
 

 

. بإنكاره حد الرجم

 

 والعبرة ، المحصن للزانً الرجم هللا بكتاب ٌرد لم: إبراهٌم عدنان قال

 .فقط بالقرآن

 

 .المحصن الزانً رجم عدم فً الخوارج ، إبراهٌم عدنان وافق

 .بالسنة االحتجاج بعدم ، القرآنٌٌن ووافق

 .واإلجماع الشرعٌة للنصوص مخالف وقوله

 :يلي بما عليه ويرد

 .دبر أو قبل فً الفاحشة فعل هو الزنى

 .الذنوب كبائر من وهو

 :نوعٌن على والزنى

 .المحصن الزانً :األول

 .صحٌح بنكاح قبلها فً زوجته وطًء من هو: المحصن

 النص علٌه دل ، مختاراًا  مكلفاًا  كان إذا  الرجم زنى إذا المحصن وحد

 .واإلجماع

 

 



 :النص- 

 تكن لم إن التواتر تبلغ تكاد جداًا  كثٌرة المحصن الزانً رجم أحادٌث

 :منها متواترة

 بسنة رجمتها قد) قال الجمعة ٌوم المرأة رجم حٌن عنه هللا رضً علً عن

 .(٦٨١٢) البخاري رواه(  والسالم الصالة علٌه هللا رسول

 

 علٌه هللا رسول رجم هل أوفى أبً بن عبدهللا سألت قال الشٌبانً وعن

 والسالم؟ الصالة

 .( ٦٨١٣ ) البخاري رواه(  نعم) قال

 

 هللا رسول أتى أسلم من رجالًا  أن )عنه هللا رضً عبدهللا بن جابر وعن

 شهادات أربع نفسه على فشهد زنى قد أنه فحدثه والسالم الصالة علٌه

 رواه(  أحصن قد وكان فرجم والسالم الصالة علٌه هللا رسول به فأمر

 .( ٦٨١٤ )البخاري

 

 الصالة علٌه هللا رسول رجل أتى) قال عنه هللا رضً هرٌرة أبً وعن

 فأعرض ، زنٌت إنً هللا رسول ٌا: فقال فناداه المسجد فً وهو والسالم

 دعاه شهادات أربع نفسه على شهد فلما مرات أربع علٌه ردد حتى عنه

 ، أحصنت فهل: قال ، ال: قال  جنون أبك: فقال والسالم الصالة علٌه النبً

 رواه(  فارجموه به اذهبوا: والسالم الصالة علٌه النبً فقال نعم،: قال

 .(١٦٩١) ومسلم( ٦٨١٥) البخاري

 



 الصالة علٌه هللا رسول أتً) قال عنه هللا رضً عمر بن عبدهللا وعن

 الصالة علٌه هللا رسول بهما فأمر جمٌعاًا  أحدثا قد وٌهودٌة بٌهودي والسالم

 .(١٦٩٩) ومسلم( ٦٨١٩) البخاري رواه(  فرجما والسالم

 

 الصالة علٌه النبً على مر ) قال هللا رضً عازب بن البراء وعن

 به فأمر …والسالم الصالة علٌه فدعاهم مجلوداًا  محمماًا  بٌهودي والسالم

 .( فرجم

 .(١٧٠٠) مسلم رواه

 

 علٌه النبً مالك بن ماعز أتى لما ): قال عنه هللا رضً عباس ابن وعن

 رسول ٌا ال قال ، نظرت أو غمزت أو قبلت لعلك:له قال والسالم الصالة

 .(٦٨٢٤) البخاري رواه(  برجمه أمر ذلك فعند قال أنكتها؟: قال ، هللا

 

 الصالة علٌه النبً عند كنا)قاال الجهنً خالد بن وزٌد هرٌرة أبً وعن

 :فقال رجل فقام والسالم

 

 بكتاب بٌننا اقض: فقال خصمه فقام ، هللا بكتاب بٌننا قضٌت إال هللا أنشدك

 فزنى هذا على عسٌفاًا  كان ابنً إن: قال ( قل) فقال ، لً وأذن هللا

 ألقضٌن بٌده نفسً والذي ) والسالم الصالة علٌه النبً فقال..( بامرأته

 على أنٌس ٌا واغد ، عام وتغرٌب مائة جلد ابنك على هللا بكتاب بٌنكما

 .( فارجمها اعترفت فإن هذا امرأة

 .(٦٨٢٧) البخاري رواه

 

 



 

 والسالم الصالة علٌه هللا رسول قال: قال عنه هللا رضً مسعود ابن وعن

 بإحدى إال هللا رسول وأنً هللا إال إله ال أن ٌشهد مسلم امرئ دم ٌحل ال) 

 رواه(  للجماعة المفارق لدٌنه والتارك بالنفس والنفس الزانً الثٌب ثالث

 .(١٦٧٦) ومسلم (٦٤٨٤) البخاري

 

 المراد أن على أجمعوا(: ٢/٥٦٧) األخٌار كفاٌة فً الحصنً العالمة قال

 اهـ.الصحٌح النكاح فً الوطء هو هنا بالثٌوبة

 

 حٌن مالك بن ماعز رأٌت ) :قال عنه هللا رضً سمرة بن جابر وعن

 .(١٦٩٢) مسلم رواه(  فرجمه والسالم الصالة علٌه النبً إلى به جًء

 

 علٌه وأنزل بالحق محمداًا  بعث تعالى هللا إن)قال عنه هللا رضً عمر وعن

 هللا رسول ورجم ووعٌناها فقرأناها الرجم آٌة علٌه أنزل فٌما فكان الكتاب

 ٌقول أن زمان بالناس طال إن فأخشى بعده ورجمنا والسالم الصالة علٌه

 وإن هللا أنزلها فرٌضة بترك فٌضلوا  هللا كتاب فً الرجم نجد ما: قائل

 إذا والنساء الرجال من أحصن إذا زنى من على حق هللا كتاب فً الرجم

 ومسلم( ٦٨٢٩) البخاري رواه(  االعتراف أو الحبل كان أو البٌنة قامت

 عمر زاد: الناس ٌقول أن لوال هللا واٌم( )٤٤١٨) داود أبو زاد( ١٦٩١)

 .( لكتبتها ، هللا كتاب فً

 

 مالك بن ماعز له ٌقال أسلم من رجالًا  أن ) عنه هللا رضً سعٌد أبً وعن

 النبً فأمر …فاحشة أصبت إنً:فقال والسالم الصالة علٌه هللا رسول أتى

 .(١٦٩٤) مسلم رواه(  نرجمه أن والسالم الصالة علٌه

 



 علٌه النبً إلى مالك بن ماعز جاء ) أبٌه عن برٌدة بن سلمان وعن

 جاءته ثم …فرجم به فأمر …طهرنً هللا رسول ٌا فقال والسالم الصالة

 رواه ( فرجمها …طهرنً هللا رسول ٌا فقالت األزد من غامد من امرأة

 .(١٦٩٥) مسلم

 

 النبً أتت جهٌنة من امرأة أن  )عنه هللا رضً حصٌن بن عمران وعن

 حداًا  أصبت هللا نبً ٌا:فقالت ، الزنى من حبلى وهً والسالم الصالة علٌه

 ففعل ، بها فأتنً وضعت فإذا إلٌها أحسن:فقال ولٌها فدعا ، علً فأقمه

 بها أمر ثم ثٌابها علٌها فشكت والسالم الصالة علٌه هللا نبً بها فأمر

 .(١٦٩٦) مسلم رواه(  فرجمت

 

 :اإلجماع-

 (:٨/١١٠)المغنً فً قدامة ابن اإلمام قال

 عامة قول امرأة أو  كان رجالًا  المحصن الزانً على الرجم وجوب فً

 جمٌع فً األمصار علماء من بعدهم ومن والتابعٌن الصحابة من العلم أهل

 .اهـ.األعصار

 (١٠٨٥)مسلم شرح فً النووي الحافظ أٌضاًا  اإلجماع ونقل

 (٤/٥٨٧)المنهاج فً تٌمٌة ابن اإلسالم وشٌخ

 (٢/٥٦٦)األخٌار كفاٌة فً الشافعً الحصنً والعالمة

 (٣/٤١٦)السبل فً الصنعانً واإلمام

 

  شهداء أربعة بشهادة الزنى حد وٌثبت- 

 .العلماء عامة عند ، حمل قرٌنة أو االعتراف أو



 .ٌحد وال عزر الفرج دون فٌما زنا ومن- 

 الصالة علٌه النبً عند كنت ) قال عنه هللا رضً مالك بن أنس لحدٌث

 قال ، علً فأقمه حداًا  أصبت إنً هللا رسول ٌا فقال رجل فجاءه والسالم

 الصالة علٌه النبً مع فصلى  الصالة وحضرت :قال ، عنه ٌسأل ولم

 ٌا: فقال الرجل إلٌه قام والسالم الصالة علٌه النبً قضى فلما والسالم

ًّي  فأقم حداًا  أصبت إنً هللا رسول  معنا؟ صلٌت قد ألٌس :قال هللا كتاب ف

 البخاري رواه(  حدك قال أو ذنبك لك غفر قد هللا فإن :قال ، نعم :قال

(٦٨٢٣). 

 

 علٌه النبً مالك بن ماعز أتى لما )قال عنه هللا رضً عباس ابن وعن

 البخاري رواه(  نظرت أو غمزت أو قبلت لعلك:له قال والسالم الصالة

(٦٨٢٤). 

 

 .المحصن غٌر الزانً :والثاني

 .واإلجماع والسنة الكتاب علٌه دل. عام وتغرٌب جلدة مائة وحده 

 .( جلدة مائة منهما واحد كل فاجلدوا والزانى الزانٌة) تعالى قال

 

 الصالة علٌه هللا رسول سمعت عنه هللا رضً الجهنً خالد بن زٌد قال

 رواه(  عام وتغرٌب مئة جلد: ٌحصن ولم زنى فٌمن ٌأمر  )والسالم

. (٦٨٣٣) البخاري رواه هرٌرة أبً عن الباب وفً( ٦٨٣١) البخاري

 

 الصالة علٌه هللا رسول قال عنه هللا رضً الصامت بن عبادة وعن

 .(١٦٩٠ )مسلم رواه ( سنة ونفً مائة جلد بالبكر البكر) والسالم

 



 (:٤/٣٠٧)الفتاوى فً اإلسالم شٌخ وقال

 وال ٌجلد المحصن غٌر الزانً أن السلف وإجماع والسنة بالكتاب ثبت

 اهـ.ٌقتل

 

 فعلت إذا وكذا ، العلماء قولً أصح فً ٌحد وال عزر ببهٌمة زنى ومن

 .عزرت السحاق المرأة

 

 .العلماء أقوال من الصحٌح على ٌحد اللواط فعل ومن

 

 

 كتبه

بدر بب  محد البدر  

 هـ١٤٣٦/٧/٥


