َر ِّ
ب ِِّ ا ْش َر ْح ِِّل
ِّ
احلُ ْل عُ ْق َد ًة
َويَس ْر ِِّل أ َْم ِّري َ و ْ
ِّ ِّ ِّ
س ِّاِن  يَ ْف َق ُهوا قَ ْوِِّل 
ِمن ِّلِ َ
ص ْد ِّري
َ

(قرآن کريم)
” اى زما پروردگاره! زما سينه راپراخه کړه !
او زما امر (درسالت) راته آسان کړه ! او زما
له ژبى څخه غوټه پرانيزه ! چې (خلک) زما په

من يرد اهلل به خري ا يفقهه

فقه

يف الدين.

(حديث شريف)
" کسى که خداوند به وى ارادۀ خير فرمايد
او را در امور دين دانشمند مى سازد"

اسالمى

خبرو (ښه) وپوهيږي“.

شيخ
شمارۀ دوصدهفتاد ويک

جمادى الثانى

( المجلس األوربی لإلفتاء و البحوث )
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 ،صحيح نيست که به مساجد براى نماز به خاطر حفظ

مجلس اروپا برای افتاء و تحقیقات

نماز جماعت برود  ،صحيح است که نماز جماعت در
مذهب حنبلى فرض عين باالى هر مسلمان است  ،در نزد
جمهور فقهاء سنت مؤکده است  ،اما نماز جماعت درحال

مساجد به سبب فیروس کورونا بسته باشند

رسيدن ضرر براى بدن از انسان ساقط مى گردد.

شيخ حسين حالوه  ،سکرتير جنرال مجلس افتاء و تحقيقات

رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم مردم را در وقت نزول

اروپا تأکيد کرد که مسئولين مساجد  ،دروازه هاى مساجد

باران امرکردند تا در منازل خود نماز بخوانند تا اذيت

را بسته و از مردم بخواهند تا در خانه هاى خود به سبب

نشوند و اين حکم باالى هر عذر تطبيق و نماز جماعت

انتشار فيروش کورونا نماز بخوانند ،اگر بدانند در صورتى

ساقط مى گردد.

حضور نماز گزاران در مسجد مرض انتشار مى کند.

به خصوص در موضوع نماز جمعه  ،شيخ حالوه تأکيد

شيخ حالوه در مصاحبه اش با عربى  12مى گويد که اسالم

دارد که نماز جمعه فرض است  ،اما در وقت سفر و

فقه دارد که نسبت به اکثر ادبيات مردم را براى حفاظت نفس

مريضى و آنانکه استطاعت رفتن را به مسجد ندارد

توصيه ميکند و مقصد شريعت حفاظت نفس است و اسالم

ساقط مى گردد در اين حالت نماز ظهر در خانه خوانده

تاريخ طويل در طب وقائيوى دارد .

ميشود  ،مسلمان اگر ميداند که حضورش در مسجد

هر روز وباء انتشار مى کند  ،چه بايد کرد ؟ مردم را دعوت

سبب اذيت مردم مى شود بايد از مسجد دورى کند و نماز

کنيم تا رهنمايى هاى صحى را مراعات کنند و انسان اگر

ظهر را در خانه بخواند .

احساس ميکند که فيروس دارد نبايد به ديگران انتقال بدهد

شيخ حالوه اضافه ميکند و ميگويد اگر مالحظه کرديم

و از آزار مردم جلوگير کند .

که مرض در حالت انتشار است و ما براى نماز گزاران از

رسول اکرم صلى اهلل عليه و سلم فرمودند ( کسيکه سير ،

سبب مرض اگر به مسجد مى آيند خوف ميداشته باشيم ،

پياز و يا گندنه خورده از مسجد ما دورى کند) ( من أکل

و ادارات مساجد تصور دارند که فيروس در حال انتشار

ثوما أو بصال أو کراتا فليعتزل مسجدنا ) به سبب اينکه

است بايد دروازه هاى مساجد را بروى نماز گزاران بسته

مردم از بوى دهن او اذيت مى شود  ،انسان مريض و کسيکه

کنند و مردم به خانه هاى خود نماز بخوانند به سبب حفظ

فيروس مرض را دارد و احتمال انتقال آن به ديگران مى گردد

جان .بجواب آنانکه مخالف بسته شدن مساجد اند ،شيخ
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انسان به اين مرض مبتالء شده اند و تا حال  0922نفر

فیروس کورونا/

وفات کرده  .حکومت ها در تمام کشور براى جلوگيرى از
حالوه ميگويد صحيح است که براى دفع مرض وباء به

انتشار مرض امر به قرنطين داده اند و شخص مريض

خداوند نزديک شويم  ،اما از اسباب بگيريم و گرفتن به

اجازه بيرون شدن را از خانه اى خود و يا از بيمارستان ندارد .

اسباب جزء از دين ما است  .واجب است انسان توجه داشته

قرنطين (  ) Quarantineقرنطين اجراءات صحى است ،

باشد  ،چرا نبى صلى اهلل عليه وسلم نگفت اگر يکى از شما

اشخاصى که به مرض دچار شده باشند چه فيروس داخل

احساس به مرض ميکند به مسجد بيايد و نماز بخواندو دعا

وجود شان شده باشد و يا نشده باشد اجازه ندارند از

کند تا آخر؟ بلکه گفت به نزد داکتر مراجعه کند تا عالج

منازل شان بيرون شوند تا مريضى درجامعه انتشار نکند.

شود.نزديکى به خداوند و دعا از خانه نيز صحيح است .

ممکن است قرنطين شامل يک منطقه و يک شهر نيز
شود مثليکه چين براى جلوگيرى از فيروس کورونا شهر

حج و عمره

ها را از هم جدا ساخت و در بعض از شهر هاى چين فقط

در مورد حج و عمره در اين شرايط  ،شيخ حالوه مى گويد
حج ارتباط به قدرت  ،استطاعت  ،دارد  ،مريض که به سبب
مرض به حج رفته نمى تواند  ،فرضيت حج از او ساقط مى
شود  ،ثروت و صحت و قوت جسمانى در جملۀ استطاعت
مى آيد و اين حکم باالى عمره نيز تطبيق مى شود  .حکومت
عربستان که عمره را منع کرده و يک عمل شرعى را انجام

براى يک شخص از خانواده هر دو روز اجازه داده مى
شود از خانه براى ضرورت خارج شود .و ايتاليا نيز همين
کار را انجام داد.
قرنطين در ادبيات اسالمى بنام ( حجر ) ياد شده  .حجر به
معانى زياد آمده اما در مجموع يک معنى را افاده مى
کند منع  ،بازداشت  ،ممانعت  ،جلوگيرى .
رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم در تعداد از احاديث ،

داده و اين فيصله براى حفاظت و سالمت مردم است .

مبادى صحى قرنطين را بيان کردند  ،مردم را از داخل
شده به قريه يا شهرى که در آنجا مردم به مرض طاعون

عالقات و روابط اجتماعی

مبتالء شده اند منع فرمودند  ،و همچنان باشندگان آن جا

روابط و عالقه فردى مانع در آن نيست  ،اما اگر انسان
از خارج شدن منع کردند .رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم،

احساس به مريضى مى کند الزم است در مناسبات اجتماعى

خارج شدن را از جاى که مرض طاعون در آنجا است به فرار از

شرکت نکند تا براى ديگران ضررنرسد  ،دست دادن را کنار

ميدان جهاد نسبت دادند و آنرا گناه کبيره گفتند .

بگذارند تا مرض انتشار بيشتر نکند .

و صبر در مقابل مرض طاعون را به اجر شهيد نسبت

نوت  :مجلس اروپا برای افتاء و تحقیقات  ،در هفته اول مارچ نماز
جمعه و نماز جمعه را در مساجد اورپا لغو کرده بود .

دادند .
امام بخارى در صحيح خود قصه عمر بن الخطاب رضى
اهلل عنه راوقتيکه بطرف شام حرکت کرد مى آورد.

حکم قرنطین

زمانيکه عمر به منطقۀ نزديک به شام که بنام ( سرغ ) در

مرض هالکت کننده بنام ( کورونا )

نزديکى اليرموک رسيد،ابوعبيده بن الجراح و

رسول اکرم صلى اهلل و مسلمتانان براى جلوگيرى از مرض

همرانش،خبر دادند که مرض وباء در سرزمين شام انتشار

کورونا قبل از همه قرنطين را تطبيق کردند.

کرده  .مهاجرين اولين را دعوت کرد و در مورد رفتن به

فيروس کورونا در بيشتر از  49کشور بسرعت انتشار يافت،

شام با آنها مشوره کرد .

احصائيه هاى که مراکز طبى به نشر سپرده اند  222هزار
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توقف طواف کعبه مشرفه
بعض از هموطنان گرامى در مورد توقف طواف در اين

ايشان در مورد حکم وباء با هم اختالف نظر پيدا

هفته سؤاالت زياد را توسط ايميل و تيلفون مطرح کرده

کردند ،بعض نظر دادند که براى يک امر خارج شده ايد و

اند و عدۀ باين فکر هستندکه توقف طواف عالمۀ از

نبايد بر گرديد ،عدۀ ديگر از آنها گفتند با شما مردم ديگر و

عالمات قيامت است  .در جواب بايد گفت که اين بار اول

اصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم هستند الزم نمى

نيست که طواف توقف ميکند و توقف طواف ارًتباط به

دانيم به جاى برويد که در آنجا وباء است  .بعد از مشوره با

قيامت ندارد .

مهاجرين  ،حضرت عمر انصار را براى مشوره دعوت کرد و

طواف کعبه مشرفه در تاريخ چندين بار متوقف شده

انصار مانند مهاجرين با هم اختالف نظر پيدا کردند ؛ بعداً

مثال

مشايخ يا بزرگان قريش از جملۀ مهاجرين را مشوره نمود ،

در سال  023هجرى قمرى  ،قرامطه يکى از فرقه هاى

آنها باهم در موضوع اختالف نظر نکردند و مشوره دادندکه

شيعه که به امامت اسماعيل معتقد بودند ،حج را براى

بايد بر گرديم و مردم را بطرف وباء نبريم.

ده سال منع کردند به دليل اينکه حج از اعمال جاهليت
است و حاجيان را در پهلوى ديوار هاى کعبه به قتل

عمر بن الخطاب مردم را جمع کرد و نظريه مهاجرين و انصار

رسانيدن و حجر االسود را بسرقت بردند و بعد از  12سال

و بزرگان مهاجرين قريش را بيان کرد  .ابو عبيده بن الجراج

بعد گرفتن طال به جايش برگشتاندند.

گفت آيا فرار از قدر اهلل؟ عمر گفت يا ابو عبيده اگر غير از
تو کسى ديگر ميگفت  ،جواب ميدادم بلى  ،فرار از قدر اهلل

در سال  2129ميالدى  ،حج به سبب مرض طاعون که در

به قدر اهلل  .در اين وقت عبدالرحمن بن عوف رسيد  ،و گفت

اثر آن  1هزار شخص در حجاز وفات کرد توقف کرد و منع

در اين مورد نزدم علم است يا خبر است  ،شنيدم رسول اهلل

شد .

صلى اهلل عليه وسلم فرمودند ( إذا سمعتم به بأرض فال

در سال  2110ميالدى به سبب انتشار مرض کوليرا حج

تقدموا عليه  ،و إذا وقع بأرض و أنتم بها فال تخرجوا فرار

توقف داده شد در اين سال يعنى  203سال قبل از امروز

منه) « ،اگر شنيديد وباء در يک سرزمين است  ،به آنطرف

تعداد زياد از حجاج وفات کردند و مرض کوليرا در مصر

نرويد  ،و اگر در يک جا وباء باشد از آنجا فرار نکنيد و

انتشار کرد و در هر روز بين  922تا  022حاجى وفات

خارج نشويد»  ،عمر گفت الحمدهلل و بازگشت يا صرف نظر

کرد.

کرد از پيش رفتن .

در سال  2443طواف به سبب حمله باالى حرم مکى
بواسطه اى ( جهيمان العتيبى ) که خود را مهدى منتظر

حضرت جابر بن عبداهلل رضى اهلل عنه گفت رسول اهلل صلى

ميدانست براى مدت  20روز توقف کرد  ،از  12نوفمبر

اهلل عليه وسلم فرمود ( الفار من الطاعون کالفار من الزحف،

 2434تا  9ديسمبر .2434

و الصابر فيه کالصابر فى الزحف ) روايت کرده احمد .فرار از

در سال  1223طواف به سبب ازدحام شديد توقف کرد ،

طاعون ـــ فرار کردن از جاى که در آنجا مرض طاعون است ـــ

اين حادثه در ماه رمضان بود ،اما توقف براى مدت

مثل فرار از ميدان جهاد است  ،و صبر کردن در طاعون مانند

بسيار کوتاه بود.

صبر کننده در ميدان جهاد است .

در  0مارچ  1212به سبب وباء فيروس کورونا حرم مکى و
مدنى از خوف انتشار فيروس بسته شد و همچنان چندين
3

شماره دوصد هفتاد و يک

اپريل1212

فقه اسالمى

بار به سبب باران هاى شديد و سيل که ديوار هاى کعبه

قوت نظامى براى اجبار مردم به قبول دعوت استفاده

شريفه نيز صدمه ديد طواف بسته شده بود.

کرد .قرامطه باالى مکه حمله کردند و مردم را از عمره و
حج منع کردند و حجر االسود را دزدى نمودندو دروازه

قرامطه :

کعبه را شکساندند .

بعد وفات امام جعفر صادق امام ششم نزد پيروان شيعه ،

خالفت عباسى در مقاومت قرامطه عاجز ماندو اما در

شيعان تقسيم شدند ،عدۀ اسماعيل را امام هفتم شناختند و

نهايت قرامطه از داخل دچار مشکالت شد .در بحرين

بعداً بنام اسماعيليه معروف شدند.

جوانى بنام الجنابى ادعا کرد که مهدى منتظر است و

گروه ديگر موسى بن جعفر را امام هفتم پنداشتند و اين گروه

بزرگان دولت را به قتل رسانيد و جنگ را عليه فاطمى ها

بزرگ شيعه است که امروز بنام شيعه دوازده امامى ياد

اعالن کرد  .در نصف قرن پنجم  ،العوينيون و بعض قبايل

ميشود.

عرب که طرفدار عباسى ها و سالجقه بودند قرامطه را

اسماعيليه ها محمد بن اسماعيل را بحيث امام بيعت کردند

شکست دادند .

و در نتيجه مخالف دولت عباسى با ايشان حجاز را ترک و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پنهان شدند و دعوت خود را سرى ادامه دادند .
دعوت اسماعيليه را در عراق حمدان قرمط رهبريت ميکرد ،
حمدان موفق شد تا تعدادى زياد را به دعوت اسماعيليه
جذب کند و ساحۀ دعوت او به يمن و مغرب و وسط و شمال

فضل غنی مجددی

رجم ( سنگسار)

فارس رسيد.

در اين اواخر موضوع رجم و تشريعات جنائى در اسالم

قرامطه در عهد خالفت المقتدر عباسى بن المعتضد مردم را

در برنامه هاى تلويزيونى و صفحات فيس بوک و در

دعوت به تشيع کردند و اسم القرامطه را بخود گرفتند .در

خطبه هاى روز جمعه مناقشه ميشود .واعظين و خطباء و

سال  114ميالدى عبيداهلل المهدى ،بعداًخليفه فاطمى  ،که

دانشمندان و غير متخصص در تشريعات اسالمى و

از سلسلۀ محمد بن اسماعيل بود ،تمام دعوتگران را دعوت

عامه مردم در مورد حکم حد زنا و سرقت وسائر احکام

نمود تا او را بصفت امام يازدهم بيعت کنند و دعوت را بنام

جزا اسالمى سخن مى زنند و مى نويسند و رأى خود را

او بدال باسم مهديه محمد بن اسماعيل نمايند .اما اسماعليه

اظهارکنند .موضوعات حقوقى خصوصاً حقوق جزاء

در عراق  ،بحرين و خراسان به امامت عبيداهلل اعتراف

اسالمى از موضوعاتى نيست که در خطبه هاى جمعه و

نکردند ،و به عقيده امامت مهدى محمد بن اسماعيل ادامه

مجالس وعظ و نصحيت و در بين غير متخصصين بحث

دادند .القرامطه  ،بدعت هاى جديد را بميان آوردند ،شراب

شود و از جانب ديگر حقوق جزاء و سائر قوانين حقوقى را

را حالل دانستند و روزه ماه مبارک رمضان را لغو کردند و

بايد متخصصين در همان رشته بحث کنند و مسائل

عيد نوروز ،عيد بزرگ قبول کردند،و حج و قبله بيت

حقوقى و قانونى از موضوعات علمى بوده که در

المقدس است و غسل در جنابت نيست .خليفۀ عباسى

پوهنتونها تدريس مى شود نه در صفحات مجازى و در

المعتد على اهلل بن المتوکل غرق در لهو و لعب بود و

خطبه هاى روزجمعه ودر برنامه هاى تلويزيونى ،و اگر در

اطرافيانش برنامه گرفتن خالفت را داشتند .زکرويه مسئول

برنامه ها و سمينار ها بحث ميشود بايد متخصصين در

دعوت در اقليم فارس بود  ،او از اختالفات نژادى سود برد و

مورد آن بحث و نظر بدهند و متخصص نه تنها در

دعوت اسماعيليه را در فارس بر ضد عرب تقويت کرد و از
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رجم/

ادبيات زبان و فقه مد نظر گرفته شده  .در ماده «حصن»

تشريعات تخصص داشته باشند بلکه مقاصد شريعت و

آماده حصن داللت به منع است ،مثال اگر مرد ازدواج

تفاوت عصر و زمان را نيز مد نظر داشته باشد.

کند محفوظ و حمايت مى شود  ،اگر اسالم آورد حمايت

بايد واضح باشدکه در موضوع رجم در قانون جزاء اسالمى

مى شود  ،اگر آزاد شود حمايت ميشود و تمام اين مثالها

اجماع نيست و در مورد آن اختالف زياد بين فقهاء و مذاهب

داللت به منع مى کند به معنى ديگر اگر مرد ازدواج کند

فقهى وحقوق دانان وجود دارد ،عدۀ از فقهاء باين نظر اند

خود را از زنا منع مى کند و اگر مسلمان شد از کشته

که بعد از تدوين قوانين و تأسيس مذاهب فقهى اجماع عصر

شدن حفظ مى کند ،و اگر آزاد شد خود را از قيد و

صحابه در مورد رجم نيست .

ملکيت ديگران حفظ مى کند ،و عفيف و با عفت نفس

در باب رجم زيادتر به عصر خالفت حضرت عمر رضى اهلل عنه

خود را از فحشات منع مى نمايد.

اشاره مى شود و عدۀ باين تصور و باور اند که حضرت عمر

احصان در شریعت دو قسم است :

رجم را تطبيق عملى کرده و تأکيد به تنفيذ آن نموده بود .

 .2إحصان رجم.

جهت فهم بيشتر از موضوع رجم در فقه اسالمى من تحقيق

 .1إحصان قذف

دکتور عصام تليمه يکى از دانشمندان معاصر فقه اسالمى

و هر کدام شروط بخود دارد

و استاد سابق پوهنتون ازهر را انتخاب کردم و فکر ميکنم

إحصان رجم عبارت از صفات است که بموجب آن رجم زنا

که قابل استفاده براى محققين جوان در ساحۀ حقوق جزاء

باالى زنا کار واجب مى شود.

اسالمى است .اما قبل از اينکه در مورد تطبيق عملى رجم در

إحصان قذف عبارت از اجتماع صفات در مقذوف است

عصر خالفت راشده بحث شود الزم است تا از موقف اسالم

که او را مستحق جلد يا دره مى سازد.

درموضوع رجم و اختالف بين فقهاء در مورد آن بحث شود .
مهمترين و خطرناکترين قضيه که بايد در مورد آن بحث و

إحصان در قرآن و سنت:

مناقشه شود عبارت از شرط اقامت حد زنا است که بنام رجم

کلمۀ ( محصن ) و ( محصنه) در قرآن کريم داللت هاى

ياد ميشود  .شرط اساسى و مهم در قضيه رجم « إحصان »

مختلف دا رد به معنى عفت  ،به معنى آزادى يا حريت و

است به عبارت ديگر که در وقت عمل زنا  ،زن و مرد محصن

به معنى ازدواج صحيح است .

باشند به عبارت ديگر محصن بودن شرط اساسى و يگانه در

اما إحصان در سنت بصورت مجمل بدون تفصيل ذکر

موضوع رجم ميباشد .با اختالفات ففهى  ،فقهاء اتفاق دارند

شده مگر در بعض احاديث.

که رجم محصن و محصنه در شريعت است و اما در مورد

اما نسبت به يهودى رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم او را

شروط آن که احصان است با هم اختالف نظر دارند .لذا الزم

به حکم تورات رجم کرد به دليل اينکه رجم زنا کار در تورات

است تا اوال معنى احصان را با استفاده از فرهنگ ادبيات

آمده.

زبان دانست به دليل اينکه فهم لغوى و زبانى يک اصطالح

رسول اکرم صلى اهلل عليه وسلم در مورد إحصان و در

محقق را کمک و به حقيقت نزديکتر مى سازد.

شروط و صفات آن خالصه جواب داده اند  .و تفاصيل
بيشتر در کتب فقه مذاهب بيان شده و تمام تفاصيل ذکر

احصان در ادبیات زبان :

شده اجتهادى است و در بعض آن نص موجود و در بعض

در موسوعه فقه اسالمى که در مصر تدوين شده  ،احصان از
باب ادبيات زبان تعريف و در تعريف إحصان تفاوت بين
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مذاهب فقهی و شروط إحصان :

ابوبکر و رجم :

مذاهب فقهى تسنن و غير تسنن در مورد إحصان و شروط آن

از ابوبکر رضى اهلل عنه در مورد تطبيق رجم از عمر بن

با هم اختالف دارند.

الخطاب روايت شده که رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

شروط و صفات احصان هفت است عقل  ،بلوغ  ،حريت ،

رجم کردند  ،ابوبکر رجم کرد  ،من رجم کردم و من

اسالم  ،ازدواج ( نکاح صحيح)  ،دخول با زن که غسل واجب

کراهيت دارم که در کتاب خداوند چيزى زياد کنم  ،و مى

گردد يعنى جماع .

ترسم که قومى بيايند و در کتاب خداوند رجم را نبينند و

فقهاء مذهب حنفى شروط إحصان را اين طور بيان مى کنند

آنرا رد کنند( .روایت کرده ترمذی()902تصحیح کرده

عقل  ،بلوغ  ،آزادى يا حريت  ،اسالم و نکاح صحيح و دخول

البیهقی ( ) 120/1()23031و ابن شیبة( )22/33و ابو داود

در نکاح صحيح  .اسالم يکى از شروط مهم در حکم زنا است

الطیالسی ( )10و األجری فی الشریعَ ( )313از عمر بن

و به رأى فقهاء مذهب حنفى غير مسلمان رجم نمى شود.

الخطاب رضی الله عنه و صحت گذاشته األلبانی در اإلرواء

از نظر فقهاء مذهب حنفى اگر صفات ذکر شده در مرد و زن

(.)0/1

موجود باشد مستحق رجم مى شوند زيرا صفات فوق مانع
عمل زنا مى شود .

از طريق نجيح ابى على اخراج شده که نبى عليه السالم

اختالف در آراء فقهاء تسنن و تشيع از قديم تا امروز  ،در

فرمودند « رجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،و رجم

قضيه إحصان نشان دهنده آن است که تمام مذاهب اراده

ابوبکر و عمر و امر شان ( ابوبکر وعمر) سنت است( .رواه

دارند تا عقوبت يا جزاء رجم را در هر حاالت به حد ( دره )

ابن الی شیبه ( )31/22و شیخ االلبانی سند آنرا مرسل می

برسانند ،همچنان از فقهاء معاصر ،رشيد رضا و عالمه

داند .

الزرقا و ابا زهره به اين رأى نزديک هستند و دليل شان عدم
وجود نص شرعى است اما همه علماء به حد زنا اعتراف دارند.

با وجود نصوص عمومى که از حادثه رجم و تطبيق آن از
عهد ابوبکر صديق رضى اهلل عنه حکايت ميکند ،و اما
بررسى و تحقيق دورۀ خالفت ابوبکر که دو سال بود و در

صفت حد زنا :

اين مدت دو سال عمر مسئول ادارۀ قضاء بود يک واقعه

زنا حق خاص اهلل متعالى است ،به عبارت ديگر حق جامعه

ثابت وجود ندارد و حتى روايت شده که در اين دو سال

ميباشد ،حفاظت جامعه از عمل زنا و فحشات به مصلحت

يک شخص حاضر نشد و ادعا نکرد .

عمومى جامعه است لذا حد زنا حق خاص خداوند و جامعه
ميباشد.چون حد زنا از حق جامعه و خداوند است در عفو
کردن آن هيچکس صالحيت ندارد.
شيخ تيلميه

زيرعنوان « اإلسالم و الرجم »

عمر و رجم :
از دورۀ خالفت عمر بن الخطاب رضى اهلل عنه زياد در

الخلفاء

الراشدون و الرجم  ،عصرخالفت راشده را به بحث مى گيرد و
مى نويسد

مورد حوادث و تطبيق عملى رجم روايت شده و روايت
شده که عمر رضى اهلل عنه رجم ميکرد يعنى حد زنا را
تطبيق عملى مى نمود البته بدون تفصيل از ذکر حاالت

استدالل در واجب بودن تطبيق حد رجم آمده که خلفاء
الراشدين ابوبکر و عمر  ،و عثمان و على رضى اهلل عنهم ،
حد رجم را تطبيق کردند.
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روايت کرده ابن سيرين که « عمر رجم کرد و جلد يعنى شالق

مورد زنا پرسيد؟ گفت بلى يا امير المؤمنين و بار دوم

زد  ،و على رجم کرد و دره زد (.رواه ابن ابی شیبة ( )14011و

تکرار کرد گفت بلى  .على گفت حرمت آنرا نمى دانست

االلبانی صحت گذاشته ( .)0/1در جواب اين حديث امام

بااليش حد اجراء نشود  .ابن قيم در مورد اين حکم تعليق

العينى مى گويد ابن سيرين عمر را نديده بود به دليل اينکه

کرده مى گويد بهترين و دقيق ترين فراست (.ابن القیم ،

او در زمانى بود که دو سال از حکومت عثمان باقى مانده

الطریق الحکمیة  ،صغحه( .)292

بود لذا حديث منقطع است (.امام العینی  ،نخب األفکار

چهارم از ابن عباس که گفت زنى ديوانه که زنا کرده بود

(.)912/20

نزد عمر آورده شد  ،عمر مردم را مشوره کرد و امر به رجم

اما حاالت رجم که تطبيق آن در عهد عمر بن الخطاب ذکر

او کرد  .على از آنجا گذشت و از موضوع پرسيد؟ گفتند

شده بدين ترتيب است

زن ديوانه است و زنا کرده و عمر امر به رجم او داده  .گفت

اول زنى که زنا کرده بود نزد عمر رضى اهلل عنه آمد و اقرار

به او مراجعت نمايد و نزد عمر رفت و گفت يا امير

کرد  ،عمر امر به رجم کرد  ،على بن طالب رضى اهلل عنه گفت

المؤمنين دانستم که قلم از سه حالت برداشته ميشود از

ممکن عذر داشت  ،بعداً براى زن گفت چه ترا به عمل زنا

مجنون تا خوب شود  ،از خوابيده تا بيدار شود  ،از طفل

رساند؟ گفت ظرفى داشتم که در بين آن آب و شير بود مردى

تا عاقل شود ؟ گفت بلى يعنى عمر گفت بلى  ،على گفت

تشنه شد او را آب دادم  ،اما او اباء ورزيد که مرا آب بدهد تا

پس آيااين زن رجم شود؟ گفت هيچ  ،گفت او را

نفس خود را برايش ندهم ،سه بار دورى کردم  ،اما تشنه شدم

بفرستيد  ،على گفت عمر تکبير گفت .

و فکر کردم که مى ميرم  ،آنچه مى خواست دادم  ،مرا آب

آيا زن به دليل حمل متهم بزنا مى شود ؟ خصوصاً اگر

داد .على گفت اهلل اکبر " فمن اضطر غير باغ و ال عاد فال إثم

شوهر او حاضر نباشد ،عرب ها در آنوقت تصور

عليه إن اهلل غفور رحيم " (البقرة ( )230پس هر که بخوردن آن

ميکردند که ممکن مدت حمل تا سه و يا چهار سال ادامه

مجبور شود در حاليکه به آن تمايل نداشته و از اندازۀ

پيدا کند  ،مدتى که علم امروز آنرا نفى ميکند؟

مجبوريت تجاوز نکند گناهى بر او نخواهد بود ،بى شک که

پنجم زنى به عمر پيش شد که حمل کرده بود  ،گفت

خداوند آمرزندۀ مهربان است ( .رواه البیهقی فی السنن

خواب بودم و زمانيکه بيدار شدم مردى را ديدم که باالى

( )922/1برقم (  )23202و عبدالرزاق فی المصنف ()1/923

من افتاده  ،حد زنا باالى او جارى نشد  ،عمر امر به دادن

برقم (. )20109

لباس و غذاء براى او داد و از أهل او خواست تا با او

دوم از ابى عبدالرحمن السلمى که گفت نزد عمر زنى آمد که

رفتار نيکو داشته باشند.

از تشنگى مانده شده بود ،به نزديک چوپان که گوسفندان را

ششم زنى که شوهر نداشت و حمل کرد به نزد عمر حاضر

مى چراند رسيد و آب خواست  ،مرد معذرت خواست که آب

ساخته شد  ،عمر از او پرسيد گفت من سنگين سر

بدهد مگر اينکه نفس خود را بدهد .عمر در مورد رجم او

هستم  ،خواب بودم مردى باالى افتاد  ،زمانيکه بيدار

مردم را مشوره کرد  ،على گفت مجبور بود  ،فکر ميکنم او

شدم کار تمام شده بود  ،حد بر او تطبيق نشد.

را آزاد بگذاريد  ،عمر اين کار را کرد (.رواه البیهقی فی

هفتم زنى که بعد از شش ماه تولد کرد نزد عمر آورده

السنن (.)23202( )1/922

شد ،عمر اراده کرد که رجم شود .خواهر زن نزد على بن

سوم همچنان روايت شده از موقف عمر در مورد زنا  ،زنى

ابى طالب رضى اهلل عنه رفت و بخاطر خدا از او کمک
خواست تا عمر خواهرش را رجم نکند  .على گفت عذر

که زنا کرده بود نزد عمر حاضر شد  ،عمر از او در

دارد  ،خواهر زن تکبيرگفت و نزد عمر رفت و گفت که
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على ميگويد خواهرم عذر دارد .عمر شخصى را نزد على فرستاد

موقف عمر با دخترى که زنا کرده بود و توبه کرد و عمر براى

و پرسيد عذر او چيست ؟ على گفت خداوند عزوجل مى فرمايد

ولى امر او گفت که مثل يک زن پاک دامن و عفيفه نکاح شود

« و الوالدات يرضعن اوالدهن حولين کاملين » ( البقرة  () 100و

و نگفت بيآوريد که حد زنا را بااليش تطبيق نمائيم .

مادران فرزندان خود را دو سال کامل شير دهند )  .و گفت «وحمله
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و فصاله ثالثون شهراً»(األحقاف ()20مشقت حمل و مشقت

قذف در ادبیات زبان به معنی ضرر رساندن به قول است  .و اما

والدت و مدت حمل و شير دادن  02ماه ) حمل شش ماه و فصل 19

در اصطالح شرعی  ،نسبت دادن انسان  ،انسان دیگر را به زنا

ماه  .عمر او را آزاد کرد .

و یا قطع نسب مسلمان  ،مثالً گفته شود یا زنا کار  ،یا زنا کردی

موقف عمر با ماعز  ،ماعزقبل از اينکه نزد رسول اهلل صلى اهلل

 ،یا تو زانی هستی  ،یا پسر زنا و یا پسر زنا کار ) دکتور وهبة

عليه وسلم برود نزد عمر رفت و گفت که زنا کردم  ،عمر برايش

الزحیلی  ،الوجیز فی الفقه اإلسالمی  ،جلد دوم /

خداوند توبه را از بندگان خود قبول ميکند (.رواه عبدالرزاق فی

حد :عقوبت تعیین شده شرعا  ،چه حق خداوند باشد و یا حق

گفت نزد خداوند توبه کن و به ستر خداوند ستر کن  ،هر آئنه
المصنف (.)010/22()20091
از عمر ثابت نيست که يک نفر را رجم کرده باشد  ،بلکه ثابت است
که بعض زنان به زنا متهم شدند و موضوع به عمر پيش شد عمر

بنده .
لعان  :لعان در لغت {ویرایش} «لعان» بر وزن کتاب ،مصدر
باب مفاعله از مادۀ « لعن» به معنای نفرین و طرد از خیر است.
در اصطالح شرعی  ،نوعی مباهله است برای دفع حد یا نفی

حد را باالى شان تطبيق نکرد.

ولد (فرزند).

یک حالت رجم در عهد عمر :

اگر کسی مسلمانی را متهم به فحشا کند،ولی شاهد نداشته

از عمر بن الخطاب روايت شده يک حالت رجم را انجام داد  ،در

باشد ،بر متهم کننده هشتاد شالق به عنوان حد« قذف» زده می

اين مورد  ،سند و متن و فقه آنرا مطالعه و بررسى مى نمائيم  ،از

شود.

ابى وافد الليثى مردى از أهل شام به نزد عمربن الخطاب رضى

إحصان  :در متون فقهی در دو معنی « همسر داشتن» و

اهلل عنه حاضر و برايش گفت زنم را با مردى ديدم  .ابو واقد گفت
عمر مرا نزد زن فرستاد  ،با زن ،زنان ديگر نشسته بودند برايش
گفتم که شوهرت چه گفت  ،زن به قول و يا گفتار او اهتمام نکرد و

«پاکدامنی» استفاده می شود که در معنای اول در ابواب باب
های شهادت و حدود و در معنای دوم در باب های لعان

باآلخره اعتراف کرد و عمر امر به رجم او داد( .رواه مالک فى

وحدود از آن بحث می شود.

الموطا( .)110/1

رجم :سنگ زدن ،سنگسار کردن ،دشنام دادن  ،نفرین کردن.

حکايت فوق به عبارات مختلف روايت شد .

______________________________________________

توقف کردن به روايت که از رجم در عهد عمربن الخطاب شده ،در

از خواهران و برادران گرامی دعوت می نمائیم  ،صدقات

روايت سوم زن با غالم زنا کرد ،آيا حد باالى کسيکه با غالم زن

شانرا برای تقویت نشرات فقه اسالمی فرستاده داخل اجر

کند است ؟ احناف در قصۀ العسيف باين عقيده اند که حد زنا با
غالم نيست .
در سخن شوهر( زنم با غالم زنا کرد ) آيا اولويت در تشريع در اين
مورد لعان بين طرفين نيست؟ ديالوگ در مورد نشان ميدهد که
العن نيست  ،بلگه مستقيماً از زن سؤال شد بدون مالعنه از او
يعنى زن  ،اين مورد به روش عمر بن الخطاب کامال متعارض
است  ،مثال موقف عمر با ماعز که او را از اعتراف مانع و به توبه
نصيحت کرد و
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شوید.
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