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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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  ايدولوژيک مسايل

  
  :تـتـبع، نگارش و نوشـته  از

 » سعيد افغانی  –سعيد ی «وداکـتر صالح الدين  » سعيد افغانی –سعيدی  « اميـن الــدين داکتر الـحـاج 
  ٢٠١٨ فبروری ٢٠

  

  راه ھای اثبات اتھام حـد زنـا

٣  

  :حـمـل

  شود؟  حمل  و حاملگی حد ثابت میۀآيا به وسيل

 بلكه بايد يا خود شخص اعتراف كند يا ،شود  جمھور علماء برآن ھستندكه مجرد حاملگی و آبستنی موجب ثبوت حد نمی

  . شود  حدود با وجود شبھات برطرف میی استدالل كرده اندكهأو براين ر. كه شاھدان  كافی وجود داشته باشند اين

فلعل «  : قال.ال: قالت» استكرھت؟ « : يك زن حامله گفتنده از حضرت علی کرم هللا وجھه روايت شده كه خطاب ب

شايد مردی در وقت خوابيدن : حضرت گفتند. نخير: گفت آيا ترا بر اين كار مجبوركرده اند؟(» رجال أتاك فی نومك 

  ). پيش شما آمده باشد

خوابش سنگين است و مردی در : كه او زنی راكه حامله شده وگفته بود«راويان موثق از حضرت عمر روايت كرده اند 

خواب پيش او آمده و به وی تجاوزكرده و ھنوز ندانسته است كه چه كسی بوده است قولش را پذيرفت و به وی حد 

  .»نزد

كه او مجبورگرديده  شد معلوم نبود و دانسته نمی ه شد و شوھری برای اوھرگاه زنی حامل: امام مالك و ياران او گفته اند

 را   بايستی دليلی بياوردكه اجبار و اكراه او،اگر ادعای اجبار و اكراه كند  :  و گفته اند  بايد حد بر او جاری شود،است

كه  رده بكارت داشته باشد يا اينكه او ادعای بكارت كند و چون با وی ھمبستر شوند خون پارگی پ  اينگرم. ثابت كند

  . در اثر اين اجبار و استكراه خويش را رسوا سازد و خود را مفتضح نمايد

شود و در اين  و ھمچنين اگرادعاكندكه در اثر ازدواج حامله شده است مادامكه شاھدان  اقامه نكند دعوای او پذيرفته نمی

الرجم واجب على كل من زنا من الرجال والنساء إذا كان « :فتكه گ: اند ی خود به قول حضرت عمر استدالل كردهأر

رجم ھر مرد و زن زناكاری كه محصن باشد واجب است مشروط (»  أو االعتراف، أو الحمل،إذا كانت بينة: محصنا

   .)كنند شھادت  براينكار باشد يا زن حامله باشد يا خود مرد يا زن اعتراف براينكه

زنای پنھانی آنست که شاھدان  آن را « زنای پنھانی وزنای آشكار : زنا دو نوع استای مردم « : حضرت علی گفت

اين بود : گفته اند. »ببينند وشھادت  دھند و زنای آشكارآنست كه حاملگی آشكار باشد يا شخص زناكار خود اعتراف نمايد
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صورت ه  مخالفت نكرده است پس ب آنانۀگفتار اصحاب پيامبر صلی هللا عليه و سلم و در زمان خودشان كسی باگفت

گردد ھرگاه از جانب زن يا از جانب  چنانچه چيزی پيدا شودكه دال بر برائت باشد حد ساقط می  .اجماع درآمده است

كه زن   مثل اين،يك ازآن دو زنا روی نداده است طور قطع دال بر اين باشدكه از ھيچه كه ب ،مرد چيزی ظاھرشود

« يا )  که مدخل آلت تناسلی او مسدود باشد زنی (»رتقاء«كه زن  بكارتش بر جای باشد يا اين ۀدختر باشد و پرد ھنوز

  )گوشت بسته باشد که مجـرای تناسلی او با استخوان يا زنی(باشد »  مسدود الفرج 

 حاالت حد ساقط  اينۀدر ھم. باشد)   مردی که بر جماع قادر نباشد(» عنين«ت تناسلی مرد بريده شده يا مرد كه آل يا اين

  ...گردد می

كه بعد از شش ماه كه از ازدواجش گذشته بود  من خبر رسيده است كه زنی را پيش عثمان آوردنده ب: امام مالك گويد

چه . او ھيچ گناھی ندارد: حضرت علی گفت .كه او را رجم كنند حضرت عثمان دستور داد. ورده است آطفلی به دنيا 

و دوران حاملگی و از شيرگرفتن بچه ) ( ١٥ احقاق ۀسور(»   وحمله وفصاله ثالثون شھرا «: خداوند دركتاب خودگويد

 بقره ۀسور(»  لمن أراد أن يتم الرضاعة،الوالدات يرضعن أوالدھن حولين كاملين«  :و باز ھم گفته). باشد  سی ماه می

) نند دو سال تمام به طفل خود شير بدھندكمال برسانند و تكميل كه خواھند دوران شيرخوارگی ب مادرانی كه می) (٢٣٣

.  

اجرای  دنبال آن زن فرستاد تا ازه عثمان كسی را ب. ماند پس او نبايد رجم شود بنابراين برای مدت حاملگی شش ماه می

  . شده بودءحكم جلوگيری شود ولی حكم رجم او اجرا

 

  :عدم موجوديت چھار شاھد

َوالذين يرمون « :فرمايد  می)  نور ۀ سور۴ تآي( ر با عظمت در ور شديم که پروردگاآکه در فوق ياد  طوری َُ ْ َ ِ َّ َ
َالمحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شھداء فاجلدوھم ثمانين جلدة والتقبلوا لھم شھادة أبدا و أولئک ھم الفاسقون َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َِ َْ ْ ْْ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ َُ َ َ ًَ َ ًَ ًَ ُ ُ ُْ َ ََ َ ْ ْ ُْ ِ ْ : سوره نور( »ُ

آورند؛ بديشان ھشتاد شالق بزنيد و دھند؛ سپس چھار شاھد نمیسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا میک«: يعنی).۴

  .»ھرگز شھادت دادن آنان را نپذيريد، و چنين کسانی فاسق ھستند

زن اگر چھار مرد مسلمان، آزاد و عادل شھادت بدھند که آلت تناسلی فالن مرد را در فرج فالن : که گفته شد که  طوری

  .شوداند بر آن زن و مرد حد جاری میدان، و ريسمان در چاه، ديدهمانند فرورفتن ميل در سرمه

فقه امام  مالک و راجح  ولی اگر سه نفر شھادت بدھند و چھارمی شھادت ندھد، در آنصورت علمای فقه حنفی و

 فوق و ۀ کريمۀشود، به دليل آياری میبر آن سه نفر ج) تھمت( حد قذف  ازمذھب امام شافعی و احمد براين ھستندکه

 و حديث را روايت کرد ،  وقتی جريان ابوبکره و مغيره روی داد«: حديثی که از قسامه بن زھير روايت است که گفت

  .گفت شاھدان را صدا زد، ابوبکره و شبل بن معبد و ابوعبدهللا نافع شھادت دادند

إن شاءهللا : وقتی زياد آمد، عمر گفت . گفت کار عمر سنگين شد  عنهرضی هللا که اين سه نفر شھادت دادند عمر وقتی

دھم ولی کار زشتی را ديدم، عمر گفت هللا أکبر حد من به زنا شھادت نمی: بر چيزی جز حق شھادت نده، زياد گفت 

 عمر ابوبکره را زد، که بعد از آن: گويد ) قسامه(جاری کنيد، پس آنان را تازيانه زدند، ) سه نفر(را بر آنان ) قذف(

دھم که او زناکار است، عمر خواست که دوباره او را تازيانه بزند ولی علی او را از اين کار شھادت می: ابوبکره گويد 

. »خواھی او را تازيانه بزنی اين را رجم کن، عمر او را به حال خود رھا کرد و تازيانه نزداگر می: منع کرد و گفت 

  ).٣٣۴(سنن بيھقی 
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اگر تنھا يک نفر شھادت بدھد، حد زنا بر متھم جاری نمی گردد، بلکه بر آن  نابرحکم شرعی در حد زنا ھمين است که ب

  !جاری می گردد، حتی اگر قسم بخورد) اتھام زنا به زن پاکدامن(فرد شھادت دھنده حد قذف 

 مردم افشاء کند ۀکه نزد ھم ی بدارد نه ايندر ضمن کسی که شاھد زنای ديگران بوده، بايد سعی کند که گناه آنھا را مخف

  ؟!و حتی قسم بخورد! که فالنی و فالنی زنا کرده اند

من ستر مسلما ستره هللا فی «: فرمود  صلی هللا عليه وسلم پيامبر: در حديثی از ابوھريره رضی هللا عنه روايت است که

  .»پوشاندبپوشاند، خدا عيب او را در دنيا و آخرت میھر کس عيب مسلمانی را : يعنی).٢۶٩٩(مسلم . »الدنيا و اآلخرة

  

  :موانع اجرای حد سنگسار

اگر حد سنگسار با اقرار خود شخص  ثابت شده باشد، شخص متذکره اگر قبل  از اجرای حد يا در ميان اجرای آن از 

که  حد با شھادت شھود به اثبات رسيده  اقرار خويش پيشمان گردد، در ھمين لحظه حد ساقط می شود، ولی در حاالتی

َباشد، رجوع فرد از عمل زنا نمی تواند حکم حد رجم را نقض کند، اما اگر شھود قبل از اجرای حکم از شھادت خود 

  . نمی شود و اگر بعد از اجرای حکم از شھادت خود برگردند، ضامن ديه فرد خواھند بودءبرگردند، حکم اجرا

حامله باشد ، حد رجم بر او  َھل سنت معتقدند اگر زن زناکار که حد رجم برای او به اثبات رسد وھمچنين تمامی فقھای ا

که شخصی را برای  حضانت و سرپرستی کودک  تا زمانیحمل گردد ، ھکذا بعد از وضع   نمیءتا وضع حمل اجرا

  . گردد   نمیءخود پيدا نکرده باشد ، باز ھم حد رجم اجرا

عقيده اند که برخی از مريضی در شخص ھم مانع از اجرای حد سنگسار تا زمان بھبودی وضع برخی از فقھا بدين 

  . گردد صيحی شخص می

 

  )  Rapeری يف ) (زنای به زور( زنای به عنف 

با زور، ارعاب و )  مرد(به عمل زنا راضی نباشد و زانی  )  زن(زنای به عنف به معنای آن است که  جانب   مقابل  

  .او زنا کندتھديد با 

زنا کننده که متاھل باشد،   بعد از اثبات به )  مرد ويا زن( برای  شخص  زانی  و تشدد کنند مجازات زنای به عنف

ی شدن توسط شخص اول کشور  و حاکميت ئی محکمۀ با صالحيت و نھائرت دقيق و پيشبينی شده و حکم نھاصو

  .   است اسالمی به طريق پشبينی شده مطابق اعدام

 

شرطی ه به زنی تجاوز جنسی کند بر وی حد زنا جاری می گردد، البته اين ببا زور وتھديد ) مرد يا زن(اگر  زانی 

رفته باشد گ حمل سالح تھديد به تجاوز جنسی صورت ۀوسيله اگر ب.  است که با تھديد سالح مرتکب تجاوز نشده باشد

  .ست، بر متجاوز جاری و تنفيذ می گردددر آن صورت حد محاربه  بر متجاوز که جزايش شديد تر ا

فته آمديم  مسلم است که زنا بايد  به صورت مستند، بالشبھه نزد قضا و حاکميت اسالمی به طور مقرر گچنانچه بار ھا  

  : برای انجام حد زنا بر متھم بايد وقوع زنا به نحو ذيل  ثابت گردد.  رددگثابت 

  ).ه آلت مرد داخل فرج زن شدهکه ديده اند ک به اين(شھادت چھار مرد  -

 ).البته فقط بر فرد معترف حد جاری می گردد ( يعنی اقرار برای تذکيهاقرار و اعتراف به زنا     

 ).که شبھه ای در کار نباشد درصورتی( ظھور حاملگی -
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رمه دانی در سرمه که که شاھد عاقل، بالغ، غير فاسق عمل زنا به نحوی که چوب س  شھادتیخاطر اجرای نوعه  بالبته 

رساند  اين حالت می.  منطق سخن سخت دشوار است در نظر داشت شود که اين نوع شھادت  دانی داخل و بيرون می

رفته تا تالش گر، تربيه، وقايه، ترساندن و تربيه  را در نظر گکه شارع  مورد مقرر کردن اين زنا بيشتر جوانب دي

  . برای تطبيق حد

  امری دشوار ور اتھام ثابت، گکور آن ھم در صورت خطر جاری شدن حد قذف  بر شاھد اچنانچه  نوع شھادت مذ

فالن مرد در فرج فالن  ديده است که آلت که که توصيف کند ان چھار نفر شھادت ھمزم.  نامقدور استحتی به نحوی 

  .زن داخل شده باشد

شيخ «: می گويد» الشرح الممتع «   در کتاب عالمه ابن عثيمين رحمه هللا نوع شھادت ھم که شده است، ای ھمين بر

  :االسالم ابن تيميه رحمه هللا گفته

ثابت نشده است، بلکه تنھا از طريق اقرار ثابت شده، ) شاھدان( طريق شھادت حال زنا ازه از زمان طلوع اسالم تاب

  ).١۴/٢۵٧ (الشرح الممتع. (»سخت است) چھار نفر با بيان اين توصيف(شھادت ) پيدا شدن(زيرا 

را در حالت برھنه مشاھده کرده ايم، در اينحالت ) يعنی زن و مرد مجرم(آنھا : اگر کسانی بگويند«: و باز می فرمايد

شھادت می دھيم که با آن زن چنان شد که مردی با زن خودش می کند، و : چيزی پذيرفته نخواھد شد حتی اگر بگويند

شاھد بوديم که آلت مرد در فرج زن داخل : که الزمست اينگونه شھادت بدھندکفايت نمی کند، بل) يا سخن(اين شھادت 

) سه نفر( که در عھد خالفت عمر رضی هللا عنه -  سخت است، مانند سخن مردی ًاين امر ھم واقعا) وقوع( و  شده بود

فرج زن شده باشد؟ شاھد آيا تو ديدی که آلت اين مرد داخل : از شاھد چھارم پرسيدند (–عليه وی شھادت به زنا دادند

خدا سوگند اگر تو بين رانھای ما می ه ب) تقوای خدا را داشته باشد و: (گفت) آری، مرد مجرم به شاھد چھارم: گفت

ديدن داخل ( و به گمان من اين امر  )شاھد چھارم نيز از شھادت به زنا امتناع نمود! (بودی اين شھادت را نمی دادی

مکان ندارد، ولی نمی دانم آيا به کمک تجھيزات مدرن و جديد مانند تصويربرداری ممکن ا) شدن آلت مرد در فرج زن

  می بيند ھمان چيزی است که و ويديۀ با اين تجھيزات نيز ممکن نيست، زيرا آنچه که درکامرًھست يا خير؟ و ظاھرا

خواھد ديد، و لذا شيخ االسالم ابن تيميه چشم انسان می بيند، و اگر قرار باشد چشم انسان آن صحنه را نبيند کامره نيز ن

 و اگر تا آنزمان  ثابت نشده است) دتچھار شھا(از زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم تاکنون زنا از طريق شھادت : گفته

» عالشرح الممت«  . » سخت استًثابت نشده باشد، بعيد می دانيم که تا دوران ما نيز ثابت شده باشد، زيرا اين امر واقعا

)١۴/٢٧١.(   

ديده اند، با اين ) در مورد زن و مردی(پس اگر چھار نفر شھادت بدھند که آنھا آنچه را که مردی با زنش انجام می دھد 

ولی آيا می توانيم بگوئيم که اين شھادت تھمتی قوی است که توسط آن . جاری نمی شود) بر آن زن و مرد(سخن حد زنا 

 آنگونه - را تعزير کنيم؟ پاسخ آری است، اگر زنا ) زن و مرد مجرم(خاطر آن، آن دو نفر ه چند شاھد عادل داده شده و ب

  .»خاطر آن تھمت تعزيز می شونده  ثابت نشود، در عوض ب-که حد شرعی برای آن ثابت می گردد 

ت حاکم می تواند وی را َ و بينه و دليلی بر زنای وی وجود نداشته باشد، در اينحال و اگر فرد تجاوزگر به زنا اقرار نکند

  .در صورت وجود قرائن بر فجور و فسادش تعزير کند

و بايد از اين نکته غافل نمانيم که اگر بالفرض تجاوزگر از مجازات دنيوی خالص شد، ولی اگر خدا بخواھد مجازات 

  .  اخروی از وی ساقط نخواھد شد
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 حکمت – محال است ًکه تقريبا  با جود آن–ی اثبات حد زنا هللا متعال برای قرار دادن شرط شھادت  آوردن براً و قطعا

وقوع بپيوندد و ادعاھا و ه بالغه ای دارد، وھدف عدم اشاعه و ترويج اين فحشاء است، چراکه اگر امر منکری زياد ب

  .ن برای نفوس سھل می شودآاثباتھا زياد گردند، در آنصورت ارتکاب 

يعنی پوشاندن گناه (است و اين ) گناه ديگران( چھار شاھد موجب پوشش شرط«: می گويد» الھداية « لف کتاب ؤم

  .»گناه ضد آن استۀ مندوب و مستحب است؛ ولی اشاع) ديگران

من ستر مسلما ستره هللا فی «: پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: و از ابوھريره رضی هللا عنه روايت است که گفت

  .»پوشاندھر کس عيب مسلمانی را بپوشاند، خدا عيب او را در دنيا و آخرت می«: یيعن).٢۶٩٩(مسلم . »الدنيا و اآلخرة

است، زيرا ھرچه شروط چيزی ) گناه(موجب تحقيق معنای ستر و پوشش ) شرط چھار شھادت(«:  ھمام می گويدو ابن

ادت بر دو نفر ثابت که شھ  و ھرگاه شھادت بر چھار نفر باشد وجود آن وقتی بيشتر باشد وجود آن کمتر خواھد شد

      . )۵/٢١۴(» فتح القدير«  . »گردد، کمتر خواھد شد

 پايان  

 

 
 


