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 (2) سورة النور-تفسري القرطيب
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 .أجمعين له وصحبهالحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد، وعلى آ

 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام القرطبي 
ًة َن َجْلَدًة َوََل َتْقَبُلوا َلُهمْ ُدوُهْم َثَماِنياء َفاْجلِ }َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهدَ قوله تعالى: "  َشهَهاََ

ِحيٌم{ِإنَّ َّللاََّ غَ فَ ْصَلُحوا * ِإَلَّ الَِّذيَن َتاُبوا ِمن َبْعِد َذِلَك َوأَ  َأَبًدا َوُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ    .( سورة النور[5-4]) ُفوٌر رَّ
 فيه ست وعشرون مسألة:

ِمِنينَ اِئَشها َما ِقيَل ِفهي عَ َسَبُبهَ  َهِذِه اْْلَيُة َنَزَلْت ِفي اْلَقاِذِفيَن. َقاَل َسِعيُد ْبُن ُجَبْيٍر: َكانَ  :اْْلُوَلى ْْ رضهي - َة ُأمِ  اْلُمه
 ِل َّللاَِّ : َلْم َنِجْد ِفي َأْخَباِر َرُسواْبُن اْلُمْنِذرِ  . َوَقالَ َوِقيَل: َبْل َنَزَلْت ِبَسَبِب اْلَقَذَفِة َعامًّا ََل ِفي ِتْلَك النَّاِزَلةِ  -هللا عنها

ِِ  وَ  -صلى هللا عليه وسلم- ًْْنى ِبهِه ََ مُ َتَعهاَلى  َظهاِهُر ِكَتهاِ  َّللاَِّ َخَبًرا َيُدلُّ َعَلى َتْصِريِح اْلَقهْذ ِِ ْسهَت اَلًّ َعَلهى اْلَقهْذ
 "الَِّذي ُيوِجُب اْلَحدَّ  َوَأْهُل اْلِعْلِم َعَلى َذِلَك ُمْجِمُعونَ 

أو فيي قصية ليبل أين أميية أو فيي ميرليا مين  –رضي هللا عنها-قذف عائشة و سواء نزلت اآلية في قصة اإلفك 
 مومها ال بخصوص السبب.العبرة بعفالقصص، 

 َكَما َقالَ  ِباْلَقْوِل  يةذاإْلنه  ؛يسم الرماْسُتِعيَر َلُه اُيِريُد َيُسبُّوَن  وَ  {}َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الثانية: قوله تعالى: "
َُْة:  النَّاِب

 َوُجْرُح اللِ َساِن َكُجْرِح اْلَيدِ 
 

 َوَقاَل آَخُر:
 َبِريًئا َوِمْن َأْجِل الطَِّويِ  َرَماِني ...اِلِدي َرَماِني ِبَأْمٍر ُكْنُت ِمْنُه َووَ 

 ".  ومنه الحديث: إن ابن أمية قذِ امرأته بشريك بن السحماء: أي رماهااويسمى قذفً 
والقذف والرمي بمعنًى واحيد، واصصيف فييه قيذف رميي المحسوسياا، فيق ا أطليع فيي المعنولياا، فيي المعياني، فيي 

اا رميى بيالمبم أو أنحيون مين المعنوليالالرميي، و  فإنيه ماياا القيذ :، وال يقالاالنصوص الشرعية فهو حقيقة أيًض 
اءا فييي معنالييا فييي النصييوص الشييرعية، فهييي اسيي عمال اللفييا فييي حقيق ييه، فيمييا صنهييا جيي ؛فهييذن حقيقيية والمعيياني
 وضع له.

ُُ وَ اِحَشهِة أَ َأَههمُّ  َوَرْمهُيُهنَّ ِباْلفَ الثالثة: ذكر هللا تعالى في اْلية النساء مهن حيهث ههن " ُفهْشهَن ُِ َأْنَكهى ِللنُّ وِس. َوَقهْذ
اِخٌل ِفي ُحْكِم اْْلَيِة ِباْلَمْعَنى َجاِل ََ  ".الرِ 

، ووجيييوب الحيييد فيييي قيييذف النسييياء، ال يعنيييي أ  الرجيييال  صيييرلش بشيييناعة قيييذف النسييياءوالنعيييم، يعنيييي  سييير النسييياء 
عظم، مرأة أشد، والعار البحع بأللها و ولها أ قذف الرجف سقذف المرأة، لمن قذف الفيخ لفو  عنهن في اصحكام، 

 ولذلك صرح بالنساء.
اِخٌل ِفي ُحْكِم اْْلَيِة ِباْلَمْعَنى  َوِإْجَماُع اْْلُمَِّة َعلَ  َجاِل ََ ُِ الرِ  ِه َعَلى َتْحِريِم َلْحهِم اْلخِ نَ . َوَهَذا َنْحُو ى َذِلكَ "َوَقْذ ْنِزيهِر صِ 

َخَل َشْحُمُه َوَغَضاِريُفُه   ْجَماعِ َوََ  ."َوَنْحُو َذِلَك ِباْلَمْعَنى َواإلِْ
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وليذلك صيرح بيه، وفيي  ،ص  مالب ما يؤسف ليو اللحيم لدن يحرم، وإ  سا  ال صرلش ألحمه؛يعني جميع ما حوان ج
فيي نقيا الوضيوء أو يخي ص  ليك  اإلأفجميع ما حوان جلد الازور حكمه جميع ما حوان الالد، ولف يقاس عليه 

 .نجلدأنه مثف الخنزلر جميع ما حوان  الظالره في الحديث؟ فاللحم المنصوص عليب
َجههاَل َوالا َتُعههمُّ َوَحَكههى الزَّْهههَراِويُّ َأنَّ اْلَمْعَنههى: َواْْلَْنُفههُح اْلُمْحَصههَناُت  َفِهههَي ِبَلْفِ َههه" َسههاَء  َوَيههُدلُّ َعَلههى الرِ   ذلههك قولههه: نِ 

}َوالَِّتهي قهال تعهالى:  وقهال قهوم: أراَ بالمحصهنات الفهروا كمها  اء[( سورة النسه24]) }َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النِ َساء{
َسها  ( سورة اْلنبياء91]) َأْحَصَنْت َفْرَجَها{ َجهاِل َوالنِ  َة اْْلَْجَنِبيَّهَة ِإَذا َذَكهَر اْلَمهْرأَ  ِء. َوِقيهَل: ِإنََّمهاَفَيْدُخُل ِفيِه ُفهُروُا الرِ 

َِ الرَّ  ُ َأْعَلُم. َوَقَرَأ اُقِذَفْت ِلَيْعِطَف َعَلْيَها َقْذ هاَِ  َوَكَسهَرَها َيْحَيهبِ  نات{}المحَصه :رُ ْلُجْمُهو ُجِل َزْوَجَتُه  َوَّللاَّ ى َفهْتِح الصَّ
. َوَقْد َمَضى ِفي" الن ِ  ُِ ْحَصانِ ذِ َساِء" ْبُن َوثَّاٍ . َواْلُمْحَصَناُت اْلَعَفاِئُف ِفي َهَذا اْلَمْوِض  ".والحمد هلل  ومراتبه ْكُر اإلِْ

 ه يطلع على المسلماا وعلى العفيفاا وعلى الم زوجاا.وأن
ِِ  :"الرَّاِبَعةُ  ِِ ُشُروٌط ِعْنَد اْلُعَلَماِء ِتْسَعٌة: َشْرَطاِن ِفي اْلَقاِذ ِإِذ  ؛ِليهفِ ِْلَنَُّهَمها َأْصهَ  التَّكْ  ؛ُلهو ُ ْقُل َواْلبُ عَ َوُهَما الْ  ِلْلَقْذ

وَنُهَما  ."التَّْكِليُف َساِقٌط َُ
ص   ؛أو محصنة ال يقام عليه الحد، وسذا لو قذف صبي صييير ال يقيام علييه الحيد اقذف محصنً  انونً فلو أ  ما 

، أميا بالنسيبة للمانيو   ،مناط ال مليف البلوغ والعقف ر، وأميا فيب يلحقيه شييء، ال حيد وال تعزليولميا مفقيونا  حينٍيذأ
 .االصبي الصيير فلو عزر لقذفه سا  م اهً 

يهِه ْفِيهِه ِمهْن َأبِ  َأْو ِبنَ يلزمه فيه الحد  وهو الزنى َواللِ َواطُ  ئأن يقذِ بوطالمقذوِ به  وهو  "َوَشْرَطاِن ِفي الشيء
ْسهَ مُ  ِِ  َوِههَي اْلَعْقهُل َواْلُبُلهوُ  َواإلِْ وَن َساِئِر المعاصي. وخمسة في اْلَمْقهُذو ه َواْلحُ َُ يَّهُة َواْلِعفَّ ُة َعهِن اْلَفاِحَشهِة الَِّتهي رِ 

 "؟   َكاَن َعِفيًفا ِمْن َغْيِرَها َأْم ََل ُرِمَي ِبَها
 الزنا أو فيي الليواط ليو عفييف عينب الحد من القذف لمنه عفيف بالنسبة لما يوجب ،أخرى  أذنوبأ يعني ولو تلبس 

 وإ  تلبس بييرلما من سرقةأ أو شربأ أو نحون. ،فاحش ين العظيم ينلاتين المعصي ين وال
ِِ َوِإْن َلْم يَ ما شرطناِ العقل والبلو  ك"َوِإنََّما َشَرْطَنا ِفي المقذو  ْحَصاِن ِْلَْجهِل َأنَّ ْن َمَعاِني اإْلِ ُكوَنا مِ هما ِفي اْلَقاِذ

اِخَلِة َعَلى ا َذاَيِة ِباْلَمَضرَِّة الدَّ َُ ِللزَّْجِر َعِن اإلِْ ِإْذ  ؛ْلُبُلهو َ َة َعَلهى َمهْن َعهِدَم اْلَعْقهَل َواِِ  َوََل َمَضهرَّ ْلَمْقُذو اْلَحدَّ ِإنََّما ُوِض
 ".ََل ُيوَصُف اللِ َواُط ِفيِهَما َوََل ِمْنُهَما ِبَأنَُّه ِزًنى

ييدم العقييف نييه ي عييدى إلييى أللييه و ولييه ومعارفييه، ص ؛ص  القييذف ال يخيي ص بالمقييذوف ؛المضييرة حاصييلة علييى ميين عل
 م لنييا، الذا محييف المييبليي ؟أييب شييك، لميين لييف يلزمييه الحييد المامييف ا أثييمقييذف صييبي   اأ  إنسييانً ومثييف  ا الصييبي، لييو 

ليه صنه في اصصف مير مكلف، وال يك ب عليه شييء، لمنيه يلحقيه العيار سميا يلحيع أقار يه وأل ؛يلزمه الحد المامف
 .و وله

َ  ا ِلْلَحهدِ   َفهإِ ا ُموِجًبهاتََّفَق اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَُّه ِإَذا صرح بالزنى َكهاَن َقهْذًفا َوَرْمًيه :"اْلَخاِمَسةُ  َل َوَلهْم ُيَصهرِ ْح َفَقها ْن َعهرَّ
اِفِعيُّ َوَأُبو َحِنيَفَة: ََل َيُكوُن َقْذًفا َحتَّهى . َوَقاَل الشَّ ٌِ ُت ِبهِه اْلَقهأَ َيُقهوَل  َماِلٌك: ُهَو َقْذ ِليُل ِلَمها َقاَلهُه َرَْ . َوالهدَّ َِ اِلهٌك مَ ْذ

َزاَلههِة الْ  ِِ ِإنََّمهها ُهههَو إلِ ُِ بي َأْوَقعَ َمَعههرَِّة الَِّتههُهههَو َأنَّ َمْوُضههوَع اْلَحههدِ  ِفههي اْلَقههْذ المقههذِو  فههإذا حصههلت المعههرة َههها اْلَقههاِذ
ُل َعَلى اْلَفْهِم  َوقَ  }ِإنَّهَك َْلَنهَت  َعهْن ُشهَعْيٍب: َعهاَلى ُمْخِبهًراتَ ْد َقاَل بالتعريض َوَجَب َأْن َيُكوَن َقْذًفا َكالتَّْصِريِح  َواْلُمَعوَّ

ِشيُد{ [87]) اْلَحِليُم الرَّ  ".أي السفيه الضال ( سورة هَو
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ال شك أ  ال عرلا قد يقرب مين ال صيرلش، وقيد يبعيد عنيه، قيد يكيو  ألفيا قرليب مين ال صيرلش، وقيد يكيو  ألفياأ 

عن ال صرلش بحيث ال يفهمه سف أحد، وعلى سف حال إ ا قرب من ال صرلش أخذ حكميه، وإ ا بعيد بحييث ال بعيد 
 حكمه في إقامة الحد المامف.يفهمه إال النوانر من الناس، فمثف لذا ال يأخذ 

بِ  ِبَكَ ٍم ظاهر اْلَمْدُح ِفهي َأَحهِد التَّهْأِويَ ِت  َحْسهَبمَ  ُضوا َلُه ِبالسَّ  َقهاَل َتَعهاَلى ِفهي َأِبهي َجْههٍل:َم ِفهي ُههوٍَ  وَ ا َتَقهدَّ "َفَعرَّ
َرَأ ْخَت َهاُروَن َما َكهاَن َأُبهوِ  اْمه}َيا أُ م: عن مري وقال حكايةً   ( سورة الدخان[49]) }ُذْق ِإنََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريُم{
يًّا{ ِْ وعرضهوا لمهريم   اء أي الزنهفمهدحوا أباهها ونفهوا عهن أمهها البْها  ( سورة مريم[28]) َسْوٍء َوَما َكاَنْت ُأمُِّك َب

ٌِ   لنسهاء[ا( سهورة 156]) }َوِبُكْفِرِهْم َوَقْوِلِهْم َعَلى َمْرَيَم ُبْهَتاًنها َعِ يًمها{ولذلك قال تعالى:   بذلك َوُكْفهُرُهْم َمْعهُرو
ِْ َمها َكاوَ   َواْلُبْهَتاُن اْلَعِ يُم ُهَو التَّْعهِريُض َلَهها  َأْي َمها َكهاَن َأُبهوِ  اْمهَرَأ َسهْوءٍ  هِك َب َقهْد يًّها  َأْي َأْنهَت ِبِخَ ِفِهَمها وَ َنهْت ُأمُّ

 َأَتْيِت ِبَهَذا اْلَوَلِد."
، اًٍ وال شيي افيب  أأيول لييس مين أليف الفيواحك، أأيول ليم يق يرف انيا وال لواًطي قال آلخير: ييا الو أ  شخًص  :يعني 

  يس دل أها على المران؟أو أ  السياق والقرائن  ،اق رفت  لك قدلف يفهم من لذا أنك 
 طالب:.........

أ  يبيير  فيرلييد  ،أأييون مميين عييرف باصسييفار والييذلاب إلييى أييبنأ ي سييالف فيهييا بييالمنمراا والفييواحك وسييذاقييد يكييو  
ميا  اصحوال يس دل أها عليى الميران، لمين ليو سيا  أأيونن قرائفصنه صحبه في لذن اصسفار وما عرف أذلك،  ؛والدن

ُعييرف أنييه يرلييد االأيين، فييالقرائن لهييا عمييال، تلييك اصوليييس ميين ألييف  ،وعييرف أنييه ميين ألييف المسيياد ،سييفاراصعييرف ب
 أحكام.

ههَن اوقههال تعههالى: " هها }ُقههْل َمههن َيههْرُزُقُكم مِ  ُ َوِإنَّ ههَماَواِت َواْْلَْرِ  ُقههِل َّللاَّ ِبههيٍن{ُكْم َلَعَلههى ُهههدً ْو ِإيَّههاأَ لسَّ  ى َأْو ِفههي َضههَ ٍل مُّ
َ َتَعاَلى َوَرُسوَلُه عَ ْيِر ُهًدى  َوأَ اَر َعَلى غَ َفَهَذا اللَّْفُظ َقْد ُفِهَم ِمْنُه َأنَّ اْلُمَراََ ِبِه َأنَّ اْلُكفَّ ( سورة سبأ[ 24]) َلى نَّ َّللاَّ

ُ َعْنهُ َرِض -ُر اْلُهَدى  َفُفِهَم ِمْن َهَذا التَّْعِريِض َما ُيْفَهُم ِمْن َصِريِحِه. َوَقْد َحَبَح ُعمَ   :ْلُحَطْيَئَة َلمَّا قالا -َي َّللاَّ
َيِتَها  ْْ ِع اْلَمَكاِرَم ََل َتْرَحُل ِلُب  اِسي اْلكَ َواْقُعْد َفِإنََّك َأْنَت الطَّاِعمُ  ...ََ

:َُ َقْوَل النَّجَ مِ َوَلمَّا سَ  بََّهُه ِبالنِ َساِء ِفي َأنَُّهنَّ ُيْطَعْمَن َوُيْسَقْيَن َوُيْكَسْوَن.ِْلَنَُّه شَ   اِشيِ 
ِدُروَن ِبِذمٍَّة  ْْ لِ  ...َقِبيَلُتُه ََل َي  َوََل َيْ ِلُموَن النَّاَس َحبََّة َخْرََ

 ِثيٌر. ْثُلُه كَ اِعُر َضْعَف اْلَقِبيَلِة  َومِ َقاَل: َلْيَت اْلِخَطاَ  َكَذِلَك  َوِإنََّما َأَراََ الشَّ 
َسهةُ  اَِ َِ رَ  :السَّ ههُه ََل َحههدَّ َعَلههى َمهْن َقههَذ  ِ  َأِو اْمههَرَأًة ِمههْنُهْم. َوَقههالَ  َأْههِل اْلِكَتههاُجههً  ِمههنْ اْلُجْمُهههوُر ِمههَن اْلُعَلَمههاِء َعَلهى َأنَّ

 الزُّْهِريُّ َوَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب."
 وما بعد المفر  نب.بما لو أعظم من  لك، تلبسوا بالمفر، صنهم تلبسوا 

 ."مسلم وابن أبي ليلى: عليه الحد إذا كان لها ولد منوقال الزهري وسعيد بن المسيب "
 نعم، صيانًة لعرض المسلم.

َِ النَّْصَراِنيََّة َتْحَت اْلُمْسِلمِ  :"َوِفيِه َقْوٌل َثاِلثٌ  . َقاَل اْبهاُجِلَد  َوُهَو َأنَُّه ِإَذا َقَذ ِء ُمْجِمُعهوَن ُن اْلُمْنهِذِر: َوُجهلُّ اْلُعَلَمهاْلَحدَّ
ِرْ  َأَحهًدا َوََل َلِقيُتهُه ُيَخهاِلُف ِفه َْ ِل  َوَلهْم ُأ  َفَعَلْيهِه َمها نَّْصهَراِنيُّ اْلُمْسهِلَم اْلُحهرَّ َِ الَوِإَذا َقهذَ  ي َذِلهَك.َوَقاِئُلوَن ِباْلَقْوِل اْْلَوَّ

 .اُنوَن َجْلَدًة  ََل َأْعَلُم ِفي َذِلَك ِخَ ًفاَعَلى اْلُمْسِلِم َثمَ 
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 ريضخلمعالي الشيخ عبد الكريم ا

 ".االسابعة: والجمهور من العلماء على أن العبد إذا قذِ حرًّ 
ت ضييرر أييذلك، سانيت ال شيك أ  المييبم فيي المييافر بيالمفر فمييا نونيه ال إشييكال فييه ميين جهية لييذا الميافر، لميين إ ا 

محاسيين موتيياالم وال تييؤ وا جيياء النهييي عيين  لييك، ا سييروا  أللييه وأقار ييه و وون وميين لييه بييه صييلة ميين المسييلمين فقييد
بياص ى  فيالعبرة ،ص  ي ملم فييه بشييء ميا نام ييؤ ا أقار يه مين اصحيياء فقنيه ال ييذسر يعني ولو سا  ألب   اصحياء،

 الم عدا، فق ا سا  اص ى ي عدى إلى مسلم ُمنع.
اِبَعةُ  َِ ُحرًّاَواْلُجْمُهوُر ِمَن اْلُعَلَماِء َعَلى أَ  :"السَّ حهد يتشهطر بهالرق كحهد الزنهى.  ْلنه ؛َأْرَبِعينَ  ُيْجَلدُ  نَّ اْلَعْبَد ِإَذا َقَذ

ْيهٍب يُ  َْ هٍد َعْبهَمهاِنيَن  َوَجَلهْجَلهُد ثَ َوُرِوَي َعِن اْبِن َمْسُعوٍَ َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزيهِز َوَقِبيَصهَة ْبهِن ُذ ًدا َد َأُبهو َبْكهِر ْبهُن ُمَحمَّ
َِ ُحرًّا  . َقَذ ُف َمها ْيَن ِبَفاِحَشهٍة َفَعَلهْيِهنَّ ِنْصه}َفهِإْن َأَته: اَلى َتَعهاْحَتجَّ اْلُجْمُههوُر ِبَقهْوِل َّللاَِّ و َثَماِنيَن  َوِبِه َقاَل اْْلَْوَزاِعيُّ

 ."( سورة النساء[25]) َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِ {
يف الحيد فيي الزنيا وليو أعظيم ام مين القيذف، والقيذف ليو رميي بالزنيا، وسيبم بيه، واتهي فق ا سا  لذا في الزنيا، ينصف

ييف فييي الياييية ال ييي لييي الزنييافييق ا ن ،بييه، وصيييانة لعييرض المسييلم ميين الوسيييلة ييف فييي الوسيييلة  ،صف ميين فلييه أ  ينصف
 الامهور وميرلم لهم حا هم. قولوح ى باب أولى، 

ِ َتَعهاَلى  َوَأنَّههُ   َعَلْيهِه  َوَأْفَحهَ  لَّهْت ِنَعهُم َّللاَِّ يَمْن قَ ِفه ُربََّمها َكهاَن َأَخهفَّ "وقال اْلخرون: فهمنا هنا  أن حهد الزنهى هَّ
ِمهيِ  وَ  ِِ َفَحهقم ِلََِّْ ها َحهدُّ اْلَقهْذ ِِ  َواْلِجَناَيهةُ ِعهِجَناَيهِة َعَلهى َجهَب ِللْ ِفهيَمْن َعُ َمهْت ِنَعهُم َّللاَِّ َعَلْيهِه. َوَأمَّ ََل  ْرِ  اْلَمْقهُذو

قِ  وَ  يَِّة. َوُربََّما َقهاُلوا: َلهْو كهان يختلهف لهذكر كمها ذكهر مهنَتْخَتِلُف ِبالرِ  لهذي عليهه ال ابهن المنهذر: واالزنهى. قه اْلُحرِ 
 ".وبه أقول  علماء اْلمصار القول اْلولعوام  

َُ اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَّ اْلُحرَّ ََل ُيْجَلُد ِلْلَعْبِد ِإَذا  :لثَّاِمَنةُ ا  :-عليهه السه م- ِن َمْرَتَبِتِهَما  َوِلَقْوِلهِ َبايُ ِلتَ  ؛َلْيهِ ْفَتَرى عَ اَوَأْجَم
 ."«يقولأقيم عليه الحد يوم القيامة إَل أن يكون كما  امن قذِ مملوكه بالزن»

 لبر  به، ولما اح يج إلى حد اآلخرة. ولو لزمه الحد في الدنيا
حههد ليههه يههوم القيامههة الثههم لههم يثبهت أقههيم ع زنههىً بمهن قههذِ عبههده »وفههي بعههض طرقههه:   خرجهه البخههاري ومسههلم"

. َقاَل اْلُعَلَماُء: َوِإنََّمها َكهاَن َذِلهَك ِفهي اْْلِخه «ن ثمانو اَرُقْطِنيُّ هِريِ  َواْلوَ ْرِتَفهاِع اْلِمْلهَلِ  ؛َرةِ َذَكَرُه الدَّ ُِ ِك َواْسهِتَواِء الشَّ ِضهي
ُتصَّ ِمهْن ُكهلِ  ي اْلُحُدوَِ َواْلُحْرَمِة  َواقْ فِ َكاَفَأ النَّاُس ِلَك تَ ذَ مَّا َكاَن َواْلُحرِ  َواْلَعْبِد  َوَلْم َيُكْن ِْلََحٍد َفْضٌل ِإَلَّ ِبالتَّْقَوى  َولَ 

ْنَياَتَكهاَفئُ َواِحٍد ِلَصاِحِبِه ِإَلَّ َأْن َيْعُفَو اْلَمْ ُلوُم َعِن ال َّاِلِم. َوِإنََّما َلهْم يَ  اِخَلهُة عَ  ؛وا ِفهي الهدُّ  َلهى اْلَمهاِلِكينَ ِلهَئ َّ َتهْدُخَل الدَّ
ْلَعِلهيِم  ََل ِخيِر  ِحْكَمٌة ِمَن اْلَحِكيِم اَفاِئَدُة التَّسْ  َتْبُطلُ ِمْن ُمَكاَفَأِتِهْم َلُهْم  َفَ  َتِصحُّ َلُهْم ُحْرَمٌة َوََل َفْضٌل ِفي َمْنِزَلٍة  وَ 

 ِإَلَه ِإَلَّ ُهَو. 
َِ َمهْن َيْحَسهبُ  -التَّاِسَعةُ  : َمهْن َقهَذ هاِفِعيُّ يُّ دُّ  َوَقاَلهُه اْلَحَسهُن اْلَبْصهرِ َفَعَلْيهِه اْلَحه َو ُحهرم ُههُه َعْبهًدا َفهِإَذا َقهاَل َماِلهٌك َوالشَّ

 .."َواْخَتاَرُه اْبُن اْلُمْنِذِر. َقاَل َماِلكٌ 
 ص  العبرة بحقيقة الحال والواقع.

َِ ُأمَّ اْلَوَلِد ُحدَّ و " : ََل َحدَّ َعَلْيهِ . َوَقاَل اْلَحسَ اِفِعي ِ َوَرَوى َعِن اْبِن ُعَمَر َوُهَو ِقَياُس َقْوِل الشَّ   َمْن َقَذ  ".ُن اْلَبْصِريُّ
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 (2) سورة النور-تفسري القرطيب
ل وإ  نظرنييا إلييى المييإأميية،  بالحييال أو المييإل، إ  نظرنييا إلييى الحييال حكمنييا عليهييا بأنهيياعلييى الخييبف فييي العبييرة 

 لذلك، والامهور على أ  العبرة بالحال. اتبعً وقد أع قها ولدلا، والخبف  ،حرةبأنها حكمنا عليها 
ههُه ِْلَ  ؛ْلَقاِسههِم: َعَلْيههِه اْلَحههدُّ  ا  َفَقههاَل اْبههنُ َفِخههَذْينِ ِطههَئ َبههْيَن الْ َمْن َقههاَل ِلَرُجههٍل: َيهها َمههْن و َواْخَتَلههَف اْلُعَلَمههاُء ِفههي :اْلَعاِشههَرةُ " نَّ

 اًعا. ْجمَ ِزًنى إِ  ِْلَنَُّه ِنْسَبٌة ِإَلى ِفْعٍل ََل ُيَعدُّ  ؛َتْعِريٌض. َوَقاَل َأْشَهُب: ََل َحدَّ ِفيهِ 
َيَة َعْشَرةَ  ْها قبل البلو  بالزنى َكاَن َقْذًفا ِعْنهدَ  :اْلَحاَِ هاِفِعيُّ و َحنِ َوَقهاَل َأُبه َماِلهٍك. ِإَذا َرَمى صبية يمكن وط يَفهَة َوالشَّ

 ."َوَأُبو َثْورٍ 
ا  الزنيا سييمكين وطؤليا قبيف البليوغ ب لوغ شرط، شرط في القا ف والمقذوف، ولنا يقول: إ ا رميى صيبيةً الب أ تقدم 

 .اعند مالك. والقول الثاني: لو الاارا على ما قررن سابقً  اقذفً 
ٍِ و " اِفِعيُّ َوَأُبو َثْوٍر: َلْيَح ِبَقْذ ُر. َقهاَل اْبهُن الْ  ََل َحهدَّ َعَليْ بزنهى ِإذْ  ِْلَنَّهُه َلهْيَح  ؛َقاَل َأُبو َحِنيَفَة َوالشَّ : َهها  َوُيَعهزَّ َعَرِبهيِ 

ِِ  َوغَ ٌة ُمْشِكَلٌة  َلِكْن َماِلٌك َطَلَب  ِحَماَيَة ِعْرِ  اْلَمْقذُ َواْلَمْسَأَلُة ُمْحَتِملَ  ِِ  َوِحَماْيُرُه َراَعى حِ و َيهُة َماَيهَة َظْههِر اْلَقهاِذ
ِِ َأْوَلى  ."ِعْرِ  اْلَمْقُذو

 صنه مظلوم، فحماية عرضه أولى، وال عزلر م اه.
ِِ ِلَساِنهِ ْلَ " َِ َكَشَف ِسْتَرُه ِبَطَر . َقهاَل اْبهُن الْ نَّ اْلَقاِذ : : َوَقهاَل َأْحَمهدُ ُمْنهِذرِ  َفَلِزَمُه اْلَحدُّ ٍُ ْجَلهُد يُ  ِفهي اْلَجاِرَيهِة ِبْنهِت ِتْسه

". ِبيُّ  َقاِذُفَها  َوَكَذِلَك الصَّ
 فهي امرأة. ا: إ ا أليت البنت تسعً -رضي هللا عنها-على ما قالت عائشة صنها امرأة  
 .."فهضر  قاذ اإذا بلغ عشرً وكذلك الصبي "

 ص  مثله يطأ.
َِ ُغَ ًما َيَطُأ ِمْثُلهُه َفَعَلْيهِه اْلَحهدُّ  َواْلَجاِرَيه ِر: ََل ْثهُل َذِلهَك. َقهاَل اْبهُن اْلُمْنهذِ مِ اَوَزْت ِتْسهًعا َجهُة ِإَذا "َقاَل ِإْسَحاُق: ِإَذا َقَذ

َِ َمْن َلْم َيْبُلغْ  ُر عَ  ؛ُيَحدُّ َمْن َقَذ  ."َلى اْْلََذىِْلَنَّ َذِلَك َكِذٌ   َوُيَعزَّ
وصدق، وقد يصدق في سبميه أنيه صنه ي ملم عن واقع  ؛من مثف لؤالء م صورة، وليس بكذبلمن وقوع الفاحشة 

قه حدف القيذف، إ ا ليم يمكين تصيدي انى أو الط أو ليط به، المقصون أنه يحكي واقعه، فعلى لذا إ ا أمكن تصديقه
تييه وقييع علييى أخ ييه، أو علييى أنييت فييب  أو مييا أشييبه  لييك، لييذا بييأ  قييال: لييذا اأيين ثييبأ سيينين أو أر ييع سيينين وجد

 .ص  مثف لذا ال يقع، وحينٍذأ ال يحدف  ؛خبر ال يمكن تصديقه
ُ َعْنهُ -"َقاَل َأُبو ُعَبْيٍد: ِفي َحِديِث َعِليٍ   ْن َل: إِ َها َيْأِتي َجاِرَيَتَها َفَقاَرْت َأنَّ َزْوجَ  َفَذكَ اَءْتهُ َأنَّ اْمَرَأًة جَ  -َرِضَي َّللاَّ

وِني ِإَلى َأْهِلي  َقًة َرَجْمَناُه وإن كنت َجَلْدَناِ . َفَقاَلْت: ُرَُّ رَ ْيرَ غَ ُكْنِت َصاَِ ِْ  َبْيٍد: ِفي َهَذا اْلَحِديِث ِمنَ ًة. َقاَل َأُبو عُ ى َن
. َوِفيهِ  َُ َجاِرَيَة اْمَرَأِتِه اْلَحدَّ ُجِل ِإَذا َواَق ٌِ َكاَن َعَلى َقاِذِفِه ا َقَذَفُه ِبَذلِ ذَ ًضا: إِ َأيْ  اْلِفْقِه َأنَّ َعَلى الرَّ ْلَحدُّ  َأََل اَك َقاِذ

ُُ َقْوَلُه: َوِإْن ُكْنِت َكاِذَبًة َجَلْدَناِ . َوَوْجُه َهَذا ُكلِ ِه ِإَذا  ِإْن َكاَن ِبَما َيْأِتي َوِبَما َيُقوُل  فَ  َفاِعُل َجاِهً  ُكِن الْ ْم يَ لَ َتْسَم
َعى ُشْبَهةً  ِرَئ َعْنُه اْلَحدُّ ِفي َذِلَك ُكلِ هِ َجاِهً  َواََّ َُ ." 

شيبهه يفيق ا نر  الحيد بالنسيبة للزنيا وميا بالشبهاا، لمن حقيوق العبيان مبنيية عليى المشياحة،  أص  الحدون تدر  ؛نعم
الشيبهة ح ياط للقيا ف فيي نر  الحيد بصعيراض المسيلمين مين بياب أوليى، فمثيف حيد القيذف بقيدر ميا يُ  طفأل  يح يا
 فيح اط للطرفين. ،لعرض المقذوف اًض يح اج أي
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َِ َرُجً  ِبَحْضَرِة َحاِكٍم َوَلْيَح اْلَمْقُذو   يءي علهى القهاذِ حتهى يجهٍر َأنَُّه ََل شهُِ ِبَحاِض "َوِفيِه َأْيًضا َأنَّ َرُجً  َلْو َقَذ
هُ  ُقُه  َأََل َتَرى َأنَّ َعلِ  ؛َفَيْطُلَب َحدَّ َ مُ َعَليْ -ا يًّ ِْلَنَُّه ََل َيْدِري َلَعلَُّه ُيَصدِ   " َيْعِرْ  َلَها.َلمْ  -ِه السَّ

 لم يقم.له، إ  طالب به أقيم، وإ  لم يطالب به حع صنه 
ُِ َفَطَلَب  َِ ِعْنَدُه َرُجٌل ُثمَّ َجاَء اْلَمْقُذو ُه أَ حَ "َوِفيِه َأنَّ اْلَحاِكَم ِإَذا ُقِذ َيُقهوُل:  اهُ ِباْلَحهدِ  ِبَسهَماِعِه  َأََل َتهرَ  َخَذُه اْلَحهاِكمُ قَّ

ههُه ِمههْن ُحُقههوِق النَّههاِس. ُقْلههُت: اخْ  ؛َوِإْن ُكْنههِت َكاِذَبههًة َجَلههْدَنا ِ  ِ َأْو ِمههْن ُحُقههوِق ْل ُهههَو ِمههْن ُحُقههُتِلههَف َهههَوَهههَذا ِْلَنَّ وِق َّللاَّ
ِميِ يَن  َوَسَيْأِتي."  اْْلََ

ثيم جياء المقيذوف فطليب  ،جيفقيذف عنيدن ر ما يدل على أ  القاضيي يحكيم بعلميه؟ فييه أ  الحياالم إ ا لف في لذا 
 ،رن السيماع اصول واع يراف القيا فايم هبالحيد بسيماعه، أخيذن الحياالم بالحيد بسيماعه، يعنيي يكفييذ الحاالم خحقه أ

 بعليم القاضييُيم فيى فييه  ليذا  أ :أنيه قيذفك أو يع يرف أيذلك مين جدييد؟ فنقيولال يح اج أ  يقيال: أحضير البينية و 
 ييدل عليى أنيه يحكيم بعلميه، - عنيهرضيي هللا-قيول عليي نن عليى سبمه واس نا ولحكم بعلمه، أو ال أد من البينة؟

 .وأ  اع رافه اصول سافأ 
 طالب: ............

 .اميبة الخصم، ما يسمى اع رافً  عم لمن
 من السماع  أو سمعه هذا في مجلح الحكم. ًياطالب: لكن حكم القاضي بعلمه يكون فيما رآه خال

 ب.، ما لو موجون الخصم، الخصم مائحكم أصًب الا في مالس لس الحكم، مفي ماما عرفنا أنه ولذا 
هيَن  َوَسهيَ  ِميِ   َسهَأَلِني :ٍد: َقهاَل اْْلَْصهَمِعيُّ اَل َأُبهو ُعَبْيهْأِتي. َقه"ُقْلُت: اْخُتِلَف َهْل ُهَو ِمْن ُحُقوِق َّللاَِّ َأْو ِمْن ُحُقوِق اْْلََ

َرًة" َفقُ  ِْ َِْر اْلِقْدِر ُشْعَبُة عن قوله:" َغْيَرى َن َرْت تَ   ُرَهااُنَها َوَفوْ يَ َوُهَو َغلَ  ْلُت َلُه: ُهَو َمْأُخوٌذ ِمْن َن ِْ َْهُر  ُيَقاُل ِمْنُه: َن ْن
ِلهي  ْْ ْت َأنَّ َجْوَفَهها َي ُر ِإَذا َغَلْت. َفَمْعَنهاُه َأنََّهها َأَراََ ِْ ََْرْت َتْن َْهِمهَوَن َْْيهَرةِ َن اْل ها َلهْم َتِجهْد عِ ْيِظ َواْل ِريهُد. َقهاَل: تُ ْنهَدُه َمها  َلمَّ
ِلي َجْوُفُه َعَليْ  ْْ َُّْر َعَلى ُفَ ٍن َأْي َي  "ا.ِه َغْي ً َوُيَقاُل ِمْنُه َرَأْيُت ُفَ ًنا َيَتَن

أو مايييرن مييين  ليييك، وليييو ليييم يكييين اليييوطء الماميييف، وليييو مايييرن سيييبم  ًٍاإ ا رأا مييين اوجهيييا شييييال شيييك أ  الزوجييية 
 ف ليذا قيد ي سيامش فييه ول اياواوال شيك أنهيا ترمييه بميا ليو أعظيم، ومثي ،تهياال شك أنهيا مين ميرتهيا ونير مقدماا 

  عنه.
، عندن مو قاا، مير ما ي علع سنين، أو عشرلن سنة، وعندن معاصأ  ولذلمم تادو  المرأة تعيك مع اوجها عشر

ميييع لييذن بحثييت عيين جفييق ا أران أ  ي ييزوج عليهييا  ،بالصييبة أو ال يصييلي بييالانس، وقييد يكييو  الشييخص م سييالًب 
 ؟أو ال يسييي حع ًٍاسييي حع شيييييليييف وإ ا فسيييخنا وسيييألت عنهيييا ليييف يايييوا البقييياء معيييه أو ال؟  ،المعاصيييي ونون هيييا

علييى بييال، قييد يكييو  الشييخص فييي بيياب  نالمقصييون أنهيين فييي لييذا البيياب يبحييثن عيين أمييور مييا سانييت تخطيير لهيي
أ   ق ا أران ليك الميرأة سياال ة معيه، في، ثيم بعيد اأحياًنيوقيد ي رسهيا  ،الصبة لييس بيالحرلص عليهيا، قيد ي خليف عنهيا

تحرسيت فيهيا أنها سف لذا من أجف  ي زوج أخرى، سألت لف ياوا البقاء معه ولو ال يصلي أو ي سالف بالصبة؟
 وهللا المس عا . وما ي علع بالدين فاهلل مفور رحيم. ،القصد الدينالحمية والييرة، وإال لو سا  

ُ َعَلْيِه َوَسهلَّمَ -َِ َزْوَجًة ِمْن َأْزَواِا النَِّبيِ  َمْن َقذَ  :الثَّاِنَيَة َعْشَرةَ  " ْيِن  َقاَلهُه مسهروق. -َصلَّى َّللاَّ قهال ابهن  ُحهدَّ َحهدَّ
َوََل   اْليهة ( سهورة النهههور[4]) }َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت{لعموم قوله تعالى:  ؛العربي: والصحيح أنه حد واحد
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 (2) سورة النور-تفسري القرطيب
ًة ِفهي َحهدِ  َمهْن َقهَذَفُهنَّ َيْقَتِضي َشَرُفُهنَّ زِ  ثِ ُر ِفهي اْلَحهدِ   ؛َيهاََ َْ ثِ ُر ِفهي اْلُحهُدوَِ  َوََل َنْقُصهَها ُيه َْ َِ اْلَمْنِزَلهِة ََل ُيه ِْلَنَّ َشهَر

َِ َعاِئَشَة  ُ َأْعَلُم. َوَسَيْأِتي اْلَكَ ُم ِفيَمْن َقَذ ُ َعْنَها-ِبَتْنِقيٍص. َوَّللاَّ  "؟َأْم ََل   َهْل ُيْقَتُل -َرِضَي َّللاَّ
عية، ، جليدلم الحيد، جليد أر -عليه الصيبة والسيبم-يعني لف يق ف بعد نزول أراءتها؟ وأما قبف  لك فحدلم النبي 

 جلد رجلين وامرأتين.
 مضاعفة العذا  لهن ما يحتمل؟طالب: 

جيور، صاعفة االعيذاب ضيعفين، و لميم بمضيلذا بالنسبة صمهاا الميؤمنين، مين ييأان مينمن بفاحشية يضياعف لهيا 
مييا ارتفعييت جيير يضيياعف عليهييا العييذاب، ولكييذا سلاليييرم، مييا نام يضيياعف لهييا اص مييع نؤتهييا أجرلييا مييرتين، والييينم

  .واان علمه باهلل تعالى يزان عليه في مخالفاته ،منزلة اإلنسا  واانا أجورن، واان ثوابه
 ليك قيال:  ،مسيعوناأين في حيديث  سما جاء سا  يوعك سما يوعك الرجب  منمم، -عليه الصبة والسبم-النبي و 

 نصبه.أ  لك أجرلن؟ قال: أجف، فأجرن على قدر 
 طالب: ............. مضاعفة العذا  ما يحتمل.

 يعني بعد نزول أراءة عائشة.
 طالب: ما فيه قول أنه يقتل يا شيخ..........

ِبهي يقول: -جف وعب-أب شك، ال سيما وأ  هللا  َباُت ِللطَّيِ  }اْلَخِبيَثهاُت : القيول أيًضيو ( سيورة النيييور  26]) َن{}َوالطَّيِ 
 .-معليه الصبة والسب-الخبث صمهاا المؤمنين تعرلا للنبي فقثباا  ،( سورة النييور 26]) ِلْلَخِبيِثيَن{

ْمنين..............  طالب: لو كان خصمك ........... أمهات الم
 العار، فملما سا  اإلنسا  عن العار أبعيد سيا  اصمير أشيد، القذف تبع لما يلحع اإلنسا  من أصفعلى سف حال 

وال أييد ميين اإلتيييا  بالشييهون اصر عيية  ،ا حولييه اليي هم فقييذف، ال شييك أ  عرضييه مصييو  وإ ا قر ييت عيين العييار ونار 
وإال لييو اق صيير علييى ثبثيية لقييذفوا، لميين مثييف قييذف لييذا أسييهف بكثييير ميين قييذف المحصيين العفيييف البييراء، وهللا 

نسيأل – «يحيبط عبيانة سي ين سينةقيذف محصينة »لذا جاء في الحديث وليو ضيعيف:  ،ن حيث اإلثمالمس عا ، م
 فاصمر شديد ليس بالسهف، وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، لذا في مير القذف فميف به؟ –العافيةهللا 
وَن  لَِّذي َيْفَتِقُر ِإَلى َأْرَبَعِة ُشهَهَداءَ ا رة النههور[( سو 4]) }ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهَداء{الثالثة عشرة: قوله تعالى: " َُ

َم ِفي سورة ال ؛سائر الحقوق هو الزنى ِه َوَسْتًرا َلُهْم. َوَقْد َتَقدَّ  .نساءَرْحَمًة ِبِعَباَِ
َة ِعْنهَد َماِلهٍك  :الرَّاِبَعَة َعْشَرةَ  هَهاََ هُهوَِ الشَّ اِء الشُّ ِلهَك ِفهي َمْجِلهٍح َواِحهٍد  َفهِإِن َأْن َيُكهوَن ذَ  - َّللاَُّ َرِحَمههُ -ِمْن َشهْرِط َأََ

ُتُهْم ُمْجتَ  ًة. َوَقاَل َعْبُد اْلَمِلِك: ُتْقَبهُل َشهَهاََ  َتَعبُّهٌد  َرَأى َماِلهٌك َأنَّ اْجِتَمهاَعُهمْ ُمْفَتهِرِقيَن. َفهوَ ِمِعهيَن اْفَتَرَقْت َلْم َتُكْن َشَهاََ
هههَ َوِبههِه َقههاَل اْبههُن اْلَحَسههِن. َوَرَأى عَ  اُء الشَّ ِة َواْبههُد اْلَمِلههِك َأنَّ اْلَمْقُصههوََ َأََ  ْد َحَصههَل  َوُهههَو َقههْوُل ُعْثَمههانَ ْجِتَماُعَههها َوَقههاََ

وا َيههْأتُ }َفههِإْذ َلههْم وقولههه:   َهَداء{وا ِبَأْرَبَعههِة ُشههْم َيههْأتُ }ُثههمَّ َلهه: ِلَقْوِلههِه َتَعههاَلى ؛َواْخَتههاَرُه اْبههُن اْلُمْنههِذرِ   اْلَبتِ ههيِ  َوَأِبههي َثههْورٍ 
َهَداء{  ".ولم يذكر مفترقين وَل مجتمعين ( سورة النههور[13]) ِبالشُّ

 بأر عية شيهداء،أنيه جياء هداء، وإ ا جياء أهيم مف يرقين صيدق صدق أنه جاء بأر عية شيفق ا جاء باصر عة ما معين 
 تح مف لذا ولذا. فاآلية
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علهى  البصهري والشهعبي يريهان أن َل حهد الخامسة عشهرة: فهإن تمهت الشههاَة إَل أنههم لهم يعهدلوا فكهان الحسهن
 ".الشهَو وَل على المشهَو

علييى المشييهون باع بييار أ  لييؤالء  صنهييم جييابوا بمييا طلييب ميينهم، ووفييوا بمييا طلييب ميينهم، وال حييد ؛ال علييى الشييهون
 إال بالثقاا. وا، والشهانة ال تقومليعدالشهون لم 

 ".ال أحمد والنعمان ومحمد بن الحسنوبه ق"
 أأو حنيفة، محمد أن الحسن صاحبه.النعما  لو 

ْفَياُن ُسهِميًعا. َوَقاَل جَ َلُدوَن َعَلْيِه َأْو َعْبًدا ُيجْ  اطً فإن كان أحدهم مسخو   "َوَقاَل مالك: إذا شهد عليه أربعة بالزنى
 ".: يضربون الثَّْوِريُّ َوَأْحَمُد َوِإْسَحاُق ِفي َأْرَبَعِة ُعْمَياٍن َيْشَهُدوَن على امرأة بالزنى

افهيا، اللهيم إال إ  شيهدوا عليى اع ر ، وليسيوا مين أللهيا، ص  مرن لذن الشهانة إلى النظير، إليى الربلية، إليى البصير
 اع رفت بالزنا، فهذا شيء آخر. هاشهدوا أن
 عليه؟ امعنى مسخوطً  :طالب

 عليه، يعني ليس بمرضي، شالد مير مرضي. امسخوطً 
َُ َأَحُد الشُّ الساَسة عشرة:  َل و : يْهرم ربهُ الديهة قالهت طائفهةُهوَِ َوَقْد ُرِجهَم اْلَمْشهُهوَُ عليهه فهي الزنهى  فَفِإْن َرَج

ُة َوَحمَّاٌَ َوِعْكِرَمُة َوَأُبو َهاِشٍم  اُ  الهرَّْأِي. َوَقهاَل الشهافعي: َأْحَمهُد َوَأْصهحَ وَ َماِلٌك وَ شي َعَلى اْْلَخِريَن. َوَكَذِلَك َقاَل َقَتاََ
َيةِ ْوا َوَأَخُذوا رُ وا َعفَ ْ ءَوِإْن َشا  وا َقَتُلواْ َفاْْلَْوِلَياُء ِباْلِخَياِر ِإْن َشاء ِلُيْقَتَل  تعمدتُ  :إن قال َُ الدِ   ."ْب

إ  و الييدافع لييه عليهييا أ  يق ييف، فمثييف لييذا يسيي حع الق ييف، ص  الق ييف ال ي ييبعا، وإنمييا ق ييف المق ييول بشييهانته ال ييي 
  بعا.توالدية ، أر ع البينة، فعليه حينٍذأ ر ع الدية -سبة لهبالن- أر عوقبلوا الدية فقنما ق ف عفوا عن الق ف 

. َوَقهاَل اْلَحَسهْ "َوِإْن َشاء َيهِة  َوَعَلْيهِه اْلَحهدُّ َُ الدِ  : ُيْقَتهُل ُن اْلَبْصهوا َعَفهْوا َوَأَخهُذوا ُرْبه َبهاِع َخهِريَن َثَ َثهُة َأرْ َوَعَلهى اْْل  ِريُّ
َيِة. َوَقاَل اْبُن ِسيِريَن: ِإَذا  ُت َغْيَرُه َفَعَلْيهِ  :َقالَ الدِ  َيهةُ  َأْخَطْأُت َوَأَرَْ وبهه قهال ابهن   لِتهقُ  تعمهدتُ  : قهالَكاِمَلهًة  َوِإنْ  الدِ 

 .شبرمة
ِِ َهْل ُهَو ِمْن حُ  اِبَعَة َعْشَرَة: َواْخَتَلَف اْلُعَلَماُء ِفي َحدِ  اْلَقْذ ِميِ يَن َأْو ِفيهِ َأْو ِمْن ُحُقوقِ  َّللاَِّ  ُقوقِ السَّ ٌة َشاِئبَ   اْْلََ

لُ  افِ  :ُل َأِبي َحِنيَفَة. َوالثَّاِنيَقوْ  :ِمْنُهَما  اْْلَوَّ ِريَن. َوَفاِئدَ َقاَلُه بَ  :اِلثُ . َوالثَّ ِعي ِ َقْوُل َماِلٍك َوالشَّ ِِ ْعُض اْلُمَتَأخِ  ُة اْلِخَ 
َماَم َأَقاَمُه َوِإْن َلْم يَ  ا له َتَعاَلى َوَبَلَغ اإلِْ ُِ  َوَنفَ ِلَك الْ ْب ذَ ْطلُ َأنَُّه ِإْن َكاَن َحقًّ َِ التَّْوَبُة ِفيمَ َمْقُذو ا َبْيَنُه َوَبْيَن َعِت اْلَقاِذ

ا قِ  كالزنى. َوِإْن َكاَن َحقًّ ِمي ِ ِلِّْ  َّللاَِّ َتَعاَلى  َوَيَتَشطَُّر ِفيِه اْلَحدُّ ِبالرِ  َماُم ِإَلَّ ِبُمَطاَلَبِة الْ اَفَ  ُيِقيُمُه  ََ ِِ  إلِْ َمْقُذو
ُِ القاذِ التوبة حتى يحلله المقذوِ.َوَيْسقُ   "ُط ِبَعْفِوِه  َوَلْم َتْنَف

 .حع لهال يعدون ص  اصمر  ؛نعم
قههراءة الجمهههور علههى إضههافة اْلربعههة إلههى  ( سههورة النههههور[4]) }َلههْم َيههْأُتوا ِبَأْرَبَعههِة{الثامنههة عشههرة: قولههه تعههالى: "

َوِفيهِه { }شههداء بهالتنوين {}بأربعهةٍ  :بهن عمهرو بهن جريهر وقرأ عبد هللا بن مسلم بن يسار وأبو زرعهة  الشهداء
ُِ َجرٍ  َعَلى النَّْعِت ِْلَْرَبَعٍة  َأْو َبَدًَل. َوَيُجوُز َأْن َيُكوَن َحهاًَل ِمهنْ   َنِكهَرٍة َأْو َتْمِييهًزا  َوِفهي َأْرَبَعُة َأْوُجٍه: َيُكوُن ِفي َمْوِض

 ِمْن َنِكهَرٍة  َوالتَّْمِييهُز َمْجُمهوٌع. َوِسهيَبَوْيِه َيهَرى َأنَّهُه َتْنهِويُن اْلَعهَدَِ  َوَتهْرُ  ِإَضهاَفِتِه ِإنََّمها ِإِذ اْلَحالُ  ؛اْلَحاِل َوالتَّْمِييِز َنَ رٌ 
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 (2) سورة النور-تفسري القرطيب
قهال النحهاس:   على قراءة الجمههور بن ِجنِ ي َهِذِه اْلِقَراَءَة َوَحبَّبَ ْعِر. وقد حسن أبو الفتح عثمان َيُجوُز ِفي الشِ  

 .بمعنى ثم لم يحضروا أربعة شهداء  في موضُ نصبهداء{ }شويجوز أن يكون 
ِة اْْلَْرَبَعِة َأْن َتُكوَن َعَلى ُمَعاَيَنٍة َيرَ  :التَّاِسَعَة َعْشَرةَ  َم ِفهي" ي اْلُمْكُحَلهِة َعَلهى َمها َتَقهدَّ ِفهَك َكهاْلِمْرَوَِ ْوَن َذِلهُحْكُم َشَهاََ

ِ اْلَحِديِث. َوَأْن َتُكونَ  َساِء" ِفي َنص  ٌد ِمهْنُهْم ُجِلهَد الثََّ َثهُة   اْضهَطَرَ  َواِحهٍك. َوِإنِ  ِفي َمْوِطٍن َواِحٍد  َعَلى َقْوِل َماِلهالنِ 
يَرِة ْبِن ُشْعَبَة  َوَذِلَك َأنَّهُه َشهِهَد َعَلْيه ِْ ُُ ْبهُن اْلَحهاِرِث َوَأُخهوُه َأُبهو َبْكهَرَة نُ  ِه بهالزنىَكَما َفَعَل ُعَمُر ِفي َأْمِر اْلُم ٌُ َنهَفْيه   اِف
ِ ْبهُن اْلَحهاِرِث  َوِزَيهاٌَ َأُخوُهَمها ِْلُمٍ  َوُهه : َعْبهُد َّللاَّ ها َة  َوِشهْبُل ْبهُن َمْعَبهٍد اْلَبجَ ْلَحُق ُمَعاِوَيهَو ُمْسهتَ َوَقاَل الزَّْهَراِويُّ ِلهيُّ  َفَلمَّ

َها  َجَلَد ُعَمُر الثَّ ْ َجا  َِ َْ ِة َوَتَوقََّ  ِزَياٌَ َوَلْم ُي َهاََ اِء الشَّ  َمْذُكوِريَن. َثَة الْ َ  وا ِْلَََ
 ."( سورة النههور[4]) }َفاْجِلُدوُهْم{ َقْوُلُه َتَعاَلى: :اْلُمَوفِ َيُة ِعْشِرينَ 

ي انيًى سيا  الثبثية قيد رأون يزني وإ  سيانوا صيانقين فيي حقيقية اصمير، وإ  ،إ ا لم ي م النصاب اصر عة جلد الشيهون
ميام تمين  صييانًة صعيراض المسيلمين، ال أيد ؛مييف فيي المكحلية، ياليدو  ُييرى البالشيرط المعيروف سميا  احقيقي   اتام  

 ولو على ملب على الظن صدقهم، ولو نلت القرائن على صدقهم. ،اصر عة
ْرُ . والمجالدة والمضاربة ِفي اْلُجُلوَِ  }َفاْجِلُدوُهْم{قوله تعالى: " َيِر يَر اْلَجْلدُ وَِ  ُثمَّ اْسُتعِ اْلُجلُ َأْو بِ  اْلَجْلُد الضَّ ِْ  َل

 َذِلَك ِمْن َسْيٍف َأْو َغْيرِِه. َوِمْنُه َقْوُل َقْيِح ْبِن اْلَخِطيِم:
ْيِف ِمْحَراُق ََل  ...ُأَجاِلُدُهْم َيْوَم اْلَحِديَقِة َحاِسًرا   ِعِب َكَأنَّ َيِدي ِبالسَّ

ًة أَ }  تمييز }َجْلَدًة{  على المصدر }َثَماِنيَن{ هم ثهم حكهم علهي  عمهارهميقتضي مدة أ هذا {َبًداَوََل َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاََ
 ."-عز وجل-أي خارجون عن طاعة هللا   بأنهم فاسقون 

لسيي ثنى و  ،مييع الفسييع، لييذن الثبثيية امؤ ييدً  االالييد ثمييانين جلييدة، ورن الشييهانة رن  أثبثيية أحكييام، فالقييا ف يحكييم عليييه 
 من  لك إال الذين تاأوا.

 بارة عن تصوير؟طالب: لو شهد ث ثة وشهاَة الرابُ ع
 ما يكفي، ما يكفي، ال أد من أر عة.

 طالب: ما يكونوا الث ثة قرينة  قرينة قوية؟
 .قد ال يحكي الواقعنة قولة ما تمفي، ال أد من أر عة، وال صولر يع رله ما يع رله، ولو سانت القرل

ُِ  هور[( سورة النه5]) }ِإَلَّ الَِّذيَن َتاُبوا{قوله تعالى:  الحاَية والعشرين: ُز ْصٍب َعَلى اَِلْسهِتْثَناِء. َوَيُجهو نَ ِفي َمْوِض
ُِ َخْفهٍض َعَلهى اْلَبهَدِل. اْلَمْعَنهى َوََل َتْقَبُلهوا َلُههْم َشههَ  ًة َأَبهَأْن َيُكوَن ِفهي َمْوِضه ِد يَن َتهاُبوا َوَأْصهَلُحوا ِمهْن َبْعهًدا ِإَلَّ الَّهذِ اََ

َ َغُفههوٌر َرِحههيٌم(.  ِِ )َفههِإنَّ َّللاَّ ِتِه َأَبههدً َشهه  َوَرَُّ فتضههمنت اْليههة ث ثههة أحكههام فههي القههاذِ: َجْلههُدهُ اْلَقههْذ ا  َوِفْسههُقُه. َهاََ
هْعِبيُّ  ِمهٌل ِفهي ِفْسهِقِه ِبِإْجَمهاٍع. ا َيهْأِتي. َوَعاَمه َعَلهى َفاَِلْسِتْثَناُء َغْيُر َعاِمٍل ِفي َجْلهِدِه ِبِإْجَمهاٍع  ِإَلَّ َمها َرَوى عهن الشَّ

ةِ َواْخَتَلَف النَّاُس فِ  َهاََ  ."ي َعَمِلِه ِفي َرَِ  الشَّ
محييف خييبفأ أييين ألييف  ؟، لييف يعييون إلييى الاميييع أو إلييى اصخيييرة فقييطي عقييب جمييًب  فييي سييف اسيي ثناء ولكييذا الشييأ 

 اصنلة الخارجية.حسب ما تدل عليه بمحف اتفاق، وما عدالا فعلى الاملة اصخيرة العلم، أما عونن 
ههاُس ِفههي َعَمِلهه " ِة َواْخَتَلههَف النَّ ههَهاََ ْلَحَسههُن اْلَبْصههِريُّ َوُسههْفَياُن النََّخِعههيُّ َوا ْبههَراِهيمُ َفَقههاَل ُشههَرْيٌح اْلَقاِضههي َوإِ ِه ِفههي َرَِ  الشَّ

ِتِه  َوِإنَّ    "َد َّللاَِّ َتَعاَلى.وُل ِفْسُقُه ِعنْ َما َيزُ الثَّْوِريُّ َوَأُبو َحِنيَفَة: ََل َيْعَمُل اَِلْسِتْثَناُء ِفي َرَِ  َشَهاََ
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ًة َأَبًدا{ دليف أنه قال:أ  ثيرن.أله ت لذا ال أأيد ( سورة النييور 4]) }َوََل َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاََ
ِِ َفَ  ُتْقَبُل اْلَبتَّهَة َوَلهْو َتهاَ  َوَأْكهَذَ  َنْفَسههُ  " ُة اْلَقاِذ ْثَناُء ْسهتِ ْحهَواِل. َوَقهاَل اْلُجْمُههوُر: اَلِ َحهاٍل ِمهَن اْْلَ  َوََل بِ َوَأمَّا َشَهاََ

ُتهُ  ُِ ُقِبَلْت َشَهاََ ِة  َفِإَذا َتاَ  اْلَقاِذ َهاََ  ".َعاِمٌل ِفي َرَِ  الشَّ
سيبب رن ليو و  ص  رن الشهانة سببه الفسيع، الفسيع الناشين عين ليذا القيذف، فيق ا ارتفيع الوصيف اليذا ليو الفسيع

 ب عليه ولو رن الشهانة.تفن الشهانة ارتفع ما رُ 
 ُِ َها ِلِعلَِّة اْلفِ "َفِإَذا َتاَ  اْلَقاِذ ُتُه  َوِإنََّما َكاَن َرَُّ ُتُه ُمْطلَ َذا َزاَل ِبالتَّ َفهإِ   ْسهقِ ُقِبَلْت َشَهاََ ًقها َقْبهَل اْلَحهدِ  ْوَبهِة ُقِبَلهْت َشهَهاََ

ههِة اْلُفَقَهههاِء. ُثههمَّ اْخَتَلُفههوا ِفههي ُصههوَرِة َتْوَبِتهههِ  ُ َعْنهههُ -َخطَّههاِ   الْ ُب ُعَمههَر ْبههنِ   َفَمههْذهَ َوَبْعههَدُه  َوُهههَو َقههْوُل َعامَّ  -َرِضههَي َّللاَّ
ْعِبيِ  َوَغْيرِِه  َأنَّ َتْوَبَتُه ََل َتُكوُن ِإَلَّ ِبَأْن ُيْكِذَ  َنْفَسُه ِفه ِِ الَّهذِ  ي َذِلهكَ َوالشَّ َمهُر  َفِإنَّهُه ي ُحهدَّ ِفيهِه. َوَهَكهَذا َفَعهَل عُ اْلَقهْذ

يَرِة: َمْن أَ  ِْ َتهُ َقاَل ِللَِّذيَن َشِهُدوا َعَلى اْلُم َتُه   َلهْم َيْفَعهْل َلهْم ُأِجهْز َشهَهاََ ْسهُتْقِبَل  َوَمهنْ ِفيَمها ا ْكَذَ  َنْفَسُه َأَجهْزُت َشهَهاََ
ُُ ْبهُن اْلَحههاِرِث ْبههِن َكَلههَدَة َأْنُفَسههُهَما  ههْبُل ْبههُن َمْعَبههٍد َوَنههاِف َبههُل قْ َرَة َأْن َيْفَعههَل ف َفَكههاَن ََل يَ َأَبهى َأُبههو َبْكههوَ َتاَبهها  وَ َفَأْكهَذَ  الشِ 

اُس َعْن َأْهِل اْلَمِديَنِة. َتُه. َوَحَكى َهَذا اْلَقْوَل النَّحَّ  "َشَهاََ
لييو فيمييا أينييه و ييين ر ييه صييانق، رأى الفعييف  وقييد رأى اصميير حقيقييًة بعييين رأسييه؟ قييد يقييول قائييف: سيييف يكييذب نفسييه

ب نيا مين إنسيا  أ  يكيذف ، فميف يش رط في قبيول تو  يه إاليذاب نفسيه وليو صيانق فيي حقيقية اصمير؟ وإ ا أرنحقيقة
 الشيخص ييرى ليذ :يعنيي ليو قلنيا قطعيي بالنسيبة ليه، سلفنيان بمحيال، صيدقه فييه نفسه في أمرأ قد صيدق فييه، أمير

  الشمس طالعة في النهار، ثم ألزمنيان أ، ورأيت مضاءةأو لذن الشمعة  المصباح الذ، يقول: إني رأيت المصباح
 يكذب نفسه؟  اصمور، لف يس طيع أ  يكذب نفسه صمرأ من

هيذا فالمسألة مسألة حكم شرعي، فمونهم يحدو  ، أف الثبثة سلهم رأوا، أنه رأىتصور في لذا القا ف من الثبثة 
، يلييزمهم الحييد اص  النصيياب مييا تييمف، النصيياب الييذا يرفييع عيينهم الحييد مييا تييم، إ ً  ؛حكييم شييرعي، ولييو سييانوا صييانقين

بيأ   ، وأنهيم تراجعيوا عين شيهانتهم، وليم يازميو  رنن أ  اصمر لم يقيعوسوننا نطالبهم بأ  يكذأوا أنفسهم لف لذا م
 ال ميذيب حكيم شيرعي فائدتيه صييانة عيرض اأيًضي :أو نقول فميف يلزم اإلنسا  بما يخالف الواقع؟ ؟اصمر قد وقع

 ه مينيعنيي يكيذب نفسي ؟وإ  سا  في حقيقة اصمير والواقيع أنيه صيانق ،المسلم، فيكذب نفسه فيما أينه و ين الناس
ثيف مخيالف للواقيع، م: ليس بصحيش، أنا ما رأي ه يزني، وقد رأى ليذا سيذب، ق ا قالفأجف المصلحة الراجحة، وإال 

ميين  -جييف وعييب-إلييى مييا شييرعه هللا ل فييت فيييه وإنمييا يُ  ،ل فييت فيييه إلييى الواقييعلييذا إنمييا لييو ماييرن حكييم شييرعي ال يُ 
 صيانة عرض المسلم ح ى ي م النصاب.

ُ َتَعههاَلى- ِمْنَههها َماِلههٌك "َوَقاَلههْت ِفْرَقههةٌ  ُْ َعههْن َقوْ  َوَيْحُسههَن َحاُلههْن ُيْصههِلحَ : َتْوَبُتههُه أَ َوَغْيههُرهُ  -َرِحَمههُه َّللاَّ ِلههِه ُه َوِإْن َلههْم َيْرِجهه
َفاُر ِمْنُه َوَتْرُ  اْلَعوْ  ْْ  ."ِمْثِلهِ  َِ ِإَلىِبَتْكِذيٍب  َوَحْسُبُه النََّدُم َعَلى َقْذِفِه َواَِلْسِت

 صحفت تو  ه.فق ا ندم على  لك  ،«الندم تو ة»لحديث: وجاء في ا
هْعِبيِ  َأنَّهُه َقهاَل: اَِلْسهِتْثَناُء  ُتهُه َلهْم ِة  ِإَذا َتهاَ  َوَظَههَرْت َتْوبَ ْحَكهاِم الثََّ َثهَن اْْلَ ِمه"َوُهَو َقْوُل اْبِن َجِريٍر. َوُيْرَوى َعِن الشَّ

ُتُه َوَزاَل َعْنُه  هَهَداِء  وَ ْرَضهى ِمهنَ يُ ِْلَنَّهُه َقهْد َصهاَر ِممَّهْن  ؛التَّْفِسهيقُ ُيَحدَّ َوُقِبَلْت َشَهاََ ُ  الشُّ : -عهز وجهل-َقهْد َقهاَل َّللاَّ
اٌر لِ َمن َتاَ { َْفَّ  "اْلية. ( سورة طهه[82]) }َوِإنِ ي َل
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 ممياليف تو  يه المطاليب أهيا  لف تو  ه مما يوجب الحد عليه أو مما يوجيب الحيد عليى مييرن؟ ،إالذابه نفسه وتو  ه

ه أ  يكيذب نفسيد، فهيف قبيول ال و ية وعبمية ال و ية لنيدف وجُ ليو ُحي أو مما يوجب الحيد عليى مييرن؟ يوجب الحد عليه
 ؟امحصنً  ااأها، أو صنه قذف شخًص وأنه شهد شهانًة ناقصة بحيث لم ي م نص مما حدف بسببه،

 : فيه خ ِ.طالب
 حقيع ذف ال يس ند إلى واقع، وأنه تعاف في القذف وليم يسا  مارن قإ  نعم، نعون إلى المسألة السابقة، ولو أنه 

ه، دف بسيببُحيوأميا إ ا سيا  قيد رأى  ليك حقيقيًة فهيو ي يوب مميا من حقيقة ما يوجب الحد لذا ال أد أ  يكيذب نفسيه، 
 ولو عدم تمام النصاب.

ْنا " ُة اْلقَ  -رحمهم هللا تعالى-الثانية والعشرون: اختلف علما ِِ َمَتى َتْسُقُط َشَهاََ  ُن اْلَماِجُشوِن:اَل ابْ   َفقَ اِذ
َُ ِمنْ فَ ْجَلَد  ى يُ ِبَنْفِح َقْذِفِه. َوَقاَل اْبُن اْلَقاِسِم َوَأْشَهُب َوَسْحُنوٌن: ََل َتْسُقُط َحتَّ  ُُ َعْفٍو َأْو َغيْ  ِإْن َمَن رِِه َلْم َجْلِدِه َماِن

ْيُخ َأُبو اْلَحَسِن اللَّ  ُتُه. َوَقاَل الشَّ ُتُه ِفي ُتَرََّ َشَهاََ : َشَهاََ ةِ مُ ْخِميُّ َح اْلَقْوُل ِبَأنَّ التَّوْ وَ ِل َمْوُقوَفٌة   اْْلَجَ دَّ َبَة ِإنََّما ُرجِ 
َِ وَ  ِِ  َوِإَلَّ َفَأيُّ ُرُجوٍع ِلَعْدٍل ِإْن َقَذ  لى عدالته. وبقي عُحدَّ َتُكوُن ِبالتَّْكِذيِب ِفي اْلَقْذ

 
رحمهه  -اَل َماِلهكٌ ي شي َتُجهوُز  َفَقهألتوبة في ا َأْيًضا َعَلى اْلَقْوِل ِبَجَواِز شهاَته بعد اَواْخَتَلُفو  :الثَّاِلَثُة َواْلِعْشُرونَ 

 ".في شيء من اْلشياء وكذلك كل من حد    ا: تجوز في كل شيء مطلقً -هللا تعالى
 يعني ما لم يمنع مانع آخر، ما لم يمنع من قبول شهانته مانع آخر.

ٌُ َواْبُن َعبْ  تُ َعْن َمالِ  َوَقارُ َذَكَر الْ ِكَناَنَة. وَ  ِد اْلَحَكِم َعْن َماِلٍك  َوُهَو َقْوُل اْبنِ "َرَواُه َناِف ُه ِفيَما ُحدَّ ٍك َأنَُّه ََل ُتْقَبُل َشَهاََ
ٍِ َواْبههِن اْلَماِجُشهه ههًة  َوُتْقَبههُل ِفيَمهها ِسههَوى َذِلههَك  َوُهههَو َقههْوُل ُمَطههرِ  ْن َأْصههَبَغ َوَسههْحُنوٍن َعهه َوى اْلُعْتِبههيُّ وِن. َورَ ِفيههِه َخاصَّ

ُتُه ِفهي مِ  ٌِ َواْبهُن دَّ ِفيهِه. َوَقهاُحهْثهِل َمها ِمْثَلُه. َقاَل َسْحُنوٌن: من حد في شي ِمهَن اْْلَْشهَياِء َفهَ  َتُجهوُز َشهَهاََ َل ُمَطهرِ 
ٍِ  ءاْلَماِجُشوِن: من حد في قذِ أو زنى ف  تجوز شهاَته في شي َعهاٍن َوِإْن لِ  َوََل  من وجهوه الزنهى  َوََل ِفهي َقهْذ

 ى."ز في الزنَكاَن َعْدًَل  َوَرَوَياُه َعْن َماِلٍك. َواتََّفُقوا َعَلى َوَلِد الزنى أن شهاَته َل تجو 
قيد  ش، وميا اليذا يمنيع مين قبيول شيهانته؟رجيف حير مكليف، عيدل ثقية صيالولد الزنا ال تاوا شيهانته بالزنيا، وليو 

ا مين شيأ  الزني  يكثير أنيه مشي هر أيين النياس أيذلك، فيرليد انا، وأ أهذا الوصف، وأنه ولدنه معروف إ :يقول قائف
مين ليذن الحيثيية و هذا االن سياب، ولشيعف علييه أ  ينظير النياس إلييه  ،معروف أهذا الوصفلو فيقذف به الناس، 

ة انييا، وأ  فبنيي افبًنيي وأ  ،بخبييرأ جيياء عيين فييب  ، ولفييرحب بعييين النقيصيية، ف اييدن قييد ي سييالف فييي قييذف فييب  وفيي
 ا إميا في البلد لا  عليه اصمير، بخيبف  اجنسه سثيرً ن الناس إ ا سثر، يعني إ ا سا  ليخف اصمر أيانت، يعني 

  في البلد تضيع به الدنيا بما رحبت. انشااً  االا  واحدً 
أ  ال الخليع يعيزف علييه  نسانيت خلقيية أو خلقيية أو ميير  ليك، تايد سيي ولذا شأ  سف من اتصف أنقيصية، سيواء

ليخييف أمييرن عنييد  ؛علييى لييذا الوصييفالنيياس سلهييم أو جلهييم  يحييب أ  يكييو  الخلييع،  ن  فييي ألييد إال لييو سييييكييو 
أنه ي سالف أها؟ ي سالف بالقذف، ول سيالف بميا  -ولد الزنا- الزناال تقبف شهانة اأن فهف السبب في سونه الناس، 

ا ي منيى أ  يكثير مين ي صيف اتصيف أنقيصية مي خصيعنيي سيف شي ي صف أوصفه؟من ليكثر  ؛ي علع بأمور الزنا
وليو سيا  أسيوأ النيياس  ،وأ  ليذا ال يايوا أ  ي منيى صحيد ،المسيألة شيرعية بييا النظير عين سيو   ؟أهيذا الوصيف
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لمن لذا واقع الناس، ولذا ما جبف عليه الناس، ي منيى أ  يكيو   أ  يوجد مثله وال واحد؛ي منى ياوا أ   ال حااًل 
  .العبءفي البلد أالثر من شخص يحمف معه لذا 

أ  يكييو  فييي أأييرص، أال ي منييى لييذا الشييخص  -ثًب ميي–سييكانه مائيية ألييف، ووجييد واحييد  ايعنييي لييو اف رضيينا أ  ألييدً 
ماييالس فييق ا ال وإ ا تملييم فييي ؟خييف عليييه اصمييريعنييي يخييف عليييه اصميير، بحيييث إ ا رآلييم  ،البلييد عشييرة أو عشييرو  

 ذا الباب أو مرنن شيء آخر؟ ال تاوا شيهانة وليدمن ل ،الحيثية لذنيشارسه ولشاطرن عدن، فهف سبمهم لذا من 
 شييخص مسييلملم نينييه، ولييو سييتصييش إماميية ولييد الزنييا إ ا تصييش إماميية ولييد الزنييا،  :العلميياء يقولييو   ،فييي الزنييا الزنييا

ر، فمييا الييذا يمنييع ميين قبييول وميين ألييف الفضييف والخييي ،ألييف العلييميصييف إلييى نرجيية ميين  مكلييف، قييد يكييو  ثقيية، وقييد
 شهانته؟
 ة الطن فيه.: سهولطالب

ه  يعسبب وجونن ولو الزنا، لذا ما علييه تبمما يطعن فيه إال ما حصف من  ًٍاهولة الطعن فيه، لمن إ ا سا  أرلس
ء فيي الحيديث أ  وليد الزنيا ف عليه  نب إ  سا  وليد انيا؟ لييس علييه  نيب، ولييس ليذا جرميه، ميا جيالو، يعني ل

  إ :علييه، قيد يقيول قائيف وال تبعية ،ليه فيي ليذن المسيألة ليذا لييس بصيحيش، فيب عبقيةشر الثبثة ليس بصحيش، 
ء مين ليذا، لمين الميبم أنهم في اليالب أنهم يخرجو  مير صالحين أو مير ثقياة أو شيي اليالب فيمن لذا وصفه

وليد انيا، صيار فيي مايية الصيبح وال قيى واليورع والفضيف والمبيانرة إليى  لى سف شيخص بحسيبه، إ ا اف رضينا أ ع
ليف صنيه  شيأ  فيي عليم أو جيانأ أو ميير  ليك، فميا الميانع مين قبيول شيهانته؟مسارعة إليهيا، وصيار ليه الخيراا وال

م ليسيا  بييير حيع   إ او  بف؛الباب؟ أما سونه يسهف الطعن فيه إ ا سا  الطعن بحع قُ  الشهانة في لذافي ي سالف 
 .يقبف
 : لكي َل يتساهل أمر الزنا بين الناس.طالب
 مرن شهانته يا شيخ؟  ما ال ي  ابع الناس على الزنا؟ف أمن أج ينبذ ولد الزنا :يعني

 صل قبولها ما لم يقدح فيه.اْلالطالب: ما تَر ْلجل أنه من الزنا  
 يقدح فيه بما يخرم ما ترن به شهانته.ما لم 

َب ُجَمً  َمْعُطوَفًة َعاََ إِ  :"الرَّاِبَعُة َواْلِعْشُرونَ  اِفِعيِ  َوَأْصهَحاِبهِ يِعَها ِعْنَد َماى َجمِ لَ اَِلْسِتْثَناُء ِإَذا َتَعقَّ َما. َوِعْنهَد ِلٍك َوالشَّ
ُُ اَِلْسِتْثَناَء ِإَلى َأْقَرِ  َمْذُكوٍر َوهُ  ُتُه  َفهِإنَّ اْسُق  َوِلَهَذا ََل َو اْلفِ َأِبي َحِنيَفَة َوُجلُّ َأْصَحاِبِه ُيْرِج َِلْسهِتْثَناَء  ُتْقَبُل َشهَهاََ

ٌُ ِإَلى اْلِفسْ  ِِ ِفي َراِج ِة. َوَسَبُب اْلِخَ  َهاََ ًة ََل ِإَلى َقُبوِل الشَّ َهْل َههِذِه اْلُجَمهُل  :َحُدُهَماأَ ْصِل َسَبَباِن: ْْلَ َذا اهَ ِق َخاصَّ
هنٌ و َ ِل َوحر َها ِفي اَِلْسِتقْ ِس ُم َنفْ ِفي ُحْكِم اْلُجْمَلِة اْلَواِحَدِة ِلْلَعْطِف الَِّذي ِفيَها  َأْو ِلُكلِ  ُجْمَلٍة ُحكْ  ََل  ُِ اْلَعْطِف ُمَحسِ 

ِحيُح ِفي َعْطِف اْلُجَمِل  ِلَجَواِز َعْطِف اْلُجَمِل اْلُمْخَتِلفَ  ُِ ِمهَن َها َعَلى َبْعضٍ ِة َبْعِض ُمْشِرٌ   َوُهَو الصَّ   َعَلى َمها ُيْعهَر
 النَّْحِو."

وفييب   ،و كيير يأالييف ،وعميير قييائم ،نعييم، إ ا عطييف جمليية علييى جمليية قييد تمييو  لييذن الامييف مخ لفيية، الييد راالييب 
، فهييي فالعامييعلييى نييية تمييرار يشييرب.. الييخ، جمييف مخ لفيية، وال تق ضييي أ  تمييو  م سيياولة، لميين عطييف اصفييران 

 فيما عطفوا عليه. مشرل أينهم
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ِه ِإَلى اْلُجَمِل اْلُمَتقَ السبب الثاني: يشبه  ْرِط ِفي َعْوَِ َمةِ اَِلْسِتْثَناُء ِبالشَّ ْو أَ َجِميِعَها ِعْنَد اْلُفَقَهاِء  ى ُه َيُعوَُ ِإلَ   َفِإنَّ دِ 

َِْة َوُهَو َفاِسٌد َعلَ  ؛ََل ُيْشبَُّه ِبهِ  ُِ  ى َماِْلَنَُّه ِمْن َباِ  اْلِقَياِس ِفي اللُّ ِلَك ِفْقِه. َواْْلَْصُل َأنَّ ُكلَّ ذَ  ِفي ُأُصوِل الْ ُيْعَر
شْ اْلَقاِضي ِمَن اْلَوْقِ . وَ  هُمْحَتَمٌل َوََل ترجيح  فتعين ما قال  -َعزَّ َوَجلَّ -ِكَتاِ  َّللاَِّ  ُه َقْد َجاَء ِفيِبَأنَّ  َكالُ َيَتَأيَُّد اإلِْ

ِميِر ِإَلى اْلجَ  ُِ ِكَ  اْْلَْمَرْيِن  َفِإنَّ آَيَة اْلُمَحاَرَبِة ِفيَها َعْوَُ الضَّ ِمِن َخطْتِل َفاٍق  َوآَيُة قَ  ِبات ِ ِمي ْْ  اَِلْسِتْثَناِء ِفيَها َرَُّ  أً اْلُم
ِِ ُمْحَتِمَلٌة ِلْلَوْجَهْيِن  َفَتعَ ِإَلى  ْنا ِمْن َغْيِر مين. ْلَوْق ُ ايََّن اْْلَِخيَرِة ِباتِ َفاٍق  َوآَيُة اْلَقْذ : وهذا ن ر ُكلِ يم قال علما

اِفِعيِ   ُح َقْوُل َماِلٍك َوالشَّ . َوَيَتَرجَّ ٌُ  ِبَأْن ُيَقاَل: اَِلْسِتْثَناءُ ْزِئي ِ ِفْقِه اْلجُ َ ِر الْ نَ َهِة ِمْن جِ  -َرِحَمُهَما َّللاَُّ -ُأُصوِليم  َراِج
ِة." َهاََ  ِإَلى اْلِفْسِق َوالنَّْهِي  َعْن َقُبوِل الشَّ

و إلى ألف يعون إلى اصخيرة ، النظر الملي اصصولي يعني في القاعدة العامة، في االس ثناء الم عقب جمًب  
 ما الحكم؟النظر الازئي الفقهي في لذن المسألة بعينها،  ؟الاميع

ه " ٌُ ِإَلى اْلِفْسِق َوالنَّْههِي  َعهْن َقُبهوِل الشَّ ِة ِبَأْن ُيَقاَل: اَِلْسِتْثَناُء َراِج َق َبهْيَن َذِلهَك ِبَخَبهٍر  ِميًعها ِإَلَّ َأنْ جَ َهاََ ِجهُب يَ ُيَفهرَّ
وِجهُب َأنْ يَ التَّْسِليُم َلُه. َوَأْجَمَعِت اْْلُمَُّة َعَلهى َأنَّ التَّْوَبهَة َتْمُحهو اْلُكْفهَر  فَ  ُ َأْعَله َيُكهوَن َمها َُ ُم. َقهاَل َن َذِلهَك َأْوَلهى  َوَّللاَّ

ُُ ِإَلى اْلُجَمِل السابقة  قال: وليح من نسب إلى ال لزنى  ا من مرتكب اجرمً  زنى بأع مَأُبو ُعَبْيٍد: اَِلْسِتْثَناُء َيْرِج
ُتهُ    .ْنَب َلُه(ْن ََل ذَ اِئَب ِمَن الذَّْنِب َكمَ ِْلَنَّ )التَّ  ؛ُثمَّ الزَّاِني ِإَذا َتاَ  ُقِبَلْت َشَهاََ

 وال و ة تهدم ما سا  قبلها.
ُ التَّْوَبههَة ِمههَن اْلَعْبههِد َكههاَن اْلِعَبههاَُ ِبههاْلَقُبوِل َأْوَلههى " َُ َأنَّ  َوِإَذا َقِبههَل َّللاَّ َُ ِمههَن ْسههِتْثَناِء َمْوُجههوٌَ ِفههي َمَواِضههْثههَل َهههَذا اَلِ مِ َمهه

َ َورَ : ْوِلِه َتَعاَلىاْلُقْرآِن  ِمْنَها قَ  }ِإَلَّ الَّهِذيَن : إلهى قولهه [( سورة المائهدة33)] ُسوَلُه{}ِإنََّما َجَزاء الَِّذيَن ُيَحاِرُبوَن َّللا 
هاُا: وَ  َتاُبوا{ ُِ  َوَقهاَل الزَّجَّ ُِ ِبَأَشهدَّ َلهْيَح الْ َوََل َشكَّ َأنَّ َهَذا اَِلْسهِتْثَناَء ِإَلهى اْلَجِميه ه ُجْرًمها ِمهَن َقهاِذ ُه ِإَذا اْلَكهاِفِر  َفَحقُّ

ُتهُ  اَم َقاِذفً   }َأَبًدا{قال: وقوله:   َتاَ  َوَأْصَلَح َأْن ُتْقَبَل َشَهاََ ُة اْلَكاِفِر َأَبهًداَقاُل: ََل ُتْقبَ ا  َكَما يُ َأْي َما ََ ن فهإ  ُل َشَهاََ
 ".امعناه ما َام كافرً 

 .ا شهانتهن  بالسبب الذا من أجله رُ  ايعني ما نام م صفً 
ُ َتْوَبَتهُه  ْعِبيُّ ِلْلُمَخاِلِف ِفي َهِذِه اْلَمْسَأَلِة: َيْقَبُل َّللاَّ تَ ََل َتقْ وَ َوَقاَل الشَّ ُُ ِإَلهى ُه! ُثهمَّ ِإْن َكهاَن اَِلْسهِتْثَناَبُلهوَن َشهَهاََ ُء َيْرِجه

َتْعِليههٌل ََل ُجْمَلههٌة  ة النههههور[( سههور 4]) اِسههُقوَن{ُم اْلفَ ُهههَك }َوُأْوَلِئهه :اْلُجْمَلههِة اْْلَِخيههَرِة ِعْنههَد َأْقههَواٍم ِمههَن اْْلُُصههوِليِ يَن َفَقْوُلهههُ 
َتُهْم ِلِفْسِقِهْم  َفِإَذا َزاَل  ُتُهْم؟ْم ََل ُتْقَبلُ لَ فَ ْلِفْسُق اُمْسَتِقلٌَّة ِبَنْفِسَها  َأْي ََل َتْقَبُلوا َشَهاََ ِِ ِإْكَذاُبهُه ُثمَّ َتْوَبهُة الْ   َشَهاََ َقهاِذ

َحاَبِة ِمْن َغْيهِر َنْفَسُه  َكَما قَ  يَرِة ِبَحْضَرِة الصَّ ِْ ْصهَرِة َقِضهيَِّة َوُشهْهَرِتَها ِمهَن اْلبَ َُ ِإَشهاَعِة الْ ِكيهٍر  َمهنَ اَل ُعَمُر ِلَقَذَفِة اْلُم
َلههُ ِإَلى اْلِحَجاِز َوَغْيِر َذِلَك ِمَن اْْلَْقَطاِر. َوَلْو َكاَن َتْأِويهُل اْْلَيهِة َمها تَ  ِلهَك َعهِن ْم َيُجهْز َأْن َيهْذَهَب ِعْلهُم ذَ َله اْلُكوِفيُّهوَن َأوَّ
ِِ َأَبهًدا  َوَلهه هَحاَبِة  َوَلَقههاُلوا ِلُعَمههَر: ََل َيُجهوُز َقُبههوُل َتْوَبههِة اْلَقههاِذ ههُكوُت َعهْم َيَسههعْ الصَّ ِل ِن اْلَقَضههاِء ِبَتْحِريههِ  َتْأِويههُهُم السُّ

ُ اْلُمْسَتَعاُن.  "اْلِكَتاِ   َفَسَقَط َقْوُلُهْم  َوَّللاَّ
وأما بالنسبة الرتفياع الوصيف وليو الفسيع فيب إشيكال فالحد ال تسقطه ال و ة،  ،أما بالنسبة للقول في لذن المسألةو 

ص  السيبب  قبول الشهانة أ  الشهانة مقبولة؛ محف اتفاق أين ألف العلم، واصقرب فيه ما اخ لف فيه منلو و  ،فيه
واال اليرن  ،ال لذا الوصف اال ليذا ال وقيفا  ال وقف، فق افي الشهانة وقبول الخبر لو الفسع، مارن في ال وقف 

  ص ، يخ ليف حكمهيا عين حكيم الشيهانة؛ص  الروايية خبير قبيف شيهانته، ومين بياب أوليى رواي يه؛من باب أولى، ف 
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 ،على المشياحة، وأميا بالنسيبة لألخبيار فياصمر فيهيا أوسيع وأسيهف فيي مثيف ليذا مبنالاالشهانة في حقوق اآلنميين 
 .يقبف فيها الرجف الواحدولذا 
، أحيد يشرسهام ولو ل ،ة ولذا يقبف فيها الواحد، الرواية، وتقبف فيها المرأة، تقبف رواية المرأ ، أوسعباب الرواية  :أقول

صيحيش قبيول والشهانتها منفرنة، فباب الرواية أوسيع، تقبف رواية العبد وال تقبف شهانته، تقبف رواية المرأة وال تقبف 
فيي  ولشيو  عليى النياسيب ووجيد مين يشيوسيبب رن شيهانته الفسيع قيد ارتفيع بال و ية،  ،؛ صنيه تياباًض الشهانة أي

لين »سوى حديثأ واحد:  ةما يروله أأو بكر ، وال يهمهم جميع ةاصحانيث الصحيحة ال ي جاءا من طرلع أأي بكر 
قبيف تُ فيب لقوليو : ليذا ماليون بحيد إال ليذا الحيديث، و  ةال يهمهيم مين أحانييث أأيي بكير  «لوا أمرلم امرأة يفلش قوم و 
ه بيه، وال عبقية لي ،وال نأييرولقيول ليذا الميبم مين ال يميت إليى العليم الشيرعي مين قبييف قبف رواي يه، وال تُ شهانته، 

 ورواي ييه ميين بيياب ،وهللا المسيي عا ، فشييهانته مقبوليية ،وأقوامييهحز ييه لنصيير أهييا و لميين وجييد لييذن الفرصيية يييدلي أهييا 
 في مثف لذا. أولى، وال سبم صحدأ 
َِ َأنَُّه ِإَذا َلْم  :"اْلَخاِمَسُة َواْلِعْشُرونَ  : َوََل ِخَ  ُِ ِبَأْن َماتَ ِد اْلقَ ْجلَ يُ َقاَل اْلُقَشْيِريُّ ُِ َقْبَل َأْن ُيَطالِ اِذ َب  اْلَمْقُذو

 ُِ ْلَطاِن  َأْو َعَفا اْلَمْقُذو ُْ ِإَلى السُّ َِ ِباْلَحدِ   َأْو َلْم ُيْرَف َهاََ   َفااْلَقاِذ ْسَأَلِة نَّ ِعْنَد اْلَخْصِم ِفي اْلمَ ْلَِ  ؛ُة َمْقُبوَلةٌ لشَّ
ٌِ َعَلى اْلَجْلِد  قال هللا تعالى: ِة َمْعُطو َهاََ ًة اِنيَن َجْلَدًة وَ ْم َثمَ ُدوهُ }َفاْجلِ  النَّْهَي َعْن َقُبوِل الشَّ ََل َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاََ

: ُهَو َقْبَل َأْن ُيحَ َوِعْنَد هَ ( سورة النههور[ 4]) َأَبًدا{ اِفِعيُّ اَراٌت َفَكْيَف اِْلَنَّ  ؛ ُحدَّ ْنُه ِحينَ دَّ َشرم مِ َذا َقاَل الشَّ ْلُحُدوََ َكفَّ
ِهَما.  وَن َأَخسِ  ُتُه ِفي َأْحَسِن َحاَلْيِه َُ  ُتَرَُّ َشَهاََ

َم َعِن اْبِن اْلَماِجُشو . َوَقْد َتَقدَّ َِ ِِ ُتَرَُّ شَ ْفِح الْ ِبنَ  ِن َأنَّهُ ُقْلُت: َهَكَذا َقاَل َوََل ِخَ  ُتُه. َوُهَو َقْوُل اللَّْيِث َقْذ  َهاََ
ُتُه َوِإْن َلْم ُيَحدَّ  : ُتَرَُّ َشَهاََ اِفِعيِ  ِِ يَ الْ بِ ِْلَنَُّه  ؛َواْْلَْوَزاِعيِ  َوالشَّ ُتُه َحتَّى  ِمَن اْلَكَباِئِر َفَ  ُتْقَبلُ  ِْلَنَّهُ  ؛ْفُسقُ َقْذ َشَهاََ

ِِ له بالزنى أو بقيام البينة عليهَتِصحَّ َبرَ   ".اَءُتُه ِبِإْقَراِر اْلَمْقُذو
 اوقييد قذفييه قييذفً ، قييد يكييو  عفييا عنييه، مرجعييه إلييى المحييدون عدمييهإقاميية الحييد و  ترتيييب رن الشييهانة علييى الحييد، أواًل 

خيفف  د  ذا ليو ُحيوليب عليهيا، وسونيه عفيا عنيه وليم يطالبيه أيذلك ال يعنيي أ   نبيه أخيف، تفنييس حع به العقو ية وميا رُ 
ص  الحييدون سفيياراا، لميين إ ا سييا  عييدم المطالبيية ميين قبييف المقييذوف مرجعهييا إلييى تصييديع المقييذوف  ؛عليييه الييذنب

ةأ عليه، فينظر فيي سيف مسيألال ي رتب على إقامة الحد للقا ف سا  اصمر في حقه أخف، فيكو  حينٍذأ رن شهانته 
 .ةعلى حد

ا َبهههِة. َوِقيهههَل: َوَأْصهههَلُحو ُيِريهههُد ِإْظَههههاَر التَّوْ  ( سهههورة النهههههور[5]) َأْصهههَلُحوا{}وَ الساَسهههة والعشهههرون: قولهههه تعهههالى: "
ِحيٌم{ اْلَعَملَ  َ َغُفوٌر رَّ  ".توبتهم تحيث تابوا وقبل ( سورة النههور[5]) }َفِإنَّ َّللاَّ

 .اص  المبم طولف على آياا اللعا ، طولف جد   ؛يكفي إلى لنااللهم صلى على محمد، 
 : إذا قذِ أكثر من واحد؟طالب
 ، وإ ا قذف ...... ، إ ا طالب أقيم عليه الحدسف شخص له حكم ؟ا، أو أشخاًص اواحدً  اذف شخًص إ ا ق


