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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل آيدئولوژيک

  
  :ارش و نوشـته  ازگتـتـبع، ن
  » سعيد افغانی–سعيد ی «ح الدين داکـتر صال و » سعيد افغانی– سعيدی «دين اميـن الــداکتر الـحـاج 

  ٢٠١۶ جنوری ١۵
  

 !تطبيق حد شرعی زنا بر صغير
  
 

را مقارن با  که پروردگار با عظمت ما آن طوری.  شمار می آيده  زنا يکی از  بزرگترين گناھان در دين مقدس اسالم ب

  : شرک و قتل نفس قرار داده است، می فرمايد

ْوالذين ال يدعون مع هللا إلھا آخر وال يقتلون النف « َّْ َ َ َُ ُ ََ َ َ ََ ْ ََ ََ ً ِ ِ َِّ ََّ ًس التی حرم هللا إال بالحق وال يزنون ومن يفعل ذلک يلق أثاماُ َ َ َُ َ َْ َْ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ْ َ ََ َْ َ ِّ ِ َّ ِ ُ َّ  ۀسور(» ََّّ

خوانند؛ و انسانی را که خداوند خونش را حرام  و کسانی که معبود ديگری را با خداوند نمی «: يعنی  ).۶٨فرقان 

  .» کس چنين کند، مجازات سختی خواھد ديدکنند؛ و ھر کشند؛ و زنا نمی حق نمیه شمرده، جز ب

  

  :تطبيق حد شرعی شرايط اقامه  و

  : حد شرعی بر چھار اصل استناد نموده اندۀفقھاء در شرايط اقام

  عـقـل -١

   بلوغ -٢

  اختيار -٣

  . علم به تحريم -۴

در حديثی  که از   .  رددگ كه مجبور و مكروه می باشد ، جاری نمی حد شرعی بر صغير، غيربالغ و ديوانه وكسيًاء بن

  : مده است آ  از پيامبر صلي هللا عليه و سلم روايت فرموده "عايشه"حضرت بی بی 

  »  حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقلعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي: رفع القلم عن ثالث «

كه بالغ  شود و كودك تا وقتي يكه بيدار م شخص بخواب رفته تا وقتي: از سه كس رفع تكليف شده و مكلف نيستند(

احمد و اصحاب سنن و حاكم آن را روايت كرده اند وگفته اند بنا به شرايط ) . (گردد كه عاقل گردد و ديوانه تا وقتي

  ).دانسته است»  حسن«ن حديث صحيح است و ترمذي آن را شيخي

كه علم به تحريم نداشته باشد  كسي زنند و يعلت ارتكاب حرام حد مه اما شرط علم به تحريم بدين جھت است كه او را ب

  .به نظرخود حرامی را مرتكب نشده است
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 كه آيا مي ال كردؤکه  وی اعتراف به زنا كرد از او س   ماعز  زمانیسألۀکه  پيامبر صلي هللا عليه و سلم درم طوری

   و حرام است؟ داني زنا چيست؟ 

: ، نزد حضرت عمر آوردندوستي را که عمل زنا مرتکب شده بودكنيز سياھپ: ھکذا در حديثی ديگری آمده است که

 »من غوش بدرھمين: أي لكاع زنيت؟ فقالت« :ھپوست تكان داد و گفتاش را به سوی زن سيا  تازيانه"عمر"حضرت 

حضرت  .  )در برابر مزد دو درھم چنين عملي را مرتكب شده ام» غوش«آري با : گفت اي پست مرتكب زنا شده اي؟(

:  كه در حضور او بودند مشورت كرد وگفت"ن بن عوفاعبدالرحم" و "عثما" و حضرت "علي" با حضرت "رعم"

  ی شما چيست؟ أر

  . نظر من او را بايد رجم كنیه ب:   گفت"علی"حضرت 

  . گويد  مي"علی"ی من نيز چنين است كه برادرت أ گفت،  ر"ن بن عوفاعبدالرحم"

گيرد و  داند چون آن را آسان مي دھد و آن را حرام نمي نظر من او بدين كار اھميت نميه ب:  گفت"عثمان"حضرت 

حكم  رسدكه اين زن از نظرميه اطالع داشته باشد و ب) ج( حد براي كسی است كه از حكم خداوند ۀامر خدا دربار

  .حال خود وا گذاشته او را بگوئی  راست مي: فتگحرمت آن اطالع ندارد و عمر

  .باشد، ھمان عقوبت و سنگسار است) يعنی ازدواج کرده(زناکار اگر محصن جزای 

که اين حکم در   سال تبعيد است، چنان   و يکهُو اگر غير محصن باشد و يا زن باکره باشد؛ عقوبت او صد ضربه در

  : رضی هللا عنه روايت گرديده آمده است"عباده بن صامت"حديثی که از 

َخذوا عنی قد ج«  ْ َ ِّ َ ُ ٍعل هللا لھن سبيال البکر بالبکر جلد مائة وتغريب سنةُ ٍَ َ ََ َ َ َ َُ ُ ُِ ِْ َ ِ ُ ْ ْ ْْ ِْ ِ ِ ًِ َّ َ ُ   به): را  حکم اين ( بگيريد از من« : يعنی . ».. َّ

 صد   نگرفته  زن  که  و مردی  شوھر نکرده  که  زنی  زنای  مقرر کرد، مجازات  راھی  زناکاران  خداوند برای  که تحقيق

  ). ١۶٩٠( مسلم . (» ..  است سال تبعيد يک و  تازيانه 

شود ، بر طبق رأی تمامی علماء حدی بر  ولی زانی يا زانيه که تا ھنوز به سن  بلوغ نرسيده وعمل زنا را مرتکب می

  .او جاری نمی شود

 / ٨المغنی  ( »ھيچ اختالفی در اين نيست که داشتن بلوغ و عقل در وجوب حد معتبر اند«: فرمايد امام ابن قدامه می

١٣۴  .(   

ْرفع القلم عن ثالث عن النائم حتی يستيقظ وعن  «:نمايد  ودر اين مورد به حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم استدالل می ْ َ َْ َ ََ َ َّ َِّ ِ ِْ َْ َ َ َِ ٍ َ َُ َ ْ ُ

َالصغير حتی يکبر وعن المجنون حتی يعقل أو يفيق  َِ ِ ُِ ُْ َ َ َ َ َ َ َْ َّْ َِّ ُ َ ْ ْ َ ْ ِ  ) . ٣٢١٠(حه األلبانی فی صحيح النسائی وصح) ٣۴٣٢(نسائی »َّ

گردد، و ) و بالغ( و از بچه تا بزرگ  از فرد خوابيده تا بيدار شود: از سه گروه برداشته شده است) تکليف(قلم « : يعنی 

  .»از ديوانه تا عاقل شود، يا به ھوش آيد

 و  ديب شودأشود بايد  تنبيه و ت رتکب میدارد که شخصی نابالغی که عمل قبيح زنا را م ولی شرعيت اسالمی تأکيد می

 به فرزندش چنين اجازه ای ًاگر ثابت شود که ولی و سرپرست او در معصيت وی کوتاھی و سھل انگاری نموده مثال

 . دوستی با غير ھمجنسش را داده است، او نيز بايد  تعـزير و تنبيه شودۀداده باشد و يا اجاز
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