
 الرحٌم الرحمن هللا بسم

 التحرٌر حزب أمٌر الرشتة أبو خلٌل بن عطاء الجلٌل العالم أجوبة سلسلة

 ""فقهً الفٌسبوك على صفحته رواد أسئلة على

 سؤال جواب

 اإلسالم فً المحصن الزانً عقوبة

 Muhammad Amin إلى

 السؤال:

Assalamualaikum War. Wab. yes Sheikh wa Amiruna. I would like to ask a 

question, hopefully you will answer it. 

Regarding the death penalty for Muhson, is Qothie categorized in Fiqh 

Islam? There are some scholars such as Sheikh Abu Zahrah who do not 

categorize it as Hudud punishment. It is even supported by Sheikh Mustafa 

Zarqa who states that it is categorized in the sentence of Takzir. How do you 

think about this issue? 

Jazaakumullah khoiron for your convenience answer my question. 

 

 :الجواب

 وبركاته، هللا ورحمة السبلم وعلٌكم

 أو الحدود من هً وهل اإلسبلمً؟ الفقه فً قطعٌة هً هل المحصن الزانً عقوبة عن تسأل إنك

 العصر؟ هذا فً العلماء بعض بذلك ٌقول كما التعزٌرات من بل الحدود من لٌست

 :ٌلً كما سؤالك على والجواب

 باب من ولٌست الشرعٌة األحكام باب فً داخلة الموت حتى بالرجم المحصن الزانً عقوبة إن -1

 كما الظن غلبة فٌه تكفً بل به لؤلخذ قطعٌا   دلٌلها ٌكون أن ٌشترط ال الشرعٌة األحكام كسائر فهً العقائد

 بها، األخذ فً قطعً غٌر أو قطعٌا   العقوبة هذه على الدلٌل لكون أثر فبل لذلك... الفقه أصول فً معلوم هو

 ٌدع ال بما تبٌن الشرع فً صحٌحة كثٌرة أدلة وردت وقد علٌها، دلٌل الشرع فً ٌثبت أن هو لمهما بل

 .األسفل فً مذكور هو كما الموت حتى الرجم هً المحصن الزانً عقوبة بأن للشك مجاال  

 الشرعٌة األحكام أخذ فً صحٌحا   سٌرا   ٌسٌرون ال أنهم العصر هذا فً العلماء بعض على ٌبلحظ -2

 آراء إلى والوصول العصر مساٌرة على الشرعً الحكم عن البحث عند ٌحرصون أنهم وذلك أدلتها، من

 الدولٌة القوانٌن باسم الناس على الغربٌة الحضارة فرضتها وآراء أحكام من العالم فً ساد ما مع تتوافق

 الحكم وال حكم، أي ال هللا حكم هو المطلوب ألن ٌصح، ال األمر وهذا... وغٌرها اإلنسان حقوق واتفاقٌات

 الشرعً بالحكم األخذ هو والواجب... وآراء ومواثٌق وقوانٌن أحكام من العالم ٌسود ما مع ٌتوافق الذي

 الحكم فهو كله العالم فً له والدعاٌة الدعوة تجري وأن والتنفٌذ التطبٌق موضوع وجعله أدلته من هو كما



ْعلَم   أََل ﴿ سبحانه بأحوالهم العالم لبشرا خالق عند من ألنه جمٌعهم للبشر الصالح  اللَِّطٌف   َوه وَ  َخلَقَ  َمنْ  ٌَ

   َتَباَركَ  َواْْلَْمر   اْلَخْلق   لَه   أََل ﴿ ،﴾اْلَخِبٌر  
 الذٌن أولئك ألقوال االلتفات ٌنبغً ال فإنه ولذلك ،﴾اْلَعالَِمٌنَ  َرب   هللاَّ

 تحت ذلك ٌفعلون أكانوا سواء الغربٌة الحضارة وموافقة العصر مساٌرة على استنباطاتهم فً ٌحرصون

 ...الغربٌٌن للكفار إرضاء أم الواقع ضغط

 عقوبة هً جلدة مائة الجلد وهً المحصن ولغٌر الموت حتى الرجم وهً للمحصن الزنا عقوبة إن -3

نا وقد الحدود، باب فً اإلسبلم فً داخلة ٌَّ  وافٌا ، تفصٌلٌا   بٌانا   العقوبات نظام كتاب فً الزنا حد أحكام ب

 :الزنا" "حد باب فً جاء ما بعض العقوبات نظام كتاب من لك وأنقل

 لقول بٌنهما، فرق وال سواء، المحصن وغٌر للمحصن جلدة مائة والزانً الزانٌة حد إن البعض ]ٌقول

 ال وقالوا (هللا دٌن فً رأفة بهما تأخذكم وال جلدة مائة منهما واحد كل فاجلدوا والزانً الزانٌة): تعالى هللا

 نسخ إلى ٌفضً هذا وألن فٌها، الكذب ٌجوز آحاد ألخبار والٌقٌن القطع بطرٌق هللا كتاب ترك ٌجوز

 علماء من بعدهم ومن والتابعٌن، الصحابة من العلم أهل عامة وٌقول جائز، غٌر وهو بالسنة الكتاب

 الرسول ألن ٌموت حتى ٌرجم صنوالمح جلدة، مائة ٌجلد المحصن غٌر أن األعصار جمٌع فً األمصار

 :النبً به فأمر بامرأة زنى رجبل   "أن هللا عبد بن جابر عن روي ولما " ماعزا   "رجم  أخبر ثم   فجلد 

 .فرجم" به فأمر محصن أنه

 فإن عام، جلدة( مائة منهما واحد كل فاجلدوا والزانً )الزانٌة: تعالى قوله أن ٌرى األدلة فً والناظر

 وهو الحدٌث جاء ولما المحصن وغٌر المحصن ٌشمل فهو العموم، ألفاظ من الزانً وكلمة ةالزانٌ كلمة

ٌْس ٌا "واغد:  قوله  بعدما ماعزا   رجم  هللا رسول أن وثبت فارجمها"، اعترفت فإن هذا امرأة إلى أُن

 لآلٌة، صا  مخص الحدٌث ٌكون فإن ه الصحٌحة، األحادٌث من ذلك وغٌر الغامدٌة ورجم إحصانه، عن سأل

 فاألحادٌث المحصن منه واستثنت المحصن، غٌر فً اآلٌة فً الذي العام هذا خصصت األحادٌث فهذه

 جاءت كثٌرة، آٌات فً وواقع جائز، بالسنة القرآن وتخصٌص القرآن، تنسخ ولم العام، هذا خصصت

 .وخصصها الحدٌث وجاء عامة،

 غٌر جلد الزنا عقوبة أن هو والسنة الكتاب أي الشرعٌة، األدلة علٌه تدل الذي الشرعً والحكم

 ولٌس جائز، التغرٌب أن إال  . هللا رسول بسنة عمبل   عام وتغرٌب هللا، بكتاب عمبل   جلدة مائة المحصن

 وال ٌنفٌه أن ٌجوز ال ولكن. ٌنفه ولم جلده شاء وإن سنة، ونفاه جلده شاء إن لئلمام، متروك وهو بواجب،

 التً  هللا رسول بسنة عمبل   ٌموت، حتى رجمه فهً المحصن عقوبة وأما لجلد،ا هً عقوبته ألن   ٌجلده،

 ٌرجم، ثم   أوال   فٌجلد والرجم، الجلد علٌه ٌجمع أن المحصن فً وٌجوز. هللا لكتاب مخصصة جاءت

 ةالواجب عقوبته ألن   الجلد عقوبة علٌه تفرد أن ٌجوز ال ولكن ٌجلد، فبل الرجم عقوبة علٌه تفرد أن وٌجوز

 .الرجم هً

.......... 

 من رجبل   إن قاال أنهما خالد بن وزٌد هرٌرة أبً فعن كثٌرة، فأحادٌث المحصن عقوبة دلٌل وأما

 اآلخر الخصم وقال هللا، بكتاب لً قضٌت إال هللا أنشدك هللا رسول "ٌا: فقال  هللا رسول أتى األعراب

 على عسٌفا   كان ابنً إن: قال قل،  هللا رسول فقال ً،ل وائذن هللا، بكتاب بٌننا فاقض نعم،: منه أفقه وهو

 العلم أهل فسألت وولٌدة، شاة بمائة منه فافتدٌت الرجم ابنً على أن أُخبرت وإنً بامرأته، فزنى هذا

 "والذي:  هللا رسول فقال. الرجم هذا امرأة على وأن عام، وتغرٌب مائة جلد ابنً على أن فأخبرونً

، والغنم الولٌدة هللا، بكتاب ٌنكماب ألقضٌن بٌده نفسً  أنٌس ٌا واغدُ  عام، وتغرٌب مائة، جلد ابنك وعلى رد 
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  هللا رسول بها فأمر فاعترفت علٌها فغدا: قال فارجمها، اعترفت فإن هذا امرأة إلى - أسلم من لرجل -

 عنه هللا رضً ا  علٌ "أن الشعبً وعن. ٌجلده ولم المحصن برجم أمر فالرسول. األجٌر والعسٌف فرجمت"

 رسول بسنة ورجمتها هللا بكتاب جلدتها: وقال الجمعة، ٌوم ورجمها الخمٌس، ٌوم ضربها المرأة رجم حٌن

 سبٌبل   لهن هللا جعل قد عنً، خذوا عنً، "خذوا:  هللا رسول قال: قال الصامت بن عبادة وعن " هللا

 الجلد المحصن عقوبة إن ٌقول فالرسول والرجم" ئةما جلد بالثٌب والثٌب سنة، ونفً مائة جلد بالبكر البكر

 ولم مالك، بن ماعز رجم  هللا رسول أن سمرة بن جابر وعن. وٌرجمها المحصن ٌجلد وعلً والرجم،

 أن مسلم وفً جلدا ، ٌذكر ولم الغامدٌة، رجم  النبً أن برٌدة بن سلٌمان عن البخاري وفً جلدا ، ٌذكر

 أن على ذلك فدل. جلدا   ٌذكر ولم فرجمت، بها أمر ثم   ثٌابها علٌها فشدت هٌنةج من بامرأة أمر قد  النبً

 واجب، الرجم أن على فدل والرجم" مائة جلد بالثٌب "الثٌب: قال وأنه ٌجلده، ولم المحصن رجم الرسول

 بٌن جمعا   الرجم مع الجلد المحصن حد من جعل وإنما. الخلٌفة لرأي وٌترك جائز، فهو الجلد وأما

 لحدٌث ناسخ هو رجمه، على اقتصر بل ماعزا ، ٌجلد لم  أنه فً سمرة حدٌث إن ٌقال وال. ألحادٌثا

 تأخر على ٌدل ما ٌثبت لم ألن ه ذلك ٌقال ال والرجم" مائة جلد بالثٌب "الثٌب: ٌقول الذي الصامت بن عبادة

 وناسخا   إلبطاله، وجبا  م الجلد ذكر ترك ٌكون ال تأخره ثبوت عدم ومع عبادة، حدٌث عن ماعز حدٌث

 اآلخر، على ألحدهما مرجح ٌوجد وال النسخ، ٌنفً الحدٌثٌن من المتأخر من المتقدم ثبوت فعدم لحكمه،

 على زاد وما الرجم، هو الواجب إذ واجبا ، ال جائزا   أمرا   ٌعتبر الرجم على زٌادة من الحدٌث فً جاء وما

 .العقوبات نظام كتاب من النقل انتهى [...األحادٌث بٌن للجمع فٌه مخٌر فاإلمام ذلك

 ثابتة صحٌحة أدلة ذلك على دلت وقد الموت حتى الرجم هً المحصن الزانً عقوبة نإ: والخبلصة

 ولٌست الحدود فً داخلة عقوبة وهً الحدٌث، كتب من غٌرهما وفً الصحٌحٌن فً  هللا رسول سنة من

 .التعزٌر باب من

 وأحكم أعلم تعالى وهللا

 

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء مأخوك

 ـه1441 رممح 12

 م11/09/2019الموافق 

 :بوكالفٌس على هللا( )حفظه اْلمٌر صفحة من الجواب رابط
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