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 د. مولود جاسم مطر
 المقدمة

الحمد هلل رب العالميف، رب السماوات ورب األرضيف، مدبر أمر الخمق أجمعيف، الذؼ شرع   
لمناس أحكامًا لتحقيق مصالحيـ في العاجل واآلجل، والصبلة والسبلـ عمى سيدنا دمحم، خاتـ 

عما يضر األنبياء، وسيد الفقياء والصمحاء، الداعي إلى طريق الرشاد، واآلمر والناىي بما ينفع و 
لى يوـ القرار.  العباد، وعمى آلو األطيار، وصحابتو األخيار صبلة وسبلمًا منذ األزؿ وا 

 أما بعد:  
فإف عمـ المقاصد الشرعية عمـ جميل القدر، تثمر معرفُتو معرفَة غايات األحكاـ الشرعية،   

لى جل في عبله إنما وِحَكَميا، ومقاِصَدىا ووظيفتيا، ويدلنا الخوض فيو عمى أف أحكاـ هللا تعا
ىي في غاية اإلتقاف والعدؿ؛ ألف تطبيقيا ينتج حفع نظاـ العالـ، وتحقيق مصالح العباد في 
الّداَريف، وىذا العمـ المتميِّز، ىو أحد ُرْكني عمـ أصوؿ الفقو، الموضوع لداللة الفقيو عمى معرفة 

 يفية االستدالؿ بيا.استنباط األحكاـ الشرعية الفرعية، مف أدلَّتيا التفصيمية، وك
وقد رغبت في المشاركة في إظيار عبقرية اإلسبلـ في معالجة مشكمة خطيرة موجودة في العالـ   

 بأسره أال وىي مشكمة الزنى ػ والعياذ باهلل ػ مف خبلؿ ربط الحموؿ بعمـ مقاصد الشريعة.
ع خطة وتقسيـ ىذا، وما مف بحث عممي إال ولو خطة يسير عمييا الباحث، فاجتيدت في وض  

 وترتيب يتبلءـ مع طبيعة البحث، فقسمتو عمى النحو اآلتي:
 وأردفت ىذيف المبحثيف بخاتمة في ذكر أىـ النتائج.

ثـ ليعمـ أف ىذا البحث ىو ناتج عف جيد بشرؼ خالص، ويأبى هللا العصمة إال لكتابو المجيد،   
يل مف حكيـ حميد، فما كاف مف صواب الذؼ ال يأتيو الباطل مف بيف يديو وال مف خمفو، ألنو تنز 

فالفضل هلل العمي الكبير، وما كاف مف خطأ فمف العاجز الفقير، وهللا أرجو التوفيق في القوؿ 
 والعمل، ومجانبة الخطأ والزلل، وأسأؿ هللا تعالى أف ينفع بيذا البحث قارئو.

 وصمى هللا عمى سيدنا دمحم وعمى آلو وصحبو أجمعيف.
 
 
 
 

 مقاصد الشريعة ودورىا في معالجة الجرائم
 معالجة الزنى )أنموذجًا(
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 مييد ومدخل للموضوع، ويتضمن مطالب أربعة:المبحث األول: ت
 المطلب األول: تعريف المقاصد لغة واصطالحًا.

 تمييد:
 لتعريف )مقاصد الشريعة( جيتاف:  

الجية األولى: كونو مركبًا إضافيًا،  فإذا أردنا أف نعرؼ )مقاصد الشريعة( مف حيث المغة فبل بّد 
 بعد معرفة ما ترّكب منو، فيو مركب مف أف نعرؼ أنو مركب إضافي، والمركب ال يعرؼ إال

 كممتيف: األولى: )مقاصد(، والثانية: )الشريعة(.
 أواًل: مقاصد الشريعة لغة:

المقاصد لغة جمع مقصد، والمقصد: مصدر ميمي مشتق مف الفعل قصد؛ فيقاؿ: قصد يقصد  
 قصًدا، ولممقصد لو معاف لغوية كثيرة منيا:

ِبيِل َوِمْنَيا َجاِئر  قاؿ تعال (ٔ)الطريقاستقامة  .ٔ ِ َقْصُد السَّ   (ٕ){ى: }َوَعَمى َّللاَّ
 (ٖ)التوسط وعدـ اإلفراط والتفريط قاؿ تعالى: }اْقِصْد ِفي َمْشِيؾ{ .ٕ
، تقوؿ : قصد الحجاج البيت الحراـ،  -بفتح اليمزة مع تشديد الميـ  -االعتماد واأَلـّ  .ٖ

 .(ٗ)إذا َأّموا تمؾ الجية واعتمدوىا
 يعة " لغةالشر  :"ثانياً 
 ُتطمَق الشريعة لغة عمى مورد الماء ومنبعو ومصدره.  

 .(٘) واصطبلحًا: كل َطريَقة َمْوُضوَعة ِبَوْضع إليي َثابت مف َنِبي مف اأْلَْنِبَياء
 .(ٙ)الديفوفي تاج العروس: ما شرع هللا تعالى لعباده مف 

 ثانيًا: مقاصد الشريعة اصطالحاً 
يعة ىي مف حيث كونو َلَقبًا عمى عمـ ُمَعيَّف، وقد حظي عمـ مقاصد الجية الثانية لمقاصد الشر   

الشريعة عند المتأخريف بعناية كبيرة لـ تكف عند المتقدميف مف أىل األصوؿ، ولذلؾ فإننا نجد 
 تعريفات عديدة ليذا العمـ، منيا:

                                                           
 ، حرؼ القاؼ، باب القاؼ والصاد والداؿ.٘ٛٔ/ٙينظر المحكـ والمحيط األعظـ البف سيده  ٔ
 ( مف سورة النحل.ٜاآلية ) ٕ
 ، فصل القاؼ مع الداؿ، مادة )قصد(. ٖٙ/ٜتاج العروس لمزبيدؼ  ٖ
، فصل القاؼ مع الداؿ، مادة ٖٙ/ٜدؼ ، حرؼ القاؼ، وتاج العروس لمزبي٘ٛٔ/ٙينظر: المحكـ البف سيده  ٗ

 )قصد(.
 .ٕٗ٘الكميات ألبي البقاء  ٘
 ، فصل الشيف مع العيف، مادة )شرع(.ٜٕ٘/ٕٔتاج العروس لمزبيدؼ  ٙ
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 وردت عدة تعريفات ليذا العمـ نوردىا فيما يمي:
ارع في جميع أحواؿ التشريع أو معظميا؛ بحيث ال تختص المعاني والِحَكـ الممحوظة لمش .ٔ

 مبلحظتيا بالكوف في نوع خاص مف أحكاـ الشريعة. 
 .(ٔ)وىذا تعريف الشيخ دمحم الطاىر بف عاشور

ثـ عمق ابف عاشور رحمو هللا تعالى عمى تعريفو قائبًل: )فيدخل في ىذا أوصاؼ الشريعة   
 التشريع عف مبلحظتيا، ويدخل في ىذا أيضًا معاف مف وغايتيا العامة والمعاني التي ال يخمو

 .(ٕ)الِحكـ ليست ممحوظة في سائر أنواع األحكاـ، ولكنيا ممحوظة في أنواع كثيرة منيا(
قامة    ويبلحع أف ىذا تعريف لممقاصد العامة: حفع النظاـ، وجمب المصالح، ودرء المفاسد، وا 

 .(ٖ)الناسالمساواة بيف 
عاشور لممقاصد الخاصة، في موطف آخر فوصفيا بأنيا:"الكيفيات المقصودة وقد تعرض ابف    

 .(ٗ)لمشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو لحفع مصالحيـ العامة في تصرفاتيـ الخاصة
ثـ عمق ابف عاشور عمى ىذا التعريف قائبًل: )ويدخل في ذلؾ كل حكمة روعيت في تشريع   

قامة نظاـ المنزؿ والعائمة في عقدة أحكاـ تصرفات الناس، مثل: قصد  التوثق في عقدة الرىف، وا 
 .(٘)النكاح(
، وىو تعريف العبلمة الغاية منيا واألسرار التي وضعيا الشارع عند كل حكـ مف أحكميا .ٕ

 .(ٙ)عبلؿ الفاسي
 .(ٚ)ريف جامع لممقاصد العامة والخاصةويبلحع أنو تع 

 (ٛ)العباد، وىو تعريف الريسونيصمحة الغايات التي وضعت الشريعة ألجل تحقيقيا لم .ٖ
 وىناؾ تعريفات أخرػ كميا تدور حوؿ ىذه التعريفات. 
 
 

                                                           
 .٘ٙٔ/ٖمقاصد الشريعة اإلسبلمية البف عاشور   ٔ
 .٘ٙٔ نفسوالمصدر  ٕ
 .ٙنظرية المقاصد عند الشاطبي لمريسوني  ٖ
 .ٕٓٗ/ٖمقاصد الشريعة اإلسبلمية البف عاشور  ٗ
 المصدر نفسو. ٘
 مقاصد الشريعة اإلسبلمية ومكارميا  ٙ
 .ٙنظرية المقاصد عند الشاطبي لمريسوني  ٚ
 .ٚالمصدر نفسو  ٛ
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 المطلب الثاني: تعريف الزنى لغة واصطالحاً 
الزنا في المغة الفجور زنى الرجل يزني زنا وزناء، بكسرىما فجر، وزانى مزاناًة ، وزناًء بمعناه ،   

 .(ٔ)ة، بالفتح وقد يكسر، ولكف الفتح أفصح أؼ ابف زناوفبلنًا نسبو إلى الزنا ، وىو ابف زني
 ثانيًا : تعريف الزنا في االصطالح :

 .(ٕ)َوْطُء الرَُّجل اْلَمْرأََة ِفي اْلُقُبل ِفي َغْيِر اْلِمْمِؾ َوُشْبَيِتوِ  
ْرِع، َفِإفَّ    ـَ  وىذا تعريف الحنفية، ويبلحع أف ىذا َتْعِريف  ِلمزَِّنى ِفي المَُّغِة َوالشَّ ـْ َيُخصَّ اْس ْرَع َل الشَّ

ُـّ. َواْلُموِجُب ِلْمَحدِّ ِمْنُو َبْعُض َأْنَواِعوِ   . (ٖ)الزَِّنى ِبَما ُيوِجُب اْلَحدَّ ِمْنُو َبل ُىَو أََع
واألنسب ىنا أف نكتفي بيذا التعريف العاـ؛ ألنو شامل لما يوجب الحد ولما ال يوجبو، وال   

ذؼ يوجب الحد فمبحثو كتب الفقو، ونحف نذكر ىنا كيف عالج حاجة لنا ىنا أف نعرؼ الزنى ال
 الشرع الحنيف مشكمة الزنى سواء كاف بالمعنى األعـ أو األخص.

 لب الثالث: أسباب الزنى وأضرارهالمط
 (4)أواًل: أسباب الزنى 

مف المعموـ أنو ما مف مسّبب في ىذا الكوف الفسيح إال ولو سبب، وما مف أثر إال ولو مؤثر،   
وبما أف الزنى ىو جريمة مف الجرائـ البشعة فإنو ال بّد أف نقف عمى أسباب الوقوع في تمؾ 
الجريمة، وقد حاولت تتبع األسباب فوقفت عمى جممة منيا، وفيما يأتي ذكر األىـ مف الذؼ يعّد 

 سببًا لتمؾ الجريمة: 
، اَل َيزْ »ضعف اإليماف، وخير دليل عمى ذلؾ قولو ملسو هيلع هللا ىلص:  .ٔ ِني الزَّاِني ِحيَف َيْزِني َوُىَو ُمْؤِمف 

اِرُؽ ِحيَف َيْسِرُؽ َوُىَو ُمْؤِمف   ، َواَل َيْسِرُؽ السَّ   .(٘)«َواَل َيْشَرُب الَخْمَر ِحيَف َيْشَرُبَيا َوُىَو ُمْؤِمف 
ٕ. .  االختبلط الفاحش والمحـر
 ـ: )اَل َيْخُمَوفَّ الخموة المحرمة، وقد جاء في الحديث الصحيح عنو عميو الصبلة والسبل .ٖ

 

                                                           
 ، فصل الزاؼ مع الواو والياء، مادة )زنى(.ٕٕٙ/ٖٛينظر: تاج العروس لمزبيدؼ  ٔ
 .ٗ/ٗرد المحتار البف عابديف  ٕ
 .ٕٚٗ/٘ينظر فتح القدير البف اليماـ  ٖ
ممحوظة: كتبت ىذه األسباب بعد تفكير في أسباب الوقوع في الزنى، دوف الرجوع إلى مصدر معيف، فبل  ٗ

يحتاج الوقوؼ عمييا إلى أكثر مف تأمل قميل، فمذا لـ أحتج إلى اإلحالة إلى مصادر، فالفكرة تكاد تكوف 
 خر.مشاعة، وال يختص بيا واحد دوف آ

(، وصحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب ٓٔٛٙ، رقـ )ٗٙٔ/ٛصحيح البخارؼ، كتاب الحدود، باب إثـ الزناة،  ٘
 (.ٚ٘، رقـ )ٚٚ/ٔنقصاف اإليماف بالمعاصي...، 
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ْيَطاَف َثاِلُثُيَما ـْ ِباْمَرأٍَة، َفِإفَّ الشَّ  .(ٔ)(َأَحُدُك
 انتشار الفقر المصاحب لضعف الديف. .ٗ
المصافحة المحرمة بيف الرجاؿ والنساء، وأحيانًا تقبيل المرأة لمرجل األجنبي، سواء كاف  .٘

بعض الناس أف في ىذا  حمًا أو ابف عـ أو ابف خاؿ بحجة أنو بمنزلة أخييا، وقد يرػ 
تشديدًا ومبالغة، وىي رؤية مغموطة، ألف هللا جّل وعبل أعمـ بما تصمح بو أمور العباد 

 والببلد.
ولذلؾ  ،إف بعض الناس يصرح بأف مصافحة النساء جائزة وأف المتدييف في قموبيـ مرض   

امرأة أو تقبيميا، وىذا  يحرموف المصافحة، بينما يجد ىذا قمبو سميمًا معصومًا مف أف يتأثر بممس
بالحقيقة مغالطة كبيرة، فميس العمماء مف حـر ىذه المسألة، بل الذؼ حرميا ىو هللا ورسولو 
ملسو هيلع هللا ىلص، ولذا وجب التسميـ لحكـ هللا ورسولو واالنقياد ألوامرىما، قاؿ تعالى: }َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍف َواَل 

ـْ َوَمْف َيْعِص َّللاََّ َوَرُسوَلُو َفَقْد َضلَّ ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى َّللاَُّ  ـُ اْلِخَيَرُة ِمْف َأْمِرِى َوَرُسوُلُو َأْمًرا َأْف َيُكوَف َلُي
 .(ٕ)ُمِبيًنا{َضبَلاًل 
التأثر بالسموؾ المستورد مف المسمسبلت اليابطة التي تنشر الفكر اإلباحي، والتي  .ٙ

الغريب أف األسرة تجمس أحيانًا لمشاىدة تيدؼ إلى كسر الحياء الفطرؼ لدػ النساء، و 
أمثاؿ تمؾ األفبلـ أو المسمسبلت ويتابعوف ما يعرض فييا مف مقدمات الزنى كالتقبيل 
والمداعبة، وال يخجل األب مف ذلؾ وال تجد األـ في نفسيا حرجًا مف مشاىدة بناتيا 

يشاىد معيـ العبلقات المحرمة بيف األصدقاء، وربما كاف يجمس معيـ أحد أقاربيـ 
 األحداث المشؤومة.

ناثًا     إف ىناؾ مؤسسات كاممة ذات تمويل كبير جدًا ليا ىدؼ واحد، ىو إيقاع الشباب ذكورًا وا 
ياكـ والمسمميف مف شرورىـ، وتراىـ يبرروف ذلؾ تارة باسـ الحرية  في الرذائل أعاذنا هللا وا 

ه أف يتدخل في أمروه الشخصية، وأف لكل شخص أف يفعل ما يشاء، وليس مف حق غير 
الخاصة، وتارة يبرروف ذلؾ باسـ التقدـ، ويحكموف بأف انكماش الشخص عف ىذه األفعاؿ يعتبر 

 رجعية أو جمودًا أو تخمفًا، أو أف ذلؾ الشخص معقد نفسيًا. 
وكل ذلؾ مف باب قمب الحقائق وتمويييا وتزويرىا فالرجعي ىو ذلؾ الذؼ يترؾ األخبلؽ   

كالحيواف، والجامد ىو الذؼ جّمد عقمو عف قبوؿ النصيحة والحق، والمتخمف  ويرجع عمى عقبيو
                                                           

( مسند عمر بف الخطاب، وسنف الترمذؼ، أبواب الفتف، باب ما جاء في ٚٚٔ، رقـ )ٖٔٔ/ٔمسند أحمد،  ٔ
، والمعجـ الكبير ٕ٘ٙٔ)، رقـ ٖ٘/ٗلزـو الجماعة،  (، قاؿ الترمذؼ: َىَذا َحِديث  َحَسف  َصِحيح  َغِريب 

 .ٕٖٙ/ٗ(، قاؿ الييثمي: رجالو رجاؿ الصحيح. مجمع الزوائد ٙٛٗ، رقـ )ٕٔٔ/ٕٓلمطبراني، 
 ( مف سورة األحزاب.ٖٙاآلية ) ٕ
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ىو الذؼ لـ تخمف عف االلتحاؽ بركب البشرية، ورضي بأف يبقى مع أخبلؽ بييمية، والمعقد 
نفسيًا ىو الذؼ يعتدؼ عمى أعراض الناس ويقيـ عبلقات مع النساء، أو مع الرجاؿ، ويحاوؿ 

، ويسمؾ كل سبل الشيطاف لموصوؿ إلى ممكف مف النساء في شراكوجاىدًا أف يوقع أكبر عدد 
 ذلؾ.

الحياة غير اإليمانية لؤلسرة المسممة، فأنت تجد رب األسرة ال يبالي بصبلة أبناءه  .ٚ
وبناتو وال يبالي بصياميـ وال بحضورىـ لصبلة الجمعة أو لصبلة الجماعة، وربما كاف 

حراـ أو إقامة عبلقات جنسية غير شرعية رب األسرة مثل سوء ألوالده مف أكل ال
 والعياذ باهلل.

إف انحراؼ بعض الرجاؿ، وخيانتيـ لزوجاتيـ بمعاشرة النساء األجنبيات عمى غير الوجو    
 الشرعي، يكوف مدعاة ألف تقابل الزوجة زوجيا بمثل ما قابميا بو.

ىذه التكنولوجيا وسائل التواصل االجتماعي الجديدة، فكـ فييا مف فوائد رائعة، إف  .ٛ
الحديثة نعمة مف أعظـ النعـ ففييا مف الفوائد ما هللا بو عالـ، وصاحب كل اختصاص 
يمكف أف يناؿ مراده مف فوائد عممية، فتجد فييا حمواًل لمشكبلت طبية ولمشكبلت 
ىندسية، وحمواًل لمشاكل عائمية، وبرامج اجتماعية قّل نظيرىا، وبرامج التنمية البشرية 

إدارة المشاريع المالية أو التربوية، وكل ما يحتاجو اإلنساف تقريبًا، لكف الشيء وكيفية 
 العجيب ىو أف يحوليا اإلنساف العاقل مف النعـ إلى النقـ، ومف النفع إلى الضرر. 

ومف تمؾ األسباب التي قد تجر إلى الوقوع في الفاحشة ىو صحبة أىل الفسق   .ٜ
ًا أصبًل، والغالب أف مرضيـ ىذا ىو مف والمجوف، فيؤالء ىـ مف المرضى نفسي

 األمراض المعدية، فالصاحب ساحب والمجالس مجانس.
تأخير تزويج البنت مع وجود رغبة ليا في الزواج، وكـ سمعنا عف آباء كمما جاء   .ٓٔ

خاطب رده، والبنت ليا في الزواج رغبة إلى أف تفوتيا العيف، ويزىد في مثميا الرجاؿ، 
ف انحرفت البنت عف الطريق الصحيح كاف عميو مف إف مثل ىذا األب ظال ـ قطعًا، وا 
 وزرىا ما هللا بو عالـ.

 ثانيًا: أضرار الزنى 
إف الزنى والعياذ باهلل يتسبب في إحداث آثار سيئة عمى الفرد وعمى المجتمع واألسر والبيوت   

 بصورة عامة، ولذلؾ يمكف أف نجمل بعض تمؾ اآلثار السيئة فيما يأتي:
ة الزنى في أؼ مجتمع سبب رئيسي ليدـ ذلؾ المجتمع، وانمحاقو مف الوجود، إف كثر  .ٔ

وذلؾ ألف الزاني يجد بديبًل عف الزواج وعف إقامة بيت شرعي مبني عمى المسؤولية، 
فيكتفي بإفراغ شيوتو في أؼ مكاف يريد بأبخس األثماف وبدوف أف يجد نفسو تجاه أؼ 
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ب ليدـ كياف األسرة، وىدـ األسرة ىدـ تبعات بعد ذلؾ فيما يعتقد ىو، وىذا سب
 لممجتمع.

مف يراقب ويتتبع ما يحصل مف زيادة نسب الطبلؽ وىدـ البيوت في ىذه السنيف  .ٕ
المتأخرة، يجد أف نسبة غير قميمة مف أسباب ذلؾ الطبلؽ راجعة إلى أسباب أخبلقية، 

 وىي الزنى أو مقدماتو. 
حع ما تعانيو بعض الدوؿ مف انتشاٍر ممحوٍظ انتشار األمراض في الشاذيف جنسيًا، ويبل .ٖ

لمفيروس القاتل المعروؼ في فئاٍت عديدة وطبقاٍت مختمفة مف شعوبيا، وأبناء 
مجتمعاتيا، وأنؾ لتعجب مف أف تمؾ الدوؿ ىي التي تدعو إلى مكافحة ىذا المرض 

 .(ٔ)طبيًا فقط ثـ تتجاىل أسباب المرض
يمارس صاحبيا ىذه الجريمة البشعة، وعدـ التفكؾ األسرؼ الكبير في األسرة التي  .ٗ

 االنسجاـ والوحدة والتكاتف في تمؾ األسرة في الغالب.
يؤدؼ الوقوع في ىذه الفواحش مف قبل الرجاؿ أو النساء إلى انعداـ االستقرار والراحة  .٘

ويفسد السكف المنشود مف  النفسية بسبب عدـ الثقة بيب الزوجيف، فيحصل االضطراب
 .(ٕ)الزواج

 مطلب الرابع: أقسام المقاصد التشريعيةال
 أواًل: أقسام المقاصد بحسب قوتيا 

 المقاصد باعتبار مدػ الحاجة إلييا وبحسب قوتيا في ذاتيا تنقسـ عمى ثبلثة أقساـ :   
 ػ المقاصد التحسينيةٖػ  المقاصد الحاجية  ٕػ المقاصد الضرورية ٔ

 :المقاصد الضرورية 
اـ مصالح الديف والدنيا بحيث إذا فقدت لـ تجر مصالح الدنيا عمى وىي ما ال بد منيا في قي   

والنعيـ والرجوع بالخسراف استقامة بل عمى فساد وتيارج وفوت حياة، وفي األخرػ فوت النجاة 
 .(ٖ)المبيف

حفع الديف، والنفس، والعقل،  :"المقاصد الضرورية خمسة أقساـ تعرؼ بالكميات الخمس، وىي
 .(ٗ)ؿ"والنسل، والما

                                                           
 .ٓ٘ٔ/ٖٕحوث اإلسبلمية، ، ومجمة البٓ٘ٔينظر: تيافت العممانية في الصحافة العربية، لمبينساوؼ  ٔ
، حيث كتب مقااًل تحت عنواف )في مفاسد ٕٙ، ص ٘/ٔينظر: موسوعة األعماؿ الكاممة لمخضر حسيف ج ٕ

 البغاء(.
 .ٛ/ٕالموافقات لمشاطبي  ٖ
 .ٓٔ/ٕالمصدر نفسو  ٗ
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 .(ٔ)بحفع النسب، فميس بينيما تغاير ويبلحع أف حفع النسل يعبر عنو أيضاً 
أخذًا مف قوؿ النبي صمى  (ٕ)ى ضروريًا سادسًا، وىو حفع العرضوزاد السبكي رحمو هللا تعال  

ـْ َحَراـ ، َكُحْرَمِة »هللا عميو وسمـ: ـْ َعَمْيُك ـْ َوأَْعَراَضُك ـْ َوَأْمَواَلُك ـْ َىَذا، ِفي َبَمِدكُ َفِإفَّ ِدَماَءُك ـْ َىَذا، َيْوِمُك
ـْ َىَذا  .(ٖ)«ِفي َشْيِرُك

 (ٗ)مف الضروريات، وجعمو مف الحاجياتوقد رّد ابف عاشور رحمو هللا تعالى كوف حفع العرض 
 وقد شرع ألجل حفع النسب التغميع في تحريـ الزنى والحدِّ عميو. 

 :المقاصد الحاجية 
 .(٘)ورفع الضيق والحرج والمشقةتوسعة وىي التي يحتاج إلييا لم

وأما الحاجيات فمعناىا أنيا مفتقر إلييا مف حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدؼ :"قاؿ الشاطبي
في الغالب إلى الحرج والمشقة والبلحقة بفوت المطموب؛ فإذا لـ تراع دخل عمى المكمفيف عمى 

لمتوقع في الصالح العامة، وىي جارية الجممة الحرج والمشقة؛ ولكنو ال يبمغ مبمغ الفاسد العادؼ ا
 .(ٙ)والعادات والمعامبلت والجنايات" في العبادات

 :المقاصد التحسينية 
تركيا غالًبا إلى الضيق  وىي التي تميق بمحاسف العادات ومكاـر األخبلؽ، والتي ال يؤدؼ  

 .(ٚ)والمشقة
تجنب األحواؿ المدنسات التي األخذ بما يميق مف محاسف العادات، و  :"قاؿ الشاطبي معرفًا ليا

 .(ٛ) تأنفيا العقوؿ الراجحات، ويجمع ذلؾ قسـ مكاـر األخبلؽ"
ويجدر التنبيو إلى أف الذؼ يعنينا في ىذا البحث ىو التركيز عمى ما يخدـ الموضوع،     

واجتناب التطويل في غيره، وبعبارة أخرػ سنفصل الكبلـ في نوع واحد مف الضروريات الخمسة 
 جب حفظيا، وىو حفع النسل؛ ألف محور موضوعنا يدور حولو.التي ي

 
                                                           

 .ٜٖٕ/ٖينظر مقاصد لشريعة اإلسبلمية البف عاشور  ٔ
 .ٙٚ٘ػ  ٘ٚ٘يامع لمعراقي ينظر جمع الجوامع لمسبكي مع شرحو الغيث ال ٕ
(، وصحيح مسمـ، كتاب القسامة ٜٖٚٔ، رقـ )ٙٚٔ/ٕصحيح البخارؼ، كتاب الحج، باب الخطبة أياـ منى،  ٖ

 (.ٜٚٙٔ، رقـ )ٖٙٓٔ/ٖوالمحاربيف...، باب تغميع تحريـ الدماء واألعراض واألمواؿ 
 .ٜٖٕ/ٖينظر مقاصد الشريعة اإلسبلمية البف عاشور  ٗ
 .ٕٚلشرعية لمخادمي عمـ المقاصد ا ٘
 .ٔٔػ  ٓٔ/ٕالموافقات لمشاطبي  ٙ
 .ٕٚعمـ المقاصد لمخادمي  ٚ
 .ٔٔ/ٕالموافقات لمشاطبي  ٛ
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 ثانيًا: مكمالت المقاصد وأقساميا
إف ىناؾ مكمبلت لممقاصد الثبلثة المتقدمة، ويقصد بمكمبلت المقاصد: األحكاـ التي تجعل   

 .(ٔ)اومكتسبة عمى أحسف الوجوه وأفضميالمصالح الضرورية والحاجية التحسينية تامة وكاممة 
مف المستحسف ىنا أف نذكر تعريفًا لمكمبلت المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية عند و   

 عمماء األصوؿ والمقاصد.
 ـ مكمالت المقاصد الضرورية 1
وىي األحكاـ التي تجعل المقاصد الضرورية تامة وكاممة ومكتسبة عمى أحسف الوجوه     

 نسل أو النسب والماؿ.وأفضميا، وىي تشمل: حفع الديف والنفس والعقل ال
ويقصد بمكمبلت المقاصد الضرورية: المصالح الحاجية ومكمبلتيا، والمصالح التحسينية   

 ومكمبلتيا؛ ألف المصالح التحسينية مكممة لمحاجية، والحاجية مكممة لممصالح الضرورية؛ فتكوف 
 ( ٕ)مبلت والمتمماتلمكالتحسينية مكممة لمضرورية؛ ألف المكمل لممكمل مكمل، وغير ذلؾ مف ا

وقد شرع لحفع النسل الذؼ ىو مف صميـ بحثنا ىنا أحكاـ عديدة مكممة لؤلصل، منيا: تحريـ  
ء بيا تكميبًل لحفع النسل النظر إلى األجنبية المقصود بو الشيوة والتمذذ، وتحريـ مسيا، واالختبل

 .(ٖ)والنسب
 وسيأتي تفصيل ذلؾ. 
 ـ مكمالت المقاصد الحاجية2

حكاـ التي تجعل المصمحة الحاجية تامة وكاممة ومكتسبة عمى أحسف الوجوه وأفضميا، وىي األ
 . (ٗ)، وغير ذلؾ مف المكمبلت والمتماتويقصد بيا: المصالح التحسينية ومكمبلتيا

 ـ مكمالت المقاصد التحسينية:3
 جوهوىي األحكاـ التي تجعل المصمحة التحسينية تامة وكاممة ومكتسبة عمى أحسف الو 

 . (٘)وأفضميا
 المبحث الثاني: عالج الزنى في ضوء مقاصد الشريعة

تقدـ أف الضروريات التي جاء الشره الحنيف لحفظيا ىي خمسة، وأف المقصد الرابع منيا ىو     
 حفع النسل، وقد يعبر عنو أيضًا بحفع النسب. 

                                                           
 .ٜٗلمخادمي عمـ المقاصد الشرعية  ٔ
 .ٜ٘ػ  ٜٗ نفسوالمصدر  ٕ
 .59المصدر نفسه  3
 .ٜٙالمصدر نفسو  ٗ
 .59المصدر نفسه  9
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صد حفع انتساب النسل إلى وال نقصد بالنسل ىنا التوالد، ألنو حينئٍذ مساٍو لحفع النفس، بل نق  
أصمو، وبعبارة أخرػ: القياـ بالتناسل المشروع عف طريق العبلقة الزوجية الشرعية، وليس 
التناسل الفوضوؼ كما ىو عند الحيوانات، أو في بعض المجتمعات اإلباحية المادية التي ال تعمـ 

اتو دوف أف يعمـ مف أبوه ا كل حيمنيا ال أصوؿ وال فروع وال آباء وال أبناء؛ إذ يعيش الفرد أحيانً 
 . (ٔ)ومف أمو

وىذا المعنى المذكور سواء سميناه بحفع النسل أو حفع النسب يعد المقصد الشرعي الكمي     
الرابع الذؼ أقره اإلسبلـ في نصوصو وأحكامو، وأثبتو وجّذَره مف خبلؿ تشريعات عدة نذكرىا كبّلً 

 :منيا في مطمب مستقل
 يم الزنى ومقدماتو ودواعيوالمطلب األول: تحر 

النصوص الشرعية مف كتاب هللا ػ عز وجل ػ وسنة نبيو ػ ملسو هيلع هللا ىلص ػ صريحة في تحريـ الزنى،    
وتجريمو، فقد حذر الكتاب والسنة مف التقرب منو وبيف أنو طريق خبيث وسيء، وتحريـ الزنى 

ر عمى تحريـ الزنى، بل تعّدػ ىو مف باب حفع النسب، فيو شيء ضرورؼ، ولـ يقتصر األم
إلى سّد الذرائع والطرؽ التي توصل إليو، فشرع أحكامًا تعتبر مف مكمبلت المقاصد كتحريـ 

كميبًل لحفع النسل النظر إلى األجنبية المقصود بو الشيوة والتمذذ، وتحريـ مسيا، واالختبلء بيا ت
 .(ٕ)والنسب والعرض

 وسأبيف ذلؾ عمى النحو اآلتي: 
 :تحريم الزنى أواًل 

 وردت آيات وأحاديث في تحريـ الزنى، فأما اآليات فمنيا: 
َنا ِإنَُّو كَ  .ٔ  .(ٖ)اَف َفاِحَشًة َوَساَء َسِبيبًل{قولو تعالى: }َواَل َتْقَرُبوا الزِّ
ِ ِإليًا آَخَر َوال َيْقُتُموَف النَّْفَس الَِّتي َحرَّ  .ٕ ـَ َّللاَُّ ِإالَّ قولو تعالى: }َوالَِّذيَف ال َيْدُعوَف َمَع َّللاَّ

 .(ٗ)َيْفَعْل ذِلَؾ َيْمَق َأثامًا{ ِباْلَحقِّ َوال َيْزُنوَف َوَمفْ 
ِ َشْيئًا َوال  .ٖ قولو تعالى: }يا َأيَُّيا النَِّبيُّ ِإذا جاَءَؾ اْلُمْؤِمناُت ُيباِيْعَنَؾ َعمى َأْف ال ُيْشِرْكَف ِباَّللَّ

َدُىفَّ َوال َيْأِتيَف ِبُبْيتاٍف َيْفَتِريَنُو َبْيَف َأْيِديِيفَّ َوَأْرُجِمِيفَّ َوال َيْسِرْقَف َوال َيْزِنيَف َوال َيْقُتْمَف َأْوال
ِإفَّ َّللاََّ َغُفور  َرِحيـ ( َيْعِصيَنَؾ ِفي َمْعُروٍؼ َفباِيْعُيفَّ َواْسَتْغِفْر َلُيفَّ َّللاََّ 

(٘). 
                                                           

 .ٜٖٕ/ٖمية البف عاشور ينظر: مقاصد الشريعة اإلسبل ٔ
 .ٜ٘ينظر: عمـ المقاصد الشرعية لمخادمي  ٕ
 ( مف سورة اإلسراء.ٕٖاآلية ) ٖ
 ( مف سورة الفرقاف.ٛٙاآلية ) ٗ
 ( مف سورة الممتحنة.ٕٔاآلية ) ٘
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ستحق مرتكبيا العقوبة وىذه اآليات صريحة في تحريـ الزنى في كونو معصية ومخالفة شرعية ي
 واإلثـ.
 وأما السنة فقد ورد فييا أحاديث ذكر فييا تحريـ الزنى، منيا:    

ـَ  -رضي هللا عنو  -عف المقداد بف األسود  .ٔ أّنو قاؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
َنا؟ " َقاُلوا: َحرََّموُ  :"أِلَْصَحاِبوِ  هللُا َوَرُسوُلُو، َفُيَو َحَراـ  ِإَلى َيْوـِ اْلِقَياَمِة،  َما َتُقوُلوَف ِفي الزِّ

ـَ أِلَْصَحاِبوِ  أَلَْف َيْزِنَي الرَُّجُل ِبَعْشَرِة ِنْسَوٍة،  :"َقاَؿ: َفَقاَؿ َرُسوُؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
 .(ٔ)َجاِرِه "َأْيَسُر َعَمْيِو ِمْف َأْف َيْزِنَي ِباْمَرأَِة 

: َعْف أَ  .ٕ ـَ اَل َيْزِني الزَّاِني ِحيَف َيْزِني َوُىَو »ِبي ُىَرْيَرَة، َقاَؿ: َقاَؿ النَِّبيُّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
، َوالتَّْوَبُة  ، َواَل َيْشَرُب ِحيَف َيْشَرُبَيا َوُىَو ُمْؤِمف  ، َواَل َيْسِرُؽ ِحيَف َيْسِرُؽ َوُىَو ُمْؤِمف  ُمْؤِمف 

 .(ٕ)«َمْعُروَضة  َبْعدُ 
 واألحاديث التي فييا النيي عف الزنى كثيرة جّدًا، فنكتفي بما ذكرناه آنفًا. 

 ثانيًا: تحريم مقدمات الزنى ودواعيو 
لـ يقتصر التشريع اإلسبلمي عمى تحريـ الزنى فقط، بل سعى مف خبلؿ تشريعات أخرػ عمى  

ـّ ذلؾ سّد كل نافذة أو باب مف شأنو أف يوقع اإلنساف في ىذه الجريمة،  وسأذكر األحكاـ التي ت
 األمر مف خبلؿ تشريعيا:

 الحكم األول: تحريم النظر 
ـْ   وا ِمْف َأْبَصاِرِى أمر هللا تعالى المؤمنيف بغض بصرىـ في قولو تعالى: }ُقْل ِلْمُمْؤِمِنيَف َيُغضُّ

ـْ ِإفَّ َّللاََّ  ـْ َذِلَؾ َأْزَكى َلُي  .(ٖ)َنُعوَف{ َخِبير  ِبَما َيْص َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُي
فَّ وكذلؾ أمرت المؤمنات بغض البصر في قولو تعالى: }َوُقْل ِلْمُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَف ِمْف َأْبَصاِرىِ 

}  .(ٗ)َوَيْحَفْظَف ُفُروَجُيفَّ
 وجاء األمر بغض البصر في السنة النبوية المطيرة في أحاديث كثيرة، منيا:

ـَ َعْف َنَظِر اْلُفَجاَءِة َسأَ »َعْف َجِريِر ْبِف َعْبِد هللِا، َقاَؿ:  .ٔ ْلُت َرُسوَؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
 .(٘)«َمَرِني َأْف َأْصِرَؼ َبَصِرؼ َفأَ 

                                                           
(، ٕ٘ٔٔ، رقـ )ٓ٘/ٙومسند البزار،  (، بقية حديث المقداد بف األسود،ٖٕٗ٘ٛ، رقـ )ٕٚٚ/ٜٖمسند أحمد،  ٔ

 .ٛٙٔ/ٛقاؿ الييثمي: رجالو ثقات. ينظر مجمع الزوائد  مقداد بف عمرو،مسند ال
 ( مف ىذا البحث.ٜٔتقدـ تخريجو في ىامش ) ٕ
 ( مف سورة النور.ٖٓاآلية ) ٖ
 ( مف سورة النور.ٖٔمف اآلية ) ٗ
 (.ٜٕ٘ٔ، رقـ )ٜٜٙٔ/ٕصحيح مسمـ، كتاب اآلداب، باب نظر الفجاءة،  ٘
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ـَ َقاَؿ:  .ٕ اَل َيْنُظُر »عف أبي سعيد الخدرؼ رضي هللا عنو َأفَّ َرُسوَؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
َواَل اْلَمْرأَُة ِإَلى َعْوَرِة اْلَمْرأَِة، َواَل ُيْفِضي الرَُّجُل ِإَلى الرَُّجِل ِفي َثْوٍب  الرَُّجُل ِإَلى َعْوَرِة الرَُّجِل،

 .(ٔ)«أَِة ِفي الثَّْوِب اْلَواِحدِ َواِحٍد، َواَل ُتْفِضي اْلَمْرأَُة ِإَلى اْلَمرْ 
ـَ َقاَؿ َلوُ َعْف َعِميِّ ْبِف َأِبي َطاِلٍب: َرِضَي هللُا َعْنُو: َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّ  .ٖ َيا  :"ى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

نََّؾ ُذو َقْرَنْيَيا، َفبل ُتْتِبِع النَّْظَرَة النَّْظَرَة، َفِإنََّما َلؾَ  ، ِإفَّ َلَؾ َكْنًزا ِمَف الَجنَِّة، َواِ  ى اأْلُولَ  َعِميُّ
 .(ٕ)َوَلْيَسْت َلَؾ اآْلِخَرُة "

 .الحكم الثاني: تحريم الخلوة باألجنبية 
قد صح عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنو نيى عف الخموة بالمرأة األجنبية، وذلؾ سّدًا لمذريعة، وىذه بعض و  

 األحاديث الواردة في ذلؾ:
ـَ َيْخُطُب  .ٔ عف ابف عباس رضي هللا عنيما أنو قاؿ: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

 (ٖ)«أَُة ِإالَّ َمَع ِذؼ َمْحَرـٍ ِباْمَرأٍَة ِإالَّ َوَمَعَيا ُذو َمْحَرـٍ، َواَل ُتَساِفِر اْلَمرْ  اَل َيْخُمَوفَّ َرُجل  »َيُقوُؿ: 
عف عمر بف الخطاب رضي هللا عنو أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ))َوال َيْخُمَوفَّ َرُجل  ِباْمَرأٍَة َفِإفَّ  .ٕ

 .(ٗ)ْيَطاُف((َثاِلَثُيَما الشَّ 
 الث: النيي عن مّس األجنبية.الحكم الث 

وتتميمًا إلغبلؽ الطرؽ التي تؤدؼ إلى الزنى فقد نيى الشرع عف أف يمس الشخص امرأة  
 ِ :  -أجنبية، فَعْف َمْعِقِل ْبِف َيَساٍر َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَّ ـَ أَلَْف ُيْطَعَف ِفي َرْأِس »َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ ِبِمْخيَ   . (٘)"«اْمَرأًَة اَل َتِحلُّ َلُو  ٍط ِمْف َحِديِد َخْير  َلُو ِمْف َأْف َيَمسَّ َأَحِدُك
 .الحكم الرابع: النيي عن التبرج 

 التََّبرُُّج ُلَغًة: َمْصَدُر َتَبرََّج، ُيَقاؿ: َتَبرََّجِت اْلَمْرأَُة: ِإَذا َأْبَرَزْت َمَحاِسَنَيا ِلمرَِّجاؿ. 
يَنِة ِلمرَِّجاؿ اأْلَجاِنِب َوُىَو اْلَمْذُموـُ.َوالتََّبرُُّج: ِإْظَياُر ا  لزِّ

وقد ورد النيي في القرآف الكريـ والسنة والنبوية عف أف تتبرج المرأة أماـ األجانب، قاؿ تعالى:  
 }َواَل َتَبرَّْجَف َتَبرَُّج اْلَجاِىِميَِّة اأْلُوَلى{. 

  والنيي عف التبرج أمر عاـ ينطوؼ عمى أمور عديدة، منيا:
 

                                                           
 (.ٖٖٛ، رقـ )ٕٙٙ/ٔتحريـ النظر إلى العورات،  صحيح مسمـ، كتاب الحيض، باب ٔ
 (، مسند عمي بف أبي طالب، قاؿ شعيب: حسف لغيره.ٖٖٚٔ، رقـ )ٚٙٗ/ٕمسند أحمد،  ٕ
ٖ  ،...  (.ٖٔٗٔ، رقـ )ٜٛٚ/ٕصحيح مسمـ، كتاب الحج، باب سفر المأة مع محـر
 ( مف ىذا البحث. ٕٓتقدـ تخريجو في ىامش ) ٗ
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 .أواًل: النيي عن كشف العورة 
إف ظيور المرأة أماـ الرجاؿ ػ وىي كاشفة عف مفاتنيا ػ سبب رئيسي مف أسباب الوقوع في الزنى  

والعياذ باهلل، وفي الوقت نفسو يكبر احتماؿ إيذاء المرأة مف قبل السفياء، ولذلؾ جاءت األوامر 
 الشرعية لمنساء بالحجاب في نصوص، منيا:

{:}َوْلَيْضِرْبَف بِ قولو تعالى .ٔ  .(ٔ)ُخُمِرِىفَّ َعَمى ُجُيوِبِيفَّ
َساِء، ِلُتَواِرَؼ َما َتْحَتَيا    قاؿ ابف كثير: َيْعِني: اْلَمَقاِنَع ُيْعَمُل َلَيا َصنفات َضاِرَبات  َعَمى ُصُدوِر النِّ

ـْ َيُكفَّ َيْفَعْمَف َذِلَؾ، َبْل َكاَنِت ِمْف َصْدِرَىا َوَتَراِئِبَيا؛ ِلُيَخاِلْفَف شعاَر ِنَساِء أَْىِل اْلَجاِىِميَّ  ِة، َفِإنَُّيفَّ َل
ِئَب َشْعِرَىا اْلَمْرأَُة َتُمرُّ َبْيَف الرَِّجاِؿ ُمَسفَِّحًة ِبَصْدِرَىا، اَل ُيَواِريِو َشْيء ، َوُربََّما َأْظَيَرْت ُعُنَقَيا َوَذَوا

... والُخُمر: َجْمُع ِخمار، َوُىَو َوَأْقِرَطَة آَذاِنَيا. َفَأَمَر َّللاَُّ اْلُمْؤِمَنا ِت َأْف َيْسَتِتْرَف ِفي َىْيَئاِتِيفَّ َوَأْحَواِلِيفَّ
يَيا النَّاُس اْلَمَقاِنَع، َقاَؿ َسِعيُد ْبُف ُجَبْيرٍ  : َما ُيَخمر ِبِو، َأْؼ: ُيَغطَّى ِبِو الرَّْأُس، َوِىَي الَِّتي ُتَسمِّ

دْ }َوْلَيْضِرْبف{: َوِلَيْشُدْدَف }ِبُخمُ  { َيْعِني: َعَمى النَّْحِر َوالصَّ ِر، َفبَل ُيَرػ ِمْنُو َشْيء "ِرِىفَّ َعَمى ُجُيوِبِيفَّ
(ٕ) 

وقولو تعالى:}َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ُقْل أِلَْزَواِجَؾ َوَبَناِتَؾ َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنيَف ُيْدِنيَف َعَمْيِيفَّ ِمْف  .ٕ
اَف َّللاَُّ َغُفوًرا َرِحيًما{َرْفَف َفبَل ُيْؤَذْيَف َوكَ َجبَلِبيِبِيفَّ َذِلَؾ َأْدَنى َأْف ُيعْ 

(ٖ). 
ولذلؾ يجب عمى المكمف ستر عورتو؛ ألف في إظيارىا مدعاة لنشر الفاحشة والرذيمة في    

 المجتمع، فكاف ذلؾ مف متممات المقصد الشرعي وىو حفع النسل والعرض.
 :ثانيًا: النيي عن إظيار الزينة 

 النصوص، منيا:وقد ورد ىذه بعض 
 .(ٗ)فَّ ِإالَّ َما َظَيَر ِمْنَيا{قولو تعالى: }َواَل ُيْبِديَف ِزيَنَتيُ  .ٔ

 َوالتََّزيُُّف َيِزيُد اْلَمْرأََة ُحْسًنا َوَيْمِفُت ِإَلْيَيا اأْلَْنَظاَر أِلَنََّيا ِمَف اأْلَْحَواِؿ الَِّتي اَل ُتْقَصدُ :"قاؿ ابف عاشور  
َساُء َعْف ِإْظَياِر ِزيَنِتِيفَّ ِإالَّ ِإالَّ أِلَْجِل التََّظاىُ  ِر ِباْلُحْسِف َفَكاَنْت اَلِفَتَة َأْنَظاِر الرَِّجاِؿ، َفِمَذِلَؾ ُنِيَي النِّ

ـْ َشْيَوة  َنْحَوَىا ِلُحْرَمِة َقَرا ـْ َأْف َتَتَحرََّؾ ِمْنُي  .(٘)َبٍة َأْو ِصْيٍر"ِلمرَِّجاِؿ الَِّذيَف َلْيَس ِمْف َشْأِنِي
{َواَل ُيْبِديَف ِزيَنَتُيفَّ ِإالَّ ِلبُ  عالى: }قولو ت .ٕ  .(ٙ)ُعوَلِتِيفَّ َأْو آَباِئِيفَّ

 

                                                           
 لنور.( مف سورة أٖمف اآلية ) ٔ
 .ٙٗ/ٙتفسير ابف كثير  ٕ
 ( مف سورة األحزاب.ٜ٘اآلية ) ٖ
 ( مف سورة النور.ٖٔمف اآلية ) ٗ
 .ٕٙٓ/ٛٔالتحرير والتنوير  ٘
 ( مف سورة النور.ٖٔمف اآلية ) ٙ
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 ثالثًا: النيي عن المشي وسط الطريق 
، َعْف َأِبيِو:  اِد ْبِف َأِبي َعْمِرو ْبِف ِحَماٍس، َعْف َأِبيِو، َعْف َحْمَزَة ْبِف َأِبي ُأَسْيٍد اأْلَْنَصاِرؼِّ َأنَُّو  َعْف َشدَّ

ـَ َيُقوُؿ َوُىَو َخاِرج  ِمَف اْلَمْسِجِد َسمِ  ِ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ َساِء -َع َرُسوَؿ َّللاَّ َوَقِد اْخَتَمَط الرَِّجاُؿ َمَع النِّ
َساءِ -ِفي الطَِّريِق  ـَ ِلمنِّ ِ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ َلُكفَّ َأْف َتْحقْقف  اْسَتْأِخْرَف، َفِإنَُّو َلْيَس :"َفَقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَّ

مَُّق ِباْلِجَداِر، الطَِّريَق، َعَمْيُكفَّ ِبَحافَّاِت الطَِّريِق"، َفَكاَنِت اْلَمْرأَُة ُتْمَصُق ِباْلِجَداِر، َحتَّى ِإفَّ َثْوَبَيا ِلَيَتعَ 
 ِمْف ُلُصوِقَيا ِبِو.

نما كاف النيي عف لم   .(ٔ)شي وسط الطريق لما فيو مف التبرجوا 
  :نيي المرأة عن الخروج متعطرة.رابعًا 

إذا  :"قاؿ -صمَّى هللا عميو وسمـ-عف أبي موسى، عف النبيِّ  َعْف َأِبي ُموَسى َرِضَي َّللاَُّ َعْنُو،
 .(ٕ)يَي كذا وكذا" قاؿ قواًل شديدًا"استعَطَرِت المرأُة، فمرَّت عمى الَقْوـِ، ِليِجُدوا ريَحيا، ف

َذا َوَكَذا" َيْعِني َية ، َواْلَمْرأَُة ِإَذا اْسَتْعَطَرْت فمرَّت ِباْلَمْجِمِس َفِيَي كَ وفي رواية أخرػ "ُكلُّ َعْيٍف َزانِ  
 .(ٖ)َزاِنَيةً 

 لمطلب الثاني: ترتيب العقوبات على الزنىا
وضع الشارع الحكيـ ما يزجر المخطئيف كي ال يعودوا إلى ممارسة الخطأ مرة أخرػ، وفي ىذا   

إصبلحيـ وتيذيب سموكيـ وتربيتيـ عمى عدـ التشوؼ إلى المعاصي والمنكرات، تأكيد عمى 
وعدـ االلتفات إلييا وكراىة معاودتيا وتكرارىا، ولـ يكتف بالعقوبة الدنيوية، بل وعد بعقوبة 

 .ف مؤمنًا يخشى هللا واليوـ اآلخرأخروية مخيفة يرتدع بسببيا كل مف كا
 أواًل: العقوبة الدنيوية 

سبلـ عقوبة لمف يقع في جريمة الزنى سواء كاف رجبًل أـ امرأة محصنًا كاف أـ غير شرع اإل  
 محصف عمى وفق ما سنذكره:

 
 
 
 

                                                           
 .ٓ٘/ٙينظر تفسير ابف كثير  ٔ
الترجل، باب  (، حديث أبي موسى األشعرؼ، وسنف أبي داود، أوؿ كتابٜٛٚ٘ٔ، رقـ )ٜٖٗ،ٕٖمسند أحمد،  ٕ

 (، قاؿ الشيخ شعيب في تحقيقو سنف أبي داود: إسناده قوؼ.ٗٚٔٗ، رقـ )ٕٛٗ/ٙفي المرأة تطيب لمخروج، 
(، قاؿ الترمذؼ: ٕٙٛٚ، رقـ )ٖٓٗ/ٗ، أبواب األدب، باب ما جاء في كراىية خروج المرأة المتعطرة، الترمذؼ ٖ

 َىَذا َحِديث  َحَسف  َصِحيح .
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 (ٔ)ـ عقوبة الزاني المحصن1
ـَ ِبَقْوِلِو َوِفْعِمِو ِفي َأْخَباٍر ُتْشِبُو التََّواُتَر، وَ     ـَ َرَج َقْد َأْنَزَلُو َّللاَُّ َثَبَت َأفَّ النَِّبيَّ َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ

َـّ ُنِسَخ َرْسُمُو َوَبِقَي ُحْكُمُو.  َتَعاَلى ِفي ِكَتاِبِو، ُث
ِإفَّ َّللاََّ َبَعَث  :"وفي الحديث الصحيح َعْف ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّاِب َرِضَي َّللاَُّ َتَعاَلى َعْنُو َأنَُّو َقاؿ  

ـَ ِبالَحقِّ  ـِ، َفَقَرْأَناَىا ُمَحمًَّدا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ ، َوَأْنَزَؿ َعَمْيِو الِكَتاَب، َفَكاَف ِممَّا َأْنَزَؿ َّللاَُّ آَيُة الرَّْج
ـَ َوَرَجْمَنا َبْعَدُه، َفَأْخَشى ِإْف طَ  ِ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ ـَ َرُسوُؿ َّللاَّ اَؿ ِبالنَّاِس َوَعَقْمَناَىا َوَوَعْيَناَىا، َرَج

ِ، َفَيِضمُّوا ِبَتْرِؾ َفِريَضٍة َأْنَزَلَيا َّللاَُّ، َواَزَماف  َأْف َيُقو  ـِ ِفي ِكَتاِب َّللاَّ ِ َما َنِجُد آَيَة الرَّْج : َوَّللاَّ ـُ َؿ َقاِئل  لرَّْج
َساِء، ِإَذا َقاَمِت الَبيَِّنُة، َأْو كَ  ِ َحقّّ َعَمى َمْف َزَنى ِإَذا ُأْحِصَف ِمَف الرَِّجاِؿ َوالنِّ َف الَحَبُل اِفي ِكَتاِب َّللاَّ

 .(ٕ)َأِو ااِلْعِتَراُؼ"
ـُ َحتَّى اْلَمْوِت َرُجبًل َكاَف َأِو اْمرَ    َـّ اتََّفَق اْلُفَقَياُء َعَمى َأفَّ َحدَّ الزَّاِني اْلُمْحَصِف الرَّْج  .(ٖ)أَةً َوِمْف َث
 ـ عقوبة غير المحصن2
 تمف فييا بيف الفقياء.ولمزاني غير المحصف عقوبتاف: أحداىما متفق عمييا، واألخرػ مخ  

العقوبة األولى: الجمد مائة جمدة، وقد ثبتت ىذه العقوبة بالكتاب العزيز، فقد قاؿ تعالى: }الزَّاِنَيُة 
 .(ٗ)ُيَما ِماَئَة َجْمَدٍة{ٍد ِمنْ َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا ُكلَّ َواحِ 

 العقوبة الثانية: التغريب، وقد اختمف الفقياء في ذلؾ عمى أقواؿ:
ِة َسَنٍة ِلَمَساَفِة َقْصٍر َفَأْكَثَر، وبو قالق اؿ المالكية وؿ األوؿ: ِمْف َحدِّ الزَّاِني ِإْف َكاَف ِبْكًرا التَّْغِريُب ِلُمدَّ

 .(٘)والشافعية والحنابمة
يبًل، اْلِبْكُر ِباْلِبْكِر َجْمُد ُخُذوا َعنِّي، ُخُذوا َعنِّي، َقْد َجَعَل هللُا َلُيفَّ َسبِ »واستدلوا عمى ذلؾ بقولو ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ٙ)«ِب َجْمُد ِماَئٍة، َوالرَّْجـُ ِماَئٍة َوَنْفُي َسَنٍة، َوالثَّيُِّب ِبالثَّيِّ 

                                                           
ْحَصاِف، والمحصف  ِإْحَصاُف الرَّْجـِ   ٔ ْسبَلـُ َواْلَوْطُء ِبِنَكاٍح َصِحيٍح َوُىَما ِبِصَفِة اإْلِ عند الحنفية اْلُحرِّيَُّة َوالتَّْكِميُف َواإْلِ

ـُ اْلُحرُّ اْلُمَكمَُّف َيَطُؤَىا َوْطًأ ُمَباحًا ِفي ِنَكاٍح َصِحيٍح َوَلْو َمرًَّة، وعند الشافعية:  ، ُمكَ عند المالكية: اْلُمْسِم مَّف  ُحرّّ
يّّ َغيََّب َحَشَفَتُو ِبُقُبٍل ِفي ِنَكاٍح َصِحيٍح، وعند الحنابمة المحصف: مف وطئ امرأتو في قبميا في نكاح  َوَلْو ِذمِّ

، ٕٚٔ/ٖصحيح ويكفي تغييب الحشفة أو قدرىا وىما بالغاف عاقبلف حراف. ينظر: تبييف الحقائق لمزيمعي 
 .ٔٚٔ/ٓٔنصاؼ لممرداوؼ ، اإلٚٗٗ/٘ومغني المحتاج لمشربيني 

 (.ٖٓٛٙ، رقـ )ٛٙٔ/ٛصحيح البخارؼ، كتاب الحدود، باب رجـ الحبمى مف الزنى...،  ٕ
رشاد السالؾ لمبغدادؼ ٚٙٔ/ٖينظر: تبييف الحقائق لمزيمعي  ٖ ، ٚٗٗ/٘، ومغني المحتاج لمشربيني ٗٔٔ/ٔ، وا 

 .ٓٚٔ/ٓٔواإلنصاؼ لممرداوؼ 
 ( مف سورة النور.ٕاآلية ) ٗ
 .ٖٚٔ/ٓٔ، واإلنصاؼ لممرداوؼ ٛٗٗ/٘، ومغني المحتاج لمشربيني ٗٔٔ/ٔإرشاد السالؾ لمبغدادؼ  ينظر: ٘
 (.ٜٓٙٔ، رقـ )ٖٙٔٔ/ٖصحيح مسمـ، كتاب الحدود، باب حّد الزنى،  ٙ
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ـِ َأْف َيْجَمَع َبْيَف اْلَجْمِد َوالتَّْغِريِب، ِإْف  ، َوَلِكف يجوز ِلئْلَما َرَأػ القوؿ الثاني: التَّْغِريُب َلْيَس ِمَف اْلَحدِّ
ِلَؾ َمْصَمَحًة، َفالتَّْغِريُب ُعُقوَبة  َتْعِزيِريَّة ، وبو قاؿ الحنفية، وليـ في الجواب عف استدالؿ ِفي ذَ 

 .(ٔ)جميور توجييات ليس ىذا محل ذكرىاال
وعمى كلِّ حاؿ، فما داـ النفي جائزًا سواء قمنا إنو مف تماـ الحّد أو يفعل مف باب المصمحة،  

أمرًا رادعًا لمف تسوؿ لو نفسو أف يقع في أعراض الناس، وينتيؾ فيمكف القوؿ بأف النفي يعتبر 
 حرماتيـ، والنتيجة أنو عامل مساعد عمى تحقيق المقصد الشرعي في حفع النسل والعرض.

 ثانيًا: العقوبة األخروية 
 روػ البخارؼ رحمو هللا بسنده عف سمرة بف جندب رضي هللا تعالى عنو، َقاَؿ: )َكاَف َرُسوُؿ َّللاَِّ  

ـَ ِممَّا ُيْكِثُر َأْف َيُقوَؿ أِلَْصَحاِبوِ  ـْ ِمْف ُرْؤَيا" َقاَؿ: َفَيُقصُّ َعَمْيِو :"َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ َىْل َرَأػ َأَحد  ِمْنُك
نَُّو َقاَؿ َذاَت َغَداةٍ  ، َواِ  نَّيُ :"َمْف َشاَء َّللاَُّ َأْف َيُقصَّ نَُّيَما َقااَل ِلي ِإنَُّو َأَتاِني المَّْيَمَة آِتَياِف، َواِ  َما اْبَتَعَثاِني، َواِ 

نِّي اْنَطَمْقُت َمَعُيَما"، فذكر الحديث إلى أف قاؿ اْنَطَمْقَنا، َفَأَتْيَنا َعَمى ِمْثِل التَّنُّوِر  ؼ:"اْنَطِمْق، َواِ  ََ- 
َمْعَنا ِفيِو، َفِإَذا ِفيِو ِرَجاؿ  َوِنَساء  َفاطَّ :"َفِإَذا ِفيِو َلَغط  َوَأْصَوات  " َقاؿَ  -َقاَؿ: َفَأْحِسُب َأنَُّو َكاَف َيُقوُؿ 

ـْ َذِلَؾ المََّيُب َضْوَضْوا" َقاؿَ  ، َفِإَذا َأَتاُى ـْ ـْ َلَيب  ِمْف َأْسَفَل ِمْنُي ـْ َيْأِتيِي َذا ُى ُقْمُت َلُيَما: َما  :"ُعَراة ، َواِ 
َساُء الُعرَ  -وفي آخر الحديث َىؤاَُلِء؟ "  َناُة اُة الَِّذيَف ِفي ِمْثِل ِبَناِء التَّنُّوِر، َفِإنَّ َوَأمَّا الرَِّجاُؿ َوالنِّ ـُ الزُّ ُي
َواِني(  .(ٕ)َوالزَّ

 نسأؿ هللا السبلمة والعفو والعافية في الديف والدنيا واآلخرة. 
 المطلب الثالث: مقاصد الزواج والتشريعات المتعلقة بو

 أواًل: مقاصد النكاح 
شرعو هللا تعالى إال ومف ورائو تشريعو حكمة أراد هللا تحقيقيا لمعباد، سواء عرفيا ال يوجد حكـ   

 المكمف أـ ال، والزواج مف تمؾ األحكاـ لو مقاصد أرادىا هللا تعالى، منيا:
حفع النسل وتكثيره؛ وذلؾ إلعمار الكوف وبقاء النوع واإلنساني، وكذلؾ تكثير أفراد األمة  .ٔ

نيا في الوجود الحياتي والكوني حتى تكوف مرىوبة الجانب، عزيزة المسممة وتقويتيا وتمكي
الذات، فاعمة األثر والتأثير، وحتى تؤدؼ رسالة االستخبلؼ في األرض، والشيادة عمى 

 الناس.

                                                           
 .ٗٚٔ/ٖينظر تبييف الحقائق لمزيمعي  ٔ
 (.ٚٗٓٚ)، رقـ ٗٗ/ٜصحيح البخارؼ، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صبلة الصبح،  ٕ
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ولذلؾ جاءت األدلة الشرعية تحث عمى الزواج واإلنجاب، وترغب في التناسل، وتحـر قتل   
اإلجياض إال عند الضرورات العار أو ما شابو ذلؾ وتحظر األوالد والبنات بسبب الفقر أو 

 .(ٔ)ػ القصو 
حفع النسب والعرض، وصيانتو مف الفوضى واالختبلط والتداخل والتبلعب، والنسل  .ٕ

الذؼ ذكرناه بأنو مقصد شرعي لمنكاح ىو النسل المضبوط والمنضبط بمعرفة النسب 
لحاؽ الفروع بأصوليا الحقيقية، ومراعاة  الكرامة والعفة والحياء، ومنع كل ما الصحيح، وا 

يخل بحق اإلنساف في النسب الصحيح، والعرض الشريف والنظيف والعفيف؛ لذلؾ 
شرعت أحكاـ الزواج الشرعي الصحيح، ومنع الزنا والمواط والسحاؽ، ومعاقبة الشاذيف 

 والمنحرفيف، ومنع التبني.
ؿ بمقصد حفع النسب والعرض، كالخموة ولذلؾ أيضا منعت الذارئع واألسباب المؤدية إلى اإلخبل

إلى ىتؾ  ووالنوازؿ المعاصرة، لكونيا مفضي والنظر بشيوة والعدة، وكذلؾ منعت بعض الحوادث
 .(ٕ)حاـخبليا الجنسية واستئجار األر ىذا المقصد وخدشو وتفويتو، كتجميد ال

بيف الزوجيف، وتحقيق التآلف والتعاوف عمى البر والتقوػ تحقيق السكف والمودة والرحمة  .ٖ
ودواـ العشرة بالمعروؼ، ومما يكوف لو األثر الكبير في عبادتيما وانقيادىا هلل تعالى، 

صبلحيا وتجميميا وجعميا مزرعة لآلخرة وممًرا ليا.  وفي إعمار األرض وا 
تعاطي المخدرات، وممارسة العنف وليس خفًيا ما تعانيو البشرية مف آثار الشذوذ الجنسي، و   

والقتل والترويع، وغير ذلؾ مما ىو نتيجة حتمية في الغالب لتفكؾ األسرة، وتيميش دورىا 
 .(ٖ)ؼ والوجداني والحضارؼ بصورة عامةالتربو 
بناء األسرة المسممة المكونة مف الزوجيف الشرعييف ومف األصل والفروع، التي تطيع ربيا  .ٗ

مو، وتسيـ في بناء المجتمع اإلسبلمي الصالح، وبناء األمة وتعمل بأحكامو وتعالي
يجاد المجتمع الصالحالُمسممة الرائدة   .(ٗ)والقائدة، وا 

ولقد أدرؾ خصـو األمة وأعداؤىا أىمية األسرة الُمسممة ودورىا الحضارؼ العاـ، وشأنيا في   
ل تحجيميا وتشتيتيا تحقيق السيادة والشيادة عمى الناس، فراحوا يعمموف بوسائل شتى ألج

ضعافيا، وال سيما أف كثيًرا مف األسر والمجتمعات غير المسممة تعيش أوضاعا أخبلقية ال  وا 

                                                           
 .ٜٚٔينظر: عمـ المقاصد الشرعية لمخادمي  ٔ
 .المصدر نفسو ٕ
 .ٓٛٔ المصدر نفسوينظر:  ٖ
 .ٓٛٔالمصدر نفسو ينظر:  ٗ
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ارج القانوني تحسد عمييا، وتشيد التفكؾ األسرؼ، والميوعة األخبلقية، والتسيب القيمي، والتي
 .(ٔ)والنظامي بشكل خطير

خمقية، وفي العصر الحالي وفي كثير تطيير المجتمع مف األمراض الجنسية واآلفات ال .٘
مف المجتمعات والدوؿ التي شيدت ما ال يحصى مف المشكبلت واألزمات القانونية 
والسياسية واالجتماعية؛ بسبب األمراض الجنسية الخطيرة "الزىرؼ، السيبلف، اإليدز، 

اـ، وبسبب العاىات واآلفات الُخمقية والقيمية التي أدت إلى التحمل االجتماعي الع
 .(ٕ)والتََّسيُّب األسرؼ الممحوظ

ومقاصد النكاح كثيرة منيا ما ىو مقصد أصمي، ومنيا ما ىو مقصد تبعي، ونحف ننقل ىنا   
"مثاؿ ذلؾ، النكاح: فإنو  :"كممة مقتضبة ربما تكوف جامعة ألغمب مقاصد النكاح، قاؿ الريسوني

زدواج، والتعاوف عمى المصالح مشروع لمتناسل عمى القصد األوؿ، ويميو طمب السكف، واال
الدنيوية واألخروية، مف االستمتاع بالحبلؿ، والنظر إلى ما خمق هللا مف المحاسف في النساء، 
والتجمل بماؿ المرأة، أو قياميا عميو وعمى أوالده منيا، أو مف غيرىا، أو إخوتو، والتحفع مف 

مف الشكر بمزيد النعـ مف هللا عمى  الوقوع في المحظور مف شيوة الفرج ونظر العيف، واالزدياد
العبد، وما أشبو ذلؾ. فجميع ىذا مقصود لمشارع مف شرع النكاح، فمنو منصوص عميو، أو 

 .(ٖ)خر ومسمؾ استقرؼ مف ذلؾ المنصوص"مشار إليو. ومنو ما عمـ بدليل آ
 ثانيًا: التشريعات المتعلقة بالزواج وعالقتيا في عالج الزنى

  :األمر بالزواجالحكم األول 
 أمر الشرع الحنيف بالزواج في نصوص عديدة مف الكتاب والسنة، فمف تمؾ النصوص:  

ـْ َأالَّ  .ٔ َساِء َمْثَنى َوُثبَلَث َوُرَباَع َفِإْف ِخْفُت ـْ ِمَف النِّ قولو تعالى: }َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُك
ـْ َذلِ   (ٗ)َؾ َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوا{َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُك

اِلِحيَف   .ٕ ـْ َوالصَّ {قولو تعالى: }َوَأْنِكُحوا اأْلََياَمى ِمْنُك ـْ َماِئُك ـْ َواِ  ِمْف ِعَباِدُك
(٘) 

ـْ َيْسَتطِ »قولو ملسو هيلع هللا ىلص:   .ٖ ـُ الَباَءَة َفْمَيَتَزوَّْج، َوَمْف َل َباِب َمِف اْسَتَطاَع ِمْنُك ْع َيا َمْعَشَر الشَّ
ْوـِ َفِإنَُّو َلُو ِوَجاء  َفَعَمْيِو ِبال  .(ٙ)«صَّ

                                                           
 .ٔٛٔعمـ المقاصد الشرعية لمخادمي ينظر:  ٔ
 .282ينظر: المصدر نفسه  2
 .ٕ٘ٚنظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي  ٖ
 ( مف سورة النساء.ٖمف اآلية ) ٗ
 رة النور.( مف سو ٕٖمف اآلية ) ٘
(، وصحيح مسمـ، ٘ٙٓ٘رقـ ) ٖ/ٚصحيح البخارؼ، كتاب النكاح، باب قوؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص )مف استطاع...(،  ٙ

 (.ٓٓٗٔ، رقـ )ٛٔٓٔ/ٕكتاب النكاح، باب استحباب النكاح...،
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ف حصل خبلؼ بينيـ في    وبناء عمى ىذه النصوص فالزواج مشروع ببل خبلؼ بيف الفقياء، وا 
تحديد الحكـ التكميفي لمزواج ىل ىو واجب أو سنة أو مباح، وليس ىذا محل ذكر الخبلؼ 

 بينيـ، بعد أف عرفنا أف الشرع أمر بو. 
ال شؾ أف األمر بالزواج يحقق مصمحة كبيرة أال حفع النسل والعرض مف أف يكوف عرضة و   

 لممرضى نفسيًا ممف يريد السطو عمى أعراض الناس.
 الحكم الثاني: الترغيب بتيسير الميور 

إف مف البدىي أف المغاالة في الميور سبب مف أسباب لجوء ضعيف اإليماف إلى أف يفرغ   
ولذلؾ عالج النبي ملسو هيلع هللا ىلص ىذا األمر في أكثر مف مناسبة، وسأذكر بعض تمؾ  شيوتو في الحراـ،

 النصوص:
ـَ َقاؿَ  .ٔ ِإفَّ ِمْف ُيْمِف اْلَمْرأَِة َتْيِسيَر ِخْطَبِتَيا،  :"َعْف َعاِئَشَة، َأفَّ َرُسوَؿ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

 (ٔ)ِحِمَيا "َوَتْيِسيَر َصَداِقَيا، َوَتْيِسيَر رَ 
 .(ٕ)خيرىف أيسرىف صداقا":"وعف ابف عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  .ٕ
 (ٖ)َخيُر النكاِح أيَسُرُه":"وقاؿ عميو الصبلة والسبلـ  .ٖ

إف المعيار الحقيقي الصالح ألف يوزف بو الرجل المتقدـ لخطبة المرأة ىو الديف والتقوػ   
ـْ َمْف َتْرَضْوَف  :"د عف المحرمات، وليس الماؿ، ولذلؾ يقوؿ ملسو هيلع هللا ىلصومبلزمة الفرائض واالبتعا ِإَذا َجاَءُك

فْ  ، َقاُلوا: َيا َرُسوَؿ هللِا، َواِ   َكاَف ِفيِو؟ ِديَنُو َوُخُمَقُو َفَأْنِكُحوُه، ِإالَّ َتْفَعُموا َتُكْف ِفْتَنة  ِفي اأَلْرِض َوَفَساد 
ـْ مَ   .(ٗ)َأْنِكُحوُه، َثبَلَث َمرَّاٍت"ْف َتْرَضْوَف ِديَنُو َوُخُمَقُو فَ َقاَؿ: ِإَذا َجاَءُك

 الحكم الثالث: إباحة تعدد الزوجات 
قد تكوف المرأة التي تزوجيا ال تمبي رغبات الرجل، سواء عمى مستوػ الحاجة الجنسية أو عمى   

أف يجمع بيف أكثر مف مستوػ الخدمات التي يحتاجيا الرجل في بيتو، ولذلؾ شرع أباح اإلسبلـ 
 زوجة، وتحديدًا أبيح لو الجمع بيف أربع حرائر.

                                                           
ناده (، مسند الصديقة عائشة رضي هللا عنيا، قاؿ الشيخ شعيب: إسٕٛٚٗٗ، رقـ )ٕٚ/ٔٗمسند أحمد،  ٔ

 حسن.
سناده ٖٗٓٗ، رقـ )ٕٖٗ/ٜصحيح ابف حباف، كتاب النكاح، ذكر األخبار عف وصف خير النساء،  ٕ (، وا 

 ضعيف، لكف لو شواىد تقويو كما قاؿ الشيخ شعيب األرنؤوط.
(، وصححو الشيخ ٕٚٔٔ، رقـ )٘٘ٗ/ٖسنف أبي داود، كتاب النكاح، باب فيمف تزوج ولـ يسـ صداقًا،  ٖ

 شعيب.
(، وقاؿ ٘ٛٓٔ، رقـ )ٖٙٛ/ٕترمذؼ، أبواب النكاح، باب ما إذا جاءكـ مف ترضوف دينو فزوجوه، سنف ال ٗ

(، قاؿ الشيخ شعيب ٜٛٙٔ، رقـ )ٔٗٔ/ٖحديث حسف غريب، وسنف ابف ماجو، أبواب النكاح، باب األكفاء، 
 في تحقيق ابف ماجو: حسف لغيره.
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إف منع الرجل مف أف يتزوج بأكثر مف امرأة لو إشكاالت كبرػ تنعكس سمبًا عمى المجتمع،   
 ومف تمؾ اإلشكاالت أف الرجل قد يمجأ إلى إقامة عبلقات جنسية غير شرعية.

رجل مف التعدد في الزواج ىو مجتمع يكثر فيو جريمة والواقع يشيد أف المجتمع الذؼ منع فيو ال
الزنى أو ما يسمى بالخيانة الزوجية، ولذا كاف الحل األنسب ليذه المشكمة إباحة أف يجمع الجل 

نما إلى أربع كحدٍّ أعمى.  بيف أكثر مف زوجة، لكف ال مطمقًا وا 
 ا:وقد وردت أدلة تدؿ عمى إباحة التعدد إلى أربع كحدٍّ أعمى، مني  

َساِء َمْثَنى  .ٔ ـْ ِمَف النِّ ـْ َأالَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَيَتاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُك ْف ِخْفُت قولو تعالى: }َواِ 
ـْ ذَ  ـْ َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَمَكْت َأْيَماُنُك   .(ٔ)ِلَؾ َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوا{َوُثبَلَث َوُرَباَع َفِإْف ِخْفُت

 .(ٕ)ؽ سائرىف"أمسؾ أربعًا وفار  :"قولو ملسو هيلع هللا ىلص لغيبلف الثقفي الذؼ أسمـ وعنده أربع نسوة  .ٕ
 الحكم الرابع: الزواج المبكر 

نما    ال نقصد بالزواج المبكر ىنا ما يكوف قبل بموغ الزوجيف، فيو أمر خبلفي بيف الفقياء، وا 
 أة عف الزواج عند الحاجة إليو تأخيرًا فاحشًا.يقصد بو أف ال يتأخر اإلنساف رجبًل كاف أو امر 

إف تحديد كثير مف الدوؿ سف الزواج كحد أدنى بثمانية عشر سنة كما يعد اجحافًا كبيرًا، وكبتًا   
لمحرية الشخصية، ىو مف العوامل المساعدة عمى الوقوع في جريمة الزنى، والعجيب مف بعض 

المبكر، وىي ترػ ما يقع مف ممارسة لمجنس بيف مف الدوؿ الغربية التي تمنع قانونًا الزواج 
 يسمونيـ المراىقيف، أو األطفاؿ، وىـ بالحقيقة بالغوف. 

إف الشارع الحكيـ حيف أباح الزواج المبكر وندب إليو أراد مف وراء ذلؾ تحصيف اإلنساف رجبًل   
َيا َمْعَشَر  :"لنبي ملسو هيلع هللا ىلصكاف أو امرأة مف الوقوع في الجنس المحـر والشذوذ الممقوت، ولذلؾ يقوؿ ا

ـُ الَباَءَة َفْمَيَتَزوَّْج..." َباِب َمِف اْسَتَطاَع ِمْنُك الشَّ
(ٖ) 

إف الزواج المبكر لمرجل والمرأة بعد تأىيميما نفسيًا وفكريًا ليعرفا كيف يكوف التعامل بيف  
ي عمى الزنى، وتدعـ الزوجيف، وكيف يواجياف مصاعب الحياة ػػ مف أىـ الحموؿ التي تقض

 تحقيق حفع العرض الذؼ ىو مف الضروريات الخمسة.
  :الحكم الخامس: األمر بإعانة الراغب بالزواج 

: ا ـْ : َثبَلَثة  َحقّّ َعَمى هللِا َعْوُنُي ـَ  ْلُمَجاِىُد ِفي َعْف َأِبي ُىَرْيَرَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ هللِا َصمَّى َّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّ
 

                                                           
 ( مف سورة النساء.ٖمف اآلية ) ٔ
(، واإلحساف بتقريب صحيح ابف حباف، ٜٕٚٔ، رقـ )ٗٗٛ/ٗطبلؽ، جامع الطبلؽ، موطأ مالؾ، كتاب ال ٕ

 (، وصححو الشيخ شعيب في تحقيقو عمى اإلحساف.ٚ٘ٔٗ، رقـ )٘ٙٗ/ٜكتاب النكاح، باب نكاح الكفار، 
 ( مف ىذا البحث.ٓٛتقدـ تخريجو في ىامش رقـ ) ٖ
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 .(ٔ)اِكُح الَِّذؼ ُيِريُد الَعَفاؼَ هللِا، َوالُمَكاَتُب الَِّذؼ ُيِريُد اأَلَداَء، َوالنَّ  َسِبيلِ 
ووجو االستدالؿ بيذا الحديث الشريف أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص إعانة الذؼ يريد النكاح ألجل العفاؼ حقًا   

ف كاف الظاىر منو أف مف يريد الزوا ج ليعف نفسو فإف هللا تعالى عمى هللا تعالى، والحديث وا 
يعينو إال أننا يمكف أف نضيف إليو معنى جديدًا ىو أف المجتمع يجب عميو القياف بإعانة ىذا 
الشخص، ألف اإلنساف خميفة هللا تعالى في األرض، وقد جاء في كتب أصوؿ الفقو أف فعل 

ىو حق هللا تعالى، وفّسروا المكمف الذؼ تعمق بو حكـ هللا تعالى منو ما ىو حق العباد، ومنو ما 
حق هللا تعالى بأنو حق لممجتمع، وأنو شرع حكمو لممصمحة العامة ال مصمحة فرد خاص، 
فمكونو مف النظاـ العاـ، ولـ يقصد بو نفع فرد بخصوصو نسب إلى رب الناس جميعيـ، وسمي 

 حق هللا.
العارؼ ابف عربي: إذا ويؤيد المعنى الذؼ ذكرناه ما جاء في فيض القدير لممناوؼ: )قاؿ     

رأيت واحدا مف ىؤالء فأعنو بطائفة مف ماؿ أو قاؿ أو حاؿ فإنؾ إذا أعنتيـ فأنت نائب الحق في 
عونيـ فإنو إذا كاف عوف ىؤالء حقا عمى هللا فمف أعانيـ فقد أدػ عف هللا ما أوجبو عمى نفسو 

يو فأنت شريكو في األجر وال فيتولى هللا كرامتو بنفسو فما داـ المجاىد مجاىدا بما أعنتو عم
ذا ولد لمناكح ولد صالح كاف لؾ في ولده وعقبو أجر وأقر بو عيف دمحم صمى هللا  ينقصو شيء وا 
عميو وسمـ يوـ القيامة وىو أعظـ مف عوف المكاتب والمجاىد لما أف النكاح أفضل النوافل وأقربو 

 .(ٕ)نسب(نسبة لمفضل اإلليي في إيجاده العالـ وبعظـ األجر يعظـ ال
فمما ينبغي عمى الحكومة أف تفعمو مف دعـ مشاريع الزواج، وقد رأينا أف بعض الدوؿ تقيـ   

حفبلت لمئات مف الشباب الذيف تدفع ليـ الدولة كل تكاليف الزواج أو بعضيا عمى األقل، فإف 
بمثل ىذه  لـ تكف الدولة داعمة ليذه المشاريع فعمى المنظمات اإلنسانية غير الحكومية أف تيتـ

 األعماؿ.
 المطلب الرابع: واجبات وأخالقيات تسيم في عالج الزنى

 أواًل: األمر بالصالة 
شرع هللا تعالى الصبلة وفرضيا عمى المكمفيف، وما مف شيء شرعو هللا تعالى إال وىو يحقق   

ى الحكمة مف تشريع مصمحة لممكمف سواء عرفيا ىذا المكمف أـ لـ يعرفيا، وقد يبيف هللا تعال
 ىذا الشيء، وقد ال يبينو.

                                                           
(، وسنف الترمذؼ، أبواب فضائل الجياد، ٕٛٔ٘)، رقـ ٔٙ٘/ٖسنف ابف ماجو، أبواب العتق، باب المكاتب،  ٔ

(، قاؿ الترمذؼ: ىذا حديث حسف، ٘٘ٙٔ، رقـ )ٖٕٙ/ٖباب ما جاء في المجاىد والناكح والمكاتب، 
 وصححو الشيخ شعيب في تحقيقو عمى ابف ماجو.

 .ٖٚٔ/ٖفيض القدير لممناوؼ  ٕ
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إف في الصبلة تحقيق مبدأ االمتثاؿ ألوامر هللا تعالى واالنقياد لو في نفس المصمي، وتعويده  
 عمى الطاعة والتعبد واالنتظاـ في منيج التكميف واالستخبلؼ.

واجس واألوىاـ، وفي الصبلة إصبلح النفس وتيذيبيا، وتخميصيا مف الفواحش والمنكرات والي 
وقد نّبو الشرع الحنيف عمى شيء مف مقاصد فرض الصبلة في أكثر مف موطف، ومف تمؾ 

 المواطف:
بَلَة َتْنَيى عَ  .ٔ بَلَة ِإفَّ الصَّ ـِ الصَّ ِف اْلَفْحَشاِء قولو تعالى:}اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَؾ ِمَف اْلِكَتاِب َوَأِق

 .(ٔ)َواْلُمْنَكِر{
، َفَقاَؿ: ِإفَّ ُفبَلًنا ُيَصمِّي َعْف َأِبي ُىَرْيرَ  .ٕ ـَ َة، َقاَؿ: َجاَء َرُجل  ِإَلى النَِّبيِّ َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ

 .(ٕ)نَُّو َسَيْنَياُه َما َتُقوُؿ "إِ  :"ِبالمَّْيِل، َفِإَذا َأْصَبَح َسَرَؽ َقاؿَ 
 ثانيًا: األمر بالصيام 

ة، وقد ورد في النصوص الشرعية اإلشارة إلى إف الصياـ ركف مف أركاف اإلسبلـ وعبادة ميم    
ـُ َكَما  َيا ـُ الصِّ المقصد مف فرضية الصياـ، وذلؾ في قولو تعالى: }َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ُكِتَب َعَمْيُك

ـْ َتتَُّقوَف{ُكِتَب َعَمى الَِّذيَف ِمْف َقبْ  ـْ َلَعمَُّك ِمُك
(ٖ). 

مف مقاصد الصوـ، والتقوػ كما ىو معموـ فعل فالوصوؿ إلى مرحمة التقوػ مقصد أصمي   
 الواجبات وترؾ المحرمات، ومف جممة المحرمات الزنى.

وال يقتصر األمر عمى إيجاب صياـ رمضاف، بل وّجو النبي ملسو هيلع هللا ىلص مف كانت لديو رغبة في النكاح  
العارمة ألمثاؿ ىذا  لكنو ال يجد لو سبيبًل وجيو أف يكثر مف الصوـ، فإنو يكبح جماح الشيوة

ـْ َيْسَتِطْع » الشخص، فقد صح قولو ملسو هيلع هللا ىلص: ـُ الَباَءَة َفْمَيَتَزوَّْج، َوَمْف َل َباِب َمِف اْسَتَطاَع ِمْنُك َيا َمْعَشَر الشَّ
ْوـِ َفِإنَُّو َلُو ِوَجاء  َفَعَمْيِو ِبال  .(ٗ)«صَّ
 ثالثًا: األمر بالصحبة الصالحة 

فضل والتقوػ لو دخل كبير في إصبلح سموؾ مف يصحبيـ، وال يخفى تأثير إف صحبة أىل ال 
الصحبة عمى الفرد، فكثيرًا ما يكوف تأثير الصاحب أكبر مف تأثير البيت، وقد يكوف أكبر مف 

 تأثير المعمـ أو المدرس، فممصحبة تأثير ال ينكر، ولذا أمر هللا عز وجل بصحبة أىل الديف 

                                                           
 .ٔٚٔة لمخادمي ( مف سورة العنكبوت، وينظر: عمـ المقاصد الشرعي٘ٗاآلية )مف  ٔ
(، مسند أبي ٜٛٚٚ، رقـ )ٖٛٗ/٘ٔ(، مسند أبي ىريرة، مسند أحمد، ٜٛٚٚ، رقـ )ٖٛٗ/٘ٔمسند أحمد،  ٕ

ىريرة، واإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف، فصل في قياـ الميل، ذكر استحباب اإلكثار لممرء مف قياـ 
 .ٕٛ٘/ٕنظر: مجمع الزوائد (، قاؿ الييثمي: رجالو رجاؿ الصحيح. يٕٓٙ٘، رقـ )ٖٓٓ/ٙالميل، 

 ( مف سورة البقرة.ٖٛٔاآلية ) ٖ
 ( مف ىذا البحث.ٓٛتقدـ تخريجو في ىامش رقـ ) ٗ
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اِدِقيَف{ َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اتَُّقوا َّللاََّ  والصدؽ، قاؿ تعالى: }َيا  .(ٔ)َوُكوُنوا َمَع الصَّ
 .(ٕ)ِو، فمينظر أحُدُكـ مف ُيخاِلُل"وجاء في الحديث عف النبي ملسو هيلع هللا ىلص "الرُجُل عمى ِديِف َخميمِ   

 رابعًا: األمر بالتعفف 
نفسو الحاجة إلى النساء، ألسباب كثيرة، قد تنسد األمور مؤقتًا في وجو الرجل الذؼ يجد في   

وخصوصًا السبب المادؼ، بأف يكوف الرجل فقيرًا ال يقدر عمى توفير الماؿ البلـز لمزواج، وىنا 
يأمر هللا تعالى أمثاؿ ىذا الرجل بأف يتعفف ويحذر كل الحذر مف الوقوع في المحرمات، قاؿ 

ـُ َّللاَُّ َف ِنَكاًحا َحتَّى ُيغْ تعالى: }َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَف اَل َيِجُدو   .(ٖ)ِمْف َفْضِمِو{ ِنَيُي
 خامسًا: حب الخير لآلخرين 

مف الصفات التي ينبغي أف يتحمى بيا المسمـ حب الخير لآلخريف كما يحبو لنفسو، وأف يعامل   
 الناس بمثل ما يحب أف يعاممو الناس، وىذه الفكرة إذا ترسخت في نفس اإلنساف كاف ذلؾ حائبلً 
بينو وبيف كثير مف األفعاؿ السيئة، ومنيا الزنى، ولذلؾ عالج النبي ملسو هيلع هللا ىلص أحد الشباب الذؼ كانت 
 شيوتو عارمة ونفسو ميالة إلى الوقوع في الزنى، وىذا نص الحديث عنو عميو الصبلة والسبلـ:

ـَ َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ هللِا، اْئَذْف ِلي  َعْف َأِبي ُأَماَمَة َقاَؿ: ِإفَّ َفًتى َشابِّا َأَتى النَِّبيَّ    َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّ
َنا، َفَأْقَبَل اْلَقْوـُ َعَمْيِو َفَزَجُروُه َوَقاُلوا: َمْو. َمْو. َفَقاؿَ   :"اْدُنْو، َفَدَنا ِمْنُو َقِريًبا ". َقاَؿ: َفَجَمَس َقاؿَ  :"ِبالزِّ

َؾ؟ " َقاَؿ: اَل. ـْ ". َقاؿَ  :"َوهللِا َجَعَمِني هللُا ِفَداَءَؾ. َقاؿَ  َأُتِحبُُّو أِلُمِّ َأَفُتِحبُُّو  :"َواَل النَّاُس ُيِحبُّوَنُو أِلُمََّياِتِي
ـْ ". َقاؿَ  :"اِلْبَنِتَؾ؟ " َقاَؿ: اَل. َوهللِا َيا َرُسوَؿ هللِا َجَعَمِني هللُا ِفَداَءَؾ َقاؿَ   :"َواَل النَّاُس ُيِحبُّوَنُو ِلَبَناِتِي

ـْ ". َقاؿَ  :"َفُتِحبُُّو أِلُْخِتَؾ؟ " َقاَؿ: اَل. َوهللِا َجَعَمِني هللُا ِفَداَءَؾ. َقاؿَ أَ   :"َواَل النَّاُس ُيِحبُّوَنُو أِلََخَواِتِي
ـْ ". َقاؿَ َواَل النَّاُس ُيِحبُّوَنُو ِلَعمَّا :"َأَفُتِحبُُّو ِلَعمَِّتَؾ؟ " َقاَؿ: اَل. َوهللِا َجَعَمِني هللُا ِفَداَءَؾ. َقاؿَ   :"ِتِي
ـْ ". َقاَؿ:  :"َأَفُتِحبُُّو ِلَخاَلِتَؾ؟ " َقاَؿ: اَل. َوهللِا َجَعَمِني هللُا ِفَداَءَؾ. َقاؿَ  َواَل النَّاُس ُيِحبُّوَنُو ِلَخااَلِتِي

ْف َفْرَجُو"  :"َفَوَضَع َيَدُه َعَمْيِو َوَقاؿَ  َـّ اْغِفْر َذْنَبُو َوَطيِّْر َقْمَبُو، َوَحصِّ ـْ َيُكْف َبْعُد َذِلَؾ االمُي ْلَفَتى َقاَؿ: َفَم
 .(ٗ)َيْمَتِفُت ِإَلى َشْيءٍ 

 
 

                                                           
 ( مف سورة التوبة.ٜٔٔاآلية ) ٔ
(، وسنف الترمذؼ، أبواب الزىد، ٖٖٛٗ، رقـ )ٕٗٓ/ٚسنف أبي داود، كتاب األدب، باب مف يؤمر أف يجالس،  ٕ

 حسف غريب.(، وقاؿ: حديث ٖٕٛٚ، رقـ )ٚٙٔ/ٗ
 ( مف سورة النور.ٖٖمف اآلية ) ٖ
(، تتمة مسند األنصار، حديث أبي أمامة الباىمي، قاؿ الشيخ شعيب: ٕٕٕٔٔ، رقـ )٘ٗ٘/ٖٙمسند أحمد،  ٗ

 إسناده صحيح. 
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  سادسًا: األمر بالفضائل والنيي عن الرذائل 
أمر الشارع الحكيـ بالتمسؾ باألخبلؽ الفاضمة والقيـ العميا، ونيى عف الوقوع في الرذائل 

 والفواحش والمنكرات، كما جاء ذلؾ في نصوص صعبة الحصر، فمنيا:
ـُ َّللاَُّ ِمْف َفْضِمِو{قولو تعالى: }َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَف اَل َيِجُدوَف ِنَكاًحا َحتَّى ُيغْ  .ٔ ِنَيُي

(ٔ). 
يَِّئَة الَحَسَنَة َتْمُحَيا، َوخَ  .ٕ اِلِق النَّاَس ِبُخُمٍق وقولو ملسو هيلع هللا ىلص "اتَِّق هللِا َحْيُثَما ُكْنَت، َوَأْتِبِع السَّ

 .(ٕ)َحَسٍف"
فَّ َّللاََّ :"قولو ملسو هيلع هللا ىلصو   .ٖ َلُيْبِغُض َما َشْيء  َأْثَقُل ِفي ِميَزاِف اْلُمْؤِمِف َيْوـَ الِقَياَمِة ِمْف ُخُمٍق َحَسٍف، َواِ 

 .(ٖ)الَفاِحَش الَبِذؼَء"
ـُ َّللاَُّ َتَعاَلى ِفي ِظمِِّو َيْوـَ اَل ِظلَّ :"وقولو ملسو هيلع هللا ىلص  .ٗ ، َوَشابّّ َنَشَأ  " َسْبَعة  ُيِظمُُّي ِإالَّ ِظمُُّو: ِإَماـ  َعْدؿ 

ِ، اْجَتَمَعا َعَمْيِو وَ  ِ، َوَرُجل  َقْمُبُو ُمَعمَّق  ِفي الَمَساِجِد، َوَرُجبَلِف َتَحابَّا ِفي َّللاَّ َقا ِفي ِعَباَدِة َّللاَّ َتَفرَّ
ي َأَخاُؼ َّللاََّ... " الحديثِإنِّ  َعَمْيِو، َوَرُجل  َدَعْتُو اْمَرأَة  َذاُت َمْنِصٍب َوَجَماٍؿ َفَقاَؿ:

(ٗ). 
وال شّؾ أف ىذه األوامر تصب في مصمحة كبرػ وىي ترؾ الفواحش، ومنيا الزنى، وبالنتيجة  

 تكوف عامبًل مساعدًا آخر يضاؼ إلى العوامل التي تحقق المقصد في حفع النسل والعرض.
 خاتمة: في ذكر أىم النتائج 

كماؿ ىذا البحث والحمد هلل تعالى، أضع بيف يدؼ القارغ الكريـ أىـ النتائج التي توصمت بعد إ  
 إلييا مف خبلؿ ىذه السطور المتقدمة.

الزنى جريمة أخبلقية كبيرة، ليا أسبابيا، مثل: ضعف اإليماف واالختبلط لفاحش  .ٔ
، الخموة المحرمة، وانتشار الفقر المصاحب لضعف الديف، وغير ذل  ؾ.والمحـر

ىذه الجريمة فييا مف األضرار الكثير، فيو سبب ليد المجتمع واألسرة، وسبب لزيادة  .ٕ
 نسبة الطبلؽ، وسبب النتشار األمراض، وغير ذلؾ.

تحريـ الزنى في الشريعة اإلسبلمية يأتي في إطار الحفاظ عمى واحد مف الضروريات  .ٖ
 الخمسة التي أتت الشرائع لحفظيا أال وىو حفع النسل.

                                                           
 { مف سورة النور.ٖٖمف اآلية ) ٔ
 (.ٜٚٛٔ، رقـ )ٖٕٗ/ٖسنف الترمذؼ، أبواب البر والصمة، باب ما جاء في معاشرة الناس  ٕ
(، وسنف الترمذؼ، أبواب البر ٜٜٚٗ، رقـ )ٚٚٔ/ٚسنف أبي داود، أوؿ كتاب األدب، باب في حسف الخمق،  ٖ

 (، وقاؿ: حسف صحيح، والمفع لمترمذؼ.ٕٕٓٓ، رقـ )ٖٓٗ/ٖوالصمة، باب ما جاء في حسف الخمق، 
سمـ، كتاب الزكاة، (، وصحيح مٖٕٗٔ، رقـ )ٔٔٔ/ٕصحيح البخارؼ، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليميف،  ٗ

 (.ٖٔٓٔ، رقـ )ٔ٘ٚ/ٕباب فضل إخفاء الصدقة، 
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اظ عمى النسل فقد جعل الشرع الحنيف لمزنى عقوبة أخروية، وعقوبة أخروية أال لمحف .ٗ
وىي الحّد باتفاؽ الفقياء، والتغريب عمى خبلؼ بينيـ ىل ىو مف الحّد أـ مندرج في 

 إطار السياسة الشرعية.
لكل مف المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية مكمبلت، ومف خبلؿ ىذه شرع هللا  .٘

 ًا كثيرة لممنع مف الوقوع في الزنى.تعالى أحكام
سّدًا لمذريعة التي توصل إلى الزنى فقد شرع أحكاـ كثيرة، منيا: تحريـ النظر، وتحريـ  .ٙ

الخموة باألجنبية، والنيي عف مس األجنبية، والنيي عف التبرج عمى تفصيل في ىذه 
 المسائل يعرؼ مف البحث.

مع الفطرة، وىو الزواج، لكي يتـ  شجع اإلسبلـ عمى السموؾ الطبيعي الذؼ يتبلءـ .ٚ
القضاء عمى جريمة الزنى، مف خبلؿ تشريعات كثيرة: منيا األمر بالزواج، والترغيب 

باحة تعدد الزوجات، والزواج المبكر، وغيرذلؾ.  بتيسير الميور، وا 
ىناؾ واجبات شرعية وأخبلقيات تسيـ في عبلج الزنى، منيا: األمر بالصبلة، واألمر   .ٛ

 األمر بالصحبة الصالحة، واألمر بالتعفف، وغير ذلؾ.بالصياـ، و 
والحمد هلل رب العالميف أواًل وآخرًا، وصمى هللا وسمـ وبارؾ عمى سيدنا دمحم وعمى آلو وصحبو   

 أجمعيف.
 قائمة المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ. •
بف حباف بف معاذ اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف. المؤلف: دمحم بف حباف بف أحمد  .ٔ

ىػ(. ترتيب: األمير عبلء الديف ٖٗ٘بف َمْعبَد، التميمي، أبو حاتـ، الدارمي، الُبستي )ت: 
ؤوط. اىػ(. حققو وخرج أحاديثو وعمق عميو: شعيب األرن ٜٖٚعمي بف بمباف الفارسي )ت: 

 ـ.ٜٛٛٔ -ىػٛٓٗٔلة، بيروت. الطبعة: األولى، الناشر: مؤسسة الرسا
ـِ َماِلؾ. المؤلف: عبد الرحمف بف دمحم بف إْرَشاُد ال .ٕ اِلؾ إلَى َأشَرِؼ الَمَساِلِؾ ِفي فقِو اإلَما سَّ

ىػ(. وبيامشو: تقريرات ٕٖٚعسكر البغدادؼ، أبو زيد أو أبو دمحم، شياب الديف المالكي )ت: 
مفيدة إلبراىيـ بف حسف. الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده، 

 الطبعة: الثالثة.مصر. 
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ. المؤلف: عبلء الديف أبو الحسف عمي بف سميماف  .ٖ

ىػ(. الناشر: دار إحياء التراث العربي. ٘ٛٛالمرداوؼ الدمشقي الصالحي الحنبمي )ت: 
 الطبعة: الثانية.
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لرّزاؽ الحسيني، أبو تاج العروس مف جواىر القاموس. المؤلف: محّمد بف محّمد بف عبد ا .ٗ
ىػ(. المحقق: مجموعة مف المحققيف. ٕ٘ٓٔالفيض، الممّقب بمرتضى، الزَّبيدؼ )المتوفى: 

 الناشر: دار اليداية.
تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق. المؤلف: عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف  .٘

بوالؽ، القاىرة. الطبعة:  -ميرية ىػ(. الناشر: المطبعة الكبرػ األ ٖٗٚالزيمعي الحنفي )ت: 
 ىػ. ٖٖٔٔاألولى، 

«. تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد مف تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير  .ٙ
ىػ(. الناشر: ٖٜٖٔالمؤلف: دمحم الطاىر بف دمحم بف دمحم الطاىر بف عاشور التونسي )ت: 

 ىػ.ٜٗٛٔ تونس. سنة النشر: –الدار التونسية لمنشر 
تفسير القرآف العظيـ. المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي البصرؼ ثـ  .ٚ

ىػ(. المحقق: سامي بف دمحم سبلمة. الناشر: دار طيبة لمنشر والتوزيع. ٗٚٚالدمشقي )ت: 
 ـ.ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔالطبعة: الثانية 

تشار سالـ عمي البينساوؼ )المتوفى: تيافت العممانية في الصحافة العربية. المؤلف: المس .ٛ
مصر. الطبعة:  -ىػ(. الناشر: دار الوفاء لمطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة ٕٚٗٔ
 ـ.ٜٜٓٔ -ىػ  ٓٔٗٔاألولى، 

رد المحتار عمى الدر المختار. المؤلف: ابف عابديف، دمحم أميف بف عمر بف عبد العزيز  .ٜ
 بيروت.-ناشر: دار الفكرىػ(. الٕٕ٘ٔعابديف الدمشقي الحنفي )ت: 

سنف أبي داود. المؤلف: أبو داود سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف  .ٓٔ
ِجْستاني )ت:  مَحمَّد كاِمل قره بممي.  -ىػ(. المحقق: شَعيب األرنؤوط ٕ٘ٚعمرو األزدؼ السِّ

 ـ.ٜٕٓٓ -ىػ  ٖٓٗٔالناشر: دار الرسالة العالمية. الطبعة: األولى، 
سنف الترمذؼ. المؤلف: دمحم بف عيسى بف َسْورة بف موسى بف الترمذؼ، أبو عيسى )ت:  .ٔٔ

بيروت. سنة  –ىػ(. المحقق: بشار عواد معروؼ. الناشر: دار الغرب اإلسبلمي ٜٕٚ
 ـ.ٜٜٛٔالنشر: 

صحيح البخارؼ. المؤلف: دمحم بف إسماعيل أبو عبد هللا البخارؼ الجعفي. المحقق: دمحم زىير  .ٕٔ
ناصر الناصر. الناشر: دار طوؽ النجاة )مصورة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ دمحم  بف

 ىػ.ٕٕٗٔفؤاد عبد الباقي(. الطبعة: األولى، 
ىػ(، الطبعة: ٕٔٙصحيح مسمـ، مسمـ بف الحجاج أبو الحسف القشيرؼ النيسابورؼ )ت:  .ٖٔ

 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔـ. الطبعة: الثانية،  ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔاألولى، 
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ىػ(. ٖ٘ٚٔعمـ أصوؿ الفقو وخبلصة تاريخ التشريع. المؤلف: عبد الوىاب خبلؼ )ت:  .ٗٔ
 «.المؤسسة السعودية بمصر»الناشر: مطبعة المدني 

عمـ المقاصد الشرعية. المؤلف: نور الديف بف مختار الخادمي. الناشر: مكتبة. العبيكاف.  .٘ٔ
 ـ.ٕٔٓٓىػ = ٕٔٗٔالطبعة: األولى 

قدير. المؤلف: كماؿ الديف دمحم بف عبد الواحد السيواسي المعروؼ بابف اليماـ )ت: فتح ال .ٙٔ
 ىػ(. الناشر: دار الفكر.ٔٙٛ

الكميات معجـ في المصطمحات والفروؽ المغوية. المؤلف: أيوب بف موسى الحسيني القريمي  .ٚٔ
مصرؼ. الناشر: دمحم ال -ىػ(. المحقق: عدناف درويش ٜٗٓٔالكفوؼ، أبو البقاء الحنفي )ت: 

 بيروت. –مؤسسة الرسالة 
مجمة دورية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحوث العممية  -مجمة البحوث اإلسبلمية  .ٛٔ

واإلفتاء والدعوة واإلرشاد. المؤلف: الرئاسة العامة إلدارات البحوث العممية واإلفتاء والدعوة 
 واإلرشاد.

مؤلف: أبو الحسف نور الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. ال .ٜٔ
ىػ(. المحقق: حساـ الديف القدسي. الناشر: مكتبة القدسي، القاىرة. عاـ ٚٓٛالييثمي )ت: 

ـ. المحقق: دمحم فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي ٜٜٗٔىػ،  ٗٔٗٔالنشر: 
 بيروت. –
مؤلف: أبو الحسف عمي بف إسماعيل بف سيده المرسي ]ت: المحكـ والمحيط األعظـ. ال .ٕٓ

 بيروت. –ىػ[. المحقق: عبد الحميد ىنداوؼ. الناشر: دار الكتب العممية ٛ٘ٗ
مسند اإلماـ أحمد بف حنبل. المؤلف: أبو عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل بف ىبلؿ بف أسد  .ٕٔ

مرشد، وآخروف. إشراؼ: د عبد  عادؿ -ىػ(. المحقق: شعيب األرنؤوط ٕٔٗالشيباني )ت: 
 -ىػ  ٕٔٗٔهللا بف عبد المحسف التركي. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: األولى، 

 ـ.ٕٔٓٓ
المعجـ الكبير. المؤلف: سميماف بف أحمد بف أيوب بف مطير المخمي الشامي، أبو القاسـ  .ٕٕ

لنشر: مكتبة ابف ىػ(. المحقق: حمدؼ بف عبد المجيد السمفي. دار آٖٙالطبراني )ت: 
 القاىرة. الطبعة: الثانية. –تيمية 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج. المؤلف: شمس الديف، دمحم بف أحمد  .ٖٕ
ىػ(. الناشر: دار الكتب العممية. الطبعة: األولى، ٜٚٚالخطيب الشربيني الشافعي )ت: 

 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔ
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مؤلف: دمحم الطاىر بف دمحم بف دمحم الطاىر بف عاشور التونسي مقاصد الشريعة اإلسبلمية. ال .ٕٗ
ىػ(. المحقق: دمحم الحبيب ابف الخوجة. الناشر: وزارة األوقاؼ والشؤوف ٖٜٖٔ)ت: 

 ـ. ٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔاإلسبلمية، قطر. عاـ النشر: 
ىػ(. ٜٚٔالموطأ. المؤلف: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني )ت:  .ٕ٘

حقق: دمحم مصطفى األعظمي. الناشر: مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية الم
 ـ. ٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔاإلمارات. الطبعة: األولى،  –أبو ظبي  -واإلنسانية 

نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي. المؤلف: أحمد الريسوني. الناشر: الدار. العالمية  .ٕٙ
 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔ -لثانية لمكتاب اإلسبلمي. الطبعة: ا

 


