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  .كتاب القذف
  .)وبماذا تثبت عقوبة الواجبة فيه،في القذف، والقاذف، والمقذوف، وفي ال: والنظر في هذا الكتاب( :قال ابن رشد

  :)١(تعريف القذف
  :القذف في اللغة

بَلْ �َقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى {):(قذف الشيء يقذفه قذفا إذا رمى به، ومنه قوله : مصدر الفعل َقَذَف؛ يقال
  .)٣(الرمي والطرح: الترامي، والقذف: أي طروح لبعدها، والتقاذف: ، وبلد قذوف)٢(}الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ

  .فالقذف هو مطلق الرمي سواء أكان ماديا أم معنويا، والمراد هنا الرمي المعنوي
  :االصطالح القذف في
  .)٤(هو الرمي بالزنا خاصة صراحة أو ضمنا، في معرض التعيير  

  .)٥(فالقذف في الشرع ال يكون إال إذا رمى شخص آخر بالزنا صراحة، أو كناية
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَا�ِنيَ جَلْدَةً { : اهللا قول القذف واألصل في :دليله

  .)٦(}وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
  :شروط القذف

  ).المقذوف به(القذف نفسه  هناك شروط في القاذف، وأخرى في المقذوف، وثالثة في
  :اتفقوا على العلماء فإن القاذف شروط: أوالً 

  ..."عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، : رفع القلم عن ثالث: "لقوله  :البلوغ .١
 ."وعن المجنون حتى يفيق": في الحديث السابق لقوله  :العقل .٢

  .غير مسلم حرا أو عبدا، مسلما أووسواء كان ذكرا أو أنثى، 
  ".رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه: "وعدم االستكراه؛ لقوله  االختيار .٣
  :المقذوفشروط  :ثانياً 
  :وهي ه خمسة أوصاففي رطتشي هعلى أن الفقهاء اتفق
 .، أي من أشرك باهللا فال حّد على قاذفه"من أشرك باهللا فليس بمحصن: "لقوله  :اإلسالم .١

                                                 

  ).٧٧: ص(الجريمة اإلعالمية في الفقه اإلسالمي : بركة )(١
 ).١٨: (سورة األنبياء (٢)

   ).٩/٢٧٦(لسان العرب : ابن منظور، )٥/٦٨(معجم مقاييس اللغة : فارس ابن (٣)
 ).٤/١٥٥(مغني المحتاج : الشربيني (٤)

عليه بالحد المقرر شرعا، إال أن هناك نوع يعاقب  األصل أن القذف ال يكون إال بالرمي بالزنا صراحة، أو ضمنا، وهذا يعاقب (٥)
  ).٢/٤٠٤(التشريع الجنائي، هامش : عودة: انظر نة؛عليه عقوبة تعزيرية، وهو الرمي بغير الزنا؛ كالسب والشتم، واإلها

  ).٤: (سورة النور (٦)



 .القـاذف والمقذوف وحّد القذف: لقذفأحكام ا                                                                                                                                           

]3[                                  

 إيمان محمد بركة                                                                                     

 

 

  .الحّد لدفع العار وال عار يلحق الصبيّ و ؛ فال يتصور وقوع الزنى من الصبّي، فال يحّد قاذفه :)٧(البلوغ .٢
من : "فقذف العبد وٕان كان غير جائز إال أنه ال حّد على قاذفه وٕانما عليه التعزير؛ لقوله  :)٨(الحرية .٣

  ."بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إال أن يكون كما قال قذف مملوكه
  .}وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء{ : قولهل :العفاف .٤
 عفدل عر شُ  مانّ إ دّ حلا نّ أ كلذ ؛كلذ ىلإ امو  اً بو بجم فو ذقملا نو كي الأ ىنعمب :أن يكون معه آلة الزنى .٥

  .هفذاق ىلع دّ ح الف ؛ارعلا هقلحي ال ةلآ فو ذقملا عم نكي مل اذإ و  ،فو ذقملا نع راعلا
  .الحدّ على القاذف اف وصف لم يجب هذه األوص فإن انخرم من

  :على وجهين لفقهاءا ، فاتفقالقذف الذي يجب به الحد شروط: ثالثاً 
  .أن يرمي القاذف المقذوف بالزنى :أحدهما
  .عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمةأن ينفيه  :والثاني

  :ٕاما أن يكون بالتعريضيكون بلفظ صريح، و ؛ فإما أن واتفقوا أن القذف إذا كان بهذين المعنيين
  :على قولين الحدّ فقد اختلف الفقهاء في وجوب ؛ بتعريضاتفاقًا، وٕاذا كان  وجب الحدُّ فقد  بلفظ صريحإذا كان ف

 ضفي التعري ال حدّ : والثوري وابن أبي ليلىوابن مسعود  الشافعي و فقال أبو حنيفة. 
  :وهؤالء اختلفوا في التعزير

  .في التعريض التعزير :وابن مسعود فقال أبو حنيفة والشافعي  
  .ال تعزير في التعريض :وقال ابن أبي ليلى والثوري  

 في التعريض الحد :وقال مالك وأصحابه.  
  :عمدة مالك

 ما أبي بزاٍن، وما أمي بزانية، :وفيها أّن رجال قال لصاحبه:  مسألة وقعت في زمان عمرال أّن هذه .١
بل أراد : أراد مدح والديه، وقال اآلخر :فقال بعضهم فيها الصحابة، فاختلفوا فيها عليه  فشاور عمر

 .فيها الحد  ، فرأى عمرصاحبهقذف 
ير في غ الكناية قد تقوم بعرف العادة، واالستعمال مقام النص الصريح، وٕان كان اللفظ فيها مستعمالً  أنّ  .٢

  .باالستعارة ي مقوالً موضعه أ
شرع إلزالة العار الذي أوقعه القاذف بالمقذوف، فإذا حصل ذلك بالتعريض فله حكم الصريح  ثم إن الحدّ  .٣

  .لنقيصة عن المقذوفمن حيث وجوب الحد الذي وجب لدفع المعرة وا
  
  

                                                 

 .  اعتبر مالك أّن قاذف َمْن تطيق الوطء وٕان لم تبلغ بالزنا يجب عليه الحدّ ) ٧(
    ؛ حيث إنه يرى أّن قذف العبد الظاهري قد خالف في ذلك ابن حزمو  وهذا الشرط عند الجمهور من األئمة األربعة، وغيرهم، )٨(

  . يوجب الحد
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  :عمدة الجمهور
، والحدود تدرأ غيره لمتحي؛ ذلك أنه يحتمل القذف و ار شبهةأن االحتمال الذي في االسم المستع .١

  ".ادرؤوا الحدود بالشبهات: "؛ لقوله بالشبهات
نعم، قال : هل لك من إبل؟ قال: إّن امرأتي ولدت غالما أسود، فقال : ما روي أّن رجال قال للنبّي  .٢

 :أحمر، قال : ما لونها؟ قال :نعم، قال : هل فيها أورق؟ قال :لعله نزعه : كيف ذلك؟ قال
  .  فهنا قد عّرض الرجل بزنا زوجته، ومع هذا لم يعتبره قذفاً  ؛"فلعّل هذا نزعه عرق: قال ! عرق

  :حـالراج
أنه إذا لم يكثر ك ، وذلأخرى ص، وقد تضعف في مواضعالكناية قد تقوم في مواضع مقام النّ  أنّ 

إن قام العرف على اعتبار هذه اللفظة  الزنا ُيعّد قذفًا يجب فيه الحدّ التعريض ب ؛ وعلى هذا فإنّ االستعمال لها
  .أعلمو أعلى واهللا تعالى لذلك، وٕاال فال يجب الحّد، هذا 

  :شروط الشهود الذين يدرأ بهم الحد عن القاذف
  .بأربعة شهوديثبت أن زنى المقذوف  العلماء علىأجمع : عن القاذف والذي يندرئ به الحدّ 

  :إذا كانوا أقل من أربعة الشهوداختلفوا في و 
  .ليسوا بقذفةإذا كانوا أقل من أربعة شهود ف :قال الجمهورف
  .قذفة شهود فهم بعةإذا كانوا أقل من أر  :مالك قالو

بالشهود وهؤالء  باإلتيان، ذلك أّن الحّد يندرئ الذين يشهدون على شهود األصل وداختلف المذهب في الشه
  .، فلدرء الحّد عنهم، يجب أن يأتوا بشهودبروا قذفةالشهود اعتُ 

  :والسبب في اختالفهم
هل يشترط في نقل شهادة كل واحد منهم عدد شهود األصل أم يكفي في ذلك اثنان على األصل المعتبر فيما 

  .نقل الشهادة من قبل العددسوى القذف إذ كانوا ممن ال يستقل بهم 
  :جنس الحّد، وتوقيته، ومسقطه

  ".ومسقطه وأما الحد فالنظر فيه في جنسه وتوقيته: "يقول ابن رشد
  :الحدّ  جنس :أوالً 

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ { :قوله ل ؛ثمانون جلدة للقاذف الحر لفقهاء على أّن حّد القذفا اتفق
  . }يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَا�ِنيَ جَلْدَةً 

  :التوقيت :ثانياً 
 نبواحد منها، وأنه إ دّ حَ واحد إذا لم يُ  كثيرة، فعليه حدٌّ  ٍت مرا واحداً  ه إذا قذف شخصاً على أنّ  لفقهاءا اتفق

  .حدا ثانيا دّ ثم قذفه ثانية حُ  دّ فحُ  قذف
  :حكم قذف الواحد للجماعة
  :على ثالثة أقوال واختلفوا إذا قذف جماعة
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  .حد جمعهم في القذف أو فرقهمليس عليه إال حد وا :قال أبو حنيفة مالك وأحمد والثوري وجماعة
: إن قال إنسان: حتى روي عن الحسن بن حيى أنه قال بل عليه لكل واحد حد،: وقال الشافعي والليث وجماعة

  .هو زان جلد الحد لكل من دخلهامن دخل هذه الدار ف
واحد، وٕان قال لكل واحد  يا زناة فحدٌّ  :إن جمعهم في كلمة واحدة مثل أن يقول لهم :ابن أبي ليلى والشعبي وقال

  .ا زاني فعليه لكل إنسان منهم حدمنهم ي
  :ةــاألدلّ 

  :على قاذف الجماعة إال حدا واحداوا لم يوجب الذين )الجمهور(فعمدة 
فمن قذف جماعة من المحصنات ال يجلد  ؛}وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء{ :قوله  .١

  .إال ثمانين جلدة
كل من : ، وعلى هذا فإن المعنى يكون كالتالي)المحصنات(لفٌظ عام، وكذا لفظ ) الذين(أّن لفظ  :يعترض عليه

  .رمى محصنا وجب عليه الحد
البّينة : "فقال فرفع ذلك إلى النبي  اءأن هالل بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحم : حديث أنس .٢

  .ه لشريكولم يحدّ  العن بينهما و  "أو حد في ظهرك
  :لكل واحد منهم الحدّ  ى أنّ ر ي الشافعّي الذيوعمدة 
  .ه لو عفا بعضهم ولم يعف الكل لم يسقط الحدلآلدميين، وأنّ  حقّ  القذف أن .١

  .ات أو في مجلس واحد أو في مجالسفي كلمة واحدة أو كلم من فرق بين قذفهم عمدةو 
د اجتمع تعدد المقذوف وتعدإذا ف ؛إذا كان المقذوف واحداً  واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذفال قال من .١

 .القذف كان أوجب أن يتعدد الحد
  :الراجــح

إليه جمهور الفقهاء من أّن القاذف ال يحد إال حد واحد هو المتفق مع ما ذهب  والذي يظهر لي أنّ 
ذلك أّن الشارع يهدف من وراء إقامة الحدود زجر الناس وردعهم عن الفعل وبتطبيق الحّد  ؛فلسفة التشريع
  .واهللا تعالى أعلم !!جموعة ال يقام عليه إال قطع واحد؟، أال ترى أّنه إن سرق شخص من ميحصل ذلك

  :حّد القذف سقوط :ثالثاً 
  :م اختلفوا في سقوطه بعفو القاذففإنه

  أي ال يسقط الحد: ال يصح العفو :واألوزاعيفقال أبو حنيفة والثوري.  
 سقط الحد بلغ اإلمام أو لم يبلغيصح العفو أي ي: ومالك في قول وقال الشافعي.  
 العفو، وٕان لم يبلغه جاز العفو إن بلغ اإلمام لم يجز: وقال قوم.  
 بالعفو الستر على ، وكذا إذا بلغ اإلمام وأراد المقذوف يجوز إذا لم يبلغ اإلمام: مالك المشهور عن

 .لم يرد ذلك فال يجوزإن أّما ، و نفسه
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  أو حق لآلدميين، أو حق لكليهما؟ ؟ هل هو حق هللا :والسبب في اختالفهم
  .لم ُيِجز العفو  فمن رأى أّنه حقٌّ هللا

  .أجاز العفوومن رأى بأّنه حقٌّ للعبد 
  .لم يبلغ، فّرق بين ما إذا بلغ اإلمام أو ومن رأى بأّنه حقٌّ لكليهما

: ألسامة  ، وألّن حدود اهللا ال تقبل الشفاعة؛ لقوله الزنىقياسًا على  :ز العفوجِ لم يُ  دليل أبي حنيفة الذي
  ".!؟أتشفع في حدٍّ من حدود اهللا"

    .ا عنهسقط الحد عن؛ فكذا إذا عفبما قذفه به ألّنه إذا صّدق المقذوف قاذفه ؛ أجاز العفو دليل الشافعي الذي
  .اإلمام إذا وصل إليه وغلب حقّ اجتمع فيه الحّقان  دٌّ أّنه ح: بين أن يصل اإلمام أو ال يصلدليل من فّرق 

 جده أن رسول اهللا  ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن :، وهواسا على األثر الوارد في السرقةوقي
  ."تعافوا الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجب" :قال

  ".؟هال كان ذلك قبل أن تأتيني به": بن أمية لصفوان  وقوله 
  .خالف أن اإلمام يقيمه في القذف فال وأما من يقيم الحد: مسألــة
  :قبول شهادة القاذف: مسألــة

  .ما لم يتب )سقوط شهادته( القاذف عدم قبول شهادةعلى  الفقهاء اتفق :أوالً 
  ؟)٩(شهادته أم ال ، هل تقبلإذا تابفي قبولها واختلفوا : ثانياً 
 تجوز شهادته: والشافعي وأحمد فقال مالك.  
  ال تجوز شهادته أبدا: أبو حنيفةوقال.  

  :والسبب في اختالفهم
وال تقبلوا هلم شهادة أبدا {: وذلك في قوله ؛ لمتقدمة أو يعود إلى أقرب مذكورهل االستثناء يعود إلى الجملة ا

  .}وأولئك هم الفاسقون إال الذين تابوا
  .وبة ترفع الفسق وال تقبل شهادتهالت: فمن قال يعود إلى أقرب مذكور قال

  .التوبة ترفع الفسق ورد الشهادة :ومن رأى أن االستثناء يتناول األمرين جميعا قال
  :حــالراج

ن الفسق أل ؛أي خارج عن األصول: اسب في الشرعوكون ارتفاع الفسق مع رد الشهادة أمر غير من
  .، وعليه فالراجح ما عليه الجمهور من قبول شهادة القاذف إذا تابالشهادةت متى ارتفع قبل

  :القذف ثبوت حدّ 
  .يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين القذف أنّ  على لفقهاءا اتفق

وبشهادة النساء؟ وهل تلزم في الدعوى فيه يمين؟ وٕان نكل  ،هل يثبت بشاهد ويمين: واختلف في مذهب مالك
 ؟ فهل يحد بالنكول ويمين المدعي

                                                 

   .راجع موضوع البّينات، عند الحديث عن شروط الشهادة، وبالتحديد أثناء الحديث عن العدالة) ٩(


