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: 
:  ، قال تعـالى    الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين محمد           

א א אא ، وقـال اهللا  ))1א
א: تعالى א א א א

א אא א א א א
)2(   وقال اهللا تعالى ، :א א א א א א א

א  .))3א

 : أما بعد

فإن المتأمل في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يصل بيقين إلى أن اهللا تعالى ما أقام هـذا                 
א: الدين إال بالعدل الذي ما قامت السماوات واألرض إال به قال تعـالى            

א א א א א א
א א: وقال اهللا تعالى   ،))4א א

 . فبالعدل يبقى المجتمع متماسكاً متيناً وبالعدل يعاد لكل ذي حٍق حقه))5א

فمن العدل أن يقام حد الزنا على من ارتكب هذه الجريمة بمحض اختياره ورضـاه               
دون شبهة تذكر، ومن العدل أن ال يقام حد الزنا على قاصر األهلية أو من عنده شبهة مـن                   

 عنه، ومن العدل أن يحافظ على هذا الحد فال يحتال فـي ارتكـاب هـذه    شأنها أن تدرأ الحد   
 .الجريمة وال يحتال في درء هذا الحد على من ارتكبها

وبالنظر إلى واقعنا المرير نجد عدم إمكانية إقامة الحدود على المجرمين بسبب غياب             
اً على حد الزنـا     الخليفة وغياب الحصن االجتماعي، حيث يعتبر هذا الحال أعظم ظرفاً طارئ          

حيث ال يمكن معه إقامة هذا الحد، وعليه ستبقى الحدود معطلة إلى حين إقامة الخالفة وتوفير                

                                                 
 ).102( اآلية :آل عمران سورة )1(

 ).1( اآلية :النساءسورة ) 2(
 .)71-70( اآليتان :األحزابسورة ) 3(

 ).58( اآلية :النساءسورة ) 4(

 .)90 (اآلية: النحلسورة ) 5(
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الحصن االجتماعي، وال يمنع هذا الحال أن نأخذ بما يرد في هذه الرسالة بالقدر المـستطاع                
 .في اللجان الشرعية ومجالس العشائر وعند كل من له سلطان على المسلمين

:א:
 :تكمن أهمية الموضوع في النقاط التالية

 . ال يقامفيبين من يقام عليه الحد ومن -وهو حد الزنا-أنه يتعلق بحٍد من حدود اهللا تعالى  -1

 .يثبت على الشريعة مراعاتها لمالبسات هذه الجريمة فليس كل زاٍن أو زانية، يقام عليه الحد -2

صغر وجنـون، وغيـر      ومراعاتها لنواقض التكليف من      يسر الشريعة هذا الموضوع   يبين   -3
 .، فال يقام حد إال على كامل األهليةذلك

 . مدى اعتبار الشبهة من عدمهديحد -4

 .أنه يتعلق بحق اهللا وحق العبد وحق المجتمع -5

 أو الرضا بهذه    على حدود اهللا تعالى   يرد على بعض أصحاب النفوس المريضة من تحايلهم          -6
 .ا مما يحافظ على نظافة المجتمع من الفساد والمفسدينالجريمة أو العفو عنه

 .يبين مدى مراعاة الشريعة للحالة النفسية والجسدية للمجرمين -7
 

א: :א
 :كان لسبب اختياري لهذا الموضوع أسباب كثيرة، منها

 . ومن ال يقامأهميته حيث إنه يتعلق بحد من حدود اهللا تعالى فيبين من يقام عليه الحد -1

 .هذا الموضوع يدافع عن الشريعة ويظهر وجهها المشرق -2

 .الكتابة في هذا الموضوع بعد أن شدتني فروعه إليه -3

 .معالجة قضية فقهية هي من أخطر القضايا على المجتمع -4

أن أشارك في لملمة شتات موضوع فقهي مبعثر في بطون الكتب وإضافته إلى المكتبـة                -5
  أن أحـداً سـبقني      -على حد اطالعي  -صاص، حيث إني لم أعثر      ليستفيد منه أهل االخت   

في جمع هذا الموضوع بهذه الطريقة والذي يبت في المسائل المطروحة أو يجمـع بـين                
 .اآلراء الفقهية
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א: א :א
 بعد طول البحث وكثرة العناء لم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع قديمـة               

ديثة ما يجمع متفرقات هذا الموضوع وإنما كانت جهوداً عامة تتحدث عن الحدود ومـن  أو ح 
ضمنها حد الزنا أو من يجمع الحدود في مرجع واحد ثم يتحدث عنها جميعاً مقارناً الـشريعة                 

 .بالقانون أو من يتحدث في مسقطات العقوبة بصورة عامة
 :لسابقةوكان من أهم ما كتب في هذا الموضوع على الصورة ا

كتاب التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي، للشهيد عبد القادر عودة، حيث             -1
 .تحدث فيه عن الجنايات والعقوبات بعمومها مقارناً ما كتب بالقانون الوضعي

جبر محمود الفضيالت، وقد تحـدث      / كتاب سقوط العقوبات في الفقه اإلسالمي، للدكتور       -2
 يستوفها  تناول بعض المواضيع لكنه لم    وبة من الحدود والقصاص وقد      فيه عن مسقطات العق   
 .االستيفاء المطلوب

 .جميع كتب الفقه التي تناولت الحدود بالحديث عنها ومن ضمنها حد الزنا -3

א:א א א :א
 :وكان من أهم الصعوبات التي واجهتها خالل بحثي الصعوبات التالية

 .ن والدنيا التي ال يخلوا إنسان منهامشاغل الدي -1

 .بعثرة بعض الموضوعات -2

 .ندرة وجود وجوه الداللة أحياناً، مما دفعني بشغف الستخراجه من الدليل -3
 

:א:
 :وخاتمة، قسمتها على النحو التالي، وثالثة فصول، مقدمة: وتتضمن

א א
א א א

 :وفيه مبحثان
 .حقيقة الزنا: المبحث األول
 . ومشروعيتهاحقيقة الظروف الطارئة: المبحث الثاني
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א א
א

 :وفيه مبحثان
 .جريمة الزنا: المبحث األول
 .عقوبة الزنا: المبحث الثاني

 

א א
א א א

 :حثوفيه أربعة مبا
 .أثر الخطأ والنسيان واإلكراه والجهل على حد الزنا: المبحث األول

 .كر على حد الزناأثر الصغر والنوم والجنون والمرض والس: المبحث الثاني

 .أثر الشبهة والرضا والعفو والحمل على حد الزنا: المبحث الثالث

 . حد الزناأثر الِحيل والحر والبرد وموانع التنفيذ على: المبحث الرابع

 . والتوصياتوتتضمن أهم النتائج: الخاتمة
:א:

 :سلكت في إعداد هذا البحث منهجاً ميسوراً يمكن تلخيصه بالتالي
 .ذكر اسم السورة ورقم اآلية التي وردت فيهامع إلى سورها القرآنية عزوت اآليات  -1

 نقل الحكم عليها ما اسـتطعت       من مصادر التخريج األصلية مع    خرجت األحاديث النبوية     -2
 .ما لم تكن في البخاري ومسلم فأكتفي بذكره من غير حكم

 .نسبت اآلثار الواردة في البحث إلى كتبها وقائليها مع الحكم عليها ما استطعت -3

انتهجت في عرض المسائل الفقهية نهجاً سهالً ميسوراً حيث أذكر أوالً مواطن االتفاق إن               -4
ف، ثم أذكر أقوال وآراء الفقهاء رحمهـم اهللا تعـالى مراعيـاً             وجدت ثم مواطن االختال   

 الترتيب الزمني للمذاهب، فأقدم الحنفية ومن معهم على غيرهم، ثم المالكية ثم الـشافعية              
ني بقائله، ثم أعرض أدلة كل فريق على حدة         ثثم الظاهرية أحياناً، ثم أبدأ بذكر القول ثم أ        

يستحق المناقشة منها والرد على االعتراض أحيانـاً،        مع ذكر وجه الداللة ثم مناقشة ما        
 -ألنه في ظني يتضح أكثر بعد عرض األدلة ومناقـشتها         –بعد ذلك أذكر سبب الخالف      
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فأنقله إن كان عند الفقهاء وإال اجتهدت رأيي في المناسب، بعد ذلك أصل إلـى الـرأي                 
ب ألن الهدف من ذلـك      الراجح مراعياً في ذلك أسباب الترجيح بعيداً عن الهوى والتعص         

 .الوصول إلى الحق في المسألة

 .شرحت أو بينت في الهامش ما ظننته يحتاج شرحاً أو توضيحاً -5

عند توثيق المعلومة اذكر اسم الشهرة للمؤلف ثم اسم الشهرة للكتاب إن كان مـشهوراً،                -6
رقـم  وإال ذكرت اسمه كامالً ثم أذكر الجزء والصفحة إن كان الكتاب أجزاء وإال ذكرت               

الصفحة، وقد راعيت عند التوثيق الترتيب الزمني للمذاهب الفقهية فأقدم الحنفية على من             
سواهم ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة وأختم بالكتب المعاصـرة إن وجـدت هـذا إن                 

 .وجدت في حاشية مشتركة

 :مجموعة من الفهارس وهي: ألحقت في نهاية البحث -7

 فهرس المـصادر    - فهرس اآلثار    – فهرس األحاديث النبوية     - فهرس اآليات القرآنية     -
 . فهرس الموضوعات-والمراجع 

 

واعلم أن كتاب اهللا تعالى هو الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه،                 
 وأن كل عمل من أعمال ابن آدم منقوص غير تام، فإن وجدت في هـذا البحـث استحـسان                   

حة وصادقة في ظهر الغيب وإن وجدت هذا البحث كله أو بعـضه             فال نحرم منك دعوة صال    
 .بضاعة مزجاة فال يحرم منك كاتبه دعوة في ظهر الغيب بالمغفرة والعتق من النيران

 
  

 )88 من اآلية: هود(
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اهللا تعالى أن يسر لي إتمام هذا البحث علـى هـذا الوجـه أوالً               إقراراً مني بتوفيق    
אوأخيراً فله الفضل كله، كما أتقدم ببالغ شكري ومحبتي وتقديري ألستاذي وشـيخي              

الذي تفضل بقبول اإلشراف على هذا البحـث وأعطـاني          /א
ل وأبهـى صـورة نـصحاً، وتوجيهـاً،     الكثير من وقته الثمين ليخرج هذا البحث بأحسن حا       

وتصحيحاً، وإرشاداً، اهللا أسأل أن يمتعنا به وأن يحرم جسده على النار وأن يدخلـه الجنـة                 
 .بدون سابقة عذاب

 :أعضاء لجنة المناقشةالكريمين كما وأتقدم ببالغ شكري وامتناني ألستاذي 

א/א אא

א/א א א
 

لتصحيح ما فيها من أخطاء والنصح بعد ذلـك         لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة،      
واإلرشاد، فجزاهم اهللا عني خير ما جزى أستاذاً عن تلميذه، ورزقهما اهللا الشهادة في سـبيله                

 .عمر وحسن عمل ونكاية في عدوبعد طول 

كما وأتوجه بالشكر الجزيل إلى الجامعة اإلسالمية وعلـى رأسـها كليـة الـشريعة               
،  وعميد الدراسات العيـا      א/אوالقانون ممثلة في عميدها فضيلة      

 ./אفضيلة 

  الـذي تفـضل علـي        א/אكما وأتقدم بالشكر والتقدير لفضيلة      
 .بمراجعة الرسالة من الناحية اللغوية
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א א
א

 

 :الزنا لغةً: أوالً

 :يطلق الزنا في اللغة على عدة معاٍن، منها

 . الضيقأأ عليه أي ضيق، والزنتقول زنَّ: الضيق -1

 .في الجبل أي صعدفتقول زنأ : الصعود -2

 .)1( بعضقلص ودنا بعضه إلىفتقول زنأ الشيء أي لزق باألرض، وزنأ الظل : االلتصاق -3

 .)2(زنى يزني زنى فهو زان والجمع زناة مثل قاٍض قضاة: وتقول

إن اهللا   : "وكذلك يطلق على ما هو دون المباشرة لألجنبية قال أبو هريرة عن النبـي                -4

لزنا أدرك ذلك ال محالة، فزنا العين النظر، وزنـا اللـسان            كتب على ابن آدم حظه من ا      

       جل زناها الخطى، والفرج    المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، واليدان زناهما البطش، والر

 .)3("يصدق ذلك أو يكذبه

 :الخالصة

أن كل هذه المعاني متقاربة حيث يقع الزاني في الضيق ويصعد إلـى الهاويـة          
 .قترابه منهبسبب التصاقه بالحرام وا

                                                 
مختـار  : ؛ الـرازي  )156ص(المـصباح المنيـر     : ؛ الفيومي )42ص(القاموس المحيط   : الفيروزآبادي) 1(

 ).402ص(المعجم الوسيط : آخرون؛ أنيس و)158ص(الصحاح 
 ).156ص(المصباح المنير : الفيومي) 2(
 ).6243(، رقم )4/1578(صحيح : البخاري) 3(
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 :الزنا شرعاً: ثانياً
 :عرف فقهاء المذاهب الزنا بعدة تعريفات، منها

 .)1("وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهة الملك: "عرفه الحنفية بأنه -

 .)2(" وال ملك يميننكاحصحيح وال شبهة كل وطء وقع على غير نكاٍح : "عرفه المالكية بأنه -

 .)3("إيالج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى: "وعرفه الشافعية بأنه -

 .)4("إتيان الفاحشة في قبل أو دبر: "وعرفه الحنابلة بأنه -
 

 :الخالصة

ظاهر تعريفات العلماء للزنا، أن هناك خالف بينهم، فيما يعتبر شبهة وما ال يعتبـر،               
 :رغم وجود الخالف، اتفقوا على أمرين

 .طء المحرمأن الزنا هو الو: األول

 .)5(تعمد الوطء وهو ما يسمى بالقصد الجنائي: الثاني

وخالصة هذه التعريفات أنها متقاربة في الجملة في المعنى العام للزنا ومختلفة فيمـا              
هو شبهه تدرأ الحد وما ليس بشبهة تدرأه، وسنتعرض لبعض الشبهات في الفصل األخير إن               

 .شاء اهللا تعالى

 :التعريف المختار

استعراض تعريفات الفقهاء والنظر فيها حاولت أن أجمع بـين هـذه التعريفـات              بعد  
 :ألخرج بتعريٍف للزنا جامٍع مانٍع فيكون تعريف الزنا كالتالي

                                                 
 ).5/247(فتح القدير : ؛ ابن الهمام)4/4(حاشية : ؛ ابن عابدين)1/100(الهداية : المرغيناني) 1(
أسـهل  : الكـشناوي : ؛ انظر )4/484(ي  حاشية الدسوق : الدردير: ؛ انظر )801(بداية المجتهد   : ابن رشد ) 2(

 ).7/75(الخرشي على خليل : ؛ انظر)6/290(مواهب الجليل : الحطاب: ؛ انظر)3/162(المدارك 
: ؛ انظـر  )2/403(اإلقنـاع   : ؛ الشربيني )22/25(تكملة المجموع   : ؛ المطيعي )4/180(حاشية  : قليوبي) 3(

حاشـية  : البيجـوري : ؛ انظـر  )4/199(زاد المحتـاج    : ؛ الكهوجي )4/141(بيجيرمي على الخطيب    
 ).7/422(نهاية المحتاج : الرملي: ؛ انظر)2/236(

 ).26/269(منار السبيل : ؛ ابن ضويان)12/207(المغني مع الشرح الكبير : ابن قدامة) 4(
 ).2/380(التشريع الجنائي : عودة. هو أن يتوفر لدى الزاني أو الزانية نية تعمد الوطء المحرم: القصد الجنائي) 5(
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.אא:א
 .)1(إدخال قدر حشفة من الذكر بفرج محرم لعينه طبعاً) وطء(والمقصود بكلمة  -

 .)2(الصغير والمجنون) المكلف(رج بقوله وخ -

 .)3(هو العاقل البالغ وإن لم يكن مسلم؛ ألنه ال يشترط) المكلف(وقوله  -

 .)4(خرج الدبر) قبل(قوله في  -

بأن يكون فرج آدمي حي، فخرج غيره مـن ميتـة وبهيمـة،             ) مشتهاً(والمقصود بقوله    -
 .)6(ريف زنا المرأة، ويدخل في التع)5(ودخلت الصبية المشتهاة فيحد بوطئها

 .، وخاٍل عن نكاح صحيح)7(ملك الواطئ) خاٍل عن الملك(والمقصود بقوله  -

أي شبهة ملك اليمين وشبهة ملك النكاح ومثال األولى وطء جارية مكاتبة            ) وشبهته(وقوله   -
 .)9(، وكذلك خرج المكره فإنه ال يحد)8(والثانية مثل تزوج بال شهود أو بال إذن الولي

                                                 
حاشـية علـى شـرح المـنهج        : ؛ الجمل )5/209(فتح القدير   : ؛ ابن الهمام  )4/5(حاشية  : ابن عابدين ) 1(

 ).4/484(حاشية الدسوقي : ؛ الدردير)5/128(
 ).4/5(حاشية : ؛ ابن عابدين)5/247(فتح القدير : ابن الهمام) 2(
 ).4/5(حاشية : ابن عابدين) 3(
 .المرجع السابق) 4(
مغنـي  : ؛ الشربيني الخطيب  )4/142(حاشية  : ؛ بجيرمي على الخطيب   )5/247(فتح القدير   : الهمامابن  ) 5(

 ).4/144(المحتاج 
؛ )4/209(؛ بجيرمي على المـنهج      )249،  5/247(فتح القدير   : ؛ ابن الهمام  )4/6(حاشية  : ابن عابدين ) 6(

 ).4/484(حاشية الدسوقي : الدردير
 ).5/247(فتح القدير : بن الهمام؛ ا)4/5(حاشية : ابن عابدين) 7(
 ).4/5(حاشية : ابن عابدين) 8(
أسنى : ؛ زكريا األنصاري  )4/492(حاشية الدسوقي   : ؛ الدردير )4/143(حاشية  : بجيرمي على الخطيب  ) 9(

 ).4/127(المطالب 



 
 الزنا والظروف الطارئة ومشروعيتهماحقيقة                                                           األولالفصل 

 

 
 

 

6

א א
א

 

 .الزنا محرم والدليل على تحريمه القرآن، والسنة، واإلجماع

 : الكريمالقرآن: أوالً

א: قوله تعالى -1  .))1א

 وعظيمـة، وأن فيـه     اآلية واضحة الداللة بتحريم الزنا وأنه فاحشة قبيحـة          : وجه الداللة 
 .)2(تقطيع األنساب

א: قوله تعالى  -2 א אא א
)3(. 

لة في تحريم الزنا وأنه من أكبر الذنوب عند اهللا سـبحانه            اآلية واضحة الدال  : وجه الداللة 
 .)4(فقد قرن بمن جعل هللا نداً، وبمن قتل ولده مخافة أن يأكل معه

א: قوله تعالى -3 א  .))5א

 تـين ونحـو ذلـك،      ما ظهر منها نكاح حالئل األبناء والجمع بـين األخ         : قال ابن عباس  
 .)6(وما بطن هو الزنا

                                                 
 ).32(اآلية : سورة اإلسراء) 1(
 ).5/589(الجامع : ؛ القرطبي)3/260(أحكام القرآن : الجصاص) 2(
 ).68(اآلية : سورة الفرقان) 3(
 ).7/71(الجامع : ؛ القرطبي)3/448(أحكام القرآن : الجصاص) 4(
 ).151(من اآلية : سورة األنعام) 5(
 ).3/31(أحكام القرآن : الجصاص) 6(
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א: قوله تعالى  -4 א א א א א
א א א א

אא אא א אא
 .))1א

محصنين وأن حكـم  في اآلية داللة واضحة على حكم الزاني والزانية غير ال     : وجه الداللة 
 .)2(كل واحٍد مائة جلدة، وقد نهينا أن نعقد على الزانيات، وأن الزاني ال يتزوج إال زانية مثله

אא: قولــه تعــالى -5
א א  .))3א

في هذه اآلية استثناء من الجملة المذكورة لحفظ الفروج وإخبار عن إباحـة             : وجه الداللة 
وطء الزوجة وملك اليمين، فاقتضت اآلية حظر ما عدا هذين الصنفين من الزوجـات وملـك                

 .)4(اليمين، فأوجب الحد على واطئ غيرهما
 

 :السنة: ثانياً

أن ":  أي الذنب أعظم عند اهللا؟ قـال       سألت النبي   : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال       -1

أن تقتل ولـدك  : " ثم أي؟ قال:ثم قلت: إن ذلك لعظيم، قال : قلت" تجعل هللا نداً وهو خلقك    

 .)5("ليلة جاركحأن تزني : "ثم أي؟ قال: قلت: قال"  أن يأكل معكمخافة

ال تقوم الساعة حتى يرفـع العلـم        ":  يقول سمعت النبي   : هللا عنه قال  عن أنس رضي ا    -2

ويظهر الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا، ويقل الرجال، ويكثر النساء حتـى يكـون              

 .)6("للخمسين امرأة القيم الواحد

                                                 
 ).3-2(اآليتان : سورة النور) 1(
 ).8-2/7(تفسير األحكام : ؛ الصابوني)3/333(أحكام القرآن : الجصاص) 2(
 ).7-5(اآليات : سورة المؤمنون) 3(
 ).6/417(أحكام القرآن : ؛ القرطبي)3/331(أحكام القرآن : الجصاص) 4(
 ).6811(، رقم )4/1708(صحيح : أخرجه البخاري) 5(
 ).6808(المرجع السابق، رقم ) 6(
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ال يزني العبد حين يزني وهو      " : قال رسول اهللا    : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       -3

 يسرق حين يسرق وهو مؤمن، وال يشرب حين يشرب وهو مؤمن وال يقتل              مؤمن، وال 

 .)1("وهو مؤمن

هذه األحاديث الثالثة تدلل على تحريم الزنا وأنه من أعظم الكبائر وأنه من  : وجه الداللـة  
 .)2(نواقض اإليمان وأن ظهوره من أشراط الساعة

 التنور، فانطلقا فأتينا على مثـل     (: أنه قال   حديث سمرة بن جندب الطويل في رؤيا النبي       وفي   -4

يأتيهم  فاطلعنا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم      :  قال فإذا فيه لغط وأصوات   : أحسب أنه يقول  : قال

ما هؤالء؟  _ أي للملكين _قلت لهما   : قال ضوضووا،   لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب       

 .)3() والزواني بناء التنور فهم الزناةوأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل: قاال.... 

إذا زنى الرجل خرج منه اإليمان كـان        : " قال عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن النبي          -5

 .)4("عليه كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه اإليمان

 ثالثـة ال يكلمهـم اهللا يـوم         : "قال رسول اهللا    : وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال       -6

 شـيخٌ زاٍن، وملـك كـذاب،       : ، ولهم عذاب ألـيم    ]وال ينظر إليهم  [م،  القيامة، وال يزكيه  

 .)5("وعائل مستكبر

هذه األحاديث تدل بوضوح على حرمة الزنا وأن الزناة لهم عذاب أليم يـوم              : وجه الداللة 
القيامة كما يتبين حالهم في حياة البرزخ وأنهم يعذبون فيما يشبه التنور وأنهم ينخلعـون مـن                 

 .م يقلعوا ويتوبواإيمانهم ما ل
 

 :اإلجماع: ثالثاً

 .)6(بالضرورة قطعاً وأن تحريمه مما علم من الدين أجمع المسلمون على أن الزنا محرم

                                                 
 ).6809(، رقم )4/1708(صحيح : البخاري) 1(
 ).1/327(مسلم : النووي؛ )137، 136، 12/70(فتح الباري : ابن حجر) 2(
 ).7047(، رقم )4/1770(صحيح : البخاري) 3(
 ).4690(، رقم )4/1162(صحيح : البخاري) 4(
 ).107(، رقم )1/102(صحيح : مسلم) 5(
؛ )7/422 (نهاية المحتاج : الرملي؛  )7/75(حاشية  : ؛ الخرشي على خليل   )5/225(فتح القدير   : ابن الهمام ) 6(

 .)12/169(المحلي : ابن حزم؛ )12/345(البيان : ؛ العمراني)2/269(ل منار السبي: ابن ضويان
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אא
א א א

 

االعتـراف  (وباإلقرار ) الشهود(اتفق الفقهاء على أن الزنا الموجب للحد يثبت بالبينة         
 ). عليهماوال سيد ومن يقاسثبوت الحمل من ال زوج لها (لفوا في ثبوته بالقرائن ، واخت)بالزنا

 :)الشهود(إثبات حد الزنا بالبينة : أوالً

 كلمة الفقهاء في أن حد الزنا يثبت بالبينة بعد تحقـق شـروطها، والعـدد                لم تختلف 
 .)1(أربعة رجال فأكثر: المشروط في الزنا هو

 .بالقرآن والسنة: واستدلوا
 :القرآن الكريم -1

אא: قوله تعالى  -أ  א
א א א  .))2א

 : الداللةوجه

في اآلية دليل واضح على طلب أربعة شهود على الزنا خاصة، تغليظاً على المدعي،              
 .)3(وستراً على العباد، وهو حكم ثابت في التوراة واإلنجيل والقرآن

א: قولــه تعــالى -ب  א א א
)4(. 

 :وجه الداللة

 .)5(دلت اآلية بوضوح على أن الذي يفتقر إلى أربعة شهداء هو الزنا
                                                 

مغنـي المحتـاج    : ؛ الـشربيني  )4/237(النوادر والزيادات   : ؛ القيرواني )4/7(رد المحتار   : ابن عابدين ) 1(
 ).2/2098(المحلى : ؛ ابن حزم)2/274(منار السبيل : ؛ ابن ضويان)4/143(

 ).15(اآلية : سورة النساء) 2(
 ).5/76(الجامع : القرطبي) 3(
 ).4(اآلية : سورة النور) 4(
 ).3/348(أحكام القرآن : ؛ الجصاص)12/476(الجامع : القرطبي) 5(



 
 الزنا والظروف الطارئة ومشروعيتهماحقيقة                                                           األولالفصل 

 

 
 

 

10

א: قوله تعالى  -ج  א א א א
 .))1א

 :اللةوجه الد

اآلية واضحة الداللة، على أنه ال يقبل في إثبات الزنا أقل من أربعة شهداء، وأن من                
 .)2(لم يأت على دعواه بأربعة شهداء فهو عند اهللا من الكاذبين

 :السنة -2

أرأيت إن وجدت مع امرأتـي      : "يا رسول اهللا  :  فقال أن سعد بن عبادة جاء لرسول اهللا         -أ 

 .)3("نعم: ة شهداء، قالأأمهله حتى آتي بأربع: رجالً

 :وجه الداللة

 .من الواضح اشتراط أربعة شهداء في هذا الحديث إلثبات حد الزنا

 البينـة وإال حـد   : "  لهالل بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماءعندما قال النبي     -ب 

 .)4("في ظهرك

 :وجه الداللة

 .البينة هي أربعة شهداءالحديث واضح الداللة في طلب البينة إلثبات حد الزنا، و
 

 ): إثبات حد الزنا باالعتراف(اإلقرار : ثانياً

اإلقرار سيد األدلة قديماً وحديثاً وهو حجة كاملة في إثبات حد الزنا، لكنه قاصر على               
المقر نفسه، فال يتعداه لغيره، وال خالف بين الفقهاء، أنه من اعتـرف علـى نفـسه بالزنـا        

 .لحد، واختلفوا في عدد مرات اإلقرار على قولينمختاراً، فإنه يقام عليه ا

                                                 
 ).13(اآلية : سورة النور) 1(
 ).3/398(أحكام القرآن : ؛ الجصاص)2/496(الجامع : القرطبي) 2(
 ).1498(، رقم )2/1135(صحيح : مسلم) 3(
 ).2671(، رقم )2/645(صحيح : البخاري) 4(
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 والحنابلة،  )1(ال يحد الزاني حتى يقر على نفسه أربع مرات، وهو مذهب الحنفية           : القول األول 
 .)2(والحكم وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي

 :القول الثاني

يكتفى أن يقر على نفسه بالزنا مرة واحدة والتكرار لـيس بـشرط، وهـو مـذهب                 
كية، والشافعية، وأبي ثور، والحسن البصري، وعثمان البتي، وحماد، وروى ذلك عـن             المال

 .)3(أبي بكر، وعمر رضي اهللا عنهما
 

 :األدلة

 :أدلة القول األول
 : بالسنةهماستدل أصحاب هذا القول لمذهب

) مـاعز (أتى رجل من األسلميين     : "وهو حديث أبي هريرة رضي اهللا تعالى عنه قال        

 إني زنيت، فأعرض عنـه، فتنحـى        يا رسول اهللا    : وهو في المسجد فقال    رسول اهللا   

إني زنيت، فأعرض عنه، حتى قال ذلك أربع مرات، فلما          : يا رسول اهللا  : تلقاء وجهه، فقال  

حصنت، أأ: ال، قال : نون، قال أبك ج :  فقال شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول اهللا         

 .)4("وه اذهبوا به فارجم: نعم، فقال: قال

 :وجه الداللة

 لم يأمر   هذا الحديث وغيره أحاديث كثيرة في معناه، واضح الداللة على أن النبي             
برجمه إال بعد أن أقر على نفسه أربع إقرارات، فهو تعليل واضح على أن األربع إقـرارات                 

 .)5(هي الموجبة للحد

                                                 
 ).4/9(رد المحتار : ابن عابدين. إال أنهم اشترطوا أن ال تكون اإلقرارات األربعة في مجلس واحد) 1(
 استدل أبو حنيفة لقوله بحديث ماعز الذي كان يتوارى من حيطان المدينة ثم يعود حتـى تكـرر ذلـك                    ) 2(

منـار  : ؛ ابن ضـويان   )12/226(المغني  : قدامة؛ ابن   )4/9(رد المحتار   : ابن عابدين . منه أربع مرات  
 ).2/273(السبيل 

أسهل المدارك  : ؛ الكشناوي )14/250(النوادر والزيادات   : ؛ القيرواني )806ص(بداية المجتهد   : ابن رشد ) 3(
 ).4/150(مغني المحتاج : ؛ الشربيني)12/373(البيان : ؛ العمراني)3/171(

 ).6815(، رقم )4/1709(صحيح : البخاري) 4(
 ).12/228(المغني : ؛ ابن قدامة)4/9(رد المحتار : ابن عابدين) 5(
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 : القول الثانيأدلة
 :استدل أصحاب هذا القول بالسنة

 على ابنك جلد مئـٍة وتغريـب عـام، وأغـد     : " للرجل الذي سأله النبي  وهو قول   

 .)1("يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها

 :وجه الداللة

 علق إقامة الحد على المرأة باالعتراف، وأقل ما يصدق عليه، االعتراف            أن النبي   
 .)2(مرة واحدة، فلم يخبر عن أربع اعترافات

 
 :سبب الخالف

ض ظواهر األدلة فأصحاب الفريق األول قالوا العبرة بأربع إقرارات، أمـا الفريـق              تعار -1
 .الثاني قالوا يكفي بإقرار واحد

االختالف في تأويل النصوص حيث التصور في أقل ما يصدق عليـه االعتـراف أمـرة            -2
 .واحدة أم أربع

 .بع مراتهل اإلقرار مرة واحدة حجة كافية في إثبات الحد أم البد من التكرار أر -3
 

 :الترجيح

أرى أن القول الراجح في هذه المسألة هو الجمع بين القولين حيث يترك األمر إلـى                
 القاضي، فإن رأى حاجة لتكرار اإلقرار فعل وإال اكتفى بمرة واحدة، وهذا ما دلـت عليـه                 

 :أدلة الفريقين
م أنه سـيرجم    حيث إن دليل القول األول يتحدث عن إنسان مقر على نفسه بالزنا وهو يعل              -1

بالحجارة حتى الموت، فهذا البد أن نستوثق من أمره ونتأكد من خبره، بمعاودة االستفسار              
منه خوفاً من أن يكون مجنوناً أو سكراناً أو غير ذلك، وأرى أن االعتراف أربع مـرات                 

 .في مثل هذه الحاالت كافية في إثبات الحد

بالزنا، غير معترف، وال نعلم إنكاره كمـا        أما دليل القول الثاني فيتحدث عن إنسان متهم          -2
، وفـي   "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهمـا          : "هو واضح من قوله     

                                                 
 ).6828(، رقم )4/1712(صحيح : البخاري) 1(
 ).12/373(البيان : ؛ العمراني)806ص(بداية المجتهد : ابن رشد) 2(
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مثل هذه الحالة يكتفي بمرٍة واحدة؛ ألن االعتراف هنا مطلوب فقط لالستيثاق، والتأكد من              
 .ارتكاب هذه الجريمة

ليس توقيفياً كما تدل عليه ظواهر األدلـة،        أن ذكر االعتراف مرة واحدة أو أربع مرات،          -3
 المعترف بالتكرار أربع مرات، ولم يوقفه عند  أول اعتـراف، فيكـون     فلم يأمر النبي    

األمر مفوض لإلمام يكتفي باعتراف أو اثنين أو خمسة حسب ما يراه مناسباً مراعياً بذلك               
 .حالة المتهم ونفسيته وظروفه، والزمان والمكان، والعمر

 
 ):إثبات حد الزنا بثبوت الحمل(القرائن : لثاًثا

 ثبوت الحمل قرينة معتبرة في إثبات الزنا على المرأة غيـر المتزوجـة، أو التـي                 
لم يعرف لها زوج، أو من تزوجت بصبي، أو بمجبوب، أو تزوجت ببالغ وظهر عليها الحمل              

 .ألقل من ستة أشهر، أو تزوجت بمن ال يقوى على مباشرة النساء

 اتفقت كلمة العلماء في مثل هذه الحاالت، على أنه إن اعترفت المرأة بالزنا بعـد                فقد
 _ ثبـوت الحمـل   _ثبوت الحمل، أقيم عليها الحد، إن لم تدع شبهة، واختلفوا في هذه القرينة              

 .هل هي كافية وحدها إلقامة الحد، أم البد معها من إقرار أو بينة، على قولين

ت إال ببينة أو إقرار فقط، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفيـة،             الحد ال يثب  : القول األول 
 .)1(والشافعية، والحنابلة في رواية

 :القول الثاني

تحد الحبلى التي ال زوج لها وال سيد، إن لم تدِع شبهة، وهو مذهب المالكية ورواية                
 .)2(عن الحنابلة، واختيار ابن القيم وابن تيمية

 

                                                 
؛ ابـن   )7/391(األم  : ؛ الـشافعي  )5/278(فتح القـدير    : ؛ ابن الهمام  )4/31(رد المحتار   : ابن عابدين ) 1(

. وإن حملت من ال زوج لها وال سيد لم يلزمها شـيء           : عبارة الحنابلة ). 2/274(منار السبيل   : ضويان
 ).6/476(جامع الفقه : ؛ ابن القيم)12/359(البيان : ؛ العمراني)456ص(الروض المربع : البهوتي

؛ )6/476(جامع الفقـه    : قيم؛ ابن ال  )806ص(بداية المجتهد   : ؛ ابن رشد  )99،  12/58(الذخيرة  : القرافي) 2(
 ).14/260(النوادر والزيادات : القيرواني
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 :األدلة
 :ولأدلة القول األ

 :استدل الجمهور لمذهبهم بعدة آثار، منها
لهـا شـراحة، وقـد      : أثر علي بن أبي طالب أنه أتى بامرأة من همدان، وهي حبلى يقال             -1

لعل الرجل قد وقـع عليـك       : ال، قال : لعل الرجل استكرهك، قالت   : (زنت، فقال لها علي   

ال، : كتمينـه، قالـت   لعل لك زوجاً من عدونا هؤالء وأنت ت       : ال، قال : وأنت راقدة، قالت  

فحبسها حتى إذا وضعت، جلدها يوم الخميس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعـة فـأمر               

 .)1()...فحفر لها حفرة بالسوق 

كتب إلى عمر رضي اهللا عنه في امرأة أتاها رجـل           : (أثر أبي موسى رضي اهللا عنه أنه       -2

 حتى قـذف فتـى مثـل         أتاني وأنا نائمة، فواهللا ما علمت      إن رجالً : وهي نائمة، فقالت  

شهاب النار، فكتب عمر، تهامية تنومت، قد يكون مثل هـذا، وأمـر أن يـدرأ عنهـا                  

 .)2()الحد

 أراهـا قامـت مـن      : (قال عمر رضي اهللا عنه في امرأة متعبدة، قد حملت وال زوج لها             -3

 الليل تصلي، فخشعت، فسجدت، فأتاها غاٍو من الغواة فتجشمها، فأتته، فحدثته بـذلك،             

 .)3()سبيلهافخلى 

 :وجه الداللة

 من مجموع هذه اآلثار يتبين أن الحد ال يثبت فقط بظهور الحمل، وأن ثبوت الحمـل                
ال يعتبر، دليالً كافياً إلقامة الحد، وإنما يعتبر دليالً مسانداً للبينة أو اإلقرار، الحتمال أن يكون                

 إدخال مـاء الرجـل فـي        الحمل ناتج عن وطء بإكراه، أو بخطأ، أو بمفاخذة، أو عن طريق           
 .)4(فرجها، إما بفعلها أو بفعل غيرها، فال يثبت الحد إال ببينة أو إقرار فقط

                                                 
 ، )4/1708(، وأصـله فـي البخـاري مختـصراً          )13350(، رقـم    )7/326(أخرجه عبـد الـرزاق      ) 1(

 ).6812(رقم 
 ).2362(، رقم )8/30 (صحيح، اإلرواء: عنه األلباني؛ قال )13666(، رقم )7/410(أخرجه عبد الرزاق ) 2(
 ).13461(، رقم )5/624(كنز العمال : ؛ الهندي)13665(، رقم )7/409(أخرجه عبد الرزاق : يحصح) 3(
 ).4/32(صحيح فقه السنة : ؛ كمال سالم)2/391(التشريع الجنائي : عودة) 4(
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 : القول الثانيأدلة

 .استدل المالكية ومن معهم لمذهبهم بالسنة واإلجماع
 :السنة -1

: فقال(عن عثمان رضي اهللا عنه أنه أتي بامرأة ولدت لستة أشهر، فأمر بها أن ترجم،                 - أ
: ليس ذلـك عليهـا، قـال اهللا تعـالى         : هللا عنه علي رضي ا  

א: ، وقال تعالى))1א א  .))2(()3א

الرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنـساء،           : ( قول عمر رضي اهللا عنه     - ب

 .)4()بينة، أو كان الحبل، أو االعترافإذا قامت ال

 :وجه الداللة

يتبين لنا مما سبق أن القرينة تعتبر دليالً قوياً، يثبت به حد الزنا فهـو أقـوى مـن                   
 .في إيجاب الحد_ اإلقرار_االعتراف 

 
 :اإلجماع -2

حيـث قـال    ) أو كان الحبل  (وا على دعوى اإلجماع بقول عمر رضي اهللا عنه          استدل
 .)5(ام الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فكان إجماعاًذلك في خطبة أم

 
 :سبب الخالف

 .تعارض ظواهر األدلة حيث أيمكن أن يحدث الحمل بأي وسيلة أخرى دون وطٍئ حقيقي -1
 .هل تعتبر قرينة الحبل قوية في إثبات حد الزنا، كما في البينة واإلقرار -2

 م البد أن يقترن معهـا إقـرار        هل تعتبر قرينة الحمل كافية وحدها في إثبات حد الزنا، أ           -3
 .أو بينة

 
                                                 

 ).51(من اآلية : سورة األحقاف) 1(
 ).233(من اآلية : سورة البقرة) 2(
 ).15363(، رقم )6/296(كنز العمال : ؛ الهندي)3045(، رقم )5/1204(الموطأ : مالك) 3(
 ).6829(، رقم )4/1712(صحيح : البخاري) 4(
 .، ويكون هذا إجماعاً من وجهة نظر المالكية فقط)12/60(الذخيرة : القرافي) 5(
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 :الترجيح

: بعد النظر في كال القولين واستعراض أدلتهم يبدوا لي رجحان القول الثاني القائـل             
 :بأن الحبلى التي ال زوج لها وال سيد تحد إن لم تدِع شبهة، لألسباب التالية

 .هتها فيدرأ عنها الحدوجاهة استداللهم، وقوته، وواقعيته، حيث بإمكانها أن تظهر شب -1
أن قرينة الحمل أمارة ظاهرة على الزنا، وهي أقوى من أمارة البينة، وما يمكن أن يـرد                  -2

 .على أمارة الحمل، يرد مثله على البينة

 
 



 
 
 

 الثانياملبحث 
 الظروف الطارئةحقيقــة 

 ومشروعيتها
 

 

W
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א א
א א

 

 :الظروف الطارئة لغةً: أوالً

ظروف، وطارئة، وسأبين معنى كـل      : الظروف الطارئة مركب إضافي من كلمتين     
 :كلمة على حدة

 :الظروف لغةً -1
قلب ، وهو البراعة وذكاء ال    )1(الظروف جمع ظرف، والظرف هو الوعاء وبالضم الحسن       

وحسن العبارة، والهيئة والحذق بالشيء، وظرف الشيء وعاؤه، والجمـع ظـروف، ومنـه              
 .)2(ظروف األزمنة واألمكنة، فالظرف وعاء كل شيء

 :الطارئة لغةً -2
طرأ : ، فنقول )4(، وهو خالف األصلي   )3(الطارئة من الطارئ، وهو ما حدث وخرج فجأة       

 آخر أو خرج عليهم من مكان بعيد فجـأة،          على القوم، أتاهم من مكان أو طلع عليهم من بلد         
 .)5(الطراء: ويقال للغرباء

 
 :الظروف الطارئة اصطالحاً: ثانياً

 : الظرف اصطالحاً-1
 .)6(هو الوقت الذي يكون المأمور به واقعاً فيه، سواء استغرق كل الوقت أو جزءاً منه

                                                 
مختـار الـصحاح    : ؛ الرازي )229(المصباح المنير   : ؛ الفيومي )834(القاموس المحيط   : الفيروز آبادي ) 1(

 ).575(المعجم الوسيط :  أنيس وآخرون؛)225(

 ).264ص(معجم لغة الفقهاء : ؛ قلعجي)8/252(لسان العرب : ابن منظور) 2(
المعجـم  : ؛ أنـيس وآخـرون    )217(مختار الصحاح   : ؛ الرازي )46(القاموس المحيط   : الفيروز آبادي ) 3(

 ).552(الوسيط 

 ).258ص(معجم لغة الفقهاء : قلعجي) 4(
 ).8/135(سان العرب ل: ابن منظور) 5(
 ).258ص(معجم لغة الفقهاء : قلعجي) 6(
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 : الطارئ اصطالحاً-2
 .)1(توقع لههو األمر الخارج عن العادة يحدث فجأة دون 

 : الظروف الطارئة اصطالحاً

من خالل التعريف اللغوي واالصطالحي لكلمتي الظروف والطارئـة نـستطيع أن            
 .نخرج بتعريف اصطالحي للمركب اإلضافي السابق

 األمور الغريبة الخارجة عن العادة التي تحـدث فجـأة دون           : الظروف الطارئة هي  

 .توقع لها

ارئة حاالت خارجة عن العادة نـادراً مـا تحـدث،           معنى التعريف أن الظروف الط    
كحكم الجاهل القريب عهٍد    : وتخرج فجأة دون توقع لحدوثها، ويمكن أن تأثر في الحكم إلغاءاً          

كظهـور  : وتـأجيالً . بإسالمه، أو ناشئاً بعيداً عن المسلمين، أو من ارتكب المخالفة مخطئـاً           
 كضرب المريض بـشمراخ فيـه      : وتخفيفاً. نالزانية حامل أو نفساء أو للحر والبرد الشديدي       

 .مائة عثكول
 

                                                 
 ).264ص(معجم لغة الفقهاء : قلعجي) 1(
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א א
א א

 

 هو الـسماحة والتيـسير      -الظروف الطارئة –األساس الذي انبثقت منه هذه النظرية       
والعدل ورفع الحرج عن هذه األمة ومن ذلك رفع الحرج عن الناسي والمكره والمخطئ حاله               

ن كان قريب عهد بإسالم أو نشأ بعيداً عـن المـسلمين وكـذلك الـصغير                خطئه، والجاهل إ  
والمجنون والنائم ورفع الحرج بالشبهات، كل هـذا وغيـره يـدل علـى عـدل الـشريعة                  

 :، واألدلة على رفع الحرج والتيسير وسماحة الشريعة كثيرة نقتصر على أهمها)1(وسماحتها
 :القرآن: أوالً

א: قوله تعالى  -1 א א א
א  .))2א

 .))3אא: قوله تعالى -2

 .))4א: قوله تعالى -3

א: قوله تعالى -4  .))5א

 .))6א: قوله تعالى -5

 :وجه الداللة في هذه اآليات

  ،)7(الضرورة كل من المحظور حال   أفأباح لها أن ت   أن اهللا عز وجل خفف على هذه األمة         
 

                                                 
ألنه لو وقع التكليف في مثل هذه الحاالت لوقعت األمة في الحرج والمشقة وهو متنافي مع مبدأ العـدل،                    )1(

 .اء اهللارها على حد الزنا في الفصل الثالث إن شثسنناقش هذه العناوين وغيرها وأ

 ).173(اآلية : سورة البقرة) 2(

 ).3(من اآلية : سورة المائدة) 3(

 ).145(من اآلية : سورة األنعام) 4(

 ).115(من اآلية : سورة النحل) 5(
 ).119(من اآلية : سورة األنعام )6(

ـ               )7( : يالمقصود بالضرورة هنا ضرورة الجوع وهو قول الجمهور وقيل اإلكراه أيضاً ضـرورة، القرطب
 ).1/618(الجامع 
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وذلك حفاظاً على النفس من التلف، وارتكاب أخف الضررين مطلوب، وهـذا مـن أعلـى                
 .ج عن هذه األمة، وتكليفها بما تستطيع فقطدرجات رفع الحر

 .))1א: قوله تعالى -6

 :وجه الداللة

 أحد ما ال يقدر      ما ال يقدر عليه وال يطيقه ولو كلف        اًيكلف أحد فيه نص على أن اهللا تعالى ال        
 .هذا مبدأ ساٍم من مبادئ الشريعة، و)2(عليه وال يطيقه لكان مكلفاً له ما ليس في وسعه

: قوله تعالى  -7
א א  .))3א

 :لداللةوجه ا

إن التيسير ورفع الحرج عن هذه األمة أوضح ما يكون في هذه اآلية حيث أجمـع أهـل       
العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه ال أثم عليه إن كفر بلـسانه                   

، وعليه فإن اإلكراه يعتبر ظرفاً      )4(وقلبه مطمئن باإليمان وال تبين منه زوجته وال يحكم بكفره         
 .ارئاً وعذراً مخففاً في األحكام الشرعيةط

א: قوله تعالى  -8
אא א
 .))5א

 :وجه الداللة

أن اهللا تعالى حرم على الزوج أن يأخذ من زوجته شيئاً إال على الشريطه المذكورة وهي                
أن يخافا أن يقيما حدود اهللا وهذا الخوف يأتي من عدة أشياء منها سوء الخلق وسوء المعاملة                 

                                                 
  ).286(من اآلية : سورة البقرة) 1(

 ).1/651(أحكام القرآن : الجصاص) 2(

 ).106(اآلية : سورة النحل) 3(
 ).5/528(الجامع : القرطبي) 4(

  ).229(من اآلية : سورة البقرة) 5(
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، وفي مقابل ذلك لها أن تفتدي       )1(ف تجاه اآلخر  والبغض فينبني على ذلك تقصير من كل طر       
 نفسها منه بعوض وذلك تخفيفاً عنها ورفعاً للحرج حيث إنهـا ال تـستطيع أن تؤديـه حقـه                   
أو بسبب الظلم الواقع عليها فالحياة معه مستحيلة فهي تريد الفراق وهو قد أمهرها فكان الخلع                

 .)2(هو الحل األمثل

: قوله تعالى  -9
)3(. 

א: قوله تعالى  -10 א א א
 .))4א

 :وجه الداللة

أن اهللا عز وجل، جعل على من قتل متعمداً مستحالً، الغضب، واللعنة، والخلـود فـي                
 .)6(، هذا كله إلى جانب إزهاق نفسه في الدنيا)5(جهنم إلى جانب العذاب الشديد

 الكفـارة   بينما نجد هذه العقوبات قد ذهبت عند القتل الخطأ فلم يطلب من القاتل سـوى              
 .والدية وفي ذلك أبهى مظاهر التخفيف ورفع الحرج الذي تتميز به هذه الشريعة

 
 :السنة: ثانياً

  بين أمرين إال اختار أيـسرهما       ما خير رسول اهللا     : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت      -1

 .)7("...ما لم يكن إثماً 

                                                 
 ).1/474(أحكام القرآن : الجصاص) 1(

 الخلع ليكون مخرجاً للزوجة مما هي فيه وإرضاء للزوج          عاألصل في عقد الزواج أنه على التأبيد وشر        )2(
 .برد ماله إليه

 ).92(من اآلية : سورة النساء )3(

 ).93(اآلية : سورة النساء )4(

 ).1/355(آيات األحكام : الصابوني) 5(

اآليـة  :  سورة البقـرة   ... الْحر ِبالْحر  يا َأيها الَِّذين آمنُوا كُِتب علَيكُم الِْقصاص ِفي الْقَتْلَى        : لقوله تعالى  )6(
 ).179(اآلية :  سورة البقرةولَكُم ِفي الِْقصاِص حياةٌ يا ُأوِلي اَأللْباِب: ، وقوله تعالى)178(

 ).3560(، رقم )2/272: (بخاريصحيح ال )7(
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ر ولن يشاد الدين أحداً     إن هذا الدين يس    : "عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي          -2

 .)1("...دوا وقاربوا وأبشروا دإال غلبه فس

 لمعاذ بن جبل عندما بعثه لليمن مع        قال رسول اهللا    : عن أبي بردة رضي اهللا عنه قال       -3
يسروا وال تعسروا وبشروا وال تنفروا وتطاوعا       : "أبي موسى األشعري رضي اهللا عنهما     

 .)2("...وال تختلفا

إنمـا  : " في المسجد  ي في حادثة بول األعراب    قال  : اهللا عنه قال  عن أبي هريرة رضي      -4

 .)3("بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

 :وجه الداللة

أن دين اإلسالم يسر بالنسبة إلى األديان السابقة قبله ألن اهللا رفع عن هذه األمة اإلصر                
 سهالً سمحاً فهـو     الذي كان على من قبلهم وأن خصال الدين كله محبوبة ولكن ما كان منها             

 .، وهذا هو مبدأ التيسير ورفع الحرج)4(أحب إلى اهللا تعالى
 

 ":المشقة تجلب التيسير ")5(القاعدة األصولية الشهيرة: ثالثاً

قال العلماء يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الـشرع وتخفيفاتـه، وهـي فـي             
 :العبادات وغيرها سبعة

 .السفر: األول
 .المرض: الثاني
 .اإلكراه: ثالثال

 .النسيان: الرابع
 .الجهل: الخامس

                                                 
 ).29 (، رقم)1/29: (صحيح البخاري )1(

 ).43/42(، رقم )3/1058(المرجع السابق  )2(

 ).219(، رقم )1/70(المرجع السابق  )3(

 ).1/118(ابن حجر : فتح الباري )4(

يِريد اللَّه ِبكُم الْيسر وال يِريد      : ، األصل في هذه القاعدة قوله تعالى      )1/157(األشباه والنظائر   : السيوطي) 5(
 رسالْع ِبكُم   وقوله تعالى  )185 (من اآلية  :البقرة سورة ، :     ٍجرح يِن ِمنِفي الد كُملَيَل ععا جمو  سـورة 

 ).1/157 (األشباه والنظائر: إلى جانب أحاديث التيسير ورفع الحرج، السيوطي، )78 (من اآلية: الحج
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 .العسر وعموم البلوى كقليل الدم وطين الشارع: السادس
 .)1(النقص ومن ذلك عدم تكليف الصبي والمجنون: السابع

الخـوف مـن    : اعلم أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين أحـدهما        : قال الشاطبي 
كلف وينتظم تحت هذا المعنى الخـوف مـن         االنقطاع من الطريق وبعض العبادة وكراهية الت      

 . في جسمه أو عقله أو ماله أو حاله-المكلف–إدخال الفساد عليه 

ألنه سبحانه وضع هذه الشريعة المباركة حنفية سمحة سهلة حفظ فيها علـى الخلـق               
قلوبهم وحببها لهم بذلك، فلو عملوا على خالف السماح والسهولة لدخل عليهم فيما كلفوا بـه                

 .  )2( تخلص به أعمالهمما ال
 
 
 
 
 

                                                 
 .)79-66ص (وقد نوقشت هذه المسألة ومدى أثرها على حد الزنا في الفصل الثالث )1(

 ).2/116(الموافقات : الشاطبي) 2(
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אא
א

 
 :الجريمة لغةً: أوالً

، تقول جرمـت النخـل أي       )1(الجريمة في اللغة من مادة جرم يجرم جرماً، والجرم القطع          -
 .)3(ه، وجرم صوف الشاة أي جز)2(قطعته

:  أذنب لقوله تعالى   ى، أي بمعن  )4(جرم، واجترم، وأجرم  : والجريمة الذنب تقول   -
 . أي المذنبين))5א

قال ،  )6( جنى جناية  – أي   –وجرم عليهم وإليهم    ،  جرم نفسه وقومه  : والجريمة الجناية يقال   -
א: تعالى א  أي ،  ))7א

 .)8(ء عليهم قوم االعتداال يحملنكم بغض

 وهـذا الـذي أقـره      ،  نى المراد للجريمة بوجٍه خاص هو الجناية      عوخالصة القول أن الم    -
وعليه فإن المعنى اللغوي للجريمة ينتهي إلى أنها فعل األمر الذي           ،  )9(مجمع اللغة العربية  

 .  )10(يستهجن، بل ال يستحسن

                                                 
 ).118( المعجم الوسيط :؛ أنيس وآخرون)1086( القاموس المحيط :الفيروز أبادي )1(

 ).62( المصباح المنير :الفيومي )2(

 ).1086( القاموس المحيط :الفيروز أبادي )3(

 المعجـم   :؛ أنـيس وآخـرون    )1086( القاموس المحيط    :؛ الفيروز أبادي  )67( مختار الصحاح    :الرازي )4(
 ).118(الوسيط 

 .)40 (اآلية: عرافسورة األ) 5(

 ).1086( القاموس المحيط :الفيروز أبادي )6(

 ).8(اآلية : سورة المائدة )7(

 ).118( المعجم الوسيط :أنيس وآخرون )8(

 .المرجع السابق) 9(

 ).19( الجريمة :أبو زهرة )10(
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 :صطالحاًاالجريمة : ثانياً

 .)1(اًيرزاهللا عنها بحٍد أو تعهي محظورات شرعية زجر : الجريمة
وقد تناقلـه    المعاصر،   الفقه اإلسالمي في  وهذا هو التعريف الذي عرفت به الجريمة        

 .)2(الفقهاء عند تعريفهم للجريمة

 :شرح التعريف

 .)3( به مأمورهي إما إتيان فعل منهي عنه أو ترك فعٍل: محظورات -

ـ    ،)4(ا الشريعة إشارة إلى أن هذه الجرائم يجب أن تحظره       : ةشرعي -  بـه   ت وهو قيد خرج
 .شرعية فال تعتبر جرائمالالمحظورات غير 

ـ         ـإشارة إلى أن  : ازجر اهللا عنه   -  المحظـورات  ذه  ـه البد من وجود زجر من اهللا على ه
 .صعقوبة إال بنفال 

 ويدخل في هذا القصاص والديات التي قـدرها الـشارع          ،  الحد هو العقوبات المقدرة   : بحٍد -
ك ألن هـذه العقوبـات محـددة        وذل؛  صوص عليها بكتاب أو سنة نبوية     في موضعها المن  

 .)5(ومقدرة

والتعزير هو العقوبات التي تُرك لولي األمر تقديرها بحسب ما يرى به دفع الفساد              : تعزير -
 .)6(من األرض ومنع الشر

أو ترك فعـل محـرم التـرك        ،  فالجريمة إذاً هي إتيان فعل محرم معاقب على فعله        
ويتبـين  ،  أو هي فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه          ،  ركهمعاقب على ت  

 فـإن  ،  ترك ال يعتبران جريمة إال إذا تقررت عليه عقوبة        المن تعريف الجريمة أن الفعل أو       
 .)7(لم يكن على الفعل أو الترك عقوبة فليس بجريمة

                                                 
 ).257( األحكام السلطانية :الفراء )1(

 .)20(الجريمة : ؛ أبو زهرة)18( االشتراك في الجريمة :يسيبالك؛ )1/57( التشريع الجنائي :ةدوع )2(

 ).1/57( التشريع الجنائي :ةدوع )3(

 .المرجع السابق) 4(

 ).20( الجريمة :أبو زهرة )5(

 .المرجع السابق) 6(

 ).1/57( التشريع الجنائي :ةدوع )7(
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 :الجريمة والجناية
البـد مـن    ، و والجناية بلفظ الجريمة  ،  جنايةكثيراً ما يعبر الفقهاء عن الجريمة بلفظ ال       

 .عريف معنى الجناية لغةً واصطالحاًت

 :الجناية لغةً

، تقول جنـى    )1(تأتي كلمة جناية في اللغة بمعنى ما يجره المرء على نفسه من ذنب            
 .)2(على قومه جناية أي أذنب ذنباً يؤاخذ به

ا الجرح، والقطع، وجمعهـا     والذي درج على ألسنة الفقهاء أن الجناية تطلق ويراد به         
 فتقـول اجتنـى الثمـرة أي        )4(، مع أن فعلها الثالثي يستخدم في غير ذلك        )3(جنايات، وجنايا 

 .)5(جناها، واجتنى القوم ماء المطر أي وردوه فشربوه

 :الجناية اصطالحاً

 .)6(هي اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفس: الجناية

قون لفظ الجناية على ما وقع من اعتداء علـى نفـس            ومع ذلك فإن أكثر الفقهاء يطل     
 .)7(اإلنسان، وأطرافه، من قتل، أو جرح، أو ضرب، أو إجهاض

على جرائم الحـدود  _ بالمعنى األعم_البعض اآلخر من الفقهاء يطلقون لفظ الجناية    و
والقصاص لتشمل االعتداء على النفوس واألبدان والفروج واألمـوال واألعـراض، وهـي             

                                                 
مختـار الـصحاح    : ؛ الرازي )71(ير   المصباح المن  :؛ الفيومي )1271( القاموس المحيط    :الفيروز أبادي  )1(

 ).141( المعجم الوسيط :؛ أنيس وآخرون)74(

 ).141( المعجم الوسيط :؛ أنيس وآخرون)71( المصباح المنير :الفيومي )2(

 ).71(المصباح المنير : الفيومي )3(

 ).71(المصباح المنير : الفيومي .ىالفعل الثالثي للفظ الجناية هو جن) 4(

مختـار  : ؛ الـرازي  )141( المعجم الوسيط    :؛ أنيس وآخرون  )1271( القاموس المحيط    :ديالفيروز أبا  )5(
 ).71(المصباح المنير : ؛ الفيومي)74(الصحاح 

 اإلقنـاع مـن الحاشـية       :؛ الشربيني )8/326(البحر الرائق   : ؛ ابن نجيم  )6/97(تبين الحقائق   : الزيلعي )6(
 ).2/231( السبيل ر منا:ويانضبن ا؛ )2/231(

؛ )8/326( البحـر الرائـق   :؛ ابن نجيم)6/97( تبين الحقائق :؛ الزيلعي)437( كفاية األخبار  :الحصيني )7(
 ).4/129( المنهج :يرميجالب
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يات الخمسة التي جاءت الشرائع السماوية لحمايتها وصيانتها، ولتشمل كل ما حرمه            الضرور
 .)1(اهللا تعالى من المأكوالت والمشروبات

إننا إذا أغضضنا النظر عما تعـارف عليـه       ية،  وخالصة العالقة بين الجريمة والجنا    
أن نقول إن لفظ    أمكننا  ها اآلخر   بعضفظ الجناية على بعض الجرائم دون       الفقهاء من إطالق ل   

 .)2(لفظ الجريمةلالجناية في االصطالح الفقهي مرادف 

أما إذا أخذنا باعتبار ما تعارف عليه بعض الفقهاء من تخصيص الجنايـة باألفعـال               
، وعلى هذا النظر فـإن كـل        )3(الواقعة على النفوس واألطراف فإن الجريمة تكون أعم منها        

 .العكسجريمة جناية، وليس 

  

    

                                                 
اإلقناع من الحاشـية    :  الشربيني ؛)2/210( الحكام   ة تبصر :؛ ابن فرحون  )766( بداية المجتهد    :ابن رشد  )1(

)4/361.( 

 ).1/58( التشريع الجنائي :عودة )2(

 ).16/59( الموسوعة الفقهية :وزارة األوقاف الكويتية )3(
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אא
א

 

إن لكل جريمة من الجرائم أركان يجب توافرها حتى يعاقب عليها وهـذه األركـان               
وجود : عامة في كل جريمة، إذا اختل أي ركن منها فإنه ال يعاقب عليها، وهذه األركان هي               

لترك، نص يحظر الجريمة ويعاقب عليها، وإتيان الفعل المكون للجريمة سواء بالفعـل أو بـا        
 .)1( مكلف–وأن يكون الجاني مسؤوالً عن الجريمة 

ولقد سبق أن تحدثنا عند تعريف الزنا اصطالحاً رغم اختالف الفقهاء فـي تعريـف               
 :الزنا، إال أنهم اتفقوا على أمرين هما ركنا الزنا الخاصين

 .الوطء المحرم .1

 .تعمد الوطء .2

ن بوضوح أن للجريمـة ثالثـة       وبعد النظر في األركان العامة والخاصة للجريمة تبي       
 .أركان، يجب توافرها في جريمة الزنا حتى تعتبر جريمة يعاقب عليها بالحد المقدر شرعاً

 . وجود نص يحظر جريمة الزنا ويعاقب عليها:الركن األول

 . الوطء المحرم وهو إتيان الفعل المكون لجريمة الزنا:الركن الثاني

  ولنتحدث عن كـل ركـن       –لجنائي والمسؤولية الجنائية  القصد ا – تعمد الوطء    :الركن الثالث 
 .على حدة

 
 :وجود نص يحظر جريمة الزنا ويعاقب عليها: الركن األول

إن من عدل المشّرع أن ال يعاقب على أي جريمة إال بعد أن يحذر منها ويقدر لهـا                  
لحق  تنص بوضوح على تجريم الجاني وعقوبته، ولهذا شرع ا         –فال عقوبة إال بنص   –عقوبة  

                                                 
 رفـع المـسؤولية    : ؛ الكبيـسي  )133(الجريمـة   : ؛ أبو زهـرة   )1/97(التشريع الجنائي   : عودة: انظر )1(

 ).41(الجنائية 
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سبحانه وتعالى لكل جريمة من جرائم القصاص والحدود عقوبة مقدره، ومـن ضـمن هـذه                
 .الحدود، حد الزنا الذي شرع له عقوبه مقدرة سواء للمحصن أو للبكر فلكٍل عقوبه مقدره

א: قال تعالى في البكـر     א א א א א
א א  .))1א

وجاء في السنّة عن عقوبة المحصن في أكثر من حادثة منها قصة ماعز رضـي اهللا                
 .)2("اذهبوا به فارجموه: نعم، قال: أأحصنت قال : " عنه قال له النبي

 .)3("يا أنيس واغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها : "وله وق
 

 :الوطء المحرم: الركن الثاني

إتيان الفعل المكون للجريمة، والوطء المحرم المعتبر زنا، هو أن يدخل الـذكر             وهو  
 في الفرج كما يدخل الرشاء في البئر، والميل في المكحلة، ويكتفى العتباره زنا تغيب الحشفة               

 .)4(مقدارها، وكذلك يعتبر زنا إذا كان الوطء بعازل أو حائل خفيف ال يمنع الحس واللذةأو 

أما إذا حدث الوطء المحرم أثناء قيام الملك فال يعتبر زنا مثـل مـن وطء زوجتـه                  
الحائض أو النفساء أو الصائمة أو المحرمة هذا كله وإن كان وطئاً محرماً لكنه ال يعتبر زنا                 

 .)5(يوجب الحد

 .)6(أما إذا حدث الوطء المحرم في غير الملك وشبهته فهو زنا يوجب العقوبة

                                                 
 ).38(ية اآل: سورة االنفال )1(

 .)11ص(سبق تخريجه  ) 2(

 .)12ص( سبق تخريجه  )3(

؛ )3/165( أسهل المـدارك     :شناويك؛ ال )12/39( الذخيرة   :ي؛ القراف )4/5(ية رد المختار     حاش :ابن عابدين  )4(
ـ  )7/422( نهاية المحتاج    :؛ الرملي )4/199( زاد المحتاج    :؛ الكهوجي )4/484( حاشية   :الدسوقي  ي؛ بجيرم

 ).2/272( منار السبيل :؛ ابن ضويان)455( الروض المربع :؛ البهوتي)4/209(حاشية : على المنهج

 وغيرها مثل تقبيل األجنبية ومعانقتها والنوم معها في فـراش           ةلكنه يعاقب بالتعزير على هذه األفعال المحرم       )5(
 . يترك تقديرها لإلمام أو نائبهةواحد، والتعزير عقوب

 مواهـب الجليـل    : الحطـاب  ؛)5/250( فتح القـدير     : ابن الهمام  ؛)4/19( حاشية رد المختار     :ابن عابدين  )6(
 ).5/130( حاشية : الجمل؛)4/489( حاشية الرد الكبير : الدسوقي؛)6/291(
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 :تعمد الوطء: الركن الثالث

وهو القصد الجنائي والمسؤولية الجنائية، فالبد أن يتوفر لدى الجاني قصد ارتكـاب             
 .)1(الجريمة مع علمه بتحريمها

من قصد الزنا بـامرأة ثـم       ولهذا البد للعلم بالتحريم، من مكلف يسئل عن الجريمة ف         
تصادف أن وجدها على فراشه فأتاها على أنها امرأته ال يعتبر زانياً النعدام القصد الجنـائي                
وقت الفعل، وكذلك لو قصد إتيان امرأة أجنبية فأخطأها وأتى امرأته فإنه ال يعتبر زانياً ولـو                 

 .)2(كان يعتقد أنه يأتي األجنبية؛ ألن الوطء الذي حدث غير محرم

أن يكون عـاقالً فاهمـاً      _ حرمه جريمة الزنا مثالً   _والبد للمكلف حتى يعلم الحرمة      
للتكليف؛ ألن التكليف خطاب، وخطاب من ال عقل له وال فهم محال كالجماد والبهيمة، ومـن        
وجد له أصل الفهم ألصل الخطاب دون تفاصيله من كونه أمراً ونهيـاً، ومقتـضياً للثـواب                 

اآلمر هو اهللا سبحانه وتعالى، وأنه واجب الطاعة وكون المأمور علـى            والعقاب، ومن كون    
صفه كذا وكذا كالمجنون والصبي الذي ال يميز فهو بالنظر إلى فهـم التفاصـيل كالجمـاد                 

 ، فيتبين بوضوح أن المجنون والصبي والجاهـل بـالتحريم ومـن فـي حكمهـم            )3(والبهيمة
 .لون جنائياً لعدم توفر القصد الجنائي عندهمال يتصور منهم تعمد الوطء المحرم فال يسؤ

 
 

                                                 
 ال يعزر بعدم العلم أول الجهل إال حديث عهد بإسالم أو من يعيش في األدغال لم يصله التحريم فـال يحـتج                       )1(

 ).15/94(ع  تكملة المجمو:المطيعي ؛)4/6(حاشية رد المختار  :ابن عابدين :انظر. دار اإلسالم بجهل األحكامفي 

 ).2/330( التشريع الجنائي :ةعود )2(

 ).1/215(حكام في أصول األحكام  اإل:اآلمدي )3(
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א א
א
 

 :العقوبة لغةً: أوالً

 .)1(عاقبه بذنبه:  الذنب تقولالعقوبة في اللغة بمعنى

 .)2(وكذلك تقول عاقب اللّص معاقبة وعقاباً واالسم العقوبة

 .والمعنى هنا أن اقتراف الذنب يوجب العقوبة وهو إيقاع األلم على المذنب

 
 :العقوبة شرعاً: ثانياً

 .)3(األلم الذي يلحق اإلنسان مستحقاً على الجناية: العقوبة هي

 .)4(رر لمصلحه الجماعة على عصيان أمر الشارعالجزاء المق: أو هي

وكال التعريفين متقاربين فاألول يقرر أن هذا األلم الواقع على اإلنسان سببه مخالفـة              
النظام العام للمجتمع فالبد من إصالح هذا الخلل، وقد قرر العقاب على المخالفين للنظام العام               

لعقاب على عصيان أمر الشارع سـبحانه       للجماعة حتى تحقق لها المصلحة والبد أن يكون ا        
 .وتعالى؛ ألنه جناية

 
 

                                                 
 ).613( المعجم الوسيط :أنيس وآخرون؛ )245( مختار الصحاح :الرازي )1(

 ).250( المصباح المنير :الفيومي )2(

 ).2/388 (حاشية: الطحاوي )3(

 ).1/524( التشريع الجنائي :عودة )4(
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א א
א
 

 اتفق الفقهاء على أن الزاني البكر يجلد مائة جلده، واختلفوا في تغريبه مـع الجلـد،                
هل يغّرب أم يكتفى بالجلد، ويالحظ أن الشريعة فرقت بين األحرار واألرقاء فـي العقوبـة،                

وبة على األرقاء بينما شددت على األحرار مراعاة لحال كل منهمـا، وسيقتـصر              فخففت العق 
البحث في هذه المسألة على األحرار فقط، ألنه ال حاجة لدراسة أحوال الرقيـق مـع عـدم                  

 .وجودهم في مجتمعاتنا

 .)1(من لم يجامع بنكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل: والبكر هو
 : عقوبة الجلد:أوالً

 عوقب بعقوبة مقدره، مائة جلدة ال يزاد عليها وال ينقص منها وال يحق              إذا زنا البكر  
لإلمام وال للقاضي وال لغيرهما أن يعفو عنها أو يؤجل تنفيـذها دون سـبب، ولـيس لهـم                   

א: استبدالها بغيرها، لقوله تعالى א א א א  .))2א

فقد جعل اهللا لهن سبيال،     . خذوا عني خذوا عني    : "وعن عبادة بن الصامت قوله      

 .)3("البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام

 .)4("وعلى ابنك جلد مائه وتغريب عام: " في قصة العسيفقوله 

قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام        (وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن النبي         

 .)5()يهإقامة الحد علو
 

                                                 
 ).6/187( مسلم شرح: نوويال ؛)2/237( حاشية أبي شجاع :بيجوري )1(

 ).2(اآلية : سورة النور )2(

 ).1690(، حديث رقم )3/1316(صحيح : مسلم )3(

 .)12ص (سبق تخريجه  )4(

 .)6831(، رقم )4/1715(صحيح : البخاري) 5(
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 :عقوبة التغريب: ثانياً

 : أقوالفيها بين الفقهاء على ثالثةالتغريب هو العقوبة الثانية للزاني البكر، لكنّه مختلف 
 الواجب على الزاني البكر الجلد فقط وال يجمع معه التغريب إال تعزيزاً إن رأى               :القول األول 

 .)1(اإلمام مصلحة في ذلك وهو مذهب الحنفية

 التغريب واجب على البكر الزاني كالجلد حداً، المرأة والرجل من ذلك سـواء،              :ثانيالقول ال 
وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية ومروي عن الخلفاء الراشدين، والثـوري، وداود،            

 .)2(والطبري، وأبو داود، وابن مسعود، وابن عمر، وإسحق، وعطاء، وابن أبي ليلى

 .)3(ب على الرجل دون المرأة، وهو مذهب مالك واألوزاعي التغريب واج:الثالثالقول 
 

 :األدلة

 :أدلة القول األول
 .استدل أصحاب هذا القول لمذهبهم بالقرآن، والسنة، والعقول

 :القرآن: أوالً

א: قوله تعالى א א א א  .))4א

 :لةوجه الدال

في قولـه   ) الفاء(أن اهللا سبحانه وتعالى جعل كل الجلد الموجب، رجوعاً إلى حرف            
 . فيكون التغريب غير داخل في الحد))5א: تعالى

                                                 
 .)4/14 (حاشية رد المحتار: ابن عابدين ؛)1/99( الهداية :؛ المرغناني)5/229( فتح القدير :ابن الهمام )1(

؛ )186-12/183(المغنـي    :ابن قدامة ؛  )4/144( حاشية بجيرمي    :الخطيب؛  )2/237( حاشية   :البيجوري )2(
 ).12/186( فتح الباري :؛ ابن حجر)12/171( المحلي :؛ ابن حزم)455( الروض المربع :البهوتي

 النـوادر والزيـادات     :؛ القيروانـي  )12/88( الـذخيرة    :؛ القرافـي  )4/494( الشرح الكبير    :الدسوقي )3(
 ).804( بداية المجتهد :؛ ابن رشد)14/236(

 ).2(اآلية : سورة النور )4(

 ).1/99( الهداية :المرغيناني )5(
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 :السنة: ثانياً

 إذا زنـت أمـة أحـدكم فليجلـدها الحـد         : "قال  : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال       -1

ها الحد وال يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثـة فتبـين            وال يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلد      

 .)1("زناها فليبعها ولو بحبل من شعر

 :وجه الداللة

  فلم يذكر فيه غير الجلد، مع أنه علـى اإلمـاء نـصف              )2(أن هذا الحديث ناسخ للتغريب    
 .)3(ما على األحرار من العذاب فلم يذكر فيكون التغريب قد انتسخ

 : وعلي رضي اهللا عنهما، منهاما ورد من آثار عن عمر -2
عن ابن المسيب أن عمر رضي اهللا عنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمـر إلـى                    .  أ

 .)4()ال ُأغرب مسلماً بعد هذا أبداً: (خيبر، فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر

 .)5()حسبهما من الفتنة أن ينفيا: (قول علي رضي اهللا عنه .  ب
 

 :وجه الداللة

 .ن واضحا الداللة على عدم وجوب التغريبأن هذين األثري

 :المعقول: ثالثاً

ألن المقصود من إقامة الحد المنع عن الفساد وفي التغريب فتح باب الفساد ففيه نقض               
 .)6(وإبطال للمقصود منه شرعاً

وكذلك فإن في التغريب فتح باب الزنا النعدام االستحياء من العشيرة ثم فيـه قطـع                
 يرى األمام في ذلك مصلحة، فيغّرب  الجاني على قدر ما يـراه مناسـباً                مواد البقاء، إال أن   
 .)7(وذلك سياسة ال حداً

                                                 
 ).6839(، حديث رقم )4/1716 (صحيح: البخاري )1(

 ).12/172( المحلي :ابن حزم )2(

 ).5/233( فتح القدير :ابن الهمام )3(

 .ضعيف، المرجع نفسه: ، قال عنه األلباني)5186(، رقم )3/231(سنن :  النسائي)4(

 .)13313(، رقم )7/312 (المصنف: عبد الرزاق) 5(

 ).4/14(حاشية رد المختار  :ابن عابدين )6(

 ).4/14( حاشية رد المختار :؛ ابن عابدين)1/99( الهداية :المرغيناني )7(
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  : القول الثانيأدلة
 .استدل أصحاب هذا القول لمذهبهم، بالسنة، واإلجماع، المعقول

 :السنّة: أوالً

: وفـي الحـديث أيـضاً     " وعلى ابنك جلد مائه وتغريب عام     : " في قصة العسيف    قوله   -1
 .)2("إنما على ابنك جلد مائه وتغريب عام: " فقالوا)1(سألت رجاالً من أهل العلم

 :وجه الداللة

ـ       : " بالحق في حكم البكر الزاني وهو قوله       لقد صرح النبي      ةوعلـى ابنـك جلـد مائ

 .فيكون هو الواجب "وتغريب عام
  

على ابنك جلـد    : "ومما يدلل على وجوب النفي أيضاً إجابة أهل العلم على سؤاله بقولهم           

 . )3( الجلد مع التغريب كان مشهوراً بينهم–مما يدل على أن هذا الحكم " مائه وتعريب عام

خذوا عنّي خذوا عنّي، قد جعل اهللا لهن سبيالً، الثيب بالثيب والبكر بـالبكر،              : " قوله   -2

 .)4("الثيب جلد مائه ثم الرجم بالحجارة، والبكر جلد مائه ثم النفي

 :داللةوجه ال

كمـا هـو    _أن هذا الحديث جاء بعقوبتين عقوبة للثيب، وعقوبة للبكر، وعقوبة البكـر             
 . وهو الواجب)5(الجلد مع النفي_ واضح

 

 :جماعاإل: ثانياً

 .)6(من المعلوم أن التغريب فعله الصحابة ولم نعلم لهم مخالفاً فكان إجماعاً

                                                 
 ).12/185( المغني :ابن قدامة. عمر رضي اهللا عنهمال أبو بكر وإنه سأل يق )1(

 .)12ص( سبق تخريجه )2(

 ).186-12/185( المغني :ابن قدامة )3(

 .)36ص( سبق تخريجه )4(

 ).12/186( المغني :ابن قدامة )5(

 .المرجع السابق) 6(
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 :المعقول: ثالثاً

 حيث إن المقصود من الحد هو اإلنزجار واإلهانـة          نستطيع أن نستدل لهم بالمعقول،    
وفي بقاء الجاني في مكانه إكراماً له وقد أهانه اهللا تعالى بالحد، فيتحقق االنزجار مع التغريب                

 .أكثر فيكون أبلغ، ويستوي ذلك في حق المرأة والرجل

 : القول الثالثأدلة

 أصـحاب القـول الثـاني       استدل المالكية لقولهم بوجوب التغريب على الرجال بأدلة       
 .وخصوه بالرجال فقط

 .واستدلوا بعدم وجوب التغريب على النساء بالسنة والمعقول
 :السنة: أوالً

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد وال يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد              : "قوله   -1

 .)1("وال يثرب عليها، ثم إذا زنت زناها فليبعها ولو بحبل من شعر

 .)2("رم تسافر المرأة إال مع ذي محال: " قال ابن عمر عن النبي عن -2

 :وجه الداللة

أنه ال يحل للمرأة أن تسافر إال مع ذي محرم، فكيف تغرب بدون محرم، وإن غربنا                
 .)3(معها محرم، غربنا من ال ذنب له وال إثم عليه، فكيف نأخذ غيرها بجريرتها

 
 :المعقول: ثانياً

خاص بالرجال دون النساء؛ ألن اهللا عز وجل لـم يـذكر فـي اآليـة                أن التغريب   
وتلحقه الذلـة    ،، وألن التغريب في الرجل عقوبة له ليقطع عن ولده وأهله ومعاشه           )4(التغريب

بنفيه إلى غير بلده، وليس فيه ما في المرأة من الحاجة إلى المراعاة والحفظ ومنـع الـسفر،                  
 أكثر من حاجة الرجل، ففي تغريبها تعريض للهتك الذي          والمرأة تحتاج في حفظها وصيانتها    

                                                 
 .)38ص( سبق تخريجه )1(

 ).1087(رقم ، )1/258( صحيح، :البخاري )2(

 ).14/236(النوادر والزيادات  :القيرواني )3(

א: قوله تعالى) 4( א א א א  .)2(اآلية :  سورة النورא
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ما غربت من أجله وذلك إغراء ال ردع وزجر، فامتنع          _ ضد_هو ضد الصيانة ومواقعه مثل      
 .)1(وهذا من القياس المرسل الذي يقول به مالك: لهذا التناقض التغريب على المرأة

 
 :سبب الخالف

 :ب اآلتيةيرجع سبب الخالف في هذه المسألة لألسبا
االختالف األصولي في الزيادة على النص هل هي نسخ أم بيان، فجعل الحنفية الزيـادة                -1

 .على النص نسخ، أما الجمهور فقالوا بيان

تعارض فهم الدليل، حيث جعل الحنفية أدله التغريب التي استدل بها الشافعية ومن معهم               -2
 .منسوخة بما ذكروه

يكفي جلد البكر الزاني في تحقيقهـا، أم البـد مـن            المقصود من العقوبة االنزجار فهل       -3
 .التغريب زيادةً فيه

هل التغريب حد ثابت كالجلد في حق المرأة والرجل على السواء أم يترك سياسةً لإلمـام         -4
 .إن رأى مصلحة، أم هو ثابت في حق الرجل دون المرأة

 
 :مناقشة األدلة

 :مناقشة أدلة القول األول
 :بالتالياعترض على أصحاب األول 

 جـاءت   م؛ ألن الـسنّة   لّد هو الموجب دون التغريب فغير مس      الجلأما استداللكم باآلية وجعلكم      -1
 .)2("خذوا عني"شارحة للقرآن بأحاديث وجوب التغريب منها حديث العسيف وحديث 

 أما استداللكم بحديث زنا األمة وأنه لم يذكر فيه تغريب ودعـواكم للنـسخ فـإن هـذا                   -2
 على غيره فلم يذكر فيه نفياً وال عدد الجلد فإن كـان             فيه رسول اهللا    خبر مجمل أحال    

دليالً على إسقاط التغريب فهو أيضاً دليل على إسقاط عدد ما يجلد، وإن لم يكـن دلـيالً                  
وإن _ التغريـب _على إسقاط عدد ما يجلد؛ ألنه لم يذكر فيه فليس دليالً على نسخ النفي               

                                                 
 ).2/855( اإلشراف :بن نصرا؛ )2/855( بداية المجتهد :؛ ابن رشد)12/88( الذخيرة :القرافي )1(

 .)39ص (الثانيانظر أدلة المذهب  )2(
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ها إلى بعض، بل الواجب ضم بعـضها إلـى بعـض            لم يذكر فيه، واألخبار يضم بعض     
 .)1(واستعمال جميعها

 أما استداللكم بما روى عن عمر وعلي رضي اهللا عنهما فإن قول عمر رضي اهللا عنـه                  -3
فيحتمل أنه أراد تغريبه في الخمر الذي أصابت الفتنة ربيعـه           ) ال أغرب مسلماً بعد هذا    (
 .)3(فال يثبت لضعفه وإرساله)  فتنهحسبهما من التغريب(، وأما قول علي )2(فيه

 فضعيف، أمـا مـن جهـة        )4(وأما استداللكم بالمعقول وجعلكم التغريب يفتح باب الفساد        -4
الرجل فبقاءه في مكانه دون تغريب فيه إكراما له والتغريب يلحق به الذلة ويشعره بعظم               

مـع زى محـرم     ، وأما من جهة المرأة فإنها ال تغرب إال          )5(الذنب ويقطعه عن معيشته   
 .)6(منها، وأما إن لم تجد محرم فتسافر ألنه واجب وتبقى تحت مراقبة السلطان أو واليه

 .وقولكم بالتغريب سياسة فيه إقرار بنجاعة التغريب في انزجار الجاني -5

 :مناقشة أدلة القول الثاني
 :اعترض على أصحاب هذا القول بالتالي

فقد جعل اهللا لهن سبيالً، البكر بـالبكر        . خذوا عني خذوا عني   "أن استداللكم بحديث    

 . فال حجة فيه)7(أن هذا الحديث منسوخ كشطره" جلد مائة وتغريب عام

 .وقد سلمت باقي األدلة من االعتراضات

 :مناقشة أدلة المذهب الثالث

 :اعترض على أصحاب هذا القول بالتالي
 .ثاني فال حاجة لمناقشتهاوألنهم استدلوا بوجوب التغريب على الرجال بأدلة القول ال -1

                                                 
 ).12/173( المحلي :ابن حزم )1(
 ).12/186( المغني :ابن قدامة )2(

 .المرجع السابق )3(

 .أنتم تقولون بالتغريب تعزيراً وهو أيضاً يفتح باب الفساد حسب رأيكم )4(

 ).12/88( الذخيرة :يفارالق )5(

 ).188-12/187(المغني  :ابن قدامة؛ )459(ار ياألخ كفاية :الحصني؛ )4/213( حاشية المنهج :بيجرمي )6(

 ).4/14( حاشية رد المختار :ابن عابدين )7(
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 أن استبعادكم النساء من التغريب فتخريج بال دليل على صحته؛ ألن قضاء رسول اهللا                -2
 وأمره قد ورد عموماً بالنفي على كل من زنى ولـم يحـصن ولـم يخـص اهللا تعـالى                    

 

 .))1)(2 امرأة من رجل وال عبد من حر وال رسوله 

 :عتراضرد اال

 وقـد رد أصحاب القول الثاني ما اعترض عليهم به مـن أصـحاب القـول األول                
 :والثالث بالتالي

لكن ال يوجد دليـل     " الثيب بالثيب "نعم جاءت األدلة لتنسخ الشطر األول من الحديث         
 ".البكر بالبكر جلد مائه ثم النفي"يقوي على نسخ الشطر اآلخر منه وهو 

 

 :الرأي الراجح

ض أقوال الفقهاء ومناقشه أدلتهم يتبين بوضوح رجحان القول الثـاني بـأن             بعد عر 
 :التغريب واجب على البكر الزاني رجالً كان أو امرأة وذلك لألسباب اآلتية

 .ما رأيناه من قوه استداللهم وسالمة آرائهم ووجاهتها -1

 .أن التغريب كالجلد عقوبة مقدره ال يصح إلغائها في حق أحد -2

 .اد بها االنزجار، وتحقيقه بالتغريب أبلغأن العقوبة ير -3

ألن الرجال والنساء في باقي الحدود سواء، فكذلك في حد الزنا إلى جانب ما ورد مـن                  -4
 .أحاديث لم تفرق بين الرجال والنساء األحرار

أن في التغريب إبعاد للمجرم عن مكان الجريمة مما يمهد لنسيانها وكذلك يجنبه التغريب               -5
وكثيـر مـن   ... ات إن بقي في مكانه قد تصل إلى حد قطـع الـرزق         كثير من المضايق  

أصابتهم معرة الزنا في زماننا يهاجرون طواعية لينأوا بأنفسهم عن المذلة والمهانة التي             
 .)3(تصيبهم في هذا المكان

 

                                                 
 ).64(من اآلية : سورة مريم )1(
 ).12/173( المحلي :ابن حزم )2(

 ).1/552( التشريع الجنائي :؛ عودة)22/34( تكملة المجموع :المطيعي )3(
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א א
א

 
ن رجالً  أجمع المسلمون في مشارق األرض ومغاربها على أن عقوبة الزاني المحص          

 .)1(كان أو امرأة هو الرجم بالحجارة حتى الموت

 .)2(الحر المكلف قد تزوج امرأة ووطئها في نكاح صحيح ولو مره واحده: والمحصن هو

إال أن الحنفية والمالكية اشترطوا في اإلحصان اإلسالم والصواب غيره؛ ألن النبـي             
3( رجم رجل وامرأة من اليهود قد زنيا(. 
 

 :ثيب والثيبة من السنّةأدلة رجم ال

ال يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إلـه إال           : " قال عن مسروق عن عبد اهللا أن النبي         -1

اهللا وأني رسول اهللا، إال بإحدى ثالث، النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين              

 .)4("التارك للجماعة

ي بيده ألقضين بينكمـا     والذي نفس : " للرجل الذي زنى ابنه بزوجة اآلخر      قول النبي    -2

 والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام،          ةبكتاب اهللا جل ذكره، المائة شا     

 .)5("فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمهاواغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت 
                                                 

النوادر والزيـادات   : ؛ القيرواني )5/229 (تح القدير ف: ابن الهمام ؛  )4/15 (المحتارحاشية رد   : ابن عابدين ) 1(
ـ ؛ الك )22/34(تكملـة المجمـوع     : ؛ المطيعي )3/163(أسهل المدارك   : ؛ الكشناوي )14/232( ي جوه
 ).2/173(المحلي : ؛ ابن حزم)6/67(الفروع : ؛ ابن مفلح)12/173(المغني : ؛ ابن قدامة)4/200(

؛ )459( كفاية األخبـار     :؛ الحصني )3/163( أسهل المدارك    :اويكشنال؛  )5/236( فتح القدير    :ابن همام  )2(
أن يكون حراً عاقالً بالغاً مسلماً قـد تـزوج          : تعريف الحنفية المحصن هو    ).6/68( الفروع   :ابن مفلح 

المسلم الحر المكلـف    : نكاحاً صحيحاً ودخل بها وهما على األحصان، والمالكية المحصن هو         في  امرأة  
الحر المكلف الذي وطئ قبل حـرة       : نكاح صحيح ولو مره، وأما الشافعية فالمحصن      يطأ وطئاً مباح في     

 .مكلفه في نكاح صحيح

 ).6841(، رقم الحديث )4/1716(صحيح : البخاري) 3(

 ).6878(، رقم الحديث )4/1724(المرجع السابق ) 4(

 .)12ص( سبق تخريجه )5(
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رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبـي          : "عن جابر بن سمره رضي اهللا عنه قال        -3

 جل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنـى، فقـال                 ر

 .)1("....فرجمه: ال، واهللا إنه قد زنى اآلخر قال: قال" فلعلك "رسول اهللا 

 .)2("...أمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها"في الغامدية أنه  أمره  -4

قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول         : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       -5
 بالحق وأنزل الكتاب، فكان مما أنـزل عليـه آيـة            إن اهللا قد بعث محمداً       : (اهللا  

 ورجمنا بعده، فأخشى إن طال       قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول اهللا        )3(الرجم

ا بترك فريـضة أنزلهـا   ما نجد الرجم في كتاب اهللا فيضلو     : بالناس زمان أن يقول قائل    

اهللا، وإن الرجم في كتاب اهللا حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت                 

 .)4()البينة أو كان الحبل أو االعتراف

هذه األحاديث ال تدع مجاالً للشك أن الزاني المحصن والزانيـة المحـصنة تـرجم               
 .بالحجارة حتى الموت

 

                                                 
 .ني باآلخر نفسه تحقيراً لها، وكان يع)1692(، حديث رقم )3/1319(صحيح : مسلم) 1(

 ).1696(، حديث رقم )3/1324(صحيح : مسلم) 2(

 ).12/169(فتح الباري :  عسقالني.الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة )3(

 ).6829(، حديث رقم )4/1712(البخاري : صحيح )4(



 

 الفصـل الثالث
 الطارئة على أثر الظروف 

 حد الـزنا
 



W

א אא:א א א  .אא

א א:א א א מ א א
 .א

א אא:א א  .אא

א א אא:א א א א
.א



 
 
 

 املبحث األول
 أثر اخلطأ والنسيان واإلكراه 

 على حد الزنا
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א א
א א

 

 :الخطأ لغةً

، أو من   والمخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره      ،  الخطأ في اللغة ضد الصواب    
 .)1(تعمد ماال ينبغي وما نهي عنه

 
 :الخطأ اصطالحاًًًًًًً

وط حق اهللا تعالى إذا حصل عـن        ما ليس لإلنسان فيه قصد وهو عذر صالح لسق        هو   :الخطأ
  .)2(اجتهاد ويصير شبهة بالعقوبة

 والمالحظ اتفاق المعنى اللغوي للخطأ مع التعريف االصطالحي حيث الخطـأ فعـُل             
 .ال ينبغي بدون قصد إليه ما

 
 :أثر الخطأ على حد الزنا

 .ح أن يكون خطأ في وطٍء مباالوطء إما أن يكون خطأ في وطء محرم وإماالخطأ في 

 .الخطأ في الوطء المحرم: أوالً

 ، اتفق الفقهاء على أن الخطأ في الوطء المحرم ال يعفى عنه وعلى المخطـئ الحـد               
،  فأخطأ وزنا بغيرها فعليه الحد     ٍةوال يعتبر خطأه شبهة تدرأ الحد مطلقاً، فمن قصد الزنا بمعين          

أمـا إن   ،   الفرج ة لوجود حرم  ومن دعا امرأة محرمة عليه فأجابته غيرها فزنا بها عليه الحد          
، ه فوطئ إحداهن وهو يظن أنها المحرمة ال حد عليه         تدعا محرمة عليه فأجابته زوجته أو أم      

 .)3(فاء حرمه الفرج وإن أثم بمقصدهالنت

                                                 
المـصباح المنيـر    :  الفيومي ؛)108(مختار الصحاح   : ؛ الرازي )39(القاموس المحيط   : الفيروز آبادي ) 1(

 ).242(المعجم الوسيط : ؛ أنيس وآخرون)100(

 ).167ص(التعريفات : الجرجاني) 2(
مغني المحتـاج   : ي؛ الشربين )4/485(الشرح الكبير   : ؛ الدسوقي )5/259(فتح القدير   : ابن الهمام : انظر) 3(

 ).12/213(المغني : ؛ ابن قدامة)6/96(كشاف القناع : ؛ البهوتي)4/145(
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 :الخطأ في الوطء المباح: ثانياً

، ةوالـشافعي  ،، المالكيـة فقد اتفق الفقهاء من الحنفية ،  إذا كان الخطأ في الوطء المباح     
 ظانـاً أنهـا زوجتـه      أن من زفت إليه غير زوجته وقيل هذه زوجتـك فوطئهـا             ،  والحنابلة

 .)1(فال حد عليه

 :، ففيها قوالنأما من وجد على فراشه امرأة فوطئها ظاناً أنها زوجته

أنه ال حد عليه لوجود الشبهة وهو مذهب  الجمهور من المالكيـة، والـشافعية،       : القول األول 
 .)2(والحنابلة

 .)3(مذهب أبو حنيفة  اعتبار الشبهة في مثل هذا الموضوع وهوأنه يحد لعدم: القول الثاني
 

 :األدلة

 :أدلة القول األول

 :الجمهور لمذهبهم بالسنة والمعقولاستدل 
 :السنّة -1

إن اهللا وضع عن أمتي الخطأ والنـسيان        : " قال  : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال      

 .)4(" عليهاوما استكرهو
 :جه الداللةو

 . اعتبار الخطأ عذراً دارئاً للحدهذا الحديث واضح الداللة على

 :المعقول -2

فأشبه ،  فعل فعالً معتقداً إباحته بما يعذر مثله فيه       ،  أن من وطئ امرأة وجدها على فراشه      
 .  )5(وهذه من أعظمها،  بالشبهاتتدرأهذه زوجتك وألن الحدود : ما لو قيل له

                                                 
الـشرح الكبيـر    : ؛ الدسوقي )4/25(حاشية  : رد المحتار : ؛ ابن عابدين  )5/258(فتح القدير   : ابن الهمام  )1(

المغنـي  : ؛ ابن قدامـة   )6/96(؛ البهوتي؛ كشاف القناع     )4/145(مغني المحتاج   : ي؛ الشربين )4/485(
 ).22/55(تكملة المجموع : ؛ المطيعي)12/213(

؛ )6/96(؛ البهوتي؛ كشاف القناع     )4/145(مغني المحتاج   : ي؛ الشربين )4/485(الشرح الكبير   : الدسوقي) 2(
 ).22/55(تكملة المجموع : ؛ المطيعي)12/213(المغني : ابن قدامة

 ).4/25(حاشية : رد المحتار: ؛ ابن عابدين)5/258(فتح القدير : ابن الهمام) 3(

 .هنفس صحيح، المرجع: أللباني، قال عنه ا)2045(، حديث رقم )353ص(سنن : ابن ماجة) 4(

 ).12/213(المغني : ابن قدامة) 5(
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 :أدلة القول الثاني

 :ستدل أبو حنيفة لمذهبه بالمعقولا
 غيرها من   أن من وجد على فراشه امرأة فوطئها عليه الحد ألنه قد ينام على فراشها             

 .المحارم والصديقات

وكذلك عدم توفر الشبهة هنا ألن مجرد وجود امرأة على الفراش ليس دلـيالً علـى                
 .)1(الحل وكذلك الحكم إن كان أعمى

 :سبب الخالف

في تصور االلتباس فهل يمكن أن يصل الرجل        خالف في هذه المسألة     تمحور سبب ال  
 . الخالففاألخذ بتصور االلتباس أوجب هذاإلى مرحة يلتبس عليه فيها زوجته من غيرها أم ال، 

 :الرأي الراجح

 تدرأ الحـد وذلـك      الرأي الراجح هو رأي جمهور الفقهاء في اعتبارهم الخطأ شبهة         
 :لألسباب التالية

 .))2: الى قوله تع -1

 .ئ وأن المؤاخذ هو القاصد المتعمدفاآلية واضحة من رفع الجناح عن المخط

  ))3א:  قوله تعالى -2

 وما جاء في سبب نزولها أن اهللا تعالى قال عنـد ذلـك             ،  تها في وجه الداللة   فاآلية كسابق 
 .)4("قد فعلت"

 . شرعاًفهو معتبر "إن اهللا وضع عن أمتي الخطأ " بحديث ابن عباسماستداللهمن ما سبق 

                                                 
؛ يدرأ عن األعمى الحـد إذا       )4/25(حاشية  : رد المحتار : ؛ ابن عابدين  )5/258(فتح القدير   : ابن الهمام ) 1(

 . ولم يستطع التمييزوقالت أنا زوجتك، هذا إن لم تطل الصحبة وتشابهت النغماتدعا زوجته فأجابته غيرها 

 ).5(اآلية : سورة األحزاب) 2(

 ).286 (من اآلية: البقرةسورة ) 3(

 ).200(، حديث رقم )1/116(صحيح : مسلم) 4(
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أنه ال فرق بين من زفت إليه زوجته وقيل له هذه زوجتـك وبـين مـن وجـد امـرأة                    -3
 .ميز في كال الحالتين فوطئها مخطئاًعلى فراشه فوطئها ولم ي

أن الخطأ خارج عن إرادة اإلنسان فهو قهري وقد نهى سبحانه وتعالى أن يكلف عباده بما                 -4
אא :ال يطيقون فقال سبحانه   

)1(. 

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصـاب فلـه         : "يقول عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي         -5

 .)2("أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

 .برعتر شبهة تدرأ الحد وهي ظرف طارئ فيكما أن الخطأ يعتب -6
 .)3(" الحدود ما وجدتم له مدفعاًاادفعو: "قال فعن أبي هريرة أن النبي 

    

                                                 
 ).286 (من اآلية: البقرةسورة ) 1(

 ).7352(، حديث رقم )4/1841(صحيح : البخاري) 2(

 .هنفس ضعيف، المرجع: ، قال عنه األلباني)2545(، حديث رقم )433ص(سنن : ابن ماجة) 3(
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א א
א א

 

 :النسيان لغةً: أوالً

 .)1(ترك الشيء عن ذهول وغفلة: النسيان خالف الذكر وهو -

م يعيه، وتناسـى  ، تقول نسي األمر أهملته ذاكرته فل     )2(أو هو ترك الشيء عن تعمد وقصد       -
 .)3(الشيء حاول أن ينساه، وأنساه الشيء حمله على تركه أو على نسيانه

 :النسيان اصطالحاً: ثانياً

 .)4(جهل ضروري بما كان يعلمه، بأمور كثيرة ال بآفة: النسيان هو

 :حقيقة النسيان

א: النسيان يعتبر عذراً شرعياً مخففاً في حقوق اهللا تعالى لقولـه          
)5(. 

 .)6("إن اهللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه : "ولقوله 

فهذه اآلية ومعها الحديث تقرران النسيان مع الخطأ فيدل على أن حكم النسيان كحكم              
د هذا أن جمهور العلمـاء      الخطأ فيكون النسيان شبهه من الشبهات في حقوق اهللا تعالى، ويؤي          

 .)7(اتفقوا على أن النسيان مسقط لإلثم مطلقاً

                                                 
المصباح المنيـر   : ؛ الفيومي )352(مختار الصحاح   : ؛ الرازي )1338(القاموس المحيط   : الفيروزأبادي) 1(

 ).919(المعجم الوسيط : ؛ أنيس وآخرون)358(

 .المراجع السابقة )2(

 ).1338(القاموس المحيط : الفيروزأبادي) 3(

 ).2/486(كشف األسرار : ؛ النسفي)4/387(كشف األسرار : البزدوي )4(

 ).286(اآلية : سورة البقرة )5(

 ).49ص(سبق تخريجه ) 6(

 ).4/388 (كشف األسرار: ؛ البزدوي)303-302(األشباه : ؛ ابن نجيم)1/405(األشباه والنظائر : السيوطي) 7(
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 ، فـإن ارتكـاب الناسـي       )1(وخالصة النسيان أنه عذر في المنهيات دون المأمورات       
 .)2(ما يوجب عليه العقوبة كان شبهه في إسقاطها

 

 :أثر النسيان على حد الزنا

سيان على حد الزنـا، وذلـك لنـدرة         في حقيقة األمر إن الفقهاء لم يعرضوا ألثر الن        
 وقوعه وعدم تصوره إال من الناحية النظرية فيمكن أن نتصور إنسان صائم ينسى فيـشرب               
أو يأكل، أو ينسى صالةً معينه، أو ينسى أنه طلق زوجته، أو أنه باع سلعةً كانت عنده وغير                  

مه، أو ينسى فيزنـي،     ، لكن ال يمكننا أن نتصور إنسان ينسى أن الزنا حرام بعد عل            ....ذلك
 .وذلك لكثرة المذكرات من حوله، وانعدام الدوافع الطبيعية لهذه الجريمة

فسواء قلنا بتكليف الناسي أو عدمه فإن إدعاء النسيان وحده ال يعفي من العقوبة وإنما               
يجب قبل كل شيء أن يثبت الجاني أنه ارتكب الجريمة ناسياً، وهذا عمـل مـن الـصعوبة                  

 كان مبحث النسيان قليل األهمية هنا إذ يندر أن يستطيع شخص أن يثبت بدليل               بمكان، ولهذا 
 .)3(مقنع أنه ارتكب هذه الجريمة ناسياً

فإذا ما ثبتت جريمة الزنا وادعى الجاني أنه ارتكبها ناسياً فإنه ال يؤخذ بقولـه إال إذا                 
 .)4(استطاع أن يثبت نسيانه

 فيما يتعلق بنفسه ال فيما يتعلق بغيره، فليس         ذلك ألن النسيان إنما يسقط عن اإلنسان      
على غيره نسيانه وخطؤه وألن حقوق العباد محترمة لحقهم وحاجتهم ال ابتالء، وحقـوق اهللا               

 .)5(تعالى ابتالء

                                                 
األشـباه  : ؛ الـسيوطي  )2/19(المنثـور   : الزركـشي . ألن المأمورات ممكنه التدارك بخالف المنهيات      )1(

 ).1/405(والنظائر 

 ).1/405(األشباه والنظائر : السيوطي) 2(

 ).1/380(التشريع الجنائي : عودة) 3(

 .وهذا من الصعوبة بمكان كما أشرنا ولكنه يبقى احتمال )4(

 ).4/387(كشف األسرار : البزدوي) 5(
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א א
א א א

 
 :اإلكراه لغةً

ره المشقة وكره الـشيء     والكَََََََ،  اإلكراه من الكَََُره وتقول اكرهه على األمر قهره عليه        
واستكره فالنـة أي حملهـا علـى        كرهته حملته على أمٍر هو له كاره،        تقول أ ،  خالف أحبه 

 .)1(الفجور أو غصبها

 :اإلكراه اصطالحاً

 وذلك بتهديده بالقتل أو بقطـع طـرف        ،   أمٍر ال يرضاه   ىحمل الغير عل  : اإلكراه هو 
 .)2(أو نحوهما إن لم يفعل ما يطلب منه

حمل الغير على أمٍر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعـه ويـصير              :  هو أو
 .)3(الغير خائفاً به

 :اإلكراه على الزنا وأثره

 .لى المرأة وإما أن يقع على الرجلاإلكراه إما أن يقع ع
 :اإلكراه على المرأة: أوالً

 ال فرق فـي ذلـك      أن المرأة إذا استكرهت على الزنا ال حد عليها          على  اتفق الفقهاء   
 .وبين اإلكراه بالتهديد بالقتل ونحوه، أن يغلبها على نفسها: بين اإلكراه باإللجاء وهو

 .)4(واتفقوا كذلك على أنها أذا ادعت اإلكراه البد لها من بينة على دعواها
  

                                                 
ح المنيـر   المصبا: ؛ الفيومي )308(مختار الصحاح   : ؛ الرازي )1252(القاموس المحيط   : الفيروز آبادي ) 1(

 ).785(المعجم الوسيط : ؛ أنيس وآخرون)316(

 ).4/538(كشف األسرار : ؛ البزدوي)24/39(المبسوط : يسالسرخ) 2(

 ).4/538(كشف األسرار : البزدوي) 3(

نهايـة المحتـاج    : ؛ الرملـي  )4/29(حاشية رد المختار    : ؛ ابن عابدين  )807(بداية المجتهد   : ابن رشد ) 4(
 ).2/216( المغني :؛ ابن قدامة)7/425(
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 :األدلة

ـ  األدلة على أن استكراه المرأة على الزنا يعتبر ظرفاً طارئاً يدرُأ الحد عنها             ذلك     ، وك
 .يعتبر شبهة طارئة

א :قوله تعالى  -1 א א א
א א  .))1א

 :وجه الداللة

، ومن بـاب أولـى أن       )2(ن يقهر النساء على الزنا فإن اهللا يغفر لها وال يعاقبها          أن م 
 .يسقط عنها الحد في الدنيا ألنها مكرهة

إن اهللا تجاوز عن أمتي الخطأ والنـسيان        " : قال رسول اهللا    : عن أبي ذر الغفاري قال     -2

 .)3("وما استكرهوا عليه

 :وجه الداللة

استكراه المرأة  ومنه  ،   بالعباد عذراً تجاوز عنه رحمةً    االستكراه   أن اهللا عز وجل جعل    
 .على الزنا

 فـدرأ   استكرهت امرأة على عهد رسـول اهللا         (:عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال        -3

 .)4() الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أن جعل لها مهرعنها رسول اهللا 

 من الرقيق فجلده عمـر      تكرهها عبد ارية من الرقيق قد اس    بج( لعمر رضي اهللا عنه      يأت -4

 .)5()ونفاه ولم يجلد الوليدة

                                                 
 .)33 (من اآلية: النورسورة ) 1(

، ويؤيد ذلك سبب نزول هذه اآلية، فعن جابر أن جارية لعبد            )12/540(الجامع ألحكام القرآن    : القرطبي) 2(
اهللا ابن أبي ابن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا، فشكتا ذلك إلـى                    

א: ل اهللا عز وجل    ، فأنز  النبي    سـورة   : إلى قوله  א
 ).3029(، رقم )4/2320 ( صحيح:مسلم ،)33(من اآلية : النور

 ).52ص(سبق تخريجه ) 3(

 .هنفس ضعيف، المرجع: ، قال عنه األلباني)1453(، رقم )344ص(سنن : الترمذي) 4(

 .)16826(، رقم )8/243(سنن : ؛ البيهقي)15(، رقم )2/646(الموطأ : كمال) 5(
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 إني كنت نائمة فلم اسـتيقظ      :  عمر بامرأة قد زنت فقالت     يأت(: عن طارق بن شهاب قال     -5

 .)1()ي فخلى سبيلها ولم يضربهانإال برجل قد عال

ـ            ي بن أبي طالب أنه أت     أثر علي  ت  بامرأة من همدان وهي حبلى يقال لها شراحة قـد زن
2() ....لعل الرجل استكرهك قالت ال(: فقال لها علي(. 

أتي عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه بامرأة جهدها العطش          (عن عبد الرحمن السلمي قال       -6

فمرت على راعٍ  فاستسقت فأبى أن يسقيها إال أن تمكنه من نفـسها، ففعلـت فـشاور                  

 .)3() تخلي سبيلها ففعلأنهذه مضطرة أرى : اهللا عنهالناس في رجمها، فقال علي رضي 

 :وجه الداللة   

شرعياً  هذه اآلثار بمجموعها تدلل بوضوح أن اإلكراه الواقع على المرأة يعتبر عذراً           
 .مسقطاً للحد

. )4( بالشبهات ألن اإلكراه شبهة والحدود تدرأ     ؛على الزنا  فال حد على المرأة المستكرهةُ    
 .)5(مانعاً لحد الزنا بالنسبة للمرأةئاً وهذا دليل على أن اإلكراه يعتبر ظرفاً طار

 :اإلكراه على الرجل: ثانياً

عندما تحدث الفقهاء عن اإلكراه الواقع على الرجال دون النساء لم يفرقوا بين إكراه              
السلطان وغيره وبين اإلكراه باإللجاء أو بالتهديد إال أن أبا حنيفة فرق بين إكـراه الـسلطان                 

 على من أكرهه غير السلطان، وأما إكراه السلطان فلـم يوجـب             ، فأوجب الحد  وإكراه غيره 
 أن اإلكراه من غير السلطان ال يدوم إال أمكنـه االسـتعانة بـه              : عليه شيء وحجته في ذلك    

                                                 
 ).7/340(صحيح؛ إرواء الغليل : ، قال عنه األلباني)13644(، رقم )7/410(المصنف : عبد الرزاق) 1(

، حـديث   )4/1708( مختصراً   وأصله في البخاري  ،  )13350(، حديث رقم    )7/326(أخرجه عبد الرزاق    ) 2(
 ).6812(رقم 

 ).7/341(؛ إرواء الغليل إسناده جيد: األلباني، قال عنه )13654(، رقم )7/407(المصنف : عبد الرزاق) 3(

 ).12/217(المغني : ابن قدامة) 4(

أما إذا مكنت المرأة مكرهاً من نفسها دون أن يقع عليها إكراه فعليها الحد دونه؛ ألن فعلها زناً، وألنهـا                    ) 5(
أن تـستفيد مـن    على الفعل، وليس لهـا  فإنه أعفى إلكراهه   فاء الرجل من العقاب   وال عبرة بإع  ت مكرهة،   سلي

 ).2/322(التشريع الجنائي : عودة.  وهذا مسلم به في جميع المذاهبظرف الرجل وهو ظرف خاص به
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 أو بجملة المسلمين، أو أمكنه دفعه بالسالح، بخالف السلطان فال يمكنـه االسـتعانة بغيـره                
 . )1(وال الخروج عليه بالسالح فافترقا

 :وقد اختلفت أقوال الفقهاء داخل المذاهب إلى موجب للحد وإلى مانع، فكانت كالتالي

إن أكره الرجل فزنا ال حد عليه وهو المختار عنـد المالكيـة واألصـح عنـد                 : القول األول 
 .)2(الشافعية والحنابلة وقول الصاحبان من الحنفية

 أبي حنيفة وأقوال مرجوحـة عنـد        إن أكره الرجل فزنا، عليه الحد وهو قول       : القول الثاني 
 .)3(المالكية والشافعية والحنابلة وقال به محمد بن الحسن وأبو ثور

 

 :األدلة

 :أدلة القول األول
 :استدل أصحاب القول األول لمذهبهم القائل بسقوط الحد عن الرجل باإلكراه باآلتي

أة يقع على الرجل فعن أبي      عموم األدلة الواردة في اإلكراه وأن اإلكراه كما يقع على المر           -1
إن اهللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا          : "قال  : ذر رضي اهللا عنه قال    

 .)4("عليه

 . )5(اإلكراه على الرجل شبهة مثل المرأة والحدود تدرأ بالشبهات -2

أن سبب اإلكراه قائم وهو التخويف أو اإللجاء حيث يمنع تحقيق ما أكره عليه ما تفـوت                  -3
 . )6(ته بمنعه، الرجل والمرأة سواءحيا

                                                 
، ولقد كان أبو حنيفة قد أوجب الحد حتى على من أكرهه السلطان ثـم               )5/273(فتح القدير   : ابن الهمام ) 1(

 .، المرجع السابقاجع بعد ذلك، وكذلك قال أبو حنيفة بالحد استحساناً على من أكرهه غير السلطانتر

؛ )4/492(حاشية  : الشرح الكبير : ؛ الدسوقي )5/20(؛ ابن نجيم البحر الرائق      )104(الهداية  : المرغيناني) 2(
؛ )4/145( مغني المحتـاج     :؛ الشربيني )7/425(نهاية المحتاج   : ؛ الرملي )145(شرح المنتقى   : الباجي
 ).465(منتهى اإلرادات : ؛ ابن النجار)6/97(كشاف القناع : البهوتي

؛ )4/492 (حاشـية : الشرح الكبيـر  : الدسوقي؛  )5/20(؛ ابن نجيم البحر الرائق      )104(الهداية  : المرغيناني) 3(
؛ )4/145(ي المحتـاج    مغن: ؛ الشربيني )7/425(نهاية المحتاج   : ؛ الرملي )145(شرح المنتقى   : الباجي
 ).12/218(المغني : ؛ ابن قدامة)465(منتهى اإلرادات : ؛ ابن النجار)6/97(كشاف القناع : البهوتي

 ).52ص(سبق تخريجه ) 4(

 ).2/273(منار السبيل : ابن ضويان) 5(

 ).12/218(المغني : ؛ ابن قدامة)5/273(فتح القدير : ابن الهمام) 6(
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، أو يكون دليل على الفحولية فيكون       )1(أن االنتشار قد يكون طبعاً ال طوعاً كما في النائم          -4
 .شبهة تدرأ الحد

 
 :أدلة القول الثاني

استدل أصحاب القول الثاني لمذهبهم القائل بوجوب الحد على الرجل المكـره وأنـه              
 :يختلف عن المرأة، باآلتي

 .المرأة وظيفتها التمكين فتختلف عن الرجل في اإلكراهأن  -1

أن اإلكراه من الرجل غير متصور؛ ألن الوطء ال يكون من الرجل إال بعد انتشار اآللة،                 -2
 . )2(واالنتشار دليل الطواعية والتخويف ينافي االنتشار، فيكون دليل الطواعية ال اإلكراه

 

 :مناقشة األدلة

 :مناقشة أدلة القول األول

 .وقد سلمت أدلة القول األول من االعتراض

 :مناقشة أدلة القول الثاني

اعترض أصحاب القول األول على أصحاب القول الثاني بقولهم أن دعوى التخويف            
 .)3(ينافي االنتشار ال يصح؛ ألن التخويف بترك الفعل والفعل يخاف منه فال يمنع ذلك

 :سبب الخالف

 :مسألة يرجع لألسباب التاليةيبدوا أن سبب الخالف في هذه ال
 هل يتصور االنتشار للرجل مع وجود اإلكراه، فمن الفقهاء من قـال يتـصور، ومـنهم                 -1

 .من منع

هل األدلة العامة الواردة في اإلكراه خاصة بالمرأة دون الرجل أم تشمل النوعين ذلك أنه                -2
حد عن الرجل باإلكراه     أو الصحابة أو التابعين ال     ال توجد حادثة بعينها رفع فيها النبي        

 .كما هو في المرأة؟

                                                 
 ).5/273(ير فتح القد: ابن الهمام) 1(

 ).12/218(المغني : ؛ ابن قدامة)5/273(فتح القدير : ابن الهمام) 2(

 .المرجعين السابقين) 3(
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 :الرأي الراجح

القول الراجح في هذه المسألة هو القول األول القائل بأن الرجل إن أكره على الزنـا                
 :سقط عنه الحد كالمرأة تماماً، وذلك لألسباب التالية

  وجاهة استداللهم ومجاراته لمقاصد الشريعة حيث المرأة والرجل فـي وقـوع اإلكـراه              -1
 .على السواء

: من الواضح اعتبار اإلكراه عذراً مخففاً للعقوبة أو مانعاً لها لقوله تعـالى             -2
א: ، ولقولـه تعـالى    ))1א
)2(كراه من حاالت الضرورة، واإل. 

 ادرؤوا الحـدود عـن المـسلمين       : " قـال  عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا          -3

ما استطعتم فإن وجدتم لمسلٍم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن اإلمام أن يخطئ في العفو خير               

 .)3("من أن يخطئ بالعقوبة

 .)4(ود تدرأ بالشبهاتواإلكراه شبهة تدرأ الحد كما هو مقرر في كتب الفقه أن الحد

 .التي لم تفرق بين إكراه المرأة وإكراه الرجل فيستويان_ والسابقة_عموم األدلة الواردة  -4

اإلكراه على المرأة متحقق بكثرة وهذا الذي لوحظ من كثرة حـوادث االسـتكراه علـى                 -5
 داخـل   المرأة في السنة واآلثار والفقه، واإلكراه على الرجل أقل منه على المرأة إال أنه             

 .ضمناً في عموم األدلة

من المالحظ في الفقه اإلسالمي اعتبار اإلكراه في كافة أبوابه، على تفصيل عند الفقهـاء                -6
 ....مثل، اإلكراه على السرقة، أو الكفر، أو الطالق، أو البيع، أو الزنا 

 

                                                 
 ).119(اآلية : سورة األنعام) 1(

 ).173(اآلية : سورة البقرة) 2(

 ).2355(، رقم )8/25 (ضعيف، إرواء الغليل: قال عنه األلباني، )17057(، رقم )8/413(سنن : البيهقي) 3(

 ).2/273(منار السبيل : ابن ضويان) 4(
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א א א
א א

 

 :الجهل لغةً: أوالً

، فهو جاهـٌل    )2(ضد علمه : جهلة جهالً وجهالة  : ، فتقول )1( العلم الجهل في اللغة ضد   
أظهر أنه  :  نسبة إلى الجهل وأوقعه فيه، وتجاهل فالن       –جهل فالن   : ، فنقول )3(منه وجاهٌل به  
 .)4(جاهل وليس به

 :الجهل اصطالحاً: ثانياً

 .)5(اعتقاد الشيء على خالف ما هو عليه: الجهل هو

 .)6(حكام الشرعية بمختلف أنواعها كلها أو بعضهاعدم العلم باأل: أو هو

 :أثر الجهل على حد الزنا

 هنا هو جهل المكلف بحكم ما أقدم عليه من جريمة الزنـا، فهـل               والجهل المقصود 
 .يعتبر الجهل ظرفاً طارئاً على حد الزنا من شأنه أن يكون شبهةً دارئةً للحد أم ال يعتبر

الكية والشافعية والحنابلة على أن الجهل بتحـريم الزنـا          اتفق الفقهاء من الحنفية والم    
 .)7(يصلح عذراً دارئاً للحد، ممن يصلح احتجاجه بالجهل

                                                 
 ).74(مختار الصحاح : الرازي) 1(

 ).72(المصباح المنير : ؛ الفيومي)980(القاموس المحيط : الفيروزآبادي) 2(

 ).980(القاموس المحيط : الفيروزآبادي) 3(

 ).144(المعجم الوسيط : أنيس وآخرون) 4(

 ).135(التعريفات : ي؛ الجرجان)4/457(كشف األسرار : البزدوي )5(

 ).111(نظرية الضرورة : الزحيلي) 6(

؛ )4/486(الشرح الكبيـر    : ؛ الدسوقي )4/6(رد المختار   : ؛ ابن عابدين  )5/257(فتح القدير   : ابن الهمام ) 7(
: ؛ البهـوتي  )5/130(حاشـية   : المنهج: ؛ الجمل )12/360(البيان  : ؛ العمراني )7/77(خليل  : الخرشي

 ).12/213(المغني : ؛ ابن قدامة)6/97(كشاف القناع 
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وسواء جهل تحريم الزنا أو تحريم عين المرأة مثل من زفت إليه غير زوجته فظنها               
غيـر  امرأته، أو من زفت إلى غير زوجها فمكنته من نفسها لظنها أنه زوجها، أو يدفع إليه                 

جاريته، أو تدفع لغير سيدها، فيتم الوطء، أو من وجد على فراشه امـرأة يحـسبها زوجتـه                  
فوطئها، أو من وجدت على فراشها رجل فمكنته من نفسها ظانه أنه زوجها أو سيدها فال حد                 

، ألنه غير قاصد لفعل المحرم، وقد قال عمر وعثمان رضي اهللا عنهما ال حـد إال                 )1(في كلٍ 
 .مهعلى من عل

 بـين المـسلمين      من نـشأ   – بتحريم الزنا    –الكالم ليس على إطالقه فال يعذر بالجهل        وهذا  
 .)2(، فعليه الحد اتفاقاًهذا قد علم كذبه، فتحريم الزنا ال يخفى على عامة المسلمينوخالطهم، ألن 

 أما من يقبل جهله بتحريم جريمة الزنا فهو قريب عهد بإسالم أو من نشأ ببادية بعيداً               
 عن الناس، أو من يعيش مع قوم جهال، أو مجنون أفاق فزنى بعد صدور الحكـم، فهـؤالء                  

 .)3(يقبل منهم ألن صدقهم محتمل

 :مقياس العلم والجهل بالحكم

 يكتفى بالعلم بالتحريم إمكانه فمتى بلغ اإلنسان عاقالً بالغاً وكان ميسراً لـه أن يعلـم                
جبة للتحريم وإما بسؤال أهل الذكر، أعتبر عالمـاً         ما حرم عليه، إما برجوعه للنصوص المو      

باألفعال المحرمة، ولم يكن له أن يعتذر بالجهل أو يحتج بعدم العلم، ولهذا قال الفقهاء ال يقبل                 
 .في دار اإلسالم العذر بجهل األحكام

ويعتبر المكلف عالماً بالتحريم بإمكان العلم ال بتحقق العلم فعالً، ومن ثم يعتبر النص              
 .)4(المحرم معلوماً للكافة، ولو أن أغلبهم لم يطلع عليه ما دام العلم به ممكناً

 .)5(أما من علم تحريم الزنا وجهل الحكم يحد اتفاقاً
                                                 

 فال  -)48ص (أثر الخطأ على حد الزنا    –وقد ناقشت مثل هذه المسائل في المطلب األول من هذا المبحث             )1(
 .داعي إلعادة المسألة مرة أخرى ألن الجهل كالخطأ هنا شبهه دارئه للحد

؛ )4/486(الشرح الكبيـر    : ؛ الدسوقي )4/6(رد المختار   : ؛ ابن عابدين  )5/257(فتح القدير   : ابن الهمام ) 2(
: ؛ البهـوتي  )5/130(حاشـية   : المنهج: ؛ الجمل )12/360(البيان  : ؛ العمراني )7/77(خليل  : الخرشي

 ).12/213(المغني : ؛ ابن قدامة)6/97(كشاف القناع 

 .المراجع السابقة) 3(

 ).1/373(التشريع الجنائي : عودة) 4(

 ).1/427(األشباه والنظائر : السيوطي) 5(
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 :دلةاأل

 :استدل الفقهاء بقبولهم الجهل عذراً دارئاً للحد ممن يقبل منه باآلتي
 : زنيت، قيل ما تقـول قـال      : ذكروا الزنا بالشام فقال رجل    : (عن سعيد بن المسيب قال     -1

ما علمت أن اهللا حرمه، فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه،             : أو حرمه اهللا، قال   

 .)1()فكتب إن كان علم أن اهللا حرمه فحدوه فإن لم يعلم فعلموه، وإن عاد فحدوه

 :وجه الداللة

راً أن جواب عمر رضي اهللا عنه على الرسالة دليل واضح على اعتبار الجهل عـذ              
 .دارئاً للحد

 سوداء رفعت إلى عمر بن الخطاب       ةروي أن جاري  (أثر عثمان بن عفان رضي اهللا عنه         -2

أي لكـاع زنيـت؟ فقالـت مـن         :  وقال تأنها زنت فخفقها خفقا   : رضي اهللا عنه وقيل   

مرغوش بدرهمين تخبر بصاحبها الذي زنا بها، ومهرها الذي أعطاهـا، فقـال عمـر               

ن عنده عثمان وعبد الرحمن بن عوف وعلي رضـي اهللا           رضي اهللا عنه ما ترون؟ وكا     

أرى مثل ما رأى أخوك، فقـال       : أرى أن ترجمها، وقال عبد الرحمن     : عنهم، فقال علي  

أراها تستسهل بالذي صنعت ال ترى به بأساً وإنما حد اهللا علـى             : عثمان ما تقول؟ قال   ل

 .)2()صدقت: من علم أمر اهللا عز وجل، فقال

 :وجه الداللة

مر رضي اهللا عنه قبل رأي عثمان رضي اهللا عنه بدرء الحد عن الزانية لجهلها               أن ع 
 .)3(وهذا دليل على اعتبار الجهل عذراً دارئاً للحد

 .)4( إسقاطهاشبهه والحدود تدرأ بالشبهات، فإن كان الجهل يوجب عقوبة كان شبهه فيأن الجهل  -3

اع النكاح مما يعتبـر الـوطء        أما إذا ادعى الجاني بجهلة بطالن أو فساد نوع من أنو          
 مثل نكاح خامسة أو متزوجة أو معتدة أو مطلقـة           -وقد ترتب على الجهل الوطء    -فيه  زنا    

ثالثاُ، فيعتبر الجهل هنا عذراً معتبراً شرعاً فيدرأ عنه الحد، ألن الجهل هنا شبهه والحـدود                
                                                 

 ).7/343(ضعيف، إرواء الغليل : ، قال عنه األلباني)13643(، رقم )7/403(المصنف : عبد الرزاق) 1(

 ).7/342(ضعيف، إرواء الغليل : ، قال عنه األلباني)13644(، رقم )7/403(المصنف : عبد الرزاق) 2(

 ).22/54(تكملة المجموع : المطيعي) 3(

 ).1/405(األشباه والنظائر : السيوطي) 4(
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الثانيـة شـبهه المحـل      تدرأ بالشبهات فقد اجتمعت هنا شبهتان األولى شبهه العقد الفاسـد و           
المحرم، ذلك أن الجاني يعلم تحريم الزنا ولكنه ال يعتقده هنا بل يجهله، فلم يتوفر عنده القصد                 

 .الجنائي فال يتحمل المسؤولية الجنائية فيسقط عنه الحد

وال يشترط أن يكون المكلف قريب عهٍد بإسالم أو نشأ ببادية أو مع قوٍم جهال حتـى            
 .)1(ن العلم بالفرعيات يحتاج إلى فقه فيعذر فيه الجميعيدرأ عنه الحد، أل

 :وذلك لآلتي

رفع إلى عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه امرأة تزوجت فـي            : (عن عبيد بن نضيله قال     -1

كما، فجلدهما أسواطاً ثم فرق     تلو علمتما لرجم  : ال، قال : هل علمتما؟ فقال  : عدتها فقال 

 .)2()بينهما

 :وجه الداللة

لم تحريم النكاح في العدة ال حد عليه ولذلك درأ عمر رضـي اهللا عنـه                أن من لم يع   
 .عنهما الحد لجهلهما فيعتبر الجهل عذراً شرعياً دارئاً للحد

ما مر معنا أثناء الحديث عن الجهل وأنه شبهه تدرأ الحد، وأن العلم بالفرعيات يحتـاج                 -2
 .)3(إلى فقه

 : نفس األحكام السابقة وفيها،صور من الواقع يجهل فيها المكلف الحكم

                                                 
؛ )12/50(الـذخيرة   : ؛ القرافـي  )4/24(رد المختـار    : ؛ ابن عابـدين   )5/206(فتح القدير   : ابن الهمام ) 1(

تكملـة المجمـوع    : ؛ المطيعـي  )12/362(البيان  : ؛ العمراني )14/271(النوادر والزيادات   : القيرواني
وال يعذر فـي مثـل هـذه        ؛  )12/211(المغني  : ؛ ابن قدامة  )6/97(كشاف القناع   : ؛ البهوتي )22/56(

الحاالت إال من يتصور منه الجهل من عوام الناس الذين ال علم لهم وال دراية بفرعيات الفقه وهـؤالء                   
لهم عقوبة تعزيرية على تقصيرهم، أما من ال يتصور منه الجهل بمثل هذه الحاالت فال يعـذر بجهلـه                   

 .وهذا مستنبط من كالم الفقهاء، المراجع السابقة

 ).45685(، رقم )6/722(كنز العمال : ؛ الهندي)15320(، رقم )7/441(السنن الكبرى : هقيالبي) 2(

 :أما إن وطئ عالماً بالتحريم فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين )3(
 ؛ )5/260(البـن الهمـام   :  حنيفة ولكنه يعذر كما جاء في فتح القـدير  يال حد عليه وهو قول أب     : األول

 ).4/24(رد المختار : ينابن عابد
: عليه الحد وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة كما جاء فـي تكملـة المجمـوع                : الثاني

 ).12/211(المغني : ؛ ابن قدامة)22/56(المطيعي 
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العقد والدخول على األخت من الرضاعة وذلك بجهل أنها أخته من الرضاعة أو بجهـل                -1
 .أن األخت من الرضاعة محرمه

 .)1(الجمع بين األختين جاهالً الحرمة -2

 .العقد والدخول بالخامسة عالماً أو جاهالً -3

 .عقدت على زوج آخر وهي على ذمه األول سواء عالمه أو جاهلة -4

 .تزوجها في العدة جاهالً بالحرمة -5

 . بعد وفاة األم-بنت امرأته–العقد على البنت  -6
 
 
 

                                                 
 .وقد عاينت مثل هذا العقد إال أن تداركناه )1(
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א א
א א

 .الصغر لغةً: أوالً

، والصغيرة  )2(، والجمع صغار  )1(الصغر ضد الكبر، والصغير من قل سنّه أو حجمه        
 .)3(ار أيضاً، وال تجمع على صغائرصفه تجمع على صغ

 .الصغر اصطالحاً: ثانياً

 .)4(الصغر هو وصف يعلق باإلنسان منذُ مولده إلى بلوغه الحلم
 

 :)5(حكم الصغير والصغيرة إذا زنيا

اتفق الفقهاء على أنه ال حد على الصغير والصغيرة إذا زنيا وذلك لعـدم أهليتهمـا                
 .)6(إال بعد بلوغه الحلم، إال أنهما يعزران إن كانا يميزانللعقوبة إذ ال يؤاخذ أحد بالحد 

 :وحجتهم في ذلك

رفع القلم عن ثالث عن النائم حتى        "قال رسول اهللا    : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت      -1

 .)7("يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

                                                 
 ).512( الوسيط المعجم: ؛ أنيس وآخرون)200(مختار الصحاح : الرازي) 1(

 ).204(الفيومي : المصباح المنير )2(

 . المرجع السابق )3(

 ).4/1358(كشف األسرار : البزدوي) 4(

 .إطالق لفظ الزنا عليهما من باب المجاز وإال لم يصدق عليهما )5(

؛ النوادر  )12/49(الزخيرة  : ؛ القرافي )5/19(البحر الرائق   : ؛ ابن نجيم  )5/257(فتح القدير   : ابن الهمام ) 6(
؛ )22/56(تكملـة المجمـوع     : ؛ المطيعـي  )4/144(مغني المحتاج   : ؛ الشربيني )14/257(والزيارات  

وسن التمييز يبدأ بعد السابعة إلى سـن        ). 12/208(المغني  : ؛ ابن قدامة  )6/96(كشاف القناع   : البهوتي
 .البلوغ، وعدم التمييز ما قبل السابعة

سـنن  : ؛ أبـو داود   هنفـس  صحيح، المرجع : ، قال عنه األلباني   )3432(، رقم   )531ص(سنن  : النسائي) 7(
 .هنفس صحيح، المرجع: ، قال عنه األلباني)4403(رقم ، )657ص(
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 :وجه الداللة من الحديث

 التكليف في العبادات وهي مبنية على الوجوب والمـأثم          -يرالصغ–أنه إذا سقط عنه     
 واإلسـقاط   –ألن الحدود تدرأ بالشبهات   –والمعاصي فألن يسقط عنه الحد، ومبناه على الدرء         

 .)1(أولى

فلعدم توفر القصد الجنائي عند الصغير إذ هو في الغالب نـاقص الـشهوة فـال يـسأل                   -2
 .)3( إال بعد سن البلوغ)2(جنائياً

 :مرأة التي يطأها الصبيحكم ال

 :اختلف الفقهاء في حكم المرأة التي يطأها الصبي على قولين
 :القول األول

ال حد على المرأة التي يطأها الصبي ولو كانت مطاوعة، ولكنها تعزر وهو مـذهب               
 .)4(أبي حنيفة ومالك وقول لإلمام أحمد

 :القول الثاني

كانت مطاوعة وهو مـذهب الـشافعي       يجب الحد على المرأة التي يطأها الصبي إن         
 .)5(وزفر من الحنفية ورواية عن أبي يوسف والراجح عند اإلمام أحمد

 

 :األدلة

 :أدلة القول األول

 :استدل أصحاب القول األول لمذهبهم بالمعقول

                                                 
 ).22/49(تكملة المجموع : المطيعي) 1(

 ).31ص(راجع أركان جريمة الزنا  )2(

السن وهو بلـوغ خمـسة      : انياإلنزال وسواء فيه الذكر واألنثى، الث     : يحصل البلوغ بخمسة أشياء األول     )3(
انفراق األرنبة وغلـظ  : نبات اإلبط واللحية والشارب، واألخير: إنبات العانة، الرابع : عشرة سنة، الثالث  

 ).2/9(األشباه والنظائر : السيوطي. الحيض والحبلونهود الثديين، ب  وتختص المرأةالصوت،

ا من زاد سنّه عن عشر سنين و هـذا رأي قـائم علـى               إال أن الحنابلة قالوا ال تحد المرأة إال إذا وطأه          )4(
 ).12/208(المغني : ابن قدامة. التوقيف، والتوقيف ال يكون إال بنص وال نص

 ).22/56(تكملة المجموع : ؛ المطيعي)12/208(المغني : ؛ ابن قدامة)5/271(فتح القدير : ابن الهمام) 5(
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 أن الحد يجب على المرأة لكونها مزنياً بها ال لكونها زانية ألن فعـل الزنـا ال يتحقـق                    -1
 مجاز ال حقيقة، وفعل الصبي ال يعتبر زناً فال تكـون            )1(في القرآن زانية  منها وتسميتها   

 .)2(مزنياً بها

 .)3(أن الزنا البد فيه من تحصيل اللذة وهي منعدمة من الصغير -2

 :أدلة القول الثاني

 :لمذهبهم بالمعقولالثاني استدل أصحاب القول 
، وهـي   )4(لى المكلف منهما  أنه متى أمكنت المرأة من أمكنه الوطء فوطئها وجب الحد ع           -1

، فيكون الحد سقط عن الصبي لمعنى يخصه فال تـستفيد           )5(مكلفة أما الصبي فغير مكلف    
 .)6(هي من ظروف غيرها، فسقوط الحد من جانب الصبي ال يوجب سقوطه من جانبها

إن كالً منهما مؤاخذ بفعله وقد فعلت ما هي به، ألن حقيقة زناها انقضاء شهوتها بآلتـه                  -2
 .)7(وجدوقد 

א: أن اهللا سبحانه سماها زانية فقال تعالى       -3 א א א א א
א א א

، وهو ليس إال بذلك على أنها زانيـة حقيقـة،          ))8אא
 .)9(كونها يحد قاذفها فلو لم يتصور زناها لم يحد قاذفها

                                                 
ي فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد منْهما ِمَئةَ جلْدٍة وال تَْأخُذْكُم ِبِهما رْأفَةٌ ِفي ِديِن اللَِّه              الزاِنيةُ والزانِ ﴿: وذلك قوله تعالى   )1(

ْؤِمِنينالْم نا طَاِئفَةٌ ممهذَابع دشْهلْيِم اآلِخِر ووالْيِباللَِّه و تُْؤِمنُون 2(اآلية : سورة النور﴾ ِإن كُنتُم.( 
 ).5/19(البحر الرائق : ابن نجيم) 2(

 ). 12/208(المغني : ؛ ابن قدامة)12/49(الذخيرة : القرافي) 3(

 ).12/208(المغني : ابن قدامة) 4(

رفع القلم عن ثالث عن النائم حتى يـستيقظ وعـن            (وذلك لحديث عائشة رضي اهللا عنها عن النبي          )5(
 ).66ص(جه سبق تخري) الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

 ).5/271(فتح القدير : ابن الهمام) 6(

 ).12/208(المغني : ؛ ابن قدامة)5/271(فتح القدير : ابن الهمام) 7(

 ).2(اآلية : سورة النور) 8(

 ).5/271(فتح القدير : ابن الهمام) 9(
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 :سبب الخالف

مزني بها أسقط عنهـا الحـد،       : هل المرأة المطاوعة تعتبر زانية أم مزني بها، فمن قال          -1
 .زانية أوجبه عليها: ومن قال

 .أة أن تقضي شهوتها من آلة الصبي فهو مشتهىهل للمر -2

هل تستفيد الموطوءة من ظروف واطئها عند سقوط الحد عنه لعذٍر يخصه فيسقط عنهـا                -3
 .مثله، أم ال يسقط ألن العبرة بالمكلف منهما

 :مناقشة األدلة

 :مناقشة أدلة القول األول

 :اعترض على أصحاب القول األول بالتالي
زني بها زانية من باب المجاز غير مسلم وهذا واضـح فـي قولـه               أن قولكم بتسمية الم    -1

א:  تعالى א א א א א
א א אא

 حيث بدأ بالزانية ثم بالزاني، فساوى بينهما، والنـصوص تحمـل علـى              ))1א
 .ظاهرها ما لم توجد قرينة تصرف النص من الحقيقة إلى المجاز وال قرينة

 أن اعتمادكم على عدم وجوب الحد لعدم تحصيل اللذة من الصبي غير مسلم أيضاً وذلك               -2
 .)2(أنه يمكن تحصيلها من صبي يجاِمع مثله

 :مناقشة أدلة القول الثاني

 .وقد سلمت أدلة القول الثاني من االعتراض
 

 :الرأي الراجح

بوجوب الحد على المرأة التي وطأها صبي إن        : الرأي الراجح في هذه المسألة القائل     
 :طاوعته وذلك لآلتي

                                                 
 ).2(اآلية : سورة النور) 1(

 ).12/208(المغني : ابن قدامة) 2(
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د، حيث ثبت أن المرأة قد توفر عندها القـصد          قوة استداللهم ووجاهته وسالمته من الردو      -1
الجنائي وطالما قد حصل تسأل جنائياً وينزل عليها العقوبة، خصوصاً مع حقيقة الـوطء              

 .الحاصل مع الصبي إلمكان أن يجامع مثله

 مـن   أن تمكين المرأة صبياً ليطأها ال يمنع الحد، فلو كان يمنع الحد الستفسر النبـي                 -2
 ، لكنـه   )2(ت على نفسها بالزنا هل زنا بك صبي هل زنا بك مجنون            حين أقر  )1(الغامدية

 .لم يفعل بل أوجب عليها الحد باالعتراف دون استفسار

إن القول بخالف وجوب الحد على المرأة المطاوعة التي وطئها صبي قول بال دليل فلـم                 -3
ـ           ينقل عن النبي     دوا لعـدم    وال عن الصحابة والتابعيين أنهم درءا الحد عنها، وذلك يب

 .التفريق بين الصغير والكبير خصوصاً إذا كان الصغير يقوى على الوطء

 القول بخالف وجوب الحد عليها يفتح باب الفساد أما ضعيفات اإليمان للزنـا بالـصبيان                -4
وال حد، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى البحث عن الكبير لقضاء الشهوة بالحرام فالبـد مـن                 

 .لفسادإيقاع الحد بها لنسد ذرائع ا

 

 :حكم البالغ العاقل يطأ صغيرة

اختلف الفقهاء في حكم البالغ العاقل إن زنا بصغيرة أعليه الحد أم التعزير فقط علـى             
 :ثالثة أقوال
يجب الحد على البالغ العاقل إذا زنا بصغيرة يجامع مثلها وهو مذهب أبي حنيفة              : القول األول 

 .)3(وأصحابه ورواية عند اإلمام أحمد

 :الثانيالقول 

يجب الحد على البالغ العاقل إذا زنا بصغيرة أمكنه وطئها وإال عليه التعزير، وهـو               
 .)4(مذهب اإلمام مالك ورواية عند اإلمام أحمد

                                                 
 ).45ص(سبق تخريجه  )1(

 ).5/272(فتح القدير : ابن الهمام) 2(

 ).12/208(المغني : ؛ ابن قدامة)5/271(فتح القدير : ابن الهمام )3(

، إال أن روايـة     )12/208(المغنـي   : ؛ ابن قدامة  )12/53(الذخيرة  : ؛ القرافي )7/2444(المدونة  : مالك) 4(
 .الحنابلة هنا تحدد الصغيرة التي يحد بوطئها التي بلغت تسع سنين
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 :القول الثالث

يجب الحد على البالغ العاقل إذا زنا بصغيرة مطلقاً ما دام الوطء قد تم وهو مـذهب                 
 .)1(الشافعي ورواية لإلمام أحمد

 

 :لةاألد

 :أدلة القول األول

 :استدل أصحاب القول األول بالمعقول
 .)2(أن فعل الزنا يتحقق منه، وهي محّل لذلك ولهذا يسمى واطئاً وزانياً -1

 .، فيجب الحد بوطئها)3(أن الصغيرة التي يجامع مثلها كالكبيرة في الوطء -2

 .)4(أنه متى وطئ من أمكنه وطئها وجب الحد على المكلف منهما -3

، ذلك أن الحد سقط عن الصغيرة       )5( الحد من جانبها ال يوجب سقوطه من جانبه        أن سقوط  -4
 .)6(باعتبار عدم أهليتها للعقوبة ال باعتبار الشبهة

 :الثانيأدلة القول 

 :بالمعقولالثاني استدل أصحاب القول 
ل أن الصغيرة التي لم تبلغ تسعاً أو التي ال يمكن وطئها ال يشتهي مثلها فأشبه ما لو أدخ                  -1

 .)7(إصبعه في فرجها

يمكن أن نستدل لمذهب اإلمام مالك بنفس أدلة مذهب أبي حنيفة في أن مالكاً يجعل الحد                 -2
منوطاً بإمكان وطء الصغيرة ولو كان مثلها ال يجامع أو كان الوطء غير ممكن لغيـره،                

 .)8(بينما يجعله أبو حنيفة منوطاً بصالحية الصغيرة للجماع بصفة عامة
                                                 

 ).12/208(المغني : ؛ ابن قدامة)22/56 (تكملة المجموع: المطيعي؛ )4/146(مغني المحتاج : الشربيني) 1(

 ).5/19(البحر الرائق : ابن نجيم) 2(

 ).12/208(المغني : ابن قدامة) 3(

 .المرجع السابق) 4(

 ).5/271(فتح القدير : ابن الهمام) 5(

 ).5/257(المرجع السابق، ) 6(

 ).12/208(المغني : مةابن قدا) 7(

 ).2/316(التشريع الجنائي : ؛ عودة)12/48(الذخيرة : ؛ القرافي)5/271(فتح القدير : ابن الهمام) 8(
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 :الثالثأدلة القول 

 :بالمعقولالثالث استدل أصحاب القول 
 .)1(أن الزاني البالغ العاقل من أهل وجوب الحد فوجب عليه كما لو كانت مساوية له -1

، ما دام الوطء قد تم ال فرق فـي          )2(أنه متى وطئ من أمكنه وطئها فهو زنا يوجب الحد          -2
 .ذلك بين صغيرة أو بالغة

 .ألدلة السابقة مع استخدام كلمة صغيرة فقطإلى جانب أنه يمكن االستدالل بنفس ا -3

 
 :سبب الخالف

يبدوا واضحاً مم سبق أن الفقهاء قد اتفقوا على أن العاقل البـالغ إن زنـا بـصغيرة                  
 .يجامع مثلها وجب عليه الحد

فقال أبو حنيفة ال حـد علـى        : واختلفوا في الصغيرة التي ال يجامع مثلها على أقوال        
بصغيرة ال يجامع مثلها ولم يحدد سناً معينه ولم يجعل الحد علـى مـن               العاقل البالغ إن زنا     

ال حد على العاقل البالغ إن وطء صغيرة ال يمكنـه وطئهـا             : أمكنه وطئها، وقال اإلمام مالك    
أنه ال فـرق  : ، أما اإلمام الشافعي فقال)3(فإن أمكنه وطئها وكانت بنت خمس سنين عليه الحد       

 .وطء قد تم وحصلبين صغيرة وأخرى ما دام ال

األولى وافق فيها الشافعي والثانية وافق فيها اإلمام        : وكان لإلمام أحمد ثالث روايات    
مالك ولكنه حدد سناً للصغيرة التي ال يحد واطئها وهو ما يقل عن تسع سنيين، والثالثة وافق                 

الخالف هنـا فـي      فال حاجة إذن لمناقشة األدلة في هذه المسألة؛ ألن           )4(فيها اإلمام أبو حنيفة   
 :تحديد السن للصغيرة، وبعد هذا العرض يتمحور سبب الخالف في النقاط التالية

 المحور األساسي للخالف هي الصغيرة التي يعتبر وطئها زنا، هل التي يمكن جماعهـا               -1
أم التي يجامع مثلها أم التي ال تقل عن تسع سنيين أم مطلق صغيرة وكُل أخذ برأي من                  

 .؟هذه اآلراء

                                                 
 ).22/56(تكملة المجموع : المطيعي) 1(

 ).12/208(المغني : ابن قدامة) 2(

 ).12/48(الذخيرة : القرافي) 3(

 ؛ )4/146(مغنـي المحتـاج   : ؛ الـشربيني )12/48( الذخيرة :؛ القرافي )5/271(فتح القدير   : ابن الهمام  )4(
 ).12/208(المغني : ابن قدامة
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 . سقوط الحد عن الصغيرة يكفي إلسقاطه عن صاحبها؟هل -2

هل يعتبر واطئ الصغيرة زانياً فيقام عليه الحد أم هناك قيود تحدد إن كان يصدق عليـه                  -3
 .اسم الزاني أم ال؟

هل يمكن أن تكون الصغيرة محالً للشهوة من قبل البالغ العاقل فيكـون حكمهـا كحكـم                  -4
 .غيرها من الكبار؟

 

 :الرأي الراجح

قول الراجح في هذه المسألة هو وجوب الحد على العاقل البالغ إن زنـا بـصغيرة                ال
 :مطلقاً ما دام الوطء قد تم وذلك لألسباب اآلتية

رفع القلم عن ثالث عـن النـائم حتـى          : " قال عن عائشة رضي اهللا عنها عن النبي         -1

أن رفـع   ، وذلك   )1("يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق          
القلم عن الصغير والصغيرة يمتد من الميالد إلى البلوغ ولم يكلفا عنـد سـن معينـة أو                  
مقِْدرة معينة، فرفع القلم كان طوال هذه المدة، وبنفس المفهوم أنه من زنا بصغيرة وهـو                
مكلف في أي فترة من فترات رفع التكليف عنها يعتبر زانياً دون تحديد سـن أو مقْـِدرة        

 .الوطء قد تم وحصل وأمكنه ذلك، فهو مكلف مؤاخذ بفعله فيحدمادام 

أنه متى وطئ من أمكن وطئها، أن الحد يجب على المكلف منهما دون تحديد ذلك بتـسع                  -2
أو مـن   –وال بعشر ألن التحديد إنما يكون بالتوقيف وال توقيف في هذا، وكون التـسع               

متاع غالباً، ال يمنع وجوده قبله، كما        وقتاً إلمكان االست   –يجامع مثلها أو من يمكن جماعها     
 .)2(أن البلوغ يوجد في سن خمس عشرة سنة غالباً ولم يمتنع وجوده قبله

أن لجريمة الزنا ثالثة أركان النص المحرم والوطء المحرم والقصد الجنائي وقد توفرت              -3
 .)3(هذه األركان في واطئ الصغيرة فيجب عليه الحد

صغيرة التي ال يجامع مثلها وال يمكن وطئها أفظع من االعتداء           أن االعتداء بالزنا على ال     -4
على الكبيرة البالغة أو الصغيرة التي يجامع مثلها وهذا اعتداء على الصغار وقد أمرنا أن               

                                                 
 ).66ص(سبق تخريجه ) 1(

 ).12/208(المغني : ابن قدامة) 2(

 .)31 (في الفصل الثانيالثاني راجع أركان جريمة الزنا في المطلب األول من المبحث  )3(
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، والفجـور   )1("من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فلـيس منـا          : "نرحمهم فقال   
 .على نفس شريرة فيجب إنزال الحد عليهبالصغيرة من أفظع الجرائم والتي ال تدل إال 

إن القول بالتفرقة بين صغيرة وأخرى يفتح باب الشر أمام ضعاف النفـوس الرتكـاب                -5
جرائمهم تحت غطاء أنها صغيرة فيؤدي إلى فساد عظيم، ويؤسس إلـى بدايـة فـساد                 
للمجتمع، إن الجاني بعد ذلك سيبحث عن الكبيرة فالبد من سد هذا الباب وسـحب كـل                 

 .رائع أمام الجناة وخصوصاً في مثل هذا الزمانالذ

                                                 
 .صحيح، المرجع نفسه: عنه األلباني، قال )4943(، رقم )741(سنن : أبو داود) 1(
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א א
א א

 

 :النوم لغةً: أوالً

، والنوم أخو الموت، وقيل     )1(النوم في اللغة النعاس أو الرقاد، والنومان هو كثير النوم         
 .)2(النوم مزيل للقوة والعقل

 : النوم اصطالحاً:ثانياً

ية تحدث لإلنسان بال اختيار منـه وتمنـع الحـواس الظـاهرة             فترة طبيع : النوم هو 
 .)3(والباطنة عن العمل مع سالمتها واستعمال العقل مع قيامه

 

 :)4(م على حد الزناأثر النو

 : وذلك لألتي)6( ألنهما غير مكلفينالعلمقول أهل  في )5(ال حد على نائم ونائمة إن زنيا

رفع القلم عن ثالثة عـن النـائم         : "ل اهللا   عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسو        -1

 .)7("حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل

 :وجه الداللة
 أن النائم مرفوع عنه القلم فهو غير مكلف كالصغير والمجنون فال حد عليـه إن حـصل        

 
                                                 

 ).367(مختار الصحاح : ؛ الرازي)1164(القاموس المحيط : الفيروز آبادي )1(

 ).374(المصباح المنير : الفيومي) 2(

 ). 4/457(كشف األسرار : البزدوي) 3(

 ).1/445 (األشباه والنظائر: السيوطي. يلحق بعض العلماء المغمى عليه بالنائم فيأخذ نفس الحكم )4(

  .اللفظ هنا مجاز وإال فال يصدق عليهما) 5(

؛    )12/48(الـذخيرة  : ؛ القرافـي )1/101(الهدايـة   : ؛ المرغنـاني  )5/259(فـتح القـدير     : ابن الهمام  )6(
تكملـة      : ؛ المطيعـي  )4/146(مغنـي المحتـاج     : ؛ الشربيني )14/266(النوادر والزيادات   : القيرواني
 ).12/232(المغني : ؛ ابن قدامة)6/96(كشاف القناع : وتي؛ البه)22/55(المجموع 

 ).66ص( سبق تخريجه )7(
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 .   )1(منه الوطء المحرم، الرجل والمرأة في ذلك سواء

أنه أتى بامرأة من همدان وهي حبلى يقال        : (علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه      أثر عن    -2

      لعل الرجل  : ال، قال : لعل الرجل استكرهك، فقالت   : لها شراحة وقد زنت، فقال لها علي

لعل لك زوجاً مـن عـدونا هـؤالء وأنـِت           : ال، قال : قد وقع عليك وأنت راقدة، فقالت     

ا وضعت جلدها يوم الخميس مائة جلـدة ورجمهـا          ال، فحبسها حتى إذ   : تكتمينه، فقالت 

 .)2()....يوم الجمعة، فأمر فحفر لها حفرة بالسوق

أنه كتب إلى عمر رضي اهللا عنه في امرأة أتاها رجـل       : (أثر أبي موسى رضي اهللا عنه      -3

إن رجل أتاني وأنا نائمة، فواهللا ما علمت حتى قذف في مثل شهاب             : فقالت. وهي نائمة 

 .)3()مر تهامية تنومت قد يكون مثل هذا، وأمر أن يدرأ عنها الحدالنار، فكتب ع

 :وجه الداللة

هذين األثرين واضحا الداللة على أن النوم يعتبر عذراً دارئاً للحد وظرفاً طارئاً معتبراً؛              
ألن عمر رضي اهللا عنه أفتى بذلك، ولقن علي رضي اهللا عنه المرأة كذلك مما هو واضـح                  

 .كليف النائمالداللة على عدم ت

א﴿: قوله تعالى  -4 א א א
א א

﴾)4(. 

 :لداللةوجه ا

 أن اهللا عز وجل يقبض الروح في حالتين في حالة النوم وحالة الموت، فما قبـضه فـي                 
حالة النوم فمعناه أنه يغمره بما يحبسه عن التصرف فكأنه شيء مقبوض، فتوفي األنفس في               

                                                 
؛    )12/48(الـذخيرة  : ؛ القرافـي )1/101(الهدايـة   : ؛ المرغنـاني  )5/259(فـتح القـدير     : ابن الهمام  )1(

  تكملـة    : ؛ المطيعـي  )4/146(مغنـي المحتـاج     : ؛ الشربيني )14/266(النوادر والزيادات   : القيرواني
 ).12/232(المغني : ؛ ابن قدامة)6/96(كشاف القناع : ؛ البهوتي)22/55(المجموع 

 ).6812(، رقم )4/1708(وأصله في البخاري مختصراً ) 13350(، رقم )7/326(أخرجه عبد الرازق : صحيح) 2(

يـل  الغل إرواء   صـحيح، : األلبـاني قال عنه   ؛  )13666(، رقم   )7/410(المصنف  : أخرجه عبد الرازق  ) 3(
 ).2362(، رقم )8/30(

 ).42(اآلية : سورة الزمر )4(
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فال يطالب بالتكليف وال بفهم     . )1(حالة النوم بإزالة الحس وخلق الغفلة واآلفة في محل اإلدراك         
 .     طاب ألنه في هذه الحالة كالجماداتالخ

إن من أركان الزنا القصد الجنائي وهو غير متوفر لدى الجاني فال يعاقب إذا زنـا ألن                  -5
 . )3( والنوم يزيله أو يسترهالتكليف، وأن العقل مناط )2(ذلك موضع عفو اهللا سبحانه وتعالى

 :إقرار النائم

 .)4( مدلولهيدل على صحةن كالمه غير معتبر وال لو أقر النائم بالزنا لم يلتفت لقوله أل
 

 :حكم من وطئ نائمة أو وطئت نائم

؛ ألن  )5(إن وطئ المكلف نائمة أو وطئت هي نائم أقيم الحد علـى المكلـف منهمـا               
سقوطه عن النائم كان لعارض خاص فال يستفيد اآلخر من العذر المسقط للحد عن صـاحبه                

، )7(، وكذلك من وضع المنَوم المـرأة )6(فوطئها فعليه الحدكمن وجد امرأة نائمة على فراشه        
 أو علم أن فالنة ثقيلة النوم فغشيها فإن الحد عليه دونها، ومـن مكنـت نـائم مـن نفـسها                     

 .)8(أو استدخلت ذكره في فرجها أو قعدت على إحليله فإن الحد يقام عليها دونه

نت وهو يعلم أنه سيقع في الـوطء        أما من تناول أقراص المنوم أو نام بأي وسيلة كا         
 . المحرم فإنه يقام عليه الحد لتعمد الوطء وتوفر القصد الجنائي

                                                 
 ).24/222(الجامع ألحكام القرآن : القرطبي )1(

 ).364(الجريمة : راجع أركان الزنا، أبو زهرة )2(

 ).1/445(األشباه والنظائر : السيوطي )3(

 ).12/233(المغني : ابن قدامة )4(

 .ومهالنائم في الحقيقة مكلف ولكن ليس أثناء ن )5(

البد أن نفرق بين من وجد على فراشه امرأة فوطئها وهو يعلم أنها ليست زوجته وبين من وجد امـرأة                     )6(
على فراشه فوطئها على أنها زوجته فعليه الحد في األولى أما الثانية فجرى فيها الخالف راجـع أثـر                   

 .الخطأ على حد الزنا

)7( و طعام أو عن طريق أقراص أو حقنمة توضع في شراب أالمنوم هي المادة المنو. 

)8( لفجور بالنساءلمة وكثيراً ما قرأنا وسمعنا قصص تتحدث عن استخدام المادة المنو. 
: ؛ القيروانـي  )12/48(الـذخيرة   : ؛ القرافي )1/101(المرغناني  : ؛ الهداية )5/259(ابن الهمام   : فتح القدير 

تكملـة المجمـوع    : ، المطيعـي  )4/146(محتـاج   مغنـي ال  : ، الشربيني )14/266(النوادر والزيارات   
 ).12/232(المغني : ؛ ابن قدامة)6/96 (كشاف القناع: ؛ البهوتي)22/55(
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 :التنويم المغناطيسي
وهو حالة تأثيرية يظهر فيها النوم على الوسيط تأثراً بإيحاء المنوم وتوجيهه إياه إلى              

، فهو حالـة مـن      )1(الفكرةالفكرة المقصودة، ويكون الوسيط في أثنائها خالي الذهن من هذه           
حاالت النوم الصناعي يقع فيها الشخص بتأثير آخر بحيث يصبح النائم تحت تـأثير المنـوم                
يفعل كل ما يأمره بفعله سواء وقت النوم أو بعد اليقظة، وينفذ النائم عادة هذه األوامر بشكل                  

النوم، و ال يستطيع مقاومه     آلي فال يشعر بما فعل تلبيه لألمر الصادر إليه إذا أتى الفعل أثناء              
إيحاء األمر إذا أتى الفعل بعد اليقظة، ولم يعرف بعد بصفة قاطعة الكيفية التي يسيطر بهـا                 

 )2(المنوم على النائم وإن كان بعض األطباء يرى أن النائم يستطيع أن يقاوم اإليحاء اإلجرامي              
لة النوم الطبيعي ومن ثم يكون      وإذا طبقنا قواعد الشريعة على هذه الحالة وجب أن نلحقها بحا          

النائم مكرهاً ويرتفع عنه العقاب لإلكراه إذا ارتكب جريمة من الجرائم التي يرفع فيها اإلكراه               
، )4(، فإن زنا النائم صناعياً بدون إدارة منه فال حد عليه ألنه يأخذ حكم النائم طبيعياً               )3(العقاب

ويمه أن يوحي إليه بارتكاب جريمة أو يـشجعه         أما إن كان النائم يعلم أن المنوم يقصد من تن         
على ارتكابها ثم قبل أن ينام فإن النائم في هذه الحالة يعتبر متعمداً ارتكاب الجريمة، وما كان                 

، وعليه فإن زنـى بعـد أن نـام          )5(التنويم إال وسيلة من الوسائل التي تساعده على ارتكابها        
 .لزنا فعليه الحدمختاراً عالماً بأن اإليحاء له سيكون فعل ا

                                                 
 ).965(المعجم الوسيط : أنيس وآخرون) 1(

 ).973، 2/936(موسوعة الطب النفسي : عبد المنعم الحنفي) 2(

 ).1/506(التشريع الجنائي : عودة) 3(

ه بدون تأثير خارجي ال عقوبة عليه، فمن باب أولى أن ترفع العقوبة عن من ينّـوم                 إذا كان من ينام وحد     )4(
 .مغناطيسياً بتأثير خارجي

 ).1/507 (المرجع السابق) 5(
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א א
א א

 :الجنون لغةً: أوالً

 ، والجنـون هـو زوال العقـل        )1(الجنون في اللغة الستر فمن أجنّه اهللا فهو مجنـون         
 .)2(أو فساد فيه والمجنون ذاهب العقل أو فاسده

 :الجنون اصطالحاً: ثانياً

 .)3( نهج العقل إال نادراًيان األفعال واألقوال علىهو اختالل العقل بحيث يمنع جرالجنون 
 

 :ن والمجنونة إذا زنيا حال الجنونحكم المجنو

إذا زنا مجنون بمجنونة، أو بعاقلة، أو زنا عاقل بمجنونة، فال حـد علـى مجنـون                 
وذلك أنه إذا سقط التكليف في العبادات والمأثم في المعاصي، فألن يسقط            . )4(ومجنونة إجماعاً 

 .)5( أولىطد ومبناه على الدرء واإلسقاالح
 

                                                 
 ).140 (أنيس وآخرون: المعجم الوسيط، )74(الرازي : ، مختار الصحاح)71(الفيومي : المصباح المنير) 1(

  ).141(أنيس وآخرون : المعجم الوسيط) 2(

 ). 111(الجرجاني : التعريفات )3(
الجنون ينقسم إلى ثالثة أقسام وال تأثير لهذه األقسام على حد الزنـا مـادام اإلدراك منعـدم وارتكـاب                    

الجنون : الجنون المطبق وهو الذي ال يعقل صاحبه شيئاً، الثاني        : الجريمة كان حال الجنون، القسم األول     
الجنون الجزئي وهو الذي يدرك فيه      :  شيئاً لكنه غير مستمر، والثالث     المتقطع وهو الذي ال يعقل صاحبه     

 .)1/502(التشريع الجنائي : عودة .أشياء وال يدرك أشياء فيؤاخذ على ما يدركه فقط

 : الحطاب ؛)7/2444( المدونة   : مالك ؛)1/103( الهداية   : المرغيناني ؛)2/398 (المحتار الدر   :الطحاوي )4(
 البهـوتي   ؛)12/350( البيـان    : العمراني ؛)4/203( زاد المحتاج    :وجيه الك ؛)6/293(مواهب الجليل   
 ).2/465(منتهى اإلرادات : ابن النجار، )6/96(كشاف القناع 

 ).22/49( تكملة المجموع : المطيعي؛)12/350( البيان :العمراني )5(
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 :األدلة

رفع القلم عن ثالثة عـن النـائم         : "عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا           -1

 .   )1("حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

 :وجه الداللة

ب اإلرادة واالختيار، ومناطهما    الحديث واضح الداللة في عدم تكليف المجنون ألنه مسلو        
 .)2(العقل الذي يذهبه الجنون أو يستره

أتى عمر بن الخطاب بمجنونة قد زنت فاستـشار         : "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       -2

فيها أناساً فأمر بها عمر أن ترجم، فَمر بها على علي بن أبي طالب رضوان اهللا عليه،                 

:  بني فالن زنت فأمر بها عمـر أن تـرجم، فقـال            مجنونة: ما شأن هذه؟ قالوا   : فقال

يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثالثة عـن             : ارجعوا بها، ثم أتاه فقال    

: بلى قـال  : يعقل؟ قال حتى  المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي          

 .)3("فجعل يكبر: الفأرسلها، فق: فأرسلها، قال: الشيء قال: فما بال هذه ترجم؟ قال

 :وجه الداللة

أن " رفع القلم عن المجنـون حتـى يبـرأ        "واضح من قول علي لعمر رضي اهللا عنهما         
 .)4(المجنون والمجنونة ال يرجمان إن وقع منهما الزنا حال جنونهما

:  وهو في المسجد فناداه فقال     أتى رجٌل رسول اهللا     : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال       -3
 إني زنيت فأعرض عنه، حتى رد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفـسه               يا رسول اهللا  

نعم فقال  : فهل أحصنت؟ قال  : ال قال : أبك جنون؟ قال  : ( فقال أربع شهادات دعاه النبي     

 .)5() به فارجموها اذهبوالنبي 

                                                 
 ).66ص(سبق تخريجه  )1(

 ).1/445( األشباه والنظائر :السيوطي )2(

 .نفسه صحيح، المرجع:  قال عنه األلباني)4398 ( رقم،)655ص( سنن :داودأبو  )3(

 ).12/142( فتح الباري :، ابن حجر)12/231( المعني :ةابن قدام )4(

 ).11ص( سبق تخريجه )5(
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 :وجه الداللة

 خالف دعواه،   أن الجاني لو ادعى الجنون لكان في ذلك دفع إلقامة الحد عليه حتى يظهر             
 .)1(فيتبين أن المجنون والمجنونة ال يرجمان إذا زنيا وذلك لعدم تكليفهما

 .)2( إذا زنيا حال جنونهماعلى أن المجنون والمجنونة ال يرجمانفقد أجمعت األمة : اإلجماع -4
 

 :)3(حكم البالغ العاقل إذا زنا بمجنونة بالغة

، وذلك أن العذر من جانبها ال يوجب سقوط         )4(إذا زنا البالغ العاقل بمجنونة يحد اتفاقاً      
، ويؤكد ذلك أن القصد الجنـائي متـوفر عنـد           )5(الحد من جانبه ألن كالً منهما مؤاخذ بفعله       

الجاني فقد أقدم على الوطء المحرم لقضاء شهوته في موضع تقضى فيه، فوجب عليه الحـد                
هو من أهل وجوب الحـد عليـه،        ألن المجنونة الكبيرة كالبالغة العاقلة في قضاء الشهوة، و        

 .)6(فوجب الحد كما لو كانت مساوية له
 

 :حكم المرأة التي يطأها المجنون

اتفق الفقهاء أنه ال حد على المجنون إن زنا حال الجنون، ولكنهم اختلفوا في حكم 
 :المرأة التي مكنت المجنون من نفسها على قولين

 .)7(، وهو مذهب أبي حنيفةئها مجنون وإن طاوعتهعلى المرأة التي وط أنه ال حد :القول األول

                                                 
 ).12/145( فتح الباري : ابن حجر؛)12/231(لمغني ا : ابن قدامة)1(

 : ابـن حجـر  ؛)12/175(لمغني ا :ةابن قدام ؛)7/2444(نة  المدو : مالك ؛)1/104( الهداية   :المرغيناني )2(
 ).12/142(فتح الباري 

سـواء  و من هذا المبحث عن حكم واطئ الصغير         -أثر الصغر على حد الزنا    –تحدثنا في المطلب األول     ) 3(
 .)66ص (كانت مجنونة أو عاقلة، فال حاجة إلعادته هنا ثانيةً

: القرافـي  ؛)7/2444( المدونـة    : مالك ؛)1/104( الهداية   :رغيناني الم ؛)5/271( فتح القدير    :ابن همام  )4(
 مغنـي   : الـشربيني  ؛)6/96( كشاف القنـاع     :البهوتي؛  )6/76( الفروع   : ابن مفلح  ؛)12/49( الذخيرة

 ).22/56( تكملة المجموع : المطيعي؛)4/146(المحتاج 

 ).1/104( الهداية :المرغيناني )5(

 ).22/56( تكملة المجموع :المطيعي )6(

 ).1/104( الهداية : المرغيناني؛)9/271( فتح القدير :ابن همام )7(
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يجب الحد على المرأة التي وطئها مجنون إن طاوعتـه وهـو مـذهب مالـك        : القول الثاني 
 .)1(والشافعي وأحمد وزفر من أصحاب أبي حنيفة ورواية عن أبي يوسف

 

 :األدلة

 :أدلة القول األول
 .استدل أصحاب القول األول بالمعقول

 علــى المــرأة لكونهــا مزنيــاً بهــا ال لكونهــا زانيــة ألن فعــل الزنــا أن الحــد يجــب 
 وغير مكلف   ال يتحقق منها، وتسميتها في القرآن زانية مجاز ال حقيقة وفعل المجنون وهو فاقد لألهلية              

 . فال يصدق عليها الفعل ويسقط عنها الحد)2(أصالً، ال يعتبر زنا فال تعتبر هي مزنياً بها

 :أدلة القول الثاني

 .استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول
 مؤاخذ بفعله وقد فعلت ما هي به ألن حقيقـة زناهـا             -المجنون والمكلفة –أن كالً منهما     -1

ِجد3(انقضاء شهوتها بآلته وقد و(. 

 والمـرأة   )4(أنه متى مكنت المرأة من أمكنه الوطء فوطئها وجب الحد على المكلف منهما             -2
 ليها الحد دونه، فسقوط الحد من جانيه ال يعنـي سـقوطه            مكلفة والمجنون غير مكلف فع    

 .)5(من جانبها

א: أن اهللا سبحانه وتعالى سماها في القرآن زانية فقـال          -3 א א א א
، وهو ليس إال بذلك على أنها زانية حقيقة كونها يحد قاذفها،            ))6א
 .)7(لو لم يتصور زناها لم يحد قاذفهاف

                                                 
  ؛)22/56(تكملـة المجمـوع     : ؛ المطيعي )12/53( الذخيرة :القرافي ؛)5/271( فتح القدير    :ابن الهمام  )1(

 .)12/208( المغني :ةابن قدام

 ).9/19( البحر الرائق :ابن نجيم )2(

 ).12/208 (ةابن قدام: المغني) 3(

 .المرجع السابق )4(

 ).5/271( فتح القدير :ابن الهمام )5(

 ).2(ية اآل: سورة النور )6(

 ).5/271( فتح القدير :ابن الهمام )7(
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 :سبب الخالف

هل تعتبر المرأة زانية على وجه الحقيقة أم هي مزنياً بها فمن قال زانية أوجـب الحـد                   -1
 .ومن قال مزنياً بها لم يوجبه؟

 هل تستفيد المرأة من ظروف صاحبها فيسقط الحد عنها كمـا سـقط عنـه، أم العبـرة                   -2
 .بالمكلف منهما؟

 

 :دلةمناقشة األ

 :مناقشة أدلة القول األول

 .وقد سلمت أدلة القول األول من االعتراض

 :مناقشة أدلة القول الثاني

اعترض على قول أبي حنيفة بأنه ال حد على المـرأة التـي وطئهـا مجنـون وإن                  
طاوعته، بأن تسمية المرأة زانية من باب المجاز وأنها في الحقيقة مزنياً بها غير مسلّم وهذا                

 ، حيث سماها ربنا سبحانه وتعالى زانيـة علـى وجـه الحقيقـة              )1(ن ظاهر النص  واضح م 
 .وال يمكن أن نصرف النص عن الحقيقة إال بقرينة قاطعة وال قرينة

 
 :الرأي الراجح

أرى أن الرأي الراجح في هذه المسألة القائل بوجوب الحد على المـرأة التـي وطئهـا                 
 :مجنون إن طاوعته وذلك لألتي

داللهم وقوته ومجاراته للواقع حيث ال يمكن أن يعطـي أصـحاب األهـواء              سالمة است  -1
 .رخصة للزنا بالمجانين فنفتح بذلك باب الفساد الذي تسعى الشريعة إلى إغالقه

 من الغامدية حين أقرت     لو كان تمكين المرأة مجنوناً ليطأها يمنع الحد الستفسر النبي            -2
 .)2(بالزنا هل زنا بك مجنون

                                                 
 ).2(ية اآل:  سورة النورالزاِنيةُ والزاِني فَاجِلدوا كُلَّ واِحٍد منْهما ِمَئةَ جلْدٍة :قال تعالى )1(

 ).5/272(ح القدير  فت:ابن همام )2(
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لشهوة ممكن من المجنون كالكبير العاقل وال أدل من ذلك على سـعي هـذه               أن انقضاء ا   -3
الجانية إلى فعل الزنا مع هذا المجنون وهي تحمل القصد الجنائي في نفسها فـال بـد أن                  

 .تسأل جنائياً بعد تحقق الوطء المحرم فتحد بذلك
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א אא
א א

 :المرض لغةً: أوالً

، واآلالم واألورام أعـراض     )2(، وهو فساد في الصحة وضعف     )1( السقْم المرض هو 
 .)4(، فالمرض هو كل ما خرج باإلنسان عن حد الصحة واالعتدال)3(عن المرض

 :المرض اصطالحاً: ثانياً

 .)5(خروج البدن عن حد االعتدال واالعتياد إلى االعوجاج والشذوذ: المرض هو

 :أثر المرض على حد الزنا

 سقم يصيب اإلنسان فيغير حاله من الضعف إلى القوة وهو أمر قهري خارج              المرض
عن إرادة اإلنسان ويدخل في ذلك شتى األمراض مثل السّل والهزل الشديد والصداع الـشديد               

 والسرطان والفشل الكلوي والقلب ومرض الـسكر وارتفـاع   –الذي يؤثر على صحة الجسم    
ي يعرفها أهل االختصاص فيكون لهم دور في تحديد         ضغط الدم وغير ذلك من األمراض الت      

مدى تأثير الحد على صحة المريض فينبني على ذلك تأجيُل الحد أو تخفيفه، والمريض إمـا                
يرجى برؤه أو ال يرجى برؤه فإن زنا فإما أن يكون محصن أو غير محصن ولكـٍل أحكـام                   

 :نناقشها فيما يلي
 .حكم المريض المحصن إذا زنا -

اء على أن المريض الزاني إن كان حده الرجم أنه ال يؤخر سواء كان يرجـى                اتفق الفقه 
برؤه أو ال يرجى، وذلك أن المقصد هنا إتالف النفس وهو متحقق بالمرض كما هو بالصحة                

                                                 
 ).334( مختار الصحاح :الرازي )1(

 ).863( المعجم الوسيط :أنيس وآخرون )2(

 ).338( المصباح المنير :الفيومي )3(

 ).863( المعجم الوسيط : أنيس وآخرون؛)338( المصباح المنير :الفيومي )4(

 ).5/193( أحكام القرآن :القرطبي )5(
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 –فال فرق، وال فائدة تعود عليه بالتأخير ال تخفيفاً وال تأجيالً وسواء ثبت ذلك عليه بالبينـة                  
 .)1( االعتراف- أو اإلقرار-الشهود 

 وكان يرجى بـرؤه فإنـه       -االعتراف–إال أن هناك من قال إن ثبت عليه الحد باإلقرار           
، إال أن هذا القول مردود ألن الزنا قد ثبت عليه ووجب رجمه فلم يـؤخر                )2(يؤخر حتى يبرأ  

كما لو ثبت زناه بالبينة ألنه يجوز أن يرجع الشهود عن شهادتهم بعد أن رجم بعض الـشيء                  
 .)3(قط عنه الرجم ومع هذا ال يؤخر الرجمفيس
 
 :حكم المريض البكر إذا زنا -

 :المريض الذي ال يرجى برؤه وحده الجلد -1

اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن المريض الذي ال يرجى شـفاؤه              
ـ               ف العقوبـة   وكان بكراً فإنه يحد وال يؤخر ألي سبب من األسباب، واتفقوا كذلك على تخفي

 :عليه، ولكنهم اختلفوا في كيفية تنفيذ وتخفيف العقوبة عليه على قولين
 :القول األول

 الـصغير المريض الذي ال يرجى برؤه يضرب بسوط يؤمن معه التلف كالقـضيب             
وشمراخ النخل فإن خيف عليه التلف من ذلك جمع له ضغث فيه مائة شمراخ يـضرب بـه                  

 . )4(والشافعية والحنابلةضربة واحدة وهو مذهب الحنفية 

                                                 
 : بن نـصر   ؛)7/2450( المدونة   : مالك ؛)4/14 (المحتار رد   : ابن عابدين  ؛)1/99( الهداية   :المرغيناني )1(

 ابـن   ؛)22/88( تكملة المجمـوع     :عيي المط ؛)5/154( مغني المحتاج    : الشربيني ؛)2/867(األشراف  
 ).12/194( المغني :ةقدام

ض يكون  وذلك إن رجم وهو مريض ثم رجم بعض الرجم فتراجع عن إقراره فإن داعي التلف مع المر                 )2(
 ).22/154( تكملة المجموع : المطيعي؛)2/867( األشراف :بن نصراأقوى لذلك يؤخر، 

 ).22/88: (عي تكملة المجموعيالمط )3(

 ؛)5/154( مغنـي المحتـاج      : الشربيني ؛)4/14(تار  ح رد الم  : ابن عابدين  ؛)1/99( الهداية   :المرغيناني )4(
 ).12/194( المغني :ة ابن قدام؛)22/154( تكملة المجموع :ييعالمط

 فـتح  : ابـن الهمـام   . البد من وصول المائة شمراخ إلى الجسد وذلك بفردها وعدم ضمها          : قال الحنفية 
 .)5/245 (القدير
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 :القول الثاني

المريض الذي ال يرجئ برؤه يضرب مائة ضربه وال يسقط عنه الحد بضربة واحدة              
 .)1(بضغث فيه مائة شمراخ وهو مذهب المالكية

 

 :األدلة
 :أدلة القول األول

 .استدل أصحاب القول األول لمذهبهم بالقرآن والسنة
 :القرآن -1

 .))2قوله تعالى 

 :وجه الداللة

في اآلية دليل على أن المائة شمراخ بضربة واحدة تقوم مقام المائة ضربه، وذلك أولـى                
 .)3(من ترك أو قتل المريض بما ال يوجب الحد

 :السنة -2

ى رجـل   أنه اشتك : ( من األنصار  عن أبي أمامه أنه أخبره بعض أصحاب رسول اهللا          

منهم حتى اختفى فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليها،               

 فإني قـد  استفتوا لي رسول اهللا : فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال      

ما رأينا بأحد من النـاس      :  وقالوا وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول اهللا          

ثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إال جلد علـى عظـم،                 من الضر م  

 .)4() أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدةفأمر رسول اهللا 

                                                 
 ).2/867(اإلشراف : ؛ ابن نصر)7/2450(المدونة : مالك )1(

 ).44(ية اآل: سورة ص )2(

 )12/195( المغني :ةابن قدام )3(
أقسم أن يضرب زوجته مائة ضربة بعد شفاؤه من مرضه، فلما شفي أمـره              ن أيوب عليه السالم     إحيث  

 .ربه أن يضربها بضغث فيه مائه شمراخ ضربة واحدة فإنها تقوم مقام المائة فال يحنث بيمينه

 .صحيح، المرجع نفسه: ، قال عنه األلباني)4472(، رقم )668ص( سنن :أبي داود )4(
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 :وجه الداللة

وال يـؤمن   -الحديث واضح الداللة في عدم جواز ضرب المريض الذي ال يرجى برؤه             
 .)1(ضربة واحدة مائة شمراخ –من ضربه بما ذكر التلف

 
 :الثانيأدلة القول 

 .استدل أصاحب القول الثاني لمذهبهم بالقرآن
א: قوله تعالى א א א א  .))2א

 :وجه الداللة

 إنمـا  أن الذي أوجبه اهللا سبحانه وتعالى مائة جلدة والضرب بضغٍث فيه مائة شمراخ  
 .)3(هو ضربه واحدة فال يستويان

 
 :سبب الخالف

التعارض في فهم الدليل حيث حمل الجمهور آية الجلد على اإلنسان الصحيح أما المالكية               -1
 .فلم يفرقوا في عدد الجلد بين المريض والصحيح

 .المالكية أخذوا بعموم النص أما الجمهور فصرفوا عنه العموم بقرينة حديث العثكول -2

م العثكول مكان المائة جلدة؟، الجمهور على قيامه أما المالكية فيقولون إنما هـي              هل يقو  -3
 .ضربة واحدة والواجب مائة

 
 :مناقشة األدلة

 :مناقشة أدلة القول األول

 .وقد سلمت أدلة القول األول من االعتراض

                                                 
 ).12/195( المغني :ابن قدامة ؛)5/245 (فتح القدير :ابن الهمام )1(

 ).2(ية اآل: سورة النور )2(

 ). 12/195( المغني : ابن قدامة؛)23/181(حكام القرآن أ: القرطبي )3(
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 :مناقشة أدلة القول الثاني

لتي تثبت قيام العثكول وفيه مائة      اعترض الجمهور على المالكية باألدلة التي ساقوها ا       
 .)1(شمراخ مقام المائة جلدة

 
 :الرأي الراجح

الرأي الراجح في هذه المسألة هو القائل بضرب المريض الـذي ال يرجـى بـرؤه                
بعثكول فيه مائة شمراخ ضربة واحدة وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلـة              

 :وذلك لآلتي
لشريعة وذلك أن المريض الذي ال يرجى برؤه إن جلد مائة جلدة            مجاراة رأيهم لمقاصد ا    -1

قد يؤدي ذلك إلى وفاته وخصوصاً في هذا الزمان الذي انتشرت فيه األمراض المزمنـة               
 .والحساسة التي يمكن أن تؤدي الضربة الواحدة للوفاة

ة  آي – مخصص لآلية    – العثكول   –قوة أدلتهم وصراحتها حيث يمكن القول بأن الحديث          -2
 . فيكون العثكول قد سد مسد المائة جلدة في حالة المريض الذي ال يرجى شفاؤه–الجلد 

أن الضربة الواحدة للمريض الذي ال يرجى برؤه تقوم مقام المائة جلدة للـصحيح مـن                 -3
 . ناحية اآلالم الجسدية والنفسية

 المـشقة   بعضميسرة ومخففة بمجرد لحوقه     لقد حاز المريض في جميع أبواب الفقه أحكاماً          -4
 .  إلى تلفه أو وفاتهوخصوصاً أن عدم التخفيف قد يؤديوهنا من باب أولى أن يخفف عليه 

 
 : الجلدهالمريض الذي يرجى برؤه وحد -2

اختلف الفقهاء في المريض الزاني إن كان يرجى برؤه وحده الجلد أيقام عليه الحد حـال                
 :مرضه أم يؤخر إلى ما بعد برئه على قولين

 :لالقول األو

ال يجلد المريض الذي يرجى برؤه حتى يبرأ من مرضـه وهـو مـذهب الحنفيـة                 
 .)2(والمالكية والشافعية وبعض فقهاء الحنابلة

                                                 
 ).12/195( المغني :ابن قدامة )1(

 : القرافـي  ؛)7/84( خرشـي    : خليـل  ؛)4/14(تار  ح رد الم  : ابن عابدين  ؛)1/99( الهداية   :المرغيناني )2(
 ). 12/194( المغني : ابن قدامة؛)4/154 (مغني المحتاج : الشربيني؛)12/82(الذخيرة 
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 :القول الثاني

يجلد المريض الذي يرجى برؤه وال يؤخر وهو قول لبعض فقهـاء الحنابلـة مـنهم                
 .)1(إسحق وأبو ثور

 

 :األدلة

 :أدلة القول األول

 :لقول لمذهبهم بالسنة والمعقولاستدل أصحاب هذا ا
 :السنة -1

جلـدها فـإذا هـي      أ فأمرني أن    زنت أمة لرسول اهللا     : (عن علي رضي اهللا عنه قال     

 – فقال أحـسنت     حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن اقتلها، فذكرت ذلك للنبي             

 .)2() اتركها حتى تتماثل–وزاد في رواية
 :وجه الداللة

 في أن الجلد واجب على األمة الزانية وأن النفـساء والمريـضة             الحديث واضح الداللة  
 .)3(ونحويهما يؤخر جلدهما إلى البرء

 :المعقول -2

 وحتى لو كـان   )4(أن جلد المريض الذي يرجى برؤه ربما يقضي إلى هالكه ولهذا يؤخر           
 .)5( القتل الن المقصود هنا الردعالمريض ال يهلك بالجلد مع المرض أل

 :انيأدلة القول الث

 .استدل أصحاب هذا القول لمذهبهم باآلثار واإلجماع والمعقول
 :األثر -1

 . )6() يؤخرهون في مرضه ولمععلى قدامة بن مظأقام الحد (يروى أن عمر رضي اهللا عنه 

                                                 
 ).12/194( المغني :ابن قدامة )1(

 ).1705( رقم، )3/1330( صحيح :مسلم )2(

 ). 6/209( شرح مسلم : نووي؛)12/194( المغني :ابن قدامة )3(

 ).1/99( الهداية :المرغيناني )4(

 ).4/154( مغني المحتاج :الشربيني )5(

 ).17076(، رقم )9/240( المصنف :عبد الرزاق )6(
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 :وجه الداللة

لو كان الحد يؤجل ألجل المرض ألجل عمر رضي اهللا عنه إقامة الحد على قدامة ابـن                 
 .وهذا يدل على وجوبه في الحالمظعون رضي اهللا عنه 

 :اإلجماع -2

وهو أن قصة إقامة عمر رضي اهللا عنه الحد على قدامة بن مظعـون انتـشرت بـين                  
 .)1(الصحابة ولم ينكروا فكان إجماعاً

 :المعقول -3

 أن الحد الذي أوجبه اهللا سبحانه وتعالى ال يؤخر بغير حجـة، الن الواجـب ال يـؤخر                  
 .)2(بغير عذر

 
 :سبب الخالف

ارض ظواهر األدلة حيث استدل الجمهور بحديث علـي فـي النفـساء واسـتدل               تع
 .أصحاب القول الثاني بأثر عمر رضي اهللا عنه

هل يتصور أن يكون المرض عذراً كافياً في تأجيل الحد على المريض الذي يرجى برؤه                -1
 .فمن أخذ باعتباره أجل الحد، ومن لم يعتبره لم يؤجله

خفيفـاً  فالجمهور على اعتباره    فاً ال يمنع إقامة الحد أم ال؟،        هل كان مرض ابن مظعون خفي      -2
 .ال يؤدي إلى التلف مع الجلد وأصحاب الرأي اآلخر ال يفرقوا

 
 :مناقشة األدلة

 :مناقشة أدلة القول األول

 .وقد سلمت أدلة القول األول من االعتراض

 :مناقشة أدلة القول الثاني

ون بتأجيل الحد على المريض الذي يرجـى        اعترض أصحاب القول األول وهم القائل     
 :برؤه على أصحاب القول الثاني القائلين بعدم التأجيل باالتي

                                                 
 .، وهو إجماع من وجهة نظرهم فقط)12/194( المغني :ابن قدامة )1(

 .المرجع السابق )2(
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أما استداللكم بأثر عمر رضي اهللا عنه على عدم تأجيل الحد فغير مسلم وذلك أنه ربمـا                  -1
كان مريضاً مرضاً خفيفاً ال يمنع من إقامة الحد على الكمال ولهذا لم ينقل عنه أنه خفف                 

 .)1(عنه في السوط وإنما اختار له سوطا وسطا كالذي يضرب به الصحيح

 لفعل علي رضي اهللا عنـه       أما دعوة اإلجماع فباطلة وذلك لما روينا من إقرار النبي            -2
 يقدم علـى    من تأجيله الحد عن اآلمة الزانية عندما كانت مريضه بنفاسها وفعل النبي             

 .)2(لي وفعلهفعل عمر رضي اهللا عنه مع أنه اختيار ع

إما قولكم أن الحد ال يؤخر بغير حجة فصحيح إال أن المرض حجة قوية في تأخيره وهذا                  -3
 .)3( وعلي رضي اهللا عنهثابت عن النبي 

 
 :الرأي الراجح

الرأي الراجح في هذه المسالة هو قول الجمهور القائل ال يجلد المريض الذي يرجى              
 :برؤه حتى يشفى وذلك لآلتي

هم وسالمته من الردود ومجاراته للواقع ومقاصد الشريعة ألن حفـظ الـنفس             قوة استدالل  -1
أولى من إتالفها وانتظار المريض شهر أو أكثر حتى يشفى من مرضه وتقيم عليه الحد               

 حق وخصوصاً في هذا الزمان من أن تقيم عليه الحد في مرضه ويهلك بغيـر بعد ذلك أفضل  
 . يمكن إن وجد الجلد أثنائها أدى ذلك للتلفالذي انتشرت فيه األمراض الحساسة التي

: أن إنزال العقوبة على المريض فيه تحميل له بما ال يطيق وقد قـال تعـالى                -2
 .))4تُحملْنَا

لقد يسر اهللا سبحانه وتعالى على المريض أحكاماً كثيرة وذلك بمجـرد لحوقـه المـشقة                 -3
لد مع المريض تلحق أشد المشقة بالمريض فينبغي أن تراعى فأينمـا وجـدت              وحالة الج 

 . المشقة وجد التيسير
  

                                                 
 ).12/194( المغني :ابن قدامة )1(

 . المرجع السابق)2(

 .المرجع السابق )3(

 ).286(ية اآل :سورة البقرة )4(
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 :مالحظة

لقد اعتبر الفقهاء النفاس حالة من حاالت المرض يجري فيها الخالف السابق فال يقام              
 .)1(الحد على النفساء حتى تبرأ من نفاسها فال داعي لمناقشة هذه المسألة

                                                 
 : القرافـي  ؛)7/84( خرشي   : خليل ؛)4/14(تار  ح رد الم  : ابن عابدين  ؛)5/245 ( فتح القدير  :ابن الهمام  )1(

 ).12/194( المغني : ابن قدامة؛)4/154( مغني المحتاج : الشربيني؛)12/82(الذخيرة 
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אא
אא

 
 :السكر لغةً: أوالً

، )2(، والسكران ضد الصاحي   )1(السكر في اللغة من سِكر سكراً أو سكُراً نقيض صحا         
 .)4(، فسكن وفتر)3(وهو من أسكره الشراب فأزال عقله

 :السكر اصطالحاً: ثانياً

األسـباب  غفلة تلحق اإلنسان مع فتور في األعـضاء بمباشـرة بعـض      : السكر هو 
 .)5(الموجبة لها من غير مرض وال علة

 
 :حكم السكران إذا زنا

 السكران ال يخلوا حاله من أمرين إما أن يشرب الخمر مكرهاً ثم يقـع فـي الزنـا                  
 .أو يشربه مختاراً فيرتكب جريمة الزنا بعد ذلك

 :حكم السكران إن شرب المسكر مكرهاً فزنا: أوالً

 .)6(الخمر مكرهاً ال حد عليهاتفق الفقهاء على أن من شرب 

واإلكراه يكون بالوعيد أو الضرب أو اإللجاء أو يفتح فيه وتصب فيه، أو من اضطر               
إليها إلزالة غصة إذا لم يجد ماءاً سواها أو شربها جاهالً بحقيقتها أو شـرب دواء فأسـكره                  

أو النساء  ويدخل في ذلك ما يستخدمه بعض المجرمين في عمليات اإلسقاط من حقن الرجال              

                                                 
 ).409(القاموس المحيط : الفيروزآبادي) 1(
 ).175(مختار الصحاح : الرازي) 2(
 ).170(المصباح المنير : الفيومي) 3(
 ).438(القاموس المحيط :  الفيروزآبادي)4(
 ).4/488(كشف األسرار : البزدوي) 5(
؛ ابن  )420-2/419(اإلقناع  : ؛ الشربيني )810(بداية المجتهد   : ؛ ابن رشد  )1/111(الهداية  : المرغيناني) 6(

 ).12/442(المغني : قدامة
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بحقن يكون تأثيرها كتأثير الخمر تماماً أو عن طريق آخر، فإن حصل السكر بـأي طريـق                 
 .وبأي شيء فإنه يأخذ حكم السكران

فإن زنا من شرب الخمر مكرهاً بعد أن سكر فإنه ال حد عليه ألنه ارتكب الجريمـة                 
 .)1(حكمها فيأخذ حكم النائم أو المجنون أو من في -غير مكلف–وهو زائل العقل 

 
 :حكم السكران إن زنا بعد أن سكر مختاراً

، فمن شـربها    )2(اتفق الفقهاء أن من شرب المسكر مختاراً فسكر فإنه يقام عليه الحد           
 .)3(على هذه الصفة عالماً بها فسكر ثم زنا فإنه يقام عليه حد الزنا

ا عليه فال يسقط    وذلك أنه شربها وهو مكلف عالماً بها مختاراً لها على دراية بتأثيره           
عنه التكليف بشربها على هذه الصورة، فلو قلنا بغير هذا ألصبح من أراد أن يرتكب الجريمة                
ما عليه إال أن يسكر ثم يفعل ما يشاء وهذا يتنافى مع مقاصد الشريعة التـي جـاءت لتـسد                    

 .الذرائع أمام المجرمين وغيرهم
 

                                                 
الشرح : ؛ الدسوقي )7/75( خليل   :؛ خرشي )4/9(رد المحتار   : ؛ ابن عابدين  )2/390(حاشية  : الطحاوي) 1(

كشاف : ؛ البهوتي )132-5/131(المنهج  : ؛ الجمل )4/146(مغني المحتاج   : ؛ الشربيني )4/484(الكبير  
 ).6/96(القناع 

؛ ابن  )420-2/419(اإلقناع  : ؛ الشربيني )810(بداية المجتهد   : ؛ ابن رشد  )1/111(الهداية  : المرغيناني) 2(
 ).12/442(المغني : قدامة

الشرح : ؛ الدسوقي )7/75(خليل  : ؛ خرشي )4/9(رد المحتار   : ؛ ابن عابدين  )2/390(حاشية  : الطحاوي) 3(
كشاف : ؛ البهوتي )132-5/131(المنهج  : ؛ الجمل )4/146(مغني المحتاج   : الشربيني ؛)4/484(الكبير  
 ).6/96(القناع 



 
 

 املبحث الثالث
أثـر الشبهة والرضـا والعفـو 

 واحلمل على حد الزنـا
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א א
אא

 
 :الشبهة لغةً: أوالً

 .)1(الشبهة هي االلتباس، وشُبه عليه األمر لبس عليه

 :الشبهة اصطالحاً: ثانياً
 .)2(ما يشبه الثابت وليس بثابت: الشبهة هي

 
 :أثر الشبهة على حد الزنا

اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة على أن الحدود تدرأ بالشبهات            
 .)3(لقاًوأن الوطء بشبهة ال حد فيه مط

 

 :األدلة

 .)4("ادرؤوا الحدود بالشبهات : "قال رسول اهللا : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال -1

 ادرؤوا الحدود عـن المـسلمين       : "قال رسول اهللا    : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت      -2

 يخطئ في العفو خير      أن ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن اإلمام         

 .)5(" أن يخطئ في العقوبةله من

                                                 
 ).183 (المصباح المنير: الفيومي؛ )187 (مختار الصحاح: الرازي؛ )1247 (القاموس المحيط: الفيروزآبادي) 1(
 ).5/249(فتح القدير : ابن الهمام) 2(
: ؛ ابن نـصر   )7/75(خليل  : ؛ الخرشي )5/12: البحر الرائق : ؛ ابن نجيم  )1/100(الهداية  : المرغيناني) 3(

: ؛ البهوتي )22/277(تكملة المجموع   : ؛ المطيعي )4/199(زاد المحتاج   : ؛ الكهوجي )2/858(اإلشراف  
 ).12/212(المغني : ؛ ابن قدامة)6/96(كشاف القناع 

، وهذا الحديث   )7/344(ضعيف، إرواء الغليل    : ني، قال عنه األلبا   )1424(، رقم   )336(سنن  : الترمذي) 4(
 ).5/249(فتح القدير : ابن الهمام. على تصحيحه بين الفقهاء وتلقته األمة بالقبولمتفق 

 .)59ص(سبق تخريجه ) 5(
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 ادفعوا الحدود مـا وجـدتم       : "قال رسول اهللا    : عن أبي هريـرة رضي اهللا عنه قال       -3

 .)1("له مدفعاً

 :وجه الداللة

هذه األحاديث بمجموعها تفيد بما ال يدع مجال للشك أن الحـدود تـدرأ بالـشبهات وأن                 
النها ضرراً أكثر ممـا فـي       البحث عن مخرج للخروج من هذه الجريمة مطلوب ألن في إع          

، وأن األخذ بحد الشبهة الدارئة للحد القصد منه هو أن تكون شريعة الحـد               )2(إقامة الحد ذاته  
 .)3(قائمة، والتنفيذ القليل منها صالح ال نزال النكال بالمذنبين

لعلك : " قال له  لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي        : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       -4

 أنكتها ال يكني قـال فعنـد ذلـك         : ال يا رسول اهللا، قال    : أو غمزت أو نظرت، قال    قبلت  

 .)4("أمر برجمه

يا رسـول اهللا    : ( فقال عن سلمان بن بريدة عن أبيه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي               -5

طهرني قال ويحك ارجع فاستغفر اهللا وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقـال يـا                  

  مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسـول اهللا             ي فقال النبي    رسول اهللا طهرن  

: من الزنا فسأل رسول اهللا أبه جنون فأخبر أنه ليس به جنون فقـال             : فيم أطهرك فقال  

فقال رسول اهللا أزنيت قال     : أشرب خمراً فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال          

 .)5(....)نعم فأمر به فرجم

أتى بامرأة من همدان وهي حبلـى يقـال لهـا           (أبي طالب رضي اهللا عنه      أثر علي بن     -6

لعل الرجل وقـع    : ال، قال : لعل الرجل استكرهك، قالت   : شراحة وقد زنت فقال لها علي     

: لعل لك زوجاً من عدونا هؤالء وأنت تكتمينه، قالت        : ال، قال : عليك وأنت راقدة، قالت   

                                                 
 .هنفس ضعيف، المرجع: قال عنه األلباني) 2545(، رقم )433ص(سنن : ماجةابن ) 1(
 ).22/277(تكملة المجموع : المطيعي) 2(
 ).22/278(المرجع السابق ) 3(
 .)45ص(سبق تخريجه ) 4(
 ).1695(، رقم )3/1321(صحيح : مسلم) 5(
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يس مائة جلدة، ورجمها يوم الجمعة فأمر       ال، فحبسها حتى إذا وضعت، جلدها يوم الخم       

 .)1()فحفر لها حفرة بالسوق

 :وجه الداللة

 وقوله له في موطن آخـر     " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت     " لماعز   إن في قول النبي     
شرب "أو  " أبه جنون "تكرر ذلك عدة مرات، ثم استفساره عنه        " ارجع واستغفر اهللا وتب إليه    

 " وقع عليك وأنـت راقـدة     "أو  " لعل الرجل استكرهك  "اهللا عنه   وكذلك قول علي رضي     " خمراً
فالحاصل من هذا كله أن الحد يحتال في درئه وال شك، ومعلوم أن       " لعل لك زوجاً تكتمينه   "أو  

هذه االستفسارات المفيدة بقصد االحتيال للدرء كلها كانت بعد الثبوت ألنه كان بعد صـريح               
 .)2(اإلقرار وبه الثبوت

لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها         ( عمر رضي اهللا عنه      وقد جاء عن  

إذا اشتبه عليك   (، وجاء أيضاً عن ابن مسعود وعقبة بن عامر رضي اهللا عنهما             )3()بالشبهات

 .)4()الحد فادرأه

وأن هذا المعنى مقطوع    " الحدود تدرأ بالشبهات  "والحاصل من هذه األحاديث واآلثار أن       
 .)5(ثبوته من جهة الشرعب

 .)6(أجمع كل من يعتد برأيه من فقهاء األمصار أن الحدود تدرأ بالشبهات -7

واختلف الفقهاء فيما يعتبر شبهة دارئة للحد مما ال يعتبر فقسم الحنفية الـشبهة إلـى                
وهي النوع  -شبهة العقد    وقد انفرد أبو حنيفة في       ،شبهة في الفعل، وشبهة في المحل     : قسمين
 ، وشبهة فـي المفعـول     ، شبهة في الفاعل   :، والمالكية قسموا الشبهة إلى ثالثة أقسام      -لثالثا

 شبهة في المحل، وشـبهة      :وشبهة في الطريق، والشافعية كذلك قسموا الشبهة إلى ثالثة أقسام         

                                                 
 ).6812(، رقم )4/1708 (راًوأصله في البخاري مختص، )13350(، رقم )7/326(المصنف : عبد الرازق )1(
 ).5/249(فتح القدير : ابن الهمام) 2(
 ).2316 (، رقم)7/345(ضعيف، إرواء الغليل : ، قال عنه األلباني)28484(، رقم )5/507(المصنف : شيبهأبي ) 3(
 ).28494(المرجع السابق، رقم ) 4(
 ).5/249(فتح القدير : ابن الهمام) 5(
: ؛ الكهـوجي  )7/75(خليل  : ؛ الخرشي )12/212(المغني  : ؛ ابن قدامة  )5/249(ر  فتح القدي : ابن الهمام ) 6(

 ).4/199(زاد المحتاج 
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 في الفاعل، وشبهة في الطريق، أما الحنابلة فلم يقسموا الشبهة ولكنهم عملوا بهـا فـي كـل                  
درأ الحد، وحاالت الشبهة عند الجميع ال يمكن حصرها ألنها متجـددة  دهم شبهة ت  ما يعتبر عن  

 ......:لتعلقها بالوقائع واألحداث

 :الشبهة عند الحنفية: أوالً

 :"شبهة اشتباه وشبهة مشابهة"شبهة في الفعل وتسمى  -1
ن وهذه الشبهة تتحقق في حق كل من اشتبه عليه، دون من لم يشتبه عليه، ويكون ذلك بم                

، بل التبس عليه األمر فظن غير الدليل        يوجد دليل سمعي يفيد الحل    ، وال   عليه الحل والحرمة  اشتبه  
 .)1(دليالً، فالبد من الظن وأن ال يوجد دليل يفيد التحريم، وإال فال شبهة حينئٍذ وعليه الحد

لعـدة  ويتضح ذلك فيمن وطأ زوجته المطلقة ثالثاً في العدة أو البائن على مال وهي في ا               
وذلك أن الطالق عندما وقع فقد أبطل حل المحل، فيحرم الوطء في حق األزواج فقط، فـإن                 
وقع الوطء من األزواج على هذه الحالة فهو زنا يوجب الحد إال إذا ادعى شبهة وقال ظننـت    

 .أنها تحل لي؛ ألن ظن الحل قام عنده على دليل وهو بقاء النكاح في حق الفراش

وطء المطلقة ثالثاً وهي فـي العـدة،        : لحنفية في ثمانية مواضع وهي    وشبهة الفعل عند ا   
والمطلقة بائناً على مال وهي في العدة، وجارية أبيه، وجارية أمه، وجارية زوجته، وأم ولـد         

 .)2( المرتهنالمرهونة في حق المولى في حق العبد والجارية العدة، وجاريةأعتقها موالها وهي في 
 

 : الشبهة الحكمية أو شبهة الملكشبهة في المحل وتسمى -2

وتتحقق هذه الشبهة بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته، سواء علم الحل أو الحرمـة ألن                
الشبهة بقيام الدليل النافي للحرمة قائمة في نفس األمر علمها أحد أو لم يعلمها فإن لم يوجـد                  

 شبهة تثبت حل المحـل،      يصلح أن يكون  والبد لهذا الدليل أن     دليل ينفي الحرمة فال شبهة حينئٍذ،       

                                                 
 ).4/21(رد المحتار : ؛ ابن عابدين)5/250(فتح القدير : ابن الهمام) 1(
، ال داعي لمناقشة وطء الجواري مع       )4/22(رد المحتار   : ؛ ابن عابدين  )5/251(فتح القدير   : ابن الهمام ) 2(

 .دم وجودهمع
 جمهور الفقهاء على أن هذه المواضع الثمانية ال شبهة فيها ومن وطئ في إحداها عليه الحد وبالتالي فهم                  

 ؛ )12/362(البيـان   : ؛ العمرانـي  )6/292(مواهب الجليـل    : الحطاب: ال يقولون بشبهة الفعل، راجع    
 ).12/211(المغني : ابن قدامة
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 رجعي أم بائناً يعتبـر  اختالف الصحابة في حكمه أهو طـالق كالمطلقة طالقاً بائناً بالكنايات فإن  
 .)1( علي حرامعلمت أنها وإن قال حدث الوطء فإنه شبهة تدرأ الحد فإن على حل المحلدليالً 

طء المطلقـة طالقـاً بائنـاً       وتنحصر شبهة المحل عند الحنفية في ستة مواضع فـي و          
بالكنايات، وجارية ابنه، والجارية المبيعة في حق البائع قبل التسليم، والممهـورة فـي حـق                

 .)2(الزوج قبل القبض، والمشتركة بينه وبين غيره، والمرهونة في حق المرتهن

 :شبهة في العقد -3

ة العقد تثبت ولو كان     وهذا القسم من الشبهات انفرد به أبو حنيفة رحمه اهللا تعالى، وشبه           
العقد متفقاً على تحريمه وكان الواطئ عالماً بالتحريم كما هو الحال في نكاح المحارم فعنـد                

 يشمل المحرم نسباً ورضاعاً وصـهرياً؛ كأمـه     -أبي حنيفة من تزوج من يحرم عليه نكاحها         
مت أنها علـي     ثم وطئها ال حد عليه ولو قال عل        -أو أخته أو خالته أو عمته ومن في حكمهن        

 .)4)(3(حرام؛ لشبهة العقد ولكن يعاقب تعزيراً

وكذلك الحال في كل نكاح أجمع على بطالنه كنكاح خامسة أو معتدة أو مطلقة ثالثاً قبل                
أن تنكح زوجاً غيره ومن في حكمهم، ال حد عند أبي حنيفة في هذا كله إن تم العقد وتحقـق                    

 .)5(الوطء وذلك لوجود شبهة العقد

                                                 
 ).4/19(رد المحتار : ؛ ابن عابدين)5/252: (فتح القدير: ابن الهمام) 1(
 .وهنا أيضاً ال حاجة للتلميح إلى أحكام الرقيق مع عدم وجودهم) 2(
 ).4/23(رد المحتار : ؛ ابن عابدين)5/253: (فتح القدير: ابن الهمام) 3(
 وطء ذات   جمهور الفقهاء، المالكية والشافعية والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة ال يقولون بشبهة العقد فمـن             ) 4(

؛ )14/271 (النوادر والزيـادات  : القيرواني؛  )5/253: (فتح القدير : ابن الهمام . الحد محرم فهو زاٍن وجب عليه    
 ).12/208(المغني : ؛ ابن قدامة)22/57(تكملة المجموع : ؛ المطيعي)12/362(البيان : العمراني

ابن . لحاالت ويقولون ال عبرة بوجود العقد     جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية يقولون بوجوب الحد في هذه ا          ) 5(
تكملـة المجمـوع    : ؛ المطيعـي  )14/271(النوادر والزيادات   : ؛ القيرواني )5/253(فتح القدير   : الهمام

 ).12/111(المغني : ؛ ابن قدامة)22/56(
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 :الشبهة عند المالكية: اًثاني

 : شبهة في الفاعل -1

وتتحقق هذه الشبهة باعتقاد الحل وهي كمن وطئ امرأة أجنبية يظنهـا امرأتـه، فبانـت                
غيرها فال حد عليه؛ ألنه اعتقد حل المحل، فالبد من االعتقاد فإن لم يوجد لـم تكـن شـبهة          

 .)1(وعليه الحد

 :شبهة في المفعول -2

من أحد الشريكين فإن نصيبه فيهـا يقتـضي عـدم الحـد،             وهي كوطء األمة المشتركة     
 .)2(ونصيب شريكه يقتضي الحد، فكانت الشبهة في الموطوءة قائمة في درئ الحد عنه

 :شبهة في الطريق -3

وهي كالوطء في النكاح المختلف فيه كالزواج بال ولي أو بال شهود وكنكاح المتعة، فكل               
 .)3(بر شبهة تدرأ الحدنكاح اختلف الفقهاء في حله أو جوازه اعت

 

 :الشبهة عند الشافعية: اًثالث

 :شبهة في المحل -1

 .)4(الشبهة في المحل كوطء الزوجة الحائض أو الصائمة أو المحرمة أو إتيانها في دبرها

 وقع في ملك الواطئ، وهو ليس لـه أن          -المحرم–ففي مثل هذه الحاالت إن وقع الوطء        
  لكنـه   –رمة أو في دبرها؛ ألن هذا الوطء محرم         يطأ زوجته وهي حائض أو صائمة أو مح       

إن فعل هذا فعله في ملكه، وقيام هذا الملك يعتبر شبهة تدرأ عنه الحد، سواء اعتقد حل الفعل                  
 .)5(أو حرمته، وذلك أن الشبهة قامت على محل الفعل وليس على ظن الفاعل واعتقاده

                                                 
 ).12/66(الذخيرة : القرافي) 1(
 .المرجع السابق) 2(
 ).2/175(تبصرة الحكام : ابن فرحون) 3(
 . مع عدم وجودهمن ويذكر هنا العديد من أحكام اإلماء ال داعي لذكره)4(
 ).4/126(أسنى المطالب : ؛ األنصاري)5/129(المنهج : ؛ الجمل)4/143(الخطيب : بجيرمي) 5(
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 :شبهة في الفاعل -2
 فتبين أنها ليست زوجته، فهذه شبهة ألنـه أقـدم           وهي كأن يطأ زوجته على أنها زوجته      

على الفعل وهو معتقد الحل بل وال يأتي فرجاً محرماً فهذا الظن أو االعتقـاد أورث شـبهة                  
درأت عنه الحد، إن كان جاهالً للفعل، أما إن كان عالماً أنه يأتي فرجاً محرماً فـال شـبهة                   

 .)2)(1(وعليه الحد

 :شبهة في الجهة أو الطريق -3

 .)3(مراد بالطريق أو الجهة هنا المذهب وإن لم يقصد تقليدهال

، فكل فعل اختلفوا في حله أو جـوازه،        الفقهاء في حكم الفعل    الشبهة من اختالف  وانبثقت هذه   
ترتب على هذا االختالف شبهة تدرأ الحد، كالنكاح بال ولي كمذهب أبي حنيفة، أو بال شهود                

بن عباس، فيعتبر الوطء هنا شبهة ولو اعتقد الفاعـل          كمذهب مالك، وكنكاح المتعة كمذهب ا     
 .)4(التحريم وذلك الختالف الفقهاء على الحكم

 

 :الشبهة عند الحنابلة: اًرابع

لم يقسم الحنابلة الشبهة كما فعل الحنفية والمالكية والشافعية بل عملوا بها فـي كـل                
 بهة تحـت عنـوان     موطن يصلح أن يكون شبهة عندهم ويرجع ذلك إلى صعوبة حصر الش           

 فهم على درء الحدود بالشبهات ولكنهم اختلفوا مع باقي الفقهـاء فيمـا              -كما رأينا –أو قاعدة   
 .)5(يصلح شبهة مما ال يصلح

 

                                                 
 ).4/126(أسنى المطالب : ؛ األنصاري)5/129(المنهج : ؛ الجمل)4/143(الخطيب : بجيرمي) 1(
 .)48ص (في المطلب األول من المبحث األول من الفصل الثالثوقد نوقشت هذه المسألة ) 2(
 ).4/143(الخطيب : بجيرمي) 3(
 ).4/126(أسنى المطالب : ؛ األنصاري)5/129(المنهج : ؛ الجمل)4/143(الخطيب : بجيرمي) 4(
 ).12/211(المغني : ؛ ابن قدامة)6/96(كشاف القناع : البهوتي) 5(
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אא
א א

 

 :الرضا لغةً: أوالً

 .)1( وهو االختيار واالرتضاء فمن رضي بشيء فقد اختاره وقبلهالسخطالرضا خالف 

 :الرضا اصطالحاً: ثانياً

 .)2(قصد فعل الشيء دون أن يشوبه إكراه: الرضا هو

 :تمهيد

 نحن نتحدث هنا عن مكلف ارتكب جريمة الزنا بقـصد واختيـار وبـدون شـبهة                
أو إكراه، فإن فعله بهذه الصفة دل على رضاه مع علمه بتحريم الزنا عليه، وحقيقة األمر أن                 

مسألة ولم يسردوا لها أدلة، وحديثنا عنها مستنبط من مباحث الزنـا            الفقهاء لم يفصلوا لهذه ال    
المتفرقة، واألدلة عليها هي أدلة تحريم الزنا إجماالً وأدلة الفروع في بعض المـسائل علـى                

 .وجه الخصوص، وهذه بعض األدلة
 

 :األدلة

خطـأ  تجاوز اهللا عن أمتي ال     : "قال رسول اهللا    : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       -1

 .)3("والنسيان وما استكرهوا عليه

 :وجه الداللة

هذا الحديث يدل بوضوح على أن المكلف المكره على الزنا ال حد عليه وبمفهوم المخالفة               
 .أن من ارتكب هذه الجريمة بقصد واختيار عليه الحد وإن ظن أن رضاه بها يدرأ عنه الحد

                                                 
 المصباح المنيـر    :؛ الفيومي )144: ( مختار الصحاح  ؛؛ الرازي )1288(حيط   القاموس الم  :الفيروزأبادي )1(

 ).351( المعجم الوسيط :؛ أنيس وآخرون)140(
 ).1/194(مبدأ الرضا في العقود : داغي )2(
 ).49ص(سبق تخريجه ) 3(
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لعلك :  قال له   النبي    إلى بن مالك تى ماعز   ألما  : "عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       -2

 قال فعند ذلـك     -ال يكني –أنكتها  : قبلت أو غمزت أو نظرت؟ قال ال يا رسول اهللا، قال          

 .)1("أمر برجمه

 وهو في المـسجد فنـاداه       أتى رجٌل رسول اهللا     : "عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال       -3

مرات، فلما شهد على    فقال يا رسول اهللا إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع             

: فهل أحصنت، قـال   : ال، قال :  فقال أبك جنون؟ قال    نفسه أربع شهادات دعاه النبي      

 .)2(" اذهبوا به فارجموهنعم، فقال النبي 

 :وجه الداللة

الحديثان واضحا الداللة في أن ارتكاب جريمة الزنا بكل حرية واختيار وقـصد يعتبـر               
 له في هـذين     ح من إجابات ماعز على أسئلة النبي        جريمة تعاقب عليها بالحد وذلك واض     

 لم يأمر بإقامة الحد عليه إال بعد أن تأكد أنه فعل ذلـك              الحديثين وغيرهما، حيث إن النبي      
بمحض إرادته واختياره وأنه ال توجد له شبهه تدرأ عنه الحد فلو كان الرضا شبهه، لـسأله                 

 .ه لم يفعل، فلم يكن شبهه هل كان ذلك برضاك ورضاها أم ال ولكنالنبي 

أثر علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، أنه أتي بامرأة من همدان وهي حبلى يقـال لهـا            -4
     لعل الرجل وقـع    : ال، قال : لعل الرجل استكرهك، قالت   (: شراحة وقد زنت فقال لها علي

: تلعل لك زوجاً من عدونا هؤالء وأنت تكتمينه، قال        : ال، قال : عليك وأنت راقدة، قالت   

ال، فحبسها حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة جلده ورجمها يوم الجمعة فحفـر               

 .)3()لها حفره بالسوق

 :وجه الداللة

الحديث يدل بوضوح على أن شراحة ارتكبت جريمة الزنا بدون أدنى شبهه ممـا يـدلل                
 فعلها على   على قصدها ورضاها، فلما علم ذلك علي رضي اهللا عنه أقام عليها الحد وذلك أن              

 .هذه الصفة ال يعتبر شبهه تدرأ الحد

                                                 
 ).45ص(سبق تخريجه  )1(
 ).11ص(سبق تخريجه ) 2(
 ).14ص(سبق تخريجه  )3(
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 :أثر الرضا على حد الزنا

وخالصة القول في هذه المسألة أن الرضا بارتكاب جريمة الزنا وفعلها عـن قـصد               
 .واختيار يوجب الحد، حتى لو ظن الزانيان أن الرضا بفعلهما يعتبر شبهه

كان ذلك بإذن وليها أو زوجها،      فمن وطئ امرأة أجنبية أباحت نفسها له فهو زان ولو           
ألن الزنا ال يستباح بالبذل واإلباحة، وليس ألحد أن يحل ما حرم اهللا، فإن أحلت امرأة نفسها                 

 . )1(فإحاللها نفسها باطل وفعلها زنا محصن

 

                                                 
، معلوم أن من استحل ما حـرم اهللا         )2/323(التشريع الجنائي   : عودة؛  )4/203(اج   زاد المحت  :الكهوجي )1(

 ).4/24(تار ح رد الم:على وجه الظن ال يكفر، وإنما يكفر من اعتقد أن الحرام حالالً؛ ابن عابدين
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א א
א א

 

 :العفو لغةً: أوالً

نبه أي تركه ولم يعاقبه، وعفا اهللا عنك أي         هو اإلسقاط، والعفو من عفا، فتقول عفا ذ       
 .)1(محا ذنوبك، وعفوت عن الحق أسقطه

 :العفو اصطالحاً: ثانياً

 .)2(يستخدم الفقهاء العفو في اإلسقاط والتجاوز
 

 :أثر العفو على حد الزنا

اتفق الفقهاء على أن الزنا من حقوق اهللا تعالى، وما كان حقاً هللا تعالى امتنع إسقاطه                
لشفاعة فيه، أو العفو عنه، أو تأخيره لغير عذر شرعي، وعليه فإنه ال يوجد أي أثر للعفو                 أو ا 

على حد الزنا فال أثر لعفو المجني عليه وال لعفو اإلمام عن هذه العقوبة طالمـا أن األمـر                   
 .)3(وصل لإلمام أو من ينوب عنه

 
 :األدلة

 :يمكن أن نستدل لهذه المسألة باآلتي
 إذ قـام رجـل مـن        بينما نحن عند رسول اهللا      : "ي اهللا عنه قال   عن أبي هريرة رض    -1

األعراب فقال يا رسول اهللا اقض لي بكتاب اهللا، فقام خصمه فقال صدق يا رسـول اهللا                 

إن ابني كان عسفاً عند هـذا       :  قل، فقال  اقض لي بكتاب اهللا وأذن لي، فقال له النبي          

لى ابني الرجم فافتديت منه بمائة من        فزنى بامرأته فأخبروني أن ع     -والعسيف األجير -

الغنم ووليده ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على امرأته الرجم وإنما على ابني جلـد                

                                                 
 ).612(المعجم الوسيط  :أنيس وآخرون؛ )249(المصباح المنير  :الفيومي؛ )244( مختار الصحاح :الرازي )1(
 ).1/97(أحكام القرآن : ابن العربي) 2(
 :؛ الـشرقاوي  )12/82( الذخيرة   :؛ القرافي )1/94 (ة الهداي :؛ المرغيناني )4/3( رد المختار    :ابن عابدين  )3(

 ).263(األحكام السلطانية : الفراء؛ )4/140( الخطيب :؛ البحيري)2/427(حاشية 
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مائة وتغريب عام فقال، والذي نفسي بيده ألقضين بينكما بكتاب اهللا، أما الوليدة والغنم              

 -سـلم للرجل مـن أ   –فردها وأما ابنك فعليه جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس             

 .)1("د على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمهافاغ

 :وجه الداللة

واضح من الحديث أن الرجل عندما علم أن على ابنه الرجم تصالح مع زوج المرأة على                
 هـدم   -للقضاء أو اإلمام  -أن يدفع له عوض مقابل أن يعفو عن ابنه فلما وصل األمر النبي              

 عن جريمـة الزنـا      -الصلح– وبين لهم الحكم الصحيح، فلو كان العفو         -الصلح–هذا العفو   
 .جائز ألقره النبي 

تعافوا الحدود فيما بيـنكم فمـا        : "قال رسول اهللا    : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت      -2

 .)2("بلغني من حٍد فقد وجب

 :وجه الداللة

 . أو من ينوب عنهلحدود إذا وصلت إلى اإلمامعدم جواز العفو عن اهذا الحديث أصل في 

 

                                                 
 ).12ص(سبق تخريجه  )1(
 .صحيح، المرجع نفسه: ، قال األلباني)4376(، رقم )653ص(سنن : أبو داود) 2(
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א א

 
 :الحمل لغةً: أوالً

 .)1(، فهي حاملبه وحملت به علقت، حبلت:  المرأة حمالًفيقول حملتالحمل هو الحبل، 

 :الحمل اصطالحاً: ثانياً

 .)2(ما في رحم المرأة من خلق: الحمل هو

 :د الزناأثر الحمل على ح

 اتفق الفقهاء على أنه ال يقام الحد على حامل حتى تضع سواء أكان الحمل من زنـا                 
 .)3(أو غيره وسواء أكان حدها الرجم أو الجلد وهذا مجمع عليه بين الفقهاء

 
 :األدلة

 وهي حبلـى    أن امرأة من جهينة أتت النبي       (عن عمران بن حصين رضي اهللا عنه         -1

:  وليها فقـال   ل اهللا، أصبت حداً فأقمه على، فدعا نبي اهللا          يا رسو : من الزنا، فقالت  

 فشدت عليها ثيابها، ثـم      ففعل فأمر بها نبي اهللا      " أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها     "

 .)4(...)أمر بها فرجمت ثم صلى عليها 

 :وجه الداللة

لحامل حتـى   هذا الحديث يشتمل على عده أحكام منها عدم جواز إقامة الحد على المرأة ا             
 .)5(تضع ما في بطنها

                                                 
 ).198(المعجم الوسيط  :أنيس وآخرون؛ )94( المصباح المنير :؛ الفيومي)95( مختار الصحاح :الرازي )1(
א: ، قال تعالى  )2/105(الجامع ألحكام القرآن    :  القرطبي )2(

 ) 228 اآلية: البقرةسورة(. 
 أسـهل   :اوين؛ الكش )7/84( الخرشي   :؛ خليل )2/393( حاشية   :؛ الطحاوي )1/99 (ة الهداي :المرغيناني )3(

؛ )89،  22/84( تكملـة المجمـوع      :؛ المطيعـي  )4/211( زاد المحتاج    :؛ الكهوجي )2/169(المدارك  
 ).12/190( المغني :بن قدامة؛ ا)265( األحكام السلطانية :الفراء

 ).1696(رقم ، )3/1324( مسلم :صحيح )4(
 ).12/190(المغني : ؛ ابن قدامة)22/89( تكملة المجموع :المطيعي )5(
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يا أمير المؤمنين إنـي غبـت عـن         : (ما روي أن رجالً جاء عمر رضي اهللا عنه فقال          -2

 امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر رضي اهللا عنه ناساً فـي رجمهـا فقـال                 

يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك علـى            : معاذ بن جبل رضي اهللا عنه     

فقال عمر رضي اهللا عنه لوال معاذ       ..... طنها سبيل فاتركها حتى تضع فتركها       ما في ب  

 .)1()لهلك عمر

 :وجه الداللة

أن معاذ بين لعمر رضي اهللا عنهما أنه ال يجوز إقامة الحد على المرأة الحامل ألن فـي                  
، )2(لداً  ذلك إتالفاً لمعصوم وال سبيل إليه، وواضح أن هذا الحكم سواء أكان الحد رجماً أو ج               

 .ألنه ال يؤمن تلف الولد من سرايه الضرب

أتي بامرأة من همدان وهي حبلى يقال لها شـراحة وقـد            (أثر علي رضي اهللا عنه أنه        -3

فحبسها حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة جلده ورجمها يوم الجمعة            ..... زنت  

 .)3()فحفر لها حفره بالسوق

 :وجه الداللة

 .ة في وجوب تأخير إقامة الحد على المرأة الحاملالحديث واضح الدالل
 

 

                                                 
 .)37500(، رقم )13/552(كنز العمال : ؛ الهندي)13454(، رقم )7/354(المصنف : عبد الرازق )1(
 ).12/191( المغني :ابن قدامة )2(
 ).12ص(خريجه سبق ت )3(
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א א
אא

 

 :الِحيل لغةً

الِحيل جمع حيلة وهي من االحتيال وهي استخدام الحذق لبلوغ المأرب أو اسـتخدام              
 .)1(الحيلة في تصرف أموره

 :الِحيل اصطالحاً

صول غرضه بحيـث    سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى ح        : الحيل هي 
 .)2(ال يتفطن له إال بنوع من الذكاء والفطنة وسواء كان المقصود أمراً جائزاً أو محرماً

 

 :أثر الحيل على حد الزنا

ال يوجد أي أثٍر للحيل على حد الزنا وسواء كان الحد رجماً أو جلداً ومـن الحيـل                  
ة من األرض، بـأن يـستأجر       الباطلة التي تتضمن إسقاط حد الزنا بالكلية وترفع هذه الشريع         

المرأة لتطوى له ثيابه، أو تحول له متاعاً من جانب إلى آخر، أو يستأجرها لنفس الزنـا ثـم                   
 .)3(يزني بها فال حد عليه

وأنه إذا أراد أن يزني بأمه أو أخته أو ابنته أو خالته أو عمته، وال يجب عليه الحـد                   
ها وال حد عليه وهل هي نسبة موافقة أو هـي           فليعقد عليها عقد النكاح بشهادة فاسقين ثم يطؤ       

 .)4(نسبة مناقضة

                                                 
 ).212( المعجم الوسيط :؛ أنيس وآخرون)100( مختار الصحاح :الرازي )1(

 ).3/177( إعالم الموقعين :ابن القيم )2(

 حاشية  :؛ قليوبي )4/209( المنهج   :؛ بجيرمي )5/129( المنهج   :؛ الجمل )5/262( فتح القدير    :ابن الهمام  )3(
 تكملـة المجمـوع     :؛ المطيعـي  )12/263( المغني   :مة؛ ابن قدا  )6/76( الفروع   :؛ ابن مفلح  )4/181(
 .؛ وقد انفرد أبو حنيفة في هذه المسألة وخالفه الجمهور)22/56(

، ومن الحيل المحرمة أيضاً أنه إن أراد أن يزني وال يحد، فليرتد ثم              )3/223( إعالم الموقعين    :ابن القيم  )4(
يقتلها فإن فعل ذلك سقط عنه الحد، وإذا شهد عليـه     يسلم، وأنه إذا زنا بأمه وخاف من إقامة الحد عليه فل          

 ).المرجع السابق( فيهم فليصدقهم فإذا صدقهم سقط عنه الحد حالشهود بالزنا ولم يمكنه القد
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 : بأحد أرحامه وطئحكم من
 :نكاح المحارم

اختلف الفقهاء في إقامة الحد على من عقد على إحدى محارمه ثم وطئها هـل يقـام                 
 :عليه الحد أم يعتبر العقد شبهة تدرأ عنه الحد إلى قولين

 :القول األول

 الحد وهو مذهب الجمهـور مـن المالكيـة والـشافعية           من وطء ذات محرم، عليه      
 .)1(والحنابلة والصاحبان

 :القول الثاني

 وإن قال علمت أنها علي حرام وهو مذهب أبي حنيفة           ،حد عليه ذات محرم ال    من وطء   
 .)2(وسفيان وزفر

 
 :األدلة

 :أدلة القول األول

 . بالمعقولاستدل أصحاب القول األول لمذهبهم

 في فرج امرأة مجمع على تحريمه من غيـر ملـك وال شـبهه ملـك         أن هذا الوطء  
 والواطئ من أهل الحد عالم بالتحريم، فيلزمه الحد كما لو لم يوجد العقد، وصـورة المبـيح                 
إنما تكون شبهه إذا كانت صحيحة، والعقد هنا باطل محرم وفعله جناية تقتضي العقوبة على               

 .)3(الزنا فلم تكن شبهه

 :ثانيأدلة القول ال

 . بالمعقوللمذهبهمالثاني استدل أصحاب القول 

                                                 
؛ )4/486( حاشـية    :؛ الدسـوقي  )4/24 (المحتـار  رد   :؛ ابن عابـدين   )5/261( فتح القدير    :ابن الهمام  )1(

 المغنـي   :؛ ابـن قدامـة    )22/56( تكملة المجموع    :؛ المطيعي )14/271(النوادر والزيادات   : القيرواني
)22/209.( 

؛ كان يمكن أن ينتهي اإلشكال فـي        )4/24 (المحتار رد   :؛ ابن عابدين  )5/261: ( فتح القدير  :ابن الهمام  )2(
 ".ظننت أنها تحل لي: "هذه المسألة لو أن أبا حنيفة قال

 ).12/209( المغني :قدامة؛ ابن )22/57( تكملة المجموع :المطيعي )3(
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أن هذا الوطء تمكنت الشبهة منه كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها، وبيـان                
كونه شبهه أنه قد وجدت صورة المبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب لإلباحة فإذا لم يثبـت                  

 .)1(رأ بالشبهاتحكمه وهو اإلباحة بقيت صورته شبهه دارئة للحد الذي يد

 :سبب الخالف

 .)2(؟هل يوجب سبب هذا الخالف على العقد شبهه أو ال

 :مناقشة األدلة

 :مناقشة أدلة القول األول

 .وقد سلمت أدلة القول األول من االعتراض

 :مناقشة أدلة القول الثاني

 :اعترض أصحاب القول األول على أصحاب القول الثاني باآلتي
 الوطء كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها، فغير مسلَّم،            أن قولكم أن حكم هذا    

ألنه ممنوع وإن سلمنا فإن الملك المقتضي لإلباحة صحيح ثابـت وإنمـا تختلـف اإلباحـة                 
لمعارض بخالف مسألتنا فإن المبيح فيها غير موجود، ألن عقد النكاح باطل والملك به غيـر             

 .)3(ى خمراً فشربه أو غالماً فوطئهثابت فالمقتضي معدوم فافترقا كما لو اشتر
 

 :الرأي الراجح

القول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور القائل بوجوب الحد على من وطء أحـد                
 :محارمه وذلك لآلتي

 .قوة استداللهم ووجاهته وسالمته من الردود ومجاراته للفطرة ومقاصد الشرع -1

 . المجرمينأن القول بالحد يسد باب الذرائع والحيل أمام -2

: لقيت خالي أبا بردة ومعـه الرايـة فقـال         : "عن البراء بن عازب رضي اهللا عنه قال        -3

 .)4(" إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ مالهأرسلني رسول اهللا 
                                                 

 ).5/261( فتح القدير :ابن الهمام )1(

 ).5/261( فتح القدير :ابن الهمام )2(

 ).12/209( المغني :ابن قدامة )3(

 . نفسهصحيح، المرجع: ، قال األلباني)4456(، رقم )666(أبو داود : سنن) 4(
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 .)1(" فاقتلوهمن وقع على ذات محرٍم : "قال رسول اهللا : ابن عباس رضي اهللا عنه قالعن  -4
 

 :الخالصة

 مسألة الحيل هذه أنه كيف يجتمع في الشريعة تحريم الزنا والمبالغـة             والخالصة في 
في المنع منه وقتل فاعله شر قتالت وأقبحها وأمتنها وأشرها، ثم يسقط بالتحيل عليـه بـأن                 
يستأجرها لذلك أو لغيره ثم يقضي غرضه منها؟ وهل يعجز عن ذلك زان أبداً؟ وهـل فـي                  

أنا استأجرتها للزنا أو استأجرتها لتطوي ثيـابي ثـم          : نيطباع والة األمر أن يقبلوا قول الزا      
قضيت غرضي منها فال يحل لك أن تقيم علي الحد؟ وهل ركّب اهللا في فطر النـاس سـقوط      
الحد عن هذه الجريمة التي هي من أعظم الجرائم إفساداً للفراش واألنساب بمثل هذا؟ وهـل                

ه أو ابنته أو أخته بأن يعقد عليها العقـد ثـم            يسقط الشارع الحكيم الحد عمن أراد أن ينكح أم        
يطأها بعد ذلك؟ وهل زاده صورة العقد المحرم إال فجوراً وإثماً واستهزاء بدين اهللا وشـرعه                
ولعباً بآياته، فهل يليق به مع ذلك رفع هذه العقوبة عنه وإسقاطها بالحيلة التي فعلها مضمومة                

 .)2(إلى فعل الفحشاء بأمه وابنته؟

فى أن اإلمام أبا حنيفة لم يرد بإسقاط الحد في مثل هذه الحاالت الدعوة إلـى                وال يخ 
الفاحشة أو التحايل على الشرع أو التالعب بآيات اهللا تعالى وإنما هي شبهه عقٍد عنده يعمـل                 

 .بها وقد خالفه الجمهور فيها
 

                                                 
 . نفسهمرجعصحيح، ال: قال األلباني) 2565(، رقم )436(ابن ماجة : سنن )1(

 ).6/470( جامع الفقه :ابن القيم )2(
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א א
א א א

 

 :الحر والبرد لغةً: أوالً

 :الحر لغةً -1

 .)1( ضد البرد والحرارة ضد البرودةالحر

 :البرد لغةً -2

 .)2(البرد ضد الحر والبرودة ضد الحرارة
 

 :الحر والبرد اصطالحاً: ثانياً

 .يستخدم الفقهاء الحر والبرد في االصطالح في نفس المعاني اللغوية
 

 :أثر الحر والبرد على حد الزنا

 يؤخر عند اعتدال الجو بأي حال، واتفقوا علـى أن           اتفق الفقهاء على أن حد الزنا ال      
الحد يؤخر في الحر والبرد المفرطين إن كان الحد هو الجلد، ألن في إقامة الحد علـى هـذا      

 .)3(الحال تلف أو إتالف
، )4( الرجم  في الحر والبرد الشديدين إن كان حده       -الحد–واتفقوا كذلك على عدم جواز تأخيره       

 .)5( عدمهماة حد الرجم على المحصن هو قتله وهو متحقق في الحر والبرد وفيألن المقصود من إقام

                                                 
 ).81( المصباح المنير :؛ الفيومي)82( مختار الصحاح :الرازي )1(

 ).31( المصباح المنير :؛ الفيومي)36( مختار الصحاح :الرازي )2(

؛ )12/83(الـذخيرة   : ؛ القرافـي  )3/169(أسهل المدارك   : ؛ الكشناوي )5/245(فتح القدير   : ابن الهمام  )3(
، إال فـي    )12/194(المغني  : ؛ ابن قدامة  )22/85(تكملة المجموع   : ؛ المطيعي )5/132(المنهج  : الجمل

، )5/132(المـنهج   : بلد ال ينفك حره وبرده فإنه ال يؤخر وال ينقل لمعتدل لتأخر الجلد والمشقة، الجمل              
 .وظاهر الكالم يدل على أنه يضرب ضرباً يؤمن معه التلف

 :؛ المطيعـي  )5/132: (ند الشافعية قالوا إن ثبت الحد بإقراره إلمكان رجوعه، الجمل المنهج          إال قول ع   )4(
 ).22/85(تكملة المجموع 

؛ )12/83( الـذخيرة    :؛ القرافـي  )3/169( أسهل المدارك    :اوين؛ الكش )5/245( فتح القدير    :ابن الهمام  )5(
؛ )4/155( مغنـي المحتـاج      :لشربيني؛ ا )4/211( زاد المحتاج    :؛ الكهوجي )4/498( حاشية   :الدسوقي
 ).12/194( المغني :؛ ابن قدامة)22/85( تكملة المجموع :المطيعي
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א א
א א א א

 

 :)1(رجوع المقر عن إقراره: أوالً

 :اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين
 :القول األول

و مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية      يصح الرجوع عن اإلقرار ويدرأ به الحد، وه       
 .)2(والحنابلة ورواية للمالكية

 :القول الثاني

 .)3( للمالكية ثور وروايةيوهو مذهب أبال يصح الرجوع عن اإلقرار وال يدرأ به الحد، 
 

 :األدلة

 :أدلة القول األول

 .استدل أصحاب القول األول لمذهبهم بالسنة
 وهو في المسجد فنـاداه،      أتى رجل رسول اهللا     : "عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال       -1

 إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلمـا شـهد        فقال يا رسول اهللا     

 .)4(....."أبك جنون: على نفسه أربع شهادات دعاه النبي فقال

 فقال إنه قد    جاء ماعز األسلمي إلى رسول اهللا       : "عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال       -2

أعرض عنه ثم جاء من شقة اآلخر فقال يا رسول اهللا إنه قد زنى فأعرض عنه،                زنى ف 

                                                 
سواء كان الرجوع لفظياً بتكذيبه لنفسه أو إنكاره زناه داللة كهروبه إال أن الشافعية ال يعتبرون مجـرد                   )1(

 ).4/207( زاد المحتاج :الهرب دليل الرجوع وإنما يكف عنه حتى يتراجع صراحة لفظياً، الكهوجي

 النـوادر والزيـادات    :؛ القيروانـي  )4/8 (المحتـار  رد   :؛ ابن عابدين  )5/246( فتح القدير    :ابن الهمام  )2(
 زاد المحتاج   :؛ الكهوجي )264( األحكام السلطانية    :؛ الفراء )6/99( كشاف القناع    :؛ البهوتي )14/248(
 ).22/71( تكملة المجموع :؛ المطيعي)4/207(

 ).22/71( تكملة المجموع :؛ المطيعي)14/248( النوادر والزيادات :القيرواني )3(

 ).6825( رقم ،)4/1711 (صحيح البخاري )4(
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ثم جاء من شقة األخرى فقال يا رسول اهللا إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى                  

الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمـل                

 أنه قد فر حـين وجـد        ذلك لرسول اهللا    فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا        

 .)1("ههال تركتمو : مس الحجارة ومس الموت فقال رسول اهللا 

لعلك قبلـت   " قال له    لما أتى ماعز بن مالك النبي       : عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال       -3

 .)2(" برجمهيكنى قال فعند ذلك أمرأو غمزت أو نظرت قال ال يا رسول اهللا قال أنكتها ال 

 :الداللة من هذه األحاديثوجه 

 هذه األحاديث مجتمعه تدلل بوضوح صحة الرجوع عـن اإلقـرار، ألن النبـي               
وإنما قال ذلـك    " هال تركتموه "أعرض عنه ليرجع، فلما لم يرجع عرض له بالرجوع ثم قال            

 .)3(لعله يرجع، فلو لم يقبل رجوعه لم يكن لذلك فائدة

 :أدلة القول الثاني

 . لمذهبهم بالسنةالثانيول استدل أصحاب الق
 فرجمناه فوجد مـس الحجـارة       -ماعز–لما خرجنا به    : (عن جابر بن عبد اهللا قال     

روني خب فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأ       صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول اهللا         

  غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلمـا رجعنـا إلـى رسـول اهللا                  أن رسول اهللا    

 فأمـا لتـرك     ليستثبت رسول اهللا    : قال جابر " فهال تركتموه وجئتموني به   : "ه قال وأخبرنا

 .)4()الحد فال

 :ه الداللةوج

هذا الحديث واضح الداللة في عدم قبول رجوع المقر عن إقراره في حد الزنا وذلك               
 ".فأما لترك الحد فال"لقول جابر 

                                                 
 .صحيح، المرجع نفسه: ، قال األلباني)4419(، رقم )659(سنن :  أبو داود)1(

 ).6824( رقم ،)4/1711 (صحيح البخاري )2(

 ).22/72( تكملة المجموع :المطيعي )3(

 .حسن، المرجع نفسه: ، قال عنه األلباني)4420(، رقم )660ص(سنن : أبو داود) 4(
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 :سبب الخالف

 .صور قبول رجوع المقر عن إقرارهيرتكز سبب الخالف في هذه المسألة في ت
 

 : األدلةمناقشة

 :مناقشة أدلة القول األول

 .وقد سلمت أدلة القول األول من االعتراض

 :مناقشة أدلة القول الثاني

يمكن أن نعترض على دليل القول الثاني بأن حديث جابر حجة عليهم حيث إن النبي               
         تراجع قُِبَل قوله وإذاً فما الفائـدة مـن           أراد أن يستثبت من صحة إقراره بالزنا، وأنه إن 

  .إحضاره  للنبي 
 

 :الرأي الترجيح

يبدوا واضحاً رجحان القول األول وهو لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلـة             
 :وقول للمالكية وهم القائلون بصحة الرجوع عن اإلقرار وذلك لآلتي

 .قوة استداللهم وسالمته من الردود -1

جع الجاني عن إقراره يحتمل الصدق أيضاً فيؤخذ به ويؤيد ذلك مـا سـبق مـن                 إن ترا  -2
 .استداللهم لقولهم

إن هروبه أو تراجعه عن إقراره وضعنا أمام احتمالين، صدقة وكذبـه فـأورث شـبهه                 -3
 .والحدود تدرأ بالشبهات

 
 :عدول الشهود عن شهادتهم: ثانياً

 ط بعدول الشهود عن شـهادتهم كلهـم       اتفق الفقهاء على أن الحد في جريمة الزنا يسق        
، وأن الحد لم يستوف بعد، )1(أو بعضهم قبل تنفيذ الحكم، طالما أن عدد الشهود لم يكمل أربعة        

 .وذلك أنا صدقناهم بشهادتهم وهم عدول فكذلك نصدقهم بعدولهم وهم كذلك

                                                 
 فـتح   :ابن الهمـام  . )10ص ( األول الفصلوقد نوقشت مسألة الشهادة على الزنا في المطلب الثالث من            )1(

والزيارات  رالنواد: القيرواني؛  )12/54( الذخيرة   :؛ القرافي )4/31(رد المحتار   : عابدين؛ ابن   )5/294(القدير  
 ).12/248 (المغني: ابن قدامة؛ )2/409( اإلقناع :؛ الشربيني)4/383(حاشية : ؛ قليوبي)4/245(
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 :تكذيب أحد الزانيين: ثالثاً

هي أنها زنت بفالن فكذبها فإن الفقهـاء        إذا أقر رجل أنه زنا بفالنة فكذبته، أو أقرت          
قد اتفقوا على أن الحد يسقط عن المكذِّب منهما واختلفوا في سقوطه عن المقر بعد سـقوطه                 

 :عن المكذِّب على قولين
 :القول األول

يجب الحد على المقر وإن سقط عن صاحبه، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية              
 .)1(والشافعية والحنابلة

 : الثانيالقول

 .)2(يسقط الحد عن المقر بسقوطه عن صاحبه، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف
  

 :األدلة

 :أدلة القول األول

 .ل األول لمذهبهم بالسنة والمعقولاستدل أصحاب القو
 :السنة: أوالً

أن رجالً أتاه فأقر عنـده       : "عن سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه عن النبي           

 إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون          فسماها له فبعث رسول اهللا       أنه زنى بامرأة  

 .)3("زنت فجلده الحد وتركها

 :وجه الداللة

الحديث واضح الداللة في وجوب الحد على المقر وإن أنكرت هي فسقوط الحد مـن               
 .جهتها ال يعني سقوطه من جهته

 

                                                 
؛ )4/150(مغني المحتـاج     :الشربيني؛  )4/253(والزيارات   النوادر   :القيرواني؛  )12/53( الذخيرة   :القرافي )1(

 ).12/229( المغني :؛ ابن قدامة)6/99( كشاف القناع :؛ البهوتي)22/71( تكملة المجموع :المطيعي

 ).4/9 (المحتار رد :؛ ابن عابدين)5/294( فتح القدير :ابن الهمام )2(

 .نفسه صحيح، المرجع: قال األلباني )4466(، رقم )667(سنن : أبو داود )3(
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 :المعقول: ثانياً

 يبطل إقراره كما لو سكتت أو كما لو لم يسأل، وألن            أن انتفاء ثبوت الحد في حقها ال      
 .)1(عموم الخبر يقتضي وجوب الحد عليه باعترافه

 
 :أدلة القول الثاني

 .ل األول لمذهبهم بالمعقولاستدل أصحاب القو
أن الحد عندما انتفى في حق المنكر بدليل موجب للنفي أورث ذلك شبهه االنتفاء في               

نهما فإن تمكنت فيه شبهه تعدت إلى طرفيه وهذا ألنه ما أقر بالزنـا  حق المقر ألن الزنا تم بي   
مطلقاً إنما أقر بالزنا بفالنة درأ الشرع الحد عن فالنة وهي عين ما أقر به فيندرئ عنه الحد                  

 .)2(ضرورة وخالصة الدليل أنا صدقناها في إنكارها فصار محكوماً بكذبه
 

 :سبب الخالف

هل سقوط الحد عن المنكر يتعداه للمقـر        : لمسألة في يتمحور سبب الخالف في هذه ا     
 .فيورث ذلك شبهه تُسقط عنه الحد أم ال؟

 
 : األدلةمناقشة

 :مناقشة أدلة القول األول

 .وقد سلمت أدلة القول األول من االعتراض

 :مناقشة أدلة القول الثاني

 :اعترض الجمهور على قول أبي حنيفة وصاحبه باآلتي
 اها في إنكارها فال يصح فإننا لم نحكم بـصدقها، وانتفـاء الحـد              أن قولكم أننا صدقن   

 إنمـا كان لعدم المقتضي وهو اإلقرار أو البينـة ال لوجود التصديق بدليل ما لـو سـكتت                 
 .)3(أو لم تكتمل البينة

 

                                                 
 ).12/230(المغني : ؛ ابن قدامة)22/71( تكملة المجموع :المطيعي )1(

 ).4/9 (المحتار رد :؛ ابن عابدين)5/274(ر  فتح القدي:ابن الهمام )2(

 ).12/230(المغني : ابن قدامة ؛)22/71( تكملة المجموع :المطيعي )3(
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 : الترجيح

بوجوب الحد على المقر وإن     : الرأي الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور القائل        
 : صاحبه المنكر وذلك لآلتيسقط عن

 .قوة استدالله ووجاهته وسالمته من الردود -1

أن اإلقرار سيد األدلة وهو ثابت في حق المقر ال يتعداه لغيره فهو كالبينة فـي الثبـات،                   -2
 .ألنه أوجبه على نفسه

   رسـول اهللا     -مـاعز –ين  يسلمأتى رجل من األ   : "عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال       -3

 : فقال يا رسول اهللا إني زنيت، فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال           وهو في المسجد    

يا رسول اهللا إني زنيت، فأعرض عنه، حتى قال ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه                

نعـم  : أحصنت، قـال  : ال، قال : أبك جنون، قال  :  فقال أربع شهادات دعاه رسول اهللا      

 .)1(" اذهبوا به فارجموهفقال 

على ابنك جلد مئة وتغريب عـام،       "لرجل الذي جاء مع ابنه معترفاً بالزنا         ل قول النبي    -4

 .)2("اوأغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمه

الرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجـال والنـساء أو             (قول عمر رضي اهللا عنه       -5

 .)3()كان الحبل أو االعتراف

لى نفسه بالزنا وجب عليه الحد، فلو كـان         وهذه األحاديث بعمومها تفيد أن من أقر ع       
 هو وأصحابه من    إنكار الطرف األخر للزنا مسقط للحد عن الطرف األول الستوثق النبي            

 .ذلك وخصوصاً أن الحدود تدرأ بالشبهات
 

 :بطالن أهلية الشهود: رابعاً

ين إذا وقعت جريمة الزنا وثبتت عند القاضي وأصدر فيها حكماً على المتهمين ثم تب             
 أن الشهود أو بعضهم باطلوا األهلية مثل أن يتبين أن بعضهم عبيداً أو غير بالغين أو كفـار                  

، فإنهم اتفقوا على أن حـد       )4(أو عمي أو غير ذلك مما يعتبر من مبطالت األهلية عند الفقهاء           
                                                 

 ).11ص( سبق تخريجه )1(

 ).12ص(سبق تخريجه ) 2(

 ).15ص(سبق تخريجه  )3(

 .دار بين الفقهاء خالف فيما يعتبر من مبطالت األهلية للشهود مما ال يعتبر )4(
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، وذلك أن الفقهـاء وضـعوا شـروطاً        )1(الزنا يسقط عن المشهود عليه ببطالن أهليه الشهود       
صة بقبول شهادة الشهود على جريمة الزنا إلى جانب الشروط العامـة للـشهادة، وهـذه                خا

الشروط منها ما يتعلق بالشهود ومنها ما يتعلق بالمشهود عليه، ومنها المتفق عليـه ومنهـا                
المختلف فيه، فإذا اختل أحد هذه الشروط في أحد الشهود بطلت شهادته وردت، ولـم يفـرق             

 .)2(بطالن الشهادة بعد الحكم أو قبلهالعلماء بين إن كان 
 

 :موت الشهود: خامساً

إذا مات الشهود أو أحدهم قبل تنفيذ حكم الرجم خاصةً، فإن العلماء اختلفوا في سقوط               
 :الحد إلى قولين
 :القول األول

 .)3( والحنابلةوهو مذهب المالكية والشافعيةموت الشهود أو بعضهم ال يمنع تنفيذ الحكم، 

 :ثانيالقول ال

 حنيفة ومحمـد وإحـدى      يموت الشهود أو بعضهم يمنع تنفيذ الحكم، وهو مذهب أب         
 .)4(الروايتين عن أبي يوسف

 

                                                 
 بـدائع  : الكاسـاني : يـة التانظر المراجـع ال   . يح أو بالتلميح  ستنبط من كالم الفقهاء سواء بالتصر     وهذا م  )1(

األم : ؛ الشافعي )14/247(القيرواني  : ؛ النوادر والزيادات  )12/77(الذخيرة  : ؛ القرافي )7/62(الصنائع  
 ).2/174 (منار السبيل: ؛ ابن ضويان)12/246(المغني : ؛ ابن قدامة)7/97-98(

ـ    ؛)7/97( األم   : الشافعي ؛)79-2/77( الذخيرة   : القرافي ؛)5/278( فتح القدير    :ابن الهمام  )2(  :ة ابـن قدام
 ).12/246(المغني 

: الذكورة فال تقبل شهادة النساء، ثانياً     : الشروط الخاصة التي وضعها العلماء لجريمة الزنا هي أوالً        
عدم التقـادم وهـو عنـد       :  أبي حنيفة فقط، ثالثاً    األصالة فال تقبل الشهادة على الشهادة، وهي شرط عند        

اتحاد المجالس فال بد من حضور الشهود في مجلس واحد وهو مذهب أبـو حنيفـة                : الحنفية فقط، رابعاً  
 .ظر المرجع السابقان .ومالك وأحمد

 ).12/353( المغني :ة ابن قدام؛)7/92( األم : الشافعي؛)12/241( النوادر والزيادات :القيرواني )3(

 .، ولم يذكر عن أبي يوسف رواية غير هذه الرواية)5/227( فتح القدير بتصريف :ابن الهمام )4(
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  :األدلة

 :أدلة القول األول

 .استدل أصحاب القول األول لمذهبهم بالمعقول

 .)1(أن كل شهادة جاز الحكم بها مع حضور الشهود جاز مع غيبتهم كسائر الشهادات

 : الثانيأدلة القول

 .استدل أصحاب القول الثاني لمذهبهم بالمعقول

أنه ال يجوز لنا أن نصدر حكماً على شهادة شهود قد ماتوا الحتمال رجوعهم عنها فهـي                 
 .)2(شبهه تدرأ الحد

 

 :سبب الخالف

هل تعتبر كل شهادة جاز أن نحكم فيها مع حضور الشهود جاز مع عدم حـضورهم                
 .جواز وقال أبو حنيفة بالشبهةأم ال؟، فالجمهور قالوا بال

 

 :الترجيح

 الرأي الراجح في هذه المسألة هو قول أبي حنيفة وصـاحبيه بـأن مـوت الـشهود                 
 :أو بعضهم يمنع من تنفيذ الحكم وذلك لآلتي

أن الشهادة قامت ثم مات الشهود أو بعضهم قبل تنفيذ الحكم فنحن في هذه الحالـة أمـام                   -1
عدولهم عـن هـذه     : على شهادتهم وعدم تراجعهم، والثاني    بقاء الشهود   : احتمالين األول 

 .الشهادة، فهذان االحتماالن والتردد بينهما أورثنا شبهة والحدود تدرأ الشبهات

 ادرؤوا الحدود عـن المـسلمين       : "قال رسول اهللا    : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت      -2

يخطئ في العفو خير من     ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلو سبيله فإن اإلمام           

 .)3("أن يخطئ في العقوبة

                                                 
 ).12/254( المغني :ةابن قدام )1(

 ).5/227( فتح القدير بتصريف :ابن الهمام )2(

 ).59ص( سبق تخريجه )3(
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 .)1(" مدفعاًادفعوا الحدود ما وجدتم له" : قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه قالعن أبي هريرة  -3

 :وجه الداللة

هذان الحديثان يدالن بوضوح على أن درء الحدود عـن المـسلمين مطلـوب قـدر        
، وموت الشهود أو بعضهم مـن أقـوى         االستطاعة وأن البحث عن مخرج منها مندوب إليه       

 .المخارج والشبهات التي ندرأ بها الحد
 

 :زواج الزاني المزني بها: سادساً

إذا تزوج الزاني المزني بها بعد صدور الحكم وقبل التنفيذ فهل يسقط عنهما الحـد،               
 :خالف أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة جمهور العلماء في هذه المسألة فكان فيها قوالن

 :القول األول

أن زواج الزاني المزني بها بعد صدور الحكم ال يسقط الحد وهو مـذهب جمهـور                
 .)2(العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

 :القول الثاني

زواج الزاني المزني بها بعد صدور الحكم يسقط الحد وهو مذهب أبي يوسف مـن               
 .)3(أصحاب أبي حنيفة

 

 :األدلة

 :ألولأدلة القول ا

أن الفعل وقع زنا محضاً لمصادفته محالً غير مملوك له فوجب الحد والعارض وهو              
 .)4(الملك ال يصلح مسقطاً، ألن الزنا عندما وقع كان خالياً عن الملك

 :أدلة القول الثاني

 .)5( الزوج حق الحل واالستمتاعالحد حيث يعطيوهو أن هذا النكاح يورث شبهة تدرأ 
                                                 

 ).51ص( سبق تخريجه )1(

 ).6/76( الفروع : ابن مفلح؛)6/98(اف القناع  كش: البهوتي؛)7/62( بدائع الصنائع :الكاساني )2(

 ).7/62( بدائع الصنائع :الكاساني )3(

 ).6/98( كشاف القناع : البهوتي؛)7/62( بدائع الصنائع :الكاساني )4(

 ).7/62( بدائع الصنائع :الكاساني )5(
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 :سبب الخالف

 عتبر زواج الزاني المزني بها بعد صدور الحكم وقبل التنفيذ شبهة تـدرأ الحـد               هل ي 
 . وقال أبو يوسف بالشبهة، الجمهور بعدم الشبهةقال ؟،أم ال يعتبر

 
 :الترجيح

الرأي الراجح في هذه المسألة هو رأي جمهور الفقهاء القائـل بـأن زواج الزانـي                
 :قبل التنفيذ وذلك لآلتيالمزني بها ال يسقط الحد بعد صدور الحكم و

قوة استداللهم ووضوحه، حيث إن الزنا وقع قبل الزواج ووقع محض زنا وثبـت عنـد                 -1
القاضي بعد ذلك سواء بالبينة أو اإلقرار فال يملك أحد أن يسقط الحد بعد أن رفع للقضاء                 

 .فال يعتبر العقد شبهة هنا تدرأ الحد

 على الشرع فكل من أراد أن يـدفع عـن           أن القول برأي أبي يوسف يفتح الباب التحايل        -2
نفسه الرجم أو الجلد بعد أن صدر الحكم عليه، فعليه أن يتزوج المزني بها فيسقط عنهما                
الحد، وربما تزوجها لفترة سقوط الحد عنهما ثم بعد ذلك طلقها وفي ذلك فتح باب فـساد                 

 . عظيم ينبغي إغالقه
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א
 

 :لى النحو التاليوفيها أهم النتائج والتوصيات ع
:א:

الزنا يطلق على الرجل والمرأة على وجه الحقيقة، وهو يثبت بالبينة واإلقرار والقـرائن،               -1
 .وال يشترط في اإلقرار التكرار

الظروف الطارئة هي أمور غريبة تحدث فجأة دون توقع لها، وأن األساس الـذي بنيـت                 -2
 .عدل ورفع الحرج عن هذه األمةعليه هو مبدأ السماحة والتيسير وال

 .الراجح أن التغريب واجب على الزاني البكر رجالً كان أو امرأة -3

أن الصغر، والخطأ، والجهل، والنوم بشتى سبله، واإلكراه سواء على الرجل أو المـرأة،               -4
والجنون، ورجوع المقر عن إقراره، وعدول الشهود أو بعضهم عن شهادتهم أو بطـالن              

 .عتبر ظرفاً طارئاً وشبهة يسقط بها الحد سواء كان رجماً أو جلداًأهلية الشهود ي

أن المرض والحر والبرد والحمل سبباً في تأجيل العقوبة إن كان الحد جلداً والحمل سـبباً                 -5
 .في تأجيلها إن كان الحد رجماً

ئـاً  أن السكر والرضا، والعفو، والحيل، وزواج الزاني من المزني بها ال يعتبر ظرفاً طار              -6
 .أو عذراً مانعاً مسقطاً للحد مادام األمر رفع للقضاء

 
:א:
 باألخذ في االعتبار مثل هذه      -مجالس العشائر -أوصي الجهات المختصة وخصوصاً      -1

 .األمور وأن الحق أحق أن يتبع في النزول عند حكم اهللا سبحانه وتعالى

ثاً فـي جميـع أبـواب الفقـه         أوصي المختصين بالبحث في مثل هذه المواضيع بح        -2
 .وخصوصاً منها القصاص والحدود

موسوعة -وأتمنى أن يكون هذا الجهد بداية انطالقة جديدة لتقنين القوانين اإلسـالمية     أوصي   -3
 . استبشاراً بقدوم الخالفة اإلسالمية الراشدة بإذن اهللا تعالى-جنائية إسالمية
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א
 

א.מ אא אמ
  :א  
1. َتَةيالْم كُملَيع مرا حِإنَّم..............................  173 20 ،59 

2. َت َأن ِحلُّ لَكُمال يئاًوشَي نوهتُما آتَيْأخُذُوا ِمم.......... 229 21 

3. نهالدَأو نِضعراتُ ياِلدالْوو........................  233 15 

4. َّنَفْساً ِإال كَلِّفُ اللَّهاال يهعسو .......................  286 21 

5. َنَِسين نَا ال تَُؤاِخذْنَا ِإنبار...........................  286 50 ،52 

6. ًرانَا ِإصلَيِمْل عال تَحنَا وبر.........................  286 51 

  :א  
7. قَّ تُقَاِتِهح نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ا الَِّذينها َأيي..............  102 ب 

  :א  
8. ا َأييكُمباتَّقُوا ر ا النَّاسه............................  1 ب 

9. ّالالواِئكُمِنس الْفَاِحشَةَ ِمن ْأِتينِتي ي...................  15 9 

10. انَاِتوا اَألمتَُؤد َأن كُمرْأمي اللَّه ِإن..................  58 ب 

11. ْؤِمٍنِلم ا كَانمْؤِمناًوقْتَُل مي َأن .....................  92 22 

12. اُؤهزداً فَجمتَعْؤِمناً مقْتُْل مي نمو....................  93 22 

  :א  
13. ٍةصخْمِفي م طُرِن اضفَم...........................  3 20 

14. َق شَنَآن نَّكُمِرمجال يلَى َأالَّوٍم عِدلُواوتَع .............  8 27 

מ     :א
15. كُملَيع مرا حم َل لَكُمفَص قَدو.......................  119 20 ،59 

16. اٍدال عاٍغ وب رغَي طُرِن اضفَم......................  145 20 

17. َاِحشوا الْفَوبال تَقْرو...............................  151 6 

א     :א
18. ِرِمينجِزي الْمنَج كَذَِلكو...........................  40 27 
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א.מ אא אמ
  :א  

19. ا اِإنِل ودِبالْع رْأمي اِنإلللَّهسح......................  90 ب 

20. اِنِهِد ِإيمعب ِباللَِّه ِمن كَفَر نم........................  106 21 

21. اٍدال عاٍغ وب رغَي طُرِن اضفَم......................  115 20 

א     :א
22. ًِبيالس اءسفَاِحشَةً و كَان نَى ِإنَّهوا الزبال تَقْرو........ 32 6 
  :מ  

23. ًانَِسي كبر ا كَانمو.................................  64 43 

  :א  
24. اِفظُونح وِجِهمِلفُر مه الَِّذينو.......................  5 7 

25. َّلَى َأِإاللَكَتْ  عا مم َأو اِجِهموز...................... 6 7 

26. فَُأولَِئك ذَِلك اءرتَغَى وِن ابفَم.......................  7 7 

  :א  

27. ٍةلْدا ِماَئةَ جماِحٍد ِمنْهوا كُلَّ وِلداِني فَاجالزةُ واِنيالز... 2 
7 ،32 ،36 ،37 ،

68 ،69 ،82 ،88 

28. َِّإال نِْكحاِني ال يةًالزاِنيشِْركَةً زم َأو ................. 3 7 

29.  ِةعبْأتُوا ِبَأري لَم نَاِت ثُمصحالْم ونمري الَِّذينو........ 4 9 

30. اءدِة شُهعبِه ِبَأرلَيوا عاءال جلَو.....................  13 10 

31. لَى الِْبغَاِءع اِتكُموا فَتَيال تُكِْرهو.....................  33 55 

  :א  
32. ًاللَِّه ِإلَها عم ونعدال ي الَِّذينو آخَر.................. 68 6 

א     :א
33. ِبِه ا َأخْطَْأتُمِفيم نَاحج كُملَيع سلَيو .................. 5 50 
34. آم ا الَِّذينها َأيينُوا اتَّقُوا اللَّه ........................ 70 ب 
35.  لَكُم غِْفريو الَكُممَأع لَكُم ِلحصي...................... 71 ب 
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א.מ אא אמ
  :  

36. ْنَثال تَحِبِه و ِربِضغْثاً فَاض ِدكخُذْ ِبيو..............44 87 

  :א  
37. فَّى اَألتَوي االلَّهِتهوم ِحين نْفُس......................  42 76 

  :א  
38. ًراشَه ثَالثُون الُهِفصو لُهمحو.......................  15 51 
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אא א
 
 

:א:
 

אאא.מ מא אא מ

 أتى رجل من األسلميين .39
، 105، 80، 11 صحيح البخاري

117 ،122 

 97 ضعيف الترمذي ادرؤا الحدود بالشبهات .40
 124، 97، 59 ضعيف البيهقي ادفعوا الحدود عن المسلمين ما .41

 125، 98، 51 ضعيف ابن ماجة ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً .42

 51 صحيح البخاري حكم الحاكم ما اجتهد فأصابإذا  .43

 40، 38 صحيح البخاري إذا زنت أمة أحدتم .44

 8 صحيح البخاري إذا زنى الرجل خرج منه اإليمان .45

 10 صحيح مسلم أرأيت إن وجدت على أمر أتى .46

 87 صحيح أبو داود اشتكى رجل منهم حتى .47

 10 صحيح البخاري البينة وإال حد في ظهرك .48

 3 صحيح البخاري  كتب على ابن آدم حفظه من الزناإن اهللا .49

، 55، 52، 49 صحيح ابن ماجة إن اهللا وضع عن أمتي الخطأ .50
57 ،104 

 109، 70، 45 صحيح مسلم أن امرأة من جهينة .51
 7 صحيح البخاري أن تجعل هللا نداً وهو خلقك .52
 23 صحيح البخاري إن هذا الدين يسر .53
 23 صحيح يالبخار إنما بعثتم ميسرين .54

 108 صحيح أبو داود تعافوا الحدود فيما بينكم .55
 8 صحيح مسلم ثالثة ال يكلمهم اهللا .56

 117 صحيح أبو داود جاء ماعز األسلمي .57
 41، 39، 36 صحيح مسلم خذوا عني خذوا عني .58
 44 صحيح البخاري رجم رجل وامرأة من اليهود قد زنيا .59



 
     فهرس األحاديث الشريفة واآلثار                                                                  هارس العامةالف
 

 
 

 

133

 

א.מ אא מא אמא

، 73، 68، 66 صحيح النسائي رفع القلم عن ثالث .60
75 ،80 

 90 صحيح مسلم زنت أمة لرسول اهللا .61

 على ابنك جلد مائة وتغريب .62
، 36، 32، 12 صحيح البخاري

39 ،44 ،
107 ،122 

 8 صحيح البخاري فانطلقنا على مثل التنور  .63

 50 صحيح مسلم قد فعلت .64

 36 صحيح ريالبخا قضي فيمن زنى ولم يحصن .65

 40 صحيح البخاري ال تسافر المرأة إال مع ذي محرم .66

 7 صحيح البخاري ال تقوم الساعة حتى يرفع العلم .67
 44 صحيح البخاري ال يحل دم امرئ مسلم يشهد .68

 8 صحيح البخاري ال يزنى العبد حين يزني .69

، 98، 45 صحيح مسلم لعلك قبلت .70
105 ،118 

 118 صحيح البخاري لعلك قبلت أو غمزت .71
 74 صحيح أبو داود من لم يرحم كبيرنا ويعرف حق .72

 115 صحيح ابن ماجة من وقع على ذات محرم فاقتلوه .73
 98 صحيح مسلم يا رسول اهللا طهرني .74
 23 صحيح البخاري يسروا وال تعسروا .75
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:א:
 

אא.מ מא אא מ
 56 إسناده جيد المصنف  العطشأتى بامرأة قد جهدها .1

، 76، 56، 14 صحيح المصنف أتى بامرأة من همدان وهي حبلى .2
98 ،105 ،110 

 15 ال يوجد الموطأ أتى بامرأة ولدت لستة أشهر .3
 80 صحيح أبو داود أتى عمر بمجنونة قد زنت .4

  من الرقيقرضي اهللا عنه بجاريةأتى لعمر  .5
 الموطأ
 البيهقي

 55 ال يوجد

 المصنف  اشتبه عليك الحد فادرأهإذا .6
 أبي شيبة

 99 ضعيف

 المصنف أراها قامت من الليل تصلي فخشعت .7
 عبد الرازق

 14 صحيح

8. 
 إلى رجـل تـزوج      أرسلني رسول اهللا    

 امرأة أبيه
 114 صحيح أبو داود

 55 ضعيف الترمذي استكرهت امرأة على عهد رسول اهللا .9

 122، 15 صحيح ريالبخا الرجم حق على من زنا إذا أحصن .10

 45 صحيح مسلم أمر بها فشكت عليها ثيابها .11
 45 صحيح البخاري إن اهللا بعث محمداً بالحق .12

 90 إسناده صحيح المصنف أن عمر أقام الحد على قدامة بن مظمون .13

 62 ضعيف المصنف أي لكاع زنيت .14
 38 ال يوجد المصنف حسبهما في الفتنة أن ينفيا .15

 62 ضعيف المصنف قال رجلذكر الزنا بالشام ف .16
 63 ال يوجد البيهقي رفع إلى عمر امرأة تزوجت في عدتها .17

 120 صحيح أبو داود فجلد والحد وتركها .18

 56 صحيح المصنف فخلى سبيلها ولم يضربها .19

 110 ال يوجد المصنف فليس لك على ما في بطنها سبيل .20
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אא.מ מא אא מ

 عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائمةكتب إلى  .21
 المصنف
 البيهقي

 66، 14 صحيح

 المصنف لئن أعطل الحدود بالشبهات .22
 أبي شيبة

 99 ضعيف

 38 ضعيف النسائي ال أعزب مسلماً أبداً .23
 118 حسن أبو داود ليستثبت رسول اهللا أما لترك الحر فال .24

 22 صحيح البخاري  بين أمرينما خير رسول اهللا  .25
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א א א
 

:، :א
 .القرآن الكريم -1

الطبعة األولـى   ، أحكام القرآن،    )هـ370ت(أحمد بن علي أبو بكر الرازي،       : الجصاص -2
 . لبنان–  بيروت-الكتب العربية ، دار م1994-هـ1415

ـ 1418محمد علي، تفسير آيات األحكام، الطبعـة األولـى،          : السايس -3 م، دار  1998-هـ
 . لبنان– بيروت -الكتب العلمية 

ـ 1420محمد علي، تفسير آيات األحكام من القرآن، الطبعـة األولـى،            : الصابوني -4 -هـ
 . لبنان– بيروت -م، دار الكتب العلمية 1999

 عطا،  محمد عبد القادر  : تحقيق، أحكام القرآن،    )هـ543ت(محمد بن عبد اهللا،     : ابن العربي  -5
 . لبنان–دار الفكر 

ـ 1423 ، الجامع ألحكام القـرآن،    األنصاريحمد بن أحمد    م: القرطبي -6 دار م،  2002-هـ
 . القاهرة-الحديث 

א: א :א
 ، مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار الـسبيل           ، محمد ناصر الدين   :األلباني -7

 . المكتب اإلسالمي،1985 – 1405 ،الطبعة الثانية

، صـحيح البخـاري   ،  )هـ256ت(،  بن إبراهيم بن برد ربه    ن إسماعيل   محمد ب : البخاري -8
 .هـ، دار الفكر1441الطبعة األولى، 

 محمد عبـد    :، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق    بن موسى أحمد بن الحسين بن علي      : البيهقي -9
 . مكة المكرمة-م، مكتبة دار الباز 1994هـ ـ 1414القادر عطا، ط 

 محمد ناصر الدين األلباني،    : تحليل، سنن الترمذي،    ة بن سور  محمد بن عيسى  : الترمذي -10
 . الرياض-الطبعة األولى، مكتبة دار المعارف
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تلخيص الحبير فـي أحاديـث الرافعـي        أحمد بن علي بن حجر العسقالني،       : ابن حجر  -11
ـ 1384السيد عبد اهللا هاشم اليمـاني المـدني،         : تحقيق،  الكبير م، المدينـة   1964-هـ
 .المنورة

 علق عليـه    يمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي، سنن أبي داود،         سل: داود أبو -12
ـ 1421الطبعة الثانيـة،     محمد ناصر الدين األلباني،   : وحكم على أحاديثه   م، 2000-هـ

 . الرياض-مكتبة دار المعارف 

، نيل األوطار شرح منتقى )هـ1255ت(محمد بن علي بن محمد الشوكاني،       : الشوكاني -13
عصام الدين الـصبابطي، الطبعـة الرابعـة،        : تعليقث سيد األخيار،    األخبار من أحادي  

 .القاهرة -الحديث  دارم، 1997-هـ1417

، سبل السالم شرح بلـوغ      )هـ1182ت(،   اليمني محمد بن إسماعيل األمير   : الصنعاني -14
 . المنصورة- مكتبة اإليمان، عصام الدين أمينمحمد  :، تحقيقاألحكامأدلة جمع المرام من 

 حبيـب الـرحمن     :مـصنف، تحقيـق   العبد الرزاق بن همام الصنعاني،      : رزاقعبد ال  -15
 .األعظمي

فتح الباري بشرح صحيح    ،  )هـ852ت(،  أحمد بن علي بن حجر العسقالني     : العسقالني -16
 . القاهرة-م، دار الحديث 1998-هـ1419الطبعة األولى، ، البخاري

: يه وحكم علـى أحاديثـه     علق عل محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه،        : ابن ماجه  -17
 . الرياض-محمد ناصر الدين األلباني، الطبعة األولى، مكتبة دار المعارف

مـصطفى األعظمـي، الطبعـة األولـى،         محمد   :موطأ، تحقيق المالك بن أنس،    : مالك -18
 . اإلمارات-مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان ، م2004-هـ1425

 كنز العمال فـي سـنن األقـوال         ،)هـ975ت(علي بن حسام الدين،     : الهندي المتقي -19
 .  بيروت–م، مؤسسة الرسالة 1989–هـ1409واألفعال، 

 محمد  :، صحيح مسلم، تحقيق   )هـ261ت(بن حجاج القشيري النيسابوري،     مسلم  : مسلم -20
 .الكتب العلميةفؤاد عبد الباقي، دار إحياء 

األلبـاني،  محمد ناصر الدين    : تحليل، سنن النسائي،    بن علمي أحمد بن شعيب    : النسائي -21
 . الرياض-الطبعة األولى، مكتبة دار المعارف



 
 الفهارس                                                                                             فهرس املصادر واملراجع

 

 
 

 

138

: ، تحقيـق  شرح النووي صحيح مسلم ب  ،  )هـ676ت( بن شرف النووي،     ىيحي: النووي -22
 . القاهرة-الفجر للتراث ، دار م1999-هـ1420األولى، ، ط محمد محمد تامر

 
א: א א :א

، نهاية السول في شرح منهاج      )هـ772ت(إلسنوي،  عبد الرحيم بن الحسن ا    : اإلسنوي -23
شـعبان محمـد إسـماعيل، الطبعـة األولـى،          . د: الوصول إلى علم األصول، تحقيق    

 . لبنان– بيروت –م، دار ابن حزم 1999-هـ1420

علي بن أبي علي بن محمد اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، دار الحـديث              : اآلمدي -24
 . القاهرة–

ـ 482ت(محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي،        علي بن   : البزدوي -25 ، كـشف   )هـ
عبـد العزيـز بـن المبخـارى،     : األسرار عن أصل فخر اإلسالم البـزدوي، تـأليف    

    . بيروت-م، دار الكتب العلمية 1997-هـ1418، الطبعة األولى، )هـ730ت(

    . القاهرة-عبد الوهاب خالف، علم أصول الفقه، دار الحديث : خالف -26

 محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركـشي، المنثـور فـي القواعـد، تحقيـق                : كشيالزر -27
هــ، وزارة األوقـاف والـشئون       1405تيسير فائق أحمد محمود، الطبعة الثانيـة        . د

 . الكويت-اإلسالمية 

أبـو  : ، أصول السرخسي، تحقيـق    )هـ490ت(محمد بن أحمد أبي سهل،      : السرخسي -28
 . لبنان-روت  بي–الوفا األفغاني، دار المعرفة 

، األشباه والنظـائر فـي      )هـ911ت(جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،        : السيوطي -29
 –م، دار الكتـب العلميـة   1998-هـ1419قواعد وفروع فقه الشافعية، الطبعة األولى     

 . لبنان–بيروت 

، الموافقات فـي أصـول      )هـ790ت(إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي،      : الشاطبي -30
 . القاهرة–السيد أحمد علي، المكتبة التوفيقية : ج أحاديثهالشريعة، خر

زين العابدين بن إبراهيم، األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمـان،            : ابن نجيم  -31
 . لبنان– بيروت –دار الكتب العلمية 
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، كشف األسرار شرح المصنف علـى       )هـ710ت(عبد اهللا بن أحمد النسفي،      : النسفي -32
 . لبنان– بيروت –م، دار الكتب العلمية 1986-هـ1406األولى، المنار، الطبعة 

:א:א
 :الفقه الحنفي: أوالً
ـ 490ت(أبو بكر بن محمد بن أحمد بـن أبـي سـهل،             : السرخسي -33 ، المبـسوط،   )هـ

 . بيروت–هـ، دار المعرفة 1406

ـ      )هـ1231ت(أحمد بن محمد بن إسماعيل،      : الطحاوي -34 در ، حاشية الطحاوي علـى ال
 . بيروت-المختار، دار المعرفة 

، حاشية  )هـ1252ت(محمد أمين بن محمد عبد العزيز عابدين الدمشقي،         : ابن عابدين  -35
م، مكتبـة مـصطفى     1966-هـ1386رد المحتار على الدر المختار، الطبعة الثانية،        

 . مصر-الحلبي 

، الطبعة  لشرائع، بدائع الصنائع في ترتيب ا     )هـ587ت(،  أبو بكر عالء الدين   : الكاساني -36
 . بيروت–الكتاب العربي ، دار م1982الثانية، 

، الهداية شـرح    )هـ593ت(علي بن أبي بكر بن عبد الجليل،        أبي الحسن   : المرغيناني -37
 . مصر-الطبعة األخيرة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بداية المبتدي، 

نز الدقائق، الطبعة   ، البحر الرائق شرح ك    )هـ970ت(زين الدين بن إبراهيم،     : ابن نجيم  -38
 . بيروت-الثانية، دار المعرفة 

الطبعـة  ، شرح فتح القدير،     )هـ681ت(محمد بن عبد الواحد السيواسي،      : الهمام ابن -39
 . بيروت-الثانية، دار الفكر 

 

 :الفقه المالكي: ثانياً
ـ 494ت(بن سعد بن أيوب بن وارث،       سلمان بن خلف    : الباجي -40 المنتقـى شـرح    ،  )هـ

 . القاهرة-اإلسالمي ، دار الكتاب  الثانية، الطبعةالموطأ
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، مواهب الجليل لـشرح  )هـ954ت(عبد الرحمن المغربي، محمد  محمد بن   : الحطـاب  -41
محمـد بـن يوسـف،      :  وبهامشه التاج واإلكليل لمختصر خليل للمـواق       مختصر خليل 

 .م1978-هـ1398 ، الطبعة الثانية،)هـ897ت(

 حاشية الخرشـي علـى      ، بن علي الخرشي   أبو عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا       : الخرشي -42
 . لبنان– بيروت –، دار الفكر )هـ1101ت(مختصر خليل، 

 مع تقريرات محمد    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     محمد عرفة الدسوقي،  : الدسوقي -43
 .عليش رحمه اهللا، دار الفكر

 ، بدايـة المجتهـد ونهايـة      )هـ595ت(،  بن أحمد محمد بن أحمد بن محمد      : رشد ابن -44
-هـ1422محمد متوفى، وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة األولى،         : ، تحقيق المقتصد
 . لبنان– بيروت –الكتب العلمية ، دار م2002

ـ 462ت(،  محمديوسف بن عبد اهللا بن      : ابن عبد البر   -45 الجـامع لمـذاهب فقهـاء      ،  )هـ
 عة األولى، الطب،  األمصار وعلماء األقطار فيما تصفحه الموطأ من معاني الرأي واآلثار         

 . لبنان- بيروت –دار الكتب العلمية ، م2000-هـ1421

تبصرة الحكام في أصول األقضية ومنـاهج       ،  إبراهيم بن محمد بن فرحون    : ابن فرحون  -46
 . بيروت–الحكام، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية 

محمـد بـو خبـزة، دار       . أ: ، الذخيرة، تحقيق  )هـ684ت(أحمد بن إدريس،    : القرافي -47
 .غرب اإلسالميال

، النوادر والزيادات علـى مـا فـي         )هـ386ت(عبد اهللا بن عبد الرحمن،      : القيرواني -48
 .محمد حجي، دار الغرب اإلسالمي. د: المدونة من غيرها في األمهات، تحقيق

 .أبي بكر بن الحسن، أسهل المدارك شرح إرشاد المسالك، دار الفكر: الكشناوي -49

حمـدي الـدمرداش محمـد،      : ، تحقيق مدونة الكبرى ، ال  األصبحي مالك بن أنس  : مالك -50
 . السعودية-م، مكتبة نزار مصطفى البار 1999-هـ1419الطبعة األولى، 

، اإلشراف علـى نكـت مـسائل        )هـ422ت(،  محمد عبد الوهاب بن علي    : ابن نصر  -51
 . لبنان- بيروت –م، دار ابن حزم 1999-هـ1420الخالف، الطبعة األولى، 



 
 الفهارس                                                                                             فهرس املصادر واملراجع

 

 
 

 

141

 :عيالفقه الشاف: ثالثاً
 .المكتبة اإلسالميةسنى المطالب شرح روض الطالب، أزكريا األنصاري، : األنصاري -52

بجيرمي على الخطيب المسماة بتفحة الحبيب على شـرح     ،  سليمان البجيرمي : بجيرميال -53
 -مكتبة مصطفى البابي الحلبـي وأوالده  ، م1951-هـ1370الطبعة األخيرة   ،  الخطيب
 .مصر

المنهج المـسماة التجريـد     حاشية البجيرمي على      محمد، سليمان بن عمر بن    :البيجرمي -54
 –م، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأوالده      1950-هـ1369، الطبعة األخيرة    نفع العبيد ل

 .مصر

مكتبة مـصطفى   ،  إبراهيم البيجوري، حاشية البيجوري على متن أبي شجاع       : البيجوري -55
 . مصر-البابي الحلبي وأوالده 

 . مصر–، المكتبة التجارية الكبرى لجمل على المنهجسليمان الجمل، ا: الجمل -56

كفاية األخيار في حل غايـة االختـصار،        ،  محمد الحسين الحصني الدمشقي   : الحصني -57
 . مصر– المنصورة –مصطفى النووي، مكتبة اإليمان : تحقيق

 بـن ِشـهاب الـشافعي الـصغير،       امحمد بن أبي العباس أحمد بـن حمـزة          : الرملي -58
 وبهامشه حاشية أبي الضياء نور الدين       لمحتاج إلى شرح المنهاج   ، نهاية ا  )هـ1004ت(

، وحاشية أحمد بن عبد الرزاق بن محمد        )هـ1087ت(علي بن الشبراملسي القاهري،     
، مكتبة مصطفى البابي الحلبـي      )هـ1096ت(بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي،      

 . مصر-وأوالده 

محمـود مطرجـي،    : ، تعليـق  ، األم )هـ204ت(محمد بن إدريس الشافعي،     : الشافعي -59
 .  لبنان- بيروت –الكتب العلمية ، دار م1993-هـ1413، الطبعة األولى

محمد الشربيني الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ المنهـاج،         : الشربيني -60
 . مصر-م، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأوالده 1958-هـ1277

: ، تعليق شربيني، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع      الخطيب ال بن محمد   محمد  : الشربيني -61
 .بدون طبعة، محمد محمد تامر. د

، حاشية الشرقاوي على تحفة     )هـ1226ت(عبد اهللا بن حجازي بن إبراهيم       : الشرقاوي -62
 . لبنان- بيروت –دار المعرفة ، الطالب بشرح تنقيح اللباب للشيخ زكريا األنصاري
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البيان في مذهب اإلمام الشافعي، اعتنـى       ،  )هـ558ت(،  يحيى بن أبي الخير   : العمراني -63
 .المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع، دار قاسم محمد النوري: به

، أحمد البرلـستي،  )هـ1069ت(أحمد بن أحمد بن سالمة القليوبي،    : قليوبي وعميـرة   -64
-هـ1415مكتب البحوث والدراسات،    : ، حاشيتا قليوبي وعميرة، إشراف    )هـ957ت(

 . لبناان– بيروت – الفكر م، دار1995

 زاد المحتاج بشرح المنهاج، الطبعة األولى،       ،عبد اهللا بن الشيخ حسن الحسن     : الكهوجي -65
 .عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري، الشؤون الدينية بدولة قطر: تحقيق

محمـد  : يحيي الدين النووي، كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي، تعليق        : النووي -66
 . السعودية- جدة –تبة اإلرشاد نجيب المطيعي، مك

 

 :الفقه الحنبلي: رابعاً
يوسف الشيخ  : ، تحقيق منصور بن يونس، الروض المربع شرح زاد المستقنع       : البهوتي -67

 . بيروت– صيدا –محمد، المكتبة العصرية 

هالل مـصيلحي   : ، تحقيق منصور بن يونس، كشاف القناع على متن اإلقناع       : البهوتي -68
 .كرالف، دار مصطفى هالل

منار الـسبيل فـي    ،)هـ1353ت(إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، : بن ضويان ا -69
ـ 1422 مزيد عبد العزيز الجندي،   : ، تخريج شرح الدليل   -دار الحـديث    ،  م2001-هـ

 .القاهرة

محمد حامد الفقي،    :تحقيقاألحكام السلطانية،   ،  )هـ458ت(،  محمد بن الحسين  : لفراءا -70
 .  لبنان-ت  بيرو–دار الكتب العلمية 

محمـد  : ، المغني مع الشرح الكبير، تحقيق  )هـ630ت(ابن قدامة المقدسي،    : ابن قدامة  -71
ـ 1416السيد محمد الـسيد، الطبعـة األولـى،         . شرف الدين خطاب، د     م، 1996-هـ

 . القاهرة–دار الحديث 

، جامع الفقه، جمع وتوثيق     )هـ751ت(محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي،       : ابن القيم  -72
 . المنصورة-م، دار الوفاء 2000-هـ1421، محمد، الطبعة األولى يسري السيد: ريجوتخ
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، زاد المعاد في هدى خير      )هـ751ت(محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي،       : ابن القيم  -73
ـ 1421شعيب األرنؤوط، وعبد القادر األرنؤوط، الطبعة الثالثـة         : العباد، تحقيق  -هـ

 .نان لب- بيروت –م، مؤسسة الرسالة 2000

، إعالم الموقعين عن رب     )هـ751ت(محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي،       : ابن القيم  -74
 . القاهرة-م، دار الجيل 2002-هـ1422عصام الدين الصبابطي، : العالمين، تحقيق

، الطـرق الحكميـة فـي      )هـ751ت(محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي،       : ابن القيم  -75
ـ 1423 الطبعـة األولـى،      سيد عمران، : السياسة الشرعية، تحقيق   م، دار  2002-هـ

 . القاهرة-الحديث 

 تـصحيح الفـروع   يليـه   الفـروع و  كتـاب   ،  )هـ763ت (محمد بن مفلح،  : ابن مفلح  -76
-هـ1388عبد الستار أحمد فراج،     : ، راجعه )هـ885ت(علي بن سليمان    : للمرداوي

 .عالم الكتب م،1967

ي جمـع المقنـع فـي التنقـيح     محمد بن أحمد الفتوحي، منتهى اإلرادات ف  : ابن النجار  -77
 . القاهرة–والزيادات، مكتبة دار المعرفة 

 

 :الفقه الظاهري: خامساً
 : تحقيـق ،  اإليصال في المحلـى باآلثـار     ،  األندلسيأحمد بن سعيد بن حزم      : حزم ابن -78

 .دار الفكرعبد الغفار سليمان البغدادي، . د
 

::
قرة داغي، مبدأ الرضا في العقـود، الطبعـة األولـى،           علي محيي الدين علي ال    : داغي -79

 . بيروت– لبنان –م، دار البشائر اإلسالمية 1985-هـ1406

 –وهبة، الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، مؤسـسة الرسـالة            : الزحيلي -80
 . لبنان–بيروت 

 . العربيم، دار الفكر1998محمد، الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي، : أبو زهرة -81

 . موسوعة الطب النفسي:عبد المنعم الحنفي -82
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عبد القادر عودة، التشريع الجنـائي اإلسـالمي مقارنـاً بالقـانون الوضـعي،              : عودة -83
 .م، مكتبة دار التراث2003-هـ1424

سامي جميل الفياض، االشتراك في الجريمة في الفقـه اإلسـالمي، الطبعـة             : الكبيسي -84
 . لبنان-بيروت  -ب العلمية  دار الكتم،2006-هـ1427األولى، 

 . مصر– القاهرة - المكتبة التوفيقيةكمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة، : كمال سالم -85
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تلقي هذه الرسالة الضوء على قضية الظروف الطارئة، وما هي هذه الظروف ومدى             
هو حد الزنا، وكيف يمكن لنا أن نتعامـل مـع هـذه             تأثيرها على حٍد من حدود اهللا تعالى و       

 .الظروف والحاالت التي يعذر فيها الجاني والتي ال يعذر

إن األمة اإلسالمية تعيش حالة من غياب الخليفة وغياب الحصن االجتمـاعي،            حيث  
فال يتوفر في األمة اآلن عوامل إقامة الحد على المجرمين، وفي وقٍت يفتات فيه على األمـة                 

 على خالف ذلك، كان البد لنا من تبيين وجه اإلسالم المشرق، وهـذه الدراسـة تبـين                  وهي
بوضٍح سماحة اإلسالم ويسره وعدله وهذه هي األساسات التي بنيت عليها نظرية الظـروف              
الطارئة، فعالجت الدراسة الشبهات الدائرة حول حد الزنا، وكيف أن المقصود من إقامة الحد              

ى شريعة الحد قائمة وأن التنفيذ اليسير منه كفيٌل على تنظيف المجتمع            على المجرمين أن تبق   
 .من هذه اآلفة

وعالجت هذه الدراسة مشاكل كثيرة فبينت مدى تأثير الخطأ، والنـسيان، واإلكـراه،             
 والحمـل،   والمرض، والسكر، والشبهة، والرضا، والعفـو،     والجهل، والصغر، والنوم، والجنون،     

ع المقر عن إقراره، وعدول الشهود عن شـهادتهم، وتكـذيب أحـد             والحيل، والبرد، ورجو  
الزانيين، وبطالن أهلية الشهود أو موتهم، وزواج الزاني من المزني بها، على حد الزنا، وما               
 .هو الحكم في كٍل مما يبين كيفية التعامل مع من وقع في الزنا في مثل هذه الظروف الطارئة

ئة بالواقع المعاصر، حيث أساليب التنويم كحكم       وربطت هذه الدراسة الظروف الطار    
 .النوم وكل مسكر حديث كحكم السكر وغير ذلك

وأن هناك مريض يرجى شفاؤه ومريض ال يرجى شفاؤه، واألمراض الحديث التـي             
، تأخـذ نفـس حكـم    ...اكتشفت في زماننا من مرض قلب، وسكَّر، وسرطان، وفشل كلوي       

اعاتها لحالة المتهم النفسية والجسدية وغير ذلـك مـن          المرض، مما يثبت على الشريعة مر     
 .التفاصيل تجدها في صفحات الرسالة إن شاء اهللا تعالى
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Abstract 
 

The study focus on the urgent conditions, its being and its effect on one 
of Allah boundaries which is adultery crime, how to deal with these 
circumstances and  cases in which the criminal can be excused or not. 

Whereas the Islamic nation suffer from the absence of successor 
"Kalifah" as well as the absence of social stronghold, so elements  of sanction 
application on criminal are absent .in the time in which Islamic nation is 
calumniated and it is the apposite of this wrong impression, it was necessarily 
to me to show the shining and brilliant side of Islam. 

The study shows the clarity and liberality of Islam ,its easiness and justice. 
these are the base in which the urgent conditions study was depending on. 

The study treat the suspicion of adultery crime and the aim of criminal 
punishment is the existence and continuity of religious control of such crime. 

The rationed execution of penalty is efficient to clean and clear 
societies from bad crime. 

The study solve many problem regarding the performance of act ,hence 
it shows the effect of" mistake, forgittness, coercion, illiteracy, youngness, 
sleepiness, madness, illness, willingness, drunkenness, suspicion, forgiveness, 
pregnancy, tricks, hotness, coldness, the recession of confession, contradiction 
of one of the criminals, loss of competence of the witness or their death and 
the marriage of both actors" on the adultery crime, and what is the verdict to 
each situation, determining how to deal with adultery subject who had on of 
these urgent conditions during performance. 

The study also link between the urgent condition and the modern reality 
where the modern ways of inducing sleepiness considers as actual sleeping, 
and every drink cause momentary loss of consciousness should be considers as 
drunkenness and so on. Where there are patients with curable diseases, others 
with non curable illness, and the modern diseases discovered in our time like 
heart disease, diabetes, cancer, and kidney failure  takes the same verdict that 
approving the legislation concern of the physical and psychological aspects of 
the accused ,and others details which you will find inside the different pages 
of the study .  
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