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 :  الملخص        

ة تهدددا اليددريعة اإلسددالمية مددن يراا تقبيدد  العقوبددات إنددال  األ ددراد مددن جهدد        

 للحدد مدن جريمدة يقد اتبعت منهجدا عييمدايزجرهم عن ارتكاب الجرائم من جهة أخرى، 

مدت حر  قبل ارتكابها،  يرعت عدة أحكام شرعية من شدننها مندا الزندا قبدل يقوعد ،   الزنا

ندت كدل كل األسباب الداعية إلى ارتكاب  من الخلوة بالمرأة يالنير بيهوة ياللمد،، يحر

لحدديد الحرص على التيدد  ي إثبات الزنا بالبينة ياإلقرار، كمدا أنهدا حرندت علدى درا ا

نجيدل ذلك ناحب اليرا إما بالتخفيف يإما باإلسقاط، أي التباليبهات، يراعت من خالل 

 حسب الحالة التي اعترت  حال تقبي  العقوبة بحق . 

 ربتد  قبدلي ي هذه الدراسدة بيدان لمفهدوم الزندا، يالمدنهي الدذت اتبعتد  اليدريعة  دي محا    

مخففدة اليقوع ، يالحكمة من التيدد  ي إثباتد  يطدرإ إثباتد ، يءراا الفقهداا  دي اليدريا 

  ي جريمة الزنا يإقامة الحد.

إسقاط  وبة،العق ، تخفيف العقوبة، تنجيلالجريمة ايظر الزنا، جريمةالكلمات المفتاحية: 

 العقوبة.

Abstract:  

The Islamic law aims behind applying sanctions on people to 

reform the people from one side and prevent them from committing 

crimes from other side. it follows a great method to prevent adultery  

before it occurred, so it bans all the ways that may lead to it like 

secret meeting with the foreign woman, looking allurely to woman 

or to touch her. it adheres to restrict on confirming the crime of 

adultery to those who witness it; also it assures not to punish the 

criminal if there is doubt that he didn't do this crime; beside, it 

stands beside the one where there doubt of doing this crime. 

whether to set him free or decrease the punishment or post pone it 

                                                             
 المؤلف المرسل  *
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according to the situation that he was in while he is being applied 

the sanction. 

In this lesson I am going to define and discuss the meaning of 

adultery, and the method that Islamic law follows to prevent it 

before it happens , beside the reason of the restriction of Islamic law 

of whether this crime happened or not. more over, the jurist 

thoughts in the cases that eases the sanction of the adultery crime 

and the punishment of it.   
Keywords: adultery crime, The circumstances of the crime, The 

commutation of the sentence, Postponement of punishment,  

 

 مقدمة:         

علدى ءلد  الحمد هلل رب العدالمين يالالدالة يالسدالم علدى المبعدوة رحمدة للعدالمين ي        

 ينحب  أجمعين يبعد :

نَددا بَنَددي ءَدََم َيَحَملكنَدداه  قددال تعددالى :    ددَر َيَرزَ ر َ َيالك مك  َددي الكبَدد"َيلَقَدددك َكْرمك  قكنَدداه مك َمددَن الْقي َبَدداتَ بَحك

(" (، يمددن مقتضدديات هددذا التكددريم : اإلسددراا 70َي َْضدلكنَاه مك َعلَددى َكرَيددرَّ َمْمددنك َخلَقكنَددا تَفكَضديال 

ذه ، يلجسددامة العقوبددة المقددررة لهددلنسددلل لمنددا ااعتددداا علددى األعددرا المحا يددة علددى ا

زندا إا ،  دال يربدت حدد البدات حدد الزنداريعة اإلسدالمية السدمحاا  دي إثالجريمة تيددت اليد

دين بتوا ر شريط عديدة، من شننها أن تقلل نسبة رمدي المحالدنات الفدا الت المامندات بد

اَلنَاَت ث ْم لَدمك يَدنكت   وَن الكم حك م  َلدد يه مك ثَ بَعَدَة ش دَهدَ وا بَنَرك دليل، قال تعالى :" َيالَْذيَن يَرك َن َمدانَياَا  َاجك

مك َشَهادَة  أَبَد ا َيأ يلَئََك ه دم  الكفَ  ،  لقدد حرندت اليدريعة : الندور( 4" )اَسدق ونَ َجلكدَة  َيَا تَقكبَل وا لَه 

،  وضدعت لكددل طريدد  مدن طددرإ اإلثبددات علددى التيددد  ددي إثبددات جريمدة الزنددااإلسدالمية 

 ، ينالحد  أنجدوده  قدل يشريطا  يأحكاما  مراعية  ي ذلك أن الييا كلمدا كردرت شدريط

عقوبددة الحكمددة اليددرعية مددن هددذا التيدددد هددو أن السددتر منددديبا  إليدد  شددرعا ، يكددذلك ألن ال

،  يهددذا  للمحالددن الددرجم يغيددر المحالددن الجلدددالمقددررة لالرتكدداب جريمددة الزنددا شددديدة 

مية عة اإلسال، يألن اليريعت التيديد لكيال  يقتل إنسان أي يجلد جزا ا ، يتذهب كرامت  يسم

قددن حد  علدى درا العقوبدات عددن الجنداة باليدبهات، بندداا علدى ذلدك يددرأ حددد الزندا عمدن يت

يدرا، امرأة يجدها  ي  راش  ظانا  أنها زيجتد ، يتراعدى أثنداا تقبيد  العقوبدة نداحب ال

 مة، يلماإما بالتخفيف يإما باإلسقاط، حسب الحالة التي اعترت الفاعل يقت ارتكاب الجري

لعقوبدة ، كدان ا بدد مدن تقبيد  اا خقيرة على أ راد المجتما عامدةنكانت مفاسد جريمة الز

األمدن  يتنييم حيداة المجتمعدات، ييعدم ،يرتكب جريمة الزنال حتى يتم ردع الجناةعلى من 

 يااستقرار، ييقمئن الناس على أعراضهم من النيل منها.

 

 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها     

لناس إلدى معر دة األحكدام اليدرعية المتعلقدة بارتكداب الدراسة  ي حاجة ا تكمن ميكلة     

جريمة الزنا يإثباتها يمراعداة نداحب اليدرا  دي إيقداع العقوبدة المناسدبة بحقد  بعدد درا 
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األحكدام يإبرازهدا حتدى يدتم تقبيقهدا ياابتعداد هدذه  يالحاجة الملحة إلى نير، الحد باليبهة

 ددي اليددريعة  للحددديدلميددة المنيمددة اإلسددهام  ددي تعميدد  المعر ددة العي، ذه الجريمددةعددن هدد

اإلسدالمية يتجديددد الددوعي بهدا يبنهميتهددا المعانددرة  ددي ياقدا الندداس يحيدداتهم يإنددالحهم 

ا علدى األديار الحقيقيدة التدي يمكدن للنسدان القيدام  يردعهم عن ارتكداب الجدرائم، يالتعدر 

يالتسدبب  دي بها لتحالين نفس  عن الوقوع  ي الجدرائم الماديدة إلدى اإلضدرار بالجماعدة، 

 سدداد المجتمددا يانحددالل القدديم األسددرية ياألخالقيددة، يالتركيددز علددى البعددد المسددتقبلي الددذت 

تسددول لهددم أنفسددهم يمكددن أن تسددهم بدد  تقبيدد  العقوبددات  ددي اإلسددالم علددى الجندداة، أي مددن 

 .العقوبة أي إسقاطها، يمراعاة ناحب اليرا  ي تخفيف بارتكاب الجرائم

 ئلة اآلتية : تجيب الدراسة عن األس   

 ؟  ما المفهوم اليرعي للزنا 

   ؟ ي اليريعة اإلسالميةما هية العقوبة 

 ؟ مدى حاجة الناس إلى تقبي  العقوبات  ي تنييم حياتهم يإنال  أحوالهم 

  مددا هددي األحكددام اليددرعية المتعلقددة بكيفيددة تقبيدد  العقوبددة علددى ندداحب اليددرا

الزندا  ي إسقاط العقوبة  ي جريمةأ، أي تعجيل، أي تنخير ،يالتي من شننها تخفيف

 يءراا الفقهاا  ي هذه اليريا يأدلتهم يالترجيح بينهم ؟ 

 يالحكمة من التيدد  ي يسائل إثبات  ؟ ، يسائل إثبات حد الزنا 

  أهداف الدراسة
  تهدا الدراسة إلى بيان ما يلي :       

ليدرا ايمراعداة نداحب ، إلثبات جريمة الزندااألحكام اليرعية العملية المنيمة  إبراز* 

   ي تقبي  العقوبةل نيانة للمجتمعات من اانحالل يالفساد.

، فسادبيان مدى إسهام تقبي  العقوبات  ي إنال  المجتمعات يحفيها من اانحالل يال* 

يتحقيدد  أعلددى ، يالميددل عددن طريدد  الهدددى، يتقهيددر الددنف، مددن إتبدداع الهددوى ياليددهوات

 النفوس بالزياج.  درجات التقوى ياإلحسان يتحالين

اآلثددار تبالددير الدارسددين باألحكددام اليددرعية المتعلقددة بتقبيدد  حددد الزنددا علددى األ ددراد ي*  

 الفرد أثناا تقبي  عقوبة الزنا بحق . تالناتجة عن اليريا التي تعتر

 الكتابددة  ددي موضدددوع لدد  مسددداس بددالواقا يحيددداة الندداس يتنيددديم عالقددتهم ااجتماعيدددة*  

 عرا  من النيل منها أي التعر  إليها. ينيانة األ، ياألسرية

حفد  تلكدي ، تقبي  العقوبدة التدي بينتهدا اليدريعة اإلسدالمية علدى مرتكدب جريمدة الزندا*  

ي  دياإلنرار على الالدفائر التدي تدادت إلدى الوقدوع ، ييمنا ارتكاب الجرائم، األعرا 

 األسددر يتددنيميبتقبيدد  العقوبددة يحفدد  كيددان ، الزنددا كددالنير بيددهوة ياللمدد، يااخددتالط

ان عدن على أساس مدن التفداهم يالبعدد عدن ميداهر الرذيلدة الماديدة إلدى بعدد اإلنسد عالقتها

هدا  ددي القريد  المسدتقيم يالسددير يراا شدهوات  التدي تددزين لد  المعالدية يتد عدد  إلدى ارتكاب

  مزال  الييقان.

 ،الريحاتالزنا عدم تعر   قهاا المسلمون إلى  كرة اليريا المخففة  ي إقامة حد *   

 فيضة. ال بد من البح   يها يدراستها دراسة مست، يلكنهم أدرجوها بمسميات مختلفة

  : الدراسات السابقة
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د الزندا تنايلت كتب الفق  اإلسالمي هذه المسنلة بنبحاة يأطريحات متنداثرة  دي بداب حد   

 ائييكيفية إقامة الحدد علدى المحالدن يغيدر المحالدن، يمدن هدذه الدراسدات التيدريا الجند

، يمدن اإلسالمي لعبد القادر عودة، يسقوط العقوبات  دي الفقد  اإلسدالمي لجبدر الفضديالت

الدراسددات الحديردددة كدددذلك التددي تحددددثت عدددن اليددريا القارئدددة علدددى حددد الزندددا، رسدددالة  

قداط الماجستير التدي نوقيدت  دي الجامعدة اإلسدالمية  دي غدزة للباحد  عمداد عبدد الدرحيم م

يل  يد  ة على حد الزنا  ي الفق  اإلسالمي، يهي طر  جيد تندااليريا القارئ ثرأبعنوان 

مدن  بعض اليريا القارئة التي تاثر على حد الزنا  دي الفقد  اإلسدالمي، يذكدر  يد  عددد

يالرضدا  اليريا التي قد تكون سببا  ارتكاب الزنا منهدا السدكر يالجهدل ياليدب  ياإلكدراه

بدل شدك أن هدذه ظدريا تقدرأ علدى الزندا ق، يالنوم يالجنونيالخقن يالنسيان يالالفر يا

قامدة ارتكاب ، ي ي هذه الدراسة أريد تسليط الضوا أن جريمة الزندا تمدت يثبدت ضدريرة إ

لمخفددف ،  هندا يكددون لليدريا امددن إقامدة العقوبدة المناسددبة عليد  الحدد علدى الزانددي  دال بدد

ن خدالل مدفيدف  يهدا الدير البارز يالرئيسدي  دي تدنخير إقامدة العقوبدة، أي تعجيلهدا، أي التخ

جمددا ضددف   يدد  مائددة شددمرا  يضددرب  بدد  ضددربة ياحدددة، يقددد جمعددت  ددي هددذه الدراسددة  

 لعقوبدة اكمدة مدن التيددد  دي إقامدة ، يبيندت   يهدا الحنة ءراا الفقهداا  دي هدذه المسدنلةخال

ة ة، يمسدنللألخذ ب ، ياعتماده دليال  شدرعيا  ي عتمدد  دي بنداا اإلحكدام ياتخاذهدا حجدة شدرعي

م معر دة اليرا يأثر تقبي  العقوبة علي  متعلقة بحياة الناس ا بد مدن بحرهدا، ليدتناحب 

 أحكامها يالعمل بهال لتحف  األعرا  يتالان الكرامات. 

    : المنهجية المتبعة في هذه الدراسة

دلدة معر دة األيالمنهي ااستقرائي لألحكام اليرعية المتعلقة بجريمة الزندا،  الباحران اتبا  

مدا  ، يتدرجيحية ياإلجمالية يالتفاليلية، ثم مناقية هذه األقوال مناقية علميدة تحليليدةالجزئ

دة  دي ييهر بالدليل رجحان  من خالل عر  اآلراا الفقهية يتوثيقهدا مدن المراجدا المعتمد

ا ين اآلراالمذاهب المختلفة، يعر  األدلة يمناقيتها مناقية علمية تحليليدة، يالموازندة بد

ا علددى خددالل ذلددك يمكدن إبددراز هددذه األحكددام المترتبددة علدى إقامددة حددد الزندد يأدلتهدا، ثددم مددن

 الجناة، يمراعاة ناحب اليرا  ي تقبي  العقوبة علي .

ئلتها  ميددكلة الدراسددة يأهدددا ها يأسددمقدمددة تددم مددن خاللهددا بيددان علددى: اشددتملت الدراسددة    

وم هددداأليل: المف يأربعدددة مقالدددب: المقلدددبيالدراسدددات السدددابقة يالمنهجيدددة المتبعدددة  يهدددا 

 ددي  ، ياألدلددة علددى ميددريعية حددد الزنددا، يالمقلددب الردداني: ماهيددة العقوبددةاليددرعي للزنددا

ا، اليدددريعة اإلسدددالمية يمدددنهي اإلسدددالم  دددي محاربدددة الجدددرائم قبدددل إيقددداع العقوبدددات عليهددد

لرابدا: يالمقلدب ا ،يطدرإ إثباتد ، إثبدات حدد الزندا الحكمة من التيدد  ييالمقلب الرال : 

سدقاط تعجيدل أي إ تخفيدف أي تدنخير أي شدننها لفقهاا  ي اليدريا المخففدة يالتدي مدنءراا ا

خ لالدت  يخاتمدة هدي مداالعقوبة  ي جريمة الزنا يأدلتهم يالترجيح بينهم   ي تلدك المسدالة 

  .إلي  هذه الدراسة من نتائي يتونيات، هذا يباهلل التو ي 

 نا  ى مشروعية حد الزواألدلة عل ،المطلب األول: المفهوم الشرعي للزنا -1

 الزنا لفة :الفجور . 

 نسدبة ز ن ى: زنى يزني زنى، يزنداا، ييقدال: زاندي مزانداة، يزنداا بمعنداه، يزاندي  الندا  

   1 إلى الزنا يهو ابن زينة: ابن زن

 يفات:الزنا  ي اانقال : لقد عر   الفقهاا بتعريفات متعددة يمختلفة، من هذه التعر
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 تعريف الحنفية: 

مدن التدزم مسم للوطا الحرام  ي قبل المدرأة الحيدة  دي حالدة ااختيدار ي دي دار العددل إ بنن 

يعددن ، يعددن حدد  النكدا  يشددبهت ، يعددن شدبهت ، أحكدام اإلسددالم العدادت عددن حقيقددة الملدك

  .2شبهة ااشتباه  ي موضا ااشتباه  ي الملك يالنكا  جميعا  

 تعريف المالكية:

 ،. يهو تعريف غير جاما3ل   ي  بال شبهة باتفاإ تعمدا  هو يطا مكلف مسلم ءدمي ا ملك 

ة لد  يايد ألن  يدخل  يد الزنا  ي غيدر دار اإلسدالم  هندا ا يقبد  الحددل ألن السدلقان لدي،

 علي .

 تعريف اليا عية:

، 4إيددالج قدددر الحيددفة مددن الددذكر  ددي  ددرج محددرم لعيندد  خددال مددن اليددبهة ميددتهى طبعددا  

  ي بالد اإلسالم. يالتعريف لم يحدد ما إذا كان

 تعريف الحنابلة:

، يهذا التعريف ينقال  بعض القيود، مردل لدم يحددد مدا إذا 5هو  عل الفاحية  ي قبل أي دبر

 كان  ي بالد اإلسالم، يلم يحدد ما إذا كان هناك شبهة.

 تعريف الياهرية:

ة بنندد  يطا مددن ا يحددل النيددر إلددى مجردهددا مددا العلددم بددالتحريم، أي هددو يطا محرمدد    

يلم يبين يجود شبهة  ي هذا الوطا  ،، يهذا التعريف لم يحدد كون   ي بالد اإلسالم6العين

     أم ا؟

ى يجدود من خالل التعريفات السابقة يمكن القول أنهدا تعريفدات غيدر جامعدة، تحتداج إلد    

تدوى ، يلكدن تعريدف الحنفيدة إلدى حدد مدا احالزندا يمحلد  عدد من القيدود الموضدحة لحقيقدة

يالدوطا  عدد من ضوابط الزنا يمحترزات  يقيوده الموجبة للحد يمنها: المرأة الحيدة، على

تدزم م ممدن الالحرام  ي القبل،  يالميتهاة، يحالة ااختيار، ي ي دار العدل  ي بدالد اإلسدال

يشدبهة  ،نكدا بنحكام اإلسالم، الخالي عن حقيقة الملدك، يالنكدا ، يشدبهة الملدك، يشدبهة ال

ريددف يمددن خددالل ذلددك التعبيددبهة  ددي الفعددل، أي  ددي المحددل، أي  ددي الفاعددل،  ااشددتباه إمددا

 يمكن إثبدات الحالدة التدي اعتدرت اليدخ  يقدت ارتكداب جريمدة الزندا، هدل بسدببالجاما 

هدذه  يجود شبهة، أي يجود إكدراه، أي  دي حالدة السدكر، أي اإلغمداا،  يربدت لكدل حالدة مدن

 ه الباحران.راختا الذت الحاات حكم معين، يهو التعريف

يشدددت ، يالمعقدول، ياإلجمداع، يالسدنة،  دي الكتداب، جاات ميريعة إقامة حد الزندا    

ل حتدى تالدان األعدرا  مدن المسداس بهدا أي النيدل منهدال يلدتحف   ي إثبدات هدذه الجريمدة

 يرعت عدد ، يجعلت اليريعة اإلسالمية حف  العر  من الضريرات الخم،، األنساب

 جعلدت ، كمدا شدددت  دي عقوبدة الزاندي،   النداس مدن النيدل منهدامن األحكام تحفد  اعدر

ألسددبقيت   ددي الددزياج ، يالمحالددن بددالرجم حتددى المددوت، غيددر المحالددن بالجلددد يالتفريددب

يكدل ،  جعلدت عقوبتد  الجلدد، الذت لدم يسدب  لد  الدزياج، يممارست  بخالا غير المحالن

جددر الندداس عددن ارتكدداب يز، يالبعددد عددن الفسدداد، هددذه العقوبددات بهدددا إنددال  المجتمددا

 يشددت   دي درا الحدديد باليدبهات، ارتكاب الجرائميتنديب من تسول ل  نفس  ب، الجرائم

كل هذه التدابير التي يضعتها اليريعة اإلسالمية  دي ، يمنعت إقامة الحد  ي يجود اليبهة
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بالعبداد  يعدم إيقداع اليلدم، إقامة عقوبة الزنا هد ت من خاللها بيان سماحة اإلسالم يرأ ت 

 ثم المعاقبة عليها.، بل ا بد من التربت  ي إثبات الجريمة، جزا ا  

 من الكتاب :  -1

َمداقال تعالى :"  َلد يا ك ْل َياَحدَّ َمنكه  دذكك مك بََهَمدا َرأك َد لكددَةَّ َيَا َمئَدةَ جَ  الْزانَيَة  َيالْزانَي  َاجك ةٌ  َدي تَنكخ 

َمن وَن  ََخَر يَ َديَن َّللْاَ إَنك ك نكت مك ت اك َم اآلك دهَ بَاَّلْلَ َيالكيَوك مَ لكيَيك مَ دك َعدذَابَه  داك نَيَن الْزانَدي َا ا َطائَفَدةٌ َمدَن الكم 

َها إَ  يكَرَكة  َيالْزانَيَة  َا يَنكَكح  يك ْا زَ يَنكَكح  إْا َزانَيَة  أَيك م  َم ذََلَك َعلَىانَّ أَيك م  ر َ َمنَينَ  َرٌك َيح  داك " الكم 

ن المدرأة، مدن أن الزندا ا يكدون إا برضدي ااستدال: أن هللا تعالى بدي   ، يج (2،3)النور:

س ام النداأمد ،يبين عقوبة كل من الزاني غير المحالن بالجلد مائة جلدة ،يإا كان اغتالابا  

 لمامنين.اللعبرة يالموعية، يأن الزاني ا يتزيج إا زانية مرل ، يهذه األمر محرم على 

نَددا إَنْدد   َكدداَن  َاَحَيددة  َيَسددااَ  يقددال تعددالى :" َيَا     يجدد   ،(32)اإلسددراا :" َسددبَيال  تَقكَرب ددوا الز َ

 بلدة ينيدرااستدال: أن هللا تعالى حرم الزنا يالقرإ ياألسباب المونلة إلي  من لم، يق

ت بيهوة يغمز،  ال بدد مدن عددم القدرب مدن هدذه األسدباب الموندلة إلدى الزندا،  قدد حرمد

 لمعالية.الوسيلة المونلة ل

دا ءََخدَر يَ      ْا  الْتَدي َحددْرَم َّللْا  إَ وَن الدنْفك،َ َا يَقكت ل ديقدال تعدالى :" َيالْدَذيَن َا يَددكع وَن َمدَا َّللْاَ إَلَه 

ددا، ي َضداعَ  ن دوَن َيَمددنك يَفكعَدلك ذََلددَك يَلكدَ  أَثَام  َ َيَا يَزك َم الكَقيَاَمددَة َييَ الكعَددذَاب  يَد فك لَد   بَدالكَح   ل ددك وك   َيددَ  خك

َهان ا ا  َن يلَئَدكَ  ،م  اَن َّللْا  ي َئَاتََهمك َحَسدنَاتَّ َيَكدل  َّللْا  َسد ي بَدد َ إَْا َمنك تَداَب َيءََمدَن َيَعَمدَل َعَمدال  َنداَلح 

ا ")الفرقان:  ا َرَحيم  كر نفات عباد (، ييج  ااستدال: أن هللا تعالى ذ70 ،69 ،68َغف ور 

  يزنون بعد اإلحالان.الرحمن يذكر منها أنهم ا

 من السنة: -2

ر عند هللا ؟ قال : يا رسول هللا أت الذنب أكب –رضي هللا عن   –عن عبد هللا بن مسعود     

ل: معك، قدا قال ثم أت قال: أن تقتل يلدك مخا ة أن يقعم ،: أن تجعل هلل ندا  يهو خلقكقال

ون ، بداب كدكتاب اإليمدان") أخرج  مسلم  ي نحيح ، ة جاركثم أت ؟ قال أن تزاني حليل

ضدح (، يجد  ااسدتدال: هدذا الحددي  أي2/267اليرك أقبح الذنوب يبيان أعيمهدا بعدده، 

ا مخا ددة أكبدر الكبددائر يهدي أعيددم الددذنوب عندد هللا تعددالى يهدي: اليددرك بدداهلل  يقتدل األبنددا

 الفقر، يارتكاب  احية الزنا.

حبلى  ي نلى هللا علي  يسلم يهيعن عمران بن الحالين أن امرأة من جهينة أتت النب    

ا أحسددن  دد ذ أنددبت حدددا   نقمدد  علددى   دددعا نبددي هللا يليهددا  قددال مددن الزنددا  قددال يددا نبددي هللا :

 ثم ندلى ،يضعت  نتني بها  فعل  نمر بها نبي هللا  يدت عليها ثيابها، ثم أمر بها  رجمت

سدمت بدين قتابدت توبدة لدو عليها  قال ل  عمر تاللي عليها يا نبي هللا يقد زندت،  قدال: لقدد 

ل مددن أنهددا جدداات بنفسددها هلل يهددل يجدددت توبددة أ ضددأهددل المدنيددة لوسددعتهم سددبعين مددن 

") أخرجدد  مسددلم  ددي ندحيح ، كتدداب الحددديد، بدداب مدن اعتددرا علددى نفسدد  بالزنددا، تعدالى

رأة  (، يجدد  ااسددتدال: هددذا الحدددي  بددين أن رسددول هللا أقددام حددد الزنددا علددى المدد11/203

 زنت يثبت زناها باإلقرار يالبينة أمام الناس . المحالنة التي

قال عمر بن الخقاب، يهو جال، على منبدر  عبد هللا بن عباس يقول: ما رواه مسلم عن    

رسول هللا نلى هللا علي  يسلم: إن هللا قد بع  محمدا نلى هللا علي  يسلم بدالح ، يأندزل 

  رجم رسدول هللا ،اها ييعيناها يعقلناهاقرأن ،ان مما أنزل علي  ءية الرجم ك ،بعلي  الكتا

 نخيى، إن طال بالناس زمدان، أن يقدول قائدل: مدا نجدد  ،نلى هللا علي  يسلم يرجمنا بعده
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يإن الدرجم  دي كتداب هللا حد  علدى  ، يضلوا بترك  ريضدة أنزلهدا هللاالرجم  ي كتاب هللا، 

ان الحبددل أي ااعتددراا مددن زنددى إذا أحالددن، مددن الرجددال يالنسدداا، إذا قامددت البينددة، أي كدد

 (،11/192،)أخرج  مسلم  ي نحيح ، كتاب الحديد، باب مدن اعتدرا علدى نفسد  بالزندا

يج  ااستدال  ي هذا الحدي  أن هللا بعد  رسدول  بدالح ، ياندزل عليد  القدرءن  يد  تبيدان 

لعقوبة الزاني المحالن يغير المحالن يهي عامة للرجال يالنساا على حد سواا إذا ثبت 

  ا باإلقرار يالبينة يالحمل.الزن

 "هدو مدامنما رياه مسلم أن ، نلى هللا علي  يسلم، قال: "ا يزني الزاني حين يزني ي    

ن عد)أخرج  مسلم  ي نحيح ، كتاب اإليمان، باب بيان نقالدان اإليمدان بالمعاندي ي يد  

 (.2/230المتلب، بالمعالية على إرادة نفي كمال ، 

 اإلجماع: -3

ى يجوب الدرجم للزاندي المحالدن، ييجدوب الجلدد للزاندي غيدر المحالدن أجما العلماا عل

 مائة جلدة، يلم يخالف  ي هذا أحد.

 المعقول: -4

يجيدة الدليل العقلي يوجب مرل هدذه العقوبدة علدى الزاندي المحالدن الدذت مدارس الحيداة الز

مردل  وجبييالمعقول  التي من خاللها تحققت ل  اليهوة الجنسية،  كان  عل  هذا أشد قبحا ،

، أمدا الزاندي غيدر المحالدن  نند  7هذا العقاب  يجازت بما هدو غايدة مدن العقوبدات الدنيويدة

يعلدى  يتوقا من  هذه الفعل،  يعاقب بالجلد يالتفريبل لدذلك جداا الجدزاا مدن جدن، العمدل

 قدرهل زجرا  ل  يلفيره.

نحالل اا: نهيإن جريمة الزنا لها ءثار سيئة على األ راد يالمجتما يهي ءثار خقيرة م  

لي التاالعالقات األسرية يتفككها، يضعف النسل يضياع ، ييجود أبناا بدين ءباا، يب

قامة إمن  يادت ذلك إلى اانحراا، يمن أجل ذلك اعتبر الزنا من أكبر الكبائر،  ال بد

 .هللايالتعدت على حقوإ العقوبات على من تسول لهم أنفسهم بارتكاب جريمة الزنا، 

ي ماهية العقوبة في الشريعة اإلسالمية ومنهج اإلسالم ف نيالمطلب الثا -2

 محاربة الجرائم قبل إيقاع العقوبات عليها

ت ،  يهرلقد جاات اليريعة اإلسالمية غنية بمفاهيم عن الجريمة  ي القرءن يالسنة   

باشرة، يمة معدة للجريمة  ي الفق  اإلسالمي،  من اآليات ما ذ كر  ي  لف  الجر تعريفات

وا َكان وا َمَن الَْذيَن ءََمن وك َرم  َحك وا يَ قول  تعالى: إَْن الَْذيَن أَجك (، أي من 29: َن") المقففينضك

َل ذََلَك  كقول  تعالى:ا  رض  من عقوبة ارتكاب الجريمة خالل م ى بَنَي ا َعلَ تَبكنَكَ "َمنك أَجك

َ  ي ا َ يك  ََسادَّ إَسكَرائَيَل أَنْ   َمنك قَتََل نَفكس ا بَفَيكَر نَفك،َّ أَ  َرك َمنك يَ ا قَتََل النْاَس َجَميع ا   ََكنَنْمَ ألك

َياَها  ََكنَنْ  َيا النْاَس َجَميع اأَحك يربط  لحدي  اليريف اآلتي:(، ي ي ا32")المائدة :َما أَحك

ضعف يالرسول نلى هللا علي  يسلم بين  سبب السلوك الذت أدت إلى ارتكاب الجريمة 

ن ، لم أند الفرد الذت يد ع  ارتكاب الجرائم،  قد يرد  ي نحيح مسالوازع الديني ع

ي م  ، )أخرج  مسلنلى هللا علي  يسلم، قال: "ا يزني الزاني حين يزني يهو مامن"

الية المع، كتاب اإليمان، باب بيان نقالان اإليمان بالمعاني ي ي  عن المتلب، بنحيح 

 .(2/230، على إرادة نفي كمال 

بيان للناس أن السلوك الذت أدت إلى ارتكاب الجريمة ناتي عن إغواا الييقان كل ذلك    

مخالف لليريعة ، يأن الجريمة هي كل سلوك للنسان ييسوست  ل  بفعل المعالية
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النبوت المبارك، سواا بفعل ما نهى هللا يرسول  عن  عل ، أي اامتناع  اإلسالمية يالهدت

الهدا من  تقبي  العقوبة هو تحكيم اليرع المقهر  عن ما أمر هللا يرسول  بفعل ، يأن

، العباد يمقاند التيريا الخم، يأمن المجتما ياستقراره  ي األر ، يحف  مالالح

أشهرها  المجرم، يردع غيره،  قد ع ر ت الجريمة بتعاريف كريرة: يإقامة العدل، يزجر

ية زجر هللا عنها بحد، يأكررها تدايا  تعريف المايردت، للجريمة بننها: محيورات شرع

  .8رأي تعزي

بة ت للعقويالمحيورات هي: إما إتيان  عل منهي عن ، أي ترك  عل منمور ب ، يع ر      

ر ان أملماللحة الجماعة على عالييرعي المقرر الذت يستحق  الجاني بننها : الجزاا ال

 .9اليارع ياقتراا الجريمة

من  أإلسالمي ير الرادعة التي تحف  للمجتما اشرعت اليريعة اإلسالمية عدد من التداب    

  :  ياستقراره،  عملت على محاربة الجرائم من خالل إتباع المنهي اآلتي

هم تربيت حرنت على توجي  األ راد ي ،بير الوقائية لمنا يقوع الجرائمتيريا التدا -

ي  ة، بتعمانينس عملت على تهذيب النف، اإل ،تربية إيمانية تحق  لهم يلمجتمعهم ااستقامة

قال لذنوب  امن  معاني اإليمان باهلل تعالى ياليوم اآلخر، يأداا العبادات التي تقهر النف،

َياَا  نكَكرَ الك يَ تعالى: َيأَقََم الاْلاَلةَ َإْن الاْلاَلةَ تَنكَهى َعَن الكفَحك بَر  َيَّللْا  يَ َّللْاَ  َيلََذككر  م  عكلَم  َما  أَكك

نَع وَن"، )العن رت على ، كما حلحكمة الاليام لعلكم تتقون (، ي ي بيان 45كبوت: تاَلك

  . االتزام باألخالإ الفاضلة  ي التعامل ما اآلخرين

ت ، يحرالقضاا على األسباب التي قد توقا الناس  ي جريمة الزنا،  دعت إلى العفة -

  . لبيعلى الزياج، يتقليل المهور، يحرمت دياعي الزنا من نير ياختالط، يلم، يتق

لى إدعت  ، الرقابة الجماعية من قبل المجتما لمن تسول ل  نفس  ارتكاب هذه الجريمة -

  .األمر بالمعريا يالنهي عن المنكر ألثرهما الكبير  ي منا يقوع الجريمة

ر ن يغيتيريا العقوبات العادلة على ارتكاب هذه الجريمة، حسب حالة الزاني المحال -

تما مجتما من الفساد ياانحالل، يحفاظا  على أمن المجالمحالنل حماية أل راد ال

 ياستقراره، بهدا استئالال الجريمة قبل يقوعها خالونا  إذا عرا اإلنسان بنن 

  .سيعاقب إذا ارتكب هذه الجريمة،  عند ذلك يبتعد عنها يا يفعلها

م أراد ثلزنا اأبقت اليريعة اإلسالمية باب التوبة مفتوحا  لمن أقدم على ارتكاب جريمة  -

يذ بتنف اإلقالع عن الجرائم، ي ي الوقت نفس  أمرت التوبة منهال تيجيعا  للناس على

ى يتم ، حتالعقوبات المقدرة شرعا  متى توا رت شريطها، يإقامتها دين محاباة أي تمييز

 . زجر الناس يتنديبهم

ا المجتم انة أمنمجموعة من التدابير من شننها منا ارتكاب جريمة الزنا، يني  تلك    

ن مساب من الفساد، يحف  تماسك األسر، يتنييم العالقات بينهم، يالمحا ية على األن

هد ها  انيةااختالط،  ال بد من العمل بها، يأن نوقن بنن اليريعة اإلسالمية شريعة رب

هة، اليبباإلنال  يالزجر يالتنديب ا التعقش إلى إقامة العقوبات، يأنها تدرا الحد 

 ي تقبي ني  ظا  على حياة األ راد من النيل من النيل منها  ظلما ، يما ذلك ا تتواحفا

جريمة، اسبة للم منالعقوبة إذا ثبتت الجريمة بالبينة ياإلقرار، يإذا كانت العقوبة  ي اإلسال

 .  فاية تقبيقها الزجر يالتنديب



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.272 -255 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

263 

 

 أمنهاياستقرارها ي الحكمة من ميريعة العقوبة  ي اإلسالم هي حف  هيبة األمة    

، منها الحياة بفير ح ، يحف  األموال ياألعرا  من المساس يحف  الدماا يمنا إهدار

 ياإلقبال على األعمال بجد ينياط،  الحديد زياجر يجوابر.

    .وطرق إثباته ،الحكمة من التشدد في إثبات حد الزنا المطلب الثالث  -3

ن ،  وضعت لكل طري  مة الزنااإلسالمية  ي إثبات جريم تيددت اليريعة   

ل قوده طرإ اإلثبات شريطا  يأحكاما  مراعية  ي ذلك أن الييا كلما كررت شريط  يقي

ف  ، يحيالحكمة من ذلك التيدد هو أن الستر  ي اليريعة اإلسالمية أمر ياجب ،يجوده

 األعرا  من المساس بها أي النيل منها ضريرة من الضريرات الخمسة التي جاات

 ريمةجيعة لحفيها،  ال بد من حف  أعرا  الناس من خالل التيدد  ي طرإ إثبات الير

قوبة ن العيحتى ا يتم اتهام الميلوم بذلك، يعند ذلك يضيا حق ، يكما نعلم    ،الزنا

 يره  يلفذا بحد ذاتها عبرة لالمحالن تكون عالنية أمام الناس، يه شديدة للمحالن يغير

    يسمعترامتكل إنسان ظلماَ أي يجلد جزا ا  ، يعند ذلك تذهب يهذا التيدد جاا لكيال يقت

 وع  يألن اإلحالان يو ر ل  ما يعف  عن الوق يهو برتا، يالتيديد بالنسبة للمحالنل

ري  لك ط احية الزنا،  من العدل أن تيدد العقوبة على من تو رت ل  أسباب الحالل  س

 .الحرام

 اإلنسانيمهانة ي الزنا مذلة ، البياعة ما  يها الزنا  يها منيكما نعلم   ن جريمة   

 تجن ا يرضاه ألهل ،  كيف يرضاه لفيره، كما أن الزنا يترتب علي  ضياع أنف، لم

النوع  هذا جناية،  ابن الزنا ضائا  ي المجتما ا أحد يتعرا علي ، يالمجتما الذت  ي 

ود موع تييره من كل مكانمن البيرية مجتما معر  للضياع ياانهيار يالفساد الذت يس

لير ح  ا، كما أن الزنا يلل انحرا   عن القري  المستقيمبالفقر يغضب من هللا علي 

هذه ي، ت باألعرا  ياألنساب يالحياة المستقرة اآلمنةل لذلك شدد هللا تعالى  ي عقوب

زنا عة الاقات يالعقوبة يإن بدت لنا أنها شديدة،   ن الرحمة  يها، من خالل التيدد  ي إثب

 ةالخبير منكرةيهو يقوم بفعلت  البنن ييهد أربعة شهود على إنسان بننهم رأيه رؤية كاملة 

دة شعرا  هذا التيديد  ي طرإ اإلثبات لالحتياط  ي تقبي  العقوبة،  اإلنسان الذت ي

         .باراعتعقوبة هذه الجريمة ا يمكن  ل  اإلقدام على  علها، بل يحالل عنده الزجر يا

ا مرات لعاقل أربايحقيقة اإلقرار هي أن يقر البالغ  ،يربت حد الزنا باإلقرار ياليهادة     

 من  ،ياإلقرار ثبتت ميريعيت  بالكتاب يالسنة ،10بالزنا عند القاضي  ي أربعة مواطن

َ  َهدَااَ سكَط ش  الكقَ الكتاب قول  تعالى:" أَيَُّها الَْذيَن ءََمن وا ك ون وا قَْواَميَن بَ  مك أََي  َيلَوك َعلَى أَنكف َسك  َّلَلْ

َقكَربَيَن" )النساا:   الل الن  هي اإلقرار.خ(،  اليهادة على النف، من 135الكَواَلدَيكَن َياألك

ال،  ي جيمن السنة، عن أبي هريرة رضي هللا عت  قال: "أتي رجل رسول هللا يهو      

لما  رات : أني زينت  نعر  عن  حتى رد علي  أربا مالمسجد  ناداه  قال يا رسول هللا

: ا. قال شهد على نفس  أربا شهادات دعاه النبي نلى هللا علي  يسلم  قال: أبك جنون؟

" جموهقال:  هل أحالنت؟ قال: نعم.  قال النبي نلى هللا علي  يسلم: أذهبوا ب   ار

(، 11/193نمس  بالزنا، )أخرج  مسلم  ي نحيح ، كتاب الحديد، باب من اعترا على 

  هذا دليل ياضح على اليهادة على النف، يهي بحد ذاتها إقرار.

يللقرار عدة شريط منها: البلوغ يالعقل، يالنق ، يااختيار، يا بد من تعدد 

اإلقرار  ي جريمة الزنا،  بنن يقر أربا مرات على نفس  بالزنا ما كون  بالفا  عاقال ل طلبا  
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يهذا مذهب الحنفية يالحنابلة، أما اليا عية يالمالكية  قد ذهبوا  ،11الحد للتربت  ي إقامة

ا يزيد  إلى أن  يكفي  ي يجوب الحد إقرار ياحد مرة ياحدةل ألن اإلقرار إخبار ياإلخبار

 12يمن المستعبد أن يكذب اإلنسان على نفس  من خالل إقراره عليها ،رجحانا  بالتكرار

إذا أقر أحد اليريكين الوطا بالزنا يأنكر اآلخر، يجب  ياإلقرار حجة قانرة: بمعنى

أما الرجوع عن اإلقرار  قد ذهب الجمهور من اليا عية يالحنفية  ،13الحد على المقر

إلى أن الرجوع عن اإلقرار بعد الحكم علي ، أي بعد تنفيذ الحكم بالهرب   ن   يالحنابلة:

ا يكون إا ليبهة  عند  جوع عن اإلقرارالمالكية  قد ذهبوا إلى أن الر أما ،14يسقط الحد

 .15ذلك يسقط الحد

: ننهايتعتبر اليهادة من طرإ اإلثبات  ي حد الزنا يهي كما عر ها الحنفية ب

، يأداا اليهادة ياجب على 16عن ندإ بلف  اليهادة  ي مجل، القضاا يالحكم إخبار

بقرة : ا د ع وا" )الذَا مَ ا  إَ  اليَُّهدَا، قال تعالى:" َيَا يَنكبَ يهود يا يجوز لهم كتمان اليهادةال

(، يتقسم إلى قسمين: شهادة تحمل يهي  ر  كفاية يحملها بعض الناس عن  282

 ي  يترطبعض، يشهادة األداا  هي ياجبة على من تحملها، يمن يكتمها   ن  ءثم، يقد ي

الفوا ن ية، يأ، يالحرية، ياإلسالم، يالعدال، يالعقلالياهد عدد من اليريط : كالبلوغ

لى  عل عة عالزنا بما يفيد تحق  يقوع ، ياتحاد مجل، اليهادة، يأن يجتما اليهود الراب

ة الذت حنفيياحد  ي المكان يالزمان، يبالنسبة للتقادم  ي اليهادة،  الراجح هو رأت ال

كان يية، ذهب إلى عدم قبول اليهادة  ي هذه الحالةل ألن  ر ض أداا اليهادة  ي البدا

 .17الده الستر  ما الذت د ع  لليهادة مرة أخرى، غير التحريضمق

 ييمكن طر  الساال التالي هل الحمل قرينة دالة على الزنا؟ 

ا لدليل مي  اتنتي هذه القرينة بعد اإلقرار ياليهادة، أت  ي المرتبة الرالرة من ح

ر ى منبقال عمر بن الخقاب، يهو جال، عل رياه مسلم عن عبد هللا بن عباس يقول:

 ، يأنزلالح برسول هللا نلى هللا علي  يسلم: إن هللا قد بع  محمدا نلى هللا علي  يسلم 

 رسول هللا رجم  ،اقرأناها ييعيناها يعقلناه ،ب،  كان مما أنزل علي  ءية الرجمعلي  الكتا

ا نجد ل: م نخيى، إن طال بالناس زمان، أن يقول قائ ،منا بعدهنلى هللا علي  يسلم يرج

  على  حيإن الرجم  ي كتاب هللا ،  يضلوا بترك  ريضة أنزلها هللالرجم  ي كتاب هللاا

راا، اعتمن زنى إذا أحالن، من الرجال يالنساا، إذا قامت البينة، أي كان الحبل أي ا

 ،(11/192)أخرج  مسلم  ي نحيح ، كتاب الحديد، باب من اعترا على نفس  بالزنا ,

ة لمرأا يعاقب علي  حدا  بالرغم من أن  يطا  قد تكون ايلكن لي، كل حمل يعتبر زن

 حد ين ا في هاتين الحالت مكرهة على هذا الفعل، أي أن يكون الوطا  ي حالة اليبهة،

 ى امرأةمل علإذا ظهر الح يقول أبو حنيفة:إلرادة، ي ي هذه الحالة ل ألنها مسلوبة اعليها

  حدنا أي يطئت بيبهة يلم تعترا  الا زيج لها يادعت أنها استكرهت على  عل الز

 .يهذا  رأت سديد، 18عليها

برة لمعتهذه يسائل إثبات حد الزنا  من ارتكب جريمة الزنا بعد توا ر اليريط ا

الزنا  اا شبهةانتفي ي جريمة الزنا يمنها: كون الزاني بالفا  عاقال  مسلما  طائعا  مختارا ، 

،   ذا 19لهان مرا غير حربية يحية، يءدمية، يممن يوط ي  عالما  بتحريم الزنا، يالمزينة به

    .تحققت هذه اليريط، يثبتت هذه الجريمة ا بد من إقامة العقوبة المناسبة
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و أآراء الفقهاء في الظروف المخففة والتي من شأنها تخفيف : الرابع المطلب -4

ي تلك م فينهتأخير أو تعجيل أو إسقاط العقوبة في جريمة الزنا وأدلتهم والترجيح ب

 المسالة.

 يلكن  ي بعض لقد أيجب هللا تعالى إقامة حد الزنا على الجاني بكرا  كان أي محالنا ،    

رتكاب اا االحاات هناك ما يستوجب مراعاة ظريا الجانيل نيرا  للحالة التي اعترت أثن

ى علا جريمة الزنا، ياليريا التي يمر بها عند إقامة الحد علي ،  ال بد من التعر

ا لم فقهاالمقالود باليريا المخففة، يهي كما أيرد الدكتور هاللي أحمد بقول :" أن ال

لكن يضعي يتعرضوا لفكرة اليريا المخففة على النحو الذت ع ر   ب   قهاا القانون الو

هو " قول:الجنائي  ن لي، هناك ما يمنا من أن ناليغ تعريفا  لليريا المخففة ي   الفكر

ثر  ي ، تاخ  عند إقامة الحد علي  داخلية أي خارجية، يعتد بها الميرعحالة تعترت الي

  20"النهاية  ي الجزاا المقرر تعجيال  أي تنجيال  أي تخفيفا  أي إسقاطا  

و أجيل، آراء الفقهاء في الظروف المخففة والتي من شأنها تخفيف، أو تأخير، أو تع -

 :إسقاط العقوبة في جريمة الزنا

 ر مالتي تعترت اليخ  الجاني من  الفقهاا  ي هذه اليريا المخففةلقد اختلف    

يحر، يبرد، يجوع، يعقش، يحمل، ينفاس، يحيض، يتوبة لليخ ، يعلى هذا النحو 

 : ا بد من تقسيم المسنلة إلى حاات أربعة

. األيلى: إذا كان اليخ  مريضا    ً 

 . جيل العقوبةإقامة الحد على المرأة الحامل من تعجيل أي تن الرانية:

 . الرالرة: إقامة الحد على المرأة الحائض المتزيجة، أي الزانية

 . التوبة  ي إسقاط العقوبة عن الزاني الرابعة: أثر

 رجىان: مريض يالحالة األيلى: إذا كان اليخ  مريضا ،  هنا كما نعلم المريض نوع

 ض اي تزيل، يمريلت، يالحمى يما إلى ذلك من األمرا  البسيقة اشفاؤه مرل الالداع

قوبة الع أما المريض الذت يرجى شفاؤه  قد اختلف الفقهاا  ي حالة إقامة ،يرجى شفاؤه

 : علي  على ثالثة أقوال

، ياستدلوا 21جماعة من الحنابلةالعقوبة يا تاخر عن  يهو قول  القول األيل: يقام علي 

كريه م يني عالر الالحابة  لبنن الحد ياجب  ال ياخر بفير حجة، يأن هذا األمر انتير  

لم  كان إجماعا ، يأن عمر بن الخقاب أقام الحد على قدامة بن ميفون  ي مرض  ي

  22.ياخره

كون ييرد على هااا بنن إقامة الحد على قدامة بن ميفون يهو مريض يحتمل أن     

 وط إنماالس مرضا  خفيفا  ا يمنا من إقامة الحد على الكمال، يلم ينقل عن  أن  خفف  ي

 23اختار ل  سوطا  يسقا  

ة يالمالكي يمهل حتى يزيل مرض ، يهو قول جمهور الفقهاا من الحنفية القول الراني:    

لناس! ا هايا أي ياستدلوا بما ريت عن أبي عبد الرحمن. قال: خقب علي  قال: ،ياليا عية

 ى هللاهللا نلسول   ن أمة لر ،من أحالن منهم يمن لم يح  ،أقيموا على أرقائكم الحد

 لدتها،ج خييت، إن أنا   ذا هي حدي  عهد بنفاس، ، علي  يسلم زنت  نمرني أن أجلدها

  ي   قال )أحسنت(،) أخرج  مسلم رت ذلك للنبي نلى هللا علي  يسلم ذك أن أقتلها

  (11/212نحيح ، كتاب الحديد، باب تنخير الحد عن النفساا، 
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ى د علحسان رسول هللا لفعل علي يهو تنخير الحيج  الدالة  ي هذه الحدي : هو است

حد ر الالنفساا يهو مر  يرجى شفاؤه يزيل بزيال سبب ، يب  أستدل الفقهاا على تنخي

  .24حتى يذهب المر  يالحر يالبرد اليديدين

ياستدلوا بقول  تعالى:" َا 25القول الرال  يهو قول الياهرية: بالتعجيل يالتخفيف  ي    

سكعََها" )البقرة :ي َكل َف  َّللْا    ي هذه اآلية أن هللا ا يكلف  (، يج  الدالة286 نَفكس ا إَْا ي 

 .26 ال يجلد إا على حسب طاقت  من األلم ،اإلنسان إا قدر طاقت 

كلف لى ا يدليل  الساب  بنن هذه اآلية تدل دالة نريحة على أن هللا تعا ىييرد عل   

لمكلف عل ا أعمال القلب أي الجوار  إا بمقدار ما يسع   العباد من يقت نزيل اآلية من

حسب  ليابي ي مقتضى إدراك  يبينت ، كما يرد على قول  الياهرية  ي إقامة الحد على ا

سلم ب ، يبهذا ينكيف الكربة عن المسلم لقدامى ين اقدرة على التحمل،  هذا األمر غير م 

ا حجة ي يلىي جاشت  ي أذهانهم للوهلة األ ي تنييلهم  ي تفسير هذه اآلية يالخواطر الت

 .27ابن حزم  ي ذلك

  إا خرج منيألن الحكم الذت يضع  هللا تعالى كان لليباب يالييو  يالنساا عامة، يلم   

  .28ما أخرج  الن  من حدي  رسول هللا المريض  بقل تعلق 

 المر  عن يالراجح من هذه األقوال هو: تنخير الحد على المريض حتى يزيل     

عة ليرييتنخير الحد  ي حالة الحر يالبرد اليديدينل ألن  يتوا   ما رأ ة يسماحة ا

ة العقوب ا مناإلسالمية يرحمتها بالعباد، ياحتياطها الدقي   ي تقبي  العقوبة، يأن الهد

لم يهي اإلنال  يالزجر، يهي ميزة من ميزات هذه اليريعة عن غيرها من اليرائا، 

ني، ا للجوع يالعقش كماثرين  ي تنخير إقامة عقوبة الزنا على الزايتعر  الفقها

ليرب جل سد حاجتهما من األكل ياأوجوب تنخير العقوبة شيا يسير من ييمكن القول ب

 . قبل إقامة العقوبة عليهما

ة  ي حالة المر  الذت ا يرجى شفاؤه ذهب جمهور الفقهاا من الحنفية ياليا عي

ط لحد بسواقام يياخر إقامة الحد  ي هذه الحالة، يلكنهم ييترطون أن  يالحنابلة إلى أن  ا

 يامن من التلف،   ن خيف علي  من ذلك جما ضف   ي  مائة شمرا   ضرب ب  ضربة

ياحدة، يحجتهم أن رسول هللا أمر بضرب رجل مر  حتى ضنى ضربة ياحدة بمائة 

  .29شمرا 

ي  مائة  دة يا يرى  ي ضرب  بجما ضف  ياإلمام مالك ذهب إلى أن  يجلد مائة جل     

َلد ي َا يقد استدل بقول  تعالى:" الْزانَيَة  َيالْزانَي ،شمرا  إا جلدة ياحدة دَّ َمنكه َما ا ك ْل َياحَ جك

ذكك مك بََهَما َرأك َةٌ  َي َديَن َّللْاَ" ،  هذه اآلية لم تميز السليم من (2نور: )ال َمئَةَ َجلكدَةَّ َيَا تَنكخ 

ييرد علي  بنن إقامة الحد خير من ترك  كليا  يبالتيسير كما جاات اليريعة  ،30الضعيف

  .اإلسالمية السمحاا

ية  ي يالراجح من هذه األقوال هو قول الجمهور لقرب  من ري  اليريعة اإلسالم    

 ركهاالمحا ية على حياة الناس من خالل إقامة الحديد على مرتكبي الجرائم يعدم ت

 .ها أمام الناس، يالذت  ي  من الزجر يالتنديب ما  ي يإقامت

 . إقامة الحد على المرأة الحامل من تعجيل أي تنجيل العقوبة الحالة الرانية:

من المتف  علي  أن العقوبة ا تقام على الحامل حتى تضا حملها يترضع  ييستفني     

عليها يهي حامل تعريض   عن الرضاعة منها، ثم تقام عليها العقوبة، ألن إقامة الحد



ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.272 -255 ص          2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

267 

 

لحياة القفل بالهالك، يالقفل ا حكم علي  يا ذنب ل  ي ي  إتالا لمعالوم يهو الحمل 

يمن القواعد العامة األساسية أن ا تزر يازرة يزر أخرى، يأا تاليب العقوبة غير 

ا يترضع ، يبعد ذلك تقام عليهعليها حتى تضا حملها  إقامة الحد،  يجب  تنخير 31الجاني

  :عقوبة الجلد إذا كانت غير محالنة، يالرجم إن كانت محالنة، ياستدلوا بما يلي

يا رسول   قالت: ،زدأن النبي نلى هللا علي  يسلم جاات : جاات  امرأة من غامد من األ

ن أريد ت قالت: أراك  ،ستففرت هللا يتوبي إلي ( قال )ييحك! ارجعي  ا ،هللا! طهرني

ال ،  ققال: )يما ذاك؟( قالت: إنها حبلى من الزنى ،مالك ترددني كما رددت ماعز بن

ار ألنالقال:  كفلها رجل من ا ، قال لها )حتى تضعي ما  ي بقنك( )ءنت؟( قالت: نعم.

إذا ا )ال  ق ،ت الفامديةحتى يضعت. قال:  نتى النبي نلى هللا علي  يسلم  قال: قد يضع

باب من  مسلم  ي نحيح ، كتاب الحديد،يا نبي هللا! قال:  رجمها )أخرج   ،نرجمها ين

لحامل أن  تاخر ا ااستدال  ي هذا الحدي : ( ييج 11/200اعترا على نفس ، بالزنا،

 . ي حالة إقامة الحد عليها حتى تضا يترضا يلدها

 :أي الزانية، إقامة الحد على المرأة الحائض المتزيجة الحالة الرالرة:

ا براا لهاست ل يذلككانت المرأة متزيجة أي زانية للحيض يقول اإلمام مالك أنها تاخر إذا 

ها يكون بها حمل من زيجها أي سيدها،   ن كانت حامال  أخرت حتى تضا حمللئال  

 .32يترضا طفلها

لتنكد ية ل ، يليهو الرأت الراجح لما  ي  محا ية على القفل التي ا ذنب لها يا جنا     

 . من استبراا الرحم من عدم الحمل

نفيذ تاني قبل الحالة الرابعة: ءراا الفقهاا  ي أثر التوبة  ي إسقاط العقوبة عن الز    

 العقوبة، أي قبل القدرة على أنحابها، أتسقط أم ا ؟

 : اختلف الفقهاا  ي ذلك على قولين

يهو رأت عند اليا عية أنها مسققة، ياستدلوا على ذلك: ، 33القول األيل: الحنابلة   

أن  ليل:توبة التائب من هذا الذنب على توبة المحارب، ييرد على ذلك الد بحجية قياس

لى قياس توبة المحارب على توبة الزاني قياس ما الفارإ، يالعقاب  ي الحرابة ع

ستح  م  اااستمرار  يها، أما العقاب على الزاني  هو على أمر قد تم ي رغ من  يبتما

 .34العقوبة

 ن رسول هللاياستدلوا بن ،يالمالكية يبعض اليا عية هي مسققةالقول الراني: الحنفية     

لى أن ل ذلك عحد درجم ماعز الذت أقر بالزنا يقد جاا تائبا  قبل أن ينتي   لما أقام علي  ال

 .35خانة ميةااسترناا  ي المحر

ن ائبيتن جاايا الراجح هو أن التوبة ا تسقط الحدل ألن رسول هللا أقام الحد على الذي    

إقامة  عدم ثر  يأكماعز يالمرأة الفامدية، يكما نعلم   ن العفو عن الزاني ا يكون ل  

أي  يها، العقوبة علي ل ان جريمة الزنا هي ح  من حقوإ هللا التي ا يجوز التنازل 

  يها لعقوبة ي  االتسامح، أي إسقاط العقوبة  يها متى ثبتت الجريمة بالبينة،  ال بد من تقب

تمنا  وانايريا المخففة  ي إقامة حد الزنا، يلكنها ا تمنا من يجود مسققات يمهذه ال

  : تنفيذ يإقامة حد الزنا على األ راد منها

o رجوع المقر عن إقراره إذا ثبت الزنا باإلقرار الالريح أي الضمني. 
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o يهودعديل اليهود عن شهاداتهم قبل التنفيذ كلهم، أي بعضهم ما دام عدد ال 

  . لى شهاداتهم أقل من أربعةالباقين ع

o   ا ر احدهم قرابتكذيب أحد الزانيين لآلخر، أي ادعاؤه النكا  إذا كان الزنا ثابتا

يإن  الحد يهو مذهب أبي حنفية، أما األئمة الرالثة  يرين أن التكذيب ا يسقط

  . ادعاا ا يسقق  إا إذا أقام الدليل على يجود النكا 

o نيفةد قبل التنفيذ يبعد الحكم ي يهو مذهب أبي حبقالن أهلية شهادة اليهو 

o موت اليهود قبل الرجم .  

o ذلك من الحنفية يحجت   ي ،يهو رأت أبو يوسف ،زياج الزاني من المزني بها 

 ،تاعأن النكا  يورة شبهة تدرأ الحدل ألن  يعقي الزيج ح  الملك يااستم

 سابقا   يكان الفعل يقا زنا يلكن   قهاا هذا المذهب ا يوا قون  هذا الرأتل ان

  .36على الزياج

  خاتمة:

  خلالت الدراسة إلى النتائي التالية :   

 ،حرص اليريعة اإلسالمية على نيانة يحف  األعرا  بتيريا عقوبة الزنا 

يا الي يالتيدد  ي يسائل إثبات ، من حي  اليريط ياألحكام مراعاة  ي ذلك أن

يلهذا التيدد حكمة شرعية يهي أن  كلما كررت شريط  يقيوده قل يجوده،

ال  هال لكيثباتإالستر منديبا  إلي  شرعا ، يان العقوبة شديدة  ال بد من التربت  ي 

  ت .يقتل إنسان أي يجلد جزا ا ، يتذهب كرامت  يسمع

 يم ءن الكرالقرأدلة إثبات حد الزنا هي اإلقرار ياليهادة يالقرائن يجميعها ثابتة ب

 جماعما أن عقوبة الزاني ثابتة كذلك بالن  الالريح ياإليالسنة النبوية، ك

 . يالدليل العقلي

 ار ي ي ختيالة ااالزنا يعرا: بنن  أسم للوطا الحرام  ي قبل المرأة الحية  ي ح

ن ت  يعالعدل ممن التزم أحكام اإلسالم العادت عن حقيقة الملك، يعن شبه دار

 لنكا ضا ااشتباه  ي الملك يايعن شبهة ااشتباه  ي مو، ح  النكا  يشبهت 

 .جميعا  

 رالجريمة تعرا على أنها: محيورات شرعية زجر هللا عنها بحد أي تعزي 

ت يالمحيورات هي: إما إتيان  عل منهي عن ، أي ترك  عل منمور ب ، يعر 

ة جماعللعقوبة بننها: الجزاا اليرعي المقرر الذت يستحق  الجاني لماللحة ال

 .ع ياقتراا الجريمةعلى عاليان أمر اليار

 شرعت اليريعة اإلسالمية عدد من التدابير الرادعة التي تحف  للمجتما 

ي لمنهااإلسالمي أمن  ياستقراره،  عملت على محاربة الجرائم من خالل إتباع 

عية الوقائي قبل يقوع الجريمة من خالل القضاا على أسباب الجرائم، يالتو

، يضريرة األمر بالمعريا يالنهي ضد مخاطرها، ي ر  الرقابة الجماعية

عن المنكر، يتقوية الوازع الديني عند الناس من خالل غرس التقوى 

ذ ياإلخالص  ي نفوس المسلمين، يإذا ارتكبت الجريمة كان ا بد من اتخا

، يعدم متهايعدم التساهل  ي إقا ،المنهي العالجي ب قامة العقوبة المقررة شرعا  

 .الزنا من حقوإ هللا ا يجوز العفو  ي  اليفاعة  يها باعتبار أن
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  عدم تعر  الفقهاا المسلمون لفكرة اليريا المخففة ياانقال  على

بها  هتموااياجتهاداتهم، ييهر لنا أن قد  يلكن من خالل إشاراتهم ،تسميتها بذلك

 . يأدرجوها بمسميات أخرى

  ا الالح يدريريعة اإلسالمية شريعة تقوم على السماحة يالرأ ة جلب المال

 ثنااالمفاسد، ير ا الحرج عن المكلفين، يمراعاة اليريا التي يمرين بها أ

ا  ي عنه ارتكاب الجرائم،  راعت هذا األمر من خالل األحكام اليرعية المنبرقة

على  وتهاهذا الجانب،  بينت أن عقوبة الزنا ا تاخر يتقام مباشرة  ي حالة ثب

دين اعتبار لوجود مر  يعترى  الزاني المحالن بالرجم حتى الموت،

ر اليخ  المراد تنفيذ العقوبة علي ، أي ظرا ءخر يمر ب  كالبرد أي الح

 ي  اليديدين،  هي عقوبة حازمة بالرجم،  ال داعي لتنخير عن الرجل، يلكن

ة لحين عقوبحالة يجود الحمل بالنسبة للمرأة المحالنة،  ال بد من تنخير إقامة ال

حرنا  على سالمة القفل الذت ا ذنب ل  يا حكم يضا القفل يإرضاع ل 

جلد ي العلي ، يا تزر يازرة يزر أخرى، يأن العقوبة الرابتة لفير المحالن  ه

ة ا تاخر عن الرجل، يلكن المرأة إذا ثبت أنها حامل تاخر لحين الواد

 ع.ياإلرضا

 ن كد متنعملية إقامة الحد عليها لالنتهاا من الحيضل لل لمرأة الحائض تاخرا

   م.استبراا الرح

   جال مي ا حد، ألن حد الزنا من حقوإ هللا، التالالتائب من الزنا ا يسقط عن

  .ائبينتيألن رسول هللا أقام الحد على الذين جاايا ، للعفو  يها أي اإلسقاط

 وبة ا لعقيتنخير ا ، ي حالة المر  الذت ا يرجى شفاؤه ا بد من تنفيذ العقوبة

م ن يقاأما  ي حالة المر  الذت يرجى شفاؤه،  يجب مراعاة حالة م،  ائدة من 

ية علي  العقوبة،  تاخر لحين شفاا المر   ي حالة الجلد، يتراعي  ي عمل

امة ن إقمالجلد التوسط  يها من خالل الجلد بمائة سوط جلدة ياحدةل ألن الهدا 

 ناس،أمام ال وبةالعقوبة هي الزجر يالتنديب يهو متحق  من خالل إقامة العق

ى يرج ي ي حالة النفاس تاخر العقوبة لزيال النفاس، باعتبار أن النفاس مر 

 .شفاؤه

              

 : التوصيات 

 ريمةجيالذت ي عد  ضريرة التفرقة بين ااعتياد على ارتكاب على جريمة الزنا -1

 ة.بحد ذات  يبين الوقوع  ي ااضقرار يعدم تجايز حد الضرير

ركيز يالت هتمام يرعاية الجناة الذت ارتكبوا جريمة الزنا مرة ياحدةضريرة اا  -2

دت ألتي عليهم يمعر ة أسباب ارتكابهم لجريمتهم يترقيفيهم يمعالجة األسباب ا

 .إلى ارتكاب جريمتهم يارجاعهم إلى الح  يطري  ااستقامة

يا يرقامة العقوبة  ي حال تكرار الجريمة يااعتذار بالإضريرة التيدد  ي  -3

نا قامة حد الزإالمخففة كما يوني الباحران بمراعاة اليريا القارئة عند 

 .يااهتمام بالحالة العامة للجناة أثناا تقبي  العقوبة
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 سول هللاقامة الحديد اإلسالمية كما أمر هللا تعالى بها يكما بينها رإضريرة  -4

فير جة تحمية بقامة الحديد اإلسالإنلى هللا علي  يسلم يالبعد عن التهاين  ي 

حد يجوابر  ي يقت يا يالمستجدات  الحديد زياجر الزمان يالمكان ياليريا

 ياليريعة اإلسالمية بنحكامها نالحة لكل زمان يمكان.
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