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 الملخص

 السماویة الشرائع جرمتها ، جریمة باعتبارها الزنى  قضیة  على الضوء الرسالة هذه تلقي     

 الرسالة عمدت حیث ، الوضعیة القوانین خالل من تجریمها جانب إلى ، اإلسالمیة الشریعة ومنها

 الوضعیة القوانین ونظرة الزنى لجریمة نظرته في اإلسالمي التشریع بین المقارن الوجه بیان على

 إثباتها وطرق حدیتها حیث من الزنا لواقعة الشرعیة النصوص توجیه باالستقراء الدراسة ،وبینت لها

  . تنفیذها وموانع العقوبة تنفیذ وكیفیة العقوبة وتدرج وعقوبتها

 وتكییفها القانونیة المواد توجیه خالل من الوضعیة القانونیة االجراءات الدراسة هذه وبینت    

 وتقادمها ، إثباتها وطرق ، الدعوى رفع له یحق ومن ، الدعوى رفع حیث من الزنى جریمة لمعالجة

سقاطها  علیها نصت التي العقوبات وبینت ، بها والتلبس ، الجریمة طرفي تحدید إلى ونظرتها ، وإ

  . القضیة أطراف بحق القانونیة المواد

 أبرزها كان الوضعیة والقوانین االسالمیة الشریعة بین فروقات وجود إلى الدراسة وخلصت      

 وقوع قبل وزجرا وردعا تحذیرا للجریمة الشرعیة النصوص لمعالجة والنفسیة االجتماعیة األبعاد

 وما والشریك والزوجة الزوج الجریمة طرفي على األمر اقتصر الوضعیة القوانین في ،بینما الجریمة

  . ضرر من بهما یلحق

  



 ي 
 

Abstract 

 

This study sheds the light on adultery as a crime identified by all the 
religions and is Islam is one of these religions. This crime is also 
considered illegal by the positive laws. In this study, adultery as a 
crime is subject to comparison between the Islamic Shari law and 
the positive law. This study inductively identifies the Shari texts 
through considering the adultery, its classification, way of proving 
it, its penalty, its penalty degrees, the way of executing the penalty 
and the impediments of penalty executing.  

 

On the other hand, this study clarifies the legal procedures of the 
positive law on how they are adjusted to handle the crime of 
adultery through filing lawsuits, who has the right to institute the 
lawsuit, the ways of proving it, prescription or abatement of 
lawsuit, the view to parties of the crime, the way of detection and 
the penalties prescribed by the laws against the parties of the 
crime. 

 

The conclusion of this study shows that there are differences 
between the Islamic Shari law and the positive law in regard to the 
adultery as a crime. The most important differences are the social 
and psychological dimensions of handling the Shari texts of adultery 
through having warnings before making the crime like the 
graduated deterrence for people by warning and dissuasion while 
the positive law view was limited to the parties of the crime 
(husband and wife) and the third party of the crime and the damage 
which may be caused to them. 
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التمهیدي األول الفصل  

  

  

  :مبحثان  وفیه البحث لخطة العام واإلطار  المقدمة

  المقدمة:  األول المبحث

  البحث لخطة العام طاراإل: الثاني المبحث
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  األول المبحث

  

   : المقدمة

 لعباده الرحمة قّدم الذي ، األفعال موازین في العدل الحَكمُ  ، العالمین رّب  هللا الحمد   

م ، وغرائزها وحاجاتها بطبائعها العالم ، البشریة للنفس الخالق فهو ، أجمعین نّظ  وسائل بشریعته المُ

 ، معصیة لكل التوبة باب الفاتح ، واستقرارها وطمأنینتها أمنها البشریة للنفس یحفظ بما إشباعها

اؤون بأنهم عباده الواصف ائین وخیر خّط  وعقوبة الّطاعة بثواب وُحكمه أمره القارن ، التّوابون الخّط

 ، وعذاب حساب من أوجب بما اآلخرة في وآجالً  ، حدود من أوجب بما الدنیا في عاجال المعصیة

  . وراحماً  غافراً 

 الخالق من إشباعه تنظیم جاء فقد ، البشریة الغرائز من واحداً  الجنسي المیل كان ولما     

 یدفع  الذي األمر ، االشباع ومتعة النفس واستقرار الفعل راحة للنفس  یحفظ ،بما الزواج بمشروعیة

 وتماسك النسل لحفظ سعیاً   ، الرذیلة في والوقوع واالنحراف واالضطراب القلق بواعث االنسان عن

  . المجتمع ورقي سرةاأل

 المیل(  النوع غریزة إلشباع عرضة فهي أخطاء من علیه ُجبلت بما البشریة النفس أن إال   

 الفعل ،هذا 1ىالزن فعل عنه ینتج ما وهو ، الشرع تخالف طارئة وظروف ووسائل بطرق)  الجنسي

 ىالزن واقعة مع التعامل في الذهن ینصرف ما وغالباً  ، وقانوناً  وشرعاً  عرفاً  بالجریمة الموصوف

                                                             
 سورة) ) .  32(  سبیال وساء فاحشة كان إنھ الزنى تقربوا وال :تّم اعتماد الرسم القرآني لكلمة الزنى ، كما ورد في قولھ تعالى  -  1

  اإلسراء
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 هو منها الغرض ة،حادّ  انتقامیة بنبرة فاعلیها وّذم وتغلیظها العقوبة تفاصیل في الخوض إلى

 في والشرعي القرآني النسق متجاوزین الوضعي، القانون في هو كما الجرمي القصد على التركیز

 قبل والتستر التحذیر على المشرع فیه حرص الذي االجتماعي بعدها من الواقعة هذه مع التعامل

  . والمجتمع واألسرة للفرد حمایة من ذلك في لما العقاب
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  الثاني المبحث

  البحث لخطة العام اإلطار

  : الدراسة مشكلة:  أوالً 

أن الغایة من هذه الدراسة بیان درجة التقارب والتباعد بین التكییف القانوني والشرعي   

  .  لجریمة الزنى وعقوبتها وبیان الوصف األمثل لها 

  : الدراسة أسئلة: ثانیاً 

  ؟ ةالوضعی والقوانین ةالمیساإل ةالشریع بین الفروقات أهم ماهي  - 1

  ؟ الوضعي بالقانون مقارنة ىالزن جریمة لىإ سالمیةإلة االشریع تنظر كیف  - 2

  ؟ والدولة والمجتمع الفرد على ىالزن جریمة تأثیر هو ما  - 3

  : الدراسة أهمیة: ثالثاً 

 المحرمات وتنتهك الدیني الشعور تمس وأخالقیة اجتماعیة ضراراً أ یلحق الشائن ىالزن فعل إن    

 لىإ به ویؤدي المجتمع في الفضیلة جدار یهدم الزنى ففعل ، األنساب اختالط لىإ وتؤدي، 

 خالقیةاأل القیم تمس خطیرة جریمة على في تسلیط الضوء الدراسة همیةأ تكمن وبذلك االنهیار،

  . الزنى فعل ارتكاب ممثلة في والدینیة
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  : الدراسة أهداف: رابعاً 

 ة ،البشع الجریمة تلك ارتكاب من الحد الى تؤدي أهداف إحراز الى الدراسة هذه تلتفت  

 ةفاحش كونها ، سواء حد على سالمیةواإل ةالعربی المجتمعات في الرذیلة تشاران منع على والوقوف

 یقعون مرتكبیها ّن إ و  الوضعیة، القوانین عنها ونهت ، السماویة دیاناأل حرمتها التي الفواحش من

 دنیویة ، ومآالت أخرویة نفسیة ضرارأ من یجنون ماإضافة إلى  والفاحشة، الجریمة مستنقعات في

  .  وغیرها

  : الدراسة فرضیات: خامساً 

  .الوضعیة اتوالتشریع سالمیةاإل الشریعة بین عالقة هناك  -

  .وغیرها من التشریعات ردنیةاأل والتشریعات سالمیةاإل الشریعة بین الفروقات  -

  . والدولة والمجتمع الفرد على تأثیر لهاالزنى  جریمة ّن إ     -

  : الدراسة حدود: سادساً 

   -: باآلتي الدراسة حدود تمثلت  

 سالمیةاإل للشریعة وفقا الزمنیة الفترة في الموضوع هذا تناول سیتم - : الزمانیة الحدود  - 1

  .  الوضعیة والتشریعات

 ةالشریع بین ةالمقارن على المترتب القانوني ثراأل لىإ التطرق سیتم -:المكانیة الحدود   - 2

  . ن المعمول بها في األردن وسوریا ومصر من خالل عرض القوانی الوضعیة والقوانین

  



6 
 

  : الدراسة مصطلحات: سابعاً 

 لىإ التعرض المهم من نرى لذلك المجتمع على الخطیرة الجرائم من یعد ىالزن فعل نإ حیث

  -: وشرعا وقانونا لغة الجریمة تعریف

  :  اللغة في الجریمة  -

  .1 جرم ومنه أذنب: وأجرم فالن وجرم الذنب: والجریمة الجرم

  :  القانون في الجریمة  -

 لنصوص ذلك تركت نماإ و  صراحة الجریمة تعریف لىإ تتعرض لم الحدیثة الوضعیة القوانین كثرأ 

   التطبیق عند والنص التعریف بین تضارب یحدث ال حتى القانون

  :  االسالمیة الشریعة في الجریمة  -

   2شرعي بحكم به اهللا أمر ما وعصیان. تعزیر او بحد عنها تعالى اهللا زجر شرعیة محظورات هي

  :  اللغة في الزنا  -

 يأ ، زني ووعاء ، ضیق يأ  تزنیة علیه وزنى و الهمز لغة ضاق، اي زنوا ، زنا فعل من مشتقة

  3فجر معنى یزني وزنى ، ضیق

  

  

                                                             
 1405 ص ، جرم مادة ، المحیط القاموس ، الفیروز ، أبادي -  1
 257الفراء ، األحكام السلطانیة ، ص  -  2
  42المصدر نفسھ ، ص -  3
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  : الشریعة في الزنا  -

 أراءهم وسنعرض ، موحد مذهب تقریبا هو ىالزن تعریف ّن أ لىإ اإلسالمیة الشریعة فقهاء ذهب لقد

  - : یلي كما

 في االختیار حالة في الحیة المرأة قبل في الحرام للوطء اسم هو الزنا: "  الحنفي المذهب  •

  ).1( االسالم احكام التزم ممن العدل دار

 غیر من علیه محرمة امرأة االسالم دار اهل من رجل وطء هو الزنا: "  الشافعي المذهب  •

  .2"بالتحریم عالم مختار وهو ملك وال عقد شبهة وال عقد

 وطء كل أو ، تعمدا فیه له ملك ال امرأة فرج مكلف وطء هو ىالزن: "  المالكي المذهب  •

  .3"یمین ملك وال،  شبهة وال،  صحیح نكاح غیر على وقع

  4" دبر او قبل في الفاحشة فعل هو: "  الحنبلي المذهب  •

   

  

  

  

  

                                                             
  247 ،ص 5ج ، ، دار الفكر ، دون طبعة القدیر فتح بن الواحد السیواسي، محمدكمال الدین  ، الھمام ابن -  1
  22،25 ص ، المجموع تكملة ، نجیب محمد ، المطیعي -2
  801 ص ، المجتھد بدایة ، احمد بن محمد الولید ابو ، رشد ابن -3
  207،ص12،ج1،ط1985 التراث احیاء دار ، المغني ، هللا عبد الدین موفق ، قدامة ابن -4
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  -: الوضعي القانون في ىالزن تعریف بخصوص أما  

 النصوص هذه وعلى مختلفة وصیغ بعبارات المشرع حدده نماإ و  ىللزن تعریفا القانون یضع لم      

 ةالشریع في كما ذاتها في الفضیلة حمایة لیس ى،الزن جریمة في الجنائیة الحمایة محل تقریر مكنی

  .  سرةاأل نظام وصیانة ةالزوجی الرابطة طرفي منواحد  كل حق على المحافظة نماإ و  سالمیةاإل

 بأن:  نجد الزنا جریمة من القانوني والموقف الزنا لحقیقة الشرعي التعریف بین وبالمقارنة

 فراش تدنیس إلى بالنظر الجنائیة المسؤولیة یقرر  إنما القانون في ىالزن لجریمة المعطاة التعاریف

ن ، بالعقاب لهم یتعرض ولم أهملهم فقد ، المتزوجین غیر أما الزوجیة،  قواعد یمس كان وإ

 یعاقب فال متزوجة بامرأة ى زن ما إذا المتزوج غیر أن على مثال، العلني الفاضح كالفعل األخالق

نما ،زانیا باعتباره  الزنا مقربات تتناول لم الوضعیة القوانین أن كما. زانیة المرأة شریكا باعتباره وإ

  . وقائیة اتبمقدم الشرع تناولها كما

 األمور من ىالزن أن أساسها الوضعیة القوانین في العقوبة فإن إیضاحه تقدم ما وعلى    

 للعقوبة معنى تحدید خالل من الجماعة، صالح تمس وال، األفراد عالقات تمس التي الشخصیة

 صیانة الفعل على یعاقب الحالة هذه ففي زوًجا الطرفین أحد كان إذا إال تراضٍ  عن دام ما علیه

  .الزوجیة لحرمة
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      السابقة الدراسات: ثامناً 

  :  األولى الدراسة

 مصر،)  الدسوقي عزت( اإلسالمیة والشریعة الوضعي القانون في ىالزن جریمة أحكام         

 إثباتها وأدلة أركانها حیث من ىالزن جریمة الكتاب یتناول ،1999 الثانیة الطبعة مطبوع، كتاب

جراءات ، لها الموجب والعقاب  وتطورها ىالزن لجریمة التاریخي للسیاق الكاتب وتطرق المحاكمة وإ

 األحكام في مقارنة الحاضر عصرنا إلى الروماني العصر من القوانین وذكر العصور مرّ  على

 إلى الكاتب عند الدراسیة المادة وخلصت ، الوضعیة والقوانین اإلسالمیة الشریعة بین واألوصاف

 مع ، روحي تخلف من صاحبها وما البشریة الزیادة في والمادي المهني التطور تناولت هامة نتائج

 والمجتمع واألسرة الفرد لعالقات وأحكم للبشر أضبط هو المنزل االسالمي النظام أن على التأكید

 ما خالف وقوعها بعد الجریمة لمعالجة القانونیة النصوص فیها اجتهدت التي الوضعیة القوانین من

  . الجریمة وقوع قبل الوقائیة المعالجات وضع حیث اإلسالم به جاء

  : الثانیة الدراسة

 رسالة)  البطراوي الوهاب عبد( ، الوضعیة والقوانین السماویة الشرائع بین الزنا جریمة

 الرئیسة واألفكار الجنسیة األفعال تجریم فلسفة الباحث فیها تناول الصفوة، دار ، منشورة دكتوراه

 وأسلوب ،الزوج بجریمة الخاصة والشروط الزوجیة والعالقة الجنائي والقصد المادي للركن الموجهة

 في العقوبة تنفیذ وكیفیة ىالزن عقوبة إلى وصوالً  االثبات وأدلة والدفوع الزنا جریمة مع التعامل

 الدراسة هذه ،وتوجت االسالمیة والنظریة التقلیدیة النظریة من المعاصر الوضعي للفكر الفهم إطار

  . البعض یفهم كما عقوبة دین یكون أن قبل هدایة دین هو االسالم أن اكدت التي النتائج بأهم
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 لبني الجبلیة الطبائع تعكس التي البشریة المشكالت مع تعامل االسالمي الدین وأن 

 الشمولیة إلى ارتقت بضوابط االنساني المجتمع استقرار أجل من والحزم الرحمة بمداخل نساناإل

 على نصوصها بنیت التي الوضعیة القوانین خالف ، والمجتمع واألسرة الفرد حمایة تحقق التي

  .  مجتمعیة ال فردیة بصفة والنفعة الضرر أحقیة

  الباحثة  به تقدمت الذي البحث بموضوع السابقة الدراسات صلة

 ، الدراستین  هاتین على عثرت  المستطاع قدر الباحثة  به متاق الذي االستقراء خالل من    

 وقد ، البحث فصول في اختالف مع والمضامین العنوان في تتقارب بحثیة صلة هناك أن وجدتو 

 الوجه ببیان تتعلق جدیدة مسائل على للوقوف  فصوله في  اإلثرائیة المادة لتحقیق البحث وجهت

 بكامل ىالزن جریمة إلى اإلسالمیة الشریعة نظرة بین االختالف وأوجه الشبه أوجه على المقارن

 بمسائل المتعلقة الشرعیة النصوص علیه حرصت الذي االجتماعي البعد سیاق وفي  حیثیاتها

وكیف تنظر الشریعه االسالمیة لجریمة الزنا بكافة ابعادها االسریة واالجتماعیه بخالف  ، البحث

نظرة القوانین الوضعیه لتلك الجریمة التي تعتبر ان هذه الجریمه تعود بالضرر على كیان الزوجیه 

  . فقط دون غیرها
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  الفصل الثاني

  الشریعة في العقوبة وتدرجالمسائل الشرعیه في ماهیة الزنا 

  المسائل الشرعیة في ماهیة الزنا :  األول المبحث

 البحث مدار المسألة تتناول التي التعبیرات على الوقوف یتطلب الشرعیة المسائل في البحث     

 ، الشرعیة والحقیقة ، اللغویة ،الحقیقیة للكلمة الثالثة الحقائق على الوقوف من بد ال ،إذ والدراسة

 زنأ یزنأ الشيء إلى زنأ:  زنأ:  المحیط القاموس في جاء اللغویة الحقیقة ففي.  العرفیة والحقیقة

 في الزنوء:  والزنء ،1 علیه ضیق إذا علیه وزنأ.  ألجأه:  األمر إلى أزنأه.  إلیه لجأ:  وزنوءا

 العرفیة الحقیقة أما ، لصقها أي االرض وزنأ ، فیه صعد:  وزنوءا زنأ یزنأ الجبل في وزنأ.  الجبل

 المتعارف والوصف الخبر وقیاسه للفعل الحدوث وجه على وصف من الناس علیه تعارف ما فهي

 رأیهم في العدل یتوخى ممن والعلماء الفقهاء أقوال من مأخوذة فهي الشرعیة الحقیقة أما.  علیه

 أهل عند الشرعیة المذاهب جملتأ وقد ، التفصیلیة أدلتها من الشرعیة النصوص على اعتماداً 

  . اللغوي التعبیر نصیة في اختالف وجود مع ىللزن الشرعیة الحقیقة السنة

 والعمد المحرم الوطء تحقق على 2السابقة التعریفات في الفقهیة التعریفات  أجمعت:  الخالصة    

  .والتكلیف والملك الشبهة في تفاوت مع بالفعل القیام في

 علیها مضیفا أو منها منقصا أو مرجحا بمجملها التعریفات خلفیة على یقف أن للدارس ویمكن     

 إلى بالنظر وذلك. الواقعة حیثیات تتناول التي الدراسة جوانب تقتضي ما حسب لها جامعا أو

                                                             
،أنیس  158، الرازي، مختار الصحاح ،ص156، الفیومي ،المصباح المنیر ، ص42آبادي ، الفیروز آبادي ، القاموس المحیط ،ص -  1

  402وآخرون ،المعجم الوسیط ، ص
انظر ابن ،  81،ص8،ج1الزرقاني ، أبو عبد هللا محمد ،شرح الزرقاني على موطأ مالك بن أنس ، مكتبة الثقافة الدینیة ،القاھرة ،ط -  2

  169،ص4الھمام ، مرجع سابق ،ج
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 نص إلى استند فقیه كل أن، ذلك تفسیر یمكن  إذ. الفقهاء آراء في الواردة التعابیر اختالفات

 النص من المستوحاة التعریف صیغة لدیه كونت الشرعیة النصوص من مجموعة أو شرعي

 ، تعبیراته له شرعیا رأیا ینتج ىالزن مقربات تحرم التي النصوص إلى مثال فااللتفات ، الشرعي

 بین والجمع ، جدیدة تعبیرات تنتج الحدیة ىالزن واقعة تجرم التي الشرعیة النصوص إلى وااللتفات

  . جدیدة تعبیرات أیضا ینتج النصین

 نكرة بلفظ التعریف بدأت أنها ، بمجملها السابقة التعریفات على یؤخذ مما:  والترجیح الرأي    

 الباحثة  استعراض وبعد ، وأهلیته وصفته الوطء یمارس بمن الجهل إلى إضافة ،) وطء( كلمة وهي

 ىالزن أن وهو الفقهاء قدمه ما على مبني شامل تعریف وضع إلى الباحثة  توصلت ،1الفقهاء آلراء

على أنه الوطء الحرام في قبل المرأة الحیة المشتهاة في حالة  2 الوطء لفعل الوصف هو( ،

االختیار ممن التزم أحكام االسالم الخالي عن حقیقة الملك وحقیقة النكاح وعن شبهة الملك وعن 

  .)شبهة النكاح 

 مسائل  أربعة على الوقوف الشرعیة الوجهة من یقتضي   ىالزن  جریمة عن الحدیث فإن وعلیه   

  . ىالزن عقوبة ، ىالزن واقعة ، ىالزن ،مقربات ىالزن حقیقة:  وهي

  ىالزن حقیقة: األولى المسألة

 حالة:  أنها فیها القول یمكن والتي ، الشرعیة النظر وجهة من وحقیقته ىالزن ماهیة وهي      

 الشرعیة الشروطو  الشرعیة التعریفات مكونات اكتمال حال  ىبالزن الموصوف للفعل وصفیة

 لیس كونه الطفل الشرعي التعریف دائرة من یخرج إذ ، زیادة أو نقص دون واقعها على المنطبقة

                                                             
محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ،بیروت :ه،أحكام القرآن ،مراجعة 543ابن عربي، القاضي محمد عبد هللا ، ت  -  1

  184،ص2،ج3،ط
  33،ص 7الكاساني ،  بدائع الصنائع ، ج -  2
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ن بالغاً  رجالً  ن بلغت الحیض امرأة لیست كونها الطفلة القاصر والفتاة ، الفعل باشر وإ  باشرت وإ

 الذي البلوغ ،وانتفاء للطرفین التعریف دائرة من المجنون یخرج الذي العقل انتفاء وكذلك ، الفعل

 بالمرأة المشروطة والشهوة ، المتوفاة المرأة یخرج الذي للمرأة الحیاة واشتراط ، ، البالغ غیر یخرج

  . والمكرهة المكره یخرج الذي واالختیار ، المشتهاة غیر المرأة تخرج

  1"بفرج محرم لعینه خال من الشبهة إیالج الذكر "جاء في تعریف الشافعیة 

بأنه كل وطء وقع على غیر نكاح صحیح وال شبهة نكاح وال ملك "  وجاء في تعریف المالكیة 

  2یمین 

 الفرج يف الحشفة تغیب أن وأدناه یملكه ال الفرج في الوطء هو: ( قدامـة البن الكافي في وجاء

  كالقبل فیه باإلیالج الحد فتعلق مقصود فرج الدبر ألن دبر أو قبل الفرج كان وسواء

  ىالزن مقربات:  الثانیة المسألة

 مجتمعة ىالزن مقربات هل ، 3"سبیالً  وساء فاحشة كان نهإ الزنى تقربوا وال" :  تعالى قوله      

أصحاب المذاهب  بین خالف ال ؟ ىالزن حكم تأخذ الشرعي التعریف حیث من ىنز  هي متفرقة أو

 ویلحق وطئها، في له شبهة بغیر له تحل ال امرأة قُبل في ذكره الرجل إیالج هو ىالزن أن الفقهیة 

 ، الفرج في الحشفة تغیب أن ذلك ،وأقل المغني في قدامة ابن ذكر كما أیضاً  الدبر في الوطء به

 توجب ولكن الحد توجب ال معصیة فهو ذلك دون ما أما ، للشرعي للحد الموجب ىالزن هو هذا

 یذهبن الالتي الحسنات فعل من ،ویكثر وجل عز هللا إلى یتوب أن ذلك فعل من وعلى ، التعزیر

 وسلم علیه اهللا صلى النبي إلى جاء رجالً  أن: ( مسعود ابن عن وغیره مسلم صحیح ،ففي السیئات
                                                             

  801ص ، المجتھد بدایة ، احمد بن محمدابن رشد ، ابو الولید  -1
  تحقیق محمد شرف الدین خطاب الطبعة األولى  207،ص12قدامة ، ابن قدامة المقدسي، المغني مع الشرح الكبیر ،ج -2
 32 اآلیة ، االسراء سورة -  3
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ني المدینة أقصى في امرأة عالجت إني اهللا رسول یا فقال  ،فأنا أمسها أن دون ما منها أصبت وإ

 النبي یرد فلم قال نفسك، على سترت لو اهللا سترك لقد: عمر له ،فقال شئت ما في فاقض هذا

 وتال، 1دعاه رجالً  وسلم علیه اهللا صلى النبي ،فأتبعه فانطلق الرجل ،فقام شیئاً  وسلم علیه اهللا صلى

َأِقمِ : ( اآلیة هذه علیه ةَ  وَ َال َفيِ  الصَّ رَ فاً  النََّهارِ  َط ُزَل َن  وَ لِ  مِّ نَّ  اللَّیْ َن  اْلَحَسَناِت  ِإ ْذِهبْ ُ ـیَِّئاِت  ی  َذلِكَ  السَّ

اِكِریَن  ِذْكرَى لذَّ  وسلم علیه اهللا صلى النبي یعتبر فلم ، الجماع إال شيء كل فعل قد الرجل فهذا ، 2)لِ

ال ىزن ذلك  أرشده بل ، ىبالزن مقراً  جاء لما عنه اهللا رضي ماعز مع فعل كما الحد علیه ألقام وإ

 لم وكذلك ، السیئات یمحو الحسنات فعل أن من الكریمة اآلیة في ما إلى وسلم علیه اهللا صلى

ذا. أعلم تعالى واهللا فیه حد ال أمر في بذنبه مقراً  تائباً  جاء ألنه وسلم علیه اهللا صلى النبي یعزره  وإ

 في ى الزن مقربات مسألة حول السیاق هذا وفي. حدّ  توجب التي المعاصي من ىالزن مقربات كانت

 ، العام إلى الخاص تتعدى وتعالى سبحانه المشرع عظمة نجد ، وعقوبتها بالجریمة المتصل العرف

 لوقوع درًء  االجتماعیة أبعادها بكامل مجتمعیة حالة إلى موجه هو ىالزن مقربات عن فالنهي

 الجنائیة ومسؤولیته الجرمي القصد على ركزت التي الوضعیة للقوانین خالفا ، المجتمع في الفاحشة

ن المقربات فإن وبالتالي. بالفرد المرتبطة  من تخرج لم أنها إال الزنا، عقوبة حدیة من خرجت وإ

 أو، 3 التعزیر عقوبة یقدر الذي هو المسلمین أمر ولي حیث ، القتل أعالها التي التعزیر عقوبة

 النهي بصیغة بكلیتها الزنا مقربات مسألة وتندرج. وقضاة والة من العقوبة تنفیذ أمر یوكل من

 ادرؤوا(   المسلمین وعلماء فقهاء و الصحابة علیها أجمع التي الشرعیة القاعدة باب في القاطع

                                                             
  234: ،ص1: رقم الحاشیة، 2763،   المسالةكتاب التوبة ،، مسلم صحیح ، مسلم -1
  114 اآلیة ، ھود سورة) -  2
  163،ص4،جالقدیر فتح الوھاب، عبد بن محمد ، الھمام ابن -  3
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....  قبلت لعلك( الرسول له فقال بالزنى معترفاً  ماعز به جاء ما ذلك یؤید وما)   بالشبهات الحدود

  اقراره بعد نعم بقول یلقنه ولم1) 

  ىالزن واقعة:  الثالثة لةأالمس  

 القذف، جریمة عن الحدیث بین ضرورة الفصل االستقراء خالل من الباحثة  وجدت لقد      

 طرف من یأتي القذف ألن القذف جریمة تسبق ىلزنا واقعة أن البد إذ.  ىالزن واقعة عن والحدیث

 في فصلت الشرعیة النصوص أن كما ، والزانیة الزاني ، ىالزن لواقعة المباشرین سیاق خارج ثالث

 في تعالى قوله.  العقوبة یوجب اتهام هو حیث من ىالزن في والقذف ىالزن واقعة عن الحدیث

الَِّذیَن  (: قوله تعالى ىالزن فعل مباشرة ْدُعوَن  َال  وَ َع  یَ هاً  اللَّهِ  مَ َل َال  آَخرَ  ِإ وَن  وَ ْقتُُل  َحرَّمَ  الَِّتي النَّْفَس  یَ

 ُ الَّ  اللَّه َال  ِباْلَحقِّ  ِإ وَن  وَ ْزُن ن یَ مَ لْ  وَ ْفعَ ْلقَ  َذلِكَ  یَ اماً  یَ َُضاَعفْ ) 68( َأَث هُ  ی َذاُب  َل مَ  اْلعَ وْ ةِ  یَ امَ دْ  اْلِقیَ ْخُل یَ  وَ

َهاناً  ِفیهِ  الَّ ) 69( مُ ن ِإ َن  تَاَب  مَ آمَ َعِملَ  وَ الً  وَ ِئكَ  َصالِحاً  َعمَ َل ُأوْ دِّلُ  َف بَ ُ ُ  ی َكاَن  َحَسَناٍت  َسیَِّئاِتِهمْ  اللَّه  وَ

 ُ وراً  اللَّه  لصفات اكتماالً  )یزنون وال (، ىالزن لفعل نفي الكریمة اآلیة في ، 2) )70( رَِّحیماً  َغُف

 ، ثماإل وهو الفعل بتغلیظ مقروناً  جاء الكریمة اآلیة في كما ىالزن فعل مباشرة أن إال المؤمن،

 والتحرز المنع سیاق في التغلیظ هذا جاء وقد ، المهانة ومضاعفة ، القیامة یوم العذاب ومضاعفة

 الفعل إلتیان البشریة النفس نزوع یغفل لم القرآني النص أن إال ،والترهیب بالتخویف الفعل ودرء

 العقوبة بعد التوبة مشترطاً  األخرویة العقوبة من المخرج والحصر االستثناء بصیغة بالتوبة المقرون

 یرمون الذین إن (:   تعالى قوله في جاء حیث القذف به یراد ما خالف وهذا.  الدنیویة

:  الحدیث في وجاء ، 3) عظیم عذاب ولهم واآلخرة الدنیا في لعنوا المؤمنات الغافالت المحصنات

                                                             
 50،ص2، وصحیح مسلم ،ج 59،ص7البخاري ، صحیح البخاري ، ج -1
  اآلیات من سورة الفرقان  -  2
      23 ، اآلیة النورسورة  -  3
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 یا:  قیل. 1"  الموبقات السبع اجتنبوا: "  قال وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أن; هریرة أبي عن

 وأكل ، بالحق إال اهللا حرم التي النفس وقتل ، والسحر ، باهللا الشرك: "  قال هن؟ وما ، اهللا رسول

 إذن" .  المؤمنات الغافالت المحصنات وقذف ، الزحف یوم والتولي ، الیتیم مال وأكل ، الربا

  .. ىالزن لفعل اتهامیة بصفة ثالث طرف من هو القذف

  

  . ىالزن عقوبة: الرابعة المسألة

  تعرف عقوبة الزنى على أنها جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهى وترك ما أمر به     

 الفاعلین وتصنیف ىللزن العقوبة تحدید في والسنة القرآن من واضحة الشرعیة النصوص جاءت و

 مجال وسیكون ، كاملة اإلثبات بطرق مشروطاً  العقوبة تقریر وتم  المحصنین وغیر المحصنین

  .المقارن منهجالب الوضعیة والقوانین الشریعة بین ىللزن والعقوبة التجریم في البحث

  

  

  

  

  

  

                                                             
 )145( برقم ومسلم ،)2615( برقم البخاري رواه -  1



17 
 

  الثاني المبحث

  التشریع مصادر في جاء كما ىالزن عقوبة في التدرج

  : ىالزن تحریم في التدرج 

 استئصال في والتمهل.. 1 اهللا أحكام تقبل على النفوس ترویض هو التدرج من الحكمة      

ا.  طویلة قرون عبر المتوارثة العادات سیما ال النفوس في المتأصلة القبیحة العادات  على وتخفیفً

ا الناس،  االرتقاء وحسن لتغییرها التدرج التزام معها التعامل یتطلب التي اإلنسان فطرة مع تماشیً

 المجتمعات أوضاع تغییر یمكن ال إذ عام، بشكل التغییر منهج مع یتالءم التدرج أن كما بها،

 تخاطب بدایتها في كانت االسالمیة التشریعات أن حیث. التدرج بأسلوب إال الشریعة مع لتتفق

 كانت التي والسلوكات عرافواأل العادات من كثیر عن تنسلخ أن منه مطلوب بشریة مجتمعات

  وغرائزه حاجاته اشباع إلى االنسان نظرة تنظمها

 أن دون الخطیرة ونتائجها االجتماعیة المفاسد  من الموروثات تلك على یرتب أن اإلنسان ویستطیع

 من نىالز  أن لعلموا شخصیة عالقة ىالزن بأن القائلون النتائج هذه تدبر ولو الحساب، یخطئ

 علیه والمعاقبة الصور، كل في تحریمه تقتضى الجماعة مصلحة وأن االجتماعیة، الجرائم أخطر

 النتائج تلك إلى الوصول لتتجنب ىالزن اإلسالمیة الشریعة حرمت األساس هذا وعلى العقاب، أشد

 للبقاء صالح غیر إحصانه بعد یزنى من اعتبرت أنها حتى للزناة العقوبات أشد وقررت المخیفة،

  .البقاء حق الشریعة في السيء للمثل ولیس سيء مثل ألنه

                                                             
والترھیب من الحدیث الشریف ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ه،الترغیب 656المنذري ،عبد العظیم بن عبد القوي ، ت  -  1

  277،ص4،ج1،ط
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 األمر أول في ىالزن عقوبة فكانت،   متدرجة كانت نىالز  عقوبة تقریر أن الفقهاء من كثیر یرى    

  .والتعنیف بالتوبیخ االیذاء

  1.}عنهما فأعرضوا وأصلحا تابا فإن فآذوهما منكم یأتیانها واللذان{: سبحانه اهللا یقول   

  .البیوت في الحبس إلى ذلك من الحكم تدرج ثم

 فإن منكم أربعة علیهن فاستشهدوا نسائكم من الفاحشة یأتین والالتي{: تعالى اهللا یقول     

  2}سبیال لهن اهللا یجعل أو الموت یتوفاهن حتى البیوت في فأمسكوهن شهدوا

 حتى الثیب ورجم جلدة مائة البكر الزاني عقوبة فجعل السبیل، اهللا وجعل األمر، استقر ثم    

  .یموت

 ال وحتى والطهر، العفاف إلى وهوادة رفق في به ویأخذ بالمجتمع، لیرتقي التدرج هذا وكان     

 بن عبادة بحدیث لهذا واستدلوا حرج، الدین في علیهم یكون فال االنتقال، هذا الناس على یشق

 البكر: سبیال لهن اهللا جعل قد عني، خذوا«: قال وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أن: الصامت

  3.»والرجم مائة جلد بالثیب والثیب سنة، ونفي مائة جلد بالبكر

 ، وجلیاً  واضحاً  التحذیري البعد یجد ىالزن جریمة مع التعامل في القرآني للسیاق والمتابع     

: "  تعالى قوله ىالزن مقربات في الوقوع من والتحذیري الوقائي القصد إلى الجرمي القصد متجاوزاً 

 شهوة إلیه تدفع ىالزن ألن  , التحرز في مبالغة وهي. 4"سبیالً  وساء فاحشة كان نهإ الزنى تقربوا وال

 ىالزن فعل عن الحدیث إلى ینتقل ثم ، المواقعة في التحرز من أضمن المقاربة من فالتحرز عنیفة

                                                             
  16 اآلیة ، النساء سورة -  1
 15 اآلیة ، النساء سورة -  2
  5/313،مسند االمام أحمد ،  1690مسلم ، صحیح مسلم ،الحدود رقم الحدیث ، -  3
  32 ،اآلیة اإلسراءسورة  -  4
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الَِّذیَن "  :  ، بالتوبة حدوثه مقروناً  النفي بصیغة ْدُعوَن  ال وَ َ  یَ ع ًها اللَّهِ  مَ َل ال آَخرَ  ِإ وَن  وَ ْقتُُل  النَّْفَس  یَ

ُ  َحرَّمَ  الَِّتي ال اللَّه ال ِباْلَحقِّ  ِإ وَن  وَ ْزُن ْن  یَ مَ لْ  وَ ْفعَ ْلقَ  َذلِكَ  یَ ا یَ امً َُضاَعفْ * َأَث ُ  ی ه َذاُب  َل مَ  اْلعَ وْ ةِ  یَ امَ َ  اْلِقی

دْ  ْخُل یَ َهاًنا ِفیهِ  وَ ال* مُ ْن  ِإ َن  تَاَب  مَ آمَ َعِملَ  وَ ال وَ ِئكَ  َصالًِحا َعمَ ُأوَل دِّلُ  َف بَ ُ ُ  ی َكاَن  َحَسَناٍت  َسیَِّئاِتِهمْ  اللَّه  وَ

 ُ ا اللَّه ورً ا َغُف ِحیمً ْن * رَ مَ َعِملَ  تَاَب  وَ ِإنَّهُ  َصالًِحا وَ تُوُب  َف ى یَ َل ا اللَّهِ  ِإ تَابً  والحسم الحزم ویأتي .1"مَ

نما فهمه للبعض یحلو كما االنتقام بقصد لیس ىالزن واقعة على العقوبة بتغلیظ  المنع سیاق في وإ

ةُ ":  تعالى قوله ، والتهذیب والترهیب والتخویف الزَّاِني الزَّاِنیَ اْجلُِدوا وَ اِحدٍ  ُكلَّ  َف ا وَ ْنُهمَ َدةٍ  ِمائَةَ  مِّ الَ  َجْل  وَ

ْأُخْذُكم ا تَ ةٌ  ِبِهمَ ْأَف ن اللَّهِ  ِدینِ  ِفي رَ وَن  ُكنتُمْ  ِإ مِ  ِباللَّهِ  تُْؤِمُن وْ اْلیَ ْشَهدْ  اآلِخرِ  وَ ْلیَ ا وَ ُهمَ ةٌ  َعَذابَ اِئَف َن  َط  مِّ

ْؤِمِنیَن     .2" المُ

 ىللزن الجرمي القصد إلى نظر الذي الوضعي القانون في النصوص تناولته ما بخالف وهذا      

 البعد إلى االسالم كما النظر دون ،3) الزوجیة( بطرفیها الواقعة مع تعامالً  والمعنوي المادي وركنه

  . االسالمي المجتمع لحمایة االجتماعي

 مع التعامل في القانوني والتشریع سالمياإل التشریع بین مقارنة دراسة لتقدیم البحث جاء هنا ومن 

 في واالنحالل الفساد وتنشر ودنیاه دینه في الفرد تضر وفساد بشاعة من فیه لما وذلك الزنا جریمة

  . المجتمع

  

  

  
                                                             

  الفرقان سورة من اآلیات -1
  2،3سورة النور ، اآلیتان  -  2
  94البطراوي ، مرجع سابق ، ص -  3
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 اعتداء نهإ إذ وسالمتها، الجماعة بكیان ماًسا باعتباره ىالزن إلى نظرت اإلسالمیة الشریعة إن    

 ىالزن انتشار في وألن الجماعة، علیه تقوم الذى األساس هي واألسرة األسرة، نظام على شدید

 أشد تحرص والشریعة وانحالله، المجتمع فساد إلى ثم األسرة هدم إلى یؤدى وهذا للفاحشة إشاعة

  .قویة متماسكة الجماعة بقاء على الحرص

 عالقات تمس التي الشخصیة األمور من ىالزن أن فأساسها الوضعیة القوانین في العقوبة أما      

 الطرفین أحد كان إذا إال تراضٍ  عن دام ما علیه للعقوبة معنى في الجماعة، صالح تمس وال األفراد

  .    الجماعة لحرمة صیانة ولیس. 1الزوجیة لحرمة صیانة الفعل على یعاقب الحالة هذه ففي زوًجا

  

  

  

  

  

  

  

  

   
                                                             

  377، عقوبات عراقي  284،عقوبات أردني ،  273/277قانون العقوبات المصري ، المادة  -  1
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  الثالث الفصل

  اإلسالمیة للشریعة وفقاواقامة الدعوى  ىالزن جریمة أركان

  : مبحثان وفیه

  وطرق أثباتها ىالزن جریمة أركان:  األول المبحث

  :وفیه مطلبان 

  أركان جریمة الزنى : المطلب األول

  طرق إثبات جریمة الزنى: المطلب الثاني 

قامة ىالزن جریمة في التلبس:  الثاني المبحث    اإلسالمیة للشریعة وفقا الدعوى وإ

  :وفیه مطلبان 

  التلبس واالستفزاز في جریمة الزنى : المطلب األول 

سقاطها في الشریعة و إقامة الدعوى : المطلب الثاني    إ
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  : األول المبحث

  

  اإلسالمیة لشریعةل وفقا أثباتها وطرق الزنى جریمة أركان

  : مطلبان  وفیه

  

  الزنا جریمة أركان - : األول المطلب

  

  اإلسالمیة الشریعة في اإلثبات طرق -: الثاني المطلب
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   الزنا جریمة أركان -: األول المطلب

 بد الو  الركن هو ما یكون جزءا من الشيء ویثبت بوجوده الحكم وینتفي بعدم وجوده الحكم    

، ، وقد بینت التعریفات الشرعیة لواقعة  الجریمة ثبوت على تدل أركان من الزنى جریمة إلثبات

إتیان (وجود نص یحظر جریمة الزنا ویعاقب علیها ، والوطء المحرم :هذه األركان وهي الزنى 

  1)وهو ما یعرف بالقصد الجنائي (، وتعمد الوطء ) الفعل المكون للجریمة 

   ویعاقب علیه  وجود نص یحظر الزنى: الركن األول 

 ویقدر لها عقوبة ، والاقتضت حكمة المشرع أن ال یعاقب على جریمة إال بعد أن یحذر منها 

عقوبة إال بنص واضح یجرم الجاني على جریمته ، وقدر اهللا تعالى العقوبة لوصف الفعل ، 

ةُ ": في البكر  تعالى قولهالمحصن أو البكر لكل عقوبته  الزَّاِني الزَّاِنیَ اْجلُِدوا وَ اِحدٍ  ُكلَّ  َف ا وَ ْنُهمَ  ِمائَةَ  مِّ

الَ  َجْلَدةٍ  ْأُخْذُكم وَ ةٌ  اِبِهمَ  تَ ْأَف ن اللَّهِ  ِدینِ  ِفي رَ وَن  ُكنتُمْ  ِإ مِ  ِباللَّهِ  تُْؤِمُن وْ اْلیَ ْشَهدْ  اآلِخرِ  وَ ْلیَ ا وَ ُهمَ  َعَذابَ

ةٌ  اِئَف َن  َط ْؤِمِنیَن  مِّ أما عقوبة الزاني المحصن فقد جاء منها في السنة قصة ماعز ، قال له .2"  المُ

  . 3)اذهبوا به فارجموه قال: أأحصنت ، قال نعم (النبي صلى اهللا علیه وسلم ،

  

  

   

                                                             
تشریع الجنائي مشار إلیھ عند ، عودة ، عبد القادر ،في ال. القصد الجنائي وھو أن یتوفر لدى الزاني والزانیة نیة تعمد الوطء المحرم  -  1
  380،ص2ج
  38سورة النفال ، اآلیة  -  2
 6815،رقم 1709،ص4البخاري ، صحیح البخاري ، ج -  3
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  الوطء المحرم: الركن الثاني 

وهو اثبات أن الفعل المكون للجریمة والوطء المحرم  المعتبر زنى ، أن یدخل الذكر في الفرج ، 

كما یدخل الرشاء في البئر ، والمیل في المكحلة ، ، ویكتفي العتبار الزنى تغییب الحشفة أو 

  . 1مقدارها

الوطء المحرم أثناء قیام الملك، فال یعتبر زنى مثل من وطء زوجته الحائض أو أما إذا حدث 

ن كان وطئا محرما لكنه ال یعتبر زنى یوجب الحد   . 2النفساء أو الصائمة أو المحرمة ، هذا كله وإ

  .  3أما إذا حدث الوطء المحرم في غیر الملك وشبهته فهو زنى 

  تعمد الوطء: الركن الثالث 

اإلشارة إلیه بالقصد الجنائي ، أي أن یتوفر لدى الجاني قصد ارتكاب الجریمة مع  وهو ما تمت

علمه بها ، فمن قصد الزنا بامرأة ثم صادف أن وجدها على فراشه فأتاها على أنها امرأته ال یعتبر 

زنى النعدام العلم القصد الجنائي وقت الفعل ، وكذلك لو قصد إتیان امرأة أجنبیة فأخطأها ةاتى 

  . 4ي حدث غیر محرمذامراته فإنه ال یعتبر زنى ولو كان یعتقد أنه یأتي امرأة أجنبیة ألن الوطء ال

إذ ال بد للمكلف حتى یعلم الحرمة أن یكون عاقال فاهما للتكلیف ، ألن التكلیف خطاب باألمر 

ذا كان مجنونا أو صبیا أو جاهال بالتحریم  حرم فال ال یتصور منه تعمد الوطء الموالنهي ، وإ

   .  5مسؤولیة جنائیة علیهم النعدام توفر القصد الجنائي عندهم

                                                             
، ابن ضویان ، منار السبیل )7/422(، الرملي ، نھایة المحتاج ) 3/165(،أسھل المدارك ،) 4/5(ابن عابدین ، حاشیة رد المحتار   -  1
)2/272(  
 علیھ عقوبة التعزیر یقدرھا االمام  -  2
 )5/250(، ابن الھمام ، فتح القدیر ، ) 4/19(ابن عابدین ، حاشیة المحتار ،  -  3
 330، 2عودة ، التشریع الجنائي ،ج -  4
 215، ص1ج.اآلمدي ، االحكام في اصول األحكام  -  5
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 أن حین في متزوج، غیر من أو متزوج، من وقع سواء الزنى على اإلسالمیة الشریعة تعاقب   

  .،1 فقط متزوج من وقوعه حالة في إال الزنى على یعاقب ال الوضعي التشریع

 به جاء وما ، الزنا جرمیة على دالة نصوص من اإلسالمیة الشریعة به جاءت ما إلى بالنظر   

 التوصیف انطباق ومدى ، أركانها حیث من المسألة تفاصیل في تبحث شرعیة آراء من الفقهاء

 خالف وذلك ،2 للجریمة تام وصف هناك أن لنا یتبین ، الزنا حدیة قوبةعب مقرونا للزنا الشرعي

 الحاصل الزنا من خاصة صفة على بالمتزوجین  الحالة وصف اشترطت التي الوضعیة القوانین

  .الزوجین بین

  

  

 

  

  

  

  

  

  
                                                             

  352،ص2عودة ، التشریع الجنائي ، ج -  1
 139،ص4دیر ، مرجع سابق ،جابن الھمام ، فتح الق -  2
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  :االسالمیة الشریعة فيجریمة الزنا  اثبات طرق - : الثاني المطلب

  باإلقرار   أو بالشهادةیثبت  أجمع العلماء على أن الزنى

نة( بالشهــــادة اإلثبات- أوال     ) البیّ

رجال ذكور  ربعةأ الشهود في المشترط العدد نأو  ، بالشهادة یثبت ى الزن نأ على الفقهاء اتفق     

اْستَْشِهُدوا﴿ :تعالى لقوله عدول أحرار مسلمین  ِهنَّ  َف یْ ةً  َعَل عَ بَ  الشهود في ویشترط ، 1 ) ِمْنُكمْ  َأرْ

ومما رأیناه وطئها في فرجها ، كالمیل في المكحلة ، : ، أن یقولوا الزنا جریمة بشهادتهم تثبت الذین

والذكورة ،والحریة ،  والعقل البلوغ حیث من الحدود على الشاهد في من الشروط ،  2قرره الحنفیة

  .والعدالة ، واألصالة 

ِتي( :عدد الشهود أربعة في حد الزنا لقوله تعالى  - 1 الالَّ ْأِتیَن  وَ اِحَشةَ  یَ  نَِّسآِئُكمْ  ِمن اْلَف

اْستَْشِهُدواْ  ِهنَّ  َف یْ عةً  َعَل بَ نُكمْ  َأرْ ِإن مِّ ِسُكوهُنَّ  َشِهُدواْ  َف َأمْ وِت  ِفي َف ُ ی ُ اُهنَّ  َحتَّىَ  اْلب فَّ تَوَ ُت  یَ وْ  َأوْ  اْلمَ

لَ  ْجعَ ُ  یَ ه ُهنَّ  الّل ، فإذا شهد دون أربعة في مجلس الحكم بزنا ، حدوا باالتفاق في  3) َسِبیالً  َل

  . 4حد القذف ، ألن عمر حد الثالثة الذین شهدوا على المغیرة بالزنا

 لتكلیف ، أي البلوغ والعقل ، وال تقبل شهادة الصبي والمجنون ا - 2

 الذكورة ، فال تقبل شهادة النساء ، أما اإلحصان فیثبت بالرجال والنساء   - 3

 العدالة ، فال تقبل شهادة الفاسق   - 4

 الحریة ، فال تقبل شهادة العبید  - 5

 اإلسالم ، فال تقبل شهادة أهل الذمة لعدم تحقق عدالتهم  - 6
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 األصالة ، فال تقبل الشهادة على الشهادة والحدود ال تثبت مع الشبهات  - 7

 اتحاد المشهود له وهو أن یجمع الشهود األربعة على فعل واحد  - 8

 اتحاد المجلس ، أي اجتماع الشهود في مجلس الشهادة وقت أدائها - 9

  الوطء منه یتصور ممن علیه المشهود یكون أن-10

 م ممن یقدر على دعوى الشبهة ، فإن كان أخرسا ال تقبل شهادته أن یكون المشهود علیه-  11  

 عدم التقادم من غیر عذر أو ضرر ،  -12  

بقاء الشهود على أهلیتهم ، فلو ماتوا ، أو غابوا ، أو عموا ، أو ارتدوا ،أو خرسوا ، حد  -13  

 تهم سقط الحد دالقذف قبل إقامة الحد ، أو قبل أن یقضى بشها
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    باإلقرار االثبات : ثانیاً 

 اإلقرارإذ ،أن یقر البالغ العاقل على النفس، أربع مرات بالزنى عند القاضي  هو قراراإل        

 والرجم للبكر الجلد (وهي للحد الموجب ىالزن جریمة ارتكب نهبأ نفسه على الزاني هو أن یقر

   .) للمتزوج

قر ذاإ الإ الغیر، لىإ یتعدى وال نفسه المقر على مقصور ثرهأ قرارواإل   وعلیه ،بالفعل الغیر هذا ٌا

 الشرع قید وقد. زانیة هي تعتبر وال علیه ةحج فإقراره ، هي نكرتأو   مرأةاب زنا أنه رجل أقر ذاإ

  :وهي  1لإلقرار العامة الشروط

 محتمالً  یجعله غموض، أو فیه، لبس ال صریحًا، اإلقرار یكون أن یجب  اإلقرار بالنطق - 1

 .شبهة یورث ال حتى شك، ألي مثیراً  أو للتأویل،

 البلوغ ،فال یصح إقرار الصبي  - 2

 االختیار والطواعیة ، فال یقبل إقرار المكره  - 3

 أن یكون اإلقرار أمام القاضي بدلیل إقرار ماعز أمام النبي  - 4

 الصحو في اإلقرار بالزنى ، فال یقبل إقرار السكران  - 5

  ممن یتصور منه الزنى ، فالمجبوب ال یصح إقرارهأن یكون اإلقرار بالزنى  - 6

 یعتد ال ذلك، خالف فلو الحد، ویثبت الشبهة لتزول والحقیقة، للواقع موافقاً  اإلقرار یكون أن ویجب

  .الحد إقامة والیة له من عند یصدر أن یجب كما .له الواقع لتكذیب به
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  التقادم في اإلقرار

یؤثر في اإلقرار بالزنى ، الن اإلنسان غیر متهم على نفسه ، اتفق العلماء على أن التقادم ال 

   1وعلیه یقبل االقرار ولو بعد مدة

  

  واإلقرار الشهادة شروط من الحكمة

 تتوفر لم فإن العقوبة إیقاع قبل توافرها جًدا الصعب من شروطا اإلسالم شریعة وضعت لقد    

   رجماً  أو كان جلداً  الفعلة هذه صاحب على الحد یقام ال مجتمعة

 ما والمرأة الرجل من رأوا بأنهم یشهدون عدول شهود أربعة شهادة من الجریمة تثبت حتى البد ـ 1

  .البشر أحٌدمن یراه یكاد ال الذى األمر ، مباشر اتصال من وزوجته الرجل بین یكون

 هذه شیوع على ترصدها ولكنها بوصفها الفعلة هذه على العقوبة هذه ترصد ال الشریعة وكأن  

  .منكراً  ینكر وال معروفاً  یعرف من الناس بین ىقیب ال بحیث الناس من المأل على الفعلة

 یفسر الشهود شهادة في شك أي أن بمعنى بالشبهات الحدود درء تقرر اإلسالمیة الشریعة إن ـ 2

 الحدود ادرؤوا(    : وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول قال. الحد بذلك فیسقط المتهم لصالح

  2 ) بالشبهات
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 یشهدون بأربعة یأت لم ثم محصنة قذف من على جلدة ثمانین الجلد عقوبة الشریعة فرضت - 3

 یرمون والذین(: تعالى اهللا قال وزوجته الزوج بین یكون ما بها المقذوف ومن منها رأوا بأنهم

 هم وأولئك أبداً  شهادة لهم تقبلوا وال جلدة ثمانین فاجلدوهم شهداء بأربعة یأتوا لم ثم المحصنات

  1)  الفاسقون

مساك المسلمین عورات على التستر في اإلسالمیة الشریعة رغبت ـ 4  الجهر عن األلسنة وإ

ن بالفواحش  سترتهما هال: یشهد جاء لرجل[ ،وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول قال ، وقعت كانت وإ

 في ألیم عذاب لهم آمنوا الذین في الفاحشة تشیع أن یحبون الذین إن: (تعالى اهللا یقول]  بثوبك

  2) تعلمون ال وأنتم یعلم واهللا واآلخرة الدنیا

 ذلك فإن, بهم یقع حتى أهله إلى فلیرجع, تعجبه التي المرأة أحدكم رأى إذا: (( اهللا رسول قال      

, بثانیة یتزوج أن فله – السبب عن النظر بغض – رغباته تلبى ال زوجته أن وبفرض، 3 )معهم

, بغیره وتتزوج, منه تنخلع أن فلها, زوجته یعّف  أن على قادر غیر الزوج كان لو أما. ورابعة, وثالثة

م التي األخرى كاألدیان لیس دیننا فإن  لكل الحلول یضع دین ولكنه, الزوجات وتعدد الطالق تحرِّ

 یرون رجال أربعة شهادة من فالبد, توجد َقلَّما صعبة بشروط إال یطبق ال الزنى وحد. البشر مشاكل

ِفَضت منهم واحد شك لو بحیث, تام بوضوح الفعل هذا  هذه یفعل الذى فمن, جمیعاً  شهادتهم رُ

َأى على النكراء الفعلة رْ  شهادة إن. العقوبة هذه الستحق الحد لهذا متفحشاً  كان فلو الناس؟ من مَ

ُدون إنهم بل, الحد إلقامة تصلح ال, ثالثة أو, اثنین أو, رجل ْجَل ُ  بالشاهد یأتوا لم لو جلدة ثمانین ی

الَِّذیَن { :قال تعالى  صادقین كانوا ولو, الرابع وَن  وَ مُ رْ ْحَصَناِت  یَ مْ  ُثمَّ  اْلمُ ْأتُوا َل ةِ  یَ عَ بَ  ُشَهَداء ِبَأرْ
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اْجلُِدوهُمْ  اِنیَن  َف َال  َجْلَدةً  َثمَ وا وَ ُل ُهمْ  تَْقبَ داً  َشَهاَدةً  َل ئِكَ  َأبَ َل ُأوْ وَن  هُمُ  وَ اِسُق  عن نهانا قد دیننا إن، 1 }اْلَف

 رجال بثالثة لیأتي فذهب, وقوعها حال الفاحشة هذه رأى أحداً  أن وبفرض, العورات وتتبُّع التجسس

. الفعل بهذا المعترف على إال غالباً  یطبق ال فإنه ولهذا بذلك؟ الوقت له یسمح فهل, معه لیشهدوا

, الفتاكة األمراض من كثیر انتشار في السبب هو – ورسوله هللا معصیة إلى باإلضافة – الزنى إن

 اللقطاء وجود في السبب فإنه وكذلك, ذلك وغیر, الرحم عنق وسرطان, واإلیدز, والسیالن, يكالزهر 

ون الذین ُرمَ ون أو, والكالب للقطط الشوارع في ی رمَ اً  وال أباً  لهم یعرفون ال المالجئ في یُ , ُأمّ

 من االنتقام شهوة وعندهم یكبرون وربما, النفسیة بالعقد یصیبهم مما, المجتمع الحتقار فیتعرضون

, الفاحشة هذه لمرتكب كفارة – الرجم أو الجلد سواء – الزنى وحد. لغیرهم ذاقوه ما لیذیقوا األعراض

عذَّب فال ُ    اآلخرة؟ عقوبة أم, أشد الدنیا عقوبة فهل, القیامة یوم بها ی

: بالزنى له اعترف بعدما, برجمه أمر الذى ماِعز عن قال  الرسول أن ذلك على والدلیل    

 الغاِمدیَّة المرأة عن وقال 2)لوسعتهم ُأمَّة بین قُسِّمت لو توبة تاب لقد, مالك بن لماِعز استغفروا(

ت لو توبة تابت لقد(: الزنى من حامل بأنها له اعترفت بعدما, برجمها أمر التي  سبعین بین قُسِّمَ

م المدینة أهل من ُ ته ِسعَ وَ َجْدَت  وهل, َل  لقصتها یرجع ومن 3)هللا بنفسها جادت أن من أفضل توبةً  وَ

 ثم, والدتها بعد تأتیه أن أمرها ولكنه, اعترافها بمجرد یرجمها لم  أنه یعلم وغیره) مسلم صحیح( في

ضاعة تتم أن بعد تأتیه أن أمرها یَّها وأمر, وتفطمه ولدها رَ ِل  بسترها أمر أنه كما, إلیها باإلحسان وَ

 قد الزاني إن. رعایته على لیقوم المسلمین ألحد بابنها ودفع, وُدِفنَت علیها صلَّى ثم, رجمها عند

 أورد الذى فهو, الفاحشة هذه طریق يف الشارع وضعها يالت العراقیل كل وتخطَّى, الحدود كل تعدَّى

 الرجل بین الخلوة فحرم, مقدماته حرم بل, فحسب الزنى یحرم لم  الحنیف شرعنا فإن المهالك نفسه
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 حتى, بالقول الخضوع وعدم, البصر بغض وأمر, والنساء الرجال بین االختالط بعدم وأمر, والمرأة

 على القدرة هي والباءة, الباءة یملك لمن المبكر الزواج على وحث, للمرأة الرجل مصافحة حرم إنه

 أحد یلجأ وال, الحالل یتیسر حتى المهور تیسیر على وحث, والمالیة الجسدیة الناحیة من الزواج

 بین المقابل وفي). وقایة أي( ِوجــاء له فإنه بالصـوم الرسول أمره الزواج یستطع لم ومن, الحرام إلى

 سواء تعطیله ألحد یحل ال اإلسالمیة الشریعة في ثابت حكم فهو الزنا حد في المحاذیر االسالم

 وال جلدة مائة منهما واحد كل فاجلدوا والزاني الزانیة: "تعالى اهللا قال. نعلم لم أم منه الحكمة علمنا

 من طائفة عذابهما ولیشهد اآلخر والیوم باهللا تؤمنون كنتم إن اهللا دین في رأفة بهما تأخذكم

  1} " المؤمنین

: ذلك فمن والمجتمع الفرد على الوخیمة اآلثار من له لما عقوبته وغلظ الزنا حرم تعالى اهللا إن

 المناعة نقص كمرض الفتاكة واألمراض األوبئة تفشي. واالنحالل الخلقیة الجرائم تفشي

 بین التكافلي والرابط االجتماعي النسیج تهدم. األسرة: اجتماعیة رابطة أهم تفكك).اإلیدز(

, النخوة وقتل, الصالح النسل تعطیل من فیه لما لمجدها وهدم األمم لدعائم تقویض فیه. مجموعاته

 أنفس ضیاع من الزنا یفرزه لما. وأمومة وبنوة وأخوة أبوة من اإلنسانیة الروابط وقطع, والشهامة

 من لحظات بلذة - یقاسي, المجتمع في منبوذ ضائع الزنا فابن, منها ذنب دون المجتمع في ومهج

 لما أهلها على ویحقدون مجتمعاتهم یكرهون أشخاًصا یولد مما, والمهانة الحرمان صنوف – والدیه

لحاق, األنساب في الخلط من فیه   .یستحقونها ال حقوقًا وأخذهم, آبائهم بغیر األبناء وإ

 تحولت للزنا الرادع العقاب یجعل لم فإذا, اإلنسان في مركبة الجنسیة الغریزةال شك أن       

 من له جعل أنه إال الزنا عقوبة في الشارع شدد كما. وانحالل فساد بؤرة إلى المجتمعات
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 في إال الحد إثبات إلى السبیل الشارع یجعل فلم الحد إقامة معه یضیق ما والشروط االحتیاطات

 عدول أربعة شهادة - : الثانیة. إكراه وال فیه رجعة ال صریًحا اعترافًا اعترافهما -: األولى: حالتین

 من العدد وهذا, الجمیع رؤیا اتفاق مع) اإلیالج رؤیة أي( صریحة رؤیة الزنا حال رأیاهما بأنهما

 الطریقة بهذه الزنا ثبوت قلّ  ولذلك, بفعلتهما الناس أمام مجاهرین كانا إذا إال, توافره یصعب الشهود

  . التاریخ عبر جًدا

 غیر على فجعل, العقوبة في المحصن وغیر المحصن بین فرق الحكیم الشارع إن ثم      

 لب ذي على یخفى وال, الموت حتى بالرجم المحصن على وحكم عام وتغریب جلدة مائة المحصن

 واهللا - القتل مجرد منها المراد فلیس الموت حتى بالرجم العقوبة عن أما. فرق من االثنین بین ما

 وحق حقه في الشنعاء الجریمة هذه على اإلقدام عن والردع الزجر ذلك من المراد بل - أعلم

 تنفیذ حال یحضر بأن الشارع أمر لذا, ىالزن نفسه له تسول لمن العبرة من فیها وكذلك, مجتمعه

 إن ثم.  1" المؤمنین من طائفة عذابهما ولیشهد: "  تعالى اهللا قال المؤمنین من جماعة الحد

 ومن ىالزن إلى المفضیة والوسائل الطرق سد أن بعد إال الزاني على العقوبة هذه یوجب لم اإلسالم

 إثارة إلى المؤدیة العوامل من وغیرها, بها الخلوة وتحریم, األجنبیة المرأة إلى النظر تحریم:  ذلك

 أموره وتیسیر, بالزواج التبكیر على بالحث ذلك عالج على وعمل الشهوات وتأجیج الغرائز

  .المناسب بالشكل الغریزة هذه تفریغ یتم حتى, ومتطلباته
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  : الرجم في التنفیذ كیفیة

ا أقیم رجالً  المرجوم كان إذا        ثبت سواء یربط أو یمسك ولم له یحفر ولم بشيء یوثق ولم قائمً

 وال  للجهنیة وال لماعز یحفر لم - وسلم علیه اهللا صلى - النبي ألن ؛1إقرار أو ببینة علیه نىالز 

 إلى خرجنا ماعز برجم -  وسلم علیه اهللا صلى - اهللا رسول أمر لما”: سعید أبو قال للیهودیین،

  .“لنا قام ولكنه أوثقناه وال له حفرنا ما اهللا فو البقیع

ذا      ا وكان المرجوم هرب وإ تبع علیه مشهوًدا كان إذا أما التنفیذ، وأوقف یتبع لم مقرً جم اُّ  حتى ورُ

بط، بربطه إال الحد إقامة یمكن ولم علیه المشهود المرجوم یصبر لم إذا لكن یموت،  كان إذا أما رُ

 بذلك ویأخذ لها، أستر ذلك ألن صدرها إلى لها الحفر والشافعي حنیفة أبو فیجیز امرأة المرجوم

 مذهب وهو الحفر، عدم هو أحمد مذهب في الراجح الرأي ولكن أحمد، مذهب في الفقهاء بعض

  .مالك

 والحنابلة الشافعیة أما ،یخیر اإلمام بالحفر لها  إذا كان المحدود امرأة فإنه ، 2حنیفة أبو ویرى    

ا الحد كان إذا ما حالة في الحفر فیرون بالحفر القائلون ا كان فإن فقط بالبینة ثابتً  فال باإلقرار ثابتً

 اإلقرار عن والرجوع اإلقرار عن رجوًعا یعتبر قلنا كما والهرب ،3الهرب عن یعطلها ذلك ألن حفر؛

ذا . 4أما المالكیة والحنابلة فال یحفر لها.للحد مسقط جمت وإ  ثیابها علیها شدت حفر دون المرأة رُ

  .لها أستر ذلك وألن تنكشف ال لكى

 ثالثة الرماة یَُصفَّ  أن البعض ویرى الجوانب، جمیع من فیرمى بالمرجوم یحاط أن والسنة       

 الهمزانیة شراحة رجم حین علىٌّ  قاله ما وحجة. تنحوا صف رجمه كلما الصالة كصفوف صفوف
                                                             

 59،ص7بدائع الصنائع ، مرجع سابق ،ج -  1
 287، ص2الشیرازي ، المھذب ، ج -  2
  153،ص4مغني المحتاج ، مرجع سابق ، ج -  3
  158،ص8مغني المحتاج ،ج -  4
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 بعًضا، بعضكم یصیب إذن الرجم هكذا لیس: لهم فقال الحجارة، وأخذوا بها الناس أحاط حیث

ا الصالة كصف ُصفوا   1. صف خلف صفً

 نائبه أو اإلمام ثم بالرجم الشهود یبدأ أن الشهود بشهادة الزنا ثبوت عند حنیفة أبو ویشترط       

 ال الشهود امتناع ولكن علیه، المشهود عن الحد سقط البدء عن الشهود امتنع لو بحیث الناس ثم

   الشهادة عن رجوعهم يف صریًحا لیس امتناعهم ألن حدهم علیه یترتب

 عن روایة وهو مستحبة، سنة ذلك یریان ولكنهما الشهود بداءة وأحمد الشافعي یشترط وال        

 یوجبان ال ولكنهما مستحقة ال مستحبة البداءة أن یرى حیث حنیفة أبى أصحاب من یوسف أبى

  . ما نتیجة الحضور عن التخلف على یرتبان وال واإلمام الشهود حضور

 لم فیها الوارد الحدیث ألن مستحبة؛ سنة یعتبرها وال واإلمام الشهود بداءة یعرف فال مالك أما     

   عنده یصح

 الرجم”: قال حیث الهمزانیة شراحة یرجم أن أراد لماي عل عن روى ما حنیفة أبى وحجة     

 بذلك وتعترف بطنها يف ما المرأة على یشهد أن العالنیة فرجم عالنیة، ورجم سر رجم: رجمان

 أن السر ورجم الناس، ثم اإلمام فیه فیبدأ أربعة یشهد أن السر ورجم الناس، ثم اإلمام فیه فیبدأ

  . الناس ثم اإلمام ثم الشهود فیبدأ أربعة یشهد

 أو بفسق األهلیة بطلت فلو التنفیذ عند الشهادة أداء أهلیة للشهود تبقى أن حنیفة أبو ویشترط    

 حنیفة أبى وحجة علیه، المشهود على الحد یقام فال للقذف بحد أو خرس أو عمى أو جنون أو ردة

 عند الجرح وأسباب، 2القضاء وقت طروئها بمثابة التنفیذ وقت الشهادة على الجرح أسباب طروء أن

                                                             
 123،ص4ابن الھمام ، فتح القدیر ، ج -  1
 187، ص10جابن قدامة ، المغني ، مرجع سابق  -  2
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 ال القضاء وقت باألهلیة عندهم والعبرة الشرط هذا الثالثة األئمة یرى وال الشهادة، تبطل القضاء

 درء رأیه من قصد حنیفة ابا أن ویظهر الوضعیة، الجنائیة القوانین قواعد مع یتفق ورأیهم بعده،

ا الحد  دام ما اآلن برأیه العمل یمكن ال ولكن ،“بالشبهات الحدود ادرؤوا”: المشهور للحدیث تطبیقً

 جعل یرون الوضعیة القوانین شراح بعض أن على القضائیة، الهیئة اختصاص من لیس التنفیذ

    حنیفة أبى نظریة مع یتفق وهذا للقضاء مكمالً  التنفیذ

 مهلك حد ألنه والمرض الصحة وفى الشتاء وفى الصیف في وقت أي في الرجم حد ویقام         

 هالك إلى تؤدى إقامته ألن تضع حتى الحامل على یقام ال ولكنه: 1الهالك من للتحرز معنى فال

 یستحسن كما الوجه، یتقى وأن مقتالً  یتعمد أن راجم لكل ویستحسن ضده، یصدر لم والحكم الولد

 ویختار للرجم، المرجوم بدن وجمیع فیخطئه، عنه یبعد ال بحیث المرجوم من الرامي وقف یكون أن

  .أولى كان الهالك إلى علیه بالمحكوم أسرع فكلما مهلك حد الرجم ألن الوجه یتقى أن

ا، المساجد في الحد یقام وال ال تقام الحدود في المساجد ، وال :(( قال علیه الصالة والسالم  اتفاقً

 التنفیذ یؤدى ال حتى المساكن عن بعیًدا متسع مكان كل في یقام أن ویستحسن 2)یقتل بالولد اوالد 

  .المرجوم غیر أحد إصابة إلى

 خبر ففي والخزف، كالمدر الحجارة مقام یقوم وما الحجم معتدلة بحجارة المرجوم ویرمى        

 یطول ال حتى الخفیفة بالحصیات المرجوم یرمى وال والخزف، والمدر بالعظام رمى أنه ماعز

 ملء تكون أن والمختار المقصود، التنكیل به فیفوت تدمغه لئال الكبیرة بالصخرات یرمى وال تعذیبه،

  .الكف

                                                             
  64، 7، ج 2الحنفي ، عالء الدین بن أبي بكر ، بدائع الصنائع ، دار الكتب العلمیة ، ط -  1
  رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم وقیل فیھ ضعیف.4/32، سبل السالم ،4/346راجع جامع األصول  -  2
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ا فیموت 1مقاتله الحجارة تصیب فقد المرجوم بها یرمى التي للحجارة محدد عدد هناك ولیس  سریعً

 إلى األمر فیحتاج وقت بعد إال مقتالً  األحجار تصیب ال وقد الحجارة، من قلیل بعدد یرمى أن بعد

 یقوم وال یقتل حتى علیه المحكوم فیرجم القتل الرجم من والمقصود الحجارة، من كبیر بعدد قذفه

ذا المرجوم، كشنق أو بالسیف الرقبة كقطع للموت یؤدى آخر فعل أي الرجم مقام  المرجوم هلك وإ

 علیه ویصلون ویكفنونه فیغسلونه الموتى بسائر یصنع ما بها یصنعوا أن ولهم ألهله جثته سلمت

 بجثته یصنع عما سئل حیث ماعز رجم بعد - وسلم علیه اهللا صلى - الرسول أمر وبهذا ویدفنونه،

  .2“بموتاكم تصنعون ما به اصنعوا”: فقال

  

  

  

  

   

                                                             
  2/270:، المھذب 4/126:،فتح القدیر  7/60البدائع ، مرجع سابق  -  1
 1274،ص4، ج1ط ، االسالم سبل ، األمیر بن محمدعاني ، الصن -  2



38 
 

   الجلد في التنفیذ كیفیة

ا بسوط علیه المحكوم یضرب      ا ضربً  یابًسا السوط یكون ال أن ویشترط ضربة، مائة متوسًط

 یؤدى ما إلى تؤدى ألنها الجسم یصیب الذى طرفه في عقد به یكون ال وأن ،1یبرح أو یجرح لئال

  . السوط یبس

 ضربات الضربة احتسبت لذلك یكن لم فإذا واحد ذنب من أكثر للسوط یكون ال أن ویشترط       

ن ضربتین، الضربة احتسبت ذنبان للسوط كان فإن أذناب، من للسوط ما بعدد  ثالثة كان وإ

  . وهكذا ضربات، ثالث الضربة احتسبت

 ویرى.  عورته یستر ما إال ثیابه المحدود الرجل عن تنزع أن حنیفة وأبو مالك ویرى         

 علیه كان إن أما والقمیصان، القمیص علیه یترك وأن ثیابه من المجلود یجرد ال أن وأحمد الشافعي

   نزعت محشوة جبة أو شتویة مالبس أو فروة

 فلم امتنع إذا إال الضرب، وقت یربط وال المرجوم یمسك وال2 قاعًدا ضربه مالك ویرى          

 ویضرب.  إمساكه أو بربطه الحالة هذه في بأس فال الجلوس أو الوقوف على یصبر لم أو یقف

ا الرجل  أستر ألنه جالسة وهى فتضرب المرأة أما. وأحمد والشافعي حنیفة أبى عند ممدود غیر قائمً

  .لها

 وهو جلده تمزیق أو العضو ذلك تلف إلى یفضى ألنه واحد عضو في الضرب یجمع وال      

 اهللا صلى - الرسول لقول والفرج، الوجه إال األعضاء سائر على الضرب یفرق بل جائز، غیر

ال ،“ومذاكیره وجهه اتق”:  -  وسلم علیه  حنیفة أبى رأى هو وهذا والهالك، التلف لتخوف الرأس وإ

                                                             
  173، ص 11االندلسي ، أبو محمد بن حزم ، المحلى باآلثار ،ج -  1
 1182، ص3،مجلد 1الصنعاني ، محمد بن األمیر ، سبل االسالم ، ط -  2
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ن وأحمد،  البطن اتقاء یرون أحمد مذهب وفى واحدة، ضربة الرأس ضرب یرى یوسف أبو كان وإ

   الحنفیة فقهاء بعض به یقول ما وهو القاتلة، األخرى والمواضع أیًضا

 في الضرب یكون أن مالك مع یرى البعض ولكن وأحمد، حنیفة أبى رأى الشافعیة بعض ویرى  

 رجال على بالجلد تصدر التي األحكام تنفیذ في مصر في به المعمول مع یتفق ورأیهما فقط الظهر

  .فقط 1الظهر على قاصر الضرب فإن والبولیس الجیش

ا الحدود أشد ىالزن في الجلد وحد       ال{: تعالى لقوله ضربً ْأُخْذُكمْ  وَ ا تَ ِهمَ ْأفَةٌ  ِب  ، 2}اللَّهِ  ِدینِ  ِفي رَ

 بالمبرح هو فال بین بین الضرب یكون أن یشترطون الفقهاء ولكن الضرب، بتخفیف الرأفة وتفسر

 بمنزلة الضرب في السوط مد ألن الضرب بعد بالسوط یده یمد أن للجالد ولیس بالخفیف، وال

 ولیس یسحب، أن دون المحدود جسم یمس أن بعد ألعلى السوط یرفع أن وعلیه أخرى، ضربة

 هذه يف شدیًدا یكون الضرب ألن یده رفع في إبطه یبدى وال رأسه فوق ما إلى یده یرفع أن للجالد

  . الجلد وتمزیق الهالك منه یخشى الحالة

 فال مهلك، حد ال زاجر حد ألنه المحدود هالك إلى یؤدى ال أن الجلد حد إقامة في ویشترط       

 على وال یبرأ حتى المریض على یقام وال الهالك، خشى إذا الشدید البرد وال الشدید الحر يف یقام

 والشافعي حنیفة وأبو مالك یراه ما وهذا. تضع حتى الحامل على وال نفاسها ینقضي حتى النفساء

 یؤخر ال وأن فقط 4للحمل یؤخر أن یرى اآلخر البعض ولكن. أحمد مذهب في 3الفقهاء وبعض

 أقیم السوط من خشى فإن التلف معه یؤمن بسوط یقام ولكنه لبرد، أو لحر أو لمرض الجلد

                                                             
 4/354، حاشیة الدسوقي 2/429بدایة المجتھد ، مرجع سابق ،  -  1
  2: النورسورة   -  2
  4/277،جامع األصول 4/11،سبل السالم ،7/92نیل األوطار  -  3
  137،ص4ابن الھمام ، فتح القدیر ، مرجع سابق ،ج -  4
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 ینظر كلیهما ألن الرأیین بین خالف فال هذا وعلى. المحدود یتحمله مما أشبه وما الثیاب بأطراف

   یحتمله بحیث التنفیذ یكون وأن المحدود هالك عدم إلى

   :الحامل على التنفیذ       

ا من الحمل كان سواء تضع حتى حامل على یقام ال الحد أن علیه المتفق من          غیره، أو زنً

 اهللا صلى - اهللا رسول جاءت غامد بنى من امرأة أن روى فقد الغامدیة حدیث ذلك في واألصل

 ما تضعي حتى ارجعي”: لها فقال ،ىالزن من حبلى إنها وقالت حامل وهى بالزنا مقرة -  وسلم علیه

: فقال - وسلم علیه اهللا صلى - النبي فأتى وضعت، حتى األنصار من رجل فكفلها ، بطنك في

ا ولدها وندع نرجمها ال إذن”:  - وسلم علیه اهللا صلى - الرسول فقال الغامدیة، وضعت قد  صغیرً

 جرى وقد. فرجمها اهللا، نبي یا رضاعه إلىَّ : فقال األنصار من رجل فقام ،1“یرضعه من له لیس

 عمر فهمَّ  عنه اهللا رضى عمر أیام في زنت امرأة أن فیروى هذا، على بعده من الرسول صحابة

: فقال حملها، على سبیل لك فلیس علیها سبیل لك كان إن: معاذ له فقال حامل، وهى برجمها

  .هذا مثل قال أنه عنه اهللا رضى على عن وروى. یرجمها ولم مثلك، یلدن أن النساء عجز

 حملها حال في علیها الحد إقامة في أن الحامل علىبالجلد والرجم  الحد إقامة عدم في والعلة     

ذا إلیه، سبیل وال الحمل وهو لمعصوم اتالفًا  من فإن الحد إقامة من معصومة غیر هي كانت وإ

 التي والعقوبة الجاني غیر العقوبة تصیب وأال أخرى، وزر وازرة تزر ال أن األساسیة القواعد

ا الحد كان وسواء حملها، إلى تتعدى الحامل تصیب  حتى الحامل على ینفذ ال فإنه جلًدا أو رجمً

 الولد فیفوت األم نفس إلى الجلد سرى وربما الجلد سرایة من الولد تلف یؤمن ال ألنه حملها تضع

  .بفواتها

                                                             
  120، 119،ص5مسلم ،صحیح مسلم ، ج -  1
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ذا ا الحد كان فإن حملها األم وضعت وإ أ، تسقیه حتى ترجم لم رجمً  أو یرضعه من له كان إن ثم اللِّبَ

ال رجمت برضاعه یتكفل    تفطمه حتى تركت وإ

ذا      يف الفقهاء وبعض والشافعي حنیفة وأبو مالك فیرى جلًدا الحد وكان حملها األم وضعت وإ

 علیها أقیم إن تلفها یؤمن قویة وتصبح نفاسها من تشفى حتى الحد علیها یقام ال أن أحمد مذهب

 خیف فإن التلف معه یؤمن بسوط الحال في الحد إقامة أحمد مذهب يف الفقهاء بعض ویرى الحد،

 - وسلم علیه اهللا صلى - النبي أن اآلخر الفریق هذا وحجة. الثیاب بأطراف أقیم السوط من علیها

 حجة أما. 1“واحدة ضربة بها فاضربوه شمراخ مائة خذوا”: فقال زنى الذى المریض بضرب أمر

ة إن: قال أنه عنه اهللا رضى على عن روى ما الحد بتأخیر القائلین  اهللا صلى -  اهللا لرسول أمَ

, أقتلها أن جلدتها أنا إن فخشیت بنفاس عهد حدیثة هي فإذا أجلدها أن فأمرني زنت -  وسلم علیه

 علیها أقم ثم الدم عنها ینقطع حتى دعها”: فقال - وسلم علیه اهللا صلى - اهللا لرسول ذلك فذكرت

ذا الحد ا الحمل یكن لم وإ  ؛ىالزن من حملت تكون أن المحتمل من كان ولو الحد یؤخر فال ظاهرً

 وقال ،2استبرائهما عن یسأل ولم والجهینیة الیهودیة رجم -  وسلم علیه اهللا صلى -  النبي ألن

 يُ عل ورجم استبرائهما، عن بسؤالها یأمره ولم فارجمهما، اعترفت فإن هذا امرأة إلى أذهب: ألنیس

 أحمد فیرى الحمل المرأة ادعت فإذا وأحمد، والشافعي حنیفة أبى رأى هو وهذا. یستبرئها ولم شراحة

 ادعائها صحة من التحقیق إلى حاجة دون أمرها یتبین حتى وحبسها قولها قبول الشافعیة وبعض

  . فیه قولها فیقبل علیه البینة إقامة یتعذر وغیره الدم من علیه یدل وما الحدیث الحمل ألن

 من خبرة له من استطالع بعد إال المرأة ادعاء یقبل ال أن حنیفة وأبو الشافعیة بعض ویرى      

ال صحیح ادعاءها أن فیقررن النساء    الحد علیها نفذ وإ

                                                             
 وإرسالھ وصلھ في اختلفوا لكن حسن وإسناده ماجھ وابن والنسائي أحمد رواهسبل السالم ، مرجع سابق ،-  1
  133، ص 4لب في شرح روض الطالب ، جالسنیكي ، أسنى المطا -  2
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ا أو جلًدا كان سواء الحد تنفیذ یؤخر أن مالك ویرى           مكث إذا المتزوجة الزانیة على رجمً

ا أربعین ببطنها ىالزن ماء  ولو الزوج یستبرئها لم إذا أیًضا وتؤخر استبرأها، قد الزوج كان ولو یومً

ا، أربعون ىالزن على یمض لم  واحدة مرة تحیض حتى يأ لحیضة؛ الحالین يف المرأة وتؤخر یومً

 ثالثة مرور بعد تحض لم فمن. الحیضة مقام ویقوم حمل بها یكون أن خشیة حملها أمكن إن

  تضع حتى ٌأخرت الحمل علیها ظهر فإن الحمل علیها یظهر ال بحیث فیها تحض لم أشهر

  :شفاؤه یرجى ال الذىالزاني  المریضعقوبة 

 علیه یقام مرضه من شفاؤه یرجى ال الذى المریض أن وأحمد والشافعي حنیفة أبو یرى        

 كالقضیب التلف معه یؤمن بسوط الحد یقام أن یشترطون ولكنهم یؤخر، وال الحال في الحد

 ضربة به فضرب شمراخ مائة فیه ضغث جمع ذلك من علیه خیف فإن النخل، وشمراخ الصغیر

 علیه ینفذ فال لمرضه یترك أن إما شفائه من المیؤوس المریض وألن ،ىزن ألنه شمراخ بمائة واحدة

 بمائة واحدة جلدة وجلده األمر في التوسط فتعین موته إلى ذلك فیفضى كامال علیه ینفذ أو الحد

 قال كما ضربة المائة مقابل شمراخ بمائة الواحدة الضربة تقوم أن من یمنع ما ثمة ولیس شمراخ،

ُخذْ {: تعالى اهللا ِدكَ  وَ یَ ا ِب اْضِرب ِضْغًث ال بِّهِ  فَ  بما المریض قتل أو ترك من أولى فهذا ، 1} تَْحنَثْ   وَ

  . القتل یوجب ال

  

  

  

                                                             
  44اآلیة  :النورسورة  -  1
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  الحد تنفیذ موانع

  :هي الحد ومسقطات: به الحكم بعد الحد یسقط ما جد إذا التنفیذ یمتنع 

ا ىالزن كان إذا إقراره عن المقر برجوع الحد یسقط: أوال  أو صریًحا اإلقرار كان سواء باإلقرار ثابتً

ا،   .الحد یسقط ومتى الرجوع على الكالم فصلنا أن سبق وقد ضمنیً

ا  دام ما بعضهم أو كلهم التنفیذ قبل شهاداتهم عن الشهود بعدول الحد ویسقط: الشهود عدول: ثانیً

  .أربعة من أقل شهادتهم على الباقین الشهود عدد

ا ا الزنا كان إذا النكاح ادعاؤه أو: لآلخر الزانیین أحد تكذیب: ثالًث  مذهب وهو أحدهما، بإقرار ثابتً

 إذا إال یسقطه ال النكاح ادعاء وأن الحد یسقط ال التكذیب أن فیرون الثالثة األئمة أما ،1حنیفة أبى

  .النكاح وجود على الدلیل أقام

ا  علیه یوافقه وال حنیفة أبى مذهب وهو الحكم، وبعد التنفیذ قبل الشهود شهادة أهلیة بطالن: رابعً

  .الثالثة األئمة

  .الثالثة األئمة به یأخذ وال أیًضا حنیفة أبى مذهب وهو خاصة الرجم قبل الشهود موت: خامًسا

  

  

  

  

                                                             
  102، ص6الحنبلي ، كشاف القناع ، مرجع سابق ج/ 350،ص2الشیرازي ، المھذب ، مرجع سابق ،ج -  1
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  الثاني المبحث

  

قامة الزنى جریمة في التلبس   االسالمیة للشریعة وفقا الدعوى وإ

  : مطلبان وفیه

  

  الزنى جریمة في واالستفزاز التلبس: األول المطلب

  

سقاطها الزنا دعوى إقامة: الثاني المطلب   الشریعة في وإ
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  : الزنى جریمة في واالستفزاز التلبس -: االول المطلب

   التلبس  :أوًال 

 ، الفعل الرتكاب حقیقیة مفاجأة بذلك فتكون بالزنى التلبس حال تحصل ان ماإ ، المفاجأة         

 ، 1الفعل الرتكاب حكمیة مفاجأة بذلك فتكون الشریك مع واحد فراش في الوجود حال تحصل نأ وأ

 عدول رجال ربعةأ الجریمة هذه على شهد ذاإ الإ اللهم االسالمیة الشریعة في الدلیل لهذا وجود وال

 الشریعة فقهاء نأ الإ بالشهادة، الدلیل هذا یسمى ثم ومن شرعا علیها المنصوص وبالشروط

، والمرأة الرجل یعاقب واحد ثوب في عنه اجنبیة امرأة مع رجل وجد ذاإ:  قالوا سالمیةاإل  تعزیرًا

  . 2الفقهاء رو جمه يأر  وهو یؤدبان وقیل جلدة مائة منهما كل یجلد قال من فمنهم

 حنیفة بيأو  مالك عند قاتله على عقوبة فال تلبس حالة في المحصن غیر الزاني قتل ذاإ و       

 یعدو رجل علیه فأقبل یوما یتغدى كان فقد ، عنه اهللا رضي عمر قضاء ذلك في وحجتهم حمد،أو 

 قتل هذا نإ:  فقالوا ثرهأ في جماعة وجاء عمر مع جلس حتى بالدم ملطخ مجرد سیف ومعه

 ، بالسیف امرأتي فخذي ضربت لقد:  الرجل قال هؤالء؟ یقول ما:  عمر فقال امرأته، مع صاحبنا

 فخذي فقطع بالسیف ضرب فقالوا ؟ الرجل یقول ما: عمر لهم فقال ، قتلته فقد حدأ بینهما كان نفإ

  .3 القتیل دم هدرأو  ، فعد عادوا نإ:  للرجل عمر فقال ، اثنین فقطعه الرجل وسط صابأو  تهأامر 

  

  

                                                             
 342البطراوي ، مرجع سابق ، ص -  1
 2093ابن القیم ، زاد المعاد ، /143، ص 4،ج الطالب روض شرح في المطالب أسنى ، السنیكي -  2
 154،ص9،ج  7386ابن قدامة ، المغني ، مرجع سابق ، مسألة  -  3
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   االستفزاز:ثانیا 

لم یرد في النصوص الشرعیة تعریف محكم لعنصر االستفزاز ، بل تم النظر إلیه بالمفهوم من     

وبعد أن عرف قصته أقره على فعل القتل ، خالل قصة عمر ، حین جاءه رجل ضرب بالسیف ، 

  ویمكن تعریف االستفزاز بالمفهوم أنه العذر المخفف لذنب القتل في جریمة الزنى

 اعتدى ما ذاإف ، 1وماله وعرضه نفسه على بالمحافظة مطالب المسلم نأ شرعا المعروف من   

 رد له باحتأ الحالة هذه في سالمیةاإل ةالشریع نإف ذكرت التي الضرورات هذه من واحده في علیه

 في القتل إباحة الفقهاء بعض ویعلل    ، القتل وحصول القوة استعمال لىإ ذلك دىأ ولو ،االعتداء

 وغیر األجنبیة بین یفرقون وهؤالء للقتل، فیدفعه القاتل ینتاب الذي باالستفزاز بالزنى التلبس حالة

ن القتل یباح فال أجنبیة بها المزني كانت فإن ، األجنبیة  الزنا ألن ، القتل یباح أجنبیة تكن لم وإ

  . أخت او أم او زوجة من باهله الزنا یستفزه كما الشخص یستفز ال باألجنبیة

ه عنه اهللا رضي عمر عن روي ما      ملّطخ سیف یده في و یعدو رجل جاءه إذ یتغذى كان أنّ

 المؤمنین أمیر یا: فقالوا اآلخرون فجاء عمر، مع جلس حتّى فجاء خلفه یعدون قوم وراءه و بالدم

 فإن امرأتي فخذي ضربت إنّي المؤمنین أمیر یا: فقال ؟ یقولون ما: عمر له فقال. صاحبنا هذا إّن 

ه المؤمنین أمیر یا: قالوا ؟، یقول ما ؟، عمر فقال. قتلته فقد أحد بینهما كان  بالسیف ضرب إنّ

  .2فعدا عادوا إن: قال و إلیه دفعه ثمّ  فهّزه سیفه عمر فأخذ المرأة، فخذي و الرجل وسط في فوقع

  

  
                                                             

رواه البخاري ومسلم ..)من قتل دون مالھ وأھلھ فھو شھید (یستند الفقھ االسالمي ھنا على حدیث رسول هللا صلى هللا عللیھ وسلم ،  -1
  85، ص1ج
   505زھرة ، العقوبة ،دار الفكر العربي ، صأبو زھرة ،د محمد أبو  -  2
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   واسقاطها ىالزن دعوى إقامة - : الثاني المطلب

 والقذف كالقتل الكبرى الجرائم من االسالمیة الشریعة في ىالزن جریمة نأ المعلوم من          

 الجریمة كبر مع تتناسب یضاأ كبیرة عقوبتها كانت ولذلك والردة الخمر وشرب والسرقه والحرابة

 وعال جل الباري یعط لم ثم ومن ، تعالى هللا حقاً  واجبة مقدرة عقوبة وهي بالحد وسمیت ،وخطورتها

 نقصانها وأ زیادتها وأ العقوبة هذه تقدیر في السالم علیه محمد رسوله حتى بعینه لشخص الحق

 السیئة ضراراأل من الجریمة لهذه لما وذلك ، ابدالها وأ تخفیفها وأ اسقاطها وأ عنها الصفح حق وأ

 سالمياإل المجتمع في المسلمین فرادأ لكل الحق ةالشریع عطتأ وبذلك عمومًا، بالمجتمع والخطیرة

 هذا یكون نأ دون ، الجاني یعاقب نأ المسلمین مرأ ولي وعلى عنها التبلیغ وأ الشكوى تقدیم

  . الوضعي القانون في الحال هو كما ، فحسب المتضرر الزوج لىإ موكوال مراأل

 نهى وقد غیره من وأ المتضرر الزوج من ال الجریمة هذه عن التنازل یجوز ال نهأ كما      

 سرقت امرأة في عنده لیشفع سامةأ جاء عندما وذلك، الحدود في الشفاعة عن السالم علیه الرسول

 الوضیع عن الحد یقیمون كانوا نهمأ قبلكم كان من هلك نماإ"  والسالم الصالة هیعل له فقال

  . 1"یدها لقطعت ذلك فعلت فاطمة لو بیده نفسي والذي الشریف ویتركون

 فیه لما قرارهإ على بالزنى المقر رجوع حالة في العقوبة تتحقق وال الجریمة تقوم ال نهأ الإ        

  .  المسلمین جمهور رأي في بالتوبة الحدود تسقط ال كذلك ، الشبهة من

 خبرأ عندما السالم علیه الرسول بقول مستدالً  الحد تسقط التوبة نإ اهللا رحمه الشافعي وقال     

 فقالت الزنى جریمة في بالتقادم الحد سقوط بخصوص أما تركتموه، هال رجمه ثناءأ ماعز بهروب

                                                             
   الثالث الحدیث - 357: المسألة ، السرقة حد باب ، الحدود كتاب األحكام عمدة شرح األحكام إحكام -  1
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 التقادم مدة حنیفة بيأ صاحب یوسف بوأ حدد وقد الشهادة ىالزن ثبت ذاإ بالتقادم یسقط حنافاأل

  . والمالكیة مامیةاإل وكذلك بالتقادم الحد سقوط بعدم والظاهریة الشافعیة وقالت واحد بشهر

 وبذلك القضاء جهة لىإ رفعها بعد الزنى جریمة عن التنازل تعرف ال سالمیةاإل الشریعة فان وهكذا

  1. القانون لنظرة تماما مغایرة تكون

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
                                                             

  239 الى 236 ص ، 1993 الثانیة ،الطبعة الغني عبد عمر مقارنة، دراسة الزنى، جریمة  ،الغني عبد -  1
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  الفصل الرابع

 

قامة ىبالزن المفاجأة  القانون في الدعوى وإ

 :ثالث مباحث  وفیه

 القانونفي  بالزنى  المفاجأة :األول المبحث

 : مطلبان وفیه

 ىبالزن التلبس) المفاجأة( : األول المطلب

 بالقانون االستفزاز عنصر : الثاني المطلب

 القانون في واسقاطها ىالزن دعوى إقامة : الثاني المبحث

 : مطلبان وفیه

 ىالزن دعوى إقامة : األول المطلب

  ىالزن عوىد )التنازل (اسقاط: الثاني المطلب

   المبحث الثالث

  ) القوانین/المراجع/الوصیات/النتائج/الخاتمة(
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 بالقانون واالستفزاز المفاجأة :األول المبحث

 مجرد إلى ینظر لم ، الجنائیة المسؤولیة یقرر وهو القانون فيى الزن لجریمة المعطاة التعاریف     

 فقد المتزوجین غیر أما ، الزوجیة فراش تدنیس إلى نظر نماإ ، اإلسالمیة الشریعة شأن الوطء

ن ،األسرة  في یؤثر ال زناهم أن باعتبار بالعقاب لهم یتعرض ولم أهملهم  قواعد یمس كان وإ

 یعاقب فال متزوجة بامرأة زنى ما إذا المتزوج غیر أن على مثال، العلني الفاضح كالفعل األخالق

نما زانیا باعتباره   .زانیة المرأة شریكا باعتباره وإ

 ملك غیر من امرأة قبل في وطء به یقصد ىالزن أن على متفقون فإنهم  الشریعــة فقهـاء أما      

 القانون بین الرئیسیة الخالف نقطة وهذه محصن غیر أو محصن من ذلك كان سواء شبهة أو

  .ةوالشریع

  : الزنى في)  التلبس( ة المفاجأ -: االول المطلب

  اتجهت قوانین العقوبات الوضعیة.مرتكبها، شخص ال نفسها الجریمة تالزم حالة التلبس 

 و  المجتمع في العامة اآلداب و العام النظام على للحفاظ المجتمع داخل األفراد سلوك ضبط إلى

 مرتكب على تطبق التي العقوبة هي ما و جرائم تشكل التى األفعال هي ما تحدید طریق عن ذلك

القبض علیهما حین تلبسهما .. 1)283/2/م(ومما ورد في القانون االردني المادة ).المجرم( الفعل

 وهو الفعل إبان في فیؤخذ .الجریمة ارتكاب حال الجاني فیها یفاجأ التي الحالة  هيو  بالفعل، 

 قویاً  دلیالً  الجریمة یرتكب وهو الجاني مفاجأة یعتبر والشارع مستعرة، الجریمة ونار إثمه یقارف

 إذن إلى حاجة بدون وتفتیشه علیه القبض القضائیة الضبطیة لمأمور أباح فقد ولذلك إجرامه، على

                                                             
  283االردني ، المادة أردني ، قانون العقوبات -1
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 النیابة أعضاء أحد أمام ویحضره علیه یقبض أن األفراد من فرد ألي أجاز لقد بل النیابة، من

 . الضبط رجال أحد إلى یسلمه أو العمومیة

 حالة كشف في شرطاً  لیست الرؤیة ولكن 1.الرؤیة طریق عن تكون ما أغلب والمفاجأة         

 حاسة بأیة وقوعها وأدرك الجریمة ارتكاب حضر قد هداالش أو الضابط یكون أن یكفي بل التلبس،

 تتحرز أن ینبغي أنه على .الشم أو البصر أو 2السمع طریق عن ذلك أكان سواء حواسه، من

 إذا إال تلبس حالة في المتهم أن اعتبار على یحصل الذي التفتیش أو القبض تقر فال المحاكم

 .الشك تحتمل ال بطریقة بوقوعها أحس أو الجریمة شهد قد أجراه الذي أن من تحققت

 وأ ،بالفعل ارتكابها ثناءأ الزنى جریمة على الوقوف بأنها :بالزنى  المفاجأة تعریف أما        

 وأ ،قلیل قبل وقع قد الزنى نأب شكا تثیر ال وبصورة بها تخبر ظروف في وشریكها المرأة مشاهدة

 المریبة الخلوة به فالمراد عشیقها مع واحد فراش في المرأة وجود عن ماأ ، قلیل عما سیقع هنأك

 لحالة القانوني فالتكییف. منعزل مكان في ، السیارة في ، البیت في المكان عن النظر ف بصر

 القانون في مكانها وتعیین طبیعتها یالئم الذي السلیم القانوني الوصف تحدید یعني بالزنى المفاجأة

 مع واحد فراش في الوجود وأ بالزنى محارمه حدىإ و،أ زوجته بتلبس المحرم وأ الزوج یفاجأ عندما

 متأثرا النفسي والهیاج الغضب حالة فتتملكه اعتباره ویطول شرفه یؤذي بما یفاجأ" نهإف الشریك

 وشریكها الزانیة على االعتداء لىإ یدفعه الذي مراأل االختیار في حریته فتضیق ،شاهده ما بهول

 الغضب ثورة تأثیر تحت فعله یفعل ألنه ،ما لدرجة معذور ولكنه مجرم فالفاعل "،الزنى في

 رادةإ فتغدو رادتهإ على سیطرته وتنقص ، عواطفه على الذاتیة سیطرته تضعف التي العاصفة

 . الجنائیة للمسؤولیة صالحیته ینقص نأ ذلك نأش ومن هوجاء مندفعة
                                                             

  471ص 259ق 5ج القانونیة القواعد مجموعة عقوبات مصري ،- 1
القبض على المرأة الزانیة وشریكھا في : تنص على  1960لسنة  16، من قانون العقوبات األردني رقم  282عقوبات أردني ، المادة  -  2

 .تقطع بارتكاب الزنا حال تلبس بالزنا وال تشترط المشاھدة أنما یكفي سماع أصوات 
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 شدید اعتداء نهإ إذ وسالمتها، الجماعة بكیان ماًسا باعتباره نىالز  عرفت اإلسالمیة الشریعة     

 إشاعة الزنا إباحة في وألن الجماعة، علیه تقوم الذى األساس هي واألسرة األسرة، نظام على

 الحرص أشد تحرص والشریعة وانحالله، المجتمع فساد إلى ثم األسرة هدم إلى یؤدى وهذا للفاحشة

 قویة متماسكة الجماعة بقاء على

 عالقات تمس التي الشخصیة األمور من ىالزن أن فأساسها الوضعیة القوانین في العقوبة أما    

 الطرفین أحد كان إذا إال تراضٍ  عن دام ما علیه للعقوبة معنى في الجماعة، صالح تمس وال األفراد

 .الزوجیة لحرمة صیانة الفعل على یعاقب الحالة هذه ففي زوًجا

 ىالزن جریمة في الرجل تدین أن یمكن التي األدلة عن اإلمكان بقدر یضیق أن القانون حاول     

 إدانة یمكن وال ، بالسمعة یتصل موضوع في الكیدیة الدعاوى موضوع یتفادى حتى شریكا باعتباره

  اآلتیة األربعة األدلة من دلیل أي بتوافر الإ الزنا في باشتراكه الرجل

 سالتلب : أوال

  االعتراف : ثانیا

 المكتوبة األوراق : ثالثا

 مسلم منزل في للحریم المخصص المحل في وجوده : رابعا

 في االشتراك جریمة من إلیه منسوب هو مما الرجل برئ السابقة األدلة من دلیل أي یوجد لم فإذا

 بعضها أو كلها األدلة هذه توفرت نإ و  حتى نهإف القضائي االقتناع لمبدأ ووفقا نهأ بید  الزوجة زنا

 تطمئن أن ذلك عن فضال یلزم ولكن ، نىالز  في باالشتراك الرجل إلدانة وحدها تكفى ال فإنها

 الجریمة أن إلي وانتهت عقیدتها المحكمة وكونت المتهم حق في الجریمة قیام ثبوت إلي المحكمة
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 المتهم على فلیس األدلة هذه من دلیل أي إلي االتهام استند فإذا ، شك دون الرجل حق في ثابتة

 .   األدلة بهذه جاء ما عكس اإلثبات طرق بكافة یثبت أن اال

  األربعة األدلة شرح

 : التلبس ــ أوال

تختلف التشریعات في تحدیدها السلوك الذي یشكل إتیانه جریمة یعاقب علیها القانون ،وبما أن  

جریمة الزنا حال وقوعها تمس أطرافا أخرى بحكم العرف االجتماعي الذي غالبا ما یبیح سلوك 

 رعذ بالزنى المفاجأة نأ جریمة القتل الناجم عن حالة التلبس بالزنا ،نظرت بعض القوانین إلى 

 العقوبات قانون من )340( فالمادة ، المفاجأة هذه حال المرتكبة القتل  جریمة عقوبة یخفف

   :على نصت االردني

 حال أخواته وأ فروعه وأ أصوله إحدى وأ بزوجته فوجئ من المخفف العذر من یستفید -1

 قتلهما وأ بها یزني من قتل وأ،  الحال في فقتلها مشروع غیر فراش في  وأ ،ىالزن بجریمة تلبسها

 .دائمة عاهة وأ إیذاء وأ جرح وأ موت  لىإ أفضى اعتداء علیهما وأ علیها اعتدى وأ معاً 

 فراش في وأ ىالزن بجریمة تلبسه حال بزوجها فوجئت التي الزوجة ذاته العذر من ویستفید -2

 اعتدت وأ معا قتلتهما وأ بها یزني من قتلت وأ ،الحال في فقتلته الزوجیة مسكن  في مشروع غیر

  .دائمة عاهة وأ ایذاء وأ جرح وأ موت  لىإ أفضى اعتداء علیهما وأ علیه
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 شریك ضد دلیال یعد التلبس أن على 1المصري القانون من عقوبات 276ة الماد نصت كما      

 الوارد التلبس وبیت عقوبات 276 المادة في الوارد التلبس بین التفرقة یجب نهأ بید ، الزانیة الزوجة

 .الجنائیة اإلجراءات قانون من 30 المادة في

 : نهأ على الجنائیة اإلجراءات قانون من 30   المادة تنص

 . یسیرة ببرهة ارتكابها عقب أو ارتكابها حال بها متلبسا الجریمة تكون

 بعد مرتكبها وجد إذا أو وقوعها أثر الصیاح علیه المجني اتبع إذا بها متلبسا الجریمة وتعتبر    

 أنه على منها یستدل أخرى أشیاء أو أوراقا أو أمتعة أو أسلحة أو آالت حامال قریب بوقت وقوعها

 .وجدت إذا أو فیها شریك أو فاعل

 مأموري سلطة تحدید هو الجنائیة اإلجراءات قانون من 30دة الما في الوارد التلبس من فالهدف    

 بقوة یتمیز إثبات دلیل تحدید منه فالهدف عقوبات 276 المادة في التلبس اما ، القضائي الضبط

 .بالسمعة یتصل موضوع في الكیدیة الدعاوى لتفادى خاصة

  

  

  

   

                                                             
 30والمادة 276عقوبات ، قانون العقوبات المصري ، المادة ،  -  1
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 التلبس؟ من فالمقصود إذن

 الجریمة به تقوم الذي الفعل أن عقال للشك مجاال تدع ال ظروف في الشریك یشاهد أن هو      

 أن یسلم أن والمنطق العقل على یستحیل حالة في الشریك یرى أن یجب انه بمعنى فعال وقع قد

 . یرتكب لـم الجریمة به تقوم الذي الفعل

 واحد فراش في راقدان وهما وعشیقها الزوجة تضبط أن   بالزنا التلبس قبیل من یعد أن ویمكن    

 أو ، منتظمة غیر ومالبسها اللیل من متأخرة ساعة في عشیقها منزل في الزوجة تضبط أن أو ،

 ، ذلك منها طلب عندما بابها فتح عن وامتنعا الداخل من أغلقاها حجرة في وعشیقها الزوجة مفاجأة

 ، فراشها في راقدا النوم بمالبس عشیقها كان حین في النوم غرفة في عاریة شبه الزوجة وضبط

 یستر یكن لم حین في حذاءه خالعا السریر تحت مختبئا الزوجیة منزل في لیال العشیق وضبط

 وضعت وقد سراویل بغیر وهما وعشیقها الزوجة وضبط ، النوم مالبس غیر شيء الزوجة

 األسفل ونصفه السریر تحت مختبئا الشریك وضبط ، بعض بجوار بعضهما الداخلیة مالبسهما

 ، بنطلونه ارتداء یحاول لألبناء المخصصة النوم غرفة في وضبطه ، بمالبسه یمسك وهو عار

ذا  اللیل من متأخر وقت في بفندق واحدة حجرة في الداخلیة بمالبسهما الزوجة مع وضبطه  كان وإ

 ، فعال وقع قد به تقوم الذي الفعل أن عقال للشك مجاال تدع ال حالة في الشریك یشاهد أن یجب

 یشاهدها أن یجوز بل ، بنفسه الزنا واقعة الزوج یشاهد أن الضروري من لیس ىأخر  ناحیة نم نهإف

 من أصوات أو أقوال سماع المشاهدة قبیل من ویعتبر ،زوجهاى أول باب ومن ، آخر شخص أي

ذا ، 1الفعل بارتكاب تقطع شریكها أو الزوجة  أن عقال للشك مجاال تدع ال حالة في الشریك شوهد وإ

 أهبة على كانا ربما نهماأ القول العدالة باب من نهأ الإ فعال، وقع قد الجریمة به تقوم الذي الفعل

                                                             
   1960 لسنة 16 رقم األردني العقوبات قانون من ، 282 المادة ، أردني عقوبات - - 1



56 
 

 أن إثبات األمر یهمه من كل فعلى ، هذا وعلى ، فعال یرتكبانه  لم نهماأو  لفعلبا للقیام االستعداد

 إثباتها في فلحأ ما فإذا ، اإلثبات طرق بكافة ذلك إثبات وعلیه فعال الزوجة یواطئ لم الشریك

  الزوجة زنا في االشتراك تهمة من إلیه منسوب هو مما المتهم ببراءة المحكمة حكمت

 عقال للشك مجاال تدع ال حالة في الشریك یشاهد أن الإ ،1 التلبس من یقصد لمالمصري  المشرع

 . فعال وقع قد به تقوم الذي الفعل أن

ذن        ثم ، المتهم على قبض قد یكن لم ولو الرؤیة شهود بشهادة التلبس حالة إثبات فیجوز وإ

 أن في عقال للشك مجاال تترك ال ظروف في معها شوهد قد الزانیة شریك یكون أن یشترط ال نهأ

 هما فإذا المتهمة منزل في فجأة وشریكها المتهمة على دخل بأنه شاهد شهد فإذ ، وقع قد الزنا

 عندما الهرب الشریك وحاول بعض بجوار بعضهما الداخلیة مالبسهما وضعت وقد ،سراویل بغیر

 بذلك فتأثر بالتوبة له وتعهدت عنهما یصفح أن له الزوجة توسلت ثم ،ضبطه على الشاهد أصر

 ال هذا استخالصها نإف ىبالزن التلبس حالة قیام ذلك من المحكمة واستخلصت سبیلهما وأخلى

  .فیه مراجعتها یصح

 المادة في علیها المنصوص التلبس حالة في وهو الشریك یضبط أن األحوال كل في یجب انه على

 أن ثبت فإذا ، 2ومشروع قانوني طریق عن جاءت قد المشاهدة تكون بحیث عقوبات 276 

 إدانة یجوز وال به معترف غیر التلبس بات القانون یقره ال أمر على بناء كانت إنما المشاهدة

 . المشروعة غیر المشاهدة هذه على بناء الشریك

                                                             
  عقوبات 276 المادة قانون العقوبات المصري ، -  1
  341،ص الوضعیة والقوانین السماویة الشرائع بین الزنا جریمة. عمر الوھاب عبد ،د البطراوي-  2
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 فیكون الزوجیة منزل في وقعى الزن یكن لم ما مشروعة إجراءات ولیدة التلبس حالة تكون أن فیجب

 .الوسائل بكافة بداخله یدور ما یشاهد أن حقه من

 : االعتراف ــ ثانیا

 فاالعتراف ، المدني القانون في االعتراف عن الجنائیة اإلجراءات قانون في االعتراف یختلف     

 في السیر ثناءأ وذلك بها علیه مدعى قانونیة بواقعة الخصم اعتراف هو األخیر القانون هذا في

 بعض یعرفه كما فهو الجنائیة اإلجراءات قانون في االعتراف ماأ ، 1 الواقعة بهذه المتعلقة الدعوى

  2 عنه اإلجرامیة الواقعة بصدور نفسه على المتهم إقرار بأنه الفقه

 نهإ غیره عن یصدر ما أما ، المتهم شخص ذات عن االعتراف یصدر أن یجب نهإف هذا على   

 .اإلجرامیة الواقعة اقترف نهأ المتهم یقر أن ویجب ، شهادة یعد

 إقرار هو الزانیة الزوجة شریك ضد دلیال باعتباره االعتراف أن القول یمكن نهإف وبالتالي        

 نىبالز  الزوجة باعتراف ذنإ اعتداد فال ، الجریمة بها تقوم التي الواقعة بارتكاب نفسه على الشریك

سنادها  . نفسه الشریك من االعتراف هذا یصدر أن یجب بل ، آخر رجل إلي االشتراك تهمة وإ

 عدة لذلك یشترط ولكن ، وحده علیه اإلدانة حكم بناء ویمكن جدا هاما دلیال یعتبر واالعتراف    

  : أمور

  

 

                                                             
  103مصري ، قانون االثبات ، المادة  -  1
  465 ص 496 بند،ص ،  2ط) القسم الخاص ( حسني ، محمود نجیب، شرح قانون العقوبات  -2
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 صریحا االعتراف یكون أن ــ أوال

 دفاع سوء الإ اعتبارها یمكن وال المتهم لسان على تجرى قد أقوال مجرد من االعتراف یستشف فال

  1.نفسه عنه منه

  اً قانونی إجراء باعتباره صحیحا االعتراف هذا یكون أن یجب ــ ثانیا

ال صحیحا یكون أن قانوني إجراء ألي ویلزم      هو الصحیح واالعتراف ، به یعتد وال أهمل وإ

 مرض مریض أو سكران شخص عن صادر باعتراف عبرة فال ، وحرة ممیزة إرادة عن یصدر الذي

 ضغط أو إكراه نتیجة جاء باعتراف قیمة ال كذلك ، یفعل أو یقول ما یعي ال مجنونا كان أو الموت

  . علیه یعول وال یهدر التهدید أو اإلكراه وطأة تحت شخص من تصدر أقوال فأي ،

  للجریمة المادیة الواقعة ذات على  ینصّب  أن ــ ثالثا

 ، قانونا المجرم الفعل تكون التي المادیة الواقعة ارتكاب على منصبا االعتراف یكون أن فیلزم     

 علیه یعول وال یهدر اعترافه فان المادیة الواقعة تلك غیر أخري أمور على منصبا اعترافه كان فان

  الشریك من االعتراف صدور ــ رابعا

 المتهم الشریك شخص ذات من صادرا االعتراف یكون أن یجب في القانون المصري ،   

 الزوج من أو نفسها الزوجة من صادرا االعتراف كان نإ ماا  ، الزوجة ىزن جریمة في باالشتراك

 أساسه على ویحاسب به یؤخذ قانونیا اعترافا یعد ال هذا نفإ ،آخر شخص أي من أو علیه المجني

                                                             
 331، ص  1982البغال ، سید حسن ، الظروف المشددة والمخففة في قانون العقوبات ، ط-1
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نفسها على شریك الزانیة إذا كان فإنه یقضي بالعقوبة  أما في القانون األردني . 1ىالزن في الشریك

ال فالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة   . 2متزوجا وإ

 ـ القضاء أمام االعتراف یكون أن ــ خامسا

 هیئة أمام أي ، القضاء أمام الزوجة ىزن في باالشتراك المتهم الشریك اعتراف یتم أن فیجب     

 أمام االعتراف كان نإ ماأ ، البراءة أو باإلدانة ماإ االتهام في لتفصل الدعوى تنظر التي المحكمة

 نهفإ ،التحقیقات تباشر التي النیابة أمام حتى أو الشرطة جهات أمام أو ،األصدقاء أو الزوجة أهل

 .ىالدعو  تنظر التي المحكمة هیئة عن تختلف الجهات هذه نأل ،3قانونیا اعترافا یعد ال

ذا        في االعتراف هذا إثبات وتم الدعوى تنظر التي المحكمة أمام باالعتراف المتهم قام وإ

 الشروط سائر توافرت طالما صحیحا قانونیا اعترافا یعتبر نهإف ، الدعوى وأوراق الجلسات محاضر

 ، الدعوى لنظر ىأخر  محكمة إلي الدعوى إحالة االعتراف صحة من یغیر وال ، المطلوبة األخرى

 إلیها المحال المحكمة أمامى أخر  مرة المتهم یعترف ولو حتى آلثاره منتجا االعتراف یظل إذ

  .ىالدعو 

 تقضى أن حینئذ للمحكمة ویجوز وحجیته قوته لالعتراف كان الشروط هذه توافرت فإذا     

 المادة نصت االعتراف هذا مثل وفى ،4 الشهود سماع دون وحده االعتراف هذا على باإلدانة

 لأویس والشهود الخصوم على بالمناداة الجلسة في التحقیق أیبد " أن على جنائیة إجراءات  271

 بأمر لیهإ الموجهة التهمة وتتلى ،ومولده إقامته ومحل وصناعته وسنه ولقبه اسمه عن المتهم

                                                             
  361،صالوضعیة والقوانین السماویة الشرائع بین الزنا جریمة. عمر الوھاب عبد ،د البطراوي-  1
  282،283قانون العقوبات األردني المادتین ،  -  2
 362ص الوضعیة والقوانین السماویة الشرائع بین الزنا جریمة ، البطراوي -  3
  380المصدر نفسھ ، ص -  4



60 
 

 بالحقوق والمدعى العامة النیابة تقدم ثم األحوال حسب على بالحضور التكلیف بورقة أو اإلحالة

 . طلباتهما وجد نإ المدنیة

 جاز اعترف نفإ لیهإ المسند الفعل بارتكاب معترفا كان إذا عما المتهم یسأل ذلك وبعد    

  "  اإلثبات شهود شهادة فتسمع الإ و  ،الشهود سماع بغیر علیه والحكم باعترافه االكتفاء للمحكمة

 المطلوبة الشروط جمیع توافرت والذي الشریك عن الصادر االعتراف أن إلي شارةاإل وینبغي ، هذا

 غیر هنا المحكمة أن الإ باإلدانة وحده یكفى كان نإ وهو ، الشهود سماع دون علیه للحكم فیه

 أن القضائي االقتناع لمبدأ وفقا لها یمكن ولكن ، وحده االعتراف هذا على تأسیسا باإلدانة ملزمة

 ولها ، عقوبات 276  المادة في علیها المنصوص األدلة من آخر بدلیل وتأخذ االعتراف ترفض

 تبرئه أو ، واعتراف الشهود سماع بعد وتدینه المتهم اعتراف إلي باإلضافة إثبات شهود تسمع أن

  ببراءته اقتنعت إذا

 الحاسم الدور صاحب هو یكون یكاد والذي الفعال الدور هذا لالعتراف كان إذا ولكن       

 غیر على االعتراف هذا یصدر قد نهأ الإ ، الزوجة نىز  في االشتراك جریمة في األخیرة والكلمة

 في فرد اعترف لو كما الحقیقي المجرم إنقاذ باعث عن االعتراف یصدر كأن ، ما لسبب الحقیقة

 جمعیته رئیس أو حزبه زعیم أو ،عائلته رب ارتكبها بجریمة جمعیة أو حزب في عضو أو عائلة

  .1ودوره رسالته أداء في االستمرار له فیتاح جریمته عقوبة من ینقذه كي

 قیمة تقدیر في الحذر تتوخى أن علیها اإلدانة بحكم تنطق أن قبل المحكمة على فان ذلك ألجل  

  . 2هعلی مطلقة وحجیة قیمة إضفاء دون وتحول االعتراف

                                                             
  464،ص 2ط)  الخاص القسم(  العقوبات قانون شرح نجیب، محمود ، حسني -  1
 464،ص500نفس المصدر ، ص، بند  -2
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 بناء باإلدانة وتحكم المحكمة إلیه تستند أن یمكن والذي الشریك عن الصادر لالعتراف بالنسبة هذا

  . شهود سماع دون علیه

 : الشریك من الصادرة المكتوبة األوراق ــ ثالثا

 مكتوبة أوراق صدور هو ،الزوجة ىزن في الشریك مواجهة في به یؤخذ الذي الثالث الدلیل       

 أن المشرع تطلب وقد ، یده بخط الشریك یكتبها التي والمحررات األوراق تلك بهذا ویعنى ، 1منه

 أو بصمة أو كتابة التوقیع یكون أن یستوي ، ، ذاته الشریك ید بخط مكتوبة األوراق هذه تكون

 موقعا أو مكتوبا المحرر یكون أنو  ، المحرر هذا یحتویه بما عالما یكون أن یشترط ولكن ، ختما

  . أخري لغة أي أو العربیة باللغة

 لم نإ و  منه علیه موقعا أو الشریك بید مكتوبا المحرر یكون أن هو الشرط كان وطالما         

 ،مزورا التوقیع كان أو غیره بید مكتوب المحرر أن الشریك دفع إذا هفإن ،بخطه مكتوبا المحرر یكن

 الحكم كان الإ و  وسائغا كافیا ردا علیه ترد أن المحكمة على ینبغي جوهریا دفعا یكون الدفع هذا نإف

 القانون لمخالفته نقضه ویتعین معیبا

 منه علیه موقعا أو الشریك ید بخط مكتوبا المحرر یكون أن هو هنا األساسي فالشرط إذن     

 في تشدد المشرع أن والواقع ، 2بخاتم یختمه أو یبصمه ولم المحرر یوقع لم الشریك أن هنا الفرض

 اإلسالمیة والشریعة ، السمعة على حفاظا الزوجةى زن في الشریك ضد یقام أن یجب الذي الدلیل

 أو الزاني على تقام التي األدلة الحدود بعدأ إلي ضیقت قد الوضعي المشرع قبل أیضا هي الغراء

 .الزانیة

                                                             
  383صالوضعیة، والقوانین السماویة الشرائع بین الزنا جریمة. عمر الوھاب عبد ،د البطراوي -1
 211/215/340مصري ، قانون العقوبات المصري ، المادة ، -2
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ذا      ىبالزن المتهم على حجة وتكون تقبل التي األدلة أن على صراحة نص قد المشرع كان وإ

 آخر على كلمات یملى الذي الشریك عقاب یجوز ال نهفإ ، مكتوبة أخري أوراق أو مكاتیب وجود

 إلي فینسبون واالفتراء الكذب البعض یتعمد قد نهأ خاصة ، علیه یملى ما بتحریر األخیر هذا فیقوم

 هو المتهم بأن القاضي إقناع نأش في التدابیر كل ویدبرون ،یمله أو یقله لم ما وعدوانا ظلما برئ

  .براء االتهام من وهو المتهم فیدین القاضي یقتنع وقد ، المحرر هذا علیهم أملى الذي

 : الشریك عن الصادرة الصوتیة التسجیالت -رابعا

 الفعل قارف انه منه یفهم بحیث صوتیا تسجیال یریده ما بتسجیل الزنا في الشریك یقوم قد   

 من صادرة صراخات أو صوت كل ویسجل موجودا تسجیل جهاز ثمة یكون أن أو ، قانونا المجرم

 دلیال الصوتي التسجیل هذا یعتبر فهل ، للجریمة المكون بالفعل قیامهما اثناء الزوجة أو الشریك

 ؟ الزوجة زنا في الشریك ضد

 المادة نأو  خاصة المحكمة تدینه لكي المتهم عن صادر صوتي تسجیل ثمة یكون أن یكفى ال     

 ولیس ، منه مكتوبة أخري أوراق أو مكاتیب صدور على سبق كما صراحة نصت قد عقوبات 276

  .عقوبات 276  المادة في علیها المنصوص المكاتب أو األوراق قبیل من الصوتي التسجیل

 : الفوتوغرافیة الصور - خامسا

 واألوراق المكاتیب لتلك صور هي الفوتوغرافیة الصور هذه كانت إذا ما بین نمیز أن یجب     

 منها یتبین والتي والزوجة الشریك من كل بین تجمع صور هي أو الشریك من الصادرة األخرى

 ثبت طالما حجة تعتبر فإنها األول النوع قبیل من الصور هذه كانت فإذا ، مریب وضع في نهماأ
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 بناء الشریك إدانة یمكن نهإ وبالتالي الشریك عن الصادر للمحرر األصل طبق صور أنها للقاضي

 .الشریك هذا عن الصادرة والمحررات األوراق لهذه الفوتوغرافیة الصور هذه على

 الصورة نإ إذ ، ، مریب وضع في والزوجة الشریك من كل بین تجمع الصور كانت إذا ماأ

 ، التلبس حالة سبق عن بذاتها تنبئ المجرم الفعل ذات یرتكبان وهما المتهمان فیها یظهر التي

  .1الخبرة بأهل االستعانة طریق عن الصورة سالمة من تتأكد أن المحكمة على یجب ولكن

 بحیث أوتوماتیكیا تعمل األیام هذه الفوتوغرافیة الكامیرات من الكثیر أن نعلم أن علینا ولكن   

 ولذلك ، شخص یقربها أن دون أوتوماتیكیا بنفسها الصورة هي فتلتقط بها التصویر یرید من یعدها

 یكون أن دون األتوماتیكیة الكامیرات هذه بواسطة نفسه بتصویر شخص یقوم أن الممكن من نهإف

  .غیره أحد معه

 كان ما إذا موجودة فعال تكون قد بیانه السالف الرأي هذا إلیها یشیر التي التلبس فحالة ولذلك     

 وال أوتوماتیكیا تعمل الكامیرات كانت إذا اما ، الزوجة مع للشریك صورا یلتقط ثالث شخص ثمة

  .موجودة تلبس حالة ثمة تكون أن یمكن ال فانه والزوجة الشریك لیصور ثالث لشخص تحتاج

 صورة بمكان نجد أن لنا یمكن بحیث جدا كبیرا تطورا تطور قد والعلم الفن نإف ،ذلك عن فضال    

  .فعال ذلك یحدث أن دون مریب وضع في وامرأة رجل وجود تبین صاحبها أبدعها قد

 الصور قیاس جواز عدم اعتبار على والقضاء الفقه جمهور إلیه ذهب ماب یمكن األخذ لذلك   

 ، الشریك من الصادرة األوراق تلك على الزوجة مع مریب وضع في المتهم تبین التي الفوتوغرافیة

  .1نفسه المتهم من محررة تكون أن داللتها مع یشترط عقوبات  المادة تعنیها التي المكاتیب نأل

                                                             
  49،ص 2005الذھبي ، د ادوارد غالي ، الجرائم الجنسیة ،ط -  1
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 عنصر االستفزاز في القانون : المطالب الثاني -

عرف بعض فقهاء القوانین الوضعیة االستفزاز ، بأنه  قیام المجني علیـه بتـصرف أو فعـل یعد     

اعتداء على حق الغیر یثیر فیه كوامن نفسه وشعوره ویجعله في موقف مهـین، فیقـوم بـرد هذا 

تناولته  ، ومن االستفزاز الخاص بجریمة الزنا حیث2االعتداء بفعل مواز ومتزامن مع فعل االعتداء

  .القوانین الوضعیة في سیاق األعذار المخففة للعقوبة 

یتطلب الحدیث عن عنصر االستفزاز في جریمة الزنا ، إلى االلتفات إلى أن الشریعة      

، التي تلتفت إلى 3االسالمیة ال تتوسع في تخفیف عقوبة الزنى ، خالف القوانین الوضعیة 

لقاضي ذلك ، من خالل التقدیر في األعذار القانونیة المخففة الظروف القضائیة المخففة إذا رأى ا

  . 4لجریمة الزنى 

االتّجاه إلى اعتبار التلبس بارتكاب جریمة الزنى من قبیل األعذار المخفّفة للعقوبة لكال     

ر عنه عادةً بعذر االستفزاز، اعتمادا على اللفظ القانوني   یستفید من العذر كل(الزوجین، هو ما یعبّ

ده الموقف من انجراح شعور الزوج من خیانة الزوجة له أو العكس،  5)من  فاجأ  ، نظرًا لما یوّل

ر جیاشة باالنفعال متأثرةً بعمق اإلهانة و الخیانة و ما ینتابها أیضًا من  فعندئٍذ تكون نفس المتضرّ

ة ال یقدر معها على ضبط نفسه فیفقد السیطرة على أعصابه و یقدم ع لى فعله و هو واقع ثورٍة نفسیّ

تحت تأثیر هذا المشهد المؤلم لیثأر غیر مقّدر مخاطره على النحو الذي كان یقدرها به لو كان في 

  .حالته العادیة

                                                                                                                                                                                   
 213،ومشار إلیھ ص،49المصدر السابق ،ص -1
  250،ص  2002البرزكان ،عبد الستار ، قانون العقوبات القسم العام ، بغداد ط -  2
قانون العقوبات المصري والجزائري والسوري واألردني : اعتمدت الباحثة في عرض مسالة االستفزاز ،على المواد القانونیة من  3

 لدراسة على الوجھ المقارن ولیس على سبیل التوسع  والعراقي ، وذلك حصرا إلثراء ا
 446البطراوي ، جریمة الزنى ، مرجع سابق ، ص 4
  عقوبات مصري  237: المادة / ،عقوبات أردني  340:المادة /، عقوبات سوري  548:انظر المادة  -  5
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ذهب أغلب فقهاء القانون و شراحه إلى أّن هذا الجاني ال یستفید من هذا العذر إذا كان شریكًا    

ة، یستمّد لفاعٍل قام بتنفیذ القتل، و استندوا في ذلك  إلى أّن الشریك، طبقًا لقواعد المساهمة الجنائیّ

إجرامه من إجرام الفاعل األصلي و جریمة الفاعل األصلي الذي نفذ القتل تعتبر جنایة قتل عادیة 

  .1فیكون الزوج شریكًا في هذه الجنایة و تتحّدد مسؤولیته وفقًا لذلك

  

یستفید مرتكب القتل و الجرح و : " ي علىمن قانون العقوبات الجزائر  279تنص المادة      

الضرب من األعذار إذا ارتكبها أحد الزوجین على الزوج اآلخر أو على شریكه في اللحظة التي 

  .2یفاجئه فیها في حالة تلبس بالزنا

من هذا النّص یتّضح أّن القانون الجزائري قد اتّجه إلى اعتبار التلبس بارتكاب جریمة الزنا       

ر عنه عادةً بعذر االستفزاز، نظرًا لما من قبی ل األعذار المخّففة للعقوبة لكلتا الزوجین، و هو ما یعبّ

ر جیاشة  ده من انجراح شعور الزوج من خیانة الزوجة له أو العكس، فعندئٍذ تكون نفس المتضرّ یوّل

ة ال یقدر معها على ضبط  باالنفعال متأثرةً بعمق اإلهانة و الخیانة و ما ینتابها أیضًا من ثورٍة نفسیّ

نفسه فیفقد السیطرة على أعصابه و یقدم على فعله و هو واقع تحت تأثیر هذا المشهد المؤلم لیثأر 

  .غیر مقّدر مخاطره على النحو الذي كان یقدرها به لو كان في حالته العادیة

لعقوبة من سنة فتخفیف العقوبة على أحد الزوجین یكون وجوبیًا عند قیام العذر، فتخفض ا      

د، و الحبس من ستّة  ق األمر بجنایة عقوبتها اإلعدام أو السجن المؤبّ إلى خمس سنوات إذا تعّل

                                                             
    122، المرجع السابق، ص  )القسم العام( قانون العقوبات: عوض، محمد محي الدین -  1
 279جزائري ، قانون العقوبات الجزائري ، المادة  -  2
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ق  ة جنایة أخرى أو الحبس من شهر إلى ثالثة أشهر إذا تعّل ق األمر بأیّ أشهر إلى سنتین إذا تعّل

  . 1األمر بجنحة

من العقاب لمن یفاجأ زوجه أو أحد نص قانون العقوبات السوري على تقریر عذر محل         

أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في حالة الجماع غیر المشروع فیقدم على قتل 

أحدهما أو كالهما أو إیذائه بغیر عمد، وعلى تقریر عذر مخفف لمن یفاجأ نفس األشخاص في 

و إیذائه بغیر عمد، وذلك في نص حالة مریبة مع شخص آخر فیقدم على قتل أحدهما أو كالهما أ

  .2من قانون العقوبات 548المادة 

اال أن هذه المادة لم تبقى على نصها األصلي إنما طرأ علیها بعض التعدیل، فلقد كانت في 

  :االصل تنص على ما یلي

یستفید من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا . 1«

  .أو في حالة الجماع غیر المشروع فأقدم على قتل أحدهما أو إیذائه بغیر عمدالمشهود 

یستفید مرتكب القتل أو األذى من العذر المخفف  إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو . 2

  .»أخته في حالة مریبة مع آخر

در في الصا 85والتعدیل الذي أحدثه المشرع السوري، بمقتضى المرسوم التشریعي رقم 

  :والتي أصبحت بعد التعدیل 548اقتصر على الفقرة األولى من المادة  28/9/1953

                                                             
ّھ وفق المادة  -  1   .من قانون العقوبات الجزائري 283و ھذا كل
  548المادة ،  قانون العقوبات  سوري ،  -  2
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یستفید من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا . «

المشهود أو في صالت جنسیة فحشاء مع شخص آخر فأقد على قتلهما أو إیذائهما أو على قتل أو 

  .»1بغیر عمد إیذاء أحدهما

أما قانون العقوبات العراقي من الناحیة القانونیة  ربط االستفزاز باألعذار القانونیة المخففة      

من قانون ) 128(من المادة ) 1(وقد ورد في الفقرة . للعقوبة والظروف القضائیة المخففة للعقوبة

االستفزاز الخطیر من "بأنه  ، حیث وضع إطارا قانونیا  لتعریف االستفزاز2العقوبات العراقي 

وعلــى ضــوء ما تقــدم نجــد أن المــشرع العراقــي قــد كیــف عــذر االســتفزاز  المجني علیه بغیر حق ،

الخطــیر بأنــه عــذر مخفــف لكافــة الجــرائم أذا مــا تحقــق ،وهــو بــذلك یكــون قــد نظمــه كعــذر عــام قد 

ي في تلك التطبیقات وبشكل خاص ومن ثم یكون المشرع العراقي قد تعامل بشكل كیفه كعذر قانون

متوازن مع طبیعة االستفزاز الخطیر واألثر الـذي یرتبـه في مجـال اإلرادة فجعـل طبیعتـــه القانونیـــة 

  -ةمندرجـــة ضــــمن نطـــاق األعـــذار القانونیــــ) الخطـــیرة(وفي صـــورته الجــــسیمة 

  .المخففة التي من شأنها أن تلزم القاضي الجنائي بالتخفیف في الحدود التي یجیزها النص

نص المشرع المصري على عذر قانوني یستتبع توافره تخفیف عقوبة القتل العمد ، على أنه      

من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها هي ومن یزني بها إلى عقوبة الحبس بدال من العقوبة 

، وعلة شروط التخفیف هي صفة الزوج ، المفاجأة ، القتل في  236، 243المقررة في المادتین 

المحل والحال ، وحال تحقق الشروط یقر القانون المصري للقاضي بحبس الجاني لمدة تتراوح من 

  .اربع وعشرین ساعة إلى ثالث سنوات

                                                             
 548سوري ، قانون العقوبات ، المادة  -1
 1969لسنة ) 111(رقم عراقي ، قانون العقوبات  -  2
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 احدى او بزوجته فوجئ من المخفف العذر من یستفید ،1)قانون العقوبات  (أما المشرع األردني    

 او الحال في فقتلها مشروع غیر فراش في او الزنا بجریمة تلبسها حال اخواته او فروعه او اصوله

 ایذاء او جرح الى افضى اعتداء كلیهما او أحدهما على اعتدى او معا قتلهما او بها یزني من قتل

  .موت أو دائمة عاهة او

 غیر فراش في او الزنا بجریمة تلبسه حال بزوجها فوجئت التي الزوجة ذاته العذر من ویستفید - 2

 على اعتدت او معا قتلتهما او بها یزني من قتلت او الحال في فقتلته الزوجیة مسكن في مشروع

  . موت أو دائمة عاهة او ایذاء او جرح الى افضى اعتداء كلیهما أو أحدهما

  . العذر هذا من  یستفید من بحق الشرعي الدفاع حق استعمال یجوز وال -أ- 3

  .  المشددة الظروف أحكام المخفف العذر من یستفید من على التطبق كما - ب

التي كانت تسمح لمرتكب هذا  2من قانون العقوبات اللبناني 562تناولت جرائم الشرف المادة       

الجرم باالستفادة من العذر المحّل من العقاب؛ أي تعفي من العقاب كل من فاجأ زوجه أو أحد 

جماع غیر المشروع، فأقدم على أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في حالة ال

قتل أحدهما أو إیذائه بغیر عمد، بینما یستفید مرتكب القتل من العـذر المخفـف إذا فاجـأ زوجـه أو 

 .أحـد أصـولـه أو فروعـه أو أختـه في حـالة مریبـة مع آخر

  

                                                             
  340المادة  -٢ جزء ٢٠١٠ لسنة األردني العقوبات لقانون معدل قانونأردني ،   -  1
  1999، لسنة  7/99لبناني ، قانون العقوبات رقم  -  2
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 562ُألغیت المادة  20/2/1999الصادر بتاریخ  7/99إال أنه بموجب القانون الرقم       

یستفید من العذر المخفّف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو «: 1واستعیض عنها بالنص اآلتي

فروعه أو أخته في حالة الزنى المشهود أو في حالة الجماع غیر المشروع فأقدم على قتل أحدهما 

  . أو إیذائه 

د حالة االستفزاز المؤدیة الى تخفیف العقاب بسبب ما أ حدثته من غضب إن عنصر المفاجأة یوّل

الحالة األولى : ویجب التمییز هنا بین حالتین مختلفتین. وثورة عارمة وانتهاك لشرفه وشرف أسرته

هي عندما یشّك الزوج بسلوك زوجته، والحالة الثانیة هي عندما یتحقّق الزوج فعًال بمشاهدة زوجته 

كان الزوج یعلم یقینًا أن زوجته لهذا ال یكون عنصر المفاجأة متحقّقًا إذا ... في حالة زنى مشهود،

م على قتلها وهي في حالة الجرم المشهود، فإذا قتلها وآذاها وهي في هذه  تخونه مع آخر فصمّ

الحالة ال یكون مفاجأ بعملها غیر المحقّق ألنه كان ینتظر ویتوقّع أن یشاهدها تقوم بهذا العمل؛ 

إنما توّسل الجرم أمًال باالستفادة من منحة بمعنى أنه لم ینتقل من حالة الشك الى حالة الیقین، 

  .القانون، فال یكون عنصر المفاجأة متوافراً 

إذًا یعتبر القانون أن عنصر المفاجأة یعّزز ظرف االستفزاز الذي یؤدي الى حالة االنفعال          

والغضب الشدیدین واإلحساس بالخیانة واإلذالل واالحتقار، كالحالة التي یفاجأ بها الزوج عند 

لوحدها أو  مشاهدة خیانة زوجته له مع آخر في وضع الزنى المشهود فیقدم على قتلها أو إیذائها

وكذلك األمر بالنسبة الى األب أو األخ أو االبن الذي یرتكب الجریمة تحت وطأة . مع شریكها

االنفعال الشدید على أثر مفاجأته بعالقات جماع غیر مشروعة أقدمت علیها ابنته أو أخته أو 

  .والدته
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ت األحكام القضائیة أن المجنى علیهم هم دائمًا من ال           ضن للقتل وقد دّل نساء اللواتي یتعرّ

والقاتل أو مرتكب . أو اإلیذاء عند مفاجأتهن بارتكاب جرم الزنى المشهود أو الجماع غیر المشروع

إذ لم تلحظ قصور . جرم اإلیذاء هو دائمًا الرجال، فیكون إما الزوج أو االبن أو األب أو األخ

ئم، بأن أقدمت امرأة على قتل زوجها أو العدل حتى اآلن قضیة ارتكبت فیها امرأة مثل هذه الجرا

  . ابنها أو أبیها أو أخیها لدى مفاجأتها أحدهم بجرم الزنى المشهود أو الجماع غیر المشروع
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  الثاني المبحث

  القانون في واسقاطها الزنى دعوى إقامة

الشكوى ، وطرفي  ، وبیان ماهیةیتناول هذا المبحث دراسة إقامة دعوى الزنى في القانون       

الشكوى ، والجهة التي تقدم إلیها الشكوى، والظروف الزمني الطارئة على إقامة الدعوى ،من حیث 

التقادم ، وكذلك من یملك حق اسقاط الدعوة وكیفیة التنازل عنها ، وشكل التنازل وأثره ، وعرض 

  . بةللتكییف القانوني في النظر إلى قضیة الزنى من حیث جریمة توجب العقو 

 في القانون  الدعوى إقامة:  المطلب األول

 حق إلقرار القضائیة السلطات إلى موجه الجریمة عن ناشئ طلب هي العمومیة الدعوى           

 ،الحكم قضاة على 1المدنیة الدعوى في الشأن هو كما السلطات تلك تقتصر وال .العقاب في الدولة

نما  خول القانون أن إال العامة، النیابة من رفعها یتم أن واألصل .التحقیق سلطات كذلك تشمل وإ

 أو المالي الطابع ذات كالجرائم أحیانا للجریمة الخاصة للطبیعة نظرا الجهات لبعض استثناء ذلك

  .وغیرها ىالزن جریمة أو بالجمارك المتعلقة

 المذنب متابعةموجهة إلى  باعتبارها الشكوى في المتمثل القید الشأن هذا في تتناول هذه الدراسة 

 . ؟ إذن الشكوى هي فما :الحقا بیانه سیتم كماى الزن جریمة في

 طالبا المختصة السلطات إلى علیه المجني یقدمه الذي واإلخطار البالغ هي الشكوى        

 وقد .علیه المجني شكوى على تحریكها المشرع قید معینة جریمة بشأن العمومیة الدعوى تحریك

                                                             
   226جع سابق ، ص البطراوي ، مر - 1



72 
 

 الجریمة من المضرور من المقدم البالغ على ذلك عن فضال شكوى كلمة الجزائري المشرع أطلق

 . التحقیق قاضي إلى جنحة أو كانت جنایة

 طریق عن دونها سیرها العمومیة الدعوى تستأنف أن ویمكن ،الدعوة المدنیة  ى هنا هيوالشكو     

  .معینة جرائم بشأن النیابة سلطة على قید هي بصددها نحن التي الشكوى أما العامة، النیابة

 شخصي حق فهي ولذلك لتقدیره ذلك تاركا علیه المجني من الشكوى تقدیم القانون استلزم وقد

 لدى تقدیرها جریمة فلكل .التوكیل عن سابقة معینة جریمة عن خاص بوكیل أو بنفسه یمارسه

 بالجریمة یعلم لم أو الجاني عن یصفح لم ولو علیه المجني بوفاة الحق هذا وینقضي .علیه المجني

ذا  ىالزن جریمة عدا أحدهم، یشكو أن فیكفي واحدة جریمة بشأن شكواهم القانون یتطلب من تعدد وإ

ذا علیه، المجني شكوى تستلزم الخاصة لطبیعتها نظرا فإنها  یشكو أن یتعین فإنه الجرائم تعددت وإ

  .منها كل في علیه المجني

  : أنه الجنائیة اإلجراءات قانون من الثالثة المادة بموجب المصري المشرع أورد 

 من أو علیه المجني من كتابیة أو شفهیة شكوى على بناء إال الجنائیة الدعوى ترفع أن یجوز ال(  

 علیها المنصوص الجرائم في القضائي الضبط مأموري أحد إلى أو العامة النیابة إلى الخاص وكیله

 علیها ینص التي األخرى األحوال في وكذلك العقوبات قانون ،من185،274،277 ،1المواد في

  .  القانون

 ینص لم ما وبمرتكبها بالجریمة علیه المجني علم یوم من أشهر ثالثة بعد الشكوى تقبل وال    

 الجنائیة الدعوى لتحریك یشترط جرائم من المادة هذه أوردته ما ضمن فكان ذلك غیر على القانون
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 وجریمة ،)  عقوبات 277 المادة(  الزوج ىزن جریمة هي ،1 علیه المجني من شكوى تقدیم بشأنها

  ) . عقوبات 274 المادة(  الزوجة ىزن

 تحت موضوعة الجریمة من تجعل التي القانونیة الوسیلة هي الشكوى أن الفقه من جانب ویرى   

 والفرنسي المصري القانون أن یجد فهوى الزن فعل على الجاني متابعة ألجل العامة النیابة تصرف

 فالمشرع المصطلحات، من وغیره المصطلح هذا بین یخلطان كانا وقد تعریفها تحدید من خالیا

 استعمل الفرنسي والمشرع شكوى المدنیة بالحقوق باالدعاء المصحوب البالغى سم المصري

 .عدة مواضع في الطلب محل في الشكوى مصطلح

 فإن الزوجین بین العالقة دنست التي الزوجیة الخیانة فداحة على ینطوي فعال ىالزن كان ولما

 .ذلك تبع وللمجتمع للعائلة حمایة فیه تجریمه

 المختصة الجهات أمام الزوجة أو الزوج یتخذه أن یجب جوهري إجراء هو الشكوى تقدیم فإن  

 من نىالز  جریمة فتعتبر الزانیة، الزوجة ضد الجزائیة الدعوى تحریك في إرادته عن فیه یعبر

 للنیابة یجوز فال الجزائیة، الدعوى تحریك في العامة النیابة حریة المشرع فیها قید التي الجرائم

 على المشرع حرص التقیید، هذا وعلى نفسها تلقاء من الجریمة هذه ارتكاب بمناسبة تحریكها العامة

 العائلة ومصلحة الجزائیة الدعوى رفع من ضرر یصیبه قد الذي الزوج أو الزوجة مصلحة

 منها المنتظرة الفائدة بین یوازن أن بعد تحریكها مالءمة مدى تقدیر في الحریة كامل فله وسمعتها،

 .ذلك عن ینشأ قد الذین الضرر وبین

 في الحق انقضاء یقتضي مما ،في جریمة الزنى للزوجة  وحده للزوج شخصي حق هي فالشكوى

 .وفاته قبل الشكوى تقدیم قرر قد كان ولو حتى 1الورثة إلى ینتقل فال وفاته، حالة في الشكوى
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 الجزائیة الدعوى تحریك إخضاع المرأة أو الزوجة ىبزن الخاصة األحكام أهم من كان لذا    

 الناس أدرى الزوج ألن المتزوجة، غیر المرأة على الولي أو الزوج لشكوى الجریمة هذه عن الناشئة

 جمیع في والنسیان العفو في أم خانته، من عن التبلیغ في هي هل بمصلحته، وأعلم أسرته بحال

 إجراءات قانون 273 والمادة أردني ع ق 284 المادة علیه نصت ما هذا ومن الدعوى، مراحل

 ضد الجنائیة الدعوى تحریك في العامة النیابة حریة على قیدا یشكل بدوره وهذا مصري، جنائیة

 االختصاص صاحبة العامة النیابة تجعل التي القاعدة من استثناء وهو الزانیة، المرأة أو الزوجة

 . الجرائم كافة في العام

 الزوج على ضررها یقتصر وال ، بأسره المجتمع تمس عامة جریمةى الزن األردني القانون ففي   

 الجرائم من فهي العائلة هذه وسمعة المرأة عائلة إلى تتعدى بل وعواطفه شرفه في جرح الذي

 . بها خاصة صفة ذات العمومیة

 غیره دون وحده بیده األمر المشرع ترك لهذا الزوج، ضد جریمة اعتبرها فقد المصري المشرع أما   

 هناك كان إذا وخاصة العائلة كیان على حفاظا الجریمة علي الستار وأسدل وعفا صفح شاء إن

 .آثمة باعتبارها للمجتمع ظاهرة مصلحة هناك فلیس زوجته عن الزوج عفا وان .أوالد

 واعتبر الزوج على قاصرا وجعله الحق هذا وحدد 1880 عام الصادر الفرنسي القانون جاء ثم

 العمل واستمر العامة النیابة تقدمها بشكوى الزوجة معاقبة أمر الزوج إلى فوكل خاصة جریمة ىالزن

 .علیها المعاقب الجرائم مصاف من نىالز  الفرنسي المشرع رفع حتى المنوال هذا على

 ید یغل الذي القید ولكن معلوم هو كما الشكوى جرائم من نىالز  جریمة أن فقهي رأي ویرى    

 الشاكي الزوج فیها یتخذ أن یجب بشكوى، علیه المجني الزوج تقدم إذا إال یزول ال العامة النیابة
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 بها یتقدم لم بأن الشكوى تقدیم في حقه الشاكي الزوج أسقط فإذا ،1الشخصي بالحق المدعي صفة

 هذه في تنقضي العمومیة الدعوى نإف عنها تنازل ثم المدة تلك خالل بها تقدم أو أشهر ثالثة خالل

 . الحالة

 تقدیم في الحق صاحب أن من الفقه بعض إلیه ذهب ما شخصي، الحق هذا أن یؤكد وما   

 فتحدید هذا أجل ومن ،2شكوى تقدیم القانون فیها یتطلب التي الجریمة في علیه المجني هو الشكوى

 .وعدما وجودا هذه المعنیة الجریمة في علیه المجني تحدید مع یدور الشكوى في الحق صاحب

ذا       ماله، شخصه، في خاصة فیها العدوان علیه وقع من هو الجریمة في علیه المجني كان وإ

 حقوق على الواقعة الجرائم وهي بعینها جرائم في المباشر علیه المجني أنه یتبین فإنه وحریته شرفه

 .الجرائم جمیع في علیه المجني ألن ذلك المعنویة أو المادیة اإلنسان

 علیه المجني الزوج آثر فإن الخاص، للصالح ىالزن جریمة في األول المقام المشرع جعل لذلك    

 الزانیة محاكمة یجوز ال" :مصري قانون 273 المادة ونصت .حقه عن المجتمع تغاضى التغاضي،

 زوجته، من شكوى على بناء إال الدعوى علیه ترفع ال الزوج وأیضا ، 3زوجها دعوى على بناء إال

 تملك وال الدعوى ترفع أو تحقق أن العامة النیابة تملك فال شكوى الزوجة أو الزوج یقدم لم فإذا

 . إجراء أي اتخاذ القضائیة الضبطیة

 وضد الخائن الزوج ضد الدعوى النیابة تحرك وعندئذ الزوجة أو الزوج ضد الشكوى میتقدفیمكن  

 وجعل الزنا قواعد وضع المشرع ألن وذلك .بالغه في المشتكي یذكره لم ولو الشریكة، أو الشریك

  .الزوجة أو للزوج تابعا الشریكة أو الشریك
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  الشكوى ماهیة     

 تكون فقد إلیها تقدم التي الجهة وبخصوص الشكوى، في معینا شكال القانون یشترط ال

 بوصفه القضائي الضبط مأموري أحد إلى أو اإلجراء بهذا المختصة السلطة بوصفها العامة النیابة

 .1الجزائیة الدعوى رفع بإجراءاتها عهد التي السلطة

 اتخاذ علیه المجني رغبة على تدل أن والمهم شفاهة أو كتابة تقدم أن الشكوى في ویستوي

  المتهم قبل الجزائیة اإلجراءات

 أوضاعا وال خاصا شكال یشترط لم أنه نجده المصري أو األردني القانون إلى وبالرجوع

 بغیر تكون وقد الولي أو الزوج أو الشاكي بتوقیع أو شفویة أو كتابیة تكون فقد للشكوى محددة

 أن كما الولي أو علیه المجني من صادرة وأنها واضح منها المقصود المعني أن دام ما توقیع

 النیابة تبلیغ من الغرض ألن واقعة الزنا وقائع بیان على تشمل أن الشكوى في یشترط لم القانون

 یقدمه كتابي بـالغ الشكـوى في واألصل الجریمة عناصر إثبات في مساعدتها على الحصول هو

  ال أو محامیا كان سواء الخاص وكیله أو شرفه في المطعون الزوج

ذا  أن األفضل أن الباحثة  رأي وفي القانونیة، قیمتها یفقدها ال ذلك فإن شفاهة الشكوى تمت وإ

 من یمنع ما هناك لیس لكن الدعوى في الحكم عند القاضي أمام سندا تكون حتى مكتوبة تكون

 النیابة على األمر وعرض تحقیق وطلب بالواقعة الضابط وبالغ الشرطة قسم إلى الزوج توجه

 عن عوضا ذلك وفي الشفهي، بالغه ومضمون الزوج حضور به یثبت محضرا الضابط یفتح عندئذ

 .2الخاص وكیله أو الزوج من الكتابي البالغ

                                                             
  43بھنام ،رمسیس، شرح قانون العقوبات ، منشأة المعارف ،ص، -  1
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 أو مباشرة الجمهوریة وكیل إلى تقدیمها معه یستوي معینة جهة إلى تقدیمها اشترط عدم أن كما   

  .ذكره السابق النحو على القضائیة الشرطة ضباط أو مأموري أحد إلى

  الشكوى طرفا

  : الشكوى تقدم ممن -اوال

 عن خاص بتوكیل وكیل ذلك في عنه ینوب أن ویجوز علیه المجني الزوج من الشكوى تقدم     

 وهذا المستقبل في یقع قد الذي ىالزن عن مقدما التوكیل یكون أن یجوز وال حدثت التي الواقعة

 قاصرا الزوج كان إذا لحكم ما .ولكن 1ورثته إلى ینتقل ال فإنه مات فإذا للزوج شخصي هو الحق

  .؟ علیه محجورا أو قاصرا الزوج كان إذا وما ممیزا كان إذا ما بین هنا نفرق .؟ علیه محجورا أو

ذا التبلیغ فله ممیزا كان فإذا عدمه، من تمییزه بین نفرق أن هو الراجح الرأي      ممیز غیر كان وإ

 .2النفس على الوالیة ألن لولیه فالتبلیغ

 في حقه علي یؤثر ال ذلك فان جنائیة بعقوبة لحكم أو لسفه الحجر كان فإذا علیه المحجور أما

 للقیم ولیس عدمه أو التبلیغ صحة حیث من تقدیره على یؤثر ال الحجر سبب ألن بنفسه التبلیغ

 لجنون الحجر كان إذا أما رفعها علیه للمحجور یمكن ال حیث المدنیة، الدعوى رفع حق إال علیه

 .الممیز غیر كالصبي فهو عته أو

ذا      البالغ قبل األخیر هذا توفي فإن للزوج، شخصي حقى الزن جریمة في الشكوى كانت وإ

 ذلك في غیره یوكل أن له یجوز إلیه اإلشارة سبق وكما الزوج أن إال العمومیة، الدعوى سقطت
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 في عاما توكیال مقدما غیره یوكل أن للزوج یجوز وال لحدوثها الحقا نىالز  بواقعة خاص بتوكیل

ال غیابه، أثناء الجریمة ارتكبت إذا زوجته عن التبلیغ  .زوج بصفته له أصیل حق عن تنازال عد وإ

 15 یبلغ لم الجریمة في علیه المجني كان إذا ":1تنص نجدها 1/5المادة  نص إلى وبالرجوع    

 ألحكام وطبقا ،" علیه الوصایة له ممن الشكوى تقدم عقله في بعاهة مصابا كان أو كاملة سنة

 علىى الزن دعوى یقیم أن سنة عشر ثالثة على سنة زاد متى للزوج یجوز اإلسالمیة الشریعة

 البالغ یقدم أن ىالزن دعوى في السیر یكفي أن حكم وقد قاصرا، كونه الدعوى في یؤثر وال زوجته،

 .البالغ وأبدى بالجلسة نفسه الزوج حضر إذا خصوصا الزوج أمر ولي من

 أنه األخیرة الفقرة ظاهر من یبدو فإنه جزائريمن القانون  ال 339  المادة نص إلى وبالرجوع     

 مجنونا الزوج هذا كان إذا أنه غیر ،2شخصیا المضرور الزوج من إال الشكوى هذه تقدیم یجوز ال

 القانوني ممثله یقدمها أن من مانع ال فإنه لتلقیها أهل هو من إلى الشكوى تقدیم علیه تعذر أو

  .المضرور الزوج من الشكوى تقدیم استحالة أو تعذر بسبب العقاب من الزاني الزوج یفلت ال حتى

ذا      ذا زوجها شكوى على المتابعة تتم ال األصلي الفاعل هي الزوجة كانت وإ  المتهمان كان وإ

  .أصلیا فاعال كالهما ویكون الزوجین، أحد شكوى على بناء المتابعة تصح متزوج كالهما
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 : الشكوى تقدم من ضد -ثانیا

 الشكوى تقدم فعندما وشریكها الزانیة المرأة وضد الزاني الزوج أو الزانیة الزوجة ضد الشكوى تقدم   

 أو الشریك ضد أیضا وتقدم اصلیا فاعال منهما كل یعتبر أحدهما زنا إذا الزوجة أو الزوج ضد

 العمومیة الدعوى العامة النیابة تحرك وعندئذ وحرمتها الزوجیة فراش في شریكان ویعتبران الخلیلة

 القانون في ورد ما وهذا شكواه في الشاكي یذكره لم ولو حتى الشریك وضد منها الخائن ضد

 ).158(األردني

 :هما الشكوى طرفا أن نستنتج سبق ما خالل ومن

 الشكوى في یتمثل شخصي حق فللزوج . الخاص وكیله أو علیه المجني الزوج وهو :الشاكي - 

ذا ورثته یخلفه وال بوفاته وینقضي بالمیراث إال تنتقل ال التي  انقضت بالوفاة الحق انقضي وإ

 بتوكیل للغیر یوكله أن للزوج یمكن تبیانه سبق كما الحق هذا أن إال الزوجة ضد العمومیة الدعوى

 القضائیة كالتوكیالت عاما التوكیل یكون أن یصح وال. شرط علي معلقا یكون أن دون خاص

 .القضایا لمباشرة للمحامین الممنوحة

 من متزوجا الزوج كان فإذا الشكوى، ضدها تقدم التي وهي  الزانیة الزوجة) :حقها في المشكو( -

 .إحداهما ضد الشكوى تقدیم یكفي فإنه ینتاثن

 قبل إذا ثم ومن لمحاكمته، ضده شكوى تقدیم یتطلب لم فالمشرع بالشریك األمر تعلق إذا ولكن    

 تقدیم ضرورة من الهدف مع یتعارض ذلك نإف ، وحده ضده للدعوى العامة النیابة مباشرة بجواز

 نإ و  1تتجزأ ال ىالزن جریمة أن قیل ذلك أجل من مباشر، غیر بطریق الفضیحة ستثار إذ الشكوى،
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 ضد الدعوى مباشرة العامة للنیابة یجوز فال السكوت، الزوج آثر إذا وبالتالي تتجزأ ال الفضیحة

 وشریكها الزانیة ضد العمومیة الدعوى بوشرت بالشكوى الزوج تقدم إذا ولكن وحده، الشریك

 

  الشكوى صحة شروط :ثالثا

 

 :في تتمثل الشروط من لجملة یخضع منه تقدیمها یتعین الذي الشخص من الشكوى تقدیم        

 وقوع بعد إبرامه تم بتوكیل الخاص وكیله أو فقط وحده :علیه المجني من الشكوى صدور - 1

  . قبلها ال وقوعها وقت أو الجریمة

 أنها المهم الواقعة بتحقیق محلیا مختصة كانت ولو حتى :النیابة أو الشرطة إلى الشكوى تقدیم - 2

ذا إداریة جهة إلى قدمت إذا األثر عدیمة الشكوى وتكون .الشكوى تقدیم في النیة عن كشفت  وإ

 من الحادث أو الجریمة بمسرح متواجد یكون لمن یقدمها أن فللزوج تلبس حالة في الواقعة كانت

  .1القضائي الضبط رجال

 أن إلى نشیر أن بد فال إیهامها، أو غموضها وعدم :الزوج نیة عن الكشف في الشكوى وضوح - 3

 الدعوى وتحریك الواقعة تحقیق في المؤكدة الزوج ورغبة ومكانه ذلك وتاریخ ومرتكبیها الزنا واقعة

  . العمومیة
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 في الحال هو كما تقدیمها في مدة تتطلب التي :التشریعات في الشكوى تقدیم مدة مراعاة - 4

 .1ومرتكبها بالجریمة علیه المجني علم یوم من اشهر 3 بمدة والمحـدد المصري التشریع

  

ال شرط على معلقة غیر تكون أن الشكوى في ویشترط     أن ویجب بها یعتد وال باطلة كانت وإ

قانون   284 المادة وتنص العقاب، الزوجة تنال أن في نیتهما عن الشاكي ولي أو الزوج یصفح

 خبر فیه یصل الذي الیوم من اعتبارا أشهر 3 مرور بعد الشكوى تقبل ال ":أنه أردني عقوبات

 .بیانه سبق كما المغربي المشرع نهجه الذي النهج نفس وهو " الولي أو الزوج إلى الجریمة

  الشكوى إلیها توجه التي الجهة :رابعا

 حالة في أما القضائي، الضبط مأموري أحد أو العامة النیابة إلى الشكوى توجه أن یجب    

 المنصوص األحوال عدا فیما " : أنه على مصريجنایات   139  المادة نصت فلقد بالزنا، التلبس

 الدعوى رفع یتوقف مما بها المتلبس الجریمة كانت إذا فإنه القانون هذا من 219  المادة في علیها

 ویجوز تقدیمها، یملك من بالشكوى صرح إذا إال المتهم على القبض یجوز فال شكوى على عنها

 تجیز التلبس فحالة العامة السلطة رجال من حاضرا یكون لمن الشكوى تكون أن الحالة هذه في

 اإلجراءات اتخاذ تجیز ال ولكنها والمعاینة الشهود كسماع األدلة بجمع خاصة إجراءات اتخاذ

 وان المحكمة، إلى الجزائیة الدعوى رفع تجیز ال كما مسكنه، بحصانة أو المتهم بشخص الخاصة

 على القانون ینص لم ما ومرتكبها بالجریمة علیه المجني على یوم من أشهر 3 خالل الشكوى تقدم

ذا المیعاد، هذا سریان یبدأ فال مرتكبیها دون الجریمة على قاصر علمه كان فإذا ذلك، خالف  وإ

 تقدیم عدم على ویترتب حفظها العمومیة النیابة على فیجب الشكوى تقدیم قبل المدة انقضاء تبین
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 إال اللهم التحقیق إجراءات من إجراء أي اتخاذ تملك ال النیابة أن المیعاد بعد تقدیمها أو الشكوى

 على تعین الشكوى تقدیم قبل الدعوى ورفعت ذلك العامة النیابة جاوزت فإن التلبس، حالة في

 حكمها تضمن أن الموضوع محكمة على ویجب قبولها، بعدم تقضي أن نفسها تلقاء من المحكمة

ال علیه المجني من شكوى على بناء رفعت الدعوى أن  .1للنقض قابال معیبا حكما كان إذا وإ

 العامة، النیابة أو قضائیة ضبطیة سواء لتلقیها قانونا المؤهلة السلطة إلى الشكوى تقدیم إن    

 .رفعها في الصفة له من الشكوى هذه رفعت إذا خاصة منه المشكو متابعة بدایة أمام الباب یفتح

 األصیل االختصاص صاحبة تعد التي العامة النیابة ید یغل كان الذي القید یرفع ذلك إثر وعلى

 المضرور، الزوج شكوى على ىالزن جریمة في المشرع قیدها والتي العمومیة، الدعاوى تحریك في

 :أهمها فرضیات على ینبني الزنا جریمة في المتابعة أن نجد األردني القانون إلى وبالرجوع

 قانون علیها یعاقب جریمة تشكل وهنا متزوجة، غیر امرأة مع متزوج غیر من الزنا یقع أن -

  . اإلسالمیة والشریعة 2األردني العقوبات

 ویكون زانیة فتعتبر الزنا جریمة تقوم وهنا متزوجة، امرأة مع متزوج غیر رجل من الزنا یقع أن -

  . شریكها بها الزاني

 بشرط زانیا فیعتبر الزوج من الزنا جریمة تقع وهنا متزوجة غیر امرأة مع متزوج من الزنا یقع أن -

 .له شریكة بها زنا من ویكون الزوجیة منزل في الجریمة ترتكب أن
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 الفعل یقع أن شرط زانیا الرجل یكون الغرض هذا وفي متزوجة امرأة مع متزوج من الزنا یقع أن -

 الرجل وكان زانیة المرأة كانت الزوجیة منزل غیر في الفعل وقع فإن زانیة والمرأة ، الزوجیة بمنزل

 .لها شریك مجرد
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  )اسقاط دعوى الزنى ( الشكوى عن التنازل:المطلب الثاني 

 رباط في المتتابعة الزنا أفعال تكون وحینئذ األفعال متتابعة تكون وقتیة جریمة الزنا جریمة         

 یوم من الشكوى في الحق سقوط میعاد سریان یبدأ المشرع نظر في واحدة جریمة متصل زمني

 .التتابع أفعال انتهاء یوم من ال اآلثمة العالقة بمبدأ العلم

 في الجنائیة الدعوى علقت أن بعد الثالثة من قانون الجنایات المصري المادة كانت ولما     

 الزوج شكوى على ) قانون عقوبات 275 ،247 (المادتین في علیها المنصوص ىالزن جریمة

 علیه المجني علم یوم من أشهر ثالثة بعد الشكوى تقبل ال أنه على األخیرة فقرتها في مضت

 مفاده النقض محكمة عن قرار صدر وقد .ذلك خالف على القانون ینص لم ما ومرتكبیها بالجریمة

 یكون أن یجب السقوط میعاد سریان یبدأ الذي ىالزن بجریمة علیه المجني علم أن المقرر من" :أنه

 قیام فیه ثبت الذي الیوم من إال الزوج حق في المیعاد یجري فال افتراضیا وال ظنیا ال یقینیا علما

  ." الیقیني العلم هذا

 سقوط تنازله، أو وفاته أو علیه المجني بسكوت سواء الشكوى في الحق سقوط على یترتب    

 وكذلك مباشرتها في تستمر أو الدعوى ترفع أن العامة النیابة على یستحیل معناه الجنائیة الدعوى

 انقضاء بسبب الدعوى بانقضاء تحكم أن أمامها رفعت قد الدعوى كانت إذا المحكمة على یجب

 لتعلق الدعوى علیها كانت حالة أي في نفسها تلقاء من به تقضي أن وللمحكمة الشكوى، في الحق

 هو فما الجزائیة الدعوى خصوص في القانوني األثر هو ذلك كان فإذا ،1العام بالنظام الدفع هذا

 .؟ المدنیة الدعوى على الشكوى في الحق انقضاء أثر
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 به تتحرك إجراء أي اتخاذ یجوز ال أنه بمعنى  ىالزن " جریمة المصري المشرع استثنى وقد    

 وهذا علیه المجني الزوج شكوى على بناء إال االستدالالت جمع إجراءات حتى أو فیها الدعوى

  .1ىالزن لجریمة الخاصة للطبیعة

 الدعوى تحریك مالءمة تقدیر من نصیبا شكوى تتطلب التي الجرائم في علیه للمجني القانون ویترك

 حق بالمثل ویعطیه شكواه على بناء إال الدعوى هذه إجراءات مباشرة یجیز فال بها، العمومیة

 الدعوى مباشرة في االستمرار فعلق مصلحته، العدول هذا في رأى إن الشكوى هذه على العدول

 انقضاء إلى یؤدي المالحقة، التخاذ متطلبة كانت التي الشكوى سحب " قیل ولذلك تقدیره، على

  ." العمومیة الدعوى

  الشــكوى عن التنــازل كیفیة

 أن تبدوا فقد حكمتها مع یتفق ما وهو ، بسحبها شكواه عن یتنازل أن علیه للمجني یمكن    

 ممن أو الشكوى، في الحق صاحب باعتباره علیه المجني من التنازل ویكون ذلك، في المصلحة

 .قانونا یمثله أو عنه ینوب

 المجني كان إذا إال الزاني الزوج عن الصفح في أثره ینتج ال التنازل فإن ىالزن جریمة وبخصوص

 أن یملك فال بالطالق الزوجیة رابطة انقضت فإذا زوجا  المادة نفس في ورد ما حسب الزال علیه

 تنقضي التي الشخصیة الحقوق من الشكوى في كالحق التنازل وحق العمومیة الدعوى عن یتنازل

  .2الورثة إلى تنتقل وال علیه المجني بوفاة

                                                             
 42عبید ، مرجع سابق ، ص، -  1
 عن تنازلھ او الثاني الزوج بوفاة المدني الحق یسقط و تنقضي الزنا دعوى ان على العراقي العقوبات قانون من 1/ 379 المادة نصت -  2

 محاكمة عن الزوج تنازل یعتبر و -الدعوى في نھائي حكم صدور قبل الزاني الزوج معاشرة الى بالعودة یرضى و الزاني محاكمة
 ھذا مثل الن علیھ المجني بالزوج الشكوى حق حصر المشرع ان فطالما منطقي ھذا و بھا زنا من محاكمة عن منھ تنازال الزانیة زوجتھ
 و االوالد حیاة على تأثیر من لھ ما و الزوجیة ا العالقة على مباشر تأثیر لھ و بشرفھ و علیھ المجني بسمعة مساس فیھ الجرائم من النوع



86 
 

 التنـــازل شـــكــــل

 القضائي، الضبط أو النیابة أو القضاء أمام یلزم وال شفویا أو مكتوبا یكون أن یستوي           

 وأما ذلك، على دالة بألفاظ الصریح التنازل ویكون أقاربها أحد أو الزوجة إلى خطاب یتضمنه فقد

 على تنم علیه، المجني من صادرة تصرفات من ویستخلص بذاته علیه تدل ال بعبارات الضمني

 حسب یقدر والقاضي ،ىالزن ارتكابه بعد لزوجه الزوج بمعاشرة شكواه عن الشكوى صاحب إعراض

 .الزوجیة منزل إلى الزوجة لرجوع مجرد یفید ال والتنازل الدعوى، ظروف

 یتصور أن یمكن فال فعال الجریمة وقعت إذا إال شكواه تقدیم في الحق له لیس علیه المجني       

 .الشكوى حق یسلبه ىالزن بارتكاب لزوجته الزوج سماح بأن قضى وقد مستقبله، جریمة عن التنازل

 فیها شرطا انتفاؤه ولیس ىالزن جریمة یبیح ال الرضاء هذا أن والواقع عنها التنازل حكم في یعد إذ

 الجریمة على سابق الرضاء هذا أن كما فقط، الزوج حق على ال األسرة كیان على اعتداء ألنها

 تلقاء من الدعوى رفع غیرها أو النیابة یخول وال عنها تنازال یعتبر فال .1الشكوى في الحق مصدرها

 الدعوى تنقضي حتى وقت أي في قدمها التي الشكوى عن یتنازل أن علیه وللمجني نفسه،

  .2األسباب من بغیره أو بات بحكم العمومیة

  

  

  

                                                                                                                                                                                   
 الورثة تمنع الوفاة ان كما الفضیحة عدم و الستر توخى انھ طالما الشریك على الدعوى اقامة حق یعطیھ ان المعقول غیر من العائلة كیان
  0المدنیة الدعوى اقامة من
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  عن الدعوى  التنـــــازل ثرأ

 اذا .شكواه عن الشاكي تنازل آثار هي ما الحالة، هذه في طرحه یمكن الذي والسؤال           

 العمومیة الدعوى تحریك وامتنع تقدیمها في حقه انقضى الشكوى تقدیم قبل علیه المجني تنازل

  ؟.الشكوى تقدیم بشأنها القانون استلزم الذي المتهم أو للجریمة بالنسبة

ذا     النیابة فتحفظ العمومیة الدعوى انقضاء إلى یؤدي فإنه الشكوى تقدیم بعد التنازل حدث وإ

 وجه باال التحقیق قاضي ویأمر العمومیة، الدعوى تحریك في بدأت قد كانت إذا القضیة العامة

 في المضرور علیه المجني حق على یؤثر ال التنازل هذا ولكن بذلك، المحكمة تقضي أو للمتابعة

 الدعوى انقضاء رغم نظرها في الجنائیة المحكمة فتستمر ،1التبعیة المدنیة المحكمة أمام االدعاء

 .أیضا المدني الحق عن علیه المجني یتنازل لم ما المدنیة

 تنازله في الشاكي حق فإن بالوفاة یسقط الشكوى حق أن فكما التنازل في الحق سقوط عن أما   

 والقید الشكوى جرائم من الزنا جریمةفذلك أن  .الورثة إلى ینتقل وال بالوفاة یكون الزنا دعوى عن

 فیها یتخذ أن یجب بشكوى علیه المجني الزوج تقدم إذا إال یزول ال العامة النیابة ید یغل الذي

 الدعوى تحرك الحالة هذه في الزاني الزوج فشكوى الشخصي، الحقب المدعي صفة الشاكي الزوج

 .لها تبعا وتقوم العمومیة

 والعنایة العمومیة الدعوى في البدء بأنها تعرف الوضعیة القوانین في المتابعة كانت فإذا وعلیه   

 مثل اإلسالمیة الشریعة عرفت فقد الجاني، محاكمة غایة إلى إجراءات من تقتضیه ما وبكل بها،

ن هذا  حقوق " :بـ اإلسالمي الدین في العمومیة الدعوى تعرف إذ اإلجراءات، و األسماء اختلفت وإ

                                                             
 یستتبع وال الجزائي حقھ عن المشتكي تنازل الشكوى عن التنازل صدور على ویترتب اھذ. الجزائیة االصول من أ/181 للمادةنصت  -  1

 المدني الحق عن تنازلھ
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 الدعوى إقامة وحده یملك الحاكم أن ذلك ومعنى للعامة، نفعه تعلق ما كل وهي ،" اهللا حدود أو اهللا

ّن  الناس، أفراد من فرد أي من عنها شكوى لتقدیم انتظار دون الحدود، جرائم في       ال هذا وإ

 .الجرائم هذه من جریمة عن الحاكم إلى بشكوى الرعیة أفراد أحد یتقدم أن طبعاً  یمنع

ا     ن فیه، الشفاعة أو إسقاطه للعبد لیس تعالى، هللا حق فهو الحدود جرائم من الّزنا كان ولمّ  وإ

 إسقاطه، ینفذ وال برضاه، یعتد ال فإنه حقه بإسقاط العبد رضي فلو ونسبه عرضه لصون مقرراً  كان

 شدیدة مالمة إقامة من البد بل اآلخرة بعذاب الترهیب فیه یكفي ال األرض في فساداً  یشكل ألنه

 ال فإنه كذلك األمر دام وما الزناة، سبیل سلك لمن رادعاً  یكون حتى اإلیالم مع التنكیل فیها یمتزج

ن بنفسه، أقامه شاء إن اإلمام بإذن إال حد ینفذ أن یجوز ض أبى وإ   . غیره فوّ

، شكالً  لقیامها تشترط ال الشریعة فيى الّزن دعوى أّن  ویبدو    نًا  وهي بالجریمة، اإلخبار غیر معیّ

 على وذلك العباد، حقوق على تعالى اهللا لحق غلبة من الجریمة في لما قائمة الّزوج موت بعد تبقى

ب الذي القانون حكم خالف  الجریمة في الدعوى بسقوط ویقضي المجتمع، حق على الزوج حق یغّل

  .صفحه أو وفاته بعد
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  الخاتمة

راسة البحث في نظرة الشریعة اإلسالمیة والقوانین الوضعیة إلى جریمة الزنى دهذه ال تناولت    

رؤیة  التشریع اإلسالمي ، من بأسلوب منهجي قائم على المقارنة ، حیث بدأت الباحثة بتقدیم 

خالل عرض النصوص الشرعیة من القرآن الكریم والسنة النبویة مستعینة بالمعاجم العربیة ، 

شرعیة ، فوقفت الباحثة على كثیر من المسائل التي وقعت تحت تأثیر الخلط وأصحاب المذاهب ال

وحدیتها .، وقوعها، وأطرافها  من حیث هي  الشرعیة التي تناولت واقعة الزنى في وصف المسائل

نزال عقوبتها ، وتحدید الجهة صاحبة الحق في إنزال العقوبة كونها  ، وتحریكها ، وطرق إثباتها ، وإ

 جاء تنظیمها من صاحب الحق سبحانه وتعالى  نساني،بالبعد االجتماعي واإل جریمة تتصل

فحاولت الباحثة الفصل في تلك المسائل عبر تبویبها بعناوین منفصلة ، لتتمكن من إثراء البحث 

كما اعتمدت الباحثة على مصادر التشریع في الفقه القانوني وقد بما یحتاجه الدارس والمتعلم ،

ستشهاد من قانون العقوبات الفرنسي كمادة تاریخیة بنیت علیه كثیر من القوانین مثلت علیه باال

الوضعیة التي تم االعتماد علیها من قبل الباحثة، وجعلت من مواد القانون المصري والعراقي 

واألردني والجزائري ، مادة استشهادیة لتضیق مصطلح القوانین الوضعیة لما فیه من تشابه كبیر 

، وذلك بهدف التقریب في منج المقارنة بین القوانین یات واختالف بسیط في الفرعیات  في العموم

توصلت الباحثة في دراستها إلى   .الوضعیة وأحكام الشریعة اإلسالمیة فیما یختص بواقعة الزنى

، مما یمكن واضعي التشریعات الوضعیة من نتائج هامة تقتضي في الدرس القانوني الوقوف علیها 

ة النظر في كثیر من تشریعاتهم التي جاءت قاصرة على حدود االجتهاد في معالجة الجریمة إعاد

  . عقابیا بدل من معالجتها وقائیا كما اإلسالم 
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  نتائج الدراسة

  

االختالف في مفهوم الزنى بین الشریعة اإلسالمیة والقوانین الوضعیة ، حیث الزنى : النتیجة األولى

اعتداء مصالح عامة الناس بما یستهدفه من تدمیر للنسل ، بینما القانون في بالمفهوم اإلسالمي 

  .الوضعي نظر إلى جریمة الزنى على أنها قضیة شخصیة تطال الزوج والزوجة 

تحریم عقوبة الزنى في الشرع اإلسالمي جاء مسكونا في حفظ مقاصد الشریعة :  النتیجة الثانیة

، بینما تجریم عقوبة الزنى في القوانین الوضعیة ) والمال  الدین والنفس والعقل والنسل( الخمسة 

  .جاءت بمقاصد الضرر المادي والمعنوي 

، حددت الشریعة اإلسالمیة تقییدا على ظروف جریمة الزنى بهدف التستر :  النتیجة الثالثة

ترك العقوبة وألزمت حدیة العقوبة بكیفیة ثابتة ، بینما القانون الوضعي مع تقییده للظروف إال أنه 

  .لقناعة القاضي مجال اجتهاد وتعدیل 

ماهت القوانین الوضعیة أحكام الشریعة اإلسالمیة في التوافق على مسألة اإلكراه :  النتیجة الرابعة

  .من حیث إنها عوارض المسؤولیة كونه عذرا مخففا للذنب 

أغلب القوانین الوضعیة الشریعة اإلسالمیة ال تشترط تقدیم شكوى ، بینما : النتیجة الخامسة 

  .تشترط تقدیم شكوى من الطرف المتضرر 

بینما في الشریعة ) الشروع في الزنا (القوانین الوضعیة استعملت مصطلح :  النتیجة السادسة

ن وجدت مدلوالته في انطباقها بالوصف فلذلك عقوبة في  اإلسالمیة ال تستعمل هذ المصطلح ، وإ

   .اإلسالم غیر عقوبة الزنا 
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  التوصیات

معالجة أثر انتشار التكنولوجیا الحدیثة السلبي من خالل حزمة توصي الباحثة بضرورة  - 1

 .قوانین رادعة 

مراقبة االسرة ألبنائها الذكور واإلناث عند وصولهم مرحلة البلوغ والتواصل معهم لمعرفة  - 2

 .األبعاد النفسیة التي تؤثر على سلوكهم الغریزي 

 .اإلرشادیة ألبنائنا الطلبة بات ضرورة ملحة بحكم االختالط اهتمام المدارس بالرعایة  - 3

توجیه مؤسسات المجتمع المدني بتقدیم الرعایة والتوجیه للنساء المطلقات واألرامل بما  - 4

 .یحفظ لهن حسن السلوك 

توصي الباحثة بضرورة تثقیف الزوج والزوجة بالحیاة الزوجیة ، من أجل الحفاظ على   - 5

 .ن المحبة والثقة والشراكة استمراریتها في جو م

توصي الباحثة بضرورة الرقابة األمنیة في األماكن العامة من أجل التضییق على انتشار  - 6

 .الرذیلة في المجتمع
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  قائمة المراجع

  : المراجع قائمة

ه، تحقیق مكتب تحقیق التراث في 816محمد بن یعقوب ، ت  بادي،آ الفیروز ، باديآ  - 1

  . المحیط القاموس مؤسسة الرسالة ، الطبعة السادسة 

 طبعة ، العقوبات وفقه اإلسالمي الفقه في الجنائي الفقه ، القادر عبد محمد فارس، أبو   - 2

2005.  

 للطباعة صادر دار ، بیروت ، أحمد اإلمام مسند ، الشیباني حنبل بن ،أحمد حنبل ابن  - 3

  . والنشر

 المقتصد ونهایة المجتهد ،بدایة ه595 ت ،القرطبي الولید بن أحمد بن محمد ، رشد ابن  - 4

  . الحلبي البابي مكتبة ، القاهرة ،

 الدر على تارحالم رد ه،1252،ت العزیز عبد بن عمر بن أمین محمد ، عابدین ابن   - 5

  .الحلبي مصطفى مطبعة ، القاهرة ، عابدین ابن بحاشیة ،المعروف المختار

 في المغني ، ه620ت ، محمد بن أحمد بن اهللا عبد محمد أبي الدین موفق ، قدامة ابن  - 6

  الغد ،دار القاهرة ، الفقه

 القدیر فتح ،شرح ه861،ت الحمید عبد بن الواحد عبد بن محمد الدین كمال ، الهمام ابن  - 7

  . التجاریة المكتبة ، القاهرة ،
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 القادر عبد محمد: ،مراجعة القرآن ه،أحكام543 ت ، اهللا عبد محمد القاضي عربي، ابن - 8  

  ،3،ط ،بیروت العلمیة الكتب دار ، عطا

  .العربي الفكر دار ، القاهرة ، اإلسالمي الفقه في والعقوبة الجریمة ، محمد ، زهرة أبو  - 9

  . الشعب دار ، القاهرة ، البخاري ،صحیح اهللا عبد أبو إسماعیل بن محمد ، البخاري  -10

  ، المعرفة دار ، الكبرى السنن كتاب ، الحسین بن أحمد بكر أبو ، البیهقي -11  

   القاهرة ، العرض جرائم محمد، أحمد ، بدوي  -12

  . العربیة النهضة دار ، القاهرة ، العام القسم ، العقوبات قانون شرح ، رمسیس ، بهنام  -13

  . مصر نهضة مطبعة ، الجنائیة اإلجراءات مبادىء ، رؤوف ، عبید  -14

  1977،شرح قانون اإلجراءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة ،عبد الستار ، فوزیة   -15

 ، القاهرة ، الوضعي بالقانون ،مقارنا اإلسالمي الجنائي التشریع ، القادر عبد ، عودة  -16

  . القاهرة جامعة مطبعة

عوض ، محمد محیي الدین ، القانون الجنائي، مبادئه االساسیة ونظریاته العامة ، دار  -17

  1981النهضة 

 خطاب الدین شرف محمد تحقیق ، ، الكبیر الشرح مع المغني المقدسي، قدامة ابن ، قدامة -18

  األولى الطبعة

  اإلقناع متن على اإلقناع كشاف  ه،1051ت ، یونس بن منصور ، الحنبلي -19  
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  2ط ، العلمیة الكتب دار ، الصنائع بدائع ، بكر أبي بن الدین عالء ، الحنفي -20

 الثقافة مكتبة ، أنس بن مالك موطأ على الزرقاني ،شرح محمد اهللا عبد أبو ، الزرقاني -21  

  ،1،ط ،القاهرة الدینیة

  طبعة ،دون االسالمي الكتاب ،دار الطالب روض شرح في المطالب أسنى ، السنیكي -22

  المعرفة دار ، المبسوط ،413ت ، سهیل ابي بن محمد ، السرخسي -23

 الشافعي اإلمام فقه في ،المهذب یوسف علي بن إبراهیم إسحاق ،أبو الشیرازي  -24

  ، العلمیة الكتب ه،دار476،ت

  ،1ط ، الجوزیة ابن ،دار االسالم سبل ، األمیر بن محمد ، الصنعاني -25

  1995 ، الجیل دار ، االحكام شرح في االحكام احكام ، دقیق ابن ، العید -26 

 -28 االسكندریة ، مصر ، الجنائیة اإلجراءات أصول ، صادق حسن ، المرصفاوي  -27

  .المطیعي ، محمد نجیب ، المجموع شرح المهذب ، المكتبة الوطنیة 

 القاهرة ، الباقي عبد فؤاد محمد تحقیق مسلم، صحیح ، القشیري الحجاج بن مسلم ، مسلم  -29

  . الحلبي عیسى مطبعة ،

   طبعة ،دون ،بیروت الفكر ،دار باآلثار المحلى ه،456،ت حزم بن محمد أبو ، االندلسي -30
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