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 یماهلل الرمحن الرحبسم                                      

 مقدمه:

 منزلت سنت:

در گذشته مورد هجوم برخي گروههاي اسالمي كه از صلی اهلل عليه وسلم  سنت پيامرب
روشهاي خدايي منحرف شده اند قرار گرفته، آن هم به دليل وجود شبهه هايي كه پريوان آن  

گروهها توان مقابله اب آن را نداشته اند. اكنون نيز در عصر حاضر سنت پيامرب هم مورد 
برخي مستشرقني متعصب كه جزو دعوتگران مسيحي و استعمار هستند، قرار گرفته هجوم 

است و اب اين هجوم در صدد فتنه افكين ميان مسلمني و انبودي اين ركن حمكم شريعت 
اسالمي سرسبز و خرم هستند، كه برخي از نويسندگان خودي نيز رويه ي آانن را دنبال كرده 

بر حبثهاي علمي كادو شده و زينيت آانن فريب خورده اند، در اند اي به اين دليل كه در برا
حاليكه اين حبثها در برابر نقد علمي يب غرض اپيدار خنواهند ماند، اي اينكه بدون هيچ تواين 

دنبال آرزوهاي نفساين و شبهه هاي فكري افتاده اند و هيچ تالشي براي اپكسازي آن افكار 
و حتقيقات دانشمندان اثبت قدم نكرده اند و در نتيجه  اب استفاده از مرياث گذشتگان خود

رأي ]منحرف[ مستشرقني در مورد سنت مانند آرزوي دروين اين افراد جلوه ايفته است و اب 
 خوشحايل بر طبل شادي زده اند و آواز رشد و پيشرفت سروده اند.

ه اعتماد  به حافظعرهبا به خاطر يب سوادي انچار بودند كه جهت حفظ مطالب مورد نظر خود 
كنند، و چون قرآن به صورت تدرجيي و در آايت و سوره هاي كوچك انزل مي شد، امكان 

حفظ آن براي آهنا فراهم شده و انگيزه اي بود كه آن را ابزگويي و حفظ كنند، اما اگر سنت 
نيز مانند قرآن كردآوري مي شد الزم بود كه اصحاب، مهراه حفظ قرآن به حفظ سنت نيز 

جه و عنايت ورزند، در حاليكه سنت داراي جنبه هاي خمتلف و شامل اعمال و اقوال تو 
تشريعي پيامربص از زمان آغاز رسالت ات مالقات اب خدا بود و سخيت اين كار بسيار زايد. 
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عالوه بر اينكه امكان اختالط برخي گفته هاي خمتصر و حكيمانه ي پيامربص به صورت غري 
اشت و چنني احتمايل خطر بزرگي براي كتاب خدا بود و راه اجياد شك عمد ـ اب قرآن وجود د

و ترديد را براي دمشنان اسالم مي گشود و آانن از اين مسئله رخنه اي بر عليه مسلماانن 
اجياد منوده و آهنا را متهم مي كردند كه از زير ابر احكام و سلطه ي اسالم گرخيته اند. مهه ي 

نيز كه دانشمندان به طور وسيع بيان منوده اند از مجله اسرار  اين موارد و مسائل ديگري
تدوين نشدن سنت در زمان پيامربص بود و بر اين اساس رمز هني پيامربصاز كتابت حديث را 

درك مي كنيم كه در صحيح مسلم از ابوسعيد خدري و او از پيامربص نقل منوده كه فرمود: 
)از ]گفته ها و رفتار[ من چيزي « آن فليمحهال تكتبوا عين و من كتب عين غري القر »

ين به البته ا ننويسيد، اگر كسي از ]طرف[ من چيزي غري از قرآن نوشته، آن را اپك كند (.
آن معين نيست كه در زمان پيامربص يه صورت غريرمسي هم چيزي از سنت نوشته نشده 

مي كند كه برخي از ابشد، زيرا روايتهاي صحيحي وجود دارد كه بر اين مسئله داللت 
صحيح خود از « العلم»احاديث در عصر پيامربص نوشته شده است. خباري در كتاب 

ابوهريره نقل مي كند كه: قبيله ي خزاعه مردي از قبيله ي بين ليث را در سال فتح مكه و در 
عوض يكي از كشته هاي خود به قتل رساندند. اين خرب به پيامربص رسيد، ايشان سوار بر 

خداوند قتل را ـ اي فيل را طبق شك خباري ـ »خود شد ]و به ميان آانن رفت[ و فرمود:  شرت
از مكه منع منوده است و رسول خدا و مؤمنان را بر اهل مكه مسلط گردانيد، پس مكه براي 

هيچ كس قبل از من و بعد از من، حالل نيست. آگاه ابشيد كه مكه به مدت يك سال 
د، درخت آن كنده مني شود، اشياء گمشده در آن به كسي تعلق خارهاي مكه چيده مني شو 

مني گريد مگر براي كسي كه آن را گم كرده است. هر كس كه داراي مقتويل است، دو راه 
  «مقتول را به قصاص رهربي كند نيكو دارد: اي از انتقام دست نگه دارد و اي خانواده اي

آمد و گفت: اي رسول خدا، اين را برامي  مردي از مين ]پس از اين سخنان[ نزد پيامربص
از اصحاب هم  بعضي .)براي ابو شاه بنويسيد(« شاه اكتبوا اليب»بنويس. پيامرب ص فرمود: 

داراي صحيفه هايي بودند كه در آن برخي مطالب را كه از پيامربص مي شنيدند، ايدداشت 
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ه حيف ي صادقيه انميدمي كردند، مانند صحيفه ي عبداهلل بن عمرو بن عاص كه آن را ص
  روايت كرده اند كه -رضي اهلل عنه  -از ابوهريره « املدخل»بود. امام امحد و بيهقي در 

هيچ كس به غري از عبداهلل بن عمر به اندازه ي من نسبت به احاديث رسول خداص »گفت: 
اب حكتابت عبداهلل بن عمر توجه برخي اص« آگاه نبود، زيرا او مي نوشت و من مني نوشتم

را به خود جلب كرد كه مي گفتند: تو هرچه را كه رسول خدا مي گويد مي نويسي، در حاليكه 
ايشان عصباين هم مي شوند و ممكن است چيزي بگويد كه به عنوان يك قانون عمومي اختاذ 

كسي كه جامن   بنويس، قسم به»نشود. عبداهلل به پيامربص مراجعه كرد. پيامربص به او گفت: 
)به روايت ابن عبدالرب در جامع « وست از دهان من جز حق چيزي بريون مني آيددر دست ا

رضي  -در رواايت اثبت شده است كه نزد علي  . از ابن عمرو( .67، ص 1بيان العلم، ج 
ري عاقل و غ صحيفه اي وجود داشت كه در آن احكام ديه ي واجب بر سرپرست -اهلل عنه 

است كه پيامربص براي بعضي از كارگزاران خود اوراقي  و اين هم مستند .عاقل وجود داشت
ان در مجع دانشمند. را برايشان بيان منوده است نوشته كه در آن مقادير زكات شرت و گوسفند

ميان رواايت هني از كتابت و اين آاثر كه داللت بر وجود اجازه ي كتابت دارد، دچار 
تابت به وسيله ي اذن به آن منسوخ شده اختالف شده اند. اگر آهنا معتقدند كه هني از ك

است. برخي هم معتقدند كه هني خمصوص كساين بوده است كه از تركيب و اختالط قرآن اب 
سنت امين نبوده اند و اذن هم خمصوص كساين بوده كه ترس چنني اشتباهي از آهنا مني رفت، 

ن شيوه  ود ندارد، به ايبنده معتقدم كه هيچ گونه تعارض حقيقي ميان احاديث هني و اذن وج
كه هني را خمصوص جلوگريي از كتابت رمسي مانند قرآن بدانيم و اذن به كتابت را هم سهل  

گريي در نوشنت برخي احاديث به خاطر ظروف و روابطي خاص و اي اجازه به بعضي از 
اصحاب كه سنت را فقط براي خويش مي نوشتند بدانيم )اين مسئله را روايت خطيب 

ال تتخذوا للحديث   كه از ضحاك نقل مي كند أتييد مي كند:  76در تقييد العلم، ص بغدادي 
 ( .كرارس املصاحف
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قرآن كرمي اصول دين و قواعد احكام عمومي را در بر گرفته و در مورد بعضي از آهنا نص 
صريح آورده و بعضي ديگر را بيان نكرده كه رسول خدا ص آهنا را بيان كرده است مادام كه 

خداوند پيامربش را براي تبيني احكام دين به ميان مردم فرستاده و پريوي كردن از او را بر 
كرده، آنچه را كه پيامرب در احكام بيان مي كند مهان بيان قرآن است )و هيچ   آانن واجب

فرقي اب هم ندارند( و از اينجا مي توان استدالل كرد كه احكام شريعت از مجله كتاب و سنت 
و آنچه به آن دو مربوط مي شود و از آن متفرع گشته مانند امجاع و قياس )مهگي( چه نص 

آن هستند و ميان حجت بودن سنت و اينكه قرآن بيان كننده هر و چه داللت، احكام قر 
مي فرمايد: " هيچ مساله اي براي   -رمحه اهلل  -چيزي است منافايت وجود ندارد. شافعي 

 كسي در دين خدا پيش نيامده مگر راه حل و دليل آن در كتاب خدا وجود دارد."

م فقط قرآن است )درست خالصه كالم اينكه انكار حجيت سنت و ادعاي اينكه اسال
نيست( و اين ادعا را مسلماين كه دين خدا و احكام شريعتش را كامالً بشناسد هرگز مطرح 

خنواهد كرد. اين اب واقعيت در تضاد است. چرا كه اكثر احكام شريعت از طريق سنت به 
در   هاثبات مي رسد. و آنچه در قرآن آمده است اغلب قواعد كلي و جممل مي ابشد و اگر ن

کجاي قرآن منازهاي پنجگانه، تعداد رکعتهاي آن و مقادير زکات و شرح و توضيح مناسک 
حج و احکام معامالت و عبادات را بيابيم؟ ابن حزم )رمحه اهلل( مي فرمايد: از گوينده ي اين 

سخن فاسد مي پرسيم، در کدام آيه ي قرآن تعداد رکعتهاي مناز ظهر را ايفته است؟ وفهميده 
مغرب سه رکعت است و کيفيت رفنت به رکوع آن چنان است و اجنام سجده اب آن کيفيت  مناز

درست است، و چگونگي قرائت محد و حنوه ي سالم دادن مناز و شرح چيزهايي که در روزه  
گرفنت ابيد از آن اجتناب کرد و و بيان کيفيت پرداخت زکات، طال و نقره، گوسفند، شرت و  

ل پرداخت زکات است، مقدار زکايت که گرفته مي شود، بيان اعمال گاو حد نصايب که مشمو 
حج از زمان وقوف در عرفه،و چگونگي اداي مناز در عرفه و مزدلفه، رمي مجرات سه گانه،  
کيفيت احرام بسنت، و آنچه هنگام بسنت احرام ابيد از آن پرهيز کرد، چگونگي قطع دست 

ن فرد حمرم مي شود و خوردين هاي حرام و حنوه ي سارق و تعداد دفعايت که در اثر شري خورد
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ذبح ودادن قرابين، احکام حدود و کيفيت وقوع طالق، احکام معامالت،تبيني راب، مسائل 
 نواعا ساير و صدقات ،حرام بودن گوشت سگ،سوگند مربوط به قضاوت و اقامه ي دعوي،

 مني کنيم رکرات پيامربص سنت اآهن تفسري در اگر که دارد وجود آاييت قرآن در واقعاً  و فقه،
 يامربپ نقل صحيح فهم براي ما مرجع آهنا متام در و مناييم عمل آهنا قبال در چگونه دانيم
 .است شده واقع اندکي مسائل مورد در تنها هم امجاع و است

امري الزم و ضروري است و اگر کسي بگويد: ما به جز آنچه در  پس رجوع به حديث پيامرب
را  گوشت سگقرآن آمده چيز ديگري را اخذ مني کنيم، به امجاع کافر شده است و ابيد  

تنها به هنگام غروب خورشيد و اتريکي اول شب يک رکعت مناز و به حرام و جنس نداند و 
ن اين کمرتين چيزي است که اسم مناز بر آوقت طلوع فجر هم يک رکعت ديگر خبواند. زيرا 

اطالق مي شود وبيشرت از آن در قرآن نيست و گوينده ي اين سخن کافر و مشرک است و 
خون و مال او حالل مي ابشد و البته برخي از رافضيان تند رو بر اين راي بوده اند که به 

ارند امت برآن امجاع دامجاع امت چنني کساين کافر هستند. و اگر کسي هم تنها به آنچه 
اعتماد کند و به آن عمل منايد و متام مسائل اختاليف که نصوصي درمورد آهنا رسيده را رها 

پس اين دو مقدمه اي که ذکر شد  .سازد، او هم به امجاع امت فاسق حمسوب مي شود
 . سول اکرم ص را اثبات مي منايدضرورت اخذ سنت و احاديث ر 

ُنوَن َحَّتىَ ُُيَك ُِّموَك فِّيَما َشَجَر بـَْيَنُهْم ثُى  }اهلل متعال می فرمايد:   الَ جيُِّدوْا يفِّ َفالَ َورَب َِّك الَ يـُْؤمِّ
ْم َحَرجاً مم ِّىا َقَضْيَت َوُيَسل ُِّموْا َتْسلِّيمًا{ هِّ د كه آانن مؤمن ام ا ، نه ! به پروردگارت سوگن أَنُفسِّ

 اي خود به داوري نطلبند و سپس ماليل دربشمار مني آيند ات تو را در اختالفات و درگرييه
 . امالً تسليم ) قضاوت تو ( ابشنددل خود از داوري تو نداشته و ك

ده ألقضني والذي نفسي بي» در حديث صحيح آمده که پيامرب صلی اهلل عليه وسلم فرمودند: 
بينكما بكتاب اهلل ، الوليدة والغنم رد . وعلى ابنك اجللد مائة ، وتغريب عام ، واغد اي أنيس ! 

 متفق عليه.« امرأة هذا. فإن اعرتفت فارمجها إيل 
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سوگند به ذايت كه جامن در دست اوست، ميان مشا، طبق كتاب خدا قضاوت مي منامي.  »
تو برگردانده مي شوند و پسرت ابيد صد ضربه شالق، زده شود و  گوسفندان و كنيزت، به

ح نزد اي انيس! فردا صب»و اب اشاره به سوي ابديه نشني، فرمود: «. يك سال، تبعيد گردد
ي  راوي م «.مهسر اين مرد برو. اگر اعرتاف كردكه مرتكب عمل زان شده است، او را رجم كن

 صلى اهلل عليه -عرتاف كرد. آنگاه، رسول خدا گويد: انيس، نزد آن زن رفت و او نيز ا
أنيس بن الضحاك االسلمي ، صحايب جليل له ) دستور رجم داد و حكم، اجرا شد. -وسلم 

/  1، واإلصابة  59م رق 117/  1واإلستيعاب  372رقم  203/  1ترمجة يف : اسد الغابة 
 ( 153رقم  67

 اب اهلل" حکمی است که اجرا شد.ز "کتمراى اابن حجر در فتح الباری می فرمايد: 

 ردی بر ادعای خمالفني در رجم حمَصن:

امام شاطبی رمحه اهلل در کتاب اإلعتصام در رد منکرين رجم می فرمايد: کتاب در لغت اول: 
 } كتب } كتاب اهلل عليكم {عرب و در شرع مقدس بر حکم و فرض آمده است. مثاًل: 

 كتبت علينا القتال {وا ربنا ملا  عليكم الصيام { } وقال

پس معنی آن چنني می شود: اب کتاب اهلل بني مشا قضاوت می کنم.يعنی اب حکم اهلل که به 
 عنوان شرع قرار داده است.

َشة  فـََعَلْيهِّنى } فَإِّْن أَتـَنْيَ بَِّفاحِّ سپس امام شاطبی می فرمايد: اين گفته خداوند که می فرمايد: 
عده ای گمان می کنند که اب حديث رجم خمالف  مَِّن اْلَعَذابِّ { نِّْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناتِّ 

 است چرا که رجم نصف منی شود.

اين به اين دليل است که گمان می کنند حمصنات صاحب زوج هستند. در حالی که چنني 
 مِّنُكْم } َوَمن َّلىْ َيْسَتطِّعْ نيست. بلکه منظور از آن حرائر )آزاد( هستند چراکه می فرمايد: 

َتَياتُِّكُم اْلُمْؤمَِّناتِّ { و اگر   .َطْوالً َأن يَنكَِّح اْلُمْحَصَناتِّ اْلُمْؤمَِّناتِّ َفمِّن م ِّا َمَلَكْت َأمْيَاُنُكم م ِّن فـَ
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. ند اب كنيزان مؤمين ازدواج منايدكسي از مشا نتوانست اب زانن آزاده مؤمن ازدواج كند ، مي توا
کسانی که ازدواج کرده اند را که منی توان به   در اين جا مراد تنها حرائر می ابشد چرا که

  ازدواج خود در آورد.

دوم: اب قاطعيت و جديت می گومي که: حدی به عنوان رجم برای کنيز در دين اسالم وجود 
ندارد. که در اين هيچ عاقلی شکی ندارد. پس زمانی که کنيز اي برده رجم منی شود؛ استدالل 

 به اين آيه برای نصف کردن رجم برای کنيز چه معنايی دارد؟ 

است چنانکه در مورد مضاعف شدن عذاب می  می گوييم: رجم در بيان نبوی موافق قرآن
پس رجم   اْلقَِّياَمةِّ {ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يـَْومَ  } ... َواَل يـَْزنُوَن َوَمن يـَْفَعْل َذلَِّك يـَْلَق َأاَثماً فرمايد: 

 عقابی مضاعف است و برای متزوج اشد و سخترت است از افراد جمرد. 

 :اثبت بودن رجم در دين يهود و مسيحيت

دليل اين گفته ما حديثی است که براء بن عازب رضی اهلل عنه روايت می کند که گفت: يک 
نفر يهودی که چهره سياهی داشت از کنار پيامرب صلی اهلل عليه وسلم گذشت که او را اتزاينه 

ونه آهنا گفت: آاي حد زان در کتاب مشا)تورات( اينگلي اهلل عليه وسلم به می زدند! پيامرب ص
آمده است؟! گفتند: آری. سپس يکی از علمای آهنا را صدا کردند. پيامرب به او گفت: تو را 

تورات( ) آاي حد زان در کتاب مشابه خدايی قسم می دهم که تورات را بر موسی انزل کرد ! 
را قسم منی دادی راستش را به تو منی  گفت: خري. و اگر چنني من   اينگونه آمده است؟!

و  ؛گفتم. ما در تورات آن را رجم می ايبيم! اما چون در ميان اشراف و بزرگامنان زان زايد شد
ما آهنا را رها می کردمي اما اگر از ضعيفان ما چنني می کردند؛ حد را بر آهنا جاری می کردمي. 

ت و ر وضع کنيم. پس سياه کردن صور پس گفتيم بياييد قانونی برای اشراف و افراد ديگ
اتزاينه زدن را به جای رجم انتخاب کردمي. پيامرب صلی اهلل عليه وسلم فرمود: پروردگارا من 

اولني کسی هستم )در اين امت( که امر و فرمانت را بعد از اينکه آنرا از بني بردند؛ دوابره 
ا الرىُسوُل الَ اَي أَيُـّهَ )ت انزل شدند: زنده می کنم. سپس پيامرب امر به رجم فرمود. سپس اين آاي
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ْم َوََّلْ تـُْؤمِّن قـُُلوبـُُهْم وَ  َواهِّهِّ َفـْ مَِّن الىذِّيَن َُيُْزنَك الىذِّيَن ُيَسارُِّعوَن يفِّ اْلُكْفرِّ مَِّن الىذِّيَن قَاُلوْا آَمنىا ِبِّ
عِّهِّ يـَُقوُلوَن إِّْن َك ُُيَر ُِّفوَن اْلَكلَِّم مِّ هِّاُدوْا مَسىاُعوَن لِّْلَكذِّبِّ مَسىاُعوَن لَِّقْوم  آَخرِّيَن ََّلْ َيَُْتو  ن بـَْعدِّ َمَواضِّ

دوه تو نشود ) كار  اي پيغمرب ! مايه ان( ترمجه: ...ُأوتِّيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوإِّن َّلىْ تـُْؤتـَْوُه فَاْحَذُرواْ 
ه ككافراين كه ( در كفر بر يكديگر سبقت مي گريند . كساين ) از منافقان گول خورده اي (  

به زابن مي گويند مؤمن هستيم ، ويل از دل مؤمن مني ابشند ) و گفتارشان اب كردارشان و 
بريونشان اب درونشان مهخواين ندارد ( ، و كساين كه خويشنت را يهودي مي دانند و پيوسته  
گوش به دروغ فرا مي دارند ) و اكاذيب و اابطيل َاحبار را ابور مي منايند و سخنان ايوه (  

ه ديگري ) از خود ( را مي پذيرند كه ) به سبب كرب و غرور و بغض و حسد ( به پيش تو گرو 
مني آيند و سخنان ) آمساين تورات ( را از جاهاي خود به دور و حتريف مي كنند ) و به پريوان 
خود ( مي گويند : اگر اين ) چيزهائي را كه ما مي گوئيم ، توس ط حمم د ( به مشا گفته شد ، آن 

ا بپذيريد ، و اگر چنني به مشا گفته نشد ) از پذيرش هرگونه سخن ديگري ( خويشنت را ر 
َتَولىْوَن مِّن بـَْعدِّ وََكْيَف ُُيَك ُِّموَنَك َوعِّنَدُهُم التىْورَاُة فِّيَها ُحْكُم اهلل ِّ ثُى يَـ ..ات اين آايت: برحذر داريد .

ْلُمْؤمِّنِّنيَ  رات دارند گونه تو را به داوري مي خوانند ، در حايل كه تو شگفتا چ)َذلَِّك َوَما ُأْولَئَِّك ابِّ
و حكم خدا در آن ) به ويژه درابره زان به روشين ( آمده است ؟ ) وانگهي ( پس از داوري ، 

پشت مي كنند و ) از حكم تو ( روي مي گردانند ! ) چرا كه آن را هرچند موافق اب حكم  
ن مني ايبند ! ( و آانن مؤمن نيستند ) و حق را كتابشان مي دانند ، موافق اب خواست دلشا

ُ فَُأْولَئَِّك ُهُم اْلَكافُِّرونَ  ابور مني دارند ( . َا أَنَزَل اهلل  ركس برابر آن چيزي حكم ه) َوَمن َّلىْ َُيُْكم ِبِّ
امثال  ( او و نكند كه خداوند انزل كرده است ) و قصد توهني به احكام اهلي را داشته ابشد

 .( حديث صحيح سنن ابی داوود. افرنداو بيگمان ك

نکته قابل توجه اين است که اگر طبق فرمايش دوستان، پيامرب صلی اهلل عليه وسلم طبق رای 
و اجتهاد خودشان بر طبق تورات حکم داده اند؛ چرا آايتی که بعد از اين واقعه انزل شد، در 

يامرب خطا قرآن بسيار می بينيم اگر پأتييد اين حکم بود و پيامرب را سرزنش نکرد؟! چرا که در 
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و اشتباهی می کند فورا اهلل متعال او را آگاه کرده و نوبيخ می کند ولی برای رجم اين کار را 
 نکرد.

 اين کالم صحابه که: هر کس منکر رجم شود؛ به قرآن کافر شده است!

من حيث  ر ابلقرآن)) من كفر ابلرجم فقد كفاز ابن عباس رضی اهلل عنهما روايت که فرمود: 
ُ َلُكْم َكثِّرياً مم ِّىا ُكنُتْم ختُْ  ُفوَن مَِّن ال ُيتسب ، قال تعاىل : } اَي َأْهَل اْلكَِّتابِّ َقْد َجاءُكْم َرُسولَُنا يـَُبني ِّ

ه قرآن  هر کس به رجم کافر شود قطعاً از جايی که گمان منی کند ب اْلكَِّتابِّ َويـَْعُفو َعن َكثِّري  {
وي اي اهل كتاب ! پيغمرب ما ) حمم د ( به سچرا که اهلل متعال می فرمايد: کافر گشته است. 

مشا آمده است . بسياري از چيزهائي را برايتان روشن مي سازد كه از كتاب ) تورات و اجنيل ( 
نياز  دپنهان منوده ايد ، و از بسياري از چيزها ) و مطاليب كه پنهان ساخته ايد و فعالً مور 

اكم يف ) أخرجه احل . و رجم از چيزهايی بود که پنهان می کردند.ر مي منايدنيست ( صرف نظ
  وقال صحيح اإلسناد ، ووافقه الذهيب ( 2075رقم  7/700املستدرك 

وجوب رجم برای حمصن مسأله ای است که به امجاع مسلماانن اثبت است و فقط بعضی از 
اما در اين زمان نيز افرادی حجيت زدنيقها و خوارج اب آن خمافت کرده اند )در گذشته(. 

سنت را منکر شده و حد شرعی رجم را منکر می شوند و می گويند: اهلل متعال در قرآن آن 
را صراحتاً ذکر نکرده بلکه فقط اتزاينه زدن زانی فقط وجود دارد و اين حکم اب اخبار آحاد 

رآن ه استدالل نسبت به قنسخ منی شود. اما اين کامالً قولی ابطل است که از عدم اطالع ب
وسنت سر چشمه می گريد و ابيد گفت: رجم به صورت اشاره وار در قرآن اثبت است اما 

 صراحتا ذکر نشده. 

 تواتر احاديث رجم: 
حديث متواتر حديثى است، كه آن را در هر طبقه اى از طبقات سندش راواين زايدى روايت منوده ابشند، 

اتفاق مهه اين راواين در ساخنت اي جعل حديث حكم منايد، به اين صورت به حدى كه عقل به حمال بودن 
 حديث متواتر علم ضرورى و يقيىن را افاده مى منايد، و انسان بدون ترديدى مكلف به قبول آن است.
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 حديث متواتر به دو قسم مى ابشد:

 متواتر لفظى، كه لفظ و معناى آن متواتر ابشد. - 1

  .احاديث رجم متواتر املعنی هستندکه   عناى آن متواتر ابشد، و نه لفظش.متواتر معنوى، كه م - 3
بن اهلمام ااين که احاديث رجم متواتر می ابشند را تعداد زايدی از علما و حمدثني بيان کرده اند از مجله: 

 حجة اهلل“ کتاب   دردهلوی شيخ ولی اهلل  و 25 / 10روح املعانی  درآلوسی  12 / 9فتح القدير  در
در کتابی که احاديث متواتر را مجع آوری  (هـ 1279 - 1367))مهچنني امام کتانی  .192 / 3” البالغة

ن آ األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترةو سيوطی در  1/172 نظم املتناثر من احلديث املتواترکرده به انم: 
 را ذکر کرده اند. 

صحابی بزرگوار آن را روايت کرده اند که  93که بيش از وقتی به احاديث رجم نگاه می کنيم می بينيم  
قطعاً به عنوان متواتر شناخته خواهد شد. )صرف نظر از اختالف در مورد تعدادی که در مورد آن نزد 

 علما اختالف است(

 افرادی که حديث رجم را روايت کرده اند: 
 2 / 1مسند أمحد    واقعة ماعز     أبو بکر الصديق -1

 صحيح البخاری، ابب االعرتاف ابلزان وغريه      بن اخلطابعمر  -3

الدارمی، ابب ما ُيل به دم مسلم،      حلة دم الزانی احملصن، ورمجه    عثمان بن عفان -2
  171 / 3، وسنن النسائی، کتاب احملاربني، احلکم فی املرتد 1203رقم  52 / 3

البخاری، ابب رجم احملصن، ومسند  صحيحالرجم بسنة رسول اهلل   علي بن أبی طالب -7
  131 /1أمحد 

صحيح مسلم، القسامة، ابب ما يباح     نی احملصن الرجمالزا حکم     عائشة أم املؤمنني -9
، األماء 276 / 3، واحلاکم 952به دم املسلم، وأبو داود، ابب احلکم فيمن ارتد ص : 

 166، رقم : 271املبهمة للخطيب البغدادی ص : 
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س البخاری، کتاب الدايت، ابب النف      إابحة دم الزانی احملن         اهلل بن مسعود عبد -7
   ابلنفس، ومسلم، کتاب القسامة، ما يباح به دم املسلم

مشکوة املصابيح، کتاب القصاص      احملصن الزانی دم إابحة      أبو أمامة ابن سهل -6
  12225رقم :  231: 6اق مصنف عبد الرز  معزاي إلٰی الرتمذی والنسائی

وعزاه إلٰی الطربانی  370 / 7جممع الزوائد    احملصن الزانی دم إابحة   أنس بن مالك -2
   عزواً إلٰی أبی يعلیٰ  1213رقم :  117 / 3، واملطالب العالية 377 / 7جممع الزوائد 

ب أبو داود، اب . صحيح البخاری، ابب رجم احملصن      ماعز واقعةاهلل   جابر بن عبد -5
   393 / 7جممع الزوائد    272 / 7مستدرك احلاکم  رجم اليهوديني، وصحيح مسلم

   299 / 7مسند أمحد   صحيح البخاری، ابب رجم احملصن   عبد اهلل بن أبی أوفیٰ  -10

     صحيح البخاری، ابب ال يرجم اجملنون    ماعز واقعة   أبو هريرة -11

 / 3صحيح البخاری، ابب أحکام أهل الذمة   واقعة اليهوديني    عبد اهلل بن عمر -13
1011   

  صحيح البخاری، ابب االعرتاف ابلزان  الرجم فی عمر خطبة   عبد اهلل بن عباس -12
   371 / 1ومسند أمحد  79:  7مستدرك احلاکم، 

 صحيح البخاری، ابب االعرتاف ابلزان    واقعة العسيف    زيد بن خالد -17

  صحيح مسلم، ابب حد الزان    رجم الزانی الثيب   عبادة بن صامت -19

 صحيح مسلم، ابب رجم الثيب      ماعز واقعة         جابر بن مسرة -17

صحيح مسلم، ابب رجم الثيب، وأبو داود، ابب  ماعز   واقعة   أبو سعيد اخلدری -16
 الرجم
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مسلم، ابب رجم الثيب، وأبو داود، ابب  صحيح    الغامدية واقعة    عمران بن حصني -12
    726 / 7مسند أمحد،    الرجم

صحيح مسلم، ابب رجم الثيب، وأبو داود، ابب      واقعة اليهوديني    الرباء بن عازب -15
  الرجم

صحيح مسلم، ابب رجم الثيب، وأبو داود،        ماعز واقعة     بريدة بن احلصيب -30
 ، وأبو داود، ابب الرجم100 / 3 سنن الدارمی ابب الرجم

   أبو داود، ابب الرجمماعز    واقعة       نعيم بن هزال -31

 / 2، ومسند أمحد 3232رقم :  72 / 3سنن الدارمی    نصر بن دهر األسلمی  -33
721 

ترمجة  733 / 2واإلصابة  230 / 7طبقات ابن سعد    معقب بن عمرو األسلمی -32
 معقب

، وعزاه إلٰی ابن السکن، 199 / 7اإلصابة          واقعة ماعز     اخلزاعیأبو الفيل  -37
 72والکنٰی واألمساء للدوالبی ص : 

 ”أبی الفيل“، ترمجة 367:  9أسد الغابة     واقعة ماعز     عبد اهلل بن جبري اخلزاعی -39

اعرتاف الزانی،  ، ابب376 / 7جممع الزوائد،    رواية عبد العزيز بن عبد اهلل القرشی -37
 262و  267/ 9و  77و  70 / 7ومسند أمحد 

 2سنن الدارقطنی  272 / 7، وجممع الزوائد 225 / 9مسند أمحد     سهل بن سعد -36
 وعزاه إلٰی بن النجار 25 / 2کنز العمال  175و  55 /

  162 / 9مسند أمحد     الغامدية واقعة   أبو ذر الغفاری -32
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، 362 / 7، وجممع الزوائد 732 / 7مسند أمحد       واقعة ماعز    األسلمیأبو برزة  -35
 وعزاه للطربانی

 710أبو داود، ابب املرأة التی اخل، ص:     واقعة الغامدية     أبو بکرة -20

 وعزاه البن شبه 72 / 33، ترمجة 736:  1اإلصابة    خزمية بن اثبت -21

ابب هل تکفر احلدود، وعزاه  379 / 7ع الزوائد جمم    خزمية بن معمر األنصاری -23
 للطربانی

 277 / 7مسرتك احلاکم     واقعة الغامدية    يزيد بن طلحة التيمی -22

 765 / 2، ومسند أمحد 705أبو داود، ابب الرجم ص :   اللجالج -27

 767 / 2مسند أمحد    سلمة بن احملبق -29

 ، ابب نزول احلدود377 / 7جممع الزوائد   قبيصة بن احلريث -27

 ابب ال ُيل دم امرئ مسلم 392 / 7جممع الزوائد    عمار بن ايسر -26

 من کفر ابلرجم 270 / 7مستدرك احلاکم    زيد بن اثبت -22

 من کفر ابلرجم 270 / 7مستدرك احلاکم     عمرو بن العاص -25

 295 / 7، ومستدرك احلاکم 311 / 2سنن البيهقی   أبی بن کعب -70

  وعزاه للطربانی 1679حديث  91 / 7تلخيص احلبري   العجماء -71

 713أبو داود، ابب الرجل يزنی جبارية امرأته ص :   النعمان بن بشري -73

 جامع الرتمذی، ابب املرأة التی استکرهت علٰی الزان  وائل بن حجر -72

 ابب االعرتف ابلزان 52 / 3سنن الدارمی        شبل -77

 ابب رجم أهل الکتاب 361 / 7جممع الزوائد   اهلل بن احلارث بن اجلزءعبد  -79
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 مسندات عمر بن اخلطاب 35 / 1مسند أمحد     عبد الرمحان بن عوف -77

 ، ابب ما يستدل به علٰی شرائط اإلحصان319 / 2سنن البيهقی   أبو واقد الليثی -76

، ومجع 152الدايت، ص : ابن ماجة آخر حديث من کتاب   عبد الرمحان بن غنم -72
 وعزاه إلٰی الطربانی 777 / 1اجلوامع للسيوطی 

، ومجع اجلوامع 152ابن ماجة آخر حديث من کتاب الدايت، ص :     معاذ بن جبل -75
 وعزاه إلٰی الطربانی 777 / 1للسيوطی 

، ومجع 152ابن ماجة آخر حديث من کتاب الدايت، ص :      أبو عبيدة بن اجلراح -90
    وعزاه إلٰی الطربانی 777 / 1اجلوامع للسيوطی 

، ومجع 152ابن ماجة آخر حديث من کتاب الدايت، ص :      شداد بن أوس  -91
   وعزاه إلٰی الطربانی 777 / 1اجلوامع للسيوطی 

األمساء املبهمة للخطيب البغدادی ص :  رضی اهلل عنهم امجعني      عبد اهلل بن حراد -93
  166رقم :  271

نفر صحابی بزرگوار بودند که احاديث رجم را روايت کرده اند و هيچ شکی  93اين اسامی 
در اين نيست که اين تعداد بيشرت از تعداد احاديثی است که حمداثن به آن حکم متواتر داده 

صحابه روايت شده و حديث  36که از   ”حرفأنزل القرآن علٰی سبعة أ“اند. مانند حديث: 
ال مهچنني حديث "نفر صحابه روايت شده است.  20از  ”نضر اهلل امرء مسع مقالتی اخل“

م به " تنها چهارده نفر از صحابه روايت کرده اند که حمدثني حکصالة ملن َّل يقرأ بفاحتة الكتاب
ودن متواتر املعين بکی در پس اگر کمی منصف ابشيم هيچ شمتواتر بودن آن داده اند. 
 د.احاديث رجم ابقي مني مان

شرعى  فرزند متعل ق بزن) «الولد للفراش وللعاهر احلجر»نکته جالب اين است که حديث" 
. نيز به صورت متواتر لفظی آمده است( است و براى زانكار و زاىن جز سنگ نصيىب نيست
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 ألزهارانطاه كنىي به نفر از صحابه اب مهني لفظ آن را روايت کرده اند.  20چرا که بيش از 
شرح  و110 / 11، وعمدة القاری 22 / 13فتح الباری طی و نظم املتاثر امام کتانی و سيو 

  .700 / 17مطيعی املهذب 

ايراد گرفته و می گويند: مراد از آن حرمان و اناميد شدن است نه  «احلجر»گروهی بر لفظ 
و فقط برای حمصن است! در حالی که مهني  رجم ، چرا که رجم عقوبتی برای هر عاهر نيست

اشِّ َوبِّفِّي اْلَعاهِّر " اْلَوَلد لِّْلفِّرَ و  " اْلَوَلد لِّْلفَِّراشِّ َويفِّ َفم اْلَعاهِّر احْلََجر "حديث اب دو لفظ "
اب سند صحيح آمده اند که بيان می کند منظور از حجر مهان سنگ و رجم است.  ثـَْلب "اأْلَ 

قَاقُُه َوقِّيَل َل دِّ قِّيَل ُهَو احْلََجر َوقِّيچنانکه ابن حجر می گويد منظور از اثلب سنگ است.) 
َاب پس اب وجود اين دو شاهد برای حديث استدالل آهنا ابطل  15/176( فتح الباری الرتُّ

هد شد. چنانکه ابن حجر نيز چنني می گويد و اينکه خود امام خباری اين حديث را در خوا
ابب رجم زانی آورده است؛ بيانگر اين است که ايشان نيز مهني نظر را دارند. پس زمانی که 

حکم رجم در احاديث متواتر به صورت لفظی و معنوی اثبت شد يگر هيچ شخصی منی تواند 
 ن را نسخ کرده است. ادعا کند سوره نور آ

 اتريخ واقعه رجم:

بعضی از مستغربني در عصر حاضر ادعا دارند که رجم قبل از سوره نور اتفاق افتاده و به 
ن أبی عمهني دليل منسوخ است! و استدالل می کنند به اين حديث که در خباری آمده که : 

لت : ؟ قال : نعم، قملسو هيلع هللا ىلصهلل سألت عبد اهلل بن أبی أوفٰی : هل رجم رسول ا»إسحاق الشيبانی 
بد هللا بن عمی گويد: از ترمجه: ابو اسحاق شيباين  «قبل سورة النور ، أم بعد؟ قال : ال أدری

پرسيدم آاي پيامرب صلی اهلل عليه وسلم کسی را رجم کرد؟ گفت: بله. گفتم: قبل از  أبی أوفیٰ 
 سوره نور اي بعد از آن؟ گفت: منی دامن.

چ کمکی به آهنا منی کند! چرا که حاصل آن اين است که عبدهللا رضی هللا اين روايت هياما 
عنه اتريخ واقعه رجم را فراموش کرده است و اگر کسی کمی حتقيق کند می فهمد که متام 
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واقعه های رجم )حداقل اکثر آهنا( بعد از سوره نور اتفاق افتاده است. چرا که سوره نور در 
نها انزل شده که بعد از غزوه بنی مصطلق می ابشد. در اين قضيه افک عايشه رضی اهلل ع

مورد مورخني اختالف دارند که اين غزوه در سال سوم بوده اي نه؟ عده ای می گويند: در سال 
پنجم روی داده و عده ای می گويند: در سال ششم بوده است که ابن حجر در فتح الباری 

وه احزاب(. مهچنني امام عينی قبل از غز ح را سال پنجم می داند )قول راج 322و6/323
 آن را انتخاب کرده و می گويد قول واقدی نيز مهني است.  2/377در شرح خباری 

قول راجح اين است که سوره نور در سال پنجم هجری انزل شده است و غايت آن اين پس 
ست. وده ااست که در سال ششم بوده ابشد. اما قطعاً واقعه رجم بعد از نزول سوره نور ب

چنانکه در اول حبث اشاره کردمي آيه سوره مائده در مورد رجم کردن شخص يهودی بود که 
امام امحد،نسائی ، ابن سوره مائده از آخرين سوره هايی است که انزل شده است چنانکه 

می گويد نزد  که جبري بن نفري روايت می کننداز املنذر، حاکم، ابن مردويه و بيهقی در سنن 
ُر ُسورَة  نـََزَلْت »َهْل تـَْقَرأُ ُسورََة اْلَمائَِّدةِّ؟ قَاَل قـُْلُت: نـََعْم. قَاَلْت: عايشه بودم که گفت:  فَإِّنـىَها آخِّ

لُّوُه، َوَما َوَجْدُُتْ فِّيَها مِّْن َحَرام  َفَحر ُِّموهُ  ه ترمجه : آاي سور  «َفَما َوَجْدُُتْ فِّيَها مِّْن َحاَلل  فَاْسَتحِّ
 است که انزل شده است. پسآخرين سوره ای مائده مائده را خواندی؟ گفتم: بله. فرمود: 

 حالل آن را حالل و حرام آن را حرام قرار دهيد. 

پس وقتی که اثبت شد رجم يهودی اولني واقعه رجم است که بعد از سال هفتم اتفاق افتاده، 
واقعه رجم ماعز در احاديث صحيح اتريخ ساير رجم ها قطعا بعد از سوره نور می ابشد. اما 

 آن ثبت نشده است.

إلٰی  قال ابن عباس : فنظرتز اين که حاکم در مستدرک روايت را چنني نقل کرده که ا غري
پس حضور ابن عباس در حديث اثبت است. و  «اخل….القوم ألشري عليهم، َّل إلٰی منهم أحد

 سال هنم به مدينه هجرت کردند، چنانکه اين نيز اثبت است که ابن عباس مهراه مادرش در
به آن تصريح می کند. پس اثبت می شود که رجم ماعز  13/107ابن حجر در فتح الباری 
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در سال هنم اي بعد از آن بوده است.مهچنني رجم غامديه که در احاديث صحيح اثبت است، 
آمده که  اهلل عنه بريدة رضیبعد از نزول سوره اتفاق افتاده است چرا که در حديث قطعاً 

او را اب سنگ رمی کرده است و اين را هم می دانيم که خالد  خالد بن الوليد رضی اهلل عنه
قدمنا »رضی اهلل عنه در سال هشتم مسلمان شد و به مدينه آمدند چنانکه خودش می گويد: 

تم به شيعنی: در اول ماه صفر سال ه «أول يوم من صفرسنة مثانملسو هيلع هللا ىلص املدينة علٰی رسول اهلل 
  .393 / 7طبقات ابن سعد نگاه کنيد به حضور پيامرب صلی اهلل عليه وسلم آمدمي.

 مهچنني قصه عسيف اب داليل زير اثبت می شود که بعد از نزول سوره نور بوده است:

يًفا َعَلى َهَذاپدرش به پيامرب صلی هللا عليه وسلم گفت: "اول: ْمرَ إِّنى اْبينِّ َكاَن َعسِّ أَتِّهِّ، ، فـََزىَن ابِّ
ْنُه ِبِِّّائَةِّ َشاة  َوَولِّيَدة ، َفَسأَْلُت َأْهَل اْلعِّ  َتَدْيُت مِّ ُْت َأنى َعَلى اْبينِّ الرىْجَم، فَافـْ ْلمِّ فََأْخرَبُوينِّ َوإِّين ِّ ُأْخربِّ

َا َعَلى اْبينِّ جَ  اَئة  َوتـَْغرِّيُب َعام  َأمنى ي  ابديه نشني( كار مپسرم نزد اين ). ترمجه: متفق عليه" ْلُد مِّ
كرد و اب مهسرش، مرتكب زان گرديد. به من گفتند: پسرت ابيد رجم شود. من جباي رجم، 

صد گوسفند و يك كنيز به او فديه دادم. سپس مسأله را از علما پرسيدم. گفتند: پسرت ابيد 
 صد ضربه شالق، زده شود و يك سال، تبعيد گردد.

ر ز سوره نو مشروع است كه اين حكم را ا داللت می کند که: عقوبت آن صد اتزاينهاين 
استخراج کرده است در حالی که اگر قبل از نزول سوره نور می بود؛ صد اتزاينه را کسی منی 

دانست و قبل از نزول اين سوره حکم زان حبس در خانه بوده است. چنانکه ابن عباس به 
ت، تت، وإن عاشت عاشکن ُيبسن فی البيوت، فإذا ماتت ما»آن تصريح دارد و می گويد: 

کردند،   در خانه ها حبس می ترمجه: أهنا را «حتٰی نزلت هذه اآلية فی النور الزانية والزانی اخل
ی ختريج  طرباناين را اي وفات می کردند اي زنده می ماندند ات اينکه آيه سوره نور انزل شد. 

 آمده است.  7/372کرده چنانکه در جممع الزوائد
کنا »ابوهريره نيز وجود دارد )روايت کرده است( آجنا که می گويد:  دوم: در حديث عسيف
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آن را خباری روايت کرده. اين در حالی است که ابوهريره رضی اهلل  «فقام رجلملسو هيلع هللا ىلص عند النبی 
 عنه در سال هفتم مسلمان شده است. 

 یپس احلمدهلل اثبت شد که وقايع رجم مهگی بعد از نزول سوره نور بوده و حکم رجم برا
حمصن فقط به اين واقعه ها متام منی شود بلکه در احاديث زايدی آمده است. مثال حديث 
عباده بن صامت رضی اهلل عنه )که در ابال ذکر شد( که قطعاً بعد از نزول سوره نور بوده 

است؛ زيرا اولني حديثی است که حکم رجم را بعد از عقوبت حبس ذکر می کند که فقط در 
 ق زدن آمده.سوره نور ذکر شال

 امجاع بر وجوب رجم:

مهچنني حکم رجم اب امجاع نيز اثبت است که حجتی مستقل است. بر اين مسئله بسياری از 
می   (723رقم  173)ص : در کتاب اإلمجاع علما امجاع را نقل کرده اند از مجله: ابن املنذر 

وأمجعوا علٰی أن احلر إذا تزوج حرة تزوجياً صحيحاً، ووطئها فی الفرج انه حمصن، جيب » گويد:
که ابن املنذر در علم مذاهب حجت حمسوب می شود. مهچنني ابن « عليهما الرجم إذا زنيا

واتفقوا أنه إذا زان کما »آن را نقل کرده و می گويد: ( 135)ص : حزم نيز در مراتب اإلمجاع 
 « أن عليه الرجم ابحلجارة حتٰی ميوت…ان قد تزوج قبل ذلكذکران، وک

َشة  ُمَبي َِّنة  ُيَضاعَ »سوره احزاب:  20استدالل به آيه  ْنُكنى بَِّفاحِّ ْف هَلَا اَي نَِّساَء النىيبِّ ِّ َمْن َيَْتِّ مِّ
ْعَفنْيِّ وََكانَ  ريًا اْلَعَذاُب ضِّ  ؟!دچطور رجم دو برابر خواهد ش« َذلَِّك َعَلى اهللىِّ َيسِّ

جواب: اوال زانن پيامرب صلی اهلل عليه وسلم هيچ وقت دچار فاحشه نشده اند. چنانکه ابن 
احشه . دوم اينکه فما بـََغت امرأة نيب  قط ، وإمنا خانت يف اإلميان والطاعةعباس می فرمايد: 

ُّ ُقْل ا ااَي أَيُـّهَ در اين جا به معنی اذيت کردن و انفرمانی پيامرب است چنانکه می فرمايد:  لنىيبِّ
َتَعاَلنْيَ أَُمت ِّْعُكنى َوُأَسر ِّْحُكنى َسَراحً  َيا َوزِّيَنَتَها فـَ نـْ َك إِّْن ُكْننُتى ُترِّْدَن احْلََياَة الدُّ َْزَواجِّ ( َوإِّْن  32ا مجِّياًل )ألِّ

َرَة فَإِّنى اهللىَ َأَعدى لِّْلُمحْ  اَر اآْلخِّ َ َوَرُسوَلُه َوالدى نَ ُكْننُتى ُترِّْدَن اهللى ْنُكنى َأْجًرا َعظِّيًما )سِّ ترمجه: ( 35اتِّ مِّ
اي پيغمرب ! به مهسران خود بگو : اگر مشا زندگي دنيا و زرق و برق آن را مي خواهيد ، 
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گر مشا خدا و ام ا ا  بيائيد ات به مشا هدي ه اي مناسب بدهم و مشا را به طرز نيكوئي رها سازم .
و پيغمربش و سراي آخرت را مي خواهيد ) و به زندگي ساده از نظر مادي ، و احياانً 

و در  .ش بزرگي را آماده ساخته استحمرومي تها قانع هستيد ( خداوند براي نيكوكاران مشا اپدا
َ ُهَو َموْ » سوره حترمي می فرمايد: رْبِّيلُ َوإِّن َتظَاَهَرا َعَلْيهِّ فَإِّنى اهللى  َوَصالُِّح اْلُمْؤمِّنِّنَي َواْلَماَلئَِّكُة اَلُه َوجِّ

و اگر بر ضد  او مهدست شويد ) و براي آزارش بكوشيد ، ابكي ترمجه: « بـَْعَد َذلَِّك َظهِّرير 
ه ، و نيست ( خدا ايور او است ، و عالوه از خدا ، جربئيل ، و مؤمنان خوب و شايست

 ين آايت بيان کننده فضل شرف و منزلت زانن پيامرب. سوما افرشتگان پشتيبان او هستند
صلی اهلل عليه وسلم را می رساند که اين مضاعف بودن در حد انسان آزاد و برده نيز هبمني 

إِّنى  }دليل است. چهارما اين ضعفني يعنی در دنيا و آخرت چنانکه در ادامه می فرمايد: 
. اين را زيد بن اسلم [ 96] األحزاب : اهلل يفِّ الدنيا واآلخرة { الذين يـُْؤُذوَن اهلل َوَرُسوَلُه لََعَنُهُم 

نيز می فرمايد. و منی توان چنني استدالل کرد که ضعفني برای رجم قابل توجيه نيست! چرا که 
ْنُكنى هللِّىِّ » آيه بعدی اين استدالل را ابطل می کند آجنا که می فرمايد:  َوَرُسولِّهِّ َوَمْن يـَْقُنْت مِّ

َا َأْجَرَها َمرىتـَنْيِّ َوَأْعَتْداَن هَلَا رِّْزقًا َكرِّميًا َوتـَعْ  ًا نـُْؤِتِّ و هر كس از مشا در برابر خدا : ترمجه «َمْل َصاحلِّ
و پيغمربش خضوع و اطاعت كند و كار شايسته اجنام دهد ، اپداش او را دو چندان خواهيم 

ا . پس چگونه اجر آهناخته امينعمت ارزمشندي فراهم س داد ، و براي او ) در قيامت ( رزق و
َنا َمزِّيدر »را دو ابر خواهد داد؟ اين کار فقط در قيامت امکان دارد که می فرمايد:  و « َوَلَديـْ

اَعْف هَلَا ُيضَ »است که فرمود: قتادة . اين قول افزون بر آن نزد ما نعمتهاي ديگري وجود دارد
ْعَفنْيِّ  ذا ه. مقاتل نيز دقيقا مهني را می گويد: اآلخرةقال : عذاُب الدنيا وعذاب « اْلَعَذاُب ضِّ

 . اء األجر مرتني أيضاً يف اآلخرةالتضعيف يف العذاب إمنا هو يف اآلخرة؛ ألن إيت

اما در مورد اين که آاي آيه ای در قرآن به عنوان الشيخ و الشيخه ....وجود داشته و سپس 
 دليل: نسخ شده ابشد را خود ما نيز آن را قبول ندارمي. به سه

 اول: از نظر بالغی به قرآن شباهت ندارد. 
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دوم: اينکه فقط شيخ)پري( رجم شود درست نيست. چه بسا افراد متأهل زان کنند و سبب 
 رجم آهنا شود در حالی که اين آيه فقط افراد پري را شامل کرده است. 

يه وسلم  علسوم: در احاديث آمده است که بعضی از صحابه سخنانی را از پيامرب صلی اهلل
ح خود در صحيامام خباري ذکر می کنند که منی دانند آاي جزوی از قرآن بوده اي خري! مثال 

ُ َعَلْيهِّ وَ »چنني روايت می کند که: ابن عباس فرمود:  ْعُت َرُسوَل اهللىِّ َصلىى اهللى َسلىَم يـَُقوُل َلْو مسِّ
ْثَل َواد  َمااًل أَلََحبى  ْبنِّ آَدَم مِّ ْثَلُه َواَل مَيََْلُ َعنْيَ اْبنِّ آَدَم إِّالى  َأنى الِّ ُ َأنى َلُه إِّلَْيهِّ مِّ َاُب َويـَُتوُب اهللى  الرتُّ

صلى اهلل  - اکرم شنيدم که نيب« قَاَل اْبُن َعبىاس  َفاَل َأْدرِّي مِّْن اْلُقْرآنِّ ُهَو َأْم اَل  َعَلى َمْن اَتبَ 
پر از مال و ثروت داشته ابشد، به دنبال  اگر فرزند آدم دو درة» مي فرمود:  -عليه وسلم 

، ندسومي خواهد رفت. و فقط خاک است که شکم او را پر مي كند و هر کس توبه ک
. در اپاين ابن عباس می گويد: منی دامن آاي اين جزوی از قرآن خداوند توبه اش را مي پذيرد

جم  عنه در مورد آيه ر بود اي خري. پس اين احتمال وجود دارد که کالم سيدان عمر رضی اهلل
آيه ای از قرآن نباشد بلکه چه بسا کالمی از پيامرب را شنيده و گمان کرده که آيه ای از قرآن 
است و احتمال ديگری نيز وجود دارد و آن اينکه صحابه هر کالمی از پيامرب صلی اهلل عليه 

تند. واهلل آن آيه می گفوسلم را آيه می دانستند )يعنی هر چيزی که انزل شده نه قرآن( و به 
  اعلم.

 

 

 10/9/1259کرميیآرمان  

 

 

 


