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، وسنتحّدث عن حّد الزنا، وحّد القذف، وحّد الشرب، وحّد السرقة، وحّد الحرابة :الحدود في الشريعة اإلسالمية

   :كّل حدٍّ منها على نحٍو من التفصيل، وبيان ذلك على النحو التالي
 
والنظر في أصول هذا الكتاب في حد الزنا، وفي أصناف الزناة، وفي العقوبات لكل صنف ( :يقول ابن رشد

  .)وفيما تثبت به هذه الفاحشةمنهم، 
  :في حد الزنى :الباب األول

  .عليه وال شبهة نكاح وال ملك يمين، وهذا متفق صحيح هو كل وطء وقع على غير نكاح :االزنتعريف 
 الو تزوج شخص من إحدى محارمه بأّي حّجة يكون وطؤه لها زنا، ولو أنه وطء امرأة ظنًا منه أنه :وعلى هذا
 .ال ُيعّد زنا لوجود شبهة الوطء، ولو وطء ملك يمينه أيضا ال ُيعّد وطؤه زناذلك  فإنّ  زوجته،

  .في أصناف الزناة وعقوباتهم :الباب الثاني
. محصنون ثيب وأبكار وأحرار وعبيد وذكور وٕاناث: لف العقوبة باختالفهم أربعةتختالزناة الذين أصناف و 

  .رجم، وجلد، وتغريب: والحدود اإلسالمية ثالثة
  .الثيب األحرار المحصنون، واألبكار األحرارعن   وسنتحّدث بإذن اهللا

 إال فرقة من أهل، فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم الثيب األحرار المحصنون :النوع األّول فأما
  .فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد )وهم الخوارج( األهواء
  .}فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الزا�ية والزا�ي{ : قوله بعموم استدّل الخوارج ومن وافقهم :دليلهم

قالوا لما كان الرجم عقوبة شديدة كان البّد من النص عليها في الكتاب وعدم ذكرها في الكتاب  :وجه الداللة
  . دليٌل على عدم مشروعيتها؛ إذ لو كانت واجبة لذكرها اهللا

  .بيانها الكتاب، وهي واجبة وترك بيانها للسنة النبوّية أن كثيرا من األحكام سكت عن: يعترض عليهم
 : قوله ، وذلك أنّ الرجم، فخصصوا الكتاب بالسنةلرجم لثبوت أحاديث أخذ الجمهور با الجمهوردليل و 

فخصصته السنة الفعلية  ،عام في كّل زاٍن محصنًا كان أم بكراً  }فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة الزا�ية والزا�ي{
   .والغامدّية اً ماعز   رجم حيث ثبت أنه 

  :واختلفوا في موضعين
  هل يجلدون مع الرجم أم ال؟ حدهماأ

  .في شروط اإلحصان والموضع الثاني
  وجب عليه الرجم قبل الرجم أم ال؟ نْ هل يجلد مَ  :فإن العلماء اختلفوا :المسألة األولىأما 

 ن وجب عليه الرجممَ  ال جلد على: فقال الجمهور.  
  الزاني المحصن يجلد ثم يرجم: الحسن البصريو وٕاسحاق  ودأحمد وداوقال.  
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  :عمدة الجمهور
  .رجم ماعزا، ورجم امرأة من جهينة أن رسول اهللا  .١
ولم ، )وهي المرأة الغامدية( من األزد غامدرجم يهوديين وامرأة من  ما ثبت في الصحيحين من أنه و  .٢

  .واحدا منهميروا أنه جلد 
ال تأثير أن الحد األصغر ينطوي في الحد األكبر، وذلك أن الحد إنما وضع للزجر ف :ومن جهة المعنى .٣

  .للزجر بالضرب مع الرجم
  :)هعم نمو  دمحأ( وعمدة الفريق الثاني

 .فلم يخص محصن من غير محصن }جلدةالزا�ية والزا�ي فاجلدوا كل واحد منهما مائة { :عموم قوله  .١
  .تأِت عاّمة، فقد ثبت ما يخصصهاأن اآلية جاءت خاصة باألبكار، ولم  :يعترض عليه

 . ، ورجمتها بسنة رسولهجلدتها بكتاب اهللا: الجمعة وقال يوم الخميس ورجمهاجلد شراحة  أن عليا  .٢
  :من وجهين يعترض عليه

 ثبت عن النبي  رأي لعلّي ال يقاوم ما أّن هذا إجماع الصحابةن قوله وفعله، وال يقاوم أيضًا م .  
 ه وقد يكون اإلحصان لم يثبت عند فأمر بالجلد ثّم تبّين له  أنها محصنة فرجمها.  
خذوا عني قد جعل اهللا لهن سبيال البكر بالبكر جلد "قال  وحديث عبادة بن الصامت، وفيه أن النبي  .٣

 ."الثيب جلد مائة والرجم بالحجارةوالثيب ب مائة وتغريب عام،
  .أّن هذا منسوخ بفعل النبّي ؛حيث رجم ولم يجلد :يعترض عليه

  :شروط اإلحصان: المسألة الثانية
  .واختلفوا في شروطه ،الرجم لوجوب شرطٌ اإلحصان  اتفق الفقهاء على أنّ 

  :وأبو حنيفة فقال مالك
الوطء في  والوطء المحظور عنده هوــ  قد صحيح، وحالة جائز فيها الوطءالبلوغ واإلسالم والحرية والوطء في ع

  .الرجم مافحده عنده جائز في نكاح صحيح وطءبعد  المسلم البالغ الحر فإذا زنى ــ الحيض أو في الصيام
، وال بّد عنده بل يكفي عنده أن يكون العقد صحيحاً  ؛لم يشترط جواز الوطء في العقد الصحيح حنيفة اأب إال أنّ 

  .كان أحدهما حرا واآلخر عبدا ال يرجمان عندهأن يكون كال الزانيين حرين حتى يقام الحّد، فلو 
  :اإلسالم ولم يشترط الشافعي

  .أن الكافر ُيعّد محصنًا إذا زنى بعد نكاح صحيحفقال 
  :وعمدة الشافعي

" نيارجم اليهودية واليهودي اللذين ز  أن النبي "  عن ابن عمرروي ما الحديث المتفق عليه وهو  .١
  .}بالقسط وإن حكمت فاحكم بينهم{ :يقول اهللا و  ،إذ رفع إليه أمرهما اليهود
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  :وعمدة مالك
  ."نصحمب سيلف هللااب كر شأ نم" : هلو ق .١
  .مندوب إليه الوطء في نكاح صحيح هووال فضيلة مع عدم اإلسالم، و  فضيلةً  ُيعدُّ أن اإلحصان  .٢

  .وأما األبكار: النوع الثاني
  .}واحد منهما مائة جلدةالزا�ية والزا�ي فاجلدوا كل {: لقوله  ؛الجلد مائة االبكر في الزن أن حدّ  المسلمون أجمع

  :حكم التغريب مع الجلد
  :في التغريب مع الجلد العلماء اختلف
  ال تغريب أصال :الحنفيةفقال.  
 ا كان أو أنثىال بد من التغريب مع الجلد لكل زان ذكر  :وقال الشافعي.  
 ال تغرب المرأةيغرب الرجل و  :واألوزاعي وقال مالك.  

  :التغريبالذين نفوا : فعمدة الحنفية
، أّن النفي زيادة على الّنص، ولو كان }الزا�ية والزا�ي فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة{: ظاهر قوله  .١

 .ينسخ الكتاب بأخبار اآلحاد وال مشروعا لكان ذلك نسخا للكتاب،
  .أن هذه زيادة ال تؤثر على حكم المزيد، وٕانما تضاف إليه؛ فهي ليس ناسخة له :يعترض عليهم

:  فقال عمر ،خاصة حينما غّرب ربيعة بن أمية لخيبر فلحق هرقل أنه حد ولم يغرب  عمر عن .٢
 ."ال أغّرب بعده أحدا"

  . ب فال يغّربأّن النفي إنما يكون في الحال الطبيعي، أما إن كان يؤدي إلى فتنة المغرَّ  :يعترض عليه
  ". فتنة لهما وال ينفيان؛ ألّن نفيهماإذا زنا البكران فإنهما يجلدان ": أنه قال ما روي عن على  .٣

  :على اإلطالق أوجب التغريب ي الذيعالشافعمدة و 
  ."بكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامال"حديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه  .١
يا رسول : قال إن رجال من األعراب أتى النبي " :عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قاال  .٢

نعم اقض بيننا بكتاب اهللا : أنشدك اهللا إال قضيت لي بكتاب اهللا، فقال الخصم وهو أفقه منه  اهللا
على هذا فزنى بامرأته، وٕاني  إن ابني كان عسيفاً : قل، قال: وائذن لي أن أتكلم، فقال له النبي 

ا على ابني جلد أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنم
بينكما  والذي نفسي بيده ألقضينّ : مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اهللا 

، واغد يا أنيس على امرأة وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عامعليك،  أما الوليدة والغنم فردٌّ :  بكتاب اهللا
  ".بها فرجمت هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها أنيس فاعترفت، فأمر النبي 
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  ـ خصص المرأة من هذا العموم الذيوعمدة مالك ـ 
، عام يشمل الرجل والمرأة، وقد ورد ما يخصصه، وهذا المخصِّص هو المصلحة، "البكر بالبكر:"قوله  .١

 عرض بالغربة ألكثر من الزنى، وهذا من القياس المرسل،تألنه رأى أن المرأة تإنما خصصه بالقياس، ف
 .ي المصلحيأ
 ال نمَ  باقع ىلإ كلذ ىدّ أل اهبير غتب انلق ولف ،اهر فس يف ةأر ملا عم مر حملا دو جو  او طر تشا دق ءاملعلا نّ أ .٢

  .اهباقع يف ةدايز  كلذ يفو  ،مر حملا رفس ةقفن عفدب بلاطت ةأر ملا نإ مّ ث ،هيلع باقع
  :الترجيح

الزا�ية والزا�ي فاجلدوا {: وهي قوله  ؛ لنص اآليةمما سبق أن حّد الزنا للبكر إنما هو الجلد فقطهر يظ
أّما النفي والتغريب فال ُيقضى به في حّق المرأة خشية الفتنة ذلك أّن من لم يثبت منها ، }كلّ واحد منهما مائة جلدة

، وأما في حّق الرجل فهو عقوبة !فاحشة ال يؤمن عليها أن تتعّرض للفتنة في النفي فكيف إذا بدر منها شيء
 . تعزيرية يوكل تقديرها للقاضي، واهللا تعالى أعلى وأعلم

 .ا تثبت به هذه الفاحشةمعرفة م :الباب الثالث
، واختلفوا في إثباته بالقرينة؛ كظهور الحمل في غير يثبت باإلقرار وبالشهادة ان الزنأجمع العلماء على أ

  .المتزوجة
   .)١(؛ وقد تحّدثنا سابقًا عن الشهادة، واإلقرارفي شروط اإلقرار وشروط الشهادة اختلفواو 

وأما ثبوت الزنى بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنى بالشهود، وأن العدد المشترط في الشهود أربعة 
وأن من صفتهم أن يكونوا عدوال، وأن من شرط هذه  }ثم مل يأتوا بأربعة شهداء{ :بخالف سائر الحقوق لقوله 

  .لتصريح ال بالكنايةأنها تكون باالشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها، و 
  :استعمال القرينة في إثبات الحكم

  .المتزوجات إذا ادعين االستكراه غيربظهور الحمل في النساء  الزنا ي ثبوتف الفقهاء اختلف
  ر هذا الحمل مع اّدعاء االستكراه؟فهل يجب الحّد بظهو 

  :في قول ، وأحمدفقال مالك
استكراهها، مثل أن تكون بكرا فتأتي وهي تدمى، أو ، إال أن تكون جاءت بأمارة على فيه الحد يجب

 األمر إذا ادعت الزوجية إال أن تقيم البينة على ذلك، ما عدا الطارئة متفضح نفسها بأثر االستكراه، وكذلك عنده
  .الزوجية وكانت طارئة قبل قولها إذا ادعت: فإن ابن القاسم قال ؛)الديار غريبة(

  :وأحمد في قول وقال أبو حنيفة والشافعي
ال يقام عليها الحد بظهور الحمل مع دعوى االستكراه وكذلك مع دعوى الزوجية، وٕان لم تأت في دعوى 

  .منزلة من أقر ثم ادعى االستكراهألنها ب ؛االستكراه بأمارة، وال في دعوى الزوجية ببينة
                                                 

  .رار قإلاو  ،ةداهشلا عجار  )(١
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  :أدلة المالكية والحنابلة
الشيخ والشيخة إذا ز�يا { :كان فيما أنزل اهللا الرجم في قوله : "قال  عن عمر  ما رواه ابن عباس .١

وأخشى أن  ،ورجمنا بعده ورجم رسول اهللا  ،فقرأناها ووعيناها }فارمجومها ألبتة �كاال من اهلل واهلل عزيز حكيم
في  ال نجد الرجم في كتاب اهللا فيضلوا بترك فريضة أنزلها اهللا : يطول الناس زمان فيقول قائل

أال وٕاّن الرجم حّق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء وقامت البّينة أو كان حمل أو كتابه، 
  ."واهللا لو ال أن يقول الناس زاد في كتاب اهللا لكتبتها اعتراف،

  :أدلة الحنفية والشافعية
فإن وجدّتم لمسلم  ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم،" :؛ لقوله أن الحدود تدرأ بالشبهات .١

 ".مخرجا فخّلوا سبيله فإّن اإلمام أن ُيخطئ في العفو خير من أن ُيخطئ في العقوبة
لرجمُت فالنة فقد ظهر منها الريبة في لو كنت راجمًا أحدًا بغير بّينة : "قال  ما روي أّن النبي .٢

  ".منطقها وهيأتها ومن يدخل عليها
 .فلعل رجال أتاك في نومك: قال. ال: كرهت؟ قالتاستُ : قال لها ما جاء في حديث شراحة أن عليا  .٣
دعت أنها ثقيلة النوم وٕان رجال طرقها فمضى عنها ولم تدر من اعن عمر أنه قبل قول امرأة ي رو ما و  .٤

  .بعدهو 
  :الراجــح

ال نقيم  يترّجح لنا أّن الحمل قرينة واضحة على وقوع الزنا، لكن لما كانت الحدود تدرأ بالشبهات، فإننا
تستخدم كوسيلة إلقامة  اللكن و بهذه القرينة مع تسليمنا بوقوعها؛ فنقول أّن القرينة يثبت بها وقوع الفعل  الحدّ 

  .أعلمو  تعالى أعلى ، هذا واهللالحد على الجاني
  :ةـــلأسم

  هل ُتحّد المستكرهة؟ ***
  .في وجوب الصداق لها نما اختلفواوإ عليها،  أن المستكرهة ال حدّ  ال خالف
  :الخالفوسبب 

  الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة؟هل 
  .، أي سواء أكان الوطء صحيحًا أم الفي الحلية والحرمية بهعوض عن البضع أوج إّن المهر :فمن قال
  . الصداق للمستكَرهة نحلة خص اهللا به األزواج لم يوجبإنه  ومن قال

 
 قاسملا ةسرِّدم


