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 حد الزنا
هى إيالج االنسان ذكره في فرج امرأة محرمت من غير عقد وال ملك وال شبهت ويتحقق  -: تعريف الزنا

ذلك عرفا بغيبىبت الحشفت  قُبال أو ُدبراً.
 (1)

 

ثٍّٕٙب ٚال شجٙخ ، ٚ٘زا ِب ر٘جذ أٚ ٘ٛ ٚطء اٌجبٌغ اٌؼبلً فً أحذ اٌفشجٍٓ ِٓ لُجً أُٚدثش ِّٓ ال ػصّخ 

اٌٍٗ اٌشبفؼٍخ ٚاٌحٕبثٍخ ٚاٌّبٌىٍخ.
 (2)

 

ٌٍحذ اال ارا وبْ فً اٌمُجً دْٚ اٌُذثش فٙٛ )ٚطء اٌشجً اٌّشأح فً اٌمُجً  تأِب اٌحٕفٍخ فبٌضٔب ػٕذُ٘ ال ٌٛج

ِٓ غٍش اٌٍّه ٚال شجٙخ اٌٍّه(.
 (3)

 

ٙخ اٌٍّه ، وبالِخ اٌّشزشوخ ثٍٓ اصٍٕٓ ، فبٔٗ ٌٍس ِغ اٌضٚجخ اٚ األِخ ، اِب شج فبٌٍّه ػٕذُ٘ ٘ٛ اٌجضغ

الحذّ٘ب اْ ٌطأ٘ب، ٌّب فً رٌه ِٓ رصشف فً ٍِه اٌغٍش ثغٍش ارٔٗ ، ٌىٓ ارا ٚطئٙب فال حذ ػٍٍٗ ، ٚرٌه ٌشجٙخ 

اٌحً رىْٛ ثغض اٌزصشف فً ٍِىٗ.
 (4)

 

ٚلذ خبٌف اثٛ حٍٕفخ سأي جٍّغ اٌفمٙبء رمشٌجب ٚرٍٍّزاٖ اٌضب ِحّذ ٚاثٛ ٌٛسف.
 (5)

 

األٔسبْ ٌٚٛ اٌحشفخ   ِِٓٚٓ خالي رؼشٌفبد اٌفمٙبء ٔزحصً ػٍى اٌزؼشٌف اٌشاجح فٙٛ : ) اٌالط اٌزوش 

اٚ ِمذاس٘ب ِٓ ِمطٛػٙب فً فشط اِشأح ِحشِخ ػٍٍٗ ثبالصً ، لُجال اٚ دثشا ِٓ غٍشػمذ ٚال ٍِه ٌٍّٓ ٚال 

 شجٙخ(.

 اٌضجٛد ٚاٌؼمٛثخ ٚاالحصبْ ٚػذِٗ.ٚاٌضٔب ِحشَ ثبٌّشأح اٌٍّزخ ٌٚزشرت ػٍٍٗ وً احىبِٗ ِٓ حٍش 
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ثً أٚجت فمٙبء االِبٍِخ اٌزغٍٍظ فً ٘زٖ اٌؼمٛثخ صٌبدح ػٍى اٌحذ ثّب ٌشاٖ االِبَ ٚٚافمُٙ فً رٌه اٌّبٌىٍخ
 

(6)
 : ٌٛسٚد اٌشٚاٌبد اٌذاٌخ ػٍى رٌه ِٕٙب  

ٓ سجً ٔجش لجش ِب سٚاٖ اثشاٍُ٘ ثٓ ٘بشُ ػٓ االِبَ اٌجٛاد )ع( ػٓ اثٍٗ اٌشضب )ع( لبي : ) سئً اثً ػ

اِشأح فٕىحٙب ، فمبي اثً : ٌمطغ ٌٍّٕٗ ٌٍٕجش ، ٌٚضشة حذ اٌضٔب ، فبْ حشِخ اٌٍّزخ وحشِخ اٌحٍخ(.
 (7)

 

ٛجت اٌحذ فً ٘زٖ ٌُ ٌش ٍاَخ اال اْ،  فً ٘زا اٌشاي ٚٚافك اٌحٕبثٍخ ٚاالٚصاػً سأي االِبٍِخ ٚاٌّبٌىٍخ 

اٌحبٌخ ، ٌٚىٓ فٍٗ رؼضٌش ِبئخ سٛط.
 (8)

فً رٌه فمٙبء ِز٘جٗ  ٗحٍٕفخ ػذَ رحمك اٌضٔب ٕ٘ب ٚرجؼ ٚاخزبس اثً 

ٚفمٙبء اٌشبفؼٍخ.
 (9)

 

 

 

 ادلح حرهح الزًا

اٌضٔب ِحشَ ٚلذ صجزذ حشِزٗ ثبٌمشآْ اٌىشٌُ ٚاٌسٕخ اٌششٌفخ ٚاالجّبع : ٚسدد حشِزٗ ثبٌمشآْ فً ػذح  

ُ إاِلَّ ِباْلَحقِّ وَ اٌبد ِٕٙب لٌٛٗ رؼبٌى : ) َم َّللاَّ ْفَس الَّتِي َحرَّ ِ إِلًَها آَخَر َوالَ َيْقُتلُوَن النَّ الَ }َوالَِّذيَن الَ َيْدُعوَن َمَع َّللاَّ

 َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َيْلَق أََثاًما{. 
 (10)

  

 

َها النَّبِيُّ إَِذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناتُ ٚلٌٛٗ رؼبٌى : )  ِ َشْيًئا َوالَ َيْسِرْقَن َوالَ  }َياأَيُّ ُيَبايِْعَنَك َعلَى أَْن الَ ُيْشِرْكَن ِباَّللَّ

َيْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف َفَباِيْعُهنَّ  َيْزنِيَن َوالَ َيْقُتْلَن أَْوالََدُهنَّ َوالَ َيأْتِيَن ِبُبْهَتاٍن َيْفَتِريَنُه َبْيَن أَْيِديِهنَّ َوأَْرُجلِِهنَّ َوالَ 

َ َغفُوٌر َرِحيٌم{.َواْستَ  َ إِنَّ َّللاَّ (11) ْغفِْر لَُهنَّ َّللاَّ
 

ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيالً{:ٚلٌٛٗ رؼبٌى   َنى إِنَّ (12).}َوالَ َتْقَرُبوا الزِّ
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اِني َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِماَئَة َجْلَدٍة َوالَ   :ٚلبي جً ٚػال   انَِيُة َوالزَّ ِ }الزَّ َتأُْخْذُكْم بِِهَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن َّللاَّ

ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن{ (13) . إِْن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباَّللَّ
 

اِنَيُة الَ :ٚلٌٛٗ رؼبٌى  اِني الَ َينِكُح إالَّ َزاِنَيًة أَْو ُمْشِرَكًة َوالزَّ َم َذلَِك َعلَى }الزَّ َينِكُحَها إاِلَّ َزاٍن أَْو ُمْشِرٌك َوُحرِّ

(14).اْلُمْؤِمِنيَن{
 

ٚلذ ٚسدد سٚاٌبد وضٍشح شذدد ػٍى حشِخ اٌضٔب ِب سٚاٖ ػجذ هللا ثٓ ِسؼٛد ،ػٓ سسٛي هللا )ص( لبي : 

رمزً ٌٚذن ِخبفخ  ٌزٗ أي اٌزٔت اػظُ ؟ لبي )ص( : اْ رجؼً هلل ٔذا ٚ٘ٛ خٍمه ، لٍذ : صُ أي ؟ لبي : اْأ) س

اْ ٌطؼُ ِؼه ، لٍذ : صُ أي ؟ لبي : اْ رضًٔ ثحٍٍٍخ جبسن(
 (15)

 . 

ٚاٌّشٚي ػٓ اٌشسٛي )ص( لبي )ال ٌضًٔ اٌضأً ٚ٘ٛ ِإِٓ ، ٚال ٌسشق اٌسبسق حٍٓ ٌسشق ٚ٘ٛ  

ِإِٓ ، ٚال ٌششة اٌخّش حٍٓ ٌششة ٚ٘ٛ ِإِٓ(
 (16)

 . 

: ) ٌٍضأً سذ خصبي صالس فً اٌذٍٔب ٚصالس فً ٚاٌضب ِب سٚي ػٓ االِبَ جؼفش اٌصبدق )ع( أٗ لبي  

االخشح ، اِب اٌزً فً اٌذٍٔب فٍز٘ت ثٕٛس ٚجٙٗ ،ٌٚٛسس اٌفمش ٌٚؼجً اٌفٕبء ، ٚاِب اٌزً فً االخشح فسخظ  اٌشة 

، ٚسٛء اٌحسبة ٚاٌخٍٛد فً إٌبس(.
 (17)

 

 ثؼذ اٌششن ثبهلل ِٓ ٚلبي إٌؼّبًٔ : ٚسٌٕٚب ػٓ جؼفش ثٓ ِحّذ )ع( أٗ لبي ) ِب ِٓ رٔت اػظُ ػٕذ هللا

ٔطفخ اٌحشاَ ٚضؼٙب اِشؤ فً سحُ ال ٌحً ٌٗ(.
 (18)

 

ٚاِب االجّبع : فمذ اجّؼذ االِخ االسالٍِخ ػٍى حشِخ اٌضٔب ٌُٚ ٌخبٌف ٘زا االِش احذ ِٓ اٌفمٙبء ، 

ٚاػزجشٖٚ ِٓ اػظُ اٌىجبئش ، ثً االجّبع لبَ ػٕذ جٍّغ اًٌٍّ ػٍى رحشٌّٗ ٌٚٙزا وبٔذ ػمٛثزٗ ِٓ اشذ 

 اٌؼمٛثبد.
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