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بني الباحث يف بحثه التايل:

تعريف القذف باأنه: الرمي بزنا اأو لواط اأو �شهادة به عليه؛ ومل تكمل البينة. 

ب��ني البحث اأن الأ�شل يف حك��م القذف التحرمي، ثم بني اأنه قد يباح يف موا�شع ويجب 

يف اأخرى، مع �شرب املثال على ذلك.

ب��ني البحث املُغل��ب يف حد القذف؛ هل هو حق اهلل عز وجل اأم حق الآدمي، وما يرتتب 

على ذلك على قولني:

الأول: اأن املَُغل��ب ح��ق اهلل عز وجل، ول ي�ش��توفيه الإمام اإلى مبطالبة، لكّنه ل ي�ش��قط 

بعفو املقذوف ول اإبرائه، ول يورث عنه، وهو مذهب احلنفية ورواية عن اأحمد

الثاين: اأن املَُغلب حق الآدمي، ول ي�شتوفيه الإمام اإل مبطالبة املقذوف، وي�شقط بعفوه 

اأو اإبرائه، ويورث عنه اإن مات قبل العفو اأو ال�ش��تيفاء اأو الإبراء، وهو مذهب املالكية 

ال�شافعية واحلنابلة وقول عند احلنفية.

بني البحث خالف الفقهاء فيما اإذا كان املقذوف حّيا ثم مات كالتايل:

احلالة الأولى: األ يكون املقذوف قد طالب باحلد قبل موته، وفيه خالف على قولني:

القول الأول: اأن حد القذف ي�ش��قط، ولي���س للورثة حق املطالبة باإقامته، وهو مذهب 

احلنفية واحلنابلة.

القول الثاين: للورثة حق املطالبة باحلد، وهو مذهب املالكية وال�شافعية.

الرتجيح: رّجح البحث القول الثاين.

احلالة الثانية: اأن يكون املقذوف قد طالب باإقامة احلد، ثم مات قبل ا�ش��تيفائه، وفيه 

خالف على قولني:
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القول الأول: ي�شقط احلد مطلقا، وذا مذهب احلنفية.

القول الثاين: اأن وراث املقذوف يقوم مقامه يف املطالبة، وذا مذهب املالكية وال�شافعية 

واحلنابلة.

الرتجيح: رّجح البحث القول الثاين.

بني البحث خالف الفقهاء فيما اإذا كان املقذوف ميتا، على اأربعة اأقوال:

القول الأول: ل يجب احلد مطلقا، وهو قول اأبي بكر غالم اخلالل من احلنابلة.

الق��ول الثاين: يجب احلد اإذا كان املقذوف اأّما اأو جدة فقط، ووارث احلد حم�ش��ٌن، وهو 

قول متقدمي احلنابلة.

الق��ول الثالث: يج��ب احلد مطلق��ا؛ اإذا كان وارث احلد حم�ش��نًا، وهو ق��ول متاأخري 

احلنابلة.

الق��ول الراب��ع: يج��ب احل��د مطلق��ا؛ اإذا كان املقذوف حم�ش��نًا، وهو ق��ول احلنفية، 

واملالكية، وال�شافعية.

الرتجيح: رّجح البحث القول الرابع.

بني البحث خالف الفقهاء فيمن له حق املطالبة بحد قذف امليت على خم�شة اأقوال:

القول الأول: حق جلميع الورثة حتى الزوجني، وهو الأ�شح عند ال�شافعية واحلنابلة.

الق��ول الثاين: ح��ق جلميع الورثة، ما عدا الزوجني، وهو مذه��ب املالكية، وقول عند 

ال�شافعية، وقول عند احلنابلة.

القول الثالث: حق لأ�شول امليت وفروعه، وهو مذهب احلنفية، وقول عند املالكية.

الق��ول الرابع: حق للع�ش��بة من الرج��ال فقط، وهو وجه عند ال�ش��افعية، وقول عند 

احلنابلة.

الق��ول اخلام���س: حق للول��د فق��ط؛ اإذا كانت املقذوف��ة الأم اأو اجلدة، وه��و قول عند 
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احلنابلة.

الرتجيح: رجح البحث القول الأول.

بني البحث اأقوال الفقهاء وخالفهم فيما اإذا عفو بع�س م�شتحقي حد القذف املوروث 

وطلب بع�شهم باحلد على ثالثة اأقول:

القول الأول: ل ي�ش��قط احلد بعفوهم، وهو مذهب احلنفية، والأ�ش��ح عند ال�شافعية، 

وال�شحيح عند احلنابلة.

الق��ول الث��اين: ي�ش��قط من احلد ن�ش��يب الع��ايف، وي�ش��توفى للباقي، وه��و وجه عند 

ال�شافعية، وقول عند احلنابلة.

القول الثالث: ي�شقط احلد، وهو وجه عند ال�شافعية، وقول عند احلنابلة.

الرتجيح: رّجح البحث القول الأول.

بني البحث حكم قذف الأنبياء واأمهاتهم باأنه كفر خمرج من امللة ُيقتل فاعله اإجماعا، 

ثم بني اأقوال الفقهاء وخالفهم يف قتل من تاب عّما فعل على ثالثة اأقوال:

القول الأول: يقتل ول ي�شتتاب، وهو مذهب احلنابلة، وقول للمالكية.

الق��ول الث��اين: تقب��ل توبت��ه م�ش��لما كان اأو كافرا ول يقت��ل، وهذا مذه��ب احلنفية 

وال�شافعية ورواية عن الإمام اأحمد.

القول الثالث: تقبل توبة الكافر اإذا اأ�ش��لم دون املرت��د، وهو مذهب املالكية، ورواية 

عن الإمام اأحمد.

الرتجيح: رجح البحث القول الثاين.

ب��ني البحث كفر من يقذف مرمي عليها ال�ش��الم اأو عائ�ش��ة ر�ش��ي اهلل عنها؛ لتكذيبه 

�ش��ريح القراآن، اإجماعا، ثم بني خالفا للفقهاء يف قذف زوجات النبي عليه ال�ش��الم، 

فمنهم من يراه كقذف عائ�شة، ومنهم من يراهن ك�شائر ال�شحابة والقاذف يعّزر.
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مقدمة  

 احلمد هلل رب العاملني, وال�س���الة وال�س���الم الأمتان الأكمالن عل���ى املبعوث رحمة 
للعاملني, نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

اأما بعد:   
فقد حرم اهلل عز وجل قذف املح�سن وجعله من اأكرب الكبائر, وذلك �سيانة لأعرا�ض 
النا����ض عن النتهاك, وحماية ل�سمعتهم عن التدني�ض, فاإن النا�ض لو �ُسّلط بع�سهم على 
بع�ض يف التدني�ض وال�س���ب وال�ستم؛ حل�سلت عداوات وبغ�ساء, فجاء ال�رشع حمرماً 

للقذف, وموجباً فيه العقوبة الدنيوية والأخروية. 
واحلكم���ة من حد القذف هو منع اأن ت�س���يع الفاح�س���ة يف املوؤمنني بكرثة الرتامي بها 

و�س���هولة قولها, كما ق���ال تعال���ى: ڍ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ  جب  حب  خب مب ڍ النور: 19  19. 

واإن حرمة امل�سلم ميتاً كحرمته حياً, ل يجوز اأن تنتهك حرمته اأو ينال منها.  
ومن هنا جاءت فكرة درا�سة حكم قذف امليت وما يرتتب على ذلك من اآثار. 

وقد جاء البحث يف مقدمة ومتهيد وخم�سة مباحث وخامتة.
 
 

املطلب الأول: تعريف القذف

تعريف القذف لغة: 

الق���ذف: هو الرمي مطلقاً. يقال: قذف ال�س���يء يقذف قذف���اً: اإذا رمى. والتقاذف: 



 العدد |63| جمادى الأولى 1435هـ16

اف: املنجنيق)1(. الرتامي. والقذيفة: ال�سيء ُيرمى به, والقذَّ
 وهو يف الأ�س���ل: رمي ال�سيء بالقوة ثم ا�س���تعمل يف رمي املراأة بالزنا اأو ما كان يف 
معناه حت���ى غلب عليه, ويف حديث هالل بن اأمية: )اأنه ق���ذف امراأته ب�رشيك()2( اأي 

رماها بالزنا, واجلمع: قذاف وقذفة)3(. وُي�سمى القذف اأي�سا: الفرية والبهتان )4(. 
تعريف القذف ا�صطالحاً: 

اختلفت عبارات الفقهاء يف تعريف القذف بناء على اختالفهم يف بع�ض تفا�سيله�ا. 
فقد عرفه احلنفية: باأنه الرمي بالزنا )5(. فاأخرجوا بذلك القذف باللواطة؛ لأن اللواطة 

ل توجب احلد عندهم فكذا القذف به�ا. 
 وعرفه البابرتي منهم باأنه: ن�سبة من اأح�سن اإلى الزنا �رشيحا اأو دللة )6(. قالوا: لأن 

احلد اإمنا هو يف املح�سن, وفيه اإخراج ما كان بطريق الكناية )7(. 
وعرفه املالكية: باأنه رمي مكّلف حّر م�سلم بنفي ن�سب عن اأب اأو جد اأو بزنا )8(.

 فيك���ون القذف عندهم مبا يدل على الزنا �رشاحة كاأن يقول: يا زان اأو قد زنيت, اأو 
بنفي ن�سبه كاأن يقول: ل اأب لك اأو ل�ست ابن فالن واإن عال. وكذا اأدخلوا التعري�ض يف 
القذف فجعلوه كال�رشيح موجباً للحد كاأن يقول: اأما اأنا فل�س���ت بزان, ول اأمي زانية. 

واأدخلوا القذف باللواطة اأي�ساً )9(.
)1(   ينظر: مقايي�س اللغة )68/5( )قذف( , ل�صان اللعرب )49/12( )قذف( .
)2(   اأخرجه البخاري يف �صحيحه خ )2671( عن ابن عبا�س ر�صي اهلل عنهما .

))(   ينظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر )29/4( )قذف( .
)4(   ينظر: حا�صية الد�صوقي )05/4)( .

)5(   ينظر: الختيار )50/4)( , الدر املختار )79/6( .
)6(   ينظر: العناية )89/5( .

)7(   ينظر: حا�صية ابن عابدين )79/6( .
)8(   ينظر: ال�صرح ال�صغري )245/2( .

)9(   ينظر: الإ�صراف على نكت م�صائل اخلالف )875/2( , تف�صري القرطبي )124/15( .
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وعرفه ال�سافعية باأنه: الرمي بالزنا على جهة التعيري)10(.
وفي���ه احرتاز عن ذكر القذف اأمام القا�س���ي بلفظ ال�س���هادة, وكذا اإذا �س���هد بجرح 

ال�ساهد فا�ستف�رشه القا�سي فاأخربه بزناه )11(.  
وعرفه احلنابلة باأنه: الرمي بزنا اأو لواط اأو �شهادة به عليه ومل تكمل البينة )12(.

فاأدخلوا القذف باللواطة.
وعلى جميع التعاريف يخرج الرمي بالوطء بال�ش���بهة اأو باخللوة املحرمة اأو باملبا�رشة 
اأو التقبيل اأو النظر اأو اللم�ض اأو اجلماع دون الفرج اأو ال�سحاق اأو الرمي بالكفر اأو الردة 

اأو الفجور اأو الف�سوق ونحو ذلك, فكل هذه الألفاظ ل توجب حد القذف. 
قال ابن قدامة رحمه اهلل: )ل نعلم يف هذا خالفاً بني اأهل العلم, ولكنه يعّزر ل�س���ّب 

النا�ض واأذاهم( )13(. 

املطلب الثاين: حكم القذف

 الق���ذف حمرم, بل هو كب���رية من كبائر الذن���وب اإذا كان املقذوف حم�س���ناً )14(, 
والأ�س���ل يف حترميه الكتاب وال�سنة واإجماع العلماء: قال تعالى: ڍ ڑ ڑ ک   
ک ک ک گ   گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڍ النور: ٤, 
فاأوجب فيه احلد, وجعله مانعاً من قبول ال�س���هادة, و�س���ّمى القاذف فا�سقاً, واأثبت منه 

)10(  ينظر: كفاية النبيه )2/17)2( , مغني املحتاج ))/67)( , نهاية املحتاج )5/7)4( .
)11(   ينظر: كفاية النبيه )2/17)2( .

)12(   ينظر: املبدع )9/)8( , ك�صاف القناع )70/14( .
))1(   املغني )90/12)( . وينظر: املب�سوط )119/9( , املهذب )409/5( , الأحكام ال�صلطانية للماوردي )�س 186( , اأ�صواء 

البيان )102/6( . 
)14(   ينظر: الدر املختار )79/6( , املقدمات لبن ر�صد ))/259( , البيان للعمراين )94/12)( , ال�صرح املمتع )278/14( .
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التوبة, وكل واحد من هذه الأ�سياء يدل على حترميه)15(.
وقال �سبحانه: ڍ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ  ڻ 
ڻ ڻ ڍ النور: ٢٣, ويدخل يف قذف املح�س���نات قذف املح�س���نني, فحكمهما �سواء 
باتف���اق اأهل العلم, واإمنا خ�ض املح�س���نات بالذكر؛ لأن الغال���ب اأن الذي ُيقذف املراأة 
دون الرجل, ولأن قذف املراأة اأب�سع من قذف الرجل لأنه ي�سيء اإليها اإ�ساءة بالغة)16(. 

ويف ال�س���حيحني عن اأبي هريرة ر�س���ي اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  قال: 
"اجتنبوا ال�سبع املوبقات. قيل: يا ر�سول اهلل وما هن؟ قال: ال�رشك باهلل, وال�سحر, وقتل 
النف����ض التي حرم اهلل اإل باحلق, واأكل مال اليتي���م, واأكل الربا, والتويل يوم الزحف, 

وقذف املح�سنات الغافالت املوؤمنات")17(.
واأجمع العلماء على حترمي قذف املح�سن واملح�سنة )18(.

قال العز بن عبد ال�س���الم رحمه اهلل: "الرمي بالزنا مف�س���دة ملا فيه من الإيالم بتحمل 
العار لكنه يباح يف بع�ض ال�سور, ويجب يف بع�سها ملا يت�سمنه من م�سالح, وله اأمثلة: 
اأحدها: قذف الرجل زوجته اإذا حتقق زناها �سفاء ل�سدره ملا اأدخلته عليه من �رشر اإف�ساد 
فرا�سه واإرغام غريته. والثاين: وجوب قذفها اإذا اأتت بولد يلحقه يف الظاهر وهو يعلم 
اأن���ه لي�ض منه فيلزم���ه اأن يقذفها لنفيه ؛ لأنه ل���و ترك نفيه خلالط بنات���ه واأخواته وجميع 
حمارم���ه, وورثه ولزمه نفقته, ولتولى اأنكح���ة بناته, اإلى غري ذلك من الأحكام املتعلقة 
بالن�س���ب, فيلزمه نفيه درءاً لهذه املفا�س���د وحت�سيال لأ�س���دادها من امل�سالح. والثالث: 

)15(   ينظر: البيان للعمراين )94/12)( .
)16(   ينظر: املحرر الوجيز )0/10)4( , تف�صري القرطبي )15/)12( , اأ�صواء البيان )99/6( .

)17(   اأخرج���ه البخ���اري يف �ص���حيحه برق���م )2766( , وم�ص���لم يف �ص���حيحه كت���اب الإمي���ان , ب���اب الكبائ���ر واأكربه���ا برق���م 
. )89/145(

)18(   ينظر: الإ�صراف لبن املنذر ))/41( , البيان للعمراين )95/12)( , املغني )12/)8)( .
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جرح ال�ساهد والراوي بالزنا" )19(. 

املطلب الثالث:  
هل املغلب يف حد القذف حق اهلل تعالى، اأم حق الآدمي؟

اخُتلف يف حد القذف هل املغلب فيه حق اهلل تعالى, اأم حق الآدمي ؟ على قولني: 
القول الأول: اإن املغلب يف حّد القذف حق اهلل عز وجل. وهو مذهب احلنفية )20(. 

ورواية عند اأحمد )21(.
القول الثاين: اإن املغلب فيه حق الآدمي. وهو مذهب املالكية )22(,  وال�سافعية )23(, 

واحلنابلة)24(, وقول عند احلنفية )25(. 
و�س���بب اخلالف: اأن القذف ي�س���به الق�س���ا�ض م���ن جهة "لأنه اعت���داء على عر�ض 
املق���ذوف كما اأن الق�س���ا�ض اعتداء على املجني عليه, والقاع���دة اأن يقت�ض من اجلاين 
مبثل ما فعله باملجني عليه, ويف الق���ذف تتعذر املماثلة لرتتب املحذور ال�رشعي, ولهذا 
والق�سا�ض حق لالآدمي,  كان اجلزاء من غري جن�ض العمل فلذا هو ي�سبه بقية احلدود", 

وي�سبه بقية احلدود من جهة اأخرى, واحلدود حق هلل تعالى.
ويرتتب على اخلالف: اأن من غّلب فيه حق الآدمي قال: ل ي�ستوفيه الإمام اإل مبطالبة 
املقذوف, وي�س���قط بعفو املقذوف اأو اإبرائه, واإن مات قبل ال�ستيفاء اأو العفو اأو الإبراء 

)19(   قواعد الأحكام يف م�صالح الأنام )116/1( . وينظر: املبدع )88/9( , ك�صاف القناع )80-78/14( .
)20(   ينظر: املب�سوط )109/9( , الهداية )771/2( , الكفاية )98/5( .

)21(   ينظر: الإن�صاف )200/10( .
)22(   ينظر: الإ�صراف على نكت م�صائل اخلالف )877/2( , تف�صري القرطبي )217/15( .

))2(   ينظر: نهاية املطلب )214/17( , رو�صة الطالبني )01/6)( .
)24(   ينظر: الإن�صاف )200/10( , ك�صاف القناع )14/)7( , معونة اأويل النهى )9/10)4( .

)25(   ينظر: الهداية )771/2( , العناية )98/5( , فتح القدير )98/5( .
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ُورث عن���ه. وم���ن غّلب فيه حق اهلل عز وجل قال: ل ي�س���قط بعفوه واإبرائه, ول يورث 
عنه, اإل اأنه ل ي�ستوفى اإل مبطالبته )26(. 

املبحث الأول: اإذا كان املقذوف حيًا ثم مات

اإذا كان املقذوف حياً فهو الذي ُيطالب بحد القذف؛ لأن احلق له فال  �سورة امل�ساألة: 
يطالب به غريه, فهو املقذوف �سورة ومعنى باإحلاق العار به, ولكن اإذا مات املقذوف 
بعد اأن قذفه �شخ�ص ومل يعُف عنه ومل ي�شقط حّقه, فهل يقوم وارث املقذوف حينئذ 

مقامه يف املطالبة؟ وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: 
اأن ل يكون املقذوف قد طالب باحلّد قبل موته 

وقد اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على قولني: 
القول الأول: اإن حّد القذف ي�سقط, ولي�ض للورثة حق املطالبة باإقامته. وهذا مذهب 

احلنفية )27(, واحلنابلة )28(.
وا�ستدلوا على ذلك باأدلة منها: 

)26(   ينظ���ر: الهداي���ة )771/2( , فت���ح القدي���ر )90/5( , الإ�ص���راف للقا�ص���ي عب���د الوه���اب )877/2( , البي���ان للعم���راين 
)417/12( , املغني )86/12)( , الإن�صاف )200/10( .

)27(   ينظر: املب�سوط )9/)11( , بدائع ال�صنائع )55/7( , الختيار )51/4)( , تبيني احلقائق )78/9( , العناية )5/)9( 
, فتح القدير )97/5( . 

ق���ال يف املب�س���وط )9/)11(: )ف���اإن قي���ل: فح���ق اهلل تعال���ى ل ي�ص���قط مبوت املق���ذوف ؟ قلن���ا: ل نقول �ص���قط مبوته ولكنه 
يتعذر ا�ستيفاوؤه النعدام �سرطه , فال�سرط خ�سومة املقذوف وال يتحقق منه اخل�سومة بعد موته( . وينظر: العناية 

. )97/5(
)28(   ينظر: املبدع )97/9( , ك�صاف القناع )89/14( , الإن�صاف )401/26( .



21 العدد  |63| جمادى الأولى 1435هـ    

1- اأن حّد القذف حدٌّ ل يرجع اإلى مال فاأ�س���به حّد الزنا, وحّد الزنا من حقوق اهلل 
تعالى التي ل تورث فكذلك حّد القذف )29(. 

ونوق�ض: باأن حقوق الآدميني تكون يف الأموال ويف الأبدان كما اأن حقوق اهلل تعالى 
تكون فيهما )30(. 

٢- اأن الق���ذف اأ�س���يف اإلى املق���ذوف وهو كان حماًل قاباًل للقذف �س���ورة ومعنى 
باإحلاق العار به, فانعقد القذف موجباً حق اخل�س���ومة له خا�س���ة, فلو انتقل اإلى ورثته 
لنتق���ل اإليهم بطريق الإرث, وهذا احلّد ل يحتمل الإرث لأنه مغلب فيه حق اهلل تعالى, 

وحق اهلل تعالى ل يجري فيه الإرث ف�سقط �رشورة )31(.
٣- اأن حد القذف حق ثبت للت�سّفي, فال يقوم غري امل�ستحق مقامه كالق�سا�ض )32(.

٤- قيا�ساً على ال�سفعة, فاإن ال�سفيع اإذا مات قبل مطالبته بال�سفعة �سقطت )33(. 
5- اأن حّد القذف واإن كان حق العبد فاإنه ل يورث كما ل يورث حق ال�سفعة وخيار 
ال����رشط؛  مل���ا اأن االإرث اإمنا يج���ري يف االأعيان, وحق القذف لي����ص مبلك عني وال يف 
معنى ملك العني, بل هو ملك الفعل وهو ملك ال�رشب, والفعل ل يبقى, فملك الفعل 
ل يبقى اأي�س���ا, ولهذا قلنا: اإن حق ال�س���فعة ل يورث لأنه ملك فعل وهو حق الف�س���خ, 
بخالف الق�ش���ا�ص فاإنه يورث الأنه يف معنى ملك العني؛ الأنه ميلك اإتالف العني وملك 
الإتالف ملك للعني عند النا�ض, ف�س���ار من عليه الق�س���ا�ض كاململوك ملن له الق�سا�ض 

)29(   ينظر: احلاوي الكبري )26/11( , تبيني احلقائق )78/9( .
)0)(   ينظر: احلاوي الكبري )27/11( .

)1)(   ينظر: املب�سوط )9/)11( , بدائع ال�صنائع )55/7( .
)2)(   ينظر: املغني )87/12)( , �صرح الزرك�صي )17/6)( , ك�صاف القناع )89/14( .

)))(   ينظر: القواعد لبن رجب )�س 16)( , معونة اأويل النهى )452/10( . 
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وهو باق فيتخلف الوارث يف حق ا�شتيفاء الق�شا�ص )34(.
الق���ول الثاين: اإن للورثة حق املطالبة بحّد ق���ذف مورثهم. وهو مذهب املالكية )35(, 

وال�سافعية )36(. وخرجه اأبو اخلطاب من احلنابلة وجهاً )37(.
وا�س���تدلوا على ذلك باأن حّد القذف ي���ورث مطلقاً ؛ لأنه حق من حقوق املقذوف, 

فكان للوارث القيام به اعتباراً ب�سائر حقوقه )38(.
الرتجيح: الذي يرتجح عندي � واهلل اأعلم � القول الثاين ؛ لأن حقوق الآدميني تكون 

يف الأموال ويف الأبدان ,كما اأن حقوق اهلل تعالى تكون فيهما.

املطلب الثاين: 
اأن يكون املقذوف قد طالب باإقامة احلّد ثم مات قبل ا�ستيفائه 

وقد اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني: 
القول الأول: اإذا مات املقذوف �س���قط احلّد مطلقاً, حت���ى لو مات بعدما اأقيم بع�ض 

احلّد فاإنه يبطل يف الباقي. وهذا مذهب احلنفية )39(.
وا�ستدلوا على ذلك مبا ياأتي: 

1- اأن ح���د القذف حق هلل تعالى فال يورث, لأن الإرث اإمنا يجري يف حقوق العباد 

)4)(   ينظر: الكفاية )98/5( . 
)5)(   ينظر: ال�صرح الكبري للدردير )1/4))( , ال�صرح ال�صغري له )188/6( , منح اجلليل )289/9( قالوا: للوارث القيام 

به ولو منعه من الإرث مانع كرق وقتل وكفر .
)6)(   ينظر: نهاية املطلب )216/17( , احلاوي الكبري )9/11( , املهذب )410/5( .

)7)(   ينظر: �صرح الزرك�صي )17/6)( , الإن�صاف )401/26( .
)8)(   ينظر: احلاوي الكبري )9/11( , معونة اأويل النهى ))/1410( .  

)9)(   ينظر: املب�س���وط )114/9( , الهداية )770/2( , بدائع ال�ص���نائع )55/7( , تبيني احلقائق )78/9( , العناية )5/)9( 
, البحر الرائق )8/5)( , حا�صية ابن عابدين )92/6( . 
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ل يف حقوق اهلل تعالى )40(. 
ونوق�ض: بعدم ت�س���ليم كون حد القذف حق���اً هلل تعالى بل هو من حقوق املقذوف, 

فكان للوارث القيام به اعتبارا ب�سائر حقوقه.
٢- اأن حد القذف مثل حق ال�ش���فعة وخيار ال�رشط ال يورث؛ الأن االإرث اإمنا يجري 
يف الأعيان, وحق القذف لي�ض مبلك عني ول يف معنى ملك العني, بل هو ملك الفعل 

وهو ملك ال�رشب, والفعل ل يبقى, فملك الفعل ل يبقى اأي�ساً)41(. 
ونوق�ض: باأن حقوق الآدميني تكون يف الأموال ويف الأبدان كما اأن حقوق اهلل تعالى 

تكون فيهما )42(.
٣- وعلى فر�ض الت�س���ليم باأن حد القذف ح���ق للعبد, فاإن العبد اإمنا يرث حق العبد 
ب�رشط كونه مااًل, اأو ما يت�ش���ل بامل���ال كالكفالة, اأو فيما ينقلب اإلى املال كالق�ش���ا�ص, 

واحلّد لي�ض �سيئاً منها فيبطل باملوت)43(.
ونوق�ض: مبثل املناق�سة ال�سابقة, واأن حقوق الآدميني جتري يف الأموال والأبدان.

القول الث���اين: اأن وارث املقذوف يقوم مقامه يف املطالبة بحّد القذف. وهو مذهب 

)40(   ينظر: الهداية )771/2( , فتح القدير )97/5( , البحر الرائق )8/5)( .
)41(   ينظر: الكفاية )98/5( .

)42(   ينظر: احلاوي الكبري )27/11( .
))4(   ينظر: احلاوي الكبري )10/11( .  
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املالكية )44(, وال�سافعية )45(, واحلنابلة )46(.
وا�ستدلوا على ذلك مبا ياأتي: 

1- اأن ح���ّد القذف حقٌّ ل ي�س���توفيه الإم���ام اإل بعد املطالبة, فوج���ب اأن يكون من 
حقوق الآدميني كالديون والق�سا�ض )47(. 

٢- اأن حّد القذف موروث ؛ لأنه حم�ض حق الآدمي يجب باملطالبة وي�سقط بالعفو, 
فكان موروثاً ك�سائر احلقوق )48(. 

٣- اأن���ه مبطالبة امليت قبل موته باحلّد ُعلم اأنه قائم عل���ى حقه, فيقوم وارثه مقامه يف 
ذلك)49(. 

٤- اأن معن���ى القذف اإحلاق العار باملقذوف, وامليت لي�ض حماًل لإحلاق العار به, فلم 
يكن راجعاً له بل لورثته املطالبة بحّد القذف رفعاً للعار )50(.

الرتجي���ح: والذي يرتج���ح يل واهلل اأعلم قول اجلمهور القائلني ب���اأن وارث املقذوف 
امليت يقوم مقامه يف املطالبة باإقامة احلّد.

)44(   ينظ���ر: عق���د اجلواه���ر ))/19)( , الذخ���رية )12/)11( , ال�ص���رح الكب���ري للدردي���ر )1/4))( , ال�ص���رح ال�ص���غري ل���ه 
)188/6( , حا�صية الد�صوقي )2/4))( , منح اجلليل )289/9( .

    قال يف الذخرية: )الوارث ُينتقل اإليه املال باالإرث فينقل اإليه كل ما يتعلق به من اخليار وال�سفعة والرد بالعيب ونحوه 
, ول يرث النف�س والعقل .. ول اللعان ول نية الإيالء ول نحو ذلك ؛ لأنها اأمور متعلقة بالنف�س والعقل , ومقت�ص���ى 
هذه القاعدة: اأن ال ينتقل الق�س���ا�ص والقذف , لكن �س���ررهما متعد للوارث فانتقال اإليه لهذا ال�س���بب , فهذا �س���ابط 

ما ينتقل للوارث وما ل ينتقل , فلي�س كل حق مات عنه ينتقل ( .
)45(   ينظر: املهذب )410/5( , كفاية النبيه )269/17( , مغني املحتاج ))/72)( .

)46(   ينظر: �ص���رح الزرك�ص���ي )17/6)( , الفروع )87/10( , املبدع )97/9( , الإن�ص���اف )401/26(  ويف ك�ص���اف القناع: )ول 
ي�صتحق ذلك بطريق الإرث , فلذلك يعترب الإح�صان يف الوارث ول يعترب يف املقذوف, لأن القذف له ( .

)47(   ينظر: احلاوي الكبري )10/11( , املبدع )97/9( , ك�صاف القناع )89/14( .
)48(   وهذا عند املالكية وال�صافعية , واأما احلنابلة فلم يجعلوا انتقاله الوارث ب�صبب الإرث بل لكونه حقاً من حقوقه كما تقدم . ينظر: 

الذخرية )12/)11( , ال�صرح الكبري )2/4))( , نهاية املطلب )214/17( , احلاوي الكبري )11/11( , ك�صاف القناع )89/14( . 
)49(   ينظر: معونة اأويل النهى )452/10( .

)50(   ينظر: بدائع ال�صنائع )55/7( .
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تنبيهان: 
الأول: اإذا مل يكن للميت املقذوف وارث معنّي, فاإن احلّد يثبت للم�سلمني وي�ستوفيه 

ال�سلطان؛ لأنه ينوب عنهم يف ال�ستيفاء كما يف الق�سا�ض )51(.   
الثاين: ل يرث الولد حّد القذف على اأبويه كما ل يرث القود عليهما )52(. وعليه فاإذا 
ق���ذف الرجل اأم ابنه وهي اأجنبية من الق���اذف � اأي غري زوجة له - فماتت املقذوفة قبل 
ا�س���تيفاء احلّد مل يكن لبنه املطالبة به عليه ؛ لأنه اإذا مل ميلك طلبه بقذفه لنف�س���ه فلغريه 

اأولى كالق�سا�ض )53(.
اأما لو كان للمقذوفة ابٌن اآخر من غري القاذف, فله ا�س���تيفاوؤه باتفاق؛ لأن حّد القذف 
ميلك بع�ص الورثة ا�ش���تيفاء كله, ف�ش���قوط حق بع�ش���هم ال يوجب �شقوط حق الباقني 

بخالف الق�شا�ص )54(. 
                   

املبحث الثاين: اإذا كان املقذوف ميتًا حني القذف 
 

�صورة امل�صاألة: 

اإذا ق���ال رجٌل لآخر: يا ابن الزانية اأو يا ابن الزنا, اأو قال: اأبوك زان, اأو اأمك زانية اأو 
جدك زان ونحو ذلك وكلهم اأموات, فهل ُيحّد القاذف يف هذه احلالة ؟

)51(   وهذا هو القول الأظهر عند ال�صافعية , وهو قول ابن عقيل من احلنابلة , و�صيخ الإ�صالم ابن تيمية . ينظر: املهذب 
)411/5( , رو�صة الطالبني )01/6)( , مغني املحتاج ))/72)( , الإن�صاف )401/26( , ال�صارم امل�صلول ))/8)8( . 

)52(   وه���ذا عن���د ال�ص���افعية واحلنابلة . و اأما احلنفية ف�ص���ورة امل�ص���األة عندهم: اأن تكون املقذوف���ة ميتة حني القذف كاأن 
يق���ول االأب البن���ه: ي���ا ابن الزانية , بخالف ما اإذا ُقذفت قبل املوت ثم ماتت فاإنه احلّد ي�س���قط مطلقاً كما تقدم. واأما 
املالكية فامل�سهور عندهم: اأن لالبن اأن يطالب اأباه بقذف اأمه.  ينظر: بدائع ال�سنائع )55/7( , فتح القدير )96/5( 

, املهذب )400/5( , البيان )12/ 400( , نهاية املحتاج )6/7)4( , املغني )89/12)( , ك�صاف القناع )72/14( .
))5(   ينظر: املراجع ال�صابقة .

)54(   ينظ���ر: فت���ح القدي���ر )96/5( , تبيني احلقائق )77/9( , املهذب لل�ص���ريازي )400/5( , البيان للعمراين )400/12( , 
ك�صاف القناع )72/14( .
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اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على اأربعة اأقوال: 
الق���ول الأول: ل يجب احلّد بقذف امليت مطلقاً, �س���واء كان املقذوف اأب���اً اأو اأماً اأو 

غريهما. وهذا قول اأبي بكر غالم اخلالل من احلنابلة )55(.
وا�ستدل على ذلك مبا ياأتي: 

1- اأن هذا قذف ملن ل ت�سح منه املطالبة, فاأ�سبه قذف املجنون)56(.
٢- اأن املي���ت املقذوف ل ُيع���رّي بهذا القذف, واحلي مل يقدح فيه هذا القذف لأنه مل 

يوّجه له, فكان ذلك �سبهة يدراأ بها احلّد )57(.
الق���ول الثاين: ُيحّد قاذف املي���ت اإذا كان املقذوف اأّماً اأو جدة فقط, ب�رشط اأن يكون 

الوارث الطالب للحّد حم�سناً )58(. وهذا قول متقدمي احلنابلة)59(.  
وا�س���تدلوا على ما ذهبوا اإليه: باأن قذف الأم يقدح يف ن�سب ولدها, لأنه بقذف اأمه 
ُين�س���ب اإلى اأنه من الزن���ا, فيكون احلق له ل للميت, ولهذا مل ُيعترب اإح�س���ان املقذوفة 
واعترب اإح�سان الولد )60(, ومتى كان املقذوف من غري اأمهاته كاأبيه اأو جده ونحوهما مل 

)55(   ينظر: املغني )12/)40( , الفروع )87/10( , املبدع )96/9( .
)56(   ينظر: املغني )12/)40( , املبدع )96/9( .

)57(   ينظر: املبدع )96/9( .
)58(   و�سروط االإح�سان املتفق عليها خم�سة وهي: اأن يكون املقذوف بالغاً عاقاًل حراً م�سلماً عفيفاً عن الزنا. وال ي�سرتط 
البلوغ عند احلنابلة بل يكفي الذي يجامع مثله وهو ابن ع�سر وبنت ت�سع فاأكرث. وعند املالكية: ال ي�سرتط البلوغ يف 

حق االأنثى بل املطيقة للوطء كالبالغ يف ذلك .
ينظ���ر: الهداي���ة )768/2( , الختي���ار )50/4)( , عق���د اجلواه���ر الثمين���ة ))/18)( , امله���ذب )99/5)( , رو�ص���ة الطالب���ني 

)296/6( , املغني )85/12)( , ك�صاف القناع )74/14( .
ينظر: املغني )402/12( ,  )59(   وهو قول اخلرقي , وابن قدامة . وقال املرداوي يف الإن�ص���اف: "هو من�ص���و�س اأحمد" . 

الوا�صح ))/190( .
)60(   وعليه فلو كانت الأم املقذوفة ن�صرانية والولد حم�صناً , فله املطالبة باإقامة احلد على القاذف , واأما لو كانت اأمه 

حم�صنة , وهو م�صرك اأو عبد فال حّد على القاذف . ينظر: املغني )404/12( , الوا�صح ))/190( .  
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يت�سمن نفي ن�سبه فلم يجب احلد )61(. 
القول الثالث: ُيحّد بقذف امليت مطلقاً, �س���واء كان املقذوف اأماًّ اأو جدة اأو غريهما, 

ب�رشط اأن يكون الوارث الطالب للحد حم�شناً. وهو قول متاأخري احلنابلة )62(.  
وا�ستدلوا على ذلك: باأنه حق ثبت للوارث ملا يلحقه فيه من العار فاعترب اإح�سانه كما 
لو كان هو املقذوف, وذلك لأن حد القذف �رشع للت�سفي ب�سبب الطعن والفرية, وكما 
يلح���ق العار بقذف���ه كذلك يلحق وارث امليت العار بقذف مورثه؛ لأنه طعن يف اأ�س���له 

الذي ي�ستند اإليه, فثبت له احلق رفعاً للعار عنه )63(.
القول الرابع: ُيحّد قاذف امليت مطلقاً ب�رشط اأن يكون املقذوف حم�ش���ناً )64(. وهذا 
قول احلنفية )65(, واملالكية )66(, وال�سافعية )67(. على خالف بينهم يف املطالب باحلد )68(.

وا�ستدلوا على ذلك مبا ياأتي: 
1 - اأنه قذف حم�سناً فيجب احلّد على قاذفه كاحلي )69(. 

)61(   ينظر: املغني )402/12( , الوا�صح ))/190( , املبدع )96/9( .
)62(   وعلي���ه فل���و كان ال���وارث غ���ري حم�س���ن باأن كان عبداً اأو كاف���راً ونحوه , فال حّد كما لو قذفه ابتداء . ينظر: ك�س���اف 

القناع )89/14( , معونة اأويل النهى )10/)45( .
))6(   ينظر: معونة اأويل النهى )10/)45( .

)64(   وعلي���ه ف���اإذا مل يك���ن املقذوف امليت حم�ص���ناً فال حّد عل���ى قاذفه ؛ لأنه اإذا مل يحّد بقذف غري املح�ص���ن اإذا كان حياًّ 
فالأن ال ُيحّد بقذفه بعد موته اأولى . وال ي�سرتط يف الطالب اأن يكون حم�سناً فلو كان كافراً اأو عبداً فله اأن يطالب 

باحلد . ينظر: الهداية )769/2( , بدائع ال�صنائع )55/7( , البحر الرائق )8/5)( , املغني )12/)40( .
)65(   ينظر: املب�س���وط )112/9( , الهداية )769/2( , بدائع ال�ص���نائع )55/7( , تبيني احلقائق )72/9( , العناية )5/)9( 

, فتح القدير )94/5( , البحر الرائق )8/5)( .
)66(   ينظر: عقد اجلواهر ))/19)( , ال�صرح ال�صغري )188/6( , حا�صية الد�صوقي )2/4))( .

)67(   ينظر: نهاية املطلب )217/17( .
)68(   فعن���د ال�ص���افعية: لأي �ص���خ�س م���ن ورثت���ه اأن يطالب باإقامة احل���د على القاذف . وعند املالكي���ة: ما عدا الزوجني . 
وعند احلنفية: ل يطالب بحد القذف للميت اإل من يقع القدح يف ن�صبه بقذفه وهو الوالد والولد . و�صياأتي تف�صيل 

ذلك يف املبحث التايل . 
)69(   ينظر: املغني )404/12( , البحر الرائق )8/5)( , العناية )5/)9( .
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٢ - اأن املعرة تلحق الوارث بقذف مورثه )70(. 
٣ - اأن معن���ى القذف هو اإحلاق العار باملقذوف, وامليت لي�ض مبحل لإحلاق العار به, 
فلم يكن معن���ى القذف راجعاً اإليه بل اإلى فروعه واأ�س���وله لأنهم يلحقهم العار بقذف 
امليت لوجود اجلزئية والبع�سية, وقذف الإن�سان يكون قذفاً لأجزائه, فكاأن القذف بهم 

من حيث املعنى, فيثبت لهم حق اخل�سومة لدفع العار عن اأنف�سهم)71(. 
الرتجيح: والراجح  - واهلل اأعلم- قول اجلمهور القائلني باأن قاذف امليت يحّد مطلقاً 

اإذا كان املقذوف حم�سناً ؛ لقوة اأدلتهم, وللقيا�ض على قذف احلي. 

املبحث الثالث: من له حق املطالبة بقذف امليت

 �صورة امل�صاألة: 

ح���ّد القذف ل ُي�س���توفى اإل اإذا طالب به املقذوف باتفاق العلماء )72(, وذكره �س���يخ 
الإ�س���الم ابن تيمية اإجماعاً )73(. ولكن اإذا كان املقذوف ميتاً )74(, فمن ميلك حق املطالبة 

باحلّد من الورثة ؟
اختلف الفقهاء يف من له حق املطالبة باحلّد على خم�سة اأقوال: 

)70(   ينظر: ال�صرح ال�صغري )188/6( .
)71(   ينظر: بدائع ال�صنائع )55/7( .

)72(   ينظر: فتح القدير )90/5( , حا�ص���ية ابن عابدين )6/)9( , البيان للعمراين )417/12(, كفاية النبيه )268/17( , 
املغني )86/12)( , �صرح الزرك�صي )09/6)( , الفروع )86/10( .

))7(   ينظر: الفروع )86/10( , املبدع )84/9( , الإن�صاف )200/10( . 
وكان ينبغ���ي اأن ال ي�س���رتط احلنفي���ة مطالب���ة املقذوف الأنهم يقول���ون املغلب يف حد القذف حق اهلل عز وجل كما ال ي�س���ح 
عفوه اإال اأنهم وافقوا اجلمهور فا�سرتطوا املطالبة , اعتباراً باأن له فيه حقاً من حيث دفع العار , واحتيااًل لدرء احلد. 

ينظر: العناية )90/5( , الكفاية )89/5( .
)74(   و�صواء كان املقذوف ميتاً وقت القذف, اأو كان حياً ثم مات ومل يطالب, اأو طالب قبل اأن ميوت, على اخلالف الذي 

تقدم .
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الق���ول الأول: ميل���ك حق املطالبة بح���د القذف جميع الورثة حت���ى الزوجني. وهو 
الأ�سح عند ال�سافعية )75(, والأ�سح عند احلنابلة )76(. 

وا�ستدلوا على ذلك مبا ياأتي: 
1- اأن حد القذف حق ورث عن امليت, فا�سرتك فيه جميع الورثة ك�سائر احلقوق)77(.

٢- اأن املعرة تلحق جميع الورثة, ول �سيما اإذا كان املقذوف اأنثى)78(.  
الق���ول الثاين: ميلك حق املطالبة جميع الورثة ما عدا الزوجني, فينتقل احلق اإلى من 
يرث بن�س���ب دون من يرث ب�سبب. وهذا مذهب املالكية )79(, وقول عند ال�سافعية )80(, 

وقول عند احلنابلة )81(.
جاء يف حا�سية الد�سوقي: "وبني الوارث بقوله: من ولد وولده واإن �سفل �سواء كان 
ذك���را اأو اأنثى, واأب واأبي���ه واإن عال, ثم اأخ فابنه فعم فابنه, وباقي الورثة من الع�س���بة 

والأخوات واجلدات اإل الزوجني, فاإن املذهب اأنه ل حق لهما يف ذلك" )82(.
)75(   ينظ���ر: نهاي���ة املطل���ب )216/17( , احل���اوي الكبري )27/11( , املهذب )410/5( , رو�ص���ة الطالبني )01/6)( , مغني 

املحتاج ))/72)( .
قالوا: دخول الزوجني -هنا- يف حالة اإذا ورث احلد بعد طلب املقذوف ومات , اأما اإذا �صدر القذف بعد املوت ففيه وجهان: 
اأحدهم���ا: يثب���ت لهما كما لو ا�س���تقر احل���د يف احلياة ثم مات املقذوف , والثاين: ال يثبت الأن القذف اأن�س���ئ والزوجية 
منتهي���ة . لك���ن ُرّج���ح االأول باأن الزوجية ال تنتهي مبوت املورث , الأنه لو �س���ح هذا االعتبار لوجب القطع باأن الزوج ال 

يرث �صيئاً اأ�صاًل . ينظر: نهاية املطلب )217/17( , كفاية النبيه )271/17( , مغني املحتاج ))/72)( .  
)76(   ينظر: �ص���رح الزرك�ص���ي )18/6)( , الفروع )88/10( , املبدع )97/9( , ك�ص���اف القناع )14/ 89( , معونة اأويل النهى 

)452/10( . قال يف الإن�صاف )401/26(: "على ال�صحيح من املذهب , ن�س عليه الإمام اأحمد" .
)77(   ينظ���ر: امله���ذب )410/5( , رو�ص���ة الطالب���ني )01/6)( , كفاي���ة النبيه )269/17( , ك�ص���اف القن���اع )89/14( , معونة 

اأويل النهى )452/14( . 
)78(   ينظر: حا�صية الد�صوقي )2/4))( .

)79(   ينظر: ال�صرح ال�صغري )188/6( , منح اجلليل )289/9( , حا�صية الد�صوقي )2/4))( , حا�صية البناين على خمت�صر 
خليل )91/8( , اأ�صواء البيان )6/6)1( . 

)80(   ينظر: نهاية املطلب )216/17( , رو�صة الطالبني )01/6)(  , مغني املحتاج ))/72)( .
)81(   ينظر: الفروع )88/10( , املبدع )97/9( , الإن�صاف )401/26( . 

)82(   حا�صية الد�صوقي )2/4))( . 
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وا�س���تدلوا على ذلك: باأن احلّد وجب لدفع العار, ول يلحق اأحداً من الزوجني عار 
الآخر بعد املوت ؛ لأنه ل زوجية بينهما بعد املوت, فكانا كالأجانب )83(.  

القول الثالث: ميلك حق املطالبة اأ�س���ول امليت وفروعه. وه���ذا مذهب احلنفية )84(, 
وقول عند املالكية )85(.

وا�ستدلوا على ذلك مبا ياأتي: 
1- اأن معنى الق���ذف هو اإحلاق العار باملقذوف, وامليت لي�ض مبحل لإحلاق العار به, 
فلم يكن معنى القذف راجعاً اإليه بل اإلى فروعه واأ�س���وله ؛ لأنهم يلحقهم العار بقذف 
امليت لوجود اجلزئية والبع�س���ية, وقذف الإن�س���ان يكون قذف���اً لأجزائه, فكان القذف 
بهم من حيث املعنى, فيثبت لهم حق اخل�س���ومة لدفع العار عن اأنف�س���هم, واأما الإخوة 
والأخ���وات والأعمام والعمات والأخوال واخلالت فال يلحقهم العار لنعدام اجلزئية 

والبع�سية, فالقذف ل يتناولهم ل �سورة ول معنى, فال ميلكون اخل�سومة )86(.
٢ - ولأن قرابة الولدة مبنزلة نف�ض الإن�س���ان, فالالحق من العار لالإن�س���ان كالالحق 
لنف����ص ولده ووالده, بخالف االأخ ف���ال يلحقه �رشر عار زنا اأخيه كم���ا ال يلحقه النفع 

))8(   ينظر: احلاوي الكبري )27/11( , كفاية النبيه )270/17( , مغني املحتاج ))/72)( .
)84(   قال���وا: ل يطال���ب بح���د الق���ذف للمي���ت اإل م���ن يق���ع القدح يف ن�ص���به بقذفه , وهو الوال���د والولد , يعن���ي الأم والأب 
واجلد واإن عال , والولد وولد الولد واإن �س���فل . وي�س���تثنى من االأ�س���ول اأبو االأم واأم االأم . ينظر: املب�س���وط )112/9( , 
الهداية )769/2( , بدائع ال�ص���نائع )55/7( , العناية )94/5( , فتح القدير )94/5( , البحر الرائق )8/5)( , حا�ص���ية 

ابن عابدين )89/6( .
)85(   ينظر: الذخرية )111/12( , منح اجلليل )289/9( . 

ق���ال يف من���ح اجللي���ل: "ق���ال ابن عرفة: من ق���ذف ميتاً فلولده واإن �س���فل والأبيه واإن ع���ال القيام بذل���ك واالأبعد كاالأقرب 
, ولي����ص لالإخ���وة و�س���ائر الع�س���بة مع ه���وؤالء قيام , فاإن مل يكن اأحد من هوؤالء فللع�س���بة القي���ام ولالأخوات واجلدات 

القيام اإل اأن يكون له ولد".
)86(   ينظ���ر: املب�س���وط )112/9( , الهداي���ة )769/2( , بدائ���ع ال�ص���نائع )55/7( , البح���ر الرائ���ق )8/5)( , فت���ح القدي���ر 

. )94/5(
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بانتفاع اأخيه, ولذلك اأجاز ال�رشع �س���هادة الأخ لأخيه, ومل ُيجز �س���هادة الولد والوالد 
لأنهما يف حكم نف�ض امل�سهود له )87(.

 ٣- ولأن ولي���ة املطالبة لي�س���ت بطريق الإرث بل لأن الع���ار يلتحق به, ولهذا يثبت 
للمحروم عن املرياث بالقتل اأو الرق اأو الكفر, ويثبت لالأبعد مع وجود الأقرب فيثبت 

لولد الولد مع وجود الولد )88(.
الق���ول الراب���ع: ميلك حق املطالبة باحلّد الع�س���بُة من الرجال فق���ط. وهذا وجه عند 

ال�سافعية )89(, وقول عند احلنابلة )90(.
وا�ستدلوا باأن حّد القذف حق ثبت لدفع العار, فاخت�ض به الرجال من الع�سبات كما 

اخت�سوا لأجل ذلك بولية النكاح )91(. 
القول اخلام�ض: ميلك ح���ق املطالبة الولد فقط اإذا كانت املقذوفة الأم اأو اجلدة. وهو 

قول عند احلنابلة )92(. 
وا�ستدلوا: باأن القذف قدح يف ن�سبه ؛ لأنه بقذف اأمه ين�سبه اإلى اأنه من زنى )93(. 

قالوا: ول ي�س���تحق ذلك بطريق الإرث, ولذلك تُعترب احل�سانة فيه ول تعترب احل�سانة 
يف اأمه؛ لأن القذف له )94(. 

)87(   ينظر: تبيني احلقائق )74/9( , فتح القدير )94/5( , البحر الرائق )8/5)( .
)88(   ينظر: املب�سوط )9/)11( , الهداية )769/2( , بدائع ال�صنائع )55/7( .

)89(   ينظر: نهاية املطلب )216/17( , احلاوي الكبري )27/11( , املهذب )410/5( .  
)90(   ينظر: الفروع )88/10( , املبدع )97/9( , الإن�صاف )401/26( .

)91(   ينظر: احلاوي الكبري )27/11( , املهذب )410/5( , كفاية النبيه )270/17( .
)92(   وعلي���ه فل���و كان���ت املقذوف���ة امراأة ميتة ول يرثها اإل زوجها , فلي�س له املطالبة بحد القذف ؛ اإذ لي�س لأحد املطالبة 

بحد القذف اإل الولد . ينظر: املغني )402/12( , �صرح الزرك�صي )19/6)( .
))9(   ينظر: املغني )402/12( .

)94(   ينظر: املرجع ال�صابق .
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الرتجيح: لعل الراجح  -واهلل اأعلم- القول الأول القا�سي باأن جميع الورثة ميلكون حق 
املطالبة بحّد القذف, لأنه حق ورث عن امليت, فا�سرتك فيه جميع الورثة ك�سائر احلقوق.

و�س���بب اخلالف يرج���ع اإلى الختالف يف تقدير من يلحقه���م عار القذف, هل هم 
كل الورثة, اأو كلهم عدا الزوجية, اأو الع�سبات فقط, اأو من يعترب القذف نفياً لن�سبه.

املبحث الرابع: العفو عن حّد قذف امليت )95(
 

اإذا عفا بع�ض الورثة من م�ستحقي حّد القذف املوروث عن حقه وهو من اأهل العفو, 
وطالب بع�سهم باحلّد, فهل ي�سقط احلّد بعفو بع�سهم؟ 

اختلف الفقهاء يف ذلك على ثالثة اأقوال: 
الق���ول الأول: اإذا عف���ا بع�ض الورثة عن ح���ّد القذف فاإنه ل ي�س���قط احلد بعفوهم, 
ب���ل للباقني من الورثة ا�س���تيفاء احلّد كام���اًل. وهذا مذهب احلنفية )96(, والأ�س���ح عند 

ال�سافعية)97(, وال�سحيح عند احلنابلة )98(.  
وا�شتدلوا على عدم �شقوط احلّد باأدلة منها: 

)95(   هذه امل�س���األة للجمهور القائلني ب�س���قوط حّد القذف بعفو املقذوف بناء على اأن املغلب فيه حق العبد كالق�س���ا�ص والدين , 
خالف���اً للحنفي���ة الذي���ن غّلب���وا يف حد القذف ح���ق اهلل عز وجل فقالوا: ل ي�ص���ح من املقذوف العفو عن الق���اذف اإذا ثبت ذلك 
عند القا�صي . وعند املالكية: للمقذوف العفو عن قاذفه اإن مل يطلع الإمام اأو نائبه , ولي�س له العفو بعد علمهم اإل اأن يريد 
ال�سرت على نف�سه من كرثة اللغط فيه . وللوارث اأن يعفو عن القاذف ما مل يو�ص امليت باحلد , فاإن اأو�سى به فلي�ص له العفو. 
ينظر: املب�سوط )110/9( , فتح القدير )97/5( , الذخرية )111/12( , حا�صية الد�صوقي )4/)))( , نهاية املطلب )214/17(, 
امله���ذب )409/5( , ك�ص���اف القن���اع )14/)7( , الإن�ص���اف )200/10( .  ق���ال اب���ن ر�ص���د رحم���ه اهلل يف بداي���ة املجته���د )2/)44(: 
)وال�صبب يف اختالفهم: هل هو حق هلل اأو حق لالآدميني اأو حق لكليهما , فمن قال: حق هلل. مل يجز العفو كالزنا , ومن قال: 
حق لالآدميني. اأجاز العفو , ومن قال لكليهما وغلب حق الإمام اإذا و�صل اإليه. قال بالفرق بني اأن ي�صل الإمام اأو ل ي�صل( . 
)96(   واحلنفية ل ي�صح عندهم عفو , وهم يف هذا مع اجلمهور يف اأن لكل من اأ�صول امليت وفروعه املطالبة باحلد كاماًل. 

ينظر: تبيني احلقائق )74/9( , فتح القدير )95/5( , البحر الرائق )8/5)( .
)97(   ينظر: احلاوي الكبري )27/11( , رو�صة الطالبني )01/6)( , مغني املحتاج ))/72)( .

)98(   ينظر: القواعد لبن رجب )�س )26( , املبدع )97/9( , الإن�صاف )402/26( , ك�صاف القناع )89/14( , معونة اأويل 
النهى )10/)45( .
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1- اأن حد القذف يثبت لكل واحد منهم كولية التزويج, فاإن حق املراأة على اأوليائها 
تزويجها, فاإذا قام به واحد �س���قط عن الباقني, واإن اأ�س���قطه اأحده���م فلغريه املطالبة به 

وا�ستيفاوؤه )99(. 
٢- ولأن حد القذف حق ل ي�س���قط اإلى بدل كالق�س���ا�ض, فاإذا عفا بع�ض من هو له 
مل ي�ش���قط ؛ الأنه ال ميلك اإ�ش���قاط حق غريه, فوجب ملن مل يعُف كامال كما لو ا�شتوفاه 

املقذوف قبل موته )100(. 
 ٣- ولأن احلّد ُجعل للردع, ول يح�سل الردع اإل مبا جعله اهلل عز وجل للردع )101(. 
٤- ولأن���ه ح���ق �رشع مقدراً لدف���ع املعرة, وه���ي باقية يف حق غري الع���ايف فكان له 

ا�ستيفاوؤه)102(. 
القول الثاين: ي�س���قط من احلّد ن�س���يب العايف وي�س���توفى للباق���ي. وهو وجه عند 

ال�سافعية)103(, وقول عند احلنابلة )104(.
وا�ستدل هوؤلء باأدلة منها: 

 1- اأن حّد القذف ميكن تبعي�س���ه, في�س���توفى منه بقدر مرياثه ول ي�س���توفى جميعه 
كالدين والدية )105(. 

٢- والأن حّد القذف قابل للتق�شيط بخالف الق�شا�ص, فيُق�شم على عدد الطالبني اأو 

)99(   ينظر: رو�صة الطالبني )01/6)( , مغني املحتاج ))/72)( , املغني )406/12( .
)100(   ينظر:  معونة اأويل النهى )10/)45( .

)101(   ينظر: املهذب لل�صريازي )410/5( , البيان للعمراين )419/12( .  
)102(   ينظر: مغني املحتاج ))/72)( , املغني )406/12( , ك�صاف القناع )89/14( .  

))10(   ينظر: نهاية املطلب )214/17( , احلاوي الكبري )27/11( , البيان )419/12( , رو�صة الطالبني )01/6)( , كفاية 
النبيه )271/17( , مغني املحتاج ))/72)( .

)104(   ينظر: الفروع )89/10( , الإن�صاف )402/26( .
)105(   ينظر: البيان للعمراين )419/12( , كفاية النبيه )271/17( .  
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من له احلق )106(. 
القول الثالث: ي�س���قط جميع احلّد بعفو بع�ض الورثة. وهو وجه عند ال�سافعية )107(, 

وقول عند احلنابلة )108(.
وا�س���تدلوا على ذلك: بالقيا�ض على الق�س���ا�ض, فكما ي�س���قط الق�سا�ض بعفو بع�ض 

الأولياء فكذلك ي�سقط حد القذف بعفو بع�سهم )109(.
الرتجي���ح: الراجح واهلل اأعلم القول الأول القا�س���ي باأن عفو بع����ض الورثة عن حّد 
القذف ل ي�سقط احلد, واأن للباقني من الورثة ا�ستيفاء احلّد كامال. وقيا�ض بع�ض الفقهاء 
حّد القذف على الق�ش���ا�ص �شعيف, اإذ ال بدل عن حّد القذف بخالف الق�شا�ص, فاإن 
الق�سا�ض اإذا �سقط رجع فيه اإلى بدل وهو الدية فلم ي�سقط حقه بالكلية بعفو غريه, ول 
كذلك حد القذف فاإنه لو �س���قط ل�سقط ل اإلى بدل, ولأن تاأثري اجلناية ل يتعدى املجني 

عليه, فقام جميع ورثته فيه مقامه, ول كذلك القذف )110(.

املبحث اخلام�س: حكم قذف الأنبياء واأمهاتهم 

  من قذف النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأو قذف اأّمه يكفر كفراً خمرجاً من امللة وُيقتل؛ 
ملا يف ذلك من التعر�ض للقدح يف النبوة املوجب للكفر باإجماع اأهل العلم )111(. وكذا 

)106(   ينظر: رو�صة الطالبني )01/6)( , مغني املحتاج ))/72)(  . 
)107(   ينظر: نهاية املطلب )214/17( , البيان )419/12( , رو�ص���ة الطالبني )01/6)( , كفاية النبيه )271/17( , مغني 

املحتاج ))/72)( .
)108(   ينظر :الفروع )88/10( , املبدع )97/9( , الإن�صاف )402/26( .

)109(   ينظر: نهاية املطلب )214/17( , رو�صة الطالبني )01/6)( , البيان )419/12( .  
)110(   ينظر: كفاية النبيه )272/17( .

)111(   ينظ���ر: حا�ص���ية اب���ن عابدي���ن )2/4)2( , ال�ص���فا للقا�ص���ي عيا����س )211/2( , الذخ���رية )22/12(, فتاوى ال�ص���بكي 
)2/)57( , فتح الباري )281/12( , املغني )405/12( , ك�صاف القناع )89/14( , ال�صارم امل�صلول )2/)1( .
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من قذف كل نبي غري نبينا اأو اأمه )112(.
ويدل على ذلك قوله تعالى: ڍ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ڍ الأحزاب: 5٧ .
قال القا�سي عيا�ض رحمه اهلل: "من �سب النبي  �سلى اهلل عليه و�سلم اأو عابه اأو اأحلق به 
نق�ساً يف نف�سه اأو ن�سبه اأو دينه اأو خ�سلة من خ�ساله اأو عّر�ض به اأو �سّبهه ب�سيء على طريق 
ال�س����ب له والإزراء عليه اأو الغ�ض منه والعيب له فهو �ساب له, و احلكم فيه حكم ال�ساب 
ُيقتل. قال: هذا كله اإجماع من العلماء واأئمة الفتوى من لدن اأ�سحابه وهلم جرا" )113(. 

وهل اإذا تاب تُقبل توبته اأو ُيقتل ؟ على ثالثة اأقوال: 
القول الأول: من قذف النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأو اأمه فاإنه ُيقتل ول ي�ستتاب, ولو 
كان م�سلماً فتاب اأو كان كافراً ملتزماً كالذمي فاأ�سلم. وهذا مذهب احلنابلة )114(, وقول 

للمالكية )115(. 
واحتجوا باأن القتل هو حّد قذف الأنبياء واأمهاتهم فال ي�سقط بالتوبة كقذف غريهم, 

ولأنه لو قبلت توبته و�سقط حده لكان اأخف حكمّا من قذف اآحاد النا�ض)116(. 
قال القا�س���ي عيا�ض: "ل ي�س���قط اإ�سالم الذمي ال�س���اب قتله ؛ لأنه حق للنبي �سلى 
اهلل عليه و�س���لم وجب عليه لنتهاكه حرمته وق�سده اإحلاق النقي�سة واملعرة به, فلم يكن 
رجوعه اإلى الإ�سالم بالذي ي�سقطه, كما وجب عليه من حقوق امل�سلمني من قبل اإ�سالمه 

)112(   ينظر: ال�صفا للقا�صي عيا�س )216/2( , الذخرية )19/12( , ك�صاف القناع )90/14( , منار ال�صبيل )60/2)( . قال 
يف الإن�صاف )26/)40(: "وهو عني ال�صواب الذي ل �صك فيه" .

))11(   ينظر: ال�صفا )214/2( . وينظر: ال�صارم امل�صلول ))/978( , التاج والإكليل )285/2( .
)114(   ينظر: املغني )405/12( , الإن�صاف )402/26( , منار ال�صبيل )60/2)( .

)115(   ينظر: الكايف لبن عبد الرب )1092/2( , ال�صفا للقا�صي عيا�س )264/2( .
)116(   ينظر: الذخرية )18/12( , فتح الباري )281/12( , املغني )405/12( , ال�صارم امل�صلول ))/559(. 
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من قتل وقذف, واإذا كنا ل نقبل توبة امل�سلم فالأن ل نقبل توبة الكافر اأولى" )117(.
القول الثاين: تقبل توبته م�س���لماً كان اأو كاف���راً ول ُيقتل. وهذا مذهب احلنفية )118(, 

وال�سافعية )119(, ورواية عن الإمام اأحمد )120(.
وا�ستدلوا: باأن هذا منه ردة, واملرتد ي�ستتاب وت�سح توبته )121(.

الق���ول الثالث: تقبل توبة الكافر اإذا اأ�س���لم, دون املرتد. وهو مذه���ب املالكية )122(, 
ورواية عن الإمام اأحمد )123(.

قالوا: لأن الإ�س���الم يجب ما قبله, ولأنه لو �س���ب اهلل تعالى يف كفره ثم اأ�سلم �سقط 
عنه القتل ف�سّب نبيه اأولى )124(. 

ولعل القول الثاين اأ�س���ح واأرجح ؛ لكرثة الن�س���و�ض الدالة على قبول توبة من تاب 
ولو من اأعظم اأنواع الكفر. 

واخل���الف اإمنا هو يف التوبة امل�س���قطة للعقوب���ة, فاأما توبته فيما بين���ه وبني اهلل تعالى 
فمقبولة بال ريب, فاإن اهلل تعالى يقبل التوبة من الذنوب كلها )125(.

 تنبيه: من قذف عائ�س���ة ر�سي اهلل عنها يكفر ؛ لأنه مكذب ب�رشيح القراآن الذي نزل 

)117(   ال�صفا له )264/2( . 
)118(   ينظ���ر: خمت�ص���ر الطح���اوي )����س 262( , النت���ف يف الفت���اوي )694/2( , حا�ص���ية اب���ن عابدين )4/))2( , ال�ص���ارم 

امل�صلول ))/578( . 
)119(   ينظر: رو�صة الطالبني )2/10))( , مغني املحتاج )141/4( , ال�صارم امل�صلول ))/575( .  

)120(   ينظر: املغني )405/12( , �صرح الزرك�صي )19/6)( , الفروع )89/10( , املبدع )97/9( .
)121(   ينظر: املغني )405/12( , الوا�صح ))/191( , املبدع )97/9( .

)122(   ينظ���ر: الإ�ص���راف للقا�ص���ي عب���د الوه���اب )877/2( , ال���كايف لب���ن عب���د ال���رب )1091/2( , ال�ص���فا للقا�ص���ي عيا�س 
)264/2( , الذخرية )18/12( , حا�صية الد�صوقي )09/4)( .

))12(   ينظر: �صرح الزرك�صي )19/6)( , املبدع )97/9( , الإن�صاف )402/26( .  
)124(   ينظر: املغني )405/12( , ال�صرح الكبري )26/)40( , املبدع )97/9( 

)125(   ينظر: الذخرية )19/12( , املغني )405/12( , ال�صارم امل�صلول ))/920( . 
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بحقها, وهذا باإجماع اأهل العلم )126(. وقال ابن عابدين: )وكذا القول يف مرمي( )127(. 
لقول���ه تعال���ى: ڍ ۅ ۅ ۉ ۉ ې    ې ې     ې             ى ى ڍ النور: 1٧, فمن عاد 

لذلك فلي�ض مبوؤمن )128(.
وهل تعترب �س���ائر زوجات النبي �سلى اهلل عليه و�س���لم مثل عائ�سة ر�سي اهلل عنهن ؟ 

على قولني: 
 القول الأول: اأن من قذف واحدة من ن�س���اء النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فهو كقذف 
عائ�س���ة ر�سي اهلل عنها. وهو ال�سحيح عند احلنابلة )129(, واختيار القا�سي عيا�ض )130(, 

و�سيخ الإ�سالم ابن تيمية )131(, وابن كثري )132(.
ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ڍ  تعال���ى:  بقول���ه  واحتج���وا 

ۉ ۉې ې ې ې ىى ائ ائ      ەئ ەئ وئ ڍ النور: ٢٦ .
ولأن الطعن بهن يلزم منه الطعن بالر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم والعار عليه والأذى 

له)133(.
قال ابن تيمية رحمه اهلل: "قذف ن�س���اء النبي �س���لى اهلل عليه و�س���لم كقذفه �سلى اهلل 

عليه و�سلم, لقدحه يف دينه �سلى اهلل عليه و�سلم" )134(.  

)126(   ينظر: حا�صية ابن عابدين )80/6( , ال�صفا للقا�صي عيا�س )09/2)( , حا�صية الد�صوقي )12/4)( , فتاوى ال�صبكي 
)552/2( , تف�سري ابن كثري )1/6)( , نهاية املحتاج )416/7( , ال�صارم امل�صلول ))/1050( , ال�صرح املمتع )8/14)4( .  

)127(   ينظر: حا�صية ابن عابدين )80/6( . 
)128(   ينظر: ال�صفا لعيا�س )09/2)( , ال�صارم امل�صلول ))/1050( , تف�صري القرطبي )176/15( .  

)129(   ينظر: ال�صرح املمتع )8/14)4( .  
)0)1(   ينظر: ال�صفا )11/2)( .  

)1)1(   ينظر: جمموع الفتاوى )2)/119( , ال�صارم امل�صلول ))/1054( .  
)2)1(   ينظر: تف�سري ابن كثري )1/6)( .  
)))1(   ينظر: ال�صارم امل�صلول ))/1054( .

)4)1(   ينظر: جمموع الفتاوى )2)/119( , الفروع )90/10( , ك�صاف القناع )90/14( . 
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والقول الثاين: اأنهن ك�سائر ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم يعّزر. وهو قول ال�سافعية )135(, 
وقول للحنابلة)136(.

اخلامتة 
 ميكن تلخي�ص اأهم النتائج التي تو�شلت اإليها من خالل هذا البحث فيما ياأتي: 

� اأن القذف حمرم بل كبرية من كبائر الذنوب.
� اأن حد القذف ل ي�ستوفى اإل اإذا طالب به املقذوف.

- اأن معن���ى القذف اإحلاق املعرة باملقذوف, وامليت لي�ض حمال لإحلاق املعرة به, واإمنا 
تلحق ورثته فلهم املطالبة باحلد.

� حد القذف من حقوق الآدمي التي تورث.
� اأن املقذوف اإذا كان ميتاً فاإن ورثته يقومون مقامه يف املطالبة.

- اإذا مل يكن للميت وارث معني, فاإن احلد يثبت للم�سلمني وي�ستوفيه ال�سلطان.
� الولد ل يرث حد القذف على اأبويه كما يف الق�سا�ض.

� اإذا ُقذف �شخ�ص ثم مات, فاإن لورثته املطالبة با�شتيفاء احلد, �شواء طالب املقذوف 
باحلد قبل موته اأو مل يطالب. 

� حد القذف ل ي�سقط بعفو بع�ض الورثة.
� ميلك حق املطالبة بقذف امليت جميع الورثة.

� قذف الأنبياء عليهم ال�سالم واأمهاتهم كفر وردة.
� يقتل من قذف نبياً اأو اأمه.

� قذف عائ�سة ر�سي اهلل عنها كفر لأنه تكذيب ب�رشيح القراآن.
� قذف ن�ساء النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مثل قذف عائ�سة ر�سي اهلل عنها على القول ال�سحيح.

)5)1(   ينظر: اأ�صنى املطالب )117/4( .  
)6)1(   ينظر: ال�صرح املمتع )8/14)4( .  


