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وإمنا مدى  ضرورة هو الزمان الذي صدرت فيه،لإن امليزان العلمي الذي حتاكم إليه التشريعات، ليس اب
  .ا للقبولكما أن اجلديد ليس معيار    ،ا للرفض ليس معيار  ميفالقد صالحيتها وحتقيقها للغاية املرجوة منها،

الدعوة  حىت تكون ،ا بشرّيً ليست وضع   املنصوصة يف الكتاب والسنة ومن املعلوم أن التشريعات اإلسالمية
وينتظم  ،لتستقيم به حياة الناس ع  ر  ، بل هي وحي من هللا ش  مقبوال   والا ا مطروق  إىل تغيريها أو تبديلها أمر  

تكن له إجراءات ردعية للحد من  مل ماوال ميكن لنظام أن يصلح حياة الناس ويضبط شهواهتم  ،أمرهم
  .ور مدى اجلرمية وخطرها على الفرد واجملتمعصهو تتها والذي حيدد درج خمالفته،

 ،ا جلميع النظم اجلادةوهي تشكل هاجس   جرمية الزىن، يف القدمي واحلديث ةومن اجلرائم االجتماعية املنتشر 
، ومدى دراكها لقوة الدافع اجلنسي لدى البشروذلك إل ؛تةو لشريعة قد شرعت فيها عقوابت متفاوا
وهو الرمي ابحلجارة حىت  ،فجعلت على األخري حد الرجم ،قت بني من مل يتزوج وبني املتزوجففر   ،حلاحهإ

  .املوت
وقدموا  ،الباحثني الذين استسلموا لسطوة الثقافة الغربية السائدة، فأنكروه بعضوهذا احلد قد أشكل على 

 .سوف نناقشها يف هذا املقال مبا يسمح به حجمه إن شاء هللا ،إلنكارهم له عدة معاذير
عن  هنقل ثبتو ، ثبوات قطعيا هلذا احلد اثبتة صلى هللا عليه وسلم إن إقامة النيبونقول أتسيس ا: 

 هة االستدالل الشرعيثبوت هذا احلد من جف األئمة األربعة وأتباعهم،قال به الفقهاء و ، و نيوالتابع الصحابة
بن عبد منهم جابر  :يبلغون حد التواتر ع  رواه عن النيب صلى هللا عليه وسلم مجوذلك أنه مقطوع به، 

وابن  ،(5)وأبو هريرة ،(4)اجلهينبن خالد وزيد  ،(3)وعمر بن اخلطاب ،(2)بن أيب طالبوعلي  ،(1)هللا

                                         
 (6747) البخاري رواه (1)
 (6427) البخاري رواه (2)
 .(1691) مسلمو ، (6441) البخاري رواه (3)
 (1697) مسلمو ، (2549) البخاري رواه (4)
 (1697) مسلم، و (2549) البخاري رواه (5)
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 ،وغريهم ،(10)والرباء بن عازب ،(9)عبادة بن الصامتو ، (8)وبن أيب أوىف ،(7)وعبد هللا بن عمر ،(6)عباس
  .وغريها ،(11) ما يف كتب السننهذا ابإلضافة إىل، ج هلم يف الصحيحنيوهؤالء خمر  

الش يخ والش يخة إذا زنيا فارمجومها البت ة نكاال من اّلل  واّلل  " :ت حكم الرجم ابآلية املنسوخ لفظهاكما ثب
 رضي اّلل  عنه -عمر بن اخلط اب  كما صح  عن أمري املؤمنني،  ألن  هذه اآلية ابقية احلكم ؛"حكيمعزيز 

  .وإن كانت منسوخة الت الوة .(12)-
ا من آية أخرى حمكمة غري منسوخة أن  حكم الر جم مأخوذ أيض   -رضي اّلل  عنهما  -وروي عن ابن عب اس 

نَ ُهْم  }الت الوة، وهي قوله تعاىل:  أَلَْ تَ َر ِإََل الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيباً ِمَن اْلِكتاِب يُْدَعْوَن ِإَل ِكتاِب اَّللَِّ لَِيْحُكَم بَ ي ْ
ُهْم َوُهْم ُمْعِرُضون ا نزلت يف ال[23]آل عمران:{ُُثَّ يَ تَ َوَلَّ َفرِيٌق ِمن ْ يهودي  واليهودي ة الل ذين زنيا ومها ، فإّن 

فذم ه تعاىل يف هذا الكتاب للمعرض عم ا يف الت وراة من  -ه وسل م صل ى اّلل  علي -ورمجهما الن يب   ،حمصنان
 . (13)رجم الز اين احملصن، دليل قرآين  واضح على بقاء حكم الر جم

                                         
 . (6442) ،(1691) البخاري رواه (6)
 (1699) مسلم، و (6450) البخاري رواه (7)
 .(6449) البخاري رواه (8)
 (1690) مسلم رواه (9)
 (1700) مسلم رواه (10)
 .(1432) الرتمذيو  ،(4446) داود، وأبو (1502)يف املوطأ  مالكرواه  (11)
 (1691) مسلم، و (6892) البخاري رواه (12)
 .(24 /4)أضواء البيان  (13)
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بن او  ،البيهقيو  ،(16)بن حزماو  ،(15)الرببن عبد ا، و  (14)ابن املنذر :ونقل اإلمجاع على بقاء حكمها
رضي  - وقد كانت آية الر جم معلومة عند الص حابة" البيهقي: قال واحد من العلماء. وغري ،(17)قدامة

 (18)"وعلموا نسخ تالوهتا دون حكمها - هللا عنهم
 مليئة ،علمية زفةاجمبلفكر اإلسالمي إىل ا ينتسبون أفراد   نبغ ،املتوافرة اإلمجاعاتو املتواترة وأمام هذه األدلة 

ا اعرتاضات ذكرو و  متعللني بعلل ال تصمد أمام البحث العلمي، ؛الرجم حد فأنكرواوالفجوات املعرفية،  ابملغالطات

 منها:  على هذا احلد

 .(19)القرآن" بتحريفا  ضمنيً ا يعترب إثباهتا قوال  املنسوخة لفظ   وأن آية الرجم ،الرجم مناقض للقرآن أوال: "أن

 ؛ا نسخ التالوةصوص  وخ ،على نفي النسخ يف القرآنفهو مبين  ،بد من تبيني مبناه وللجواب على هذا االعرتاض ال
ْلن ا آي ة  م ك ان  آي ٍة و اّللَّ  أ ْعل م  } قوله تعاىل: :منها ،من القرآنقد دلت عليه آّيت كثرية فإن نسخ التالوة  وعليه و إ ذ ا ب دَّ

وجل  فهذه اآلية تدل على أن هللا عز [.101:النحل سورة] ن{ب ْل أ ْكث  ر ه ْم ال  ي  ْعل م و مب  ا ي  ن  ز  ل  ق ال وا إ منَّ ا أ ْنت  م ْفرت ٍ 
ق ال وا إ منَّ ا } :الذي اعرتض به هؤالء االعرتاضأشارت إىل هذا أّنا كما   ،يرفع بعض اآلّيت وجيعل مكاّنا غريها

 .(20)وقدر ورد تفسري التبديل بنسخ التالوة عن جماهد وغري واحد من السلف .ن{أ ْنت  م ْفرت ٍ ب ْل أ ْكث  ر ه ْم ال  ي  ْعل م و 
 

                                         
 (69االمجاع ) (14)
 (8/54)االستذكار  (15)
 (254)مراتب االمجاع  (16)
 (39 /8)املغين  (17)
 (211 /8)السنن الكربى للبيهقي  (18)
 للزانية مصطفى حممود. مينظر كتاب ال رج (19)
 (17/297)جامع البيان عن أتويل القرآن  (20)
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ن  ْقر ئ ك  ف ال  } وكذلك قوله تعاىل: النسيان، معىن االستثناء يف هذا املوضع على "و  .[6سورة األعلى:]ت  ْنس ى{ س 
إال ما شاء هللا أن تنساه، وال تذك ر ه، قالوا: ذلك هو ما نسخه هللا من القرآن، فرفع حكمه  ومعىن الكالم: فال تنسى

  .(21)"وتالوته

سخت ما ن  ل الشريعة اليت مافهم حمجوجون بك ،من قبيل أنه غري ممكن عقال  أن يكون إما  :مث إن نفيهم للنسخ

الصرحية اليت تنص  فهم حمجوجون هبذه اآلّيت ،اعليه شرع   ال دليلمن قبيل أنه أن يكون وإما  ،قبلها من الشرائع
 . أنكرهمن على وجتيب  ،عليه
اعرتضوا به على  نناقش مابقي أن  ،وبغريه من ابب أوىل وأحرى ،اشاهدة بنسخ التالوة نصً  اآلّيتتقرر أن  فإذا

 :ا وهو أحد أمورة لفظ  اآلية املنسوخ
ك وه نَّ يف  } :للنساء ن احلد يف القرآن يرتاوح بني اإلمساك يف البيوتإ قالوا: األول: مناقضتها للقرآن: " ف أ ْمس 

}  .(22)وعليه فاآلية مدسوسة" ؛أو اجللد ،واألذية للرجال ،[15النساء:] اْلب  ي وت 
نه ذا سلمنا أوإ العلمي املتعارف عليه، ا يف املنهجتعارض   ال يسمىألن هذا  ؛ال تنهضهذه شبهة اجلواب: أن و 

 ،ليس من بينها طرح الدليل مبجرد معارضته لغريه، دون النظر يف نوع التعارض ،فللخروج من التعارض طرق ،تعارض
  أو الرتجيح؟ هل هو مما ميكن فيه اجلمع

 عليه ما نصتلك وذ ،ا على الزانةا ّنائيً ليست حكم   وأّنا ،فإن اآلية األوىل واضحة يف سياقها :ومن انحية أخرى
رسول صلى هللا عليه  كما نطق بذلك وقد جعل هللا هلن سبيال   ،[15]النساء: {أ ْو جي ْع ل  اّللَّ  هل  نَّ س ب يال} :اآلية

                                         
 (24/371)املصدر السابق  (21)
 رجم يف شريعة اإلسالم. مقال للدكتور حممد اخلتار الشنقيطي: ال (22)
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 هلن هللا جعل قد عين خذوا عين خذوا" وسلم: عليه هللا صلى هللا رسولقال  :قال الصامت بن عبادة فعن ،وسلم

 .(23)"والرجم مائة جلد ابلثيب والثيب ،سنة ونفي مائة جلد ابلبكر البكر سبيال

معىن احملصنات يف السياق القرآين الذي يتحدث عن  وما  ومبا أن اجللد اثبت يف القرآن فهل الرجم يتعارض معه؟
 احلد؟

 إطالقات يف القرآن: ةن للمحصنات ثالثكتب التفسري وأسلوب القرآن جند أ  وابلرجوع إىل
 [.25النساء:]م س اف ح ات{ ص ن اٍت غ رْي  حم ْ } ومنه قوله تعاىل: ،احملصنات: العفائف :األول

{ ف  ع ل ْيه نَّ ن ْصف  م ا ع ل ى اْلم ْحص ن ات  م ن  }تعاىل: ومنه قوله  ،احلرائر :الثاين: احملصنات  [.25النساء:]اْلع ذ اب 
ش ٍة{  :قوله تعاىل -على التحقيق  - ، ومنهالتزوج: : أن يراد ابإلحصانالثالث نَّ ف إ ْن أ ت نْي  ب ف اح   اآلية}ف إ ذ ا أ ْحص 

عن أيب ف ،وهذا التخصيص لإلمياء شهدت به سنة النيب صلى هللا عليه وسلم ،(24): فإذا تزوجن[، أي25]النساء: 

 ن األمة إذا زنتع -صلى هللا عليه وسلم  - قاال: سئل النيب -رضي هللا عنهما  -هريرة، وزيد بن خالد اجلهين 

 .(25)"مث بيعوها ولو بضفري ،نت فاجلدوهازنت فاجلدوها، مث إن زنت فاجلدوها، مث إن ز  قال: "إن ،ومل حتصن

وبقي احلرائر  ،فخصت آية النساء اإلمياء املتزوجات ابلنصف ،وكل ما يف األمر أن آية اجللد عامة يف احلرائر واإلمياء

بقوله: بن حجر ا كما نص على ذلك  ،ومعلوم أن الرجم نزل بعد آية النور ،وهو اجللد ،غري املتزوجات على األصل
 ، واخت لف هل كان سنة أربع أوعلى أن الرجم وقع بعد سورة النور؛ ألن نزوهلا كان يف قصة اإلفكوقد قام الدليل "

، وإمنا أسلم سنة سبع، وابن عباس إمنا جاء مع أمه إىل حضره أبو هريرة، فقد ، والرجم كان بعد ذلكمخس أو ست

 . (26)"املدينة سنة تسع

                                         
 (1690) مسلم رواه (23)
 (279 /1)أضواء البيان  (24)
  (2046) البخاري رواه (25)
 (120  /12الباري ) فتح  (26)
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إبثبات حكم آخر ينكرون  ،حد الرجم التخلص من األحاديث املتواترة على ومن مضحكات التخلص أن حياولوا
فعلة تنصيف  [.25]النساء: {اْلم ْحص ن ات  م ن  اْلع ذ اب  ف  ع ل ْيه نَّ ن ْصف  م ا ع ل ى } :آبية ، وهو استدالل بعضهمعلته

 الرجم!وهو مصيبة فقهية على مذهب القائل إبنكار حد  ،احلد هنا هي الرق

يرون جواز نكاح النساء من املسلمني وأهل  ن القائلني به ال، كأأمر مستغرب صر ملعىن اإلحصان يف الزواجهذا احلو 
لَّ  اْلي  ْوم  } إال إذا تزوجن ألن هللا يقول: ،الكتاب ل   اْلك ت اب   أ وت واْ  الَّذ ين   و ط ع ام   الطَّي  ب ات   ل ك م   أ ح   و ط ع ام ك مْ  لَّك مْ  ح 

ل   ن ني   أ ج ور ه نَّ  آت  ي ْت م وه نَّ  إ ذ ا ق  ْبل ك مْ  م ن اْلك ت اب   أ وت واْ  الَّذ ين   م ن   و اْلم ْحص ن ات   اْلم ْؤم ن ات   م ن   و اْلم ْحص ن ات   هلَّ مْ  ح   حم ْص 
ني   غ رْي   ذ ي و ال   م س اف ح  انٍ  م تَّخ  مي ان   ي ْكف رْ  و م ن أ ْخد  إل  ر ة   يف   و ه و   ع م ل ه   ح ب ط   ف  ق دْ  اب  ر ين م ن   اآلخ   سورة{ ]اخلْ اس 

 وما ،دام اإلحصان له معىن واحد، وهو الزواج فعلى قوهلم ال جيوز التزوج إال مبن تزوجت من قبل، ما[. 5:املائدة
 عداه أتويل!!

  .مدسوسة إن اآلية :اثنيا: قوهلم
 ملصلحة من يتم الدس؟!فيقال: ، ال جواب عنها إال بغاية من التمح ل والصلف العلمي  أسئلة د اير يناقش هذا إبو 

هذا اجلم  وملاذا يتواطأ !م الفقهاء؟أ ؟دثونأم احمل ؟م القراءأ ؟أم املفسرون ،أم التابعون أهم الصحابة !به؟ومن املتهم 
 وملاذا !وسنة؟أدون استناد إىل دليل من كتاب  ،هذا احلدوعلماء األمة على إثبات  ،الغفري من الصحابة والتابعني

احلكم  إن هذا :أليس إبمكاّنم أن يقولوا ؟!يرتخصون يف الكذب على هللا وعلى رسوله صلى هللا عليه وسلم
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟! أو إىل ،نسبته إىل هللا ءأن يكلفوا أنفسهم عنا اجتهادي دون

بل هو طعن يف الدين كله، ويف ثبوت الوحي، فإذا كان  ،ا يف الرجماالحتماالت ليس طعن   من هذه وجتويز أي ٍ 
وعلماء  ،يتعرض له أئمة احلديث وال عنهم،نقل وي   على القول به، بعوناتويت ،الصحابة جيمعون على حد الرجم

وحيكم به قضاة اإلسالم على مر  ،وال يعارضونهنتشر القول به بينهم وينقله الفقهاء وي ،وال يبينون ضعفه ،الرجال
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يف  هذا وإذا جاز ميكن أن جتمع على الباطل!!على أن األمة  دليالفإن قلنا مع كل هذا إنه ابطل كان العصور، 
 !الشرعية؟الرجم من سائر األحكام  يف غري ال جنوزهلماذا ف ،حد الرجم

ليس هلم  ا أن القائلني هبا، خصوص  متاما هذه تساؤالت أتخذ بزمام كل ابحث عن احلق إىل استبعاد دعوى الدس

إذ العربة ابلوقوع ال ابإلمكان، وذلك  لي الذي ال عربة به يف هذا الباب؛مكان العقسوى اإلبه من دليل يتمسكون 
 ما حيتاج بينة مل يقمها املعرتضون، وال سعوا إىل ذلك، بل اكتفوا ابلتمسك ابملتشابه يف مقابل احملكم.

لقد "حديث الداجن:  :على حد الرجم أبن األحاديث فيه مضطربة، ومن أمثلة ذلك اعرتضوا الثاين: االعرتاض
 ،"تشاغلنا مبوته صلى هللا عليه وسلمفلما مات رسول هللا  ،فة حتت سريركانتا يف صحيف ،نزلت آية الرجم والرضاعة

مىت كان عمر  - "بيديآية الرجم لوال أن يقول الناس زاد عمر يف كتاب هللا لكتبت ": وما روي عن عمر أنه قال
الغامدية حمشو ة ابلتناقض والغموض، وأوله تضارب الرواّيت هل املرأة املرجومة  قصةوأن  -؟! جمامال للناس يف القرآن

 .(27)إخل قصتان.واحدة أم  وهي قصة، جهنيةغامدية أم 

ولقد كان يف صحيفة  ،القد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبري عشر   :قالتعن عائشة  :نصه الداجن : حديثأوال  

  .(28)فأكلها داجن  دخل  ،وتشاغلنا مبوته صلى هللا عليه وسلم رسول هللا فلما مات  ،حتت سريري

  :واالعرتاض على هذا احلديث مكون من شقني
  .الشرائعيف مجيع  وأنه مثبت ،جبنا عنه يف أول املقالوقد أ ،االعرتاض على نسخ التالوة :لالشق األو 
جن وغريها من اهي الدو  فها ؟آيةأكلها الداجن وهي فهل االعرتاض على كون اآلية  ،ض على متنهاالعرتاوالثاين: 

فعلى أي أساس يقدم  ،قايناجلوز وإن كان االعرتاض على سنده بكالم  !فما العجب ،املصاحف أتكلاحليواانت 

                                         
 حممد املختار الشنقيطيللدكتور يف اإلسالم  مال رج  (27)

والطرباين يف معجمه  ،(8/64) وأبو يعلى يف مس               نده ،(4/179): والدار قطين ،(1/625) ماجهرواه ابن  (28)
 .الصحيحنيوأصله يف  ،(8/12) األوسط
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داود والنَّسائي وابن ماج ْه يف  وأيب ،اإلمام أمحد يف م ْسندهك  :على سائر األئمة ممن صحح احلديث قايناجلوز كالم 
ْستدرك وصححه ،وعبد الرزَّاق يف م ص نَّفه   ،س ننهم

 
 ،واحلديث رواه ابن خ زمية ،الذهيب هنع وسكت ،واحلاكم يف امل

 ل ق  ن والزيلعي واحلافظ ابن حجر ،وعنه ابن حبان يف صحيحيهما
  .وكذلك صححه اإلمام ابن امل

كر حديث الداجن أنكر حد حني أن قايناجلوز وهل  ،لألئمة قايناجلوز  املعرتض علة للحديث غري خمالفة نيَّ فلم يب
سائر األحاديث األخرى أين  ،سقط احلدفإذا ض ع  ف  ،وهل حديث الداجن هو احلديث الوحيد يف الرجم ؟!الرجم

 املتواترة؟
ارجعي فاستغفري  وحيك"قال:  ،طهرين ،لت: ّي رسول هللافقاجاءت امرأة غامدية من األزد،  :الغامديةا: حديث اثني  

إّنا حبلى من  :قالت" وما ذاك؟"مالك؟ قال:  فقالت: لعلك تريد أن تردين كما رددت ماعز بن "هللا وتويب إليه
قال: فكفلها رجل من  ،"فال نرمجك حىت تضعي ما يف بطنك"قال:  ،قالت: نعم "أثيب أنت؟"قال:  ،الزىن

ا ال نرمجها وندع إذ  "فقال: قد وضعت الغامدية، فقال:  األنصار، حىت وضعت وأتى إىل النيب صلى هللا عليه وسلم

  .(29)رضاعه ّي نيب هللا، فرمجها إلَّ فقام رجل من األنصار، فقال:  ،"ضعها ليس له من ير ولدها صغري  

 على اضطراب احلديث، والعجيب حد الرجم هذا القول دليال    منكرواعترب ف، وورد يف بعض الرواّيت أّنا جهنية
فاجلواب  ، عن كتب غريب احلديثفضال   ،أن قائل هذا القول مل يكلف نفسه عناء البحث يف كتب األنساب واللغة

 ،قبيلتها جهينة فكل ما يف األمر أن بعض الرواة نسب املرأة إىل ،تيسر لكنها العجلة وما ،أقرب إليه من شراك نعله
ومل يعتربوا سندها  ،وبعضهم نسبها إىل بطن من بطون قبيلتها وهي غامد؛ ولذا مل يستشكل علماء احلديث الرواية

جهينة  :الغساينقال " :- احلديث راويوهو  -فقد قال أبو داود  ،الرواّيت اختالفوجه  وافكلهم بين ،مضطراب  

                                         

 .(22999ه )أمحد يف مسند، و (4407، 4406مسلم )رواه (29)
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وهي بطن  ،هي بغني معجمة ودال مهملة غامد(امرأة من  )جاءتقوله: قال النووي و  .(30)"وغامد وابرق واحد

 .نكاراإلأم هي العجلة يف  ؟. فأين االضطراب على هذا(31)من جهينة

 كوم  مث ،ابألبطح أانخ مىن من اخلطاب بن عمر صدر قال: "ملاأنه  املسيب بن سعيد روى عن ا: أما قوله فيمااثلث  
 ،قويت وضعفت ،سين كربت  اللهم :فقال السماء إىل يديه مد مث ،واستلقى رداءه عليها طرح مث ،بطحاء كومة

 تنَّ س   قد ،الناس أيها :فقال الناس فخطب املدينة قدم مث ،مفرط وال مضيع غري إليك فاقبضين ،رعييت وانتشرت
 يديه إبحدى وضرب ،ومشاال   اميين   ابلناس تضلوا نأ الإ ،الواضحة على ركتموت   ،الفرائض لكم وفرضت ،السنن لكم

 رسول رجم فقد ،هللا كتاب  يف حدين جند ال :قائل يقول نأ ،الرجم آية عن هتلكوا نأ إّيكم :قال مث ،األخرى على
 تعاىل هللا كتاب  يف اخلطاب بن عمر زاد :الناس يقول نأ لوال بيده نفسي والذي ،ورمجنا وسلم عليه هللا صلى هللا

  .قرأانها قد فإان   "؛البتة فارمجومها والشيخة الشيخ" :لكتبتها
 :حيىي قال .هللا رمحه عمر قتل حىت احلجة ذو انسلخ فما :املسيب بن سعيد قال :سعيد بن حيىي قال :مالك قال

  .(32)"البتة فارمجومها - بةوالثي الثيب :يعين - والشيخة الشيخ" :قوله :يقول امالك   مسعت

فلو  ،(35)وعن مجع من الصحابة ،(34)وآية الرجم مروية عن عائشة ،(33)الزّيدةفاحلديث رواه البخاري بغري هذه 

وماذا يفعل  !؟ا عن رسول هللا صلى هللا عله وسلمذا يفعل مع رواية ثالثة عشر صحابيً فما ،ثبت ضعف هذه الزّيدة

                                         
 (4444)داود سنن أيب  (30)

 (.201 /11)يف شرحه لصحيح مسلم  (31)

 .(1506)مالك موطأ  (32)
 .(6442) البخاريرواه  (33)
 .سنح :األلباين الشيخ قالو  ،(1944)، وابن ماجه (26359) همسندرواه أمحد يف  (34)
 ( 6892) البخاريرواه  (35)
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ن مىت كا :ن يقولواألغرب من هذا كله أ !؟اورجم ماعز بن مالك املتواتر أيض   ؟مع حديث العسيف املتفق عليه
 فأخاف ،ابجلاهلية عهد حديث قومك أن "ولوال :النيب صلى هللا عليه وسلم لعائشة فهل قول .عمر خيشى الناس

 !دليل على أنه كان خيشى الناس؟ .(36)ابألرض" اببه ألصق وأن ،البيت يف راجلد أدخل أن قلوهبم تنكر أن

وهذا التعلل إن كان مدعاة لرتك األحكام  ،ةأفالرجم عقوبة وليس مكاف ،به من القساوة يف الرجم ما تعللواما أ

 ،ة ابلناريف النصوص من التعذيب يوم القيام ذكر وماعقوبة، وحد السرقة أيضا  ،ةفحد احلراب ،تكذيبهاالشرعية و 
إىل إنكار  ، كلها أمور قد جتريغين من جوع وال ،ال يسمن ،طعام من ضريع موهل ،وأن أهلها مصفدين ابألغالل

  .الدنياحكام اآلخرة وأحكام أ
وضرب لبعضها  ،جتزاء للنصوصينهض أمام التحقيق العلمي؛ ألنه االرجم ال حد ل به منكرو فإن كل ما تعلَّ  وعليه
والقبول ألمر هللا والرضي  وحبقيقة الدين الذي مبناه على التسليم ، مبقاصد الشريعة عن كونه جهال  فضال   ،ببعض

  .الكره ملا أنزل هللاوعدم به، 
الشريعة خلطر هذه وهو انبع من عمق تصور  ،املكلف عن هذه اجلرمية لزجر لويح الشريعة حبد الرجم اخلطري هوإن ت
 ،ألن القتل دافعه عدواين ؛فهو ليس كالقتل ،الذي يطغى على العلم وعلى العقل ،ة ذات الدافع الشهواينمير اجل

ا من لكن الزىن نتيجة لقوة الشهوة وكوّنا حمرك   ،ولو بطريقة رحيمة يف نظر البشر ،وينزجر أصحابه مبجرد القصاص

احلل الشرعي وكمال  مجالمن ردع بعد أن رأى صاحبه ليس له  ،حمركات اإلنسان اليت ميكن أن تسري به يف أي اجتاه
له من حل إال عقوبة ليس أنساب الناس ويعتدى على أعراضهم، فذهب ليخلط  ،ومل يرض العيش فيهابإلحصان، 

  .اوفاق   جزاء   ؛ا   ملالرجم اليت تتبع مواطن اللذة من جسده لتقلبها أ
وهذا املسلك ليس  ،اجلور يف هذا احلداخلوف من  الشرعية، وف املقبول من الناحيةباب اخلشك أنه من أس الو 

ولذا  ،وإال فإن الشريعة تعلم خطورته ،بقدر ما هو راجع إىل من توىل تطبيقه ،ا إليها هبذا احلد، وال راجع  خاصً 

                                         
 (1507) البخاري رواه (36)
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تفاق يف الزمان واشرتطت فيهم اال ،طلبت الشريعة فيه أربعة شهود غري الزىن علم حد  ا يف إقامته، وال ي  احتاطت كثري  
لتطبيقه هبذه الكثرة اليت يتصورها من  ةعقوبة رادعة، إال أّنا ليست متشوفمما يدل على أنه وإن جعلته  ،واملكان

  واجلهل ابلسنن الكونية. ،حياكمون الشريعة إىل مفاهيم وضعية بشرية قائمة على اتباع اهلوى

 


