فصل سيزدھم
حدود
تعريف حدود:
حدود جمع حد است و حد در اصل  :مانع ميان دو چيز است.
][1353

و در لغت به معنی منع و بازداشتن است.

و در اصطالح »مجازاتھايی است ک'ه ش'ريعت ب'رای گناھ'ان مش'خص ک'رده ت'ا از وق'وع
][1354
در امثال آن جلوگيری کند«.
فھرست
جرايم حدود )گناھانی که شريعت برای انجام دھندگانش حد معينی بيان کرده است(
»ق''رآن و س''نت مج''ازات و کيفرھ''ای مشخص''ی را ب''رای ج''رايم معين''ی مق''رر داش''ته ک''ه
جرايم حدود ناميده میشود و عبارتن'د از  :زن'ا ،ق'ذف )تھم'ت ن'اروا( ،دزدی ،ش'رابخواری،
][1355
محاربه ،ارتداد وبغی و تجاور«.
فضيلت اجرای حدود:
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :حد يعمل به فی األرض خي.ر ألھ.ل األرض
من أو يمطروا أربعين صباحا(]» [1356حدی که در روی زمين اج'را میش'ود ب'رای زميني'ان
بھتر از باريدن چھل روز باران است«.
اجرای حدود بر خويشاوند ،بيگانه ،با شرافت و طبقات پايين ،يکسان و واجب است
از عب''اده ب''ن ص''امت رواي''ت اس''ت ک''ه پي''امبر rفرم''ود ) :أقيم..وا ح..دود ﷲ ف..ی القري..ب و
البعيد ،و ألتأخذکم فی ﷲ لومة الئم(]» [1357ح'دود خ'دا را ب'ر ھ'ر خويش'اوند و بيگان'ه اج'را
کنيد و مالمت ھيچ مالمتگری شما را از اجرای حد باز ندارد«.
از عائشه روايت است  :اسامه درباره زنی که دزدی کرده ب'ود ب'ا پي'امبر rص'حبت ک'رد،
پيامبر فرمود ) :إنما ھلک من کان قبلکم أنھم ک.انوا يقيم.ون الح.د عل.ی الوض.يع و يترک.ون
علی الشريف ،والذی نفسی بيده لو فاطمة فعلت ذلک لقطعت يدھا(]» [1358ھمانا کس'انی ک'ه
قبل از شما بودهاند به اين خاطر ھالک شدند که حد را بر انسانھای ض'عيف اج'را میکردن'د

ولی از اجرای آن بر انسانھای شريف خودداری مینمودند ،قسم به ذات'ی ک'ه ج'انم در دس'ت
او است اگر فاطمه )دخترم( اين کار را میکرد ،دستش را قطع میکردم«.
فھرست
کراھت سفارش در حدود آنگاه که قضيه به سلطان)قاضی( رسيد
از عائشه)رض( روايت است  :قضية سرقت زن مخزومی قريش را اندوھگين س'اخت و
گفتند  :چه کسی در اين باره ب'ا پي'امبر rص'حبت میکن'د؟ چ'ه کس'ی ج'رأت اي'ن ک'ار را دارد
بج''ز اس''امه ،محب''وب پي''امبر rبن''ابراين اس''امه ب''ا پي''امبر rدر اي''ن ب''اره ص''حبت ک''رد ،پي''امبر
فرم'''ود ) :أتش...فع ف...ی ح...د م...ن ح...دود ﷲ؟( »آي'''ا در م'''ورد ح'''دی از ح'''دود خ'''دا س'''فارش
میکنی؟« .سپس بلند شد و خطبه خواند و فرمود ) :يا أيھا الن.اس إنم.ا ض.ل م.ن ک.ان ق.بلکم
أنھم کانوا إذا سرق الشريف ترکوه و إذا سرق الض.عيف ف.يھم أق.اموا علي.ه الح.د ،و أي.م ﷲ
لو أنفاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدھا(]» [1359ای مردم! پيشينيان ش'ما ب'ه اي'ن دلي'ل
گمراه شدند که وقتی انسانی شريف سرقت میکرد ،بر او حد جاری نمیکردند ولی ھ'ر گ'اه
ضعيفی از آنھا سرقت میکرد حد را ب'ر اوج'اری میکردن'د .قس'م ب'ه خ'دا اگ'ر فاطم'ه دخت'ر
محمد سرقت کند محمد دست او را میبرد«.
پوشاندن عيب مؤمن مستحب است
از اب''وھريره رواي''ت اس''ت  :پي''امبر rفرم''ود ) :م..ن س..تر مس..لما س..تره ﷲ ف..ی ال..دنيا و
اآلخ...رة(] [1360ھ'''ر ک'''س عي'''ب مس'''لمانی را بپوش'''اند ،خ'''دا عي'''ب او را در دني'''ا و آخ'''رت
میپوشاند«.
و نيز مستحب است که بنده عيب خودش را بپوشاند؛ به دليل فرموده پي'امبر) : rک.ل أمت.ی
معافی إال المجاھرين ،وإن من المجاھرة أن يعمل الرجل بالليل عمال ،ث.م يص.بح و ق.د س.تره
ﷲ عليه ،فيقول  :يا فالن عملت البارحة کذا و ک.ذا و ق.د ب.ات يس.تره رب.ه و يص.بح يکش.ف
س..ترﷲ علي..ه(]» [1361تم''ام ام''تم موردعف''و ق''رار میگيرن''د مگ''ر کس''انی ک''ه )گن''اھی انج''ام
میدھن''د و آن''را( آش''کار میکنن''د ،و از جمل''ه آش''کار ک''ردن گن''اه اي''ن اس''ت ک''ه کس''ی ،ش''ب
گناھی را انجام دھد و تا صبح خ'دا گن'اھش را پوش'يده دارد ام'ا او در روز بگوي'د  :فالن'ی :
ديشب فالن گناه و فالن گناه را انجام دادهام ،در ح'الی ک'ه پروردگ'ارش آن را پوش'انه ،ول'ی
او پوششی را که خدا بر عيب او قرار داده بر میدارد )گناھش را آشکار میکند(«.
فھرست
حدود ،کفاره گناھان ھستند
از عباده بن صامت tروايت است  :در مجلسی با پيامبر rب'وديم ،فرم'ود ) :ب.ايعونی عل.ی
أن التشرکوا با` شيئا والتسرقوا والتزنوا( »با من بيع'ت کني'د ب'ر اينک'ه ھ'يچ کس'ی و ھ'يچ
چيزی را شريک خدا قرار ندھي'د و س'رقت و زن'ا نکني'د« س'پس تم'ام آي'ه )مرب'وط ب'ه بيع'ت
زنان را( تالوت کرد وگفت ) :فمن وفی منکم فأجره علی ﷲ ،و م.ن أص.اب م.ن ذل.ک ش.ئا
فعوقب به فو کفارت.ه ،و م.ن أص.اب م.ن ذل.ک ش.يئا فس.تره ﷲ علي.ه فھ.و إل.ی ﷲ ،إن ش.اء

غفرله و إن شاء عاقبه(]» [1362ھر کس به اين بيعت وفا ک'رد پاداش'ش ن'زد خداون'د اس'ت و
ھر کس مرتکب يکی از اين گناھان شد و کيف'ر آن را دي'د) ،اج'رای ح'د( کف'اره آن اس'ت ،و
ھر کس گناھی انجام داد و خداوند گناه اورا پوشاند ،حکم آن به خدا برمیگردد اگ'ر بخواھ'د
او را عفو کند و اگر بخواھد عذابش دھد«.
][1363
چه کسی حدود را اجرا کند
اجرای حدود تنھا بر عھ'ده ام'ام و جانش'ين او اس'ت؛ چ'ون پي'امبر rو خلف'ای بع'داز او در
زمان حياتشان شخصا ً حدود را اجرا میکردند و پيامبر rگاھی در اجرای ح'دود ب'رای خ'ود
جانش''''ين تعي''''ين میک''''رد و میگف''''ت ) :واغ....د ي....ا أن....يس إل....ی ام....رأة ھ....ذا ف....إن اعترف....ت
فارجمھا(]» [1364ای انيس فردا نزد زن اين مرد برو ،اگر اعتراف کرد او را رجم کن«.
س'يد میتوان'د ح'د را ب'ر ب'رده خ'ود اج'را کن'د ،ب'ه دلي'ل فرم'وده پي'امبر) : rإذا زن.ت األم..ة
فتبين زناھا فليجلدھا الحد واليثرب عليھا ،ثم إن زنت الثانية فليجلدھا الحد واليثرب عليھ.ا،
ثم إن زنت الثالثة ،فليبعھا ولو بحبل من شعر(]» [1365ھرگ'اه ثاب'ت ش'د کني'زی مرتک'ب زن'ا
شده است) ،سيدش( بايد حد تازيانه را بر او اج'را کن'د و ب'يش از آن او را ت'وبيخ نکن'د ،پ'س
اگر برای بار دوم زنا کرد دوباره بايد او را تازيان'ه بزن'د و از ت'وبيخ او خ'ودداری نماي'د ،و
اگر برای بار سوم زنا کرد ،بايد او را بفروشد ھرچند به قيمت ريسمانی از مو ھم باشد«.
فھرست

حد زنا

زنا حرام و از بزرگترين گناھان کبيره است
خداوند متعال میفرمايد :

سبِيالً ( )اسراء (32 :
) َوالَتَق َربُوا ال ﱢزنَا إنﱠهُ َکانَ فَا ِح َ
سا َء َ
شةً َو َ
»و )با انجام مراحل و انگيزهھای زنا( به زنا نزديک نشويد که زنا گناه بسيار
زشت و راه و روشی بد است«.
از عبدﷲ بن مسعود tروايت است  :از پي'امبر rس'ؤال ک'ردم ک'دامين گن'اه بزرگت'ر اس'ت؟
فرمود ) :أن تجعل ` ندا و ھو خلقک( »اينکه برای خدا شريک قرار دھی در ح'الی ک'ه او
تو را آفريده است« گفتم  :بعد از آن چی؟ فرم'ود ) :أن تقت.ل ول.دک مخاف.ة أن يطع.م مع.ک(
»فرزن''دت را از ت''رس اينک''ه ب''ا ت''و غ''ذا بخ''ورد بکش''ی« گف''تم بع''د از آن چ''ی؟ فرم''ود ) :أن
تزنی بحليلة جارک(]» [1366با زن ھمسايهات زنا کنی«.
خداوند متعال میفرمايد :
س الﱠتِی َح ﱠر َم ﱠ
) َوالﱠ ِذين الَيَ ْدعُونَ َم َع ﱠ
ﷲِ إلَھا ً َ
ق َو
ﷲُ إِالﱠ بِا ْل َح ﱢ
آخ َر َو الَيَ ْقتُلُونَ النﱠ ْف َ
اب يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة َويَ ْخلُ ْد فِي ِه
ک يَ ْل َ
ضاعَفْ لَهُ ا ْلع َذ ُ
ق أَثَا ًما .يُ َ
الَيَ ْزنُونَ َو َمنْ يَ ْف َع ْل َذ ِل َ

ک يُبَ ﱢد ُل ﱠ
ت
سنَا ٍ
سيﱢئَاتِ ِھ ْم َح َ
ﷲُ َ
صالِحا ً فَأ ُ ْولَئِ َ
َاب َو آ َمنَ َو َع ِم َل َع َمالً َ
ُم َھاناً .إِالﱠ َمنْ ت َ
( )فرقان (70 - 68 :
»و کسانی که با خدا معبو ديگری را به فرياد نمیخوانند وعبادت نمیکنند و
انسانی که ﷲ خونش را حرام کرده به قتل نمیرسانند مگر به حق و زنا
نمیکنند ،چرا که ھر کس اين )کارھای ناشايست( را انجام دھد،کيفر آنرا
میبيند و در روز قيامت عذابش مضاعف میشود و برای ابد در جھنم به ذليلی
میماند مگر کسی که توبه کند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دھد که خداوند
بديھا و گناھان ايشان را به خوبيھا ونيکیھا تبديل میکند«.
در حديث طوالنیای ک'ه س'مره ب'ن جن'دب درب'اره رؤي'ای پي'امبر rرواي'ت ک'رده آم'ده ک'ه
پيامبر rفرمود ) :فانطلقنا فأتينا عل.ی مث.ل التن.ور ،ق.ال  :وأحس.ب أن.ه ک.ان يق.ول  :ف.إذا في.ه
لغط و أصوات ،قال  :فاطلعنا فيه ،فإذا رج.ال و نس.اء ع.راة ،و إذا ھ.م ي.أتيھم لھ.ب ن أس.فل
منھم ،فإذا أتاھم ذل.ک اللھ.ب ضوض.وا ،ق.ال  :قل.ت لھم.ا  :م.ا ھ.ؤالء ،ق.اال  :و أم.ا الرج.الو
النساء العراة الذين فی مثل التنور فھم الزن.اة والزوان.ی(]» [1367رفت'يم ت'ا ب'ه )چ'اھی( مانن'د
تن''ور رس''يديم) ،راوی( گوي''د  :گم''ان م''یکنم پي''امبر rفرم''ود  :ک''ه از آن سروص''داھايی ب''ه
گوش میرسيد ،فرمود به آن نگاه کرديم ،زنان و مردان عريانی را ديديم که شعلهھای آت'ش
از زي'ر آنھ'ا بلن''د میش'د و وقت''ی ک'ه ب''ه آنھ'ا میرس'يد ،داد و فري''اد میزدن'د .پي''امبر ب'ه آن''دو
)فرشته ھمراه( گفت  :اينان چه کسانی ھستند؟ جواب دادند  :مردان و زن'ان عري'انی ک'ه در
چاه تنور مانند بودند ،زنان و مردان زناکار ھستند«.
از اب''ن عب''اس)رض( رواي''ت اس''ت ک''ه پي''امبر rفرم''ود ) :اليزن..ی العب..د ح..ين يزن..ی و ھ..و
مؤمن ،واليسرق حين يسرق و ھو مؤمن ،واليشرب ح.ين يش.رب و ھ.و م.ؤمن ،واليقت.ل و
ھو مؤمن ،قال عکرمة  :قلت الب.ن عب.اس ،کي.ف ين.زع اإليم.ان من.ه؟ ق.ال ھک.ذا – و ش.بک
ب..ين أص..ابعه ث..م أخرجھ..ا – ف..إن ت..اب ع..اد إلي..ه ھک..ذا – و ش..بک ب..ين أص..ابعه(]» [1368بن''ده
زناکار در ح'ال زن'ا م'ؤمن نيس'ت و دزد در ح'ال دزدی م'ؤمن نيس'ت و ش'رابخوار در ح'ال
نوشيدن شراب مؤمن نيست و )قاتل( در حال قتل مؤمن نيست .عکرمه گويد  :به ابن عب'اس
گفتم  :چگونه ايمان از او سلب میش'ود؟ گف'ت  :اينط'ور  - :وانگش'تانش رادر ھ'م فروک'رد،
سپس آنھا را درآورد وگفت  :اگر توبه ک'رد ،ايم'ان اينط'ور ب'ه او برمیگ'ردد – وانگش'تانش
را در ھم فرو برد.«-
فھرست
اقسام زناکاران:
شخص زناکار محصن و يا غير محصن است :
اگ''ر شخص''ی آزاد ،محص''ن )ازدواج ک''رده( و مکل''ف] [1369و مخت''ار مرتک''ب زن''ا ش''دف
بايد رجم شود تا بميرد :

از جابر بن عبدﷲ انصاری رواي'ت اس'ت ) :أن رج.ال م.ن أس.لم ،أت.ی رس.ول ﷲ rفحدث.ه
أن..ه ق..د زن..ی ،فش..ھد عل..ی نفس..ه أرب..ع ش..ھادات ،ف..أمر ب..ه رس..ول ﷲ rف..رجم ،و ک..ان ق..د
أحصن(]» [1370مردی از قبيله اسلم ن'زد پي'امبر rآم'د و ب'ه او گف'ت  :زن'ا ک'ردهام ،چھ'ار ب'ار
اقرار کرد و گفت  :زنا کردهام ،پيامبر rدس'تور داد ت'ا رج'م ش'ود ،آن م'رد محص'ن )ازدواج
کرده( بود«.
از ابن عباس)رض( روايت است که روزی عمر بن خطاب tبرای م'ردم خطب'ه خوان'د و
گف''ت ) :إن ﷲ بع..ث محم..داً ب..الحق ،و أن..زل علي..ه الک..اب ،فک..ان مم..ا أن..زل ﷲ آي..ة ال..رجم،
غقرأناھ..ا و عقلناھ..ا و وعيناھ..ا ،رج..م رس..ول ﷲ rو رجمن..ا بع..ده ،فأخش..ی إن ط..ال بالن..اس
زمان أن يقول قائل  :وﷲ م.ا نج.د آي.ة ال.رجم ف.ی کت.اب ﷲ ،فيض.لوا بت.رک فريض.ة ،أنزلھ.ا
ﷲ ،والرجم فی کتاب ﷲ حق علی من زنی إذا أحصن من الرجال و النساء ،إذا قامت البين.ة
أوکان الحبل أو االعتراف(]» [1371به راستی خداوند محمد rرا به حق مبعوث و ق'رآن را ب'ر
او نازل کرد .از جمله آياتی که خداوند نازل کرد آيه رجم است ،ک'ه آن'را خوان'ديم و درک و
حفظ نموديم .پيامبر) rطبق آن زناکار محصن را( رجم کرد و ما ھم بع'د از او رج'م ک'رديم.
بيم دارم اگر زمان طوالنی بر مردم بگذرد ،کس بگويد  :به خ'دا قس'م اي'ه رج'م را در کت'اب
خ'دا ني''افتيم ،در نتيج'ه ب''ا ت'رک واجب''ی ک'ه خداون''د ن'ازل ک''رده گم'راه ش''وند ،رج'م در کت''اب
خ''داحق اس''ت و باي''د ب''ر ھ''ر زن و م''رد محص''نی اج''را ش''ود ،واي''ن زم''انی اس''ت ک''ه ش''ھود
)*(][1372
گواھی دھند يا زن حامله گردد يا به آن اعتراف کنند«.
فھرست

حد برده:
اگر برده يا کني'زی مرتک'ب زن'ا ش'ود ،رج'م نمیگ'ردد بلک'ه باي'د پنج'اه تازيان'ه ب'ه او زده
شود ،به دليل فرموده خداوند متعال :
ب(
صنﱠ فَإن أتَينَ بِفَا ِح َ
ش ٍة فَ َعلَي ِھنﱠ نِصفُ َما َعلَی ال ُمح َ
ت ِمنَ ال َع َذا ِ
صنَا ِ
) فَإ َذا أَح ِ
)نساء (25 :
»اگر پس از ازدواج از ايشان )جاريهھا( زنا سرزد عقوبت ايشان نصف عقوب
زنان آزاده )يعنی پنجاه تازيانه( است«.
از عب''دﷲ ب''ن عي''اش مخزوم''ی رواي''ت اس''ت ) :أمرن..ی عم..ر ب..ن الخط..اب ف .ی فتي..ة م..ن
قريش ،فجلدنا والئد من والئد اإلمارة ،خمسين خمسين فی الزنا(]» [1373عمر بن خطاب به
من و جماعتی از جوانان قريش دستور داد تا تعدادی از جاريهھای امارت را به خ'اطر زن'ا
تازيانه بزنيم ،به ھر کدام از آنھا پنجاه تازيانه زديم«.

بر کسی که به زور وادار به زنا شود حدی نيست:
از ابوعب''دالرحمن س''لمی رواي''ت اس''ت ) :أت..ی عم..ر ب..ن الخط..اب tب..امرأة ج..دھا العط..ش،
فمرت علی راع فاستسقت ،فأبی أن يسقيھا إال أنتمکنه من نفسھا ،ففعلت فشاور الناس فی
رجمھا ،فقال علی tھذه مضطرة أری أن تخلی سبيلھا ،ففعل(]» [1374زن'ی را ن'زد عم'ر ب'ن
خطاب آوردند که تشنگی بر او چيره شده بود و از کن'ار چوپ'انی گذش'ته و از او درخواس'ت
آب کرده بود ،چوپان دادن آب را بر او تا انجام عمل زش'ت امتن'اع ورزي'ده ب'ود ،آن زن ھ'م
)از روی ناچ''اری( قب''ول ک''رده ب''ود .ل''ذا عم''ر درب''اره رج''م آن زن ب''ا م''ردم مش''ورت ک''رد،
عل''ی ،tگف''ت  :اي''ن زنمجب''ور ب''ه انج''ام اي'ن ک''ار ش''ده اس''ت؛ ب''ه نظ''ر م''ن باي''د او را ب''ه ح''ال
خودش بگذاريد ،عمر tھمين کار را کرد«.
حد غير محصن)ازدواج نکرده(:
خداوند متعال میفرمايد :
اجلِدُوا ُک ﱠل َوا ِح ٍد ِم ْن ُھ َما ِمائَ َة َج ْل َد ٍة َو الَت ُ
َأخ ُذ ُک ْم بِ ِھ َما َرأَفَةٌ فِی
) ال ﱠزانِيَةُ َوال ﱠزانِی فَ ْ
ش َھ ْد َع َذابَ ُھ َما َ
ﷲِ إِنْ ُکنتُ ْم ت ُْؤ ِمنُونَ بِ ﱠ
ِدي ِن ﱠ
طائِفَةٌ ِمنْ ا ْل ُم ْؤ ِمنِين
ا`ِ َوا ْليَ ْو ِم اآل ِخ ِر َو ْليَ ْ
( )نور (2 :
»ھر يک از زن و مرد زناکار )ازدواج نکرده( را صد تازيانه بزنيد و در
)اجرای قوانين( دين خدا رأفت نسبت بديشان نداشته باشيد ،اگر به خدا و روز
قيامت ايمان داريد ،و بايد گروھی از مؤمنان بر اجرای حد بر ايشان حاضر
باشند«.
از زي''د ب''ن خال''د جھن''ی رواي''ت اس''ت ) :س..معت النب..ی rي..أمر ف..يمن زن..ی و ل..م يحص..ن
جلدمائة و تغري.ب ع.ام(]» [1375ش'نيدم پي'امبر دس'تور داد ف'رد غيرمحص'نی ک'ه مرتک'ب زن'ا
شده بود را صد تازيانه بزنند و يکسال تبعيد کنند«.
از عباده بن صامت روايت است  :پي'امبر rفرم'ود ) :خ.ذوا عن.ی عن.ی ،ق.د جع.ل ﷲ لھ.ن
سبيال ،البکر بالبکر جلد مائةو نفی سنة ،و الثيب بالثيب ،جلد مائ.ة وال.رجم(]» [1376از م'ن
ي'''اد بگيري'''د از م'''ن ي'''اد بگيري'''د ،خداون'''د چ'''اره زن'''ان زناک'''ار را مش'''خص ک'''رده اس'''ت.
غيرمحصن )ازدواج نکرده( صد تازيان'ه و يکس'ال تبعي'د ،و محس'ن )ازدواج ک'رده( زناک'ار
صد تازيانه و سنگسار کردن«.
با چه چيزی حد ثابت میشود:
حد به يکی از دو چيز ثابت میشود  ،[1377]:اقرار يا شھود :

فھرست

حد با اقرا ثابت میشود؛ چون پيامبر rماعز و غامديه را بخاطر اقراری ک'ه کردن'د رج'م
کرد :
از ابن عباس)رض( روايت است ) :لما أتيما عز ب.ن مال.ک النب.ی rق.ال ل.ه ،لعل.ک قبل.ت
أو غمزت أونظ.رت ،ق.ال ال ي.ا رس.ول ﷲ ،ق.ال  :أنکتھ.ا؟  -اليکن.ی – ق.ال  :فعن.د ذل.ک أم.ر
برجم..ه(]» [1378وقت''ی م''ا ع''ز ب''ن مال''ک ن''زد پي''امبر rآم''د ،پي''امبر ب''ه او گف''ت  :ش''ايد او را
بوسيدهای يا لمس يا نگاه کردهای ،گفت  :نه ای رسول خدا ،پيامبر) rبا لف'ظ ص'ريح( فرم'ود
 :آيا با او جماع کردهای – به کنايه نگفت – )ابن عباس( گويد  :در اين ھنگام پيامبر دس'تور
به رجم او داد«.
از سليمان بن بريده از پدرش روايت است ) :أن النبی rجاءته امرأة م.ن غام.د م.ن األزد
فقالت  :يا رسول ﷲ طھرن.ی ،فق.ال  :ويح.ک ارجع.ی فاس.تغفری ﷲ و ت.وبی إلي.ه ،فقال.ت :
أراک تريد أن ترتدتی کما رددت ماعز بن مالک ،ق.ال  :و م.ا ذاک؟ قال.ت  :إنھ.ا حبل.ی من.ال
زنا ،قال  :أنت؟ قالت  :نعم ،فقال لھا  :حتی تض.عی م.ا ف.ی بطن.ک ،ق.ال  :فکفلھ.ا رج.ل م.ن
األنصار حتی وضعت ،قال  :فأتی النبی rفقال  :قد وضعت الغامدية ،فقال  :إذن النرجمھا و
ندع ولدھا صغيرا ليس به من يرضعه ،فق.ام رج.ل م.ن األنص.ار فق.ال  :إل.ی رض.اعه ي.ا نب.ی
ﷲ ،ق..ال  :فرجمھ..ا(]» [1379زن''ی غام''دی از قبيل''ة ازد ن''زد پي''امبر rآم''د و گف''ت  :ای رس''ول
خدا! مرا پاک کن ،پيامبر rفرمود  :وای بر تو! برگرد و از خدا طل'ب اس'تغفار و توب'ه ک'ن،
)زن( گفت  :میبينم که میخواھی من را ھم مانند ماع بن مال'ک رد کن'ی ،پي'امبر rفرم'ود :
چ''ه ک''ردهای؟ )آن زن( گف''ت  :او در اث''ر زن''ا حامل''ه ش''ده اس''ت .فرم''ود  :ت''و؟ گف''ت  :بل''ه،
پيامبربه او فرمود تا وقت'ی وض'ع حم'ل نکن'ی ح'د ب'ر ت'و ج'اری نمیش'ود) ،س'ليمان( گوي'د :
مردياز انصار سرپرستی او را برعھده گرفت ت'ا وض'ع حم'ل ک'رد) .س'ليمان( گوي'د  :س'پس
آن مرد نزد پيامبر rآمد و گفت  :زن غامديه وضع حمل کرده است ،پيامبر فرم'ود  :در اي'ن
حالت او را رجم نمیکنيم ،ک'ه بچ'ه ک'وچکش تنھ'ا بمان'د و کس'ی نباش'د ک'ه ب'ه او ش'ير بدھ'د،
مردی از انصار بلند شد وگفت  :ای رسول خدا! شير دادن او بر عھده م'ن) .س'ليمان( گوي'د
 :پيامبر rاو را رجم کرد«.
اگ''ر کس''ی ک''ه ب''ه زن''ا اق''رار ک''رده اس''ت ،از اق''رارش پش''يمان ش''ود ح''د ب''ر او ج''اری
نمیشود؛ به دليل حديث نعيم بن ھ ّزال که گويد :
ماعز بن مالک ،يتيمی بود تحت سرپرستی پدرم ،و با يکی از زنان محله زن'ا ک'رد  ...ت'ا
جايی که گفت  :پيامبر دستور داد که او را رجم کنند ،پس او را به ح'ره بردن'د .وقت'ی ک'ه او
را رج'م کردن'د ،و دي'د ک'ه س'نگ ب'ه ش''دت ب'ه او میخ'ورد بیت'ابی ک'ردو پ'ا بف'رار گذاش''ت،
عبدﷲ بن انيس او را ديد ،در حالی که دوستانش نتوانستند او را بگيرن'د ،عب'دﷲ س'م ش'تری
را برداشت و او زد ،و او را کشت ،سپس نزد پيامبر rآمد وجريان را ب'رايش تعري'ف ک'رد،
پي''امبر فرم''ود ) :ھ..ال ترکتم..وه لعل..ه أنيت..وب فيت..وب ﷲ علي..ه(]» [1380چ''را او را ب''ه ح''ال
خودش رھا نکرديد ،شايد توبه میکرد و خداوند توبه او را قبول میکرد«.
فھرست

حکم کسی که بگويد :با فالن زن زنا کردهام:
اگر مردی اعتراف کند که با فالن زن زن'ا ک'رده اس'ت ،ح'د تنھ'ا ب'ر او ج'اری میش'ود و
اگر زن ھم به اين امر اعت'راف ک'رد ،ب'ر او ھ'م ح'د ج'اری میش'ود در غي'ر اينص'ورت ح'د
جاری نمیشود.
از ابوھريره و زيد بن خالد روايت است » :دو خصم نزد پيامبر rشکايت بردند ،يک'ی از
آنھ'ا گف'ت  :مي'ان م'ا ب'ا کت'اب خ'دا داوری ک'ن ،ديگ'ری – ک'ه از دوس'تش ب'ه مس'ائل ش''رعی
آگاھتر بود – گفت  :آری ای پيامبر خدا ميان م'ا ب'ه کت'اب خ'دا داوری ک'ن ،و ب'ه م'ن اج'ازه
بده صحبت کنم ،پيامبر rفرمود  :صحبت کن ،آن مرد گفت  :پسر م'ن عس'يف اي'ن م'رد ب'ود
– مالک گويد :عسيف بمعنی کارگر است – و با ھمسر او زن'ا ک'رده ،ب'ه م'ن خب'ر دادن'د ک'ه
پسرم بايد رجم شود ،من ھم صد گوسفند و کنيزم را در عوض اين ک'ار دادم ،س'پس از اھ'ل
علم سؤال کردم به من گفتند که سزای پسرم صد تازيانه و يکس'ال تبعي'د اس'ت و تنھ'ا ھمس'ر
آن مرد بايد رجم شود .پيامبر rفرمود ) :أما والذی نفسی بي.ده ،ألقض.ين بينکم.ا بکت.اب ﷲ،
أما غنم.ک و جاريت.ک ف.رد علي.ک( »قس'م ب'ه ذات'ی ک'ه ج'انم در دس'ت او اس'ت ب'ين ش'ما ب'ه
کت''اب خ''دا داوری م''یکنم ،گوس''فندان و کني''زت ب''ه خ''ودت برمیگردن''د ،و پس''ر او را ص''د
تازيانه زد و يک سال تبعي'د ک'رد و ب'ه ان'يس أس'لمی دس'تور داد ک'ه ن'زد آن م'رد ب'رود ،اگ'ر
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اعتراف کرد رجمش کند ،آن زن اعتراف کرد و او را رجم کرد«.
فھرست
ثبوت زنا با شھادت شھود:
خداوند متعال میفرمايد :
اجلِدُو ُھ ْم َث َما ِنينَ َج ْل َدةً
ت ثُ ﱠم لَ ْم يَأْتُوا ِبأَ ْربَ َع ِة ُ
ش َھدَا َء فَ ْ
) َوالﱠ ِذينَ يَ ْر ُمونَ ا ْل ُم ْح َ
صنَا ِ
سقُونَ (
َوالَتَ ْقبَلُوا لَ ُھ ْم َ
ش َھا َدةً أَبَداً َو أُولَ ِئ َ
ک ُھ ْم ا ْلفَا ِ
)نور (4 :
»کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا میدھند؛ سپس چھار شاھد نمیآورند؛
بديشان ھشتاد شالق بزنيد و ھرگز گواھی دادن آنان را نپذيريد ،و چنين کسانی
فاسق ھستند«.
اگر چھار مرد مسلمان ،آزاد و عادل شھادت بدھند که آلت تناسلی ف'الن م'رد را در ف'رج
فالن زن مانند فرورفتن ميل در سرمهدان ،و ريسمان در چاه ،ديدهاند ب'ر آن زن و م'رد ح'د
جاری میشود.
ولی اگر سه نفر شھادت بدھند و چھارمی شھادت ندھد ،حد قذف )تھم'ت( ب'ر آن س'ه نف'ر
جاری میشود ،به دلي'ل آي'ه کريم'ه و ح'ديثی ک'ه از قس'امه ب'ن زھي'ر رواي'ت اس'ت » :وقت'ی

جريان ابوبکره و مغي'ره روی داد – و ح'ديث را رواي'ت ک'رد – گف'ت ش'اھدان را ص'دا زد،
ابوبکره و شبل بن معب'د و ابوعب'دﷲ ن'افع ش'ھادت دادن'د .وقتيک'ه اي'ن س'ه نف'ر ش'ھادت دادن'د
عمر tگفت ک کار عمر سنگين شد .وقت'ی زي'اد آم'د ،عم'ر گف'ت  :إن ش'اءﷲ ب'ر چي'زی ج'ز
حق شھادت نده ،زياد گفت  :من به زنا شھادت نمیدھم ولی کار زشتی را دي'دم ،عم'ر گف'ت
ﷲ أکبر حد را بر آنان )سه نفر( جاری کنيد ،پس آنان را تازيانه زدند) ،قس'امه( گوي'د  :بع'د
از آنک''ه عم''ر اب''وبکره را زد ،اب''وبکره گوي''د  :ش''ھادت م''یدھم ک''ه او زناک''ار اس''ت ،عم''ر
خواس'ت ک'ه دوب'اره او را تازيان'ه بزن'د ول'ی عل'ی او را از اي'ن ک'ار من'ع ک'رد و گف'ت  :اگ''ر
میخواھی او را تازيانه بزنی اين را رجم کن ،عمر او را ب'ه ح'ال خ'ود رھ'ا ک'رد و تازيان'ه
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نزد«.
حکم کسی که با يکی از محارمش زنا کند:
اگ''ر کس''ی ب''ا يک''ی از مح''ارمش زن''ا کن''د ،ح''د او کش''تن اس''ت ف''رق نمیکن''د محص''ن ي''ا
غيرمحصن باشد.
و اگر او را به ازدواج خود درآورد بايد کشته شود و دارايیاش نيز مصادره گردد :
از براء روايت است ) :لقيت عمی ،و معه الراية ،فقلت  :أين تري.د؟ ق.ال  :بعثن.ی رس.ول
ﷲ rإلی رجل تزوج امرأة أبيه بعده ،أن أضرب عنق.ه و آخ.ذ مال.ه(]» [1383عم'ومی را دي'دم
که پرچميبه دست داشت ،گفتم  :کجا میروی؟ گفت  :پي'امبر rم'را ب'ه س'وی م'ردی فرس'تاده
که بعد از )مگر و يا  (...پدرش با ھمسر او ازدواج کرده ،ت'ا گ'ردنش را ب'زنم و داراي'یاش
را مصادره کنم«.
فھرست
حکم کسی که با حيوانی آميزش کند:
از اب'ن عب'اس رواي'ت اس'ت ک''ه پي'امبر rفرم'ود ) :م.ن وق..ع عل.ی بھيم.ة ف.اقتلوه و اقتل..وا
البھيمة(]» [1384ھر کس با حيوانی آميزش کرد او و حيوان را بکشيد«.
حد لواط:
ھرگاه مردی با مردی ديگر عمل لواط را انجام دھد ،حد آن کشتن است خ'واه محص'ن ي'ا
غيرمحصن باشند  :از ابن عباس روايت است که پيامبر rفرمود ) :من وجدتموه يعمل عمل
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به(]» [1385ھر کسی را يافتي'د ک'ه عم'ل ق'وم ل'وط را انج'ام
داد ،فاعل و مفعول را بکشيد«.
فھرست

تعريف قذف:

حد قذف

قذف عبارت است از متھم ساختن کسی به زنا ،به اينصورت ک'ه ب'ه کس'ی ديگ'ر بگوي'د :
ای زناکار! يا الفاظ ديگری که از آنھا اتھام به زنا فھميده میشود.
حکم قذف:
قذف از جمله گناھان کبيره و حرام است :
خداوند متعال میفرمايد :
اآلخ َر ِة َو لَ ُھم
) إِنﱠ الﱠ ِذينَ يَر ُمونَ ال ُمح َ
ت لُ ِعنُوا فِی الدﱡنيَا َو ِ
ت ال ُمؤ ِم َنا ِ
ت ال َغافِالَ ِ
صنَا ِ
ب َع ِظي ٌم ( )نور (23 :
َع َذا ٌ
»کسانی که زنان پاکدامن بیخبر )ازھر گونه آلودگی( و ايماندار را به زنا متھم
میکنند ،در دنيا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظيمی دارند«.
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :اجتنب'وا الس'بع الموبق'ات ،ق'الوا  :و م'ا ھ'ن
يا رسول ﷲ؟ قال :الشرک با{ ،والسحر ،وقتل النفس التی حرم ﷲ إال بالحق ،وأکل الربا ،و
أکل مال اليتيم ،والتولی يوم الزحف ،و قذف المحصنات الغ'افالت المؤمن'ات(]» [1386ازھف'ت
)گناه( ھالک کننده بپرھيزيد ،گفتند  :ای رسول خدا آنھ'ا چ'ه ھس'تند؟ فرم'ود  :ش'ريک ق'رار
دادن برای خدا ،سحر ،کشتن کسی که خداوند )قتل( آنرا حرام ک'رده مگ'ر ب'ه ح'ق ،خ'وردن
ربا ،خوردن مال يتيم ،ف'رار از مي'دان جن'گ ھنگ'ام رودررو ش'دن ب'ا دش'من ،و نس'بت دادن
زنا به زنان مؤ«ن و پاکدامن و بیخبر«.
ھر کس مسلمانی را به زنا متھم کند )و نتواند باآوردن چھ'ار ش'اھد آن را ثاب'ت کن'د( ،ب'ه
او ھشتاد تازيانه زده شود .خداوند متعال میفرمايد :
اجلِدُو ُھ ْم َث َما ِنينَ َج ْل َدةً
ت ثُ ﱠم لَ ْم يَأْتُوا ِبأَ ْربَ َع ِة ُ
ش َھدَا َء فَ ْ
) َوالﱠ ِذينَ يَ ْر ُمونَ ا ْل ُم ْح َ
صنَا ِ
سقُونَ (
َوالَتَ ْقبَلُوا لَ ُھ ْم َ
ش َھا َدةً أَبَداً َو أُولَ ِئ َ
ک ُھ ْم ا ْلفَا ِ
)نور (4 :
»کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا میدھند؛ سپس چھار شاھد نمیآورند؛
بديشان ھشتاد شالق بزنيد و ھرگز گواھی دادن آنان را نپذيريد ،و چنين کسانی
فاسق ھستند«.
فھرست

لعان
ھرگاه مردی ھمسرش را متھم به زنا ک'رد و ھمس'رش او را تک'ذيب نم'ود ح'د ب'ر ش'وھر
جاری میشود ،مگر اينکه دليل بياورد يا لعان کند :
خداوند متعال میفرمايد :
اج ُھ ْم َولَ ْم يَ ُ
ش َھا َدةُ أَ َح ِد ِھ ْم أَ ْربَ ُع
کنْ َل ُھ ْم ُ
س ُھ ْم فَ َ
ش َھدَا ُء إِالﱠ أَنفُ ُ
) َوالﱠ ِذينَ يَ ْر ُمونَ أَ ْز َو َ
ش َھادَات بِ ﱠ
ﷲ َعلَ ْي ِه إِنْ َکانَ ِمنْ
َ
ا`ِ إِنﱠهُ لَ ِمنْ ال ﱠ
صا ِدقِينَ َ .و ا ْل َخا ِم َ
سةُ أَنﱠ لَ ْع َنةَ ﱠ ِ
ُ
َ
َ
ت بِ ﱠ
ا`ِ إِنﱠهُ لَ ِمنْ ا ْل َکا ِذبِينَ َ .و
اب أنْ َت ْ
ش َھ َد أ ْربَ َع َ
ش َھادَا ٍ
ا ْل َکا ِذبِينَ َ .و يَ ْد َرأ َع ْن َھا ا ْل َع َذ َ
صا ِدقِينَ ( )نور (9 - 6 :
ﷲ َعلَ ْي َھا إِنْ َکانَ ِمنْ ال ﱠ
سةَ أَنﱠ َغ َ
ا ْل َخا ِم َ
ض َب ﱠ ِ
»کسانی که زنان خود را متھم )به زنا( میکنند و جز خودشان شاھدانی ندارند,
ھر يک از ايشان بايد چھار مرتبه خدای را به شاھد بطلبد که راستگو ھستم .و
در پنجمين مرتبه )بايد بگويد( لعنت خدا بر او باد اگر دروغگو باشد ،اگرزن
چھار بار خدا را به شھادت بطلبد )و سوگند بخورد( که شوھرش )در اتھامی
که به او میزند( دروغگو است عذاب )رجم( را از او دفع مینمايد ،ودر مرتبه
پنجم )بايد بگويد که( نفرين خدا بر او باد اگر شوھرش راست بگويد «.
از اب''ن عب''اس رواي''ت اس''ت  :ھ''الل ب''ن امي''ه ن''زد پي''امبر rھمس''رش را م''تھم ک''رد ک''ه ب''ا
شريک بن سحماء زنا کرده ،پيامبر rفرمود ) :البينة أو حد فی ظھرک( »باي'د دلي'ل بي'اوری
وگرنه حد بر پشتت جاری میش'ود ،:گف'ت  :ای رس'ول خ'دا! آي'ا اگ'ر کس'ی از م'ا م'ردی را
روی ھمس''رش دي''د ،م''یرود و ش''اھد پي''دا میکن''د؟! پي''امبر rفرم''ود ) :البين..ة أو ح..د ف...ی
ظھرک( ،شاھد وگرنه حد بر پشتت جاری میشود ،ھالل گف'ت  :قس'م ب'ه ذات'ی ک'ه ت'و را ب'ه
حق مبعوث کرده است من راستگو ھستم ،و حتم'ا ً خداون'د آي'های ن'ازل خواھ'د نم'ود و پش'ت
م''''''''''را از ح''''''''''د نج''''''''''ات خواھ''''''''''د داد ،پ''''''''''س جبرئي''''''''''ل ف''''''''''رود آم''''''''''د و آي''''''''''ه
ص.ا ِدقِينَ ( ب'ر پي'امبر rن'ازل ک'رد ،پي'امبرr
اج ُھم ( را تا ) إن َک.انَ ِم.نَ ال ﱠ
) َوالﱠ ِذينَ يَر ُمونَ أَز َو َ
رفت و به دنب'ال آن زن فرس'تاد ،ھ'الل آم'د و ش'ھادت داد ،پي'امبر rفرم'ود ) :إن ﷲ يعل.م أن
أحدکما کاذب فھل منکما تائب( »خداوند میداند که يکی از شما دروغ میگوي'د آي'ا کس'ی از
شما ھست ک'ه توب'ه کن'د؟« ،س'پس آن زن بلن'د ش'د و ش'ھادت داد ،و چ'ون نوب'ت پ'نجم ش'د او
رانگه داشتند وبه وی گفتند  :اي'ن ک'ار لعن'ت را ب'ر ت'و واج'ب میکن'د ،اب'ن عب'اس گف'ت  :آن
زن کم''ی درن''گ ک''رد و روی گرداني''د بطوريک''ه گم''ان ک''رديم از لع''ان پش''يمان میش''ود )و
اق''رار میکن''د( ،س''پس گف''ت  :بع''د از اي''ن آب''روی خويش''اوندانم را نمیب''رم و رف''ت ،پي''امبرr
فرمود ) :أبصروھا فإن جاءت به أکحل العينين سابغ اإلليتين ،خدلج الساقين ،فھو لش.ريک
ب..ن س..حماء ،فج..اءت ب..ه ک..ذلک ،فق..ال النب..ی rل..وال م..ا مض..ی م..ن کت..اب ﷲ لک..ان ل..ی و لھ..ا
شأن(]» [1387نگاه کنيد اگ'ر بچ'هاش متول'د ش'د و چش'مھای س'ياه ،باس'نھای ب'زرگ ،و پاھ'ای
پرگوشت داشت ،بدانيد که آن بچه از شريک بن سحماء است ،وقتی بچه را به دني'ا آورد ب'ه
او نگ''اه کردن''د و ديدن''د ک''ه ب''ه ھم''ان ش''کلی اس''ت ک''ه پي''امبر rتوص''يف ک''رده ب''ود ،پي''امبرr

فرم'ود  :اگ'ر ب'ه خ'اطر حک'م کت'اب خ''دا نب'ود ک'ه طب'ق آن ،لع'ان اج'رای ح'د را از زن رف''ع
میکند ،میدانستم با او چه کار کنم«.
احکام پس از لعان:
ھرگاه زن و شوھر مالعنه کردند ،با لعنت کردنشان احکام زير اجرا شود :
 -1جدايی بين آن دو :
به دليل حديث ابن عمر که گفت ) :الع.ن النب.ی rب.ين رج.ل و ام.رأة م.ن األنص.ار و ف.رق
بينھما(]» [1388پيامبر rزن و مردی از انصار را مالعنه داد و آنھا را از ھم جدا کرد«.
 -2تحريم أبد :
به دليل قوم سھل بن سعد ) :مضت السنة فی المتالعن.ين أن يف.رق بينھم.ا ،ث.م اليجتمع.ان
أبدا(]» [1389سنت درباره زن و مردی که لع'ان کنن'د ،اي'ن اس'ت ک'ه ب'ين آنھ'ا ج'دايی انداخت'ه
شود و ھرگز نتوانند دوباره با ھم ازدواج کنند«.
 -3زن لعان کننده با لعان مستحق مھريهاش میگردد :
به دليل حديث اي'وب از س'عيد ب'ن جبي'ر ک'ه گف'ت » :ب'ه اب'ن عم'ر گف'تم )حک'م( م'ردی ک'ه
ھمس''رش را ب''ه زن''ا م''تھم میکن''د چيس''ت؟ گف''ت  :پي''امبر rب''ين زن و م''ردی از بن''ی عج''الن
جدايی انداخت و فرمود ) :ﷲ يعلم أن أحدکما لکاذب فھل منکما تائب( »خداون'د میدان'د ک'ه
يکی از شما دروغ میگويد .آيا کس از شما ھست که توبه کند؟« آندو س'رباز زدن'د .پي'امبرr
فرمود ) :ﷲ يعلم أن أحدکما لکاذب ،فھل منکما تائ.ب؟(» ،خداون'د میدان'د ک'ه يک'ی از ش'ما
دروغ میگويد .آيا کسی از شما ھست که توبه کن'د؟« ب'از ھ'م س'رباز زدن'د پي'امبر rفرم'ود :
)ﷲ يعل..م أن أح..د کم..ا لک..اذب ،فھ..ل منکم..ا تائ..ب؟( دوب''اره آن''دو س''رباز زدن''د و در نتيج''ه
پيامبر rآنھا را از ھم جدا کرد.
اي''وب گوي''د  :عم''رو ب''ن دين''ار ب''ه م''ن گف''ت  :چي''زی در اي''ن ح''ديث ھس''ت ک''ه نگفت''های،
)عمرو( گفت  :آن م'رد پرس'يد  :پ'س م'الم چ'ی؟ گوي'د  :پي'امبر فرم'ود) :الم.ال ل.ک إن کن.ت
صادقا فقد دخلت بھاء و إن کان.ت کاذب.ا فھ.و أبع.د من.ک( »ھ'يچ م'الی ب'ه ت'و تعل'ق نمیگي'رد
چون اگر در ادعايت صادق باشی آن مال حقی اس'ت ک'ه ب'ه واس'طه نزديک'ی ب'ا زن'ت از آن
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او است و اگر دورغ گفته باشی به طريق اولی مال به تو تعلق نمیگيرد«.
 -4بچهای که از زن لعان کننده متولد شود ،به او داده میشود :
به دليل حديث ابن عمر ) :أن النبی rالعن بين رجل و أمرأت.ه ،ف.انتفی م.ن ول.دھا ،فف.رق
بينھم.اء و أحل.ق الول.د ب..المرة(]» [1391پي'امبر rب'ين زن و ش''وھری مالعن'ه داد ،م'رد ف''رزن
زنش را از خود نفی کرد ،پيامبر rآنھا را از ھم جدا کرد و فرزند را به زن داد«.

 -5ثبوت ارث بين زن مالعنه و فرزندش :
به دليل ق'ول اب'ن ش'ھاب در ح'ديث س'ھل ب'ن س'عد ) :فکان.ت الس.نة بع.دھما أن يف.رق ب.ين
المتالعنين ،و کانت حامال ،و کان ابنھا يدعی ألمه( قال ) :ثم جرت السنة ف.ی ميراثھ.ا أنھ.ا
ترثه ،و يرث منھا ما فرض ﷲ له(]» [1392بعد از )لعان آن زن و شوھر( س'نت ب'ر اينتثبي'ت
گرديد که زن و مرد متالعن از ھم جدا شوند و اگر آن زن حامله بود ،فرزن'دش ب'ه م'ادرش
نسبت داده میشود« گفت »سپس سنت درباره ميراث زن بر اين است ک'ه زن از فرزن'دش،
و فرزند ا او به اندازهای که خداوند تعين کرده است ،ارث ببرد«.
فھرست
تحريم شراب:

حد شرابخوری

خداوند متعال میفرمايد :
اب َو ْ
س ِمنْ َع َم ِل
األزالَ ُم ِر ْج ٌ
ص ُ
س ُر َو األن َ
) يَا أَ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا إِنﱠما ا ْل َخ ْم ُر َو ا ْل َم ْي ِ
ش ْي َ
ش ْي َ
طانُ أَنْ يُوقِ َع َب ْينَ ُ
اجتَنِبُوهُ لَ َعلﱠ ُ
ک ْم ا ْل َعدَا َوةَ َو
ک ْم تُ ْفلِ ُحونَ  .إِنﱠما َ يُ ِري ُد ال ﱠ
ال ﱠ
طا ِن فَ ْ
ص ﱠد ُک ْم عَنْ ِذ ْک ِر ﱠ
صالَ ِة َف َھ ْل أ ْنتُ ْم
ﷲِ َو عَنْ ال ﱠ
س ِر َو يَ ُ
ا ْلبَ ْع َ
ضا َء فِی ا ْل َخ ْم ِر َوا ْل َم ْي ِ
ُمنتَ ُھونَ ( )مائده (91 - 90 :
»ای مؤمنان ،شرابخواری و قماربازی و بتھا و تيرھا )و سنگھا و اوراقی
که برای بختآزمايی و غيبگويی( بکار میبريد ،پليدند و از عمل شيطان
میباشند .پس از )اين کارھای( پليد دوری کنيد تا اينکه رستگار شويد ،شيطان
میخواھد از طريق شرابخواری و قماربازی در ميان شما عداوت و کينهتوزی
ايجاد کند و شما را از يادخدا و خواندن نماز باز دارد .پس آيا دست میکشيد و
بس میکنيد؟«.
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود :
)اليزنی الزانی حين يزنی و ھو مؤمن ،واليشرب الخمر حين يشرب و ھ.و م.ؤمن(
»زناکار در حالی که زنا میکند ايمان ندارد ،و شراب خ'وار در ح'الی ک'ه ش'راب میخ'ورد
ايمان ندارد«.
][1393

از عبدﷲ بن عمرو روايت است که پيامبر rفرمود :
)الخمر أم الخبائث ،فمن شربھا لم تقبل صالته أربعين يوما فإن مات و ھ.ی ف.ی بطن.ه م.ا
ميتة جاھلية(]» [1394ش'راب ام الخبائ'ث )اس'اس پلي'ديھا( اس'ت ،پ'س ھ'ر ک'س آن'را بنوش'د ت'ا
چھل روز نمازش قبول نمیشود و اگر بميرد در حاليکه شراب در ش'کمش باش'د ،ب'ه م'رگ
جاھليت مرده است«.

از ابن عباس روايت است که پيامبر rفرمود :
)الخمر أم الفواحش ،و أکب.ر الکب.ائر ،م.ن ش.ربھا وق.ع عل.ی أمھ.و خالت.ه و عمت.ه(
»شراب ام الفواحش و از بزرگترين گناھان است ،کس'ی ک'ه آن'را بنوش'د ،ب'ه م'ادر و خال'ه و
عمهاش تجاوز میکند«.
][1395

از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :مدمن الخمر کعابد وثن(.
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»معتاد به شراب ھمانند بتپرست است«.
از ابودرداء روايت است که پيامبر rفرمود ) :اليدخل الجنة مدمن الخمر(.

][1397

»معتاد به شراب وارد بھشت نمیشود«.
از ابن عمر روايت است که پيامبر rفرمود ) :لعنت الخمر علی عشرة أوج.ه  :بعينھ.ا ،و
عاص...رھا ،و معتص...رھا ،بائعھ...ا ،و مبتاعھ...ا و حاملھ...ا ،والمحمول...ة إلي...ه،و آک...ل ثمنھ...ا،
وش..اربھا ،و س..اقيھا(]» [1398ش''راب از ده جھ''ت لعن''ت ش''ده اس''ت  :خ''ود ش''راب ،کس''ی ک''ه
راب را دست میکند ،کسی که به درخواست او شراب گرفت'ه میش'ود ،فروش'نده ،خري'دار،
حمل کننده ،کس'ی ک'ه ش'راب ب'رای او حم'ل میش'ود ،خورن'ده پ'ول آن و خورن'ده خ'ود آن و
ساقی آن«.
شراب چيست؟
از ابن عمر روايت است که پيامبر rفرم'ود ) :ک.ل مس.کر خم.ر ،و ک.ل خم.ر ح.رام(
»ھر مستکنندهای شراب و ھر شرابی حرام است«.
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از عايشه)رض( روايت است  :از پي'امبر rدرب'اره »بت'ع« س'ؤال ش'د – بت'ع ش'رابی اس'ت
که از عسل گرفته میشد ،و اھل يمن آنرا میخوردند  -پي'امبر rفرم'ود ) :ک.ل ش.راب أس.کر
فھو حرام(]» [1400ھر نوشيدنی که مست کند ،حرام است«.
از اب''ن عم''ر)رض( رواي''ت اس''ت  :عم''ر ب''ر منبرايس''تاد وگف''ت ) :أم..ا بع..د  :ن..زل تح..ريم
الخمر و ھی من خمس.ة  :العن.ب ،والتم.ر ،والعس.ل ،والحنط.ة ،والش.عير ،والخم.ر م.ا خ.امر
العق..ل(]» [1401ام''ا بع''د  :حک''م تح''ريم خم''ر ن''ازل ش''ده در حاليک''ه خم''ر از پ''نچ چي''ز گرفت''ه
میش'''ود  :انگ'''ور ،خرم'''ا ،عس'''ل ،گن'''دم و ج'''و ،و خم'''ر ھ'''ر آن چي'''زی اس'''ت ک'''ه عق'''ل را
بپوشاند«.
از نعمان بن بشير روايت است که پيامبر rفرمود ) :إن من الحنطة خم.رأ ،و م.ن الش.عير
خمرا ،و م.ن الزبي.ب خم.را ،و م.ن التم.ر خم.را ،و م.ن العس.ل خم.را(]» [1402ھمان'ا از گن'دم
شراب گرفته میشود ،از جو ش'راب گرفت'ه میش'ود ،و از م'ويز ش'راب گرفت'ه میش'ود ،از
خرما شراب گرفته میشود ،و از عسل شراب گرفته میشود«.

کم و زياد )در تحريم( شراب تفاوتی ندارد:
از عبدﷲ بن عمر روايت است که پيامبر rفرمود ) :کل مسکر ح.رام ،و م.ا أس.کر کثي.ره
فقليله حرام(]» [1403ھر مستکنندهای حرام است و ھر چه مق'دار زي'اد آن مس'تکننده باش'د،
مقدار اندک آن نيز حرام است«.
ازعايشه روايت است که پيامبر rفرمود ) :کل مسکر حرام ،وما أسکر الفرق من.ه فم.لء
الک..ف من..ه ح..رام(]» [1404ھ''ر مس''تکنندهای ح''رام اس''ت و ھ''ر چي''زی ک''ه خ''وردن ي''ک
»فرق«)*( از آن انسان را مست کند ،يک مشت از آن نيز حرام است«.
فھرست
حد شرابخور:
ھرگاه شخص مکلفی با اختيار خود شراب بخورد و بداند ک'ه ش'راب اس'ت ،چھ'ل تازيان'ه
به او زده میشود ،ولی حاکم میتواند بنا به صالحديد خود تا ھشتاد تازيان'ه ب'ه او بزن'د  :ب'ه
دليل حديثی ک'ه حص'ين ب'ن من'ذر رواي'ت ک'رده ) :أن علي.ا جل.د الولي.د اب.ن عقب.ة ف.ی الخم.ر
أربعين ،ثم قال  :جلدالنبی  rأربعين ،و أبوبکر أربعين ،و عم.ر ثم.انين ،و ک.ل س.نة ،و ھ.ذا
أحب إلی(]» [1405علی به خاطر شرابخواری چھل تازيانه به وليد بن عقبه زد ،س'پس گف'ت :
پيامبر rبه شرابخوار چھل تازيانه و ابوبکر چھل تازيانه و عمر ھش'تاد تازيان'ه م'یزد ،تم'ام
اينھا سنت است ،ولی من اين )چھل تازيانه( را بيشتر دوست دارم«.
ھرگ''اه کس''ی نوش''يدن ش''راب را تک''رار کن''د و ھ''ر ب''ار ح''د ب''ر او ج''اری ش''ود و ب''از ھ''م
نوشيدن آن ادامه دھد ،امام میتواند او را بکشد :
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :إذا س.کر فاجل.دوه ،ف.إن ع.اد فاجل.دوه ،ث.م
قال فی الرابعة  :فإن ع.اد فاض.ربوا عنق.ه(]» [1406ھرگ'اه کس'ی ش'راب نوش'يد ب'ه او تازيان'ه
بزني'د ،اگ'ر تک'رار ک'رد دوب'اره او را تازيان'ه بزني''د ،اگ'ر ب'از ھ'م تک'رار ک'رد او را تازيان''ه
بزنيد ،سپس در مرتبه چھارم فرمود  :اگر تکرار کرد گردنش را بزنيد«.
چه زمانی حد بر شرابخوار جاری میشود؟
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حد بر شرابخوار پس از يکی از دو حالت زير جاری میشود :
 -1اقرار.
 -2شھادت دو نفر عادل.

دعای شر بر شرابخوار جايز نيست
از عمر بن خطاب روايت است ک'ه در زم'ان پي'امبر rم'ردی ب'ود بن'ام عب'دﷲ و ملق'ب ب'ه
حمار که پيامبر rرا میخنداند پي'امبر ب'ه خ'اطر ش'رابخواری ،اورا تازيان'ه زده ب'ود ،روزی
او را آوردن''د و پي''امبر دس''تور داد ک''ه او را تازيان''ه بزنن''د .م''ردی از مي''ان جماع''ت گف''ت :
خداون'''دا! او را لعن'''ت ک'''ن ،چق'''در او را ب'''رای تازيان'''ه زدن میآورن'''د! پي'''امبر rفرم'''ود :
)التلعنوه فوﷲ ما علمت أن.ه يح.ب ﷲ و رس.وله(]» [1408اورا لعن'ت نکني'د) ،چ'ون( ب'ه خ'دا
قسم نمیدانی که او خدا و رسول او را دوست دارد«.
از ابوھريره روايت است  :مرد مستی را نزد پيامبر rآوردند ،دستور داد ک'ه او را بزنن'د
بعضی از ما با دست ،و بعضی با نعل ،و بعضی با لب'اس ،او را زدي'م ،وقت'ی آن م'رد رف'ت
شخصی گفت  :چه ک'رده خ'دا او را خ'وار کن'د ،پي'امبر rفرم'ود ) :التکون.وا ع.ون الش.يطان
علی أخيکم(]» [1409بر عليه برادرتان ياور شيطان نباشيد«.
فھرست
حد سرقت )دزدی(:
يکی از دستورات مھم اسالم ،حفظ و نگهداری اموال اس'ت .اس'الم ام'ر نم'وده ت'ا م'ال از
راه حالل کسب شود )و اصل در ھر چيز مباح بودن است( و کس'ب آن'را از راه ح'رام نھ'ی
کرده ،و راھھای کسب حرام را ھم بيان کرده است .خداوند متعال میفرمايد :
ک ْم َما َح ﱠر َم َعلَ ْي ُ
ص َل لَ ُ
اضطُ ِر ْرتُ ْم إِلَ ْي ِه (
ک ْم إِالﱠ َما ْ
) َو قَ ْد فَ ﱠ
)أنعام (119 :
»و بطور يقين آنچه را که بر شما حرام کرده ،برايتان بيان نموده است«.
سرقت يکی از کسبھای حرام است :
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و آن عبارت است از گرفتن و برداشتن مال ديگران به صورت پنھانی و پوشيده.

و از گناھان کبي'ره میباش'د ،و ح'د آن بوس'يلة کت'اب ،س'نت ،و اجم'اع ام'ت ،ثاب'ت اس'ت،
خداوند متعال میفرمايد :
سا ِرقَةُ فَاق َ
سبَا نَکاالً ِمنَ ﷲِ وﷲُ عَزي ٌز
سا ِر ُ
ق َوال ﱠ
) وال ﱠ
ط ُع ْو ْا أي ِديَ ُھ َما َج َزا ًء بِ َما َک َ
کيم ( )مائده (38 :
َح ِ
»دستھای مرد و زن دزد را قطع کنيد )اين( کيفر عملی است که انجام دادهاند
و مجازاتی است از جانب خدا ،و خداوند )بر کار خود( چيره )و در
قانونگذاری خويش( حکيم است«.

از عب''دﷲ ب 'ن عم''ر)رض( رواي''ت اس''ت ) :أن رس..ول ﷲ rقط..ع س..ارقا ف..ی مج..ن قيمت..ه
ثالثه دراھم(]» .[1411پيامبر rدست دزدی را بخ'اطر )دزدي'دن( س'پری ک'ه س'ه درھ'م ارزش
داشت قطع کرد«.
اب''ن من''ذر گوي''د  :اجم''اع کردهان''د ک''ه ھرگ''اه دو مس''لمان آزاد و ع''ادل گ''واھی دھن''ده ک''ه
شخصی دزدی کرده واجب است دستش قطع شود.
پس اگر شخصی بالغ و عاقل با اختيار خودش دزدی کرد ،سپس به آن اعتراف نم'ود ،ي'ا
دو نفر عادل به دزدی اوگواھی دادند ،واج'ب اس'ت ک'ه ح'د ب'ر او ج'اری ش'ود .مش'روط ب'ر
اينکه آن مال به حد نصاب رسيده و در مکانی محفوظ قرار گرفته باشد.
از عائشه)رض( روايت است که پيامبر rفرمود ) :التقط.ع ي.د الس.ارق إال ف.ی رب.ع دين.ار
فصاعدا(]» .[1412دست دزد قطع نمیشود مگر در يک چھارم دينار و بيشتر از آن«.
اب'ن من'ذر گوي'د  :اجم'اع کردهان'د ک'ه قط''ع ک'ردن دس'ت دزدی واج'ب اس'ت ک'ه ب'ه ان''دازة
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نصاب ،از مالی که در مکان محفوظی قرارگرفته ،دزدی کرده باشد.
حرز  :ھرآنچه که درآن مال نگھداری و حفظ شود حرز گويند  :مانند  :منزل ،خزان'ه ،و
مکان قفل شده ،و مانند اينھا. ...
صاحب »روضه النديه« ) (2/277گويد :
حرز آن است که مردم ھمانند آن را برای حفظ و نگھداری مال به شمار آورند ،بن'ابراين
خان''ة مخص''وص نگھ''داری ک''اه )ک''ه ب''ه آن کاھ''دان میگوين''د( ب''رای ک''اه ،ح''رز محس''وب
میش''ود ،تويل''ه ب''رای حيوان''اتی مانن''د  :گ''او ،گوس''فند ... ،ح''رز ب''ه ش''مار میآي''د و مح''ل
نگھداری خرما )خرمنگاه( حرز به حساب میآيد.
از عبدﷲ بن عمرو بن عاص روايت است  :از رسول ﷲ rسؤال شد  :حک'م خرم'ايی ک'ه
ب'ر درخ'ت آوي'زان اس'ت چيس'ت؟ فرم'ود ) :م.ن أص.اب من.ه بفي.ه م.ن ذی حاج.ة غي.ر متخ.ذ
خبنة فال شی عليه ،و من خرج بشیء فعليه غرامة مثليه و العقوبة ،و من سرق من.ه ش.يئا
بعد أن يؤويه الجرين ،فبلغ ثمن المجن فعليه القطع(]» .[1414ھر نيازمندی که از آن بخ'ورد
و با خودش نبرد ،گناھی بر او نيست ،و ھر کس چيزی از آن را با خود ببرد باي'د دو براب'ر
آن را بعن'''وان غرام'''ت بپ'''ردازد و مج'''ازات ش'''ود ،و ھ'''ر ک'''س از آن از مح'''ل نگھ'''داريش
)خرمنگاه( به ارزش سپری دزديد دستش قطع شود«.
ھر کسی مالش به س'رقت رف'ت میتوان'د قب'ل از آنک'ه قض'ية س'رقت ب'ه س'لطان )قاض'ی(
کشيده شود ،از سارق گذشت کند.
ص''فوان اب''ن امي''ه گوي''د  :در مس''جد ب''ر گل''يم خ''ود ک''ه س''ی درھ''م ارزش داش''ت ،خوابي''ده
بودم ،مردی آمد و آنرا ربود ،آن مرد را گرفتند و نزد پيامبر rآوردن'د ،دس'تور داده ش'د ،ک'ه

دستش قطع شود ،گويد ) :پيش پيامبر rآمدم گفتم  :آيا دست او را ب'ه خ'اطر س'ی درھ'م قط'ع
میکنی؟ من آن را ب'ه او نس'يه میفروش'م( ،پي'امبر rفرم'ود ) :فھ.ال ک.ان ھ.ذا قب.ل أن ت.أتينی
به(] [1415چرا قبل از اينکه او را بياورند اين کار را نکردی«.
فايده  :صاحب الروضه النديه ) (2/279گويد :
علما اتفاق نظ'ر دارن'د ک'ه رھگ'اه س'ارق ب'رای ب'ار اول دزدی ک'رد ،دس'ت راس'تش قط'ع
شود و ھرگاه بار دوم دزدی کرد پای چپش قطع شود ،و در اينک'ه ب'ار س'وم دزدی کن'د پ'س
از قطع دس'ت و پ'ايش چ'ه ش'ود؟ اخ'تالف ھس'ت ،اکث'ر علم'ا گفتهان'د دس'ت چ'پش قط'ع ش'ود
]استاد ما در »التعليقات الرضيه  «3/298گويد  :ھم'ين حک'م ن'زد بيھق'ی از اب'وبکر و عم'ر
ب''ه ص''حت رس''يده اس''ت ) ،[(284/8و اگ''ر پ''س از آن ب''رای ب''ار چھ''ارم دزدی ک''رد ،پ''ای
راستش ھم قطع میشود ،و اگر پس از آن دزدی کرد تعزير و زندانی شود .أھ.
فھرست
تعريف حرابه:
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حد حرابه )راھزنی(

حراب''ه عب''ارت از ش''ورش گروھ''ی از مس''لمانان در داراالس''الم بوس''يله ھ''رج و م''رج،
ريخ'''تن خ'''ون ،غ'''ارت ام'''وال ،تج'''ارت ب'''ه ن'''اموس و از ب'''ين ب'''ردن محص'''والت وکش'''تن
مخلوقات ،به قصد تضعيف و تھديد دين ،اخالق و نظم و قانون است.
حکم حرابه:
حراب'''ه از بزرگت'''رين ج'''رايم اس'''ت و ب'''ه ھم'''ين خ'''اطر مج'''ازات آن ني'''ز از س'''ختترين
مجازاتھاست :
خداوند متعال میفرمايد :
ساداًا أَنْ يُقَتﱠلُوا
سولَهُ َو يَ ْ
ﷲ َو َر ُ
ض فَ َ
) إِنﱠ َما َج َزا ُء الﱠ ِذينَ يُ َحا ِربُونَ ﱠ َ
س َع ْونَ فِی األَ ْر ِ
ک لَ ُھ ْم
ض َذ ِل َ
صلﱠبُوا أَ ْو تُقَطﱠ َع أَ ْي ِدي ِھ ْم َو أَ ْر ُجلُ ُھ ْم ِمنْ ِخالَ ٍ
أَ ْو يُ َ
ف أَ ْو يُنفُ ْوا ِمنْ األَ ْر ِ
اب َع ِظي ٌم ( )مائده (33 :
ی فِی الدﱡنيَا َو لَ ُھ ْم فِی اآل ِخ َر ِة َع َذ ٌ
ِخ ْز ٌ
»کيفر کسانی که )بر حکومت اسالمی میشورند و بر احکام شريعت میتازند
و بدينوسيله( با خدا و پيامبرش میجنگند و در روی زمين دست به فساد
میزنند ،اين است که کشته يا به دار زده شوند ،يا دست و پای آنھا در جھت
عکس يکديگر بريده شود ،يا اينکه از جايی به جايی تبعيد گردند و يا زندانی
شوند .اين رسوايی آنان دردنيا است و برای ايشان در آخرت مجازات بزرگی
است«.

از ان''س tرواي''ت اس''ت ) :ق..دم عل..ی النب..ی rنف..ر م..ن عک..ل فأس..لموا ،ف..اجتووا المدين..ة،
فأمرھم أن يأتوا إبل الصدقة فشربوا م.ن أبوالھ.ا و ألبانھ.ا ،ففعل.وا فص.حوا ،فارت.دوا فقتل.وا
رعاتھا،و استاقوا اإلبل فبعث فی اثارھم فأتی بھم ،فقطع أيديھم و أرجلھم ،و سمل أعي.نھم،
ث..م ل..م يحس..مھم حت..ی م..اتوا(]» [1417چن''د نف''ری از قبيل''ه عک''ل ن''زد پي''امبر rآمدن''د و مس''لمان
شدند ،آب و ھوای مدين'ه ب'ا آن'ان س'ازگار نش'د ،پي'امبر rب'ه آن'ان دس'تور داد ب'ه ص'حرا پ'يش
شتران صدقه بروند و از ادرار و شير آنھا بخورند ،اين کار را کردند و بھبود يافتن'د ،س'پس
مرتد ش'دند و س'اربان ش'ترھا را کش'ته و ش'ترھا را دزديدن'د ،پي'امبر rچن'د کس'انی را در پ'ی
آن''ان فرس''تاد ،آن''ان را گرفتن''د و ن''زد پي''امبر rآوردن''د ،او ھ''م دس''تھا و پاھايش''ان را قط''ع و
چشمانشان را کور کرد و تا مرگ رھايشان نکرد«.
توبه راھزنان قبل از دستگيری
خداوند متعال میفرمايد :
) إِالﱠ الﱠ ِذينَ تَابُوا ِمنْ قَ ْب ِل أَنْ تَ ْق ِد ُروا َعلَ ْي ِھ ْم فَا ْعلَ ُموا أَنﱠ ﱠ
ﷲَ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم ( )مائده :
(34
»مگر کسانی که پيش از دست يافتن شما بر آنان از کرده خود پشيمان شوند و
توبه کنند ،چه بدانيد که خداوند دارای مغفرت و رحمت فراوان است«.
فھرست

