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دور الفرد في مكافحة جريمة العرض
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دورالفردفيمكافحةجريمةالعرضفيالشريعةاإلسالمية
والقانونالوضعي
Combating assault against body: The role of an individual in
Islamic and conventional laws

هدايت خان. د

Abstract

Islamic Law has legalized protection of the human honour and
dignity. The role of an individual to fight against the crime of any
sensual assault against body resulting in adultery or rape or
kidnapping has been thoroughly discussed in Islamic law. According
to shar┘ ’ah adultery with or without consent is absolutely banned.
That is why there is a great importance of the role of individual to
defend her/himself from this heinous crime even if s/he has to kill
the aggressor in order to prevent crime and making society pure.
Committing adultery with consent however is not forbidden in
general conventional laws, particularly in the Indian Penal Code1.
In Pakistan Penal Code, the right of private defence of the body
extends to the voluntary causing of death or any other harm to the
assailant, if the offence which occasions the exercise of the right of
any of the descriptions hereinafter enumerated namely, assault, rape,
unnatural lust and kidnapping or abducting. The present article
attempts to make a comparison of the role of an individual between
Islamic Law and general conventional laws on this issue.

 وفضلهم،كرم بىن آدم يف غاية التكرمي
َّ  و،إن اهلل سبحانو وتعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقومي
 فإن اهلل تعاىل مل خيلق، وسخر ذلم ما يف األرض مجيعاً وما يف السموات،على سائر ادلخلوقات
 وأنزل عليو الكتب وال شرائع إىل، وإمنا أرسل لو الرسل واألنبياء، ومل يرتكو سدى،ًاإلنسان عبثا
 وختم الكتب والشرائع،أن ختم اهلل الرسل واألنبياء بسيدنا زلمد عليو أفضل الصالة والسالم
 وهتدف ىذه الشريعة إىل حتقيق سعادة اإلنسان يف ىذه احلياة،بالقرآن العظيم وشريعة اإلسالم
 وإن، ودفع ادلض ار عنو، وىي جلب ادلنافع لو، فجاءت الشريعة لتأمٌن مصاٌف اإلنسان،الدنيا
 فالقوي، أودع فيها حب السيطرة والعدوان،عز وجل كما فطر النفوس على حب اخلًن
ّ اهلل
 وال آيات، وقد ال تكفي فيو أحياناً صيحات التهذيب واإلصالح،ميَّال إىل البطش بالضعيف
 جامعةعالمة إقبال ادلفتوحة إبسالم آباد۔، األستاذ ادلساعد فی قسم الشريعة و القانون
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مادي وعقاب عاجل كي
الوعيد بأليم العذاب يف اآلخرة للمعتدين  .فكان ال بد من رادع ّ
ينـزجر الناس ويك ّفوا عن العدوان ،فيعيشوا آمنٌن  .ألن كثًناً من الناس ديتنعون عن إيذاء غًنىم
سلافة ّرد العدوان حيث قال تبارك وتعاىل :
ِ
ِ
ض ُه ْم بِبَـ ْع ٍ
ض ٍل
ض َولَ ِك َّن اللّوَ ذُو فَ ْ
َّاس بَـ ْع َ
ض لََّف َس َدت األ َْر ُ
’’ َولَ ْوالَ َدفْ ُع اللّو الن َ
ِ
ٌن‘‘.2
َعلَى الْ َعالَم ْ َ

أهمية البحث:
فإن لدور الفرد يف مكافحة اجلردية أمهية كبًنة؛ ألنو كسلطة وقائية لدفع األخطار عن النفس
والعرض وادلال  .والشريعة اإلسالمية مل جتعل دلن يتهدده خطر حقيقي حاالً غًن مشروع على
نفسو أو عرضو أو مالو ،أو أن يقف مكتوف األيدي حٌن يوشك بو اخلطر راجيا أن يستيقظ
يف ادلعتدي الوازع النفسي ،أو أن ينجده اجملتمع أو أن يصرب على العدوان حىت ين ّفذ ادلعتدي
جرديتو ،مث يرتافع عند القضاء بغية توقيع العقاب  .فهذا احلال ينايف الطبع اإلنساين وترفضو
الفطرة السليمة ،والشريعة اإلسالمية دين الفطرة تأىب ذلك وتوجب على الشخص دفع العدوان.
ويف عصرنا احلاضر صلد أن اجلردية قد ازدادت زيادة ملحوظة ،وفشلت القوانٌن الوضعية يف
مكافحة اجلردية ومعاقبة اجملرمٌن وختليص اجملتمع من شرورىم ،وبذلك تزداد أمهية دور الفرد يف
من ينوي
مكافحة اجلردية يوماً بعد يوم ،فهو لو دور ىام يف رد العدوان ودفع الظلم ،فكل
االعتداء سيواجو وجها لوجو ادلعتدى عليو.
اهلل خلق اإلنسان ليكون خليفة يف األرض ،وشحنو من أجل ذلك بطاقات حيوية ،وغرائز
متعددة ،وأنعم عليو بنور العقل ،وأكرمو بالرساالت السماوية ،ليتبٌن لو كيف يشبع غرائزه،
ويفجر طاقاتو على ضلو مثمر بناء ،يليق بالكرامة اآلدمية ،وحيقق ادلصلحة اإلنسانية.
وتعترب غريزة إبقاء من أخطر الغرائز يف اإلنسان ،وأحقها بالضبط والتوجيو ،وقد شرع اإلسالم
النكاح بشروطو وضوابطو طريقا إلشباع ىذه الغريزة ،واستثمارىا يف ظالل الزوجية ،واألسرة
ادلتماسكة.
وحرم اإلسالم السفاح حتردياً قاطعاً ،قال تعاىل:

’’ َوالَ تَـ ْقَربـُ ْوا ِّزالز َ إِنَّوُ َكا َن فَ ِاح َشةً َو َس ءَ َسبِْيالً‘‘

3

وعطف الزنا على أعظم كبًنتٌن يف اإلسالم ،ومها الشرك وقتل النفس احملرمة ،قال تعاىل يف
وصف عباد الرمحن:
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ِ
ِ
آخَر َوالَ يَـ ْقتُل ْو َن النَّـ ْفس الَِِّت َحَّرَم اللَّوُ إِالَّ
’’ َوالَّذيْ َن الَ يَ ْد ُع ْو َن َم َع اللَّو إِ َذلًا َ
ُ
َ
4
بِ ْاحلَ ِّزق َوالَ يَـْزنـُ ْو َن َوَم ْن يَـ ْف َع ْل َذلِ َك يَـْل َق أَثَ ًاما ‘‘

ونفسي وصحية ،فهو يقضي
ة
وإمنا حرم اإلسالم الزنا دلا ينشأ عنو أضرار اجتماعية وأخالقية
على األنساب ،وينشر الفوضى والتحلل واإلباحية ،ويبذر بذور األحقاد والضغائن يف النفوس،
ويسبب األمراض التناسلية كالزىري وغًنىا ،كما أنو يلوث األعراض ويدنس الشرف ،ويقوض
األسر ،ويدمر النشء وينحط باإلنسان سفالً إىل دركة احليوانية .
ولذلك حرمو اإلسالم ،وحرم كل وسيلة تؤدي إليو ،أو تشجع عليو ،كاخللوة والتربج وضلومها .

كفلت الشريعة اإلسالمية احملافظة على األعراض فعاقبت على الزنا واعتربتو من جرائم احلدود،
وأما ما دون الزنا فالعقاب عليو يكون بالتعزير .
ومصدر التحرمي الزنا قولو عليو الصالة والسالم :
’’إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ‘‘...

5

الغراء قد أكدت النهي عن االعتداء ،أيا كانت الصورة الِت
ومجاع القول أن الشريعة اإلسالمية ّ
يقع هبا ىذا االعتداء وسواء وقع العدوان على األنفس أو األموال أو األعراض وقررت الشريعة
للمعتدى عليو أن يرد ىذا االعتداء.وقال الشاطيب:
’’إن مصاٌف الدين دنيا مبنية على احملافظة على األمور اخلمسة  .وىي ا لدين،
والنفس ،والعقل وادلال والعرض ،فلو عدم الدين عدم ترتب اجلزاء ادلرجتى ،ولو
عدم ادلكلف لعدم من يتدين ولو عدم العقل الرتفع التدين  .ولو عدم النسل
مل يكن يف العادة بقاء ولو عدم ادلال مل يبق عيش العقل ىو موجو اإلنسان
6
ضلو السداد والصواب إذ بو دييز الثم ين من اخلسيس والقيم من البخيس‘‘ ،
العرض ىو أنفس شيء لدى اإلنسان ،وكل ما دونو فهو ىٌن ،فالنفس ترخص يف سبيل محاية
الفروج وحفظ األنساب ،وادلال ال قيمة لو إذا مل تتحقق تلك احلماية  .وحفظ العرض يأيت من
جهة الوجود بتشريع أحكام الزواج ومن جهة العدم بتحرمي الزنا وتشريع األحكام الزواجر عنو
وإقامة احلد عليو.
عز وجل محاية األعراض على الفرد واجلماعة ،أما إجيابو على الفرد  .فيفهم من
وقد أوجب اهلل ّ
كونو أجزل ادلثوبة دلن يقتل يف سبيل الدفاع عن عرضو؛ إذ يعترب شهيداً لقولو عليو السالم :
’’من قتل دون أىلو فهو شهيد‘‘
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وأما إجيابو على اجلماعة ،فيؤخذ من كون اإلسالم أوجب على ادلسلم نصرة أخيو ادلظلوم
واالستجابة إىل صلدتو وسرعة غوثو:
’’أنصر أخاك ظادلا أو مظلوما ‘‘

7

وقول الرسول صلى اهلل عليو وسلم :
عز وجل أن يرد عنو نار
’’من رد عن عرض أخيو ادلسلم كان حقا على اهلل ّ
8
جهنم يوم القيامة‘‘
وال شك أن القوانٌن الوضعية ادلعمول هبا يف بلداننا ال حتمي األعراض وال حتفظ الفروج ،وإمنا
حتمي الرذيلة وتئد الفضيلة وتنشر الفساد .
وعلى ذلك فسوف يعيش الناس متناحرين متقاتلٌن ،فليس ىناك من يسكت إذا اعتدي على
عرضو ،بل سيقتل ادلعتدي ومن يتعرض لو ،وسيعمل أىل القتيل على أخذ الثأر وىكذا.
وسيرتتب على ذلك أيضا عدم استقرار احلياة الزوجية فمن ذا الذي يقبل أن يعيش مع امرأة
وقعت يف اخلطيئة أو مسع عنها أهنا وقعت فيها .
ولسوف يؤثر ذلك كلو على األفراد واجلماعات ،حيث تعطل األعمال ويقل اإلنتاج وتضعف
عدوىم فيأيت الحتالذلم وامتصاص
األمة لتناحر أبنائها وكره بعضهم ب عضاً ،شلا يغري هبم ّ
دمائهم ،وهنب خًناهتم ،وقمع زلاوالت الدفاع الِت يقومون هبا وبذلك لن يهدأ للناس بال ولن
يذوقوا طعم األمن واالستقرار.
آراء الفقهاء:
الشريعة دلن يتهدده اعتداء على العرض أن يدفع ىذا العدوان بالوسيلة ادلناسبة
االعتداء ال يندفع بغًن القتل جاز للمصول عليو قتل الصائل دفاعا عن العرض .

 .فإذا كان

مذهب الحنفية:
احلنفية وجوب الدفع عن العرض وصيانتو عن الفاحشة ،فإن مل يكن الدفع إال بالقتل وجب
القتل ،بل يف بعض األحيان يباح القتل ابتداءً دون استعمال وسيلة أخف ،وذلك ال يقصد
القتل ،وإمنا يقصد دفع الضرر ،ودفع الضرر واجب  9وقالوا:
’’من رأى رجال يزين بإمرأتو أو امرأة غًنه حل لو قتلو ‘‘ 10وقالوا:

’’إن ادلرأة لو كانت مطاوعة جاز قتلها ،كما أن ذلا قتل الزاين لو أكرىها على
11
الزنا .وكذلك الغالم لو قتل من اعتدى عليو إذا توقف الدفع على قتلو
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إ ّن ضرر العرض أشد وأكرب من أي ضرر آخر وجاء يف إعالء السنن ’’ :ولو قصد هبا الفاحشة
ذلا أن تقتلو ،وينبغي تقييده مبا إذا مل جيد سبيالً إىل دفعو إال بالقتل ،ولو قصد الفاحشة بأىلو
أو بنتو ،فلو أن يقتلو لقولو عليو الصالة والسالم ’’ :من قتل دون أىلو فهو شهيد ،أي من قتل
12
يف الدفع عن بضع حليلتو أو قريبتو‘‘
الدفع عن العرض:
مذهب المالكية :للمالكية قوالن يف ا
القول األول:
الدفاع عن العرض واجب ،وىو األظهر يف ادلذىب ’’إن دفع الصائل واجب كما ىو يف هبرام
والتوضيح ونصو قد يقال ينبغي أن يكون الدفع ىنا واجباً ألنو يتوصل بو إىل صلاة نفسو السيما
13
إن كان الصائل غًن آدمي
فادلعتدي على العرض زلارب وجيب قتالو بل قتالو أوىل من قتال ادلعتدي على النفس أو ادلال،
ومن خرج إلخافة السبيل ،وىتك العرض فهو زلارب وعند اإلمام مالك ،قتال احملارب جهاد .
14
وجيب قتل ادلعتدي إذا أراد بأىلو الفاحشة ومل يكن الدفع إال بقتلو‘‘
القول الثاين:
أنو جائز ’’صرح ابن العريب بأن الدفع جائز ال واجب فإن شاء أسلم نفسو وإن شاء دفع
15
عنها‘‘
مذهب الشافعية:
جاء يف أسىن ادلطالب ’’فلو رآه قد أوًف يف أجنبية فلو أن يبدأ بالقتل وان اندفع بدونو فإنو يف
16
كل حلظة مواقع ال يستدرك باألناة ‘‘
وجاء يف ادلهذب للشًنازي:
’’إن وجد رجال يزين بامرأتو ومل ديكنو ادلنع إال بالقتل فقتلو مل جيب عليو
17
شيء‘‘
مذهب الحنابلة:
يرى احلنابلة وجوب الدفاع عن العرض  .فقد جاء يف منتهى اإلرادات "ومن أريدت  .....أو
حرمتو  ....فلو دفعو بأسهل ما يظن اندفاعو بو ،فإن مل يندفع إال بالقتل أبيح وال شيء
عليو"( )18قال اإلمام أمحد يف امرأة أرادىا رجل على نفسها فقتلتو لتحصن نفسها إذا علمت
أنو ال يريد إال نفسها فال شيء عليها ،دلا روى الزىري عن القاسم بن زلمد بن عبيد ابن
عمًن ،أن رجالً أضاف أناساً من ىذيل فأراد امرأة على نفسها فرمتو ُنجر فقتلتو ،فقال عمر :
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(واهلل ال يؤدي أبداً ) .فدفع ادلرأة عن نفسها وصيانتها عن الفاحشة الِت ال تباح ُنال أوىل،
وجيب عليها أن تدفع عن نفسها إن أمكنها ذلك ألن التمكٌن من نفسها زلرم ويف ترك الدفع
19
نوع من التمكٌن
وإذا وجد رجالً يزين بامرأتو فقتلو ،فال قصا ص عليو و ال دية دلا روي:

’’أن عمر رضي اهلل عنو بينما ىو يتغدى يوماً إذا أقبل رجل يعدو ومعو
سيف رلرد ملطخ بالدم فجاء حىت قعد مع عمر جيعل يأكل وأقبل مجاعة من
الناس فقالوا  :يا أمًن ادلؤمنٌن إن ىذا قتل صاحبنا مع امرأتو فقال عمر رضي
اهلل عنو للرجل  .ما يقول ىؤال ء؟ فقال الرجل ،ضربت فخذي امرأيت بالسيف
فإن كان بينهما أحد فقد قتلتو ،فقال ذلم عمر ما يقول الرجل؟ قالوا ضرب
بسيفو فقطع فخذي امرأتو فأصاب وسط الرجل فقطعو اثنٌن ،فقال عمر
20
للرجل ،إن عادوا فعد ،وأىدر دم القتيل ‘‘

ووجو الداللة يف ىذا األثر ،أنو جيوز للمرء قتل من جيده يزين بامرأتو ابتداء غًن استعمال ترتيب
الدفاع ،وعلى أنو الحاجة ألن يراه على حالو الشهادة على الزنا ،أي أن يراه أدخل ذكره يف
فرج ادلرأة كادلرود يف ادلكحلة ،بل يكفي أن يراه معها على حالة الوطء .
عز وجل محاية األعراض على الفرد واجلماعة ،أما إجيابو على الفرد فيفهم من
وقد أوجب اهلل ّ
كونو أجزل ادلثوبة دلن يقتل يف سبيل الدفاع عن عرضو؛ إذ يعترب شهيداً لقولو عليو السالم :
’’من قتل دون أىلو فهو شهيد‘‘

وأما إجيابو على اجلماعة ،فيؤخذ من كون اإلسالم أوجب على ادلسلم نصرة أخيو ادلظلوم
واالستجابة إىل صلدتو وسرعة غوثو "أنصر أخاك ظادلا أو مظلوما " ،وقول الرسول صلى اهلل عليو
وسلم:
عز وجل أن يرد عنو نار
’’من رد عن عرض أخيو ادلسلم كان حقا على اهلل ّ
21
جهنم يوم القيامة‘‘
فواجب ـ إ ًذا ـ على كل مسلم حٌن يرى اعتداء على العرض أن يدفع ذلك كما حدث مع
22
الصحايب الذي ّلّب استغاثو امرأة كشف اليهود عورهتا

وقد جاءت عبارات الفقهاء مؤكدة لوجوب الدفاع عن عرض الغًن ،وقرر الفقهاء إباحة القتل
دفاعا عن العرض إذا تعٌن القتل وسيلة للدفاع .

100

پشاوراسالميكس:اجمللد،٥العدد١

دور الفرد في مكافحة جريمة العرض

يناير-يونيو۲۰۱٤،

وفي مذهب األحناف:
’’رجل رأى رجالً مع امرأتو يزين هبا أو يقبلها أو يضمها إىل نفسو وىي
مطاوعة فقتلو أو قتلها ال ض مان عليو وال حيرم من مًناثها إن أثبتو بالبيّنة أو
23
باإلقرار‘‘
وكذا لو قصد فاحشة بأىلو أو بنتو فلو أن يقتلو وال يتقيد جواز قتل من أراد الفاحشة بامرأة
بأن يكون ادلريد ثيبا زلصنا بل ذلا أن تقتلو ولو كان بكراً وكذا لوليها أن يقتلو لعموم قولو عليو
السالم" :من قتل دون أىلو فهو شهيد " أي من قتل يف الدفع عن بضع حليلتو أو قريبتو ،قالو
24
العزيزي۔
وال يشرتط إحصان الزاين أو ادلرأة ،ألنو ليس من احلد بل من النهي عن ادلنكر ،إذا وجد رجال
مع امرأة ال حتل لو قبل أن يزين هبا فهذا ال حيل قتلو إذا علم أنو ينـزجر بغًن القتل سواء ك انت
أجنبية عن الواحد أو زوجة لو أو زلرما منو ،أما إذا وجده يزين هبا فيحل لو قتلو .
ويؤيد ىذا عبارة ابن عابدين:
’’األصل أن كل شخص رأى مسلما يزين أن حيل لو قتلو ـ أي ديانة ـ وإمنا
25
ديتنع خوفا من أن ال يصدق أنو ز ‘‘
أما رأي ادلالكية واحلنابلة فيوافق رأي احلنفية يف ىذا الباب ،حيث قال ادلالكية ’’فإن قتلو كان
عليو القود إال أن يكون معو شهود على دخول الفرج يف الفرج فال يكون عليو قود وإمنا عليو
26
األدب من السلطان الفتياتو عليو بتعجيل قتلو‘‘
وقال احلنابلة بالوجوب الدفاع عن عرض الغًن مع ظن سالمة ’’وجيب على كل مكلف الد فع
27
عن حرمة غًنه وكذا مالو ـ مع ظن سالمتها وإال حرم ‘‘
وقال ابن قدامة:
’’وإذا صال على إنسان صائل يريد مالو أو نفسو ظلما أو يريد امرأة ليزين هبا
28
فلغًن ادلصول عليو معونتو يف الدفع‘‘
وأيضا قال:
’’وإذا وجد رجالً يزين بامرأتو فقتلو فال قصاص عليو وال دية واستد ل بقصة
عمر رضي اهلل عنو بينما ىو يتغ ّدى يوما إذ أقبل رجل يعدو ومعو سيف رلرد
ملطخ بالدم فجاء حىت قعد مع عمر فجعل يأكل وأقبل مجاعة من الناس
فقالوا يأ امًن ادلؤمنٌن إن ىذا قتل صاحبنا مع امرأتو فقال عمر ما يقول
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ىؤالء؟ فقال الرجل ضربت فخذي امرأيت بالسيف فإن كان بينهما أحد فقد
قتلتو فقال ذلم عمر ما يقول الرجل؟ قالوا ضرب بسيفو فقطع فخذي امرأتو
فأصاب وسط الرجل فقطعو اثنٌن ،فقال عمر للرجل ،إن عادوا فعد ،وأىدر
29
دم القتيل‘‘
وقال الشافعية بوجوب الدفاع عن عرض الغًن ،وقيدوا ذلك إذا مل خيف على نفسو فإن خاف،
ال جيب عليو ٌف رمة الروح وال فرق بٌن أن يكون الصائل كافراً أو هبيمة والدفع عن غًنه ىو
30
كالدفاع عن نفسو۔
وجيب عليو إن مل خيف على نفسو أو عضوه ،الدفع عن بض ٍع ومقدماتو َولو ِم ْن غًن أقاربو
31
وأيضاً جيب إزالة ادلنكر ولو كان الواطئ حربيا ألن الزنا مل يبح يف ملة من ادللل ۔

فيظهر من آراء الفقهاء أن ليس على قاتل الزاين احملصن قصاص وال دية ،ألن الزاين احملصن
يصبح بزناه مباح القتل ودلا كانت عقوبة الزنا من احلدود  .واحلدود ال جيوز تأخًنىا عنها فإن
قتل الزاين احملصن يعترب واجبا ال بد منو إزالة ادلنكر وتنفيذاً حلدود اهلل عند مالك وأيب حن يفة
32
وأمحد۔
ويتفق الرأي الراجح يف مذىب الشافعي مع الرأي السابق ۔

33

أما إذا كان الزاين غًن زلصن فعقوبتو اجللد فقط ،فمن قتلو يف غًن حالة التلبس اعترب قاتالً
34
ِ
معصوم الدم وىذا متفق عليو بٌن األئمة األربعة ۔
قتل
عمداً وأقيد بو ،ألنو ُ
وإذا قتل الزاين غًن احملصن يف حالة التلبس فال عقوبة على قاتلو عند مالك وأيب حنيفة وأمحد
وحجتهم يف ذلك قضاء عمر رضي اهلل عنو ،و أصحاب ىذا الرأي ال يفرقون بٌن الزنا بأجنبية
أو بغًن أجنبية ويبيحون قتل الزاين غًن احملصن رجالً كان أو امرأة يف حالة التلبس مطلقاً وىذا
35
ىو الرأي الراجح وىم يرون ذلك تغيًناً للمنكر باليد وىو واجب على من استطاعة ۔

وأما الشافعي رمحو اهلل فال يرى قتل الزاين غًن احملصن يف حالة التلبس إال إذا مل ديكن منعو عن
اجلردية إال بالقتل وفيما عدا ىذا يعترب قتلو جردية يعاقب عليها بعقوبة القتل العمد سواء كانت
ىناك حالة استفزاز أو مل تكن ،ألن االستفزاز ال يبيح القتل وأيضاً دفع ادلنكر ال يبيح القتل إال
36
إذا كان القتل ىو الوسيلة الوحيدة لدفع ادلنكر ۔
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جريمة العرض في القانون الوضعي :
معٌن ة على سبيل احلصر،
بالنظر جلسامة القتل رأى الشارع أن يقيد االلتجاء إليو بأحوال ّ
ادلادتان  100يف الدفاع عن النفس و  103يف الدفاع عن ادلال  .ومل ينص على الدفاع عن
العرض وإمنا اقتصر يف ذلك على ذكر الدفاع عن النفس وادلال فقط .
إن جردية الزنا يف نظر القانون الوضعي ،ضرر جسمي ،يدفع عنو باعتباره ضرراً جسمياً ،وىو
يعد كذلك يف ح الة الزنا كرىاً بدون رضا أو كان الرضا معيباً  .لذلك صلد أن فقهاء القانون
ذكروا حكم االعتداء بالزنا يف موضع االعتداء على النفس ،كما نصوا على أنو يباح قتل
37
ادلعتدي دفاعاً عن النفس ،إذا اعتدى َنردية من اجلرائم اجلسيمة كاالغتصاب أو اللواط ۔
‘‘The right of private defence of body extends to the
voluntary causing of death or of any other harm to the
’’assailant, if the offence is namely

 An assault with the intention of committing rape.
 An assault with the intention of gratifying unnatural
lust.38

ومن اجلرائم الِت تبيح الدفاع الشرعي كاغتصاب اإلناث (م  )267وىتك العرض (م ،268
 )269والفعل الفاضح العلين (م  ،)278وارتكاب أمر سلل باحلياء مع امرأة ولو يف غًن
عالنية (م  ،)279وقد نصت ادلادة  249على أن الدفاع عن النفس يبيح القتل العمد إذا
39
كانت جردية ادلعتدي ىي إتيان امرأة كرىا أو ىتك عرض إنسان بالقوة۔
ويف شرح العقوبات اذلندي من يرى زوجتو أو إحدي زلارمو متلبسة َنردية الزنا أو يف فراش
واحد مع رجل آخر ،ال يعترب يف حالة دفاع شرعي إذا كان رضا الزانيٌن متحققا وغًن معيب .
‘‘ Adultery is not an offence against the human body
and the husband of the woman would have no right
of private defence against adulterer. On the other
hand, if the husband threatens the adulterer with
bodily harm, the latter would have a right of private
’’defence against such act40
إذن القانون اذلندي اليعاقب من وطأ أ نثى برضاىا ومل يكن ىناك اعتداء على حق الزوجية،
ألن ذلك ليس َنردية يف نظر القانون اذلندي .
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أما قانون العقوبات الباكستاين فيعاقب على كل أنواع اجلرائم بالعقوبات الِت حددهتا الشريعة
اإلسالمية .فيعاقب قانون العقوبات الباكستاين الزاين غًن احملصن بعقوبة اجللد والز اين احملصن
بعقوبة الرجم ويعاقب الفاحشة بكل أنواعها ۔ 41وال فرق بٌن أن يكون الزنا برضا أو بدون
الرضا يف جرائم الزنا 1979م يف قانون العقوبات الباكستاين .
يري القانون أن الزوج إذا فاجأ زوجتو حال تلبسها بالزنا وقتلها يف احلال ىي ومن يزين هبا
يعاقب باحلبس بدالً من العقوبات ادلقررة جلردية القتل العمد  ( .ادلادة  237من قانون العقوبات
ادلعمول بو يف مصر).
وقد توسع القانون الكويِت فأعطى األب واالبن واألخ مثلما أعطى الزوج ،حيث تقول ادلادة
(153ـ جزاء) :من فاجأ زوجتو أو فاجأ ابنتو ،أو أمو ،أو أختو ،حال تلبسها مبواقعة رجل ذلا ،
وقتلها يف احلال ،أو من يزين هبا ،أو مها معاً ،يعاقب باحلبس مدة ،ال تزيد على ثالث سنوات
وبغرامة ال يتجاوز ثالثة آالف روبية ،أو بإحدي ىاتٌن العقوبتٌن .42
ومل ينص القانون اذلندي والقانون الباكستاين على الدفاع عن العرض أو عن عرض الغًن وإمنا
اقتصر يف ذلك على ذك ر الدفاع عن النفس أو عن نفس الغًن وادلال أو مال الغًن فقط  .بل
جعل الدفاع عن العرض كالدفاع عن النفس؛ ألن االعتداء على العرض يف نظر القانون
الوضعي ضرر جسمي يدفع عنو باعتباره ضرراً جسيما ،والزنا يعد ضرر جسمي يف حالة الزنا
كرىا بدون رضا أو كان الرضا معيباً ،ولذا ذكر القانون حكم االعتداء بالزنا يف موضع االعتداء
على النفس كما تنص ادلادة ( )100من قانون اذلندي والباكستاين.
The right of private defence of the body extends to the voluntary
causing of death or any other harm to the assailant, if the offence which
occasions the exercise of the right of any of the descriptions hereinafter
enumerated namely.

’’أن حق الدفاع الشرعي عن النفس ال جيوز أن يبيح القتل ادلعتدي أو جرحو إال إذا كان
مقصوداً بو دفع أحد األمور اآلتية ومنها :

1. Such an assault as may reasonably cause the apprehension that
will otherwise be the consequence of such assault.
-1فعل يتخوف أن حيدث منو ادلوت أو جراح بالغة إذا كان ذلذا التخوف أسبابا معقولة .
2. An assault with the intention of committing rape.
-2إتيان امراة كرىا أو ىتك عرض إنسان بالقوة .
3. An assault with the intention of gratifying unnatural lust.
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-3اللواط.
4. An assault with the intention of kidnapping or abducting.
-4اختطاف إنسان.
من ذكر ىذه ادلواد ىنا يطرح السوال نفسو .
ىل القانون الوضعي حيرم الزنا لذاتو؟
نستطيع أن نقول إجابةً عن ىذا السوال أن القانون الوض عي ال حيرم الزنا لذاتو  .ففي القانون
الفرنسي احلايل ـ يف القرن العشرين ـ والذي يع ّدونو من أرقي القوانٌن الوضعية نصت ادلادة
( 339عقوبات) على أن الزوج احملصن ـ إذا ز ـ ال يعاقب إال إذا تكرر ذلك منو غًن مرة،
يف منـزل الزوجية ،بامرأة أعدىا ذلك.43
والنص ـ كما ه و ظاىر ـ ال يعاقب على جردية الزنا ،بل يعاقب على امتهان الزوج حرمة منـزل
الزوجية ،وبشرط أن يتكرر منو ذلك ،ومع امرأة أعدىا لذلك .
فللزوج أن يزين مبن شاء مىت شاء خارج منـزل الزوجية ،ولو أن يفعل ذلك يف منـزل الزوجية إذا
مل تكن من ز هبا خليلة أو عشيقة ،وإذا كا نت عشيقة فاحملظور عليو تكرار ذلك يف بيت
الزوجية.

وجاء يف شرح قانون العقوبات اذلندي أن :44
Adultery is not an offence against the human body and the
husband of the woman would have no right of private defence
against adulterer. On the other hand, if the husband threatens
the adulterer with bodily harm, the latter would have a right of
private defence against such act.
الزنا ال يعتد االعتداء على النفس ،وليس للزوج حق الدفاع الشرعي ضد الزاين  .وبالعكس لو
يهدد الزوج الزاين باجلرح يرجع حق الدفاع الشرعي إىل الزاين عن ىذا التهديد!
ومنا ىنا ،نستطيع أن تستخلص من تلك القوانٌن ما يأيت :
 الزنا يف نظر القانون ليس رلرد اتصال رجل بامرأة من غًن زواج شرعي بو ،وإمنا ىو اتصال
ادلتزوج مرات متعددة بامرأة أعدىا لذلك ،ويف بيت الزوجية ،أو غصبا ،أو إذا كانت دون
ثامنة عشرة.

105

پشاوراسالميكس:اجمللد،٥العدد١

دور الفرد في مكافحة جريمة العرض

يناير-يونيو۲۰۱٤،

 تفويض أمر مؤاخذة الزاين للمتضرر ،زوجاً كان أو زوجة فليس للوالد أو الولد أو األخ أو
اجلماعة أو النيابة العامة حق ادلؤاخذة إال القانون الكويِت الذي أعطى حق الدفاع لآلب
واالبن واألخ مثلما أعطى الزوج.
مقارنة جريمة العرض في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي :
يف ادلقارنة نريد أن نتكلم عن بعض الفروق الِت ىي أساس اختالف بٌن الشريعة اإلسالمية
والقوانٌن الوضعية ،وىي فيما يلي :
-1األول :اإلحصان:
فالشريعة اإلسالمية تعترب كل وطء زلرم زنا سواء حدث من متزوج أو من غًن متزوج ،أما
القوانٌن الوضعية فال تعترب كل وطء زلرم زنا ،وأغلبها يعاقب بص فة خاصة على الزنا احلاصل
من الزوجٌن فقط كالقانون ادلصري والقانون الفرنسي ،وال تعترب ماعدا ذلك زنا وإمنا تعتربه
وقاعاً أو ىتك عرض.45
-2الفرق الثاني :الرضا:
وال يبيح القانون ادلصري والقانون اذلندي الدفاع عن عرض الغًن إال إذا كان يف حالة
االغتصاب فإن كان بالرتاضي فال عقاب عليو مامل يكن الرضا معيبا وال يعترب القانون الوضعي
جردية بل يعترب ضرراً جسميًّا إذا كان حدث بدون الرضا ويدفع عن ىذه اجلردية كضرر جسمي
فقط.
ويدخل اللواط يف ىتك العرض طبقاً لقانون العقوبات ادلصري سواء الط الفاعل بامرأة أو
برجل .وال يعاقب القانون الوضعي الرجل وادلرأة معاً يف حالة إال طرفا واحداً ىو الفاعل سواء
أتى ادلفعول بو يف القبل أو يف الدبر ،وعلة ذلك أن القانون يبيح الفعل طادلا كان مصحوبا
برضا ادلفعول بو ،فإن كان رضاه منعدما أو معيبا اعترب رلنيا عليو ال جانيا .46
ولكن رضا الزانية ال يبيح الزنا يف الشريعة اإلسالمية مادام زلرماً شرعاً فإن فعلو فهو منكر و
دفع ادلنكر واجب على كل شخص استطاع دفعو .
-3الفرق الثالث :حق المجتمع:
أساس الدفاع عن العرض يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي حق اجملتمع لذلك تعاقب
الشريعة اإلسالمية على الزنا باعتباره ماساً بكيان اجلماعة وسالمتها ،ألن عقوبة الزنا من
حقوق اهلل تعاىل ،ويتحقق هبا مصلحة اجلماعة وحفظ النظام العام فيها ،والزنا اعتداء شديد
على نظام األسرة ،واألسرة ىي األساس الذي تقوم اجلماعة بو ،أما الدفاع الشرعي عن العرض
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يف القوانٌن الوضعية ،فأساسو أن الزنا من األمور ال شخصية دتس عالقات األفراد وال دتس
اجلماعة فال معىن للدفاع عن العرض مادام يرتكب الزنا عن تراض .47
بل يبيح للزاين والزانية حق الدفاع عن النفس ولو بالقتل ،فهما ـ إذا ـ سيكونان يف حالة دفاع
عن النفس جتيز ذلما قتل الزوج أو األب أو االبن أو األخ .
فإذا كانت يد ادلدا فع عن عرضو أسبق يف قتل الزاين بزوجتو أو أمو أو أختو أو ابنتو أو قتلهما
معاً ،خرج من احملنة رلرماً يستحق احلبس فضالً عما حل بو من عار .
وإن كانت يد الزاين أو الزانية أسبق يف قتل ىذا ادلدافع عن عرضو ،خرجا بريئٌن من هتمِت القتل
والزنا كلتيهما؛ أما القتل؛ فؤلنو ما كانا يف حالة دفاع شرعي عن النفس ـ ُنكم القانون ـ وأما
الزنا؛ فؤلن اجلردية سقطت بقتل الزوج؛ إذ ىو الوحيد الذي ديلك حتريك الدعوى اجلنائية .48
هذا هو القانون !!!
وال شك أن مثل ىذه القوانٌن ال حتمى األعراض وال حتفظ الفروج ،وإمنا حتمي الرذيلة وتئد
الفضيلة وتنشر الفساد.
وعلى ذلك فسوف يعيش الناس متناحرين متقاتلٌن ،فليس ىناك من يسكت إذا اعتدي على
عرضو ،بل سيقتل ادلعتدي ومن يتعرض لو ،وسيعمل أىل القتيل على أخذ الثأر وىكذا .
وسيرتتب على ذلك أيضا عدم استقرار احلياة الزوجية فمن ذا الذي يقبل أن يعيش مع امرأة
وقعت يف اخلطيئة أو مسع عنها أهنا وقعت فيها .
ولسوف يؤثر ذلك كلو على األفراد واجلماعات ،حيث تعطل األعمال ويقل اإلنتاج وتضعف
عدوىم فيأيت الحتالذلم وامتصاص
األمة لتناحر أبنائها وكره بعضهم بعضاً ،شلا يغري هبم ّ
دمائهم ،وهنب خًناهتم ،وقمع زلاوالت الدفاع الِت يقومون هبا وبذلك لن يهدأ للناس بال ولن
يذوقوا طعم األمن واالستقرار.
الهوامش والمصادر
W.W. Chitaly and V.B Bakhal,“The Indian Penal Code”, (XLV of 1860) 3rd
Edition 1980, published by the All India Repoters Ltd, Bombay. p.555
2سورة البقرة ،اآلية251. :
3سورة اإلسراء ،اآلية32. :
4سورة الفرقان ،اآلية68. :
1
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 ،11ص  ،169ط .
5النووي :أبو زكريا حيٍن بن شرف النووي ،صحيح مسلم بشرح النووي ،ج
دار الفكر بًنوت ،الطبعة الثالثة1392 ،ىـ1972/م ،سنن ابن ماجة ،ج  ،2ص 1297.
6الشاطيب :ادلوافقات ،ج  ،2ص  ،17ط .دار ادلعرفة بًنوت ،الطبعة الثانية1975 ،م.
7البخاري ،صحيح البخاري ،الباب انصر أخاك ظادلا أو مظلوما ،رقم احلديث ،2264 ،ص 312./8
 ،1854ص ،172/7
8الرتمذي ،السنن ،الباب ،ما جاء يف الذب عن عرض ادلسلم ،رقم احلديث،
مسند أمحد ،بقية حديث أيب الدرداء رضي اهلل عنو ،حديث  ،26260ص  ،69/56مسند أمحد،
مسند أنس بن مالك رضي اهلل عنو ،رقم احلديث ،رقم احلديث  ،12606ص  ،57/24أبو داؤد :
السنن ،ج  ،3ص  ،452رقم احلديث ،3070 :ط .إستانبول تركيا.
9الزيلعي :عثمان بن على الزيلعي ،تبيٌن احلقائق شرح كنـز الدقائق ،ج  ،6ص  ،110ط  .مكتبة إمدادية
ملتان ،ابن مهام :كمال الدين بن زلمد بن عبد الواحد ال سيواسي (861ىـ) ،تكملة فتح القدير،
ج  ،23 ،10اجلامع الصغًن  ،الشيباين ،ص 421.
10ابن عابدين  :زلمد أمٌن بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ،رد ادلختار على الدر ادلختار ،ادلرجع
السابق ،ج  ،4ص 63.
11ابن عابدين ،رد ادلختار على الدر ادلختار ،ج  ،4ص 63.
12ظفر أحمد عثماين  :إعالء السنن ،ج  ،18ص 355.
13الدردير :أبو الربكات سيدي أمحد بن زلمد بن أمحد العدوي ،حاشية الدسوقي على شرح الكبًن ،ج ،4
ص  ،357ط :عيسى البايب احلليب وشركاؤه.
14شرح الصغًن وحاشية الصاوي ،ج  ،4ص  ،491ط .دار ادلعارف.
15الدردير :أبو الربكات سيدي أمحد بن زلمد بن أمحد العدوي ،حاشية الدسوقي على شرح الكبًن ،ج ،4
ص 357.
16األنصاري :زكريا بن زلمد بن زكريا ،أسىن ادلطالب يف شرح روض الطالب ،ج  ،4ص  ،167الطبعة
ادليمنية بالقاىرة1313 ،ىـ.
17الشًنازي :أبو إسحاق إبراىيم بن على بن يوسف ،ادلهذب ،ج  ،2ص 225.
18ابن صلار :منتهى اإلرادات ،اجلزء الثاين ،ص 493.
19ابن قدامة :ادلغىن ،ج  ،8ص 331.
20ابن قدامة :موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن زلمد ابن قدامة ادلقدسي ،ادلغىن على سلتصر اخلرقي ،ج ،8
ص 333.
21أبو داود :السنن ،ج  ،3ص  ،452رقم احلديث ،3070 :ط .إستانبول تركيا.
22ابن ىشام عبد ادلالك بن ىشام بن أيوب احلميدي :السًنة النبوية ،ج  ،1ص 561.
23ابن عابدين :الدر ادلختار وحاشية ،ص  ،197/3الطبعة األوىل1399 ،هـ ،ط .ادلكتبة ادلاجدية ،كوئتو
باكستان.
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24ظفر أمحد العثماين (1394 -1310ىـ) :إعالء السنن ،على ضوء ما أفاده اإلمام الفقيو الشيخ أشرف
علي التهانوي (1362 -1280ىـ) ج  ،255/18ط  .إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ،كراتشي
باكستان.
25ابن عابدين :الدر ادلختار وحاشية ،ادلرجع السابق ،ج 197. /3
26ابن فرحون  :تبصرة احلكام ،راجعو وقدم لو طو عبد الرؤوف سعد ،ج  ،185/2ط  .الطبعة األوىل،
1986م.
27ابن النجار :منتهى اإلرادات ،ادلرجع السابق ،ج 493./2
28ابن قدامة :أيب زلمد عبد اهلل بن أمحد بن زلمد بن قدامة ،ادلتوىف 620ىـ ،ادلغين على سلتصر أيب القاسم
عمر بن حسٌن بن عبد اهلل بن أمحد اخلرقي ،ج  ،332/8ط .مكتبة الرياض احلديثة بالرياض
29ابن قدامة :ادلغين ،ادلرجع السابق ،ج 332./8
30الشربيين :ادلغين احملتاج ،ج 195./4
31البكري :السيد أيب بكر ،إعانة الطالبٌن ،ج  ،172/4الطبعة الرابعة ،بدون تاريخ ،ط  .دار إحياء الرتاث
العريب ،بًنوت.
32ابن قدامة  :ادلغين ،ج  ،333/8ابن عابدين  :الدر ادلختار وحاشية ،ج  ،198-197/3ابن فرحون :
تبصرة احلكام ،ج 185./2
33الشافعي :األم ،ج  ،34/6وادلهذب ،ج 186./2
34عبد القادر عودة :التشريع اجلنائي اإلسالمي ،ج 539./1
35ابن قدامة :تبصرة احلكام ،ج 185./3
36الشافعي :األم ،ج  ،34/6الشًنازي :ادلهذب ،ج 186./2
37قانون الباكستاين واذلندي ادلادة ( )100قانون العقوبات ادلصري ادلادة (.)349
PPC. Sc. 100, IPC. Sec. 100. 38
39رؤف عبيد :مبادئ القسم العام من التشريع العقايب ادلصري ،طبعة أوىل ،1962 ،ص 418.
40شرح قانون العقوبات اذلندي ،ص 555.
41قوانٌن الشريعة اجراءات جرائم الزنا 1979م ،ص  ،11- 9زلمد مظهر حسن نظامي ،قانون العقوبات
الباكستاين ،ط .يب ايل دي.
 42زلمد عبد السالم أبو النيل ،األمن واالستقرار يف ظل الشريعة واإلسالمية ،رللة الشريعة والقانون( ،حولية
زلكمة) 1991م ،ص 131.
 43زلمد عبد السالم أبو النيل ،األمن واالستقرار يف ظل الشريعة اإلسالمية ،رللة الشريعة والقانون،
1991م ،ص 126.
44قانون العقوبات اذلندي ،ادلرجع السابق ،ج  ،1ص (IPC. Vol - 1, Page 555). ،555
45عبد القادر عودة ،الشرتيع اجلنائي اإلسالمي ،ادلرجع السابق ،ج  ،2ص 346.
46ادلرجع السابق ،ج  ،2ص 346.
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47عبد القادر عودة ،الشرتيع اجلنائي اإلسالمي ،ادلرجع السابق ،ج  ،2ص .347
48زلمد عبد السالم أبو النيل ،األمن واالستقرار يف ظل الشريعة اإلسالمية ،ادلرجع السابق ،ص .132
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