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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 قدمةم

أما  ،احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن اتبع هداه 

 بعد:

 بثته فقد سمعت كلمة صوتية تعزى يف بعض الصحف أن قناة احلوار الفضائية 

 :وأنه املحصن، الزاين مجر ينكر أنه زهراء أيب املسمى عن فيها نقل القرضاوي ليوسف

 .أفشاه اآلن وأنه سنة، عرشين لذلك كامتا كان 

 :كتب فيام كتب بأنه وأكده الرأي، هذا إىل يميل بأنه القرضاوي وأبان 

 ةالرمح دين اإلسالم أن. 

   والشدة ،القسوة ههبذ ليستورشائعه. 

   ليس حدا، وإنام هو تعزير. ملسو هيلع هللا ىلص وأن ما جاء من األدلة يف رجم النبي 

 قال: )والتعزير ذا اآلن صعب ال يقبل التعزير ذا اآلن(.

وهذه كلمة شنيعة أعرب فيها ويف أمثاهلا عن زيغه بتصديه لرد حكم عديد من أدلة 

فرأيت من املهم بيان شؤم هذه الكلمة،  .والسنة التي قام عليها إمجاع األمةالكتاب 

إِنَّ الَعبَْد لَيَتََكلَُّم بِالَكلَِمِة ِمْن َسَخِط » ملسو هيلع هللا ىلص وعظيم رضرها عىل قائلها، مذكراً بقول النبي 

ا يِف َجَهنَّمَ اهلل ، ََيِْوي هِبَ ا َباالا حديث أيب هريرة ريض اهلل ( من 6478أخرجه البخاري ) «، الَ ُيْلِقي هَلَ

 .عنه

فأقول  ولعل اهلل أن يبرص بذلك من قد خياف عليه االفتتان بتلك األفكار السيئة. 

 وباهلل التوفيق:
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 من أعظم مصاحل العباد الشرعية احلدودإقامة 

 :اعلم أَيا املسلم أن احلدود الرشعية كلها

َولَُكْم يِف الِْقَصاِص َحيَاٌة َيا ﴿بالعباد، وحياة هلم، قال تعاىل:  عزوجلرمحة من اهلل  

ُكْم َتتَُّقونَ   .[179]البقرة: ﴾أُوِِل اأْلَلْبَاِب لََعلَّ

 وصيانة ألعراضهم وأنساهبم، وحقنا لدمائهم، وحفظا ألمواهلم، ومتكينا ألمنهم. 

أهل الرش والفساد، ويأمن  فهي من أعظم مصالح العباد، يف املعاش واملعاد، وهبا يرتدع

 ويطمئن أهل الصالح والسداد.

فمنافع ذلك عىل العباد يف دينهم ودنياهم عظيمة، وقد جاء من حديث أَََب ُهَرْيَرَة، 

َحدٌّ ُيْعَمُل يِف اأْلَْرِض َخْْيٌ أِلَْهلِِه ِمْن أَْن ُيْمطَُروا »:  اهلل قال: َقاَل َرُسوُل   

ا  .«َثََلثنَِي َصبَاحا

( وحسنه 801( وابن اجلارود يف املنقى )2/402( وأمحد )2538( ابن ماجة )4904أخرجه النسائي )

 ( وحسنه قبله املنذري والعراقي، والسيوطي، واملناوي وغْيهم.231العَلمة األلباين رمحه اهلل يف الصحيحة )

 "خري ألهل األَْرض" : لهقو: حاشيته على النسائييف  قال السندي

 أَكثر برَكة يفي الرزق َوَغريه من الثِّاَمر واألهنار من أَن يمطروا. :أَي

َقْوا ﴿وهذا احلديث يندرج حتت قول اهلل تعاىل:  قلت: َولَْو أَنَّ أَْهَل الُْقَرى آَمنُوا َواتَّ

اَمءِ َواأْلَْرضِ   .[96]األعراف  ﴾لََفتَْحنَا َعَليِْهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ

ْنِجيَل َوَما أُْنِزَل إِلَيِْهْم ِمْن ﴿وقوله عن أهل الكتاب:  ُْم أََقاُموا التَّْوَراَة َواْْلِ َولَْو أََّنَّ

ِت أَْرُجلِِهمْ  ِهْم َوِمْن ََتْ
ِْم أَلََكُلوا ِمْن َفْوقِ  .[66]املائدة:  ﴾َرهبه
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أوا عىل ومن أبرك يشء عىل األمة إقامتها حلدود اهلل يف أرضه؛ فإن الناس إذا جتر

َوَما أََصاَبُكْم ِمْن ُمِصيبٍَة َفباَِم ﴿حدود اهلل أصاهبم اهلل بعقاب من عنده، قال تعاىل: 

 .[30]الشورى:  ﴾َكَسبَْت أَْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثِْيٍ 

ْم َبْعَض َظَهَر الَْفَساُد يِف الََْبه َوالْبَْحِر باَِم َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس لِيُِذيَقهُ ﴿وقال تعاىل: 

ُهْم َيْرِجُعونَ   .[41]الروم:  ﴾الَِّذي َعِمُلوا لََعلَّ

( وغريمها عن ابن 4/540( واحلاكم يف املستدرك )4019وثبت عند ابن ماجة )

ِ ـَُيا َمْعرَشَ املْ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي   عمر  أَْن  اهللَهاِجِريَن، ََخٌْس إِِن اْبتُلِيتُْم هِبِنَّ وأَُعوُذ ب

ا إاِلَّ َظَهَر فِيِهُم الطَّاُعوُن  ْ َتظَْهِر الَْفاِحَشُة يِف َقْوٍم َقطُّ َحتَّى َيْعَمُلوا هِبَ : ََل ُتْدِرُكوُهنَّ

ْ َينُْقُصوا املِْْكيَاَل َواملِْيَزاَن إاِلَّ أُِخُذوا  ْ َتُكْن َمَضْت يِف أَْسََلفِِهْم، َوََل َواأْلَْوَجاُع الَّتِي ََل

ننِيَ  ةِ املْ بِالسه َكاَة إاِلَّ ُمنُِعوا الَْقطَْر ِمَن  ْؤَنةِ ـُ َوِشدَّ ْ َيْمنَُعوا الزَّ ْلطَاِن َعَليِْهْم، َوََل َوَجْوِر السُّ

ْ َينُْقُضوا َعْهَد  ْ ُيْمطَُروا، َوََل ، َولَْواَل الْبََهائُِم ََل
اَمءِ َوَعْهَد َرُسولِِه إاِلَّ ُسلهَط َعَليِْهْم اهلل السَّ

تُُهْم بِكِتَاِب اهلل ِهْم َوأََخُذوا َبْعَض َما َكاَن يِف أَْيِدَيِْم، َوَما ََلْ ََيُْكْم أَئِمَّ ُهْم َمْن َغْْيِ إاِلَّ  َعُدوُّ

 (.106وصححه العَلمة األلباين رمحه اهلل يف صحيح اجلامع وانظر الصحيحة ). «َبأَْسُهْم َبيْنَُهمْ اهلل أَلَْقى 

 عىل  فتئاهتماكر أعداد من املصائب يصاب هبا األمة جراء ذوقد تضمن هذا احلديث 

 .وحدوده اهلل أحكام بعض

وكام أن إقامة احلدود نافعة لألحياء فهي أيضا نافعة نفعا عظيام لألموات املحدودين 

ْمَراَن ْبني ُحَصْْيٍ  ْن ُجَهيْنََة أََتْت نَبييَّ اهللي   بتكفري ذنوهبم؛ حلديث عي   أَنَّ اْمَرأًَة مي

َن الزِّ 
َي ُحبىَْل مي ْمُه َعََلَّ ، َفَدَعا نَبييُّ اهللي  نَى ، َفَقاَلْت : َيا نَبييَّ َوهي

ا ، َفأَقي  اهللي ، أََصبُْت َحدًّ

يََّها ، َفَقاَل : 
اأَْحِسْن إِلَيَْها ، َفإَِذا َوَضَعْت َفأْتِنِي »َولي َا نَبييُّ اهللي  «هِبَ   ، َفَفَعَل ، َفأََمَر هبي

َْت ، ُثمَّ َصىلَّ َعلَيَْها ، َفَقاَل َلُه ُعَمُر : ُتَصَلِّ َعلَ  َا َفُرِجي يَاهُبَا ، ُثمَّ أََمَر هبي
ْت َعلَيَْها ثي يَْها َيا َفُشكَّ
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َمِدينَِة ـُقِسَمْت َبنْيَ َسبْعنَِي ِمْن أَْهِل الْ لََقْد َتاَبْت َتْوَبةا لَْو »نَبييَّ اهللي َوَقْد َزنَْت؟ َفَقاَل : 

 مسلم أخرجه  «لََوِسَعتُْهْم ، َوَهْل َوَجْدَت َتْوَبةا أَْفَضَل ِمْن أَْن َجاَدْت بِنَْفِسَها هللَِِّ َتَعاىَل 

(1696.) 

( 6784يف صحيحه باب احلدود كفارة وساق برقم: )  وبوب اإلمام البخاري 

تي  (1709ومسلم يف صحيحه ) امي  » :ملسو هيلع هللا ىلص ، َقاَل: َقاَل َرُسولي اهللي حديث ُعبَاَدَة ْبني الصَّ

 ِ ُكوا ب ُقوا ، َوالَ َتْقتُُلوا النَّْفَس الَّتِي  اهللُتبَايُِعويِن َعىَل أَْن الَ ُترْشِ َشيْئاا ، َوالَ َتْزُنوا ، َوالَ َتْْسِ

َم  قه ، َفَمْن َوََف ِمنُْكْم َفأَْجُرُه َعىَل اهللِ ، َوَمْن أََصاَب َشيْئاا ِمْن َذلَِك َفُعوقِ  اهللَحرَّ َب إاِلَّ بِاحْلَ

اَرٌة لَهُ  ُه ، َوَمْن أََصاَب َشيْئابِِه َفُهَو َكفَّ اهللِ ، إِْن َشاَء َعَفا َعَليِْه ، َفأَْمُرُه إىَِل  اهللا ِمْن َذلَِك َفَسََتَ

َبهُ َعنْهُ  ( وهو 2625، أخرجه الَتمذي )  وثبت هبذا اللفظ عن عيل بن أيب طالب  .«، َوإِْن َشاَء َعذَّ

  حديث صحيح.

 (: 6784) الفتحقال احلافظ يف

يثي ُخَزْيَمَة ْبني َثابيٍت َرَفَعهُ  َوأِلمَْحَدَ  ْن َحدي َمْن أََصاَب َذْنباا أُقِيَم َعَليِْه َحدُّ َذلَِك » :مي

اَرُتهُ  ْنِب َفُهَو َكفَّ  :َويفي اْلبَابي  .َوَسنَُدُه َحَسن   «الذَّ

يْخِ  اهللَعْن َجِريِر ْبِن َعبِْد    .َنْحُوُه ِعنَْد أَيِب الشَّ

هِ   يثي  َويِف َحِديِث َعْمِرو ْبِن ُشَعيٍْب َعْن أَبِيِه َعْن َجده يٍح إيَليْهي نَْحُو َحدي
نَْدُه بيَسنٍَد َصحي عي

اَرُتهُ » :َوفييهي  ،ُعبَاَدةَ  دُّ َفُهَو َكفَّ  .«َفَمْن َفَعَل ِمْن َذلَِك َشيْئاا َفأُقِيَم َعَليِْه احْلَ

اِك   حَّ . َنْحُوهُ َوَعْن َثابِِت ْبِن الضَّ يْخي نَْد أََبي الشَّ  عي

هذا حجة واضحة جلمهور العلامء عىل أن احلدود  :املفهمقال القرطيب يف

كفارات، فمن قتل فاقتص منه مل يبق عليه طلبة يف اآلخرة؛ ألن الكفارات ماحية 

 للذنوب ومصرية لصاحبها كأن ذنبه مل يكن. اهـ
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َْهليَها أَْم »وقد ورد حديث من حديث أَب هريرة مرفوعا  اَرة  ألي ي احْلُُدوُد َكفَّ اَل أَْدري

( ونقله عنه البيهقي 1/152، وهو حديث ضعيف؛ قال البخاري يف تارخيه الكبري )«اَل 

ىُّ 8/239) الكربىيف
نَْعاني َشام  الصَّ

ْئٍب َعني  ( َرَواُه هي َعْن َمْعَمٍر َعني اْبني أَبيى ذي

ىِّ َعني النَّبيىِّ  ْهري  ُمْرَسالً. ملسو هيلع هللا ىلص الزُّ

يُّ َوُهَو أََصحُّ َوالَ َيثْبُُت َهَذا َعني النَّبي  احْلُُدوُد » َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ألَنَّ النَّبييَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  يِّ َقاَل اْلبَُخاري

اَرة    اهـ.«َكفَّ

(: وعىل تقدير صحته، فيحتمل أن يكون النبي 1/73) الفتحوقال ابن رجب يف

 ثم علمه فأخرب به جزما.  -أي أن احلدود كفارة-قال ذلك قبل أن يعلمه  ملسو هيلع هللا ىلص 

يَث ُعبَاَدَة أََصحُّ  :(5/286) إكمال املعلموقال القاضي عياض يف نَّ َحدي
َلكي

 إيْسنَاًدا. اهـ 

ت الرشعية، وأهنا نعمة ورمحة من وقد نبه أهل العلم رمحهم اهلل عىل أمهية العقوبا

 اهلل تعاىل لعباده:

العقوبات الرشعية إنام  :(4/593) الفتاوى الكربىيف قال شيخ اإلسالم 

رشعت رمحة من اهلل تعاىل بعباده ، فهي صادرة عن رمحة اخللق ، وإرادة اإلحسان إليهم 

ن إليهم ، والرمحة ذلك اإلحساوهلذا ينبغي ملن يعاقب الناس عىل ذنوهبم أن يقصد ب

 ، كام يقصد الوالد تأديب ولده ، وكام يقصد الطبيب معاجلة املريض ،هلم

 (:2/139) اعالم املوقعنيوقال ابن القيم يف

فكان من بعض حكمته سبحانه ورمحته أن رشع العقوبات  احلكمة يف رشع احلدود: 

يف اجلنايات الواقعة بْي الناس بعضهم عىل بعض يف النفوس واألبدان األعراض 
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واألموال كالقتل واجلراح والقذف والرسقة فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن 

ة الردع هذه اجلنايات غاية اإلحكام ورشعها عىل أكمل الوجوه املتضمنة ملصلح

والزجر مع عدم املجاوزة ملا يستحقه اجلاين من الردع فلم يرشع يف الكذب قطع اللسان 

وال القتل وال يف الزنا اخلصاء وال يف الرسقة إعدام النفس وإنام رشع هلم يف ذلك ما هو 

موجب أسامئه وصفاته من حكمته ورمحته ولطفه وإحسانه وعدله لتزول النوائب 

التظامل والعدوان ويقتنع كل إنسان بام أتاه مالكه وخالقه فال يطمع  وتنقطع األطامع عن

 يف استالب غري حقه.

: فقال( 22/399) جمموع فتاواهكما يف وسأل سائل اإلمام ابن باز 

حكمت إحدى املحاكم الرشعية يف مدينة تعز باجلمهورية العربية اليمنية برجم امرأة 

بسبب الزنا، فكان بعض الناس يرتدد بالرجم، وحجتهم أهنم يقولون: إنه يتوجب عىل 

الراجم رشوط: أن يكون الراجم بدون خطيئة، وكالم كثري قيل يف هذا، أفيدونا عن 

 ذلك؟ جزاكم اهلل خريا.

لقد رسين كثريا حكم املحكمة بتعز برجم الزانية املحصنة، ملا يف ذلك من  فأجاب:

إقامة حد اهلل الذي أمهلته غالب الدول اإلسالمية، فجزى اهلل املحكمة خريا، ووفق 

حكومة اليمن وسائر احلكومات اإلسالمية للحكم برشيعة اهلل بْي عباده يف احلدود 

هلل صالح أمرهم وسعادهتم يف الدنيا ا ريها، وال شك أن يف حكمهم برشيعةوغ

واآلخرة، وينبغي للمسلمْي التعاون يف هذا، ومن شارك يف رجم الزاين املحصن فهو 

مأجور، وال ينبغي ألحد التحرج يف ذلك إذا صدر احلكم الرشعي بالرجم، وقد أمر 

الصحابة برجم ماعز األسلمي واليهوديْي والغامدية، وغريهم، فبادر  ملسو هيلع هللا ىلص النبي 

حابة إىل ذلك ريض اهلل عنهم، ووفق املسلمْي السري عىل منهاجهم يف احلدود الص

 وغريها.
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وال يشرتط يف املشارك يف الرجم أن يكون معصوما أو سليام من السيئات؛ ألن 

مل يشرتط ذلك، وال جيوز ألحد من الناس أن يشرتط رشطا ال دليل عليه  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 اهـ.ملسو هيلع هللا ىلص همن كتاب اهلل سبحانه وال من سنة رسول

فتأمل أهيا املسلم يف حماسن هذه الرشيعة العظيمة، وما يف أحكامها وحدودها من 

احلكم واملنافع العميمة، ألهنا أحكام رب العاملْي، العامل بعباده وبمصاحلهم ومضارهم 

 .[14]امللك: ﴾َخبِْيُ ـأاََل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف الْ ﴿يف الدنيا والدين، قال تعاىل: 

 فهو سبحانه الذي رشع هذه األحكام زجرا عن اقرتاف تلك الفواحش واآلثام.

عمق فهم أئمة هذا الدين، وحرصهم عىل مرضاة رب العاملْي، وحبهم  :وتأمل

اخلري والنفع والصيانة للمسلمْي، حمذرين عقوبة اهلل عىل سلوك تلك املسالك 

ُسوَل ِمْن َبْعِد ﴿ول اهلل تعاىل: والتعرض لتلك املهالك، التي دل عليها ق ِق الرَّ
َوَمْن ُيَشاقِ

َدى َوَيتَّبِْع َغْْيَ َسبِيِل املْ  َ لَُه اهْلُ اـَُما َتبنَيَّ  ﴾ْؤِمننَِي ُنَولهِه َما َتَوىلَّ َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصْيا

 .[115]النساء: 
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  وسبب للهكة مشاقة لرب العاملنيدفع حدود اهلل 

وكفى بتلك األقوال التي فاه هبا القرضاوي مشاقة لرب العاملْي، ونبيه األمْي، 

 وسائر املسلمْي، عىل أن حد الزاين املحصن الرجم.

 والقرضاوي وصاحبه يدفعان ذلك بشدة.

والقرضاوي ينكر كونه حدا رشعيا، ويقول ال ُيقبل التعزير ذا اآلن، وأن هذه 

 من الطعون يف حكم اهلل ورشعه. قسوة، وشدة وغري ذلك

َمن َحالت »يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص قال: سمعُت رسوَل اهلل   وقد صح عن ابن ُعمر 

 ( وغْيه.3597أخرجه أبو داود ). «شَفاَعتُُه دون َحدٍّ من ُحدودِ اهلل، فقد ضادَّ اهلل

للحد مضادة هلل يف حكمه؛ فإن إنكار هذا احلد من أعىل  فإذا كانت الشفاعة املفوتة

 يف حكمه والعياذ باهلل. عزوجلمراتب املضادة واملشاقة هلل 

وإذا كان بنوا إرسائيل هلكوا بذلك فلامذا نحن نستجلب ما هلكوا به ففي 

اَم َهَلَك »َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النَّبييِّ   الصحيحْي من حديث أََبي ُهَرْيَرةَ  َمْن َكاَن َقبَْلُكْم إِنَّ

ْم َواْختَِلَفِِهْم َعىَل أَْنبِيَائِِهمْ 
 (.1337( ومسلم )7288أخرجه البخاري ) «بُِسَؤاهِلِ

يَّةي الَّتيي  َعْن َعائيَشَة  الصحيحنيويف
ُهْم َشأُْن املَْرأَةي املَْخُزومي أَنَّ ُقَرْيًشا أَمَهَّ

َقْت، َفَقاُلوا: َوَمْن ُيَكلُِّم فييَها َرُسوَل  ُئ َعلَيْ  ملسو هيلع هللا ىلص اهللرَسَ هي إيالَّ أَُساَمُة ْبُن ؟ َفَقاُلوا: َوَمْن جَيْرَتي

بُّ َرُسولي  َزْيدٍ 
أََتْشَفُع يِف َحدٍّ ِمْن ُحُدودِ »: ملسو هيلع هللا ىلص  اهللوُل َفَكلََّمُه أَُساَمُة، َفَقاَل َرُس  ملسو هيلع هللا ىلص اهللحي

َق فِيِهُم اهلل ُْم َكاُنوا إَِذا ََسَ اَم أَْهَلَك الَِّذيَن َقبَْلُكْم، أََّنَّ ، ُثمَّ َقاَم َفاْختَطََب، ُثمَّ َقاَل: إِنَّ

، َواْيُم  عِيُف أََقاُموا َعَليِْه احَلدَّ َق فِيِهُم الضَّ يُف َتَرُكوُه، َوإَِذا ََسَ ِ لَْو أَنَّ َفاطَِمَة بِنَْت  اهللالرشَّ

ٍد ََسَ   (.1688( ومسلم )3475أخرجه البخاري ) «َقْت لََقطَْعُت َيَدَهاُُمَمَّ
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فإذا كان ذلك يف تعطيل حد من احلدود جزئيا عىل صنف من الناس مع االعرتاف 

فكيف بام جيره هؤالء العقالنيون من  بأصل رشعيته كان سبب هالك تلك األمم قبلنا

عية ذلك الثابتة بالكتاب الويل عىل األمة بتعطيل بعض احلدود كليا، مع جحود رش

والسنة، فهذه ال شك أهنا دعوة أشأم عىل املسلمْي وأشنع مما جلبه هيود عىل أنفسهم 

 وهم َيسبون أَّنم َيسنون صنعا.وغريهم بسبب العطف املزعوم عىل أرشافهم 
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 امللل مجيعمأمور به يف الزاني احملصن  رجم 

، بل هذه من رشيعة لليهود يف ذلك كام يزعم هؤالءن يوليست األمة املحمدية مقلد

املسلمْي، وعليها أدلتهم، وإِجاعهم، وكون ذلك نزل عىل نبي اهلل موسى عليه الصالة 

 .والسالم يف التوراة، فاليهود كتموه وأعرضوا عنه ومل يعملوا به وأماتوه

أَنَُّه َقاَل: إينَّ  َمَر ْبني عُ  اهلل(: َعْن َعبْدي 7543كام دل عليه ما أخرجه البخاري )* 

نُْهْم َواْمَرأًَة َزنَيَا، َفَقاَل هَلُْم َرُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص  اهللاليَُهوَد َجاُءوا إيىَل َرُسولي 
، َفَذَكُروا َلُه أَنَّ َرُجاًل مي

ْجمِ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  يِف َشأِْن الرَّ
 اهللَفَقاُلوا: نَْفَضُحُهْم َوجُيْلَُدوَن، َقاَل َعبُْد  «َما ََتُِدوَن يِف التَّْوَراةِ

وَها، َفَوَضَع أََحُدُهْم َيَدُه َعىَل آَيةي  ْجَم، َفأََتْوا بيالتَّْوَراةي َفنرََشُ يَها الرَّ
 ْبُن َسالٍَم: َكَذْبتُْم إينَّ في

، َفَقَرأَ َما َقبْلََها َوَما َبْعَدَها، َفَقاَل َلُه َعبُْد  ْجمي ْبُن َسالٍَم: اْرَفْع َيَدَك َفَرَفَع َيَدُه َفإيَذا  اهللالرَّ

ياَم َرُسوُل  ، َفأََمَر هبي ْجمي يَها آَيُة الرَّ
ُد في ، َقاُلوا: َصَدَق َيا حُمَمَّ ْجمي يَها آَيُة الرَّ

َا  ملسو هيلع هللا ىلص اهللفي َفُرِجي

َجاَرَة.  ُجَل ََيْنيي َعىَل املَْرأَةي َفَرأَْيُت الرَّ  يَها احلي  (.1699م )وأخرجه مسلَيقي

ٍب، َقاَل: ُمرَّ َعىَل النَّبييِّ 1700وأخرج بعده ) اءي ْبني َعازي اًم  ملسو هيلع هللا ىلص( َعني اْلرَبَ يٍّ حُمَمَّ
بييَُهودي

ايِن يِف كِتَابُِكْم؟»َفَقاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصََمْلُوًدا، َفَدَعاُهْم  ، َقاُلوا: نََعْم، َفَدَعا «َهَكَذا ََتُِدوَن َحدَّ الزَّ

ْم، َفَقاَل:  ْن ُعلاََمئيهي أَْنُشُدَك بِاهللِ الَِّذي أَْنَزَل التَّْوَراَة َعىَل ُموَسى، أََهَكَذا ََتُِدوَن »َرُجاًل مي

ايِن يِف كِتَابُِكمْ  ُدهُ  «َحدَّ الزَّ َك، نَجي ْ ََذا مَلْ أُْخربي ي هبي
ْجَم، َوَلكينَُّه  َقاَل: اَل، َوَلْواَل أَنََّك نََشْدَتني الرَّ

 احْلَ 
عييَف أََقْمنَا َعلَيْهي يَف َتَرْكنَاُه، َوإيَذا أََخْذنَا الضَّ ي افينَا، َفُكنَّا إيَذا أََخْذنَا الرشَّ ، َكثَُر يفي أرَْشَ دَّ

، َفَجَعلْنَا يعي يفي َواْلَوضي ي يُمُه َعىَل الرشَّ ٍء نُقي ْع َعىَل يَشْ يَم، َواجْلَلَْد  ُقلْنَا: َتَعاَلْوا َفلْنَْجتَمي
التَّْحمي

ْجمي   .َمَكاَن الرَّ

ُل َمْن أَْحيَا أَْمَرَك إِْذ أََماُتوهُ »: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل َرُسوُل اهللي   َم، «اللُهمَّ إيِنه أَوَّ ، َفأََمَر بيهي َفُرجي

َوَجلَّ َفأَنَْزَل اهللُ  ُسوُل اَل ََيُْزْنَك الَِّذيَن ُيَساِرُعوَن ﴿: َعزَّ َا الرَّ َيُّ
إيىَل  [41]املائدة:  ﴾يِف الُْكْفرِ َيا أَ
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ًدا [41]املائدة:  ﴾إِْن أُوتِيتُْم َهَذا َفُخُذوهُ ﴿َقْوليهي  ، َفإيْن أََمَرُكْم  ملسو هيلع هللا ىلص، َيُقوُل: اْئتُوا حُمَمَّ

ْجمي َفاْحَذُروا، َفأَنَْزَل اهللُ َتَعاىَل   َفُخُذوُه، َوإيْن أَْفتَاُكْم بيالرَّ
يمي َواجْلَلْدي

ْن ََلْ ََيُْكْم َومَ ﴿بيالتَّْحمي

َوَمْن ََلْ باَِم أَْنَزَل اهللُ َفأُولَئَِك ُهُم الَْكافُِروَن َوَمْن ََلْ ََيُْكْم باَِم أَْنَزَل اهللُ َفأُولَئَِك ُهُم الظَّاملُِوَن 

اري ُكلَُّها. ﴾ََيُْكْم باَِم أَْنَزَل اهللُ َفأُولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقونَ   يفي اْلُكفَّ

بقوله:  عزوجلحكم عىل اليهوديْي بام أنزل اهلل، كام أمره ربه  ملسو هيلع هللا ىلص بي ففي هذا أن الن

 َوأَِن اْحُكْم َبيْنَُهْم باَِم أَْنَزَل اهللَُّ َواَل َتتَّبِْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أَْن َيْفتِنُوَك َعْن َبْعِض َما﴿

 [.49]املائدة:  ﴾إِلَيَْك  هللأَْنَزَل ا

ذلك عىل حكم اهلل وحدوده نظْي مترد اليهود قبلهم عىل ومترد القرضاوي وسلفه يف 

التي أنزهلا اهلل عىل نبيه موسى عليه الصالة والسالم يف التوراة وال  حكم اهلل وحدوده

 فرق، فهم أحرى بمشاهبة اليهود يف ذلك حذوا القذة بالقذة.

فهو كذلك  قررهم بام يف التوراة، وحكم عليهم به أنزل اهلل فيها، ملسو هيلع هللا ىلص وكام أن النبي 

وهذا يدل عىل أن هذا احلد كام أنه بام أنزل عليه يف القرآن الكريم،  ملسو هيلع هللا ىلص حكم عليهم 

 .مأمور به يف هذه امللة، فهو مأمور به أيضا يف امللل املاضية

َقاَل  حكم عليهم بام أنزل اهلل عليه: حديث أََبي ُهَرْيَرَة  ملسو هيلع هللا ىلص ويؤيد ذلك أنه  *

ٌّ َفَقاَل  َصَدَق اْقضي  :َفَقاَم َخْصُمُه َفَقاَل  ،اهللاْقضي َبيْنَنَا بيكيتَابي  اهللَيا َرُسوَل  :َجاَء أَْعَراَبي

ُّ  ،اهللَبيْنَنَا بيكيتَابي  يًفا َعىَل َهَذا :َفَقاَل األَْعَراَبي  :َفَقاُلوا لي  ،َفَزنَى بياْمَرأَتيهي  ،إينَّ اْبنيي َكاَن َعسي

ْجمُ  َك الرَّ
ْن اْلَغنَمي َوَولييَدةٍ  .َعىَل اْبني َئٍة مي نُْه بيامي لْمي  ،َفَفَدْيُت اْبنيي مي  :َفَقاُلوا ،ُثمَّ َسأَْلُت أَْهَل اْلعي

يُب َعامٍ  اَئٍة َوَتْغري ا  اهللألَْقِضنَيَّ َبيْنَُكاَم بِكِتَاِب »  :ملسو هيلع هللا ىلصَفَقاَل النَّبييُّ  ،إينَّاَم َعىَل اْبنيَك َجلُْد مي أَمَّ

ا أَْنَت َيا أَُنيُْس لَِرُجٍل الَْولِيَدُة َوالْغَ  نَُم َفَردٌّ َعَليَْك َوَعىَل اْبنَِك َجْلُد ِماَئٍة َوَتْغِريُب َعاٍم َوأَمَّ
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 َهَذا َفاْرمُجَْها
( ومسلم 2695رواه البخاري ) .َفَغَدا َعلَيَْها أُنَيْس  َفَرَِجََها «َفاْغُد َعىَل اْمَرأَةِ

(1698.) 

ألَْقِضنَيَّ َبيْنَُكاَم بِكِتَاِب »فتأمل طلبهم للقضاء بينهم بكتاب اهلل وتأكيده ذلك بقوله: 

 وفيه رجم الزانية املحصنة. «اهلل
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 على رجم الزاني احملصنومن بعدهم إمجاع الصحابة 

 قىض بينهم بكتاب اهلل القرآن قول ُعَمُر بن اخْلَطَّابي  ملسو هيلع هللا ىلص ومما يدل عىل أن النبي 

ًدا  اهللإينَّ "يف خطبة اجلمعة عىل رؤوس املهاجرين واألنصار:  بياحْلَقِّ  ملسو هيلع هللا ىلص قد َبَعَث حُمَمَّ

ْجِم َقَرأَْناَها َوَوَعيْنَاَهاَوأَنَْزَل عليه اْلكيتَاَب  َّا أُْنِزَل عليه آَيُة الرَّ َفَرَجَم  َوَعَقْلنَاَها َفَكاَن ِِم

ْجَم  َوَرمَجْنَا َبْعَدهُ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللرسول  ُد الرَّ
َفأَْخَشى إن طَاَل بيالنَّاسي َزَمان  أَْن َيُقوَل َقائيل  ما نَجي

يَضٍة أَنَْزهَلَا اهلل اهلليف كيتَابي  لُّوا بيرَتْكي َفري
ْجَم يف كيتَابي  ،َفيَضي َحقٌّ عىل من َزنَى  اهللَوإينَّ الرَّ

َجالي َوالنَِّساءي إذا َقاَمْت اْلبَيِّنَةُ  اُف  ،أو كان احْلَبَُل  ،إذا أَْحَصَن من الرِّ َ
ْعرتي أخرجه  "أو االي

 (.1691( ومسلم )6830البخاري )

أن اإلِجاع فمعنى قول عمر: فيضلوا ـ  :كشف املشكلقال ابن اجلوزي يف

 .اهـانعقد عىل بقاء حكم ذلك اللفظ املرفوع من آية الرجم، وترُك اإلِجاع ضالل

َوَقاَل ُهَشيْم   ،َخطََب ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابي  :َقاَل   ويف رواية َعِن اْبِن َعبَّاٍس

ةً  َد  :َمرَّ ْجَم َفَقاَل  اهللَخطَبَنَا َفَحمي  َفَذَكَر الرَّ
ْن  :َتَعاىَل َوأَْثنَى َعلَيْهي ال ُُتَْدُعنَّ َعنُْه َفإينَُّه َحدٌّ مي

َقْد َرَجَم َوَرَِجْنَا َبْعَدُه َوَلْوال أَْن َيُقوَل َقائيلُوَن َزاَد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَتَعاىَل أَال إينَّ َرُسوَل  اهللُحُدودي 

ْن الْ َما َليَْس  اهللُعَمُر يفي كيتَابي  يٍَة مي
نُْه َلَكتَبْتُُه يفي نَاحي َد ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّابي ـمي  َشهي

ُمْصَحفي

. 

ةً   مْحَني ْبُن َعْوٍف َوُفالن  َوُفالن  أَنَّ َرُسوَل  :َوَقاَل ُهَشيْم  َمرَّ َقْد َرَجَم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَوَعبُْد الرَّ

هي  ْن َبْعدي الي  ،َوَرَِجْنَا مي جَّ ْجمي َوبيالدَّ ُبوَن بيالرَّ ُكْم َقْوم  ُيَكذِّ
ْن َبْعدي أَال َوإينَُّه َسيَُكوُن مي

ْن النَّاري َبْعَدَما اْمتََحُشوا َفاَعةي َوبيَعَذابي اْلَقرْبي َوبيَقْوٍم خُيَْرُجوَن مي  رواه أمحد .َوبيالشَّ
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َّا أَنَْزَل ا  َقْوله : قال النووي
ْجم َقَرأْنَاَها َوَوَعيْنَاَها  هلل)َفَكاَن ممي  آَية الرَّ

َعلَيْهي

وهذا مما نسخ  (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارِجومها البتة) :أراد بآية الرجم : َوَعَقلْنَاَها(

 لفظه وبقي حكمه.

( والنسائي يف 5/183( وأمحد يف املسند )2553وهو حديث ثابت أخرجه ابن ماجة رقم: ) قلت:

( وهو يف 8/211( والبيهقي يف الكَبى )4/360( واحلاكم )2323دارقطني )( وال7145الكَبى )

( قال رمحه اهلل: إسناده صحيح عىل رشط الشيخني، وحسنه ابن 2913الصحيحة للعَلمة األلباين رمحه اهلل )

 كثْي يف أول سورة األحزاب.

)فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد  قوله : قال النووي

هذا الذي خشيه قد وقع من اخلوارج ومن  :الرجم يف كتاب اهلل فيضلوا برتك فريضة(

َهة النَّبيّي   وهذا من كرامات  ،وافقهم ْن جي ل أَنَُّه َعليَم َذليَك مي  .اهـملسو هيلع هللا ىلص َوََيْتَمي



   المحصن الزاني رجم إنكارهم وأمثاله

 
 

 17 

 حمدث تقسيم السنة إىل متواتر يقبل وآحاد يرد

ْكَر ﴿مبْي لكتاب اهلل قال تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلص ونحن مؤمنون بأن رسول اهلل  َوأَْنَزلْنَا إِلَيَْك الذه

َل إِلَيِْهمْ  َ لِلنَّاِس َما ُنزه  [.44]النحل:  ﴾لِتُبنَيه

ْكَمةَ  اهللَوأَْنَزَل ﴿وقال تعاىل:  السنة واحلكمة هنا [ 113]النساء:  ﴾َعَليَْك الْكِتَاَب َواحْلِ

 عند ِجهور املفرسين.

]النجم:  ﴾َهَوى * إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحىـَوَما َينْطُِق َعِن الْ ﴿ونظري ذلك قوله تعاىل: 

3-4.] 

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما ََّنَاُكْم َعنُْه َفاْنتَُهوا ﴿ورب العزة سبحانه يقول:  َوَما آَتاُكُم الرَّ

ُقوا   [.7]احلرش: ﴾الْعَِقاِب  َشِديدُ  اهللإِنَّ  اهللَواتَّ

ُة هلل َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقََض ا﴿ويقول:  َْيَ
ُم اْْلِ ا أَْن َيُكوَن هَلُ َوَرُسولُُه أَْمرا

 [.36]األحزاب ﴾َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضََلالا ُمبِيناا اهللِمْن أَْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص 

ُموَك فِياَم َشَجَر َبيْنَُهْم ُثمَّ اَل ََيُِدوا يِف  َفََل َوَربهَك ﴿ويقول:  اَل ُيْؤِمنُوَن َحتَّى َُيَكه

ُموا َتْسلِياما  َّا َقَضيَْت َوُيَسله ا ِِم  [.65]النساء:  ﴾أَْنُفِسِهْم َحَرجا

دون  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  ية بوجوب قبول كل ما ثبت عن رسولفهذه األدلة وغريها كثري قاض

 ا باهلل من ذلك.عياذً  ،تقسيام حادثا إىل متواتر يقبل، وآحاد يردالتفات إىل تقسيم السنة 

، إ: نزهة النظرقال احلافظ يف قوَن َعىل ُوجوبي الَعَملي بيُكلِّ َما َصحَّ ُْم ُمتَّفي هنَّ

. يْخاني ْجُه الشَّ  ولْو مَلْ خُيْري
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يُن اهلل بيهي َواَل َيَسُعنَا 3/491) اعالم املوقعنيوقال ابن القيم يف ي نَدي ذي (: َواَلَّ

ُه وهو اْلَقْصُد يف هذا اْلبَابي أَنَّ احلديث إَذا َصحَّ عن رسول حَّ عنه ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل َغرْيُ
ومل َيصي

. يثيهي ةي اأْلَْخُذ بيَحدي يث  آَخَر َينَْسُخُه أَنَّ اْلَفْرَض َعلَيْنَا َوَعىَل اأْلُمَّ   َحدي

حديث  :البيان النبوي املثبت لرجم الزاين املحصن باحلجارة حتى يموتومن هذا 

الَ ََيِلُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسلٍِم، َيْشَهُد أَْن الَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهللَقاَل: َقاَل َرُسوُل  بن مسعود  اهللَعبْدي 

ايِن، َواملَاِرُق ، إاِلَّ بِإِْحَدى َثَلٍَث: النَّْفُس اهللَوأَينه َرُسوُل اهلل إِلََه إاِلَّ  بِالنَّْفِس، َوالثَّيهُب الزَّ

يِن التَّاِرُك لِْلَجاَمَعةِ   (.1676( ومسلم )6878أخرجه البخاري )  «ِمَن الده

ْعُت َرُسوَل   وحديث عثامن بن عفان  ال ََيِلُّ َدُم اْمِرٍئ »: َيُقوُل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَقاَل َسمي

ْجمَرُجٌل َزَنى َبْعَد إِْحَصانِِه َفَعَليِْه  :ُمْسلٍِم إاِل بِإِْحَدى َثَلٍث  ا َفَعَليِْه  ،الرَّ أَْو َقتََل َعْمدا

( والنسائي 4504( وأبو داود )1402رواه الَتمذي ) «أَْو اْرَتدَّ َبْعَد إِْسَلِمِه َفَعَليِْه الَْقتُْل  ،الَْقَودُ 

 ( واللفظ له، وهو حديث صحيح.4068)
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 اجلمع بني اجللد والرجم

ت  امي يث ُعبَاَدَة ْبن الصَّ ْن َحدي نَن مي  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ النَّبيّي   وأخرج ُمْسليم َوأَْصَحاب السُّ

نَّ َسبِيَلا ، َوالْبِْكر بِالْبِْكِر َجْلد ِماَئة َوَتْغِريب َعام ، اهلل ُخُذوا َعنهي ، َقْد َجَعَل »َقاَل:  هَلُ

ْجمَوالثَّيهب بِالثَّيهِب َجْلد ِماَئة   .«َوالرَّ

قبل ثم نسخ اجللد املذكور فيه  ملسو هيلع هللا ىلص مما فعله النبي  وهذا اجلمع بني اجللد والرجم*

االعتبار يف الناسخ واملنسوخ للزاين املحصن بجملة أحاديث بعده ساقها احلازمي يف

 .من اآلثار

وبعدم اجلمع بْي اجللد والرجم قال ِجهور العلامء، وخالف ِجع من األئمة * 

 باجلمع بينهام وعدم النسخ.فقالوا 

نسخ اجلمع بينهام كام قال اجلمهور، واالكتفاء يف حق الزاين املحصن  :والراجح

كام يف الناسخ واملنسوخ للحازمي  ملسو هيلع هللا ىلص بالرجم؛ ألنه آخر األمرين من رسول اهلل 

 وغريه.

 ونسخ اجللد ليس مؤثرا عىل حكم رجم املحصن من أي وجه من الوجوه.

أمر يقتيض الوجوب، ويرتتب عىل خمالفته  «خذوا عني»وقوله يف هذا احلديث: 

َفْليَْحَذِر الَِّذيَن ُُيَالُِفوَن َعْن أَْمِرهِ أَْن ُتِصيبَُهْم فِتْنٌَة أَْو ﴿قال تعاىل:  ،الفتنة والعذاب األليم

 .[63]النور:  ﴾ُيِصيبَُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

َفْليَْحَذِر الَِّذيَن ﴿:  َوَقْوُلُه :ري هذه اآليةيف تفس  قال اإلمام ابن كثري 

يَقتُُه َوُسنَّتُُه   ملسو هيلع هللا ىلص اهللأَْي: َعْن أَْمَر َرُسولي  ﴾ُُيَالُِفوَن َعْن أَْمِرهِ  نَْهاُجُه َوطَري سبيله هو َومي

، َفاَم َواَفَق َذليَك ُقبيل، َوَما َخاَلَفهُ  يَعتُُه، َفتُوَزُن اأْلَْقَواُل َواأْلَْعاَمُل بيأَْقَواليهي َوأَْعاَمليهي َفُهَو  َورَشي
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نًا َما َكاَن، َكاَم َثبََت يفي 
، َكائي ليهي ا، َعْن َرُسولي َمْرُدود َعىَل َقائيليهي َوَفاعي َ

مهي يَحْْيي َوَغرْيي حي  اهلل الصَّ

 .«َمْن َعِمَل َعَمَل لَيَْس َعَليِْه أَْمُرَنا َفُهَو َرد  »أَنَُّه َقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص 

ًرا  ُسولي َباطينًا أَْو ظَاهي يَعَة الرَّ  ﴾أَْن ُتِصيبَُهْم فِتْنَةٌ ﴿أَْي: َفلْيَْحَذْر وليْخَش َمْن َخاَلَف رَشي

ْن ُكْفٍر أَْو نيَفاٍق أَْو بيْدَعٍة،  يْم، مي نْيَا،  ﴾أَْو ُيِصيبَُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ ﴿أَْي: يفي ُقلُوهبي أَْي: يفي الدُّ

 بيَقتٍْل، أَْو َحد، أَْو َحبٍْس، أَْو نَْحوي َذليَك. اهـ

هلذا احلد ثبوتا قطعيا ال يمكن أن ينكر، وال  ملسو هيلع هللا ىلص وقد ثبت أمره وإقامته  قلت:

إال من ختم اهلل عىل قلوهبم وعىل سمعهم وعىل أبصارهم غشاوة، من ذلك مع جيحده 

 ما سبق:

ْن أَْسلََم َرُسوَل  دي َفنَاَداُه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللحديث أَب ُهَرْيَرَة َقاَل أََتى َرُجل  مي َوُهَو يفي املَْْسجي

َر َقْد َزنَى َيْعنيي نَْفَسُه َفأَْعَرَض  اهللَفَقاَل َيا َرُسوَل  هي أَْرَبَع  إينَّ األَخي َد َعىَل نَْفسي َعنُْه.. َفلاَمَّ َشهي

َوَكاَن َقْد  «اْذَهبُوا بِِه َفاْرمُجُوهُ » :ملسو هيلع هللا ىلصَشَهاَداٍت َدَعاُه َفَقاَل َهْل بيَك ُجنُون  َقاَل ال َفَقاَل النَّبييُّ 

َع َجابيَر ْبَن َعبْدي 
يِّ َقاَل أَْخرَبَيني َمْن َسمي ْهري َن َوَعْن الزُّ يَّ َقاَل: ُكنُْت  اهللأُْحصي األَنَْصاري

يَمْن َرَِجَُه َفَرَِجْنَاُه بياملْ 
ةي َفَرَِجْنَاُه ـُفي َجاَرُة َِجََز َحتَّى أَْدَرْكنَاُه بياحْلَرَّ

 َفلاَمَّ أَْذَلَقتُْه احْلي
ينَةي َصىلَّ بياملَْدي

 َحتَّى َماَت. رواه البخاري.

ْعبييَّ  ٍّ وعىل ذلك سار األمة كام تقدم، وَقاَل الشَّ
ُث َعْن َعَلي َْي َرَجَم   : َُيَدِّ حي

 رواه البخاري.  .ملسو هيلع هللا ىلص اهللبيُسنَّةي َرُسولي  َرَِجْتَُهاَقْد  :املَْْرأََة َيْوَم اجْلُُمَعةي َوَقاَل 
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 وِرالرَّجم بعد سورِة الن عووقدالئل 

: َسأَْلُت َعبَْد 4444( ومسلم )6813وأخرج البخاري ) ِّ
يْبَايني ْبَن أََبي  اهلل( َعني الشَّ

َقاَل: الَ  .َقاَل: نََعْم، ُقلُْت: َقبَْل ُسوَرةي النُّوري أَْم َبْعدُ  .ملسو هيلع هللا ىلص اهللَهْل َرَجَم َرُسوُل  أَْوََف:

ي.  أَْدري

  .وقد جللج القرضاوي حول هذا احلديث بكالم غري مبْي

: كنت مع شيخنا قوله( تقديم القرضاوي 393ص ) فتاوى الزرقاءوجاء يف

عت معه إىل مالعالمة الزرقاء يف ندوة الترشيع اإلسالمي بمدينة البيضاء يف ليبيا واست

وردود املشاركْي  ،العالمة أَب زهرة يف رأيه يف الرجم الذي كتمه عرشين سنة ثم باح به

 :وقد ناقشت شيخنا أبا زهرة هناك وذكرت له توجيه احلكم عىل أنه ،يف الندوة عليه

 تعزير.

 نسخت وقد األصل يف هيودية عقوبة هذه إن: وقال ذلك رفض زهرة أبا ولكن 

 .الرمحة بدين

 .بالنظر جدير بأنه :ل وقال واستحسنه ،الزرقا لشيخنا التوجيه هذا وذكرت 

متاما يف هذه الوجهة فالرجم مع اجللد كالتغريب مع  واملهم أين والشيخ متقفان

 .اهـاجللد، وإن َل يقل بذلك أحد من الفقهاء ولكنه يف رأيي اجتهاد وجيه

إن القول بأن حكم الرجم منسوخ بسورة النور، التي فيها جلد الزاين  وأقول:

ايِن َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنُْهاَم ِماَئَة َجْلَدةٍ َواَل ﴿والزانية البكرين بقوله:  انِيَُة َوالزَّ الزَّ

ِ  اهللَتأُْخْذُكْم هِباَِم َرأَْفٌة يِف دِيِن  اَم َطائَِفٌة  اهللإِْن ُكنْتُْم ُتْؤِمنُوَن ب َوالْيَْوِم اْْلِخِر َولْيَْشَهْد َعَذاهَبُ

 .[2]النور:  ﴾ْؤِمننِيَ ـُِمَن املْ 
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حام صاحب املقال حول ذلك، ومما قاله يف أثناء كالمه أن هذا العذاب يكفي،  وقد

 أي أن املحصن ليس عليه إال اجللد ويكفيه.

ي":  َقْوُلُه :الفتحاحلافظ يفأما احلديث فقد قال  قلت: أَنَّ  :فييهي  "اَل أَْدري

َحةي  يَل َقْد َُتَْفى َعلَيْهي َبْعُض اأْلُُموري اْلَواضي
َّ اجْلَلي َحاَبي لي بي  ،الصَّ َن اْلَفاضي ـ: َوأَنَّ اجْلََواَب مي

ي) . ،اَل َعيَْب َعلَيْهي فييهي  (اَل أَْدري  َفيُْمَدُح بيهي
 َوَتثَبُّتيهي

يهي  َبْل َيُدلُّ َعىَل حَتَرِّ

ي):  ُهَقْوُل(: 6813وقال عند حديث: ) َوَقْد َقاَم َيأِْتي َبيَانُُه َبْعَد أَْبَواٍب  (اَل أَْدري

ْجَم َوَقَع َبْعَد ُسوَرةِ النُّورِ  لِيُل َعىَل أَنَّ الرَّ ْفكي  ؛الدَّ ةي اإْلي صَّ
َنَّ نُُزوهَلَا َكاَن يفي قي َواْختُليَف  .ألي

َم َبيَانُهُ  تٍّ َعىَل َما َتَقدَّ
ْجُم َكاَن َبْعَد َذلَِك َفَقْد  ،َهْل َكاَن َسنََة أَْرَبٍع أَْو ََخٍْس أَْو سي َوالرَّ

اَم أسلم سنة سبع ُه أَُبو ُهَرْيَرَة َوإِنَّ هي إيىَل املْ او َحََضَ ينَةي َسنََة ـَبن َعبَّاٍس إينَّاَم َجاَء َمَع أُمِّ دي

 ٍع.اهـتيْس 

ل فيه صاحبه حكم اهلل  وأما أنه يكتفى يف حد الزاين املحصن باجللد فهذا قول بد 

سواء يف قوله أنه تعزير وليس بحد، أو قوله: أن ما أبانه اهلل يف حد  باستحسانه ورأيه

 البكرين أنه جيلد كل واحد منهام مائة جلدة.

حد اجللد، وجعل  ا يناسب جرمه؛ فجعل للبكرفاهلل قد جعل لكل منهام حدًّ 

للمحصن الثيب حد الرجم، وتغيري أحكام اهلل والتالعب هبا من أفعال اجلاهلية قال 

ا ﴿اهلل تعاىل:  ُموَنُه َعاما ا َوَُيَره اَم النَِِّسُء ِزَياَدٌة يِف الُْكْفِر ُيَضلُّ بِِه الَِّذيَن َكَفُروا َُيِلُّوَنُه َعاما إِنَّ

َة َما  َم الِيَُواطِئُوا ِعدَّ َم اهلل َحرَّ ْم َواهللَُّ اَل ََيِْدي الَْقْوَم هلل َفيُِحلُّوا َما َحرَّ
ْم ُسوُء أَْعاَمهِلِ َن هَلُ ُزيه

 [.37]التوبة:  ﴾الَْكافِِرينَ 
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 بيان كفر من رد إمجاع العلماء يف رجم احملصن

هو الذي رشع أحكامه خللقه، وليس العبد مرشعا لنفسه وال لغريه قال  عزوجلواهلل 

ُْم ﴿تعاىل:  يَعٍة ِمَن اأْلَْمِر َفاتَّبِْعَها َواَل َتتَّبِْع أَْهَواَء الَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن * َّنَّ ُثمَّ َجَعْلنَاَك َعىَل رَشِ

تَِّقنَي * َهَذا ـَُوِِلُّ املْ  َبْعُضُهْم أَْولِيَاُء َبْعٍض َواهلل َشيْئاا َوإِنَّ الظَّاملنِِيَ  اهلللَْن ُيْغنُوا َعنَْك ِمَن 

ى َوَرمْحٌَة لَِقْوٍم ُيوقِنُونَ   [.20-18]اجلاثية:  ﴾َبَصائُِر لِلنَّاِس َوُهدا

ا َوالَِّذي أَْوَحيْنَا إِلَيَْك  ﴿وقال تعاىل:  يِن َما َوَّصَّ بِِه ُنوحا َع لَُكْم ِمَن الده  ﴾رَشَ

 .[13]الشورى:

ْ َيأَْذْن بِِه ﴿وقال تعاىل:  يِن َما ََل ْم ِمَن الده ُعوا هَلُ َكاُء رَشَ ْم رُشَ  ﴾اهللأَْم هَلُ

ْكُم إاِلَّ  ﴿.وقال تعاىل: [21]الشورى: يُن الَْقيهمُ  هللإِِن احْلُ اُه َذلَِك الده  ﴾أََمَر أاَلَّ َتْعبُُدوا إاِلَّ إِيَّ

 [.40]يوسف: 

لغ األمهية أو غريه من حدود اهلل ال قائل به من املؤمنْي، والقول بإلغاء هذا احلد البا

وال سلف لقائله هذا إال من أنحس الناس عىل أهل القبلة، وأشد الناس فتنة ونكاية 

باإلسالم وأهله ممن يدعونه؛ وهم اخلوارج، وبعض أفراخهم املعتزلة العقالنْي الذين 

 وإِجاع املسلمْي. طال اعتداؤهم رشيعة اهلل وكتابه وأسامئه وصفاته،

جم بإمجاع (: 7/216) املفهميف قال القرطيب  إذا زنى املحصن وجب الرَّ

ا ألهنم ليسوا بمسلمْي عند ، وال التفات إلاملسلمني ْجَم ؛ إمَّ ، الرَّ نكار اخلوارجي والنّظَّامي

رنا يف  م ال يعتد بخالفهم ؛ لظهور بدعتهم وفسقهم عىل ما قرَّ من يكفِّرهم ، وإما ألهنَّ

 اهـاألصول.
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ايِن  :(3199عند حديث )  وقال النووي َوأمَْجََع الُْعَلاَمء َعىَل ُوُجوب َجْلد الزَّ

، إيال َما َوََلْ ُُيَالِف يِف َهَذا أََحد ِمْن أَْهل الِْقبَْلةْحَصن َوُهَو الثَّيِّب ، ـُ، َوَرْجم املْ ِماَئةالْبِْكر 

ج َوَبْعض الْ  يَاض َوَغرْيه َعْن اخْلََواري
ُمْ ـَحَكى اْلَقايضي عي َلة ، َكالنَّظَّامي َوأَْصَحابه ، َفإيهنَّ  ُمْعتَزي

. ا ْجمي  ـهمَلْ َيُقوُلوا بيالرَّ

وأما  (: اإلِجاع عىل ذلك ثم قال:7/478) االستذكارونقل ابن عبد الرب يف

اهل البدع واخلوارج منهم ومن جرى َمراهم من املعتزلة فاهنم ال يرون الرجم عىل 

زان حمصن وال غري حمصن وال يرون عىل الزناة اال اجللد وليس عند احد من اهل العلم 

 خالفا.ممن يعرج عىل قوهلم وال يعدون 

ن إهيا الناس أ :يقول  بن عباس قال سمعت عمر بن اخلطاب اوساق عن 

 ،ورِجنا بعدمها ،بو بكرأوكذلك  ،فان رسول اهلل قد رجم ،الرجم حق فال ُتدعن عنه

مة يكذبون بالرجم وبالدجال وبطلوع الشمس من مغرهبا وسيكون قوم من هذه األ

 .وبعذاب القرب وبالشفاعة وبقوم خيرجون من النار بعد ما امتحشوا

 الضالل من اهلل عصمنا كله هبذا يكذبون واملعتزلة اخلوارج:  عمر ابو قال 

 اهـ.برمحته

(: وأِجعوا عىل أن احلر إذا تزوج 112) اإلمجاعوقال ابن املنذر يف كتابه

 تزوجياً صحيحاً، ووطئها يف الفرج، أنه حمصن جيب عليهام الرجم إذا زنيا.

(: فالرجم ثابت بسنة رسول اهلل 8/431) شرح البخاري وقال ابن بطال يف

مالك بن أنس يف أهل  :، وبفعل اخللفاء الراشدين، وباتفاق أئمة أهل العلم؛ منهمملسو هيلع هللا ىلص 

املدينة، واألوزاعي يف أهل الشام، والثورى وِجاعة أهل العراق، والشافعي وأمحد 

 وإسحاق وأبو ثور.
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وما  ،واعتلوا بأن الرجم ليس َف كتاب اهلل تعاىل ،ودفع اخلوارج الرجم واملعتزلة 

له تعاىل : لقو ملسو هيلع هللا ىلص يلزمهم من اتباع كتاب اهلل مثله يلزمهم من اتباع سنة رسول اهلل 

فال معنى لقول من  ،[ 7] احلرش:  ﴾وما آتاكم الرسول فخذوه وما َّناكم عنه فانتهوا﴿

 اهـ.خالًفا يعدون وال الفتوى خالف السنة وإِجاع الصحابة واتفاق أئمة 

َفُقوا كلهم َحاَش من الَ ُيْعتَدُّ بيهي بيالَ 11/231) احمللىوقال ابن حزم يف (: اتَّ

الٍَف  ا حُمَْصنَاني  ْسلِِمنيَ ـُُهْم ِعنَْدَنا من املْ  َولَيَْس خي  إَذا َزنَيَا َومُهَ
ةي َفَقاُلوا إنَّ عىل احْلُرِّ َواحْلُرَّ

ْجَم حتى َيُموَتا.  اهـالرَّ

ا الثُّيَُّب اأْلَْحَراُر املْ 2/434) بداية اجملتهدوقال ابن رشد يف ْحَصنُوَن ـُ( َفأَمَّ

ُْم َرأَْوا أَنَّ َحدَّ ـَُفإينَّ املْ   َفإيهنَّ
ْن أَْهلي اأْلَْهَواءي ْجُم إيالَّ فيْرَقًة مي ُهُم الرَّ َْي أَِْجَُعوا َعىَل أَنَّ َحدَّ

 ْسليمي

 اهـُكلِّ َزاٍن اجْلَلُْد.

، َرُجاًل 9/35) املغينوقال ابن قدامة يف ايني املُْْحَصني ْجمي َعىَل الزَّ (: ُوُجوبي الرَّ

ْن َكاَن أَْو امْ  ، َوالتَّابيعيَْي، َوَمْن َبْعَدُهْم مي َحاَبةي ْن الصَّ
لْمي مي ةي أَْهلي اْلعي َرأًَة. َوَهَذا َقْوُل َعامَّ

َج. ، َواَل نَْعلَُم فييهي خُمَاليًفا إالَّ اخْلََواري  اهـُعلاََمءي اأْلَْمَصاري يفي َِجييعي اأْلَْعَصاري

ايني املْ (: اْستي 24/41) عمدة القاريوقال العيين يف حصن للَْقتْل ـُْحَقاق الزَّ

، َوأِْجع الْ  َجاَرةي ْجم بياحْلي  اهـُمسلُموَن عىل َذليك.ـَوُهَو الرَّ

ال تعد -وقد أنكرت طائفة شاذة  :(5/105) أحكام القرآنقال اجلصاص يف

وبنقل   ،ملسو هيلع هللا ىلصبفعل النبي  ملسو هيلع هللا ىلص الرجم وهم اخلوارج وقد ثبت الرجم عن النبي  -خالفا

فروى  ،وأِجعت األمة عليه ،واخلرب الشائع املستفيض الذي ال مساغ للشك فيه ،الكافة

الرجم أبو بكر وعمر وعيل وجابر بن عبداهلل وأبو سعيد اْلدري وأبو هريرة وبريدة 

 اهـ.األسلمي وزيد بن خالد يف آخرين من الصحابة

 أن منكري ذلك عىل خطر عظيم: واحلاصل:



الرد على القرضاوي 

 القرضاوي

  26 

(: وكذلك وقع اإلِجاع عىل تكفري 2/238) الشفايف قال القاضي عياض 

كل من دافع نص الكتاب، أو خص حديثاً َممعاً عىل نقله مقطوعاً به، َممعاً عىل محله 

 . اهـكتكفْي اْلوارج بإبطال الرجمعىل ظاهره ، 

 ال ينقضهوقد أِجع املسلمون إِجاعاً  :(287) طوق احلمامةوقال ابن حزم يف

 صن عليه الرجم حتى يموت.أن الزاين املح إال ملحد

 َوَمْن ََلْ ََيُْكْم باَِم أَْنَزَل اهلل﴿(: وقوله: 2/178) معاني القرآنوقال الزجاج يف

التي أَتْت هبا األنبياُء  من زعم أن حكاًم من أحكام اهلل :أي ﴾َفأُولَئَِك ُهُم الَْكافُِرونَ 

إِن املحَصننَي ال َيب أن يرمجا من قال ، أِجعت الفقهاَء أن فهو كافرعليهم السالم باطل 

ين كافِرٌ  ألنه مكِذٌب له،  ملسو هيلع هللا ىلص وإنام كفر من رد حكاما من أَحكام النبي ، إذا زنيا وكانا ُحرَّ

 .اهـفهو كافر ومن كذب النبي

 (.10/112) تهذيب اللغةوكذا قال األزهري يف

(: وقد أِجعت الفقهاء عىل أنه 2/315) معاني القرآنوكذا قال النحاس يف

 اهـ.أنه كافرم عىل من زنى وهو حمصن من قال ال جيب الرج

 (.5/145) لسان العربقال ابن منظور يفوكذا  

فتاوى هذا ما قصدناه من الرد عىل ما فاه به القرضاوي يف تلك الكلمة، ودونه يف

املنكرين  أصحاب األهواء، التي نادى هبا عىل نفسه أنه ممن تقدم ذكرهم من الزرقاء

 لذلك.

األَْرَواُح ُجنُوٌد ُُمَنََّدٌة فام َتَعاَرَف منها اْئتََلَف وما »القائل:  ملسو هيلع هللا ىلص وصدق رسول اهلل 

 .«َتنَاَكَر منها اْختََلَف 

أنه قال: ما أرس عبد برسيرة إال رداه اهلل رداء مثلها إن خريا   وجاء عن عثامن 

 (.100أخرجه أبو داود يف الزهد ) .فخري ، وإن رشا فرش
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(: وهلذا جاء عن عثامن أو 355) االستقامةقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف

 ه.اهـغريه أنه قال: ما أرس أحد برسيرة إال أبداها اهلل عىل صفحات وجهه وفلتات لسان

 ونعوذ باهلل من الفتن ما ظهر منها وما بطن

اُب ﴿ نَا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبنَا َبْعَد إِْذ َهَدْيتَنَا َوَهْب لَنَا ِمْن لَُدْنَك َرمْحَةا إِنََّك أَْنَت الَْوهَّ ]آل  ﴾َربَّ

 [8عمران: 

  وكتبه

 حييى بن علي احلجوري أبو عبد الرمحن

 هـ1438صفر/  24 بتاريخ يف مكة املكرمة حرسها اهلل


