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 حكم اللواط
َّ هذا النوع الثاين من املعاصي، وذكره ألن"ِّواللواط": قوله رمحه هللا َ َ َ  . َه ملحق -لز+، وهو مثله يف اخلطورةَ

َواللواط هو إتيان الذكر الذكر، وهو من املوبقات وعظائم اإلمث ِ. 
َيف العقوبة يف التفريق بني البكر واملحصن:  أي"مثله": قوله رمحه هللا ُ

ه ال فرق يف عقوبة َّلصواب أنوا. ِ
َاللواط بني البكر واملحصن، بل عقوبتهما واحدة، وهي القتل على الراجح من قول العلماء ُ

ف ِّلكن املؤل. ِ
 :جرى على هذا القول من أقوال أهل العلم، وللعلماء يف عقوبة اللواط ثالثة أقوال

 .ًالقتل مطلقاأن حكمه : القول األول
 .حكمه حكم الز+ َّأن: الثاينالقول 
 . أن عقوبته تعزيرية:الثالثالقول 

 حد القذف
 .من املعاصي:  أي"ومنها": قوله رمحه هللا
َ وهو رمي املحصن -لز+ وحنوه"ْالقذف" :قوله رمحه هللا ْ ُ

. 
 . -إلمجاع، ال خالف فيه"ٌمَّحمر" :قوله رمحه هللا
 .يرتتب عليه: أي "ِموجب" :قوله رمحه هللا

َوالذين﴿: قال هللا تعاىل؛ ً وهي مثانون جلدة،رةَّلعقوبة املقدل: أي "ِّللحد" :قوله رمحه هللا ِ َّ َيـرمون َ ُ َْ 
ِاْلمحصنات ََ ْ Bِربـعة َُْ@توا َْمل َُّمث ُ َ َْ َشهداء َِ َ َ ْفاجلدوهم ُ ُ ُ ِ ْ َمثانني َ ِ ًجلدة ََ َ ْ  ]. ٤: النور [﴾َ

 حد شرب اخلمر
 .ومن املعاصي:  أي"ومنها": قوله رمحه هللا

ُشرب" :له رمحه هللاقو َّ هذا الذي استقر عليه عمل الصحابة رضي هللا " شاربه مثاننيُّم حيدَّ حمر:ْ اخلمرْ
 .تعاىل عنهم

 حد السرقة
ْ من حر،ًيةْفُخبغري حق،  املال ُذْخَأ:  أي"ومنها السرقة": قوله رمحه هللا  .ٍزِ

ِحمرمة موجبة للقطع": قوله رمحه هللا : ِ يف التحرمي، وهي موجبة للقطع؛ لقول هللا تعاىلَّ ال شك"َّ
ُوالسارق﴿ ِ َّ ُوالسارقة َ َِ َّ َُفاقطعوا َ ْ َأيديـهما َ ُ َْ ِ  ].٣٨: املائدة[ ﴾َ

 .ويلزمه ضمان املال املأخوذ:  أي"وضمان ما أخذ": قوله رمحه هللا
 حد احلرابة

ْيها عقوبة قطع الطريق، وهو -لتعدي َََمن املعاصي اليت ورد ف:  أي"ْومنها قطع الطريق": قوله رمحه هللا
ُُعلى الناس يف سبلهم وطرقهم ألخذ أمواهلم، أو التعدي على أعراضهم أو نفوسهم ُُ. 
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َّحمر": قوله رمحه هللا ُحمتم فيه قتل من قـتل وصلبه، ونفي من مل يقتل وتشريده، ٌمُ ََ َ ََ ُ ْ ُجزاء ََِّإمنا﴿: لقوله تعاىل "َّ َ َ 
َالذين ِ َحياربون َّ ُِ ُورسوله Xََّا َُ َ ُ َ َويسعون َ ْ ََ ْ ِاألرض ِيف َ َْ ًفسادا ْ َ ْأن َ ُيـقتـلوا َ ْأو ََُّ َُّيصلبوا َ َ ْأو ُ َتـقطع َ َّ َ ْأيديهم ُ ِ ِ ْوأرجلهم َْ ُ ُ ُ ْ ََ 

ْمن ٍخالف ِ ْأو ِ ْينفوا َ َمن َُ ِاألرض ِ ْ يف اآلية ليست ) أو(َّف إىل أن ِّأشار املؤلقد و؛ ]٣٣: املائدة[ ﴾َ
 :ٍ وتنويعها جار على نوع اجلرمية واملعصية اليت وقعت،عةَّهي عقوبة منوف ؛للتخيري، بل هي للتنويع

َّفإن كان قد قـتل يف حرابته فيتعني - ِِ ِ َ  . قتله وصلبهََ
َإمنا أخاف الناس، أو اعتدى على أمواهلم، وْوإن كان مل يقتل،  - َ َهنا نفي من مل يقتل وتشريدهفَ َ. 

 


