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Abstract 
The purpose of this research is to analyze the issue of marital rape provided in the law 

on the elimination of family violence - Law No. 23 of  2004th- and the draft of book of  

Indonesian criminal law, compared to Islamic jurisprudence through the views of 

scholars in the case. The research found  the following results: there is difference in 

meaning of term of rape between Islamic jurisprudence and Indonesian Law. The term 

of rape in Islamic Jurisprudence formed from  two elements: forbidden intercourse and 

coercion. While the rape in Indonesian Law is based on the absence of choice in 

intercourse, and its applicable to married and unmarried persons. Although the Islamic 

Juriprudence and Indonesian Law have same views in prohibition any actions of 

violence againts women, however the difference between two laws in the concept of the 

rape has implications in type of punishmen toward this crime. 
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 ملخص البحث

يهدف هذا البحث إىل حتليل قضية اغتصاب الزوجة املنصوصة يف القانون حمو العنف العائلي اإلندونيسي 
اجلنائي اإلندونيسي، مقاران ابلفقه  ويف مسودة كتاب القانون -2004سنة  23وهو القانون رقم -

اإلسالمي من خالل آراء الفقهاء يف القضية. توصل البحث إىل النتائج منها: أن مصطلح االغتصاب يف 
الفقه خيتلف عن مفهومه يف القانون اإلندونيسي؛ ففي الفقه تبىن جرمية االغتصاب على عنصرين الوطء 

اإلغتصاب أساسه انعدام االختيار من أحد الطرفني يف الوطء، فينطبق احملرم واالكراه عليه، أما يف القانون ف
هذا يف املتزّوجني وغري املتزوجني. وهذا األمر له أثر يف طبيعة العقوبة على اجلرمية بني الفقه والقانون مع 

 اتفاق بينهما أن أي عمل فيه العنف جتاه الزوجة هو أمر حمرم شرعا ويستحق الفاعل العقوبة عليه.
    : اغتصاب الزوجة، العنف العائلي، القانون اجلنائ اإلندونيسي، الفقه اإلسالمياملفتاحيةالكلمات 
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 متهيد .أ

قدمت احلكومة اإلندونيسية موكلة وزارة القانون واحلقوق اإلنسانية يف آخر شهر أغسطس عام 
لكتاب القانون  مسودة لكتاب القانون اجلنائي إىل اجمللس الشعب اإلندونيسي كبديل م2019

الواقع  هو دعا احلكومة إىل املبادرة يف إجناز هذا العمل وممااجلنائي املطبق حاليا يف إندونيسيا. 
تطور احلاالت والثقافات لدى اجملتمع اإلندونيسي، كما أن للواقع التارخيي له  أياالجتماعي 
ت يف إندونيسيا هو كتاب القانون اجلنائي الذي ينظم العقواب  حيث أن الشأن أثر يف هذا

 .الكتاب املوروث من استعمار اهلولندا
أدخلت يف هذا الكتاب املواد اجلديدة تنظم األفعال اجلنائية منها املادة يف أهانة رئيس 
الدولة وإهانة لواء الدولة واجهاض احلمل والزان وعيش الرجل واملرأة يف بيت دون الرابطة 

د أاثر ادخال هذه املواد جدال واسعا يف جمتمع إندونيسيا الزوجية وتناول املخدرات وغريها. وق
 بني الرفض والقبول بل التأييد يف اجتاه آخر.

مسألة تغيري معىن الزان واالغتصاب هي ومما حظت عناية كبرية يف النقاش بني املفكرين 
سية احملرمة يقتصر على العالقة اجلن القدميعلى الفراش الزوجية، فالزان يف كتب القانون اجلنائي 

مع قيام الزوجية يف الفاعلني أو أحدمها، وينطلق جترمي هذا الفعل على أساس محاية كيان 
ن كان العالقة اجلنسية بني الرجل واملرأة ومل يكن كالمها متزوجا وحصل ابلرتاضي إاألسرة، ف

س للعالقة بينهما فإن القانون مل جيرم هذا الفعل. أما يف كتاب القانون اجلنائي اجلديد فلي
غري كالمها   متزوح أو أحدمها الزوجية اعتبار الزان، فالزان يعم كل العالقة اجلنسية احملرمة سواء 

 تزوح.م
واثين املسائل املثرية للخالف هى مسألة اغتصاب الزوجة، يرى البعض أن ادخال هذا 

ل الدولة على األمور األمر يف القانون واعتباره جرمية املعاقب عليه قانونيا تدخل متجاوز من قب
الشخصية، ويعتمد من يرى هذا القول أن تدخل الدولة يف هذا األمر يتعارض مع املبادئ 
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الدينية يف األمور األسرية حيث يؤدي هذا إىل إفشاء األسرار األسرية ومن مث يفتح ابب 
ى البعض أن املفاسد يف العائلة يتمثل يف الطالق وتنافر احملبة بني الزوجني وغريها. ولكن ير 

تمع اندونيسيا حيث يضمن من خالله احلماية من حقوق جملتنظيم هذا األمر يف القانون تطور 
 املرأة من أن هتدر سواء من األجنيب أو ممن يعيش يف بيتها. 

الله بيان ث من خلباحاومسألة اغتصاب الزوجة هي املدار هلذا البحث املوجز، الذي أراد 

تتعني هبا  د اليتاحلدو إىل مسألة اغتصاب الزوجة من حيث املعىن و رؤية القانون اإلندونيسي 

ر يف وجهة النظئدة أضللفا والعقوابت اليت  أغرمه القانون على اجلاين، وتتميماجرمية  اعتباره

م، ملعاصرين منه أو اقدمنيللفقه اإلسالمي إىل هذه املسألة وذلك بسرد آراء الفقهاء سواء املت

    التالية:وهي تكون يف النقاط 

    

 اغتصاب الزوجة يف القوانني اإلندونيسية .ب

جاء تنظيم جرمية اغتصاب الزوجة يف اندونيسيا يف القانون حمو العنف العائلي وهو القانون رقم 
كما جاء يف مسودة كتاب القانون اجلنائ اإلندونيسي؛ ففي القانون حمو   2004سنة  23

 46.1واملادة  (أ)البند  8ب الزوجة يف املادة العنف العائلي ورد ذكر جرمية إغتصا

  2004نة س 23نص القانون رقم 
اإلكراه امسة "ملادة اخلالعنف اجلنسي املنصوص يف ا معىن : "يدخل يف(أ)البند  8املادة  .1

 على املعاشرة اجلنسية على من يعيش يف بيت األسرة".    

                                                             
من الرابط اآليت:  2004سنة  23مت حتميل نصوص القانون حمو العنف العائلي وهو رقم .  1

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf
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ة لى مخس تزيد ع: "يعاقب بعقوبة السجن مدة ال تنقص عن أربع سنوات وال46املادة  .2
 ( وال12.000.000عن اثنا عشر مليون روبية )عشر سنة أو غرامة قيمتها ال تقل 

بيت األسرة  ( من أكره شخصا يف300.000.000تزيد على ثالمثائة مليون روبية )
 على املعاشرة اجلنسية".

وأما يف مسودة كتاب القانون اجلنائي اإلندونيسي فقد جاء ذكر هذه املسألة يف املادة 
غتصاب، وقد وّسع مشرع القانون معىن وهي املادة اليت تعاجل أحوال جناية اال 479

االغتصاب حيث حذف فيها شرط عدم الرابطة الزوجية بني اجلاين والضحية، فاالغتصاب كما 
 2يكون ممن ليس بينهما عالقة زوجية يكون من الزوج على زوجته.

 كتاب القانون اجلنائي اإلندونيسي:ل 479نص املادة 

عاقب بعقوبة يلوقاع لى اديد ابستعماله عالبند األول: من أكره أحدا ابستعمال العنف أو الته
 ب.رمية االغتصاالقيام جب( سنة على 12السجن ال تزيد على اثنيت عشرة )

 البند الثاين: يدخل يف جرمية االغتصاب املنصوص يف البند األول:
ضمن  قعة منملواااملواقعة اليت وقعت ابملوافقة من اجملىن عليه على أساس أن  .1

 واء من الزوج أو الزوجة؛واجبات الزواج، س
 املتولني برتبيته؛أو األصول الفروع   قعةامو  .2
جز لرفض لة الع حامواقعة أحد مع علمه أن اجملىن عليه يف حالة الغيبوبة أو يف  .3

 اجلرمية. 

                                                             
مت حتميل مسودة كتاب القانون اجلنائي اإلندونيسي من الرابط اآليت: .  2

https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5d848249cf949/parent/17797 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt5d848249cf949/parent/17797
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من خالل املواد املذكورة فيما سبق يتجلى أن مشرع القانون اإلندونيسي سلك مسلك 
قع خارج الرابطة الزوجية قد يقع أيضا داخل الرابطة الزوجية، أي من نظر أن اإلغتصاب كما ي

أن الزوج قد يكون مغتصبا لزوجته إذا جامع زوجته بطريقة معينة أو يف حالة معينة. وقد بينت 
 يف املواد السالفة ذكرها أن الزوج يعترب مغتصبا زوجته إذا حصل اجلماع بدون موافقتها ورغبتها

كره زوجته أ كما يعرب الزوج مغتصبا إذازوجية،  العالقة لارتباطها اب شئة عنأو مبافقتها لكنها ان
على اجلماع ابستعمال العنف أو التهديد ابستعماله. فعدم حتقق كمال رغبة الزوجة أو موافقتها 

تستحق من مث على اجلماع حبسب هذه املواد يكفي يف اعتبار الزوج جمرما جبرمية االغتصاب و 
 وى إىل احملكمة.الزوجة رفع الدع

ال شك أن مشرع القانون يهدف إىل أهداف نبيلة ومصاحل جلية للمرأة من خالل  
تشريعه هذه القانون وهي احملافظة على كرامة املرأة واحلصول على األمن واحلريةـ، وهي من 

أو  العتداءاحلقوق اليت كفلها الدستور واألسس اخلمسة للدولة )فنجاسيال(. ويعترب أن ا
، لذلك كان من واجب الدولة أن تضمن قوق تتعارض مع احلقوق االنسانيةتهاك هبذه احلاالن

 .همجيع مواطنيها من أن تنتهك كرامته أبي عمل فيه العنف أو التهديد ب
األهداف العظيمة،مل يسلم هذا القانون من النقد والرفض، وابخلاص  هلذهمع اتفاقنا  

القانون حمو العنف صاب؛ فتجرمي اغتصاب الزوجة يف املواد اليت تعاجل أحوال جرمية االغت
يقوم على أساس اجلرمية ضد احلرية  اجلنائي اإلندونيسي القانون كتاب  مسودةالعائلي و يف 

الكاملة للمرأة يف التعامل جبسدها، فقيام جرمية االغتصاب يتحقق إذا حصل اجلماع ليس على 
لى أساس أتدية واجب الزواج فإنه ميكن اعتباره الرغبة الشخصية التامة، بل إذا حصل اجلماع ع

 اغتصااب.
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 نظرية حرية اجلنس .ج

ال خيفى أن القانون أو النظام يبىن على النظرية، وهو ينتطبق أيضا يف مسألة االغتصاب. 
فاالغتصاب يف مفهومه املوجز هو الوطء الذي وقع بغري إرادة أو رغبة من املوطوءة، سواء كان 

ظرية حرية اجلنس. ومبعىن آخر نة رجال أو املرأة، فاالغتصاب هبذا املفهوم مبين على الاملوطوء
ن اإلرادة أو االختيار هو عنصر أساسي يف بناء جرمية االغتصاب، وهو القاعدة املقبولة عند إف

طرفني ينطبق عليه وصف االغتصاب حسب  أيختيار يف اجلماع من العامة، فاذا انعدم اال
 3نظرية حرية اجلنس. املفهوم أو

ب الغتصاإن اففاالغتصاب أساسه هو انعدام االختيار، فإذا كان احلال مثل هذا 
 ء وأحدالوط حصل ذاإبينهما عالقة زوجيةـ،  ممن كانحسب هذه النظرية ميكن أن يقع 

لزواج أو ااجبات و داء الطرفني مل يكن على اختيار اتم على فعله كأن يكون فعله على أساس أ
 لقانون.د به ايقص يف حالة ليس للمرأة الرغبة يف اجلماع، وهذا هو اغتصاب الزوجة الذي

قة هم عالبين نممفمن هذا املنطلق فإن االغتصاب الزوجي هو االغتصاب الذي وقع 
د الطرفني من أح لرضىازوجية. فإذا وطء الرجل امرأته ومل يكن الوطء مصحواب ابالختيار أو 

التهديد  عنف أول الجانيا ويستحق العقوبة. وبناء على هذا املفهوم فإن استعما هو يعترب
 وجية.جرمية االغتصاب على فراش الز  قيامابستعماله يف اجلماع ليس من شرط 
و حمنون ن جسداي أو نفسيا كما موحي يف نصوص القاإن حصول العنف سواء كا

بشرط لكي  سي ليسدونيالعنف العائلي اإلندونيسيي أو يف مسودة كتاب القانون اجلنائي اإلن
اليت  ا هي احلاالت، وإمنونيايعترب الوطء املنعدم عن اختيار أحد الطرفني جرمية معاقب عليها قان

 لى اجلاين.تسمح للقانون للحكم بتشديد العقوابت ع
                                                             

، 2012، 122، الناشر: اييل ل ج اللغز يف االغتصاب عن طريق اخلداع وأسطورة حرية اجلنسجيد روبنفيلد، . 3
 .1379ص 
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 الذي مل يكن -ة فإننا يف هذا املقام يف فهم جرمية االغتصاب على الفراش الزوجي
كان   اب سواءنصرف عقولنا عن نظرية حرية اجلنس. فاالغتصنال ميكن أن  -معروفا من قبل

أي وطء سواء نس، فة اجلعلى فراش الزوجية أو يف غريها وفق  هذه النظرية هو اجلرمية ضد حري
 . ن قبل الطرفنيلرضى ماام  املتزوجني أو بني أجنبيني يعترب اغتصااب إذا مل يقع على متكان بني

 وفإن الزوج  أ احلق، اهذه وإذا تعمقنا الفهم فإننا جند أن الذي مرتبط ابلرابطة الزوجية ل

الة أو حق أي ذا احلهيستحق رفض املعاشرة اجلنسية إذا طلبها أحدمها ومل يراع يف الزوجة 

قره الشريعة ع ما أرض م، فلم يكن لعقد النكاح الذي مت بينهما أي أثر، األمر الذي يتعاشرط

ا حق الزوج ية منهطبيعو اإلسالمية إذ أن لعقد النكاح الذي استوىف مجيع شروطها آاثر شرعية 

عاشرة  بني املو ينها بعذر شرعي حيول  عند عدم يف املعاشرة احلنسية وعدم جواز رفض الزوجة

     زوجها.  هوالنفاس وغريمها إذا طلب كاحليض

    

 مشرتك بني الزوجني حق .د

لقوله  4من القواعد املقررة عند الفقهاء أن األصل يف األبضاع احلرام حىت يعلم السبب املبيح له،
ُْم َغرْيُ   عز وجل: )َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُوَن ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَاُُنُْم فَِإُنَّ

فال جيوز لرجل أن يطأ فرجا حىت يعلم سببا املبيح له ذلك. ومن أسباب الذي يبيح  5َمُلوِمنَي(

                                                             
، القواعد الفقهية جمموعة الفوائد البهية على منظومةأبو حُممٍَّد صاحُل بُن حُممٍَّد بِن حسٍن آُل ُعَمريٍِّ القْحطاينُّ،  .  4

 .27، ص1، ج2000، 1الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، ط

 .6-5املؤمنون، اآلية: . سورة  5



Reno Ismanto 

286                                                              Asy Syar’iyyah, Vol. 4, No.2, Desember 2019 

 

وال نتعرض للكالم عن ملك اليمني هنا ألن املقام ال يسع  ؛ذلك عقد النكاح وملك اليمني
 ذلك يف هذا البحث املوجز.

 ملالية، سواء للزوج أو الزوجة.ويرتّتب على عقد النكاح الصحيح احلقوق املالية وغري ا 
 ط للزوجة علىالشرو  تويففاحلقوق املالية هي احلقوق اليت رتّبها الشارع من عقد النكاح املس

تمتاع  مثل يف حل اسية فتتملالالزوج وتتمثل على سبيل املثال يف املهر والنفقة، أما احلقوق غري ا
 كال من الزوجني وثبوت النسب وحرمة املصاهرة.

النكاح الصحيح حيل ما كان حراما قبل العقد كالقبلة واملس واملعانقة والتصافح فعقد  
بل حىت املعاشرة اجلنسية، أي حيل لكل من الزوج أو الزوجة اإلستمتاع بكل أنواعه مامل يدخل 

 6فيما حرمه الشرع كاجلماع يف الدبر أو يف حالة احليض وغريه.

على عقد النكاح  رتّبه الشارعإن حّل االستمتاع حق مشرتك بني الزووجني الذي  
حصول و  اشباع الشهوات الصحيح، وهو أثر شرعي وطبيعي ليحقق مقاصد الزواج وأهدافه من

حبل االستمتاع بينهما نتحقيقا  ال تتحقق إال هذه النسل، ألن مقاصد الزواجإكثار املودة و 
قدامة: "وألن النكاح شرع ملصلحة الزوجني ودفع الضرر  نللمصلحة ودرء للمفسدة. يقول اب

عنهما، وهو مفض إىل دفع ضرر الشهوة عن املرأة كإفضائه إىل ذلك عن الرجل فيجب تعليله 
ا وجب استئذاُنا يف بذلك، ويكون النكاح حقا هلما مجيعا، وألنه لو مل يكن هلا فيه حق مل

 7العزل كاألمة".
 ومعىن أن الوطء حق الزوج على زوجتها أي أصبح من واجبات الزوجة إجابة طلب 

زوجها يف اجلماع ما مل يكن هناك عذر شرعي، لقول النيب صلى هللا عليه وسلم الذي رواه أبو 
إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه، فلم أتته، »هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

                                                             
 .163، ص 9571، 3شر: دار االلفكر العريب، القاهرة، ط، النااألحوال الشخصيةحممد أبو زهرة، . 6

، الناشر: املغينأبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، . 7
 .304، ص7، ج1968مكتبة القاهرة، القاهرة، 
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ويفيد هذا أن املرأة ليست هلا احلرية  8.«فبات غضبان عليها، لعنتها املالئكة حىت تصبح
 ها، إذ ينشأ من عقد النكاح احلقوق والواجبات.الكاملة يف رفض اجلماع وعدم

، اوكذلك فان من حقوق املرأة أن تنال نصيبها من اجلماع ما حيافظ فرجها ويعفه
فتستحق املرأة أن يبيت زوجها عند بيته وال يغيب عنها مدة طويلة يضرها، فإن هذا مما يتطلب 

وقد استدل العلماء على هذا الواجب بقوله تعاىل: )فَِإَذا َتَطهَّْرَن  9يف حتقيق مقاصد الزواج.
على وجوب وطء معلال هبذه اآلية  -رمحه هللا–يقول ابن جزم  10َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم هللا(

إن  –الزوجة: "وفرض على الرجل أن جيامع امرأته اليت هي زوجته وأدىن ذلك مرة يف كل طهر 
 11وإال فهو عاص هلل تعاىل". –قدر على ذلك 

واستدلوا أيضا على هذا الواجب أبحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم، منها ما رواه 
اي عبد هللا، أمل أخرب »عبد هللا بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

فال تفعل، صم وأفطر، وقم »قلت: بلى اي رسول هللا، قال: « أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟
      12.«جلسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا ومن، فإن

                                                             
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا ، النيسابوري. مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي 8

، 2.ط، د.س،جريوت، ديب، ب، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، لناشر: دار إحياء الرتاث العر صلى هللا عليه وسلم
 .1436، رقم احلديث: 1060ص

، 2002، 1، الناشر: دار الفضيلة، الرايض، طاملرأة الزوجية والتنازل عنهاحقوق الدهلوي، حممد يعقوب، .  9
 .209ص

 .222. سورة البقرة، اآلية: 10

 ، الناشر: دار الفكر، د.ط،احمللى ابآلاثر. بو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري، 11
  .174، ص9د.س، ج

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، . حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري12
احلديث ، رقم 31، ص7، ج1422، 1حتيق حممد زهري بن انصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط ،وسننه وأايمه

5199. 
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ويلخص من هذا أن اجلماع كما هو حق للزوج فإنه حق للزوجة، فعلى الرجل أن يطأ 
أي أن على الرجل أن جيامع زوجته  -كما ذهب إليه مجهور العلماء-زوجته مىت طلبت ذلك 

إذا انتفى العذر. وقد أثبت ابن قدامة أن االمجاع انعقد على هذا الواجب، "وهذه قضية 
  13."ات فلم تنكر، فكانت إمجاعانتشر 

وهكذا فإن عقد النكاح الذي يربط الرجل واملرأة ينشأ منه احلقوق والواجبات للزوجني  
يم أحوال ها تنظيالذي يبىن عل-منها حق االستمتاع. وهذ خمالف متاما للنظرية حرية اجلنس 

ى ، فتبقلنظريةق هذه اال أثر للنكاح وفو إذ ال معىن  - اإلندونيسيةاغتصاب الزوجة يف القوانني
 .حرية اجلنس لكل فرد مهما وضعه يف االجتماع

إابحة  النظرية حرية اجلنس مفسدة أكرب من ذلك إذ يتضمن فيهمن نلحية أخرى إن و  
دخل تولة الو لدأالزان ألن اجلنس أواجلماع يعترب عندها من حق الشخص الذي ليس ألحد 

تبطا كن أحدمها مر يذا مل ني إفيه، فليس هناك التجرمي على الزان إذا مت الوطء ابلرتاضي من الطرف
 (.284ظر املادة ليا )انحاق املطبي اإلندونيسي ئانون اجلناقابلزواج الرمسي، كما هو احلال يف ال

على  ةالزوج كراهولذلك فإن هذه املخالفة هي حمل نظران؛ ال خنالف يف عدم جواز إ
ألُنا  ،جلماعلى اعاجلماع كما ال خنالف يف حرمة استعمال العنف أو التهديد ابستعماله 

رية حة ضد جرمي تتعارض مع تعاليم اإلسالم السمحة، ولكن خنالف يف أساس التجرمي وهي
رمية ب هو جألنساجلنس كما ال نوافق اعتبار مثل هذا الفعل اغتصااب على الزوجة بل ا

ا نبقى ، وهبذتجرميعلى الزوجة ألن الطريقة يف استمعال احلق هي أساس الاستعمال العنف 
 .رعيةشحقية الزوجني يف اجلماع ولكن جنرم من استعمل هذا احلق بطريقة غري 

 

 

                                                             
 .303، ص7. ابن قدامة، املصدر السابق، ج 13
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 اختصاص االغتصاب يف اإلكراه على الزان .ه

االغتصاب مأخوذ من كلمة الغصب وهو أخذ الشيء ظلما، يقال غصب الشيء يغصبه 
 14واغتصبه، فهو غاصب، وغصبه على الشيء: قهره، وغصبه منه. واالغتصاب مثله. غصبا،

يقال غصب رجل زيدا ماله، ومن هنا قيل غصب الرجل والغصب فعل متعدي إىل مفعولني، ف
شيء سواء كان ماال أو غري والغصب يعم كل  15املرأة نفسها ويعىن ذلك إذا زىن هبا كرها.

  16.مال، لقوله تعاىل: )وََكاَن َورَاَءُهْم َمِلٌك ََيُْخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا(
ويف االصطالح مل ترد تعريفات حمددة عند الفقهاء القدامى لالغتصاب، فاالغتصاب  

يتم إبكراه املرأة عليه أو أبي وسيلة من عندهم ال خيتلف معناه عن الزىن إال أن االغتصاب 
الوسائل اليت يتحقق منها انعدام االختيار من املرأة مثل النوم واإلسكار واستعمال العنف أو 

  17التهديد ابستعماله.
هذا ومع عدم ذكر الفقهاء القدامى التعريف اخلاص جلرمية االغتصاب إال أنه قد ورد  

ل منها ما جاء يف املدونة الكربى: "يف الرج ،يف كتبهم ما يبني أحكام املستكرهة على الزىن
يغتصب امرأة أو يزين مبجنونة أو انئمة، قلت: أرأيت لو أن رجال غصب امرأة أو زىن بصبية 
مثلها جيامع أو زىن مبجنونة أو أتى انئمة، أيكون عليه احلد والصداق مجيعا يف قول مالك؟ 
قال: قال مالك يف الغصب: إن احلد والصداق جيتمعان على الرجل. فأرى اجملنونة اليت ال 
                                                             

، الناشر: لسان العرب. حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى ،  14
 مادة غصب.  ،648، ص1، ج1414، 3دار صادر، بريوت، ط

، الناشر: املكتبة املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريأمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس، .  15
 ، مادة غصب.448، ص2العلمية، بريوت، د.ط، د.س، ج

 .79. سورة الكهف، اآلية:  16

جرمية اغتصاب االانث واآلاثر املرتتبة عليها دراسة مقارنة بني الفقه عبد الفتاح هبيج عبد الدامي على العواري، .  17
  .38، ص2010، 1ة، ط، الناشر: املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهر السالمي والقانون الوضعيا
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، ويقول اإلمام الشافعي: "يف الرجل يستكره املرأة أو األمة 18والنائمة مبنزلة املغتصبة.تعقل. 
بة، وعلى يصيبها أن لكل واحدة منهما صداق مثلها، وال حد على واحدة منهما، وال عقو 

 19املستكره حد الرجم إن كان ثيبا واجللد والنفي إن كان بكرا.
االغتصاب من منظور الفقه يتحقق بعنصرين مها حرمة  ومما سبق يتضح أن قيام جرمية 

عدم رضا  ى أساسوعل الوطء واإلكراه عليه، فعلى أساس حرمة الوطء يقام احلد على املغتصب
 املرأة ال تعاقب املغتصبة أبي عقوبة. 

ويالحظ من خالل نظرية الفقه اإلسالمي والقانون إىل جرمية االغتصاب ما َييت: أوال: 
تصور يوطء أو الزىن هو األساس يف جترمي االغتصاب يف الفقه اإلسالمي، فلذلك ال إن حرمة ال
االغتصاب من متزوجني، ألن العالقة اجلنسية بينهما حالل بفرض عقد النكاح قيام جرمية 

الذي مت بينهما. وأما اإلكراه فليس هو األساس يف التجرمي وإمنا هو احلالة أو الطريقة اليت يؤثر 
عقوبة، وذلك ألن االغتصاب هو الزىن إال أن فيه إكراه املرأة عليه، فإذا حصل الوقاع يف نوع ال

ابالكراه فإن العقوبة تقتصر فقط على الزاين )املغتصب( وهو الرجم إن كان اجلاين حمصنا واجللد 
  20مع النفي إن كان غري حمصن.

استعمل سالحا يف إقدامه على االغتصاب حيث لى الزاين إذا قد تشدد العقوبة عو 
فعله جرمية احلرابة، وقد عرب اإلمام الدسوقي هذا املعىن إذ يقول: "والبضع أحرى من املال  يعترب 

كما للقرطيب وابن العريب فمن خرج إلخافة السبيل قصدا للغلبة على الفروج فهو حمارب أقبح 

                                                             
، 4ج، 9941، 1، الناشر: دار الكتب العلمية، طاملدونةمالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين، .  18
 .509ص

أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي، .  19
 .264، ص3، ج1990، الناشر: دار املعرفة، بريوت، د.ط، األم

 .264، ص3الشافعي، املصدر السابق، اجلزء  20
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ويقول ابن حزم: "كل من حارب املار، وأخاف  21املال".ممن خرج إلخافة السبيل ألخذ 
  -السبيل بقتل نفس، أو أخذ مال، أو جلراحة، أو النتهاك فرج: فهو حمارب، عليه وعليهم 

حكم احملاربني املنصوص يف اآلية؛ ألن هللا تعاىل مل خيص شيئا من هذه الوجوه،  - كثروا أو قلوا
  22إذ عهد إلينا حبكم احملارب".

والعقوبة على جرمية احلرابة هي القتل أو الصلب أو تقطيع االيدي واالرجل من خالف 
ا َجزَاُء الَِّذيَن حُيَارِبُوَن اَّللََّ َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن يف اأْلَْرِض َفَساًدا أو النفي من االرض لقوله تعاىل: )منََّ 

هَلُْم ِخْزٌي  َأْن يـَُقتـَُّلوا أَْو ُيَصلَُّبوا َأْو تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو يـُنْـَفْوا ِمَن اأْلَْرِض َذِلكَ 
نـَْيا َوهَلُمْ    23يف اآْلِخرَِة َعَذاٌب َعِظيٌم ( يف الدُّ

 يفاقعة ويتمثل  املو يفرأة اثنيا: أما يف القانون فإن التجرمي أساسه انعدام الرضا من امل
عتداء على اس اإلى أساإلكراه أو استعمال العنف أو التهديد ابستعماله، والعقوبة تفرض عل

 األنثى، إال ع برضىجلما اليس حرمة الوطء، فال يعترب جرمية إذا حصل احلرية اجلنسية للمرأة و 
ه اإلسالمي  الفقيفقرر إذا كان من شخص متزوج فإن الفعل يعترب جرمية زىن. وهذا خيالف ما ت
رم يعترب حمل وطء إن كحيث مل يفرق بني أن يكون الوقاع احملرم حصل برضى الطرفني أم ال، ف

 جرمية الزىن. 
ن منطلق جترمي االغتصاب على حرمة الوطء، يتقرر يف الفقه اإلسالمي عدم اثلثا: وم

مصطلح جرمية اغتصاب الزوجة لثبوت حل االستمتاع  بني الزوجني، ألن املصطلح حيمل أثرا 
يف نوع العقوبة، فإذا فرضت أن اكراه الرجل زوجته على اجلماع اغتصااب فإن العقوبة هي احلد 

هلما حالل. ولكن هل للزوج أن  الوطءاحلد عقوبة على الوطء احملرم و وال ميكن قبول هذا ألن 

                                                             
 ، الناشر: دار الفكر، د.ط، د.س،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي،.  21
 .384، ص4ج

 .283، ص12، ج، املصدر السابقبن حزما.  22

 .33. سورة املائدة، اآلية:  23
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يكره زوجته على اجلماع إذا رفضت طلبه بدون عذر شرعي؟ اجلواب أن الشرع قد أرشد 
األزواج إىل املعاشرة ابلعروف إىل زوجاهتم، ومن املعاشرة ابملعروف عدم محل املرأة نفسها على 

 ، وفيما يلي بيانه. احلماع عند عدم استعدادها لذلك
 

 املعاشرة ابملعروف         .و

فإذا ثبت أن احلماع من حق الزوج من زوجتها فليس معناه أن للزوج أن َيخذ حقه إال بطريقة 
شرعية وحسنة كما رمستها الشريعة اإلسالمية اليت أوجبت اإلحسان يف كل شيء، حىت يف  

، فقد روى أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: على القاتل وذبح احليوان قصاصقوبة العتنفيذ 
َلَة، َوِإَذا َذحَبُْتْم َفَأْحِسنُ » ْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، فَِإَذا قـَتَـْلُتْم َفَأْحِسُنوا اْلِقتـْ ْبَح، ِإنَّ هللَا َكَتَب اإْلِ وا الذَّ

  24.«َوْلُيِحدَّ َأَحدُُكْم َشْفرَتَُه، فـَْلرُيِْح َذبِيَحَتهُ 
يف تنفيذ عقوبة القتل، فكيف  -وهو جمرم-فإذا كان الشرع أمر ابإلحسان إىل القاتل  

وقد أمر هللا عز وجل األزواج أبن يعاشروا ابلزوجة اليت هي شريك حلياة للرجل ومربية ألوالده. 
ًئا  زوجاهتم ابالحسان بقوله: )َوَعاِشُروُهنَّ اِبْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فـََعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشيـْ

ُ ِفيِه َخرْيًا َكِثريًا(  25.َوجَيَْعَل اَّللَّ
ني من أهم األسباب يف دوام احملبة والعشرة واحلياة إن املعاشرة ابملعروف بني الزوج 

بينهما وتعينهما على خلق اجلو األسري السعيد والرخي لرتبية األوالد تربية صاحلة. وكان من 
هدي النيب صلى هللا عليه وسلم يف حسن املعاملة مع الزوحات ورفع قدرهم ابلقول والعمل 

                                                             
، الناشر: دار إحياء الرتاث املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج حميي الدين حيىي بن شرف النووي، أبو زكراي.  24

 .106، ص13، ج1392، 2العريب، بريوت، ط

 .19. سورة النساء، اآلية:  25
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ْؤِمِننَي إِ »يتضح يف قوله: 
ُ
وأخربتنا  26.«ميَااًن َأْحَسنـُُهْم ُخُلًقا، َوَخرْيُُكْم َخرْيُُكْم لِِنَساِئِهمْ َأْكَمُل امل

عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها كيف أحوال النيب صلى عليه وسلم يف بيته، إذ سئلت ما كان 

فإذا حضرت الصالة  -تعين خدمة أهله-كان يكون يف مهنة أهله »يضنع يف بيته، فأجابت: 
  27«خرج إىل الصالة

واملعاشرة ابملعروف تشمل كل ما جيب على الزوج أدائه للزوجة؛ فهو مأمور أبن يؤدي  
حقوق الزوجة سواء كان مادي أو معنواي على الوجه املطلوب وبنفس راضية، يقول ابن كثري يف 

، "أي طيبوا أقوالكم هلن، وحسنوا أفعالكم 28تفسري قول هللا تعاىل )َوَعاِشُروُهنَّ اِبْلَمْعُروِف(
  29.وهيئاتكم حبسب قدرتكم كما حتب ذلك منها"

وأمر هللا عز وجل لألزواج ابملعاشرة ابملعروف إىل زوجاته يعىن يف نفس الوقت ُني هللا  
واز ضرب فهم ج ض يفإليهم عن املعاشرة بغري معروف أو بسوء إىل زوجاهتم. وقد أخطأ البع

 الزوج لزوجته أن اإلسالم أابح العنف إىل الزوجة. 
أتديب الزوجة العاصية، بل هي الطريقة واحلق أن الضرب ليست الطريقة األوىل يف 

أو  ااآلخرة يف الرتتيب بني الطرق اليت أرشدها القرآن يف أتديب الزوجة اليت ختاف منها عصياُن
نشوزها. وقد ذكر هللا وجل أن أول ما جيب على الرجل اختاذه أمام أهله هي الوعظ ابلقول 

نفس الزوجة، مث إن مل يكن هناك اي  ني، مث ترك اجلماع أي املضاجعة لعل بذلك تؤثر يفلال

                                                             
، حتقيق أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد سنن الرتمذيحممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك الرتمذي، .  26

، 458، ص3، ج1975، 2ط الباقي وإبراهيم عطوة عوض، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر،
 .1162رقم احلديث: 

 .676، رقم احلديث: 136، ص1جالبخاري، املصدر السابق،  27

 .19اآلية  . سورة النساء، 28

، حتقيق حممد حسني مشس تفسري القرآن العظيمأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، .  29
 .212، ص2هـ، ج 1419، 1الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت، ط
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تغيري بل ازداد عصياُنا جيوز للزوج أن يضرهبا ضراب غري مربح وال يقصد به إيذائها جسداي أو 
 نفساي، فجواز ضرب الزوجة مقيد بوجود الضرورة أو احلاجة إليها.

اُفوَن فقد بني هذا املعىن الشيخ عبد الرمحن انصر بن عبد هللا السعدي: "}َوالاليت ختََ 
ُنُشوَزُهنَّ{ أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن أبن تعصيه ابلقول أو الفعل فإنه يؤدهبا ابألسهل 
فاألسهل، }َفِعُظوُهنَّ{ أي: ببيان حكم هللا يف طاعة الزوج ومعصيته والرتغيب يف الطاعة، 

أبن ال  والرتهيب من معصيته، فإن انتهت فذلك املطلوب، وإال فيهجرها الزوج يف املضجع،
يضاجعها، وال جيامعها مبقدار ما حيصل به املقصود، وإال ضرهبا ضراًب غري مربح، فإن حصل 
ُغوا َعلَْيِهنَّ َسبِيال{ أي: فقد حصل لكم ما  املقصود بواحد من هذه األمور وأطعنكم }َفال تـَبـْ

ها وحيدث بسببه حتبون فاتركوا معاتبتها على األمور املاضية، والتنقيب عن العيوب اليت يضر ذكر 
  30الشر.

 وجاء يف املوسوعة الفقهية بيان لشروط جواز ضرب الزوجة: "وجيب أن يكون الضرب
غري مربح، وغري مدم، وأن يتوقى فيه الوجه واألماكن املخوفة؛ ألن املقصود منه التأديب ال 

إن لكم عليهن أال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضراب »اإلتالف، خلرب: 
 31«.غري مربح
ضرب أو بغريه فهو حمرم عند شريعة اإلسالم ال سيما إذا فكل عمل العنف سواء ابل 

ؤذي يفقد حرم اإلسالم الطريق اليت  ،قام به الزوج جتاه زوجته. فلذلك وابخلاصة يف اجلماع
املرأة أو فيها خمالفة لطيبعة اإلنسان كإتيان املرأة يف دبرها، لقوله تعاىل: )ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم 

                                                             
، حتيقي عبد الرمحن بن معال تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانعبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا السعدي،  . 30

 .177، ص1، ج2000، 1اللوحيق، الناشر: مؤسسة الرسالة،ط

 .1218، احلديث رقم: 886، ج2ج ، املصدر السابق،مسلم.  31
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َمْلُعوٌن َمْن »وألحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم، منها حديث:  32.َأىنَّ ِشئْـُتْم( َفْأُتوا َحْرَثُكمْ 
  33«أََتى اْمرَأَتَُه يف ُدبُرَِها

ومل يقتصر الشرع مبنع أو حترمي الطرق اليت فيها إيذاء للمرأة نفسيا كان أو جسداي، بل 
شهوة أرشد إىل القيام ابألمور اليت تزيد احملبة واملودة بني الزوجني، إذا األصل يف اجلماع اشباع ال

وإدخال السرور يف القلوب و غرس الود واحملبة، ومن هذه األمور مالطفة الزوجة عند البناء هبا  
كأن يقدم شراب أو طعاما، ووضع اليد على رأس الزوجة والدعاء ابلربكة، ألن اجلماع ليس فقط 

ِع َويف ُبضْ »... قال النيب صلى هللا  عليه وسلم:  34للتلّذذ بل هو عبادة يثاب العبد على فعله،
أَرَأَيـُْتْم َلْو »َأَحدُِكْم َصَدَقٌة، قَاُلوا: اَي َرُسوَل هللِا، َأََييت َأَحُداَن َشْهَوتَُه َوَيُكوُن لَُه ِفيَها َأْجٌر؟ قَاَل: 

  35.«َوَضَعَها يف َحرَاٍم َأَكاَن َعَلْيِه ِفيَها ِوْزٌر؟ َفَكَذِلَك ِإَذا َوَضَعَها يف احلَْاَلِل َكاَن لَُه َأْجرٌ 
 ن يقومأ  عز وجلهللاتعاليم دينه املطيع ألوامر لاملسلم الفاهم  ولذلك مل يتصور يف

ابإلحسان  مأمور نهأل كراه امرأته على اجلماع كما مل يتصور قيامه على عمل العنف ضدهاإب
 أهله وهو رية اىلية كبوألن الرجل عليه مسؤول ،كانت  أبي طريقة اإيذاءهإىل أهله ومنهي عن 

 مسؤول أمام هللا عز وجل على هذه املسؤولية. 
إمساك نفسه عند الغضب الرجل أما إن حصل هذا يف احلياة الزوجية كأن ال يستطع 

فضرهبا ضراب خارج قدره املسموح أو ضرهبا بدون سبب شرعي، فللمرأة حق رفع الدعوى إىل 

                                                             
 .223. سورة البقرة، اآلية:  32

، حتقيق حممد سنن أيب داودِجْستاين، ري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بش.  33
 .2162م احلديث: ، رق249، ص2عبد احلميد، الناشر: املكتبة العصرية، بريوت، د.ط، د.س، جحميي الدين 

، 3الناشر: الدار السلفية، الكويت، ط الزواج يف ظل اإلسالم،الق اليوسف، عبد الرمحن، عبد الرمحن بن عبد اخل.  34
لناشر: ا ،اينتب األلبكمستخلصا من   -أحكام النساء وأبو مالك حممد بن حامد بن عبد الوهاب،  .95، ص1988

 .334-324، 2007، 1الناشر الدويل، القاهرة، ط

  .1006، احلديث رقم: 697، ص2. مسلم، املصدر السابق، ج 35
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احلق يف  -كما هو رأي مجهور الفقهاء–صاهبا من ظلم زوجها، وللحاكم احلاكم على ما أ
 36احلكم ابلتعزير على الزوج مبا يراعي فيها املصلحة للزوجني.

ة فليس الزوج ضرب ويلخص مما سبق أن اإلسالم حرم كل عمل فيه إيذاء للمرأة وأما إابحة

بعد اختاذ  ن يكونط أمبطلق بل مقيد بوجود حالة الضرورة وبقصد التأديب ال التعذيب، ويشرت 

 هذا فإن ضاف إىل. ويتان املتقدمتانوسائل الوعظ وهجران الفراش حيث مل تنفع معها الوسيل

اضع يف مو  وال الضرب مقيد بشروط شرعية مشددة منه أن يكون الضرب غري مربح وال مدم

تركها إذا  بد من ة الاجلسم املخوفة كالوجه والرأس وغريمها. وجيب أن يعلم أن هذه الوسيل

ب كثريا ابلضر  أديبالتحصل املقصود من أتديب الزوجة، كما جيب أن أو ال يسارع إليه ألن 

ه عند تح زوجإصال الزوج أن يكون حكيما يفما يؤدي إىل املزيد من املشاكل، فلذلك على 

 إذا ليت تليها إالاطريقة ى الأبن َيخذ وسائل إصالح الزوجة برتتيبها املقررة وال يقدم عل نشوزها

 .مل ينجح ابلطريقة اليت سبقتها

 

 

 

 

                                                             
، حتقيق حممد عبد إعالم املوقعني عن رب العاملني. حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية،  36

 .240، ص1، ج1991، 1الكتب العلمية، يريوت، طالسالم إبراهيم، الناشر: دار 
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 نتائج البحثز.   

 إىل النتائج اآلتية: وصلت الدراسة
خيتلف معىن االغتصاب يف مصطلح الفقه اإلسالمي والقانون اجلنائي اإلندونيسي،  .1

حيث خص الفقه اإلسالمي االغتصاب على املعاشرة اجلنسية املصحوبة ابإلكراه أو 
يكن بينهما الرابط الزوجي، أما االغتصاب  مل التهديد الىت وقعت بني الرجل واملرأة

ون اجلنائي اإلندونيسي يقصد به اإلكراه على اجلماع سواء ابلعنف أو يف القان
التهديد ابلعنف وسواء بني األجانب أو املتزوجني، فال يراعي فيه قيام عالقة 
الزوجية، ألن علة التجرمي يف جرمية االغتصاب يف القانون مبنية على نظرية االعتداء 

 راد اجملتمع.على احلرية اجلنسية املكفولة لكل فرد من أف
إن عقد النكاح الذي استوىف شروطه ينشأ منه حقوق سواء للزوج أو الزوجة، ومن  .2

هذه احلقوق حق استمتاع الزوج بزوجته وحق استمتاع الزوجة بزوجه، فيجب على 
الزوجة قضاء حاجة زوحها إال إذا كان معذور بعذر شرعي، وجيب كذلك على 

ذلك. ويراعي يف هذا احلق أن يكون بطريقة الزوج تلبية دعوة زوجته مىت طلبت 
مشروعة، فال يسمح يف طلب هذا احلق أن يستخدم اإلكراه سواء ابستعمال العنف 

 أو التهديد به، ألن الغاية ال تربر الوسلية.
إن اإلسالم أوجب على الزوجني املعاشرة ابملعروف، وتتحقق املعاشرة ابملعروف أبن  .3

حفظهم من  ان إليهم الكالم و حساأهله ابملعروف وأن  يؤدي الزوج واجبه من نفقة
كل سوء، أما بنسبة للزوجة فتتحقق املعاشرة ابملعروف منها أبن تطيع أمر زوجها 

مما يغرس  وتسمع إىل كالمها وقضاء حاجة زوجها وأن تتكلم بكالم طيب وغريها
 لقول ، وهكذا فإن على كل واحد منهما أداء واجبهما عمالالرضا يف قلب زوجها
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: [ وقوله تعاىل228.. ( ]البقرة: هللا تعاىل: )َوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ اِبْلَمْعُروفِ 
 [ 19]النساء:  )َوَعاِشُروُهنَّ اِبْلَمْعُروِف(

يرى الباحث أن هناك التساهل من قبل مشرع القانون يف حتديد معىن االغتصاب،  .4
ملعاشرة اجلنسية يسمح لتجرمي الزوج جبرمية حيث أن جمرد عدم رغبة الزوجة يف ا

االغتصاب. هذا التساهل يفتح ابب املفسدة يف تفتيت كيان األسرة يف إندونيسيا 
وهو فتح األسرار األسرية أمام احملكمة وأمام اجملتمع. فيجب على املشرع أن يراعى 

ألسرة هذا اجلانب أبن حيدد معىن االغتصاب الزوجي مراعيا احلفاظ على دوام ا
 ومستقبل األوالد.
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