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  اهللا الرمحن الرحيمبسم 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم      

        وبعد                               . آمني

فإن الشريعة اإلسالمية جاءت لرعاية مصاحل العباد وهذه املصاحل  قد تكون جبلب اخلـري هلـم أو              

م، وكذلك محاية أعراضهم عن     ن مظاهر دفع األذى حترمي ما يضر        التخفيف عليهم أو دفع األذى، وم     

ة ملصاحل العباد ودفاعا عن أعراضهم أمام من يـتكلم          اخلوض فيها والتشدد يف إثبات جرمية كالزنا محاي       

فيها وحفاظاً على اتمع املسلم وعدم بناء أحكام على الشائعات وردع كل من يتكلم بالشائعة ويروج                

  .هلا حبده حد القذف

تعدد وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية منها البينة واإلقرار وخصت جرمية الزنا باللعان ومن              تو

ل اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية القرائن، والداعي لكتابة هذا البحث هو وجود مسائل منذ القدم               وسائ

حمل خالف بني السادة الفقهاء فأردت أن أقف على وجه الصواب فيها وكذلك جدت مسائل يف الفقه                 

مية الزنـا    فيها يف إثبات جر    بناء على تقدم العلوم كالبصمة الوارثية فأردت أن أقف على حكم الشرع           

ـ    أيضاً لكتابة هذا البحث الذب عن صحابة رسودعاين ن شـهد  ول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مم

عليهم ذه اجلرمية وبيان وجه احلق فيها وكذلك الدفاع عن عرض رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم  

ع بيان اآلثار املترتبة يق مـ وحتقيق القول يف إيقاع حد القذف على من تكلم يف حق الصديقة بنت الصد

  .ثبوت أو عدم ثبوت هذه اجلرمية وهل احلد يؤثر على إميان احملدود أم ال؟على 

 هذا البحث بداية على مذهب اإلمام الشافعي ـ رمحه اهللا ـ مع املقارنة بني املـذاهب   توقد كتب

من أمـور، وقـد     املشهورة حينما يستدعي األمر ذلك وكذلك اللجوء للكتابات احلديثة فيما استجد            

  .اتبعت يف كتابة هذا البحث منهجاً استنباطياً استقرائياً وأسأل اهللا العون واملدد فهو حسيب ونعم الوكيل
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ا   :  

قسمت هذا البحث إىل مبحث متهيدي وفصلني وخامتة تتضمن أهم النتائج اليت توصلت إليها من               

  ـ:خالل هذا البحث وهي كالتايل

  ـ:ـ معىن الزنا وحكمة تشريعه وفيه ثالثة مطالب:دياملبحث التمهي

  .ـ معىن الزنا لغة وشرعاً:املطلب األول      

  .ـ أدلة حترمي الزنا:املطلب الثاين      

  ـ احلكمة من حد الزنا:املطلب الثالث      

  ـ:وفيه أربعة مباحث. وسائل إثبات جرمية الزنا: الفصل األول   

  ـ:وحجيتها يف إثبات جرمية الزنا وفيه ثالثة مطالبالشهادة : املبحث األول 

  .ـ األدلة على الشهادة:املطلب األول      

  .ـ وصف الشهادة على الزنا:املطلب الثاين      

  .ـ تعارض الشهادات أو الشك فيها:املطلب الثالث      

  ـ:اإلقرار بالزنا وحجيته يف اإلثبات وفيه ثالثة مطالب: املبحث الثاين 

  .ـ اإلقرار والعدد فيه:املطلب األول      

  .ـ حجية اإلقرار على الغري:املطلب الثاين      

  .ـ الرجوع عن اإلقرار وما يقوم مقامه:املطلب الثالث      

  ـ:وفيه ثالثة مطالب. ـ املالعنة وحجيتها يف إثبات جرمية الزنا:املبحث الثالث 

  .تهامعىن املالعنة ومشروعي: املطلب األول      

  .ـ األدلة على ثبوت املالعنة:املطلب الثاين      

  .ـ حجية اللعان يف إثبات جرمية الزنا:املطلب الثالث      

  ـ:القرائن ومدى حجيتها يف إثبات جرمية الزنا وفيه ثالثة مطالب: املبحث الرابع 

  .محل من ال زوج هلا: املطلب األول      

  .املولود عن والديهاختالف شبه : املطلب الثاين      

  .البصمة الوراثية ومدى حجيتها يف إثبات جرمية الزنا: املطلب الثالث      

  ـ:وفيه ثالثة مباحث. ـ اآلثار املترتبة على جرمية الزنا:الفصل الثاين
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  وفيه ثالثة مطالب. ـ استيفاء حد الزنا:املبحث األول 

  .ـ كيفية استيفاء احلد:املطلب األول      

  .ـ طريقة استيفاء احلد:ملطلب الثاينا      

  .ـ مستويف احلد:املطلب الثالث      

  .ـ استيفاء حد القذف عند عدم ثبوت اجلرمية:املبحث الثاين 

  .ـ أثر التوبة على تنفيذ العقوبة:املبحث الثالث 

  ..وبعد ذلك اخلامتة ونتائج البحث
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  ا اي 

 و ما   
  

  ولاا :و  ما  .  
  أو : ما  :  

 وزناء من قبيل املمدود واملقـصور        من قبيل املقصور   اًر واملد فيقال زىن الرجل يزين زن       الزنا بالقص 

نـاء   املقصور زنوى، الز   علىبالقصر والنسبة   , )٢(}اوالَ تقْربواْ الزن  {، ومنه قوله تعاىل     )١(لغة أهل احلجاز  

  :باملد لغة بين متيم ويف الصحاح للجوهري أن املد لغة أهل جند ومنه قول الفرزدق

  ،)٣(ا حاضر من يزن يعرف زناؤه   ومن يشرب اخلرطوم يصبح مسكراًأي

ذكر قسطنطينية الزانية يريد الزاين أهلها وذلك مثل قوله         : والنسبة إىل الزنا باملد زناء ويف احلديث      

  .، أي ظاملة األهل)٤( }منا ِمن قَريٍة كَانت ظَاِلمةً وكَم قَص{تعاىل 

  
  م:عا  ما  :  

إيالج الذكر بفرج حمرم لعينه خاٍل عن الشبهة مـشتهي يوجـب            : عرف النووي معىن جرمية الزنا بأنه      

  .)٥(احلد

  . عند غريهم تكاد جتمع على ذلكوإذا كان هذا اللفظ لفظ الشافعية يف تعريفهم إال أن األلفاظ واملعاين 

، وإن كان تعريف    )٦(وطء الرجل املرأة يف القبل يف غري امللك وشبهة امللك         :  فقد عرفه احلنفية بأنه   

احلنفية قريب من تعريف الشافعية إال أنه خيتلف عنه يف أنه جعل الوطء املسمى زنا هو ما كان يف القبل                    

  .فقط فأخرج منه الوطء يف الدبر

  

  .)١(وطء مكلف فرج آدمي ال ملك له فيه باتفاق تعمداً:  املالكية بأنهوعرفه

                                                 
  .م١٩٩٤ط دار صادر بیروت .  مادة زنا باب الواو والیاء فصل الزاي٣٥٩/ ١٤لسان العرب (١) 
  .٣٢من اآلیة : اءسورة اإلسر(٢) 
  .٣٥٩/ ١٤لسان العرب (٣) 
  .١١سورة األنبیاء من اآلیة (٤) 
  . مطبوع مع مغني المحتاج١٤٤، ٤/١٤٣المنھاج للنووي (٥) 
، ط ـ دار إحی�اء الت�راث دون ت�اریخ ، تبی�ین      ٥/٤، العنای�ة عل�ى الھدای�ة    ٥/٤شرح فتح القدیر البن الھمام (٦) 

 ط ـ دار    ٥/٣، مطبع��ة الف��اروق، البح��ر الرائ��ق الب��ن نج��یم  ٣/١٦٣ الحق��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق للزیلع��ي 
  .م١٩٩٣المعرفة بیروت 
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  .)٢(وعرفه احلنابلة بأنه فعل الفاحشة يف قبل أو دبر

وطء من ال حيل النظر إىل جمردها مع العلم والتحرمي أو هو وطء حمرم              : وأما الظاهرية فقد قالوا إنه    

  .)٣(العني

رمية أرى أن تقارب املعىن واللفظ عند الغالب منهم جيعلنا          وبعد استعراض تعريفات الفقهاء هلذه اجل     

  .نقتصر على شرح أحد هذه التعريفات وهو التعريف الذي بدأنا به وهو للشافعية

ح ا :  

إن احلقيقة الشرعية املوجبة للحد يف الزنا هي إيالج حشفة آدمي أو قدرها من الـذكر املتـصل                  

ن كان أشل الذكر أو غري منتشر أو كان ملفوفاً يف خرقـة وهـذا               األصلي من اآلدمي الواضح حىت وإ     

اإليالج بقبل أنثى حىت وإن كانت غوراء شريطة أن يكون هذا الفرج حمرم وخاٍل من الشبهة املـسقطة                  

  .)٤(للحد وأن يكون هذا الفرج مشتهي واشتهاؤه بأن يكون آلدمي حي

  :ما   رج اا.  

ولنا التدرج التشريعي يف حد الزنا أن الزنا قد أبيح يف وقت من األوقات سواء كان يف           ليس معىن ق  

  .أول الدعوة من اإلسالم أو بعد ذلك ألن الزنا حمرم ومل حيل يف شريعة من الشرائع قط

ولقد جاءت الدعوة لإلسالم يف وقت كان ميوج فيه اتمع وقتها باحنطاط يف شىت نواحي احليـاة                 

كة لذلك كانت الـدعوة   وأخالق ومعامالت وغريها والعقائد ال تقبل املهادنة وال تقبل املشار         من عقائد   

  .عبدوا اهللا وحده وال تشركوا به شيئاًا: واضحة وهي

وبالنسبة لألخالق فقد جاءت دعوة اإلسالم يف وقت كان الناس يعرفون فيه فوضى الـشهوات               

ساء ملن كانوا خيرجون يف الغزو فتبعد م الديار عن األهل فحرم الزنا حرمة قطعية لكن أبيحت املتعة بالن

  .والزوجات إىل أن استقام الناس على أمر اهللا عز وجل فحرمت املتعة أيضاً

                                                                                                                                            
 ط��ـ ـ دار الفك��ر بی��روت دون ت��اریخ، حاش��یة اب��ن عرف��ة          ٤/٣١٣ال��شرح الكبی��ر ل��سیدي أحم��د ال��دردیر    (١) 

 ط��ـ دار ٦/٢٩٠، مواھ��ب الجلی��ل للحط��اب  ٧٥ ، ٨/٧٤ ش��رح الزرق��اني عل��ى الموط��أ   ٤/٣١٣الدس��وقي 
  .م١٩٩٢بیروتالفكر 

ط��ـ دار الفك��ر بی��روت دون ت��اریخ، ال��روض المرب��ع ش��رح زاد        ٣/٣٤٢ش��رح منتھ��ى اإلرادات للبھ��وتي    (٢) 
  .المستقنع ط دار الحدیث

 عم��ل لجن��ة  ١/٤٦٢، معج��م فق��ھ اب��ن ح��زم الظ��اھري   ٢٢٠١، م��سألة رق��م  ١١/٢٢٩المحل��ى الب��ن ح��زم  (٣) 
  .١٩٦٦ق موسوعة الفقھ اإلسالمي جامعة دمشق ط مطبعة جامعة دمش

  .م١٩٥٨ ط ـ مصطفى البابي الحلبي ١٤٤، ٤/١٤٣مغني المحتاج (٤) 
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واملعامالت الشائنة تأخر الوقت يف حترميها إىل حجة الوداع اليت حرم فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  . وغريهاوسلم أموال الربا واالعتداء على الدماء

ذاً معىن كالمنا هنا أن الشريعة اإلسالمية مل تعرف التهاون يف أمر الزنا فمنذ بعثة حممد صـلى اهللا       إ

عليه وسلم والزنا حمرم كما جاءت به الشرائع السابقة لكن لكي يتحول الناس من فوضى الشهوات إىل                 

 على أوامـر  ترف هذا احلد واجترأاقااللتزام الكامل بأوامر الشرع كان هناك تدرج يف احلد الرادع ملن  

  .الشرع

 والالَِّتي يأِْتني الْفَاِحشةَ ِمن نسآِئكُم فَاستشِهدواْ     { : فكان أول ما نزل من القرآن فيه قول اهللا تعاىل         

  الْموت أَو يجعلَ اللّه لَهن سـِبيالً       الْبيوِت حتى يتوفَّاهن   علَيِهن أَربعةً منكُم فَِإن شِهدواْ فَأَمِسكُوهن ِفي      

، فكان احلكم يف ابتداء اإلسالم أن       )١ (}وأَصلَحا فَأَعِرضواْ عنهما   واللَّذَانَ يأِْتياِنها ِمنكُم فَآذُوهما فَِإن تابا     

{ : منه إىل أن متوت وهلذا قال     املرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة حبست يف البيت فال متكن من اخلروج              

علَيِهن أَربعةً منكُم فَِإن شِهدواْ فَأَمِسكُوهن       ِمن نسآِئكُم فَاستشِهدواْ  {، يعين الزنا    }والالَِّتي يأِْتني الْفَاِحشةَ  

، فالسبيل الذي جعلـه اهللا هـو الناسـخ          }ِبيالًالْبيوِت حتى يتوفَّاهن الْموت أَو يجعلَ اللّه لَهن س         ِفي

  .)٢(لذلك

  

                                                 
  .١٦ ، ١٥اآلیتان : سورة النساء(١) 
  .، ط دار التراث دون تاریخ١/٤٦٢تفسیر ابن كثیر جـ (٢) 
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ما ا:  و ما  أد.  

والَ { :الزنا من أكرب الكبائر وقد مسى اهللا عز وجل إتيانه فاحشة ووعد صاحبه بسوء املنقلب فقال               

 نواْ الزبقْراء    اتسةً وكَانَ فَاِحش هِبيالً  ِإنوقد عده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أكرب الكبائر           ،  )١ (}س

ويأيت يف رتبتها بعد الشرك باهللا والقتل ففي احلديث الذي رواه عبد اهللا بن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ   

: مث أي قال: أي الذنب أعظم عند اهللا ؟ قال أن جتعل هللا ندا وهو خلقك، قلت             : قلت يا رسول اهللا   : قال

  .)٢(، قلت مث أي قال أن تزين حبليلة جارك دك خشية أن يأكل معكأن تقتل ول

والَِّذين لَا يدعونَ مع اللَِّه ِإلَها آخر ولَـا  {:  لذلك قوله تعاىلً"وقد أنزل اهللا عز وجل ـ تصديقا 

فْسلُونَ النقْتي ن يمونَ ونزلَا يو قِإلَّا ِبالْح اللَّه مرالَِّتي حلْقي لْ ذَِلكا فْع٣ (}أَثَام(.  

 :وقد جاء يف تفسري هذه اآلية أن حممد بن سعد األنصاري يقول مسعت أبا طيبة الكالعي يقـول                 

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه مـا  : مسعت املقداد بن األسود ـ رضي اهللا عنه ـ يقول  

حرام إىل يوم القيامة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرمه اهللا ورسوله فهو   : تقولون يف الزنا؟ قالوا   

فما تقولون يف السرقة؟ قال حرمها : ألن يزين الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزين بامرأة جاره قال       

 عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق مـن بيـت            ألن يسرق الرجل من   : حرام قال اهللا ورسوله فهي    

  .)٤(}جاره

بن أيب الدنيا حدثنا عمار بن نصر حدثنا بقية عن أيب بكر بن أيب مرمي عن اهليثم بن                  وقال أبو بكر    

ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند اهللا مـن نطفـة            {: مالك الطائي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال        

وعن سعيد بن جبري أنه مسع ابن عباس ـ رضـي اهللا عنـهما ـ     , )٥(}وضعها رجل يف رحم ال حيل له

                                                 
  .٣٢آیة : سورة اإلسراء (١) 
، ٤٤٧ أندادًا رق�م الح�دیث   فال تجعلوا هللا{ كتاب التفسیر، باب قولھ تعالى  ٨/١٣صحیح البخاري مع الفتح     (٢) 

 كت�اب األدب  ١٠/٤٤٨، ٤٧٦١ كتاب التفسیر باب والذین ال یدعون مع اهللا إلھ آخر رق�م الح�دیث         ٨/٣٥١
 كت��اب الح��دود، ب��اب إث��م الزن��اة رق��م  ١٢/١١٦، ٦٠٠١ب��اب قت��ل الول��د خ��شیة أن یأك��ل مع��ھ رق��م الح��دیث  

، ٦٨٦١رق�م الح�دیث   } تل مؤمن�ا متعم�داً  ومن یق{ كتاب الدیات باب قولھ تعالى  ١٢/١٩٤،  ٦٨١١الحدیث  
رق��م الح��دیث } ف��ال تجعل��وا هللا أن��دادًا وأن��تم تعلم��ون{ كت��اب التوحی��د ب��اب قول��ھ اهللا تع��الى ٥٠٠، ١٣/٤٩٩

، كتاب اإلیمان، ب�اب  ١/٣٥٧، ط دار الریان للتراث، صحیح مسلم       ٧٥٣٢ رقم الحدیث    ١٣/٥١٢،  ٧٥٢٠
 كتاب الطالق، باب ف�ي تعظ�یم الزن�ا رق�م     ٢/٩٩٧بو داود ، أ١٤١/٨٦كون الشرك أقبح الذنب رقم الحدیث       

ن ٣/٧٦٣، الن��سائي ٣١٨٢، كت��اب تف��سیر الق��رآن رق��م الح��دیث ١٧٩، ٥/١٧٨ الترم��ذي ٢٣١٠الح��دیث 
  .٤٠٢٥، ٤٠٢٣ كتاب تحریم الدم، باب ذكر أعظم الذنب رقم الحدیث ٧٦٤

  .٦٨آیة : سورة الفرقان(٣) 
  .٣/٣٢٦راجع تفسیر ابن كثیر (٤) 
  .المرجع السابق(٥) 



 
 

  
  
 

- ٦٤٧ -

 أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا مث أتوا حممداً صلى اهللا عليه وسلم فقالوا إن                   حيدث

والَِّذين لَا يدعونَ مع اللَِّه ِإلَها آخـر  {الذي تقول وتدعوا إليه حلسن لو ختربنا أن ملا عملنا كفارة فرتلت    

  .)١(} أَنفُِسِهم         فُوا علَىقُلْ يا ِعباِدي الَِّذين أَسر{ ونزلت }..

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرجل إن اهللا ينهاك أن تعبـد املخلـوق            : وعن أيب فاختة قال   

  .)٢(وتدع اخلالق وينهاك أن تقتل ولدك وتغذو كلبك وينهاك أن تزين حبليلة جارك

فعلهم القبيح هي اليت ذكرها يف كتابـه  إن مل يتوبوا ـ عن  . والعقوبة اليت جعلها اهللا تعاىل للزناة

، وقد قال املفسرون يف أثاماً أنه واد يف جهنم أو أودية يف جهـنم               )٣(}أَثَاما ومن يفْعلْ ذَِلك يلْق   {بقوله  

يا بين إياك   : ي أن غياً وأثاماً بئران يف قعر جهنم وقال لقمان البنه          ليعذب فيها الزناة وقال أبو أمامة الباه      

  .)٤( فإن أوله خمافة وآخره ندامةوالزنا

والزنا قبيح كله لكن زنا الثيب أقبح من زنا البكر الختالف احلد فيهما، وزنا الشيخ لكمال عقله                 

  .)٥( واجلاهللعامل لكماهلما أقبح من زنا العبدأقبح من زنا الشباب وزنا احلر وا

ليت ذكرها اهللا سـبحانه وتعـاىل يف        لذلك ملا بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النساء بيعتهن ا           

ِباللَِّه شيئًا   يا أَيها النِبي ِإذَا جاءك الْمؤِمنات يباِيعنك علَى أَن لَّا يشِركْن           {: سورة املمتحنة يف قوله تعاىل    

 ِننيزلَا يو ِرقْنسلَا ي٦( اآلية}..و(.  

هند بنت عتبة   : قالت} على أال يشركن باهللا شيئاً    {: ا قال فقد روي أن النيب صلى هللا عليه وسلم مل        

واهللا إنك لتأخذ   : ة يوم أحد  يه وسلم أن يعرفها ملا صنعته حبمز      ـ وهي منقبة خوفاً من النيب صلى اهللا عل        

علينا أمراً ما رأيتك، أخذته على الرجال ـ وكان بايع الرجال يومئذ على اإلسالم واجلهاد فقط فقـال   

إن أبا سفيان رجل شحيح وإين أصيب من ماله قوتنا          : هللا عليه وسلم وال يسرقن فقالت هند      النيب صلى ا  

عفا : أنت هند فقالت  : فقال أبو سفيان هو لك حالل فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم وعرفها وقال             

                                                 
 والحدیث بلفظھ ف�ي البخ�اري   ٤٠٤١ كتاب تحریم الدم، باب تعظیم الدم رقم الحدیث   ٣/٧٥٩سنن النسائي   (١) 

. ٤٨١٠رق�م الح�دیث   } قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنف�سھم     {: ، كتاب التفسیر باب قولھ تعالى     ٨/٤١١
  .م١٩٩٩طـ دار الحدیث 

  .٣/٣٢٦تفسیر ابن كثیر (٢) 
  .٦٨من اآلیة :  الفرقانسورة(٣) 
  .٣/٣٢٦راجع ابن كثیرة (٤) 
  .م٢٠٠٥ھـ ـ ١٤٢٦ ط دار الحدیث ١٥/٩٤روح المعاني لأللوسي (٥) 
  .١٣من اآلیة : سورة الممتحنة(٦) 



 
 

  
  
 

- ٦٤٨ -

ه ، فقد استغربت هنـد أن تقـع هـذ         )١(فقالت هند أو تزين احلرة؟    } وال يزنني {اهللا عما سلف، مث قال      

الفاحشة من احلرة وال تتكلم هند هنا عن الدين بل تتكلم عن طبائع األحرار فاحلر حـىت مـن أهـل                     

خيارهم : اجلاهلية يأىب الزنا ويرفضه لذلك ملا سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن معادن الناس قال                

  .)٢(يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا

ت للنيب صلى اهللا عليه وسلم عند قوله وال يأتني ببهتان يفترينه بني             وقد روي أن هند بنت عتبة قال      

  .)٣(أيديهن وأرجلهن ـ إن البهتان ألمر قبيح ما تأمر إال باألرشد ومكارم األخالق

من وقـع علـى ذات   : وأفحش أنواع الزنا زنا احملارم فقد ورد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال   

مذي وقد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من غري وجه رواه الرباء بـن                ، مث قال التر   )٤(حمرم فاقتلوه 

عازب وقرة بن إياس املزين أن رجالً تزوج امرأة أبيه فأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتله والعمل على                   

من تزوج أمه قتل وقـال      : من أتى ذات حمرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أمحد         : هذا عند أصحابنا قالوا   

  .)٥(سحاق من وقع على ذات حمرم قتلإ

أنه يورد النار والعذاب الشديد وأنه يورث الفقر وذهاب البهاء وقـصر  : ومثرات الزنا قبيحة منها 

العمر وأنه يؤخذ مبثله من ذرية الزاين وملا قيل لبعض امللوك ذلك أراد جتربته بابنة له وكانـت يف غايـة             

ع أحداً أراد التعرض هلا بأي شيء وأمرها بكشف وجهها فطافت           احلسن فأنزهلا مع امرأة وأمرها أال متن      

ال وأطرق حياء وخجالً منها فلما طافت ا املدينة كلها ومل ميد أحد         ا يف األسواق فما مرت على أحد إ       

نظره إليها رجعت ا إىل دار امللك فلما أرادت الدخول أمسكها إنسان وقبلـها مث انـصرف عنـها                   

ك وذكرت له القصة فسجد شكراً وقال احلمد هللا تعاىل ما وقع مين يف عمري قط إىل                 فأدخلتها على املل  

  .)٦(قبلة وقد قوصصت ا

                                                 
تلخ��یص الحبی��ر ب��شرح أحادی��ث الرافع��ي الكبی��ر . دار الح��دیث.  ط١٨/٦٩الج��امع ألحك��ام الق��رآن للقرطب��ي (١) 

أوتزن�ي الح�رة؟   : فلما قال رسول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم وال ی�زنین قال�ت     {یھ  كتاب حد الزنا وف  ٤/١٥١
راج��ع طبق�ات اب��ن س��عد  . دار الكت��ب العلمی�ة . لق�د كن��ا ن�ستحي م��ن ذل�ك ف��ي الجاھلی�ة فكی��ف ف��ي اإلس�الم ط     

١٨٩، ٨/١٨٨.  
  .٢٥٢٦/١٩٩ باب خیار الناس رقم ٨/٣١٨، مسلم ٣٣٥٣ كتاب أحادیث األنبیاء رقم ٦/٤٤٦البخاري (٢) 
  .٨/٧٠المرجع السابق (٣) 
 ١٤٦٢ كتاب الحدود باب ما ج�اء ف�یمن یق�ول آلخ�ر ی�ا مخن�ث رق�م الح�دیث                 ٤٧٧،  ٣/٤٧٦سنن الترمذي   (٤) 

  .م١٩٩٩دار الحدیث . ط. ھذا حدیث ال نعرفھ إال من ھذا الوجھ: قال أبو عیسى
  .٣/٤٧٧راجع سنن الترمذي (٥) 
  .١٥/٩٥،٩٦روح المعاني لأللوسي (٦) 
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  أ دل  ما   

ما روي عن عبادة بن الصامت ـ رضي اهللا عنه ـ أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال خذوا عين،   

جلد مائة وتغريب عام والثيـب بالثيـب جلـد مائـة            خذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيالً البكر بالبكر          

  .)١(والرجم

واللَّذَانَ يأِْتياِنها {:، وقوله تعاىل)٢( }..والالَِّتي يأِْتني الْفَاِحشةَ ِمن نسآِئكُم  {: وقد نسخ قول اهللا تعاىل

  .)٤(}..جِلدوا كُلَّ واِحٍد منهما ِمئَةَ جلْدٍة الزاِنيةُ والزاِني فَا{: ، بقول اهللا تعاىل)٣(}..ِمنكُم فَآذُوهما 

  :لكن هذا احلديث السابق قد أثار سؤاالً وهو

  هل جيب على الثيب اجللد والرجم معاً أم يكتفي بعقوبة الرجم فقط؟

اتفق الفقهاء على عقوبة البكر يف اجللد وهو مائة جلدة يف مجع من الناس مع عدم الرأفـة                  : أقول

  ة م أخذاً من نص اآليةوالرمح

ِبِهما رأْفَةٌ ِفي ِديِن اللَِّه ِإن كُنتم        الزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد منهما ِمئَةَ جلْدٍة ولَا تأْخذْكُم         { 

    دهشلْيِم الْآِخِر ووالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤالْ    ت نا طَاِئفَةٌ ممهذَابع  ِمِننيؤلكن الفقهاء قد اختلفوا يف الثيب      . )٥( }م

هل جيب اجللد مع الرجم أو الرجم فقط وقد اختلف الفقهاء فقالت طائفة من العلماء جيب اجللد مـع                   

  .)٦(ود وأهل الظاهراداحلسن البصري وإسحاق بن راهويه والرجم وقد قاله علي بن أيب طالب و

 وحده وهذا قول أيب بكر وعمر وغريمها من الصحابة ومـن            وقال مجهور الفقهاء الواجب الرجم    

  .التابعني سفيان الثوري وعبد اهللا بن املبارك ومن الفقهاء الشافعي وأمحد بن حنبل

                                                 
 ٤/١٨٨٨دار الح�دیث، أب�و داود   .  ط١٦٩٠/١٢ كتاب الحدود، باب ح�د الزن�ا رق�م الح�دیث           ٦/٢٠٤مسلم  (١) 

 كتاب الحدود، ب�اب م�ا ج�اء ف�ي ال�رجم        ٣/٤٦٠ الترمذي   ٤٤١٥كتاب الحدود، باب في الرجم رقم الحدیث        
ض أھ�ل  ھذا حدیث حسن صحیح والعمل على ھ�ذا عن�د بع�     :  قال أبو عیسى   ١٤٣٤على الثیب رقم الحدیث     

العلم منھم على وأبي وابن مسعود وھو قول إسحاق وذھب البعض إلى أن الثیب ترجم فقط منھم أب�و بك�ر        
وعمر وغیرھما وھو قول الثوري وابن المبارك والشافعي واب�ن حنب�ل واس�تدلوا بحادث�ة م�اعز والغامدی�ة                  

  .وقصة العسیف حیث أمر النبي صلى اهللا علیھ وسلم بالرجم ولم یأمر بالجلد
  . من سورة النساء١٦، ١٥: اآلیتان(٢) 
  . من سورة النساء١٦، ١٥: اآلیتان(٣) 
  . من سورة النور٢اآلیة (٤) 
  . من سورة النور٢اآلیة (٥) 
، ٦/٢٠٥دار الح�دیث، ش�رح الن�ووي عل�ى ص�حیح م�سلم       .  ط٧/٤٨٦عون المعبود شرح س�نن أب�ي داود     (٦) 

  .٣/٤٦٠الترمذي 



 
 

  
  
 

- ٦٥٠ -

وواضح أن حجة الفريق األول تقف عند حدود نص احلديث السابق ومـا ورد أن عليـا جلـد              

  .)١(تها بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمشراحة اهلمدانية مث رمجها وقال جلدا بكتاب اهللا ورمج

   إ ا  را د  أ:  

حديث ماعز األسلمي حيث روي أن ماعز بن مالك األسلمي اعترف بالزنا عند رسول اهللا               : أوالً

  .)٢(صلى اهللا عليه وسلم فرمجه

  

 عليه وسلم برمجها وعن عمران بـن  أن امرأة اعترفت بالزنا فأمر رسول اهللا صلى اهللا : وعن بريدة 

  .)٣(حصني مثل ذلك يف امرأة من جهينة

لشيخ والشيخة إذا   كما حكى ابن املنذر أن اجلمع بني اجللد والرجم خاص با          : وقد قال فريق ثالث   

  . غري احملصن فيجلد واحملصن يرجم فقطزنيا أما الشاب

  .ارمجومها البتةوالشيخ والشيخة إذا زنيا ف: وقد استدلوا ملذهبهم حبيث

شذت فرقة مـن أهـل      : لكن هذا الرأي قد حكم عليه بالشذوذ والضعف فقال القاضي عياض          

هو مذهب باطل كذا    : احلديث فقالت اجلماع على الشيخ الثيب دون الشاب وال أصل له وقال النووي            

 شـيخ تعـين     ، وقد يكون سبب التفرقة بني الشيخ والشاب هو فهم اللفظ على اعتبار أن كلمة              )٤(قاله

  .الطاعن يف السن ففهموا من ذلك أن الشاب يعذر عن الشيخ
  اأي اا  

بعد ذكر املذاهب الثالثة يف املسألة أرى رجحان رأي مجهور الفقهاء القائل بوجوب الرجم فقـط                

على الزاين احملصن فقد دلت السنة على أن اجللد ثابت على البكر وساقط عن الثيب والدليل على ذلك                 

صة ماعز حيث جاءت بعد حديث عبادة فيكون حديث عبادة ناسخ ملا ثبت أوالً من احلبس يف البيوت                  ق

حىت جيعل اهللا هلن سبيالً وزيد يف الثيب الرجم وهذا موجود صراحة يف حديث عبادة بن الـصامت مث                   

امديـة  نسخ اجللد يف حق الثيب وهذا مستفاد من قصة ماعز ملا اقتصرت على الرجم وكذلك قصة الغ                

                                                 
 ش�رح مع�اني اآلث�ار    ٨٦١٢كت�اب الح�دود ب�اب رج�م المح�صن رق�م الح�دیث               ١٢/١١٩البخاري م�ع الف�تح      (١) 

  ھـ١٣٨٧مطبعة األنوار المحمدیة . ط.٣/١٤٠للطحاوي 
 كت�اب  ٦/٢١٠ م�سلم  ٦٨٢٥ كت�اب الح�دود ب�اب س�ؤال اإلم�ام المق�ر ھ�ل أح�صنت رق�م              ١٢/١٣٦البخاري  (٢) 

  .١٩/١٦٩٣الحدود، باب من اعترف على نفسھ بالزنا رقم الحدیث 
  . كتاب حد الزنا٤/١٤٢لخیص الحبیر ت(٣) 
  .٦/٢٠٥شرح النووي على صحیح مسلم (٤) 
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اجللـد ثابـت بكتـاب اهللا    :  فإن قيل )١(واجلهنية وكذلك يف رجم اليهوديني ومل يذكر اجللد مع الرجم         

قال علي وافق عليه أُيب بن كعب فهذا معارض أيضاً بفعل عمر حيث والرجم ثابت بسنة رسول اهللا كما  

 أن يكون ترك ذكره     ليس يف قصة ماعز تصريح بسقوط اجللد الحتمال       :  فإن قيل  )٢(اقتصر على الرجم  

لوضوحه ولكونه األصل فال يسقط االحتمال التصريح ونظريه الرجل الذي سأل رسول اهللا صـلى اهللا                

عليه وسلم عن احلج عن أبيه فأمره باحلج ومل يذكر العمرة فيجاب أنه قد ورد يف بعض طرق احلـديث                    

 بطرق خمتلفة وأسانيد كثرية مل      حج عن أبيك واعتمر فالتقصري كان من الرواة أما قصة ماعز فقد رويت            

يذكر يف واحد منها اجللد وكذلك قصة الغامدية واجلهنية فدل ترك الذكر على عدم الوقوع ودل عدم                 

  .)٣(الوقوع على عدم الوجوب

  :وميكن أن خيرج جلد علي ـ رضي اهللا عنه ـ لشراحة اهلمدانية على ثالثة أوجه

  .ن الشعيب مل يلقهأن احلديث مرسل ألن راوي احلديث ع: األول

أنه جلدها ألنه ظنها بكراً مث علم أا ثيب فرمجها ويؤيد ذلك أنه جلدها يوم اخلمـيس مث                  : والثاين

رمجها يوم اجلمعة ولو كان الواجب اجللد والرجم معاً لفعلهما يف يوم واحد ألن الرجم يفضي إىل هالك                  

  .النفس

رمجها وليس شرطاً أن تكون اجلمعة تالية اخلمـيس         أا زنت بكراً فجلدها مث زنت ثيباً ف       : والثالث

  .)٤(الذي جلدت فيه

 أ  توإ ما  أد و:  

إن اهللا تعاىل بعث حممداً صلى اهللا عليـه  : ما روي عن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ أنه قال يف خطبته  

الشيخ والشيخة إذا   {م فتلوناها ووعيناها    وسلم نبياً وأنزل عليه كتاباً وكان فيما أنزل اهللا فيه آية الرج           

  .}زنيا فارمجومها البتة نكاالً من اهللا واهللا عزيز حكيم

: وقد رجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورمجنا بعده وإين أخشى بالناس أن يطول زمان فيقول                

 أخشى أن يقول ال رجم يف كتاب اهللا الرجم حق على كل من زىن من رجل وامرأة إذا أحصنا ولو ال أين

                                                 
  .٢/٨١مسند الشافعي . ، حدیث رجم الیھودیین١٢/١٢٢فتح الباري البن حجر (١) 
  .م١٩٩٧دار الكتب العلمیة أولى . ط. ١٣/١٩٢الحاوي الكبیر للماوردي (٢) 
  .م١٩٧٨ط دار الریان للتراث . ١٢/١٢٢فتح الباري (٣) 
  .١٣/١٩٢الحاوي الكبیر (٤) 
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وقد كان ذلك مبحضر من الـصحابة ومل        . )١(ه على حاشية املصحف   ننلناس زاد عمر يف كتاب اهللا ألبي      ا

  .)٢(ينكر أحد عليه

  وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضني

  أن هذا احلديث قول واحد والقرآن ال يثبت خبرب الواحد : أحدمها

  :وجياب عن هذا االعتراض جبوابني مها

أن احلديث وإن كان خرب واحد إال أنه قد قوي حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم                   : أوالً

} لد مائة والرجم مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جخذوا عين قد جعل اهللا هلن سبيالً البكر بالبكر جلد       

  .الستفاضةمث أيد ذلك فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم برجم ماعز والغامدية فخرج عن اآلحاد إىل ا

  .)٣(أن هذا احلديث رواه عمر على املنرب مبشهد من الصحابة ومل ينكروه فعد إمجاعاً: ثانياً

  أما عن االعتراض الثاين على الدليل السابق

اعترض على الدليل بأنه منسوخ وال جيوز أن يكون املنسوخ ناسخاً وجياب عن هذا االعتـراض                

  :بأن

  ى أقسام ثالثةاملنسوخ ليس على حالة واحدة بل عل

د القراءة وال يوجد حكمها ومثاهلا ما رواه أبو أمامة           أن ينسخ الرسم واحلكم فال توج      :األول منها 

سهل بن حنيف أن رجالً قام يف الليل ليقرأ سورة فلم يقدر عليها وقام آخر ليقرأها فلم يقـدر عليهـا                  

  .)٤(ارحة من صدور الرجالإا رفعت الب: فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك فقال

والثاين أي من أنواع النسخ ما نسخ حكمه وبقي رمسه فقراءته موجودة يف كتاب اهللا لكن احلكم                 

ِإذَا حضر أَحدكُم الْموت ِإن تـرك خيـرا          كُِتب علَيكُم { : منسوخ ومثال ذلك ما جاء يف قوله تعاىل       

  .)٥(}رِبني ِبالْمعروِف حقا علَى الْمتِقني واألقْ الْوِصيةُ ِللْواِلديِن

                                                 
  .١٥/١٦٩١ رقم ٦/٢٠٦، مسلم ٦٨٣٠، كتاب الحدود رقم الحدیث ١٤٩، ١٢/١٤٨البخاري (١) 
  .م١٩٩٧ط دار الكتب العلمیة . ١١/١٢٨العزیز شرح الوجیز (٢) 
  .١٣/١٩٠الحاوي الكبیر (٣) 
 ب�ن عب�د ال�رحمن ب�ن واف�د ع�ن       الحدیث نسبھ ابن كثیر في تفسیره إلى الطبران�ي ع�ن أب�ي س�نبل عبی�د اهللا           (٤) 

، القرطب�ي  ١/١٤٩العباس بن الفضل عن سلیمان بن أرقم عن الزھري عن سالم عن أبیھ راجع ابن كثیر         
  .دار الحدیث. ط١/٤٨٦، روح المعاني ٢/٦٨

  .١٨٠اآلیة : سورة البقرة(٥) 
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لِّلرجاِل نصِيب ممـا تـرك      { : فاآلية تقرأ يف كتاب اهللا تعاىل مع أن حكمها قد نسخ بقوله تعاىل            

ِصيباء نسِللنونَ وباَألقْراِن واِلدونَ ِم الْوباَألقْراِن واِلدالْو كرا تمامِصيبن كَثُر أَو ها قَلَّ ِمنا موضفْر١(}م(.  

وَألبويِه ِلكُلِّ واِحٍد منهما السدس    {: والنصيب املفروض قد حدد يف اآليات التالية يف سورة النساء         

 }السدس  كَانَ لَه ِإخوةٌ فَُألمهِ    فَِإن مِه الثُّلُثُ كَانَ لَه ولَد فَِإن لَّم يكُن لَّه ولَد ووِرثَه أَبواه فَألُ           ِمما ترك ِإن  

)٢(.  

إن اهللا أعطى لكل ذي حـق حقـه فـال وصـية             {مع حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         

  .)٣(}لوارث

  بين يـدي نجـواكُم     يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا ناجيتم الرسولَ فَقَدموا       { : ومنه أيضاً قول اهللا تعاىل    

ِحيمر غَفُور وا فَِإنَّ اللَّهِجدت فَِإن لَّم رأَطْهو لَّكُم ريخ قَةً ذَِلكد٤( }ص(.  

:  وقد روي الترمذي عن علي بن علقمة األنباري عن علي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ قال  

ه فقال يل النيب صلى اهللا عليه وسلم مـا  تلسأ}ن يدي نجواكُم صدقَاٍت  أَأَشفَقْتم أَن تقَدموا بي   {ملا نزلت   

إنـك  : شعرية، قال : فكم؟ قلت : ال يطيقونه، قال فنصف دينار قلت ال يطيقونه قال        : ترى ديناراً؟ قلت  

  .)٥(: فتركت: لزهيد قال

  .فىب خفف اهللا عن هذه األمة :قال 

كان ذلك عشر ليـال مث نـسخ وقـال    : قتها قال مقاتل بن حيان  ولقد نزلت اآلية التالية فنسخت ساب     

ما بقي إال ساعة من النهار مث نسخ وكـذا قـال   : ما كان ذلك إال ليلة واحدة وقال ابن عباس    : الكليب

  .)٦(قتادة

والظاهر أن النسخ قد وقع بعد فعل الصدقة وقد روي يف ذلك عن جماهد أن أول من تـصدق يف                    

ـ   رضي اهللا عنه ـ وناجي النيب صلى اهللا عليه وسلم وروي أنه تصدق خبـامت   ذلك علي بن أيب طالب 

                                                 
  .٧اآلیة : سورة النساء(١) 
  .١١سورة النساء من اآلیة رقم (٢) 
دار الح�دیث  .  ط٢٨٧٠ كتاب الوصایا، باب ما ج�اء ف�ي الوص�یة لل�وارث رق�م الح�دیث                 ٣/١٢٥٣أبو داود   (٣) 

، ٢١٢٠ كت��اب الوص��ایا، ب��اب م��ا ج��اء ال وص��یة ل��وارث رق��م الح��دیث    ١٨٨، ٤/١٨٧الترم��ذي . م١٩٩٩
  .حدیث حسن صحیح:  قال أبو عیسى٢١٢١

  .١٢اآلیة رقم : سورة المجادلة(٤) 
ھ��ذا : ، ق��ال أب��و عی��سى٣٣٠٠ر، ب��اب وم��ن س��ورة المجادل��ة رق��م الح��دیث  كت��اب التف��سی٥/٢٤٣الترم��ذي (٥) 

  .یعني وزن شعیرة من الذھب: حدیث حسن غریب إنما نعرفھ من ھذا الوجھ ومعنى قولھ شعیرة
  .١٧/٢٨٨الجامع ألحكام القرآن الكریم (٦) 
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يف كتاب اهللا آية ما عمل ا أحد قبلي وال يعمل ا {: وقد ذكر القشريي عن علي ـ رضي اهللا عنه ـ  

  .}صدقَةً دي نجواكُميا أَيها الَِّذين آمنوا ِإذَا ناجيتم الرسولَ فَقَدموا بين ي{ أحد بعدي وهي 

كان يل دينار فبعته فكنت إذا ناجيت الرسول صلى اهللا عليه وسلم تصدقت بدرهم حـىت نفـد                  

: وكذلك قال ابـن عبـاس     . }أَأَشفَقْتم أَن تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَاتٍ      {فنسخت باآلية األخرى    

عمر ـ لقد كانت لعلي ـ رضي اهللا عنه ـ ثالثة لو كانـت يل     نسخها اهللا باآلية اليت بعدها وقال ابن 

  .)١(تزوجيه فاطمة وإعطاؤه الراية يوم خيرب وآية النجوى: واحدة منهن كانت أحب إيل من محر النعم

لِّأَزواِجِهم  والَِّذين يتوفَّونَ ِمنكُم ويذَرونَ أَزواجا وِصيةً     {: ما جاء يف العدة يف قوله تعاىل      : ومنه أيضاً 

هذه اآلية اليت : قلت لعثمان: قال ابن الزبري: ، وعن ابن أيب مليكة قال  )٢( }متاعا ِإلَى الْحوِل غَير ِإخراجٍ    

، قد نـسختها األخـرى فلـم    } غَير ِإخراٍجإىل قوله   والَِّذين يتوفَّونَ ِمنكُم ويذَرونَ أَزواجا      {يف البقرة   

  .)٣( قال دعها يا ابن أخي ال أغري شيئاً منه من مكانهتكتبها؟

ومعىن هذا القول أن ابن الزبري قال لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ باألربعة أشهر فما احلكمة يف                  

بقاء رمسها مع زوال حكمها وبقاء رمسها بعد اآلية اليت نسختها يوم بقاء احلكم فأجابه أمـري املـؤمنني                   

  .)٤(وقيفي وأنا وجدا مثبتة يف املصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجداعثمان بأن هذا أمر ت

كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة يف بيته ينفق عليها من ماله مث أنزل                : قال ابن عباس  

، فهذه عـدة    )٥ (}بعةَ أَشهٍر وعشرا  أَر والَِّذين يتوفَّونَ ِمنكُم ويذَرونَ أَزواجا يتربصن ِبأَنفُِسِهن      {اهللا بعد   

ولَهن الربع ِمما تركْتم ِإن لَّم يكُن       {: املتويف عنها زوجها إال أن تكون حامالً فعدا بوضع احلمل، وقال          

 لَدو م        لَّكُمكْترا تِمم نالثُّم نفَلَه لَدو آلية األوىل املنـسوخة تـضمنت      ، واملراد أن ا   )٦ (}فَِإن كَانَ لَكُم

  .حكمني أحدمها حكم العدة والثاين حكم املرياث وقد نسخا باآليتني املذكورتني بعد ذلك

والشيخ والـشيخة إذا زنيـا   {: ولهما نسخ رمسه وبقي حكمه مثل ق     : والثالث من أقسام النسخ     

  .)٧(}رمجومها البتة نكاالً من اهللا واهللا عزيز حكيمفا

                                                 
  .٢٨٨، ١٧/٢٨٧المرجع السابق (١) 
  .٢٤٠من اآلیة : سورة البقرة(٢) 
  .٤٥٣٦ كتاب التفسیر، باب الذین یتفون منكم رقم الحدیث ٨/٤٨البخاري (٣) 
  .١/٢٩٦تفسیر القرآن العظیم البن كثیر (٤) 
  .٢٣٤من اآلیة : سورة البقرة(٥) 
  . في قول ابن عباس١/٢٩٦، راجع تفسیر ابن كثیر ١٢من اآلیة رقم : سورة النساء(٦) 
  .١٥/١٦٩١ رقم ٦/٢٠٦، مسلم ٦٨٣٠ رقم الحدیث ١٤٩، ١٢/١٤٨البخاري (٧) 
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ه ال يؤثر فيه نسخ رمسه ألن رفع أحدمها ال يوجب رفع اآلخر كما أن رفع احلكم والذي بقي حكم

  .)١(ال يوجب رفع الرسم

  
  توإ ما  أد و  

ما روي عن أيب هريرة وزيد بن خالد اجلهين ـ رضي اهللا عنهما ـ أن رجلني اختصما إىل رسول   

ا  ـ وكان أفقهم خربكتاب اهللا وقال اآلاقض بيننا : رسول اهللايا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أحدمها

إن ابـين كـان     :  فقال , تكلم  :ـ أجل يا رسول اهللا اقض بيننا بكتاب اهللا وأذن يل يف أن أتكلم فقال              

يـة مث  عسيفاً هلذا ـ أي أحرياً فزين بامرأته فأخربت أن على ابين الرجم فافتديت منه مبائة شـاة وجار  

 على ابين جلد مائة وتغريب عام وإمنا الرجم على امرأته فقال النيب صلى               فأخربوين أن  سألت أهل العلم  

ألقضني بينكما بكتاب اهللا تعاىل أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مائة وغربه              : اهللا عليه وسلم  

تاها فاعترفـت   عاماً وأمر أنيساً األسلمي ـ رضي اهللا عنه ـ أن يأيت امرأة اآلخر فإن اعترفت رمجها فأ  

  .)٢(فرمجها

أحق ما بلغين عنك؟ قال وما : وعن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ أن النيب قال ملاعز بن مالك  

  .)٣(نعم فشهد أربع شهادات مث أمر به فرجم: بلغين أنك وقعت جبارية آل فالن قال: بلغك عين؟ قال

عليه وسلم وهي حبلى من الزنـا       وعن عمران بن حصني أن امرأة من جهينة أتت النيب صلى اهللا             

أحسن إليها فإذا   : يا نيب اهللا أصبت حداً فأقمه علي فدعا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليها قال               : فقالت

وضعت فأتين ا ففعل فأمر ا نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشدت عليها ثياا مث أمر ـا فرمجـت مث                      

لقد تابت توبة لو قسمت بني سبعني       : يا نيب اهللا وقد زنت فقال     تصلي عليها   : صلى عليها فقال له عمر    

  ؟)٤ (.من أهل املدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها هللا تعاىل

 ا ا :ما   ا  

                                                 
  .١٩١، ١٣/١٩٠لحاوي الكبیر (١) 
، م��سلم ٦٨٢٨، ٦٨٢٧ كت��اب الح��دود، ب��اب االعت��راف بالزن��ا رق��م الح��دیث   ١٢/١٤٠ا ص��حیح البخ��اري (٢) 

  .١٦٩٨، ٢٥/١٦٩٧ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسھ بالزنا رقم الحدیث ٦/٢١٤
  .١٩/١٦٩٣الزنا رقم  كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسھ ب٦/٢١٠مسلم (٣) 
 ٤/١٨٩٨ أب�و داود  ٢٤/١٦٩٦ كتاب الحدود باب من اعترف على نفسھ بالزنا رقم    ٢١٤،  ٦/٢١٣مسلم  (٤) 

، ٤٤٤٠كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم برجمھ�ا م�ن جھین�ة رق�م الح�دیث                  
  .١٤٥٣دیث  كتاب الحدود، باب تربص الرجم بالحبلى رقم الح٣/٤٦١الترمذي 
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 األصل يف املسلم إتباع أمر اهللا فيما يقول واجتناب نواهيه سبحانه وتعـاىل ويكفـي املـسلم يف                 

وما أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا سبحانه ورسوله جاء األمر المتثال ألداء ما أمر اهللا به    ا

سبحانه لنهي فيكفي أن ذلك فيه  طاعة هللا         منهما فلو مل تكن هناك علة ظاهرة المتثال األمر أو اجتناب ا           

العلة أيضاً لكن فعل األمر أو اجتنـاب        وتعاىل وقد جيتهد الفقهاء يف الوصول للعلة وقد يأيت النص على            

النهي ليس ألجل العلة ألنه لو كان كذلك ملا أخذ فاعل األمر أو جمتنب النهي أجراً على ذلك والسعي                   

ملعرفة العلة ليس إلقناع املسلم مبا فعل أو مبا ينتهي عنه ألن املسلم كان يبحث عن التكليف حبب وشوق 

نه وتعاىل يف حادثة ما جتد من املؤمنني من يسأل عنها وهـذا الـسؤال       فقبل أن يرتل األمر من اهللا سبحا      

يترجم لنا حب الدين من املسلمني لذلك أحبوا تكاليفه ولذلك سألوا عنها قبل أن يكلفوا ا وهذا مـا                   

نك عـِن   ويـسأَلُو {}عـِن الْمِحـيضِ    ويـسأَلُونك {}يسأَلُونك عِن اَألنفَالِ  {: جاء يف كتاب اهللا تعاىل    

   .}يسأَلُونك ماذَا أُِحلَّ لَهم{}ويسأَلُونك ماذَا ينِفقُونَ{}الْيتامى

  وقد يتساءل البعض عن علة جعل عقوبة الزنا اجللد للبكر والرجم للثيب؟

وقبل اجلواب عن السؤال نقول إن البحث عن العلة ليس معناه ارتكاب هذا الفعل املمقوت ألن                

ة مل ترتكب يف جمتمع املدينة إال يف حاالت معدودة دونتها كتب السنة املطهرة ومل يهتم جمتمع                 هذه اجلرمي 

  بطهارة أفراده من النقائص واألدناس بقدر اهتمام اتمع املسلم بذلك 

ملاذا كانت عقوبة الزنا هي اجللد للبكر والرجم للثيب ومل تكن بقطع آلـة              : أما عن السؤال وهو   

  وقعت ا اجلرمية من الرجل وكذلك آلة األنوثة أيضاً؟الذكورة اليت 

عقوبة اجللد للبكر عامة يف مجيع أجزاء اجلسد وكذلك عقوبة الرجم عامة للجـسم              : واجلواب أن 

كله وذلك ألن الزاين يزين جبميع بدنه والتلذذ بقضاء الشهوة يعم البدن أيضاً والغالب أن يقـع الزنـا                   

 مبا يعم مجيع البدن من اجللد تارة والرجم تارة أخرى، والعلة يف تـشديد               برضا املزين ا فكان العقاب    

 اختالط األنساب املـانع مـن        الروح لشدة اجلرم ألن الزنا فيه      عقوبة الزنا حىت وصلت إىل حد إزهاق      

ـ       ا نسبة الولد إىل أبيه أو نسبته إىل غري أبيه مما يترتب عليه من قطع التناحر على إحياء الدين وهذا فيه م

فيه من هالك احلرث والنسل وهو فيه اهلالك بالقتل والقتل فيه القصاص وإزهاق النفس والزنـا أيـضاً                 

  .للمساواة يف اجلرم فكان فيه الرجم

أما عن العلة يف اختالف عقوبة احملصن عن غري احملصن فهذه هلا أسباا أيضاً ألن احملـصن الـذي                  

يكون بذلك قد أحرز نفسه عن التعرض للوقوع يف الزنا          تزوج فحصل له العفاف عن الوقوع يف احلرام         
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فلم يبق له عذر بأي وجه من الوجوه يف أن يترك احلالل إىل احلرام أما البكر فلم حيصل له من العفـاف          

واإلحصان ما علمه احملصن فكان له بعض العذر يف ختفيف عقوبته فحقن دمه لكنه جلد بأقوى أنـواع                  

لتخفيـف يف جانـب   حلرام مرة أخرى وهذا فيه ما فيه من احلكمة واملصلحة ل   اجللد ردعاً له عن إتيان ا     

  .يظ يف جانب آخروالتغل

وأما عن العلة يف عدم قطع فرج الزاين والزانية فألن ذلك مرده إىل تعطيل النسل واهللا سـبحانه                  

ة على قطع العضو وتعاىل ورسوله صلى اهللا عليه وسلم قد أرشدا إىل كثرة النسل، كما أن املفسدة املترتب

أشد مما يتوهم فيه من أن هناك مصلحة يف الزجر كما أن قصر العقوبة على قطع عـضو الـذكورة أو                     

األنوثة فقط فيه إخالء جلميع البدن من العقوبة وقد حصلت جرمية الزنا جبميع أجزاء اجلسد فكان مـن                  

ور فينتج عن ذلك اختالف العقوبـة       العدل أن تعم العقوبة مجيع البدن كما أن القطع من املرأة غري متص            

ة شـد  زان فكان تشريع هذه العقوبة للزنا هو اخلري كلـه، و بني الرجل واملرأة مع أن كال منهما يسمى       

ذلك وارد يف بعض اجلرائم كالكفر األصلي والطارئ والقتل والزنا مـن            العقوبة حىت تصل إىل القتل ف     

وهذا ما حدده رسول اهللا صلى اهللا عليه        )١(ثةالاألشياء الث منا يأيت من قبل هذه      احملصن وفساد أمر الناس إ    

أن جتعل هللا نداً وهـو      : يا رسول اهللا أي الذنب أعظم قال      : وسلم عندما سأله ابن مسعود حينما قال له       

مث أي؟ قال أن تـزاين      : قلت: مث أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال          : خلقك، قال قلت  

الَِّتي  والَِّذين ال يدعونَ مع اللَِّه ِإلَها آخر وال يقْتلُونَ النفْس         { : اهللا عز وجل قوله   فأنزل  . )٢(حبليلة جارك 

  .)٣ (}..حرم اللَّه ِإال ِبالْحق وال يزنونَ 

ويأيت بعد هذه اجلرائم الثالث ما يليها يف القوة أيضاً فأتى بعد ذلك جرمية السرقة وكان عقوبتـها        

طع طرف من األطراف يد أو رجل على حسب تكرار اجلرمية والعود فيها أو التلبس ا ألول مـرة،                   ق

وجاءت عقوبة القذف بعد السرقة فكان عقوبتها اجللد وبعد ذلك شرب املسكر وهو أخف وطأة مـن                 

                                                 
 بت�صرف ط دار الح�دیث، حاش�یة ال�شیخ     ١١١، ٤/١١٠راجع في ذل�ك إع�الم الم�وقعین ع�ن رب الع�المین         (١) 

  .دار الفكر بیروت دون تاریخ. ط. ٥/١٣١سلیمان الجمل على شرح المنھج 
 كت�اب  ١٠/٤٤٨، ٤٧٦١ كت�اب التف�سیر رق�م    ٨/٣٥١، ٤٤٧٧ كتاب التفسیر رقم الح�دیث  ٨/١٣البخاري  (٢) 

 كت���اب التوحی���د رق���م ٥٠٠، ٦٨١١/١٣/٤٩٩ كت���اب الح���دود رق���م الح���دیث ٦٠٠١،١٢/١١٦ب رق���م األد
، أب�و  ١٤١/٨٦ كتاب اإلیمان، ب�اب ك�ون ال�شرك أق�بح ال�ذنب رق�م الح�دیث        ١/٣٥٧، مسلم  ٧٥٢٠الحدیث  

 كت��اب ١٧٩، ٥/١٧٨، الترم��ذي ٢٣١٠ كت��اب الط��الق، ب��اب ف��ي تعظ��یم الزن��ا رق��م الح��دیث   ٢/٩٩٧داود 
  .٤٠٢٥، ٤٠٤٢ كتاب تحریم الدم رقم ٧٦٤، ٣/٧٦٣، النسائي ٣١٨٢ن رقم الحدیث تفسیر القرآ

  .٦٨من اآلیة رقم : سورة الفرقان(٣) 
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عديـة  سابقيه حىت وإن أزال العقل ألن زوال العقل يقتصر على الشارب خبالف اجلرائم السابقة فهي مت               

إىل غري الفاعل وقد جعل حد الشرب أقل من احلدود السابقة، مث يأيت بعد ذلك اجلرائم املتفاوتة املقاسة                  

غري املنضبطة يف الشدة والضعف والقلة والكثرة كاخللوة والنظرة والقبلة واملعانقة فعقوبات هذه اجلرائم              

 الزمان واملكان ومكانة الناس وأحـواهلم       راجعة إىل اجتهاد اإلمام وما يراه فيها على حسب املصلحة يف          

ألن الذي يسوي بينهم يف كل ذلك مل يفقه حكمة الشارع احلكيم فقد زاد عمر يف حد شرب اخلمر عن      

أربعني جلدة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا جلد أربعني وأنفذ على الناس أشياء عفا عنها رسول                  

رضاً أو تناقضاً بل هو من االجتهاد املفتوح بابه ومن قـال غـري   اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا ليس تعا 

  .)١(ذلك فقد قصر فهمه ألوامر الشرع ونواهيه

                                                 

  ٤/١١١إعالم الموقعین بتصرف (١) 
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  ا اول

ما  تإ و  
  أر و   

  ـ الشهادة وحجيتها يف إثبات جرمية الزنا وفيه ثالثة مطالب:املبحث األول 

  .هادةـ األدلة على الش:املطلب األول

  ـ وصف الشهادة على الزنا:يناملطلب الثا

  .ـ تعارض الشهادات أو الشك فيها:املطلب الثالث

  .ـ  اإلقرار بالزنا وحجيته يف اإلثبات وفيه ثالثة مطالب:املبحث الثاين 

  .ـ اإلقرار والعدد فيه:املطلب األول

  .ـ حجية اإلقرار على الغري:املطلب الثاين

  .عن اإلقرار وما يقوم مقامهـ الرجوع :املطلب الثالث

  ـ:املالعنة وحجيتها يف إثبات جرمية الزنا وفيه ثالثة مطالب: حث الثالثبامل 

  .ـ معىن املالعنة ومشروعيتها:املطلب األول

  .ـ األدلة على ثبوت املالعنة:املطلب الثاين

  .ـ حجية اللعان يف إثبات جرمية الزنا:املطلب الثالث

  ـ/ حجيتها يف إثبات جرمية الزنا وفيه ثالثة مطالبن وـ القرائ:املبحث الرابع 

  .ـ محل من ال زوج هلا وال سيد:املطلب األول

  .ـ اختالف شبه املولود عن والديه:املطلب الثاين

  .ـ البصمة الوراثية ومدى حجيتها يف إثبات الزنا:املطلب الثالث
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   و إت  ام : ا اول

  .دة و  إت  اما -: املبحث األول

  . أد ادة  ام :ا اول 

اإلشهاد على جرمية الزنا وما ماثلها كاللواط يشترط فيها ما يشترط يف اإلشهاد على غريها من 

 بأن الشهود فيها هلم نصاب إسالم الشهود وبلوغهم وعدالتهم وحريتهم لكن تنفرد الشهادة على الزنا

ال يقلون عنه وهو أربعة شهود سواء كان اإلشهاد على جرمية حدها الرجم أو اجللد وسواء كانت حمدد 

هذه الشهادة على من زنا من األحرار أو العبيد والدليل على اعتبار عدد الشهود ما جاء يف قوله اهللا 

 فقد جعل اهللا الشهادة .)١( }علَيِهن أَربعةً منكُمدواْ والالَِّتي يأِْتني الْفَاِحشةَ ِمن نسآِئكُم فَاستشِه{ : تعاىل

ـ إمنا كان الشهود يف الزنا :وقال قوم.. على الزنا خاصة بأربعة تغليظاً على املدعي وستراً على العباد

أربعة ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيني كسائر احلقوق إذ هو حق يؤخذ من كل واحد منهما 

  .)٢(عيفوهذا ض

 ا  ضاما  دا  .  

الغرض من التغليظ يف اإلشهاد على الزنا يتضح من دقة النص واحتياطه فهو حيدد النساء اللوايت 

أي املسلمات وحيدد نوع الرجال الذين يستشهدون على وقوع } من نسائكم{ينطبق عليهن احلد بقوله 

مني فحسب هذا النص يتعني من توقع عليهن العقوبة إذا ثبت الفعل أي املسل} من رجالكم{الفعل بقوله 

ويتعني من تطلب إليهم الشهادة على وقوعه فاإلسالم ال يستشهد على املسلمات حني يقعن يف اخلطيئة 

أي من هذا اتمع املسلم، يعيشون } منكم{رجاالً غري مسلمني بل البد من أربعة رجال مسلمني بقوله 

قيادته ويهمهم أمره ويعرفون ما فيه ومن فيه وال جتوز يف هذا األمر لشريعته ويتبعون فيه وخيضعون 

شهادة غري املسلم ألنه غري مأمون على عرض املسلمة وغري موثوق بأمانته وتقواه وال مصلحة له وال 

 يف غرية كذلك على نظافة هذا اتمع وعفته وال على إجراء العدالة فيه وقد بقيت هذه الضمانات

  .)٣(الشهادة حني تغري احلكم وأصبح هو اجللد أو الرجم

  .ويدل على اعتبار نصاب الشهادة يف الزنا بأربعة أيضاً 

                                                 
  .١٥ سورة النساء آیة (١) 
  .دار الحدیث. ط. ٥/٨٨القرطبي (٢) 
  .م١٩٩٠دار الشروق . ط.١/٥٩٩في ظالل القرآن (٣) 
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  .)١ (}لَوال جاؤوا علَيِه ِبأَربعِة شهداء{ : قول اهللا تعاىل 

و صادق يف وهذا ـ كما قدمنا ـ من باب املبالغة يف الستر فقد يعجز الرجل عن إقامة البيئة وه

قذفه لكنه يف حكم الشرع وظاهر األمر كاذب ويف  علم اهللا تعاىل غري ذلك ألن اهللا سبحانه رتب 

احلدود على احلكم الذي شرعه يف الدنيا ال على مقتضى العلم الذي تعلق باإلنسان على ما هو عليه 

 عن عمر بن اخلطاب ـ ، ويقوي هذا املعىن ما أخرجه البخاري)٢( فإمنا يبين على ذلك حكم اآلخرة

إن الوحي قد انقطع وإمنا نأخذ اآلن مبا ظهر لنا من أعمالكم فمن : أيها الناس: رضي اهللا عنه ـ أنه قال

أظهر لنا خرياً أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء اهللا حياسبه يف سريرته ومن أظهر لنا سوءاً مل نؤمنه 

  .)٣(ومل نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة

 ما  دا  در اا  ا د  وأ.  

قد نزلت احلدود لو أنك : يا أبا ثابت: ما روي سعد بن  عبادة ـ رضي اهللا عنه ـ أنه قال ناس له

وجدت مع امرأتك رجالً كيف كنت صانعاً؟ قال كنت ضارما بالسيف حىت يسكتا أفأنا أذهب فأمجع 

: فقالوا قد قضي احلاجة فانطلقوا فاجتمعوا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعة شهداء؟ فإىل ذلك

كفى بالسيف {:  تر إىل أيب ثابت قال كذا وكذا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممليا رسول اهللا أ

  .)٤(تابع فيه السكران والغريانتال ال، أخاف أن ي: شاهداً مث قال

 حد الشهادة يف الزنا أربعة من الرجال العدول إال أنه نقل عن وإذا كانت األدلة قد بينت أن

يرى احلسن أنه ميكن مساع شهادة ثالثة من الرجال وامرأتني لكي جتئ  احلسن البصري غري ذلك حيث

على قياس هذا املذهب أن تسمع فيه شهادة رجلني وأربع نسوة وهذا غري صحيح ألن شهادة النساء 

  .)٥(ل فلم جيز أن تسمع يف مواضع التغليظرخصة فيما خف وهو األموا

واللواط عدد الشهود كعدد الشهود على الزنا ألن اللواط مقيس على الزنا يف نصاب الشهادة 

إن اللواط داخل يف مسمى : عند فريق من الفقهاء، وقالت طائفة أخرى. كما قيس عليه يف وجوب احلد

                                                 
  .١٣من اآلیة : سورة النور(١) 
  .١٢/٢٠٦الجامع ألحكام القرآن الكریم (٢) 
  .٢٦٤١ كتاب الشھادات، باب الشھداء العدول رقم الحدیث ٥/٢٩٨صحیح البخاري مع الفتح (٣) 
، س�نن  ٤/٢٧٦ المسند لإلم�ام أحم�د   ٤٤١٧رقم الحدیث /  كتاب الحدود، باب في الرجم     ٤/١٨٨٩أبو داود   (٤) 

دار الجی��ل . ط. ٢٦٠٦ ب�اب الرج�ل یج��د م�ع امرأت�ھ رج�ًال رق�م الح�دیث         كت�اب الح�دود،  ٢/٨٦٩اب�ن ماج�ھ   
  .بیروت بدون تاریخ

  .١٣/٢٢٦الحاوي الكبیر للماوردي (٥) 
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عرفه العرب فقالوا هو داخل يف مسمى الزنا ويستدل الزنا ألنه عبارة عن وطء يف فرج حمرم وهذا ال ت

 أَتأْتونَ { فقال عن قوم لوط .)١(على هذا القول بأن اهللا تعاىل مسى اللواط فاحشة كما مسى الزنا بذلك

 علَيِهن أَربعةً ستشِهدواْوالالَِّتي يأِْتني الْفَاِحشةَ ِمن نسآِئكُم فَا{، وقال يف الزنا )٢(}فَاِحشةَ وأَنتم تبِصرونَالْ

نكُم٣(}م(.  

وأما الشهادة على إتيان البهائم فالقول فيها خيتلف تبعاً الختالف موجب احلد من عدمه فإن جعلنا 

إتيان البهائم فيه احلد فال يقبل يف الشهادة عليه أقل من أربعة عدول، أما إن جعلناه موجباً للتعزير دون 

 ومثله من أتى امرأة فيما دون الفرج، الوجه األول وهو الظاهر من مذهب الشافعي ال احلد ففيه وجهان

يسمع يف إتيان البهائم واالستمتاع باملرأة فيما دون الفرج أقل من أربعة شهود ألنه من جنس تغلظت 

ه عن وهو قول املزين وأيب علي بن خريان أنه يسمع فيها شاهدان خلروج: فيه الشهادة والوجه الثاين

  .)٤(حكم الزنا يف احلد فخرج عن حكمه يف الشهادة

   

                                                 
  .م١٩٩٨دار الجیل بیروت أولى . ط٢١٤الطرق الحكمیة البن القیم ص (١) 
  .٤٥من اآلیة : سورة النمل(٢) 
  .١٥من اآلیة : سورة النساء(٣) 
  .١٣/٢٢٦الحاوي الكبیر (٤) 
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ما ا:  وما  دةا   

الشهادة على الزنا من األمور اخلطرية ولذلك ال يقبل فيها القول ارد املبهم فال  جيزئ يف 

لزنا كأن يقولوا رأينا الشهادة أن يقول الشهود رأينا فالنا يزين بفالنة بل البد من وصف ما شهدوه من ا

ذكره يدخل يف فرجها كدخول املرود يف املكحلة وإمنا كانت صفة الشهادة على الصفة السابقة ألمور 

أدخلت ذلك منك يف ذلك : إقراره فقالأن النيب صلى اهللا عليه وسلم تثبت من ماعز يف : ثالثة أوهلا

  .)١(عم فأمر برمجه ن:  منها كدخول املرود يف املكحلة والرشا يف البذر فقال

أن الشهود على املغرية بن شعبة بالزنا ملا شهدوا عليه بالزنا عند عمر ـ رضي اهللا : واألمر الثاين

ياد فصرح بذلك أبو ل بن معبد وزببو بكرة نفيع بن احلارث ونافع وشعنه ـ وكان من شهد عليه هم أ

بيا على لسانك او أن ال يهتك اهللا صحقُل ما عندك وأرج: ل فأما زياد فقال له عمرببكرة ونافع وش

فقال زياد رأيت نفساً تعلو أو إستا تنبو ورأيت رجالها على عنقه كأما أذنا محار وال أدري يا أمري 

املؤمنني ما وراء ذلك فقال عمر اهللا أكرب فأسقط الشهادة ومل يرها تامة، واألمر الثالث أن الزنا لفظ 

إن الزنا لفظ مشترك ألن الزنا : وأما عن قولنا. )٢(لى الوصف املتقدممشترك فالبد وأن تكون الشهادة ع

احملدود عليه هو إيالج الذكر يف فرج أنثى مشتهاة حمرمة خال من الشبهة واشتراكه يأيت مع ما ورد يف 

ما رأيت شيئاً أشبه من اللمم مما قال أبو هريرة عن : احلديث من زنا اجلوارح حيث روي ابن عباس قال

م حظه من الزنا أدرك ذلك ال حمالة فزنا العني النظر إن اهللا كتب على ابن آد{يه وسلم  صلى اهللا علالنيب

  .)٣(}وزنا اللسان النطق والنفس تتمىن وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه

واالشتراك اللفظي هنا ألن معىن احلديث أن ابن آدم قدر عليه نصيبه من الزنا فمنهم من يكون 

 حقيقياً بإدخال الفرج يف الفرج احلرام ومنهم من يكون زناه جمازاً بالنظر احلرام أو االستماع احلرام زناه

إىل الزنا وما يتعلق بتحصيله أو باللمس باليد بأن ميس أجنبية بيده ويقبلها أو باملشي بالرجل إىل الزنا أو 

                                                 
حدیث ماعز حدیث ص�حیح أخرج�ھ البخ�اري وم�سلم، فالبخ�اري أخرج�ھ ف�ي كت�اب الح�دود، ب�اب ھ�ل یق�ول                    (١) 

 كتاب الحدود، ب�اب م�ن   ٦/٢١١ ومسلم ٦٨٢٤ رقم الحدیث ١٢/١٣٨اإلمام للمقر لعلك لمست أو غمزت  
ا أب���و داود ، إال أن ھ���ذه الروای���ة الم���ذكورة رواھ��� ٢٢/١٦٩٥اعت���رف عل���ى نف���سھ بالزن���ا رق���م الح���دیث  

، ص�حیح اب�ن    ٨/٢٢٧ كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك وال�سنن الكب�رى للبیھق�ي               ١٨٩٤،  ٤/١٩٨٣
 وفي إسناده ضعف في إسناده عب�د ال�رحمن ب�ن ال�صامت ق�ال ح�افظ         ١٥١٣ رقم الحدیث    ٥/٦٨،٦٩حبان  

  .مجھول
  .٢٢٧/ ١٣الحاوي (٢) 
، م�سلم  ٦٢٤٣ دون الف�رج رق�م الح�دیث       ٢١/٢٦٥٧ كتاب االستئذان، باب زنا الج�وارح        ١١/٢٨البخاري  (٣) 

  .٢١/٢٦٥٧ كتاب القدر، باب قدر على ابن آدم حظھ من الزنا رقم ٤٥٧، ٨/٤٥٦
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لب فكل هذه األنواع من الزنا اازي بالنظر أو اللمس أو احلديث احلرام مع أجنبية أو بالفكر بالق

والفرج يصدق ذلك أو يكذبه معناه أنه قد حيقق الزنا بالفرج وقد ال حيققه بأن ال يوجل الفرج يف الفرج 

  .)٢(مسي النظر والنطق زنا ألنه يدعو إىل الزنا احلقيقي: قال ابن بطال. )١(وإن قارب على ذلك

  د على ذلك أم ال؟فلو قال أحد الناس آلخر زنت يدك فهل حي

والفرج يصدق {اختلف الفقهاء حيث يرى أشهب من املالكية عدم احلد عليها مستدالً حبديث 

بينما يرى الشافعي ومعه ابن القاسم من املالكية وقوع احلد عليه ألن األفعال تضاف } ذلك أو يكذبه

، وليس املراد جناية )٤(} ِبما قَدمت يداك{: ه، وقول)٣( } فَِبما كَسبت أَيِديكُم {:  قوله تعاىللأليدي مثل

  .)٥(األيدي فقط بل مجيع اجلنايات اتفاقاً 

  
 وا ما  دق ا.  

  .)٦(ال خيتلف احلكم عند الشافعية إن شهد الشهود على الزنا جمتمعني كانوا أو متفرقني

 ائزة على جرمية الزنا هي اليت تكون عندإن الشهادة اجل: بينما خالف احلنفية يف ذلك فقالوا

اجتماع الشهود أما إن جاءوا متفرقني فال تقبل شهادم إال إذا كانوا ـ مع تفرقهم ـ يف جملس واحد 

يف ساعة واحدة وقد استدل احلنفية على ذلك بدليل عقلي وهو أن قوهلم احتمل أن يكون شهادة أو أن 

 بوقوع الشهادة مجلة واحدة وملا شق ذلك اعتربنا احتاد الس يكون قذفاً وتتميز الشهادة عن القذف

  .)٧(كاالجتماع

  
  أ  د ا  اب وال 

                                                 
  .٨/٤٥٧ شرح النووي على مسلم (١) 
  .١١/٢٨فتح الباري (٢) 
  .٣٠من اآلیة : سورة الشورى (٣) 
  .١٠من اآلیة : سورة الحج(٤) 
  .١١/٢٨فتح الباري (٥) 
  .١٣/٢٢٨ الحاوي (٦) 
  .دار المعاھد األزھریة. ط.٣/٢٦٣االختیار لتعلیل المختار البن مودود الحنفي (٧) 
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ووجهة . )١(} والَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة شهداء{: ودليل الكتاب قول اهللا تعاىل

ا ذكرت حد الشهادة ومل تذكر شيئاً بعدها من االجتماع أو التفرق فتظل على الداللة من اآلية أ

  .اتمعني شهود واملتفرقني شهود أيضاً عمومها ألن

أما دليل املعقول فهو من أوجه أوهلا أن الشهادة إذا تكامل عددها يف جملس واحد وجب احلكم ا 

  .اً على سائر الشهاداتكما إذا تكامل عددها يف جملسني أو عدة جمالس قياس

أن الزمان غري معترب يف الشهادة على غري الزنا فوجب أن ال يكون معترباً يف الشهادة على : والثاين

  .الزنا

أن شهادة احلقوق نوعان إما هللا تعاىل وإما لآلدميني وال يعترب يف واحد منهما اجتماع  : والثالث

  .الشهود فوجب أن يكون الزنا ملحقاً بأحدمها

أن شهادة الواحد إذا تقدمت مل خيل األمر من أن يكون شاهداً أو قاذفاً فإن كان شاهداً : الرابعو

ال يكون قاذفاً بتأخر غريه عن الشهادة وإن كان قاذفاً مل يصر شاهداً بشهادة غريه ألنه ليس يف تفرق 

 وذلك كما لو بقي الس الشهادة يف جملسني أكثر من تباعد ما بني الزمانني وهذا ال يؤثر يف الشهادة

  .)٢(طيلة اليوم فشهد بعضهم يف أوله وبعضهم يف آخره

  .لكل ذلك نرجح رأي الشافعية القائل جبواز اجتماع الشهود أو تفرقهم

  
    

                                                 
  .٤من اآلیة : سورة النور(١) 
  .١٣/٢٢٩الحاوي (٢) 
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ما  ار واا  دةا  

 وغريه من يرى احلنفية أن الشهادة على الزنا تكون على الفور أي بعد مشاهدته جلرمية الزنا هو

الشهداء أو قريب من وقتها أما عند التباعد بني الفعل والشهادة عليه فال تقبل الشهادة عند ذلك ألن 

الشاهد خمري بني أداء الشهادة وبني الستر فالتأخري إن كان الختيار الستر فاإلقدام على أداء الشهادة بعد 

شهادته وإن مل يكن التأخري يصري هذا الشخص ذلك يعد دليالً على العداوة والبغضاء فيكون متهماً يف 

  .)١(فاسقاً آمثاً فتمتنع شهادته أيضاً وال تقبل ألنه حينئذ ليس من أهل الشهادات

  أما الشافعية فريون قبول الشهادة على التراخي وعلى الفور على السواء

  وقد استدل الشافعية ملذهبهم بالكتاب واملعقول

والَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة شهداء {  :اىلقول اهللا تع: ودليل الكتاب هو

  .)٢( }فَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً

ووجهة الداللة من اآلية أن الشهادة فيها وردت عامة دون خمصص هلا فاحتملت الفور واحتملت 

  .التراخي

ت على الفور تقبل على التراخي كالشهادة على سائر  أن كل شهادة قبلأما دليل املعقول فهو

مها اإلقرار أو الشهادة فكما يقبل اإلقرار على التراخي تقبل احلقوق، وألن الزنا يثبت بأحد شيئني 

الشهادة أيضاً على التراخي كما أن األثر يؤيد ذلك أيضاً فقد نقل عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ 

  .)٣(ملغرية بن شعبة من البصرة إىل املدينة ومسعها بعد تطاول املدةالشهود يف الشهادة على ا

  كما يرد على احلنفية يف دعوى التهمة بالنسبة للشهادة املتراخية   

بأن التهمة يف الشهادة على الفور أقوى منها يف الشهادة على التراخي ومع ذلك فالشهادة مقبولة       

التراخي كذلك، وقد روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه عندكم على الفور فوجب أن تكون على 

 وأإذا تثبت أصبت أو كدت تصيب وإذا استعجلت أخطأت {: وسلم يف  ذلك ما رواه ابن عباس

كما يرد عليهم أيضاً بأن مة العداوة ال توجب رد الشهادة عند احلنفية فكيف . )٤(}كدت ختطئ

  .يقولون بالرد للتراخي للعداوة

                                                 
  .دار الفكر بیروت. ط.٤/١٩٦حاشیة رد المحتار على الدر المختار البن عابدین الحنفي (١) 
  .٤من اآلیة : سورة النور(٢) 
  .١٣/٢٣٠كبیر الحاوي ال(٣) 
  .١٠/١٠٤السنن الكبرى للبیھقي (٤) 



 
 

  
  
 

- ٦٦٧ -

  ع ارم د  د  

الرجوع إما أن يكون قبل احلكم أو بعده فإن كان قبل احلكم يوقف احلكم بشهادم فال تعد 

دليالً ألن احلاكم ال يدري أصدقوا يف الشهادة أو يف الرجوع فينتفي ظن الصدق فتسقط شهادم 

 احلكم بشهادة الكذاب لكنهم ال وبذلك يثبت كذم ال حمالة إما يف الشهادة وإما يف الرجوع وال جيوز

تعمدنا شهادة الزور لكنهم عند رجوعهم حيدون حد القذف أما إذا : يفسقون برجوعهم إال إذا قالوا

رجع الشهود بعد احلكم فإما أن يكون ذلك قبل استيفاء احلد أو بعد استيفائه فإن كان قبل استيفاء احلد 

الرجوع بعد استيفاء وع عن الشهادة شبهة، أما إذا كان فال يستويف ألن العقوبة تسقط بالشبهة والرج

احلد فإن احلكم ال ينقض ألن األمر قد تأكد بإقامة احلد وجلواز صدقهم يف الشهادة وكذم يف الرجوع 

أو العكس وليس أحدمها بأوىل من اآلخر فال ينقض احلكم بأمر خمتلف فيه فإن كانت العقوبة املستوفاة 

 إىل املوت وعند رجوعهم قالوا تعمدنا الشهادة وعلمنا أنه يستويف منه احلد فعليهم رمجاً أو جلداً أدى

القصاص أو دية مغلظة يف أمواهلم موزعة على عدد رؤوسهم لتسبب اجلميع بالشهادة يف إهالك احملكوم 

 .)١(ليهم حد القذفتعمدنا فعليهم الدية ويزاد شيء آخر هنا وهو أن يقام ع: وإن مل يقولوا عليه

  ا ا:رض ا دات  أو ا ،.  
 دات: أورض ا :  

إذا تعارضت الشهادات أثبتت شبهة تدرأ احلد وذلك كمن شهد أربعة على أا زنت وشهد أربع 

نسوة على أا عذراء فال يقام عليها احلد لشبهة بقاء العذرية ولو قذفها أحد الناس ال يقام عليه حد 

لقذف ألن الشهادة قد قامت على وقوع الزنا منها واحتمال زوال العذرية مث عودا إليها لترك املبالغة ا

أمر الشهادة بالزنا : ففي هذه املسألة تعارض أمران.)٢(يف االفتضاض وال جيب حد القذف على الشهود

ا أن تزول البكارة وحيث وقد تعارض معها نتيجة الفعل فإن مقتضى الزن قد وقع وهي وسيلة إثبات قوية

  .ك مع النتيجةلزالت موجودة فإن الفعل يتعارض بذإن البكارة ما 

ومن قبيل التعارض بني الفعل والنتيجة ما إذا أقامت املرأة بينة على أا أكرهت على الزنا مث شهد 

أ احلد لكن أربع نسوة أا ما زالت عذراء أو شهد أطباء عدول بذلك فإن تعارض الفعل والنتيجة يدر

                                                 
م، شرح الم�نھج  ١٩٦٧مصطفى الحلبي .  ط٨/٣٢٨،٣٢٩، نھایة المحتاج  ٤/٤٥٦،٤٥٧مغني  المحتاج    (١) 

  .دون تاریخ. دار الفكر بیروت.  ط٥/٤٠٤للشیخ زكریا األنصاري 
  .م١٩٩٧دار الكتب العلمیة بیروت . ط.١١/١٥٥ العزیز شرح الوجیز (٢) 
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إثبات املرأة لإلكراه قد يتطرق ألمر أخر وهو طاملاً أن املرأة أثبتت اإلكراه فإن هلا مطلباً من وراء ذلك 

  وهو استحقاق املهر ملا استحل منها فهل يثبت املهر حينئذ؟

 واجلواب نعم يثبت هلا املهر وقد فرقنا هنا بني حكمني مها عدم ثبوت احلد ووجوب املهر والتفرقة

هنا منطقية ألن احلد ال يثبت مع الشبهة والشبهة موجودة وهي بقاء العذرية واملهر يثبت مع وجود 

الشبهة ونفس احلكم ينطبق على من شهد أن فالنا وطئ فالنة بشبهة وشهد أربع نسوة على أا 

  .)١(عذراء

 النسوة أا رتقاء أو ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا مث شهد أربع من: ومن قبيل التعارض أيضاً

ذلك أم رموا بالزنا من ال يتأيت منه   حد القذف والسبب يفقرناء فليس عليها حد الزنا وليس عليهم 

  .)٢(الزنا

  ارض  و ادة  

 الثاين يف هوصف أحدهم فعل الزنا يف بيت ووصفالتعارض يف وصف الشهادة يورث شبهة كما لو 

 والثاين وصفه يف آخر أو وصفه يف وقت والباقون وصفوه يف وقت آخر بيت آخر أو وصفه يف بلد

ووصفوا الفعل يف زاوية من زوايا البيت بينما باقي الشهود وصفوا أخرى ففي كل هذه الصور يسقط 

، ألن نصاب الشهادة مل يكتمل على وصف واحد وألن االختالف يورث شبهة يشك ا يف )٣(احلد

 ٤(ا جرمية وال يقام معها حد وهو أيضاً مذهب مالكصدق الشهادة فال يثبت(.  

وقد خالف احلنفية واحلنابلة يف ذلك حيث يرون أنه لو عني كل شاهد زاوية من الزوايا وكانت 

  .)٥(الزوايا قريبة يقام احلد عليهم

  عدم اكتمال نصاب الشهادة

                                                 
  .م١٩٩٦المكتب اإلسالمي دمشق . ط.١٠/٩٨روضة الطالبین وعمدة المفتین للنووي (١) 
  .م١٩٩٧دار السالم أولى . ط.٦/٤٤٨، الوسیط ١١/١٤٥الوجیز للغزالي (٢) 
  .م١٩٩٠الغد العربي . ط.٣١٢، مختصر المزني ص ١١/١٥٥ العزیز (٣) 
  .م١٩٨٨ار الكتب العلمیة عاشرة د. ط.٢/٥٣٧، بدایة المجتھد ٧/١٤٤المنتقى شرح الموطأ (٤) 
. ط.٣/١٩٠، تبی��ین الحق��ائق  ٥/٢٨٦م، ش��رح ف��تح الق��دیر  ٢٠٠٠دار الفك��ر بی��روت . ط.٩/٦١المب��سوط (٥) 

دار إحی��اء الت��راث العرب��ي دون ت��اریخ، وحاش��یة اب��ن  . ط .١/٣٣٧مطبع��ة الف��اروق ثانی��ة، ملتق��ى األبح��ر  
  .٢٩٨، المقنع ص ٩/٧٩، المبدع شرح المقنع ٨/٢٠٥، المغني ٤/١٩٨عابدین 
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ادة فإن احلد ال يقام حينئذ إذا مل يصل نصاب الشهادة إىل أربعة رجال ممن تتوافر فيهم شروط الشه

 على الزنا عدداً حمدداً للشهادة تغليباً جلانب الستر ـ كما ألن األدلة اليت قدمناها تشترط يف الشهادة

  قدمنا 

  لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو

   ال؟م احلد أمذفة يقام عليهقهل يعد باقي الشهود 

  .ا إقامة احلد عليهم ألم بذلك أصبحوا قذفةفيها قوالن للشافعي ـ رمحه اهللا ـ األظهر منهم

ال يصريون قذفة بنقصان هو قول خمرج وهو أنه ال حد عليهم ويكونوا على عدالتهم و: والقول الثاين

  .قول املخرج ال تصلح نسبته للشافعي ـ رمحه اهللا ـ لاالعدد، و

ـ رضي اهللا ة من قبل عمران أمرياً على البصرويستدل للقول األول بقصة املغرية بن شعبة وقد ك

عنه ـ وكان منكاحاً ـ فخال بامرأة يف دار كان يرتهلا ويرتل معه فيها أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد 

يفعل ا وه على بطن املرأة أرهبت ريح فتحت الباب عن املغرية فوزياد بن أمية وكان مجيعهم من ثقيف ف

تنح عن مصالنا : ة يف املسجد ليصلي فقال له أبو بكرةما يفعل الزوج بزوجته فلما أصبحوا تقدم املغري

وانتشرت القصة فبلغت عمر فكتبوا وكتب أن يرفعوا مجيعاً إليه فلما قدموا عليه حضروا جملسه بدأ أبو 

ذهب ربعك مث شهد بعده نافع فقال على للمغرية ذهب : لمغريةلكرة فشهد بالزنا ووصفه فقال على ب

ذهب ثالثة أرباعك وقال عمر أود األربعة وأقبل : معبد فقال على للمغريةنصفك مث شهد بعده شبل بن 

زياد ليشهد فقال له عمر يا سرح العقاب قل ما عندك وأرجو أن ال يفضح اهللا على يديك أحداً من 

رأيت أرجالً خمتلفة وأنفاساً عالية ورأيته على : أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتنبه زياد فقال

قم :  يا أخيا وأن رجليها على كتفيه كأما أذنا محار وال أعلم ما وراء ذلك فقال عمر اهللا أكرببطنه

 واهللا ال أتوب :تب وأقبل شهادتك فقال: ثة فجلدوا حد القذف وقال عمر أليب بكرةالفاجلد هؤالء الث

 واملعىن املراد من قول إن جلدته رمجت صاحبكما: واهللا لقد زنا واهللا لقد زنا فهم عمر جبلده فقال علي

علي إما أن يكون هذا القول غري األول فقد اكتمل نصاب الشهادة فعليه الرجم أو أن يكون املراد إن 

  .جلدته بغري استحقاق فارجم صاحبك كذلك

  وميكن االعتراض على هذه القصة باعتراضات ثالثة

   وإضاعة حدودهأن تعريض عمر لزياد فيه إسقاط حلق اهللا تعاىل: االعتراض األول
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ا االعتراض بأن عمر ـ رضي اهللا عنه ـ اتبع يف ذلك سنة رسول اهللا صلى اهللا وجياب عن هذ

عليه وسلم يف التعريض مبا يدرأ احلد فقد عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملاعز فقال له لعلك 

  .ـ ، لريجع عن إقراره وهذا ما فعله عمر ـ رضي اهللا عنه )١(قبلت، لعلك المست

  كيف يعرض عمر بإسقاط حد عن واحد مبا يوجب احلد على ثالثة؟: عتراض الثايناالو

قاط القتل باجللد واجلواب عن هذا االعتراض أن الواحد حده القتل والثالثة حدهم اجللد وإس

ا هال سترته بثوبك ي: شهود قد ندبوا إىل الستر كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلملاأوىل، كما أن 

، فكانوا أحق بالتغليظ من غريهم، كما أن رجم املغرية ال يتم إال بتمام شهادم وأن جلدهم قد )٢(هزال

  .)٣(وجب إذا مل تتم شهادم فكان إسقاط ما مل جيب أوىل من إسقاط ما وجب

أن الصحابة عدول وهذه الصفة جترح البعض منهم فإن قلنا بثبوت الزنا : واالعتراض الثالث هو

فسق وحنكم به على املغرية وإن مل يثبت ثبت القذف وهو فسق أيضاً والصحابة ينقلون لنا سنة فهو 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكيف ترد ذلك؟

أنه كان قد : أن هذه الصفة ال متنع من عدالة اجلميع ألن املغرية قيل: واجلواب عن هذا االعتراض

 يرى نكاح السر وحيد فيه وكان املغرية يبتسم عند الشهادة تزوجها سراً فلم يذكروه لعمر ألنه كان ال

عليه فقيل له يف ذلك فقال ألن أعجب مما أريد أن أفعل بعد كمال شهادم فقيل وما تفعل قال أقيم 

البينة على أا زوجيت، وأما الشهود فألم يشهدون بظاهر ما رأوا فسلم مجاعتهم من اجلرح والفسق 

 على قبول أخبارهم يف الدين وأثبتوا أحاديثهم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نلذلك أمجع املسلمو
)٤(.  

  م :دةا  ا  

إذا شك القاضي يف شهادة الشهود فله أن يستظهر ذلك بأية وسيلة من الوسائل فهذا من قبيل 

خري من اخلطأ يف تنفيذ عقوبة درء احلدود بالشبهات وأيضاً فإن اخلطأ من احلاكم يف العفو عن جرمية 

وهذا األمر يكون عند استشعار الريبة يف أمر الشهود كما نسب إىل قضاء على ـ رضي اهللا عنه ـ أن 

                                                 
  .٤٤٢٧ رقم الحدیث ٤/١٨٩٣، أبو داود ٦٨٢٤ كتاب الحدود رقم الحدیث ١٢/١٣٨البخاري (١) 
 م��سند ٤٣٧٧ كت��اب الح��دود، ب��اب ف��ي ال��ستر عل��ى أھ��ل الح��دود وبنح��وه رق��م الح��دیث  ٤/١٨٧٢أب��و داود (٢) 

  .١٧٧٩م الحدیث  كتاب حد السرقة رق٤/١٨٨، السنن الكبرى للبیھقي ٢١٧، ٥/٢١٦اإلمام أحمد 
  .١٣/٢٣٢الحاوي الكبیر (٣) 
  .المرجع السابق(٤) 
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امرأة رفعت إىل علي وشهد عليها أا قد بغت وكان من قضيتها أا كانت يتيمة عند رجل وكان 

أن يتزوجها فدعت النسوة حىت افت املرأة بت اليتيمة فخشمرأة وكان كثري الغيبة عن أهله فللرجل ا

ها فأخذت عذرا بأصبعها فلما قدم الزوج من غيبته رمتها بالفاحشة وأقامت البينة من جاراا نأمسك

 مبا أقول نعم، هؤالء جارايت يشهدن: ؟ قالتاعدا على ذلك فسأل املرأة ألك شهوداللوايت س

أة بيتاً فدعا امرأة الرجل فرق بينهن فأدخل كل امرفأحضرهن علي وأحضر السيف وطرحه بني يديه و

ها بكل  وجه فلم تزل عن قوهلا فردها إىل البيت الذي كانت فيه ودعا بإحدى الشهود وجثا على فأدار

قالت املرأة ما قالت ورجعت إىل احلق وأعطيتها األمان وإن مل تصدقيين ألفعلن وألفعلن : ركبتيه وقال

زوجها فدعتنا وأمسكناها هلا حىت  إال أا رأت مجاالً وهيبة فخافت فساد ال واهللا ما فعلت: فقالت

اهللا أكرب أنا أول من فرق بني الشاهدين فألزم املرأة حد القذف وألزم : فقال عليفتضتها بأصبعها ا

  ،  )١(النسوة مجيعاً العقر

  .)٢(وأمر الرجال أن يطلق املرأة وزوجه اليتيمة وساق إليها املهر من عنده

وأسباب الشك يف شهادة الشهود يف هذه القضية كثرية منها مجال الفتاة وانقطاع أقارا ليتمها 

وزوال موانع زواج الزوج ا كما أن الشهود حاهلم تدعو للريبة والشك فكلهن من النساء وشهادم 

هذا األمر ونأخذ من  يف مثل كما أن اجلميع من اجلريان مما يدعو للحرية غري مقبولة يف مثل هذه القضية

  .هذه القضية جواز التفريق بني الشهود والستظهار وجه احلق وهذا ما فعله علي ـ رضي اهللا عنه ـ

وكان على قد حدثهم أنه قد حدث ذلك يف بين إسرائيل حيث كان دانيال ـ عليه السالم ـ 

 من ملوك بين إسرائيل كان يتيما ال أب له وال أم وأن عجوزاً من بين  إسرائيل ضمته وكفلته وأن ملكاً

له قاضيان وكانت امرأة مهيبة مجيلة تأيت امللك وتناصحه وتقص عليه وأن القاضيان عشقاها فراوداها  

عن نفسها فأبت فشهدوا عليها عند امللك أا بغت فدخل امللك من ذلك أمر عظيم واشتد غمه وكان 

ة أيام مث ترمجوا ونادى يف البلد احضروا رجم فالنة معجباً ا فقال هلما  إن قولكما مقبول وأجلها ثالث

فأكثر الناس من الكالم يف ذلك وقال امللك ألحد ثقاته هل عندك من حيلة فقال ماذا عسى عندي وقد 

                                                 
ما تعطاه المرأة على وطء الشبھة وأصلھ أن واطئ البكر یعقرھا إذا افتضھا فسمى ما تعط�اه للعق�ر         : العقر(١) 

عق�ر  : العق�ر المھ�ر، وق�ال اب�ن المظف�ر     : عقرًا ثم صار عاما لھا للثیب وجمعھ أعقار وق�ال أحم�د ب�ن حنب�ل              
ھو مھر المرأة إذا وطئت عل�ى ش�بھة وبی�ضة العق�ر     : رأة دیة فرجھا إذا غصبت فرجھا وقال الجوھري  الم

  . باب الراء فصل العین مادة عقر٤/٥٩٥لسان العرب . ھي التي تمتحن بھا المرأة عند االفتضاض 
   .٨٣ ،٨٢الطرق الحكمیة ص (٢) 
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شهد القاضيان وبينما هذا الرجل ميشي يف اليوم الثالث فإذا هم بغلمان يلعبون وفيهم دانيال وهو ال 

معشر الصبيان تعالوا حىت أكون امللك وأنت يا فالن املرأة العابدة وفالن وفالن يا : يعرفه فقال دانيال

خذوا يد هذا القاضي إىل : القاضيني الشاهدين عليها مث مجع ترابا وجعل سيفاً من قصب وقال للصبيان

ر بأي شيء تشهد؟ والوزي: مكان كذا وكذا ففعلوا مث دعا اآلخر فقال له قل احلق فإن مل تفعل قتلتك

مع من؟ قال مع فالن : يف يوم كذا وكذا قال: مىت؟ قال: أشهد أا بغت قال: واقف ينظر ويسمع فقال

ردوه إىل مكانه وهاتوا اآلخر فردوه إىل : يف مكان كذا وكذا فقال: يف أي مكان؟ قال: قال. بن فالن

قال مع من؟ . ذا وكذامىت؟ قال يف يوم ك: قال. بغت: مكانه وجاءوا باآلخر فقال بأي شيء تشهد؟ قال

اهللا أكرب : ع كذا وكذا فخالف صاحبه فقال دانياليف موض: وأين؟ قال: قال. بن فالنمع فالن : قال

شهدا عليها واهللا بالزور فاحضروا قتلهما فذهب الثقة إىل امللك مبادراً فأخربه اخلرب فبعث إىل القاضيني 

 امللك يف الناس أن احضروا فنادي اختلف الغالمان ففرق بينهما وفعل ما ما فعل دانيال فاختلفا كما

  .)١(قتل القاضيني فقتلهما

وإذا شهد اثنان أن فالنا أكره فالنة على الزنا فاحلكم أن الزنا غري ثابت لكن هل يثبت املهر أم ال؟ 

منا أقول هذا احلكم مبين على أنه إذا شهد أقل من أربعة على أحد بالزنا هل حيدون حد القذف؟ وقد قد

  .)٢(القول يف ذلك والقول الراجح يف هذه املسألة أم حيدون حد القذف

  .اكتمال العدد ونقصان صفة الشهود

الصورة هنا اكتمال عدد الشهود لكن ختلف وصف من أوصاف قبول شهادم كأن كان بعضهم 

  عبداً أو فاسقاً أو عدواً أو امرأة فهل حيدون حد القذف أم ال؟

   هذه املسألة أوجها ثالثةقال الفقهاء إن يف

  .أم يعدون قذفة وبالتايل يطبق عليهم حد القذف: األول

  .أم ال يعدون قذفة ألن نقصان العدد نص ونقصان الصفة اجتهاد: والثاين

إما أن يكون الوصف الذي به الرد أمراً ظاهراً أو خفياً فإن كان ظاهراً كالفسق والرق : والثالث

هم قذفة أم ال كالسابقتني أما إن كان نقصان الصفة بأمر خفي كالفسق اخلفي فهو قوالن يف اعتبار

  .)١(والعداوة اخلفية كان خمالفاً لنقصان العدد فلم يصريوا به قذفة وال حيدون قوالً واحداً

                                                 
  .٨٤ ، ٨٣الطرق الحكمیة ص (١) 
  .١١/١٥٥العزیز (٢) 
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  .١٣/٢٣٣الحاوي الكبیر  (١) 
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ما ا   

ام ار  
  . اار واد  :ا اول

مة احلد على من اعترف بذلك على نفسه ودليل اإلقرار ما  روي أبو اإلقرار بالزنا موجب إلقا     

يا رسول : جاء ماعز بن مالك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال

إين قد زنيت فأعرض عنه مث : إين قد زنيت فأعرض عنه مث جاء من شقه األمين فقال يا رسول اهللا : اهللا

إين قد زنيت قال : إين قد  زنيت فأعرض عنه، مث جاء فقال: ه األيسر وقال يا رسول اهللاجاء من شق

أحصنت، فقال نعم، قال انطلقوا به : ال يا رسول اهللا، فقال: ذلك أربع مرات فقال أبك جنون قال

كروا فارمجوه فانطلقوا به فلما مسته احلجارة أدبر يشتد فلقيه رجل يف يده حلي مجل فضربه فصرعه فذ

هال تركتموه لعله أن يتوب فيتوب اهللا : لرسول اهللا صلى هللا عليه وسلم هربه حني مسته احلجارة فقال

  .)١(عليه

ثبات قوية تثبت به جرمية الزنا ويقام به احلد اختلفوا فيما  الفقهاء على أن اإلقرار وسيلة إافقبعد أن ات

 مرات حىت يقام عليه احلد أم تكفي مرة واحدة؟ هل يشترط يف املقر أن يشهد على نفسه أربع: بينهم يف

وقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة إىل قولني إمجاالً حيث يرى احلنفية واحلنابلة ومن وافقهم إىل أن 

ال إذا تكرر أربع مرات واختلف هذا الفريق فيما بينهم  جرمية الزنا وإقامة احلد عليها إاإلقرار ال يثبت

يشترط لإلقرارات األربع الصادرة من املقر أن تكون يف جملس واحد أم يف على شيء آخر وهو هل 

  جمالس متفرقة؟

  .)٢(عموماً نقف عند القول املتفق منهم يف أنه البد من أربعة إقرارات حىت يقام احلد

  .)٣(بينما يرى الشافعية ومعهم املالكية يف أن اإلقرار يثبت اجلرمية مبرة واحدة وال يشترط التعدد فيه
  
  

دا :  

                                                 
، م��سلم ٦٨٢٥ھ��ل أح��صنت؟ رق��م الح��دیث  :  كت��اب الح��دود، ب��اب س��ؤال اإلم��ام المق��ر  ١٢/١٢٩البخ��اري (١) 

، تلخ��یص الحبی��ر  ١٦/١٦٩١ كت��اب الح��دود، ب��اب م��ن اعت��رف عل��ى نف��سھ بالزن��ا رق��م الح��دیث      ٦/٢٠٨
  .١٧٥٦ كتاب حد الزنا رقم الحدیث ٤/١٦٣

  .دار البصائر دون تاریخ. ط.٨/١٩٢، المغني ٣/٢٦٥تیار ، االخ٩/١٦٩٣راجع المبسوط (٢) 
دار الفك��ر بی��روت، مغن��ي المحت��اج    . ط .١٦٨، ٤/١٦٧ ف��تح المع��ین ل��شرح ق��رة الع��ین بمھم��ات ال��دین      (٣) 

  .٧/٤٣٠، نھایة المحتاج ٤/١٥٠
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  أ ـ أدلة القائلني بأن اإلقرار البد وأن يكون أربع مرات 

  ـ:استدلوا بالسنة واملعقول

فقد استدلوا حبديث ماعز بن مالك حيث رده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع مرات :  أما السنة

  .)١(كما تقدم يف احلديث

ه وسلم أعرض عنه حىت شهد على نفسه أربع ووجهة الداللة من هذا احلديث أن النيب صلى اهللا علي

مرات فأمر برمجه ولو كان احلد ثابتاً مبجرد اإلقرار ملا أعرض عنه بعد أن أقر يف األوىل أو الثانية مثالً 

لروايات  إقامة حد من حدود اهللا بعد ثبوته ووصوله إىل السلطان وقد ورد يف بعض األنه ال جيوز تأخري

ن احلجة قد قامت باإلقرار ومعناه عند هذا الفريق أ. )٢(اآلن أقررت أربعا :قوله صلى اهللا عليه وسلم

  .)٣ (دون سواهأربعاً 

 أبا بكر الصديق قال له عند النيب صلى اهللا ضاً مبا روي أبو برزة األسلمي أنكما استدلوا من السنة أي

  .عليه وسلم إن أقررت أربعاً رمجك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

األول أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقر أبا بكر على قوله ومل ينكره : لداللة فيه من وجهني ووجهة ا

  .فكان ذلك مبرتلة قول من النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يقر على خطأ

ذلك ما جتاسر على أنه قد علم من هذا أن هذا هو حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولوال : والثاين

  .)٤ (هذا القول بني يديه

  :أما دليل املعقول

أنه لو مل يكن شرطاً من شروط اإلقرار مل يسع النيب صلى اهللا عليه وسلم اإلعراض عنه ألنه ال ينبغي 

ألحد من أويل األمر أن يعرف حبد من حدود اهللا مث ال يقيمه بعد ذلك ويقوي ذلك أنه مل يعرض عنه بعد 

  .)٥ (ابعةاملرة الر

وهم الشافعية واملالكية ومعهم داود وأبو ب ـ أدلة القائلني بأنه يكفي يف اإلقرار ولو مرة واحدة 

  ثور والطربي ومجاعة وقد استدل هذا الفريق بالسنة واألثر والقياس

                                                 
  .الحدیث تقدم تخریجھ(١) 
  .٤٤١٩  كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك رقم الحدیث٤/١٨٩٠أبو داود (٢) 
  .١٩٢/ ٨، المغني ١٦٩٣/ ٩راجع المبسوط (٣) 
  .٨/١٩٢ المغني البن قدامة (٤) 
  .١٦٩٣/ ٩المبسوط للسرخسي (٥) 
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 ما رواه زيد بن خالد اجلهين أن عقبة بن مسعود وأبا هريرة ـ رضي اهللا عنهما ـأما دليل السنة فهو 

يا رسول اهللا أنشدك اهللا إال :  أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالإن رجالً من األعراب: أما قاال

قضيت يل بكتاب اهللا فقال اخلصم اآلخر ـ وهو أفقه منه ـ نعم، فاقض بيننا بكتاب اهللا وائذن يل فقال 

ذا فزىن بامرأته وإين أخربت أن إن ابين كان عسيفاً على ه: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قل، قال

على ابين الرجم فافتديت منه مبائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخربوين، أمنا على ابين جلد مائة 

وتغريب عام وأن على امرأة  هذا الرجم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده 

 ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إىل امرأة ألقضني بينكم بكتاب اهللا الوليدة والغنم رد، وعلى

  .)١ (هذا فإن اعترفت فارمجها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمجت

واغد يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها فذهب إليها : يف قولهيث  احلد ووجهة الداللة من

 اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمجت ومل حيدد يف اإلقرار عدداً فدل ذلك على فاعترفت فأمر ا رسول

  .االكتفاء مبا يطلق عليه اسم اإلقرار وهو يتحقق مبرة واحدة

 فقد قال بذلك أبو بكر وعمر ـ رضي اهللا عنهما ـ ومل خيالفهما أحد من الصحابة :وأما دليل األثر

 جمئ رجل بكر عنده فأقر بالزنا فجلده مائة وغربه عاماً ومل فيكون ذلك إمجاعاً وقول أيب بكر مستفاد من

إن امرأيت زنت فأنفذ أبا واقد الليثي إليها فقال : يثبت أنه كرر اإلقرار، وأما عمر فإن رجالً أتاه فقال

  .)٢ (زوجك قد اعترف عليك بالزنا وإنك ال تؤاخذين بقوله لترتع فلم ترتع فأمر عمر برمجها: هلما

 فهو أن الثابت باإلقرار ال يعترب فيه التكرار مثل سائر احلدود واحلقوق وألن ما مل :القياسوأما دليل 

يلزم فيه تكرار اإلنكار مل يلزم فيه تكرار اإلقرار وألن رجالً لو قذف رجالً بالزنا ووجب عليه احلد 

أن يصري كاألربع فاعترف املقذوف مرة واحدة صار كاملقر به أربعاً يف سقوط احلد عن القاذف فوجب 

  .)٣ (يف وجوب احلد به ألنه ال جيوز أن يصري يف بعض األحكام زانياً ويف بعضها غري زان

 دا  :  

                                                 
 ٦/٢١٤، م��سلم ٦٨٢٨، ٦٨٢٧ كت��اب الح��دود، ب��اب االعت��راف بالزن��ا رق��م الح��دیث    ١٤٠/ ١٢البخ��اري (١) 

  .١٦٩٨ ،١٦٩٧/ ٢٥كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسھ بالزنا رقم الحدیث 
  .٣/٢٠٧الحاوي (٢) 
  .٢٠٨، ١٣/٢٠٧المرجع السابق (٣) 
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إن االعتراف الوارد يف حديث العسيف قد : ناقش احلنابلة واحلنفية دليل اجلمهور من احلديث فقالوا

لق على القليل والكثري فهو حيتاج إىل بيان ورد بلفظ املصدر يقع على القليل والكثري وإذا كان يط

  .)١ ( مرات      والبيان قد جاء يف احلديث الذي استدل به احلنابلة واحلنفية واحملدد لإلقرار بأربع

كما ناقشوا قول اجلمهور بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم إمنا كرر القول عليه مراراً لشعوره أنه جمنون 

جاء ثائر الشعر أغرب الرأس لذلك قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم أبك ألن يف بعض الروايات أنه 

اآلن أقررت أربعاً وهذا : جنون مث ملا رأى إصراره على الكالم علم أنه ليس به جنون بدليل أنه قال له

ة نص على أن اإلعراض قبل هذا لعدم قيام احلجة وقد جاء تائباً مستسلماً مؤثراً عقوبة الدنيا على عقوب

اآلخرة فكيف يكون هذا دليل جنونه وإمنا قال ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لطلب ما يدرأ به 

أسرقت ما أخاله سرق أسرقت قويل ال، وإمنا كان ماعز أشعث أغرب ألنه : كما لقن املقر الرجوع بقوله

  .)٢ (جاء من البادية

  . عالمة على األبرار وقد جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األشعث األغرب

رب أشعث مدفوع : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالفقد روي أبو هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ أن ر

  .)٤ (.رب أشعث أغرب: ، ويف رواية عند النووي)٣ (باألبواب لو أقسم على اهللا ألبره

  
وا ا د وا ا .  

  : ماعز بعدة وجوه هيرد الشافعية على دليل

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم توقف عن رمجه استثباتاً حلاله وارتيابا يف أنه جمنون ألن هيئته تدعو : األول

لذلك ألنه كان قصرياً أعضد أمحر العينني ثائر الشعر أقبل حاسراً فطرده النيب صلى اهللا عليه وسلم ألنه 

خصوصاً أن . )٥ (اقل ال يفضح نفسه ويعرضها للهلكةتصور أن يكون به جنون ويؤيد ذلك أن الع

ر من أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستت: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد رخص يف الستر فقال

                                                 
  .٨/١٩٢المغني (١) 
  .١٦٩٣/ ٩المبسوط (٢) 
  .٢٦٢٢/ ١٣٨ كتاب البر والصلة، باب فضل الضعفاء والخاملین رقم الحدیث ٣٢٤/ ٨ مسلم (٣) 
الم أول��ى دار ال��س.  ط٢٥٧ ب��اب ف��ضل ض��عفھ الم��سلمین رق��م الح��دیث  ١/٦٢٧ری��اض ال��صالحین للن��ووي (٤) 

  .م٢٠٠٢
  .١٣/٢٠٨الحاوي (٥) 
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، وهلذا سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قومه )١ (ته أقمنا عليه احلدبستر اهللا فإنه من أبدى لنا صفح

  .رب مخراًعن حاله أبه جنون، أو ش

لو كانت اإلقرارات األربعة معتربة ملا جاز للنيب صلى اهللا عليه وسلم أن يطرده وقد قام : والوجه الثاين

  .به حق هللا تعاىل

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يرمجه بعد الرابعة بل بعد أن تثبت باخلامسة ألنه قال بعد : والوجه الثالث

 قال له أوجلت ذكرك يف فرجها كاملرود يف املكحلة والرشاء يف الرابعة لعلك قبلت لعلك ملست حىت

  .البئر قال نعم، فأمر برمجه يف اخلامسة ومعلوم أن اخلامسة ليست شرطاً فكذلك الثانية والثالثة والرابعة

  .)٢(أنه خرب خالف األصول وخرب الواحد عند احلنفية إذا خالف األصول مل يعمل به: والوجه الرابع

 قول أيب بكر إنك إن أقررت الرابعة رمجك فهذا الدليل جياب عنه بأن املسألة غري مرتبطة وجياب عن

  .بعدد بل مرتبطة بزوال اإلرتياب 

وجياب عن قياسهم اإلقرار على الشهادة فهو أنه ملا اعترب فيها العدد يف غري الزنا فاعترب العدد يف 

ر بغري الزنا مل يعترب يف اإلقرار بالزنا، وأما عن قوهلم إن الشهادة على الزنا وملا مل يعترب العدد يف اإلقرا

زيادة الشهادة فيه تغليظاً فيجاب عنه بأن الشهادة قد ختتلف باختالف احلقوق وال توجب اختالف 

  .)٣ (اإلقرار ا فكذلك يف الزنا
اأي اا  

ألن الفهم من احلديث أقوى من بعد ذكر األدلة واملناقشات يتبني لنا قوة أدلة الشافعية ومن وافقهم 

استدالل خمالفيهم ألنه ملا اقتصر يف احلديث على جمرد اإلقرار فقط كان ذلك بياناً للسابق ألنه لو كان 

األمر مرتبطاً بعدد لعلم ذلك وانتشر ولكان ما استدلوا به ناسخاً ملا استدل به الشافعية لكن مل يقل أحد 

  .بذلك 

ت ال ملقصود بكر بعد ذلك فعلم أن العدد للتثب بكر معارض بفعل أيب كما أن استدالهلم حبديث أيب

  .األربع ألن اإلقرار يف غري الزنا ال حيتاج ألربع فكذلك يف الزنا

                                                 
ھو منقطع، وقال ابن عبد البر ال : رواه مالك في الموطأ عن زید بن أسلم ـ ورواه الشافعي عن مالك وقال (١) 

أعلم ھذا الحدیث أسند بوجھ من الوجوه ومراده أي من ح�دیث مال�ك ألن الح�اكم ف�ي الم�ستدرك رواه ع�ن         
  .١٦٤، ٤/١٦٣راجع تلخیص الحبیر . لدار قطني في العللابن عمر وصححھ ابن السكن وذكره ا

  .١٣/٢٠٨الحاوي (٢) 
.  ط٤/١٣١، أسنى المطالب شرح روض الطالب لل�شیخ زكری�ا األن�صاري    ١٣/٢٠٨ راجع الحاوي الكبیر   (٣) 

  .٨/٨١م، شرح الزرقاني على الموطأ ١٩٦٧دار الكتاب اإلسالمي القاھرة سنة 
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ويف قصة ماعز ال ميكن ادعاء دعوى العموم يف واقعة لشخص معني قضي فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لعلة لصاحب الواقعة عند الشافعي ـ رضي اهللا عنه ـ وسلم حبكم وذكر علته وإذا أمكن اختصاص ا

 لصحيح  القياس كما يف سائر ً"فيتفرع على سقوط اعتبار التكرار يف اإلقرار بالزنا عند الشافعي سلوكا

واختصاص العلة هنا واضح جلي لسؤال النيب صلى اهللا عليه وسلم له عن عقله وهل شرب . )١ (األقارير

زنا أم ال كما جاء يف الروايات املختلفة لقصة ماعز فترجح بذلك قول الشافعية أم ال وهل يعي حقيقة ال

  .ومن معهم

  
ما ا  :ا  ارا  .  

 اإلقرار حجة قاصرة أي ال يتعدى الشخص املقر فال جيوز يف اإلقرار أن يقول أحد أقر أن فالناً       

لغري على النفس أما ذه الطريقة فقد خرج عن اإلقرار إىل ق لفعل كذا وكذا ألن اإلقرار إخبار حب

ألن إقراره ألزم نفسه لكنه ال ميكن  احلد دوا،إذا أقر أنه زنا بامرأة فإنه يقام عليه  :الشهادة وعلى ذلك

  .إلزام غريه به وهذا هو الثابت يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عدم إقامة احلد على املقر ألن املقر عليها لو حضرت رمبا ادعت وقد خالف احلنفية يف ذلك حيث يرون 

  .)٢ (شبهة نكاح مسقطة للحد فال يقام احلد يف موضع  الشبهة

أما الشافعية فريون أن احلد ثابت عليه بإقراره حىت وإن جحدت أنه زنا ا والدليل على ذلك حديث 

 أربعاً فبمن قال أقررتاآلن : ليه وسلم فقال لهماعز حيث أقر بالزنا أربع مرات عند النيب صلى اهللا ع

 اهللا عليه وسلم إليها ومل يسأهلا ولو كان إقرارها شرطاً يف وجوب  فلم يبعث رسول اهللا صلى ،)٣ (ةبفالن

احلد وإنكارها مسقط للحد ملا أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلد عليه إال بعد أن يسأهلا لكن 

 لذلك ويدل.  النيب صلى اهللا عليه وسلم احلد عليه بإقراره دون الرجوع إليهاذلك مل حيدث بل أقام

أيضاً أن سهل بن سعد الساعدي روي  أن رجالً أقرأنه زنا بامرأة فبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم  إليها 

  .، وتركها )٤ (فجحدت فحد الرجل

  .لقذف ال حد الزناوميكن االحتجاج على هذا الدليل بأن احلد املراد هنا هو حد ا

                                                 
  .١٨١للزنجاني الشافعي ص تخریج الفروع على األصول (١) 
  .١٦٩٥/ ٩المبسوط (٢) 
  .٤٤١٩ كتاب الحدود، باب رجم ماعز رقم الحدیث ٤/١٨٩٠أبو داود (٣) 
  .٤٤٣٧، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك رقم الحدیث ٤/١٨٩٧أبو داود (٤) 



 
 

  
  
 

- ٦٨٠ -

لكن جياب عن ذلك بأن حد القذف ال يستحق إال إذا طالبت به من قذفت ومل ينقل أا طالبت فصار 

  .احلد حمموالً على الزنا ال على القذف

وأيضاً ليس يف جحودها إال عدم اإلقرار منها بالزنا وهذا ال يؤثر يف سقوط احلد عن املقر مثل السكوت 

ر وألن جحودها لو كان مسقطاً للحد عنه المتنع إقامة احلد حىت حتضر ومل يقل أحد إذا مل جيحد ومل تق

  .)١ (بذلك

  
ا اره :اإ  ع ار    و ،.  

لو أقر شخص بالزنا مث رجع عن إقراره فإما أن يكون رجوعه قبل تنفيذ احلد أو أثناء التنفيذ       

ار أن يقول، كذبت أو ما زنيت أو كنت فاخذت فظننته زنا حىت وإن شهد وصيغة الرجوع عن اإلقر

، وال يعاقب باحلد إن رجع بالصيغة السابقة لكن لو )٢ (احلال بكذبه فإن ذلك يعد رجوعاً عن اإلقرار

  .)٣ (قال ما أقررت فإن ذلك ال يعد رجوعاً ألنه جمرد تكذيب للبينة الشاهدة به فال يسقط احلد

ذكرت لعاصم بن عمر بن :  دليل رجوع املقر عن إقراره فقد روي حممد بن إسحاق قالأما عن     

حدثين ذلك من : حدثين حسن بن حممد بن علي بن أيب طالب قال: قتادة قصة ماعز بن مالك فقال يل

ومل :  من شئتم من رجال أسلم ممن ال أم قال" فهال تركتموه:"قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 أسلم حيدثون أن رسول اهللا صلى فجئت جابر بن عبد اهللا فقلت إن رجالً من: ف هذا احلديث قالأعر

 وما "أال تركتموه"بن مالك من احلجارة حني أصابته اهللا عليه وسلم قال هلم حني ذكروا جذع ماعز 

ملا خرجنا به أعرف احلديث، قال يا ابن أخي أنا أعلم الناس ذا احلديث كنت فيمن رجم الرجل، إمنا 

ردوين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن قومي : يا قوم: فرمجناه فوجد مس احلجارة صرخ بنا

لي فلم نرتع عنه حىت اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري قاتقتلوين وغروين من نفسي وأخربوين أن رسول 

 "فهال تركتموه وجئتموين به:  قالقتلناه فلما رجعنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخربناه اخلرب

  .)٤ (ليستثبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه فأما لترك حد فال

                                                 
  .١٣/٢٠٩الحاوي (١) 
  .٤٣٠/ ٧نھایة المحتاج (٢) 
  .م١٩٦٧مصطفى الحلبي . ط.٤٣٠/ ٧یة  حاشیة الشبراملسي على النھا(٣) 
  .٤٤٢٠ كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك رقم الحدیث ٤/١٩٨١أبو داود (٤) 
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ويستدل أيضاً بأن رجالً أقر عند عمر بن اخلطاب بالزنا مث رجع عنه فتركه وقال ألن أترك حداً بالشبهة 

ا خمالف من الصحابة فيكون ، ووافق أبو بكر على ذلك وليس هلم)١ (أوىل من أن أقيم حداً بالشبهة

إمجاعاً، وألنه حد هللا تعاىل ثبت بقوله فجاز أن يسقط برجوعه كالردة وألن ما ثبت من حدود اهللا تعاىل 

  .)٢ (بالقول جيب أن يسقط بالقول قياساً على رجوع الشهود

من قاتله هذا أوضح دليل على أنه يقبل رجوعه لكن لو قتل بعد الرجوع ال يقتص :  عبد الربقال ابن

 ا جبامع  ويضمن بالدية كما قاله بن املقري ألن الضمان الختالف العلماء يف سقوط احلد بالرجوع

الشبهة، ولو رجع يف أثناء إقامة احلد عليه فلم يتوقف اإلمام بل قام بتكملة جلده متعدياً فمات احملدود 

ون أو توزع الدية على قدر عدد بذلك فهل جيب على اإلمام نصف الدية ألنه مات مبضمون وغري مضم

  .السياط؟ قوالن والثاين األقرب للصحة

  هل يقوم اهلرب من إقامة احلد مقام الرجوع عن اإلقرار؟

إن اهلرب يقوم مقام الرجوع عن اإلقرار ألن :يف هذه املسألة وجهان لألصحاب األول منهما يقول       

هو األصح أن اهلرب ال يقوم مقام الرجوع عن اإلقرار اهلرب يشعر بالرجوع عن اإلقرار والوجه الثاين و

ألنه صرح باإلقرار ومل يصرح بالرجوع ولكن احلكم عند ذلك أن يوقف تنفيذ احلد فيه وال يتبع ألن 

أي رمبا قصد من اهلرب الرجوع عن "فهال تركتموه "اهللا عليه وسلم قال يف قصة ماعز النيب صلى 

عقوبة احتياطاً فإن رجع عن إقراره رجوعاً حقيقياً فذاك وإال فيقام إقراره فيمسك عن إكمال تنفيذ ال

عليه احلد إما بإكمال اجللد أو الرجم على حسب حاله ولكن لو مل يتوقف الناس عن رجم الزاين اهلارب 

 اهللا عليه وسلم مل يضمن أحداً من أثر الرجم فتبعوه حىت قتلوه فال شيء عليه وال ضمان ألن النيب صلى

، وهناك قول لبعض العراقيني وهو قبول الرجوع قبل الشروع يف احلد أما )٣ (تبع ماعزاً حىت قتلوه اممن 

من أتى من هذه :"سلم بعد الشروع فال وسند هذا القول هو حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  .)٤ ("القاذورات شيئاً فليستتر بستر اهللا فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه احلد

                                                 
 م��ن ٨٤٩٤ كت��اب الح��دود، ب��اب ف��ي ت��رك الح��دود بال��شبھات رق��م الح��دیث  ٥/٥١١م��صنف ب��ن أب��ي ش��یبة (١) 

  . عامرطریق عمر بن شعیب عن أبیھ عن جده أن معاذ وعبداهللا بن مسعود وعقبة بن
  .١٣/٢١٠الحاوي الكبیر (٢) 
  .١٠/٩٦، روضة الطالبین ١٥٣، ١١/١٥٢العزیز (٣) 
  .الحدیث سبق تخریجھ(٤) 
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 ـ رجح القول األول الذي يرى أن اهلرب يقوم مقام الرجوع وقد  املاوردي ـ رمحه اهللا تعاىللكن

، واهلرب يعترب شبهة يف )١ (ادرؤوا احلدود بالشبهات: فمن السنة حديث. استدل ملا ذهب إليه بالسنة

عله أن يتوب الرجوع، ومن السنة أيضاً ملا هرب ماعز قال النيب صلى اهللا عليه وسلم هال تركتموه ل

  .)٣ (، ولو مل يكن لرجوعه وهربه تأثري مل يندب لتركه بعد األمر برمجه)٢ (فيتوب اهللا عليه

  
  .أ اار  ا و ه

ذكرنا فيما سبق أن اإلقرار حجة قاصرة مبعىن أنه يلزم املقر فقط فال يتعدى أثره إىل غريه لكن إذا        

  ذ الصدق مبعىن أنه طاملا أقر يقام احلد عليه مبجرد اعترافه؟أقر على نفسه هل يؤخذ مأخ

 يسن ملن ارتكب حداً من هذه احلدود اليت يتعلق حقها باهللا تعاىل أن يستر :وللجواب عن ذلك نقول

 من هذه القاذورات فليستتر على نفسه وذلك حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أتى شيئاً 

  .)٤ (ى لنا صفحته أقمنا عليه احلدبستر اهللا فإن من أبد

فإذا جاء وأقر ورأى أن حتمل عذاب الدنيا خري من عذاب اآلخرة فينبغي على اإلمام أال يأخذ قوله       

على أنه قضية مسلمة والبد للقاضي أن يتحقق أوالً من صحة هذا اإلقرار فإذا تأكد من ذلك ينتقل إىل 

مبعىن أال يوجد به مانع من موانع قبول القول كالصغر أو اجلنون قضية أخرى وهي قوة إدراك هذا املقر 

واإلغماء أو النوم وهذا مأخوذ من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث سأل ماعز عن عقله وهل 

شرب مخراً أم ال مث سأل قومه على عقله فإذا تأكد من ذلك انتقل إىل أمر آخر وهو سؤاله عن ماهية 

فيسأله عن معىن الزنا وحده مث يسأله عن مكان حدوثه وعمن زنا ا والسؤال عمن زنا الشيء املقر به 

ا ليس للتشهري ا أو إجبارها على االعتراف فإن املعىن مبين على الستر كما قلنا ولكن السؤال عمن 

عن اإلحصان زنا ا ألنه قد يكون له فيها شبهة متنع عنه احلد فإن أقر بكل ذلك وتبني صحة قوله سئل 

حمصن هو أم ال فإن كان حمصناً سئل عن زمان الزنا ألنه رمبا يكون قد زنا قبل البلوغ وبالتايل يرفع عنه 

  .احلد ألنه يف عرف الشرع وقت ذلك غري مكلف

                                                 
  .الحدیث سبق تخریجھ(١) 
  . الحدیث سبق تخریجھ(٢) 
  .١٣/٢١٠الحاوي الكبیر (٣) 
  .الحدیث تقدم تخریجھ(٤) 
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ولكي يكون اإلقرار صحيحاً فالبد وأن يكون قد صدر من عاقل خمتار فيجب أن يكون املقر عاقالً خمتاراً 

نائم كما جاء يف حديث رسول ، وقد رفع عنهما القلم مع ال)١ (وانون ال حكم لكالمهماألن املكره 

وقوله . )٢ ("رفع القلم عن ثالثة عن النائم حىت يستيقظ وعن الصيب حىت يبلغ وعن انون حىت يفيق"اهللا 

  .)٣ ("يت اخلطأ والنسيان واألمر يستكرهون عليهرفع عن أم"

  : ع ا  إارهاظ اة  ر 

األلفاظ يف داللتها على املعىن إما أن تكون صرحية وإما أن تكون ألفاظاً مشتركة تستخدم يف املعىن       

ويف غريه واإلقرار معىن كغريه من املعاين فيه من األلفاظ ما هو صريح يف الرجوع عن اإلقرار وذلك مثل 

  . األلفاظ صريحرجعت  عن إقراري فكل لفظ من هذه: أن يقول

ال : وهناك من األلفاظ ما هو من قبيل األلفاظ املشتركة أو الكنايات يف الرجوع عن اإلقرار كأن يقول

حتدوين وقد كان هذا اللفظ غري صريح يف الرجوع عن اإلقرار ألنه قد يكون املراد منه العفو أو اإلنظار 

  .له كمرض أو جنون أو قضاء دين وال جيوز العفو عنه وال اإلنظار له إال لعذر ينظر ألج

ال حد علي لكنه قريب من الصريح لكن فيه احتمال لغريه فاحلكم : ومن األلفاظ غري الصرحية قوله      

  .)٤ (أنه يسأل عن اللفظ فإن بني الرجوع كان من قبيل الصريح وإن مل يفد ذلك مل يكن رجوعاً

 ما  ارا  

زنيت : حجة قاصرة ال يتعدى حدود املقر وال يلزم غريه ويتفرع عليه ما لو قالقلنا إن اإلقرار        

بفالنة فحكمه على ذلك أنه مقر بالزنا وقاذف هلا فإن أنكرت ذلك أو قالت كان قد تزوجين فإنه يقام 

عليه حد الزنا وحد القذف، فإن رجع عن إقراره سقط عنه حد الزنا وبقي حد القذف ألنه متعلق 

أكرهت فالنة على الزنا وجب عليه حد الزنا وحده ومل جيب عليه حد القذف ولكن :  ولو قالبالغري،

ع ألنه يسقط بالشبهة أما املهر فال وج مبا استحل منها ويسقط احلد بالرجيب عليه شيء آخر وهو املهر

  .)٥ (يسقط بالرجوع ألن املهر يثبت مع وجود الشبهة

                                                 
  .٤٣٥، ٢/٤٣٤عبد القادر عودة . التشریع الجنائي اإلسالمي م(١) 
  .الحدیث تقدم تخریجھ(٢) 
  . الحدیث تقدم تخریجھ(٣) 
  .١٣/٢١٢الحاوي الكبیر (٤) 
  .١٠/٩٦ روضة الطالبین (٥) 
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ا ا    
  . و  إت  ام اوج و

  . ا وو: ا اول

مأخوذة من اإلبعاد والطرد من رمحة اهللا واالسم منها لعنة واجلمع لعان  : معىن املالعنة لغة: أوالً

ى اللعان لعني مبعىن طريد ومنه أت:  فيقال للرجل،وأصلها الالم والعني والنون ويدل على اإلبعاد والطرد

وهو املالعنة بني الزوجني، واللعان مصدر مساعي ال قياسي والقياسي فيه املالعنة من اللعن وهو الطرد 

  .)١ (واإلبعاد

  :معىن املالعنة اصطالحاً

عرف الفقهاء املالعنة أخذاً من اآليات اليت نزلت يف سورة النور تتحدث عنها فاملعىن عند اجلميع قريب 

  . للجميع واحداالستقاءألن مصدر مع اختالف األلفاظ 

ـ شهادات مؤكدات باألميان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف يف  :فتعريف احلنفية قالوا فيه هو

  .)٢ (حقه ومقام حد الزنا يف حقها

ـ حلف زوج مسلم مكلف على زىن زوجته أو نفي محلها وحلفها على :ىل أاا إوأما املالكية فذهبو

  .)٣( تكذيبه أربعاً

ـ كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إىل قذف من لطخ فراشه وأحلق العار به أو إىل :اوالشافعية قالو

  .)٤ (نفي الولد

ـ شهادات مؤكدات بأميان من اجلانبني مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد :وعرفها احلنابلة بأا

  .)١ (قذف أو تعذيب أو حد زىن يف جانبها

                                                 
دار الكت�ب  . ط٤٧٨/ ٩ ب�اب الن�ون ف�صل ال�الم، معج�م مق�اییس اللغ�ة الب�ن ف�ارس               ١٢/٢٩٢ لسان العرب    (١) 

. محم�ود عب�د ال�رحمن ط   . د. ٣/١٧٤م، معجم الم�صطلحات واأللف�اظ الفقھی�ة     ١٩٩٩العلمیة بیروت أولى    
  .م٢٠٠٠دار المشرق بیروت .  ط٧٢٥دار الفضیلة، المنجد في اللغة واألعالم 

، ١/٤٥٥م، مجم��ع األنھ��ر ١٩٩٨دار الكت��ب العلمی��ة بی��روت أول��ى . ط٤٧٨/ ٢ ب��دائع ال��صنائع للكاس��ائي (٢) 
  .دار الكتاب اإلسالمي القاھرة ثانیة.  ط٤/١٢٢البحر الرائق البن نجیم 

م، مواھ��ب الجلی��ل للحط��اب   ١٩٩٨دار الكت��ب العلمی��ة أول��ى   .  ط١/٥٢٥البھج��ة ش��رح التحف��ة للت��سولي   (٣) 
م، بلغة ال�سالك ألق�رب الم�سالك لل�شیخ أحم�د ال�صاوي            ١٩٩٥دار الكتب العلمیة بیروت أولى      .  ط ٥/٤٥٥
  .دار الفكر دون تاریخ. ط١/٤٩٢

إل��ى معرف��ة ألف��اظ المنھ��اج لل��شربیني الخطی��ب   ، مغن��ي المحت��اج ٦/٢٨٥روض��ة الط��البین وعم��د المفت��ین  (٤) 
  .م٢٠٠٠. دار الكتب العلمیة بیروت ط. ط٥/٥٢
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ت السابقة جند أن تعريف احلنفية واحلنابلة قريب اللفظ ويكاد يكون متحداً إال أن وبالنظر للتعريفا

ى احلنفية ببيان اللعن الذي ج والغضب يف حق الزوجة بينما اكتفاحلنابلة صرحوا ببيان اللعن يف حق الزو

 أماالعنة، ينا يف تعريفهما أركان دعوى املون ذكر الغضب يف التعريف، وقد بأخذ منه مسمى املالعنة د

املالكية فقد أبرزوا الغرض واهلدف من الدعوى يف تعريفهم بينما ركز الشافعية على إبراز احلالة 

فيها بإقامة احللف مقام الشهود إثباتاً أو نفياً مع احتاد اجلميع يف ئية يف اإلثبات جلرمية الزنا أو ناالستثنا

  .املعىن كما ذكرنا سابقاً

  
 م: و  نا:  

األصل أن البينة يف إقامة احلدود معلومة ثابتة وقد تشدد فيها الشرع احلنيف حفاظاً على        

األعراض لكي ال تتهم زوراً وتاناً من جهة وللمحافظة على روح الفضيلة وعدم إشاعة الفاحشة بني 

 األعراض فجعل من يتكلم قاذفاً تناقل الكالم باخلوض يفع املسلم إذ إشاعة الفاحشة تكون بأبناء اتم

يستحق حد القذف إىل أن يثبت ذلك بالبينة أو إقرار املتهم لكن قاعدة احلفاظ على العرض على الوجه 

السابق قد تشق على الزوج الذي جيد مع امرأته رجالً يفعل الفاحشة فإن أمهله حىت يأيت بالشهود فقد 

 يدعون لروية الفاحشة األصل أال جييبوا من طلبهم فرغ، بل قد يعطيه فرصة اهلرب والشهود الذين

 ى الوصف السابق وحينئذ سيقتل مالذلك، من  هنا يقع الزوج يف حرية من أمره فإما أن يقتلهم عل

ألنه ليس له شهود أو يتكلم يف حقهما ومع عدم الشهود حيد حد القذف وإما أن يطلقها فيكون ملزماً 

حتفظه وإما أن ميسكها على مضض وتتحول احلياة من املودة والرمحة تصنه ومل ا المرأة يعلم أا مل بنفقته

  بأداء الشهادة مقامي لكل هذه احلرية السابقة أن يقومإىل العداوة والبغضاء من هنا كان املخرج الشرع

  على أنه رآها على الفاحشة ويصف اجلرمية كما لو أربعة شهود حيلف ميينا مكان كل واحد من الشهود

وصفها الشهود مث يؤكد أميانه بيمني خامسة أنه يستحق لعنة اهللا إن كان كاذباً فيما يدعيه عليها فإن 

سكتت املرأة ومل جتب حينئذ تقوم هذه األميان مقام الشهود على اجلرمية فتحد احلد لكن الشارع احلكيم 

ملرأة حق الدفاع عن نفسها أعطى ا. سبحانه كما أعطى للزوج حق إماطة األذى عن شرفه ذه األميان

بأميان مماثلة تنفي فيها أا فعلت الفاحشة تكذيباً ألميان زوجها السابقة مث حتلف اليمني اخلامسة أن 

                                                                                                                                            
المكتب اإلس�المي دم�شق، نی�ل الم�آرب ش�رح دلی�ل الطال�ب لعب�د                .  ط ٨/٧٣المبدع شرح المقنع البن مفلح      (١) 

اد م، ال���روض المرب���ع ش���رح ز ١٩٩٩دار النف���ائس األردن ثانی���ة .  ط٢/٢٦٤الق���ادر ب���ن عم���ر التغلب���ي  
  .م١٩٩٦الریاض . دار المؤید .  ط٥٩٨المستقنع للبھوتي 
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غضب اهللا عليها إن كان زوجها صادقاً فيما شهد به مث يفرق بينهما فرقة أبدية ألن احلياة اليت أراد اهللا 

أن تؤيت مثارها مع اللعن من اهللا على الزوج أو الغضب على منها السكن واملودة والرمحة ال ميكن 

  . الزوجة من اهللا فلذلك كان التفريق

ما ا :ت ا  دا   

  .دل على ثبوت املالعنة الكتاب والسنة وإمجاع األمة

واجهم ولَم يكُن لَّهم شهداء والَِّذين يرمونَ أَز{: ـ دل على املالعنة قول اهللا تعاىل :أوالً الكتاب 

مهِإلَّا أَنفُس  اِدِقنيالص لَِمن هاٍت ِباللَِّه ِإنادهش عبأَر ِدِهمةُ أَحادهاللَِّه } ٦{فَش تنةُ أَنَّ لَعاِمسالْخو

الْكَاِذِبني ِه ِإن كَانَ ِمنلَيأُ }٧{عرديو   ذَابا الْعهنعالْكَاِذِبني لَِمن هاٍت ِباللَِّه ِإنادهش عبأَر دهشأَنْ ت 

}٨ {اِدِقنيالص ا ِإن كَانَ ِمنهلَياللَِّه ع بةَ أَنَّ غَضاِمسالْخ١( }و(.  

فقد دلت اآليات على قيام شهادة الزوج باألميان مقام البينة بالشهود األربعة فكانت األميان أربعة 

ني اخلامسة املوجبة للعنة إن كان كاذباً ضمان لعدم التقول فيما يدعيه وملا كان اإلثبات بأميان واليم

أربعة كان النفي من الزوجة بأميان أربعة أيضاً واليمني اخلامسة بثبوت غضب اهللا عليها إن كانت 

  .ن اجلانبنيكاذبة فيما تنفيه إن كانت كاذبة وجمموع أمياما معاً يسمى باملالعنة لوقوعه م

  .ـ أدلة السنة على ثبوت املالعنة:ثانياً

دل على ثبوت املالعنة من السنة ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلالل بن أمية ملا رمى                    

زوجته بشريك بن السحماء فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم البينة أو حد يف ظهرك فقال يا رسول                  

  .)٢(البينة وإال حد يف ظهرك: امرأته رجالً ينطلق يلتمس البينة فجعل يقولإذا رأى أحدنا على : اهللا

والَِّذين يرمونَ {ملا نزلت هذه اآلية : ويروي عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال      

 وجدت لكاعاً  فلو! فقال سعد بن عبادة أهكذا أنزلت} الْمحصناِت ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة شهداء

فو اهللا ال آيت بأربعة شهداء ! متفخذها رجل مل يكن يل أن أحركه وال أهيجه حىت أيت بأربعة شهداء؟

حىت يقضي حاجته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا معشر األنصار أال تسمعون ما يقول 

ال عذراء وال طلق امرأة ا قط إيا رسول اهللا ال تلمه فإنه رجل غيور واهللا ما تزوج فين: سيدكم؟ قالوا

                                                 
  .٨، ٧، ٦سورة النور اآلیات (١) 
 كتاب ال�شھادة، ب�اب إذا ادع�ى أو ق�ذف فل�ھ أن ی�تلمس البین�ة وینطل�ق لطل�ب البین�ة رق�م                       ٥/٣٣٥البخاري  (٢) 

  .٢٢٤٥ كتاب الطالق، باب في اللعان رقم الحدیث ٩٦٧/ ٢، أبو داود ٢٦٧١الحدیث 
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أا احلق واهللا إين ألعلم يا رسول اهللا : شدة غريته فقال سعد  رجل منا أن يتزوجها منله فاجترأ

 جاء هالل كذلك إذصلى اهللا عليه وسلم وأا من عند اهللا عز وجل ولكين عجبت فبينا رسول اهللا 

إين جئت البارحة عشاء : يا رسول اهللا: ليهم فقالبن أمية الواقفي وهو أحد الثالثة الذين تاب اهللا ع

من حائط يل كنت فيه فرأيت عند أهلي رجالً ورأيت بعيين ومسعت بأذين فكره رسول اهللا ما جاء به 

يا رسول اهللا واهللا إين ألرى يف وجهك : فقال هالل! أجيلد هالل وتبطل شهادته يف املسلمني؟: فقيل

فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أن جيعل اهللا فرجاً قالأنك تكره ما جئت به وإين ألرجو 

كذلك إذ نزل عليه الوحي وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي تربد لذلك 

أبشر يا هالل : جسده ووجهه وأمسك عنه أصحابه فلم يكلمه أحد منهم فلما رفع الوحي قال

ن اهللا إ:  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمادعها فدعيت فقال: لمفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

واهللا يا رسول اهللا ما قلت إال :  فهل منكما تائب؟ فقال هاللبارك وتعاىل يعلم أن أحدكما كاذبت

أتشهد أربع شهادات باهللا : فقيل هلالل: كذب، قال: فقالت هي عند ذلك: حقاً ولقد صدقت، قال

اتق اهللا فإن عذاب اهللا أشد من عذاب الناس : يا هالل: ل له عند اخلامسةإنك ملن الصادقني؟ وقي

واهللا ال يعذبين اهللا عليها أبداً كما مل جيلدين عليها : وإن هذه املوجبة اليت توجب عليك العذاب قال

اشهدي أربع شهادات باهللا إنه ملن : فشهد اخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني وقيل

يا هذه اتقي اهللا فإن عذاب اهللا أشد من عذاب الناس وإن هذه : ذبني وقيل هلا عند اخلامسةالكا

املوجبة اليت توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة مث قالت واهللا ال أفضح قومي فشهدت اخلامسة أن 

 وقضي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال ترمي وال: غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني قال

أجل أما قوت وال سكىن من ي ولدها جلد احلد وليس هلا عليه يرمي ولدها، ومن رماها ورم

صروها فإن جاءت به أب: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمتويف عنها وقال يتفرقان بغري طالق وامل

  بن أمية وإن جاءت به خدجل الساقني سابغ اآلليتنيلأثيبج أصيهب أرسح محش الساقني فهو هلال

 أورق جعداً مجاليا فهو لصاحبه، قال فجاءت به أورق جعداً مجالياً خدجل الساقني سابغ اآلليتني فقال

: فسمعت عكرمة يقول:  األميان لكان يل وهلا أمر، قال عبادرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لوال

  .)١ (لقد رأيته أمري مصر من األمصار ال يدري من أبوه

                                                 
، ٣٩٤/ ٧، ال��سنن الكب��رى للبیھق��ي  ٢٧٨٩ رق��م الح��دیث ٢٩١: ٤/٣٨٨أب��و داود الطیال��سي ف��ي م��سنده  (١) 

قل�ت  : ، قال الترمذي٢٧٤١، ٢٧٤٠ رقم ٥/١٢٤ مسند أبي یعلى     ٢١٩٩،  ٢١٣١مسند اإلمام أحمد رقم     
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لو أن : عمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قالربنا جرير عن األأخ: أبو خيثمة قالوروي 

رجالً وجد مع امرأته رجالً فإن تكلم جلدمتوه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ واهللا 

لم د أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسألسألن عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما كان من الغ

وه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت رجالً وجد مع امرأته رجالً فتكلم جلدمتلو أن : فسأله فقال

 فرتلت آية اللعان فابتلى به الرجل من بني الناس فجاء هو ,اللهم افتح وجعل يدعو: على غيظ فقال

وامرأته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتالعنا فشهد الرجل أربع شهادات إنه ملن الصادقني مث 

مسة أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني فذهبت لتلتعن فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه لعن اخلا

  .)١ (لعلها أن جتئ به أسود جعداً فجاءت به أسود جعداً: وسلم مه فلعنت فلما أدبرت قال

  لكن هل هذه القصة هي بعينها قصة هالل األوىل؟

العن ومل يذكر فيها غري أنه ح فيها بذكر اسم امللثانية مل يصر إن القصة ا:ولإلجابة عن ذلك أقول  

رجل من األنصار وهالل بن أمية أيضاً رجل من األنصار وهو ما حدا بالبعض إىل القول بأن القصة 

األوىل هي عني الثانية مع االختالف يف حفظ الرواة وكذا اختصارهم يف القصة وبسطهم فيها لكن 

  وقد صرح فيها بأن هناك واقعة أخرى بني الواقعتنيروايات أخرى يف الصحيح قد ذكرت خالفاً

وكان طرفها عومير العجالين والبعض ذكر أن هناك قصة ثالثة لعاصم بن عدي األنصاري والواقع 

م بن عدي اصجالين وزوجته أما عهلالل بن أمية وزوجته وعومير العألما قصتان فقط ومها 

 عليه وسلم بتكليف من عومير فكره رسول اهللا األنصاري فقد ذهب وسأل رسول اهللا صلى اهللا

 رسول اهللا فقال قد نزل فيك ويف  فعاد عومير وسأله,صلى اهللا عليه وسلم املسألة ألمر مل حيدث 

لى اهللا عليه وسلم ـ لعلها أن مر أيضاً قول رسول اهللا صس اآل، ومما لب)٢(صاحبتك فاذهب فأت ا

ة هالل بن أمية وأيضاً تردد نفس املعىن الذي ذكره يف قص وهو نفس ئ به أسود جعداً فجاءت بهجت

ومما لبس األمر أيضاً أن النيب صلى اهللا . االسم الذي رميت به الزوجتان وهو شريك بن السحماء

                                                                                                                                            
روي عن عباد بن منصور ھذا الحدیث عن  عكرمة ع�ن اب�ن عب�اس مث�ل ح�دیث ھ�شام وروي أی�وب ع�ن                

ح�دیث عكرم�ة ع�ن اب�ن عب�اس وھ�و محف�وظ        :  أن ھالل بن أمی�ة مرس�ًال ف�أي الروای�ات أص�ح ق�ال         عكرمة
  .ورآه حدیثًا صحیحًا

، ٢٠٠، أس��باب الن��زول للواح��دي النی��سابوري ص  ١٤٩٥/ ١٠ كت��اب اللع��ان رق��م الح��دیث  ٥/٣٨١م��سلم (١) 
٢٠١.  

  .١/١٤٩٢ كتاب اللعان رقم الحدیث ٥/٣٧٧مسلم (٢) 
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نزل عليه الوحي ويف قصة عومير قال نزل فيك ويف صاحبتك : عليه وسلم يف قصة هالل قالوا

 من بعضهما ورمبا يف نفس الوقت وهذا ما يوضحه ما ذكره ويبدو أن القصتني كانتا يف وقت قريب

جعلين اهللا فداك لو أن : ميه وسللعن عدي األنصاري للنيب صلى  اهللا قال عاصم ب: القرطيب قال

رجالً منا وجد على بطن امرأته رجالً فتكلم فأخرب مبا جرى جلد مثانني ومساه املسلمون فاسقاً فال 

ند ذلك بأربعة شهداء وإىل أن يلتمس أربعة شهود فقد فرغ الرجل تقبل شهادته فكيف ألحدنا ع

كذلك أنزلت يا عاصم بن عدي فخرج عاصم سامعاً ومطيعاً : من حاجته فقال عليه السالم

شر وجدت شريك بن السحماء على بطن : ما وراءك فقال: فاستقبله هالل بن أمية يسترجع فقال

  .)١ (امرأيت يزين ا

 عن القرطيب مع ربطه بالكالم السابق جند أن وقت احلادثتني واحد والزاين واحد ومن خالل املنقول

ورمبا كان بني احلادثتني وقت لكن السؤال عنهما كان يف وقت واحد فقد ذكر القرطيب أن قصة 

عومير العجالين كان وقتها مرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوة تبوك يف شعبان من 

 السحماء فقال له رسول اهللا صلى للهجرة وأنكر محلها الذي يف بطنها وقال هو البن السنة التاسعة 

اهللا عليه وسلم هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما وحضر عبد اهللا بن جعفر هذه املالعنة كما 

  .)٢ ( الدار قطين       روي ذلك

إنا هللا وإنا إليه : مية يقولوالقصة اليت قبل هذه تقول إن عاصم بن عدي سأل مث قابله هالل بن أ

راجعون وذكر له ما وقع بني امرأته وشريك بن سحماء والقصة السابقة عليهما تذكر أن عومير 

ما العجالين قد أرسل عاصم بن عدي يسأل بدالً منه وبذلك تكون القصتان وقت السؤال عنه

 كان وقت السؤال بعد عودة وع القصتني فإنه له خمرجاً أيضاً حيثواحد أما التباين الزمين يف وق

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من تبوك وقد أخذت هذه الغزوة وقتاً طويالً فحدث ما حدث يف 

الغزو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإن   إن عومير العجالين خرج يف:هذا الوقت ولئن قلنا

 أهله كابن السحماء وأما ذلك مأرب لذوي النفوس الضعيفة كزوجته ومن خيلف غازيا بسوء يف

  ثة الذين خلفوا فما دافع امرأته؟الهالل فإن الوارد أنه كان أحد الثعن 

                                                 
  .١٨٩، ١٢/١٨٨القرآن الكریم  الجامع ألحكام (١) 
  .١٢/١٩٨المرجع السابق (٢) 
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 إن الروايات اليت وردت خترب بشيئني أوهلما كرب سن هالل حىت استأذنت امرأته أن :أقول      

امسة إا املوجبة أا مكشوفة الوجه فقد ورد أما ملا تالعنا قيل هلا يف اخل: جتلس فتمرضه والثاين

ال أفضح أهلي سائر اليوم وحلفت ويبدو أن كرب سن : لغضب اهللا قالت بعد أن تلكأت ساعة

  .الزوج كان دافعاً هلا خليانته حىت رآها على ما يكره

وقد رجح ابن الصباغ يف كتابه الشامل أن اآلية نزلت فيه أوالً وخرج قول النيب صلى اهللا عليه 

ما نزل يف قصة هالل ألن ذلك : قال فمعناه" قد أنزل فيك ويف صاحبتك إن اهللا: وسلم لعومير

حكم عام جلميع الناس لكن النووي رجح ما ذكرته سابقاً من أن وقت احلادثتني متقارب وال مانع 

الً يف وقتني فلعلهما سأوحيتمل أا نزلت فيهما مجيعاً : قلت: من نزول اآلية فيهما معاً قال النووي

 فرتلت اآلية فيهما وسبق هالل باللعان فيصدق أا نزلت يف هذا وذاك وأن هالالً أول من متقاربني

  .)١(العن وكانت قصة اللعان يف شعبان سنة تسعة من اهلجرة

ـ حيث أمجعت األمة على جواز رمي الزوج لزوجته بالزنا مع إثبات ذلك بأميانه :اإلمجاع: ثالثاً

 مبقابلها نفياً هلا وأن هذا يسمى مالعنة وقد نقل هذا اإلمجاع عن وعلى جواز رد املرأة هذه األميان

  .)٢ (مجع من الفقهاء

  
ا ا: تإ  نا   ما.  

زنا الواقعة من الزوجة وقد رآها الزوج ومل يرها غريه قد جعل اهللا هلا خمرجاً وسبيالً جرمية ال       

 الشهود وهذا ما يراه مجيع الفقهاء حيث يرى احلنفية أن اللعان يقوم بأن تقوم أميان الزوج مقام

بأحد نوعني أوهلما أن يرميها بالزنا كأن يقول المرأته يا زانية أو رأيتك تزنني وثانيهما بنفي نسب 

وهو نفس ما يراه املالكية حيث ردوه أيضاً إىل رؤية  ،)٣ (املولود بادعاء أن الولد من غريه وليس منه

، لكن ما مييز رأي املالكية  عن احلنفية أن املالكية يف الرؤية يشترطون صفة )٤ (زنا أو إنكار احلملال

                                                 
  .٥/٣٨٧راجع شرح النووي على مسلم (١) 
، بلغ��ة ال��سالك ٢/١٨٩، بدای��ة المجتھ��د ٩/٥٢٠ش��رح الن��ووي عل��ى ص��حیح م��سلم ال��سابق، ف��تح الب��اري   (٢) 

األبح��ر دار الفك��ر بی��روت، مجم��ع األنھ��ر ش��رح ملتق��ى  .  ط٢/٢٠٣، البیج��وري عل��ى اب��ن القاس��م ١/٤٩٢
  .دار إحیاء التراث العربي دون تاریخ.  ط١/٤٥٤

، الھدای��ة ش��رح بدای��ة المبت��دي للمیرغن��اني  ٤/٢٤٧، ش��رح ف��تح الق��دیر الب��ن الھم��ام  ٥/٣٠راج��ع الب��دائع (٣) 
  .دار الحدیث.  وما بعدھا ط٢/٢٦

دار .  ط٥/٤٥٧دار الفكر بی�روت دون ت�اریخ، مواھ�ب الجلی�ل للحط�اب          .  ط ٢/٤٥٧الشرح الكبیر للدردیر    (٤) 
  .م١٩٩٥أولى . الكتب العلمیة بیروت ط
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الشهادة كأن يقول رأيته يضع فرجه يف فرجها كما يوضع املرود يف املكحلة والرشاء يف البئر، ورأي 

، )١( نفي الولدالشافعية قريب من رأي احلنفية حيث يرون أن سبب اللعان هو القذف بالزنا أو

ية البصرية كما يراها املالكية واحلنابلة مثل الشافعية يف قوهلم حيث ذلك عدم اشتراط الرؤومعىن 

، وهذا )٢(يرون أن كل قذف يعد لعاناً سواء كان يف القبل أو الدبر وسواء كان من أعمى أو بصري

  .)٣(أيضاً هو رأي الظاهرية

للعان من قبل الزوج فقط مع عدم رد الزوجة بالتكذيب وواضح من رأي مجيع الفقهاء أن ا      

موجب للحد عليها فترجم إن هي سكتت دون تكذيب وبذلك يكون اللعان هو سبب إقامة احلد 

قرار ن لعان الزوج عامالً مساعداً يف إ جبرميتها بعد حلف الزوج عليها فحينئذ يكوأما إن أقرت

 الدليل األقوى وهو إقرارها ألن اللعان ميكن نفيه بلعان مثله املرأة وبالتايل يقام احلد لكن سند إقامته

ا قام وهنا يصبح لعان الزوج عامالً مساعداً وليس رئيساً يف إقامة احلد، وهناك حالة ثالثة وهي إذ

قارع تنفي ادعاء الزوج وهنا يلف أميان مث قامت الزوجة بتكذيبه وحالزوج بأداء أميان اللعان 

فيسقطان وهذا مستفاد من القرآن الكرمي والسنة املطهرة وأمجع عليها الفقهاء الدليل بدليل مثله 

عنها الْعذَاب أَنْ تشهد أَربع شهاداٍت ِباللَِّه ِإنه لَِمن  ويدرأُ {: ودليل الكتاب هو قول اهللا تعاىل

٨ {الْكَاِذِبني {هلَياللَِّه ع بةَ أَنَّ غَضاِمسالْخو اِدِقنيالص ا إذا مل )٤(}ا ِإن كَانَ ِمنومفهوم اآلية أ ،

تقم باحللف تكذيباً يقام عليها احلد والدعوى الثانية وهي إقامة احلد باإلقرار بعد لعان الزوج ال 

حتتاج لدليل ومنطوق اآلية يدل على نفي العقوبة بنفي الدليل وكل ذلك أيدته السنة النبوية 

رنا سابقاً أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مالعنة هالل بن أمية لزوجته بعد أن املطهرة، فقد ذك

حتالفا قضى أن ال ترمي وال يرمي ولدها ومن رماها ورمى ولدها جلد احلد وليس هلا عليه قوت وال 

                                                 
م، روض�ة الط�البین وعم�د     ١٩٩٥دار الفكر بی�روت     .  ط ٤/٣٣كنز الراغبین شرح منھاج الطالبین للمحلى       (١) 

دار الفك��ر بی��روت أول��ى   .  وم��ا بع��دھا ط ٤/٣٥ وم��ا بع��دھا، البیجرم��ي عل��ى الخطی��ب     ٦/٣١٧المفتی��ین 
  .م١٩٩٨

م، الك�افي ف�ي فق�ھ اإلم�ام     ١٩٩٩دار إحی�اء الت�راث   .  ط٥/٤٠٦  اإلقن�اع للبھ�وتي    كشاف القناع ع�ن م�تن     (٢) 
  .م١٩٨٨المكتب اإلسالمي خامسة .  ط٣/٢٧٦أحمد البن قدامة المقدسي 

  .دار إحیاء التراث العربي. ط١١/١٩٩المحلى باآلثار البن حزم الظاھري (٣) 
  . من سورة النور٨،٩اآلیتان (٤) 



 
 

  
  
 

- ٦٩٢ -

 ويف بعض روايات احلديث اخل.. )١ (.سكىن من أجل أما يتفرقان من غري طالق وال متوىف عنها 

  .)٢(ـ لو كنت رامجاً أحداً بغري بينة لرمجتها:النيب صلى اهللا عليه وسلمقال 

ومما سبق يتضح أن اللعان له ثالث حاالت يف احلجية من عدمها فتارة يكون حجة بنفسه وهذا يف 

حالة عدم التكذيب من الزوجة وتارة يكون حجة مساعدة مع غريه وهذا يف حالة إقرار املرأة بالزنا 

  .زوج هلابعد لعان ال

وتارة ال  تقوم به حجة وهذا عند معارضة اللعان من الزوج مبثله من الزوجة فيسقط دليل إقامة 

احلد، أما ما يترتب على جرمية الزنا من نفي النسب أو ثبوته فهذا ميكن أن يقوم بأدلة أخرى 

سب الختالف كالفراش أو القائف أو البصمة الوراثية وغريها وليس معىن نفي احلد أن ينفي الن

  .املعىن يف كليهما  فاحلد يدرأ بالشبهة بينما طرق إثبات النسب أيسر بكثري من طرق إثبات احلد

                                                 
  .بي داود الطیالسي وغیره وقد تقدم تخریجھ الحدیث في مسند أ(١) 
  .١٣/٤٩٧ كتاب اللعان رقم الحدیث ٥/٣٨٣صحیح مسلم (٢) 
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اا ا   
ما  تإ   ىو اا   

  

أدلة اإلثبات إما أن تكون قوية قائمة بنفسها فيثبت احلكم مبجرد وجود أحدمها كالبينة أو      

وإما أن تكون أقل يف القوة من سابقتها كاحلمل يف اليت ال زوج هلا هل يعترب دليالً على اإلقرار 

 الوراثية وقوع جرمية الزنا أم ال وكذلك اختالف شبه املولود عن شبه والديه أو اختالف البصمة

  عن والده هل يثبت ذه القرائن جرمية الزنا وبالتايل تكون حجة يف إقامة احلد؟

 يف احلديث عن هذه املسألة أود القول بأن احلد وإقامته يتعلق به الكثري من النيل من وقبل اخلوض

الشرف والسمعة والوقوع يف األعراض لذلك ال يؤخذ فيه إال ببينة قوية ألن درء احلد بالشبهة 

ادرءوا احلدود  ":مقدم على إقامته عند وجود الشبهة بنص حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

العفو خري املسلمني ما استطعتم فإن وجدمت للمسلم خمرجاً فخلوا سبيله فإن اإلمام ألن خيطئ يف عن 

ومع ذلك فإن األمر مل يسلم من اخلالف الفقهي وذلك على حسب . )١ ("من أن خيطئ يف العقوبة

  ـ:اآليت

  
  .   و زوج  و  :ا اول

  إىل قولني اختلف الفقهاء يف هذه املسألة 

وهو جلمهور الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة والظاهرية وقد ذهبوا إىل :  القول األول    

  .عدم جواز إقامة احلد بالقرينة

  .للمالكية وابن تيمية وابن القيم :  والقول الثاين    
دا :  

 يقام به احلد بالسنة واآلثار     أدلة اجلمهور استدل اجلمهور على أن احلمل ال يعترب دليالً: أوالً

  .)٢ (واملعقول

  

                                                 
  .الحدیث سبق تخریجھ(١) 
، ٦/١٤١، واألم ٥٨٦، ١/٥٨٥، مجم�ع األنھ�ر ش�رح ملتق�ى األبح�ر          ٥/٤راجع في ذلك شرح فتح الق�دیر        (٢) 

المكت�ب اإلس�المي   .  ط٨٣، ٩/٨٢المقن�ع   المبدع ش�رح  ١٣/٢٢٧، الحاوي الكبیر   ٤/١٤٩مغني المحتاج   
  .١٥٦، ١١/١٥٥المحلى البن حزم 
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فقد استدلوا مبا روت عائشة رضي اهللا عنها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : أما عن دليل السنة

 احلدود عن املسلمني ما استطعتم فإن وجدمت للمسلم خمرجاً فخلوا سبيله فإن اإلمام اوادرؤ: قال

  .)١ (ئ يف العقوبةألن خيطئ يف العفو خري من أن خيط

ووجهة الداللة من احلديث واضحة يف أن احلمل ال يعترب بينة قاطعة على الزنا ألن األمر يف هذه 

  .احلالة يتردد بني الزنا من جهة أو الوطء بشبهة من جهة أخرى أو بعقد فاسد أو بإكراه واغتصاب

 منها فيورث ذلك شبهة واحلد واألمر إذا كان متردداً بني أمور عدة ال ميكن أن نقطع به لواحد

  .يسقط بالشبهة

 فلما روي أن عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ أتى بامرأة حامل غري ذات :وأما دليل األثر

دعوها فإا : مل أحس حىت ركبين رجل فقذف يف مثل الشهاب فقال عمر: زوج فسأهلا  عنه فقالت

  .شابة

جيوز أن يكون من إكراه وجيوز أن يكون من زنا فلم وألن احلمل قد جيوز أن يكون من وطء شبهة و

  .)٢(جيز أن حنكم باألغلظ مع قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ادرؤوا احلدود بالشبهات

ووجهة الداللة واضحة يف عدم سؤال عمر عن بينة حىت يدرأ احلد ألن األصل عدم إقامة احلد حىت 

ذلك صدقها عمر ـ رضي اهللا عنه ـ يف دعواها ومل يثبت باليقني دعوى الزنا فيقام احلد حينئذ ول

  .يطلب بينة على قوهلا ألن األصل الستر ودرء احلد بالشبهة وهذا ما حدث

  .وأما دليل املعقول فقد تقدم

وتوجيهه أن احلمل القائم بغري بينة عليه أو دليل قوي يتردد يف ثبوته بني أن يكون من الزنا وبني أن 

 أن يكون بعقد فاسد وبني أن يكون باإلكراه عليه وبني أن يكون يكون من وطء بشبهة وبني

 مثالً فدخل املينبدخول ماء الرجل فرج املرأة دون زنا كمن لبست مالبس الرجال وعليها أثر 

الفرج فنشأ عنه احلمل وليس أحد هذه االحتماالت بأوىل من اآلخر يف احلكم به واملغلب يف شأن 

: بهة فأسقطنا أن يكون ذلك من زنا تغليباً جلانب الستر وللحديثاحلدود الستر والدرء بالش

  .ادرؤوا احلدود بالشبهات

  : أدلة املالكية: ثانياً

                                                 
  .الحدیث سبق تخریجھ(١) 
  .١٣/٢٢٧الحدیث سبق تخریجھ وفي األثر یراجع الحاوي الكبیر (٢) 
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  .)١ (استدل املالكية ومن وافقهم باآلثار واملعقول

إن الرجم يف كتاب اهللا : فمنها ما روي عن عمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ قال: أما اآلثار

  .)٢(إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان احلبل أو االعترافحق على من زىن 

وتوجيه الدليل أن األثر قد حصر إقامة احلد يف أمور ثالثة أوهلما البينة وثانيها عند وجود القرينة 

اف يف القوية على الزنا كاحلبل وثالثها االعتراف ومعىن ذلك أنه جعل القرينة مبثابة البينة أو االعتر

  .إقامة احلد

  ـ:ويناقش هذا الدليل

بأن هذا ليس حديثاً وإمنا هو أثر واألثر ال يثبت به مثل هذا األمر العظيم الذي يفضي إىل هالك 

النفوس حىت وإن كان قاله يف جممع من الصحابة ومل ينكر عليه أحد فال يلزم منه أن يكون إمجاعاً 

  .)٣(ألن اإلنكار يف مسائل اإلمجاع ال يلزم املخالف

  عمر على املنرب ومل ينكر عليه أحد فيكون مبرتلة اإلمجاع؟إن هذا األمر قاله : فإن قيل

  .)٤(االثننيفيجاب عنه بأن الدليل عندنا هو اإلمجاع وليس ما يرتل مرتلة اإلمجاع وفرق كبري بني 

كما جياب عنه أيضاً بأن ذلك قد يكون صدر من عمر ـ رضي اهللا عنه ـ على أنه سياسة منه 

، ومعلوم أن )٥(قتضية لذلك ولإلمام أن يفعل ما فيه املصلحةاقتضت ذلك على حسب املصلحة امل

  .الفعل على هذا النحو ال يعد دليالً شرعياً

يا أيها : وقد استدل املالكية ومن معهم بأثر آخر وهو ما روي عن علي ـ كرم اهللا وجهه ـ قال

وأميا امرأة جئ ا أو الناس أميا امرأة جئ ا وا حبل أو اعترفت فاإلمام أول من يرجم مث الناس 

  .)٦(رجل زان فشهد عليه أربعة فالشهود أول من يرجم مث الناس

                                                 
 ١٠٢، ال�سیاسة ال�شرعیة الب�ن تیمی�ة ص     ٤/٣١٩یراجع في ذلك، الشرح الكبیر ومع�ھ حاش�یة الدس�وقي         (١) 

دار الكت�ب العلمی�ة أول�ى    .  ط١/٢٤٢تب�صرة الحك�ام    . ٤/١٢٥ال�شرح ال�صغیر     .  ثالث�ة  .المكتبة السلفیة . ط
دار الفك��ر بی��روت دون ت��اریخ، إع��الم الم��وقعین     .  ط٥/٨٠، الخرش��ي ٢/٤٤٠م، بدای��ة المجتھ��د  ١٩٩٥

  .٧٣، الطرق الحكمیة ص ١/٨٣
  .٤/١٤٣، شرح الزرقاني على موطأ مالك ١٢/١٤٨فتح الباري (٢) 
  .١٢٦/ ٧ر  نیل األوطا(٣) 
  .٤/٨سبل السالم (٤) 
  .ھـ١٣٤٧المطبعة السلفیة سنة .  ط٤٢٣طرق القضاء في الشریعة اإلسالمیة للشیخ أحمد إبراھیم ص (٥) 
  .دار الكتب العلمیة. ط.١/١٢١، مسند اإلمام أحمد ٨/٢٣السنن الكبرى (٦) 
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إن الزنا زناءان زنا السر وزنا العالنية : يا أيها الناس: وروي عن علي ـ كرم اهللا وجهه ـ أنه قال

عتراف فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي وزنا العالنية أن يظهر احلبل أو اال

  .)١(فيكون اإلمام أول من يرمي

وروي عن عثمان أنه أتى بامرأة ولدت لستة أشهر فأمر أن ترجم فقال له علي بن أيب طالب ليس 

: ،  وقال تعاىل)٢(} وحملُه وِفصالُه ثَلَاثُونَ شهرا { :ذلك عليها ألن اهللا تبارك وتعاىل يقول يف كتابه

}ِضعري اتاِلدالْوو نهالَدأَو ِن نِن كَاِملَيلَيو٣(} ح(،  

فاحلمل يكون ستة أشهر فال رجم عليها فبعث عثمان ـ رضي اهللا عنه ـ  يف طلبها فوجدها قد 

  .)٤(رمجت

ووجهة الداللة عند أصحاب هذا القول تبدو يف جعل ثبوت الزنا بقرينة احلمل أقوى من إثبات 

بينة زنا السر والزنا الثابت بالقرينة زنا العالنية، ويف األثر الشهود لذلك فسمي الزنا الثابت بال

ل ذلك ال يؤخذ إال عن الوارد عن عثمان مل ينتظر حىت أقام عليها احلد مبجرد وجود القرينة ومث

  .ن ثوابت األدلة أي كتاب أو سنة أو إمجاع أو قياس صحيحدليل قوي م

  
اأي اا .  

 يترجح رأي مجهور الفقهاء القاضي بأن احلمل ال يعد دليالً إلقامة بعد عرض آراء الفريقني       

احلد وذلك ألن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يعارض بقول صحايب كما أن اآلثار 

الواردة عن الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ القاضية بإقامة احلد عند ظهور احلمل معارضة مبا ورد 

 احلد يف حاالت أخرى فيسقط الدليالن كما أن دليل الفعل معارض مبثله  عدم إقامةعنهم أيضاً من 

 لكنه د كمن اشتم منه رائحة اخلمر مثالًودليل العقل عند املالكية يستند على إقامة احلد على حدو

معارض بعدة احتماالت ميكن أن تكون يف مسألة وجود احلمل كما قدمنا من أن يكون من زنا أو 

 غلط دون جرمية كمن لبست مالبس رجل عليها منيه فحملت من ذلك وليس إكراه أو شبهة أو

                                                 
  .٢١١/ ٨ المغني (١) 
  .١٥من اآلیة رقم : سورة األحقاف(٢) 
  .٢٣٣من اآلیة : بقرةسورة ال(٣) 
  .٤/١٤٦راجع شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك (٤) 
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أحد هذه االحتماالت بأوىل من اآلخر وإن كانت هناك أولوية فهي الحتمال الستر ودرء احلد  

  واهللا أعلم . بالشبهة لتقوية حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلا
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ما وا :ا  دا  فا ا وإ ما   ه.  

  ـ:ىل قولني اختلف الفقهاء يف هذه املسألة إ

  .)١(املانع إلقامة احلد بقرينة اختالف شبه املولود وهؤالء املالكية واحلنابلة والشافعية: القول األول

احلنابلة املؤيد إلقامة احلد ونفي النسب الختالف شبه املولود عن والده وهو لبعض : والقول الثاين

  .)٢(وبعض الشافعية
دا :  

استدل هذا الفريق بالسنة واملعقول فمن السنة ما رواه أبو هريرة ـ رضي اهللا : أدلة الفريق األول

عنه ـ أن رجالً أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا ولد يل غالم أسود فقال هل لك 

نعم قال فأىن ذلك؟ قال : ر قال هل فيها من أورق قالفما ألواا قال مح: نعم، قال: من إبل قال

  .)٣(لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه

ووجهة الداللة منه أنه ال جيوز للرجل االنتفاء من ولده مبجرد الظن وأن الولد يلحق به حىت ولو 

لوان املتقاربة خالف لونه ولون أمه وقال القرطيب ال خالف يف أنه ال حيل نفي الولد باختالف األ

، وإذا )٤( سترباءاالوالسمرة وال يف البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ومل متض مدة كاألدمة 

  .مل ينتف النسب مل تثبت جرمية الزنا وال يقام احلد بذلك

األشكال لصار الناس   فهو أن أشكال الناس وألوام متباينة ولوال اختالف :وأما دليل املعقول

ة واحدة وشكل واحد إذ كلهم آلدم كما أن داللة الشبه ضعيفة وداللة والدته على على خلق

  .)٥(الفراش قوية وال جيوز ترك القوي ألجل شبهة الضعيف

أما عن أدلة القول الثاين فقد أتت بشق املدعي به وهو نفي النسب باختالف شبه املولود ومل تدل 

  .بهعلى الشق اآلخر وهو إقامة احلد الختالف الش

ما رواه ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ أن هالل بن أمية قذف امرأته عند النيب :  والدليل هو

صلى اهللا عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم البينة أو حد يف ظهرك 

                                                 
دار الفكر بیروت دون .  ط ٣/٢١٦، شرح منتھى اإلرادات للبھوتي      ١٢/٤٦١الدسوقي على الشرح الكبیر     (١) 

  .٢/٨٣، الفواكھ الدواني ٧/١١٣، نھایة المحتاج ٣/٢٩٧تاریخ، الكافي البن قدامة 
  .٣/٢٩٨، الكافي البن قدامة ٩/٣٥٣ن حجر فتح الباري الب(٢) 
  .٥٣٠٥ كتاب الطالق، باب إذا عرض بنفي الولد رقم الحدیث ٩/٣٥١صحیح البخاري مع الفتح (٣) 
  .٣٥٣/ ٩فتح الباري (٤) 
  .٣/٢٩٨الكافي (٥) 
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صلى اهللا عليه يا رسول اهللا إذا رأى أحدنا على امرأته رجالً ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النيب : فقال

والذي بعثك باحلق إين لصادق فليرتلن اهللا ما : البينة وإال حد يف ظهرك فقال هالل: وسلم يقول

 ه ملن إن{فقرأ حىت بلغ } والذين يرمون أزواجهم{يربئ ظهري من احلد فرتل جربيل وأنزل عليه 

 والنيب صلى اهللا عليه سل إليها فجاء هالل فشهدصلى اهللا عليه وسلم فأرفانصرف النيب } الصادقني

 كاذب فهل منكما تائب؟ مث قامت فشهدت فلما كانت عند اإن اهللا يعلم أن أحدكم: وسلم يقول

: صت حىت ظننا أا ترجع مث قالتفتلكأت ونك: إا موجبة قال ابن عباس: اخلامسة وقفوها وقالوا

صروها فإن جاءت به أكحل ال أفضح قومي سائر اليوم فمضت فقال النيب صلى اهللا عليه  وسلم أب

العينني سابغ اآلليتني خدجل الساقني فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك فقال النيب صلى اهللا 

  .)١(عليه وسلم لوال ما مضى من كتاب اهللا لكان يل وهلا شأن
اأي اا:  

لرأي الثاين بعض عرض أدلة الفريقني يرجح القول األول لداللة أدلته على مدعاه خبالف أصحاب ا

بل إن دليلهم يعترب دليالً للفريق األول حيث أوضح احلديث أن القرينة غري مأخوذ ا يف احلد بقوله 

صلى اهللا عليه وسلم لوال ما مضى من كتاب اهللا لكان يل وهلا شأن ويؤيد ذلك ما رواه البخاري 

العن بني العجالين وامرأته عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فقال شداد بن اهلاد هي املرأة اليت قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم لو كنت رامجاً أحداً بغري بينة 

قال رسول اهللا صلى : ، وأيضاً ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ قال)٢(لرمجتها

ة يف منطقها وهيئتها برمجت فالنة فقد ظهر منها الريرامجاً أحداً بغري بينة لاهللا عليه وسلم لو كنت 

  .)٣(ومن يدخل عليها

 فيه " رامجاً أحداً بغري بينة لرمجتهالو كنت: "يف قوله صلى اهللا عليه وسلم: لذلك قال الشوكاين

داللة على أنه ال جيب احلد بالتهم وال شك أن إقامة احلد إضرار مبن ال جيوز اإلضرار به وهو قبيح 

لغلط وما  وشرعاً فال جيوز منه إال ما أجازه الشارع كاحلدود والتهمة والشك مظنة للخطأ واعقالً

  .وبذلك يترجح الرأي األول  .)٤(أليم املسلم وإضراره بال خالفكان ذلك فال يستباح به ت

                                                 
  .٤٧٤٧ كتاب التفسیر، باب ویدرأ عنھا العذاب رقم الحدیث ٣٠٤ ، ٨/٣٠٣صحیح البخاري مع الفتح (١) 
  .٦٨٥٥ كتاب الحدود، باب من أظھر الفاحشة رقم الحدیث ١٢/١٨٧صحیح البخاري مع الفتح (٢) 
  .٣١١٣ رقم الحدیث ٧/١٢٣، نیل األوطار ٢٥٥٩سنن ابن ماجھ الجزء الثاني رقم الحدیث (٣) 
  .م١٩٩٣دار الحدیث أولى سنة .  ط٧/١٢٤نیل األوطار للشوكاني (٤) 
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ا ا :ما  تإ   ىو راا ا  

ثة اليت ميكن االستدالل ا على اجلرائم ومنها جرمية الزنا ونتكلم هنا عن وسيلة  الوسائل احلديتتعد      

  .من هذه الوسائل وهي البصمة الوراثية ومدى جواز األخذ ما  يف إثبات جرمية الزنا

والبصمة لغة بصمة ووراثة : ـ البصمة الوراثية مركبة من كلمتني : معىن البصمة الوراثية:أوالً 

ة والبصم هو ما بني طرف اخلنصر إىل طرف البنصر والفوت هو ما بني كل أصبعني ـ العالم:هي

ىل انتقال صفات الكائن احلي من جيل إ، وأما عن علم الوراثة فهو العلم الذي يبحث يف )١(طوالً

  .)٢(آخر وتفسري الظواهر املتعلقة بطريقة هذا االنتقال

 اجلينية ةينالب: سالمي بأالفقهي لرابطة العامل اإلـ فقد عرفها امع ا:أما عن املعىن االصطالحي

  .)٣( بعينه وإا وسيلة متتاز بالدقةثات اليت تدل على هوية كل إنساننسبة إىل اجلينات املوِر

ف الذي عرفته به املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف ندوا عن الوراثة يوهو تقريباً نفس التعر

ثات اجلينية نسبة  إىل اجلينات املوِرـ البنية :م البشري حيث قالت هي واهلندسة الوراثية واجلينو

ة التفصيلية اليت تدل على هوية كل فرد بعينه وهي وسيلة ال تكاد ختطئ يف التحقق من الوالدي

  .)٤(البيولوجية والتحقق من الشخصية

  ـ:ـ ضوابط العمل بالبصمة الوراثية:ثانياً

  ـ:وراثية فالبد من مراعاة الشروط اآلتيةلكي ميكن االستعانة بالبصمة ال

ـ عدم معارضة البصمة الوراثية للثوابت الدينية من النصوص الشرعية كالكتاب والسنة فإذا ما ١

والتشكيك   ومن مث ال جيوز األخذ ا للطعن يف األنساب املستقرةعارضت معها فال جيوز األخذ ات

  .يف الثقة بني الزوجني

ال بناء على أوامر من القضاء أو من له سلطة ويل ليل يف البصمة الوراثية إراء التحـ عدم إج٢

  .األمر حىت تضمن مصداقيتها

                                                 
  .م٢٠٠٠دار المشرق .  مادة بصم ط٤٠المنجد في اللغة واألعالم ص (١) 
  .م١٩٨٠.  مادة ورث ط٦٦٤المعجم الوجیز مجمع اللغة العربیة بمصر ص (٢) 
م ٢٠٠٢ ین��ایر ١٠: ٥ال��دورة ال��سادسة ع��شرة للمجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي بمك��ة المكرم��ة ف��ي الفت��رة م��ن  (٣) 

  .البصمة الوراثیة ومجاالت االستفادة منھا في القرار السابع لھا: بشأن
م ف�ي ن�دوتھا ع�ن الوراث�ة     ١٩٩٨ أكت�وبر  ١٥: ١٣ المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبی�ة بالكوی�ت ف�ي الفت�رة          (٤) 

  .٢/١٠٥٠والھندسة الوراثیة والجینوم البشري والعالج الجیني 
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، كإثبات النسب والتعرف إىل اجلثث )١(ـ أن تستعمل عند احلاجة والضرورة الداعية إىل ذلك٣

  .اهولة اهلوية

 أمينا ذا خربة عالية يف جمال عمله ـ يشترط فيمن يقوم بإجراء البصمة الوراثية كونه مسلماً عدال٤ً

  .)٢(وأال جيلب لنفسه أو لذويه ا نفعاً أو يدفع عنها ضرراً

 بني ة الوراثية وهذا الشرط خمتلف فيهـ شرط العدد يف اخلرباء الذين يقومون بإجراء البصم٥

رط علماء العصر وفقهائه حيث يرى فريق منهم االقتصار على شخص واحد بينما يرى اآلخرون ش

ىل ويل األمر ويف السطور القادمة أذكر خرون جعل األمر يف  العدد وعدمه إالعدد بينما يرى آ

، أنه البد من خبريين )٣(ـ يرى فريق من الفقهاء:القائلني بالتعدد: تفصيل هذه األقوال القول األول

تباع األهواء يف ل واساً على القائف ولشيوع اإلمهافأكثر بالبصمة الوراثية قياساً على الشهادة وقيا

ا لنسب أو حتديد جرمية الزنا مبا جيعلنا نشترط العدد ألن القضايا اليت حيال األمر فيهإثبات أو نفي ا

  .)٤(تعلق بأمر هام وخطريللبصمة الوراثية قضايا شائكة وت

ق تتمثل القائلني جبواز االعتماد على خبري واحد يف البصمة الوراثية، وحجة هذا الفري: القول الثاين

يف أن بعض املذاهب الفقهية كالشافعية واحلنابلة والظاهرية ترى االقتصار على القائف الواحد 

املسلم العدل والبصمة الوراثية أوثق من قول القائف فمن باب أوىل ميكن االعتماد على قول خبري 

  .)٥(واحد
                                                 

 وم��ا ٤٩الب�صمة الوراثی��ة وأثرھ�ا عل��ى األحك��ام الفقھی�ة، دراس��ة فقھی�ة مقارن��ة، خلیف��ة عل�ى الكعب��ي ص      (١) 
  .م٢٠٠٦دار النفائس األردن أولى . بعدھا ط

الب�صمة الوراثی�ة ومج�االت االس�تفادة منھ�ا        : نصر فرید واصل في بحث�ھ     /  یراجع في ذلك أستاذنا الدكتور       (٢) 
م ص ٢٠٠٢ ین�ایر  ٥/١٠بحث مقدم للدورة ال�سادسة ع�شرة لمجم�ع الفق�ھ اإلس�المي بمك�ة المكرم�ة م�ن              

١٦.  
البصمة الجینیة وأثرھا في إثبات . حسن علي الشاذلي في بحثھ    / تور، أستاذنا الدك  ١٦المرجع السابق ص    (٣) 

 أكت�وبر  ١٥ :١٣النسب بندوة الوراثة والھندسة الوراثیة والجینوم البشري والعالج الجیني بالكوی�ت م�ن    
عب��د ال��ستار ف��تح اهللا س��عید الب��صمة الوراثی��ة ف��ي ض��وء      . ، د١/٤٩٦م مجموع��ة أعم��ال الن��دوة   ١٩٩٨

محم�د األش�قر، إثب�ات الن�سب     . د. رة السادسة عشرة لمجمع الفق�ھ اإلس�المي ال�سابق     الدو ١٨اإلسالم ص   
الب��صمة الوراثی��ة م��ن منظ��ور الفق��ھ    . عل��ي الق��رة داغ��ي  . ، د٤٥٨/ ١بالب��صمة الوراثی��ة ن��دوة الكوی��ت    

  .٣٦اإلسالمي ندوة ص 
، ١٦مرج��ع ال��سابق ص أس��تاذنا ال�دكتور ن��صر فری�د ال  . راج�ع الب��صمة الوراثی�ة ومج��االت االس�تفادة منھ��ا   (٤) 

 للمجم��ع ١٦ ال��دورة ٢٢نج��م ال��دین عب��د الواح��د ص   . الب��صمة الوراثی��ة وتأثیرھ��ا عل��ى الن��سب إثبات��ًا د   
  .١/٤٥٨محمد األشقر ندوة الكویت . إثبات النسب بالبصمة الوراثیة د. الفقھي

مكتب�ة الكوی�ت   .  ط٢٤٢سعد الدین مسعد ھاللي ص / البصمة الوراثیة وعالئقھا الشرعیة أستاذنا الدكتور (٥) 
  .١٠وھبة الزحیلي ص . م، البصمة الوراثیة ومجاالت االستفادة منھا د٢٠٠١الوطنیة أولى 
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  .يرى الرجوع إىل احلاكم أو ويل األمر يف ذلك: القول الثالث

قته ما جيعله يكتفي د قضية ختتلف عن األخرى وقد يرى من أمانة القائم على البصمة وألن كل

  .)١(ت بقول خبري آخرالشكوك حول آخر مما يدعوه  للتثببقوله وقد تثور 

والراجح من هذه األقوال هو القول األول الذي يشترط العدد يف خرباء البصمة الوراثية حيث إن 

 ا إال يف القضايا الشائكة احملتد فيها اخلالف فقطعاً للرتاع والطعن وغريه البصمة الوراثية ال يستعان

ينبغي أن يكون فيها العدد قياساً على الشهادة وإن كانت ختتلف عن الشهادة يف قوا إال أا تتحد 

ية يرى أن الشهادة ال تكون إال عن رؤمعها يف علتها وهي اإلثبات أو النفي وإن كان البعض 

ية آلثارها على حسب علم لبصمة الوراثية فهي ال تكون عن رؤية اجلرمية نعم ولكنها رؤ اخبالف

متبع حىت وإن مل تكن كذلك فلها شبه باإلشهاد على الشهادة وهو يشترط فيه العدد كما أن فريقاً 

ين من الفقهاء اشترط العدد يف القائف وهي أوىل منه كما قدمنا ويضاف إىل ذلك أن الفريقني الثا

والثالث رجعوا إىل العدد على اختالف يف الطريقة فالفريق الثاين قال بإمكان إعادة التحليل للبصمة 

عن طريق اخلبري عدة مرات وأوىل منه عدد اخلرباء والفريق الثالث يرى العدد يف القضايا اليت يراها 

  .يها اخلالفالقاضي أو احلاكم جديرة بذلك للخالف فيها وكل قضايا البصمة الوراثية ف

  .حجية البصمة الوراثية يف إثبات جرمية الزنا: ثالثاً

قبل الكالم عن حجية البصمة الوراثية يف إثبات جرمية الزنا أود طرح سؤال وهو هل تصدق نتائج 

  البصمة الوراثية متاماً  ويقينا أم أن هناك جمال لعدم مصداقيتها؟ 

 البصمة فإذا كانت وسيلة استخدام البصمة إلثبات مالستخداوختتلف اإلجابة عن هذا السؤال تبعاً 

ويف حالة نفي النسب تصل النسبة إىل % ٩٩،٩٩ وضع بعض األطباء لصحتها نسبة نسب فقد

،  هذا )٣(، ومع ذلك ال ميكن اعتبار البصمة الوراثية صحيحة   وخالية من العيوب)٢(%١٠٠

                                                 
 للمجم��ع الفق��ھ  ١٦ ال��دورة ٣٦الب��صمة الوراثی��ة م��دى م��شروعیة اس��تخدامھا ف��ي الن��سب والجنای��ة ص      (١) 

 ٢/٤٥٧حمد المختار ال�سالمي  م. اإلسالمي التحلیل البیولوجي في الجینات البشریة وحجیتھ في اإلثبات د         
م جامع��ة اإلم��ارات كلی��ة ال��شریعة  ٢٠٠٢، م��ایو ٧: ٥م��ؤتمر الب��صمة الوراثی��ة ب��ین ال��شریعة والق��انون   

  .والقانون
  .٩نجم عبد اهللا عبد الواحد مرجع سابق ص . البصمة الوراثیة وتأثیرھا على النسب إثباتًا ونفیًا د(٢) 
عمر الشیخ األصم بحث مقدم لمؤتمر الھندس�ة  . ة وحجیتھ في اإلثبات د    التحلیل البیولوجي للجینات البشری   (٣) 

كلی��ة ال��شریعة والق��انون جامع��ة  .  مجموع��ة أعم��ال الم��ؤتمر ١٦٩٠/ ٤الوراثی��ة ب��ین ال��شریعة والق��انون  
  .اإلمارات
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الوراثية من جهة أخرى وذلك عن طريق بالنسبة للبصمة ذاا، وميكن أن يتطرق اخلطأ للبصمة 

القصور يف اجلوانب الفنية والثاين القصور يف اجلوانب : العنصر البشري بأحد سببني أوهلما

اإلجرائية، وقصور اجلوانب الفنية املتعلقة باملعمل اجلنائي فيما خيص القضايا اجلنسية أو قضايا 

دم صالحيتها للتحليل أو اخلطأ يف بطاقات النسب ويتمثل بوقوع اخلطأ فيه يف فساد العينات وع

سواء بتعريف خاطئ أو طمس البيانات املدونة أو أخطاء يف مجع وحفظ الدليل من  تعارف األدلة

، وأما األخطاء اإلجرائية فغالبها يكون فيما يتعلق جبميع القضايا اجلنائية غري )١(الناحية الفنية

تل ويأيت اخلطأ من طريقة رفع العينات لتلوث البيئة مما األخالقية كالزنا واللواط واالغتصاب والق

  .)٢(يؤدي لفساد العينة املرفوعة

 النسب أخذاً من كالم األطباء ا كقرينة  قطعية يف إثبات أو نفيوعليه فإن البصمة الوراثية يؤخذ 

  .)٣(والسادة الفقهاء املعاصرين

مر خيتلف فإن األصل يف احلدود أا تدرأ أما يف جمال احلدود الشرعية ومنها حد الزنا فإن األ

بالشبهات وغاية ما تثبته البصمة الوراثية أن هذا احليوان املنوي لفالن لكن ال ميكن هلا أن تثبت أن 

ذلك قد مت بطريق الزنا ألن إدخال احليوان املنوي يف فرج امرأة إما إن يكون بزواج شرعي أو 

كانت  أن ظنها زوجته وليس كذلك أو شبهة يف امللك بأنشبهة يف أا زوجته أو خطأ يف الفعل ب

 دون مواقعةجارية ملك ولده فظنها ملكه باعتبار أن الولد وماله ألبيه أو أنزل منيه على ثياا 

وليست واحدة من هذه أوىل من األخرى وكذلك مل يفت ندوة الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينوم 

تدارست الندوة موضوع ـ : قالتعلى ذلك صراحة حيثالبشري والعالج اجليين أن تنص 

البصمة الوراثية وهي البنية اجلينية التفصيلية اليت تدل على هوية كل فرد بعينه والبصمة الوراثية من 

لدية البيولوجية والتحقق من الشخصية وال االناحية العلمية وسيلة ال تكاد ختطئ يف التحقق من الو

                                                 

محم�د  أب�و الوف�ا   . مدى حجیة البصمة الوراثیة في اإلثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقھ اإلسالمي د       (١) 

  . بحث مقدم لمؤتمر الھندسة الوراثیة السابق٦٩٢أبو الوفاء ص 

عب��د الواح��د إم��ام مرس��ي بح��ث مق��دم   .الب��صمة الوراثی��ة وری��اح التغیی��ر ف��ي مج��ال الك��شف ع��ن الج��رائم أ   (٢) 
  . مجموعة أعمال المؤتمر٢/٨٣٦المؤتمر الھندسة الوراثیة السابق 

، أس�تاذنا ال�دكتور س�عد    ٤٣مرج�ع س�ابق ص   : صر فری�د واص�ل  ن� /  من أنصار ھذا ال�رأي أس�تاذنا ال�دكتور      (٣) 
 وم�ا بع�دھا وق�د أخ�ذ      ٢٧مرج�ع س�ابق ص      . عل�ي الق�رة داغ�ي     . ، د ٢٧٣مرجع س�ابق ص     . الدین الھاللي 

  .٢/١٠٥٠م ١٩٩٨بھذا الرأي ندوة الوراثة والھندسة الوراثیة والجینوم البشري المنعقدة بالكویت 
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ى إىل مستوى القرائن القطعية اليت يأخذ ا مجهور الفقهاء يف  وهي ترقسيما يف جمال الطب الشرعي

  .)١(غري قضايا احلدود الشرعية

ال أنه ال ميكن إهدار قيمتها العلمية بالكلية حيث  األخذ كدليل وحيد مثبت للجرمية إومع عدم

قناعته بإدانة  ميكن االستفادة منها كقرينة مساعدة لدليل آخر فتكون أحد عناصر تكوين القاضي 

  .)٢(مة لصدق اإلقرار أو شهادة الشهوداملتهم وقد تكون داع

                                                 
  .٢/١٠٥٠المرجع السابق (١) 
أب�و الوف�ا محم�د    .  حجیة البصمة الوراثیة في اإلثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقھ اإلسالمي د       مدى(٢) 

   مرجع سابق ٧٣٥أبو الوفا ص 
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ما ا  

ما   ر اا  
  وفيه ثالثة مباحث 

                                                      .                                   الزنا  حد استيفاء : األول حثاملب

  وفيه ثالث مطالب  

  كيفية استيفاء احلد                                                     : املطلب األول

  .                                                   طريقة استيفاء احلد: املطلب الثاين

                        .                                    مستويف احلد: املطلب الثالث

  .                            ف عند عدم ثبوت اجلرميةذاستيفاء حد الق:   املبحث الثاين

  أثر التوبة علي تنفيذ العقوبة                                            : املبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 ما ا  

ما   ر اا   
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   اء  ام-:ا اول

 ولاا:-ما  ءا    

بعد ثبوت حد الزنا علي من وقع فيه ببينة أو إقرار ال جيوز لإلمام إال أن يقيمه لقوله صلي اهللا عليه 

 من وال يقبل الشفاعة فيه,  فال يسع اإلمام إال أن يقيم احلد،)١ ()ما بلغين من حد فقد وجب (وسلم 

ذهب لرسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم يشفع يف املرأة –رضي اهللا عنهما –مة بن زيد اأحد ألن أس

 يف حد من حدود اهللا يا أتشفعاملخزومية اليت سرقت فتغري وجه رسول اهللا صلي اهللا علية وسلم وقال له 

فقام رسول اهللا صلي اهللا عليه أسامة فاستشعر أسامة فداحة ما وقع فيه فبادر قائال اغفر يل يا رسول اهللا 

إنه كان فيمن قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا :وسلم فصعد املنرب فحمد اهللا وأثين عليه مث قال

  .)٢(سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطع حممد يدها

وال حيل للمشفوع إليه أن يشفع يف وذلك   وال غريهفال حيل ألحد أن يشفع يف إسقاط احلد عن الزاين

  ألن اهللا تعايل قال يف كتابه

} كُن لَّهةً ينسةً حفَاعش فَعشن يا مهنِكفْلٌ م كُن لَّهئَةً ييةً سفَاعش فَعشن يما وهنم ِصيبوشفع ،)٣(}ن 

  .)٤(م فقال إذا بلغ اإلمام فلعن اهللا الشافع واملشفعحىت يبلغه اإلما: الزبري يف حد من احلدود فقيل

ألة متعلقة ذه النقطة وهي إذا وقبل أن نترك هذه املسألة إيل كيفية استيفاء احلد نعرج بالقول إيل مس

  ترتب تعويض اين عليه يف جرمية الزنا فهل يعوض مع إقامة احلد علي اجلاين ؟

ا تعويض بأن افتض بكارا فاستحقت دية كاملة علي ذلك أو وجنيب بأنه إذا ترتب علي جرمية الزن

رمحه اهللا إن كانت حرة فجرحها –ماتت من أثر الوطء فيعقد هلا دية كاملة أيضا فقد قال الشافعي 

                                                 
  . الحدیث سبق تخریجھ(١) 
 ب��اب قط��ع ال��سارق ال��شریف وغی��ره رق��م  ٦/٢٠١، م��سلم ٣٤٧٥ رق��م الح��دیث ٦/٥٩٣ ص��حیح البخ��اري (٢) 

ال أعل�م خالف�ًا أن ال�شفاعة ف�ي ذوي ال�ذنوب ح�سنة جمیل�ة م�ا ل�م           : الب�ر  قال ابن عبد     ١٦٨٨/ ٨٢الحدیث  
  .٤٣٧٣ رقم الحدیث ١٨٧٠/ ٤تبلغ السلطان وأن على السلطان إذا بلغتھ أن یقیمھا، أبو داود 

  .٢/٤٨٠، راجع األحكام السلطانیة ٨٥من اآلیة :  سورة النساء(٣) 
 أخرجھ الطبراني عن عروة بن الزبیر وأخرجھ في  عن ھشام بن عروة عن أبیھ ٣/٢٠٥سنن الدار قطني    (٤) 

الموطأ عن ربیعة عن الزھري وعند ابن أبي شیبة بسند حسن عن الزبیر موقوفًا وبسند آخر ح�سن عن�ھ              
  .٣/٢٠٥التعلیق المغني على الدار قطني . على موصوال مرفوعًا من حدیث الزبیر
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 ماتت من  لور بالوطء واألرش باجلناية وكذلك قضي عليه بأرش اجلرح مع املهر،امله،)١(له أرش جرحا

 بادر ي ال يعترب متجنيا علي اجلاين الذ واحلكم الشرعي،)٢(رة وقيمة األمة واملهره كانت عليه دية احلئوط

ا رفعت القضية للحاكم فال جيوز بالتعويض عن جرميته ألن األمر بني حقني حق اهللا تعايل وهو أنه إذ

الذي نا من كان أن يسقطه طاملا قامت البينة عليه ، واحلق الثاين هو حق العبد وهو اجلرم ئحد كاأل

  .ارتكب يف حقه والنقص الذي دخل عليه بسبب هذا اجلرم وهذا حقه التعويض بني تطبيق احلقني

   احلد؟ه اجلاين حينما عوض اين عليه وأقيم علياستفادهلكن ما الذي 

 بني اإلسالم وغريه من األنظمة القانونية ألن اإلسالم حرص علي نظافة العبد وطهارته قوهنا نقول فر

ارتكب جرمية ال يقنطه من رمحة اهللا فباب التوبة مفتوح بل ويرىب فيه الضمري احلي الذي يبعثه حىت وإن 

 ما الفرق فهو يعوض اين عليه جزاءعلي اإلقرار على نفسه لكي يلقي اهللا طاهرا من ذنبه وهذا هو 

 فاحلدود ،)٣(ارتكب يف حقه ويقام عليه احلد لكي يطهر نفسه من اجلرأة على انتهاك أوامر الشرع

هلم فحد الزنا وجب لصيانة  وجبت للمصاحل العامة وهي دفع فساد يرجع إليهم ويقع حصول الصيانة

حد الشرب وجب واألموال واألنفس  األبضاع عن التعرض وحد السرقة وقطع الطريق وجب لصيانة

ر بالسكر وكل جناية لصيانة األنفس واألموال واألبضاع يف احلقيقة بصيانة العقول عن الزوال واالستتا

  .)٤(يرجع فسادها للعامة ومنفعة جزائها للعامة يكون اجلزء الواجب  فيها حقا هللا تعايل

   أو ال يشترط  ذلكلكن هل يقوم اإلمام برجم الشهود أوالً

ثبت زنا إن يرى احلنفية أن وسيلة إثبات جرمية الزنا هلا دخل يف حتديد من يبدأ بالرجم حيث يرون أن ال

ول من أد هم وفإن الشه) البينة(بشهادة الشهود ل من يبدأ بالرجم و إن ثبت الزنا ور فإن اإلمام أبإقرا

يرجم وقد عللوا بالبدء بالشهود جلواز أن تكون شهادم شهادة زور فيمكن أن تستيقظ ضمائرهم 

                                                 
خرج�ھ الطبران�ي ع�ن ع�روة ب�ن الزبی�ر وأخرج�ھ         عن ھشام بن عروة عن أبیھ أ٣/٢٠٥ سنن الدار قطني  (١) 

في الموطأ عن ربیعة عن الزھري وعند ابن أبي شیبة بسند حسن عن الزبی�ر موقوف�ًا وب�سند آخ�ر ح�سن             
  .٣/٢٠٥التعلیق المغني على الدار قطني . عنھ على موصوال مرفوعًا من حدیث الزبیر

دی�ة الجراح�ات وق�د تك�رر ف�ي الح�دیث ذك�ر األرش        ھو : ما لیس لھ قدر معلوم، وقیل  : األرش من الجنایات  (٢) 
المشروع في الحكومات وھ�و ال�ذي یأخ�ذه الم�شتري م�ن الب�ائع إذا اطل�ع عل�ى عی�ب ف�ي المبی�ع، وأروش                    
الجنایات والجراحات جابرة لھا عما حصل فیھ�ا م�ن ال�نقص وس�مي أرش�ًا ألن�ھ م�ن أس�باب الن�زاع، ل�سان              

  .٥٢٥، القاموس المحیط ١/١٢اح المنیر  باب الشین فصل األلف، المصب٦/٢٦٣العرب 
  .رأي الباحث(٣) 
 ط دار ٨٦لل��شیخ محم��د أب��و زھ��رة ص " الج��زء األول الجریم��ة"الجریم��ة والعقوب��ة ف��ي الفق��ھ اإلس��المي (٤) 

  .٧/٨٣الفكر العربي دون تاریخ، بدائع الصنائع 
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 أنه –جهه  كرم اهللا و-ويرجعوا عن الشهادة  إن كانت زورا وقد استدلوا علي ذلك مبا روي عن علي

  . اإلمام مث الناس مثيرجم الشهود أوال : قال

 ومل ينقل – رضي اهللا عنهم - للترتيب وقد كان ذلك مبحضر من الصحابة مثوداللتها علي املطلوب أن 

  .)١(أن  أحدا أنكر عليه فيكون إمجاعا

 اإلقرار والدليل علي وولكن الشافعية يرون أنه ال جيب علي اإلمام البدء بالرجم إن ثبت احلد بالبينة أ

  .)٢( صلي اهللا عليه وسلم أمر برجم ماعز ومل حيضرنيبذلك أن ال

 هذا فإن اعترفت امرأةواغد يا أنيس إيل ( كما يستدل له أيضا بقول النيب صلي اهللا عليه وسلم 

  . وقد اعترفت املرأة فرمجها ومل حيضر رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم رمجها،)٣ ()فارمجها

ه باشر شيئا نحضر رجم الغامدية ومل ينقل عنه أيستدل له أيضا بأن النيب صلي اهللا عليه وسلم قد كما 

  .نقل إلينا من ذلك بنفسه ولو فعل ذلك ل

 إفاتة نفس فلم  الشهود فيه مثل القذف وألاوقامة احلد ال يلزم حضور اإلمام أكسائر احلدود وألن إ

  .)٤(يلزم فيه حضورمها

 يف ادة احلنفية وجاهته أيضاس الراجح يف املسألة ملا ساقوه من أدلة ، وإن كان لرأي الوهذا هو الرأي

  هلم علي من شهدوا عليه وبدأوا برمجه تقوعند إيقاظ ضمائر الشهود 

 حضور مجاعة الستيفاء احلد

 ،}فَةٌ من الْمؤِمِننيعذَابهما طَاِئ ولْيشهد{ : اهللا تعايلل يستحب أن يستويف احلد حبضور مجاعة وذلك لقو

   وقد قالوا فيمن يشهد عذاما ال يشهد التعذيب إال من ال يستحق التأديب )٥(

لف، وقال ابن زيد أيب فقال جماهد رجل فما فوقه إيل وقد اختلفوا يف العدد الذي ينبغي حضوره التعذ

 وهذا القول أخذ به مالك والليث البد من حضور أربعة قياسا علي الشهادة علي الزنا وأن هذا باب منه

وقال عكرمة وعطاء البد من اثنني وهذا مشهور قول مالك، وقال _ رضي اهللا عنهم _والشافعي 

  .)٦(الزهري ثالثة ألن أقل اجلمع ثالثة 
                                                 

  .٨٧، ٧/٨٦بدائع الصنائع (١) 
  .١٣/٢٠٢الحاوي الكبیر للماوردي (٢) 
  .لحدیث سبق تخریجھا(٣) 
  .١٣/٢٠٢الحاوي (٤) 
  .٢من اآلیة : سورة النور(٥) 
  .٢٦٢/ ٣، تفسیر ابن كثیر ١٢/١٧٢ الجامع ألحكام القرآن (٦) 
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 فَلَوالَ نفَر ِمن كُلِّ{  :ولكل قول مما سبق دليله من القرآن الكرمي فقول جماهد يستدل له بقول اهللا تعايل

 فهو واحد فأكثر وقد احتج ذه اآلية علي قبول خرب الواحد ،)١ ( }ِفرقٍَة منهم طَآِئفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ ِفي الديِن

   .)٢(وألن اإلنذار حيصل بواحد

 وهي اآلية اليت  ،)٣(}عذَابهما طَاِئفَةٌ من الْمؤِمِنني ولْيشهد{: وأما حضور أربعة فيشهد له قول اهللا تعايل

  .معنا هنا وقد قالوا ألن التشنيع يف العذاب أشد

  .نب املعذباجشد يف أتشاهما يف التشنيع بل هو ل ما اشترط يف الشهادة علي الزنا ط فيهفاشتر

ت يف تقاتل ، فقد نزل)٤ (}ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا وِإن طَاِئفَتاِن{: ومن قال حبضور اثنني يشهد له قوله تعاىل

  .)٥(رجلني فكذلك هنا

فقد استدلوا علي أن املراد هنا ثالثة   }منهم معك فَلْتقُم طَآِئفَةٌ{ : من قال ثالثة يشهد له قوله تعايلو

  .)٦( وأقل اجلمع ثالثة}ولْيأْخذُواْ أَسِلحتهم { وذلك لضمري اجلمع والذي أتى بعد قوله 

ئفة هنا مجاعة حيصل م التشهري والزجر وختتلف قلة وكثرة حبسب اختالف واحلق أن املراد بالطا

  وزجره بعشرةهوزجره بثالثة وآخر ال حيصل تشهرياألماكن واألشخاص فرب شخص حيصل به تشهريه 

  .)٧(ال خيفىوللقائل باألربعة هنا قول وجيه 

 )٨(عى اهللا تعاىل بالتوبة والرمحةوقال البعض إن حضور طائفة من املؤمنني ليس ذلك للفضيحة وإمنا ليد

 الوحيد بل ينازعه رأي آخر وهو أن املقصود حبضور هذه الطائفة اإلغالظ بالرأيولكن هذا الرأي ليس 

 رجومن شهده وحضره يتعظ به ويزد علي الزناة والتوبيخ هلم حبضرة الناس وإن ذلك يردع احملدود

  .)٩( ويشيع حديثه فيعترب به من بعدهألجله

أن النيب صلي اهللا عليه وسلم _ رضي اهللا عنه _قبيل زجر الزناة عن شنيع فعلهم ما روي حذيفة ومن 

اتقوا الزنا فإن فيه ست خصال ثالثا يف الدنيا وثالثا يف اآلخرة فأما اللوايت يف : يا معشر الناس : قال 

                                                 
  .١٢٢من اآلیة  : سورة التوبة(١) 
  .١٨/٣٧٨روح المعاني (٢) 
  .٢من اآلیة : سورة النور(٣) 
  .٩سورة الحجرات من اآلیة (٤) 
  .١٢/١٧٢القرطبي (٥) 
  .١٨/٣٧٨ األلوسي ١٠٢من اآلیة : سورة النساء(٦) 
  .١٨/٣٧٨روح المعاني (٧) 
  .٣/٢٦٢تفسیر ابن كثیر (٨) 
  .١٧٢/ ١٢القرطبي (٩) 



 
 

  
  
 

- ٧١٠ -

ب السخط وسوء احلساب الدنيا فيذهب البهاء ويرث الفقر وينقص العمر وأما اللوايت يف اآلخرة فيوج

  .)١(واخللود يف النار

إن أعمال أميت تعرض  يف كل : أن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم قال _ رضي اهللا عنه _نس أوعن 

إذا كان النصف من :   وعن النيب صلي اهللا عليه وسلم قال )٢(مجعة مرتني فاشتد غضب اهللا علي الزناة

ساحرا أو كاهنا أو عاقا : مؤمن ال يشرك باهللا شيئا إال مخسة  لشعبان اطلع اهللا علي أميت فغفر لك

  .)٣(لوالديه أو مدمن مخر أو مصرا علي الزنا 

  
ما ا : ء اا ط  

ن يكون فيها استيفاء احلد يف الزنا املراد منه تطهري اجلاين من ذنبه والطهارة من الذنب ينبغي أ        

وق  لذة الفعل املنهي عنه فلذلك كان حلكم استيفاء احلد حكماَ مغايراَ الستيفاء ذاستشعار الرجم كما ت

القصاص فال يقتل احملصن هنا بالسيف ألن املقصود التنكيل والتمثيل به وليس شرطاَ أن يكون هناك 

  .)٤(يتباطأ موته        عدد ملا يرمى به فقد تصيب األحجار مقاتله فيموت سريعا وقد 

مجيع بدن املرأة وتعرض التوبة على من وقع يف هذا  تستر عورة املرجوم إن كان رجالَ ويستروينبغي أن 

ة ميكن ضر وقت صالة أمر ا وإن أراد أن يتطوع بصالحه لتكون التوبة خامتة أمره وإن الذنب قبل رمج

عام والشراب من أداء ركعتني منها وإن طلب شرب املاء سقى وإن طلب طعاماَ مل يطعم والفرق بني الط

  .)٥(أن الشراب لعطش متقدم أما األكل فلشبع مستقبل

لرجل لتكون األحجار من مجيع  جوانبه ألن النيب صلي اهللا عليه وسلم مل يأمر به يف رجم ماعز لفر وال حي

 أوثقناه وال حفرنا له ورميناه بالعظام واملدر حيث روي أبو سعيد برمجه فانطلقنا به إيل بقيع الغرقد فما 

  .)٦(واخلزف مث اشتد واشتددنا حىت أتى احلرة فانتصب لنا فرميناه جبالميد احلرة حيت سكن

                                                 
  . المرجع السابق(١) 
 ق�ال الھیثم�ي والمن�ذري رج�ال ثق�ات، الج�امع ال�صغیر لل�سیوطي أی�ضًا                   ١/٢٠٩٥الجامع الكبیر لل�سیوطي     (٢) 

  .٢٢٠٩رقم الحدیث 
  . باب مساوي األخالق وقد روي عن عثمان ابن أبي العاص١/٧٦١ الكبیر للسیوطي الجامع(٣) 
  .١٥٦/ ١١العزیز (٤) 
  .٢٠٢/ ١٣الحاوي (٥) 
، وجالمی�د الح�رة   ٢٠/١٦٩٤ كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسھ بالزن�ا رق�م الح�دیث            ٦/٢١٠مسلم  (٦) 

  .٢/٥٦٦قطع الطین، المصباح المنیر : یعني الحجارة، والمدر ھو التراب المتلبد وقال األزھري
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شيبة، أن   املرأة فيحفر هلا إن رمجت بالشهادة حفرية ترتل فيها إىل صدرها لرواية أيب بكر بن أيباوأم

ر ففيها وجهان األول ال  وإن رمجت باإلقرا،)١(ةولم رجم امرأة فحفر هلا إيل الثندساهللا علية والنيب صلي 

  .)٢(ر ألمر النيب صلي اهللا عليه وسلم بذلك للغامدية وكانت مقرة اًحيفر هلا والثاين حيفر هلا صيانة وست

ا  ا   

رياَ  به األوىل أن يكون ملء الكف فال يكون كبريا كالصخرة وال صغ يقع الرجماحلجر الذي    

  . دون أن يشعر  جبرمه وذنبه والصغري يطيل أمد العذاب عليه وتهكاحلصاة ألن الكبري يعجل مب

فيؤمله فإن هرب املرجوم فإن كان بعد عليه فيخطئه وال يقترب منه يوم موقفا ال جرمن املويقف الرامي 

اجلرمية عليه باإلقرار فإنه ال يتبع إن  يتبع الرجم وال يترك أما إن ثبتت الزنا قد ثبت عليه بالبينة  فإنه

قد   ماعزاَنا أخربوه أ وألن النيب صلي اهللا عليه وسلم مل)٣( عن اإلقراراً ألن اهلرب يعترب رجوعهرب

بل لقيه عبد اهللا بن أنيس : حجار عليه فقيل إن عمر اتبعه بلحي بعري فقتله وقيل ألاهرب حني اشتدت 

سلم فذكر له  ذلك فقال وقد أعجز أصحابه فرماه بوظيف بعري فقتله مث أتى رسول اهللا صلي اهللا عليه و

  ومجيع البدن حمل للرجم عدا الوجه ألن النيب )٤(هال تركتموه لقد تاب توبة لو تاا فئام لقبلت منهم: 

  .)٥(صلي اهللا عليه وسلم أمر باتقاء الوجه 

ا  ء اا  

لرجم ال يؤخرحده  استيفاء احلد من املريض يفرق فيه بني من حده الرجم أو اجللد فمن كان حده ا

ألجل املرض ألن احلد يأيت على نفس وتأخري احلد ألجل املرض الستيفاء النفس فال لك وطاملا أن احلد 

خرى بني احملصن الذي أضي ابن كج من الشافعية له تفرقة يستويف النفس فال عذر يف التأخري لكن القا

بينة ال يفرق فيه ث ذكر أن الذي ثبت عليه بالقرار حياحلد باإلثبت عليه احلد بالبينة أو من ثبت عليه 

 حيث يقام احلد عليهم دون انتظار لزوال حالة املرض خبالف من ثبت عليه احلد ألن هبني املرض وغري

  .)٦(ه أن ماعزاَ قد هرب من أثر الرجمالنيب صلي اهللا عليه وسلم ذكر ذلك حينما بلغ

                                                 
 رق�م  ٢١٣، ٦/٢١٢الحدیث بنحوه في مسلم أخرجھ أبو بكر بن أبي شیبة عند عبداهللا بن بریدة ع�ن أبی�ھ             (١) 

  .٤/١٥٤، مغني المحتاج ١٤/١١٠مغرز الثدي لسان العرب : ، والثندوة٢٣/١٦٩٥الحدیث 
  .٧/٤٣٤، نھایة المحتاج ١٣/٢٠٣الحاوي (٢) 
  .٢٠٣/ ١٣الحاوي (٣) 
  .٢٢/١٦٩٥، باب من اعترف على نفسھ بالزنا رقم الحدیث ٦/٢١١،٢١٢مسلم بنحوه (٤) 
  .٤/١٥٣مغني المحتاج (٥) 
  .١١/١٥٧العزیز (٦) 
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رار فينظر طاملا كانت حالة اجلنون باقية وثبت احلد باإلقويف معىن املرض يف هذه احلالة اجلنون فال حيد 

  .)١(حىت يفيق ألنه قد يرجع

  لكن هل يوقف احلد وجوباَ فال يقام يف حاالت املرض وثبوت احلد باإلقرار؟

 الرجم أما يف يف كالم النووي يقتضي وجوب إيقاف احلد لكن األمر علي االستحباب أي :قال البلقيين

   .)٢( فيهاجللد فقد تكلموا

 كان هذا احلمل احلامل حىت تضع سواء: لكن هناك حالتان يوقف فيهما تطبيق احلد وجوباَ مها األوىل 

  .)٣(من زنا أو غريه

ين إءت الغامدية فقالت يا رسول اهللا هذا هو املأخوذ من سنة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم حيث جا

يا رسول اهللا مل تردين لعلك أن تردين كما رددت  : قد زنيت فطهرين وإنه ردها فلما كان الغد قالت

هذا قد : إما ال فاذهيب حىت تلدي فلما ولدت أتته بالصيب يف خرقة قالت : اهللا إين حلبلى قال  ماعزاَ فو

نيب اهللا   فطمته أتته بالصيب يف يده كسرة خبز فقالت هذا يااماذهيب فارضعيه حىت تفطميه فل: ل ته قادول

 إىل صدرها وأمر الناس ا أمر ا فحفر هلمثفدفع الصيب إيل رجل من املسلمني  أكل الطعام قد فطمته وقد

  .)٤(فرمجوها 

ووجهة الداللة من احلديث واضحة حيث ردها رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم حيت تضع محلها وردها 

  .حىت يستغين وليدها عنها بالطعام 

ة احلد هي اليت أشرنا إليها سابقاَوهي حالة ثبوت احلد باإلقرار مث واحلالة الثانية اليت جيب فيها عدم إقام

طروء اجلنون بعد اإلقرار فإن احلد يوقف يف هذه احلالة ملا ذكرنا من أنه قد يرجع عن إقراره وألن 

  .)٥(القصد الردع ال القتل 

  

  أما إذا كان احلد الثابت هو اجللد ال الرجم فإن األمر خيتلف

                                                 
  .م١٩٩٣دار الفكر . ، ط٤/١٦٧ حاشیة إغانة الطالبین (١) 
  .٤/١٥٤مغني المحتاج (٢) 
  .٥/١٣١، شرح المنھج لألنصاري ٧/٤٣٤نھایة المحتاج (٣) 
  .٢٣/١٦٩٥، باب من اعترف على نفسھ بالزنا رقم الحدیث ٢١٣، ٦/٢١٢ مسلم (٤) 
  .٥/١٣١، حاشیة الجمل ٤/١٦٧فتح المعین لشرح قرة العین بمھمات الدین (٥) 
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ريض فإن كان املريض ممن يرجى برؤه ففي هذه احلالة يؤخر احلد حىت يربأ وإن كان حيث ننظر إىل امل

ممن ال يرجى برؤه فحينئذ يقام عليه احلد وال يعطل والتخفيف يف آلة اجللد بأن يأخذ مكان السوط شيئا 

  مشراخ فقد روى أبو أمامة سهل بن حنيف أنه أخربه بعض أصحابةعثكال عليه مائب آخر كأن يضرب

د جلدة علي عظم  فعا)١(ار أنه اشتكي رجل من حىت أضىنصاهللا صلي اهللا عليه وسلم من األنرسول 

 أخربهم بذلك فلما دخل عليه رجال قومه يعودونهخلت عليه جارية لبعضهم فهش هلا فوقع عليها فد

ا ذلك استفتوا يل رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فإين وقعت علي جارية دخلت علي فذكرو: وقال 

ما  رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو محلناه : لرسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم وقالوا 

علي عظم فأمر رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم أن يأخذوا له مائة  عظامه ما هو إال جلد إليك لتفسخت

   .)٣( فيضربوه ا ضربة واحدة)٢(مشراخ

ض إذا مل حيتمل اجللد ضرب بعثكال فيه مائة مشراخ أو ما يشاه ويشترط أن فاحلديث دليل علي أن املري

له ثوقد جوز اهللا م)٤(عاَ هذا العمل من احليل اجلائزة شرويكفي االعتماد : ماريخ وقيلشتباشره مجيع ال

  )٥(  }وخذْ ِبيِدك ِضغثًا فَاضِرب بِه ولَا تحنثْ{ : يف قوله

إذا زىن املريض وحده الرجم بأن كان حمصنا حد ألن املستحق قتله ورمجه يف هذه و: وقال ابن اهلمام 

احلالة أقرب إليه وإن كان حده اجللد ال جيلد حىت يربأ ألن جلده يف هذه احلالة قد يؤدي إيل هالكه وهو 

ند ضعيف اخللقة فعندنا وع غري املستحق عليه ولو كان املرض ال يرجى زواله كالسل أو كان خداجاَ

 ولذا قيل الشافعي يضرب بعثكال فيه مائة مشراخ فيضرب به دفعة والبد من وصول كل مشراخ إيل بدنه

  .)٦(وطةسد حينئذ أن تكون مببال

                                                 
ضنى الرجل ی�ضني ض�نى ش�دیدًا إذا ك�ان ب�ھ      : السقیم الذي قد طال مرضھ وثبت فیھ، یقال       : الضني: أضنى(١) 

  .١٤/٤٨٦قد برئ نكس، لسان العرب مرض مخامر وكلما ظن أنھ 
غ�صن  : العثكال الذي علیھ البسر وأصلھ في العذق وق�د یك�ون ف�ي العن�ب، ال�شمراخ        : الشمراخ والشمروخ (٢) 

  .٣/٣١دقیق رخص ینبت في أعلى الغصن الغلیظ خرج في سنتھ رخصًا، لسان العرب 
 س��نن اب��ن ماج��ھ ٤٤٧٢م الح��دیث  كت��اب الح��دود، ب��اب إقام��ة الح��د عل��ى الم��ریض رق��  ٤/١٩١٣أب��و داود (٣) 

م��سند اإلم��ام أحم��د . ٥٥٧٤ كت�اب الح��دود، ب��اب الكبی�ر والم��ریض یج��ب علی�ھ الح��د رق��م الح�دیث     ٢/٨٥٩
٥/٢٢٢.  

  .م٢٠٠١دار الحدیث طبعة .  ط٧/٥٣٥عون المعبود شرح سنن أبي داود (٤) 
  من اآلیة: سورة ص(٥) 
  .٧/٥٣٥ عون المعبود (٦) 
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الغصن ذو _ كما عرفنا _ثكال عليه مائة مشراخ وهو عن الضربة واحدة ينبغي أن يكون ال تكويولك

به ضربتني، وال يكفي يف إقامة حد  فرعا فيضر من ذلك بأن كان مخسنيالفروع اخلفيفة فإن كان أقل

ه بأمل وهذه س تكون مما يسمي ضربا فالبد وأن مت بل البد وأنهاجللد علي املريض أن توضع املشاريخ علي

وهو وجه ضعيف فإن مل  ال يشترط اإليالم: رأي غالب الفقهاء لكن إمام احلرمني يف اية املطلب قال 

  .)١(جسده مل يسقط احلدتسقط الشماريخ وتنكبس على 

بيله، وإن سعلي األيام حىت وإن احتمل التفريق بل يقام عليه احلد املمكن وخيلي وال تفرق األسواط 

برئ من مرضه قبل أن يقام عليه احلد فإنه يف هذه احلالة حيد حد السليم بأن يضرب بالسوط وال جتمع 

قامة احلد مع الشرط اآلخر املذكور يف  إل مع حضور مجاعة)٢(األسواط لبعضها بل يضرب واحدا وحدا

  .)٣(}ِبِهما رأْفَةٌ ِفي ِديِن اللَِّه ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر  ولَا تأْخذْكُم{ اآلية وهو 

لد للمريض فهي كما ورد يف احلديث العثكال وهو بكسر العني وفتحها ويقال عثكول أما عن مادة اجل 

إثكال بإبدال العني مهزة وال يطلق إال علي مشراخ النخل ما دام رطبا أما إذا يبس فهو عرجون وال و

  .)٤( الروضةلكال بل يضرب به أو بالنعال أو بأطراف الثياب كما صرح به يف أصثيتعني الع

 غري املؤمل نا قبل ذلك أن الضرب البد وأن يكون مؤملاَ فإن قيل قد اكتفوا يف األميان بالضربروقد ذك

  فهال كان ذلك هنا ؟

خبالف َ  والضرب غري املؤمل يسمى ضرباعلي العرفلكن جياب عن ذلك بأن الضرب يف األميان مبين 

   .)٥(احلدود فهي مبنية علي الزجر والزجر ال حيصل إال باإليالم

جب عليه وقد نازع بعض الفقهاء يف الضرب حيث قالوا إن املعضوب يف احلج إذا حج عنه مث شفي و

  هل يقام احلدلي السقيم مث شفيإعادته فهل ينطبق هذا الكالم علي احلدود مبعىن أنه إذا أقيم احلد ع

  عليه مرة أخرى أم ال؟

                                                 
  .٥/١٣٢ األنصاري شرح المنھج للشیخ زكریا(١) 
  .٧/٥٣٤ نھایة المحتاج (٢) 
  .٢من اآلیة : سورة النور(٣) 
  .٧/٤٣٤، حاشیة الشبراملسي على نھایة المحتاج ٤/١٥٤مغني المحتاج (٤) 
  . المرجع السابق(٥) 
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ن إ ف ر خيتلف هنا ألن احلدود مبنية علي الدرء والستر فإن أقيم احلد فقد برئت ذمتهواجلواب أن األم

نه يكمل الباقي علي احلد إأو برئ أثناء إقامة احلد فصحاء نه حيد حد األإبرئ قبل إقامة احلد ف

   .)١(الصحيح

  . ا  ا واد ا إ

  يفرق يف إقامة احلد بني الرجم واجللد ويف الرجم بني احلد الثابت بالبينة واحلد الثابت باإلقرار     

د بل يؤخر احلد إيل وقت االعتدال خبالف أما بالنسبة للجلد فإنه ال يقام يف احلر الشديد أو الربد الشدي

ضي إيل ف لشدة احلر أو الربد ألن الرجم يالرجم فإنه إن ثبت بالبينة فإنه يقام يف أي وقت وال اعتبار

ن فيه خالفا حيث إن هناك وجه يشابه القول السابق يف إس خبالف الرجم الثابت باإلقرار فهالك النف

 هالك النفس والقول الثاين يقول بتأخري إقامة احلد إيل وقت الرجم بالبينة ألن كليهما يفضي إىل

  .)٢(االعتدال ألن الرجوع عن اإلقرار مقبول

  لكن ما احلكم إن خالف اإلمام وأقام احلد يف شدة احلرة أو الربد فنتج عنه هالك احلدود؟

سبيل احلتم وإمنا علي لإلجابة عن ذلك نقول إن عدم إقامة احلد يف الوقت شديد احلر أو الربد ليس على 

سبيل االستحباب فإن خالف اإلمام يف ذلك وأقام احلد يف احلر أو الربد الشديدين فهلك من عليه احلد 

فإن اإلمام ال يضمن هالكه ألن اإلمام جيب عليه إقامة احلد لكن خالف البعض يف ذلك علي أساس أنه 

  ديدين فهلك فإنه يضمن فهال األمر كذلك هنا؟إذا مل خينت إنسان فختنه اإلمام يف احلر أو الربد الش

  :وللجواب عن ذلك نقول

 ا االعتراض فجعل يف املسألتني قولني أحدمها بالنص والثاين بالنقل ذهناك فريق من الفقهاء اعتد

والتخريج ومفاد القولني أن األول يقوم بعدم الضمان ألن التلف قد حصل من واجب أقيم عليه والثاين 

   الضمان ملا فيه من التقصري بترك التأخري،قال بوجوب

لكن القول الثاين يرجح عدم الضمان ويفرق بني اهلالك باحلد واهلالك باخلتان بأن احلد قد ثبت بالنص 

ىل  فال يؤاخذ مبا يتولد منه ويفضي إواخلتان قد ثبت باالجتهاد وأيضاً بأن استيفاء احلدود أمر إىل اإلمام

                                                 

  .٥/١٣٣حاشیة الجمل على شرح المنھج (١) 

  .٤/١٦٧إعانة الطالبین (٢) 
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غره فإن  اإلمام حبسب األصل بل يتواله اإلنسان بنفسه أو يقوم وليه به يف ص يتوالهعاقبته أما اخلتان فال

  .)١(ة فإنه يشترط عليه سالمة العاقبة والظاهر يف إقامة احلد باجللد أنه ال يضمنباتواله اإلمام بالني

ا  ا ا  

 أو مبعضا أو مكاتبا ألنه مل يستوف حد اًدود حر الذي يقوم باستيفاء احلد هو اإلمام أو نائبه إن كان احمل

إال بإذن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم وكذلك اخللفاء الراشدون مل يستوف حد إال بإذم وهذا 

القول موضع قبول اجلمهور لكن الشيخ أبا سعد املتويل حكى عن القفال املروزي قوال أخر بأنه جيوز 

احلد علي سبيل احلسبة كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر يقوم ما  أن يستويف )٢(ألي واحد من الناس

   .)٣ ( }فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد منهما ِمئَةَ جلْدٍة{      :أي واحد من الناس وقد استدل أيضا بقول اهللا تعاىل

ذا األمر  خالف أن املخاطب ن غلب القرطيب األول حيث قال الإواخلطاب عام لإلمام وغريه ، و

مام أو نائبه وزاد مالك والشافعي السادة يف العبيد قال الشافعي يف كل جلد وقطع وقال مالك يف اإل

وقيل اخلطاب للمسلمني ألن إقامة : اجللد دون القطع ، مث أشار للقول الثاين بصيغة التضعيف فقال 

  .)٤(هم االجتماع علي إقامة احلدود مراسم الدين واجبة علي املسلمني مث اإلمام ينوب عنهم ألنه الميكن

وليس معىن أن اإلمام هو الذي يستويف احلدود أن هناك أحد من الناس فوق املساءلة والوقوع حتت 

طائلة العقاب مبعىن أنه وأن كان اإلمام هو الذي يستويف احلد فإذا أخطأ اإلمام ووقع يف احلد فإنه يقام 

أن يعزل بل يقام عليه احلد لتطهر  وليس معين وقوعه يف اخلطأ )٥(هبه احلد أيضا والذي يقوم بذلك نائعلي

جم وإن كان غري حمصن رالبفإنه يف الغالب سيكون حمصنا وعقوبته وإن كانت النتيجة بعد ذلك واحدة 

أطيعوين ما : يف شأن اخلالفة قوهلما _رضي اهللا عنهما _فإن املأثور عن السلف الصاحل كأيب بكر وعمر 

   .)٦(يكم فإن عصيته فال طاعة يل عليكمأطعت اهللا ف

 عند رسول اهللا ـ صلى كما أنه ال يستثين أحد أو يشفع ألحد ملكانته ومرتلته فإن أسامة بن زيد شفع

 يف حد من أتشفع: اهللا عليه وسلم يف امرأة سرقت فتغري وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال

: سول اهللا مث صعد رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم املنرب  فقال اغفر يل يا ر: حدود اهللا يا أسامة فقال 

                                                 
  .١١/١٦١العزیز شرح الوجیز (١) 
  .لمرجع السابقا(٢) 
  .٢من اآلیة : سورة النور(٣) 
  .١٢/١٦٧ القرطبي (٤) 
  .٤/١٥٢مغني المحتاج (٥) 
  .م١٩٦٩ دار مصر للطباعة رابعة ٦٩تاریخ الخلفاء للسیوطي ص (٦) 



 
 

  
  
 

- ٧١٧ -

إنه كان فيمن كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد وأمي 

  . أما عن مستويف احلد بالنسبة للرقيق )١(اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها

أقيموا : سيد إقامة احلد علي عبيده ملا ورد عن رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم د ولليسفهو اإلمام أو ال

أن النيب صلي اهللا عليه وسلم قال _رضي اهللا عنه _وعن أيب هريرة . )٢(احلدود علي ما ملكت أميانكم

 حببل من إذا زنت أمة أحدكم فتبني زناها فليجلدها وال يثرب مث إن زنت الثالثة فتبني زناها فليبعها ولو(

  .)٣ ()شعر 

ال يبالغ يف جلدها حىت يدميها : وال يثرب عليها أي ال يبوخها وال يعريها وقيل . ومعىن قوله يف احلديث 

.  

  لكن أيهما أوىل يف إقامة احلد اإلمام أو السيد ؟

آثار قوالن األظهر منهما أن األوىل بإقامة احلد هو اإلمام وذلك ألن واليته عامة وإقامة احلدود من 

ىل بإقامة احلد لغرض استصالح امللك ,يف الصالة ، والثاين أن السيد أ الوالية وأيضا ألنه أوىل باإلمامة

وهناك احتمال  ثالث ويفرق فيه بني اجللد وبني القتل والقطع فاجللد السيد أوىل به والقتل والقطع 

   .)٤(اإلمام أوىل ما

كان احلق خاصا بالسيد أو بالغري فإن له احلق يف استيفائها  ذا إهللا تعاىل أما وحمل اخلالف يف حقوق ا

  .)٥(قطعاَ

                                                 
  .تقدم تخریجھ(١) 
ح�اوي   كتاب الحدود، باب حد الرجل أمتھ إذا زنت، شرح معاني اآلث�ار للط ٨/٢٤٥ السنن الكبرى للبیھقي    (٢) 

 كت�اب الح�دود، ب�اب الم�ولى     ٥/٤٧٣ كتاب الحدود، باب حد البك�ر ف�ي الزن�ا ش�رح ال�سنة للبغ�وي                ٣/١٣٦
  .٢٥٨٣یقیم الحد على مملوكھ رقم 

، كت�اب الح�دود،   ٦/٢٢٦، م�سلم  ٢١٥٢ كتاب البیوع باب بیع العب�د الزان�ي رق�م الح�دیث        ٤/٤٣٢البخاري  (٣) 
  .٣٠/١٧٠٣لحدیث باب رجم الیھود أھل الذمة في الزنا رقم ا

  .١١/١٦٥فتح العزیز شرح الوجیز (٤) 
  .٤/١٥٣مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج (٥) 
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 ما ا  
ت ا   فا  ءا  

  

ذكرنا  قبل ذلك عند الكالم عن الشهادة وعدم اكتماهلا هلي حيد باقى الشهود أم ال ؟ وذكرنا        

نا  وقدم, ةحوا قذفبإقامة احلد عليهم ألم بذلك أصهو _  اهللاهرمح_أن الراجح من مذهب الشافعي 

 لإلعادة هنا و داعي شعبة وإقامة حد القذف علي من رماه بالزنا فال نكذلك الكالم عن قصة املغرية ب

والَِّذين يرمونَ الْمحصناِت { : من الكتاب والسنة علي إقامة احلد فمن الكتاب قول اهللا تعايلدلةتثبت األ

اءثُمدهِة شعبوا ِبأَرأْتي لَم  مه لَِئكأُوا ودةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج اِننيثَم موهِلدالْفَاِسقُونَ فَاج{  

  ـ مل يقم البينة علي صحة ما قاله إذا ـ ذفحيث أوجب اهللا علي القا

أن يكون فاسقا ليس :  والثالث أن ترد شهادته أبدا:ينأن جيلد مثانني جلدة والثا: ثالثة أحكام أحدمها 

  . )١( عند اهللا وال عند الناسلبعد

ى كنع وأنش بالفاحشة أواآلية عامة للنساء والرجال وإن كان قد ذكر النساء حيث هم أهم ورميهن

م للنفوس وقذف الرجال داخل يف حكم اآلية وذلك مثل النص علي حترمي حلم اخلرتير فدخل فيه الشح

  .)٢(والغضاريف وحنو ذلك باملعىن واإلمجاع

  أما عن الدليل السنة 

وبرأها اهللا سبحانه وتعاىل _  اهللا عنها رضي_فيدل عليه ما رود يف حادث اإلفك عن عائشة       

وسبب احلديث باإلفك عن عائشة أا كانت مع رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم  يف غزوة بين املصطلق 

 وكانت قد فقدت عقدا هلا فعادت ملكاا مرة أخرى فوجدته فلما عادت وجدت أن فخرجت حلاجتها

شة القوم قد رحلوا ومل يشعروا ا ألا كانت خفيفة اللحم فرفعوا هودجها ومل يشعروا ا فجلست عائ

عدم وجودها فيعودن إليها مرة أخرى لكن صفوان بن املعطل كان قد  يف مكاا لعل القوم يكتشفون

ري هلا وتنحى حىت عبظعينة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فقدم ال: لف لبعض حاجته فوجدها فقال خت

نافقون باإلفك وتناقله بعض املسلمني مثل حسان بن ركبت مث سار ا حىت وصل إىل القوم فتكلم امل

  ثابت ومسطح بن أثاثة 

                                                 

  .٣/٢٦٤تفسیر ابن كثیر (١) 

  .٧/٣٤٣، القاسمي ١٢/١٧٧القرطبي (٢) 
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ِإنَّ الَِّذين جاؤوا ِبالِْإفِْك عصبةٌ منكُم لَا  {:  بقوله)١(اءبراومحنة بنت جحش إىل أن أنزل اهللا عز وجل 

ولْ ها لَّكُم برش وهبسحلَّى توالَِّذي تالِْإثِْم و ِمن بسا اكْتم مهنِرٍئ مِلكُلِّ ام لَّكُم ريخ  لَه مهِمن هرِكب

 ِظيمع ذَاب٢ (}ع(.  

يعين مجاعة ما بواحد وال اثنان بل مجاعة فكان املقدم يف  }جاؤوا ِبالِْإفِْك عصبةٌ منكُم ِإنَّ الَِّذين  {: وقوله

ذهان ستوشيه حىت دخل ذلك يف أوي جيمعه هذه اللعنة عبد اهللا بن أيب بن سلول رأس املنافقني فإنه كان

 ،)٣(شهر حىت نزل القرآن بعض املسلمني فتكلموا به وجوزه  آخرون منهم وبقي األمر كذلك قريباَ من 

الذين يتعصب :  يف لغة العرب وأصلهاغري ذلك : الكذب والعصبة ثالثة إيل عشرة وقيل : واإلفك 

 ال خري فيه هو النار والبالء النازل على الذيزاد نفعه على ضره والشر  واخلري هو ما, بعضهم لبعض

 يف الدنيا وخريه هو الثواب الكثري يف قليل ملاألن  ضرره من  هو خري أل– مثل ابتالء عائشة – األولياء

 لرجحان النفع  }خير لَّكُم  لَا تحسبوه شرا لَّكُم بلْ هو{:  وصفوان بقوله وأهلها فنبه اهللا عائشة اآلخرة

الذين تكلموا  :   يعىن}ِلكُلِّ امِرٍئ منهم ما اكْتسب ِمن الِْإثِْم { :  وقوله)٤(واخلري على جانب الشر

 " ة مصحف حفصيف و ، الغريل وجه، وعبد اهللا بن أىبةمسطح ومحنوباإلفك ومل يسم منهم إال حسان 

  " .عصبة أربعة 

 عبد اهللا بن أىب ه ومحنة ومسطح واألصح أنن قيل هو حسا} منهم له عذاب عظيم والذى توىل كربه{

قامه عليهم رسول أالدنيا فقيل هو حد القذف  يفسلول وعلى التأويل األول العذاب العظيم كان هلم 

 العذاب العظيم هو أن حسان ومسطح :اهللا صلى اهللا عليه وسلم وترك ابن سلول لعقاب اآلخرة وقيل

   .)٥(عميا ومحنة استحيضت واتصل دمها عقوبة ملا كان منها

                                                 
 وم��ا ٣/٢٩٧ وم��ا بع��دھا، س��یرة ب��ن ھ��شام ٢٠١، أس��باب الن��زول للواح��دي ص ٣/٢٦٨تف��سیر اب��ن كثی��ر (١) 

  . وما بعدھا٤/٥٨٩ایة والنھایة المجلد الثاني جـ بعدھا، البد
  .١١اآلیة : سورة النور(٢) 
  .١٢/٢٠٢القرطبي (٣) 
إنھ كان بالء ومحنة ظاھرة وإنھ نزلت فیھا ثماني عشرة آیة كل واحدة منھا مستقلة بم�ا        : قال الزمخشري (٤) 

تطھی�ر ألھ�ل البی�ت وتھوی�ل لم�ن      ھو تعظیم لشأن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وتنـزیھ ألم الم�ؤمنین و            
تكلم في ذلك أو سمع بھ فل�م تمج�ھ أذن�اه وع�دة ألط�اف للت�الین وال�سامعین إل�ى ی�وم القیام�ة وفوائ�د دینی�ة              

، ١٨/٨٩ ج�امع البی�ان للطب�ري    ٣/٢١٧وأحكام وآداب ال تخفى على متأملھا، راجع الك�شاف للزمخ�شري         
  .٧/٣٥٢القاسمي 

  .١٣/٢٥٤ الحاوي (٥) 
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 اهللا رضي)١(طل وصفوان بن مع– اهللا عنها رضي – عائشة  حقيفلكن هل أقيم احلد على من تكلموا 

  ؟. عنه 

خبار اهللا تعاىل عنها كما إ بينة وال تقام بأو مل جيلدوا احلد ألن احلدود إمنا تقام بإقرار أميذكر املاوردى 

   .)٢(خرب به من كفرهمأ يتعبدنا بقتل املنافقني مبا  مل

 رضى اهللا –ة  روته عائشالذي احلديث يف أم قد حدوا وذلك والترمذي داود أىب سنن يفلكن ورد 

حسان بن ثابت ومسطح بن :  ممن تكلم بالفاحشة وامرأةمر برجلني أف:  ومست فيه أمساءهم قال –عنها 

  .)٣(ويقولون املرأة محنة بن جحش : أثاثة قال النفيلى 

   .)٤(وقد روى الترمذى هذا احلديث دون ذكر ألمسائهم

تقد صحته أنه ال بد لنا من الوقوف على معىن  نعالذيوالتحقيق أنه حىت يتسىن لنا الوقوف على احلكم 

 تكلمت عن حادث اإلفك واإلفك كما عرفه أهل اللغة هو اليت اآليات يفاإلفك والبهتان اللذين جاءا 

 كذبه والبهتان هو اجلزم بالكذب وقد أوالكذب أو هو نقل الكالم عن الغري دون التحقق من صدقه 

 كنا نقول إن القرآن الكرمي وإن أخربنا بكذب هؤالء القوم إال أخرب القرآن الكرمي بكذب من تكلم وإن

 ال جيب به احلد لكن احلد ثابت بالسنة كما قدمنا فيمكن التوفيق بينهما بأن احلد مل يثبت خباراإلأن هذا 

 للشهود الذين يثبتون مدعاهم فلذلك إحضارهم القرآن ولكن باشتهار قوهلم بني الناس وعدم خباربإ

   النابية فقال األلفاظ حق صفوان برميه ببعض يفهم احلد ، كما تكلم حسان أقيم  علي

  مسى بيضة البلدأيعة رفوابن ال        أمسى اجلالبيب قد عزو وقد كثروا

  األسد برثن يفو كان منتشيا أ        هــكنت صاحب  منأمهقد ثكلت 

  ودـ قمن دية فيه يعطاها وال       ذه ـــخآ فأعدو  الذيلى يما لقت

  )٥(ل ويرمى العرب بالزبدئطفيغ       اميةــني ب الريح شما البحر ح

                                                 
ك�ان ص�احب س�اقة رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم ف�ي غزوات�ھ ل�شجاعتھ وك�ان م�ن                      : ن معطل صفوان ب (١) 

كان لھ ابنان یدل على ذل�ك حدیث�ھ الم�روي م�ع امرأت�ھ      : خیار الصحابة وكان حصورًا ال یأتي النساء وقیل  
واهللا م�ا  "وقول النبي صلى هللا علیھ وسلم في أبنیھ لھما أشبھ بھ من الغراب ب�الغراب وقول�ھ ف�ي الح�دیث       

كشفت كتف أنثى قط یرید بزنى وقتل شھیدًا في غزوة أرمینیة سنة تسع عشرة في زمان عمر وقیل ببالد          
  .٤/٥٩٤ البدایة والنھایة ١٩١، ٢/١٩٠الروم سنة ثمان وخمسین أیام معاویة، راجع اإلصابة 

  .١٣/٢٥٤الحاوي الكبیر (٢) 
  .٤٤٧٤لقذف رقم الحدیث ، كتاب الحدود، باب في حد ا٤/١٩١٤ أبو داود (٣) 
  .٣١٨١، كتاب التفسیر، باب ومن سورة النور رقم الحدیث ٥/١٧٨الترمذي (٤) 
  .٤/٥٩٣البدایة والنھایة البن كثیر جـ (٥) 
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  فرى كفرى العارض الربدأ ملغيظ       مىن حيث تبصرىن بأغلبيوما 

  :نشد قائال أ ورأسه هذا الكالم السابق ضربه بسيفه على يف قد عرض به بأنهفلما علم صفوان 

   هوجيت لست بشاعرإذا  غالم     نينإ ذباب السيف مىن فلقت

   الربئ الظواهرأي من الباهت الر     يتقأ وايــمح محيأ ولكنين

 آذاينيارسول اهللا : وكادت ضربة صفوان تقتل حسان فدعا رسول اهللا حسان وصفوان فقال صفوان 

 هداهم اهللا أن بعد قومي على أتشوهت: ه فقال رسول اهللا ياحسان ت الغضب فضربفاحتملين وهجاين

رسول اهللا فعوضه رسول   يا  لكهي:  فقال أصابك الذي يفحسان   ياأحسن:  مث قال إلسالملتعاىل 

 رسول اهللا فأعطاها طلحة بن سهل فخرج منها وقال هى هللا ورسوله أموال أحب –اهللا منه بريحاء 

  .)١( مارية القبطية فولدت له عبد الرمحن بن حسان أخت – سريين أيضاحلسان ووهبه 

 رضى اهللا – عائشة يف قاهلا أبيات ببعض – احلد عليه ومن معه أقيم أن بعد –ن بن ثابت مث اعتذر حسا

 وتصبح غرثى               حصان رزان ماتزن بريبة                                     :  وهى –عنها 

  من حلوم الغوافل

  هم غري زائلداعى جمـكرام املس       البـــ من لؤى من غحيعقيلة 

  بك الدهر بل قيل امرئ ىب ماحل       ل ليس بالئطـــن الذى قد قيإو

  ناملىأ إىلوطى ــفال رفعت س         ن كنت قد قلت الذى قد زعمتمإف

  ول اهللا زين احملافلـــآلل رس       رتىــفكيف وودى ما حييت ونص

  )٢(لقصاراَ وطال العز كل التطاو       ترى الناس دونهم عزاًـــن هلإو

 قول اإلفك برمى يفنه خاض ألست كذلك تريد :  قالت له عائشة حصان رزان: نه ملا قال أوقد روى 

  .)٣(ن حسان قد عرض وحد ألجل ذلك أمع بني هذا القول وبني من نفاه بالغوافل وميكن اجل

   عليه احلد أم ال ؟أقيملكن ماذا عن ابن سلول هل 

                                                 

  .٤/٤٩٥البدایة والنھایة (١) 

  .١٩٠، دیوان حسان ص ٣/٣٠٦سیرة ابن ھشام (٢) 

  .١٢/٢٠٤القرطبي (٣) 
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 حد رجالن وامرأة الذي إن الترمذي تثبت عند والترمذي  داودأىب الروايات السابقة عن أنواجلواب 

ابن سلول لكن بعض  احلد أقيم داود مساهم وهم حسان ومسطح ومحنة فلم يذكر فيمن أىبوعند 

 أول هو – لعنة اهللا – ابن سلول نإ :سى فقالول ابن سلول قد حد وهذا ما نقله األنأالروايات تؤكد 

 من األسفل الدرك يف بعد جعله اآلخرة يفعداوته لرسول اهللا وعذابه معانه وفك واختلقه إل اإلأشاعمن 

 شهاداأل الدنيا فومسه مبيسم الذل وإظهار نفاقه على رؤوس يف أمااهللا عز وجل إال  قدره النار ال يقدر 

 نأ من أنه بعد – اهللا عنهما رضي – عن ابن عمر ه وابن مردويالطرباين أخرجهوحده حدين على ما 

نزل اهللا تعاىل من أراح فجمع الناس مث تال عليهم  عبيدة بن اجلأبايات خرج إىل املسجد فدعا نزلت اآل

م حدين وبعث إىل حسان الرباءة لعائشة وبعث إىل عبد اهللا بن أىب فجئ به فضربه صلى اهللا عليه وسل

خرج أا فقد حدان ابن سلول حد حدا و إ:يل رقام ، وقيف ضربا وجيعا ووجئوا ا فضربوةومسطح ومحن

 الدنيا بأن رسول اهللا صلى اهللا عليهم وسلم جلده مثانني يفنه فسر العذاب أ عن ابن عباس الطرباين

   . )١( مبصريه إىل الناراآلخرة يفجلدة وعذابه 

 وإمنا  : حيث قال علماؤنا القرطيب سلول وقد ذكره أىب احلد على ابن إقامةوهناك قول آخر يرى عدم 

عذابا عظيمافلو حد ىف الدنيا لكان ذلك نقصا اآلخرة يفعد له أ ألن اهللا تعاىل قد أىببن مل حيد عبد اهللا 

 وبكذب – اهللا عنها رضي –ن اهللا تعاىل قد شهد برباءة عائشة أ وختفيفا عنه مع من عذابه ىف اآلخرة 

ل اهللا  كذب القاذف وبراءة املقذوف كما قاإظهارذ مقصوده إماها فقد حصلت فائدة احلد ركل من 

  .)٢ ()الكاذبون     فأولئك عند اهللا هم اء بالشهديأتوافإذ مل ( تعاىل 

   ؟  سلولأىبلثالثة ومل يقم على ابن  احلد على اأقيملكن ملاذا 

مثهم ما صدر عنهم من القذف حىت ال يبقى إكفر عنهم ي على الثالثة لأقيميرى القرطىب أن احلد إمنا 

 عليه، ا كفارة ملن أقيمتإ: حلدود  ايفقد قال صلى اهللا عليه وسلم  اآلخرة ويفعليهم تبعة من ذلك 

 احلد على ابن سلول فقال حيتمل أن يقال هذا عن سبب إقامة احلد على الثالثة أما عن سبب عدم إقامة 

   . )٣( لثائرة الفتنة املتوقعة من ذلكوإطفاء لقومه واحتراما البنه الفائاست أىب ترك حد ابن إمنا: 

                                                 

  .١٨/٤١٨روح المعاني لأللوسي (١) 

  .١٢/٢٠٥الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (٢) 

  .المرجع السابق(٣) 
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 واحدا بالنسبة للشق أجرا فيه أصاب قد – رمحه اهللا – صاحبه نأ – واهللا اعلم – أرى الرأي هذا لكن

 بلغ السلطان فال إذن احلد  لثائرة الفتنة ألوإطفاء البنه ولقومه إرضاء احلد إقامة وهو عدم  منه الثاين

 ،)١(ا بلغين من حد فقد وجب م: يقيمه وال جيوز التنازل عنه وقد قال صلى اهللا عليه وسلمنأميلك إال 

 حد من يف أتشفع "ـ :وشفع أسامة يف حد من حدود اهللا فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 األمر الفتنة ولو كان وإسكات القوم والولد إرضاءن يترك احلد رد أميكن  نه الأحدود اهللا مبعىن 

 نإل اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقطع يد فاطمة قسم رسوأ وملا ألجله بترك احلد أوىل أسامةكذلك لكان 

 جترى األحكامن  احلد عليه ألإقامة منع من الذيإن نفاق ابن سلول هو :  يقال نأسرقت وال ميكن 

  . عليه الساري هو اإلسالم ومبطن لغريه فحكم لإلسالممظهر  على الظاهر وهو

   ميكن لنا ختريج عدم حده ؟إذافكيف 

عوا فيه من خطأ اعترفوا بذنبهم  مسلمون صادقون علموا ما وقألم على الثالثة أقيم إمنا احلد نإ : أقول

رسول اهللا ته ل لعداواًإظهار أما املنافق ابن سلول فألنه قال هذا القول إقرارهم ألجلقروا به فحدوا أو

ة فلم يثبت  بدايفكهإ يعلم ألنه يتقول ال يندم على ما اقترف الذين العدو أصلى اهللا عليه وسلم وش

 ألنه اهللا سبحانه وتعاىل عنه خباربإ حجة قاصرة كما ال يقام احلد واإلقرارغريه ر وأقر مل يقألنهاحلد عليه 

 ويفسر هذا ما فعله رسول اهللا إقرار أون احلدود ال تقام إال بالبينة خرب بنفاقه ومن معه ومل يقتلوا ألأ

العسرة حيث ختلف ثالثة وصدقوا وختلف مثانون من صلى اهللا وعليه وسلم مع الذين ختلفوا عن غزوة 

 القرآن فضحهم وقد أن صلى اهللا عليه وسلم الثالثة وترك الثمانني مع النيباملنافقني واعتذروا فعاقب 

 مل يقر ومل ألنه أصالد إنه مل حي: وقيل : الضعف حيث قال  بإليه أشارلوسى هذا القول لكنه ذكر األ

على نفاقه وصدور ما   البينةإقامةنه مل يلتزم أ جلزائه اىل يوم القيامة كما تأخريا  البينة عليهإقامةيلتزم 

 التأويل أهل ذكره  ما بالقبول واملتفق معواألوىلوفق  هو األالرأي هذا أن أرىلكىن . )٢(يوجب قتله 

                             :          افانشدو جلد حسان ومسطح ومحنة يفوالسري ولذلك نقل عن مجع من الذين شاركوا 

  طحــــوسلقد ذاق حسان الذى كان أهله     ومحنة إذقالوا هجرياً 

  وأترحوا ذى العرش الكرمي ةوسخط   وا برجم الغيب زوج نبيهم   تعاط

  واـــا فحللوا     خمازى تبقى عمومها وفضحـوآذوا رسول اهللا فيه

                                                 
  .الحدیث سبق تخریجھ(١) 
  .١٨/٤١٩روح المعاني (٢) 
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  )١(حف املزن تسار ذشآبيب قطر من     كأادات ـت عليهم حمصبوص
 ا ا  

   ا  اأ 

والذين ال (  حسنة كما قال اهللا تعاىل إىل بل تتبدل السيئة أثرهالتوبة النصوح من الذنب  متحو      

 حرم اهللا إال باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما اليتيدعون مع اهللا إله آخر وال يقتلون النفس 

ه العذاب يوم القيامة وخيلد فيه مهانا إال من تاب وآمن وعمل عمالً صاحلا فأولئك يبدل اهللا يضاعف ل

  .)٢() سيئام حسنات وكان اهللا غفورا رحيما 

 تأثري نطرحه هو هل للتوبة الذيواملراد من اآليات أن أثر اجلرمية يكفر عنه عند اهللا تعاىل لكن السؤال 

  على إسقاط العقوبة ؟

 يف واستدلوا على ذلك مبا ورد )٣( هذه املسألة فقال البعض بسقوط العقوبةيفهاء الشافعية اختلف فق

هال رددمتوه إىل لعله يتوب "  رواية أخرى يفرجع فاستغفر اهللا وتب إليه و"بعض روايات حديث ماعز ا

 ")٤(.  

تتخذ   اللكيوذلك  املذهب أن العقوبة ال تسقط بالتوبة يف وهو اجلديد ح األقوى واألرجالرأيلكن 

 الزواجر والدليل على ذلك حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وإبطال احلدود إسقاطالتوبة ذريعة إىل 

  .)٥(" أبدى لنا صفحته أقمنا عليه احلدمن" وسلم 

 تعافوا ": قال م صلى اهللا عليه وسلالنيب أنويدل له أيضا ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

   .)٦(" من حد فقد وجبأتاين به فما تأتوين احلدود قبل أن

   القول األول أصحابوجياب عما ساقه 

                                                 
دار الغ�د  .  ط٤/٥٩٣مؤسسة علوم القرآن جده دون تاریخ، البدای�ة والنھای�ة   .  ط٣/٣٠٧سیرة ابن ھشام    (١) 

  .م١٩٩١العربي 
  .٧٠، ٦٩، ٦٨سورة الفرقان اآلیات (٢) 
  .١٠/٩٧وضة الطالبین ر(٣) 
  .الحدیث سبق تخریجھ(٤) 
  . الحدیث سبق تخریجھ(٥) 
 ق�ال  ١٩٠١، ٤٩٠٠ كتاب الحدود، باب الرجل یتجاوز للسارق ع�ن س�رقتھ رق�م الح�دیث           ٤/٣٩٤النسائي  (٦) 

تعافوا الحدود أي تج�اوزا عنھ�ا وال ترفعوھ�ا إل�ى ف�إني مت�ى علمتھ�ا أقمتھ�ا ش�رح ال�سندي عل�ى                : السندي
 بلف��ظ تع��افوا الح��دود فیم��ا بی��نكم فم��ا   ٤٣٧٦ رق��م الح��دیث ٤/١٨٧١، ، أب��و داود ٤/٣٩٤ائي س��نن الن��س

  .بلغني من حد فقد وجب
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 ماعز ال خالف على صحته وثبوته لكن الفهم منه خمتلف حيث حيمل ةيه قص فالذيبأن احلديث 

 سقط موجب العقوبة ألنه ليس هلا سند عند اإلقرار وإذا رجع عن اإلقرارالرجوع فيه على الرجوع عن 

  .ذلك 

 احلدود قبل يف العمل حيث يقال بقبول التوبة يفإن القولني غري متعارضان بل لكل جماله :كن القول ومي

 قصة سرقة رداء يف ويؤيد ذلك ما جاء )١( فال يسقط احلداألمر إىل احلاكم أما بعد رفع األمررفع 

إىن مل أرد هذا : ان  وسلم بالقطع على سارق الرداء قال صفويهن ملا حكم رسول اهللا صلى اهللا علصفوا

  .)٢(تيىن به ألى اهللا عليه وسلم فهال قبل أن تهو عليه صدقة فقال رسول اهللا ص

  دج ا  اا.   

 دينه بل هو خمطئ نال عقوبة ذنبه فاحلد هنا مطهر له مما يف ارتكبها احملدود ال تقدح اليتاجلرمية        

 مقابر املسلمني فلقد يفنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن إ احلد عليه فةإقام مات نتيجة فإذااقترفه 

وقال لقد تاب توبة " فضل من توبة ماعز أما توبة "  شأن ماعز يفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بيده لقد تابت توبة لو تاا نفسي   الذيفو"  حق الغامدية يفوقال "  لوسعتهم أمةلو قسمت بني 

  تصلى عليها وقد زنت ؟:  حق امرأة من جهينة ملا قال له عمر يف وقال )٣("كس لغفر له صاحب م

 نأ من أفضلسعتهم وهل وجدت توبة  فقال لقد تابت توبة لو قسمت بني سبعني من أهل املدينة لو

  .)٤(جادت بنفسها هللا تعاىل 

ة وهو بإمجاع املسلمني إال ما قدمنا  الكبائر بالتوباملعاصي هذا احلديث دليل على سقوط يف : النوويقال 

 الفضل والصالح أهل صالة يف ومالك الشافعي توبة القاتل خاصة ، وقد اختلف يفعن ابن عباس 

  .)٥(اتفقوا على أنه يصلى فقد  أما غريهم الشافعيمحد خبالف أفكرها مالك و

                                                 
  .١١/١٥٣العزیز (١) 
، الن��سائي  ٤٣٩٤ كت��اب الح��دود، ب��اب م��ن س��رق م��ن ح��رز رق��م الح��دیث         ١٨٨٠، ٤/١٨٧٩ أب��و داود (٢) 

بع��د أن ی��أتي ب��ھ اإلم��ام رق��م الح��دیث  ، كت��اب الح��دود ، ب��اب الرج��ل یتج��اوز لل��سارق ع��ن س��رقتھ   ٤/٣٩٢
لو تركتھ قبل إحضاره عند لنفعھ ذلك وأم�ا بع�د ذل�ك ف�الحق لل�شرع ال ل�ك،         : ، قال السندي  ٤٨٩٤،  ٤٨٩٣

  .٤/٣٩٢شرح السندي على سنن النسائي 
  .٢٣/١٦٩٥، ٢٢/١٦٩٥ رقم الحدیث ٦/٢١٢مسلم (٣) 
  .٢٤/١٦٩٦ رقم الحدیث ٢١٤، ٦/٢١٣مسلم (٤) 
  .٢٢١، ٢٢٠، ٦/٢١٨على مسلم شرح النووي (٥) 
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ا وم ا  
  ـ:تاليةبعد االنتهاء من هذا البحث أخلص إىل النتائج ال

صيانة لألعراض من اخلوض فيها وتغليبا جلانب ـ تشدد الشرع احلنيف يف إثبات جرمية الزنا :أوالً

  .الستر

ـ األصل يف اجلرمية أن تنال ممن اقترفها ولكن جرمية الزنا تتعدى حد الفاعلني إىل األهل والعشرية :ثانياً

رجال العدول الذين تتوافر فيهم شروط الشهادة لذلك مل تكن كغريها من اجلرائم يف ثبوا باثنني من ال

  .بل تضاعف العدد

ـ وسائل اإلثبات يف إثبات جرمية الزنا ال تقبل إال الوسائل اليقينية اليت ال يتطرق إليها شك :ثالثاً

  .فاحلدود تدرأ بالشبهة وهلذا ال يؤخذ إال بالبينة بشروطها أو اإلقرار

 شهود  رؤية الزوج زوجته على الزنا عسر إثبات اجلرمية بأربعةـ راعي الشرع احلنيف يف حالة:رابعاً

ثبات ذلك بأربعة أميان أنه رآها تقترف جرمية الزنا مع الوصف للفعل مث ذكور عدول فأعطاه احلق يف إ

يؤكد ذلك بيمني خامسة تناله فيها لعنة اهللا إن كان كاذباً ويوقف تنفيذ احلد عليها إن كذبته بأميان أربعة 

  . كذب الزوج مث تؤكدها بيمني خامسة أن غضب اهللا عليها إن كان الزوج صادقاًتؤكد

ـ احلياة الزوجية اليت رؤيت فيها اخليانة ال ميكن أن تؤيت مثارها للبيت املسلم واتمع املسلم من :خامساً

األمثل هو السكن واملودة والرمحة مع اللعن أو الغضب من اهللا يف جانب أحد الزوجني لذلك كان احلل 

  .التفريق بينهما

ت آثار أثبت  وجود جرمية الزنا حىت وإنـ القرائن ال ترقى إىل وسيلة اإلثبات القطعية اليت تؤكد:سادساً

  .الزنا بطريقة قطعية يقينية

قامة حد الزنا عليها الحتمال الشبهة ليت ليس هلا زوج ليس دليالً على إـ وجود احلمل من املرأة ا:سابعاً

  .قرار باجلرمية سيلة أقوى إذ قد يدعو لالعتراف واإلن أن يكون عامالً مساعداً جبوار وولكن ميك

ـ البصمة الوراثية وإن كانت وسيلة قطعية يف إثبات النسب أو نفيه إال أا ليست كذلك يف :ثامناً

  .إثبات وقوع الزنا لوجود الشبهة

رى اليت ترتبت على هذه اجلرمية كحق املرأة ـ ليس معىن درء احلد بالشبهة إغفال احلقوق األخ:تاسعاً

تضاض بكارا أو حق إثبات نسب املولود بهة أو حقها يف الدية الكاملة الفيف املهر بالدخول ا مع الش
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لوالده يف الوطء بالشبهة أو فيما ثبت بالبصمة الوراثية مع التزامه مبا يترتب على ذلك من أمور مالية 

  .د وحده وليس على ما يتعلق بهألن تأثري الشبهة على احل

ـ عند التالعن بني الزوجني أعطى الشارع احلكيم ضمانات ملن كان طرفاً يف اجلرمية ففرق بني :عاشراً

املتالعنني ونفي النسب عن الزوج وأثبت النسب لألم فقط وحرم قذف األم أو الولد وأقام حد القذف 

هم اتمع املسلم الذي ينبغي أن يقف يف وجه من على من قذفهما حفاظاً على حقوق اجلميع مبن في

  .يشيعون الفاحشة

ـ إذا مل يكتمل نصاب الشهادة فالرأي الراجح إقامة احلد على من شهد كمن شهدوا على :حادي عشر

املغرية بن شعبة ـ رضي اهللا عنه ـ وكذلك إذا تكلموا بغري دليل أو برهان كمن تكلموا يف حق 

  . رضي اهللا عنهما ـ املربأة من السماءالصديقة بنت الصديق ـ 

ـ اخلوض فيما وقع من الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ قد جير إىل ما هو أبعد منه وهو : ثاين عشر

  الطعن يف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ـ 

 ألن اهللا ألم هم الذين حتملوها ونقلوها إلينا فينبغي أن منسك فيما ال نعلم أو نبحث عن احململ احلسن

  .ـ عز وجل ـ اختار أفضل الناس بعد األنبياء لصحبة نبيه ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ 

عقوبة وإن ـ الرجوع عن الشهادة يثبت حد القذف على الشهود إن كان ذلك قبل تنفيذ ال:ثالث عشر

خلطأ يثبت كان بعد تنفيذ العقوبة على سبيل القصد يثبت عليهم القصاص أو الدية وإن كان على سبيل ا

  .عليهم الدية مع التأكيد على رد كرامة احملدود بني الناس

ـ الرجوع عن اإلقرار يوقف تنفيذ احلد وأيضاً اهلروب من إقامة احلد يعترب رجوعاً عن :رابع عشر

  . اآلثار األخرى كما قدمنااإلقرار يوقف تنفيذ احلد أيضاً ولكن ال يوقف

  ـ:بحث وهيوأخرياً توصية ينبغي أن تضمن هذا ال

يف القضاء العادي يأخذ القاضي مبا استقر يقينه إليه من أدلة أو قرائن يف إثبات جرمية الزنا وأوصى  .١

سلك الشرع احلنيف يف اإلثبات يف اجلرمية ويف آثارها بأن يتشدد يف وسائل مأن يسلك القاضي 

 .أو من أكرهت على الزنااإلثبات وأن يثبت بالبينات والقرائن يف اآلثار ألنه رمبا حيد املظلوم 

 يف البحث بشيء من التفصيل ملا نسب للمغرية بن شعبة أو ملن تكلموا بالباطل يف حق ىكان تعرض .٢

السيدة عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ بيانا لوجه احلق ودفاعاً عن أصحاب رسول اهللا ـ صلى اهللا 
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 واخلري قصدت وأسأل اهللا التوفيق عليه وسلم ـ الذين نقلوا إلينا سنته املطهرة إذ كلهم عندنا عدول

  .والسداد فهو حسيب ونعم الوكيل
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  ا ا ودره
آن وا أو   .  

 .القرآن الكرمي .١

 .م٢٠٠٥دار التقوى . أسباب الرتول للواحدي النيسابوري ط .٢

 .دار احلديث. اجلامع ألحكام القرآن الكرمي للقرطيب ط .٣

 .م١٩٩٥أوىل . العلميةدار الكتب . الكشاف للزخمشري ط .٤

 .دار التراث دون تاريخ. تفسري ابن كثري ط .٥

 .القاهرة. دار احلديث. تفسري القامسي املسمى مبحاسن التأويل ط .٦

 .دار الغد العريب دون تاريخ. جامع البيان للطربي ط .٧

 .م٢٠٠٥دار احلديث . روح املعاين لأللوسي ط .٨

 .م١٩٩٠دار الشروق . يف ظالل القرآن الكرمي سيد قطب ط .٩

م   :و ا .  

 .م١٩٩٩دار الكتب العلمية بريوت أوىل . ط. اجلامع الكبري للسيوطي .١

 .دار الكتب العلمية بريوت. السنن الكربى لإلمام البيهقي ط .٢

 .دار الكتب العلمية. تلخيص احلبري بتخريج أحاديث الرافعي الكبري ط .٣

 .م٢٠٠٢دار السالم أوىل . رياض الصاحلني للنووي ط .٤

 .دار اجليل بريوت دون تاريخ. سنن ابن ماجه ط .٥

 .م١٩٩٩دار احلديث . سنن أيب داود ط .٦

 .م١٩٩٩دار احلديث . سنن الترمذي ط .٧

 .م١٩٩٩سنن النسائي طز دار احلديث  .٨

 .م١٩٩٩دار احلديث . شرح السندي على سنن النسائي ط .٩

 .١٩٩٢دار الكتب العلمية . ط. شرح السنة للبغوي .١٠

 .دار احلديث.  صحيح مسلم ط شرح النووي على .١١

 .هـ١٣٨٧مطبعة األنوار احملمدية . شرح معاين اآلثار للطحاوي ط .١٢

 .م١٩٩٧مؤسسة الرسالة ثالثة . صحيح ابن حبان ط .١٣
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 .م١٩٧٨دار الريان للتراث . صحيح البخاري ط .١٤

 .دار احلديث. صحيح مسلم بشرح النووي ط .١٥

 .م٢٠٠١دار احلديث . عون املعبود شرح سنن أيب داود ط .١٦

 .م١٩٧٨دار الريان . فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين ط .١٧

 .القاهرة. دار هجر. مسند أيب داود الطيالسي ط .١٨

 .دار الكتب العلمية. مسند اإلمام أمحد بن حنبل ط .١٩

 .م١٩٩٥دار الكتب العلمية أوىل . مصنف ابن أيب شيبة ط .٢٠

 .م١٩٩٣جار احلديث أوىل . نيل األوطار للشوكاين ط .٢١

    :وأ ا.  
ا أ    .  

  .املعاهد األزهرية. االختيار لتعليل املختار البن مودود احلنفي ط .١

 .م١٩٩٣دار املعرفة بريوت . البحر الرائق البن جنيم احلنفي ط .٢

 .دار إحياء التراث دون تاريخ. العناية على اهلداية للباريت ط .٣

 .م٢٠٠٠ر الفكر بريوت دا. املبسوط لشمس األئمة السرخسي ط .٤

 .دار احلديث. اهلداية شرح بداية املبترع للمريغناين ط .٥

 .م١٩٩٨دار الكتب العلمية أوىل . بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاسائي ط .٦

 .مطبعة الفاروق. تبيني احلقائق شرح كرت الدقائق للزيلعي ط .٧

 .لفكر بريوتدار ا. حاشية رد احملتار على الدر املختار البن عابدين ط .٨

 .دار إحياء التراث دون تاريخ. شرح فتح القدير للكمايل بن اهلمام ط .٩

دار إحياء . جممع األر شرح ملتقى األحبر للشيخ حممد سليمان املعروف بالشيخ زاده ط .١٠

  .التراث العريب

 .دار إحياء التراث العريب دون تاريخ. ملتقى األحبر إلبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلليب ط .١١

ا  ب   :  

 .م١٩٩٨دار الكتب العلمية أوىل .   البهجة شرح التحفة للتسويل ط .١

 .عيسى احلليب دون تاريخ. الشرح الصغري للدردير ط .٢
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 .دار الفكر بريوت دون تاريخ. الشرح الكبري لسيدي أمحد الدردير ط .٣

 .م١٩٥٥احلليب ثانية . الفواكه الدواين شرح رسالة أيب زيد القريواين ط .٤

 .م١٩٩٩دار الكتب العلمية أوىل . ملنتقى شرح املوطأ للباجي طا .٥

 .م١٩٨٨دار الكتب العلمية عاشرة . بداية اتهد واية املقتصد البن رشد ط .٦

 .دار الفكر دون تاريخ. بلغة السالك ألقرب املسالك ملذهب مالك للشيخ أمحد الصاوي ط .٧

 .م١٩٩٥ىل دار الكتب العلمية أو. تبصرة احلكام البن فرحون ط .٨

 .دار الفكر بريوت دون تاريخ.حاشية ابن عرفة الدسوقي على الشرح الكبري ط .٩

 .دون تاريخ. دار الفكر بريوت. حاشية اخلرشي على شرح الدردير ط .١٠

 .دار الفكر بريوت دون تاريخ. شرح الزرقاين على املوطأ ط .١١

 .م١٩٩٢دار الفكر بريوت . مواهب اجلليل للحطاب ط .١٢

ا      :  

القاهرة . دار الكتاب اإلسالمي. أسىن املطالب شرح روض الطالب للشيخ زكريا األنصاري ط .١

 .م١٩٦٧

 .م١٩٩٠دار الغد العريب . األم لإلمام الشافعي ط .٢

 .م١٩٩٨دار الفكر بريوت أوىل . البيجرمي على اخلطيب ط .٣

 .دار الفكر بريوت. البيجوري على ابنالقاسم ط .٤

 .م١٩٩٧دار الكتب العلمية أوىل . احلاوي الكبري للماوردي ط .٥

 .م١٩٥٨مصطفى البايب احلليب . املنهاج للنووي ط .٦

 .دار الفكر بيوت دون تاريخ. شرح املنهج لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري ط .٧

 .م١٩٩٧أوىل . مصر. دار السالم. الوسيط للغزايل ط .٨

 .ختريج الفروع على األصول لإلمام الزجناين الشافعي .٩

 .م١٩٩٣دار الفكر . بني البن شطا الدمياطي طحاشية إعانة الطال .١٠

 .دار الفكر بريوت دون تاريخ. حاشية الشيخ سليمان اجلمل على شرح املنهج ط .١١

 .م١٩٦٧مصطفى احلليب .حاشية الشرباملسي على اية احملتاج ط .١٢

 .م١٩٩٦املكتب اإلسالمي دمشق . روضة الطالبني وعمد املفتني للنووي ط .١٣
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 .دار الفكر بيوت دون تاريخ. م زكريا األنصاري طشرح املنهج لشيخ اإلسال .١٤

 .م١٩٩٧دار الكتب العلمية . فتح العزيز شرح الوجيز لإلمام الرافعي ط .١٥

 .دار الفكر بريوت. فتح املعني لشرح قرة العني مبهمات الدين للمليباري ط .١٦

 .م١٩٩٥دار الفكر بريوت . كرت الراغبني شرح منهاج الطالبني للمحلى ط .١٧

 .م١٩٩٠دار الغد العريب .  طخمتصر املزين .١٨

 .م١٩٥٨مصطفى احلليب . مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج للشربيين اخلطيب ط .١٩

 م١٩٦٧مصطفى احلليب . اية احملتاج لشهاب الدين الرملي ط .٢٠

  :ا.     د

 .إعالم املوقعني عن رب العاملني البن القيم ط .١

 . احلديث القاهرةدار. الروض املريع شرح زاد املستقنع ط .٢

 .ثالثة. املكتبة السلفية. السياسة الشرعية البن تيمية ط .٣

 .م١٩٩٨دار اجليل أوىل . الطرق احلكمية البن قيم اجلوزية ط .٤

 .م١٩٨٨املكتب اإلسالمي خامسة . الكايف يف فقه اإلمام أمحد البن قدامة املقدسي ط .٥

 .املكتب اإلسالمي دمشق. املبدع شرح املقنع البن مفلح ط .٦

 .دار البصائر دون تاريخ. املغين البن قدامة ط .٧

 .دار الفكر بريوت دون تاريخ. شرح منتهى اإلرادات ملنصور بن يونس البهويت ط .٨

 .دار إحياء التراث دون تاريخ. كشاف القناع عن منت اإلقناع للبهويت ط .٩

دن ثانية دار النفائس األر. نيل املآرب شرح دليل الطالب لعبد القادر بن عمر التغليب ط .١٠

 .م١٩٩٩

  .      اي

  .دار إحياء التراث العريب دون تاريخ. احمللى البن حزم الظاهري ط .١

معجم فقه ابن حزم الظاهري عمل جلنة موسوعة الفقه اإلسالمي جامعة ومطبعة دمشق  .٢

  .م١٩٦٦

  
را    :  ا.  
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ثبات النسب حبث مقدم لندوة الوراثة البصمة اجلينية وأثرها يف إ. حسن علي الشاذيل. د.أ .١

 .واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعالج اجليين بالكويت

مكتبة الكويت الوطنية . سعد الدين مسعد هاليل البصمة الوراثية وعالئقها الشرعية ط. د.أ .٢

 .م٢٠٠١أوىل 

م للدورة السادسة البصمة الوراثية يف ضوء اإلسالم حبث مقد. عبد الستار فتح اهللا سعيد. د.أ .٣

 .عشرة مع الفقه اإلسالمي مبكة

حبث . البصمة الوراثية ورياح التغيري يف جمال الكشف عن اجلرائم. عبد الواحد إمام مرسي. أ .٤

 .مقدم ملؤمتر اهلندسة الوراثية جبامعة اإلمارات السابق

لدورة السادسة البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منها حبث مقدم ل. نصر فريد واصل. د.أ .٥

 .عشرة مع الفقه اإلسالمي مبكة املكرمة

م بشأن البصمة ١٠/١/٢٠٠٢: ٥الدورة السادسة عشرة للمجمع الفقهي اإلسالمي مبكة من  .٦

 .الوراثية وجماالت االستفادة منها

دار الفكر . ط. اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي اجلزء األول اجلرمية. الشيخ حممد أبو زهرة .٧

  .عريب دون تاريخال

م بشأن الوراثة ١٥/١٠/١٩٩٨: ١٣املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف ندوا بالكويت من  .٨

 .واهلندسة الوراثية واجلينوم البشري والعالج اجليين

دار . البصمة الوراثية وأثرها على األحكام الفقهية دراسة فقهية مقارنة ط. خليفة علي الكعيب .٩

 .م٢٠٠٦النفائس األردن أوىل 

مدى حجية البصمة الوراثية يف اإلثبات اجلنائي يف القانون : أبو الوفا حممد أبو الوفا. د .١٠

 .السابق. الوضعي والفقه اإلسالمي حبث مقدم ملؤمتر اهلندسة الوراثية جبامعة اإلمارات 

 .البصمة الوراثية من منظور الفقه اإلسالمي. علي القرة داغي. د .١١

حبث . ليل البيولوجي يف اجلينات البشرية وحجيته يف اإلثباتالتح. عمر الشيخ األصم. د .١٢

 .مقدم ملؤمتر اهلندسة الوراثية جبامعة اإلمارات السابق

 .إثبات النسب بالبصمة الوراثية حبث مقدم لندوة الكويت السابقة. حممد األشقر. د .١٣
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 اإلثبات حبث التحليل البيولوجي يف اجلينات البشرية وحجيته يف. حممد املختار السالمي. د .١٤

 .م جامعة اإلمارات٧/٥/٢٠٠٢: ٥مقدم ملؤمتر البصمة الوراثية بني الشريعة والقانون من 

البصمة الوراثية وتأثريها على النسب حبث مقدم للدورة السادسة . جنم الدين عبد الواحد. د .١٥

 .عشرة للمجمع الفقهي السابقة

 ١٦حبث مقدم للدورة .  منهاالبصمة الوراثية وجماالت االستفادة. وهبة الزحيلي. د .١٦

 .للمجمع الفقهي مبكة السابقة

 .سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام للصنعاين .١٧

 هـ١٣٤٧املطبعة السلفية . طرق القضاء يف الشريعة اإلسالمية للشيخ أمحد إبراهيم ط .١٨

 دار التراث. التشريع اجلنائي اإلسالمي ط. عبد القادر عودة. م .١٩

    :وا را ا  

 .هـ١٣٢٨مطبعة السعادة أوىل . اإلصابة يف متيز الصحابة البن حجر ط .١

 .م١٩٩١دار الغد العريب القاهرة . البداية والنهاية البن كثري ط .٢

 .م١٩٦٩دار مصر للطباعة رابعة . تاريخ اخللفاء للسيوطي ط .٣

 .دون تاريخ . مؤسسة علوم القرآن جدة. سرية ابن هشام ط .٤

 .م١٩٦٠دار صادر بريوت . ن سعد ططبقات ب .٥

د    :ا.  

 .دار الفكر بريوت دون تارخيه. املصباح املنري للمقري الفيومي ط .١

 .م١٩٨٠. املعجم الوجيز جممع اللغة العربية مبصر ط .٢

 .م٢٠٠٠دار املشرق بريوت . املنجد يف اللغة واألعالم ط .٣

 .ديوان حسان بن ثابت .٤

 .م١٩٩٤دار صادر بريوت . منظور طلسان العرب جلمال الدين بن  .٥

 .دار الفضيلة. حممود عبد الرمحن ط. معجم املصطلحات واأللفاظ د .٦

 .م١٩٩٩دار الكتب العلمية بريوت أوىل . معجم مقاييس اللغة البن فارس ط .٧




