حرمة قذف احملصنات

احلمد هلل رب العاملني والصالة عىل خري خلقه حممد وعىل
آله الطيبني الطاهرين ،واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني إىل
قيام يوم الدين.
الكثري من الذنوب الكبرية واملوبقات قد تكون منتشـرة
انتشارا واسعا يف جمتمعاتنا اإلسالمية بحيث أصبح التعايش
معها بصورة اعتيادية ويومية ،وربام ال يالحظ املجتمع مدى
خطورة هذه املوبقات من الذنوب سواء يف هذه احلياة الدنيا أم
يف احلياة األخروية ،بل ال يدرك املجتمع  -مع األسف الشديد-
فظاعة هذه الذنوب وأثر انتشارها وما يرتتب عليها من الفساد
واإلفساد ،خصوص ًا ما هلا من آثار وضعية واجتامعية ونتائج
وخيمة من التفكك ونرش الرذيلة واالبتعاد عن روح الرشيعة.
ومن الذنوب التي أولتها الرشيعة اهتامم ًا بالغ ًا وزجرت
عنها :قذف املحصنات ،فهو من مجلة الذنوب التي تعترب قبيحة
جدا (والذنوب كلها قبيحة) ،ملا هلا من املساس باألوارص
االجتامعية والعالقات األرسية ،وما تؤديه من تسقيط الفرد
بأبشع صورة ،وتلويث سمعته بأقذر األوصافّ ،
وإن وجود
مثل هذه الذنوب يف جمتمعاتنا اإلسالمية ينذر بأمر خطري،
وهو انتشار مجلة من األمراض من قبيل حب شياع الفاحشة
يف املؤمنني ،وخلق حالة من الفوىض وعدم االطمئنان والطعن
بأعراض الناس (وعرض املرء أعز ما لديه).
لذا سنتعرض يف هذه األسطر إىل معنى املحصنات ومعنى
القذف ،وما هي اآليات والروايات التي تعرضت لـقذف
املحصنات ،ثم ما هي العقوبة التي يستحقها مرتكب هذا
الذنب ،ويف اخلامتة نحاول بيان عالج مثل هذه األمراض
االجتامعية ،فنقول:
حمصنة وهي املرأة
املحصنات:
معنى
املحصنات :مجع َ
َ
َ
ِ
املتزوجة ،وا ُل ْحصنَ ُةُ ،
والصن ُة كذلك :هي املرأة العفيفة البعيدة
عن ِ
الريبة والشك ،وأصل اإلحصان املنع ،واحلصن هو بنا ٌء

يمنع العدو من الوصول إىل ساكن احلصن.
والسب ،ومعناه
معنى قذف املحصنات :القذف هو :الرمي َّ
هنا :رمي املرأة بالزنا أو ما كان يف معناه ،أي يقذفوهن َّن بالزنا،
وأصل الرمي القذف باحلجارة ،واستُعري هذا املعنى شكل
جمازي حينام ِ
ٌ
إنسان امرأ ًة بلسانه ويتهمها بالزنا.
يقذف
اآليات الواردة يف قذف احملصنات:
إن من ثوابت الدين اإلسالمي  -طبقا لنصوص القرآن
الكريم وأحاديث املعصومني - أن املؤمن له من احلرمة
واملكانة ما ال يوازيه يشء عند اهلل ،فهو حمرتم النفس واملال
ِ
والعرض ،ولذا فانتهاك أي واحدة من هذه اخلصوصيات
حرم اهلل تعاىل عىل املسلم
الثالثة ُيعد من أكرب املوبقات ،لذا فقد ّ
التطاول عىل أخيه املسلم بطعن يف ِعرضه (سواء يف هذا احلكم
الرجال والنساء) ،والقذف من أشنع أنواع التطاول وانتهاك
األعراض ،وأبلغها يف اإلرضار باملقذوف واإلساءة إليه ،لذا
كان من أشد الذنوب ،فكان التحذير منه يف القرآن الكريم
شديد ًا ،ومقرون ًا بالعقاب الدنيوي الذي يردع الواقع فيه من
ون ا ُْلحصن ِ
ِ
َات ُث َّم َل ْ َي ْأتُوا
ين َي ْر ُم َ ْ َ
وا َّلذ َ
الذنب ،قال اهلل تعاىلَ :
ِ
بِ َأربع ِة ُشهدَ اء َف ِ
ني َج ْلدَ ًة َو َل َت ْق َب ُلوا َُل ْم َش َها َد ًة
وه ْم َث َمن َ
ََْ َ
اجلدُ ُ
ْ
ِ
ون( النور ،)4:وقول عز اسمه :إ َّنِ
َأ َبد ًا َو ُأ ْو َلئِ َ
ك ُه ُم ا ْل َفاس ُق َ
ت ا ُْل ْؤ ِمن ِ
َات ا ْلغَافِ َل ِ
ون ا ُْلحصن ِ
ِ
َات ُل ِعنُوا ِف الدُّ ْن َيا
ين َي ْر ُم َ ْ َ
ا َّلذ َ
ِ
ِ ِ
يم( النور.)23:
َو ْالخ َرة َو َُل ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
يبني اهلل تعاىل يف هذه اآلية أن َمن َق َذف امرأة حمصنة حرة
عفيفة ورماها بالزنا أو البغاء أو الفاحشة فإنه ملعون يف الدنيا
واآلخرة متوعد بالعذاب العظيم.
والغافالت :أي الغافالت عن الفواحش ،فهن يف غفلة عن
اإلثم وهن الربيئات الطوايا ،املطمئنات النفس ،ألهنن مل يفعلن
شيئا حيذرنهِ ،
وخيفن منه.
الروايات الواردة يف قذف احملصنات:
إن من أعظم املحرمات يف اإلسالم قذف املحصنات ،ومن

أكرب الكبائر عند اهلل :رمي الغافالت املؤمنات بالزنى وارتكاب
الفاحشة ،ظلام وزورا ،ملا يف ذلك من تلويث سمعة اإلنسان
الربيء ،وما فيه من جتريء الناس عىل املعصية وإشاعة الفاحشة
يف املجتمع املؤمن ،قال رسول اهلل( :اجتنبوا السبع
املوبقات ،قيل :وما هن؟ قال :الرشك باهلل ،والسحر ،وقتل
النفس التي حرم اهلل إال باحلق ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم،
والتويل يوم الزحف ،وقذف املحصنات الغافالت املؤمنات)
(الوسائل :ج ،11ص.)261
فهو اعترب رمي املحصنات الغافالت املؤمنات :من
(املوبقات السبع) التي ّ
حذر األمة منها ،و(املوبقات) أي
املهلكات ،فهي مهلكات للفرد ،ومهلكات للجامعة ،مهلكات
يف الدنيا ،ومهلكات يف اآلخرة.
وقال اإلمام الصادق :قال رسول اهلل( :الزاين أشد
رضبا من شارب اخلمر ،وشارب اخلمر أشد رضبا من القاذف،
والقاذف أشد رضبا من التعزير) (الكايف :ج ،7ص.)214
بل أكثر من ذلك نجد أن اإلسالم منع من قذف غري املسلم
كام يف رواية عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل الصادق
أنه هنى عن قذف َمن ليس عىل دين اإلسالم ،فعن أيب احلسن
احلذاء ،قال( :كنت عند أيب عبد اهلل فسألني رجل ما فعل
إيل أبو عبد اهلل نظر ًا
غريمك؟ قلت :ذاك ابن الفاعلة ،فنظر ّ
شديد ًا ،قال :ف ُقلتُ :جعلت فداك ،إنه جمويس أمه أخته ،فقال:
أو ليس ذلك يف دينهم نكاحا؟!) (الكايف :ج ،7ص.)240
عقوبة قاذف احملصنات:
من خالل تتبع الروايات الواردة عن أهل بيت الرمحة
يتبني لنا أن لقاذف املحصنات عقوبتني عقوبة دنيوية وعقوبة
ُأخروية ،وهذا يبني لنا ما هلذا الذنب من حرمة عظيمة عند اهلل
(ومن رمى حمصنا أو حمصنة
عز وجل ،قال رسول اهللَ :
وج َلده يو َم القيامة سبعون ألف ملك من بني
أحبط اهلل عملهَ ،
يديه ومن خلفه ،وتنهش حلمه ح ّيات وعقارب ،ثم يؤمر به إىل

النار) (ثواب األعامل :ص.)285
ويف رواية أخرى أن امرأة جاءت إىل رسول اهلل فقالت:
(يا رسول اهلل إين قلت ألَ َمتي :يا زانية ،فقال :هل رأيت عليها
زنا؟ فقالت :ال ،فقال :أما إهنا ستُقاد منك يوم القيامة ،فرجعت
إىل أمتها فأعطتها سوطا ،ثم قالت :اجلديني ،فأبت األمة،
فأعتقتها ،ثم أتت إىل النبي فأخربته ،فقال :عسى أن يكون
به) (الوسائل :ج ،28ص.)174
هذا العقاب األخروي أما بالنسبة إىل العقاب الدنيوي فقد
قال اإلمام الصادق( :القاذف ُيلد ثامنني جلدة ،وال تُقبل
له شهادة أبدا ،إال بعد التوبة أو ُي ِّ
كذب نفسه ،فإن شهد له ثالثة
وأبى واحدُ ،يلد الثالثة وال تقبل شهادهتم حتى يقول أربع ٌة:
رأينا مثل امليل يف املكحلة) (الوسائل :ج ،18ص.)433
ويشمل القذف قذف الرجل زوجته ،فعن أيب بصري ،عن أيب
عبد اهلل( :عن رجل قذف امرأته فتالعنا ،ثم قذفها بعد ما
تفرقا أيضا بالزنا ،أعليه حد؟ قال :نعم عليه حد) (الكايف :ج،7
ص.)212
بيان وجه العلة يف حد القذف:
وقد بينت بعض الروايات  -باإلضافة إىل ذلك  -علة جلد
مرتكب هذه اخلطيئة ،فقد روى الشيخ الصدوق عن حممد بن
سنان ،عن الرضا فيام كتب إليه( :وعلة رضب القاذف،
وشارب اخلمر ثامنني جلدة ،الن يف القذف نفي الولد ،وقطع
النسل ،وذهاب الن ََسب ،وكذلك شارب اخلمر ،إذا رشب
هذى ،وإذا هذى افرتى ،وإذا افرتى جلد ،فوجب عليه حد
املفرتي) (علل الرشائع :ج ،2ص ،)545وعن حممد بن سنان،
عن الرضا فيام كتب إليه من جواب مسائله( :وحرم
اهلل قذف املحصنات ملا فيه من فساد األنساب ونفي الولد،
وإبطال املواريث ،وترك الرتبية ،وذهاب املعارف ،وما فيه من
الكبائر والعلل التي تؤدي إىل فساد اخللق) (الوسائل :ج،28
ص.)174

ملاذا قيدت الشريعة الشهادة بأربعة شهود:
تقدم أنه من ادعى عىل شخص ورماه بالفاحشة ،ومل يأتِ
َ
بأربعة شهود تُعد شهادته قذفا ويقام عليه احلد (ثامنون جلدة
وال تقبل له شهادة إال بعد التوبة) ،ولنا أن نسأل ملاذا قيدت
الرشيعة اشرتاط إمتام الدعوى وإثباهتا بأربعة شهود؟
ولإلجابة عىل هذا السؤال نقول :أكدت الرشيعة عىل عدم
شياع الفاحشة يف املجتمع اإلسالمي وعدم انتشار املفاسد
فيه ،حتجيام هلا كي يتم القضاء عليها وعدم اخلوض يف مثلها،
ملا هلا من التأثري يف تفكك املجتمع والقدح يف أعراض الناس
وتشويه سمعتهم ،وكام عربت الرواية السابقة بـ(فساد اخللق)
(الوسائل :ج ،28ص ،)174ثم أن من يشيع القذف والقدح
ِ
ين
يف عرض اإلنسان يكون مصداقا لقوله تعاىل :إِ َّن ا َّلذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم ِف الدُّ ْن َيا
ُيِ ُّب َ
ين َآمنُوا َُل ْم َع َذ ٌ
يع ا ْل َفاح َش ُة ِف ا َّلذ َ
ون َأ ْن تَش َ
اب َأل ٌ
و ِ
ون( النور ،)19:فنفس
اآلخ َر ِة َواهللُ َي ْع َل ُم َو َأ ْنت ُْم ال َت ْع َل ُم َ
َ
شياع الفاحشة يف املجتمع اإلسالمي تكون أرضية خصبة يف
انتشار الرذائل والذنوب واملوبقات ،مما يؤدي إىل اعتياد الناس
عىل الفواحش ،واالبتعاد عن رشيعة اهلل التي أخرج هبا الناس
من الظلامت إىل النور ومن رذائل األخالق إىل حماسنها.
والتأكيد عىل الشهود األربع خصوص ًا ملثل هذه الذنوب،
كي يتحرز اإلنسان من رمي التهم ُجزافا ومن دون ٍ
ترو
وتدقيق ،فعليه التأين يف ما يدّ عي وعدم التعجل بالتقول عىل
اآلخرين ،فكثريا ما حيدث من عدم وضوح الرؤيا واالستعجال
يف احلكم سواء يف ذلك األمر اخلطري أم احلقري ،فكيف إذا كان
رميا بالفاحشة؟ وهو من أشد ما يطعن فيه املرء ،ومن أصعب ما
يفقده يف حياته (سمعته) بل من األمور التي ال رجوع هلا ،وقد
عللت بعض الروايات الشهود األربع يف إثبات وقوع الفاحشة،
نذكر منها:
عن أيب عبد اهلل أنه قيل له( :مل ُجعل يف الزنا أربعة من
الشهود ،ويف القتل شاهدان؟ فقال( :إن اهلل تعاىل أحل لكم املتعة

وعلم أهنا ستنكر عليكم ،فجعل األربعة الشهود احتياطا لكم،
لوال ذلك ألتى عليكم ،وقل ما جيتمع أربعة عىل شهادة بأمر
واحد) (علل الرشائع :ج ،2ص ،)509وعن حممد بن سنان:
إن الرضا كتب إليه فيام كتب من جواب مسائله( :جعلت
شهادة أربعة يف الزنا واثنان يف سائر احلقوق لشدة حصب
املحصن ،ألن فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة
ملا فيه من قتل نفسه وذهاب نسب ولده ولفساد املرياث) (علل
الرشائع :ج ،2ص.)196
العالج:
إن التأمل يف أي ترصف من ترصفات اإلنسان ومراجعته
نفسه ملا يصدر منه من قول أو فعل ،له نتائج إجيابية ويأخذ
املتأمل شيئا فشيئا بارتياد الطريق الصحيح واالبتعاد عن كل ما
هو مهلك أو مؤدي إىل اهللكة ،فإن اللسان من أهم اجلوارح
لدى اإلنسان ،بل إن مجيع اجلوارح تثاب وتعاقب به ،فدخول
جل أهل النار فيها بسببه ،قال عيل بن احلسني( :إن لسان
ابن آدم يرشف عىل مجيع جوارحه كل صباح فيقول :كيف
أصبحتم؟ فيقولون :بخري إن تركتنا ،ويقولون :اهلل اهلل فينا
ويناشدونه ويقولون :إنام :نثاب ونعاقب بك) (الكايف :ج،2
ص ،)115وهلذا أكثر جوارح اإلنسان عذابا يوم القيامة هو
اللسان ،فعن السكوين عن أيب عبد اهلل قال :قال رسول
اهلل( :يعذب اهلل اللسان بعذاب ال يعذب به شيئا من
اجلوارح فيقول :أي رب عذبتني بعذاب مل تعذب به شيئا،
ت منك كلمة فبلغت مشارق األرض ومغارهبا،
خرج ْ
فيقال لهَ :
فسفك هبا الدم احلرام وانتهب هبا املال احلرام وانتهك هبا الفرج
احلرام ،وعزيت وجاليل ألعذبنك بعذاب ال أعذب به شيئا من
جوارحك) (الكايف :ج ،2ص.)116
إذن عىل اإلنسان أن يتأمل جيدا بام يقول وبام حيكم ،وعليه
أن جيعل نُصب عينيه اجلزاء يف الدنيا واآلخرة ،وليعتقد أن كل
حكم أو قول أطلقه عىل إنسان من دون ٍ
ترو أو دليل أو بينة

ومن دون ضوابط رشعية ،فليستعد للبالء واالبتالء بمثله أو
فمن َط َرق باب الناس ُط ِرق بابه ،وسوف ترجع عليه
قريبا منهَ ،
التهمة بمثلها أو أشد منها ،قال رسول اهلل( :مكتوب يف
التوراة :أنا اهلل قاتل القاتلني ومفقر الزانني أهيا الناس ال تزنوا
فتزين نساؤكم كام تدين تدان) (الكايف :ج ،5ص.)554
لذا فاملفروض عىل كل مؤمن إذا سمع هتم ًة أو قدح ًا أو
جرح ًا يف أخيه املؤمن أن يبادر لنرصته ويدافع عنه وينفي
الرذيلة عنه ،كي نسد األبواب عىل املتصيدين واملنافقني والذين
حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا ،ولينظر اإلنسان إىل ما
أولته الرشيعة من َخلق جمتمع متكافل متآزر يعيش َح َسن اخلُ ُلق
والفضيلة واالبتعاد عن كل ما يؤدي إىل التمزيق والتشتيت
ألوارصه.
إذن لنتأمل بالروايات واآليات وما فيها من العقوبة واجلزاء
والوعد والوعيد فنحن يف سفر ورحيل من دنيا إىل آخرة
تتجسد فيها أعاملنا ويكون فيها البنيان الذي كانت َلبِناته من
َكدِّ جوارحنا.
تنبيه:
وينبغي هنا أن نعرف أن القذف ال ينحرص بتهمة الزنا ،وإن
كان رشع ًا جعل احلد خصوص هذه التهمة بل يتعدى ذلك إىل
مطلق اهتام اإلنسان وإلصاق بعض األوصاف القبيحة به مثل
الكذب أو غريه من التهم فهو وأن مل يكن فيه حد ،ولكنه مع
ذلك يستوجب العذاب ألنه يعد من الذنوب الكبرية ،إذ يدخل
يف هتك املؤمن إن كان األمر صحيح ًا ،ويف هبتانه إن كان كاذب ًا.

