
 
 

  حکم وحشيانه سنگسار در قرآن 
 
  

  
  ۴٣آيه  –سوره مائده 

بعضی از متعصبان مذهبی از شرم و برای فرار از حقيقت منکر بر اين آيه هستند و ميگويند که در اين آيه کلمه «رجم» 
جم قرآن را وجود ندارد پس حکم سنگسار اسالمی نيست. اين کوردالن همينطور منکر بر تمامی احاديث اسالمی هستند و متر

  هم ناآگاه ميشمارند. اينان اجرای مکرر حکم سنگسار را به دست آيت هللا های ايران را هم دليل بر ناآگاهی انها ميدانند.
  

با تمام اين حرفها با نگاهی دقيق به کالم هللا متوجه ميشويم که حکم هللا همان حکمی است که او قبال در تورات تعيين کرده و 
 ت زن « سنگسار» تعيين شده است.در تورات مجازا

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ۴٣آيه  –) ۵سوره مائده(
و چگونه آنها(يعنی يهود) بحکم تو سر فرودآرند در صورتی که تورات نزد 
آنهاست و در آن حکم هللا(راجع به رجم و غيره) مذکور است و از آن روی 

ينان ايمان گردانيده اند و چنانچه تو از تورات حکم کنی نخواهند پذيرفت چه ا
  نياورده اند.....

  
 
 
 
 



  
  حاشيه قرآن ترجمه الهی قمشه ای

  ۴٠مجمع البيان مذکور است آيه 
« شان نزول اين آيه آنکه مردی محصن با زنی محصنه  زنا کرده بود و چون 
هر دو از اشراف خيبر بودند يهودان نميخواستند که ايشان سنگسار شوند از 

از زانی و .... را چهل تازيانه زده پس  پيش قرار داده بودند که هر يک
رويشان را سياه ميکردند و وارانه بر خری ميگرداندند پس نزد يهودان مدينه 

فرستادند که از حضرت رسول سوال کنند شايد مطابق قرارداد ايشان حکم 
بفرمايد، نيز سفراش کرده بودند که اگر به رجم حکم کند گويند که رجم در 

عرض از علما و شما عبدهللا ... چگونه است گفتند داناتر تورات نيست. چون 
از همه يهود است به آنچه بر موسی فردو آمده است و به حکم بودنش رضا 

  دادند چون او حاضر شد اقرار کرد در تورات رجم است. »
  
  
  

  صحيح بخاری
  ٨٠۴،    ٨:٨٢کتاب  

  شيبانی:
م رجم(سنگسار تا مرگ ) را اجرا کرد؟ او گفت: آری. پرسيدم: پيش از نزول « از عبدهللا بن اعفا پرسيدم: آيا پيامبر خدا حک

  آيه نور يا پس از آن؟ گفت نميدانم. »
  
  

  ٨٠۵،  ٨:٨٢کتاب  
  جبير بن عبدهللا االنصاری:

د. « مردی از قبيله بنی اصالم پيش پيامبر خدا رفت و گفت که او مرتکب زنا شده است و بر گفته خود چهار بار سوگند خور
  پيامبر دستور داد تا او را سنگسار کنند چون آن مرد زن داشت. »

  
  

  ٨٠۶،  ٨:٨٢کتاب  
  ابو حريره:

پيامبر روی خود را به  « پيامبر هنگامی که در مسجد بود مردی پيش او آمد و به پيامبر گفت که او مرتکب زنا شده است.
خود را چهار بار تکرار کرد و پس از آنکه او بر گناه خود  سوی ديگر برگرداند و پاسخی نداد. ولی آن مرد دوباره گفته

شهادت داد، پيامبر خطاب به او گفت: آيا ديوانه هستی؟ آن مرد پاسخ داد: نه. پيامبر گفت: آيا ازداوج کرده ای؟ آن مرد 
ر ميان کسانی بودم که در پاسخ داد: بله.  سپس پيامبر دستور داد: ببريد او را و سنگسار کنيد. جبير بن عبدهللا گفت: من د

سنگسار آن مرد شرکت داشتم. او را درموساال سنگسار کرديم.  هنگامی که سنگها او را زخمی کردند و دردناک بود او 
  گريخت ولی ما او را دوباره دستگير کرديم و در الحرا او را تا مرگ سنگسار کرديم. »

  
  

  ٨٠٧،  ٨:٨٢کتاب  
  عايشه:

با يکديگر نزاع کردند. پيامبر گفت ای عبد پسر بچه از آن توست چون  « سعد بن ابی وقاص و عبدبن ضما در مورد بچه ای
  تو مالک خوابگاه او هستی....... ال الطه افزدوه است که پيامبر هميچنين گفت که سنگ از آن کسی است که زنا ميکند.»

  
  

  ٨٠٩،  ٨:٨٢کتاب  
  اين عمر:

ن يهودی را نزد پيامبر به جرم زنا آوردند. پيامبر از آنها پرسيد: مجازات چنين جرمی در کتاب دينی(تورات) « يک مرد و ز
و وارانه بر خری گرداندن در ميان مردم را قرار داده اند. شما چيست؟ گفتند:  رهبران دينی ما مجازات سياه کردن روی ما  

ب تورات را بياورند. کتاب تورات را آوردند و يک يهودی دستش را بر روی آيه عبدهللا بن سالم گفت: ای پيامبر بگويد تا کتا
رجم (سنگسار) نهاد و شروع به خواندن آيات پس از آن را کرد. ابن سالم به يهودی گفت تا دستش را بردارد و آيه رجم زير 



ها سنگسار شدند. اين عمر اضافه دستش نهان بود. سپس پيامبر خدا دستور سنگسار کردن آن دو يهودی را داد. سپس آن
  ميکند: هر دو آن دو يهودی در باالت سنگسار شدند و من ديدم که چگونه يهوديان به يکديگر پناه ميدهند.»

  
  

  ٨١٠،  ٨:٨٢کتاب  
  جبير:

ديگر  « مردی از قبيله بنی اصالم پيش پيامبر خدا رفت و اعتراف کرد که مرتکب زنا شده است. پيامبر روی خود را به سوی
برگرداند تا آن مرد چهار بار  بر کرده خود شهادت داد.  پيامبر خطاب به او گفت: آيا ديوانه هستی؟ آن مرد پاسخ داد: نه. 

موساال در او سپس  د.نسنگسار کنتا او راپيامبر گفت: آيا ازداوج کرده ای؟ آن مرد پاسخ داد: بله.  سپس پيامبر دستور داد 
  »و سنگسار شد.  دوباره دستگيردوباره سنگها او را زخمی کردند و دردناک بود او گريخت ولی .  هنگامی که شدسنگسار 

  
  

  ٨١٣،  ٨:٨٢کتاب  
  ابن عباس:

« هنگامی که مائز بن مالک خدمت پيامبر رسيد( تا به گناه خود اعتراف کند)، پيامبر به او گفت: شايد تو فقط آن زن را 
  . يا به او نگاه کرده ای؟ بوسيده ای؟ يا به او چشمک زده ای؟

آن مرد گفت: نه ! ای پيامبر. پيامبر پرسيد: نه ؟؟ آيا تو با  او همخوابه شده ای؟  ابن عباس گويد، پس از آن( پس از 
  اعتراف او) پيامبر دستور سنگسار کردن او را داد. »

  
  

  ٨١۶،  ٨:٨٢کتاب  
  اين عباس:

زمان مردم بگويند آيه رجم را نميتوانند در کتاب آسمانی بيابند و در  عمر خليفه مسلمانان گفت:  ميترسم پس از گذشت
پس من حکم سنگسار کردن را در مورد کسانی مرتکب عمل زنا  آنصورت از وظيفه ای که هللا خواسته است دوری کنند.

  ميشوند تاييد ميکنم.....»
  
  
  
  
  

 
  گردآورنده:

  شاهين کاويانی
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