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، یعد ھذا الموضوع من أھم وأخطر الموضوعات التى تتعلق بأمن واستقرار المجتمع
ألن ، حف�ظ  الع�رض  وھ�و  ، وتحقیقھ تحقیق لمقصد من أھم مقاصد الشریعة  الخمسة   

فتخیل مجتمع ال یعرف فیھ ولد     ، حفظ األعراض حفظ لألنساب من االختالط والضیاع      
أو أس�ر تتك�ون ث�م بع�د یت�ضح أن ال�زوج ت�زوج        ، وی�دعى الول�د إل�ى غی�ر أبی�ھ        ، والده

ثم  األضرار النفسیة التى تلحق ھذا الول�د ف�ضال ع�ن الم�شكالت            ، أختھ وھو ال یدرى   
  .التعلیم والزواج واإللحاق وغیر ذلك والتى تسود المجتمعاالجتماعیة من ناحیة 

وكذلك عنى الفقھ اإلسالمى بأحكامھ     ، ولقد عنیت الشریعة اإلسالمیة بأحكامھا العامة     
وشرعت الحدود التى تحقق ، المستنبطة من األدلة الشرعیة بھذا األمر غایة االعتناء

طبی��ق أحك��ام ال���شریعة   ول��ذلك ك��ان ف��ي ت   ، الحف��اظ عل��ى أع��راض الن��اس وأن��سابھم     
اإلس��المیة عل��ى الوج��ھ الم��شروع ال��ضمانة الق��صوى واألث��ر الب��الغ ف��ي ردع ك��ل م��ن   

  .تسول لھ نفسھ في االعتداء على حرمات األخرین
ث��م س��ن  ، وم��ن ھن��ا ت��أت أھمی��ة اإلم��ارة وال��سلطان ف��ي إق��رار أحك��ام ال��شریعة أوال       

حت�ى ی�شیع األم�ن    ، تم�ع القوانین الرادعة للحد من وق�وع مث�ل ھ�ذه الج�رائم ف�ي المج              
فقد ال یرتدع اإلنسان من الخطاب اإللھى الذى یقضى بحرمة االعتداء على            ، ویتحقق

  .وإنما یردعھ سیف السلطان وعقوبتھ العاجلة، حقوق اآلخرین
واآلث��ار ال��شرعیة المترتب��ة عل��ى التع��دى عل��ى أع��راض اآلخ��رین فیھ��ا م��ن الخط��ورة  

وك�ذلك   ،-فق�ط –الذى تحركھ شھوتھ    ، لجریمةوالتى ال یدركھا مرتكب ھذه ا     ، الشدیدة
 تسببھا ھ�ذه الجریم�ة ت�ضع كثی�را م�ن األس�ر ف�ي ح�رج ش�دید              التياآلثار االجتماعیة   

  .وسط المجتمع
وی�أتى بع�د ذل��ك دور المؤس�سات الدینی��ة والتعلیمی�ة واإلعالمی�ة ف��ي تب�صرة اإلن��سان       

 تول��د الت��ي وغ��رس الق��یم األخالقی��ة  ، بھ��ذا األم��ر وخطورت��ھ عل��ى نف��سھ والمجتم��ع    
وال��ذى ال یردع��ھ ال��وعظ واإلرش��اد یردع��ھ س��یف  ، ال��ضمیر الح��ى ف��ي نف��وس الخل��ق 

 .السلطان
 - اإلثب��ات- الرت��ق- اإلس��قاط - الزن��ي - الب��ضع- الجریم��ة-اإلك��راه:الكلم��ات المفتاحی��ة

   .المقاصد
  . أن یجعلنا من الذین یراعون حقوق اآلخرین قبل حقوق أنفسھم-تعالى-نسأل اهللا
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This subject is considered one of the most important 
and serious topics which related to the security and 
stability of society. Moreover it achieves of the five 
purposes of sharia ( keeping pedigree) as maintaining 
parentage from loss and mixing.  

Can you tmagine a society in which achild  don’t know 
his father or aboy is atributed to afake father also 
afamily is setup  wrongly when abrother marries his 
sister and don’t know. 

As well as the psychological damage that this boy 
suffers he will face social educational attribution 
problems which prevail society. 

Islamic law has cared through general rules and Islamic 
jurisprudence ( Fikh) with this matter to a great extent. 
And made laws and restricts which maintain people 
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pedigree so the Islamic law ( sharia) enforcement 
properly is the ultimate gurantee and deterrent effect in 
preventing anyone who desire to assault on the 
sanctity of others .  

Hence the importance of Islamic rule and the force of 
the ruler in ratification sharia rules and making 
distractive rules to limit commiting this crimes in 
society to spread security and achieve it because many 
people don’t fear of preaching but they fear of law and 
punishment  

The legitimate effects bassed on aggression others 
pedigree have sever dangers which the perpetrator 
doesn’t recognise who do this only for his lust. 
Therefore the social effects causedby this crime put 
many families in a severe embarrassment in the 
community. 

Then the role of religious , educational , and media 
organizations come to make man aware of this matter 
and its danger on himself and the society. Also to root 
moral values that generate living conscience inside 
people. If someone doesn’t fear of preaching and 
guidance he will be detered by the muslim ruler. 

Keywords: coercion, crime, adultery, adultery, 
projection, darn, proof, purposes. 

 We pray to Allah to make us from who observe the 
rights of others before the rights of them selves. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  :املقدمة

رسلین سیدنا محم�د ،وعل�ى   الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف الم      
  .آلھ وصحبھ وسلم أجمعین 

  .........                                    وبعد

(  أن��زل ال��شریعة وجع��ل المق��صد األساس��ي والع��ام منھ��ا     - تب��ارك وتع��الى –ف��إن اهللا 
  :وتحقیق ھذا المقصد مرھون بأمرین ) تحقیق المصالح للعباد ودفع المضار عنھم 

ر العباد فى فلك ھذه الشریعة بأن یأتمروا بما أمر اهللا وأن ینتھوا عما أن یدو: األول 
   .- تعالى –نھى اهللا 

قیام والة األمور بواجبھم ال�شرعي والق�انوني بتفعی�ل الت�شریعات والعقوب�ات              : الثاني
  .المقررة لتحقیق ھذا المقصد العام من التشریع 

طراف فى القیام بما ھو مطلوب وإذا حدث خلل فى أحد ھذین األمرین، وقصر أحد األ        
، وبالت�الى تنت�شر الفوض�ى ف�ى ال�بالد     ، منھ فمما الشك فیھ یح�دث الخل�ل ف�ى المجتم�ع     

وینع��دم األم��ن ف��ى المجتم��ع وعن��د ،ویعت��دى الق��وى وص��احب ال��سلطة عل��ى ال��ضعیف 
وتصبح أعراض الناس وأموالھم مرتعا لكل عابث اله ال یعظم ربا وال یق�دس              ،الناس  

  .م للقیم واألخالق وزناحرمة وال یقی

وج��رائم االعت��داء عل��ى الب��ضع لھ��ا ص��ور متع��ددة منھ��ا م��ا یح��دث بطری��ق الرض��ا           
ومنھا ما یحدث بغیر الرضا كاإلكراه الذى یعد أعلى ال�صور        ، والموافقة بین الطرفین  

وبقیة المصطلحات األخرى تندرج تحت  مفھ�وم اإلك�راه   ، في االعتداء على األبضاع     
  .عنىوتدور في نفس الم

ألن االعتداء ف�ى  ،  وبحتنا یتناول الجرائم التى تقع على وجھ اإلكراه في المقام األول       
صورة الرض�ا واض�ح فی�ھ العقوب�ة الت�ى س�توقع عل�ى الط�رفین والمؤاخ�ذة ال�شرعیة                     

ألن ھن�اك ط�رف أك�ره       ، لكن ف�ي ص�ورة اإلك�راه تطبی�ق العقوب�ة فیھ�ا مختل�ف              ، علیھا
كذلك اآلثار المترتبة على وقوع الفعل على وجھ   ، وطرف مكره على الفعل   ، على ذلك 

  .والفتوى فیھ مختلفة، فالحكم العام مختلف، اإلكراه مختلفة

وم��ن وجھ��ة نظ��رى أري أن األس��باب الت��ى ت��ؤدى إل��ى وق��وع ھ��ذه الجریم��ة وغیرھ��ا   
منھا ما شخصي وتتمثل ف�ي ال�سلوك المنح�رف عن�د ھ�ذا اإلن�سان                ، مختلفة ومتنوعة 

ومنھ�ا م�ا ھ�و اجتم�اعي وتتمث�ل ف�ي البیئ�ة الت�ى ن�شأ فیھ�ا                    ، لكواستعداده الفطرى لذ  
ومنھ�ا م�ا ھ�و اقت�صادي وتتمث�ل      ، اإلنسان وكذلك الصحبة السیئة التى تالزم اإلن�سان     

ومنھا ما ھو دین�ى وتتمث�ل ف�ي بع�د        ، في الوضع المعیشى لإلنسان وحاجتھ إلى المال      
ى وتتمث��ل ف�ي ع��دم  ومنھ�ا م��ا ھ�و سیاس�   ، اإلن�سان ع�ن رب��ھ وع�دم مراقبت�ھ وخ��شیتھ    

  .التشدید في العقوبة التى توقع على مرتكبى ھذه الجرائم
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  .وقد قمت بتقسیم البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة 

التعری���ف ب���بعض الم���صطلحات والنظ���رة المقاص���دیة لحف���ظ الكلی���ات  : المبح���ث األول
  .الخمس في الفقھ اإلسالمى

  :ویشتمل على المطالب اآلتیة

  .التعریف ببعض المصطلحات : المطلب األول

  .النظرة المقاصدیة لحفظ الكلیات الخمس في الفقھ اإلسالمى: المطلب الثانى

  .تصرف الراعى على الرعیة في الفقھ اإلسالمى: المطلب الثالث

  .العالقة بین اإلكراه والزنى في الفقھ اإلسالمى: المطلب الرابع
  

  افظة على األبضاعأثر القواعد الفقھیة في المح: المبحث الثانى

  :ویشمل على المطالب اآلتیة

  .تعریف القاعدة لغة واصطالحا: المطلب األول

  .أھمیة القواعد الفقھیة: المطلب الثانى

  .قاعدة األصل في النساء والدماء التحریم ما لم ترد إباحة: المطلب الثالث

  .قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: المطلب الرابع

  .قاعدة سد الذرائع: لخامسالمطلب ا

  .التطبیق على موضوع البحث: المطلب السادس
  

  .وسائل إثبات جریمة الزنى فى الفقھ اإلسالمي : المبحث الثالث

  :ویتضمن المطالب اآلتیھ 

  .تعریف اإلثبات لغة واصطالحا : المطلب األول 

  .تعریف اإلقرار لغة واصطالحا واألدلة علي ذلك: المطلب الثاني

  .الشروط التي یجب توافرھا لصحة اإلقرار في الفقھ اإلسالمي: لب الثالثالمط

  .تعریف الشھادة لغة واصطالحا واألدلة علي ذلك: المطلب الرابع

  .الشروط التي یجب توافرھا لصحة الشھادة في الفقھ اإلسالمي: المطلب الخامس
  

  .في الفقھ اإلسالميالفروع الفقھیة المتعلقة باإلكراه على الزنى : المبحث الرابع

  :ویشتمل علي المطالب اآلتیة
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  .استكراه الحرة علي الزنى: المطلب األول

  .استكراه الحر األمة علي الزنى: المطلب الثاني

  .وطء المسلم للنصرانیة: المطلب الثالث

  .استكراه الذمي الحرة المسلمة أو األمة على الزنى: المطلب الرابع

  . على الزنى ووطئھاإكراه األمة: المطلب الخامس

  .وطء الصغیرة من المكلف على الزنى: المطلب السادس

  .إكراه المكلفة للصغیر على الزنى : المطلب السابع
  

  .اآلثار المترتبة على اإلكراه على الزنى فى الفقھ اإلسالمي:المبحث الخامس 

  :ویتناول المطالب اآلتیة 

  .إسقاط حمل المكرھة على الزنى : المطلب األول 

  .رتق غشاء البكارة للمكرھة على  الزنى : المطلب الثاني 

  .المؤاخذة الشرعیة على اإلكراه على الزنى : المطلب الثالث 

  .إعالم الزوج أو غیره بھذه الجریمة وضوابط ذلك: المطلب الرابع 

  .وتشتمل على النتائج والتوصیات التى تم التوصل إلیھا من خالل البحث: الخاتمة

  

    الدكتور                

  رمضان السید القطان                      

  األستاذ المساعد بقسم الفقھ                   

  )دمنھور(كلیة الشریعة والقانون                 
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  املبحث األول

  التعريف ببعض املصطلحات والنظرة املقاصدية

  حلفظ الكليات اخلمس يف الفقه اإلسالمي

  اطب اول

تاطض ا فر  

  : ھذا المطلب المصطلحات التالیة فيوأتناول 
  :تعریف الجریمة لغة واصطالحا: الفرع األول

ج��رم جرم��ا إذا ، ) اجت��رم(و) أج��رم(و)ج��رم:(ال��ذنب تق��ول) الجریم��ة(و) الج��رم: (لغ��ة
  )١.(أذنب واكتسب اإلثم

 الموجب للقصاص   فعل الجاني : وھي) بالجنایة(ھي ما عبر عنھا الفقھاء      : اصطالحا
  )٢.(سواء كان بالمباشرة أو السببیة

  تعریف اإلكراه لغة واصطالحا: الفرع الثانى
)  وأكرھ�ھ ) (كریھ(أیضا فھو شيء    ) كراھیة(الشيء من باب سلم   ) كرھت(تقول  : لغة

  )٣.(علي كذا حملھ علیھ كرھا
ة معین�ة   فقد عرفھ الفقھاء بعدة تعریفات كل تعریف منھا تناول�ھ م�ن زاوی�      : اصطالحا

  .وذلك حتى تتضح الصورة كاملة لمفھوم اإلكراه
  :السادة الحنفیة

حمل الغیر علي فعل ما ینتف�ي ب�ھ رض�اه ویف�سد ب�ھ اختی�اره             : فقد عرفوا اإلكراه بأنھ   
  )٤.(مع بقاء األھلیة
حم�ل الم�رأة قھ�را ومواقعتھ�ا كرھ�ا عل�ي وج�ھ              : عرفوا اإلكراه بأن�ھ   :السادة المالكیة   

  )٥(.یتعذر معھ الغوث
  : السادة الشافعیة
    )٦.(بالمواقعغلبة المرأة علي نفسھا : عرفوا اإلكراه بأنھ

  :السادة الحنابلة
)٧.( المرأة علي الزنا سواء أكان ذل�ك باإللج�اء أو التھدی�د     إكراه: عرفوا اإلكراه بأنھ  

    

                                                           

 .مادة جرم/ ٥٥ص: المصباح المنیر. مادة جرم /١٠٠ص: احمختار الصح)١(
  .٢٤٢/ ٤ج: حاشیة الدسوقي) ٢(
 .مادة كره/ ٢٧٤ص: المصباح المنیر. مادة كره/ ٥٦٨ص: مختار الصحاح ) ٣(
 .٧١/ ٢٤ج: المبسوط ، ٢٧٥/ ٣ج: الھدایة ) ٤(
 .٢٤٤/ ٢ج: التفریع البن الجالب، ١٢٢٠/ ٢ج: المعونة) ٥(
 .٣٥٩/ ١٦ج: اج مغني المحت) ٦(
   .١٥٤/ ١٠ج: المغني )  ٧(
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  :الموازنة بین التعریفات
  :اآلتيبالنظر إلي تعریفات الفقھاء لإلكراه یتضح 

م متفق��ون عل��ي أن اإلك��راه یق��ع عل��ي الم��رأة قھ��را لھ��ا وكرھ��ا عنھ��ا فعن��صر     أنھ��-١
  .الرضا غیر متوفر 

 یقع علي المرأة علي وجھ یتعذر معھ الغوث أي في اإلكراه أنھم متفقون علي أن     -٢
  .ظروف زمانیة ومكانیة ال تستطیع المرأة االستنجاد بأحد

  رث لغة واصطالحاتعریف البضع والعرض والفرج والح: الفرع الثالث
مث��ل قف��ل وأقف��ال یطل��ق عل��ى الف��رج  ) أب��ضاع(بال��ضم جمع��ھ ) الب��ضع (:الب��ضع لغ��ة 

  )١.( كالنكاح یطلق على العقد-أیضا–والجماع ویطلق على التزویج 
  )٢.( من العیببريء اى) العرض(وھو نقى ،  العرض النفس والحسب:العرض لغة 
 اى) منفرج(ألن كل واحد ، قبل والدبرمن اإلنسان یطلق على ال ) الفرج (:الفرج لغة  

  )٣.( استعمالھ في العرف في القبلوأكثرمنفتح 
: -تع��الى–وقول��ھ ) مح��ارث(والجم��ع ) مح��رث(اس��م الموض��ع  : یق��ال:  الح��رث لغ��ة 

 تلق��ى ف��ي الت��يمج��از عل��ى الت��شبیھ بالمح��ارث ف��شبھت النطف��ة  ) ن��ساؤكم ح��رث لك��م(
الح�رث  ( ولھ�ذا قی�ل   ، رث لالس�تنبات  تلق�ى ف�ي الح�ا   الت�ي أرحامھن لالستیالد بالب�ذور     

  )٤) .(موضع النبت

طا   

بالنظر إلى التعریفات اللغویة السابقة نجد أنھا تدل عل�ى المعن�ى الم�راد وك�ل تعری�ف             
والعرض خصھ بالنق�اء    ، فالبضع خصھ بالفرج والجماع   ، تناول األمر من جھة معینة    

لح���رث خ���صھ بموض���ع وا، والف���رج خ���صھ ب���العورة المغلظ���ة، م���ن العی���ب وال���نقص
  . للبضع یتناول ذلك جمیعااالصطالحيإذن فالتعریف ، االستیالد

: وبناء على ذلك لو أردنا أن نضع تعریف�ا للب�ضع م�ن خ�الل م�ا س�بق س�یكون م�ؤداه                       
  .موضع الجماع واالستیالد من المرأة

ولقد عبر الفقھاء عن ذلك بأن موضع الحرث والجماع محرم على الغیر وال یح�ل ل�ھ       
 طریق آخر للتعامل مع الفرج وأي،  للناس-تعالى- بینھ اهللالذي الشرعيالطریق إال ب

  .یعد في الشریعة جنایة واعتداء تعاقب علیھ الشریعة مرتكبیھا

                                                                                                                                                     

 .مادة بضع/ ٣٢- ٣١ص: المصباح المنیر) ١(
 
 .مادة عرض/ ٢٠٩: المصباح المنیر) ٢(
 .مادة فرج/ ٢٤١ص: المصباح المنیر) ٣(
 .مادة حرث/ ٧٠ص: المصباح المنیر) ٤(
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ب اطا  

   اس ورف ارا  اراظرة اد  ظ ات

ألساس��ي تحقی��ق الم��صالح م��ن المعل��وم دین��ا وض��رورة أن الت��شریع اإلس��المي ھدف��ھ ا
ودائرة المقاصد في الشریعة من القواعد األساسیة الت�ي       ، للعباد ودفع المضار عنھم     

والع�رض  ، یعتمد علیھا في استنباط األحكام الشرعیة مع القواعد األصولیة واللغوی�ة          
  .یعد من ھذه الكلیات التى راعتھا الشریعة وشرعت من االحكام ما یحافظ علیھ 

إم�ا ت�درأ مفاس�د أو    ،وال�شریعة كلھ�ا م�صالح     :" م عز الدین بن عبد السالم     یقول اإلما 
فتأمل وصیتھ بعد ، "یأیھا الذین آمنوا:"  یقول - تعالي-تجلب مصالح فإذا سمعت اهللا

أو جمعا بین الح�ث والزج�ر       ، فال تجد إال خیرا یحثك علیھ أو شرا یزجرك عنھ         ، ندائھ
وم�ا ف�ي   ، م م�ن المفاس�د حث�ا عل�ي اجتنابھ�ا         وقد أبان في كتابھ ما في بعض األحكا       ، 

  )١".(بعض األحكام من المصالح حثا علي إتیان المصالح
ولذلك لم أع�زه ل�سورة   ، ما ورد في نص اإلمام عز الدین لیس آیة بعینھا ولكنھ نداء           

  .بعینھا
، تك�الیف ال�شریعة ترج��ع إل�ي حف�ظ مقاص�دھا ف�ي الخل��ق       :" ویق�ول اإلم�ام ال�شاطبي    

أن تك�ون  : والث�اني ، أن تك�ون ض�روریة    : أح�دھا :  ال تعدو ثالثة أقسام    وھذه المقاصد 
  .أن تكون تحسینیة: والثالث، حاجیة

بحیث إذا فقدت ،  فھي التي ال بد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا           :فأما الضروریة 
  ".لم تجر مصالح الدنیا علي استقامة بل علي فساد وتھارج وفوت حیاة

 التي یفتقر إلیھا م�ن حی�ث التوس�عة ورف�ع ال�ضیق الم�ؤدي ف�ي                  فھي: وأما الحاجیات 
  .الغالب إلي الحرج والمشقة الالحقة لفوت المطلوب

فھي األخذ بما یلیق من محاسن العادات وتجنب األح�وال المدن�سات   : وأما التحسینات 
  )٢".(التي تأنفھا العقول الراجحات

وحف�ظ  ، وحف�ظ الع�رض   ، الوحف�ظ الم�   ، وحف�ظ ال�دین   ، حفظ ال�نفس  : والكلیات الخمس 
  . العقل

  اطب اث

ا ا  را  رارف ا  

فھ�ذا ھ�و    ، أما تصرف الراعي علي الرعی�ة ،فاألص�ل فی�ھ الم�صلحة ف�ي المق�ام األول                
  .الھدف األساسي من اإلمارة في الشریعة اإلسالمیة 

ل��ي الرعی��ة من��وط   أن ت��صرف اإلم��ام ع :" وق��د ذك��ر اإلم��ام ال��سیوطي ن��ص القاع��دة    
وقد أورد نص القاعدة التي ذكرھا اإلمام ال�شافعي ف�ي الموض�وع وھ�ي           ، "بالمصلحة

  )٣".(منزلة اإلمام من الرعیة منزلة الولي من الیتیم:" 
                                                           

  .١١ / ١ج: قواعد األحكام في مصالح األنام )١(
  .٥-٣ / ٢ج: الموافقات) ٢(
  .٢٧٨ / ١ج: األشباه والنظائر) ٣(
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، وتصرف الوالة ونوابھم ینبغي أن یكون باألصلح للمولي علیھ درء للضرر والف�ساد  
  )١.(وجلبا للنفع والرشاد

راب اطا  

ن اا ا ا  زراه وا  

  تعریف الزنى لغة واصطالحا: الفرع األول
مث�ل ق�اض وق�ضاه      ) زن�اة (والجم�ع   ) زان(مق�صور فھ�و     ) زن�ى ) (یزن�ى (زنى  :   لغة  

).٢(  
وطء الرج�ل الم�رأة ف�ى القب�ل ف�ى غی�ر المل�ك             : فقد ورد فى الھدایة أنھ      : واصطالحا  
  )٣.(وشبھ الملك

  )٤.(تغییب حشفة آدمى فى فرج آخر دون شبھة حلیة عمدا:ة بأنھ وعرفھ المالكی
  )٥.(الوطء فى قبل حرام خال من الملك وشبھھ من عالم مختار: وعرف بأنھ 

أنھا تدل داللة واضحة على المعنى المطلوب ش�رعا وال  :  ویتضح من ھذه التعریفات 
  .خالف بینھا

                    
  .الزنى فى الفقھ اإلسالمىأركان جریمة : الفرع الثانى

، مجموعة العناص�ر الرئی�سة واألساس�یة المكون�ة للجریم�ة     : ویقصد بأركان الجریمة  
  .سواء كانت مادیة أو معنویة ، والتى بدونھا ال توصف بھذا الوصف

أن ال��ذى یتتب��ع كت��ب الفق��ھ الجن��ائي اإلس��المي    : ولق��د ذك��ر اإلم��ام  أب��و زھ��رة    
  :ة یستخلص أن أركان الجریمة ثالث

وھو یعبر عن وق�وع أم�ر م�ادي م�ن الج�اني ھ�ذا األم�ر ھ�و ال�ذي                     : الركن المادي   -١
 .یكون الجریمة أیا كانت طبیعة ھذا األمر وأیا كانت طریقة وقوعھ وفعلھ 

ویقصد بھ النص الذي یعط�ى للجریم�ة وص�فا مح�ددا ویب�ین فی�ھ        :الركن الشرعي  -٢
 .الجزاء المستحق لمرتكب ھذه الجریمة 

 ویق��صد ب��ھ مجموع��ة العناص��ر الت��ي یج��ب أن تت��وفر ف��ي الج��اني    : األدب��ي ال��ركن-٣
لتجعلھ مؤھال لتحمل المسؤولیة عن فعلھ وجنایتھ ك�اإلدراك واإلرادة والخط�أ والعم�د           

 )٦.(للفعل 
  

                                                           

  .٢٥٢ / ٢ج: قواعد األحكام ) ١(
 .١٢٩٢ص: ، القاموس المحیط ١٣٤ص:المصباح المنیر ) ٢(
  .٣٤٤ / ٢ج: الھدایة ) ٣(
  .٢٠٥/ ٢ج: الفواكھ الدوانى ) ٤(
  .٩٥ص:  ، كشاف القناع ١٧٣٥ /٦ج:  ، روضة الطالبین ٢٤١/ ٥ج: فتح القدیر ) ٥(
  .١٥٦ص:  ألبى زھرة الجریمة) ٦(
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وأرى م��ن وجھ��ة نظ��ري أن ھ��ذا التق��سیم تق��سیم ع��ام ول��یس خاص��ا ، ألن الفقھ��اء        
لیھ�ا مرتكبوھ�ا ذك�روا لھ�ا أركان�ا خاص�ة            األجالء عند عرضھم للجرائم التي یعاق�ب ع       

  :ومحددة وتتمثل في ثالثة أركان 
 . الجنایة -٣.              المجني علیھ-٢.                    الجاني -١

  :وبالتطبیق على جریمة الزنى فتكون األركان كاآلتي 
 ).المجني علیھ( المكرھة -٢) .                        الجاني(المكره  -١

  ).الجنایة (عدام الرضا في الفعل من جانب المكرھة ان--٣
  .استخدام القوه أو المكر أو الخداع من المكره-٤

وإتماما لھذه األركان حتى تكون الجریمة ف�ي ص�ورة ص�حیحة ویترت�ب علیھ�ا اآلث�ار                  
  .الشرعیة والقانونیة یجب أن تتوفر في كل ركن شروط معینة 

،  تل���ك الت��ي تجعل���ھ أھ���ال لتحم���ل جنایت���ھ ویق���صد ب���شروطھ ) المك���ره(الج��اني   :أوال
  .وبالتالي یستحق العقوبة المقدرة لھذه الجریمة 

التكلی�ف ، العق�ل ،العل�م بالجنای�ة ، االختی�ار، الق�درة عل�ى          ( وھى على سبیل اإلجم�ال      
  ).الفعل ذاتھ 

ویقصد بشروطھ تلك التي تجعل�ھ أھ�ال لوق�وع الفع�ل            ) المكرھة(المجني علیھ    :ثانیا  
  .لتالي یستحق الجاني العقوبة علیھ وبا

  ) .اآلدمیة ، األنوثة ، االشتھاء طبعا ( وھى إجماال 
  .وھى ما یعبر عنھا بالوطء ) الجریمة ( الجنایة  :ثالثا 

  :وشروطھا إجماال 
 .أن یكون الوطء حراما محضا  -١
  )١.( أن یلتقي الختانان التقاء فعلیا وحقیقیا  -٢

  ة ركن اإلكراه في جریمة الزنىأنواع اإلكراه وأھمی: الفرع الثالث
  :أنواع اإلكراه 

  :اإلكراه نوعان
 )اإلكراه المادى(أن یغلبھا علي نفسھا وھو ما یعبر عنھ : إكراه إلجاء وھو-١
اإلك����راه (إك����راه تھدی����د بالقت����ل أو التخوی����ف أو غیرھم����ا وھ����و م����ا یعب����ر عن����ھ   -٢

 )٢).(المعنوي
  

  :األدلة الشرعیة على اإلكراه
عف��ي ألمت��ي ع��ن الخط��أ والن��سیان وم��ا اس��تكرھوا   (- علی��ھ وس��لمص��لي اهللا–قول��ھ --

  )علیھ
  إني كنت : أنھ أتي بامرأة قد زنت فقالت ( - رضي اهللا عنھ-ما روي عن عمر--

                                                           

 ، الروض ٣٣٥ / ٣ج:  ، المھذب ٢٠٥ /٢ج:  ، الفواكھ الدوانى ٣٨٢ / ٢ج: الھدایة ) ١(
  .٤٨٥ص: المربع 

 .١٥٤/ ١٠ج: المغني ) ٢(
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  )١).(نائمة فلم أفق إال برجل قد جثم علي فخذي فخلي سبیلھا ولم یضربھا الحد 
فأبي أن یسقیھا إال أن أن امرأة استسقت راعیا      ( - رضي اهللا عنھ   –ما روي عمر    --

إنھ�ا  : م�ا ت�ري فیھ�ا؟ ق�ال     : تمكنھ م�ن نف�سھا ففعل�ت فرف�ع ذل�ك إل�ي عم�ر فق�ال لعل�ي                  
  )٢).(مضطرة فأعطاھا عمر شیئا وخلي سبیلھا 
فل�م  ، وعلل�وا ذل�ك بأنھ�ا م�سلوبة االختی�ار      ، وقد اتفق الفقھاء أنھ ال حد علي المكرھة       

  )٣.(یجب علیھا الحد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  

                                                           

 .باب فیمن زنا بامرأة مستكره، كتاب الحدود، ٢٣٥/ ٨ج: السنن الكبري للبیھقي) ١(
 .المرجع السابق ) ٢(
: المغني ، ٢٦٧/ ٢ج: المھذب، ٢٩٤/ ٦ج: مواھب الجلیل، ١٨١ /٧ج: بدائع الصنائع) ٣(
 .١٥٤/ ١٠ج
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  املبحث الثانى

  أثر القواعد الفقهية يف احملافظة على األبضاع

فالقواع�د  ، أعرض في ھذا المبحث لدور القواعد الفقھیة في المحافظة على األب�ضاع           
ألنھ�ا ت�ساعد ف�ي    ،  ب�ھ عل�ى الفقھ�اء األج�الء    -تع�الى –الفقھیة م�ن أعظ�م م�ا أنع�م اهللا       

وضبط األم�ور  ،  یسھل فھمھاجمع شتات كثیر من الفروع الفقھیة تحت قاعدة واحدة 
  .وسیتضح ھذا األمر عند الحدیث عن أھمیة القواعد الفقھیة، ضبطا محكما

  :ویشتمل على المطالب اآلتیة

  اطب اول

طوا  دةف ار  

س�واء ك�ان    ) قاعدة(والواحدة  ، وقواعد البیت أساسھ التى یقوم علیھا     ، األساس :لغة
  )١.(یاھذا األساس حسیا أو معنو

   عرفت بعدة تعریفات منھا:اصطالحا
قضیة كلیة م�ن حی�ث اش�تمالھا        :" وقیل  " قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتھا     " 

حك��م محل��ى نطب��ق عل��ى جزئی��ات  : " وقی��ل" ب��القوة عل��ى أحك��ام جزئی��ات موض��وعھا 
  )٢".(لیتعرف أحكامھا منھ

 ف��ي جمی��ع  وھ��ذه التعریف��ات تعط��ى ص��ورة واض��حة الص��طالح ع��ام للقاع��دة یج��رى     
، فھن��اك قواع��د أص��ولیة وقانونی��ة ونحوی��ة وغیرھ��ا  ، ف��إن لك��ل عل��م قواع��د  ، العل��وم

الفاع�ل  : مث�ل ق�ول النح�اة   ، أمر كلى ینطبق على جمیع جزئیاتھ  : فالقاعدة عند الجمیع  
، والنھ��ى للتح��ریم، االم��ر للوج��وب: وق��ول االص��ولیین، والمفع��ول من��صوب، مرف��وع

  )٣.(البعض یعطیھا حكم األكثریةوإن كان ، وكذلك القواعد الفقھیة

ب اطا  

د اواا أ  

  :وتظھر أھمیة القواعد الفقھیة في اآلتى
بحی�ث  ، أن ھذه القواعد كان لھا دور ملحوظ في تیسیر الفقھ اإلسالمى ول�م ش�عثھ            -١

  .تنتظم الفروع الكثیرة في سلك واحد منسق تحت قاعدة واحدة
بحی�ث تك�ون   ، الحفظ والضبط للم�سائل الكثی�رة المتن�اظرة       أن دراستھا تساعد على     -٢

  .القاعدة وسیلة الستحضار األحكام
وتجعل��ھ ق��ادرا عل��ى اإللح��اق والتخ��ریج   ، أنھ��ا ترب��ى ف��ي  الباح��ث الملك��ة الفقھی��ة  -٣

  .حسب قواعد مذھب إمامھ، لمعرفة األحكام التى لیست بمسطورة في الفقھ

                                                           

 .مادة قعد/ ٢٦٣ص: المصباح المنیر) ١(
 .١٨/ ١ج: األشباه والنظائر للسیوطى) ٢(
 .١٨/ ١ج: األشباه والنظائر للشسیوطى) ٣(
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واس���تخراجھا م���ن موض���وعاتھا  ، حك���ام أنھ���ا تی���سر للب���احثین تتب���ع جزئی���ات األ  -٤
  .وحصرھا في موضوع واحد مع مراعاة االستثناء في كل قاعدة، المختلفة

أن ربط األحكام المبعثرة في خیط واح�د ی�دل عل�ى أن ھ�ذه األحك�ام ج�اءت لتحقی�ق          -٥
  .المصالح المتقاربة أو لتحقیق مصلحة أكبر

  )١.(لمام بالفروع الفقھیة الكثیرةیمھد الطریق لإل، أن اإللمام بالقواعد أمر مقدور-٦

  اطب اث

  ال  اء وادء ارم  م رد إ دة 

  مفھوم القاعدة: الفرع األول
األص��ل ال��ذى یبن��ى علی��ھ ویرج��ع إلی��ھ أن الن��ساء وال��دماء محرم��ة إال إذا وج��د س��بب   

  .أما إذا لم یوجد ھذا السبب بقیا على األصل، شرعى یبیحھما
ف�ذكر اإلم�ام ال�سیوطى    ، ولقد أورد العلماء بعض القواعد التى تبین وتأكد ھذا المعنى         

  )٢".(األصل في األبضاع التحریم: "قاعدة نصھا
أن الفرج والبضع محجور علیھ من : ولقد عبر اإلمام القرافى عن ذلك بقاعدة مفادھا

فأورد قاعدة ، الشرعیةفال یجوز لھا أن تتصرف فیھ إال بالطریقة     ، قبل المرأة نفسھا  
الحجر على الن�سوان ف�ي األب�ضاع دون الحج�ر عل�یھم ف�ي       : "في غایة األھمیة نصھا 

  ".األموال
اعلم أن النساء على اإلطالق ال یجوز المرأة أن تزوج نف�سھا وتت�صرف ف�ي             : ثم قال 

أم�ا األم�وال   ، عفیف�ة كان�ت أم ف�اجرة   ، رشیدة كانت أم دنیة   ، بضعھا ثیبا كانت أو بكرا    
وال یجوز ،  فیجوز لھا التصرف في مالھا ، فرق فیھا بین الرشیدة والثیب وغیرھمافی

وإن ك��ان أباھ��ا ال��ذى ھ��و أعظ��م األولی��اء ألن ل��ھ والی��ة        ، لل��ولى االعت��راض علیھ��ا  
  )٣.(الجبر

  :ثم ذكر اإلمام القرافى بعض الفروق بین األبضاع واألموال فقال بینھم فروق
، ینظر في م�صالحا ، را أال تفوض إال لكامل العقل     أن األبضاع أشد خطرا وأعظم قد     -١

إذ األصل أال یتصرف في     ، وأما األموال خسیسة بالنسبة إلیھا فجاز تفویضھا لمالكھا       
  .إال صاحبھ

أن األبضاع یعرض لھ�ا تنفی�ذ األغ�راض ف�ي تح�صیل ال�شھوات القوی�ة الت�ى یب�ذل                  -٢
وه الم��صالح ل��ضعفھ ومث��ل ھ�ذا الھ��وى یغط��ى عق��ل الم�رأة وج��  ، ألجلھ�ا عظ��یم الم��ال  

فتلقى بنفسھا ألجل ھواھا فیما یردیھا في دنیاھا وأخراھا فحجر علیھا الحتمال توقع         
  .مثل ھذا الھوى وال یحصل في المال مثل ذلك

                                                           

 .٢٩/ ١ج: األشباه والنظائر للسیوطى) ١(
 .١٦٩/ ١ج: األشباه والنظائر للیوطى) ٢(
 .١٣٦/ ٣ج: الفروق لإلمام القرافى) ٣(
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أن المفسدة إذا حصلت في األبضاع بسبب زواج غیر األكفاء حصل الضرر وتعدى -٣
یتع��دى الم��رأة ول��یس فی��ھ ع��ار  أم��ا الف��ساد ف��ي الم��ال ال ، لألولی��اء بالع��ار والف��ضیحة

  .وفضیحة
الم��رأة مح�ل الزل��ل  : ث�م ذك�ر أن بع��ض الف�ضالء س��ئل ع�ن الم��رأة ت�زوج نف��سھا فق�ال      

  )١.(والعار إذا وقع لم یزل
  

  دلیل القاعدة: الفرع الثانى
والذین ھم لفروجھم حافظون إال على أزواجھم أو م�ا ملك�ت أیم�انھم     : (-تعالى–قولھ  

  )٢).(فإنھم غیر ملومین
–ف�ال یقع�ون فیم�ا نھ�اھم اهللا      ، أى الذین قد حفظوا فروجھم من الح�رام       : جھ الداللة و

 -تع�الى –وال یقرب�ون س�وى أزواجھ�م ال�ذین أحلھ�م اهللا       ،  عنھ من زن�ى ول�واط      -تعالى
لھم وما ملكت أیمانھم من السرارى فال لوم علیھم في ذلك ومن یفعل غیر ذل�ك فھ�و                

  )٣.(المعتدى

راب اطا  

  رء اد دم  ب اد دة

  مفھوم القاعدة: الفرع األول
 من القواعد المھمة في الفق�ھ اإلس�المى وتع�د مق�صدا عام�ا م�ن مقاص�د                -أیضا–ھذه  

 إال لم�صلحة  -تع�الى –فم�ا ش�رع اهللا   ، وأصل م�ن أص�ول الت�شریع    ، التشریع اإلسالمى 
راعاة ذلك والدوران في فل�ك  فالواجب على المكلفین م، العباد فقھوا ذلك أم لم یفقھوا 

  . وھذا لمصلحتھم ھم-تعالى–الشریعة حسب مراد اهللا 
إذا تعارض�ت مف�سدة وم�صلحة    : " ولقد عبر عن ھذه القاعدة اإلمام ال�سیوطى بقول�ھ     

ق����دم دف����ع المف����سدة غالب����ا ألن اعتن����اء ال����شارع بالمنھی����ات أش����د م����ن اعتنائ����ھ         
  )٤".(بالمأمورات

أن درء المفاسد یت�رجح عل�ى جل�ب الم�صالح إذا            : " وعبر عنھا اإلمام السبكى بقولھ    
  )٥".(استویا

إذا اجتمع��ت م��صالح ومفاس��د ف��إن أمك��ن   : " یق��ول اإلم��ام ع��ز ال��دین ب��ن عبدال��سالم   
 وإن تع�ذر ال�درء   -تع�الى –تحصیل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثاال ألم�ر اهللا           

                                                           

 .١٣٧-١٣٦/ ٣ج: الفروق للقرافى) ١(
 ).٦-٥(آیة رقم : سورة المؤمنون) ٢(
 .٣٨٣/ ٣ج: تفسیر ابن كثیر) ٣(
 .٢١٧/ ١ج: األشباه والنظائر) ٤(
 .١٠٥/ ١ج: األشباه والنظائر للسبكى) ٥(
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ف�سدة وال نب�الى بف�وات    والتحصیل ف�إن كان�ت المف�سدة أعظ�م م�ن الم�صلحة درأن�ا الم               
  )١".(المصلحة

  دلیل القاعدة: الفرع الثانى
یسألونك عن الشھر الحرام قت�ال فی�ھ ق�ل قت�ال فی�ھ كبی�ر وص�د ع�ن              : (-تعالى–قولھ  

سبیل اهللا وكفر بھ والمسجد الحرام وإخراج أھلھ منھ أكبر عند اهللا والفتنة أكب�ر م�ن               
  )٢).(القتل

دا و  

وذل�ك  ) یسألونك عن الشھر الح�رام قت�ال فی�ھ     : ( قال - عنھ رضى اهللا –عن ابن عابس    
 عن الم�سجد الح�رام ف�ي ش�ھر     -صلى اهللا علیھ وسلم  –أن المشركین صدوا رسو اهللا      

الح�رام فف�تح اهللا عل�ى نبی�ھ ف�ي ش�ھر ح�رام ف�ي الع�ام المقب�ل فع�اب الم�شركون عل��ى             
  )٣.( ھذه اآلیة-تعالى–رسول اهللا القتال في شھر حرام فأنزل اهللا 

، مف��سدة القت��ال ف��ي ال��شھر الح��رام   ، ان ھن��اك مف��سدتان : ویت��ضح م��ن وج��ھ الدالل��ة  
فروعى ، ومفسدة الصد عن سبیل اهللا والكفر باهللا وإخراج الناس من المسجد الحرام           

ارتكاب أخف المفسدتین لدرأ أعظمھما فإذا كان القتال في الشھر الحرام ال یجوز فإن 
  .الصد عن سبیل اهللا أعظم من ذلك

  طب اسا

ذراد ا دة  

  مفھوم القاعدة: الفرع األول
ألن العم�ل بھ�ا یغل�ق كثی�را م�ن      ، ھذه القاعدة من قواعد اإلغالق ف�ي الفق�ھ اإلس�المى       

حت�ى ول�و ك�ان أص�ل الفع�ل ح�الال لك�ن ق�د تك�ون وس�ائلھ ح�رام                    ، أبواب الشر والفساد  
  .فیغلق باب الحالل حتى ال یقع اإلنسان في الحرام

أى توس���ل ) بذریع���ة(یق���ال ت���ذرع ف���الن  ) ذرائ���ع( الوس���یلة والجم���ع  :یع���ة لغ���ة الذر
  )٤.(بوسیلة

  )٥.( ظاھرھا اإلباحة ویتوصل بھا إلى فعل محظورالتي ھى المسألة :اصطالحا
واألمر ، فإنھ أمر ونھى ، وباب سد الذرائع أحد أباع التكلیف:" یقول اإلمام ابن القیم   

: والنھ��ى نوع��ان، وس��یلة إل��ى المق��صود : انيوالث��مق��صود لنف��سھ : أح��دھما: نوع��ان
م��ا یك��ون وس��یلة إل��ى   : والث��اني، اح��دھما م��ا یك��ون المنھ��ى عن��ھ مف��سدة ف��ي نف��سھ    

  )٦".(فصار سد الذرائع المفضیة إلى الحرام أحد أرباع الدین، المفسدة

                                                           

 .٧٤/ ١ج: قواعد األحكام) ١(
 )٢١٧(آیة رقم : سورة البقرة) ٢(
 .٣٧٩/ ١ج: تفسیر ابن كثیر) ٣(
 .مادة ذرع/ ١٠ص: المصباح المنیر) ٤(
 .٧٠٢/ ٢ج:  الفحول للشوكانىإرشاد) ٥(
 .١٣٠/ ٣ج: إعالم الموقعین) ٦(
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  أدلة القاعدة: الفرع الثانى
 ع���دوا بغی���ر  وال ت���سبوا ال���ذین ی���دعون م���ن دون اهللا فی���سبوا اهللا  : (-تع���الى–قول���ھ 

  )١).(علم

دا و  

 والم�ؤمنین ناھی��ا ل�ھ ع��ن س�ب آل��ة    -علی��ھ ال�صالة وال��سالم – نبی�ھ  -تع��الى–ی�أمر اهللا  
وھ�ى  ، إال أنھ سیترتب علیھ مفسدة أعظ�م من�ھ        ، المشركین وإن كان ذلك فیھ مصلحة     
ق�الوا ی�ا محم�د لتنتھ�ین ع�ن      : ق�ال اب�ن عب�اس   ، مقابلة المشركین بسب إلھ الم�سلمین    

  )٢.( آلھتنا أو لنھجون ربك فنھاھم اهللا ان یسبوا أوثانھمسب

  اطب ادس

  اطق  ووع اث

والذى یتضح من عرض القواعد السابقة من ناحیة مفھومھا وأدلتھا وأقوال العلم�اء      
  .أن ھذه القواعد نص في موضوع البحث ودالة علیھ داللة واضحة، فیھا

وھ��ذا یتع��رض لموض��وع ،  األص��ل ف��ي الن��ساء وال��دماء تناول��ت:فالقاع��دة األول��ى -١
األبضاع وان المرأة ال یجوز لھا أن تتصرف ف�ي ب�ضعھا إال وف�ق األص�ول ال�شرعیة                   

فیحتاط في أبضاع النساء أش�د االحتی�اط كم�ا یحت�اط            ، عن طریق ولیھا ولیس بمفرھا    
  . في الدماء وذلك لعظم وخطورة النفس البشریة-أیضا–
 تناول�ت الم�صالح والمفاس�د عن�د التعام�ل م�ع التك�الیف ال�شرعیة                :القاعدة الثانی�ة   -٢

فلو نظرن�ا إل�ى المفاس�د الت�ى        ، على العموم وفى التعامل مع األبضاع على الخصوص       
ستحدث إذا حدث تساھل في موض�وع األب�ضاع س�نجدھا كثی�رة وال تح�صى وخطرھ�ا              

الت�ساھل ف�ي    ول�و نظرن�ا إل�ى تح�صیل من�افع م�ن             ، وعل�ى المجتم�ع   ، أشد عل�ى الف�رد      
  .األبضاع سنجدھا منعمة

فإذا كان المق�صود ح�الل      ، تناولت الوسائل للوصول إلى المقصود    : القاعدة الثالثة  -٣
، وھك��ذا ف��ي ك��ل الم��أمورات ال��شرعیة  ، ووس��یلتھ ح��رام ح��رم المق��صود وح��رم فعل��ھ   

وال یج�وز  ، فإغالق كل الطرق التى ت�ؤدى إل�ى االعت�داء عل�ى األب�ضاع واج�ب ش�رعا                
وھ�ذه م�ن    ، ب�ل ت�سد ك�ل األب�واب حفاظ�ا عل�ى األب�ضاع واألن�ساب               ، اب ل�ذلك  فتح أى ب  
 أوال وم��ن برك��ات الفقھ��اء األج��الء ثانی��ة ع��ن س��نھم لھ��ذه القواع��د -تع��الى-أوام��ر اهللا

  العظیمة واستخراجھم إیاھا من نصوص الشرع الحنیف
  
  
  
  
  

                                                           

 ).١٠٨(آیة رقم : سورة األنعام) ١(
 .٢/٢٦٢ح: تفسیر ابن كثیر) ٢(
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  املبحث الثالث

  وسائل إثبات جرمية الزنى يف الفقه اإلسالمي

الط��رق الت��ي یعتم��د علیھ��ا القاض��ي إلثب��ات الجریم��ة أو       :ل اإلثب��ات أق��صد بوس��ائ 
  .وبالتالي استحقاقھ للعقوبة المقدرة لھا شرعا ،الجنایة على فاعلھا 

وموضوع اإلثبات في الشریعة اإلسالمیة من المحاس�ن ال�شرعیة وذل�ك للحف�اظ عل�ى            
لتھمة جزافا أو سمعة األفراد وأعراضھم وأموالھم ، وحتى ال یكون اإلنسان عرضة ل

تنسب إلیھ جریم�ة ل�م یرتكبھ�ا ، فط�رق اإلثب�ات ض�مانة لإلن�سان بدای�ة م�ن اآلخ�رین                    
  .،وإحقاق للحق ألصحابھ بمعرفة المرتكب الحقیقي للجریمة وبالتالي أخذ الحق منھ

ووس��ائل اإلثب��ات ف��ي الفق��ھ اإلس��المي للج��رائم والجنای��ات تختل��ف ب��اختالف الجنای��ة      
شھود أربعة ، ومنھا ما یشترط لھا شاھدان ،ومنھا م�ا یتطل�ب          ،فمنھا ما یشترط لھا     

ش��اھد ویم��ین ،ومنھ��ا م��ا ی��شترط لھ��ا الذكوری��ة فق��ط ، ومنھ��ا م��ا ی��شترط لھ��ا رج��ال    
  .ونساء ، ومنھا ما یشترط لھا نساء فقط وھكذا 

والحج���اج الت���ى یق���ضى بھ���ا الح���اكم س���بع ع���شرة حج���ة ، :" یق���ول اإلم���ام القراف���ى 
والیمین ، واألربعة ، وال�شاھد والیم�ین ، والمرأت�ان والیم�ین،       الشاھدان ،والشاھدان   

والشاھد والنكول ، والیمین، والمرأتان والنكول ، والنك�ول وأربع�ة أیم�ان ف�ي اللع�ان        
،وخمسون یمینا في القسامة ،والمرأتان فقط في العیوب المتعلقة بالنساء ، والیم�ین             

د منھما بیمینھ ، واإلقرار ،وشھادة      وحدھا بأن یتحالفا ویقسم بینھما فیقضى كل واح       
فھذه الحجاج التى یق�ضى     . الحیطان وشواھدھا ، والید     ) ١(الصبیان ،والقافة ،وقمط    

  )٢".(بھا الحاكم ،وما عداھا ال یقضى بھ ، وفیھا شبھات واختالف بین العلماء
ووسائل اإلثبات لجریمة الزنى ف�ي الفق�ھ اإلس�المي تنح�صر باتف�اق العلم�اء ف�ي           

  :تین وھما وسیل
 . الشھادة أو البینة -٢                                .                 اإلقرار  -١

  )٣.(وأجمع العلماء على أن الزنى یثبت باإلقرار وبالشھادة 

  اطب اول

طوا  تف ار  

( أی�ضا  ) وثبت�ھ ( غی�ره  ) وأثبت�ھ ( أیضا  ) وثباتا( ثبت الشيء من باب دخل      : لغة     
أي یجرح�وك جراح�ة ال تق�وم       ) لیثبتوك: ( وقولھ تعالي   ، السقم إذا لم یفارقھ   ) وأثبتھ

                                                           

. قصب أو رؤوسھالخشب التي تكون علي الخص أو باطنھ یشد إلیھا حرادى ال:  القمط -)١(
 .مادة قمط/ ٢٦٦ص: المصباح المنیر 

  .٨٣ / ٤ج:  الفروق -)٢(
  .٣٨١ / ٢ج:  ، الھدایة ٤٨٦ص:  ، الروض المربع ٤٣٨ / ٢ج:  بدایة المجتھد -)٣(
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) أثب�ات (إذا ك�ان ع�ادال ض�ابطا والجم�ع        ) ثب�ت (ورج�ل   ) ثب�ت (ومنھ قیل للحجة    ، معھا
).١(  

  )٢.(الحكم بثبوت شيء آلخر: واصطالحا

ب اطا  

  ف ارار   واط وأدر

  تعریف اإلقرار لغة واصطالحا: ألولالفرع ا
الیوم ال�ذي بع�د ی�وم النح�ر       ) القر( المستقر من األرض ویوم     ) القرار( : اإلقرار لغة 

غی�ره ب�الحق حت�ي      ) وقرره( بالحق اعترف بھ    ) وأقر( ألن الناس یقرو من منازلھم      
  )٣.(أقر بھ

  :واصطالحا
وأن�ھ مل�زم لوقوع�ھ دالل�ة     ، إخب�ار ع�ن ثب�وت الح�ق    : فقد عرفھ ال�سادة الحنفی�ة بأن�ھ      

).٤ (  
اعتراف الزان�ى عل�ى نف�سھ طائع�ا م�ع اس�تمراره عل�ى               : وعرفھ السادة المالكیة بأنھ     

   )٥.(إقراره ولو مرة 
  )  ٦.(إخبار عما قر وثبت : وعرفھ السادة الشافعیة بأنھ 
  )٧.(االعتراف بالحق : وعرفھ السادة الحنابلة بأنھ 

قرار یحمل معنى االعتراف بالحق واإلخبار بھ ، سواء أن اإل: ویفھم من كالم الفقھاء
   .- تعالى–أكان ھذا الحق یتعلق باآلدمي أو یتعلق باهللا 

  
  أدلة اإلقرار في الفقھ اإلسالمى: الفرع الثانى

–كنا عند النبي :  قاال– رضي اهللا عنھما –حدیث أبي ھریرة وزید بن خالد الجھني     
أنشدك اهللا إال ما ق�ضیت بینن�ا بكت�اب اهللا فق�ام     : ل فقام رجل فقا   -صلي اهللا علیھ وسلم   

إن ابن�ي  : ق�ل ق�ال  : اقض نیننا بكتاب اهللا وائ�ذن ل�ي ق�ال    : خصمھ وكان افقھ منھ فقال    
ث�م س�ألت رج�اال      ،فافتدیت منھ بمائة شاة وخ�ادم       ، كان عسیفا علي ھذا فزني بامرأتھ     

ل��ي امرأت��ھ  وع،م��ن أھ��ل العل��م ف��أخبروني أن عل��ي ابن��ي جل��د مائ��ة وتغری��ب ع��ام          
والذي نفسي بیده ألقضین بینكما بكتاب اهللا جل ذكره المائ�ة ش�اة        : فقال النبي   ،الرجم

                                                           

 .مادة ثبت/ ٤٦ص:  المصباح المنیر.مادة ثبت/ ٨١ص: مختار الصحاح) ١(
 .٢٧ص: التعریفات للجرجاني) ٢(
 .مادة قرر/ ٢٥٧ص: المصباح المنیر. مادة قرر/ ٥٢٨ ص :مختار الصحاح) ٣(
  .٢٠٠ / ٣ج:  الھدایة -)٤(
  .٢٠٦ / ٢ج:  الفواكھ الدوانى -)٥(
  .٤٧٠ / ٣ج:  النظم المستعذب -)٦(
  .٥٢٩ص:  الروض المربع -)٧(
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وعلي ابنك جلد مائة وتغریب عام واغد ی�ا أن�یس عل�ي ام�رأة ھ�ذا          ،والخادم رد علیك    
   )١.(فإن اعترفت فارجمھا 

  اطب اث

روا ب روط ااا ا  رارا    

ولكي یكون اإلقرار ص�حیحا م�ن المق�ر ملزم�ا ل�ھ مثبت�ا لحق�وق اآلخ�رین فق�د اش�ترط                
  :الفقھاء شروطا یجب توافرھا فیھ وھى 

 . العقل -٢.                                     البلوغ  -١
   )٢.( الحریة-٤.                                     االختیار-٣

 ال یصح اإلق�رار وال یل�زم ص�احبھ وال یثب�ت ب�ھ      فإذا انتفى شرط من ھذه الشروط  
  .حق ، فلو صدر اإلقرار من صبى أو مجنون أو مكره  أو عبد ال یعمل بھ 

ألن�ھ م�ن    ، ویعتبر اإلقرار بالفعل والجنایة أقوى طرق اإلثب�ات م�ع ت�وفر ش�روطھ             
غیر المقبول والمعقول أن یعترف إنسان على نفسھ بجنایة ل�م یفعلھ�ا وھ�و یعل�م              

  .لمعرة التي تلحقھ وتلحق ذریتھ من جراء ذلك حجم ا
 - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   –وقد أقرت الشریعة ھذه الطریقة لإلثبات من فعل النبي    

عندما أتى إلیھ الصحابي الجلیل الذي ارتكب واقعة الزنا وأقر بھا ،فراجعھ النبي            
 أق�ر  لعلك كذا لعلك ك�ذا،حتى : الكریم في ذلك وعرض لھ عن صحیح الفعل بقولھ    

  )٣.(الصحابي الجلیل بأنھ أتى الفعل الحرام كما یأتیھ اإلنسان حالال
ف��إذا أت��ى المغت��صب مق��را بفعل��ھ وجنایت��ھ أم��ام القاض��ي مت��وفرا فی��ھ ال��شروط           

وبعد مراجعة القاضي لھ ، وإصراره على إق�راره طب�ق           ، الشرعیة لصحة اإلقرار  
  .القاضي الحد والعقوبة المقررة لذلك 

راب اطا  

روأد طوا  دةف ا  
  

  تعریف الشھادة لغة واصطالحا: الفرع األول
  

) والم��شاھدة(عل��ي ك��ذا م��ن ب��اب س��لم  ) ش��ھد ( خب��ر ق��اطع تق��ول :ال��شھادة لغ��ة
  )٤.(أي حضور) شھود(أي حضر وقوم ) شھودا(بالكسر) وشھده(المعاینة 

  :واصطالحا
شھود أربع�ة كم�ا ھ�و الح�ال ف�ي           والشھادة تختلف باختالف الجنایة ، فقد یكون ال       

  .الزنا، وقد یكونوا اقل من ذلك، المھم أن الشھادة من طرق اإلثبات الشرعیة 
  .وسوف أقوم بتعریف الشھادة كما سبق في اإلقرار حتى تتضح الصورة 

                                                           

 .١٦٩/ ١٢: فتح البارى البن حجر) ١(
  .٥٢٩ص: ، الروض المربع  ٤٧٠ / ٣ج:  ، المھذب ٢٠٦ / ٢ج:  الفواكھ الدوانى -)٢(
 ).٦٨٢٥(باب سؤال اإلمام المقر رقم، كتاب الحدود : صحیح البخاري) ٣(
 .مادة شھد/ ٣٤٩: مختار الصحاح) ٤(
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  )١.(إخبار القاضي بما علموا إذا طالبھم المدعى : فعرفھا الحنفیة بأنھا 
  )٢.(خبر قطع بما حضر وعاین : وعرفھا المالكیة بأنھا 

    )٣.(إخبار القاضي بما رأوه وعاینوه :وعرفھا الشافعیة بقولھم 
  )٤.(اإلخبار بما علمھ بلفظ أشھد أو شھدت : وعرفھا الحنابلة بقولھم 

تحم��ل معن��ى اإلخب��ار واإلع��الم بم��ا   : ویفھ��م م��ن تعری��ف الفقھ��اء لل��شھادة أنھ��ا   
 وعاینوه في وقت واح�د ، بطریق�ة معین�ة ،وبألف�اظ مح�دده ، ف�إذا          حضره الشھود 

وھذا الوص�ف ال�دقیق للواقع�ة أم�ام القاض�ي      ،أدى الشھود الشھادة بھذه الطریقة   
  .عمل القاضي بھا ، وال یجوز لھ طرحھا، وطبق العقوبة المقررة بناء علیھا 

ألنھ�ا إخب�ار م�ن    ، اتوتأتى الشھادة في المرتبة الثانیة بعد اإلق�رار ف�ي ق�وة اإلثب�             
فمظن��ة ع��دم العدال��ة وال��صدق مفت��رض ، أم��ا ف��ي اإلق��رار فھ��و  ،الغی��ر عل��ى الغی��ر

  .شھادة من اإلنسان على نفسھ فال تحتمل أمرا آخر 
  األدلة علي الشھادة :  الفرع الثانى

  :القرآن الكریم
  )٥)(واستشھدوا شھیدین من رجالكم: (-تعالي–قولھ 

  :السنة النبویة 
  )٦)(شاھدك أو یمینك  ( - صلي اهللا علیھ وسلم-قول النبي

  :وجھ الداللة
 أم�ر باإلش�ھاد عل�ي األفع�ال س�واء        -تعالي–أن اهللا   : ووجھ الداللة من األدلة السابقة      

وأن�ھ ال تثب�ت الحق�وق والج�رائم بمج�رد         ، اكان ذلك ف�ي المع�امالت أو ف�ي األع�راض            
  .االدعاء والقول بل البد من أدلة تؤید ذلك

  )٧.(أجمعت األمة علي مشروعیة الشھادة إلثبات الدعاوي : اإلجماع
  

  اطب اس

ا ا  دةا  روا ب روط اا  

وكما اشترط الفقھاء في اإلقرار ش�روطا معین�ة ح�ت یق�ع ص�حیحا وتترت�ب علی�ھ                   
آث��اره ، ك��ذلك اش��ترط الفقھ��اء ف��ي ال��شھادة ش��روطا یج��ب توافرھ��ا حت��ى تك��ون      

  .صحیحة خالیة من أى شبھة 
  .أذكر أوال الشروط العامة للشھادة ثم أزید علیھا ما یتعلق بجریمة الزنى 

                                                           

  .١٢٩ / ٣ج:  الھدایة -)١(
  .٢٠٦ / ٢ج:  الفواكھ الدوانى -)٢(
  .٤٣٥ / ٣ج:  النظم المستعذب -)٣(
  .٥٢٢ص:  الروض المربع -)٤(
 .٢٨٢رقم : ة سورة البقر) ٥(
 .٢٦٦٩رقم ، كتاب الشھادات : صحیح البخاري ) ٦(
 .١٢٣/ ١٤: المغني)  ٧(



 

 

 - ٢٩٦٨ - 

  )١.(الشروط العامة للشھادة في الفقھ اإلسالمى: الفرع األول
     . اإلسالم -٣       العقل-٢   .البلوغ  -١

  .العدالة -٦      . الحفظ-٥    . الكالم -٤
  ریمة الزنا في الفقھ اإلسالمىالشروط الخاصة بج: الفرع الثانى

  :أما ما یتعلق بالزني
 . اتفاق الشھادة في الزمان والمكان-٢         .الذكوریة  -١
 الروای����ة والوص����ف ال����دقیق والمف����صل  -٤      .كونھم أربعة -٣

 .للواقعة 
       

  .فإذا انتفى شرط من ھذه الشروط ال تصح الشھادة وال تقبل وال یثبت بھا حق للغیر
فلو رأى أربعة رجال رجال یكره امرأة على الزنا وتوفرت فیھم الشروط    : وعلى ذلك   

  .المذكورة ، وجب على القاضي الحكم بھذه الشھادة 
 أی�ضا   –ویسرى ذلك   ، ھذه ھى طرق اإلثبات المتفق علیھا بین الفقھاء لجریمة الزنا         

ق�ام  أما ماعدا ذلك فمحل خ�الف ب�ین الفقھ�اء ، وأق�صد ف�ي الم     ،  على جریمة اللواط –
وسوف أذكر أق�وال بع�ض الفقھ�اء ف�ي اعتب�ارھم لھ�ا كطری�ق م�ن                ، )القرینة  ( األول  

  .طرق اإلثبات على سبیل اإلجمال والذكر
یعتبرون القرین�ة أح�د ط�رق إثب�ات جریم�ة الزن�ى ، وبالت�الي تك�ون                  : السادة المالكیة   

المالكی�ة ع�ن   وعب�ر  ) اإلق�رار ، البین�ة ، القرین�ة    ( ط�رق اإلثب�ات عن�د المالكی�ة ثالث�ة      
وال یح��د الزان��ى إال ب��اعتراف أو بحم��ل یظھ��ر أو ب��شھادة أربع��ة    :" القرین��ة بق��ولھم 

  )٢".(رجال أحرار بالغین عدول 
أما السادة الحنابلة فال یعتبرون القرینة م�ن ط�رق اإلثب�ات وعب�روا ع�ن ذل�ك بق�ولھم               

  )٣".(وإن حملت امرأة ال زوج لھا وال سید لم تحد بمجرد ذلك :" 
  

          

                                                           

 ، ٤٣٧-  ٤٣٦ / ٣ج:  ، المھذب ٢٠٦ / ٢ج:  ، الفواكھ الدوانى ١٢٩ / ٣ج:  الھدایة -)١(
  .٥٢٣ص: الروض المربع 

  .٢٠٦ / ٢ج:  الفواكھ الدوانى -)٢(
  .٤٨٦ص:  الروض المربع -)٣(
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  املبحث الرابع

  الفروع الفقهية املتعلقة باإلكراه على الزنى يف الفقه اإلسالمي

أعرض في ھذا المبحث لبعض الفروع الفقھیة التي لھا عالقة أصیلة بھذا الموضوع 
  :وتناولھا یزید الموضوع إیضاحا وذلك من خالل المطالب اآلتیة

  

  اطب اول

زا  رةراه اا  

رة فزني بھا فعلیھ الحد حرا كان أو عبدا ولم یفرق بین اإلكراه والط�وع      ومن أكره ح  
وألن�ھ ل�م یك�ن منھ�ا فع�ل      ، ألن اإلك�راه ینف�ي الزن�ا   ، ألنھا لیست بزانی�ة ، وال حد علیھا  

  )١.(وعلیھ صداق مثلھا بكرا كانت أو ثیبا، ینسب إلیھا بھ الزنا
  

ب اطا  

زا  ر اراه اا  

، وم�ا نق�ص م�ن قیمتھ�ا وال ص�داق علی�ھ            ، إذا استكره أمة فوطئھا فعلی�ھ الح�د       والحر  
ألنھا جنایة عل�ي م�ال فروع�ي فیھ�ا نق�صھ دون ال�صداق وغل�ب علیھ�ا حك�م الجنای�ة                        

، وإن ك�ان عب��دا ، عل�ي األم�وال اعتب��ارا ب�ھ ل��و جرحھ�ا أو قط�ع ع��ضوا م�ن أع��ضائھا      
طء نق��صا ف��ال ش��يء عل��ي    وإن ل��م ی��ؤثر ال��و  ، ف��ذلك ف��ي رقبت��ھ إال أن یفتدی��ھ س��یده   

  )٢.(الواطيء حرا كان أو عبدا سوي الحد فقط
  

  اطب اث

زا  رام اراه اإ  

فإن أكرھھ�ا ف�الحكم فیھ�ا ك�الحكم ف�ي الم�سلمة          ،إذا زني المسلم بنصرانیة فعلیھ الحد       
  )٣.(فإن طاوعتھ فال حد علیھا

  

                                                           

 .٩٠/ ٩ج:المبسوط ، ٤١٢/ ٥ج: المغني ، ٢٢٤/ ٢ج: التفریع ، ١٣٩٤/ ٣ ج:المعونة ) ١(
 .١٣٩٥/ ٣ج: المعونة ) ٢(
 .٢٢٤/ ٢ج: التفریع ، ١٣٩٥/ ٣ج: المعونة ) ٣(
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راب اطا  

رة اا ذراه اازا  أو ا   

ألنھ بذلك ناقض للعھد فقد أضاع ذمة نف�سھ وق�د       ، إذا استكره الذمي حرة مسلمة قتل     
وإن استكره أمة فعلی�ھ م�ا نق�ص م�ن ثمنھ�ا بك�را كان�ت أو             ،صار لھ حكم أھل الحرب      

  )١.(ثیبا ألنھا جنایة علي مال فال یقتل بالجنایة علي األموال
  

  اطب اس

 راه اإووط زا   

، ألنھ وطء عن إكراه كوطء الحرة وول�ده ملك�ا ل�سیده   ، إذا أكره أمة فوطئھا فإنھ زان    
  )٢.(ألن ولد األمة من غیر سیدھا تابع لھا في الحریة والرق

  

  اطب ادس

زا  فن ا رةراه اا  

لك�نھم  ، صغیرة اتفق الفقھ�اء عل�ي وج�وب إقام�ة الح�د عل�ي الرج�ل الب�الغ إذا زن�ى ب�                    
فم��ن الفقھ��اء م��ن جع��ل تحدی��د االش��تھاء ، اختلف��وا ف��ي تحدی��د وص��ف الم��شتھاة طبع��ا

وحدد ذلك بتسع س�نوات حت�ي       ، ومنھم من أرجع ذلك إلي السن     ، یكون بإمكان الوطء  
  )٣.(یقام علیھ الحد

  

ب اطا  

زا  ر راه اإ  

  : الحكم بإقامة الحد علي قولینإذا كان المكره ذكرا صغیرا من مكلفة ف
وذلك ألن فعل الرجل أصل ، أنھ الحد باكراه المكلفة للصغیر ال علیھا وال علیھ :األول

وامتناع��ھ ف��ي ح��ق األص��ل یوج��ب امتناع��ھ ف��ي ح��ق     ، ف��ي الزن��ى والم��رأة تابع��ة ل��ھ  
  )٤.(التبع

 وطء ألنھ إیالج حشفة أصلیة في ف�رج أص�لي أش�بھ       ، إقامة الحد علي المكره    :الثاني
    )٥.(البالغین

                                                           

  .١٣٩٥/ ٣ج: المعونة  ، ٢٢٤/ ٢ج: التفریع ) ١(
 .٤٠٧/ ٥ج: المغني ، ١٨١/ ٤ج: المدونة ) ٢(
مغني ، ٩٥/ ٦ج: كشاف القناع، ٣١٤/ ٤ج: حاشیة الدسوقي، ٢٧١/ ٥ج: فتح القدیر) ٣(

 .١٤٦/ ٤ج:المحتاج 
 .٩٩/ ٦ج: كشاف القناع، ٣٠٤ / ٤ج: حاشیة الدسوقي ، ٢٧٢-٢٧١/ ٥ج: فتح القدیر) ٤(
 .٥/٢٧٢ج:فتح القدیر،١٢/٣٤٠ج:المغني ،١٦٤/ ٤ج:مغني المحتاج) ٥(



 

 

 - ٢٩٧١ - 

  

  املبحث اخلامس

  اآلثار املرتتبة على جرمية اإلكراه على الزنى يف الفقه اإلسالمي

مما الشك فیھ أن أي جریمة تقع البد لھا من آثار س�واء تعلق�ت ھ�ذه اآلث�ار ب�المجني              
علیھا أو بالمجتمع ،فكلھا مكملة لبعضھا البعض، فالذي یتعلق بالمجني علیھ�ا داخ�ل              

  . المجتمع ، والذي یتعلق بالمجتمع داخل في دائرة األفراد في دائرة
وھذه اآلث�ار مجموع�ة م�ن األحك�ام الفقھی�ة الت�ي تتعل�ق بھ�ذه الجریم�ة وھ�ي واقعی�ة                 

  .ونسأل فیھا وعن الحكم الشرعي لھا
  :ویحتوي ھذا المبحث علي المطالب اآلتیة 

  اطب اول

زا  رل ا طإ  

ة للزنا وھ�ذا ف�ي ح�د ذات�ھ مع�رة وم�شكلة ،ولك�ن ت�زداد الم�شكلة إن                     قد تتعرض المرأ  
فتزداد المشكلة مشكلتین ،وفى ھذه الحالة ھل یج�وز للمكرھ�ة       ) حمل  ( صاحب الزنا   

خاص��ة إذا دخ��ل الحم��ل م��ا بع��د نف��خ ال��روح  .عل��ى الزن��ا أن ت��سقط حملھ��ا ھ��ذا أم ال؟  
  .لظروف معینة 

حكم الع�ام لج�واز إس�قاط الحم�ل، والخ�الف      واإلجابة عن ھذه القضیة ال تنفصل عن ال      
المذكور بین الفقھاء بین ما إذا كان الحمل في األشھر األولى قبل نفخ الروح أو كان           

  في أشھر ما بعد الروح؟
ألن حكم المكرھة على الزنا سیكون م�ن      ، وسأعرض ألقوال الفقھاء في ھذه المسألة     

  .خالل ما بینھ لنا الفقھاء األجالء
ویباح إلقاء النطفة قب�ل أربع�ین یوم�ا ب�دواء       :" الروض المربع ما نصھ     فقد ورد في    

  )١".(مباح 
أن�ھ یج�وز عل�ى ال�صحیح إس�قاط          : وذكر شارح عمدة الفقھ ف�ي س�وقھ لھ�ذه الق�ضیة             

الحم��ل إذا ل��م ی��تم ل��ھ أربع��ون یوم��ا إذا كان��ت ھن��اك م��صلحة ، ألن��ھ ل��م یكتم��ل تخل��ق     
و كالعزل ،أما إذا تم ل�ھ أربع�ون یوم�ا    أعضائھ وجوارحھ ولم یزل في طور النطفة فھ      

ول��م یم��ض علی��ھ أربع��ة أش��ھر ، فإن��ھ یج��وز إس��قاطھ عن��د وج��ود حاج��ة ش��رعیة ،أو  
اجتماعیة ،أو دفع ضرر متوقع ،ألنھ قبل ھذه الفترة لم تنفخ فی�ھ ال�روح ،فلی�ست ل�ھ      
حرمة كحرمة اآلدمي الذي نفخت فیھ الروح فیجوز إسقاطھ عن�د الحاج�ة ،أم�ا إذا ل�م        

د حاجة وإنما م�ن أج�ل الت�رف أو لع�دم الرغب�ة ف�ي ن�وع المول�ود، فإن�ھ ال یج�وز                 توج
إس��قاطھ ، أم��ا بع��د إتمام��ھ أربع��ة أش��ھر ف��ال یج��وز إس��قاطھ بإجم��اع أھ��ل العل��م، ألن��ھ  

  )٢.(نفخت فیھ الروح فأصبح آدمیا محترما 
                                                           

  .٤٤٣ص:  الروض المربع -)١(
  .١٤٩٩ / ٣ج:  شرح عمدة الفقھ -)٢(
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وقد ذكر صاحب نیل المآرب قرار مجل�س المجم�ع الفقھ�ى اإلس�المي ب�شأن موض�وع            
  . الجنین المشوه خلقیا إسقاط

ف��إن المجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي لرابط��ة الع��الم اإلس��المي ف��ي دورت��ھ الثانی��ة ع��شرة      
 ١٠ المواف��ق ١٤١٠ رج��ب ١٥المنعق�دة بمك��ة المكرم��ة ف�ي الفت��رة م��ن ی�وم ال��سبت    

 وق�د نظ�ر ف�ي    ١٩٩٠ فبرای�ر  ١٧ رج�ب المواف�ق      ٢٢ إلى یوم السبت     ١٩٩٠فبرایر  
  :ما یلي الموضوع وبعد المناقشة قرر 

إذا كان الحمل ق�د بل�غ مائ�ة وع�شرین یوم�ا ال یج�وز إس�قاطھ ، ول�و ك�ان الت�شخیص                      
الطب��ي یفی��د أن��ھ م��شوه الخلق��ة ،إال إذا ثب��ت بتقری��ر لجن��ة طبی��ة م��ن األطب��اء الثق��ات     
المخت��صین أن بق��اء الحم��ل فی��ھ خط��ر مؤك��د عل��ى حی��اة األم، فعندئ��ذ یج��وز إس��قاطھ،  

  )١.(م الضررین سواء كان مشوھا أم ال دفعا ألعظ
 یحكم ھ�ذه الم�سألة وھ�ذا التف�صیل ھ�و األحادی�ث الت�ي وردت                 الذي والدلیل الشرعي   

  . ویظھر من منطوقھا ما سار علیھ الفقھاء- صلى اهللا علیھ وسلم–عن النبي 
 وھ�و  - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   –ح�دثنا رس�ول اهللا     : عن بن وھب عن عب�داهللا ق�ال         -١

جمع خلقھ في بطن أمھ أربعین یوما ،ثم یك�ون ف�ي            إن أحدكم ی  :" الصادق المصدوق   
ذلك مثل ذلك ،ثم یكون مضغة مثل ذل�ك ،ث�م یرس�ل المل�ك فی�نفخ فی�ھ ال�روح ،وی�ؤمر          

 )٢".(یكتب رزقھ، وأجلھ ،وعملھ ،وشقي أو سعید  :بأربع كلمات 
إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون لیلة ،بعث اهللا إلیھا : " - صلى اهللا علیھ وسلم-قولھ-٢
یا رب أذكر : لكا، فصورھا وخلق سمعھا وبصرھا وجلدھا ولحمھا وعظمھا ،ثم قالم

ی�ا رب أجل�ھ ، فیق�ول رب�ك     : أم أنثي ؟ فیقضي ربك ما شاء ، ویكتب الملك ،ثم یقول           
یا رب رزقھ ، فیقضي ربك ما ش�اء ویكت�ب المل�ك ،    : ما شاء ویكتب الملك، ثم یقول   

  )٣".(زید على ما أمر وال ینقصثم یخرج الملك بالصحیفة في یده، فال ی
  : أخلص من ھذه األحادیث وما ورد من أقوال الفقھاء في المسألة إلي اآلتي

 .أن األصل أال یتعرض اإلنسان للنطفة طالما ال توجد أسباب تستدعي ذلك-١
أن تعرض اإلنسان للنطفة باإلسقاط یفرق فیھ بین المدة التي قبل نفخ الروح وم�ا               -٢

 .بعد نفخ الروح
 إذا م�ر  - أی�ضا –إذا كان التعرض للنطفة في الم�دة الت�ي قب�ل نف�خ ال�روح ،فیف�رق            -٣

فإذا لم یمر علیھا أربعون یوما فیج�وز إس�قاطھا إذا كان�ت     . علیھا أربعون یوما أم ال؟    
ھناك مصلحة لذلك ، علي اعتبار عدم تخلق األعضاء واعتبر كالعزل، أما إذا ت�م لھ�ا               

ا إذا كانت ھناك حاجة وض�رورة ش�رعیة أو اجتماعی�ة             األربعون یوما فیجوز إسقاطھ   
 .أو دفع ضرر متوقع 

                                                           

  .١٧٠ – ١٦٩ /٤ج:  نیل المآرب فى تھذیب شرح عمدة الطالب -)١(
 ،والحدیث لھ بقیة ،كتاب القدر ،باب كیفیة خلق ٣٦٠ / ٨ج:  صحیح مسلم بشرح النووي -)٢(

 .اآلدمي 
 ، كتاب القدر، باب كیفیة خلق اآلدمي في بطن ٣٦١ / ٨ج:  صحیح مسلم بشرح النووي -)٣(

 .أمھ
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إذا ت��م لھ��ا أربع��ة أش��ھر ف��ال یج��وز إس��قاطھا أب��دا باإلجم��اع ،ألنھ��ا بع��د نف��خ      -٢
 .الروح أصبحت آدمیا محترما

بع�د ھ�ذا الع�رض لھ�ذه الق�ضیة م��ن الناحی�ة ال�شرعیة والفقھی�ة وھ�ذا التف�صیل ،ف��إن           
  .ة یدخل في عموم األحكام لھذه المسألةالحكم الذي یتعلق بالمكرھ

ف��إذا ك��ان الفقھ��اء أب��احوا إس��قاط النطف��ة قب��ل نف��خ ال��روح فیھ��ا ل��ضرورة ش��رعیة أو   
  .اجتماعیة أو دفع ضرر،فإن حال المكرھة یشتمل على ھذه األمور الثالثة

ھذا كلھ مقبول في فترة ما قبل نفخ الروح ، ولكن المشكلة إذا مر علي النطف�ة فت�رة            
الروح، ھل یجوز للمكرھة على الزنى إسقاط النطف�ة ف�ي ھ�ذه الحال�ة أم ال؟ وإذا        نفخ  

استمرت النطفة ووض�عت فلم�ن تن�سب ف�ي ھ�ذه الحال�ة؟ س�ندخل مم�ا الش�ك فی�ھ ف�ي                        
  .قضیة تنسیب ولد الزنى 

وك��ذلك س��یختلف الح��ال ب��ین م��ا إذا كان��ت المكرھ��ة ص��احبة ف��راش أم ال؟ ف��إذا كان��ت     
صاحب الف�راش ونن�سبھ ل�ھ أم ال؟ وھ�ل س�یقبل ص�احب            صاحبة فراش فھل سنلحقھ ب    

الفراش نسب ھذا الجن�ین إلی�ھ وھ�و یعل�م یقین�ا أن�ھ ل�یس بول�ده ؟ إذا كان�ت ال�شریعة                       
فم�ا بال�ك بم�ن      ، اإلسالمیة أباحت للزوج أن یالعن زوجت�ھ وینف�ي ن�سبھ إذا ش�ك فی�ھ               

ع�ن جم�اع    یعلم یقینا أن ھ�ذا الجن�ین ل�یس ول�ده؟ خاص�ة أن ال�زوج نف�سیا ق�د یمتن�ع                       
  .وقد ال یستطیع العیش معھا بعد ذلك، زوجتھ حتي تضع ھذه النطفة

ف��ي ھ��ذه الحال��ة وحت��ي نخ��رج م��ن إش��كالیات كثی��رة  : ول��ذلك أري م��ن وجھ��ة نظ��ري 
  .فلیجامع الزوج زوجتھ حتي یشترك في ھذا الولد ویصیر ابنا لھ بالفراش

س�تمر الحم�ل، فھ�ل    لكن صعوبة المشكلة إذا كانت المكرھة  لیست بصاحبة ف�راش وا   
  في ھذه الحالة نبیح إسقاط النطفة إذا كان ذلك بعد فترة نفخ الروح أم ال؟ 

  

ب اطا  

رزا  رة رةء ا ق  

ھ�ذه ق�ضیة أخ��ري ال تق�ل أھمی�ة وال خط��ورة ع�ن س�ابقتھا وال إش��كالیة وتحت�اج إل��ي        
لن��وازل وم��ستجدة م��ن   إعم��ال النظ��ر الفقھ��ى، خاص��ة أن ھ��ذه الق��ضیة نازل��ة م��ن ا      

الم��ستجدات ،ول��م یتع��رض لھ��ا الفقھ��اء األج��الء عل��ي ح��د م��ا وص��لت إلی��ھ م��ن خ��الل  
البحث، وإن كان المنق�دح ف�ي یقین�ي أن الفقھ�اء ق�د تعرض�وا لھ�ا إن ل�م یك�ن ب�النص                    
فباإلشارة ولكن قصور البحث ھو السبب لعدم الوص�ول إل�ي أق�والھم، وال�ذي ی�دفعني            

ر م�ن الق�ضایا الت�ي اس�تجدت ف�ي واق�ع الم�سلمین وت�صور           إلي قول ذلك أن ھناك كثی     
بعض الفقھاء المعاصرین أن الفقھاء األجالء لم یتعرضوا لھا بالنص أو اإلشارة فإذا      

  .بھم ینصون علیھا بصورة یعجب لھا اإلنسان 
  ھل یجوز للمكرھة أن تقوم برتق غشاء بكارتھا مرة ثانیة أم ال؟ : وھنا یثار السؤال 

العل�م ف�ي ھ�ذه الق�ضیة إل�ي ف�ریقین وس�اق ك�ل فری�ق األدل�ة الت�ي اعتم�د                 اختلف أھ�ل    
  .علیھا لتدعیم رأیھ 
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  .وقبل عرض وجھة نظر كل فریق وإتماما للفائدة أبین مفھوم الرتق 
وق��ال اب�ن القوطی��ة  ) رتق�اء (م�ن ب��اب تع�ب فھ��ي   ) رتق��ا(تق�ول رتق��ت الم�رأة   : الرت�ق  

١).(فارتتق(من باب قتل سددتھ ) قارت(الفتق ) ورتقت(الجاریة والناقة ) رتقت(  
أن الرت�ق ال یك�ون إال لل�شىيء المفت�وح أو ال�ذي ب�ھ       : ویفھم من ھذا المعني اللغوي   

فتحة ،ویكون دور الرتق سد ھذه الفتحة مرة ثانیة ،وھذا ما یصنع بالغشاء ،فمھم�ة          
ج الغشاء سد الرحم عن دخ�ول أي م�اء إلی�ھ إال ب�الطریق الح�الل ، وال ی�ستطیع ال�زو            

أن یصل منی�ھ إل�ي ال�رحم إال بع�د فت�ق ھ�ذا الغ�شاء ،وھ�ذه رحم�ة م�ن اهللا بالن�ساء و                    
األنساب والمجتمع ، ف�إذا انفت�ق ھ�ذا الغ�شاء ب�أي ص�ورة أص�بح الطری�ق إل�ي ال�رحم                     
سھال، فیأتي الرت�ق إلع�ادة الغ�شاء إل�ي طبیعت�ھ م�رة ثانی�ة ،والیك�ون ذل�ك إال بت�دخل                  

  .األطباء إلجراء عملیة جراحیة
یري أنصار ھذا الفرق أنھ یجوز للمرأة المكرھ�ة ب�أن تج�ري عملی�ة         :ریق األول   الف

لرتق غشاء بكارتھ�ا إلعادت�ھ إل�ي طبیعت�ھ م�رة ثانی�ة ،واعتم�د ف�ي رأی�ھ عل�ي األدل�ة                        
  :اآلتیة 

ال م�انع ش�رعا م�ن العملی�ات الت�ي      : نص الفتوى الصادرة عن دار اإلفتاء ون�صھا    -١
 )٢.(ت علي مواقعتھا جنسیا إلعادة بكارتھاتجرى لألنثى التي اختطفت وأكرھ

ق��ضیة الم��صالح والمفاس��د الت��ي تتعل��ق بھ��ذه الق��ضیة ،ف��إذا وازن��ا ب��ین الم��صالح      -٢
والمفاس�د ، لوج��دنا أن ك��م الم��صالح الت��ي س��تتحقق م��ن إج��راء ھ��ذه العملی��ة كثی��رة ،  

 .منھا ما یتعلق بالمرأة ،ومنھا ما یخص المجتمع بأسره ،أما المفاسد فقلیلة
األخذ بمبدأ الستر في الشریعة اإلسالمیة وھذا مبدأ عام أمرت بھ ال�شریعة حفاظ�ا              -٣

 )٣.(علي األفراد والمجتمع
 للصحابي ال�ذي اعت�رف   - صلي اهللا علیھ وسلم-وھذا المبدأ واضح من مراجعة النبي    

بالزنا بقولھ لھ لعلك كذا لعل�ك ك�ذا،حتى ص�رح بالفع�ل، وھن�اك أحادی�ث أخ�ري ص�رح                  
  . بوجوب الستر لمن ارتكب مثل ھذه القاذوراتالنبي فیھا

یري أنصار ھذا الفریق أنھ ال یجوز للمكرھة عل�ى الزن�ا إج�راء ھ�ذه       :الفریق الثاني 
  )٤.(العملیة 

  :وحجة ھذا الفریق األتي 
أن ھ��ذا ی��ساعد الفتی��ات عل��ى ارتك��اب الف��واحش ،وین��شر البغ��اء بی��نھن ، ویك��ون     -١

ف�إذا س�ئلت الم�رأة الت�ي تق�وم ب�إجراء ھ�ذه العملی�ة              الرتق ھو الغطاء لھذه العملی�ات،       
 .فتدعي اإلكراه علي الزنا،مع أنھا قد تكون قد ارتكبت ذلك طواعیة واختیارا

  )٥.(أن عملیة الرتق فیھا غش لإلنسان المتقدم لھذه المرأة للزواج منھا -٣

                                                           

 . ، مادة رتق١١٥ص: لمصباح المنیر ا-)١(
  .١٥٧ص:  الموسوعة الطبیة أحمد كنعان -)٢(
  .٢٢٩ص:  أبحاث فقھیة في قضایا طبیة محمد یاسین -)٣(
  .٤٢٨:  أحكام الجراحة الطبیة المختار الشنقیطى -)٤(
  .٤٢٩ص:  أحكام الجراحة الطبیة -)٥(
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  :الترجیح 
الحظ��ر ھ��ذا ھ��و مجم��ل الق��ول ف��ي ھ��ذه الق��ضیة وھ��ذه النازل��ة وحج��ة ك��ل فری��ق ف��ي    

: واإلباحة وإن كان ھناك من قول في المسألة للترجیح أو الجمع بین الفریقین أق�ول          
ولك�ن ف�ي ح�دود ض�یقة ومح�دودة ،بمعن�ي أن         ، أن عملیة رت�ق غ�شاء البك�ارة ج�ائزة         

الق��ضیة ت��دخل ف��ي عم��وم الفت��وى ال الحك��م الع��ام ،فتق��در الفت��وى بق��درھا، ف��ال تك��ون    
جمیع تأخذ بھ المكرھة وغیرھا، ولكن تسأل كل حالة         اإلباحة لھذا األمر حكما عاما لل     

على انفراد بعد التدقیق في الواقعة ، ویكون حكم كل حالة یخصھا فق�ط ، وال ی�سرى               
  .على غیرھا

–بذلك قد أخذنا بمقاصد الرأي األول في المصالح والمفاسد وتحقیق ال�ستر ،ونك�ون    
ي وتفادیناھ�ا حت�ي الیك�ون األم�ر       قد راعینا المحاذیر الت�ي أثارھ�ا الفری�ق الث�ان           -أیضا

  .وسیلة سھلة للفاحشة 

  اطب اث

 ر  رذة اؤاازا  

 أو في حق أحد م�ن  – تعالى –مما الشك فیھ أن أي فعل یرتكبھ اإلنسان في حق اهللا       
ھ�ل یطب�ق عل�ي المكرھ�ة عل�ى الزن�ى            : ، بمعن�ى  ) دین�ا وق�ضاء     ( الخلق یؤاخذ علی�ھ     

  وتؤاخذ بھذه الجریمة أم ال؟الحد الشرعي 
اس��تكرھت ل��م ت��صدق : وإن قال��ت ام��رأة بھ��ا حم��ل:" یق��ول ص��احب الفواك��ھ ال��دوانى 

وح��دت إال أن تع��رف بین��ة أنھ��ا احتمل��ت حت��ى غ��اب علیھ��ا أو ج��اءت م��ستغیثة عن��د      
 )١.(النازلة ،أو جاءت تدمي 

كین م�ن   وال یجب على المرأة إذا أكرھت على التم       :"  وذكر صاحب المھذب ما نصھ      
رف��ع ع��ن أمت��ى الخط��أ والن��سیان وم��ا       :" - ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم   –الزن��ى لقول��ھ  

  )٢".(، وألنھا مسلوبة االختیار فلم یجب علیھا الحد كالنائمة"استكرھوا علیھ
  )٣".(أو أكرھت المرأة علي الزنا فال حد:" وذكر صاحب الروض المربع ما نصھ 

 أكرھت علي الزنى ال تؤاخذ شرعا على ھذا   أن المرأة التي  : ویفھم من كالم الفقھاء     
الفعل ، وإن كان تفصیل المالكیة یتناول المكرھة التى لم یطلع الناس عل�ي إكراھھ�ا،                

  .وبالتالي لم تصدق في دعواھا اإلكراه ، بل ال بد من إقامة البینة علي ذلك
  

                                                           

  .٢٠٨ / ٢ج:  الفواكھ الدواني -)١(
  .٣٣٧ / ٣ج: المھذب -)٢(
 .٣٥٩/ ١٦ج:  مغني المحتاج ٩٩/  ٩ج: المبسوط  ، ٤٨٦ص: روض المربع  ال-)٣(
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راب اطا  

  .إم ازوج أو ره ذه ار وواط ذك

ت المرأة لإلكراه على الزنى ولم یعلم زوجھا بذلك ألى سبب من األس�باب ،             لو تعرض 
  .فھل یجب على الزوجة إعالمھ بذلك أم ال؟ وھل یعد عدم اإلخبار خیانة لھ ؟

وإذا لم تكن المرأة متزوجة وتقدم أحد األش�خاص لخطبتھ�ا فھ�ل یج�ب علیھ�ا إعالم�ھ         
  ھذا غشا لھذا الخاطب ؟بذلك أم ال؟ وإذا لم تفعل ھى وأولیاؤھا ھل یعد 

المبدأ العام في الشریعة اإلسالمیة أن التي تتعرض لمثل ھ�ذه الج�رائم ت�ستتر               : أقول  
ب��ستر اهللا طالم��ا ل��م یطل��ع أح��د عل��ي ذل��ك ھ��ذا ف��ي ح��ق نف��سھا ، أم��ا إذا تعل��ق األم��ر    

  :باآلخرین فھنا ینشأ الحرج
حیثیات الواقع�ة ألن  بالنسبة للزوج أرى عدم إخباره بذلك خاصة إذا لم یطلع علي      -١

ھذا سیعرض الزوجة لسوء الظن ،وھى عفیفة ال دخل وال ذن�ب لھ�ا بم�ا وق�ع علیھ�ا                     
،كذلك سیجعل ال�شك یت�سرب إل�ي نف�س ال�زوج ف�ي ثب�وت ن�سب أوالده إلی�ھ وبالت�الي             
ستدمر األسرة،فالمصالح التي ستتحقق من عدم اإلخبار كثیرة وتراعي ، ویكف�ي ف�ي       

 ال�ذي ستعی�شھ الزوج�ة ط�وال عمرھ�ا وبقاؤھ�ا ف�ي الحی�اة،          ھذه الحال�ة األل�م النف�سي      
وال یع�د ع�دم   ، خاصة كلما قرب منھ�ا زوجھ�ا للمعاش�رة ،وھ�ذه الفت�وي تق�در بق�درھا                

 .اإلخبار خیانة للزوج 
إذا ل��م تك��ن الم��رأة ص��احبة ف��راش وتق��د م أح��د  : أم��ا بالن��سبة للحال��ة الثانی��ة وھ��ي -٢

 األشخاص لخطبتھا فماذا تفعل ؟
ی�سري نف�س المب�دأ الع�ام ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة وھ�و ال�ستر إذا ل�م یعل�م            : أق�ول  -٣

  .بذلك أحد 
    ألن مفاسد اإلخبار كثیرة في مثل ھذه الحاالت ، خاصة وأن المرأة ستضطر  

إلخبار كل من یتقدم لخطبتھ�ا ث�م یع�رض عنھ�ا بع�د ذل�ك فم�ستوي حج�م المع�رة الت�ي            
حی�ة األخ�ري ال نری�د إغف�ال ح�ق الخاط�ب             ستلحق بالمرأة وأھلھا كبیر، ولكن ف�ي النا       

الشرعي في كونھ تقدم لخطبة امرأة بكر وھي لیست كذلك، ف�ال یج�وز ظلم�ھ، وعل�ي             
  .ذلك فیجب مراعاة المصالح من الطرفین 

  :ولذلك أرى أن حل ھذه المشكلة یكمن في اآلتي 
 إما أن تعرض المرأة عن الزواج حت�ى ال ت�شعر ب�الحرج وال تع�یش ط�وال عمرھ�ا                 -١

مع زوج وھي أسیرة لھذا األمر وتتعرض لأللم النفسي لعدم علمھ بذلك، وأنا أع�رف   
 بعض الفتیات الالتي قمن ب�ذلك وس�لمن أم�رھن هللا       - من خالل ما كنت أسأل     -شخصیا

 .- تعالي–
أن یق���وم أولی���اء الم���رأة إذا أرادوا زواجھ���ا بالت���ساھل ف���ي ص���داق ابن���تھم بحی���ث  -٢

اء ، ألنھا لیست مثلھن في البك�ارة ، ألن ال�ذي ی�دفع    ینقصونھا عن مثیالتھا من النس  
صداقا الم�رأة بك�را یختل�ف عم�ا یدفع�ھ ل�و كان�ت ثیب�ا ، ونك�ون ب�ذلك ق�د راعین�ا ح�ق                           

 .الخاطب حتى ولو كان ذلك عن طریق المال 
 .ھذا واهللا أعلم                                            
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       الخاتمة        

  .ى النتائج والتوصیات التي تم التوصل إلیھ من خالل البحث وتشتمل الخاتمة عل
  النتائج : أوال 

  بعد عرض ھذا الموضوع من الناحیة ال�شرعیة ل�وحظ م�دى خط�ورة ھ�ذه الجریم�ة            
  :على األسرة والمجتمع وأخلص إلى النتائج اآلتیة 

لفاح��شة أن وس�ائل اإلثب�ات ش�رعت رحم�ة بالعب�اد وحفاظ�ا عل�ى المجتم�ع حت�ى ال ت�شیع ا          -١
  . وحتى تثبت الجریمة بصورة یقینیة ال شك فیھا، فیھ
أن عنصر اإلكراه في ھ�ذه الجریم�ة رك�ن أساس�ي یتغی�ر التكیی�ف الفقھ�ي للم�سألة ب�سببھ                  -٢

  .وكذلك العقوبة المقدرة 
أن إسقاط حمل المكرة على الزنا تابع لألحكام العامة إلسقاط الجن�ین ف�ي الفق�ھ اإلس�المي               -٣
. 

لمكرھ��ة عل��ى الزن��ى رت��ق غ��شاء بكارتھ��ا وتق��در ك��ل حال��ة بح��سبھا وفتواھ��ا   أن��ھ یج��وز ل-٤
 .الخاصة بھا ،وال تسري على غیرھا

أن األص��ل ف��ي ھ��ذه الجریم��ة إذا وقع��ت ب��المرأة ال��ستر، وھ��ذا مب��دأ ع��ام ف��ي ال��شریعة ،       -٥
 .وبالتالي إخفاؤه عن الزوج ال یعد خیانة ، وإخفاؤه عن الخاطب الجدید ال یعد غشا

ال تك�ون إال  ) دین�ا وق�ضاء  ( مؤاخذة الشرعیة علي األفع�ال الت�ي ت�صدر م�ن اإلن�سان          أن ال -٦
  .إذا صدرت منھ اختیارا وطواعیة

  التوصیات: ثانیا 
نشر الثقافة الشرعیة بین أفراد المجتمع خاصة ال�شباب ، وبی�ان خط�ورة ھ�ذا الموض�وع        -١

 .شرعیا واجتماعیا وذلك عبر مؤسسات الدولة المختلفة
ام بالمؤسسات التعلیمیة لتعمیق الن�واحي التربوی�ة عن�د األوالد من�ذ ال�صغر ،ودع�م           االھتم-٢

 وجع�ل ال�دین   - تع�الي –المناھج بالجرعات ال�شرعیة الت�ي تغ�رس الخ�شیة والخ�وف م�ن اهللا         
 .مادة أساسیة في التعلیم

قی��ام المؤس��سات الدینی��ة ب��دورھا اإلرش��ادى ب��صورة أعم��ق م��ع ح��سن ع��رض للخط��اب       -٣
 .الناسالوعظي على 

 .قیام والة األمور بدورھم في الحد من مظاھر إثارة الغرائز والشھوات في المجتمع -٤
تحقیق الكفایة لدي الناس ، وإیجاد من األعمال التي تشغل أوقات الناس فیما ینف�ع ویفی�د    -٥

 .وال نتركھم فریسة للبطالة القاتلة
للح�د م�ن ھ�ذه الج�رائم وغیرھ�ا،      تطبیق أحكام الشریعة اإلسالمیة فھي ال�ضمانة الوحی�دة        -٦

  .- تعالي–ففیھا الحیاة كما قال اهللا 
 أن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم وأن یرزقنى اإلخ�الص  -تعالى–أسال اهللا    :وأخیرا

  .وأن أساھم دائما في كل ما یخدم الشریعة والفقھ اإلسالمى، في كل ما یمن بھ علیھ
  الدكتور              
   القطانرمضان السید            
           أستاذ الفقھ المساعد          
  بكلیة الشریعة والقانون ب�دمنھور                   
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  المصادر والمراجع
  :كتب التفسیر

ض��بط ح��سین ، لإلم��ام أب��ى الف��داء الح��افظ اب��ن كثی��ر الدم��شقى: تف��سیر الق��رآن العظ��یم
    .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، إبراھیم زھران
  :كتب الحدیث 

لإلمام محي الدین أبي زكریا یحیى بن شرف النووي     : صحیح مسلم بشرح النووي     -
  .مكتبة اإلیمان ،المنصورة ،أمام جامعة األزھر

دار إحی��اء ، للعالم��ة أب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن إس��ماعیل البخ��اري   : ص��حیح البخ��اري -
  .الكتب العربیھ

بی�روت  ، دار المعرف�ة  ، لإلمام أبي بكر أحم�د ب�ن الح�سین البیھق�ي         : السنن الكبري   -
  .لبنان

  :كتب اللغة 
للعالم��ة أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي الفی��ومي المق��ري ،المكتب��ة          :الم��صباح المنی��ر   -

  . م ١٩٩٦ / ١٤١٧ –العصریة، صیدا، بیروت ، ط أولي 
دار ، اعتن��اء محم��ود خ��اطر ، لإلم��ام محم��د ب��ن أب��ي بك��ر ال��رازي   : مخت��ار ال��صحاح -

  .القاھرة، الحدیث
  :كتب الفقھ 
  :فقھ الحنفيال
للعالم��ة ش��یخ اإلس��الم الرش��داني المرغین��اني ، دار  : الھدای��ة ش��رح بدای��ة المبت��دى  -

  . م٢٠٠٠ / ١٤٢١، ١الكتب العلمیة ،بیروت لبنان، ط
دار الفك�ر   ، لإلمام ش�مس ال�دین أب�وبكر محم�د ب�ن أب�ي س�ھل السرخ�سي                  : المبسوط-

  .للطباعة والنشر بیروت لبنان
دار الكت��ب العلمی��ة ،  / ١لإلم��ام الكاس��اني ،ط : ال��شرائعب��دائع ال��صنائع ف��ي ترتی��ب    -

  . م١٩٩٨ / ١٤٠٢ / ٣بیروت ، لبنان ،ط
محم�د ب�ن عب�د الواح�د الم�شھور بالكم�ال ب�ن الھم�ام، دار الفك�ر،            : شرح فتح الق�دیر   -

  . م١٩٧٧ / ١٣٩٧/ ٢بیروت ،لبنان ، ط
  :الفقھ المالكي 

، تحقیق حسن سالم الدھماني   ، جالبالتفریع ألبي القاسم عبد اهللا ابن الحسین ابن ال        -
  .م١٩٨٧دار الغرب اإلسالمي ، الطبعة األولي

للعالم�ة أحم�د ب�ن غن�یم ب�ن        : الفواكھ الدواني عل�ى رس�الة اب�ن أب�ي زی�د القیروان�ي               -
  .سالم النفراوى المالكي، دار الفكر للنشر والتوزیع

 دار ع�الم الكت�ب   لإلمام شھاب الدین أبي العباس أحمد بن إدریس القراف�ي،     : الفروق-
  .،بیروت لبنان 

/ ١لإلمام مالك ب�ن أن�س األص�بحي، دار الفك�ر ، بی�روت ،لبن�ان، ط                : المدونة الكبري -
  . م١٩٩٨ / ١٤١٩
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تحقی��ق ، ت��ألیف القاض�ي عب�د الوھ�اب البغ�دادي    : المعون�ة عل�ي م�ذھب ع�الم المدین�ة     -
  .مكتبة نزار مصطفي الباز مكة المكرمة، ودراسة حمیش عبد الحق

البن رشد القرطب�ي ،دار المعرف�ة، بی�روت ،لبن�ان،     : ة المجتھد ونھایة المقتصد     بدای-
  . م١٩٨٥ / ١٤٠٥/ ٧ط
دار إحیاء ،  لشمس الدین محمد عرفة الدسوقى: حاشیة الدسوقى على الشرح الكبیر-

  .فیصل عیس البابى الحلبى، الكتب العربیة
دار ، الطبع�ة الثانی�ة  ، مواھب الجلی�ل ألب�ي عب�د اهللا محم�د ب�ن عب�د ال�رحمن الحط�اب         -

  .م١٩٧٨الفكر 
  :الفقھ الشافعي 

ألبي إسحاق إبراھیم بن علي ب�ن یوس�ف الفی�روز          : المھذب في فقھ اإلمام الشافعي      -
  .آبادي ،دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان

  .البن بطال الركبي الیمني ،بذیل المھذب: النظم المستعذب في شرح غریب المھذب-
لإلمام محیى الدین بن شرف الن�ووى ، دار اب�ن ح�زم ، بی�روت ،                : روضة الطالبین   -

  . م٢٠٠٢ / ١٤٢٣/ ١لبنان ، ط
للخطی��ب ال��شربیني عل��ى م��تن منھ��اج  : مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة ألف��اظ المنھ��اج   -

  . م١٩٩٥ /١٤١٥ / ١الطالبین، دار الفكر ، بیروت ، لبنان ، ط
  :الفقھ الحنبلي

للعالمة منصور بن ی�ونس البھ�وتي،دار الغ�د     : الروض المربع بشرح زاد المستقنع   -
  .الجدید ، القاھرة ، المنصورة

 ١٤١٧ / ٣لإلمام ابن قدامة المقدسي ،دار عالم الكتب ، بی�روت لبن�ان ،ط       : المغني  -
  . م١٩٩٧/ 
عب�د اهللا ب�ن عب�دالعزیز الجب�رین، مكتب�ة           / د: شرح عمدة الفق�ھ للموف�ق اب�ن قدام�ة           -

  .الرشد ، السعودیة، الریاض
للعالمة منصور بن یونس البھوتي، بی�روت لبن�ان،      : كشاف القناع عن متن اإلقناع      -
  . م١٩٨٢ / ١٤٠٢ / ١ط
لل��شیخ عب��داهللا ب��ن عب��دالرحمن ب��ن  : نی��ل الم��آرب ف��ي تھ��ذیب ش��رح عم��دة الطال��ب  -

  .صالح البسام ، دار المیمان ، السعودیة
  :كتب األصول والقواعد

لإلم�ام الح�افظ محم�د ب�ن عب�ى ب�ن       : لم األص�ول إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من ع    
دار ال��سالم للطباع��ة والن��شر  ، ش��عبان محم��د إس��ماعیل / تحقی��ق د، محم��د ال��شوكانى 

  .والتوزیع
لإلم��ام ج��الل ال��دین عب��دالرحمن ال��سیوطي، دار ال��سالم للطباع��ة   : األش��باه والنظ��ائر-

  . م١٩٩٨ / ١٤١٨/ ١والنشر، ط
، ن عب�دالوھاب ب�ن عب�ى ب�ن عب�د الك�افى ال�سبكى             لإلم�ام ت�اج ال�دی     : األشباه والنظ�ائر  -

ط ـأولى  ، لبن�ان ، بیروت، دار الكتب العلمیة،على معوض، تحقیق عادل عبد الموجود
  .م١٩٩١ -ھـ١٤١١
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لإلم��ام أب��ي إس��حاق إب��راھیم ب��ن موس��ي اللخم��ي     : الموافق��ات ف��ي أص��ول األحك��ام   -
  .عیسي البابي الحلبيالغرناطي الشھیر بالشاطبي، دار إحیاء الكتب العربیة ، فیصل 

لإلم��ام المح�دث س��لطان العلم�اء أب��ي محم�د ع��ز    : قواع�د األحك��ام ف�ي م��صالح األن�ام    -
  . م١٩٩٨ / ١٤١٩ / ٢الدین عبدالعزیز بن عبدالسالم السلمي، مؤسسة الریان، ط

  :كتب طبیة معاصرة
محمد یاسین ، دار الفك�ر ، بی�روت ، لبن�ان    : أبحاث فقھیة في قضایا طبیة معاصرة       -

  . م٢٠٠٠ / ١٤٢٠ / ١، ط
محم��د المخت��ار ال��شنقیطي ،مكتب��ة ال��صحابة ، ال��شارقة ،   : أحك��ام الجراح��ة الطبی��ة  -

  . م١٩٩٤ / ١٤١٤ / ١اإلمارات المتحدة ، ط
  . م١٩٨٣ / ١٤٢٠أحمد كنعان ، دار النفائس ، الكویت ، : الموسوعة الطبیة-

  :كتب أخرى
تحقیق عب�د ال�رحمن الوكی�ل     ، لجوزیة  البن قیم ا  : إعالم الموقعین عن رب العالمین      -
  .م١٩٨٠، ط األولي ، القاھرة ، مكتبة ابن تیمیة ، 
تحقی���ق اب���راھیم ، دار الكت���اب العرب���ي ، لعل���ي ب���ن محم���د الجرج���اني  : التعریف���ات -

  .بیروت لبنان، اإلبیاري 
  .لإلمام محمد أبو زھرة، دار الفكر ، بیروت ، لبنان : الجریمة -
  
  
  
  
  
  




