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حد �لز�ني �لمح�شن ( �لثnيuب )

حد الزاني المح�شن هو الرجم بالحجارة حتى يموت باإجماع اأهل ال�شنة.
وقد دل على ذلك ال�شنة المتواترة القطعية من قول النبي  وفعله، واإجماع الأمة.

فمن ذلك ما روى عبادة بن ال�شامت � قال: قال ر�شول اهلل  : »Nذو� عني Nذو� 
عني، قد جعل �هلل لهن �شبيال، �لبكر بالبكر جلد مائة ونفي �شنة، و�لثيب بالثيب 

بعث  تعالى  اهلل  اإن   : قال  اأن��ه   � الخطاب  بن  عمر  وعن   .)1( و�ل��رج��م«  مائة  جلد 

محمدًا  بالحق واأنزل عليه الكتاب فكان فيما اأنزل عليه اآية الرجم، فقراأناها وعقلناها 
ووعيناها، ورجم ر�شول اهلل  ورجمنا بعده )2( .

وثبت اأنه  رجم ماعزًا الأ�شلمي، وغيره.
و�لمح�شن هو : من وطÅ امراأته في نكاì �شحيح، وهما بالغان عاقالن حران. فاإن اختل 

�شôط æeها في �أحد �لõوø«L فال �Eحüشان لو�حد æeهما.

 حد �لز�ني غير �لمح�شن (�لِبكر)

اإذا زنى الحر غير المح�شن جلد مائة وغرب عامًا؛ لقوله �شبحانه : 
                                                                                  )3(، ولحديث عبادة المتقدم. 

وغير �لمح�شن gو øe تî∏∞ ف»¬ �أحد �شôوط �لEحüشان �لمت≥دeة.

و�إنما �شددä �لعقوبة على �لمح�شن وNففت على غير �لمح�شن الأمور:

ال��زواج الذي  له  اأ�شعف، فهو قد تي�شر  الزنا في حق المح�شن  اأن دواعي  �الأول    :  

يح�شل به العفا±.
و�لثاني  : اأن في زنا المح�شن خيانة للعالقة الزوجية، وهدمًا لالأ�شرة.

و�لثالث :  اأن الأ�شرار النا�شئة عن زنا المح�شن اأكثر، كانتقال الأمرا�س بين الزوجين، 

.Üشاùتالط �لأنN�و

)1( اأخرجه م�شلم في كتاب الحدود باب حد الزنا برقم ) 3199 (.  وقوله : )البكر بالبكر ( و)الثيب بالثيب(. خرج مخرج الغالب اأن 
البكر يزني بالبكر، والثيب يزني بالثيب، فلو زنى الثيب بالبكر فيرجم الثيب ويجلد البكر .  

)2( اأخرجه البخاري في كتاب الحدود باب رجم الحبلى من الزنا اإذا اأح�شنت برقم ) 6328(، وم�شلم في كتاب الحدود، باب رجم الثيب 
في الزنا برقم ) 3201 (. 

)3( �شورة النور، الآيتان 30و31 .


