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تـتـبع ،نگارش و نوشـته از:
الـحـاج داکتر اميـن الــدين »سعيدی – سعيد افغانی« و داکـتر صالح الدين »سعيد ی – سعيد افغانی«
 ١٨دسمبر ٢٠١۵

کندن خندق در سنگسار برای زناکاری که رجم میشود!
پرداختن به اين موضوعات و جزاء ھای حد اقل نا ھنجار ،سبب تأثر ،الم شديد و ايجاد کنندۀ نوعی ترحم در حق کسی
که حد شرعی بروی تطبيق می شود ،می گردد .ھستند خواننده ھائی که حتی توان خواندن اين متون را از جھت رقت
قلب و بنابر بر وجود استعمال قوه درآن ،ندارند .اين حالت تا جائی ھم قابل فھم است .اما نگه داشتن نظم ،حدود ،اخالق
و نظام در جامعه ايجاب به کار گيری يک مقدار تشدد و قوه را می کند تا در مھار کردن نفس سرکش انسان )اماره
بسوء  -امر کننده به بدی( را به نحوی مھار و يا در مھار کردن آن مساعدت کند .حقوق ديگران و وقايه در برابر شر
و تربيه برای ديگران را اجراء کند.
سنگسار و تدابير متعلق به آن و ساير اعمالی که ايجاد استعمال قوه را می کنند از جمله جزاء ھا و جزاء ھای حدودی از
جمله سنگسار بعد از اثبات دقيقاً و پيشبينی شدۀ آن اگرھم باشد انسان را چندان مسرور نمی سازد .مسلمان در دل و
زبان تمنا دارد تا متخلف اصالً چنين تخلفی را اجراء نمی کرد که موجب چنين مجازات می شد که به صورت قطع
عواقب آن بر کل خانوادۀ متخلف و خود متخلف ناگوار و متأثر کننده است .ايکاش ھمه حد و حدود خويش را در ھمۀ
امور زندگی در خانواده و اجتماع می دانستند و ضرورت به تطبيق جزاء ھا در تخلفات حدودی و غير حدودی نمی
شد .موارد زيادی است که درين عرصه سوء استفاده ھا و عدم دقت ھا صورت گرفته و بخشی ھم به علت عدم داشتن به
ﷲ تعالی به بحث در مورد اين جزاء ھای متمرکز شده و به مخالفت کل دين قرار می گيرند .اما دراين دنيا ابتالء و
امتحان جرم و جنايت ،خوبی و بدی وجود دارد که در نتيجه در مورد اين که برای تطبيق حکم سنگسار باالی زانی
وزنيه متاھل چرا بايد خندق وچاه حفر گردد وحکمت در اين امر چيست؟ که درين مبحث به توضيح و مستند سازی آن
پرداخته و حکم آن را در نصوص شرعی و از جمله در احاديث نبوی جست و جو و تمرکز خواھيم داد.
کندن خندق وچاه:
مفسرين وفقھاء درمورد حفر خندق و چاه برای زناکاری که محکوم به رجم می شود با ھم اختالف نظر دارند ،زيرا
در برخی از احاديث بر حفر خندق وچاه اشاره به عمل آمده است ودر برخی از احاديث از حفر خندق وگودال ذکری
به عمل نيامده است.
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امام احمد)رح( می فرمايد که :از فحوای بسياری احاديث طوری معلوم می شود که برای تطبيق حد سنگسار بر زناکار
حفر گودال وخندق ضرور نمی باشد.
امام صاحب ابو حنيفه وامام صاحب مالك )رح( می فرمايند :برای شخصی كه حد رجم براوتطبيق می گردد حفر چاه
وگودال برای حد سنگسار ضرور نمی باشد.
امام ابو ثور می فرمايد :که قبل از اجرای حد رجم برزناکار بايد برای تطبيق اين حکم گودال ويا چاه حفر گردد و بعد
از حفر آن بايد حکم رجم تطبيق شود .
از حضرت علی کرم ﷲ وجھه روايت شده كه او ھنگامی كه دستور داد تا » شراحه ھمدانيه« را رجم كنند او را بيرون
آورد و حفرھای برايش كندند و او را داخل حفره قراردادند و مردم به دور او حلقه زدند و شروع كردند به رجم كردن
او .
و اما شافعی )رح( قايل به اختيار شده است وبه خصوص برای زن  ،از وی روايت شده است كه حفره كنده می شود .و
به مذھب اھل بيت مستحب است كه برای مرد تا ناف و برای زن تا پستان خندق و حفرھای كنده شود آنگاه به رجم آنھا
اقدام گردد .و مستحب است كه لباس زن را محكم بر وی ببندند طوری که اگر برايش خندقی نكنده باشند به وقت تكان
خوردن و اضطراب نشان دادن از او ،كشف عورتی نشود.
به اتفاق علماء زن به وقت رجم كردن بايد نشسته باشد و جمھورعلماء برآن ھستندكه به وقت رجم مرد بايد ايستاده باشد
ومالك )رح( گويد مرد نيزبايد نشسته باشد و ديگران گفته اند امام مختار است كه كدام راه را انتخاب كند .
حضور امام درحين تطبيق حکم رجم:
شيخ امام شوکانی )محمد بن علی بن محمد بن عبد ّ
ﷲ حسن شوکانی( يمنی در نيل االوطاردر مورد حضور امام و
حاكم و شاھدان در وقت تطبيق حکم سنگسار می نويسد  »:صاحب » بحر« از عترت و امام شافعی حكايت كرده كه
برای امام و حاكم الزم نيست به وقت رجم كردن زانی حضور به ھم رساند و اين رأی حق است چون دليلی برای
وجوب نيست و قبالً نيزگفتيم كه پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم دستور دادكه » ماعز« را رجم كنند و خود ھمراه مردم
بيرون نرفت .و برابر اقرار خود » ماعز« زنای او به ثبوت رسيده بود .و برخالف گمان بعضی ،پيامبر صلی ﷲ
عليه و سلم در رجم » غامديه « نيزحضور به ھم نرسانيد .
صاحب تلخيص گفته :در ھر دو حديث نيامده است كه پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم حاضر شده باشد و از بعضی از
سلسله روات اين حديث برمی آيد كه حاضرنشده است.
و امام شافعی )رح( بدين مطلب جزم دارد وگفته :از سنن ابوداوود و ديگران برمی آيد كه پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم
در وقت رجم كردن »غامديه« حضور نداشت بنابراين معلوم می گردد كه حضور برای شاھدان و امام واجب نيست.
ليكن ابن دقيق العيد حكايت كرده است كه فقھاء مستحب می دانند كه اگر زنای محصن به وسيلۀ اقرار و اعتراف خود
شخص زانی ثابت شده باشد امام رجم را آغازكند و اگر به وسيلۀ شھود به اثبات رسيده باشد شاھدان رجم را آغازكنند .
حاضر شدن گروھی از مؤمنين در وقت رجم در سورۀ نور آيت ) (٢می فرمايد » :الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد
منھما مائة جلدة ،وال تأخذكم بھما رأفة فی دين ﷲ إن كنتم تؤمنون با ﷲ واليوم اآلخر ،وليشھد عذابھما طائفة من
المؤمنين « )بر ھر يك از زن و مرد زناكار كه ازدواج ناكرده باشند يكصد ضربه شالق بزنيد و در اجرای حكم دين خدا
رأفت و عطوفت مانع نشود كه حد را اجراء نكنيد ،اگر به خداوند و روز رستاخيز ايمان داريد و بايدگروھی از مؤمنان
در وقت شكنجۀ آنان حضور داشته باشند( .
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علماء به اين آيت براستحباب حضورگروھی ازمؤمنان دروقت اقامه و اجرای حد استدالل كرده اند و در تعداد اين گروه
اختالف كرده اند :بعضی گفته اند :چھار نفر و برخی گفته اند سه نفر ،برخی گفته اند  ٢نفر و برخی گفته اند ھفت نفر يا
بيشتر .
محدثين در حديثی از حضرت علی کرم ﷲ وجھه روايت شده می نويسد  :ھنگامیکه دستور داد تا » شراحه
ھمدانيه« را رجمکنند او را بيرون آورد و حفرهای برايشکندند و او را داخل حفره قراردادند و مردم به
دور او حلقه زدند و شروعکردند به رجم کردن او.
احاديث در اين باره با ھم اختالف دارند در بعضی احاديث کندن خندق و گودال برای او تصريح شده و
در بعضی ديگر بدان تصريح نشده است.
امام احمد گفته است :بيشتر احاديث برآن ھستند که کندن حفره الزم نيست .از ھمين اختالف احاديث اختالف
فقھاء پديد آمده است.
امام مالک وامام ابوحنيفه گفتهاند برای شخصی که رجم میشود حفرهای کنده نمیشود و ابوثور گفته است
برای او حفره کنده می شود آنگاه او را رجم میکنند.
و امام شافعی قايل به اختيار شده است و به خصوص برای زن از وی روايت شده است که حفرهکنده
میشود .و به مذھب اھل بيت مستحب است که برای مرد تا ناف و برای زن تا پستان خندق و حفرهایکنده
شود ،آنگاه به رجم آنھا اقدامگردد.
و مستحب استکه لباس زن را محکم بر وی ببندند به گونهایکه اگر برايش خندقی نکنده باشند به وقت
تکان خوردن و اضطراب نشان دادن از او ،کشف عورتی نشود .به اتفاق علماء زن به وقت رجم کردن بايد
نشسته باشد و جمھور علماء برآن ھستند که به وقت رجم مرد بايد ايستاده باشد و امام مالک می گويد مرد
نيز بايد نشسته باشد و ديگرانگفتهاند امام مختار است که کدام راه را انتخاب کند.
سنگ ھای مورد استفاده در رجم:
در مورد اندازۀ سنگ که در تطبيق حکم سنگسار آز ان استفاده به عمل می آيد ،فقھاء نظريات مختلفی ارائه داشته اند .
شيخ ابن عثيمين رحمة ﷲ می فرمايد که » :سنگھا نبايد آنقدر بزرگ باشند که مجرم را فوراً بکشد ،و نيز نبايد کوچک
باشند که درد و اذيتی بر بدن مجرم وارد نکند ،بلکه سنگ بايد ھم اندازۀ تخم مرخ و يا کوچکتر باشد«.
) شرح الممتع؛ جلد،١۴صفحه( .٢٢٨
امام ابوحنيفه گويد :ھرگاه زنای محصن با شاھد ثابت شده باشد واجب است پيش از ھمه شاھد سنگ
انداختن به سوی زانی را آغازکند و امام او را بر اينکار مجـبور میکند تا از سھلانگاری منع شود و
نسبت به ثبوت آن تشويق به عمل آيد.
و ھرگاه زنای محصن از طريق اقرار خود ش شخص ثابت شود )اقرار به خاطر تزکيه( ،واجب است امام
يا نائب او سنگ انداختن را آغاز کند ۴١٠/٢.) .المجتھد بدايه (
پايان
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