بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"
جواب سؤال

السنة النبوٌة هً دلٌل شرعً كالقرآن الكرٌم سواء بسواء
إلى احمد القٌروان
السؤال:
السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته شٌخ عطاء ،لدي سؤال مهم جدا وهو :هل حكم الرجم ذكر بالقرآن أو
بأحادٌث صحٌحة متواترة؟ فأنا بحثت فً ذلك ولم أفهم لماذا ٌدرج هذا الحكم بالشرع ولم ٌذكر بالقرآن مثل
السارق والسارقة فاقطعوا أٌدٌهما مثبل أو الزانٌة والزانً فاجلدوا ...الخ من األحكام؟ وهل نحن نتبع الشرع
وقوانٌنه من القرآن أم من األحادٌث؟ ستقول لً لماذا مثبل حركات الصبلة أو الوضوء لم تذكر بالقرآن وأنه لٌس
كل شًء مذكور بالقرآن...الخ ولكن هذا حكم بات ٌعنً أساسً مثل القاعدة الرٌاضٌة ٌ 1+1ساوي ٌ ،2عنً كل
أمر وجد بالقرآن نحكم به وما لم ٌوجد ال نتخذه قانونا أساسٌا .نعم ٌمكننا البحث واالجتهاد بالتفاصٌل وٌمكن أخذ
الحدٌث بالتفاصٌل ولكن ال ٌمكن أخذ األساس من الحدٌث ونترك األصل ،وشكرا.
الجواب:
علٌكم السبلم ورحمة هللا وبركاته،
أو ال :إن ما جاء فً السؤال من قولك( :كل أمر وجد بالقرآ ن نحكم به وما لم ٌوجد ال نتخذه قانونا أساسٌا)،
هو أمر غرٌب على اإلسبلم والمسلمٌن ،فالمسلم ٌؤمن أن السنة النبوٌة هً دلٌل شرعً كالقرآن الكرٌم سواء
بسواء ،وٌؤمن أن ما جاء فً السنة هو وحً من هللا سبحانه وأنه واجب االتباع من غٌر تفرٌق بٌنه وبٌن ما جاء
فً القرآن الكرٌم ...وهذا هو موقف المسلمٌن من لدن الصحابة الكرام رضوان هللا علٌهم إلى ٌومنا هذا ...وقد
وضحنا هذه المسألة فً كتاب الشخصٌة اإلسبلمٌة فً مبحثً" :السنة دلٌل شرعً كالقرآن"" ،االستدالل بالسنة"،
وكذلك فً كتاب الشخصٌة اإلسبلمٌة الجزء الثالث فً مبحث "الدلٌل الثانً :السنة" فارجع إلٌها ففٌها الكفاٌة بإذن
هللا ،وأنقل لك ما جاء فً مبحث "السنة دلٌل شرعً كالقرآن" فً كتاب الشخصٌة اإلسبلمٌة الجزء األول:
[الس ّنة دلٌل شرعً كالقرآن ،وهً وحً من هللا تعالى .واالقتصار على القرآن وترك الس ّنة كفر صراح ،وهو
رأي الخارجٌن على اإلسبلم .أما أن الس ّنة وحً من هللا تعالى فهو صرٌح فً القرآن الكرٌم قال تعالى﴿ :قُلْ إِ َّن َما
وحى إِلَ ًَّ﴾ وقال﴿ :قُ ْل إِ َّن َما
وحى إِلَ ًَّ ِإ َّل أَ َّن َما أَ َنا َنذٌِر ُّم ِبٌن﴾ وقالِ ﴿ :إنْ أَ َّت ِب ُع إِ َّل َما ٌُ َ
أُن ِذ ُر ُكم ِبا ْل َو ْحًِ﴾ وقال﴿ :إِن ٌُ َ
وحى﴾ .فهذه اآلٌات قطعٌة الثبوت
وحى إِلَ ًَّ مِن َّر ِّبً﴾ وقالَ ﴿ :و َما ٌَنطِ قُ َع ِن ا ْل َه َوى * ِإنْ ه َُو إِ َّل َو ْحً ٌُ َ
أَ َّت ِب ُع َما ٌِ َ
قطعٌة الداللة فً حصر ما ٌأتً به الرسول وما ٌنذر به وما ٌنطق به ،بأنه صادر عن الوحً وال تحتمل أي
تأوٌل ،فالسنة وحً كالقرآن.
الر ُ
وأما أن السنة واجبة االتباع كالقرآن الكرٌم ،فهو صرٌح فً القرآن أٌضاً ،قال تعالىَ ﴿ :و َما آ َتا ُك ُم َّ
سو ل ُ
للا﴾ وقالَ ﴿ :ف ْل ٌَ ْح َذ ِر الَّذٌِنَ ٌُ َخالِفُونَ َعنْ أَ ْم ِر ِه
سول َ َف َقدْ أَ َط َ
الر ُ
َف ُخ ُذوهُ َو َما َن َها ُك ْم َع ْن ُه َفان َت ُهوا﴾ وقالَّ ﴿ :منْ ٌُطِ ِع َّ
اع ّ َ
ضى َّ
سول ُ ُه أَ ْمراا أَن ٌَ ُكونَ
للا ُ َو َر ُ
أَن ُتصِ ٌ َب ُه ْم فِ ْت َنة أَ ْو ٌُصِ ٌ َب ُه ْم َع َذاب أَلٌِم﴾ وقالَ ﴿ :و َما َكانَ لِ ُم ْؤمِن َو َل ُم ْؤ ِم َنة إِ َذا َق َ
خ ٌَ َرةُ مِنْ أَ ْم ِر ِه ْم﴾ وقالَ ﴿ :فلَ َو َر ِّب َك َل ٌُ ْؤ ِم ُنونَ َح َّت َى ٌُ َح ِّك ُمو َك فٌِ َما َ
لَ ُه ُم ا ْل ِ
جدُواْ فًِ أَنفُسِ ِه ْم
ش َج َر َب ٌْ َن ُه ْم ُث َّم لَ ٌَ ِ
سولَ﴾ وقال﴿ :قُ ْل إِن ُكن ُت ْم ُت ِ
للا
الر ُ
للا َوأَطِ ٌ ُعوا َّ
ض ٌْتَ َو ٌُ َ
َح َرجا ا ِّم َّما َق َ
ح ُّبونَ ّ َ
سلِّ ُمواْ َت ْسلٌِما ا﴾ وقال﴿ :أَطِ ٌ ُعوا َّ َ

َفا َّت ِب ُعونًِ ٌُ ْح ِب ْب ُك ُم ّ
للا ُ﴾ .فهذا كله صرٌح واضح فً وجوب اتباع الرسول فٌما ٌأتً به .وفً اعتبار طاعته طاعة
هلل تعالى.
فالقرآن والحدٌث من حٌث وجوب اتباع ما جاء فٌهما دلٌبلن شرعٌان ،والحدٌث كالقرآن فً هذا الموضوع .
ولهذا ال ٌجوز أن ٌقال عندنا كتاب هللا نأخذ به ،ألن ذلك ٌفهم منه ترك السنة .بل ال بد من أن تقرن السنة بالكتاب
فٌؤخذ الحدٌث دلٌبلً شرعٌا ً كما ٌؤخذ القرآن ،وال ٌجوز أن ٌصدر من المسلم ما ٌشعر بأنه ٌكتفً بالقرآن دون
الر ُجل ُ ِم ْن ُك ْم َعلَى أَ ِرٌ َكتِ ِه ٌُ َحدِّ ُ
الحدٌث .وقد نبّه الرسول ﷺ إلى ذلك .فقد ورد أن النبً ﷺ قالٌُ « :وشِ ُ
ث
ك أَنْ ٌَ ْق ُعدَ َّ
اس َت ْحلَ ْل َناهَُ ،و َما َو َجدْ َنا فٌِ ِه َح َراما ا َح َّر ْم َناهَُ ،وإِنَّ َما
اب َّ ِ
للاَ ،ف َما َو َجدْ َنا فٌِ ِه َح َللا ْ
ِب َحدٌِثًَِ ،ف ٌَقُول َُ :ب ٌْنًِ َو َب ٌْ َن ُك ْم ِك َت ُ
للا َك َما َح َّر َم َّ
للا ُ» أخرجه الحاكم والبٌهقً .وقال فً رواٌة عن جابر مرفوعةَ « :منْ َبلَ َغ ُه َع ِّنً َحدٌِث
سول ُ َّ ِ
َح َّر َم َر ُ
سولَهَُ ،والَّذِي َحدَّ َث ِب ِه» مجمع الزوائد عن جابر .ومن هنا كان من الخطأ أن
للاَ ،و َر ُ
َف َك َّذ َب ِبهَِ ،ف َقدْ َك َّذ َب َث َل َث اةَ َّ :
ٌقال نقٌس القرآن بالحدٌث ،وإن لم ٌطابقه تركناه ،ألن ذلك ٌؤدي إلى ترك الحدٌث إن جاء مخصصا ً للقرآن أو
مقٌداً له ،أو مفصبلً لمجمله .إذ ٌظهر أن ما جاء به الحدٌث ال ٌطابق القرآن ،أو لٌس موجوداً فً القرآن .وذلك
كاألحادٌث التً جاءت تلحق الفروع باألصل .فإن ما جاء فٌها بالحدٌث من أحكام لم ٌأت بالقرآن ،ال سٌما وأن
كثٌراً من األحكام المفصلة لم تأت بالقرآن وجاء بها الحدٌث وحده ،ولهذا ال ٌقاس الحدٌث على القرآن ،فٌقبل ما
جاء به وٌرفض ما عداه .بل األمر فً ذلك أنه إذا جاء حدٌث مناقض لما جاء فً القرآن قطعً المعنى ،فإنه ٌكون
الحدٌث مردوداً دراٌة أي متناً ،ألن معناه ناقض القـرآن .وذلك مثل ما روي عن فاطمة بنت قٌس أنها قالت:
س ْك َنىَ ،و َل َن َف َق اة» فهذا الحدٌث مردود
ول َّ ِ
للا ﷺ َفأ َ َت ٌْتُ ال َّنبِ ًَّ ﷺ َفلَ ْم ٌَ ْج َعلْ لًِ ُ
« َطلَّ َقنًِ َز ْو ِجً َث َلثا ا َعلَى َع ْه ِد َر ُ
س ِ
ألنه ٌناقض القرآن فهو ٌعارض قوله تعالى﴿ :أَ ْس ِك ُنوهُنَّ مِنْ َح ٌْ ُ
س َكن ُتم ِّمن ُو ْج ِد ُك ْم﴾ فٌرد حٌنئذ الحدٌث ألنه
ث َ
عارض القرآن القطعً الثبوت القطعً الداللة .أما إذا لم ٌعارض الحدٌث القرآن بأن اشتمل على أشٌاء لم ٌأت بها
القرآن أو زٌادة عما فً القرآن فإنه ٌؤخذ بالحدٌث وٌؤخذ بالقرآن .وال ٌقال نكتفً بالقرآن وبما ورد فً القرآن،
ألن هللا أمر بهما معا ً واالعتقاد واجب فٌهما معاً ].انتهى النقل من كتاب الشخصٌة اإلسبلمٌة الجزء األول.
وواضح من المذكور فً األعلى أن الحكم الشرعً ٌؤخذ من السنة المطهرة كما ٌؤخذ من القرآن الكرٌم من
غٌر فرق ،وال ٌلزم أن ٌكون الحكم مذكوراً فً القرآن الكرٌم حتى ٌجب األخذ به ،بل ٌؤخذ الحكم الشرعً حتى
لو اختصت السنة النبوٌة بذكره ...على أن موضوع رجم الزانً المحصن هو من باب بٌان السنة للقرآن ألن السنة
تبٌن القرآن بتخصٌص عمومه ،ورجم الزانً المحصن هو تخصٌص لعموم اآلٌة الموجبة لجلد الزانً كما هو
مبٌن فً األسفل ...فبل ٌقال بأن السنة استقلت بحكم رجم الزانً ألن حكم رجم الزانً هو من باب عقوبة الزانً
المبٌنة فً القرآن ،أي أن أصل مسألة عقوبة الزانً مبٌنة فً القرآن وجاءت السنة فبٌنت القرآن بأن خصصت
عموم اآلٌة ذات العبلقة فاستثنت الزانً المحصن وجعلت عقوبته الرجم حتى الموت ...وتخصٌص عموم الكتاب
بالسنة كثٌر ولٌس مقتصراً على موضوع رجم الزانً المحصن...
ثانٌا ا :سبق أن أجبنا فً ٕٔ محرم ٕٔٓٔ0/ٓ0/ٔٔ- ٔ44م على موضوع رجم الزانً المحصن ،وأنقل لك
ما جاء فً الجواب المشار إلٌه لما فٌه من إجابة على تساؤلك:
[إنك تسأل عن عقوبة الزانً المحصن هل هً قطعٌة فً الفقه اإلسبلمً؟ وهل هً من الحدود أو لٌست من
الحدود بل من التعزٌرات كما ٌقول بذلك بعض العلماء فً هذا العصر؟
والجواب على سؤالك كما ٌلً:
 -1إن عقوبة الزانً المحصن بالرجم حتى الموت داخلة فً باب األحكام الشرعٌة ولٌست من باب العقائد
فهً كسائر األحكام الشرعٌة ال ٌشترط أن ٌكون دلٌلها قطعٌا ً لؤلخذ به بل تكفً فٌه غلبة الظن كما هو معلوم فً
أصول الفقه ...لذلك فبل أثر لكون الدلٌل على هذه العقوبة قطعٌا ً أو غٌر قطعً فً األخذ بها ،بل المهم هو أن
ٌثبت فً الشرع دلٌل علٌها ،وقد وردت أدلة كثٌرة صحٌحة فً الشرع تبٌن بما ال ٌدع مجاالً للشك بأن عقوبة
الزانً المحصن هً الرجم حتى الموت كما هو مذكور فً األسفل.

ٌ -2بلحظ على بعض العلماء فً هذا العصر أنهم ال ٌسٌرون سٌراً صحٌحاً فً أخذ األحكام الشرعٌة من
أدلتها ،وذلك أنهم ٌحرصون عند البحث عن الحكم الشرعً على مساٌرة العصر والوصول إلى آراء تتوافق مع ما
ساد فً العالم من أحكام وآراء فرضتها الحضارة الغربٌة على الناس باسم القوانٌن الدولٌة واتفاقٌات حقوق
اإلنسان وغٌرها ...وهذا األمر ال ٌصح ،ألن المطلوب هو حكم هللا ال أي حكم ،وال الحكم الذي ٌتوافق مع ما ٌسود
العالم من أحكام وقوانٌن ومواثٌق وآراء ...والواجب هو األخذ بالحكم الشرعً كما هو من أدلته وجعله موضوع
التطبٌق والتنفٌذ وأن تجري الدعوة والدعاٌة له فً العالم كله فهو الحكم الصالح للبشر جمٌعهم ألنه من عند خالق
ار َك َّ
ب
للا ُ َر ُّ
ٌف ا ْل َخبٌِ ُر﴾﴿ ،أَ َل لَ ُه ا ْل َخ ْلقُ َو ْاْلَ ْم ُر َت َب َ
البشر العالم بأحوالهم سبحانه ﴿أَ َل ٌَ ْعلَ ُم َمنْ َخلَقَ َوه َُو اللَّطِ ُ
ا ْل َعالَمٌِنَ ﴾ ،ولذلك فإنه ال ٌنبغً االلتفات ألقوال أولئك الذٌن ٌحرصون فً استنباطاتهم على مساٌرة العصر
وموافقة الحضارة الغربٌة سواء أكانوا ٌفعلون ذلك تحت ضغط الواقع أم إرضاء للكفار الغربٌٌن...
 -3إن عقوبة الزنا للمحصن وهً الرجم حتى الموت ولغٌر المحصن وهً الجلد مائة جلدة هً عقوبة داخلة
فً اإلسبلم فً باب الحدود ،وقد بٌَّنا أحكام حد الزنا فً كتاب نظام العقوبات بٌانا ً تفصٌلٌا ً وافٌاً ،وأنقل لك من
كتاب نظام العقوبات بعض ما جاء فً باب "حد الزنا":
[ٌقول البعض إن حد الزانٌة والزانً مائة جلدة للمحصن وغٌر المحصن سواء ،وال فرق بٌنهما ،لقول هللا
الزانِ ٌَ ُة َو َّ
تعالىَّ ﴿ :
للا﴾ وقالوا ال ٌجوز
ٌِن َّ ِ
الزانًِ َف ْ
اجلِدُوا ُكل َّ َواحِد ِّم ْن ُه َما ِم َئ َة َج ْلدَ ة َو َل َتأْ ُخ ْذ ُكم ِب ِه َما َرأْ َفة فًِ د ِ
ترك كتاب هللا بطرٌق القطع والٌقٌن ألخبار آحاد ٌجوز الكذب فٌها ،وألن هذا ٌفضً إلى نسخ الكتاب بالسنة وهو
غٌر جائز !
وٌقول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعٌن ،ومن بعدهم من علماء األمصار فً جمٌع األعصار أن غٌر
المحصن ٌجلد مائة جلدة ،والمحصن ٌرجم حتى ٌموت ألن الرسول ﷺَ « :ر َج َم َماعِ زاا» ولما روي عن جابر بن
عبد هللا «أَنَّ َر ُج ا
ج َم».
ل َز َنى ِبا ْم َرأَة َفأ َ َم َر ِب ِه ال َّن ِب ًُّ ﷺ َف ُجلِدَ ا ْل َحدَّ ُ ،ث َّم أ ُ ْخ ِب َر أَ َّن ُه ُم ْح َ
صن َفأ َ َم َر ِب ِه َف ُر ِ
الزانِ ٌَ ُة َو َّ
والناظر فً األدلة ٌرى أن قوله تعالىَّ ﴿ :
اجلِدُوا ُكل َّ َواحِد ِّم ْن ُه َما ِم َئ َة َج ْلدَ ة﴾ عام ،فإن كلمة
الزانًِ َف ْ
الزانٌة وكلمة الزانً من ألفاظ العموم ،فهو ٌشمل المحصن وغٌر المحصن ولما جاء الحدٌث وهو قوله ﷺ:
« َو ْ
ار ُج ْم َها» ،وثبت أن رسول هللا ﷺ رجم ماعزاً بعدما سأل عن
اع َت َر َفتْ َف ْ
س إِلَى ا ْم َرأَ ِة ه ََذا َفإِنْ ْ
اغ ُد ٌَا أ ُ َن ٌْ ُ
إحصانه ،ورجم الغامدٌة وغٌر ذلك من األحادٌث الصحٌحة ،فإ ّنه ٌكون الحدٌث مخصصا ً لآلٌة ،فهذه األحادٌث
خصصت هذا العام الذي فً اآلٌة فً غٌر المحصن ،واستثنت منه المحصن فاألحادٌث خصصت هذا العام ،ولم
تنسخ القرآن ،وتخصٌص القرآن بالسنة جائز ،وواقع فً آٌات كثٌرة ،جاءت عامة ،وجاء الحدٌث وخصصها.
والحكم الشرعً الذي تدل علٌه األدلة الشرعٌة ،أي الكتاب والسنة هو أن عقوبة الزنا جلد غٌر المحصن مائة
جلدة عمبلً بكتاب هللا ،وتغرٌب عام عم ً
بل بسنة رسول هللا .إالّ أن التغرٌب جائز ،ولٌس بواجب ،وهو متروك
لئلمام ،إن شاء جلده ونفاه سنة ،وإن شاء جلده ولم ٌنفه .ولكن ال ٌجوز أن ٌنفٌه وال ٌجلده ،ألنّ عقوبته هً الجلد،
وأما عقوبة المحصن فهً رجمه حتى ٌموت ،عمبلً بسنة رسول هللا ﷺ التً جاءت مخصصة لكتاب هللا .وٌجوز
فً المحصن أن ٌجمع علٌه الجلد والرجم ،فٌجلد أوالً ث ّم ٌرجم ،وٌجوز أن تفرد علٌه عقوبة الرجم فبل ٌجلد ،ولكن
ال ٌجوز أن تفرد علٌه عقوبة الجلد ألنّ عقوبته الواجبة هً الرجم.
..........
وأما دلٌل عقوبة المحصن فأحادٌث كثٌرة ،فعن أبً هرٌرة وزٌد بن خالد أنهما قاال إن رج ً
بل من األعراب
للا أَ ْن ُ
ض ٌْتَ لًِ ِب ِك َتا ِ
ص ُم ْاْل َخ ُر َوه َُو أَ ْف َق ُه ِم ْن ُه:
ب َّ ِ
سول َ َّ ِ
للاَ ،و َقالَ ا ْل َخ ْ
للا إِ َّل َق َ
أتى رسول هللا ﷺ فقالٌَ « :ا َر ُ
ش ُد َك َّ َ
ب َّ
ض َب ٌْ َن َنا ِب ِك َتا ِ
للا ﷺ :قُلَْ ،قال َ :إِنَّ ا ْبنًِ َكانَ َعسِ ٌفا ا َعلَى ه ََذا َف َز َنى ِبا ْم َرأَ ِتهِ،
سول ُ َّ ِ
َن َع ْمَ ،فا ْق ِ
للاَِ ،وا ْئ َذنْ لًَِ ،ف َقال َ َر ُ
الر ْج َم َفا ْف َتدَ ٌْتُ ِم ْن ُه بِمِا َئ ِة َ
سأ َ ْلتُ أَهْ ل َ ا ْل ِع ْل ِم َفأ َ ْخ َب ُرونًِ أَ َّن َما َعلَى ا ْبنًِ َج ْل ُد
شاة َو َولٌِدَ ةَ ،ف َ
َوإِ ِّنً أ ُ ْخبِ ْرتُ أَنَّ َعلَى ا ْبنًِ َّ
ب َّ
للا ﷺَ « :والَّذِي َن ْفسِ ً ِب ٌَ ِد ِه َْلَ ْقضِ ٌَنَّ َب ٌْ َن ُك َما ِب ِك َتا ِ
للاِ،
سول ُ َّ ِ
الر ْج َمَ .ف َقال َ َر ُ
ٌب َعامَ ،وأَنَّ َعلَى ا ْم َرأَ ِة ه ََذا َّ
مِا َئة َو َت ْغ ِر ُ
ٌب َعامَ ،و ْ
س  -ل َِر ُجل مِنْ أَ ْسلَ َم  -إِلَى ا ْم َرأَ ِة ه ََذا َف ِإنْ
اغ ُد ٌَا أ ُ َن ٌْ ُ
ا ْل َولٌِدَ ةُ َوا ْل َغ َن ُم َردٌّ َ ،و َعلَى ا ْبنِ َك َج ْل ُد مِا َئةَ ،و َت ْغ ِر ُ
ج َمتْ » والعسٌف األجٌر .فالرسول أمر
سول ُ َّ ِ
اع َت َر َفتْ فَأ َ َم َر ِب َها َر ُ
ار ُج ْم َهاَ ،قالََ :ف َغدَ ا َعلَ ٌْ َها َف ْ
اع َت َر َفتْ َف ْ
ْ
للا ﷺ َف ُر ِ

برجم المحصن ولم ٌجلده .وعن الشعبً «أَنَّ َعلِ ٌّا ا َرضِ ًَ َّ
ٌِسَ ،و َر َج َم َها
للا ُ َع ْن ُه حٌِنَ َر َج َم ا ْل َم ْرأَ َة َ
ض َر َب َها ٌَ ْو َم ا ْل َخم ِ
ب َّ
ٌَ ْو َم ا ْل ُج ُم َعةَِ ،و َقال ََ :جلَدْ ُت َها ِب ِك َتا ِ
للا ﷺ» وعن عبادة بن الصامت قال :قال رسول
ول َّ ِ
س َّن ِة َر ُ
للاَِ ،و َر َج ْم ُت َها ِب ُ
س ِ
هللا ﷺُ « :خ ُذوا َع ِّنًُ ،خ ُذوا َع ِّنًَ ،قدْ َج َعل َ َّ
ب ِبال َّث ٌِّ ِ
ب َج ْل ُد
س َنةَ ،وال َّث ٌِّ ُ
س ِبٌلا ا ْل ِب ْك ُر ِبا ْل ِب ْك ِر َج ْل ُد مِا َئة َو َن ْف ًُ َ
للا ُ لَ ُهنَّ َ
الر ْج ُم» فالرسول ٌقول إن عقوبة المحصن الجلد والرجم ،وعلً ٌجلد المحصن وٌرجمها .وعن جابر بن
مِا َئة َو َّ
سمرة أن رسول هللا ﷺ رجم ماعز بن مالك ،ولم ٌذكر جلداً ،وفً البخاري عن سلٌمان بن برٌدة أن النبً ﷺ رجم
الغامدٌة ،ولم ٌذكر جلداً ،وفً مسلم أن النبً ﷺ قد أمر بامرأة من جهٌنة فشدت علٌها ثٌابها ث ّم أمر بها فرجمت،
ب بِال َّث ٌِّ ِ
الر ْج ُم»
ب َج ْل ُد مِا َئة َو َّ
ولم ٌذكر جلداً .فدل ذلك على أن الرسول رجم المحصن ولم ٌجلده ،وأنه قال« :ال َّث ٌِّ ُ
فدل على أن الرجم واجب ،وأما الجلد فهو جائز ،وٌترك لرأي الخلٌفة .وإنما جعل من حد المحصن الجلد مع
الرجم جمعا ً بٌن األحادٌث .وال ٌقال إن حدٌث سمرة فً أنه ﷺ لم ٌجلد ماعزاً ،بل اقتصر على رجمه ،هو ناسخ
ب ِبال َّث ٌِّ ِ
الر ْج ُم» ال ٌقال ذلك أل ّنه لم ٌثبت ما ٌدل على
ب َج ْل ُد مِا َئة َو َّ
لحدٌث عبادة بن الصامت الذي ٌقول« :ال َّث ٌِّ ُ
تأخر حدٌث ماعز عن حدٌث عبادة ،ومع عدم ثبوت تأخره ال ٌكون ترك ذكر الجلد موجبا ً إلبطاله ،وناسخا ً
لحكمه ،فعدم ثبوت المتقدم من المتأخر من الحدٌثٌن ٌنفً النسخ ،وال ٌوجد مرجح ألحدهما على اآلخر ،وما جاء
فً الحدٌث من زٌادة على الرجم ٌعتبر أمراً جائزاً ال واجباً ،إذ الواجب هو الرجم ،وما زاد على ذلك فاإلمام
مخٌر فٌه للجمع بٌن األحادٌث ]...انتهى النقل من كتاب نظام العقوبات.
والخلصة :أن عقوبة الزانً المحصن هً الرجم حتى الموت وقد دلت على ذلك أدلة صحٌحة ثابتة من
سنة رسول للا ﷺ فً الصحٌحٌن وفً غٌرهما من كتب الحدٌث ،وهً عقوبة داخلة فً الحدود ولٌست من باب
التعزٌر ].انتهى النقل من جواب السؤال السابق.
وفً الختام فإنك قد حكمت بنفسك على نفسك فأنت تقول( :ستقول لً لماذا مثبل حركات الصبلة أو الوضوء
لم تذكر بالقرآن وأنه لٌس كل شًء مذكور بالقرآن الخ ،ولكن هذا حكم بات ٌعنً أساسً مثل القاعدة الرٌاضٌة
ٌ 1+1ساوي ٌ ،2عنً كل أمر وجد بالقرآن نحكم به وما لم ٌوجد ال نتخذه قانونا أساسٌا نعم ٌمكننا البحث
واالجتهاد بالتفاصٌل وٌمكن أخذ الحدٌث بالتفاصٌل ولكن ال ٌمكن أخذ األساس من الحدٌث ونترك األصل
وشكرا) ،فأنت تجٌز هنا أن نأخذ من السنة ما ٌبٌن كٌفٌة أداء الصبلة وتقول هذه تجوز ألنها ثابتة مثل ! 2=1+1
الص َل َة﴾ ،فهذا
مع أنها ال تختلف عن االستدالل بالسنة بالنسبة للزانً المحصن ...ففً حالة الصبلة ﴿ َوأَقٌِ ُموا
َّ
مجمل ،واألحادٌث التً بٌنت كٌفٌة الصبلة حتى وإن اختلف المجتهدون فٌها من حٌث كٌفٌة الركوع والسجود
الزانِ ٌَ ُة َو َّ
والقراءة ...فهذه األحادٌث بٌان للمجمل ...وكذلك اآلٌة ﴿ َو َّ
الزانًِ﴾ ...فهً عامة ألن لفظ الزانٌة والزانً
ألفاظ عامة ،واألحادٌث المتعلقة بالمحصن خصصت هذا العموم الوارد فٌه الجلد ،خصصته بالزانً غٌر
المحصن ،فالمسألة هنا تقع فً باب تخصٌص العام ...وإن كنت درست األصول فإنك ال بد ستجد أن بٌان المجمل
وتخصٌص العام وتقٌٌد المطلق...إلخ كل ذلك من أقسام الكتاب والسنة ٌجب االستدالل بها على وجهها الشرعً.
وعلٌه فالتفرٌق بٌن بٌان المجمل فً حالة الصبلة وتخصٌص العام فً حالة الزنا هو تفرٌق ال ٌصح وال
ٌجوز إال إذا كنت على غٌر علم تام بأصول الفقه ،وإنً أسأل هللا سبحانه لك الهداٌة إلى أرشد األمر وأن تبذل
الوسع فً فهم أصول الفقه حتى ٌكون السؤال فً مجاله ولٌس فً سٌاق آخر.
آمل أن تكون المسألة قد اتضحت اآلن.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 22جمادى اآلخرة 1442هـ
الموافق 2221/21/15م
رابط الجواب من صفحة اْلمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبوك:
https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/2840525106193495
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