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بسم اهلل الرمحن الرحيم





مقدمة

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن اتبع هداه  ،أما
بعد:
فقد سمعت كلمة صوتية تعزى يف بعض الصحف أن قناة احلوار الفضائية بثته
ليوسف القرضاوي نقل فيها عن املسمى أيب زهراء أنه ينكر رجم الزاين املحصن ،وأنه:
كان كامتا لذلك عرشين سنة ،وأنه اآلن أفشاه.
وأبان القرضاوي بأنه يميل إىل هذا الرأي ،وأكده بأنه كتب فيام كتب:
 أن اإلسالم دين الرمحة.
 ورشائعه ليست هبذه القسوة ،والشدة.
 وأن ما جاء من األدلة يف رجم النبي ﷺ ليس حدا ،وإنام هو تعزير.

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

الكتاب والسنة التي قام عليها إمجاع األمة .فرأيت من املهم بيان شؤم هذه الكلمة،
وعظيم رضرها عىل قائلها ،مذكراً بقول النبي ﷺ «إ ِ َّن العبدَ لَيتَ َك َّلم بِال َكلِم ِة ِمن سخَ ِ
ط
َ ْ َ
َْ َ ُ
ِ
ج َهنَّ َم» أخرجه البخاري ( )6478من حديث أيب هريرة ريض اهلل
اهلل ،ال َ ُي ْلقي َهلا َب ااالَْ َ ،ي ِوي ِ َهبا ِيف َ
عنه.

ولعل اهلل أن يبرص بذلك من قد خياف عليه االفتتان بتلك األفكار السيئة .فأقول
وباهلل التوفيق:
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إقامة احلدود الشرعية من أعظم مصاحل العباد



اعلم أَيا املسلم أن احلدود الرشعية كلها:
رمحة من اهلل عزوجل بالعباد ،وحياة هلم ،قال تعاىلَ ﴿ :ولَ ُك ْم ِيف الْ ِق َصا ِ
ص َحيَا ٌة َيا
وِل ْاألَلْبَ ِ
اب لَ َع َّل ُ
أُ ِ
ك ْم َتتَّ ُقو َن﴾ [البقرة.]179:
وصيانة ألعراضهم وأنساهبم ،وحقنا لدمائهم ،وحفظا ألمواهلم ،ومتكينا ألمنهم.
فهي من أعظم مصالح العباد ،يف املعاش واملعاد ،وهبا يرتدع أهل الرش والفساد ،ويأمن
ويطمئن أهل الصالح والسداد.
فمنافع ذلك عىل العباد يف دينهم ودنياهم عظيمة ،وقد جاء من حديث أَ ََب ُه َر ْي َرةَ،
َ « :حدٌّ ُي ْع َم ُل ِيف ْاأل َ ْر ِ
قالَ :ق َال َر ُس ُ
ض خَ ْ ٌْي ِأل َ ْهل ِ ِه ِم ْن أَ ْن ُي ْمطَ ُروا
ول اهلل
احا».
َث ََلث ِ َ
ني َص َب ا
أخرجه النسائي ( )4904ابن ماجة ( )2538وأمحد ( )402/2وابن اجلارود يف املنقى ( )801وحسنه
العَلمة األلباين رمحه اهلل يف الصحيحة ( ) 231وحسنه قبله املنذري والعراقي ،والسيوطي ،واملناوي وغْيهم.

يف حاشيته على النسائي  :قوله " :خري ألهل األ َ ْرض"
قال السندي
أَي :أَكثر بر َكة ييف الرزق َو َغريه من الثِّ َامر واألهنار من َأن يمطروا.
قلت :وهذا احلديث يندرج حتت قول اهلل تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو أَ َّن أَ ْه َل الْ ُق َرى آ َمنُوا َوا َّت َق ْوا
ٍ ِ
الس َامءِ َو ْاأل َ ْر ِ
ض﴾ [األعراف .]96
لَ َفت َْحنَا َع َل ْي ِه ْم َب َركَات م َن َّ
اْل ْن ِ
وقوله عن أهل الكتابَ ﴿ :ولَ ْو أَ ََّّن ُ ْم أَ َقا ُموا الت َّْو َرا َة َو ْ ِ
ج َ
يل َو َما أُ ْن ِز َل إِلَ ْي ِه ْم ِم ْن
رهبِم َأل َ َك ُلوا ِمن َفوقِ ِهم و ِمن َ َْت ِ
ت أَ ْر ُجل ِ ِه ْم﴾ [املائدة.]66 :
ْ ْ ْ َ ْ
َه ْ
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ومن أبرك يشء عىل األمة إقامتها حلدود اهلل يف أرضه؛ فإن الناس إذا جترأوا عىل
حدود اهلل أصاهبم اهلل بعقاب من عنده ،قال تعاىلَ ﴿ :و َما أَ َصا َب ُك ْم ِم ْن ُم ِصي َب ٍة َفب ِ َام
ت أَ ْي ِدي ُك ْم َو َي ْع ُفو َع ْن كَث ِ ٍ
ْي﴾ [الشورى.]30 :
ك ََس َب ْ
ِ
ت أَ ْي ِدي النَّا ِ
س ل ِ ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َض
َب َوالْ َب ْح ِر ب ِ َام ك ََس َب ْ
وقال تعاىلَ ﴿ :ظ َه َر الْ َف َسا ُد يف الْ َ ه
الَّ ِذي َع ِم ُلوا لَ َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُعو َن﴾ [الروم.]41 :
وثبت عند ابن ماجة ( ) 4019واحلاكم يف املستدرك ( )540/4وغريمها عن ابن
رش املْـُ َه ِ
ينََ ،خ ٌْس إ ِ ِن ا ْبتُلِيتُ ْم ِهب ِ َّن وأَ ُعو ُذ ب ِاهلل أَ ْن
عمر
اج ِر َ
أن النبي ﷺ قالَ « :يا َم ْع َ َ
تُدْ ِركُوهنََ :ل َتظْ َه ِر الْ َف ِ
اح َش ُة ِيف َق ْو ٍم َق ُّط َحتَّى َي ْع َم ُلوا ِ َهبا إ ِ َّال َظ َه َر فِي ِه ُم الطَّا ُعو ُن
ُ َّ ْ
ت ِيف أَ ْس ََلف ِ ِه ْمَ ،و ََل ْ َينْ ُق ُصوا املْ ِ ْك َي َال َواملِْي َزا َن إ ِ َّال أُ ِخ ُذوا
َو ْاأل َ ْو َجا ُع الَّتِي ََل ْ َت ُك ْن َم َض ْ
ِ
بِالسن ِ َ ِ ِ
الس ْل َط ِ
ان َع َل ْي ِه ْمَ ،و ََل ْ َي ْمنَ ُعوا ال َّزكَا َة إ ِ َّال ُمن ِ ُعوا ا ْل َق ْ
ط َر ِم َن
ني َوشدَّ ة ا ْملـُ ْؤ َنة َو َج ْو ِر ُّ
ه
الس َامءَِ ،ولَ ْو َال الْبَ َهائ ِ ُم ََل ْ ُي ْمطَ ُرواَ ،و ََل ْ َينْ ُق ُضوا َع ْهدَ اهلل َو َع ْهدَ َر ُسول ِ ِه إ ِ َّال ُس هل َط َع َليْ ِه ْم
َّ
ِ
عدُ وهم من َغ ِ ِ
َي ُك ْم أَئ ِ َّمت ُُه ْم بِكِت ِ
َاب اهلل إ ِ َّال
ْيه ْم َوأَخَ ُذوا َب ْع َض َما كَا َن ِيف أَ ْيدَي ِ ْمَ ،و َما ََل ْ َ ْ
َ ُّ ُ ْ َ ْ ْ
أَ ْل َقى اهلل َبأْ َس ُه ْم َب ْين َُه ْم» .وصححه العَلمة األلباين رمحه اهلل يف صحيح اجلامع وانظر الصحيحة (.)106
وقد تضمن هذا احلديث ذ كر أعداد من املصائب يصاب هبا األمة جراء افتئاهتم عىل
بعض أحكام اهلل وحدوده.
وكام أن إقامة احلدود نافعة لألحياء فهي أيضا نافعة نفعا عظيام لألموات املحدودين
بتكفري ذنوهبم؛ حلديث يع ْم َرا َن ْب ين ُح َص ْ ٍ
َت نَبي َّي اهللي
أَ َّن ا ْم َرأَ ًة يم ْن ُج َه ْينَ َة أَت ْ
ْي
ي
َل َ ،ف َد َعا نَبي ُّي اهللي
َو يه َي ُح ْب َىل يم َن ِّ
الزنَى َ ،ف َقا َل ْت َ :يا نَبي َّي اهللي  ،أَ َص ْب ُت َح ًّدا َ ،فأَق ْم ُه َع َ َّ
ت َفأْتِنِي ِ َهبا» َ ،ف َف َع َل َ ،فأَ َم َر يهبَا نَبي ُّي اهللي
َولييَّ َها َ ،ف َق َال « :أَ ْح ِس ْن إِلَيْ َها َ ،فإ ِ َذا َو َض َع ْ
ي
ُص َِّل َعلَيْ َها َيا
اهبا ُ ،ث َّم أَ َم َر ي َهبا َف ُر ي َ
ِج ْت ُ ،ث َّم َص َّىل َعلَيْ َها َ ،ف َق َال َل ُه ُع َم ُر  :ت َ
َف ُش َّك ْت َعلَيْ َها ثيَ ُ َ
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ني ِم ْن أَ ْه ِل الْـ َم ِدين َِة
ت ت َْو َب اة لَ ْو ُق ِس َم ْ
َت؟ َف َق َال « :لَ َقدْ تَا َب ْ
نَبي َّي اهللي َو َق ْد َزن ْ
ني َس ْبعِ َ
ت َب ْ َ
ت بِنَ ْف ِس َها هللَِّ َت َع َ
اىل» أخرجه مسلم
ت ت َْو َب اة أَ ْف َض َل ِم ْن أَ ْن َجا َد ْ
لَ َو ِس َعت ُْه ْم َ ،و َه ْل َو َجدْ َ
(.)1696

يف صحيحه باب احلدود كفارة وساق برقم)6784( :
وبوب اإلمام البخاري
الص يام يتَ ،ق َالَ :ق َال رس ي
ول اهللي ﷺ « :
ومسلم يف صحيحه ( )1709حديث ُعبَا َد َة ْب ين َّ
َ ُ
ُت َباي ِ ُع ِ
ُرشكُوا ب ِاهلل َش ْيئاا َ ،وال َ َت ْز ُنوا َ ،وال َ ت ْ ِ
وين َع َىل أَ ْن ال َ ت ْ ِ
َْس ُقوا َ ،وال َ َت ْقتُ ُلوا النَّ ْف َس الَّتِي
ِ
ِ
َح َّر َم اهلل إِال َّ ب ِ َْ
اب َش ْيئاا ِم ْن َذل ِ َ
ب
ك َف ُعوق َ
احل هق َ ،ف َم ْن َو ََف منْ ُك ْم َفأَ ْج ُر ُه َع َىل اهللِ َ ،و َم ْن أَ َص َ
ِ
اب َشيْئاا ِم ْن َذل ِ َ
َت ُه اهلل َع َليْ ِه َ ،فأَ ْم ُر ُه إ ِ َىل اهللِ  ،إ ِ ْن َشا َء َع َفا
بِه َف ُه َو َك َّف َار ٌة لَ ُهَ ،و َم ْن أَ َص َ
ك َف َس َ َ
 ،أخرجه الَتمذي ( )2625وهو
َعنْ ُهَ ،وإ ِ ْن َشا َء َع َّذ َب ُه» .وثبت هبذا اللفظ عن عيل بن أيب طالب
حديث صحيح.

قال احلافظ يف الفتح (:)6784
ٍ
ي ي
ي
اب َذ ْنباا أُقِي َم َع َليْ ِه َحدُّ َذل ِ َ
ك
محدَ م ْن َحديث ُخ َز ْي َم َة ْب ين َثابيت َر َف َع ُهَ « :م ْن أَ َص َ
َو ِأل َ ْ َ
ب َف ُه َو َك َّف َار ُت ُه» َو َسنَ ُد ُه َح َسنَ .و ييف ا ْلبَ ي
الذ ْن ِ
َّ
اب:
َع ْن َج ِري ِر ْب ِن َعبْ ِد اهلل َن ْح ُو ُه ِعنْدَ أَ ِيب َّ
الشيْخِ .
ب عن أَب ِ ِيه عن جده هِ يعنْ َده بيسن ٍَد ص يحيحٍ إي َلي يه نَحو ح يد ي
ِ ِ
يث
ْ ْ ُ َ
ُ َ َ
َ ْ َ
َو ِيف َحديث َع ْم ِرو ْب ِن ُش َع ْي ٍ َ ْ
ك َشيْئاا َفأُقِي َم َع َليْ ِه َْ
ُعبَا َد َةَ ،وفي ييهَ « :ف َم ْن َف َع َل ِم ْن َذل ِ َ
احلدُّ َف ُه َو َك َّف َار ُت ُه».
الضح ِ
ِ
اك َن ْح ُو ُه يعنْ َد أَ يَب َّ
الشيْخي .
َو َع ْن َثابِت ْب ِن َّ َّ
قال القرطيب يف املفهم  :هذا حجة واضحة جلمهور العلامء عىل أن احلدود
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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احلدُو ُد َك َّف َارة يأل َ ْهلي َها أَ ْم
وقد ورد حديث من حديث أَب هريرة مرفوعا « َال أَ ْد يري ْ ُ
َال»  ،وهو حديث ضعيف؛ قال البخاري يف تارخيه الكبري ( ) 152/1ونقله عنه البيهقي
الصنْ َعاني ُّى َع ْن َم ْع َم ٍر َع ين ا ْب ين َأ يبى يذ ْئ ٍ
ب َع ين
يف الكربى (َ )239/8ر َوا ُه يه َشام َّ
الز ْه ير ِّى َع ين النَّبي ِّى ﷺ ُم ْر َسالً.
ُّ

َق َال ا ْلبُ َ
احلدُو ُد
خ يار ُّي َو ُه َو أَ َص ُّح َوال َ َيثْبُ ُت َه َذا َع ين النَّبي ِّي ﷺ أل َ َّن النَّبي َّي ﷺ َق َالُ ْ « :

َك َّف َارة».اهـ

وقال ابن رجب يف الفتح ( :) 73/1وعىل تقدير صحته ،فيحتمل أن يكون النبي
ﷺ قال ذلك قبل أن يعلمه -أي أن احلدود كفارة  -ثم علمه فأخرب به جزما.
وقال القاضي عياض يف إكمال املعلم (َ :)286/5لكي َّن َح يد َ
يث ُعبَا َد َة أَ َص ُّح

إي ْسنَا ًدا .اهـ

وقد نبه أهل العلم رمحهم اهلل عىل أمهية العقوبا ت الرشعية ،وأهنا نعمة ورمحة من
اهلل تعاىل لعباده:
قال شيخ اإلسالم

يف الفتاوى الكربى ( :)593/4العقوبات الرشعية إنام

رشعت رمحة من اهلل تعاىل بعباده  ،فهي صادرة عن رمحة اخللق  ،وإرادة اإلحسان إليهم
وهلذا ينبغي ملن يعاقب الناس عىل ذنوهبم أن يقصد بذلك اإلحسان إليهم  ،والرمحة
هلم  ،كام يقصد الوالد تأديب ولده  ،وكام يقصد الطبيب معاجلة املريض ،
وقال ابن القيم يف اعالم املوقعني (:)139/2
احلكمة يف رشع احلدود :فكان من بعض حكمته سبحانه ورمحته أن رشع العقوبات
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
هذه اجلنايات غاية اإلحكام ورشعها عىل أكمل الوجوه املتضمنة ملصلحة الردع
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
وتنقطع األطامع عن التظامل والعدوان ويقتنع كل إنسان بام أتاه مالكه وخالقه فال يطمع
يف استالب غري حقه.
وسأل سائل اإلمام ابن باز

كما يف جمموع فتاواه ( )399/22فقال:

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.
فأجاب :لقد رسين كثريا حكم املحكمة بتعز برجم الزانية املحصنة ،ملا يف ذلك من
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
وغ ريها ،وال شك أن يف حكمهم برشيعة اهلل صالح أمرهم وسعادهتم يف الدنيا
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
النبي ﷺ الصحابة برجم ماعز األسلمي واليهوديْي والغامدية ،وغريهم ،فبادر
الص حابة إىل ذلك ريض اهلل عنهم ،ووفق املسلمْي السري عىل منهاجهم يف احلدود
وغريها.
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وال يشرتط يف املشارك يف الرجم أن يكون معصوما أو سليام من السيئات؛ ألن
الرسول ﷺ مل يشرتط ذلك ،وال جيوز ألحد من الناس أن يشرتط رشطا ال دليل عليه
من كتاب اهلل سبحانه وال من سنة رسوله ﷺ.اهـ
فتأمل أهيا املسلم يف حماسن هذه الرشيعة العظيمة ،وما يف أحكامها وحدودها من
احلكم واملنافع العميمة ،ألهنا أحكام رب العاملْي ،العامل بعباده وبمصاحلهم ومضارهم
يف الدنيا والدين ،قال تعاىل﴿ :أَ َال َي ْع َل ُم َم ْن خَ َل َق َو ُه َو ال َّلط ِ ُ
يف الْـخَ ب ِ ُْي﴾ [امللك.]14:
فهو سبحانه الذي رشع هذه األحكام زجرا عن اقرتاف تلك الفواحش واآلثام.
وتأمل :عمق فهم أئمة هذا الدين ،وحرصهم عىل مرضاة رب العاملْي ،وحبهم
اخلري والنفع والصيانة للمسلمْي ،حمذرين عقوبة اهلل عىل سلوك تلك املسالك
ِ
الر ُس َ
ول ِم ْن َب ْع ِد
والتعرض لتلك املهالك ،التي دل عليها قول اهلل تعاىلَ ﴿ :و َم ْن ُي َشاق ِق َّ
ت َم ِص اْيا﴾
ني ُن َوله ِه َما ت ََو َّىل َو ُن ْصل ِ ِه َج َهنَّ َم َو َسا َء ْ
ني لَ ُه ا ُْهلدَ ى َو َيتَّب ِ ْع َغ ْ َْي َسبِي ِل املْـُ ْؤ ِمن ِ َ
َما َتبَ َّ َ
[النساء.]115 :

الرد على القرضاوي
القرضاوي
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دفع حدود اهلل مشاقة لرب العاملني وسبب للهكة



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
قسوة ،وشدة وغري ذلك من الطعون يف حكم اهلل ورشعه.
َ
رسول اهلل ﷺ يقولَ « :من َحالت
سمعت
ُ
قال:

وقد صح عن ابن ُعمر
ِ
حدود اهلل ،فقد ضا َّد اهلل» .أخرجه أبو داود ( )3597وغْيه.
ش َفا َعتُ ُه دون َحدٍّ من ُ

فإذا كانت الشفاعة املفوتة للحد مضادة هلل يف حكمه؛ فإن إنكار هذا احلد من أعىل
مراتب املضادة واملشاقة هلل عزوجل يف حكمه والعياذ باهلل.
وإذا كان بنوا إرسائيل هلكوا بذلك فلامذا نحن نستجلب ما هلكوا به ففي
أن النَّبي ِّي ﷺ َق َال« :إ ِ َّن َام َه َل َ
ك َم ْن كَا َن َقبْ َل ُك ْم
الصحيحْي من حديث أَ يَب ُه َر ْي َر َة
ِ
ِ ِ
ِ
ب ِ ُس َؤاهل ْم َواخْ تَلَف ِه ْم َع َىل أَ ْنب ِ َيائ ِه ْم» أخرجه البخاري ( )7288ومسلم (.)1337
خ ُز ي
مه ُه ْم َشأْ ُن املَ ْرأَ ية املَ ْ
وم َّي ية ا َّلتيي
ويف الصحيحني َع ْن َعائي َش َة
أَ َّن ُق َر ْي ًشا أَ َ َّ
رس َق ْتَ ،ف َقا ُلواَ :و َم ْن ُي َكلِّ ُم فيي َها َر ُس َ
جي َ يرت ُئ َعلَيْ يه إي َّال أُ َسا َم ُة ْب ُن
ول اهلل ﷺ ؟ َف َقا ُلواَ :و َم ْن َ ْ
ََ
ول اهلل ﷺ « :أَت َْش َفع ِيف حدٍّ ِمن حدُ ودِ
ي
ٍ
ب رس ي
ول اهلل ﷺ َف َكلَّ َم ُه أُ َسا َم ُةَ ،ف َق َال َر ُس ُ
ْ ُ
ُ َ
َز ْيد ح ُّ َ ُ
اهللُ ،ثم َقام َفاخْ تَطَبُ ،ثم َق َال :إ ِ َّنام أَه َل َ ِ
َس َق فِي ِه ُم
ك الَّذ َ
َ ْ
َ َّ
َّ َ
ين َق ْب َل ُك ْم ،أَ ََّّن ُ ْم كَا ُنوا إ ِ َذا َ َ
يف أَ َقا ُموا َع َليْ ِه َ
َّ ِ
الضعِ ُ
الرش ُ
ْت
احلدَّ َ ،وا ْي ُم اهلل لَ ْو أَ َّن َفاط ِ َم َة بِن َ
َس َق فِي ِه ُم َّ
يف ت ََركُو ُهَ ،وإ ِ َذا َ َ
َُ ٍ
ت َيدَ َها» أخرجه البخاري ( )3475ومسلم (.)1688
ت لَ َقطَ ْع ُ
َس َق ْ
ُم َّمد َ َ
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فإذا كان ذلك يف تعطيل حد من احلدود جزئيا عىل صنف من الناس مع االعرتاف
بأصل رشعيته كان سبب هالك تلك األمم قبلنا فكيف بام جيره هؤالء العقالنيون من
الويل عىل األمة بتعطيل بعض احلدود كليا ،مع جحود رشعية ذلك الثابتة بالكتاب
والسنة ،فهذه ال شك أهنا دعوة أشأم عىل املسلمْي وأشنع مما جلبه هيود عىل أنفسهم
وغريهم بسبب العطف املزعوم عىل أرشافهم وهم َيسبون أَّنم َيسنون صنعا.

الرد على القرضاوي
القرضاوي
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رجم الزاني احملصن مأمور به يف مجيع امللل



وليست األمة املحمدية مقلدين لليهود يف ذلك كام يزعم هؤالء ،بل هذه من رشيعة
املسلمْي ،وعليها أدلتهم ،وإِجاعهم ،وكون ذلك نزل عىل نبي اهلل موسى عليه الصالة
والسالم يف التوراة ،فاليهود كتموه وأعرضوا عنه ومل يعملوا به وأماتوه.
* كام دل عليه ما أخرجه البخاري (َ :)7543ع ْن َع ْب يد اهلل ْب ين ُع َم َر
اليَ ُهو َد َجاءوا إي َىل رس ي
ول اهلل ﷺ َ ،ف َذ َك ُروا َل ُه أَ َّن َر ُج ًال يمنْ ُه ْم َوا ْم َرأَ ًة َزنَيَاَ ،ف َق َال َهل ُ ْم َر ُس ُ
ول
َ ُ
ُ
ِ
جيلَدُو َنَ ،ق َال َعبْ ُد اهلل
الر ْج ِم» َف َقا ُلوا :نَ ْف َض ُح ُه ْم َو ُ ْ
اهلل ﷺَ « :ما ََتِدُ و َن ِيف الت َّْو َراة ِيف َشأْ ِن َّ
ي
ي
وهاَ ،ف َو َض َع أَ َح ُد ُه ْم َي َد ُه َع َىل آ َي ية
َرش َ
ْب ُن َسالَ ٍمَ :ك َذ ْبتُ ْم إي َّن في َها َّ
الر ْج َمَ ،فأَت َْوا بيالت َّْو َراة َفن َ ُ
الر ْج يمَ ،ف َق َرأَ َما َق ْبلَ َها َو َما َب ْع َد َهاَ ،ف َق َال َل ُه َع ْب ُد اهلل ْب ُن َسالَ ٍمْ :ار َف ْع َي َد َك َف َر َف َع َي َد ُه َفإي َذا
َّ
ي
ي
الر ْج يمَ ،فأَ َم َر يهبي َام َر ُس ُ
ِجا
ول اهلل ﷺ َف ُر ي َ
الر ْج يمَ ،قا ُلواَ :ص َد َق َيا ُحم َ َّم ُد في َها آ َي ُة َّ
في َها آ َي ُة َّ
ي
ي ي
ي
ارةَ .وأخرجه مسل م (.)1699
الر ُج َل ََيْني َع َىل املَ ْرأَة َيقي َها احل َج َ
َف َرأَ ْي ُت َّ
وأخرج بعده (َ )1700ع ين ا ْلرب ياء ب ين َع ياز ٍبَ ،ق َال :مر َع َىل النَّبيي ﷺ بييه ي
ود ٍّي ُحم َ َّم ًام
َُ
ََ ْ
ِّ
ُ َّ
اه ْم ﷺ َف َق َالَ « :ه َك َذا ََتِدُ و َن َحدَّ ال َّز ِاين ِيف كِتَاب ِ ُك ْم؟»َ ،قا ُلوا :نَ َع ْمَ ،ف َد َعا
ََمْلُو ًداَ ،ف َد َع ُ
ِ
ي
ي
وسى ،أَ َه َك َذا ََتِدُ و َن
َر ُج ًال م ْن ُع َل َامئ يه ْمَ ،ف َق َال« :أَ ْن ُشدُ َك بِاهللِ ا َّلذي أَ ْن َز َل الت َّْو َرا َة َع َىل ُم َ
ي
ي
َحدَّ ال َّز ِاين ِيف كِتَاب ِ ُك ْم» َق َالَ :الَ ،و َل ْو َال أَن َ
الر ْج َمَ ،و َلكينَّ ُه
رب َك ،نَج ُد ُه َّ
َّك ن ََش ْدتَني ي َهب َذا َمل ْ أُ ْخ ي ْ
ي
رشافينَاَ ،ف ُكنَّا إي َذا أَ َخ ْذنَا َّ ي
يف أَ َق ْمنَا َعلَيْ يه ْ
احلَ َّد،
الض يع َ
الرش َ
يف ت ََر ْكنَا ُهَ ،وإي َذا أَ َخ ْذنَا َّ
َكثُ َر يف أَ ْ َ
ي
ُقلْنَاَ :تعا َلوا َفلْنَجت يَمع َع َىل َيش ٍء ن يُقيمه َع َىل َّ ي ي
ي
اجللْ َد
ُُ
ْ ْ
َ ْ
الرشيف َوا ْل َوضي يعَ ،ف َج َعلْنَا الت َّْحمي َمَ ،و ْ َ
ْ
أَنَّ ُه َق َال :إي َّن

الر ْج يم.
َم َكا َن َّ

َف َق َال َر ُس ُ
الله َّم إ ِ هين أَ َّو ُل َم ْن أَ ْح َيا أَ ْم َر َك إ ِ ْذ أَ َماتُو ُه»َ ،فأَ َم َر بي يه َف ُر يج َم،
ول اهللي ﷺُ « :
ول َال ََي ُز ْن َ ِ
ين ُي َس ِ
الر ُس ُ
ار ُعو َن ِيف الْ ُك ْف ِر﴾ [املائدة ]41 :إي َىل
ك الَّذ َ
ْ
َفأَن َْز َل اهللُ َع َّز َو َج َّلَ ﴿ :يا أَ ُّ ََيا َّ
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َق ْولي يه ﴿إ ِ ْن أُوتِيتُ ْم َه َذا َفخُ ُذو ُه﴾ [املائدةَ ،]41 :ي ُق ُ
ول :ا ْئتُوا ُحم َ َّم ًدا ﷺ َ ،فإي ْن أَ َم َر ُك ْم
ي
اجللْ يد َف ُ
َي ُك ْم
اح َذ ُرواَ ،فأَن َْز َل اهللُ َت َع َاىل ﴿ َو َم ْن ََل ْ َ ْ
الر ْج يم َف ْ
خ ُذو ُهَ ،وإي ْن أَ ْفتَا ُك ْم بي َّ
بيالت َّْحمي يم َو ْ َ
ك هم الظَّ ُ ِ
ِ
ِ
ب ِ َام أَ ْن َز َل اهللُ َفأُولَئ ِ َ
ك ُه ُم الْ َكاف ُرو َن َو َم ْن ََل ْ َ ْ
َي ُك ْم ب ِ َام أَ ْن َز َل اهللُ َفأُولَئ َ ُ ُ
املو َن َو َم ْن ََل ْ
ك هم الْ َف ِ
ِ
اس ُقو َن﴾ ييف ا ْل ُك َّف يار ُكلُّ َها.
ََيْ ُك ْم ب ِ َام أَ ْن َز َل اهللُ َفأُولَئ َ ُ ُ
ففي هذا أن النبي ﷺ حكم عىل اليهوديْي بام أنزل اهلل ،كام أمره ربه عزوجل بقوله:
اح َذ ْر ُه ْم أَ ْن َي ْفتِنُو َك َع ْن َب ْع ِ
ض َما
اح ُك ْم َبيْن َُه ْم ب ِ َام أَ ْن َز َل اهللَُّ َو َال َتتَّب ِ ْع أَ ْه َوا َء ُه ْم َو ْ
﴿ َوأَ ِن ْ

أَ ْن َز َل اهلل إِلَ ْي َ
ك﴾

[املائدة.]49 :

ومترد القرضاوي وسلفه يف ذلك عىل حكم اهلل وحدوده نظْي مترد اليهود قبلهم عىل
حكم اهلل وحدوده التي أنزهلا اهلل عىل نبيه موسى عليه الصالة والسالم يف التوراة وال
فرق ،فهم أحرى بمشاهبة اليهود يف ذلك حذوا القذة بالقذة.
وكام أن النبي ﷺ قررهم بام يف التوراة ،وحكم عليهم به أنزل اهلل فيها ،فهو كذلك
حكم عليهم ﷺ بام أنزل عليه يف القرآن الكريم ،وهذا يدل عىل أن هذا احلد كام أنه
مأمور به يف هذه امللة ،فهو مأمور به أيضا يف امللل املاضية.
َق َال
* ويؤيد ذلك أنه ﷺ حكم عليهم بام أنزل اهلل عليه :حديث َأ يَب ُه َر ْي َر َة
َاب اهللَ ،ف َقا َم َخ ْص ُم ُه َف َق َالَ :ص َد َق ا ْق ي
ض َبيْنَنَا بيكيت ي
ول اهلل ا ْق ي
اَب َف َق َالَ :يا َر ُس َ
ض
َجا َء أَ ْع َر ي ٌّ
َبيْنَنَا بيكيت ي
اَب :إي َّن ا ْبنيي َكا َن َع يسي ًفا َع َىل َه َذاَ ،ف َزنَى بيا ْم َرأَتي يهَ ،ف َقا ُلوا يل:
َاب اهللَ ،ف َق َال األ َ ْع َر ي ُّ
ي
الر ْج ُمَ .ف َف َد ْي ُت ا ْبنيي يمنْ ُه بي يام َئ ٍة يم ْن ا ْل َغنَ يم َو َوليي َد ٍةُ ،ث َّم َسأَ ْل ُت أَ ْه َل ا ْل يعلْ يمَ ،ف َقا ُلوا:
َع َىل ا ْبن َك َّ
ي ٍ
ي
ني َب ْينَ ُك َام بِكِت ِ
َاب اهلل أَ َّما
يب َعا ٍمَ ،ف َق َال النَّ يب ُّي ﷺ« :أل َ ْق ِض َ َّ
إين ََّام َع َىل ا ْبن َك َج ْل ُد ما َئة َو َت ْغ ير ُ
ِ ٍ
ك َو َع َىل ا ْبن ِ َ
الْ َولِيدَ ُة َوالْ َغنَ ُم َف َر ٌّد َع َليْ َ
ت َيا أُ َنيْ ُس ل ِ َر ُج ٍل
يب َعا ٍم َوأَ َّما أَ ْن َ
ك َج ْلدُ مائَة َو َت ْغ ِر ُ
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ِ
ِج َها.
مج َها» َف َغ َدا َعلَ ْي َها أُنَ ْيس َف َر َ َ
َفا ْغدُ َع َىل ا ْم َرأَة َه َذا َف ْار ُ ْ

الرد على القرضاوي
القرضاوي
رواه البخاري ( )2695ومسلم

(.)1698

ني َب ْينَ ُك َام بِكِت ِ
َاب
فتأمل طلبهم للقضاء بينهم بكتاب اهلل وتأكيده ذلك بقوله« :أل َ ْق ِض َ َّ
اهلل» وفيه رجم الزانية املحصنة.

وأمثاله إنكارهم رجم الزاني المحصن
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إمجاع الصحابة ومن بعدهم على رجم الزاني احملصن



اخلطَّ ي
اب
ومما يدل عىل أن النبي ﷺ قىض بينهم بكتاب اهلل القرآن قول ُع َم ُر بن ْ َ
احل ِّق
يف خطبة اجلمعة عىل رؤوس املهاجرين واألنصار " :يإ َّن اهلل قد َب َع َث ُحم َ َّم ًدا ﷺ بي ْ َ

ِ
ي
َاها َف َر َج َم
َاها َو َع َق ْلن َ
اها َو َو َع ْين َ
الر ْج ِم َق َرأْ َن َ
َوأَن َْز َل عليه ا ْلكت َ
َاب َف َكا َن ِمَّا أُ ْن ِز َل عليه آ َي ُة َّ
َّاس َزمان أَ ْن ي ُق َ ي
ي
الر ْج َم
َ
رسول اهلل ﷺ َو َر َ ْ
ول َقائل ما نَج ُد َّ
مجنَا َب ْعدَ ُه َفأَ ْخ َشى إن طَ َال بيالن ي َ
َاب اهلل َفي يضلُّوا يب َرت يك َف ير َ ٍ
الر ْج َم يف كيت ي
يف كيت ي
َاب اهلل َح ٌّق عىل من َزنَى
َ
يضة َأن َْز َهلَا اهللَ ،وإي َّن َّ
ْ
ال والنِّس ي
ي ي
ي
اء إذا َقا َم ْت ا ْلبَيِّنَ ُة ،أو كان ْ
رتافُ " أخرجه
احلَبَ ُل ،أو اال ْع َ
الر َج َ َ
إذا أَ ْح َص َن من ِّ
البخاري ( )6830ومسلم (.)1691

قال ابن اجلوزي يف كشف املشكل  :فمعنى قول عمر :فيضلوا ـ أن اإلِجاع
انعقد عىل بقاء حكم ذلك اللفظ املرفوع من آية الرجم ،وتر ُك اإلِجاع ضالل.اهـ
اخلطَّ ي
َ ،و َق َال ُه َشيْم
اب
ويف رواية عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
ب ُع َم ُر ْب ُن ْ َ
َق َالَ :خطَ َ
ي
ي
الر ْج َم َف َق َال :ال ُ ْ
ُت َد ُع َّن َعنْ ُه َفإينَّ ُه َح ٌّد يم ْن
َم َّر ًةَ :خطَبَنَا َف َحم َد اهلل َت َع َاىل َوأَ ْثنَى َعلَيْه َف َذ َك َر َّ
حد ي
ِجنَا َب ْع َد ُه َو َل ْوال أَ ْن َي ُق َ
ُود اهلل َت َع َاىل أَال إي َّن َر ُس َ
ول َقائيلُو َن َزا َد
ول اهلل ﷺ َق ْد َر َج َم َو َر َ ْ
ُ
ي
ي ٍ ي
ي
اخل َّط ي
ُع َم ُر ييف كيت ي
اب
َاب اهلل َما َل ْي َس منْ ُه َل َكتَ ْبتُ ُه ييف نَاح َية م ْن ا ْلـ ُم ْص َحف َش يه َد ُع َم ُر ْب ُن ْ َ
.
مح ين ْب ُن َع ْو ٍف َو ُفالن َو ُفالن أَ َّن َر ُس َ
ول اهلل ﷺ َق ْد َر َج َم
الر ْ َ
َو َق َال ُه َش ْيم َم َّر ًةَ :و َع ْب ُد َّ
ي
ي
يي
ور َ ْ ي
َّج ي
ال
الر ْج يم َوبيالد َّ
ِجنَا م ْن َب ْعده ،أَال َوإينَّ ُه َسيَ ُكو ُن م ْن َب ْعد ُك ْم َق ْوم ُي َك ِّذ ُبو َن بي َّ
َ َ
ي
الش َفا َع ية َوبي َع َذ ي
َوبي َّ
َح ُشوا .رواه أمحد
اب ا ْل َق ْ يرب َوبي َق ْو ٍم ُخي َْر ُجو َن م ْن الن يَّار َب ْع َد َما ا ْمت َ

الرد على القرضاوي
القرضاوي
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قال النووي

ي
ي
َاها
َاها َو َو َع ْين َ
الر ْجم َق َرأْن َ
 :قَوْله ( َف َكا َن ممَّا أَن َْز َل اهلل َعلَ ْيه آ َية َّ

َاها)  :أراد بآية الرجم ( :الشيخ والشيخة إذا زنيا فارِجومها البتة) وهذا مما نسخ
َو َع َقلْن َ
لفظه وبقي حكمه.

قلت :وهو حديث ثابت أخرجه ابن ماجة رقم )2553( :وأمحد يف املسند ( )183/5والنسائي يف
الكَبى ( )7145والدارقطني ( )2323واحلاكم ( )360/4والبيهقي يف الكَبى ( )211/8وهو يف
الصحيحة للعَلمة األلباين رمحه اهلل ( ) 2913قال رمحه اهلل :إسناده صحيح عىل رشط الشيخني ،وحسنه ابن
كثْي يف أول سورة األحزاب.

قال النووي

 :قوله (فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد

الرجم يف كتاب اهلل فيضلوا برتك فريضة) :هذا الذي خشيه قد وقع من اخلوارج ومن
َيت يَمل أَنَّ ُه َعلي َم َذلي َك يم ْن يج َهة النَّبي ّي ﷺ .اهـ
وافقهم ،وهذا من كرامات
َو َ ْ

وأمثاله إنكارهم رجم الزاني المحصن
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تقسيم السنة إىل متواتر يقبل وآحاد يرد حمدث



ك ه
ونحن مؤمنون بأن رسول اهلل ﷺ مبْي لكتاب اهلل قال تعاىلَ ﴿ :وأَ ْن َزلْنَا إِلَ ْي َ
الذك َْر
ني لِلنَّا ِ
س َما ُن هز َل إِلَ ْي ِه ْم﴾ [النحل.]44 :
لِتُ َب ه َ
ك الْكِتَاب و ْ ِ
وقال تعاىلَ ﴿ :وأَ ْن َز َل اهلل َع َل ْي َ
احل ْك َم َة﴾ [النساء ]113 :واحلكمة هنا السنة
َ َ
عند ِجهور املفرسين.
ِ

وحى﴾ [النجم:
ونظري ذلك قوله تعاىلَ ﴿ :و َما َينْط ُق َع ِن الْـ َه َوى * إ ِ ْن ُه َو إ ِ َّال َو ْح ٌي ُي َ
.]4- 3

الر ُس ُ
ول َفخُ ُذو ُه َو َما ََّنَا ُك ْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا
ورب العزة سبحانه يقولَ ﴿ :و َما آتَا ُك ُم َّ
َوا َّت ُقوا اهلل إ ِ َّن اهلل َش ِديدُ الْعِ َق ِ
اب﴾ [احلرش.]7:
ويقول﴿ :وما كَا َن ُمل ِ ْؤ ِم ٍن و َال م ْؤ ِمن ٍَة إ ِ َذا َق ََض اهلل ورسولُه أَمرا أَ ْن ي ُكو َن َُهلم ْ ِ
اْل َ َْي ُة
ُ
َ
َ َ ُ ُ ْا
َ ُ
ََ
ِم ْن أَ ْم ِر ِه ْم َو َم ْن َي ْع ِ
ص اهلل َو َر ُسولَ ُه َف َقدْ َض َّل َ
ض ََل اال ُمبِيناا﴾ [األحزاب.]36
ِ
ويقولَ ﴿ :ف ََل َو َر هب َ
َي هك ُمو َك ف ِ َيام َش َج َر َب ْين َُه ْم ُث َّم َال ََيِدُ وا ِيف
ك َال ُي ْؤمنُو َن َحتَّى ُ َ
ت ويس هلموا ت ِ
ِ
ِ
َسل ايام﴾ [النساء.]65 :
أَ ْن ُفس ِه ْم َح َر اجا ِمَّا َق َضيْ َ َ ُ َ ُ ْ
فهذه األدلة وغريها كثري قاضية بوجوب قبول كل ما ثبت عن رسول اهلل ﷺ دون
التفات إىل تقسيم السنة تقسيام حادثا إىل متواتر يقبل ،وآحاد يرد ،عيا ًذا باهلل من ذلك.
قال احلافظ يف نزهة النظر  :إ َّهن ُ ْم ُمت يَّفقو َن َعىل ُو ي
جوب ال َع َم يل بي ُك ِّل َما َص َّح،
الشيْ ي
ولو َمل ْ ُخي يْر ْج ُه َّ
خان.
ْ
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وقال ابن القيم يف اعالم املوقعني (َ :)491/3واَ َّل يذي ن يَدي ُن اهلل بي يه َو َال َي َس ُعنَا
َغ ْ ُري ُه وهو ا ْل َق ْص ُد يف هذا ا ْلبَ ي
اب أَ َّن احلديث إ َذا َص َّح عن رسول اهلل ﷺ ومل َي يص َّح عنه
آخ َر َين َْس ُ
َح يديث َ
خ ُه أَ َّن ا ْل َف ْر َض َعلَيْنَا َو َع َىل ْاأل ُ َّم ية ْاأل َ ْخ ُذ بي َح يديثي يه.
ومن هذا البيان النبوي املثبت لرجم الزاين املحصن باحلجارة حتى يموت :حديث
ول اهلل ﷺ« :ال َ ََي ِ ُّل َد ُم ا ْم ِر ٍئ ُم ْسلِمٍَ ،ي ْش َهدُ أَ ْن ال َ
َق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َعبْ يد اهلل بن مسعود
ول اهلل ،إ ِ َّال بِإِحدَ ى َثَلَ ٍ
ب ال َّز ِاينَ ،واملَ ِ
ث :النَّ ْف ُس بِالنَّ ْف ِ
إِلَ َه إ ِ َّال اهلل َوأَ هين َر ُس ُ
ار ُق
سَ ،والثَّيه ُ
ْ
ِ
ِمن الده ي ِن الت ِ ِ
ج َام َعة» أخرجه البخاري ( )6878ومسلم (.)1676
َّار ُك ل ْل َ
َ
ول اهلل ﷺ َي ُق ُ
َق َال َس يم ْع ُت َر ُس َ
ول « :ال ََي ِ ُّل َد ُم ا ْم ِر ٍئ
وحديث عثامن بن عفان
ِ
ِِ
ٍ
ِ
الر ْجم ،أَ ْو َقت ََل َع ْمدا ا َف َع َل ْي ِه
ُم ْسل ٍم إِال بِإ ِ ْحدَ ى َثَلثَ :ر ُج ٌل َز َنى َب ْعدَ إ ِ ْح َصانه َف َع َل ْيه َّ
ِ
ِِ
ارتَدَّ َب ْعدَ إ ِ ْسَلمه َف َع َل ْيه الْ َقت ُْل» رواه الَتمذي ( )1402وأبو داود ( )4504والنسائي
الْ َق َو ُد ،أَ ْو ْ
( )4068واللفظ له ،وهو حديث صحيح.

وأمثاله إنكارهم رجم الزاني المحصن





اجلمع بني اجللد والرجم
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ي
ي
ي
أَ َّن النَّبي ّي ﷺ
الص يامت
السنَن م ْن َحديث ُع َبا َد َة ْبن َّ
وأخرج ُم ْسلم َوأَ ْص َحاب ُّ
َق َال« :خُ ُذوا َعنهي َ ،قدْ َج َع َل اهلل َُهل َّن َسبِيَلا َ ،والْب ِ ْكر بِالْب ِ ْك ِر َج ْلد ِمائَة َو َت ْغ ِريب َعام ،
ِ
َوالثَّ هيب بِالثَّ هي ِ
الر ْجم».
ب َج ْلد مائَة َو َّ
*وهذا اجلمع بني اجللد والرجم مما فعله النبي ﷺ قبل ثم نسخ اجللد املذكور فيه
للزاين املحصن بجملة أحاديث بعده ساقها احلازمي يف االعتبار يف الناسخ واملنسوخ
من اآلثار .
* وبعدم اجلمع بْي اجللد والرجم قال ِجهور العلامء ،وخالف ِجع من األئمة
فقالوا باجلمع بينهام وعدم النسخ.
والراجح :نسخ اجلمع بينهام كام قال اجلمهور ،واالكتفاء يف حق الزاين املحصن
بالرجم؛ ألنه آخر األمرين من رسول اهلل ﷺ كام يف الناسخ واملنسوخ للحازمي
وغريه.
ونسخ اجللد ليس مؤثرا عىل حكم رجم املحصن من أي وجه من الوجوه.
وقوله يف هذا احلديث« :خذوا عني» أمر يقتيض الوجوب ،ويرتتب عىل خمالفته
ُيال ِ ُفو َن عن أَم ِرهِ أَ ْن ت ِ
ِ
ين ُ َ
ُصيبَ ُه ْم فِتْنَ ٌة أَ ْو
الفتنة والعذاب األليم ،قال تعاىلَ ﴿ :ف ْل َي ْح َذ ِر الَّذ َ
َ ْ ْ
ِ
اب أَلِي ٌم﴾ [النور.]63 :
ُيصي َب ُه ْم َع َذ ٌ
ِ
ين
قال اإلمام ابن كثري
يف تفسري هذه اآلية :وَقَوْلُهُ َ ﴿ :ف ْل َي ْح َذ ِر الَّذ َ
ي
ُيال ِ ُفو َن َع ْن أَم ِرهِ﴾ أَ ْيَ :ع ْن أَمر رس ي
َُ
اج ُه َوطَ يري َقتُ ُه َو ُسنَّتُ ُه
ول اهلل ﷺ سبيله هو َومنْ َه ُ
َْ َ ُ
ْ
َو َ ي
ُوز ُن ْاأل َ ْق َو ُال َو ْاأل َ ْع َام ُل بيأَ ْق َوالي يه َوأَ ْع َاملي يهَ ،ف َام َوا َف َق َذلي َك ُقبيلَ ،و َما َخا َل َف ُه َف ُه َو
رشي َعتُ ُهَ ،فت َ
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ي
ي ي ي
ي ي
ْي َو َغ يري يمهاَ ،ع ْن رس ي
ول اهلل
الصح َ
َم ْر ُدود َع َىل َقائليه َو َفاعليهَ ،كائنًا َما َكا َنَ ،ك َام َث َب َت ييف َّ
َ ُ
يح ْ ي ْ َ
ﷺ أَنَّ ُه َق َالَ « :م ْن َع ِم َل َع َمَل لَيْ َس َع َليْ ِه أَ ْم ُر َنا َف ُه َو َرد».
اهرا ﴿أَ ْن ت ِ
ي ي
ي
ف َي
أَ ْيَ :فلْ َي ْح َذ ْر ولي ْ
ُصي َب ُه ْم فِتْنَ ٌة﴾
خ َش َم ْن َخا َل َ
الر ُسول َباطنًا أَ ْو ظَ ً
رشي َع َة َّ
ِ
ٍ
وهبيم ،يم ْن ُك ْف ٍر أَ ْو ني َف ٍ
اب أَلِي ٌم﴾ أَ ْي :ييف ال ُّدنْيَا،
اق أَ ْو بي ْد َعة﴿ ،أَ ْو ُيصيبَ ُه ْم َع َذ ٌ
أَ ْي :ييف ُقلُ ي ْ
بي َقت ٍْل ،أَ ْو َحد ،أَ ْو َحبْ ٍ
س ،أَ ْو ن َْح يو َذلي َك .اهـ
قلت :وقد ثبت أمره وإقامته ﷺ هلذا احلد ثبوتا قطعيا ال يمكن أن ينكر ،وال

جيحده إال من ختم اهلل عىل قلوهبم وعىل سمعهم وعىل أبصارهم غشاوة ،من ذلك مع
ما سبق:
حديث أَب ُه َر ْي َر َة َق َال أَتَى َر ُجل يم ْن أَ ْسلَ َم َر ُس َ
ول اهلل ﷺ َو ُه َو ييف املَْ ْس يج يد َفنَا َدا ُه
َف َق َال َيا َر ُس َ
ول اهلل إي َّن األ َ يخ َر َق ْد َزنَى َي ْعنيي نَ ْف َس ُه َفأَ ْع َر َض َعنْ ُهَ ..ف َل َّام َش يه َد َع َىل نَ ْف يس يه أَ ْر َب َع
ِ
ٍ
مجو ُه» َو َكا َن َق ْد
َش َها َدات َد َعا ُه َف َق َال َه ْل بي َك ُجنُون َق َال ال َف َق َال النَّبي ُّي ﷺ« :ا ْذ َه ُبوا بِه َف ْار ُ ُ
ْت
رب يين َم ْن َس يم َع َجابي َر ْب َن َعبْ يد اهلل األَن َْص يار َّي َق َالُ :كن ُ
أُ ْح يص َن َو َع ْن ُّ
الز ْه ير ِّي َق َال أَ ْخ َ َ
ِجنَاه بياملْـُص َّىل بياملَْ يدين يَة َفلَام أَ ْذ َل َقتْه ْي
ِجنَا ُه
احل َّر ية َف َر َ ْ
احل َج َار ُة َ َ
فيي َم ْن َر َ َ
ُ
َ
ِج ُه َف َر َ ْ ُ
ِج َز َحتَّى أَ ْد َر ْكنَا ُه بي ْ َ
َّ
ات .رواه البخاري.
َحتَّى َم َ
ي
َي ِّد ُ
وعىل ذلك سار األمة كام تقدم ،و َق َال َّ
َل
الش ْعبي َّيَ ُ :
ث َع ْن َع ٍّ
ِجتُ َها بيسن يَّة رس ي
ول اهلل ﷺ .رواه البخاري.
اجل ُم َع ية َو َق َالَ :ق ْد َر َ ْ
ُ َ ُ
املَْ ْرأَ َة َي ْو َم ْ ُ

ْي َر َج َم
يح َ
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دالئل وقوع الرَّجم بعد سورةِ النورِ



وأخرج البخاري ( )6813ومسلم (َ )4444ع ين َّ ي
اينَ :سأَ ْل ُت َع ْب َد اهلل ْب َن أَ يَب
الش ْي َب ِّ
ور ية الن ي
ُّور َأ ْم َب ْع ُدَ .ق َال :ال َ
أَ ْو ََفَ :ه ْل َر َج َم َر ُس ُ
ول اهلل ﷺَ .ق َال :نَ َع ْمُ ،قلْ ُتَ :ق ْب َل ُس َ
أَ ْد يري.

وقد جللج القرضاوي حول هذا احلديث بكالم غري مبْي.
وجاء يف فتاوى الزرقاء ص ( ) 393تقديم القرضاوي قوله :كنت مع شيخنا
العالمة الزرقاء يف ندوة الترشيع اإلسالمي بمدينة البيضاء يف ليبيا واستمعت معه إىل
العالمة أَب زهرة يف رأيه يف الرجم الذي كتمه عرشين سنة ثم باح به ،وردود املشاركْي
يف الندوة عليه ،وقد ناقشت شيخنا أبا زهرة هناك وذكرت له توجيه احلكم عىل أنه:
تعزير.
ولكن أبا زهرة رفض ذلك وقال :إن هذه عقوبة هيودية يف األصل وقد نسخت
بدين الرمحة.
وذكرت هذا التوجيه لشيخنا الزرقا ،واستحسنه وقال ل :بأنه جدير بالنظر.
واملهم أين والشيخ متقفان متاما يف هذه الوجهة فالرجم مع اجللد كالتغريب مع
اجللد ،وإن َل يقل بذلك أحد من الفقهاء ولكنه يف رأيي اجتهاد وجيه.اهـ
وأقول :إن القول بأن حكم الرجم منسوخ بسورة النور ،التي فيها جلد الزاين
والزانية البكرين بقوله﴿ :ال َّزانِي ُة وال َّز ِاين َفاجلِدُ وا ك َُّل و ِ
اح ٍد ِمن ُْه َام ِما َئ َة َج ْلدَ ةٍ َو َال
َ
ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
اهب َام َطائ ِ َف ٌة
تَأْخُ ْذ ُك ْم ِهب ِ َام َرأْ َف ٌة ِيف دي ِن اهلل إ ِ ْن ُكنْتُ ْم ت ُْؤمنُو َن ب ِاهلل َوالْ َي ْو ِم ْاْلخ ِر َولْ َي ْش َهدْ َع َذ َ ُ
ني﴾ [النور.]2 :
ِم َن املْـُ ْؤ ِمن ِ َ
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وقد حام صاحب املقال حول ذلك ،ومما قاله يف أثناء كالمه أن هذا العذاب يكفي،
أي أن املحصن ليس عليه إال اجللد ويكفيه.
قلت :أما احلديث فقد قال احلافظ يف الفتح  :قَوْلُهُ َ " :ال أَ ْد يري" في ييه :أَ َّن
ي ي
اب يم َن ا ْل َف ي
اجللي َيل َق ْد َُتْ َفى َعلَيْ يه َب ْع ُض ْاأل ُ ُم ي
اض يل بيـ:
اجل َو َ
الص َح ي َّ
َّ
ور ا ْل َواض َحةَ ،وأَ َّن ْ َ
اَب ْ َ
ب َعلَيْ يه في ييهَ ،ب ْل َيد ُُّل َع َىل َ َحت ِّر ييه َو َتثَبُّتي يه َفيُ ْم َد ُح بي يه.
( َال أَ ْد يري) َال َعيْ َ
ه َ ( :ال أَ ْد يري) َيأْ يِت َبيَانُ ُه َب ْع َد أَ ْب َو ٍ
اب َو َقدْ َقا َم
وقال عند حديث :)6813( :قَوْلُ ُ
ورةِ الن ِ
وهلَا َكا َن ييف يق َّص ية ْ ي
ُّور؛ يأل َ َّن ن ُُز َ
الدَّ ل ِ ُ
ف
اإل ْف يكَ .و ْاختُلي َ
الر ْج َم َو َق َع َب ْعدَ ُس َ
يل َع َىل أَ َّن َّ
ي
َخ ٍ
الر ْج ُم كَا َن َب ْعدَ َذل ِ َ
ك َف َقدْ
َه ْل َكا َن َسنَ َة أَ ْر َب ٍع أَ ْو َ ْ
س أَ ْو س ٍّت َع َىل َما َت َق َّد َم َب َيانُ ُهَ ،و َّ
َض ُه أَ ُبو ُه َر ْي َر َة َوإ ِ َّن َام أسلم سنة سبع وابن َع َّب ٍ
اس إين ََّام َجا َء َم َع أُ ِّم يه إي َىل املْـَ يدين يَة َسنَ َة
َح َ َ
تي ْس ٍع.اهـ
وأما أنه يكتفى يف حد الزاين املحصن باجللد فهذا قول بدل فيه صاحبه حكم اهلل
باستحسانه ورأيه سواء يف قوله أنه تعزير وليس بحد ،أو قوله :أن ما أبانه اهلل يف حد
البكرين أنه جيلد كل واحد منهام مائة جلدة.
فاهلل قد جعل لكل منهام ح ًّدا يناسب جرمه؛ فجعل للبكر حد اجللد ،وجعل
للمحصن الثيب حد الرجم ،وتغيري أحكام اهلل والتالعب هبا من أفعال اجلاهلية قال
ِ
ِ ِ
ِ
َي هر ُمو َن ُه َعا اما
ين َك َف ُروا َُي ُّلو َن ُه َعا اما َو ُ َ
اهلل تعاىل ﴿ :إ ِ َّن َام النَِّس ُء ِز َيا َد ٌة ِيف الْ ُك ْف ِر ُي َض ُّل بِه الَّذ َ
لِيواطِئُوا ِعدَّ َة ما حرم اهلل َفي ِ
ح ُّلوا َما َح َّر َم اهلل ُز هي َن َُهل ْم ُسو ُء أَ ْع َام ِهل ْم َواهللَُّ َال ََيْ ِدي الْ َق ْو َم
َُ
ُ
َ َ َّ َ
ِ
ين﴾ [التوبة.]37 :
الْ َكاف ِر َ

وأمثاله إنكارهم رجم الزاني المحصن
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بيان كفر من رد إمجاع العلماء يف رجم احملصن



واهلل عزوجل هو الذي رشع أحكامه خللقه ،وليس العبد مرشعا لنفسه وال لغريه قال
ِ
تعاىلُ ﴿ :ثم جع ْلنَا َك ع َىل َ ِ ٍ ِ
ين َال َي ْع َل ُمو َن * ََّّن ُ ْم
رشي َعة م َن ْاأل َ ْم ِر َفا َّتب ِ ْع َها َو َال َتتَّب ِ ْع َأ ْه َوا َء الَّذ َ
َ
َّ َ َ
ني َب ْع ُض ُه ْم أَ ْول ِ َيا ُء َب ْع ٍ
لَ ْن ُي ْغنُوا َعن َ
ني * َه َذا
ض َواهلل َو ِ ُِّل املْـُت َِّق َ
ْك ِم َن اهلل َش ْيئاا َوإ ِ َّن الظَّامل ِ َ
ِ
ِ
َب َصائ ِ ُر لِلنَّا ِ
س َو ُهدا ى َو َر ْمحَ ٌة ل َق ْو ٍم ُيوقنُو َن﴾ [اجلاثية.]20- 18 :
ِ
ِ
وحا َوالَّ ِذي أَ ْو َح ْينَا إِلَ ْي َ
ك﴾
رش َع لَ ُك ْم م َن الده ي ِن َما َو ََّّص بِه ُن ا
وقال تعاىلَ َ ﴿ :
[الشورى.]13:
رش ُعوا َُهل ْم ِم َن الده ي ِن َما ََل ْ َيأْ َذ ْن ب ِ ِه اهلل﴾
رشكَا ُء َ َ
وقال تعاىل﴿ :أَ ْم َُهل ْم ُ َ
[الشورى.]21:وقال تعاىل ﴿ :إ ِ ِن ُْ
احل ْك ُم إ ِ َّال هلل أَ َم َر أَ َّال َت ْعبُدُ وا إ ِ َّال إ ِ َّيا ُه َذل ِ َ
ين الْ َق هي ُم﴾
ك الده ُ
[يوسف.]40 :

والقول بإلغاء هذا احلد البا لغ األمهية أو غريه من حدود اهلل ال قائل به من املؤمنْي،
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
طال اعتداؤهم رشيعة اهلل وكتابه وأسامئه وصفاته ،وإِجاع املسلمْي.
قال القرطيب

الرجم بإمجاع
يف املفهم ( :)216/7إذا زنى املحصن وجب َّ

الر ْج َم ؛ إ َّما ألهنم ليسوا بمسلمْي عند
املسلمني ،وال التفات إلنكار اخلوارجي والنّظَّا يمَّ ،
ألهنم ال يعتد بخالفهم ؛ لظهور بدعتهم وفسقهم عىل ما َّقررنا يف
من يك ِّفرهم  ،وإما َّ

األصول.اهـ

الرد على القرضاوي
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مج َع الْ ُع َل َامء َع َىل ُو ُجوب َج ْلد ال َّز ِاين
وقال النووي
عند حديث (َ :)3199وأَ ْ َ
الْب ِ ْكر ِمائَةَ ،و َر ْجم املْـُ ْح َصن َو ُه َو الثَّيِّب َ ،و ََل ْ ُُيَالِف ِيف َه َذا أَ َحد ِم ْن أَ ْهل الْ ِقبْ َلة ،إيال َما
ح َكى ا ْل َق ي
ايض يعيَاض َو َغ ْريه َع ْن ْ
اخلَ َو يارج َو َب ْعض ا ْلـ ُم ْعت يَز َلة َ ،كالنَّظَّا يم َوأَ ْص َحابه َ ،فإي َّهن ُ ْم
َ
الر ْج يم .اهـ
َمل ْ َي ُقو ُلوا بي َّ
ونقل ابن عبد الرب يف االستذكار ( :) 478/7اإلِجاع عىل ذلك ثم قال :وأما
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
ممن يعرج عىل قوهلم وال يعدون خالفا.
وساق عن ابن عباس قال سمعت عمر بن اخلطاب

يقول :أهيا الناس إن

الرجم حق فال ُتدعن عنه ،فان رسول اهلل قد رجم ،وكذلك أبو بكر ،ورِجنا بعدمها،
وسيكون قوم من هذه األ مة يكذبون بالرجم وبالدجال وبطلوع الشمس من مغرهبا
وبعذاب القرب وبالشفاعة وبقوم خيرجون من النار بعد ما امتحشوا.
قال ابو عمر

 :اخلوارج واملعتزلة يكذبون هبذا كله عصمنا اهلل من الضالل

برمحته.اهـ
وقال ابن املنذر يف كتابه اإلمجاع ( :) 112وأِجعوا عىل أن احلر إذا تزوج
تزوجياً صحيحاً ،ووطئها يف الفرج ،أنه حمصن جيب عليهام الرجم إذا زنيا.
وقال ابن بطال يف شرح البخاري ( :) 431/8فالرجم ثابت بسنة رسول اهلل
ﷺ  ،وبفعل اخللفاء الراشدين ،وباتفاق أئمة أهل العلم؛ منهم :مالك بن أنس يف أهل
املدينة ،واألوزاعي يف أهل الشام ،والثورى وِجاعة أهل العراق ،والشافعي وأمحد
وإسحاق وأبو ثور.

وأمثاله إنكارهم رجم الزاني المحصن

25


ودفع اخلوارج الرجم واملعتزلة ،واعتلوا بأن الرجم ليس َف كتاب اهلل تعاىل ،وما
يلزمهم من اتباع كتاب اهلل مثله يلزمهم من اتباع سنة رسول اهلل ﷺ لقوله تعاىل :
﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما َّناكم عنه فانتهوا﴾ [ احلرش ،] 7 :فال معنى لقول من
خالف السنة وإِجاع الصحابة واتفاق أئمة الفتوى وال يعدون خال ًفا.اهـ
اش من ال َ ُي ْعتَ ُّد بي يه بيالَ
وقال ابن حزم يف احمللى ( :) 231/11ا َّت َف ُقوا كلهم َح َ
احلر ية إ َذا َزنَيَا َو ُمها ُحم ْ َصن ي
ني َف َقا ُلوا إ َّن عىل ْ
َان
يخالَ ٍف َولَيْ َس ُه ْم ِعنْدَ َنا من املْـُ ْسل ِ ِم َ
َ
احلُ ِّر َو ْ ُ َّ
الر ْج َم حتى َي ُموتَا.اهـ
َّ
ب ْاأل َ ْح َر ُار املْـُ ْح َصنُو َن
وقال ابن رشد يف بداية اجملتهد (َ )434/2فأَ َّما الثُّ َّي ُ
الر ْج ُم إي َّال في ْر َق ًة يم ْن أَ ْه يل ْاأل َ ْه َو ياء َفإي َّهن ُ ْم َرأَ ْوا أَ َّن َح َّد
ْي أَ ْ َ
َفإي َّن املْـُ ْسلي يم َ
ِج ُعوا َع َىل أَ َّن َح َّد ُه ُم َّ
ٍ
اجللْ ُد.اهـ
ُك ِّل َزان ْ َ
وقال ابن قدامة يف املغين (ُ :)35/9و ُج ي
الز ياين املُْ ْح َص ينَ ،ر ُج ًال
الر ْج يم َع َىل َّ
وب َّ
ي ي
ي
ْيَ ،و َم ْن َب ْع َد ُه ْم يم ْن
الص َحا َب يةَ ،والتَّابي يع َ
َكا َن أَ ْو ا ْم َرأَةًَ .و َه َذا َق ْو ُل َعا َّمة أَ ْه يل ا ْلعلْ يم م ْن َّ
ي ي ي
ي
ي
اخل َو يار َج.اهـ
ُع َل َامء ْاأل َ ْم َص يار ييف َِجي يع ْاأل َ ْع َص يارَ ،و َال نَ ْع َل ُم فيه ُخمَال ًفا َّإال ْ َ

الز ياين املْـُحصن للْ َقتْل
استي ْح َقاق َّ
وقال العيين يف عمدة القاري (ْ :)41/24
و ُهو الرجم بي ْي
أِجع ا ْلـ ُمسل ُمو َن عىل َذليك.اهـ
احل َج َار يةَ ،و ْ
َ َ َّ ْ
قال اجلصاص يف أحكام القرآن ( :)105/5وقد أنكرت طائفة شاذة -ال تعد
خالفا  -الرجم وهم اخلوارج وقد ثبت الرجم عن النبي ﷺ بفعل النبي ﷺ ،وبنقل
الكافة ،واخلرب الشائع املستفيض الذي ال مساغ للشك فيه ،وأِجعت األمة عليه ،فروى
الرجم أبو بكر وعمر وعيل وجابر بن عبداهلل وأبو سعيد اْلدري وأبو هريرة وبريدة
األسلمي وزيد بن خالد يف آخرين من الصحابة.اهـ
واحلاصل :أن منكري ذلك عىل خطر عظيم:

الرد على القرضاوي
القرضاوي
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يف الشفا ( :) 238/2وكذلك وقع اإلِجاع عىل تكفري
قال القاضي عياض
كل من دافع نص الكتاب ،أو خص حديثاً َممعاً عىل نقله مقطوعاً بهَ ،ممعاً عىل محله
عىل ظاهره  ،كتكفْي اْلوارج بإبطال الرجم .اهـ
وقال ابن حزم يف طوق احلمامة ( :)287وقد أِجع املسلمون إِجاعاً ال ينقضه
إال ملحد أن الزاين املحصن عليه الرجم حتى يموت.
َي ُك ْم ب ِ َام أَ ْن َز َل اهلل
وقال الزجاج يف معاني القرآن ( :)178/2وقولهَ ﴿ :و َم ْن ََل ْ َ ْ
َفأُولَئ ِ َ
َت هبا األنبيا ُء
ك ُه ُم الْ َكاف ِ ُرو َن﴾ أي :من زعم أن حك ًام من أحكام اهلل التي أت ْ
املحصنَني ال َيب أن يرمجا
عليهم السالم باطل فهو كافر ،أِجعت الفقها َء أن من قال إِن
َ
إذا زنيا وكانا حرين كافِر ،وإنام كفر من رد حك اام من أَحكام النبي ﷺ ألنه ِ
مكذ ٌب له،
ٌ
ُ َّ
ومن كذب النبي فهو كافر.اهـ
وكذا قال األزهري يف تهذيب اللغة (.)112/10
وكذا قال النحاس يف معاني القرآن ( :) 315/2وقد أِجعت الفقهاء عىل أنه
من قال ال جيب الرج م عىل من زنى وهو حمصن أنه كافر.اهـ
وكذا قال ابن منظور يف لسان العرب (.)145/5
هذا ما قصدناه من الرد عىل ما فاه به القرضاوي يف تلك الكلمة ،ودونه يف فتاوى
الزرقاء  ،التي نادى هبا عىل نفسه أنه ممن تقدم ذكرهم من أصحاب األهواء املنكرين
لذلك.
ُمنَّدَ ٌة فام َت َع َارفَ منها ا ْئتَ َل َ
ف وما
اح ُجنُو ٌد ُ َ
وصدق رسول اهلل ﷺ القائل « :األ َ ْر َو ُ
َتنَاك ََر منها اخْ تَ َل َ
ف ».
وجاء عن عثامن

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

فخري  ،وإن رشا فرش .أخرجه أبو داود يف الزهد (.)100

وأمثاله إنكارهم رجم الزاني المحصن
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف االستقامة ( :) 355وهلذا جاء عن عثامن أو
غريه أنه قال :ما أرس أحد برسيرة إال أبداها اهلل عىل صفحات وجهه وفلتات لسانه.اهـ
ونعوذ باهلل من الفتن ما ظهر منها وما بطن
مح اة إ ِ َّن َ
ب لَنَا ِم ْن لَدُ ْن َ
اب﴾ [آل
ك أَ ْن َ
ت الْ َو َّه ُ
ك َر ْ َ
﴿ َر َّبنَا َال ُت ِز ْغ ُق ُلو َبنَا َب ْعدَ إ ِ ْذ َهدَ ْيتَنَا َو َه ْ
عمران]8 :

وكتبه
أبو عبد الرمحن حييى بن علي احلجوري
يف مكة املكرمة حرسها اهلل بتاريخ  24صفر1438 /هـ

