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 حد القذف -2 

  :هو الرمي بزنا أو لواط، أو نفي نسب، موجب للحد فيهما.القذف 

  :أنواع القذف 

 القذف نوعان:

: قذف يُـحد عليه القاذف، وهو رمي المحصن بالزنا أو اللواط، أو نفي ولاأل

 نسبه. 

 : قذف يعاقب عليه بالتعزير، وهو الرمي بما ليس صريحاً في ذلك.الثاني

  :حكم القذف 

لقذف محرم، وهو من الكبائر الموبقة الموجبة للعقوبة في الدنيا ا

 واآلخرة.

 فيحرم القذف إن كان كاذباً.

ويجب القذف إذا رأى امرأته تزني في طهر لم يجامعها فيه، ثم تلد ما 

 يمكن أن يكون من الزنا، فيجب قذفها، ونفي ولدها.

نفيه، فهذا مخير والقذف مباح إذا رأى زوجته تزني، ولم تلد ما يلزمه 

 بين فراقها وقذفها، وفراقها أولى من قذفها؛ ألنه أستر لها.

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )قال هللا تعالى:  -1

 [. 5-4النور: ]  (هڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ڻ

 [. 23النور: ]  (  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)وقال هللا تعالى:   -2

ي  هللاُ ع  ْيـر  ُهر   ـيب  ع ْن أو   -3 ض  ي   ع ن  الن   ْنـهُ ة  ر  اْجت ن بُوا الس ْبع  : »ال  ق  ملسو هيلع هللا ىلص  بـ 
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ُسول  ا«. ُموب ق ات  ال ؟ ق  ٬قالوا: ي ا ر  ا ُهن  م  ْرُك ب ا: »ال  ، و  ْحُر، ٬الش   الس   ، و 

ق تُْل الن ْفس  ال   يو  م  هللاُ إ ال ب   تـ  ر  أْكلُ الح  ب ا، و  أْكُل الر   ، و  ق   ال   ح  يي  الم  ، تـ  م 

الت و   ق ْذُف  ل  ـيو  ، و  ْحف  ن ات  الُمـحْ ي ْوم  الز  ن ات  الص  متفق  .«غ اف الت  الُمْؤم 

 .(1)عليه

  :مقدار حد القذف 

مقدار حد القذف ثمانون جلدة، سواء كان القاذف حراً أو عبداً، وسواء 

 كان رجالً أو امرأة، وسواء كان مسلماً أو كافراً. 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) تعالى: قال هللا

 [. 4النور: ]  (  ں ڻ

  :حكمة مشروعية حد القذف 

ينها، وأمر بالكف عن  حث اإلسالم على حفظ األعراض عما يدن  سها وي ش 

م الوقوع في أعراضهم بغير حق؛ وذلك صيانة  أعراض األبرياء، وحر 

 ث.لألعراض من الدنس، وحماية لها من التلو

وبعض النفوس تُْقدم على ما حرم هللا من قذٍف وتدنيٍس ألعراض 

 المسلمين لنوايا مختلفة.

ولما كانت النوايا من األمور الخفية ُكل  ف القاذف أن يأتي بما يثبت قوله 

 بأربعة شهداء، فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ثمانين جلدة.

  :ألفاظ القذف 

  تنقسم ألفاظ القذف إلى قسمين:

القذف الصريح، وهو كل لفظ ال يحتمل غير معناه كأن يقول لغيره يا  ول:األ
                                                 

 .  (89)ومسلم برقم واللفظ له، (, 2766أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 زاني، يا لوطي ونحوهما،  أو يصرح بنفي نسبه.

القذف وغيره، كأن يقول يا  ،: القذف بلفظ الكناية بما يحتمل هذا وهذاالثاني

 ق ْحبة، يا فاجرة، يا خبيثة ونحو ذلك. 

 وإن لم يأت ببينة.فإن قصد الرمي بالزنا ُحد  للقذف 

ر. ـوإن لم يقصده لم يُ   حد  وُعز  

وكذلك التعريض كأن يقول له عند المنازعة: لست بزان وال أمي زانية 

 ونحو ذلك.

  :شروط وجوب حد القذف 

 يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:

 شروط القاذف: -1

ً ب ً بالتحريم، ملتزما أحكام أن يكون القاذف بالغاً، عاقالً، مختاراً، عالما

 اإلسالم، ولم يثبت قذفه.

 شروط المقذوف: -2

 أن يكون المقذوف محصناً، وأن يكون معلوماً، وأن يطالب بالحد.

والمحصن هنا: هو الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الذي يجامع مثله، وال 

 يشترط بلوغه.

 شروط القذف: -3

 أن يقذفه بالزنا أو اللواط، أو بنفي نسبه.

 :ثبوت حد القذف  

 ما يلي:واحد ميثبت حد القذف ب
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 إذا أقر القاذف على نفسه بالقذف.. أو شهد عليه رجالن عدالن بالقذف.

  :اآلثار المترتبة على حد القذف 

 إذا ثبت حد القذف ترتب عليه ما يلي:

 جلد القاذف ثمانين جلدة. -1

 عدم قبول شهادته بعد جلده حتى يتوب. -2

 الحكم عليه بأنه فاسق إال إذا تاب. -3

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ) قال هللا تعالى:  

  .[5-4النور: ]  (هڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ں ڻ

  :حكم من قذف غيره بغير الزنا أو اللواط 

إذا قذف اإلنسان غيره بغير الزنا أو اللواط وهو كاذب فقد ارتكب 

ً له ولغيره، وال يُ محرماً، ويعزر بما  حد حد القذف ـيراه الحاكم رادعا

كأن يرمي شخص أحداً بالكفر أو النفاق أو السرقة أو السكر أو الخيانة 

 ونحو ذلك.

  :من يملك حد القذف 

حد القذف حق للعبيد، وفيه حق هلل تعالى؛ ألن القذف جناية على ع رض 

رضه حقه، وعقوبة القذف يملكها المقذوف  كالقصاص. المقذوف، وع 

وكذلك القذف جريمة تمس األعراض، وفي إقامة الحد على القاذف 

 تصان مصالح العباد، ويُدفع عنهم الفساد.

إال أن حق المقذوف أقوى، فيصح للمقذوف ولو بعد رفع األمر إلى 

الحاكم إسقاط الحد، والعفو عن القاذف، والصلح بعوض أو بدون 
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جب على المسلم حفظ لسانه عوض؛ ألنه حقه فيملك التصرف فيه، في

 عما يضره.

 (   جئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ي ي ) هللا تعالى: قال

  [.36اإلسراء: ]

  :حكم قذف الواحد للجماعة 

إذا قذف اإلنسان جماعة من الناس: فإن قذفهم بكلمة واحدة كأن يقول: يا 

 زناة، فيُحد للقذف مرة واحدة. 

يقول لكل واحد: يا زاني، فهذا عليه حد وإن قذف كل واحد بكلمة، كأن 

لكل واحد منهم بعدد ما قذف؛ ألن الحد يتعدد بتعدد القذف، ومن أسقط 

 حقه منهم سقط.

  :حكم تكرار القذف 

إذا قذف اإلنسان أحداً أكثر من مرة فعليه حد واحد إذا لم يُـحد لواحد 

الحد يتعدد  منها، فإن كان قد ُحد  وعاد إلى القذف ُحد  مرة ثانية؛ ألن

 بتعدد القذف.

  :حكم تحليف القاذف 

إذا لم يأت المقذوف ببينة على القذف، وطلب المقذوف من القاضي أن 

يستحلف القاذف أنه لم يقذفه، فللقاضي أن يُـحلفه، وال ترد اليمين إذا نكل 

 على المقذوف.

  :ما يفعله القاضي إلثبات القذف 

ا أن ينكر القاذف أو يقر، فإن إذا ُرفعت دعوى القذف إلى القاضي فإم
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أقر القاذف، أو أقام المقذوف البينة على صدور القذف منه أقام حد 

 القذف على القاذف.

وإن أنكر القاذف طلب من المقذوف أن يُـحضر البينة على صحة القذف 

وصدوره منه، ويمهله ثالثة أيام، فإن أحضرها أقام حد القذف على 

 القاذف.

 سقط الحد عن القاذف.وإن لم يأت ببينة 

  :ما يُسقط حد القذف 

 يَسقط حد القذف بأحد أربعة أمور:

 : إثبات الزنا على المقذوف بالبينة أو بإقراره به.األول

 : عفو المقذوف عن القاذف.الثاني

 : اللعان بين الزوجين.ثالثال

 : تصديق المقذوف للقاذف فيما رماه به.رابعلا

  :صفة توبة القاذف 

 ه بالزنا أو اللواط كذباً وأقيم عليه حد القذف:من قذف غير

 فهذا القذف يتعلق به حقان:

: حق هللا، وتوبته منه باستغفاره من ذنبه، وندمه على ما فعل، وعزمه األول

 أال يعود إليه.

 :  حق العبد، وتوبته منه أن يكذ  ب نفسه فيما رمى به غيره.الثاني

 وبته.فإذا تاب من هذا وهذا قُبلت شهادته وت

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )قال هللا تعالى: 
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 [. 5-4النور: ]  (   هڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ں ڻ
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