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   ـالمطلب ا�ول                             ـ 

  تعريف ا�غتصاب

   �وھو غصب ال(شيء يغ(صب ، لما ھو أخذ الشيء : غتصاب في اللغة ا
غ(صبت الحيل(ة غ(صبا إذا ك(درة عن(ه .غصبا وأغتصبه فھ(و غاص(ب يق(ال 

َوفي الحديث أنه غصبھا نف(سھا ، )١( شمره أو وبره قسرا ْ َ ّأراد أن(ه واقعھ(ا : ّ
وھذا المعنى اNخير ھو الذي شاع اس(تعماله  .)٢()فاستعاره للجماع ، ًا كرھ

وعلي(ه  .ًحتى غلب في العرف فصار ا	كراه على الجماع يسمى اغت(صابا 
والزن(ا ھ(و ك(ل وطء وق(ع .فإن ا�غتصاب ھو ا	ك(راه عل(ى الزن(ا والل(واط 

  .)٣(على غير نكاح صحيح و� شبھة نكاح و� ملك يمين

  

  :حكم ا�غتصاب: يالمطلب الثان

والزن((ا ح((رام م((ن المحرم((ات الظ((اھرة . ا�غت((صاب إك((راه عل((ى الزن((ا    
َوالذين � ي(دعون م(ع هللا إلھ(ا آخ(ر و� : )قال تعالى . المعلومة بالضرورة  ََ َ ََ ً َ ِ ِ َِّ ََّ َ َُ ْ

َيقتل((ون ال((نفس الت((ي ح((رم هللا إ� ب((الحق و� يزن((ون وم((ن ي َ َ َ َ َْ َ ََ ََ َُ ُْ ِّ ْ ِ َّ ِ ُ َّ ََّّ ِ ْ َّْ َفع((ل ذل((ك يل((ق ُ َْ َ َِ َ ْ ْ
ًأثام(ا َ ً ي(ضاعف ل(ه الع((ذاب ي(وم القيام(ة ويخل(د في((ه مھان(ا �َ َ َ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ َ َْ ْْ َُ ُ َُ َإ� م(ن ت((اب �َ َ ْ َ َّ ِ

ُوآم((ن وعم((ل عم((� ص((الحا فأولئ((ك يب((دل هللا س((يئاتھم ح((سنات وك((ان هللا  َُّ ََّ َ َ َ ََ َ َ ٍَ َ ََ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِّ ُ ُِّ َ ُ َ ً ً َ َ
ًغفورا رحيما ًِ َ ُ   ) .٧٠ - ٦٨الفرقان ( (َ

قال اب(ن الق(يم رحم(ه هللا . ثير وفي الزنا من الشرور والمفاسد الشيء الك   
والزنا يجمع خ�ل الشر كلھا من قلة الدين وذھاب الورع وفساد المروءة "

                                                 
 .١٥٤، ص)غصب( القاموس المحيط، )١(
 .١/٦٤٨، )غصب(لسان العرب  )٢(
، وھذا ٥٠٥وبعض الفقھاء يقول ھو فعل الفاحشسة في القبل، او الدبر، الروض المربع ص )٣(

/ ٦راجع �خت�فھم ھل اللواط زنا ام �، فاجمعوا أنه زنا خ�فا �بي حنيسفة، مواھب الجليل،
 .٧/٤٠٢، نھاية المحتاج،١٣٨/ ٤، فتح القدير،٢٩٠
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ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمة عياله ومنھ(ا س(واد ...وقلة الغيرة 
  نھا ظلمة القلب وطمس الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت وم

  .)١("ومنھا ضيق الصدر وحرجه نوره 

  

ًويزيد ا�غتصاب أنه إكراه على ممارسة الزنا فھو أشد حرمة من مجرد    ِّ ٌ ّ
َوق(د ف(صل لك(م م(ا ح(رم �: أم(ا المك(ره فإن(ه � إث(م علي(ه ق(ال تع(الى  .الزنا  ََّ ََّ ْ َُ َ َ َْ َ

ِعل(((((((يكم إ� م(((((((ا اض(((((((طررتم إلي(((((((ه ْ ْ ْ َْ ُ َِ ِْ ِْ ُ َ َّ ُ َ�)N١١٩م(((((((ن ا�ي(((((((ة: نع(((((((اما. (  

إن هللا وض(ع :"ق(ال، ) �(س(ول هللاوعن ابن عباس رض(ي هللا عنھم(ا أن ر
  .)٢("خط((((((((أ والن((((((((سيان وم((((((((ا اس((((((((تكرھوا علي((((((((ه ع((((((((ن أمت((((((((ي ال

ف(((درأ عنھ(((ا ،)�(ًوق(((د روي أن ام(((رأة اس(((تكرھت عل(((ى عھ(((د رس(((ول هللا 
  .)٣(الحد

  

ت ً أن ام((رأة است((سق،) رض((ي هللا عن((ه(وروي ع((ن عم((ر ب((ن الخط((اب   
ًراعيا فأبى أن يسقيھا إ� أن تمكن(ه م(ن نف(سھا ففعل(ت فرف(ع ذل(ك إل(ى عم(ر 

  .)٤(ًما ترى فيھا قال إنھا مضطرة فأعطاھا عم(ر ش(يئا وتركھ(ا: فقال لعلي 

َلك((ن اختل((ف أھ((ل العل((م ھ((ل يك((ره الرج((ل. )٥(وھ((ذا � إش((كال في((ه بحم((د هللا ْ ُ 
  :على الزنا أم � على قولين 

                                                 
 .٣٦٠روضة المحبين، ص )١(
، وصححه ووافقه )٢/١٩٨(، الحاكم)٣٦٠(، ابن حبان)٤٩٧(، الدار قطني)٢٠٤٥(ابن ماجه،  )٢(

، وق(د ٢/٦٥ن(صب الراي(ة :  ع(امر وثوب(ان، ينظ(رالذھبي، وله طرق عدة عن ابن عمر وعقب(ه اب(ن
 ).٨٢(صححه ا�لباني ارواء الغليل 

ء اروا: ، وينظ((ر)٣١٨/ ٤(، م((سند احم((د )٢٥٩٨(، س((نن اب((ن ماج((ة )١٥٤٣(س((نن الترم((ذي  )٣(
 .٧/٣٤١الغليل 

 .٨/٢٣٦، سنن البيھقي٢/٦٩، سنن سعيد بن منصور٤٠٧/ ٧المصنف لعبد الرزاق، )٤(
� نعلم فيه مخالفا(قال في المغني  )٥( (١٢/٣٤٦. 



                               ا�غتصاب أحكام وآثارة كلية العلوم ا	س�مية                  مجل

 

     
   
  

                                               

  

  
                                                                �      ٢٢٠�  

َّمك((ن إكراھ((ه ف((إذا أك((ره فزن((ى ح((د عل((ى زن((اه وھ((و أن((ه � ي: ل الق((ول اNو ُ ُ

  .)٢( والحنابلة )١(مذھب أبي حنيفة 

  

ِأنه يمكن إكراھه فإذا أكره فزنى درأ عن(ه الح(د وھ(و م(ذھب : القول الثاني  ُ ُ

  .)٣(ّالشافعية

  

إ� با�نت(شار وا	ك(راه واستدل أص(حاب الق(ول اNول ب(أن ال(وطء � يك(ون 
  .)٤(ر انتف(((((((ى ا	ك(((((((راه فيلزم(((((((ه الح(((((((دف(((((((إذا وج(((((((د ا�نت(((((((شا ينافي(((((((ه

واستدل أصحاب الق(ول الث(اني بعم(وم الن(صوص ال(واردة ف(ي رف(ع الح(رج 
وبأنه � فرق ب(ين الرج(ل والم(رأة ف(إذا ل(م يج(ب عليھ(ا الح(د ل(م .عن المكره

وNن ا�نتشار قد يكون لفحولة الشخص أكث(ر مم(ا يك(ون  ً.يجب عليه أيضا
قرب من ھذين الق(ولين أن م(ن أك(ره عل(ى ولعل اN .)٥(ًدلي� على الطواعية

  .ًالزنا يدرأ عنه الحد إعما� لقاعدة درء الحد بالشبھة 

  

  بم يحصل ا!كراه: المطلب الثالث

� خ((�ف أن إك((راه الم((رأة عل((ى الزن((ا إذا ك((ان إكراھ((ا ملجئ((ا أنھ((ا غي((ر   ً ً
Nنھ(ا والح(ال م(ا .ًكما ل(و أض(جعت الم(رأة وفع(ل بھ(ا الزن(ا قھ(را ، مؤاخذة 

ُواختلف أھل العلم فيما لو أكرھت المرأة . )٦(َّذكر غير مكلفة و� إرادة لھا 

                                                 
  .٤/١٥٧شرح فتح القدير،  )١(
 .٣٤٦/ ١٢المغني  )٢(
 .٢٨٤/ ٢المھذب،  )٣(
 .٣٤٨/ ١٢المغني،  )٤(
 .٢/٢٨٤، المھذب ٤/١٢٧الب، اسنى المط٨٠/ ٨شرح الزرقاني، )٥(
 .٣٧٥، جامع العلوم الحكم ص١/١٩٤، شرح مختصر الروضة٩١/ ١ للغزالي،المستصفى  )٦(
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ّبالقتل ومنع الطعام وال(ضرب ونح(و ذل(ك   على الزنا بالتھديد– أو الغ�م –
 �  .ًھل يكون إكراھا أم 

  

وس((بب الخ((�ف أن ھ((ذا المك((ره ي((ستطيع الفع((ل وا�متن((اع فھ((و مخت((ار     
   )١(لفعل وإنما مراده دفع ال(ضرر ع(ن نف(سهللفعل ولكن ليس غرضه نفس ا

  :ًوذكر بعض أھل العلم شروطا ل�كراه منھا 

  

  . أن يك(((((((((((ون ا	ك(((((((((((راه م(((((((((((ن ق(((((((((((ادر ب(((((((((((سلطان أو تغل(((((((((((ب -١

  .والعجز عن دفع(ه والھ(رب من(ه ،  أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به -٢

  .)٢( أن يكون مما يلحق الضرر به-٣

مؤاخ(ذة ع(ن المك(ره ،ا	ك(راه خ(�ف والذي يظھر ل(ي أن هللا تع(الى رف(ع ال
ٍوھو حمل إنسان على عمل أو ترك بغير رضاه بحي(ث ، )٣(َّالرضا والمحبة

)٤(لو ترك بدون إكراه لما قام به
.  

  

ومعلوم أن الن(اس يتف(اوتون ف(ي م(ا يحملھ(م عل(ى العم(ل أو الت(رك فم(نھم    
م من يغلب عليه الخوف والضعف فأدنى اNمور تحمله على ما يح(ب وم(نھ
  .ذو الب((((((((أس ال((((((((ذي � يحمل((((((((ه عل((((((((ى الفع((((((((ل إ� كثي((((((((ر ا	ك((((((((راه 

والشرع بحمد هللا � يساوي بين مختلفات و� يف(رق ب(ين متم(اث�ت فتحدي(د 
  .ًمن(((اط ا	ك(((راه يختل(((ف ب(((اخت�ف الن(((اس فم(((ا رأوه إكراھ(((ا فھ(((و ك(((ذلك 

                                                 
، تفسير ٢٠٥/ ٥، زاد المعاد٣٧٥، جامع العلوم والحكم١/١٤٢روضة الناظر وشرحھا )١(

 .١٠/١٨٨القرطبي 
 .٥/٢٣٦، كشاف القناع٢٨٩/ ٣، مغني المحتاج ٦١/ ٢بداية المجتھد  )٢(
 ).٥/١٧٢(، معجم مقاييس اللغ)كره(،)٣٨٦٥(لسان العرب )٣(
 .٨٥معجم لغة الفقھاء ص )٤(



                               ا�غتصاب أحكام وآثارة كلية العلوم ا	س�مية                  مجل

 

     
   
  

                                               

  

  
                                                                �      ٢٢٢�  

ّوأما عند الحكم فإنه يعمل بد�لة الحال ؛ إذ د�لة اNحوال يختلف بھا د�ل(ة 
  . وهللا أعلم . )١(اNقوال في قبول دعوى ما يوافقھا ورد ما يخالفھا

  

  المطلب الرابع

  عقوبة المغتصب

ًم((ن اختط((ف ام((رأة مك((ابرة فھ((و مح((ارب �  ومم((ن ي((سعى ف((ي اNرض ، ً
ُإنما جزاء الذين يحاربون هللا ورس(وله : (بالفساد وھو مشمول بقوله تعالى  ُ ُ َُ َ َ ََ َ َّ ََّ َِ ِ ُ َ َ َّ ِ

ْويسعو َ َْ ْن في اNرض ف(سادا أن يقتل(وا أو ي(صلبوا أو تقط(ع أي(ديھم وأرجلھ(م َ ْ َ َ َُ ُ ُ ُ ُُ ُْ ْ َْ َ َّ َ َ َ ََ ِ ِ َِ َ َُ ْ ْ ََّ َّ ْ ً ِ ْ
ِمن خ�ف أو ينفوا من اNرض ذلك لھم خ(زٌي ف(ي ال(دنيا ولھ(م ف(ي ا�خ(رة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْْ ُْ ُ َُ َ ََ ْ ْ ُّْ َ َ ْ ِْ ْ َ ََ ٍ ْ

ٌعذاٌب عظيم ِ َ   ) . ٣٣:المائدة( (ََ

لذي ذكره هللا سبحانه في آية المائ(دة س(واء وق(ع ذل(ك ھو مستحق للعقاب ا  
على النفس أو المال أو الع(رض و� ف(رق ف(ي ذل(ك ب(ين وقوع(ه ف(ي الم(دن 
والقرى أو الصحارى والقفار كما ھو الراجح م(ن آراء العلم(اء رحمھ(م هللا 

ٌدف((ع إل((ي ق((وم خرج((وا : تع((الى ق((ال اح((د العلم((اء يحك((ي ع((ن وق((ت ق((ضائه  ّ
 فأخذوا منھم امرأة مغالبة عل(ى نف(سھا م(ن زوجھ(ا وم(ن محاربين إلى رفقة

ُجملة المسلمين معه فيھا فاحتملنھ(ا ث(م ج(د ف(يھم الطل(ب فأخ(ذوا وج(يء بھ(م  ّ َ
لي(سوا مح(اربين ؛ Nن : فسألت م(ن ك(ان ابت�ن(ي هللا ب(ه م(ن المفت(ين فق(الوا 

ه إن(ا � وإن(ا إلي(: الحرابة إنما تك(ون ف(ي اNم(وال � ف(ي الف(روج فقل(ت لھ(م 
، أل(م تعلم(وا أن الحراب(ة ف(ي الف(روج أفح(ش منھ(ا ف(ي اNم(وال !. راجعون 

و� ، وأن الناس كلھم ليرضون أن تذھب أموالھم وتح(رب م(ن ب(ين أي(ديھم 
يحرب المرء من زوجته وبنته ولو كان فوق ما قال هللا عقوب(ة لكان(ت لم(ن 

  . )٢() يسلب الفروج 

                                                 
 . القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة٣٢٢القواعد �بن رجب ص )١(
  .١٢/٧٥مجلة البحوث ا�س�مية، )٢(
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  :غتصابإجھاض الحمل عن طريق ا�: المطلب الخامس

�  :تعريف ا�جھاض: او

 ا�جھاض في اللغة مصدر اجھض، يقال اجھ(ضت الناق(ة، إذا الق(ت ول(دھا
ِمجھ((ض(فھ((ي  ، ويطل((ق عل((ى الق(((اء الحم((ل ن((اقص الخل((ق او ن(((اقص )١()ُ
. )٣(وا�غلب استعماله ف(ي ا�ب(ل، واس(تعمال ا�س(قاط ف(ي بن(ي ادم. )٢(المدة

وقد يعبر عنه . )٤(ھذا المعنىو�يخرج استعمال الفقھاء لكلمة اجھاض عن 
  .با�سقاط وا�لقاء والطرح وا�م�ص، وكلھا مترادفات

  

وا�جھ((اض يك((ون عفوي((ا تلقائي((ا دون تح((ريض خ((ارجي وق((د يك((ون عم((دا 
بفعل فاعل، ودوافع ا�جھاض مختلفة منھا س�مة ا�م ودفع الخطر عنھ(ا، 

ا�ت ومنھ(((ا س(((تر جريم(((ة الزن(((ا، وت(((ذكر ا�ح(((صائيات الرس(((مية أن ح(((
ا�جھ(((اض الت(((ي ت(((تم س(((نويا ب(((شكل غي(((ر نظ(((امي تتج(((اوز س(((بعين ملي(((ون 

 اجھاض في البلدان النامية فقط، وفق احصائيات منظمة الصحة العالمية 

)Who(، نويا))جھ((اض اكث((ر م((ن ملي((وني ام((رأة س� ويم((وت م((ن ج((راء ا
  . )٥(لكونه غالبا يتم بطرق بدائية او على أيدي غير المؤھ�ت

  : ثانيا

و ا�جھاض اما ان يكون قبل نفخ ال(روح او بع(د نف(خ ال(روح، ونف(خ   �يخل
 ق(ال ع(ن عب(د هللا ب(ن م(سعود،. شرين يوماالروح يكون بعد مرور مائة وع

                                                 
 ).جھض(، مادة ٣٠/ ١٠تاج العروس  )١(
 .ھض، ج١٣١/ ٧/ القاموس المحيط، جھض، لسان العرب )٢(
 .، سقط٧/٣١٦، سقط، لسلن العرب،٢٨٤/ ١٠تاج العروس،  )٣(
 .٢/٥٦الموسوعة الفقھية،  )٤(
 .٤٣المسوعة الفقھية الطبية ص )٥(
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ان اح(دكم يجم(ع خلق(ه ف(ي بط(ن أم(ه أربع(ين يوم(ا ):" ( �حدثنا رسول هللا
نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الي(ه المل(ك 

فخ في((ه ال((روح وي(ؤمر ب((اربع كلم((ات بكت((ب رزق(ه وأجل((ه وعمل((ه وش((قي في(ن
وسعيد، فو هللا الذي � اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اھ(ل الجن(ة حت(ى م(ا 
يك((ون بين((ه وبينھ((ا ا� ذراع، في((سبق علي((ه الكت((اب فيعم((ل بعم((ل اھ((ل الن((ار 

 ا� فيدخلھا، وان احدكم ليعمل بعم(ل اھ(ل الن(ار حت(ى م(ا يك(ون بين(ه وبينھ(ا
  .)١("ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اھل الجنة فيدخلھا

  

  ھذا في نفخ الروح، وقد ورد في التخلق أنه يك(ون قب(ل ذل(ك ، ع(ن حذيف(ة 
اذا م(ر بالنطف(ة اثنت(ان وأربع(ون ليل(ة بع(ث هللا :" قال) �(بن اسيد أن النبي

امھ(ا، الھا ملكا فصورھا، وخلق سمعھا، وبصرھا، وجلدھا، ولحمھا، وعظ
ثم قال ي(ا رب ذك(ر او انث(ى فيق(ضي رب(ك ماش(اء، ويكت(ب المل(ك، ث(م يق(ول 

ق((ال اب((ن . )٢("الح((ديث... ي((ارب أجل((ه، فيق((ول رب((ك ماش((اء، ويكت((ب المل((ك
، )رضي هللا ع(نھم(أما نفخ الروح فقد روى صريحا عن الصحابة:" رجب

ب(ن انه انما ينفخ فيه الروح بعد اشھر كم(ا دل علي(ه ظ(اھر الح(ديث ح(ديث ا
  .)٣(مسعود

                                                 
 ).٢٦٤٣(، صحيح مسلم)٣٢٠٨(صحيح البخاري  )١(
، ومما كره الع�مة ابن رجب جمعا بين حديثي ابن مسعود ان لفظة ثم )٢٦٤٥(صحيح مسلم )٢(

رت في حديث ×ود لترتيب ا�خبار � لترتيب المخبر عنه نفسه، وان الكتابة تأفي حديث ابن مسع
ابن مسعود مع تقدمھا لئ� ينقطع ذكر ا�طوار التي يتقلب فيھا الجنين، جامع العولم والحكم 

 .١٥٦٧، شرح صحيح مسلم للنووي ص٥٠ص
 ان نفخ الروح � ، وحكى النووي وابن حجر اتفاق العلماء على٥١جامع العلوم والحكم ص )٣(

 .١٥٦٧، شرح مسلمص٤٩٠/ ١١فتح الباري : يكون ا� بعد اربعو اشھر، ينظر
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  :حكم ا	جھاض بعد نفخ الروح) أ

 اتف((ق الفقھ((اء عل((ى تح((ريم إس((قاط الجن((ين بع((د م((رور أربع((ة أش((ھر عل((ى 
تكوين((ه ف((ي بط((ن أم((ه، حي((ث ي((نفخ في((ه ال((روح وب((ذلك ي((صير نف((سا آدمي((ة ، 

ويستوي عند الفقھاء ما إذا ك(ان ف(ي بق(اء الجن(ين . وإسقاطھا قتل ب� خ�ف
� وذلك أن قتل النفس المحترمة � يجوز بحال، ق(ال .)١(خطر على اNم أو 

و� يج((((((((((وز . )٢( ��mÆÎ������Í��Ì��Ë�����Ê��É��È��Ç��Ï�����l:تع((((((((((الى

الت((ضحية ب((نفس مع((صومة 	نق((اذ نف((س أخ((رى، كم((ا � يح((ل لم((ن إص((ابته 
مخم((صة أن يقت((ل ادمي((ا، ويأكل((ه لينق((ذ نف((سه م((ن الھ((�ك، إذ ل((يس إح((دى 

Nلك(((ن اخت(((ارت اللجن(((ة العلمي(((ة . )٣(خ(((رىالنف(((سين أول(((ى بالحي(((اة م(((ن ا
للموس(وعة الفقھي(ة الت(ي ت((صدرھا وزارة اNوق(اف بالكوي(ت، ج(واز إس((قاط 
الجنين، وان نفخ فيه الروح، اذا كان ذلك ھو السبيل الوحيد 	نق(اذ أم(ه م(ن 

الحفاظ على حي(اة اNم اذا ك(ان ف(ي بق(اء الجن(ين ف(ي :" ھ�ك محقق، وقالت
  .)٤("ا�عتبار Nنھا اNصل وحياتھا ثابتة بيقينبطنھا خطر عليه، أولى ب

  

  :حكم ا	جھاض قبل نفخ الروح) ب

اختلف الفقھاء في حكم ا	جھ(اض قب(ل نف(خ ال(روح عل(ى أق(وال ن(شير إليھ(ا 
  :بإيجاز فيما يلي

  
                                                 

، ٨/٤١٦، نھاية المحتاج٢/٢٦٧، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي٦٠٢/ ١حاشية ابن عابدين  )١(
 .١/١٩١الفروع

  ).١٥١(سورة ا�نعام ، من ا�ية  )٢(
 .١٦٢٣/ ٤احكام القران ، ابن العربي، : ينظر )٣(
 .٢/٥٧الموسوعة الفقھية،  )٤(
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، وق((ال ب((ه بع((ض )١(ا	باح((ة مطلق((ا، وق((ال ب((ه بع((ض الحنفي((ة: الق((ول اNول
  .قبل اNربعين يوما فقط، فيما )٣(، والحنابلة )٢(الشافعية

  .)٤(ا	باحة اذا كان ا	جھاض لعذر وھو مذھب الحنفية: القول الثاني 

، )٥(، والمالكي((((ة)٢(الكراھ((((ة، وھ((((و ق((((ول عن((((د الحنفي((((ة: الق((((ول الثال((((ث
)٦(والشافعية

  

، واNوج(((((ه عن(((((د )٧(التح(((((ريم وھ(((((و م(((((ذھب المالكي(((((ة: الق(((((ول الراب(((((ع
  .)٩(والمذھب عند الحنابلة.)٨(الشافعية

  

 وعند اعتبار آراء الفقھاء في حكم ا	جھاض قبل نف(خ ال(روح يتب(ين لن(ا م(ا 
  : يأتي

أن ا	جھ((اض قب((ل نف((خ ال((روح وتم((ام اNش((ھر اNربع((ة اNول((ى م((ن  )١
  .عمر الجنين يختلف في حكمه وحقيقته عن ا	جھاض بعدھا

 .أن ا	جھاض في ھذه المرحلة � يعتبر قت� �دمي )٢

                                                 
 .٦/٥٩١حاشية ابن عابدين،  )١(
 .٨/٤١٦نھاية المحتاج،  )٢(
 .٦/١٩١الفروع،  )٣(
 .٢/٣٨٠حاشية ابن عابدين )٤(
 .المصدر نفسه )٢(
 .٢/٢٦٦حاشية الدسوقي )٥(
 .٤١٦/ ٨نھاية المحتاج  )٦(
 .٢/٢٦٦الشرح الكبير )٧(
 .٤١٦/ ٨نھاية المحتاج )٨(
 .٦/١٩١فروعال )٩(
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رة إت((�ف ب((يض ال((صيد ف((ي ان بع((ض م((ن من((ع م((ن ا	جھ((اض نظ(( )٣
مما ي(شعر ان ملح(ظ المن(ع عن(دھم ان ا	جھ(اض إت(�ف ( ،)١(الحرم

وإفساد لغير ما ھو ضار فيشمله التحريم، ومنھم من علل المنع بان 
 .)٢(النطفة بعد استقرارھا صارت مھيأة لنفخ الروح

أن الجنين حرمة منذ تكونه بدليل أن الشرع جاء بت(أخير تنفي(ذ الح(د  )٤
 .امل حتى تضع حملھا حفاظا عليهعلى الح

  

  :ا� اننا نحذر بما سبق با�تي

�يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله، ا� لمبرر شرعي، وفي ح(دود   
ضيقة ج(دا، ان ك(ان الحم(ل ف(ي الط(ور اNول، وھ(ي م(دة اNربع(ين، وك(ان 
في إسقاطه مصلحة شرعية او دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، اما إس(قاطه 

لمدة خشية المشقة في تربية أو�د او خوفا من العجز ع(ن تك(اليف في ھذه ا
معيشتھم، او تعل(يمھم، او م(ن اج(ل م(ستقبلھم، او اكتف(اء بم(ا ل(دى ال(زوجين 

و �يج(وز إس(قاط الحم(ل ان ك(ان علق(ة او م(ضغة ا� . من أو�د فغير جائز
اذا ق((ررت لجن((ة طبي((ة موثوق((ة أ، اس((تمراره خط((ر عل((ى س((�مة ام((ه، ب((ان 

 عليھا الھ�ك من استمراره جاز إسقاطه بع(د اس(تنفاد كاف(ة الوس(ائلة يخشى
  .لت�في اNخطار

  

  

  

                                                 
  .٢/٣٨٠حاشية ابن عابدين،  )١(
 .٤١٦/ ٨نھاية المحتاج  )٢(
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   :سادسالمطلب ال

  :  إجھاض الحمل من سفاح 

َّلم يتعرض الفقھاء المتقدمون رحمھم هللا لھذه المسألة بخصوصھا ولع(ل    
و� يخل(و الحم(ل م(ن س(فاح .ذلك لعدم تفريقھم بين الحمل من سفاح وغيره 

  .إما أن يكون برضى الطرفين أو نتيجة اغتصاب

  

  : الحمل من سفاح برضى الطرفين –أ 

وقد ذھب بعض المتأخرين إلى ج(واز إجھ(اض الحم(ل قب(ل نف(خ ال(روح إذا 
�ًكان الحمل ناشئا عن زنا سواء كان الزنا بالتراضي أو ً ً.  

رك(ت لو كانت النطفة م(ن زن(ا فق(د يتخي(ل الج(واز، فل(و ت:" )١(  قال الرملي
� ". حتى نفخ الروح ف� شك في التحريم�ًومنع ذل(ك بع(ض الب(احثين اس(تد

َّبق((صة الغامدي((ة حينم((ا ج(( ت بالزن((ا وأبلغت((ه  واعترف((( ،)�(اءت إل((ى النب((يّ
ووج(ه ا�س(تد�ل أن النب(ي . )٢( "أم(ا � ف(اذھبي حت(ى تل(دي": بحملھا فقال 

ًمت(ه واجب(ة حفاظ(ا ّعليه ال(ص�ة وال(س�م أخ(ر إقام(ة الح(د عل(ى الم(رأة وإقا
ستف(صال وع(دم ا، على حياة الجنين ومع أن أمه قد وقعت في الزنا المح(رم

  .)٣ً(عن عمر الجنين يدل على حرمة إسقاطه مطلقا، )�( النبي

     

وعن((د محاول((ة الوص((ل ل((رأي مخت((ار ف((ي ھ((ذه الم((سألة وحي((ث إن إباح((ة    
ش((يوعھا  ع((ن زن((ا يترت((ب علي((ه انت((شار الفاح((شة والناش((ئإجھ((اض الحم((ل 

                                                 
 .٨/٤٤٢نھاية المحتاج )١(
 .١٦٩٥/ صحيح مسلم )٢(
 .١٣٠مسألة تحديد النسل، البوطي ص: ينظر )٣(
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وس(ھولة الوص(ول إليھ((ا وھ(و م((ؤدي إل(ى تقل(يص الحي((اة الزوجي(ة وانت((شار 
وحي((ث إن جمھ((ور أھ((ل العل((م يمنع((ون م((ن إجھ((اض  .اNم((راض الفتاك((ة 

  . من نكاح صحيح ولو تراضى الزوجان على ذلك الناشئالحمل الشرعي 

وحي((ث إن الحم((ل ف((ي م((دة اNربع((ين يغل((ب علي((ه وص((ف النطف((ة وھ((ي ف((ي 
 غي((ر محترم((ة لكونھ((ا م((ن زن((ا م((ع أن النطف((ة يج((وز إلقاؤھ((ا اNص((ل نطف((ة

وحيث أجازت ھيئة كب(ار العلم(اء إس(قاط الحم(ل ف(ي ھ(ذه المرحل(ة  .بالعزل
ًلمصلحة شرعية أو دفع(ا ل(ضرر متوق(ع  إذا ك(ان ظ(اھر ح(ال الم(رأة أنھ(ا  .ّ

ليست مم(ن اعت(اد الفج(ور والف(ساد أم(ا م(ن اعت(ادت علي(ه فإن(ه يتج(ه الق(ول 
ًطلق((ا لھ((ا إعم((ا� لقاع((دة المعامل((ة بنق((يض الق((صد وس((دا لذريع((ة ب((التحريم م ًً

  .الفساد وهللا أعلم 

  

  : عن ا�غتصاب الناشئ الحمل –ب 

ا�غتصاب ھو ا	كراه على الزنا ، وھو مما انت(شر ف(ي بع(ض المجتمع(ات 
ًانتشارا مخيفا ففي دراسة أجري(ت ف(ي ألماني(ا تب(ين أن واح(دة م(ن ك(ل س(بع  ً

من البن(ات ق(د %) ٢٥(، وفي الو�يات المتحدة وجد أن نسوة قد اغتصبت 
 ع(ن ا�غت(صاب الناش(ئوليس في إجھاض الحمل  .)١(ّتعرضن ل�غتصاب

  .تأخرين فيما وقفت عليه من مراجعنقل للفقھاء المتقدمين أو الم

   

وأما المعاصرون فإن فتاواھم تت(ضافر عل(ى ج(واز إجھ(اض ھ(ذا الحم(ل    
  .ًا وتحريمه بعدھا لكونه قد نفخ فيه الروحقبل مرور مائة وعشرين يوم

                                                 
 .٥٢٦الموسوعة الفقھية، ص )١(
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� م(انع " ھ(ـ ، م(ا يل(ي ٦/١٤١٩/ ٢٦ مفتي مصر ال(صادرة ف(ي ففي فتوى
شرعا من تفريغ ما في أحشاء اNنثى من نطف(ة نتيج(ة ا�ختط(اف وا	ك(راه 
عل(ى المواقع(ة ب(شرط ان � يك(ون ق(د م((ر عل(ى ھ(ذا الحم(ل مائ(ة وع((شرين 

ال((ة إس((قاط الجن((ين لكون((ه أص((بح نف((سا ذات يوم((ا، Nن((ه � يح((ل ف((ي ھ((ذه الح
وي(دل عل(ى ھ(ذا ال(رأي أ، إجھ(اض الحم(ل . )١("روح يجب المحافظة عليھا

 �قبل نفخ الروح فيه ليس قت� وإنما ھو إت�ف لما يمكن ان يكون آدمي(ا، و
تكون الجناية على الحي الذي نفخت فيه الروح كالذي لم ت(نفخ في(ه ال(روح، 

وق((د وج((دنا ان م((ن الفقھ((اء م((ن أب((اح . والحاج((اتفيك((ون خاض((عا ل�ع((ذار 
ا	جھاض لعذر كما لو انقطع ل(بن اNم، ول(يس Nب ال(صبي م(ا ي(ستأجر ب(ه 

  .)٢(الظئر، ويخاف ھ�كه

  

   كما أن آثار الحمل من س(فاح عل(ى اNم ق(د تك(ون كبي(رة، وق(د � تتحملھ(ا 
	ك((راه نف((سيا، وھ((و يف((تح ب((اب القال((ة ال((سوء عليھ((ا، لع((دم التفري((ق ب((ين ا

والرض((ا ف((ي الزن((ا، م((ع أنھ((ا � ذن((ب لھ((ا، و� ي((د ف((ي الجريم((ة، ويمك((ن 
التخفي(((ف م(((ن آث(((ار ذل(((ك دون إض(((رار بأح(((د، وم(((ن مق(((ررات ال(((شريعة 

  .ا	س�مية أن يزال والضرر اNشد يزال بالضرر اNخف

   وھذا كله يقوي القول بجواز إجھاض الحمل الناشئ عن ا�غتصاب قب(ل 
ده فھ(و ب(اق عل(ى اNص(ل � يح(ل إس(قاطه ا� ان يك(ون نفخ الروح، واما بع

  .وهللا اعلم. )٣(في بقائه خطر على حياة أمه
                                                 

حكام ا�جھاض نفيسة، ا. ، ا�جھاض آثاره واحكامه ،د١٤٢مسألة تحديد النسل، البوطي : ينظر )١(
 .١٣٦ابراھيم رحيم، . د
 .٢/٣٨٠حاشية ابن عابدين،  )٢(
 .المعاناة النفسية � تكفي سببا �زھاق نفس وقتلھا دفعا لمعاناة نفسية من وجوده )٣(
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  : منع حمل المغتصبة: المطلب السابع

الزنا عن طري(ق ا	ك(راه، فھ(ل  قد يحصل ان يتعدى على امرأة وتفعل بھا 
يجوز إعطاؤھا عقارا يمنع الحمل عنھا بع(د ح(صول ا�عت(داء ام �؟ ومم(ا 

 ف(ي الم(سالة الثالث(ة م(ن ج(واز إجھ(اض الحم(ل نتيج(ة اغت(صاب، ف(ان سبق
منع الحمل اولى بالجواز وا	باحة، وقد صدرت عدة فتاوى من شخصيات 
وھيئ((ات علمي((ة بج((واز ال((تحكم المؤق((ت ف((ي ا	نج((اب ع((ن طري((ق اس((تخدام 
وس((ائل من((ع الحم((ل إذا دع((ت ل((ذلك حاج((ة معتب((رة، ول((م يترت((ب عل((ى ذل((ك 

  .)١(ضرر

  

  :رتق غشاء البكارة:الثامنالمطلب 

�  :تعريف البكارة: او

فعالة من البكر، وھو أول كل شيء ، والمرأة البك(ر ھ(ي الع(ذراء، : البكارة
وھي التي لم تجامع بنكاح و� غيره، وع�مة ذلك غشاء او جلدة يكون في 

ول(يس وج(ود الغ(شاء او . )٢(القبل ي(سمى غ(شاء البك(ارة او الغ(شاء الع(ذري
لي((ل حتم((ي ق((اطع عل((ى ح((صول ال((وطء ، ف((ان بع((ض البن((ات ع((دم وج((وده د

 �يولدن دون غشاء بكارة، كما قد تكون فتحة غشاء البكارة واس(عة خلق(ة، 
تتأثر ب(الوطء، كم(ا ان تمزق(ه ق(د يح(صل نتيج(ة ح(ادث ع(ادي، وق(د تحت(اج 
الم((رأة 	ج((راء عملي((ة لف((تح غ((شاء بك((ارة مقف((ل يمن((ع خ((روج دم الح((يض، 

                                                 
، في )٤٢(ھـ ، قرار ھيئة كبار العلماء رقم١٤٠٩، في )٣٩(قرار مجمع الفقه ا�س�مي رقم )١(

 ،ھـ ١٣٩٦/ ٤/ ١٣
 .٤١، القاموس الفقھي ص١٥٤عة الطبية الفقھية، صالموسو )٢(
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ومعن(ى رت(ق . )١(دل عل(ى ح(صول ال(وطء م(ن عدم(هولكنه مع ذلك قرينة ت(
  .الغشاء العذري أي إص�حه طبيا ليعود إلى وضعه قبل التمزق

  

  :حكم رتق غشاء البكارة: ثانيا

� خ�ف بين الباحثين المعاصرين ممن وقفن(ا عل(ى رأي(ه ان تم(زق   ) أ
غشاء البكارة، إذا ك(ان س(ببه ق(د ح(صل ب(سبب وطء ف(ي عق(د نك(اح 

ق(ه س(واء كان(ت الم(رأة متزوج(ة او مطلق(ة او صحيح، ان(ه يح(رم رت
  .أرملة Nنه بذلك � مصلحة فيه

كما انه � خ�ف بينھم ان تمزق غشاء البكارة إذا كان السبب زن(ى   ) ب
اش((تھر ب((ين الن((اس ام((ا نتيج((ة ص((دور حك((م عل((ى الفت((اة ب((الزنى او 
لتكرره منھا، واشتھارھا ب(ه، فان(ه يح(رم عل(ى الطبي(ب رت(ق غ(شاء 

 .المصلحة واشتماله على المفسدةالبكارة لعدم 

واختلف الباحثون في حكم رتق غشاء البكارة إذا كان سبب التمزق   ) ت
. )٢(حادثا ليس وطئ(ا، او إذا ك(ان ب(سبب زن(ى ل(م ي(شتھر ب(ين الن(اس

 :على قولين

  .انه � يجوز الرتق مطلقا: اNول

ن أ: واس(تدل م(ن منع(ه بع(دة أدل(ة منھ(ا. انه يجوز ف(ي ھ(ذه الح(ا�ت: الثاني
رت((ق غ((شاء البك((ارة ب((سھل ارتك((اب الزن((ا، وفي((ه اط((�ع عل((ى الع((ورة دون 
موجب ضروري، وانه قد يؤدي إلى اخت�ط اNنساب، إذ ق(د تحم(ل الم(رأة 

                                                 
 .١٥٤، الموسوعة الطبية ص١٠٠عبد هللا س�مة ص. رؤية لبعض القضايا الطبية، د )١(
غشاء البكارة من منظور اس�مي، عز الدين الخطيب ، رتق غشاء البكارة ف(ي مي(زان المقاص(د  )٢(

، الموس((وعة الطبي((ة ٤٢٨، لل((شنقيطيصمحم((د نع((يم ياس((ين، أحك((ام الجراح((ة الطبي((ة. ال((شرعية، د
 .١٥٦الفقھية ص
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من جماع سابق ث(ن تت(زوج بع(د الرت(ق فيلح(ق الحم(ل ب(الزوج، وNن(ه ن(وع 
وام((ا ال((ضرر ال�ح((ق ب((المرأة فيكف((ي ف((ي . م((ن غ((ش ال((زوج والغ((ش مح((رم

واس((تدل م((ن أج((از ب((أن ال((ستر . اؤھ((ا ش((ھادة طبي((ة بحقيق((ة حالھ((امنع((ه إعط
مندوب إليه ف(ي ال(شرع والرت(ق يحق(ق ذل(ك ، وان(ه يمن(ع انت(شار الفاح(شة ، 
وإشاعة الحديث حولھا ، وھذا له اثر تربوي عام في المجتم(ع، وان الم(رأة 
ف(ي ھ((ذه الح((ا�ت بريئ((ة م((ن الفاح((شة، وف(ي إج((راء الرت((ق قف((ل لب((اب س((وء 

  .ھاالظن في

  

محم((د ال((شنقيطي، وال((شيخ ع((ز ال((دين الخطي((ب، وغيرھم((ا . د  وق((د اخت((ار 
والحقيقة ان المتأمل لھذه العملية والذي يريد توص(يف . تحريم الرتق مطلقا

حكمھا الشرعي، كما انه � يغفل عن أثرھا وكيفية تطبيقھا ، فان(ه � يمنع(ه 
ج(� تق(دم لخطب(ة ذلك من النظر الواقعي الذي ين(زل الحك(م علي(ه، وتأم(ل ر

فتاة يبرز لھا أھلھا قبل العقد تقريرا طبيا بزوال عذريتھا، نتيج(ة اغت(صاب 
� ذن((ب لھ((ا في((ه، أو أث((را لعملي((ة احتاج((ت 	جرائھ((ا فھ((ل ھ((ذا الح((ال ال((ذي 
اقترح(ه أص(حاب الف((ضيلة محقق(ا للغ(رض؟ وكي((ف يمك(ن ان يت(ساوى ح((ال 

ھ((ذه . ر ال((وطء؟ الم((رأة الت((ي وقع((ت ف((ي الزن((ا، وم((ن زال((ت بكارتھ((ا بغي((
ولع(ل أق(وى م(ا . اعتقد انه لن يتفق م(ع م(ا اخت(اروه. اNسئلة تحتاج لجواب 

يتم((سك ب((ه م((ن من((ع الرت((ق ان((ه في((ه س((دا لذريع((ة انت((شار الف((ساد، وس((ھولة 
ارتكاب الزنا للعلم بإمكان الرتق بعد ذلك، ومع ھذا وجيه جدا لك(ن إعط(اء 

ب منھ((ا يف((تح أي((ضا الب((اب الم((رأة ش((ھادة طبي((ة عن((د وزال بكارتھ((ا بغي((ر ذن((
للفاسدات بأخذ شھادات طبية مماثلة، ومعلوم ان كتابة التقرير الطبي س(ھل 

  .وأيسر من إجراء عملية الرتق
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 وحي((ث أن أھ((ل العل((م عرف((وا البك((ر بأنھ((ا الت((ي ل((م تج((امع ووص((فوا م((ن    
وإذا :" زالت بكارتھا بغير الوطء ، بأنھا بك(ر حقيق(ة، وكم(ا ق(ال اب(ن قدام(ة

 عذريتھا بغير جماع كالوثبة او لشدة حيضة، بإصبع او ع(ود ونح(وه ذھبت
وعليه فان الظاھر لنا ان من زالت بكارتھ(ا بغي(ر . )١("فحكمھا حكم اNبكار

وطء، فان((ه يج((وز إص((�ح غ((شائھا الع((ذري لكونھ((ا بك((را، ورت((ق غ((شاء 
 �البكارة دليل على حالھا التي ھي متصفة به، ف� يك(ون ف(ي ذل(ك غ(ش، و

وك((شف الع((ورة ل((ذلك ك((شف لھ((ا لم((صلحة وھ((و ج((ائز . س، و� ك((ذبت((دلي
وام((ا زوال البك((ارة ب((سبب الزن((ا ، فان((ه � يظھ((ر لن((ا وج((ه ج((واز . للحاج((ة

 �برتقه، وتبقى بعد ذلك الحاجة إلى ضبط ھذا ا	جراء وع(دم ال(سماح ب(ع إ
تابعا للعملية التي تم فيه ع�جھا من الحادث الذي تسبب في تم(زق البك(ارة 

  . اعلموهللا

  

  :رتق غشاء البكارة في حا�ت ا�غتصاب: ثالثا

  معل((وم ان ا�غت((صاب إك((راه للم((رأة عل((ى ممارس((ة جن((سية، ونحت((اج عن((د 
  :بيان حكم الرتق في ھذه الحالة إلى بيان مقدمات

  :المكره غير مؤاخذ) ١

������m��s:، ق(ال تع(الى)٢(المكره إكراھا تاما غير مكلف إجماعا، و� أثم علي(ه

��x��w��v���u��tl)ان هللا تع((الى لم((ا :" ق((ال ال((شافعي. )٣

                                                 
 .٩/٤١١المغني  )١(
 .١/١٩٤، شرح مختصر الروضة١/٩١المستصفى، الغزالي،  )٢(
 ).١٠٦( سورة النحل، من ا�ية  )٣(
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وضع الكف(ر عم(ن تلف(ظ ب(ه ح(ال ا	ك(راه أس(قط عن(ه أحك(ام الكف(ر، وك(ذلك 
. )١("سقط ما دون الكفر، �ن اNعظم إذا سقط سقط ما دونه م(ن ب(اب أول(ى

ان هللا :" ، ق((ال)�(، ان رس((ول هللا)رض((ي هللا عنھم((ا(وع((ن اب((ن عب((اس 
  .)٢("الخطأ والنسيان وما استكرھوا عليهوضع عن أمتي 

  

  : البكارة قد تزول بغير وطء وقد تبقى مع حصول الوطء)٢

  وھذا مما يعرف(ه اNطب(اء، ويقررون(ه، وان ك(ان الغال(ب ان زوال البك(ارة 
  . قرينة على حصول الوطء وقد سبق

  

 ثيبا ف� ت(رد ف(ي ذل(ك، فق(د روى إذا تزوج الرجل على أنھا بكر، فبانت) ٣
الزھ((((ري ان رج((((� ت((((زوج ام((((رأة فل((((م يج((((دھا ع((((ذراء، فأرس((((لت إلي((((ه 

ِ، ان الحي(ضة ت(ذھب الع(ذرة)رض(ي هللا عنھ(ا(عائشة وك(ذلك ورد ع(ن .  )٣(ُ
الحسن وال(شعبي وإب(راھيم النخع(ي، ان الرج(ل إذا ل(م يج(د أمرآت(ه ع(ذراء، 

رة، والوثب((ة والتع((نس فل((يس علي((ه ش((يء للع((ذرة، ف((ان الحي((ضة ت((ذھب الع((ذ
وھ((و ق((ول الث((وري، وال((شافعي وإس((حاق، وأص((حاب .  )٤(والحم((ل الثقي((ل

                                                 
 .٣/٣٧٠ا�م، ونقله عند الصنعاني في سبل الس�م،  )١(
ووافقه الذھبي، واخرجه ابن وصححه ) ٢/١٩٨(، الحاكم)٣٦٠(، ابن حبان)٤٩٧(الدار قطني )٢(

/ ٢، لكنه منقطع، وفي الباب عن ابن عمر وثوبان وعقبة بن عامر نصب الراية )٢٠٤٥(ماجه 
، قال ٢٣٠مجموع ھذه الطرق يظھر ان للحديث اص� ص:  الحسنةالسخاوي في المقاصد: ، قال٦٥

باني في ارواء الغليل ، وصححه ا�ل٣٣تلقاه العلماء بالقبول،ص: الشنقيطي في مذكرة اصول الفقه
٨٢. 

 .٢/٧٦سنن سعيد بن منصور، باب الرجل يحد امراته غير عذراء )٣(
 .٢/٧٥المصدر نفسه،  )٤(
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، وھ(ذا إذا ك(ان زوال البك(ارة بم(ا � )١(الرأي، وھو رواية عن ا	مام احم(د
تأثم في(ه الم(رأة، ام(ا ل(و ك(ان زوالھ(ا بزن(ا ھ(ي في(ه آثم(ة، ف(ان لل(زوج ف(سخ 

  .النكاح �نه يتبين به عدم عفتھا

  

، غي(ر المغتصبة ونحوھا  على المقدمات الث�ثة السابقة، وحيث ان  وبناء 
آثمة و� ھي زانية لغة و� شرعا، و� ينسب إليھا ما لم تفعله ، ولم ت(رض 

وم(ن تزوجھ(ا، وق(د زال(ت بكارتھ(ا . به وقد ابتليت بب�ء كبي(ر يمك(ن إزالت(ه
َبسبب ليس من قبلھا، ولم تأثم به، فانه � يك(ون مغ(شوشا، و� م خ(دوعا، إذ ِ

كان السلف يعتبرون من زال(ت ع(ذريتھا بغي(ر ال(وطء بك(را، ل(يس لزوجھ(ا 
  .فسخ نكاحھا كما سبق

  

  وم((ن تأم((ل الم((صلحة المترتب((ة عل((ى رت((ق المغت((صبة ، فان((ه � يظھ((ر ل((ي 
مانع من إج(راء عملي(ة رت(ق الغ(شاء الع(ذري، لم(ن اغت(صبت س(واء كان(ت 

 مبني(((ا عل(((ى ا	ج(((راء كبي(((رة او قاص(((رة، لك(((ن ب(((شرط ان يك(((ون إجراؤھ(((ا
الجن((ائي ال((ذي يثب((ت التع((رض ل�غت((صاب، وان � يج((ري الطبي((ب الرت((ق 
بدون ذلك سدا لباب الت�ع(ب، والتحاي(ل، وق(د ص(درت فت(وى مفت(ي م(صر 

انه � مانع شرعا من العملي(ات الجراحي(ة :" ھـ، تتضمن٦/١٤١٩/ ٢٦في 
 	ع(ادة التي تج(رى ل�نث(ى الت(ي اختطف(ت وأكرھ(ت عل(ى مواقعتھ(ا جن(سيا

كم((ا � يلزمھ((ا ، و� أھلھ((ا اط((�ع الخاط((ب ال((ذي يتق((دم لع((ا . )٢("بكارتھ((ا
  .وهللا اعلم. بذلك

                                                 
 .٤٢٩/ ٢٠الشرح الكبير،  )١(
 .ھـ١٤١٩ جريدة الشرق ا�وسط، ا�ربعاء غرة رجب عام  )٢(
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  الخاتمة واھم النتائج

  : منھا ما يليأوجز بعض النتائج إلى توصلنا فإننامن بحثنا 

ًا�غتصاب يطلق على كل ش(ي ق(د اخ(ذ ظلم(ا ا� ان(ه عن(دما يطل(ق،  .١
  .ا	كراهفانه يراد به الجماع  على وجه 

ًا�غت((صاب ھ((و اش((د حرم((ة وظلم((ا م((ن مج((رد الزن((ا وفي((ه غ((ضب  .٢
 الرب وظلمة القلب وضيق الصدر 

� Nن(ه المكرھة عل(ى الزن(ا المرأة العلماء على عدم مؤاخذة إجماع .٣ 
  لھا في تلك الحال إرادة

ا�غت((((صاب يعن((((ي ا�ختط((((اف، وا�ختط((((اف يعن((((ي الحراب((((ة �  .٤
 ).(�ولرسوله

 م(ع ا�غت(صاب اذا كان(ت المغت(صبة حام(ل اضا	جھ يت�زم الماط .٥
 .وقد بينا حكمه

٦. �  ج((راء ا�غت((صاب وھ((و م((االم((رأة إل((ى البك((ارة إع((ادةب((اس م((ن  
 )).رتق البكارة((يسمى 

  

�يؤخذنا بما ھوت  ًنسال هللا تعالى ان يجعل ھذا العمل خالصا لوجھه وان 
 عل(((ى والحم((د � رب الع(((المين وص((لى هللا.  وزل قلمن((ا دون ق(((صدأنف((سنا

  سيدنا محمد واله وصحبه وسلم

   

  

  

 الباحثان                                                                 
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  :المصادر

  .القران الكريم *

عل((ي محم((د البج((اوي، : اب((و بك((ر محم((د ب((ن عب((دهللا اب((ن العرب((ي، تحقي((ق:  احك((ام الق((ران .١
 .دار المعرفة: بيروت

: ج احادي((ث من((ار ال((سبيل، محم((د ناص((ر ال((دين ا�لب((اني، اش((رافارواء الغلي((ل ف((ي تخ((ري .٢
 .مكتب ا�س�مي:  دمشق–محمد زھير الشاويش، الطبعة ا�ولى، بيروت 

اسھل المدارك ش(رح ارش(اد ال(سالك ف(ي ق(ه ا�م(ام مال(ك، اب(ي بك(ر ب(ن ح(سن الك(شناوي،  .٣
 .دار الفكر: بيروت

عل(ى تح(ريم م(س وحم(ل الق(ران والعل(وم اظھار الحق المبين بتاييد اجماع ا�ئمة ا�ربع(ة  .٤
 .ا�س�مية

ادارة الق(ران والعل(وم :  باك(ستان–اع�ء السنن، ظفر احم(د العثم(اني التھ(اوني، كرات(شي  .٥
 .ا�س�مية

 اع�م المع(وقين ع(ن رب الع(المين، ش(مس ال(دين محم(د ب(ن اب(ي بك(ر اب(ن ق(يم الجوزي(ة،  .٦
: ع(ة ال(سعادة بم(صر، الطبع(ة ا�ول(ىمحمد محيى الدين عبد الحمي(د، الق(اھرة مطب: تحقيق

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٣٧٤

عب((د . د: ا�س((تذكار، ت((صنيف ا�م((ام يوس((ف ب((ن عب((د هللا ب((ن عب((د الب((ر ا�ندل((سي، تحقي((ق .٧
-ھ((ـ١٤١٤دار قتيب((ة للطباع((ة والن((شر، الطبع((ة ا�ول((ى : المعط((ي ام((ين قلعج((ي، بي((روت

 .م١٩٩٣

 .المؤسسة السعودية: ياضا�فصاح عن معاني الصحاح، يحيى بن محمد بن ھبيرة، الر .٨

ا�قناع في فقه ا�مام احمد ب(ن حنب(ل، ش(رف ال(دين موس(ى الحج(اوي المقدس(ي، ت(صحيح  .٩
 .المكتبة التجارية الكبرى: عبد اللطيف محمد السبكي، مصر: وتعليق

ا�نصاف في معرفة ال(راجح م(ن الخ(�ف عل(ى م(ذھب ا�م(ام احم(د ب(ن حنب(ل، عل(ي ب(ن  .١٠
مطبع(ة ال(سنة المحمدي(ة، : محم(د حام(د الفق(ي، الق(اھرة: سليمان المرداوي صححه وحقق(ه

 .م المطبعة ا�ولى١٩٥٧/ھـ١٣٧٦

دار المعرف((ة : البح((ر الرائ((ق ش((رح كن((ز ال((دقائق، زي((ن ال((دين ب((ن نج((يم الحنف((ي، بي((روت .١١
 .للطباعة والنشر الطبعة الثانية، طبعة با�وفست

 عب((د العزي((ز النج((ار ، محم((د: البداي((ة والنھاي((ة ، اس((ماعيل ب((ن عم((ر ب((ن كثي((ر ، تحقي((ق  .١٢
 .مطبعة الفجالة الجديدة: القاھرة 
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محم((د عم((ر : البناي((ة ف((ي ش((رح الھداي((ة ، اب((و محم((د محم((ود ب((ن احم((د العين((ي ، ت((صحيح  .١٣
بي((((((((روت دار الفك((((((((ر ، : ال((((((((شھير بناص((((((((ر ا�س((((((((�م الرامف((((((((وري ، بي((((((((روت 

 . الطبعة ا�ولى١٩٨١/ھـ١٤٠١

محم(د : ب(ي بك(ر اب(ن ق(يم الجوزي(ة ، تحقي(ق  التبيان ف(ي اق(سام الق(ران، ا�م(ام محم(د ب(ن ا .١٤
 .مطابع لدجوي: المؤسسة السعيدية للطبع والنشر ، القاھرة : زھري النجار الناشر 

، محم(د ش(مس الح(ق العظ(يم ) ھابمش سنن الدار قطن(ي( التعليق المغني على الدارقطني  .١٥
ن للطباع((ة ، دار المحاس((: عب((د هللا ھاش((م اليم((اني ، الق((اھرة : اب((اد ، ت((صحيح وتحقي((ق 

 . م١٩٦٦/ھـ ١٣٨٦

حسين ب(ن س(الم ال(دھماني . د:  التفريع ، عبد هللا بن الحسين ابن الج� المصري ، تحقيق  .١٦
 . م١٩٨٧/ھـ١٤٠٨دار الغرب ا�س�مي الطبعة ا�ولى : بيروت 

التلخيص الحبير في تخريج احاديث الرافعي الكبير ، احمد بن عل(ي ب(ن حج(ر الع(سق�ني  .١٧
عب((د هللا ھاش((م اليم((اني ، : ركة الطباع((ة الفني((ة المتح((دة ، ت((صحيح وتعلي((ق ش((: ، الق((اھرة 

 .م١٩٦٤/ھـ١٣٨٤

 .التمھيد لما في المؤطا من المعاني وا�سانيد ، ا�مام يوسف بن عبد هللا بن عبد  .١٨

مطبعة مجلس دائرة :  الھند –رى ، احمد بن الحسين البيھقي، حيدر اباد الدكن بالسنن الك .١٩
 .نية الطبعة ا�ولىالمعارف العثما

الشرح الصغير على اقرب المسالك ال(ى م(ذھب ا�م(ام مال(ك ، احم(د ب(ن محم(د ب(ن احم(د  .٢٠
مطبعة عيسى البابي الحلب(ي وش(ركاه، طب(ع عل(ى نفق(ة راش(د ب(ن س(عيد : الدردير ،القاھرة

 .المكتوم 

حمد جامعة ا�مام م: الشرح الكبير ، عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي ، الرياض  .٢١
 .بن سعود كلية الشريعة 

، احم((د ب((ن محم((د ال((دردير، )ھ((امش حاش((ية الدس((وقي(ال((شرح الكبي((ر لمخت((صر خلي((ل  .٢٢
 .دار الفكر: بيروت

: عبد الستار احمد فراج، القاھرة: الفروع ، شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ، راجعه .٢٣
 .م الطبعة الثانية١٩٦٢/ھـ١٣٨١دار مصر للطباعة 

٢٤. �م(ام احم(د حنب(ل، عب(د هللا ب(ن احم(د ب(ن قدام(ه المقدس(ي الطبع(ة الثاني(ة، الكافي ف(ي فق(ه ا
 .م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩المكتب ا�س�مي : بيروت

 .مطعة العاصمة : المجموع شرح المھذب، ا�مام يحيى بن شرف النووي، القاھرة  .٢٥

 دار ا�فاق الجديدة : المحلى، محمد بن علي بن حزم ، بيروت .٢٦
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صد، اب(و الولي(د محم(د ب(ن احم(د ب(ن محم(د ب(ن راش(د، راجع(ه بداية المجتھ(د ونھاي(ة المقت( .٢٧
مطبع((ة : عب((د الحل((يم محم((د عب((د الحل((يم عب((د ال((رحمن ح((سن محم((ود، الق((اھرة: وص((ححه

 . حسان

دار الفك((ر للطباع((ة والن((شر : تف((سير اب((ن كثي((ر ، اس((ماعيل ب((ن كثي((ر الدم((شقي ، بي((روت  .٢٨
 . م١٩٨١/ھـ ١٤٠١والتوزيع ، 

، الح((سين ب((ن م((سعود البغ((وي ، ) زي((ل ف((ي التف((سير والتاوي((لمع((الم التن(تف((سير البغ((وي  .٢٩
 . م١٩٨٥-ھـ ١٤٠٥دار الفكر للطباعة والنشر ، : بيروت 

 .دار صادر: شرح الخرشي على مختصر خليل، ابو عبد هللا محمد الخرشي، بيروت .٣٠

س((عود ب((ن . ، ش((يخ ا�س(�م اب((ن تيمي((ة ، تحقي(ق د)كت((اب الطھ(ارة(ش(رح العم((دة ف(ي الفق((ه  .٣١
 . م١٩٩٣/ھـ١٤١٣مكتبة العبيكان : لعطيشان، الرياضصالح ا

مطبع(ة دار : ، محمد ن اسماعيل البخ(اري، م(صر )مع حاشية السندي( صحيح البخاري  .٣٢
 .احياء الكتب العربية

ف((تح الب((اري ب((شرح ص((حيح البخ((اري ، احم((د ب((ن عل((ي ب((ن حج((ر الع((سق�ني ، ت((صحيح  .٣٣
 . المطبعة السلفية ومكتبتھا: عبد العزيز بن عبد هللا بن باز، القاھرة: وتحقيق 

مكتب(ة ومطبع(ة م(صطفى : فتح الج(واد ب(شرح ا�رش(اد، احم(د ب(ن حج(ر الھيتم(ي ، م(صر .٣٤
 .م الطبعة الثانية١٩٧١/ھـ١٣٩١البابي الحلبي ، 

اب(((ي بك(((ر عب(((د هللا ب(((ن أب(((ي داود س(((ليمان ب(((ن ا�ش(((عث : كت(((اب الم(((صاحف، ت(((صنيف .٣٥
 .م١٩٨٥-ھـ ١٤٠٥ ا�ولى  الطبعة–دار الكتب العلمية : السجستاني، بيروت

مطع(ة ان(صار ال(سنة : كشاف القناع عن متن ا�قناع، منصور بن يونس الھوتي ، القاھرة .٣٦
 .م١٩٤٧/ھـ١٣٦٦المحمدية 

مجمع ا�نھر في شرح ملتقى ا�بحر، عد الرحمن بن الشيخ محمد ب(ن س(ليمان المع(روف  .٣٧
دار احياء التراث : يروتب: ھـ تصوير١٣١٦دار الطباعة العامرة : بداماد افندي، القاھرة

 .العربي

 -ھ(ـ ١٤٠٨دار الفك(ر : مجمع الزوائد ومنع الفوائ(د، عل(ي ب(ن أب(ي بك(ر الھيثم(ي، بي(روت .٣٨
 .م١٩٨٨

عب((د هللا ال((رحمن ب((ن محم((د ب((ن قاس((م، : مجم((وع فت((اوى ش((يخ ا�س((�م اب((ن تيمي((ة، جم((ع .٣٩
 .مكتبة المعارف: الرياض

المكتبة احمد دھم(ان : المدينة المنورة مذكرة اصول القه، الشيخ محمد ا�مين الشنقيطي ، .٤٠
 .دار احياء السنة النبوية: ، نشر

 .ھـ الطبعة ا�ولى١٣٩٩مطبعة الحكومة ، : مكة .٤١
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 .م١٩٨٢احكام الجرائم الطبية ،الشنقيطي ،مصر، .٤٢

وزارة ا�وق((اف : محم((د ب(وخبزه ، وس(عيد احم((د اع(راب، طباع(ة: الب(ر ا�ندل(سي، تحقي(ق .٤٣
 .المغربية والشؤون ا�س�مية المملكة 

دار الكت(ب العرب(ي : الجامع �حكام القران، محمد بن احمد ا�نصاري القرطب(ي ، الناش(ر .٤٤
 م مصورة عن طبعة دار الكتب ١٩٦٧/ھـ١٣٨٧للطباعة والنشر 

 .محمد بن عبد الرحمن بن قاسم: جمع وترتيب وتحقيق .٤٥

ال((دين ، محم((د ع((�ء )م((ع حاش((يته �ب((ن عاب((دين(ال((در المخت((ار ش((رح تن((وير ا�ب((صار  .٤٦
م الطبع((ة ١٩٦٦/ ھ((ـ١٣٨٦مكتب((ة ومطبع((ة م((صطفى الب((ابي الحلب((ي : الح((صكفي م((صر

 .الثانية 

دار الغ(((رب : محم(((د ب(((وخبزه، بي(((روت: ال(((ذخيرة ، احم(((د ب(((ن ادري(((س القراف(((ي، تحقي(((ق .٤٧
 .م١٩٩٤ا�س�مي الطبعة ا�ولى عام 

افعي، عني رحمة ا�مة في اخت�ف ا�ئمة ، محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الش .٤٨
 .م١٩٨١/ھـ١٤٠١مطابع قطر الوطنية، : عبد هللا بن ابراھيم ا�نصاري ، قطر: بطبعة

، محم(د ام(ين ال(شھير ب(ابن عاب(دين ، )حاشية اب(ن عاب(دين(رد المحتار على الدر المختار  .٤٩
 .م الطبعة الثانية١٩٦٦/ھـ١٣٦مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : مصر

المطبع((ة : ستنقع ، من((صور ب((ن ي((ونس البھ((وتي ،الق((اھرة ال((روض المرب((ع ب((شرح زاد الم(( .٥٠
 .السلفية ، الطبعة السادسة 

 .المكتب ا�س�مي للطباعة والنشر : روضة الطالبين ، يحيى بن شرف النووي، دمشق .٥١

. د: روض((ة الن((اظر وجن((ة المن((اظر ، موف((ق ال((دين عب((د هللا ب((ن احم((د ب((ن قدام((ه ، تحقي((ق .٥٢
سة الري((اض للطباع((ة والن((شر والتوزي((ع الطبع((ة ش((عبان محم((د اس((ماعيل، بي((روت مؤس((

 .م١٩٩٨/ھـ١٤١٩ا�ولى 

عب((د هللا ھاش((م اليم((اني، : س((نن ال((دارقطني ،عل((ي ب((ن عم((ر ال((دارقطني ت((صحيح وتحقي((ق  .٥٣
 .م١٩٦٦/ ھـ١٣٨٦دار المحاسن للطباعة، : القاھرة

 .محمد السلفية: سنن الدارمي ، ا�مام عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي ، عناية .٥٤

دار المعرف((ة للطباع((ة : ص((حيح م((سلم، م((سلم ب((ن الحج((اج ب((ن م((سلم الق((شيري، بي((روت  .٥٥
 .والنشر

 عقد الجواھر الثمينة في مذھب عالم المدينة ، ج�ل الدين عبد هللا ب(ن نج(يم ب(ن ش(اس ، - .٥٦
دار الغ(رب ا�س(�مي : عب(د الحف(يظ من(صور ، بي(روت.  أ–محمد ابو ا�جفان . د: تحقيق

 .م١٩٩٥/ ھـ١٤١٥: الطبعة ا�ولى 
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احم(د ب(ن عب(د ال(رزاق :  فتاوى اللجنة الدائمة للبح(وث العلمي(ة وا�فت(اء ، جم(ع وترتي(ب- .٥٧
 .ھـ١٤١١شركة العيكان للطباعة والنشر الطبعة ا�ولى عام : الدويش الرياض

 .شيخلفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن ابراھيم ال ا .٥٨

 .م١٩٨٥مجلة البحوث ا�س�مية ،القاھرة  .٥٩

مكتب(ة المطبوع(ات : درك على الصحيحين ، ابو عبد هللا الحاكم الني(سابوري، حل(ب المست .٦٠
 .ا�س�مية

 .م١٩٧٠المستصفى �بي حامد الغزالي،بيروت لبنان الطبعة ا�ولى  .٦١

: حبي(ب ال(رحمن ا�عظم(ي، بي(روت: المصنف ، عبد الرزاق ن ھم(ام ال(صنعاني، تحقي(ق .٦٢
 .المكتب ا�س�مي الطبعة ا�ولى

مخت(ار احم(د :  ا�حادي(ث وا�ث(ار، عب(د هللا ب(ن محم(د ب(ن اب(ي ش(يبة، تحقي(قالمصنف ف(ي .٦٣
 .م الطبعة ا�ولى١٩٨١/ھـ١٤٠١الدار السلفية، :  الھند–الندوي، بومباي 

: مطال((ب اول((ي النھ((ى ف((ي ش((رح غاي((ة المنتھ((ى، م((صطفى ال((سيوطي الرحيب((اني، دم((شق .٦٤
 .المكتب ا�س�مي

 .ان العلمية الطبعة الثانية  بيروت لبن-معجم لغة الفقھاء ،للس�مي .٦٥

س((يد ك((ردي ح((سن : احم((د ب((ن الح((سين البيھق((ي، تحقي((ق: معرف((ة ال((سنن وا�ث((ار، ت((صنيف .٦٦
 .م١٩٩١ -ھـ ١٤١٢دار الكتب العلمية، الطبعة ا�ولى : بيروت

. د: المعون((ة عل((ى م((ذھب ع((الم المدين((ة، القاض((ي عب((د الوھ((اب البغ((دادي الم((الكي، تحقي((ق .٦٧
مكتب((ة م((صطفى الب((از مك((ة المكرم((ة الطبع((ة ا�ول((ى ع((ام : حم((يش عب((د الح((ق، الناش((ر

 . -ھـ ١٤١٥

دار : مغني المحتاج الى معرفة معاني الف(اظ امنھ(اج، محم(د ال(شربيني الخطي(ب، بي(روت  .٦٨
 .احياء التراث العربي

 .مكتبة الرياض الحديثة: المغني، عبد هللا بن احمد بن قدامة المقدسي، الرياض  .٦٩

: حم(د ب(ن حنب(ل، عب(د هللا ب(ن احم(د ب(ن قدام(ة المقدس(ي، الق(اھرةالمقنع في فه امام السنة ا .٧٠
 .المطعة السلفية ومكتبتھا

محم(د حام(د الفق(ي ، : المنتقى من اخبار المصطفى، عبد الس�م بن تيمية الحراني، تحقيق .٧١
 .م الطبعة الثانية١٩٧٨/ھـ١٣٩٨دار المعرفة :بيروت

محم((د ب((ن احم((د الفت((وحي الحنبل((ي منتھ((ى ا�رادات ف((ي جم((ع المقن((ع م((ع تنق((يح وزيادت((ه،  .٧٢
 .عالم الكتب: عبد الغني عبد الخالق، الناشر: المصري تحقيق

 .م١٩٨٦المنظور ا�س�مي في غشاء البكارة لعز الدين الخطيب ، القاھرة  .٧٣
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دار المعرفة للطاع(ة : المھذب في فقه ا�مام الشافعي، ابراھيم ن علي الشيرازي، بيروت .٧٤
 .م١٩٥٩/ھـ١٣٧٩ثانية والنشر مصور عن الطبعة ال

 .م١٩٨٥المھذب �بي محمد الشافعي ،الھند الطبعة الثانية ، .٧٥

دار العربي((ة للطباع((ة : موس((وعة ا�جم((اع ف((ي ف((ه ا�س((�مي، س((عدي اب((و جي((ب، بي((روت .٧٦
 .والنشر

 .م١٩٨٥الموسوعة الفقھية الطبية،مصر  .٧٧

 .م١٩٧٨الموسوعة الفقھية،الطبعة الثانية الكويت ، .٧٨

 .دار الفكر العربي: ، مالك بن انس ا�صبحي، بيروت)نتقىمع شرحه الم(الموطأ  .٧٩

ميزان المقاصد االشرعية ف(ي رت(ق غ(شاء البك(ارة ، لل(دكتور محم(د نع(يم ياس(ين ،الق(اھرة  .٨٠
 .م١٩٨٠

نيل ا�وطار شرح منتقى ا�خبار ، محمد ن علي الشوكاني، مصور عن الطبعة ا�ول(ى،  .٨١
 .م١٩٨٢/ھـ١٤٠٢ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،: بيروت

الھداي(((ة ش(((رح بداي(((ة المبت(((دي، برھ(((ان ال(((دين ب(((ن عل(((ي ب(((ن اب(((ي بك(((ر ب(((ن عب(((د الجلي(((ل  .٨٢
  .مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: المرغيناني، مصر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                    ا�غتصاب أحكام وآثارة كلية العلوم ا	س�مية             مجل

 

     
   
  

                                               

  
               

  

  
                                                                �      ٢٤٤�  

Conclusion The most important results 

From our search we have reached some of the findings outlined, including 

the following: 

١. Called the rape had taken everything, but when he unjustly called, it is 

intended to have intercourse on the face of coercion. 

٢. Rape is the most privacy and unfair than just adultery and the wrath of 

the Lord, and the darkness of the heart and chest tightness 

٣. Scholarly consensus on the lack of culpability coercing women for 

adultery because he does not have the will in that case 

٤. Rape means kidnapping, banditry and kidnapping means to God and 

His Messenger )).ρ 

٥. As long as abortion goes hand in hand with rape if the holder has 

usurped his Pena. 

٦. Bass does not re-virginity to rape women as a result, a so-called 

((hymen repair)). 

 

We ask God Almighty to make this work purely for the face and not 

Aakhzna including Hot ourselves Ozl Qlmana inadvertently. Praise be to 

Allah and peace be upon our master Muhammad and his family and peace 

  

 

 

                                                                  Researchers 

  

  


