
Ìè†�<gf‰<^Ú<<

<<íèaáu‹Ûa<<

<[<áa†ÏÖ]<àÚ=< <

< <
á^Þçè<áçq< <

  
  !ه�ذا قالوا للعالم .. الق االسالم جاء لیتمم م�ارم األخ

  !�انت خیر امة اخرجت للناس ومألت وسائل االعالم �شعار ان األمة االسالم�ة 
  !شهداء على الناس  وان المسلمون 

  ..مد. صدق هذه الشعاراتولننظر قل)ًال الى .. لنتأمل قل)ًال &حالهم انما 
والمجتمع االسالمي المنیر الناصع الب)اض �ما  ..شد)ة االولى عصر الخالفة الرا ..ولنرجع الى العصر االسالمي االول 

  !!”  غسیل العقل” و�ل ادوات  ..)صورونه في االفالم والمسلسالت و�تبهم وصحفهم 
  ..هذه الكوارث وسن�تشف 
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تلك المعروفة  منها اكثر من مائتي آ)ة، ومن اآل)ات الساقطة ة، وقد سق@ منهاان سورة األحزاب �انت تعدل سورة ال&قر  نعلم
  ." الرجم آ�ة " بـ

  
  



 فنص آ)ة الرجم.  الغالف للغالف فلن تعثر على اK اثر لـآ)ة الرجم اذ لو فلیت القرآن الیوم من.. ولننظر في األمر مل)اً 
، وهذا ال تجده في القرآن المتداول الیوم . } البتة ن)اًال من هللا والشیخ والشیخة اذا زن�ا فارجموهما { : القرآن)ة �ان ه�ذا

  . والموجود هو ان الزنى حده مائة جلدة
���������  ��������א�,�	+����א����ن�؟��	�א��()�א'&%���$زא����Wوא��"אل�א� ���

  !السلطة والنفوذ منهم ؟ هل )ا تر. لشیوع الفحش والزنا في المجتمع االسالمي األول ، وتجن&ًا لرجم اصحاب 
  ... المتعلقة &األولى وهي الكارثة الثان)ة !!سنسمعه من فم الخل)فة الثاني .. جواب هذا السؤال 
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  1" !  خیر القرون "هذا المجتمع األول وصفه رسول االسالم &أنه 

�انت تنتشر ف)ه الفاحشة على اوسع نطاق حتى وصفها عمر بن الخطاب بلفU .. جتمع الموصوف بخیر القرون هذا الم

  :لالمام الشهیر السیوطي االتقان في علوم القرآن لنقرأ من  ..ساترك القارX الكرWم )قرأه بنفسه .. شن)ع 

  

أال تر. أن الشابین الثیبین : قال في المصحف؟أال تكتبها : وأخرج النسائي أن مروان بن الح�م قال لزWد بن ثابت" •
قوله اكتب . ÷��ÜÓéËÒ_�Ù^ÏÊ�V�HÜq†Ö]�íèa�êÖ�gjÒ]��]�Ùç‰…�^è�Ù^Î�VÄéŞjŠiأنا : فقال عمر یرجمان، ولقد ذ�رنا ذلك

واخرج ابن الضرWس في فضل القرآن عن )علي بن ح�)م عن زWد أن عمر . أK ائذن في �تابتها وم�ني من ذلك: لي
أل)س : ، فسألت أبّي بن �عب فقال�äfjÒ_�á]�kÛÛâ�‚ÏÖæ«�[Ìv’¹ال تشّ�وا في الرجم فإنه ح]، : لناس فقالخطب ا

قال ابن  Ê^Ši�áæ‚Ê^Šjè�Üâæ�Üq†Ö]�íèa�äñ†ÏjŠi‚�[£Û†]: وقلت ë…‚‘�»�kÃÊ‚Ê أتیتني وأنا استقرئها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟
  ".2 ع تالوتها وهواالختالفحجر وف)ه إشارة إلى ب)ان السبب في رف

  )في ناسخه ومنسوخه  –النوع السا&ع واالرdعون   -االمام السیوطي  - االتقان في علوم القرآن ( 

                                                 
 هللا رسول قال  : يقول    عنهما هللا رضي    حصين بن عمران    سمعت    مضرب بن زهدم    سمعت    جمرة أبي    عن    شعبة    أخبرنا    النضر    حدثنا    إسحاق    حدثني "   1

�?����<�=<�=<�=<�=����>;>;>;>;   ص   �@?��@?��@?�������A �� �� �� ��א�א�א�א�����������������@�&B��A�&B��A�&B��A�&B������������������� �א�� �א�� �א�� �א�����A�&B��A�&B��A�&B��A�&B�    يستشهدون وال يشهدون قوما بعدكم إن ثم    ثالثا أو    قرنين    قرنه    بعد أذكر أدري فال    عمران    قال 
  )ص النبي أصحاب فضائل باب -  المناقب كتاب - البخاري صحيح(  ".  السمن فيهم ويظهر يفون وال وينذرون يؤتمنون وال ويخونون

  
على صيغة اآلية برجم الشيخ ولكن االختالف على ماذا ؟ هل على قرآنيتها ووحيها أم  !!  االختالف: السبب في رفعها من القرآن حدده علماءهم هنا   2

  !وليس هللا ، نسخوها هم من ني ان الصحابة فهذا يع كذلك ، وان كانت منسوخةعلى كل حال ليس السبب هو انها ؟ المحصن ام ال 
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  :من االتقان  وهذه صورة الصفحة 
  

  

  

  



  

  



 –جر فتح ال&ارK البن ح(اذ استشهد بها المحدث العالمة ابن حجر العسقالني في 
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اذ استشهد بها المحدث العالمة ابن حجر العسقالني في .. وهذه الروا)ة صالحة لالستشهاد بها 
  ! رجاله ثقات: وخالصة ح�مه ) 147
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وهذه الروا)ة صالحة لالستشهاد بها 
12/147: الصفحة أو الرقم
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  ..ولكي ال )ض)ع المسلم في لغته العرd)ة �عادتهم 
  : ” یتسافدون تسافد الحمر ” "  اب نى ع&ارة عمر بن الخطفنحیله الى المعاجم لكي )قرأ عن مع

  سفد"  •
فادُ     .نـَْزُو الذكر على األُنثى: السِّ

وتسافدت الس&اع وقد َسِفَدها،  .وللتيس والثور والبعري والطري مثلهاَسَفَد وَسِفَد ُأْنثاه، : )قال للس&اع �لها: اَألصمعي
ر، وقد جاء في الشعر َ)ْسِفُدها َسْفدًا وِسفادًا فیهما جم)عًا، )�ون في الماشي والطائ&الكسر، َ)ْسَفُدها وَسَفَدها، &الفتح، 

  )ابن منظور  -لسان العرب (  ."في السا&ح
  

  :وا)ضًا لنقرأ 
  

  سفد" •
لس&اع، ، وا��	ل�ذ��H/�א�EF-G1،�وא�(D;،�وא�.&���	ل�ذ��H/�א�EF-G1،�وא�(D;،�وא�.&���	ل�ذ��H/�א�EF-G1،�وא�(D;،�وא�.&���	ل�ذ��H/�א�EF-G1،�وא�(D;،�وא�.&�. وقد َسِفَد &الكسر َ)ْسَفُد ِسفاداً . نـَْزُو الذكر على األنثى: الِسفادُ 

  ."الحدیدُة التي ُ)شَو. بها اللحم: والَسفَّوُد، &التشدید. وَتساَفَدت الس&اعُ . وَأْسَفَدُه غیره. والطیر، وَسَفَد &الفتح لغٌة ف)ه
  )الجوهر:  –الصحاح في اللغة ( 
  

  لماذا ؟.. تم اسقاq حد الرجم من القرآن .. اذن 
  !الذK �ان یوافقه رdه  بن الخطاب ، ال الخل)فة الثاني عمر�ما ق! ”  یتسافدون تسافد الحمیر”  �انوا الن المسلمین

  ؟..أخرجت للناس خیر امة صفاتفهل هذه 
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اذ اوقفوا الح�م &ح�م الرجم والسبب ساقوه ه�ذا حین سالهم دمحم عن .. فعلوا &الض&@ ما فعله الیهود أ)ام دمحم .. أمة االسالم 

  :ح�م الزنا في �تابهم فقالوا 
  ..!!“ نا أن یترك الشرBف و�قام على من دونه فوضعنا هذا عناالرجم ولكن ظهر الزنا في أشرافنا فكره” 
  
  :لنقرأ الحدیث  

مروا على رسول هللا  قال البراء بن عازب عن عبد هللا بن مرة عن األعمش عن عبد الواحد بن زWاد حدثنا مسدد حدثنا " •
 ناشدهم ما حد الزاني في �تابهم قال فأحالوه على رجل منهم فنشده النبيبیهودK قد حمم وجهه وهو )طاف &ه ف ص

����AMא�,�	�/�<�LאJK	و�א����فقال ما حد الزاني في )تا�)م  ص�����
�%J	�<ن���QRא�����0و��	م�����OB5دوK

	J5א� %�	JDS&K  إني أول من أح�ا ما أماتوا من )تا�كقال اللهم فرجم ثم ص فأمر &ه رسول هللا ."  
  3 ) &اب في رجم الیهودیین -  �تاب الحدود - سنن أبي داود( 

  
  هل قرأتم ما قاله رسول االسالم ؟ 

  " ! اللهم إني أول من أح�ا ما أماتوا من )تا�ك" 
  

  !؟ الكر�م اين احياءه �و لشرع الرجم 
	 القرآنو 
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  ..والسبب 

  .. الذK ساقه الیهود في زمانه  لتبرWرل مشا&ه
  !!وا ان یلغوا و)حذفوا ا)ة الرجم الى ان اضطر .. �ثرة الزنا ..  االسالموهذا ما حدث و)حدث الى االن في امة 

ومع ذلك تجد المسلمین اكثر الناس اتهامًا للیهود &أنهم حرفوا �تابهم ، و�تب التفسیر االسالمي طافحة &الروا)ات التي تشنع 
  !!على الیهود في هذا الشأن وال س)ما في یتعل] &ح�م الرجم 

  
اما المسلمین .. هي ان الیهود مازالت توراتهم المقدسة تحوK نص آ)ة الرجم &اق)ًا دون تحرWف ..  الخطیرة انما المفارقة

  !!الخل)فة عمر  والسر أ&احه،  ره �ل)اً وdت اذ تم تحرWفه.. فقرآنهم یخلو من نص آ)ة الرجم 
 

                                                 
   )841ص  3صحيح أبي داود: كتب تخريج الحديث النبوي الشريف ، المرجع( :يخ االلباني الش صححه    3


