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طيوييلة  .1 آيياتيهيا
اييلذيين   )    .2 أيييهيا يييا ب فيييهيا اييلخطاب

آيمينوا(
تيييفصيلية   .3 تيييشرييعيات فيييهيا .

ومخاطرة          الزنى ومنع والعفة للطهارة وسيلة البصر غض أن





علمة
قرآني  نص

حجة   ، دليل

نصقرآني 



     : " والتذكير: " والتذكر بالذكر المعصية تجنب تذكرون لن

كان       ما الذهن استحضار هو
وعلوم      معارف من عنه غافل

سابقا  تعلمها

ومعارف     علوما القلب طلب
يكن   لم جديدة

علوم      في بالتأمل يعملها
سابقة  ومعارف

يكون        أن يلزم ول متفكر متذكر كل
متذكرا   متفكر كل



الجلة         العقوبة في وتتهاون العاجلة بالعقوبة ترتدع النفس لن

ول          فقط نفسه على أعترف من على العقوبة توقع
. الخر   الطرف يعاقب

يوم        فاعله يعذب محرمة عظيمة فاحشة الزنا
الشديد   بالعذاب القيامة

والحشمة   الخلق التزام
الرسمية    الجهات مع التعاون

الزواج  تشجيع
وغيرها..... .



اليدز  أمراض
والسيلن

وضياع   الفقر
المال

انتشار 
بين   العداوات

الناس

قبل    من النبذ
المجتمع

يوم     والعذاب الله سخط
القيامة

علج   تكاليف
المراض 

الزنا   عن الناتجة

غير   الولد
الشرعيين 

ومجهولو 
النسب

والتهامات             الشائعات تناقل وسهلت الخلقية الجرائم زيادة في الجتماعي التواصل وسائل ساهمت
انتشارها    من وسرعت الباطلة



التهام            أما ومعنوي مادي أذى وفيه دليل بدون يكون الرمي حيث
ما،    لقرينة فيكون

من       وأقسى أبشع بالزنى اتهامهن لن
الرجال  اتهام

حول     )         أو واقعة، أو حقيقة ل أو دليل بدون قضية ل أنه
.) المعنى  هذا

) وأصلحوا  )       ذلك بعد من تابوا الذين إل تعالى قوله

وفي             أبدا قبولها وعدم شهادته رد ذلك ومن القاذف عقوبة في التشديد
المقذوف     لعتبار رد هذا

 :      .) ملحظة     )     أبدا شهادة لهم تقبلوا ول التأبيد لفظ لورود الثاني الرأي
الختيار   حرية للطالب



اتهام     على يقوم كلهما
بالزنا  الخرين

بعضهم:     الزواج اتهام الخاص
بعضا

غير   :      من الخرين اتهام العام
بالزنا  الزواج

الزوجية            الحياة تستقيم ول الزوجين بين والمودة للثقة هدم اللعان لن
بهما  إل



في            والغضب الزوجة، لتهام عمله جنس من الرجل حق في اللعن
الحقيقة          تعلم فهي ، عليها العقوبة لتغليظ المرأة حق

لهلكتم         تتوبوا حتى بإمهاله ورحمته عليكم الله فضل لول



شهود  أربعة

الزاني  اعتراف

الخرين      جلدة 100الجلد  اتهام
الزواج    غير من

بالزنا
جلدة80

شهادة    له تقبل ل
من 

الفاسقين

الزواج   اتهام
بعضا   بعضهم

بالحلف     الزوج يبدأ أن
مرات     أربع بالله فيقسم

به      رمى فيما صادق أنه
يذكره      ثم الزنا من زوجته

الخرة     بعذاب ي القاض
 : إن    يقول أن منه ويطلب

من       كنت إن علي الله لعنة
الكاذبين . 

عن      تدفع أن للمرأة ثم
التهمة    هذه نفسها

أربع     بالله فتقسم بالحلف
فيما     كاذب أنه مرات
ث الزنا ن به اها



الجريمة          هذه ارتكاب أنفسهم لهم تسول قد ممن للخرين ردع

لهم      وسترا بعباده الله من رحمة

المجتمع           وتدمر بالعراض تفتك التي الفعال من الزنا جريمة لن
رأفة          دون الحكم تنفيذ في الشدة من معها لبد فكان

    . ينوبو             المر ولة لن بذلك المر ولي يكلفه من أو المر ولي هو الحد يقيم من أن
العقوبات     تنفيذ في المجتمع عن

زوجته               1. على يفتري ل وأنه صدقه ظاهر مع القذف حد الزوج على لوجب اللعان لول
والخزي    العار في لشتراكهما

به               2. ولد وإلحاق رأى عما السكوت ومشقة شهود اربعة إحضار مشقة من للزوج اللعانيمخرج
ويرثه   اسمه يحمل

بالزنا        3. زوجها اتهمها إذا العقاب من للزوجة اللعانيمخرج

زواج         عقد غير من امرأة يطأ الذي الرجل
شرعي

  / الصلح   فعلوا صالحة أعمال عملوا
وأيمان  حلف

العقوبة
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