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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
 :تـتـبع، نگارش و نوشـــتـه  از

  » سعيد افغانی–سعيد ی «وداکـتر صالح الدين  » سعيد افغانی–سعيدی  « اميـن الــدين داکتر الـحـاج 
  ٢٠١۵ دسمبر ١۶

  

 جـزای تبعيد در حد شرعی زنا
ذاری و پارلمان ھا در کشور ھای اسالمی در گمراجع قانون .  شارع در دين الھی يعنی دين اسالم هللا تعالی است

که شرع وجود  دارد  ی حاصله از اصول قرآنی و شريعت غرای محمدی در مواردیاچوکات استنباط، تفسير و فتو

 . کنند عمل و انتخاب می

وار آن بر متخلف، محکوم،  ضرر رسيده و ضرر رسان، گرد، عواقب ناگاخذه و پيؤشری، جرم و جنايت و متخلف ب

 یمحکوم ھمه و ھمه مطالبۀ   برای خود و عواقب و تأثيرات جانبی به خانوادءًاوالد و فاميل متضرر و بعدا به اثر جزا

رفته و جانب گ جانب محکوم را ءد با توجه به جزاين کننده و متأثر کننده دارد و بسا موارگاند که جوانب بس غم

رفته و در گرفته و  در جنب مجرم و عواطف انسانی درين راستا قرار گعه و وقايه و تربيه را  اساسی نمتضرر و جام

ً سوء استفاده ازين وسايل بدون اثبات جرم و تخلف و صرف به صورت کامال غير قانونی شرعی استفاده مواردبسا 

که بايد تأکيد به  يرند  در حالیگ رفته و در مخالفت به آن قرار میگ ھا موضع ءسايل در مقابله به ضد اين جزاين مااز

ن بايد يتأمين عدالت شده، حق متضرر و تربيه  و وقايه و ساير جوانب به شمول تثبيت تخلف به صورت مقرر و مع

 بشری وجود دارد که  آن،اين تخلفات بشری و انتخابدر . ز اندھم نيمتأکيد کرد  و اين جوانب بايد مھم پنداشته شوند که 

ونه بحث ھا که خوشايند ھم نيست اما ضرورت است گپرداختن به اين .  و باشدگًمسلما از نتايج انتخاب خويش بايد جواب

يتی و زندان و که نظم و  عدالت در جامعه وجود داشته تحقق اين کار ما به وسايل و استعمال قوه، پوليس، مراجع امن

کار تنويری ما نيز .  ين عالم اسباب نداريما از آن درئیجزا ھای متناسب بعد از اثبات قانونی ضرورت داريم و راه رھا

با اين فھم با قبول فعال .  راستی، حق، عدالت و ادای رسالت استح و تشريح حقايق و متعھد بودن بدرين ميان توضي

  .  خفته عليه خويش به ادای رسالت در خدمت شما حاضريم از بال ھا و فتنه ھاییشدن بخش

 ھا در مورد ءحدودی   و جزا  ھای مربوط به تخلفات ء مطابق شرع اسالمی به قوانين و جزاء ھا در قوانين جزاءجزا

 ھای حدودی را ءدر مسايل و جزاء ھای  حدودی قانونگذار دقيق و حسابی جزا. تخلفات  تعزيراتی تقسيم شده اند

و در مسايل تعزيرات که از جمله در صورت وجود شبھه در تخلفات حدودی نيز به جزاء .  شخص و تنظيم کرده استم

 ن و روشن میيي و دولت ھای اسالمی تعء ارتباط دارد که توسط حکمای، بيشتر به قوانيندشو ھای تعزيراتی تنقيص می

  . رفته شده  و مطرح استگ جزای تبعيد نيز در نظر ن است،  حد وآ ھای حدودی که زنا از جملۀ ءدر جزا.  رددگ
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ًاين جزاھا  و چگونگی تثبيت و  اجرای حد  بر متھم، محکوم به حبس مشخص و جزای متناسب، دقيقا در شرع مشخص 

شده است ويا چوکات بندی شده است که  حاکم نمی تواند مجرم را به مجازاتی بيشتر يا کمتر از آن چوکات و حد  

 . دمحکوم کن

 :که در جزا ھای  حدودی شامل اند بر پنج نوع تقسيم شده اند اعمالی

    زنا و توابع آن -١

   قـذف -٢

   شرب مسکر-٣

   سرقـت-٤

  محاربـه -٥

که البته از مھمترين اين حدود جرم زناست که بعد از تثبيت نزد قاضی حاکم کشور اسالمی به صورت پيشبينی شده  

  . ابديی محل تطبيق م

 :ــزا ھای که  در حدود وجود دارند عبارتند ازج

  .ُ قطع انگشتان دست و پا از راست و چپ، دره زدن ، عدم قبول شھادت-اعدام، زندان،  قطع چھار انگشت دست

  

 :اما حد تبعيد در زنا

د در اصطالح تبعي .به معنای دور کردن آمده است ودر لغت»   ب ـ ع ـ د « ۀ از ريشًتبعيد کلمۀ عربی است که  اصال

 شرعی در يک محل ديگر برای مدت معين ويا ھم ۀعبارت از بيرون کردن مجرم از محل ارتکاب جرم به اساس فيصل

 .باشد شکل دايمی میه ب

ھم مورد )  يا نفی بلد(» نفی«و » تغريب« اين اصطالح بيشتر اوقات در متون فقھی به کاربرده شده و  دو اصطالح 

 . تاستفاده قرار گرفته اس

 :جزای زنا در  حديثی که از عباده بن صامت رضی هللا عنه روايت گرديده آمده است در حد

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

   زن  که  و مردی )غير محصنه( شوھر نکرده  که  زنی  زنای  مقرر کرد، مجازات  راھی  زناکاران وند برای خدا  که تحقيق

 ). ١٦٩٠( مسلم . ( » ..  است سال و تبعيد يک   صد تازيانه  )غير محصن ( نگرفته

 تبعيد   به کنند نه  می  حکم تازيانه   فقط به ت آي صريح  به   با عمل ، احناف) غيرمتأھل مرد و زن( بکر   حد زنای در خصوص

 مرد بکر،   حد زنای برآنند که)  رحم هللا جميعا-، امام  احمدحنبل   ، امام  شافعی امام مالک (ء جمھور فقھا  ولی  سال يک

  وامام حنبل ،   تبعيد نزد امام شافعی  اين  مسافت باشد و حد اقل  می  اقامتش  از محل  سال تبعيد يک  اضافه   به صد تازيانه

 . کيلومتر است) ٨٩( مقدار   نماز يعنی  کردن  کوتاه مسافت

 ء فقھا  اتفاق  بکر زناکار به  زن شود ولی  نيز می ، زندانی  تبعيد شده  که  سرزمينی ھا، مرد بکر در ھمان اما نزد مالکی

 . زنا مبتال گردد  آفت  به شود تا مبادا بار ديگر در تبعيدگاه تبعيد نمی

 بروز   از زن  احوال  زنا در اغلب ۀ انگيز  که  است  گردانيد، اين  زناکار را بر مرد زناکار مقدم ، زن  کريمه ت آي که  اين دليل

با ) شوھر( مرد غير از مجوز شرعی خويش   برای  فريبنده گريھای ھا وعشوه  ئی نما  با چھره  که کند زيرا اوست می

 و   زنا و ننگۀ مفسد  که  است  اين  ذکر وی  ديگر تقدم دليل. نمايد  می  تحريک  حرام  عمل ه، اورا ب  گوناگون روشھای

 .  بيشتر از مرد است ، در زن  آن بدنامی
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   حدود، ھشدار دادن ۀ از اقام شود زيرا ھدف  برپا داشته   در محضر مردم  حدودالھی  بايد تمام ھا برآنند که  و حنبلی احناف

  .  است  اعمالی  چنان  آنھا از ارتکاب و بازداشتن   مردم به

  

 :فـقـه اھـل سـنـت در مورد تبعـيـد

سال   زانی غيرمحصن را پس از اجرای کيفر صد تازيانه به تبعيد يکی جزا،حقوق: در فقه اھل سنت چنين آمده است

  .هللا عليه وسلم روايت کرده اندخذ از حديثی است که آن را از پيامبر صلی أاين قانونگذاری م. محکوم کرده است

 مذاھب نيست  و بدين جھت در برابر آن اختالف ۀاين حديث مورد اتفاق ھم) البکر بالبکر جلده ماه و تعزيب عام ( 

 .کرده اند

و پيروانش می گويند اين حديث منسوخ شده و يا غير مشھور است و در اين صورت اگر   )  رح(امام صاحب  ابوحنيفه 

  . را مصلحت تشخيص دھد  حکم شود، عنوان تعزيز را دارد و اين در موردی است که امام آنبه تبعيد

 .  معتقد است که تبعيد حد است که بر مرد و نه زن واجب شده است) رح(  امام مالک

 از مرد و معتقدند که تبعيد حد است و تطبيق  آن بر زنا کار  غير محصن اعم)  رح( امام احمد ابن حنبل وامام  شافعی 

 .باشد زن واجب می

تبعيدی  را به زندان محکوم نمی کنند و به يک سخن تبعيد نسبت به تازيانه زدن : می گويد) رح(امام احمد بن حنبل 

 . کيفر تکميلی محسوب می شود

سالم تبعيد الاقائالن به تبعيد معتقدند که زنا کار را از  شھری که در آن زنا کرده است به شھر ديگری از سرزمين دار

 . می کنند و مسافت بين دو شھر از مسافت قصر نبايد کمتر باشد

او را زير نظر : معتقد است که زناکار را در شھر تبعيدگاه به زندان می افکنند وامام  شافعی می گويد) رح(امام مالک 

  . ين صورت زندانی می شودکه از گريختن او و رفتن به وطن خود بترسند که در ا و مراقبت قرار می دھند مگر آن

  

 : فلسفۀ تبعـيد

 احکام و قوانين اسالمی بر ما ناشناخته است ولی می توان اظھار نظرھای احتمالی در اين زمينه ھا ۀبيشتر مصالح عالي

 .  را بر آن بار کردئیکرد از جمله در مورد تبعيد که می توان مصلحت ھا

ر آنجا انجام داده باعث می شود که اثرات و ياد آن کم کم فراموش شود و   تبعـيـد زناکار از شھری که اين جرم را د-

مجرم از بسياری از موارد از جمله توھين ھای مردم ايمنی پيدا  کند زيرا اگر مجرم ھمچنان در شھر و ديـار خويش 

عيت غيرقابل تحملی را زبان مردم وضھای باقی بماند ياد اين جرم به زودی از يادھا نخواھد رفت و دشنام ھا، و زخم 

 . برای مجرم رقم خواھد زد

  تبعيد به عنوان يک کيفـر می تواند باعث تنبيه شخص مجرم شود و او را از تکرار جرم باز دارد و البته باعث عبرت -

 اين که.  چنين کيفری و اين که مجرم بايد از تمام تعلقات و شھر خويش دور شودۀبرای افراد ديگر جامعه که با مشاھد

 . شودکه آنھا ازارتکاب چنين اعمالی خودداری ورزند بسيار دردناک است درنتيجه باعث می

  وقوع جرم او از فشارھا و ۀکه با دور کردن مجرم از صحن  مصلحت ديگر باز در مورد امنيت مجرم می باشد و اين-

 خود را ۀ عليه تا مدتھا نمی توانند خشم و کينناماليمات زيادی در امان می ماند ، چرا که مردم و از جمله خويشان مجنی

فرونشاند  و به ھمين خاطر ممکن است با او با خشونت رفتار کند اين دور شدن از محيط جنايت و در نتيجه فراموش 

 اعاده حثيت است و تحصيل مجدد شرف و آبرو تا بتواند برای ۀشدن جرم به جھت گذشت زمان برای مجرم به منزل
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 شھر خود به طور عادی به زندگی ادامه دھد و درميان جامعه  شرمنده و سرافکنده نباشد در  نتيجه در مدتی بعد در

 مصلحت وجود دارد اولين آن برای شخص مجرم  و جانی است و دومين آن مصلحت برای جامعه ٢تبعيد به طور کلی 

خاطر ارتکاب زنا بار سنگين ه اد زناکار بدر بسياری از افر. است به ھمين خاطر کيفر تبعيد قانونگذاری شده است 

 را بر دوش خود طاقت فرسا می يابند و به ميل و خواسته خويش از شھر و ديار خويش دور می ئیننگ و بی آبرو

  . شوند تا خود را از خواری و ننگی که در اثر ارتکاب اين حرکت شرم آور گريبان آنھا را گرفته دور شوند

  

 : گردد میدر جرم زنا تبعيد نزن 

 نيست و برخی چون صاحب ء فقھاۀنفی  جز و تعزيب از زن زناکار محل اتفاق ھم» وال جز علی المراه و ال تعزيب «

که چرا زن تبعيد نمی شود، در کتاب  البته اين. گردد  جواھر حکم را مطلق دانسته و بر حسب اطالق شامل زن نيز می

 : جواھر الکالم آمده است

 شايد برای اين باشد که وی ھرگاه به تبعيد محکوم شود، بايد به ناچار با محرمی از محارم خود و يا با تبعيد نشدن زن« 

محرم يا شوھر چه . شوھرش باشد در حالی که ھيچ کس نبايد به کيفر گناھی که ديگری مرتکب شده است محکوم گردد

يا گفته شود که زن تبعيد نمی شودزيرا که )  وزاخریالتزرو وازره( گناھی مرتکب شده اند که بايد با زن تبعيد شوند؟ 

روايتی از پيامبر نقل شده است که فرمود ال يحل المرأه ان تسافر من غير ذی محرم يعنی زن جايز نيست بدون محرم 

 . سفر کند

ه در شھر  علل متعددی برای خروج زن از شمول حکم تبعيد آورده اند که مھترين آنھا اين است که چنين زنی کءفقھا

 فحشاء ۀخود چنان اقدامی کرده است در شھر غربت چه خواھد کرد و بر اين اساس تبعيد زن  زناکار را نوعی  اشاع

 . دانسته اند

تمايالت در زنان غلبه دارد و احساسات آنان بر نيروی تعقل و انديشه : و شايد علت عدم تبعيد زن اين باشد که گفته اند 

چيره است، و گاه نفرت آنان از زنا ممکن است به جھت شرمندگی از خويش و آشنا و به خاطر مراقبتی باشد که از آنان 

عيد از زير مراقبت بيرون روند و از بستگان دور شوند، شرم و آزرم نيز  تبۀمی شود و در اين صورت ھر گاه به وسيل

کاھش می يابد و در دوری از وطن نيازھای مالی نيز مزيد بر علت می شود و مجموعه ای از اين عوامل، ممکن است 

 به کار زشت وادار  و غربت به زورئیراه گناه را به  سوی آنان بگشايد و گاه امکان دارد که دوری از شھر و در تنھا

 . شوند

البته اين مصلحت ھای احتمالی بر  اساس درستی تکيه ندارد، و جز پيروی از نصوص، چيزی برا ی ما پذيرفته نيست 

 نص ءو به جھت وجود نص است که ابن ابی عقيل، و ابن جنيد تبعيد را برای زن نيز الزم شمرده اند، ولی ساير فقھا

 .  و قايل به عدم جواز تبعيد زن شده اند عارضه دانستهمزبور را با اجماع و اصل م

 بی شک دارای مصالحی ھستند ، ھيچ قانونی در ) حدود( که در شرع پايه گذاری شده اند ئی مجازاتھاۀنتيجه گيری ھم

 .که در آن خير و مصلحتی وجود داشته باشد اسالم گذاشته نمی شود مگر اين

اين کيفر نه . ثنی نيست و ھمانطوری که بيان شد اين کيفر مصالح خاص خود را دارد له مستأجزای  تبعيد نيز از اين مس

ه تنھا باعث عبرت فرد می شود، در عين حال نيز رعايت شأن و منزلت انسان را می کند و از عذابھای جسمانی که ب

پس می توان از آن  .  ھدشددور از انسانيت است بر مجرم خودداری می کند ولی از لحاظ روحی باعث تنبيه مجرم خوا

به عنوان يک کيفر بازدارنده نام برد که می تواند جايگزين بسياری از کيفرھای ديگر شود که عالوه بر ھزينه ھای زياد 

 .تأثير چندانی بر مجرم نيز نمی گذارند
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 : در حکم تبعيدءاختالف علما

 تبعيد بدان ۀبه شالق بخورد اتفاق نظردارند ولی در اضافزناكار بايد يكصد ضرکه  براين ء فقھاۀ ھم،شالق و تبعيد با ھم

 اختالف دارند

 :امام شافعی و امام احمد گويند -

زيرا كه بخاری  و مسلم از .  يك سال نيزتبعيدگردددصد ضربه شالق بخورد،  باي كه بايستی يك  زنا كار عالوه بر اين

  :ابی به پيشگاه پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمد وگفتابوھريره و زيد بن خالد روايت كرده اندكه يك مرد اعر

آری برابر : خدا باكتاب خدا برای من حكم كن و طرف نزاع او كه از او آگاھتر و داناتر بود گفته ای رسول هللا  ترا ب

: ه و سلم گفتپيامبر صلی هللا علي. كنم كتاب خدا در بين ما حكم كن و به من اجازه بفرما كه مطلب مورد نزاع را بيان

پسر من مزدور و كارگراين شخص بوده و با زن او مرتكب عمل زنا شده است و به من خبرداده اند : آن مرد گفت: بگو

 . كه بايد پسرم رجم و سنگسارگردد

من خبر دادند كه پسرم ه ال كردم كه بؤ سپس از اھل علم س،س گوسفند و يك كنيز داده امأصد ر من فديه پسر خود را يك

  .و زن اين شخص بايد سنگسار گردد و رجم شود. صد ضربه شالق بخورد و يكسال تبعيد گردد ايد يكب

وعلى ابنك جلد .  الوليدة والغنم رد عليكوالذی نفسی بيده القضين بينكما بكتاب هللا « :پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمود

كه جانم در  قسم بدان كسی(»  .  فإن اعترفت فارجمھا،أة ھذاإلى امر) رجل من أسلم( واغد يا أنيس مائة وتغريب عام 

شود  شما برگردانده میه كنيز و گوسفند شما ب. كنم دست او است باكتاب خدا و برابرآن در بين شما حكم و قضاوت می

 ۀاز قبيلمردی بود صد ضربه شالق بخورد و يكسال تبعيد شود و شما ای  انيس  و مال خود شما است و پسرت بايد يك

 ).فردا پيش زن اين شخص برو اگر اعتراف به زنا كرد او را رجم كن و سنگسار نمااسلم 

لذا پيامبر صلی هللا عليه و سلم . فردا انيس پيش زن آن مرد رفت و او اعتراف كرد كه مرتكب زنا شده است: گويند

 .كه او را سنگسار كردند دستور داد

كه ازدواج نكرده و مرتكب زنا شده  ست كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم در بارۀ كسیبخاری از ابوھريره روايت كرده ا

 .سال تبعيدكنند و يكصد ضربه شالق بخورد بود، حكم كرد كه اورا يك

خذوا عنی، خذوا عنی،  قد جعل هللا « : مسلم از عباده بن الصامت نقل كرده است كه پيامبر صلی هللا عليه و سلم گفت

احكام خود را از من فراگيريد از من (»  البكر بالبكر جلد مائة ونفی سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم :لھن سبيال

كيفر و جزای زنای زن ازدواج نكرده و زنای :   اينك براستی خداوند راه زنان زناكاررا مشخص كرده است،فراگيريد

و كيفر و حد زنای زن شوھر كرده و زنای مرد ازدواج سال تبعيد است   شالق و يكۀصد ضرب  يك،مرد ازدواج نكرده

 .صد ضربه شالق و سنگساركردن است كرده يك

 :ان مخالفت نكرده است، ازجملهسال تبعيد نيزكرده اند وكسی با اين حكم آن خلفای راشدين پس از اجرای حد، حكم به يك

 تبعيد» فدك« نام ه  به ای اورا به منطق حدی حضرت ابوبكر صديق شخصی راكه مرتكب زنا شده بود پس از اجرا-

 . كرد

 . حضرت عمر شخصی راكه مرتكب زنا شده بود پس از حد به مصر تبعيدكرد-

  .وجھه شخصی راكه مرتكب زنا شده بود پس از حد به بصره تبعيدكردهللا  حضرت علی کرمه -و

ندازند توانند جلو بي نيست ھركدام راكه بخواھند میفرمايند که  بين اجرای حد و تبعيد ترتيب الزم   می علمای فقه شافعی

 مجوزی شكسته ًكه شرعا ای و مسافتی  فاصله مسافت قصر صالة  ۀاندازه و برای تبعيد شرط است كه محل تبعيد ب

 از محل سكونت اصلی آن شخصی دور باشد چوت ھدف آنست كه ازخانواده و وطن خود دور بماند خواندن نماز است 
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اگر حاكم او را   .حساب نمی آيده  حضر است و تبعيد بۀمنزله غربت و بيگانگی كند و كمتر از اين مسافت بو احساس 

به مسافت دورتری تبعيدكند برای او جايز است اگر زنی تبعيد شود بايد محرمی يا شوھر ھمراه او باشد اگر محرم يا 

  .جرت به وی الزم است و بايد از مال زن پرداخت شودشوھر بدون مزد و اجرت حاضر نباشد ھمراه او برود پرداخت ا

 :فرمايند  امام مالك وامام  اوزاعی می

ای كه مرتكب زنا شده و ازدواج ناكرده   ازدواج ناكرده كه مرتكب زنا شده واجب است ولی زن آزادهۀتبعيد مرد آزاد

 .فات دارد عورت است و تبعيد با اين وصف مناۀمنزله شود چون زن ب است تبعيد نمی

 :فرمايد می) رح(امام صاحب ابوحنيفه  

كه حاكم آن را مصلحت بداندكه دراين صورت تبعيد زن ومرد برحسب  گردد مگر اين كه تبعيد به حد اضافه الزم نيست

  پايان  .داند مسافتی است كه خود صالح میه تشخيص او و ب

  

 :يادداشت شماره اول 

 مکه با طايف و مکه با جده و مکه ۀ فاصلۀاندازه را سه ميل يا سه فرسخ و ب: ءقھای تعدادی از فأمسافت قصر نماز به ر

 .  مراجعه شود٢/٢٨٥با عسفان ذکر شده است به تيسير الوصول جلد 

 :يادداشت توضيحی 

 :حدودات شرعی

 .و در لغت به معنی منع و بازداشتن است. مانع ميان دو چيز است: حدود جمع حد است و حد در اصل

 که شريعت برای گناھان مشخص کرده تا از وقوع در امثال آن ئیمجازاتھا«: در اصطالح شرع عبارتست ازو 

 .»جلوگيری کند

 و بلکه حدودات شرعی فقط بر ھفت نوع    مھم  واساسی که بايد بدان  توجه شود اينست که ھر گناھی حد نداردۀاما نکت

 .از گناھان تشريع شده اند

  

  : قذف چيست 

يا الفاظ ديگری که از ! ای زناکار: به اينصورت که به کسی ديگر بگويد !  متھم کردن زن پاکدامنی به زناکاریيعنی

که او ھيچ دليل و شاھدی برای اثبات ادعايش ندارد، بنابراين چون چھار شاھد  شود، درحالی آنھا اتھام به زنا فھميده می

 اين حکم چنين ٤ ت نور آيۀکه در سور طوری . ضربه دره می زنند٠٨ندارد تا ادعا و اتھامش را ثابت نمايد وی را 

َوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شھداء فاجلدوھم ثمانين جلدة والتقبلوا لھم شھادة أبدا و  «بيان گرديده است  َ َ ًَ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ًَ ًَ َ َ َ َ ََ ْ ْ ُْ َ َ ُ َُ ُْ َ ََ ْ ِْ ِ ِ َّ ِ َِ ُ ُ ْ ْ ْ َْ ُ ِ ْ ُ ُ َّ

َأولئک ھم الف ْ ْ ُ َ ِ َ َاسقونُ ُ آورند؛  دھند؛ سپس چھار شاھد نمی کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می« )۴:  نور ۀسور ( ِ

 .»بديشان ھشتاد شالق بزنيد و ھرگز گواھی دادن آنان را نپذيريد، و چنين کسانی فاسق ھستند

که دليل  شود، مگر اين میھرگاه مردی ھمسرش را متھم به زنا کرد و ھمسرش او را تکذيب نمود حد بر شوھر جاری 

 :بياورد يا لعان کند 

َوالذين يرمون أزواجھم ولم يکن لھم شھداء إال أنفسھم فشھادة أحدھم أربع شھادات  «: فرمايد  پروردگار با عظمت ما می َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َُ ُ ُ ُ ُْ َْ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ُِ َ ََ ُ َّ ِ ُ ُ ُْ َ َ َْ ُ َّ

َبا إنه لمن الصادقين ِ ِ ِ َِّ ْ َ ُ َّ ِ َّ َو الخا. ِ ْ َمسة أن لعنة هللا عليه إن کان من الکاذبينَ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ِ ْ َْ ََّ َ َ َّ َ ُ ُو يدرأ عنھا العذاب أن تشھد أربع شھادات با إنه . َ َّ ِ ِ َّ ِ ٍ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َْ َ ْ َْ ْ ْ ُ َ
َلمن الکاذبين ِ ِ َِ ْ ْ َو الخامسة أن غضب هللا عليھا إن کان من الصادقين. َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ْ َْ ِ َ َ َ َْ َ َّ َ ََّ َ َ ْ  )٩ - ۶: سوره نور  (   » َ
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ھر يک از ايشان بايد چھار مرتبه خدای , کنند و جز خودشان شاھدانی ندارند می) به زنا(کسانی که زنان خود را متھم «

لعنت خدا بر او باد اگر دروغگو باشد، اگرزن ) بايد بگويد(و در پنجمين مرتبه .  بطلبد که راستگو ھستمترا به شاھد

دروغگو است عذاب ) زند در اتھامی که به او می(که شوھرش ) و سوگند بخورد(ھادت بطلبد چھار بار هللا را به ش

  . »نفرين خدا بر او باد اگر شوھرش راست بگويد ) بايد بگويد که( پنجم ۀنمايد، ودر مرتب را از او دفع می) رجم(

  

 :شراب خوری 

ی أدر اين مورد متفق الر ء فقھا ۀھم.) می گيردھر نوع مشروبی که موجب مستی گردد، مشمول حد قرار(شرابخواری  

    ليکن باشد  می  زدن  شالق صورته  ب  حد  واين  است  واجب خواره  می  و  شرابخوار ۀبار  در  حد  اجرای :اند که 

  ... دارند خواره اختالف  می  حد  شالق ۀ ضرب  تعداد ۀدربار

 شارب خمر نمازھايش تا چھل روز قبول نمی شود، زيرا پيامبر ھمچنين کسی که مواد مخدر استعمال می کند، مانند

الخمر أم الخبائث، فمن شربھا لم تقبل صالته أربعين يوما فإن مات و ھی فی بطنه ما «: صلی هللا عليه وسلم فرمودند 

 ).٣٣۴۴" (صحيح الجامع  "» ميتة جاھلية

شود و اگر  را بنوشد تا چھل روز نمازش قبول نمی است، پس ھر کس آن) اساس پليديھا(شراب ام الخبائث «: يعنی 

 .»که شراب در شکمش باشد، به مرگ جاھليت مرده است بميرد در حالی

  

 :دزدی 

وجود بيايد و ھر ه که شرايط الزم و مورد نظر شارع، جھت تعلق گرفتن حد بر سارق ب شرطیه ب(دزدی و سرقت 

 .)سرقتی موجب وجوب حد نيست

ِوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديھما جزاء بما کسبا نکاال من هللا وهللا عزيز حکيم« : مايد فر خداوند متعال می ِ ِ َِ َ َ َ ٌَ ََ َُ ً َ ََ َ َِ ً ُ ُْ ْ َ َُ ِ َِّ ََّ  ۀسور ( » ُ

 )٣٨: مائده 

اند و مجازاتی است از جانب هللا، و خداوند  کيفر عملی است که انجام داده) اين(ھای مرد و زن دزد را قطع کنيد  دست«

 .»حکيم است) و در قانونگذاری خويش(چيره )  کار خودبر(

أن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم قطع سارقا فی مجن قيمته ثالثه : (روايت است ) رضی هللا عنه(از عبدهللا بن عمر

  .» قطع کرد،سپری که سه درھم ارزش داشت) دزديدن(خاطر ه دست دزدی را ب صلی هللا عليه وسلم پيامبر«). دراھم

 !خواھران وبرادران 

 :در اخير بايد گفت 

ليت  حاکم سؤووظيفه وم اجرای حدود بر مجرمين مانند حد زنا يا حد شراب خواری، ويا تطبيق ساير حدود در شرع ،

 و اگر در سرزمينی حکومت اسالمی وجود   ويا تطبيق نمايند ءاسالمی است وعوام الناس  نمی توانند اين حدود را اجرا

توانند  خودسرانه اقدام به اجرای حدود بر مجرمين کنند  شد باز ھم عوام الناس حق ندارند واز ديد شرعی نمی باهنداشت

  .گردد  زيرا  اين کار باعث ايجاد ھرج و مرج و فساد بيشتر در جامعه می

  

 


