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 حد القذف -2

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

 :حكمة مشروعية حد القذف 

حث اإلسالم على حفظ األعررا  عمرا ندنسرها ونهري ها، وأمرر برال   عر  

أعررررا  األبرنرررام، وحررررم الوررررو  فررري أعرااررره  ب يرررر حررر    ررريان  

 لألعرا  وحمان  لها م  التلوث. 

م هللا م  ررذف، وتردنيأ أعررا  المسرلمي  وبعض ال فوس تُق   ِدُم على ماَحرَّ

ا كانت ال وانا م  األمور الخفي  ُكل ِ  القاذف أن نأتي بمرا  ل وانا مختلف ، ولمَّ

 نثبت روله بأربع  شهدام، فإن ل  نفعل أري  عليه حد القذف ثماني  جلدة.

 :حكم القذف 

القاذف عقوبرا  لليةر   القذف محرم، وهو م  ال بائر، ورد أوجب هللا على

 في الدنيا واآلخرة. 

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

 . [4]ال ور/ (   ڻ

 . [23]ال ور/  (ڻ ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) رال هللا تعالى:و -2

تَ ِبُرروا السَّررب َ  »رررال:  ×عرر  أبرري هرنرررة رارري هللا ع رره أن رسررول هللا و -3 اج 

بِقَا ِ  ؟ رَاَل: « الُمو  ُر، َورَت ُل »رَالُوا: نَا َرُسوَل هللا، َوَما ُه َّ ح  ُك بِاهلل، َوالس ِ ر  اله ِ

رُل َمراِل اليَتِريِ ، َوالتَّرَول ِي نَروَم  بَرا، َوأَك  ُل الر ِ ، َوأَك  ِ َم هللا إال بِالَح   ال َّف ِأ الَّتِي َحرَّ

مِ  َص َاِ  الُمؤ  ِ ، َورَذ ُف الُمـح  ح   .(1)متف  عليه«.  َاِ  ال َافاِل ِ الزَّ

 ثمانون جلدة للحر، وأربعون جلدة للعبد. حد القذف : 

                                                           

 (.89(، واللفظ له، ومسل  برر  )2766، أخرجه البخاري برر  )متفق عليه( 1)
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  :ألفاظ القذف 

 القذف الصرنح:كأن نقول: نا زاني، نا لوطي، نا عاهر، نا م يوك  ونحوها. -1

ال  انررر : أن نقرررول مرررا نحتمرررل القرررذف وليرررر ، كقولررره: نرررا رحبررر ، نرررا فررراجرة  -2

ونحوهمررا، فررإن رصررد الرمرري بررالزنى ُحرردَّ للقررذف، وإن لرر  نقصررد  لرر  نُررـَحد  

ر.  وُعز ِ

 :شروط وجوب حد القذف 

 يشترط لوجوب حد القذف ما يلي: 

 ليأ والدا  للمقذوف.  ،مختارا   ،أن ن ون القاذف م لفا   -1

 نجام  مثله.  ،عفيفا   ،حرا   ،م لفا   ، ون المقذوف مسلما  أن ن -2

 أن نطالب المقذوف بالحد.  -3

 أن نقذفه بالزنى الموجب للحد، ول  نثبت رذفه.  -4

 :ثبوت حد القذف 

نثبررت حررد القررذف إذا أرررر القرراذف علررى نفسرره، أو شررهد عليرره رجررالن عرردالن 

 بالقذف.

  :سقوط حد القذف 

المقذوف بالزنى، أو رامت عليره البي ر  برالزنى،  نسقط حد القذف إذا اعترف

 أو رذف الرجل زوجته والع ها. 

  :ما يترتب على ثبوت حد القذف 

 إذا ثبت حد القذف ترتب عليه: 

الح ر  عليره بالفسر  حترى  ..عردم ربرول شرهادة القراذف إال بعرد التوبر  ..الجلد

 نتوب. 
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 رت ررب محرمررا ، وال إذا رررذف ليررر  ب يررر الزنررى أو اللررواط وهررو كرراذب فقررد ا

 نُـحدُّ حد القذف، ول   نعزر بما نرا  الحاك  مالئما  لما حصل م ه. 

  ، مثال القذف ب ير الزنى: أن نرميه بال فر، أو ال فاق، أو الس ر، أو السررر

 أو الخيان  ونحو ذلك. 

  :صفة توبة القاذف 

ن ن رذب  نعرود، وأتحصل توب  القاذف باالست فار، وال ردم، والعرزم علرى أال  

 نفسه فيما رمى لير  به. 
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