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 الرحمة يف ال�سريعة االإ�سالمية
من خالل احلدود

حد الزنى اأمنوذًجا 

إعداد: 
د. غنية بوحوش



54



55

املقدمة

احلمد هلل الذي خصنا بأعظم كتاب أنزل، وبأكرم نبي أرسل، وجعل 
وأكمل،  علينا  نعمته  بذلك  فأمت  تتصل،  تعالى  به  الكرمي  القرآن  تالوة 
والصالة والسالم على سيد املرسلني، إمام الكل الهادي إلى أقوم السبل 

وعلى آله وصحبه، ومن سار على دربه إلى يوم الدين واعتدل وبعد.
في  الرحمة  جوانب  إظهار  إلى  متواضعة  تهدف  بحثية،  ورقة  فهذه 
احلدود، ومن ثم تأكيد خاصية الرحمة في الشريعة اإلسالمية، واخترت 
الشبهات،  العديد من  يثار حوله من  ملا  الزنى،  منها، وهو حد  أمنوذًجا 
املهلكة،  الفاحشة  لهذه  مرعب  انتشار  من  اليوم  البشرية  تعرفه  ومل��ا 
دين  اإلس��الم  كان  إن  وه��و:  أن جتيب عن تساؤل،  الورقة -   - وحت��اول 
القاتل،  ويقتل  السارق،  يد  فيقطع  احل��دود؟  يشرع  فلم  بحق،  الرحمة، 
ويجلد ويرجم الزاني، وكل هذه احلدود تتنافى -في الظاهر- والرحمة؟ 
ووظفت من أجل ذلك أداة االستقراء، فحاولت تتبع النصوص الشرعية  
-قرآًنا وسنة-، التي حتدثت عن الزنى وحّده، ثم أتبعت ذلك بالتحليل 
واالستنتاج، واعتمدت خطة، تكونت فضاًل عن التمهيد، واخلامتة، من 

ثالثة مباحث، هي:
املبحث األول: تعريف احلد والزنى.
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املطلب األول: تعريف احلد.
املطلب الثاني: تعريف الزنى.

املطلب الثالث: حد الزنى وكيفية إثباته.
املبحث الثاني: مظاهر الرحمة في تشريع حد الزنى.

املطلب األول: مظاهر الرحمة في اختالف طبيعة حد الزنى. 
املطلب الثاني: مظاهر الرحمة في كيفية إثبات الزنى.

املطلب الثالث: مظاهر الرحمة في شروط إنفاذ حد الزنى.
املطلب الرابع: مظاهر الرحمة أثناء إيقاع احلد.

املطلب اخلامس: مظاهر الرحمة في انتظار إيقاع احلد.        
املطلب السادس: مظاهر الرحمة بعد إيقاع احلد.

املطلب السابع: مظاهر الرحمة املتحققة بإيقاع احلد.
املبحث الثالث: شبهات حول حد الزنى وردها.

املطلب األول: الشبهة األولى وردها. 
املطلب الثاني: الشبهة الثانية وردها.
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متهيد

قال اهلل تعالى: )ک  ک  گ  گ  گگ( ]الأنبياء:107[، هكذا 
خلص املولى تبارك وتعالى الغاية من البعثة احملمدية وأنها رحمة شاملة 
وعامة للعاملني، وقد وردت مادة ) ر ح م ( في القرآن الكرمي مئتي مرة، 

خمس وسبعون منها بلفظ الرحمة.
مجتمع  إليجاد  تسعى  أنها  اإلسالمية  الشريعة  وعظمة  رحمة  ومن 
القيمية  وللمنظومة  واخللقية،  اإلميانية  القيم  تسوده  فاضل،  إنساني 
في اإلسالم مكانتها البينة، التي قد تخترق من حني آلخر، بجرمية أو 
بأخرى، وهنا تظهر مرة أخرى الرحمة في رسالة اإلسالم، مجسدة في 
معاجلة  في  وفلسفة خاصة  متميز،  منهج  فلإلسالم  اجلنائي،  التشريع 

اجلرمية، إذ تقوم على مبدأين هما: 
األحكام متنع حدوث اجلرمية وحتاصرها،  األول: تشريع جملة من 

أي: توفير أسباب الوقاية من حدوث اجلرمية.
توفير  أي:  ورادع��ة،  مؤدبة  للجرمية،  مناسبة  عقوبة  تشريع  الثاني: 
-وإن  املناسبة  والكيفية  املناسبة،  باجلرعة  املناسب،  العالج 

اقتضى األمر بتر بعض األعضاء-.
فللوقاية من حدوث جرمية الزنى عمل اإلسالم على)1(: 

ينظر: التدابير الواقية من الزنى في الفقه اإلسالمي، فضل إلهي، ص 225 وما بعدها، والزنى     )1(
وعواقبه وسبل الوقاية منه، رياض محمود جابر قاسم، ص 258.
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تنمية اجلانب اإلمياني واخللقي لدى أفراد اجملتمع، قال اهلل تعالى: 	 
ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   )چ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳڳ( ]الن�ساء:136[، وقال أيًضا سبحانه: 

)ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ]النور:33[.

الدعوة إلى التزام جملة من التشريعات من شأنها أن تنشر الفضيلة 	 
في اجملتمع ومن ذلك: 

األمر بالغض من البصر، قال اهلل تعالى: )ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   -
ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  کک  
ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ( ]النور:31-30[.

األمر باللباس الشرعي للنساء بكامل شروطه احملققة للغرض  -
من تشريعه، قال اهلل تعالى: ) ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   

ۓ  ڭ  ڭڭ( ]الأحزاب:59[.
حترمي إبداء الزينة للمرأة لغير محارمها، قال اهلل تعالى: )  ڳ   -

ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ       
ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  
ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  
ۈ  ۈ   ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې  
ې   ى  ى     ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ(  ]النور:31[. 

حترمي تعمد اإلثارة، بالضرب بالرجل وغيره، قال اهلل تعالى: )ۆئ   -
ی   ی   ی   ی   ىئ   ىئىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ  

جئ  حئ  مئ( ]النور:31[.



59

)ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   - تعالى:  بالقول، قال اهلل  حترمي اخلضوع 
ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ( ]الأحزاب:32[.

ت��ش��ري��ع االس��ت��ئ��ذان -داخ����ل ال��ب��ي��وت وخ���ارج���ه���ا-، ق���ال اهلل  -
تعالى:)ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  
ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې   ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  ۋ  
ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئىئ  ىئ  ی    ی  ی  یجئ  حئ  مئ  
ىئ  يئ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  
 ) ٹ  ٿ   ٿ    ٿ    ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ  

]النور:58 - 59[، وقال أيًضا سبحانه: )وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  جئ  
حئ  مئ ( ]النور:27[.

َرُجٌل  - يَْخلَُونَّ  »اَل   :S باألجنبية، قال رسول اهلل  حترمي اخللوة 
ِباْمَرأٍَة َواَل تَُساِفَرنَّ اْمَرأَةٌ ِإالَّ َوَمَعَها َمْحَرٌم«)1(.

تعالى: 	  اهلل  قال  سبله،  وتيسير  به،  والتبكير  ال��زواج،  إلى  الدعوة 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  

 :S اهلل  رسول  وقال  ]النور:32[،   ) ٿٿ  ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ  
ُجوهُ. ِإالَّ تَْفَعلُوا تَُكْن ِفتْنٌَة ِفي  »ِإَذا أَتَاُكْم َمْن تَْرَضْوَن ُخلَُقُه َوِدينَُه َفَزوِّ
بََرَكًة  النَِّساِء  »أَْعَظُم   : أيًضا  وقال  َعِريٌض«)2(،  وَفَساٌد  األرِض 

أَيَْسُرُهنَّ َصَداًقا«)3(.
رقم  حديث  حاجة،  امرأته  فخرجت  جيش  في  اكتتب  من  باب  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه     )1(

3006، ج 7 ص 548.
أخرجه ابن ماجه في سننه، باب األكفاء، حديث رقم 1967 ج 1 ص 632، والترمذي -بلفظ قريب     )2(

منه -، باب من ترضون دينه فزوجوه، حديث رقم 1084، ج 3 ص 394، وحسنه األلباني.
أخرجه احلاكم في مستدركه، كتاب النكاح، حديث رقم 2732، وقال: َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعلَى     )3(

َشْرِط ُمْسِلٍم، ووافقه الذهبي، ج 2 ص 194.
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الدعوة إلى االستعانة على التعفف، والبعد عن الفواحش، بالصوم، 	 
ْج َفِإنَُّه أََغضُّ ِللَْبَصِر  قال رسول اهلل S: »َمْن اْستََطاَع الَْباَءةَ َفلَْيتََزوَّ

ْوِم َفِإنَُّه لَُه ِوَجاءٌ«)1(. َوأَْحَصُن ِللَْفْرِج َوَمْن لَْم يَْستَِطْع َفَعلَيِْه ِبالصَّ
يجدها،  والتوجيهات،  واألحكام  التشريعات  من  تقدم  ملا  املتأمل  إن 
تتداعى كلها إلى توفير جو إمياني خلقي رفيع املستوى، وتكوين مجتمع 
تسوده الفضيلة، وفي هذا اجلو يفترض أن تنعدم جرمية الزنى، وألننا 
اجلو،  هذا  من  بعضهم  يستفيد  ال  أن  يحدث  فقد  بشري،  مجتمع  في 
فيهتكون طهارة اجملتمع، هنا تتدخل الشريعة اإلسالمية وتقدم العالج 
املناسب لهذا الداء اخلطير الفتاك، وحتكم باجللد على البكر وبالرجم 

على الثيب.
وجهاًل بهذا املنهج اإلسالمي احلكيم أو حقًدا عليه، تتعالى الكثير من 
األصوات معارضة لها، ومتباكية على حقوق اإلنسان، زاعمة أن احلدود 
رجم  أو  وجلد  ال��س��ارق،  يد  وقطع  القاتل،  من  كالقصاص  اإلسالمية 
وقيم  واحلضارة  تتنافى  وهي  العصر،  تساير  تعد  لم  إج��راءات  الزاني، 

الرحمة واإلنسانية، وفي املباحث القادمة محاولة لتفنيد هذه املزاعم.

أخرجه البخاري في صحيحه، باب الطيب للجمعة، حديث رقم 1905، ج 4 ص 582.    )1(
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املبحث األول
تعريف احلد والزنى

املطلب األول
تعريف احلد

أواًل: لغة: 
احلد من مادة ) ح د د (، وهي ترد باملعاني التالية)1(: 

احلاجز بني شيئني.	 
منتهى الشيء.	 
واحلد من الشيء بأسه.	 
املنع.	 
تأديب املذنب مبا مينعه، وغيره عن الذنب.	 
ېئ  	  ۈئ   ۈئ    ۆئ   ۇئۆئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ    ( تعالى:  لقوله  املباحات، 

ېئ   ېئ  ىئ( ]البقرة:229[. 
احملرمات، لقوله تعالى: ) ڑ  ک  ک  ک  ک( ]البقرة:187[.	 

ثانًيا:اصطالًحا:
للفقهاء في تعريف احلدود أقوال منها:

ينظر: لسان العرب، ابن منظور، ج 3 ص 140، والقاموس احمليط، الفيروزآبادي، باب الدال فصل     )1(
احلاء، ص 299.
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احلنفية: »العقوبة املقدرة حًقا هلل تعالى حتى ال يسمى القصاص . 1
حًدا ألنه حق العبد، وال التعزير)1( لعدم التقدير«)2(. 

الشافعية: »عقوبة مقدرة وجبت، حقا هلل تعالى«)3(.. 2
في . 3 الوقوع  لتمنع  معصية،  في  شرًعا  مقدرة  »عقوبة  احلنابلة: 

مثلها«)4(.
ويلحظ أن التعريفات السابقة اتفقت على أن احلد:

هو عقوبة مقدرة، وبيَّن احلنفية والشافعية أنها حق هلل تعالى، وبّين 
ما  وباعتبار  املعصية،  تكرار  منع  وهي  تشريعها،  من  احلكمة  احلنابلة 

تقدم، ميكن أن يقال في تعريف احلدود:
 ،- للعبد  أم  تعالى  هلل  حًقا  أكانت  سواء   - شرًعا  مقدرة  عقوبة  هي 

واجبة للمنع من الوقوع في املعاصي أو العودة إليها.
الفرق بني احلد والتعزير 

جتتمع احلدود والتعازير في أمور وتختلف في أخرى)5(:  
أواًل: أوجه االتفاق 

في  الوقوع  من  منًعا  واجًبا،  منهما  كل  كون  في  والتعزير  احلد  يتفق 
املعصية أو العودة إليها.

وفي اللغة: املنع والردع، والتفخيم والتعظيم، والتبجيل والتطهير، ينظر: لسان العرب، ابن منظور،     )1(
ج 4 ص 561، والقاموس احمليط، الفيروزآبادي، باب الراء فصل العني، ومعاني القرآن، النحاس، 
كفارة«،  فيها وال  »التأديب، وهو واجب في كل معصية، ال حد  ج 6 ص 499، وفي االصطالح: 
حاشية الروض املربع، النجدي، ج 7 ص 345، ويلحظ أن من معاني التعزير اللغوية: التطهير، 

فيلتقي املعنى اللغوي واملقصد الشرعي.
الهداية شرح البداية، املرغياني، ج 2 ص 94.    )2(

مغني احملتاج، الشربيني، ج 4 ص 155.    )3(
حاشية الروض املربع، النجدي، ج 7 ص 300.    )4(

ينظر: شرح فتح القدير، السيواسي، ج 5 ص 344، مغني احملتاج، ج 4 ص 191، وشرح النووي     )5(
على صحيح مسلم، ج 11 ص 186.
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ثانًيا: أوجه االفتراق 
احلدود مقدرة بنصوص قاطعة، التعازير غير مقدرة وغير منصوص 

عليها.
عند  ثبوتها  بعد  للحدود   - بالشفاعة  أو  بالعفو  سواء   - إسقاط  ال 

احلاكم.
حترم الشفاعة في احلدود، وجتوز في التعازير.

املطلب الثاني
تعريف الزنى، وحكمه ودليله 

أواًل: تعريف الزنى
أ.  لغة: الزنى والزنىءُ، بالقصر واملد، والَقْصُر لَُغُة أَْهِل احِلجاَز، واملدُّ 

لَُغُة بَني مِتيٍم)1( ؛ ويرد باملعاني التالية)2(:
الضيق.	 
الصعود.	 
االلتصاق.	 
اللجوء.	 
االحتقان.	 

ب. الزنى شرًعا: للفقهاء في تعريف الزنى أقوال، منها:
احلنفية: »وطء الرجل املرأة في القبل في غير امللك وشبهة امللك«)3(.

ينظر: تاج العروس، الزبيدي، ج 38 ص 225.    )1(
ينظر: تاج العروس، الزبيدي، ج 38 ص 225، والقاموس احمليط، الفيروزآبادي، باب الهمزة فصل     )2(

الزاي، ص 70.
الهداية، املرغياني، ج 2 ص 100.    )3(
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املالكية: »هو وطء مكلٍف مسلم فرج  آدمي ال ملك له فيه بال شبهة 
تعمًدا«)1(.

الشافعية: »إيالج الذكر بفرج محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى«)2(.
 احلنابلة: إتيان الفاحشة في قبل أو دبر)3(.

ثانًيا: حكم الزنى ودليله 
الكتاب  الصريحة  على حرمته  دل  الكبائر،  من  وكبيرة  الزنى حرام، 

والسنة واإلجماع.
أ. الدليل من الكتاب:

قوله تعالى: 
 )ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گگ ( ]الإ�سراء[، وفي اآلية . 1

ودواعيه،  مقدماته  عن  وإمنا  فحسب،  الزنى  عن  ليس  صريح  نهي 
وبيان أن ذلك فاحشة من العمل وسوء سبيل.

ڀ  . 2 ڀ   ڀ   پڀ    پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   )ٱ    
ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ   
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ( ]املوؤمنون:1-7[، وفي اآليات 
أو ملكة  الفرج إال على األزواج  بيان لسبيل الفالح وأن منه حفظ 

اليمني، وأن جتاوز ذلك عدوان.
 ) ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  . 3

ې   ۉې   ۉ   ۅ       ۅ   ۋ    ٴۇۋ   ۈ  
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن عرفة الدسوقي، ص 313 - 314.    )1(

مغني احملتاج، الشربيني، ج 4 ص 143 - 144.    )2(
املغني - بتصرف يسير -، ابن قدامة، ج 10 ص 147.    )3(
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ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ائەئ   ائ   ى   ى   ې   ې  
ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
پ   پ       پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   حئمئ    جئ   ی  
ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹٹ( 
]الفرقان:63-68[، في اآليات بيان لصفات عباد الرحمن، وأن منها ترك 

الزنى، وأن إتيانه سبب للقاء اآلثام. 
ب. الدليل من السنة:

نِْب أَْعَظُم ِعنَْد اللَِّه؟ َقاَل: »أَْن  َعْن َعبْداللَِّه َقاَل َسَألُْت النَِّبيَّ S أَيُّ الذَّ
؟، َقاَل: َوأَْن تَْقتَُل  ا َوُهَو َخلََقَك ُقلُْت ِإنَّ َذِلَك لََعِظيٌم ُقلُْت: ثُمَّ أَيُّ تَْجَعَل ِللَِّه ِنّدً
؟ َقاَل: أَْن تَُزاِنَي َحِليلََة َجاِرَك«)1(. َولََدَك تََخاُف أَْن يَْطَعَم َمَعَك ُقلُْت: ثُمَّ أَيُّ
وفي احلديث داللة صريحة على حرمة الزنى، وأنه من أعظم الذنوب 

بعد الشرك باهلل تعالى، وقتل النفس بغير احلق.
ج. دليل اإلجماع

الكتاب  في  صريحة  حرمته  ل��ورود  الزنى  حرمة  على  األمة  أجمعت 
والسنة)2(، وأنه من املعلوم بالدين بالضرورة، بل وأجمعت على حرمته كل 

الشرائع السماوية السابقة)3(.

املطلب الثالث
حد الزنى وكيفية إثباته

أواًل: حد الزنى
حرم اإلسالم الزنى ورتب عليه حًدا على البكر، ورد صريًحا في القرآن 

أخرجه البخاري، كتاب التفسير، حديث رقم 4477، ج 6 ص 18.    )1(
ينظر: اإلجماع، ابن املنذر، ص 78.    )2(
ينظر: نهاية احملتاج، ج 7 ص 422.    )3(
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الكرمي، وهو اجللد مئة جلدة، قال اهلل تعالى: ) ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ    ٺ  
ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  
السنة  في  ورد  الثيب،  على  الرجم  وش��رع  ]النور:2[،  ڃڃ(   ڄ   ڄ  
الصحيحة، فَعْن ُسلَيَْماَن بِْن بَُريَْدةَ، َعْن أَِبيِه، َقاَل: »َجاَء َماِعُز بُْن َماِلٍك ِإلَى 
ْرِني، َفَقاَل: »َويَْحَك، اْرِجْع َفاْستَْغِفِر اهلَل  النَِّبيِّ S، َفَقاَل: يَا َرُسوَل اهللِ، َطهِّ
ْرِني، َفَقاَل  َوتُْب ِإلَيِْه«، َقاَل: َفَرَجَع َغيَْر بَِعيٍد، ثُمَّ َجاَء، َفَقاَل: يَا َرُسوَل اهللِ، َطهِّ
َرُسوُل اهلِل S: »َويَْحَك، اْرِجْع َفاْستَْغِفِر اهللَ َوتُْب ِإلَيِْه«، َقاَل: َفَرَجَع َغيَْر بَِعيٍد، 
ْرِني، َفَقاَل النَِّبيُّ S: ِمثَْل َذِلَك َحتَّى ِإَذا َكانَِت  ثُمَّ َجاَء، َفَقاَل: يَا َرُسوَل اهللِ، َطهِّ
َرُسوُل  َفَسَأَل  نَى،  الزِّ ِمَن  َفَقاَل:  ُرَك؟«  أَُطهِّ َرُسوُل اهللِ: »ِفيَم  لَُه  َقاَل  اِبَعُة،  الرَّ
اهلِل S: »أَِبِه ُجنُوٌن؟« َفأُْخِبَر أَنَُّه لَيَْس ِبَمْجنُوٍن، َفَقاَل: »أََشِرَب َخْمًرا؟« َفَقاَم 
َرُجٌل َفاْستَنَْكَهُه، َفلَْم يَِجْد ِمنُْه ِريَح َخْمٍر، َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل اهلِل S: »أََزنَيَْت؟« 
َفَقاَل: نََعْم، َفَأَمَر ِبِه َفُرِجَم، َفَكاَن النَّاُس ِفيِه ِفْرَقتَيِْن، َقاِئٌل يَُقوُل: لََقْد َهلََك، 
لََقْد أََحاَطْت ِبِه َخِطيئَتُُه، َوَقاِئٌل يَُقوُل: َما تَْوبٌَة أَْفَضَل ِمْن تَْوبَِة َماِعٍز، أَنَُّه َجاَء 
ِإلَى النَِّبيِّ S َفَوَضَع يََدهُ ِفي يَِدِه، ثُمَّ َقاَل: اْقتُلِْني ِبالِْحَجاَرِة، َقاَل: َفلَِبثُوا ِبَذِلَك 
يَْوَميِْن أَْو ثاََلثًَة، ثُمَّ َجاَء َرُسوُل اهلِل S َوُهْم ُجلُوٌس، َفَسلََّم ثُمَّ َجلََس، َفَقاَل: 
َقاَل:  َماِلٍك،  بِْن  ِلَماِعِز  َغَفَر اهللُ  َفَقالُوا:  َقاَل:  َماِلٍك«،  بِْن  ِلَماِعِز  »اْستَْغِفُروا 
ٍة لََوِسَعتُْهْم«، َقاَل: ثُمَّ  َفَقاَل َرُسوُل اهلِل S: »لََقْد تَاَب تَْوبًَة لَْو ُقِسَمْت بَيَْن أُمَّ
ْرِني، َفَقاَل: »َويَْحِك  َجاَءتُْه اْمَرأَةٌ ِمْن َغاِمٍد ِمَن اأْلَْزِد، َفَقالَْت: يَا َرُسوَل اهللِ، َطهِّ
ِني َكَما َرَدْدَت  اْرِجِعي َفاْستَْغِفِري اهللَ َوتُوِبي ِإلَيِْه« َفَقالَْت: أََراَك تُِريُد أَْن تَُرَدّ
نَى، َفَقاَل: »آنِْت؟«  َماِعَز بَْن َماِلٍك، َقاَل: »َوَما َذاِك؟« َقالَْت: ِإنََّها ُحبْلَى ِمَن الزِّ
ِمَن  َرُجٌل  َفَكَفلََها  َقاَل:  بَْطِنِك«،  ِفي  َما  تََضِعي  »َحتَّى  لََها:  َفَقاَل  نََعْم،  َقالَْت: 
اأْلَنَْصاِر َحتَّى َوَضَعْت، َقاَل: َفَأتَى النَِّبيَّ S، َفَقاَل: »َقْد َوَضَعِت الَْغاِمِديَُّة«، 
َفَقاَل: »ِإًذا اَل نَْرُجُمَها َونََدُع َولََدَها َصِغيًرا لَيَْس لَُه َمْن يُْرِضُعُه«، َفَقاَم َرُجٌل ِمَن 

اأْلَنَْصاِر، َفَقاَل: ِإلَيَّ َرَضاُعُه يَا نَِبيَّ اهللِ، َقاَل: َفَرَجَمَها«)1(.
أخرجه مسلم، كتاب احلدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث رقم 1694، ج 3 ص 1321.    )1(
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ثانًيا: كيفية إثبات حد الزنى 
ال يثبت الزنى، وإقامة احلد إال بأمرين:

األول: البينة وهي شهادة أربعة شهود 
قال اهلل تعالى: 

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    (
إلثبات  اشترطت  قد  فاآلية  ]النور:4[،  ڻ(  ں   ں    ڱ   ڱڱ   ڱ  
تهمة الزنى اإلتيان بأربعة شهداء، وإال ُعدَّ الُْمتَِّهم قاذًفا، وجب في حقه 
احلد، وقال رسول اهلل S ملن رمى زوجته: »الَْبيِّنَُة أَْو َحدٌّ ِفي َظْهِرَك«)1(.

الثاني: اإلقرار 
وهو أن يعترف املذنب بارتكاب جرمية الزنى، وقد تقدمت قصة ماعز 

والغامدية، وهما ممن أقر واعترف على نفسه، باقتراف الفاحشة.

َعى أَْو َقَذَف َفلَُه أَْن يَلْتَِمَس الَْبيِّنََة َويَنَْطِلَق  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب احلدود، باب  ِإَذا ادَّ    )1(
ِلَطلَِب الَْبيِّنَِة، حديث رقم 2671، ج 3 ص 178.
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املبحث الثاني
مظاهر الرحمة في تشريع حد الزنى 

قال ابن تيمية: »فينبغي أن يعرف أن إقامة احلدود رحمة من اهلل بعباده 
فيكون الوالي شديدا في إقامة احلد ال تأخذه رأفة في دين اهلل فيعطله ويكون 
قصده رحمة اخللق بكف الناس عن املنكرات إلشفاء غيظه وإرادة العلو عن 
اخللق به منزلة الوالد إذا أدب ولده، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به 
األم رقة ورأفة لفسد الولد، وإمنا يؤدبه رحمة به وإصالًحا حلاله مع أنه يود 
ويؤثر أن ال يحوجه إلى تأديب، ومبنزلة الطبيب الذي يسقي املريض الكريه، 
ومبنزلة قطع العضو املتآكل واحلجم ويقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك، بل 
مبنزلة شرب اإلنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من املشقة لينال 
»من بعض  قيم اجلوزية:  ابن  وقال   ،)1(« الراحة، فهكذا شرعت احلدود  به 
حكمته سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات في اجلنايات الواقعة بني الناس 
بعضهم على بعض في النفوس واألبدان واألعراض واألموال كالقتل واجلراح 
والقذف والسرقة، فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه اجلنايات 
غاية اإلحكام، وشرعها على أكمل الوجوه املتضمنة ملصلحة الردع والزجر 
مع عدم اجملاوزة ملا يستحقه اجلاني من الردع، فلم يشرع في الكذب قطع 
اللسان وال القتل، وال في الزنى اخلصاء وال في السرقة إعدام النفس، وإمنا 

السياسة الشرعية، ابن تيمية، ص 125.    )1(
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شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه 
والعدوان،  التظالم  عن  األطماع  وتنقطع  النوائب  لتزول  وعدله،  وإحسانه 
ويقتنع كل إنسان مبا آتاه مالكه وخالقه، فال يطمع في استالب غير حقه«)1(.
نعم إن في تشريع احلدود رحمة بالعباد، وهو ما سيتجلى في املطالب 

التالية:

املطلب األول
مظاهر الرحمة في اختالف طبيعة حد الزنى 

أ. التفريق بني البكر والثيب في احلد:
من رحمة الشريعة اإلسالمية أنها فرقت بني حد الزاني البكر والثيب، 

ڀ  ڀ    ( فكان اجللد للبكر رجاًل كان أو امرأة، عمال بقوله تعالى: 
ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ    ٿ( ]النور:2[، والرجم للثيب رجاًل كان أو امرأة، ولم 
يخالف فيه سوى اخلوارج)2(،)3(، والرجم ثابت ؛ بفعل رسول اهلل S مع 

ماعز والغامدية.
ب. التفريق بني الرجل واملرأة في احلد:

ومن رحمة الشريعة اإلسالمية أنها اعتبرت الفروق الكائنة بني الرجل 
واملرأة تبًعا الختالف طبيعة كل منهما، 

فكان التغريب للرجل دون املرأة، عند احلنفية)4( واملالكية)5(، والتغريب 
إعالم املوقعني، ابن القيم، ج 2 ص 114.    )1(

ُروَن باملعاصي، ويَْخُرُجوَن على أئمة املسلمني وجماعتهم” اخلوارج، ناصر العقل، ص 22. “هم الذين يَُكفِّ    )2(
ينظر: املبسوط، السرخسي، ج 9 ص 58.    )3(

ابن  واالستذكار،   ،39 ص   7 ج  الصنائع،  بدائع  ينظر:  حًدا،  ال  سياسة  للرجل  التغريب  ويرون     )4(
عبدالبر، ج 7 ص 501.

ينظر: حاشية الدسوقي، ج 4 ص 319.    )5(
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مبحرم عند الشافعية)1( واحلنابلة)2(.
ج. إفراد العقوبة، فال جمع بني اجللد والرجم:

من رحمة الشريعة اإلسالمية عدم اجلمع بني عقوبتي اجللد والرجم 
الفقهاء)3(، خالًفا لإلمام أحمد، في إحدى  للثيب، وهو ما عليه جمهور 
الروايتني عنه)4(، عماًل بفعله S، فقد رجم ماعًزا والغامدية ولم يجلدهما، 
في حني احتج القائلون باجلمع بني اجللد والرجم بفعل علي  فقد جلد 
-وفي  اجلمعة،  يوم  ورجمها  اخلميس  يوم  الكوفة-  من  -ام��رأة  َشَراَحة 
»أَْجِلُدَها  وقال:  رحمة-،  واحد  يوم  في  والرجم  اجللد  بني  اجلمع  عدم 

 .)5(»S ِبِكتَاِب اهللِ، َوأَْرُجُمَها ِبُسنَِّة َرُسوِل اهلِل

املطلب الثاني
مظاهر الرحمة في كيفية إثبات الزنى

إن اشتراط البينة إلثبات جرمية الزنى،  وهي أربعة شهود -يصفون 
 ،S العملية وصًفا صريًحا-، أو اإلقرار -وقد تقدم كيف أن رسول اهلل
يعرض عن املقر على نفسه، لعله يتراجع، حتى إذا أصر املقر، استوثق منه 
بشأن حدوث الزنى فعلًيا، كي ال يؤخذ بشبهة-، يكاد يكون شرطا ممتنع 
احلدوث، إذ يَنُْدُر أن يقر املرء على نفسه بنفسه -حًرا مختاًرا-  بجرمية 
من أبشع اجلرائم، وهي الزنى، كما ال يتصور عقاًل أن يقع زنى، ويُتَاُح 

ينظر: مغني احملتاج، الشربيني، ج 4 ص 149.    )1(
ينظر: املبدع شرح املقنع، ابن مفلح، ج 9 ص 59.    )2(

ينظر: شرح فتح القدير، السيواسي، ج 5 ص 230، وبداية اجملتهد، ابن رشد، ج 2 ص 435، ومغني     )3(
احملتاج، الشربيني، ج 4 ص 146، واملغني، ابن قدامة، ج 10 ص 117.

ينظر: املغني، ابن قدامة، ج 10 ص 117.     )4(
الشيخ  وقال  ج 2 ص 204،  ج 2 ص 122،  رقم 716،  أحمد في مسنده، حديث  اإلمام  أخرجه     )5(

شعيب: »صحيح، رجاله ثقات«.
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فيه أن يشهده أربعة من الشهداء، فكأن الشريعة بذلك، إمنا قصدت أال 
يثبت زنى على أحد، وال يقام احلد على أحد، وليس ذلك من باب تشجيع 
الفاحشة معاذ اهلل، وإمنا من باب الستر على املذنب ليتوب، واملبالغة في 
احلرص على حفظ األعراض، فال تكون عرضة لألنفس املريضة التي 
تقتات على أذية اآلخرين. أما وأن تقع الفاحشة بكيفية تسمح باملشاهدة 
الدقيقة فذلك دليل على جرأة ووقاحة، وانطماس الفطرة عند أصحابها 

باملطلق، وهم يستحقون بذلك احلد، والعقوبة الرادعة وال ريب.
قال املارغياني: »وألن في اشتراط األربعة يتحقق معنى الستر وهو 
إن فيه حتقيق  »أما  الهمام:  ابن  وقال  واإلشاعة ض��ده«)1(،  إليه  مندوب 
معنى الستر فألن الشيء كلما كثرت شروطه قّل وجوده، فإن وجوده إذا 
توقف على أربعة ليس كوجوده إذا توقف على اثنني منها فيتحقق بذلك 
االندراء«)2(، وقال املاوردي: »الشهادات تتغلظ بتغليظ املشهود فيه، فلما 
كان الزنى واللواط من أغلظ الفواحش احملظورة وآخرها، كانت الشهادة 
تيمية:  ابن  وقال  للمعرة«)3(،  وأنفى  للمحارم،  أستر  ليكون  أغلظ:  فيه 
»والشهادة على الزنى ال يكاد يقام بها حد وما أعرف حًدا أقيم بها وإمنا 

تقام احلدود إما باعتراف وإما بحبل«)4(. 

املطلب الثالث
مظاهر الرحمة في شروط إنفاذ حد الزنى

من رحمة الشريعة اإلسالمية أنها وضعت إلنفاذ حد الزنى شروًطا وهي:
الهداية، املرغياني، ج 2 ص 95.    )1(

فتح القدير، ابن الهمام، ج 11 ص 324.    )2(
احلاوي، املاوردي، ج 13 ص 481.    )3(

منهاج السنة، ابن تيمية، ج 6 ص 52.    )4(
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أواًل: التكليف 
فال يحد صبي وال مجنون وال نائم - نوًما إرادًيا أو بالتخدير -، لعدم 
والنائم؛  اجملنون  عند  وانتفائها  الصبي،  عند  للتكليف  األهلية)1(  اكتمال 
بفقدان العقل باجلنون، وغيابه بالنوم، قال رسول اهلل S: »ُرِفَع الَْقلَُم َعْن 
ثاَلثٍَة، َعِن النَّاِئِم َحتَّى يَْستَيِْقَظ، َوَعِن الَْمْعتُوِه، -أَْو َقاَل: الَْمْجنُوِن- َحتَّى 
«)2(، وقال أيًضا S: »ُرِفَع الَقلَُم في احلدِّ  ِغيِر َحتَّى يَِشبَّ يَْعِقَل، َوَعِن الصَّ
عِن الصِغيِر َحتَّى يَْكبَُر وَعِن النَّاِئِم َحتَّى يَْستَيِْقَظ وعِن اجملنوِن حتَّى يُِفيَق 
: »أََما َعِلْمَت أَنَّ الَْقلََم ُرِفَع َعْن  وعِن املعتوِه الهالِك«)3(، وقول علّي لعمر 
ِبيِّ َحتَّى يُْدِرَك َوَعْن النَّاِئِم َحتَّى يَْستَيِْقَظ«)4(. الَْمْجنُوِن َحتَّى يُِفيَق َوَعْن الصَّ

ثانًيا: العلم بحرمة الزنى ووجوب احلد عليه
يُْدَرأ احلد عن من جهل حرمة الزنى، ووجوب احلد عليه، وال يقام إال 
على من علمهما، واستفيد هذا الشرط من قوله S ملاعز: »َفَهْل تَْدِري َما 
ُجُل ِمِن اْمَرأَِتِه َحاَلاًل، َقاَل:  الزنى؟ َقاَل: نََعْم، أَتَيُْت ِمنَْها َحَراًما َما يَْأِتي الرَّ
َرِني، َفَأَمَر ِبِه َفُرِجَم«)5(، وعن يحيى  َفَما تُِريُد ِبَهَذا الَْقْوِل؟ َقاَل: أُِريُد أَْن تَُطهِّ
كانت حلاطب  بأمة سوداء  إلى عمر  أنه جاء  بن حاطب،  بن عبدالرحمن 
فقال له: »إن العتاقة أدركت هذه وقد أصابت فاحشة وقد أحصنت، فقال 
له عمر: أنت الرجل ال يأتي بخير، فدعاها عمر فسألها عن ذلك فقالت: 
نعم من مرغوش بدرهمني، وقال غيره من مرغوش وهي حينئذ تذكر ذلك 
اأْلَْهِليَّة عباَرة َعن َصاَلِحية اإلنسان لُوُجوب الُْحُقوق الَْمْشُروَعة لَُه َوَعِليِه. ينظر: قواعد الفقه،     )1(

اللبركتي، ص198.
أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم 956، ج 2 ص 266، وقال الشيخ شعيب »صحيح لغيره«.    )2(

أخرجه الطبراني في الكبير، حديث رقم 956، ج 7 ص 287، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد:     )3(
رجاله ثقات، وصححه األلباني. 

أخرجه البخاري في صحيحه، باب ال يرجم  اجملنون واجملنونة، ج 8 ص 165.    )4(
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب احلدود، باب رجم ماعز بن مالك، حديث رقم 4428، ج 4 ص     )5(
148، والنسائي، في سننه، كتاب احلدود باب استقصاء اإلمام على املعترف، حديث رقم  7126، 

ج 4 ص 177، وقال األلباني: ضعيف، سلسلة األحاديث الضعيفة، ج 6 ص 532.
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ال ترى به بأًسا فقال عمر لعلي وعبدالرحمن وعثمان وهم عنده جلوس: 
أشيروا علي، قال علي وعبدالرحمن: نرى أن ترجمها فقال عمر لعثمان: 
أشر علي، قال: قد أشار عليك أخواك قال: أقسمت عليك إال ما أشرت 
علي برأيك، قال فإني ال أرى احلد إال على من علمه وأراها تستهل به كأنها 
ال ترى به بأسا فقال عمر: صدقت والذي نفسي بيده ما احلد إال على من 
علمه فضربها عمر مئة وغربها عاما«)1(، وفي رواية: »فسأل عنها عثمان 
فقال: أراها تستهل به كأنها ال تعلم وإمنا احلد على من علمه، فوافق عمر 
فضربها ولم يرجمها«)2(. غير أن هذا الشرط، ال يتوفر اليوم إال في مسلم 
حديث عهد باإلسالم، وعاش في بيئة فجور كالتي عليها احلياة في الغرب، 
فالزنى معلوم حرمته لدى عامة املسلمني صغيرهم قبل كبيرهم، وجاهلهم 
قبل عاملهم، وفاجرهم قبل برهم، وهو مما تنفر منه النفوس السوية قبل أن 
حترمه الشرائع السماوية، وهذه هند زوجة أبي سفيان تستفهم مستنكرة، 

عند بيعتها لرسول اهلل S، فتقول: »يا رسول اهلل، وهل تزني احلرة؟«)3(. 
ثالًثا: االختيار وعدم االكراه

ال حد على من أكره على الزنى، وعليه جمهور الفقهاء)4(، النتفاء القصد 
واإلرادة، قال اهلل تعالى: ) ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  

ڑ         کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ( ]النور:33[
ِتي الَْخَطَأ، َوالنِّْسَياَن، َوَما  وقال رسول اهلل S: »ِإنَّ اللََّه َوَضَع َعْن أُمَّ

اْستُْكِرُهوا َعلَيِْه«)5(.
أخرجه الصنعاني في مصنفه، كتاب احلدود، باب ال حد إال على من علمه، حديث رقم 13645،     )1(

ج 7 ص 404.
أخرجه الصنعاني في مصنفه، كتاب احلدود، باب ال حد إال على من علمه، حديث رقم 13647،     )2(

ج 7 ص 405.
تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج 8 ص 98.    )3(

ينظر: بدائع الصنائع، الكاساني، ج 7 ص 34، والتاج واإلكليل، العبدري، ج 6 ص 294، واملهذب،     )4(
الشيرازي، ج 2 ص 266، والكافي، ابن قدامة، ج 4 ص 84.

أخرجه احلاكم في مستدركه، حديث رقم 2801، ج 2 ص 216، وقال: »َهَذا َحِديٌث َصِحيٌح َعلَى     )5(
َجاهُ«، ووافقه الذهبي. يَْخيِْن، َولَْم يَُخرِّ َشْرِط الشَّ
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رابًعا: انتفاء الشبهة
جلرائم،  حدوًدا  وضعت  أنها  أيًضا،  اإلسالمية  الشريعة  رحمة  ومن 
َعِن  الْ��ُح��ُدوَد  »اْدَرُؤوا   :S اهلل  رس��ول  ق��ال  لدرئها،  أسبابا  والتمست 
َماَم أَْن  الُْمْسِلِمنَي َما اْستََطْعتُْم، َفِإْن َكاَن لَُه َمْخَرٌج َفَخلُّوا َسِبيلَُه، َفِإنَّ اإْلِ

يُْخِطَئ ِفي الَْعْفِو َخيٌْر ِمْن أَْن يُْخِطَئ فيِ الُْعُقوبَِة«)1(.
ومن أسباب إسقاط حد الزنى، شبهة االستحالل)2(، كأن يكون الوطء 
ولّي-،  دون  وال��زواج  احمللل  -ك��زواج  باطل،  أو  فاسد  زواج  على  مترتًبا 

حسبه صاحبه حالاًل.

املطلب الرابع
مظاهر الرحمة أثناء إيقاع احلد

وألن الغاية من إقامة احلد في اإلسالم التأديب والردع وليس االنتقام 
واالنتقاص من احملدود، فقد وضعت تشريعات ينبغي مراعاتها أثناء إيقاع 

حد الزنى، تتأكد بها الرحمة في اإلسالمية، ومن ذلك:
أواًل: الضرب بسوط وسط، ال جديد فيؤذي، وال بالًيا، فال يكاد يوجع، 
استناًدا لفعل رسول اهلل S، إذ: »أَنَّ َرُجاًل، اْعتََرَف َعلَى نَْفِسِه ِبالزنى َعلَى 
َعْهِد َرُسوِل اللَِّه S، َفَدَعا لَُه َرُسوُل اللَِّه S ِبَسْوٍط، َفأُِتَي ِبَسْوٍط َمْكُسوٍر 
َهَذيِْن«  بَيَْن  »َفَقاَل  ثََمَرتُُه،  تُْقَطْع  لَْم  َجِديٍد  ِبَسْوٍط  َفأُِتَي  َهَذا«  »َفْوَق  َقاَل: 
َفأُِتَي ِبَسْوٍط َقْد اَلَن َوُرِكَب ِبِه، َفَأَمَر ِبِه، َفُجِلَد«)3(، وقد »أتي عمر برجل في 
أخرجه الترمذي، حديث رقم 1424، ج 4 ص 33، وضعفه األلباني، واحلاكم في املستدرك، كتاب     )1(

احلدود، حديث رقم 8163، ج 4 ص 426، وقال عنه صحيح على شرط الشيخني ولم يخرجاه.
ينظر: الهداية، املرغياني، ج 2 ص 100 وما بعدها.    )2(

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب احلدود، باب ما جاء في صفة السوط والضرب، حديث     )3(
رقم 17574، ج 8 ص 565، والصغرى، حديث رقم 2719، ج 3 ص 345.
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حد فأمر بسوط، فجيء بسوط فيه شدة، فقال: أريد ألني من هذا، فأتى 
بسوط فيه لني، فقال: أريد أشد من هذا قال: فأتي بسوط بني السوطني 

فقال اضرب به وال يَُرى إبُطك وأعط كل عضو حقه«)1(.
هذا إن كان احلد جلًدا، فإن كان رجًما، فينبغي اختيار احلجارة املتوسطة، 
ال صغيرة فيطول تعذيب احملدود، وال كبيرة، تعجل هالكه، فيفوت القصد 

من الرجم)2(. 
ثانًيا: الضرب من دون جتريد وال تقييد وال متديد، فمن الرحمة مراعاة 
الهيئة التي يحد عليها احملدود، فال يجرد من ثيابه باملطلق)3(، وال يقيد 
 ، وال ميدد، وكل ذلك رحمة، وحفظ للكرامة اإلنسانية، فعن ابن مسعود 

قال: »ال يحل في هذه األمة التجريد وال مد وال غل وال صفد«)4(.
وخصت املرأة باملزيد من الرحمة، فيشد عليها ثيابها أثناء احلد حرًصا 
على سترها، وحتد قاعدة خالًفا للرجل، فيحد قائًما، ففي صحيح مسلم: 
نَى، َفَقالَْت: يَا نَِبيَّ  »أَنَّ اْمَرأًَة ِمْن ُجَهيْنََة أَتَْت نَِبيَّ اهلِل S َوِهَي ُحبْلَى ِمَن الزِّ
»أَْحِسْن  َفَقاَل:  َوِليََّها،   S اهلِل  نَِبيُّ  َفَدَعا   ، َعلَيَّ َفَأِقْمُه  ا،  َحّدً أََصبُْت  اهللِ، 
ْت)5(  َفُشكَّ  ،S اهلِل  نَِبيُّ  ِبَها  َفَأَمَر  َفَفَعَل،  ِبَها«،  َفْأِتِني  َوَضَعْت  َفِإَذا  ِإلَيَْها، 
تَُصلِّي  ُعَمُر:  لَُه  َفَقاَل  َعلَيَْها،  َصلَّى  ثُمَّ  َفُرِجَمْت،  ِبَها  أََمَر  ثُمَّ  ِثَيابَُها،  َعلَيَْها 
َعلَيَْها يَا نَِبيَّ اهللِ َوَقْد َزنَْت؟ َفَقاَل: »لََقْد تَابَْت تَْوبًَة لَْو ُقِسَمْت بَيَْن َسبِْعنَي ِمْن 
أَْهِل الَْمِدينَِة لََوِسَعتُْهْم، َوَهْل َوَجْدَت تَْوبًَة أَْفَضَل ِمْن أَْن َجاَدْت ِبنَْفِسَها ِللَِّه 
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب احلدود باب  وال تأخذكم بهما رأفة، حديث رقم 13516، ج     )1(

7 ص 369.
ينظر: القوانني الفقهية، ابن جزي الكلبي الغرناطي، ج 1 ص 233، وشرح مختصر خليل للخرشي،     )2(

ج 8 ص 82.
يجلد الرجل مكشوف الظهر، أما املرأة فتحد بثيابها كاملة. ينظر: املدونة الكبرى، مالك بن أنس،     )3(

ج 4 ص 487.
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، كتاب احلدود، باب وضع الرداء، حديث رقم 13522، ج 7 ص 373.    )4(

أي: فشدت عليها ثيابها كي ال تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها. ينظر: شرح النووي     )5(
على صحيح مسلم، ج 11 ص 205.
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تََعالَى؟«)1(، وعن معمر قال: »بلغني أن املرأة تضرب قاعدة عليها ثيابها في 
احلد«)2(.

ثالًثا: أن يكون الضرب وسطا ال شديدا فيُْهِلك، وال خفيفا فيذهب 
قصد الزجر والردع، وهو مستفاد من كالم عمر  السابق: »وال يَُرى 
إبُطك«، وهو كناية عن عدم املبالغة في الضرب برفع اليد عالية إلى حد 

انكشاف اإلبط.
رابًعا: تفريق الضربات، بأن ال يخص موضع من اجلسم بالضرب ملا 
فيه من كثرة األذى املؤدية للتلف أو الهالك، وهو مستفاد أيًضا من كالم 

عمر  السابق: »وأعط كل عضو حقه«.
في  احمل��دود  ض��رب  جتنب  الرحمة،  فمن  املقاتل،  جتنب  خ��ام��ًس��ا: 
مواضع من جسمه تقضي عليه، وتهلكه، فعن علي قال: »اضرب وأعط 
كل عضو حقه واجتنب وجهه ومذاكيره«)3(، وفي رواية: »اْضِرْب، َوأَْعِط 

ُه، َواتَِّق الَْوْجَه َوالَْمَذاِكيَر«)4(. ُكلَّ ُعْضٍو َحقَّ
سادًسا: تأخير احلد حلال اعتدال اجلو ؛ عند البرد واحلر الشديدين)5(.
واإلرض��اع،  وللوضع  املرض،  عند  الشفاء،  حلال  احلد  تأخير  سابًعا: 
اِئُكُم  ، َفَقاَل: »يَا أَيَُّها النَّاُس، أَِقيُموا َعلَى أَِرقَّ حال احَلَبل)6(، فقد َخَطَب َعِليٌّ
َزنَْت،   S اهلِل  ِلَرُسوِل  أََمًة  َفِإنَّ  يُْحِصْن  لَْم  َوَمْن  ِمنُْهْم،  أَْحَصَن  َمْن   ، الَْحدَّ
َفَأَمَرِني أَْن أَْجِلَدَها، َفِإَذا ِهَي َحِديُث َعْهٍد ِبِنَفاٍس، َفَخِشيُت ِإْن أَنَا َجلَْدتَُها 
أَْن أَْقتُلََها، َفَذَكْرُت َذِلَك ِللنَِّبيِّ S، َفَقاَل: »أَْحَسنَْت««)7(، وفي رواية: »اتُْرْكَها 
أخرجه مسلم في صحيحه، باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث رقم 1696، ج 3 ص 1324.    )1(

أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، حديث رقم 13534، ج 7 ص 375.    )2(

أخرجه عبدالرزاق في مصنفه، حديث رقم 13517، ج 7 ص 370.    )3(
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه،  باب ما جاء في الضرب في احلد حديث رقم 28675، ج 5 ص 529.    )4(

ينظر: حاشية الدسوقي، ج 4 ص 322.    )5(
ينظر: حاشية الدسوقي، ج 4 ص 322، ومغني احملتاج، الشربيني، ج 4 ص 152.    )6(

أخرجه مسلم في صحيحه، باب تأخير احلد عن النفساء، حديث رقم 1705، 3 ص 1329 - 1330.    )7(
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َحتَّى تََماثََل«)1(، أي: حتى تتماثل للشفاء، وقد َجاَءِت الَْغاِمِديَُّة، َفَقالَْت: »يَا 
يَا  َقالَْت:  الَْغُد،  َكاَن  ا  َفلَمَّ َها،  َردَّ َوِإنَُّه  ْرِني،  َفَطهِّ َزنَيُْت  َقْد  ِإنِّي  َرُسوَل اهللِ، 
ِني َكَما َرَدْدَت َماِعًزا، َفَواهلِل ِإنِّي لَُحبْلَى،  ِني؟ لََعلََّك أَْن تَُردَّ َرُسوَل اهللِ، ِلَم تَُردُّ
ِخْرَقٍة،  ِفي  ِبيِّ  ِبالصَّ أَتَتُْه  ْت  َولَ��دَ ا  َفلَمَّ تَِلِدي«،  َحتَّى  َفاْذَهِبي  اَل  ا  »ِإمَّ َقاَل: 
ا َفَطَمتُْه  َقالَْت: َهَذا َقْد َولَْدتُُه، َقاَل: »اْذَهِبي َفَأْرِضِعيِه َحتَّى تَْفِطِميِه«، َفلَمَّ
ِبيِّ ِفي يَِدِه ِكْسَرةُ ُخبٍْز، َفَقالَْت: َهَذا يَا نَِبيَّ اهللِ َقْد َفَطْمتُُه، َوَقْد  أَتَتُْه ِبالصَّ
ِبيَّ ِإلَى َرُجٍل ِمَن الُْمْسِلِمنَي، ثُمَّ أََمَر ِبَها َفُحِفَر لََها  َعاَم، َفَدَفَع الصَّ أََكَل الطَّ

ِإلَى َصْدِرَها، َوأََمَر النَّاَس َفَرَجُموَها«)2(. 
ثامًنا: جتنب لعن أو سباب احملدود، إن من أصاب حًدا يكون قد خرج 
من اإلميان حينئذ، ورمبا عاد أكثر إمياًنا ويقيًنا بالتوبة النصوح، والرغبة 
أو يقع في  يلعنه،  أو  الذنب، وليس من حق أحد أن يسبه  التطهر من  في 
عرضه، وهذا مستوى رفيع من اآلداب والقيم، يربي اإلسالم عليها أتباعه، 
ففي متام حديث الغامدية السابق: »... ثُمَّ أََمَر ِبَها َفُحِفَر لََها ِإلَى َصْدِرَها، 
َح  َوأََمَر النَّاَس َفَرَجُموَها، َفيُْقِبُل َخاِلُد بُْن الَْوِليِد ِبَحَجٍر، َفَرَمى َرأَْسَها َفتَنَضَّ
ُه ِإيَّاَها، َفَقاَل: »َمْهاًل يَا  ُم َعلَى َوْجِه َخاِلٍد َفَسبََّها، َفَسِمَع نَِبيُّ اهلِل S َسبَّ الدَّ
َخاِلُد، َفَوالَِّذي نَْفِسي ِبَيِدِه لََقْد تَابَْت تَْوبًَة لَْو تَابََها َصاِحُب َمْكٍس لَُغِفَر لَُه«، 
ثُمَّ أََمَر ِبَها َفَصلَّى َعلَيَْها، َوُدِفنَْت »)3(، وعن أَبي ُهَريَْرةَ قال: »َجاَء األَْسلَِمىُّ 
اٍت...  ِإلَى نَِبىِّ اللَِّه S، َفَشِهَد َعلَى نَْفِسِه أَنَُّه أََصاَب اْمَرأًَة َحَراًما أَْربََع َمرَّ
َفَأَمَر ِبِه َفُرِجَم َفَسِمَع النَِّبىُّ S َرُجلَيِْن ِمْن أَْصَحاِبِه يَُقوُل أََحُدُهَما ِلَصاِحِبهِ: 
انُْظْر ِإلَى َهَذا الَِّذى َستََر اللَُّه َعلَيِْه َفلَْم تََدْعُه نَْفُسُه َحتَّى ُرِجَم َرْجَم الَْكلِْب. 
َفَسَكَت َعنُْهَما، ثُمَّ َساَر َساَعًة َحتَّى َمرَّ ِبِجيَفِة ِحَماٍر َشاِئٍل ِبِرْجِلِه َفَقاَل: »أَيَْن 
ِمْن ِجيَفِة  َفُكاَل  َقاَل: »انِْزالَ  اللَِّه.  َرُسوَل  يَا  َذاِن  نَْحُن  َفَقاال:َ  َوُفاَلٌن«.  ُفاَلٌن 

احلديث نفسه.    )1(
أخرجه مسلم في صحيحه، باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث رقم 1695، ج 3 ص 1323.    )2(

سبق تخريجه.    )3(
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ِمْن  ِنلْتَُما  »َفَما  َقال:َ  َهَذا؟  ِمْن  يَْأُكُل  َمْن  اللَِّه  نَِبىَّ  يَا  َفَقاال:َ  الِْحَماِر«.  َهَذا 
ِعْرِض أَِخيُكَما آِنًفا أََشدُّ ِمْن أَْكٍل ِمنُْه«)1(.

املطلب اخلامس
مظاهر الرحمة في انتظار إيقاع احلد

بلغت رحمة الشريعة اإلسالمية باملذنب، مبلًغا عظيًما، ومن ذلك أنها 
دعت إلى اإلحسان إليه طيلة املدة التي ينتظر فيها إقامة احلد عليه، وهو 
ما ال يتصور وقوعه ابتداء واختياًرا من البشر، ومع من ينتظر حد الزنى 
نَى،  حتديًدا، ذلك: »أَنَّ اْمَرأًَة ِمْن ُجَهيْنََة أَتَْت نَِبيَّ اهلِل S َوِهَي ُحبْلَى ِمَن الزِّ
َوِليََّها،   S اهلِل  نَِبيُّ  َفَدَعا   ، َعلَيَّ َفَأِقْمُه  ا،  َحّدً أََصبُْت  اهللِ،  نَِبيَّ  يَا  َفَقالَْت: 
 ،S َفَقاَل: »أَْحِسْن ِإلَيَْها، َفِإَذا َوَضَعْت َفْأِتِني ِبَها«، َفَفَعَل، َفَأَمَر ِبَها نَِبيُّ اهلِل
ُعَمُر:  لَُه  َفَقاَل  َعلَيَْها،  ثُمَّ َصلَّى  َفُرِجَمْت،  ِبَها  أََمَر  ثُمَّ  ِثَيابَُها،  َعلَيَْها  ْت  َفُشكَّ
بَيَْن  ُقِسَمْت  لَْو  تَْوبًَة  تَابَْت  »لََقْد  َفَقاَل:  َزنَْت؟  َوَقْد  نَِبيَّ اهللِ  يَا  َعلَيَْها  تَُصلِّي 
َسبِْعنَي ِمْن أَْهِل الَْمِدينَِة لََوِسَعتُْهْم، َوَهْل َوَجْدَت تَْوبًَة أَْفَضَل ِمْن أَْن َجاَدْت 
ِبنَْفِسَها ِللَِّه تََعالَى؟«)2(، نعم إن رسول الرحمة S أمر ولّي زانية باإلحسان 

إليها، وليس عدم ظلمها واإلساءة إليها فحسب.

املطلب السادس
مظاهر الرحمة بعد إيقاع احلد

تقدم أن من أصاب حًدا يكون قد خرج من اإلميان، حينئذ، ورمبا عاد 
أخرجه أبو داود في سننه، حديث رقم 4430، ج 4 ص 255، وضعفه األلباني.      )1(

سبق تخريجه.    )2(
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أكثر إميانا ويقينا بالتوبة النصوح، وهو أصاب حًدا لكنه لم يخرج من ملة 
اإلسالم، فثبتت له حقوق املسلم حًيا وميًتا، ومن ذلك:

ُعَمَر  أواًل: عدم الدعاء على احملدود أو لعنه، بعد إقامة احلد، فَعْن 
َوَكاَن  اللَِّه  َعبَْد  اْسُمُه  َكاَن   S النَِّبيِّ  َعْهِد  َعلَى  َرُجاًل  »أَنَّ  اِب  الَْخطَّ بِْن 
ُب ِحَماًرا َوَكاَن يُْضِحُك َرُسوَل اللَِّه S، َوَكاَن النَِّبيُّ S َقْد َجلََدهُ ِفي  يُلَقَّ
َراِب، َفأُِتَي ِبِه يَْوًما َفَأَمَر ِبِه َفُجِلد،َ َفَقاَل َرُجٌل ِمْن الَْقْوِم: اللَُّهمَّ الَْعنُْه َما  الشَّ
أَْكثََر َما يُْؤتَى ِبِه، َفَقاَل النَِّبيُّ S: »اَل تَلَْعنُوهُ َفَواللَِّه َما َعِلْمُت ِإنَُّه يُِحبُّ اللََّه 
َوَرُسولَُه«)1(، وَعْن أَِبي ُهَريَْرةَ َقاَل: »أُِتَي النَِّبيُّ S ِبَسْكَراَن َفَأَمَر ِبَضْرِبِه 
ا  َفِمنَّا َمْن يَْضِربُُه ِبَيِدهِ، َوِمنَّا َمْن يَْضِربُُه ِبنَْعِلِه َوِمنَّا َمْن يَْضِربُُه ِبثَْوِبِه َفلَمَّ
انَْصَرَف َقاَل َرُجٌل: َما لَُه أَْخَزاهُ اللَُّه، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه S: اَل تَُكونُوا َعْوَن 
يَْطاِن َعلَى أَِخيُكْم«)2(، وإن كان الشاهد في حد شرب اخلمر، غير أن  الشَّ
العلماء أجروه على سائر احلدود، قال الشوكاني: »قوله: »ال تعينوا عليه 
ملا  أقيم عليه احلد  أنه ال يجوز على من  الشيطان« في ذلك دليل على 
في ذلك من إعانة الشيطان عليه، وقد تقدم في حديث جلد األمة النهي 
للسيد عن التثريب عليها، وتقدم أيًضا أن النبي S أمر السارق بالتوبة 
سائر  في  األمر  يكون  أن  ينبغي  وهكذا  عليك،  اهلل  تاب  قال:  تاب  فلما 

احملدودين«)3(.
ثانًيا: عدم تثريب احملدود، وألن إقامة احلد عليه كفارة له منه، فما 
من داع لتثريبه وتأنيبه، ملا في ذلك من األذى النفسي، والتذكير باملعصية، 
فعن َسِعيٍد الَْمْقبُِريِّ َعْن أَِبيِه َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ أَنَُّه َسِمَعُه يَُقوُل: َقاَل النَِّبيُّ 
لعن شارب اخلمر، حديث رقم  يكره من  باب ما  البخاري في صحيحه، كتاب احلدود،  أخرجه     )1(

6780، ج 8 ص 158.
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب احلدود، باب ما يكره من لعن شارب اخلمر، حديث 6781،     )2(

ج 8 ص 159.
نيل األوطار، الشوكاني، ج 7 ص 187.    )3(
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ْب، ثُمَّ ِإْن َزنَْت َفلَْيْجِلْدَها  S: ِإَذا َزنَْت اأْلََمُة َفتََبيََّن ِزنَاَها َفلَْيْجِلْدَها َواَل يُثَرِّ
ْب ثُمَّ ِإْن َزنَْت الثَّاِلثََة َفلَْيِبْعَها َولَْو ِبَحبٍْل ِمْن َشعٍر«)1(.  َواَل يُثَرِّ

له  أثبتت  أنها  باحملدود  الشريعة  رحمة  ومن  عليه،  الصالة  رابًعا: 
 S حقوقه كميت ففي صحيح مسلم: »أَنَّ اْمَرأًَة ِمْن ُجَهيْنََة أَتَْت نَِبيَّ اهلِل
، َفَدَعا  ا، َفَأِقْمُه َعلَيَّ نَى، َفَقالَْت: يَا نَِبيَّ اهللِ، أََصبُْت َحّدً َوِهَي ُحبْلَى ِمَن الزِّ
نَِبيُّ اهلِل S َوِليََّها، َفَقاَل: »أَْحِسْن ِإلَيَْها، َفِإَذا َوَضَعْت َفْأِتِني ِبَها«، َفَفَعَل، 
ْت َعلَيَْها ِثَيابَُها، ثُمَّ أََمَر ِبَها َفُرِجَمْت، ثُمَّ َصلَّى  َفَأَمَر ِبَها نَِبيُّ اهلِل S، َفُشكَّ
َعلَيَْها، َفَقاَل لَُه ُعَمُر: تَُصلِّي َعلَيَْها يَا نَِبيَّ اهللِ َوَقْد َزنَْت؟ َفَقاَل: »لََقْد تَابَْت 
تَْوبًَة لَْو ُقِسَمْت بَيَْن َسبِْعنَي ِمْن أَْهِل الَْمِدينَِة لََوِسَعتُْهْم، َوَهْل َوَجْدَت تَْوبًَة 
الغامدية  تََعالَى؟«)2(، وفي متام حديث  ِللَِّه  ِبنَْفِسَها  َجاَدْت  أَْن  ِمْن  أَْفَضَل 
السابق: »... ثُمَّ أََمَر ِبَها َفُحِفَر لََها ِإلَى َصْدِرَها، َوأََمَر النَّاَس َفَرَجُموَها، 
ُم َعلَى َوْجِه َخاِلٍد  َح الدَّ َفيُْقِبُل َخاِلُد بُْن الَْوِليِد ِبَحَجٍر، َفَرَمى َرأَْسَها َفتَنَضَّ
َفَوالَِّذي  َخاِلُد،  يَا  »َمْهاًل  َفَقاَل:  ِإيَّاَها،  ُه  َسبَّ  S اهلِل  نَِبيُّ  َفَسِمَع  َفَسبََّها، 
ِبَها  ِبَيِدِه لََقْد تَابَْت تَْوبًَة لَْو تَابََها َصاِحُب َمْكٍس لَُغِفَر لَُه«، ثُمَّ أََمَر  نَْفِسي 

َفَصلَّى َعلَيَْها، َوُدِفنَْت«)3(.
خامًسا: االستغفار له، لم تقف الشريعة عند النهي عن لعن وسباب 
وتثريب احملدود، بل وأثبتت له حق التغسيل والدفن والصالة، ثم دعت 
، َقاَل: »َجاَء َرُسوُل  إلى االستغفار له، فَعْن ُسلَيَْماَن بِْن بَُريَْدةَ، َعْن أَِبيِه 
اهلِل S َوُهْم ُجلُوٌس، َفَسلََّم ثُمَّ َجلََس، َفَقاَل: »اْستَْغِفُروا ِلَماِعِز بِْن َماِلٍك«، 
َقاَل: َفَقالُوا: َغَفَر اهلُل ِلَماِعِز بِْن َماِلٍك، َقاَل، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل S: »لََقْد 

ٍة لََوِسَعتُْهْم »)4(. تَاَب تَْوبًَة لَْو ُقِسَمْت بَيَْن أُمَّ
أخرجه البخاري في صحيحه، باب بيع العبدالزاني، حديث رقم 2152،ج 3 ص 71.    )1(

سبق تخريجه.    )2(
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املطلب السابع
مظاهر الرحمة املتحققة بإيقاع احلد

أواًل: حفظ املنظومة القيمية بتشجيع أصل من أصول األخالق، 
وهو العفة:

قال ابن القيم: »وحسن اخللق يقوم على أربعة أركان ال يتصور قيام ساقه 
إال عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل فالصبر: يحمله على االحتمال 
والعجلة،  الطيش  وع��دم  والرفق  واألن��اة  واحللم  األذى  وكف  الغيظ  وكظم 
وحتمله  والفعل  القول  من  والقبائح  الرذائل  اجتناب  على  حتمله  والعفة: 
على احلياء وهو رأس كل خير ومتنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة 
قال  بالفطرة،  تأباه  ؛  السوية  والنفس  عقاًل،  قبيح  والزنى  والنميمة....، 
)ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گگ(  اجلصاص: »قوله تعالى: 
ْخَباُر ِبتَْحِرمِي الزنى َوأَنَُّه َقِبيٌح، أِلَنَّ الَْفاِحَشَة ِهَي الَِّتي َقْد  ]ال�سراء:32[، ِفيِه اإْلِ

ُوُروِد  َقبَْل  الَْعْقِل  ِفي  َقِبيٌح  الزنى  أَنَّ  َعلَى  َدِليٌل  َوِفيِه  َوَعُظَم،  ُقبُْحُه  تََفاَحَش 
ْمِع أَْو بَْعَدهُ«)1(،  ْص ِبِه َقبَْل ُوُروِد السَّ اهُ َفاِحَشًة َولَْم يَُخصِّ ْمِع، أِلَنَّ اللََّه َسمَّ السَّ

وقال ابن القيم: ) ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ    چ     ڇڇ( 
]الأعراف:32[، وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها ال تستحسنها العقول، 

فتعلق التحرمي بها لفحشها... ومن هذا قوله تعالى: )ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک  
ک  ک  گگ( ]ال�سراء:32[، فعلل النهي في املوضعني بكون املنهي 
عنه فاحشة »)2(، وقد تقدم أن هنًدا زوجة أبي سفيان استفهمت مستنكرة، 

عند بيعتها لرسول اهلل S، فقالت: »يا رسول اهلل، وهل تزني احلرة؟«)3(.
أحكام القرآن، اجلصاص، ج 3 ص 260.    )1(

تفسير القرآن الكرمي، ابن القيم، ج 1 ص 247.    )2(
تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ج 8 ص 98.    )3(
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وتستقر  األمم،  حتفظ  ال��رذي��ل��ة،  وم��ح��اص��رة  الفضيلة  وبتشجيع 
احلضارات، وبغير ذلك تنهار وتندثر، قال سيد قطب: »وما من أمة فشت 
العصر  إلى  القدمي  التاريخ  انحالل، منذ  إلى  الفاحشة إال صارت  فيها 
املادية  القوة  زمام  وأمريكا متلكان  أوربا  أن  بعضهم  يغر  وقد  احلديث. 
اليوم مع فشو هذه الفاحشة فيهما. ولكن آثار هذا االنحالل في األمم 

القدمية منها كفرنسا ظاهرة ال شك فيها«)1(، قال الشاعر:
َفِإْن ُهْم َذَهَبْت أَْخالُقُهْم َذَهبُوا  ِإنَّما األَمُم األْخالُق َما بَِقَيْت  

وقال آخر: 
َوإَذا أُِصيَب الَقْوُم ِفي أَْخالِقِهْم     َفَأِقْم َعلَيِْهْم َمْأتًَما َوَعِويال

ثانًيا: حفظ الصحة اجلسدية والنفسية لألفراد واجلماعات 
إن في تشريع حد الزنى تقليل حلدوثه، ومنع آلثاره السيئة، ومن ذلك 
كثرة األمراض الفتاكة، كالزهري والسيالن، واإليدز، وبعض السرطانات، 
-متعًبا،  بها  اإلصابات  عدد  وارتفاع  بالزنى،  األم��راض  هذه  وارتباط 
ومرهًقا بذلك الصحة، واخلزينة مًعا-، أقر به أطباء من الغرب)2(، وعن 
عبداهلل بن عمر أن النبي S قال: »لَْم تَْظَهِر الَفاِحَشُة ِفي َقْوٍم َقطُّ َحتَّى 
اُعوُن َواألَْوَجاُع التِّي لَْم تَُكْن َفَشْت ِفي أَْساَلِفِهْم«)3(. يُْعِلنُوا ِإالَّ َفَشا ِفيِهُم الطَّ

ثالثا: ضمان االستقرار األسري وحفظ التركيبة االجتماعية 
إن حد الزنى جلًدا أو رجًما من شأنه أن يحاصر الفاحشة، ويقلص 
آثارها السيئة، وعلى رأسها تقليل احتماالت وجود أطفال الزنى، ووجود 
أطفال الزنى في اجملتمعات مشكلة عظيمة -وإن حاولت الدول جتاهلها-، 
إن كثرة األطفال مجهولي النسب تعد قنابل موقوتة ال يعلم متى انفجارها. 

في ظالل القرآن، سيد قطب، ج 4 ص 2224.    )1(
ينظر: التدابير الواقية من الزنى، فضل إلهي، ص 52 وما بعدها.    )2(

أخرجه البيهقي في شعب اإلميان، حديث رقم 10550، ج 7 ص 351.    )3(



83

ومبحاصرة جرمية الزنى بحدي اجللد والرجم، ينحسر معها عدد أبناء 
الزنى، وكلما قل العدد زاد احتمال التعرف إلى أهاليهم، خصوصا بوجود 
التقنيات الطبية احلديثة، كتوظيف البصمة الوراثية. أما إذا كان الزنى 
عاًما ويكتفى في العقوبة عليه بالسجن أو التغرمي املالي، فإن عدد أبناء 
الزنى يظل في تزايد مستمر، والنسل الشرعي في تناقص، وهو ما يهدد 
-من  اجلنني  ترك  »ف��إذا  قطب:  سيد  قال  االجتماعي،  الكيان  سالمة 
الزنى- للحياة ترك في الغالب حلياة شريرة، أو حياة مهينة، فهي حياة 
أخرى،  صورة  في  قتل  وهو  األنحاء،  من  نحو  على  اجملتمع  في  مضيعة 
قتل للجماعة التي يفشو فيها. فتضيع األنساب وتختلط الدماء، وتذهب 
الثقة في العرض والولد، وتتحلل اجلماعة وتتفكك روابطها، فتنتهي إلى 
ما يشبه املوت بني اجلماعات، وهو قتل للجماعة من جانب آخر، إذ أن 
سهولة قضاء الشهوة عن طريقه يجعل احلياة الزوجية نافلة ال ضرورة 
الصالح  واألس��رة هي احملضن  إليها،  داعي  ال  تبعة  األسرة  ويجعل  لها، 

للفراخ الناشئة، ال تصح فطرتها وال تسلم تربيتها إال فيه«)1(.
بالتقليل  الزنى، حفظ لألسرة، وضمان الستقرارها،  وفي محاصرة 

من الطالق الناجت عن اخليانة الزوجية.   
رابًعا: حفظ األنفس  

التي  اجلرائم  فمن  وملآالتها،  ولذاتها،  ذاتها،  في  بشعة  الزنى  جرمية 
أن تقتل  الزنى، وإما  الولدان من  أو  تقتل األجنة  أن  القتل، فإما  يجرها، 
قال سيد  للعار،  ذلك  غساًل  في  أن  منهم  ظًنا  أهلها،  من طرف  الزانية 
قطب: »وبني قتل األواًلد والزنى صلة ومناسبة - وقد توسط النهي عن 
الزنى بني النهي عن قتل األواًلد والنهي عن قتل النفس لذات الصلة وذات 

في ظالل القرآن، سيد قطب، ج 4 ص 2224.    )1(



84

املناسبة، إن في الزنى قتاًل من نواحي شتى، إنه قتل ابتداء ألنه إراقة ملادة 
احلياة في غير موضعها، يتبعه غالبا الرغبة في التخلص من آثاره بقتل 

اجلنني قبل أن يتخلق أو بعد أن يتخلق، قبل مولده أو بعد مولده«)1(. 
خامًسا: تطهير املذنب من الذنب، وتخليص له من عقوبة اآلخرة 
أن  شك  من  وما  اآلخ��رة،  عقوبة  من  منجاة  الدنيا  في  العقوبة  تقدمي 
العاقل يفضل العقوبة املقدمة اخملففة واملؤقتة على العقوبة املؤخرة املشددة 
واملستمرة، إن حد الزنى جلًدا كان أو رجًما حتى املوت هو في حقيقة األمر 

)ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ   تعالى:  اهلل  قال  اآلخ��رة،  عقوبة  من  وأرح��م  أخف 
پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    
ٹٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦڦ ( ]الفرقان:69-68[، 
ُد  وقال S: »َفانَْطلَْقنَا ِإلَى ثَْقٍب ِمثِْل التَّنُّوِر أَْعاَلهُ َضيٌِّق َوأَْسَفلُُه َواِسٌع يَتََوقَّ
تَْحتَُه نَاًرا َفِإَذا اْقتََرَب اْرتََفُعوا َحتَّى َكاَد أَْن يَْخُرُجوا َفِإَذا َخَمَدْت َرَجُعوا ِفيَها 
َوِفيَها، ِرَجاٌل َوِنَساءٌ ُعَراةٌ، َفُقلُْت َمْن َهَذا؟ َقااَل )...(  َوالَِّذي َرأَيْتَُه ِفي الثَّْقِب 
الذي حمل  الذي فقهه املسلمون األوائل، وهو  املعنى  الزناةُ«)2(، وهذا  َفُهْم 
ماعًزا والغامدية على االعتراف -طوعا واختيارا- بالذنب، واإلصرار على 
إقامة احلد عليهما، وقد أقر رسول اهلل S لهما بالتوبة الصادقة، بل وأخبر 
بأن ماعًزا فاز بنعيم اجلنان، فقال: »َوالَِّذى نَْفِسى ِبَيِدِه ِإنَُّه اآلَن لَِفى أَنَْهاِر 

الَْجنَِّة يَنَْغِمُس ِفيَها«)3(.

في ظالل القرآن، سيد قطب، ج 4 ص 2223 - 2224.    )1(
أخرجه البخاري في صحيحه، باب ما قيل في أواًلد املشركني، حديث رقم 1386، ج 2 ص 101.    )2(

سبق تخريجه.    )3(
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املبحث الثالث
شبهات حول حد الزنى وردها

   
أثار بعضهم شبهات حول التشريع اجلنائي اإلسالمي عموًما، وحد 

الزنى خصوًصا، وسأعرض ذلك في مطلبني:

املطلب األول
الشبهة األولى وردها: 

أواًل: الشبهة: 
يرى بعضهم أن جلد أو رجم الزاني عدوان على حقوق اإلنسان، ألن 
اجلسد ملك لصاحبه، وهو حر في التصرف فيه، وإقامة عالقة جنسية 
والشرب،  باألخالق، ألنها استجابة حلاجة طبيعية، كاألكل  لها  ال صلة 
ومبا أن الوطء يقع برضى الطرفني، فما من جرمية وقعت أصاًل، ومن 

ثم فما من داع للعقوبة. 
ثانًيا: الرد عليها:

إن العفة فيما يتصل بالشهوة اجلسدية هو قيمة إنسانية، اعتدت عليها 
احلضارة الغربية اعتداء فظيًعا صارًخا، حتى أصبح األهالي يقودون بناتهم 
للطبيب النفساني، إن بلغت الرابعة عشرة من عمرها، وما تزال عذراء، 
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وقام بعض عقالئهم بتأسيس جمعيات للحفاظ والدعوة إلى احلفاظ على 
ر النصارى أنهم إن كانوا يقدسون  العذرية لندرتها عندهم، وينبغي أن نَُذكِّ
مرمي  بحق، فعليهم أن يسلكوا نهجها من العفة، فهي الطاهرة البتول، 

التي عاشت وماتت على الطهر والعفاف.
الفضيلة  من  حترر  -فهو  املزعومة  احلرية  عن  أما  العفة،  قيمة  عن  هذا 
وانقياد أعمى للفواحش والرذيلة-، فالكل يقر أن حرية الفرد تنتهي عندما تبدأ 
حرية اآلخرين، ومبا أن الزنى وآثاره الوخيمة ال تقف عند مقترفيه، فقد انتفت 
احلرية وحلت املسؤولية، ثم إن جسم اإلنسان ليس ملكية مطلقة له، بل هو َخلُْق 
اهلل تعالى، واإلنسان مستأمن عليه، وليس له أن يتصرف فيه كما يحلو له، قال 
مظاهر  من  مظهراً  الفوضوية  اجلنسية  االتصاالت  هذه  »واعتبار  قطب:  سيد 
»احلرية الشخصية« ال يقف في وجهها إال متعنت! وال يخرج عليها إال متزمت! 
ولقد يتسامح اجلاهليون في حرياتهم اإلنسانية كلها وال يتسامحون في حريتهم 
البهيمية هذه! وقد يتنازلون عن حرياتهم تلك كلها، ولكنهم يهبون في وجه من 
يريد أن ينظم لهم حريتهم البهيمية ويطهرها!... ويرضون أن يستعبدوا استعباد 
حرية،  وليس  انطالقاً  ليس  وهو  احليواني!  االنطالق  حق  يفقدوا  وال  العبيد 
أضل!  بل هم  البهيمة!  عالم  إلى  واالنتكاس  احليواني  للميل  العبودية  إمنا هي 
فاحليوان محكوم -في هذا- بقانون الفطرة التي جتعل للوظيفة اجلنسية مواسم 

ال تتعداها في احليوان، وجتعلها مقيدة دائماً بحكمة اإلخصاب واإلنسال«)1(.

املطلب الثاني
الشبهة الثانية وردها

أواًل: الشبهة: 
في ظالل القرآن، سيد قطب، ج 2 ص 71.    )1(
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الرحمة  وقيم  تتنافى  عقوبة  رجمه،  أو  الزاني  جلد  أن  بعضهم  يرى 
واإلنسانية واحلضارة، وثمة بديل عنه وهو السجن أو التغرمي املالي.

ثانًيا: الرد عليها:
توفر 	  الرغم من  فانتهكها، على  يرحم فضيلة وعفة اجملتمع  لم  َمْن 

التدابير الوقائية الالزمة، ومن لم يرحم سالمة تركيبة اجملتمع وأثقل 
عرضة  فجعلها  اجملتمع  صحة  يرحم  لم  ومن  الزنى،  بأبناء  كاهله 
اجلرمية  باب  وفتح  األسر،  استقرار  هدد  ومن  الفتاكة،  لألمراض 
واسًعا، ال يستحق الرحمة أبًدا، ومع ذلك فإن حد الزنى كله رحمة 
قبل وأثناء وبعد إيقاعه، رحمة للجاني واجملتمع على حد سواء، وقد 
تقدم بيان ذلك في املطالب السابقة، وأيهما أرحم بالزاني: اجللد أو 
الرجم أو العقوبة األخروية؟ وأيهما أرحم باإلنسانية الزنى وتبعاته - 
هتك أعراض، جرائم قتل، طالق، أمراض فتاكة مختلفة، أبناء غير 

شرعيني...، أم جلد أو رجم الزاني ليرتدع هو وغيره. 
وينبغي التفريق هنا بني الرأفة والرحمة، فاألولى قد تكون ظاهرة 
فاهلل  لذا  ودائمة،  وكلية  باطنة  فهي  الثانية  أما  ومؤقتة،  وجزئية 
هذه  لتتخلف  الرأفة،  بدعوى  احلد  إنفاذ  إيقاف  عن  نهى  تعالى 

-الرأفة-، وتتحقق تلك -الرحمة-.
احلكم على عقوبة ما بالقسوة وعدمها، يتناسب وطبيعة اجلرمية، 	 

يترتب  ومبا  والفحش،  البشاعة  من  عليه  الزنى مبا هي  وجرمية 
عليها من اآلثار ال يقضي عليها، وال يردع عنها إال ما شرعه اهلل 
تعالى وهو اللطيف اخلبير، العليم احلكيم، ثم إن العقوبة بطبيعتها 
ينبغي أن تكون قاسية، فهي عقوبة وليست مكافأة، ثم إن الطبيب 

وملصلحة املريض، يجرح ويسيل دًما ويستأصل وال يبالي.  
ما البديل عن اجللد والرجم؟ السجن أو التغرمي املالي؟ وهل جنحا 	 
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مبدى  رهني  بالنجاح  ما  عقوبة  على  احلكم  إن  الزنى؟  محاربة  في 
قضائها على اجلرمية التي شرعت من أجلها، فهل قضى السجن أو 
التغرمي املالي على الزنى في اجملتمعات العربية واإلسالمية؟ أو أنه 
في استفحال، وفي انتشار مرعب حتى وصل إلى زنى احملارم والعياذ 
باهلل تعالى. ويذكر هنا أن العاِلم السيبيري)1( اعتمد منذ مدة أسلوًبا 
خاًصا به في عالج املدمنني على الكحول واجلنس، وهو الضرب على 

الظهر، أو ليس هذا هو نفسه حد اجللد للزاني وشارب اخلمر؟
ترى هل الزنى إنسانية أو انتكاسة لها؟ هل التفريط في الشرف 	 

حضارة أو انحًدار؟ وللحفاظ واسترجاع القيم والفضائل فكل ما 
يقدم في سبيل ذلك َهّين رخيص، فإن كان اجللد أو الرجم كفيلني 
ولقد  بهما،  فمرحًبا  وصحته،  واستقراره  اجملتمع  أخالق  بحفظ 
فيهم،  عاش املسلمون األوائل في عافية وستر، ملا ساد شرع اهلل 

وال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أولها.

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية الشهيرة مقاالً بتاريخ   )2013/1/7( حول أسلوب جديد لعالج     )1(
اإلدمان على اجلنس واخملدرات أو اخلمر، وذلك  من خالل جلد أو ضرب املدمن عدداً من املرات على 
ظهره، مما يؤدي بشكل فعال إلى التخلص من  اإلدمان.  ويقول العلماء الروس إن هذه الطريقة أثبتت 
فعاليتها في حني فشلت معظم أساليب العالج التقليدية  لإلدمان، ولكن ما هو سر ذلك؟ أكّد الدكتور 
  Dr German Pilipenko    أنه عالج أكثر من ألف حالة بهذه الطريقة، حتى إن  الكثيرين يسافرون من دول 
بعيدة لالستفادة من هذا العالج!!   يقول هذا العالم السيبيري )من سيبيريا( إن ضرب مدمن اجلنس 
املادة  وهي  الدماغ  من     Endorphins  اإلندورفني مادة  في  حترير  يساهم  اآلثام  من  تخليصه  بهدف 
املسؤولة عن السعادة، مما يجعل املدمن  يشعر بسعادة تساعده على التخلص من ممارسة اجلنس أو 
تعاطي اخملدرات.  ويقول علماء النفس: إن هذا األسلوب هو نوع من العقاب البدني على أفعال آثمة 
ارتكبها مدمن اخلمر  أو مدمن الزنى، تشعره بالذنب، وأن ما يقوم به هو خطأ كبير البد من التخلص 

منه وعدم العودة إليه. وهو  أسلوب فعال وقد استخدمه بعض الكهان قبل مئات السنني. 
   Novosibirsk  Institute of Medicine   مدير الدراسات احليوية في معهد    Dr. Sergei Speransky   ويقر الدكتور
أن أسلوب الضرب بالقصب أو اخليزران على الظهر فعال في عالج نوبات  االكتئاب واإلحساس بالذنب. 

فعملية اجللد أو الضرب حتفز مناطق خاصة في الدماغ لدى مدمن اخملدرات مثاًل وحتدث عمليات 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2258395/How-  .معقدة  تؤدي للتخلص من اإلدمان بسهولة

beat-addictions-literally- Siberian-psychologists-thrash-patients-sticks-help-kick-habits.html
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اخلامتة

هذا وقد انتهت الورقة إلى:
الشريعة  ورحمة  واقعية  دليل  والتعازير  احل��دود  تشريع  أن  أواًل: 
واحتمال  كماله،  وعدم  اإلنسان  بنسبية  بإقرارها  اإلسالمية، 

وقوعه في اخلطايا واآلثام.
ثانًيا: أن إقامة احلد على اجلاني رحمة به وبغيره، رحمة به بتطهيره 
وغسله من الذنب وإعادته إلى اإلنسانية التي خرج منها بالذنب، 
 ،- غيره  من  الواقعة   - اجلرمية  آث��ار  بتجنبيه  بغيره،  ورحمة 
والوقوع فيها، باالرتداع، واالعتبار بغيره، ممن أقيم عليه احلد.
ثالثا: بلغت رحمة الشريعة اإلسالمية باملذنب مبلًغا عظيًما، إذ نهت 
عن سبه ولعنه وتثريبه، بل وأمرت باإلحسان إليه، والدعاء له. 
رابًعا: العقوبة في اإلسالم تهدف إلى التأديب والردع، وليس التشفي 

واالنتقام.
خامًسا: احلكم على جناح أية عقوبة، رهني بالقضاء على اجلرمية.

سادًسا: للوقوف على احِلَكم العظيمة التي شرعت من أجلها احلدود، 
لكل  ينبغي دراسة وفهم رسالة اإلسالم، دراسة وفهًما شاماًل 
القراءة  من  واحل��ذر  والعملية،  واخللقية  العقدية  تشريعاته 
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التجزيئية، التي تقتطع حكًما بعينه، وحتاول من خالله تقدمي 
صورة لإلسالم، وحينها تكون قد جانبت احلقيقة ونأت عنها. 

وتوصي الورقة بإعداد املزيد من البحوث والدراسات، وعقد املزيد 
من املؤمترات والندوات، التي تسهم في جتلية جوانب الرحمة واحلكمة 

في التشريع اإلسالمي عموًما واجلنائي منه خصوًصا.
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