
 h< يدعو  5ين   sإلسال�
 q5تمع طاهر، يسوÒ {نشا<
�سس  على   sيقو �ألمن، 
�يضمن  ��إليثا]،   Àإلخال�� �حلب 
حقوقهم.  حفظ  �ستثنا}   4�بد للجميع 

:hهللا تعا� Cقا
��ْإلِميَا4َ ِمْن َقْبِلِهْم َ [َ� ��لَِّذيَن َتَبوَُّ}�� �لدََّ﴿
ُيِحبُّو4َ َمْن َهاَجَر >ِلَْيِهْم َ�َال َيِجُد�4َ ِفي 
ا ُ��ُتو� َ�ُيْؤِثُر�4َ َعَلى  ُصُد�ِ]ِهْم َحاَجًة ِممَّ
�َمْن َ َخَصاَصٌة  ِبِهْم  َكا4َ  �َلْو َ �َْنُفِسِهْم 
ُيوkَ ُشحَّ َنْفِسِه َفُأ�لَِئَك ُهُم �ْلُمْفِلُحو4﴾ 

(�حلشر: ١٠)
 Cبالعد  sإلسال� يأمر  �لك  �ألجل 
��إلحسا4 �>يتا} �Z �لقر¼، �ينهى عن 
�لفحشا} ��ملنكر ��لبغي �لP تضر �ملجتمع 
�هللا   َّ4<﴿ :hتعا �هللا   Cقا فا5حة،  �ضر�]� 
��ْإلِْحَسا4ِ َ�>ِيَتاِ} Z�ِ �ْلُقْرَبى َ Cَِيْأُمُر ِباْلَعْد
��ْلَبْغِي َ ��ْلُمْنَكِر َ �ْلَفْحَشاِ}  َعِن  �َيْنَهى َ
ُر�4َ﴾ (�لنحل: ٩١) َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

 sحلكمة �ألساسية للعقوبا� � �إلسال��
 kال يسمح ألحد بإتال' حقو�منا هي <
 q5فر�� يتر¼   4�� �ملجتمع،  من  فر5   Z�
�لكر�هية  من  بدال  ��أللفة  �حلب  على 
�لقلوَ�  تغمر   4�� ��لنفو]،  ��لبغض 
�لسكينُة ��لطمأنينُة بدًال من �لذعر ��لقلق 
 Z� sد5 �إلسال� y فلذ� ��الضطر��. 
عقوبة على Òر5 �]تكا� �لزنا، بل على 
عالنية.  �ملجتمع   � �تر��ه  >شاعته 
فألجل �لك عندما يكو4 �لزنا من قبيل 
به  يعتر'   y� �خلفي،   Z5لفر� �لعمل 
�]بعة،  عيا4  شهو5  يتيسر   y� �لز�-، 
عقوبة  �ية  �إلسالمية  �لشريعة   � فليس 
bد5! على �لك، بل يفو� �مرh< q �هللا 
�لكن لو مت �لزنا علنا �يث يشهد  .�
عليه �]بعة شهو5 عيا4 عدC، فعقوبته مائة 
جلد!. �نفس �جلرمية عندما يتفاقم �مرها 
�يستفحل، �Z يكو4 �ملجرs، باإلضافة 
 qنشر�>h �]تكا� �لزنا، قد قاs بإشاعته 

�يضا �� �]تكبه ج�� فجز�qÏ �لرجم، أل4 
مثل هذq �جلرمية �الجتماعية تلحق باحليا! 
 �< تدمرها.  بل  فا5حة  �ضر�]�  �لقومية 
�لزنا �>شاعته �تر��ه � �Ò Zتمع   4<
�لفحشا}  كثر!  �ألمر   C��  � يسبب 
�لوخيمة  �ملجتمع عو�قبه  يتحمل  فيه، � 
��ملر�عة، � صو]! قتل �أل�ال5، �قطع 
جنسية  بأمر��   q5فر�� �>صابة  �لنسل، 
فتاكة، �لك باإلضافة >h �4 هذ� �ملر� 
�ملعدZ يؤh< Z5 تعرضه للمشاكل �ملعقد! 
 wال تقبل �حلل من جر�} �لوال��5 غ Pل�
 4<  � �لو]ثا}.   4�بد ��أل�ال5  �لشرعية 
�حليا!   U[تو �الجتماعية  �جلرمية   qهذ
�لثقة  �فقد�4   zوY��  Àحلر� �لقومية 
��نعد�s �لطمأنينة ��الضطر�� ��ال]تبا� 
�غwها من �ألضر�] �جلسيمة. كما يفقد 
�ملجتمع �لسكينة ��حلب �ملتباC5 � �حليا! 
 zعر �تنحل  �لقيم  �تتالشى  �لعائلية، 
�لقر�با�  �سا�  على  �لقائمة  �أل��صر 

بقلم: �حلافظ مظفر � د
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�ى  قد  كله  فلذلك  �لرحم.  �صلة 
تعا�:  كقوله  �لزنا  عن   �بشد �إلسال! 
َ�َساَ&  َفاِحَشًة  َكاَ(  ,ِنَُّه  �لزَِّنا  َتْقَرُبو�  ﴿ال 

َسِبيًال﴾ (�إلسر�&: ٣٣)
تفس8   <  � �ملوعو=  �ملسيح  �يقو@ 

هذD �آلية ما تعربيه: 
عن  �بتعد��   GH �لزَِّنا﴾  َتْقَرُبو�  "﴿ال 
�ملو�قف �لL تدفعكم حK ,� �لتفك8 > 
 Nلزنا. فال تسلكو� طرًقا فيها خطر �لوقو�
 ��ST فقد بلغ VW ملعصية. �من� Dهذ <
�إل`. ,( سبيل �لزنا سيئ جد�، ,نه مينع 
من �لوصو@ ,� �لغاية �ملقصو=�، �يشّكل 

خطًر� شديًد� على هدفكم �لنهائي."
(فلسفة تعاليم �إلسال! i ٢٨، �خلز�ئن 

(٣٤٢ i ،١٠m لر�حانية�
لقد �تضح من Tلك H( �إلسال! مينع من 
مسبباs �لزنا Hيضا، �نظر� qذD �حلكمة  
�s=S تعاليم مفصلة > مكا( tخر من 
� �لنوS �لs=S� L فيها عقوبة �جللد Sسو
﴿ُقْل  تعا�:  �هللا  يقو@  �لزنا.  ملرتكب 
و� ِمْن HَْبَصاSِِهْم َ�َيْحَفُظو�  لِْلُمْؤِمِنَني َيُغضُّ
َخِب8ٌ  �هللا   َّ),ِ َلُهْم  WْHََكى  Tَِلَك  ُفُر�َجُهْم 
ِبَما َيْصَنُعوَ( * َ�ُقْل لِْلُمْؤِمَناsِ َيْغُضْضَن 
َ�َال  ُفُر�َجُهنَّ  َ�َيْحَفْظَن  HَْبَصاSِِهنَّ  ِمْن 
ُيْبِديَن Wِيَنَتُهنَّ ِ,الَّ َما َظَهَر ِمْنَها َ�ْلَيْضِرْبَن 
 :Sلنو�)  ﴾... ُجُيوِبِهنَّ َعَلى  ِبُخُمِرِهنَّ 

(٣١-٣٢
 Dيقو@ �ملسيح �ملوعو= � > تفس8 هذ

 :sآليا�

"فبما H( �هللا تعا� يريد H( تبقى عيوننا 
فلذ�   ،�طاهر كلها  �خو�طرنا  �قلوبنا 
شك   Gفأ �لسامي.  �لتعليم  ֲדذ�  جا& 
 .Sلعثا�  �,  G=تؤ �ملطلقة  �حلرية   )H  <
فعلى سبيل �ملثا@، لو �ضعنا SHغفة طرية 
Hما! كلب جائع، �ظننا Hنه لن يفكر > 
Hننا  شك  فال  تفك8  �ر=  �ألSغفة   Dهذ
�طئو( > هذ� �لظن. فقد �SH= �هللا تعا� 
 Kية فرصة للقو� �لنفسانية حH ال تتا�H
�ال ملماSسة نشاطاs خفية Hيضا. �Hال 
�خلو�طر  يهّيج  ملوقف  �إلنسا(  يتعر� 
-٢٩i !لسيئة." (فلسفة تعاليم �إلسال�

(٣٠
تبني هذD �آلياs كيف H( �إلسال! قبل 
�لعقوبة يهتم بسد �لطر� �ملؤ=ية  مرحلة 
,� �لزنا بالوعظ ��لنصيحة، �بعد مر�حل 
 ،sشا= ��لتوعية يقو! بتنفيذ �لعقوباSإل�
 GH �ألخر�  �أل=يا(   < يوجد  ال  بينما 

�لزنا،   sمسببا من  للوقاية  كهذ�  تعليم 
عد� ما جندD من عقوبة Sجم �لز�� لد� 
 Dهذ  Sنتشا� مد�   �, يش8  مما  �ليهو=، 
مثل   ), �يث  �لزمن  Tلك   < �لفاحشة 
 ��Sلتو� < s=S� لعقوبة �لقاسية قد� Dهذ

منًعا qذD �لفاحشة. 

حكم �لرجم � �لتو���
�تذكر لنا كتب �حلديث H( حكم �لرجم 
� Wمن �لرسو@ �، �Sكا( موجو=� > �لتو
�على �لرغم من �لتحريفاs �حلاصلة > 
� فإ( هذ� �حلكم ال يز�@ موجو=� > �Sلتو�

تر��ها �ملتوفر� حاليا، فقد �S= فيها: 
 �ٍHمر� مع  مضطجعا  Sجل  ُ�جد   �T,"
�لرجل  �الثنا(،  ُيقتل  بعٍل  �Wجِة 
 Nفتنـز  .�Hملر��  �Hملر� مع  �ملضطجع 
 �فتا كانت   �T, ,سر�ئيل.  ب�  من  �لشر 
عذ�S& �طوبة لرجل، فوجدها Sجل > 

لو مت الزنا علنا �يث يشـهد عليه أربعة شـهود عيان 
عدل، فعقوبته مائة جلدة. ونفس اجلرمية عندما يتفاقم 
أمرها ويستفحل، أي يكون اجملرم، باإلضافة إ2 ارتكاب 
الزنا، قد قام بإشـاعته وتشـهAه أيضا أو ارتكبه ج=ا 
فجـزاؤه الرجـم، ألن مثل هـذه اجلرميـة االجتماعية 
تلحـق باحليـاة القومية أضـرارا فادحة بـل تدمرها.

٢١
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 �, فأخرجو�ا  معها،  ��ضطجع  �ملدينة، 
 �Sباحلجا ���Sو�ا  �ملدينة،  تلك  با� 
�لفتا� من Hجل �Hا ¡ تصر   حK ميوتا، 
 �َHمر� َّ@TH نهH جلH ملدينة، ��لرجل من� <
�إلصحا�٢٢،  �لتثنية،  (سفر  صاحِبه." 

(٢٢-٢٤ sلفقر��
�هذD هي فقر� �لرجم �لL تذكر H( عقوبة 
�لز�� �ملحصن (�ملتز�m) هي �لقتل. �لكن 
�ليهو= من جر�& �لنقائص �ألخالقية فيهم 
هذ�  تنفيذ   <  Sالستمر�� من  يتمكنو�   ¡
�حلكم. ففي Wمن �لرسو@ � كا( �ليهو= 
قد   �Sملنو� �ملدينة  ضو�حي   < �لساكنو( 
Hنفسهم بدال من  Hحدثو� عقوبة من عند 
 �Sعبا �لعقوبة   Dهذ �لز��، �كانت  Sجم 
 Sحلما� �,Sكابه  �لز��  �جه  تسويد  عن 
 .sلطرقا�  < به  ��لتجو@  معكوسا 
Hهل  من  �ملحاSبني  كتا�   ،GSلبخا�)

�لكفر ��لر=�، با� �لرجم > �لبال=)
جا&   �للهجر �لر�بعة  �لسنة  ��Hخر   <  
بني  Wنا  قضية   <  � �هللا  Sسوَ@  �ليهو= 
� من �ليهو=. فسأqم �لرسو@ Hجل ��مرS
هذ�   < كتابكم   < جتد�(   �Tما"  :�
فقا@   .Dبتدعو� ما  لـه  فذكر��  �لشأ(؟ 
عبد �هللا بن سال! �، �كا( من علما& 
فأمر  �لرجم.  فيه  بل  ال،  �Hسلم:  �ليهو= 
ֲדا.  فأتو�   ،��Sلتو�  Sبإحضا  � �لرسو@ 
Hحدهم  فوضع  عليه.  يقر¥��   )H فسأqم 
�ما  قبلها  ما   Hقر� �لرجم،  tية  على   Dيد
بعدها. فاعتر� عليهم عبد �هللا بن سال!. 

 � �لرسو@  على  �لرجم  tية  بنفسه   Hقر�
 DماتوH حيا ماH من @�H �, فقا@: "�للهم
 ¦H من كتابك". (�ملرجع �لسابق، �سنن

=��=، كتا� �حلد�=)

�ية �لرجم
�لو�قعة   Dهذ < �Sلرجم �ملذكو�  �,( فقر
من  �لتثنية   <  �=Sلو��  ��لفقر نفس  هي 
�)، ��لL قرئت على �Sلقدمي (�لتو� �لعهد 
�لرسو@ � متر�ة من �لعªية ,� �لعربية، 
 ��Sكا( �ليهو= يتر�و( �يفسر�( �لتو T,
�لعربية.   �, �لعªية  �للغة  من  للمسلمني 
 ��لبقر  �Sسو �لتفس8  كتا�   ،GSلبخا�)

�آلية: قالو� �»ذ �هللا �لد� سبحانه)
�يبد� H( عبد �هللا بن سال! � H �Hحد 
آلية  تر�ته  Hثنا&  �ستخد!  �ليهو=   SحباH
(�لشيخ  كلمة  �لو�قعة،   Dهذ  < �لرجم 

 mملتز�� �لرجل  عن  تعب�8  ��لشيخة)، 
 < �Sملتز�جة، �جا& مبدلو@ �لعبا� �Hملر��
� �لشيخ ��لشيخة ,W �Tنيا فا�Sوها، Sصو
�ملسنة   �Hملر�� �ملسن  �لرجل   VW �T,  :GH
قد  �حلكم كا(  H( هذ�  �مبا  فا�Sو�ا. 
�لس   < ��ليهو=  �لصحابة  على  قر® 
�لرجم)  (tية  كلمة  ��ستخدمت  عا!، 
تد��لت  فلذ�  �حلكم،  هذ�  عن  للتعب8 
 �هذD �لكلمة > �ملسلمني ��Sجت بكثر
حK ,( �لبعض ظنها ُحكما من �ألحكا! 

�لقرtنية.
Hما قو@ �لرسو@ �: "�للهم ,� �H@ من 
Hحيا ما HماتوD من كتابك" فلم يكن قوال 
هامة.  تاS°ية  خلفية  له  بل   ،N�= بد�( 
�Tلك H( �ملدينة حني قد�! �لرسو@ � 
�ألخالقية،  للمفاسد   �Sبؤ كانت  ,ليها، 
�كا( عبد �هللا بن Hّ¦ بن سلو@ �من كا( 

تبني هذه اآليات كيف أن اإلسـالم قبل مرحلة العقوبة 
يهتم بسـد الطرق املؤدية إ2 الزنا بالوعظ والنصيحة، 
وبعد مراحل اإلرشـاد والتوعية يقوم بتنفيذ العقوبات، 
\ حـني إنه ال يوجد \ األديان األخـرى أي تعليم كهذا 
\ خصوص الوقاية من مسببات الزنا، عدا ما جنده من 
عقوبة رجم الزاa لدى اليهود، مما يشA إ2 مدى انتشار 
هذه الفاحشة \ ذلك الزمن �يث إن مثل هذه العقوبة 
القاسـية قـد وردت \ التـوراة منًعا dذه الفاحشـة. 

اجمللد التاسع والعشرون، العدد الثالث، رمضان وشوال ١٤٣٧ هـ  متوز / يوليو  ٢٠١٦ م

٢٢

التقوى



Hنشأ��  قد  �ملفسدين  من  شاكلته  على 
�كانو�   ،�Sللدعا مفتوحة   �S�=� مر�كز 

يستخدمو( فيها ,ما&هم. 
للحافظ  �لفو�ئد،  �منبع  �لز��ئد  (�مع 
�لسابع كتا�  �جلز&  �qيثمي،  �لدين   Sنو
تكرهو�  ال  �آلية:   -Sلنو�  �Sسو �لتفس8 
فتياتكم على �لبغا&. ٨٢i-٨٣، �لناشر 

مكتبة �لقد² �لقاهر� ١٣٥٣هـ) 
�لزنا   ��لنسو من  �لعديد  �»ذ  �هكذ� 
 < �لتاSيخ  لنا  �يذكر  �مكسبا.  مهنة 
 !H) تدعى   �بغي شه8 �سم  �لصد=  هذ� 
 ،Sلنو�  �Sسو  Gªلط� (تفس8  مهز�@). 
 �H  )�W ,ال  ينكحها  ال  �لز�نية  �آلية: 

مشر³)
عائشة  فإ( حديث  Tلك   �, �باإلضافة 
 GSلبخا�  <  =Sلو�� عنها  �هللا  Sضي 
�ألحو�@  على  �لكا>  �لضو&  يلقي  Hيضا 
Tلك   < للعر�  �ملنحطة  �الجتماعية 
عنها  �هللا  Sضي  عائشة  فتذكر  �لزمن، 
للنكا� كانت شائعة >  SHبع طر�  فيه 
�لعر�، �كانت ,حد�ها فقط هي �لطريقة 
�ملباحة للنكا� > �إلسال!، H GH( °طب 
�لرجل ,� �لرجل �ليته �H �بنته فيصدقها 
�ألخر�   µلثال� �لطر�  Hما  ينكحها.   `

فكانت كلها Wنا.
�لنكا� با� من قا@  (�لبخاGS، كتا� 

ال نكا� ,ال بو¶)
�لقرط·،  �لعالمة   Dيذكر �لشي&  �نفس 
� كانت  �لرسو@  Hنه �قت مبعث   GH

جرمية �لزنا شائعة > نسا& �لعر� لدSجة 
ينصنب  كن   sملومسا�� �لبغايا  �إلما&   )H

�Sياs على Hبو�ֲדن عالمة qن. 
ألحكا!  �جلامع  �تفس8   Gªلط� (تفس8 
� �لنوS �آلية: �لز�نية Sللقرط·، سو )tلقر�

��لز��..)
بناִדم   =Hلعر� لو� �لذG =فع  �لعل Tلك 
كل  على   .Sلعا� هذ�   < يقعن   )H  �غ8
عزمه  قد �طد   � �لرسو@  فكأ(  حا@، 
على ,صال� هذ� �ملجتمع �لفاسد بوصفه 
�، �قا@: �للهم Sحاكما لد�لة �ملدينة �ملنو

,� �H@ من Hحيا.....

تدب� �حلفا� �لذ�� عن طريق �حلجا�
نز@  هذ�  �ليهو=يني  Sْجم   µ=حا �بعد 
�لقرt( �ملجيد �كم �حلجا� لتتقي �لنسا& 
�ملؤمناs �لشريفاs من �لتأث8 �لسيئ qذ� 
�لنسا&  معاكسة   ),  T, �لفاسد،  �ملجتمع 
�,حر�جهن علنا كا( شغله �لشاغل، �¡ 
تكن �ملسلماs �لشريفاH sيضا > مأمن 
 ºلظر�� Dظل هذ <� .Sألضر�� Dمن هذ
نز@ حكم �حلجا� تدب�8ً للحفا¼ �لذ�« 

بقو@ �هللا تعا�:
﴿َياHَيَُّها �لنَِّبيُّ ُقْل ألWَْ��ِجَك َ�َبَناِتَك َ�ِنَساِ& 
�ْلُمْؤِمِنَني ُيْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالِبيِبِهنَّ Tَِلَك 
 �Sًْيَن َ�َكاَ( �هللا َغُفوTَُيْعَرْفَن َفال ُيْؤ )ْHَ َنى=ْHَ

Sَِحيًما﴾ (�ألحز��: ٦٠)
 � �لرسو@   m��W بعد  نز@  �حلكم  هذ� 
عنها  �هللا  Sضي  جحش  بنت  بزينب 

�لسنة  من  شعبا(   < �Tلك   ،�مباشر
Hنه  عليه  �ملتفق  �من  �qجرية.  �خلامسة 
 �Sشهر فقط نزلت سوH لك ببضعةT بعد
�لنوS �لT Lكر فيها ��قعة �إلفك �حكم 
�جللد (مائة جلد�) كعقوبة �لزنا �,شاعته 
�تر�¿ه. �> �آلياs �لتالية آلية �حلجا� 
 ¡  ), بأ�م  �ملنافقني  تعا�  �هللا   Sحذ قد 
فليعاَقبو�    Dلزنا �تر�¿ه �نشر� ينتهو� عن 

بالقتل Hيضا، فيقو@ �هللا تعا�:
﴿لَِئْن َلْم َيْنَتِه �ْلُمَناِفُقوَ( َ��لَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم 
لَُنْغِرَينََّك  �ْلَمِديَنِة  ِفي  َ��ْلُمْرِجُفوَ(  َمَرٌ� 
 * َقِليًال  ِ,الَّ  ِفيَها  ُيَجا�Sُ�َِنَك  َال  ُثمَّ  ِبِهْم 
َمْلُعوِنَني Hَْيَنَما ُثِقُفو� Hُِخُذ�� َ�ُقتُِّلو� َتْقِتيًال * 
ُسنََّة �هللا ِفي �لَِّذيَن َخَلْو� ِمْن َقْبُل َ�َلْن َتِجَد 
ِلُسنَِّة �هللا َتْبِديًال﴾ (�ألحز��: ٦١-٦٣)

 sآليا� Dكلمة �لزنا ¡ تر= > هذ )H غمS�
 )H �, هبو�T ملفسرين قد� )H صر�حة ,ال
يقو@  �لزنا �,شاعته،  �ملر�= ֲדا هو جرمية 
قلوֲדم  تعا� (>  قوله  عكرمة �عطا& > 
�لفاحشة  ,شاعة  به  �ملر�=   ), مر�): 
�تر�¿ها، �قا@ عكرمة: ,نه مر� �لزنا. 
�لقدير  فتح  �تفس8   ،Gªلط� (تفس8 
 �Sمد بن علي �لشوكا�، سوÀ للحافظ
�ألحز�� > �آلية: لَِئْن َلْم َيْنَتِه �ْلُمَناِفُقوَ( 

َ��لَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌ�)
�لذين  فهم  �ملدينة)   < (�ملرجفو(  �Hما 
هم  ��مللعونو(  فيها،  �لفاحشة  يشيعو( 
�لزنا  ير�جو(  كانو�  �لذين   ��لزنا �Hلئك 

��لفاحشة فيها.
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�مما ال شك فيه H( �ملر�= من كلمة (ُقتِّلو�) 
هو �لقتل Hصال، ,ال �Hا تعª عن �ملبالغة > 
�لقتل لكو�ا من با� �لتفعيل، �من هنا 
ميكن H( يعتª �لرجم ضربا من ضر�� 
 Áتوسيع نطا� مع < mلتقتيل. �ال حر�
�لقتل ف�8= به سائر طر� �صوS �إلعد�! 
��ألحو�@.   ºلظر�� تقتضيه  ما  حسب 
�ليس من شك H( عقوبة �لرجم كانت 
�Sئجة > �لقو! �> �لعر� Hيضا، �Sمبا 
كانت �حلكمة ��S&ها Hال يقع =! �ملجر! 
 < هنا³  يكن   ¡  T, ��حد،  فر=  على 
هيئة  Hية  �أليا!  تلك   < �لقبلي  �لنظا! 
� لتنفيذ �لعقوباs. بل من �ملحتمل Sمقتد
Hيضا   ��Sلتو� �لرجم >  يكو( حكم   )H

لنفس �لسبب. 
�لعقوبة   Dتنفيذ هذ على كل حا@، فإ( 
> Wمننا بأG شكل tخر غ8 �لرجم ال 
�قد  �إلqية، خاصة  للمشيئة  �الفة  يعد 
 Dهذ من   � �ملوعو=  �ملسيح  �ستد@ 
�آلياH s( �لقتل نفسه هو �لعقوبة للزنا 
(قتِّلو�)  بكلمة  حضرته  يعن   ¡� هنا، 
�لرجم، بل �لقتل نفسه. فيقو@ حضرته 

� ما تعريبه:
�ملقد²  �لكتا�   <  =S� ما  على  "بنا& 
فقد  للمسلمني  �لكرمي  ��لكتا�  لليهو= 
من   )H عليها  �ملتفق  �لعقائد  من   Sصا
(�مللعو() > كتب �هللا  لفظ  يطلق عليه 
لألبد،  �هللا  يعتÀ ªر�ما من ÃSة  تعا� 
﴿َمْلُعوِنَني  �لتالية:  �آلية  ,ليه  تش8  كما 

 GH ،﴾ ِخُذ�� َ�ُقتُِّلو� َتْقِتيًالHُ َْيَنَما ُثِقُفو�H
�ير�جو(  �ملدينة   < يزنو(  �لذين   )H
ملعونو(، À GHر�مو(  فهم   Vللز فيها 
�ألبد،   �, �هللا  ÃSة  من  �Àجوبو( 
فاألجدS ֲדم H( تقتلوهم Hينما جتد��م. 
�مللعو(   )H  �, عجيبة   �Sشا, �آلية  ففي 
يبقى Àر�ما من ÃSة �هللا ,� �ألبد، �Hنه 
� �لكذ� Sيث تغلب عليه ثو� �ُ�لد �ال=ً
 Sصد �لذلك  �Hبد�،  =�ئما  ��لفحشا& 
�ألمر بقتله، Tلك H( �ملصا� مبر� معٍد 
��لذG ال عالm له، فموته Hفضل. �هذ� 
ُيهلك."  �مللعو(  بأ(   ��Sلتو�  < =S� ما
 m �لر�حانية  �خلز�ئن  �لقلو�،  (تريا� 

(٢٣٧-٢٣٨ i ،١٥
 ،Dمر�( جدير�( باالنتباH �Sلعبا� Dهذ <�
 �q�Hما H( عقوبة �لقتل هذD خاصة بالزنا
�لذين يشيعو( �لزنا �ير�جونه، �ثانيهما 
H( هذD �لعقوبة تنفذ عندما يكو( مر� 
�مبا   ،mللعال قابل  �غ8  معديا  �لزنا 
يرجى  ال  �ملتعو=  �ملجر!  هذ�  مثل   )H

,صالحه، فلذ� Hمر ֲדذD �لعقوبة.
من  tنفا   �Sملذكو�  ��ألخ8 �آلية   ),  `
� �ألحز�� جدير� باالنتباD. لقد Hمر Sسو
�هللا  باتباN سنة  �ملسلمني  فيها  تعا�  �هللا 
قبلهم، ��ملر�= من  �لذين من  �جلاSية > 
�لكال! هو  سنة �هللا هنا > ضو& سيا� 
�لذG �ضع >  �لرجم   �H بالقتل  �حلكم 
فيهم  �لزنا  تفشي  Wمن  �ليهو= >   Nشر

.�بكثر

�ية �لرجم ليست �ية قر�نية
يبد� H( �لرسو@ � قرH على �لناt ²ية 
�لرجم �لتو�Sتية > عد� مناسباs تفس�8 
 �Sألحز�� �ملذكو� �Sآلية من سو� Dذq
tنفا، �موضحا سنة �هللا �جلاSية > �لذين 
من قبل، �ألمر �لذG جعل �لبعض يظنو( 
نزلت  �قد  خاصة  قرtنية،  tية  �آلية   )H
هذD �آلياs بعد حا=S µجم �ليهو=يني 
 �قر�& Tكر   =S� �قد  Hشهر.  ببضعة 
 < �لنا²  على  �لرجم  tية   � �لرسو@ 
��Sية Wيد بن ثابت �، يقو@: "Åعت 
��لشيخة  �لشيخ  يقو@:   � �لرسو@ 
 ³Sملستد�) �لبتة."  فا�Sو�ا  Wنيا   �T,

(٣٦٠ i ٤ m ،للحاكم
Hحد  �هو   � ثابت  بن  Wيد   )H غ8 
tية  قط  يعدها   ¡ Hيضا  �لوحي  ُكّتا� 
�لرسو@   )H  GH HSينا  يؤيد  �مما  قرtنية. 
آلية  تفس�8  �لرجم  tية   Hيقر كا(   �
ال  "لو  �هو:   � عمر   D��S ما  قرtنية، 
H( يقو@ قائلو(: �W= عمر > كتا� �هللا 
ناحية   < لكتبته  منه  ليس  ما  �جل  عز 
من �ملصحف".  (مسند �إلما! ÃHد بن 

(٢٢٣ i ١ m ،حنبل
q� < GHامش �ليس > �ألصل. �Hيضا 
ما G�S عن شعبة، قا@:"كا( عمر� بن 
�لعاW� iيد بن ثابت يكتبا( �ملصاحف، 
Åعت  Wيد  فقا@  �آلية،   Dهذ على  فمر� 
��لشيخة  �لشيخ  يقو@:   � �هللا  Sسو@ 
,W �Tنيا فا�Sو�ا �لبتة، فقا@ عمر�: ملا 
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نزلت Hتيت Sسو@ �هللا � فقلت �كتبها، 
فكأنه كرT Dلك". (�ملستد³S للحاكم، 

(٣٦٠ i كتا� �حلد�=، �جلز& �لر�بع
�يبد� T )Hلك كا( > فتر� كا( �لرسو@ 
منعا  �حلديث  كتابة  عن  فيها  ينهى   �
 Dذq �نظر�  �لكرمي.   )tبالقر الختالطه 
يكتب   )H  � �لرسو@  ير=   ¡ �حلكمة 
 ),�  .Dهذ �لتو�Sتية  �لرجم  tية  لـه 
عمر Sضي �هللا عنه Hيضا كا( بنا& على 
�عتقا=D بأ( tية �لرجم من �لقرt( �لكرمي 
سأ@ �لرسو@ � H( يكتب له هذD �آلية, 
�لكن �لرسو@ � قا@: ال Hستطيع Tلك. 
(كنـز �لعما@ > سنن �ألقو�@ ��ألفعا@ 
للعالمة عال& �لدين علي �ملتقي بن حسا! 
طبعة   ١٣٥١٩ �حلديث  Sقم  �لدين، 
١٩٧١ مكتبة �لتر�µ �إلسالمي حلب)

يبد� T )Hلك كا( بعد نز�@ tية �جللد > 
� �لنوS، أل( tية �جللد تشمل عقوبة Sسو
بعد   � �لرسو@  ُيِرْ=  فلم  عامة،   ��لزنا
�لرجم،  حكِم  كتابَة  �حلكم  هذ�  نز�@ 
Tلك أل( حكم �جللد جعل �لرجم مقيد� 
�خاصا بظر�º �شر�Ç معينة �¡ يعد 
�لرجم عقوبة عامة للزنا، �,منا حل �جللد 

(مائة جلد�) Àله.

ما هو �ملر�+ من ,حا+يث �ية �لرجم
�ال بد هنا من توضيح �لر��ياs �لقائلة 
��لشيخة  (�لشيخ   GH �لرجم  tية  بأ( 
� �ألحز�� نسخت Sية من سوt ،(....�T,

كتابتها �تال�ִדا �بقي حكمها.
فأما فيما يتعلق بالنسخ > �لقرt( �لكرمي 
فليس > �لقرGH )t حكم منسو ، �Hما 
قو@ بعض �لفقها& بأ( هناt ³ياs بقيت 
تال�� �ُنسخت حكما فهو قو@ �الف 
�لكرمي   )tلقر� �حرمة  ��لªها(  للعقل 
�الفة صرÉة، ,T �العتقا= بوجو= �لنسخ 
�لثقة  عد!   �,  G=يؤ �لكرمي   )tلقر�  <
عظمة   )H مع  عليه،  �العتما=  �عد!  به 
مشيد�  صرحا  كونه   < هي  ,منا   )tلقر�
بنفسه  �حلفيظ  ��هللا  �ليقني،  Hسس  على 
بعد  لنا  �عد �تو� حفظه. فكيف Éق 
 GHS �tياته  Hحكامه   < نقبل   )H Tلك 
 Dيساند �لذG ال  ��لفقها&  �لعلما&  بعض 
,ال قياساִדم �ملريبة ��ملبهمة. فال شك Hنه 
�ال  �لتضليل،  بيِّن  مضل  خاطئ  �عتقا= 

ميت ,� �إلسال! بصلة.
(tية  بكو(  �لقائلة   sلر��يا� �من  هذ�، 
ما   ��لتال� منسوخة  قرtنية  tية  �لرجم) 
 ¦H ¶ @حلاكم عن عاصم قا@: قا� D��S
�ألحز��،   �Sسو  Hيقر �كا(  كعب  بن 
قط.  قا@:  tية  ثالثا �سبعني  قلت  قا@: 
قلت: قط؟ قا@: لقد HSيتها �,�ا لتعد@ 
�لبقر�، �لقد قرHنا فيما قرHنا فيها: �لشيخ 
��لشيخة ,W �Tنيا فا�Sو�ا �لبتة نكاال من 
�هللا ��هللا عزيز حكيم.(�ملستد³S للحاكم 

(٣٥٩ i كتا� �حلد�= �ملجلد٤
�لقائلني  لد�  �لر��ية   Dهذ من  ��ملر�= 
 Gحتتو  Lل� �ألحز��   �Sسو  )H بالنسخ 

�جم  �لبد�ية   < كانت  tية،   ٧٣ على 
فنسخت  tية.   ٢٨٧  GH  ��لبقر  �Sسو
� �ألحز�� Sألخر� من سو� sآليا� �تال�

مبا فيها tية �لرجم Hيضا.
�لنسخ  �جو=  على  �الستدال@  �لكن 
> �لقرt( من هذD �لر��ية ال يصح بأية 
نستطيع  �Ëن  خصوصا  مطلقا،   �Sصو
 )H �Tلك  جيد�،  �لر��ية حال   Dهذ حل 
كعب  بن   ¦ّH قو@  يفهمو�   ¡ هؤال& 
�هي  �ألحز��   �Sسو HSيت  (كنت 
�ملر�=  ,منا  سليما،  فهًما   ،(��لبقر لتعد@ 
من قوله هذ� H( �ألحز�� قدمية �لنـز�@ 
��لبقر� طويلة �لنـز�@، فقد �متد Wمن 
 �, �qجرية  �لثانية  �لسنة  من  نـز�qا 
�لتاسعة. فيقو@ Hّ¦ بن كعب � Hنه ملا 
كا( نـز@ من �لبقر� ما يسا�G حجم 
�ألحز�� (GH ٧٣ tية) كانت �ألحز�� 
 Hما قوله: كنا نقرH .اqقد �كتمل نـز�
 sآليا� )H Dية �لرجم > �ألحز�� فمعناt
كانت  �ألحز��  من   ٦٣  �,  ٦١ من 
 < �جللد  tية  من  Hيضا  نـز�ال  Hسبق 
حكم  قبل  �ملسلمني   ),�  ،Sلنو�  �Sسو
�جللد كانو� يقر�H( (tية �لرجم �لتو�Sتية) 
كتفس8 لآلية ﴿سنة �هللا > �لذين خلو� 
�ألحز��،   �Sسو من  قبل....﴾  من 
�لرجم  حكم   GH �حلكم  نفس  �كا( 
�Sئجا ��Sجا عاما. ` نـز@ بعد Tلك 
حكم �جللد كقاعد� للزنا� عامة، �بقي 
على  يتعو=�(  مبن  خاصا  �لرجم  حكم 
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�Sتكا� �لزنا �يشيعونه �ير�جونه.
��لر��ية �ألخر� تقو@ ,( عمر � قا@: 
,ِيَّاُكْم Hَْ( َتْهِلُكو� َعْن tَيِة �لرَّْجِم Hَْ( َيُقوَ@ 
ْيِن ِفي ِكَتاِ� �هللا  َفَقْد  َقاِئٌل َال َنِجُد َحدَّ
 Gَ��لَِّذ Sَ�ََجْمَنا.   � �هللا   Sَُسوُ@  Sََجَم 
َنْفِسي ِبَيِدDِ َلْوال Hَْ( َيُقوَ@ �لنَّا�Wَ :²َُ= ُعَمُر 
اِ� ِفي ِكَتاِ� �هللا  َتَعاَلى َلَكَتْبُتَها  ْبُن �ْلَخطَّ
Hَْلَبتََّة).  َفاSُْجُموُهَما  ْيَخُة  َ��لشَّ ْيُخ  (�لشَّ
�حلد�=،  كتا�  مالك،  لإلما!  (�ملوطأ 

با� ما جا& > �لرجم) 
�قد سبق �H )Hضحنا H( قو@ عمر � 
,منا يع� Hنه كا( يريد كتابة tية �لرجم 
�لتو�Sتية > هامش �لقرt( �لكرمي كتفس8 
 �Sقوله تعا� من سو < �Sلسنة �هللا �ملذكو
�ألحز��: ﴿سنة �هللا > �لذين خلو� من 
قبل﴾، �هذ� هو �ألقر� للقيا² ��لعقل، 
 )tية من �لقرt هاªألنه � ¡ يكن يعت
�لكرمي، �عد! كتابة هذD �آلية Hيضا يؤيد 

HSينا.
Hما فيما يتعلق بو�S= حدGَّ �لزنا > كتا� 
�لرجم من  فبعد ثبوs حكم  �هللا تعا�، 
 �Sتعا GH ألحز�� ¡ يبق� �Sسو sياt
أل(  �لكرمي،   )tلقر�� �لر��ية   Dهذ بني 
�تلفتني  حلالتني  مستقلني  حدين  �جو= 

للزنا ثابت من �لقرt( �لكرمي. 
من  يعّد��ا   Lل� �ملزعومة  �آلية   Dهذ Hما 
 sكلما  ºختال� فإ(  �لكرمي   )tلقر�
� > شأ�ا نفَسه =Sلو�� ��لر��ياs �ملتعد=
يد@ على �Hا ليست tية قرtنية، بل هي 

 ��Sلتو� < �=Sتر�ة عربية آلية �لرجم �لو�
,حد�  تقو@  حيث  �لعªية؛  �للغة  من 
فا�Sو�ا  ��لشيخة  "�لشيخ   :sلر��يا�
كتا�  مالك،  لإلما!  (�ملوطأ  �لبتة". 

�حلد�=، با� ما جا& > �لرجم). 
��لشيخة  "�لشيخ  �ألخر�:  تقو@  بينما 
,W �Tنيا فا�Sو�ا �لبتة، نكاًال من �هللا".

 �T, ��لشيخة  "�لشيخ  �لثالثة:  �تقو@ 
 "��للذ من  قضيا  مبا  �لبتة  فا�Sو�ا  Wنيا 
�حلد�=  كتا�  للحاكم،   ³Sملستد�)

صفحة ٣٥٩).
 sلكلما�  Dتكو( هذ  )H فال ميكن   )T,

�ملتضاSبة �حًيا قرtنًيا. 

�حلكم مبائة جلد�
 �Sسو  <  =S�  Gلذ� �جللد  حكم  Hما 
�لنوS ��لذG نز@ بعد نز�@ عقوبة �لزنا 
قوله  فهو  �ألحز��   �Sسو  < �,شاعته 
ُكلَّ  َفاْجِلُد��  َ��لزَّ�ِني  ﴿�لزَّ�ِنَيُة  تعا�: 
َ��ِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍ� َ�َال َتْأُخْذُكْم ِبِهَما 
باهللا    ُتْؤِمُنوَ(  ُكْنُتْم   )ْ,ِ �هللا  ِ=يِن  ِفي  HْSََفٌة 
َ��ْلَيْوِ! �ْآلَِخِر َ�ْلَيْشَهْد َعَذ�َبُهَما َطاِئَفٌة ِمَن 

(٣ :Sلنو� �Sْلُمْؤِمِنَني﴾ (سو�
�لقد �ختلف �لعلما& كث�8ً فيما ,�T كا( 
ا، فمعظمهم  حكم هذD �آلية عامًّا H! خاصًّ
يذهبو( ,� Hنه خاH� ،i( عقوبة "مائة 
�ملتز�جني  غ8   �للزنا ,ال  ليست   "�جلد
�ملتز�جني  عقوبة   )H� �نساً&،  Sجاًال 
�كأ(  �لسنة.  حسب  �لرجم  هي  منهم 

 )H غ8  �لكرمي.   )tلقر� �لسنة خصصت 
بأ(  سلمو�  قد   Ðلصا� ��لسلف  �لعلما& 
�يع  يشمل  عا!،  حكم  �جللد  حكم 
 sحلاال� تلك  �ستثنا&  مع   ،��لزنا  Nنو�H
 sآليا� بعض  خصصتها   Lل� �خلاصة 
�لرجم  على  تنص   Lل� �ألخر�  �لقرtنية 
 GWكرنا سابقا، فيقو@ �لعالمة �لر�T كما
قوله   )H على  �ألمة  "�تفقت  �هللا:  ÃSه 
يفيد  ��لز��)،  (�لز�نية  �تعا�  سبحانه 
�حلكم > كل �لزنا�، لكنهم �ختلفو� > 
لفظ  قائلو(:  فقا@  �لداللة،  تلك  كيفية 
ليس  ,نه   Sملختا�� �لعمو!،  يفيد  �لز�� 
 Sلنو�  �Sسو �لكب8،  (�لتفس8  كذلك". 

�آلية:٣)
�يقو@ �لعالمة Àمو= �آللوسي: "��حلكم 

 ".D8صن �> غÀ هو� VW عا! فيمن
� �لنوS، �آلية: Sملعا�، سو� ��S 8تفس)

�لز�� ��لز�نية فاجلد��ا)
�يقو@ �لعالمة �بن حيا(: "� �حلكم > 
 ".��لزنا �يع   < للعمو!  ��لز��  �لز�نية 

(�لبحر �ملحيط)
 :GWجلو�  mلفر� Hبو  �لعالمة  �يقو@ 
 Dهذ �هللا:  عبيد  بن  علي  شيخنا  "قا@ 
�لبكر  على  �جللد  �جو�  تقتضي  �آلية 
 Sلنو�  �Sسو  ،GWجلو� (تفس8  ��لثيب." 

�آلية:٣)

حكم �جللد عا4
�على �لرغم من قولنا بالرجم > Hحو�@ 
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مائة  جلد   �, باإلضافة  �Tلك  خاصة، 
جلد�، ,ال Hننا Ñتلف مبدئيا مع �لقائلني 
بالرجم، فنر� H( حكم (tية �جللد) عا!، 
,منا  �لعا=ية  �لزنا > �ألحو�@  �H( عقوبة 
�ملعقو@  من  ليس  �,نه   ،�جلد مائة  هي 
»صيصها �جة H( بعض �لزنا� �ملتز�جني 
 <  �=Sلو�� �لعقوبة   ), فلذ�  �Sو�،  قد 
 �للزنا ليست  �جللد)  (�هي   Sلنو�  �Sسو
�ملتز�جو(   ��لزنا �Hما  �ملتز�جني،  غ8 
Tلك  نقبل  ال  فنحن  �لرجم.  فعقوبتهم 
ألنه °الف تلك �آلية �لقرtنية �لL تذكر 
نصف  �ملتز�جة  �ألمة  �لز�نية  عقوبة   )H
�ملتز�جة، فيقو@ �هللا   ��لز�نية �حلر عقوبة 
بفاحشة  Hتني  فإ(  Hحِصنَّ   �Tفإ﴿ تعا�: 
من   sملحصنا� على  ما  نصف  فعليهن 

� �لنسا&: ٢٦)Sلعذ��....﴾ (سو�
فتبني هذD �آلية H( �لعقوبة �ملحد=� للزنا 
عقوبة ميكن تقسيمها ,� نصفني، �هي 
 <  ،�جلد Òسو(  �نصفها   �جلد مائة 
 �, ينقسم   )H ميكن  ال  �لرجم   )H حني 
�لرجم  عقوبة  بأ(  فالقو@   )T, نصفني. 
نسخ  يستلز!  ال  �جللد  عقوبة  نسخت 
tية �لنوS (tية �جللد) فحسب، بل Hيضا 
 )T, �لنسا&،  من  �آلية   Dهذ  Áمع يفسد 
 Sمن �ألحر� �فالعقوبة �لعامة جلميع �لزنا
�ملحصنني �غ8 �ملحصنني، Sجاال �نسا& 

.�على سو�& ,منا هي مائة جلد
مائة  حد   )H يفوتنا  Hال  ¿ب  �باملناسبة 
جلد� هذH Dيضا ال يقا! مبجر= �لشبهة، 

بل > حالة H( يتم �لزنا علنا �يث يشهد 
 �شها= عد�@  عيا(  شهو=  SHبعة  عليه 
فالنا  بأعينهم   ��HS بأ�م  متاما،  ��ضحة 
�فالنة يرتكبا( هذ� �لفعل �لشنيع، ��Hم 
¡ °ططو� ملشاهدִדما مسبقا. فعندئذ بعد 
ثبوs جرمية �لزنا تنفذ هذD �لعقوبة �هي 
�لفاحشة   Dذq منعا  �Tلك   ،�جلد مائة 

�ملبينة. 
 Lل� �فقصا�S �لقو@ ,( �لشر�Ç �ملشد=
�لكرمي   )tلقر� ضو&   < �لفقها&  �ضعها 
��لسنة ال ميكن H( تتوفر بسهولة > كل 

قضية، �للهم ,ال H( يتم �لزنا علًنا. 
��SH من �لالW! هنا H )Hتنا�@ �حلديث 
عن �لسو�H Ç �جللد بشي& من �إليضا�. 
 Gفأما فيما يتعلق بنوعية �جللد، فاجللد �لذ
بتطبيق  تدعي   Lل� �لد�@  بعض   < يتم 
�لشريعة �إلسالمية، حيث يضر� �جلال= 
�ملجر! بكل ما Hعطي من قو�، �هو مقيد 

مكبل فليس هذ� �ألسلو� من �إلسال! 
نفسها   (�(جلد لفظة   ), بل  شي&،   <
فيما  يؤثر  ال  �يث  �جللد  ضر�  تع� 
حتته، �حتد= نوعية عقوبة مائة جلد�، قد 
كتب �ملستر (لني) ��ضع �لقامو² �لعر¦ 
�إلجنليزG �لشه8 > قاموسه حتت كلمة 
 )T, .Dِجلد �Tt �H �َضَر GH :(�(جلد
يؤ¡  �يث   �جلد مائة  ضر�  فيجب 
حتت  فيما  كث�8  يؤثر  �ال  فقط  �جللد 
�جللد. حK ,( �لفقها& �شترطو� Hال يرفع 
�جلال= يدD كثH �8ثنا& �جللد لكيال يكو( 

�لضر� شديد�. 
�Hما فيما يتعلق بالسوÇ، فالـِمْجَلد > 
به  �لذG تضر�   Çلسو� Tلك  �للغة هو 
��لند�.  �لنياحة  Hثنا&  �جوههن  �لنسا& 
�قد Tكر H( �لسياÇ �ملستخدمة للعقوبة 
�لر�شدين  �خلفائه   � �لرسو@  Wمن   <
� عن سعف �لنخل �H �لنعل Sكانت عبا
يؤكد  �هذ�   .Ôبالقما �ملغطى  �جللد   �H
H( هذD �لعقوبة ¡ ִדدº ,� �إليذ�&، بل 
كا( هدفها �ألساسي هو ,صال� �ملجر! 

 .D8بعقوبة تذلـله �توقظ ضم
�لرجم  H( حكم  Hيضا  يفوتنا  Hال  �¿ب 
خاصة  �Hحو�@  معينة   Çبشر�  Çملشر��
 �Sسو  < �جللد  tية  بنـز�@  ينسخ   ¡
كلما  شك  بال  �لرجم  ينفذ  بل   ،Sلنو�
 �توفرs تلك �لشر�GH) .Ç كو( �لزنا
بإفسا=  �قيامهم  �لزنا،  على  متعو=ين 

�ملجتمع بإشاعة �لفاحشة �تر�¿ها)

إن  القـول  فقصـارى 
 fالشـروط املشـددة ال
وضعها الفقهـاء \ ضوء 
ال  والسـنة  الكرمي  القرآن 
ميكـن أن تتوفر بسـهولة 
اللهـم  قضيـة،  كل   \
إال أن يتـم الزنـا علًنـا. 
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 Dهذ تنفيذ   �,  �Sشا, هنا³   ),� هذ�، 
يشيعو(  من  على   ��ملشد= �لعقوبة 
tية  بعد   s=S� Hخر�  tية   < �لفاحشة 
 ),﴿ �هي:  Hال  نفسها،   Sلنو�  < �جللد 
�لذين Éبو( H( تشيع �لفاحشة > �لذين 
 ﴾�tمنو� qم عذ�� Hليم > �لدنيا ��آلخر

  (٢٠ :Sلنو� �Sسو)
�هنا³ فر� =قيق جدير باالنتباD �هو Hنه 
 �Sسو < �عندما �s=S عقوبة مائة جلد
�لنوT Sكرs بكلمة �لعذ�� فقط، حيث 
يقو@ �هللا �: ﴿�ليشهد عذ�ֲדما طائفة 

(٣:Sلنو�) ﴾من �ملؤمنني
مائة  عقوبة  هو  هنا  �لعذ��  من  ��ملر�= 
جلد�. كما قد �ستخدمت كلمة �لعذ�� 
� �لنسا& مبعÁ مائة جلد�، فيقو@ Sسو <
على  ما  نصف  ﴿فعليهن  تعا�:  �هللا 
�ملحصناs من �لعذ��﴾. (�لنسا&: ٢٦)

لإلما&  �لزنا  �Sتكا�  عقوبة   ),  GH
 sهي نصف عقوبة �ملتز�جا sملتز�جا�
�حلر�ئر، (�هي مائة جلد�)، �كأ( �ملر�= 
 �من �لعذ�� > هذD �آلية هو مائة جلد
 sكرT عندما �لكنه  نصفها.  �لL ميكن 
,شاعة �لفاحشة > �آلية �لË Lن بصد=ها 
�لفاحشة  تشيع   )H Éبو(  �لذين   ),﴿
....﴾ فلم ير= هنا كلمة �لعذ�� فقط، 
بل ﴿عذ�� Hليم﴾، GH عذ�� مؤ¡ قا² 
جد�. ��لظاهر H( هذD �لعقوبة GH �لرجم 
��لسنة  �لكرمي   )tلقر� عليها  ينص   Lل�

.�Hشد �Hقسى من مائة جلد

=�قعا; �لرجم � عهد �لرسو8 �  
 sنوجز هنا ��قعا )H نر� من �ألنسب�
 �  Gلنبو� �لعهد  �لL �قعت >  �لرجم 

�هي: 
١: فاطمة �لعامرية من قبيلة جهينة Wنت، 
��عترفت �مل �لزنا، فر�ت. (صحيح 
 ºعتر� با� من  �حلد�=  مسلم، كتا� 

على نفسه بالزنا)
 ºعتر� �ألسلمي  مالك  بن  ماعز   :٢
فأمر  Hخر�،  بعد   �مر �ملأل  على  بالزنا 
�لرسو@ � بر�ه. �تذكر �لر��ية Hيضا 
سؤ�له  عند   � �لرسو@   ªخH ماعز�   )H

 .mنه متز�H
�ملحاSبني  كتا�   ،GSلبخا� (صحيح 
يرجم  ال  با�   ،���لر= �لكفر  Hهل  من 

�ملجنو( ��ملجنونة)  
٣: �جند قصة �لزنا باجل��S < ªية ��ئل 
بن حجر، �تقو@ �لر��ية: ,( �رما Sُجم. 
بالتفصيل  �لقصة   Dهذ Tكر  (�سيأ« 

بعنو�( عقوبة �لزنا باجلT� ªلك حتت tية 
�ملحاSبة) 

جا&  ما  با�  �حلد�=  كتا�   ،Gلترمذ�)
� ,�T �ستكرهت على �لزنا)Hملر� <

 �Hبامر VW ٤: �هنا³ ��قعة تذكر خا=ما
� �جلد Hفأمر �لرسو@ � برجم �ملر Dسيد
سنة.   �مد  DجالH�  �جلد مائة  �خلا=! 
با�  �حلد�=،  كتا�  مسلم،  (صحيح 

من �عترº على نفسه بالزنا)
 Dهذ Wمن   < �لعلما&  �ختلف  �قد 
عقوبة  بأ(  يقولو(  فالذين   ،sلو�قعا�
كل   )H ير�(   �جلد مائة  هي  ,منا  �لزنا 
�حلكم  نز�@  قبل  �لو�قعاs كانت   Dهذ
�لنوS، �يستدلو( على   �Sباجللد > سو
 Gلذ�  Õ�H بن  �هللا  عبد  �ديث  Tلك 
 �Sجم �لرسو@ � قبل سوS سئل: هل
فأجا�: ال  Hيضا،  بعدها   !H فقط   Sلنو�
�ملحاSبني،  كتا�   ،GSلبخا�)  .GS=H

با� Sجم �ملحصن)

وlب أال يفوتنا أيضا أن حكم الرجم املشروط بشروط 
معينة وأحوال خاصة n ينسـخ بنــزول آية اجللد \ 
سـورة النور، بل ينفـذ الرجم بال شـك كلما توفرت 
تلـك الشـروط. (أي كون الزناة متعوديـن على الزنا، 
وقيامهم بإفسـاد اجملتمع بإشـاعة الفاحشة وتروlها)
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�لكن جو�به هذ� ال يد@ على Hنه Hنكر 
 �Sنكا,  Sلنو�  �Sسو بعد  �لرجم   Nقو�
بعد!  �عتر�فه  على  يد@  �,منا  قطعيا، 

�لعلم. 
 sقعا��  )H ف�8(  بالرجم  �لقائلو(  Hما 
Hيضا،   Sلنو�  �Sسو بعد  �قعت  �لرجم 
�هذ� هو �ألصح، أل( حجة هؤال& بأ( 
� ��قعاs �لرجم كا( فيما بعد ��S منW
=عال=�  قوية.  �لنوS حلجة   �Sنز�@ سو
�لد�خلية  �لشها+�   Bفإ Fلك  على 
 FH ،لو�قعا; �لرجم ,يضا تؤيد موقفهم
=�+ � HحدM �لو�قعا; �ملذكو�� �نفا 
Hما  فُجلد،   Dسيد بامر,�  Nنا  خا+ما   B,

� فُر�ت. Hملر�
بعد  ,ال  يكن  �جللد ¡  هذ�   )H ��لظاهر 

.Sلنو� �Sسو
�خللفا&  Wمن   < ثابت  �لرجم   ),  `  
�لر�شدين Hيضا. ,T( فكل Tلك يد@ على 
كما  بذ�ته  مستقال  حكما  �لرجم  كو( 
 :sلك > ضو& �آلياT ضحنا�H )H سبق
� �ألحز��. فاألقر� S٦١ ,� ٦٣ من سو
 ،sآليا� Dلعقل ��ملنطق، > ضو& هذ� �,
H( نقو@ > ��قعاs �لرجم Hنه ,�T كا( 
 Sلنو� �Sجم قبل سوSُ حد �ملسلمني قدH
GH حK شهر شو�@ من �لسنة �خلامسة 
�qجرية فكا( Tلك بسبب عا=� �لرسو@ 
� ملو�فقة Hهل �لكتا� فيما ¡ يؤمر فيه 
حكم   GH شأنه   < ينـز@   ¡� بشي& 
قر�t. (�لبخاGS، كتا� �ملناقب، با� 

صفة �لن· �)
�لرجم �لL متت بعد شهر   sقعا�� ),�
شو�@ من �لسنة �qجرية �خلامسة فكانت 
 < ٦١ ,� ٦٣ sآليا� < =S� طبقا ملا

� �ألحز��.Sسو
 sضو& �آليا < sنفذ Lفعقوبة �لرجم �ل
� tنفا حK بعد نز�@ حكم �جللد Sملذكو�
� �لنوH Sيضا ال تتعا�S مع حكم Sسو <
بذ�ته  مستقل  �حلكمني  �جللد، أل( كال 
خاصة.   Çشر��  sحاال على  متوقف 
فنجد  �لرجم   Çبشر� يتعلق  فيما  �Hما 
��ضحني  شرطني  �ألحز��   �Sسو  <

يوجبا( هذD �لعقوبة �لقاسية ��ا:
عن  �ملتعو=ين   ��لزنا  Nمتنا� عد!  ,=ال: 
هذD �لعا=� �لسيئة، كما يتبني Tلك من 

قوله تعا�:
﴿لئن ¡ ينته �ملنافقو(﴾.

 sثانيا: ,شاعة �لفاحشة �تر�يج �ملنكر�
كما يتضح من قوله تعا�: ﴿��لذين > 

قلوֲדم مر� ��ملرجفو( > �ملدينة﴾.
Ëلل  عندما  Hننا  �لنظر  يلفت  �مما 
� فيما سبق جند Sلرجم �ملذكو� sقعا��
 Dهذ كل   < متوفرين  �لشرطني  هذين 
كما  ��لفحشا&،  �لزنا  فكا(   .sلو�قعا�
تذكر �لو�قعاs متفشيني بكثر� > �تمع 
Tلك �لزمن. �كا( �العتر�º بالزنا Hيضا 
من عو�مل ,شاعة �لفاحشة، �Hيضا كا( 
�ملجرمو( متعو=ين على �لزنا حيث ,�م 
Sغم كو�م متز�جني، كانو� ال يقلعو( 

Hجل كل  �من  �خلبيثة،   ��لعا=  Dهذ عن 
هذD �ألسبا� عوقبو� بالرجم. 

�ألساسي  �لسبب   ), �لقو@   �Sقصا
�إلسال!   < �لز��  على  �لعقوبة  لفر� 
فنحن  �,ال  �تر�¿ه،  ,شاعته  هو  ,منا 
 µحد�H  �عد  � �لرسو@  Wمن   < جند 
¡ يتم فيهما ,شاعة �لفاحشة �تر�¿ها، 
بل  بالزنا،   ��لزنا  ºيعتر  ¡ �كذلك 
حلفو� على عد! �Sتكابه، �مع Tلك كله 
 µألحد�� Dيعاقبو� شيئا. �من قبيل هذ ¡
S )Hجال �HS �مرHته حلظة �Sتكاֲדا للزنا، 
` ,( �ملولو= من Tلك �حلمل كا( يشبه 
على  يز=   ¡  � �لرسو@  �لكن  �لز��، 
�: "لو ال ما مضى من كتا� Hقوله للمر
 ،GSلبخا�) شأ(."  �qا   ¶ لكا(  �هللا 
 HSبا� �يد ،Sلنو� �Sكتا� �لتفس8، سو
 s�=شها SHبع  تشهد   )H �لعذ��  عنها 

باهللا ,نه ملن �لكاTبني)

عقوبة �لزنا باجلR ,يضا �لرجم
` ,( هنا³ > �لقرt )tية Hخر� يستنبط 
بعض   < تقع  �لرجم   )H Hيضا  منها 
حاالs خاصة، Hال �هي tية �ملحاSبة > 
� �ملائد�، فيقو@ �هللا سبحانه �تعا�: Sسو
﴿,ِنََّما َجَز�ُ& �لَِّذيَن ُيَحاSُِبوَ( �هللا Sَ�َُسوَلُه 
 �ْHَ ُيَقتَُّلو� )ْHَ �=ًَفَسا �ِSَْ�َيْسَعْوَ( ِفي �أل
ِمْن  SْHَ�َُجُلُهْم  Hَْيِديِهْم  َع  ُتَقطَّ  �ْHَ ُيَصلَُّبو� 
َلُهْم  Tَِلَك   �ِSَْأل� ِمْن  ُينَفْو�   �ْHَ  ºٍِخال
نَيا َ�َلُهْم ِفي �آلِخَرِ� َعَذ�ٌ�  ِخْزGٌ ِفي �لدُّ
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(٣٤:�� �ملائدSَعِظيٌم﴾. (سو
�آلية   Dهذ نـز�@  سبب  من  �يتبني 
نطا�   < يدخل  Hيضا   ªباجل �لزنا   )H
�ملحاSبة، يقو@ Hنس بن مالك �: ,( 
هذD �آلية نـزلت > Hنا² من "عرينة" 
�Sعي  �قتلو�  �إلسال!،  عن  �Sتد�� 
�Hخافو�  �إلبل،  ��ستاقو�   ،� �لرسو@ 
�حلر�!.(تفس8   mلفر� �Hصابو�  �لسبيل، 
� �ملائد�، �آلية (,منا جز�& Sسو ،Gªلط�

�لذين ÉاSبو( �هللا �Sسوله)
` ,( �إلما! �لبخاÃS GSه �هللا ¡ يضع 
با� �لرجم > كتا� �حلد�= كما فعل 
�ملحاSبني،  كتا�   < �ضعه  بل   ،D8غ
ليش8  �ملحاSبة  بآية  �لكتا�  هذ�   Hبد�
عقوبة   )H  �, �للطيف   iخلا� بأسلوبه 
�ملحاSبة، كما  tية  من  مستنبطة  �لرجم 
نفسه  �ملحاSبني  كتا�   < �إلما!  جا& 
Hنه  �هي   �  Õ�H بن  �هللا  عبد  بر��ية 
سئل: هل Sجم �لرسو@ � قبل نز�@ 
 ،GS=H بعدها، فقا@: ال !H Sلنو� �Sسو
Tلك ليش8 �إلما! ,� H( للرجم عالقة 

��ضحة بآية �ملحاSبة. 
��قعة   � �لرسو@  Wمن   < جند  كما 
�لز��   )H تذكر  ال   Lل�  ªباجل �لزنا 
مع  �لكنه  متز�جا)،   GH) Àصنا  كا( 
 )H بن حجر  ��ئل   G�8ف Sُجم.  Tلك 
 �, طريقها  كانت >  �ملدينة  من   �Hمر�
�ملسجد للصال� بالليل، فاختطفها Sجل 
> �لطريق ��غتصبها. فقبض �لنا² على 

�ملجر! عندما Åعو� صر�خها، فجا&�� به 
,� �لرسو@ � فرجم بعد ثبوs جرمية 
�لزنا باجلª. (�لترمذG، كتا� �حلد�=، 
� ,�T �ستكرهت على �لزنا)Hبا� > �ملر

 ªلو�قعة قد عوقب �لز�� باجل� Dففي هذ
�ملفسرين   ),� هذ�،  �لرجم.  بعقوبة 
Hيضا قد عنو� ֲדذD �آلية (tية �ملحاSبة) 
 < �لقرط·  �لعالمة  فيقو@   ،ªباجل �لزنا 
�ملر�=  �اهد:  "قا@  �آلية:   Dهذ تفس8 
��لسرقة  �لزنا  �آلية   Dهذ  < باملحاSبة 
يريد   )H ,ال  بصحيح....�للهم  �ليس 
قصد�  �لسال�   Sبإظها �لطريق  ,خافة 
للغلبة على �لفر�m، هذ� Hفحش �ملحاSبة 
�Hقبح من Hخذ �ألمو�@. �قد =خل هذ� 
 < ﴿�يسعو(  تعا�:  قوله   Áمع  <
�أل�S فسا=�﴾ (تفس8 �جلامع ألحكا! 
�ملائد� �آلية ,منا   �Sللقرط·، سو  )tلقر�

جز�& �لذين ÉاSبو( �هللا �Sسوله)

 موقف مؤسس �جلماعة �إلسالمية �ألVدية
هذ�، �قد Tكر مؤسس �جلماعة �إلسالمية 
�عقوبة   �Sلسا� عقوبة   � �ألÃدية 
�لز�� جنبا ×نب �Tلك > كتابه "�حلر� 
 �مناظر عن   �Sعبا (�كا(  �ملقدسة"، 
بينه �بني قسيس مسيحي   sكتابية جر
 SشاH نه قدH ִדم)، فيبد�t يدعى عبد �هللا
بذلك ,� نفس �آلية (tية �لرجم) فيقو@ 
حضرته �هو ير= على �عتر�� �لقسيس 

�لقائل بأ( �إلسال! يعلِّم �جلªية: 

"Hنت ,� �آل( جتهل عقيد� �ملسلمني، Hال 
تفهم Hنه لو كاB �إلنسا�R\ B مكرها 
 Bلقر�� ,مر  ملا  �لكرمي   Bلقر�� عند 
صر�حة بقطع يد �لسا�` =�جم �لز�_، 
=d يرجم ,حد، لقد Tكر �لقرt( �لكرمي 
 ���حد tية   < ال  �إلنسا(  �حرية   Sخيا
t �Hيتني بل > مئاs �آلياs". (�حلر� 
�لر�حانية  �خلز�ئن   ،١٧٠  i �ملقدسة، 

(٢٥٢ i ²=ملجلد �لسا�
�يقو@ Hيضا: "لقد HجاW �لفقها& �ستخد�! 
 Wلإلعال( عن عقد �لقر�(. كما ¿و ºلد�
Hيضا �ستخد�! �ملزماS بنية �إلعال( �لعا! 
عن �لنكا� للحفا¼ على �لنسب، Tلك 
هنا³  لكانت  �لنسب  Éفظ   ¡ لو  ألنه 
مظنة للزنا �لذG يسخط �هللا عليه سخطا 
شديد�، حH fنه ,مر برجم �لز�_ لذ� فال 
 ،sبد من �الهتما! باإلعال(". (�مللفوظا

(٤٠٣i ،ملجلد �لثالث�

�ملوعو+  للمسيح  �لثا_  �خلليفة  موقف 
 �

هذ�، �قد Hكد �خلليفة �لثا� � > بيا( 
عقوبة مائة جلد� على H( �جللد ¡ تنسخه 
�لسنة، �Hنه لو كا( هنالك GH �جو= ملا 
"يسمونه tية �لرجم"، فهي ليست ,ال tية 
�. كما ير� حضرته H( حكم �Sمن �لتو
مائة جلد� حكم عا!، �ال فر� > هذ� 
�لشأ( بني �ملحصن �غ8 �ملحصن. �,نه 
 ¡ كتبه  من  �ألخر�  �ملو�ضع  بعض   <
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يسلم بالرجم فحسب، بل عدD حد� من 
حد�= �لشريعة �إلسالمية، فيقو@ حضرته 
� > كتابة "=عو� ,� �حلق" �لذG كتبه 
سنة   < Hفغانستا(   ¶�� لتبليغ  خصيصا 

١٩٢٥ ما تعريبه: 
Tكرها   Lل� �لسياسية   s�Sلتطو� "�من 
Wمن   sعالما من  كعالمة   � �لرسو@ 
�لشرعية،  �حلد�=  تر³  �ملوعو=  �ملسيح 
كما ��S �لديلمي عن علي � H( من 
�هللا  حد=+   lتر  Bلزما� Fلك  عالما; 
,يضا  �لعالمة   mهذ حتققت  =لقد   .�
�أليا4   mهذ  � متر=كة  �حلد=+   BH  FH
 pشا ما  Hال  �إلسالمية  �حلكوما;   �
=ال  بالرجم  �لز�_  يعاقب  فال  �هللا. 
�لسا�` بقطع �ليد، ال > �لد�لة �لتركية 
�ملصرية، �ال >  �لعربية، �ال >  �ال > 
�إلير�نية، حK �ال > بال= سيا=تك Hنت. 
 SظوÀ �إلسالمية  �لد�@  بعض   ),� بل 
 sباالتفاقيا �حلد�=   Dهذ تطبيق  عليها 
��ملعاهد�s. �ظهوS هذD �لعالمة ��ضح 
حسبا(   < يكن   ¡  T, �لوضو�،  كل 
 )H  ��ملز=هر �إلسالمية   Sلعصو�  < Hحد 
 Dذq �Sإلسالمية مهجو� �ألحكا!  تتخذ 
�لدSجة، �H( تكو( �لد�@ �إلسالمية غ8 
� على تطبيق �حلد�= �لشرعية، Sغم S=قا

Sغبتها > �لتطبيق". 
 sخطا� لـه حو@ فلسفة �لعقوبا <�

> عا! ١٩٣٥ قا@ حضرته:
 < �لكرمي   )tلقر�  < تعا�  �هللا  "يقو@ 

مثلها،  سيئة  سيئة  جز�&  �لعقوبة:  شأ( 
GH ,( �ألصل H( تكو( �لعقوبة حسب 
نوعية �جلرمية. �من ناحية Hخر� يتضح 
�لنبوية  ��ألحا=يث  �لكرمي   )tلقر� من 
�جلرمية  بني   ��ملسا�� من  �ملر�=  ليس  Hنه 
ֲדا  ير�=  بل  ظاهرية،   �مسا�� ��لعقوبة 
على �لعمو! مسا��� معنوية، كمثل �لزنا، 
بعض   � عقوبته  �لشريعة  قر�;  فقد 
�لرجم،  بعضها   �= �جللد،  �حلاال; 
�ختلفو�  قد  �لعلما&   )H �لرغم من  �على 
> �لرجم، ,ال ,ن� �آل( لست > صد= 
بيا( مسألة فقهية، ,منا Hضر� مثال. فأية 

عالقة بني �لزنا �بني �جللد �H �لرجم".
�> ١٩٥٨! �Hضح حضرته هذ� �ألمر 
�كتب > سجل  Hيضا،  فقهية  كمسألة 
�ملسائل �لدينية H( �لعقوبة للز�� �ملحصن 
فينفذ  �لرجم  Hما   ،�جلد مائة  هي  Hيضا 
Hيضا > حاالs �ستثنائية، فيقو@ حضرته 

:�
"Hما Ëن فنر� H( عقوبة �لز�� �ملحصن 
,منا هي �جللد. ,ال ,�T كا( قد تعو= على 
 Dهذ ففي   ،sلفتيا� بإفسا=  �قا!  �لزنا، 
� يعد بال شك مستوجبا للرجم. Sلصو�
 GH Çهي نفس �لشر� Çلشر�� )H 8غ
Tلك  �لكن  عيا(،  شهو=  SHبعة  تو�جد 
�ملسائل  (سجل  تقريبا."  �ملستحيل  من 

�لدينية Sقم ٣٢،  ١٩٥٨/٦/١٧)
فاخلليفة �لثا� �، ير� Hيضا ,� جانب 
Hحو�@   < �Tلك  �لرجم  �جللد،  عقوبة 

معينة. 
 < قدمنا  قد  Hننا  �لكال!  فخالصة 
Hهم  ,حد�   Dجتا موقفا  �ملقا@  هذ� 
فيها،  �ملختلف  �إلسالمية  �ملسائل 
 )tلقر� من   iلنصو� ضو&   < �Tلك 
�كتب  �لنبوية  ��ألحا=يث  �لكرمي 
�ملسيح �ملوعو= � مؤسس �جلماعة 
�لثا�  �خليفته  �ألÃدية،  �إلسالمية 
 < �لزنا  عقوبة   )H �خالصته   .�
,ال   ،�جلد مائة  هي  �لعا=ية   sحلاال�
 )tلقر� من  ثابت  Hيضا  �لرجم   )H
�لكرمي، �Tلك > حاالs معينة، كأ( 
يكو( �لزنا� قد قامو� بإشاعة �لفاحشة 
يكونو�   )H� Hيضا،  �خلالعة  �تر�يج 
�جلرمية   Dهذ �Sتكا�  على  متعو=ين 
 �H ،�=خلبيثة، �يسعو( > �ملجتمع فسا�
يزنو( ج�ª ��غتصابا، �هكذ� يقومو( 

مبحاSبة �هللا �Sسوله ��ملجتمع كله. 
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 aفنـرى أن عقوبـة الزا
احملصـن إمنا هي اجللد. إال 
إذا كان قد تعود على الزنا، 
الفتيات،  بإفسـاد  وقـام 
ففـي هذه الصـورة يعد 
بال شك مستوجبا للرجم. 


