراه    

إكراه (لو أن لصاً أكره رجالً بوعيد تلف أو سجن          : "ويضرب السرخسي مثالً عن ذلك فيقول       

) أي يبيعه لرجل بـألف درهـم      (على أن يبيع متاع اللص من هذا الرجل بألف درهم           ). ملجئ

والمشتري غير مكره، فالبيع جائز، ألن البيع مع اإلكراه منعقد، والمالك راض            ) المكره(فباعه  

والمشترى راض به أيضاً، والثمن للص على المشتري، وال عهـده علـى             ) نفاذ البيع (بنفوذه  

 ألنه غير راض بالتزام العهدة حين كان مكرهاً على ذلك، وعهدة البيع           ) مسئولية مدنية (البائع  
                                                           

  .٢٨٤ص . ٧جـ. مرجع سابق. بدائع الصنائع. اسانيالك  )٥(

  .٣٧٧ص . مرجع سابق. الجريمة. أبو زهرة  )٦(

  .٥٧١ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )١(



- كككك - 

فإذا تعذر إيجاب العهدة على العاقد، كانت العهدة على المنتفع بالعقـد،            . ال تلزمه بغير رضاه   

  .)٢٩٠(العهدة على اآلمرصبياً ببيع متاعه فباعه كانت .. كما لو أمر . وهو المالك

 فالخالصة أن المكره يسأل مدنياً عن األضرار التي أصابت غيره من الجريمة التي ارتكبها،               •

 أي  –معفي من عقوبتها، ألن القاعدة في الشريعة أن الـدماء واألمـوال معـصومة               ولو أنه   

ال يبـيح عـصمة     ) كاإلكراه في هذه الحالـة    ( وبأن األعذار الشرعية     –االعتداء عليها محرم    

 أي ما اعتبره الشارع عذراً للفاعل ال يبيح نفس الفعل المحرم، لـذلك فهـو ملـزم                  –المحل  

  . )٢٩١(التي سببها له بإنجاء نفسه من الهالك والضرربتعويض غيره عن األضرار 

  

  :أساس نظرية اإلكراه في الشريعة اإلسالمية 

.  وإن كان ال يعدم االختيـار      –تقوم هذه النظرية على أساس أن اإلكراه يعدم الرضا            

 إما هالك نفـسه  : فالمكره ال ينعدم اختياره، إنما يكون عليه أن يختار بين أمرين كالهما سيئ              

إنما هو اختيار ضـار     . أو ارتكاب جريمة، فهو بصورة أو أخرى ليس محروماً من االختيار          

إن اإلكراه اسم لفعل يفعله المرء      :  عن ذلك بقوله     )٢٩٢(لذلك يعبر السرخسي  . في كلتا الحالتين  

بغيره فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره من غير أن تنعدم أهليته في حق المكِره، أو يسقط                  

 الخطاب، ألن المكره مبتلى، واالبتالء يقرر الخطاب، وال شك أنه مخاطب في غير مـا                عنه

فالمكره حين يختار ارتكـاب     ". وكذلك فيما أكره عليه حتى يتنوع األمر عليه       ) بل(أكره عليه،   

الجريمة يلحق الضرر بغيره، وحين يختار الوعيد يلحق الضرر بنفسه، وكالهما أمـر تأبـاه               

   :)٢٩٣(ضعت الشريعة قاعدتين لحكم هذه الحالةوقد و. الشريعة

  .أن الضرر ال يزال بالضرر، ومن ثم ال يجوز لإلنسان أن يدفع الضرر بمثله: األولى 

بمعنى أنه إذا كان البد من اختيار أحـد         . أن أخف الضررين يرتكب التقاء أشدهما     : والثانية  

معنى أنه لـيس لـه أن يختـار         والعكس غير صحيح، ب   . الضررين فليختر أخفهما لدفع األشد    

  .الضرر األشد ليدفع به األخف

                                                           
  .١٢٩ص . ٢٤جـ. مرجع سابق. المبسوط. السرخسي  )٢(

  .٥٧٤ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )١(

  .٣٩ص . ٢٤ـج. مرجع سابق. المبسوط. السرخسي  )٢(

  .٥٧٥ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٣(



- لللل - 

أن على المكره أن يختار أمـراً واحـد هـو           : ومن مقتضى تطبيق هاتين القاعدتين        

بحكم اإلكراه،  : أوالً  : والواقع أنه ليس مختاراً إنما هو مضطر إلى إتيانه اضطراراً           . األخف

 ينعدم اختياره تماماً،    :عمالً  لذلك فإنه   . ار األخف بحكم الشريعة التي توجب عليه اختي     : وثانياً  

أما لو اختار   . ، وترتفع العقوبة، النعدام االختيار    )تحمل التبعة (ومن ثم تنعدم مسئوليته الجنائية      

أن يدفع الضرر بمثله، أو أن يختار األشد ليدفع األخف، فإن ذلك ال يعدم مسئوليته وال يرفـع                  

  .)٢٩٤(عنه العقوبة

  :َره لجرائم القتل أو القطع أو الضرب المهلك لدفع اإلكراه ارتكاب المك
سبق عرض أن اإلكراه على القتل أو على قطع عضو من األعضاء ال يـسقط إثـم                   

وقد اتفق الفقهاء على أن ذلك الفعل ال يخلو من عقوبة بدنيـة،             . الفعل من حيث الحكم الديني    

ف قرر أن العقاب هو الدية باعتبـار أن         وجمهورهم على أنها عقوبة القصاص، إال أن أبا يوس        

هذا كمبدأ عام، إال أن التساؤل هو عمن يكون محالً لهذا العقاب            . القصاص يدرأ بشبهة اإلكراه   

فأما المكره  : "يقول الكاساني   ). أي المكِره (أو الحامل عليه    ) أي المكره (هل هو المباشر للقتل     

ويجـب  . يعزرعليه عند أبي حنيفة ومحمد، ولكن على القتل فإن كان اإلكراه تاماً فال قصاص  

  .على المكِره) القصاص(

  .تجب الدية على المكِرهولكن ) المكره والمكِره( وعند أبي يوسف ال يجب القصاص عليهما •

  . وعند زفر يجب القصاص على المكِره دون المكره•

 أن القتل اسـم لفعـل       :ووجه قول الشافعي    . عليهما جميعاً ) القصاص( وعند الشافعي يجب     •

يفضي إلى زهوق الحياة عادة، وقد وجد في كل منهما، إال أنه حصل من المكره مباشرة، ومن                 

  .المكِره تسبباً فيجب القصاص عليهما جميعاً

أن القتل وجد من المكِره حقيقة حساً ومشاهدة، وإنكار المحسوس مكابرة           :  ووجه قول زفر     •

  .، إذ األصل اعتبار الحقيقة وال يجوز العدول عنها إال بدليلفوجب اعتباره منه دون المكره

وإنما القاتـل هـو     .  ووجه قول أبي يوسف أن المكره ليس بقاتل حقيقة، بل هو مسبب للقتل             •

  .المكِره حقيقة، ثم لما لم يجب القصاص عليه، فألن ال يجب على المكره أولى

عفوت عـن   : "هللا صلى اهللا عليه وسلم       ووجه قول أبي حنيفة ومحمد، ما روي عن رسول ا          •

وعفو الشيء عفو عن موجبه فكان موجب المستكره        " أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه     

                                                           

  .٥٧٥ص . المرجع السابق  )٤(



- مممم - 

عليه معفواً بظاهر الحديث، وألن القاتل هو المكِره من حيث المعنى، وإنمـا الموجـود مـن                 

  .)٢٩٥(" بآلة الغيرالمكره صورة القتل فأشبه باآللة، إذا القتل مما يمكن اكتسابه

 ومن األحكام التي تتعلق باإلكراه على القتل، أن المكره على قتل مورثه ال يحرم الميراث،                •

على أساس أن المكره لم يكن دوره أكثر من آلة في يد من أكرهه فالقاتل الحقيقي هو المكـِره                   

  . الذي دفعه للقتل

. ه يتعلق به وجوب القـصاص     إال أنه على قول زفر والشافعي يحرم من الميراث ألن           

  .)٢٩٦(وأما المكِره فيحرم من الميراث عند أبي حنيفة ومحمد والشافعي لوجوب القصاص عليه

  املبحث الثاني
  اإلكراه في مجال القانون الوضعي

  :تعريف اإلكراه 

 أنه من األسباب التـي تمنـع االختيـار،          – بصفة عامة    –يقول البعض عن اإلكراه       

  .إكراه مادي، وإكراه معنوي: واإلكراه نوعان . )٢٩٧(ئولية واإلسناد المعنويوبالتالي تمنع المس

  

  :تعريف اإلكراه المادي 

القوة المادية يباشرها شخص عمداً ضد آخر فيسلبه إرادته ماديـاً،           "يعرفه البعض بأنه      

 أنـه يتـسع   : ويقول آخرون   . )٢٩٨("وبصفة مطلقة فيما يأتيه من األعمال اإليجابية أو السلبية        

لجميع الحاالت التي تسيطر فيها على جسم المتهم قوة تسخره على نحو معين، فتنمحي بـذلك                

وهي العامل الطـارئ    (صورة من صور القوة القاهرة      : ويقول عنه آخرون أنه     . )٢٩٩("إرادته

الذي يعزي إلى المصادفة، يسلب الفاعل إرادته على نحو مادي مطلق ال يملك له دفعاً ويلجئه                

إال أن مصدر اإلكراه قوة إنسانية تعدم إرادة الفاعـل أو تالشـيها،             ) عمل ال يريده  إلى إتيان   

                                                           

  .٣٨٨ص . ٧جـ. مرجع سابق. بدائع الصنائع. الكاساني  )١(

  .٣٨٨ص . المرجع السابق  )٢(

  .٤٦٣ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )١(

  .٤٤٠ص . مرجع سابق. موجز القانون الجنائي. راشد  )٢(

  .٥٦٠ص . مرجع سابق. شرح قانون العقوبات. حسني  )٣(



- نننن - 

قـوة ماديـة    : "ويعرفه آخرون بأنه    . )٣٠٠("وترغمه على إتيان عمل لم يرده ولم يملك له دفعاً         

لذلك فإن  . )٣٠١("توجه إلى الشخص ومن شأنها أن تعدم إرادته وتؤدي به إلى ارتكاب الجريمة            

يحول جريمة من وقع عليه اإلكراه إلى مجرد فعل مادي ذلك أنه يمحـو إرادة               اإلكراه المادي   

  .)٣٠٢(الفاعل فيهبط سلوكه إلى مستوى العمل المادي المحض

ويفرق شراح القانون الوضعي ما بين اإلكراه المادي، والقوة القاهرة، حيث ال يكـون                

عل قوى الطبيعة التـي تخـضع       أما القوة القاهرة فهي من ف     . )٣٠٣(اإلكراه المادي إال من إنسان    

، إال أن كالهما هو قوة      )٣٠٤("المصادفة البحتة "لمشيئة اهللا سبحانه وتعالى، أو كما يعبر البعض         

  .)٣٠٥(معدمة لإلرادة مادياً وبصفة مطلقة

  .قد يكون عمالً إيجابياً أو سلبياً) أي الجريمة( وجدير بالذكر أن الفعل المكره عليه مادياً •

  

  :مادي شروط اإلكراه ال

يكاد يتفق شراح القانون الوضعي على أن شروط اإلكراه المادي الذي يرفع المسئولية               

  : هي )٣٠٦(الجنائية

لقـوة  حقيقـة   فاقد اإلرادة تماماً، بحيث يخضع      ) المكره عليها (أن يكون مرتكب الجريمة     ) ١(

  .مطلقةأعدمت إرادته بصورة 

وقع قوة اإلكراه ولـيس فـي اسـتطاعته         أن تقطع ظروف الحال بأنه كان يستحيل عليه ت        ) ٢(

  .توقعها

                                                           
. ويقول أن تعريف القوة القاهرة هـو عـن راشـد          . ٤٦٦ص  . مرجع سابق . األحكام العامة . الصيفي  )٤(

  .٣١٩ص . القانون الجنائي

معهد البحوث والدراسـات    : القاهرة. قواعد المسئولية الجنائية  ). م١٩٦٩. (حسن صادق . المرصفاوي  )٥(

  . وما بعدها١٣١ ص .العربية

  .٤٦٦ص . مرجع سابق. األحكام العامة. الصيفي  )٦(

  .٤٦٣ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )١(

  .٤٤١ص . مرجع سابق. موجز القانون الجنائي. راشد  )٢(

  .٤٤١ص . المرجع السابق  )٣(

. ، حـسني  ٤٤٢،  ٤٤١ص  . المرجع السابق . ، راشد ٤٦٥ص  . مرجع سابق . القانون الجنائي . عوض  )٤(

  .٤٦٧ص . مرجع سابق. األحكام العامة. ، الصيفي٥٦٠ص . مرجع سابق. شرح قانون العقوبات



- سسسس - 

  ).وليس مجرد صعب(أن مقاومة القوة المكِرهة مستحيل ) ٣(

  .من أي نوع) الواقع عليه اإلكراه(أنه ال يوجد أي خطأ في مسلك الجاني ) ٤(

 ويشير البعض إلى أن هناك من يرى بأن اإلكراه المادي في القوانين الوضـعية ال ينـدرج                  •

 أنواع اإلكراه المعروفة في الشريعة اإلسالمية، إال أن هناك من يعتبر اإلكـراه              تحت نوع من  

  .)٣٠٧(المادي هو نوع من اإلكراه الملجئ

 وبالمثل فإن هناك من يرى أن اإلكراه المادي ال ينفي المسئولية الجنائية وبالتـالي اإلسـناد                 •

الـسلوك اإلرادي   (القـانوني    للجريمة بمعناه    )٣٠٨(المعنوي فحسب، بل إنه يعدم الركن المادي      

حيث أنه في حالة اإلكراه المادي ال يكـون الفعـل           ). اإلنساني ذو المظهر الخارجي الملموس    

إرادياً أساساً ألن من يكره بالقوة المادية على سلوك معين، أو باألحرى على حركة معينة، ال                

أي ميل إلعمال اإلرادة، فهو ليس    بالمعنى القانوني لهذه الكلمة، ألنه ليس لديه        " يعمل"يقال بأنه   

 بمعناه القانوني هو فعل الغير      – إذن   –فالفعل  . سوى أداة في يد الغير الذي يمارس عليه القوة        

  .)٣٠٩(ال فعل المكره مادياً

  

  :حكم اإلكراه المادي 

إن كون اإلرادة غير حرة، وإن كانت مميزة، يعني أنه قد انتفى أحد الشروط المتطلبة                 

لـذلك ال   . )٣١٠(يمة قانونية، ومن ثم فهي غير صالحة لقيام الركن المادي للجريمة          لتكون ذات ق  

جنائياً عن الواقعة اإلجرامية    ) مرتكب الجريمة الواقع عليه إكراه مادي بصددها      (يسأل الجاني   

التي لم يكن إلرادته دخل في حدوثها، والتي تنسب في حقيقة األمر إلـى الـشخص مـصدر                  

  .)٣١١(اإلكراه

                                                           

  .٤٦٧ص . المرجع السابق. الصيفي  )٥(

  ".جالسر" عن ٤٦٦، ٤٦٥ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. أورد ذلك عوض  )٦(

ل المكره آلة للمكِره، فيصير الفعـل       تأثير اإلكراه في جع   "ويقترب هذا القول من قول السرخسي من أن           )١(

  .٤٠ص . ٢٤جـ. مرجع سابق. المبسوط. السرخسي". منسوباً إلى المكِره بهذا الطريق

  .٥٥٩ص . مرجع سابق. شرح قانون العقوبات. حسني  )٢(

، وغني عن القول أنه يشترط توافر كافة شروط اإلكراه          ٤٤٢ص  . مرجع سابق . موجز القانون . راشد  )٣(

  .لسابق ذكرهاالمادي ا



- عععع - 

لذلك فمرتكب الجريمة المكـره     .  عدم المساءلة الجنائية ال تعفي من المساءلة المدنية         إال أن  •

  .)٣١٢(عليها يسأل مدنياً عما سببه من أضرار للغير

  

  :اإلكراه المعنوي : النوع الثاني من اإلكراه 

  :ه ـتعريف

، فإنه  العامل الذي مع إبقائه على اإلرادة من الوجهة المادية        : " بأنه   )٣١٣(يعرفه البعض   

يشل حركتها، ويذهب بقيمتها من حيث القدرة على االختيار، وذلك تحت تأثير الخـوف مـن                

خطر أو ضرر جسيم وشيك الوقوع، وليس في اإلمكان دفعه أو اإلفالت منـه إال بارتكـاب                 

  ".الجريمة

فاإلرادة قائمة في هذه األحوال من الناحية المادية، بحيـث يملـك            : "ويضيف شارحاً     

أن يمتنع عما ينهي عنه القانون، أو أن يفعل ما يأمر به، فال يرتكب الجريمة، ولكـن                 الجاني  

من المحقق أنه في سبيل ذلك يتحمل ضرراً جسيماً على نفسه أو نفس غيره، األمر الذي يشل                 

هو اإلفالت  : عنده االختيار في النهاية ويجعله ال يختار في هذا الموقف إال اتجاهاً واحداً دائماً               

  .)٣١٤(" الخطر المحدق عن طريق ارتكاب الجريمةمن

هو ضغط شخص على إرادة آخر لحمله على توجيهها إلـى سـلوك             : " ويقول عنه آخرون     •

صـدوره عـن    : ومن ثم كان أهم ما يميز اإلكراه المعنوي أمران          : "ويضيف  . )٣١٥("إجرامي

  .)٣١٦(عريف آخرونويعتمد هذا الت". إنسان، وصدوره بقصد الحمل على فعل أو امتناع معين

  

  :الفرق بين اإلكراه المادي واإلكراه المعنوي 

                                                           

  .٤٥٤ص . المرجع السابق  )٤(

  .٤٤٣ص . المرجع السابق  )٥(

  .٤٤٣ص . المرجع السابق  )١(

اإلكـراه  ). م١٩٦٠. (زكريا. ، كذلك، البرديسي  ٥٦٢ص  . مرجع سابق . شرح قانون العقوبات  . حسني  )٢(

يوليو  : ٣٠السنة  . ةمجلة القانون واالقتصاد الصادرة عن جامعة القاهر      : القاهرة. بين الشريعة والقانون  

  .٣٥٤ص . م١٩٦٠ديسمبر : 

  .٤٦٩ص . مرجع سابق. األحكام العامة. الصيفي  )٣(



- فففف - 

إن الشخص الواقع عليه اإلكراه المادي يكون فاقد حرية اإلرادة فقداناً تاماً، فال تكون                

 من وسائل الحيطة ما يمنـع وقـوع         – مثالً   –لديه فرصة يتوقى معها حصول اإلكراه، ليتخذ        

اإلكراه إذا ما وقع بحسب قدرته الجسيمة ومن ثم فال سبيل           الجريمة بل وال يمكنه مقاومة ذلك       

أما في حالة اإلكراه    . لالختيار ألن هناك طريقاً واحداً ال مناص من التردي فيه، وهو الجريمة           

، ولكنها موجودة، بمعنـى     )٣١٧(، قد تكون محدودة   "فسحة من االختيار  "المعنوي، فإن للشخص    

إمـا أن يمتثـل     : هو يوازن بين أمرين ال ثالث لهمـا          على أي حال، يتمتع باختياره، ف      –أنه  

للخطر الملح غير القابل للمقاومة ليقع على نفسه، فيهدر بذلك مصلحته، وإما أن يلحق ضرراً               

  .)٣١٨(بنفس أو مال غيره في سبيل مصلحته

هو أن اإلكراه المادي موجه إلى الشخص نفسه، أما اإلكراه المعنوي فهو            :  وثمة فارق آخر     •

  .)٣١٩( إلى إرادته وقدرته على توجيهها في حرية واتخاذ قرار تلقائي بناء عليهاموجه

ويلخص البعض الفرق بقوله أن النشاط في اإلكراه المادي هو نشاط المكِره، أما فـي                 

  .)٣٢٠(الثاني فهو نشاط المكره

  .)٣٢١( وتسوي بعض القوانين بين اإلكراه المعنوي وحالة الضرورة•

  

  :ي صور اإلكراه المعنو

تفترض استعمال العنـف للتـأثير      : الصورة األولى    : )٣٢٢(لإلكراه المعنوي صورتان    

حبس شخص أو ضربه أو تهديده باستمرار وذلك حتى يقبل ارتكاب           : على اإلرادة، مثال ذلك     

  .ويدخل في مفهوم العنف كل ما يؤثر على اإلرادة دون أن يعدمها. الجريمة

 ويقتصر اإلكراه على مجرد التهديد، مثـل تهديـد امـرأة            خالية من العنف  : الصورة الثانية   

  .بخطف ابنها إن لم ترتكب جريمة الزنا

                                                           
  .٤٦٨، ٤٦٧، ٤٦٥ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )٤(

  .٤٦٨، ٤٦٧ص . المرجع السابق  )٥(

  .٤٦٨ص . المرجع السابق  )١(

  .٤٧٠ص . المرجع السابق  )٢(

  . منه٦١ري في المادة من ذلك قانون العقوبات المص  )٣(

  .٥٦٣، ٥٦٢ص . مرجع سابق. شرح قانون العقوبات. حسني  )٤(



- صصصص - 

وبذلك تتفق الصورة األولى لإلكراه المعنوي مع حالة اإلكراه المادي في وجود العنف               

إال أنه في حالة اإلكراه المادي يصل األمر إلى السيطرة الكاملـة التـي تعـدم                . في كل منها  

أما في حالة اإلكـراه     . وتجعل الواقع عليه اإلكراه ليس أكثر من آلة في يد من يكرهه           اإلرادة  

المعنوي فإن العنف ال يبلغ هذه الدرجة من السيطرة وإعدام اإلرادة، بل يقتصر على التـأثير                

  .)٣٢٣(عليها لحملها على اتجاه الجريمة

  

  :التكييف القانوني لإلكراه المعنوي 

إال .  أنه ال يمكن مساءلة الجاني في جريمة اإلكراه المعنـوي          يتفق شراح القانون على     

أنهم اختلفوا في أساس أو علة ذلك اإلعفاء من المسئولية ووجه الخالف هو التساؤل عمـا إذا                 

كانت علة اإلعفاء من المسئولية قائمة في شخص الواقع عليه اإلكراه المعنوي، أو بمعنى آخر               

ة اإلعفاء قائمة في ذات العمل اإلجرامي الذي ارتكـب          أم أن عل  . شخصيهل أساس اإلعفاء    

فـإذا كـان    . موضوعياأن يكون أساس اإلعفاء     : تحت تأثير اإلكراه المعنوي، أو بمعنى آخر        

. أساس اإلعفاء من المسئولية شخصيا فعندئذ يلحق اإلكراه المعنوي بأسباب امتناع المـسئولية            

  .)٣٢٤(اب اإلباحةأما إن كان األساس موضوعي فعندئذ يلحق بأسب

 فالذين يقولون بأن أساس اإلعفاء شخصي يرون أن الظروف الموجود بها المكره تؤثر على               •

فهو إما أن   : اختباره فتجعله إما مشلول االختيار تماماً، أو ليس لديه سوى حرية محدودة جداً              

 وأن هذا   يهدر مصلحة غيره إبقاء على مصلحته، أو يبقى على مصلحته فيهدر مصلحة الغير،            

الوضع يشل اختيار الشخص إلى حد بعيد وتجعله غير قادر على حرية التصرف في إرادتـه،                

  .)٣٢٥(ومن ثم ينتفي اإلسناد المعنوي

 والذين يقولون بأن األساس موضوعي يرون أن األمر يتعلق بذات الفعل الذي وقع بـشأنه                •

قاء على مصلحة أو حق أفضل      اإلكراه، لذلك فإن المكره يضحي بمصلحة أو حق في سبيل اإلب          

                                                           

  .٥٦٣ص . المرجع السابق  )٥(

  .٤٤٦ص . مرجع سابق. موجز القانون الجنائي. راشد  )١(

  .٤٦٩، ٤٦٨ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )٢(



- قققق - 

أو مساوية لها، ومن ثم فإن األمر ال يتعلق باإلسناد المعنوي، ومن ثم تكون جريمة اإلكـراه                 

  .)٣٢٦(المعنوي كالدفاع الشرعي، ال يخالف الفعل فيها قانون العقوبات

 ويقول البعض أن غالبية اآلراء تتجه نحو إرجاع اإلعفاء إلى سبب موضوعي كائن في ذات            •

إال أنـه يقـول أن      . )٣٢٧(حاالت اإلباحة عمل اإلجرامي بمعنى أن يصبح اإلكراه المعنوي من         ال

الشخـصي  (بعض القوانين تذهب إلى ضـرب مـن التوفيـق بـين المـذهبين المتقـدمين                 

، ويعطي لذلك مثاالً قانون العقوبات المصري، فهو في الظاهر يبني اإلعفاء من             )والموضوعي

 فكرة اإلكراه المعنوي المعدم لالختيار، إال أنه في الحقيقة ال            هو سبب شخصي المسئولية على   

يقصر هذه الحالة على صورة اإلكراه المعنوي دون غيرها، إنما يوسع من نطاقها بحيث تضم               

صوراً أخرى ال سبيل إلى تبريرها أصالً إال بسبب موضوعي مستمد من المصلحة أو عـدم                

ة مع بقائه في حدود اإلكراه المعنوي وذلك بأن يتطلب          فائدة العقاب، وأنه يصل إلى هذه النتيج      

 عقوبات مصري التي    ٦١ويورد نص المادة    . )٣٢٨(لتحقق حالة اإلكراه المعنوي شروطاً معينة     

ال عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو             : "تنص على أنه    

 أو بغيره، ولم يكن إلرادته دخل فـي         غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به         

اإلكراه "يستفاد من هذا النص أن حالة       "ويعلق بأنه   ". حلوله، وال في قدرته منعه بطريقة أخرى      

  .)٣٢٩( ال قيام لها إال بتوفر ثالثة شروط جوهرية– الفعلي أو الحكمي –" المعنوي

معنـوي مـن قبيـل موانـع         إال أن آخرين قالوا بأن القانون المصري إنما يعتبر اإلكراه ال           •

 مـع رفعـه     –، ويدلل على ذلك بأن القـانون        )أي أنه أخذ بالمعيار الشخصي     ()٣٣٠(المسئولية

، إال أنه يسأله في ماله عما يسببه من أضرار للغيـر،            )معنوياً(للمسئولية الجنائية عن المكره     

مصري ينظـر إلـى     بما يعني أنه لو كان القانون ال      . )٣٣١(وفقاً ألحكام القانون المدني المصري    

  .اإلكراه المادي كسبب إباحة ما كان يمكن أن ينص على التعويض في تلك الحالة
                                                           

  .٤٦٨ص . المرجع السابق  )٣(

  .٤٤٦ص . بقمرجع سا. موجز القانون. راشد  )٤(

  .٤٤٧ص . المرجع السابق  )١(

  . ، وسوف يتم عرض هذه الشروط عند الحديث عن شروط اإلكراه المعنوي٤٤٨ص . المرجع السابق  )٢(

  .٤٦٩ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )٣(

كل مـن سـبب     "من القانون المدني المصري على أن        ١٦٨وتنص المادة   . ٤٦٩ص  . المرجع السابق   )٤(

الذي يراه القاضـي    إال بالتعويض   اً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره، ال يكون مالماً             ضرر

  ".مناسباً



- رررر - 

  

  :شروط اإلكراه المعنوي 

يكاد يتفق شراح القانون على شروط تحقق حالة اإلكراه المعنوي، إال أن كـالً مـنهم                  

، )٣٣٢(روطفمنهم من يجمل هـذه الـش      . يعرضها بطريقة معينة قد تخالف ما يعرضه به اآلخر        

وفيما يلي عرض لتلك الشروط     . )٣٣٣(ومنهم من يصنفها كشروط في الخطر وشروط في الفعل        

:  

  : على النفس – أو وشيك الوقوع –أن يوجد خطر جسيم حال : الشرط األول 

ويعني هذا الشرط أنه ال يمكن القول بتحقق حالة اإلكراه المعنوي بوجود أي خطر في                 

  :روط أو مواصفات معينة في ذلك الخطر كاآلتي أي صورة، بل البد من تحقق ش

، فالحديث هنا عن حجم وأهمية الخطر فالبد من أن يكون جـسيماً             أن يكون الخطر جسيماً   ) أ(

  .وتقدر هذه الجسامة بمعيار الشخص العادي

، أما إذا كان حيواناً مثالً أو قوى الطبيعة فإننا فـإزاء            أن يكون مصدر هذا الخطر إنسان     ) ب(

  .)٣٣٤(ضرورة وليس إكراهاً معنوياًحالة 

الخطـر  "وبذلك يخرج   . أن يكون الخطر على النفس سواء نفس المكَره أو نفس الغير          ) جـ(

  .)٣٣٥(من مبررات قيام حالة اإلكراه المعنوي، وهو ما ينتقده البعض" على المال

إنما يعني مجموعـة الحقـوق المتـصلة بـالنفس، أي           " النفس"ويرى البعض أن لفظ       

قة بالشخص، وهي التي ال تدخل في دائرة التعامل، وتشمل الحقوق في الحياة، وسـالمة               اللصي

إال أن هناك من يعترض علـى هـذا         . )٣٣٦(الجسم، والحرية، والعرض، والشرف، واالعتبار    

                                                           

. موجز القانون الجنـائي   . ، راشد ٤٧٨ : ٤٧١ص  . مرجع سابق . القانون الجنائي . عوض: من هؤالء   )٥(

  .٤٥٣ : ٤٤٨ص . مرجع سابق

. مرجـع سـابق  . األحكام العامـة . ، الصيفي ٥٧١ : ٥٦٥ص  . شرح قانون العقوبات  . حسني: منهم  )٦(

  .٤٧٦ : ٤٧٢ص 

: كـذا ). الفرق بين حالة الضرورة واإلكراه المعنـوي       (٤٤٥ص  . مرجع سابق . موجز القانون . راشد  )١(

  .٥٦٤ص . شرح قانون العقوبات. حسني

  .٤٤٩ص . المرجع السابق. راشد  )٢(

الـشركة المتحـدة    : القاهرة. القسم العام . ن العقوبات الوسيط في قانو  ). م١٩٧٩. (سرور، أحمد فتحي    )٣(

  .٣٨٨ص . للنشر والتوزيع



- شششش - 

التخصيص في سرد الحقوق الشخصية ذلك أن لفظ القانون جاء عاماً ومرسالً دون أن يلحقـه                

  .)٣٣٧(قيد

، أو الـذي    "فات أوانـه  "وبذلك فإن الخطر الذي     . ر حاالً أو وشيك الوقوع    أن يكون الخط  ) د(

فالخطر الماضي ال يـصلح     . )٣٣٨(يتوقع حدوثه مستقبالً ال يصلحان لقيام حالة اإلكراه المعنوي        

أن يكون وسيلة للتهديد، والمستقبل الذي لم يحن وقته بعد ال يصلح للتعويل عليه، فقد تتـدخل                 

ذا التهديد حتى يحين موعد تنفيذه بل قـد يمـوت المهـدد أو تتغيـر                ظروف مستقبلية تفسد ه   

  .الظروف أو غير ذلك

وليس تصورياً إال أن يستند ذلك التصور إلى أسـباب معقولـة            أن يكون الخطر حقيقياً     ) هـ(

ويعطي البعض مثاالً لذلك حالة تصويب بندقيـة        . )٣٣٩(حتى يمكن أن تنتفي المسئولية الجنائية     

ه بإطالق النار عليه إن لم يعتد على آخر ويعتقد المصوب إليـه البندقيـة               إلى شخص وتهديد  

أنها محشوة بالطلقات، بينما هي في حقيقة األمر فارغة فالخطر هنا غير حقيقـي              ) بحسن نية (

  .)٣٤٠(ولكنه تصوري أو وهمي إال أنه بني على أسباب معقولة

  

  :لخطر طبقاً للقانون أال يكون الشخص ملزماً بمواجهة ذلك ا: الشرط الثاني 

فلو سيق محكوم عليه باإلعـدام      . )٣٤١("الخطر مشروعاً "أو كما يعبر البعض أال يكون         

لتنفيذ الحكم عليه، فال يعد ذلك خطراً تقوم به حالة اإلكراه المعنوي التي تبيح له قتل حارسـه                  

  .جهه أن يوا- طبقاً للقانون –فخطر الموت الذي يواجهه قضى عليه . )٣٤٢(أو إصابته

  

   :)٣٤٣(أال يكون إلرادة الجاني دخل في حلول ذلك الخطر: الشرط الثالث 

                                                           

  .٥٦٧ص . مرجع سابق. شرح قانون العقوبات. حسني  )٤(

  .٤٧٢ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )٥(

  .٥٧٠ص . مرجع سابق. شرح قانون العقوبات. ، حسني٤٧٣ص . المرجع السابق  )٦(

  .٤٧٣ص . المرجع السابق. عوض  )١(

األحكام . ، الصيفي ٥٧١ص  . مرجع سابق . شرح قانون العقوبات  . ، حسني ٤٧٤ص  . المرجع السابق   )٢(

  .٤٧٤ص . مرجع سابق. العامة

  .٥٧١ص . المرجع السابق. ، حسني٤٥١، ٤٥٠ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد  )٣(



- تتتت - 

بمعنى أن ال يكون الجاني هو الذي أوجد ذلـك الخطـر بخطئـه العمـدي أو فعلـه                     

مثال ذلك من يخشى    . المقصود، حتى ولو ينطو على معنى الخطأ العمدي أو الجريمة العمدية          

فإن تقاعسه هذا   . لذي يتقاعس فيه عن العمل والكسب     الهالك جوعاً فيسرق أطعمة في الوقت ا      

  .هو الذي أوجد حالة خطر الموت عوجاً

  

أال يكون في قدرة الواقع عليه اإلكراه منع الخطر بطريق أخرى           : الشرط الرابع 

  : )٣٤٤(خالف ارتكاب الجريمة

بمعنى أن ارتكاب جريمة اإلكراه المعنوي كانت هي الوسيلة الوحيدة لـدفع الخطـر                

أن : وإضـافة لـذلك     . الجسيم الحال بالنفس، وأنه من المستحيل درء الخطر إال بهذه الجريمة          

  .تكون جريمة اإلكراه المعنوي من شأنها التخلص من ذلك الخطر

  

   :)٣٤٥(تناسب فعل الجريمة مع مقدار أو حجم الخطر: الشرط الخامس 

 الوحيدة للتخلص مـن     ويستفاد هذا الشرط من اشتراط كون فعل الجريمة هو الوسيلة           

الخطر، ذلك أنه إذا كان في إمكان الواقع عليه اإلكراه أن يدرأه بارتكاب جريمة ذات جـسامة                 

معينة ولكنه فضل درأه بجريمة أكثر جسامة، فليست الجريمة األكثر جسامة هذه هي الوسـيلة               

ـ    . الوحيدة، بل هناك وسيلة أخرى هي الجريمة األقل جسامة         راه المعنـوي   فال تقوم حالة اإلك

ويعبر البعض عن ذلك بأن تكون المصلحة المـدافع عنهـا           . )٣٤٦(التي تمنع المسئولية الجنائية   

  .)٣٤٧(أكثر قيمة، أو على األقل متساوية مع تلك المضحاة في سبيلها

  

  :تقدير الخطر 

                                                                                                                                                                      
ص . مرجع سابق . ون الجنائي القان. ، عوض ٥٦٩ص  . ، حسني ٤٥١ص  . راشد: المرجعان السابقان     )٤(

  .٤٧٤ص . مرجع سابق. األحكام العامة. ،الصيفي٤٧٥

  .٤٧٥ص . ، الصيفي٥٧٢ص . ، حسني٤٥٢ص . ، راشد٤٧٦ص . عوض: المراجع السابقة   )٥(

  .٤٧٥ص . ، الصيفي٥٧٤ص . ، حسني٤٧٧. عوض: المراجع السابقة   )١(

  .٥٧٤ص . المرجع السابق. حسني  )٢(

  .٤٧٧ص . مرجع سابق. لجنائيالقانون ا. عوض  )٣(



- ثثثث - 

 حقيقي أو متوهماً بحسن نية وبنـاء علـى أسـباب            –إن تقدير ما إذا كان ثمة خطر          

 إذا كان ذلك الخطر حاالً أو وشيك الوقوع أم ال، ومقدار التناسب بين الخطـر                ثم ما . معقولة

وجسامة الجريمة، وبصفة عامة مدى توافر شروط اإلكراه المعنوي، كل ذلك هو أمر يتعلـق               

إال أن على القاضي أن يضع معياراً لـذلك يراعـي           . بوقائع الدعوى ومتروك لتقدير القاضي    

 حالة الجاني وظروفه الخاصة والمالبسات التي وجد فيهـا، مـن            طبيعة األمور من ناحية، ثم    

أن يضع نفسه في موقفه ويقيس بمقياسه، مراعياً كافة الظروف          : أو بتعبير آخر    . ناحية أخرى 

  .)٣٤٨(السابق ذكرها

  

  :إثبات اإلكراه المعنوي 

يقع على عاتق من وقع عليه اإلكراه وارتكب الجريمـة أن يثبـت تـوافر الـشروط                   

وقاضي الموضوع هو الذي يقدر     . طلبة للقول بوجود إكراه معنوي يبرر ارتكاب الجريمة       المت

هذا ويلتزم القاضي بالرد على دفع المتهم بوقـوع    . هذا ولمحكمة التمييز أن تراقب هذا التقدير      

  .)٣٤٩(إكراه عليه ذلك أن مثل هذا الدفع يعد دفعاً جوهرياً يلتزم القاضي بالرد عليه

  :آثار اإلكـراه 

امتناع مـسئولية   ) مادي أو معنوي  (يترتب على تحقق الشروط الالزمة لوجود اإلكراه          

  .عن الجريمة التي ألجأه إليها اإلكراه، أياً كان نوع هذه الجريمة أو جسامتها) المكره(الجاني 

ويشرح البعض  .  ويستفيد من امتناع المسئولية كل شخص آخر ساهم في فعل جريمة اإلكراه            •

عام األثر، إنما العلة أن شروط اإلكـراه        ) اإلكراه( علة ذلك ليس كون مانع المسئولية        ذلك بأن 

يغلب توافرها بالنسبة لكل من يساهم في فعل الجريمة، حتى ليمكن القول بأن لكل مساهم فـي                 

  .)٣٥٠(جريمة اإلكراه، سبباً خاصاً به المتناع المسئولية

ء المسئولية الجنائية بسبب اإلكراه المعنـوي، ال        تكرار ما سبق من أن انتفا     :  وجدير بالذكر    •

  .يمنع من المساءلة المدنية

                                                           
  .٤٥٠ص . مرجع سابق. موجز القانون. راشد  )٤(

  .٥٧٦ص . مرجع سابق. شرح قانون العقوبات. حسني  )٥(

. األحكام العامـة  . ، الصيفي ٤٥٤ص  . مرجع سابق . موجز القانون . ، راشد ٥٧٥ص  . المرجع السابق   )١(

  .٤٧٦ص . مرجع سابق



- خخخخ - 

  

  الثالثالفصل 
  جرميـة الزنـا واإلكـراه

  

 ثم في مجال القانون     –ض هذا البحث لجريمة الزنا في مجال الشريعة اإلسالمية          يتعر  

ية والقـانون   الوضعي، ثم يعرض أثر اإلكراه على جريمة الزنا في كل من الشريعة اإلسـالم             

  :لذلك يتضمن هذا الفصل ثالثة مباحث . الوضعي

  .جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية  :  المبحث األول  

  .جريمة الزنا في مجال القانون الوضعي  :  المبحث الثاني  

أثر اإلكراه على جريمة الزنا في كل من الشريعة اإلسـالمية             :  المبحث الثالث  

  .والقانون الوضعي

  ولاألاملبحث 
  جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية

سوف يعرض هذا المبحث جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية من خـالل ثـالث                

  :مطالب 

  .تعريف جريمة الزنا وأركانها  :   المطلب األول   

  .إثبات جريمة الزنا  :   المطلب الثاني   

  .عقوبة جريمة الزنا  :  المطلب الثالث   

א א
  مة الزنا وأركانهاتعريف جري

  :حول الزنا 

 –فهذه اآليـة تقـصر      . )٣٥١("وما أرسلناك إال رحمة للعالمين    : "يقول الحق عز وجل       

 سبب إرسال الرسل عامة، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم خاصـة، علـى                –" إال"بقولها  

                                                           

  .١٠٧: األنبياء   )١(



- ذذذذ - 

ية إلى اهللا عز    وتتمثل هذه الرحمة أول ما تتمثل في الهدا       . الرحمة بالعالمين، أي بالناس جميعاً    

. وجل، وقاية من سخطه وعذابه وتتمثل أيضاً في الحفاظ على آحاد الناس، وعلـى الجماعـة               

 بما يضاد مصلحة النـاس      – ولو في أقل جزئية      –لذلك فإن أحكام الشريعة اإلسالمية لم تأت        

 ولو غفـل عنهـا أو أنكرهـا أو          –الحقيقية، بل جاءت بكل ما فيه مصلحة اإلنسان الحقيقية          

أو غيـر ذلـك مـن    " العالمين"أو " لقوم يعقلون" غير أن تلك المصالح ال تتبدى إال         –تجاهلها  

. األوصاف التي يسبغها القرآن الكريم على من يصلون إلى معرفة المصلحة الحقيقية لإلنسان            

جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصالح       "لذلك نجد من فقهاء المسلمين من يقرر أن         

ومقصود . المحافظة على مقصود الشرع   :  في تحصيل مقاصدهم، ولكنا نعني بالمصلحة        الخلق

وهو أن يحفظ عليهم دينهم، وأنفـسهم، وعقلهـم، ونـسلهم،           ) أمور(الشرع من الخلق خمسة     

وكل ما يفوت هذه األصـول      . فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة        . ومالهم

ذه األصول الخمسة، حفظها واقع في رتبة الضروريات، فهـي          ه. فهو مفسدة، ودفعها مصلحة   

، فإن هذا يفوت على     ..قضاء الشرع بقتل الكافر المضل      : أقوى المراتب في المصالح، ومثاله      

وإيجاب حد الشرب، إذ به حفظ      . وقضاؤه بإيجاب القصاص، إذ به حفظ النفوس      . الخلق دينهم 

، وزجـر   الزنى، إذ به حفظ النـسب واألنـساب       وإيجاب حد   العقول التي هي ِمالك التكليف،      

وتحريم تفويت هذه األمور الخمسة، والزجر      .. الغُصاب والسراق، إذ به يحصل حفظ األموال        

في تحـريم   ) السماوية(لذلك فلم تختلف الشرائع     .. عنها يستحيل أال تشتمل عليه ملة من الملل         

على ذلك فإن الحفاظ على هذه المـصالح        و. )٣٥٢("والقتل والزنى والسرقة، وشرب المسكر    الكفر  

الدين، النفس، العقل، النسل، المال هو علة تجريم الشريعة لالعتداء عليها بنصوص            : الخمسة  

أما ما عداها من الجرائم واألفعال فقد تُرك أمرها لولي األمر في كل زمان ومكـان                . واضحة

  .يحدده في إطار ما تنص عليه الشريعة اإلسالمية

اقب الشريعة اإلسالمية على الزنا بعقوبات رادعة تصل إلى ما يمكن وصـفه             لذلك تع   

وهو الرجم حتى الموت بالنسبة للمحصن، حيث ليس له عذر من أي            " بالقتل باإليذاء والتعذيب  "

                                                           

ـ ٥٠٥فقيه شـافعي تـوفى سـنة        . بي حامد محمد بن محمد بن محمد      أ. الغزالي  )١( ـ ١٣٢٢. (هـ ). هـ

نسخة صادرة عن دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ         . المطبعة األميرية : القاهرة  . المستصفي

  .٢٨٨، ٢٨٧ص . ١جـ. العربي ببيروت



- ضضضض - 

التغريـب  (أي  ) المؤقت(وتصل بالنسبة إلى غير المحصن إلى الجلد، واإلبعاد         . نوع في زناه  

أو (قوانين الوضعية التي تنظر إلى الزنا باعتبـاره مـن األمـور             وهذا على عكس ال   ). عاماً

أما إذا كـان الزانـي      . الشخصية، التي ال مبرر للعقاب عليه ما دام برضا الطرفين         ) الحريات

زوجاً أو زوجة، فإنه بزناه هذا يعد معتدياً على حق الطرف اآلخر في الحياة الزوجية ومن ثم                 

فاألمر ليس تجريماً لفعل الزنا، بل تجريم لالعتداء علـى          . يعاقب صيانة لحرمة الزوجية فقط    

  .حرمة الزوجية

  

  :تعريف الزنا 

يمكن القول بأن هناك اتفاق بين الفقهاء في العناصر األساسية لتعريف الزنا، وإن كان                

وطء الرجل المرأة في القبل بغير ملـك أو         "فالحنفية يعرفونه بأنه    : هناك خالف في التفاصيل     

  .)٣٥٣("شبهة

  .)٣٥٤("إيالج الذكر بفرج محرم لعينه خال من الشبهة مشتهى طبعاً" ويعرفه الشافعية بأنه -

كل وطء وقع على غير نكاح صـحيح وال شـبهة نكـاح وال ملـك                " ويعرفه المالكية بأنه     -

مغيب حشفة آدمي في فـرج آخـر دون شـبهة حلِّيـة             "ويقول عنه الخرشي أنه     . )٣٥٥("يمين

  .)٣٥٦("عمداً

  .)٣٥٧("فعل الفاحشة في قبل أو دبر"ه الحنابلة بأنه  ويعرف-

                                                           

ـ ٥٨٧فقيه حنفي توفى عام     . عالء الدين بن مسعود، أبو بكر     . الكاساني  )١( ـ ١٤٠٢. (هـ ). م١٩٨٢-هـ

  .٢٨٣ص . ٢جـ. دار الكتاب العربي: بيروت. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

ـ ٤٧٦أبو إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي فقيه شافعي تـوفى عـام                . الشيرازي  )٢( . هـ

. ٢جـ. حلبيمطبعة ومكتبه مصطفى البابي ال    : القاهرة  . المهذب في فقه اإلمام الشافعي    ). هـ١٣٧٩(

  .٢٨٣ص 

ـ ١٣٧٩. (هـ٥٩٥فقيه مالكي توفى عام     . القرطبي. أبو الوليد . محمد بن أحمد  . ابن رشد   )٣( بدايـة  ). هـ

  .٣٦٢ص . ٢جـ. مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة. المجتهد ونهاية المقتصد

شرح الخرشـي علـى     ) .هـ١٣١٧. (هـ١١٠١فقيه مالكي توفى عام     . محمد. أبو عبد اهللا  . الخرشي  )٤(

  .٧٥ص . ٨جـ). الطبعة الثانية(المطبعة األميرية : القاهرة. مختصر خليل

ـ ٦٢٠فقيه حنبلـي تـوفى عـام        . عبد اهللا بن أحمد بن محمد، موفق الدين أبو محمد         . ابن قدامة   )٥( . هـ

  .١٥١ص . ١٠جـ. دار الغد العربي: القاهرة. المغني في الفقه). م١٩٩٥-هـ١٤١٦(



- غغغغ - 

 توضح التعريفات السابقة مدى تقارب تعريفات الفقهاء للزنا، غير أن الـشافعية والحنابلـة               •

يدخلون في مفهوم الزنا اإلتيان في الدبر، ويتفق الجميع على أنه وطء محرم متعمد، وبـذلك                

ويعـرض  . وطء المحرم، وتعمد هـذا الـوطء      فعل ال : تتحدد أركان جريمة الزنى في أمرين       

  .الباحث فيما يلي ألركان هذه الجريمة

  :فعل الوطء المحرم : الركن األول 

الوطء الحرام الخالي عن حقيقة الملك، وحقيقة       : أما الزنا فهو    : " وفي ذلك يقول السمرقندي      -

و إيالج فرج الرجل    أما الوطء ففعل معلوم، وه    .. النكاح وعن شبهة الملك وعن شبهة النكاح        

وأما شرطنا كونه حراماً فإن وطء المجنون ووطء الصبي العاقل ال يكون زنا             . في فرج المرأة  

  .)٣٥٨(..."ألن فعلهما ال يوصف بالحرمة 

وإنما اشترط لفظ الزنا ألنه هو الدال على فعل الحرام، ال لفـظ الـوطء          : " ويقول ابن نجيم     -

فالزنا الموجـب   : "ويقول  . )٣٦٠(.."ل الفرج في الفرج     وهو إدخا : "ويضيف  . )٣٥٩(.."والجماع  

للحد هو وطء مكلف طائع مشتهاة حاالً أو ماضياً، في القبل بال شـبهة ملـك، أو تمكينهـا،                   

ليصدق على ما لو كان مستلقياً فقعدت على ذكره، فتركها حتى أدخلته، فإنهما يحدان في هـذه   

وطء هو إدخال قدر الحشفة من الذكر فـي         وال.. الصورة، وليس الموجود منه سوى التمكين       

  .)٣٦١("القبل أو الدبر

وبذلك فالبد أن يكون الوطء في الفرج بحيث يكون الذكر في الفـرج كـالمرود فـي                   

  . على الراجح أن يكون الذكر منتشراً–وال يشترط . )٣٦٢(المكحلة والرشاء في البئر

                                                           
ـ ٥٣٩فقيه حنفي تـوفى     . أبو بكر عالء الدين   . محمد بن أحمد بن أبي أحمد     . ديالسمرقن  )١( بـدون  . (هـ

  .١٤١ص . ٣جـ. دار الكتب العلمية: بيروت. تحفة الفقهاء) تاريخ

شرح كنـز   . البحر الرائق ). هـ١٣٣٣. (هـ٩٧٠فقيه حنفي توفى عام     . زين الدين إبراهيم  . ابن نجيم   )٢(

نسخة مصورة عنها ببيروت عن دار      . دار الكتب العربية  : القاهرة  ). النسفيلعبد اهللا بن أحمد     . (الدقائق

  .٥ص . ٥المعرفة جـ

  .٦ص . ٥جـ. المرجع السابق  )٣(

  .٤ص . ٥جـ. المرجع السابق  )٤(

  .٨٩ص . ١٠جـ. مرجع سابق. المغني. ابن قدامة  )٥(



- ظظظظ - 

  .واء الفرج ولم يمس جدره وإدخال الحشفة أو قدرها يعتبر زنا ولو دخل الذكر في ه-

ويتحقق الزنا حتى لو كان هناك حائـل        .  كذلك ال يشترط لتحقق الزنا أن يكون هناك إنزال         -

  .)٣٦٣(بين الذكر والفرج ما دام هذا الحائل خفيفاً ال يمنع الحس واللذة

وعلى ذلك فوطء الرجـل زوجتـه       . في غير ملك  والوطء ال يكون محرماً إال إذا كان          

كل ذلك وطء   . لنفساء أو الصائمة، أو المحِرمة، أو التي ظاهر منها، أو آلى منها           الحائض أو ا  

لذلك فإذا وطء الرجل زوجته في أي من الفروض         . )٣٦٤(لوجود الملك محرم، إال أنه ليس زنا      

 ال يعـد زنـاً      – المحرم   –السابقة فقد ارتكب معصية يعاقب عليها تعزيراً إال أن ذلك الوطء            

  .)٣٦٥("تهشبهدم الملك، أو ع"بسبب تخلف شرط 

فإن ذلك يعد معصية ال     " اإليالج"إال أن الفعل كان دون      " عدم الملك " وبالمثل فلو تحقق شرط      -

قـد يكـون    " اإليـالج "شك فيها، ويعاقب فاعلها تعزيراً ولكنه ال يقام عليه الحد ألن ما دون              

  .مقدمات للزنا ولكنه ليس زنا

  

  :الوطء في الدبر 

ال خالف بين أهل العلم في أن من وطئ امرأة في قبلها حرامـاً ال                : يقول ابن قدامة    

في والوطء في الدبر مثله     شبهة له في وطئها أنه زان يجب عليه حد الزنا إذا كملت شروطه،              

كونه زنا ألنه وطء في فرج امرأة ال ملك له فيها وال شبهة فكان زنا كالوطء في القبـل ألن                     

. )٣٦٦("والوطء في الدبر فاحشة   ..  اآلية   " يأتين الفاحشة من نسائكم    والالتى": اهللا تعالى يقول    

                                                           
دار : القاهـرة  . لقانـون الوضعـي التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً با    ). م١٩٤٨. (عبد القادر . عودة  )١(

ص . ٢جـ. ١٣طبعة  . م، عن مؤسسة الرسالة   ١٩٩٤-هـ١٤١٥طبعة مصورة ببيروت عام     . العروبة

٣٥٠.  

فمجـرد  ". بال شبهة ملك  "، ويقول عن شرط الزنا      ٤ص  . ٥جـ. مرجع سابق . البحر الرائق . ابن نجيم   )٢(

  .الشبهة ترفع الحد

فقيـه مـالكي    . محمد عرفة . ، كذلك الدسوقي  ٣٥١ص  . ٢جـ. سابقمرجع  . التشريع الجنائي . عودة  )٣(

المكتبـة  : القـاهرة   . حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر للـدردير       ). هـ١٣٢٠(. هـ١٢٣٠توفى عام   

  .٣١٣ص . ٤جـ. التجارية

. المرجع الـسابق  . حاشية الدسوقي . كذا، الدسوقي . ٧٨ص  . ١٠جـ. مرجع سابق . المغني. ابن قدامة   )٤(

  .٣١٣ص . ٤جـ



- أأأأأ - 

". ألن المراد بالزنا هنا ما يعـم اللـواط        " "قبالً أو دبراً  : "ويقول الدسوقي شرحاً لقول الدردير      

الزنا شامل اللواط، مغيب حشفة آدمي في فـرج         : "ويقول الخرشي شرحاً على مختصر خليل       

ويقـول  . )٣٦٧("وأدخل في الفرج القبل والدبر ألنه يعـم اللـواط  . .آخر دون شبهة حلية عمداً   

ويلخص البعض ذلك بأنه يـستوي عنـد مالـك          . )٣٦٨("يجوز على الزنا واللواط   "الشافعي أنه   

. والشافعي وأحمد والشيعة الزيدية أن يكون الوطء المحرم في قبل أو دبر، من أنثى أو رجـل                

 أصحاب أبي حنيفة وحجتهم في التـسوية أن         ويشاركهم في هذا الرأي محمد وأبو يوسف من       

إال أن أبا حنيفة يخالف ذلك      . )٣٦٩("الوطء في الدبر مشارك للزنا في المعنى الذي يستدعي الحد         

وحجته فـي   . الرأي فيقول بأن الوطء في الدبر ال يعتبر زنا سواء أكان الموطوء ذكراً أم أنثى              

الدبر يسمى لواطاً، واختالف األسامي دليـل       ذلك أن اإلتيان في القبل يسمى زنا، واإلتيان في          

فتجريم الزنا حكمته منـع     . على اختالف المعاني، فضالً عن اختالف حكمة تجريم كل منهما         

  .لذلك يعاقب على اللواط تعزيراً. )٣٧٠(اشتباه األنساب، وهى الحكمة التي ال تتوفر في حالة اللواط

  

  :ما يخرج عن مفهوم الزنا 

األعمال التمهيدية للزنا كالمفاخذة مثالً أو النوم فـي         :  عرضه    كما سبق  –يخرج عنه     

لحاف واحد، ووطء الزوجة في الحاالت المحرمة شرعاً مثل وطء الحـائض أو النفـساء أو                

، ووطء  )٣٧١()وإن كان يستوجب التعزير   (كذلك يخرج منه وطء األموات      . المِحْرمة وغير ذلك  

  .)٣٧٣()كييف الفعل وتقرير عقوبتهعلى خالف بين المذاهب في ت ()٣٧٢(البهائم
                                                           

  .٧٥ص . ٨جـ. مرجع سابق. شرح الخرشي. الخرشي  )١(

: بيـروت. األم). م١٩٩٠-هـ١٤١٠. (هـ٢٠٤متوفى عام   . أبي عبد اهللا محمد بن إدريس     . الشافعي  )٢(

  .٣٦٨ص . ٨جـ. دار الفكـر

  .٣٥٣، ٣٥٢ص . ٢جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي اإلسالمي. عودة  )٣(

كمال الدين محمد بـن عبـد       . ابن الهمام : ، كذا ٤٣ص  . ٧جـ. مرجع سابق . بدائع الصنائع . الكاساني  )٤(

: القـاهرة   . شرح فـتح القـدير    ). هـ١٣٥٦. (هـ٨٦١فقيه حنفي توفى عام     . الواحد بن عبد الحميد   

  .١٥٠ص . ٤جـ. المكتبة التجارية الكبرى

ابن : ن، وبه قال األوزاعي   يرى بعض الشافعية، وأحمد، اعتبار وطء األموات زنا إذا لم يكن بين زوجي              )٥(

  .٧٨ص . ١٠جـ. مرجع سابق. المغني. قدامة

. ٤جـ. مرجع سابق . شرح فتح القدير  . ابن الهمام : ، كذا ٨٣ص  . ١٠جـ. المرجع السابق . ابن قدامة   )٦(

  .، وغيرهم٣١٦ص . ٤جـ. مرجع سابق. حاشية الدسوقي. الدسوقي: ، كذا١٥٢ص 



- ببببب - 

ال حد عليهما النتفاء التكليف بالنسبة لهما، حتى يبلـغ          : وطء الصغير والمجنون امرأة أجنبية      

واختلف في حكم المرأة الموطوءة التي وطأهـا        . )٣٧٤(الصبي ويفيق المجنون، لذلك ال يحدان     

. اوعة إنما عليها التعزيـر    فيرى أبو حنيفة أن ال حد عليها ولو كانت مط         . الصبي أو المجنون  

ويعلل قوله بأن المرأة ليست في حقيقة األمر زانية بل هي موطوءة، وأن تسميتها في القـرآن                 

الكريم زانية هو مجاز ال حقيقة، ولكن يجب عليها الحد لكونها مزنياً بها ولما كان فعل الصبي                 

ـ     . أو المجنون ليس زنا، فمن ثم ال تكون مزنيا بها          زر المـرأة فـي هـذه       وهو يـرى أن تع

  .)٣٧٥(الحالة

ويقول مالك بالرأي السابق، أن ال حد على المرأة التي يطؤها صبي، بينما يرى حـد                  

ويعلل رأيه هذا بأنها تنال اللذة مـن المجنـون وال تنالهـا مـن               . المرأة التي يطؤها المجنون   

دم حد الـصبي    إال أن الشافعي يرى أن تحد المرأة في الحالتين على أساس أن ع            . )٣٧٦(الصبي

فليس للمرأة أن تستفيد من الظـرف       ) أي ظرف شخصي  " (لمعنى يخصه "أو المجنون إنما هو     

وأما إذا أمكنت المكلفة من نفسها صـغيراً        "ويقول ابن قدامة المقدسي     . )٣٧٧(الشخصي لشريكها 

  .)٣٧٨("نائم، فعليها الحد دونه) شخص(أو مجنوناً فوطئها أو استدخلت ذَكَر 

  :لغ، صغيرة أو مجنونة وطء العاقل البا

                                                                                                                                                                      

  .٣٥٥ص . ٢جـ. بقمرجع سا. التشريع الجنائي. عودة  )٧(

  .أما الصبي المميز فإنه يعزر. ، إال أن الصغير الذي ال يحد هو غير المميز٣٥٦ص . المرجع السابق  )١(

. مرجع سـابق  . بدائع الصنائع . الكاساني: ، كذا ١٥٦ص  . ٤جـ. مرجع سابق . فتح القدير . ابن الهمام   )٢(

  .٣٤ص . ٧جـ

ألنهـا ال   ) الـدردير (قوله  : "ويقول  . ٣١٦ص  . ٤جـ. مرجع سابق . حاشية الدسوقي . انظر الدسوقي   )٣(

مرجـع  . شـرح الخرشـي   . الخرشـي : كـذلك ". مثل الصبي في عدم لزوم الحد للمرأة بوطئه       "تنال  

كذلك تحد المرأة إذا مكنت مجنوناً من نفسها، إال إن مكنت صبياً يقدر             : "ويقول  . ٧٧ص  . ٨جـ.سابق

  ".ير المجنونعلى الجماع، إذ ال يحصل لها به لذة كالكب

أسنى المطالـب   ). هـ١٣١٣. (هـ٩٢٦فقيه شافعي توفى عام     . زكريا بن محمد أبو يحيى    . األنصاري  )٤(

نسخة صـورتها المكتبـة اإلسـالمية       . المطبعة الميمنية : القاهرة  . شرح روض الطالب البن المقري    

  .١٢٨ص . ٤جـ. ببيروت

فقيـه حنبلـي تـوفى عـام        . ي عمر محمد بن أحمد    أبي الفرج عبد الرحمن بن أب     . ابن قدامة المقدسي    )٥(

ـ . دار الغد العربي  : القاهرة. الشرح الكبير على متن المقنع    ). م١٩٩٥-هـ١٤١٦. (هـ٦٨٢ . ١٠جـ

  .١٥٠ص 



- ججججج - 

يتفق أغلب الفقهاء على أنه يحد ألن فعله يعد زنى، وإن كان البعض يـرون أنـه إذا                    

  .)٣٧٩(كانت الصغيرة ال يمكن مجامعتها فإنه يعزر

                                                           

  .٧٨ص . ١٠جـ. مرجع سابق. المغني. ابن قدامة  )٦(



- ددددد - 

  :الوطء بشبهة 

 على صحة حديث درء الحدود بالشبهات، وتطبيقاً لذلك       –  ما عدا الظاهرية   –يتفق الفقهاء     

ويتناول الفقهاء باستفاضـة    . والخالف هو فيما يعد أو ال يعد شبهة       . أ بأي شبهة  فإن حد الزنا يدر   

ولما كان الرق قد انتهى فال مجال لعرض ما قيـل فـي هـذا               . الشبهات الخاصة باإلماء والعبيد   

  .)٣٨٠(والشبهة هي ما يشبه الثابت وليس بثابت. فال تبقى إال الشبهة في الزواج. الصدد

شـبهة  ) ١: (الشبهات إلى ثالثة أنواع أو أقسام       ) ن الشافعية م ()٣٨١(ويقسم األنصاري   

  .شبهة في الجهة أو الطريق) ٣(شبهة في الفاعل ) ٢(في المحل 

ومثالها وطء الزوجة الحائض أو الصائمة أو المحرمة، أو إتيانها في           :  الشبهة في المحل     -١

وبالتالي فإن  .  ذاته محرماً  مملوك هنا للزوج، وإن كان الفعل في      ) محل الوطء (فالمحل  . دبرها

  .ملك الزوجة شبهة تدرأ الحد

ومثال ذلك أن يطأ الرجل امرأة زفت إليه على أنها زوجته، ثم تبين             :  الشبهة في الفاعل     -٢

فأساس الشبهة هنا هي ظن الفاعل بأنه يأتي عمالً مباحاً، مما يوجـد             . )٣٨٢(أنها ليست زوجته  

  .شبهة تدرأ الحد

مثال " حل الفعل أو حرمته   "وينصرف هذا التعبير إلى مدى      : و الطريق    شبهة في الجهة أ    -٣

ال يجيـزه   : فمن الفقهاء من يجيزه ومنهم من ال يجيزه، ونكاح المتعة           . النكاح بال ولي  : ذلك  

  .هذه االختالفات حول الحل تعد شبهة تدرأ الحد. أغلب الفقهاء ويجيزه ابن عباس

الشبهة فـي   ) ٢. (الشبهة في الفعل  ) ١ : ()٣٨٣(ن اثنين فقط   بينما يقسم الحنفية الشبهات قسمي     •

  .الشبهة بالعقد) ٣) : (ويضيف البعض قسماً ثالثاً. (المحل

ويحصر الحنفية هـذه    . وهي تثبت فيمن اشتبه عليه الحل أو الحرمة       : الشبهة في الفعل    ) ١(

أو المطلقة بائناً على    ) ب(. المطلقة ثالثاً في العدة   ) أ: (الشبهة بالنسبة للنكاح في ثالثة مواضع       

                                                           
  .١٦ص . ٥جـ. مرجع سابق. البحر الرائق. ابن نجيم  )١(

  .١٢٦ص . ٤جـ. رجع سابقم. أسنى المطالب. األنصاري  )٢(

يجدر التنبيه إلى أن حالة اإلضاءة آنذاك لم تكن على ما هي عليه اآلن من وجود المصابيح الكهربائية،                    )٣(

  .فكانت اإلضاءة ال تدفع الظلمة جيداً مما يجعل هذه الشبهة أمراً محتمل الحدوث

شبهة في المحل، وشبهة في الفعل، وشبهة       : الشبهة ثالث أنواع    : "يذكر ابن نجيم في البحر الرائق أن          )٤(

  .١٦ص . ٥جـ. مرجع سابق. البحر الرائق. ابن نجيم". في العقد



- ههههه - 

. )٣٨٤()وتوجد حاالت خمسة خاصة باإلماء مما ال مجال للحديث عنـه          (والمختلعة  ) جـ. (مال

فإن النكاح قد بقى في حـق       ) بالطالق(أن النكاح إذا كان قد زال في حق الحل          : وتعليل ذلك   

إال إذا ادعـى    ومثل هذا الوطء حرام وزنا يوجب الحد؛        . الفراش والحرمة على األزواج فقط    

الواطئ االشتباه وظن الحل، ألن الظن بني هنا على نوع دليل وهو بقاء النكـاح فـي حـق                   

إال أنه يشترط   . الفراش وحرمة األزواج، وإن كان ذلك ال يصلح دليالً، إال أنه شبهة تدرأ الحد             

  .)٣٨٥(في هذه الحالة عدم وجود دليل على التحريم وأن يعتقد الجاني الحل

ويقصد بها االشـتباه فـي   .  ويقال عنها شبهة الملك أو الشبهة الحكمية  : في الحل    الشبهة) ٢(

وفي هذا المجال تتحقق هذه الحالة في وطء المكلفة المطلقة المعتـدة            . حكم الشرع بحل المحل   

  .)٣٨٦("بالكنايات"طالقاً بائناً 

يقـول  . ال يجيزه ومثاله وطء امرأة بغير شهود أو بغير ولي عند من           : الشبهة في العقد    ) ٣(

وكذلك وطء امرأة تزوجها بغير شهود، أو بغير ولي عند من ال يجيزه، ال يوجب               : "الكاساني  

يجوز النكاح بدون الـشهادة والواليـة، فـاختالفهم         : الحد، ألن العلماء اختلفوا فمنهم من قال        

النكـاح  والوطء فـي    .. فقيام صورة العقد والحلية يورث شبهة       : "ويقول  . )٣٨٧("يورث شبهة 

فـإن  : وقولنا عن شبهة العقد     : "وبالمثل يقول السمرقندي    . )٣٨٨("الفاسد ال يكون زنا باإلجماع    

  .)٣٨٩("ال يكون زنا.. وطء امرأة تزوجها بغير شهود 

  

  :وطء المحارم 

يقول أبو حنيفة بأن وطء المحارم ال يوجب الحد، أما صاحباه فيرون وجوب الحـد                 

: من تزوج من محارمـه فوطئهـا، وقـال          ".. السمرقندي  وفي ذلك يقول    . في هذه الحالة  

                                                           

  .٣٦١ص . ٢جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي اإلسالمي. عودة  )١(

  .٣٦١ص . ٢جـ. المرجع السابق  )٢(

مرجع . البحر الرائق . نجيمابن  . أي المطلقة بألفاظ غير صريحة بل بألفاظ هي كناية عن إيقاع الطالق             )٣(

  .١٦ص . ٥جـ. سابق

  .٨٢ص . ٧جـ. مرجع سابق. بدائع الصنائع. الكاساني  )٤(

  .٨٣ص . ٧جـ. المرجع السابق  )٥(

  .١٤١ص . ٣جـ. مرجع سابق. تحفة الفقهاء. السمرقندي  )٦(



- ووووو - 

يجـب  ) محمد وأبو يوسـف   (ال حد عليه عند أبي حنيفة، وعندهما        " علمت أنها على حرام   "

  .)٣٩٠("يدبالحد في كل وطء حرام على التأ

ويعلل أبو حنيفة رأيه بأن الشبهة قد وجدت في صورة المبيح، وهو عقد النكاح الـذي                  

  . بقيت صورته شبهة– وهو اإلباحة –ا لم يثبت حكمه هو سبب اإلباحة، فإذ

فإن وطئها فعليه   . وإذا تزوج ذات محرمه فالنكاح باطل باإلجماع      : "ويقول ابن قدامة      

إذا وطئ رجل من أهل اإلسالم امرأة       : "ويقول الشيرازي   . )٣٩١("الحد في قول أكثر أهل العلم     

 بالغ مختار عالم بالتحريم، وجب عليه       وهو عاقل .. محرمة عليه من غير عقد وال شبهة عقد         

من باب أولى وطء المحرمة بنسب أو رضـاع         ".. ويقول الدسوقي إنه يوقع الحد      . )٣٩٢("الحد

  .)٣٩٣("بنكاح

  

  :الوطء في نكاح باطل 

مثل نكـاح خامـسة، أو      : يتفق جمهور الفقهاء على أن كل نكاح مجمع على بطالنه             

ه وطء فهو زنا موجب للحد، ألن العقـد الباطـل ال            متزوجة، أو معتدة وغير ذلك إذا حدث في       

إال أن أبا حنيفة يرى وجود العقد شبهة تدرأ الحد ومن ثـم يعـزر               . )٣٩٤(عبرة به وال أثر له    

  .الواطئ في ذلك النكاح الباطل

  

  :زواج الواطئ بالموطوءة 

ـ قد يعمد الواطئ إلى الزواج بمن وطئها، ويرى جمهور الفقهاء أن الوطء السابق                 زواج لل

ومن ثم فإن زواج الواطئ بمن وطئها       . وقع زناً محصناً أو غير محصن حيث كان وطئاً لغير مملوك          
                                                           

  .رأ الحدوعلى ذلك فإن أبا حنيفة يرى أن زواج المحارم شبهة تد. ١٤١ص . ٣جـ. المرجع السابق  )١(

  . ٧٩ص . ٧جـ. المغني. ابن قدامة  )٢(

  .٣٥٠ص . ٢جـ. مرجع سابق. المهذب. الشيرازي  )٣(

  .٣٣٤، ٣٣٣ص . ٤جـ. مرجع سابق. حاشية الدسوقي. الدسوقي  )٤(

مرجـع  . فتح القدير . ابن الهمام : قال بذلك مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبا حنيفة              )٥(

ـ ١١٢٢فقيه مالكي توفى عام     . عبد الباقي يوسف  . الزرقاني: كذا.١٤٤،  ١٤٣ص  . ٤جـ. سابق . هـ

. نسخة مصورة ببيـروت عـن دار الفكــر        . مطبعة السعادة : القاهرة. شرح الزرقاني ). هـ١٣٠٧(

. ١٢٧ص  . ٤جـ.مرجع سابق . أسنى المطالب . األنصاري: كذا  . ٧٧،  ٧٦ص  . ٨جـ). هـ١٣٩٨(

  .١٥٤ص . ١٠ـج. مرجع سابق. المغني. ابن قدامة



- ززززز - 

ال يصحح ذلك الوطء وال ينسحب أثره إلى الوقت السابق لحدوث الوطء ومن ثم يظـل زنـاً                  

إال أن مـن    ). إذا توافرت باقي شـروط الزنـا       ()٣٩٥(يستوجب الحد على الواطئ والموطوءة    

عن أبي يوسف أن    : "يقول ابن نجيم    .  يرون أن الزواج الالحق يعد شبهة تدرأ الحد        الحنفية من 

ال حد عليه عند أبي حنيفـة، وعليـه الحـد فـي قـول أبـي                 .. من زنى بامرأة ثم تزوجها      

  .)٣٩٦("يوسف

  

  :تعمد الوطء : الركن الثاني 

حالي العمد هـو    البد للقول بقيام جريمة زنا أن يكون هناك تعمد للوطء، أو بالتعبير ال              

ألن القصد الجنائي قد يخرج إلى حيز التنفيذ مقترناً أو ممتزجاً بفعل            . أن يتلبس القصد، الفعل   

. البد من توافر القصد الجنائي    : وعلى ذلك   . فيكون عمداً وقد ال يقترن بفعل فهو مجرد قصد        

 أهـالً للمـسئولية     البد أن يكون الفاعل   " قصد العصيان "والبد للقول بتوافر القصد الجنائي أو       

وال يتوفر التكليف إال إذا كان عاقالً، فاهمـاً للتكليـف،           . )٣٩٧(الجنائية، بمعنى أن يكون مكلفاً    

وعلى ذلك فالصبي أو المجنون ال حد عليه إذا زنى، لقول رسول اهللا صـلى               . مدركاً مختاراً 

ئم حتى يصحو، وعن    عن الصبي حتى يحتلم، وعن النا     : رفع القلم عن ثالثة     : "اهللا عليه وسلم    

وبالمثل يجب أن يكون الفاعل مختاراً بمعنى أن يكون في استطاعته           . )٣٩٨("المجنون حتى يفيق  

  .أن يأتي الفعل المجرم أو ال يأتيه بحرية تامة

لـذلك  . فإذا ما توافرت في حق الفاعل أهلية التكليف فإنه يمكن أن يؤاخذ على أفعاله               

. عل الوطء مع علمه بأنه يطأ امرأة محرمة عليـه شـرعاً           فالبد أن يقصد الواطئ إلى إتيان ف      

ويعبر البعض عن ذلك بقوله أن قصد العصيان هو اتجاه نية الفاعل إلى الفعل أو الترك مـع                  

  .)٣٩٩(علمه بأن الفعل أو الترك محرم، أو هو فعل المعصية بقصد العصيان

                                                           
  .١٩٤ص . ١٠جـ. مرجع سابق. المغني. ابن قدامة  )١(

  .١٧ص . ٥جـ. مرجع سابق. البحر الرائق. ابن نجيم  )٢(

  .٣١٣ص . ٤جـ. مرجع سابق. حاشية الدسوقي. الدسوقي  )٣(

، والترمذي في الحـدود     ٢٠٣١، وابن ماجة في الطالق رقم       ٣٨٢٢أبو داوود في الحدود رقم      : أخرجه  )٤(

  . وغيرهم١٣٤٣رقم 

  .٤٠٩ص . ١جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٥(



- ححححح - 

كب الزاني الفعل وهو عالم أنه       وفي مجال جريمة الزنا يعتبر القصد الجنائي متوافراً إذا ارت          •

  .يطأ امرأة محرمة عليه، أو إذا أمكنت المرأة رجالً محرماً عليها من أن يزني بها

الفعل متعمداً وهو ال يعلم بالتحريم فال حـد  ) الرجل أو المرأة(ومن ثم إذا أتى أحدهما    

ـ             . عليه رأة إلـى رجـل   كمن زفت إليه امرأة على أنها زوجته فوطئها، أو العكس إذا زفت ام

فوطئهـا  وأيضاً من وجد في فراشه امرأة       . معتقدة أنه زوجها فمكنته من نفسها على هذا األساس        

  .)٤٠٠(على أنها زوجته أو من وجدت في فراشها رجالً فاعتقدت أنه زوجها فمكنته من نفسها

 فلو أن رجالً قصد إتيان امرأة     . ويشترط أن يعاصر القصد الجنائي إتيان الفعل المحرم         

أجنبية فأخطأها وأتى امرأته، فإنه ال يعتبر زانياً، رغم اعتقاده أنه يواقع األجنبيـة، ذلـك ألن                 

  . وتم في ملكه)٤٠١(الوطء الذي تم غير محرم

ثبت أن  إذا   ورغم أن المبدأ اإلسالمي أنه ال يحتج في دار اإلسالم بالجهل باألحكام، إال أنه                •

إن من شرائطه   "وفي ذلك يقول ابن نجيم      . فال حد عليه  شخصاً ما ال يعلم بتحريم الزنا ثم زنا         

وأصله مـا روى    .. العلم بالتحريم، حتى إذا كان ال يعلم بالحرمة، لم يجب عليه الحد             ) الزنا(

إن : "سعيد بن المسيب أن رجالً زنى باليمن، فكتب في ذلك عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه                 

وألن الحكـم فـي     .. دوه، وإن كان ال يعلم فعلمـوه        كان يعلم أن اهللا تعالى قد حرم الزنا فاجل        

الشيوع واالستفاضة في دار اإلسالم أقيم      : "إال أنه يضيف أن     " الشرعيات ال يثبت إال بعد العلم     

  .)٤٠٢("مقام العلم

، )الزنا(فإن زنى رجل بامرأة وادعى أنه لم يعلم بتحريمه          : "وبالمثل يقول الشيرازي      

وإن كان قريب عهد باإلسالم     . مسلمين لم يقبل قوله، ألنَّا نعلم كذبه      فإن كان قد نشأ فيما بين ال      

أو نشأ في بادية بعيدة من المسلمين، أو كان مجنوناً فأفاق وزنى قبل أن يعلم األحكـام، قُِبـَل                   

  .)٤٠٣(الحد) عليه(فلم يجب .. قوله 

                                                           
  .٨٠ص . ١٠جـ. مرجع سابق. المغني. ابن قدامة  )١(

  .٣٧٤ص . ٢جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٢(

  .٤ص . ٥جـ. مرجع سابق. البحر الرائق. ابن نجيم  )٣(

  .٣٥٠، ٣٤٩ص . ٢جـ. مرجع سابق. المهذب. الشيرازي  )٤(



- ططططط - 

ر معه الـوطء     وإذا ادعى الجاني الجهل بفساد نوع من أنواع النكاح أو بطالنه، مما يعتب             •

فيه زنا فيرى البعض أال يقبل من الجاني هذا القول ألن فتح هذا الباب يؤدي إلى إسـقاط                   

  .)٤٠٤(الحد

א א
  إثبات جريمة الزنا

  :أدلة إثبات الزنا 

  .أوضح القرآن الكريم، وكذا السنة النبوية المطهرة، كيفية إثبات جريمة الزنا  

والالتي يأتين الفاحـشة مـن نـسائكم        : "قول الحق عز وجل     في القرآن الكريم    جاء  : أوالً  

والذين يرمون المحصنات ثـم لـم       "ويقول عز من قائل     . )٤٠٥("أربعة منكم فاستشهدوا عليهن   

لوال جـاءوا عليـه     ": ويقول سبحانه وتعالى    . )٤٠٦(" فاجلدوهم ثمانين جلدة   بأربعة شهداء يأتوا  

  .)٤٠٧("ند اهللا هم الكاذبون فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عبأربعة شهداء

ويالحظ . شهادة أربعة شهود على الزنا    وعلى ذلك فاألسلوب األول إلثبات الزنا هو          

  .أن يكون عدد الشهود أربعةأن القرآن الكريم كرر وأكد في اآليات الثالثة السابقة على 

نفـسهم  والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهـم شـهداء إال أ          ": يقول الحق عز وجل     : ثانياً  

والخامسة أن لعنة اهللا عليه إن كـان        . فشهادة أحدهم أربع شهادات باهللا إنه لمن الصادقين       

والخامـسة  . ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باهللا إنه لمن الكاذبين          . من الكاذبين 

  .وهو ما يعرف باسم اللِّعان. )٤٠٨("أنَّ غضب اهللا عليها إن كان من الصادقين

  .اللعانألسلوب الثاني إلثبات الزنى أو نفيه هو وعلى ذلك فا  

: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال            : أخرج مسلم عن بريدة قال      : ثالثاً  

فرجع غير بعيد ثـم     : قال  ". ويحك ارجع فاستغفر اهللا وتب إليه     : "فقال  . يا رسول اهللا طهرني   
                                                           

  .٣٧٥ص . ٢جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٥(

  .١٥: النساء   )١(

  .٤: النور   )٢(

  .١٣: النور   )٣(

  .٩-٦: النور   )٤(



- ييييي - 

ويحـك، ارجـع    : "ول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        فقال رس . يا رسول اهللا طهرني   : جاء فقال   

فقال النبي  . يا رسول اهللا طهرني   : فرجع غير بعيد ثم جاء فقال       : قال  ". فاستغفر اهللا وتب إليه   

: صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                 

فـُأخِبر  " أبه جنون؟ : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم      فسأل رسول   . من الزنى : فقال  " فيم أطهرك؟ "

: قـال   . َأشَِرب خمراً ؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمـر           : فقال  . أنه ليس بمجنون  

  .)٤٠٩(..."فَأمر به فرجم . نعم: قال " أزنيت ؟"فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .ار المرء على نفسه بالزناإقروعلى ذلك فاألسلوب الثالث إلثبات الزنى هو   

أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن امرأة غاب عنها زوجها، ثم جاء فوجدها حامالً               : رابعاً  

وعلى ذلك فإن ظهور الحمل على امرأة إمـا غيـر           . )٤١٠(..."فرفعها إلى عمر فأمر برجمها      

مـن تزوجـت    متزوجة أو متزوجة وغاب عنها زوجها لمدة يستحيل أن يكون حملها منه، أو              

إال أنها قرينة غير قاطعة ويمكن دحـضها        . فولدت ألقل من ستة شهور يعد قرينة على زناها        

  . )٤١١(أو إقامة الدليل العكسي على عدم الزنا

  .القرينةوعلى ذلك فاألسلوب الرابع من أساليب إثبات الزنى هو   

) ٣. (إلقرارا) ٢. (الشهادة) ١: (فالخالصة أن هناك أربعة طرق إلثبات الزنا هي           

  .اللعان) ٤. (القرينة

  :وسوف يتم عرض كل دليل من هذه األدلة األربعة في فرع مستقل   

  .الشهادة: الفرع األول     

  .اإلقرار: الفرع الثاني     

  .القرائن: الفرع الثالث     

                                                           
  مختـصر  ٦٠٩باب من اعترف على نفـسه بالزنـا ص          . أخرجه مسلم عن بريدة في كتاب الحدود      )    ١(

  صحيح                       

  .، وأورده غيره بألفاظ أخرى١٦٩٥رقم . دار الفكر: بيروت ). هـ١٤٢٠(        مسلم 

ـ ٢١١توفى عام   . أبو بكر بن همام الصنعاني    . عبد الرزاق   )٢( ـ ١٣٩٢. (هـ . المـصنف ). م١٩٧٢-هـ

توفى . عبد اهللا بن أبي شيبة الكوفي     . ، ابن أبي شيبة   ١٥٤رقم  . ٧جـ. ٢ط. المكتب اإلسالمي : بيروت

. ١٠جـ. ١ط. الدار السلفية : الهند. ي األحاديث واآلثار  الكتاب المصنف ف  ). هـ١٤٠١. (هـ٢٣٥عام  

  .٨٨٦٣، ٨٨٦٢رقم 

  .٤٤١، ٤٤٠ص . ٢جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٣(



- ككككك - 

  .اللعان: الفرع الرابع     

 عـن   وسوف يكون العرض للتعريف بها دون اإلسهاب في التفاصيل لخـروج ذلـك              

  .صلب الدراسة



- للللل - 

  الفرع األول

  ـهادةــالشـ

والواقع أن هذا الحكم توقيفي فال مجال       . ويتفق الفقهاء على اشتراط شهادة أربع شهود        

وال تقبل شهادة أقل من أربعة      . لالجتهاد معه بعد وروده أكثر من مرة في كتاب اهللا عز وجل           

 والذين يرمون المحصنات ثم لـم يـأتوا         ".. من سورة النور     ٤وإال عدوا قاذفين، بنص اآلية      

وقد أيدت السنة المطهرة هذا الحكم وعلـى ذلـك          . .."بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة      

وتخرج كتب السنن واآلثار واقعة شهادة أبي بكرة وشبل بن معبـد،            . جرى الخلفاء الراشدون  

) المفروض أنه الـشاهد الرابـع  (وأبو عبد اهللا نافع، على المغيرة بن شعبة بالزنا ثم جاء زياد           

رأيت انبهـاراً   : "فسأله عمر عما رأى قال      " رجل لن يشهد إن شاء اهللا إال بحق       : "فقال عمر   

بهم ) عمر(فأمر  : قال  . قال ال " هل رأيت المرود دخل المكحلة ؟     : "فقال عمر   ". ومجلساً سيئاً 

أما الزنا فال أشـهد     : ر قال   وفي رواية عن قسامة بن زهير أن زياد لما سأله عم          . )٤١٢(فجلدوا

  .)٤١٣("فجلدوهم. اهللا أكبر حدوهم: "به، ولكن قد رأيت أمراً قبيحاً، قال عمر 

أي يثبت الزنا عند الحاكم     . ويثبت بشهادة أربعة بالزنا ال بالوطء والجماع      :  ويقول ابن نجيم     •

وقال صلى اهللا عليه    .. ظاهراً بشهادة أربعة رجال يشهدون بلفظ الزنا ال بلفظ الوطء والجماع            

ائت بأربعة يـشهدون علـى صـدق مقالتـك          ) قبل نزول آية اللعان   (وسلم للذي قذف امرأته     

"..)٤١٤(.  

                                                           

إرواء ). هـ١٣٩٩(محمد ناصر الدين    . األلباني: كذا. ١١/٨٥. مرجع سابق . المصنف. ابن أبي شيبة    )١(

ـ  .  المكتب اإلسالمي  :بيروت. الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل      وفيه . "٢٩،  ٢٨/الطبعة األولى ج

. أحمد بـن علـي بـن محمـد       . كذا ابن حجر العسقالني   . قلت وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين      

. تلخيص الحبير في تخريج أحاديـث الرافعـي الكبيـر         ). م١٩٧٩-هـ١٣٩٩. ط. (هـ٨٥٢المتوفى  

  .٧٤ص . ٤جـ.  الكليات األزهريةمكتبة: القاهرة. تحقيق وتعليق شعبان محمد إسماعيل

ـ . إرواء الغليل . األلباني: كذا. ٧١ص  . ٤جـ. المرجع السابق . تلخيص الحبير . ابن حجر   )٢( ص . ٨جـ

دائـرة  : الهنـد . السنن الكبرى ). هـ١٣٥٣. (هـ٣٢٠توفى عام   . أحمد بن حسين  . البيهقي: كذا. ٢٩

  .٢٣٥، ٢٣٤ص . ٨جـ. المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن

  .٥ص . ٥جـ. مرجع سابق. البحر الرائق. ابن نجيم  )٣(



- ممممم - 

أو يشهد عليه أربعة رجال من المـسلمين أحـرار عـدول يـصفون              : " ويقول ابن قدامة     •

  .)٤١٥(الزنا

أحـرار عـدول    أن يشهد عليه أربعة رجال      : " ويقول ابن قدامة المقدسي في الشرح الكبير         •

  .)٤١٦("يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين

وال يـسقط الحـد     .. برؤيا أي يشهدون له برؤية واحدة في وقت واحد          : " ويقول الدسوقي    •

وعلى ذلك فإنه في مجال اإلثبات بالشهادة البـد أن يكـون          . )٤١٧("المترتب بشهادة أربع رجال   

  .عدد الشهود أربعة

  

  :شروط الشهادة 

  . شروط عامة، وللشهادة على الزنا شروط خاصة– بصفة عامة –للشهادة   

   :)٤١٨(الشروط العامة للشهادة: أوالً 

 والـصبي لـيس مـن    )٤١٩(رجـالكم واستشهدوا شهيدين من    "وذلك لنص اآلية    : البلوغ  ) ١ (

  .الرجال

ان جنونه متقطعـاً بـشرط أن        فال تقبل شهادة مجنون أو معتوه، ولكن تقبل من ك          :العقل  ) ٢(

  .تكون الشهادة على األمر، ثم أداءها، حال اإلفاقة

فمن الناس من يكون ضـعيف      . بمعنى أن يكون الشاهد قادراً على حفظ الشهادة       : الحفظ  ) ٣(

فاألول ينسى تفاصيل الشهادة، والثاني ليس مأموناً على ما يقول، فقـد            . الذاكرة، أو قليل الفهم   

  .ويلحق بذلك كثير الغلط والنسيان.  غير الحقيقةيفهم مما يراه،

  .أي قادراً على الكالم، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قبول شهادة األخرس: الكالم ) ٤(

وقد اختلف الفقهاء أيضاً فـي قبـول        . يشترط في الشاهد أن يرى ما يشهد عليه       : الرؤية  ) ٥(

  .شهادة األعمى
                                                           

  .٨٩ص . ١٠جـ. مرجع سابق. المغني. ابن قدامة  )٤(

  .١٦٧ص . ١٠جـ. مرجع سابق. الشرح الكبير. ابن قدامة المقدسي  )١(

  .٣١٩ص . ٤جـ. مرجع سابق. حاشية الدسوقي. الدسوقي  )٢(

  .٤٠٧-٣٩٦ص . ٢جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٣(

  .٢٨٢: البقرة   )٤(



- ننننن - 

وأشـهدوا ذوي عـدل     ": في الشهادة بنص القـرآن الكـريم        والعدالة متطلبة   : العدالة  ) ٦(

  .)٤٢٠("منكم

الفقهاء من يضع اسـتثناءات     من  يشترط في الشاهد أن يكون مسلماً، وإن كان         : اإلسالم  ) ٧(

  :على هذا المبدأ يمكن تلخيصها فيما يلي 

  .شهادة غير المسلمين بعضهم على بعض) أ

وصية حال السفر، ألن القرآن الكريم أطلق هذه        شهادة غير المسلمين على المسلمين في ال      ) ب

يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم المـوت           "الشهادة حيث يقول الحق عز وجل       

حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في األرض فأصابتكم                

  .)٤٢١("مصيبة الموت

  .وتقاس هذه الحالة على الحالة السابقة. د الضرورةشهادة غير المسلم على المسلم عن) جـ

قد تقوم بالشاهد حاالت أو ظروف تمنع قبول شـهادته، ويمكـن            : انتفاء موانع الشهادة    ) ٨(

  :تلخيصها فيما يلي 

يرى بعض الفقهاء عدم قبول شهادة األصل لفرعه وال الفـرع ألصـله أو أحـد                : القرابة  ) أ

ال تقبـل   : "ك إلى حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم           ويستندون في ذل  . الزوجين لآلخر 

شهادة الولد لوالده وال الوالد لولده وال المرأة لزوجها وال الزوج المرأته وال العبد لـسيده وال                 

  .)٤٢٢("المولى لعبده وال ألجير لمن استأجره

مـور الـدنيا    ال يقبل جمهور الفقهاء شهادة عدو على عدوه إذا كانت العداوة أل           : العداوة  ) ب

أما إذا كانت العداوة غضباً هللا سبحانه وتعالى لفسق العدو وجرأته           . كاألموال والتجارة وغيرها  

  .على اهللا عز وجل فإنها ال تمنع قبول الشهادة في هذه الحالة

 معه إمكان الحيـف     يظَنويقصد به أن يكون بين الشاهد والمشهود عليه ما          : التهمة  ) جـ

  .دخل فيها شهادة الجار لنفسه نفعاً أو الدافع عن نفسه ضراً بهذه الشهادةوي. وعدم العدالة

                                                           

  .٢: الطالق   )٥(

  .١٠٦: المائدة   )١(

  .١٢٢ص . ١جـ. الطبراني في المعجم الصغير  )٢(



- سسسسس - 

، وإلـى   )٤٢٣("وأدنـى أال ترتـابوا    ": ويستند الفقهاء في ذلك إلى قول الحق عز وجل            

. )٤٢٤("ال تجوز شهادة خائن وال محدود في اإلسـالم        : "حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

"...  القضاء التي أرسلها إلى أبـي موسـى األشـعري            وقد قال عمر بن الخطاب في رسالة      

والمسلمون عدول بعضهم على بعض إال مجلوداً في حد أو مجرباً عليه شهادة زور، أو ظنيناً                

  .)٤٢٥(.."في والء أو نسب 

ويجدر التذكير بما سبق من أن للفقهاء تفصيالت في شأن الشهادة مما يخـرج عـن                (  

  ).هدف هذه الرسالة

  

  :روط الخاصة للشهادة في جريمة الزنا الش: ثانياً 

إضافة إلى الشروط العامة المشترطة في الشهادة بوجه عام، فإن الفقهـاء يـشترطون                 

ويمكن تلخيص هذه الشروط فيما     ". تحديداً"شروطاً خاصة في مجال الشهادة على جريمة الزنا         

  :يلي 

  :الذكـورة ) ١(

د الشهود بأربعة هو أمر توقيفي ال مجـال         ويبنى الفقهاء قولهم هذا على أن تحديد عد         

فيه للجدال، ولما كانت شهادة الرجل تعدلها شهادة امرأتين، وعلى ذلك فلو فـرض أن عـدد                 

الشهود الرجال كان ثالثة فإنه يلزم الستكمال نصاب الشهادة إما شاهد رجل رابع أو شـهادة                

وهو ما يخالف ما    )  وامرأتين ثالث رجال (امرأتين، وفي هذه الحالة يكون عدد الشهود خمسة         

  .لذلك اشترطوا في الشهادة أن يقوم بها أربعة رجال. حدده الكتاب

مـن  يثبت الزنا عنـد الحـاكم ظـاهراً بـشهادة أربعـة             : "وفي هذا يقول ابن نجيم        

.. أن الزنا قد يثبت بالبينة العادلة والبد من أربع شهود عدول "ويقول الخرشي   . )٤٢٦("الرجـال 

                                                           
  .٢٨٢: البقرة   )٣(

  .٣١٢، ٢٠٨ : ٢جـ. أخرجه أحمد  )٤(

ـ ٤٥٠فقيـه مـالكي تـوفى عـام         . أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البـصري        . الماوردي  )١( . هـ

توزيـع  . مصطفى البابي الحلبـي : القاهرة. لسلطانية والواليات الدينية األحكام ا ). م١٩٦٦-هـ١٣٨٦(

  ).غير موضح الطبعة (٧٢، ٧١ص . دار الفكر ببيروت

  .٥ص . ٥جـ. مرجع سابق. البحر الرائق. ابن نجيم  )٢(



- ععععع - 

علـى  ) الشهادة(وال يجوز   : "ويقول الشافعي   . )٤٢٧("ل أن يتعمدوا الشهادة ابتداء    ويجوز للرجا 

أحدها : ذكر الخرقي في شهود الزنا سبعة شروط        : "ويقول ابن قدامة    . )٤٢٨("إال أربعة .. الزنا  

.. العدالـة   : والرابـع   .. والثالث الحريـة    .. أن يكونوا رجاالً    : والثاني  .. أن يكونوا أربعة    

أن يصفوا الزنا فيقولوا رأينا ذكره في فرجهـا         : والسادس  ..  أن يكونوا مسلمين     :والخامس  

.. مجئ الشهود كلهم في مجلـس واحـد         : والسابع  .. كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر       

  .)٤٢٩("وإن جاء أربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم

  

   :)٤٣٠(األصالة) ٢(

ني للشهادة على الزنا هو أن يكون الشهود قد شهدوا واقعة الزنا بأنفـسهم              الشرط الثا   

. وال كتاب القاضي إلـى القاضـي      . فال تقبل شهادة الشاهد على الشاهد     . وليس نقالً عن آخر   

وعلة منع الشهادة على الشهادة هي قيام الشبهة في صحة الشهادة المنقولة، ذلك أن االحتيـاط                

وللفقهاء اجتهادات مختلفة في هـذه      . روض وأن الحدود تدرأ بالشبهات    في الحكم بالزنا أمر مف    

  .النقطة مما يخرج عن صلب هذه الدراسة

  

  :عدم تقادم الحد ) ٣(

إن الشارع اإلسالمي ال ينقب عـن الجـرائم تنقيبـاً وال            " في ذلك    )٤٣١(ويقول البعض   

 وأحمد والمالكية يـرون     يتجسس عليها تجسساً، فإن هذه معان تفتك بالمجتمع، إال أن الشافعي          

وأن الشهادة على الجريمة القديمة كالشهادة علـى الجريمـة          .. أنه ال أثر للتقادم على الشهادة       

: بهذا نقرر أن التقادم يسقط الشهادة في الحدود الثالثة          ": ، ويستطرد قائالً    "الحديثة ال فرق بينهما   

اَألْولَى هو التـستر علـى العـورة،    : وهو يبني رأيه على مبدأ، أن       " الزنى والشرب والسرقة  

                                                           
  .٨١، ٨٠ص . ٨جـ. مرجع سابق. شرح الخرشي. الخرشي  )٣(

  .٣٦٨ص . ٨جـ. مرجع سابق. األم. الشافعي  )٤(

  .٩٠، ٨٩ص . ١٠جـ. مرجع سابق. المغني. بن قدامةا  )١(

  .٤١٥-٤١١ص . ٢جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٢(

. دار الفكر العربـي   : القاهرة  . الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي    ). م١٩٩٨. ط. (محمد. أبو زهرة   )٣(

  . وما بعدها٦٢ص . ١جـ



- ففففف - 

من ستر عورة أخيه المسلم ستر اهللا عورتـه يـوم           : لحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

وأن الشاهد إذا   . )٤٣٢("ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف اهللا عورته ففضحه في بيته          . القيامة

يه، فإذا شهد بعد ذلـك      سكت عما رآه من فاحشة مدة طويلة، فإن ذلك يعني أنه اختار ستر أخ             

  .)٤٣٣(فإن الضغينة قد تكون هي دافعة للشهادة حينئذ ومن ثم ال تقبل شهادته

  

  :أن تكون الشهادة في مجلس واحد ) ٤(

ويشترط مالك وأبي حنيفة وأحمد هذا، بمعنى أن يتقدم شهود الزنا للحاكم في جلـسة                 

وإن جـاء   .. هم في مجلس واحد     مجيء الشهود كل  : واحدة، أو كما سبق إيراده عن ابن قدامة         

أربعة متفرقين والحاكم جالس في مجلس حكمه لم يقم قبل شهادتهم، وإن جاء بعضهم بعـد أن                 

وقال الـشافعي   . وبهذا قال مالك وأبو حنيفة    : "ويقول  . )٤٣٤("قام الحاكم كانوا قذفة وعليهم الحد     

 ولـم يـذكر     " بأربعة شهداء  لوال جاءوا عليه  "والبتي وابن المنذر ال يشترط ذلك لقوله تعالى         

وألن كل شهادة مقبولة إن اتفقت تقبل إذا افترقت فـي مجـالس كـسائر               ) .. الواحد(المجلس  

  .)٤٣٥("الشهادات

  

  :أن يكون عدد الشهود أربعة ) ٥(

بـشهادة أربعـة مـن      .. يثبـت الزنـا     "وقد سبق عرض ما قاله ابن نجيم من أنـه             

 والشافعي والخرشي من اشـتراطهم فـي        )٤٣٧("بعةأن يكونوا أر  : "، وابن قدامة    )٤٣٦("الرجال

  .الشهود أن يكونوا أربعة

                                                           
كشف الخفاء  ). م١٩٨٣-هـ١٤٠٣. (هـ١١٦٢لمتوفى عام   ا. إسماعيل بن محمد العجلوفي   . الجراحي  )٤(

تصحيح وتعليق  . مؤسسة الرسالة : بيروت  . ومزيل األلباس بما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس        

مـن سـتر    : "ويقول رواه الطبراني عن عقبة بن عامر بلفظ         . ٢٤٩٥حديث رقم   . ٣ط  . محمد القالس 

  ..".أخاه في فاحشة رآه عليها 

  .٤١٥ص . ٢جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. ، عودة٦٣ص . مرجع سابق. الجريمة. زهرةأبو   )١(

  .٩٠ص . ١٠جـ. مرجع سابق. المغني. ابن قدامة  )٢(

  .٩٠ص . ١٠جـ. المرجع السابق  )٣(

  .٥ص . ٥جـ. مرجع سابق. البحر الرائق. ابن نجيم  )٤(



- صصصصص - 

  

  :أن يقتنع القاضي بشهادة الشهود ) ٦(

والواقع أن مبدأ درء الحدود بالشبهات هو الذي يدعو القاضي إلى التشدد في اإلثبات،                

بقة، بـل إنـه     وبذلك فهو ليس ملزماً بالحكم باإلدانة بتوفر الشهود األربعة وباقي الشروط السا           

يقيم شهادة كل شاهد ويقيم مدى اتفاقهم في شهادتهم أو اختالفهم، ومن ذلك االختالف في مكان                

لذلك يجب أن   . وغير ذلك مما يشكك في شهادة أي منهم       . الزنا أو وقته أو في وصف ما حدث       

رع وبمكـان   يقتنع القاضي بماهية ما شهد به الشهود من أن ما وقع يشكل زنا كما يتطلبه الش               

  .ووقت حدوثه وبمن شارك في الزنى

  

  :أن يصف الشهود الزنا الذي رأوه وصفاً يؤكد توافر أركان الزنا شرعاً ) ٧(

أن يصفوا الزنا فيقولوا رأينا ذكـره فـي         : "وقد أورد ابن قدامة في ذلك قول الخرقي           

أنه لما أقـر عنـد      لما روي في قصة ماعز      .. فرجها كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر        

حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود          : ".. النبي صلى اهللا عليه وسلم بالزنا قال        

  .)٤٣٨( "في المكحلة والرشاء في البئر ؟

  .)٤٣٩( ويجب أن يصر الشهود األربعة على شهادتهم حتى تنفيذ الحد•

. )٤٤٠( رضي اهللا عنـه    روى ذلك عن أبي بكر الصديق     .  وال يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه      •

وقد تطلب القرآن أن تكون اإلدانة على أساس شهادة أربعة شهود، وبذلك خـرج أن يقـضي                 

وإذا أراد أن يشهد فإنه يجب أن يتنحى عن نظر          . القاضي بعلمه ألنه ليس شاهداً بل هو قاض       

  .)٤٤١(الواقعة والحكم فيها

  الفرع الثاني

  اإلقــــــرار

                                                                                                                                                                      

  .٨٩ص . ١٠جـ. مرجع سابق. المغني. ابن قدامة  )٥(

  .٨٩ص . ١٠جـ. مرجع سابق. المغني. ن قدامةاب  )١(

  .٩٢ص . ١٠جـ. المرجع السابق  )٢(

  .٩٦ص . ١٠جـ. المرجع السابق  )٣(

  .٥٢ص . ٧جـ. مرجع سابق. بدائع الصنائع. الكاساني  )٤(



- ققققق - 

ا هو إقرار الزاني على نفسه بالزنا، كما في حديث مـاعز            األسلوب الثاني إلثبات الزن     

 رسـول اهللا    )٤٤٢(األسلمي السابق عرضه، وكما في حديث الذي جاء يشكو زنا زوجته فقـال            

وفيما يلي عرض للنقاط    ". فارجمهااعترفت  أغد يا أنيس المرأة هذا فإن       "صلى اهللا عليه وسلم     

  :ار الرئيسية التي قال بها الفقهاء في مجال اإلقر

  :عدد مرات اإلقرار : أوالً 

وحجتهم في ذلك أن رسول     . يشترط أبو حنيفة وأحمد أن يقر الزاني بالزنا أربع مرات           

كما يقيـسون   . اهللا صلى اهللا عليه وسلم لم يرجم ماعزاً إال بعد أن أقر أمامه بالزنا أربع مرات               

جيم شرط اإلقـرار أربـع      وقد أورد ابن ن   . )٤٤٣(ذلك أيضاً على اشتراط أربع شهود في الزنا       

والذي يجـب   : "ويقول ابن قدامة    . )٤٤٤(.."وبإقراره أربعاً في مجالسه األربعة      : "مرات بقوله   

عليه الحد ممن ذكرت، من أقر بالزنا أربع مرات، وجملته أن الحد ال يجب إال بأحـد شـيئين    

الـشافعي فيكتفـون    أما مالـك و   ..". فإن ثبت بإقرار اعتُبر إقرار أربع مرات        . إقرار أو بينة  

واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت        "ويستندون في ذلك إلى حديث      . باإلقرار مرة واحدة  

قولـه بـإقراره    : "يقول الدسـوقي    . فإن الحديث لم يتطلب االعتراف أربع مرات      ". فارجمها

أنيساً أن  ولو أقر مرة حد ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمر            : ".. ويقول الشافعي   . )٤٤٥("مرة

  .)٤٤٦("يغدو على امرأة فإن اعترفت رجمها

  :مجلس اإلقرار : ثانياً 

يشترط أبو حنيفة أن يقر الزاني بنفسه أربعة إقرارات في مجالس مختلفة ولـو كـان                  

بينما ال يشترط أحمد ذلك فيستوي عنده اإلقرار أربعاً في مجلـس            . )٤٤٧(ذلك أمام قاض واحد   

  .واحد أو مجالس متفرقة

  :مضمون اإلقرار : ثالثاً 
                                                           

  .٢٣١٥رقم . ١٣٤ص . باب الوكالة في الحدود. ٣جـ. البخاري  )٥(

  .٤٣٢ص . ٢جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )١(

  .٧ص . ٥جـ. مرجع سابق. البحر الرائق. ابن نجيم  )٢(

  .٣١٨ص . ٤جـ. مرجع سابق. حاشية الدسوقي. الدسوقي  )٣(

  .٣٦٨ص . ٨جـ. مرجع سابق. األم. الشافعي  )٤(

  .٧ص . ٥جـ. مرجع سابق. البحر الرائق. ابن نجيم  )٥(



- ررررر - 

وسند ذلك هو مناقـشة     . يشترط أن يكون اإلقرار تفصيلياً ليؤكد وقوع فعل الزنا المجرم           

 أن  – وهو عف اللسان     –رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لماعز في اعترافه حتى ليصل به األمر              

بل يـصرح بـه     أي ال يقول كناية عن الفعل       " ال يكني "ويقول ابن عباس    . )٤٤٨("أنكتها؟"يقول له   

  .باسمه

عـن  " ويقول أن اإلمام يـسأل       )٤٤٩("ال يقوم لفظ مقام لفظ الزنا     : " وفي ذلك يقول ابن نجيم       •

  .)٤٥٠("وكيفيته ومكانه وزمانه والمزنية) ماهية فعل الزنا الذي أتاه(ماهيته 

ويستـشهد  " يعتبر في صحة اإلقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة         : " ويقول ابن قدامة     •

حتى غاب ذاك منك في ذاك منها ؟        "وقوله له   . )٤٥١(بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له       

  ".فهل تدري ما الزنا ؟.. كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر .. 

فالقاضـي لـيس    .  يوضح ما سبق كيفية تشدد اإلسالم في إثبات الزنا حتى في حالة اإلقرار             •

 أن يأخذ اإلقرار كقضية مسلمة بل يجب من ناحيته أن يتأكـد بكافـة               – بل وال يجب     –ملزماً  

  .الوسائل من صدقة

  

  هل يشترط حضور الطرف اآلخر في الزنا لإلقرار ؟: رابعاً 

فلو أقر شخص بالزنا وقـرر      . ال يشترط حضور الطرف اآلخر، بل وال حتى معرفته          

اره، وال يجـوز إكراهـه علـى      أنه ال يعرف من زني بها أو رفض اإلفصاح عنها، أخذ بإقر           

  .)٤٥٢(وهو ما يعني أن اإلقرار حجة على المقر وحده. البوح باسم الشريك في الزنا

  :إذا ذكر المقر اسم شريكه في الزنا فأنكر الشريك زناه 

                                                           

هل يقول اإلمـام    : كفر والردة باب    كتاب المحاربين من أهل ال    . ٨جـ. أخرجه البخاري عن ابن عباس      )٦(

  .٢٠٧ص . للمقر لعلك المست أو غمزت

  .٥ص . ٥جـ. مرجع سابق. البحر الرائق. ابن نجيم  )١(

  .٦ص . ٥جـ. المرجع السابق  )٢(

أسـنى  . األنـصاري : وراجع في ذلـك أيـضاً       . ٨٥ص  . ١٠جـ. مرجع سابق . المغني. ابن قدامة   )٣(

  .١٣١ص . ٤جـ. المطالب

  .٤٣٥ص . ٢جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٤(



- ششششش - 

وبـه قـال    . فإذا أقر أنه زني بامرأة، فكذبته، فعليه الحـد دونهـا          : يقول ابن قدامة      

ال حد عليه ألنا صدقناها في إنكارها فصار محكومـاً          : و يوسف   وقال أبو حنيفة وأب   . الشافعي

ولنا ما روى أبو داود بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى              : ويقول  . )٤٥٣(بكذبه

اهللا عليه وسلم أن رجالً أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة فسماها له، فبعث رسول اهللا صـلى اهللا                   

ا فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها، وألن انتفاء ثبوته في            عليه وسلم إلى المرأة فسأله    

وألن عموم الخبر يقتضي وجوب الحد عليه باعترافه إذا كان الحبـل            .. حقها ال يبطل إقراره     

وقولهم أنا صدقناها في إنكارها ال يـصح،        "ثم يرد على حجة أبي حنيفة قائالً        ". أو االعتراف 

وهو اإلقرار أو البينة، ال لوجود      : اء الحد إنما كان لعدم المقتضى       فإننا لم نحكم بصدقها، وانتف    

  .)٤٥٤("التصديق

فإن أقر الرجل بالزنـا بفالنـة فكذبتـه درئ الحـد عـن              ) "من الحنفية ( ويقول ابن نجيم     •

  .)٤٥٥("الرجل

 فالخالصة هي أن مالك والشافعي وأحمد يرون أن إنكار شريك الزاني المقـر يـدفع عـن                  •

أما أبو حنيفة فيرى درء الحد عن       . ال أن المقر ال يستفيد من ذلك ويقام عليه الحد         المنكر الحد إ  

  .المقر بإنكار شريكه واقعة الزنا

  

  :شروط اإلقرار : خامساً 

يشترط لالعتداد باإلقرار أن يكون صحيحاً، أي صادراً من عاقل مختار، كذلك يجـب     

  .أن يكون صريحاً ال لبس فيه وال يحتمل أي تأويل

أحدهما أن يكون صريحاً، فلو أقر األخـرس بالزنـا          : ولإلقرار شرطان   : " يقول ابن نجيم     •

أن ال يظهر كذبه في إقراره، فلـو        : والثاني  .. كتابة أو إشارة ال يحد للشبهة لعدم الصراحة         

  .)٤٥٦("أقر فظهر مجبوباً، أو أقرت فظهرت رتقاء، وذلك بأن تخبر النساء بأنها رتقاء قبل الحد

                                                           
  .٨٦ص . ١٠جـ. المرجع السابق. المغني. ابن قدامة  )٥(

  .٨٦ص . ١٠جـ. المرجع السابق  )١(

  .٧ص . ٥جـ. مرجع سابق. البحر الرائق. ابن نجيم  )٢(

  .٧ص . ٥جـ. المرجع السابق  )٣(



- تتتتت - 

أما البلوغ والعقل فال خالف في اعتبارهما في وجوب الحـد وصـحة             : "قول ابن قدامة     وي •

  .)٤٥٧("اإلقرار

  .وعلى ذلك ال يقبل إقرار الصبي الذي لم يعقل وال المجنون وال النائم وال المكره  

 إال أن المجنون إذا كان جنونه متقطعاً، يجن مرة ويفيق أخرى، فأقر في إفاقته أنه زنى وهو                  •

) الزنـا (أما إذا أقر بالزنا ولم يضفه       . ق، أو قامت عليه بينة أنه زنى في إفاقته فعليه الحد          مفي

  .)٤٥٨(لم يجب عليه الحد الحتمال إتيانه الزنا حال جنونه) جنون أو إفاقة(إلى حال منه 

أي أن المقر يستطيع    . )٤٥٩( كذلك يشترط في اإلقرار أال ينزع عنه المقر حتى يتم عليه الحد            •

إذا كان قد سبق أن     . وبالمثل يصح الرجوع عن اإلقرار باإلحصان     . جع في إقراره بالزنا   أن ير 

  .)٤٦٠( وبذلك يحد حد الجلد وليس الرجم–أقر بأنه محصن 

إذا زنى السكران حال سكره، فإذا كان إقراره حال إفاقته أقيم عليه الحد ألنه              : إقرار السكران   

أما إن كان إقراره حـال      . ، فأشبه من ال عذر له     تسبب إلى هذه المحرمات بسبب ال يعذر فيه       

سكره فمن الفقهاء من يرى أنه ال يحد ألنه في حال سكره يحتمل الكذب فيندرئ الحد وألنه ال                  

يدري ما يقول، لذلك فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استنكه ماعزاً عندما أقر بالزنا، وإنما           

  .)٤٦١(السكران مقبول اإلقرار لما احتيج لذلكولو كان . ذلك ليعلم هل هو سكران أم ال

لعلـك قبلـت أو     : يندب تلقينه للرجوع عن اإلقرار بمثل       : تلقين المقر للرجوع عن اإلقرار      

وذلـك اتباعـاً    . فالمقصود أن يلقنه الحاكم بما يكون ِذكره دارئاً للحد        . لمست أو وطئت بشبهة   

                                                           
  .٨٦ص . ١٠جـ. مرجع سابق. المغني. ابن قدامة  )٤(

ـ . مرجـع سـابق . التشـريع الجنـائي . عـودة: كذا. ٨٧،  ٨٦ص  . ١٠جـ. السابقالمرجع    )٥( . ٢جـ

  .٤٣٦، ٤٣٥ص 

  .٤٣٨ص . ٢جـ. ، عودة٨٨ص . ١٠جـ. المغني. المرجعان السابقان  )١(

  .٦١ص . ٧جـ. مرجع سابق. بدائع الصنائع. الكاساني  )٢(

ـ . مرجع سابق . المغني. امةكذا ابن قد  . ٧ص  . ٥جـ. مرجع سابق . البحر الرائق . ابن نجيم   )٣( . ١٠جـ

  .٨٧ص 



- ثثثثث - 

وقوله صـلى   . )٤٦٢("إلخ.. لعلك قبلت    : "لفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع ماعز بقوله         

  .)٤٦٣("ما أخاله سرق. أسرقت: "اهللا عليه وسلم لمن جئ به سارقاً 

ألنه إذا قيل بتقادم الشهادة علـى       . ال أثر للتقادم على اإلقرار بالزنا     : أثر التقادم على اإلقرار     

  .)٤٦٤(الزنا لشبهة التهمة والضغينة، فهو ما ال محل له على شخص يقر على نفسه

ال يجوز للحاكم أن يحتال للحصول على اإلقرار بالزنا، ومن باب أولى            : التحايل على اإلقرار    

  .)٤٦٥(ال يجوز أن يضغط على الشخص لإلقرار وإال كان اإلقرار باطالً لإلكراه

                                                           

  .٨ص . ٥جـ. المرجع السابق. ابن نجيم  )٤(

وقـال صـحيح    . ٣٨١-٤والحاكم في المستدرك    . ١٠٣،  ١٠٢-٣: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى        )٥(

  .٧١/٧٢، ٣/١٠٢والدار قطني . على شرط مسلم

  .٤٣٦ص . ٢جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي اإلسالمي. عودة  )٦(

  .٤٣٧ص . ٢جـ. المرجع السابق  )٧(



- خخخخخ - 

  الفرع الثالث

  القرائــــن

ظهور الحمـل علـى امـرأة غيـر         : القرائن التي يؤخذ بها للقول بحدوث زنا هي           

ومثل ذلك من تزوجت بصبي لم يبلغ الحلـم، أو بمجبـوب            . تزوجة، أو ال يعرف لها زوج     م

  .ألقل من ستة شهور من زواجها) كامل النمو(كذلك من ولدت مولوداً . وظهر عليها الحمل

.. كذلك يثبت الزنا بظهور الحمل في حق المـرأة الحـرة            : وفي ذلك يقول الخرشي       

صبياً أو ) الزوج(ويلحق به الحمل احترازاً مما إذا كان        .. ج  غير متزوجة أو ال يعرف لها زو      

وال يقبـل دعواهـا     .. ألقل من ستة أشهر من يوم العقـد         ) المولود الكامل (مجبوباً، أو ولدته    

  .)٤٦٦("الغصب بال قرينة تشهد لها بذلك

 كما إذا جاءت تدمي وهـي مـستغيثة عنـد         : " ثم يعرض القرينة المقبولة لدرء الحد بأنها         •

  .)٤٦٧("النازلة، أو أتت متعلقة به

سمعت عمر بن الخطاب    : ويستند القول بهذه البينات لما رواه عبد اهللا بن عباس قال              

إذا قامـت   . الرجم في كتاب اهللا حق على من زنى من الرجال والنـساء إذا أحـصن              : "يقول  

  .)٤٦٨("، أو االعترافالحبلالبينة، أو كان 

فيجوز إثبـات   . ة على الزنا، بل هي قرينة تقبل إثبات العكس         إال أن الحمل ليس قرينة قاطع      •

أن الحمل حدث من غير زنا مثل حالة الوطء بإكراه، أو بخطأ، أو إذا ثبت أن البكارة سـليمة                   

فقد تكون المرأة قد أتت من األفعال ما هو دون الزنا فدخل مِني الرجل في فرجها بصورة أو                  

لم يلزمهـا الحـد بـذلك،    .. إذا أحبلت امرأة ال زوج لها  ":وفي ذلك يقول ابن قدامة      . أخرى

وهذا قول أبـي    . وتسأل فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة، أو لم تعترف بالزنا لم تحد             

وقال مالك عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة، إال أن تظهـر أمـارات               . حنيفة والشافعي 

ولنا أنه يحتمل أنه من وطء إكراه أو شبهة،         : "ل  ويقو". اإلكراه بأن تأتي مستغيثة أو صارخة     
                                                           

  .٨١ص . ٢ط. ٨جـ. مرجع سابق. شرح الخرشي. الخرشي  )١(

  .٨١ص . ٨جـ. المرجع السابق  )٢(

. ، وباب رجم الحبلى من الزنى ٢٠٨ص  . باب االعتراف بالزنا  . كتاب الحدود . ٨جـ. أخرجه البخاري   )٣(

  .٨ث رقم كتاب الحدود حدي. كذلك أورده موطأ مالك. ٨ من جـ٢١٠ص 



- ذذذذذ - 

هاشم أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب ليس لها زوج وقـد             ) فعن.. (والشبهة تسقط الحد    

إني امرأة ثقيلة الرأس، وقع علي رجل وأنا نائمة فما اسـتيقظت            : حملت، فسألها عمر، فقالت     

  .)٤٦٩("فدرأ عنها الحد. حتى فرغ

 حنيفة والشافعي وأحمد يرون أنه إذا لم يكن ثمة دليل على الزنا غيـر                فالخالصة أن أبا   •

ـ  ـها، بل وإذا ل   ـد علي ـالحمل، فادعت المرأة أنها أكرهت أو وطئت بشبهة فال ح          دع ـم ت

 ال يجـب إال ببينـة أو        – أصالً   –أياً من ذلك فال حد عليها ما لم تعترف بالزنا، ألن الحد             

  .)٤٧٠(بإقرار

  الفرع الرابع

  عـــــــانالل

أخرج الواحـدي النيـسابوري فـي       . اللعان حكم اهللا سبحانه وتعالى تخفيفاً عن عباده         

لما نزلـت   :  عن ابن عباس قال      .."والذين يرمون أزواجهم    ": أسباب النزول عن قوله تعالى      

قـال  " الفاسقون": إلى قوله تعالى     )٤٧١("والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء       "

ولكن قد تعجبت لو    . واهللا يا رسول اهللا إني ألعلم أنها حق وأنها من عند اهللا           ..  بن عبادة    سعد

! أن وجدت لكاع قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه وال أحركه حتى آتي بأربعـة شـهداء                    

فما لبثوا إال يسيراً حتى جاء هالل بـن أميـة مـن    . فواهللا إني ال آتي بهم حتى يقضي حاجته   

ة فوجد عند أهله رجالً فرأى بعينه وسمع بأذنه، فلم يهجه حتى أصـبح فغـدا علـى                  أرضه عشي 

فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مـا         ) فقص عليه ما حدث   (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

اآلن يضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هـالل بـن أميـة              : جاء به واشتد عليه، فقال سعد       

فواهللا .. واهللا إني ألرجو أن يجعل اهللا لي منها مخرجاً          : فقال هالل   . مسلمينويبطل شهادته في ال   

والـذين  "فنزلت  .. إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه إذ نزل عليه الوحي                

اهللا صـلى   اآليات كلها فسرى عن رسول       )٤٧٢("يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إال أنفسهم       
                                                           

  .٩٧، ٩٦ص . ١٠جـ. مرجع سابق. المغني. ابن قدامة  )١(

  .٤٤١ص . ٢جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٢(

  .٩–٦: النور   )٣(

  .٩–٦: النور   )٤(



- ضضضضض - 

قـد كنـت   : فقال هالل ". أبشر يا هالل فقد جعل اهللا لك فرجاً ومخرجاً       : "فقال  اهللا عليه وسلم    

  .)٤٧٣(وذكر باقي الحديث. أرجو ذاك من ربي

إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ دخل رجـل مـن           : عن عبد اهللا قال     ..  كذلك أخرج الواحدي     •

 قتل قتلتموه، أو سـكت      فقال لو أن رجالً وجد مع امرأته رجالً فتكلم جلدتموه، أو          .. األنصار  

  .)٤٧٤(.."وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان . فقال اللهم افتح! سكت على غيظ 

وإذا تالعـن   . )٤٧٥( واللعان حكم يقوم مقام الحد عند الحنفية إذا كان من الـزوج لزوجتـه              •

فقد أخرج مسلم أن عـويمر      . الزوجان فرق الحاكم بينهما وال يوقع على الزوجة عقوبة الزنا         

فتالعنا وأنا مع الناس عند رسـول اهللا        "ني قذف زوجته بالزنا، وعن سعد الساعدي قال         العجال

كذبت عليها يا رسول اهللا إن أمـسكتها، فطلقهـا          : صلى اهللا عليه وسلم فلما فرغا قال عويمر         

فكانـت سـنَّة    : قـال ابـن شـهاب       . ثالثاً قبل أن يأمره رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم           

  .)٤٧٦("المتالعنين

يا :  ما جاء في نيل األوطار من أن سعيد بن جبير قال لعبد اهللا بن عمر                 )٤٧٧( ويورد البعض  •

: أول من سأل عن ذلك فـالن        . نعم! سبحان اهللا   : أبا عبد الرحمن المتالعنان أيفرق بينهما قال        

ثـم  ) .. فنزلت آية اللعان فتالعنـا    (قال يا رسول اهللا أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة            

  .فرق بينهما

                                                           

ـ ٤٦٨فقيـه شـافعي تـوفى عـام         . أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيـسابوري       . الواحدي  )١( . هـ

صـحيح  "ويقول  . ٢٦٥،  ٢٦٤ص  . ٢ط. دار الحديث : لقاهرةا. أسباب النزول ). م١٩٩٥-هـ١٤١٥(

والحديث عند ابن جرير الطبري فـي تفـسيره         . وإسناده رجال ثقات إال عباد بن منصور تغير بآخره        

هذا وقد أخرج مسلم جزءاً من هذا الحديث في صحيحه في كتـاب             ). ١/٢٣٨(ومسند أحمد   ) ١٨/٦٥(

  .١٤٩٨اللعان برقم 

أخرجـه مـسلم فـي كتـاب اللعـان          : صحيح  : ويقول  . ٢٦٦،  ٢٦٥ص  . لسابقالمرجع ا . الواحدي  )٢(

هذا وقد أخرج مسلم في صحيحه مثل ذلك في الحديث برقم           ). ١/٤٤٨(وأحمد في مسنده    ) ١٠/١٤٩٥(

١٤٩٢.  

  .١٠٢ص . ٢جـ. مرجع سابق. العقوبة. أبو زهرة  )٣(

  .٥٢٩، ٥٢٨ص . مختصر صحيح مسلم. ٦ص . ١٤٩٢رقم . كتاب اللعان. مسلم  )٤(

محمد بن  . ويذكر أنه رجع في ذلك إلى الشوكاني      . ١٠٣ص  . ٢جـ. مرجع سابق . العقوبة. أبو زهرة   )٥(

  .٦٥ص . ٧جـ. نيل األوطار. علي



- غغغغغ - 

:  ويشترط في اللعان أن يكون في زوجية قائمة حقيقة ال حكماً، ألن الحق عز وجل يقـول                   •

  . )٤٧٨(ومن ثم فال لعان عند البينونة" والذين يرمون أزواجهم"

  .)٤٧٩( ويرى الحنفية أن ضرورة أن تكون الزوجة حرة مسلمة•

  :امتناع الزوجة عن اللعان 

أما إذا امتنعت الزوجـة     . ان فقد قذف زوجته فيحد حد القذف      إذا امتنع الزوج عن اللع      

ويدرأ عنها  "عن اللعان فقد صدقته في دعوى الزنا فيقام عليها الحد، ألن الحق عز وجل يقول                

 وجـب عليهـا     – بمفهوم المخالفـة     –فلعانها هو الذي يدرأ عنها العذاب فإن امتنعت         " العذاب

عض الشافعية يرون حبس الممتنع عن المالعنـة حتـى          إال أن أبا حنيفة وب    . العذاب أي الحد  

يالعن، إال أن المرأة حتى لو أصرت على االمتناع فال تحد ألنهم يشترطون إقرارها بـالزنى                

  .)٤٨٠(صراحة ويشترطون تكرر اإلقرار

أن امتناع الزوجة عن المالعنة يعد بمثابة تصديق لدعوى زوجها بزناها، أي أنه             : فالخالصة  

  .بات الزنا وإن كان بصورة غير مباشرةأحد وسائل إث

א א
  عقوبة جريمة الزنا

: يقول الحق عز وجل     . نزل القرآن الكريم ناصاً على عقوبة زنا البكر غير المحصن           

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم بهما رأفة فـي ديـن اهللا إن                  "

ثم جاء الشرح في  . )٤٨١("خر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين     كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآل    

البكر بالبكر جلـد    . خذوا عني فقد جعل اهللا لهن سبيالً      "حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  .)٤٨٢("والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة. مائة وتغريب عام

                                                           

  .١٠٤ص . المرجع السابق. أبو زهرة  )٦(

  .١٠٤ص . المرجع السابق  )١(

  .١٠٨-١٠٦ص . المرجع السابق  )٢(

  .٢: النور   )٣(

  .٦٠٩ص . مختصر صحيح مسلم. ١٦٩٠ عن عبادة بن الصامت رقم أخرجه مسلم في الحدود  )٤(



- ظظظظظ - 

قولية برجم من ثبـت علـيهم       ثم كانت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفعلية وال            

  .)٤٨٣(الزنا من المحصنين

وعلى ذلك سار الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، يروي ابن عباس أن عمر بن الخطاب                

أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قُدر لـي أن أقولهـا ال              ) : قال في خطبة له   ( رضي اهللا عنه     –

ومن خشي  . بها حيث انتهت به راحلته    أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدث          

       إن اهللا بعث محمداً صلى اهللا عليه وسلم بالحق، وأنزل          . أال يعقلها فال ُأِحلَُّ ألحد أن يكذب على

رجـم رسـول اهللا   : معه الكتاب، فكان مما أنزل اهللا آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناهـا     

ل بالناس زمان أن يقول قائل واهللا ما نجـد          صلى اهللا عليه وسلم، ورجمنا بعده، فأخشى إن طا        

والرجم في كتاب اهللا حق على مـن      . آية الرجم في كتاب اهللا، فيضلوا بترك فريضة أنزلها اهللا         

  .)٤٨٤(.."زنى إذا ُأحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة، أو كان الِحبل، أو االعتراف 

 وردت في كتاب اهللا ثم نـسخت آيـة          أن عقوبات الزنا للبكر والثيب    نستخلص  : مما سبق    •

وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طبقها في حـاالت عرضـت             . وبقى حكمها " لفظاً"الرجم  

  .عليه، جلد البكر ورجم الثيب المحصن

  .فللبكر الجلد وللثيب المحصن الرجم.  وعلى ذلك فإن للزنا عقوبتين وفق حالة الزاني-

حصن وشروط اإلحصان، فإن ذلك يترتب عليـه  لذلك كان البد من عرض تعريف الم       

  .تحديد نوع العقوبة التي ستوقع على الزاني

  

  :معنى اإلحصان 

يقال .. المكان الذي ال يقدر عليه الرتفاعه       " الحصن: "يقول صاحب المصباح المنير       

:  قال الـشافعي  .. وأحصن الرجل تزوج    .. المرأة العفيفة   ) بالفتح(والحصان  . أحصنته وحصنته 

إذا أصاب الحر البالغ امرأته، وأصيبت الحرة البالغة بنكاح فهو إحصان في اإلسالم والشرك،              

  .)٤٨٥(.."في نكاح صحيح والمراد 

  
                                                           

  .مثل ماعز والغامدية وغيرهما  )٥(

  .٢٠٩ص . باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت. كتاب المحاربين. ٨جـ. أخرجه البخاري  )١(

 المصباح المنير في غريب   ). م١٩٠٩. (هـ٧٧٠توفى عام   . أحمد بن محمد بن علي المقري     . الفيومي  )٢(

  .٢١٧، ٢١٦ص . ٢ط. المطبعة األميرية: القاهرة. الشرح الكبير للرافعي



- أأأأأأ - 

  :شروط اإلحصان في مجال الزنا 

   :)٤٨٦(حدد ابن قدامة شروط اإلحصان في سبعة شروط  

  .الوطء في القبل، فالثيابة تحصل بالوطء في القبل: األول 

إن عقد النكاح الخالي    "في نكاح، ألن النكاح يسمى إحصاناً، ويقول        ) الوطء(أن يكون   " :الثاني  

خلـوة أو وطء فيمـا دون       ) في الـزواج  (عن الوطء ال يحصل به إحصان سواء حصلت فيه          

وال خالف بين أهل العلم في أن الزنا ووطء الشبهة ال يصير بـه الـواطئ                : "ويقول  ". الفرج

  ".محصناً

يكون النكاح صحيحاً، وهذا قول أكثر أهل العلم مـنهم عطـاء وقتـادة ومالـك                أن  : الثالث  

: ويعلق ابن قدامـة قـائالً       . وقال أبو ثور يحصل اإلحصان بالوطء في نكاح فاسد        . والشافعي

أي أنه يـشترط أن يكـون النكـاح         ..". ولنا أنه وطء في غير ملك فلم يحصل به اإلحصان           "

  .صحيحاً

  .مجال لهذا الشرط النتهاء نظام الرق في الوقت الحاليالحرية، وال : الرابع 

  ).أي أن يكون الواطئ بالغاً عاقالً(البلوغ والعقل  : )٤٨٧(الخامس والسادس

  .)٤٨٨(أن يوجد الكمال فيهما جميعاً حال الوطء، فيطأ الرجل العاقل المرأة العاقلة: السابع 

  .ويقول أن هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه  

  ).على خالف بين الفقهاء ()٤٨٩( اإلسالم في اإلحصان وال يشترط•

: ويقول ابن قدامة في ذلـك       .  وإذا جلد الزاني على أساس أنه بكر ثم ثَبت أنه محصن رجم            •

لما روى جابر أن رجالً زنا بامرأة فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجلد الحـد، ثـم                    "

  .)٤٩٠(" رواه أبو داوود–ُأخبر أنه محصن فرجم 

                                                           

  .٦٧، ٦٦ص . ١٠جـ. مرجع سابق. المغني. ابن قدامة  )٣(

  .وابن قدامة هو الذي جمع هذين الشرطين معاً. ٦٧ص . المرجع السابق  )١(

  .على خالف بين الفقهاء في التفاصيل بما يخرج عن صلب هذه الدراسة  )٢(

  .١٧ص . ١٠جـ. رجع السابقالم  )٣(

  .٦٩ص . ١٠جـ. المرجع السابق  )٤(



- بببببب - 

  

  :غير المحصن بزنا المحصن 

  .يعامل كل زان منهما وفق حالته فيجلد البكر ويرجم المحصن  

  

  : الزنا عقوبة

  :عقوبة الزاني أو الزانية البكر : أوالً 

يعاقب البكر الزاني أو الزانية بالجلد مائة جلدة، ثم بالتغريب عاما، لحديث رسول اهللا                

ا عني فقد جعل اهللا لهن سبيالً البكر بالبكر جلد مائة           خذو"صلى اهللا عليه وسلم السابق عرضه       

  .)٤٩٢(وكذا حديث العسيف. )٤٩١("وتغريب عام

. يرى أبو حنيفة ومالك أن التغريب يعني الحبس في البلد المغرب الزاني إليه            : ماهية التغريب   

للـذكر  ) على الجلـد  (ويزاد  : "يقول ابن فرحون    . ويرى مالك قصره على الذكر دون األنثى      

فإذا مضت  . لحر التغريب عاماً فيبعث به إلى غير بلده، ويكتب إلى قاضيها فيحبسه فيها عاماً             ا

ولو ظهرت توبة الزاني قبل أن تنقضي الـسنة،         .. والسنة من يوم الحبس     . لحبسه سنة فيخلى  

  .)٤٩٣("وليس عليه أن يدخل في الحديد. حتى تنقضيلم يخرج 

تغريـب المـرأة، إال أن يخـرج معهـا          ويتفق ابن قدامة مع ابن فرحون في عـدم            

  .)٤٩٤(محرمها

 ويرى الشافعي وأحمد أن التغريب معناه النفي من البلد الذي حدث فيه الزنا إلى بلد آخـر،                  -

  .على أن يراقَب المغرب في البلد المغَرب إليه وال يحبس

                                                           
  .٦٠٩ص . مختصر صحيح مسلم. ١٦٩٠رقم . مسلم في الحدود. سبق تخريجه  )١(

  .٢٠٨ص . باب االعتراف بالزنا. كتاب المحاربين. ٨أخرجه البخاري في جـ  )٢(

فقيـه مـالكي    . ن أبي عبد اهللا محمد    برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم ابن اإلمام شمس الدي        . ابن فرحون   )٣(

. تبصرة الحكام في أصول األقـضية ومنـاهج األحكـام         ). م١٩٩٥-هـ١٤١٦. (هـ٧٩٩توفى عام   

  ).١ط. (١٩٦ص . ٢جـ. دار الكتب العلمية: بيروت 

  .٧٠ص . ١٠جـ. مرجع سابق. المغني. ابن قدامة  )٤(



- جججججج - 

لتغريـب هـي    فمنهم من يرى أن مـسافة ا      . اختلف الفقهاء في هذه المسافة    : مسافة التغريب   

ويرى أحمد أن تغرب المرأة إلى دون مسافة القصر لتقـرب مـن أهلهـا              . )٤٩٥(مسافة القصر 

ويرى آخرون أن التغريب يكون من دائرة اختصاص حاكم إلى دائرة اختـصاص             . فيحفظونها

  .حتى لو كان على مسافة ميل. حاكم آخر

  . وإذا زنى الغريب غُرب إلى بلد غير وطنه-

  .)٤٩٦( محرمها حتى يسكنها في موضع– عند الذين يرون تغريبها –مرأة  ويخرج مع ال-

 ويرى الشافعية أن المغرب إذا هرب وعاد إلى بلده يعاد تغريبه إلى البلد المغرب إليه على                 -

، بينما يرى الحنابلة إعادة التغريب على أن يبنـى علـى مـدة    )٤٩٧(أن تستأنف المدة من جديد  

  .)٤٩٨(مدة إلى حول كاملالتغريب السابقة إلكمال ال

  

  :عقوبة المحصن : ثانياً 

  . أي قتل الزاني رمياً بالحجارة–) للرجل أو المرأة(عقوبة المحصن هي الرجم   

  .)٤٩٩(ويختلف الفقهاء فيما إذا كان يضاف إلى عقوبة الرجم عقوبة الجلد، ولكل حججه  

  
  

  

  

  

  

                                                           

  .٧٠ص . ١٠جـ. المرجع السابق  )٥(

  .٧١، ٧٠ص . ١٠جـ. المرجع السابق  )١(

  .١٣٠ص . ٤جـ. مرجع سابق. أسنى المطالب. األنصاري  )٢(

ـ ٩٦٨فقيه حنبلي توفى عام     . موسى الحجاوي المقدسي  . أبو النجا شرف الدين   . الحجاوي  )٣( بـدون  . (هـ

. تعليق وتصحيح عبد اللطيف محمـد موسـى الـسبكي         . اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل      ). تاريخ

  .٢٥٢ص . ٤جـ. ١ط. مصرية والمكتبة التجارية الكبرىالمطبعة ال: القاهرة 

  .٣٨٤ص . ٢جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٤(



- دددددد - 

  الثانىاملبحث 
  جريمة الزنا في مجال القانون الوضعى

  :يتم عرض هذا الموضوع من خالل أربعة مطالب سوف   

  .تعريف جريمة الزنا وأركانها  :   المطلب األول 

  تعليق رفع دعوى الزنا على شكوى  :   المطلب الثاني 

  .إثبات جريمة الزنا واالشتراك فيها  :   المطلب الثالث 

  .زنا الزوجة وزنا الزوج: عقوبة جريمة الزنا   :   المطلب الرابع 

א א
  تعريف جريمة الزنا وأركانها

  :حول الزنا 

يقول الحق عز   . خلق اهللا جل وعال آدم وحيداً، ثم خلق من نفس آدم زوجاً ليسكن إليها               

وشاء سـبحانه   . )٥٠٠(" خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها         يهو الذ "وجل  

، فكان أن خلـق     )٥٠١("راً ونساء رجاالً كثي "وتعالى آلدم وزوجه أن يعمرا األرض ويبث منهما         

 تدفعهم إلى التناسل إبقاء على النـوع اإلنـساني علـى            – وحفَّها بلذة    –في كل منهما غريزة     

الشهوة الجسدية التي تصحب الجماع ليست في ذاتهـا إال أثـراً            "األرض، ويقول البعض أن     

الشرب، تحقيقاً لهـدف  مادياً عارضاً، كأثر الجوع والعطش عندما يغريان اإلنسان بلذة األكل و  

إال أن إبليس لم يكن ليذر الناس على ما هم عليـه،            . )٥٠٢(أسمى، هو حفظ الجسم وبقاء الحياة     

فحول األمر عند أتباعه على أساس أن اللذة الجنسية قد خلقت هدفاً لذاتها وغاية مـستقلة قـد                  

  .)٥٠٣(تفوق غاية التناسل

                                                           
  .١٨٩: األعراف   )١(

  .١: النساء   )٢(

  .٥ص . دار مطابع الشعب: القاهرة. جرائم البغاء). م١٩٦١. (محمد نيازي. حتاتة  )٣(

  .٥ص . المرجع السابق  )٤(



- هههههه - 

 بالمواقعة غير المشروعة، مجـرد      ويقصد". الزنا"فنشأت المواقعة غير المشروعة أو        

. المواقعة التي تقع بطريقة طبيعية بين الرجل والمرأة اختياراً وال تستند إلى رابطة الزوجيـة              

   :)٥٠٤(ويقسم البعض أهداف المرأة بارتكابها المواقعة غير المشروعة إلى أربع صور

ص معين اختارته من    أن يدفعها إلى ذلك مجرد الرغبة في إرضاء ميلها الطبيعي إلى شخ           ) ١(

وتأبى . بين الناس وجدت فيه الصفات التي تغريها به، أي أنها ترضي في نفسها عاطفة الحب              

  .أن تكون لغيره

قد يكون دافعها ليس إرضاء عاطفة الحب، إنما إشباع لذتها فقط عن طريـق أي رجـل،                 ) ٢(

  .وبدون مقابل

  .ية الرجلأن تبتغي في عالقتها الربح المادي وال يهمها شخص) ٣(

  .وقد تهدف إلى أكثر من واحد من األهداف السابقة) ٤(

هذه الصور هي األساس الذي تستند إليه الشرائع أو القوانين الوضـعية فـي تجـريم                 

فهناك شرائع أو قوانين تعاقب على مجرد المواقعة دون أن يكون ارتكابها مشروطاً             . المواقعة

ها، وأخرى تعاقب إذا كان الهـدف مـن ورائهـا      وأخرى ال تعاقب إال عند تكرار     . بظرف ما 

وأخرى تعاقب عليها إذا ارتبطت بها ظروف معينة تنص عليها وتحددها           . الحصول على أجر  

فالشرائع السماوية تعاقب على المواقعة المجردة بـصرف النظـر عـن كـون              . تلك القوانين 

جرى وبصرف النظـر    وال تشترط للعقاب شروطاً تخرج عن هذا الم       . مرتكبها رجل أو امرأة   

عن الهدف من المواقعة، أما القوانين الوضعية فعادة  ال تعاقب على المواقعة إال إذا لحقتها أو                 

أحاطت بها ظروف معينة، مثل عدم الرضاء أو قيام زوجية، أو التكرر، أو هدف الحـصول                

زواج الشرعي  وهكذا فإن كافة الشرائع السماوية ال تسمح بالمواقعة إال في إطار ال           . على ربح 

ومن ثم فإن   . ، باعتباره النظام الصالح لبقاء الجنس البشري على األرض        )٥٠٥(بين رجل وامرأة  

 جريمـة   – في كل زمان ومكـان       –أي خروج على هذا النظام يعد خروجاً على الدين، ويعد           

  .)٥٠٦(تستدعي العقاب الدنيوي أساساً

                                                           

  .٧٧، ٧٦ص . المرجع السابق  )١(

  .٦٧ص . المرجع السابق  )٢(

  .٦٧ص . المرجع السابق  )٣(



- وووووو - 

 تنظـر إليهـا     )٥٠٧(الشرائع السماوية ف: المواقعة ذاتها    وهكذا وجد الصراع حول النظر إلى        •

بوصفها سبيالً إلى حفظ النوع اإلنساني بصورة منظمة ومنضبطة، بحيث تكون اللـذة أثـراً               

هـي الـزواج    : لذلك تستلزم الشرائع السماوية أن تتم المواقعة في صورة واحدة           . فرعياً لها 

  . الزناالشرعي فقط، وما عداه فهي مواقعة غير شرعية تشكل جريمة، هي جريمة

 وهو حـق لكـل     )٥٠٨( أما الشرائع الوضعية فقد نظرت إلى اللذة الجنسية بوصفها هدفاً بذاته           -

 ما لم يتعد على حقوق اآلخرين، مثل االعتـداء علـى حـق              )٥٠٩(إنسان ال يجوز حرمانه منه    

، أو حق اإلنسان في عـدم إكراهـه         )٥١٠(الزوج اآلخر في حياة أسرية وحقه في حماية أسرته        

وبذلك أصبحت المواقعة غير المشروعة حقـاً مـن حقـوق    . )٥١١(مته الشخصيةوحقه في سال 

اإلنسان، بل وتنوعت صور إفراغ تلك اللذة بقدر ما في جعبة إبليس من فنون الشر واإلغواء                

من مخادنة أو لواط أو مساحقة بل وإلى التخفف إلى أكبر قدر من الشروط التـي إذا تعـدتها                   

كل ذلك حكَم النظرة إلى     . وجد الزواج المثلي بين ذكرين أو أنثيين      بل لقد   . المرأة اعتبرت بغياً  

  .الزنا كجريمة

                                                           

 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُأتى بيهودي ويهودية قـد             – رضي اهللا عنه     –عن عبد اهللا بن عمر        )١(

فـأتوا بـالتوراة وإن كنـتم       : فقـال   ) .. فكذبوا(ما تجدون في التوراة على من زنى        : "فقال  .. زنيا  

ا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ، يده على آيـة الـرجم                  فجاؤو". صادقين

مره فليرفـع   : "وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال عبد اهللا بن سالم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                  

هوديـة تعتبـر    فالشريعة الي ). ١٦٩٩رقم  . كتاب الحدود . مسلم...". (فرفعها فإذا تحتها آية الرجم      " يده

  .المواقعة غير المشروعة زنا وتعاقب عليه بالرجم

 المذاهب التي تقـدس اللـذة       – ومن قديم    –ولذلك وجدت    : ٦ص  . مرجع سابق . جرائم البغاء . حتاتة  )٢(

المجردة وتحلها في أي صورة وتنأى بها عن هدفها الطبيعي األصلي، ويذكر أصنافاً من تلك المذاهب                

  .٦نظر هامش ص ا. الفاسدة الفاجرة

غير موضـح   . (مصر. حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية    ). م١٩٨٩. (محمد محيى الدين  . عوض  )٣(

ويالحظ أن كلمة حرية قد فسرت تفسيراً موسعاً في كل من الواليـات             : "يقول  . ٤١ص  ). اسم الناشر 

واقعة ضـمن حريـة الحيـاة       وقد أدخلوا حرية الم   ". الحق في الحياة الخاصة   ... المتحدة والهند لتشمل    

 من االتفاقية الدولية لحقـوق      ٦الشخصية المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة          

  .اإلنسان المدنية والسياسية

  . من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان١٦م. ٤١ص . المرجع السابق  )٤(

  .٢٠ص . المرجع السابق  )٥(



- زززززز - 

فالشرائع السماوية تنص على أنه ما خال المواقعة في صورة الزواج الـشرعي فهـو                 

أما القوانين الوضعية  فهي ترى المواقعة غير الشرعية حقاً من حقوق اإلنسان ال عقاب               . زنا

 هو على إساءة استخدام هذا الحق، بإكراه الطرف اآلخر في المواقعة أو             ، إنما العقاب  )٥١٢(عليه

وتختلف النظم الوضعية في تحديد مدى ما يعـد         . االعتداء على حق الزوج اآلخر في األسرة      

  .ما بين موسع ومضيق" إساءة الستخدام هذا الحق"

مية، والقانون  هي اختالف مفهوم جريمة الزنا بين كل من الشريعة اإلسال         : فالخالصة    

  .الوضعي

أي خـارج نطـاق الـزواج       ( فجريمة الزنا في الشريعة هي أي مواقعة غيـر مـشروعة             -

  ).الشرعي

 إسـاءة اسـتخدام حـق       – إن صح التعبيـر      – أما جريمة الزنا في القوانين الوضعية فهي         -

ولكـن  . "حق"أنه  " أمر غير مشروع  "وقد يبدو متناقضاً أن يقال عن       . المواقعة غير المشروعة  

هو من وجهة النظر الطبيعية والمنطقية وهي وجهـة نظـر الـشريعة             " غير مشروع "تعبير  

  .اإلسالمية، وهي أنها المواقعة الطبيعية بين رجل وامرأة وال  تستند إلى رابطة الزوجية

  

  :تعريف الزنا في مجال القانون الوضعي 

، أو مـا    "العالقة الزوجية خيانة  "ينصرف تعريف الزنا في مجال القانون الوضعي إلى           

أو (وبالتالي فالبد أن يكون أحـد طرفـي الجريمـة           . )٥١٣("تدنيس فراش الزوجية  "يعبر عنه   

ذلك أنه منذ اللحظة التي يتم فيها هذا العقد يعتبر الزوجان           . مرتبطاً بعقد زواج صحيح   ) كالهما

                                                           
إال أن تكون متزوجـة     (ية أنه إذا واقع رجل أنثى بالغة برضاها فال عقاب           ترى كثير من النظم الوضع      )١(

  .وإذا الط رجالن أو تساحقت امرأتان برضاء الطرفين فال عقاب). ويشتكي زوجها

. سعد سمك للمطبوعات القانونية واالقتصادية    : القاهرة  . جرائم العرض ). م١٩٩٩. (أحمد محمد . بدوي  )٢(

  .١٦١ص 



- حححححح - 

كل : "ه البعض بأنه    ويعرف. )٥١٤(مقيدان وملتزمان باألمانة التامة لكل منهما على عرض اآلخر        

  .)٥١٥("وطء في غير حالل يقع من امرأة متزوجة مع رجل متزوج أو غير متزوج

وطء في غير حالل، وتحرمه الديانات إطالقاً سواء من متـزوج أو            : " ويعرفه آخرون بأنه     •

". تحرمه الـديانات  "ويشير هذا التعريف إلى معيار الشرعية، بأن قال         . )٥١٦("من غير متزوج  

  . بداهة، الديانات السماويةوالمقصود

الوطء الذي يحصل من شخص متزوج حال قيام الزوجية فعالً أو           : " ويقول عنه آخرون أنه      •

  .)٥١٧("حكماً

. وربما كان التعريف األخير هو األكثر داللة على جريمة الزنى في القانون الوضعي              

رجـل  (وأنه من متزوج    وكما يالحظ فإن التعريفات السابقة تتفق على أنه وطء غير مشروع،            

  . زنا غير المتزوج– كفاعل أصلي –ومن ثم فإن القانون الوضعي ال يحرم ). أو امرأة

ال يخلو الحال من الفروض     " قائالً أنه    )٥١٨( ويشرح البعض الزنى في مجال القانون الوضعي       •

  :اآلتية 

رض ال تقع جريمة    وفى هذا الف  . أن يقع الزنى من غير متزوج على امرأة غير متزوجة         : أوالً  

  .الزنى كما يعرفها القانون الوضعي

وفى هذا الفرض تقع جريمة الزنـا       . أن يقع الزنى من غير متزوج مع امرأة متزوجة        : ثانياً  

ال فـاعالً   (فتعتبر الزوجة زانية ويكون من زنى بها شريكاً لهـا           ) كفاعل أصلي (من الزوجة   

  ).أصلياً

                                                           

المجلس : القاهرة  . من الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة اإلسالمية والقانون       ). م١٩٦٥ (.أحمد. موافي  )٣(

  .٢٧٧ص . األعلى للشئون اإلسالمية

  . دار النهـضة العربيـة    : القـاهرة   . شرح قانون العقوبـات الخـاص     ). م١٩٧٥. (محمود. مصطفى  )٤(

  .٣١٦ص 

منـشأة  . اإلسـكندرية : مـصر   . قسم الخـاص  ال. شرح قانون العقوبات  ). م١٩٨٤. (رمسيس. بهنام  )١(

  .٤١٣ص . المعارف

. دار النهضة العربيـة   : القاهرة  . القسم الخاص . شرح قانون العقوبات  ). م١٩٧٧. (عبد المهيمن . بكر  )٢(

  .٧٢٢ص 

  .٢٧٧ص . مرجع سابق. من الفقه الجنائي المقارن. موافي  )٣(



- طططططط - 

وفى هذا الفرض تقع جريمة الزنـا       . امرأة غير متزوجة  أن يقع الزنى من متزوج مع       : ثالثاً  

  .ومن زنى بها شريكة له.  كفاعل أصلي–فيعتبر الزوج زانياً ) بشروط معينة(من الزوج 

إذا تحققت الـشروط    : وفى هذه الحالة    . أن يقع الزنى من متزوج، مع امرأة متزوجة       : رابعاً  

أما . ياً، فإنه يعد فاعالً أصلياً في جريمة الزنى       التي يتطلبها القانون بالنسبة العتبار الزوج زان      

أما إذا لم تتحقق الشروط المتطلبة بالنسبة للزوج        . المرأة المتزوجة فتعد مرتكبة لجريمة الزنى     

  .فيكون مجرد شريك للزوجة الزانية

 وتختلف الدول في تحديد الشروط التي تتطلبها العتبار الزوج المرتكـب للمواقعـة غيـر                •

فإذا أخذنا القانون المصري كمثال ألحد القوانين الوضـعية،         .  مرتكباً لجريمة الزنا   المشروعة

فهو يـنص فـي     . نجده ينص على جريمة زنا الزوج بصورة تختلف عن جريمة زنا الزوجة           

... المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكـم عليهـا          " من قانون العقوبات على أن       ٢٧٤المادة  

منه  ٢٧٣وتنص المادة   ". فيذ هذا الحكم، برضائه معاشرتها له كما كانت       قف تن وولكن لزوجها أن ي   

أمـا  . هذا عن زنا الزوجة   ..". ال تجوز محاكمة الزانية إال بناء على دعوى زوجها          "على أنه   

كل زوج زنى فـي منـزل   "تنص على أن ) عقوبات مصرى (٢٧٧عن زنا الزوج فإن المادة    

اعتبـاره   ما يمكن    ٢٧٣وتضيف المادة   ...". جة، يجازى   الزوجية، وثبت هذا األمر بدعوى الزو     

المقيم إذا زنى الزوج في المسكن      : "بمثابة عقوبة تبعية لعقوبة الزوج الزاني حيث تنص على أنه           

هـو  : فهنا عقوبة تبعية تتمثل في الحرمان من حق         ". ال تسمع دعواه عليها   .. فيه مع زوجته    

على أساس أن الزوج يجب أن يكون قدوة لزوجته،         . حق رفع دعوى الزنا على زوجته الزانية      

  .فإذا هو أتى الخطأ فال يمكنه أن يطلب محاسبة زوجته على خطأ سبق له هو أن أتاه

، فإنها تكون قد ارتكبت جريمة الزنا، ولكن إقامـة          زنت المرأة المتزوجة  فإذا  :  وعلى ذلك    •

أال يكون قد سبق له الزنا في منزل        الدعوى عليها ال تكون إال بناء على شكوى الزوج، بشرط           

  .الزوجية

أن يزني في منزل الزوجية، وأن تتقـدم        :  أما إذا زنى الزوج فال عقاب عليه إال بشرطين           •

  .الزوجة بالشكوى



- يييييي - 

فالفعل الخاطئ واحد وهو الزنا فكيف يباح       .  والواقع أن هذا الوضع مستغرب وغير منطقي       •

فإذا كان القانون يرى في الزنا خطـأ وجريمـة          . ة ويحرم على الزوج   – كمبدأ عام    –للرجل  

وإذا كان يعتبره فعـالً ال غبـار عليـه          . فيجب أن يطبق على كل من ارتكبه زوجاً أو زوجة         

  . كمبدأ عام–فيجب أال يعاقب ال الزوج وال الزوجة 

وال شك أن هذه النظرة هي من بقايا النظرة إلى المرأة على أنها مخلوق من الدرجـة                   

، وهي النظرة التي سادت اإلمبراطورية الرومانية التي ورث الغرب عنهـا مفاهيمهـا،              الثانية

  .والتي أبطلها اإلسالم

مـن أنـه    عن الزنا    إال أن نصوص قانون العقوبات المصري تعكس فكر القانون الوضعي            •

لذلك فهو  . داخل ضمن حقوق الفرد على جسده التي تحميها إعالنات حقوق اإلنسان في الغرب            

 يجرم إال إذا أسيء استخدام هذا الحق بتدنيس فراش الزوجية بما يعد انتهاكاً لعقد الزوجيـة                 ال

. )٥١٩(الذي يعتبر الزوجان مقيدان فيه وملتزمان باألمانة التامة لكل منهما على عرض اآلخـر             

 فالعقاب هنا أقرب أن يكون شرطاً جزائياً مفترضاً في عقد الزواج، أو هو عقاب على اإلخالل               

  .بعقد الزواج أكثر منه عقاب على فعل دنيء يجرمه العقل السليم

زنى الزوجة، وزنـى  :  وعلى ذلك فإن هناك جريمتان للزنى تختلفان في شروطها وأركانها   •

  .الزوج

  

  :جريمة زنى الزوجة، وأركانها : أوالً 
 عقوبات مصري عن هذه الجريمة، وهي التي تنص على          ٢٧٤تم عرض نص المادة       

ومن ذلك نرى أن هذه الجريمـة تقـوم         ..". المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها        "أن  

  :على أربعة أركان 

  .أن يكون الفاعل امرأة: الركن األول     

  .أن تقوم عالقة زوجية: الركن الثاني     

  .الفعل المادي: الركن الثالث     

  .القصد الجنائي: الركن الرابع     

  :ن الفاعل امرأة أن يكو: الركن األول 

                                                           

  .١٦١ص . مرجع سابق. من الفقه الجنائي. موافي  )١(



- كككككك - 

وال يشترط سـن معينـة      . وبذلك ال تقوم هذه الجريمة إذا ارتكبها رجل أو خنثى مثالً            

للمرأة ولكنها يجب أن تكون مكلفة بمعنى بالغة عاقلة مختارة فال يقوم بحقها أي مـانع مـن                  

  .موانع المسئولية الجنائية

  :أن تكون هناك عالقة زوجية قائمة : الركن الثاني 

ط القانون لتحقق الجريمة أن تكون هناك زوجية قائمة ترتبط بها المرأة، سـواء              يشتر  

وقد تكون مطلقة إال أنها في عدة طالق رجعـي         . حقيقة أو حكماً أي أنه ال يشترط الدخول بها        

  :ويترتب على ذلك . ألن الطالق الرجعي ال يسقط الملك والحل

ترة الخطوبة حتى لو جرى اتصال جنسي مع        أن الجريمة ال تتحقق إذا كانت المرأة في ف        ) ١(

  .خطيبها في هذه األثناء

أن الجريمة ال تتحقق إذا انتهت عالقة الزوجية ألي سبب من األسـباب مثـل البينونـة                 ) ٢(

، أو البينونة الكبرى، إذا طلقها ثالثاً حتى وانقضت عـدتها الصغرى إذا طلقها واحدة أو اثنتين       

 بالطلقة الثالثة ال يمكن أن تعاد الزوجية إال بعد زواجها من آخر             ولو كانت في فترة العدة، ألنه     

أما إذا ارتكبت الجريمة في فترة العـدة بعـد الطلقـة            . والدخول بها لسقوط الملك والحل معاً     

األولى والثانية فتعتبر الزوجية قائمة ومن ثم يجوز للزوج طلب محاكمة مطلقته التي تعتد بعد               

  .ذلك أن الطالق األول أو الثاني يزيل الحل وال يزيل الملك. يةالطلقة األولى أو الثان

  .كذلك قد تنتهي الزوجية بوفاة الزوج حتى لو كانت الزوجة في فترة العدة  

فـإن  ) وفق أحكام قوانين األحـوال الشخـصية      (أنه إذا كان عقد الزواج فاسداً أو باطالً         ) ٣(

  .المختصة باألحوال الشخصيةالزوجية ال تعتبر قائمة إذا قضت بذلك المحكمة 

أن بالغ الزوج عن زنى الزوجة البد أن يتم حال قيام الزوجية بينهما حتى لو طلقها بعد                 ) ٤(

  .أما إذا طلقها ثم طلب محاكمتها فإن ذلك ال يجوز. )٥٢٠(ذلك

  .أن العبرة في اعتبار الزوجية قائمة أم ال هو ديانة الجاني) ٥(

                                                           
يشترط القانون العراقي أن يتقدم الزوج بالتبليغ عن زنى الزوجة قبل انقضاء ثالثة أشهر من اليوم الذي                   )١(

وكذلك يسقط حقه إذا رضي الزوج بمعاشرة زوجتـه بـرغم علمـه             . اتصل فيه علم الشاكي بالجريمة    

. فـي بـدوي   مشار إليـه    .  عقوبات عراقي  ٣٧٨/١م  . بالجريمة، أو إذا ثبت أنها زنت برضاء الزوج       

  .٢هامش . ١٦٥ص . مرجع سابق. جرائم العرض



- لللللل - 

، ومن ثم فإذا    "عقد الزواج "دون ذكر   " المرأة المتزوجة "م عن   أن نص المادة المذكور يتكل    ) ٦(

كانت الزوجية قائمة إال أنها غير موثقة بوثيقة رسمية فإن هذا الركن يتحقق طالمـا اسـتطاع                 

  .الزوج إثبات وجود الزوجية

 إذا كانت مجرد خليلة حتى لو طال ذلك لـسنوات،           - غير المتزوجة    –أن المرأة الزانية    ) ٧(

إذا أسفرت هذه العالقة عن أبناء غير شرعيين، فإن هذا الركن ال يتحقق وال يمكـن                بل حتى   

  .عقاب تلك المرأة كزانية

أن الركن يتحقق حتى لو كان الزوج عاجزاً تماماً عن القيام بواجباته الجنسية قبل الزوجة               ) ٨(

 عدم قيام العالقات    ذلك أن المعيار هو قيام الرابطة الزوجية بصرف النظر عن قيام أو           . الزانية

قد تكون هذه الحالة مبرراً لطلب الطالق ولكنها ليست مبرراً الرتكاب           . الجنسية بين الزوجين  

  .الزنى

والغائب هو الذي يترك منزل الزوجية      . "ويتشابه مع الحالة السابقة حالة الغائب أو المفقود       ) ٩(

ا هو مدى وجـود الرابطـة       فإن المعيار هن  . )٥٢١("وال يدرى أحد مكان وجوده، خاصة زوجته      

قد تكون الغيبـة مبـرراً لطلـب        . والغياب ال يفصم هذه الرابطة مهما طالت الغيبة       . الزوجية

الطالق، ولكن حتى يحكم به وتتحلل منه تماماً، فإذا زنت زوجة الغائب يتحقق بالنسبة لها هذا                

يب ويكون قـد غلـب      وهو الذي يتغ  "وينطبق هذا الحكم على المفقود،      . الركن الثاني للجريمة  

فالقاضي ال يحكم بموته إال بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، وبشرط االعتقـاد              ". عليه الهالك 

وبالتالي فإن زوجة المفقود يتحقق بالنسبة لها هـذا الـركن           . )٥٢٢(بأنه ميت، حتى من زوجته    

  .إذا زنت) ركن قيام الزوجية(

  

  :فعل المواقعة : الفعل المادي : الركن الثالث 

: ال تتحقق جريمة الزنا إال بحصول المواقعة الجنسية الكاملة، أو كما يعبر الـبعض                 

إتيان الرجل المرأة بالطريق الذي أعدته الطبيعة بحكم غريزة التناسل، وذلك بأن يولج الرجل              

                                                           

. أحكام جريمة الزنى في القانون الوضعي والشريعة اإلسـالمية        ). م١٩٩٩. (عزت مصطفى . الدسوقي  )١(

  .٥١ص . الطبعة الثانية. المكتب الفني لإلصدارات القانونية: القاهرة 

  .٥٥ص . المرجع السابق  )٢(



- مممممم - 

وبالتالي ال يدخل في معنى الزنى ما هو دون ذلك من أفعـال             . عضو تذكيره في عضو األنثى    

  .)٥٢٣(سي مهما بلغ فحشهاالتمازج الجن

. كذلك يخرج من معناه، األفعال المخلة بالحياء التي تأتيها امرأة متزوجة على نفـسها               

وكذلك ال تدخل في معناه الصالت غير الطبيعية التي تنشأ بين امـرأة وامـرأة أخـرى، أي                  

  .الجنسية المثلية

منهمـا رغبتـه    وال يشترط حصول إمناء من الرجل في فرج المرأة، وال بلـوغ أي                

ويتحقق الزنا حتى لو كان     . وال يشترط أن يكون الرجل أو المرأة صالحين لإلنجاب        . الجنسية

أن فالخالصـة   . )٥٢٤(هناك حائل بين الذكر والفرج، مادام الحائل خفيفاً ال يمنع الحس واللـذة            

ين العبرة هو باإليالج، أما ما دون ذلك فقد يشكل جريمة أخرى وفق ما تـنص عليـه القـوان                  

فالوطء يكتفـى   . ويفرق البعض بين لفظي الوطء، والوقاع     .  ليس زناً  – على أي حال     –ولكنه  

. فيه بمجرد الخلوة بين رجل وامرأة متزوجة في وضع ال يترك مجاالً للشك في حدوث زنـا                

  .)٥٢٥(أما الوقاع، فيشترط فيه اإليالج في المكان المعد له عند المرأة

  .الوطء في الدبر: لمادي  كذلك يخرج عن أفعال الركن ا•

واإلجابة بالنسبة للقانون المصري أن المبدأ العام       :  ويثور التساؤل عن الشروع في المواقعة        •

ويعتبر الزنا في القانون المصري، وأيـضاً       . هو عدم العقاب على الشروع في الجنح إال بنص        

  .)٥٢٦(العراقي واألردني، جنحة وال يوجد نص على العقاب على الشروع فيه

  

  :القصد الجنائي : الركن الرابع 

جريمة الزنا من الجرائم العمدية والمقصودة، لذلك البد من تـوافر القـصد الجنـائي                 

وهو قصد جنائي عام، بمعنى انصراف إرادة الفاعل إلى إتيان األفعال المادية المكونة             . لقيامها

علم الزوجة بأنها فـي     . واإلرادةالعلم،  : ويقوم القصد الجنائي في هذه الجريمة على        . للجريمة

                                                           
  .١٦٨، ١٦٧ص . مرجع سابق. جرائم العرض.  كذا بدوي،٦٨، ٦٧ص . المرجع السابق  )٣(

  .١٦٩، ١٦٨ص . المرجع السابق. ، بدوي٧٣ص . المرجع السابق. الدسوقي  )١(

  .١٦٩ص . المرجع السابق. بدوي  )٢(

  ).١(هامش . ١٦٣ص . المرجع السابق  )٣(



- نننننن - 

. حالة زوجية، وأنها تخون زوجها وقت ارتكابها فعل المواقعة، وأنها تواقـع غيـر زوجهـا               

  .)٥٢٧(وإرادتها إتمام األفعال المكونة للركن المادي للجريمة

ويعبر البعض عن ذلك بقوله     . وعلى هذا فإذا انتفى القصد الجنائي انتفت جريمة الزنا          

وللمـسئولية  . )٥٢٨(جرامي يجب أن يكون صادراً عن علم وإرادة إنسان مـسئول         أن النشاط اإل  

وليس كل إنسان مسئول يمكن     . الجنائية شروطاً عامة يجب توافرها في اإلنسان ليكون مسئوالً        

أن يكون محالً لإلسناد المعنوي، فقد يكون اإلنسان مسئوالً ولكن ال يمكن إسناد الفعـل إليـه                 

الفعل لإلنسان من الناحية المعنوية يجب أن يكون قد أتاه عمـداً، أي مـع               معنوياً، ولكي يسند    

وال إسـناد   . )٥٢٩(اإلحاطة بطبيعته الجنائية وبأنه معاقب عليه، مع انصراف إرادته إلى إتيانـه           

إال أن هناك عوامل تؤثر علـى القـصد   . معنوي بغير مسئولية، وال عقاب بغير إسناد معنوي       

  :الجنائي فتعدمه منها 

والغلط . ينتفي اإلسناد المعنوي بالجهل أو الغلط في حالة اإلسناد العمدي         : الغلط والجهل   ) ١(

أو الجهل في الوقائع النافي لإلسناد المعنوي العمدي قد ينتج عن غلط أو جهل في الوقائع، وقد                 

 - تحت ظروف معينـة      –فإذا فرض أن زوجة اعتقدت      . )٥٣٠(ينتج عن غلط أو جهل بالقانون     

  .واقعها هو زوجها، يكون غلطها النافي لإلسناد المعنوي ناجماً عن غلط في الوقائعأن من ي

والزوجة التي تزني متصورة أنها تحللت من رباط الزوجية بطالق زوجها لها طالقـاً        

اً بينما هي مطلقة طالقاً رجعياً، يكون غلطها النافي للمسئولية ناجماً عن غلط في القـانون                بائن

  ).إمكان إثبات كل ما سبق في المثالينهذا بافتراض (

إال أن االستفادة من هذا الخطأ النافي لإلسناد المعنوي مقصور عليها أما من يواقعهـا                 

  .وهو يعلم بحقيقة الوقائع وبوضع الزوجة فإنه ال يعفى من المسئولية الجنائية

                                                           

  . وما بعدها١٠٩ص . مرجع سابق. أحكام جريمة الزنا. ، الدسوقي١٧٠، ١٦٩ص . المرجع السابق  )٤(

: القـاهرة   . مبادئه األساسية ونظرياته العامة   . القانون الجنائي ). م١٩٨١. (محمد محيى الدين  . عوض  )٥(

  .٣٣٠ص . مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي

  .٢٣٩، ٢٣٨ص . المرجع السابق  )١(

  .٣٩٦ص . المرجع السابق  )٢(



- سسسسسس - 

هذا السكر  . و مخدرة السكر هو فقد اإلدراك واإلرادة نتيجة تناول مواد مسكرة أ         : السكر  ) ٢(

  .قد يتم باختيار الشخص، أو بغير اختياره

فاألصل أنه ال أثر لذلك على المسئولية الجنائية للـشخص،          فإذا كان السكر باالختيار       

ألنه هو الذي تناوله باختياره، وكان يجب أن يضع في اعتباره إمكانية ارتكاب الجريمة حـال                

عية العربية للسكر اختياراً أحكاماً خاصة، ومن ثـم       وال تجعل بعض القوانين الوض    . )٥٣١(سكره

يعتبر السكران سكراً اختيارياً مسئوالً عن أعماله طبقاً للقواعد العامة، أي أنـه يـسأل عـن                 

 تتطلب بعـض الجـرائم قـصداً        – كمبدأ عام    –إال أنه   . )٥٣٢(جرائمه التي يرتكبها حال سكره    

وال يتصور  .  الفعل المجرم، مثل القتل العمد مثالً      خاصاً أي إرادة النتيجة النهائية المترتبة على      

في السكران إرادة النتيجة النهائية هذه، لذلك فهو يساءل عن األعمال السابقة أو المؤدية إلـى                

  .)٥٣٣(النتيجة النهائية فقط أي أنه يحاسب عن القصد الجنائي العام دون القصد الجنائي الخاص

بة للسكران اختياراً، قواعد خاصة تفرق بـين جـرائم      بينما تضع قوانين عربية أخرى بالنس      •

إذا ) أ: ، فيفرق فيها بين ثالث حاالت       )٥٣٤(وجرائم العمد . حيث يسأل السكران عنها   : اإلهمال  

إذا سـكر باختيـاره     ) ب. تناول المسكر بغية ارتكاب الجريمة فيسأل السكران مسئولية كاملة        

فيسأل مسئولية كاملة   . ان اقترافه أفعاالً إجرامية   وكان يتوقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة إمك        

إذا لم يقصد ارتكاب الجريمة ولم يكن يتوقع ارتكابه لها، وهنـا ال             ) جـ. عن الجرائم العمدية  

ويعلق على ذلك بـأن المـسلك   . يسأل عن الجريمة العمدية ويسأل عن جرائم اإلهمال والخطأ      

  .)٥٣٥(أكثر بساطة ووضوحاً) العراقي والمصري(األول 

                                                           
  .٤٥٤، ٤٥٣ص . المرجع السابق  )٣(

محاضـرات لقـسم    : القـاهرة   . المسئولية الجنائية في التشريعات العربية    ). م١٩٥٨. (قتوفي. الشاوي  )٤(

ويذكر مـن   . ٦٥ص  . الدراسات القانونية بالمعهد العالي للدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية         

  .هذه الدول مصر والعراق

قض المصرية أخذت بهذا فـي      ، ويقول أن محكمة الن    ٤٥٥ص  . مرجع سابق . القانون الجنائي . عوض  )١(

  .أحكامها األخيرة

  .ويذكر من هذه الدول سوريا ولبنان. ٦٨ : ٦٧ص . مرجع سابق. المسئولية الجنائية. الشاوي  )٢(

  .٦٨ص . المرجع السابق  )٣(



- عععععع - 

 ويتبين مما سبق أن جريمة زنى الزوجة ال تتطلب قصداً جنائياً خاصاً، ومن ثم فإن المـرأة                  •

  .الزانية تسأل عن جريمتها مسئولية كاملة إذا ارتكبت جريمتها حال سكرها باختيارها

 )٥٣٦(فيعد مانعاً من موانع المسئولية الجنائية بأربع شروط       : أما إذا كان السكر بغير اختيار        •

:  

أي . أن يكون الشخص فاقد اإلدراك واالختيار في عمله بحيث ال يميز بين الخير والـشر              ) أ(

  .ال جزئياًتاماً فاقد التقدير وال يمكنه الهيمنة على ملكات عقله وتفكيره، بمعنى أن يكون السكر 

 بمعنى أن يتم السكر غير االختياري الذي ترتـب        . أن العبرة هو بوقت ارتكاب الجريمة     ) ب(

  .عليه فقد اإلدراك حال ارتكاب الجريمة

ويدخل فيهـا   (أن يكون فقد اإلدراك واالختيار راجعاً لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة            ) جـ(

  ).بداهة المسكرات والمخدرات، واألدوية المخدرة

أن يكون الشخص قد تناول المخدر أو المسكر قهراً عنه، أو على غير علم منه به أي أن                  ) د(

د ُأكره على تناوله إما مادياً، أو معنوياً، أو بخطأ منه بأن تناول العقاقير على أنها غير                 يكون ق 

أو أن يكون ضحية خداع بأن تقدم له تلك المواد إما دون أن يدرى              . مخدرة حال كونها مخدرة   

  .أو على أساس أنها غير مخدرة

الـة فقـدان تـام لـإلدراك         وعلى ذلك فإذا كانت المرأة قد ارتكبت أفعال الزنا وهى في ح            •

والشعور نتيجة تناول عقاقير مخدرة إما كرهاً عنها أو نتيجة خداع أو غش، أو نتيجـة خطـأ           

  .بتناولها مادة مخدرة على أساس أنها غير مخدرة فإنها ال تساءل عنها جنائياً

 وسوف يتم التعرض لهذا الموضوع بتفصيل أكثر في المبحث الثالث من هـذا     :اإلكـراه   ) ٣(

  .الفصل الثالث

ويقصد بها األمراض التي تصيب العقل وتفقد الشخص قدرتـه          : الجنون والعاهة العقلية    ) ٤(

والمبدأ أنه ال عقاب على من يكون فاقد الشعور أو          . )٥٣٧(على التمييز رغم بلوغه سن التمييز     

دى إذا  والذي يحكم في م   . االختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون أو عاهة في العقل           

كانت العاهة العقلية لدى الجاني تفقده اإلرادة والتمييز هم األطباء المختصون، تحـت تقـدير               

                                                           

  .٤٥٣ : ٤٥١ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )٤(

  .٥٩ص . مرجع سابق. المسئولية الجنائية. الشاوي  )١(



- فففففف - 

 وغيرها  )٥٣٨(ويدخل في هذه الحاالت حالة نقص التكوين العقلي وحالة اليقظة النومية          . المحكمة

  .مما يقرره الطب المختص

 عاهـة عقليـة فـإن       وبذلك إذا ارتكبت المرأة أفعال الزنى وهي في حالة جنـون أو             

  .)٥٣٩(المسئولية الجنائية ترفع عنها إال أنه يشترط معاصرة الجنون للجريمة

إال أنه إذا كانت المرأة المجنونة ال مسئولية عليها فإن الطرف اآلخر ال يستفيد من هذا                  

  .اإلعفاء، بل قد يكون ظرفاً مشدداً له

  

  :جريمة زنا الزوج، وأركانها : ثانياً 

 على هذه الجريمة في     – المتخذ مثاالً ألحد القوانين الوضعية       – المصري   ينص القانون   

كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هـذا األمـر بـدعوى              :  التي تقول    ٢٧٧المادة  

  ..".الزوجة يجازى 

 ويالحظ على هذا النص أنه شمل كافة أركان جريمة زنى الزوجة، إال أنه زاد عليها ركنـاً                  •

وقد أورد القانون العراقي نفس الحكـم حيـث اسـتلزم           . لزنا في منزل الزوجية   وهو أن يقع ا   

 ٣٧٧/٢تنص على ذلك المـادة      . لمعاقبة الزوج عن جريمة الزنا أن يزني في منزل الزوجية         

  ".يعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنى في منزل الزوجية: ".. حيث تقول 

، واشترط  )٥٤٠( الزوج في منزل الزوجية    إال أن القانون األردني لم يشترط حدوث زنا         

يعاقـب  : " عقوبات أردني حيث جاء بهـا        ٢٨٣تنص على ذلك المادة     . بدالً من ذلك العالنية   

وبمفهوم المخالفة فإنه إذا اتخذ خليلة سراً فـال         ". إذا اتخذ خليلة جهاراً في أي مكان      ... الزوج  

  .عقاب عليه

  

  :ما الذي يعد منزالً للزوجية 

                                                           

  .٦٠، ٥٩ص . المرجع السابق  )٢(

  .٦٢ص . المرجع السابق  )٣(

  ،.١٧٥ص . مرجع سابق. جرائم العرض. بدوي  )١(



- صصصصصص - 

زل الزوجية بأنه المنزل الذي يملك كال الزوجين أن يأوي إليه كلما أراد ذلك              يعرف من   

وعلى ذلك فإن هناك فرقـاً بـين        . )٥٤١(دون قيود، سواء كان كل منهما مقيماً فيه بالفعل أم ال          

فالمحل القانوني هو فكرة قانونية تحـدد مقـراً لمعـامالت           . المحل القانوني، ومنزل الزوجية   

أما منزل الزوجيـة فـإن      . و المالية، ولو لم يكن به فراش يأوي الزوج إليه         الزوج القانونية أ  

إال أنه إذا كان بالمحل القانوني فراش       . )٥٤٢(السمة العامة له هو وجود فراش يأوي إليه الزوج        

يستطيع الزوج أن يأوي إليه وأن يستقدم زوجته إليه كذلك، فإنه يتحقق فيـه وصـف منـزل                  

  .الزوجية

ساكن الزوجة زوجها عمالً في هذا المسكن، فقد تكون غائبة عنه مدداً طويلة              وال يلزم أن ت    •

، وقد يقيم كالهما أو أحدهما فيه عادة أو في          )٥٤٣(أو قصيرة وقد يكون لهما مسكن آخر خالفه       

بل ويشمل كل محل يقيم فيه الزوج ولو لم         . أوقات معينة مثل منزل ريفي أو مصيف أو مشتى        

فهو كل منـزل  . عالً، ألن للزوجة أن تساكن زوجها حيثما اتخذ مسكناً  تكن الزوجة مقيمة فيه ف    

. يصح أن يكون محالً للسكنى لها أو تدخله من تلقاء نفسها، ولزوجها أن يطلبها لإلقامة فيـه                

للزوجـة أن تـساكن     : " الذي جاء بـه      )٥٤٥( حكم محكمة النقض المصرية    )٥٤٤(ويورد البعض 

ا أن تدخل أي مسكن يتخذه، كما للـزوج أن يطلبهـا            فلها من تلقاء نفسه   . زوجها حيثما سكن  

منزالً للزوجية، أي مسكن يتخذه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة           .. لإلقامة به ومن ثم يعتبر      

وإذن فإذا زنى الزوج في مثل هذا المسكن، فإنه يحق عليه العقاب، إذ الحكمة التـي                . به فعالً 

ية من اإلهانة المحتملة التـي تلحقهـا بخيانـة           وهي صيانة الزوجة الشرع    -توخاها المشرع   

  ". تكون متوافرة في هذه الحالة-زوجها إياها في منزل الزوجية 

                                                           
مكتبة النهضة  : القاهرة  . القسم الخاص . دروس في قانون العقوبات   ). م١٩٥٩. (محمود نجيب . حسني  )٢(

  .٣٣١ص . المصرية

  .٥٨ص . مرجع سابق. أحكام جريمة الزنا. الدسوقي  )٣(

  .٥٩ص . جع السابقالمر  )٤(

  .١٧٦ص . مرجع سابق. جرائم العرض. بدوي  )١(

  .٢٠ق . ٧١٧ص . ١المجموعة جـ. م١٢/١٢/١٩٤٣حكم محكمة النقض المصرية في   )٢(



- قققققق - 

ويجوز أن يكون المسكن الثاني مؤجراً باسم شخص آخر إذا ما ثبتت صورية العقـد                 

ن قبيل  أما اإلقامة العارضة في الفنادق فال تعد م       . وأن الزوج هو المستخدم الفعلي لهذا المسكن      

  . منزل الزوجية، إال أن يسكنه الزوج بصفة دائمةً

وينطبق هنا ما قيل عن ِعدة المرأة عند الحديث عن جريمة زنى الزوجة، بمعنـى أن                  

 في منزل الزوجية، فللزوجة أن تطلـب        –الزوج إذا زنى أثناء عدة رجعية بعد طالق زوجته          

  .ائمةإقامة دعوى الزنى عليه ألن رابطة الزوجية تعد ق

א א
  تعليق رفع الدعوى في جريمة الزنا على شكوى الزوج اآلخر

 المتخـذ مثـاالً ألحـد    – من قانون العقوبات المصري ٢٧٣سبق عرض نص المادة      

علـى دعـوى    ال تجوز محاكمة الزانية إال بناء       : " والتي تنص على أنه      -القوانين الوضعية   

كـل زوج   : ى جريمة زنى الزوج التي تنص على أن          التي تنص عل   ٢٧٧والمادة  .." زوجها  

  ..".بدعوى الزوجة زنى في منزل الزوجية وثبت هذا األمر 

ومن ذلك يتضح أن دعوى الزنا على الزوجة أو الزوج ال تقام إال بناء على دعوى أو                   

  منه ٣وقد أكد قانون اإلجراءات الجنائية المصري ذلك بقوله في المادة           . شكوى الزوج اآلخر  

ال يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إال بناء على شكوى شفهية، أو كتابية، مـن المجنـي                 "أنه  

رجـل  (عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي               

وال تقبل الشكوى   ... ٢٧٧،  ٢٧٤... في الجرائم المنصوص عليها في المواد       ) الضبط الجنائي 

وعلى ذلك فرغم أن الحق     .." ة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة، وبمرتكبها          بعد ثالث 

 علق إقامـة  - حفاظاً على االعتبارات األسرية –في دعوى الزنى هو حق عام إال أن القانون        

وسوف يتم عرض هذا الموضوع من خـالل        . الدعوى الجنائية على شكوى من الزوج اآلخر      

  :خمسة فروع 

  .قواعد الشكوى  :    الفرع األول

  .آثار الشكوى  :   الفرع الثاني 

  .ارتباط جريمة الزنا بجريمة أخرى  :   الفرع الثالث 



- رررررر - 

  .الشكوى وحالة التلبس  :   الفرع الرابع 

  .التنازل عن الشكوى  :   الفرع الخامس 

  -:وفيما يلي عرض لكل من هذه الفروع   

  الفرع األول

  قواعـد الشـكوى

تبليغ المجني عليه أو من يقوم مقامه إلى السلطات العامة          "نها  يعرف البعض الشكوى بأ     

ويوضح أن هذا التبليغ يختلف عن التبليغ العادي عن الجـرائم،           . )٥٤٦("عن جريمة وقعت عليه   

ألن الشكوى إنما هي قيد على حرية النيابة في رفع الدعوى الجنائية وبحصولها تسترد النيابة               

  .العامة حريتها تلك

يجب أن يقدم الشكوى المجني عليه، إما بنفسه وبواسطة وكيل عنه موكالً            : كوى  من يملك الش  

وال يجزئ التوكيل العام فـي هـذا        . بخصوص الواقعة تحديداً وبتاريخ الحق لوقوع الجريمة      

. ويبرر قصر الشكوى في هذه الجريمة على الزوج فقط، بأنه هو المـضرور أساسـاً           . الصدد

إال أنه رؤى حفاظاً على العالقات األسرية أن يترك         ) حق عام (ورغم أن جريمة الزنا جريمة      

 أو أن يرفـع     – حفاظاً على األبناء مثالً      –للزوج أن يختار الكتمان ومواصلة الحياة الزوجية        

وينبني على ذلك أنه ليس من حق والد أو والدة الزوج وال ألخيـه، بـل وال                 . الدعوى العامة 

 – صراحة   –كوى، بل البد أن يقدمها الزوج أو من يوكل عنه           لوالد الزوجة أو أمها، تقديم الش     

إال أن يكون الزوج قاصراً أو مصاباً بعاهة عقلية فيكون          . لرفع الدعوى في هذه القضية تحديداً     

  .)٥٤٧(حق الشكوى للولي على النفس

                                                           
. الطبعة الثانيـة  . مطبعة نهضة مصر  : القاهرة  . مبادئ اإلجراءات الجنائية  ). م١٩٥٦. (عبيد، رؤوف   )١(

  .٢٩ص 

منـشأة  . اإلسـكندرية : مـصر   . أصول اإلجراءات الجنائيـة   ). م١٩٩٨. (حسن صادق . المرصفاوي  )١(

  .٨٢ص . المعارف



- شششششش - 

ـ  –النيابة العامة   (تقدم الشكوى إلى جهة التحقيق واالدعاء العامة        : إلى من تقدم الشكوى      ي  ف

ومن ثم ال يقبـل أن      . )٥٤٨()رجال الضبط الجنائي  (أو إلى أحد مأموري الضبط الجنائي       )مصر

  .تقدم ألية جهة أخرى أياً كانت

لم يشترط القانون شكالً معيناً للشكوى، ومن ثم يجوز أن تكـون شـفهية،              : شروط الشكوى   

  .)٥٤٩(في االتهامصريحة إال أنه يلزم أن تكون . ويجوز أن تكون كتابية

وأن تكون عن أفعـال     . تحديداً كافياً تحديد المتهم   ، بمعنى   محددةوينبغي أن تكون الشكوى      •

وغيـر معلقـة علـى أي أمـر         " باتة"كما يلزم أن تكون الشكوى      . )٥٥٠(تشكل جريمة الزنى  

  .ومن ثم ال تقبل الشكوى التي يكون القصد منها التهديد. )٥٥١(آخر

  .)٥٥٢(ون قد سبق أن زنى في بيت الزوجية إذا كان الشاكي هو الرجل، أال يك– ويجب •

  .)٥٥٣( ويجب أن يكون تقديم الشكوى بمحض اختيار المجني عليه•

بانقضاء ثالثة شهور مـن     : األول  : ينقضي حق الشكوى بأحد أمرين      : انقضاء حق الشكوى    

وعلى ذلك ال يبدأ حساب مدة الشهور الثالثـة إال مـن            . تاريخ علم الزوج بالجريمة ومرتكبها    

ينقضي حـق الـشكوى     : الثاني  . العلم بمرتكبها ) ب. (بوقوع الجريمة ) أ: ( علم الزوج    وقت

أما إذا حدثت الوفاة بعد     . )٥٥٤(بموت المجني عليه، على أساس أن هذا الحق شخصي ال يورث          

 قبـل   –مزمعـاً   ) المتوفى(تقديم الشكوى فال أثر لها على الدعوى، حتى لو كان المجني عليه             

ويالحظ أن أفعال الزنى المتتابعة تعتبر جريمة واحدة،        . )٥٥٥(نزول عن الشكوى   على ال  –وفاته  

  .وتبدأ مدة سقوط الشكوى من تاريخ العلم

                                                           

  .٢٩ص .مرجع سابق. مبادئ اإلجراءات. عبيد  )٢(

  .٣٠ص .المرجع السابق  )٣(

ومن ثم ال يجوز الشكوى حول شكوك الـزوج فـي                         .١٨١ص  . مرجع سابق . جرائم العرض . بدوي)   ٤(

  زوجته، أو ما يثار من شائعات حول سلوكها .     

  .٣٠ص . مرجع سابق. مبادئ اإلجراءات. عبيد: ، كذا ١٨١ص . المرجع السابق  )٥(

  .٣٢ص . المرجع السابق. عبيد  )٦(

  .٣٢ص . المرجع السابق  )٧(

  .٣٢ص . المرجع السابق  )١(

  .٣٢ص . المرجع السابق  )٢(



- تتتتتت - 

حيـث  .  وجدير بالذكر، أن هذه القواعد هي التي أخذ بها قانون العقوبات العراقي واألردني             •

عوى الزنى ضد أي    ال يجوز تحريك د   " منه على أنه     ٣٧٨/١ينص القانون العراقي في المادة      

ثـم تـنص الفقـرة      ". من الزوجين أو اتخاذ أي إجراء فيها إال بناء على شكوى الزوج اآلخر            

بعد انقضاء ثالثة شهور على اليوم الذي اتـصل  .. ال تقبل الشكوى "الثانية من المادة على أنه   

  .)٥٥٦(األردني من قانون العقوبات ٢٨٤وتقابل هذه المادة المادة ". فيه علم الشاكي بالجريمة

  :إذا كان شريك الزوجة الزانية متزوجاً فإن له أحد وضعين : شريك الزوج الزاني 

إذا لم يكن متزوجاً أو كان متزوجاً ولكن لم تقدم زوجته شكوى ضده فيعد شريكاً للزوجة                ) ١(

  .في ارتكاب جريمة الزنى

فاعالً ) ١: ( الحالة   إذا قدمت زوجته شكوى ضده لرفع دعوى الزنا ضده، فيكون في هذه           ) ٢(

شريك فـي جريمـة زنـى       ) ٢). (إذا توافرت شروطها  (أصلياً في جريمة الزنا بوصفه زوج       

 أي أن يـشكل     )٥٥٧("التعدد المعنوي "وهو ما يسمى في مجال القانون الوضعي بحالة         . الزوجة

وتحرك الدعوى الجنائيـة قبلـه      . الفعل الواحد جريمة واحدة بأكثر من وصف قانوني مختلف        

  .الوصف األشدب

  الفرع الثاني

  آثـار الشـكوى

وضح مما سبق أن مناط تحريك الدعوى الجنائية قبل الزوج الزاني هو شكوى الزوج                

 بوصفها ممثلـة    –ومن ثم فإذا لم يقدم الزوج تلك الشكوى، لم يكن بوسع النيابة العامة              . اآلخر

  . أن ترفع الدعوى الجنائية–المجتمع في االدعاء العام 

إذا قدمت الشكوى تولتها جهة االدعاء كاملة ومن ثم فإن لها أن تجمع االستدالالت حولها،                ف -

وتجمع أدلة اإلدانة، وأن تقوم بالتحقيقات الالزمة، وأن ترفع الدعوى العامة أمـام المحكمـة               

  .)٥٥٨(المختصة

                                                           

  .٣، ١ هامش ١٨٢، ١٨١ص . مرجع سابق. جرائم العرض. بدوي  )٣(

  .١٨٦، ١٨٥ص . المرجع السابق. كذا بدوي. ٣٢ص . مرجع سابق. مبادئ اإلجراءات. عبيد  )٤(

  .١٨٧، ١٨٦ص . بدوي. ٣٤، ٣٣ص . عبيد: المرجعان السابقان   )١(



- ثثثثثث - 

ن إال أنه يجـوز لـه أ      . )٥٥٩(وإذا قدم الزوج الشكوى انتهى دوره في الدعوى الجنائية          

  .يرفع دعوى الحق الخاص

موجود، فإنه يمكـن الحكـم      ) شريكها( وإذا كانت الزوجة غائبة أثناء المحاكمة والزاني بها          •

  .)٥٦٠(عليه ألن إدانته ممكنة رغم الحكم الغيابي على المتهم األصلي

 ويثور تساؤل عما إذا كانت جهة الضبط الجنائي قد قامت بجمع استدالالت معينـة سـابقة                 •

شكوى وبالتالي سابقة على مباشرة جهة التحقيق إلجراءاته ؟ قوٌل يرى أنه ال مانع من               على ال 

مباشرة إجراءات االستدالل ألن تلك اإلجراءات قد تكون محور اإلثبات في الدعوى الجنائيـة              

 رفعـاً للـدعوى     – بحال من األحوال     –إضافة إلى تلك االستدالالت ليست      . إذا أقيمت الحقاً  

 –ما هي معلومات توافرت لدى جهة االستدالل يمكن استخدامها إذا دعت الحاجـة              الجنائية، إن 

إال أن قوالً آخر يرى أن قيام جهة االسـتدالل بجمـع االسـتدالالت قبـل             .  إلى ذلك  –نظاماً  

الشكوى إنما يتعارض مع الحكمة التي من أجلها نص القانون على اشتراط تقدم المجني عليـه        

  .)٥٦١(وابط األسريةبشكوى، حفاظاً على الر

 وإذا كان للباحث أن يبدي رأياً، فإن جمع االستدالالت هو عملية تقوم بهـا جهـة الـضبط                   •

في كافة المجاالت، منعاً للجريمة قبل وقوعها، لـذلك فلـيس مـن             . الجنائي بصفة شبه دائمة   

المستبعد أن يسفر جمع المعلومات عن أمر ما عن توافر دالئل واسـتدالالت حـول جريمـة                 

 وقـد   –هذه المعلومات ال يمكن بذاتها أن تكون أساساً لرفع دعوى الزنـا، إال أنهـا                . الزنى

 إذا دعت الحاجة إلى االستفادة منها مستقبالً فال ضير،          –توافرت لدى جهة جمع االستدالالت      

  .طالما أن االستدالالت قد تمت فى نطاق المشروعية

جراءات ماسة بالحرية الشخصية مثـل      ومعنى ذلك أنه ال يجوز لجهة الضبط اتخاذ إ          

 قبل رفع الشكوى، إال أن واقعة الزنا قد تظهر          – عن واقعة الزنا تحديداً      -التفتيش أو القبض    

فقد يقوم رجل الضبط الجنائي بتفتيش منزل معين بخصوص واقعة أخـرى، وبنـاء              . عرضاً

 جريمة زنا   - عرضاً   -جد  على إذن تفتيش نظامي من جهة التحقيق، إال أنه أثناء التفتيش قد ي            

                                                           

  .٣٣٧ص . مرجع سابق. أحكام جريمة الزنا. الدسوقي  )٢(

  .٣٣٩ص . لمرجع السابقا  )٣(

  .٩٣ص . مرجع سابق. أصول اإلجراءات. المرصفاوي  )٤(



- خخخخخخ - 

 إال أن تلـك  – كوقائع حدثت أثنـاء التفتـيش   -فعليه أن يثبت ما حدث    . قائمة في حالة تلبس   

الوقائع ال يحق لجهة التحقيق واالدعاء رفع الدعوى الجنائية بها عن واقعة الزنا إال بناء على                

راءات االستدالل فـي     فإنه يمكن االستناد إلى إج     – إذا قدمت الشكوى     –وهنا  . شكوى الزوج 

ومن أجل ذلك أجاز القانون المصري تقديم الشكوى إلى رجل الـسلطة            . إثبات وقوع الجريمة  

  .العامة استثناء إذا كانت الجريمة في حالة تلبس كما سيجيء بعد

  الفرع الثالث

  ارتباط جريمة الزنا بجريمة أخرى

كوى، إال أنه قد يحـدث أن       نص القانون على أن جريمة الزنا ال تقام إال بناء على ش             

ترتبط بها جريمة أخرى ال تشترط الشكوى فيها لكي ترفع جهة التحقيق واالدعـاء الـدعوى                

  .الجنائية فيها

  :ويتخذ هذا االرتباط أحد صورتين   

ومثـال  . حالة أن يكون فعل جريمة الزنا يشكل في نفس الوقت وصف جريمة أخرى      : األولى  

س الوقت جريمة دخـول منـزل مـسكون بقـصد ارتكـاب             ذلك أن يشكل فعل الزنا في نف      

  .)٥٦٢(جريمة

أن تقع جريمة زنا وتربط بها جريمة أخرى مستقلة ولكنها مرتبطة ارتباطاً ال يقبـل               : الثانية  

جريمة زنا، ثم يعتدي على زوجته بالـضرب        ) الزوج(ومثال ذلك أن يرتكب الرجل      . التجزئة

  .)٥٦٣(إلرغامها على السكوت

حالة التعدد المعنوي فقد استقر القضاء علـى أن لجهـة التحقيـق             : ة األولى   بالنسبة للحال  •

ففـي المثـال    . واالدعاء أن ترفع الدعوى بالنسبة لوصف الجريمة الذي ال يتطلب الـشكوى           

األول دخول منزل مـسكون  : دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة زنا، هناك وصفان         : السابق  

 شكوى وهنا يظل من حق جهة التحقيق واالدعاء العام          بقصد ارتكاب جريمة وهو ما ال يتطلب      

فهو جريمة زنا، وهذه ال يمكن رفـع        : أما الوصف الثاني    . أن ترفع الدعوى الجنائية مباشرة    

                                                           

  .٣٦، ٣٥ص . مرجع سابق. مبادئ اإلجراءات. عبيد  )١(

  .٣٦، ٣٥ص . المرجع السابق  )٢(



- ذذذذذذ - 

الدعوى الجنائية فيها إال بناء على الشكوى، ومن ثم يمتنع على جهة التحقيـق واالدعـاء أن                 

  .)٥٦٤(ترفع الدعوى الجنائية فيها

. جرائم أخـرى منفـصلة    ترتبط بها   وهى حالة جريمة الزنا التي      : لحالة الثانية   وبالنسبة ل  •

فالحكم . الزوج الذي زنى ثم ضرب زوجته إلرغامها على السكوت        : ففي المثال السابق عنها     

التي " المرتبطة"هنا هو أن جهة التحقيق واالدعاء يمكنها رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة             

  .)٥٦٥( حتى لو لم تقدم شكوى عن جريمة الزناال تتطلب شكوى،

  الفرع الرابع

  الشكوى وحالة التلبس

 – اسـتثناء    –المفروض أن لحالة التلبس أحكاماً خاصة تجيز لرجل الضبط الجنـائي              

 تناسب الحالة االسـتثنائية     –بعض ما لجهة التحقيق من سلطة في القبض على المتهم وتفتيشه            

  .حالة التلبس: القائمة 

 فإن الحكم الخاص بجريمة الزنا، يحترم هنا أيضاً فال يجـوز            - لطبيعة الجريمة    -إال أنه    •

إال أنه يمكن أن    . اتخاذ أي إجراء مثل القبض وغيره، إال إذا قُدمت الشكوى من الزوج اآلخر            

 أن يتخـذ    – عندئـذ    –، فيمكن   محل الجريمة من الزوج اآلخر في     شفهية  تكون الشكوى هنا    

  . الجنائي ما تبيحه له حالة التلبس من إجراءاترجل الضبط

ويالحظ أنه إذا شاهد رجل السلطة العامة الجريمة في حالة تلبس وكان مـن الجـائز                  

الحكم فيها بالحبس كان له إحضار المتهم في هذه الجريمة وتسليمه إلى أقرب مـأمور ضـبط      

 من الجرائم التي يتوقف     ولما كانت جريمة الزنى بصورتها    ).  إجراءات مصري  ٣٨م  (قضائي  

تحريك الدعوى فيها على شكوى وقد يشاهد حالة التلبس فيها رجل السلطة العامة مـن غيـر                 

مأموري الضبط لذا أجاز القانون التصريح بالشكوى استثناء ممن يملك تقديمها لمـن يكـون               

 حاضراً من رجال السلطة العامة ليستطيع إحضار المتهم وتسليمه إلى أقـرب رجـل ضـبط               

  ).١٩٥٤ لسنة ٤٢٦ إجراءات مصري معدلة بالقانون رقم ٣٩م (جنائي 

  الفرع الخامس

                                                           

  .٣٦ص . المرجع السابق  )١(

  .٣٦ص . المرجع السابق  )٢(



- ضضضضضض - 

  عن الشكوىالنزول 

إن المبدأ العام في القضايا التي يتطلب فيها القانون ضرورة تقدم المجني عليـه فيهـا                  

أن لمن تقدم بالشكوى أن ينزل عـن شـكواه فـي أي             . بشكوى إلمكان رفع الدعوى الجنائية    

لت إليها الدعوى إلى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى فتغل يد المجنـي عليـه   مرحلة وص 

إال أنه بالنظر إلـى     . عن إمكان النزول عنها، النقضاء الدعوى بالحكم النهائي       ) مقدم الشكوى (

 فـإن   – وهو المحافظة على الروابط العائليـة        –ما يذكر تبريراً ألسلوب تجريم جريمة الزنا        

ونجد مـصداق ذلـك فـي القـانون         . جيز للزوج أن يطلب إيقاف تنفيذ الحكم      القوانين عادة ت  

 عقوبات منـه    ٢٧٤ حيث تنص المادة     – الذي اتخذ مثاالً ألحد القوانين الوضعية        –المصري  

لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له         ".. على جريمة زنا الزوجة، قائلة أن       

أنه يجب أن تكون لألحكام     : أوالً  : كم هذه المادة على أساس       ح )٥٦٦(وينتقد البعض ". كما كانت 

ألنه يجعل الكلمة األخيرة في تحديد مقدار العقوبـة، بيـد           : وثانياً  . القضائية النهائية احترامها  

الزوج المجني عليه وليس القضاء، ومن ثم فإن التلويح بإيقاف التنفيذ أو عدمه يتحـول إلـى                 

  .، إلى أن ينتهي تنفيذ العقوبةوسيلة لتهديد المحكوم عليه

  : عن الشكوى النزول هل لزوجة الرجل الزاني حق 

الزاني، أن تتقدم الزوجة    ) الرجل(ما دام القانون قد اشترط لرفع الدعوى على الزوج            

بشكوى، فإن من حقها النزول عن الشكوى في أي وقت إلى أن يـصدر فـي                ) المجني عليها (

ولكن الذي يثير التـساؤل أن      . )٥٦٧(دعوى الجنائية بهذا النزول   الدعوى حكم نهائي وتنقضي ال    

يوقف تنفيذ الحكـم    أن  ) الرجل، المجني عليه  (قانون العقوبات المصري نص على أن للزوج        

وهذا استثناء من القواعد العامة التي تعطى لألحكام النهائية          ()٥٦٨(الصادر ضد زوجته  النهائي  

ل فيها، وقد تم عرض الحكمة التي توخاها القانون في          حجية ال يجوز معها لغير القضاء التدخ      

، إال أن نفس القانون سكت عن إيراد نص مماثل على حق الزوجة             )مصر في هذا الخصوص   

في طلب إيقاف تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضد زوجها، مع اتحاد العلة التي يقول بها شـراح                 

                                                           

  .١٩١ص . بقمرجع سا. جرائم العرض. بدوي: كذا. ٤٠، ٣٩ص . المرجع السابق  )١(

لمـن قـدم الـشكوى أو       : " إجراءات جنائية حيث تنص على أنه        ١٠تنص على ذلك في مصر المادة         )٢(

أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر فـي الـدعوى حكـم نهـائي                   ... الطلب  

  ".وتنقضي الدعوى الجنائية

  . عقوبات مصري٢٧٤نص المادة   )٣(



- غغغغغغ - 

عني ذلك أنه ليس للزوجة حـق طلـب         فهل ي . القانون، وهي المحافظة على الروابط األسرية     

أم . إيقاف تنفيذ الحكم على زوجها الجاني، وهو ما يؤيده خلو القانون من نص بهـذا الـشأن                

يقاس األمر على النص الوارد بحق الزوج الرجل المجني عليه في إيقاف تنفيذ العقوبة علـى                

 عقوبـات   ٢٧٤لمـادة   من الواضح أنه ال يمكن إعمال هذا القياس ألن نص ا          . زوجته الزانية 

بما يعني أنه قصر هذا الحـق االسـتثنائي         " المرأة التي ثبت زناها   "مصري تحدث تحديداً عن     

  .)٥٦٩(على زوج المرأة الزانية دون زوجة الرجل الزاني

يجب أن يتم النزول قبل صدور الحكم النهـائي فـي القـضية             ) ١: ( الصحيح   النزولشروط  

  .والذي تنقضي به الدعوى

ن يصدر من الزوج المجني عليه الذي يملك الشكوى إال أن يوكـل عنـه غيـره                 يجب أ ) ٢(

وعلى ذلك فال يصح التوكيـل الـسابق للوكيـل بتقـديم            . بتوكيل محدد بالنزول عن الشكوى    

ويجـب أن يكـون التوكيـل       . الشكوى، بل البد من توكيل جديد محدد بالنزول عن الشكوى         

  .)٥٧٠( آخربالنزول  واضح الداللة وال يحتمل تفسيراً

يجب أن يكون النزول صريحاً ال لبس فيه إما كتابة، أو شفوياً للجهة المختصة قانوناً، إال                ) ٣(

رضاء " عقوبات مصري السابق عرضها التي تعتبر أنه من قبيل النزول            ٢٧٤في حالة المادة    

ال بشرط أن يكون هذا الرضاء واضح الداللة بطريقـة          " الزوج بمعاشرة زوجته له كما كانت     

  .تدع مجاالً للبس

  .يجب أن يكون النزول باتاً غير معلق على أي شرط) ٤(

انتقل حق النزول إلى أبناء الزوج الشاكي مـن الـزوج           ) المجني عليه (إذا توفى الزوج    ) ٥(

وال يشترط إجمـاعهم علـى      (فلكل واحد من هؤالء األبناء      ). أي زوجاً أم زوجة   (المشكو منه   

وهذا من قبيل االستثناء ألن األصل      . تنقضي الدعوى بهذا النزول   أن ينزل عن الشكوى ف    ) ذلك

سواء زنى الزوجة أم    (في النزول أنه حق شخصي ال ينتقل إلى الورثة فيما عدا دعوى الزنى              

  .واألبناء يشملون الذكور واإلناث)  إجراءات١٠م ) (زنى الزوج

قـضاء الـدعوى الجنائيـة      يترتب على النزول الصحيح المستوفي لشرائطه ان       : النزولآثار  

بالنسبة للزوج الزاني، وهو انقضاء بقوة القانون، وهـو يوقـف المطالبـة بـالحق الخـاص                 

  .)٥٧١(أيضاً
                                                           

  .١٩٨ص . مرجع سابق. جرائم العرض. بدوي  )١(

ص . مرجع سـابق  . أصول اإلجراءات . ، المرصفاوي ٤٠ص  . مرجع سابق . مبادئ اإلجراءات . عبيد  )٢(

  .١٩٢ص . مرجع سابق. جرائم العرض. بدوي: ، كذا١٨

  . وما بعدها١٩١ص . ، بدوي١٠٣ص . ، المرصفاوي٤٢ص . عبيد: المراجع السابقة   )٣(



- ظظظظظظ - 

 ويستفيد شريك الزوج الزاني من هذا النزول ألن القاعدة هي أن إجرام الشريك مستمد مـن                 •

انقـضت  ) ج الزاني الزو(إجرام الفاعل األصلي، فإذا انقضت الدعوى بالنسبة للفاعل األصلي          

  .بالتبعية للشريك

المجني عليه مـن حـق      ) الرجل( وجدير بالذكر أن قانون العقوبات المصري يحرم الزوج          •

إال أن القانون لم يحرم الزوجة مـن  . )٥٧٢(الشكوى إذا كان قد سبق أن زنى في منزل الزوجية         

  .)٥٧٣(حق الشكوى إذا كان سبق لها أن زنت

  : العقاب فيأم بالحق هل تتعلق الشكوى باإلجراءات 

إقامـة  ( تتعلق بـاإلجراءات     – كمبدأ عام    –من كل ما سبق يمكن القول بأن الشكوى           

إال في حالة زنا الزوجة فإن الشكوى تتعلق باإلجراءات، وبالحق في العقاب            ) الدعوى الجنائية 

  . العقوبةحيث تتدخل إرادته في إيقاف تنفيذ. بالنسبة لحق الزوج في طلب إيقاف تنفيذ الحكم

وفي الواقع فإن جرائم الشكوى جميعها يتعلق األمر فيها ليس باإلجراءات وحدها وإنما               

بحق الدولة في العقاب أيضاً ألن عدم تقديم الشكوى يترتب عليه عدم رفع الدعوى وبالتـالي                

عدم العقاب كما أن النزول عن الشكوى يترتب عليه انقضاء الدعوى وبالتالي عـدم مزاولـة                

  .)٥٧٤(ولة حقها في العقابالد

  

א א
   وإثبات االشتراك فيها–إثبات جريمة الزنا 

أمـا  ). األمر المراد إثباتـه ( هو إقامة الدليل على وجود أمر ما     – بصفة عامة    –اإلثبات    

اإلثبات قانوناً، فهو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق القانونية على وجود واقعة قانونية ترتبت              

  .)٥٧٥(رهاآثا

 فـي مجـال     –فهو غير مقيد    . ويحكم القاضي الجنائي مبدأ حريته في تكوين اقتناعه         

 باألخذ بأدلة معينة دون غيرها كإقرار أو شهادة فإذا لم يقتنع بـأن              –القانون الوضعي بالذات    

اإلقرار أو االعتراف يمثل الحقيقة، فهو يستطيع أن يأخذ بـأي دليـل أو قرينـة أو داللـة،                   
                                                           

  . عقوبات مصري٢٧٣م   )١(

  .١٩٨ص . مرجع سابق. جرائم العرض. بدوي  )٢(

  .٣٣٤ص . راجع حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية  )٣(

  .٢٠١ص . المرجع السابق  )٤(



- أأأأأأأ - 

وال يقيده في ذلك إال عرض أسـباب أخـذه بالـدليل أو         . ع أن يرفض األخذ بأي منها     ويستطي

  .)٥٧٦(أسباب رفضه

فلم ينص القـانون علـى      . ويحكم إثبات جريمة الزنا ما يحكم إثبات أي جريمة أخرى           

وبالتالي فإنه يمكن إثبات جريمة الزنا بأي دليل        . دليل معين يلتزم القاضي باألخذ به في إثباتها       

 إلى االقتناع بوقوع الجريمة، وطالمـا       – منطقياً   –قرينة أو حتى داللة، طالما كانت تؤدي        أو  

 في مجال القـانون     –ويعتبر  . عرض القاضي في أسباب حكمه كيفية استخالصه القتناعه بالحكم        

 كل ما من شأنه إثبات وقوع الجريمة، دليالً صالحاً طالما كان مستمداً مـن طريـق                 –الوضعي  

  .من ثم فإنه يصعب في مجال القانون الوضعي وضع قوالب محددة ألدلة اإلثباتو. مشروع

   :)٥٧٧(ويعرض شراح القانون الوضعي ألهم أدلة اإلثبات في المجال الجنائي وهي  

  .شهادة الشهود) ٢(        .االعتراف) ١(

  .القرائن) ٤(       .المحررات) ٣(

  .األدلة األخرى) ٦(      .تقارير الخبراء) ٥(

  

  :عتراف اال) ١(
سـيد  "ويقول عنه شراح القانون أنه      . وهو إقرار المتهم على نفسه بالتهمة المسندة إليه         

 باستلزامه للحكم باإلدانة،    – في مجال القانون الوضعي      –ورغم أن القاضي ليس ملزماً      " األدلة

هة إال أنه ال شك أن له أكبر األثر في نفس القاضي إذا سمعه من المتهم، ولم تكن هنـاك شـب                    

  .ضغط أو كذب فيه، ومن ثم فهو يعد أكبر األدلة دفعاً للحكم باإلدانة

   :)٥٧٨(ويشترط في االعتراف الصحيح عدة شروط منها  

  .أهلية المتهم المعترف) ٣. (أن يكون صريحاً ال غموض فيه) ٢. (أن يصدر من المتهم نفسه) ١(

 كان خـالل االسـتجواب فـي        ، أما إذا  "قضائياً"أن يتم في مجلس القضاء، أي أن يكون         ) ٤(

  .مرحلة التحقيق فيجب أن تكون الضمانات التي ينص عليها القانون حال التحقيق قد روعيـت              

  .أن يعترف المتهم طواعية واختياراً دون أي شبهة إكراه أو ضغط) ٥(

                                                           
  .٤٧٢ص . مرجع سابق. مبادئ اإلجراءات. عبيد  )١(

. المرجـع الـسـابق   . عبيد: كذا.  وما بعدها  ٦٢٣ص  . مرجع سابق . أصول اإلجراءات . المرصفاوي  )٢(

. أحكام جريمة الزنـا   . الدسوقي: كذا. ٢٠١ص  . مرجع سابق . جرائم العرض . بدوي: ، كذا ٤٧٢ص  

  .١٤٥ص . مرجع سابق

: ، الدســوقي    ٤٧٣ص  . ، عبيـد ١٥٨ص  . ، الدسـوقي ٦٦٢ص  . المرصفاوي: المراجع السابقة     )٣(

  . ١٦١-١٥٨ص 



- ببببببب - 

   :)٥٧٩(شهادة الشهود) ٢(

فيجوز أن  . دوخالفاً للشريعة اإلسالمية، ال يشترط القانون الوضعي أي عدد من الشهو            

المجنـي عليـه، أو     " مصدر الشاهد "كذلك يستوي أن يكون     . يكون هناك شاهد واحد أو أكثر     

  .المتهم، أو جهة التحقيق أو المحكمة أو أن يحضر الشاهد من تلقاء نفسه

بل إنه يجوز سماع شهادة     . ويمكن سماع شهادة أي شاهد طالما أنه متمتع بقواه العقلية           

وبصفة عامة فإنه ال يجوز رد الشهود ألي سبب مـن           . بيل االستدالل طفل غير مميز، على س    

ويعاقب الشاهد الكاذب   .  اليمين قبل أدائه للشهادة    – البالغ   –ويجب أن يحلف الشاهد     . األسباب

  .الرتكاب جريمة الشهادة الزور

مثـل  : وللمحكمة مطلق الحرية في وزن شهادة الشاهد على ضوء كافة المالبـسات               

 وقوع الجريمة، وصلته باألطراف، وشهادته السابقة أمام جهة الضبط الجنـائي أو             مكانه وقت 

ولها أن تأخذ بجزء من الشهادة وتطرح الباقي، بل ولها أن تبني            . جهة التحقيق واالدعاء العام   

  ".على سبيل االستدالل"حكمها على شهادة سمعت 

  .بحضور األطرافإال أن الشهادة يجب أن ينطق بها شفاهة في مجلس القضاء   

  

  : الدليل الكتابي - أو –المحررات ) ٣(

قد يكون المحرر دليالً، ولكن ذلك ال يعني أن القاضي الجنائي ملزم باألخذ به، بل هو                  

وإذا تـصورنا مـا     . )٥٨٠(يزنه في ضوء باقي األدلة والقرائن وله أن يأخذ به أو يطرحه جانباً            

 اإلثبات في جريمة زنا، فقـد تكـون إقـراراً           عسى أن تكون تلك المحررات التي تستخدم في       

وقد يكـون اإلقـرار بالزنـا       . صريحاً من الزوج الجاني بزناه، حرره ووقعه لسبب أو آلخر         

وقد تكـون   . صريحاً، أو ضمنياً يستفاد من مضمون المحرر، وقد تؤيده أدلة أو قرائن أخرى            

زوجـاً أو   (طاب يرسله الجـاني     رسالة كتبها الجاني لشريكه يقر فيها بحصول الزنى، مثل خ         

فالمهم أن  .  بما كان بينهما في واقعة الزنا، أو غير ذلك         – مثالً   –إلى شريك زناه يشيد     ) زوجة

  .وجود محررات بالنسبة لواقعة الزنا هو أمر متصور وممكن الحدوث
                                                           

  .١٥٨-١٥٦ص . ، الدسوقي٦٦٠-٦٤٢ص . ، المرصفاوي٤٨٦-٤٧٨ص . عبيد: المراجع السابقة   )١(

  .١٦٢ص . ، الدسوقي٦٣٨ص . ، المرصفاوي٤٩٠ص . عبيد: المراجع السابقة   )٢(



- ججججججج - 

وإذا كان القانون يعتبر المحررات بين وسائل اإلثبات، فهو ينطبق أيضاً على إثبـات                

إال أن ذلك الدليل الكتابي يجب أن يطـرح فـي           . مة الزنا، شأنها شأن أي جريمة أخرى      جري

مجلس القضاء للمناقشة بين الخصوم، ولكل من شاء منهم أن يطعن بالتزوير فـي أي ورقـة                 

وفي النهاية فإن األدلة الكتابية تخضع لتقدير القاضي شأنها شـأن بـاقي             . مقدمة في الدعوى  

  .و يطرحهايأخذ بها أ: األدلة 

  

  :القرائن : رابعاً 

. الصلة الضرورية التي ينشئها القانون بين وقائع معينـة        "يعرف البعض القرائن بأنها        

بمعنى أنهـا قـد تكـون    . )٥٨١("أو هي نتيجة يتحتم على القاضي أن يستنتجها من واقعة معينة  

القاضي من وقـائع معينـة      يستنتجها  " قضائية"ينص عليها القانون، وقد تكون      " قرائن قانونية "

والسمة العامة فيها، أنه    . )٥٨٢("ويكون االستنتاج ضرورياً بحكم اللزوم العقلي     "معروضة عليه،   

تخـرج  القضائية وبهذا فإن القرائن . )٥٨٣(ليس فيها شيء يعد قاطعاً، بل األمر متروك للقاضي      

بت التحليل اختالفـه    يث" منى"عن الحصر، فيمكن مثالً اعتبار العثور على سروال الزوجة وبه           

على سروال الزوجة أو على فـراش       " مني"ويمكن تصور أن وجود     . الزوج، قرينة " منى"عن  

للزوج ألي سبب، مثل سفره أو وجود عيب مرضـي          " المني"الزوجية حال استحالة كون هذا      

وقد يشك زوج في سلوك زوجته فيضع وسيلة تـسجيل          . ، هو اآلخر قرينة   "اإلمناء"يمنعه من   

  . ويستنتج من سماع ما تم تسجيله أنه سجل حالة وقاع جارية، أو غير ذلكصوتي

ولكن يبقى القـول    . إلثبات الزنا أمر متصور   " القضائية"فالخالصة أن وجود القرائن       

  .بأن األخذ أو عدم األخذ بالقرينة مرجعه هو اقتناع القاضي الجنائي الذي ينظر الواقعة

  

  :زنا القرائن القانونية في جريمة ال

 الذي اتخذناه في هذه الدراسة مثاالً ألحد القـوانين          –إذا نظرنا إلى القانون المصري        

فنجـد المـادة    ). متهماً أو شريكاً  ( نجده يضع قرينة قانونية بالنسبة للرجل الزاني         –الوضعية  
                                                           

  .٤٩٤ص . المرجع السابق. عبيد  )١(

  .٤٩٥ص . المرجع السابق  )٢(

  .٤٩٥ص . المرجع السابق  )٣(



- ددددددد - 

: األدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي          : " عقوبات مصري تنص على أن       ٢٧٦

بض عليه حين تلبسه بالفعل، أو اعترافه، أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه، أو                الق

  .)٥٨٤("وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم

  :ويستخلص من هذه المادة   

أنها ذكرت أن األدلة التي أوردتها، تكون حجة على المتهم بالزنا، والواقع أنها يمكـن أن                ) ١(

إذا قدمت زوجته شكوى بالزنـا ضـد زوجهـا          ) كفاعل أصلي (بالزنا  متهم  تكون حجة على ال   

هذه القرائن القانونية ضمن أدلـة اإلثبـات        بعض  ، فتدخل   )إذا زنى في منزل الزوجية    (الزاني  

وجـود مكاتيـب أو     "، وكذلك   )٥٨٦(، وكذلك االعتراف  )٥٨٥(وهي القبض عليه حين تلبسه بالفعل     

بينما ال محل لألخذ بقرينة الوجـود فـي         . )٥٨٧(الزناتنم عن وقوع    "أوراق أخرى مكتوبة منه     

منزل مسلم في المكان المخصص للحريم، ألن دعوى الزنا ال تقام على الزوج إال إذا زنى في                 

  .هذا كله في حالة كون المتهم زوجاً أقامت عليه زوجته دعوى زنا. منزل الزوجية

، فإن كافة القرائن القانونية السابقة      )زنا زوجة (في جريمة الزنا    " شريكاً" أما إذا كان الرجل      •

  .يعتد بها في إدانته

  :أن المادة المذكورة حددت أربع قرائن ولم تنص على إمكان إضافة قرائن أخرى لها وهي ) ٢(

  . التلبس-أ

  . االعتراف-ب

  . وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه-جـ

  . وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم-د

                                                           
 أما قانون العقوبات العراقي فلم يورد مثيالً      .  من قانون العقوبات األردني    ٢٨٢يقابل هذه المادة، المادة       )١(

  ).١( هامش ٢٠٢ص . مرجع سابق. جرائم العرض. عن بدوي. لها

" حالة تلـبس  "والواقع أن القانون لم يكن بحاجة إلى ذكر هذه القرينة، فهي تطبيق للقواعد العامة، فهي                  )٢(

  .ليست بحاجة إلى االستنتاج أو إلى الربط بينها وبين وقوع الجريمة

ى ذكر هذه الحالة فهي أخرى تعد دليالً في أي جريمة ولـيس فـي               وبالمثل لم يكن القانون في حاجة إل        )٣(

  .الزنى وحده

ال يوجد في هذه المادة أو غيرها ما يمنع زوجة الزاني من االحتجاج بتلك القرائن الثالثة إلثبات الزنـا                     )٤(

  .على زوجها في منزل الزوجية



- ههههههه - 

 إال أنها قرائن غير قاطعة،      – رغم أنها قانونية، أي نص عليها القانون         –أن هذه القرائن    ) ٣(

  .بمعنى أنه يجوز إثبات عكسها أو تفنيدها

أن القانون لم يحصر إثبات زنا الرجل في هذه الصور األربع، ومن ثم فإن كل ما يؤدي                 ) ٤(

  .كن القبول إلى إقناع القاضي بوقوع الزنا هو دليل مم– خالفها –

  

  :تعليق على القرائن القانونية التي أوردتها المادة 

  :حالة التلبس : أوالً 

إن مفهوم التلبس هو القبض على الجاني حال ارتكابه الجريمة، إال أنه من المقرر فقهاً                 

وقضاء أنه ليس هذا هو المقصود بحالة التلبس في مجال جريمة الزنا، بل يكفـي أن تكـون                  

ريكها قد شوهدا في ظروف ال تترك مجاالً للشك عقالً فـي أنهمـا ارتكبـا فعـل                  الزانية وش 

هو الذي شاهد هذه الحالة، بل اعتبر       ) المجني عليه (وال يشترط أن يكون الزوج      .  )٥٨٨(الزنى

 في حاالت مثل وجود الزوجة وعشيقها في غرفة اختليـا           – تحقق التلبس    –القضاء في فرنسا    

وحالـة  . )٥٨٩(اعة وبقيا حتى أحضر الزوج صانعاً فتح الباب عنـوة         فيها مدة ثالثة أرباع الس    

اجتمع فيها رجل وامرأة في غرفة في فندق حيث أعد لهما حمامان، وشهد شهود بأنهم سمعوا                

أن شهد بعض الجيران بأنهم رأوا الزوجة       : وبالمثل اعتبر من قبيل التلبس      . )٥٩٠(صوت قبالتهما 

قها، وأنهم سمعوا صوت فرقعة األثاث وصوت تنهدات        وعشيقها يدخالن في حجرة أحكما إغال     

  .)٥٩١(وكلمات متقطعة، ورفض المتهمان فتح باب الحجرة لرجال الشرطة

 فالخالصة أنه ال يشترط ضبط المتهم متلبساً بالجريمة بواسطة أحد رجال الضبط الجنـائي،               •

 ارتكابه الفعل، بل    بل يجوز إثبات التلبس بشهادة شهود الرؤية ولو لم يقبض على المتهم حال            

. )٥٩٢(يكفي أن يكون المتهم قد شوهد في ظروف ال تترك مجاالً للشك عقالً في وقوع الزنـى                

  .والمرجع في القول بتوافر أو عدم توافر التلبس هو القاضي ما دام يبرر حكمه وما استند إليه

                                                           

  .٢٠٣، ٢٠٢ص . مرجع سابق. جرائم العرض. بدوي  )١(

  .٢٠٤ص . سابقالمرجع ال  )٢(

  .٢٠٤ص . المرجع السابق  )٣(

  .٢٠٤ص . المرجع السابق  )٤(

  .٤٠٥، ٢٠٤ص . المرجع السابق  )١(



- ووووووو - 

  :االعتراف : ثانياً 

  .تسرى عليه القواعد العامة لالعتراف السابق عرضها  

  ) :من الرجل الزاني أو الشريك في الزنى(وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه : الثاً ث

وال يشترط  . والمقصود بذلك أي محررات، ولكنها عادة ما تكون خطابات بخط المتهم            

أن تتضمن تلك المحررات اعترافاً صريحاً بوقوع الزنا، بل يكفي أن يكون فيها ما يدل علـى                 

  .دير المحكمة، وفق تق)٥٩٣(ذلك

لـذلك  . )٥٩٤( وال يشترط توقيع المتهم على المكاتيب، إنما المطلوب هو ثبوت صدورها منه            -

  .)٥٩٥(يجب إحالة المكاتيب إلى خبير الخطوط إلثبات صدورها من المتهم

  :أسلوب الحصول على المكاتيب واألوراق 

ـ . إن المبدأ العام في اإلثبات هو شرعية أسلوب الحصول علـى الـدليل               ذلك يثـور   ل

  .الزوج المجني عليه" سرقها"التساؤل عن مدى حجية تلك الخطابات إذا 

اعتمد القضاء مبدأ أن الزوج في عالقته مع زوجته ليس على اإلطـالق فـي حكـم                   

يخول كل  .. بصدد السرية المقررة للمكاتبات، فإن عشرتهما وسكون كل منهما لآلخر           " الغير"

لكي يكون على بينة من عشيره، وهـذا  .. بة زميله في سلوكه منهما ما ال يباح للغير من مراق      

  .)٥٩٦(.."يسمح له عند االقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوره من ظنون أو شكوك 

  :وجود الزاني في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم : رابعاً 

ال أن   على حـدوث الزنـا، إ      – غير قاطعة    –اعتبر القانون هذه الحالة، قرينة قانونية         

ويرى البعض أن قصد القانون بهذا      . للمتهم أن يثبت بكافة الطرق أنه لم يرتكب جريمة الزنى         

                                                           

  .١٦٤ص . مرجع سابق. أحكام جريمة الزنا.  كذلك الدسوقي– ٢٠٨، ٢٠٧ص . المرجع السابق  )٢(

  .١٦٣ص . المرجع السابق. ، والدسوقي٢٠٨ص . المرجع السابق. بدوي  )٣(

  .١٦٣ص . المرجع السابق. الدسوقي  )٤(

 وهو يورد في هذا حكم محكمة النقض المصرية         ٢٠٩،  ٢٠٨ص  . مرجع سابق . جرائم العرض . بدوي  )٥(

  .٢٤ بند ٧١٩ص . ١المجموعة جـ. م١٩/٥/١٩٤١في جلسة 



- ززززززز - 

التعبير هو منزل الشخص المسلم الذي يقيم فيه مع زوجته مالحظاً عادات المسلمين من منـع                

  .)٥٩٧(كل من هو غير ذي رحم محرم من الدخول إلى المحل الخاص بالحريم

  :اء تقارير الخبر: خامساً 

هو تقارير  ) بصفة عامة (الدليل الخامس الذي يعرضه شراح القانون الوضعي لإلثبات           

 على أن للمحكمة سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلـب             – عادة   –تنص القوانين   . الخبراء

إال أن المحكمة غير مقيدة بتقرير الخبراء،       . )٥٩٨(الخصوم أن تعين خبيراً أو أكثر في الدعوى       

أو تأخذ برأي خبير معين وتطرح رأي اآلخر، حتى         . تأخذ به أو ال تأخذ، كله أو بعضه       لها أن   

  ".الخبير األساسي أو النهائي"ليقال بأن القاضي هو 

  . ويصح تفنيد تقرير أي خبير سواء جاء هذا التفنيد من االدعاء أو من المتهم•

مق فيـه بمـا يـشمل الطـب          وتشمل الخبرة كل شيء تقريباً يحتاج إلى إبداء الرأي المتع          •

وفي مجال جرائم الزنا، قـد  . والهندسة والعلوم واألصوات والبصمات والصيدلة إلى غير ذلك       

يدعو األمر إلى االستعانة بخبرة الطب الشرعي أو خبراء تحليل المواد، أو خبـراء فحـص                

  .الخطوط وغير ذلك

  :األدلة األخرى : سادساً 

الف ما سبق أنه يدخل ضمن األدلة األخرى، مما         يطلق شراح القانون على أي دليل خ        

فيدخل في ذلك معاينة مكان ما، وعمليـات العـرض، والتـسجيالت            . ال يمكن حصره مسبقاً   

  .الصوتية أو الصور، وتفتيش األشخاص أو األماكن

أن جرائم الزنا يحكمها في مجال اإلثبات ما يحكم كافـة           : فالخالصة في مجال اإلثبات      •

م، أي يمكن إثباتها بأي دليل أو قرينة تؤدي إلى اقتناع القاضـي اقتناعـاً يقينيـاً                 أنواع الجرائ 

  .بوقوع الجريمة

                                                           

  .٢١٠، ٢٠٩ص . المرجع السابق. بدوي  )١(

  . إجراءات مصري على هذا المبدأ٢٩٢وتنص المادة   )٢(



- ححححححح - 

إذا أقامت عليه   ( إال أن القانون نص على أدلة معينة يقبل بها إثبات زنا الرجل كفاعل أصلي                •

قـرائن  "وتعد تلك األدلة    . أو كشريك في جريمة زنا زوجة شخص آخر       ) زوجته دعوى الزنى  

  .يجوز إثبات عكسها وتفنيدها" قانونية غير قاطعة

 وأن التلبس في مجال الزنا له مفهوم يخالف المفهوم العادي في الجرائم العادية، فال يشترط                •

فيه قيام رجل الضبط الجنائي بالقبض على المتهم، إنما يكفي إثباته بشهادة الشهود التي ال تدع                

  .مجاالً للشك في وقوع الزنا

مرجع النهائي في األخذ بهذا الدليل أو القرينة، أو تلك، هو القاضي الجنائي الذي يزن                أن ال  •

  .األدلة ويستخلص منها ما يرتاح إليه ضميره أنه يمثل الحقيقة التي يجب أن يبني عليها حكمه

  

א א א
  زنا الزوجة وزنا الزوج: عقوبة جريمة الزنا 

 ذكر مقدار العقوبة تحديداً في مجال       –ذه الدراسة    في مجال ه   –قد ال يكون من المهم        

ولكن التساؤل هـو مـا إذا       . جرائم الزنا، فذلك أمر يختلف من دولة ألخرى ومن قانون آلخر          

  .كانت عقوبتها هي عقوبة الحد الذي نص اإلسالم أم أنها عقوبة أخرى

يست هي عقوبات    واإلجابة على ذلك أن عقوبات جريمة الزنى في مجال القانون الوضعي ل            -

وإن شئنا التقريب، فالقول أنها في مجال القانون الوضعي         . بل وال تقترب منها   . الحد اإلسالمي 

  .هي عقوبات تعزير محددة سلفاً

المصري : فهي في القوانين    .  وال تعد جريمة الزنا في القانون الوضعي من الجرائم الكبيرة          -

. ات، ومن ثم فإن عقوباتها هي عقوبات جـنح        والعراقي واألردني، تعد مجرد جنح وليس جناي      

 ليس بأنه فاحشة تـضر بـالمجتمع        –ويتفق هذا الوضع مع نظرة القوانين الوضعية إلى الزنا          

علـى  إال  وبمصلحته في حفظ النسل، بل بأن الزنى حق من الحقوق الشخصية لإلنسان ال عقاب               

تداء على حرمة الزواج ال أكثـر       وبالتالي فالزنا في القانون الوضعي هو اع      . إساءة استخدامه 

  . إزاء هذه النظرة– فعالً –ومن ثم ال يستحق أن يكون أكثر من جنحة 



- ططططططط - 

  :مقدار العقوبة 

إذا نظرنا إلى القانون المصري المتخذ مثاالً للقوانين الوضعية نجده يفرق بين جريمة               

  .زنا الزوجة وجريمة زنا الزوج

  

  :جريمة زنا الزوجة 

المرأة المتزوجة التـي ثبـت      : " عقوبات مصري حيث تقول      ٢٧٤ تنص عليها المادة    

  ..".زناها يحكم عليها بالحبس مدة ال تزيد على سنتين 

 يعاقب بالحبس   -١" عقوبات عراقي منه تنص على أن        ٣٧٧ أما القانون العراقي فإن المادة       •

  .)٥٩٩(.."الزوجة الزانية ومن زنا بها 

تعاقب المرأة الزانية   " عقوبات أردني على أن      ٢٨٢/١دة   أما القانون األردني فقد نصت الما      •

  .)٦٠٠("برضاها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين

والفرق هو  .  هي الحبس  – في القانون الوضعي     – فالخالصة هي أن عقوبة الزوجة الزانية        •

  ).ثالث سنوات(في مدته، ولكن على أي حال فهو ال يجاوز الحد األقصى للحبس 

  

  :وج جريمة زنا الز

كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت       : " عقوبات مصري، بقولها     ٢٧٧ تنص عليها المادة     •

  ".يجازى بالحبس مدة ال تزيد على ستة شهور.. عليه هذا األمر 

عقوبة الزوجة الزانية وهي    (يعاقب بالعقوبة ذاتها    : " أما القانون العراقي فإنه ينص على أن         •

  .)٦٠١("ل الزوجيةالزوج إذا زنى في منز) الحبس

:  عقوبات أردني بقولـه      ٢٨٣/١ أما القانون األردني فقد نص على هذه الجريمة في المادة            •

  .)٦٠٢("يعاقب الزوج بالحبس من سنة إلى سنتين إذا اتخذ خليلة جهاراً في أي مكان"

                                                           
  .٤هامش . ٢١٣ص . مرجع سابق.  العرضجرائم. بدوي  )١(

  .٤هامش . ٢١٣ص . المرجع السابق  )٢(

  .٤هامش . ٢١٣ص . المرجع السابق  )٣(

  .٤هامش . ٢١٣ص . المرجع السابق  )٤(



- ييييييي - 

  : ويستفاد من النصوص السابقة عدة أمور -

الجنحة حدها األدنى هـو الحـد األدنـى          هي عقوبة    – رجل أو امرأة     –أن عقوبة الزنا    ) ١(

وحدها األقصى في بعض الدول، هو الحـد        ).  ساعة ٢٤هي في مصر    (لعقوبة الحبس أساساً    

  .األقصى للحبس وهو ثالث سنوات

ففي مصر الحد   . أن من النظم الوضعية من يحابي وضع الرجل الزاني عن المرأة الزانية           ) ٢(

. ، بينما الحد األقصى لعقوبة المرأة الزانية هو سنتين        األقصى لعقوبة الرجل الزاني ستة شهور     

ومنها من يسوي بين الرجـل والمـرأة        . أي أربع أضعاف الحد األقصى لعقوبة الرجل الزاني       

والبعض يرفع الحـد األدنـى      . فالقانون العراقي يسوي بينهما في العقوبة     . الزانيين في العقوبة  

فالحد األدنى لعقوبة المرأة الزانيـة      . القانون األردني لعقوبة الرجل الزاني عن المرأة الزانية ك      

  .والحد األدنى لعقوبة الرجل الزاني هو سنة. هو ستة أشهر

.." تعاقب المرأة الزانية    : "ال يشترط القانون األردني في الزانية أن تكون زوجة حيث يقول            ) ٣(

ـ             انون المـصري لعقـاب     دون تحديد لما إذا كانت متزوجة أو غير متزوجة، بينما يشترط الق

  .الزانية أن تكون متزوجة

يشترط القانونان المصري والعراقي لعقاب الرجل الزاني أن يزني في بيـت الزوجيـة،              ) ٤(

ومعنى ذلك أن الـزوج الـذي       . بينما لم يحدد القانون األردني مكاناً معيناً لزنى الرجل للعقاب         

وهو مـا يؤيـد     . (المصري والعراقي   يزني خارج بيت الزوجية ال عقاب عليه في القانونين          

القول بأن القانون الوضعي يعتبر الزنا من الحقوق الشخصية ومن ثم ال يعاقب إال على إساءة                

  ).استعمال هذا الحق

 واآلن بعد إلقاء الضوء على جريمة الزنا في كل من الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي،               -

ينتقل الباحث إلى الحديث عن أثر اإلكراه علـى         ) بصفة عامة (وبعد سبق الحديث عن اإلكراه      

  .جريمة الزنا

  

  

  



- ككككككك - 

  الثالثاملبحث 
  أثر اإلكراه على جريمة الزنا في كل من الشريعة والقانون الوضعي

عرضت الدراسة لجريمة الزنا فى مفهوم الشريعة اإلسالمية وفي مفهوم القانون الوضعي              

ظرة الشريعة اإلسالمية لإلكراه ونظرة القـانون       كما عرضت لإلكراه، وال يوجد فرق كبير بين ن        

إال أن اختالف مفهوم جريمة الزنا ما بين الشريعة اإلسالمية والقـانون الوضـعي              . الوضعي له 

وتعرض الدراسـة فـي هـذا       .  اختالف أثر اإلكراه فى كل منهما      – بالضرورة   –سيترتب عليه   

  :المبحث لهذا األثر وذلك في ثالثة مطالب 

  .أنواع اإلكراه في جريمة الزنى  :   ول المطلب األ  

  .أثر اإلكراه على المسئولية الجنائية  :   المطلب الثاني   

  .اإلكراه ودعوى الزنا  :   المطلب الثالث   

א א
  أنواع اإلكراه في جريمة الزنا

  :وسوف يتم عرض هذه األنواع في كل من الشريعة والقانون الوضعي في فرعين   

  .أنواع اإلكراه في جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية  :   ل الفرع األو  

  .أنواع اإلكراه في جريمة الزنا في القانون الوضعي  :   الفرع الثاني   

  الفرع األول

  أنواع اإلكراه في جريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية

قبل أي حديث عن أثر اإلكراه على جريمة الزنا فـي الـشريعة اإلسـالمية، يجـدر                   

أدلة األحكـام بالنـسبة     : بالباحث عرض اُألطر العامة التي تحكم هذا األمر، أو بتعبير آخر            

  .لإلكراه على الزنا في مجال الشريعة

  

  :أدلة األحكام الشرعية بالنسبة لإلكراه على الزنا 

تورد الشريعة في هذا الصدد أحكاماً عامة تسري على كافة الجرائم أياً كان نوعهـا،                 

  .ثم تورد أحكاماً خاصة باإلكراه على الزنا، تحديداً. فهي تسري على جريمة الزناوبالتالي 



- للللللل - 

ونجد هذه األدلة في القرآن الكريم، وفي سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثم فـي                   

  .فعل الصحابة رضي اهللا عنهم، وأفعال التابعين

  :األحكام العامة بالنسبة لإلكراه : أوالً 

. )٦٠٣("فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إثم عليـه         ": جل في كتابه الكريم      يقول الحق عز و    •

وقد فصَّل لكم مـا حـرم       ": ويقول  . )٦٠٤("إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان     ": ويقول تعالى   

  .)٦٠٥("عليكم إال ما اضطررتم إليه

 .)٦٠٦( أمر ما عمن ُأكره على– كمبدأ عام – فهذه اآليات تورد أحكاماً، مضمونها رفع المسئولية •

ألن هناك جرائم ال أثر لإلكراه على رفع المسئولية عنها، كما سبق عرضه             " كمبدأ عام "وأقول  

  ".اإلكراه"في الفصل الثاني من هذه الدراسة وهو الخاص بـ 

إن : " فإذا رجعنا إلى سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نجد حديثه صلى اهللا عليه وسـلم                   •

فهذا الحديث يؤكـد    . )٦٠٧("الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه    :  أمتي   اهللا تعالى تجاوز عن   

  . يرفع المسئولية عمن أكره على أمر ما– كمبدأ عام –المبدأ السابق من أن اإلكراه 

  :األحكام الخاصة باإلكراه على الزنا، تحديداً : ثانياً 

تحـصناً لتبتغـوا    وال تكرهوا فتياتكم على البغـاء إن أردن         ": يقول الحق عز وجل       

فـالحق  . )٦٠٨("عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن اهللا من بعد إكراههن غفـور رحـيم             

سبحانه وتعالى ينهى في هذه اآلية عن اإلكراه على الزنا، فإن تم اإلكراه رغـم ذلـك فهـو                   

أي أنه لن يؤاخذ المكرهات على ما تم من زنا فهذا إرسـاء لمبـدأ أن                " غفور رحيم "سبحانه  

  .راه على الزنا يدفع الحداإلك

                                                           
  .١٧٣: البقرة   )١(

  .١٠٦: النحل   )٢(

  .١١٩: األنعام   )٣(

  .على تفصيالت يعرضها فقهاء الشريعة اإلسالمية  )٤(

.  باب طالق المكره   ١٥٣٥١ برقم   ٢٦٢ ص   ١١جـ. في السنن الكبرى عن ابن عباس     أخرجه البيهقي     )٥(

ـ          كما أخرجه في باب . ١٥٣٥٩ برقم   ٢٦٢ ص   ١١وأخرجه عن ابن عمر كتاب من ال يجوز إقراره ج

ـ    –جامع اإليمان    . كما أخرجه ابن ماجة عن الحـاذر      . ٢٠٤٤٩ برقم   ٥١٧ ص   ١٤ من حنث ناسياً ج

كما أخرجه ابن حبان فـي بـاب        . ٢١٠٣،  ٢١٠١ برقم   ٦٦٠ ص   ١جـ. باب طالق المكره والناسي   

  .٧١٠٥ برقم ٣٧٥ ص ٦جـ. فضل األمة

  .٣٣: النور   )٦(



- ممممممم - 

 فإذا انتقلنا إلى سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نجد عدداً من األحاديث عن اإلكراه على                  •

  :الزنا، تعرض هذه الدراسة لبعض منها 

استكرهت امرأة على عهد رسول اهللا صلى       : "فقد روى عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال          ) ١(

  .)٦٠٩("ولم يذكر أنه جعل لها مهراً. د عنها، وأقامه على الذي أصابهافدرأ الح. اهللا عليه وسلم

أن امرأة خرجت على عهد النبي صـلى اهللا          : ")٦١٠(عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه      ) ٢(

ومـر  . عليه وسلم، تريد الصالة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها، فصاحت، فـانطلق            

: فقالت  . ومرت بعصابة من المهاجرين   . ل بي كذا وكذا   إن ذاك الرجل فع   : عليها رجل فقالت    

إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظَنَّت أنه وقع عليها، وأتوهـا،                 

فلما أمر به ليرجم، قام صاحبها      . نعم هو هذا فأتوا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم          : فقالت  

وقـال  ". اذهبي فقد غفر اهللا لك    : "فقال لها   . هللا، أنا صاحبها  يا رسول ا  : الذي وقع عليها، فقال     

لقد تـاب   : "، وقال   "أرجموه"قوالً حسناً، وقال للرجل الذي وقع عليها        ) الذي اتهم خطأ  (للرجل  

  ".توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم

ن ابـن أبـي     ، نجد أ  إلى عهد خليفة رسول اهللا أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه           فإذا انتقلنا    •

أن رجالً أضاف أهل بيت، فاستكره مـنهم        : شيبة قد أخرج في مصنفه عن عبيد اهللا عن نافع           

  .)٦١١("امرأة، فرفع ذلك إلى أبي بكر، فضربه ونفاه ولم يضرب المرأة

، نجد أن نافعاً قد حدث      إلى عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه          فإذا انتقلنا    •

 رقيق اإلمارة وقع على وليده من الخمس، فاستكرهها حتى افتـضها، فجلـده              عبداً من : "بأن  

  .)٦١٢("عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها

ُأتي عمر بن الخطاب رضي اهللا عنـه بـامرأة          : " كذلك حدث أبو عبد الرحمن السلمي قال         •

. ففعلـت .  أن تمكنه من نفـسها     جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت، فأبى أن يسقيها إال         
                                                           

، والبيهقي في السنن الكبـرى بـرقم        ٢٦٦٨، وابن ماجة برقم     ١٤٥٤الترمذي برقم   : أخرجه كل من      )١(

  .٦٢٦٠١، والهيثمي في مجمع الزوائد برقم ٣٠٨٥ والدار قطني برقم ١٧٣٨٨

  .٤٣٧٩، وأبو داوود في سننه برقم ١٤٥٥أخرجه الترمذي في سننه برقم   )٢(

  .٢٤١٦١المصنف برقم . ابن أبي شيبة  )٣(

، والبيهقي فـي الـسنن الكبـرى بـرقم          ١٥٢٤، ومالك في الموطأ برقم      ٦٧٩٨أخرجه البخاري برقم      )٤(

  .٢٤١٦٠، وابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٣٩١



- ننننننن - 

، "هذه مضطرة، أرى أن تُخلى سـبيلها      : "فشاور الناس في رجمها، فقال علي رضي اهللا عنه          

  .)٦١٣("ففعل

إنا لَِبمكَّة إذ نحن بامرأة اجتمع عليها النـاس حتـى كـاد أن              :  وحدث النَّزال بن سبرة قال       •

بن الخطاب رضي اهللا عنه وهـي حبلـى،   فُأتي بها عمر . زنت، زنت : يقتلوها، وهم يقولون    

يـا أميـر    : قالـت   " أخبريني عن أمرك؟  : "وجاء معها قومها، فأثنوا عليها بخير، فقال عمر         

المؤمنين، كنت امرأة أصيب من هذا الليل، فصليت ذات ليلة ثم نمت، وقمـت ورجـل بـين                  

قتل هـذه مـْن بـين    لو  : فقال عمر رضي اهللا عنه      . رجلي، فقذف في مثل الشهاب، ثم ذهب      

  .)٦١٤("الجبلين لعذبهم اهللا، فخلى سبيلها

ُأتي عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه بامرأة مـن أهـل            :  وحدث أبو موسى األشعري قال       •

إني كنت نائمة، فلم أستيقظ إال برجل رمـى ِفـي مثـل             : ، قالت   )أي زنت (اليمن، قالوا بغت    

شـابة، فخلَّـى عنهـا    ) أي عميقـة النـوم  (ومةٌ يمانية نُ: فقال عمر رضي اهللا عنه     . الشهاب

  .)٦١٥(ومتعها

إنـي  :  وُأتي عمر بامرأة ليس لها زوج وقد حملت، فسألها عمر رضي اهللا عنها، فقالـت                 •

  .)٦١٦(، فدرأ عنها الحد"امرأة ثقيلة الرأس، ووقع على رجل وأنا نائمة، فما استيقظت حتى فرغ

استكره عبد امرأة   : " أبي شيبة قد أخرج عن أبي حرة قال           فإذا انتقلنا إلى التابعين، نجد ابن      •

  .)٦١٧("فوطئها، فاختصما إلى الحسن وهو قاض يومئذ، فضربه الحد، وقضى بالعبد للمرأة

 كما أخرج أيضاً عن حجاج، أن حبشياً استكره امرأة منهم، فأقام عليه عمر بن عبد العزيـز   –

  .)٦١٨("الحد، وأمكنها من رقبته

  . سبق أن الشريعة اإلسالمية تدرأ الحد عن المرأة المستكرهة على الزنا فخالصة ما•

                                                           

  .١٧٣٩٢نن الكبرى برقم أخرجه البيهقي في الس  )١(

  .١٧٣٩٠أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم   )٢(

  .١٧٣٨٩أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم   )٣(

مرجـع  . ، وابن قدامة في المغنـي     ١٤٤ص  .٤جـ. مرجع سابق . أورده ابن قدامة المقدسي في الكافي       )٤(

  .٨٢ص . ١٠جـ. سابق

  .٢٤١٦٥م أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برق  )٥(

  .٢٤١٦٢رقم . المرجع السابق  )٦(



- سسسسسسس - 

 فليس بعـد    –إذا كان حكم اإلكراه على الزنا بهذا الوضوح والقطع          :  ولمتسائل أن يتساءل     •

  .الدراسة فلماذا كانت هذه –نص القرآن الكريم وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، من معقب 

 –تساؤل يكون في موضعه تماماً إذا كانت كافة حاالت اإلكراه على الزنا              والواقع أن هذا ال    –

  . هي أيضاً بهذا الوضوح والقطع، وهو ما ال يحدث عمالً في الحياة العملية–في واقع الحياة 

فهناك . )٦١٩("أن الحالل بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات       "فما أشبه هذا بحديث       

لى الزنا بصورة واضحة وقاطعة، وأفعاالً أخـرى ال تـشكل جريمـة،             أفعال تشكل إكراهاً ع   

فهناك ظروف قد تلم بـذات شـخص        . وبينهما أمور مشتبهات هل هي إكراه على الزنا أم ال         

الفاعل، أو قد تلم بالواقعة ذاتها تنال من هذا الوضوح والقطع في تحديد واقعة اإلكراه علـى                 

الواحد، فتجعله إكراهاً على الزنا مـرة، وتنفـي عنـه           بل إن الظروف قد تحيط بالفعل       . الزنا

فـالمرأة التـي استـسقت الراعـي فـي       : فعلى سبيل المثال    . صورة اإلكراه في مرة أخرى    

الصحراء فأبى أن يسقيها إال أن تمكنه من نفسها، عد إكراهاً للمرأة على الزنا، هـذه المـرأة                  

 بالناس فرفض أن يسقيها إال أن يواقعهـا،         ذاتها لو استسقت شخصاً في داخل مدينة ما عامرة        

اإلجابة أنها ال تعد مكرهة فهنـاك عـشرات فـي           . فهل تعد في هذه الحالة مكرهة على الزنا       

  .المدينة خالف ذلك الشخص الذي طلب مواقعتها حتى يمكنها من السقيا

اسـتكرهها   وذلك الذي استكره امرأة فوطئها في الحديث السابق، هل تعد المرأة مكرهة إذا               •

وسط الناس أو بجوار سيارة دورية ؟ فالخالصة أن هناك حاالت ال يمكـن فيهـا الجـزم                  

هذه الحاالت هـي التـي تناولهـا الفقهـاء          . القاطع بوجود أو عدم وجود إكراه على الزنا       

  .باالجتهاد في بيان حكمها

  

  :أنواع اإلكراه 

يه، فإذا نظرنا إلى مقدار جـسامة       تختلف أنواع اإلكراه تبعاً للزاوية التي ينظر منها إل          

  :اإلكراه، نجد الفقهاء يقسمونه إلى نوعين 
                                                           

، وأحمد فـي حـديث      ٤٠٤٨، ومسلم في المساقاة والمزارعة رقم       ٥٢أخرجه البخاري في اإليمان رقم        )١(

، والدارمي في كتاب النبـي      ١٢٠١، والترمذي في الطالق واللعان رقم       ١٨٠٢٦النعمان بن بشير برقم     

، والبيهقي في السنن الكبرى برقم      ٦٩٨وابن حبان برقم    ،  ٣٣٣١، وأبو داود في البيوع رقم       ٥٣٠برقم  

  . وغيرهم١٠٤٤٤



- ععععععع - 

  ".اإلكراه التام"ويسمى أيضاً " اإلكراه الملجئ: "األول 

ويعرف هذا النوع من اإلكراه بأنه التهديد بما يعرض النفس، أو عضواً من األعضاء                

عضاء، أو التهديد بضرب يؤدى إلـى       مثال ذلك التهديد بالقتل، أو بقطع عضو من األ        . للتلف

  .واختُِلفَ في التهديد بإتالف المال كله. شىء من ذلك

  ".اإلكراه الناقص"أو " اإلكراه غير الملجئ"هو : الثاني 

ويعرف بأنه هو الذي يزيل أصل الرضا، إال أن التهديد ال يكون بتلف النفس والعضو                 

لذي ال يؤدي إلى تلف األعضاء، أو التهديد بـالحبس          ومثاله التهديد بالضرب ا   . وال المال كله  

  .والقيد، أو التهديد بإتالف بعض المال

) الجسيم(فاألول  . مقدار جسامته  وعلى ذلك فإن التقسيم السابق ينظر إلى اإلكراه من زاوية            •

ي فيهدد النفس إما كلها أو عضواً منها إما مباشرة بإتيان فعل اإلتالف، كالقتل أو إتالف عضو               

: جسم اإلنسان، أو بصورة غير مباشرة مثل التهديد بالضرب الذي يؤدي إلى النتـائج الـسابقة                 

هو الذي ال تصل جسامته إلى المدى الـسابق بـل           : والثاني  . الموت أو إتالف أحد األعضاء    

  .يكون التهديد بأذى أقل جسامة من األول

كيفيـة  زاوية الجسامة، وهي زاوية  إال أنه يمكن النظر إلى اإلكراه من زاوية أخرى خالف          •

، وهو الذي يـتم بالقيـام باألفعـال         اإلكراه المادي :  وعلى هذا األساس، فإن هناك       –اإلكراه  

ومثال ذلـك   .  وليس مجرد التهديد بها    –التي تعدم اإلرادة    ) إيجابية أو سلبية  (المادية المباشرة   

فـاإلكراه  . ل مقاومتها ثم مواقعتها   إمساك رجل بامرأة عنوة والتغلب عليها بقوته الجسدية وش        

  .هنا إكراه مادي بإتيان األفعال المادية التي تشل اإلرادة

 وقد يكون اإلكراه ليس باستخدام القوة المادية، بل بالتأثير على إرادة الشخص الواقع عليـه                •

ورته وصإكراه معنوي   اإلكراه، ويتخذ ذلك صورة التهديد باإليذاء، وهو ما يمكن تعريفه بأنه            

أن يهدد الشخص بفعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى قتل الواقع عليه اإلكراه شخصياً أو تهديده                 

بقطع عضو من أعضائه هو أو شخص عزيز لديه مثل ابنه أو والده أو زوجـه، أو إصـابته                   

  .بضرر بليغ



- ففففففف - 

خص فاإلكراه يتم هنا ليس باستخدام القوة المادية بل باستخدام ما يؤثر على إرادة الـش         

مثل إفشاء سر يحرص الواقع عليه اإلكراه على إخفائه سواء كان هذا الـسر أمـراً                : معنوياً  

مباحاً أو محظوراً، ومن أمثلته كذلك االمتناع على تقديم ماء لشخص في صحراء بحيث يموت               

أو التهديد  . إذا لم يشرب أو االمتناع عن تقديم طعام إلى شخص على وشك الهالك من الجوع              

فوسيلة . لواقع عليه التهديد أو قطع عضو منه هو شخصياً أو ابنه مثالً أو أبيه أو زوجه               بقتل ا 

اإلكراه هنا ليست القوة المادية المباشرة بل هي ضغط على الشخص بما يعدم اختياره وإرادته               

ومن أمثلة ذلك أن يهدد رجل امرأة بقتـل         . عمالً فال يكون أمامه سوى الرضوخ لذلك التهديد       

  .إذا لم تسلم له نفسها ليواقعها رغم إرادتهاابنها 

معيار جسامة فعل اإلكراه أو عدم جسامته،       .  والواقع أنه البد من الجمع بين هذين المعيارين        •

  .ومعيار كيفيته

سواء كان اإلكراه   " تاماً"أو  " ملجئاً"إذا كان   إال   ففي مجال اإلكراه على الزنا، ال يعتد باإلكراه          •

نفـسها  إن أكرهت على أن تمكن من       "لذلك نجد ابن عابدين يقول أن المرأة        . اًمادياً أو معنوي  

أي  ()٦٢٠("لو بملجـئ  : "وأن اإلكراه يتحقق فقط     " فمكنت تأثم، وإن لم تمكن وزنى بها فال       

أن تغتـصب   : األول  : أنه يرى أمرين إلمكان رفع الحد       : ومعنى ذلك القول    ). بإكراه ملجئ 

  ".ُملجئاً"أن يكون اإلكراه : والثاني . وزنى بها) من نفسها(كن لم تم"المرأة أو كما يقول 

: إال أن الكاساني يرى أن اإلكراه التام أو الناقص يدرأ الحد عن المرأة، وفي ذلك يقـول                  

، ويدرأ عنها الحد في نوعي اإلكـراه        فال فرق بين اإلكراه التام والناقص     وأما في حق المرأة     "

من أن يكـون  ) ذلك التمكين(زنا، بل الموجود هو التمكين، وقد خرج  ألنه لم يوجد منها فعل ال     

  .)٦٢١("دليل الرضا باإلكراه، فيدرأ عنها الحد

فإن أكرهت المرأة فـال حـد عليهـا         : " ويتفق ابن قدامة المقدسي مع هذا القول حيث يقول           •

عفي ألمتي عـن الخطـأ      "، لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم        بغيرهأو  باإللجاء  أكرهت  سواء  

ُأتي عمر  : وروى سعيد بإسناده عن طارق بن شهاب قال         . )٦٢٢("والنسيان وما استكرهوا عليه   

                                                           

  .٥٣٢ص . ٥جـ. مرجع سابق. حاشية ابن عابدين  )١(

  .٢٨٨ص . ٧جـ. مرجع سابق. بدائع الصنائع. الكاساني  )٢(

  . من هذه الدراسة١٦٢ص . سبق تخريجه  )٣(



- صصصصصصص - 

بامرأة قد  زنت قالت إني كنت نائمة فلم أستيقظ إال برجل قد جثم على، فخلـى سـبيلها ولـم            

: ت راعياً فأبى إال أن تمكنه من نفسها، فقال لعلي           أنه ُأتي بامرأة قد استسق    : وروى  . يضربها

  ).انتهى كالم ابن قدامة المقدسي. ()٦٢٣("ما ترى فيها ؟ قال إنها مضطرة فأعطاها شيئاً وتركها

، وهـو أن    ال فرق بين اإلكـراه باإللجـاء       : )٦٢٤( ويقول بنفس الرأي صاحب الشرح الكبير      •

ونحوه، نص عليه أحمد في راع جاءته امرأة        لقتل  وبين اإلكراه بالتهديد با   يغلبها على نفسها،    

  ".عطشت فسألته أن يسقيها فقال لها أمكنيني من نفسك، قال هذه مضطرة

أو أكرهت المرأة المزني بهـا      : " ويرى البهوتي في الروض المربع، نفس هذا الرأي فيقول           •

ع طعام أو شـراب مـع       بإلجاء أو تهديد أو من    ) سواء كان اإلكراه  .. (على الزنا فال حد عليها      

  .)٦٢٥("إضرار فيها

تكون  ويتبين مما سبق أن من الفقهاء من يرى أنه يشترط لرفع الحد على المرأة المزني بها أن                   •

قد أكرهت على الزنا إكراهاً تاماً وملجئاً، إال أن آخرين يرون أن اإلكراه سـواء الملجـئ أو                  

ذلك إلى عموم لفظ حديث أن اهللا سبحانه        غيره يدرأ الحد عن المرأة المزني بها ويستندون في          

  . أن تتوفر شروط اإلكراه– بداهة –إال أنه يشترط . وتعالى تجاوز عما استكره اإلنسان عليه

  :شروط اإلكراه الذي يرفع حد الزنا 

  :أن يكون اإلكراه مما يستضر به ضرراً كبيراً بحيث يعدم الرضا : أوالً 

فلو ُأمسكت امرأة   : "، أو كما يعبر ابن حزم       مادياً أن يكون اإلكراه  ) أ: (وصورة ذلك     

ومثال ذلك المرأة التي خرجت على عهد رسول اهللا         . )٦٢٦("أنزلت أم لم تنزل   .. حتى زني بها    

  .)٦٢٧(صلى اهللا عليه وسلم تريد الصالة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها
                                                           

ـ ٦٢٠فقيه حنبلـي تـوفى عـام        . لدينموفق ا . أبو محمد . عبد اهللا بن أحمد   . ابن قدامة المقدسي    )١( . هـ

  .١٤٤ص . ٤جـ. المكتب اإلسالمي: بيروت. الكافي). م١٩٨٨(

. هـ٦٨٢فقيه حنبلي متوفى    . أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد         . ابن قدامة المقدسي    )٢(

  .١٣٨ص . ١٠جـ. دار الغد العربي: القاهرة ). على متن المغني(الشرح الكبير ). م١٩٩٥–هـ١٤١٦(

ـ ١٠٥١فقيه حنبلي متوفى عـام      . منصور بن صالح الدين بن إدريس     . البهوتي  )٣( ـ ١٣٨٠. (هـ ). هـ

  .٦٦٤ص . ١جـ. مكتبة الرياض الحديثة: السعودية . شرح زاد المستقنع. الروض المربع

ـ ١٣٥٢. (هـ٤٥٦فقيه ظاهرى أندلسي توفى عام   . أبو محمد . علي بن أحمد بن سعيد    . ابن حزم   )٤(  ).هـ

  .١٨٦ص . ٨جـ. عن دار الكتب العلمية: طبعة بيروت. المطبعة المنيرية: القاهرة . المحلي

  .وعن آخرين. ١٧ص . ٥جـ. ١٤٥٤سبق تخريجه عن الترمذي رقم   )٥(



- ققققققق - 

مرت على راع فاستسقت فـأبى أن       ومثال ذلك المرأة التي جهدها العطش ف      : معنوياً  أو  ) ب(

وفي هذا المجال فإن تقـدير كـون الوعيـد بمـا       . )٦٢٨(يسقيها إال أن تمكنه من نفسها، ففعلت      

يستضر به، هو مسألة موضوعية تختلف باختالف األشخاص واألسباب المكره عليهـا، فقـد              

ختلـف  ، بـل وي   )٦٢٩(يكون األمر الواحد إكراهاً في حق شخص، وال يعد إكراهاً في حق آخر            

  .باختالف الظروف التي يتم فيها اإلكراه

ويعد أمر صاحب السلطان في ذاته إكراهاً دون حاجة إلى اقترانه بالوعيد أو التهديد،                

إذا كان المفهوم أن جزاء مخالفة أمره هو القتـل أو الـضرب الـشديد أو الحـبس والقيـد                    

  .)٦٣٠(الطويلين

•        ه لنفس المكره، أما إذا وجه لغيره، فمن الفقهاء          وال خالف على اعتبار الوعيد إكراهاً إذا وج

من يعده إكراهاً، ومنهم من يشترط أن يكون ذلك الغير ولداً أو والداً أو ذا محرم ومنهم مـن                   

  .)٦٣١(يقصره على الوعيد لألب أو االبن فقط

فالحنفيـة  .  ويختلف الفقهاء فيما إذا كان الوعيد بإتالف المال يعد إكراهاً يرفع حد الزنا أم ال               •

يرون أن الوعيد بإتالف المال ال يعد إكراهاً، ومنهم من يعده إكراهـاً بـشرط أن ينـصرف                  

الوعيد إلى إتالف كل المال، ومنهم من يكتفي بأن يكون اإلتالف بجزء من المـال يستـضر                 

  .)٦٣٢("بإتالفه ضرراً كبيراً، ومن الفقهاء من يرى الوعيد بإتالف المال غير اليسير وعيداً

 )٦٣٣(جب أن يكون الوعيد بأمر غير مشروع، أما إذا كان بأمر مشروع فال يعد إكراهـاً                وي •

وال يرفع الحد فمن ذلك لو أن امرأة ارتكبت جريمة وشاهدها شخص فهددها بأن يبلغ لـولي                 

األمر ما شاهده إن لم تمكنه من نفسها، فإن ذلك ال يعد إكراهاً ألن من واجب المـسلم القيـام                    

جهها، وبالمثل لو أن امرأة كانت مطلوبة لتنفيذ عقوبة حكم عليها بها شرعاً ثم              بالشهادة على و  

هربت فهددها شخص بأن يبلغ عن مكانها إن لم تمكنه من نفسها، فإن ذلك ال يعد إكراهاً ألنه                  
                                                           

  .١٧٣٩٢سبق تخريجه عن البيهقي في السنن الكبرى رقم   )١(

  .٥٦٦، ٥٦٥ص . ١جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٢(

  . ٥٦٦ص . رجع السابقالم  )٣(

  .٥٦٦ص . المرجع السابق  )٤(

  .٥٦٧، ٥٦٦ص . المرجع السابق  )٥(

  .٥٦٧ص . المرجع السابق  )٦(



- ررررررر - 

وبالمثل لـو أن    . يهدد بأمر واجب على كل فرد وهو عدم التستر على أي مجرم محكوم عليه             

  .فهددها بإبالغ زوجها إن لم ترضخ له، ال يعد ذلك إكراهاًالمرأة سبق أن زنت 

  

  :أن يغلب على ظن الُمكَره أنه إذا لم يجب إلى ما دعي إليه، تحقق ما أوعد به : ثانياً 

ويعبر عن ذلـك الكاسـاني   . والمرجع في تقدير ذلك هو إلى نفس الواقع عليه اإلكراه         

 لو لم يجب إلى ما دعي إليه تحقق ما أوعد بـه،             أن يقع في غالب رأيه وأكثر ظنه أنه       : بقوله  

ألن غالب الرأي حجة خصوصاً عند تعذر الوصول إلى التعيين، حتى إنه لو كان فـي أكثـر                  

رأي المكره أن المكُِره ال يحقق ما أوعده ال يثبت حكم اإلكراه شرعاً وإن وجد صورة اإليعاد،                 

 يوعده عليه، ولكن في أكثر رأي المكره أنه         ومثله لو أمره بفعل ولم    . ألن الضرورة لم تتحقق   

  .)٦٣٤("لو لم يفعل تحقق ما أوعد، يثبت حكم اإلكراه لتحقق الضرورة

لدرجة أنه إذا كـان يعتقـد أن        .  وعلى ذلك فالعبرة هو بما يقر في ذهن الواقع عليه اإلكراه           •

  .)٦٣٥(زناالمكِره غير جاد فيما أوعد به فال تتحقق حالة اإلكراه الذي يدفع حد ال

 ومثال ما سبق أن يطلب شخص ذو سلطان وبطش من امرأة أن تمكنه من نفسها وهي تتيقن          •

 حتى لـو لـم      –في نفسها أنها إذا لم تجبه فسوف يبطش بها ال محالة هي أو أبنائها أو آبائها                 

  . فإن تلك المرأة تعد مكرهة على الزنا إذا ما مكنته من نفسها–يذكر لها تهديداً محدداً 

أن المـسدس فـارغ، أو أن       تعتقد   وعلى عكس ذلك إذا هدد المرأة شخص بمسدس ولكنها           –

رغم أن المسدس محـشو فـي الحقيقـة         (إذا لم ترضخ له     حقيقة  الشخص لن يقدم على قتلها      

 ال تقوم حالة اإلكراه     – تبعاً لما وقر في ذهنها       –فإنه  ) والرجل جاء في نيته قتلها إذا لم ترضخ       

  .الدارئ للحد

  

  :أن يكون الوعيد بأمر حال أو يوشك أن يقع إذا لم يستجب الُمكَره : الثاً ث

إذ لـو   . اتفـاقي ) وهو.. (في الحال   ) "أن يكون اإلكراه  : (وفي ذلك يقول ابن عابدين        

إنما يسعه ما دام حاضراً     ) و.. (توعده بمتلف بعد مدة وغلب على ظنه إيقاعه به صار ملجئاً            
                                                           

  .٢٨٣ص . ٧جـ. مرجع سابق. بدائع الصنائع. الكاساني  )١(

  .٥٦٨ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٢(



- ششششششش - 

.. هذه الشروط لمطلق اإلكراه ال للملجـئ فقـط          . ليصير ملجئاً .. حل  عنده المكره، وإال لم ي    

وقدمنا أن المراد بالحمل ما يفوت بـه الرضـا          . ليصير محموالً على ما دعي إليه من الفعل       

وهذا الشرط منطقي فإن التهديد إذا لم       . )٦٣٦()أي اإلكراه الملجئ وغير الملجئ    (فيشمل النوعين   

إال أن ابـن    . ن المكره لديه من الوقت ما يسمح له بحماية نفـسه          يكن حاالً فليس ثمة إكراه أل     

إذا غلب على ظـن الواقـع عليـه          أن التهديد غير الحال      – كما سبق عرضه     –عابدين يرى   

  .أن المتوعد سوف ينفذ وعيده غير الحال، فإنه يعتبره إكراهاً ملجئاً في هذه الحالةاإلكراه 

و غير حال يرجع إلى ظروف المكره وظروف الواقعـة،           وتقدير ما إذا كان اإلكراه حاالً أ       •

  .)٦٣٧(وإلى حقيقة ما وقر في ذهن الواقع عليه اإلكراه والغالب على ظنه

  

  :أن يكون المكِره قادراً على تحقيق وعيده : رابعاً 

والعبرة هي بالقـدرة    . ومعنى ذلك أنه إذ لم يكن قادراً على تنفيذ ما هدد به فال إكراه               

قـال  : "وفي ذلك يقول السرخسي     .  تنفيذ اإلكراه بصرف النظر عن صفة المكِره       الفعلية على 

قادراً على إيقاع ما هدد به فال حد على المكره سـواء            ) المكِره(إذا كان   : أبو يوسف ومحمد    

  .)٦٣٨("كان المكِره سلطاناً أو غيره

  

  :أال تكون هناك وسيلة أخرى لدفع الزنا : خامساً 

. )٦٣٩("تمكنه من االستغاثة بالسلطان وبجماعة المـسلمين      "ن نجيم   ومن ذلك ما ذكره اب      

بل قد يكون في تذكيرها الجاني باهللا سبحانه وتعالى دافعاً له عن اإلحجام عن فعلته، على نحو                 

وهم في  " انساخت عليهم الصخرة  "ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن الثالثة الذين           

ا كان من الثالث الذي غلب ابنة عمه على نفسها فقالـت لـه          كهف فتوسلوا بصالح أعمالهم وم    

ومن ذلك أال يكون في وسعها استخدام أية        . )٦٤٠(اتق اهللا وال تفض الخاتم إال بحقه فابتعد عنها        "

                                                           
  .٥٢٤ص . ٥جـ. مرجع سابق). لمختاررد المحتار على الدر ا. (حاشية ابن عابدين. ابن عابدين  )١(

  .٥٦٧ص . مرجع سابق. التشريع الجنائي. ، وعودة٥٢٤ص . ٥جـ. المرجع السابق  )٢(

  .٨٩ص . ٢٤جـ. مرجع سابق. المبسوط. السرخسي  )٣(

  .٢٣ص . ٥جـ. مرجع سابق. البحر الرائق. ابن نجيم  )٤(

ـ    ٢١٨٧م  متفق عليه، وأخرجه البخاري برق    . رواه عبد اهللا ابن عمر      )٥( . ٢١٠ص  . ٤ وحديث الغار جـ

  .١٠٥، ١٠٤ص . ٣جـ. كتاب البيوع: كذا



- تتتتتتت - 

وبـصفة عامـة أال     . وسيلة لدفع اعتدائه كضربه مثالً بشيء ما، أو حتى افتداء نفسها بالمال           

  .داء عن نفسهايكون أمامها أية وسيلة لدفع االعت

  

  هل يعد القول الخشن إكراهاً ؟

قد يغلظ الرجل القول للمرأة لتمكنه من نفسها سواء بأسلوب حديثه أو بتهديـد غيـر                  

محدد، فهل يعد ذلك إكراهاً ؟ إن استعراض ما سبق يدعو إلى القول أن القول الخشن ال يعـد                   

 في كل ذلك هو بما وقـر فـي نفـس            إكراهاً وال التهديد غير المحدد بأمر ما، إال أن المرجع         

لإلرادة والرضـا يكـون     " اإلفقاد"فحيثما يوجد هذا    . المرأة من خشية تفقدها إرادتها ورضاءها     

فالقول الخشن لطفلة أو ليافعة غيـره       . وهو أمر خاضع لتقدير محكمة الموضوع     . هناك إكراه 

  . مكان مأهول، وهكذاوالقول في مكان موحش غيره في. مع امرأة على قدر من القوة والعقل

  

 إلى مرحلة الشبق، واستغالل هذه الحالة لوطئهـا،         – بالكالم   –هل إيصال المرأة    

  :يعد إكراهاً 

قد يعمد الجاني إلى المرأة التي يريد أن يزني بها، فيتحدث معها حديثاً جنسياً يوصلها                 

ذا زنا بها ذلك الجـاني      إلى درجة الشبق التي توصلها إلى مرحلة انعدام المقاومة للوقاع فهل إ           

  وهي في هذه الحالة، هل يعد ذلك إكراهاً لها يدرء عنها الحد ؟

لم يصل لعلمي طرح الفقهاء لمثل هذا التساؤل، ولكن ذلك الفرض إذا حدث فال أعتقد                 

أن ذلك يعد إكراهاً للمرأة يدفع عنها حد الزنا، ذلك أنها هي التي تسببت بفعلها في وصـولها                  

فهي التي سمحت أن توجد في خلوة مع أجنبـي،          . التي تنعدم فيها مقاومتها للوقاع    لتلك الحالة   

وهي التي سمحت له بأن يقول ذلك القول ولم تنهره أو تترك مجلسه، وهي التي استمعت لهذا                 

فكان يجب أن تتوقع حدوث الزنا، لذلك فهي تعتبر زانيـة برضـاها وغيـر               . القول بإرادتها 

  .اً تأسيساً على قصدها االحتماليمكرهة ويعتبر زناها عمد

 أما إذا فرض أن الجاني حبسها في مكان ال تستطيع الهرب منه ثم شرع في ذلك الحـديث                   –

وكان دور حديث   . فإنها تعد مكرهة، ليس بسبب ذلك الحديث إنما لحبسها        " ليلين مقاومتها "معها  

  .الجاني، هو أن يسهل له ارتكاب جريمته دون مقاومة محتملة



- ثثثثثثث - 

  :ا في حال السكر الزن

 على الزنا فال خالف على اعتبار المرأة        – في سكره    –إذا سكر الرجل ثم أكره امرأة         

مكرهة، ألن العبرة هي بوقوع اإلكراه ذاته سواء كان من أكرهها في حالـة سـكر وفقـدان                  

لذلك فإن التساؤل هو حـول موقـف   . للشعور أم ال، ومن ثم فإن ذلك اإلكراه يرفع عنها الحد         

هذا الرجل قد يكون قد سكر اختياراً وطواعية، بل ربما يكون قد سكر خصيصاً للزنا               : لرجل  ا

بالمرأة، وهنا، فإن الرأي الغالب أنه يسأل عن كافة ما يرتكبه من جرائم في سكره هذا، ألنـه                  

ومن ثم فهو يسأل هنا عـن       . )٦٤١(أزال عقله بنفسه وبسبب هو في ذاته جريمة فيتحمل العقوبة         

  ).اإلكراه على الزنا(السكر ثم عن الزنا جريمة 

ومهجوراً بأن السكران ال يسأل عن تصرفاته حال سـكره،          مرجوحاً  إال أن هناك رأياً       

بصرف النظر عن سبب سكره على أساس أن اإلدراك هو أسـاس المـسئولية، فـإذا انعـدم                  

  .)٦٤٢(اإلدراك فقد انعدمت المسئولية، إال أن هذا الرأي مهجور

أنه مسكر، أو شرب دواء     ال يعلم   سكر اإلنسان مكرهاً أو تناول المسكر مختاراً وهو          أما إذا    •

للتداوي فأسكره فال يسأل عن إكراهه للمرأة والزنا بها، ألنه ارتكب الجريمة وهو زائل العقل،               

ويلحق بذلك حالة المضطر فمن شربها مـضطراً لـدفع          . فيكون حكمه حكم المجنون أو النائم     

  .)٦٤٣(مثالً، أو لدفع غصة فال يسأل عن جريمته أيضاًالموت عطشاً 

 إذا سكرت المرأة فزنا بها شخص ما في حال سكرها هل تعد مكرهة ؟ بتطبيـق القواعـد                   •

بغير عذر، فالقول بأن    باختياره  إذا سكر   مسئولية السكران عن أعماله     : العامة السابقة وهي    

ا تسأل عن زناها وال اعتداد بسكرها ألنها        المرأة التي سكرت باختيارها ثم زنا بها شخص فإنه        

  .أزالت عقلها بإرادتها، بل وأزالته بمحرم فال عذر لها

 أما إذا أكرهت المرأة على السكر ثم زنا بها الشخص فإنها تكون مكرهـة وترتفـع عنهـا                   –

وينطبق نفس الحكم إذا سكرت عن غير علم منها بالمسكر، كأن قدم لهـا              . المسئولية الجنائية 
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- خخخخخخخ - 

ى أنه دواء، فشربته دون أن تدرى أنه مسكر، وينطبق نفس األمر على حالـة إذا شـربت                  عل

  .المسكر مضطرة فسكرت

  . وغني عن البيان أن من زنى بها يحد سواء كان هو الذي قدم لها المسكر أم غيره–

  : إذا قدم شخص المسكر خفية المرأة دون علمها حتى تسكر فيواقعها غيره  •

امة في الشريعة أن العقوبات المقدرة تقع على من باشر الجريمـة دون             إن القاعدة الع    

المتسبب، إال أن جمهور الفقهاء يستثنون من هذه القاعدة جرائم االعتداء علـى الـنفس فمـا                 

دونها، إال أنهم يقصرون توقيع عقوبة الحد على الشركاء المباشرين، أما الشركاء المتـسببون              

وفي . )٦٤٤( هي جريمة االشتراك بالتسبب وهي من جرائم التعزير        فإن فعلهم يعد جريمة مستقلة    

هذه الحالة فإن من قام بالوطء شخص واحد فقط ومن ثم هو الذي يوقع عليه الحد، أمـا األول                   

الذي أعطاها المسكر فإنه يعد شريكاً بالتسبب فيعزر عن جريمة االشتراك بالتسبب ذلـك أن               

هذا إذا كان هناك اتفاق مسبق بين االثنين على أن يقوم           . )٦٤٥(الجاني ال يسأل إال عن فعله فقط      

  . من مواقعتها– وحده –األول بإسكارها فقط حتى يتمكن الثاني 

 أما إذا لم يكن هناك أي اتفاق مسبق بين االثنين، بمعنى أن األول استقر عزمه على إسكار                  •

ذا السكر فوطئها فإن األول      فاستغل ه  – استقالالً   –المرأة فقط دون أي قصد آخر، فجاء الثاني         

  .يسأل عن جريمة السكر أما الثاني فيسأل عن جريمة الزنا

  

  :إكراه الرجل على الزنا 

فكان أبو حنيفة يقول أوالً بالحـد       . اختلف الفقهاء في موضوع إكراه الرجل على الزنا         

 وقال برفع   ثم رجع عن ذلك   . على الرجل المكره على الزنا سواء كان المكره سلطاناً أو غيره          

 مـن   –إال أن أبو يوسف ومحمـد       . الحد عن الرجل المكره على الزنا إذا كان المكِره سلطاناً         

 يريان أال حد على الرجل المكره إذا كان المكِره قادراً على إيقاع ما هدد به، سـواء          –الحنفية  

  .كان ذلك المكِره سلطاناً أو غيره
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 لـو أن    –أوالً   – يقول   – رحمه اهللا    – أبو حنيفة    كان : ")٦٤٦( ويعرض السرخسي ذلك بقوله    •

فقـال  رجـع   ثـم   . وهو قول زفر  . سلطاناً أو غيره أكره رجالً على الزنا حتى زنا فعليه الحد          

ووجـه قولـه    ). أبو حنيفة وزفـر   (ال حد عليه إذا كان المكره سلطاناً، وهو قولهما          ) : ثانياً(

شار اآللة، وال تنتشر آلته إال بلذة، وذلـك دليـل           أن الزنا من الرجل ال يتصور إال بانت       " األول"

المرأة : قال  . وفرق في هذا بين الرجل والمرأة     . الطواعية، فمع الخوف ال يحصل انتشار اآللة      

أن الحـد مـشروع   : قوله اآلخر ووجه ... في الزنا محل الفعل، ومع الخوف يتحقق التمكين       

منزجر إلى أن يتحقق اإللجاء وخوف      ) المكره(للزجر، وال حاجة لذلك في حالة اإلكراه، ألنه         

فإنما كان قصده بهذا الفعل دفع الهالك عن نفسه ال اقتضاء الشهوة، فيصير             . التلف على نفسه  

وانتشار اآللة ال يدل على انعدام الخوف، فقد تنتـشر اآللـة            .  في إسقاط الحد عنه    "شبهة"ذلك  

حنيفة إن كان المكِره غير السلطان يجب الحـد         وعلى القول اآلخر، قال أبو      .. طبعاً بالفحولة   

  .على المكره

قادراً على إيقاع ما هدد به فال حد علـى          ) المكِره(إذا كان   : وقال أبو يوسف ومحمد       

هذا اختالف عصر، فقد كـان الـسلطان        : قيل  .. المكره، سواء كان المكِره سلطاناً أو غيره        

فقـول  (غير السلطان من القوة ما يقدر به على اإلكراه،          مطاعاً في عهد أبي حنيفة، ولم يكن ل       

ووجهة نظر أبي حنيفة بـأال      .. (بناء على ما شاهد في زمانه، ثم تغير حال الناس           ) أبي حنيفة 

ال يتمكن من دفع السلطان عن نفسه بااللتجاء إلى        ) المكره(ألنه  ) يكون اإللجاء إال من السلطان    

  ".من هو أقوى منه

: فيقـول   تامـاً   اني أنه يشترط للرجل المكره على الزنا أن يكون إكراهه           ويذكر الكاس   

فأما إذا كان ناقصاً    . إذا كان إكراه الرجل تاماً    ) أنه ال حد على الرجل المكره على الزنا       (هذا  "

بحبس أو قيد أو ضرب ال يخاف منه التلف، يجب عليه الحد، لما مر من أن اإلكراه النـاقص                   

  كره مدفوعاً إلى فعل ما ُأكره عليه، فبقي مختاراً فيؤاخذ بحكم فعله، أما في حـق                ال يجعل الم
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- ضضضضضضض - 

المرأة فال فرق بين اإلكراه التام والناقص، ويدرأ عنها الحد في نوعي اإلكراه ألنه لم يوجـد                 

  .)٦٤٧("منها فعل الزنا، بل الموجود هو التمكين، وقد خرج من أن يكون دليل الرضا باإلكراه

والرجل المكره على الوطء ال يحـد وال        : "لكية، فإن الدردير يعبر عن رأيهم بقوله         أما الما  •

  .)٦٤٨("يؤدب لعذره باإلكراه

 ومن الشافعية من يرى نفس الرأي السابق يدرء الحد عن الرجل المكره إكراهاً تامـاً، ألن                 •

طء ال يكـون إال     ومنهم من يقول عليه الحـد ألن الـو        . اإلكراه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات    

  .)٦٤٩(باالنتشار الحادث عن الشهوة واالختيار

وإن ُأكره الرجل فزنى فقال أصـحابنا عليـه         ) : "من الحنابلة ( ويقول ابن قدامة في المغني       •

الحد، وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور، ألن الوطء ال يكون إال باالنتشار، واإلكراه ينافيـه،                 

ثم يكـرر   . )٦٥٠("راه فيلزمه الحد كما لو ُأكره على غير الزنا فزنا         فإذا وجد االنتشار انتفى اإلك    

يجب عليه الحد،   : فأما الرجل إذا أكره بالتهديد فقال أصحابنا        : "فيقول  " الكافي"هذا القول في    

  .)٦٥١(ألن الوطء ال يكون إال باالنتشار الحادث عن الشهوة واالختيار

 المذاهب جميعاً أنه ال حد علـى الرجـل إذا            إال أن البعض يذكر أن الرأي الراجح في هذه         •

ُأكِره ألن اإلكراه يتساوى أمامه الرجل والمرأة، وألن االنتشار قد يكون طبعاً وهو دليل علـى                

  .)٦٥٢(الفحولية أكثر منه دليالً على الطواعية

  

  :الزنا وفاقد أو ناقص األهلية 

تبراً لذلك فإنه ال اعتـداد      إن من شروط تحمل التبعة، األهلية، حتى يكون الرضاء مع           

وهـو يرفـع    . يكون في حقيقته إكراهاً   ) معه(برضا ناقص أو فاقد األهلية، ومن ثم فإن الزنا          
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إال أن فقد أو نقص األهلية هو ظرف شخصي خـاص           . بذاته الحد عن فاقد أو ناقص األهلية      

  .بناقص أو فاقد األهلية ال يستفيد منه شريكه في عملية الزنا

الصبي أو المجنون إذا وطئ امرأة أجنبية ال حـد عليـه ألن فعلهمـا ال                : "ساني   يقول الكا  •

فال حد على المرأة إذا طاوعته، عند أصـحابنا         . يوصف بالحرمة، فال يكون الوطء منهما زنا      

وال خالف فـي    . عليها الحد : "وقال زفر والشافعي رضي اهللا عنهما       ". الثالثة رضي اهللا عنهم   

الـصبية أو   (ا زنى بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحد، وال حد عليهمـا              أن العاقل البالغ إذ   

أن وجوب الحد على المرأة في باب الزنـا         : ولنا  : "ثم يبدي الكاساني رأيه فيقول      )". المجنونة

وفعل الصبي والمجنون ليس بزنا، فال تكون هي مزنياً بها، فـال يجـب              . لكونها مزنياً بها  .. 

فعل الزنا يتحقق من العاقل البـالغ، فكانـت الـصبية أو            ) كس ذلك فإن  وعلى ع . (عليها الحد 

األهلية ثابتة في جانـب     ) ولكن(المجنونة مزنياً بها، إال أن الحد لم يجب عليهما لعدم األهلية،            

  .)٦٥٣()"عليه الحد(الرجل فيجب 

ياً إلى نفسها   فإذا دعت العاقلة البالغة مجنوناً أو صب      : " ويتفق السرخسي مع هذا الرأي فيقول        •

وهو رواية عن أبـي     .  عليها الحد  – رحمه اهللا    –وقال الشافعي   . عندنافزنى بها ال حد عليها      

وحجتنا في ذلك   : ثم يورد رأيه فيقول     ".  ألنها زانية فعليها الحد بالنهي     – رحمه اهللا    –يوسف  

خطـاب وهمـا   فال يلزمها الحد، ألن اإلثم ينبنـي علـى ال    لم يأثم   أنها مكنت نفسها من فاعل      

والمباشر للفعل هو الرجل والمرأة تابعة، بـدليل تـصور          .. ال يخاطبان   ) الصبي والمجنون (

  .)٦٥٤("الفعل فيها وهي نائمة ال تشعر

أن الزنا فعـل    ) أبا حنيفة (وحاصل دليل اإلمام    : " ويشرح ابن نجيم علة الحكم السابق فيقول         •

وعلى عكس  : (ويقول  ". رث شبهة في اآلخر   فانتفاؤه عن أحدهما يو   . مشترك بينهما قائم بهما   

  .)٦٥٥("إذا كانت المرأة مجنونة أو صبية يجامع مثلها كان على الرجل الحد) ذلك

  .)٦٥٦("ال يجب على الصبي والمجنون حد الزنا: " ويقول الشيرازي •
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أرأيت الذي يزني بالصبية التي يجامع مثلها أو المجنونة، أيقام عليه الحد            : " ويقول سحنون    •

في الصبية إذا كان مثلها يجامع، أقيم الحد على من زنـى            : في قول مالك، قال نعم، قال مالك        

أرأيـت  : "ثم ينتقل إلى الصورة األخرى أن يكون الذكر هو المجنون أو الصبي فيقـول               ". بها

قلت أرأيت المـرأة    . قال مالك ليس هو زنا    .. امرأة زنت بصبي يجامع مثله، إال أنه ال يحتلم          

  .)٦٥٧(" بالمجنون أيقام عليه الحد في قول مالك قال نعم في رأييتزني

زنا يوجب  ) فهو(أما الصغيرة فإن كانت ممكن وطئوها       : " ويقول ابن قدامة عمن يطأ صبية        •

ال : قال القاضي   .. وإن كانت مما ال تصلح للوطء ففيها وجهان         . الحد ألنها كالكبيرة في ذلك    

والصحيح أنـه متـى أمكـن       .. سعاً ألنه ال يشتهي مثلها      حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ ت       

لو استدخلت امرأة   : "وعن الوضع العكسي يقول     . )٦٥٨("فإن الحد يجب على المكلف    .. وطؤها  

إن أمكنت المرأة من أمكنه الـوطء       .. والصحيح أنه   .. ذكر صبي لم يبلغ عشراً ال حد عليها         

فال يجوز تحديد   : "سن في هذا الصدد فيقول      ويعترض على تحديد ال   ". الحد) عليها(فوطأها أن   

  .)٦٥٩("ذلك بتسع وال عشر ألن التحديد إنما يكون بالتوقيف وال توقيف في هذا

والصحيح إنه متى وطئ من أمكن وطئوها، أو أمكنت المرأة من           :  وبالمثل يقول المرداوي     •

اقلة من نفسها مجنوناً    الع"ويقول عن تمكين    " يمكنه الوطء فوطئها، أن الحد على المكلف منهما       

. تحد العاقلة بتمكينها المجنون من وطئها بـال نـزاع         : "ويقول  " أو صغير فوطئها فعليها الحد    

 أو  – لجهلـه    –ولو مكنت من ال يحد      .. وإن مكنت صغيراً بحيث ال يحد لصغره فعليها الحد          

  .)٦٦٠("استدخلت ذكر نائم فعليها الحد

هي تسمية مجازية ألنـه لـيس   " زانية"ن تسمية المرأة أن من الحنفية من يرون أفالخالصة   •

ومن رأى القائلين به، أنه إذا قام بالرجل سبب من أسباب سقوط الحد،             . منها إال مجرد التمكين   

  .كالجنون أو صغر السن، فال يكون ثمة زنا، وبالتالي ال تحد المرأة

                                                           

  .٢٥١ص . ٦جـ. مرجع سابق. المدونة الكبرى. سحنون  )١(

  .٧٨ص . ١٠جـ. مرجع سابق. المغني. ابن قدامة  )٢(

  .٧٨ص . ١٠جـ. المرجع السابق  )٣(

اإلنصاف في معرفة   ). م١٩٩٧. (هـ٨٨٥فقيه حنبلي توفى عام     . علي بن سليمان بن محمد    . المرداوي  )٤(

  .١٥٨ص . ١٠جـ. دار الكتب العلمية: بيروت. الراجح من الخالف



- أأأأأأأأ - 

لحنابلة أن المرأة التي تمكـن      والشافعية والمالكية وا  ) كأبو يوسف ( بينما يرى بعض الحنفية      –

إال أن المالكية يقولون أن المرأة إذا زنـت بـصبي ال            . من نفسها مجنوناً أو صبياً، فإنها تحد      

ويلخص الحنابلة موقفهم بأنه إذا أمكنت المرأة من نفسها من يمكنه الوطء            . يحتلم فإنها ال تحد   

  .فوطئها فعليها الحد

  

  :وطء الزوجة كرهاً 

ج مواقعة زوجته ولكنها تأبى، فقد يواقعها كرهاً عنها فما حكـم ذلـك ؟               قد يريد الزو    

هذا إلى  . )٦٦١("نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم      : "اإلجابة أن القرآن الكريم يقرر مبدًأ       

وبالتالي ال مجال للقول بوجود مجـرد       ". عدم الحلية "أن مناط الزنا هو عدم شرعية الوطء أو         

: أبي الزوجة نوعاً من النشوز وهو محرم شرعاً، فعن أبي هريرة قـال              بل ويعد تَ  . شبهة زنا 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غـضبان          : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

فأبت أن تجئ لعنتها المالئكـة حتـى        : "ورواه بلفظ   . )٦٦٢("عليها، لعنتها المالئكة حتى تصبح    

قد يبدو هذا التساؤل غريباً ولكن      . ()٦٦٤(فس لفظ البخاري األول   وأخرجه مسلم بن  . )٦٦٣("تصبح

إال أن إكـراه الزوجـة   ). سببه أن من التشريعات الغربية من يجرم إتيان الرجل زوجته كرهاً         

كل شىء  : "وعن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال           . على الوقاع ليس من المروءة    

  .)٦٦٥(..."مالعبة الرجل امرأته : إال أربعة ليس من ذكر اهللا فهو لعب، ال يكون 

                                                           
  .٢٢٣: البقرة   )١(

ـ ٣١٦٧أخرجه البخاري عن أبي هريرة برقم         )٢( كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحـدكم        . ١٤١ص  . ٤ ج

  .أمين والمالئكة في السماء

باب إذا باتت المـرأة مهـاجرة فـراش         . ٣٩ص  . ٧ـج. ٥٠٧٢البخاري عن أبي هريرة برقم        )٣(

  .زوجها

  .باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. ٨ص . ١٠جـ. ٣٤٩٦مسلم عن أبي هريرة برقم   )٤(

ص . ٥جـ. ٨٨٤٦وبرقم  . ٢٧٩ص  . ٥جـ. ٨٨٤٥برى برقم   ـنن الك ـأخرجه النسائي في الس     )٥(

٢٧٩.  



- بببببببب - 

لذلك فإن مواقعة الرجل زوجته كرهاً ليس فيه شىء إال أنه ليس من المروءة ولـيس                  

  .اتباعاً لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في هذا الصدد

  

  إكراهاً ؟" تمنعها"هل يعد وطء المرأة رغم 

 جانب المرأة خـصلة طبيعيـة يالقيهـا         التمنع من : " عن ذلك قائالً     )٦٦٦(يعبر البعض   

هو من قبيل هـذا     ) أن ما تبديه المرأة   (فإن ظن الرجل    . الرجل ولو في حالة الوقاع بالرضاء     

 فقهر مقاومتها على هذا أساس هذا الظن، ثم         – وإن كانت راغبة     –التمنع الذي تبديه كل امرأة      

  .لفعل عليها باإلكراه الماديتبين أنه ليس في محله، فليس للمرأة بعدئذ أن تزعم وقوع ا

  

  :إكراهاً " الغلط"هل يعد الوطء نتيجة 

فهو العلـم   . )٦٦٧("زلة ترتكب دون توفيق ولكن بدون تدبير      "يعرف البعض الغلط بأنه       

والمقصود هنا هو الغلط في واقعة مادية بأن يظن أحد          . )٦٦٨(غير المتطابق مع الحقيقة الواقعية    

أو أن  . ومثال ذلك أن يطأ الرجل امرأة يعتقد أنها زوجته        . اًطرفي الوقاع أنه وقاع مباح شرع     

  .تمكن امرأة من نفسها شخصاً تعتقد أنه زوجها

. إن هذه امرأتك فوطئها ال حد عليه      : لو زفت إليه غير امرأته وقلن النساء        :  يقول الكاساني    •

وهـذا غيـر    :) قائالً  ثم يعلق الكاساني    .. (إنما لم يجب الحد لشبهة االشتباه       : ومنهم من قال    

يجب عليه الحـد،    .. أو شبهتها بامرأتي    .. ظننت أنها امرأتي    : ولو وطئ أجنبية وقال     . سديد

ألن هذا الحد غير معتبر لعدم استناده إلى دليل، فكان ملحقاً بالعدم فال يحل الوطء بناء علـى                  

  .)٦٦٩("هذا الظن، ما لم يعرف أنها امرأته بدليل

أن الفاعل إن ظن امرأة أجنبية زوجته فيطؤها فال حـد            "– الشافعية    من – ويقول البجيرمي    •

  .)٦٧٠("عليه

                                                           
  .١٢٦، ١٢٥ص . مرجع سابق. أحكام جريمة الزنا. الدسوقي  )١(

  .٣٩٣ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )٢(

  .١٢٦ص . مرجع سابق. أحكام الزنا. الدسوقي  )٣(

  .٨٤ص . ٧جـ. مرجع سابق. بدائع الصنائع. الكاساني  )٤(

حاشـية  (تحفة الحبيـب    ). هـ١٣٩٨. (هـ١٢٢١فقيه شافعي توفى عام     . البجيرمي، سليمان بن محمد     )٥(

  . ٣٢٣٢ص . ١جـ. دار المعرفة: بيروت ).  الخطيبالبجيرمي على شرح



- جججججججج - 

فإن زفَّت إليه غير زوجته وقيل هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فال            : " ويقول ابن قدامة     •

وإن لم يقل له هذه زوجتك، أو وجد على فراشـه امـرأة ظنهـا               . ال نعلم فيه خالفاً   . حد عليه 

ا، أو دعا زوجته، فجاءته غيرها فظنها المدعوة فوطئها، أو اشتبه عليه ذلـك              فوطئه.. امرأته  

وحكى عن أبي حنيفة أن عليه الحد ألنه        . وبه قال الشافعي  : "ويقول  . )٦٧١("لعماه، فال حد عليه   

ولنا أنه وطء اعتقد إباحته بما يعذر مثله        : "ثم يدلي برأيه قائالً     ". وطئ في محل ال ملك له فيه      

  .)٦٧٢("ه ما لو قيل لك هذه زوجتك، وألن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذه أعظمهافيه، فأشب

أمـا إذا تعمـد     . يدرأ الحد ومن ثم فال يعتبر إكراهاً      " الغلط" فالخالصة أن الجمهور يرى أن       •

 أنه غلط، أي أنه كان عالماً في قرارة نفسه أنه يطأ من ال              – على غير الحقيقة     –مدعياً  الوطء  

وهي تعلم الحقيقة فإن    " الغلط" شرعاً، أو مكنت المرأة من نفسها شخصاً مدعية          يحق له وطؤها  

عليها الحد، ويعد ذلك زنا بغير رضا الطرف اآلخر، فهو أشبه ما يكون بـاإلكراه، ذلـك أن                  

  .الرضا ينعدم بالغش والخداع

  

 المستخدمة للوصول للمرأة إكراهاً لها إذا هي        – بأي صورة    –هل تعد القوة    

  انع ؟لم تم

ومثال ذلك أن تكون المرأة في مكان حصين كمنزل مثالً، أو في حراسة ثم اسـتخدم                  

الرجل قوة ما، مادية أو غيرها ليتمكن من دخول مكان وجود المرأة التي لم تمانع في تـسليم                  

اإلجابة أنها ال تعتبر    . فهل تعتبر المرأة مكرهة في هذه الحالة      . نفسها للمقتحم عليها ليزني بها    

ذلك أنه يشترط للقول    . كرهة وتعد زانية إذ لم تمانع في تسليم نفسها لمن اقتحم عليها مكانها            م

بوجود إكراه أن تكون القوة المعدمة للرضاء واقعة على المرأة ذاتها وليس على غيرها فـي                

  .)٦٧٣(سبيل الوصول إليها

                                                           

  .٨٠ص . ١٠جـ. مرجع سابق. المغني. ابن قدامة  )١(

  .٨٠ص . ١٠جـ. المرجع السابق  )٢(

  .٢١ص . مرجع سابق. جرائم العرض. بدوي  )٣(



- دددددددد - 

  الفرع الثاني

  أنواع اإلكراه في جريمة الزنا في القانون الوضعي

 –اغتصاباً  : قعة األنثى بغير رضاها يعد جريمة تسمى في مجال القانون الوضعي            موا  

تخلـف الرضـاء   "وعلى ذلك فإن . ويستوي في هذا أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة         

  .هو مناط قيام هذه الجريمة" الكامل

ال وقد سبق عرض أن القانون الوضعي يعتبر الزنا من الحقوق الشخصية فال يعاقب إ               

وتمثل مواقعة امرأة بغير رضاها إحدى صور إساءة اسـتخدام          . على إساءة استخدام هذا الحق    

 – غير متزوجـة     –أي أنه إذا كانت هذه المواقعة برضاء امرأة بالغة          . (هذه الحرية الشخصية  

  ).فال تكون ثمة جريمة

لرجـل علـى     وربما تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يعاقب فيها القانون الوضـعي، ا             –

وفيما يلي عرض التجاهات القوانين بشأن الزنـا        ). بمعنى الوطء المحرم شرعاً   (ارتكابه الزنا   

  .باإلكراه، ثم أنواع اإلكراه

  :الزنا باإلكراه في نصوص القانون الوضعي : أوالً 

إذا أخذنا مثاالً للقانون الوضعي نصوص القانون األردني، والعراقـي، والـسوداني،              

  :جد ما يلي والمصري، ن

  :جريمة الزنا باإلكراه في نصوص قانون العقوبات األردني 

من واقع بـاإلكراه    ) ١: "( من قانون العقوبات األردني على أن        ٢٩٢/١تنص المادة     

وال تنتقص العقوبة عن    ) ٢. (أنثى غير متزوجة يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات        

  ".لم تتم الخامسة عشرة من عمرهاسبع سنوات إذا كانت المعتدى عليها 

إال أن هذه   . وعلى ذلك فإن المادة السابقة تنص على تجريم مواقعة أنثى بغير رضاها             

ثم نجد الفقرة الثانية من نفس المادة تقرر        ". غير متزوجة : "المادة تشترط أن تكون هذه األنثى       

الخامسة عشر حيث ترفع الحد     ظرفاً مشدداً لهذه الجريمة وهي حال كون المجني عليها لم تتم            

  .األدنى للعقوبة المقررة للجريمة األولى



- هههههههه - 

يعاقب باألشغال الشاقة المؤقتة من     : "على أنه   ) أردني( عقوبات   ٢٩٣ثم تنص المادة      

ال تستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي، أو بسبب مـا             " غير زوجة "واقع أنثى   

  ".استعمل نحوها من ضروب الخداع

من واقع أنثى لـم     : "في فقرتها األولى على أن      ) أردني( عقوبات   ٢٩٤ المادة   وتنص  

وال تنقص العقوبة عن خمـس      . تتم الخامسة عشر من عمرها، عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة        

 في فقرتها   ٢٩٥وتنص المادة   ". سنوات إذا كان المعتدى عليها لم تتم الثانية عشرة من عمرها          

اقع أنثى أتمت الخامسة عشرة ولم تتم الثامنة عشرة من عمرهـا أحـد              إذا و "األولى على أنه    

 أو زوج جدتها ألبيها، وكل من كان موكالً بتربيتهـا         – شرعياً كان أو غير شرعي       –أصولها  

  ".أو مالحظتها، عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة

  : ويالحظ على المواد األربع السابقة ما يلي •

  . تتحدث عن مواقعة أنثى غير متزوجة٢٩٣، ٢٩٢/١: أن المادتين ) ١(

بمعنى أنه يستوي أن تكـون      .  مطلقاً – تتحدثان عن مواقعة أنثى      ٢٩٥،  ٢٩٤أن المادتين   ) ٢(

  .متزوجة أو غير متزوجة

أن المواد تجعل من صغر سن المجني عليها ظرفاً مشدداً للعقوبة المنصوص عليها فـي               ) ٣(

  .تلك المواد

أما المـواد   ). أياً كانت صورته  (دث عن المواقعة باإلكراه المباشر       تتح ٢٩٢/١أن المادة   ) ٤(

سـواء  :  فهي تتحدث عن اإلكراه في صورة اإلرادة المعيبة للمجني عليها      ٢٩٥،  ٢٩٤،  ٢٩٣

أو صغر السن، وهو ما يعني أن القـانون ال يقـصر   . لعجز جسدي أو نفسي أو أنواع الخداع 

  .دي أو المعنوياإلكراه على صور اإلكراه المباشر الما

أنها تجعل من كون الفاعل من أصول المجني عليها أو المتولين تربيتها أو من له سـلطة                 ) ٥(

  .عليها، ظرفاً مشدداً للعقوبة

  :جريمة الزنا باإلكراه في نصوص قانون العقوبات العراقي 

علـى أن   ) ١٩٦٩ لسنة   ١١١رقم  ( من قانون العقوبات العراقي      ٣٩٣/١تنص المادة     

قب بالسجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة، كل من واقع أنثى بغير رضـاها، أو الط                  يعا"

  ".بالذكر في جريمة اغتصاب



- وووووووو - 

  : ويالحظ على هذه المادة ما يلي •

أنها أطلقت لفظ األنثى دون تقييد، على خالف القانون األردني الذي نص فـي المـادتين                ) ١(

 بالنسبة للقانون العراقي  –وبذلك يستوي   ". ةغير متزوج "، على أن تكون المرأة      ٢٩٣،  ٢٩٢/١

  . أن تكون المجني عليها متزوجة أو غير متزوجة–

  .أن المادة جرمت في نفس الوقت اللواط باإلكراه على عكس القانون األردني) ٢(

   :)٦٧٤(جريمة الزنا باإلكراه في نصوص قانون العقوبات السوداني

 عقوبات  ٣١٦في المادة   ) االغتصاب(يمة  عرض قانون العقوبات السوداني لهذه الجر       

يقال عن الرجل أنه ارتكب جريمة االغتصاب إذا واقـع امـرأة رغـم     : "التي تنص على أنه     

 على أن رضا امرأة دون السادسة عشرة من عمرها بتلك المواقعة            –إرادتها أو بغير رضاها     

لمهـا أو وصـيها أو أي       ال يعتبر رضاء بالمعنى المقصود من هذه المادة إذا كان الفاعـل مع            

  ".شخص عهد إليه تعليمها أو رعايتها

  : ويالحظ على هذه المادة ما يلي •

  .دون اشتراط كونها متزوجة أم ال" امرأة" لفظ – كالقانون العراقي –أنها أطلقت ) ١(

على المواقعة بين رجل وامرأة، بمعنى أنهـا أخرجـت          " االغتصاب"أنها قصرت جريمة    ) ٢(

  .ام هذه المادةاللواط من أحك

أنها لم تعتد برضاء األنثى التي تقل عن السادسة عشر ومن ثم تعد مواقعتها ولو برضائها                ) ٣(

  .)٦٧٥(جريمة اغتصاب وفقاً لحكم تلك المادة

  :جريمة الزنا باإلكراه في قانون العقوبات المصري 

لى أن   منه التي تنص ع    ٢٦٧عرض قانون العقوبات المصري لهذه الجريمة في المادة           

فإن كان الفاعل مـن     . من واقع أنثى بغير رضائها يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة          "

                                                           
المطبعـة  : القـاهرة   . قانون العقوبات السوداني معلقاً عليـه     ). م١٩٧٠. (محمد محيى الدين  . عوض  )١(

  . وما بعدها٤١٨ص ). مكتبة كلية الحقوق جامعة القاهرة(لمية العا

تفترض ) عقوبات (٣٩يعلق المرجع السابق على تحديد السن في هذه المادة بستة عشر سنة بأن المادة                 )٢(

  .أن سن الرابعة عشر هو سن الرضاء



- زززززززز - 

أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو مالحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كـان                 

  ".خادماً باألجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، يعاقب باألشغال الشاقة المؤبدة

  :حظ على المادة السابقة ما يلي  ويال•

  .دون تقييد بأن تكون متزوجة أو غير متزوجة" األنثى" أطلقت لفظ – هي األخرى –أنها ) ١(

، بل قصرت حكمها على الزنا، أي المواقعة بـين          )٦٧٦(أنها لم تتحدث عن اللواط بالقوة     ) ٢(

  .رجل وأنثى

.. أصول المجني عليهـا     " الجاني من    أنها جعلت لهذه الجريمة ظرفاً مشدداً هو أن يكون        ) ٣(

  .، حيث تَقِْصر العقوبة في هذه الحالة على األشغال الشاقة المؤبدة"إلخ

لم تتعرض هذه المادة لسن المجني عليها وبالتالي لم تجعل مـن صـغر الـسن ظرفـاً                  ) ٤(

قة ويالحظ أن العقوبة استئصالية على سبيل التخيير بينها وبـين األشـغال الـشا             . )٦٧٧(مشدداً

  .وهي استئصالية فقط في حالة توافر صفة من الصفات المذكورة بالمادة. المؤقتة

وهو ما يعني أن عدم وجـود رضـاء         " بغير رضاها من واقع أنثى    "تستخدم المادة تعبير    ) ٥(

 أنه إذا كان رضاء     – بالتبعية   –وهو ما يعني    . لألنثى يعد أحد األركان األساسية لهذه الجريمة      

 كالطفلة المميزة، فـإن ذلـك       – أو معيباً    – كالطفلة غير المميزة     –غير معتبر   المجني عليها   

فاإلكراه يعنـي   . يعني أن مواقعة الصغيرة سواء كانت غير مميزة أو مميزة يعد زناً باإلكراه            

                   عدم وجود الرضاء، وإذا كان الرضاء غير معتبر أساساً أو كان معيباً فإنه ال يعـد رضـاء

  . ثم تقوم جريمة االغتصاب أي الزنا باإلكراهكامالً معتبراً ومن

ومن ثم فإن ما ال يعد وقاعاً ال يدخل في نطـاق هـذه              " واقع أنثى "أن المادة تتحدث عن من      ) ٦(

، إذا تمت باإلكراه ال تعد      "المواقعة"ومن ثم فإن األفعال الجنسية التي ال تصل إلى مستوى           . المادة

المـادة  باإلكراه المجرم فـي     " هتك العرض "م تعبير   جريمة اغتصاب، وإن كانت تدخل في عمو      

                                                           

كراه يجرم وفقـاً للمـادة      يعتبر القانون المصري اللواط من قبيل هتك العرض، ومن ثم فإن اللواط باإل              )١(

  . عقوبات مصري٢٦٨

 عقوبات مصري التي تنص على جريمة هتك العرض باإلكراه تجعل من صغر             ٢٦٨يالحظ أن المادة      )٢(

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سـنة              : "السن ظرفاً مشدداً بقولها     

  ...".كاملة 



- حححححححح - 

حتى لو وصلت األفعال الجنسية إلى مستوى المالمسة من الخـارج           ). مصرية( عقوبات   ٢٦٨

 أن إدخـال أي     – بالتالي   –كذلك يعد   ). دون أن تغيب الحشفة في الفرج كالمرود في المكحلة        (

  . خارجاً عن نطاق هذه المادة إلى فرج المرأة،– خال ذكر الرجل –عضو من األعضاء 

بل يعد هتك عرض في     ( وبالمثل فإن اإلتيان في الدبر ال يدخل في المفهوم الحرفي للمواقعة             –

، ومن ثم فإذا أتى الجاني األنثى في دبرها بغير رضاً فإن ذلك يخرج              )مجال القانون المصري  

  .)٦٧٨(عن نطاق هذه المادة أيضاً

تخـرج  ) اللواط(أو بين الرجال    ) السحاق( الشاذة بين النساء      وبالمثل فإن العمليات الجنسية    –

  .أيضاً عن نطاق هذه المادة

، بـل تتحقـق     كـامالً أن يكون إيالج ذكر الرجل في فرج المجني عليها          ال يشترط    وكذلك   –

  ).مادام عضو الذكر قد دخل في فرج المجني عليها ()٦٧٩(بأي قدر من اإليالج" المواقعة"

يتطلب أن يتم ذلك مع امرأة حية، ومن ثم فإن وطء الميتة ال يعـد               " لمواقعةا" كذلك فإن لفظ     –

  .)٦٨٠( رغم انعدام الرضاء بموتها، ألن اإليالج هنا ال يعد مواقعة–اغتصاباً 

  

  :مواقعة الزوجة كرهاً 

ال يعد الزوج الذي يواقع زوجته دون رضائها، مغتصباً لها، ذلك أن عقـد الـزواج                  

طالمـا كـان عقـد الـزواج         ()٦٨١(بات قبل زوجها، وله حقوق عليها     يرتب على الزوجة واج   

ومن ثم فإنه يمكن القول بأن قبول الزوجة لعقد زواجها من زوجها بمثابة رضـاء               ). صحيحاً

أما إذا انقطعت العالقة الزوجية     . منها بمواقعته إياها، ومن ثم ال تعد مواقعتها هنا بغير رضاها          

لطالق البائن مثالً فإن مواقعة الرجل للزوجة السابقة، رغم         بصورة باتة لسبب من األسباب كا     

  .عدم رضائها يكون جريمة اغتصاب

                                                           

  .١٧ص . مرجع سابق. جرائم العرض. بدوي  )١(

  .١٧ص . المرجع السابق  )٢(

  .١٨، ١٧ص . المرجع السابق  )٣(

رسـالة  : القاهرة  . رضاء المجني عليه وأثره على المسئولية الجنائية      ). م١٩٧٥. (محمد صبحي . نجم  )٤(

  .٣٥٧ص . دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة



- طططططططط - 

  :مواقعة الخليلة كرهاً 

إذا كان بين الزوج وزوجته عقد يفيد رضائها ضمناً بأن يواقعها زوجها، فإن مثل هذا                 

على أن يواقعهـا    " وباتفاق مسبق غير مكت   "ورغم أنه يوجد    .. العقد ال يوجد في حالة الخليلة       

، إال أن مثل هذا األمر مناف لآلداب العامة واألخالق بل هو محرم شرعا ومن               "الرجل"خليلها  

ومن ثم فإنه رغم سبق، أو حتى اعتياد الرجل مواقعة خليلته، فإن            . ثم ال يعتبر عقداً بأي حال     

 بـل إن جريمـة      .فإن فعل يعد مرتكبـاً لجريمـة اغتـصاب        . ذلك ال يبيح له مواقعتها كرهاً     

  .)٦٨٢(االغتصاب تتحقق حتى لو واقع بِغياً عاهرة رغم إرادتها

  

  :الشروع في االغتصاب 

إن قانون كل دولة هو الذي يحدد نوعية الجرائم التي يعاقـب علـى الـشروع فيهـا               

  .لذلك يصعب وضع قاعدة عامة لما يعاقب على الشروع فيه من الجرائم. وأسلوب العقاب

 القانون المصري كمثال ألحد القوانين الوضعية نجده يضع مبدًأ عامـاً            ولكن إذا أخذنا    

، فهو يعاقب على الشروع في الجنايات كمبدأ عام إال أن ينص القانون علـى               )٦٨٣(في الشروع 

 ، وال عقاب على الشروع في الجنح إال أن ينص القانون على العقـاب عليـه               )٦٨٤(خالف ذلك 

)٦٨٥(.  

نا باإلكراه، أو االغتصاب كمـا يـسمى فـى مجـال            ويعتبر القانون المصري أن الز      

ومن ثم فإنه في ظل المبدأ الـسابق عـن          ) حيث يعاقب عليها بعقوبة الجنايات    (القانون، جناية   

 بوصفه جناية، وعدم وجود نـص بعـدم         –الشروع فإنه يعاقب على الشروع في االغتصاب        

قـب علـى الـشروع فـي         وعلى ذلك فإن القانون المصري يعا      –العقاب على الشروع فيها     

تصبح االغتصاب بالنزول درجة في العقوبة، أي أن األشغال المؤبدة المقررة للجريمة األصلية             

                                                           
  .١٩ص . مرجع سابق. جرائم العرض. بدوي  )١(

  . منه٤٧، ٤٦المادتين " الشروع"الباب الخامس عن . قانون العقوبات المصري  )٢(

  . عقوبات مصري٤٦المادة   )٣(

  . عقوبات مصري٤٧المادة   )٤(



- يييييييي - 

تزيـد علـى    األشغال الشاقة المؤقتة بالنسبة للشروع، واألشغال الشاقة المؤقتة تصبح لمدة ال            

بين الـشروع  والمعول عليه في التفريق . )٦٨٦(نصف الحد األقصى المقرر للجريمة، أو الحبس 

فإذا اتخذ الجـاني خطـوات تنفيـذ        . فى االغتصاب وهتك العرض بالقوة، هو القصد الجنائي       

جريمة االغتصاب، ثم أوقفت الجريمة، أو خاب أثرها ألسباب ال دخل إلرادة الجاني فيها، فإن               

ويورد البعض حكماً بأن اإلمساك بـالمجني عليهـا         . )٦٨٧(الواقعة تعد شروعاً في االغتصاب    

يعد شروعاً في االغتصاب وليس هتـك عـرض         ) كرهاً(اولة رفع ثيابها بنية االغتصاب      ومح

وبالمثل يعد شروعاً في االغتصاب إذا لم يتمكن الجاني من إتمام مواقعة المجني عليها              . بالقوة

  .)٦٨٨(ألسباب ال دخل إلرادته فيها، وهي صياح المجني عليها ومقاومتها له

اني قد بدأ في األعمال التنفيذية التي تؤدي فـي النهايـة إلـى               إال أنه يشترط أن يكون الج      •

األعمال التنفيذية يوقف ألسباب ال دخل إلرادة الجـاني فيهـا، وأن            " مسلسل"المواقعة، إال أن    

يكون ما تم من الجاني من أعمال يدخل ضمن الركن المادي للجريمة، وأن يتوافر لديه القصد                

  ).عنه وقائع كل قضيةوهو ما تكشف (الجنائي لالغتصاب 

  

  :أنواع اإلكراه في جريمة الزنا في القانون الوضعي : ثانياً 

أن يكون هناك إكراه    ) الزنا باإلكراه (تشترط القوانين الوضعية لقيام جريمة االغتصاب         

  .يعدم إرادة المجني عليها، أي أن تجري مواقعة األنثى بغير رضاها

  :ويتحقق عدم الرضاء في عدة صور   

  .اإلكراه المادي  ) ١(

  .اإلكراه المعنوي  ) ٢(

  :ويتحقق ذلك بعدة صور : المواقعة في حالة اإلرادة المعيبة   ) ٣(

  .إذا كان الوقاع بالغش والخديعة   –أ

  .بالمباغتة  –ب
                                                           

  . عقوبات مصري٤٦المادة   )١(

  .١٨ص . مرجع سابق. جرائم العرض. بدوي  )٢(

  .١٨ص . المرجع السابق  )٣(



- كككككككك - 

  .حالة المرض أو العاهة العقلية والجنون واألمراض العصبية والنفسية –جـ

  ).التنويم المغناطيسي والتخدير( غير الطبيعي حالة نوم المجني عليها الطبيعي أو  –د

  .حالة صغر السن –هـ

  .وسوف يتم عرض الصور السابقة لإلكراه  

  :اإلكراه المادي : الصورة األولى 

. اإلكراه المادي هو إعدام رضاء المجني عليها باستخدام القوة الواقعة عليها شخـصياً              

وقد عبر أحد األحكام القـضائية      .  من المقاومة  بحيث تكون القوة المستخدمة كافية لمنع المرأة      

يتحقق بوقوع اإلكراه المـادي     .. إن عدم الرضا المنصوص عليه في المادة        : عن ذلك بقوله    

  .)٦٨٩("يحرمها االختيار في الرضا ويعدمه) بحيث.. (على المجني عليها 

ن ذراعيها،  أمسك المجني عليها م   : "ويشرح حكم آخر اإلكراه المادي بقوله أن الجاني           

وأدخلها عنوة زراعة القطن، فقاومته، إال أنه تمكن بقوته العضلية من التغلب عليهـا وألقاهـا                

... على األرض، وهددها بمطواة كان يحملها، وضربها برأسه في جبهتها عند مقاومتها لـه               

الرضا في  هذا الفعل يكون الجريمة وأن الحكم على المتهم يتوافر به ركن اإلكراه وعدم              ) وأن(

  .)٦٩٠("جريمة الوقاع

 ويشترط أال يكون في وسع المجني عليها مقاومة تلك القوة أو ذلك اإلكراه بحسب قـدرتها                 •

  .)٦٩١(الجسمية أي أن تكون قوة الجاني الجسمية تفوق قوتها

 كما يشترط أن يثبت أنه لم يكن هناك أي إهمال سابق أو عدم حيطة من المجني عليها ساهم                   •

  .)٦٩٢(في حصول النتيجةمع اإلكراه 

                                                           
. ٧٢٦ص  . ٦٠٨، رقـم    ٥مجلة المحامـاة، الـسنة      . م٢/٢/١٩٥٢حكم محكمة النقض المصرية في        )١(

  ).٢١ص . المرجع السابق. جرائم العرض. مشار إليه في بدوي(

مـشار  . (٤٧ص  . ١٠المكتب الفني للمحكمة السنة     . م١٩/١/١٩٥٩حكم محكمة النقض المصرية في        )٢(

  ).٢٢ص . إليه في المرجع السابق

  .٤٦٥ص .مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )٣(

  .٤٦٥ص . المرجع السابق  )٤(



- لللللللل - 

 وال يشترط أن يقع اإلكراه ممن قام بالمواقعة، بل يجوز أن يقوم شخص بـاإلكراه المـادي                  •

  .ويقوم آخر بالمواقعة

  :اإلكراه المعنوي : الصورة الثانية 

اإلكراه المعنوي، ال يتم التأثير على رضاء المجني عليها باستخدام          : في هذه الصورة      

في الصورة السابقة بل يتم التأثير بالتهديد بإلحاق ضرر جسيم بنفس المجني            القوة المادية كما    

وقد سبق عرض تعريف الـبعض لإلكـراه        . عليها أو بشخص عزيز عليها كابن أو أب أو أم         

العامل الذي مع إبقائه على اإلرادة من الوجهة المادية، فإنـه يـشل حركتهـا،               "المعنوي بأنه   

 على االختيار، وذلك تحت تأثير الخوف من خطر أو ضـرر            ويذهب بقيمتها من حيث القدرة    

  .)٦٩٣("جسيم وشيك الوقوع، وليس في اإلمكان دفعة أو اإلفالت منه إال بارتكاب الجريمة

فهي . ويشرح آخرون ذلك بقولهم أن للمجني عليها فسحة من االختيار ولكنها محدودة             

 أن تلحق بنفسها أو بغيرها أو نفس        توازن بين أمرين إما أن ترضى بوقوع الجريمة عليها، أو         

ويعقب علـى   . أو مال غيرها ضرراً جسيماً مما يجعلها تدفع ذلك الضرر بالرضوخ للجريمة           

ذلك بأن اإلكراه المادي يكون موجهاً إلى نفس المجني عليها أما اإلكـراه المعنـوي فيكـون                 

ا يصل إلى نفـس نتيجـة       ، مم )٦٩٤(موجهاً إلى إرادة المجني عليها وقدرتها على توجيه إرادتها        

  .اإلكراه المادى وهي إعدام رضاء المجني عليها

وعلى ذلك فإن اإلكراه المعنوي يتحقق بإرغام المجني عليها على قبول مواقعتها عـن              

أو سـمعتها   ) مثل التهديد بإلقاء مادة كاوية على وجههـا       (طريق تهديدها بأذى يصيب جسمها      

أو بـشخص   ) ص المجني عليها على كتمانه بال حدود      كالتهديد بإفشاء سر يمس سمعتها تحر     (

كالتهديد بـإحراق منزلهـا أو      (أو مالها   ) كالتهديد بخطف ابنها أو قتل أبيها مثالً      (عزيز لديها   

  ).ممتلكاتها

                                                           

  .٤٤٣ص . مرجع سابق. موجز القانون الجنائي. راشد  )١(

  .٤٦٨، ٤٦٧ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )٢(



- مممممممم - 

 ومن صور ذلك ما أورده أحد األحكام القضائية من أنه تحقق حصول اإلكراه على أسـاس                 •

: تهم لها إال تحت التهديد بعدم تمكينها من مغادرة المسكن           أن المجني عليها لم تقبل مواقعة الم      

  .)٦٩٥(بمواقعتها) الجانى(ال بعد أن يقوم 

  :المواقعة في حالة اإلرادة المعيبة : الصورة الثالثة 

قد تتم مواقعة األنثى برضائها، إال أنه قد يشوب هذا الرضاء عيب يجعل القـانون ال                  

  :ومن ذلك . يعتد به

  :لغش والخديعة الوقاع با) أ(

قد تكون صورة عدم االعتداد برضاء المجني عليها أن يكون رضاءها نتيجة غش أو                

والغش والتدليس هما من األساليب التي يسلكها الجاني        . خداع المجني عليها لترضى بالمواقعة    

 بصحة ما يسلم به مـن اعتـداء         – على غير الحقيقة     –مع المجني عليه لتحمله على االعتقاد       

  .)٦٩٦(على مصلحة يصونها القانون

في اعتقاد المجني عليه بواسـطة      " خطًأ"ويعرف البعض الحيلة بأنها الفعل الذي يدخل          

وقد تكون تلك األسـاليب     . مظاهر كاذبة ومصطنعة ويكون من شأنها تشويه أو إخفاء الحقائق         

فـي الغلـط،    أو المظاهر في صورة قول أو كتابة أو سلوك من شأنه أن يوقع المجني عليـه                 

  . باالعتداء عليها)٦٩٧(بحيث أنه لو لم تتبع هذه األساليب لما رضيت المجني عليها

 مـن ذلـك     –ويورد البعض أمثلة لالغتصاب عن طريق التدليس والغش والخـداع             

المشعوذ الذي تذهب إليه امرأة عقيم ليشفيها من عقمها فيوهمها بأن مواقعته لها هي الوسـيلة                

وكذلك الطبيب الذي يواقع فتاة متظاهراً بأن هذا هو الوسـيلة الوحيـدة             . )٦٩٨(الوحيدة لشفائها 

                                                           

. ٥٣٨ ص   ١١٥ رقـم    ٣٠المكتب الفني، الـسنة     . م٧/٥/١٩٧٩حكم محكمة النقض المصرية بجلسة        )٣(

   ).٢٣ص . مرجع سابق. جرائم العرض. أشار إليه بدوي(

رسالة دكتـوراه   : القاهرة. رضاء المجني عليه وآثاره القانونية    ). م١٩٨٣. (حسني محمد السيد  . الجدع  )١(

  .٢٤٤ص . مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة

  .٢٤٤ص . المرجع السابق  )٢(

  :  عن ٢٤٦ص . المرجع السابق  )٣(
    G. Likulia Bolonga. Droit penal special zaerois (1976), p.210,  



- نننننننن - 

 كانت فتاة تعـاني مـن   –وفي قضية أخرى . )٦٩٩(لعالجها فلم تبد مقاومة له على هذا األساس 

مرض السل فعرضها والدها على شخص زعم أنه حاذق في عالج هذه الحاالت فتركها والدها               

مرض قد أدى إلى انقالب وضع الرحم، وأن عالج هذه الحالة           لديه للعالج، فأوهمها بأن هذا ال     

هو أن يواقعها، فلما عارضت أخبرها بأن والدها قد وافق على العـالج، وأنهـا سـتموت إذا                  

  .)٧٠٠(رفضت العالج، فصدقته واستسلمت له فواقعها

ويعرض آخرون قضية كان الجاني فيها يعطي دروساً خاصة لفتـاة فـي الموسـيقى                 

أخبرها يوماً أن صوتها غير طبيعي وأن عنده عالج لذلك وهو أن يفتح ثغرة هوائية               والغناء، ف 

لتحسين صوتها وأن وسيلة فتح هذه الثغرة هو أن يواقعها، واستطاع أن يقنعها بذلك فاستسلمت               

  .)٧٠١(له معتقدة أن ذلك ضمن الدرس

وج المجنـي   ومن أمثلة الغش والخديعة اللذين يفسدان الرضاء أن ينتحل شـخص صـفة ز   –

متى كانـت   : "وقد حكمت إحدى محاكم النقض بأنه       . عليها فتسلم نفسها إليه على هذا األساس      

الواقعة الثابتة هي أن المتهم إنما توصل إلى مواقعة المجني عليها بالخديعة، بأن دخل سريرها               

ر لـذلك   على صورة ظنته أنه زوجها، فإنها إذا كانت قد سكتت تحت تأثير هذا الظن، فال تأثي               

  .)٧٠٢(على توافر أركان جريمة االغتصاب) السكوت(

 ومن صور الغش والخديعة الذي يفسد الرضاء أن يطلق رجل زوجته طالقاً بائنـاً دون أن                 •

  .يعلمها بذلك، ثم يأتي لمواقعتها فتسلم له نفسها على أساس أن الزوجية قائمة بينهما

يتوصل بها الجاني إلى إقناع الـضحية      ويستحيل حصر صور التدليس والغش والخداع التي         •

  .بمواقعتها، فإن تلك الطرق تتعدد بقدر ما في الشر من مسالك ودروب

  

  :المباغتة ) ب(

                                                           

  : عن ٢٤٧ص . المرجع السابق  )٤(
Jerome Hall. Cases and readings on criminal law and procedure (Indiana), 1949. p. 209. 

  .١٤١، ١٤٠ص . عن المرجع اإلنجليزي السابق. ٢٤٧ص . المرجع السابق. الجدع  )١(

  : عن ٣٦١ص . مرجع سابق.رضاء المجني عليه. نجم  )٢(
The King V. Williams, (1923), IK. B. 340. 

  .٢٤ص . مرجع سابق. جرائم العرض. بدوي  )٣(



- سسسسسسسس - 

إن المباغتة قد تشل تفكير الشخص وتربكه فإذا استغل الجاني ذلك وواقع أنثـى فقـد                  

عتقده زوجها  اغتصبها، ويعرض البعض قضية من الهند أن شخصاً وطء امرأة وواقعها وهي ت            

ثم تنبهت أثناء المواقعة، فرضيت بالفعل وقد قارب النهاية، والذي فُرض عليها، فقـد اعتبـر                

ذلك اغتصاباً للمرأة ألن طبيعة المرأة الجنسية تضعف في هذه الحالة إرادتها فتعتبر كأنها لـم                

  .)٧٠٣(ترض

  .)٧٠٤(صباً لها والطبيب الذي يواقع أنثى على حين غفلة أثناء الكشف عليها يعد مغت•

فطلـب منهـا خلـع      .  وفي قضية من إنجلترا أن فتاة ذهبت إلى طبيب في عيادته ليعالجها            •

  .)٧٠٥(مالبسها ففعلت على أساس أنه سيكشف عليها، إال أنه باغتها وواقعها

  

  :حالة المرض أو العاهة العقلية والجنون واألمراض العصبية والنفسية ) جـ(

اس متفاوتون من ناحية نقص أو اكتمال الملكات الذهنيـة          الن"يعبر البعض بحق قائالً       

فمنهم من ليس فاقد اإلدراك واالختيار في عمله فقداناً تاماً ولكنه           . التي تولد اإلدراك واالختيار   

وبناء على ما سبق فإن منهم فاقـد        . )٧٠٦(ناقصهما، بمعنى أن لديه شيئاً من اإلدراك واالختيار       

دائمة كالمجنون جنوناً مطبقاً أو بصفة مؤقتة أو عارضة كحالـة           إلدراك واالختيار، إما بصفة     

 أو حتى سـكوتها عـن       –فالخالصة أن رضاء األنثى بالمواقعة      . المرض العقلي أو العصبي   

 قد يكون سببه مرض عضوي أو عقلي أو عصبي وما قد ينشأ عنهـا               –االعتراض والمقاومة   

 إن كان قد صـدر،      –برضاء المجني عليها    ففي مثل هذه الحاالت ال يعتد       . من حاالت غيبوبة  

 –ومن ثم تعد مواقعتها في هذه الحالة . وال يعد سكوتها عن االعتراض على مواقعتها رضاً به       

  .)٧٠٧( اغتصاباً–من غير زوجها 

  :ويقسم البعض حاالت المرض المعدم أو المؤثر على الرضاء إلى ما يلي   

                                                           

  .٣٥٥ص . مرجع سابق. رضاء المجني عليه. نجم  )٤(

  .٢٤ص . مرجع سابق. جرائم العرض. بدوي  )١(

  .٣٦٠ص . مرجع سابق. رضاء المجني عليه. نجم  )٢(

  .٤٧٩ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )٣(

  .٢١٣ : ٢٠٢ص . مرجع سابق. رضاء المجني عليه. الجدع)   ٤(



- عععععععع - 

ثر على اإلرادة مثل المرض الذي يـؤدي        المرض المؤ : ويدخل فيه   : المرض العضوي   ) ١(

 ومن ثم تتوافر أركان جريمة االغتصاب إذا واقع الجاني امرأة           – كالحمى مثالً    –إلى الغيبوبة   

  .)٧٠٨(مصابة بحمى شديدة بحيث ال تعي ما يقع عليها

 كـالمريض بالـشلل     – على المقاومة    ةويدخل فيه أيضاً حالة المرض الذي يشل القدر         

متى كان المتهم قد باغت المجني عليهـا وهـي          "ت إحدى محاكم النقض بأنه      قضلذلك  . مثالً

منتهزاً فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة أو إتيـان          .. مريضة مستلقية على فراشها     

  .)٧٠٩()االغتصاب(أي حركة، فإن ذلك يكفي لتكوين جريمة 

الغتـصاب ألن   ويورد البعض حكماً من إنجلترا، أدانت فيه المحكمة رجالً بتهمـة ا             

المجني عليها كانت عمياء وحمقاء ال تدرك ما يقال لها أو يصدر منها إال بـصعوبة، وكـان                  

المتهم عالماً بحالها فانتهز فرصة وجودها بمفردها في المنزل وقام بمواقعتها دون أن تقاومـه               

غتصاب وفي حكم آخر من إنجلترا أيضاً أدانت محكمة متهماً باال         . أو تبدي أي معارضة تذكر    

النتهازه فرصة مرض امرأة بالحمى والهذيان، مما أعاق تفكيرها وجعلها غير واعية لما يقع               

  .)٧١٠(عليها فقام بمواقعتها دون أي مقاومة تذكر من جانبها

ويدخل في ذلك الجنون والعته والبلَْه، إذا كان من شأنها تجريـد اإلرادة             : المرض العقلي   ) ٢(

ومن ثم فإذا واقع الجاني امرأة مصابة بأحد أنواع هذه األمراض           . من التمييز وحرية االختيار   

بحيث يفقدها اإلرادة والتمييز وحرية االختيار، إما بصفة دائمة، أو بصورة متقطعـة إذا مـا                

. تمت المواقعة خالل فترة إصابة المرأة بإحدى نوبات هذا المرض فإن ذلك يعد اغتصاباً لهـا               

  .ن اإلرادة والتمييز وحرية االختيارفالواقع أن المعيار هو فقدا

فمثـل هـذه    . ومن أمثلتها الصرع والهستيريا وغيرهمـا     : األمراض العصبية والنفسية    ) ٣(

األمراض تؤدي إلى خلل في الجهاز العصبي للشخص يؤدي به إلى عـدم الـسيطرة علـى                 

                                                           
  .٢٠٣ص . المرجع السابق  )٥(

. ١٠٢ص  . ٢٨رقم  . ١جـ. ٩س  . مجموعة األحكام . ٢٧/١/١٩٥٨جلسة  . محكمة النقض المصرية    )١(

  ).٢٠٥ص . مشار إليه في المرجع السابق(

  .٣٦١ص . مرجع سابق. رضاء المجني عليه. نجم: أورد الحكمين   )٢(



- فففففففف - 

 للحالة المرضية   جسمه، وبالتالي يؤثر ذلك على التمييز وحرية االختيار بدرجات متفاوتة وفقاً          

ويظهر هذا االختالل في البداية فـي الناحيـة      . فالمعيار هنا أيضاً هو فقد اإلرادة     . لكل شخص 

ومثال ذلـك   . )٧١١(الفكرية ثم يظهر الهذيان، وبعد ذلك يختل التوازن الجسمي وتطيش األفعال          

  .)٧١٢(الطبيب الذي يواقع فتاة وهي تعاني نوبة من نوبات الصرع

وفي مثـل   . وقد تفاجئ نوبة اإلغماء شخصاً سليماً لسبب أو آلخر        .  اإلغماء أو: الغشيان  ) ٤(

هذه الحاالت يفقد الشخص وعيه، وبالتالي تتجرد تصرفاته وحركاته مـن التمييـز وحريـة               

، ومن ثم فال يعتد برضاء أو سـكوت المجنـي عليهـا عـن          )٧١٣(االختيار خالل مدة اإلغماء   

  .تها في هذه األثناء، جريمة اغتصابالمقاومة خالل هذه الفترة فتعد مواقع

  

  ) :الطبيعي وغير الطبيعي، كالتخدير أو التنويم المغناطيسي(حالة نوم المجني عليها ) د(

  .النوم الطبيعي، وغير الطبيعي، أي التنويم: وعلى ذلك فإن هذه الحاالت تضم قسمين   

بات الذي تنعـدم فيـه إرادة        هو الس  – ومن ثم الرضاء     –والذي يعدم اإلرادة    : النوم الطبيعي   

ويمكن أن يحدث هذا النـوم فـي أي وقـت وأي            . المرأة فال ينسب لها رضاء في هذه الحالة       

  .ومن ثم فإذا واقع شخص امرأة حال نومها، فإن ذلك يعد منه جريمة اغتصاب. مكان

 أشبه ظاهريـاً  النائم  وهي حاالت يكون فيها     : حالة اليقظة النومية، أو النوم الحركي         

ويعتبر الرضـاء   . )٧١٤(بالمتيقظ، إذ قد يمشي ويتكلم وهو نائم وقد تصدر عنه حركات ال يعيها            

أو حالة اليقظية النومية الكاملة، ومن ثم فإن مواقعـة          ) المستغرق(منعدماً خالل حاالت النوم     

  .)٧١٥(امرأة في هذه الحالة تعد جريمة اغتصاب

التخدير، ويلحق به السكر، والتنويم     :  الحاالت   ومن أمثلة هذه  : النوم غير الطبيعي أو التنويم      

فقد يتم تخدير المرأة، إما بنفسها، كما لو تعاطـت أقراصـاً للعـالج أدت إلـى                 . المغناطيسي

                                                           

  .٢١١ص . مرجع سابق. رضاء المجني عليه. دعالج  )٣(

  .٢١١ص . المرجع السابق  )٤(

  .٢١٢ص . المرجع السابق  )١(

  .٤٢١ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )٢(

  .٢٤ص . مرجع سابق. جرائم العرض. بدوي  )٣(



- صصصصصصصص - 

كتجاوز الجرعة المقررة، أو كأثر     : خطأ  ، أو   )كما في حالة تسكين اآلالم مثالً     (عمداً  تخديرها  

  .)٧١٦(ختياريجانبي للدواء، ويسميه البعض التخدير غير اال

عمداً ألي سبب، فليس بشرط أن يكون بسبب مواقعتها، بل          خدرها شخص آخر    أو إذا     

 – مثل نقل أشياء من مكانها، أو الحصول على مستندات معينة            –ربما ليتمكن من إتيان عمل      

وقد يخدرها خطأ بأن يعطيها دواء أو شراباً يعتقـد أنـه            . أو الرتكاب جريمة أخرى كالسرقة    

فالخالصة أنه ليس من المهم مصدر التخدير، بل المهـم هـو أن             . در فإذا به يخدرها   غير مخ 

تكون المرأة قد خدرت بطريقة أو أخرى، فإذا واقعها شخص في هذه الحالة يكون قد ارتكـب                 

بفقدان المرأة لإلدراك واالختيار، وفقدان الهيمنـة       ) ١(والعبرة في ذلك هو     . جريمة اغتصاب 

  .)٧١٧(أن تتم المواقعة خالل فترة فقد اإلدراك) ٢. (رادتهاعلى ملكات عقلها وإ

أن المنـوم   : ويقـول عنـه الـبعض       . ويدخل في هذه الحاالت حالة التنويم المغناطيسي       •

مغناطيسياً يتغير أداؤه اإلدراكي الطبيعي وال يستطيع إخضاع تصرفاته أثناء النوم للنقد الذاتي             

المتفرج لما يصدر عنه من سـلوك خاضـع فيـه           الذي يحصل منه حال وعيه ويقظته، فهو ك       

إليحاء المنوم، وبالتالي فهو غير قادر على التحكم اإلرادي في أفعاله أو الهيمنة عليها وتقدير               

مصاباً بعاهة عقلية مؤقتاً أي خـالل       ) المنوم مغناطيسياً (وقد جرى الفقه على اعتباره      . نتائجها

 سواء كان هو    – واقع رجل امرأة منومة مغناطيسياً       ومن ثم فإذا  . )٧١٨(فترة التنويم قبل صحوة   

 فـإن   –) حتى ولو كان ألداء استعراضات معينة مثالً      (الذي نومها، أو نومها غيره ألي سبب        

  .)٧١٩(ذلك يعد منه جريمة اغتصاب

ال خالف على أن السكر إذا وصل إلى درجة معينة فإنه يفقد السكران اإلدراك              : حالة السكر   

ذا كان السكر غير اختياري فإنه ال خالف على عدم مسئولية الشخص جنائياً عن              فإ. واالختيار

إال أن السكر االختياري هو الذي أثار الجـدل         . أعماله التي يأتيها حال سكره غير االختياري      
                                                           

  .٤٥١ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )٤(

  .٤٥١ص . المرجع السابق  )١(

. مكتبة الجالء : القاهرة  . حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائية    ). م١٩٨٩. (حمد محيى الدين  م. عوض  )٢(

  .٢٨٤ص 

ص . دار النهـضة العربيـة    : القـاهرة   . القسم الخاص في قانون العقوبات    ). م١٩٧٧. (عبد المهيمن . بكر  )٣(

٦٨٢.  



- قققققققق - 

مما يخرج تفصيله عن هدف هـذه        ()٧٢٠(بين الفقهاء حول المسئولية الجنائية للسكران باختياره      

تختلـف مـن دولـة      (بعض بمسئولية السكران باختياره في حاالت معينة        ويرى ال ). الدراسة

. المرأة التي تسكر باختيارهـا    والتساؤل هو عن    . عن أفعاله الجنائية  ) ألخرى ومن فقيه آلخر   

هل تعد مواقعتها وهي في هذه الحالة اغتصاباً لها ؟ ووجه التساؤل أنها هي التـي أوصـلت                  

هذه فكان يجب أن تتوقع إمكان مواقعة شخص لها وهي فـي            نفسها باختيارها إلى حالة السكر      

مواقعتها هنا تمت بخطأ منها ساهم في أحداث        وبتعبير آخر فإن    . هذه الحالة من عدم اإلدراك    

دخل فـي   ) المكره(أن ال يكون إلرادة     : "ومن شروط اإلكراه المعنوي     . حالة اإلكراه المعنوي  

  .)٧٢١("حلوله

، "بغير رضاء المـرأة   "، فإنه في ظل القوانين التي تطلق تعبير         أياًوإذا كان للباحث أن يبدي ر     

فالقـانون  . )٧٢٢(.."من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب       "كالقانون المصري الذي ينص على أنه       

هنا لم يتعرض لسبب عدم رضاها أو صورته ومن ثم فإن مواقعة السكرانة باختيارهـا، يعـد      

دولة شروطاً لعدم الرضاء أو لإلكراه فيطبق ما ينص عليـه           اغتصاباً لها، إال إذا حدد قانون ال      

  .قانون الدولة

  

  :حالة صغر السن ) هـ(

لم تحدد كثير من التشريعات الوضعية سناً معينة لمن يصح أن يصدر عنه الرضـاء،                 

وعمد بعضها إلى تحديد السن في بعض الجرائم، إما بجعلها ركناً من أركـان الجريمـة، أو                 

شدداً في العقاب على اقترافها، وتتمثل الصورة األخيرة أكثر ما تكون في حالـة              جعلها ظرفاً م  

 هـو سـن     – بالنسبة لغالبية التشريعات     –وكمبدأ عام يعتبر سن التمييز      . )٧٢٣(جرائم العرض 

فمن كان في السابعة أو دونها اعتبر غير مميز، ومن ثـم فاقـد اإلرادة وال مجـال                  . السابعة
                                                           

المسئولية ). م١٩٥٨(توفيق  . الشاوي: وراجع كذلك   . ٤٥٣ص  . مرجع سابق . القانون الجنائي . عوض  )٤(

محاضرات ألقيت على طلبة قسم دراسات القـانون بمعهـد          : القاهرة  . الجنائية في التشريعات العربية   

  .٦٨ : ٦٥ص . الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية

  ).الشرط الثالث من شروط اإلكراه المعنوي (٤٧١ص . المرجع السابق. عوض  )١(

  .عقوبات مصري ٢٦٧المادة   )٢(

  .٣٤٤ص . مرجع سابق. رضاء المجني عليه. الجدع  )٣(



- رررررررر - 

 – على سبيل المثال     –من ذلك   .  التشريعات الوضعية على ذلك عادة     وتنص. لالعتداد برضائه 

القانون المدني المصري الذي يعتبر من دون السابعة، فاقد التمييز، معدوم األهلية ولـيس لـه             

ومن ثم نُِظر إلى هذه السن على مستوى القـوانين          . حق التصرف وتكون كافة تصرفاته باطلة     

  .بأنها سن عدم التمييز

ركناً من أركان الجريمة في بعض الحاالت، بـل         ) سن من تقع عليه الجريمة    (ر السن    ويعتب •

قد يكون السن هو علة تجريم الفعل أساساً، يتضح ذلك فيما يـنص عليـه قـانون العقوبـات                   

، ومـرة   )٧٢٤(المصري بالنسبة لجرائم هتك العرض، فمرة يحدده بسن ست عشرة سنة كاملـة            

كـل  " عقوبات مصري أن     ٢٦٩ويتضح من المادة    . )٧٢٥(اتثمانية عشرة سنة، ومرة سبع سنو     

بغير قوة أو تهديـد     من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة               

 –بهتك العـرض    " الصبي أو الصبية  "ويستفاد من ذلك أن رضاء      . ..."يعاقب  ) أي بالرضاء (

  .ال يعتد به –ومن باب أولى بالزنا 

نثى أقل من ثماني عشرة سنة كاملة، يجعل رضاءها بالزنا ال           وعلى ذلك فإن كون األ      

فإن صغر سن المـرأة     : وعلى ذلك   .  اعتبارياً –اعتداد به، أي كأن المواقعة قد حصلت كرهاً         

 حتى لو رضيت، فإذا زنى بهـا الجـاني          –إلى ما دون الثامنة عشر هو أمر يعيب رضاءها          

  .كانت الواقعة اغتصاباً

فيقصر عدم االعتداد التام بالرضا علـى الطفلـة         . ال يأخذ بهذا اإلطالق    )٧٢٦( إال أن البعض   •

وهـو أمـر متـروك أوالً       ) وفق سنها (أما المميزة فإن لرضائها قيمة محدودة       . غير المميزة 

  .وأخيراً للسلطة التقديرية للقاضي طبقاً لمالبسات الجريمة

 اغتصاباً للمرأة برضـائها أو       أن قانون العقوبات الهندي يعتبر الجريمة      )٧٢٧( ويورد البعض  •

ويورد أن القضاء اإلنجليزي قـضى      . بدون رضائها إذا كانت سنها تقل عن أربعة عشر سنة         

يعتبـر مرتكبـاً لجريمـة      حتى برضـائها    بأن من يقوم بمواقعة فتاة عمرها ثالثة عشر عاماً          

                                                           

  . عقوبات مصري٢٦٨المادة   )١(

  . عقوبات مصري٢٦٩المادة   )٢(

دار النهـضة   : القاهرة  . القسم الخاص . دروس في قانون العقوبات   ). م١٩٧٣. (محمود نجيب . حسني  )٣(

  .٣٤٤، ٣٤٣ص . العربية

  .٣٥٤ص . ع سابقمرج. رضاء المجني عليه. نجم  )٤(



- شششششششش - 

ة تـدعى    حيث قام طبيب باالعتداء على فتـا       Regiuaكما يورد أيضاً قضية     . )٧٢٨(االغتصاب

 سنة، حيث قضت المحكمة بأن الفتاة رغم رضائها له بأن هـذا الفعـل يعـد                 ١٤ماري سن   

  .)٧٢٩(اغتصاباً

بمفهـوم   – ويالحظ في كل ما سبق أن الحديث كان عن االغتـصاب، أي الزنـا بـامرأة                  •

بمفهوم ( بغير رضائها، ولكن ال يوجد نص على إكراه الرجل على الزنا             –الشريعة اإلسالمية   

  .يعةالشر

إال أن القانون الوضعي يعرف جريمة باسم الزنا وهي السابق عرضها والتـي تعنـي       

بشروط معينة، ففي مصر مثالً يشترط أن يتم الزنا         (زنا المرأة المتزوجة وزنا الرجل المتزوج       

) بمفهوم القانون الوضعي  (وفي هذه الجريمة إذا أكرهت الزوجة على الزنا         ). في بيت الزوجية  

 إكـراه   – قانونـاً    –فيمكن هنا تـصور     ) بمفهوم القانون الوضعي  (الزوج على الزنا    أو أكره   

  .فتطبق عليه حينئذ القواعد الخاصة باإلكراه والسابق عرضها. الرجل على الزنا

أو بتعبير آخر إكراهه    . بغير رضاها  إال أنه يمكن تصور إكراه الرجل على أن يواقع امرأة            •

أنه القواعد العامة لإلكراه كمانع من موانع المسئولية الجنائية،         على االغتصاب، وهنا تطبق بش    

  ".مواقعة امرأة دون رضائها"لعدم وجود نص يجرم هذا الفعل تحديداً، مثلما هو الشأن في 

  

א א
  أثر اإلكراه على المسئولية الجنائية

  وعلى العقوبة في جريمة الزنا

  :ن وسوف يتم عرض هذا األثر في فرعي  

  .أثر اإلكراه على المسئولية الجنائية في مجال الشريعة اإلسالمية: الفرع األول 

                                                           

  :وهو يسند ذلك إلى . ٣٥٩ص . المرجع السابق  )٥(
Bishop on Criminal Law. 19th ed. Vol. 1, (1923). P. 630. 

  :وهو يسند إلى . ٣٦٠/٥ص . المرجع السابق  )٦(
The Modern Law Review. Vol. 25. (1962). P. 673 : Consent and assault generally, 
Sexual offences, p. 678. 



- تتتتتتتت - 

  .أثر اإلكراه على المسئولية الجنائية في مجال القانون الوضعي: الفرع الثاني 

  الفرع األول

  أثر اإلكراه على المسئولية الجنائية في مجال الشريعة اإلسالمية

د يكون من المناسب عرض موضوع إثبـات اإلكـراه          قبل الحديث عن أثر اإلكراه، ق       

  .على الزنا



- ثثثثثثثث - 

  :إثبات اإلكراه على الزنا 

كما هو الشأن مثالً في إثبـات       (لم يحدد الكتاب وال السنة وسيلة معينة إلثبات اإلكراه            

إال أن المالحـظ أنهـم      . وبالمثل لم يعرض الفقهاء أدلة معينة إلثبات حصول اإلكراه        ). الزنا

حالة معينة هي حالة حمل غير المتزوجة، أو التي وضعت قبـل المـدة المعتـادة          تحدثوا عن   

  .للحمل والتي تدعي استكراهها

اإلقرار، : وعلى ذلك فإن إثبات اإلكراه على الزنا يمكن أن يتم بطرق اإلثبات العادية                

  .الشهادة، القرائن أو البينة

  

  :إثبات اإلكراه على الزنا باإلقرار : أوالً 

 لنا السنة مثاالً على إثبات اإلكراه على الزنا باإلقرار، فيما رواه علقمة بن وائـل                تقدم  

أن امرأة خرجت على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تريـد الـصالة               "الِكندى عن أبيه    

إن ذاك  : ومر عليها رجل فقالـت      . فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق       

إن ذاك الرجل فعل بي كـذا       : ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت      . ا وكذا الرجل فعل بي كذ   

فأتوا بـه   . وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوها، فقالت نعم هو هذا             

يـا  : فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقـال            . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

الذي ظنـت المـرأة    (وقال للرجل   . اذهبي فقد غفر اهللا لك    : فقال لها   . هارسول اهللا، أنا صاحب   

لقـد  : ارجموه، وقال : وقال للرجل الذي وقع عليها   . قوالً حسناً ) خطًأ أنه هو الذي وقع عليها     

  .)٧٣٠("تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم

: تي ابن مسعود برجل فقـال       ُأ:  وأخرج الهيثمي عن معبد وعبيد ابنى عمران بن ذهل قاال            •

: فقال عبد اهللا    . إنما أتى جارية امرأته   : إذاً نرجمك إن كنت أحصنت، قالوا       : قال  . إني زنيت 

لقـد اسـتكرهتها    واهللا  : فقـال   . إن كنت استكرهتها فأعتقها وأعط امرأتك جاريـة مكانهـا         

  .)٧٣١("فلم يرجمه وأمر به فضرب دون الحد. وضربتها

                                                           

وقد أورده ابن حزم في المحلي إال أنه        . ١٤٥٥ والترمذي برقم    ٤٣٧٥أبو داوود برقم    : سبق تخريجه     )١(

" أرجم الذي اعترف بالزنـا؟    : " قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         – رضي اهللا عنه     –ذكر أن عمراً    

  .٩ص . ١٣جـ. المحلي. ابن حزم.." لقد تاب توبة : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   ). م١٩٦٧. (هـ٨٠٧المتوفى عام   . علي بن أبي بكر بن سليمان     . الهيثمي  )٢(

  .رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح: وقال . ٢٢٦٠١رقم . دار الفكر: بيروت . ٢ط



- خخخخخخخخ - 

ن أن الصورة األولى من صور إثبات اإلكراه على الزنا هـي إقـرار               يوضح هذان الحديثا   •

  .المكِره بأنه استكره المرأة ليزني بها

ففي الحديث األول أقر المـستكِره      .  كما يتضح منها أن المقر باالستكراه قد أقر مرة واحدة          –

بـد اهللا بـن     وفي الحديث الثاني أقر أمـام ع      . أمام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة واحدة        

  .مسعود مرة واحدة أيضاً

 وهي التكليف، بمعنى أن يكون المقـر بالغـاً          )٧٣٢( ويشترط في المقر، الشروط العامة للمقر      –

فـال يجـوز التحايـل علـى        . عاقالً، وأن يكون مختاراً، أي أن يكون إقراره قد صدر طوعاً          

ماً في إقراره، وأن يعلم ما يقر       ويشترط ثالثاً أال يكون المقر مته     . أو اإلجبار عليه  . )٧٣٣(اإلقرار

كذلك يشترط فيه الشروط الخاصة باإلقرار في الحدود        . به ويفهمه، وأن يكون جاداً في إقراره      

وأن يكـون بـين يـدي       ). فال يجوز بالكناية مثالً   (تحديداً، بأن يكون اإلقرار باللفظ الصريح       

  ).حتى يناقشه في إقراره ()٧٣٤(القاضي أو ولي األمر

  

  :ت المرأة استكراهها على الزنى أو الزنى بها أساساً إذا أنكر

ومنه تكذيب المزنـي بهـا      : "يقول الكاساني في مجال بيان ما يسقط الحد بعد وجوبه             

: المقر بالزنى قبل إقامة الحد عليه، بأن قال الرجل زنيت بفالنة فكذبته وأنكرت الزنا، وقالت                

أن زنـا   ) قول محمد (ووجه قوله   ..  ال يسقط    وقال محمد . ويسقط الحد عن الرجل   . ال أعرفك 

الرجل قد ظهر بإقراره وامتناع الظهور في جانب المرأة لمعنى يخصها، وهو إنكارهـا، فـال    

أن الزنا ال يقوم إال بالفاعل والمحل،       ) وحجة اإلمام أبو حنيفة   (يمنع الظهور في جانب الرجل      

  .)٧٣٥(فإذا لم يظهر في جانبها امتنع الظهور في جانبه

  

                                                           

. ة فـي جـرائم الحـدود      اإلجراءات الجنائي ). م١٩٩٥–هـ١٤١٥. (سعد بن محمد بن علي    . ابن ظفير   )١(

  . وما بعدها١٧١ص . ١ط. مطابع سمحة: الرياض 

  .٤٣٧ص . ٢جـ. مرجع سابق. التشريع الجنائي. عودة  )٢(

  . وما بعدها١٨٠ص . مرجع سابق. جرائم الحدود. ابن ظفير  )٣(

  .١١٩ص . ٧جـ. مرجع سابق. بدائع الصنائع. الكاساني  )٤(



- ذذذذذذذذ - 

  :إثبات اإلكراه على الزنا بالشهادة : ثانياً 

سواء مـن   الشروط العامة للشهادة     توافر   – بداءة   –إن إثبات الزنا بالشهادة، يتطلب        

اشتراط الشهود، وأن تتوافر فيهم الشروط الالزمة لقبول الشهادة مثل البلوغ والعقـل             : حيث  

كالقرابـة  : يشترط انتفـاء موانـع الـشهادة        كما  . والحفظ والكالم والرؤية والعدالة واإلسالم    

  .والعداوة والتهمة

 بمعنـى أن    –الذكورة، واألصـالة    :  وهي   – تحديداً   –الشروط الخاصة بالزنا     كما تشترط    –

يكون الشاهد قد شهد ما حدث بنفسه مباشرة وليس عن طريق إبالغه مثالً من أحد األشخاص                

 تقادم الحد، وأن تكون الشهادة في مجلس واحـد           فال تقبل شهادة الشاهد على الشاهد، وعدم       –

  .وأن يقنع القاضي بشهادة الشهود) توافر أربعة شهود: إضافة إلى الشرط األول (

  

  : شهادة الزوج على الزنا 

إال أن منهم من ال     . )٧٣٦(من الفقهاء من ال يجيز كون الزوج شاهداً على زوجته بالزنا            

  .)٧٣٧( بأن يكون أحد الشهود األربعةيرى بأساً في شهادة الزوج على زوجته

هـل تـم بالرضـاء أم       " : كيفية وقوع الزنـا   " أما إثبات اإلكراه على الزنا فهو شهادة على          •

باإلكراه، ومن ثم فهو يقبل بأي دليل يؤدي إلى اقتناع القاضي بحدوث اإلكراه، إال أنه مـادام                 

 سبق عرضه عن الشروط العامـة       إكراهاً على زنا فإنه يتطلب أن تتوافر في الشهود عليه ما          

وهـو مـا    . المتطلبة في الشاهد، وكذا الشروط الخاصة المتطلبة في الشهادة على الزنا تحديداً           

 إضافة إلى باقي الشروط الخاصة بالشهادة على        –يعني ضرورة أن يكون عدد الشهود أربعة        

  .الزنا والسابق عرضها

                                                           
. المدونة. سحنون: راجع. رون ذلك بأن الزوج متهم في شهادته      يرى ذلك مالك والشافعي وأحمد، ويبر       )١(

وابن . ٣٨٤ص  . ٤جـ. اإلقناع. وابن قدامة . ٣٨٤ص  . ٢جـ. المهذب. ، والشيرازي ٨ص  . ١٦جـ

المبـدع  ). م١٩٨٠–هـ١٤٠٠. (هـ٨٨٤فقيه حنبلي توفى عام     . أبو إسحق برهان الدين إبراهيم    . مفلح

  .٨١ص . ٩جـ. ميالمكتب اإلسال: بيروت. في شرح المقنع

يرى الحنفية ذلك ويقولون بأن الزوج غير متهم في شهادته ألن التهمة هي ما يوجب جر نفع، والزوج                    )٢(

  .١١٤ص . ٤جـ. فتح القدير. انظر ابن الهمام. العار. ملحق بنفسه بهذه الشهادة



- ضضضضضضضض - 

الشهادة علـى وقـوع     : األول  :  على أمرين     إال أن الشهادة في هذه الحالة البد أن تنصب         •

  .والثاني الشهادة على وقوعه باإلكراه. الزنا

وإذا شهد الشهود على رجل أنه استكره هذه المرأة فزنى بها، حـد              : ")٧٣٨( يقول السرخسي  •

الرجل دون المرأة، ألن وجوب الحد للزجر، وهي منزجرة حين أبت التمكين حتى استكرهها،              

وجنايتـه  "ويقول عن الرجل    ". في نفي اإلثم عنها   ) أي يعتد به  ( من جهتها يعتبر     وألن اإلكراه 

  .وهذا القول األخير يثير تساؤالً". إذا استكرهها أغلظ من جنايته إذا طاوعته

  

  :هل لقيام الرجل بالزنى عن طريق اإلكراه، أثر على عقوبته حداً 

الزنى، وأيضاً اإلكراه   :  جريمتين   الذي يرتكب مثله كمثل   إن الذي يزني باإلكراه إنما        

وليس من المقبـول  .  كما يعبر السرخسي   –لذلك فاألولى أن تغلظ عقوبته، تبعاً لتغليظه جنايته         

ذلـك  . أن يسوى في العقوبة بين الذي يزني بدون إكراه، وذلك الذي يستكره امرأة على الزنا              

 لذلك فيمكن إضافة عقوبة تعزير إلى       .يكون نوعاً من الحرابة   يوشك أن   أن اإلكراه على الزنا     

فهـذا  . كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندما علق يد السارق في رقبته             . عقوبة الحد 

أما اتقيت اهللا، أما    : ومثلما أمر بتبكيت شارب الخمر بالقول       . )٧٣٩(التعليق يعد عقوبة تعزيرية   

 صلى اهللا عليـه وسـلم الـذي         وقد يكون في حديث رسول اهللا     . )٧٤٠(استحييت من رسول اهللا   

البكر بالبكر جلد مئة ونفـي      . خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اهللا لهن سبيالً        : "أخرجه مسلم   

 التي ورد النص    –قد يكون فيه سند لتوقيع عقوبة الجلد        . )٧٤١("والرجمجلد مئة   والثيب بالثيب   سنة،  

  .لرجم في حالة االستكراه على الزنا إضافة إلى ا–عليها في حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
                                                           

  .٤٩ص . ٩جـ. مرجع سابق. المبسوط. السرخسي  )١(

وإذا قطع فالسنة أن يعلق العـضو فـي         : ويقول  . ٣٧٤ص  . ٢جـ. بقمرجع سا . المهذب. الشيرازي  )٢(

أتي النبي بسارق فأمر به فقطعت يده ثم أمر فعلقـت           : رقبته ساعة لما روي عن فضالة بن عبيد قال          

  .في رقبته

ـ ٦٠٦المتـوفى عـام     . المبارك بن محمد الشيباني الجزري    . انظر ابن األثير  . أخرجه أبو داوود    )٣( . هـ

تحقيـق عبـد القـادر      . دمـشق : سورية  . جامع األصول في أحاديث الرسول    ). م١٩٦٩–هـ١٣٨٩(

  .٥٩٥ص . ٣جـ. األرناؤوط

  .١٥٧ص . ١١، جـ٤٣٦٨برقم . أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت  )٤(



- غغغغغغغغ - 

 – )٧٤٢( لدى ذهابها للصالة   –إال أن حديث المرأة التى تجللها رجل فقضى حاجته منها             

يوضح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما عرض عليه الرجل األول لم يزد في عقوبتـه                  

  .لرجم رغم اإلكراهثم لما تقدم الجاني الحقيقي معترفاً لم تزد عقوبته عن ا". ارجموه"عن 

  

  :مغايرة شهادة الشهود لقول المرأة 

فادعـت المـرأة أنـه      إذا شهد الشهود على رجل وامرأة بالزنا        : " يقول السرخسي في ذلك      •

 ولم يشهد الشهود بذلك، ولكنهم شهدوا بأنها طاوعته، فعليها الحد، ألن إنكارها صـفة               أكرهها،

. )٧٤٣("، وال ينفعها ذلك بعدما شـهد الـشهود بـه          الطواعية ال يكون فوق إنكارها أصل الفعل      

  .ويستخلص من ذلك أن شهادة الشهود تقدم على ادعائها اإلكراه، ومن ثم فإنها تحد

  

  :اتفاق الشهود على وقوع الزنا واختالفهم في كيفية وقوعه 

وقد يشهد أربعة شهود على وقوع الزنا، إال أنهم يختلفون فيما إذا كان قد وقع برضاء                  

وإذا شهدوا عليها بالزنا فقـال اثنـان         : ")٧٤٤(وفي ذلك يقول السرخسي   . لمرأة أو كرهاً عنها   ا

وقال أبو يوسف ومحمد    . طاوعته، وقال آخران استكرهها درئ الحد عنهما في قول أبي حنيفة          

أن الحجة في جانب الرجـل      ) أي أنهما بررا قولهما   ( يحد الرجل وحده، لهما      – رحمهما اهللا    –

وإنما يقام الحد على كـل واحـد منهمـا       .. فإنما االختالف بينهم في حالها      .  للحد تمت موجبة 

شهدا بفعل آخر، فما لم يتفق األربعة على        ) من الشهود (أن كل اثنين    ) وحجة أبي حنيفة  . (بفعله

: ويقـول السرخـسي     ..". الفعل الواحد ال يثبت الزنا، كما لو اختلفوا في المكان أو الزمـان              

الزنا فعالن، يعني من حيث الحكم، فأما في الحقيقة الفعل واحد، ولهذا لو تمكنـت               وقولنا أن   "

وعلى ذلك فهو يتفق مع     ". الشبهة من أحد الجانبين يصير ذلك شبهة في إسقاط الحد عن اآلخر           

رأي أبي حنيفة في إسقاط الحد عن الرجل والمرأة على أسـاس أن فعـل الزنـى ال يـتم إال           

  .إذا اعتورت الشبهة أحد الشقين في عملية الزنا انسحبت على اآلخرباجتماع رجل وامرأة ف
                                                           

  . من هذه الدراسة٢٠٠ص : انظر . ٤٣٧٩ وأبو داوود برقم ١٤٥٥الترمذي برقم : سبق تخريجه   )١(

  .٤٨ص . ٩جـ.  مرجع سابق.المبسوط. السرخسي  )٢(

  .٥٩ص . ٩جـ. المرجع السابق  )٣(



- ظظظظظظظظ - 

اثنان أنها مطاوعـة    : إذا شهد أربعة     : ")٧٤٥(فيقول المرداوي .  ويتفق الحنابلة مع هذا الرأي     •

  ".واثنان أنها مكرهة، لم تكتمل شهادتهم ولم تقبل

 وشهد آخران أنه    بأنه زنى بها مطاوعة،   ) الشاهدان(إن شهدا    : ")٧٤٦(ويقول ابن مفلح    

ال : فعلى هـذا    . المكرهة) فعل(زنى بها مكرهة، لم تكتمل شهادتهم ألن فعل المطاوعة غير           

إال أنه يورد رأيـاً     ". ألن الشهادة لم تكتمل على فعل موجب للحد       .. وال المرأة   .. يحد الرجل   

.. نـا منـه     ألن الشهادة كملت على وجـود الز      .. يحد الزاني المشهود عليه     : "ألبي الخطاب   

  .)٧٤٧("لم يشهد عليها أربعة بزنا يوجب الحد) المرأة(ألن .. واختالفهم إنما هو في فعلها 

  

  :الزنا بالمجنونة، والزنا بالمجنون 

إن المجنونة، جنوناً مطبقاً، أو المجنونة جنوناً متقطعاً إذا زني بها حال نوبة الجنون ال                 

المجنونة التـي ال تعقـل، والنائمـة، بمنزلـه          وأرى   : )٧٤٨(يعتد برضائها لذلك يقول سحنون    

وهو يدخل في نفس    . ومن ثم يكون على الرجل الحد وال حد على المرأة المجنونة          ". المغتصبة

  .حكم الزنا بالصبية التي يجامع مثلها وال حد على تلك الصبية

يها الحد قال   أرأيت المرأة تزني بالمجنون، أيقام عل     : " ويقول عن المرأة التي تزني بالمجنون        •

  . )٧٤٩("نعم في رأي

  

   :راه على الزنا بالقرائنإثبات اإلك: ثالثاً 

إن إثبات الزنا بالقرائن يكاد ينحصر في ظهور الحمل على امرأة غيـر متزوجـة أو ال                   

ويلحق بغير المتزوجة، من تزوجت بصبي لم يبلغ الحلم، أو تزوجت بمجبوب،            . يعرف لها زوج  

بل يجوز إثبات   " قاطعة"إال أن هذه القرينة ليست      . ت ألقل من ستة أشهر    أو من تزوجت بالغاً فولد    

  .عكسها، فيجوز إثبات أن الحمل حدث من غير زنا، أو أن الوطء تم باإلكراه

                                                           

  .١٦٢ص . ١٠جـ. مرجع سابق. اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف. المرداوي  )١(

  .٨٠ص . ٩جـ. مرجع سابق. المبدع في شرح المقنع. ابن مفلح الدمشقي  )٢(

  .٨٠ص . ٩جـ. المرجع السابق  )٣(

  .٢٥٢ص . ٦جـ. بقمرجع سا. المدونة الكبرى. سحنون  )٤(

  .٢٥١ص . ٦جـ. المرجع السابق  )٥(



- أأأأأأأأأ - 

ويرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه إذا لم يكن دليل علـى الزنـا إال الحمـل،                   

وإذا أحبلت امـرأة ال زوج      : "دامة  يقول ابن ق  . فادعت المرأة أنها أكرهت، فال حد عليها      

وهذا قول أبـي    ". لم تحد .. لم يلزمها الحد بذلك، وتُسأل، فإن ادعت أنها مكرهة          .. لها  

  .حنيفة والشافعي

 تحد ما لم تأت ببينـة       – رغم ادعائها االستكراه     –إال أن المالكية يرون أن هذه المرأة          

  .على اإلكراه

. األمر عندنا في المرأة توجد حامالً وال زوج لهـا         : لك  قال ما :  وفي ذلك جاء في الموطأ       •

إن ذلك ال يقبل منها وأنها يقام عليها الحد إال أن يكون لها علـى مـا                 .. فتقول قد استكرهت    

أو استغاثت حتى ُأتيت وهـي      . أنها استكرهت، أو جاءت تدمي إن كانت بكراً       ) .. بينة(ادعت  

فإن لـم تـأت     : قال  . ر الذي تَْبلُغ بها فضيحة نفسها     على ذلك الحال، أو ما أشبه ذلك من األم        

  .)٧٥٠("بشيء من هذا أقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك

والمراد بـالزوج زوج    .. ويثبت الحمل بظهوره في امرأة غير متزوجة        : " ويقول الدردير    •

هر من العقد، فتحد،    أو أتت به كامالً لدون ستة أش      . يلحق به الحمل، فخرج الصغير والمجبوب     

وأما مع قرينة تصدقها فيقبل دعواهـا وال        . ولم يقبل دعواها الغصب بال قرينة تصدقها فتحد       

  .)٧٥١(.."تحد، كتعلقها بالمدعى عليه 

وإن ادعته على رجل صالح حدت، وتعزر إن لم تُسم من استكرهها إن             : " ويضيف المواق    •

  .)٧٥٢("كانت معروفة بالخير

  

  :راه عند المالكية أدلة إثبات اإلك
يتطلب المالكية أي قرينة تصدق المرأة في دعواها باالغتصاب، لذلك يقول مالك فـي                

وبالتالي فـال يـشترطون بينـات       . "أو ما أشبه ذلك   ": الموطأ بعد عرض أمثلة تلك القرائن       

  :محددة، إال أنهم يذكرون على سبيل المثال 
                                                           

تخريج محمد  . الموطأ). م١٩٩٣–هـ١٤١٣. (مالك ابن أنس بن مالك األصبحي الِحْميري، أبو عبد اهللا           )١(

  .٦٣١ص . ٢جـ. دار الحديث: القاهرة . فؤاد عبد الباقي

  .٣٠٥ص . ٤جـ. مرجع سابق. الشرح الكبير. الدردير  )٢(

  .٧٨٣ص . ٢جـ. مرجع سابق. لتاج واإلكليلا: المواق   )٣(



- ببببببببب - 

  )تدمي من أثر إزالة بكارتها. ()٧٥٣( بأنها اغتصبتصارخة" تدمي"أن تكون بكراً فتأتي وهي ) ١(

  .)٧٥٤(أن تستغيث أثناء الزنا بها أو بعده فيغيثها الناس) ٢(

  .)٧٥٥(أن تأتي مستغيثة مما أكرهت عليه من الزنا على أن تكون أمارة على ذلك) ٣(

  .)٧٥٦(أن تأتي متعلقة برجل مدعية أنه هو الذي زنا بها) ٤(

  .)٧٥٧(ههاأن تبلغ الحاكم عمن أكر) ٥(

أن المولود الذي نزل ألقل من      ) الحديث( ويمكن أن يعد من قبيل تلك القرائن أن يثبت الطب            •

  .ستة أشهر إنما هو ولد طبيعي وأن والدته بهذه الكيفية كان لسبب طبي ما

  
  :أثر اإلكراه على الزنا على المسئولية الجنائية 

 حتى –نائية عن المكرهة على الزنا     إذا ثبت اإلكراه فال خالف على رفع المسئولية الج          

 وذلك لعموم حديث رسول اهللا صـلى اهللا         –عند من يطلبون منها إثبات اإلكراه، وهم المالكية         

، والحـديث الـسابق     )٧٥٨("عفي ألمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه       : "عليه وسلم   

إذا استكرهت المـرأة    "ديث  عرضه عن المرأة التي تجللها رجل أثناء ذهابها لصالة الفجر، وح          

استكرهت امرأة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه         : وحديث  . )٧٥٩("على الزنا فال حد عليها    

  .)٧٦٠("وسلم، فدرأ عنها رسول اهللا الحد وأقامه على من أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهراً

                                                           

  .٥١٤ص . ١جـ. مرجع سابق. رسالة ابن أبي زيد. القيرواني  )١(

  .٥١٤ص . ١جـ. المرجع السابق  )٢(

ـ ٥٩٥توفى عـام    . فقيه مالكي . أو الوليد ) المشهور بالحفيد . (محمد بن أحمد القرطبي   . ابن رشد   )٣( . هـ

  .٢٧٨ص . ٤جـ. دار الفكر: بيروت . لمقتصدبداية المجتهد ونهاية ا). م١٩٨٢–هـ١٤٠٣(

ـ ١٣٢٩. (هـ٨٩٧فقيه مالكي توفى    . محمد بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهللا       . المواق  )٤( ). هـ

. مطبعة السعادة : القاهرة  . مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب    . التاج واإلكليل شرح مختصر خليل    

  .٧٨٣ص .٢جـ. كرطبعة مصورة عنها ببيروت تصدير دار الف

  .٧٨٣ص . ٢جـ. المرجع السابق  )٥(

  .، عن ابن عباس٧٢ص . ٢جـ. الطبراني في المعجم الصغير  )٦(

  .٢٧ص . ٩جـ. البخاري  )٧(

وابـن  . ٤٢٥ص  . ١٢جـ. ١٧٢٧٧والبيهقي عن وائل برقم     . ١٥ص  . ٥جـ. ١٤٥٤الترمذي برقم     )٨(

  .٨٦٧ص . ٢جـ. ٢٦٦٨ماجة برقم 



- ججججججججج - 

  :اآلثار المترتبة على اإلكراه على الزنا 

مـن ذلـك مـدى حـق        . زنا عدة تساؤالت يثيرها الفقهاء    يترتب على اإلكراه في ال      

وهل لزوجها أن يواقعها بعد اغتصابها مباشرة، أو لها أن تتـزوج إذا             . المغتصبة في الصداق  

  .ثم نسبة من قد تحمل منه ومدى حقوقه. كانت بكراً

  

  : المستكرهة على الزنا، ومدى استحقاقها للصداق 

  . اهللا عليه وسلم في هذا الصددوردت بعض أحاديث عن رسول اهللا صلى  

استكرهت امرأة على عهـد رسـول اهللا        "عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال           ) ١(

ولم يـذكر أنـه جعـل لهـا         صلى اهللا عليه وسلم فدرأ عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها،            

  .)٧٦١("مهراً

 فيه أن رسول اهللا صلى اهللا       فلم يرد . حديث المرأة التي وقع عليها رجل في سواد الصبح        ) ٢(

  .عليه وسلم ذكر فيه صداقاً للمرأة، رغم معرفة الزاني المستكره لها

هل الـصداق عـوض     : وسبب الخالف هو    . اختلفوا في وجوب الصداق لها    " إال أن الفقهاء     •

. فمن قال عوض عن البضع أوجبه في البضع في الحلِّية والحرمية          . عن البضع أم هو نحلة ؟     

  .)٧٦٢(ل أنه نحلة خص اهللا بها األزواج، لم يوجبهومن قا

ويشرح السرخسي ذلك   . )٧٦٣("أن الزنا بالمكرهة ال يوجب الصداق لها      "فالحنفية يرون     

والواجب بالزنا الحد، فال يجوز الزيادة على       . بالمكرهة زنا ) أي الرجل (أن فعله   "الرأي بقوله   

.. وم على الزاني لم يسقط ذلك برضائها        يتق) بضع المستكرهة (ذلك بالرأي، ثم لو كان بضعها       

  .)٧٦٤("فالبضع ال يتقوم بالمال بالزنا

                                                           
ـ ١٤٥٤ أخرجه الترمذي برقم    )١( . ٤٢٥ص  . ١٢جـ. ١٧٢٧٧والبيهقي عن وائل برقم     . ١٥ص  . ٥، ج

  .٨٦٧ص . ٢جـ. ٢٦٦٨وابن ماجة برقم 

  .٢٧٨ص . ٤جـ. مرجع سابق. بداية المجتهد. ابن رشد  )٢(

  .٤٩ص . ٩جـ. مرجع سابق. المبسوط. السرخسي  )٣(

  .٤٩ص . ٩جـ. المرجع السابق  )٤(



- ددددددددد - 

وفي كل موضع وجب الحد على المكره ال يجب لهـا            : ")٧٦٥(ويقول في موضع آخر     

  ".إذ الحد والمهر ال يجتمعان عندنا بسبب فعل واحد.. المهر 

الـصداق عـوض عـن       ويرى الشافعية وجوب الصداق للمستكرهة على الزنا، باعتبـار           •

  .)٧٦٦(البضع

إال أنه ال صداق لهـا      . " أما المالكية فيرون أن على الرجل المستكره لها على الزنا الصداق           •

  .)٧٦٧()على الزنا(عليه إذا كانت هي المكرهة له 

أرأيت إن جامعها فأفضاها وهي مغتصبة، أيكون عليـه مـع           :  ويقول سحنون في المدونة      –

إذا أفضاها وقد اغتصبها فعليه الصداق وعليه ما يجب عليه          : الك  قال م .. الصداق ما أفضاها    

أما التي أمكنته من نفسها فال شـىء        : "ويقول في موضع آخر     . )٧٦٨("في اإلفضاء مع الصداق   

وقال في الرجل يزنـي بمجنونـة أو        . )٧٦٩("لها، وأما التي اغتصبت فعليه صداقها وما شأنها       

ك في الغصب أن الحد والصداق يجمعان جميعـاً علـى         قال مال : نائمة أو بصبية يجامع مثلها      

  .)٧٧٠("الرجل، وأرى المجنونة التي ال تعقل والنائمة بمنزلة المغتصبة

أن عبد الملك بن مروان قضى في امـرأة أصـيبت           "وأخرج البيهقي عن ابن شهاب،        

  .)٧٧١("مستكرهة، بصداقها على من فعل ذلك بها

  

  :ج البكر َزوااقعة الزوج لزوجته المغتصبة، َو موحكم

شرع الحق عز وجل العدة الستبراء رحم الزوجة من أي حمل محتمل ضماناً لعـدم                 

لذلك يثور التساؤل حول المغتصبة، فربما حملت من وطئها هذا، فإذا وطئت            . اختالط األنساب 

                                                           

  .٩٠ص . ٢٤جـ. المرجع السابق  )١(

  .٩٠ص . ٢٤جـ. المرجع السابق. ٢٧٨ص . ٤جـ. مرجع سابق. بداية المجتهد.  رشدابن  )٢(

  .٣٣٧ص . ٤جـ. مرجع سابق. حاشية الدسوقي. الدسوقي  )٣(

  .٢٦٤ص . ٦جـ. مرجع سابق. المدونة. سحنون  )٤(

  .٢٦٤ص . ٦جـ. المرجع السابق  )٥(

  .٢٥٢ص . ٦جـ. المرجع السابق  )٦(

  .١٧٣٩٣برقم . كبرىأخرجه البيهقي في السنن ال  )٧(



- ههههههههه - 

بحق بعد ذلك سواء في زواج قائم أو زواج قادم فربما يكون بها حمـل مـستكن مـن آثـار                     

  .استكراهها

فـإن  : قـال   . المغتصبة ال تنكح حتى تستبرئ نفسها بثالث ِحـَيضْ        " لذلك يقول مالك أن      •

  .)٧٧٢(من تلك الريبةفال تَنِْكح حتى تستبرئ نفسها ارتابت من حيضتها، 

وعلى ذلك فإن المغتصبة إن كانت متزوجة فيجب أال يواقعها زوجها إال بعـد ثـالث                  

فإن كانت المغتصبة غير متزوجـة فـال        . بةحيضات بشرط أن تستبرئ هي نفسها من أي ري        

  .يمكن لمن يريد أن يتزوجها أن يقربها قبل االستبراء على النحو السابق

  

  : الولد من الزنا حكم

  إذا أثمر االستكراه على الزنا ولداً فما وضعه ؟  

قال رسـول  : أخرج الترمذي وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال    

". أيما رجل عاهر بحرة أو أمة، فالولد ولد زنا، ال يرث وال يورث            : " عليه وسلم    اهللا صلى اهللا  

  .)٧٧٣("من عاهر أمة أو حرة، فولده ولد زنا ال يرث وال يورث: "ورواه ابن ماجة بلفظ 

  .وعلى ذلك فإذا أثمر االستكراه على الزنا ولداً فهو ولد زنا ال يرث وال يورث  

  

  :على حرمة المصاهرة أثر االستكراه على الزنا 

، بوجود إيالج الفرج في الفرج لذلك فإن        )٧٧٤(يجاب حرمة المصاهرة  إن الوطء علة إل     

قال بذلك  . أما إذا كانت صبية ال يجامع مثلها لم تحرم        . من زنى بامرأة تحرم عليه أمها وابنتها      

ة بـالوطء   ويقولون أن حرمة المصاهر   ". استحساناً"وقال أبو يوسف يحرم     . أبو حنيفة ومحمد  

  .)٧٧٥(ع مثلها ليس بحرث للولدم، بل ألنه حرث للولد، ووطء الصبية التي ال يجاهليس لعين

                                                           

  .٦٣١ص . ٢جـ. مرجع سابق. الموطأ. مالك  )١(

  .٩١٨ص . ٢جـ. ٢٨١٦وابن ماجة برقم . ٢٧٨ص . ٦، جـ٢١٣٣أخرجه الترمذي برقم   )٢(

  .٦٦ص . ٩جـ. مرجع سابق. المبسوط. السرخسي  )٣(

وضح اسـم   غير م : القاهرة  . قسم لزواج . األحوال الشخصية ). م١٩٥٠–هـ١٣٦٩. (أبو زهرة، محمد    )٤(

  . ٦٨، ٦٧ص . ٢ط. الناشر



- ووووووووو - 

وسـبب الخـالف أن أبـا       . إال أن الشافعية والمالكية يرون أن الزنا ال يوجب تحريماً           

أمـا الـشافعية    . حنيفة يرى أن أساس التحريم هو الدخول بصرف النظر عن حله أو حرمته            

الدخول الحالل والدخول الحرام، وأمارة الحل والحرمة هو الحد والدخول الحرام           فيفرقون بين   

  .)٧٧٦(غير مثبت لحرمة المصاهرة

  

  :استكراه الذمي لمسلمة 

إن رجالً من أهل الذمة من نـبط أهـل          : أخرج ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة قال            

انكشفت عنهـا ثيابهـا فجلـس       الشام نخس بامرأة على دابة، فلم تقع، فدفعها بيده فصرعها، ف          

لـيس علـى   : وقال . ليجامعها، فرِفع إلى عمر بن الخطاب وقامت عليه البينة فأمر به فصلب     

  .)٧٧٧("هذا عاهدناكم

أن عبد الملك بن مروان ُأتي برجل من أهل الذمة استكره           "كما أخرج أيضاً عن قتادة        

  .)٧٧٨("امرأة مسلمة فأخصاه

  الفرع الثاني

   في القانون الوضعيالزنا على المسئولية الجنائيةأثر اإلكراه على 

 على الزنا بالمفهوم اإلسالمي، أي الوطء  – كمبدأ عام    –إن القانون الوضعي ال يعاقب        

ومن ثم فال مجال للحديث عن رفع المسئولية الجنائية عن المرأة المزني بهـا              . غير المشروع 

 يتصور رفع العقاب عن  المـرأة إال فـي           وال. ألنه ال عقاب عليها أساساً ما لم تكن متزوجة        

  .حالة اتهامها بالزنا وهي متزوجة وبشروط خاصة

 أما إذا كان الحديث عن الزنا بمفهوم القانون الوضعي، أي زنا الزوجة، أو زنا الزوج فـي                  •

  .)٧٧٩(منزل الزوجية فهو الذي يمكن الحديث فيه عن أثر اإلكراه

                                                           
  .٦٧ص . المرجع السابق  )١(

  .في الذمي يستكره المسلمة على نفسها: باب. ٢٤٥٧٤أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم   )٢(

  .في الذمي يستكره المسلمة على نفسها: باب . ٢٤٥٧٥برقم . المرجع السابق  )٣(

  .١٧٠ص . مرجع سابق. جرائم العرض. بدوي  )٤(



- ززززززززز - 

  :قانون الوضعي إثبات اإلكراه على الزنا في مجال ال

خالفاً للشريعة اإلسالمية التي تتطلب أدلة محددة إلثبات الزنى، بينما ال تتطلب أدلـة                

 فإن القانون الوضعي ال يتطلب مثل هذه األدلة، وبالتالي فهو يخـضع            –محددة إلثبات اإلكراه    

ـ         . للقواعد العامة في اإلثبات    ؤدي إلـى   وعلى ذلك يمكن إثبات اإلكراه بأية وسيلة مشروعة ت

: ومن أهم أدلة اإلثبات     . اقتناع القاضي بوقوع اإلكراه بأركانه وشروطه التي يتطلبها القانون        

االعتراف، وشهادة الشهود، والمحررات، والقرائن، وتقارير الخبراء أو أي أدلة أخرى مثـل             

  .تحريات جهة الضبط الجنائي المؤيدة باألدلة

 على الشخص فيبعث في نفسه رهبة أو خوفاً يحمله           وقد سبق تعريف اإلكراه بأنه ضغط يقع       •

الـزوج أو   (ومن ثم فالبد أن تكون الرهبة قد ضغطت على إرادة الجاني            . على فعل أو امتناع   

بحيث يصبح مسلوب الحرية وال خيار له، وأن هذه الرهبة هي التي حملت الجـاني               ) الزوجة

  . عن نفسهعلى ارتكاب فعل الوطء دفعاً للضرر) الزوج أو الزوجة(

 لذلك قد يكون إثبات اإلكراه عن طريق التلبس مثل مشاهدة الجاني وهو يكره المجني عليـه         •

وقد يكون إثبات اإلكراه عن طريق     . على الزنا بتهديده بمسدس مثالً، أو كونه منوماً مغناطيسياً        

ي وجـود مـادة     تقرير المكره أن من استكرهه أعطاه مادة أو شراباً، ثم يثبت التحليل الكيمائ            

وقد يثبت اإلكراه المعنوي بضبط محررات يخْشَى المكره من إطالع الغيـر عليهـا،              . مخدرة

بل قد يعثر على ابن أو أب المكره مثالً وهو محتجز في مكان معين،              . وهي في حوزة المكِره   

  .احتجزه من يقوم بالتهديد ليقوم المجني عليه بارتكاب جريمة الزنا

  .ي اإلكراه أكثر من شخصوقد يشترك ف  

، إال أن   )بشرائطها القانونيـة  ( وقد يقع اإلكراه على الزوج أو الزوجة ليرتكب جريمة الزنا            •

فإذا رضيت الزوجة بزنا شريكها فإن المكره هـو         . اإلكراه قد يقع على شريك الزوجة الزانية      

المكره عليـه   (الزنا  الشريك في   : الشريك فقط وإن لم ترض الزوجة عن الزنا فالمكره اثنان           

  )والزوجة المزني بها

آثار بجسم ومالبس الواقع عليه اإلكراه نتيجة الصراع        المادي   وكثيراً ما يتخلف عن اإلكراه       •

  .والمقاومة

  . إال أن األمر يتطلب إثبات توافر أركان اإلكراه وفق ما ينص عليه قانون كل دولة•



- ححححححححح - 

  :وجريمة االغتصاب ) في مجال القانون الوضعي(اإلكراه على الزنا 

فنكون في هذه الحالة أمـام      . الزوجة في عملية المواقعة   ) شريك( قد يقع اإلكراه مباشرة من       •

ومن ثم لن يمكن مساءلة     . هي المجني عليه فيها   ) المزني بها (جريمة اغتصاب تكون الزوجة     

  .ةهذه الزوجة عن جريمة زنا لكون إكراهها مانعاً من موانع المسئولية الجنائي

علـى  ) ب(الشخص  ) أ(إال أن اإلكراه قد يقع بصورة غير مباشرة بأن يكره الشخص              

) أ(فاإلكراه بدأ هنا من الشخص      ). ربما انتقاماً منها أو من زوجها مثالً      (أن يواقع زوجة معينة     

علـى مواقعـة    ) ب(وتحت تأثير هذا اإلكراه يقـدم       . رغم أنه ال يقوم بنفسه بعملية المواقعة      

فهـي مرتكبـة    " مكره عليهـا  " ب"رغم أن   (فإذا افترضنا أنها رضيت بهذه المواقعة       . الزوجة

الواقع عليه اإلكراه أساساً، فلن يمكن مـساءلة        ) ب(لجريمة زنا، أما إذا لم ترض بها وقاومت         

  .عليها) ب(الزوجة عن جريمة زنا بسبب اإلكراه الذي مارسه 

لسابقة رهن بظـروف كـل واقعـة        وغني عن البيان أن إثبات أي من االفتراضات ا          

  .وقدرات رجال الضبط الجنائي والمحققين

أنه ال يوجد أسلوب محدد إلثبات اإلكراه، وال يوجد دليل محـدد يلـزم تقديمـه                : فالخالصة  

 بتـوافر األركـان     – إلى اقتنـاع     –للقضاء، إنما العبرة باألدلة التي توصل القاضي الجنائي         

  .والشروط القانونية لإلكراه

  

  :ثر اإلكراه على الزنا على المسئولية الجنائية أ

تتفق القوانين وشراح القانون الوضعي على أنه ال يمكن مساءلة الجاني عن جريمـة                

مـن  أساس اإلعفـاء    ، إال أنهم اختلفوا في      )المادي أو المعنوي  (ارتكبها تحت ضغط اإلكراه     

 حيث يـرى الـبعض أن       –الجنائية   رغم اتفاقهم على مبدأ اإلعفاء من المسئولية         –المسئولية  

، فيكون اإلكراه المعنوي في هذه الحالة هو سبب من أسـباب امتنـاع              شخصيأساس اإلعفاء   

بينما يرى آخرون أن أساس اإلعفاء موضوعي، ومن ثم يعتبر اإلكراه هنا سبباً من              . المسئولية

  .)٧٨٠(أسباب اإلباحة

                                                           

  .٤٦٩ : ٤٦٨ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض: راجع في تفصيل ذلك   )١(



- ططططططططط - 

راه المعنوي سبباً مـن أسـباب       وإذا كان للباحث أن يختار فإنه يرجح اعتبار اإلك          

  .المسئوليةامتناع 

 فإن النتيجة النهائية هي أن مرتكـب        – أياً كان األساس القانوني لإلكراه المعنوي        – إال أنه    •

ال يساءل جنائياً إذا ارتكـب جريمتـه        ) أو الخيانة الزوجية كما يعبر عنها أحياناً      (جريمة الزنا   

 معنوياً، مادام قد ثبت توافر أركان وشروط اإلكراه وفق          وهو مكره سواء كان مكرهاً مادياً أم      

  .ما ينص عليها القانون

א א
  اإلكراه ودعوى الزنا

إذا وقعت الجريمة ينشأ عنها حق عام، هو المطالبة بالعقاب أمام المحاكم الجنائية بعد                

 تكون من قبـل جهـة       هذه المطالبة قد  . الحصول على البينات التي ترجح اإلدانة أمام القضاء       

االدعاء بوصفها الممثلة للمجتمع، إال أنه قد يكون ذلك الحق من جانـب شـخص معـين أو                  

  .)٧٨١(أشخاص معينين ألن الجريمة امتد أثرها إليهم هم أساساً

وقد سبق عرض اختالف مفهوم جريمة الزنا بين كل من الشريعة اإلسالمية والقانون               

.  اختالف في الدعوى الجنائية الناشئة عن كل من الفعلين         الوضعي، مما استتبع أن يكون هناك     

  :لذلك سوف يتم عرض هذا المطلب من خالل فرعين 

  .اإلكراه ودعوى الزنا في الشريعة اإلسالمية: الفرع األول   

  .اإلكراه ودعوى الزنا في مجال القانون الوضعي: الفرع الثاني   

  الفرع األول

   اإلسالميةاإلكراه ودعوى الزنا في الشريعة

يعد العقاب على الزنا حقاً خالصاً هللا تعالى، لذلك فإن الذي يتولى المطالبـة بالعقـاب                  

والذي يتولى أمـر    . وعلى ذلك فإن دعوى الزنا تعد من دعاوى الحق العام         . عنه هو المجتمع  

  .إقامة هذه الدعوى هو الحاكم المسلم أو من يندبه لذلك
                                                           

مـذكرات  : الريـاض   . أصول اإلجراءات الجنائية  ). م١٩٩٨–هـ١٤١٨. (محمد محيى الدين  . عوض  )١(

  .١١٤ص . لمعهد الدراسات العليا، ماجستير العدالة الجنائية، بأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية



- ييييييييي - 

 في اإلسالم، فيعرض المبدأ العـام، وهـو أن           نبذة عن القضاء   )٧٨٢(ويعرض البعض   

والية القضاء، والية الحسبة، والية     : الواليات كلها في اإلسالم معقودة لولي األمر، بما يشمل          

وكان ذلك كله معقوداً لرسول اهللا      . المظالم، والية الفتيا، والية التنفيذ، والية سن العزائم سياسة        

قرآن الكريم، ثم ألنه صلى اهللا عليه وسلم هو رسول اهللا           صلى اهللا عليه وسلم أوالً بنصوص ال      

إال أنه صـلى    . وهو أعلم بما يصلح المجتمع، ثم أنه هو الذي أسس المجتمع اإلسالمي األول            

اهللا عليه وسلم ندب بعض الصحابة لبعض الواليات، من ذلك توليته لمعاذ بن جبل، وعلي بن                

فلما تولى الخلفاء   . عري، أمر القضاء في اليمن    أبي طالب، ومعقل بن يسار، وأبي موسى األش       

الراشدون كانوا يتولون هذه الواليات إلى أن اتسعت الدولة اإلسالمية، اتساعاً استلزم أن يعهد              

وحتى في هذه األمصار كان يتولى الـوالي        . إلى آخرين بهذه الواليات في األمصار المختلفة      

يات وكثرة المسلمين استدعى أن يعهد الوالة آلخرين تلك الواليات بنفسه إال أن امتداد تلك الوال      

  .ومن ثم فقد نشأ القضاء المتخصص. ببعض تلك الواليات، ولعل أبرزها والية القضاء

ومن أهم خصائص الدعوى العامة أنه ال يملك أحد كائناً من كان أن ينزل عن الحـق                   

  .)٧٨٣(فيها أو يسقطه

  

  :م من له حق المطالبة برفع دعوى الحق العا

حد الزنى من الحدود الخالصة حقاً هللا تعالى تكون فيها الدعوى حسبه أي ألي فرد من                  

أفراد المجتمع أن يطلب إلى القاضي اتخاذ إجراءات فيها وأن يبين الدليل على صحة ما يدعيه                

  .وهو اإلقرار أو شهادة أربعة رجال عدول

الحق العام أما الذي يتوالهـا      إال أن حق األفراد مقصور على المطالبة بإقامة دعوى            

 دون أي شخص آخر، ذلك أن رفع الدعوى والسير فيها           – أو من يندبه لذلك      –فهو ولي األمر    

  .)٧٨٤(إنما يتم نيابة عن الجماعة اإلسالمية وليس عن فرد محدد

                                                           

  .١٢٣ص . السابقالمرجع   )١(

  .٣٣ص . مرجع سابق. اإلجراءات الجنائية. مرجع سابق. التركماني  )٢(

  .٥٢ص . المرجع السابق  )٣(



- ككككككككك - 

  :من له حق رفع دعوى الحق العام 

عمومية، إال أن الذي    إذا كان من حق أي فرد أن يطلب من ولي األمر إقامة الدعوى ال               

يتولى رفعها والسير فيها هو ولي األمر أو من يندبه لذلك، دون تدخل من أحد، وقد يكون من                  

يندبه ولي األمر لذلك هم رجال الحسبة الرسمية، أو االدعاء العام أو حتى المتطوعين الـذي                

أقرهم على ذلك   يقومون باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا توافرت فيه شروط معينة و           

  .ولي األمر

 فإنه يجوز ألي فرد أن يطلـب إلـى   – تحديداً –وعلى ذلك فإنه بالنسبة لدعوى الزنا       

إال أن الذي يتولى رفعها والسير فيها هو ولي األمر فقط أو من             . )٧٨٥(ولي األمر أن يرفعها   

  .لذلكيندبه 

  

  :اإلكراه على الزنا ودعوى الزنا 

. سمى دعوى اإلكراه على الزنا، إنما هي دعوى الزنـا         ال توجد في الشريعة دعوى ت       

ويمكن ألي شخص   . أما اإلكراه فهو ظرف شخصي يلحق المجني عليه يفيده في دفع الحد عنه            

تـستفيد  ..  إن يلجأ إلى ولي األمر طالبا رفع دعوى الزنـا            – ومن باب أولى المجني عليه       –

 عند المالكية على صدقها فـي       –د قرينة   المرأة من شكواها تلك إلى ولي األمر في أن ذلك يع          

  .)٧٨٦(ادعاء اإلكراه

 ويستوي أن يكون إكراه المرأة باإللجاء، وهو أن يغلبها على نفسها، أو أن يكون بالتهديـد                 •

ففي حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والسابق عرضه، أن امرأة استكرهت علـى               . فقط

  .)٧٨٧(عنها الحدعهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدرأ 

                                                           
  .٦٦ص . مرجع سابق. الدعوى الجنائية. أحمد  )١(

مرجـع  . بداية المجتهـد  . ، وابن رشد  ٥١٤ص  . ١جـ. مرجع سابق . رسالة ابن أبي زيد   . القيرواني  )٢(

  .٧٨٣ص . ٢جـ. مرجع سابق. التاج واإلكليل.واقوالم. ٢٧٨ص . ٤جـ. سابق

  . من هذه الدراسة٢٠٨ص : انظر . سبق تخريجه. ١٤٥٤برقم . الترمذي  )٣(



- للللللللل - 

 فـي   – من إكراهه    – على الرأي الراجح في المذاهب       – ويستفيد الرجل المكره على الزنا       •

  .دفع حد الزنا عن نفسه في دعوى الزنا

  

  :دعوى الزنا ودعوى الحق الخاص 

يمكن لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يتقدم للقاضي الذي ينظر دعوى الزنا مطالبـاً                 

واقعة الزنا وطلـب    : جم عن جريمة الزنا، فينظر القاضي األمرين معاً         بحقه الذي سببته أو ن    

الحق الخاص إال أن طلب الحق الخاص تابع لدعوى الزنا، فإذا حكم بعدم إدانة المتهم بالزنـا                 

  .فال يمكن مطالبته بالحق الخاص

ق تبين من الفرع السابق أن من الفقهاء من يرى وجوب الـصدا       : أمثلة لدعوى الحق الخاص     

ومن ثم فإن المستكرهة على الزنا هـي أو وليهـا لهمـا أن              . )٧٨٨(على المستكرهة على الزنا   

أما الصورة األخرى التي يتصور فيها وجود حق خاص، فهي حالة إذا ما             . يطالبا بمهر المثل  

ولو غصب حرة فزنا بها فماتـت       : "يقول الكاساني   . نتج عن اإلكراه بالزنا موت المزني بها      

إن الحد وجب عليه فلم يسقط بقتل المزني بها، كما          : ، ويقول ابن قدامة     )٧٨٩("والديةفعليه الحد   

  .)٧٩٠("لو كانت حرة فغرم ديتها

وعلى ذلك فلو اغتصب الجاني امرأة فماتت نتيجة لذلك فإن عليه ديتها ويكون لوليهـا             

  .المطالبة بالدية كحق خاص

  

  :اإلكراه متى يعتد ب

، بحيث أنه لوال هذا     معاصراً لفعل الزنا  أن يكون اإلكراه     – حتى يعتد باإلكراه     –يجب    

  .اإلكراه ما تم الزنا، ويستوي في ذلك أن يكون اإلكراه باإللجاء أو بمجرد التهديد

                                                           

ـ  ٢٧٨ص  . ٤جـ. مرجع سابق . بداية المجتهد . انظر ابن رشد  . الشافعية والمالكية والحنفية    )١( . ٢٤، جـ

. مرجع سابق . المدونة. حنون، س ٣٣٧ص  . ٤جـ. مرجع سابق . حاشية الدسوقي . ، والدسوقي ٩٠ص  

  .٩٠ص . ٨جـ. مرجع سابق. البحر الرائق. وابن نجيم. ٢٦٤ص . ٦جـ

  .١٢١ص . ٧جـ. مرجع سابق. بدائع الصنائع. انظر الكاساني: يتفق الفقهاء على ذلك القول   )٢(

  .٧٧ص . ١٠جـ. مرجع سابق. المغني. ابن قدامة  )٣(



- ممممممممم - 

  :القتل بسبب الزنا 

روى أن عمر بن الخطاب كان يتغذى يوماً إذ أقبل عليه رجل يعدو ومعه سيف ملطخ                  

ء جماعة يجرون خلفه، فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل           فجا، فجاءه حتى قعد مع عمر    . دماً

إنى ضربت فخذي امرأتي، فـإن      : ما يقولون ؟ فقال الرجل      : فنظر إليه عمر وقال     . صاحبنا

يا أميـر المـؤمنين إنـه       : ما يقول ؟ قالوا     : لآلخرين  ) عمر(فقال  . كان بينهما أحد فقد قتلته    

فأخذ عمر سيف الرجل وهزه ثم دفعـه        . المرأةضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي        

  .)٧٩١("إن عادوا فعد: "إليه وقال 

ويرى جمهور الفقهـاء أن مـن رأى        . )٧٩٢(فالقتل هنا كان لمنع استمرار جريمة الزنا        

  .امرأته تزني مع رجل فقتلهما أو أحدهما ال عقوبة عليه

ني المحصن قصاص وال دية     وليس على قاتل الزا   : "يقول ابن قدامة    : قتل من يغتصب امرأة     

إلى اإلمام، فيجب القـود     ) موكول(بأن عليه القود ألن قتله      ) إال أن هناك من يقول    (وال كفارة   

  . )٧٩٣("أنه مباح الدم وقتله يتحتم فصار كالحربي) ابن قدامة(ولنا .. على من قتله سواه 

  

  : العقوبة  والتوبة وأثرها على الجريمة

ب المجني عليها، والتساؤل هنا هو عما إذا كـان لهـذه            قد يتوب الجاني الذي اغتص      

  . التوبة من أثر

ويالحـظ أن   . الواقع أن التوبة أمر يتعلق بالنوايا وال يعلمها إال الحق سبحانه وتعالى             

أي أن العمل الـصالح     " وعمل صالحاً "القرآن الكريم لم يورد التوبة منفردة، بل قرن بها دائماً           

 هو المظهر الخارجي لهذه التوبة، وبدونه ال يمكـن  الحكـم             – الحقيقة    في –الزم للتوبة ألنه    

وقـد  . وبالنسبة لجريمة اإلكراه على الزنا قد يتوب الجـاني        . على وجود أو عدم وجود التوبة     

  :تتخذ هذه التوبة أحد صورتين 

                                                           

  .أخرجه سعيد. رواه هشيم عن مغيرة عن إبراهيم: وقال . ١٧٣ص . ١٠جـ. المرجع السابق  )١(

  .٣٨٦ص . ١جـ. مرجع سابق. أبو زهرة  )٢(

  .٤٣٨ص . ٧جـ. مرجع سابق. المغني. ابن قدامة  )٣(



- ننننننننن - 

  .   أن يعلن الجاني أنه تاب–أ

  . كانت غير مرتبطة بعقد نكاح قائم أن يعمد تأكيداً لقوله إلى الزواج ممن زنى بها إذا–ب

  .فهل لذلك من أثر على مسئوليته الجنائية  

  :إعالن الجاني أنه تاب : أوالً 

 أنه ندم وتاب إلى اهللا، بل ربما كانـت تلـك   – بعد ارتكاب جريمته  –قد يعلن الجاني      

على أنه ال أثـر  وقد أجمع الفقهاء ). كما هو الحال في توبة المحارب " (القدرة عليه "التوبة قبل   

ويقتصر أثرها على مغفرة اهللا سـبحانه       . لهذه التوبة في الدنيا، بمعنى أنها ال تعفيه من العقاب         

  .وتعالى له إن شاء

  .واحتج الفقهاء على قولهم هذا بما ورد في الكتاب والسنة  

ال "،  بـل ويـأمر بــ         )٧٩٤(فالقرآن الكريم يقول بتوقيع العقوبة على الزانية والزاني         

ويالحظ أن أي من عقوبات الحدود أو القـصاص التـي           . )٧٩٥("خذكم بهما رأفة في دين اهللا     تأ

. "ا رأفة في دين اهللا    مال تأخذكم به  "وردت في القرآن الكريم لم يرد عقبها هذا التحذير المسبق           

وقـد قـصد    . ومن ثم فال مجال ألي رأفة في هذا الصدد حتى لو كانت الرأفة بسبب التوبـة               

 إلى عدم االعتداد بالتوبة حيث لم يرد لها ذكر في اآلية، رغم أنه في آية الحرابة                 القرآن أيضاً 

إال الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن اهللا           "يقول الحق عز وجل عن المحاربين       

فالحق عز وجل عندما أراد أن يكون للتوبة أثر، نص عليه وبين شـروط              . )٧٩٦("غفور رحيم 

لم يحدث بالنسبة للزنا عامة، واالستكراه عليه على وجه الخصوص، بما يقطع            قبولها، وهو ما    

  .أالَّ أثر دنيوياً للتوبة

فإن ماعزاً جاء معترفاً لرسول اهللا صـلى اهللا     :  أما من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           •

 بمن – بعلم اهللا    –م  ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعل      . عليه وسلم مقراً بالزنا، إنما جاء تائباً      

 – وغيرهما   –فكالً من ماعز والغامدية     .  مع ذلك وقع عليه الحد     –تاب حقيقة أو كذباً، ولكنه      

                                                           

  .٢اآلية : سورة النور   )١(

  .نفس السورة واآلية السابقتين  )٢(

  .٣٤: المائدة   )٣(



- سسسسسسسسس - 

 لقد تاب توبـة لـو       – بالنسبة لماعز    –جاء تائباً، حتى ليقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           

سمت بين سبعين مـن     لقد تابت توبة لو ق    : "ويقول عن الغامدية    . )٧٩٧("قسمت بين أمة لوسعتهم   

فرسـول اهللا   ". أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها هللا تعالى؟            

وهل وجدت توبـة    "صلى اهللا عليه وسلم يؤكد توبة كل منهما ثم يشرح للصحابة دالئل تلك التوبة               

 عليـه وسـلم     ومع ذلك فقد وقع رسول اهللا صلى اهللا       . )٧٩٨("أفضل من أن جادت بنفسها هللا تعالى      

كـل ذلـك    .  رغم توبتهما الصريحة والمؤكدة بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           –عليها الحد   

  .يقطع بأن ال أثر للتوبة على المسئولية الجنائية للجاني وال على تنفيذ العقوبة

  

  :زواج الجاني الالحق بالمستكَرهة على الزنا : ثانياً 

. وبته عما اقترفه إلـى الـزواج بمـن اسـتكرهها          قد يعمد الجاني في مجال إعالن ت        

  .والتساؤل هو عن أثر ذلك على مسئوليته الجنائية

إال أنه  .  أن ذلك الزواج شبهة تدرأ الحد      – في رواية عن أبي حنيفة       –يرى أبو يوسف      

يجدر التنبيه إلى حقيقة هامة، وهي أن درأ الحد ال يعني تبرئته أو عدم مسئوليته الجنائية، بل                 

 آثماً ومداناً ويعاقب على جريمته، ولكنه يعاقب تعزيراً         – إذا ثبت استكراهه على الزنا       –ل  يظ

 – في رأي من قال بـذلك  –فغاية أثر ذلك الزواج الالحق هو     . بالعقوبة التي يراها ولي األمر    

منع معاقبته بنوع محدد من العقوبات هي عقوبة الحد المقرر في القرآن الكريم، ولكنه يعاقـب     

  .بأي عقوبة خالف ذلك الحد

يرون أن الزواج الالحـق ال      ) من الحنفية ( إال أن جمهور الفقهاء ومعهم محمد بن الحسن            •

ألنه ارتكب  . يكون ذا أثر رجعي، فال يمتد أثره للوقت السابق الذي ارتكب فيه الجاني جريمته             

بت الحد بالزنا الـسابق،     جريمته مع امرأة لم تكن زوجة له، فالجريمة متوافرة األركان، وقد ث           

فعليهما الحد، وبه   .. زنا بامرأة ثم تزوجها     ) إذا: "(يقول ابن قدامة    . فال يسقطه الزواج الالحق   

                                                           
  .٦٠٩ص . ممختصر مسل. ١٦٩٥برقم . عن بريدة) وغيره(أخرجه مسلم   )١(

لو تابها  " بلفظ   ٤٣٨٦وبرقم  . ١٧٠ص  . ١١جـ. ٤٣٨٧ برقم   –أخرجه مسلم عن عمران بن حصين         )٢(

والنسائي فـي   . ٦٩٦ص  . ٤جـ. ١٤٣٦والترمذي برقم   . ١٦٨ص  . ١١جـ". صاحب مكس لغفر له   

  .وغيرهم. ٢٧٠ص . ٤جـ. ٧١٢٥السنن الكبرى برقم 



- ععععععععع - 

قال أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة ال حد عليهما في هذه المواضع ألن ملكه لمنفعتها شـبهة                  

  .)٧٩٩("دارئة للحد وال يحد بوطء امرأة هو مالك لها

 أنه ال أثر للتوبة على المسئولية الجنائية أو العقوبة على المكِره على الزنى،              فالخالصة  

 زواجاً الحقـاً    –سواء تمثلت التوبة في اإلعالن عنها، أو تمثلت في زواج الجاني بالمغتصبة             

  .لوقوع الجريمة

  الفرع الثاني

  اإلكراه ودعوى الزنا في القانون الوضعي

. شريعة اإلسالمية فاإلكراه علـى الزنـا هـو االغتـصاب          بمفهوم ال " الزنا"إذا أخذنا     

 إال أنها ال تتطلب     – بتعبير القانون الوضعي     –" جناية"وجريمة االغتصاب جريمة مغلظة أي      

إجراءات معينة والدعوى التي تقام بشأنها هي دعوى جنائية، وإن كان ذلك ال يمنـع مـن أن                  

بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها نتيجـة        تقوم المجني عليها أو وليها، برفع دعوى مدنية         

  .الجريمة

وتقوم المجني عليها أو أي شخص بإبالغ الجريمة إلى سلطات الدولة التـي تتـولى                 

التحقيق والبحث عن الجاني إذا كان مجهوالً أو القبض عليه إن كان معروفاً ثم تحيله إلى جهة                 

ا ترجح لديها إدانته بتوافر أدلـة اإلدانـة         التحقيق واالدعاء التي ترفع عليه الدعوى الجنائية إذ       

  .الكافية ِقبلَه

 إضـافة إلـى أقـوال       –وال يتطلب القانون أدلة معينة إلثبات االغتصاب، لذلك فهو            

 يمكن إثباته عن أي طريق كالطب الشرعي، وتحليل المواد التي قـد توجـد               –المجني عليها   

  .ر ذلك من أدلة اإلثبات العاديةبمالبس المتهم أو المجني عليها أو بالشهود أو غي

) أياً كـان مـسماها  (والذي يرفع دعوى اإلكراه على الزنا هي جهة التحقيق واالدعاء        

  .وهي التي تتولى السير فيها

) في بيت الزوجيـة   ( أما إذا أخذنا الزنا بمفهوم القانون الوضعي، أي زنا الزوجة أو الزوج              •

 من يتطلـب    – كالقانون المصري والعراقي واألردني      –فإن من القوانين    . فإن الوضع يختلف  

                                                           

ـ . مرجع سـابق  . بدائع الصنائع . الكاساني. ٩٧ص  . ١٠جـ. مرجع سابق . المغني. ابن قدامة   )١( . ٧جـ

  . وغيرهما١٢٠ص 



- ففففففففف - 

تقدم الزوج المضرور بشكوى حتى يمكن لجهة التحقيق واالدعاء التدخل بالتحقيق ثـم رفـع               

  . إذا رأت موجباً لذلك–الدعوى الجنائية 

مواقعة أنثى بغير   " إال أن إكراه زوجة على الزنا إنما يشكل في نفس الوقت جريمة أشد هي                •

واء كان المكِره هو المغتصب نفسه، أي الذي يقوم بالمواقعة، أم غيره فنكون فـي               س" رضاها

األولى هي جريمة االغتصاب، والثانية هي جريمة زنا الزوجـة، إال           : هذا الوضع أمام جريمتين     

  . سبب من أسباب امتناع المسئولية وهو اإلكراه– في هذه الحالة –أن الزوجة يقوم في شأنها 

ان الواقع عليه اإلكراه هو الزوج، فإنه ال توجد جريمة باسم إكراه رجل على الزنا                أما إذا ك   •

فإذا كان إكراه الزوج هو علـى       ). كما هو الشأن بالنسبة لجريمة مواقعة األنثى بغير رضائها        (

أن يزني في بيت الزوجية، فإننا نكون أمام جريمة زنا زوج، إال أنه يقوم بالنسبة له سبب من                  

  .تناع المسئولية هو اإلكراهأسباب ام

 وعلى ذلك فإن اإلكراه في جريمة زنا الزوجة، قد يشكل جريمة اغتصاب إذا وقع اإلكـراه                 •

فإن اإلكراه ليس إال سبباً مـن أسـباب    " كخيانة زوجية "أما بالنسبة لجرائم الزنا     . على الزوجة 

وأثـر  ) قانون الوضـعي  بمفهوم ال (وسوف يتم عرض دعوى الزنا      . امتناع المسئولية الجنائية  

  .اإلكراه عليها

  الدعوى الجنائية لجريمة الزنا في القانون الوضعي

إال . تختلف أحكام هذه الجريمة، وأيضاً أحكام الدعوى الجنائية عنها من دولة ألخرى             

وسوف يقتـصر   . أنه تظل هناك خطوطاً عريضة  تتسم بها الدعوى الجنائية عن جريمة الزنا            

ال واحد ألحد القوانين الوضعية، هو القانون المصري وما ورد فيه من            الباحث على عرض مث   

  .أحكام في هذا الصدد

  :الزنا إلجراءات دعوى النصوص المنظمة 

ينص قانون اإلجراءات الجنائية المصري على عدد من الجرائم تنتظمها مـادة هـي                

ئية إال بناء علـى     ال يجوز أن ترفع الدعوى الجنا     " إجراءات مصري التي تنص على أنه        ٣/١

شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحـد                  

في الجرائم المنصوص عليها فـي المـواد        ) رجال الضبط الجنائي  (مأموري الضبط القضائي    

  ). خاصتين بجرائم زنا الزوجة أو زنا الزوج٢٧٧، ٢٧٤والمادتين " (،٢٧٧، ٢٧٤، ...



- صصصصصصصصص - 

ال تقبل الشكوى بعـد     "على أنه   )  إجراءات مصري  ٣(وتنص الفقرة الثانية من نفس المادة        –

  ".ذلكثالثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، ما لم ينص القانون على خالف 

إذا كان المجني عليه في الجريمة لم يبلغ خمس         " إجراءات مصري على أنه      ٥ وتنص المادة    –

  ".كاملة، أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الوالية عليهعشرة سنة 

ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه،       " إجراءات مصري على أن      ٧ وتنص المادة    –

  ".وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فال تؤثر على سير الدعوى

جميع األحـوال التـي يـشترط       وفي  " على أنه    ٢فقرة  .  إجراءات مصري  ٩ وتنص المادة    –

القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب مـن المجنـي                 

عليه أو غيره، ال يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إال بعد تقديم هذه الشكوى، أو الحـصول                 

  ..".على هذا اإلذن أو الطلب 

لمن قدم الشكوى أو الطلـب فـي األحـوال          " إجراءات مصري على أنه      ١٠ وتنص المادة    –

أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فـي أي وقـت إلـى أن              ... المشار إليها في المواد السابقة      

والتنازل بالنـسبة   ) الفقرة الثالثة (و". وتنقضي الدعوى بالتنازل  . يصدر في الدعوى حكم نهائي    

وإذا توفى الشاكي فال ينتقل حقـه       ) خيرةوالفقرة األ . (ألحد المتهمين يعد تنازالً بالنسبة للباقين     

في التنازل إلى ورثته، إال فى دعوى الزنا، فلكل واحد من أوالد الزوج الشاكي مـن الـزوج                  

  ". المشكو منه، أن يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى

) بمفهوم القانون الوضـعي   (كانت تلك هي النصوص المنظمة إلجراءات دعوى الزنا           

  :ويستفاد من النصوص السابقة ما يلي . ريفي القانون المص

  :أن دعوى الزنا هي دعوى جنائية : أوالً 

أي أن الذي يرفعها هو جهة االدعاء العام وهي التي تتولى السير فيها ومتابعتها إلـى                  

فـي القـانون    (إال أنه بالنسبة للوضع الخاص لجريمة الزنـا         . حين صدور الحكم النهائي فيها    

 اعتداء على حق الزوج اآلخر الطـرف فـي عقـد            – في حقيقة األمر     –بوصفها  ) الوضعي

وما يتعلق بالعالقة بين الزوجين من أمور مثـل         ) وليس بوصفها ارتكاباً لوطء محرم    (الزواج  

، )للطرف الجـاني " المضرور"فال يستبعد أن يغفر الطرف المجني عليه، أو      (الروابط األسرية   



- ققققققققق - 

 حتى لو أخطأ أحـد      –بناء لهم مصلحة في حفظ كرامتهم       وأيضاً ما قد يثمر عنه الزواج من أ       

 خاصـة بالنـسبة     – وما قد يترتب أحياناً من يرفع دعوى الزنا من تشهير وأضرار             –أبويهم  

لذلك فإن القانون علق رفع تلك الدعوى على        .  ما يفوق حالة إذا تم ستر تلك الجريمة        –لألبناء  

  .نها صفتها كدعوى جنائيةشكوى من الزوج المضرور، ولكن ذلك ال ينزع ع

  :تتولى التحقيق فيها جهة التحقيق واالدعاء العام : ثانياً 

ويترتب على حقيقة أن هذه الدعوى دعوى جنائية أن الذي يتولى التحقيق فيهـا هـي                  

إال أن يد جهة التحقيـق مغلولـة   ". النيابة العامة"وهي في مصر   . جهة التحقيق واالدعاء العام   

اء من إجراءات التحقيق إال إذا تقدم الزوج المضرور بشكوى فعندئذ تطلـق           عن اتخاذ أي إجر   

وال يزيد دور الزوج المضرور عن دور أي مجنـي          . يدها وتتولى تحقيقها كأي جريمة عادية     

  .عليه في أي جريمة أخرى، فليس له أن يشارك مثالً في التحقيق أو غير ذلك

  :ه ال يوجد شكل خاص لشكوى المجني علي: ثالثاً 

ولكن يشترط في هذه الحالـة أن يمكـن         (وعلى ذلك يجوز أن تكون الشكوى شفاهية          

أو أن تكون كتابية، أو بأي صورة       ) إثبات حدوث الشكوى الشفهية الحتمال أن ينكرها الشاكي       

صريحة الداللة على وجود شكوى مثل استغاثة المجني عليه مثالً أو االتـصال بالـشرطة أو                

واسـتثناء فـي حالـة      كوى إلى النيابة العامة أو رجل الضبط القضائي         وتقدم الش . غير ذلك 

  .التلبس إلى رجل السلطة العامة

 قاطعة الداللة على أنها شـكوى       – في أي صورة كانت      – إال أنه يشترط أن تكون الشكوى        –

  .وأن المجني عليه يرغب في التحقيق الجنائي فيها ثم رفع الدعوى الجنائية فيها

تقدم الشكوى لجهة التحقيق واالدعاء أو لمأموري الـضبط الجنـائي           أن    :رابعاً 

  :المختصين قانوناً 

مادامت الدعوى جنائية، إال أنه يشترط تَقَدم المجني عليه بشكوى يطلب رفعها، فـإن                

: ذلك يعني أن تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بالتحقيق ورفع الدعوى، وهي فـي مـصر                 

فلو فرض أن للزوج المجنـي      . حد رجال الضبط الجنائي المختصين قانوناً     أو أ " النيابة العامة "

عليه صديقاً أو جاراً ضابط شرطة في الجوازات أو المرور مثالً، فإن تقديم الشكوى إليـه ال                 



- ررررررررر - 

يعد بمثابة تقديماً للشكوى ومبرراً لبدء إجراءات التحقيق الجنائي ورفع الـدعوى، ألن ذلـك               

أما إذا وكل المجني عليه ذلـك الـصديق لتقـديم           .  هذه الشكاوى  الصديق ليس مختصاً بتلقي   

الشكوى للجهة المختصة، فإن ذلك يعد من المجني عليه توكيالً لذلك الصديق في تقديم الشكوى             

  ).دون أن يكون ذلك الصديق هو جهة تلقي الشكوى(

  :أن الشكوى البد أن تكون قاطعة الداللة وباتة : خامساً 

 مـن   –رتب على تقديمها بدء إجراءات تحقيق أو رفع دعوى جنائية           والحكمة أنه سيت    

لذلك البد أن تكون الشكوى قاطعة الداللة في أن المجني          . شروطها تقدم المجني عليه بشكوى    

. عليه يرغب في اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة زْوِجِه الجاني            

 دون أن   – عن سوء سلوك الزوج الجاني ومدى اسـتهتاره          وعلى ذلك إذا كانت مجرد شكوى     

وبالمثل فإن عمليـة تطليـق      .  فإنها ال تعد شكوى    –يطلب فيها اتخاذ اإلجراءات الجنائية قبله       

  .الجاني ال تعد بذاتها شكوى

 وبالمثل يجب أن تكون الشكوى باتة، فال يقبل مثالً أن يعلقها الزوج المجني على أمور مثل                 –

  .أو دفع تعويض أو إجبار الجاني على أمر مااالعتذار 

  :أن الشكوى البد أن تكون من بالغ عاقل : سادساً 

وهذا أمر منطقي وطبيعي، فالشكوى إجراء قانوني ستترتب عليه آثار قانونية بالغـة               

الخطورة مثل اتخاذ إجراءات التحقيق، أو القبض أو التفتيش، أو العرض على جهات خبـرة               

. أو رفع الدعوى الجنائية وما قد يترتب عليها من الحكم بعقوبة جنائية           )  مثالً كالطب الشرعي (

فإن لم يبلـغ    . لذلك يشترط القانون أن يكون الشاكي قد أتم السن التي يعتبره القانون فيها بالغاً             

  .هذه السن أو كانت به عاهة عقلية فإن وليه هو الذي يخَول حق تقديم الشكوى

  : تقدم الشكوى خالل فترة زمنية محددة ضرورة أن: سابعاً 

وهذا الشرط الزم حتى يكون الهدف من الشكوى هو طلب تقديم الجاني للعدالة، وليس                

فإن الزوج الذي يعلم بالواقعة وبمرتكبها ثم يـسكت         . مجرد ابتزازه وتهديده ألمد ليس له نهاية      

تخاذ اإلجـراءات القانونيـة     فترة طويلة تصل إلى ثالثة شهور، ال يتصور أنه جاد في طلب ا            



- ششششششششش - 

بحق زوِجِه اآلخر الجاني، بل األرجح أنه يقدمها بعد هذه الفترة الطويلة بسبب عدم رضـوخ                

لذلك فإن عدم تقديم الشكوى خالل تلك الفتـرة، يعـد           . الجاني لطلبات معينة من المجني عليه     

  . الجنائيةبمثابة قرينة قانونية قاطعة على عدم رغبة المجني عليه في رفع الدعوى

 إال أن سريان مدة الثالثة أشهر محدد بتحقق أمر معين وهو علمه بالجريمة وعلمه بالطرف                •

 ليس حتماً أن يكون على سبيل القطع بل يكفـي           – وهذا العلم األخير     –اآلخر في واقعة الزنا     

ألن الـشكوى إذا كانـت غيـر        . )٨٠٠(أن يكون على سبيل الشبهة المبنية على أسباب معقولة        

زوجـاً  (فإذا لم يعلم الزوج     . حددة، فإنها تكون أقرب إلى الشكوك حول سلوك الزوج اآلخر         م

بالطرف اآلخر فإن حقه في الشكوى يظل قائماً حتى تسقط الـدعوى بمـضي              ) كان أو زوجة  

  ).ثالث سنوات باعتبار الجريمة جنحة(المدة 

ـ    – بالمعنى القانوني    –أن إجراءات التحقيق    : ثامناً   شترط الـشكوى   هي التي ي

  :للبدء فيها 

 ال تشترط الشكوى    – بالمعنى القانوني    –وعلى ذلك فإن ما يخرج عن مفهوم التحقيق           

وعلى ذلك فإن أعمال االستدالالت وجمع المعلومات ال تعد تحقيقاً بـالمعنى            . إلمكان القيام به  

 عند مجرد مرحلـة     القانوني، ومن ثم فال يشترط الشكوى إلمكان القيام بها، إال أنها ستتوقف           

 مادامت  – مبرراً التخاذ إجراءات التحقيق بناء عليها        – بذاتها   –جمع االستدالالت فلن تصلح     

  .لم تقدم شكوى

  :عليه ومقصور شخصية المجني عليه لالزم مأن حق الشكوى حق : تاسعاً 

إال أن  (بمعنى أنه ال يمنح هذا الحق ألي شخص خالف الزوج مهما كانت الظـروف                 

ويترتب على أن هذا الحق     ).  ناقص األهلية لصغر سن أو لعاهة عقلية، فيحل وليه محله          يكون

لصيق بشخص الزوج المضرور، إنه إذا توفى سقط ذلك الحق، فال يكون ألحـد بعـده حـق                  

  .الشكوى، وال تكون ثمة وسيلة التخاذ اإلجراءات القانونية قبل الجاني

 فتقدم بشكواه ثم مات فـإن إجـراءات         أما إذا استخدم المجني عليه حق الشكوى،        

 ومن ثم ال تتوقـف      –التحقيق ورفع الدعوى الجنائية تكون قد استكملت شرط السير فيها           

  .بموت الشاكي
                                                           

  .٣٠ص . مرجع سابق. مبادئ اإلجراءات. عبيد  )١(



- تتتتتتتتت - 

عن الشكوى في أي وقت لحين صدور       النزول  أن للزوج المضرور حق      :عاشراً 

  :الحكم النهائي في الدعوى 

 أن بدء إجراءات التحقيق والدعوى      :األول  : ويمكن تبرير هذا الحكم بأمرين          

مرهون بالشكوى من المضرور، ومن ثم فإذا سحب شكواه، فقد تخلف شرط رفـع الـدعوى                

  .الجنائية ومن ثم السير فيها حتى الحكم النهائي الذي ينهي الدعوى الجنائية

هو الحفاظ على الروابط األسرية من ناحية وإعطاء الزوج المجني عليه حق            : الثاني    

موازنة بين البدائل المختلفة لصالح حياته الزوجية وحياة أسرته، وهو ما له الغلبة فـي هـذا              ال

  .)٨٠١(أي تغليب صالح أهم على صالح هام. الخصوص

كما إن حق الشكوى حق لصيق بشخص المجني عليه، فكذلك النزول حق لـصيق              :  إال أن    •

  .بشخصه

من زوِجـِه    –ت بعد رفع الدعوى      إذا ما  –أن لورثة الزوج المجني عليه      : حادي عشر   

  :عن الشكوى النزول الجاني حق 

ويعد هذا الحق امتداداً لنظر القانون الوضعي إلى الزنا على أنه اعتـداء علـى حـق               

من هذه الجريمـة،    " مباشر"فمادام قد مات فال يوجد مضرور       . الطرف اآلخر في عقد الزواج    

الزوج المتوفى المجني عليه من زوِجِه الجاني       ، هم أبناء    "غير مباشرين "إنما يوجد مضرورين    

  .لذلك فاألولى أن يسمح لهؤالء المضرورين غير المباشرين، بحق النزول.  تحديداً–

ويقال تبريراً لهذا الحكم بأنه للحفاظ على الروابط األسرية خاصة وقد مـات الـزوج                 

  .المجني عليه

  : على شرط قاطع الداللة غير معلقالنزول أن يكون : ثاني عشر 

إذا كان يشترط في الشكوى القطع، وأن تكون باتة، فكذلك يشترط ذلـك أيـضاً فـي                   

النزول، ذلك أن النزول سوف يترتب عليه أثر هام وهو انقضاء الدعوى الجنائية قبل الـزوج                

                                                           
إساءة اسـتخدام  "ويعد هذا الحق منطقياً من وجهة نظر القانون الوضعي لجريمة زنا األزواج كنوع من             )١(

وهو مـا يعـد تناقـضاً       . جه له عن طريق االعتداء على حق الزوج اآلخر في إخالص زو         " حق الزنا 

جوهرياً مع نظرة الشريعة للزنا على أنه جريمة تشكل اعتداء على حق من حقوق اهللا سبحانه وتعـالى                  

  . أن ينزل عنه– حتى لولي األمر –أي حق المجتمع، فال مجال 



- ثثثثثثثثث - 

الجاني لذلك يجب أن يكون النزول قاطع الداللة على الرغبة في النزول، وأال يكون معلقاً على                

  .رطأي ش

 إال أن قانون العقوبات المصري الذي نص على جريمة زنا الزوجة نص على مـا يمكـن                  •

رضاءه عـن   : اعتباره قرينة قانونية قاطعة على نزول الزوج المجني عليه عن شكواه، وهي             

بل ويترتب على هذه القرينة أثراً يمتد إلى إيقاف تنفيذ          . له كما كانت  ) الجانية(معاشرة زوجته   

  .)٨٠٢(صادر بإدانتها وعقوبتهاالحكم ال

  :شريكه في الجريمة يستفيد منه  الزوج الجاني ْلَبِقالنزول أن : ثالث عشر 

ويعد هذا الحكم   .  إجراءات مصري  ١٠وقد ورد هذا الحكم في الفقرة الثالثة من المادة            

.  الزنا منطقياً في حالة جريمة الزنا، ألن الطرف اآلخر في عملية الزنا يعد شريكاً في جريمة              

  .ومن المبادئ المقررة أن الشريك يستمد إجرامه من إجرام الفاعل األصلي

  

  :اإلكراه على الزنا والمسئولية الجنائية 

 إذا أكرهت   – كما سبق القول     –ال توجد جريمة مستقلة باسم اإلكراه على الزنا، ولكن            

زوجها إقامة دعوى الزنا    المرأة المتزوجة على الزنا فإن ذلك يعد جريمة اغتصاب، وإذا طلب            

فإن استطاعت أن تثبت اإلكراه، بأي دليل يقنـع         . عليها، فإنها تدفع بأنها أكرهت على الجريمة      

  .القاضي، فإن ذلك يرفع عنها المسئولية الجنائية

 وطلبت زوجتـه    – في بيت الزوجية     –وبالمثل إذا ُأكِره الزوج على أن يزني بأخرى           

نه يستطيع أن يرفع المسئولية الجنائية عن نفسه بإثبات وقوع إكراه           إقامة دعوى الزنا عليه، فإ    

وإذا فرض وكانت المزني بها زوجة وكانـت المواقعـة بغيـر            . عليه الرتكاب تلك الجريمة   

رضاها، فإن الواقعة تعد أيضاً واقعة اغتصاب، ويستطيع الزوج رفع المسئولية عن نفـسه إذا               

فيثبت أنه كان فاقداً اإلرادة تماماً بسبب       . ك الزوجة تحديداً  أثبت وقوع اإلكراه عليه لمواقعة تل     

وأن . القوة التي أكرهته، وأنه كان يستحيل عليه توقع تلك القوة المكِرهة، واستحالة مقاومتهـا             

وكل ذلك تحكمه ظروف كل واقعة، ومن       .. ليس ثمة خطأ في مسلكه ساهم في وقوع اإلكراه          

  .إلى أخرىثم فإن اإلثبات يختلف من واقعة 
                                                           

  . عقوبات مصرى٢٧٤المادة   )١(



- خخخخخخخخخ - 

  :وقت تطلب اإلكراه 

من شروط االعتراف بوجود إكراه أن يكون هناك خطر جسيم حال، أو وشيك الوقوع                

يصيب المكره إن لم يرتكب الجريمة المكره عليها، وإنه لوال وجود هذا اإلكراه مـا ارتكـب                 

به كمـانع مـن     ويعني القول بأن الخطر حال أو وشيك الوقوع أن اإلكراه المعترف            . الجريمة

موانع المسئولية الجنائية يجب أن يعاصر الجريمة، أي أن يوجد وقت ارتكاب الجريمة ويكون              

  .هو الدافع الوحيد لها

  

  :القتل بسبب الزنا حكم 

كعـذر قـانوني    ) بمفهوم القانون الوضعي  (يعترف كثير من القوانين الوضعية بالزنا         

واضـع  (هو العذر الذي يرى معه الشارع       : المخفف  والعذر  . مخفف للعقاب في حالة القتل بسببه     

النزول بعقاب الفعل من مرتبة الجنايات إلى مرتبة الجنح لظروف تكتنف الفعل ذاته،             ) القانون

  .)٨٠٣(أو تتعلق بفاعله، فيوجب على القاضي، أو يجيز له الحكم بالحبس بدالً من عقوبة الجناية

من فاجأ  " منه تنص على أن      ٢٣٧د المادة   وإذا نظرنا إلى قانون العقوبات المصري نج        

زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدالً من العقوبات                

اإلعدام أو األشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وهي خاصة بالقتـل            (٢٣٤المقررة في المادتين    

  .)٨٠٤()مة الضرب المفضي إلى الموتاألشغال الشاقة أو السجن، وهي جري (٣٣٦، )العمد

ففعل القتل هو من الجنايات إال أن هناك ظروفاً وجد فيها القاتل تستفزه وتدفعه دفعـاً                  

. )٨٠٥(إلى فعل القتل وهو مشاهدة زوجته متلبسة بالزنا، فيرتكب القتل تحت تأثير هذه الحالـة              

خطورة إجرامية، إضـافة إلـى      فالقتل في هذه الحالة ال ينم عن نزعة إجرامية في القاتل وال             

التأثير النفسي الجسيم على الرجل في تلك الحالة، لذلك قرر القانون عقابه حينئذ عـن جنايـة                 

  .القتل بعقوبة الحبس

                                                           
  .١٠٦ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )١(

  .ة القتل شبه العمد في الشريعة اإلسالميةوهي جريم  )٢(

يقابل ذلك، الواقعة السابق عرضها التي ضرب فيها رجل بالسيف رجالً يواقع امرأته ثم أتى والـسيف                   )٣(

  .في يده إلى عمر رضي اهللا عنه



- ذذذذذذذذذ - 

أراد أن يجعل من القتل في      "ويعلق البعض على ذلك قائالً بأن القانون بفعله هذا، إنما             

 حكماً لمحكمة النقض المصرية تقول فيـه        ثم يورد . )٨٠٦("أقل جسامة جريمة خاصة   هذه الحالة   

  .)٨٠٧(" هي جنحة ال جناية ومن ثم فال عقاب على الشروع فيها٢٣٧على أن جريمة المادة 

وإن كان القول السابق يقول بأن هذه الجريمة هـي          . (هذا عن العذر القانوني المخفف      

ب مرتكبها بعقوبة   جنحة أصالً ومن ثم فال يوجد تخفيف قانوني، حيث ينص القانون على عقا            

  ).الجنحة

  

  :إمكانية تخفيف إضافي للعقوبة 

يجوز في مـواد الجنايـات، إذا اقتـضت         " عقوبات مصري على أنه      ١٧تنص المادة     

أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية، رأفة القضاة، تبديل العقوبة على الوجـه              

تضح منها أنها تتيح للقاضي النزول بالعقوبـة        ثم تحدد تلك المادة مقدار التخفيف وي      .." اآلتي  

فهل يعني ذلك إمكان تطبيق هذه المادة أيضاً        . )٨٠٨(درجتين عن العقوبة المقررة أصالً للجريمة     

  بصدد هذه الجريمة ؟

الواقع أنه ال يمكن تطبيقها إذا نظرنا إلى جريمة القتل لعذر االسـتفزاز علـى أنهـا                   

ذلك أن المـادة    .  مجرد جنحة وليست جناية    –لى عقوبتها    بالنظر إ  –جريمة قتل خاصة تعتبر     

، ومن ثم فإذا اعتبرت الجريمة      "مواد الجنايات " عقوبات مصري تقصر مجال إعمالها على        ١٧

وبالتالي ال يمكـن النـزول      .  عقوبات مصري  ١٧السابقة جنحة فال ينطبق عليها نص المادة        

 ٢٣٧إال أن إطالق المـادة      .  أدنى من ذلك   المقررة لتلك الجريمة الخاصة إلى    " الحبس"بعقوبة  

ال يجوز أن تنقص تلك المدة عن أربع وعشرين سـاعة           ".. بال تحديد يعني أنه     " الحبس"لفظ  

 عقوبات مصري، لعقوبـة     ١٨وذلك وفق ما جاء في تعريف المادة        " وال تزيد على ثالثة سنين    

  .الحبس

                                                           

  .١٠٨ص . مرجع سابق. القانون الجنائي. عوض  )١(

  .م١٠/٤/١٩١٥ية بجلسة المرجع السابق، وهو يورد حكم محكمة النقض المصر  )٢(

  .١١٠ص . المرجع السابق  )٣(



- ضضضضضضضضض - 

 بحرية كبيرة في التقدير وفق ما يقتنع        وهي تمتع القاضي الجنائي   :  إال أن هناك حقيقة هامة       •

به وجدانه من ظروف القضية ومالبساتها وظروف الجاني وحالته النفسية، وغير ذلـك مـن               

 إلى الحد   –تشديداً  . العوامل، وهو الذي يجعله يختار في عقوبة الجريمة ما بين الحد األقصى           

لقتل للزنا إلـى أدنـى درجـات        لذلك فإن للقاضي أن ينزل بعقوبة جريمة ا       .  تخفيفاً –األدنى  

الحبس، بال رقيب عليه من محكمة النقض في مجال تحديد العقوبة طالما أنهـا فـي النطـاق                  

  .القانوني لها

 يجعل القتل بـسبب     – ومن أمثلته القانون المصري      –فالخالصة أن القانون الوضعي       

  .الزنا مدعاة لتخفيف العقوبة إلى أدنى درجة

) مطلقـاً ( التي تضع عقوبة الحبس      ٢٣٧ذا اإلطالق، فالواقع أن المادة       إال أن األمر ليس به     •

فمـن اسـتقراء    . لجريمة القتل بسبب الزنا، إنما تضع ضوابطاً محددة النطباقها على الجريمة          

  :نص المادة نجد أنها تتطلب ما يلي 

بق على  ، وبالتالي ال تنط   فهي تتحدث إذن عن الزوج    " زوجتهمن فاجأ   "أنها تنص على أن     ) ١(

 عقوبات التي تنص على     ٢٧٧ألن المادة   (المرأة التي تفاجئ زوجها يزني في منزل الزوجية         

ومن ثم فإذا زنى الزوج     . جريمة زنا الزوج تشترط لقيام الجريمة أن يكون في منزل الزوجية          

  ).خارج مسكن الزوجية، فال يعد مرتكباً لجريمة الزنا

 أما مفاجأة الزوجة لزوجها متلبساً بالزنى، فال تعطيها         : هذا الحكم بقوله     )٨٠٩( وينتقد البعض  •

 تُعلَّـل منتقـدة،   تفرقة ظالمـة    وهي  . الحق في عذر قانوني مخفف إذا قتلته أو من يزني بها          

 – قبل حوالي مـائتي عـام        –وهي النظرة إلى المرأة في الغرب       . (بالمصدر التاريخي للعذر  

  ).نظرة متدنية ليس لها من الحقوق ما للرجل

كـأن  ( تكون هناك زوجية قائمة فعالً أو حكماً         بما يعني أن  " زوجته"أن المادة تتحدث عن     ) ٢(

أما إذا انقطعت العالقة الزوجية فـال       ). تكون مطلقة طالقاً رجعياً وهي الزالت في فترة العدة        

  .وبالمثل ال تنطبق بالنسبة للخطيب مع خطيبته. تلك المادةتنطبق 

                                                           

: القـاهرة   . جرائم االعتداء على األشخاص واألموال في القانون المصري       ). م١٩٥٥. (رؤوف. عبيد  )١(

  .٦٧ص . ٢ط. مطبعة نهضة مصر



- غغغغغغغغغ - 

، بمعنى أنه إذا لم يفاجأ بل علم وسكت متحيناً وقتاً مناسـباً             "جأ الزوج يفا"أنها تتطلب أن    ) ٣(

قد يكون قتله للزوجة بسبب     . ٢٣٧لتنفيذ القتل، فال تكون هناك مفاجأة ومن ثم ال تنطبق المادة            

خيانتها هي والزاني بها موضع نظر من القضاة في تقدير العقوبة عليه، ولكـن هـذا أمـر،                  

إال أن البعض يقرر أن القول الـراجح فـي فرنـسا أن             . يه أمر آخر   عل ٢٣٧وانطباق المادة   

  .)٨١٠(الزوج يمكنه أن يستفيد من العذر حتى لو كان لديه إصرار سابق على جريمته

والتلبس هنا  " حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال     "تتحدث المادة عن مفاجأة الزوج زوجته       ) ٤(

ويعبر ". الفورية في القتل حال المشاهدة    " فهنا شرط    لذلك. يعني مشاهدة الجريمة حال ارتكابها    

إلى ما بعد اسـترداد الـزوج       ) جريمة القتل (أما إذا تراخى وقوعها     : "البعض عن ذلك قائالً     

أما إذا تأخر   . )٨١١("انتقاماً منه غير معذور فيه    ) الجريمة(هدوءه واحتماله هول المفاجأة فتكون      

  .ورة فإن ذلك ال ينفي قيام الجريمةالقتل لحين إحضار السالح من غرفة مجا

 إذا توافرت   –إذاً فهذه المادة تعطي للزوج      " ومن يزني بها  .. قتلها  "أن المادة تتحدث عن     ) ٥(

  .زوجته ومن يزني بها:  عذر أن يقتل شخصين – ٢٣٧باقي شروط المادة 

حت نص هـذه    ومن ثم فما كان دون القتل من أفعال يندرج ت         . القتلأن المادة تتحدث عن     ) ٦(

  .المادة من باب أولى

أن المادة تعطي هذا العذر للزوج دون سواه، فال يستفيد منه مثالً والده أو والد الزوجة أو                 ) ٧(

  .أشقائه أو أشقائها أو صديقه

إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه       "..  عقوبات مصري تنص على أنه       ٢٧٣أن المادة   ) ٨(

الـزوج  إدانة  ويقرر البعض أنه طبقاً للرأي الراجح فإن        ". ليهاال تسمع دعواه ع   .. مع زوجته   

تحرمه كذلك من التمسك بعذر االستفزاز، أي ال تنطبـق          ) في مسكن الزوجية  (في جريمة زنا    

 عقوبات مصري، إذ على الزوج أن يكون قدوة حسنة لزوجته، فـإذا             ٢٣٧عليه أحكام المادة    

  .)٨١٢("ال يلومن إال نفسهسبقها إلى ارتكاب نفس الجريمة المنكرة، ف

  .هذه هي شروط تحويل جريمة القتل العمد إلى جريمة خاصة عقوبتها الحبس فقط  

                                                           

  .٦٨ص . المرجع السابق  )١(

  .٦٨، ٦٧ص . المرجع السابق  )٢(

  .٦٧ص . المرجع السابق  )٣(



- ظظظظظظظظظ - 

.  إال أنه قد يحدث أن يتخلف شرط أو أكثر من الشروط المتطلبة لقيام هذه الجريمة الخاصة                •

تـوافر  فالقول هنا أن فعل القتل العمد يظل جناية قتل عمد كما هو، إال أن القاضي سيضع ما                  

  .من شروط هذه الجريمة وظروفها في اعتباره عند تقدير العقوبة على الزوج القاتل

  

  :ة وأثرها على جريمة الزنا واإلكراه عليه بالتو

 بالتوبة، على أساس أنها أمر غير منضبط        – كمبدأ عام    –ال يعترف القانون الوضعي       

وهل توبته  .  ارتكب جريمة أنه تاب    ويعسر تأكيده أو نفيه، فكيف، وما معيار اعتبار شخص ما         

  .صادقة أم أنه يتحين الفرص التي يتوارى فيها حتى ال يضبط فيرتكب جريمة جديدة

إال . لذلك فسواء تاب الزاني في أي وقت أم لم يتب فال اعتبار لذلك في مجال القانون                 

  .زاني أو المكِرهأنه سيكون محل اعتبار القاضي إذا وصل األمر إلى اقتناعه اليقيني بتوبة ال

  

   :فقتلهماإذا ُأكره رجل على الزنا بامرأة وفاجأهما زوجها 

، )بصورة أو أخـرى   (الفرض هنا هو أن من يواقع المرأة يرتكب جريمته وهو مكره              

فإذا فاجأ الزوج   . والمفروض في هذه الحالة أنه ترفع عنه المسئولية الجنائية عن جريمة الزنا           

 المكره بها فقتلهما معاً، فإن الباحث يميل إلى القول بأن الفيصل            زوجته حال زنى ذلك الرجل    

هنا هو حسن نية الزوج وأنه لم يكن يعرف، ولم يكن في وسعه أن يعرف أن الزاني بزوجته                  

، فـإن عمـوم     )ويتم التأكد من ذلك بطريق أو بآخر وللتحريات دورها في هذا المجال           (مكره  

حيث لم يرد بها أي تقييد عن علـم الـزوج بحـال              عقوبات مصري يشمله     ٢٣٧نص المادة   

  .الزاني بزوجته

 أما إذا كان الزوج يعرف أن الزاني مكره، ورغم ذلك قتل زوجته وقتله حال تلبسهما بالزنا                 –

  . النتفاء شرط المفاجأة في مثل هذه الحالة٢٣٧فال مجال لتطبيق نص المادة 

 الزاني قد يكون هو الزوج نفسه ليتخذ من          بل إنه يمكن تصور أن ممارس هذا اإلكراه على         –

  .هذا الوضع ذريعة لقتل زوجته والزاني بها هما االثنين لغرض في نفسه

  



- أأأأأأأأأأ - 

  الرابعالفصل 
  دراسة تطبيقية على بعض جرائم الزنا 

  التي البسها إكراه
  

يعرض الباحث في هذا الفصل عدداً من قضايا جرائم الزنا التي البسها إكراه لتبـين                 

وسوف يكون التركيز في عرض هذه القضايا، على مـن  . كراه على المسئولية الجزائية أثر اإل 

  :وقع عليه اإلكراه فقط دون الطرف اآلخر 

  القضية األوىل
  :البالغ 

امرأة وهي في حالة إعياء تـام وانهيـار         (..) حضرت إلى مركز شرطة     .. بتاريخ    

وأنهما (..) من جنسيتها ويعمل    ) ب (الجنسية، متزوجة من  (..) وأنها  ) أ(وقررت أنها تدعى    

وأنها كانت اليوم حوالي الساعة الثانية عـشر        (..).  من المنزل بالعنوان     ٤يقيمان بالشقة رقم    

ظهراً تقوم بتحضير الغذاء لها ولزوجها، ثم سمعت طرقاً على الباب فاعتقدت أنه زوجها ألن               

الي أوائل الثالثينيـات مـن      هذا هو موعد عودته من عمله ففتحت ففوجئت بشخصين في حو          

يمسكان بها ويكممان فمها ويهددانها بمطواة إن       (..) العمر ويبدو من سماتهما أنهما من جنسية        

قاومت ويصطحبانها للخارج حيث وجدت زوجها عائداً من عمله فهرع إليها إلنقاذهـا إال أن               

به إلى داخل الشقة    أحد الشخصين أسرع إليه وضربه على رأسه بماسورة حديد فمات لتوه فسح           

ثم اصـطحباها   . ثم توجه القاتل إلى غرفة النوم ثم عاد ومعه مجوهراتها فوضعها في جيوبه            

إلى غرفة في فناء المنزل حيث أدخالها وأغلقا الباب ثم تناوبا فعل الفحشاء بها حتى أغمـى                 

ـ               ضرت عليها من المقاومة، وبعد انتهائهما من جريمتيهما هربا وتركاها فتحاملـت حتـى ح

  .وقد أعطت أوصافاً للجانيين. لإلبالغ

(..) وأنهما مـن جنـسية      ) د(،  )جـ( وضعت خطة بحث أسفرت عن أن الجانبين هما          –

وأنهما هربـا   ) أ(التي اغتصبا فيها المرأة     الغرفة  ويقيمان بذات   (..) واتضح أنهما يعمالن    

  .عقب الحادث



- بببببببببب - 

  :ضبط الجناة 

يد أصدقائهما مـن جنـسيتهما، حيـث        وضعت خطة بحث لضبط الجناة حيث تم تحد         

من جنسيتهما حيث   ) هـ(وبالفعل تمت مداهمة منزل     . رجحت التحريات اختباءهما لدى أحدهم    

  .عثر عليهما وقبض عليهما

  ) :هـ(أقوال 

حيث أنهما من جنسيته وأنهم أصدقاء وأنه فـوجئ  ) د(، )جـ(قرر أنه يعرف كالً من       

دث حوالي الثالثة ظهراً وقررا له أنه سيمكثان طرفـه          بهما يحضران إليه في مسكنه يوم الحا      

. يومين لحين تدبير سكن لهما ألنهما تشاجرا مع مالك المنزل الذي يقيمان فيه وأنه طردهمـا               

فقبـل  . وقرر أنهما كانا في حالة ارتباك عللها بأنها من أثر المـشاجرة التـي ذكراهـا لـه                 

كد أنهما لم يذكرا له شيئاً إال تلك الروايـة  وأ. استضافتهما حتى فوجئ بالشرطة تحضر لمنزله     

  .في أقواله) هـ) : (د(، )جـ(وقد أيد . التي ذكرها

  :أقوال المتهمين واعترافهما 

انطبقت عليهما األوصاف التي ذكرتها المجني عليها       ) د(،  )جـ(بالقبض على كل من       

على مجوهرات تنطبـق    ) جـ(وبتفتيشها عثر بحقيبة    . سواء من ناحية الشكل أو المالبس     ) أ(

وقد لوحظ بوجـه كـل      . أوصافها على ما ذكرته المجني عليهما ولم يستطيعا تعليل مصدرها         

وقد حـاوال إنكـار     . منهما أثر لخدوش ومقاومة ذكرا أنها من أثر تماسكهما مع مالك المنزل           

اعترفا إال إنه إزاء العثور على المجوهرات ثم تعرف المجني عليها عليهما            . صلتهما بالحادث 

وقد قررا أنهما يسكنان في المنزل الذي اغتصبا فيه المجني عليها في حجرة             . تفصيالً بالحادث 

في الفناء، وأنهما شاهدا المجني عليها مع زوجها فاشتهياها وعلما أنها تكـون بمفردهـا فـي               

وفي يوم الحادث خرجا لعملهما ثم استأذنا مـن العمـل بحجـة     . الصباح لكون زوجها بالعمل   

دوث وفاة ألحد أقاربهم فخرجا وعادا إلى المنزل فطرقا الباب ففتحت لهما المجنـي عليهـا                ح

فدخال إليها وهدداها بسكين ردادي وكمماها رغم مقاومتها لهما وأرادا اصطحابها إلى غرفتها             

بضربه علـى رأسـه     ) جـ(لفعل الفحشاء بها ولدى خروجهما فوجئا بحضور زوجها فعاجله          

ثم عن  . نت معهما لتهديد المجني عليها بها فسقط ميتاً فسحبه إلى داخل الشقة           بماسورة حديد كا  

 أن يبحث عن نقود لمعاونتهما علـى        – أنه مادام األمر قد تطور إلى هذا الحد          –) جـ(للمتهم  



- جججججججججج - 

الهرب فتوجه لغرفة نوم المجني عليهما وفتح دوالباً بها حيث عثر به على المجوهرات ومبلغ               

مكممة، فتوجها لغرفتهما بعد أن تأكدا من       ) أ(ياالً فسرقها ثم عاد لزميله ومعه       مائة وأربعون ر  

خلو الطريق، حيث تمكنا من التغلب على مقاومتها وأنهما تناوبا فعل الفحشاء بها ثم قررا ترك                

بحجة تشاجرهما  ) هـ(المكان تمهيداً للهروب خارج المدينة أو خارج البالد فلجأ إلى صديقهما            

وقد تم تـصديق اعترافهمـا   ). أ(المنزل ليعلال له ما بها من خدوش من آثار مقاومة           مع مالك   

وتولت الجهات المختصة التحقيق ثم قدما إلى القضاء حيث حكم عليهما بالقتل، وقد نفذ              . شرعاً

  .الحكم

  تحليل القضية

  :بتحليل القضية السابقة يتبين ما يلي   

إال أن محـل    . ئم قتل، وإكراه على الزنـا، وسـرقة       أن هذه الواقعة تتضمن ثالث جرا     : أوالً  

  .الدراسة هي واقعة اإلكراه على الزنا فقط

أن الزنا تم باإلكراه، وقد أتت المرأة ببينة على إكراهها حيث ذهبت إلى مركز الشرطة               : ثانياً  

مبلغة بما حدث فور انتهاء إكراهها على الزنا وكان بها من اآلثار ما يوضح صدق أقوالهـا،                 

  . وقد صدق ذلك ما وجد بالجناة من آثار مقاومة

 حـداً أو  –وقد كانت هذه البينة هي التي دعت المحكمة إلى تصديقها ودرء أي عقوبة         

  . عنها–تعزيراً 

أن إرشاد المجني عليها إلى الغرفة التي تم اغتصابها فيها كان المفتاح الذي قاد لتحديد               : ثالثاً  

  .شخصية الجناة

والقاعدة في هذه   .  الجناة قد عوقبوا بعقوبة واحدة عن الجرائم الثالث وهي عقوبة القتل           أن: رابعاً  

الحاالت عند تعدد الجرائم أن يعاقب الجاني بالعقوبة األشد، لذلك فربما كان الحكم بـالرجم هـو                 

  .األشد عمالً ألنه قتل بالتعذيب بالرجم بالحجارة إضافة إلى التشهير بهما الذي يصاحب رجمهما

وإنه ليحمد لجهة البحث سرعة تحركها وسالمة خطط البحث التي وضعت وأدت إلى               

سواء ما بها من آثار مقاومة، أو ضبط        : التعرف على الجناة ثم ضبطهم ومحاصرتهم باألدلة        

المجوهرات، أو تعرف المجني عليها عليهما مما لم يجدا معه بداً من االعتراف بإكراه المرأة               

  .ى الزنا وقتل زوجها وسرقة المجوهرات والنقودالمجني عليها عل



- دددددددددد - 

  القضية الثانية
  :البالغ 

الذي أبلغ بأنه عاد من عمله أمس       ) أ(المواطن  (..) حضر لمركز شرطة    (..) بتاريخ    

وأنه بحث  . ، هي وابنهما البالغ من العمر حوالي سنة ونصف        )ب(ففوجئ بعدم وجود زوجته     

 إال أنه عرف أنها لم تذهب ألي منهم، وأنه بحث عنها في             عنها لدى أهلها الحتمال ذهابها لهم     

  .األماكن المحتمل ذهابها إليها إال أنه لم يعثر عليها فحضر لإلبالغ بغيابها

  :الفحص والتحريات 

فوضـع  . عن االحتماالت المختلفة لغيابها ولكن بدون نتيجـة       ) أ(ناقش المحقق المبلغ      

ه لالستعالم منهم عن أية معلومات قد تفيد فـي          خطة بحث على أساس حصر معارفه وأصدقائ      

التوصل إلى مكانها أو أسباب اختفائها وحقيقة عالقتها بزوجها الحتمال أن يكون قد تخلـص               

وقد حصل منه على معلومات عن أصـدقائه وأصـدقاء األسـرة            . منها وافتعل واقعة غيابها   

الخروج به من معلومات،    والمترددين عليه في مسكنه وعكف على فحص كل حالة وما يمكن            

وعلم من الجيران أنه ترك     . غير موجود في محل إقامته    ) جـ(فالحظ أن صديقاً للزوج يدعى      

فركـز  ) ب(وقد الحظ المحقق تقارب تاريخ غيابه مع تاريخ غياب          (..) مسكنه حوالي تاريخ    

لـم أن   إلى أن توصل إلى أحد أصدقائه الذي قرر أنـه ع          ) جـ(تحرياته لجمع المعلومات عن     

 قد صفَّى عمله بالبلدة بحجة أنه غير ناجح وأنه انتقل إلى بلدة             – وهو أعزب    –) جـ(صديقه  

  .حيث يعمل هناك) س(

في هـذه   ) د(تبين أنه يسكن عند شخص يدعى       ) جـ(للتحري عن   ) س( باالنتقال إلى بلدة     –

مره حوالي سـنة     أنه متزوج وأنه أنجب طفالً ع      – وهو من جماعته     –وأنه قد ادعى له     . البلدة

للعمل بها حيث لم    ) س(باستدعائه قرر أنه حضر لبلدة      ). جـ(ونصف مما أثار الشكوك حول      

مما زاد الـشكوك    . وجاء في معرض حديثه مع المحقق أنه أعزب       . يوفق في عمله في المدينة    

المبلـغ  ) ب(وقد تم التوصل إلى أن المقيمة معـه هـي           . أنه متزوج ) د(حوله حيث قرر لـ     

  .ها هي وابنها الطفلبغياب

  ) :ب(أقوال المرأة 

) جـ(وأنها من عدة شهور تعرفت على       ) أ(اعترفت بأنها زوجة    ) ب(بمناقشة المرأة     

عندما كان يتردد على زوجها، وأنه نشأت بينهما عالقة تطورت إلى أنه طلب منها أن تعطيه                



- هههههههههه - 

وفعالً ). أ(ي غيبة زوجها    مفتاح المنزل لعمل نسخة منه حتى يستطيع أن يحضر لها ويقابلها ف           

أعطته المفتاح حيث عمل نسخة له واحتفظ به وأنه كان يتردد عليها في الفترات التي يكـون                 

زوجها في عمله حيث أصبح يعاشرها معاشرة األزواج، وأنها ظلت على تلك العالقـة معـه                

بعيداً ) س (على مدى عدة شهور ثم اتفقا على الهرب معاً ليعيشا مع بعضهما كأزواج في بلدة              

  .عن زوجها

حيث ذهب إلى   ) س(وفي اليوم المحدد حضر إليها حيث أخذها وابنها وذهبا إلى بلدة              

) ب(أنه متزوج من    ) جـ(وقد ذكر له    . وأنه من جماعته  ) د(أنه يدعى   ) جـ(شخص قرر لها    

وأن . وال تعرفـه  ) د(وأنه أنجب منها ابنها فسمح لهما بالسكن لديه وأضافت أنها لم تـشاهد              

  ).بإيالج كامل(كان يعاشرها طول الوقت من بداية تعارفهما معاشرة األزواج ) جـ(

   :)جـ(أقوال المتهم 

حيـث كـان    (..) في مدينة   ) ب(بإسداء النصح له ليقول الحقيقة قرر أنه تعرف على            

) ب(بسبب العمل وأنه توطدت العالقة معه حيث تعرف على زوجتـه            ) أ(يتردد على زوجها    

ثـم  . لم تكن على ما يـرام     ) أ( منهما أعجب باآلخر خاصة وأن عالقتها مع زوجها          وأن كالً 

تطور األمر إلى تعلق كل منهما باآلخر وحدث أنه حضر في غياب زوجها وتطور األمر إلى                

أن واقعها مواقعة األزواج وتكرر ذلك إلى أن أعطته مفتاح السكن ليعمل له نسخة عليه ليدخل                

 الشبهات بطرقه على الباب وأنه أصبح يتردد عليها ويواقعها، إلى أن اتفقا           مباشرة حتى ال يثير   

لإلقامة بها لبعدها عن المدينة     ) س(على الهرب للعيش سوياً فاستقر رأيه على السفر على بلدة           

حيث ذهب إلى شخص من     ) س(وحيث ال يعرفهما أحد وفعالً حضر إليها وسافرا معاً إلى بلدة            

فهمه أنه حضر للبلدة للعمل وأنه متزوج ولديه طفل فرحب بهما وقدم له             فأ) د(جماعته يدعى   

  .السكن حيث عاشا معاً كزوجين إلى أن فوجئ بحضور الشرطة

وإحيال إلى المحاكمة وطلـب     . وقد تحرر محضر بأقوال كل منهما وصدقت أقوالهما         

  .المدعي العام إقامة الحد عليهما

  : عن إقرارها )ب(رجوع 

معـه  أجبرها على أن تزني     ) جـ(عن إقرارها، وقررت أن     ) ب(ة، رجعت   أمام المحكم   

وأنه في المرات التالية، وفي هروبهـا       . عندما كانت في منزل زوجها حيث أمسك يدها بالقوة        

  .معه كان يهددها بأنها إذا لم ترضخ له فسوف يفضحها لذلك فإنها ارتكبت الزنى مكرهة

  .ة سوى اعتراف المرأة الذي رجعت عنهقرر المدعي العام أنه ليس لديه بين  



- وووووووووو - 

  :الحكم 

درأت المحكمة الحد عن المرأة لشبهة اإلكراه انطالقاً من قول رسول اهللا صـلى اهللا                 

إال أنها حكمت عليها تعزيراً بالسجن سـنتين وجلـدها          ". ادرؤوا الحدود بالشبهات  "عليه وسلم   

  .أربعمائة جلدة مفرقة على ثماني مرات

  تحليل القضية

  :تبين من تحليل القضية ما يلي ي  

معاً من بلدتهما ليعيشا معاً تحت سقف واحـد       ) جـ(و  ) ب(أن الزنا ثبت حكماً بهروب      : أوالً  

مما يعد قرينة على حدوث الزنا إال أنه ال يمكن القطع بحدوثـه ممـا               ) س(في منزل في بلدة     

  .يورث شبهة

وهذا (ن الوضعي أي الزنا حال قيام الزوجية تقترب هذه الحالة من الزنا بمفهوم القانو     : ثانيـاً   

  .أما الحكم المطبق فهو الحكم الشرعي) لمجرد التشبيه فقط

وقـد  ) جـ(، )ب(أن الشبهة التي لحقت بإثبات حدوث الزنا هي التي درأت الحد عن : ثالثـاً   

ؤيـد  عن إقرارها وادعاءها االستكراه، رغم أنها لم تأت بما ي         ) ب(تأكدت هذه الشبهة برجوع     

  .هذا االدعاء

  .أن الشبهة وإن درأت الحد إال أنها لم تمنع توقيع عقوبة تعزيرية على المتهمين: رابعاً 

أن جهد جهاز البحث في هذه القضية واضح سواء من ناحية وضع خطط البحث، أو               : خامساً  

  .لبحثعدم الكلل من مواالة تنفيذها حتى وصلت إلى النتيجة الموفقة، وهو ما يحمد لجهاز ا

  

  القضية الثالثة
  :البالغ 

تعمل لديه وعلى كفالته وأنه ضبطها      ) ب(بالدوريات وأبلغ بأن    ) أ(اتصل  (..) بتاريخ    

الذي قـرر   ) أ(وصلت الدوريات إلى مكان البالغ حيث قابلت        . ومعها رجل أجنبي في غرفتها    

ـ         (..) من جنسية   ) ب(أن   ا إال أنـه دخـل      تعمل لديه في منزله، وأنه أعطاها غرفة للسكن به

وقـد اصـطحبت   . غرفتها اليوم فوجد بها رجالً أجنبياً عنها معها، وأنها لم تبرر سبب وجوده        

  (..).الدورية أطراف الواقعة إلى مركز شرطة 



- زززززززززز - 

  :الفحص والتحقيق 

  .عن بالغه فكرر ما سبق أن ذكره) أ(سئل   

وأنـه  ) أ(فيلهـا   وأنها تعمل بمنـزل ك    (..) فقررت أنها أرملة من جنسية      ) ب(سئلت    

وهو من جنسيتها وأنهما يعرفان بعـضهما مـن قبـل           ) جـ(حضر قبل ضبطها فوجد معها      

  .حضورهما للمملكة

اعتاد الحضور إليها ليزني بهـا      ) جـ(وبإسداء النصح لها لقول الحقيقة اعترفت بأن          

  .وأنه سبق أن زنا بها عدة مرات سابقة وأنها هي التي مكنته من نفسها

   :)جـ(أقوال 

من وقت طويل قبل حضورها للمملكة وأنه كـان صـديقاً لهـا             ) ب(قرر أنه يعرف      

وأن . ولزوجها المتوفى، فلما توفى توطدت العالقة بينهما وأصبح يعاشرها معاشـرة األزواج           

هذه العالقة استمرت بعد حضورهما للمملكة حيث كان يحضر إليها في غرفتها ليزني بها إلى               

  .وضبطهما) أ(أن حضر 

 تحرر محضر عن الواقعة وصدق اعترافهما شرعاً وتولت هيئة التحقيق واالدعـاء العـام               •

  .التحقيق وقررت إحالة المتهمين للمحاكمة

  :المحاكمة 

وادعـى المـدعي العـام أمـام        . إلى المحاكمة بتهمة الزنا   ) جـ(،  )ب(قدم المتهمان     

. ومعها رجل أجنبـي عنهـا     ) أ (داخل غرفتها في منزل كفيلها    ) ب(المحكمة بأنه قُِبض على     

وأنها سبق أن مكنتـه مـن       ) جـ(وبأنها اعترفت في تحقيقات الهيئة بأنها على عالقة بالرجل          

فعل الفاحشة معها برضائها عدة مرات وهي محصنة، وأنه ألجل الحق العام يطلـب الحكـم                

  .عليها بإقامة حد الزنا المحصن عليها لقاء ما بدر منها

ـ ( التهمة عن نفسها بأنها كانت مكرهة حيث أمسك بها           )ب( دفعت المرأة    • وطرحهـا  ) جـ

  .وبررت اعترافها السابق بأنها قالته خشية الضرب. أرضاً وواقعها كرهاً عنها

وسألت المحكمة المدعي العام عما إذا كان لديه بينة أخرى غير االعتراف، أفاد بأنـه                 

  .ال يوجد لديه دليل آخر



- حححححححححح - 

  :الحكم 

استناداً إلى حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه        ) ب(درء حد الزنا عن     حكمت المحكمة ب    

، ولرجوع المتهمة عن إقرارهـا الـسابق بالزنـا برضـاها،            "ادرؤوا الحدود بالشبهات  "وسلم  

وبإقرار المدعي العام بأنه ال بينة لديه سو االعتراف المصدق والدعاء المتهمة اإلكـراه وأن               

ال أن المحكمة وإن كانت قد درئت عنهـا حـد الزنـا إال أنهـا                الفاحشة قد فعلت بها بالقوة، إ     

  . جلدة٤٠٠عزرتها بالسجن سنة والجلد 

  تحليل القضية

تعتبر هذه القضية مثاالً جديداً ألثر اإلكراه على المسئولية الجنائية في جريمة الزنـا،                

بالسجن والجلد  حيث درئ الحد لشبهة اإلكراه، وإن كان درء الحد لم يمنع من تعزير المتهمة               

ويعد هذا الحكم مبرراً ألن درء الحد لم يكن لثبوت اإلكراه بل لقيام شبهة اإلكراه التي يقتصر                 

  .دون أن يمتد أثرها إلى منع العقاب تعزيراً" درء الحد"دورها على 

  .حداً أو تعزيراً:  وربما لو ثبت اإلكراه بصورة يقينية لكان معفياً للمرأة من أي عقاب •

  

  القضية الرابعة
  :البالغ 

قد نقلت إليها وهي في     (..) من جنسية   ) أ(بأن  (..) مركز شرطة   (..) أبلغت مستشفى     

  .حالة مخاض، وأنها وضعت مولودة وأنها لم تستطع إثبات نسبتها إلى أب

  :التحقيق 

أنها متزوجة ولها أربعة أبنـاء وأنهـم        ) أ(حيث قررت   . تولى مركز الشرطة التحقيق     

وأنها قبل شهور كانت تسير في الطريق فجاء لها رجل فـي سـيارة              (..) ا في بلدهم    وزوجه

وسألها عن رخصة إقامتها، فذكرت له أنها في السكن فأمرها بأن تركب فخافت وركبت حيث               

ذهب بها إلى الصحراء وواقعها وهي تبكي وتستعطفه فهددها بأنها إذا أخبـرت أحـداً بـذلك                 

  .يها الحد ألنها محصنةفسوف تُرحل أو يقام عل

وأجابت بأنها مسلمة وأنها أكرهت     . وقالت أن الوليدة هي من ذلك الشخص وال تعرفه          

  .وقد صدق اعترافها شرعاً. على الزنا

  



- طططططططططط - 

  :المحاكمة 

قدمت المرأة للمحاكمة وطلب المدعي العام بإقامة حد زنا المحصن عليها حيث ولدت               

  .الزنا كرهاً عنها، إال أنها لم تستطع إثبات اإلكراهمن غير زوج كما اعترفت بأنها ارتكبت 

 كررت أمام المحكمة ما سبق أن ذكرته في التحقيق عن قيام رجل مجهول بالزنا بها تحـت                  –

تأثير الخوف من سجنها أو ترحيلها، وأنها لم تبلغ عقب الواقعة ألنه هددها بأنه سيقام عليهـا                 

ألتها المحكمة عما إذا كان لديها ما يؤكـد دعواهـا           وقد س . الحد إذا هي أبلغت أحداً بما حدث      

  .اإلكراه ولم تستطع إثبات اإلكراه

  :الحكم 

حكمت المحكمة بدرء حد زنا المحصن عنها للشبهة، إال أنها عزرتها بالـسجن سـنة                 

 جلدة، فاعترضت وقد أيدت هيئة التمييز الحكم إال أنها خفضت الجلد من             ٥٠٠ونصف والجلد   

  .دة فقط جل٢٠٠ إلى ٥٠٠

  تحليل القضية

  :يستفاد من هذه القضية عدة أمور   

بوضع المرأة مولـوداً رغـم      " القرائن"أن إثبات الزنا في هذه الواقعة كان عن طريق          : أوالً  

  .ثبوت عدم اجتماعها مع زوجها في مكان واحد خالل الفترة التي يحدث الحمل خاللها عادة

ه ألنها لم تأت بقرينة تشهد لها بذلك كأن تأتي وهي تدمي            أنه لم يقبل منها دعوى اإلكرا     : ثانياً  

  .أو جاءت مستغيثة أو متعلقة بمن زنا بها) عقب الزنا بها كرهاً(عند النازلة 

أن ادعاءها اإلكراه وإن لم يقبل منها لعدم وجود القرينة، إال أنه يورث شبهة تدرأ حـد                 : ثالثاً  

  .عن الزناوإن لم يمنع ذلك من تعزيرها . الزنا عنها

 –أنه من المؤكد أن المحكمة قد تشككت في صدق رواية المرأة عن حدوث إكراههـا                : رابعاً  

والمحكمة التي قامت بالتحقيق النهائي والفحص والتمحيص أدرى من أي شخص، ألنـه لـو               

تيقنت المحكمة من حدوث اإلكراه لرفعت المسئولية الجنائية عن المرأة تماماً حداً أو تعزيـراً،               

. فاألحاديث والروايات عن رفع المسئولية الجنائية عن المرأة المستكرهة على الزنـا كثيـرة             

ومنها الحديث السابق عرضه عن المرأة التي اجتمع عليها الناس بمكة حتى كادوا يقلونها وهم               

فُأتي بها إلى عمر فسألها فقالت أنها قامت من نومها ورجل بين رجليها             . زنت. زنت: يقولون  



- يييييييييي - 

 وأخـذ بقولهـا دون أي   )٨١٣(ثم ذهب فخلى عمر سبيلها بل ومنعها   "  قذف فيها مثل الشهاب    قد"

ومن المؤكد أن هذه الواقعة وأمثالها كانت تحـت         . قرينة أو بينة على حدوث اإلكراه إال قولها       

بصر وعلم المحكمة ومن بعدها هيئة التمييز، إال أن ظروف الحال في هذه القضية تحديـداً ال                 

انت تشي بعدم صدق المرأة في دعواها االستكراه لذلك لم تملك المحكمة إال اعتبار              شك أنها ك  

  .ادعاء اإلكراه شبهة تدرأ الحد فقط دون أن تقتنع بصدق وقوع اإلكراه فكان أن عزرتها

  

  القضية اخلامسة
  :البالغ 

) أ(بأن إحدى العامالت لديها وتـدعى       (..) الخيرية مركز شرطة    (..) أبلغت جمعية     

وأنهـا قـد    . والتي تسكن في سكن الجمعية قد ظهرت عليها إمارات الحمل رغم أنها أرملـة             

  .الذي أورد بتقريره أنها حامل في أسبوعها الخامس والثالثين(..)أرسلتها إلى مستشفى 

  :الفحص 

فاعترفت بأنها تعرفت منذ حوالي سنتين بـشخص        ) أ(أجرى المركز تحقيقاً مع المرأة        

وكان كل منهما يقابلها بصفة     ) جـ(حوالي سنة ونصف بشخص آخر يدعى       ومنذ  ) ب(يدعى  

وأنهـا ذهبـت    . دورية كل فترة حيث يزني بها برضائها وأنها ال تعرف ممن حملت منهمـا             

لطبيب شعبي أعطاها دواءاً إلسقاط الحمل إال أنه لم يفلح ولم تستطع اإلرشاد عـن أي مـن                  

  .يانها وال تذهب إليهمالرجلين حيث ال تعرف إال أنهما كانا يأت

  .تحرر محضر عن الواقعة وتم تصديق اعتراف المرأة شرعاً  

تولت هيئة التحقيق واالدعاء التحقيق وقد كررت المرأة ما سـبق أن اعترفـت بـه،                  

  .وتقرر رفع الدعوى الجزائية العامة ضدها

  :المحاكمة 

 وقرر أن المتهمة اسـتمرت   عرض المدعي العام الدعوى ونتائج تحقيقات الهيئة مع المتهمة         •

تمارس الزنا فترة طويلة وأن لها سابقة مماثلة وصدر بحقها حكم إال أنه لم يردعها وطالـب                 

  .بإقامة حد الزنا عليها

                                                           

  . من هذه الدراسة١٦٤ص : انظر   )١(



- كككككككككك - 

.  دفعت المتهمة بأنها لم ترتكب الزنا إال مرة واحدة وهي التي حملت منها حملهـا الحـالي                 •

وإن لـم توضـح كيفيـة       (هها على الزنـا     وأضافت أن الرجل أكر   . وأنكرت اعترافها السابق  

ونفت أن تكون لها سابقة زنا وأن ما حدث أنها ال تملك سيارة فكانت ومعها أطفالها                ). اإلكراه

يريدون الذهاب لمكان ما فعرض شخص توصيلهم إال أن هيئة األمر بالمعروف والنهي عـن               

  .المنكر ضبطتها وقدمتها للمحاكمة حيث حكم عليها بالسجن والجلد

  . سألت المحكمة المدعي العام عما إذا كانت لديه بينة خالف ما سبق فنفى ذلك•

  :الحكم 

درأت المحكمة حد الزنا عن المرأة على أساس ما ادعته من إكراهها وهو ما عدتـه                  

  . جلدة على دفعات٣٠٠شبهة تدرأ الحد، إال أنها حكمت عليها بالسجن ثالث سنوات والجلد 

  .ها إال أن هيئة التمييز أقرت الحكم كما هواعترضت المحكوم علي  

  تحليل القضية

تتفق هذه القضية مع سابقتها حيث جرى إثبات الزنا عن طريق القرائن، بظهور الحمل              : أوالً  

  .رغم أنها أرملة) أ(على المرأة 

م أن ادعاء المرأة استكراهها على الزنا كان شبهة حالت دون توقيع حد الزنا عليها رغ              : ثانياً  

  .مطالبة االدعاء العام بتوقيعه عليها

 وإن  –لم تقتنع المحكمة وال محكمة التمييز بدعوى المتهمة استكراهها على الزنا لذلك             : ثالثاً  

وعلى ذلك فإن ادعاء    .  إال أنها أدانتها وعاقبتها تعزيراً     –تعذر عليها توقيع الحد عليها للشبهة       

 أنه لم يرفع عنها المسئولية الجنائيـة لـذلك أدينـت       اإلكراه هنا كان أثره مجرد درأ الحد، إال       

  .وحكم عليها بعقوبة جزائية تعزيراً

  

  القضية السادسة
  :البالغ 

وأنهـا  (..) تقيم مع والدها بالعنوان     ) أ(أبلغ رجال الحسبة أن امرأة تدعى       (..)بتاريخ    

منـازلهم، إال أن   إلى بعض الرجال األجانب عنها في – مع سائق والدها –دأبت على الذهاب    

السائق هددها بإبالغ والدها إن عادت لذلك األمر، فأقلعت عن الذهاب إليهم إال أنهـا تـدعو                 



- لللللللللل - 

وإنه بمراقبة المنزل، ضبط أحد هؤالء الرجال خارجاً        . بعض الرجال لمنزلها في غياب والدها     

  .من المنزل في ساعة متأخرة من الليل

  :الفحص والتحقيق 

عاما ويقيم في العنوان     ) ٣٠(ويبلغ من العمر    ) ب( ضبط هو المواطن      تبين أن الرجل الذي    •

وأنها كانت على اتصال به من فترة عن طريق         ) أ(وبسؤاله اعترف بأنه على عالقة مع       (..) 

  .الهاتف وأنها هي التي رتبت حضوره إليها حيث واقعها عدة مرات

، )ب(أنها كانت على عالقة مـع       وهي مطلقة وأم ألربعة أبناء اعترفت ب      ) أ( ضبطت المرأة    •

وأضافت أنه حملـت منـه      . وأنه كان يأتي لمنزلها بترتيب منها حيث كان يواقعها بإيالج تام          

  .طفال سلمته لوالده وال يزال في حضانته) ب(سفاحاً وأنجبت من 

وأنه يحضر لها في منزلها حيـث       ) جـ( كما اعترفت بأنها على عالقة بشخص آخر يدعى          •

  . األفعال الجنسية التي ال تصل إلى الزنايقومان ببعض

) أ(تحرر محضر عن الواقعة تضمن االعترافات السابقة، وقـد صـدقت اعترافـات                

وتولت هيئة التحقيق واالدعاء العام التحقيق معها ونسبت إليها تهمة الزنـا ورفعـت               . شرعاً

  .عليها الدعوى العامة الرتكابها جريمة الزنا

  :المحاكمة 

) أ(عي العام على المتهمة الئحة االدعاء كما عرض تفاصـيل مـا أتتـه المتهمـة                  تال المد  •

وطلب الحكم بإقامة حـد زنـا       .  والمصدق شرعاً  رافها إضافة إلى اعترافها السابق    واعت

  .عليها صنالمح

وفـى  ) ب(أمام المحكمة أنها كانت على عالقة عن طريق الهاتف فقط بالمدعو            ) أ( ذكرت   •

أن يحضر لمنزلها وأن تفتح له وإال أخبر والدها بحقيقة عالقتها به، لذلك             آخر مرة طلب منها     

 لالستجابة له وقد حضر فعالً إال أنه أكرهها على الزنا بها،            –فقد اضطرت خوفاً على سمعتها      

لم يزن بهـا    ) ب(وأكدت أن   . وقد زنى بها حيث حملت منه سفاحاً ووضعت طفالً سلمته ألبيه          

ـ (وعن عالقتها بـ    . ن أحداً خالفه لم يزن بها إطالقاً      إال تلك المرة فقط وأ     قالـت أنهـا    ) جـ

تعرفت عليه عن طريق الهاتف وأنه هددها هو اآلخر بإبالغ والدها فحضر لها وأدخلته ولـم                

  .يزن بها إطالقاً
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عن أقوالها السابقة، أجـاب بأنـه       ) أ( سئل المدعي العام عما إذا كانت له بينة، إزاء رجوع            •

  .بينة سوى اعترافها المصدق شرعاًليس لديه 

  :الحكم 

  .حد الزنا لشبهة اإلكراه التي ادعتها، والتي لم تستطع إثباتها) أ( درأت المحكمة عن •

 جلدة  ٧٠٠ ولعدم وجود سوابق لها فقد حكمت عليها المحكمة بالسجن أربع سنوات وجلدها              •

  .وقد اقتنعت المحكوم عليها بالحكم. على دفعات

  يةتحليل القض

 إلى رجـال الحـسبة      )٨١٤(تم اكتشاف الزنا في هذه القضية عن طريق بالغ شخص ما          : أوالً  

وبالتحقيق معه اعترف بالزنـا     . خارجاً من المنزل  ) ب(إلى أن ضبطوا    ) أ(الذين راقبوا منزل    

  .وأنها حملت منه ووضعت طفالً سلمته ألبيه) ب(حيث ضبطت واعترفت بزناها مع ) أ(بـ 

للحضور إليها في منزلهـا،     ) جـ(و  ) ب(أنها أكرهت على السماح لكل من       ) أ(ادعت  : ثانياً  

  .وقد درأ هذا االدعاء باالستكراه عنها حد الزنا الشرعي. أكرهها على الزنا بها) ب(وأن 

لم تقتنع المحكمة بصدق المتهمة في ادعائها بأنها أكرهت على الزنا، ولما كان ادعـاء               : ثالثاً  

 الحد فقد أدانتها المحكمة إال أنها لم تحكم بتوقيع عقوبة الحد بـل عزرتهـا                اإلكراه شبهة تدرأ  

  .بالسجن والجلد

، إال أنـه درأ عنهـا   )أ( وعلى ذلك فإن ادعاء اإلكراه لم يرفع المسئولية الجنائية عن المرأة    •

  .تطبيق حد الزنا

  

  القضية السابعة
  :البالغ 

وأنه ظهرت  (..) من جنسية   ) ب(مة تدعى   أن لديه خاد  ) أ(أبلغ المواطن   (..) بتاريخ    

  .عليها أمارات الحمل رغم أنها مطلقة، ويقيم مطلقها في بلده ولم يلتقيا منذ أكثر من عام

  :الفحص والتحقيق 

لتوقيع الكشف الطبي عليهـا ومـا إذا كانـت      (..) إلى مستشفى   ) ب(أرسلت الخادمة     

  .ل في شهرها الثالثوقد ورد تقرير المستشفى بأنها حام. حامالً أم ال

                                                           

  ).أ(من المرجع أنه هو سائق والد   )814(
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اغتصبها قبل ثالثـة  ) جـ(في التحقيق فقررت أن أحد الخدم في المنزل ويدعى     ) ب( سئلت   •

  .شهور وأنها لم تبلغ كفيلها بذلك خوف الفضيحة أو أن يطردها

وهـو  ) جـ( وعن كيفية اغتصابها ذكرت أنها كانت في مطبخ منزل مخدومها فدخل عليها              •

اً سؤالها عن أمر ما فذكرت له أنها ال تعرف عنه شيئاً ففوجئت به              خادم في نفس المنزل مدعي    

يحملها على ظهره وهي تصرخ وهو يطلب منها أن تسكت، ثم ذهب بها إلى غرفتها المجاورة                

للمطبخ حيث طرحها على السرير وأغلق فمها وجعل يديها خلفها ثم وطئها بإيالج كامل تحت               

  .يكن أحد من األسرة بالمنزلوقد تبين فيما بعد أنه لم . اإلكراه

وأضافت أنها خافت أن تخبر مخدومها بما حدث، وأنها استشارت إحـدى مواطناتهـا            

إال أنها لما تيقنت مـن حـدوث حمـل          . األكبر سناً فنصحتها بأن تتكتم الخبر حتى ال تُرحل        

  .أخبرت مخدومها بكل ما حدث

  .تحرر محضر بالواقعة وصدقت أقوالها شرعاً  

وقررت . ئة التحقيق واالدعاء العام، التحقيق ولم تخرج أقوالها عما سبق أن ذكرته            تولت هي  •

  .الهيئة إقامة الدعوى العامة عليها للزنا

  :المحاكمة 

وذكر أنها محـصنة    ) ب( تال المدعي العام صحيفة االدعاء وعرض وصفاً للواقعة وأقوال           •

  .وأنه يطلب توقيع حد زنا المحصن عليها

زنا بها إال أن ذلك تم بالقوة وأنها حاولـت          ) جـ(عن ردها فذكرت أن     ) ب(ة   سألت المحكم  •

االستغاثة إال أنه تبين أنه لم يكن أحد في المنزل، وأنه انتهز هذه الفرصة، وأنه كمـم فمهـا                   

  .واستخدم قوته في شل مقاومتها حتى وطئها رغماً عنها بإيالج كامل نتج عنه حملها

  ).ب(الدعوى وتبين عدم وجود سوابق لـ  وقد فحصت المحكمة أوراق •

  :الحكم 

إال أنهـا حكمـت عليهـا       . قررت المحكمة درء حد الزنا عن المتهمة الدعاء اإلكراه          

عـرض  . لذلك تقرر إخالء سبيلها   ) وهي تتوافق مع تاريخ دخولها السجن     (بالسجن ستة أشهر    

  .لتمييز كالمتبعفقررت المحكمة إرسال الحكم ل. الحكم على المحكوم عليها فقبلته
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  تحليل القضية

  :يوضح استقراء هذه القضية عدة حقائق   

قد تم باإلكراه ) جـ(أن الواقعة كما وردت باألوراق تشير بوضوح إلى أن الزنا بالمرأة           : أوالً  

وكمم فمها وجعل يديها خلف ظهرها وتمكن بقوته الجسدية من شل           ) جـ(المادي حيث حملها    

  .هاً عنهامقاومتها ومواقعتها كر

ربما يثير التساؤل عدم إبالغ كفيلها بما حـدث فـور عودتـه مـن الخـارج، إال أن                   : ثانياً  

استشارتها لمواطنتها وتحذيرها من اإلبالغ خشية ترحيلها من البالد، يقدم تبريراً معقوالً لعدم             

  .بدليل أنها لما تيقنت من الحمل سارعت بإبالغ مخدومها. اإلبالغ

قرار هيئة التحقيق واالدعاء العام برفع الدعوى الجنائية        " توفيق"ساؤل عن مدى    يثور ت : ثالثاً  

والذي كان من المفروض أن     ) ب(عليها بتهمة الزنا، رغم وضوح اإلكراه المادي الواقع على          

  .وربما كان القرار األكثر توفيقاً هو بحفظ الدعوى قبلها. يرفع عنها المسئولية الجزائية

رار بأن المحكمة هي أقدر من يعرف دقائق الواقعة من واقع ما تجريـه مـن                مع اإلق : رابعاً  

فلم يقم  . ستة اشهر يثير التساؤالت حول مبرره     ) ب(تحقيق نهائي إال أن الحكم الصادر بحبس        

في وقوع اإلكراه المادي عليها للزنا      ) ب(أي دليل أو حتى إشارة يفهم منها عدم صدق دعوى           

 األوراق أن الحكم سيكون بعدم اإلدانة النتفـاء المـسئولية الجنائيـة             بها، لذلك يتوقع من يقرأ    

باإلكراه المادي، إال أن الحكم كان باإلدانة مما يدعو إلى التساؤل عن األساس الذي استند إليه                

  .الحكم في الحكم باإلدانة وبالسجن ستة شهور

ستة شهور قبل صدور الحكم     قد تم توقيفها لمدة     ) ب(ربما يقال أن المحكمة رأت أن       : خامساً  

 –" تضفي المشروعية "عليها، وهي نفس مدة العقوبة التي حكمت بها عليها، أي أنها أرادت أن              

إال أن  .  على فترة التوقيف الطويلة بالنسبة المرأة اغتصبت باإلكراه المادي         –إن صح التعبير    

حبس للتهمة بل األمـر     بين حكم بالحبس و   " مقاصة"ذلك من الصعب تقبله، فليس األمر مسألة        

وتعتبـر  " اعتبارهـا "اإلنسان، فقد يكون من األفضل أن تعلن براءتها ويرد بذلك           " اعتبار"هو  

جانبـاً لتبريـر التوقيـف      " االعتبـار "فترة التوقيف السابقة هي حبس للتهمة، بدالً من طرح          

  .االحتياطي

يتساوى تماماً مع مـا     رغم أنها أخلى سبيلها بقرار المحكمة، وهو ما         ) ب(فالواقع أن     

إذا حكم بعدم إدانتها، إال أن الحكم حكم عليها بدفع ثمن غير مستحق عليها، بوصمها بالزنـا،                 
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عفي ألمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا       : "رغم حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  .)٨١٥("عليه

  

  القضية الثامنة
  :البالغ 

وأبلغ بأن زوجتـه أبلغتـه بأنهـا        ) أ( المواطن   (..)حضر لمركز شرطة    (..) بتاريخ    

شاهدت رجالً غريباً يخرج من غرفة الخادمة بمنزلهم، وأنه استطاع الهرب ولم يمكن القبض              

  .عليه أو معرفة شخصيته

  :الفحص والتحقيق 

ووجدت غرفة الخادمة بالناحية الجنوبية     (..) باالنتقال إلى مكان البالغ وجد بالعنوان         

وأنها مـن   ) ب(تبين أن الخادمة تدعى     . غ وهو فيال ذات حديقة بها غرفة الخادمة       لمنزل المبل 

بتفتيش الغرفة عثر فيها على صورة لرجل عـار         (..). وأنها غير مسلمة وديانتها     (..) جنسية  

وأنه هو الذي شاهدته ربـة      ) جـ(تماماً من أي مالبس وبسؤال الخادمة عنه قررت أنه يدعى           

  .ها وقررت أنه صديقها وأنهما طالما زنيا سوياً بإيالج كاملالمنزل يخرج من غرفت

وتولت هيئة التحقيق واالدعاء العام التحقيق معهـا        ) ب(تحرر محضر عن زنا المرأة        

  .ورفعت ضدها دعوى جنائية عن الزنا وحكم عليها فيها

  :ضبط جـ 

) جـ(ى  وهو يدع ) ب(تم التوصل إلى الشخص الذي شوهد خارجاً من غرفة الخادمة             

  .وهو مطلق(..) وهو من نفس جنسية الخادمة وهو غير مسلم وديانته 

وأنهما أصدقاء وأنهما كثيراً مـا      ) ب( بسؤاله عن الواقعة اعترف بأنه على عالقة بالخادمة          •

بناء على اتصال هاتفي منها، واعترف      ) ب(زنيا مع بعض، وأضاف أنه حضر لغرفة الخادمة         

  .وقد سجل اعترافه شرعاً. بأنه زنى بها بإيالج كامل

إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام التي تولت التحقيق معه ولـم           ) جـ( أحيل المحضر والمتهم     •

  .تخرج أقواله عما جاء باعترافه، وقد رفعت عليه الدعوى الجزائية العامة للزنى
                                                           

  .، عن ابن عباس٧٢ص . ٢جـ. الطبراني في المعجم الصغير. ٢٠٧ص . سبق تخريجه  )١(
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  :المحاكمة 

المصدق شـرعاً ثـم     ) جـ( تال نائب المدعي العام الئحة االدعاء، وعرض اعتراف المتهم           •

  .طلب من المحكمة الحكم بإقامة حد زنا المحصن عليه

إال أنه لم يواقعها    ) ب(عما نسب إليه فأقر بأنه على عالقة مع         ) جـ( سألت المحكمة المتهم     •

  .وأنه مجرد أمسك بها فحضر كفيلها فهرب قبل أن يواقعها

لذي تم تصديقه، فذكر أنه قال ذلك        واجهته المحكمة باعترافه أمام الشرطة وهو االعتراف ا        •

  .في الشرطة خوفاً من الضرب والتعذيب والحقيقة أنه لم يزن بها

  . سألت المحكمة المدعي إن كان له بينة خالف ما ذكر فأجاب بالنفي•

  :الحكم 

بالزنا يعد باطالً ألنه تم تحت تأثير       ) جـ(اعتبرت المحكمة أن اإلقرار الذي صدر من          

إضافة إلى أن المدعي العام لـم       . ة ومن ثم فهو ليس صادراً عن إرادة حرة        الخوف من الشرط  

ومن ثم فقد درأت عنه     . الذي لم تأخذ به المحكمة كإثبات للزنا      ) جـ(يقدم بينة سوى اعتراف     

وقد اقتنع المحكوم   .  جلدة مفرقة  ٢٠٠حد الزنا، إال أنها عاقبته تعزيراً بالسجن سنتين مع جلده           

  .ل الحكم لمحكمة التمييز لتمييزهعليه بالحكم وأرس

  تحليل القضية

فإثبات الزنى تحكمـه قواعـد      . تتعلق هذه القضية بإثبات الزنا أكثر منها بذات الزنى          

محددة ال محيص عنها وردت في القرآن الكريم أو في سـنة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه                    

ي المقر أن يكون مكلفـاً وأن       ويشترط ف . ، وهي اإلقرار والشهادة والقرائن أو البينة      )٨١٦(وسلم

يكون مختاراً وأال يكون المقر متهماً في إقراره، وأن يعلم ما يقر به ويفهمه وأن يكون جـاداً                  

فإذا . في إقراره، وأن يكون اإلقرار باللفظ الصريح وأن يكون بين يدي القاضي أو ولي األمر              

 عـن إقـراره الـسابق،    –اء   في مجلس القض   –نظرنا إلى هذه القضية نجد أن المقر قد عدل          

مبرراً عدوله بأنه أقر تحت تأثير الخوف من التعذيب، وبذلك فقد اإلقرار أحد شروطه وهو أن                

وهو ما دعى المحكمة إلى اعتبار ذلك العدول عن اإلقرار شـبهة تـدرأ              . يكون المقر مختاراً  

                                                           

  . وما بعدها من هذه الدراسة٢٠٠ص : انظر   )١(
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 بينة خالف اإلقـرار  الحد فلم توقعها عليه، خاصة وقد سألت المدعي العام عما إذا كانت هناك      

  .فأجاب بالنفي

أما القاضي فإنه يصل إلـى      . إال أن العدول عن اإلقرار ال يتعدى أثره درء الحد فقط            

 –لذلك فإذا امتنع عليـه      . اقتناعه بحكمه بمختلف أدلة اإلثبات وقرائن الحال وظروف الحادث        

هي السجن سنتين مع الجلـد       توقيع حد الزنا إال أنه حكم بعقوبة تعزيرية على المتهم            –شرعاً  

بما يعني أن المحكمة اقتنعت بجرمية المتهم إال أنها ال تستطيع توقيع عقوبة الحد              .  جلدة ٢٠٠

لذلك فإن أثر اإلكراه ال يقتصر على درء الحد، بل          . فحكمت بما تملكه وهو العقوبة التعزيرية     

  .يمتد إلفساد أدلة إثبات الزنا أساساً
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  ـةاخلامت
  

أثر اإلكراه على المسئولية الجنائية في جريمة الزنا في كـل           "تناول الباحث موضوع      

، بأسلوب منهجي قائم على المقارنة بـين منهجـي          "من الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي    

  .الشريعة اإلسالمية، والقانون الوضعي في تناول هذا األمر

الضوء على متطلبات التأثيم في كل منهمـا،        وقد بدأ الباحث دراسته بمقدمة ألقى فيها          

في اإلسـالم   " المصالح المعتبرة "فالشريعة اإلسالمية تنظر إلى جريمة الزنا بوصفها تمس أحد          

بينما تنظر القوانين الوضعية لجريمة الزنا بوصفها اعتداء علـى          ". حفظ النسل "وهي مصلحة   

وهذا هو لب الخالف بين الشريعة      . في عالقة زوجية خالصة له    ) الرجل أو المرأة  (حق الزوج   

  .والقانون الوضعي

. وثالثة فـصول  ) عن اإلطار المنهجي للدراسة   ( وقد قسم الباحث دراسته إلى فصل تمهيدي         –

والثاني لموضوع اإلكـراه، والثالـث      . خصص األول لموضوع الجريمة والمسئولية الجنائية     

 من الشريعة اإلسالمية والقـانون      وقد عرض في كل فصل لموقف كل      . لجريمة الزنا واإلكراه  

  .الوضعي

 مشكلة الدراسة، فـشرح     – عن اإلطار المنهجي للدراسة      – وقد أوضح في الفصل التمهيدي       –

اختالف مفهوم جريمة الزنا في كل من الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، وهو ما ترتـب               

تناول الـشريعة اإلسـالمية     وأن السمة العامة ل   . عليه اختالف القواعد التي تحكم كل منها      

أمـا  . التشدد في اإلثبات بأدلة محددة    " يعادله"لجريمة الزنا هو جسامة العقوبة، إال أن ذلك         

السمة العامة لجريمة الزنا في القانون الوضعي فهي جعل تحريك الدعوى الجنائيـة بيـد               

إذا ) سـالمي بـالمفهوم اإل  (إال أن الزنا    ). بشروط تختلف من قانون آلخر    (الزوج المضرور   

تخلف رضا األنثى، فإن ذلك يشكل جريمة جديـدة هـي           ) في مجال القانون الوضعي   (البسه  

وهنا أيضاً ال نجد أن سبب التجريم والعقاب هو فعل الزنـا ذاتـه، بـل                ". االغتصاب"جريمة  

 اخـتالف أثـر اإلكـراه علـى         – بالضرورة   –وترتب على ذلك    . وقوعه رغم إرادة األنثى   

  .نائية فيما بينهماالمسئولية الج



- رررررررررر - 

عرض أن مظهر هذه األهمية هو عرضها لمفهوم جريمة الزنا          : وعن أهمية الدراسة      

في كل من الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، بما يوضح عدم ثبات معايير المساءلة عـن               

 فعل الزنا في مجال القانون الوضعي، فهو مباح أحياناً، ومعاقب عليه بشروط معينـة أحيانـاً               

كذلك، فإن اإلكراه في مجال الشريعة اإلسـالمية        . وهو جريمة مغلظة في أحيان ثالثة     . أخرى

عذر معف من عقاب من وقع عليه الزنا، بينما اإلكراه في مجال القانون الوضعي هو مـانع                 

  .من موانع المسئولية الجنائية، في حالة ما إذا كان هناك عقاب على فعل الزنا

ام ينصرف في مجال القانون الوضعي، ليس إلى فعل الزنا ذاته، بل إلى              وبالمثل فإن االهتم   –

  .الصورة التي وقع بها، فهي التي تحدد ما إذا كان معاقباً عليه أم ال

ثم عرض الباحث ألهداف الدراسة، وهي اإلجابة عن تساؤالت معينة تغطي موضوع              

  .دمة في الدراسةثم ثنى الباحث بعرض لمفهوم بعض المصطلحات المستخ. الدراسة

  .ثم اتبع ذلك ببعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة  

  .فقد قسمه إلى ثالثة مباحث" الجريمة والمسئولية الجنائية": للفصل األول  وبالنسبة –

حيـث  ). في كل من الشريعة والقـانون الوضـعي       (عن أركان الجريمة    المبحث األول   فكان  

: فأوضح أنها ثالثـة أركـان       . الجريمة في الشريعة اإلسالمية   ألركان  مطلب أول   عرض في   

والـركن  . الركن الشرعي، وهو النص الشرعي الذي يحدد الجريمة والجزاء المترتب عليهـا           

. المكـون للجريمـة   ) إيجابي أو سلبي  ( الفعل المادي    الجانيوهو أن يقع من     ) المادي(الثاني  

جاني مسئوليته عن الفعل الذي وقع منه والذي نُـص          وهو أن تتوافر في ال    ) األدبي: (والثالث  

على تجريمه، وذلك بتوافر المسئولية األدبية في شخصه من حيث اإلدراك واإلرادة والحريـة              

ثم عرض لموضوع الشروع في الجريمة فأوضح أن الشريعة اإلسالمية عرفت           . في االختيار 

ة هو أسلوب الجريمة التامـة أو غيـر         الشروع في الجرائم ولكنها عالجته بأسلوب أكثر واقعي       

التامة حيث يعاقب على الفعل المجرم وفق المرحلة التي وصل إليهـا مـن إتمـام الجريمـة                  

  .تعزيراً

ثم عرض ألثر عدول الجاني عن الجريمة واخـتالف الوضـع فـي حالـة عدولـه                   

فاق على  ثم عرض لالشتراك في الجريمة وأن من مبادئه أن االت         . االختياري أو االضطراري  



- شششششششششش - 

الجريمة والتحريض عليها أو إعانة المجرم هو جريمة مستقلة، وأن تعدد الفـاعلين ال يـؤثر                

  .على العقوبة التي يستحقها كل منهم

ألركان الجريمة في القـانون الوضـعي، وهـي ذات          : المطلب الثاني   ثم عرض في      

له ثبات الشريعة، ومن ثـم      إال أن القانون الوضعي ليس      . األركان الثالثة التي تعرفها الشريعة    

فإنه يشترط في مجال الركن الشرعي أن يكون النص المجرم للفعل سارياً فال يطبق القـانون                

، النتيجـة،   )إيجابي أو سـلبي   (الفعل  : وأوضح أن عناصر الركن المادي ثالثة       . بأثر رجعي 

 فعـل بقـصد     ثم تحدث عن الشروع في الجريمة وأنه البدء في تنفيـذ          . عالقة السببية بينهما  

وأن قـانون كـل     . ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره ألسباب ال دخل إلرادة الفاعل فيها            

ثم عرض لالشتراك في الجريمة وأنهـا       . دولة هو الذي يحدد حاالت الشروع المجرم وعقابه       

وأن قانون كل دولة هو الذي يحـدد        . التحريض، االتفاق، والمساعدة  : تتمثل في ثالث صور     

  .المساهمة الجنائية والعقاب عليهاصور 

وعن الركن المعنوي للجريمة عرض أنه البد الستحقاق الجـاني للعقـاب أن يكـون                 

مسئوالً عن تصرفاته بحيث يريد ويختار الفعل اإلجرامي قاصداً إياه عالماً بحقيقته وبنتائجـه،              

خصصه لعرض المسئولية   والذي  المبحث الثاني   ثم انتقل إلى    ". تعبير عن اإلرادة اآلثمة   "فهو  

وأال فبـين ماهيتهـا،     . عنها في مجال الـشريعة اإلسـالمية      مطلب أول   فتحدث في   . الجنائية

) ١ (أن أساسـها  .. مسئولية على اإلنسان إال عن أعماله الشخصية دون أعمال من سواه            

وأن . ركاًأن يكون الفاعل مد   ) ٣. (أن يكون اإلنسان مختاراً   ) ٢. (أن يأتي اإلنسان فعالً محرماً    

وعلى ذلك  . المعاصيوأن سببها هو ارتكاب     . محل المسئولية هو اإلنسان الحي المدرك المختار      

أن يمكـن نـسبة     ) ١: (له  ـزائياً عن عم  ـخص ما ج  ـان مساءلة ش  ـفإن الشريعة تتطلب إلمك   

) ٢. (الفعل اآلثم أو المجرم إليه، بمعنى وجود رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة المؤثمة             

  .أن يمكن نسبة الفعل المجرم إلى عصيان الجاني وإرادته اآلثمة

فعرفها بأنها  . عن المسئولية الجنائية في مجال القانون الوضعي      المطلب الثاني    ثم تحدث في     •

أهلية الشخص الذي تنسب الجريمة إلى فعله، لتحمل مسئوليتها واستحقاق العقوبة الجنائية التي             

أحدهما نفعي  : ولها وجهان   . ساس المسئولية الجنائية في القانون هو العدالة      وأ. يقررها القانون 



- تتتتتتتتتت - 

وهو ما يتفـق    (يمثل مصلحة المجتمع، واآلخر أخالقي يؤسسها على اإلدراك وحرية االختيار           

. أما محل المسئولية فهو اإلنسان الحي، وذلك على أسـاس إرادتـه           ). مع الشريعة اإلسالمية  

 في القانون هو اإلسناد المادي، أي رابطة السببية المادية، واإلسـناد            وسبب المسئولية الجنائية  

  .المعنوي الذي يقوم على أساس أهلية التكليف وتوافر اإلرادة اآلثمة في مسلك الجاني

عنها فـي  مطلب أول فعرض في . وهو عن عوارض المسئوليةالمبحث الثالث  ثم انتقل إلى    –

. إتيان فعل محرم  ) ١(لية الجنائية تقوم على ثالثة أسس       فعرض أن المسئو  . الشريعة اإلسالمية 

ومن ثم فإذا تخلف أي من األسس السابقة        . أن يكون مختاراً  ) ٣. (أن يكون الفاعل مدركاً   ) ٢(

) ب(لسبب يتعلق بالفعل، فيصير مباحـاً،       ) أ(وعلى ذلك فإنها ترتفع     . ترتفع المسئولية الجنائية  

وعلـى ذلـك   . لفعل محرماً إال أن الفاعل ال يعاقب على إثباته     أو لسبب يتعلق بالفاعل، فيظل ا     

التأديـب،  : فإن هناك أسباب إباحة، وهناك أسباب رفع العقوبة وأن أسـباب اإلباحـة هـي                

أما أسباب رفـع    . والتطبيب، وألعاب الفروسية، وإهدار األشخاص، وحقوق الحكام وواجباتهم       

ورة، والسكر، وصـغر الـسن ودفـع الـصائل          اإلكراه، ويلحق به حالة الضر    : العقوبة فهي   

  .والجنون

لعوارض المسئولية الجنائية في مجال القانون الوضعي، فقرر        المطلب الثاني    ثم عرض في     –

اسـتعمال  : فأسباب اإلباحة هـي     .  أسباب إباحة، وموانع عقاب    – كالشريعة اإلسالمية    –أنها  

 لعمله، وحـق تأديـب الزوجـة        الشخص لحق مخول بمقتضى القانون، وأداء الموظف العام       

أمـا موانـع    . والصغير، وممارسة األلعاب الرياضية، ومزاولة مهنة الطب والدفاع الشرعي        

صغر السن، والجنون أو العاهة العقلية، والغيبوبة وحالة السكر، واإلكراه وحالة           : العقاب فهي   

  .الضرورة

مبحـث  فتحدث في   ". اإلكراه"الذي خصصه للحديث عن     الفصل الثاني    ثم انتقل الباحث إلى      •

فأوضح أن الشريعة اإلسالمية تعتبر اإلكـراه  .. عن اإلكراه في مجال الشريعة اإلسالمية       أول  

. إكراه ملجئ أو تام، وإكراه غير ملجئ أو نـاقص         : سبباً من أسباب رفع العقاب وأنه نوعان        

بالنـسبة للجـرائم،    ثم أوضح شروطه وحكمه     . ويمكن النظر إليه كإكراه مادي وإكراه معنوي      

 –وأخرى يباح فيها الفعل فال يعتبر جريمـة         .  كالقتل –وأن هناك جرائم ال يؤثر فيها اإلكراه        



- ثثثثثثثثثث - 

كما أوضح  . وجرائم تظل جرائماً إال أنه ال يعاقب عليها       . كأكل الميتة أو شرب الخمر باإلكراه     

  .تيارأن أساس نظرية اإلكراه، أن اإلكراه يعدم الرضا، وإن كان ال يعدم االخ

عن اإلكراه في مجال القانون الوضعي فعرف معناه، وأنه إكراه          المبحث الثاني    ثم انتقل إلى     •

مادي حيث يتم اإلكراه بالقوة المادية للمكِره، ومن ثم تصبح اإلرادة غير حرة فترتفع المسئولية             

وهو ضغط على إرادة شخص لحمله على توجيههـا إلـى سـلوك             : وإكراه معنوي   . الجنائية

وعرض شروط كل منهما وحكمه وآثاره، وهي امتناع مسئولية الواقع عليه اإلكـراه    . إجرامي

  .عن الجريمة التي ألجأه اإلكراه إليها

. بعنوان جريمة الزنا واإلكراه وقد قسمه إلى ثالثة مباحـث         الفصل الثالث    انتقل الباحث إلى     •

قد قسم هذا المبحث إلى ثالثـة       و. لجريمة الزنا في الشريعة اإلسالمية    المبحث األول   خصص  

تعريف جريمة الزنا وأركانها وعرفها بأنها الوطء المحرم المتعمـد          : المطلب األول   : مطالب  

فعل الوطء المحرم الخالي عن شبهة الحل ألي سبب، والبـد أن يكـون              ) ١. (وبذلك فركناها 

. لرشـاء فـي البئـر     الوطء كامالً بإدخال فرج الرجل في فرج المرأة كالمرود في المكحلة وا           

تعمـد  ) ٢. (وبذلك يخرج عنها األعمال التمهيدية للزنا، أو الوطء بشبهة من زواج أو غيـره             

ثـم تعـرض    . الوطء، وهو ما يتطلب أن يكون الواطئ عاقالً فاهماً للتكاليف مدركاً ومختاراً           

حـددة  فذكر أن الشريعة تتطلـب أدلـة م    . وهو عن إثبات جريمة الزنا    للمطلب الثاني   الباحث  

وأن لكل منها شـرائطها     . اللعان) ٤(القرائن  ) ٣(اإلقرار  ) ٢(الشهادة  ) ١(إلثبات الزنا وهي    

وأنها محددة . لعقوبة جريمة الزناالمطلب الثالـث  ثم عرض في . الواجب توافرها لالعتداد بها 

  .ثم بين شروط اإلحصان. بالكتاب والسنة وأن عقوبة البكر تختلف عن عقوبة المحض

وقد قـسم   . وهو عن جريمة الزنا في مجال القانون الوضعي       : المبحث الثاني    انتقل إلى     ثم •

فذكر . عن تعريف جريمة الزنا وأركانها    المطلب األول   جعل  : هذا المبحث إلى أربعة مطالب      

أنه إذا كانت الشريعة تعاقب على فعل الزنا لذاته، إال أن النظم الوضعية نظرت إلـى اللـذة                   

ها هدفاً بذاته، ومن ثم فإن إتيان الزنا هو حق لكل إنسان ال يجوز حرمانه منـه                 الجنسية بوصف 

ومن هذا المنطلق فإنها ال تعاقب على الزنا، إنما تعاقب          . ما لم يعتد بذلك على حقوق اآلخرين      

األولى : وتتركز صور إساءة استخدام حق الزنى في صورتين         . على سوء استخدام حق الزنى    

في حياته الزوجية الخالصة لـه، والثانيـة هـي          ) رجل أو أنثى  (ق الزوج   االعتداء على ح  : 



- خخخخخخخخخخ - 

األولـى  : ومن ثم وجـدت جريمتـان       ). أو برضاء معيب  (ممارسة الزنا دون رضاء األنثى      

ويقصد بها زنى أحد الزوجين وتضع شروطاً معينـة         " جريمة الزنا "تسميها القوانين الوضعية    

 أما الجريمة الثانية فهي مواقعة أنثى بغير رضاها         –لة  لقيام هذه الجريمة يحددها قانون كل دو      

إلى المفهوم األول فقـط أي      " جريمة الزنا "وبذلك ينصرف تعبير    . وتسمى جريمة االغتصاب  

تـدنيس  "أو  " خيانة العالقة الزوجية  "ويعبر عن تلك الجريمة بأنها      ). ذكر أو أنثى  (زنا الزوج   

الوطء الذي يحصل من شخص متـزوج       "بأنها  ويعرف البعض هذه الجريمة     ". فراش الزوجية 

المـرأة  ) ١: (ثم عرض لجريمة زنا الزوجـة، وأركانهـا         . حال قيام الزوجية فعالً أو حكماً     

ثم . القصد الجنائي ) ٤. (فعل المواقعة الجنسية الكاملة   ) ٣. (قيام العالقة الزوجية  ) ٢. (الزانية

ثم انتقل إلى أركـان     . والعاهة العقلية عرض ألثر الغلط والجهل، والسكر، واإلكراه والجنون        

جريمة زنا الزوج وهي نفس أركان جريمة زنا الزوجة إال أن بعض القوانين تـضع أركانـاً                 

إضافية ومن أمثلتها ما ينص عليه القانون المصري حيث يشترط أن يزني الزوج في منـزل                

 ال يشترط الزنا في منـزل       إال أن القانون األردني   . الزوجية، ويتابعه في ذلك القانون العراقي     

وهو عن تعليق رفع دعوى الزنـا       المطلب الثاني   ثم انتقل إلى    . الزوجية ولكن يشترط العالنية   

فعرض قواعد الشكوى وآثارها، وحالة ارتباط جريمة الزنا بجريمة         . على شكوى الزوج اآلخر   

وهو عن  لب الثالث   المطثم انتقل إلى    . أخرى، والشكوى وحالة التلبس، ثم التنازل عن الشكوى       

إثبات جريمة الزنا وإثبات االشتراك فيها، وأن ذلك اإلثبات يخضع للقواعد العامـة لإلثبـات               

االعتراف، شهادة الشهود، المحررات، القرائن، تقارير الخبراء، أية أدلة أخـرى           : وهي بأدلة   

على قيـام   ) عةغير قاط (وأن بعض القوانين تضع قرائن قانونية       . تقنع القاضي بتحقق الجريمة   

. زنا الزوج وزنا الزوجة: عن عقوبة جريمة الزنا المطلب الرابـع  ثم تحدث في . زنا الزوجة 

فأوضح أن القانون الوضعي ال يقرر لها إال عقوبة السجن على خالف بين القوانين في مـدة                 

  .السجن

كـل مـن    وهو عن أثر اإلكراه على جريمة الزنـا فـي           : للمبحث الثالث    ثم انتقل الباحث     •

المطلب األول  فتحدث في   : وقد قسم هذا المطلب إلى ثالثة مطالب        . الشريعة والقانون الوضعي  

عن أنواع اإلكراه في جريمة الزنا فبدأ بالشريعة اإلسالمية، حيث بين أدلة األحكام الـشرعية               

.  الزنـا  موضحاً أن الشريعة تدرأ الحد عن المرأة المستكرهة على        . بالنسبة لإلكراه على الزنا   
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ثم شرح نوعي اإلكراه الملجئ وغير الملجئ ثم استعرض شروط اإلكراه الذي يرفع حد الزنا،               

وهو أن يكون معدماً للرضا، وأن يغلب على ظن المكره تحقق ما هدد به وأن يكون التهديـد                  

بأمر حال أو يوشك أن يقع، وأن يكون المكِره قادراً على تحقيق وعيـده، وأال تكـون هنـاك              

ثم عرض لعدة نقاط، وهي أن مجرد القول الخشن للمـرأة ال يعـد              . يلة أخرى لدفع الزنا   وس

وإذا سكرت  . وإذا سكر رجل ثم أكره امرأة على الزنا فال حد على المرأة وعليه الحد             ". إكراهاً

أما إذا أكرهت على السكر ثـم زنـا بهـا           . المرأة اختياراً فزنا بها شخص حال سكرها حدت       

ثم عرض لموضوع إكراه الرجل على الزنا وارتاح إلى قـول أن            . تكون مكرهة شخص فإنها   

وأوضح أن وطء   . الرأي الراجح أنه ال حد على الرجل إذ يتساوى أمام اإلكراه الرجل والمرأة            

  .الزوجة كرهاً ال شىء فيه وإن جافى المروءة

أن مواقعة أنثى بغير    فذكر ب . مجال القانون الوضعي   ثم عرض ألنواع اإلكراه على الزنا في         •

رضاها يعد جريمة اغتصاب، واستعرض صوراً إلكراه المجني عليها سواء بـالقوة الماديـة              

للجاني، أو عن طريق اإلكراه المعنوي في صورة التهديد بإلحاق ضرر جسيم بها أو بعزيـز                

و فـي   كما استعرض حاالت الوطء مع اإلرادة المعيبة، كالغش والخديعة أو المباغتـة أ            . لديها

وعـرض أن   . حالة المرض أو العاهة العقلية أو اإلغماء والنوم أو السكر أو صـغر الـسن              

إال أن القانون الوضـعي يطلـق تعبيـر         . مواقعة الخليلة كرهاً تتحقق معه جريمة االغتصاب      

فإذا أكره أي من الزوجين على الزنا بشروط        ) الرجل أو المرأة  (على زنا الزوج    " جريمة الزنا "

الواردة في القانون فإن القواعد العامة لإلكراه تطبق في هذا المجال من حيث إثبـات               اإلكراه  

  .اإلكراه أو آثاره

وهو عن أثر اإلكراه على المسئولية الجنائيـة وعلـى   المطلب الثـاني   ثم انتقل الباحث إلى      •

ل الفـرع األو  خـصص   . وقد قسم حديثه في هذا المجال إلى فرعين       . العقوبة في جريمة الزنا   

عكـس مـا    (لمجال الشريعة اإلسالمية فأوضح أن الشريعة لم تحدد أدلة معينة إلثبات اإلكراه             

وعلى ذلك فإن إثبات اإلكراه يـتم بطـرق اإلثبـات           ) عليه الحال في إثبات جريمة الزنا مثالً      

إال أنه أوضح أن الشهادة في هذه الحالـة سـوف           . اإلقرار، الشهادة، القرائن، البينة   : العادية  
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وتـشترط  . وقوع اإلكراه : والثاني  . وقوع الزنا : األول  :  على أمرين    – بالضرورة   –نصب  ت

  .في الشهادة على الزنا الشروط السابق عرضها

فقرر .  ثم أثار تساؤالً عن أثر قيام الرجل بإكراه المرأة على الزنا، باإلكراه على عقوبته حداً               •

وإنه قد يكون من المنطقي المخالفـة       . اإلكراهالزنا، و : من يرتكب جريمتين    مثل ذلك مثل    أن  

االستناد إلى  بين عقوبة الذي يزني بدون إكراه وهذا الذي يستكره امرأة على الزنا، وأنه يمكن               

  ".ورجمجلد مئة الثيب بالثيب "حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي قال فيه 

علـى  ن يتطلب أن تأتي المرأة ببينة       ويرى بعض الفقهاء أن إثبات اإلكراه بالبينة والقرائ         

  .ذلك كأن تتعلق بمن استكرهها، أو تستغيث، أو تجئ تدمي أو أن تبلغ الحاكم عمن أكرهها

 وعن أثر اإلكراه على المسئولية الجنائية، فإذا ثبت اإلكراه فال خالف على رفع المـسئولية                •

.  استحقاق المغتـصبة للـصداق     ثم أثار الباحث نقطة مدى    . الجنائية عن المستكرهة على الزنا    

ويختلف رأي الفقهاء تبعاً لنظرتهم للصداق، هل هو عوض عن البضع، فتـستحق المغتـصبة         

والنقطة األخرى أن   . الصداق، أم أنه نحلة خص اهللا بها األزواج، ومن ثم ال يجب لها الصداق             

  .المغتصبة البد أن تستبرئ بمقدار فترة العدة قبل أن يقربها زوجها

عن أثر اإلكراه على الزنا على المسئولية الجنائيـة فـي مجـال             الفرع الثاني   انتقل إلى    ثم   •

القانون الوضعي فقرر أن المبدأ هو خضوع إثبات اإلكراه للقواعد العامة فـي اإلثبـات، أي                

اإلثبات بكل ما يمكن أن يقنع القاضي بوقوع اإلكراه من اعتراف أو شهادة أو محـررات أو                 

ففـي مجـال    : وعن أثر اإلكراه على المسئولية الجنائية       . ر خبراء وغير ذلك   قرائن أو تقاري  

وفي مجال جرائم زنى األزواج فطبقـاً للقواعـد         . جريمة االغتصاب ال عقاب على المغتصبة     

  .العامة في القانون الوضعي يعد اإلكراه من موانع العقاب

مـن هـذا    الفـرع األول    د جعل   وق. عن اإلكراه ودعوى الزنا   المطلب الثالث    ثم انتقل إلى     •

المطلب عن حكم الشريعة اإلسالمية،وهي التي تعتبر العقاب على الزنا حقاً خالصاً هللا تعالى،              

إلى ولي  يطلب  ويحق لكل فرد أن     . لذلك فإن ولي األمر هو الذي يطالب بالعقاب باسم المجتمع         

تحريـك الـدعوى الجنائيـة    األمر إقامة دعوى الحق العام، إال أن ولي األمر هو الذي يتولى     

  .والسير فيها
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ويعد اإلكراه ظرفاً شخصياً يلحق بالمجني عليه يدرأ عنه العقاب، ويستوي في ذلك أي                

إال أنه يمكن لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يتقدم بدعوى الحـق             . صورة من صور اإلكراه   

  .الخاص

قاط منها القتل بـسبب     ثم عرض لن  . واإلكراه الذي يعتد به هو الذي يعاصر فعل الزنا          

  .الزنا فإذا كان هذا القتل منعاً الستمرار جريمة الزنا فال عقاب على القاتل

كمـا عـرض موضـوع زواج       . وال أثر لتوبة الزاني باإلكراه على توقيع الحد عليه          

الجاني الحقاً بالمستكرهة على الزنا، ويرى جمهور الفقهاء أنه ال أثر رجعياً لهذا الزواج، ذلك               

  . الجريمة تمت مع امرأة ليست تحل له وقت الزنا فتوافرت أركان الجريمة واستحق الحدأن

فعرض لإلكراه على الزنـا     . للحديث عن مجال القانون الوضعي    الفرع الثاني    ثم انتقل إلى     •

فذكر أن هذه جريمة    " جريمة االغتصاب "بمفهوم الشريعة، وهو الذي تسميه القوانين الوضعية        

ها جهة التحقيق واالدعاء العام في الدولة دون توقف على إذن من أحد ويمكـن               حق عام تتوال  

  .إثبات اإلكراه وفق القواعد العامة لإلثبات

فإن العديد مـن    " زنا األزواج "أما بالنسبة لجريمة الزنا بمفهوم القانون الوضعي، أي           

 والذي له حق إيقاف     القوانين تعلق رفع الدعوى الجنائية بشأنها على شكوى الزوج المضرور،         

برضائه معاشـرة   "تلك الدعوى في أي مرحلة كانت بسحب شكواه، بل تكتفي بعض القوانين             

تتـولى التحقيـق    ) ٢. (فهي دعـوى جنائيـة    ) ١: (ويحكم هذه الدعوى عدة مبادئ      ". زوجته

وال يوجد شـكل خـاص لـشكوى        ) ٣. (واالدعاء فيها جهة التحقيق واالدعاء العام في الدولة       

وتقدم الشكوى لجهة التحقيق واالدعاء العام أو لرجـال الـضبط الجنـائي             ) ٤. (ي عليه المجن

وأن تقـدم   ) ٦. (والبد أن تكون الشكوى قاطعة الداللة من بالغ عاقـل         ) ٥. (المختصين قانوناً 

. أن حق الشكوى حق الزم بشخصية المجني عليه وقاصر عليه         ) ٧. (خالل فترة زمنية محددة   

أن التنازل يستفيد منه شريك     ) ٩. (مضرور التنازل عن الشكوى في أي وقت      أن للزوج ال  ) ٨(

  .الزوج الجاني

ويالحظ أن المرأة المتزوجة إذا أكرهت على الزنا يرفع عنها العقاب بالنسبة لـدعوى                

الزنا، إال أن الواقعة تكون جريمة اغتصاب في نفس الوقت، أما الزوج الرجل إذا أكره علـى                 

  .اه يرفع عنه المسئولية الجنائيةالزنا فإن اإلكر

وتعتبر بعض القوانين قتل الرجل لزوجته التي تزني هي ومن يزنـي بهـا جريمـة                  

  .وعلى ذلك فالقتل بسبب الزنا مدعاة لتخفيف العقاب. خاصة أقل جسامة من القتل



- ظظظظظظظظظظ - 

  
  
  

  نتائج الدراسة
  

  :أوضحت الدراسة السابقة عدة نتائج يمكن تلخيصها فيما يلي   

  : األولى ةالنتيج

فالشريعة تنظر  . اختالف مفهوم الزنا بين كل من الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي           

إلى الزنا بوصفه اعتداء على مصلحة أساسية للخلق وهي حفظ النسل ومن ثم فـإن أي وطء                 

  .الرجل والمرأة: كامل محرم يعد زنا يستوي في ذلك طرفا الزنا 

لى اللذة الجنسية بوصفها هدفاً بذاته، ومن ثم فهي حق          أما القانون الوضعي فقد نظر إ       

 طالما لم يعتـد علـى حقـوق         –من حقوق اإلنسان األولية اللصيقة به ال يجوز حرمانه منها           

  ".بحق اإلنسان على جسده" كما ترتبط هذه النظرة –اآلخرين 

طرف اآلخر، أو    ويعتبر القانون الوضعي، إساءةً الستخدام حق الزنا، أن يتم بغير رضاء ال            –

حيـاة  أن يعتدي على زواج قائم بالزنا بأحد الزوجين باعتبار ذلك اعتداء على حق كل زوج في                 

  .هنا فقط في هاتين الحالتين ينظر القانون الوضعي إلى تجريم فعل الزنا. زوجية خالصة له

   :ة الثانيالنتيجة

 في القانون الوضعي    وهي ترتبط بالحقيقة األولى، وهي أن أساس تجريم الزنا مختلف           

فأساس التجريم في الشريعة اإلسالمية ديني أخالقي بالحفاظ على         . عنه في الشريعة اإلسالمية   

حفظ الدين، النفس، العقل، النسل، المـال       : المصالح األساسية للخلق التي هي مقاصد الشريعة        

قانون الوضعي فهو   أما أساس التجريم في ال    . وبالتالي فإن أساس التجريم هو ارتكاب المعاصي      

.  محققاً لصالح الجماعة   – من وجهة نظرهم، القاصرة بالضرورة       –ما يراه واضعوا القوانين     

  .لذلك فانطالقاً من ذلك فإن الزنا هو حرية شخصية ال يجرم إال إذا أضر بأحد من الناس
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  : الثالثة النتيجة

مـع  . ن الوضـعي   في كل من الشريعة والقانو     – بصفة عامة    –تتفق أركان الجريمة      

اختالف في الركن الشرعي للجريمة يمليه أن واضعي القوانين بشٌر يجرى علـيهم الـصواب               

ومن ثم فإن القانون الوضعي يضع شـرطاً فـي الـركن الـشرعي              . والخطأ لسبب أو آلخر   

للجريمة، أن يكون النص سارياً، على العكس الشريعة الثابتة المنزلة من عنـد الخـالق عـز                 

  .وجل

  : الرابعة ةالنتيج

وهي تتصل بالحقيقة السابقة، وهي أن معايير المساءلة عن فعـل الزنـا ثابتـة فـي                   

بعكس معـايير المـساءلة فـي القـانون         . الشريعة اإلسالمية أياً كان مكان أو زمان تطبيقها       

  .الوضعي فهي متغيرة من دولة ألخرى ومن وقت آلخر بتغير واضعي القوانين

  : الخامسة النتيجة

 القانون الوضعي مع الشريعة في جعل اإلكراه من عوارض المسئولية وأنه عذر             يتفق  

إال أن الشريعة تنظر لإلكراه، أساساً من حيث جسامته ملجئ أو غير ملجئ             . معف من العقاب  

إال أن الشروط التـي     . أما القانون الوضعي فينظر إليه من زاوية كون اإلكراه ماديا أو معنويا           

لوضعي في اإلكراه المعتبر كعذر معف من العقاب تكاد تتفق مـع الـشروط              يتطلبها القانون ا  

التي تتطلبها الشريعة، إال أن الشريعة تضيف للحاالت التي تبطل أثر اإلكراه، حالة إهـدار دم                

  .األشخاص

  : السادسة النتيجة

أن أثر اإلكراه في القوانين الوضعية يختلف في بعض النواحي عن أثر اإلكـراه فـي                

فالشريعة اإلسالمية تضع مبدأ أن اإلكراه يرفع المسئولية الجنائية، كمبـدأ           . ريعة اإلسالمية الش

عام، إال أنها توازن بين المصالح والحقوق المختلفة ومن ثم فإن الشريعة تعتـرف بـاإلكراه                

كالقتـل  (الملجئ كعذر معف من العقاب في جرائم معينة، بينما ال تعتد به في جرائم أخـرى                 

فال يعتبر جريمة مثل أكل الميتـة       ) مع اإلكراه الملجئ  (، وهناك حاالت يباح فيها الفعل       )مثالً
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أما اإلكراه الناقص فال أثـر لـه        . ولحم الخنزير، وهي الجرائم التي أباحها الشارع للضرورة       

أما القوانين الوضـعية فإنهـا تعتبـر        .  كمبدأ عام في مجال الحدود     –على المسئولية الجنائية    

  .   عذراً معفياً من العقاب بالنسبة لكافة الجرائم حتى القتل– إذا تحققت شروطه – اإلكراه

  

  : السابعة النتيجة

كتخلـف  (أنه في مجال القانون الوضعي فإن اإلكراه، أو عدم الرضاء فعالً أو حكماً                

بصرف النظر عن صـفة المزنـي   (هو العنصر الوحيد الذي يجعل الزنا  ) شرط اإلدراك مثالً  

فمناط التجريم هو اإلكراه أو تخلف      . معاقباً عليه، وهو ما يعرف باسم جريمة االغتصاب       ) بها

 –كذلك فإن المزنـي بهـا       . وليس فعل الزنا ذاته   ) أي كيفية إتيان الزنا   (الرضا في فعل الزنا     

  .)٨١٧( إال أن تكون زوجة في زوجية قائمة فعالً أو حكماً– ال عقاب عليها –دائماً 

  :نة  الثامالنتيجة

 العقاب عن الواقع    – بشروط   –أن اإلكراه في كل من الشريعة والقانون الوضعي يدرأ            

  .عليه اإلكراه

  : التاسعة النتيجة

فقـد يكـون    . تتشابه صور اإلكراه في كل من الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي           

لوعيـد والتهديـد الجـسيم      إكراهاً مادياً باستخدام القوة المادية إلتمام فعل الزنا، أو معنوياً كا          

، أو استخدام العنف للتأثير على اإلرادة كحبس شخص أو استخدام ما يـؤثر علـى                )بشروط(

  .اإلرادة دون أن يعدمها

  : العاشرة النتيجة

أنه يشترط في كل من الشريعة والقانون الوضعي أن يكون اإلكراه منصباً على إتمام                

الراضـية  تخدم اإلكراه مثالً للوصول إلـى المـرأة         ومن ثم إذا اس   . عملية الوطء أو المواقعة   

                                                           

  .بغض النظر عن جريمة ممارسة الدعارة فإن لها شروطها الخاصة  )١(
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فـإن المـرأة ال تعـد مكرهـة،      ) كاستعمال القوة في التغلب على حرس منزلها مثالً       (بالوطء  

  .مادامت راضية بالزنا

  : الحادية عشر النتيجة

أن إثبات الزنا محصور في الشريعة اإلسالمية بأدلة محددة، إال أن هذه األدلة ذاتهـا                 

إال أن مـن الفقهـاء      . فيمكن إثباته بأية أدلة تقنع القاضي     اإلكراه  اً إلثبات حدوث    ليست شرط 

من يعطي أمثلة لما يمكن أن تستند إليه المرأة المستكرهة على الزنا إلثبات وقـوع               ) المالكية(

اإلكراه عليها كأن تكون بكراً فتأتي وهي تدمي صارخة بأنهـا اغتـصبت، أو متعلقـة بمـن         

  .آخر ما ذكروهاستكرهها، إلى 

 أما إثبات الزنا أو اإلكراه على الزنا في مجال القانون الوضعي فهو يخضع للقواعد العامـة                 •

  .لإلثبات، أي ما يقنع القاضي

  : الثانية عشر النتيجة

فأركـان  . أن شروط تحقق جريمة الزنا تختلف ما بين الشريعة والقـانون الوضـعي              

أي (تعمد الوطء   ) ٢. (المحرم) الكامل(فعل الوطء   ) ١: (جريمة الزنا في الشريعة اثنان      

  ).القصد الجنائي

مواقعـة أنثـى   : األول : أما في مجال القانون الوضعي فإن هناك نوعين من الجرائم          

النص المجرم للفعل، المواقعة الكاملة، وقوع الجريمة على أنثى، أن          : بغير رضاها، وأركانها    

مـن الجـرائم فهـو زنـا        النوع الثاني   أما  . قصد الجنائي تتم المواقعة بغير رضا األنثى وال     

وهناك جريمة زنا الزوجة، وأركانها أن تكون الفاعلة امرأة، أن يتم الزنا حال قيـام               . األزواج

أن : وهناك جريمة زنا الزوج، وأركانها      . عالقة زوجية، فعل المواقعة الكاملة، القصد الجنائي      

وقـد  . ، فعل المواقعة، القصد الجنـائي     )فعالً أو حكماً  (ية  يكون الفاعل رجالً، حال قيام الزوج     

  .تشترط بعض القوانين شروطاً أخرى مثل العالنية، أو تمام الوطء في بيت الزوجية

وجدير بالذكر أن العالقة غير الشرعية المستديمة ال تمنع قيام جريمة االغتـصاب إذا                

  .اغتصب الرجل خليلته
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  : الثالثة عشر النتيجة

  :أمور ال تعد من قبيل اإلكراه مثل هناك   

  ).غير المصحوب بأعمال مادية أو وعيد محدد( مجرد الزجر والقول الخشن للمرأة •

 إلى مرحلة الشبق التي تعدم قـدرتها علـى          – عن طريق الكالم أو غيره       – إيصال المرأة    •

  .مقاومة الزنا

  . ال يعد مواقعة المرأة رغم تمنعها المألوف إكراهاً لها•

 إذا سكرت المرأة باختيارها فزنا بها شخص وهي في هذه الحالة ال تعد مكرهة فال تـسقط                  •

  .عنها العقوبة

  . ال يعد وطء الزوجة كرهاً جريمة•

وتتفق القوانين الوضعية في هذا مع الشريعة، ماعدا حالة سكر المرأة باختيارها حيث               

  .العقوبة عنهااختلف منهج الدول عن بعضها ما بين مؤاخذتها أو رفع 

  ).الحقيقي وليس المدعى، أو نتيجة السكر غير المقصود( الوطء نتيجة الغلط •

  : الرابعة عشر النتيجة

أن الشريعة اإلسالمية ال تشترط تقديم شكوى لرفع دعوى الزنا، بينما تشترط القوانين               

انون كل دولـة    وينظم ق . الوضعية في جرائم زنا األزواج، تقديم شكوى من الطرف المضرور         

  .أحكام تلك الشكوى وشروطها وآثارها

  :ة الخامسة عشر النتيج

أن عقوبات الزنا في الشريعة محددة بالكتاب والسنة وهي الجلـد والتغريـب للبكـر،           

والرجم للمحصن أما القوانين الوضعية فإن العقاب فيها هو السجن على خـالف فـي مدتـه                 

  .ودرجته

  : السادسة عشر النتيجة

فهناك من يقول بأن الوطء     . قهاء الشريعة اختلفوا في حالة إكراه الرجل على الزنا        أن ف   

  .ال يكون إال بانتشار آلة الرجل وال يتم االنتشار إال بالطواعية والشهوة واالختيار
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إال أن الرأي الغالب أنه ال حد على المكره رجالً كان أو أنثى لعموم نصوص اإلكراه                  

  .ار قد يكون دليل فحولة أكثر منه دليل طواعيةفي الشريعة وأن االنتش

أما في مجال القانون الوضعي فإن اإلكراه على الزنا يرفع العقاب عن الزاني المكره                

  .رجالً كان أو امرأة

  

  : السابعة عشر النتيجة

 وإن كان   – كجريمة حدية    –ال تعرف الشريعة جريمة باسم الشروع في الزنا باإلكراه            

  .عقاب على هذا الفعل تعزيراًمن الممكن ال

بمفهـوم  ( إال أن الكثير من القوانين الوضعية من يقرر إمكان العقاب على الشروع في الزنا                •

  .أي الشروع في االغتصاب) الشريعة

  : الثامنة عشر النتيجة

فـي مجـال    (أو االغتـصاب    ) في الشريعة (يتحقق اإلكراه في جريمة الزنا باإلكراه         

) ٣. (حالة اإلكراه المعنوي  ) ٢. (حالة اإلكراه المادي  ) ١: (في ثالث صور    ) القانون الوضعي 

الغش، الخديعة، المباغتة، المرض المؤثر على القدرة،       : حالة المواقعة في حال اإلرادة المعيبة       

طبيعيـاً أو   (العاهة العقلية أو الجنون أو األمراض العصبية والنفسية، حالة نوم المجني عليها             

  .حالة صغر السن، )صناعياً

  : التاسعة عشر النتيجة

 على رفـع المـسئولية      – في مجال الشريعة     –إذا ثبت اإلكراه على الزنا فال خالف          

ويثير اإلكراه على الزنا تساؤالً حول استحقاق المزنـي بهـا           . الجنائية عمن وقع عليه اإلكراه    

ومن يرى  . ة للصداق ومن يرى الصداق عوضاً عن البضع يقول باستحقاق المغتصب        . للصداق

  .الصداق نحلة ال يقول باستحقاقه

لذلك ال يجوز أن يقربها زوجها حتى انقضاء        .  كذلك يثور موضوع استبراء رحم المغتصبة      •

  .مدة العدة الشرعية
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كذلك ال أثر للزواج الالحق بالمغتصبة على استحقاق العقوبة إال عند من يعتبره شبهة               •

  .تدرأ الحد

  . يرى أن الزنا يوجب تحريم المصاهرة ويعارض آخرون ذلك ومن الفقهاء من•

 أما أثر اإلكراه على الزنا في مجال القانون الوضعي فهو رفع المسئولية الجنائية عن الواقع                •

  .عليه اإلكراه ومن ثم يرفع عنه العقاب



- ززززززززززز - 

  التوصيات
  

  .بناء على الدراسة السابقة ونتائجها فإن الباحث يعرض بعضاً من التوصيات  

  :التوصية األولى 

إال أن هناك نقطة    . من المبادئ المستقرة في الشريعة أن الحدود ال مجال فيها لالجتهاد            

وهي أن حد الزنا هو الجلد وتغريب عام للبكـر، والـرجم للمحـصن، إال أن                . جديرة بالنظر 

ـ   . حديث رسول اهللا السابق عرضه يقرر أن على المحصن جلد مئة والرجم            ث لذلك فإن الباح

يوصي ببحث إمكانية تشديد العقوبة على المكِره على الزنا، ويكون هذا التشديد إما في صورة               

جلده مائة قبل الرجم، أو إضافة عقوبة تعزيرية أخرى إلى الحد، فإن اإلكـراه علـى الزنـا                  

  .يختلف في النظر إليه عن الزنا بالتراضي والرغبة

  :التوصية الثانية 

مغلظة للحدود عامة والزنا تحديداً، إال أن ذلك يقابله تشدد في           إن الشريعة تضع عقوبة       

. اإلثبات، لذلك فإن الحد يدرأ عن المرأة الزانية أو الرجل الزاني إذا ثارت شبهة من نوع مـا                 

إال أن العمل قد أوضح أن بعض من يتهم بالزنا ثم يعاقب عليه تعزيراً النتفاء شروط تطبيـق                  

لذلك يوصي الباحث بـالنص علـى تـشديد     .  أخرى الرتكاب الزنا   الحد بالنسبة له، يعود مرة    

  .العقوبة التعزيرية لمن يتكرر منه فعل الزنا غير الحدي

  :التوصية الثالثة 

أن تحدد عقوبة تعزيرية مغلظة لمن يكره على الزنا سواء تم الزنا بالفعل أم لـم يـتم                    

على الزنا يتشابه مع الحرابـة فـي        ألسباب خالف العدول االختياري للجاني، ذلك أن اإلكراه         

  .هذه الحالة

  :التوصية الرابعة 

ال شك أن للزنا مقدمات سابقة عليه تتمثل أول ما تتمثل في اجتماع الرجـل والمـرأة                   

األجنبيين عن بعضهما، مما قد يتطور إلى الزنا بعد ذلك سواء بالرضـاء أو اإلكـراه لـذلك                  
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ير محرم، سواء ما يقوم به رجال الضبط الجنـائي،          يوصي الباحث بتدعيم مكافحة االختالء بغ     

خاصة وقد أوضح العمل أن كثيراً من حـاالت         . أو هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر      

  .الزنا سببها هذا االختالط غير المشروع

  :التوصية الخامسة 

ح إن المملكة بلد مفتوح وجاذب للعمالة، ورغم ما يجرى من تدقيق في اختيار من يسم                

له بالقدوم للعمل، إال أن من العمالة من يأتي من بالد ال تسود فيها قيم المملكة وأعرافها لذلك                  

وقد يعهد إلى هؤالء بأعمال تمـس  . ال يجدون غضاضة في السلوك الذي تستهجنه قيم المملكة  

ء لذلك يوصي الباحث بتوعية المواطنين بعدم استخدام مثل هؤال        . البيوت أو حتى تربية النشئ    

األجانب فيما يمس أعمال البيوت أو يعهد لهم بتربية األبناء حفاظاً على القيم اإلسالمية وعلى               

  .حسن تربية النشء، وهو ما يعني إغالق، أو تضييق فرص التحلل الذي يؤدي إلى الزنا

  :التوصية السادسة 

 بعض  يوصي الباحث بأن تتولى الجهات المعنية البحث عن سبل للسيطرة على ما تبثه              

 عن طريق األقمار الصناعية من مواد تـصل إلـى حـد             – خاصة الغربية    –أجهزة اإلعالم   

  .فإن من الناس من يمكن أن يتأثر بذلك خاصة الشباب. عرض عمليات زنا واإلغراء بها

  :التوصية السابعة 

 قليلة بـل وربمـا نـادرة        – بفضل اهللا تعالى     –رغم أن جرائم الزنا أو اإلكراه عليه          

. سبة لما يجري في العالم اليوم، إال أن الحد من هذه الجريمة يتطلب التشدد في مواجهتهـا                بالن

لذلك يوصي الباحث بأن تعرض قضايا الزنا أو اإلكراه عليه علـى دوائـر قـضائية معينـة         

  .تتخصص فيها، فالتخصص في أمر يؤدي إلى نتائج أفضل
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ـ ١٢٥٢ت  . فقيه حنفي . محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز      . ابن عابدين   – ). م١٩٦٦. (هـ
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المكتـب  : بيروت  . الكافي في فقه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل       ). هـ١٣٩٩. (ـــــ  –

  .توزيع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. اإلسالمى

ت . فقيه حنبلي . أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد         .  قدامة المقدسي  ابن  –

دار الغـد   : القـاهرة   . الشرح الكبير على متن المقنـع     ). م١٩٩٥–هـ١٤١٦. (هـ٦٨٢
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  .دار الحديث: القاهرة . إعالم الموقعين عن رب العالمين). ـه١٤١٧. (هـ٧٥١ت 

. سنن ابن ماجة  ). م١٩٥٤–هـ١٣٧٣. (هـ٣٥٧ت  . محمد بن يزيد القزويني   . ابن ماجة   –

  .مكتبة ومطبعة عيسى الحلبي: القاهرة 

ـ ٨٨٤ت  . فقيه حنبلـي  . أبو إسحق برهان الدين إبراهيم    . ابن مفلح   – ـ ١٤٠٠. (هـ –هـ

  .المكتب اإلسالمي: بيروت . شرح المقنعالمبدع في ). م١٩٩٠

البحر الرائق  ). هـ١٣٣٣. (هـ٩٧٠ت  . فقيه حنفي . زين العابدين بن إبراهيم   . ابن نجيم   –

طبعـة  . مطبعة دار الكتب العربية   : القاهرة  . شرح كنز الدقائق لعبد اهللا بن أحمد النسفي       

  .مصورة عنها ببيروت عن دار المعرفة

ـ ٨٦١ت  . فقيه حنفـي  . ن محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد       كمال الدي . ابن الهمام   – . هـ

  .المكتبة التجارية الكبرى: القاهرة . شرح فتح القدير). هـ١٣٥٦(
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سنن أبي  ). م١٩٥٠–هـ١٣٦٩. (هـ٢٧٥ت  . سليمان بن األشعث السجستاني   . أبو داوود    –

  .مطبعة السعادة: القاهرة . داوود

دار الفكـر   : القاهرة  . مة والعقوبة في الفقه اإلسالمي    الجري). م١٩٩٨. (محمد. أبو زهرة   –

  .العربي

غير : القاهرة  . قسم الزواج . األحوال الشخصية ). م١٩٥٠–هـ١٣٦٩. (ــــــــ  –

  .موضح اسم الناشر

  )ب(

. تحفـة الحبيـب   ). هـ١٣٩٨. (هـ١٢٢١ت  . فقيه شافعي . سليمان بن محمد  . البجيرمي  –

  .دار المعرفة: يروت ب. حاشية البجيرمي على شرح الخطيب

دار : القـاهرة   . صحيح البخاري ). هـ١٣٧٨. (محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا     . البخاري  –

  .الشعب

سعد سمك للمطبوعات القانونية    : القاهرة  . جرائم العرض ). م١٩٩٩. (أحمد محمد . بدوي  –

  .واالقتصادية

مجلـة القـانون    : القـاهرة   . اإلكراه بين الشريعة والقانون   ). م١٩٦٠. (زكريا. البرديسي  –

  .م١٩٦٠ديسمبر : يوليو . ٣٠س . واالقتصاد الصادرة عن جامعة القاهرة

دار : القـاهرة   . القـسم الخـاص   . شرح قانون العقوبات  ). م١٩٧٧. (عبد المهيمن . بكر  –

  .النهضة العربية

ـ ١٣٨٠. (هـ١٠٥١ت  . فقيه حنبلي . منصور بن صالح الدين بن إدريس     . البهوتي  – ). هـ

  .مكتبة الرياض الحديثة: السعودية . شرح زاد المستقنع. ض المربعالرو

. اإلسـكندرية : مصر  . القسم الخاص . شرح قانون العقوبات  ). م١٩٨٤. (رمسيس. بهنام  –

  .منشأة المعارف

حيـدر آبـاد   : الهند . السنن الكبرى). هـ١٣٥٥. (هـ٤٥٨ت . أحمد بن حسين . البيهقي  –

  .تصوير دار الفكر ببيروت. لعثمانيةمطبعة دائرة المعارف ا. الدكن

  )ت(

اإلجراءات الجنائية اإلسالمية وتطبيقاتهـا     ). م١٩٩٩–هـ١٤٢٠. (عدنان خالد . التركماني  –

  .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض . في المملكة العربية السعودية
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لجامع الكبير  ا). م١٩٣٧–هـ١٣٥٦. (هـ٢٧٩ت  . أبو عيسى . محمد بن عيسى  . الترمذي  –

  .مصطفى البابي الحلبي: القاهرة . المعروف بسنن الترمذي

  )ج(

رسـالة  : القاهرة  . رضاء المجني عليه وآثاره القانونية    ). م١٩٨٣. (محمد حسني . الجدع  –

  .دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة

ـ ١٤٠٣(هـ  ١١٦٢ت  . إسماعيل بن محمد العجلوفي   . الجراحي  – كـشف  ). م١٩٨٣–هـ

مؤسـسة  : بيـروت   . الخفاء ومزيل األلباس بما اشتهر من األحاديث على ألسنة النـاس          

  .تصحيح وتعليق محمد القالس. الرسالة

  )ح(

). ت.د. (هـ٤٠٥ت  . الشهير بالحاكم النيسابوري  . محمد بن عبد اهللا بن حمدويه     . الحاكم  –

  .دار الكتاب العربي: بيروت . المستدرك على الصحيحين

  .دار مطابع الشعب: القاهرة . جرائم البغاء). م١٩٩١. ( محمد نيازي.حتاتة  –

ـ ٩٦٨ت  . فقيه حنبلـي  . شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي    . أبو النجا . الحجاوي  – . هـ

  .المطبعة المصرية: القاهرة . اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل). ت.د(

دار : القـاهرة   .  القـسم العـام    .شرح قانون العقوبات  ). م١٩٨٩. (محمود نجيب . حسني  –

  .النهضة العربية

دار النهضة  : القاهرة  . شرح قانون اإلجراءات الجنائية   ). م١٩٨٩. (ــــــــــ  –

  . العربية

: القـاهرة   . القسم الخاص . دروس في قانون العقوبات   ). م١٩٥٩. (ــــــــــ  –

  .مكتبة النهضة المصرية

ـ ١٠٨٨ت  . فقيـه حنفـي   .  الـدين  عـالء . محمد بن علي بن محمـد     . الحصكفي  – . هـ

مطبعة . مطبوع على حاشية ابن عابدين    . الدر المختار شرح تنوير األبصار    ). هـ١٣٨٦(

  .ومكتبة مصطفى الحلبي

ـ ٩٥٤ت  . فقيـه مـالكي   . محمد بن محمد بن عبـد الـرحمن الرعينـي         . الحطاب  – . هـ

طبعـة  . دةمطبعة الـسعا  : القاهرة  . مواهب الجليل في شرح مختصر خليل     ). هـ١٣٢٩(

  .مصورة عنها ببيروت عن دار الفكر



- ممممممممممم - 

  )خ(

شـرح الخرشـي   ). هـ١٣١٧. (هـ١١٠١ت . فقيه مالكي. أبي عبد اهللا محمد  . الخرشي  –

  .المطبعة األميرية. القاهرة. على مختصر خليل

  .مطبعة السنة المحمدية: القاهرة . أحكام المعامالت الشرعية). م١٩٥٢. (علي. الخفيف  –

  )د(

. سـنن الـدار قطنـي     ). م١٩٦٦–هـ١٣٨٦. (هـ٣٨٥ت  . علي بن عمر  . يالدار قطن   –

  .دار المحاسن للطباعة: القاهرة . تصحيح السيد عبد اهللا هاشم يماني المدني

ـ ١٢٠١ت  . فقيـه مـالكي   . أبو البركات . أحمد بن محمد بن أحمد العدوي     . الدردير  – . هـ

مكتبـة  : القاهرة  . سوقيمطبوع بهامش حاشية الد   . الشرح الكبير لمختصر خليل   ). ت.د(

  .نسخة مصورة ببيروت لدار الفكر. ومطبعة عيسى البابي الحلبي

المكتـب الفنـي    : القـاهرة   . أحكام جريمة الزنـا   ). م١٩٩٩. (عزت مصطفى . الدسوقي  –

  .لإلصدارات القانونية

حاشية الدسوقي علـى    ). هـ١٣٢٠. (هـ١٢٣٠ت  . فقيه مالكي . محمد عرفة . الدسوقي  –

  .المكتبة التجارية: القاهرة . ر للدرديرالشرح الكبي

  )ر(

  .دار الكتاب العربي: القاهرة . موجز القانون الجنائي). م١٩٥٥. (علي. راشد  –

حاشـية  ). هـ١٣١٣. (هـ١٠٠٤ت  . فقيه شافعي . محمد بن أحمد شمس الدين    . الرملي  –

طبعـة  . المطبعـة الميمنيـة   : القاهرة  . مطبوعة على أسنى المطالب لألنصاري    . الرملي

  .مصورة عنها ببيروت عن المكتبة اإلسالمية

  )ز(

. شرح الزرقـاني  ). هـ١٣٠٧. (هـ١١٢٢ت  . فقيه مالكي . عبد الباقي يوسف  . الزرقاني  –

  .هـ١٣٩٨نسخة مصورة ببيروت عن دار الفكر عام . مطبعة السعادة: القاهرة 

  )س(

جني عليـه فـي     أثر رضاء الم  ). م١٩٧٥–هـ١٣٩٥. (منصور إسماعيل السيد  . ساطور  –

رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة والقـانون بجامعـة          : القاهرة  . الجريمة والعقوبة 

  .األزهر
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المدونة الكبرى عـن    ). هـ١٣٢٣. (هـ٢٤٠ت  . فقيه مالكي . سحنون بن سعيد التنوخي     –

  .مطبعة السعادة: القاهرة . رواية عبد الرحمن ابن القاسم العتقي عن اإلمام مالك بن أنس

ـ ١٣٣١. (هـ٤٨٣ت  . فقيه حنفي . شمس الدين . محمد بن عبد الرحمن   . السرخسي  – ). هـ

  .نسخة مصورة ببيروت عن دار الفكر. مطبعة السعادة: القاهرة . المبسوط

: القـاهرة   . القـسم العـام   . الوسيط في قانون العقوبات   ). م١٩٧٩. (أحمد فتحي . سرور  –

  .الشركة المتحدة للنشر والتوزيع

تحفـة  ). ت.د. (هـ٥٣٩ت  . محمد بن أحمد أبو بكر عالء الدين فقيه حنفي        . نديالسمرق  –

  .دار الكتب العلمية: بيروت . الفقهاء

  )ش(

جامعـة  : القاهرة  . المسئولية الجنائية في التشريعات العربية    ). م١٩٥٨. (توفيق. الشاوي  –

  .ونيةقسم الدراسات القان. معهد الدراسات العربية العالية. الدول العربية

  .مطبعة دار التأليف: القاهرة . أصول الفقه اإلسالمي). م١٩٥٨. (زكي الدين. شعبان  –

–هـ١٤١٠. (هـ٢٠٤ت  . إمام المذهب الشافعي  . أبي عبد اهللا محمد بن إدريس     . الشافعي  –

  .دار الفكر: بيروت . األم). م١٩٩٥

ت . يـه شـافعي   فق. أبي إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيـروز آبـادي          . الشيرازي  –

مكتبة ومطبعة مصطفى   : القاهرة  . المهذب في فقه اإلمام الشافعي    ). هـ١٣٧٩. (هـ٤٧٦

  .البابي الحلبي

  )ص(

. األحكام العامة للنظـام الجزائـي     ). م١٩٩٥–هـ١٤١٥. (عبد الفتاح مصطفى  . الصيفي  –

  .جامعة الملك سعود: الرياض 

  )ط(

ـ        . الطيراني  – ـ ٣٦٠ت  . وبأبي القاسم سليمان بن أحمد بـن أي المعجـم  ). م١٩٩٧. (هـ

  .دار الكتاب العربي: بيروت . الصغير

  )ع(

. المصنف). م١٩٧٢–هـ١٣٩٢. (هـ٢١١ت  . أبو بكر بن همام الصنعاني    .عبد الرزاق   –

  .المكتب اإلسالمي: بيروت 
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دار النهـضة   : القاهرة  .  التشريع العقابي  –مبادئ القسم العام    ). م١٩٧٤. (رؤوف. عبيد  –

  .مطبعة نهضة مصر: القاهرة . مبادئ اإلجراءات الجنائية). م١٩٥٦. (المصرية

مطبعـة  : القـاهرة   . جرائم االعتداء على األشخاص واألموال    ). م١٩٥٥. (ــــــ  –

  .نهضة مصر

. التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنـاً بالقـانون الوضـعي        ). م١٩٤٨. (عبد القادر . عودة  –

  . ١٣م، ط ١٩٩٤ة الرسالة سنة طبعة مصورة ببيروت عن مؤسس: القاهرة 

. مبادئه األساسية ونظرياته العامة   . القانون الجنائي ). م١٩٨١. (محمد محيى الدين  . عوض  –

  .مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي: القاهرة 

: مـصر   . حقوق اإلنسان في اإلجراءات الجنائيـة     ). م١٩٨٩. (ــــــــــــ  –

  .غير موضح اسم الناشر

: القـاهرة   . معلقاً عليـه  . قانون العقوبات السوداني  ). م١٩٧٠. (ــــــــــــ  –

  .المطبعة العالمية

: الريـاض   . أصول اإلجراءات الجنائية  ). م١٩٩٨–هـ١٤١٨. (ــــــــــــ  –

  .بأكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية. ماجستير العدالة. مذكرات لمعهد الدراسات العليا

  )غ(

ـ ٥٠٥ت  . فقيه شافعي .  محمد بن محمد بن محمد     أبو حامد . الغزالي  – ـ ١٤٠٨. (هـ –هـ

  .دار إحياء التراث العربي: بيروت . المستصفى من علم األصول). م١٩٩٧

  )ف(

اإلكراه وأثره على المـسئولية الجنائيـة فـي الفقـه           ). هـ١٤١٧. (فائز بن حسن جمال     –

  .إلمام محمد بن سعودجامعة ا. بحث تكميلي بالمعهد العالي للقضاء: الرياض . والنظام

المصباح المنير فـي غريـب      ). م١٩٠٩. (هـ٧٧٠ت  . أحمد بن علي المقري   . الفيومي  –

  .٢ط. المطبعة األميرية: القاهرة . الشرح الكبير للرافعي

  )ق(

: القـاهرة   . الرسـالة ). ت.د. (هـ٣٨٦ت  . فقيه مالكي . عبد اهللا بن أبي زيد    . القيرواني  –

  .شركة الطباعة الفنية
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  )ك(

. هـ٥٨٧ت  . فقيه حنفي . أبو بكر المسمى بملك العلماء    . عالء الدين بن مسعود   . الكاساني  –

  .دار الكتاب العربي: بيروت .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع). م١٩٧٤–هـ١٣٩٤(

  )م(

. هـ١٧٩ت  . إمام المذهب المالكي  . مالك بن أنس األصبحي الحميري أبو عبد اهللا       . مالك  –

  .دار الحديث: القاهرة .  تخريج وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي.الموطأ). م١٩٩٣(

ـ ٤٥٠ت  . فقيـه مـالكي   .علي بن محمد بن حبيب    . الماوردي  – األحكـام  ). م١٩٦٦. (هـ

  .مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة . السلطانية والواليات الدينية

اإلنصاف في  ). م١٩٩٧ (.هـ٨٨٥ت  . فقيه حنبلي . علي بن سليمان بن محمد    . المرداوي  –

  .دار الكتب العلمية: بيروت . معرفة الراجح من الخالف

معهد البحوث  : القاهرة  . قواعد المسئولية الجنائية  ). م١٩٦٩. (حسن صادق . المرصفاوي  –

  .والدراسات العربية

. اإلسـكندرية : مصر  . أصول اإلجراءات الجنائية  ). م١٩٩٨. (ــــــــــــ  –

  .منشأة المعارف

. صـحيح مـسلم   ). م١٩٨٠–هـ١٤٠٠. (هـ٢٦١ت  . مسلم بن الحجاج القشيري   . مسلم  –

  .مكتبة ومطبعة عيسى الحلبي: القاهرة . تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي

دار النهـضة   : القـاهرة   . شرح قانون العقوبات الخـاص    ). م١٩٧٥. (محمود. مصطفى  –

  .العربية

: القـاهرة   . ئي بين الشريعة اإلسالمية والقـانون     من الفقه الجنا  ). م١٩٦٥. (أحمد. موافي  –

  .المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

ـ ٨٩٧ت  . فقيه مـالكي  . أبو عبد اهللا  . محمد بن يوسف العبدري الغرناطي    . المواق  – . هـ

مطبـوع بهـامش مواهـب الجليـل        . التاج واإلكليل شرح مختصر خليل    ). هـ١٣٢٩(

  .عن دار الفكر. عة مصورة عنها ببيروتطب. مطبعة السعادة: القاهرة . للحطاب

  )ن(

. أثر اإلكراه على المـسئولية الجنائيـة     ). هـ١٤١٥. (عبد الكريم بن عبد الرحمن    . الناجم  –

  .أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية. بحث لنيل درجة الماجستير: الرياض 



- ففففففففففف - 

. سئولية الجنائية رضاء المجني عليه وأثره على الم     ). م١٩٧٥. (محمد صبحي محمد  . نجم  –

  .رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة: القاهرة 

. سـنن النـسائي   ). م١٩٣٢–هـ١٣٥١. (هـ٣٠٣ت  . أحمد بن علي بن شعيب    . النسائي  –

  .المطبعة المصرية باألزهر: القاهرة 

 رسالة  .القاهرة. جريمة الزنا في القانون المصري والمقارن     ). ١٩٥٨. (أحمد حافظ . نور  –

  .جامعة القاهرة. كلية الحقوق. دكتوراه

  )هـ(

مجمـع الزوائـد    ). م١٩٦٧. (هـ٨٠٧ت  . الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر      . الهيثمي  –

الدار العربيـة للطباعـة     : بيروت  . بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر    . ومنبع الفوائد 

  .والنشر والتوزيع

  ) و(

ـ ٤٦٨ت  . فقيه شـافعي  . د الواحدي النيسابوري  أبي الحسن علي بن أحم    . الواحدي  – . هـ

  .دار الحديث: القاهرة . أسباب النزول). م١٩٩٥–هـ١٤١٥(

. اإلكراه في جريمتي الزنـا وشـرب الخمـر        ). هـ١٤١٠. (سليمان بن محمد  . الوهيبي  –

  .بحث لنيل درجة الماجستير من أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض 



- صصصصصصصصصصص - 

  ينالنظم والقوان

  

  .نظام اإلجراءات الجزائية  –

  

  .قانون العقوبات السوري  –

  

  .قانون العقوبات اللبناني  –

  

  .قانون العقوبات المصري  –

  

  .قانون اإلجراءات الجنائية المصري  –

  

  . الحقوق العامة. الصادر عن وزارة الداخلية. مرشد اإلجراءات الجنائية  –

  


