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  )رجم(ۀ شرعی حـد سنگسارادل

١ 

مطالب  عات وودر زندگی خويش موض که ما می نمايند  از ما چنين استدالل ه ایقبل از ھمه نيز قابل دقت است که عد

 از موارد به اين جزئيات تمرکز نموده و یھم و مھمتر داريم تا به اين مسايل جزا ھا در حقوق اسالم  و در بخشمبس 

 عليه خود فتنه ھای خفته یدانيم که به ادای اين وجيبه در موارد ين مسايل میادر.   وقت کنيمويا به زعم شان  ضياعگ

  . رويم  از موارد ھم  جزئيات مسايل و  فروعات مییرا تحريک نموده و در بخش

بی مسلمان يک فرد  برای گ بزرباشد ويا ھم  آن چه خورد ازاھی گ و آیامور  شرعدرک فت که گدر جواب بايد 

 اوضاع  لذا .  اه شويمگ ضرورت است از شرع و معتقدات خويش با مستندات آن آ.باشد  ھايت ضروری وحتمی مین

اھی الزم گبينيم که  به مسايل پرداخته و آ ی واقعی ضرورت میگداغ کشور و بحث ھای موجود در مطبوعات و زند

 . يمئحاصل نما

اھی الزم نداشته و در مواردی گآاه از اصول دين خويش گو ناخود آ از ما ولی ھم مھم اند که تعدادیخاطره اين فھم ب

تحت تأثير حوادث ناھنجار،  تراژيک و سوء استفاده ھای موجود از دين و از جمله دين اسالم به نفيه کل نزديک شده و 

 که خطر خروج دزپردا سخن ھای کفری میبه     کنندۀ آن  ولو به جھل و نادانی ءوريم که اجرا آ به زبان مییکلمات

لذا پرداختن به اين مسايل و لو در موارد .  شود  نا خواسته، خارج میواز عقيده و لی ازدايرۀ عقيده را دارد و درموارد

که با وجود توضيح فوق ضرورت  خواننده ھا و کسانیبه . رفتن به جزئيات  ضرورت است و خوانندۀ خود را دارد

فضای مجازی  دانند توصيه خواھيم کرد که در را تمرکز غير ضروری می نی را نمی بينند و آئچنين نوشته ھا

 را ضروری می  که آنبپردازند به آنچهمطبوعات و امکانات وسيع انتخاب برای خواندن به مطالب  تمرکز بدارند و

  . دانند

 موارد یداشته و در بخشکه ممکن است  ساده و عام فھم ارايه  خواھيم مسايل را در مواردی به اين فھم از مسأله می

 که ًانئاما مطم. ز مسايل اسالمی را دارد ایتدانيم که  ھضم آن  پيچيده است و ايجاب  فھم بيشتر مقدما زيز اما میگنا

ر به کسانی جالب خواھد بود که در مسايل اسالمی بيشتر تمرکز داشته اند گيک بخش اين بحث ھا برای عوام و بخش دي

  .و به آن پرداخته اند
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گونه  چيدنبال داشتن ھه قـتی است كه به مقصد برآورده شدن غريزۀ شھوانی بدون  بووند نا مشروع ميك پيدر عمل زنا 

كند  یزمين عملی پرھيك انسان متعھد، مسلمان و شايسته ازچنيوانی است كه يًدقيقا عمل ح. باشد ت متناسب میيولؤمس

  .داند یش نمي خوۀستيوآن را شا

ن نموده يه آن وضع كرده ومعيزۀ جنسی و توجيتصرف درغر ری وي بھره گین راه را برايكوتريالم نھمانگونه كه اس

كه با  نيرمشروع منع كرده است و انسان را برحذرداشته است ازايزۀ جنسی از راه غياست، انسان را ازتصرف درغر

  . ش منحرف نگردديم خوزه از راه و روش مرسوين غريكه ا نيزد تا ايزه را برانگين غريله ايھر وس

 زشت و مستھجن و یقيز و آواز و موسير شھوت انگيبنابرين در دين  اسالم اختالط زن و مرد و رقص مشترك و تصاو

ا انسان را به فحش و ناسزا ي نامشروع باشد یزۀ جنسي شھوت و غرۀزانندي راكه برانگیزينگاھھای شھوت آلود و ھرچ

 . ستبكشاند، منع نموده،  حرام كرده ا

 . داند دين اسالم عواقب زنا را  بی نھايت خطرناک  وسبب بسياری از مصيبت ھا و بدبختی ھا در جوامع بشری می

  .كند ید مي تھدیدگيستی و از ھمپاشي نامشروع، جامعه را به پرتگاه نی بی بند و بار و معاشرتھای جنسیوندھايپ

 یعني(» ال يوال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سب« : فرمايد ی خاصی در اين مورد میئ پروردگار با عظمت با زيبا

ر ذلك از مقدمات يمانند نظربا شھوت و لمس و بوسه و غ(كشاند  یزنا مه د كه انسان را بيھرگز گرد كارھائی نگرد

و بد روشی ح يگمان زنا فحشاء و جرم آشكار و قبيب) ق اولیيطره كه مقدمات حرام باشد، خود زنا ب یزنا، پس وقت

 ). است

  .ابد و نفوذ نكندي عوامل ضعف و سستی و انحالل در خانه و خانواده راه ن،ن راهيدين اسالم خواسته  تا ازا

 را بعد از اثبات معين و محدود و حکم محکمۀ با ن آن دانسته وعامالیت قانونيك جرم و جنايلذا دين اسالم زنا را 

  .ده استصالحيت به سخت ترين عقوبت تھديد نمو

دانيم به تعريف بسيار مختصر مفھوم ادله ومنابع حقوق اسالم پرداخته وبر  قبل از پرداختن به ادلۀ  شرعی ضرورت می

  . يمئ بودن اين ادله تمرکز نمای اساس

ُ و امر شرعی را در کتب اصول فقه سه دانسته و چھارم  نيز برآن اادلۀ شرعی و منابع حقوق و استناد ممکن در فتو

  .ر متکی به دوی اول اندگاما مسلم اين است که ادله و منابع شرع دو اند و دو دي. زوده انداف

  

 : منابع اولی و اساسی

صلی هللا عليه وسلم وار اسالم، محمد گ سال رسالت پيامبر بزر٢٣ است که در ظرف ن أعظيم الشمنبع اول ھمان قرآن 

شده و توسط حفاظ حفظ و توسط  کاتبين وحی قرآن کريم توسط بروی به صورت آيات و به مناسبت ھای مختلف نازل 

 برای شان قرائت و بعد از قرائت مجدد توسط کاتبين وحی در پوست و صلی هللا عليه وسلم پيامبر اسالم محمد مصطفی 

 .شد ه داری میگاموس و اوراق مخصوص نوشته و  نگپر

 بھتر ازين اين کتاب آسمانی چندين بار اقدام ۀظ و تنظيم و استفاد  برای حفصلی هللا عليه وسلم بعد از وفات رسول هللا 

 اسالم يعنی در وقت خلفای راشدين سومحضرت عثمان خليفۀ خالفت الخره مسلمانان  در عصر اشد تا مجلد شود اما ب

 ۴کتاب در به شکل مجلد درآمد و برای استفاده و جانب عملی به سی جزء تقسيم شد و از اين مجموعه آيات به شکل 

 از ھمان یوشۀعالم اسالم ارسال شد که يکگخاص تنظيم و به چھار ه ای نسخه توسط ھمان کاتبان وحی تحت نظر کميت

 .  ازبکستان وجود دارد-نسخه ھای اصلی در تاشکند 
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  . تمده است که درآن احکام الھی مطابق دين اسالم بيان شده اسآ از ايات به نام آيات احکام  یدرين کتاب بخش

مسايل لفظی قرآن و مسايل . درين رابطه شأن نزول ايات برای يافتن احکام در مسايل مشابه بس ضروری و مھم اند

 اند که علمای مجتھد، و فقھای اسالم به آن وارد و با شناخت ازآن در تفسير و استنباط یناسخ و منسوخ ھمه از مسايل

ذشته و قياس ھای قبلی، به اجتھاد و دادن فتاوی و گز اجماع ھای شناخت ا احکام الھی ھمراه به سنت رسول هللا  و

  . پردازند تفسير قرآن کريم  و احکام الھی می

ی يک نظر ارجح چنين اخاطر وسعت موضوعات مطابق تحقيقات اخير برای داشتن تمام مشخصات مجتھد برای فتوه ب

االزھر شريف ) جامعه(است که اين کار کميته وشورا است که درجھان داراالفتاء ھای مشھور درعالم اسالم از جمله 

 . فته شودگويند که عوض علم تفسير بايد علوم تفسير گ به ھمين علت وسعت موضوع ھم می. چنين داراالفتاء وجود دارد

الخره اجماع امت استنباط از اصول اسالمی چون قرآن کريم و سنت رسول اهللا و ببحث اجتھاد، شرايط اجتھاد و ا

ی خويش را مطابق به اصول دين اسالم ا اند که علمای مجتھد برآن فتوه ایمنابع و ادل) انالوجی(و قياس ) کنسنسوس(

 . دارند پر پا نموده و استوار می

اساس قرآن  کريم و . ت که کتابی به نام کتاب شريعت وجود نداردفگ بايد ،خالف غلط فھمی عام موجود در اذھان عامه

 است که توسط علمای مجتھد تفسير، تعبير و استنباط شده و ھر عالم و مجتھد صلی هللا عليه وسلم سنت رسول هللا 

م و سنت رسول عالوۀ وارد بودن به تفسير قرآن کريه اسالمی که شرايط اجتھاد و استنباط را داشته باشد و يا داشت  ب

 ة فتوای شخصی داده که ما مشھور ترين شان را در چھار مذھب اھل السن،هللا بر اجماع قبلی امت و قياس وارد

  . شناسيم  میةوالجماع

کند که در صورت تالش   صادر میادر مورد استنباط احکام مطابق به اين فھم با تمام نيت پاک مانند مسلمان صادق فتو

  و دوم رسيدن به اه ھدف و مقصد درست دارای دو ثواب، که يکی ثواب جد و جھد برای يافتن فتوصادقانه و رسيدن ب

رسيد ھم مستحق يک ثواب تالش به امر ن کردن  و با تمام خلوص به حق نکه تالش به حق و راستي اما مجتھدی. حق

  . شود خير کرده، نائل می

تا  تصوری ممکن را  در مورد طريق استنباط  از ادله و منابع اين مختصر بحث باال تالشی بود  بس سريع و مختصر 

  .  در حقوق اسالم را با شما حد اقل نزديک سازيمو طريق استنباط از منابع 

نھی صريح  شرعی نيز تمرکز داريم ويا بايد داشته  نصوص امر و که ما از فتوی شرعی بحث داريم به آيات و زمانی

ين صورت مانند ادر.  رسول هللا به صورت صريح وجود داشته و  امر شرع روشن استباشيم که در قرآن کريم و سنت

امر شرع است و بر .   محل ندارد،يک مسلمان  تمايل و توافق و عدم توافق يک مسلمان در مورد قبول و عدم قبول حکم

ر گدن جانب منطق خويش و دير و جا دايتالش برای تغي. را قبول کرده  و به اجرای آن مکلف است مسلمان است که آن

اما بحث بر سر مفھوم درست از مجمالت و کنايات و متون غير روشن برای ھمه و يا . ًانحرافات اصال جای ندارد

  . ری استگاستنباط واضح متفاوت وجود دارد درين صورت بحث دي

ل ندارم و مطابق ميلم نيست ويا چنين و م اما اين حکم ويا آن حکم را قبوکه شرع را قبول دارم و مسلمان لذا در مورد اين

اھانه  گچنان شک و ترديد کردن در مسايل صريح و نصوص روشن شرعی انسان مسلمان را از حيطۀ  اسالم  ولو نا آ

که  لذا بر مسلمان است بر امر و حکم شرعی خويش را وارد و در صورتی. کند و غير عمدی ھم که باشد، خارج می

 عدم قبول صراحت امر شرع انکار را به خود روا و مجاز نداند که درين صورت از دين و حکم شرع واضح باشد از

  . شود ناه کار میگمراه و در تعبير احسن حد اقل گرفته، گعقيده فاصله 
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رفته و گی صورت ئلذا درين روز ھا که مسايل و جزا ھای حدودی مطرح و درين جا و آنجا تبصره ھا و عمل کرد ھا

ردد، خواستيم خويش را با قبول سر و صدا گ ويا تطبيق میگالف شرع و به نام شرع  جزا ھای حدودی  خیدر موارد

ُ از جھال عليه خود،  خود را  به مشکل مواجه ساخته و در توضيح امر حق و ادای یھای ممکن منفی و مضر بخش

 يک مسلمان از موضعت خير خويش رسالت کمک  کنيم و حقايق را با تمام اخالص و مطابق به بھترين فھم و اراد

اه و در چوکات آن راه، روش و موضع خويش را روشن  گخدمت شما تقديم کنيم تا برادر و خواھر مسلمان از آن ا

  . نموده و مطابق آن حرکت کند

 از ويا با تطبيق احکام الھی در موارد صريحگ که ھم ضرورت است تا افراد مسلمان نما یخاطره دانستن اين مسايل ب

ويا تطبيق احکام گاھداف سياسی و خالف عدالت اسالمی به ھر قيمت به نمايشات  خاطره دساتير دين تخلف نموده وب

  ).ًتفصيل بعدا. ( شوند دھد که امر خالف شرع را مرتکب می پردازند که تمام شواھد نشان می الھی می

 و ساير مسايل فرعی ئیارند بحث با ايشان  در مسايل جزاًکه اصال به اسالم عقيده ند یئدانيم آنھا ًجدا قابل تأکيد می

روشن،  مطرح  و ) ج( عقيده به دين اسالم و خداوند ۀًبا آنھا اوال بايد مسأل. اسالمی روشن،  بحث درست نيست

ر غير از عقيدتی بحث و گمسايل دي ات و سايريکليدی به جزئ قناعت داده شود وبعد اين مسايل اساسی و توافق و

  . يردگکره صورت مذا

ھمين جر و بحث معقول و به . شده ايم علوم  متولد نه عالم به اين ھمءمسلم اين است که ما جامع الکماالت و از ابتدا

 میرا رسيم و يا رسانيدن  موقع، به نيت پاک کسب و رسيدن به حق و بحث سازنده است که ما  پله به پله به حقايق می

 . خواھيم

خواھيم توانست اين حقايق را با منطق آن به مردم جھان م که ناست و ما ترسی درمورد  نداريدين اسالم دين حق 

   .ومسلمانان برسانيم

ر خواسته باشد در يک لحظه گ يک مسلمان به اين عقيدۀ  راسخ داريم که هللا تعالی قادر و توانا است و ااز موضعما 

 . سازد مسلمان می) کن فيکن( جھان را به يک  ۀھم

، که به انسان فرصت،  عقل و پيامبران ارسال که ضرورت بشر است، نه هللا تعالی و امتحان دنيا ءاما ھدف از ابتال

، مشيت و ارادۀ الھی  را با خود داشته و از ءکرده و داده است، تا خويش انتخاب کند و در چوکات انتخاب خويش رضا

 با تمام اعتقاد راسخ ،رانگ يک مسلمان برديرا از موضعخويش لذا تحميل حق و راستی . و باشدگانتخاب خويش جواب

ه  خويش را که درست و بینمی دھد که اين راستی و سفيدرا  ما را اين حق ،به بحق بودن آن و بر سفيد بودن سفيد خود

 .  تحميل کنمیحق ھم است،  بر کس

نسان و جھان و جھان ما بعد از جھان امروز ران اين دين من و اين تعريف خوشبختی من از اگحتمی نيست که بايد دي

انتخاب با ھريک از ما است تا مطابق فھم، عقل سليم و ھدايات . رسالت ما رساندن حق و حقايق است. را قبول کنند

با اين فھم از . و باشدگقبول وبه آن عمل کند و از انتخاب خويش جواب الھی و راه پيامبر اسالم  واحکام اسالمی را

  . و باشيم که ھستيمگم و عقيده با انتخاب ما خود از عملکرد و انتخاب خويش نزد هللا تعالی جوابدين اسال

  : فرمايند براھين  که مفسرين در حکم  سنگسار  بدان استناد می پردازيم به اداله و با اين مختصر حال می

  ادامه دارد

 
 


