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أ

ﻣؤﻟﻔان
 دکتور شﻴرعلي ظريفي محمد عارف لوديناﻳدﻳت عﻠﻤﻲ
 مولوى عﻴن النعﻴم فﻴضﻰ سﻴد فاضل شاه حبﻴب اﷲ فوزىاﻳدﻳت زباﻧﻰ
 فضل اﷲ نﻴازىﻛﻤﻴتﺔ دﻳﻨﻰ ،سﻴاسﻰ و ﻓرﻫﻨﮕﻰ
_ پوهندوى عبداﷲ حاتم
إشراف
 -دکتور شﻴر علﻰ ظريفﻰ رئﻴس پروژۀ انکشاف نصاب تعلﻴمﻰ.

ب

ج

سرود ملی

د

دا وطن افغانستـــان دى

دا عزت د ﻫـــر افـــغان دى

کﻮر د سﻮل ３کﻮر د تﻮرې

ﻫر بچی ﻳ ３قﻬرمـــــان دى

دا وطن د ！ﻮلﻮ کـﻮر دى

د بـــــــلﻮ＇ــــﻮ د ازبکـــــﻮ

د پ＋تــــﻮن او ﻫزاره وو

د تــــــرکمنــــﻮ د تاجکــــﻮ

ورسره عرب－ ،ﻮجــر دي

پـــامﻴــرﻳان ،نﻮرستانﻴــــان

براﻫﻮي دي ،قزلباش دي

ﻫـــم اﻳمـــاق ،ﻫم پشـه ４ان

دا ﻫﻴـــﻮاد به تل ＄لﻴ８ي

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان

په سﻴنــه ک ３د آسﻴـــا به

لـــکـــه زړه وي جــاوﻳدان

نﻮم د حق مﻮ دى رﻫبـــر

واﻳﻮ اهلل اکبر واﻳﻮ اهلل اکبر

پﻴام وزﻳر ﻣعارف
الحمدﷲ رب العالمﻴن والصﻼۀ والسﻼم علﻰ رسوله محمد وعلﻰ آله وأصحابه أجمعﻴن ،أما بعد:
نصاب تعلﻴمي معارف اساس نظام تعلﻴم و تربﻴه را تشکﻴل داده و در رشد و توسعۀ علمﻰ ،فکرى
و سلوکﻰ نسلهاى امروز و فرداى کشور نقش بنﻴادى و سرنوشت ساز دارد.
نصاب تعلﻴمﻰ با گذشت زمان و تحول و پﻴشرفت در عرصه هاى مختلف زندگﻰ ،مطابق با
نﻴازهاى جامعه ،بايد هم از نظر مضمون و محتوا و هم از نظر شﻴوه و روش عرضۀ معلومات،
تطور و انکشاف نمايد.
يکﻰ از عرصه هاى نصاب تعلﻴمﻰ که مورد توجه جدى براى تجديد نظر و بهبود مﻰ باشد،
نصاب تعلﻴمات اسﻼمﻰ است؛ زيرا از يک جانب ،فارغان مدارس دينﻰ به حﻴث پﻴشوايان معنوى
جامعه ،بايد محور تﻼشهاى معارف قرار گﻴرند و از سوى ديگر نصاب تعلﻴمات اسﻼمﻰ شامل
عقايد ،احکام و هدايات دين مبﻴن اسﻼم است که به حﻴث نظام و قانون مکمل ،تمام ابعاد زندگﻰ
انسان ها را در بر گرفته و به عنوان آخرين پﻴام خالق و پروردگار جهان تا روز قﻴامت ،رسالت
رهنمايﻰ و هدايت بشريت را انجام مﻰ دهد.
علماى امت اسﻼمﻰ در طول تاريخ نقش مهمﻰ را در ايجاد ،توسعه و غنامندى سﻴستم تعلﻴمات
و معارف اسﻼمﻰ مخصوصا انکشاف تدريجﻰ نصاب تعلﻴمﻰ مراکز و مؤسسات علمﻰ جهان
اسﻼم ،ايفاء کرده اند.
مطالعۀ دقﻴق در سﻴر تطور تاريخﻰ علوم و معارف اسﻼمﻰ در جهان نشان مﻰ دهد که نصاب
تعلﻴمﻰ مدارس و مراکز علمﻰ ما ،همواره بنا بر ضرورت هاى جامعه و در تطابق با احکام ثابت و
پا بر جاى دين اسﻼم ،که براى همۀ انسانها در همۀ زمانها و مکانها مﻰ باشد ،توسعه يافته است.
کشور عزيز ما افغانستان با سابقۀ درخشان علمﻰ ،روزگارى مهد علم و دانش و جايگاه بزرگترين
مراکز علمﻰ عصر بوده و در شکل گﻴرى تمدن بزرگ اسﻼمﻰ نقش عظﻴمﻰ داشته است ،وجود
هزاران دانشمند و عالم در عرصه هاى مختلف علم و فرهنگ مخصوصاً در علوم شرعﻰ مانند
عقايد ،تفسﻴر ،حديث ،فقه ،اصول فقه و غﻴره ،گواه واضح آنچه گفته شد مﻰ باشد.
همزمان با رشد بﻴدارى اسﻼمﻰ در عصر حاضر ،تعلﻴمات اسﻼمﻰ در کشور ما شاهد تحول
کمﻰ و کﻴفﻰ بوده و اطفال و جوانان کشور ما با شوق و رغبت فراوان به طرف مدارس و مراکز
تعلﻴمات اسﻼمﻰ رو مﻰ آورند.
وزارت معارف جمهورى اسﻼمﻰ افغانستان بر اساس مسؤولﻴت ورسالت خويش ،در مطابقت با
احکام قانون اساسﻰ کشور ،به منظور رشد و توسعۀ کمﻰ و کﻴفﻰ تعلﻴمات اسﻼمﻰ و از جمله
نصاب آن ،اقدامات قابل توجه نموده است.
درين راستا وزارت معارف با دعوت از علماء ،استادان و متخصصﻴن باتجربه و قابل اعتماد
کشور ،به بهبود و انکشاف نصاب تعلﻴمﻰ پرداخته و کتابهاى رايج مدارس تعلﻴمات اسﻼمﻰ ،را
با شرح و توضﻴح متون ،جا بجا ساختن فعالﻴتها ،ارزيابﻰ و تمرينها با معﻴارهاى کتب درسﻰ عﻴار
ساخت.
امﻴدوارم اين تﻼشهاى قابل تمجﻴد علماء و متخصصان وزارت معارف ،در بهبود و انکشاف هر
چه بﻴشتر تعلﻴمات اسﻼمﻰ در افغانستان عزيز مفﻴد واقع شده وسبب کسب رضاى خداوند متعال
قرار گﻴرد.
وباﷲ التوفﻴق
دکتور محمد مﻴرويس بلخﻰ
وزير معارف
ه

ﻣﻘدﻣﻪ
ﻣعﻠﻤﻴﻦ ﮔراﻣﻰ وداﻧش آﻣﻮزان ارجﻤﻨد!
با در نظرداشت اوضاع کنونﻰ کشور و نﻴازهاى مبرم مدارس دينﻰ ،رياست انکشاف نصاب
تعلﻴمﻰ وزارت معارف جمهورى اسﻼمﻰ افغانستان برآن شد که کتاب قدورى را در مضمون
فقه ،اساس قرار دهد ،متن آن را به زبانهاى ملﻰ ترجمه نمايد ،محتواى آن را بر دروس تقسﻴم
نموده شرح مختصرى را با ازدياد عناوين مناسب بغلﻰ ،بر آن عﻼوه سازد؛ تا هموطنان ما
اطمﻴنان حاصل کنند که اوﻻد ايشان ،کتاب معتبر و مروج فقه حنفﻰ را با نوآورىهاى عصرى
فرا مﻰگﻴرند؛ بنا ًء مﻰتوان گفت که در تألﻴف نصاب فقه اين دوره ،اصالت و نوگرايﻰ هر دو
در نظر گرفته شده است.
هدف عمدۀ تدريس وخواندن فقه در دورۀ متوسطه آن است تا شاگردان عزيز ما از يک سو
با اصطﻼحات فقه ومسائل مهم آن آشنايﻰ پﻴدا کنند ،و از سوى ديگر براى ايشان ساختار
عمومﻰ فقه معرفﻰ گردد ،تا شاگردان مدارس شرعﻰ بتوانند بر تمام ابواب فقه :از طهارت
گرفته تا عبادات ،معامﻼت ،احوال شخصﻰ ،جنايات ،مرافعات و غﻴره مرورى سريع داشته
باشند و با ترسﻴخ مبادى مضمون فقه در اذهان شاگردان براى مطالعه گسترده ترى پﻴرامون آن
مسائل ،آماده گردند.
بدين منظور ،در جريان شرح متن قدورى سعﻰ شده است تا به متن کتاب خدمت شود و در
صورت نﻴاز ،دﻻيل مسائل نﻴز بﻴان گردد .در اين کتاب ،از درج آراء و نظريات مذاهب ديگر
و دﻻيل آنها و مقايسه آن با مذهب حنفﻰ ،خود دارى شده است؛ زيرا دانستن تفاصﻴل مسائل
با اين عمق در اهداف اين دوره گنجانﻴده نشده است تا از يک لحاظ از طوﻻنﻰ شدن درسها
جلوگﻴرى شود و از لحاظ ديگر ،مطالب در خور فهم وسطح درک شاگردان باشد.
در اثناى تألﻴف اين کتاب سعﻰ شده است تا نسخههاى مختلف قدورى را مورد استفاده قرار
دهﻴم ،در بعضﻰ از جاها که در مﻴان نسخههاى مختلف تفاوت به چشم رسﻴده تﻼش صورت
گرفته تا به کمک شرحهاى قدورى مانند « الجوهرۀ» و« اللباب» اشکال مرفوع شود و عبارت
درست در متن کتاب داخل گردد.
اين کتاب نه تنها که براى تدريس در مدارس دينﻰ از بهترين گزينهها خواهد بود بلکه مطمئن
هستﻴم به يارى خداى متعال در خانهها ،نهاد ها و مراکز فرهنگﻰ ،به طور يکسان ،به عنوان يکﻰ
از مفﻴدترين کتب در فقه حنفﻰ ،شناخته شده و مورد استفاده همگان قرار گﻴرد؛ زيرا تألﻴف
و

کتابﻰ درفقه به اين روش تا کنون در کشور ما بﻰ سابقه است.
بخاطر جلوگﻴرى از زياد شدن حجم کتاب ،احکام مربوط به (رق) يعنﻰ (غﻼم وکنﻴز) که حاﻻ
عم ً
ﻼ وجود ندارد از مفردات کتاب درسﻰ حذف شده و بجاى آن بر مطالب ضرورى ترکﻴز
شده است.
اگر علماى گرامﻰ و خوانندهگان عزيز در اين کتاب با اشتباهات علمﻰ يا فنﻰاى بر مﻰخورند،
لطفاً پﻴشنهادات و انتقادات خﻴرخواهانه و سازندۀ شان را براى ما بفرستند و در اين کار خﻴر
وخدمتگزارى به هموطنان گرامﻰ ،شريک شوند.
طرﻳﻘﺔ تدرﻳس ﻛتاب :چون حجم کتاب نسبت به ساعات درسﻰ زياد است؛ پس مدرسﻴن
گرامﻰ بعد از آمادهگﻰ تام ،متن قدورى را به کمک ترجمه درى براى شاگردان ترجمه
مﻰکنند.
بعد از آن که شاگردان ترجمه را ياد گرفتند ،استاد عناوين جانبﻰ درس را بر تخته مﻰنويسد و
آن را طبق شرح کتاب بﻴان مﻰدارد.
مطالب درى کتاب فقط به طور مأخذ استفاده مﻰشود ،درس تدريس ،زمان جداگانه براى آن
وجود ندارد.
از خداوند يکتا مﻰ خواهم به مؤلفﻴن ،مدرسﻴن و خوانندگان اين کتاب اجر عظﻴم و توفﻴق عمل نصﻴب
فرمايد.
واﷲ ولي التوفﻴق.
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درس اول

جنایات
عﻠﻤا ﻣﻮضﻮعات فقﻪ اسﻼﻣﻰ را بﻪ چﻬار بخش عﻤده ذﻳﻞ تقسﻴﻢ ﻧﻤﻮده اﻧد :عبادات،
معامالت ،احوال شخصی (فقه خانواده) وجنایات.

سﻪ بخش اول آن در صﻨﻮف ﮔذشتﻪ بﻴان شده واﻣروز درس اول جﻨاﻳات را ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ.
در ترتﻴب اﻣام قدورى رحﻤﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣساﻳﻞ شﻜار ،اﻳﻤان ،دعﻮى و وساﻳﻞ اثبات،
ﻣساﻳﻞ قضا وغﻴره ﻧﻴز در بخش اخﻴر ﻛتاب بﻴان شده است.
در فقﻪ جﻨاﻳات از دو ﻧﻮع احﻜام بحث صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد :احﻜام جراﻳﻢ و احﻜام
عقﻮبات .جراﻳﻢ بﻪ اعتبارعقﻮبات در فقﻪ اسﻼﻣﻰ سﻪ ﻧﻮع اﻧد:
اول – جرایمی که بر نفس انسان واقع میشود؛ ﻛﻪ قتﻞ وجرح را شاﻣﻞ ﻣﻰشﻮد
وعقﻮبت آن قصاص ،دﻳت وﻳا ارش ﻣﻰباشد .اﻳﻦ عقﻮبات در شرﻳعت ﻣشخص شده
است وحق بﻨده است وبﻪ عفﻮ صاحب حق ساقط ﻣﻰشﻮد.
دوم – جرایم حدود؛ ﻛﻪ بر سرقت ،قطع اﻟطرﻳق ،زﻧا ،قذف ،ارتداد وبغاوت ﻣشتﻤﻞ
است ،عقﻮبات اﻳﻦ جراﻳﻢ ﻧﻴز در شرﻳعت تعﻴﻴﻦ ﮔردﻳده ،حق جاﻣعﻪ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد
وبراى تشرﻳف بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻧسبت داده شده ﻳعﻨﻰ(حق اﷲ) خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد وبعد از
اثبات ،بﻪ عفﻮ ﻛسﻰ ساقط ﻧﻤﻰشﻮد.
سوم – جرایم تعزیری :ﻫﻤﻪ جراﻳﻤﻰ ﻛﻪ ﻧظﻢ جاﻣعﻪ را تﻬدﻳد ﻣﻰﻛﻨد ،بﻪ دﻳﮕران
ضرر ﻣﻰرساﻧد و شاﻣﻞ دو ﻧﻮع جراﻳﻢ فﻮق ﻧﻴستﻨد ،جراﻳﻢ تعزﻳرى خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد و
صﻼحﻴت تعﻴﻴﻦ آن بﻪ اوﻟﻮاﻻﻣر سپرده شده است.
قانون جزای افغانستان ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮع اخﻴر جراﻳﻢ وجزاﻫا را تﻨظﻴﻢ ﻧﻤﻮده و احﻜام دو ﻧﻮع
اول را بﻪ فقﻪ حﻨفﻰ ﻣحﻮل ساختﻪ است.
١

ترجمه
کتاب جنایات
( )1قتل پنج نوع است :عﻤد ،شبﻪ عﻤد ،خطا ،جارى ﻣجراى خطا و قتﻞ بﻪ سبب.
( )2عمد آن را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ ﻳک شخص ﻛسﻰ را قصدا ً تﻮسط اسﻠحﻪ و ﻳا چﻴزى ﻛﻪ ﻛار

٢

اسﻠحﻪ را در پاره ﻛردن اجزاى بدن ﻣﻰدﻫد بزﻧد ،ﻣاﻧﻨد چﻮب و سﻨﮓ تﻴز و آتش.
ﻣﻮجب ( اثر ﻣرتب ) اﻳﻦ قتﻞ ﮔﻨاه و قصاص است ،ﻣﮕر در صﻮرتﻰ ﻛﻪ اوﻟﻴاى ﻣقتﻮل
و َ
عفﻮ ﻛﻨﻨد و درﻳﻦ قتﻞ ﻛفاره ﻧﻴست.
( )3شبه عمد :در ﻧزد ابﻮ حﻨﻴفﻪ

آن است ﻛﻪ ﻛسﻰ را قصدا ً تﻮسط چﻴزى بزﻧد ﻛﻪ

اسﻠحﻪ و جارى ﻣجراى اسﻠحﻪ(برﻧده) ﻧباشد.
ابﻮ ﻳﻮسف و ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤااﷲ) ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :اﮔر وى را تﻮسط سﻨﮓ ﻛﻼن و ﻳا چﻮب
ﻛﻼن بزﻧد ،اﻳﻦ ﻧﻴز عﻤد است و شبﻪ عﻤد ﻧزد اﻳشان اﻳﻦ است ﻛﻪ وى را قصدا ً تﻮسط
چﻴزى بزﻧد ﻛﻪ آن غاﻟباً ﻛشﻨده ﻧباشد.
ﻣﻮجب (اثر ﻣرتب) اﻳﻦ قتﻞ بﻨا بر ﻫر دو قﻮل ﮔﻨاه و ﻛفاره است و قصاص در آن
( )4و َ
ﻧﻴست و ﻫﻤچﻨان درﻳﻦ قتﻞ دﻳت ﻣغﻠظ بر عاقﻠﻪ ﻻزم است.
( )5قتل خطا به دو گونه است ،خطا در قصد :ﻣاﻧﻨد اﻳﻨﻜﻪ شخصﻰ را بﻪ ﮔﻤان شﻜارى
بزﻧد سپس ﻣعﻠﻮم شﻮد ﻛﻪ آن اﻧسان بﻮد.
خطا در فعل :ﻣاﻧﻨد اﻳﻨﻜﻪ ﻧشاﻧﻪ اى را بزﻧد و ﻣرﻣﻰ بر اﻧساﻧﻰ بخﻮرد.
و اثر ﻣرتب اﻳﻦ قتﻞ ﻛفاره و دﻳت بر عاقﻠﻪ است و ﮔﻨاه در آن ﻧﻴست.
( )6جاری مجرای خطا :ﻣاﻧﻨد اﻳﻨﻜﻪ ﻳک شخص خﻮابﻴده باشد و بر ﻛسﻰ ﻣﻨقﻠب شﻮد.
(ﻣاﻧﻨد اﻳﻨﻜﻪ ﻳک ﻣادر ،طفﻞ خﻮد را زﻳرسﻴﻨﺔ خﻮد ﻛﻨد) و آن را بﻜشد و حﻜﻢ اﻳﻦ قتﻞ
ﻣاﻧﻨد حﻜﻢ قتﻞ خطا است.
( )7قتل به سبب :ﻣاﻧﻨد چاه ﻛﻦ(در ﻣﻠک غﻴر) و ﻳا ﻛسﻰ ﻛﻪ سﻨﮓ را در ﻣﻠک غﻴر
ﮔذاشتﻪ باشد (و ﻛسﻰ در آن چاه بﻴافتد و ﻳا ﻛسﻰ بر آن سﻨﮓ تصادم ﻧﻤﻮده بﻴافتد و
بﻤﻴرد).
حکم این قتل :اﮔر شخص در آن تﻠف شﻮد دﻳت بر عاقﻠﻪ است ،و ﻛفاره در آن ﻻزم
ﻧﻴست.

٣

شرح
قتل پنج نوع است:

 – 1قتل عمد« :عﻤد» بر فتحﻪ عﻴﻦ و سﻜﻮن ﻣﻴﻢ ،قصد را ﮔﻮﻳﻨد .و قتﻞ عﻤد قتﻠﻰ را
ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ بﻪ قصد ﻛشتﻦ ﻛسﻰ صﻮرت ﮔرفتﻪ باشد ،رسﻮل اﷲ ﻣﻰفرﻣاﻳد( :اﻟ ْ َع ْﻤ ُد
قَ َﻮ ٌد) قتﻞ قصدى ِ
ﻣﻮجب قصاص است .چﻮن قصد ﻳک چﻴزى پﻨﻬان است و ﻣا آن
را ﻧﻤﻴداﻧﻴﻢ پس از آﻟﺔ ﻛﻪ قاتﻞ آن را استعﻤال ﻧﻤﻮده ،بر وجﻮد قصد ﻛشتﻦ استدﻻل
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .اﮔر آﻟﻪ براى قتﻞ آﻣاده بﻮد ،برﻧده و تﻴز بﻮد خﻮاه از آﻫﻦ باشد و ﻳا از چﻴز
دﻳﮕر ،قتﻞ تﻮسط آن ﻧزد اﻣام صاحب عﻤد است و ﻧزد صاحبﻴﻦ چﻴزﻫاى داراى وزن
زﻳاد ﻛﻪ غاﻟباً ﻛشﻨده باشﻨد ﻧﻴز ﻣاﻧﻨد اسﻠحﻪ حساب ﻣﻰشﻮﻧد و قتﻞ بﻪ آنﻫا عﻤد پﻨداشتﻪ
ﻣﻰشﻮد.
حکم قتل عمد :قتﻞ عﻤد دو ﻧﻮع جزا دارد :اخروى و دﻧﻴﻮى.
الف :جزای اخروی

قتﻞ عﻤد از بزرﮔترﻳﻦ ﮔﻨاﻫان است ،اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اﻟﻨساء:
]93
ترجﻤﻪ :و ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻣؤﻣﻨﻰ را قصدا ً ﻣﻰﻛشد ،جزاى وى دوزخ است ،و در آن ﻫﻤﻴشﻪ
ﻣﻰباشد ،اﷲ تعاﻟﻰ بر وى خشﻤﮕﻴﻦ است ،وى را از رحﻤت دور ساختﻪ ،و عذاب
بزرگ را براﻳش آﻣاده ﻛرده است.
ب :جزای دنیوی :در دﻧﻴا جزاى قتﻞ عﻤد قصاص است ،زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ شروط قصاص
پﻮره شﻮﻧد ،قاتﻞ قصاصاً ﻛشتﻪ ﻣﻰشﻮد .اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اﻟبقرة]178 :
ترجﻤﻪ :در ﻛشتﻪ شدهﮔان ،قصاص باﻻى شﻤا ﻻزم شده است.

٤

 – 2شبه عمد

اﮔر قاتﻞ قصد زدن را داشتﻪ باشد و قصد ﻛشتﻦ را ﻧداشتﻪ باشد ،و ﻟﻰ زدن بﻪ قتﻞ ﻣﻨجر
شﻮد ،اﻳﻦ ﻧﻮع قتﻞ را شبﻪ عﻤد ﮔﻮﻳﻨد.
در ﻧزد أبﻮ حﻨﻴفﻪ

قتﻞ تﻮسط آﻟﺔ با وزن ﻣاﻧﻨد سﻨﮓ و چﻮب ﻛﻼن ،شبﻪ عﻤد است

و در ﻧزد صاحبﻴﻦ عﻤد است ،زﻳرا اﻳﻨﻬا ﻧﻴز غاﻟباً آﻻت ﻛشﻨده ﻫستﻨد.
حکم قتل شبه عمد :باﻻى اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ قتﻞ سﻪ اثر ﻣرتب ﻣﻰشﻮد:
الف :جزای اخروی؛ چﻮن شخص ﻣعصﻮم اﻟدم را ﻛشتﻪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن بﻴان ﮔردﻳد.
ب  :کفاره :آزاد ﻛردن غﻼم ﻣؤﻣﻦ و اﮔر ﻧﻴافت دو ﻣاه پﻰ در پﻰ روزه ﮔرفتﻦ.
ج :دیت مغلظ :ﻛﻪ بﻴان آن ﻣﻰآﻳد.
 – 3قتل خطا :و آن بر دو ﮔﻮﻧﻪ است ،خطا در قصد و خطا در فعﻞ ،ﻛﻪ ﻫر دو از تﻤثﻴﻞ
ﻣؤﻟف آشﻜار اﻧد.
حکم قتل خطا :ﻛفاره و دﻳت خفﻴفﻪ است ،اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اﻟﻨساء]9۲ :
ترجمه :و ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻣؤﻣﻨﻰ را بﻪ خطا قتﻞ ﻛﻨد ،پس برده ﻣؤﻣﻨﻰ را آزاد ﻛﻨد و بﻪ اﻫﻞ
وى دﻳت بپردازد ...واﮔر (برده را) ﻧﻴافت پس دو ﻣاه پﻰ درپﻰ روزه بﮕﻴرد.
 – 4قتل جاری مجرای خطا :ﻛﻪ اصﻼ قاتﻞ اراده عﻤﻞ قتﻞ را ﻧداشتﻪ باشد و بدون
اراده ،فعﻠﻰ از وى صادر شﻮد ،ﻣاﻧﻨد خﻮابﻴدهاى ﻛﻪ ﻛسﻰ را زﻳر بدن خﻮد بسازد ،و ﻳا
خشتﻰ از دست ﻛسﻰ بافتد و دﻳﮕرى بﻪ سبب آن بﻤﻴرد.
حکم این نوع قتل ﻣاﻧﻨد حﻜﻢ قتﻞ خطا است.
 – 5قتل به سبب :ﻣاﻧﻨد ﻛﻨدن چاه در ﻣﻠک غﻴر بدون اجازة ﻣاﻟک ،و ﮔذاشتﻦ سﻨﮓ
در راه ،ﻛﻪ ﻛسﻰ بﻪ سبب آن بﻤﻴرد.

٥

حکم این قتل فقط دﻳت است و ﻛفاره در آن ﻧﻴست.

 -1اﻧﻮاع قتﻞ را ﻧام ﮔرفتﻪ ،سپس ﻫرﻛدام را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -۲قتﻞﻫاى ذﻳﻞ را با ﻧام ﮔذارى و بﻴان حﻜﻢ آن واضح سازﻳد:
أ -شخصﻰ در راه عام سﻨﮓ ﮔذاشت ،و بﻪ سبب آن ﻣﻮتر چپﻪ شد و ﻣردم ﻣردﻧد.
ب – ﻛسﻰ دﻳﮕرى را قصدا تﻮسط چاقﻮ قتﻞ ﻧﻤﻮد.
ج -ﻣادرى پسر خﻮد را در خﻮاب زﻳر سﻴﻨﻪ ﻛرد وآن را ﻛشت.
د – شخصﻰ ﻣﻰخﻮاست آﻫﻮﻳﻰ را بﻪ قصد شﻜار بزﻧد ،وﻟﻰ ﻣرﻣﻰ خطا رفت وشخصﻰ
تﻮسط آن ﻛشتﻪ شد.

٦

درس دوم

قصاص
در جاﻣعﺔ بشرى اﻧساﻧﻬاﻳﻰ ﻫستﻨد ﻛﻪ بر ﻧفس دﻳﮕران تجاوز ﻣﻰﻛﻨﻨد ،اﮔر بﻪ جزاى
اعﻤال خﻮد ﻧرسﻨد ،ﻛشت وخﻮن در جاﻣعﻪ زﻳاد ﻣﻰشﻮد؛ پس ﻣجرﻣﻴﻦ باﻳد از اول،
جزاى اعﻤال خﻮد را بشﻨاسﻨد تا از جرم باز اﻳستﻨد ،و اﮔر جﻨاﻳتﻰ از اﻳشان صادر شد
باﻳد جزاى آن را ببﻴﻨﻨد ،تا عداﻟت تاﻣﻴﻦ ﮔردد و ازاﻧتقامﻫاى خﻮد سراﻧﻪ جﻠﻮ ﮔﻴرى
بعﻤﻞ آﻳد.
ﻳﻜﻰ از جزاﻫاى تجاوز بر ﻧفس قصاص است ،ﻛﻪ اﻳﻦ درس ﻧﻴز درﻣﻮرد آن ﻣﻰباشد.

٧

٨

ترجمه:
قصاص
( )1قصاص بﻪ قتﻞ قصدى شخصﻰ واجب ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ خﻮﻧش بﻪ طﻮر دواﻣدار ﻣحفﻮظ
و ﻣحترم باشد.
( )۲شخص اصﻴﻞ بر اصﻴﻞ و غﻼم ،و ﻣسﻠﻤان بر ذﻣﻰ ﻛشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد.
( )3ﻣسﻠﻤان بر ﻣستاﻣﻦ ﻛشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد و ﻣرد بر زن ،ﻛﻼن بر خﻮرد و جﻮر بر ﻧابﻴﻨا و
شﻞ ﻛشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
()4ﻣرد بر پسر خﻮد ،برغﻼم خﻮد ،برﻣدبر و ﻣﻜاتب خﻮد و بر غﻼم پسر خﻮد ﻛشتﻪ
ﻧﻤﻰشﻮد.
( )۵اﮔرﻛسﻰ وارث قصاصﻰ قرار ﮔﻴرد ﻛﻪ بر پدر وى ﻻزم باشد ،قصاص از او ساقط
ﻣﻰشﻮد.
( )۶قصاص فقط تﻮسط شﻤشﻴر ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
( )7ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻳک شخص را قصدا زخﻤﻰ ﻛرد و آن شخص در بستر بﻮد تا آﻧﻜﻪ بﻤرد،
قصاص بر وى ﻻزم است.

٩

( )8ﻛسﻰ ﻛﻪ دست شخص دﻳﮕر را از ﻣفصﻞ قطع ﻛرد ،دستش قطع ﻣﻰشﻮد ،اﮔر چﻪ
از دست قطع شده ﻛﻼن ﻫﻢ باشد ﻫﻤچﻨان پاى ،ﻧرﻣﻰ بﻴﻨﻰ وﮔﻮش ﻧﻴز ﻫﻤﻴﻦ حﻜﻢ را
دارد.
( )9ﻛسﻰ ﻛﻪ چشﻢ شخصﻰ را زد و آن را ﻛشﻴد ،قصاص بر وى ﻧﻴست و اﮔر چشﻢ
بر جاى خﻮد بﻮد و روشﻨﻰ آن رفت پس بر وى قصاص است ،آﻳﻴﻨﻪ براﻳش ﮔرم
ﻣﻰشﻮد ،برروى وى پﻨبﻪ تر ﮔذاشتﻪ ﻣﻰشﻮد و چشﻢ وى با آﻳﻴﻨﻪ ﻣقابﻞ ﻣﻰشﻮد ،تا آﻧﻜﻪ
روشﻨﻰ(دﻳد) آن زاﻳﻞ شﻮد.
( )1۰در دﻧدان قصاص است.
( )11و در ﻫر زخﻢ سر ﻛﻪ ﻣﻤاثﻠت در آن ﻣﻤﻜﻦ باشد قصاص است ،و در استخﻮان
قصاص ﻧﻴست ﻣﮕر در دﻧدان.
( )1۲در ﻛﻢ از ﻧفس ،شبﻪ عﻤد وجﻮد ﻧدارد ،فقط عﻤد است و ﻳا خطا.
( )13ﻣﻴان ﻣرد وزن در ﻛﻤتر از ﻧفس قصاص ﻧﻴست ،وﻫﻤچﻨان ﻣﻴان اصﻴﻞ و غﻼم و
ﻣﻴان دو غﻼم ﻧﻴز قصاص ﻧﻴست.
( )14ﻣﻴان ﻣسﻠﻤان و ﻛافر در اطراف (دستﻫا و پاﻫا) قصاص است.
( )1۵ﻛسﻰ ﻛﻪ دست شخصﻰ را از ﻧصف بازو قطع ﻛرد و ﻳا شﻜﻤش را زخﻤﻰ ﻧﻤﻮد
و ازآن زخﻢ جﻮر شد ،پس بر وى قصاص ﻧﻴست.
( )1۶اﮔر دست قطع ﻛﻨﻨده شﻞ باشد وﻳا اﻧﮕشت ﻧداشتﻪ باشد ،پس ﻛسﻰ ﻛﻪ دستش
قطع شده اختﻴار دارد :اﮔر بخﻮاﻫد دست عﻴب دار وى را قطع ﻛﻨد و چﻴزى دﻳﮕر بر او
ﻧﻴست ،و اﮔر بخﻮاﻫد ارش(تاوان ﻣاﻟﻰ) ﻛاﻣﻞ اخذ ﻧﻤاﻳد.
( )17اﮔر ﻛسﻰ سر شخص دﻳﮕر را زخﻤﻰ ﻛرد و اﻳﻦ زخﻢ ،ﻫﻤﻪ فرق سر وى را از
ﻳک (ﻣﻨبت) شاخ تا (ﻣﻨبت) شاخ دﻳﮕر فرا ﮔرفت ،و اﻳﻦ ﻣقدار ﻣﻴان دو ﻣﻨبت شاخﻬاى
زخﻤﻰ ﻛﻨﻨده را فرا ﻧﻤﻰﮔرفت ،پس شخص زخﻤﻰ خﻴار دارد اﮔر بخﻮاﻫد بﻪ ﻣقدار
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ﻣساحت زخﻢ خﻮد قصاص بﮕﻴرد و از ﻫر ﻣﻨبت شاخ ﻛﻪ بخﻮاﻫد شروع ﻛﻨد ،و اﮔر
بخﻮاﻫد تاوان ﻣاﻟﻰ بﮕﻴرد.
( )18در زبان و ذﻛر قصاص ﻧﻴست ،ﻣﮕر در صﻮرتﻰ ﻛﻪ حشفﻪ قطع شﻮد.
( )19زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ قاتﻞ و اوﻟﻴاى ﻣقتﻮل باﻻى ﻣاﻟﻰ صﻠح ﻛﻨﻨد ،قصاص ساقط ﻣﻰشﻮد
وﻣال ﻻزم ﻣﻰﮔردد؛ چﻪ ﻣال ﻛﻢ باشد وﻳا بﻴش .اﮔر ﻳﻜﻰ از شرﻳﻜان ،قصاص را عفﻮ
ﻛﻨد وﻳا در ﻣقابﻞ حصﺔ خﻮد صﻠح ﻛﻨد حق شرﻛاى باقﻰ ﻣاﻧده در قصاص ساقط
ﻣﻰشﻮد و اﻳشان حصﺔ خﻮد را از دﻳت ﻣﻰﮔﻴرﻧد.
( )۲۰زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ جﻤاعتﻰ ﻳک شخص را قصدا قتﻞ ﻛﻨﻨد ،از ﻫﻤﺔ اﻳشان قصاص ﮔرفتﻪ
ﻣﻰشﻮد.
( )۲1و ﻫر ﮔاه ﻳک شخص جﻤاعتﻰ را قتﻞ ﻛﻨد و اوﻟﻴاى ﻣقتﻮﻟﻴﻦ حاضر شﻮﻧد ،در
برابر ﻫﻤﻪ ﻛشتﻪ ﻣﻰشﻮد وغﻴر ازآن چﻴزى را ﻣستحق ﻧﻤﻰشﻮﻧد .و اﮔر ﻳﻜﻰ حاضر شد
براى وى ﻛشتﻪ ﻣﻰشﻮد و حق دﻳﮕران ساقط ﻣﻰشﻮد.
( )۲۲و ﻛسﻰ ﻛﻪ قصاص بروى واجب شﻮد و بﻤﻴرد ،قصاص ساقط ﻣﻰشﻮد.
()۲3ﻫرﮔاه دو ﻧفر دست ﻳک ﻧفر را ببرﻧد ،پس باﻻى ﻫﻴچ ﻛدام اﻳشان قصاص ﻧﻴست
و باﻻى ﻫردوى اﻳشان ﻧصف دﻳت است.
( )۲4اﮔر ﻳک شخص دستﻫاى راست دو ﻧفر را قطع ﻧﻤﻮد و ﻫر دو حاضر شدﻧد ،پس
ﻫر دو ﻣﻰتﻮاﻧﻨد ﻛﻪ دست وى را قطع ﻛﻨﻨد و ﻫر دو ﻧصف دﻳت را ﻧﻴز از وى بﮕﻴرﻧد
و آن را ﻣﻴان خﻮد ﻣﻨاصفﻪ تقسﻴﻢ ﻛﻨﻨد ،و اﮔر ﻳﻜﻰ از اﻳشان حاضر شد و دست وى را
قطع ﻛرد ،پس براى شخص دﻳﮕر ﻧصف دﻳت بر وى ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
( )۲۵اﮔر ﻛسﻰ شخصﻰ را زد و تﻴر از او بﻪ شخص دﻳﮕرى عبﻮر ﻛرد و ﻫر دو ازآن
بﻤردﻧد ،پس بر وى در ﻣقابﻞ شخص اول قصاص است و براى شخص دوم بر عاقﻠﻪ
وى دﻳت است.
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شرح
تعریف قصاص :قصاص در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى قطع و ﻣساوات است و در اصطﻼح عﻠﻢ فقﻪ
عقﻮبت دادن جﻨاﻳت ﻛار است بﻪ ﻣثﻞ عﻤﻠﻰ ﻛﻪ وى با ﻣجﻨﻰ عﻠﻴﻪ اﻧجام داده.
مستحق قصاص :قصاص حق ﻣجﻨﻰ عﻠﻴﻪ و ﻳا وارثﻴﻦ وى است و بﻪ عفﻮ اﻳشان ساقط
ﻣﻰشﻮد.
ب َعﻠَ ُ
اص فِﻰ اﻟ ْ َقتْﻠَﻰ بر شﻤا
ﻴﻜ ُﻢ اﻟ ْ ِق َص ُ
مساوات در قصاص :اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳدُ :ﻛت ِ َ
در ﻛشتﻪﻫا قصاص فرض شده است.
از ﻣعاﻧﻰ قصاص ﻣساوات است ،با جاﻧﻰ باﻳد چﻨان عﻤﻠﻰ صﻮرت ﮔﻴرد ﻛﻪ خﻮدش با
ﻣجﻨﻰ عﻠﻴﻪ اﻧجام داده است ،ﻧﻪ ﻛﻢ وﻧﻪ بﻴش.
مساوات در نفس :ﻣساوات در صﻮرت قتﻞ ،فقط در ﻛشتﻦ ﻧفس ﻣعصﻮم اﻟدﻣﻰ است
ﻛﻪ عصﻤت ﻫﻤﻴشﮕﻰ داشتﻪ باشد؛ بﻨا بر آن اصﻴﻞ بﻪ غﻼم ،ﻣرد بﻪ زن ،ﻣسﻠﻤان بﻪ ذﻣﻰ،
بزرگ بﻪ خﻮرد و ساﻟﻢ بﻪ ﻣرﻳض و ﻣعﻴﻮب ﻛشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؛ چﻮن ﻫﻤﻪ داراى ﻧفس
ﻣعصﻮم اﻟدم عﻠﻰ اﻟدوام ﻫستﻨد.
وﻟﻰ ﻣستأﻣﻦ (شخصﻰ ﻧاﻣسﻠﻤان ﻛﻪ از دار حرب ،براى زﻣان ﻣؤقت با دادن اجازه ،بﻪ
ﻛشﻮر اسﻼم داخﻞ شده باشد) چﻮن ﻣعصﻮم اﻟدم عﻠﻰ اﻟدوام ﻧﻴست ﻣسﻠﻤان وذﻣﻰ بر
وى ﻛشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮﻧد.
مساوات در کمتر از نفس :در جﻨاﻳت ﻣا دون ﻧفس (زخﻢﻫا) ﻣساوات در اﻧدازه و ﻛﻴفﻴت
زخﻢ ﻻزم است .در صﻮرتﻰ ﻛﻪ زخﻢ طﻮرى باشد ﻛﻪ ﻣساوات در آن ﻣﻤﻜﻦ ﻧباشد؛
ﻣاﻧﻨد :شﻜستاﻧدن استخﻮاﻧﻬا ،ﻛﻪ غاﻟبا ﻣساوات جزا با جﻨاﻳت ﻧاﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰباشد ،در آن
تاوان ﻣاﻟﻰ ﻻزم ﻣﻰﮔردد و قصاص ﻧﻴست .اﻣا دﻧدان چﻮن از بﻴخ ﻛشﻴده ﻣﻰشﻮد ،پس
ﻣساوات در آن ﻣﻤﻜﻦ است.
در زبان و آﻟﺔ تﻨاسﻠﻰ ﻣرد قصاص ﻧﻴست؛ زﻳرا ﻣساوات در آنﻫا ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴست .اﻣا

١٢

حشفﻪ (سر ذﻛر بعد از حﻠقﺔ برآﻣده) ﻣشخص است؛ پس ﻣساوات وقصاص در قطع
آن صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
تفاوت اطراف با نفس :ﻧزد أئﻤﻪ حﻨفﻰ با اطراف (ﻣا دون ﻧفس) ﻣعاﻣﻠﻪ اﻣﻮال صﻮرت
ﻣﻰﮔﻴرد؛ چﻮن در ارزش ﻣاﻟﻰ دﻳت ﻣرد وزن و اصﻴﻞ وغﻼم فرق است ،ﻣﻴان اﻳﻨﻬا
در زخﻤﻬا (ﻣا دون ﻧفس) قصاص ﻧﻴست؛ زﻳرا در ﻣاﻟﻴت اﻳشان ﻣساوات ﻧﻴست ،و در
قصاص ﻣساوات ﻻزم است ،بر خﻼف ﻧفس ،چﻮن در آن فقط عصﻤت خﻮن بﻪ طﻮر
داﻳﻢ شرط است.
سقوط قصاص :قصاص بﻪ عفﻮ و صﻠح ساقط ﻣﻰشﻮد و اﮔر برخﻰ از ﻣستحقﻴﻦ قصاص
از حصﺔ خﻮد عفﻮ ﻳا صﻠح ﻛﻨﻨد ،عفﻮ وصﻠح اﻳشان صحت دارد و حق دﻳﮕران در
قصاص ساقط ﻣﻰشﻮد و از حصﺔ اﻳشان دﻳت ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
قصاص جماعت بر قتل یک نفر :زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ ﮔروﻫﻰ از اشخاص ﻳک ﻧفر را عﻤدا ً
بﻜشﻨد ،ﻫﻤﺔ اﻳشان بر وى قصاصاً ﻛشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد.
قتل یک نفر چند تن را :ﻫر ﮔاه ﻳک شخص چﻨد ﻧفر را بﻜشد ،وارثﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻨد
وى را در قصاص بﻜشﻨد .اﮔر وارثﻴﻦ ﻳک ﻣقتﻮل پﻴشﻰ ﻛردﻧد و قاتﻞ را ﻛشتﻨد ،حق
دﻳﮕران ساقط شده و ﻣستحق دﻳت ﻧﻤﻰشﻮﻧد ،زﻳرا حق اﻳشان در قتﻞ عﻤد ﻛشتﻦ قاتﻞ
بﻮد و حال قاتﻞ زﻧده ﻧﻴست .بﻬﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﮔر قاتﻞ ﻣتعﻤد بﻪ ﻣرگ طبﻴعﻰ بﻤﻴرد ،قصاص
ساقط ﻣﻰشﻮد و دﻳت ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد.
قطع دست یک تن توسط دو تن وبالعکس :اﮔر دو تﻦ دست ﻳک تﻦ را قطع ﻛﻨﻨد،
وى فقط ﻣستحق دﻳت ﻣﻰشﻮد ،زﻳرا دست دو تﻦ با ارزشتر از دست ﻳک تﻦ است و با
اطراف ﻣعاﻣﻠﻪ اﻣﻮال صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،پس در قصاص ﻣﻴان اﻳشان ﻣساوات ﻧﻴست.
و اﮔر ﻳک تﻦ دست راست دو تﻦ را قطع ﻛﻨد ،اﻳشان دست راست وى را قطع ﻣﻰﻛﻨﻨد
و ﻧصف دﻳت را از وى ﻣﻰﮔﻴرﻧد و ﻣﻴان خﻮد ﻣساوﻳاﻧﻪ تقسﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨد .و اﮔر ﻳﻜﻰ از

١٣

اﻳشان حاضر شد و دست وى را قطع ﻛرد ،پس براى شخص دﻳﮕر ﻧصف دﻳت بر وى
ﻻزم ﻣﻰﮔردد.

 _1قصاص را تعرﻳف ﻧﻤﻮده ﻣستحق آن را ﻣشخص ﻧﻤاﻳﻴد.
 _۲ﻣساوات قصاص شرط است ،ﻣساوات در ﻧفس و ﻣا دون ﻧفس را واضح ساختﻪ،
تفاوت اطراف با ﻧفس را بﻴان دارﻳد.
 _3قصاص چﻪ زﻣاﻧﻰ ساقط ﻣﻰشﻮد؟ و قصاص ﻣﻴان ﻳک تﻦ جاﻧﻰ و چﻨد تﻦ ﻣجﻨﻰ
عﻠﻴﻬﻢ را در صﻮرت قتﻞ و جرح بﻴان دارﻳد.
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درس سوم

دیتها
قصاص را در درس ﮔذشتﻪ خﻮاﻧدﻳﻢ و حاﻻ احﻜام دﻳتﻫا را درﻳﻦ درس ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ.
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ترجمه
کتاب دیات
( )1ﻫرﮔاه شخصﻰ شخص دﻳﮕرى را بﻪ قتﻞ شبﻪ عﻤد بﻜشد ،باﻻى عاقﻠﻪ دﻳت ﻣغﻠظ
و برقاتﻞ ﻛفاره است.
( )۲دﻳت شبﻪ عﻤد ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ و ابﻮ ﻳﻮسف (رحﻤﻬﻤا اﷲ) صد شتر؛ چﻬار ﻧﻮع
است:
بﻴست و پﻨچ بﻨت ﻣخاض (شتران ﻣادة ﻳﻜساﻟﻪ) ،بﻴست و پﻨج بﻨت ﻟبﻮن( شتران ﻣادة
دوساﻟﻪ) ،بﻴست و پﻨج حقﻪ (شتران ﻣادة سﻪ ساﻟﻪ) و بﻴست و پﻨج جذعﻪ (شتران ﻣادة
چﻬار ساﻟﻪ).
( )3دﻳت ﻣغﻠظ تﻨﻬا در شتر ﻻزم ﻣﻰﮔردد .اﮔر دﻳت بدون شتر در چﻴز دﻳﮕر فﻴصﻠﻪ
شد ،دﻳت ﻣغﻠظ ﻻزم ﻧﻴست.
( )4دﻳت در قتﻞ خطا باﻻى عاقﻠﻪ و ﻛفاره باﻻى قاتﻞ واجب است.
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( )۵دﻳت در قتﻞ خطا صد شتر ،از پﻨج ﻧﻮع است :بﻴست بﻨت ﻣخاض ،بﻴست ابﻦ
ﻣخاض ،بﻴست بﻨت ﻟبﻮن ،بﻴست حقﻪ و بﻴست جذعﻪ.
( )۶از طﻼ ﻫزار دﻳﻨار و از ﻧقره ده ﻫزاردرﻫﻢ است.
( )7ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

دﻳت تﻨﻬا درﻫﻤﻴﻦ سﻪ ﻧﻮع (شتر ،طﻼ و ﻧقره) ثابت است .اﻣام

ابﻮ ﻳﻮسف و ﻣحﻤد(رحﻤﻬﻤا اﷲ) ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد :از ﻫﻤﻴﻦ سﻪ جﻨس و از ﮔاو دو صد رأس،
از ﮔﻮسفﻨد دو ﻫزار رأس و از حﻠﻪ (ﻟباس) دو صد جﻮره ،ﻛﻪ ﻫر حﻠﻪ شاﻣﻞ دو جاﻣﻪ
است ،ﻧﻴز دﻳت بﻮده ﻣﻰتﻮاﻧد.
( )8دﻳت ﻣسﻠﻤان و ذﻣﻰ برابر است.
( )9در ﻧفس؛ دﻳت (ﻛاﻣﻞ) است ،در ﻧرﻣﺔ بﻴﻨﻰ دﻳت (ﻛاﻣﻞ) است ،در زبان دﻳت
(ﻛاﻣﻞ) است ،در ذﻛر دﻳت (ﻛاﻣﻞ) است .در عقﻞ؛ ﻫرﮔاه زاﻳﻞ شﻮد دﻳت (ﻛاﻣﻞ)
است و در رﻳش؛ ﻫرﮔاه ﻛﻨده شد و ﻣﻮى دﻳﮕر ﻧروﻳﻴد ،دﻳت ﻛاﻣﻞ است .و (ﻫﻤچﻨان)
در ﻣﻮى سر ،در دو ابرو (ﻛﻪ ﻧﻪ روﻳﻨد) دﻳت (ﻛاﻣﻞ) است .در ﻫردو چشﻢ ،در ﻫر
دو ﻟب ،در ﻫردو خصﻴﻪ و در ﻫردو پستان زن دﻳت (ﻛاﻣﻞ) است .در ﻫرﻳک از
اشﻴاى(دوﮔاﻧﺔ ذﻛر شده) ﻧصف دﻳت است .در ﻣژة ﻫر دو چشﻢ دﻳت (ﻛاﻣﻞ) و در
ﻳﻜﻰ ازآنﻫا ربع دﻳت است.
( )1۰در ﻫر اﻧﮕشت ازاﻧﮕشتان دستﻬا و پاﻳﻬا عشر دﻳت است ،ﻫﻤﻪ اﻧﮕشتان با ﻫﻢ برابراﻧد.
در برﻳدن ﻳک بﻨد ازاﻧﮕشت ﻛﻪ در آن سﻪ بﻨد است ،ثﻠث دﻳت ﻳک اﻧﮕشت است .و
در اﻧﮕشتﻰ ﻛﻪ در آن دو بﻨد است ،ﻧصف دﻳت ﻳک اﻧﮕشت است.
( )11در ﻫر دﻧدان پﻨج شتر است ،دﻧداﻧﻬاى خﻮرد و ﻛﻼن ﻫﻤﻪ برابراﻧد.
( )1۲اﮔر شخصﻰ عضﻮ ﻛسﻰ را زد و ﻣﻨفعتش را از بﻴﻦ برد ،بﻤثابﺔ اﻳﻦ است ﻛﻪ آن را
قطع ﻧﻤﻮده باشد ،بﻨا ًء تﻤام دﻳت ﻻزم ﻣﻰﮔردد ،ﻣاﻧﻨد اﻳﻨﻜﻪ دست شﻞ شﻮد وﻳا روشﻨﻰ
چشﻢ زاﻳﻞ ﮔردد.
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شرح
تعریف دیت
ُ
َ
اﻟقتﻴﻞ ﻳ ِدﻳ ِﻪ ِدية» ﮔرفتﻪ شده زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ قاتﻞ بﻪ وﻟﻰ
اﻟقاتﻞ
در زبان عربﻰ «دية» از « َو َدى
ﻣقتﻮل در بدل ﻧفس وى ﻣاﻟﻰ را بپردازد .اصﻞ «دية» «ودى» بﻮد ،فاى ﻛﻠﻤﻪ حذف شد
ﻣاﻧﻨد «عدة» از وعد و «زنة» از وزن و (تا) در بدل فاى ﻛﻠﻤﻪ در اخﻴر آن اضافﻪ شد و
بعدا ً بﻪ ﻣاﻟﻰ ﻛﻪ در بدل ﻧفس تأدﻳﻪ ﻣﻰشﻮد ،ﻧام ﮔذاشتﻪ شد.
در اصطﻼح شرع ﻣال تعﻴﻴﻦ شده از سﻮى شرﻳعت را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ در بدل قتﻞ اﻧسان و ﻳا
قطع ﻳک عضﻮ وى ﻻزم ﮔردد.
وآن را بخاطرى دﻳت ﻧاﻣﻴده اﻧد ﻛﻪ غاﻟبا پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا ﻧفس اﻧسان ﻣحترم است
و ﻣاﻟﻰ ﻛﻪ در ﻣقابﻞ آن ﻻزم ﻣﻰﮔردد قابﻞ پرداخت ﻣﻰباشد.
ارش :ﻣاﻟﻰ ﻣعﻴﻦ از سﻮى شرﻳعت است ﻛﻪ در بدل ﻣا دون ﻧفس و ﻳا در بدل اعضاى
بدن تأدﻳﻪ ﻣﻰشﻮد.
دیت شبه عمد و قتل خطا :در شبﻪ عﻤد دﻳت ﻣغﻠظ است ودر قتﻞ خطا دﻳت ﻣخفف
است ﻛﻪ ﻣقدار آن در ﻣتﻦ قدورى بﻴان ﮔردﻳده است.
اجناس اموالی که در دیت پرداخته میشود :ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

دﻳت بدون شتر،

طﻼ و ﻧقره در جﻨس دﻳﮕر ثابت ﻧﻤﻰﮔردد.
شتر :صد شتر.
طال :ﻫزار دﻳﻨار.
نقره :ده ﻫزار درﻫﻢ.
دﻳت درﻧزد صاحبﻴﻦ رحﻤﻬااﷲ عﻼوه بر سﻪ جﻨس فﻮق سﻪ جﻨس دﻳﮕر ﻧﻴز پرداختﻪ
ﻣﻰشﻮد:
گاو :دوصد ﮔاو.
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گوسفند :دو صد ﮔﻮسفﻨد.
حله (لباس) :دوصد حﻠﻪ.
عضوهایی که دیت کامل در آن واجب میگردد :در از بﻴﻦ بردن اعضاى ﻳﮕاﻧﻪ در
بدن اﻧسان ﻣاﻧﻨد :بﻴﻨﻰ و زبان دﻳت ﻛاﻣﻞ ﻻزم ﻣﻰﮔردد و در اعضاى دو ﮔاﻧﻪ ،ﻣاﻧﻨد :دو
چشﻢ و اعضاى چﻬار ﮔاﻧﻪ ،ﻣاﻧﻨد چﻬار ﻣژه ،در صﻮرتﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ آن از بﻴﻦ برده شﻮد
دﻳت ﻛاﻣﻞ است.
دﻳت ﻛاﻣﻞ در صﻮرتﻬاى ذﻳﻞ ﻻزم ﻣﻰﮔردد:
 -1ﻧفس

 -۲بﻴﻨﻰ

 -۵ﻫردو دست  -۶ﻫر دو پا
 -9ﻫردو ﻟب

 -3زبان

 -4ذﻛر

 -7ﻫردو چشﻢ  -8ﻫردو ﮔﻮش

 -1۰ﻫردو ابرو  -11ﻫردو پستان  -1۲رﻳش

 -13زوال عقﻞ  -14ﻫردو خصﻴﻪ  -1۵ﻣﻮى سر
 -17اﻧﮕشتان ﻫردو دست

 -1۶ﻣژة ﻫر دو چشﻢ

 -18اﻧﮕشتان ﻫردو پاى

دیت اندامهای دوگانه و بیشتر ازآن :آﻧچﻪ در آدﻣﻰ دو است ،چﻮن دوچشﻢ ،بﻪ
ﻧقصان ﻫر دو دﻳت ﻛاﻣﻞ و بﻪ ﻧقصان ﻫر ﻳﻜﻰ ازآن ﻧصف دﻳت ﻻزم ﻣﻰشﻮد.
آﻧچﻪ در آدﻣﻰ چﻬار است ،ﻣاﻧﻨد ﻣژهﻫا ،در ﻫر ﻛدام آن ربع دﻳت ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
در اﻧﮕشتان ،در ﻫر ﻛدام عشر دﻳت است و چﻮن اﻧﮕشتان دست و پا استعﻤال جداﮔاﻧﻪ
دارد پس از ﻳک جﻨس ﻣحسﻮب ﻧشده اﻧد.
در ﻫر دﻧدان بﻴستﻢ حصﺔ ﻳک دﻳت ﻣﻜﻤﻞ واجب ﻣﻰشﻮد.
زایل شدن منفعت اعضا :در از ﻣﻴان بردن ﻣﻨفعت ﻳک عضﻮ دﻳت ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻤان عضﻮ
ﻻزم ﻣﻰﮔردد ،ﻣاﻧﻨد اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤان عضﻮ را ﻧابﻮد ﻛرده باشد.
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 _1دﻳت را در ﻟغت و اصطﻼح تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 _۲ﻣقدار دﻳت در قتﻞ خطا وشبﻪ عﻤد را ﻛﻪ از شترﻫا تأدﻳﻪ شﻮد ،بﻴان دارﻳد.
 _3ﻣقدار دﻳت را از اﻣﻮال پﻨج ﮔاﻧﻪ غﻴر از شتر بﻴان دارﻳد.
 _4ﻣقدار دﻳت را در صﻮرتﻫاى ذﻳﻞ بﻴان دارﻳد:
اﻟف_ قطع ﻳک دست

ب_ ﻛشﻴدن دو دﻧدان.

 _۵حﻜﻢ برﻳدن ﻳک بﻨد اﻧﮕشتﻰ ﻛﻪ در آن سﻪ بﻨد است و از اﻧﮕشتﻰ ﻛﻪ در آن دو
بﻨد است چﻴست؟
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درس چهارم

زخمهای سر
سر ﻣجﻤع حﻮاس است و در حدﻳثﻰ از زدن بر روى در وقت تأدﻳب ﻣﻨع صﻮرت ﮔرفتﻪ
است ،ازﻳﻨرو شرﻳعت اسﻼﻣﻰ ﻧﻴز براى اﻫﻤﻴت سر در بدن اﻧسان احﻜام جداﮔاﻧﻪ را
تشرﻳع ﻧﻤﻮده ﻛﻪ درﻳﻦ درس احﻜام زخﻤﻬاى سر و ﻣﻮارد دﻳﮕر را ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ.

–
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ترجمه:
( )1زخﻤﻬاى سر وروى ده ﻧﻮع است:
 .1حارصﻪ (جراحتﻰ ﻛﻪ پﻮست را ﻣخدوش سازد).
 .۲داﻣعﻪ (ﻛﻪ ازآن خﻮن ظاﻫر شﻮد و جارى ﻧﮕردد).
 .3داﻣﻴﻪ (ﻛﻪ ازآن خﻮن جارى شﻮد).
 .4باضعﻪ (ﻛﻪ پﻮست را برﻳده باشد).
 .۵ﻣتﻼحﻤﻪ (ﻛﻪ ﮔﻮشت را پاره ﻛﻨد).
 .۶سﻤحاق ( بﻪ آن پﻮست ﻧازک برسد ﻛﻪ ﻣﻴان ﮔﻮشت و استخﻮان سر است).
 .7ﻣﻮضحﻪ ( ﻛﻪ بﻪ استخﻮان سر برسد ،و آن را آشﻜار سازد).
.8ﻫاشﻤﻪ (ﻛﻪ استخﻮان را بشﻜﻨد).
 .9ﻣﻨقﻠﻪ (ﻛﻪ استخﻮان را بعد از شﻜستاﻧدن از جاى اﻧتقال دﻫد).
 .1۰آﻣﻪ (ﻛﻪ بﻪ ام دﻣاغ رسد ،ﻳعﻨﻰ از استخﻮان بﮕذرد بﻪ جاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣغز در آن
قرار دارد برسد).

( )۲اﮔر ﻣﻮضحﻪ عﻤدى باشد ،در آن قصاص است .در بقﻴﻪ ،زخﻤﻬاى سر و روى
قصاص ﻧﻴست .در (زخﻤﻬاى) ﻛﻢ تر از ﻣﻮضحﻪ ،حﻜﻮﻣت عدل (حﻜﻢ فﻴصﻠﺔ عادﻻﻧﻪ)
است.
( )3در ﻣﻮضحﻪ ،اﮔر خطا باشد ،ﻧصف دﻫﻢ حصﺔ دﻳت (ﻛاﻣﻞ) است .درﻫاشﻤﻪ دﻫﻢ
حصﺔ دﻳت است .در ﻣﻨقﻠﻪ ،دﻫﻢ حصﺔ دﻳت و ﻧصف دﻫﻢ حصﺔ آن است و در آﻣﻪ
سﻮم حصﺔ دﻳت است.
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( )4در جائفﻪ (زخﻤﻰ ﻛﻪ بﻪ جﻮف برسد) سﻮم حصﺔ دﻳت است .اﮔر جائفﻪ از طرف
دﻳﮕر بﮕذرد ،پس آن دو جائفﻪ است و دﻳتش دو ثﻠث ﻳک دﻳت است.
( )۵در اﻧﮕشتان دست ﻧصف دﻳت است .اﮔر اﻧﮕشتان را ﻫﻤراه با ﻛف دست برﻳد در
آن (ﻫر دو) ﻧصف دﻳت است و اﮔر آن را ﻫﻤراه ﻧصف بازو قطع ﻛرد ،پس در اﻧﮕشتان
و ﻛف دست ﻧصف دﻳت است ،و در زﻳاد بر آن حﻜﻮﻣت عدل است.
( )۶در قطع اﻧﮕشت اضافﻰ ﻫﻢ حﻜﻮﻣت عدل است.
( )7در چشﻢ ،ذﻛر و زبان ﻛﻮدک؛ وقتﻴﻜﻪ صحت آن ﻣعﻠﻮم ﻧباشد ،حﻜﻮﻣت عدل
است.

شرح
تعریف شجاج (زخمهای سر و روی) :شجاج در ﻟغت جﻤع شجﻪ است و زخﻢ سر و
روى را ﮔﻮﻳﻨد ،جراحت عام تر است و بر زخﻤﻬاى ﻫﻤﺔ بدن اطﻼق ﻣﻰشﻮد .شجاج و
جراحت در اصطﻼح ﻧﻴز بر ﻫﻤﻴﻦ ﻣعﻨﻰ دﻻﻟت دارﻧد.
انواع شجاج :شجاج ده ﻧﻮع است .اﮔر خراشﻰ بر جﻠد بﻪ ﻣﻴان آﻣد بدون آﻧﻜﻪ خﻮن
ظاﻫر شﻮد ،آن را «حارصﻪ» ﮔﻮﻳﻨد ،اﮔر خﻮن آشﻜار شد وﻟﻰ بﻴرون ﻧشد ،آن را «داﻣعﻪ»
ﻧاﻣﻨد ،اﮔر خﻮن جارى شﻮد« ،داﻣﻴﻪ» است .اﮔر پﻮست پاره شﻮد «باضعﻪ» است و اﮔر
ﮔﻮشت را پاره ﻛﻨد «ﻣتﻼحﻤﻪ» است ،اﮔر بﻪ پرده ﻛﻪ ﻣﻴان ﮔﻮشت و استخﻮان است،
برسد «سﻤحاق» است ،اﮔر بﻪ استخﻮان برسد «ﻣﻮضحﻪ» است ،اﮔر استخﻮان را بشﻜﻨد،
«ﻫاشﻤﻪ» است ،اﮔر استخﻮان را بعد از شﻜستﻦ از جاى خﻮد بﻴجا سازد« ،ﻣﻨقﻠﻪ» است و
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اﮔر از استخﻮان بﮕذرد بﻪ ام دﻣاغ رسد آن را «آﻣﻪ» ﻧاﻣﻨد.
قصاص در شجاج :چﻮن قصاص عبارت از ﻣساوات ﻣﻴان جرم وجزا است و ﻣساوات
ﻣذﻛﻮر فقط در ﻣﻮضحﻪ (زخﻤﻰ ﻛﻪ بﻪ استخﻮان برسد) ﻣﻤﻜﻦ است ،و در زخﻤﻬاى
دﻳﮕر احتﻤال ﻣغاﻳرت ﻣﻴان جرم و جزا زﻳاد است پس در غﻴر ﻣﻮضحﻪ قصاص ﻻزم
ﻧﻤﻰﮔردد.
تاوان شجاج :در شش ﻧﻮع از زخﻤﻬاى سر وروى :حارصﻪ ،داﻣعﻪ ،داﻣﻴﻪ ،باضعﻪ،
ﻣتﻼحﻤﻪ و سﻤحاق در ﻫﻤﺔ اﻳﻨﻬا حﻜﻮﻣت عدل ﻻزم ﻣﻰﮔردد .و در اﻧﻮاع دﻳﮕر ارش
ﻣقدر است ﻛﻪ در ﻣتﻦ بﻴان شده.
حکومت عدل :حﻜﻮﻣت عدل عبارت از تاوان ﻣاﻟﻰ زخﻤﻬاى است ﻛﻪ در آن تاواﻧﻰ
از سﻮى شرﻳعت تعﻴﻴﻦ ﻧشده باشد ،تاوان تعﻴﻴﻦ شده اﮔر در بدل ﻧفس باشد آن را دﻳت
و اﮔر در بدل عضﻮ وﻳا زخﻢ باشد آن را ارش ﮔﻮﻳﻨد ،دﻳت و ارش ﮔاه ﻳﻜﻰ بﻪ جاى
دﻳﮕرى ﻧﻴز استعﻤال ﻣﻰشﻮﻧد.
چگونگی تعیین حکومت عدل :شخص عادل ﻛﻪ داراى خبره در طبابت و ارشﻬاى
زخﻤﻬا باشد ﻳا خﻮد وى قاضﻰ باشد وﻳا از سﻮى قاضﻰ ﻣﻜﻠف ﮔردﻳده باشد ،زخﻤﻰ
ﻛﻪ در آن حﻜﻮﻣت عدل ﻻزم ﮔردﻳده ،آن را با ﻧزدﻳﻜترﻳﻦ زخﻤﻰ ﻛﻪ در آن ارش
ﻣقدر ﻻزم ﮔردﻳده ﻣقاﻳسﻪ ﻣﻰﻛﻨد و بﻪ تﻨاسب آن تاواﻧﻰ را براﻳش ﻣعﻴﻦ ﻣﻰسازد.
جائفه :زخﻤﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ بﻪ جﻮف برسد ،خﻮاه جﻮف شﻜﻢ باشد وﻳا سﻴﻨﻪ ،جاﻳفﻪ
غﻴر شجﻪ است و حﻜﻢ آن در ﻣتﻦ ﻛتاب واضح ﮔردﻳده است.
دیت انگشتان دست :در اﻧﮕشتان ﻳک دست ﻧصف دﻳت است؛ زﻳرا در ﻳک اﻧﮕشت
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ده شتر است و در پﻨج اﻧﮕشت پﻨجاه شتر است ﻛﻪ ﻧصف دﻳت ﻣﻰشﻮد.
اﻧﮕشت در ﻛف اصﻞ است ،زﻳرا تﻮسط آن چﻴزى ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،از ﻫﻤﻴﻦ رو عﻠﻤاى
حﻨفﻰ ﮔفتﻪ اﻧد :در صﻮرتﻰ ﻛﻪ دست قطع شﻮد؛ دﻳت آن بﻪ اﻧدازة اﻧﮕشتان ﻣﻮجﻮد
در دست برﻳده شده ﻣﻰباشد ،اﮔر در دست ﻳک اﻧﮕشت بﻮد و ﻳا دو و ﻳا سﻪ (دﻳﮕر
اﻧﮕشتان قبﻼ از بﻴﻦ رفتﻪ بﻮد) دﻳت بﻪ اﻧدازة ﻫﻤان اﻧﮕشتان ﻻزم ﻣﻰشﻮد.

()1

و اﮔر با ﻛف و اﻧﮕشتان ،بازو ﻧﻴز قطع شﻮد ﻧصف دﻳت براى ﻛف و اﻧﮕشتان پﻨج ﮔاﻧﻪ
است و براى بازو فقط حﻜﻮﻣت عدل ﻻزم ﻣﻰشﻮد.
شناخت برخی از زخمهای طفل :ﻫر ﮔاه شﻨاخت و اﻫﻤﻴت برخﻰ از زخﻤﻬاى طفﻞ
ﻧاﻣﻤﻜﻦ شﻮد ،در آن حﻜﻮﻣت عدل ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
ﻣثﻼ اﮔر چشﻤش زخﻤﻰ شد و صحت و سقﻢ آن ﻣشخص ﻧبﻮد ،چﻮن طفﻞ از حاﻟت
خﻮد اخبار ﻛرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ،پس حﻜﻮﻣت عدل ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
شﻨاخت صحت ذﻛر بﻪ حرﻛت دادن و از زبان بﻪ ﮔفتار صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد و طفﻞ اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ آزﻣاﻳش را اجرا ﻛرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.

 -1زخﻤﻬاى ده ﮔاﻧﻪ سر و روى را ﻧام ﮔرفتﻪ تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -۲ﻣﻮضحﻪ در صﻮرت عﻤد و خطا چﻪ حﻜﻢ دارد؟
ا ج رة ا ة
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ح ا قد ر

 -3در ﻣﻨقﻠﻪ ،آﻣﻪ و جائفﻪ چﻨدم حصﺔ دﻳت واجب ﻣﻰﮔردد؟
 -4شخصﻰ دست شخص دﻳﮕرى را بﻪ خطا برﻳد و قبﻞ از آﻧﻜﻪ صحت ﻳابد ،او را بﻪ
خطا ﻛشت ،چقدر دﻳت واجب ﻣﻰشﻮد؟
 -۵دﻳت ،ارش و حﻜﻮﻣت عدل را با ﻳک دﻳﮕر ﻣقاﻳسﻪ ﻧﻤاﻳﻴد.
 -۶حﻜﻮﻣت عدل چﮕﻮﻧﻪ تعﻴﻴﻦ ﻣﻰﮔردد؟
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درس پنجم

زخمهای سایر بدن
عﻼوه بر زخﻤﻬاى سر و روى اﮔر زخﻤﻬاى دﻳﮕرى در بدن واقع شﻮﻧد ،حﻜﻢ آن چﻪ
ﻣﻰباشد؟ جﻮاب اﻳﻦ سﻮال و احﻜام دﻳﮕر ﻣتعﻠق بﻪ قصاص و دﻳتﻬا دراﻳﻦ درس ﻣﻮرد
بحث قرار ﻣﻰﮔﻴرد.
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ترجمه
( )1ﻫر ﮔاه شخصﻰ ،شخص دﻳﮕرى را بﻪ زخﻢ ﻣﻮضحﻪ زخﻤﻰ ﻧﻤﻮد ،پس عقﻞ آن
شخص زاﻳﻞ شد و ﻳا ﻣﻮى سرش رﻳخت؛ تاوان زخﻢ ﻣﻮضحﻪ در دﻳت (عقﻞ وﻳا
ﻣﻮﻫاى وى) داخﻞ است و اﮔر شﻨﻮاﻳﻰ ،بﻴﻨاﻳﻰ وﻳا ﻧطقش از بﻴﻦ رفت ،پس بر وى دﻳت
زخﻢ ﻣﻮضحﻪ ﻫﻤراه دﻳت ﻛاﻣﻞ ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
( )۲اﮔر ﻛس اﻧﮕشت شخصﻰ را برﻳد و در پﻬﻠﻮى آن اﻧﮕشت دﻳﮕرى شﻞ شد ،پس
در آن دو ارش واجب ﻣﻰشﻮد و ﻧزد ابﻮحﻨﻴفﻪ

در آن قصاص ﻧﻴست.

( )3اﮔردﻧدان شخصﻰ را ﻛشﻴد ،و درجاﻳش دﻧدان دﻳﮕرى روﻳﻴد ،دﻳت ساقط
ﻣﻰشﻮد.
( )4اﮔر شخصﻰ سر ﻛسﻰ را زخﻤﻰ ﻧﻤﻮد ،زخﻢ صحت ﻳافت و اثرى از زخﻢ باقﻰ
ﻧﻤاﻧد ،و روى زخﻢ ﻣﻮى روﻳﻴد ،ﻧزد ابﻮحﻨﻴفﻪ

دﻳت ساقط ﻣﻰشﻮد .ابﻮ ﻳﻮسف
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ﻣﻴﮕﻮﻳد :باﻻﻳش تاوان ﻣاﻟﻰ براى درد است و اﻣام ﻣحﻤد

ﻣﻴﮕﻮﻳد :باﻻى وى ﻣزد

طبﻴب است.
( )۵اﮔر شخصﻰ ﻛسﻰ را زخﻤﻰ ﻛرد ،از وى قصاص ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد ،تا آﻧﻜﻪ (زخﻤﻰ)
صحت ﻳابد.
()۶اﮔر شخصﻰ دست ﻛسﻰ را بﻪ خطا برﻳد؛ و قبﻞ از آن ﻛﻪ صحت ﻳابد ،او را ﻛشت(بﻪ
خطا)؛ بر وى ﻳک دﻳت است؛ و دﻳت قطع دست ساقط ﻣﻰشﻮد.
( )7ﻫر جﻨاﻳت عﻤدى ﻛﻪ در آن قصاص بﻪ سبب شبﻬﻪ ساقط شﻮد؛ پس دﻳت (آن) در
ﻣال قاتﻞ ﻻزم ﻣﻰشﻮد .و ﻫر تاواﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ سبب صﻠح واجب شﻮد پرداخت آن از ﻣال
قاتﻞ است.
( )8ﻫر ﮔاه پدر ،پسر خﻮد را بﻜشد ،دﻳت بر پدر در ﻣاﻟش در ﻣدت سﻪ سال ﻻزم
ﻣﻰﮔردد.
( )9ﻫر جﻨاﻳتﻰ ﻛﻪ جاﻧﻰ بر آن اقرار ﻛﻨد( ،دﻳت) آن در ﻣال جاﻧﻰ است و برعاقﻠﻪ
شﻤرده ﻧﻤﻰشﻮد.
(( )1۰جﻨاﻳت) عﻤدى ﻛﻮدک ودﻳﻮاﻧﻪ خطا است و در آن باﻻى عاقﻠﻪ دﻳت است.
( )11اﮔر شخصﻰ در راه ﻣسﻠﻤاﻧان چاه حفر ﻧﻤﻮد ،ﻳا در راه سﻨﮕﻰ را ﻧﻬاد و اﻧساﻧﻰ بﻪ
آن تﻠف ﮔردﻳد ،پس دﻳت آن باﻻى عاقﻠﺔ وى واجب ﻣﻰﮔردد و اﮔر در آن حﻴﻮاﻧﻰ
تﻠف ﮔردد تاوان آن در ﻣال وى (حفر ﻛﻨﻨده چاه) ﻣﻰباشد.
( )1۲اﮔرشخصﻰ در راه ساﻳﻪ بان و ﻳا ﻧاوه ﻳﻰ ﻛشﻴد؛ و آن برسر شخصﻰ افتﻴد و او را
ﻛشت؛ دﻳت بر عاقﻠﺔ وى واجب ﻣﻰﮔردد.
( )13برحفر ﻛﻨﻨده چاه ،و ﻛسﻰ ﻛﻪ سﻨﮓ را ﮔذاشتﻪ (و شخصﻰ بر آن تﻠف شﻮد)
ﻛفاره ﻧﻴست.
( )14اﮔر شخصﻰ در ﻣﻠک خﻮد چاﻫﻰ حفر ﻛﻨد و اﻧساﻧﻰ در آن ﻫﻼک شﻮد؛ بر وى
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تاوان ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد.
( )1۵اﮔر حﻴﻮاﻧﻰ ﻛسﻰ را پاﻳﻤال ﻛرد ،و ﻳا با دست و ﻳا دﻫﻦ بﻪ ﻛسﻰ آسﻴبﻰ رساﻧد،
سﻮار بر حﻴﻮان ضاﻣﻦ است (باﻳد تاوان بدﻫد) و تاواﻧﻰ را ﻛﻪ با دم و ﻳا تﻮسط ﻟﮕد زدن
بﻪ پاى عقبش ﻣﻰرساﻧد ،ضاﻣﻦ آن ﻧﻴست.
( )1۶اﮔر حﻴﻮان در راﻫﻰ سرﮔﻴﻦ وﻳا بﻮل ﻛرد و بﻪ سبب آن اﻧساﻧﻰ از بﻴﻦ رفت؛ سﻮار
ضاﻣﻦ ﻧﻤﻰباشد.
( )17راﻧﻨدة حﻴﻮان (از عقب) ضاﻣﻦ چﻴزى است ﻛﻪ حﻴﻮان آن را بر پاى پﻴش وﻳا پس
ﻟﮕد ﻣﻰﻛﻨد .و ﻛش ﻛﻨﻨدة حﻴﻮان (از پﻴش) ضاﻣﻦ چﻴزى است ﻛﻪ بر پاى پﻴش روى
حﻴﻮان ﻣﻰخﻮرد ﻧﻪ بر پاى عقب.
( )18قاﻳد قطار (رﻣﻪﻫاى حﻴﻮاﻧات) ضاﻣﻦ چﻴزى است ﻛﻪ قطار آن را پاﻣال ﻣﻰﻛﻨد و
اﮔر ﻫﻤراه قاﻳد راﻧﻨده (از عقب) ﻧﻴز باشد ضﻤان باﻻى ﻫر دوى آنﻫا است.
شرح

حکم زخمی که از اثر آن دو چیز تلف شود :ﻛسﻰ ﻳک ﻧفر را بﻪ زخﻢ ﻣﻮضحﻪ زخﻤﻰ
ﻧﻤﻮد ،در ﻧتﻴجﻪ عقﻞ ﻳا ﻣﻮى سر وى بﻪ ﻛﻠﻰ از بﻴﻦ رفت ،در اﻳﻦ صﻮرت ﻳک دﻳت
براى عقﻞ وﻳا ﻣﻮى سر واجب ﻣﻰﮔردد و دﻳت ﻣﻮضحﻪ در آن داخﻞ ﻣﻰشﻮد ،وﻟﻰ اﮔر
تﻮسط ﻣﻮضحﻪ بﻴﻨاﻳﻰ وﻳا شﻨﻮاﻳﻰ از بﻴﻦ رفت؛ دﻳت ﻣﻮضحﻪ با دﻳت بﻴﻨاﻳﻰ و شﻨﻮاﻳﻰ
ﻳﻜجا ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
قاعده درین مورد چنین است :زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ جﻨاﻳت در ﻳک عضﻮ واقع شﻮد و دو چﻴز
را در ﻫﻤان عضﻮ از بﻴﻦ ببرد (ﻣاﻧﻨد ﻣﻮضحﻪ ﻛﻪ عقﻞ وﻳا ﻣﻮى سر را از بﻴﻦ ببرد) ارش
اقﻞ در اﻛثر داخﻞ ﻣﻰشﻮد و اﮔر اثرآن در دو عضﻮ ظاﻫر شد (ﻣاﻧﻨد ﻣﻮضحﻪ ﻛﻪ بﻴﻨاﻳﻰ
وشﻨﻮاﻳﻰ را از بﻴﻦ ببرد) اﮔر جﻨاﻳت خطا بﻮد در دﻳت آن تداخﻞ صﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴرد و
اﮔر عﻤد بﻮد ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

براى ﻫﻤﻪ ﻣال ﻻزم ﻣﻰﮔردد و در ﻫﻴچ ﻛدام آنﻫا

٣٠

قصاص ﻻزم ﻧﻤﻰشﻮد .ﻧزد صاحبﻴﻦ براى جاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣستقﻴﻤاً در آن جﻨاﻳت صﻮرت
ﮔرفتﻪ ،قصاص ﻻزم ﻣﻰشﻮد و در ﻣﻮضعﻰ ﻛﻪ بﻪ طﻮر غﻴر ﻣستقﻴﻢ ﻣتضرر شده ،دﻳت
ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
و اﻳﻦ قاعده با تفاصﻴﻞ آن در ﻣﻮرد قطع اﻧﮕشت ،ﻛﻪ در جﻮار آن اﻧﮕشت دﻳﮕرى شﻞ
شﻮد تطبﻴق شده است.
پس در ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

براى ﻫر دو ارش ﻻزم ﻣﻰﮔردد و در ﻧزد صاحبﻴﻦ براى

اﻧﮕشت قطع شده قصاص و براى اﻧﮕشت شﻞ ارش ﻻزم ﻣﻰﮔردد.

()1

حکم دندان کشیده شده که به عوض آن دندان دیگر بروید :اﮔر شخصﻰ دﻧدان
ﻛسﻰ را ﻛشﻴد وبﻪ جاى آن دﻧدان دﻳﮕر بر آﻣد ،در ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

دﻳت دﻧدان

ساقط ﻣﻰشﻮد و ﻧزد صاحبﻴﻦ(رحﻤﻬﻤااﷲ) ساقط ﻧﻤﻰشﻮد؛ زﻳرا جﻨاﻳت باعث وجﻮب
دﻳت شده است و بر اﻣدن دﻧدان دوم ﻧعﻤت جدﻳد از طرف اﷲ تعاﻟﻰ است ﻛﻪ دﻳت
را ساقط ﻧﻤﻰﻛﻨد.
اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﻣﻰﮔﻮﻳد :در اﻳﻨجا جﻨاﻳت ﻣعﻨاً زاﻳﻞ شده ،چرا ﻛﻪ وجﻮب دﻳت از

جﻬت فﻮت ﻣﻨفعت بﻮد و زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ دﻧدان دﻳﮕر بر آﻣد ،ﻣﻨفعت زاﻳﻞ ﻧﻪ شده .ﻫرﮔاه
دﻧدان دﻳﮕر بر آﻣد ﻣﻨبت فاسد ﻧشد ،پس ﻧﻪ ﻣﻨفعت آن فﻮت شده وﻧﻪ زﻳﻨت آن از بﻴﻦ
رفتﻪ است.
زخم سر که به کلی جور شود و از آن نشانه ای نماند :بدل زخﻤﻬا خﻮاه حﻜﻮﻣت
عدل باشد و ﻳا ارش بعد از صحت ﻳاب شدن شخص زخﻤﻰ تعﻴﻴﻦ ﻣﻰﮔردد و اﮔر در
شخص زخﻤﻰ ﻫﻴچ ﻧشاﻧﻰ از زخﻢ ﻧﻤاﻧد ،ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

تاوان ساقط ﻣﻰشﻮد؛

زﻳرا تاوان براى عﻴب و داغﻰ است ﻛﻪ بر شخص ﻣﻰﻣاﻧد و در صﻮرتﻰ ﻛﻪ ﻧشاﻧﻪاى از
زخﻢ ﻧﻤاﻧد فقط درد باقﻰ ﻣﻰﻣاﻧد و در دردﻫا تاوان ﻣاﻟﻰ ﻧﻴست ،طﻮرى ﻛﻪ بﻪ اتفاق
ﻫﻤﻪ در سﻠﻰ زدن تاوان ﻣاﻟﻰ ﻧﻴست.
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ﻧزد اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف

در بدل درد باﻳد چﻴزى براﻳش داده شﻮد.

و ﻧزد اﻣام ﻣحﻤد

فقط تاوان ﻣصارف ﻣرﻳضﻰ ،اجرة طبﻴب و دوا براﻳش داده

ﻣﻰشﻮد.
قصاص زخمها فقط بعد از صحت یاب شدن شخص زخمی صورت میگیرد :زﻳرا
ﻣﻤﻜﻦ است زخﻢ باعث قتﻞ ﮔردد و در آن صﻮرت حﻜﻢ آن قصاص در ﻧفس ﻣﻰباشد،
ﻮجب (واجب شده) باﻳد قصاص ﮔرفتﻪ ﻧشﻮد.
پس قبﻞ از تعﻴﻴﻦ ﻣُ َ
بیان وجوب دیت باالی قاتل وعاقله :ﻫرآن قتﻞ عﻤد ﻛﻪ قصاص در آن از جﻬت شبﻬﻪ
ساقط ﮔردد ،ﻣث ً
ﻼ :پدر فرزﻧد خﻮد را قتﻞ ﻧﻤاﻳد ،ﻳا ده تﻦ ﻳک اﻧسان را قصدا ً قتﻞ ﻛﻨﻨد،
ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آنﻫا پدرش باشد ،در اﻳﻦ صﻮرت دﻳت از ﻣال پدر قاتﻞ ﻣﻰباشد ﻛﻪ در
سﻪ سال ادا ﻣﻰشﻮد.
و دﻳتﻰ ﻛﻪ بﻪ سبب صﻠح واجب شﻮد آن ﻫﻢ از ﻣال قاتﻞ بﻮده و باﻟفﻮر ادا ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا
ﻫر آن ﻣاﻟﻰ ﻛﻪ از جﻬت عقد واجب شﻮد،فﻮرا ً ادا ﻣﻰﮔردد.
از ابﻦ عباس

رواﻳت است:

عاقﻠﻪ (تاواﻧﻰ ﻛﻪ از جﻬت) عﻤد ،جﻨاﻳت غﻼم ،صﻠح و اعتراف (ﻻزم شده
باشد) آن را ﻣتحﻤﻞ ﻧﻤﻰشﻮد.
جنایت طفل و دیوانه :اﮔر بچﻪ اى ﻧاباﻟغ ﻳا دﻳﻮاﻧﻪ ﻛسﻰ را قصدا ً قتﻞ ﻛﻨﻨد ،عﻤد اﻳشان
ﻫﻢ خطأ بﻪ شﻤار ﻣﻰرود ،پس قصاص واجب ﻧﻴست ،بﻠﻜﻪ باﻻى عاقﻠﻪ دﻳت واجب
ﻣﻰﮔردد و ﻧﻴز از ﻣﻴراث ﻣقتﻮل ﻫﻢ ﻣحروم ﻧﻤﻰشﻮﻧد؛ زﻳرا از ﻣﻴراث ﻣحروم شدن ﻳک
ﻧﻮع عقﻮبت است و ﻫر دوى آنﻫا قابﻞ عقﻮبت ﻧﻴستﻨد.
جنایت راهها :اﮔر شخص در راه عام چاﻫﻰ بﻜﻨد و ﻳا سﻨﮕﻰ را بﮕذارد و بﻪ سبب
آن اﻧسان تﻠف شﻮد ،دﻳتش بر عاقﻠﺔ آن شخص است و اﮔر بر آن ﻣاﻟﻰ از بﻴﻦ رفت،
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ضﻤاﻧش بر شخصﻰ است ﻛﻪ خطا را ﻣرتﻜب شده است ،زﻳرا عاقﻠﻪ تاوان ﻧاشﻰ از تﻠف
ﻣال را برداشت ﻧﻤﻰﻛﻨﻨد.
حﻜﻢ اﻧداختﻦ چﻮب ،خس و خاشاک و غﻴره چﻴزﻫاى اذﻳت ﻛﻨﻨده ،ﻣاﻧﻨد ﮔذاشتﻦ
سﻨﮓ در راه است و بر اشخاصﻰ ﻛﻪ ﻣرتﻜب اﻳﻦ ﻛار شده اﻧد ،ﻛفاره قتﻞ ﻻزم
ﻧﻤﻰﮔردد.
و اﮔر شخصﻰ در ﻣﻠک خﻮد چاه ﻛﻨده و ﻳا سﻨﮓ ﻣاﻧده بﻮد و بر آن شخص و ﻳا ﻣاﻟﻰ
تﻠف شد ،تاواﻧﻰ در آن ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد.
جنایت حیوان :چﻴزﻫاﻳﻰ ﻛﻪ احتراز از آنﻫا ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴست ،ضﻤان وتاوان ﻫﻢ در آنﻫا
ﻧﻴست .چﻴزﻫاﻳﻰ ﻛﻪ احتراز از آنﻫا ﻣﻤﻜﻦ باشد و از طرف ﻛسﻰ در آن تعدى صﻮرت
ﮔﻴرد ،تاوان در آن ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
اﮔر ﻣرﻛب ﻳا سﻮارى ﻛسﻰ ،شخصﻰ را پاﻳﻤال ﻧﻤﻮد ،ﻳا او را بﻪ سر زده تﻠف ﻧﻤﻮد و ﻳا
بﻪ دﻫﻦ او را ﮔزﻳد ،در اﻳﻦ صﻮرتﻬا سﻮار ضاﻣﻦ است زﻳرا احتراز از آن ﻣﻤﻜﻦ است.
اﮔر سﻮارى شخصﻰ ،ﻛسﻰ را در حاﻟت رفتﻦ بﻪ ﻟﮕد ﻳا دم بزﻧد ،سﻮار ضاﻣﻦ ﻧﻴست؛
زﻳرا جﻠﻮ ﮔﻴرى از آن در حاﻟت رفتﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴست.
ﻫﻤچﻨان اﮔر سﻮارى در راه سرﮔﻴﻦ ﻳا بﻮل ﻛرد ،و ﻛسﻰ بر آن ﻟغزﻳد ضﻤان ﻧدارد ،اﻣا
اﮔر سﻮارى را در راه اﻳستاده ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ اﻣﻮر واقع شد ،ضاﻣﻦ است؛ چرا ﻛﻪ در اﻳﻦ
صﻮرت تعدى از طرف وى صﻮرت ﮔرفتﻪ است.
اﮔر ﻳک ﻧفرحﻴﻮاﻧﻰ را ازعقب ﻣﻰراﻧد و حﻴﻮان بر پاى جﻠﻮ ﻳا عقب ﻛسﻰ را پاﻳﻤال
ﻧﻤﻮده ﻫﻼک ﻛرد؛ راﻧﻨده ضاﻣﻦ است ،زﻳرا اﻳﻦ عﻤﻞ تحت ﻧظر او اﻧجام شده و احتراز
از آن ﻣﻤﻜﻦ بﻮد.
اﮔر ﻛسﻰ حﻴﻮان را از جﻠب ﮔرفتﻪ ﻛش ﻣﻴﻜرد و بر پاى پﻴش آن ﻛسﻰ ﻫﻼک شد،
قاﻳد ضاﻣﻦ است.
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طﻼب تﻠف شدن اﻧسان و ﻳا ﻣاﻟﻰ را تﻮسط ﻣﻮتر ،با حﻴﻮان ﻣقاﻳسﻪ ﻧﻤاﻳﻨد ،و ﻧظر خﻮد
را در ﻣﻮرد حﻜﻢ آن اظﻬار ﻛﻨﻨد.

 .1قاعده در ﻣﻮرد حﻜﻢ زخﻤﻰ ﻛﻪ از اثر آن دو چﻴز تﻠف شﻮد چﻴست؟ قاعده را با
ﻣﻮارد اتفاقﻰ و اختﻼفﻰ در ضﻤﻦ ﻣثاﻟﻬا واضح سازﻳد.
 .۲اﮔر شخصﻰ دﻧدان ﻛسﻰ را زاﻳﻞ ﻛرد و بﻪ جاى آن دﻧدان دﻳﮕر روﻳﻴد ،در ﻧزد اﻣام
صاحب و صاحبﻴﻦ (رحﻤﻬﻢ اﷲ) چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 .3اﮔر زخﻢ سر بﻪ ﻛﻠﻰ صحت ﻳابد و ﻫﻴچ اثرى ازآن ﻧﻤاﻧد ،ﻧزد ائﻤﻪ سﻪ ﮔاﻧﻪ حﻨفﻴﻪ
(رحﻤﻬﻢ اﷲ) چﻪ اثرى بر آن ﻣرتب ﻣﻰشﻮد؟
 .4در صﻮرتﻬاى ذﻳﻞ ﻛدام دﻳتﻫا در ﻣال قاتﻞ و ﻛدام آنﻫا بر عاقﻠﻪ است؟
قتﻞ عﻤد ﻛﻪ قصاص در آن از جﻬت شبﻬﻪ ساقط شﻮد.
دﻳتﻰ ﻛﻪ بﻪ سبب صﻠح ﻻزم شﻮد.
دﻳتﻰ ﻛﻪ بﻪ سبب اقرار ﻻزم شﻮد.
دﻳتﻰ ﻛﻪ از اثر قتﻞ طفﻞ و ﻳا دﻳﻮاﻧﻪ ﻻزم شﻮد.
دﻳت قتﻞ بﻪ سبب.
 .۵اﮔر ﻛسﻰ در راه سﻨﮓ بﮕذارد ،ﻳا ﻣﻮاد غﻴر قابﻞ استفاده را باﻧدازد ،و بﻪ سب آن
شخص و ﻳا ﻣاﻟﻰ تﻠف شﻮد ،چﻪ اثر بر آن ﻣرتب ﻣﻰشﻮد؟
 .۶جﻨاﻳت حﻴﻮان در صﻮرتﻰ ﻛﻪ شخص بر آن سﻮار باشد و ﻳا آن را از عقب براﻧد و ﻳا
آن را از پﻴش ﻛش ﻛﻨد ،چﻪ حﻜﻢ دارد؟
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درس ششم

افتیدن دیوار ،تصادم ،دیت جنین و کفارۀ قتل
برخﻰ از احﻜام جﻨاﻳات بر بدن اﻧساﻧﻬا ،از قبﻴﻞ افتﻴدن دﻳﻮار ﻛج ،تصادم و جﻨاﻳت بر
جﻨﻴﻦ در بطﻦ ﻣادر ،ﻛﻪ در دروس ﮔذشتﻪ ذﻛر آن ﻧرفتﻪ ،درﻳﻦ درس بﻴان ﻣﻰﮔردد.

ترجمه
( )1ﻫر ﮔاه ،دﻳﻮارى طرف راه ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣاﻳﻞ ﮔردﻳد و از صاحبش خﻮاستﻪ شد ،تا
آن را وﻳران ﻛﻨد؛ و ﮔﻮاه ﻧﻴز بر آن ﮔرفتﻪ شد ،پس وى آن را در ﻣدتﻰ ﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧست
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وﻳران ﻛﻨد ،وﻳران ﻧﻜرد؛ تا آﻳﻨﻜﻪ دﻳﻮار افتاد ،تاوان آﻧچﻪ را ﻛﻪ بسبب آن تﻠف شده
چﻪ جان باشد وﻳا ﻣال ،باﻳد بپردازد.
ﻣسﻠﻤان و ذﻣﻰ در ﻣطاﻟبﺔ ﻧقض و وﻳران ﻛردن دﻳﻮار ،برابرﻧد.
( )۲اﮔر دﻳﻮارى بﻪ طرف ﻣﻨزل ﻛسﻰ ﻣاﻳﻞ شﻮد ،ﻣطاﻟبﺔ «وﻳران ﻛردن دﻳﻮار» ﻣخصﻮص
بﻪ صاحب (ﻫﻤان)ﻣﻨزل است.
()3ﻫر ﮔاه دو ﻧفر سﻮار بر اسپ ،با ﻫﻢ تصادم ﻛردﻧد و وفات ﻧﻤﻮدﻧد ،باﻻى عاقﻠﺔ ﻫر
ﻳﻜﻰ دﻳت دﻳﮕرى ﻣﻰباشد.
( )4اﮔر ﻛسﻰ بر شﻜﻢ زﻧﻰ زد و آن زن جﻨﻴﻦ ﻣرده اﻧداخت ،بر وى غره ﻻزم ﻣﻰشﻮد،
وغره ﻧصف عشر (بﻴستﻢ حصﺔ دﻳت) است.
( )4اﮔر جﻨﻴﻦ را زﻧده اﻧداخت و پس از آن جﻨﻴﻦ وفات ﻛرد؛ دﻳت ﻛاﻣﻞ ﻻزم
ﻣﻰشﻮد.
( )۵اﮔر جﻨﻴﻦ را ﻣرده اﻧداخت و پس از آن خﻮد زن وفات ﻛرد ،پس بر وى دﻳت وغره
ﻻزم ﻣﻰشﻮد .اﮔر ﻣادر وفات ﻧﻤﻮد و بعد از آن جﻨﻴﻦ ﻣرده افتاد ،دﻳت ﻣادر بﻪ طﻮر
ﻛاﻣﻞ است و براى جﻨﻴﻦ چﻴزى ﻧﻴست.
( )۶آﻧچﻪ در جﻨﻴﻦ واجب ﻣﻰﮔردد ،از وى بﻪ ﻣﻴراث برده ﻣﻰشﻮد (بﻪ ورثﻪ اش تقسﻴﻢ
ﻣﻰشﻮد) ودر قتﻞ جﻨﻴﻦ ﻛفاره ﻧﻴست.
( )7ﻛفاره قتﻞ شبﻪ عﻤد و قتﻞ خطا ،آزاد ﻛردن بردة ﻣسﻠﻤان است ،اﮔر برده ﻧﻴابد،
ﮔرفتﻦ دو ﻣاه روزة پﻰ در پﻰ ﻻزم است و طعام دادن ﻛفاﻳت ﻧﻤﻰﻛﻨد (جاى روزه را
ﻧﻤﻰﮔﻴرد).
شرح
احکام دیوار کج :ﻫرﮔاه دﻳﻮارى بﻪ سﻮى راه عام ﻣاﻳﻞ شد وﻣردم ﻣطاﻟبﻪ اﻧﻬدام آن را
ﻧﻤﻮدﻧد و ﻧﻴز آﻧقدر ﻣﻬﻠت براى صاحب دﻳﻮار حاصﻞ شد ﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧست آن را ﻣﻨﻬدم
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سازد ،اﻣا ﻣﻨﻬدم ﻧﻜرد تا اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻮار افتﻴد وﻛسﻰ را ﻛشت و ﻳا ﻣال ﻛسﻰ را تﻠف ﻛرد؛
از روى قﻴاس ،ﻣاﻟک دﻳﻮار ،ضاﻣﻦ ﻧﻴست ،چﻨاﻧﻜﻪ اﻣام شافعﻰ واﻣام ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤا
اﷲ) بﻪ ﻫﻤﻴﻦ قﻮل اﻧد ،زﻳرا تقصﻴر از ﻣاﻟک ﻧﻴست اصﻞ بﻨا در ﻣﻠک وى است و ﻛج
شدن دﻳﻮار فعﻞ وى ﻧﻴست.
اﻣا از روى استحسان ضاﻣﻦ است زﻳرا ﻫرﮔاه دﻳﻮار ﻛج شد ،خطر افتﻴدن آن بﻮد،
ﻣطاﻟبﻪ اﻧﻬدام آن ﻧﻴز صﻮرت ﮔرفت ،بازﻫﻢ آن را ﻣﻨﻬدم ﻧﻜرد .عدم ﻫدم تعدى شﻤرده
ﻣﻰشﻮد.
و ﻫﻤچﻨان اﮔر دﻳﻮار بﻪ سﻮى خاﻧﺔ ﻛسﻰ دﻳﮕرى ﻛج شده بﻮد و صاحب خاﻧﻪ ﻣطاﻟبﻪ
وﻳران ﻛردن آن را ﻛرد ،وﻟﻰ صاحب دﻳﻮار آن را وﻳران ﻧﻜرد ،در صﻮرت افتادن آن،
ﻫر چﻴزى را ﻛﻪ تﻠف ﻛرد باﻳد صاحب دﻳﻮار تاوان آن را بپردازد .و درﻳﻦ صﻮرت فقط
بﻪ ﻣطاﻟبﺔ صاحب خاﻧﻪ ﻣﻠزم ﻣﻰﮔردد ،ﻧﻪ بﻪ ﻣطاﻟبﺔ ﻛسﻰ دﻳﮕر.
تصادم :زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ دو سﻮار با ﻫﻢ تصادم ﻛﻨﻨد و ﻫر دو بﻤﻴرﻧد ،پس ﻫر ﻛدام آنﻫا طرف
ﻣقابﻞ را بﻪ خطا ﻛشتﻪ است و در قتﻞ خطا دﻳت بر عاقﻠﻪ ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
سقط جنین به وسیله ضرب :بر اسقاط جﻨﻴﻦ خﻮاه بﻪ عﻤد باشد و ﻳا بﻪ خطا غره ﻻزم
ﻣﻰشﻮد.
ُغ ّرۀ :بﻪ ﻣعﻨﻰ تاوان است ﻛﻪ ﻣقدار آن پﻨجصد درﻫﻢ است ﻳعﻨﻰ :بﻴستﻢ حصﺔ دﻳت ﻣرد
و دﻫﻢ حصﺔ دﻳت زن ،ﻣساﻳﻞ دﻳﮕر اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع در ﻣتﻦ ﻛتاب واضح شده است.
کفارۀ قتل :در قتﻞ شبﻪ عﻤد و قتﻞ خطا بر قاتﻞ ﻛفاره ﻻزم ﻣﻰشﻮد و ﻛفارة قتﻞ
عبارت از آزاد ﻛردن غﻼم است و اﮔر آن را ﻧﻴافت ،دو ﻣاه پﻰ در پﻰ روزه بﮕﻴرد.
زﻳرا اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
(اﻟﻨساء.)9۲ :
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 .1دﻳﻮار شخص اﮔر بﻪ راه عام ﻣسﻠﻤاﻧان وﻳا بﻪ خاﻧﺔ ﻛسﻰ دﻳﮕرى ﻣاﻳﻞ باشد ،صاحب
آن باﻳد چﻪ ﻛﻨد و وجﻴبﺔ دﻳﮕران چﻴست؟
 .۲زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ دو سﻮار با ﻫﻢ تصادم ﻛﻨﻨد و ﻳﻜﻰ از آنﻫا و ﻳا ﻫر دو بﻤﻴرﻧد ،پس چﻪ اثر
بر اﻳﻦ واقعﻪ ﻣرتب ﻣﻰشﻮد؟
 .3اﻧﻮاع ﻛفارة قتﻞ را با دﻟﻴﻞ آن بﻴان دارﻳد.
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درس هفتم

قسامه
در شرﻳعت اسﻼم ،ﻧفس اﻧساﻧﻰ اﻫﻤﻴت واﻻ دارد ،از ﻳﻨرو اﮔر قاتﻞ ﻣعﻴﻦ باشد ،بر آن
قصاص و ﻳا دﻳت را ﻻزم ﻧﻤﻮده ،وﻟﻰ اﮔر ﻣقتﻮﻟﻰ پﻴدا شﻮد ﻛﻪ آثار ﻛشتﻦ در آن
ﻣﻠحﻮظ باشد و قاتﻞ آن ﻣعﻠﻮم ﻧباشد ،خﻮن ﻧفس ﻣعصﻮم اﻟدم ﻫدر ﻧﻤﻰرود؛ در ﻣﻴان
اﻫﻞ ﻣﻨطقﺔ قرﻳب قساﻣﻪ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،و دﻳت وى بر اﻳشان تحﻤﻴﻞ ﻣﻰﮔردد؛ در
اﻳﻦ درس تعرﻳف ،احﻜام و ﻣﻮضﻮعات ﻣربﻮط بﻪ قساﻣﻪ را بﻴان ﻣﻴدارﻳﻢ.
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ترجمه
( )1ﻫرﮔاه ﻣقتﻮﻟﻰ در ﻣحﻠﻪ اى ﻳافت شد و ﻣعﻠﻮم ﻧبﻮد ﻛﻪ وى را چﻪ ﻛسﻰ ﻛشتﻪ
است .بﻪ پﻨجاه ﻣرد از اﻫﻞ آن ﻣحﻠﻪ سﻮﮔﻨد داده ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ اﻳشان را وﻟﻰ (ﻣقتﻮل)
بر ﻣﻰﮔزﻳﻨد و چﻨﻴﻦ قسﻢ ﻣﻴﻜﻨﻨد :قسﻢ بﻪ اﷲ ،ﻧﻪ او را قتﻞ ﻛرده اﻳﻢ وﻧﻪ قاتﻞ وى را
ﻣﻰشﻨاسﻴﻢ .ﻫرﮔاه سﻮﮔﻨد ﻳاد ﻛردﻧد دﻳت در حق اﻫﻞ اﻳﻦ ﻣحﻠﻪ فﻴصﻠﻪ ﻣﻰﮔردد.
( )۲بﻪ وﻟﻰ ﻣقتﻮل قسﻢ داده ﻧﻤﻰشﻮد ﻛﻪ بﻪ اساس قسﻤش (ﻛﻪ تﻮسط آن جﻨاﻳت را بﻪ
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ﻛسﻰ ﻧسبت ﻣﻴدﻫد) جﻨاﻳت براﻳش فﻴصﻠﻪ شﻮد.
( )3اﮔر اﻫﻞ ﻣحﻠﻪ ( پﻨجاه) ﻧفر تﻜﻤﻴﻞ ﻧشدﻧد .دو باره قسﻢ داده ﻣﻴشﻮﻧد؛ تا پﻨجاه تﻜﻤﻴﻞ
ﮔردد.
( )4ﻛﻮدک ،دﻳﻮاﻧﻪ ،زن و غﻼم در قساﻣﻪ داخﻞ ﻧﻤﻰشﻮﻧد.
( )۵ﻫرﮔاه ﻣرده اى ﻳافت شد ﻛﻪ اثر و ﻧشاﻧﻪ (قتﻞ) در آن ﻧبﻮد ،ﻧﻪ قساﻣت است و ﻧﻪ
دﻳت .ﻫﻤچﻨان (قساﻣﻪ و دﻳت ﻧﻴست) اﮔر خﻮن از بﻴﻨﻰ ،ﻳا ُدبر و ﻳا دﻫﻦ وى سﻴﻼن
ﻛرده بﻮد .اﮔر از ﻫر دو چشﻢ و ﻳا ﮔﻮشﻫاى وى خﻮن بﻴرون شده بﻮد؛ پس آن ﻣقتﻮل
بﻪ شﻤار ﻣﻰآﻳد.
( )۶ﻫرﮔاه ﻣقتﻮل باﻻى ﻣرﻛبﻰ ﻳافت شد ﻛﻪ شخصﻰ آن را ﻣﻰراﻧد ،دﻳت باﻻى عاقﻠﺔ
آن شخص (راﻧﻨده) است ،ﻧﻪ بر اﻫﻞ ﻣحﻠﻪ.
( )7اﮔر ﻣقتﻮل در خاﻧﺔ اﻧساﻧﻰ ﻳافت شد ،قساﻣﻪ باﻻى وى است و دﻳت بر عاقﻠﻪ اش
ﻻزم ﻣﻰشﻮد.
( )8ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣحﻠﻪ ﻣسﻜﻦ ﮔزﻳﻦ ﻫستﻨد ،با صاحبان ﻣحﻠﻪ

در قساﻣﻪ داخﻞ ﻧﻤﻴشﻮﻧد ،قساﻣﻪ باﻻى اﻫﻞ خطﻪ است ﻧﻪ ﻣشترﻳﻦ ،اﮔر چﻪ فقط ﻳک ﻧفر
از اﻫﻞ خطﻪ ﻣاﻧده باشد.
( )9اﮔر ﻣقتﻮل در ﻛشتﻰ ﻳافت شد ،قساﻣﻪ بر سرﻧشﻴﻨان و ﻛار ﻣﻨدان ﻛشتﻰ واجب
ﻣﻰﮔردد ،اﮔر در ﻣسجد ﻣحﻠﻪ ﻳافت شد قساﻣﻪ بر اﻫﻞ آن ﻣحﻠﻪ واجب ﻣﻰﮔردد.
( )1۰و اﮔر در ﻣسجد جاﻣع و سرک عﻤﻮﻣﻰ ﻳافت شد ،پس در آن قساﻣﻪ ﻧﻴست ،و
دﻳت باﻻى بﻴت اﻟﻤال است.
( )11اﮔر در بﻴابان ﻳافت شد؛ ﻛﻪ در ﻧزدﻳﻜﻰ آن آبادى و عﻤران وجﻮد ﻧداشت؛
خﻮﻧش ﻫدر است.
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( )1۲اﮔر در ﻣﻴان دو قرﻳﻪ ﻳافت شد ،قساﻣﻪ باﻻى ﻧزدﻳک ترﻳﻦ قرﻳﻪ است.
( )13اﮔر در وسط فرات (درﻳا) ﻳافت شد ﻛﻪ آب او را ﻣﻰبرد ،پس خﻮﻧش ﻫدر
است.
( )14اﮔر در ساحﻞ بﻨد شده بﻮد ،پس(قساﻣﺔ) وى باﻻى ﻧزدﻳک ترﻳﻦ قرﻳﺔ آن ساحﻪ
است.
( )1۵اﮔر وﻟﻰ ﻣقتﻮل باﻻى ﻳک شخص ﻣعﻴﻨﻰ از اﻫﻞ ﻣحﻠﻪ دعﻮا ﻧﻤﻮد ،قساﻣﻪ از آنﻫا
ساقط ﻧﻤﻰشﻮد.
( )1۶اﮔر غﻴر از آنﻫا باﻻى ﻛسﻰ دﻳﮕرى دعﻮا ﻧﻤﻮد قساﻣﻪ از آنﻫا ساقط ﻣﻰﮔردد.
( )17اﮔر شخصﻰ ﻛﻪ قسﻢ داده ﻣﻰشﻮد ﮔفت :وى را فﻼﻧﻰ ﻛشتﻪ است ،وى را بﻪ اﷲ
قسﻢ داده شﻮد :ﻣﻦ ﻧﻜشتﻪ ام وغﻴر از فﻼﻧﻰ ،قاتﻠﻰ دﻳﮕرى براﻳش ﻧﻤﻰشﻨاسﻢ.
( )18و زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ دو ﻧفر از اﻫﻞ ﻣحﻠﻪ بر ﻳک شخص غﻴر از (اﻫﻞ ﻣحﻠﺔ) اﻳشان ﮔﻮاﻫﻰ
بدﻫد ﻛﻪ وى آن را ﻛشتﻪ ،شﻬادت اﻳشان قبﻮل ﻧﻤﻰشﻮد.

شرح
تعریف قسامه :قساﻣﻪ در لغت بﻪ ﻣعﻨﻰ سﻮﮔﻨد است و در اصطالح شرع :زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ
ﻣقتﻮل در ﻣحﻠﻪ پﻴدا شد ،از سﻮى اﻫﻞ ﻫﻤان ﻣحﻠﻪ ﻛﻪ اﻳشان را وﻟﻰ ﻣقتﻮل اﻧتخاب
ﻣﻴﻜﻨد ،پﻨجاه ﻣرد قسﻢ ﻳاد ﻣﻴﻜﻨﻨد؛ طﻮرى ﻛﻪ ﻫر ﻣرد ﻫر ﻣرتبﻪ بﮕﻮﻳد :واﷲ ﻣﻦ او را
ﻧﻜشتﻪ ام و ﻧﻪ قاتﻠش را ﻣﻰشﻨاسﻢ ،ﻫرﮔاه آنﻫا اﻳﻦ قسﻢ را ﻳاد ﻛردﻧد ،باﻻى اﻳشان
حﻜﻢ دﻳت ﻛرده ﻣﻰشﻮد.
مشروعیت قسامه :در ﻣﻮرد ﻣشروعﻴت قساﻣﻪ در بخارى وﻣسﻠﻢ رواﻳت است ﻛﻪ دو
ﻧفر از اصحاب رسﻮل اﷲ

(عبد اﷲ بﻦ سﻬﻞ و

) بﻪ سﻮى خﻴبر رفتﻨد ،در آﻧجا
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ﻳﻜﻰ از اﻳشان (عبد اﷲ بﻦ سﻬﻞ) ﻛشتﻪ شد و ﻳﻬﻮد خﻴبر  -ﻛﻪ در آن وقت در صﻠح
براى ورثﺔ ﻣقتﻮل ﮔفت:

با ﻣسﻠﻤاﻧان قرار داشتﻨد ،از قتﻞ اﻧﻜار ﻧﻤﻮدﻧد ،رسﻮل اﷲ

(قسﻢ بخﻮرﻳد و حقدار (تعﻮﻳض) از صاحب تان ﻣﻰﮔردﻳد ،ﮔفتﻨد :ﻣا چﮕﻮﻧﻪ قسﻢ
بخﻮرﻳﻢ در حاﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ آﻧجا بﻮدﻳﻢ و ﻧﻪ دﻳده اﻳﻢ؟ ﮔفت( :پس ﻳﻬﻮد بﻪ پﻨجاه قسﻢ از
دعﻮاى تان خﻮد را آزاد وبرى ﻣﻰسازﻧد) ،ﮔفتﻨد :ﻣا چﮕﻮﻧﻪ از قﻮم ﻛافر قسﻢ بﮕﻴرﻳﻢ؟
پس ﻧبﻰ

از سﻮى خﻮد (بﻴت اﻟﻤال) بﻪ اﻳشان دﻳت داد.

()1

انکار از قسم :اﮔر ﻳک تﻦ وﻳا ﻫﻤﻪ ،از قساﻣﻪ اﻧﻜار ورزﻳدﻧد ،قاضﻰ اﻳشان را تا زﻣاﻧﻰ
حبس ﻣﻰﻛﻨد ،ﻛﻪ سﻮﮔﻨد بخﻮرﻧد وﻳا اقرار ﻛﻨﻨد.
اثر مرتب بر قسم :زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻣحﻠﻪ بﻪ تعﻴﻴﻦ و ﻧشاﻧﻰ ﻛردن وﻟﻰ ،سﻮﮔﻨد خﻮردﻧد،
در ﻧزد اﻣام شافعﻰ

برئ اﻟذﻣﻪ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد ،دﻳت بر آنﻫا واجب ﻧﻤﻰﮔردد؛

زﻳرا سﻮﮔﻨد در شرﻳعت اسﻼم براءت دﻫﻨده است ،ﻧﻪ اﻟزام آورﻧده.
در ﻣذﻫب حﻨفﻰ اﻫﻞ ﻣحﻠﻪ بعد از قسﻢ دﻳت ﻣﻰپردازﻧد و بر اثرى استدﻻل ﻣﻰﻛﻨﻨد
ﻛﻪ در آن عﻤر
بﻮد.

باﻻى ﻳک قﻮم بﻪ ﻧام «

» قسﻢ و دﻳت ﻫر دو را ﻻزم ﻧﻤﻮده

()۲

مواردی که در آنها قسم داده نمیشود :اﮔر بر ﻣرده اثرى از تعدى وجﻮد ﻧداشت،
قساﻣﻪ صﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴرد ،در ﻣﻮرد شﻨاخت اثر قتﻞ از اﻫﻞ خبره پرسان ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ
درﻳﻦ زﻣان اﻳﻦ ﻛار را طب عدﻟﻰ اﻧجام ﻣﻰدﻫد.
پیدا شدن مرده در خانۀ کسی :در صﻮرتﻰ ﻛﻪ ﻣقتﻮل در خاﻧﺔ ﻛسﻰ پﻴدا شد ،قساﻣﻪ بر
صاحب خاﻧﻪ است ،ﻣردان خاﻧﻪ ﻣﻜررا سﻮﮔﻨد ﻣﻰخﻮرﻧد ،تا پﻨجاه ﻣرتبﻪ تﻜﻤﻴﻞ ﮔردد
و دﻳت بر عاقﻠﺔ اﻳشان است؛ زﻳرا ﻧصرت و قﻮت وى از عاقﻠﻪ اش است.
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اهل خطه ،مالکین وباشنده گان نو وارد :ﻣراد از اﻫﻞ خطﻪ ﻛساﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ اﻣام شﻬرى
را فتح ﻧﻤاﻳد و آن را بر غازﻳان تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳد و براى ﻫر ﻳک در بارة حصﺔ وى ﻛاغذ
تحرﻳرﻧﻤﻮده باشد.
ﻣاﻟﻜﻴﻦ ﻛساﻧﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ در ﻳک ﻣحﻠﻪ ﻣاﻟک جاﻳداد باشﻨد و باشﻨده ﮔان ﻧﻮ وارد
ﻛساﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ در ﻣحﻠﻪ سﻜﻮﻧت ﻛﻨﻨد ،وﻟﻰ از جﻤﻠﻪ اﻫﻞ خطﻪ و ﻣاﻟﻜﻴﻦ ﻧباشﻨد.
ﻧزد طرفﻴﻦ (اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ) قساﻣت بر اﻫﻞ خطﻪ است ﮔر چﻪ
ﻳﻜﻰ از اﻳشان باقﻰ باشد واﮔر آنﻫا زﻣﻴﻨﻬاى خﻮد را فروختﻪ بﻮدﻧد ،قساﻣﻪ بر ﻣاﻟﻜﻴﻦ
است ،ﻧﻪ بر باشﻨدﮔان ﻧﻮ وارد؛ زﻳرا اﻫﻞ خطﻪ اصﻴﻞ اﻧد و ﻣشترﻳﻴﻦ دخﻴﻞ ،بﻨاء حفظ
اﻣﻨﻴت بر اصﻴﻞ است ﻧﻪ بر دخﻴﻞ و ﻧﻮ وارد و بعد از آن ﻣاﻟﻜﻴﻦ ،ﻣختص بر حفظ اﻣﻨﻴت
ﻣﻨطقﺔ اﻳشان اﻧد ،ﻧﻪ ساﻛﻨﻴﻦ عارضﻰ؛ پس تقصﻴر از اﻳشان پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف ﻣﻰﮔﻮﻳد :اﻫﻞ خطﻪ ،خرﻳداران وباشﻨده ﮔان ﻫﻤﻪ در قساﻣﻪ داخﻞ اﻧد؛
زﻳرا وﻻﻳت تدبﻴر و حفظ اﻣﻨﻴت ساحﻪ بﻪ ﻣﻠﻜﻴت وسﻜﻮﻧت ﻫر دو تعﻠق ﻣﻰﮔﻴرد ،پس
تقصﻴر از ﻫﻤﻪ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
اهل قسامه :قساﻣﻪ فقط باﻻى ﻣردان واجب ﻣﻰﮔردد ،باﻻى طفﻞ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،زن و غﻼم
قساﻣﻪ ﻧﻴست؛ زﻳرا قسﻢ طفﻞ و دﻳﻮاﻧﻪ اعتبار ﻧدارد ،زن و غﻼم اﻫﻞ ﻧصرت وحفظ
اﻣﻨﻴت ﻧﻴستﻨد ،پس ﻣسؤوﻟﻴت قتﻞ بر آنﻫا تحﻤﻴﻞ ﻧﻤﻰﮔردد .وﻟﻰ ﻧابﻴﻨا و ﻣحدود در
قذف از اﻫﻞ ﻧصرت بﻪ شﻤار ﻣﻰروﻧد و در قساﻣﻪ داخﻞ بﻮده ﻣﻰتﻮاﻧﻨد.
دعوای قتل بر شخص معین :اﮔر وﻟﻰ ﻣقتﻮل بر شخص ﻣعﻴﻦ اﻫﻞ ﻣحﻠﺔ ﻛﻪ ﻣقتﻮل در
آن ﻳافت شده ،دعﻮى ﻧﻤﻮد؛ قساﻣﻪ از دﻳﮕران ساقط ﻧﻤﻰشﻮد؛ زﻳرا ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ ﻳﻜﻰ
از اﻳشان است و اﮔر بر شخصﻰ از اﻫﻞ ﻣحﻠﺔ دﻳﮕر دعﻮى ﻛرد ،قساﻣﻪ از اﻫﻞ ﻣحﻠﺔ
ﻛﻪ ﻣقتﻮل در آن ﻳافت شده ساقط ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا دعﻮى بر دﻳﮕران ضﻤﻨاً ابراء بﻪ اﻫﻞ
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ﻣحﻠﻪ است.
گواهی قتل بر دیگران :در صﻮرتﻰ ﻛﻪ دو ﻧفر از اﻫﻞ ﻣحﻠﻪ بر شخص دﻳﮕرى ﮔﻮاﻫﻰ
قتﻞ بدﻫﻨد ،چﻪ از اﻫﻞ ﻣحﻠﻪ باشد و ﻳا شخص بﻴروﻧﻰ ،ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

قبﻮل

ﻧﻤﻰشﻮد؛ زﻳرا ﮔﻮاﻫان چﻮن خصﻢ ﻫستﻨد ،پس در ﮔﻮاﻫﻰ بﻪ ﻣثابﺔ دافعﻴﻦ خصﻮﻣت از
خﻮﻳش پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد.
وصاحبان (رحﻤﻬﻤا اﷲ) ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :شﻬادت اﻳشان قبﻮل ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا اﻳشان در شرف
خصﻢ شدن بﻮدﻧد ،و زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ بر شخص دﻳﮕر ﮔﻮاﻫﻰ دادﻧد ،وﻟﻰ ﻣقتﻮل اﻳﻨﻬا را ترک
ﻛرد و ﻫﻤان شخص دﻳﮕر را خصﻢ قرار داد ،پس اﻳﻨﻬا ﻣتﻬﻢ پﻨداشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮﻧد ،حقﻮق
وجﻨاﻳات بﻪ ﮔﻮاﻫﻰ دو ﻧفر عادل ثابت ﻣﻰﮔردد.
و در صﻮرتﻰ ﻛﻪ وﻟﻰ ﻣقتﻮل بر شخص ﻣعﻴﻦ دعﻮاى قتﻞ ﻛﻨد ،شاﻫدى ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ بر
دﻳﮕران بﻪ اتفاق

حﻨفﻴﻪ قبﻮل ﻧﻤﻰشﻮد؛ چﻮن وى در دفع خصﻮﻣت از خﻮد ﻣتﻬﻢ

پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.

 .1قساﻣﻪ را در ﻟغت و اصطﻼح تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 .۲حدﻳثﻰ را ﻛﻪ بر ﻣشروعﻴت قساﻣﻪ دﻻﻟت دارد تحرﻳر دارﻳد.
 .3بر اﻧﻜار از قسﻢ در قساﻣت چﻪ اثر ﻣرتب ﻣﻰشﻮد؟
 .4بر قسﻢ خﻮردن اﻫﻞ ﻣحﻠﺔ ﻛﻪ ﻣقتﻮل در آن ﻳافت شده چﻪ اثر ﻣرتب ﻣﻰشﻮد؟
 .۵در ﻣﻮارد ذﻳﻞ حﻜﻢ شرعﻰ را بﻴان دارﻳد:
ﻧبﻮدن آثار ﻛشتﻦ بر ﻣردة ﻳافت شده.
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پﻴدا شدن ﻣقتﻮل در خاﻧﺔ ﻛسﻰ.
 .۶اﻫﻞ خطﻪ ،ﻣاﻟﻜﻴﻦ و باشﻨده ﮔان ﻧﻮ وارد را در ضﻤﻦ ﻣثال تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 .7اﻫﻞ قساﻣﻪ چﻪ ﻛساﻧﻰ ﻫستﻨد؟
 .8در صﻮرتﻰ ﻛﻪ وﻟﻰ ﻣقتﻮل ،بر شخص ﻣعﻴﻦ از اﻫﻞ ﻣحﻠﺔ ﻛﻪ ﻣقتﻮل در آن ﻳافت
شده ،دعﻮاى قتﻞ ﻛﻨد؛ آﻳا قساﻣﻪ از اﻫﻞ دﻳﮕر ﻫﻤان ﻣحﻠﻪ ساقط ﻣﻰشﻮد؟ و در صﻮرت
دعﻮى بر ﻣردم بﻴروﻧﻰ چطﻮر؟
 .9در ﮔﻮاﻫﻰ اﻫﻞ ﻣحﻠﻪ بر دﻳﮕران :ﻛﻪ اﻳشان قتﻞ را اﻧجام داده اﻧد ،ﻧزد اﻣام و صاحبﻴﻦ
اختﻼف است ،ﻣذاﻫب اﻳشان را ﻣستدل بﻴان دارﻳد.
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درس هشتم

عاقلهها
از ﻧظر اسﻼم افراد جاﻣعﻪ از ﻳک جﻬت از ﻫﻢ دﻳﮕر جدا و ﻣستقﻞ اﻧد ،ازﻳﻨرو ﻳﻜﻰ بر
جرم دﻳﮕرى ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮﻧد ،از سﻮى دﻳﮕر ﻳﻜﻰ با دﻳﮕر در ارتباط اﻧد و باﻳد دست
ﻣتجاوزﻳﻦ را بﮕﻴرﻧد ،اﻣﻨﻴت را بﻪ شﻜﻞ دستﻪ جﻤعﻰ تأﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨد و اﮔر از برخﻰ از اﻳشان
خطاﻳﻰ صﻮرت ﮔﻴرد ،باﻳد دﻳﮕران از باب تﻜافﻞ اجتﻤاعﻰ با وى در پرداخت دﻳتﻬا
شرﻳک ﮔردﻧد .درﻳﻦ درس در ﻣﻮرد عاقﻠﻪ ﻛﻪ دﻳت پرداز شخص است و احﻜام ﻣتعﻠق
بﻪ آن ،ﻣعﻠﻮﻣات حاصﻞ خﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
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ترجمه
کتاب معاقل
( )1دﻳت در (قتﻞ) شبﻪ عﻤد و خطا و ﻫر دﻳتﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻧفس قتﻞ واجب شﻮد ،بر عاقﻠﻪ
ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
( )۲اﮔر قاتﻞ از اﻫﻞ دﻳﻮان باشد ،عاقﻠﺔ وى اﻫﻞ دﻳﻮان ﻣﻰباشﻨد .در ﻣدت سﻪ سال از
عطاﻳاى شان ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد و اﮔر عطاﻳا در ﻣدت ﻛﻤتر وﻳا بﻴشتر از سﻪ سال براى شان
پرداختﻪ شد ،از ﻫﻤان (عطاﻳا) ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
( )3ﻛسﻰ ﻛﻪ از اﻫﻞ دﻳﻮان ﻧباشد ،عاقﻠﻪ اش قبﻴﻠﺔ اوست .اداى دﻳت برآنﻫا در ﻣدت
سﻪ سال طﻮري تقسﻴﻢ شﻮد ﻛﻪ براى ﻫر ﻛدام آنﻫا از چﻬار درﻫﻢ زﻳاد ﻧرسد ،در ﻫر
سال ﻳک درﻫﻢ و دو داﻧق (داﻧق حصﺔ ششﻢ ﻳک درﻫﻢ است) .و از اﻳشان (ازﻳﻦ) ﻛﻢ
شده ﻣﻰتﻮاﻧد .اﮔر قبﻴﻠﻪ پﻮره ﻧﻜرد ﻧزدﻳﻜترﻳﻦ قبﻴﻠﻪ دﻳﮕري با اﻳشان ﻳﻜجا ﻣﻰشﻮد و
قاتﻞ در عاقﻠﻪ داخﻞ است ،پس در دﻳت دادن ﻣاﻧﻨد ﻳﻜﻰ از اﻳشان ﻣﻰباشد.
( )4عاقﻠﻪ ﻛﻤتر از بﻴستﻢ حصﺔ دﻳت را برداشت ﻧﻤﻰﻛﻨﻨد وبﻴستﻢ حصﺔ دﻳت و بﻴشتر آن
را ﻣﻰپردازﻧد ،و چﻴزى ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻛﻢ باشد ،از ﻣال جاﻧﻰ پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد.
( )۵عاقﻠﻪ جﻨاﻳت غﻼم را ﻧﻤﻰپردازﻧد وﻧﻪ تاوان جﻨاﻳتﻰ را ﻣﻰپردازﻧد ﻛﻪ جاﻧﻰ بر آن
اعتراف ﻛرده باشد ،ﻣﮕر در صﻮرتﻰ ﻛﻪ اﻳشان وى را در اعتراف تصدﻳق ﻛﻨﻨد وﻧﻪ
تاواﻧﻰ را ﻣﻰپردازﻧد ﻛﻪ بﻪ صﻠح ﻻزم شده باشد.
شرح
معاقل :ﻣعاقﻞ جﻤع

( بﻪ فتح ﻣﻴﻢ وضﻢ قاف) است بﻪ ﻣعﻨاى عقﻞ ﻳعﻨﻰ دﻳت

و عقﻞ بﻪ ﻣعﻨاى ﻣﻨع است ،دﻳت را از جﻬتﻰ عقﻞ ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ از رﻳختاﻧدن خﻮن ﻣﻨع
ﻣﻰﻛﻨد.
عاقلۀ شخص :عاقﻠﺔ شخص ﻛساﻧﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ وى را ﻧصرت ﻣﻴﻜﻨﻨد ودر ﻣﻮارد قتﻞ
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و جرح از جﻨاﻳت وى دﻳت ﻣﻰپردازﻧد.
عاقﻠﺔ شخص در ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

اﻫﻞ دﻳﻮان وى اﻧد و آنﻫا ﻛساﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ در

ﻧظﻢ عسﻜرى با وى در ﻳک ﻟشﻜر قرار دارﻧد و اسﻤاى اﻳشان در ﻳک دﻳﻮان ﻧﻮشتﻪ شده
است و اﮔر شخص از اﻫﻞ دﻳﻮان ﻧبﻮد ،عاقﻠﻪ اش اﻫﻞ قبﻴﻠﺔ وى ﻣﻰباشﻨد.
در ﻧزد اﻣام شافعﻰ

دﻳت بر اﻫﻞ قبﻴﻠﻪ است؛ چرا ﻛﻪ در زﻣان ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ

ﻫﻤﻴﻦ

دستﻮر بﻮد.
دﻟﻴﻞ اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ اﻳﻦ است وقتﻴﻜﻪ حضرت عﻤر

در ﻣجﻤع عام صحابﻪ؛ دﻳﻮان را

تدوﻳﻦ ﻧﻤﻮد ،دﻳت را بر اﻫﻞ دﻳﻮان ﻣقررﻛرد و ﻛسﻰ از آن اﻧﻜار ﻧﻮرزﻳد ،پس ﮔﻮﻳا بر
آن اجﻤاع صﻮرت ﮔرفتﻪ است.
و دﻳﮕر اﻳﻨﻜﻪ در زﻣان ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ

ﻧصرت وﻫﻤﻜارى ازاﻫﻞ قبﻴﻠﻪ وﻧسب ﮔرفتﻪ

ﻣﻰشد ،اﻣا بعد از تدوﻳﻦ دﻳﻮان ﻧصرت و ﻫﻤﻜارى بﻪ اﻫﻞ دﻳﻮان تعﻠق ﮔرفت.
چگونگی پرداخت دیت :دﻳت از اﻫﻞ دﻳﻮان از عطاﻳاى اﻳشان در سﻪ سال ﮔرفتﻪ
ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ بﻪ اقساط تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد ،طﻮرى ﻛﻪ از ﻫر شخص ساﻻﻧﻪ ﻳک درﻫﻢ جﻤع
ﻳک بر سﻮم حصﺔ درﻫﻢ ﻳا ﻛﻢ از آن ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ بر ﻫر شخص در سﻪ سال،
چﻬار درﻫﻢ ﻳا ﻛﻢ از آن ﻣﻰآﻳد.
عطایا :عطاﻳا عبارت از ﻣاﻟﻰ است ﻛﻪ سال ﻳک ﻳا دو بار بﻪ ﻣجاﻫدﻳﻦ داده ﻣﻰشد و
رزق ﻣاﻟﻰ را ﻣﻰﮔفتﻨد ﻛﻪ ﻣاﻫﻮار بﻪ اﻳشان ﻣاﻧﻨد ﻣعاش اﻣروزى پرداختﻪ ﻣﻰشد.
دیتهای که باالی عاقله واجب میشود:

 -1دﻳت قتﻞ شبﻪ عﻤد.
 -۲دﻳت قتﻞ خطا.
 -3دﻳت قتﻞ بﻪ سبب.
 -4اﮔر شخصﻰ ساﻳﻪ بان و ﻳا ﻧاوه اى را بر راه بﻴرون ﻛرد و آن بر سر شخصﻰ افتاد و
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شخص ﻣذﻛﻮر ﻛشتﻪ شد دﻳتش بر عاقﻠﻪ است.
 -۵اﮔر طفﻞ وﻳا دﻳﻮاﻧﻪ خطاﻳﻰ ﻛردﻧد ﻛﻪ در آن دﻳت باشد ،دﻳت باﻻى عاقﻠﻪ است.
 -۶اﮔر شخصﻰ در ﻣﻮرد برده اى جﻨاﻳتﻰ را بﻪ خطا ﻣرتﻜب ﮔردﻳد؟ دﻳت جﻨاﻳت بر
عاقﻠﻪ است.
دیتهایی که باالی عاقله واجب نمیگردد
 -1ﻫر عﻤﻠﻰ عﻤدى اى ﻛﻪ بخاطر شبﻬﺔ در آن قصاص ساقط شده باشد.
 -۲اﮔر پدر عﻤدا ً پسرش را بقتﻞ برساﻧد ،دﻳتش را در ﻣدت سﻪ سال از ﻣال خﻮد
ﻣﻰپردازد.
 -3جﻨاﻳت برده.
 -4جﻨاﻳتﻰ ﻛﻪ جﻨاﻳت ﻛﻨﻨده بﻪ آن اعتراف ﻛﻨد.
 -۵آﻧچﻪ بﻪ صﻠح ﻻزم شﻮد.
 -۶عاقﻠﻪ ﻛﻤتر از بﻴستﻢ حصﺔ دﻳت را ﻣتحﻤﻞ ﻧﻤﻰشﻮد.
جانی که عاقله نداشته باشد :ﻛسﻰ ﻛﻪ عاقﻠﻪ ﻧداشتﻪ باشد و جﻨاﻳتﻰ را ﻣرتﻜب شﻮد
ﻛﻪ دﻳت آن بر عاقﻠﻪ ﻻزم ﮔردد ،دﻳت از بﻴت اﻟﻤال پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد ،زﻳرا بﻴت اﻟﻤال
ﻣسﻠﻤاﻧان آخرﻳﻦ وارث و ﻣتﻜفﻞ اﻳشان است.

 .1ﻣعﻨاى عاقﻠﻪ چﻴست؟
 .۲اﮔر قاتﻞ از اﻫﻞ دﻳﻮان باشد ،عاقﻠﻪ اش ﻛﻴست؟ و اﮔر از اﻫﻞ دﻳﻮان ﻧباشد ،عاقﻠﻪ
اش ﻛﻴست؟ تﻮضﻴح دﻫﻴد؟
 .3اﮔر شخصﻰ در راه ،ساﻳﻪ بان و ﻳا ﻧاوه اى را ساخت و آن بر سر شخصﻰ افتاد و
شخص ﻣذﻛﻮر ﻛشتﻪ شد ،تأدﻳﺔ دﻳتش ﻣربﻮط ﻛﻴست؟
 .4عاقﻠﻪ ،ﻛﻤتر از ﻧصف عشر دﻳت را ﻣتحﻤﻞ ﻣﻰشﻮد و ﻳا خﻴر؟
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درس نهم

حدود
براى آساﻳش در زﻧده ﮔﻰ تأﻣﻴﻦ حفظ جان ،ﻣال ،عقﻞ و ﻧاﻣﻮس اﻧساﻧﻬا از بزرﮔترﻳﻦ
ضرورﻳات بﻪ شﻤار ﻣﻰرود؛ اﮔر اﻣﻨﻴت ﻧباشد ،زﻧده ﮔﻰ افراد جاﻣعﻪ برﻫﻢ ﻣﻰخﻮرد،
سعادت و آراﻣﻰ ﻫﻤﺔ ﻣردم از بﻴﻦ ﻣﻰرود؛ از اﻳﻦ رو شرﻳعت اسﻼم ﻧظام ﻣحﻜﻢ را براى
حفظ اﻣﻮر ضرورى ﻣردم تشرﻳع ﻧﻤﻮده ﻛﻪ از جﻤﻠﺔ احﻜام اﻳﻦ ﻧظام اﻣﻨﻴتﻰ ﻳک ﻫﻢ
حدود است .در اﻳﻦ درس و دروس آﻳﻨده اﻧﻮاع و احﻜام حدود را فرا ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ.
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ترجمه
کتاب حدود
( )1زﻧا با بَـﻴِّﻨﻪ و اقرار ثابت ﻣﻰﮔردد ،بَـﻴِّﻨﻪ :آﻧست ﻛﻪ چﻬار ﻧفر باﻻى زن ﻳا ﻣرد بﻪ زﻧا
ﮔﻮاﻫﻰ دﻫﻨد .پس اﻣام از اﻳشان ﻣﻰپرسد :زﻧا چﻴست؟ چﮕﻮﻧﻪ است؟ درﻛجا زﻧا ﻛرد؟
با ﻛﻰ زﻧا ﻛرد؟ چﻪ وقت زﻧا ﻛرد؟ زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ را بﻴان ﻛردﻧد و ﮔفتﻨد :آن شخص
را دﻳدﻳﻢ ﻛﻪ آن زن را در فرج وطﻰ ﻛرد ،ﻣاﻧﻨد سرﻣﻪ چﻮب در سرﻣﻪ داﻧﻰ ،و قاضﻰ
از(عادل بﻮدن) ﮔﻮاﻫان پرسﻴد ،و آنﻫا در تزﻛﻴﻪ خفا و عﻼﻧﻴﻪ عادل ظاﻫر شدﻧد ،بﻪ
اساس شﻬادت آنﻫا حﻜﻢ ﻣﻰدﻫد( .حد را جارى ﻣﻰسازد).
( )2اقرار :اﻳﻦ است ﻛﻪ شخص عاقﻞ و باﻟغ چﻬار بار ،در چﻬار ﻣجﻠس(ﻣختﻠف) باﻻى
خﻮد بر زﻧا ﻛردن اقرار ﻧﻤاﻳد و ﻫر زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ اقرار ﻛﻨد ،قاضﻰ آن را رد ﻛﻨد ،زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ
اقرار وى چﻬار ﻣرتبﻪ تﻜﻤﻴﻞ ﮔردﻳد؛ اﻣام از وى پرسان زﻧا ﻛﻨد ،زﻧا چﻴست؟ و چﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻰباشد؟ و در ﻛجا زﻧا ﻛرد؟ و با ﻛﻰ زﻧا ﻛرد؟ زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻨﻬا را بﻴان ﻛرد حد باﻻﻳش
ﻻزم ﻣﻰشﻮد.
( )3اﮔر زاﻧﻰ ﻣحصﻦ بﻮد ،وى را سﻨﮕسار ﻣﻰﻛﻨد تا زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ بﻤﻴرد ،او را بﻪ زﻣﻴﻦ آزاد
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بﻴرون ﻣﻰﻛشﻨد ،شاﻫدان بﻪ رجﻢ وى شروع ﻣﻰﻛﻨﻨد پس اﻣام و بعد ﻣردم ،اﮔر شاﻫدان
از شروع ﻛردن اﻣتﻨاع ورزﻳدﻧد ،حد ساقط ﻣﻰشﻮد.
( )4اﮔر اعتراف ﻛرده بﻮد اول اﻣام و بدﻧبال او ﻣردم (سﻨﮓ زدن را) شروع ﻣﻰﻛﻨﻨد.
( ( )۵رجﻢ شده) را غسﻞ و ﻛفﻦ داده وﻧﻤاز جﻨازه بر او خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.
( )۶اﮔر ﻣحصﻦ ﻧبﻮد و اصﻴﻞ بﻮد ،ح ّد آن صد دره است ﻛﻪ اﻣام با تازﻳاﻧﻪ اى ﻛﻪ ﮔره
ﻧداشتﻪ باشد با ضرب ﻣتﻮسط ،اﻣر زدن آن را ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻟباسش ﻛشﻴده ﻣﻰشﻮد و بر
تﻤام بدن او بغﻴر از سر ،روى و فرج ،بﮕﻮﻧﺔ ﻣتفرقﻪ زده ﻣﻰشﻮد و اﮔر غﻼم بﻮد وى را
پﻨجاه تازﻳاﻧﻪ ﻣﻴزﻧﻨد.
( )7اﮔر قبﻞ از تﻨفﻴذ حد ،ﻣقر از اقرارش برﮔشت ،وﻳا در وسط آن از اقرارش برﮔشت،
(برﮔشتش پذﻳرفتﻪ شده) وراﻫش آزاد ﮔذشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
( )8براى اﻣام ﻣستحب است ﻛﻪ وى را بﻪ رجﻮع از اقرار تﻠقﻴﻦ ﻧﻤﻮده وبراﻳش بﮕﻮﻳد:
شاﻳد وى را ﻟﻤس و ﻳا بﻮسﻴده باشﻰ.
( )9در قسﻤت (تﻨفﻴذ حد) زن وﻣرد برابرﻧد وﻟﻲ ﻟباس زن ﻛشﻴده ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻣﮕر ﻟباسﻰ
ﻛﻪ پﻮستﻴﻦ بﻮده وﻳا از پﻨبﻪ پر شده باشد ،اﮔر در وقت رجﻢ زﻣﻴﻦ براى زن حفر شﻮد،
جاﻳز است.
( )1۰بادار بر بردة خﻮد حد را اقاﻣﻪ ﻛرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ،ﻣﮕر بﻪ اجازة اﻣام.
شرح
تعریف حد :حد بﻪ ﻣعﻨﻰ ﻣﻨع است ،از اﻳﻦ جﻬت ب ّﻮاب (دربان) را حدّاد ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد،
چﻮن دﻳﮕران را از داخﻞ شدن ﻣﻨع ﻣﻰﻛﻨد.
در شریعت :حد عقﻮبتﻰ است ﻛﻪ از طرف شرﻳعت تعﻴﻴﻦ شده و حق اﷲ تعاﻟﻰ شﻤرده
ﻣﻰشﻮد.
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عقﻮبتﻰ ﻛﻪ از سﻮى شرﻳعت تعﻴﻴﻦ ﮔردﻳده وﻟﻰ حق اشخاص باشد قصاص ،وعقﻮبتﻰ
ﻛﻪ تعﻴﻴﻦ آن بﻪ قاضﻰ ﻣﻮﻛﻮل باشد ،تعزﻳر ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮد.
اقسام حد :حد پﻨج قسﻢ است )1( :حد زﻧا ( )۲حد قذف ( )3حد شرب ( )4حد سرقة
( )۵حد اﻟحرابة (قطع اﻟطرﻳق)
تعریف زنا :زﻧاى ﻛﻪ در آن حد واجب ﻣﻰشﻮد عبارت است از :غاﻳب شدن اﻛثر حشفﺔ
ﻣرد عاقﻞ وباﻟغ در قبﻞ زن ﻣشتﻬا ﻛﻪ خاﻟﻰ از ﻣﻠک ﻧﻜاح ،ﻣﻠک رقبﻪ وشبﻬﻪ آن دو
ﻣﻠک باشد.
شرح تعریف :دست اﻧداختﻦ ،بﻮسﻪ ﮔرفتﻦ و غﻴره ﻣقدﻣات جﻤاع ،زﻧاى ﻧﻴست ﻛﻪ
حد بر آن ﻻزم شﻮد .ﻫﻤچﻨان در صﻮرتﻰ ﻛﻪ ﻣرد دﻳﻮاﻧﻪ و ﻳا ﻧا باﻟغ باشد عﻤﻞ وى زﻧا
شﻤرده ﻧﻤﻰشﻮد.
زن غﻴر ﻣشتﻬا ﻣاﻧﻨد دختر خﻮرد سال ﻛﻪ طبﻴعتاً ﻛسﻰ بﻪ وى رغبت ﻧﻤﻰداشتﻪ باشد،
جﻤاع با وى حد را ﻻزم ﻧﻤﻰﮔرداﻧد.
جﻤاع ﻛردن در دبر ﮔر چﻪ حرام است ،وﻟﻰ حد بر آن ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد.
ﻫﻤچﻨان اﮔر ﻣعتدة طﻼق باﻳﻦ ﻳا ثﻼثﻪ را وطﻰ ﻛرد ،حد در آن ﻧﻴست ،زﻳرا از شبﻪ
ﻣﻠک ﻧﻜاح خاﻟﻰ ﻧﻴست.
و اﮔر ﻛﻨﻴزى ﻣشترک ﻣﻴان وى و دﻳﮕران را وطﻰ ﻛرد؛ در آن حد ﻧﻴست ،زﻳرا در آن
شبﻬﻪ ﻣﻠک رقبﻪ است.
حدّ زنا :ﻫرﮔاه زﻧا بطﻮر قطعﻰ بدون شبﻬﻪ ثابت ﮔردد ،بر قاضﻰ ﻻزم است ،بﻪ سزاى
زﻧا فﻴصﻠﻪ ﻧﻤاﻳد .اﮔر زاﻧﻰ وﻣزﻧﻴﻪ (ﻣحصﻦ وﻣحصﻨﻪ باشﻨد) حد آﻧان رجﻢ است وإﻻّ
جﻠد (صد دره) است اﮔر برده باشد پﻨجاه دره است.
حکم زنا :زﻧا بﻪ طﻮر قطعﻰ حرام است .اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اﻹسراء.]3۲:
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ترجمه :و بﻪ زﻧا ﻧزدﻳک ﻣشﻮﻳد ،ﻫر آﻳﻨﻪ آن عﻤﻞ زشت وبد راﻫﻰ است.
زنا به دو طریق به اثبات میرسد -1 :با بﻴﻨﻪ (ﮔﻮاﻫﻰ)  -۲با اقرار.
اول – بَـیِّنه :در ﮔﻮاﻫان زﻧا شرط است تا اﻳشان -1 :چﻬار ﻧفر باشﻨد -۲ .ﻣرد باشﻨد-3 .
اصﻴﻞ (آزاد) باشﻨد -4 .ﻣسﻠﻤان باشﻨد -۵ .عادل باشﻨد .خداوﻧد ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[ﻧساء  ]1۵ترجمه :پس ﮔﻮاه طﻠبﻴد براﻳشان چﻬار ﻣرد از شﻤا.
پس ﮔﻮاﻫﻰ زﻧان در اثبات زﻧا ﻣعتبر ﻧﻴست و اﮔر تعداد شاﻫدان از چﻬار ﻛﻢ بﻮد ،ﻻزم
است ﮔﻮاﻫﻰ ﻧﮕﻮﻳﻨد و اﮔر سخﻦ را اظﻬار ﻛردﻧد؛ حد قذف بر اﻳشان ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
کیفیت حضور برای گواهی :ﻫﻤﻪ در ﻳک ﻣجﻠس قاضﻰ حاضر ﻣﻰشﻮﻧد و ﻳک ﻳک
بر خاستﻪ شاﻫدى ﻣﻰدﻫﻨد ،اﮔر در ﻣجاﻟس جدا ﮔاﻧﻪ قاضﻰ ﮔﻮاﻫﻰ دادﻧد؛ شﻬادت
اﻳشان قبﻮل ﻧﻤﻰشﻮد.
قاضی از ایشان پنج سوال آتی را میپرسد:

 _1زنا چیست؟ زﻳرا ﻟفظ زﻧا استعﻤال ﻣجازى ﻧﻴز دارد؛ در حدﻳث ﻧسبت زﻧا بﻪ چشﻢ،
دست وپا ﻧﻴز شده ،پس از اﻳشان باﻳد پرسان شﻮد ،تا ﻣعﻠﻮم ﮔردد ﻛﻪ زﻧاى حقﻴقﻰ ﻛﻪ
زﻧاى فرج است آن را اراده دارﻧد.
 _2چگونه بود؟ زﻳرا ﻣﻤﻜﻦ زﻧا در ﻣﻮرد ﻣشﻬﻮد عﻠﻴﻪ بﻪ زور صﻮرت ﮔرفتﻪ باشد ،پس
باﻳد ﮔﻮاﻫان اظﻬار ﻛﻨﻨد ﻛﻪ بﻪ رضا بﻮد.
و ﻫﻤچﻨان ﻣﻤﻜﻦ شاﻫدان از ﻣطﻠق تﻤاس فرجﻴﻦ حﻜاﻳت ﻛﻨﻨد ،ﻛﻪ آن حد را واجب
ﻧﻤﻰﻛﻨد؛ پس باﻳد بﮕﻮﻳﻨد :ﻣا اﻳشان را در حاﻟتﻰ دﻳدﻳﻢ ﻣاﻧﻨد سرﻣﻪ چﻮب در سرﻣﻪ
دان ،ﻳا قﻠﻢ در بﻮتﻞ رﻧﮓ ،و در اخبار ﻛﻤتر از اﻳﻦ حاﻟت ،حد واجب ﻧﻤﻰﮔردد.
 _3در کجا زنا کرد؟ زﻳرا احتﻤال دارد در دار حرب و ﻳا در ﻧزد ﻟشﻜر باغﻰﻫا زﻧا ﻛرده
باشد ،ﻛﻪ در آن حد ﻧﻴست؛ زﻳرا در آﻧجا تسﻠط حاﻛﻢ عدل ﻧﻴست.
 _4با کی زنا کرد؟ اﻳﻦ سﻮال را براى آن ﻣﻰپرسد؛ چﻮن اﻣﻜان دارد :زن ﻫﻤسرش
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باشد ،و ﻳا براﻳش در آن شبﻬﺔ باشد ،ﻛﻪ ﮔﻮاﻫان آن را ﻧداﻧﻨد و ﻣﻤﻜﻦ بﮕﻮﻳﻨد :ﻣا زن
را ﻧشﻨاختﻴﻢ؛ ﻛﻪ در اﻳﻦ صﻮرت حد ساقط ﻣﻰشﻮد.
 _5چه وقت زنا کرد؟ زﻳرا اﻣﻜان دارد بر عﻤﻞ قدﻳﻢ ﮔﻮاﻫﻰ داده باشﻨد و حد زﻧا بر
تقادم ساقط ﻣﻰشﻮد.
زمان تقادم در رد گواهی زنا :تعﻴﻴﻦ و تحدﻳد زﻣان تقادم ﻧزد ابﻮ حﻨﻴفﻪ

بﻪ قاضﻰ

سپرده شده؛ وى حاﻟت ﮔﻮاﻫان را ﻣﻰبﻴﻨد ،ﻛﻪ آﻳا از جاى دور آﻣدﻧد ،ﻛدام عذر
ﻣﻮجﻪ قﻬرى (عذرى بﻴرون از اختﻴار) داشتﻨد ﻛﻪ اﻳشان را ﻣؤخر ﻛرده و ﻳا خﻴر؟ و ﻧزد
صاحبﻴﻦ (رحﻤﻬﻤا اﷲ) ﻣدت تقادم ﻳک ﻣاه است ،بعد از پﻮره شدن ﻳک ﻣاه ﮔﻮاﻫﻰ
بر زﻧا قبﻮل ﻧﻤﻰشﻮد.
دلیل اعتبار تقادم در گواهی زنا :زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻮاﻫان زﻧا را ﻣشاﻫده ﻛردﻧد ،از روى
شرﻳعت اختﻴار دارﻧد :بر ﻣجرﻣﻴﻦ پرده افﮕﻨﻨد و اﻳشان را رسﻮا ﻧﻜﻨﻨد ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳک ﻛار
خﻮب است.
ﻳا اﻳﻨﻜﻪ براى ﻣجازات ﻣجرﻣﻴﻦ و زجر دﻳﮕران و اقاﻣﺔ حد خدا پﻴش قاضﻰ ﻣﻰروﻧد و
ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫﻨد؛ وﻟﻰ زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ زﻧا را دﻳدﻧد و بﻪ ﻣحضر قاضﻰ ﻧرفتﻨد ،ﻣعﻠﻮم شد ﻛﻪ
خﻴار اول را ترجﻴح دادﻧد ،حاﻻ بعد از زﻣان اﮔر اﻳشان ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻰدﻫﻨد؛ بﻪ ﻧظر ﻣﻰرسد
ﻛﻪ ﻛدام عداوت شخصﻰ اﻳشان را بﻪ ﮔﻮاﻫﻰ وادار ﻛرده است ،پس ﮔﻮاﻫﻰ اﻳشان
قبﻮل ﻧﻤﻰشﻮد.
عدالت گواهان :زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ با در ﻧظر داشت ﻣطاﻟب فﻮق شاﻫدان ﮔﻮاﻫﻰ دادﻧد ،قاضﻰ
از عداﻟت آنﻫا در آشﻜار و پﻨﻬان پرسان ﻣﻰﻛﻨد و بر عادل شﻤردن عﻠﻨﻰ آنﻫا اﻛتفا
ﻧﻤﻰﻛﻨد ،زﻳرا در اثبات و اقاﻣﻪ حدود باﻳد از احتﻴاط ﻛار ﮔرفتﻪ شﻮد ،رسﻮل اﷲ
ﻣﻰفرﻣاﻳد( :ادرءوا اﻟحدود ﻣا استطعتﻢ) حدود را تا ﻣﻰتﻮاﻧﻴد از بﻴﻦ ببرﻳد.
اﮔر در تزﻛﻴﻪ عﻼﻧﻴﻪ و خفﻴﻪ عادل ظاﻫر شدﻧد ،بر ﮔﻮاﻫﻰ آنﻫا فﻴصﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨد.
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دوم_ اقرار :اقرار آﻧست ﻛﻪ ﻳک شخص عاقﻞ و باﻟغ چﻬار بار ،در چﻬار ﻣجﻠس ،باﻻى
خﻮد اعتراف بﻪ زﻧا ﻛﻨد .ﻫر بارى ﻛﻪ اقرار ﻧﻤاﻳد ،قاضﻰ او را رد ﻛﻨد ،بﻪ اقرار وى از
خﻮد ﻧاخﻮرسﻨدى اظﻬار ﻛﻨد و وى را از ﻣجﻠس خﻮد براﻧد ،تا اﻧدازة ﻛﻪ وى را ﻧبﻴﻨد و
اﮔر ﻣرتبﻪ چﻬارم آﻣد و اقرارش بﻪ اتﻤام رسﻴد ،قاضﻰ از وى سﻮاﻟﻬاى قبﻠﻰ را ﻛﻪ در
بﻴﻨﻪ بﻴان شد ،ﻣﻰپرسد و فقط از زﻣان زﻧا ﻧﻤﻰپرسد؛ چﻮن تقادم در رد شﻬادت ﻣؤثر
است و در رد اقرار تاثﻴر ﻧدارد.
حد زانی محصن :اﮔر زاﻧﻰ ﻣحصﻦ بﻮد وى را سﻨﮕسار ﻣﻰﻛﻨﻨد؛ (وى را بﻪ سﻨﮓ
ﻣﻰزﻧﻨد) تا آن وقت ﻛﻪ بﻤﻴرد.
کیفیت رجم :زاﻧﻰ را بﻪ زﻣﻴﻦ باز و ﻳا دشت بﻴرون ﻣﻰﻛشﻨد ،اﮔر ﻣرد باشد ،ﻧﻪ بستﻪ
ﻣﻰشﻮد و ﻧﻪ جاى براﻳش حفر ﻣﻰشﻮد ،اﮔر زن باشد و قاضﻰ خﻮاست جاى را براﻳش
حفر ﻣﻰﻛﻨد ،تا عﻮرتش آشﻜار ﻧشﻮد و اﮔر خﻮاست بدون حفر ﻣاﻧﻨد ﻣرد وى را
اﻳستاده سﻨﮕسار ﻛﻨد ،زﻳرا ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در حﻴﻦ سﻨﮕسار بﮕرﻳزد و از اقرار رجﻮع ﻛﻨد.
در صﻮرتﻰ ﻛﻪ اقرار ﻛرده باشد ،اﻣام بﻪ سﻨﮕسار وى شروع ﻣﻰﻛﻨد ،بعدا ً ﻣردم.
و اﮔر زﻧا بر ﮔﻮاﻫﻰ ثابت شده باشد ،ﮔﻮاﻫان بر سﻨﮕسار شروع ﻣﻰﻛﻨﻨد ،زﻳرا ﻣﻤﻜﻦ در
وقت اداى شﻬادت ،ﻛار خﻮد را سبک شﻤارﻧد و در وقت سﻨﮕسار عظﻤت آن را حس
ﻛﻨﻨد و از شﻬادت بر ﮔردﻧد ،سپس اﻣام و بعد ﻣردم زاﻧﻰ را سﻨﮕسار ﻣﻰﻛﻨﻨد.
جلد :اﮔر زاﻧﻰ ﻣحصﻦ ﻧبﻮد ،صد دره زده ﻣﻰشﻮد .اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[اﻟﻨﻮر.]۲/
ترجمه :زن و ﻣرد زﻧاﻛار ،ﻫر ﻛدام اﻳشان را صد دره بزﻧﻴد.
آﻳت در ﻣﻮرد ﻣحصﻦ و غﻴر ﻣحصﻦ عام است وﻟﻰ در ﻣحصﻦ ﻧسخ شده و در غﻴر
ﻣحصﻦ باقﻰ ﻣاﻧده است.
کیفیت جلد :اﻣام بﻪ زدن وى بر درة ﻛﻪ ﮔره ﻧداشتﻪ باشد بﻪ زدن ﻣتﻮسط ،ﻣﻴان زخﻢ
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ﻛﻨﻨده و بﻰ درد ،اﻣر ﻣﻰﻛﻨد.
ﻛاﻻﻫاى ﻣرد ﻛشﻴده ﻣﻰشﻮد ،فقط ازار وى باقﻰ ﻣﻰﻣاﻧد و در حاﻟت اﻳستاده بر ﻫﻤﺔ
بدن بدون سر ،روى و فرج بﮕﻮﻧﺔ پراﻛﻨده زده ﻣﻰشﻮد ،زﻳرا سر ﻣجﻤع حﻮاس است
و روى ﻣجﻤع ﻣحاسﻦ ،ﻣبادا ﻛﻪ بﻪ حﻮاس و ﻣحاسﻦ شخص ضرر برسد و فرج جاﻳﻰ
است ﻛﻪ از زدن بر آن احتﻤال ﻣرگ است.

 .1حد را تعرﻳف ﻛرده اﻧﻮاع آن را ﻧام ﮔﻴرﻳد.
 .۲زﻧا را تعرﻳف ﻧﻤﻮده و بﻴان دارﻳد ﻛﻪ چرا جﻤاع با طفﻞ غﻴر ﻣشتﻬا و ﻳا ﻣعتدة باﻳﻦ،
ﻣﻮجب حد زﻧا ﻧﻴست؟
 .3ﻳﻜﻰ از راهﻫاى ثبﻮت زﻧا بﻴﻨﻪ است ،شروط ﮔﻮاﻫان زﻧا را ﻧام برده ،سپس بﻴان دارﻳد
ﻛﻪ قاضﻰ از اﻳشان چﻪ چﻴزﻫا را ﻣﻰپرسد؟ و چرا ﻣﻰپرسد؟
 .4زﻣان تقادم در ﮔﻮاﻫﻰ زﻧا چﻪ ﻣدت است؟ و چرا بﻪ تقادم اعتبار داده شده است؟
 .۵تعدﻳﻞ عﻠﻨﻰ وسرى ﮔﻮاﻫان چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰباشد؟ بﻴان دارﻳد.
 .۶راه دوم ثبﻮت حد زﻧا اقرار بر زﻧا است ،چﮕﻮﻧﮕﻰ اقرار ﻣعتبر را بﻴان دارﻳد.
 .7جزاى زﻧا بعد از ثبﻮت و تﻜﻤﻴﻞ شروط آن رجﻢ و ﻳا جﻠد ﻣﻰباشد ،ﻛﻴفﻴت رجﻢ و
جﻠد را بﻴان دارﻳد.
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درس دهم

احکام متفرقۀ زنا
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ترجمه
( )1ﻫر ﮔاه ﻳﻜﻰ از ﮔﻮاﻫان بعد از حﻜﻢ رجﻢ و قبﻞ از اقاﻣﺔ آن ،از شﻬادت برﮔشت،
(تﻤام) ﮔﻮاﻫان حد (قذف) زده ﻣﻰشﻮﻧد و رجﻢ (شخصﻴﻜﻪ باﻻﻳش شﻬادت داده اﻧد)
ساقط ﻣﻰشﻮد .اﮔر بعد از اقاﻣﺔ رجﻢ از شﻬادت برﮔشت ،تﻨﻬا ﻫﻤان ﻛسﻰ ﻛﻪ برﮔشتﻪ
است ،حد باﻻﻳش جارى ﻣﻰشﻮد وچﻬارم حصﺔ دﻳت را ﻧﻴز ﻣﻲ پردازد و اﮔر عدد
ﮔﻮاﻫان از چﻬار ﻛﻢ شد ،حد (قذف) بر اﻳشان اقاﻣﻪ ﻣﻰشﻮد.
( )۲شرط احصان رجﻢ اﻳﻨست ﻛﻪ( :شخص) آزاد ،عاقﻞ ،باﻟغ و ﻣسﻠﻤان بﻮده و زﻧﻰ را
بﻪ ﻧﻜاح صحﻴح ﮔرفتﻪ باشد و با آن در حاﻟﻰ جﻤاع ﻛرده باشد ﻛﻪ ﻫر دو داراى صفات
احصان باشﻨد.
( )3جﻠد (دره زدن) و رجﻢ (سﻨﮕسار) ﻫر دو درحق ﻣحصﻦ جﻤع ﻧﻤﻰشﻮﻧد ،جﻠد وﻧفﻰ
در حق بﻜر جﻤع ﻧﻤﻰشﻮﻧد ،ﻣﮕر در صﻮرتﻴﻜﻪ اﻣام ﻣصﻠحت داﻧستﻪ ،ﻣقدارﻳﻜﻪ ﻻزم
ﻣﻴداﻧد او را تبعﻴد ﻣﻴﻜﻨد.
( )4اﮔر ﻣرﻳضﻰ زﻧا ﻛرده و حد او رجﻢ بﻮد ،رجﻢ ﻣﻰشﻮد و اﮔر حدش تازﻳاﻧﻪ بﻮد تا
وقتﻴﻜﻪ صحت ﻧﻴافتﻪ ،تازﻳاﻧﻪ زده ﻧﻤﻰشﻮد.
( )۵اﮔر حاﻣﻠﺔ زﻧا ﻛرد ،تا ﻫﻨﮕام وضع حﻤﻞ ،حد باﻻﻳش اقاﻣﻪ ﻧﻤﻰشﻮد و (بعد از وضع
حﻤﻞ) اﮔر حدش جﻠد باشد ،تا وقتﻴﻜﻪ از ﻧفاس خارج ﻧشده است ،حد زده ﻧﻤﻰشﻮد.
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( )۶اﮔر شاﻫدان براى اقاﻣﺔ حد ﮔذشتﻪ شﻬادت دادﻧد ،در حاﻟﻰ ﻛﻪ دورى اﻳشان از
اﻣام ،آنﻫا را از اقاﻣﺔ حد ﻣﻨع ﻧﻤﻰﻛرد ،شﻬادت شان جز در حد قذف قبﻮل ﻧﻤﻰشﻮد.
( )7اﮔر شخصﻰ با زن بﻴﮕاﻧﻪ در غﻴر فرج جﻤاع ﻛرد ،تعزﻳر داده ﻣﻰشﻮد( ،حد ﻧﻴست).
( )8اﮔر در شب عروسﻰ (بﻪ شاه) زﻧﻰ فرستاده شد ﻛﻪ از وى ﻧبﻮد و زﻧان ﮔفتﻨد ﻛﻪ :زن
تﻮ است و با او جﻤاع ﻛرد ،حد بر وى ﻧﻴست و بر وى ﻣﻬر ﻻزم ﻣﻰشﻮد.
( )9ﻛسﻰ ﻛﻪ زﻧﻰ را در بستر خﻮد ﻳافت پس با وى جﻤاع ﻛرد ،بر وى حد است و
اﮔر ﻛسﻰ با زﻧﻰ ازدواج ﻛرد ﻛﻪ ﻧﻜاح زن با آن ﻣرد حﻼل ﻧبﻮده و با او جﻤاع ﻛرد،
حد باﻻﻳش واجب ﻧﻤﻰشﻮد .و اﮔر ﻛسﻰ با زﻧﻰ از راه ﻣﻜروه (دبر) جﻤاع ﻛرد و ﻳا
عﻤﻞ قﻮم ﻟﻮط را ﻣرتﻜب شد ،ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

بر وى حد ﻧبﻮده و تعزﻳر ﻣﻰشﻮد

و ابﻮ ﻳﻮسف و ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤا اﷲ) ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :اﻳﻦ عﻤﻞ ﻣاﻧﻨد زﻧا است( ،حد جارى
ﻣﻰشﻮد).
( )1۰اﮔر ﻛسﻰ با حﻴﻮاﻧﻰ جﻤاع ﻛرد ،حد باﻻﻳش ﻧﻴست.
( )11اﮔر ﻛسﻰ در دار حرب و ﻳا دار بغﻰ ،زﻧا ﻧﻤﻮد ،سپس بﻪ سﻮى ﻣا (دار اسﻼم) آﻣد،
حد را بر وى قاﻳﻢ ﻧﻤﻰدارﻳﻢ.

شرح
رجوع از شهادت قبل از حکم قاضی :زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﮔﻮاﻫان قبﻞ از حﻜﻢ قاضﻰ از
شﻬادت رجﻮع ﻛﻨد ،ﻧزد ﻫر سﻪ اﻣام ﻣذﻫب حﻨفﻰ ،حد از ﻣشﻬﻮد عﻠﻴﻪ ساقط ﻣﻰشﻮد و
بر ﻫﻤﺔ ﮔﻮاﻫان حد قذف ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
رجوع از شهادت بعد از حکم قاضی و قبل از رجم :اﮔر شاﻫد بعد از حﻜﻢ قاضﻰ و
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قبﻞ از رجﻢ از شﻬادتش برﮔردد ،حد زﻧا از ﻣشﻬﻮد عﻠﻴﻪ ساقط ﻣﻰشﻮد و ﻧزد شﻴخﻴﻦ
(رحﻤﻬﻤا اﷲ) ﻫﻤﺔ ﮔﻮاﻫان بﻪ حد قذف جزا داده ﻣﻰشﻮﻧد ،زﻳرا سﻪ ﻧفرى ﻛﻪ بر ﮔﻮاﻫﻰ
خﻮد باقﻰ ﻣاﻧده اﻧد ،عدد شرط شده در شﻬادت زﻧا را تﻜﻤﻴﻞ ﻧﻜرده اﻧد ،بﻨا برآن
ﮔﻮاﻫﻰ اﻳشان رد است و قاذف شﻤرده ﻣﻰشﻮﻧد.
و ﻳک ﻧفر دﻳﮕرى ﻛﻪ از شﻬادت خﻮد رجﻮع ﻛرده ،ﮔر چﻪ فﻰ اﻟحال بر قذف خﻮد
باقﻰ ﻧﻴست ،وﻟﻰ بﻪ سبب تﻬﻤت سابقش ﻣجازات ﻣﻰﮔردد.
وﻧزد اﻣام ﻣحﻤد

ﻫر ﮔاه بعد از حﻜﻢ قاضﻰ رجﻮع ﻛرد ،تﻨﻬا بر ﻫﻤان رجﻮع ﻛﻨﻨده

حد قذف ﻻزم ﻣﻰﮔردد ،ﻧﻪ باﻻى ﻫﻤﻪ .زﻳرا شﻬادت اﻳشان بحﻜﻢ قاضﻰ تأﻳﻴد شده
است.
دلیل شیخین این است :چﻮن اقاﻣﺔ حد تﻨفﻴذ حﻜﻢ قاضﻰ است ،پس بخشﻰ از حﻜﻢ
شﻤرده ﻣﻰشﻮد و اقاﻣﻪ صﻮرت ﻧﮕرفتﻪ ،چﻮن قبﻞ از تﻜﻤﻴﻞ شدن حﻜﻢ قاضﻰ ﻣاﻧعﻰ بﻪ
ﻣﻴان آﻣد ،پس شﻬادت تﻮسط حﻜﻢ قاضﻰ تاﻳﻴد ﻧشده است.
رجوع از شهادت بعد از رجم :اﮔر بعد از رجﻢ ﻣشﻬﻮد عﻠﻴﻪ ﻳﻜﻰ از ﮔﻮاﻫان رجﻮع
ﻛﻨد ،فقط رجﻮع ﻛﻨﻨده بﻪ حد قذف زده ﻣﻰشﻮد و ربع دﻳت را ﻧﻴز بﻪ ورثﺔ ﻣرجﻮم
ﻣﻰپردازد ،زﻳرا وى خﻮد را ﻛاذب ﻧشان داد ،اقرار بﻪ دروغ در حق خﻮدش صحت
دارد ،شﻬادت قبﻠﻰ اش فقط در ﻣﻮرد خﻮد وى دروغ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد ،پس بر شﻬادت
دروغ وى در ﻣﻮرد خﻮدش دو ﻧتﻴجﻪ ﻣرتب ﻣﻰشﻮد -1:حد قذف بﻪ سبب تﻬﻤت-۲ ،
پرداختﻦ چﻬارم حصﺔ دﻳت ،زﻳرا ﻛشتﻦ ﻣشﻬﻮد عﻠﻴﻪ بﻪ اثر ﮔﻮاﻫﻰ چﻬار ﻧفر صﻮرت
ﮔرفتﻪ ،پس ربع ﻛشتﻦ بﻪ رجﻮع ﻛﻨﻨده تعﻠق ﻣﻰﮔﻴرد و رجﻮعش در حق دﻳﮕران اثرى
ﻧدارد.
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شرایط احصان رجم :احصان بﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ است :اﻟف -احصان قذف :ﻛﻪ شخص از زﻧا
پاک باشد و بسبب تﻬﻤت بر وى ،اتﻬام ﻛﻨﻨده بﻪ حد قذف ﻣحﻜﻮم ﻣﻰﮔردد.
ب -احصان رجﻢ :ﻛﻪ شخص داراى شراﻳط ذﻳﻞ باشد -1 :بﻠﻮغ -۲ .عقﻞ -3 -.اسﻼم.
 -4حرﻳت -۵ .ﻧﻜاح صحﻴح -۶ .ﻳﻜجا شدن (جﻤاع ﻛردن) با زوج خﻮد -7 .ﻳﻜجا
شدن در حاﻟﻰ باشد ﻛﻪ در زن و شﻮﻫر ﻫر دو شروط احصان ﻣﻮجﻮد باشد.
پس شخص ،ﻣرد باشد ﻳا زن ،اﮔر با زوج ﻧا باﻟغ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،غﻴر ﻣسﻠﻤان ،غﻴر آزاد و ﻳا در
ﻧﻜاح فاسد ﻳﻜجا شﻮد؛ تﻮسط اﻳﻦ جﻤاع ﻣحصﻦ شﻤرده ﻧﻤﻰشﻮد.
یکجا کردن جلد با رجم و نفی با جلد :در ﻣذﻫب حﻨفﻰ جزاى زاﻧﻰ ﻣحصﻦ فقط
رجﻢ است ،وجزاى زاﻧﻰ غﻴر ﻣحصﻦ فقط صد دره .اﻣام شافعﻰ

ﻣﻰﮔﻮﻳد :در

صﻮرتﻴﻜﻪ زاﻧﻰ ﻣحصﻦ باشد ،رجﻢ با جﻠد ﻳﻜجا ﻣﻰشﻮد و در زاﻧﻰ غﻴر ﻣحصﻦ جﻠد با
ﻧفﻰ (تبعﻴد) ﻳﻜسال از ﻣﻨطقﻪ.
دﻟﻴﻞ ﻣا اﻳﻦ قﻮل اﷲ تعاﻟﻰ است:
[اﻟﻨﻮر.]۲/
ترجمه :زن زﻧا ﻛار و ﻣرد زﻧا ﻛار ،ﻫر ﻛدام اﻳشان را صد دره بزﻧﻴد  -و اﻳﻦ بﻴان ﻫﻤﺔ
حد است ،پس زﻳادت بر صد دره از روى حد ﻧباﻳد صﻮرت ﮔﻴرد ،وﻟﻰ قاضﻰ اﮔر
ﻣﻨاسب داﻧد ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣجرم را از روى تعزﻳر تبعﻴد ﻛﻨد.
اثر تقادم در سقوط شهادت بر حدود :چﻮن در ﻫﻤﺔ حدود بدون حد قذف دعﻮاى
شخص ﻻزم ﻧﻴست ،پس ﮔﻮاﻫان بدون وجﻮد دعﻮاى قبﻠﻰ بﻪ ﻣحﻜﻤﻪ ﻣﻴروﻧد ،ﮔﻮاﻫﻰ
ﻣﻴدﻫﻨد و تاخﻴر بدون عذر آنﻫا ،شﻬادت اﻳشان را بﻰ اعتبار ﻣﻰسازد.
وﻟﻰ در حد قذف پﻴش ﻧﻤﻮدن (سبق) دعﻮاى ﻣقذوف شرط است ،پس تا زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ
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وى دعﻮى ﻧﻜرده باشد ،ﮔﻮاﻫان شاﻫدى داده ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد ،پس چﻮن ﻣعذور ﻫستﻨد،
شﻬادت اﻳشان بر اثر تقادم بﻰ اعتبار ﻧﻤﻰشﻮد.
اثر نکاح با محارم در سقوط حد زنا :ﻧﻜاح با ﻣحارم ﻛار ﻧاﻣشروع است و جﻤاع را
حﻼل ﻧﻤﻰسازد ،وﻟﻰ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

در صﻮرتﻴﻜﻪ شخص با ﻳﻜﻰ از ﻣحارم خﻮد

ﻧﻜاح بستﻪ ﻛﻨد و با وى جﻤاع ﻛﻨد ،حد بر وى ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد .زﻳرا زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ ارﻛان
ﻧﻜاح بﻪ ﻣﻴان آﻳﻨد و ﻣردى با زﻧﻰ اﻳجاب وقبﻮل اﻧجام دﻫد ،پس ارﻛان ﻧﻜاح تﻜﻤﻴﻞ
ﻣﻰشﻮد ،حاﻻ اﮔر در شراﻳط ﻧﻜاح خﻠﻞ باشد ،ﻛﻪ از آﻧجﻤﻠﻪ حﻼل بﻮدن زن است،
وجﻮد ارﻛان شبﻬﺔ را بار ﻣﻰآورد ﻛﻪ حد را ساقط ﻣﻰسازد.
وﻟﻰ با وجﻮد اﻳﻦ ،ﻣجرم از جزاى تعزﻳرى براءت حاصﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨد ،پس ﻣجرم بﻪ جزاى
تعزﻳرى ﻣجازات ﻣﻰﮔردد.
و ﻧزد جﻤﻬﻮر عﻠﻤاى اﻣت بﻪ شﻤﻮل ابﻮ ﻳﻮسف و ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻢ اﷲ) ،ﻧﻜاح در ﻣحارم
شبﻬﺔ را بﻪ ﻣﻴان ﻧﻤﻰآورد و ﻣجرم بﻪ حد زﻧا ﻣجازات ﻣﻰﮔردد.
حکم عمل قوم لوط :اﮔر ﻛسﻰ عﻤﻞ قﻮم ﻟﻮط را با زن اجﻨبﻰ و ﻳا با ﻣرد اﻧجام دﻫد،
ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

بﻪ جزاى تعزﻳرى ﻣجازات ﻣﻰﮔردد؛ زﻳرا عﻤﻞ بد را ﻛﻪ در آن

حد ﻧﻴست ،اﻧجام داده و در آن تعزﻳر است.
و ﻧزد صاحبﻴﻦ اﻳﻦ ﻣاﻧﻨد زﻧا است پس در آن حد است.
و ﻳﻜجا شدن (جﻤاع) با حﻴﻮاﻧات زﻧا ﻧﻴست ،عﻤﻞ بد است ،ﻛﻪ در آن تعزﻳر ﻻزم
ﻣﻰﮔردد.
زنا در دار حرب و یا دار بغی :اﮔر ﻛسﻰ در جاﻳﻰ ،جرم زﻧا را ﻣرتﻜب شﻮد ﻛﻪ در
آن تسﻠط حاﻛﻢ عدل ﻧباشد ،ﻣاﻧﻨد دار حرب و دار بغﻰ ،ﻧزد طرفﻴﻦ (ابﻮ حﻨﻴفﻪ و ﻣحﻤد
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رحﻤﻬﻤا اﷲ) حد باﻻﻳش ﻧﻴست؛ زﻳرا در آﻧجا دسترسﻰ حاﻛﻢ عدل وجﻮد ﻧدارد ،پس
حد بﻪ سبب عذر ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد و زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ دار اسﻼم بﻴاﻳد ،ﻧﻴز حد ﻧﻴست ،زﻳرا زﻧا
از اول ﻣﻮجب حد ﻧبﻮد.
و ﻧزد ابﻮ ﻳﻮسف

حد بر وى ﻻزم ﻣﻰﮔردد ،زﻳرا شخص عاقﻞ ،باﻟغ و ﻣسﻠﻤان جرم

زﻧا را ﻣرتﻜب شده و باﻳد جزا ببﻴﻨد.

ﻣساﻳﻠﻰ ﻛﻪ در شرح ﻧﻴاﻣده ،و در ﻣتﻦ ﻛتاب ﻣﻮجﻮد است ،ﻫر ﻳک از طﻼب بر آن غﻮر
ﻧﻤﻮده ،آن را بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛﻨد و ﻣاده وار براى دﻳﮕران قراءت ﻧﻤاﻳد.

 .1اﮔر ﻳﻜﻰ از ﮔﻮاﻫان حد زﻧا ،در صﻮرتﻫاى ذﻳﻞ از شﻬادت رجﻮع ﻛرد ،باﻻى اﻳﻦ
رجﻮع چﻪ اثر ﻣرتب ﻣﻰشﻮد:
قبﻞ از حﻜﻢ قاضﻰ بر حد.
بعد از حﻜﻢ قاضﻰ و قبﻞ از اقاﻣﺔ حد.
بعد از رجﻢ.
 .۲احصان بﻪ چﻨد ﮔﻮﻧﻪ است؟ شروط احصان رجﻢ را بﻴان دارﻳد.
 .3آﻳا براى زاﻧﻰ ﻣحصﻦ ﻣﻴان رجﻢ وجﻠد و براى زاﻧﻰ غﻴر ﻣحصﻦ ﻣﻴان جﻠد و تغرﻳب
جﻤع ﻣﻰشﻮد؟
 .4اﮔر ﻣرﻳض وﻳا حاﻣﻠﻪ زﻧا ﻛﻨد ،با اﻳشان در ﻣﻮرد اقاﻣﺔ حد چﻪ ﻣعاﻣﻠﻪ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد؟
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حﻜﻢ را در ﻣﻮرد رجﻢ و جﻠد ﻫر دو ،بﻴان ﻛﻨﻴد.
 .۵تقادم چرا در حد قذف تاثﻴر ﻧدارد؟ و در حدود دﻳﮕر حﻜﻢ آن چﮕﻮﻧﻪ است؟
 .۶ﻧﻜاح با ﻣحارم چﻪ حﻜﻢ دارد؟ اختﻼف را با دﻻﻳﻞ بﻴان دارﻳد.
 .7عﻤﻞ قﻮم ﻟﻮط چﻪ حﻜﻢ دارد؟ اثر ﻣرتب بر آن را بﻴان دارﻳد.
 .8زﻧا در دار حرب و در قرب ﻟشﻜر بغات چﻪ حﻜﻢ دارد؟
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درس یازدهم

حد شرب

ترجمه
باب حد شرب
( )1اﮔر ﻛسﻰ شراب ﻧﻮشﻴد و درحاﻟتﻰ دستﮕﻴر شد ﻛﻪ بﻮى شراب ﻣﻮجﻮد بﻮد و
ﮔﻮاﻫان بر وى بﻪ آن ﮔﻮاﻫﻰ دادﻧد و ﻳا اقرار ﻛرد و بﻮى آن ﻣﻮجﻮد بﻮد ،پس باﻻﻳش
حد است و اﮔر بعد از دور شدن بﻮى شراب اعتراف ﻛرد ،حد زده ﻧﻤﻰشﻮد.
( )۲ﻛسﻰ ﻛﻪ از ﻧبﻴذ (آب ﻣﻴﻮه و حبﻮبات) ﻧشﻪ شد ،حد زده ﻣﻰشﻮد.
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( )3ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻮى شراب از وى آﻣد وﻳا آن را قﻰ ﻛرد ،حد زده ﻧﻤﻰشﻮد .و شخص
ﻧشﻪ حد زده ﻧﻤﻰشﻮد ،تا آﻧﻜﻪ ﻣعﻠﻮم شﻮد ﻛﻪ از آب ﻣﻴﻮه ﻧشﻪ شده و آن را بﻪ رضا
ﻧﻮشﻴده است و (شخص ﻧشﻪ) حد زده ﻧﻤﻰشﻮد تا آﻧﻜﻪ ﻧشﻪ از وى دور شﻮد.
( )4حد شراب و ﻧشﻪ در شخص آزاد ﻫشتاد دره است ،بر بدن وى بطﻮر پراﻛﻨده زده
ﻣﻰشﻮد ،طﻮرى ﻛﻪ در زﻧا ذﻛر ﻛردﻳﻢ و اﮔر غﻼم باشد ،حد وى چﻬﻞ دره است.
( )۵ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻧﻮشﻴدن شراب و ﻳا بﻪ ﻧشﻪ شدن اقرار ﻛﻨد و بعد از آن رجﻮع ﻧﻤاﻳد،
حد زده ﻧﻤﻰشﻮد.
( )۶ﻧﻮشﻴدن شراب بﻪ شﻬادت دو شاﻫد و ﻳا بﻪ ﻳک ﻣرتبﻪ اقرار خﻮدش ،ثابت ﻣﻰﮔردد
و ﮔﻮاﻫﻰ زﻧﻬا با ﻣردان در آن قبﻮل ﻧﻤﻰشﻮد.

شرح
حد شرب (نوشیدن) :حد شرب عبارت از زدن شخص شراب ﻧﻮش و ﻳا ﻧشﻪاى است،
ﻛﻪ ﻫشتاد دره ﻣﻰباشد.
سبب وجوب حد شرب:حد شرب بﻪ دو چﻴز واجب ﻣﻰشﻮد -1 :ﻧﻮشﻴدن شراب ﻛﻢ
باشد و ﻳا زﻳاد -۲ .ﻧشﻪ شدن از ﻧبﻴذ.
شراب :شراب از «شرب» ﮔرفتﻪ شده ،شرب ﻧﻮشﻴدن و شراب ﻣاﻳع ﻧﻮشﻴدﻧﻰ را ﮔﻮﻳﻨد.
شرابﻰ ﻛﻪ ﻛﻢ و زﻳاد آن حرام است و در اصطﻼح شرعﻰ آن را «خﻤر» ﮔﻮﻳﻨد ،عبارت
است از :آب خام انگور ،که به سبب سپری شدن وقت بر آن ،جوش کرده ،تیز

شده (خاصیت نشه آور را کسب کرده باشد) و قف کرده باشد )1(.ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧظر اﻣام
ابﻮ حﻨﻴفﻪ

است و ﻧزد صاحبﻴﻦ اﻧداختﻦ قف شرط ﻧﻴست ،زﻳرا عﻠت حرﻣت اشتداد

(صﻼحﻴت ﻧشﻪ ﻛردن) است ،پس بﻪ آن اﻛتفا ﻣﻰشﻮد.
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نبیذ :ﻧبﻴذ آب ﻣﻴﻮه ،عسﻞ و آب حبﻮبات را ﮔﻮﻳﻨد ،ﻣاﻧﻨد آب ﻛشﻤش ،خرﻣا و غﻴره،
وﻫﻢ ﻣاﻧﻨد آب ﮔﻨدم و جﻮ.
وجوب حد در نوشیدنیها :در ﻧﻮشﻴدن خﻤر ﻛﻢ باشد و ﻳا زﻳاد ،حد ﻻزم ﻣﻰﮔردد
ودر ﻧﻮشﻴدﻧﻰﻫاى دﻳﮕر فقط زﻣاﻧﻰ حد ﻻزم ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ سﻜر را بار آورد)1(.
از ﻧشﻪ شدن تﻮسط بﻨﮓ (چرس) حد ﻻزم ﻧﻤﻰشﻮد)۲(.
سکر :سﻜر ﻧشﻪ شدن را ﮔﻮﻳﻨد و شخص ﻧشﻪ ﻛسﻰ است ﻛﻪ سخﻨاﻧش ﻣختﻠط باشد و
ﻫذﻳان ﮔﻮﻳد.
طریقۀ اثبات حد شرب :حد شرب ،تﻮسط شﻬادت دو ﮔﻮاه ﻣرد و ﻳا تﻮسط اقرار خﻮد
شخص ثابت ﻣﻰشﻮد.
اثر تقادم در حد شرب :حد شرب بﻪ سبب تقادم ساقط ﻣﻰشﻮد و ﻣدت تقادم آن،
وجﻮد بﻮى شراب و ﻳا ﻣادة ﻧشﻪ آور است ،زﻣاﻧﻰ ﻛﻪ بﻮى از بﻴﻦ رفت ،ﮔﻮاﻫﻰ و اقرار
بعد ازآن حد را واجب ﻧﻤﻰسازد.
اﻳﻦ حﻜﻢ ﻧزد شﻴخﻴﻦ (رحﻤﻬﻤا اﷲ) است و بﻪ رأى ابﻦ ﻣسعﻮد
در ﻧزد اﻣام ﻣحﻤد

اخذ ﻛرده اﻧد.

ﻣدت تقادم در اقرار ﻫﻴچ اثرى ﻧدارد و در شﻬادت ﻣدت تقادم

ﻳک ﻣاه ﻣﻰباشد ،چﻮن در زﻧا ﻧﻴز ﻳک ﻣاه اعتبار دارد.
اﮔر ﮔﻮاﻫان شخصﻰ را دﻳدﻧد ﻛﻪ شراب ﻣﻰﻧﻮشﻴد و ﻳا ﻧشﻪ بﻮد و فﻮرا ً بﻪ سﻮى ﻣحﻜﻤﻪ
راﻫﻰ شدﻧد ،وﻟﻰ بﻪ سبب دورى راه ،بﻮى شراب از دﻫﻦ شرابﻰ ﮔﻢ شد و ﻳا ﻧشﻪ اش
پرﻳد ،ﻧزد ﻫﻤﺔ اﻣاﻣان ﻣذﻛﻮر حد زده ﻣﻰشﻮد.
بوی شراب و یا نشه :اﮔر از ﻳک شخص بﻮى شراب حس شد ،ﻳا آن را قﻰ ﻛرد و ﻳا در
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حاﻟت ﻧشﻪ دﻳده شد ،در ﻫر سﻪ صﻮرت حد زده ﻧﻤﻰشﻮد ،زﻳرا ﻣﻤﻜﻦ است بﻮى ﻛدام
چﻴزى دﻳﮕرى باشد ،و ﻳا بﻪ اﻛراه و ﻳا در اثر اضطرار ﻧﻮشﻴده باشد.

 .1حد شرب را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 .۲چﻪ اعﻤال حد شرب را واجب ﻣﻰسازد؟
 .3ﻣعﻨاى اصطﻼحات ذﻳﻞ رابﻴان ﻛﻨﻴد :شراب ،ﻧبﻴذ و سﻜر.
 .4حد شرب چﮕﻮﻧﻪ بﻪ اثبات ﻣﻰرسد؟
 .۵تقادم در حد شرب چﻪ تاثﻴر دارد؟ ﻣذﻫب شﻴخﻴﻦ و ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻢ اﷲ) را در ﻣﻮرد
بﻴان دارﻳد.
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درس دوازدهم

حد قذف
وقتﻰ بر ﻳک ﻣسﻠﻤان ﻣعصﻮم و بﻰ ﮔﻨاه تﻬﻤت زﻧا بستﻪ شﻮد ،بﻪ عزت و حﻴثﻴت
اجتﻤاعﻰ وى زﻳان وآسﻴب وارد ﻣﻰﮔردد؛ بﻨا بر اﻳﻦ ،شرﻳعت اسﻼﻣﻰ بخاطر ﻧﮕﻬداشت
احترام وحرﻣت وى ﻧاسزا ﮔفتﻦ وبخصﻮص تﻬﻤت بستﻦ زﻧا بر وى را ﻛارى ﻧادرست
وحرام پﻨداشتﻪ است و ﻣا در اﻳﻦ درس در ﻣﻮرد اﻳﻦ عﻤﻞ زشت و جزاى آن صحبت
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
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ترجمه
باب حد قذف
()1وقتﻰ ﻛسﻰ ﻣرد وﻳا زن ﻣحصﻦ را بﻪ اﻟفاظ صرﻳح بﻪ زﻧا ﻣتﻬﻢ ﻛﻨد و ﻣقذوف خﻮاﻫان
تطبﻴق حد قاذف ﮔردد ،در صﻮرتﻴﻜﻪ قاذف شخص اصﻴﻞ باشد قاضﻲ باﻳد قذف ﻛﻨﻨده
را ﻫشتاد ُدره بزﻧد و اﻳﻦ زدن باﻳد در جاﻫاى ﻣختﻠف بدن وى باشد ،ﻟباسﻫاى ضرورى
از بدﻧش ﻛشﻴده ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻣﮕر ﻟباسﻫاى اضافﻰ چﻮن پﻮستﻴﻦ و چپﻦ از تﻨش ﻛشﻴده
ﻣﻰشﻮد ،اﮔر قذف ﻛﻨﻨده غﻼم بﻮد او را چﻬﻞ ُدره بزﻧﻨد.
( )۲احصان عبارت است از اﻳﻨﻜﻪ :ﻣقذوف شخص آزاد ،عاقﻞ ،باﻟغ ،ﻣسﻠﻤان بﻮده و
از زﻧا پاک باشد.
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( )3اﮔر ﻛسﻰ ﻧسب شخص دﻳﮕرى را ﻧفﻰ ﻛرد وﮔفت :تﻮ پسر پدر خﻮد ﻧﻴستﻰ ،وﻳا
براﻳش ﮔفت :پسر زاﻧﻴﻪ! (در حاﻟﻴﻜﻪ) ﻣادرش بصفت زن ﻣحصﻦ ﻣرده باشد وفرزﻧد اﻳﻦ
زن ﻣطاﻟبﻪ تطبﻴق حد قذف را براى قاذف ﻣادر خﻮد ﻧﻤﻮد ،حد زده ﻣﻰشﻮد.
( )4تﻨﻬا ﻛسﻰ اقاﻣﻪ دعﻮاى حد قذف را براى ﻣرده ﻛرده ﻣﻰتﻮاﻧد ﻛﻪ قذف سبب عار
در ﻧسب او ﮔردد.
( )۵اﮔر ﻣقذوف ﻣحصﻦ باشد براى پسر ﻛافر و غﻼم او ﻣطاﻟبﻪ حد قذف جاﻳز است.
برده حق ﻣطاﻟبﺔ حد قذف را در ﻣادر اصﻴﻞ و ﻣسﻠﻤاﻧش از بادار خﻮد ﻧدارد.
( )۶اﮔرﻛسﻰ بﻪ قذف اقرار ﻧﻤﻮد و بعدا ً از اقرار خﻮد اﻧﻜار ورزﻳد ،رجﻮع وى پذﻳرفتﻪ
ﻧﻤﻰشﻮد.
( )7اﮔر ﻛسﻰ بﻪ شخص عربﻰ بﮕﻮﻳد اى ﻧبطﻰ! (ﻧبطﻰ قﻮﻣﻰ سﻴاه چﻬره اﻧد ﻛﻪ اصاﻟت
عربﻰ ﻧدارﻧد) حد در ﻣﻮردش تطبﻴق ﻧﻤﻰشﻮد ،اﮔر ﻛسﻰ بﻪ دﻳﮕرى بﮕﻮﻳد :اى فرزﻧد
آب آسﻤان! قاذف ﮔفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد ،اﮔر ﻛسﻰ را بﻪ ﻛاﻛا وﻳا ﻣاﻣا و ﻳا پدراﻧدرش ﻧسبت
دﻫﻨد ،ﻧسبت دﻫﻨده قاذف ﮔفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
( )8اﮔر ﻛسﻰ در غﻴر از ﻣﻠﻜﻴت (ﻧﻜاح و ﻳﻤﻴﻦ) خﻮﻳش در جاى دﻳﮕرى ﻣرتﻜب
جﻤاع حرام ﮔردﻳد ،بر قاذفش حد ﻧﻴست.
( )9بر قاذف زن ﻟعان ﻛﻨﻨده بﻪ ﻧفﻰ پسر ،حد جارى ﻧﻤﻰشﻮد.
( )1۰اﮔر شخصﻰ غﻼم ،ﻛﻨﻴز و ﻳا ﻛافرى را بﻪ زﻧا قذف ﻧﻤﻮد وﻳا ﻣسﻠﻤاﻧﻰ را بﻪ غﻴر از
زﻧا قذف ﻧﻤﻮده ﮔفت :اى فاسق! اى ﻛافر! اى خبﻴث ! تعزﻳر ﻣﻰشﻮد ،واﮔر بﮕﻮﻳد :اى
خر! اى خﻨزﻳر! تعزﻳر ﻧﻤﻰشﻮد.
( )11اﻛثر جزاى تعزﻳر سﻰ وﻧﻪ ُدره وﻛﻢ آن سﻪ ُدره ﻣﻰباشد ،اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف
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ﮔفتﻪ

است :تعزﻳر بﻪ ﻫفتاد و پﻨج دره ﻧﻴز ﻣﻰرسد ،اﮔر اﻣام ﻻزم بداﻧد ﻣﻴتﻮاﻧد ﻫﻤراه ضرب
دره حبس را عﻼوه ﻧﻤاﻳد.
( )1۲سخت زدن در تعزﻳر است و بعد در زﻧا و بعد در شراب ﻧﻮشﻴدن وبعد در قذف
ﻣﻰباشد.
( )13اﮔر اﻣام ﻛسﻰ را حد ﻳا تعزﻳر ﻧﻤاﻳد و بﻤﻴرد ،خﻮﻧش ﻫدر است (تاوان ﻧدارد).
( )14وقتﻰ ﻣسﻠﻤاﻧﻰ در قذف حد زده شﻮد ،شﻬادت وى ساقط ﻣﻰﮔردد ،ﮔر چﻪ تﻮبﻪ
ﻧﻤاﻳد؛ اﻣا اﮔر شخص ﻛافر در قذف حد زده شﻮد وبعد ﻣسﻠﻤان شﻮد ،شﻬادت وى
پذﻳرفتﻪ ﻣﻰشﻮد.

شرح
تعریف قذف :قذف بﻪ فتح قاف وسﻜﻮن ذال زدن را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح شرع ﻣتﻬﻢ
ﻧﻤﻮدن زن وﻳا ﻣرد بﻪ جرم زﻧا وﻧفﻰ ﻧسب را ﮔﻮﻳﻨد.
مشروعیت حد قذف :اﷲ تعاﻟﻰ در سﻮرة اﻟﻨﻮر عﻼوه از تحرﻳﻢ قذف براى آن جزا ﻣعﻴﻦ
ساختﻪ وفرﻣﻮده است:
[اﻟﻨﻮر.]4/
ترجمه :ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ ﻧسبت زﻧا بﻪ زﻧان عفﻴف و پاک داﻣﻦ ﻣﻲ ﻧﻤاﻳﻨد و چﻬار ﮔﻮاه ﻧﻤﻰ
آورﻧد ،آﻧان را ﻫشتاد تازﻳاﻧﻪ بزﻧﻴد و ﻫﻴچﮕاه شﻬادتﻰ از آنﻫا ﻧپذﻳرﻳد و آنﻫا خﻮد
فاسقان آﻧد.
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شروط حد قذف :از ﻣتﻦ بر ﻣﻰآﻳد ﻛﻪ در حد قذف احصان ﻣقذوف شرط است ،ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻣفﻬﻮم بعدا ً در ﻣتﻦ تعرﻳف شده است ،شرط دﻳﮕر اﻳﻦ است ﻛﻪ تﻬﻤت بستﻦ بﻪ زﻧا
بﻪ اﻟفاظ صرﻳح وروشﻦ باشد ،عﻼوه بر اﻳﻦ ﻣقذوف باﻳد تقاضاى تطبﻴق حد را ﻧﻤاﻳد.
طﻮرﻳﻜﻪ در آﻳت آﻣده است جزاى حد قذف شخص آزاد ﻫشتاد ُدره است وحد قذف
غﻼم چﻬﻞ ُدره ،ﻳعﻨﻰ ﻣﻨاصفﻪ جزاى شخص آزاد است .براى تطبﻴق حد قذف باﻳد
در ﻫﻤﻪ جاﻫاى بدن قاذف بﻪ استثﻨاى روى وسر زده شﻮد ،تا سبب ﻣرگ وى ﻧﮕردد.
تطبﻴق اﻳﻦ حد بدان ﻟحاظ است ﻛﻪ ﻣجرم باﻳد جزاى اعﻤال بد خﻮد را ببﻴﻨد و بﻪ اﻳﻦ
سبب باﻳد ﻟباسﻫاى اضافﻰ وى چﻮن پتﻮ ،واسﻜت ،جﻤپر وساﻳر ﻟباسﻫاى ﻛﻪ درد
زدن را ﻛاﻫش ﻣﻰدﻫد ،از تﻨش بﻴرون ﻛرده شﻮد ،اﻣا ازآﻧجاﻳﻰ ﻛﻪ حد قذف ﻧسبت
ساﻳر حدود خفﻴف تر است؛ ﻟذا ﻟباسﻫاى عام وى از تﻨش بﻴرون ﻛرده ﻧﻤﻰشﻮد.
تعریف محصن :ﻣطابق ﻣتﻦ ﻣحصﻦ بﻪ ﻛسﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ آزاد ،عاقﻞ ،باﻟغ ،ﻣسﻠﻤان
وعفﻴف باشد .و عفﻴف ﻛسﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ از طرﻳق زﻧا ،ﻧﻜاح شبﻬﻪ وفاسد با دﻳﮕرى
جﻤاع ﻧﻜرده باشد.
اسباب حد قذف :جرﻳﻤﻪ قذف بﻪ دوﮔﻮﻧﻪ پدﻳد ﻣﻰآﻳد:
 _1بﻪ اﻟفاظ صرﻳح زﻧا تﻬﻤت ﻧﻤﻮده باشد.
 _۲ﻧسب وى را ﻧفﻰ ﻧﻤﻮده باشد.
تهمت زنا با الفاظ صریح

ﻳﻜﻰ از اسباب حد قذف اﻳﻨست ﻛﻪ بﻪ اﻟفاظ صرﻳح شخصﻰ را بﻪ زﻧا ﻣتﻬﻢ ﻧﻤﻮده باشد،
چﻨاﻧچﻪ ﮔفتﻪ شد ،اﻟفاظ زﻧا باﻳد صرﻳح وواضح باشد ،ﻣثﻼ ﮔفتﻪ شﻮد :اى زﻧا ﻛار! ﻳا
اﻳﻨﻜﻪ تﻮ زﻧا ﻧﻤﻮدى واﻣثال اﻳﻦ ﻛﻠﻤات .اﮔرﻛسﻰ بﻪ دﻳﮕرى بﮕﻮﻳد :تﻮ زﻧا ﻧﻤﻮده اى و
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ﻧفر سﻮﻣﻰ ﮔﻮﻳد :درست ﮔفتﻰ .سﻮﻣﻰ حد ﻧﻤﻰشﻮد ،چﻮن سخﻦ سﻮﻣﻰ در ﻣﻮرد زﻧا
صراحت ﻛاﻣﻞ ﻧدارد ،و ﻫﻤچﻨان ﻣتﻬﻢ ﻧﻤﻮدن شخص بﻪ زﻧا بﻪ ﻛﻠﻤات ﻛﻨاﻳﻪ ﻣﻮجب
حد قذف ﻧﻤﻰشﻮد ،چﻨاﻧچﻪ ﻛسﻰ بﻪ دﻳﮕرى بﮕﻮﻳد :اى فاجر! بخاطر آﻧﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ فاجر
بﻪ شﻜﻞ ﻛﻨاﻳﻪ درحق زﻧا ﻛار بﻪ ﻛار برده ﻣﻰشﻮد وصراحت بﻪ زﻧا ﻧدارد بﻨا ًء قذف
ﻣحسﻮب ﻧﻤﻰﮔردد.
نفی نسب :ﻧفﻰ ﻧسب ﻛﻪ درﻛتب فقﻬﻰ ﻣتﻬﻢ ساختﻦ بﻪ آن جار ﻣجراى ﻟفظ زﻧا پﻨداشتﻪ
شده است ،سبب دﻳﮕر حد قذف ﻣﻲباشد؛ ﻣثال ﻧفﻰ ﻧسب اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻛسﻰ بﻪ
دﻳﮕرى بﮕﻮﻳد :تﻮ پسر فﻼﻧﻰ ﻧﻴستﻰ ،ﻳعﻨﻰ ﻧام پدرش را بﮕﻴرد .ﻳا اﻳﻨﻜﻪ بﮕﻮﻳد :اى
فرزﻧد زﻧاﻛار! در اﻳﻦ صﻮرت قذف ﻛﻨﻨده ﻧسب شخص ﻣذﻛﻮر را ﻛﻪ پدر ﻣعﻠﻮم او
را ﻧفﻰ ﻧﻤﻮده است و در حقﻴقت با اﻳﻦ حرف ﻣادرش را بﻪ زﻧا ﻣتﻬﻢ ﻧﻤﻮده است و اﻳﻦ
زن ﻣقذوف است ،بﻪ اﻳﻦ اساس ﻣادر ﻣﻰتﻮاﻧد تقاضاى تطبﻴق حد قذف را ﻧﻤاﻳد ،اﮔر
ﻣادر شخص ﻧاﻣبرده ﻣحصﻨﻪ ﻣرده باشد ،اﻳﻦ شخص ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ عﻮض ﻣادرش تقاضاى
حد قذف را ﻧﻤاﻳد ،اﻣا اﮔر ﻣادرش زﻧده و ﻣحصﻨﻪ بﻮده باشد در اﻳﻦ صﻮرت خﻮد زن
تقاضاى حد قذف را ﻣﻰﻧﻤاﻳد و دﻳﮕر ﻛسﻰ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ﻛﻪ بﻪ ﻧﻤاﻳﻨدﮔﻰ از وى تقاضاى
حد قذف را بﻨﻤاﻳد وحتﻰ در غﻴاب وى پسر ﻫﻢ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بﻪ ﻧﻤاﻳﻨدﮔﻰ از ﻣادرش
تقاضاى حد قذف ﻧﻤاﻳد؛ زﻳرا در حدود ﻧﻴابت درست ﻧﻴست.
در مطالبۀ حد نمایندگی کردن :در صﻮرت ﻧفﻰ ﻧسب ،ﻣقذوف اصﻠﻰ آن است ﻛﻪ
اتﻬام زﻧا بﻪ وى شده باشد چﻨاﻧچﻪ در ﻣثال فﻮق ﻣادر ذﻛر شد ،بﻨا بر اﻳﻦ ﻣطاﻟبﺔ حد
قذف حق وى است ،اﻣا اﮔر وى ﻣرده باشد در اﻳﻦ صﻮرت فقط ﻛسﻰ ﻣﻰتﻮاﻧد از وى
ﻧﻤاﻳﻨدﮔﻰ ﻛﻨد ﻛﻪ بﻪ سبب قذف ﻧفﻰ ﻧسب از وى باعث ﻧﻨﮓ و عار وى ﮔردد ،چﻮن
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پدر ،فرزﻧد وﻧﻮاسﻪ .براى ﻧﻤاﻳﻨده شدن احصان شرط ﻧﻴست ،بﻪ اﻳﻦ اساس اﮔر ﻧﻤاﻳﻨده
اش شخص ﻛافر ﻳا غﻼم ﻫﻢ بﻮده باشد ﻣﻰتﻮاﻧد ﻣطاﻟبﻪ حد ﻧﻤاﻳد ،برادر و خﻮاﻫر از آن
جﻬت ﻣطاﻟبﺔ حد ﻛرده ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد ﻛﻪ بﻪ سبب قذف بﻪ ﻧسب وى ﻛدام ﻧﻨﮓ وعارى
ﻣتﻮجﻪ آﻧان ﻧﻤﻰﮔردد.
استثنا از قاعدۀ فوق :قب ً
ﻼ ﮔفتﻴﻢ ﻛﻪ غﻼم ﻣﻰتﻮاﻧد بﻪ صفت ﻧﻤاﻳﻨده از قاذف ﻣطاﻟبﻪ
حد ﻧﻤاﻳد .از اﻳﻦ اﻣر ﻳک شخص ﻣستثﻨﻰ است وآن اﻳﻨﻜﻪ غﻼم ﻧﻤﻰتﻮاﻧد از ﻣحﻜﻤﻪ
ﻣطاﻟبﻪ حد بادار خﻮد را ﻧﻤاﻳد ،ﻳعﻨﻰ اﻳﻨﻜﻪ اﮔر بادارش ﻣادر وى را قذف ﻧﻤﻮده باشد،
اﻳﻦ غﻼم ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بﻪ ﻧﻤاﻳﻨدﮔﻰ از ﻣادر خﻮد از ﻣحﻜﻤﻪ ﻣطاﻟبﻪ حد بادارش را ﻧﻤاﻳد،
چرا ﻛﻪ غﻼم در قذف خﻮدش از بادار خﻮد ﻣطاﻟبﻪ ﻛرده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد از اﻳﻦ رو بﻪ طرﻳق
اوﻟﻰ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد در ﻣطاﻟبﻪ حد از دﻳﮕرى ﻧﻤاﻳﻨدﮔﻰ ﻛﻨد.
برگشتن از اقرار :حد قذف بﻪ اقرار قاذف وﻳا بﻪ شﻬادت دو شاﻫد ثابت ﻣﻰشﻮد ،اقرار
ﻛﻨﻨده ﻣﻰتﻮاﻧد بغﻴر از قذف در حدود دﻳﮕر چﻮن زﻧا ،شراب ﻧﻮشﻰ از اقرار خﻮد
برﮔردد ،بخاطر آﻧﻜﻪ اﻳﻦ حدود از حقﻮق اﷲ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد ،اﻣا درحد قذف اقرار
ﻛﻨﻨده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد از اعتراف خﻮد برﮔردد؛ زﻳرا ﻛﻪ بﻪ اﻳﻦ حد حق بﻨده تعﻠق ﮔرفتﻪ
است.
قذف به الفاظ کنایي :در قذف شرط آن بﻮد ﻛﻪ ﻧسبت اتﻬام بﻪ زﻧا باﻳد بﻪ اﻟفاظ صرﻳح
شده باشد ،بﻪ اﻳﻦ ﻟحاظ وقتﻰ اﮔر ﻛسﻰ بﻪ غﻴر از قﻮم خﻮد بﻪ قﻮم دﻳﮕر ﻧسبت داده
شﻮد ،چﻮن عرب ﻧژاد را ترک خطاب ﻧﻤﻮدن وﻳا ترک ﻧژاد را عرب خطاب ﻧﻤﻮدن،
قذف شﻤرده ﻧﻤﻰشﻮد.
ﻫﻤچﻨان خطاب قرار دادن بﻪ اﻳﻦ ﻟفظ ﻛﻪ اى فرزﻧد آب آسﻤان ،قذف ﮔفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد؛
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چﻮن اﻳﻦ ﻟقب بﻪ ﻣفﻬﻮم سخاوت بﻪ ﻛار برده ﻣﻰشﻮد ،ﻫر چﻨد ﻛﻪ در ظاﻫر بﻴاﻧﮕر ﻧفﻰ
ﻧسب است.
ﻣﻨسﻮب ﻧﻤﻮدن بﻪ اﻟفاظ چﻮن :ﻛاﻛا ،ﻣاﻣا ،پدر اﻧدر قاذف شﻤرده ﻧﻤﻰشﻮد؛ زﻳرا در
عرف چﻨﻴﻦ اﻟفاظ بﻪ پدر استعﻤال ﻣﻲشﻮد ،بدﻳﻦ خاطر اﮔر ﻧسبت ﻧسب ﻛسﻲ بﻪ پدر
اﻧدر ،ﻛاﻛا و ﻣاﻣا شﻮد آن شخص قاذف شﻤرده ﻧﻤﻲ شﻮد.
قذف بر مالعنه :اﮔر زﻧﻲ طفﻞ را بﻪ دﻧﻴا آورد و شﻮﻫر براﻳش بﮕﻮﻳد ﻛﻪ اﻳﻦ طفﻞ از
ﻣﻦ ﻧﻴست و حرام زاده است و در ﻧتﻴجﻪ آن ﻫر دو ﻟعان ﻧﻤاﻳﻨد ،پس قاذف زن ﻣذﻛﻮر
بﻪ حد زده ﻧﻤﻰشﻮد؛ زﻳرا ﻧسب فرزﻧد اﻳﻦ زن از شﻮﻫرش بﻪ اثبات ﻧرسﻴده است وﻳک
ﻧشاﻧﻪ از زﻧا ﻣﻮجﻮد است ،بﻨاء ﻣحصﻨﻪ پﻨداشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد و اﮔر ﻟعان را بﻪ غﻴر از طفﻞ
اﻧجام داده باشد زن ﻣحصﻨﻪ بﻮده وقاذف آن ﻣستحق حد است.
تعزیر به سبب اتهام :اﮔر حد بﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣقذوف ﻣحصﻦ ﻧﻴست ساقط شﻮد ،قاذف
تعزﻳر ﻣﻲﮔردد .اﮔر ﻛسﻰ بﻪ ﻣسﻠﻤان فاسق ،ﻛافر وﻳا خبﻴث خطاب ﻛﻨد ،تعزﻳر ﻛرده
ﻣﻰشﻮد ،اﻣا اﮔر در اﻳﻦ ﻣسﻠﻤان فسق وجﻮد داشت ،وﻛسﻰ براﻳش فاسق ﮔفت ،قاذف
تعزﻳر ﻧﻤﻰشﻮد .بﻪ ﮔفتﻦ خر و ﻳا خﻨزﻳر ،ﻛسﻰ تعزﻳر ﻧﻤﻰ شﻮد؛ چﻮن اﻳﻦ ﻛﻠﻤات بﻪ
ﻫﻴچ وجﻪ در اﻧسان حقﻴقت ﻧدارد و دروغ آشﻜار پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد واساساً ﻧﻤﻰتﻮان آن
را اتﻬام وﻳا قذف شﻤرد.
تعزیر و اندازۀ آن :تعزﻳر در ﻟغت سرزﻧش و راﻧدن را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح بﻪ جزاﻳﻲ
اطﻼق ﻣﻲ ﮔردد ﻛﻪ شرﻳعت اﻧدازه آن را تعﻴﻴﻦ و ﻣشخص ﻧﻜرده باشد و اﻳﻦ جزا در
ﻣقابﻞ جراﻳﻤﻲ ﻣرتب ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در آن ﻧﻪ حد باشد وﻧﻪ ﻛفاره .ﻛﻤترﻳﻦ حد تعزﻳر
سﻪ دره است و ﻛﻤتر از آن ﻧﻴست ،بخاطر اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﻤتر از آن درد حس ﻧﻤﻰشﻮد
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و باﻻترﻳﻦ حد آن سﻰ وﻧﻪ دره است .در ﻛتاب (اﻟسﻨﻦ اﻟﻜبرى ﻟﻠبﻴﻬقﻰ) آﻣده ﻛﻪ
پﻴاﻣبر

ترجﻤﻪ :ﻛسﻴﻜﻪ

فرﻣﻮده است:

(تعزﻳر) را بﻪ اﻧدازة حد برساﻧد ،وى تجاوز ﻛار شﻨاختﻪ ﻣﻰشﻮد .از آﻧجاﻳﻰ ﻛﻪ حد
غﻼم ،چﻬﻞ دره است ،از اﻳﻦ رو حد اعﻼى تعزﻳر را سﻰ وﻧﻪ دره تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﻧد .اﻣام
ابﻮﻳﻮسف

ﮔفتﻪ است :حد شخص آزاد ﻫشتاد دره است وحضرت عﻠﻰ ﻛرم اﷲ

وجﻬ ُﻪ در تعزﻳر ﻫفتاد وپﻨج دره زده است ،از اﻳﻦ رو حد اعﻼى تعزﻳر ﻫفتاد وپﻨج دره
است.
مراتب دره زدن :سخت ترﻳﻦ و شدﻳد ترﻳﻦ زدن در تعزﻳر است ،بخاطرﻳﻜﻪ شﻤار
درهﻫاى آن ﻛﻢ است ،وبعد سخت در زﻧا است چرا ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ در ﻣﻮردش فرﻣﻮده
است

[اﻟﻨﻮر ].۲/ترجﻤﻪ :وﻧباﻳد شﻤا را در ﻣﻮرد

(تطبﻴق حﻜﻢ) دو زﻧا ﻛار دل سﻮزى ﮔﻴرد ،وبعد از زﻧا سخت زدن در شراب است
وقتﻰ جرم آن بﻪ ﻳقﻴﻦ ثابت ﮔردد ،وسپس جزاى قذف است.
ﻣطابق بﻪ آﻳت

[اﻟﻨﻮر ]4 :عﻼوه

از تطبﻴق حد در ﻣﻮرد شخص ﻣحدود شده سزاى دﻳﮕر وى اﻳﻨست ﻛﻪ براى ﻫﻤﻴش
شﻬادت وى ﻣﻮرد قبﻮل قرار ﻧﻤﻰﮔﻴرد ﻫر چﻨد ﻛﻪ تﻮبﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻮده باشد.
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شاﮔردان باﻳد در بارة اضرار اتﻬام بستﻦ وقذف ﻧﻤﻮدن فرد وجاﻣعﻪ صحبت ﻧﻤاﻳﻨد.

 _1قذف را تعرﻳف ودﻟﻴﻞ حرﻣت آن را بﻴان دارﻳد.
 _۲جزاى قذف شخص آزاد وغﻼم را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 _3ﻣحصﻦ را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 _4اسباب حد قذف را بﻴان دارﻳد.
 _۵اﻧدازة ﻛﻢ و زﻳاد تعزﻳر را با در ﻧظرداشت اختﻼف ائﻤﻪ بﻴان ﻛﻨﻴد.
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درس سیزدهم

حد سرقت()1
در دروس ﮔذشتﻪ پﻴراﻣﻮن حدودى بحث ﮔردﻳد ﻛﻪ ﻫدف آن ﻧﮕﻬداشت ﻧفس وعزت
آدﻣﻰ بﻮد ،اﻛﻨﻮن در اﻳﻦ درس در بارة حد دزدى بحث ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻣقصدش حفاظت
ﻣال و داراﻳﻰ اﻧسان است.
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ترجمه
کتاب احکام دزدي وراهزني
( )1ﻫرﮔاه شخص عاقﻞ وباﻟغ ده درﻫﻢ و ﻳا آﻧچﻪ را ﻛﻪ قﻴﻤت آن ده درﻫﻢ باشد ،سﻜﻪ
باشد ﻳا ﻧﻪ از جاى ﻣحرز (ﻣحفﻮظ) ﻛﻪ شبﻬﻪ در آن ﻧباشد دزدى ﻛﻨد ،قطع ﻛردن دست
وى ﻻزم است.
( )۲بﻪ ﻳک بار اقرار دزد ﻳا شﻬادت دو ﻧفر شاﻫد ،قطع دست دزد واجب ﻣﻲشﻮد.
( )3ﻫرﮔاه چﻨد تﻦ در دزدى شرﻳک شﻮﻧد وبﻪ ﻫرﻛدام آﻧان بﻪ اﻧدازة ده درﻫﻢ حصﻪ
برسد ،دستﻫاى ﻫﻤﺔ آنﻫا برﻳده ﻣﻰشﻮد و اﮔرﻛﻤتر از ده درﻫﻢ برسد ،دستﻫاى
آﻧان قطع ﻧﻤﻰشﻮد.
( )4در دزدى چﻴزﻫاى بﻲ ارزش و ﻣباح در اسﻼم دست قطع ﻧﻤﻰشﻮد؛ ﻣاﻧﻨد :چﻮب
(خاشاک) ،ﻧﻰ ،عﻠف ،ﻣاﻫﻰ ،پرﻧده و شﻜار ،ﻫﻤچﻨان چﻴزﻫاى ﻛﻪ زود خراب ﻣﻰشﻮد
چﻮن ﻣﻴﻮه جات تازه ،شﻴر ،ﮔﻮشت ،تربﻮز و ﻣﻴﻮه اﻳﻜﻪ بر درخت است و زراعتﻲ ﻛﻪ
ﻫﻨﻮز درو ﻧشده باشد.
( )۵بﻪ دزدﻳدن ﻣشروبات ﻧشﻪ آور دست قطع ﻧﻤﻰﮔردد و ﻧﻴز در دزدﻳدن پرﻧدهﻫا و
دزدﻳدن ﻣصحف ﻫرچﻨد ﻛﻪ در چﻴزى قﻴﻤت بﻬا پﻴچاﻧﻴده شده باشد قطع دست ﻧﻴست.
در دزدﻳدن صﻠﻴب ساختﻪ از طﻼ وﻳا ﻧقره ،در شطرﻧج و ﻧرد (ﻧﻮعﻰ از بازى است) دست
قطع ﻧﻤﻰشﻮد .ﻫﻤچﻨان اﮔر ﻛسﻰ طفﻠﻰ را دزدى ﻛﻨد ﻫرچﻨد ﻛﻪ زﻳﻮرى بﻪ تﻦ داشتﻪ
باشد دستش برﻳده ﻧﻤﻰشﻮد .در سرقت ﻛتابچﻪﻫا دست برﻳده ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ
ﻛتابچﻪ حاوى راجستر حسابات بﻮده باشد ﻛﻪ درآن صﻮرت دستش برﻳده ﻣﻰشﻮد .بﻪ
دزدﻳدن سﮓ ،پﻠﻨﮓ ،دف (داﻳره) و دﻫﻞ و تﻮﻟﻪ دست قطع ﻧﻤﻰﮔردد.
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( )۶بﻪ دزدﻳدن ساج ﻧﻴزه ،باﻧس وصﻨدل دست قطع ﻣﻰﮔردد .اﮔر از چﻮب ظرف وﻳا
دروازه ساختﻪ شﻮد و ﻛسﻰ آن را دزدى ﻛﻨد ،دستش قطع ﻣﻰشﻮد.
( )7بر ﻣرد خﻴاﻧت پﻴشﻪ وزن خﻴاﻧت پﻴشﻪ ،ﻛفﻦ ﻛش ،ﻣﻨتﻬب (ﻛسﻴﻜﻪ ﻣال را بﻪ زور ﻣﻲ
ﮔﻴرد) و ﻣختﻠس (ﻛسﻴﻜﻪ در حال غفﻠت ﻣال را از ﻣردم ﻣﻰرباﻳد) قطع دست ﻧﻴست.
( )8اﮔر ﻛسﻰ از بﻴت اﻟﻤال چﻴزى را دزدى ﻛﻨد دستش قطع ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻫﻤچﻨان
اﮔرﻛسﻰ از ﻣاﻟﻰ دزدى ﻛﻨد ﻛﻪ خﻮد در آن شرﻳک باشد دستش قطع ﻧﻤﻰشﻮد.
( )9اﮔر ﻛسﻰ از ﻣال ﻣادر وﻳا پدر وﻳا خﻮﻳشاوﻧد ﻣحرم خﻮد چﻴزى را دزدى ﻛﻨد
دستش قطع ﻧﻤﻰشﻮد.
( )1۰اﮔر زن از ﻣال شﻮﻫر و ﻳا شﻮﻫر از ﻣال ﻫﻤسر چﻴزى را دزدى ﻛﻨد دستش قطع
ﻧﻤﻰشﻮد وﻧﻴز اﮔر ﻛسﻰ از ﻣال غﻨﻴﻤت چﻴزى را دزدى ﻛﻨد ،دستش قطع ﻧﻤﻰشﻮد.
( )11حرز (جاى ﻧﮕﻬداشت ﻣال) دو قسﻢ است :ﻳﻜﻰ جاﻳﻰ است ﻛﻪ اساسا براى
ﻧﮕﻬداشت پﻮل و ﻳا جﻨس ساختﻪ شده است؛ چﻮن اتاق وخاﻧﻪﻫا ،ودﻳﮕر آﻧﻜﻪ ﻧﮕﻬبان
داشتﻪ باشد .اﮔر ﻛسﻰ از جاى ﻣحرز وﻳا غﻴر ﻣحرز ﻛﻪ صاحب ﻣال در آﻧجا باشد وآن
را ﻧﮕﻬدارى ﻣﻴﻜﻨد ،چﻴزى را دزدى ﻛﻨد ،برﻳدن دستش ﻻزم است.
( )1۲اﮔر ﻛسﻰ از حﻤام وﻳا از خاﻧﻪ اﻳﻜﻪ رفت وآﻣد ﻣردم بﻪ آﻧجا بدون اجازه باشد،
چﻴزى را دزدى ﻛﻨد دستش قطع ﻧﻤﻰشﻮد.
( )13اﮔر ﻛسﻰ از ﻣسجد چﻴزى را دزدى ﻛرد ﻛﻪ صاحبش ﻧزدش بﻮد دستش قطع
ﻣﻰشﻮد.
( )14اﮔر ﻣﻬﻤان از خاﻧﻪ ﻣﻬﻤان دار چﻴزى را دزدى ﻛﻨد ،دستش قطع ﻧﻤﻰشﻮد.
( )1۵اﮔر دزدى خاﻧﻪ اى را سﻮراخ ﻧﻤﻮد و داخﻞ آن شد وﻣال را برداشت و در بﻴرون
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آن را بﻪ ﻛسﻰ دﻫد دست آنﻫا قطع ﻧﻤﻲ شﻮد ،اﻣا اﮔر آن را در راه اﻧداخت وبعد
آن را ﮔرفت ،دستش برﻳده ﻣﻰشﻮد واﮔر آن را بر خر بار ﻛرد وبﻴرون ﻛشﻴد ،دستش
برﻳده ﻣﻰشﻮد.
( )1۶اﮔر ﻳک ﮔروه داخﻞ جاى ﻣحرز شﻮﻧد و برخﻰ اﻳشان چﻴزى را بردارﻧد و برخﻰ
برﻧدارﻧد ،دست ﻫﻤﻪ آنﻫا قطع ﻣﻰشﻮد.
( )17اﮔر ﻛسﻰ خاﻧﻪ را سﻮراخ ﻛرد و دست خﻮد را داخﻞ ﻧﻤﻮد و از آن چﻴزى را
برداشت ،دستش قطع ﻧﻤﻰشﻮد .اﮔر دستش را بﻪ صﻨدوق صراف وﻳا جﻴب ﻛسﻰ در
از ﻧﻤﻮد و از آن چﻴزى را بﻴرون ﻛرد ،دستش قطع ﻣﻰشﻮد.

شرح
تعریف سرقت :سرقت در ﻟغت عبارت از ﮔرفتﻦ ﻣال غﻴر بطﻮر خفﻴﻪ و پﻨﻬاﻧﻰ است و
در اصطﻼح عبارت از ﮔرفتﻦ ﻣال ﻣحرز غﻴر ،تﻮسط شخص ﻣﻜﻠف بﻪ طرﻳق پﻨﻬاﻧﻰ
است ﻛﻪ اﻧدازة آن ده درﻫﻢ وﻳا ﻣساوى بﻪ قﻴﻤت ده درﻫﻢ باشد.
مشروعیت حد سرقت :ﻣشروعﻴت حد سرقت بﻪ اﻳﻦ قﻮل اﷲ تعاﻟﻰ ثابت شده است:
[

]

ترجمه :دستان ﻣرد دزد و زن دزد را ببرﻳد تا جزا باشد براى اﻧچﻪ ﻛﻪ ﻛرده اﻧد و عقﻮبت
از جاﻧب اﷲ.
براى قطع دست سارق ﻻزم است تا سارق عاقﻞ و باﻟغ بﻮده باشد ،چرا ﻛﻪ طفﻞ و دﻳﻮاﻧﻪ
بﻪ احﻜام شرعﻰ ﻣﻜﻠف ﻧﻤﻰباشﻨد.
نصاب سرقت :براى حد ﻧصاب سرقت ده درﻫﻢ شرعﻰ و ﻳا جﻨس ﻛﻪ ارزش آن ده
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درﻫﻢ باشد ﻣقرر ﻛرده شده است .در قرآن ﻛرﻳﻢ حد ﻣعﻴﻦ براى ﻧصاب سرقت ذﻛر
ﻧشده است بﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﻣر ﻣجﻤﻞ است بﻴان آن در احادﻳث آﻣده است ﻛﻪ ﻣقدار آن را
بﻪ ده درﻫﻢ تخﻤﻴﻦ ﻛرده اﻧد ﻛﻪ از جﻤﻠﻪ اﻳﻦ حدﻳث است ﻛﻪ در ﻣسﻨد احﻤد آﻣده
است:

ترجﻤﻪ :دست دزد در ﻛﻤتر از

ده درﻫﻢ قطع ﻧﻤﻰشﻮد.
در درﻫﻢ سﻜﻪ اﻳﻜﻪ ﻛﻪ بر آن ضرب زده شده باشد و سﻜﻪ اﻳﻜﻪ بر آن ضرب زده ﻧشده
باشد و بﮕﻮﻧﻪ ﻧقره باشد ،برابر و ﻳﻜسان است.
حرز :شرط دﻳﮕر براى حد سرقت حرز است .حرز در ﻟغت جاى ﻧﮕﻬداشت ﻣال را
ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ بﻪ دو ﻧﻮع ﻣﻰباشد :ﻧﻮع اول عبارت از آن آبادى است ﻛﻪ بخاطر ﻧﮕﻬداشت
اﻣﻮال و ﻛاﻻﻫا ساختﻪ شده باشد؛ ﻣاﻧﻨد :خاﻧﻪﻫا ،دﻛانﻫا و اﻣثال آن.
ﻧﻮع دوم آن حرزى است ﻛﻪ ﻣال در آن تﻮسط ﻣحافظ ﻧﮕﻬدارى ﻣﻰشﻮد ،ﻳعﻨﻰ بﻪ غﻴر از
دﻛان و خاﻧﻪ در ﻣﻴدان و ﻳا سرک تﻮسط افراد و اشخاص ﻧﮕﻬدارى ﻣﻰشﻮد .اﮔر اﻣﻮال و
ﻣتاع بﻪ اﻳﻦ دو ترتﻴب ﻧﮕﻬدارى ﻧشﻮد و ﻣﻮرد سرقت قرار ﮔﻴرد ،حد سرقت باﻻى سارق
جارى ﻧﻤﻰشﻮد ،چﻨاﻧچﻪ ﻛسﻰ از زﻣﻴﻦ خرﻣﻦ را دزدى ﻛﻨد بروى حد ﻧﻴست.
دﻟﻴﻞ شرط بﻮدن حرز اﻳﻦ حدﻳث پﻴاﻣبرعﻠﻴﻪ اﻟسﻼم است ﻛﻪ در سﻨﻦ ُﻛبرى بﻴﻬقﻰ
آﻣده:
ترجمه :در (دزدﻳدن) ﻣﻴﻮه ﻛﻪ بر درخت است قطع دست ﻧﻴست ،اﻣا وقتﻰ ﻛﻪ در ﻣحﻞ
ﻧﮕﻬداشت اﻧبار شﻮد ،در سرقت آن (دست) قطع ﻣﻰﮔردد.
از آﻧجاﻳﻰ ﻛﻪ حرز شرط تطبﻴق حد سرقت است؛ ﻟذا تا وقتﻰ ﻛﻪ دزد ،ﻣـال دزدﻳده
شده را از حرز بﻴرون ﻧﻜرده باشد حد بر وى ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد؛ ﻫﻤچﻨان در حرز باﻳد
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شبﻬﻪ ﻧباشد ،اﮔر در حرز شبﻬﻪ بﻮد طﻮرى ﻛﻪ دزد از خﻮﻳشاوﻧد ﻣحرم خﻮد دزدى ﻛﻨد،
حد باﻻى وى ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد ،زﻳرا خاﻧﺔ ﻣحرم براى خﻮﻳشاوﻧدان حرز ﻛاﻣﻞ شﻤرده
ﻧﻤﻰ شﻮد بﻪ اﻳﻦ اساس در حرز بﻮدن آن شبﻬﻪ وجﻮد دارد.
نصاب دزدی دسته جمعی :اﮔر تعداد زﻳاد اشخاص و افراد در دزدى شرﻛت ﻛﻨﻨد و
ﻳﻜﻰ بﻪ ﻛﻤک دﻳﮕر آن ﻣقدار ﻣـال را بدزدﻧد ﻛﻪ در صﻮرت تقسﻴﻢ ﻣساوﻳاﻧﻪ بﻪ ﻫر
ﻛدام بﻪ اﻧدازه ،ده درﻫﻢ ﻣـال برسد ،دست ﻫﻤﺔ آنﻫا قطع ﻣﻰشﻮد اﮔر چﻪ بعضﻰ از
اﻳشان بﻪ داخﻞ خاﻧﻪ رفتﻪ باشﻨد و برخﻰ دﻳﮕرى در بﻴرون بﻪ ﻳارى آنﻫا پرداختﻪ باشﻨد
و اﮔر براى ﻫرﻛدام ازآنﻫا ﻣقدار ﻛﻤتر از ده درﻫﻢ برسد ،باﻻى ﻫﻴچ ﻳک از آنﻫا
حد جارى ﻧﻤﻰ شﻮد؛ چرا ﻛﻪ ﻣﻮجب حد ،ﻧصاب است و حصﺔ ﻫﻴچ ﻛدام از آنﻫا بﻪ
ﻧصاب ﻧرسﻴده است.
دزدیدن چیزهای ُمباح :آن اشﻴاى ﻣُباح ﻛﻪ ارزش ﻣاﻟﻰ زﻳاد ﻧدارﻧد ،و بﻴشتر ﻳافت ﻣﻰ
شﻮﻧد .از ﻳﻜسﻮ خرﻳدار ﻣﻴﻼن زﻳاد بﻪ آن ﻧدارد و از طرف دﻳﮕر دﻫﻨده و ﻣردم عام بﻪ
آن بُخﻞ ﻧﻤﻰ ورزﻧد و در بسا اوقات ﻛسﻰ جﻬت بﻪ دست آوردن ﻫﻤچﻮ اشﻴا از دزدى
ﻛار ﻧﻤﻰ ﮔﻴرد .ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ بﻪ طﻮر عام حرز و ﻧﮕﻬدارى ﻫﻤچﻮ اشﻴاء ﻛاﻣﻞ ﻧﻤﻰ باشد،
بﻪ اﻳﻦ اساس براى ﻫﻤچﻮ اشﻴاء ،ﻧﻴازى بﻪ ﻟزوم حد ﻧﻴست ،اﮔر ﻛسﻰ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اشﻴاء را
دزدى ﻛﻨد حد باﻻﻳش ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد؛ ﻣاﻧﻨد :چﻮب (چﻮبﻫاي ﻛﻮه ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻴت ﻛسﻲ
ﻧﻤﻲ باشد) ،عﻠف ،ﻛاه و غﻴره چﻴزﻫاى ﻛﻪ در ﻣتﻦ تذﻛر ﻳافتﻪ اﻧد.
در چﻴزﻫاﻳﻰ ﻛﻪ زود خراب و فاسد ﻣﻰ شﻮﻧد بﻪ خاطرى حد ﻧﻴست ﻛﻪ پﻴاﻣبر بزرﮔﻮار
اسﻼم در اﻳﻦ ﻣﻮرد چﻨﻴﻦ فرﻣﻮده است:

ترجمه :در (ﻣﻮاد) خﻮراﻛﻪ

قطع (دست) ﻧﻴست .ﻣراد از ﻣﻮاد خﻮراﻛﻰ در حدﻳث شرﻳف آن چﻴزﻫاى ﻣﻰ باشﻨد ﻛﻪ
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زود باسﻰ و عفﻮﻧﻰ ﻣﻰ شﻮﻧد .ﻣاﻧﻨد ﻣﻴﻮهﻫاى تازه ،شﻴر ،ﮔﻮشت وغﻴره.
بﻨا بر اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔرفتﻦ از حرز در تطبﻴق حد سرقت ،شرط داﻧستﻪ شده است ،پس در
دزدﻳدن ﻣحصﻮﻻت ﻛشتزارﻫاﻳﻰ ﻛﻪ درو ﻧشده باشﻨد ،حد ﻧﻴست.
در دزدی چیزهای زیر حد نیست

 -1مشروبات نشه آور :زﻳرا برخﻰ از آنﻫا ﻣال ﻣتقﻮم بﻪ حساب ﻧﻤﻰ روﻧد ،و دﻳﮕر
اﻳﻦ ﻛﻪ شاﻳد دزد آن را بﻪ خاطر از بﻴﻦ بردن و ضاﻳع ﻛردن ﮔرفتﻪ باشد.
 -2صلیب ،آﻻت ﻣﻮسﻴقﻰ ،شطرﻧج و دﻳﮕر وساﻳﻞ ضاﻳع ﻛﻨﻨدة وقت بﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ
ﻛﻪ اﻳﻨﻬا ﻣﻨﻜرات ﻫستﻨد و باﻳد از بﻴﻦ برده شﻮﻧد و احتﻤـال دارد ﻛﻪ ﮔﻴرﻧده بﻪ خاطر
شﻜستاﻧدن و از بﻴﻦ بردن آنﻫا را دزدﻳده باشد.
 -3مصحف (قرآن ﻛرﻳﻢ) با دزدﻳدن ﻣصحف شرﻳف حد ﻻزم ﻧﻤﻰ شﻮد ،اﮔر چﻪ
قران ﻛرﻳﻢ بﻪ چﻴزﻫاﻳﻰ پﻴچاﻧﻴده شده باشد ﻛﻪ ارزش ﻣاﻟﻰ آن بﻪ ﻧصاب دزدى برسد؛
زﻳرا احتﻤال دارد ﻛﻪ دزد ،ﻣصحف را براى تﻼوت ﮔرفتﻪ باشد و ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ پﻮش
ﻣصحف ﻛﻪ ارزش آن بﻪ ﻧصاب حد ﻣﻰ رسد ،تابع ﻣصحف ﻣﻰ باشد ،وقتﻰ ﻛﻪ در
ﻣتبﻮع حد ﻧباشد در تابع ﻧﻴز حد ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد.
 -4پسر آزاد :در دزدى طفﻞ آزاد حد ﻧﻴست زﻳرا طفﻞ آزاد ﻣاﻧﻨد اﻧسان آزاد شرعاً
ﻣال شﻤرده ﻧﻤﻲشﻮد.
 -5سگ ،پﻠﻨﮓ و دﻳﮕر حﻴﻮاﻧات درﻧده :زﻳرا اﻳﻦ جاﻧﻮران ﻣباح اﻻصﻞ اﻧد و در
چﻴزﻫاى ﻣُباح اﻻصﻞ حد ﻧﻴست.
حکم کتابها :ﻛتابﻫا از ﻧﮕاه حد بر سﻪ ﻧﻮع اﻧد:
 -1ﻛتابﻫاى دﻳﻨﻰ ﻣاﻧﻨد تفسﻴرشرﻳف ،حدﻳث شرﻳف و فقﻪ شرﻳف.
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اﻳﻦ ﻛتابﻫا در حﻜﻢ ﻣصحف شرﻳف اﻧد و بر سارق آنﻫا حد ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد.
 -۲ﻛتابﻫاى ﮔﻤراه ﻛﻨﻨده :اﻳﻦ ﻛتابﻫا حﻜﻢ صﻠﻴب ﻧصارا و آﻻت ﻣﻮسﻴقﻰ را دارﻧد،
ﻳعﻨﻰ ﻣﻤﻜﻦ دزد آنﻫا را بﻪ خاطر از بﻴﻦ بردن ﮔرفتﻪ باشد ﻛﻪ در آن حد ﻧﻴست.
 -3درﻛتابچﻪﻫاى ﻳاد داشت و حسابات ﻣعاﻣﻼت تجارتﻰ ﻛﻪ قﻴﻤت آنﻫا بﻪ حد ﻧصاب
سرقت برسﻨد ،بر دزد حد ﻻزم ﻣﻰشﻮد.
مسئله :ﻳک تعداد چﻮبﻫاى قﻴﻤتﻰ ﻣاﻧﻨد ارچﻪ ﻛﻪ ﻧزد ﻣردم ارزش ﻣاﻟﻰ زﻳاد دارد و
عادتاً در جاﻫاى ﻣحفﻮظ ﻧﮕﻬدارى ﻣﻰشﻮد ،بﻪ سرقت آن حد ﻻزم ﻣﻰشﻮد زﻳرا در
جﻤﻠﺔ اﻣﻮال ﻣباح اﻻصﻞ و بﻰ ارزش ﻧﻤﻰآﻳد ،ﻫﻤچﻨان اﮔر از چﻮب ظروف و دﻳﮕر
اشﻴاى قﻴﻤتﻰ ساختﻪ شﻮد ،سارق آن بﻪ حد ﻣحﻜﻮم ﻣﻰﮔردد.
بر اشخاص آتی حد الزم نمیگردد

 -1خاین :ﻛسﻰ ﻛﻪ اﻣاﻧت را طﻮرى از آن خﻮد ﮔرداﻧد ﻛﻪ ظاﻫرا ً ﻧﮕﻬدارﻧده ﻣـال و
در باطﻦ دزد ﻣـال باشد.
ُ -2مختلس :ﻛسﻰ ﻛﻪ با ﻣﻮجﻮدﻳت صاحب ﻣـال طﻮر آشﻜارا ،در حـال غفﻠت صاحبش
ﻣـال را از او بﮕﻴرد و فرار ﻧﻤاﻳد.
ُ -3منتهب :ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ زور ﻣـال ﻛسﻰ را بﮕﻴرد.
در ﻣﻮرد اشخاص ﻳاد شده ﻧظر بﻪ اﻳﻦ حدﻳث ﻣبارک پﻴاﻣبر اسﻼم

ﻛﻪ در سﻨﻦ

اﻟترﻣذى آﻣده ،حد ﻧﻴست.
ترجﻤﻪ :باﻻى خاﻳﻦ ،ﮔﻴرﻧده ﻣال غﻴر بﻪ زور و اشﻜارا و ﻣختﻠس قطع (دست) ﻧﻴست.
ﻫﻜذا در ﻣﻮرد اشخاص فﻮق تعرﻳف سرقت ﻧﻴز ﻣصداق ﻧﻤﻰ ﻛﻨد ،ﻳعﻨﻰ در خاﻳﻦ شرط
حرز و در ﻣختﻠس و ﻣﻨتﻬب شرط پﻨﻬان بﻮدن ﻣﻮجﻮد ﻧﻴست ،طﻮرﻳﻜﻪ در تعرﻳف بﻴان
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شده است.
 -4کفن کش :ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻛفﻦ ﻣُردهﻫاى دفﻦ شده را دزدى ﻣﻰ ﻛﻨد ،زﻳرا قبر ﻣحﻞ
حرز ﻧﻴست و دزدﻳدن ﻛفﻦ ﻣرده ﮔان ﻧﻴز تحت تعرﻳف شرعﻰ سرقت ﻧﻤﻰ آﻳد ،بﻨا ًء بر
ﻛفﻦ ﻛش حد ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد.
 -5دزدی از بیت المـال و یا از شرکت خود :اﮔر ﻛسﻰ از بﻴت اﻟﻤـال و ﻳا از شرﻛتﻰ
دزدى ﻛﻨد ﻛﻪ خﻮدش ﻫﻢ در آن سﻬﻴﻢ باشد ،بر او حد ﻧﻴست .در بﻴت اﻟﻤـال ﻫﻤﺔ ﻣردم
حق دارﻧد و دزد ﻧﻴز از جﻤﻠﺔ آنﻫا است و بﻪ خاطرى ﻛﻪ از ﻣـال خﻮد دزدى ﻛرده،
حد باﻻﻳش ﻧﻴست.
اﮔر غازى در غﻨﻴﻤت حق و حصﻪ داشتﻪ باشد و از ﻣـال غﻨﻴﻤت دزدى ﻛﻨد ،بﻪ دﻟﻴﻞ
اﻳﻨﻜﻪ خﻮدش ﻧﻴز در آن سﻬﻴﻢ است ﻣجازات حد باﻻﻳش تطبﻴق ﻧﻤﻰ شﻮد.
 -۶در سرقت از پدر ،پسر ،شﻮﻫر ،ﻫﻤسر و اقارب ﻣحرم حد ﻧﻴست ،بﻪ خاطرﻳﻜﻪ در
ﻣﻴان اﻳﻨﻬا از ﻳﻜطرف حرز ﻛاﻣﻞ ﻧﻤﻰباشد و از طرف دﻳﮕر ﻣﻴان آﻧان در اخذ ﻣـال ﻳک
دﻳﮕر تﻮسع و فراخﻰ وجﻮد دارد ،ﻛﻪ ﻣاﻧع وجﻮب حد ﻣﻰ ﮔردد.
 -7ﻫرﮔاه ﻣﻬﻤان از ﻣﻴزبان ،ﻳا ﻛسﻰ از حﻤام ،دﻛان و ﻳا جاﻳﻰ دزدى ﻛﻨد ﻛﻪ براى
عﻤﻮم ﻣردم اجازة رفتﻦ بﻪ آﻧجا ﻣجاز باشد ،بﻪ دﻟﻴﻞ ﻧبﻮدن حرز ،بر آن شخص حد
ﻧﻴست .اﻣا در صﻮرتﻴﻜﻪ از جاﻫاى ﻣذﻛﻮر وقتﻰ دزدى ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ اجازة رفتﻦ بﻪ عاﻣﺔ
ﻣردم در آن ﻧباشد و حرز ﻛاﻣﻞ تحقق ﻳابد ،بر سارق حد ﻻزم ﻣﻰ ﮔردد.
اﮔر شخصﻰ از ﻣسجد اشﻴاى را دزدى ﻛﻨد ﻛﻪ ﻣاﻟﻜش در آﻧجا ﻣﻮجﻮد باشد ،بر دزد
حد ﻻزم ﻣﻰ شﻮد و اﮔر صاحب آن خﻮاب ﻫﻢ باشد حافظ شﻤرده ﻣﻰشﻮد ،ﻳعﻨﻰ اﻳﻦ
ﻧﻮع دزدى ،دزدى از حرز شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
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یادداشت :دزدى از خاﻧﻪ زﻣاﻧﻰ اعتبار دارد ﻛﻪ دزد داخﻞ خاﻧﻪ شﻮد و با خﻮد ﻣـال
دزدﻳده را بﻴرون آورد ،ﻫرﮔاه دزد داخﻞ خاﻧﻪ و ﻳا اتاق ﻧشﻮد و از بﻴرون دستش را
داخﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣـال را بدزدد بﻪ حد ﻣحﻜﻮم ﻧﻤﻰﮔردد ،ﻫﻤچﻨان اﮔر بﻪ خاﻧﻪ و ﻳا اتاق
داخﻞ شﻮد و ﻫﻤراه ﻣـال از خاﻧﻪ بﻴرون ﻧشﻮد ،بﻠﻜﻪ ﻣـال را بﻪ شخصﻰ دﻳﮕرى ﻛﻪ در
بﻴرون از خاﻧﻪ اﻳستاده باشد ،بدﻫد و آن شخص ﻣـال را با خﻮد ببرد ،باﻻى ﻫﻴچ ﻳک از
آنﻫا حد عﻤﻠﻰ ﻧﻤﻰشﻮد.
اﻣا اﮔرﻛسﻰ دست خﻮد را بﻪ داخﻞ بﻜس صراف ﻧﻤاﻳد و پﻮﻟش را دزدى ﻛﻨد اﮔر
چﻪ دربﻜس داخﻞ ﻧشده است ،وﻟﻰ ﻣستﻮجب حد داﻧستﻪ ﻣﻰشﻮد .زﻳرا داخﻞ شدن بﻪ
بﻜس ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴست و ﻧقض حرز بﻜس ﻫﻤﻴﻦ است ﻛﻪ دست بﻪ آن دراز شﻮد.
دزدی دسته جمعی :اﮔر اشخاص و افراد زﻳاد داخﻞ حرز شﻮﻧد و برخﻰ از آﻧان ﻣـال
را بﮕﻴرﻧد و بﻴرون آورﻧد و برخﻰ دﻳﮕر با آنﻫا ﻫﻤﻜارى ﻧﻤاﻳﻨد ،وﻟﻰ ﻣـال را از ساحﺔ
حرز بﻴرون ﻧﻪ آورﻧد ،باز ﻫﻢ باﻻى ﻫﻤﺔ آنﻫا حد جارى ﻣﻰشﻮد.
در اﻳﻦ ﻣثـال ﻛﻪ ﻳک تعداد ﻣعاوﻧت ﻛرده اﻧد ،اﻣا اﻣﻮال را از ساحﺔ حرز بﻴرون ﻧﻜشﻴده
اﻧد و دزدى را بﻪ طﻮر ﻛاﻣﻞ اﻧجام ﻧداده اﻧد ،ازآﻧجاﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻨﻬا در دزدى دستﻪ جﻤعﻰ
ﻛﻤک ﻧﻤﻮده اﻧد ،پس اﻳﻦ عﻤﻞ براى وجﻮب حد ﻛافﻰ است و از سﻮى دﻳﮕر دزدى
دستﻪ جﻤعﻰ بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد و اﮔر حد بر آنﻫا جارى ﻧﮕردد ،جﻠﻮ
دزدى ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد .بﻨاء اﮔر ﻛسﻰ در دزدى دستﻪ جﻤعﻰ ﻣـال را از ﻣحرز آن بﻴرون
ﻧﻜﻨد و تﻨﻬا در داخﻞ ﻛﻤک ﻛرده باشد ،ﻣستﻮجب حد ﻣﻰﮔردد.
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آﻳا اختطاف اﻧسانﻫا حد دارد و ﻳا خﻴر؟ طﻼب پﻴراﻣﻮن ﻣﻮضﻮع دﻳدﮔاهﻫاى شان را با
ﻳﻜدﻳﮕر ابراز ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1سرقت را تعرﻳف ﻛﻨﻴد.
 -۲دﻻﻳﻞ ﻣشروعﻴت حد را واضح سازﻳد.
 -3ﻧصاب سرقت را بﻴان دارﻳد.
 -4حرز را تعرﻳف ﻧﻤﻮده و اقسام آن را بﻴان دارﻳد.
 -۵چرا در دزدﻳدن ﻣصحف شرﻳف حد ﻧﻴست؟
 -۶ﻣختﻠس ،ﻣﻨتﻬب و غاصب را تعرﻳف ﻧﻤﻮده بﮕﻮﻳﻴد ﻛﻪ چرا بر آنﻫا حد ﻧﻴست؟

٩٢

درس چهاردهم

حد دزدی و راهزنی()2
دراﻳﻦ درس پﻴراﻣﻮن ﻣساﻳﻞ باقﻴﻤاﻧدة جزاى دزدى و حد راﻫزﻧﻰ بحث خﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد.

٩٣

ترجمه
( )1دست راست دزد از بﻨد آن قطع ﻣﻰشﻮد وبﻪ روغﻦ داغ ﻛرده ﻣﻰشﻮد ،اﮔر براى
بار دوم دزدى ﻧﻤﻮد پاى چپ وى قطع ﻣﻰﮔردد ،اﮔر براى بار سﻮم دزدى ﻧﻤﻮد (دست
وپاى وى) قطع ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻣﮕر وى را تا آﻧﻮقت در زﻧدان افﮕﻨﻨد ،تا تﻮبﻪ ﻧﻤاﻳد.
( )۲اﮔر دست چپ دزد شﻞ وﻳا قطع شده بﻮد و ﻳا پاى راست وى قطع شده باشد
(دست وپاﻳش ) قطع ﻧﻤﻰشﻮد.
( )3دست دزد تا زﻣاﻧﻰ قطع ﻧﻤﻰشﻮد ،تا شخصﻰ ﻛﻪ اﻣﻮاﻟش بﻪ سرقت برده شده حاضر
شﻮد و ﻣطاﻟبﺔ (تطبﻴق حد) سرقت را ﻧﻤاﻳد ،اﮔر اﻣﻮال سرقت شده را بﻪ دزد بخشش
ﻧﻤﻮد ،و ﻳا آن را باﻻى وى بﻪ فروش رساﻧﻴد و ﻳا قﻴﻤت آن از ﻧصاب سرقت ﻛﻢ باشد،
در اﻳﻦ صﻮرت (دست و پاﻳش ) قطع ﻧﻤﻰشﻮد.
( )4ﻛسﻴﻜﻪ ﻳک عﻴﻦ (جﻨس) را دزدى ﻛرد و (دست و پاﻳش) در آن قطع شد و آن
(عﻴﻦ) را بﻪ ﻣاﻟک ﻣسترد ﻧﻤﻮد ،و بار دوم آن را (در حاﻟﻰ) دزدى ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در حاﻟت
سابقﻪ اش قرار داشت( ،دستش) قطع ﻧﻤﻰشﻮد و اﮔر در آن تغﻴﻴر آﻣده بﻮد؛ ﻣثﻼ :در
ﻣرتبﺔ اول ﻧخ ﻳا تار را دزدى ﻧﻤﻮده قطع صﻮرت ﮔرفت و بﻪ ﻣاﻟک ﻣسترد ﮔردﻳد ،بار
دوم تﻜﻪ بافت شده از ﻫﻤان تار را دزدى ﻛرد ،قطع (دست) صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،وقتﻴﻜﻪ
قطع صﻮرت ﮔرفت وعﻴﻦ دزدى شده در دست سارق بﻮد ،بﻪ ﻣاﻟک ﻣسترد ﻣﻰشﻮد،

٩٤

اﮔر ضاﻳع شده بﻮد ،تاوان ﻧدارد.
( )۵اﮔر دزد دعﻮا ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ ﻣال ﻣسروقﻪ ﻣﻠﻜﻴت وى است ،قطع دست از وى ساقط
ﻣﻰشﻮد ،ﮔر چﻪ بﻪ اﻳﻦ دعﻮاى خﻮد شاﻫد آورده ﻧتﻮاﻧد.
( )۶اﮔر جﻤاعت و ﻳا شخصﻰ ﻛﻪ تﻮان دفاع از خﻮد را داشتﻪ باشﻨد و بﻪ قصد راﻫزﻧﻰ
سر راه ﻣردم را بﮕﻴرﻧد ،اﻣا قبﻞ از آﻧﻜﻪ ﻣال ﻛسﻰ را بﮕﻴرﻧد وﻳاﻫﻢ ﻛسﻰ را بﻜشﻨد
دست ﮔﻴر شﻮﻧد ،اﻣام آﻧان را زﻧداﻧﻰ سازد تا آﻧﻜﻪ تﻮبﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.
( )7اﮔر راﻫزﻧان ﻣال ﻣسﻠﻤان و ﻳا ذﻣﻰ را بﮕﻴرﻧد و قﻴﻤت ﻣال بﻪ اﻧدازه ﻳﻰ باشد ﻛﻪ اﮔر
باﻻى آنﻫا تقسﻴﻢ ﮔردد ،بﻪ ﻫر ﻳک از آنﻫا ده درﻫﻢ وﻳا زﻳاده از آن ﻳا چﻴزﻳﻜﻪ قﻴﻤت
آن ده درﻫﻢ باشد ،برسد ،اﻣام دستان و پاﻫاى آﻧان را خﻼف ﻳﻜدﻳﮕر قطع ﻧﻤاﻳد.
( )8اﮔر راﻫزﻧان ﻛسﻰ از راﻫروان را بﻪ قتﻞ رساﻧﻨد و ﻣال او را ﻧﮕﻴرﻧد ،اﻣام آنﻫا را
حدا ً بﻪ قتﻞ رساﻧد ،اﮔر اوﻟﻴاى ﻣتضرر آنﻫا را عفﻮﻛﻨﻨد ،اﻣام بﻪ عفﻮ آﻧان تﻮجﻪ واﻟتفات
ﻧﻨﻤاﻳد.
( )9اﮔر راﻫزﻧان ﻛسﻰ را ﻛشتﻨد وﻣاﻟش را ﻧﻴز بردﻧد ،اﻣام اختﻴار دارد :دستﻫا وپاﻫاى
شان را خﻼف ﻳﻜدﻳﮕر قطع ﻧﻤاﻳد ،آنﻫا را بﻪ قتﻞ برساﻧد و بﻪ دار آوﻳزد واختﻴار دارد
ﻛﻪ آنﻫا را بﻪ قتﻞ رساﻧد واختﻴار دارد ﻛﻪ آنﻫا را بﻪ دار آوﻳزد :آنﻫا زﻧده بﻪ دار
آوﻳزان ﻣﻴشﻮﻧد ،شﻜﻤشان باﻧﻴزه زده ﻣﻰشﻮد تا اﻳﻨﻜﻪ جان دﻫﻨد و ﻧباﻳد بﻴشتر از سﻪ روز
آنﻫا را بﻪ دار آوﻳزان بﮕذارﻧد.
( )1۰اﮔر درﻣﻴان راﻫزﻧان طفﻞ ،دﻳﻮاﻧﻪ ،وﻳا خﻮﻳشاوﻧد ﻣحرم ﻣتضرر ﻣﻮجﻮد بﻮد در
اﻳﻦ صﻮرت تطبﻴق حد از باقﻰ راﻫزﻧان ساقط ﻣﻰﮔردد ،و حق قصاص بﻪ اوﻟﻴاى ﻣقتﻮل
اﻧتقال ﻣﻰﻳابد ،اﮔر آنﻫا بخﻮاﻫﻨد قصاص را عﻤﻠﻰ ﻧﻤاﻳﻨد واﮔر بخﻮاﻫﻨد ﻣﻰتﻮاﻧﻨد از
تطبﻴق آن ﻣﻨصرف شده و قاتﻞ را ببخشﻨد.
( )11اﮔر قتﻞ را تﻨﻬا ﻳک ﻧفر اﻧجام داده باشد ،حد برﻫﻤﻪ راﻫزﻧان جارى ﻣﻰشﻮد.
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شرح
قطع دست :ﻫﻤاﻧطﻮرﻳﻜﻪ خﻮاﻧدﻳﻢ جزاى سرقت در آﻳت شرﻳف قطع دست بﻴان شده
است و در سﻨت پﻴاﻣبر

واضح شده ﻛﻪ دست راست سارق باﻳد از بﻨد آن قطع

ﮔردد ،سپس روغﻦ داغ برآن رﻳختاﻧده شﻮد ،تا رگﻫا بستﻪ شده ،جرﻳان خﻮن قطع
ﮔردد و بﻪ سبب رﻳختﻦ خﻮن ،سارق حﻴاتش را از دست ﻧدﻫد ،چﻮن ﻫدف از قطع
دست آزار واذﻳت سارق و پﻨد وعبرت براى دﻳﮕران است ،ﻧﻪ ﻛشتﻦ وى.
اﮔر سارق براى بار دوم ﻣرتﻜب جرﻳﻤﻪ سرقت شﻮد ،بﻪ عﻮض دست چپ ،پاى چپ
وى از بجﻠک قطع ﻣﻰشﻮد ،اﻳﻦ بدان جﻬت است ﻛﻪ اﮔر دست چپ وى ﻧﻴز قطع
شﻮد ،ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بﻪ ضرورتﻫاى اوﻟﻴﻪ زﻧدﮔﻰ خﻮد رسﻴدﮔﻰ ﻧﻤاﻳد وچﻴزﻫاى ﻣﻮرد
ضرورتش را بﮕﻴرد ،بﻨاء اﮔر دست راست و ﻳا ﻫﻢ پاى چپ وى قطع شده و شﻞ بﻮده
باشد ،حد بر وى تطبﻴق ﻧﻤﻰشﻮد ،تا بﻴشتر از اﻳﻦ بﻪ ﻣشﻜﻼت زﻧدﮔﻰ دچار ﻧﮕردد.
اﮔر دزد دو ﻣرتبﻪ دزدى ﻧﻤﻮده ودست راست وپاى چپ وى قطع شده باشد وبراى بار
سﻮم دست بﻪ سرقت زده باشد با در ﻧظرداشت دﻟﻴﻞ فﻮق حد براى بار سﻮم باﻻى وى
تطبﻴق ﻧﻤﻰشﻮد ،بﻠﻜﻪ حاﻛﻢ تا وقتﻰ او را زﻧداﻧﻰ ﻣﻴﻜﻨد ﻛﻪ از عﻤﻞ خﻮد تﻮبﻪ ﻧﻤاﻳد.
حضرت عﻠﻰ ﻛرم اﷲ وجﻬﻪ در ﻣﻮرد چﻨﻴﻦ شخص فرﻣﻮده است :ﻣرا از خداوﻧد شرم
آﻳد ﻛﻪ دزد را بﻪ حاﻟتﻰ بﮕذارم ﻛﻪ او را ﻳک دست ﻫﻢ ﻧباشد وﻧتﻮاﻧد غذا بخﻮرد و
ﻧتﻮاﻧد بﻪ ﻧظافت خﻮد رسﻴدﮔﻰ ﻛﻨد و صحابﻪ ﻛرام ﻧﻴز بﻪ اﻳﻦ فﻴصﻠﻪ اجﻤاع ﻧﻤﻮده اﻧد.
مطالبۀ حد :براى تطبﻴق حد ﻻزم است تا صاحب ﻣال سرقت شده ﻣدعﻰ تطبﻴق حد بر
سارق ﮔردد ،چﻮن در صﻮرت تجاوز براﻣﻮال بدون ﻣطاﻟبﻪ ودعﻮا ،جرم ثابت و آشﻜار
ﻧﻤﻰﮔردد .و در ﻫﻨﮕام قطع دست حضﻮر و ﻣﻮجﻮدﻳت خصﻢ شرط است ،زﻳرا در
صﻮرت عدم ﻣﻮجﻮدﻳت ﻣدعﻰ اﻳﻦ شبﻬﻪ باقﻰ خﻮاﻫد ﻣاﻧد ﻛﻪ ﻣﻰشﻮد ﻣال ﻣسروقﻪ را
بﻪ دزد بفروشد وﻳا ببخشد ،ﻛﻪ در اﻳﻦ صﻮرت حد از دزد ساقط ﻣﻰﮔردد.

٩٦

سرقت یک مال دو مرتبه :اﮔر ﻛسﻰ ﻣاﻟﻰ را بﻪ سرقت برد وحد بروى جارى ﮔردد و
بعد از آن بار دوم ﻫﻤان ﻣال را بدون اﻳﻨﻜﻪ تغﻴرى در آن روﻧﻤا ﮔردد سرقت ﻧﻤاﻳد ،حد
بروى جارى ﻧﻤﻰشﻮد ،زﻳرا او در ﻣقابﻞ ﻫتک حرﻣت ﻫﻤﻴﻦ ﻣال ﻳک بار جزاى حد
را دﻳده است و تﻜرار ﻫتک حرﻣت ﻣال ﻣﻮجب تﻜرار حد ﻧﻤﻰﮔردد .اﮔر ﻣال سرقت
شده تغﻴر ﻳافتﻪ بﻮد بطﻮر ﻣثال ﻣال دزدى شده در ﻣرحﻠﻪ ﻧخست تار بﻮد و بعدا بﻪ تﻜﻪ
تبدﻳﻞ شده است ،پس تﻜﻪ ﻳک ﻣال ﻧﻮ و تغﻴر ﻳافتﻪ تﻠقﻰ ﻣﻰﮔردد وحرﻣت اﻳﻦ ﻣال بﻪ
حال خﻮد باقﻰ است ،بﻨا ًء بر سارق حد تطبﻴق ﻣﻰﮔردد.
تاوان(ضمان) مال مسروقه :دزد ضاﻣﻦ ﻣال ﻣسروقﻪ ﻧﻴست ،زﻳرا در ﻣذﻫب ﻣا (احﻨاف)
تاوان و قطع دست ﻫر دو ﻳﻜجا جﻤع ﻧﻤﻰشﻮﻧد ،بﻨا ًء اﮔر ﻣال ﻣسروقﻪ ﻫﻼک شده بﻮد،
دزد ﻣﻜﻠف بﻪ اداى تاوان آن ﻧﻴست ،اﻣا اﮔر ﻣال ﻣسروقﻪ ﻧزد سارق ساﻟﻢ باقﻰ ﻣاﻧده
بﻮد سپردن آن بﻪ صاحبش ﻻزﻣﻰ است ،زﻳرا سرقت ،ﻣﻠﻜﻴت ﻣال را از ﻣاﻟﻜش سﻠب
ﻧﻤﻰﻛﻨد.
دعوا بر مال مسروقه :اﮔر سارق بر ﻣال ﻣسروقﻪ دعﻮا ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣال ﻣﻠﻜﻴت خﻮدش
است ،ﮔر چﻪ بﻪ دعﻮاى خﻮد شاﻫدان را اقاﻣﻪ ﻧﻜﻨد ،حد از وى ساقط ﻣﻰﮔردد ،زﻳرا
اﻳﻦ دعﻮاى وى خاﻟﻰ از احتﻤال راست بﻮدن ﻧﻴست ،و از سﻮى دﻳﮕر احتﻤال در ثبﻮت
حد شبﻬﻪ را بﻮجﻮد ﻣﻰآورد وحدود بﻪ شبﻬات از بﻴﻦ ﻣﻰرود.
تعریف قطع الطریق (راهزنی) :برآﻣدن بﻪ ﻣﻨظﻮرﮔرفتﻦ ﻣال ﻣردم بطﻮر زور و آشﻜارا
و ترساﻧدن آﻧان بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ با تﻮاﻧاﻳﻰ خﻮد ﻣطﻤئﻦ بﻮده و بدون اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﻜﻰ را از
جﻬتﻰ درﻳافت ﻧﻤاﻳد ،راه ﻣردم را بﮕﻴرد ،قطع اﻟطرﻳق ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد .ﻛﻪ فقﻬاى ﻛرام
جزاى وى را بﻨام (حد اﻟحرابﻪ) خﻮاﻧده اﻧد.
مشروعیت حد راهزنی :ﻣشروعﻴت حد راﻫزﻧﻰ در اﻳﻦ قﻮل اﷲ تعاﻟﻰ بﻴان شده است:
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] .ترجﻤﻪ :سزاى ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ با خدا و پﻴاﻣبر او ﻣﻰ

[

جﻨﮕﻨد و در زﻣﻴﻦ بﻪ فساد ﻣﻰﻛﻮشﻨد جز اﻳﻦ ﻧﻴست ﻛﻪ ﻛشتﻪ شﻮﻧد ﻳا بر دار آوﻳختﻪ
شﻮﻧد ﻳا دست و پاﻳشان در جﻬت خﻼف ﻳﻜدﻳﮕر (دست راست و پاى چپ) برﻳده
شﻮد ﻳا از آن سرزﻣﻴﻦ تبعﻴد ﮔردﻧد .اﻳﻦ رسﻮاﻳﻰ آﻧان در دﻧﻴاست و در آخرت عذابﻰ
بزرگ خﻮاﻫﻨد داشت ،ﻣﮕر ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ پﻴش از آﻧﻜﻪ بر اﻳشان دست ﻳابﻴد تﻮبﻪ ﻛﻨﻨد
پس بداﻧﻴد ﻛﻪ خدا آﻣرزﻧده ﻣﻬربان است.
شروط تطبیق حد راهزنی :براى تطبﻴق حد راﻫزﻧﻰ ﻳک سﻠسﻠﻪ شروط ﻻزم است ﻛﻪ
قرار ذﻳﻞ اﻧد:
 -1شخص راﻫزن باﻳد عاقﻞ وباﻟغ باشد ،زﻳرا جرﻳﻤﻪ حد بﻪ سبب جﻨاﻳت بﻮجﻮد ﻣﻰآﻳد
و بﻪ عﻤﻞ طفﻞ و دﻳﻮاﻧﻪ ﻧﻤﻰتﻮان اطﻼق جﻨاﻳت ﻛرد.
 -۲راﻫزﻧﻰ باﻳد آشﻜارا و راﻫزن باﻳد داراى چﻨان زور وتﻮان باشد ﻛﻪ در پﻬﻠﻮى
راﻫزﻧﻰ از خﻮد دفاع ﻧﻴز ﻛرده بتﻮاﻧد و در ﻣتﻦ ﻛتاب از اﻳﻦ ﻣطﻠب بﻪ عبارت (ﻣﻤتﻨعﻴﻦ)
تعبﻴر شده است.
 -3شخص راﻫزن باﻳد ﻣرد باشد ،زﻳرا ﻧظر بﻪ عاطفﻪ و ضعف بدﻧﻰ ﻛﻪ زن دارد ﻧﻤﻰتﻮاﻧد
بﻪ راﻫزﻧﻰ بپردازد.
 -4راﻫزن باﻳد سﻼح داشتﻪ باشد ،ﮔر چﻪ در راﻫزﻧﻰ از چﻮب وﻳا سﻨﮓ ﻛار ﮔرفتﻪ
باشد.
 -۵فاصﻠﻪ ﻣﻴان جاى راﻫزﻧﻰ وشﻬر باﻳد بﻪ اﻧدازه فاصﻠﻪ سفر شرعﻰ بﻮده باشد و بﻪ
ﻧظراﻣام ابﻮ ﻳﻮسف

اﮔر راﻫزﻧﻰ در شﻬر از طرف شب صﻮرت ﮔﻴرد ،ﻣﻮجب حد

است وﻫﻤﻴﻦ قﻮل ﻣفتﻰ بﻪ است.
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جزای قطع الطریق یا راهزنی :جﻨاﻳت راﻫزﻧﻰ چﻬار صﻮرت دارد وبراى ﻫرﻛدام آن
جزاى خاص تعﻴﻴﻦ شده ﻛﻪ قرار ذﻳﻞ است:
 -1اﮔر راﻫزﻧان بﻪ قصد راﻫزﻧﻰ از خاﻧﻪ بﻴرون شﻮﻧد وقبﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣرتﻜب اﻳﻦ جﻨاﻳت
شﻮﻧد از طرف ﻧﻴروﻫاى اﻣﻨﻴتﻰ دستﮕﻴر ﮔردﻧد ،در اﻳﻦ صﻮرت جزاى آنﻫا زﻧداﻧﻰ
شدن است و تا زﻣاﻧﻰ در بﻨد ﻧﮕﻬدارى ﻣﻰشﻮﻧد ﻛﻪ از اﻳﻦ فعﻞ بد خﻮد تﻮبﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.
 -۲اﮔر راﻫزﻧان بﻪ قصد راﻫزﻧﻰ از خاﻧﻪ بﻴرون شﻮﻧد ،پﻮل وﻣتاع ﻣسﻠﻤان و ﻳا ذﻣﻰ را
بدون اﻳﻨﻜﻪ او را بﻪ قتﻞ رساﻧﻨد از وى بﮕﻴرﻧد ،در اﻳﻦ صﻮرت اﮔر ﻣال ﮔرفتﻪ شده بر
رﻫزﻧان تقسﻴﻢ شﻮد و بﻪ ﻫر ﻳک ازآنﻫا بﻪ اﻧدازه ﻧصاب سرقت برسد ،دست راست
وپاى چپ آنﻫا قطع ﻣﻰﮔردد.
 -3اﮔر راﻫزﻧان تﻨﻬا قتﻞ ﻛﻨﻨد و ﻣال را اخذ ﻧﻨﻤاﻳﻨد ،در اﻳﻦ صﻮرت حاﻛﻢ ﻣﻰتﻮاﻧد
راﻫزﻧان را بﻪ حﻜﻢ حد بﻪ قتﻞ برساﻧد ،ﻧﻪ بﻪ اساس قصاص ،چﻮن در اﻳﻦ صﻮرت اوﻟﻴاى
ﻣتضرر ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد جرم آنﻫا را ببخشﻨد و از جرم اﻳشان درﮔذر ﻧﻤاﻳﻨد.
 -4اﮔر راﻫزﻧان عﻼوه بر اخذ اﻣﻮال ،ﻛسﻰ را بﻪ قتﻞ برساﻧﻨد ،در اﻳﻦ صﻮرت حاﻛﻢ
اختﻴار دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از جزاﻫاى سﻪ ﮔاﻧﻪ ذﻳﻞ را در ﻣﻮرد شان تطبﻴق ﻧﻤاﻳد.
أ -قطع ﻧﻤﻮدن دست راست و پاى چپ و سپس او را بﻪ قتﻞ رساﻧﻴدن و بﻪ دار اوﻳختﻦ.
ب -تﻨﻬا او را بﻪ قتﻞ رساﻧﻴدن.
ج -بﻪ دار آوﻳختﻦ :طرﻳقﻪ بﻪ دار آوﻳختﻦ چﻨﻴﻦ است :ﻛﻪ او را زﻧده بﻪ تﻨﻪ درخت و ﻳا
چﻮبﻰ بستﻪ ﻛﻨﻨد و آﻧﮕاه با ﻧﻴزه برشﻜﻤش بزﻧﻨد تا آﻧﻜﻪ بﻤﻴرد .بﻪ دار آوﻳختﻪ شده را
بﻴشتر از سﻪ روز بﻪ دار آوﻳختﻦ درست ﻧﻴست.
سقوط حد :در صﻮرتﻴﻜﻪ راﻫزﻧﻰ با قتﻞ ﻫﻤراه باشد و در ﻣﻴان راﻫزﻧان خﻮردسال،
دﻳﻮاﻧﻪ و ﻳا خﻮﻳش ﻣحرم ﻣجﻨﻰ عﻠﻴﻪ ﻣﻮجﻮد بﻮده باشﻨد ،حد ساقط ﻣﻰﮔردد .ﻛﻪ در
اﻳﻦ صﻮرت قتﻞ بﻪ قصاص ﻣبدل شده و حق وارثﻴﻦ ﻣقتﻮل ﻣﻰﮔردد و اﻳشان ﻣﻰتﻮاﻧﻨد
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تقاضاى قصاص ﻧﻤاﻳﻨد وﻳا ببخشﻨد.
اﮔر ﻣجﻨﻰ عﻠﻴﻪ بﻪ دست ﻳک تﻦ از جﻤع رﻫزﻧان ﻛشتﻪ شده باشد بقﻴﻪ ﻫﻢ شرﻳک
جرﻣﻰ پﻨداشتﻪ شده ﻛشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد.

طﻼب در ﻣﻮرد فرقﻫاى سرقت و راﻫزﻧﻰ صحبت ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1اﮔر بر ﻛسﻰ دو بار حد دزدى تطبﻴق شده بﻮد و بار سﻮم دست بﻪ سرقت زد جزاى
وى چﻴست؟
 -۲راﻫزن را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3ﻣشروعﻴت حد راﻫزﻧﻰ را در روشﻨاﻳﻰ آﻳت بﻴان دارﻳد.
 -4شرطﻫاى تطبﻴق حد راﻫزﻧﻰ را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -۵چﻬار صﻮرت جﻨاﻳت راﻫزﻧﻰ را بﻴان دارﻳد.
 -۶حاﻟت سﻮم جزاى رﻫزﻧﻰ را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
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درس پانزدهم

شراب
اضرار شراب و ﻣﻮاد ﻧشﻪ آور بر ﻫﻴچ اﻧسان عاقﻞ ﻣستﻮر و پﻮشﻴده ﻧﻴست ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣبﻨا
شرﻳعت اسﻼﻣﻰ ﻧﻮشﻴدن شراب را حرام قرار داده و براى ﻣرتﻜب آن جزا ﻣقرر ﻧﻤﻮده
است .در اﻳﻦ درس پﻴراﻣﻮن اﻧﻮاع ﻧﻮشﻴدﻧﻰﻫاى حﻼل و حرام صحبت خﻮاﻫﻴﻢ ﻛرد.
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ترجمه
کتاب نوشیدنیها
( )1ﻧﻮشﻴدﻧﻰﻫاى حرام چﻬار قسﻢ است:
ا -شراب :عصاره آب اﻧﮕﻮر وقتﻰ ﻛﻪ غﻠﻴان ﻛﻨد (جﻮش خﻮرد) تﻨد ﮔردد و قف
ﻧﻤاﻳد
ب -آب اﻧﮕﻮر :تا ﻫﻨﮕاﻣﻰ جﻮش داده شﻮد ﻛﻪ ﻛﻤتر از دو ثﻠث آن از بﻴﻦ برود.
ج -خرﻣاى جﻮشاﻧده شده ،ﻫﻨﮕاﻣﻴﻜﻪ تﻨد ﮔردد.
د -ﻛشﻤش جﻮشاﻧده شده ،ﻫﻨﮕاﻣﻴﻜﻪ تﻨد ﮔردد.
( )۲آب خرﻣا و ﻛشﻤش وقتﻴﻜﻪ (بﻪ آتش) اﻧدک پختﻪ شﻮد ﻫر چﻨد ﻛﻪ تﻨد ﮔردد،
حﻼل است ،وقتﻴﻜﻪ ﻧﻮشﻨده از آن بﻪ غﻴرﻧﻴت عﻴش وطرب قدرى بﻨﻮشد و ﮔﻤان اغﻠبش
اﻳﻦ بﻮده باشد ﻛﻪ سﻜر ﻧﻤﻰآورد.
( )3آﻣﻴختﻪ آب خرﻣا و ﻛشﻤش ﻛﻪ اﻧدک پختﻪ شﻮد ﻧﻮشﻴدن آن باﻛﻰ ﻧدارد.
( )4ﻧﻮشﻴدن آب عسﻞ ،اﻧجﻴر ،ﮔﻨدم ،جﻮ و جﻮارى ﻫر چﻨد ﻛﻪ پختﻪ ﻫﻢ ﻧشده باشد
حﻼل است.
( )۵عصاره اﻧﮕﻮر وقتﻰ پختﻪ شﻮد تا آﻧﻜﻪ دو ثﻠث آن از بﻴﻦ برود و ﻳک ثﻠث آن باقﻰ
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بﻤاﻧد ﻫر چﻨد سخت ﻫﻢ شﻮد ،حﻼل است.
( )۶ساختﻦ ﻧبﻴذ در ظرفﻫاى دباء (ظرفﻰ است ﻛﻪ از ﻛدو ساختﻪ شده باشد) ،حﻨتﻢ
(ﻳک ﻧﻮع ظرف سبز رﻧﮓ است ﻛﻪ در آن شراب ساختﻪ ﻣﻰشﻮد) ،ﻣزفت (ﻳک ﻧﻮع
ظرفﻰ است ﻛﻪ از ِﮔﻞ ساختﻪ شده و بﻪ آن قﻴر و ﻳا روغﻦ سخت ﻣاﻟﻴده شده باشد)
وﻧقﻴر (ظرفﻰ چﻮبﻰ است ،طﻮرﻳﻜﻪ وسط آن را ﻣﻴتراشﻨد و خاﻟﻰ ﻣﻴسازﻧد تا ﻣاﻳعات را
در آن ﻧﮕﻬدارﻧد) جﻮاز دارد.
( )7اﮔر از شراب سرﻛﻪ ساختﻪ شﻮد برابر است ﻛﻪ شراب خﻮد بﻪ خﻮد بﻪ سرﻛﻪ ﻣبدل
ﮔردد و ﻳا چﻴزى بدان بﻴاﻣﻴزﻧد ﻛﻪ آن را بﻪ سرﻛﻪ ﻣبدل سازد حﻼل است .و ﻣبدل
ساختﻦ شراب بﻪ سرﻛﻪ ﻛراﻫﻴت ﻧدارد.

شرح
حرمت شراب :حرﻣت شراب ﻫﻢ در قرآن ﻛرﻳﻢ و ﻫﻢ در احادﻳث بﻴان شده است ،اﷲ
تعاﻟﻰ فرﻣﻮده است:
[

].

ترجﻤﻪ :اى ﻣؤﻣﻨان! ﻣحققا شراب ،قﻤار و ﻧشاﻧﻪﻫا و تﻴرﻫاى فال ﻧجس است ،اﻳﻦ ﻛار،
ﻛار شﻴطان است ،بﻨا ًء خﻮد را از آن دور ﻧﮕﻬدارﻳد.
در صحﻴح اﻣام ﻣسﻠﻢ آﻣده است :ﻛﻪ پﻴاﻣبر

فرﻣﻮده است:

ﻫر ﻧشﻪ آور شراب است و ﻫر شراب حرام است.
انواع شرابهای حرام :بﻪ تفصﻴﻞ ﻣﻰتﻮان ﮔفت اﻧﻮاع شرابﻫاى ﻛﻪ ﻧﻮشﻴدن آن حرام
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است چﻬار قسﻢ است :ودر ذﻳﻞ ﻫر ﻳک آن را تعرﻳف و حﻜﻢ آن را بﻴان ﻣﻰدارﻳﻢ:
 -1خمر :ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ آﻧست ﻛﻪ از آب اﻧﮕﻮر ساختﻪ شﻮد ﻛﻪ بدون ﮔذاشتﻦ آن
برآتش خﻮد بﻪ خﻮد بﻪ جﻮش آﻳد و ﻛف ﻧﻤاﻳد ،و تأثﻴر آن بﻪ اﻧدازة باشد ﻛﻪ شخص
را ﻣست ﮔرداﻧد .اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤااﷲ) براى شراب ﻛف ﻧﻤﻮدن را
شرط ﻧﻤﻰداﻧﻨد .ﻧﻮشﻴدن شراب حرام و ﻧﻮشﻨده آن ﻣستحق سزاى حد ﻣﻰﮔردد .ﻣفﻬﻮم
ﻟغﻮى خﻤر پﻮشاﻧﻴدن است ،چﻮن شراب برعقﻞ اﻧسان پرده ﻣﻰاﻧدازد از اﻳﻨرو خﻤر
ﻧاﻣﻴده شده است.
 -2عصیر :عبارت از آب اﻧﮕﻮر است ﻛﻪ آن را برآتش جﻮش دﻫﻨد و ﻛﻤتر از دو ثﻠث
آن بﻪ ﻫﻮا بﻪ شﻜﻞ بخار بﻴرون شﻮد .بﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع شراب طﻼء ﻧﻴز ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد .فرق خﻤر
وعصﻴر در اﻳﻦ است ﻛﻪ خﻤر بدون جﻮش دادن بﻪ آتش ،وعصﻴر باجﻮش دادن بر آتش
ساختﻪ ﻣﻰشﻮد .حرﻣت عصﻴر ﻛﻤتر از حرﻣت خﻤر است و در ﻧﻮشﻴدن عصﻴر ﻣسﻠﻤان
تا آن دم ﻣﻮرد حد قرار ﻧﻤﻰﮔﻴرد ﻛﻪ بﻮاسطﺔ آن ﻧشﻪ ﻧشده باشد.
 -3نقیع التمر :عبارت از خرﻣاﻳﻰ است ﻛﻪ آن را در آب اﻧدازﻧد و بدون اﻳﻨﻜﻪ آن را
بﻪ آتش بجﻮشاﻧﻨد ﻧﮕﻬدارى ﻣﻴﻜﻨﻨد تا شﻴرﻳﻨﻰ اش از بﻴﻦ برود ،سخت ﮔردد ،بجﻮش
آﻳد و ﻛف ﻛﻨد .در ﻧزد اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤا اﷲ) ﻣاﻧﻨد خﻤر ،قف
ﻛردن در اﻳﻦ ﻧﻴز شرط ﻧﻴست.
 -4نقیع الزبیب :اﮔر تعاﻣﻞ فﻮق با ﻛشﻤش صﻮرت ﮔﻴرد ،آن را ﻧقﻴع اﻟزبﻴب ﻧاﻣﻨد.
اﻳﻦ اﻧﻮاع شرابﻫا ﻧﻴز حرام اﻧد ،ﻣﮕر حرﻣت آن بﻪ اﻧدازه حرﻣت شراب ﻧﻤﻰرسد و تا
زﻣاﻧﻴﻜﻪ ﻧشﻪ ﻧﻴاورد ،ﻧﻤﻰتﻮان با ﻧﻮشﻴدن آن شخص را ﻣﻮجب حد پﻨداشت.
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نبیذ التمر :آب خرﻣا را ﻧبﻴذ اﻟتﻤر و آب ﻛشﻤش را ﻧبﻴذ اﻟزبﻴب ﻧاﻣﻨد ،اﮔر اﻳﻦ دو ﻧﻮع بﻪ
آتش جﻮشاﻧﻴده شﻮد ،ﻧﻮشﻴدن آن جاﻳز است ،ﻫر چﻨد ﻛﻪ در ﻧتﻴجﻪ جﻮشاﻧﻴدن سخت
ﮔردد و ﻛف پﻴدا ﻛﻨد .روا بﻮدن ﻧﻮشﻴدن آن ﻣشروط بر آن است ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮشﻴدن از
روى ﻣستﻰ و طرب ﻧبﻮده باشد و اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻤان غاﻟبش بر آن باشد ﻛﻪ سﻜر ﻧﻤﻰآورد،
اﮔر اﻳﻦ شروط ﻣتحقق ﻧشد ﻧﻮشﻴدن آن جﻮاز ﻧدارد.
فرق ﻣﻴان ﻧقﻴع اﻟتﻤر وﻧبﻴذ اﻟتﻤر در اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻧقﻴع اﻟتﻤر بدون آتش بجﻮش ﻣﻴاﻳد
وﻧبﻴذ اﻟتﻤر بﻪ واسطﻪ آتش ،چﻨاﻧچﻪ اﻳﻦ فرق در خﻤر وعصﻴر بﻴان شد.
خلیطین :از ﻧﻮع دوم شراب حﻼل خﻠﻴطﻴﻦ است .ﻣراد از خﻠﻴطﻴﻦ عبارت از آﻣﻴختﻪ آب
خرﻣا با آب ﻛشﻤش است ﻛﻪ با آتش جﻮشاﻧﻴده شﻮﻧد ،ﻧﻮشﻴدن خﻠﻴطﻴﻦ جاﻳز است.
ساختﻦ ﻧبﻴذ در ظروف شراب جاﻳز است ،چﻮن ظرف بﻪ ذات خﻮد عاﻣﻞ حﻞ و حرﻣت
ﻧﻴست.
ﻣطابق فرﻣﻮده رسﻮل اﷲ

ﻛﻪ:

ﻫر چﻴز ﻧشﻪ آور

ﻣاﻧﻨد :چرس ،بﻨﮓ و افﻴﻮن حرام و ﻧاروا است و باﻳد از آن اجتﻨاب صﻮرت ﮔﻴرد.

طﻼب بﻪ ﻛﻤک استاد ﻣحترم پﻴراﻣﻮن اضرار ﻣشروبات اﻟﻜحﻮﻟﻰ بحث ﻧﻤاﻳﻨد .

١٠٥

 -1دﻟﻴﻞ حرﻣت ﻧﻮشابﻪﻫاى اﻟﻜحﻮﻟﻰ را بﻴان دارﻳد.
 -۲شراب حرام چﻨد قسﻢ است؟
 -3خﻤر را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -4ﻧقﻴع اﻟتﻤر را تعرﻳف وحﻜﻤش را بﻴان دارﻳد.
 -۵ﻧبﻴذ اﻟزبﻴب را تعرﻳف وحﻜﻤش را بﻴان دارﻳد.
 -۶دباء ،ﻣزفت ،وﻧقﻴر را تعرﻳف و حﻜﻢ ساختﻦ ﻧبﻴذ در آن را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
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درس شانزدهم

احکام شکار
اﷲ

براى اﻧساﻧﻬا ،ﻧعﻤتﻫاى فراوان را ارزاﻧﻰ فرﻣﻮده است؛ و بﻪ ﻣﻨظﻮر استفاده

شان چﻴزﻫاى زﻳادى را در زﻣﻴﻦ آفرﻳده است ،از زﻣره اﻳﻦ ﻧعﻤتﻫا ﻳﻜﻰ ﻫﻢ حﻴﻮاﻧات
وحشﻰ اﻧد ﻛﻪ اﷲ

شﻜار آنﻫا را ﻣجاز ﮔرداﻧﻴده است و در درس اﻣروز در رابطﻪ بﻪ

احﻜام شﻜار بحث خﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
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ترجمه:
ﻛتاب شﻜار و ذباﻳح
( )1شﻜار ﻛردن تﻮسط سﮓ ،پﻠﻨﮓ ،باز و ﻫﻤﻪ درﻧدهﮔان تعﻠﻴﻤﻰ جﻮاز دارد.
( )۲تعﻠﻴﻢ شﻜار سﮓ آﻧست ﻛﻪ ﮔﻮشت (شﻜار شده) را سﻪ ﻣرتبﻪ (بدون خﻮردن)
بﮕذارد.
( )3تعﻠﻴﻢ باز اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻫرﮔاه او را باز خﻮاﻧﻰ ،برﮔردد.
( )4ﻫرﮔاه (شﻜارى) سﮓ تعﻠﻴﻤﻰ ،باز و ﻳا باشﻪ را (براى شﻜار) بفرستد و در وقت
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فرستادن ﻧام اﷲ تعاﻟﻰ را ﻳاد ﻧﻤاﻳد ،زﻣاﻧﻴﻜﻪ شﻜار را ﮔرفت ،زخﻤﻰ ﻛرد و بﻤرد،
خﻮردن آن رواست ،اﮔر سﮓ از حﻴﻮان شﻜار شده بخﻮرد ،خﻮرده ﻧﻤﻰشﻮد ،اﮔر باز
از آن بخﻮرد خﻮرده ﻣﻰشﻮد.
( )۵اﮔر شﻜارى ،شﻜار را زﻧده ﻳافت ،بر وى واجب است ﻛﻪ آن را ذبح ﻧﻤاﻳد ،اﮔر
آن را حﻼل ﻧﻜﻨد و بﻤﻴرد ،خﻮردن ﮔﻮشت آن روا ﻧﻴست ،ﻫﻤچﻨان اﮔر سﮓ ،شﻜار را
خفک ﻛرد و زخﻤﻰ اش ﻧﻨﻤﻮد ،خﻮرده ﻧﻤﻰشﻮد.
( )۶اﮔر سﮓ غﻴر تعﻠﻴﻤﻰ ،ﻳا سﮓ ﻣجﻮسﻰ ،ﻳا سﮕﻰ ﻛﻪ ﻧام اﷲ تعاﻟﻰ بر آن ﻳاد ﻧشده
باشد با سﮓ شﻜارى در شﻜار شرﻛت ﻧﻤﻮد ،خﻮردن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ شﻜار ﻧﻴز روا ﻧﻤﻰباشد.
( )7اﮔر شخصﻰ بﻪ طرف شﻜار تﻴر اﻧداخت و در وقت اﻧداختﻦ ﻧام اﷲ تعاﻟﻰ را ﻳاد
ﻛرد ،اﮔر تﻴرش شﻜار را زخﻤﻰ ﻛرد و ﻣرد ،خﻮردن آن جائز است ،اﮔر زﻧده او را
ﻳافت او را حﻼل ﻛﻨد ،اﮔر حﻼل ﻧﻜرد و ﻣرد ،ﮔﻮشتش خﻮرده ﻧﻤﻰشﻮد.
( )8اﮔر تﻴر بﻪ شﻜار اصابت ﻛرد و تﻴر شﻜار از ﻧظر پﻨﻬان ﮔردﻳد ،ﻣﮕر شﻜارى بﻪ
جستجﻮى آن پرداخت و آن را ﻣرده ﻳافت ،خﻮردن آن روا است .ﻫرﮔاه جستجﻮ
ﻛردن را ﮔذاشت و سپس شﻜار را ﻣرده ﻳافت خﻮردن آن روا ﻧﻴست.
( )9اﮔر شﻜار را زد و در آب افتﻴد و ﻣرد ،خﻮردﻧش روا ﻧﻴست و ﻫﻤچﻨان اﮔر بر سر
بام ﻳا ﻛﻮه افتﻴد و از آﻧجا بﻪ زﻣﻴﻦ افتاد ،خﻮردﻧش روا ﻧﻴست و اﮔر اوﻻً بﻪ زﻣﻴﻦ بﻴفتد
خﻮردن آن روا ﻣﻰباشد.
( )1۰اﮔر تﻮسط ب ِر ﻧﻴزه شﻜار را زد ،خﻮردن آن جائز ﻧﻴست و اﮔر با ﻧﻮک آن زده شد
و شﻜار زخﻤﻰ ﮔردﻳد ،خﻮردﻧش رواست .و اﮔر شﻜار تﻮسط بﻨدقﻪ (ﮔﻠﻮﻟﺔ ﮔرد ﻛﻪ
از ِﮔﻞ ساختﻪ ﻣﻰشﻮد) زده شﻮد و بﻤﻴرد ،خﻮردﻧش روا ﻧﻴست.
( )11اﮔر شﻜارى شﻜار را زد و ﻳک عضﻮش را جدا ﻛرد ،خﻮردﻧش جﻮاز دارد و
خﻮردن (عضﻮ قطع شده) جﻮاز ﻧدارد ،اﮔر شﻜار سﻪ پارچﻪ ﮔردد و قسﻤت بﻴشتر آن بﻪ
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طرف دم اش باشد ،خﻮردﻧش رواست ،و ﻫﻜذا ﻫرﮔاه قسﻤت بﻴشتر آن ﻛﻪ بﻪ طرف سر
شﻜار شده باشد ،از حصﺔ بﻴشتر آن خﻮردن جﻮاز دارد و از قسﻤت ﻛﻢ آن روا ﻧﻴست.
( )1۲شﻜار ﻣرتد ،ﻣجﻮسﻰ و بت پرست خﻮرده ﻧﻤﻰشﻮد.
( )13اﮔرﻛسﻰ شﻜار را زد وﻟﻰ خﻮﻧش جارى ﻧشد و ﻧﻪ از فرار وﻳا پرواز ﻣاﻧد ،سپس
شخص دﻳﮕر ﻫﻤﻴﻦ شﻜار را زد و او را ﻛشت ،شﻜار از شخص دوﻣﻰ ﻣﻰباشد و
خﻮردﻧش روا است.
در صﻮرتﻴﻜﻪ شخص اول شﻜار را خﻮن ﻛرد و از فرار وﻳا پرﻳدن باز ﻣاﻧد ،بعدا ً شخص
دﻳﮕر آن را زد و ﻛشت ،خﻮردﻧش جﻮاز ﻧدارد ،شخص دوﻣﻰ ضاﻣﻦ پرداخت قﻴﻤت
آن بﻪ شخص اوﻟﻰ ﻣﻰباشد و ﻧقصان جراحت از آن ﻛاستﻪ ﻣﻰشﻮد.
( )14شﻜار حﻴﻮاﻧاتﻴﻜﻪ ﮔﻮشت آن خﻮرده ﻣﻰشﻮد و ﻳا ﻧﻤﻰشﻮد ،جﻮاز دارد.
شرح:

تعریف صید (شکار) :صﻴد در ﻟغت بﻪ ﻣعﻨاى چﻴزى شﻜار شده و ﻧﻴز بﻪ ﻣفﻬﻮم عﻤﻠﻴﺔ
شﻜار آﻣده است .در اصطﻼح صﻴد بﻪ آن جاﻧدار وحشﻰ و ﮔرﻳزان اطﻼق ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ
بﻨا بﻪ رﻣﻴدن و پرﻳدن آن ،بدون حﻴﻠﻪ و ﻧﻴرﻧﮓ ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
مشروعیت شکار :ﻣشروعﻴت شﻜار بﻪ اﻳﻦ فرﻣان اﻟﻬﻰ ثابت ﮔردﻳده ﻛﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
[

]

ترجﻤﻪ :حﻼل ﻛرده شد براى شﻤا شﻜار بحر و خﻮردن آن تا ﻣﻨفعت باشد براى شﻤا
و براى ﻣسافران و حرام ﻛرده شد بر شﻤا شﻜار بﻴابان تا وقتﻴﻜﻪ شﻤا در حاﻟت احرام
باشﻴد.
حیوانات شکاری :شﻜار تﻮسط آن ﻫﻤﻪ حﻴﻮاﻧات درﻧده رواست ﻛﻪ داراى دﻧداﻧﻬاى
اﻧﻴاب (پاره ﻛﻨﻨده) باشد و آﻣﻮزش شﻜار را بﮕﻴرد ﻣاﻧﻨد :سﮓ ،پﻠﻨﮓ و غﻴره ،ﻫﻤچﻨان
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شﻜار تﻮسط آن ﻣرغﻬاى پرﻧده روا ﻣﻰباشد ﻛﻪ چﻨﮕالﻫاى تﻴز و پاره ﻛﻨﻨده داشتﻪ و
تعﻠﻴﻢ شﻜار را فرا ﮔﻴرد ﻣاﻧﻨد باز ،باشﻪ و غﻴره.
شرایط شکار :ﮔﻮشت شﻜار در صﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت شراﻳط ذﻳﻞ حﻼل است:
 -1حﻴﻮان شﻜار ﻛﻨﻨده باﻳد تعﻠﻴﻤﻰ باشد.
 -۲ﻫﻨﮕام فرستادن ﻧام پاک اﷲ تعاﻟﻰ ﻳاد ﮔردﻳده باشد.
 -3شﻜار را زخﻤﻰ ﻛرده و ﻛشتﻪ باشد.
 -4اﮔر حﻴﻮان شﻜارى از جﻤﻠﻪ جاﻧﻮران درﻧده باشد ،باﻳد از ﮔﻮشت شﻜار ﻧخﻮرده
باشد.
تعلیم شکار :تعﻠﻴﻢ سﮓ شﻜارى طﻮرﻳست ﻛﻪ سﻪ بار ﮔﻮشت شﻜار را بدون اﻳﻨﻜﻪ
بخﻮرد بﻪ شﻜارى بﻴاورد .تعﻠﻴﻢ باز چﻨﻴﻦ است ﻛﻪ با فرا خﻮاﻧدن صاحبش بﻪ سﻮى
او بﻴاﻳد ،بر اﻳﻦ اساس اﮔر باز از ﮔﻮشت شﻜار شده بخﻮرد ،ﮔﻮشت باقﻴﻤاﻧده حﻼل
است.
ﻫرﮔاه شﻜار در اثر جراحت و ﻳا جارى شدن خﻮن بﻤﻴرد ،ﮔﻮشت آن حﻼل است؛ و
اﮔر حﻴﻮان بعد از شﻜار شدن زﻧده بﻪ دست آﻣد ،ﻻزم است ﻛﻪ حﻼل شﻮد ،باز ﻫﻢ اﮔر
ﻧظر بﻪ ضﻴقﻰ وقت ﻳا ﻧبﻮدن آﻟﻪ ذبح ،شﻜار بﻪ سبب جارى شدن خﻮن بﻤﻴرد ،ﮔﻮشت
آن حﻼل ﻣﻰباشد.
اقسام ذبح :ذبح بﻪ دو ﻧﻮع است :ﻳﻜﻰ ذبح اختﻴارى ،ﻛﻪ عﻤﻮﻣا تﻮسط ﻛارد و ﻳا آﻻت
جارحﻪ و برﻧده با قطع ﻧﻤﻮدن قسﻤت ﻣرى (حﻠق) حﻴﻮان تحقق ﻣﻰپذﻳرد.
ﻧﻮع دوم ذبح اضطرارى است ﻛﻪ در وقت ﻧﻴاز ،ﻳعﻨﻰ زﻣاﻧﻴﻜﻪ ذبح اختﻴارى ﻣﻤﻜﻦ
ﻧباشد و حﻴﻮان بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻛدام چﻴز تﻴز زده شﻮد و بﻪ جارى شدن خﻮن جان دﻫد ،ﻣاﻧﻨد
حاﻟت شﻜار.
باﻳد ﮔفت ﻛﻪ در ﻫر دو ذبح شرط است ﻛﻪ شﻜار تﻮسط ﻳک چﻴز تﻴز و برﻧده ذبح ﮔردد
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تا خﻮﻧش جارى شﻮد ،در ذبح آﻟﻪ اى ﻛﻪ از آﻫﻦ ساختﻪ شده باشد شرط ﻧﻴست.
ذبح اضطرارى در صﻮرتﻰ جﻮاز دارد ﻛﻪ ذبح اختﻴارى ﻣﻤﻜﻦ ﻧباشد ،در صﻮرتﻴﻜﻪ ذبح
اختﻴارى اﻣﻜان پذﻳر باشد ،ذبح اضطرارى روا ﻧﻴست.
احﻜام ﻳاد شده فﻮق و ساﻳر احﻜام ﻣتعﻠق بﻪ شﻜار بر ﻫﻤﻴﻦ اصﻞ ﻣبتﻨﻰ ﻣﻰباشﻨد.
فقدان شکار :اﮔر شﻜار بعد از زدن و ﻣجروح شدن ﮔﻢ شﻮد و بعد از جستجﻮ ﻣرده
پﻴدا شﻮد و اثر زدن شﻜارى در آن بﻪ ﻣشاﻫده برسد ،خﻮردن آن رواست ،اﮔر شﻜارى
جستجﻮ ﻧﻜﻨد و بعدا ً شﻜار را ﻣرده درﻳابد ،خﻮردن آن جائز ﻧﻴست ،زﻳرا ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ
سبب ﻣرﮔش چﻴزى دﻳﮕر شده باشد.
علت نامعلوم بودن مردن شکار :اﮔر شﻜار بعد از اصابت آن در آب افتد ،ﻳا در ﻣحﻞ
بﻠﻨد ﻣاﻧﻨد بام و ﻳا ﻛﻮه بﻴفتد و بعد از آن بسﻮى زﻣﻴﻦ بغﻠطد ،خﻮردن ﮔﻮشت آن روا
ﻧﻴست ،بﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ سبب اصﻠﻰ ﻣرگ شﻜار ﻣعﻠﻮم ﻧﻴست ﻛﻪ آﻳا بﻪ اثر اصابت شﻜارى
ﻣرده و ﻳا بﻪ عﻠت پرتاب شدن بﻪ زﻣﻴﻦ و ﻳا آب ،در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ حاﻻت از جﻬت احتﻴاط،
حرﻣت بر حﻞ ترجﻴح داده ﻣﻰشﻮد.
معراض و بندقه :ﻣعراض ﻣاﻧﻨد ﻧﻴزه چﻮب دراز است ﻛﻪ ﻧﻮک آن تﻴز و برﻧده
ﻣﻰباشد.
اﮔر شﻜار بﻪ عرض ﻣعراض اصابت ﻛﻨد خﻮرده ﻧﻤﻰشﻮد ،زﻳرا پﻬﻨﻲ ﻣعراض صفت
برﻳدن را ﻧدارد و ﻫرﮔاه با ﻧﻮک آن اصابت ﻧﻤاﻳد خﻮردن شﻜار جائز است ،چرا ﻛﻪ
ﻧﻮک آن تﻴز و برﻧده است.
بﻨدقﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ اﻳست ﻛﻪ از ِﮔﻞ ساختﻪ ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﻰبُرد و ﻧﻪ خﻮن را جارى ﻣﻰسازد
و تﻨﻬا ﮔﻮشت را ﻣﻰﻛﻮبد و استخﻮاﻧﻬا را ﻣﻰشﻜﻨد ،روى ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻠحﻮظ شﻜارى ﻛﻪ
تﻮسط بﻨدقﻪ زده شﻮد ،حﻼل ﻧﻴست.
چند پارچه شدن شکار :اﮔرشﻜار طﻮرى زده شﻮد ﻛﻪ پارچﻪ اى از بدﻧش چﻮن دست
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و ﻳا پاى از او جدا ﮔردد ،خﻮردن آن قطعﻪ ﻧظر بﻪ اﻳﻦ حدﻳث پﻴاﻣبر اسﻼم

ﻛﻪ اﻣام

ترﻣذى رواﻳت ﻛرده ،روا ﻧﻴست:
ترجﻤﻪ :آن حصﺔ اﻳﻜﻪ از چارپاى قطع ﮔردد و (چارپاى) زﻧده باشد ،ﻣردار است.
اﮔر شﻜار دو پارچﻪ ﮔردد طﻮرﻳﻜﻪ پارچﺔ طرف سر ﻛﻢ و پارچﺔ طرف ُدم بﻴشتر
باشد ،ﻫﻤﺔ آن حﻼل ﻣﻰباشد ،زﻳرا قطعﻪ جدا شده بﻪ رگﻫاى ﮔردن ﻧزدﻳک و حﻼل
پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد ،اﮔر قطعﻪ جدا شده از طرف سر شﻜار زﻳاد و از طرف ُدم آن ﻛﻢ
باشد ،قطعﻪ حﻴﻮان زﻧده شﻤرده شده و ﻧظر بﻪ حدﻳث ﻣبارک فﻮق خﻮردن قطعﺔ ﻛﻢ
آن روا ﻧﻴست.
اشتراک دو نفر در شکار :اﮔر ﻳک شﻜارى ،شﻜار را زد ،ﻣﮕر خﻮﻧش ﻧرﻳخت و شﻜار
را آﻧقدر ﻧاتﻮان ﻧﻜرده بﻮد ﻛﻪ از پرﻳدن و رﻣﻴدن بﻤاﻧد ،در ﻫﻤﻴﻦ اثﻨا شﻜارى دوم ،اﻳﻦ
شﻜار را بزﻧد ،خﻮﻧش را جارى سازد و او را ﻧاتﻮان ﻛﻨد و ﻳا ﻫﻢ او را بﻜشد ،در اﻳﻦ
صﻮرت شﻜار حق شﻜارى دوم است ،زﻳرا زدن شﻜارى اول تأثﻴر ﮔذار ﻧبﻮد و پﻴاﻣبر
اﻛرم

ﻣﻰفرﻣاﻳد:

شﻜار حق ﻛسﻰ است ﻛﻪ او را بﮕﻴرد.

ﻫرﮔاه شﻜارى ،شﻜار را طﻮرى بزﻧد ﻛﻪ خﻮﻧش جارى شﻮد و آﻧقدر ﻧاتﻮان ﮔردد
ﻛﻪ از پرﻳدن و رﻣﻴدن بﻤاﻧد در اﻳﻦ وﻫﻠﻪ شﻜارى دوم او را بزﻧد و بﻤﻴرد ،شﻜار ﻣُردار
و شﻜارى دوم ضاﻣﻦ (پرداخت قﻴﻤت) شﻜارى اول ﻣﻰشﻮد .شﻜار از جﻬتﻰ ﻣردار
پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ بﻪ زدن شﻜارى اول ،از ﮔرﻳختﻦ و پرﻳدن باز ﻣاﻧده و زﻧده بﻮده باﻳد
ذبح اختﻴارى صﻮرت ﻣﻰﮔرفت ،ﻳعﻨﻰ تﻮسط ﻛارد حﻼل ﻣﻰﮔردﻳد حاﻻﻧﻜﻪ شﻜارى
دوم با ذبح اضطرارى ﻧفس او را ﻛشﻴد و ﻣردار شد ،ﻫﻜذا شﻜار با زدن شﻜارى اول
از فرار باز ﻣاﻧده ،شﻜار ﻣﻠﻜﻴت شﻜارى اول ﮔردﻳده و شﻜارى دوم در حق او تجاوز
ﻧﻤﻮده ﻟذا باﻳد جبران خساره ﻧﻤاﻳد ،ازآﻧجاﻳﻰ ﻛﻪ شﻜار در حاﻟت جراحت قرار داشت،
باﻻى ضاﻣﻦ ،قﻴﻤت شﻜار زخﻤﻰ ﻻزم است ،ﻧﻪ پرداخت قﻴﻤت شﻜار ساﻟﻢ.
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حیوانات شکاری :حﻴﻮاﻧاتﻴﻜﻪ ﮔﻮشت آنﻫا خﻮرده ﻣﻰشﻮﻧد ﻫدف ووجﻪ شﻜار ﻛردن
آنﻫا ﻣبرﻫﻦ است.
حﻴﻮاﻧاتﻴﻜﻪ ﮔﻮشت آنﻫا خﻮرده ﻧﻤﻰشﻮد ،شﻜار آنﻫا بﻪ جﻬت بدست آوردن پﻮست،
ﻣﻮى و استخﻮاﻧﻬاى شان روا ﻣﻰباشد ،ﻫﻤﻴﻨﮕﻮﻧﻪ بﻪ ﻣﻨظﻮر دفع ضرر برخﻰ از حﻴﻮاﻧات،
شﻜار ﻛردن آنﻫا جﻮاز دارد.

طﻼب در روشﻨﻰ درس حاضر در ﻣﻮرد حﻜﻢ شرعﻰ پرﻧده ﻳﻰ ﻛﻪ تﻮسط غﻮﻟک زده
و ﻛشتﻪ شﻮد ،با ﻫﻢ صحبت و ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1صﻴد را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -۲دﻟﻴﻞ ﻣشروعﻴت شﻜار را بﮕﻮﻳﻴد.
 -3از دﻳدﮔاه شرﻳعت ،شﻜار ﻛدام سﮓ و باز حﻼل است؟
 -4اﮔر شﻜار در اثر اصابت چﻨد پارچﻪ ﮔردد ،چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 -۵ﻫرﮔاه ﻳک شﻜارى شﻜار را زد و شﻜارى دوم ﻧﻴز آن را بزﻧد و بﻜشد ،چﻪ حﻜﻢ
دارد؟ ﻣفص ً
ﻼ بﻴان دارﻳد.
 -۶شﻜار حﻴﻮاﻧاتﻴﻜﻪ ﮔﻮشت آنﻫا خﻮرده ﻧﻤﻰشﻮد ،روى ﻛدام ﻣﻠحﻮظ جﻮاز دارد؟
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درس هفدهم

ذبایح
قرآن ﻛرﻳﻢ ﻣا را بﻪ خﻮردن چﻴزﻫاى حﻼل اﻣر و از خﻮردن چﻴزﻫاى حرام ﻣﻨع ﻧﻤﻮده
است .روى ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻠحﻮظ شﻨاخت ﮔﻮشتﻫاى حﻼل از حرام ﻣسئﻮﻟﻴت و ﻣﻜﻠفﻴت ﻫر
فرد ﻣسﻠﻤان است .در درس اﻣروزى خﻮﻳش پﻴراﻣﻮن احﻜام اقسام ﮔﻮشتﻫاى حﻼل
و حرام بحث خﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
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ترجمه:
( )1ذبح ﻣسﻠﻤان و اﻫﻞ ﻛتاب حﻼل است .ذبح ﻣجﻮسﻰ ،ﻣرتد ،بت پرست و ﻣحرم
(شخصﻰ ﻛﻪ در احرام قرار داشتﻪ باشد و صﻴد را ذبح ﻛﻨد) خﻮرده ﻧﻤﻰشﻮد.
( )۲اﮔر ذبح ﻛﻨﻨده در وقت ذبح ذﻛر ﻧام اﷲ را قصدا ً ترک ﻧﻤاﻳد ،ﻣذبﻮحﻪ وى حرام
بﻮده ﮔﻮشت آن خﻮرده ﻧﻤﻰشﻮد .و اﮔر سﻬﻮا ً فراﻣﻮش ﻧﻤﻮده بﻮد ،خﻮرده ﻣﻰشﻮد.
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( )3ذبح در ﻣﻴان حﻠق و ﻟبﻪ (آخرﻳﻦ حصﺔ استخﻮان سﻴﻨﻪ و ﻣﻮضع قﻼده) صﻮرت
ﮔﻴرد.
( )4رگﻫاﻳﻰ ﻛﻪ در وقت ذبح باﻳد قطع شﻮد چﻬار است :حﻠقﻮم (ﻣجراى تﻨفس)،
ﻣرى (ﻣجراى طعام) ،و دو شاﻫرگ ﮔردن (ﻣجراى خﻮن).
وقتﻰ اﻳﻦ چﻬار رگ قطع شﻮد خﻮردن ﮔﻮشت آن حﻼل است .و اﮔر اﻛثر رگﻫا قطع
شﻮد بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

حﻼل است ،اﻣام ابﻮﻳﻮسف واﻣام ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤا اﷲ)

ﮔفتﻪ اﻧد قطع حﻠقﻮم ،ﻣرى ،وﻳﻜﻰ از دو شاﻫرگ ضرورى است.
( )۵ذبح بﻪ پﻮست ﻧﻴشﻜر و سﻨﮓ چقﻤاق جاﻳز است ،و ﻫﻢ چﻨان بﻪ ﻫرآن چﻴزﻳﻜﻪ
خﻮن را جارى سازد ،ﻣﮕر ذبح بﻪ دﻧدان و ﻧاخﻦ ﻛﻪ در جاى خﻮد باقﻰ باشد جائز
ﻧﻴست.
( )۶براى ذبح ﻛﻨﻨده ﻣستحب است ﻛﻪ ﻛارد خﻮد را تﻴز سازد ،و براى وى ﻣﻜروه است
ﻛﻪ در ﻫﻨﮕام ذبح ﻛارد را بﻪ ﻧخاع حﻴﻮان رساﻧد وﻳا سرش را قبﻞ از ﻣردن جدا ﻛﻨد.
ﻣﮕر باز ﻫﻢ ذبح وى حﻼل است.
( )7اﮔر سر ﮔﻮسفﻨد را از پشت ذبح ﻧﻤﻮد وتا وقتﻰ زﻧده ﻣاﻧد ﻛﻪ رگﻫاﻳش را قطع
ﻛﻨد ،خﻮردن آن جاﻳز است ،وﻟﻰ اﻳﻦ ذبح ﻣﻜروه است ،اﻣا اﮔر پﻴش از قطع رگﻫاﻳش
جان دﻫد خﻮردن آن حﻼل ﻧﻴست.
( )8حﻴﻮان شﻜارى ﻛﻪ اﻫﻠﻰ شﻮد حﻼل شدن آن تﻮسط ذبح است ،وحﻼل شدن
حﻴﻮان صحراﻳﻰ و وحشﻰ تﻮسط تﻴغ زدن و زخﻤﻰ ﻧﻤﻮدن ﻣﻰباشد.
( )9وﻣستحب در ﮔاو وﮔﻮسفﻨد ذبح است و اﮔر آن را ﻧحر ﻧﻤاﻳد با ﻛراﻫﻴت جاﻳز است.
( )1۰ﻣستحب در شتر ﻧحر آن است و اﮔر ذبح شﻮد ،با ﻛراﻫﻴت جاﻳز است.
( )11و ﻛسﻴﻜﻪ شتر را ﻧحر وﻳا ﮔﻮسفﻨد و ﮔاو را ذبح ﻛرد و در بطﻦ آن جﻨﻴﻨﻰ را ﻣرده
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ﻳافت جﻨﻴﻦ خﻮرده ﻧﻤﻰشﻮد برابر است ﻛﻪ خﻠقتش تﻜﻤﻴﻞ شده باشد ﻳا ﻧباشد.
( )1۲خﻮردن ﮔﻮشت حﻴﻮاﻧﻴﻜﻪ داراى دﻧدانﻫاى اﻧﻴاب باشد ،و پرﻧده ﻳﻰ ﻛﻪ داراى
چﻨﮕال باشد ،جاﻳز ﻧﻴست .خﻮردن زاغ ﻛشتزارﻫا باﻛﻰ ﻧدارد .و خﻮردن ﮔﻮشت زاغ
ابﻠق ﻛﻪ ﻻش خﻮار است ،حرام است.
( )13خﻮردن ﻛفتار (حﻴﻮاﻧﻴست از سﮓ ﻛﻮچﻜتر و از روباه ﻛﻼﻧتر) ،سﻮسﻤار ،تﻤساح
و ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع حشرات ﻣﻜروه است:
( )14خﻮردن ﮔﻮشت خرﻫاى اﻫﻠﻰ و قاطر جاﻳز ﻧﻴست ،وخﻮردن ﮔﻮشت اسپ در ﻧزد
اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﻣﻜروه است ،وخﻮردن ﮔﻮشت خرﮔﻮش باﻛﻰ ﻧدارد.

( )1۵ﻫرﮔاه حﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﻮشت آنﻫا خﻮرده ﻧﻤﻰشﻮﻧد ذبح شﻮد ﮔﻮشت وپﻮست آن
پاک ﻣﻰﮔردد ،بدون پﻮست آدﻣﻰ وخﻨزﻳر ،ﻛﻪ ذبح در پاﻛﻰ ﮔﻮشت وپﻮست آنﻫا
تاثﻴرى ﻧدارد.
( )1۶از حﻴﻮاﻧات آبﻰ جز ﻣاﻫﻰ چﻴزى دﻳﮕر خﻮرده ﻧﻤﻰشﻮد ،وخﻮردن ﻣاﻫﻰ ﻣرده ﻛﻪ
بر سر آب ﻣﻰﮔردد ﻣﻜروه است ،وخﻮردن جرﻳث (ﻳک ﻧﻮع ﻣاﻫﻰ ﮔرد) و ﻣار ﻣاﻫﻰ
باﻛﻰ ﻧدارد.
( )17خﻮردن ﻣﻠخ جاﻳز است و ذبح ﻧﻤﻰشﻮد.

شرح
تعریف ذبح و نحر :ذبح در ﻟغت برﻳدن را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح بﻪ سﻪ ﻣعﻨا استعﻤال
شده است.
 -1برﻳدن حﻠق :از استخﻮانﻫاى باﻻى سﻴﻨﻪ ﮔرفتﻪ تا زﻳر اﻻشﻪ حﻠق شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
ذبح بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨا در ﻣقابﻞ ﻧحر استعﻤال ﻣﻰشﻮد ،زﻳرا ﻧحر :عبارت از برﻳدن و بﻪ تﻴغ
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زدن آن حصﺔ بدن حﻴﻮان است ﻛﻪ در سر سﻴﻨﻪ آن ﻣﻴان دو استخﻮان طﻮر فرو رفتﻪ
قرار دارد.
فرق ﻣﻴان ذبح وﻧحر ﻫﻤاﻧطﻮرﻳﻜﻪ از تعرﻳفﻫاى آن ﻣعﻠﻮم است ذبح از ﻟبﻪ (ﻣﻮضع
قﻼده) بﻪ باﻻ وﻧحر در ﻣﻴان آن صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،دوم اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻪ ذبح براى ﮔاو وﮔﻮسفﻨد
وﻧحر تﻨﻬا براى شتر است.
 -۲ﻣطﻠق حﻼل ﻛردن را ﮔﻮﻳﻨد ،ﻛﻪ بﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﻧحر صﻮرت ﮔرفتﻪ باشد وﻳا ذبح :ﻧحر
عبارت از قطع ﻧﻤﻮدن ﮔردن در قسﻤت فرو رفتﮕﻰ سر سﻴﻨﻪ ﻣﻴان دو استخﻮان است.
 -3حﻼل ساختﻦ حﻴﻮان است برابر است بﻪ واسطﻪ ذبح ،ﻧحر وﻳا ﻫﻢ در حاﻟت اضطرار
بﻪ واسطﺔ تﻴغ زدن صﻮرت ﮔﻴرد ،ﻛﻪ آن را عقر ﮔﻮﻳﻨد.
ذبح چه کسی حالل است؟ حﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ تﻮسط ﻣسﻠﻤان وﻳا اﻫﻞ ﻛتاب ذبح ﮔردد ،حﻼل
است .اﷲ تعاﻟﻰ فرﻣﻮده است:

[

].

ترجﻤﻪ :وطعام (ذبﻴحﻪ) آنﻫاﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ اﻳشان ﻛتاب داده شده است براى شﻤا حﻼل
است.
اصﻞ آﻧست ﻛسﻴﻜﻪ اﻫﻞ ﻛتاب آسﻤاﻧﻰ باشد ،چﻮن ﻳﻬﻮد و ﻧصارا ذبﻴحﻪ اﻳشان حﻼل
است.
براى ذبح ﻛردن بﻠﻮغ وﻣرد بﻮدن شرط ﻧﻴست ،بﻠﻜﻪ طفﻞ ﻣﻤﻴز و دخترﻛﻮچک ﻛﻪ بسﻢ اﷲ
ﮔفتﻦ را ﻳاد وتﻮان ذبح ﻛردن را داشتﻪ باشد ﻣﻰتﻮاﻧد ذبح ﻛﻨد و ذبح وى جاﻳز است.
در ﻣتﻦ ( ذب حة اﻟﻤسﻠﻢ و )...آﻣده است ،ﻛﻪ ﻣقصد از آن ﻫﻤﻪ ﻣفاﻫﻴﻢ ذبح است ﻳعﻨﻰ
ذبح ﻣسﻠﻤان وﻛتابﻰ ،ﻧحر وعقر ﻫﻤﻪ روا وجاﻳز است.
خﻮردن ذبﻴحﻪ ﻣجﻮسﻰ ﻧظر بﻪ اﻳﻦ حدﻳث پﻴاﻣبر
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روا ﻧﻴست ،ﻛﻪ فرﻣﻮده است:

با آنﻫا راه وروش اﻫﻞ ﻛتاب را در پﻴش ﮔﻴرﻳد ،ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻪ زنﻫاى شان را بﻪ ﻧﻜاح
ﮔﻴرﻳد وﻧﻪ ذبائح شان را بخﻮرﻳد.
ﻣرتد ﻣﻠت ﻧدارد وبت پرست تابع ﻣﻠت تﻮحﻴد ﻧﻴست ،بﻨا ًء ذبﻴحﻪ اﻳشان خﻮرده
ﻧﻤﻰشﻮد.
رگهایی که در وقت ذبح باید قطع شود چهار است

 _1حﻠقﻮم :عبارت از ﻟﻮﻟﻪ غضروفﻰ است ﻛﻪ بﻪ ششﻫاى حﻴﻮان ﻣﻨتﻬﻰ ﻣﻰشﻮد و
بﻮاسطﻪ آن ﻧفس ﻣﻰﻛشد.
 _۲ﻣرىء :عبارت از ﻟﻮﻟﻪ غضروفﻰ است ﻛﻪ آب و غذا از طرﻳق آن بﻪ ﻣعده حﻴﻮان
ﻣﻰرسد.
 _3ودجان (تثﻨﻴﻪ ودج ) :عبارت از دو شاه رگ است در دو طرف ﮔردن حﻴﻮان ﻛﻪ
حﻠقﻮم وﻣرى ﻣﻴان آنﻫا قرار دارﻧد.
ذبح توسط دندان وناخن :ذبح بﻪ آن دﻧدان وﻧاخﻦ رواست ﻛﻪ در بدن اﻧسان وﻳا
حﻴﻮان قرار ﻧداشتﻪ باشد؛ بﻠﻜﻪ از جاﻳش ﻛشﻴده شده باشد؛ چﻮن در حدﻳث ﻛﻪ ﻧسائﻰ
و احﻤد آن را رواﻳت ﻧﻤﻮده اﻧد ،آﻣده است ﻛﻪ :أﻧ ِﻬر اﻟدَّ َم ب ِ َﻤا ِشئ َْت ( خﻮن را بﻪ ﻫرآﻧچﻪ
خﻮاستﻪ باشﻰ برﻳزان) ازآﻧجائﻴﻜﻪ دﻧدان و ﻧاخﻦ از جﻤﻠﻪ چﻴزﻫاﻳﻰ است ﻛﻪ رﻳختاﻧدن
خﻮن بدان اﻣﻜان دارد ،از اﻳﻦ رو ذبح ﻛردن بﻪ آن جﻮاز دارد ،اﻟبتﻪ اﮔر دﻧدان وﻳا ﻧاخﻦ
در بدن حﻴﻮان غرس شده و از آن ﻛشﻴده ﻧشده باشد ﻧظر بﻪ حدﻳث صحﻴح ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﻣﻮرد آﻣده است ذبح بدان درست ﻧﻴست ،در حدﻳث آﻣده است« :
ﻫرآن آﻟﻪ ﻛﻪ خﻮن را برﻳزاﻧد ،وﻧام اﷲ بدان ذﻛر
شده باشد آن را بخﻮر ،ﻧﻪ بﻪ دﻧدان وﻧاخﻦ.
وقتﻰ دﻧدان در جاى خﻮد قرار داشتﻪ باشد در آن صﻮرت قطع ﻧﻤﻰﻛﻨد بﻠﻜﻪ ﻣﻰﻛﻮبد،
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وحﻴﻮان وقتﻰ ذبح ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ خﻮن آن برﻳزد.
ذبح ﻛﻨﻨده باﻳد در وقت ذبح ﻛردن از اذﻳت و آزار حﻴﻮان خﻮددارى ﻧﻤاﻳد ،و بﻬﻤﻴﻦ
ﻣﻨاسبت ذبح ﻛﻨﻨده باﻳد قب ً
ﻼ ﻛارد خﻮد را تﻴز ﻧﻤﻮده باشد و ﻫﻤچﻨان قبﻞ از بر آﻣدن
روح از تﻦ حﻴﻮان بﻪ پﻮست ﻛردن آن اقدام ﻧﻜﻨد ﻫﻤچﻨان ﻧباﻳد ﻧﻮک ﻛارد خﻮد را بﻪ
حرام ﻣغز آن رساﻧد ،ﻛﻪ بﻨام ﻧخاع شﻮﻛﻰ ﻳاد ﻣﻰشﻮد.
اﮔر حﻴﻮان صﻴد ﻳا پرﻧده چﻮن آﻫﻮ وﻛبک بدست آﻳد و ذبح ﻛﻨﻨده بﻪ ذبح آن دست
ﻳابد تﻨﻬا بﻪ ذبح ﻛردن حﻼل ﻣﻰﮔردد ،ﻫﻤچﻨان اﮔر حﻴﻮاﻧﻰ اﻫﻠﻰ بﻪ سببﻰ حاﻟت حﻴﻮان
وحشﻰ را بخﻮد ﮔﻴرد ﻛﻪ دستﻴابﻰ بﻪ آن از تﻮان بﻴرون باشد ﻣﻰتﻮان بجاى ذبح آن
را تﻮسط تﻴغ زدن وبعد با رﻳختاﻧدن خﻮن آن حﻼل ﻧﻤﻮد ،ﻳعﻨﻰ بﻪ اساس عذر ﮔاﻫﻰ
حﻴﻮاﻧات اﻫﻠﻰ و خاﻧﮕﻰ حﻜﻢ حﻴﻮاﻧات وحشﻰ را ﻣﻰﮔﻴرﻧد.
شناخت حیوانات حالل از حیوانات حرام :خﻮردن ﮔﻮشت تﻤام آن حﻴﻮاﻧات ﻛﻪ
داراى دﻧدانﻫاى شﻜارى باشد .چﻮن سﮓ ،شﻴر ،ﮔرگ و اﻣثال آن حرام است ،دﻟﻴﻞ
آن اﻳﻦ حدﻳث شرﻳف است ﻛﻪ بخارى آن را رواﻳت ﻧﻤﻮده است
رسﻮل اﷲ

از خﻮردن

ﮔﻮشت ﻫر حﻴﻮان درﻧده پاره ﻛﻨﻨده ،و ﻫر پرﻧده چﻨﮕال دار ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده است.
با در ﻧظرداشت حدﻳث فﻮق خﻮردن ﮔﻮشت ﻫﻤﻪ آن پرﻧدهﻫاى ﻛﻪ چﻨﮕال داشتﻪ باشﻨد
حرام است ،چﻮن باز باشﻪ و اﻣثال آن.
خﻮردن زاغﻫاى ﻛﻪ از زراعت و داﻧﻪ ﻧباتات تغذﻳﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد جاﻳز است ،زﻳرا چﻨﮕال
ﻧدارﻧد وچﻴزﻫاى پاک را ﻣﻰخﻮرﻧد .اﻣا آن زاغﻫاى ﻛﻪ ﻻش خﻮار اﻧد ،ﮔﻮشت آن
حرام است ،چﻮن ﮔﻮشت آنﻫا تابع خﻮراک شان ﻣﻰباشد.
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طﻼب بﻪ دو دستﻪ تقسﻴﻢ شﻮﻧد ،دستﻪ اول ﻧام ده پرﻧده حﻼل وﻧام ده پرﻧده حرام را
بﮕﻴرﻧد .دستﻪ دوم ﻧام ده حﻴﻮان حﻼل و ﻧام ده حﻴﻮان حرام را بﮕﻴرﻧد.

 -1ذبح و ﻧحر را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -۲ذبح چﻪ ﻛساﻧﻰ حﻼل و ذبح چﻪ ﻛساﻧﻰ حرام است؟
 -3رگﻫاى ﻛﻪ باﻳد در ذبح قطع شﻮﻧد چﻨد و ﻛدامﻫا اﻧد؟
 -4آﻳا ذبح بﻪ دﻧدان و ﻧاخﻦ ﻛﻪ در جاى خﻮد قرار داشتﻪ باشد درست است؟
 -۵ﻣستحبات ذبح را بﻴان دارﻳد؟
 -۶قاعده شﻨاخت حﻴﻮاﻧات حﻼل و حرام را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
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درس هجدهم

قربانی
در درس ﮔذشتﻪ احﻜام عﻤﻮﻣﻰ ذبح را داﻧستﻴﻢ ،در اﻳﻦ درس احﻜام ذبح ﻣخصﻮص
را ﻛﻪ بﻨام (قرباﻧﻰ) ﻳاد ﻣﻰشﻮد ،خﻮاﻫﻴﻢ خﻮاﻧد.
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ترجمه
( )1ﻛتاب بﻴان احﻜام قرباﻧﻰ
( )۲قرباﻧﻰ بر ﻫر شخص ﻣسﻠﻤان ،آزاد ،ﻣقﻴﻢ وتﻮاﻧﻤﻨد در روز عﻴد قربان از طرف خﻮد
و فرزﻧدان صغﻴرش واجب است ،ﻛﻪ ﻳک ﮔﻮسفﻨد از طرف ﻫر ﻧفر و ﻳا ﻳک ﮔاو و شتر
از طرف ﻫفت ﻧفر ،ذبح ﻣﻰشﻮد.
( )3بر شخص فقﻴر و ﻣسافر قرباﻧﻰ ﻧﻴست.
( )4وقت قرباﻧﻰ از طﻠﻮع فجر صبح روز عﻴد اضحﻰ شروع ﻣﻰشﻮد ،ﻣﮕر براى
شﻬرﻧشﻴﻨان قرباﻧﻰ ﻛردن تا آن وقت درست ﻧﻴست تا ﻛﻪ اﻣام ﻧﻤاز عﻴد را بخﻮاﻧد.
ﻣردﻣان بادﻳﻪ ﻧشﻴﻦ ﻣﻰتﻮاﻧﻨد بعد از طﻠﻮع فجر قرباﻧﻰ ﻧﻤاﻳﻨد.
( )۵قرباﻧﻰ ﻛردن در سﻪ روز جاﻳز است ،روز عﻴد و دو روز بعد از آن.
( )۶قرباﻧﻰ ﻧباﻳد بﻪ حﻴﻮاﻧﻰ صﻮرت ﮔﻴرد ﻛﻪ ﻫر دو چشﻢ و ﻳا ﻳک چشﻢ آن ﻛﻮر باشد،
و ﻳا ﻟﻨﮕﻰ باشد ﻛﻪ بﻪ قرباﻧﮕاه رفتﻪ ﻧتﻮاﻧد و ﻳا بسﻴار ﻻغر باشد و ﻳا ﮔﻮش برﻳده و دم
برﻳده باشد و ﻳا اﻛثر ﮔﻮش و ﻳا دم آن برﻳده شده باشد .و اﮔر اﻛثر ﮔﻮش و ﻳا دم آن
ﻣﻮجﻮد باشد قرباﻧﻰ بﻪ آن جاﻳز است.
( )7قرباﻧﻰ ﻛردن حﻴﻮان بﻰ شاخ ،خصﻰ و ﻣبتﻼ بﻪ ﻣرض پﻮست و دﻳﻮاﻧﻪ درست
است.
( )8قرباﻧﻰ بﻪ ﮔاو ،شتر وﮔﻮسفﻨد ﻣﻰشﻮد .اﻳﻨﻬا ﻫﻤﻪ باﻳد دو دﻧدان را تﻜﻤﻴﻞ ﻛرده
باشﻨد ،بدون ﮔﻮسفﻨد ﻛﻪ اﮔر دﻧداﻧش تﻜﻤﻴﻞ ﻧشده باشد باز ﻫﻢ قرباﻧﻰ آن جﻮاز دارد.
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( )9شخص قرباﻧﻰ ﻛﻨﻨده ﻣﻰتﻮاﻧد از ﮔﻮشت قرباﻧﻰ خﻮد بخﻮرد ،و از آن بﻪ فقرا و
اغﻨﻴاء بدﻫد و براى خﻮد ﻧﮕاه ﻛﻨد.
ﻣستحب است ﻛﻪ در ﮔﻮشت قرباﻧﻰ صدقﻪ را از سﻮم حصﺔ آن ﻛﻢ ﻧﻨﻤاﻳد ،و ﻣﻰتﻮاﻧد
پﻮست آن را بﻪ ﻣستحقﻴﻦ صدقﻪ ﻧﻤاﻳد و ﻳا از آن چﻴزى بسازد ﻛﻪ در خاﻧﻪ ازآن استفاده
شﻮد.
( )1۰اﮔر صاحب قرباﻧﻰ تﻮان ذبح قرباﻧﻰ خﻮد را بﻪ صﻮرت درست داشتﻪ باشد بﻬتر
است ﻛﻪ خﻮد ذبح ﻛﻨد ،ذبح قرباﻧﻰ تﻮسط اﻫﻞ ﻛتاب ﻣﻜروه است.
( )11اﮔر دو شخص خطا ﻧﻤﻮدﻧد و ﻳﻜﻰ اضحﻴﻪ دﻳﮕرى را ذبح ﻛردﻧد ،قرباﻧﻰ ﻫر دو
درست است و بر ﻫﻴچ ﻛدام تاوان ﻻزم ﻧﻴست.

شرح
تعریف اضحیه (اضحﻴﺔ) در ﻟغت طﻠﻮع آفتاب و وقت بعد ازآن را ﮔﻮﻳﻨد( .أضحﻴﻪ) بﻪ
ضﻢ (ﻫﻤزه) و تشدﻳد (ى) ﻛﻪ جﻤع آن أضاحﻰ است ،ﮔﻮسفﻨدى را ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ با طﻠﻮع
آفتاب ذبح ﻣﻰشﻮد.
و در اصطﻼح أضحﻴﻪ (قرباﻧﻰ) بﻪ حﻴﻮاﻧﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در اﻳام اﻟﻨحر بﻪ ﻣقصد
تقرب بﻪ بارﮔاه اﻟﻬﻰ ذبح ﮔردد.
حکم قربانی :قرباﻧﻰ ﻛردن بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ
پﻴاﻣبر

واجب است ودﻟﻴﻞ آن اﻳﻦ حدﻳث

است ﻛﻪ ابﻦ ﻣاجﻪ آن را رواﻳت ﻧﻤﻮده است:
ﻛسﻴﻜﻪ تﻮاﻧاﻳﻰ قرباﻧﻰ ﻛردن را داشتﻪ باشد وقرباﻧﻰ ﻧﻜﻨد ،بﻪ ﻧﻤازﮔاه

ﻣا ﻧزدﻳک ﻧشﻮد.
شروط قربانی :قرباﻧﻰ ﻛﻨﻨده باﻳد داراى شراﻳط ذﻳﻞ باشد:
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 -1آزاد باشد؛ برغﻼم قرباﻧﻰ ﻧﻴست.
 -۲ﻣسﻠﻤان باشد؛ بر ﻛافر قرباﻧﻰ ﻧﻴست.
 -3ﻣقﻴﻢ باشد؛ بر ﻣسافر قرباﻧﻰ ﻧﻴست.
 -4تﻮاﻧﻤﻨد باشد بر فقﻴر قرباﻧﻰ ﻧﻴست .ﻛسﻴﻜﻪ صدقﻪ فطر بر وى واجب باشد ،قرباﻧﻰ ﻧﻴز
براو ﻻزم است ،ﻳعﻨﻰ آن ﻛسﻴﻜﻪ اضافﻪ از ضرورتﻫاى اوﻟﻴﻪ خﻮﻳش پﻮل داشتﻪ باشد و
بﻪ ﻧصاب زﻛات برسد ،قرباﻧﻰ بر وى واجب است.
 -۵اﻳﻨﻜﻪ قرباﻧﻰ باﻳد در روزﻫاى ﻧحر اﻧجام شﻮد .بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

براى قرباﻧﻰ

ﻛردن بﻠﻮغ شرط ﻧﻴست ،بﻪ اﻳﻦ اساس اﮔر طفﻞ غﻨﻰ باشد قرباﻧﻰ بر وى واجب است،
پدر براى فرزﻧدان ثروتﻤﻨد خﻮد از ثروت اﻳشان قرباﻧﻰ ﻛﻨد.
وقت قربانی :وقت قرباﻧﻰ با طﻠﻮع صبح عﻴد آغاز ﻣﻰشﻮد ،ﻣﮕر آﻧاﻧﻴﻜﻪ در شﻬر وﻳا
درجاى زﻧدﮔﻰ ﻣﻴﻜﻨﻨد ﻛﻪ خﻮاﻧدن ﻧﻤاز عﻴد بر آنﻫا واجب باشد ،تا آن وقت قرباﻧﻰ
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨد تا ﻛﻪ اﻣام ﻧﻤاز عﻴد را ﻧخﻮاﻧده باشد وﻳا آفتاب زوال ﻧﻜرده باشد ،چرا ﻛﻪ
رسﻮل اﷲ

در اﻳﻦ ﻣﻮرد چﻨﻴﻦ فرﻣﻮده است:

ﻛسﻴﻜﻪ از شﻤا پﻴش از خﻮاﻧدن ﻧﻤاز (عﻴد) ذبح ﻛﻨد ،باﻳد ذبﻴحﻪ خﻮد را از سر
اعاده ﻧﻤاﻳد.
آﻧاﻧﻴﻜﻪ در بادﻳﻪ و صحرا زﻧدﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨد و ﻧﻤاز عﻴد را ادا ﻧﻤﻰﻛﻨﻨد ،ﻣﻰتﻮاﻧﻨد ﻛﻪ
قرباﻧﻰ خﻮدرا بعد از طﻠﻮع صبح ذبح ﻧﻤاﻳﻨد ،چرا ﻛﻪ برآنﻫا ﻧﻤاز عﻴد واجب ﻧﻴست،
بﻨا ًء تحت حﻜﻢ حدﻳث فﻮق اﻟذﻛر ﻧﻤﻰآﻳﻨد.
عیوبی که حیوان به سبب آن قربانی شده نمیتواند ،قرار ذﻳﻞ اﻧد:
 -1ﻳک چشﻢ آن ﻛﻮر باشد.
 -۲ﻫر دو چشﻢ آن ﻛﻮر باشد.
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 -3حﻴﻮان بﻪ اﻳﻦ اﻧدازه ﻳﻰ ﻟﻨﮓ باشد ﻛﻪ بﻪ قرباﻧﮕاه رفتﻪ ﻧتﻮاﻧد.
 -4بﻪ اﻧدازه ﻳﻰ ﻻغر باشد ﻛﻪ در استخﻮان آن ﻣغز ﻧباشد.
دﻟﻴﻞ شرطﻫاى فﻮق اﻟذﻛر حدﻳث است ﻛﻪ در ﻣعاﻧﻰ اﻵثار رواﻳت شده است:

چﻬار حﻴﻮان است ﻛﻪ قرباﻧﻰ ﻛردن آن درست ﻧﻴست،
بﻪ چشﻢ ﻛﻮر باشد و ﻛﻮر بﻮدن چشﻢ آن آشﻜار باشد ،پاﻳش ﻟﻨﮓ باشد و ﻟﻨﮕﻰ آن
آشﻜار باشد ،ﻣرﻳض باشد وﻣرﻳضﻰ اش آشﻜار باشد ،ﻻغر باشد ﻛﻪ در استخﻮاﻧش
ﻣغز ﻧباشد.
 -۵ﮔﻮشﻫاى حﻴﻮان و ﻳا بخش اعظﻢ ﮔﻮشﻫاى حﻴﻮان برﻳده شده باشد.
 -۶دم حﻴﻮان و ﻳا بخش اﻛثر آن برﻳده شده باشد.
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ شرط حدﻳثﻰ است ﻛﻪ ﻧسائﻰ آن را رواﻳت ﻧﻤﻮده است:
پﻴاﻣبر

بﻪ ﻣا اﻣر ﻧﻤﻮده است ﻛﻪ در وقت قرباﻧﻰ ﻛردن

چشﻢ وﮔﻮش حﻴﻮان را ببﻴﻨﻴﻢ .چﻮن دم بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮش حﻴﻮان عضﻮ بدن آن است در
ﻫﻨﮕام قرباﻧﻰ ﻛردن بﻪ بﻮدن بﻴشتر حصﺔ آن اعتبار داده ﻣﻰشﻮد .عﻼوه بر اﻳﻦ ساﻳر
اعضاى بدن حﻴﻮان چﻮن بﻴﻨﻰ و زبان آن تابع ﻫﻤﻴﻦ حﻜﻢ ﻣﻰباشد.
عیبهای که در قربانی حیوان تاثیری ندارد :با وجﻮد اﻳﻦ عﻴبﻬا حﻴﻮان قرباﻧﻰ شده
ﻣﻰتﻮاﻧد.
 -1ﻧداشتﻦ شاخ ،برابر است ﻛﻪ ﻣادر زاد باشد وﻳا اﻳﻨﻜﻪ بعدﻫا شﻜستﻪ باشد ،چرا ﻛﻪ
شاخ در حﻴﻮان ﻣقصﻮد ﻧﻴست.
 -۲خصﻰ بﻮدن حﻴﻮان.
 -3اﻣراض جﻠدى حﻴﻮان ﻛﻪ بﻪ ﮔﻮشت سراﻳت ﻧﻜرده باشد.
 -4دﻳﻮاﻧﮕﻰ در حﻴﻮان عﻴب شﻤرده ﻧﻤﻰشﻮد.
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حیوان قربانی :حﻴﻮان قرباﻧﻰ بﻪ دو ﻧﻮع است ،ﻳک ﻧﻮع آن حﻴﻮاﻧﻰ است ﻛﻪ در آن
ﻫفت ﻧفر شرﻳک شده ﻣﻰتﻮاﻧﻨد ،چﻮن شتر ،ﮔاو و ﮔاوﻣﻴش ،بﻪ اﻳﻦ حﻴﻮاﻧات وقتﻰ
قرباﻧﻰ جاﻳز است ﻛﻪ دو دﻧدان بﻜشﻨد ،شتر در پﻨج ساﻟﮕﻰ دو دﻧدان ﻣﻴﻜشد ،ﮔاو
وﮔاوﻣﻴش در دوساﻟﮕﻰ صاحب دو دﻧدان ﻣﻰﮔردد.
ﻧﻮع دوم حﻴﻮاﻧاتﻰ اﻧد ﻛﻪ بﻴشتر از ﻳک ﻧفر ﻧﻤﻰتﻮاﻧد در قرباﻧﻰ آن شرﻳک شﻮد ،چﻮن
ﮔﻮسفﻨد وبز .براى اﻳﻦ حﻴﻮاﻧات ﻳک ساﻟﻪ بﻮدن شرط است ،ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ بره شش ﻣاﻫﻪ
بﻪ حدى ﻛﻼن وفربﻪ باشد ﻛﻪ باﮔﻮسفﻨد ﻳک ساﻟﻪ تفاوت ﻧداشتﻪ باشد و بﻪ آن برابرى
ﻧﻤاﻳد ،در اﻳﻦ صﻮرت قرباﻧﻰ آن درست است.
خﻮردن از ﮔﻮشت قرباﻧﻰ و از آن بﻪ فقرا و ثروتﻤﻨدان دادن وذخﻴره ﻛردن ،ﻫﻤﻪ جاﻳز
است.
پﻮست قرباﻧﻰ را باﻳد خﻴرات دﻫد ،اﮔر از پﻮست حﻴﻮان چﻴزى را ﻣﻰساخت ﻛﻪ عاﻣﺔ
ﻣردم ازآن استفاده ﻣﻰﻧﻤﻮد وﻳا خﻮد درخاﻧﻪ ازآن بﻬره ﻣﻰﮔرفت ،باﻛﻰ ﻧدارد .دادن
ﮔﻮشت قرباﻧﻰ وﻳا پﻮست آن براى قصاب ،در برابر اجﻮره درست ﻧﻴست.

 -1أضحﻴﻪ را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -۲بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ (رحﻤﻪ اﷲ )قرباﻧﻰ ﻛردن بر چﻪ ﻛساﻧﻰ واجب است؟
 -3وقت قرباﻧﻰ را ﻣفص ً
ﻼ بﻴان دارﻳد.
 -4عﻴبﻫاﻳﻰ ﻛﻪ در حﻴﻮان سبب قبﻮل ﻧشدن قرباﻧﻰ ﻣﻰﮔردد ،آن را بر شﻤارﻳد.
 -۵عﻴبﻫاﻳﻰ ﻛﻪ با وجﻮد آن قرباﻧﻰ درست است ،ﻛدام اﻧد؟
 -۶شتر ،ﮔاو و ﮔﻮسفﻨد در چﻨد ساﻟﮕﻰ قابﻠﻴت قرباﻧﻰ را دارﻧد؟
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درس نزدهم

احکام قسم ()1
براى اﻳﻨﻜﻪ شخصﻰ بتﻮاﻧد حرف خﻮد را باورﻣﻨد سازد و ﻳا بﻪ اﻧجام ﻛارى تاﻛﻴد
ﮔزارد ،بﻨام اﷲ قسﻢ ﻳاد ﻣﻰﻛﻨد .اﮔر ﻛسﻰ با وجﻮد ﻧام بردن اﷲ ﻛار ﻣﻮرد ﻧظر را عﻤﻠﻰ
ﻧسازد بر چﻨﻴﻦ شخص ﻛفاره ﻻزم ﻣﻰﮔردد ،در درسﻬاى آﻳﻨده پﻴراﻣﻮن قسﻢ ،ﻛفاره و
احﻜام آن بﻪ تفصﻴﻞ صحبت خﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد.

 .1حﻨث در ﻟغت ﮔﻨاه را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح شﻜستاﻧدن قسﻢ را حﻨث ﮔﻮﻳﻨد.
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ترجمه
( )1ﻛتاب قسﻢﻫا
( )۲قسﻢ بﻪ سﻪ ﻧﻮع است :قسﻢ غﻤﻮس ،قسﻢ ﻣﻨعقده وقسﻢ ﻟغﻮ.
(ا) قسم غموس :عبارت از قسﻢ خﻮردن بر ﻛارى است ﻛﻪ در ﮔذشتﻪ اﻧجام ﻳافتﻪ
و قصدا ً در آن دروغ بﮕﻮﻳد؛ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ قسﻢ ﻣﻮجب ﮔﻨاه بﻮده ،ﻛفاره در آن ﻧﻴست ،جز
اﻳﻨﻜﻪ تﻮبﻪ ﻛﻨد و استغفار ﮔﻮﻳد.
(ب) قسم منعقده :عبارت از قسﻢ خﻮردن بﻪ ﻛردن وﻳا ﻧﻜردن ﻛار است در زﻣان
آﻳﻨده ،اﮔر ﻛسﻰ در اﻳﻦ قسﻢ حاﻧث شﻮد بر او ﻛفاره ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
(ج) یمین لغو :اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻳک شخص بر ﻛارى ﻛﻪ در ﮔذشتﻪ اﻧجام شده باشد
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قسﻢ بخﻮرد و بﻪ اﻳﻦ ﮔﻤان باشد ﻛﻪ چﻨﻴﻦ ﻛارى را واقعاً اﻧجام داده است ،در حاﻟﻴﻜﻪ
حقﻴقت بر خﻼف آن باشد ،در چﻨﻴﻦ قسﻢ اﻣﻴد است اﷲ تعاﻟﻰ او را ﻣؤاخذه ﻧﻜﻨد.
( )3ﻛسﻴﻜﻪ قصدا ً ﻳا اﻛراﻫا و ﻳا بﻪ فراﻣﻮشﻰ قسﻢ بخﻮرد ﻫر سﻪ برابر اﻧد.
( )4اﮔر ﻛسﻰ ﻛارى راﻛﻪ از آن قسﻢ خﻮرده است در حال اﻛراه (زور) ﻳا سﻬﻮا ً اﻧجام
دﻫد ،ﻫر دو در حﻜﻢ ﻳک سان اﻧد.
( )۵قسﻢ بﻪ اﷲ وبﻨاﻣﻰ از ﻧاﻣﻬاى اﷲ تعاﻟﻰ چﻮن رحﻤﻦ ،رحﻴﻢ و ﻳا بﻪ صفتﻰ از صفات
اﷲ تعاﻟﻰ ،چﻮن عزت و جﻼل و ﻛبرﻳاى اﷲ تعاﻟﻰ ،قسﻢ شرعﻰ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد .اﻣا
قسﻢ خﻮردن بﻪ عﻠﻢ اﷲ تعاﻟﻰ ،قسﻢ پﻨداشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد .ﻫﻤچﻨان قسﻢ بﻪ صفتﻫاى فعﻠﻰ
اﷲ تعاﻟﻰ چﻮن بﻪ غضب اﷲ و ﻳا بﻪ سخط اﷲ ،قسﻢ پﻨداشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
( )۶ﻛسﻴﻜﻪ بﻪ غﻴر از اﷲ قسﻢ ﻳاد ﻛﻨد ﻣاﻧﻨد ﻧبﻲ ،قرآن و ﻛعبﻪ حاﻟف شﻤرده ﻧﻤﻰشﻮد.
( )7قسﻢ باﻳد بﻪ حروف قسﻢ ﻳاد شﻮد ،حروف قسﻢ عبارتﻨد از :واو ﻣثﻞ (واﷲ) ،باء چﻮن
(باﷲ ) تا ﻣثﻞ (تاﷲ).
( )8حروف قسﻢ ﮔاه ﮔاﻫﻰ در ﻟفظ ﻣضﻤر ﻣﻰباشد و با آن ﻫﻢ قسﻢ صحﻴح است،
چﻮن (اﷲ ﻷفعﻠﻦ ﻛذا ،قسﻢ بﻪ خدا ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛار را خﻮاﻫﻢ ﻛرد) اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﮔفتﻪ

است :اﮔر بﮕﻮﻳد( :وحق اﷲ ،قسﻢ بﻪ حق خدا) اﻳﻦ قسﻢ ﻧﻴست.
( )9اﮔربﮕﻮﻳد( :أقسﻢ :قسﻢ ﻣﻰخﻮرم ) ﻳا (أقسﻢ باﷲ :بﻪ اﷲ قسﻢ ﻣﻰخﻮرم ) ﻳا (أحﻠف:
قسﻢ ﻣﻰخﻮرم) ﻳا (أحﻠف باﷲ :بﻪ اﷲ قسﻢ ﻣﻰخﻮرم) ﻳا (أشﻬد :شاﻫدى ﻣﻴدﻫﻢ) ﻳا
(أشﻬد باﷲ :بﻪ اﷲ شاﻫدى ﻣﻰدﻫﻢ) در اﻳﻦ حاﻻت قسﻢ وى اعتبار دارد .ﻫﻢ چﻨان اﻳﻦ
(عﻠﻰ ﻧذر :بﻪ ﻣﻦ
ﮔفتﻪ وى (وعﻬد اﷲ :بﻪ عﻬد اﷲ) ﻳا (وﻣﻴثاقﻪ :بﻪ وعده ﻣحﻜﻢ اﷲ) ﻳا
َّ
ﻧذر است) ﻳا (ﻧذ ٌر ﷲ :بر ﻣﻦ براى اﷲ ﻧذر باشد ) ﻳا بﮕﻮﻳد :اﮔر چﻨﻴﻦ ﻛارى ﻛردم ﻣﻦ
ﻳﻬﻮدى باشﻢ ،ﻳا ﻧصراﻧﻰ باشﻢ ،ﻳا ﻛافر باشﻢ ،اﻳﻦ قسﻢ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
( )1۰اﮔر بﮕﻮﻳد( :اﮔر ﻣﻦ چﻨﻴﻦ ﻛارى ﻛردم) غضب خداوﻧد بر ﻣﻦ باشد ،ﻳا قﻬر اﷲ
بر ﻣﻦ باشد ،ﻳا ﻣﻦ زﻧاﻛار باشﻢ ،ﻳا (ﻣﻦ) شرابخﻮار باشﻢ ،ﻳا (ﻣﻦ) سﻮد خﻮار باشﻢ ،قسﻢ
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پﻨداشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
( )11ﻛفاره قسﻢ آزاد ﻛردن غﻼم است و درﻛفاره آن غﻼم قابﻞ قبﻮل است ﻛﻪ در
ﻛفاره ظﻬار پذﻳرفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،اﮔر بخﻮاﻫد ده تﻦ ﻣسﻜﻴﻦ را ﻟباس بپﻮشاﻧد ،بﻪ ﻫرﻛدام
ﻳک دست ﻟباس ﻳا بﻴشتر از آن بدﻫد ،ﻟباس ﻛﻢ ﻫﻤان ﻟباس است ﻛﻪ در آن ﻧﻤاز جاﻳز
شﻮد ،و اﮔر بخﻮاﻫد بﻪ ده تﻦ ﻣسﻜﻴﻦ غذا بدﻫد ﻫﻤاﻧطﻮرﻳﻜﻪ در ﻛفاره ظﻬار بﻪ ﻣساﻛﻴﻦ
غذا داده ﻣﻰشﻮد ،اﮔر تﻮان دادن اﻳﻦ چﻴزﻫا را ﻧداشت ،باﻳد سﻪ روز پﻴﻬﻢ روزه ﮔﻴرد،
اﮔر ﻛفاره را قبﻞ از حاﻧث شدن بدﻫد درست ﻧﻴست.
شرح
تعریف یمین (قسم) :ﻳﻤﻴﻦ در ﻟغت قﻮت و تﻮاﻧاﻳﻰ را ﮔﻮﻳﻨد ودر اصطﻼح بﻪ عقدى
اطﻼق ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ قسﻢ خﻮرﻧده باساس آن قصد ﻛردن و ﻳا ﻧﻪ ﻛردن ﻛارى را تقﻮﻳﻪ ﻧﻤاﻳد.
قسﻢ را از آن جﻬت ﻳﻤﻴﻦ ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ اﻧسان بﻪ واسطﻪ آن حرف خﻮد را باورﻣﻨد و تقﻮﻳﻪ
ﻣﻰسازد ،از اﻳﻨرو در زبان عربﻰ بﻪ دست راست ﻛﻪ قﻮى است ﻳﻤﻴﻦ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
ﻣثﻼ احﻤد بﻪ اﷲ قسﻢ ﻳاد ﻛرد ﻛﻪ اﻣروز ده جﻠد ﻛتاب را بﻪ ﻛتابخاﻧﻪ ﻣﻜتب خﻮد
خﻮاﻫﻢ خرﻳد ،احﻤد براى اﻧجام اﻳﻦ ﻛار خﻮد بﻨام اﷲ قسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد وچﻨان عقدى را بﻪ
ﻣﻴان آورد ﻛﻪ بﻪ وسﻴﻠﻪ آن بﻪ خرﻳد ﻛتابﻫا عزم خﻮد را قﻮى و ﻧﻴروﻣﻨد ساخت .
اقسام قسم :قسﻢ بﻪ سﻪ ﻧﻮع است:
 -1قسم غموس :غﻤس در ﻟغت فرو بردن دست در آب را ﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح
عبارت از قسﻢ خﻮردن بﻪ ﻛارى در زﻣان ﮔذشتﻪ است ﻛﻪ اﻧجام ﻧشده باشد وقسﻢ
ﻛﻨﻨده بﻪ دروغ بﻪ اﻧجام آن ﻛار قسﻢ ﻣﻴﻜﻨد ،بطﻮر ﻣثال ﻳک شخص بﮕﻮﻳد :قسﻢ بﻪ اﷲ
ﻛﻪ ﻣﻦ دﻳروز بﻪ شﻬر رفتﻪ بﻮدم ،وخﻮد ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ دﻳروز بﻪ شﻬر ﻧﻪ رفتﻪ است.
اﻳﻦ ﻧﻮع قسﻢ را ازآن جﻬت غﻤﻮس ﻧاﻣﻨد ﻛﻪ قسﻢ ﻛﻨﻨده را در آتش داخﻞ ﻣﻴسازد ،بﻪ
رواﻳت طبراﻧﻰ پﻴاﻣبر

در ﻣﻮرد شخصﻰ فرﻣﻮده است:

اﮔر وى بﻪ دروغ قسﻢ ﻧﻤاﻳد ،اﷲ عزوجﻞ او را داخﻞ آتش دوزخ سازد.
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در قسﻢ غﻤﻮس ﻛفاره ﻧﻴست ،زﻳرا قسﻢ عبارت از ﻳک ﻧﻮع عقدى است بﻪ ﻛردن ﻛارى
وﻳا بﻪ ترک آن ﻛﻪ در آﻳﻨده ﻣﻨعقد ﻣﻰﮔردد ،و قسﻢ خﻮردن بﻪ ﻛارى در ﮔذشتﻪ ﻛﻪ
آن را اﻧجام ﻧداده دروغ ﻣحض بﻮده و ﮔﻨاه بزرگ است ﻛﻪ بﻪ ﻛفاره ﻣحﻮ ﻧﻤﻰشﻮد.
تسﻤﻴﻪ قسﻢ غﻤﻮس بﻪ قسﻢ ،تسﻤﻴﻪ ﻣجازى است و در حقﻴقت اﻳﻦ قسﻢ ﻧﻴست ،چﻨاﻧچﻪ
اﻧسان آزادى را فروختﻦ ﻣجازا ً بﻴع ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد وﻟﻰ در حقﻴقت بﻴع ﻧﻴست .براى پاﻛﻰ
از اﻳﻦ ﮔﻨاه ﻻزم است شخص قسﻢ خﻮر تﻮبﻪ ﻧﻤاﻳد و از اﷲ تعاﻟﻰ بخشش بخﻮاﻫد.
 -2قسم منعقده :عبارت از قسﻤﻰ است ﻛﻪ ﻛسﻰ بﻪ اﻧجام ﻛارى وﻳا ترک آن در
آﻳﻨده قسﻢ ﻳاد ﻧﻤاﻳد ،بطﻮر ﻣثال بﮕﻮﻳد :قسﻢ بﻪ اﷲ ﻛﻪ فردا بﻪ شﻬر خﻮاﻫﻢ رفت ،اﻣا
فرداى آن روز بﻪ شﻬر ﻧﻪ رود ،شخص ﻣذﻛﻮر حاﻧث (شﻜﻨﻨده قسﻢ) ﻣﻰشﻮد و بﻪ اساس
دﻻﻟت اﻳﻦ آﻳﺔ ﻛرﻳﻤﻪ ﻛفاره بر وى ﻻزم است
[

] ترجﻤﻪ:ﻣﮕر ﻣؤاخذه ﻣﻰﻛﻨد اﷲ تعاﻟﻰ شﻤا را بﻪ شﻜستﻦ قسﻢﻫاى ﻛﻪ خﻮد

آن را بﻪ سﻮﮔﻨد ﻣﻨعقد ساختﻪ اﻳد.
 -3قسم لغو :عبارت از قسﻢ خﻮردن شخص است بﻪ ﻛارى در ﮔذشتﻪ ،بﻪ اﻳﻦ تصﻮر
وﮔﻤان ﻛﻪ چﻴزى ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳد حقﻴقت ﻫﻤان است در حاﻟﻴﻜﻪ حقﻴقت بر خﻼف آﻧچﻪ است
ﻛﻪ او ﻣﻴﮕﻮﻳد .بطﻮر ﻣثال :حاﻣد بﻪ اﻳﻦ باور است ﻛﻪ اﻣروز تارﻳخ چﻬارم ﻣﻴزان است و قسﻢ
ﻣﻰخﻮرد ﻛﻪ واﷲ اﻣروز چﻬارﻫﻢ ﻣﻴزان است ،اﻣا در حقﻴقت تارﻳخ ﻫشتﻢ ﻣﻴزان است.
در قسﻢ ﻟغﻮ ﻛفاره ﻧﻴست و اﻣﻴد است ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ او را ﻣﻮرد ﻣؤاخذه قرار ﻧدﻫد ،فرق
قسﻢ غﻤﻮس با قسﻢ ﻟغﻮ اﻳﻦ است ﻛﻪ قسﻢ خﻮرﻧده در ﻳﻤﻴﻦ غﻤﻮس قصدا ً دروغ ﻣﻰﮔﻮﻳد
وخﻮب ﻣﻰداﻧد ﻛﻪ قسﻢ وى با واقعﻴت تطابق ﻧدارد ،اﻣا در قسﻢ ﻟغﻮ قسﻢ ﻛﻨﻨده بﻪ اﻳﻦ
ﮔﻤان است ﻛﻪ قسﻢ وى با واقعﻴت ﻣطابقت دارد ،ﻣﮕر در خطا واقع شده است.
قسم به فراموشی ویا به اکراه :اﮔر ﻛسﻰ بﻪ قصد ،فراﻣﻮشﻰ ﻳا اﻛراه قسﻢ ﻣﻨعقده
ﻧﻤاﻳد اﻳﻦ ﻫرسﻪ قسﻢ اﻧعقاد ﻳافتﻪ و ﻳک حﻜﻢ دارﻧد ،زﻳرا در حدﻳثﻰ آﻣده است:
سﻪ چﻴز است ﻛﻪ راستﻰ
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آن ﻫﻢ راستﻰ و ﻣزاح (شﻮخﻰ) آن ﻫﻢ راستﻰ است ،طﻼق ،آزاد ساختﻦ غﻼم وقسﻢ
ﻳاد ﻛردن.
ﻫﻤچﻨان اﮔر ﻛسﻰ بﻪ اﻧجام ﻧدادن ﻛارى قسﻢ ﻳاد ﻛﻨد ،وبعد قصدا وﻳا بﻪ اثر اﻛراه و
زور و ﻳا فراﻣﻮشﻰ آن ﻛار را اﻧجام دﻫد ،حاﻧث ﻣﻰشﻮد و ﻛفاره بر وى ﻻزم است.
قسﻢ تﻨﻬا بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ صحﻴح است وبﻪ سﻪ قسﻢ است:
 -1بنامهای اﷲ تعالی :قسﻢ خﻮردن بﻪ تﻤام ﻧامﻫاى اﷲ تعاﻟﻰ درست است ،ﮔر چﻪ
قسﻢ خﻮردن در ﻣﻴان ﻣردم بﻪ آن ﻧام ﻣروج و آشﻨا ﻧباشد.
 -2قسم به صفات ذاتی اﷲ تعالی :صفات ذاتﻰ اﷲ تعاﻟﻰ آن است ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ
بﻪ ضد آن ﻣﻮصﻮف ﻧﻤﻰشﻮد چﻮن سﻤع ،قدرت ،حﻴات وغﻴره ،اﻳﻦ بدان جﻬت ﻛﻪ
قسﻢ خﻮردن بﻪ صفات ذاتﻰ اﷲ تعاﻟﻰ در ﻣﻴان ﻣردم شﻨاختﻪ شده وﻣروج است .قسﻢ
خﻮردن بﻪ (عﻠﻢ) ﻛﻪ صفت ذاتﻰ اﷲ تعاﻟﻰ است بدان جﻬت قسﻢ پﻨداشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد ﻛﻪ
در ﻣﻴان ﻣردم قسﻢ خﻮردن بﻪ عﻠﻢ اﷲ تعاﻟﻰ ﻧا آشﻨا و غﻴر ﻣروج است و عﻠﻢ بﻪ ﻣعﻨاى
ﻣعﻠﻮم استعﻤال ﻣﻰشﻮد.
 -3قسم خوردن به صفات فعلی اﷲ تعالی :صفات فعﻠﻰ اﷲ تعاﻟﻰ آن است ﻛﻪ
بﻪ ضد آن ﻣﻮصﻮف ﻣﻰشﻮد ،چﻮن غضب و رحﻤت .از آﻧجائﻴﻜﻪ قسﻢ بﻪ صفات فعﻠﻰ
اﷲ تعاﻟﻰ در ﻣﻴان ﻣردم شﻨاختﻪ شده وﻣتعارف ﻧﻴست ،بﻨا بر اﻳﻦ بﻨده بر قسﻢ خﻮردن بﻪ
صفات فعﻠﻰ اﷲ تعاﻟﻰ حاﻧث ﻣحسﻮب ﻧﻤﻰﮔردد.
ﻣختصر اﻳﻨﻜﻪ قسﻢ خﻮردن بﻪ تﻤام اسﻤاى اﷲ تعاﻟﻰ صحﻴح بﻮده وقسﻢ خﻮرﻧده حاﻟف
پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد ،ﻣﮕر در قسﻢ خﻮردن بﻪ صفات اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ عرف وعادت وآشﻨائﻰ
ﻣردم اعتبار داده ﻣﻰشﻮد.
بطﻮر اساسﻰ قسﻢ خﻮردن بﻪ غﻴر از اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ ﻫﻴچ چﻴزى دﻳﮕرى درست ﻧﻴست وﻧﻪ
ﻛسﻰ بﻪ قسﻢ خﻮردن بﻪ غﻴر از اﷲ قسﻢ ﻛﻨﻨده (حاﻟف) پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد ،بﻨا ًء اﮔر ﻛسﻰ
بﻪ قرآن ،پﻴاﻣبر و ﻛعبﻪ قسﻢ ﻧﻤﻮد ،ﻛفاره بر وى ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد ،عدة از عﻠﻤاء بﻪ اﻳﻦ
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ﻧظر اﻧد ﻛﻪ قسﻢ بﻪ قران ﻛرﻳﻢ ﻣﻨعقد ﻣﻰﮔردد ،پس اﮔر ﻛسﻰ بﻪ قران قسﻢ ﻳاد ﻛﻨد،
ﻛفاره بر وى ﻻزم ﻣﻰﮔردد.

()1

حروف قسم :حروف قسﻢ در زبان عربﻰ سﻪ حرف است .واو ﻣثﻞ واﷲ ،باء ﻣثﻞ باﷲ
وتاء ﻣثﻞ تاﷲ .ﮔاه ﮔاه اﻳﻦ حروف در قسﻢ ﻣضﻤر (پﻨﻬان) ﻣﻰباشد ،ﻣثﻞ (اﷲ ﻷفعﻠﻦ
ﻛذا) ﻛﻪ در ابتداى اﻳﻦ جﻤﻠﻪ حرف واو ﻣضﻤر است.
قسم به حق اﷲ :بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

بﻪ (حق اﷲ) قسﻢ خﻮردن بخاطر درست

ﻧﻴست ﻛﻪ ﻣقصد از حق اﷲ طاعت اﷲ است ،وقسﻢ تﻨﻬا بﻪ اﷲ درست است ﻧﻪ بﻪ طاعت
اﷲ .بﻪ ﻧظر اﻣام ﻣحﻤد

قسﻢ بﻪ حق اﷲ درست و دﻟﻴﻞ آن اﻳﻦ است ﻛﻪ حق ﻳﻜﻰ از

صفات اﷲ تعاﻟﻰ است ،بﻨا بر اﻳﻦ قسﻢ بﻪ صفات اﷲ تعاﻟﻰ درست است.
صیغه قسم :در زبان عربﻰ (أحﻠف) (أقسﻢ) ( أشﻬد ) در قسﻢ استعﻤال ﻣﻰشﻮد بﻨا ًء قسﻢ
بﻪ اﻳﻦ صﻴغﻪﻫا درست است .ﻫﻤچﻨان صﻴغﻪﻫاى (عﻬد وﻣﻴثاق ) ﻧﻴز بﻪ ﻣفﻬﻮم و ﻣعﻨاى
قسﻢ ﻣﻰآﻳد ،ﻟذا قسﻢ بﻪ آن صحﻴح است.
اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ ﻳاد ﻛﻨد ﻛﻪ بر ﻣﻦ از طرف اﷲ ﻧذر باد ،اﻳﻦ قسﻢ وى صحﻴح است بخاطر
آﻧﻜﻪ رسﻮل اﷲ

ﻛسﻰ ﻛﻪ

فرﻣﻮده است:

ﻧذرى ﻧﻤاﻳد و آن را ﻣشخص ﻧﻜﻨد ،پس ﻛفاره آن ﻧذر ﻫﻤاﻧا ﻛفاره ﻳﻤﻴﻦ است.
سایر جملههای قسم :اﮔر ﻛسﻰ بﮕﻮﻳد :اﮔر ﻣﻦ چﻨان ﻛارى را ﻛردم ﻳﻬﻮدى باشﻢ
وﻳا ﻧصراﻧﻰ باشﻢ و ﻳا ﻫﻢ ﻛافر .بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

اﻳﻦ اقﻮال قسﻢ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد،

اﮔر آن ﻛار را اﻧجام دﻫد بر وى ﻛفاره ﻻزم ﮔردد .اﻟبتﻪ اﻳﻦ ﮔفتار وى وقتﻰ اعتبار قسﻢ
را احراز ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ ﻫدف وى از آن احتراز و دورى از ﻳﻬﻮدﻳت وﻛفر بﻮده باشد .اﻳﻦ
حرفﻫا بدان جﻬت قسﻢ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد .ﻛﻪ از زﻣاﻧﻪ رسﻮل اﷲ

بدﻳﻨسﻮ در ﻣﻴان

ﻣردم رواج دارد وﻛسﻰ آن را ﻧاروا ﻧداﻧستﻪ است .اﮔر اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ قسﻢ ﻧاروا ﻣﻰبﻮد در ﻣﻴان
ﻣردم رواج ﻧﻤﻰﻳافت .از اﻳﻨجا ﻣعﻠﻮم ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ جﻤﻠﻪ (ﻣﻦ ﻳﻬﻮدى باشﻢ )...ﻛﻨاﻳﻪ
از قسﻢ است ،ﻫرچﻨد ﻛﻪ در ﻣﻴان ﻛﻨاﻳﻪ وﻣﻜﻨﻰ عﻨﻪ وجﻪ ارتباط ﻣعﻠﻮم ﻧﻴست.
 .1فتح اﻟقدﻳر ،ا ع ا ة ﻛتاب اﻻﻳﻤان.
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اﻣا جﻤﻼت چﻮن( :اﮔر ﻣﻦ چﻨﻴﻦ ﻛارى ﻧﻜردم پس خشﻢ و غضب اﷲ بر ﻣﻦ باد ،ﻳا
ﻣﻦ زﻧا ﻛار بﻮده باشﻢ) بخاطرى قسﻢ ﻣحسﻮب ﻧﻤﻰﮔردد ﻛﻪ قسﻢ خﻮردن بﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻛﻠﻤات در عرف وعﻨعﻨات ﻣردم ﻣتعارف ﻧﻴست.
کفارۀ قسم :ﻛفارة قسﻢ در ﻣتﻦ روشﻦ است .اﻟبتﻪ باﻳد ﮔفت ،چﻮن ﻛفاره در غﻼم
ﻣطﻠق ذﻛر شده است بﻨاء ﻛفاره دﻫﻨده ﻣﻰتﻮاﻧد ﻛافر ﻳا ﻣسﻠﻤان ،خﻮرد وﻳا بزرگ و
ﻫر غﻼﻣﻰ را ﻛﻪ خﻮاستﻪ باشد در ﻛفاره آزاد ﻧﻤاﻳد.
ﻛفاره دﻫﻨده اختﻴار دارد ﻛﻪ غﻼم را آزاد ﻛﻨد ،ﻟباس و ﻳا غذا بدﻫد و از اﻳﻦ سﻪ
ﻫرﻛدام را ﻛﻪ خﻮاستﻪ باشد اﻧجام دﻫد .اﮔر بﻪ اﻧجام ﻫﻴچ ﻳک از اﻳﻦ سﻪ چﻴز قادر ﻧبﻮد
باﻳد سﻪ روز پﻴﻬﻢ روزه ﮔﻴرد.

شاﮔردان باﻳد در ﻣﻮرد صﻴغﻪﻫاى ﻣروج قسﻢ در ﻣﻨطقﻪ خﻮد صحبت ﻧﻤاﻳﻨد ،وصﻴغﻪﻫاى
را ﻛﻪ قسﻢ بدان ﻣﻨعقد ﻧﻤﻰشﻮد ﻳاد آور ﮔردﻧد.

 -1ﻣفﻬﻮم ﻟغﻮى و اصطﻼحﻰ ﻳﻤﻴﻦ را بﻴان دارﻳد.
 -۲اقسام ﻳﻤﻴﻦ را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3حﻜﻢ قسﻢ ﻣﻨعقد را بﻴان دارﻳد.
 -4قسﻢ بﻪ ﻛدام چﻴز درست ﻣﻰشﻮد؟
 -۵قسﻢ بﻪ (حق اﷲ) چﻪ حﻜﻢ دارد؟
 -۶صﻴغﻪﻫاى قسﻢ را بﻴان دارﻳد.

١٣٦

درس بیستم

احکام قسم ()2
بﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﮔذشتﻪ در اﻳﻦ درس ﻧﻴز پﻴراﻣﻮن احﻜام قسﻢ صحبت خﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
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ترجمه
( )1اﮔر ﻛسﻰ بﻪ ﻛردن ﮔﻨاﻫﻰ قسﻢ ﻳاد ﻛﻨد؛ ﻣث ً
ﻼ :قسﻢ ﻳاد ﻛﻨد ﻛﻪ ﻧﻤاز ﻧﻤﻰخﻮاﻧد ،ﻳا
قسﻢ بخﻮرد ﻛﻪ با پدر خﻮد سخﻦ ﻧﻪ ﮔﻮﻳد ،ﻳا فﻼن را بﻜشد ،بر وى ﻻزم است ﻛﻪ خﻮد
را حاﻧث سازد وﻛفاره قسﻢ را بپردازد.
( )۲اﮔر ﻛافر قسﻢ بخﻮرد و در حال ﻛفر خﻮد حاﻧث ﮔردد و ﻳا بعد از ﻣسﻠﻤان شدن
حاﻧث شد ،بر وى ﻛفاره ﻧﻴست.
( )3اﮔر ﻛسﻰ از ﻣﻠﻜﻴت خﻮد چﻴزى را بر خﻮد حرام ﮔرداﻧﻴد ،ﻫﻤان شﻰء بر وى حرام
ﻧﻤﻰشﻮد ،اﮔر بعدا ً آن شﻰ ﻣشخص را بر خﻮد ﻣباح ساخت بر وى ﻛفارة قسﻢ است.
اﮔر بﮕﻮﻳد :ﻫﻤﻪ حﻼل بر ﻣﻦ حرام است ،ﻣقصد از آن خﻮردﻧﻰﻫا وﻧﻮشﻴدﻧﻰﻫا است،
ﻣﮕر آﻧﻜﻪ ﻧﻴت وى چﻴزى دﻳﮕر بﻮده باشد.
( )4اﮔر ﻛسﻰ ﻣطﻠقاً بر خﻮد ﻧذر ﻧﻤﻮد بسر رساﻧﻴدن اﻳﻦ ﻧذر بر وى ﻻزم است ،اﮔر
ﻧذر خﻮد را بﻪ شرطﻰ ﻣعﻠق ساخت و آن شرط تحقق ﻳافت ،ﻫﻤان ﻧذر را عﻤﻠﻰ خﻮاﻫد
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ﻛرد .در رواﻳت آﻣده است ﻛﻪ اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

از اﻳﻦ فتﻮاى خﻮد رجﻮع ﻧﻤﻮده وﮔفتﻪ

است :ﻫرﮔاه ﻛسﻰ بﮕﻮﻳد اﮔر ﻣﻦ اﻳﻦ ﻛار را ﻛردم بر ﻣﻦ حج ،ﻳا ﻳک سال روزه وﻳا
خﻴرات و صدقﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮال ﻻزم باشد ،براى اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻳک ﻛفاره ﻛفاﻳت ﻣﻰﻛﻨد ،و اﻳﻦ
قﻮل اﻣام ﻣحﻤد

ﻫﻢ است.

( )۵اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ بﻪ خاﻧﻪ داخﻞ ﻧخﻮاﻫﻢ شد ،وبعد داخﻞ ﻛعبﻪ ،ﻳا ﻣسجد ﻳا
ﻛﻠﻴسا ﮔردﻳد حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد.
( )۶اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ سخﻦ ﻧﻤﻰزﻧد وبعد در ﻧﻤاز قرائت ﻧﻤﻮد ،حاﻧث
ﻧﻤﻰشﻮد.
( )7اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ ﻟباس بﻪ تﻦ ﻧﻤﻰﻛﻨد و ﻟباس بر تﻦ داشت و دفعتاً ﻟباس
خﻮد را ﻛشﻴد ،حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد .ﻫﻤچﻨان اﮔر قسﻢ ﻳاد ﻛرد ﻛﻪ بﻪ اﻳﻦ ﻣرﻛب سﻮار
ﻧﻤﻰشﻮد و باﻻى آن ﻣرﻛب سﻮار بﻮد و دفعتاً از ﻣرﻛب پائﻴﻦ شد ،حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد .اﮔر
درﻧﮓ ﻧﻤﻮد حاﻧث ﻣﻰشﻮد.
( )8اﮔر قسﻢ ﻳاد ﻛرد ﻛﻪ داخﻞ اﻳﻦ خاﻧﻪ ﻧﻤﻰشﻮد و خﻮد در آن خاﻧﻪ بﻮد ،بﻪ ﻧشستﻦ در
آن خاﻧﻪ حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد تا ﻛﻪ ازآن خاﻧﻪ بﻴرون ﻧشﻮد و دو باره داخﻞ آن ﻧﮕردد.
( )9اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ داخﻞ خاﻧﻪ ﻧﻤﻰشﻮد و بعد بﻪ خاﻧﺔ از ﻫﻢ فرو رﻳختﻪ
داخﻞ شد ،حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد.
( )1۰اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ داخﻞ اﻳﻦ خاﻧﻪ ﻧﻤﻰشﻮد و بعد آن خاﻧﻪ از ﻫﻢ فرو
رﻳخت و ﻫﻤﻮار شد و داخﻞ آن ﮔردﻳد حاﻧث ﻣﻰشﻮد .اﮔر قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ در اﻳﻦ اتاق
داخﻞ ﻧﻤﻰشﻮد ،اﻣا بعد از فرو رﻳختﻦ داخﻞ آن شد ،حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد.
( )11اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ با زن فﻼﻧﻰ سخﻦ ﻧخﻮاﻫد ﮔفت ،بعد شﻮﻫرش آن زن
را طﻼق ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ شخص با آن زن سخﻦ ﮔفت حاﻧث ﻣﻰشﻮد .اﮔر قسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد
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ﻛﻪ با غﻼم فﻼن شخص سخﻦ ﻧخﻮاﻫد ﮔفت ،ﻳا بﻪ خاﻧﺔ فﻼﻧﻰ داخﻞ ﻧخﻮاﻫد شد ،بعد
آن شخص غﻼم خﻮدرا آزاد ساخت وخاﻧﻪ خﻮد را بﻪ فروش رساﻧﻴد و اﻳﻦ شخص با
اﻳﻦ غﻼم سخﻦ ﮔفت و بﻪ اﻳﻦ خاﻧﻪ داخﻞ شد ،حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد.
( )1۲اﮔر قسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ با صاحب اﻳﻦ چادر سخﻦ ﻧخﻮاﻫد ﮔفت ،آن شخص آن
چادر را فروخت ،و بعد وى با اﻳﻦ شخص سخﻦ ﮔفت ،حاﻧث ﻣﻰشﻮد ،ﻫﻤچﻨان اﮔر
قسﻢ ﻳاد ﻛرد ﻛﻪ با اﻳﻦ جﻮان سخﻦ ﻧخﻮاﻫد ﮔفت و بعد در ﻫﻨﮕام پﻴرى با وى سخﻦ
ﮔفت ،حاﻧث ﻣﻰشﻮد ،ﻫﻢ چﻨان (قسﻢ ﻳاد ﻛرد) ﻛﻪ ﮔﻮشت اﻳﻦ بره را ﻧﻤﻰخﻮرد و بعد
آن بره قﻮچ شد و از آن خﻮرد حاﻧث ﻣﻰشﻮد.
( )13اﮔر قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ از اﻳﻦ درخت خرﻣا ﻧﻤﻰخﻮرد ﻫدف از اﻳﻦ ﻣﻴﻮه آن است.
اﮔر قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ از اﻳﻦ خرﻣاى خام ﻧخﻮاﻫد خﻮرد و بعد آن خرﻣاى خام پختﻪ شد و
از آن خﻮرد ،حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد .اﮔر قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ از اﻳﻦ خرﻣاى خام ﻧﻤﻰخﻮرد و آن
را پختﻪ خﻮرد ،حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد .اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ خرﻣاى پختﻪ را ﻧﻤﻰخﻮرد و
خرﻣاى خام را ﻛﻪ (ﻧشان پختﮕﻰ در آن دﻳده شﻮد) بخﻮرد ،بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ
حاﻧث ﻣﻰشﻮد.

شرح
قسم به گناه کردن :اﮔر ﻛسﻰ بﻪ ﻛردن ﮔﻨاﻫﻰ قسﻢ بخﻮرد ﻣثﻼ بﮕﻮﻳد :قسﻢ بﻪ اﷲ ﻛﻪ
با پدر خﻮد سخﻦ ﻧخﻮاﻫﻢ ﮔفت .بر وى ﻻزم است ﻛﻪ با پدر خﻮد سخﻦ بﮕﻮﻳد وﻛفاره
قسﻢ را بدﻫد ،زﻳرا در حدﻳث ﻛﻪ اﻣام ﻣسﻠﻢ آن را رواﻳت ﻧﻤﻮده آﻣده است ﻛﻪ رسﻮل
اﷲ

َ
ﻴرا ﻣِﻨ ْ َﻬا فَﻠْﻴات ِ َﻬا َوﻟ ْ َ
فرﻣﻮده استَ ( :ﻣ ْﻦ َحﻠَ َ
ﻴﻜ ِّف ْر َع ْﻦ
ﻴر َﻫا خَ ً
ف َعﻠَﻰ ﻳﻤﻴﻦ فَ َرأى َغ َ

ﻳﻤﻴﻨ ِ ِﻪ) ﻛسﻰ ﻛﻪ بر چﻴزى قسﻢ بخﻮرد و بعدا ً غﻴر آن را خﻴر و بﻬتر درﻳابد ،باﻳد ﻛﻪ آن

١٤٠

ﻛار خﻴر را اﻧجام دﻫد و از قسﻢ خﻮد ﻛفاره دﻫد ،زﻳرا واضح و ﻫﻮﻳدا است ﻛﻪ حاﻧث
شدن و ﻛفاره دادن ﮔﻨاه ﻧﻴست و سخﻦ ﻧﮕفتﻦ با پدر ﮔﻨاه است.
قسم خوردن در حال کفر :ﻛافر ﻧﻪ اﻫﻠﻴت قسﻢ را دارد و ﻧﻪ ﻫﻢ اداى ﻛفاره آن را.
بخاطر آﻧﻜﻪ ادا ﻛردن ﻛفاره خﻮد ﻳک عبادت است وﻛافر اﻫﻠﻴت عبادت را ﻧدارد ،بﻨا
بر ﻫﻤﻴﻦ اساس قسﻢ ﻛافر فاقد اعتبار است.
حرام ساختن حالل بر خود :اﮔر ﻛسﻰ ﻣال خﻮد را بر خﻮد حرام ساخت ،اﻳﻦ حرام
بر وى حرام ﻟعﻴﻨﻪ ﻧبﻮده بﻠﻜﻪ حرام ﻟغﻴره ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد و اﮔر با ﻣال ﻣذﻛﻮر ﻣعاﻣﻠﻪ ﻣال
ﻣباح را اﻧجام دﻫد ،اداى ﻛفاره قسﻢ بر وى ﻻزم است.
اﮔر ﻛسﻰ بﮕﻮﻳد :ﻫﻤﻪ حﻼل بر ﻣﻦ حرام است ،اﮔر چﻪ در جﻤﻠﻪ (ﻫﻤﻪ حﻼل) ﻟباس،
ﻣرﻛب ،خاﻧﻪ ،وتﻨفس ﻛردن شاﻣﻞ است ،ﻣﮕر از آﻧجاﻳﻰ ﻛﻪ در قسﻢ عﻤﻮم ﻣطﻠﻮب
ﻧﻴست و در عرف اﻳﻦ جﻤﻠﻪ (تﻤام حﻼل) تﻨﻬا براى خﻮردﻧﻰﻫا و ﻧﻮشﻴدﻧﻰ بﻜار برده
ﻣﻰشﻮد و ﻣقصد از آن ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮشﻴدﻧﻰﻫا و خﻮردﻧﻰ ﻫاست و بس ،ﻣﮕر آﻧﻜﻪ ﻧﻴت
وى غﻴر از خﻮردﻧﻰﻫا و ﻧﻮشﻴدﻧﻰﻫا چﻴزى دﻳﮕرى باشد ،بطﻮر ﻣثال ﻣقصد وى از آن
پﻮشﻴدﻧﻰﻫا ﻫﻢ باشد پس بﻪ ﻧﻴت وى اعتبار داده ﻣﻰشﻮد.
تعریف نذر :ﻧذر عبارت از ﻻزم ﮔرداﻧﻴدن ﻳک اﻣر است بخاطر رضاى خداوﻧد از
طرف اﻧسان ﻣﻜﻠف و ﻣختار بر خﻮد ﻛﻪ در شرﻳعت بر وى ﻻزم ﻧﻴست.
قسﻢ وﻧذر ﻫر دو از آن جﻬت ﻳﻜسان اﻧد ﻛﻪ در ﻫر دو ،بﻨده ﻛارى را بر خﻮد ﻻزم
ﻣﻰﮔرداﻧد ﻛﻪ در اصﻞ شرﻳعت بر وى ﻻزم ﻧﻴست.
نذر به دو نوع میباشد

 -1نذر مطلق :اﮔر ﻛسﻰ بر خﻮد ﻧذرى ﻣطﻠق را ﻻزم ﻧﻤاﻳد بدون اﻳﻨﻜﻪ آن را بﻪ اﻧجام
ﻛدام ﻛارى ﻣربﻮط وﻣقﻴد سازد ،بسر رساﻧﻴدن چﻨﻴﻦ ﻧذر بر وى ﻻزم است .ﻣثﻼ صادق
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ﻣﻴﮕﻮﻳد :براى حصﻮل رضاى خداوﻧد صد افغاﻧﻰ را بر خﻮد ﻧذر ﮔذاشتﻢ ،در اﻳﻦ صﻮرت
ﻧذر وى ﻣطﻠق بﻮده اﻳﻦ ﻧذر بﻪ ﻛردن و ﻳا ﻧﻪ ﻛردن ﻛارى ﻣقﻴد و ﻣربﻮط ﻧﻴست.
در صﻮرت فﻮق صدقﻪ دادن صد افغاﻧﻰ بر صادق ﻻزم است و بﻪ عﻮض آن دادن ﻛفاره
قسﻢ درست ﻧﻴست.
 -2نذر مقید :اﮔر شخصﻰ ﻧذر خﻮد را ﻣقﻴد ساخت و قﻴد آن بﻮد ﻛﻪ وى وقﻮع آن
ﻛار را ﻧﻤﻰخﻮاست ،بطﻮر ﻣثال بﮕﻮﻳد :اﮔر ﻣﻦ ﻣﻮترم را تصادم ﻧﻤﻮدم اداى ﻳک عﻤره
بجا آرم ،در اﻳﻦ صﻮرت ﻣﻰتﻮاﻧد ﻛفاره دﻫد و ﻧذر خﻮد را بﻪ سر ﻧرساﻧد ،چرا اﻳﻦ ﻧﻮع
ﻧذر شﻜﻞ قسﻢ را دارد ،ﻳعﻨﻰ در حقﻴقت ﻧذر ﻛﻨﻨده قسﻢ ﻣﻰخﻮرد ﻛﻪ ﻣﻦ احتﻴاط پﻴشﻪ
خﻮاﻫﻢ ﻛرد وﻣﻮتر خﻮد را بﻪ تصادم ﻣﻮاجﻪ ﻧخﻮاﻫﻢ ساخت.
اﮔر ﻧذر ﻛﻨﻨده قﻴد را طﻮرى ﮔذاشت ﻛﻪ اﻧجام آن را ﻣﻰخﻮاست او را باﻳست بﻪ ﻧذر
خﻮد وفا ﻧﻤاﻳد وﻛفاره دادن از آن درست ﻧﻴست .بطﻮر ﻣثال اﮔر بﮕﻮﻳد :اﮔر خداوﻧد
اﻳﻦ فرزﻧد ﻣرﻳضﻢ را شفا بخشد پﻨج ﻫزار افغاﻧﻰ را خﻴرات خﻮاﻫﻢ ﻛرد ،و بعد فرزﻧدش
صحت ﻳاب شد ،بر وى وفاى ﻧذر ﻻزم است و اختﻴار دادن ﻛفاره را ﻧدارد.
بعضی از مثالهای قسم :اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ داخﻞ اتاق ﻧخﻮاﻫد شد ،وبعد
داخﻞ ﻛعبﻪ شرﻳف و ﻳا ﻣسجد وﻳا ﻛﻠﻴسا شد ،حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد ،چرا ﻛﻪ اتاق بﻪ آن ﻣﻜان
ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ براى سپرى ﻛردن شب ساختﻪ شده باشد و جاﻫاى ﻳاد شده براى
سپرى ﻛردن شب ساختﻪ ﻧشده است بﻨا ًء تحت ﻧام اتاق ﻧﻤﻰآﻳﻨد .ﻫﻤچﻨان اﮔر ﻛسﻰ
قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ سخﻦ ﻧخﻮاﻫد ﮔفت ،و بعد در ﻧﻤاز قرائت ﻧﻤﻮد حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد ،زﻳرا
قرائت در ﻧﻤاز شرعا وعرفا سخﻦ داﻧستﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ ﻳاد ﻛﻨد ﻛﻪ ﻟباس بﻪ تﻦ ﻧﻤﻰﻛﻨد و در تﻦ ﻟباس داشت اﮔر ﻟباس خﻮد
را زودتر از تﻦ بﻴرون ﻛرد ،حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد ،ﮔر چﻪ در حال قسﻢ خﻮردن ﻟباس برتﻦ
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داشت ﻣﮕر از آن جائﻴﻜﻪ چﻨﻴﻦ حاﻟت از تﻮان وى بﻴرون بﻮد بدﻳﻦ خاطر حاﻧث شﻤرده
ﻧﻤﻰشﻮد ،اﻣا اﮔر در بﻴرون ﻛردن ﻟباس از تﻦ خﻮﻳش درﻧﮓ ﻧﻤﻮد ،حاﻧث ﻣﻰشﻮد .و
بﻬﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤاﻧطﻮرﻳﻜﻪ در ﻣتﻦ آﻣده است ﻣثال سﻮارى را ﻣﻰتﻮان ﻧام برد.
اﮔرﻛسﻰ ﻣطﻠقا از داخﻞ شدن در خاﻧﻪ قسﻢ ﻳاد ﻛرد وبعد داخﻞ وﻳراﻧﻪ اى شد حاﻧث
ﻧﻤﻰشﻮد ،چﻮن در عرف بﻪ وﻳراﻧﻪ خاﻧﻪ ﮔفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
اﮔر ﻛسﻰ از داخﻞ شدن بﻪ اتاقﻰ قسﻢ بخﻮرد و بعد آن اتاق بﻪ وﻳراﻧﻪ ﻣبدل ﮔردد ،بﻪ
داخﻞ شدن آن حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد ،بخاطر آﻧﻜﻪ با فرو پاشﻴدن آن اتاق از اتاق بﻮدن بﻴرون
ﻣﻰشﻮد.
اﮔر ﻛسﻰ بﮕﻮﻳد :با زن فﻼن شخص سخﻦ ﻧخﻮاﻫﻢ ﮔفت ،آن زن را ﻣشخص ساخت،
اﮔر بعد از طﻼق باوى سخﻦ ﮔﻮﻳد ،حاﻧث ﻣﻰشﻮد ،چﻮن با ﻣشخص ساختﻦ ،آن زن
ﻣقصﻮد قرار ﮔرفتﻪ و طﻼق درآن زن تاثﻴرى ﻧدارد.
اﮔر بﮕﻮﻳد ﻛﻪ در خاﻧﻪ فﻼن شخص داخﻞ ﻧخﻮاﻫﻢ شد و با غﻼم فﻼن شخص سخﻦ
ﻧخﻮاﻫﻢ ﮔفت .اﮔر آن شخص خاﻧﻪ و غﻼم خﻮد را بﻪ فروش رساﻧﻴد ،قسﻢ خﻮرﻧده بﻪ
داخﻞ شدن آن خاﻧﻪ وسخﻦ ﮔفتﻦ با آن غﻼم حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد ،چرا ﻛﻪ اﻳﻦ چﻴزﻫا بﻪ
ذات خﻮد ﻣقصﻮد ﻧبﻮده ،بﻠﻜﻪ ﻣقصﻮد اصﻠﻰ صاحب آن دو ﻣﻰباشد.
در ﻣتﻦ در ﻣثالﻫاى چﻮن صاحب چادر ،ﻳا جﻮان و ﻳا بره بخاطر حاﻧث ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ
چادر ،جﻮاﻧﻰ و عﻤر بره ﻛﻪ اوصاف خﻮاﻧده شده اﻧد در حاضر ﻣشخص ﻣعتبر ﻧﻴست،
بﻠﻜﻪ در قسﻢ ﻣقصﻮد ،صاحب چادر ،جﻮان و بره است.
اﮔر ﻛسﻰ از خﻮردن درخت قسﻢ بخﻮرد ﻣقصد از آن ﻣﻴﻮة آن است ،زﻳرا شاخﻪ
وبرگ درخت خﻮرده ﻧﻤﻰشﻮد ،بﻠﻜﻪ تﻨﻬا ﻣﻴﻮه آن خﻮرده ﻣﻰشﻮد.
اقسام خرﻣا و اﻧﻮاع آن بﻪ ذات خﻮد ﻣطﻠﻮب است ،و اختﻼف اﻳﻦ اقسام باعث قسﻢ
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ﮔردﻳده است بﻨا ًء تغﻴﻴر ﻧﻮع آن ﻣعتبر بﻮده و در صﻮرت تغﻴﻴر ﻧﻮع ،قسﻢ ﻛﻨﻨده حاﻧث
ﻧﻤﻰﮔردد.

 -1در صﻮرت ﻣرتﻜب شدن ﮔﻨاه بﻪ اثر قسﻢ ،بر بﻨده چﻪ ﻻزم ﻣﻰشﻮد؟
 -۲حﻜﻢ قسﻢ خﻮردن قبﻞ از ﻣسﻠﻤان شدن را بﻴان دارﻳد.
 -3ﻧذر را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -4ﻧذر ﻣطﻠق را با ذﻛر ﻣثال آن بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -۵ﻧذر ﻣقﻴد را با ذﻛر ﻣثال آن بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -۶اﮔر ﻛسﻰ از ﻣطﻠق داخﻞ شدن خاﻧﻪ قسﻢ ﻳاد ﻛﻨد و بعد در وﻳراﻧﻪ داخﻞ شﻮد ،چرا
حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد؟

١٤٤

درس بیست و یکم

احکام قسم
()3
در جﻤﻼت قسﻢ ،عرف و رواجﻫاى ﻣردم ﻧقش ﻣؤثرى دارد ،در درس اﻣروزى خﻮﻳش
حﻜﻢ تعدادى از جﻤﻼت قسﻢ را بﻴان خﻮاﻫﻴﻢ ﻛرد ﻛﻪ اساس آن عرف ﻣردم خﻮاﻧده
شده است.
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ترجمه
( )1اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ بخﻮرد ﻛﻪ ﮔﻮشت را ﻧﻤﻰخﻮرد ،ﻣﮕر ﻣاﻫﻰ را خﻮرد حاﻧث
ﻧﻤﻰشﻮد.
( )۲اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ از درﻳاى دجﻠﻪ ﻧخﻮاﻫد ﻧﻮشﻴد و بعدا ً در ظرف از آن
ﻧﻮشﻴد در ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد ،تا ﻛﻪ با دﻫﻦ از درﻳاى دجﻠﻪ آب ﻧﻪ

ﻧﻮشﻴده باشد .اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ بخﻮرد ﻛﻪ از آب دجﻠﻪ ﻧخﻮاﻫد ﻧﻮشﻴد و بعد در ظرف از
آن آب ﻧﻮشﻴد حاﻧث ﻣﻰشﻮد.
( )3اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﮔﻨدم ﻧخﻮاﻫد خﻮرد اﻣا بعد ﻧان تﻴار شده از آن
ﮔﻨدم را خﻮرد ،حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد .اﮔر قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ از اﻳﻦ آرد ﻧخﻮاﻫد خﻮرد و بعد ﻧان
آن آرد را خﻮرد حاﻧث ﻣﻰشﻮد و اﮔر بدون جﻮﻳدن آن را بﻠع ﻧﻤﻮد ،حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد.
( )4اﮔر قسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ با فﻼن شخص سخﻦ ﻧخﻮاﻫد ﮔفت ،و بعد با او سخﻦ ﮔﻮﻳد
و آن شخص در جاى بﻮده باشد ﻛﻪ سخﻨش را شﻨﻴده بتﻮاﻧد اﻣا بﻪ خﻮاب رفتﻪ باشد،
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حاﻧث ﻣﻰشﻮد .اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ با فﻼن شخص بدون حصﻮل اجازهاش
سخﻦ ﻧﮕﻮﻳد و آن شخص براﻳش اجازه سخﻦ ﮔفتﻦ داد ﻣﮕر اﻳﻦ شخص بﻪ اجازه او
آﮔاﻫﻰ حاصﻞ ﻧﻨﻤﻮد و باوى سخﻦ ﮔفت حاﻧث ﻣﻰشﻮد.
( )۵اﮔر واﻟﻰ شﻬر بﻪ شخصﻰ قسﻢ دﻫد ﻛﻪ از داخﻞ شدن ﻫر فساد پﻴشﻪ در شﻬر باﻳد
بﻪ او اطﻼع دﻫد ،اﻳﻦ قسﻢ وى ﻣختص بﻪ عﻬدى ﻣﻰشﻮد تا ﻛﻪ واﻟﻰ بر ارﻳﻜﺔ اقتدار
آن شﻬر باشد.
( )۶اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ خاﻧﻪ داخﻞ ﻧﻤﻰشﻮد و بعد باﻻى بام آن اﻳستاده
شد و ﻳا در دﻫﻠﻴز آن داخﻞ شد حاﻧث ﻣﻰشﻮد .اﮔر در دروازه ورودى خاﻧﻪ در چﻨان
جاﻳﻰ بﻮد ﻛﻪ بابستﻦ دروازه در بﻴرون واقع ﻣﻰشد ،حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد.
( )7اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ سرخ ﻛرده را ﻧﻤﻰخﻮرد پس ﻣقصد از آن ﮔﻮشت
ﻣﻰباشد ،ﻧﻪ بادﻧجان وزردک.
( )8اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ پختﻪ شده را ﻧﻤﻰخﻮرد ،ﻣقصد وى از آن ﮔﻮشتﻰ است
ﻛﻪ با آب پختﻪ شده باشد.
( )9اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ ﻛﻠﻪﻫا را ﻧﻤﻰخﻮرد ،ﻫدف وى ازآن چﻴزﻳست ﻛﻪ در
تﻨﻮر پختﻪ شده باشد ودر بازار فروختﻪ شﻮد.
( )1۰اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ ﻧان ﻧﻤﻰخﻮرد ،پس ﻫدف وى از آن ﻫﻤان چﻴزﻳست ﻛﻪ
ﻣردم بﻪ حسب رواج شان آن را بجاى ﻧان ﻣﻰخﻮرﻧد .اﮔر وى قطائف (ﻳک ﻧﻮع ﻧان) را
خﻮرد و ﻳا اﻳﻨﻜﻪ در عراق ﻧان تﻬﻴﻪ شده از برﻧج را بخﻮرد حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد.
( )11اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ بخﻮرد ﻛﻪ خرﻳد و فروش ﻧﻤﻰﻛﻨد و بﻪ اجاره ﻣبادرت ﻧﻤﻰورزد
و خﻮد ﻛسﻰ دﻳﮕرى را بﻪ اﻳﻦ ﻛار بصفت وﻛﻴﻞ ﮔﻤاشت حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد.
( )1۲اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ ﻳاد ﻛرد ﻛﻪ ﻧﻜاح ﻧﻤﻰﻛﻨد و ﻳا قسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ طﻼق ﻧﻪ ﻣﻰدﻫد
ﻳا غﻼﻣش را ازاد ﻧﻤﻰسازد و ﻛسﻰ را بﻪ اﻳﻦ ﻛارﻫا وﻛﻴﻞ ساخت حاﻧث ﻣﻰشﻮد .اﮔر
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ﻛسﻰ قسﻢ خﻮرد ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰﻧشﻴﻨد ﻣﮕر بر روى فرش وﻳا بﻮرﻳا ﻧشست ،حاﻧث
ﻧﻤﻰشﻮد.
( )13اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در چارپاﻳﻰ ﻧﻤﻰﻧشﻴﻨد ﻣﮕر بر چارپاﻳﻰ فرش شده
ﻧشست ،حاﻧث ﻣﻰشﻮد .اﻣا اﮔر چارپاﻳﻰ را باﻻى چارپاﻳﻰ دﻳﮕر ﮔذاشت و بدان ﻧشست
حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد.
( )14اﮔر قسﻢ بخﻮرد ﻛﻪ باﻻى فرش ﻧخﻮابد وباﻻى چﻨان فرشﻰ خﻮابﻴد ﻛﻪ باﻻﻳش
را ﻫﻢ پرده ﻣﻰپﻮشاﻧﻴد ،حاﻧث ﻣﻰشﻮد ،و اﮔر باﻻﻳش فرش دﻳﮕرى بﮕسترد ،حاﻧث
ﻧﻤﻰشﻮد.
شرح
در قسﻢ عرف و رواج ﻣردم تأثﻴر بسزاﻳﻰ دارد ،در ﻣتﻦ اﻳﻦ درسﻬا ﻛﻪ ﻛدام احﻜام
ذﻛر شده است ،بﻪ عرف و عادت ﻫﻤان وقت اعتبار داده است ،اﻣا اﮔر عرف تغﻴﻴر ﻳابد
احﻜام قسﻢ ﻫﻢ با تغﻴﻴر آن تغﻴﻴر ﻣﻰﻛﻨد.
شرح ﻣساﻳﻞ وارده در ﻣتﻦ قرار ذﻳﻞ است:
مثال ماهی :در ﻣسأﻟﻪ قسﻢ از خﻮردن ﮔﻮشت ،اﮔر قسﻢ ﻛﻨﻨده ﮔﻮشت ﻣاﻫﻰ را بخﻮرد
حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد ،زﻳرا عرفاً ﻣاﻫﻰ در ﮔﻮشت شاﻣﻞ ﻧﻴست.
مثال دجله :اﮔر ﻛسﻰ قسﻢ ﻳاد ﻛﻨد ﻛﻪ از دجﻠﻪ ﻧﻤﻰﻧﻮشد ،ﻣﮕر در ظرف از آب
آن ﻧﻮشﻴد ،در اﻳﻦ صﻮرت بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد ،چرا ﻛﻪ ﻧﻮشﻴدن

حقﻴقﻰ از دجﻠﻪ آن است ﻛﻪ دﻫﻦ خﻮد را بﻪ درﻳاى دجﻠﻪ بﮕذارد و از آن بﻨﻮشد ،و
اﻳﻦ ﻛار ﻣﻤﻜﻦ بﻮده و عﻤ ً
ﻼ ﻣردم چﻨﻴﻦ آب ﻣﻲ ﻧﻮشﻨد .از سﻮى دﻳﮕر ﻧﻮشﻴدن از دجﻠﻪ
در ظرف ﻧﻮشﻴدن ﻣعﻨﻰ ﻣجازى است ،بﻨا ًء وقتﻰ عﻤﻞ بﻪ حقﻴقت ﻣﻤﻜﻦ باشد بﻪ ﻣجاز
احتﻴاجﻰ ﻧﻴست وقسﻢ ﻛﻨﻨده بﻪ ﻣجاز حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد.
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و در صﻮرت دوم قسﻢ از ﻧﻮشﻴدن آب شده است ﻧﻪ از درﻳا ،بﻨا ًء با حاﻟت اول فرق
دارد.
مثال گندم :اﮔر ﻛسﻰ از خﻮردن ﮔﻨدم قسﻢ ﻧﻤاﻳد ،بﻪ خﻮردن ﻧان آن حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد
زﻳرا خﻮردن ﮔﻨدم ﻣﻮرد استعﻤال حقﻴقﻰ دارد ،بﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣثال ،ﻣردم ﮔﻨدم را برﻳان
ﻧﻤﻮده آن را ﻣﻰخﻮرﻧد ،بﻨا ًء ﻣقصﻮد از خﻮردن ﮔﻨدم ﻫﻤﻴﻦ صﻮرت آن است ،ﻣقصﻮد
ﻧﻤﻮدن ﻧان از ﮔﻨدم ﻣفﻬﻮم ﻣجازى است ،وقتﻴﻜﻪ ارادة ﻣعﻨاى حقﻴقﻰ ﻟفظ ﻣﻤﻜﻦ باشد،
ﻣفﻬﻮم ﻣجازى از آن درست ﻧﻴست ،چﻨاﻧچﻪ حﻜﻢ ﻣساﻟﺔ درﻳاى دجﻠﻪ از ﻫﻤﻴﻦ قرار بﻮد.
اﮔر از خﻮردن آرد قسﻢ ﻧﻤاﻳد بﻪ خﻮردن ﻧان بﻪ دﻟﻴﻠﻰ حاﻧث ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ آرد خﻮرده
ﻧﻤﻰشﻮد ،بﻨا ًء وقتﻰ خﻮردن آرد ﻳاد شﻮد ،ﻣردم طبق عرف ﻣقصد ازآن را خﻮردن ﻧان
ﻣﻰداﻧﻨد ،حتﻰ اﮔر قسﻢ ﻛﻨﻨده آرد را بﻪ دﻫﻦ ﻧﻤاﻳد حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد ،چﻮن در عرف
ﻣراد از آن خﻮردن ﻧان آن است ﻧﻪ خﻮد آرد ،و اعتبار قسﻢ بﻪ عرف بﻨا است.
قسم از سخن گفتن :اﮔرﻛسﻰ قسﻢ ﻳاد ﻛﻨد ﻛﻪ بدون اجازه فﻼﻧﻰ سخﻦ ﻧخﻮاﻫد ﮔفت،
وآن شخص بﻪ او اجازه سخﻦ ﮔفتﻦ داد ،ﻣﮕر اﻳﻦ شخص از آن اجازه خبر ﻧداشت
وسخﻦ ﮔفت .در اﻳﻦ صﻮرت اﮔر چﻪ آن شخص اجازه داده است ﻣﮕر از آن جاﻳﻰ
ﻛﻪ ﻣفﻬﻮم اجازه خبر دادن وى بﻮد وقسﻢ خﻮرﻧده از آن اجازه خبرى ﻧداشت بﻨا ًء حاﻧث
شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
قسم با والی :اﮔر ﻛسﻰ بﻪ واﻟﻰ شﻬر قسﻢ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اطﻼع ﻫر ﻣفسدى را ﻛﻪ داخﻞ شﻬر
شﻮد بﻪ واﻟﻰ خﻮاﻫد رساﻧد ،و در اﻳﻦ اثﻨا واﻟﻰ از وظﻴفﻪ اش سبﻜدوش شد ،قسﻢ ﻛﻨﻨده
بﻪ رساﻧدن خبر بﻪ واﻟﻰ بخاطرى ﻣﻜﻠف ﻧﻴست ﻛﻪ ﻫدف از اطﻼع بﻪ واﻟﻰ جزا دادن
ﻣفسد بﻮد ،و حال ﻛﻪ واﻟﻰ از وظﻴفﻪ اش بر طرف شده است ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بﻪ ﻣفسد سزا دﻫد
و بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب ﻣدت قسﻢ پاﻳان ﻳافتﻪ است.
قسم به عدم خرید و فروش :اﮔر ﻛسﻰ از اﻧجام دادن عقد خرﻳد ،فروش و اجاره قسﻢ
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بخﻮرد ،از اﻳﻨﻜﻪ حقﻮق خرﻳد ،فروش و اجاره بﻪ شخص عقد ﻛﻨﻨده ارتباط ﻣﻰﮔﻴرد،
قسﻢ ﻛﻨﻨده بﻪ خرﻳد ،فروخت و اجارة وﻛﻴﻞ حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد.
اﮔر شخصﻰ از ﻧﻜاح ﻛردن و طﻼق ﻧﻤﻮدن قسﻢ ﻳاد ﻛرد و بعد براى اﻳﻦ ﻛار از طرف
خﻮد وﻛﻴﻞ ﮔرفت بخاطرى حاﻧث ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ حقﻮق طﻼق و ﻧﻜاح بﻪ طﻼق دﻫﻨده
وﻧﻜاح ﻛﻨﻨده ارتباط ﻣﻰﮔﻴرد ،ﻧﻪ بﻪ وﻛﻴﻞ.

طﻼب جﻤﻼت ﻣتعدد قسﻢ را بﮕﻮﻳﻨد وبﻪ ﻛﻤک استاد ﻣحترم احﻜام آن را روشﻦ
سازﻧد.

 -1اﮔر ﻛسﻰ از خﻮردن ﮔﻮشت قسﻢ ﻧﻤاﻳد وبعد ﮔﻮشت ﻣاﻫﻰ را بخﻮرد ،چرا حاﻧث
ﻧﻤﻰشﻮد؟
 -۲اﮔر ﻛسﻰ از ﻧﻮشﻴدن از دجﻠﻪ قسﻢ ﻧﻤاﻳد وبعد در ظرف از آب آن بﻨﻮشد ،چرا
حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد؟
 -3اﮔر ﻛسﻰ از خﻮردن ﮔﻨدم قسﻢ ﻛﻨد ،آﻳا بﻪ خﻮردن آرد آن حاﻧث ﻣﻰشﻮد؟
 -4اﮔر ﻛسﻰ از ﻧﻜاح ﻛردن و از خرﻳد و فروش قسﻢ ﻛﻨد و بعد براى اﻧجام اﻳﻦ ﻛارﻫا
وﻛﻴﻞ بﮕﻴرد ،حاﻧث ﻣﻰشﻮد ﻳا خﻴر؟
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درس بیست و دوم

تعیین وقت و زمان در قسم
طﻼب عزﻳز! در اﻳﻦ درس ﻫﻢ در بارة قسﻢ وﻧکات ﻣربﻮط بﻪ وقت وساﻳر ﻣساﻳﻞ ﻣتعﻠق
بﻪ آن روشﻨﻰ خﻮاﻫﻴﻢ اﻧداخت و بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب احکام قسﻢ پاﻳان خﻮاﻫد ﻳافت.
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ترجمه
( )1اﮔر کسﻰ قسﻢ ﻳاد کرد و پﻴﻮست بﻪ آن ﮔفت :إن شاء اﷲ ،حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد .اﮔر
قسﻢ ﻳاد کرد کﻪ اﮔر (تﻮان) داشتﻢ حتﻤاً خﻮاﻫﻢ آﻣد ،در اﻳﻨجا ﻣراد از تﻮان صحتﻤﻨدى
وى است ﻧﻪ قدرت (حقﻴقﻰ).
( )2اﮔر قسﻢ ﻳاد کرد کﻪ با فﻼن شخص تا وقت (ﻧاﻣعﻠﻮم) ﻳا زﻣان (ﻧاﻣعﻠﻮم) ﻳا وقت
(ﻣعﻠﻮم) ﻳا زﻣان (ﻣعﻠﻮم) سخﻦ ﻧخﻮاﻫد ﮔفت ،ﻣراد از آن شش ﻣاه ﻣﻰباشد ﻫﻢ چﻨان
در ﻧزد اﻣام ابﻮﻳﻮسف واﻣام ﻣحﻤد

ﻣراد از (دﻫر) ﻧﻴز شش ﻣاه ﻣﻰباشد .اﮔر قسﻢ ﻳاد

ﻧﻤﻮد کﻪ چﻨد روز با وى سخﻦ ﻧخﻮاﻫد ﮔفت ،اﻳﻦ قسﻢ بﻪ سﻪ روز ﻣحﻤﻮل است .اﮔر
قسﻢ خﻮرد کﻪ با وى تا روزﻫاى ﻣعﻠﻮم سخﻦ ﻧخﻮاﻫد ﮔفت ،در ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ
ﻣراد از آن ده روز است .اﻣام ابﻮﻳﻮسف وﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤا اﷲ) ﮔفتﻪ اﻧد :ﻣراد از آن
قسﻢ بﻪ روزﻫاى ﻫفتﻪ است .اﮔر قسﻢ خﻮرد کﻪ ﻣاﻫﻬا با وى سخﻦ ﻧخﻮاﻫد ﮔفت ،بﻪ ﻧزد
اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﻣقصد از آن ده ﻣاه است ،اﻣام ابﻮﻳﻮسف وﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤااﷲ ) ﮔفتﻪ

اﻧد :ﻣراد از آن دوازده ﻣاه است .اﮔر قسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد کﻪ فﻼن کار را اﻧجام ﻧخﻮاﻫﻢ داد،
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آن کار را باﻳد براى ﻫﻤﻴش(تﻤام عﻤر) ترک کﻨد ،اﮔر قسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد کﻪ فﻼن کار را
ضرور اﻧجام خﻮاﻫﻢ داد ،اﮔر آن کار را ﻳک بار اﻧجام دﻫد قسﻤش بجا شده است.
( )3اﮔر کسﻰ قسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد کﻪ ﻫﻤسرش ﻧباﻳد بدون اجازة وى بﻴرون شﻮد ،پس ﻳک
بار براﻳش اجازه داد و بﻴرون شد و بار دﻳﮕر بدون اجازه اش بﻴرون شد ،آن شخص
حاﻧث ﻣﻰشﻮد ،چرا کﻪ در ﻫر بار اجازه ﮔرفتﻦ ضرورى است ،اﮔر ﮔفت :ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ
خﻮدم براﻳت اجازه دﻫﻢ وﻳک بار براﻳش اجازه داد و بعد بدون اجازه از خاﻧﻪ بﻴرون
شد ،حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد.
( )4اﮔر قسﻢ ﻳاد کرد کﻪ (غدا) ﻧاشتﻪ را ﻧخﻮاﻫﻢ خﻮرد ،پس ﻣراد از (غدا) آن طعام
است کﻪ از وقت طﻠﻮع آفتاب تا وقت ﻧﻤاز ظﻬر است و (عشا) ﻧان شب است کﻪ از
وقت ﻧﻤاز پﻴشﻴﻦ تا ﻧﻴﻤﻪ شب است و (سحﻮر) ﻧان سحرى است کﻪ از ﻧﻴﻤﻪ شب تا طﻠﻮع
فجر است.
( )5اﮔر قسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد کﻪ در وقت قرﻳب قرضﻫا را پرداخت خﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،ﻣراد از
وقت ﻧزدﻳک ،کﻤتر از ﻳک ﻣاه است .اﮔر بﮕﻮﻳد :کﻪ در ﻣدت دور قرض را ادا خﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد ﻣراد از دور بﻴشتر از ﻳک ﻣاه است.
( )6اﮔر کسﻰ قسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد کﻪ در اﻳﻦ خاﻧﻪ زﻧدﮔﻰ ﻧﻤﻰکﻨد وخﻮدش تﻨﻬا بﻴرون شد
وفاﻣﻴﻞ وساﻣان خﻮد را در آن ﮔذاشت ،حاﻧث ﻣﻰشﻮد.
( )7اﮔر کسﻰ قسﻢ ﻳاد کرد کﻪ حتﻤاً بﻪ آسﻤان باﻻ خﻮاﻫد شد و ﻳا اﻳﻦ سﻨﮓ را بﻪ طﻼ
ﻣبدل خﻮاﻫد ساخت ،قسﻢ وى درست بﻮده و ﻣتصﻞ آن حاﻧث ﻣﻰﮔردد.
( )8اﮔر قسﻢ ﻳاد کرد کﻪ قرض فﻼﻧﻰ را اﻣروز خﻮاﻫد داد و قرضش را داد ،اﻣا بعد تر
صاحب قرض دﻳد کﻪ برخﻰ از آن پﻮﻟﻬا ﻧاچﻞ (زﻳﻮف) است و ﻳا ﻧبﻬرجﻪ (پﻮل کﻪ ﻧﻪ
تجار آن را اخذ کﻨد وﻧﻪ بﻴت اﻟﻤال) است و ﻳا اﻳﻨکﻪ آن ﻣبﻠغ بﻪ استحقاق برده شده،
حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد ،اﻣا اﮔر پﻮل طﻮرى باشد کﻪ حکﻢ پﻮل بدان درست ﻧﻴاﻳد و ﻫﻤﺔ آن
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ﻧاچﻞ ﻳا قﻠعﻰ (سرب) باشد ،حاﻧث ﻣﻰشﻮد.
( )9اﮔر کسﻰ قسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد کﻪ قرض خﻮد را بﻪ اجزاء (کﻢ کﻢ) تسﻠﻴﻢ ﻧخﻮاﻫد شد و بعد
برخﻰ آن را بﻪ اجزاء تسﻠﻴﻢ شد ،تا آن دم حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد کﻪ تﻤام قرض خﻮد را بدست
ﻧﻴاورده است .اﮔر قرض خﻮد را بﻪ دو پﻴﻤاﻧﻪ اى تسﻠﻴﻢ شد کﻪ در ﻣﻴان (پﻴﻤاﻧﻪ کردن) بﻪ
کارى دﻳﮕرى ﻣشغﻮل ﻧشد ،حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد ،زﻳرا اﻳﻦ جداﻳﻰ شﻤرده ﻧﻤﻰشﻮد.
( )10اﮔر کسﻰ قسﻢ ﻳاد کﻨد کﻪ حتﻤاً بﻪ بصره خﻮاﻫد رفت ،و تا ﻣرگ بﻪ آن جا ﻧﻪ
رفت ،اﻳﻦ شخص در آخرﻳﻦ دقاﻳق زﻧدﮔﻰ خﻮد حاﻧث شد.
شرح
در قسﻢ قاعده عام اﻳﻦ است کﻪ اﻟفاظ ﻫر قﻮم ﻣطابق عرف و عادت آﻧان حﻤﻞ ﻣﻰشﻮد
و ﻣردم کﻪ کدام ﻣعﻨﻰ را از اﻟفاظ ﻣﻰﮔﻴرﻧد در شرﻳعت ﻫﻤان ﻣعاﻧﻰ قابﻞ اعتبار است.
قسم در صورت داشتن توان :اﮔر کسﻰ قسﻢ کرد کﻪ در صﻮرت تﻮان ﻧزد او خﻮاﻫد
آﻣد ،درﻳﻨجا ﻣقصد از تﻮان صحت است .زﻳرا در عرف ﻣقصد از آن صحت است ﻧﻪ
تﻮان حقﻴقﻰ.
در قسم إن شاء اﷲ گفتن :ﻫرﮔاه شخصﻰ قبﻞ از قسﻢ و ﻳا بعد از آن ﻣتصﻞ (إن شاء
اﷲ) بﮕﻮﻳد ،حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد؛ زﻳرا رسﻮل اﷲ

فرﻣﻮده است کﻪ ﻣعﻨﻰ آن چﻨﻴﻦ است:

کسﻴکﻪ بﻪ اﷲ قسﻢ ﻳاد کرد و إن شاء اﷲ ﮔفت حاﻧث ﻧﻤﻰشﻮد.

()1

قسم مرتبط به وقت و زمان

اﮔر کسﻰ در قسﻢ خﻮد ﻟفظ (حﻴﻦ) ﻳا (زﻣان) را استعﻤال ﻧﻤاﻳد ﻣث ً
ﻼ قسﻢ کﻨد کﻪ ﻣﻦ
تا زﻣاﻧﻰ ﻳا تا حﻴﻨﻰ با وى صحبت ﻧخﻮاﻫﻢ کرد ،اﻟفاظ زﻣان و حﻴﻦ خﻮاه ﻧکره باشد ﻳا
ﻣعرفﻪ ،در ﻧزد احﻨاف از آن شش ﻣاه ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد .زﻳرا کﻠﻤﺔ حﻴﻦ ﮔاﻫﻰ براى ﻣدت
 .1ﻣﻮطأ بﻪ رواﻳت ﻣحﻤد بﻦ اﻟحسﻦ اﻟشﻴباﻧﻰ  _5باب اﻻستثﻨاء فﻰ اﻟﻴﻤﻴﻦ ج 3ص 136
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کﻮتاه و ﮔاﻫﻰ براى ﻣدت شش ﻣاه وﮔاﻫﻰ براى ﻣدت چﻬﻞ سال استعﻤال ﻣﻰشﻮد،
چﻮن شش ﻣاه وقت ﻣتﻮسط و در ﻣﻴان است ،بﻨاء آن اراده ﻣﻰشﻮد.
قسم به (الدهر) :اﮔر کسﻰ در قسﻢ خﻮد کﻠﻤﻪ اﻟدﻫر را ﻣعرفﻪ استعﻤال کﻨد ،از روى
عرف تﻤام عﻤر ازآن اراده ﻣﻰشﻮد و اﮔر آﻧرا ﻧکره (دﻫر) استعﻤال ﻧﻤاﻳد ،ﻣراد از آن
در ﻧزد صاحبﻴﻦ ( رحﻤﻬﻤا اﷲ ) شش ﻣاه ﻣﻰباشد.
قسم به(ايام) :اﮔر در قسﻢ ﻟفظ (اﻳام ) را استعﻤال ﻧﻤﻮد ﻣث ً
ﻼ قسﻢ ﻳاد کرد کﻪ تا روزﻫا
با او سخﻦ ﻧخﻮاﻫﻢ ﮔفت ،اﮔر ﻟفظ اﻳام را ﻧکره ذکر ﻧﻤﻮد ،ﻣراد از آن سﻪ روز ﻣﻰباشد
و اﮔر آن را ﻣعرفﻪ ﻳعﻨﻰ (اﻷﻳام) روزﻫاى ﻣعﻠﻮم ذکر ﻧﻤﻮد ﻣراد از آن ده روز ﮔرفتﻪ
ﻣﻰشﻮد .اﮔر در ده روز با او ﮔپ زد حاﻧث ﻣﻰشﻮد اﻣا ﻧزد صاحبﻴﻦ (رحﻤﻬﻤا اﷲ) از
آن ﻳک ﻫفتﻪ اراده ﻣﻰشﻮد.
زود يا دير گفتن :اﮔر قسﻢ ﻳاد کرد کﻪ زود قرض را ادا خﻮاﻫد کرد ،بﻪ اساس استعﻤال
عرف ﻣراد از آن ﻣدت کﻤتر از ﻳکﻤاه است ،ﻫرﮔاه قسﻢ ﻳاد کرد کﻪ در ﻣدت دور
(بعﻴد) آﻧرا ادا خﻮاﻫد ﻧﻤﻮد ،در اﻳﻦ صﻮرت ﻣراد از آن ﻣدت زﻳادتر از ﻳکﻤاه است.
قسم در خوردن و نوشیدن :اﮔر کسﻰ قسﻢ ﻳاد کرد کﻪ (غدا) ﻧﻪ خﻮاﻫد خﻮرد ،ﻣراد از
آن خﻮردن غدا است و خﻮراک غدا آن است کﻪ از ظاﻫر شدن صبح تا پﻴشﻴﻦ خﻮرده
شﻮد .اﮔر سﻮﮔﻨد ﻧﻤاﻳد کﻪ (عشاء) ﻧخﻮاﻫد کرد ،ﻣراد از عشاء خﻮراکﻰ است کﻪ از
ﻧﻤاز پﻴشﻴﻦ تا ﻧﻴﻢ شب صﻮرت ﮔﻴرد و اﮔر سﻮﮔﻨد ﻧﻤاﻳد کﻪ (سحﻮر) سحرى ﻧﻤﻰکﻨد،
ﻣراد از سحﻮر خﻮراکﻰ است کﻪ از ﻣﻨاصفﻪ شب تا ظاﻫر شدن صبح باشد .بﻨاء اﮔر
کسﻰ در خﻼل اﻳﻦ اوقات چﻴزى ﻧخﻮرد ،حاﻧث ﻣﻰشﻮد.
قسم به چیز نا ممکن :ﻫرﮔاه کسﻰ بﻪ اﻧجام کارى ﻧا ﻣﻤکﻦ وﻣحال قسﻢ کﻨد ،فﻮرا
حاﻧث ﻣﻰشﻮد زﻳرا قسﻢ کﻨﻨده از اﻧجام دادن چﻨﻴﻦ کار عاجز و ﻧاتﻮان است .ﻣثﻼ قسﻢ
ﻳاد کﻨد کﻪ ﻣﻦ اﻳﻦ سﻨﮓ را بﻪ طﻼ ﻣبدل ﻣﻰسازم.
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شاﮔردان در ﻣﻴان خﻮد راجع بﻪ ﻣعتبر بﻮدن عرف بحث ﻧﻤاﻳﻨد ،بﻪ ارائﺔ ﻣثاﻟﻬا آن را
واضح سازﻧد و در کﻠﻤﺔ اﻳام و دﻫر فرق ﻧکره و ﻣعرفﻪ را بﻴان دارﻧد.

 .1اﮔر کسﻰ با قسﻢ (إن شاء اﷲ) بﮕﻮﻳد ،حکﻢ آن چﻴست ؟
 .2اﮔر کسﻰ قسﻢ را بﻪ تﻮان (قدرت) ﻣرتبط ﻧﻤاﻳد ﻣث ً
ﻼ بﮕﻮﻳد (اﮔر تﻮان داشتﻢ اﻳﻦ کار
را خﻮاﻫﻢ کرد) ﻣراد از قدرت چﻴست ؟
 .3اﮔر کسﻰ قسﻢ ﻧﻤاﻳد کﻪ بﻪ (حﻴﻦ ،زﻣان ،اﻳام ،دﻫر)ﻣرتبط باشد ،حکﻢ آن چﻴست؟
 .4از (غدا ،عشاء و سحﻮر) خﻮراکﻫاى کدام اوقات ﻣراد است ؟
 .5قسﻢ بﻪ چﻴز ﻧا ﻣﻤکﻦ و ﻣحال ،چﻪ حکﻢ دارد؟
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درس بیست و سوم

کتاب دعوى
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ترجمه
(ُ )1مدَّ عِﻰ شخصﻰ است کﻪ ﻫرﮔاه خصﻮﻣت را ترک کﻨد ،بﻪ آن ﻣجبﻮر ساختﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
ﻣُدَّ َعﻰ َعﻠَﻴ ِﻪ شخصﻰ است کﻪ اﮔر دعﻮى را ترک کﻨد ،بﻪ آن ﻣجبﻮر ﮔرداﻧﻴده ﻣﻰشﻮد.
( )2دعﻮى تا وقتﻰ پذﻳرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد کﻪ جﻨس و ﻣقدار ﻣُدَ عﻰ (چﻴزﻳکﻪ ﻣﻮضﻮع دعﻮى
را تشکﻴﻞ ﻣﻴدﻫد) را ﻣعﻠﻮم ﻧکرده باشد .اﮔر ﻣدعﻰ بﻬا عﻴﻦ(چﻴز ﻣعﻠﻮم) و در دست
ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ باشد ،بﻪ احضار آن ﻣکﻠف ﻣﻰﮔردد تا در دعﻮى بﻪ آن اشاره ﻧﻤاﻳد و اﮔر
حاضر ﻧبﻮد قﻴﻤت آن را واضح سازد.
( )3اﮔر (ﻣدعﻰ) دعﻮى جاﻳداد را ﻧﻤاﻳد ،حدود آﻧرا واضح سازد و اضافﻪ ﻧﻤاﻳد کﻪ در
دست ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ است و او ﻣطاﻟبﻪ آن را دارد و اﮔر بﻪ ذﻣﻪ وى حق بﻮد عﻼوه ﻧﻤاﻳد
کﻪ طاﻟب آن است.
( )4در صﻮرت صحت دعﻮى ،قاضﻰ از ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ در ﻣﻮرد آن سﻮال کﻨد ،در صﻮرت
اقرار حکﻢ خﻮﻳش را عﻠﻴﻪ وى صادر ﻧﻤاﻳد و اﮔر ﻣﻨکر شد از ﻣدعﻰ طاﻟب بﻴﻨﻪ (شﻬﻮد)
شﻮد ،اﮔر حاضر ﻧﻤﻮد فﻴصﻠﻪ را صادر ﻣﻲﻧﻤاﻳد و اﮔر از (حضﻮر شﻬﻮد) عاجز ﻣاﻧد و
طاﻟب حﻠف خصﻢ (ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ) شد ،او را قسﻢ بدﻫد.
( )5اﮔر ﮔفت شﻬﻮد ﻣﻦ حاضر است ﻟﻴکﻦ خﻮاستار قسﻢ ﻫستﻢ ،ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ
قسﻢ داده ﻧﻤﻰشﻮد و بر ﻣدعﻰ قسﻢ رد ﻧﻤﻰشﻮد.
( )6در ﻣﻠک ﻣطﻠق شﻬﻮد ذواﻟﻴد پذﻳرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
( )7در صﻮرت اﻧکار ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ از قسﻢ ،قاضﻰ باساس ﻧکﻮل حکﻢ را صادر و ﻣدعﻰ
بﻬا را باﻻﻳش ﻻزم ﻣﻰسازد.
( )8بر قاضﻰ سزاوار است تا براﻳش بﮕﻮﻳد :ﻣﻦ بﻪ تﻮ سﻪ بار قسﻢ را پﻴش ﻣﻰکﻨﻢ اﮔر
(قسﻢ) ﻧﻤﻮدى (خﻮب) و اﻻ عﻠﻴﻪ شﻤا حسب دعﻮاى ﻣدعﻰ حکﻢ صادر ﻣﻰکﻨﻢ .در
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صﻮرت پﻴش ﻧﻤﻮدن سﻪ بار قسﻢ و ﻧکﻮل وى ،حکﻢ را بر عﻠﻴﻪ وى صادر ﻧﻤاﻳد.
( )9اﮔر دعﻮاى ﻧکاح باشد ،در ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ بر ﻣﻨکر قسﻢ ﻧﻴست .در ﻧکاح ،رجعت،
رجﻮع در اﻳﻼء ،برده ﮔﻰ ،ام وﻟد ساختﻦ ،ﻧسب ،وﻻء و در حدود قسﻢ داده ﻧﻤﻰشﻮد.
( )10صاحبﻴﻦ (رحﻤﻬﻤا اﷲ) ﮔفتﻪ اﻧد :بﻪ استثﻨاء حدود و ﻟعان در تﻤام ﻣﻮارد ﻳاد شده
قسﻢ داده ﻣﻰشﻮد.
( )11ﻫر ﮔاه دو ﻧفر بﻪ عﻴﻨﻰ دعﻮى ﻧﻤاﻳﻨد کﻪ در دست ﻧفر ثاﻟث قرار داشتﻪ باشد و ﻫر
ﻳکﻰ از اﻳشان بﻪ اﻳﻦ ﮔﻤان باشﻨد کﻪ ﮔﻮﻳا از وى است و ﻫر دو در زﻣﻴﻨﻪ بﻴﻨﻪ (شﻬﻮد) را
اقاﻣﻪ کﻨﻨد ،فﻴصﻠﻪ ﻣدعﻰ بﻬا را براى ﻫر دو صادر ﻧﻤاﻳد .اﻣا اﮔر ﻫر ﻳکﻰ از اﻳشان دعﻮاى
ﻧکاح ﻳک زن را ﻧﻤاﻳﻨد و ﻫر دو در زﻣﻴﻨﻪ بﻴﻨﻪ (شﻬﻮد) را اقاﻣﻪ کﻨﻨد ،فﻴصﻠﻪ را براى ﻳکﻰ از
اﻳشان ﻫﻢ صادر ﻧکﻨد و راجع بﻪ ﻧکاح ﻳکﻰ از اﻳشان بﻪ تصدﻳق زن ﻣراجعﻪ صﻮرت ﮔﻴرد
(ﻫر ﻳکﻰ را کﻪ تاﻳﻴد ﻧﻤﻮد ،زن از او ﻣﻰشﻮد).
شرح

تعريف دعوى :دعﻮى در زبان عربﻰ خﻮاستﻦ راﮔﻮﻳﻨد و در اصطﻼح فقﻬاء عبارت از
ﻣطاﻟبﻪ حق است در حضﻮر کسﻴکﻪ در صﻮرت ارائﺔ ثبﻮت ،آﻧرا درﻳافت کرده بتﻮاﻧد.
()1
مدعﻰ :شخصﻰ است کﻪ ﻣﻴخﻮاﻫد حق را بﻪ ذﻣﻪ غﻴر ثابت سازد.
()2
مدعﻰ علیه :شخصﻰ است کﻪ ﻣﻨکر باشد.
()3
خصومت :ﻧزاع وجدال را ﮔﻮﻳﻨد.
تعیین جنس و مقدار مدعﻰ بها در دعوى :کسﻴکﻪ عﻠﻴﻪ شخص دﻳﮕر دعﻮى چﻴزى
را اقاﻣﻪ ﻣﻰکﻨد باﻳد جﻨس و ﻣقدار آﻧرا ﻣعﻠﻮم سازد ،بطﻮر ﻣثال بﮕﻮﻳد ده ﮔرام طﻼ ﻳا
ﻧقره ،ده درﻫﻢ؛ زﻳرا در صﻮرت عدم وضاحت آن ،دعﻮى بر ﻣجﻬﻮل ﻣﻰآﻳد و دعﻮى
بر چﻴز ﻣجﻬﻮل درست ﻧﻴست.
اﮔر ﻣدعﻰ بﻬا در دست ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ باشد ﻣکﻠف است آﻧرا بﻪ ﻣجﻠس حکﻢ حاضر سازد
تا ﻣدعﻰ و شاﻫدان بﻪ آن اشاره ﻧﻤاﻳﻨد.
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اﮔر ﻣدعﻰ بﻪ ﻧزد ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ ﻧباشد ،ﻳعﻨﻰ ﻫﻼک و ﻳا غضب شده باشد ،ﻣدعﻰ ﻣکﻠف
است کﻪ قﻴﻤت آﻧرا واضح سازد تا ﻣدعﻰ بﻬا ﻣعﻠﻮم و ﻣشخص ﮔردد.
تشخیص مدعﻰ بها :اﮔر شخصﻰ دعﻮى ﻧﻤﻮد کﻪ جاﻳداد غﻴر ﻣﻨقﻮل ﻣﻦ در ﻧزد ﻣدعﻰ
عﻠﻴﻪ است و وى طاﻟب آن است ،در اﻳﻦ صﻮرت ﻣدعﻰ ﻣکﻠف است کﻪ حدود آﻧرا
بﻴان ﻧﻤاﻳد؛ زﻳرا ﻣدعﻰ بﻬا چﻴز ﻣﻨقﻮل ﻧﻴست تا بﻪ ﻣجﻠس قاضﻰ آورده شﻮد و بﻪ آن
اشاره صﻮرت ﮔﻴرد ،پس ذکر حدود با اصحاب و ﻧسب اﻳشان ضرورى است و در ﻧزد
اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

ذکر ﻧام پدر کﻼن اﻳشان ﻫﻢ ضرورى است.

صحت دعوى :وقتﻴکﻪ دعﻮى صحﻴح شد ،ﻳعﻨﻰ شروط آن تکﻤﻴﻞ ﮔردﻳد ﻣاﻧﻨد ﻣﻮجﻮدﻳت
خصﻢ عاقﻞ بﻮدن ﻣدعﻰ و ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ تشخﻴص ﻣدعﻰ بﻬا و غﻴره ،قاضﻰ از ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ
راجع بﻪ دعﻮاى ﻣدعﻰ ﻣﻰپرسد ،اﮔر ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ بﻪ حق ﻣدعﻰ اقرار کرد ،حکﻢ خﻮﻳش
را بر ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ صادر ﻣﻰکﻨد .اﻣا اﮔر اﻧکار ورزﻳد از ﻣدعﻰ طاﻟب شﻬﻮد ﻣﻰشﻮد ،اﮔر
شﻬﻮد را حاضر ﻧﻤﻮد خﻮب ،اﻣا اﮔر حاضر کرده ﻧتﻮاﻧست و از قاضﻰ ﻣطاﻟبﻪ حﻠف ﻣدعﻰ
عﻠﻴﻪ را کرد ،قاضﻰ ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ را قسﻢ دﻫد و حکﻢ را صادر ﻧﻤاﻳد.
بﻪ ﻣدعﻰ قسﻢ داده ﻧﻤﻰشﻮد :اﮔر ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ از قسﻢ اﻧکار ﻧﻤﻮد ،بﻪ ﻣدعﻰ قسﻢ داده
ﻧﻤﻰشﻮد ،بﻠکﻪ قاضﻰ ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ را بﻪ دعﻮى ﻣﻠزم ﻣﻰسازد ،چرا کﻪ رسﻮل اکرم
فرﻣﻮده است ((

)) ﻣعﻨاى آن چﻨﻴﻦ است:

حاضر ﻧﻤﻮدن شﻬﻮد بر ﻣدعﻰ است و قسﻢ بر کسﻰ است کﻪ اﻧکار کرده باشد.
پیش نمودن قسم سه بار :اﮔر ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ از قسﻢ ﻧکﻮل کرد ،قاضﻰ بﻪ ﻣﻮجب ﻧکﻮل
وى فﻴصﻠﻪ صادر ﻣﻰکﻨد ،خﻮاه اﻳﻦ ﻧکﻮل حقﻴقﻰ باشد کﻪ بﮕﻮﻳد قسﻢ ﻧﻤﻰخﻮرم و ﻳا
حکﻤﻰ کﻪ از قسﻢ خاﻣﻮش بﻤاﻧد ،ﻟﻴکﻦ ﻣﻨاسب است کﻪ قاضﻰ براﻳش قسﻢ را سﻪ بار
تقدﻳﻢ ﻧﻤاﻳد اﮔر اﻧکار کرد ،فﻴصﻠﻪ را عﻠﻴﻪ وى صادر ﻣﻰکﻨد.
در موارد آتﻰ بر مدعﻰ علیه قسم نیست:

نکاح :بطﻮر ﻣثال اﮔر احﻤد دعﻮاى ﻧکاح ﻧﻤاﻳد و زن ﻣﻨکر باشد پس در اﻳﻦ صﻮرت باﻻى
زن قسﻢ ﻧﻴست .و ﻳا زن دعﻮى ﻧﻤاﻳد و احﻤد ﻣﻨکر باشد بﻪ احﻤد قسﻢ داده ﻧﻤﻰشﻮد.
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رجعت :ﻣث ً
ﻼ عثﻤان بعد از سپرى شدن عدت دعﻮى ﻧﻤاﻳد کﻪ ﻣﻦ در جرﻳان عدت بﻪ
زن خﻮد رجﻮع کرده ام و زن از رجعت او ﻣﻨکر باشد ،ﻳا عکس آن.
رجوع در ايالء :بطﻮر ﻣثال اﮔر زﻳد بعد از سپرى شدن ﻣدت اﻳﻼء دعﻮى ﻧﻤاﻳد کﻪ ﻣﻦ
در ﻣدت اﻳﻼء از اﻳﻼء رجﻮع کرده ام و زن از اﻳﻦ سخﻦ ﻣﻨکر باشد ،ﻳا عکس آن.
رق :بطﻮر ﻣثال حاﻣد بﻪ شخص ﻣجﻬﻮل اﻟﻨسب دعﻮى ﻧﻤاﻳد کﻪ ﮔﻮﻳا برده وى است و
آن ﻣﻨکر باشد.
استیالد :بطﻮر ﻣثال کﻨﻴز بر بادار خﻮد دعﻮى ﻧﻤاﻳد کﻪ ﮔﻮﻳا ﻣادر اوﻻدﻫاى وى است
و اﻳﻦ طفﻞ از وى است ﻟﻴکﻦ بادار ﻣﻨکر باشد.
نسب :بطﻮر ﻣثال عﻤر باﻻى شخصﻰ دعﻮى ﻧﻤﻮد کﻪ ﮔﻮﻳا پسرش است و وى ﻣﻨکر باشد.
والء :بطﻮرﻣثال زﻳد بر شخصﻰ دعﻮى ﻧﻤﻮد کﻪ ﮔﻮﻳا وى ﻣﻮﻻء ﻣﻮاﻻت ،ﻳا ﻣعتق (آزاد
کﻨﻨده) ﻣﻦ است و آن شخص ﻣﻨکر باشد.
حدود :ﻣث ً
ﻼ شخصﻰ بر کسﻰ دعﻮاى حد ﻧﻤاﻳد و وى ﻣﻨکر باشد.
لعان :بطﻮر ﻣثال زﻧﻰ بر شﻮﻫر خﻮﻳش دعﻮى ﻧﻤﻮد کﻪ ﮔﻮﻳا وى با ﻣﻦ ﻟعان کرده و
شﻮﻫرش ﻣﻨکر باشد ،در اﻳﻦ صﻮرت بﻪ شﻮﻫر قسﻢ داده ﻧﻤﻰشﻮد .زﻳرا فاﻳده از تقدﻳﻢ
قسﻢ ﻧکﻮل است و در صﻮرت ﻧکﻮل دعﻮى ثابت ﻣﻰشﻮد و در صﻮرتﻫاى قبﻠﻰ بﻪ ﻧکﻮل
ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ دعﻮى ثابت ﻧﻤﻰﮔردد و قسﻢ بﻰ فاﻳده ﻣﻴﻤاﻧد ،ﻟذا قسﻢ داده ﻧﻤﻰشﻮد.
صاحبﻴﻦ (رحﻤﻬﻤااﷲ) ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد :غﻴر از ﻟعان و حدود در تﻤام ﻣﻮارد دﻳﮕر قسﻢ است،
زﻳرا ﻧکﻮل بﻪ ﻧظر آﻧان اقرار است و در صﻮرتﻬاى فﻮق اقرار تحقق ﻣﻰﻳابد.
دعواى دو شخص بر يک چیز :اﮔر دو شخص بر ﻳک چﻴز در حاﻟﻰ دعﻮى ﻧﻤاﻳﻨد کﻪ
ﻣدعﻰ بﻬا در دست شخص ثاﻟث قرار داشت و ﻫر دو شﻬﻮد را اقاﻣﻪ ﻧﻤاﻳﻨد ،ﻧزد اﻣام
ابﻮ حﻨﻴفﻪ

شﻬادت ﻫر دو پذﻳرفتﻪ ﻣﻰشﻮد و ﻣدعﻰ بﻬا ﻣﻴان شان ﻣساوﻳاﻧﻪ تقسﻴﻢ

ﻣﻰﮔردد؛ زﻳرا کﻪ ﻫر دو در سبب استحقاق کﻪ شﻬادت است ،با ﻫﻢ برابر اﻧد و اﻳﻦ چﻴز
قابﻠﻴت اشتراک را دارد.
دعوى دو شخص بر نکاح يک زن :اﮔر دو شخص بﻪ ﻧکاح ﻳک زن شﻬﻮد را اقاﻣﻪ
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کردﻧد ،شﻬﻮد ﻫر دو ساقط (بﻰ اعتبار) است زﻳرا در اﻳﻨجا ﻣاﻧﻨد اﻣﻼک شرکت ﻣﻤکﻦ
ﻧﻴست ،و زن از کسﻰ است کﻪ زن ﻧکاح وى را تصدﻳق ﻧﻤاﻳد ،اﻳﻦ در صﻮرتﻴکﻪ ﻫر دو
تارﻳخ ﻧکاح را ﻣشخص ﻧکرده باشﻨد اﮔر تارﻳخ را تعﻴﻦ کرده بﻮدﻧد زن از کسﻰ است
کﻪ تارﻳخ ﻧکاح وى ﻣقدم باشد.

ﻳکﻰ از طﻼب در حضﻮر دﻳﮕران ﻣتﻦ آتﻰ را شرح ﻧﻤاﻳد :شﻬﻮد صاحب ذواﻟﻴد در
ﻣﻠکﻴت ﻣطﻠق پذﻳرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.

 .1دعﻮى ،ﻣدعﻰ ،ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ و خصﻮﻣت را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 .2چرا تعﻴﻴﻦ جﻨس و اﻧدازه ﻣدعﻰ بﻬا در دعﻮى حتﻤﻰ است.؟
 .3در جاﻳداد غﻴرﻣﻨقﻮل تعﻴﻴﻦ کدام چﻴز ضرورى است؟
 .4بعد از صحت دعﻮى قاضﻰ چﻰ باﻳد کرد.؟
 .5اﮔر ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ از قسﻢ ﻧکﻮل ﻧﻤﻮد آﻳا بﻪ ﻣدعﻰ قسﻢ داده ﻣﻰشﻮد؟ با دﻟﻴﻞ بﻴان
دارﻳد.
 .6قاضﻰ چﻨد بار بﻪ ﻣﻨکر قسﻢ پﻴش ﻣﻰﻧﻤاﻳد.؟
 .7در کدام ﻣﻮارد بر ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ قسﻢ ﻧﻴست؟
 .8اﮔر دو شخص بر ﻳک چﻴز دعﻮى ﻧﻤاﻳﻨد و ﻫر دو اقاﻣﻪ شﻬﻮد کﻨﻨد حکﻢ آن
چﻴست؟
 .9اﮔر بر ﻧکاح ﻳک زن دو شخص دعﻮى ﻧﻤاﻳﻨد و ﻫر دو شﻬﻮد را اقاﻣﻪ کﻨﻨد چﻪ حکﻢ دارد؟

ﻣﻮاردى را کﻪ در آن بﻪ ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ قسﻢ داده ﻧﻤﻰشﻮد در کتابچﻪﻫاى خﻮد تحرﻳر ﻧﻤاﻳﻴد.
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درس بیست و چهارم

کتاب ما يدعیه الرجالن
در درس ﮔذشتﻪ از ﻣساﻳﻞ ﻣختﻠف دعﻮى آﮔاﻫﻰ حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،در اﻳﻦ درس بحث
دعﻮى را اداﻣﻪ ﻣﻴدﻫﻴﻢ و ﻣﻴخﻮاﻫﻴﻢ کﻪ در ﻣﻮرد ﻣساﻳﻞ دﻳﮕرى دعﻮى ﻧﻴز ﻣعﻠﻮﻣات
حاصﻞ ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
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ترجمه
( )1اﮔر دو شخص باﻻى ﻳک شخص دعﻮى ﻧﻤاﻳﻨد و ﻫر ﻳکﻰ از اﻳشان بﮕﻮﻳﻨد کﻪ
اﻳﻦ برده را از وى خرﻳده است و ﻫر دو شﻬﻮد را اقاﻣﻪ کﻨﻨد ،ﻫر ﻳکﻰ از اﻳشان اختﻴار
دارد اﮔر خﻮاستﻪ باشد ﻧصف غﻼم را بﻪ ﻧصف قﻴﻤت خرﻳدارى ﻧﻤاﻳد و اﮔر خﻮاستﻪ
باشد واﮔذار شﻮد .اﮔر قاضﻰ براى ﻫر دو فﻴصﻠﻪ ﻧﻤﻮد؛ اﻣا ﻳکﻰ از اﻳشان ﮔفت :ﻣﻦ
ﻧﻤﻰخﻮاﻫﻢ ،جائز ﻧﻴست کﻪ شخص دوﻣﻰ غﻼم را بﮕﻴرد ،اﮔر ﻫر دو تارﻳخ را ذکر
ﻧﻤﻮده باشﻨد ،برده از شخصﻰ است کﻪ تارﻳخ ﻣقدم تر دارد و اﮔر تارﻳخ را ذکر ﻧکرده
باشﻨد و برده در قبضﺔ ﻳکﻰ از اﻳشان باشد پس او حق اوﻟﻮﻳت را دارد.
( )2اﮔر ﻳکﻰ دعﻮاى خرﻳد و دﻳﮕرى دعﻮاى ﻫبﻪ وقبضﻪ ﻧﻤاﻳد و ﻫر دو شﻬﻮد اقاﻣﻪ
ﻧﻤﻮدﻧد ،ﻟﻴکﻦ ﻳکﻰ ﻫﻢ تارﻳخ را ذکر ﻧﻨﻤاﻳد ،خرﻳد از ﻣدعﻰ ﻫبﻪ ﻣقدﻣتر است ،اﻣا اﮔر
ﻳکﻰ دعﻮاى خرﻳد ﻧﻤاﻳد و زن دعﻮى ﻧﻤاﻳد کﻪ وى با ﻣﻦ در (بدل اﻳﻦ غﻼم) عروسﻰ
ﻧﻤﻮده ،در اﻳﻦ صﻮرت ﻫر دو برابر اﻧد.
( )3اﮔر ﻳکﻰ دعﻮاى رﻫﻦ (ﮔروى) ﻧﻤاﻳد و دعﻮاى ذواﻟﻴدى را ﻫﻢ ﻧﻤاﻳد و شخص
دﻳﮕر دعﻮاى ﻫبﻪ و ذواﻟﻴدى ﻧﻤاﻳد در اﻳﻦ صﻮرت صاحب رﻫﻦ از ﻫبﻪ ﻣقدﻣتر است.
( )4اﮔر دو ﻧفر غﻴر قابض (کﻪ ﻣال در دست آﻧان ﻧﻴست) بر ﻣﻠکﻴت و تارﻳخ شﻬﻮد را
حاضر ﻧﻤﻮدﻧد ،صاحب تارﻳخ اول ﻣقدم است .اﻣا اﮔر ﻫر ﻳکﻰ از اﻳشان شﻬﻮد خرﻳد از
شخص دﻳﮕر را اقاﻣﻪ ﻧﻤﻮد و ﻫر دو تارﻳخ را ذکر ﻧﻤﻮدﻧد ،ﻫر دو برابر اﻧد ،اﮔر شخص
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غﻴر قابض بر ﻣﻠکﻴت کﻪ تارﻳخ ﻫﻢ داشتﻪ باشد ،شﻬﻮد را اقاﻣﻪ ﻧﻤﻮد و ذواﻟﻴد شﻬﻮد
ﻣﻠکﻴت را اقاﻣﻪ کرد کﻪ تارﻳخ آن اول بﻮد صاحب قبضﻪ تارﻳخ اول ﻣقدﻣتر است.
( )5اﮔر ذواﻟﻴد و غﻴر ذواﻟﻴد ﻫر ﻳک شﻬﻮد ﻧتاج (ﻣحصﻮل) را اقاﻣﻪ کرد ،ذواﻟﻴد ﻣعتبر است.
( )6ﻫﻤچﻨان بافتﻦ ﻟباس است کﻪ ﻳک بار بافتﻪ ﻣﻰشﻮد و ﻫر آن سببﻴکﻪ بﻪ ﻣﻠکﻴت
تکرار ﻧﻤﻰشﻮد( ،عﻴﻦ حکﻤﻰ را دارا است).
( )7اﮔر شخص غﻴر قابض شﻬﻮد ﻣﻠک ﻣطﻠق را و ذواﻟﻴد شﻬﻮد خرﻳد از وى را اقاﻣﻪ
کرد ،در اﻳﻦ صﻮرت ذواﻟﻴد ﻣقدﻣتر است .اﻣا اﮔر ﻫر دو از ﻳک دﻳﮕر شﻬﻮد خرﻳد را
اقاﻣﻪ کردﻧد و ﻫر دو تارﻳخ ﻧداشتﻨد ،شﻬﻮد ﻫر دو ساقط است.
( )8اﮔر ﻳکﻰ از دو ﻣدعﻰ دو شاﻫد را حاضر ﻧﻤﻮد و دﻳﮕرى چﻬار شاﻫد آورد ،ﻫر
دو برابر اﻧد.
شرح
صورتهاى مختلف دعواى دو شخص

دعواى خريد دو شخص بر يک مدعﻰ بها :اﮔر دو شخص دعﻮى ﻧﻤاﻳﻨد کﻪ اﻳﻦ چﻴز
را از فﻼن شخص خرﻳده اﻧد و ﻫر دو در زﻣﻴﻨﻪ تارﻳخﻰ را ﻫﻢ ذکر ﻧﻪ کردﻧد درحاﻟﻴکﻪ
ﻣدعﻰ بﻬا در دست شخص ثاﻟث قرار داشتﻪ باشد ،شﻬﻮد ﻫر دو پذﻳرفتﻪ و ﻣدعﻰ بﻬا
ﻣﻴان شان ﻣﻨاصفﻪ ﻣﻰﮔردد .چرا کﻪ ﻫر دو از ﻳک طرف در سبب استحقاق با ﻫﻢ
برابر اﻧد و از طرف دﻳﮕر ﻣدعﻰ بﻬا قابﻠﻴت شرکت را دارا است .پس بﻪ ﻳکﻰ در برابر
دﻳﮕرى ترجﻴح داده ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻫر دو ﻣدعﻴان از حق قبﻮل و رد آن برخﻮردار اﻧد.
اﮔر ﻫر دو براى اثبات دعﻮاى خﻮﻳش بﻴﻨﻪ را اقاﻣﻪ ﻧﻤاﻳﻨد و ﻫر دو تارﻳخ را بﻴان ﻧﻤﻮدﻧد
پس ﻫر ﻳکﻰ اﻳشان کﻪ در حضﻮر قاضﻰ تارﻳخ ﻣقدﻣتر را واﻧﻤﻮد کرد ،ﻣدعﻰ بﻬا از
او است ،چرا کﻪ شﻬﻮد بعدى بﻪ فروش چﻴز اجﻨبﻰ ﮔﻮاه پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد و اﮔر ﻳکﻰ
اﻳشان ﻫﻢ تارﻳخ را بﻴان ﻧکرد و ﻣدعﻰ بﻬا در دست ﻳکﻰ اﻳشان قرار داشت ،اﻳﻦ ﻣدعﻰ
بﻬا از ذواﻟﻴد است .چرا کﻪ ذواﻟﻴد بﻮدن وى را در برابر دﻳﮕران ترجﻴح ﻣﻴدﻫد.
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دعواى خريد از يک طرف و هبه از طرف ديگر

اﮔر دو شخص بر ﻳک چﻴز دعﻮى ﻧﻤﻮدﻧد ،ﻳکﻰ دعﻮاى خرﻳد کﻨد کﻪ ﮔﻮﻳا آن را از
فﻼن شخص خرﻳده و دﻳﮕر بﮕﻮﻳد کﻪ آن را براﻳﻢ فﻼن شخص ﻫبﻪ و تسﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮده
است و ﻫر دو براى اثبات دعﻮاى خﻮﻳش اقاﻣﻪ شﻬﻮد کﻨﻨد ،در اﻳﻦ صﻮرت دعﻮاى
خرﻳد راجح است .چرا کﻪ در خرﻳد ﻣعاوضﻪ از ﻫر دو طرف صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد و ﻫبﻪ
تبرع است ،بﻨاء عقد بﻴع ﻧسبت بﻪ ﻫبﻪ قﻮﻳتر است.
دعواى گروى از طرف يک شخص و دعواى هبه از طرف شخصﻰ ديگر

اﮔر شخصﻰ دعﻮى ﻧﻤاﻳد کﻪ اﻳﻦ ﻣتاع را فﻼن شخص براﻳﻢ ﮔرو داده است و شخصﻰ
دﻳﮕرى دعﻮى ﻧﻤاﻳد کﻪ ﮔﻮﻳا آن را براﻳﻢ فﻼن شخص ﻫبﻪ کرده و تسﻠﻴﻢ شده ام ،در
اﻳﻦ صﻮرت دعﻮاى ﮔروى ﻧسبت بﻪ دعﻮى دوﻣﻰ برترى دارد ،چرا کﻪ در صﻮرت
ﮔروى ﻣتاع در تضﻤﻴﻦ است اﮔر ﻫﻼک ﮔردد ﻣضﻤﻮن است ،حال آﻧکﻪ در ﻫبﻪ
تضﻤﻴﻦ وجﻮد ﻧدارد اﮔر ﻫﻼک ﮔردﻳد ضﻤان (تاوان) ﻧدارد ،و عقد ﻣضﻤﻮن ﻧسبت بﻪ
غﻴر ﻣضﻤﻮن ﻣقدﻣتر و اوﻟﻰ است.
دعوى بر يک چیز غیر مقبوض :اﮔر دو شخص بر ﻳک ﻣدعﻰ بﻬا دعﻮى ﻧﻤاﻳﻨد کﻪ در
قبضﺔ اﻳشان ﻧباشد و ﻫر ﻳکﻰ اﻳشان ﻣدعﻰ باشد کﻪ ﮔﻮﻳا چﻴز ﻳاد شده را از فﻼن خرﻳده
است و در زﻣﻴﻨﻪ بﻴﻨﻪ را ﻫﻢ اقاﻣﻪ ﻧﻤاﻳد پس اﮔر تارﻳخ شﻬادت ﻳکﻰ باشد ﻫر دو در
استحقاق با ﻫﻢ برابر اﻧد و اﮔر تارﻳخ خرﻳد ﻳکﻰ اﻳشان ﻣقدﻣتر بﻮد وى بﻬتر است ،چرا
کﻪ وى ﻣاﻟک اوﻟﻰ است ،و براى شﻬادت دوﻣﻰ ﻣحﻞ باقﻰ ﻧﻪ ﻣﻰﻣاﻧد.
دعواى حاصل مال :اﮔر دو ﻧفر کﻪ ﻳکﻰ اﻳشان ذواﻟﻴد است بر حاصﻞ ﻳک ﻣدعﻰ بﻬا
دعﻮى ﻧﻤاﻳﻨد بطﻮر ﻣثال دعﻮى ﻧﻤاﻳﻨد کﻪ اﻳﻦ چﻮچﺔ حﻴﻮان ﻣﻦ است و ﻫر دو در زﻣﻴﻨﻪ
شﻬﻮد را اقاﻣﻪ کﻨﻨد ،در اﻳﻦ جا شخصﻰ کﻪ چﻮچﺔ حﻴﻮان بﻪ دست وى است حق دار و بﻬتر
است .از اﻳﻨکﻪ ﻫر دو شﻬﻮد دارﻧد ﻟﻴکﻦ ذواﻟﻴدى ترجﻴح وى را بﻪ ﻣﻴان ﻣﻰآورد.
ﻫﻤچﻨان دعﻮى بر چﻴزى کﻪ ﻳک بار اﻧجام ﻣﻰﻳابد بطﻮر ﻣثال بﮕﻮﻳد :کﻪ اﻳﻦ ﻟباس را
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ﻣﻦ بافتﻪ ام و شخصﻰ دوﻣﻰ دعﻮى ﻧﻤاﻳد کﻪ ﻣﻦ بافتﻪ ام در اﻳﻦ صﻮرت شخصﻰ حقدار
است کﻪ کاﻻ در دست وى باشد چرا کﻪ اﻳﻦ در ﻣعﻨﻰ ﻧتاج ﻣﻰآﻳد ،اﻣا ﻫر آﻧچﻴزﻳکﻪ
چﻨد بار اﻧجام ﻣﻰﻳابد و بﻪ بﻴﻨﻪ ثابت ﻣﻰﮔردد بطﻮر ﻣثال شستﻦ کاﻻ ،اﮔر خشکﻪ شﻮى
راجع بﻪ شستﻦ با ﻫﻢ دعﻮاى ﻧﻤاﻳﻨد و ﻫر ﻳکﻰ اﻳشان بﻴﻨﻪ را اقاﻣﻪ کﻨد در اﻳﻦ ﻣﻮرد وﻟﻮ
کﻪ کاﻻ در دست ﻳکﻰ اﻳشان قرار دارد ﻟﻴکﻦ ﻫر دو شﻮﻳﻨده پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد و ﻣستحق
ﻣزد ﻫستﻨد.
دعوى ملکیت و خريد :اﮔر شخص غﻴر ذواﻟﻴد دعﻮى ﻣﻠکﻴت ﻣطﻠق چﻴزى را کﻨد
(ﻳعﻨﻰ بدون بﻴان سبب ﻣﻠکﻴت دعﻮى ﻣﻠکﻴت آﻧرا ﻧﻤاﻳد) و شخص ذواﻟﻴد دعﻮى ﻧﻤاﻳد
کﻪ از وى خرﻳده است و ﻫردو راجع بﻪ اثبات دعﻮى خﻮﻳش بﻴﻨﻪ را اقاﻣﻪ کردﻧد ،در
اﻳﻦ صﻮرت ذواﻟﻴد حقدار و ﻣستحق است ،چرا در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻫر دو بﻴﻨﻪ درست پﻨداشتﻪ
ﻣﻰشﻮد ،ﻣﻠکﻴت از شخص اوﻟﻰ بﻮد سپس شخص دوﻣﻰ خرﻳده است اﻣا اﮔر دو ﻧفر
شﻬﻮد را اقاﻣﻪ کردﻧد و ﻫر ﻳکﻰ اﻳشان ﮔفتﻨد کﻪ از طرف ﻣقابﻞ خرﻳده است و در زﻣﻨﻴﻪ
کدام تارﻳخﻰ را ﻫﻢ ذکر ﻧکﻨد کﻪ چﻰ وقت خرﻳده در اﻳﻦ صﻮرت شﻬﻮد ﻫر دو باطﻞ
و ﻣال از ذواﻟﻴد پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
فرق دو با چهار شاهد :کثرت و تعداد شﻬﻮد ﻣعﻴار ترجﻴح در دعﻮى ﻧﻤﻰباشد.
اﮔر ﻳکﻰ از ﻣدعﻴان دو ﻧفر شاﻫد را حاضر و ﻣدعﻰ دوﻣﻰ چﻬار شاﻫد را اقاﻣﻪ کرد ،ﻫر
دو برابر اﻧد ،چرا کﻪ شﻬادت چﻬار ﻧفر با دو شاﻫد برابر است و بﻪ احضار شﻬﻮد بﻴشتر
کدام ترجﻴح داده ﻧﻤﻰشﻮد.

طﻼب بﻪ سﻪ دستﻪ تقسﻴﻢ شﻮﻧد و صﻮرتﻫاى ﻣختﻠف دعﻮاى دو ﻧفر را کﻪ در درس
بخﻮاﻧش ﮔرفتﻨد بطﻮر عﻤﻠﻰ تطبﻴق ﻧﻤاﻳﻨد.
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بﻪ صﻮرتﻬاى آتﻰ جﻮاب بﮕﻮﻳﻴد:
 .1اﮔر دو ﻧفر دعﻮاى خرﻳد ﻳک چﻴز را از ﻳک شخص کﻨﻨد و ﻫر دو در زﻣﻴﻨﻪ شﻬﻮد
را اقاﻣﻪ کﻨﻨد ،کدام ﻳکﻰ از اﻳشان حقدار است؟
 .2اﮔر ﻳک ﻧفر دعﻮاى خرﻳد و دوﻣﻰ دعﻮاى ﻫبﻪ را ﻧﻤاﻳد و ﻫر دو در زﻣﻴﻨﻪ شﻬﻮد اقاﻣﻪ
کﻨﻨد کدام اﻳشان حقدار است؟
 .3اﮔر ﻳک شخص دعﻮاى ﮔروى و دﻳﮕرى دعﻮاى ﻫبﻪ ﻧﻤاﻳد و ﻫر دو در زﻣﻴﻨﻪ بﻴﻨﻪ را
اقاﻣﻪ کﻨﻨد ،کدام اﻳشان حقدار است ؟
 .4اﮔر دو تﻦ دعﻮاى چﻴزى را کﻨﻨد کﻪ در ذواﻟﻴدى شان قرار ﻧداشتﻪ باشد و ﻧزد
شخص ثاﻟث باشد و تارﻳخ را ذکر کﻨﻨد ،چﻪ حکﻢ دارد؟
 .5اﮔر دو ﻧفر دعﻮى ﻧﻤاﻳﻨد کﻪ اﻳﻦ چﻮچﺔ حﻴﻮان ﻣﻦ و ﻣﻠکﻴت ﻣﻦ است و حال آﻧکﻪ
ﻳکﻰ اﻳشان ذواﻟﻴد باشد و ﻫر دو در زﻣﻴﻨﻪ بﻴﻨﻪ را اقاﻣﻪ کﻨﻨد ،چﻪ حکﻢ دارد؟
 .6اﮔر ﻳک شخص غﻴر ذواﻟﻴد دعﻮاى ﻣﻠک ﻣطﻠق و دﻳﮕرى کﻪ ذواﻟﻴد است دعﻮاى
خرﻳد از وى را ﻧﻤاﻳد و ﻫر دو شﻬﻮد اقاﻣﻪ کﻨﻨد چﻪ حکﻢ دارد؟
 .7فرق دو با چﻬار ﻧفر شاﻫد چﻪ است ،آﻳا چﻬار شاﻫد ﻧسبت بﻪ دو شاﻫد کدام برترى
دارد؟

از صﻮرتﻬاى ﻣختﻠف دعﻮاى دو ﻧفر بر ﻳک ﻣدعﻰ بﻬا سﻪ صﻮرت آﻧرا در کتابچﻪﻫاى
خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس بیست و پنجم

کتاب الدعوى
شاﮔردان عزﻳز!
در درس ﮔذشتﻪ ﻣساﻳﻞ ﻣختﻠف دعﻮى را خﻮاﻧدﻳﻢ ،در اﻳﻦ درس ﻣﻰخﻮاﻫﻴﻢ ،بعضﻰ
از صﻮرتﻬاى دفع و چﮕﻮﻧﮕﻰ تحﻠﻴف و ﻣساﻳﻞ دﻳﮕر را زﻳر بحث قرار دﻫﻴﻢ.
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ترجمه
( )1اﮔر شخصﻰ عﻠﻴﻪ شخصﻰ دﻳﮕر دعﻮاى قصاص ﻧﻤﻮد و ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ اﻧکار کرد ،بﻪ
ﻣﻨکر قسﻢ داده ﻣﻰشﻮد ،اﮔر ﻧکﻮل کرد ،و ﻧکﻮل او از قسﻢ در چﻴزى باشد کﻪ کﻢ از
ﻧفس بﻮد در اﻳﻦ صﻮرت باﻻﻳش قصاص ﻻزم است؛ اﻣا اﮔر ﻧکﻮل اش در ﻧفس بﻮد تا
١٧٠

وقتﻰ ﻣحبﻮس ﻣﻰﮔردد کﻪ اقرار ﻳا قسﻢ کﻨد .و ﻧزد صاحبﻴﻦ (رحﻤﻬﻤا اﷲ) در ﻫر دو
صﻮرت باﻻﻳش ارش (تاوان) ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
( )2اﮔر ﻣدعﻰ ﮔفت شﻬﻮد ﻣﻦ حاضر است در اﻳﻦ صﻮرت بﻪ طرف ﻣقابﻞ ﮔفتﻪ
ﻣﻰشﻮد تا سﻪ روز کفﻴﻞ باﻟﻨفس (ضاﻣﻦ) بدﻫﻴد اﮔر ضاﻣﻦ داد (خﻮب) ور ﻧﻪ ﻣدعﻲ
ﻣاﻣﻮر ﻣﻰﮔردد تا وى را پﻴﮕﻴرى کﻨد ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ ﻣسافر راه باشد پس تا
ﻣجﻠس قاضﻰ (ﻣدعﻰ ﻫﻤراﻳش ﻣﻰباشد).
( )3اﮔر ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ ﮔفت اﻳﻦ چﻴز را فﻼن شخص غاﻳب ﻧزدم طﻮر ﮔروى ﻳا اﻣاﻧت
ﮔذاشتﻪ ،ﻳا از وى غصب ﻧﻤﻮده ام و شﻬﻮد را اقاﻣﻪ کرد ،پس ﻣﻴان وى و ﻣدعﻰ
خصﻮﻣت ﻧﻴست ،اﻣا اﮔر ﮔفت :از فﻼن شخص غاﻳب خرﻳده ام در اﻳﻦ صﻮرت خصﻢ
تﻠقﻰ ﻣﻰﮔردد.
( )4اﮔر ﻣدعﻰ بﮕﻮﻳد :از ﻧزدم دزدى شده و در زﻣﻴﻨﻪ شﻬﻮد را اقاﻣﻪ کﻨد و ذواﻟﻴد
ﮔفت فﻼن شخص ﻧزدم اﻣاﻧت ﮔذاشتﻪ و بﻴﻨﻪ را اقاﻣﻪ کرد خصﻮﻣت دفع ﻧﻤﻰﮔردد،
اﮔر ﻣدعﻰ ﮔفت از فﻼن شخص خرﻳده ام و ذواﻟﻴد ﮔفت ﻧزدم فﻼن اﻣاﻧت ﮔذاشتﻪ
خصﻮﻣت بدون اقاﻣﺔ شﻬﻮد دفع ﻣﻰﮔردد.
( )5قسﻢ بﻪ اﷲ

داده ﻣﻰشﻮد ﻧﻪ غﻴر ،ﻟﻴکﻦ بﻪ ذکر صفات اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ تاکﻴد شده

ﻣﻲتﻮاﻧد؛ و قسﻢ بﻪ طﻼق وعتاق داده ﻧﻤﻰشﻮد.
( )6از ﻳﻬﻮدى بﻪ اسﻢ اﷲ
از ﻧصراﻧﻰ بﻪ اﷲ

اى کﻪ بر ﻣﻮسﻰ

اى کﻪ اﻧجﻴﻞ را بر عﻴسﻰ

ﻣجﻮس (آتش پرست) بﻪ اﷲ

تﻮرات ﻧازل کرده قسﻢ ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد،
ﻧازل ﻧﻤﻮده قسﻢ ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،از

اﻳکﻪ آتش را آفرﻳده قسﻢ ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد و از اﻳشان

در عبادت خاﻧﻪﻫاى شان قسﻢ ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
( )7در قسﻢ بر ﻣسﻠﻤان تغﻠﻴظ بﻪ وقت ﻳا جاى (ﻣاﻧﻨد ﻣاه رﻣضان ﻳا بر سر ﻣﻨبر) ﻻزم

١٧١

ﻧﻴست.
( )8اﮔر شخصﻰ دعﻮا ﻧﻤﻮد کﻪ از وى غﻼم را بﻪ ﻫزار (افغاﻧﻲ) خرﻳده است ﻟﻴکﻦ
طرف ﻣقابﻞ اﻧکار ورزﻳد در اﻳﻦ صﻮرت بﻪ اﷲ قسﻢ ﻣﻴخﻮرد کﻪ ﻣﻴان وى و ﻣدعﻰ فع ً
ﻼ
بﻴع ﻧﻴست ﻟﻴکﻦ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ قسﻢ باﻳد داده ﻧشﻮد کﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ فروختﻪ ام و در غصب باﻳد بﻪ
اﷲ اﻳﻦ طﻮر قسﻢ بخﻮرد کﻪ وى حق ﮔرفتﻦ آن را ﻧدارد و ﻣستحق ﮔرفتﻦ قﻴﻤت آن
ﻧﻴز ﻧﻴست و بﻪ اﷲ اﻳﻦ طﻮر قسﻢ ﻧخﻮرد کﻪ ﻣﻦ غصب ﻧﻨﻤﻮده ام ،و در ﻧکاح اﻳﻦ طﻮر
قسﻢ داده شﻮد کﻪ ﻫﻤﻴﻦ اکﻨﻮن ﻣﻴان شﻤا ﻧکاح ﻧﻴست ،و در دعﻮاى طﻼق طﻮرى قسﻢ
ﻣﻴخﻮرد کﻪ اﻳﻦ ( زن ) فﻰ اﻟحال از شﻤا بائﻦ (جدا) ﻧﻴست کﻪ او بﻴان کرده است و
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ قسﻢ داده ﻧﻤﻰشﻮد کﻪ قسﻢ بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ کﻪ او را طﻼق ﻧﻪ کرده ام.
( )9اﮔر خاﻧﻪ در ذواﻟﻴدى ﻳک ﻧفر باشد و دو شخص بر آن دعﻮا ﻧﻤاﻳﻨد ،ﻳکﻰ اﻳشان
دعﻮاى ﻧصف و دﻳﮕرﻳشان دعﻮاى کﻞ خاﻧﻪ را ﻧﻤاﻳد و ﻫر دو شﻬﻮد را اقاﻣﻪ کﻨﻨد ،ﻧزد
اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

براى شخصﻰ کﻪ تﻤام خاﻧﻪ را دعﻮى کرده سﻪ حصﻪ (سﻪ بر چﻬار)

و صاحب دعﻮى ﻧصف خاﻧﻪ ربع (حصﺔ چﻬارم) داده ﻣﻰشﻮد و ﻧزد اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف و
اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤااﷲ خاﻧﻪ ﻣﻴان شان بﻪ سﻪ حصﻪ تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد؛ و اﮔر خاﻧﻪ در دست
ﻫر دو اﻳشان بﻮد بﻪ ﻣدعﻰ تﻤام خاﻧﻪ ،ﻧصف آن بﻪ اساس فﻴصﻠﻪ و ﻧصف دﻳﮕر بﻪ سبب
ذواﻟﻴدى آن بدون فﻴصﻠﻪ تسﻠﻴﻢ ﻣﻰشﻮد.
( )10اﮔر دو شخص در ﻣﻮرد ﻳک حﻴﻮان ﻣﻨازعﻪ کردﻧد و ﻫر دو شﻬﻮد را ﻧﻴز اقاﻣﻪ
کردﻧد کﻪ ان (حﻴﻮان) ﻧزد او پﻴدا شده است و ﻫر دو تارﻳخ را ﻫﻢ ذکر ﻧﻤﻮدﻧد شخصﻰ
حقدار است کﻪ تارﻳخ وى بﻪ عﻤر حﻴﻮان برابر باشد ،اﻣا اﮔر ﻣشکﻞ بﻤﻴان آﻣد (عﻤر
حﻴﻮان بﻪ تارﻳخ ﻳکﻰ ﻫﻢ برابر ﻧبﻮد) از ﻫر دو ﻣﻰباشد.
( )11دو ﻧفر بر حﻴﻮاﻧﻲ کﻪ ﻳکﻰ از آﻧان بر آن سﻮار و دﻳﮕري ﻟﮕام آن را بر دست دارد
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دعﻮى ﻧﻤﻮدﻧد .شخص سﻮار حقدار است ،ﻫﻤچﻨان اﮔر در ﻣﻮرد شتر دعﻮي کردﻧد و
بار ﻳکﻰ از اﻳشان باﻻى آن باشد صاحب بار بﻬتر و حقدار است ،ﻫﻤچﻨان اﮔر در ﻣﻮرد
پﻴراﻫﻨﻰ باﻫﻢ جﻨجال کردﻧد کﻪ ﻳکﻰ ان را پﻮشﻴده بﻮد و دﻳﮕرى آستﻴﻦ ان را ﮔرفتﻪ
بﻮد شخص پﻮشﻴده بﻬتر و حقدار است.
شرح
دعواى قصاص
اﮔر شخصﻰ بر کس دﻳﮕرى دعﻮاى قصاص ﻧﻤاﻳد و ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ ﻣﻨکر شﻮد ،بﻪ ﻣﻨکر
قسﻢ داده ﻣﻰشﻮد .اﮔر وى از قسﻢ ﻧکﻮل کرد ،دﻳده شﻮد کﻪ دعﻮاى قتﻞ ﻧفس است
ﻳا دعﻮاى کﻢ از ﻧفس؛ قطع اطراف (اعضاء) ،اﮔر دعﻮاى قتﻞ ﻧفس باشد ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ
ﻣحبﻮس ﻣﻰﮔردد تا اقرار کﻨد و ﻳا قسﻢ ﻧﻤاﻳد ،اﮔر دعﻮاى کﻢ از ﻧفس ﻳعﻨﻰ قطع اعضاء
باشد در صﻮرت ﻧکﻮل از قسﻢ از ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ قصاص ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،اﻳﻦ حکﻢ ﻧزد
اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

است ،صاحبﻴﻦ رحﻤﻬﻤا اﷲ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :در ﻫر دو حاﻟت ارش (خساره

ﻣاﻟﻰ)ﻻزم است ،زﻳرا ﻧکﻮل از قسﻢ چﻨان دﻟﻴﻠﻰ است کﻪ در آن شبﻬﻪ است ،بﻨا ًء ﻣال
واجب ﻣﻰﮔردد قصاص ﻧﻤﻰشﻮد.
چگونگﻰ گرفتن ضامن :اﮔر ﻣدعﻰ دعﻮاى ﻧﻤاﻳد و بﮕﻮﻳد کﻪ شﻬﻮد ﻣﻦ در شﻬر است
و خﻮاستار قسﻢ ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ ﮔردد ،ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

قسﻢ داده ﻧﻤﻰشﻮد ،و ﻧزد

صاحبﻴﻦ (رحﻤﻬﻤا اﷲ) قسﻢ داده ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا حﻠف حق ﻣدعﻰ است ﻫر وقت بخﻮاﻫد
قسﻢ داده ﻣﻴتﻮاﻧد ،ﻟﻴکﻦ اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﻣﻰﮔﻮﻳد :حق قسﻢ وقتﻰ بﻤﻴان ﻣﻰآﻳد کﻪ

ﻣدعﻰ از اقاﻣﺔ شﻬﻮد عاجز شﻮد از اﻳﻨکﻪ در اﻳﻨجا احضار شﻬﻮد ﻣﻤکﻦ است ﻟذا بﻪ
او قسﻢ داده ﻧﻤﻰشﻮد بﻠکﻪ از وى براى ﻣدت سﻪ روز ضاﻣﻦ ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد تا از
ﮔرﻳزجﻠﻮﮔﻴرى بعﻤﻞ آﻳد ،اﮔر از دادن ضاﻣﻦ اﻣتﻨاع ورزﻳد و ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ باشﻨده شﻬر
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بﻮد تا سﻪ روز ﻣدعﻰ ﻳا اﻣﻴﻦ وى در پﻰ وى ﻣﻰباشد (وى را تعقﻴب ﻣﻰکﻨد) تا فرار
ﻧکﻨد اﻣا اﮔر ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ ﻣسافر راه بﻮد اﻟﻰ صدور فﻴصﻠﻪ و ﻣجﻠس قاضﻰ از وى ﻧﮕﻬباﻧﻰ
ﻣﻰشﻮد.
اﮔر ﻣدعﻰ بﻪ وقت تعﻴﻴﻦ شده شﻬﻮد را حاضر ﻧﻤﻮد خﻮب ،ورﻧﻪ قاضﻰ بﻪ ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ
قسﻢ ﻣﻴدﻫد ،اﮔر قسﻢ خﻮرد حکﻢ بﻪ ﻣﻼﻣتﻲ ﻣدعﻲ صادر ﻣﻲشﻮد و ﻳا ﻣدعﻰ او را قسﻢ
ﻧﻤﻰداد او را رﻫا کﻨد ،و اﮔر ﻧکﻮل کرد ،حکﻢ باﻻﻳش صادر ﻧﻤاﻳد.
دفع دعوى :اﮔر ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ در جﻮاب ﻣدعﻰ بﮕﻮﻳد ﻣدعﻰ بﻬاﻳﻰ کﻪ در دست ﻣﻦ است
و تﻮ بر آن دعﻮا دارى ،آﻧرا ﻣﻦ از فﻼن (شخص غاﻳب) بطﻮر اﻣاﻧت ،ﮔروى ﻳا غصب
ﮔرفتﻪ ام و دعﻮاى خﻮد را بﻪ شﻬﻮد ثابت کرد و ﻣدعﻰ بﻬا بﻪ حال خﻮد ﻣﻮجﻮد بﻮد ،در
اﻳﻦ صﻮرت ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

خصﻮﻣت از ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ دفع و ساقط ﻣﻰﮔردد؛ زﻳرا

تﻮسط شﻬﻮد دعﻮاى خﻮﻳش را ثابت ساخت کﻪ دست وى دست خصﻮﻣت ﻧﻴست.
اﮔر ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ بﮕﻮﻳد ﻣدعﻰ بﻬا را از فﻼن شخص غاﻳب خرﻳده است در اﻳﻦ صﻮرت
ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ از اﻳﻦ خاطر خصﻢ است کﻪ قبﻮل ﻧﻤﻮد کﻪ دست او دست ﻣﻠکﻴت است،
ﻳا ﻣدعﻰ دعﻮا ﻧﻤاﻳد کﻪ اﻳﻦ چﻴز از ﻣﻦ دزدى شده است و ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ بﮕﻮﻳد اﻳﻦ چﻴز
اﻣاﻧت فﻼن شخص ﻧزدم است و در زﻣﻴﻨﻪ اقاﻣﺔ شﻬﻮد ﻧﻤاﻳد در اﻳﻦ صﻮرت ﻧزد شﻴخﻴﻦ
از ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ خصﻮﻣت دفع ﻧﻤﻰشﻮد زﻳرا اﻳﻦ سخﻦ کﻪ از ﻣﻦ دزدى شده است اﻳﻦ
چﻨﻴﻦ ﻣعﻨﻰ دارد کﻪ آواز ﻣﻦ دزدى کرده است اﻣا او را از روى شفقت ﻳاد ﻧکرد تا حد
باﻻﻳش ﻻزم ﻧشﻮد ،خﻼصﻪ جرﻳان چﻨﻴﻦ شد کﻪ بﮕﻮﻳد کﻪ :از ﻣﻦ دزدى کردى ،و اﻳﻦ
دعﻮا فعﻞ شد و از اﻳﻦ دعﻮا جدا شد کﻪ بﮕﻮﻳد :اﻳﻦ چﻴز از ﻣﻦ غصب شده است.
إﻣام ﻣحﻤد

ﻣﻴﮕﻮﻳد :ﮔفتار ﻣدعﻰ در اﻳﻦ ﻣﻮضﻮع بﻤثابﺔ آن است کﻪ بﮕﻮﻳد از ﻣﻦ

غصب شده؛ زﻳرا در ﻫر دو صﻮرت دعﻮا فعﻞ باﻻﻳش ﻧﻴست.
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اﮔر ﻣدعﻰ دعﻮا ﻧﻤاﻳد ،چﻴزى کﻪ در دست ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ است ﻣﻦ آﻧرا از حاﻣد خرﻳده
أم و ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ بﮕﻮﻳد کﻪ چﻴزى ﻳاد شده اﻣاﻧت حاﻣد است در ﻧزدم ،در اﻳﻦ صﻮرت
خصﻮﻣت از ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ دفع ﻣﻰﮔردد وﻟﻮ بﻪ سخﻦ خﻮﻳش اقاﻣﻪ شﻬﻮد ﻧکﻨد؛ زﻳرا ﻫر
دو بر اﻳﻦ ﻣتفق اﻧد کﻪ شئ ﻣذکﻮر از طرف شخص دﻳﮕرى براﻳش رسﻴده است و
دستش دست خصﻮﻣت ﻧﻴست.
چگونگﻰ تحلیف :قسﻢ بﻪ ﻧام اﷲ

داده ﻣﻰشﻮد ،در ﻳک حدﻳث ﻣبارک آﻣده است

کﻪ ﻣعﻨﻰ آن قرار ذﻳﻞ است( :اﮔر کسﻰ قسﻢ ﻣﻰخﻮرد بﻪ اﷲ

قسﻢ بخﻮرد و ﻳا

خاﻣﻮش بﻤاﻧد) )1(.بﻪ طﻼق و عتاق قسﻢ داده ﻧﻤﻰشﻮد وﻟﻮ کﻪ ﻣدعﻰ بر آن اصرار
ورزد ،ﻳعﻨﻰ ﻧباﻳد چﻨﻴﻦ ﮔﻮﻳد کﻪ بﻪ طﻼق زن ﻳا عتاق (آزادى برده) قسﻢ است ،چرا
کﻪ قسﻢ بﻪ طﻼق و عتاق حرام است.
تغلیظ در قسم :تغﻠﻴظ در قسﻢ بر ﻣکان ﻳا زﻣان واجب ﻧﻴست ،غﻠظت در زﻣان چﻨﻴﻦ
است کﻪ در ﻣاه ﻣبارک رﻣضان ،ﻳا شب قدر ﻳا روز جﻤعﻪ ﻳا بعد از ﻧﻤاز عصر (دﻳﮕر)
قسﻢ داده شﻮد اﻣا تغﻠﻴظ در ﻣکان آن است کﻪ در ﻣسجد ﻳا کعبﻪ ﻣعظﻤﻪ ﻳا ﻣسجد ﻧبﻮى
ﻳا ﻣﻨبر قسﻢ داده شﻮد.
حلف يهودى يا نصرانﻰ :ﻳﻬﻮدى در قسﻢ خﻮد چﻨﻴﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳد قسﻢ ﻣﻦ بﻪ آن اﷲ باشد
کﻪ تﻮرات را بر ﻣﻮسﻰ
عﻴسﻰ

ﻧازل ﻧﻤﻮده ،ﻧصراﻧﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳد قسﻢ بر اﷲ کﻪ اﻧجﻴﻞ را بر

ﻧازل ﻧﻤﻮده و آتش پرست ﻣﻰﮔﻮﻳد قسﻢ بر اﷲ کﻪ آتش را آفرﻳده است ،و

بﻪ آﻧان در عبادت خاﻧﻪﻫاﻳشان قسﻢ داده ﻧﻤﻰشﻮد.
قسم به سبب يا حاصل :در صﻮرت اﻧکار دﻳده شﻮد اﮔر ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ ﻣﻨکر از سبب بﻮد بﻪ
ﻫﻤان سبب قسﻢ داده ﻣﻰشﻮد ،اﻣا اﮔر از حکﻢ ﻣﻨکر بﻮد بﻪ حاصﻞ قسﻢ داده ﻣﻰشﻮد.
اﮔر شخصﻰ دعﻮا ﻧﻤﻮد کﻪ ﻣﻦ از اﻳﻦ شخص حاضر کتاب وى را بﻪ ﻫزار افغاﻧﻲ خرﻳده
 .1بخاري رواﻳت کرده.
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ام و ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ اﻧکار ورزد کﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ فروختﻪ ام ،پس بﻪ حاصﻞ قسﻢ ﻣﻲﻧﻤاﻳد کﻪ ﻣﻴان
ﻣﻦ و وى بﻴع قائﻢ ﻧﻴست ،و طﻮرى قسﻢ ﻧدﻫد کﻪ قسﻢ بﻪ اﷲ ﻣﻦ باﻻﻳش ﻧفروختﻪ ام،
چرا کﻪ احتﻤال ﻣﻴرود کﻪ فروختﻪ باشد ﻟﻴکﻦ دو باره بﻴع را فسخ کرده باشد.
ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ در دعﻮاي غصب چﻨﻴﻦ قسﻢ ﻣﻰخﻮرد کﻪ ﻧﻪ ﻣستحق ﮔرفتﻦ آن است و ﻧﻪ
ﻣستحق قﻴﻤت آن ،و طﻮرى قسﻢ ﻧخﻮرد کﻪ ﻣﻦ غصب ﻧﻨﻤﻮده ام ،چرا کﻪ احتﻤال ﻣﻴرود
غصب ﻧﻤﻮده باشد و سپس اﻧرا اعاده کرده باشد ﻳا اﻳﻨکﻪ بصفت تحفﻪ ﮔرفتﻪ باشد.
در ﻧکاح طﻮرى قسﻢ ﻣﻰخﻮرد کﻪ قسﻢ بﻪ اﷲ کﻪ حاﻻ ﻣﻴان ﻣاﻳان ﻧکاح ﻧﻴست ،و در
ﻣﻮرد طﻼق طﻮرى قسﻢ ﻣﻰخﻮرد کﻪ قسﻢ بﻪ اﷲ کﻪ وى در اﻳﻦ حال از ﻣﻦ بائﻦ (جدا)
ﻧﻴست ،طﻮرى کﻪ اﻳﻦ زن ادعاء دارد ،و طﻮرى قسﻢ ﻧخﻮرد کﻪ ﻣﻦ بﻪ اﻳﻦ زن طﻼق
ﻧداده ام ،چرا کﻪ احتﻤال دارد کﻪ طﻼق واقع شده باشد و دو باره ﻧکاح بستﻪ شده باشد
و ﻳا رجﻮع ﻧﻤﻮده باشد.
دعواى دو نفر بر يک خانه :اﮔر خاﻧﻪ در دست ﻳک شخص باشد و دو ﻧفر بر آن دعﻮا
ﻧﻤاﻳﻨد ،ﻳکﻰ اﻳشان دعﻮاى کﻞ خاﻧﻪ و دﻳﮕري ﻣدعﻰ ﻧصف آن ﮔردد و ﻫر دو اقاﻣﻪ
شﻬﻮد ﻧﻤاﻳﻨد .ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

براى ﻣدعﻰ کﻞ خاﻧﻪ سﻪ ربع (سﻪ بر چﻬار) و براى

ﻣدعﻰ ﻧصف آن ربع (حصﺔ چﻬارم) آن داده ﻣﻰشﻮد ،چرا کﻪ ﻣدعﻰ ﻧصف خاﻧﻪ در
ﻧصف ﻣتباقﻰ آن کدام دعﻮاى ﻧدارد و آن از ﻣدعﻰ تﻤام خاﻧﻪ شد و در ﻧصف خاﻧﻪ
ﻣتباقﻰ ﻫر دو باﻫﻢ برابر اﻧد ،ﻟذا ﻣﻴان ﻫر دو تقسﻴﻢ ﻣﻰﮔردد.
اﻣا اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد ،خاﻧﻪ ﻣﻴان شان بﻪ سﻪ حصﻪ تقسﻴﻢ
ﻣﻰﮔردد چرا کﻪ ﻣدعﻰ کﻞ خاﻧﻪ دعﻮاى دو حصﻪ و ﻣدعﻰ ﻧصف دعﻮاى ﻳک حصﺔ
آﻧرا دارد پس خاﻧﻪ باﻳد بﻪ سﻪ حصﻪ تقسﻴﻢ ﮔردد؛ دو حصﺔ آن از ﻣدعﻰ کﻞ خاﻧﻪ و
ﻳک حصﺔ ﻣتباقﻰ از ﻣدعﻰ ﻧصف آن ﻣﻰشﻮد.
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اﻣا اﮔر در خاﻧﻪ ﻫر دو ذواﻟﻴد باشﻨد بﻪ ﻣدعﻰ تﻤام خاﻧﻪ ﻧصف آن بﻪ اساس فﻴصﻠﻪ و
ﻧصف ﻣتباقﻰ آن بدون فﻴصﻠﻪ تسﻠﻴﻢ ﻣﻰﮔردد .چرا ﻧصف خاﻧﻪ بدون ﻣﻨازعﻪ و ﻧصف
ﻣتباقﻰ آن بﻪ اساس شﻬادت شﻬﻮد از وى ﻣﻰﮔردد.
دعواى دو شخص بر يک حیوان :اﮔر در ﻣﻮرد ﻳک حﻴﻮان دو شخص ﻣﻨازعﻪ ﻧﻤاﻳﻨد
کﻪ در دست اﻳشان ﻧباشد ،و ﻫر ﻳک ادعا داشتﻪ باشد کﻪ ﻧزد وى پﻴدا شده و ﻫر دو در
زﻣﻴﻨﻪ اقاﻣﻪ شﻬﻮد ﻧﻤاﻳﻨد و تارﻳخ را ﻫﻢ بﻴان ﻧﻤاﻳﻨد اﮔر تارﻳخ ﻳکﻰ اﻳشان بﻪ عﻤر حﻴﻮان
ﻣﻮافقت ﻧﻤاﻳد در اﻳﻦ صﻮرت شخصﻰ حقدار آن است کﻪ تارﻳخ وى ﻣﻮافق باشد ،چرا
کﻪ ارائﻪ تارﻳخ درست شﻬادت شﻬﻮد را تأﻳﻴد ﻣﻰکﻨد.
اﮔر تارﻳخ ﻫر دو با عﻤر حﻴﻮان ﻣﻮافقت ﻧداشتﻪ باشد در اﻳﻦ صﻮرت ﻧصف از ﻳکﻰ و
ﻧصف از دﻳﮕري ﻣﻲشﻮد.
اﮔر دعﻮا در ﻣﻮرد حﻴﻮاﻧﻰ باشد کﻪ در دسترس ﻳکﻰ از آﻧان باشد و ﻫر دو اقاﻣﻪ شﻬﻮد
ﻧﻤاﻳﻨد در اﻳﻦ صﻮرت حﻴﻮان از ذواﻟﻴد است وﻟﻮ کﻪ تارﻳخ آﻧرا ﻫﻢ بﻴان ﻧکرده باشد
زﻳرا وى از ﻳکطرف ذواﻟﻴد و از طرف دﻳﮕر شﻬﻮد دارد.
اﮔر ﻳکﻰ اﻳشان سﻮار و دﻳﮕر قﻴضﻪ را ﮔرفتﻪ بﻮد در اﻳﻦ صﻮرت شخص سﻮار حقدار
است ،چرا کﻪ تصرف شخص سﻮار ﻧسبت بﻪ پﻴاده روشﻦ و واضح است.
اﮔر در ﻣﻮرد شتر با ﻫﻢ دعﻮا داشتﻨد ،و بار ﻳکﻰ از اﻳشان بر آن بﻮد صاحب بار
حقداراست چرا کﻪ تصرف اش روشﻦ است.
ﻫﻤچﻨان اﮔر باﻻي پﻴراﻫﻨﻲ دعﻮا کﻨﻨد کﻪ ﻳکﻰ از اﻳشان آن را بﻪ تﻦ کرده و دوﻣﻰ
آستﻴﻦﻫاى آن را ﮔرفتﻪ باشد در اﻳﻦ صﻮرت شخصﻰ کﻪ پﻴرﻫﻦ را بﻪ تﻦ دارد ﻣستحق
تر است چرا کﻪ وى ﻧسبت بﻪ طرف ﻣقابﻞ تصرف بﻴشتر و قﻮﻳتر دارد.
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تفاوت تحﻠﻴف ﻳﻬﻮدى ،ﻧصراﻧﻰ و ﻣجﻮسﻰ را بﻴان کﻨﻨد.

 .1اﮔر شخصﻰ بر کسﻰ دعﻮاى قصاص ﻧﻤاﻳد و ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ ﻣﻨکر شﻮد ،در اﻳﻦ حال از
طرف قاضﻲ چﻪ اجرااتﻲ بعﻤﻞ ﻣﻲ آﻳد؟
 .2از ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ چﻰ وقت ضاﻣﻦ ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد؟
 .3چﻨد صﻮرت دفع دعﻮا را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 .4چﮕﻮﻧﮕﻰ حﻠف را بﻴان دارﻳد.
 .5آﻳا قسﻢ تغﻠﻴظ بزﻣان و ﻣکان درست است؟
 .6چﮕﻮﻧﮕﻰ تحﻠﻴف ﻳﻬﻮدى ،ﻧصراﻧﻰ و ﻣجﻮسﻰ را بﻴان دارﻳد.
 .7قسﻢ بﻪ سبب ﻳا حاصﻞ چﻪ وقت داده ﻣﻰشﻮد؟ و تفاوت آن چﻪ و چطﻮر است؟
 -8اﮔر در خاﻧﻪ ﻳﻲ ﻳک شخص ذواﻟﻴد باشد و دو ﻧفر بر آن دعﻮى ﻧﻤاﻳﻨد ﻳکﻰ ﻣدعﻰ
تﻤام خاﻧﻪ و دﻳﮕرى ﻣدعﻰ ﻧصف آن ﮔردد و ﻫر دو شﻬﻮد را اقاﻣﻪ کﻨﻨد ،حکﻢ در آن
چﮕﻮﻧﻪ صﻮرت ﻣﻲﮔرد؟
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درس بیست و ششم

اختالف بايع و مشترى در ثمن و مبیعه
طﻮرﻳکﻪ در درس ﮔذشتﻪ راجع بﻪ دعﻮا ،دفع دعﻮا و چﮕﻮﻧکﻰ فﻴصﻠﻪ ﻣﻴان ﻣدعﻰ و
ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ بﻴاﻧات بعﻤﻞ آﻣد ،در اﻳﻦ درس راجع بﻪ اختﻼف ﻣشترى و باﻳع در اﻧدازة
ثﻤﻦ و ﻣبﻴعﻪ کﻪ آﻧان ﻫﻢ ﻣدعﻰ و ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ اﻧد ،صحبت بعﻤﻞ خﻮاﻫد آﻣد.
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ترجمه
( )1وقتﻴکﻪ بﻴﻦ باﻳع و ﻣشترى در بﻴع اختﻼف پﻴدا شﻮد؛ طﻮرﻳکﻪ :خرﻳدار دعﻮاى ثﻤﻦ
کﻢ ﻧﻤاﻳد ،و فروشﻨده دعﻮاى زﻳادت آﻧرا کﻨد ،وﻳا باﻳع بﻪ ﻳک اﻧدازة ﻣبﻴعﻪ اعتراف
ﻧﻤاﻳد و ﻣشترى دعﻮاى زﻳادت آﻧرا داشتﻪ باشد و ﻳکﻰ از اﻳشان شﻬﻮد را اقاﻣﻪ کﻨد
فﻴصﻠﻪ بﻪ ﻧفع وى صادر ﻣﻰﮔردد.
( )2اﮔر ﻫر دو اقاﻣﺔ شﻬﻮد ﻧﻤاﻳﻨد شﻬادت شاﻫدى ﻣعتبر است کﻪ زﻳادت را بﻪ اثبات
ﻣﻴرساﻧد .اﻣا اﮔر ﻳکﻰ ﻫﻢ شﻬﻮد اقاﻣﻪ ﻧکﻨد ،بﻪ ﻣشترى ﮔفتﻪ شﻮد :ﻳا بﻪ قﻴﻤتﻰ کﻪ باﻳع دعﻮا
دارد قﻨاعت کﻦ و اﻻ بﻴع را فسخ ﻣﻰسازﻳﻢ .و بﻪ باﻳع ﮔفتﻪ شﻮد :آﻧچﻴزى را کﻪ ﻣشترى
راجع بﻪ ﻣبﻴعﻪ دعﻮا دارد تسﻠﻴﻢ ﻧﻤاﻳد و اﻻ بﻴع را فسخ ﻣﻰسازﻳﻢ .اﮔر طرفﻴﻦ رضاﻳت ﻧشان
ﻧدادﻧد حاکﻢ (قاضﻲ) بﻪ ﻫر ﻳکﻰ اﻳشان در ﻣﻮرد طرف ﻣقابﻞ قسﻢ ﻣﻰدﻫد ،آغاز قسﻢ از
خرﻳدار ﻣﻰشﻮد .وقتﻴکﻪ ﻫر دو قسﻢ کردﻧد قاضﻰ بﻴع را فسخ ﻣﻲﻧﻤاﻳد اﻣا اﮔر ﻳکﻰ اﻳشان
از قسﻢ ﻧکﻮل کرد دعﻮاى جاﻧب دﻳﮕر باﻻﻳش ﻻزم ﮔردﻳد.
( )3اﮔر در ﻣﻮرد تارﻳخ (ﻣﻬﻠت) و خﻴار شرط ،ﻳا بدست آوردن حصﻪ ﻳﻰ از ثﻤﻦ
اختﻼف واقع ﮔردد ،در اﻳﻦ صﻮرت ﻣﻴان شان قسﻢ (تحاﻟف) ﻧﻴست ،چرا کﻪ اختﻼف
ﻳاد شده ﻧﻪ در ﻣعقﻮد عﻠﻴﻪ است و ﻧﻪ در ﻣعقﻮد بﻪ (بﻠکﻪ اختﻼف در چﻴز دﻳﮕرست)
ﻫﻤراه با قسﻢ سخﻦ شخصﻰ ﻣدار اعتبار است کﻪ از خﻴار و تارﻳخ ﻣﻨکر باشد.
( )4اﮔر ﻣبﻴعﻪ ﻫﻼک ﮔردﻳده بﻮد و سپس در ثﻤﻦ اختﻼف کردﻧد ،ﻧزد اﻣام ابﻮﻳﻮسف
در زﻣﻴﻨﻪ باﻻى ﻳک دﻳﮕر قسﻢ خﻮردن ﻧﻴست ،در ثﻤﻦ سخﻦ ﻣشترى با قسﻢ ﻣعتبر است.
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اﻣام ﻣحﻤد

ﻣﻰﮔﻮﻳد ﻫر دو بﻪ ﻳک دﻳﮕر قسﻢ ﻣﻰدﻫﻨد ،بﻴع بﻪ قﻴﻤت چﻴزى ﻫﻼک

شده فسخ ﻣﻰﮔردد.
( )5اﮔر زن و شﻮﻫر با ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﻬر اختﻼف کﻨﻨد؛ ﻣرد دعﻮا ﻧﻤاﻳد کﻪ ﻣﻬر ﻣث ً
ﻼ ﻳک
ﻫزار (افغاﻧﻲ) است و زن دعﻮا ﻧﻤاﻳد کﻪ ﻣﻬر دو ﻫزار است ،پس کسﻴکﻪ شﻬﻮد را اقاﻣﻪ
کرد پذﻳرفتﻪ ﻣﻰشﻮد .اﮔر ﻫر دو شﻬﻮد را اقاﻣﻪ کردﻧد شﻬادت زن ﻣدار اعتبار است ،اﻣا
اﮔر ﻫر دو از اقاﻣﻪ شﻬﻮد عاجز شدﻧد ﻧزد اﻣام ابﻮ حﻨﻴفﻪ

بﻪ ﻫر دو قسﻢ راجع ﻣﻰشﻮد

و ﻧکاح را فسخ ﻧﻤﻰکﻨد بﻪ ﻣﻬر ﻣثﻞ اصدار حکﻢ ﻣﻲﻧﻤاﻳد ،اﮔر ﻣقدار ﻣﻬر بﻪ اﻧدازة بﻮد
کﻪ ﻣرد دعﻮا داشت ﻳا کﻤتر از آن ،بﻪ چﻴزى فﻴصﻠﻪ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد کﻪ ﻣرد ﮔفتﻪ بﻮد،
اﻣا اﮔر ﻣﻬر ﻣثﻞ بﻪ اﻧدازه ﻣدعاى زن باشد ﻳا ازآن بﻴشتر در اﻳﻦ صﻮرت فﻴصﻠﻪ ﻣطابق
ﮔفتار زن صادر ﻣﻰشﻮد ،اﻣا اﮔر ﻣﻬر ﻣثﻞ کﻤتر از دعﻮاى زن و بﻴشتر از ﻣقدارى بﻮد
کﻪ ﻣرد دعﻮا داشت براى زن بﻪ ﻣﻬر ﻣثﻞ اصدارحکﻢ ﻣﻰشﻮد.
شرح
بیان قسم به يک ديگر (تحالف):
تحاﻟف از باب تفاعﻞ است ،باب تفاعﻞ صدور عﻤﻞ از جاﻧبﻴﻦ را افاده ﻣﻰکﻨد ،ﻟذا
ﻣعﻨﻰ تحاﻟف قسﻢ خﻮردن جاﻧبﻴﻦ را ﮔﻮﻳﻨد .احﻴاﻧاً بﻪ اساس عﻮاﻣﻞ در صﻮرتﻬاى
ﻣختﻠف ﻣﻴان باﻳع و ﻣشترى اختﻼف پﻴدا ﻣﻰشﻮد .إختﻼف ﻳاد شده اﻳجاب ﻣﻰکﻨد
کﻪ بﻪ قسﻢ حﻞ و فصﻞ شﻮد ،چرا کﻪ ﻫر ﻳکﻰ اﻳشان ﻣدعﻰ و ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ است ،چﻨد
صﻮرت اختﻼف قرار ذﻳﻞ است:
ا -اختالف جانبین در مورد ثمن و مبیعه :اﮔر ﻣﻴان باﻳع و ﻣشترى در اﻧدازة ثﻤﻦ ﻳا
ﻣبﻴعﻪ اختﻼف پﻴدا شﻮد؛ بطﻮر ﻣثال :فروشﻨده بﮕﻮﻳد :قﻴﻤت ﻣبﻴعﻪ ﻫزار افغاﻧﻰ است ،و
ﻣشترى بﮕﻮﻳد پﻨجصد افغاﻧﻰ است .ﻳا در ﻣقدار ﻣبﻴعﻪ اختﻼف واقع شﻮد؛ بطﻮر ﻣثال
باﻳع بﮕﻮﻳد :ده کﻴﻠﻮﮔرام است و ﻣشترى بﮕﻮﻳد پاﻧزده کﻴﻠﻮﮔرام است .در اﻳﻦ صﻮرت
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ﻫر ﻳکﻰ اﻳشان کﻪ اقاﻣﻪ شﻬﻮد کرد بﻪ ﻧفعش فﻴصﻠﻪ صادر ﻣﻰﮔردد ،چرا کﻪ صاحب
شﻬادت دعﻮاى خﻮد را بﻪ حجت و دﻟﻴﻞ ثابت ساخت ،اﻣا اﮔر ﻫردوى آنﻫا اقاﻣﺔ
شﻬﻮد کردﻧد شﻬادت کسﻰ را جح و بﻬتر است کﻪ زﻳادت را ثابت ﻣﻰسازد ،چرا کﻪ
شاﻫد براى اثبات آورده ﻣﻰشﻮد و کسﻴکﻪ دعﻮاى اثبات ﻣﻴکﻨد ﻣدعﻰ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد،
و احضار شاﻫد بر ﻣدعﻰ است ،و در زﻳادت کدام تصادﻣﻰ ﻫﻢ وجﻮد ﻧدارد در زﻳادت
ثﻤﻦ باﻳع ﻣدعﻰ است و در زﻳادت ﻣقدار ﻣبﻴعﻪ ﻣشترى ﻣدعﻰ است.
ب :اختالف در اندازۀ ثمن و مقدار مبیعه :بطﻮر ﻣثال احﻤد دعﻮا کرد اﻳﻦ ﻣﻮتر را بﻪ
ﻣحﻤﻮد بﻪ قﻴﻤت دو صد ﻫزار افغاﻧﻰ بفروش رساﻧﻴده است ،و در ﻣقابﻞ ،ﻣحﻤﻮد دعﻮا
کﻨد کﻪ دو ﻣﻮتر را از وى بﻪ صد ﻫزار افغاﻧﻰ خرﻳده ام ،و ﻫر دو در زﻣﻴﻨﻪ اقاﻣﺔ شﻬﻮد
ﻧﻤاﻳﻨد ،در ﻣﻮرد اﻧدازة ثﻤﻦ؛ شﻬﻮد باﻳع ﻣدار اعتبار است ،اﻣا راجع بﻪ ﻣقدار ﻣبﻴعﻪ؛
شﻬﻮد ﻣشترى قابﻞ اعتبار ﻣﻰباشد ،اﻣا اﮔر ﻫر دو از اقاﻣﺔ شﻬﻮد عاجز شدﻧد ،ﻫر ﻳک
باﻳد بﻪ دعﻮاى طرف ﻣقابﻞ راضﻰ شﻮد ،در صﻮرت اختﻼف در ثﻤﻦ ،قاضﻰ باﻳد بﻪ
ﻣشترى بﮕﻮﻳد کدام دعﻮاﻳﻰ را کﻪ باﻳع کرده قبﻮل کﻦ ،ورﻧﻪ! بﻴع را فسخ ﻣﻰکﻨﻢ،
اﻣا اﮔر اختﻼف در ﻣﻮرد ﻣقدار ﻣبﻴعﻪ بﻮد بﻪ باﻳع بﮕﻮﻳد دعﻮاﻳﻰ کﻪ ﻣشترى راجع بﻪ
ﻣقدار دارد بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه براﻳش تسﻠﻴﻢ کﻦ ورﻧﻪ بﻴع را فسخ ﻣﻰکﻨﻢ ،و ﻳا ﻫر دو قسﻢ
ﻣﻰخﻮرﻧد اﮔر ﻫر دو بﻪ حرف ﻳک دﻳﮕر راضﻰ شدﻧد در اﻳﻦ صﻮرت حکﻢ واضح و
آشکار است و اﻻ بﻪ ﻫر دو قسﻢ ﻣﻴدﻫد.
به چه کسي بايد نخست قسم داده شود؟

ﻧزد اﻣام ﻣحﻤد

 ،ﻧخست بﻪ خرﻳدار (ﻣشترى) قسﻢ داده ﻣﻰشﻮد ،کﻪ اﻳﻦ قﻮل آخرى

اﻣام ابﻮ ﻳﻮسف

ﻫﻤچﻨﻴﻦ رواﻳت آﻣده است و اﻳﻦ درست

است .از اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﻫﻢ است ،چرا کﻪ ﻣطاﻟبﺔ ثﻤﻦ در اول از ﻣشترى ﻣﻰشﻮد و وى اﻧکار ﻣﻲ ورزد و اﻳﻦ
ﻫﻨﮕاﻣﻰ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد کﻪ بﻴع عﻴﻦ در بدل دﻳﻦ باشد ،و اﻻ قاضﻰ اختﻴار دارد کﻪ بﻪ

١٨٢

ﻫر ﻳک قسﻢ بدﻫد ،ﻫرﮔاه طرفﻴﻦ قسﻢ خﻮردﻧد بﻴع را فسخ ﻣﻰکﻨد ،اﻣا اﮔر ﻳکﻰ اﻳشان
از قسﻢ ﻧکﻮل کﻨد دعﻮاى طرف ﻣقابﻞ ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
ج :اختالف در مدت :صﻮرت اختﻼف در ﻣدت طﻮرى است کﻪ باﻳع و ﻣشترى راجع
بﻪ وقت با ﻫﻢ اختﻼف ﻧﻤاﻳﻨد ،بطﻮر ﻣثال خرﻳدار بﮕﻮﻳد ثﻤﻦ ﻣؤجﻞ است و باﻳع بﮕﻮﻳد
ثﻤﻦ ﻣعجﻞ است ،ﻳا ﻣشترى بﮕﻮﻳد ثﻤﻦ بﻪ تأجﻴﻞ ﻳک سال است و باﻳع بﮕﻮﻳد بتاجﻴﻞ
شش ﻣاه است ،ﻳا ﻳکﻰ اﻳشان بﮕﻮﻳد وقت تعﻴﻴﻦ شده است و دﻳﮕر ﻣﻨکر شﻮد.
د :اختالف در خیار شرط :بطﻮر ﻣثال ﻳکﻰ بﮕﻮﻳد ﻣﻦ دو روز خﻴار دارم ،و دوﻣﻰ اﻧکار
ﻧﻤاﻳد ،ﻳا اﻳﻨکﻪ ﻳکﻰ اﻳشان دعﻮاى خﻴار سﻪ روز را داشتﻪ باشد و دوﻣﻰ دو روز.
هـ :اختالف در قبض :بطﻮر ﻣثال ﻣشترى بﮕﻮﻳد بخشﻰ از ثﻤﻦ ﻣبﻴعﻪ را پرداختﻪ ام و باﻳع
اﻧکار ﻧﻤاﻳد ﻳا ﻳکﻰ اﻳشان بﮕﻮﻳد اﻳﻨقدر قﻴﻤت را تأدﻳﻪ کرده ام و طرف ﻣقابﻞ اﻧکار ورزد،
در اﻳﻦ صﻮرت ﻧزد احﻨاف باﻻى ﻳک جاﻧب ﻫﻢ قسﻢ ﻧﻴست ،بﻠکﻪ بﻪ ﻫداﻳت حدﻳث
ﻣعروف (ا ب ة عﻠﻰ اﻟﻤدعﻰ و اﻟﻴﻤﻴﻦ عﻠﻰ ﻣﻦ أﻧکر) تﻨﻬا باﻻى ﻣﻨکر قسﻢ است.
و :اختالف در ثمن مبیعه بعد از هالکت آن :بعد از اﻳﻨکﻪ ﻣبﻴعﻪ ﻫﻼک ﮔردﻳد
ﻣﻴان باﻳع و ﻣشترى در ﻣﻮرد ثﻤﻦ آن اختﻼف بﻤﻴان آﻣد ،ﻧزد اﻣام ابﻮﻳﻮسف
ﻣشترى با قسﻢ ﻣعتبر است ،زﻳرا ﻣﻨکر است ،و ﻧزد اﻣام ﻣحﻤد

قﻮل

باﻳد بﻪ ﻫر دو قسﻢ داده

شﻮد ،چرا کﻪ ﻫر دو اقاﻣﻪ دعﻮا ﻣﻰکﻨد و طرف ﻣقابﻞ اﻧکار ﻣﻲورزد ،وقتﻴکﻪ ﻫر دو قسﻢ
خﻮردﻧد بﻴع بﻪ قﻴﻤتﻫاﻟک فسخ ﻣﻰﮔردد ،ﻟﻴکﻦ اﻣام ابﻮﻳﻮسف

ﻣﻴﮕﻮﻳد :قسﻢ دادن

بﻪ آنﻫا بعد از قبض ﻣبﻴعﻪ اﻣر خﻼف قﻴاس است.
ز :اختالف در قیمت مبیعه بعد از هالک يک حصۀ آن :بطﻮر ﻣثال اﮔر ﻣبﻴعﻪ دو ﻣﻮتر
باشد و ﻳکﻰ اﻳشان حرﻳق ﮔردد و ﻣﻴان طرفﻴﻦ راجع بﻪ قﻴﻤت آن اختﻼف پﻴدا شﻮد .اﻣام
ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﻣﻰفرﻣاﻳد :در زﻣﻴﻨﻪ باﻻى ﻳک دﻳﮕر قسﻢ خﻮردن ﻧﻴست و سخﻦ ﻣشترى

با قسﻢ ﻣعتبر است وﻟﻰ اﮔر باﻳع راضﻰ شد کﻪ حصﺔ ﻣﻮتر از بﻴﻦ رفتﻪ را ترک ﻣﻰکﻨد،
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پس ﻫر دو قسﻢ ﻣﻰکﻨﻨد و ﻣﻮتر ساﻟﻢ را ﻣسترد ﻣﻲﻧﻤاﻳد و براى باﻳع ﻫﻴچ چﻴز ﻧﻴست.
ح :اختالف شوهر و زن در مهر :بطﻮر ﻣثال ﻣﻴان زن و شﻮﻫر در ﻣﻮرد ﻣﻬر اختﻼف
آﻳد؛ طﻮرﻳکﻪ :شﻮﻫر ﻣدعﻰ باشد کﻪ ﻧکاح بﻪ بﻴست ﻫزار افغاﻧﻰ صﻮرت ﮔرفتﻪ و زن
بﮕﻮﻳد بﻪ سﻰ ﻫزار افغاﻧﻰ ،در اﻳﻦ صﻮرت سخﻦ شخصﻰ اعتبار دارد کﻪ اقاﻣﻪ شﻬﻮد
ﻧﻤاﻳد و فﻴصﻠﻪ بﻪ ﻧفع وى صادر ﻣﻰﮔردد ،اﻣا اﮔر ﻫر دو اقاﻣﺔ شﻬﻮد ﻧﻤاﻳﻨد ،حرف زن
قابﻞ اعتبار است؛ چرا کﻪ زن زﻳادت را ثابت ﻣﻰکﻨد ،اﻣا اﮔر ﻫر دو از اقاﻣﺔ شﻬﻮد عاجز
شدﻧد ،ﻧزد اﻣام صاحب

باﻻى ﻫر دو قسﻢ است ﻣﮕر ﻧکاح فسخ ﻧﻤﻰشﻮد بﻪ خاطرى

کﻪ اثر تحاﻟف از بﻴﻦ بردن تسﻤﻴﻪ است کﻪ بﻪ ﻧکاح ضرر ﻧﻤﻰرساﻧد .زﻳرا کﻪ ﻣﻬر در
ﻧکاح تابع است و عدم تعﻴﻴﻦ ﻣﻬر ﻧکاح را فاسد ﻧﻤﻰسازد .ﻟﻴکﻦ بﻴع چﻨﻴﻦ ﻧﻴست وقتﻴکﻪ
ثﻤﻦ ﻣسﻤﻰ ﻧشﻮد ،بﻴع فاسد ﻣﻰشﻮد ،پس وقتﻴکﻪ عقد ﻧکاح بحال خﻮد باقﻰ ﻣاﻧد بﻪ
ﻣﻬرﻣثﻞ فﻴصﻠﻪ صادر ﻣﻰشﻮد ،و فﻴصﻠﻪ طبق دعﻮاى زن و شﻮﻫر صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.

طﻼب ﻣﻴان خﻮد صﻮرتﻫاى اختﻼف ﻣدعﻰ و ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ را باﻳکدﻳﮕر ﻣطرح ﻧﻤﻮده،
واضح سازﻧد کﻪ ﻧخست بﻪ کﻰ قسﻢ داده ﻣﻰشﻮد؟

 -1ﻣعﻨﻰ تحاﻟف را بﻴان کﻨﻴد.
 -2صﻮرتﻫاى اختﻼف در ثﻤﻦ و ﻣقدار ﻣبﻴعﻪ را بﻴان کﻨﻴد.
 -3اختﻼفﻴکﻪ ﻣﻴان ﻣرد و زن راجع بﻪ ﻣﻬر واقع ﻣﻰشﻮد ،صﻮرت آﻧرا بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -4صﻮرت اختﻼفﻰ را از ﻫﻼکت بعض ﻣبﻴعﻪ بﻤﻴان ﻣﻰآﻳد تحرﻳر دارﻳد.
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درس بیست و هفتم

اختالف مؤجر و مستأجر در اجاره
در درس ﮔذشتﻪ اختﻼف باﻳع و ﻣشترى را خﻮاﻧدﻳﻢ ،در اﻳﻦ درس اختﻼف اجﻴر و
ﻣستأجر را بخﻮاﻧش خﻮاﻫﻴﻢ ﮔرفت.

ترجﻤﻪ
( )1ﻫرﮔاه (ﻣؤجر و ﻣستأجر) در ﻣﻮرد اجاره قبﻞ از تسﻠﻴﻤﻰ ﻣعقﻮد عﻠﻴﻪ با ﻫﻢ اختﻼف
کﻨﻨد ،ﻫر دو قسﻢ ﻣﻰخﻮرﻧد و بﻪ اجاره خاتﻤﻪ داده ﻣﻰشﻮد.
( )2اﮔر بعد از تسﻠﻴﻤﻰ ﻣعقﻮد عﻠﻴﻪ با ﻫﻢ اختﻼف ﻧﻤاﻳﻨد ،ﻫر دو قسﻢ ﻧﻪ ﻣﻰخﻮرﻧد و
١٨٥

قﻮل ﻣستأجر با قسﻢ وى قابﻞ اعتبار است.
( )3اﮔر بعد از تسﻠﻴﻤﻰ بخشﻰ از ﻣعقﻮد عﻠﻴﻪ باﻫﻢ اختﻼف کردﻧد ،ﻫر دو قسﻢ ﻣﻰخﻮرﻧد و
عقد در ﻣﻮرد بخش ﻣتباقﻰ فسخ ﻣﻰﮔردد و در زﻣان ﻣاضﻰ قﻮل ﻣستأجر قابﻞ اعتبار است.
( )4ﻫرﮔاه زن و شﻮﻫر با ﻫﻢ در وساﻳﻞ خاﻧﻪ اختﻼف کردﻧد ،ﻫر آن چﻴزﻳکﻪ ﻣﻮرد
استفاده ﻣرد باشد از ﻣرد و ﻫر آﻧچﻴزﻳکﻪ قابﻞ استفاده زن باشد از زن است ،اﻣا اشﻴاﻳﻰ
کﻪ قابﻞ استفاده ﻫر دو باشد از ﻣرد است.
( )5اﮔر ﻳکﻰ از اﻳشان فﻮت ﻧﻤﻮد و ورثﺔ ﻣتﻮفﻰ با آن شخصﻰ کﻪ زﻧده است اختﻼف
ﻧﻤاﻳﻨد ،تﻤاﻣﻰ اشﻴاﻳﻰ کﻪ ﻣﻮرد استفاده زن و ﻣرد است از شخص (زﻧده) است.
( )6اﻣام ابﻮﻳﻮسف

ﮔفتﻪ است :بﻪ زن اشﻴاﻳﻰ داده ﻣﻰشﻮد کﻪ بﻪ زنﻫاى ﻫﻢ ﻣثﻞ

اﻳشان در جﻬﻴز داده ﻣﻰشﻮد و اﻣﻮال ﻣتباقﻰ بعد از قسﻢ بﻪ ﻣرد داده ﻣﻰشﻮد.
( )7شخصﻰ کﻪ دعﻮاى ﻧسب ﻳکﻰ از ﻧﻮزادان دوﮔاﻧﻪ را ﻧﻤاﻳد ،ﻧسب ﻫر دو از وى
ثابت ﻣﻰﮔردد.
شرح

اختالف در اجاره :طبق ﻣتﻦ ،سﻪ صﻮرت اختﻼف در اجاره قرار ذﻳﻞ واضح
ﻣﻰﮔردد:
صورت اولﻰ :اﮔر اجاره دﻫﻨده و اجاره ﮔﻴرﻧده در ﻣﻮرد اجﻮره ﻳا ﻣﻨفعت آن قبﻞ از
تسﻠﻴﻤﻰ ﻣعقﻮد عﻠﻴﻪ با ﻫﻢ اختﻼف کﻨﻨد؛ بطﻮر ﻣثال اجاره ﮔﻴرﻧده بﮕﻮﻳد :ﻳک عراده
ﻣﻮتر کروﻻ را براى ﻳک ﻣاه در بدل ده ﻫزار افغاﻧﻰ بﻪ اجاره تسﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮدى ،ﻟﻴکﻦ اجاره
دﻫﻨده بﮕﻮﻳد :بﻠکﻪ در بدل پاﻧزده ﻫزار افغاﻧﻰ داده بﻮدم.
در اﻳﻦ صﻮرت اجاره فسخ ﻣﻰﮔردد ،و براى ﻫر دو قسﻢ (تحاﻟف) بخاطرى داده
ﻣﻰشﻮد کﻪ ﻫرﻳکﻰ اﻳشان از سخﻦ طرف ﻣقابﻞ ﻣﻨکر و دعﻮاى سخﻦ خﻮد را دارد.
ﮔر چﻪ براى تحاﻟف ﻣﻮجﻮدﻳت ﻣعقﻮد عﻠﻴﻪ (ﻣﻨفعت) ﻳک اﻣر ضرورى است ﻟﻴکﻦ در
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اﻳﻦ جا ﻣﻮجﻮدﻳت عﻴﻦ اجاره شده (ﻣﻮتر) در بدل ﻣﻨفعت آن کفاﻳت ﻣﻰکﻨد و تحاﻟف
بﻤﻴان ﻣﻰآﻳد.
صورت دومﻰ :ﻫرﮔاه اجاره دﻫﻨده و اجاره ﮔﻴرﻧده بعد از تسﻠﻴﻤﻰ ﻣعقﻮد عﻠﻴﻪ باﻫﻢ در
ﻣﻮرد اجﻮره ﻳا ﻣﻨفعت آن ،اختﻼف کﻨﻨد ،تحاﻟف بﻤﻴان ﻧﻤﻰآﻳد .اصﻼ در اﻳﻦ ﻣساﻳﻞ،
اجاره بﻪ بﻴع قﻴاس ﻣﻰﮔردد ،ﻣثﻠﻴکﻪ براى تحاﻟف در بﻴع ﻣﻮجﻮدﻳت ﻣبﻴعﻪ ضرورى بﻮده
ﻫﻤچﻨان براى تحاﻟف در اجاره ﻣﻮجﻮدﻳت ﻣعقﻮد عﻠﻴﻪ (ﻣﻨفعت) ضرورى است و در
اﻳﻨجا ﻣﻨفعت (فاﻳده ﮔرفتﻦ از ﻣﻮتر) ﻣعدوم است ،ﻳعﻨﻰ فاﻳده ﮔرفتﻦ از ﻣﻮتر عرض
است و عرض در دو وقت ﻣﻮجﻮدشده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد بﻠکﻪ بعد از ﻣﻮجﻮدﻳت دو باره ﻣعدوم
ﮔردﻳده .بدﻳﻦ اساس تحاﻟف بﻤﻴان ﻧﻤﻰآﻳد و در اجﻮره سخﻦ اجاره ﮔﻴرﻧده با قسﻢ
بخاطرى قابﻞ اعتبار است کﻪ طرف ﻣقابﻞ ﻣطاﻟبﻪ زﻳادت را کرده است و وى ﻣﻨکر
است ،و سخﻦ ﻣﻨکر قابﻞ اعتبار است.
صورت سومي :و اﻳﻦ طﻮرى است کﻪ بعد از تسﻠﻴﻤﻰ بخشﻰ از ﻣعقﻮد عﻠﻴﻪ طرفﻴﻦ با
ﻫﻢ اختﻼف کﻨﻨد.
در بحث اجاره خﻮاﻧده بﻮدﻳﻢ کﻪ عقد اجاره بﻪ دست آورى ﻣﻨافع اجاره قدم بﻪ قدم
بﻤﻴان ﻣﻰآﻳد .بدﻳﻦ اساس صﻮرت فﻮقاﻧﻰ دو بخش دارد ،کﻪ ﻫر بخش آن عقد جدا
بحساب ﻣﻲرود و حکﻢ جداﮔاﻧﻪ دارد کﻪ قرار ذﻳﻞ است:
 -1ﻳک بخش آن طﻮرى است کﻪ برخﻰ از ﻣﻨفعت آن بدست آﻣده باشد ،اﻳﻦ عقد
ﻣثﻞ صﻮرت دوﻣﻰ قبﻠﻰ است و ﻫﻤان حکﻢ باﻻﻳش تطبﻴق ﻣﻰﮔردد.
 -2بخش دوﻣﻰ اﻳﻦ صﻮرت طﻮرى است کﻪ ﻣﻨفعت بدست ﻧﻴاﻣده باشد ،اﻳﻦ عقد ﻣاﻧﻨد
صﻮرت اوﻟﻰ است کﻪ بﻴان ﮔردﻳد و ﻫﻤان حکﻢ باﻻﻳش تطبﻴق ﻣﻰﮔردد.
اختالف مرد و زن در مورد سامان و اثاثیه خانه :اﮔر در ﻣدت ﻧکاح ﻳا بعد از طﻼق
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ﻣﻴان ﻣرد و زن در ﻣﻮرد ساﻣان و ﻟﻮازم خاﻧﻪ اختﻼف واقع شﻮد ،و ﻫر کدام دعﻮاى
ﻣﻠکﻴت آﻧرا ﻧﻤاﻳد ،پس آن ﻟﻮازﻣﻴکﻪ ﻣﻮرد استفاده ﻣردﻫا ﻣﻰباشﻨد ،ﻣاﻧﻨد دستار ،تفﻨﮓ
و اﻣثال آن ،اﻳﻨﻬا از شﻮﻫر است؛ زﻳرا ظاﻫر حال بﻪ آن ﮔﻮاه است کﻪ اﻳﻦ ﻣال ﻣربﻮط
شﻮﻫر است .ﻫﻤچﻨان آن اشﻴاﻳﻴکﻪ استعﻤال آن بﻪ زﻧان اختصاص دارد ﻣاﻧﻨد چادري،
چﻮرى و غﻴره بر اساس ظاﻫر حال ،ﻣﻠکﻴت زن شﻤرده ﻣﻰشﻮﻧد ،اﻟبتﻪ ﻫر دو در اﻳﻦ ﻧﻮع
ﻣاﻟﻬا سﻮﮔﻨد ﻣﻲکﻨﻨد و سخﻦ شان ﻣستﻨد بﻪ قَ َسﻢ ﻣعتبر است.
آن چﻴزﻫاﻳﻲ کﻪ قابﻞ استفادة زن و ﻣرد ﻫر دو باشد؛ ﻣاﻧﻨد ظروف ،زﻣﻴﻦ ،رختخﻮاب
و اﻣثال آن ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻮازم ﻣﻠکﻴت ﻣرد شﻤرده ﻣﻰشﻮﻧد؛ زﻳرا بر بﻨﻴاد رسﻢ و دستﻮر،
بﻴشتر ساﻣان خاﻧﻪ از ﻣرد ﻣﻰباشد و ﻧﻴز ﻧسبت خاﻧﻪ بﻪ او ﻣﻰشﻮد ،و در ﻣقابﻞ در حصﺔ
ﻣاﻟکﻴت زن کدام دﻟﻴﻞ جداﮔاﻧﺔ ﻧﻴست ،بر اﻳﻦ اساس ﻣرد ،ذواﻟﻴد بﻮده و قَ َسﻢ بﻪ وى
ﻣتﻮجﻪ ﻣﻰشﻮد.
چگونگﻰ اختالف پس از مرگ زن و يا شوهر :اﮔر شﻮﻫر فﻮت کرد ،و ورثﺔاش با
زن او در ﻣﻮرد ساﻣان خاﻧﻪ دعﻮا کردﻧد ،بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ساﻣاﻧﻬا و ﻟﻮازﻣﻴکﻪ

ﻣﻮرد استفادة ﻣردان و زﻧان باشﻨد از ذواﻟﻴد زن شﻨاختﻪ ﻣﻰشﻮد و ورثﻪ ،ﻣدعﻴان شﻤرده
ﻣﻰشﻮﻧد کﻪ باﻳد ﮔﻮاﻫان بﻴاورﻧد ،در غﻴر آن قسﻢ ﻣتﻮجﻪ زن ﻣﻰشﻮد ،بدﻟﻴﻞ اﻳﻨکﻪ زن
حﻴات و ذواﻟﻴده است ،در حاﻟﻴکﻪ شﻮﻫر فﻮت کرده و قابﻠﻴت ذواﻟﻴدى را ﻧدارد.
در ﻣﻮرد اﻳﻦ دعﻮا اﻣام ابﻮﻳﻮسف

ﻣﻰﮔﻮﻳد :در ﻫر دو صﻮرت (زﻧدﮔﻰ و ﻳا ﻣرگ)

براى زن آن ﻣقدار از ساﻣان خاﻧﻪ داده ﻣﻰشﻮد طﻮرﻳکﻪ ﻧظﻴر اﻳﻦ زن ،جﻬﻴز زﻧان دﻳﮕر
باشد ،زﻳرا از روى عرف و عادت ،زن با خﻮد جﻬﻴز (ساﻣان خاﻧﻪ) را بﻪ ﻣﻨزل شﻮﻫر
ﻣﻰآورد کﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ بﻤقاﻳسﺔ دﻟﻴﻞ ذواﻟﻴدى شﻮﻫر قﻮﻳتر است .اﻟبتﻪ بر عﻼوة جﻬﻴز
١٨٨

دﻳﮕر ساﻣان و ﻟﻮازم خاﻧﻪ در دست شﻮﻫر ﻣﻰباشد ،پس سخﻦ وى و وارثان شﻮﻫر
ﻫﻤراه قسﻢ ﻣدار اعتبار است.
دعواى نسب يکﻰ از دو طفل دوگانه گﻰ (توأمین) :دوﮔاﻧﻪ ﮔﻰ (تﻮأﻣﻴﻦ) بﻪ آن دو
کﻮدک از ﻳک ﻣادر اطﻼق ﻣﻰﮔردد کﻪ فاصﻠﺔ پﻴداﻳش بﻴﻦ ﻫر دو کﻤتر از شش ﻣاه
باشد .طﻮرﻳکﻪ ﻧطفﺔ دوﮔاﻧﻪ ﮔﻰ ﻳکبار در رحﻢ ﻣادر تقرر ﻣﻰﮔﻴرد ،ﻟذا اﻣکان ﻧدارد کﻪ
اوﻻد پدرﻫاى جداﮔاﻧﻪ باشﻨد ،بدﻳﻦ اساس ﻫرﮔاه کسﻰ دعﻮاى ﻧسب ﻳکﻰ از تﻮأﻣﻴﻦ
را کرد ،ﻧسب ﻫر دو از ﻫﻤان شخص ثابت ﻣﻰﮔردد.

طﻼب در ﻣﻮرد ساﻣان و ﻟﻮازم خاﻧﻪ باﻫﻢ بحث کرده و تشخﻴص ﻧﻤاﻳﻨد کﻪ کدام ﻧﻮع
ساﻣان ﻣﻮرد استفادة شﻮﻫر و کدام ساﻣان ﻣﻮرد استفادة زن و کدام ساﻣان ﻣﻮرد استفادة
ﻫر دو ﻣﻰشﻮﻧد.

 _1ﻫرﮔاه پس از عقد اجاره و قبﻞ از عﻤﻠﻰ ﻧﻤﻮدن آن در اجاره اختﻼف واقع ﮔردد،
حکﻤش چﮕﻮﻧﻪ است؟
 _2اﮔر بعد از عﻤﻠﻰ شدن اجاره (تسﻠﻴﻢ ﻣعقﻮد عﻠﻴﻪ) در ﻣﻮرد اجرت ﻳا ﻣﻨافع بﻴﻦ
طرفﻴﻦ اختﻼف واقع شﻮد ،حکﻢ آن چﮕﻮﻧﻪ است؟
 _3ﻫرﮔاه زن و شﻮﻫر ادعاى ﻣاﻟکﻴت ساﻣان و اثاثﻴﺔ خاﻧﻪ را ﻧﻤاﻳﻨد ،کدام ﻧﻮع ساﻣان
حق ﻫر ﻳک آنﻫا شﻨاختﻪ ﻣﻰشﻮد؟
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 _4در صﻮرتﻴکﻪ از طرف ورثﺔ شﻮﻫر و ﻳا زن با شﻮﻫر وﻳا زن در ﻣﻮرد ساﻣان خاﻧﻪ دعﻮا
صﻮرت ﮔﻴرد ،حﻞ اختﻼف آنﻫا چطﻮر است؟
 _5تﻮأﻣﻴﻦ را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد ،و بﮕﻮﻳﻴد کﻪ آﻳا در صﻮرت دعﻮا و ثبﻮت ﻧسب ﻳکﻲ از
تﻮأﻣﻴﻦ ،ﻧسب دﻳﮕري ثابت ﻣﻲشﻮد؟

١٩٠

درس بیست و هشتم

کتاب شهادت
در دروس ﮔذشتﻪ احکام دعﻮا و راهﻫاى حﻞ و فصﻞ آن را خﻮاﻧدﻳﻢ ،اکﻨﻮن بﻪ خﻮاﻧدن
کتاب شﻬادت آغاز ﻣﻰکﻨﻴﻢ .شرﻳعت اسﻼم تحﻤﻞ شﻬادت و ادا کردن آﻧرا ﻧﻬاﻳت
ﻣﻬﻢ ﻣﻰداﻧد تا شﻬادت بطرﻳقﺔ درست ادا ﮔردد و از کتﻤان آن ﻣﻨع ﻧﻤﻮده است .زﻳرا
اثبات حقﻮق بﻨدﮔان و فﻴصﻠﻪ عﻠﻴﻪ ﻣجرﻣان اکثرا ً از ﻫﻤﻴﻦ طرﻳق صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
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ترجمه
( )1کتاب شﻬادت
( )2شﻬادت دادن فرض است و ادا کردن آن باﻻى شاﻫدان ﻻز م است و ﻫرﮔاه ﻣُدعﻰ
از شاﻫدان اداى شﻬادت را ﻣطاﻟبﻪ ﻧﻤاﻳد ﻧﻤﻲتﻮاﻧﻨد کﻪ شاﻫدى را پﻨﻬان سازﻧد.
( )3شاﻫد در شﻬادت حدود ،اختﻴار دارد (آن) را پﻨﻬان کﻨد و ﻳا آشکارا ﻣﻰسازد.
پﻨﻬان کردن بﻬتر است .ﻣﮕر واجب است تا در ﻣال دزدى شده اﻳﻦ طﻮر شﻬادت بدﻫد
کﻪ اﻳﻦ را ﮔرفتﻪ است و ﻧﮕﻮﻳد کﻪ اﻳﻦ را دزدﻳده است.
( )4ﻣراتب شﻬادت :ﻳکﻰ از آن شﻬادت بﻪ زﻧا است .در باب زﻧا شﻬادت چﻬار ﻧفر ﻣرد
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قبﻮل ﻣﻰﮔردد و شاﻫدى زن قابﻞ پذﻳرش ﻧﻴست .ﻫﻤچﻨان در باقﻲ حدود و قصاص
شاﻫدى دو ﻧفر ﻣرد قبﻮل ﻣﻰﮔردد و شاﻫدى زﻧان قبﻮل ﻧﻤﻰشﻮد.
 -5غﻴر از ﻣﻮارد ﻳاد شده در دﻳﮕر ﻣﻮضﻮعات حقﻮقﻰ شاﻫدى دو ﻣرد و ﻳا شاﻫدى
ﻳک ﻣرد و دو زن قبﻮل ﻣﻰﮔردد ،چﻪ اﻳﻦ حقﻮق ﻣاﻟﻰ باشد ﻳا غﻴر ﻣاﻟﻰ ﻣاﻧﻨد ،ﻧکاح،
طﻼق ،وکاﻟت و وصﻴت.
 -6در ﻣساﻳﻞ پﻴداﻳش اوﻻد ،بکارت و عﻴﻮب زﻧﻬا در آن ﻣﻮاضعﻰ کﻪ ﻣرد آﻧرا دﻳده
ﻧﻤﻴتﻮاﻧد شﻬادت ﻳک زن قبﻮل ﻣﻰشﻮد.
 -7در اﻳﻦ ﻫﻤﻪ صﻮرتﻬا عداﻟت و ﮔفتﻦ ﻟفظ شﻬادت ضرورﻳست .اﮔر شاﻫد ﻟفظ
شﻬادت را ذکر ﻧکرد ،و ﮔفت کﻪ :ﻣﻴداﻧﻢ ،و باور دارم ،شاﻫدى اش قبﻮل ﻧﻴست.
 -8اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﮔفتﻪ است :حاکﻢ (قاضﻲ) بﻪ عداﻟت ظاﻫرى ﻣسﻠﻤان اکتفاء

ﻧﻤاﻳد ،ﻣﮕر در حدود و قصاص از (عداﻟت) شاﻫدان پرسان کﻨد .اﮔر خصﻢ (جاﻧب
ﻣقابﻞ) باﻻى آن جرحﻪ (اعتراض) ﻧﻤاﻳد ( او را غﻴر عادل پﻨدارد) قاضﻰ در ﻣﻮرد شان
پرسش ﻧﻤاﻳد .اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤا اﷲ) ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد :اﻳﻦ ﻳک اﻣر ضرورى
است کﻪ قاضﻰ بصﻮرت آشکارا و پﻨﻬاﻧﻰ در ﻣﻮرد شاﻫدان پرسش بﻪ عﻤﻞ آورد.
 -9آﻧچﻪ شاﻫد آن را تحﻤﻞ ﻣﻲکﻨد بﻪ دو ﻧﻮع اﻧد:
ا -ﻳکﻰ آﻧکﻪ حکﻤش خﻮد بخﻮد ثابت ﻣﻰﮔردد .ﻣاﻧﻨد :بﻴع ،اجاره ،اقرار ،غصب ،قتﻞ
و حکﻢ حاکﻢ (قاضﻲ) زﻣاﻧﻴکﻪ شاﻫد آن را بشﻨﻮد و ﻳا ببﻴﻨد ،ﻣﻴتﻮاﻧد بر آن شاﻫدى
بدﻫد اﮔر چﻪ بر آن شاﻫدﮔرفتﻪ ﻧشده باشد .بﮕﻮﻳد کﻪ :شاﻫدى ﻣﻴدﻫﻢ کﻪ اﻳﻦ را
بفروش رساﻧده و ﻧﮕﻮﻳد ﻣرا بر آن شاﻫد ﮔرداﻧﻴده.
ب -و دﻳﮕر آﻧست کﻪ حکﻢ آن خﻮد بخﻮد ثابت ﻧﻤﻰشﻮد ﻣاﻧﻨد ﮔﻮاﻫﻰ برﮔﻮاﻫﻰ اﮔر
از ﻳک شاﻫد شﻨﻴد کﻪ بﻪ ﻳک چﻴز شاﻫدى داده ،براى او جﻮاز ﻧدارد کﻪ باﻻى شﻬادت
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او شاﻫدى بدﻫد ،ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ شاﻫدش ﮔرداﻧد.
 -10ﻫﻤچﻨان اﮔر بشﻨﻮد کﻪ ﻳک ﻧفر ،شخص دﻳﮕر را بﻪ شﻬادت خﻮد ﮔﻮاه ﮔرفتﻪ،
براى شﻨﻮﻧده روا ﻧﻴست کﻪ او (ﻧﻴز) در ﻣﻮرد آن ﮔﻮاﻫﻰ بدﻫد .براى شاﻫد روا ﻧﻴست کﻪ
با دﻳدن خط ﻧﻮشتﺔ خﻮد ،شاﻫدى بدﻫد ﻣﮕر در صﻮرتﻴکﻪ شﻬادتش بﻪ ﻳادش بﻴاﻳد.

شرح
تعريف شهادت :شﻬادت در ﻟغت عبارت از اخبار بﻪ صحت شﻲ است از روي ﻣشاﻫده.
و در شرﻳعت عبارت است از اﻳراد سخﻦ راستﻴﻦ در ﻣﻮرد ثبﻮت حق ،ﻣشروط بﻪ اﻳﻨکﻪ
شﻬادت در ﻣجﻠس قضاء و بﻪ ﻟفظ أشﻬد باشد.
حکم شهادت :حکﻢ کردن قاضﻰ بﻪ ﻣﻮجب شﻬادت واجب است .در حقﻮق عباد ادا
ﻧﻤﻮدن شﻬادت بر شاﻫدان فرض است و کتﻤان آن جﻮاز ﻧدارد.
دﻟﻴﻞ آن اﻳﻦ فرﻣان اﻟﻬﻰ است

[اﻟبقره .]282

ترجمه :شاﻫدان ﻣﻨع ﻧﻴاورﻧد وقتﻰ کﻪ بﻪ شاﻫدى خﻮاستﻪ شﻮﻧد.
[اﻟبقره .]283

اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:

ترجمه :و ﮔﻮاﻫﻰ را ﻣپﻮشاﻧﻴد و کسﻴکﻪ شاﻫدى را پﻨﻬان سازد بدرستﻲ کﻪ قﻠبش
ﮔﻨﻬکار است.
ارکان و شروط شهادت :شﻬادت ﻳک رکﻦ دارد کﻪ آن ﻟفظ

است و شرطﻬاى

آن شش است -1 :عقﻞ کاﻣﻞ  -2حرﻳت  -3اسﻼم  -4عداﻟت  -5ضبط  -6وﻻﻳت
مراتب شهادت :ﻣﻮاردﻳکﻪ در آن شﻬادت تحقق ﻣﻰﻳابد چﻬار قسﻢ اﻧد:
 -1شاهدى به زنا :در زﻧا ﮔﻮاﻫﻰ چﻬار ﻧفر ﻣرد اعتبار دارد .اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
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[اﻟﻨساء.]15
ترجﻤﻪ :پس از خﻮدتان چﻬار ﻧفر (ﻣرد) را باﻻى آنﻫا شاﻫد بﮕرداﻧﻴد.
 -2شاهدى در ديگر حدود و قصاص :در اﻳﻦ ﻧﻮع ،ﮔﻮاﻫﻰ دو ﻧفر ﻣرد قبﻮل ﻣﻰﮔردد.
 -3شاهدى در مسايل حقوقﻰ :در اﻳﻦ ﻧﻮع ،ﮔﻮاﻫﻰ دو ﻣرد و ﻳا ﻳک ﻣرد و دو زن
ﻣﻮرد قبﻮل واقع ﻣﻰﮔردد .ﻣاﻧﻨد :ﻧکاح ،طﻼق ،وکاﻟت و وصﻴت .اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:

[اﻟبقره.]282:
ترجمه :و شﻤا از ﻣردﻫاى تان دو ﻧفر ﮔﻮاﻫان بﮕﻴرﻳد و اﮔر دو ﻧفر ﻣرد ﻧباشﻨد پس ﻳک
ﻣرد و دو زن ،ازآن ﮔﻮاﻫاﻧﻴکﻪ شﻤا ﻣﻰپسﻨدﻳد).
 -4ﮔﻮاﻫﻰ بر آن چﻴزى کﻪ ﻣرد بر آن آﮔاه ﻧﻤﻰباشد .ﻣاﻧﻨد :وﻻدت ،بکارت و عﻴﻮب
زﻧاﻧﻪ کﻪ ﻣرد آﻧرا دﻳده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد در اﻳﻨﻬا ﮔﻮاﻫﻰ ﻳک زن ﻫﻢ کفاﻳت ﻣﻲکﻨد.
ﻧاﮔفتﻪ ﻧباﻳد ﮔذاشت کﻪ در ﻫﻤﻪ شﻬادات ﻣتذکره عداﻟت شاﻫدان ضرورى است.

طﻼب در ﻣﻮرد تحﻤﻞ شﻬادت و طرز اداى آن در پﻴشروى صﻨف از ﻫﻤدﻳﮕر بپرسﻨد
کﻪ ادا و تحﻤﻞ چﻰ را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد؟ و در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴت شﻬادت ترجﻤﺔ دو آﻳت قرآﻧﻰ
را بﻴان دارﻧد.

١٩٥

 _1شﻬادت را از حﻴث ﻟغت و اصطﻼح تعرﻳف کﻨﻴد.
 _2اختﻼف ﻧظر ﻣﻴان اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ و اﻣام ابﻮﻳﻮسف (رحﻤﻬﻤا اﷲ) را در ﻣﻮرد عداﻟت
شاﻫد واضح سازﻳد.
 _3شﻬادت چﻨد ﻣراتب دارد و در ﻫر ﻣرتبﻪ ﻧصاب شاﻫدان را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 _4تحﻤﻞ شﻬادت از جاﻧب شاﻫد بﻪ چﻨد ﻧﻮع است؟
 _5حکﻢ ﻣﻮجﻮدﻳت ﻣجﻠس قضاء و اختصاص ﻟفظ شﻬادت را تﻮضﻴح کﻨﻴد.

١٩٦

درس بیست ونهم

قبول وعدم قبول شهادت

١٩٧

ترجمه
( )1شاﻫدى دادن ﻧابﻴﻨا ،غﻼم و کسﻴکﻪ بر او حد قذف جارى شده باشد ،اﮔر چﻪ تﻮبﻪ
کرده باشد ،قبﻮل ﻧﻤﻰشﻮد .ﻫﻤچﻨان شﻬادت پدر براى پسر و پسر پسرش و برعکس
آن ،وشاﻫدى پسر براى پدر و ﻣادر و اجدادش قبﻮل ﻧﻴست.
( )2شﻬادت ﻳکﻰ از زوجﻴﻦ براى دﻳﮕرى و شﻬادت بادار براى غﻼم و ﻣکاتبش قبﻮل
ﻧﻤﻰشﻮد.
( )3شﻬادت شرﻳک در حق شرﻳک در ﻣﻮرد ﻣال ﻣشترکﺔ اﻳشان ﻣﻮرد پذﻳرش ﻧﻴست.
( )4شﻬادت شخص براى برادر و کاکاﻳش قبﻮل ﻣﻰشﻮد.
( )5ﮔﻮاﻫﻰ ﻣُخﻨّث و زﻧان ﻧائحﻪ (کﻪ در ﻣقابﻞ اجرت بر ﻣُرده ﻧﻮحﻪ سراﻳﻰ ﻣﻲکﻨد)
و ﮔﻮاﻫﻰ زﻧان آوازخﻮان ﻣقبﻮل ﻧﻴست و ﻫﻤچﻨان شﻬادت کسﻴکﻪ شراب ﻣﻰﻧﻮشد و
شﻬادت طﻨبﻮر ﻧﻮاز و آوازخﻮان براى ﻣردم قبﻮل ﻧﻤﻰشﻮد وﻫﻤچﻨان شﻬادت کسﻰ
کﻪ ﻣرتکب ﮔﻨاﻫان کبﻴره ﻣﻰشﻮد کﻪ تعﻠق بﻪ حد دارد و شﻬادت کسﻴکﻪ بدون ﻟﻨﮓ
(ازار) بﻪ حﻤام ﻣﻴرود و شﻬادت ُسﻮد خﻮار و قﻤار باز ،ﻧرد و شطرﻧج ،و شﻬادت کسﻴکﻪ
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کارﻫاى زشت را اﻧجام ﻣﻰدﻫد و شﻬادت کسﻴکﻪ بصﻮرت آشکار بﻪ سﻠف صاﻟح
دشﻨام ﻣﻴﮕﻮﻳد ،قبﻮل ﻧﻤﻰﮔردد.
( )6غﻴر از طائفﺔ خطابﻴﻪ ،شﻬادت اشخاص صاحب ﻫﻮا و ﻫﻮس ﻣﻮرد پذﻳرش قرار
ﻣﻰﮔﻴرد.
( )7ﮔﻮاﻫﻰ اﻫﻞ ذﻣﻪ ﻳکﻰ بر دﻳﮕرى در ﻣساﻳﻞ ﻣربﻮط بﻪ خﻮد اﻳشان قبﻮل ﻣﻰشﻮد اﮔر
چﻪ در ﻣﻠّت باﻫﻢ ﻣختﻠف باشﻨد.
( )8شﻬادت کافر حربﻰ باﻻى ذﻣﻰ قبﻮل ﻧﻤﻰشﻮد.
( )9شﻬادت کسﻰ کﻪ ﻧﻴکﻰﻫاﻳش بر بدىﻫاﻳش غاﻟب و از ﮔﻨاﻫان کبﻴره خﻮد دارى
ﻧﻤاﻳد قبﻮل ﻣﻰﮔردد اﮔر چﻪ ﮔﻨاﻫان صغﻴره از وى سر بزﻧد.
( )10شﻬادت شخص ختﻨﻪ ﻧاشده ،خصﻰ و وﻟد زﻧا (حراﻣﻰ) و خُ ﻨثﻰ قبﻮل ﻣﻰﮔردد.
( )11ﻫرﮔاه شﻬادت ﻣﻮافق دعﻮا باشد پذﻳرفتﻪ ﻣﻰشﻮد و اﮔر بﻪ آن ﻣخاﻟف بﻮد ،قبﻮل
ﻧﻤﻰﮔردد.
( )12بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ اتفاق دو شاﻫد در ﻟفظ و ﻣعﻨﻰ ﻣعتبر است .اﮔر ﻳکﻰ بﻪ
ﻳک ﻫزار افغاﻧﻰ شاﻫدى داد و دﻳﮕر بﻪ دو ﻫزار افغاﻧﻰ ،شاﻫدى اﻳشان پذﻳرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤااﷲ) ﻣﻰفرﻣاﻳﻨد :اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﻰ در ﻫزار افغاﻧﻰ قبﻮل
ﻣﻰشﻮد .اﮔر ﻳکﻰ از شاﻫدان ،بﻪ ﻳک ﻫزار ﮔﻮاﻫﻰ داد و دﻳﮕرى بﻪ ﻳکﻨﻴﻢ ﻫزار شاﻫدى
بدﻫد و ﻣدعﻰ خﻮاستار ﻳکﻨﻴﻢ ﻫزار افغاﻧﻰ باشد ،اﻳﻦ شﻬادت بﻪ ﻫزار افغاﻧﻰ قبﻮل ﻣﻰشﻮد.
ﻫرﮔاه ﻳکﻰ بﻪ ﻫزار افغاﻧﻰ شاﻫدى بدﻫد و دﻳﮕرش بﮕﻮﻳد :کﻪ پﻨجصد آن را ادا کرده
است ،شﻬادت بﻪ ﻫزار افغاﻧﻰ پذﻳرفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،و اﻳﻦ سخﻦ قابﻞ سﻤع ﻧﻴست کﻪ ﮔﻮﻳا وى
ادا کرده است تا وقتﻴکﻪ ﻳک شاﻫد دﻳﮕر (در اداى آن) با او ﮔﻮاﻫﻰ بدﻫد و براى شاﻫد
ضرورﻳست کﻪ بر ﻫزار ،شاﻫدى ﻧدﻫد وقتﻴکﻪ بداﻧد (پﻨجصد را واپس تأدﻳﻪ ﻧﻤﻮده)کﻪ تا
آﻧکﻪ ﻣدعﻰ اقرار کﻨد کﻪ وى پﻨجصد را ﮔرفتﻪ است.
( )13دو ﻧفر ﮔﻮاﻫﻰ دادﻧد کﻪ زﻳد روز عﻴد أضحﻰ در ﻣکﻪ شرﻳفﻪ کشتﻪ شده و دو ﻧفر
دﻳﮕر شﻬادت دادﻧد کﻪ وى در روز عﻴد أضحﻰ در کﻮفﻪ کشتﻪ شده است و در ﻣحضر
حاکﻢ (در ﻳک وقت جﻤع شدﻧد) ﮔﻮاﻫﻰ ﻫر دو فرﻳق قبﻮل ﻧﻤﻰﮔردد .ﻫرﮔاه از دو
ﮔروه ﻳکﻰ آن ﻣقدم شﻮد و بر شﻬادت آنﻫا فﻴصﻠﻪ صﻮرت ﮔﻴرد ،سپس شاﻫدان ﮔروه
دﻳﮕر حاضر شدﻧد ( شﻬادت ﮔروه دوﻣﻰ) قبﻮل ﻧﻤﻰﮔردد.
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( )14قاضﻰ شﻬادت کسﻰ را در ﻣﻮرد ﻣتﻬﻢ قرار دادن (فاسق بﻮدن شاﻫدان ﻣدعﻰ) و
ﻳا ﻧفﻰ (کﻪ اﻳﻦ طﻮر ﻧﻴست) را ﻧشﻨﻮد و ﻧﻪ بﻪ آن فﻴصﻠﻪ ﻧﻤاﻳد.
( )15چﻴزى را کﻪ شاﻫد ﻧدﻳده باشد ،شاﻫدى دادن بﻪ آن جاﻳز ﻧﻴست .ﻣﮕر در ﻧسب،
ﻣرگ ،ﻧکاح ،دخﻮل و بﻪ وﻻﻳت قاضﻰ (با وجﻮد آﻧکﻪ ﻧدﻳده است) شﻬادتش در اﻳﻦ
ﻣﻮارد جاﻳز است کﻪ شخصﻰ بﻪ ﻣﻮارد اعتﻤاد او اطﻼع بدﻫد.
شرح
عوامل عدم پذيرش شهادت

بﻪ ﻣﻼحظﻪ تفصﻴﻞ ﻣتﻦ قدورى عﻮاﻣﻞ و اسباب عدم پذﻳرش شﻬادت قرار آتﻰ است:
 _1شﻬادت کسﻰ کﻪ بﻪ ﻣﻮضﻮع شﻬادت آﮔاﻫﻰ ﻧداشتﻪ و در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣشکﻞ داشتﻪ
باشد .ﻣاﻧﻨد :ﻧابﻴﻨا؛ زﻳرا ﻧابﻴﻨا بﻨا بر ﻣعذرتﻰ کﻪ دارد بطﻮر درست در باره ﻣﻮضﻮع عﻠﻢ
ﻧﻤﻰداشتﻪ باشد ،ﻟذا شﻬادتش قابﻞ قبﻮل ﻧﻴست.
 _2کسﻴکﻪ اﻫﻠﻴت او ﻧقصان داشتﻪ باشد؛ ﻣاﻧﻨد :غﻼم و ﻫﻤﻴﻦ طﻮر شﻬادت کافر باﻻى
ﻣسﻠﻤان قبﻮل ﻧﻤﻰشﻮد.
 _3شﻬادت آن شخص ﻣﻮرد قبﻮل ﻧﻴست کﻪ در اثبات ﻣﻮضﻮع ﻣشﻬﻮد بﻪ ﻧفعش ﻣتصﻮر
باشد؛ ﻣاﻧﻨد :شﻬادت أصﻮل ،فروع ،شﻮﻫر ،و ﮔﻮاﻫﻰ شرﻳک براى شرﻳک کﻪ در ﻣال
باﻫﻢ شرﻳک باشﻨد.
 _4ﮔﻮاﻫﻰ فاسق کﻪ فسقش آشکار باشد قبﻮل ﻧﻤﻰﮔردد؛ زﻳرا ﮔفتارش ﻣﻮرد اعتﻤاد
ﻧبﻮده و احتﻤال زﻳاد دروغ را دارد .ﻣاﻧﻨد کسﻴکﻪ در قذف ،حد بر او تطبﻴق شده باشد و
شخص شرابخﻮار ،زﻧاکار و دﻳﮕر فاسقان کﻪ فسق شان ﻫﻮﻳدا باشد.
 _5شﻬادت شخص پست و فروﻣاﻳﻪ ﻧﻴز ﻣﻮرد پذﻳرش ﻧﻴست؛ زﻳرا ﻫﻤچﻮ اشخاص با
ﮔفتﻦ دروغ ،ﻣروت و احترام را رعاﻳت ﻧﻤﻰدارﻧد ،ﻣاﻧﻨد :کساﻧﻴکﻪ سﮓﻫا و ﻣرغﻫا را
جﻨﮓ ﻣﻰاﻧدازﻧد ،و کساﻧﻴکﻪ برﻫﻨﻪ آب بازى ﻣﻲکﻨﻨد و کساﻧﻴکﻪ از ﻧظر عرف و رسﻢ،
کارﻫاى خسﻴس را اﻧجام ﻣﻴدﻫﻨد ،ﮔﻮاﻫﻰ شان قبﻮل ﻧﻤﻰﮔردد.
کسب و حرفﻪﻫاى خسﻴس ﻣطابق فرﻫﻨﮓ و عرف جاﻣعﻪ ﻣﻲتﻮاﻧد تبدﻳﻞ و تغﻴﻴر ﮔردد
و ﻳک تعداد کسب و پﻴشﻪ کﻪ در ﮔذشتﻪ بﻪ ﻧظر سبک دﻳده ﻣﻰشد ،بعدﻫا ﻣردم
صاحبان اﻳﻦ ﻧﻮع کسب و پﻴشﻪ را بﻪ ﻧظر سبک ﻧﻤﻰبﻴﻨﻨد.
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و عکس آن بعضﻰ از کسبﻫا در ﮔذشتﻪ سبک و پست شﻤرده ﻧﻤﻰشد ،وﻟﻰ حاﻻً
ﻣردم بﻪ آن بﻪ ﻧظر حقارت ﻣﻲﻧﮕرﻧد.
بﻨا ًء قبﻮل و عدم قبﻮل شﻬادت وابستﻪ بﻪ تغﻴﻴر و تحﻮل عرف و عﻨعﻨﻪ ﻣﻰباشد.

طﻼب بﻪ ﮔروهﻫا تقسﻴﻢ شده فﻬرست آن چﻴزﻫا را بﻨﻮﻳسﻨد کﻪ بر اساس عرف و عادت
کﻨﻮﻧﻰ سبک و پست شﻤرده ﻣﻰشﻮﻧد.
اتفاق ﻫر دو شاﻫد را در ﻟفظ و

صورت اتفاق و اختالف شاهدان :اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ
ﻣعﻨﻰ شﻬادت شرط ﻣﻴداﻧد.
اﻣام ابﻮﻳﻮسف واﻣام ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤا اﷲ) تﻨﻬا اتفاق شان را در ﻣعﻨﻰ شرط ﻧﻤﻮده اﻧد.
بﻨا بر اﻳﻦ ﻫرﮔاه ﻳک شاﻫد ،بﻪ ﻳک ﻫزار و دﻳﮕرش بﻪ دو ﻫزار افغاﻧﻰ ﮔﻮاﻫﻰ بدﻫد،
ﻫردو در ﻣعﻨﻰ بﻪ ﻳک ﻫزار اتفاق دارﻧد اﻣا در ﻟفظ باﻫﻢ اختﻼف دارﻧد پس بﻪ ﻧزد اﻣام
صاحب اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣقبﻮل ﻧﻴست و بﻪ ﻧزد صاحبﻴﻦ ﮔﻮاﻫﻰ شان بر ﻳک ﻫزار افغاﻧﻰ
قبﻮل ﻣﻰﮔردد.
و در ﻳک ﻫزار باقﻰ ﻧصاب شاﻫدى تکﻤﻴﻞ ﻧﻴست ،و شﻬادت در آن ﻣﻮرد پذﻳرش واقع
ﻧﻤﻰﮔردد.
ياد داشت :در آن چﻴز و ﻣﻮردﻳکﻪ از طرﻳق ﻣشاﻫده و ﻧظر عﻠﻢ حاصﻞ ﻧﻤﻰشﻮد
شﻬادت دادن بر آن بﻪ اجﻤاع أﻣت ،جائز ﻧﻴست اﻣا در ﻣساﻳﻞ آتﻰ بدون دﻳدن و
ﻣشاﻫده ،ﮔﻮاﻫﻰ دادن صحت دارد و آن عبارتﻨد از -1 :ﻧسب  -2ﻣرگ  -3ﻧکاح
 -4دخﻮل (عروسﻰ شده و ﻳکجا شده)  -5بﻪ وﻻﻳت قاضﻰ (کﻪ او در فُﻼن وقت
قاضﻰ بر حال بﻮد)  -6عتق (آزادى)  -7وﻻء  -8ﻣﻬر  -9وقف.
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طﻼب بﻪ کﻤک ﻣدرس صﻮرت ﻣساﻳﻞ ﻧ ُﻪ ﮔاﻧﻪ فﻮق را کﻪ شﻬادت دادن بر آنﻫا بدون
ﻣشاﻫده درست است ،ترتﻴب ﻧﻤاﻳﻨد.

 _1چرا شﻬادت سﻮد خﻮار و ﻣرغ باز قبﻮل ﻧﻤﻰشﻮد؟
 _2اختﻼف عﻠﻤاء را در ﻣﻮرد اتفاق و اختﻼف اﻟفاظ شاﻫدان ،بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 _3ﮔﻮاﻫﻰ دادن پدر براى اوﻻد و ﮔﻮاﻫﻰ اوﻻد براى پدر چﻪ حکﻢ دارد؟
 _4ﮔﻮاﻫﻰ دادن براى برادر و کاکا جﻮازد دارد و ﻳا خﻴر؟
 _5شاﻫد عادل بﻪ چﻪ کسﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد؟
 _6شاﻫدى دادن حربﻰ براى ذﻣﻰ جائز است و ﻳا خﻴر؟
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درس سیوم

شهادت دادن بر شهادت

٢٠٣

٢٠٤

ترجمه
( )1ﻫر آن حقﻰ کﻪ با شبﻬﻪ ساقط ﻧﻤﻰشﻮد در آن شﻬادت دادن باﻻى شﻬادت ،جاﻳز
است ،ﻣﮕر در حدود و قصاص ﻣجاز ﻧﻴست.
( )2ﮔﻮاﻫﻰ دو شاﻫد باﻻى ﮔﻮاﻫﻰ دو شاﻫد جاﻳز است و ﮔﻮاﻫﻰ ﻳک ﻧفر شاﻫد بر
شﻬادت ﻳک ﻧفر شاﻫد ﻣﻮرد پذﻳرش واقع ﻧﻤﻰﮔردد.
( )3طرﻳقﻪ شاﻫد ﮔرفتﻦ اﻳﻦ طﻮر است کﻪ شاﻫد اصﻞ بﻪ شاﻫد فرع بﮕﻮﻳد :بﻪ ﮔﻮاﻫﻰ
ﻣﻦ شاﻫد باش (ﻣﻦ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻴدﻫﻢ کﻪ فﻼن بﻦ فﻼن در حضﻮر ﻣﻦ بﻪ اﻳﻦ ﻣقدار اقرار
کرد و ﻣرا شاﻫد خﻮد قرار داد) اﮔر اﻳﻦ را ﻧﮕفت کﻪ ﻣرا بر خﻮد شاﻫد ﮔرداﻧﻴد ،ﻧﻴز
جﻮاز دارد.
( )4شاﻫد فرع (حﻴﻦ اداى شﻬادت) بﮕﻮﻳد :ﻣﻦ بر اﻳﻦ سخﻦ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻴدﻫﻢ کﻪ فﻼن
ابﻦ فﻼن ﻣرا بر شاﻫدى خﻮد ﮔﻮاه قرار داد کﻪ وى ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻴدﻫد کﻪ فﻼن شخص در
ﻧزد او بﻪ اﻳﻦ اﻧدازه (پﻮل و ﻳا ﻣال) اقرار ﻧﻤﻮده و بﻤﻦ ﮔفت :بﻪ اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻦ ﮔﻮاﻫﻰ
بده.
( )5شﻬادت شاﻫدان فرع قبﻮل ﻧﻤﻰشﻮد ﻣﮕر در صﻮرتﻴکﻪ شاﻫدان اصﻞ فﻮت ﻧﻤاﻳﻨد،
ﻳا بﻪ ﻣقدار سفر سﻪ روز غاﻳب شﻮﻧد و ﻳا بﻪ ﻣرﻳضﻰ ﻳﻰ ﻣبتﻼ شﻮﻧد کﻪ بﻪ اثر آن در
ﻣجﻠس حاکﻢ حاضر شده ﻧتﻮاﻧﻨد.
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( )6اﮔر شاﻫدان اصﻞ ،شاﻫدان فرع را عادل شﻤردﻧد جائز است ،اﮔر از تعدﻳﻞ (عادل
قراردادن شاﻫدان فرع) ساکت شدﻧد باز ﻫﻢ جائز است ،و قاضﻰ وضعﻴت حال آﻧان را
ببﻴﻨد (کﻪ عادل ﻫستﻨد وﻳا خﻴر؟).
( )7اﮔر شاﻫدان اصﻞ از شاﻫدى اﻧکار ﻧﻤﻮدﻧد ،شﻬادت شاﻫدان فرعﻰ ﻣﻮرد قبﻮل واقع
ﻧﻤﻰشﻮد.
( )8در بارة شاﻫد دروغﮕﻮ اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﻣﻴﮕﻮﻳد :او را باﮔشت و ﮔذار در

بازار تشﻬﻴر ﻣﻲﻧﻤاﻳﻢ (تا دروغﮕﻮ بﻮدﻧش در ﻣحضر عام افشاء ﮔردد) .ابﻮ ﻳﻮسف و
ﻣحﻤدرحﻤﻬﻤااﷲ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد :کﻪ با زدن او را ﻣتأﻟﻢ ﻣﻴسازﻳﻢ و بﻪ زﻧدان ﻣﻰاﻧدازﻳﻢ.
( )9زﻣاﻧﻴکﻪ شاﻫدان قبﻞ از صدور حکﻢ از شﻬادت رجﻮع کﻨﻨد ،شاﻫدى شان ساقط
ﻣﻰشﻮد .اﮔر بﻪ ﮔﻮاﻫﻰ آنﻫا فﻴصﻠﻪ صﻮرت ﮔرفت و بعد از آن ﻣﻨصرف شدﻧد حکﻢ
فسخ ﻧﻤﻰﮔردد ،و آﻧچﻪ با ﮔﻮاﻫﻰ آنﻫا از بﻴﻦ رفتﻪ باشد پرداخت خساره بر آنﻫا
واجب است.
( )10بدون حضﻮر حاکﻢ از شاﻫدى اﻧصراف ﻧﻤﻮدن درست ﻧﻴست.
()11ﻫرﮔاه دو شاﻫد بﻪ ﻳک ﻣال ﮔﻮاﻫﻰ بدﻫﻨد و حاکﻢ در ﻣﻮرد آن حکﻢ صادر
ﻧﻤاﻳد ،سپس ﻫر دو شاﻫد از ﮔﻮاﻫﻰ خﻮد بﮕردﻧد ،ﻫر دو ضاﻣﻦ ﻣشﻬﻮد عﻠﻴﻪ (آﻧکﻪ
برخﻼفش ﮔﻮاﻫﻰ داده شده) ﻣﻰشﻮﻧد و اﮔر ﻳکﻰ از آﻧان از ﮔﻮاﻫﻰ خﻮد بر ﮔردد،
ضاﻣﻦ ﻧصف ﻣال است.
( )12اﮔر سﻪ ﻧفر در ﻳک ﻣال شاﻫدى دادﻧد و ﻳکﻰ از اﻳشان اﻧصراف کرد ،باﻻى
او ضﻤان (تاوان) عائد ﻧﻤﻰﮔردد .اﮔر دﻳﮕرى ﻫﻢ از شاﻫدى اﻧصراف کرد ،در اﻳﻦ
صﻮرت ﻫردو ﻣﻨصرف شﻮﻧدﮔان ضاﻣﻦ ﻧصف ﻣال ﻣﻰﮔردﻧد.
( )13اﮔر ﻳک ﻣرد و دو زن شاﻫدى دادﻧد سپس ﻳک زن از شﻬادت خﻮد اﻧصراف
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کرد ،ضاﻣﻦ ( جبران خساره) چﻬارم حصﺔ حق ﻣﻰﮔردد .اﮔر ﻫر دو زن از شﻬادت شان
اﻧصراف ﻧﻤﻮدﻧد در اﻳﻦ صﻮرت ضاﻣﻦ ﻧصف حق ﻣﻰﮔردﻧد.
( )14اﮔر ﻳک ﻣرد و ده زن شاﻫد شدﻧد و ﻫشت زن از ﮔﻮاﻫﻰ خﻮد برﮔشتﻨد باﻻى اﻧﻬا
ضﻤان ﻧﻴست ،اﮔر ﻳک زن دﻳﮕر ﻧﻴز از ﮔﻮاﻫﻰ خﻮد برﮔشت سپس ذﻣﻪ وارى چﻬارم
حصﻪ بر ﻫﻤﻪ اﻳﻦ زﻧﻬا ﻻزم ﻣﻰﮔردد ،اﮔر ﻣرد و ﻫﻤﻪ زﻧﻬا از ﮔﻮاﻫﻰ برﮔشتﻨد بﻪ ﻧزد
اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

باﻻى ﻣرد ششﻢ حصﺔ حق است و باﻻى زﻧﻬا در شش پﻨج حصﻪ حق

است و ابﻮﻳﻮسف و ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤا اﷲ) ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد کﻪ ﻧصف حق بر ﻣرد و ﻧصف بر
زﻧﻬا است.
( )15اﮔر دو ﻧفر بر ﻳک زن ﮔﻮاﻫﻰ ﻧکاح را دادﻧد ،کﻪ ﻣﻬر آن را بﻪ اﻧدازة ﻣﻬر ﻣثﻞ
بﻴان کردﻧد و ﻳا از آن بﻴشتر ،سپس رجﻮع کردﻧد ،تاوان باﻻى شان ﻧﻴست و اﮔر ﻣﻬر او
را کﻤتر از ﻣﻬر ﻣثﻞ بﻴان کردﻧد ،سپس از ﮔﻮاﻫﻰ خﻮد رجﻮع ﻧﻤﻮدﻧد (در اﻳﻦ صﻮرت)
ضاﻣﻦ ﻧقصان ﻧﻤﻰﮔردﻧد.
( )16ﻫﻤچﻨان اﮔر ﻫر دو بر ﻳک شخص بﻪ ﻧکاح کردن با ﻳک زن بﻪ ﻣﻬ ِر ﻣثﻞ و ﻳا
از آن کﻤتر شاﻫدى دادﻧد سپس رجﻮع کردﻧد ،ضاﻣﻦ شﻤرده ﻧﻤﻰشﻮﻧد و ﻫر ﮔاه از
اﻧدازه ﻣﻬر ﻣثﻞ بﻪ زﻳادت ﮔﻮاﻫﻰ دادﻧد و سپس رجﻮع کردﻧد ضاﻣﻦ زﻳادت ﻣﻰباشﻨد.
( )17اﮔر بﻪ بﻴع بﻪ قﻴﻤت ﻣثﻞ و ﻳا زﻳاده از آن شاﻫدى دﻫﻨد ،سپس ﻫر دو از شاﻫدى
خﻮد بر ﮔشﻨد ضاﻣﻦ ﻧﻤﻰﮔردﻧد و اﮔر از قﻴﻤت بﻪ اﻧدازة کﻢ ﮔﻮاﻫﻰ دادﻧد ،ضاﻣﻦ
ﻧقصان ﻣﻰشﻮﻧد.
( )18اﮔر کسﻰ بر ﻳک شخص شاﻫدى بدﻫد کﻪ او زن خﻮد را قبﻞ از دخﻮل (ﻳکجا
شدن) طﻼق داده است و بعد ﻫر دو از ﮔﻮاﻫﻰ بر ﮔشتﻨد ،ﻫر دو ضاﻣﻦ ﻧصف ﻣﻬر اﻧد
و اﮔر ﮔﻮاﻫﻰ شان بﻪ طﻼق بعد از دخﻮل بﻮد در اﻳﻦ صﻮرت ضاﻣﻦ ﻧﻴستﻨد.
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( )19اﮔر (دو ﻧفر) بﻪ قصاص ﮔﻮاﻫﻰ دادﻧد ،سپس بعد از قتﻞ (قاتﻞ) رجﻮع کردﻧد
ضاﻣﻦ پرداخت دﻳت ﻣﻰﮔردﻧد و قصاص از آنﻫا ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
( )20اﮔر شاﻫدان فرع برﮔشتﻨد ،ضاﻣﻦ شﻤرده ﻣﻰشﻮﻧد و اﮔر شاﻫدان اصﻞ بر ﮔردﻧد و
بﮕﻮﻳﻨد کﻪ :ﻣا شاﻫدان فرع را شاﻫد ﻧﮕرداﻧﻴده اﻳﻢ ،پس بر آنﻫا ضﻤان عائد ﻧﻤﻰﮔردد
و اﮔر ﮔفتﻨد کﻪ ﻣا اﻳﻨﻬا را شاﻫد ﮔرداﻧﻴدﻳﻢ و اشتباه کردﻳﻢ در اﻳﻦ صﻮرت ضاﻣﻦ
شﻤرده ﻣﻰشﻮﻧد.
اﮔر شاﻫدان فرع ﮔفتﻨد :شاﻫدان اصﻠﻰ دروغ ﮔفتﻪ اﻧد و ﻳا درﮔﻮاﻫﻰ شان ﻣرتکب اشتباه
شده اﻧد بﻪ اﻳﻦ ﮔفتار شان تﻮجﻪ ﻧﻤﻰشﻮد (کدام اثرى بر اﻳﻦ بﻴان شان ﻣرتب ﻧﻤﻰﮔردد).
( )21اﮔر چﻬار ﻧفر بﻪ زﻧا شاﻫدى دادﻧد و دو تﻦ آﻧان بﻪ احصان ،سپس کساﻧﻴکﻪ
بﻪ احصان شاﻫدى داده بﻮدﻧد برﮔشتﻨد ،ضاﻣﻦ ﻧﻴستﻨد(.ﻣفﻬﻮم احصان اﻳﻨست کﻪ زن
شﻮﻫر و ﻣرد زن داشتﻪ باشد).
( )22ﻫرﮔاه تزکﻴﻪ کﻨﻨده از تزکﻴﻪ برﮔردد ضاﻣﻦ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.
( )23زﻣاﻧﻴکﻪ دو شاﻫد بر قسﻢ ﮔﻮاﻫﻰ دادﻧد و دو شاﻫد دﻳﮕر بﻪ ﻣﻮجﻮدﻳت شرط،
ﮔﻮاﻫﻰ دادﻧد سپس ﻫﻤﻪ از ﮔﻮاﻫﻰ خﻮد برﮔشتﻨد ،در اﻳﻦ صﻮرت ضﻤان صرف بر
شاﻫدان قسﻢ است.
شرح
شهادت باالى شهادت :ﮔاه ﮔاﻫﻰ شاﻫد اصﻠﻰ ﻧظر بﻪ ﻣشکﻼت ﻧﻤﻲتﻮاﻧد بﻪ ﻣحکﻤﻪ
بﻴاﻳد و ﻧزد قاضﻰ شﻬادت ادا کﻨد و شخص دﻳﮕرى را طﻮر فرعﻰ بر ﮔﻮاﻫﻰ خﻮد شاﻫد
ﻣﻴﮕرداﻧد و بﻪ او ﻣﻰﮔﻮﻳد :ﻣﻦ شاﻫد اﻳﻦ قضﻴﻪ ﻫستﻢ ،شﻤا در ﻣجﻠس قاضﻰ (ﻣحکﻤﻪ)
بﻪ اﻳﻦ ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻦ ،ﮔﻮاﻫﻰ بدﻫﻴد ،و شاﻫدان فرعﻰ کﻪ اﻳﻦ کار را اﻧجام دﻫﻨد ،ﮔﻮاﻫﻰ
شان قبﻮل ﻣﻰﮔردد.
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شرط پذيرش شهادت شاهد فرع :شاﻫدى ﮔﻮاﻫان فرع زﻣاﻧﻰ قبﻮل ﻣﻰﮔردد کﻪ
شﻬادت شاﻫدان اصﻠﻰ با ﻣشکﻠﻰ ﻣﻮاجﻪ ﮔردد ﻳا فﻮت ﻧﻤاﻳﻨد ﻳا در سفر ﻣدت سﻪ روز
غاﻳب شﻮﻧد و ﻳا بﻪ ﻣرﻳضﻰ ﻳﻰ دچار ﮔردﻧد کﻪ بﻪ ﻣجﻠس قاضﻰ آﻣده ﻧتﻮاﻧﻨد و اداى
شﻬادت ﻧﻤاﻳﻨد ،در اﻳﻦ صﻮرتﻬا شﻬادت ﮔﻮاﻫان فرع پذﻳرفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،اﻣا در صﻮرتﻰ
کﻪ در ﻣﻮجﻮدﻳت شاﻫدان اصﻞ کدام ﻣشکﻞ ﻣتصﻮر ﻧبﻮده باشد ،عﻮضﻰ آن قبﻮل
ﻧﻤﻰشﻮد؛ زﻳرا در صﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت آب ،تﻴﻤﻴﻢ جﻮاز ﻧدارد.
ﻫﻤچﻨان شرط است کﻪ شاﻫدان اصﻠﻰ از ﮔﻮاﻫﻰ خﻮد ﻣﻨصرف ﻧشده باشﻨد ،اﮔر آﻧان
از شاﻫدى خﻮد ﻣﻨصرف شده باشﻨد وﻳا ﻣرده باشﻨد و ﻳا غاﻳب شده باشﻨد ،شاﻫدى
شاﻫدان فرع قبﻮل ﻧﻤﻰﮔردد.
شاهد دروغگو :کسﻴکﻪ شﻬادت دروغ بدﻫد ،و سپس از شاﻫدى خﻮد برﮔردد ،شاﻫد
زور (دروغﮕﻮ) ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد .جزاى او ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

اﻳﻨست کﻪ تشﻬﻴر کرده

شﻮد در جاﻳﻴکﻪ زﻧده ﮔﻰ ﻣﻴکﻨد و با کساﻧﻴکﻪ تعﻠقات و ارتباط دارد او را بﻪ آنﻫا بﻪ
اﻳﻦ صفت ﻣعرفﻰ ﻧﻤاﻳﻨد .اﻳﻦ در صﻮرتﻰ کﻪ بﮕﻮﻳد :قصدا ً دروغ ﮔفتﻪ بﻮدم ،واﮔر ﮔفتﻪ
بﻮد در شﻬادت اشتباه کردم ،در آن صﻮرت بر وى جزاء ﻧﻴست.
ﻳاران (رحﻤﻬﻤااﷲ) دو ﻧﻮع جزاء براى شاﻫد دروغﮕﻮ تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﻧد ﻳکﻰ آن دره
زدن و دﻳﮕرش بﻨدى کردن است.
رجوع از گواهﻰ :در اﻳﻦ ﻣﻮرد دو حکﻢ است:
 _1رجعت و برﮔشتﻦ ازﮔﻮاﻫﻰ قبﻞ از فﻴصﻠﻪ ،شﻬادت ساقط ﻣﻰشﻮد و کدام أثرى بر
آن ﻣرتب ﻧﻤﻰﮔردد.
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 _2اﮔر شاﻫدان بعد از فﻴصﻠﻪ (صدور حکﻢ قاضﻰ) از ﮔﻮاﻫﻰ برﮔشتﻨد ،فﻴصﻠﻪ فسخ
ﻧﻤﻰﮔردد و براى کسﻴکﻪ بﻨا بر شاﻫدى آنﻫا ﻣتضرر ﮔردﻳده ،جبران خساره و تاوان
بر شاﻫدان ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
اﻧصراف از شاﻫدى صرف در ﻣجﻠس قاضﻰ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
شرط صحت اﻧصراف از شاﻫدى اﻳﻨست کﻪ در ﻣجﻠس قاضﻰ باشد ﻫﻤاﻧطﻮرﻳکﻪ اداى
شاﻫدى صرف در ﻣجﻠس قاضﻰ صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ طﻮر رجﻮع کردن از
شﻬادت ﻧﻴز تﻨﻬا در ﻣجﻠس قاضﻰ تحقق ﻳافتﻪ ﻣﻲتﻮاﻧد؛ زﻳرا اﻳﻦ رجﻮع ،فسخ کردن
شﻬادت است و براى آن ﻫﻤان وﻳژﮔﻰ داده ﻣﻰشﻮد کﻪ براى شﻬادت ﻣقرر ﻣﻰباشد.
نصاب شهادت در حین رجوع :قاعده در ﻣﻮرد رجﻮع برخﻰ از شاﻫدان اﻳﻨطﻮر است
کﻪ :بﻪ آﻧاﻧﻴکﻪ در ﮔﻮاﻫﻰ باقﻰ ﻣاﻧده اﻧد اعتبار داده ﻣﻰشﻮد ،ﻧﻪ بﻪ رجﻮع کﻨﻨده ﮔان،
اﮔر ﻧصاب شﻬادت بعد از رجﻮع بعضﻰ از شاﻫدان تکﻤﻴﻞ بﻮد ،حکﻢ قاضﻰ در ﻣﻮرد
ﻧافذ بﻮده و بر شاﻫدان رجﻮع کﻨﻨده کدام ضﻤان و خساره ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد ،وﻟﻰ ﻫرﮔاه
با رجﻮع برخﻰ از شاﻫدان ،در ﻧصاب کﻤبﻮد احساس ﮔردﻳد ،باﻻى رجﻮع کﻨﻨده ﮔان
ﻫﻤان اﻧدازه خسارت عائد ﻣﻰﮔردد کﻪ با رجﻮع آنﻫا از شﻬادت بدون دﻟﻴﻞ و ﮔﻮاه
ﻣاﻧده است کﻪ تفصﻴﻞ آن در ﻣتﻦ تﻮضﻴح ﮔردﻳد.
اختالف در زيادت و نقصان (مهرمثل) :اﮔر شاﻫدان در دعﻮاى ﻧکاح ﮔﻮاﻫﻰ دادﻧد کﻪ
اﻳﻦ زن در قﻴد ﻧکاح فﻼن شخص است اﮔر ﻣﻬر را ﻣعادل ﻣﻬر ﻣثﻞ و ﻳا زﻳاد از آن اظﻬار
ﻧﻤﻮدﻧد و سپس از آن رجﻮع کردﻧد ،بﻪ زن کدام زﻳان را ﻣتﻮجﻪ ﻧکرده اﻧد بﻨا ًء جبران
خساره باﻻى شاﻫدان ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد.
اﮔر ﻣﻬر را از ﻣﻬر ﻣثﻞ کﻢ ﮔفتﻨد ،باز ﻫﻢ تاوان بر شاﻫدان ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد ،زﻳرا در
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شرﻳعت ﻣعاشرت جﻨسﻰ از زن ﻣال ﻣتقﻮم شﻤرده ﻧﻤﻰشﻮد کﻪ جبران خساره ﮔردد.
در صﻮرت دعﻮاى زن باﻻى شﻮﻫر اﮔر شاﻫدى دادﻧد کﻪ اﻳﻦ ﻣرد با آن زن ﻧکاح ﻧﻤﻮده
است و بعد از شﻬادت رجﻮع کردﻧد در صﻮرت ﻣساوى بﻮدن (ﻣﻬر زن) با ﻣﻬر ﻣثﻞ و ﻳا
کﻢ ازآن ،تاوان باﻻى شاﻫدان ﻧﻴست ،زﻳرا ﻣرد با بدست آوردن زن زﻳاﻧﻤﻨد ﻧﮕردﻳده
و اﮔر ازآﻧدازه ﻣﻬرﻣثﻞ ﻣﻬرش را زﻳاد ارائﻪ ﻧﻤﻮده بﻮدﻧد ﻣقدار زﻳادت را ﮔﻮاﻫان
بپردازﻧد ،زﻳرا زﻳادت با شﻬادت ﮔﻮاﻫان ضائع ﮔردﻳده است.
رجوع از شهادت در موضوع قصاص:ﻫرﮔاه شاﻫدان بعد از تطبﻴق قصاص از ﮔﻮاﻫﻰ
شان برﮔشتﻨد ،در اﻳﻦ صﻮرت باﻻى شاﻫدان پرداخت دﻳت ﻻزم ﻣﻰﮔردد؛ زﻳرا اﻳﻨﻬا
عاﻣﻞ کشتﻪ شدن آن شخص شده اﻧد ،و قصاص باﻻى شان ﻧﻴست.
زﻳرا آنﻫا بصﻮرت ﻣبُاشر (باﻟفعﻞ) ﻣُرتکب قتﻞ ﻧﮕردﻳده و تﻨﻬا سبب قتﻞ شده اﻧد
وقصاص تﻨﻬا در قتﻞ ﻣُباشر ﻻزم ﻣﻰﮔردد.
رجوع از گواهﻰ در موضوع زنا :اﮔر چﻬار ﻧفر باﻻى کسﻰ بﻪ زﻧا ،و دو تﻦ دﻳﮕر
شﻬادت احصان (بﻠﻮغ ،عقﻞ ،اسﻼمّ ،حرﻳت و ازدواج) را ادا کردﻧد ،و ﻣشﻬﻮد عﻠﻴﻪ
رجﻢ (سﻨﮕسار) شد .در اﻳﻦ صﻮرت اﮔر شاﻫدان زﻧا رجﻮع کردﻧد تاوان بر آنﻫا ﻻزم
ﻣﻰﮔردد و اﮔر شاﻫدان احصان رجﻮع کردﻧد ضﻤان باﻻى شان ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد؛ زﻳرا
حد رجﻢ بر عﻤﻞ زﻧا ﻻزم ﻣﻰﮔردد ﻧﻪ بﻪ احصان .و در احصان برخﻰ از صفات کﻤال
وجﻮد دارد کﻪ بصﻮرت وﻳژه رجﻢ را واجب ﻧﻤﻰﮔرداﻧد ،ﻫکذا احصان شرط رجﻢ
است و حکﻢ (رجﻢ) بﻪ سبب (زﻧا) ﻧسبت داده ﻣﻰشﻮد ،ﻧﻪ بﻪ شرط.
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طﻼب تحت ﻫداﻳت استاد ،شاﻫدان اصﻠﻰ و فرعﻰ را در دو ﮔروپ تﻤثﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻨد تا بر
آﻧان ﻣطاﻟب و ﻣفاﻫﻴﻢ درس ذﻫﻦ ﻧشﻴﻦ ﮔردد.

 _1چﻪ وقت شﻬادت باﻻى شﻬادت جائز است؟
 _2طرﻳقﻪ ﮔﻮاه ﮔرفتﻦ بر ﮔﻮاﻫﻰ را بﻴان کﻨﻴد.
 _3در کدام صﻮرت ﮔﻮاﻫﻰ فرع قبﻮل ﻧﻤﻰﮔردد.
 _4حکﻢ رجﻮع از ﮔﻮاﻫﻰ در قصاص را واضح سازﻳد.
 _5حکﻢ رجﻮع شاﻫدان را در ﻣﻮرد زﻳادت و ﻧقصان از ﻣﻬر ﻣثﻞ بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 _6حکﻢ رجﻮع شاﻫدان را در ﻣﻮرد زﻧا و احصان تﻮضﻴح بدارﻳد.
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درس سﻰ و يکم

آداب قضاء

٢١٣

ترجمه
 -1کتاب آداب قاضﻰ
 -2تقرر قاضﻰ تﻨﻬا در آن صﻮرت صحت دارد ،کﻪ در قاضﻰ تعﻴﻴﻦ شده شراﻳط
شﻬادت ﻣﻮجﻮد و اﻫﻞ اجتﻬاد باشد.
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 -3پذﻳرفتﻦ ﻣﻨصب قضاء بﻪ کسﻰ باکﻰ ﻧدارد (ﮔﻨاه ﻧﻴست) ،کﻪ بر ﻧفس خﻮد اعتﻤاد
و باور داشتﻪ باشد کﻪ وظﻴفﻪ اش را بﻪ ﮔﻮﻧﺔ درست اﻧجام داده ﻣﻰتﻮاﻧد ،قبﻮل ﻣﻨصب
قضاء بﻪ شخصﻰ کﻪ در اﻧجام دادن فرﻳضﺔ قضاء ﻧاتﻮان ،و ﻳا از جﻬت سر زدن ظﻠﻢ،
ترس داشتﻪ باشد ﻣکروه است.
 -4خﻮاستﻦ اقتدار ﻣﻨاسب ﻧﻴست ،و ﻧباﻳد ﻣسﻠﻤان براى حصﻮل اﻳﻦ ﻣﻨصب حرﻳص باشد.
 -5شخصﻰ کﻪ ﻣﻨصب قضاء را پذﻳرفت ،ﻻزم است دﻳﻮان (دفتر و دوسﻴﻪﻫاى) قاضﻰ
اسبق براﻳش سپرده شﻮد.
 -6و حـال ﻣحبﻮسﻴﻦ را ﻣشاﻫده کﻨد ،کسﻰ کﻪ بﻪ حق اعتراف ﻧﻤﻮده بر او ﻻزم
ﮔرداﻧد ،و کسﻰ کﻪ اﻧکار ﻧﻤاﻳد ،سخﻦ قاضﻰ بر کﻨار شده را بر خﻼف او بدون
شاﻫدان ﻧپذﻳرد ،اﮔر شاﻫدى صﻮرت ﻧﮕرفت ،بﻪ رﻫاﻳﻰ آن عجﻠﻪ ﻧکﻨد تا وقتﻰ کﻪ در
ﻣﻮردش اشتﻬار (اطﻼع و اعﻼن عﻤﻮﻣﻰ) ﻧکرده باشد و وضعﻴت او را بﻪ صﻮرت واضح
درک ﻧکرده باشد.
 -7ﻫﻤﻴﻦ طﻮر قاضﻰ اﻣاﻧتﻫا و غﻠﻪ و داﻧﻪ اوقاف را ﻣشاﻫده کﻨد ،و از طرﻳق اقاﻣﺔ
شاﻫد و ﻳا با اعتراف شخص بر ﻣـال دست داشتﻪ اش عﻤﻞ کﻨد.
 -8قاضﻰ جﻬت صدور حکﻢ و فﻴصﻠﻪ بﻪ صﻮرت آشکار در ﻣسجد بﻨشﻴﻨد.
 -9ﻫﻴچ ﻧﻮع تحفﻪ (بخشش) را ﻧپذﻳرد ،ﻣﮕر از خﻮﻳشاوﻧدان ﻣحرم خﻮد و ﻳا از کسﻰ
کﻪ قبﻞ از ﻣﻨصب قضاء عادتاً بﻪ ﻳکدﻳﮕر ﻫدﻳﻪ ﻣﻰدادﻧد و ﻣﻰﮔرفتﻨد .بﻪ ﻫﻴچ دعﻮت
(ﻣﻬﻤاﻧﻰ) حاضر ﻧﮕردد ،ﻣﮕر در صﻮرتﻰ کﻪ دعﻮت عام باشد .بﻪ جﻨازهﻫا حاضر ﮔردد
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و عﻴادت ﻣرﻳض را کﻨد و ﻳک جاﻧب دعﻮا را بدون حضﻮر جاﻧب دﻳﮕر ﻣﻬﻤاﻧﻰ
ﻧدﻫد.
 -10زﻣاﻧﻰ کﻪ ﻫر دو طرف دعﻮا حاضر شدﻧد ،قاضﻰ در بﻴﻦ ﻫر دو؛ در ﻧشست و رو
برو شدن برابرى و ﻣساوات را رعاﻳت کﻨد .با ﻳک طرف سخﻦ پﻨﻬاﻧﻰ ﻧﮕﻮﻳد ،بﻪ او
طﻮرى اشاره ﻧکﻨد کﻪ در اثر آن تشﻮﻳق و ﻳا تﻬدﻳد شﻮد و ﻧﻪ بﻪ او دﻟﻴﻞ تﻠقﻴﻦ ﻧﻤاﻳد.
 -11ﻫرﮔاه حق ﻧزد قاضﻰ ثابت شد ،و صاحب حق خﻮاستار حبس قرضدار خﻮد شد،
پس در بﻨدى کردﻧش شتاب ﻧکﻨد ،چﻴزى کﻪ بر او ﻻزم است تأدﻳﻪ (پرداخت) آن را
اﻣر ﻧﻤاﻳد ،اﮔر از سپردن آن اﻣتﻨاع ﻧﻤﻮد ،پس او را در ﻣقابﻞ آن قرض زﻧداﻧﻰ سازد،
کﻪ عﻮض ﻣـال بﻪ دست آﻣده اش باشد ،ﻣاﻧﻨد ثﻤﻦ ﻣبﻴعﻪ و بدل قرض ،و ﻳا اﻳﻦ کﻪ اﻟزام
آن را در عقد ﻧﻤﻮده باشد ،ﻣاﻧﻨد :ﻣﻬر و کفاﻟت ،غﻴر از اﻳﻦ در حقﻮق دﻳﮕر اﮔر اظﻬار
داشت کﻪ :ﻣﻦ فقﻴر ﻫستﻢ پس وى را بﻨدى ﻧکﻨد ،ﻣﮕر در صﻮرتﻰ کﻪ صاحب قرض
ثابت کﻨد کﻪ او (ﻣقروض) ﻣـال دارد ،پس او را دو ﻳا سﻪ ﻣاه بﻨدى ﻧﻤاﻳد ،و در ﻣﻮردش
پرسان کﻨد ،اﮔر ﻣعﻠﻮم ﮔردﻳد کﻪ ﻣـال ﻧدارد او را رﻫا سازد.
 -12در بﻴﻦ او و قرضداراﻧش حائﻞ واقع ﻧشﻮد.
 -13شﻮﻫر در ﻧفقﻪ خاﻧﻤش بﻨدى ﻣﻰشﻮد ،پدر در قرض پسر زﻧداﻧﻰ ﻧﻤﻰﮔردد ،اﮔر
از ﻧفقﻪ اوﻻدش اﻣتﻨاع ورزﻳد ،زﻧداﻧﻰ ﻣﻰشﻮد.
 -14قضاى زن در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد جاﻳز است ﻣﮕر در حدود و قصاص جاﻳز ﻧﻴست.

٢١٦

شرح
چه کسﻰ مﻰ تواند منصب قضاء را به دست آورد؟ ﻣؤﻟف کتاب دو صفت را براى
ﻣﻨصب قضاء ﻣتذکر شده ،اﻳﻨکﻪ قاضﻰ کسﻰ باشد کﻪ اﻫﻠﻴت شﻬادت را داشتﻪ باشد،
کسﻰ کﻪ شراﻳط شﻬادت را ﻧداشتﻪ باشد قاضﻰ شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ،شروط اﻫﻠﻴت شﻬادت
در درسﻫاى ﮔذشتﻪ تﻮضﻴح ﮔردﻳده کﻪ ﻣسﻠﻤان ،عاقﻞ ،باﻟغ و عادل باشد.
صفت دوم :اﻳﻦ است کﻪ قاضﻰ قابﻠﻴت اجتﻬاد را داشتﻪ باشد ،اﻳﻦ ﻳک وصف براى
اوﻟﻴت است ،جﻤﻬﻮر عﻠﻤاء ﻣذﻫب احﻨاف ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :از آﻧجاﻳﻰ کﻪ تدارک شخص
ﻣجتﻬد براى ﻣﻨصب قضاء ﻧا ﻣﻤکﻦ است ،پس براى ﻣﻨصب قضاء ﮔزﻳﻨش فردى کﻪ
بﻪ فﻴصﻠﻪ دعﻮاى دو خصﻢ آﮔاﻫﻰ داشتﻪ باشد و بﻪ فتﻮاﻫا و فﻴصﻠﻪﻫاى عﻠﻤاء دسترسﻰ
داشتﻪ باشد کفاﻳت ﻣﻰکﻨد.
حکم پذيرفتن قضاء :تقاضا کردن قضاء در شرﻳعت ﻣﻤﻨﻮع است؛ زﻳرا اﻳﻦ ﻣﻨصب ﻳک
اﻣتحان است و اﻧتخاب ساختﻦ خﻮد را بﻪ اﻳﻦ سﻤت از خطر خاﻟﻰ ﻧﻴست.
اﮔر ﻣتﻴقﻦ بﻮد کﻪ از عﻬدة اﻳﻦ وظﻴفﺔ سﻨﮕﻴﻦ بر آﻣده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ،در اﻳﻦ صﻮرت پذﻳرفتﻦ
ﻣﻨصب قضا روا ﻧﻴست ،و اﮔر بﻪ ﮔﻤان غاﻟب از ظﻠﻢ ﻧﻤﻮدن ،خﻮد را اﻳﻤﻦ داﻧست و
ﻧﻴت عداﻟت کردن و اﻧصاف را داشت در اﻳﻦ صﻮرت قبﻮل ﻧﻤﻮدن ﻣﻨصب قضاء ﻣباح
است.
وظايف قاضﻰ :قضاء در اسﻼم بﻪ خاطر اقاﻣﺔ عداﻟت و تأﻣﻴﻦ حقﻮق ﻳک وسﻴﻠﺔ اساسﻰ
است ،از ﻫﻤﻴﻦ رو اﻳﻦ ﻳک فرﻳضﺔ اجتﻤاعﻰ است کﻪ دوﻟتﻫا ﻣکﻠف اﻧد تا ﻧظام
قضاﻳﻰ را در کشﻮر تشکﻴﻞ دﻫﻨد.
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قاضﻰ از آن عﻤﻠکردﻫا و کشﻤکشﻫا خﻮد دارى ﻧﻤاﻳد کﻪ او را ﻣﻮرد اتﻬام (سﻮء ظﻦ)
قرار دﻫد و ﻳا در بﻴﻦ دو طرف دعﻮا ﻳکﻰ ﻣأﻳﻮس و دﻳﮕرى تشﻮﻳق ﮔردد.
راه و روش ثابت نمودن حق :شرﻳعت اسﻼﻣﻰ جﻬت رسﻴدن حق بﻪ حقدار ﻳک
سﻠسﻠﻪ اصﻮل و ﻣقررات را وضع ﻧﻤﻮده تا حق بﻪ صاحب حق سپرده شﻮد ،تا از ﻳک سﻮ
از اتﻼف حق جﻠﻮﮔﻴرى شﻮد و از طرف دﻳﮕر کسﻰ بدون ﻣﻮجب ﻣتضرر ﻧﮕردد.
ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ باﻳد از اﷲ تعاﻟﻰ و از روز آخرت حﻴاء و خﻮف کﻨد و بﻪ صاحب حق بﻪ
خﻮشﻰ و رغبت خﻮد بدون کدام اکراه و اجبار ،اعتراف ﻧﻤاﻳد کﻪ اﻳﻦ حق اوست.
و اﮔر ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ از پذﻳرفتﻦ حق ﻣدعﻰ اﻧکار ﻧﻤاﻳد در اﻳﻦ صﻮرت ﻣدعﻰ شاﻫدان را
حاضر ﻧﻤاﻳد ،اﮔر شاﻫدان ،ﮔﻮاﻫﻰ دادﻧد ،حق باﻻى ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ ثابت ﻣﻰشﻮد ،ﻟﻴکﻦ تا
وقتﻰ کﻪ ﻣدعﻰ شاﻫدان داشتﻪ باشد ،بﻪ ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ سﻮﮔﻨد داده ﻧﻤﻰشﻮد ،اﮔر ﻣدعﻰ
شاﻫد ﻧداشت ،در اﻳﻦ صﻮرت بﻪ ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ کﻪ ﻣﻨکر است سﻮﮔﻨد ﻣتﻮجﻪ ﻣﻰﮔردد.
در کدام حاالت مدعﻰ علیه بندى مﻰ شود؟ در دو صﻮرت ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ بﻨدى
ﻣﻰشﻮد:
 -1دﻳﻨﻰ کﻪ در عﻮض و بدل ﻣال کﻪ بدست دارد باﻻﻳش ﻻزم شده باشد ،ﻣاﻧﻨد ثﻤﻦ
ﻣبﻴعﻪ ﻳا بدل قرض ،زﻳرا وقتﻰ کﻪ ﻣـال بﻪ دستش آﻣد غﻨاﻣﻨدى اش ثابت شد و بﻨدى
ﻣﻰشﻮد ،زﻣاﻧﻰ کﻪ صاحب ﻣـال و داراﻳﻰ باشد.
اﻧسان فقﻴر و بﻴﻨﻮا بﻨدى ﻧﻤﻰشﻮد و ﻫدف از ﻣﻬر در سطﻮر قبﻠﻰ ﻣﻬر ﻣعجﻞ ﻣﻰباشد .ﻧﻪ
ﻣﻬر ﻣؤجﻞ
 -2اﻳﻨکﻪ تﻮسط کدام عقد چﻴزى را بر خﻮد ﻻزم ﻧﻤﻮده باشد ،ﻣاﻧﻨد ﻣﻬر زن ﻳا کفاﻟت
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کسﻰ را بﻪ ذﻣﻪ ﮔرفتﻪ باشد .داراﻳﻰ طرف قرض ﮔﻴرﻧده تﻮسط شاﻫدان ثابت ﻣﻰشﻮد.
ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ شﻮﻫر در برابر ﻧدادن ﻧفقﻪ بﻪ ﻫﻤسرش بﻪ خاطرى بﻨدى ﻣﻰﮔردد کﻪ او ظاﻟﻢ
است ،ﻣﮕر پدر در برابر قرض اوﻻدش بﻨدى ﻧﻤﻰﮔردد ،زﻳرا بﻨدى کردن ﻳک ﻧﻮع
عقﻮبت و ﻣجازات است و پسر حق عقﻮبت پدر را ﻧدارد ،زﻳرا شرﻳعت کﻤترﻳﻦ اذﻳت
و ضرر رساﻧدن را بﻪ پدر و ﻣادر ﻣﻨع کرده و حبس ﻳک ﻧﻮع ضرر است.
ﻫرﮔاه اوﻻد خﻮرد سال و فقﻴر باشﻨد در اﻳﻦ صﻮرت پدر در ﻣﻮرد اﻣتﻨاع از ﻧفقﻪ دادن
شان بﻨدى شده ﻣﻰتﻮاﻧد و اﻳﻦ جﻮاز دارد.
حکم منصب قضاء زن :ﻫﻤاﻧﮕﻮﻧﻪ کﻪ شرﻳعت ﻣطﻬر اسﻼﻣﻰ شﻬادت زﻧان را در برخﻰ
ﻣﻮارد قبﻮل ﻣﻰکﻨد ،ﻫﻤچﻨان قضاء زﻧان را در برخﻰ ﻣﻮارد ﻣﻰ پذﻳرد ،در ﻣتﻦ تذکر
رفتﻪ کﻪ زن در تﻤام ساحات زﻧده ﮔﻰ ﻣﻨصب قضاء را ﻣتعﻬد شده ﻣﻰتﻮاﻧد ،اﻣام
ابﻮحﻨﻴفﻪ

فرﻣﻮده است :زن اﻣﻮر قضاﻳﻰ را اﻧجام داده ﻣﻰتﻮاﻧد ،ﻣﮕر در آن ﻣﻮاردى

کﻪ شﻬادت زن قابﻞ پذﻳرش ﻧﻴست ،قضاى زن ﻧﻴز در ﻫﻤچﻮ ﻣﻮارد جاﻳز ﻧﻴست ،ﻣاﻧﻨد
قصاص و حدود ،اﻳﻦ بﻪ خاطرﻳکﻪ زن ﻳک ﻣخﻠﻮق با عاطفﻪ و ضعﻴف است کﻪ
تﻮاﻧﻤﻨدى دﻳدن ﻫﻤچﻮ صحﻨﻪﻫا و تطبﻴق حدود و قصاص را ﻧدارد از اﻳﻦ ﻟحاظ در
چﻨﻴﻦ ﻣﻮارد قضاوتش صحﻴح ﻧﻴست.
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طﻼب در سﻪ ﮔروپ حکﻢ قبﻮل ﻧﻤﻮدن قضا را در روشﻨاﻳﻰ ﻣباحث درس با ﻫﻢ ﻣذاکره
ﻧﻤﻮده و ﻧتﻴجﻪ را ابراز دارﻧد.

 _1کسﻰ کﻪ شراﻳط شﻬادت را ﻧداشتﻪ باشد بﻪ حﻴث قاضﻰ تﻮظﻴف شده ﻣﻰتﻮاﻧد ﻳا
خﻴر؟
 _2وظاﻳف قاضﻰ را بﻴان دارﻳد.
 _3اسباب اثبات حق بر ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ کدام است؟ واضح ﻧﻤاﻳﻴد.
 -4در کدام ﻣﻮارد قضاى زن جاﻳز ﻧﻴست؟

خﻠص ﻣطﻠب و ﻣﻮضﻮع درس قضاء را درکتابچﻪﻫاى خﻮﻳش بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس سﻰ ودوم

نامه قاضﻰ به قاضﻰ ديگر
طﻼب عزﻳر! در درس ﮔذشتﻪ راجع بﻪ شراﻳط قاضﻰ ﻣعﻠﻮﻣات ارائﻪ کردﻳﻢ .در اﻳﻦ
درس خﻮاﻫﻴﻢ خﻮاﻧد کﻪ ارسال ﻧاﻣﺔ ﻳک قاضﻰ بﻪ قاضﻰ دﻳﮕر در ﻣﻮضﻮعات قضاﻳﻰ
چﻪ حکﻢ دارد؟ ﻫﻤچﻨان ﻣﻮضﻮع تعﻴﻴﻦ حکﻢ فﻴصﻠﻪ کﻨﻨده را کﻪ از طرف ﻣردم تعﻴﻴﻦ
ﻣﻰﮔردد ﻧﻴز ﻣﻮرد بحث قرار خﻮاﻫﻴﻢ داد.
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ترجمه
( )1ﻧاﻣﺔ قاضﻰ بﻪ قاضﻰ دﻳﮕر در ﻣﻮضﻮعات حقﻮقﻰ پذﻳرفتﻪ ﻣﻰشﻮد کﻪ در زﻣﻴﻨﻪ
بحضﻮر او باﻻﻳش شﻬادت ادا شﻮد.
( )2اﮔر (شﻬﻮد) عﻠﻴﻪ خصﻢ (ﻳک طرف دعﻮا) شﻬادت دادﻧد ،بﻪ شاﻫدى شان حکﻢ
کرده ﻣﻰشﻮد (و بﻪ قاضﻰ ارسال ﻣﻰشﻮد کﻪ قضﻴﻪ جﻬت تطبﻴق بﻪ وى ارسال ﻣﻰﮔردد)
اﻣا اﮔر(شﻬﻮد) در غﻴاب خصﻢ اداى شﻬادت ﻧﻤﻮدﻧد (قاضﻰ) در زﻣﻴﻨﻪ اصدار حکﻢ
ﻧﻤﻰکﻨد(،بﻠکﻪ) شﻬادت را ﻧﻮشتﻪ و (بﻪ قاضﻰ ارسال ﻣﻴدارد کﻪ قضﻴﻪ جﻬت تطبﻴق بﻪ
وى ارسال ﻣﻰﮔردد) ،تا حکﻢ خﻮﻳش را در زﻣﻴﻨﻪ صادر ﻧﻤاﻳد.
( )3ﻧاﻣﺔ (قاضﻰ) بدون اداى شﻬادت دو ﻧفر شاﻫد ﻣرد ﻳا ﻳک ﻣرد و دو زن پذﻳرفتﻪ
ﻧﻤﻰشﻮد.
( )4بر (قاضﻰ اى کﻪ ﻧاﻣﻪ را ارسال ﻣﻰدارد) واجب است ﻧاﻣﻪ را براى (شﻬﻮد) بخﻮاﻧد
تا اﻳشان بفﻬﻤﻨد کﻪ در ﻧاﻣﻪ چﻴست ،سپس در حضﻮر اﻳشان ﻣﻬر و بﻪ اﻳشان تسﻠﻴﻢ ﻧﻤاﻳد.
وقتﻴکﻪ بﻪ قاضﻰ رسﻴد ،بدون از حضﻮر خصﻢ آن را قبﻮل ﻧکﻨد ،پس وقتﻴکﻪ شﻬﻮد آن
را بﻪ قاضﻰ تسﻠﻴﻢ کردﻧد بﻪ ﻣﻬر آن ببﻴﻨد .اﮔر (شﻬﻮد ﻧزد قاضﻰ دوم) اداى شﻬادت
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ﻧﻤﻮدﻧد کﻪ اﻳﻦ ﻧاﻣﻪ فﻼن قاضﻰ است ،براى ﻣاﻳان در ﻣجﻠس قضا تسﻠﻴﻢ کرده ،خﻮاﻧده
و ﻣﻬر ﻧﻤﻮده پس قاضﻰ آن را باز ﻣﻰکﻨد ،و براى طرف ﻣقابﻞ ﻣﻰخﻮاﻧد و آن چﻴز را
باﻻﻳش ﻻزم ﻣﻰسازد کﻪ در ﻧاﻣﻪ است.
( )5ﻧاﻣﺔ ﻳک قاضﻰ براى قاضﻰ دﻳﮕر در حدود و قصاص پذﻳرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
( )6قاضﻰ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد بجاى خﻮد کسﻰ دﻳﮕرى را ﻧائب تعﻴﻴﻦ کﻨد ﻣﮕر در صﻮرتﻴکﻪ
صﻼحﻴت براﻳش تفﻮﻳض شده باشد.
( )7ﻫﻨﮕاﻣﻴکﻪ براى قاضﻰ فﻴصﻠﺔ حاکﻢ تقدﻳﻢ ﮔردد باﻳد آﻧرا تطبﻴق ﻧﻤاﻳد ،ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ
ﻣخاﻟف قرآن ،سﻨت ﻳا اجﻤاع و ﻳا ﮔفتار بﻰ دﻟﻴﻞ باشد.
( )8قاضﻰ ﻧباﻳد باﻻى غاﻳب حکﻢ صادر ﻧﻤاﻳد ﻣﮕر در حضﻮر ﻧﻤاﻳﻨده و ﻣﻤثﻞ وى.
راح َکﻢ تعﻴﻴﻦ کردﻧد و بﻪ حکﻢ وى
( )9اﮔر دو ﻧفر براى حﻞ دعﻮاى خﻮﻳش شخصﻰ َ
راضﻰ شدﻧد بشرطﻰ روا است کﻪ در شخص تعﻴﻴﻦ شده صفات حاکﻢ ﻣﻮجﻮد باشد.
تعﻴﻴﻦ کافر ،غﻼم ،ذﻣﻰ ،ﻣحدود شده در حد قذف ،فاسق و طفﻞ بﻪ صفت َح َکﻢ روا
ﻧﻴست.
( )10اشخاصﻴکﻪ َح َکﻢ تعﻴﻴﻦ کرده اﻧد ﻣﻲتﻮاﻧﻨد قبﻞ از فﻴصﻠﻪ و حکﻢ آن از تعﻴﻴﻦ وى
روى ﮔردان شﻮﻧد ،ﻫﻨﮕاﻣﻴکﻪ حکﻢ فﻴصﻠﻪ ﻧﻤﻮد (ﻧﻤﻲتﻮاﻧﻨد از حرف خﻮﻳش روى
ﮔردان شﻮﻧد) وقتﻴکﻪ فﻴصﻠﺔ َح َکﻢ بﻪ قاضﻰ تقدﻳﻢ ﮔردد بشرطﻰ آن را تأﻳﻴد ﻣﻰداردکﻪ
طبق ﻣذﻫب وى صادر ﮔردﻳده باشد ورﻧﻪ آن را باطﻞ ﻣﻰسازد.
( )11تعﻴﻴﻦ َح َکﻢ در حدود و قصاص روا ﻧﻴست.
( )12اﮔر (خصﻤﻴﻦ) در قتﻞ خطا شخصﻰ را َح َکﻢ تعﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳﻨد و وى در زﻣﻴﻨﻪ دﻳت را
باﻻى عاقﻠﻪ حکﻢ کﻨد حکﻢ او ،ﻧافذ ﻧﻤﻰشﻮد .براى حکﻢ جاﻳز است شاﻫدى را بشﻨﻮد
و بﻪ ﻧکﻮل حکﻢ صادر ﻧﻤاﻳد.
( )13فﻴصﻠﺔ قاضﻰ بر ﻧفع واﻟدﻳﻦ ،اوﻻد و ﻫﻤسر ش باطﻞ است.
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شرح
نامۀ قاضﻰ به قاضﻰ ديگر :ﻣراد از اﻳﻦ ﻧاﻣﻪ ،ﻧاﻣﻪ اﻳست کﻪ قاضﻰ راجع بﻪ قضﻴﻪ اى کﻪ
بﻤحکﻤﻪ ﻧزد او ﻣﻮاصﻠت ورزﻳده بﻪ قاضﻰ دﻳﮕر ﻣﻲﻧﻮﻳسد .بطﻮر ﻣثال قاضﻰ شﻬر قﻨدز بﻪ
قاضﻰ شﻬر ﻫرات بخاطرى ﻧاﻣﻪ ﻣﻲﻧﻮﻳسد کﻪ ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ در آﻧجا قرار دارد .ﻧاﻣﺔ قاضﻰ
تﻨﻬا در آﻧعده حقﻮق پذﻳرفتﻪ ﻣﻰشﻮد کﻪ بﻪ شبﻬﻪ ساقط ﻧﻤﻰشﻮﻧد ،ﻣاﻧﻨد اﻣاﻧت ،غصب،
ﻧکاح و غﻴره و در آﻧعده قضاﻳاﻳﻰ کﻪ بﻪ شبﻬﻪ ساقط ﻣﻰﮔردﻧد ﻣاﻧﻨد حدود و قصاص،
قاضﻰ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد بﻪ قاضﻰ دﻳﮕر ﻧاﻣﻪ بفرستد .چرا کﻪ ارسال ﻧاﻣﻪ قاضﻰ بﻪ قاضﻰ دﻳﮕر در
اثبات جرم شبﻬﻪ بار ﻣﻰآورد ،در حاﻟﻴکﻪ قصاص و حدود بﻪ شبﻬﻪ ساقط ﻣﻰﮔردد.
اقسام نامههاى قاضﻰ :طبق ﻣتﻦ ﻧاﻣﺔ قاضﻰ بﻪ دو قسﻢ است؛ ﻣاﻧﻨد:
 _1قاضﻰ شﻬر کﻨدز عﻠﻴﻪ احﻤد کﻪ در شﻬر ﻫرات سکﻮﻧت دارد با حضﻮر وى ﻳا
وکﻴﻠش فﻴصﻠﻪ صادر ﻧﻤاﻳد و فﻴصﻠﻪ را فقط براى تطبﻴق بﻪ قاضﻰ شﻬر ﻫرات ارسال
بدارد ،تا از اﻧکار ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ و دعﻮى جدﻳد جﻠﻮﮔﻴرى بعﻤﻞ آﻳد.
 _2قاضﻰ شﻬر کﻨدز شﻬادت شﻬﻮد را در اﻳﻦ قضﻴﻪ استﻤاع ﻣﻲﻧﻤاﻳد ،ﻟﻴکﻦ بسبب
غﻴاب ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ (احﻤد) وﻳا وکﻴﻞ وى جﻬت اجراات بعدى او فﻴصﻠﻪ بﻪ قاضﻰ شﻬر
ﻫرات ارسال ﻣﻴدارد ،چرا کﻪ در غﻴاب ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ اصدار حکﻢ درست ﻧﻴست ،و
ﻫﻤچﻨان از ﻳک سﻮ رفت و آﻣد شﻬﻮد بﻪ شﻬر ﻫرات ﻳک عﻤﻞ پر ﻣشقت است و از
سﻮى دﻳﮕر ارسال دوسﻴﻪ بﻪ شﻬر ﻫرات بخاطرى ضرورى است کﻪ ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ (احﻤد)
در آن جا قرار دارد.
قاضﻰ اى کﻪ ﻧاﻣﻪ را ﻣﻰفرستد ،باﻳد باﻻى ﻧاﻣﺔ ﻳاد شده شﻬﻮد بﮕﻴرد و براﻳشان بخﻮاﻧد تا
اﻳشان ﻣحتﻮاى آﻧرا درک ﻧﻤاﻳﻨد ،چرا کﻪ شﻬادت بغﻴر از فﻬﻢ آن درست ﻧﻴست ،سپس
آﻧرا بخاطر از بﻴﻦ رفتﻦ شک بحضﻮر اﻳشان ﻣﻬر کﻨد.
رسیدن نامه به قاضﻰ مرسل الیه :وقتﻴکﻪ ﻧاﻣﺔ قاضﻰ کاتب بﻪ قاضﻰ ﻣرسﻞ اﻟﻴﻪ برسد
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قاضﻰ در ﻣجﻠس قضا و در حضﻮر خصﻢ بعد از شﻬادت شﻬﻮد ﻧاﻣﻪ را باز ﻣﻰکﻨد ،چرا
کﻪ ﻧاﻣﻪ بﻤعﻨﻰ شﻬادت است و شﻬادت بغﻴر از ﻣﻮجﻮدﻳت خصﻢ درست ﻧﻴست .سپس
قاضﻰ ﻣحکﻮم عﻠﻴﻪ را بﻪ آﻧچﻴز ﻣکﻠف ﻣﻰسازد کﻪ در ﻧاﻣﻪ بﻪ آن حکﻢ صادر ﮔردﻳده
است.
نامۀ قاضﻰ در حدود و قصاص :ارسال ﻧاﻣﺔ قاضﻰ بﻪ قاضﻰ دﻳﮕر در حدود و قصاص
درست ﻧبﻮده و در زﻣﻴﻨﻪ حد ثابت ﻧﻤﻰﮔردد .چرا کﻪ حدود و قصاص بﻪ شبﻬﻪ ساقط
ﻣﻰﮔردد و رسﻴدن ﻧاﻣﺔ ﻳک قاضﻰ بﻪ قاضﻰ دﻳﮕر از شبﻬﻪ خاﻟﻰ ﻧﻤﻰباشد ،چرا کﻪ
ﻧاﻣﻪﻫا با ﻫﻢ شباﻫت دارﻧد ﻣﻤکﻦ در زﻣﻴﻨﻪ جعﻞ و تزوﻳر صﻮرت ﮔﻴرد کﻪ اﻳﻦ عﻤﻞ در
اثبات جرم ﻳک شبﻬﻪ است.
از سﻮى دﻳﮕر ﻧاﻣﺔ قاضﻰ بﻪ قاضﻰ دﻳﮕر بﻪ شﻬادت بر شﻬادت ﻣشابﻬت دارد و بﻪ دادن
شاﻫدى باﻻى شﻬادت حد وقصاص ثابت ﻧﻤﻰﮔردد.
نامۀ قاضﻰ در مسايل اجتهادى :ﻫرﮔاه قاضﻰ در ﻳک ﻣسأﻟﻪ اجتﻬادى بعد از صحت
دعﻮا اصدار حکﻢ ﻧﻤاﻳد و جﻬت تطبﻴق بﻪ قاضﻰ دﻳﮕر ارسال کﻨد ،ﻟﻴکﻦ قاضﻰ دوﻣﻰ
در اﻳﻦ ﻣسأﻟﺔ اجتﻬادى با ﻧظر قاضﻰ اول ﻣﻮافق ﻧباشد ،در اﻳﻦ صﻮرت باﻻى قاضﻰ
دوﻣﻰ ﻻزم است تا فﻴصﻠﺔ ﻳاد شده را تطبﻴق و از ﻧظر خﻮﻳش صرف ﻧظر کﻨد ،چرا کﻪ
در ﻣساﻳﻞ اجتﻬادى اجتﻬادﻫا باﻫﻢ ﻣساوى بﻮده و ﻳکﻰ باﻻى دﻳﮕر کدام برترى ﻧدارد،
ﻳعﻨﻰ ﻳک اجتﻬاد اجتﻬاد دﻳﮕرى را ﻧقض کرده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد.
ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ ﻧظر قاضﻰ ﻧﻮﻳسﻨده اول با قرآﻧکرﻳﻢ در تضاد باشد ،بطﻮر ﻣثال سﻮد را جﻮاز
داده باشد ،ﻳا اﻳﻨکﻪ با سﻨت در ﻣخاﻟفت قرار داشتﻪ باشد ،بطﻮر ﻣثال :با شاﻫد ﻣدعﻰ عﻠﻴﻪ
اصدار حکﻢ ﻧﻤﻮده باشد ،ﻳا با اجﻤاع در تضاد باشد ،ﻣاﻧﻨد حکﻢ بﻪ ﻣشروعﻴت ﻣتعﻪ ﻳا
ﮔفتارى باشد کﻪ در شرﻳعت کدام دﻟﻴﻠﻰ ﻧداشتﻪ باشد ﻣاﻧﻨد از بﻴﻦ بردن قرض بﻪ ﻣرور
زﻣان .در اﻳﻦ ﻣﻮارد باﻻى قاضﻰ ﻻزم است کﻪ فﻴصﻠﺔ ﻳاد شده را رد ﻧﻤاﻳد.
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تعیین حکم (فیصله کننده) از طرف خصمین :ﻳک طرف دعﻮا برضاﻳت طرف ﻣقابﻞ
ﻣﻲتﻮاﻧد بدون قاضﻰ رسﻤﻰ شخصﻰ دﻳﮕرى را بصفت فﻴصﻠﻪ کﻨﻨدة دعﻮاى خﻮﻳش
تعﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳد .چرا کﻪ طرفﻴﻦ دعﻮا از اختﻴار خﻮﻳش برخﻮردار اﻧد ،پس براﻳشان تعﻴﻴﻦ َح َکﻢ
ﻫﻢ روا ﻣﻰباشد و فﻴصﻠﺔ َح َکﻢ تﻨﻬا در ﻣﻮرد اﻧان قابﻞ تطبﻴق است ﻧﻪ در حق دﻳﮕران .از
اﻳﻨکﻪ َح َکﻢ حﻴثﻴت قاضﻰ را دارد باﻳد شروط قاضﻰ در وى ﻣﻮجﻮد باشد ،بﻨاء تعﻴﻴﻦ کافر،
غﻼم ،ذﻣﻰ ،ﻣقذوف بحد قذف ،فاسق و طفﻞ بصفت َح َکﻢ روا ﻧﻴست.
فرق َح َکﻢ با قاضﻰ در اﻳﻦ است کﻪ َح َکﻢ از طرف ﻣردم تعﻴﻴﻦ ﻣﻰﮔردد و فﻴصﻠﻪ
اش ﻣشروط برضاﻳت اﻳشان بﻮده ،ﻟذا طرف دعﻮا ﻣﻲتﻮاﻧد کﻪ قبﻞ از اصدار فﻴصﻠﻪ از
حکﻤﻴت وى ﻣﻨصرف شﻮد ،اﻣا پس از اصدار حکﻢ حق ﻧدارد کﻪ از فﻴصﻠﻪ وى اﻧکار
ﻧﻤاﻳد .و قاضﻰ چﻮن از طرف دوﻟت تعﻴﻴﻦ ﻣﻰشﻮد فﻴصﻠﻪ و حکﻤش ﻟزوﻣاً قابﻞ تﻨفﻴد
است.
ﻫﻤچﻨان اﮔر فﻴصﻠﺔ َح َکﻢ بﻪ قاضﻰ تقدﻳﻢ ﮔردد ﻟﻴکﻦ با ﻧظر وى ﻣﻮافق ﻧباشد ﻣﻲتﻮاﻧد
آﻧرا ﻧقض کﻨد ،چرا کﻪ وى از طرف ﻣردم تعﻴﻴﻦ ﮔردﻳده ﻧﻪ از طرف حکﻮﻣت ،ﻟذا
پذﻳرش فﻴصﻠﻪ وى بر قاضﻰ ﻻزم ﻧﻤﻰباشد.
تعیین حکم در حدود و قصاص :بﻪ استﻨاد دﻻﻳﻞ آتﻰ روا ﻧﻴست:
 -1حدود حق اﷲ

است و براى تطبﻴق آن اﻣام (قاضﻰ) تعﻴﻴﻦ ﮔردﻳده پس بغﻴر از

اﻣام کسﻰ دﻳﮕرى حق ﻧدارد آن را تطبﻴق ﻧﻤاﻳد.
 -2تعﻴﻴﻦ َح َکﻢ و ﻣﻴاﻧجﻰ براى صﻠح بﻮده کﻪ ﻣﻤکﻦ در ﻫﻤچﻮ ﻣﻮارد شخصﻰ حق
خﻮﻳشرا بکسﻰ دﻳﮕرى ببخشد ،اﻣا از اﻳﻨکﻪ حدود حق اﷲ بﻮده و کسﻰ دﻳﮕرى حق
ﻧدارد آن را بخشش کﻨد پس تحکﻴﻢ ﻫﻢ در آن روا ﻧﻴست.
 -3حدود و قصاص تﻮسط شبﻬﻪ ساقط ﻣﻰﮔردد .از اﻳﻨکﻪ ﻣﻴاﻧجﻰ بغﻴر از اشخاص
تعﻴﻴﻦ کﻨﻨده باﻻى کساﻧﻰ دﻳﮕر تسﻠط و وﻻﻳت ﻧدارد ،کﻪ ﻣحدودﻳت اختﻴار خﻮدش
ﻳک شبﻬﻪ بﻮده پس بدﻳﻦ اساس در حدود و قصاص تحکﻴﻢ (تعﻴﻴﻦ ﻣﻴاﻧجﻰ) جﻮاز
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ﻧدارد.
فیصلۀ حکم مبنﻰ بر لزوم ديت بر عاقله :اﮔر َح َکﻢ در قضﻴﺔ قتﻞ خطا حکﻢ پرداخت
دﻳت را بر عاقﻠﻪ صادر ﻧﻤاﻳد ،حکﻢ اش ﻧافذ ﻧﻴست ،زﻳرا قب ً
ﻼ تذکر دادﻳﻢ کﻪ :وﻻﻳت
َح َکﻢ تﻨﻬا در ﻣﻮرد کساﻧﻰ است کﻪ وى را تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﻧد ،چﻮن در اﻳﻨجا حکﻢ
پرداخت دﻳت باﻻى عاقﻠﻪ صادر ﮔردﻳده و عاقﻠﻪ َحکﻢ را تعﻴﻴﻦ ﻧﻨﻤﻮده اﻧد پس حکﻢ
اش در ﻣﻮرد عاقﻠﻪ قابﻞ قبﻮل ﻧﻤﻰباشد.
مسئله :ﻣسأﻟﺔ ختاﻣﻰ درس را حکﻢ َحکﻢ و قاضﻰ تشکﻴﻞ ﻣﻰدﻫد کﻪ بﻪ ﻧفع پدر ،ﻣادر،
اوﻻد ﻳا ﻫﻤسر خﻮﻳش صادر کرده باشد اﻳﻦ حکﻢ باطﻞ است چرا کﻪ در زﻣﻴﻨﻪ شبﻬﺔ
قرابت وجﻮد دارد ،اﻣا اﮔر حکﻢ ﻣذکﻮر بضرر اﻳشان صادر شده باشد درست است چرا
کﻪ شبﻬﻪ ﻳاد شده در زﻣﻴﻨﻪ ﻣطرح ﻧﻤﻰباشد.
در جرگهها بايد به نقاط آتﻰ توجه صورت گیرد

 -1در جرﮔﻪﻫا باﻳد اشخاصﻰ بﻪ صفت ﻣﻴاﻧجﻰ تعﻴﻴﻦ ﮔردد ،کﻪ راجع بﻪ ﻣﻮضﻮع از
احکام حﻼل و حرام آﮔاﻫﻰ و قدرت قﻨاعت طرفﻴﻦ را داشتﻪ و حاﻟت رواﻧﻰ اﻳشان را
بشﻨاسﻨد ،تا حﻼل را حرام و حرام را حﻼل ﻧسازﻧد ﻳا اﻳﻨکﻪ بجاى حﻞ ﻣشکﻞ ﻣشکﻞ را
ﮔسترش ﻧدﻫﻨد.
 -2ﻣﻴاﻧجﻨﻴﮕران باﻳد ﻫﻨﮕام ﻣﻴاﻧجﻴﮕرى شروط طرفﻴﻦ را ﻣد ﻧظر ﮔﻴرﻧد خﻮاه شروط ﻳاد
شده جﻬت درﻳافت حق وضع ﮔردﻳده باشد ﻳا صﻠح ،ﻳعﻨﻰ باﻳد بﻪ شروط پابﻨد باشﻨد
ورﻧﻪ خصﻤﻴﻦ بﻪ پذﻳرش فﻴصﻠﻪ ﻣکﻠف ﻧﻴستﻨد.
 -3ﻣﻴاﻧجﻴﮕران باﻳد بﻪ تاﻣﻴﻦ عداﻟت تﻮجﻪ خاص داشتﻪ باشﻨد ،باﻳد بحد اﻣکان ﻣردم
زورآور را بﻪ پذﻳرش فﻴصﻠﻪ عادﻻﻧﻪ ﻣجبﻮر سازﻧد ،چرا کﻪ خداوﻧد ﻣتعال بﻪ عداﻟت اﻣر
ﻧﻤﻮده و تأﻣﻴﻦ عداﻟت ﻳک اﻣر واجب است.
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 -4ﻣﻴاﻧجﻴﮕران باﻳد بﻪ حﻼل و حرام تﻮجﻪ خاص داشتﻪ باشﻨد؛ دادن دختران در بد و تجاوز
از شرﻳعت در ﻣﻨازعات جﻨاﻳﻰ و ﻣدﻧﻰ ﻳک اﻣر ﻧاروا است ،باﻳد از آن اجتﻨاب شﻮد.

در جاﻣعﺔ ﻣا تعﻴﻴﻦ َح َکﻢ براى حﻞ ﻣﻨازعات ﻣختﻠف راﻳج است ،طﻼب عزﻳز در روشﻨﻰ
درس راجع بﻪ صﻮرتﻫاى ﻣختﻠف تحکﻴﻢ ﻣباحثﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1اقسام ﻧاﻣﺔ ﻳک قاضﻰ بﻪ قاضﻰ دﻳﮕر را در روشﻨﻰ درس واضح سازﻳد.
 -2قاضﻰ ﻣرسﻞ اﻟﻴﻪ بعد از رسﻴدن ﻧاﻣﻪ باﻳد بﻪ کدام اجراءات بپردازد ؟
 -3چرا ﻧاﻣﺔ ﻳک قاضﻰ بﻪ قاضﻰ دﻳﮕر در حدود و قصاص درست ﻧﻴست؟
 -4چرا ﻳک قاضﻰ از فﻴصﻠﺔ قاضﻰ دﻳﮕر در ﻣساﻳﻞ اجتﻬادى ﻣخاﻟفت کرده
ﻧﻤﻲتﻮاﻧد؟
 -5چرا تعﻴﻴﻦ َح َکﻢ از طرف ﻣردم در حدود وقصاص درست ﻧﻴست؟ دﻻﻳﻞ آن را
بﻴان دارﻳد.
 -6در قتﻞ خطا حکﻢ پرداخت دﻳت بر عاقﻠﻪ از طرف َح َکﻢ چرا درست ﻧﻴست؟
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درس سﻰ و سوم

احکام تقسیم اموال
در بعض اوقات ﻣﻴان شرکا ضرورت احساس ﻣﻰشﻮد تا اﻣﻮال ﻣشترک ﻣﻴان شان تقسﻴﻢ
ﮔردد ﻟﻴکﻦ شرﻳعت جﻬت جﻠﻮﮔﻴرى از ﻣتضرر شدن بعضﻰ شرکا از تقسﻴﻢ بعض
رﻫﻨﻤﻮدﻫاﻳﻰ را وضع ﻧﻤﻮده کﻪ در اﻳﻦ درس بﻪ آن ﻣﻴپردازﻳﻢ.

٢٢٩

ترجمه
( )1کتاب تقسﻴﻢ
( )2اﻣام باﻳد تقسﻴﻢ کﻨﻨده ﻳﻰ را تعﻴﻴﻦ کﻨد کﻪ ﻣعاش وى از بﻴت اﻟﻤال پرداختﻪ شﻮد ،تا
براى ﻣردم (ﻣاﻟﻬاى شان) را بدون اجرت تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳد اﮔر از (بﻴت اﻟﻤال) تعﻴﻴﻦ ﻧﻨﻤﻮد
پس قاسﻤﻰ را تعﻴﻴﻦ کﻨد کﻪ (براى ﻣردم) ﻣاﻟﻬاﻳشان را بﻪ اجﻮره تقسﻴﻢ کﻨد.
( )3واجب است کﻪ تقسﻴﻢ کﻨﻨده عادل ،اﻣﻴﻦ و از اﻣﻮر تقسﻴﻢ اﮔاﻫﻰ داشتﻪ باشد.
( )4قاضﻰ باﻳد ﻣردم را بﻪ ﻳک قاسﻢ ﻣجبﻮر ﻧسازد و تقسﻴﻢ کﻨﻨده ﮔان را ﻧﮕذارد کﻪ
در (اجرت) شرﻳک شﻮﻧد.
( )5بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ اجﻮره تقسﻴﻢ بﻪ حساب سرﻫا (اشخاص) است .اﻣام ابﻮﻳﻮسف
و اﻣام ﻣحﻤدرحﻤﻬﻤااﷲ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :بﻪ اﻧدازه (حساب) سﻬام است.
( )6اﮔر شرکا در خاﻧﻪ ﻳا زﻣﻴﻦ ﻧزد (قاضﻰ) آﻳﻨد و دعﻮا ﻧﻤاﻳﻨد کﻪ آﻧرا از فﻼﻧﻰ بﻤﻴراث
برده اﻧد ،ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

تا وقتﻰ تقسﻴﻢ ﻧﮕردد کﻪ بر ﻣرگ وى و تعداد ورثﻪ

شﻬﻮد اقاﻣﻪ ﻧشده باشد .اﻣا اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد رحﻤﻬﻤا اﷲ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :بﻪ اساس
اعتراف اﻳشان تقسﻴﻢ ﮔردد و در کتاب ﻧﻮشتﻪ شﻮد کﻪ بﻪ اساس ﮔفتار اﻳشان تقسﻴﻢ
ﮔردﻳده است.
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( )7اﻣا اﮔر (ﻣال) ﻣشترک بدون زﻣﻴﻦ چﻴزﻫاى دﻳﮕر باشد و دعﻮا ﻧﻤاﻳﻨد کﻪ ﻣﻴراث
(اﻳشان) است ،بﻪ ﻧظر تﻤام ائﻤﻪ تقسﻴﻢ ﻣﻰﮔردد .اﻣا اﮔر در ﻣﻮرد زﻣﻴﻦ دعﻮا ﻧﻤﻮدﻧد
کﻪ بﻪ بﻴع خرﻳده اﻧد ،ﻣﻴان اﻳشان تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻨد .اﮔر دعﻮاى ﻣﻠکﻴت ﻧﻤﻮدﻧد وﻣدرک
تﻤﻠﻴک آن را بﻴان ﻧﻨﻤﻮدﻧد ،در ﻣﻴان آنﻫا تقسﻴﻢ ﮔردد.
( )8اﮔر ﻫر شرﻳک از حصﺔ خﻮﻳش استفاده ﻣﻰکرد بﻪ اساس ﻣطاﻟبﻪ ﻳکﻰ اﻳشان تقسﻴﻢ
ﻧﻤاﻳد ،اﻣا اﮔر ﻳکﻰ از اﻳشان از (حصﺔ خﻮﻳش) ﻧفع ﻣﻴبرد و دوﻣﻰ جﻬت کﻤﻰ حصﻪ
ﻣتضرر ﻣﻰﮔردﻳد اﮔر صاحب حصﺔ زﻳاد ﻣطاﻟبﻪ (تقسﻴﻢ) ﻧﻤاﻳد ،تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳد ،اﻣا اﮔر
صاحب حصﺔ اﻧدک ﻣطاﻟبﻪ تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳد ،تقسﻴﻢ ﻧﻨﻤاﻳد .اﮔر ﻫر دو از (تقسﻴﻢ) ﻣتضرر
ﻣﻰﮔردﻳدﻧد بدون رضاﻳت ﻫر دو تقسﻴﻢ ﻧﻨﻤاﻳد. .
( )9اﮔر بدون زﻣﻴﻦ اشﻴاي دﻳﮕرى از ﻳک جﻨس باشد ،تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳد.
( )10دو جﻨس ﻣستقﻞ ﻳکﻰ بجاى دﻳﮕر تقسﻴﻢ شﻮد .اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ ﮔفتﻪ است :برده
ﮔان و احجارکرﻳﻤﻪ را بﻪ سبب تفاوت (زﻳادى کﻪ ﻣﻴان شان وجﻮد دارد) ﻳکﻰ بجاى
دﻳﮕر تقسﻴﻢ ﻧکﻨد .اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤدرحﻤﻬﻤا اﷲ ﮔفتﻪ اﻧد :برده ﮔان را تقسﻴﻢ
کﻨﻨد.
( )11حﻤام ،چاه و آسﻴاب بدون رضاﻳت شرکا تقسﻴﻢ ﻧشﻮد.
شرح
تعريف قسمت (تقسیم)( :قسﻤت) در ﻟغت بﻤعﻨﻰ افراز و جدا کردن است؛ در اصطﻼح
جﻤع کردن حصﻪﻫاى پراﮔﻨده بﻪ ﻳک جاى را قسﻤت (تقسﻴﻢ) ﮔﻮﻳﻨد .تقسﻴﻢ اﻣﻮال بﻪ
اساس ﻣطاﻟبﻪ ﻣاﻟکان آن بدﻳﻦ شرط صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد کﻪ بﻪ اثر تقسﻴﻢ بﻬره بردارى آن
از بﻴﻦ ﻧرود و ﻫﻤچﻨان بعد از تقسﻴﻢ قابﻞ استفاده باقﻰ بﻤاﻧد.
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تعیین قاسم :تقسﻴﻢ اﻣﻮال بﻪ اﻳﻦ سبب از ﻣکﻠفﻴتﻫاى قضا بحساب ﻣﻲرود کﻪ جﻬت
حﻞ و فصﻞ ﻣشکﻼت ﻣردم بعﻤﻞ ﻣﻰآﻳد .ﻣثﻠﻴکﻪ ﻣعاش قاضﻰ از بﻴت اﻟﻤال تأدﻳﻪ
ﻣﻰﮔردد باﻻى اﻣام ﻻزم است ﻣعاش قاسﻢ را ﻫﻢ از بﻴت اﻟﻤال تعﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳد؛ از اﻳﻨکﻪ
فاﻳدة قاسﻢ بﻪ اصحاب اﻣﻮال ﻣﻲرسد حاکﻢ ﻣﻲتﻮاﻧد قاسﻢ را تعﻴﻴﻦ و اجرت وى را از
اصحاب اﻣﻮال بﮕﻴرد .بﻪ ﻫر حال تعﻴﻴﻦ قاسﻢ از ﻣسئﻮﻟﻴتﻫاى اﻣام است.
شروط قاسم :تقسﻴﻢ کﻨﻨده باﻳد عادل باشد؛ ﻳعﻨﻰ :داراى شروط قاضﻰ باشد .تا ﻣردم
باﻻﻳش اعتﻤاد کﻨﻨد ،باﻳد اﻣﻴﻦ باشد و از احکام تقسﻴﻢ اﮔاﻫﻰ داشتﻪ باشد.
قاضﻰ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد ﻣردم را بﻪ اﻳﻦ اﻣر ﻣجبﻮر سازد تا اﻣﻮال خﻮﻳش را تﻮسط قاسﻤﻰ تقسﻴﻢ
کﻨﻨد کﻪ از طرف وى تعﻴﻴﻦ ﮔردﻳده و اجرت خﻮﻳش را از ﻣردم ﻣﻰﮔﻴرد ،چرا کﻪ تقسﻴﻢ
ﻣال بﻪ اجرت ﻳک عقد است و قاضﻰ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد ﻣردم را بﻪ اﻧعقاد عقد ﻣجبﻮر سازد.
قاضﻰ ﻧﻪ ﮔذارد کﻪ قاسﻤﻴﻦ با ﻫﻢ عقدى را بستﻪ کﻨﻨد کﻪ در ﻫر تقسﻴﻢ اجرت آن
را ﻣﻴان خﻮﻳش تقسﻴﻢ کﻨﻨد .چرا کﻪ در صﻮرت تﻮافق اﻳشان ﻣردم بﻪ اﻳشان ﻣجبﻮر
ﻣﻰشﻮﻧد و اجرت بﻪ ﻣﻴﻞ تقسﻴﻢ کﻨﻨده ﮔان باﻻ ﻣﻲرود.
اجرت تقسیم :ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

اجرت تقسﻴﻢ بﻪ تﻨاسب افراد داده ﻣﻰشﻮد ،ﻳعﻨﻰ

اﮔر ﻣال چﻬار فرد را تقسﻴﻢ کﻨد و اجرت آن چﻬار صد افغاﻧﻰ تعﻴﻴﻦ ﮔردد باﻻى ﻫر
ﻳکﻰ اﻳشان صد صد افغاﻧﻰ است ،چرا کﻪ اﻳﻦ ﻣزد تقسﻴﻢ است و در تقسﻴﻢ حصص
ﻳکسان ﻣﻰباشد.
ﻧزد اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤااﷲ) اجرت تقسﻴﻢ بﻪ تﻨاسب سﻬام داده
ﻣﻰشﻮد ،ﻳعﻨﻰ حصﺔ کسﻰ کﻪ بﻴشتر باشد ﻣزد بﻴشتر و سﻬﻢ کسﻰ کﻪ کﻢ باشد ﻣزد
کﻢ ﻣﻰپردازد .بطﻮر ﻣثال دو ﻧفر دو جرﻳب زﻣﻴﻦ ﻣشترک خﻮﻳش را تقسﻴﻢ کردﻧد،
سﻬﻢ ﻳکﻰ اﻳشان ﻳک و ﻧﻴﻢ جرﻳب و براى دﻳﮕر ﻧﻴﻢ جرﻳب رسﻴد ،در اﻳﻦ صﻮرت اﮔر
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اجرت آن دو صد افغاﻧﻰ باشد صاحب ﻧﻴﻢ جرﻳب پﻨجاه افغاﻧﻰ و صاحب ﻳک وﻧﻴﻢ
جرﻳب ﻳک صد پﻨجاه افغاﻧﻰ ﻣﻰپردازد ،چرا کﻪ تقسﻴﻢ ﻣال کﻢ ،تکﻠﻴف کﻢ و تقسﻴﻢ
ﻣال زﻳاد تکﻠﻴف بﻴشتر دارد.
مطالبه تقسیم مال از قاسم :اﮔر اصحاب اﻣﻮال ﻣﻨقﻮل ﻳا غﻴر ﻣﻨقﻮل ﻧزد (قاسﻢ) آﻳﻨد و
سبب ﻣﻠکﻴت را بﻴع ﻳا ﻣﻴراث تذکر دﻫﻨد ﻳا اﻳﻨکﻪ سبب ﻣﻠکﻴت را ذکر ﻧﻪ کﻨﻨد و طاﻟب
تقسﻴﻢ آن شﻮﻧد .در تﻤام اﻳﻦ ﻣﻮارد باﻳد ﻣال ﻣﻴان اﻳشان تقسﻴﻢ شﻮد ﻣﮕر در صﻮرت
آتﻰ:
در صﻮرتﻴکﻪ اصحاب زﻣﻴﻦ ﻳا خاﻧﻪ اﻳکﻪ در دست دارﻧد بﻪ ﻧزد قاضﻰ آﻣده دعﻮاى
وراثت زﻣﻴﻦ را کﻨﻨد و طاﻟب تقسﻴﻢ آن ﮔردﻧد .ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

قاضﻰ در اﻳﻦ

صﻮرت ﻧﻤﻲتﻮاﻧد زﻣﻴﻦ و خاﻧﻪ را ﻣﻴان شان تقسﻴﻢ کﻨد بﻠکﻪ از اﻳشان شﻬﻮد ﻣﻮت
ﻣﻮرث و عدد وارثﻴﻦ بخﻮاﻫد ،وقتﻴکﻪ شﻬﻮد وى در ﻣحکﻤﻪ اداى شﻬادت کﻨﻨد در
اﻳﻦ صﻮرت قاضﻰ زﻣﻴﻦ و خاﻧﻪ را ﻣﻴان شان تقسﻴﻢ ﻣﻰکﻨد .اﻣا ،اﻣام ابﻮﻳﻮسف و
ﻣحﻤدرحﻤﻬﻤا اﷲ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد ﻣال ﻧظر بﻪ اعتراف آﻧان بﻴﻦ شان تقسﻴﻢ ﮔردد.
دﻟﻴﻞ اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

اﻳﻦ است کﻪ ترکﻪ قبﻞ از تقسﻴﻢ ﻣﻠکﻴت ﻣﻴت است و حقﻮق وى

ﻣاﻧﻨد وصﻴت ،قرضﻪﻫا بﻪ آن بستﻪ ﻣﻰباشد .بدﻳﻦ دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ صﻮرت تقسﻴﻢ ﻣال باﻻى
ﻣﻴت فﻴصﻠﻪ تﻠقﻰ ﻣﻰﮔردد و اﻳﻦ فﻴصﻠﻪ بدون شﻬﻮد درست ﻧﻴست.
دﻟﻴﻞ ﻳاران اﻳﻦ است کﻪ ذواﻟﻴدى اﻳشان دﻟﻴﻞ ﻣﻠکﻴت اﻳشان تﻠقﻰ ﻣﻰﮔردد حال اﻳﻨکﻪ
در زﻣﻴﻨﻪ کدام ﻣدعﻰ دﻳﮕرى ﻫﻢ وجﻮد ﻧدارد ﻣال باﻳد ﻣﻴان اﻳشان تقسﻴﻢ ﮔردد ،و باﻳد
در سﻨد تقسﻴﻢ تحرﻳر ﮔردد کﻪ اﻳﻦ تقسﻴﻢ بﻪ اساس ﻣطاﻟبﻪ اﻳشان صﻮرت ﮔرفتﻪ است.
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تاثیر نقصان باالى تقسیم :صاحب قدورى ﻧقصاﻧاتﻰ را کﻪ بﻪ اثر تقسﻴﻢ بﻪ وجﻮد ﻣﻰآﻳد
در چﻨد صﻮرت آورده کﻪ شرح آن قرار ذﻳﻞ است:
 -1ﻣال طﻮرى باشد کﻪ بعد از تقسﻴﻢ ﻫر دو شرﻳک از حصﺔ خﻮﻳش استفاده کرده
بتﻮاﻧد ،چرا کﻪ بﻪ اثر تقسﻴﻢ کدام ﻧقصان بﻤﻴان ﻧﻤﻰآﻳد.
 -2ﻣال طﻮرى باشد کﻪ حصﺔ ﻳکﻰ از شرﻳکان بﻴشتر ودﻳﮕر کﻤتر بﻮده و صاحب ﻣال
کﻢ بﻪ تقسﻴﻢ آن ﻣتضرر ﻣﻰﮔردد ،در اﻳﻦ صﻮرت اﮔر صاحب ﻣال زﻳاد طاﻟب تقسﻴﻢ
ﮔردد ﻣال تقسﻴﻢ و بﻪ ﻣطاﻟبﻪ صاحب ﻣال کﻢ کدام اعتبارى ﻧﻴست چرا کﻪ استفاده از
ﻣال خﻮﻳش حق صاحب ﻣال بﻴشتر است.
 -3اﮔر در صﻮرت قبﻠﻰ صاحب ﻣال کﻢ وﻟﻮ کﻪ بتقسﻴﻢ ﻣال ﻣتضرر ﻫﻢ ﻣﻰشﻮد طاﻟب
تقسﻴﻢ ﮔردد ،ﻣال تقسﻴﻢ ﻧﻤﻰﮔردد ،چرا کﻪ ﻣطاﻟبﻪ وى در اﻳﻦ صﻮرت بﻪ دشﻤﻨﻰ و
عﻨاد ﻣبتﻨﻰ است ﻧﻪ بکدام دﻟﻴﻞ ﻣعقﻮل دﻳﮕر.
 -4اﮔر در تقسﻴﻢ بﻪ ﻫر دو ضرر ﻣﻲرسﻴد در اﻳﻦ صﻮرت بدون رضاﻳت طرفﻴﻦ تقسﻴﻢ
درست ﻧبﻮده ،ﻳعﻨﻰ در صﻮرت ﻣخاﻟفت ﻳکﻰ اﻳشان تقسﻴﻢ شده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد ،چرا تقسﻴﻢ
اجبارى در صﻮرت فاﻳده صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد اﻣا در اﻳﻦ صﻮرت در تقسﻴﻢ کدام فاﻳده اى
دﻳده ﻧﻤﻰشﻮد.
اموالیکه قابلیت تقسیم را دارا است :ﻣثﻠﻴکﻪ واضح است اﻣﻮال بدو قسﻢ است :اﻣﻮال
ﻣﻨقﻮل و غﻴر ﻣﻨقﻮل .عروض (اﻣﻮال ﻣﻨقﻮل) اﮔر از ﻳک جﻨس باشد ،قاضﻰ ﻣﻴتﻮاﻧد
بدون رضاﻳت شرﻳکان ﻣﻴان شان تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳد چرا کﻪ تقسﻴﻢ آن بطﻮرى کﻪ از آن
استفاده بعﻤﻞ آﻳد ﻳک کار ﻣﻤکﻦ است ﻣاﻧﻨد تقسﻴﻢ تﻴﻞ ،ﮔﻨدم ،جﻮ وغﻴره.
اﻣا عروضﻴکﻪ از ﻳک جﻨس ﻧباشﻨد قاضﻰ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد ﻣﻴان شرکا بﻪ تقسﻴﻢ آن بپردازد.
چرا کﻪ ﻣﻴان آنﻫا برابرى وجﻮد ﻧدارد ،ﻟﻴکﻦ قاضﻰ در صﻮرتﻰ ﻣﻲتﻮاﻧد بﻪ تقسﻴﻢ آن
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ﻣﻴان شرکا بپردازد کﻪ اﻳشان راضﻰ و طﻮرى تقسﻴﻢ شﻮد کﻪ بتﻤام شرکا ﻣطابق قﻴﻤت
سﻬام اﻳشان سﻬﻤﻴﻪﻫاى برابر برسد.
مسئله :اﮔر چﻪ تﻤام برده ﮔان از ﻳک جﻨس حساب ﻣﻰشﻮﻧد ﻟﻴکﻦ اﻳشان از ﻟحاظ
اوصاف و عادات باﻫﻢ تفاوت زﻳادى دارﻧد ،ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﻣاﻧﻨد اﻣﻮال ﻫﻤجﻨس

تقسﻴﻢ برابر آنﻫا درست ﻧﻴست بﻠکﻪ بﻪ اساس اوصاف اجﻨاس ﻣختﻠف ﻣحاسبﻪ شﻮد
و بﻪ ﻫر ﻳکﻰ اﻳشان قﻴﻤت جدا وضع ﮔردد و بﻪ اساس قﻴﻤت تعﻴﻴﻦ شده ﻳک با دﻳﮕر
ﻣعاوضﻪ و ﻣعاﻣﻠﻪ شﻮﻧد .حکﻢ جﻮاﻫر و احجار کرﻳﻤﻪ ﻣختﻠفﻪ بﻪ اساس اختﻼف قﻴﻤت
حکﻢ بردﮔان را داراست .در آغاز درس خﻮاﻧدﻳﻢ اﻣﻮال بﻪ اﻳﻦ شرط تقسﻴﻢ ﻣﻰﮔردد
کﻪ بعد از تقسﻴﻢ قابﻞ استفاده باشد .از اﻳﻦ خاطر کﻪ حﻤام ،چاه و آسﻴاب بعد از تقسﻴﻢ
قابﻞ استفاده ﻧﻤﻴﻤاﻧد ﻟذا قاضﻰ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد کﻪ بدون رضاﻳت شرکا آن را تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳد.
اﮔر شرکا راضﻰ باشﻨد تقسﻴﻢ اش روا است.

طﻼب بﻪ دو ﮔروه تقسﻴﻢ شﻮﻧد ،ﻳک ﮔروه اسﻤاء اﻣﻮال را بﮕﻴرﻧد کﻪ باﻫﻢ تفاوت
ﻧدارد و قاضﻰ ﻣﻲتﻮاﻧد بدون رضاﻳت شرکا ﻣﻴان شان تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳد و ﮔروه دوﻣﻰ ﻧام
اﻣﻮال را بﮕﻴرﻧد کﻪ قاضﻰ بدون رضاﻳت شرکا ﻧﻤﻲتﻮاﻧد آن را تقسﻴﻢ کﻨد.

 _1تقسﻴﻢ را تعرﻳف و شرط صحت آن را بﻴان دارﻳد ،و ﻫﻢ واضح سازﻳد کﻪ تقسﻴﻢ
چﻪ وقت بﻤﻴان ﻣﻰآﻳد؟
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 _2شروط قاسﻢ را بﻴان دارﻳد.
 _3اجرت تقسﻴﻢ بﻪ کدام اساس پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد؟ در زﻣﻴﻨﻪ اختﻼف ائﻤﻪ را تشرﻳح
ﻧﻤاﻳﻴد.
 _4در صﻮرتﻴکﻪ زﻣﻴﻦ و خاﻧﻪ در دست ﻣاﻟکان شان باشد ،و اﻳشان در دعﻮاى وراثت
طاﻟب تقسﻴﻢ آن باشﻨد ،در اﻳﻦ صﻮرت قاضﻰ چﻪ باﻳد کﻨد؟ در زﻣﻴﻨﻪ اختﻼف أئﻤﻪ را
تشرﻳح ﻧﻤاﻳﻴد.
 _5عروض چﻪ طﻮر تقسﻴﻢ ﻣﻰﮔردد؟ با در ﻧظرداشت اختﻼف اجﻨاس احکام اﻳشان
را بﻴان دارﻳد.
 _6چاه و آسﻴاب چرا بدون رضاﻳت ﻣاﻟکان آن قابﻞ تقسﻴﻢ ﻧﻴست؟
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درس سﻰ وچهارم

احکام تقسیم زمین
در اﻳﻦ درس عﻼوه بر طرق تقسﻴﻢ زﻣﻴﻦ راجع بﻪ تقسﻴﻢ ﻳک سﻠسﻠﻪ احکام را واضح
خﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
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ترجمه
( )1وقتﻴکﻪ دو وارث حاضر ﮔردﻧد ،و راجع بﻪ ﻣﻮت (ﻣﻮرث) و بﻪ تعداد وارثﻴﻦ شﻬﻮد
را در حاﻟﻰ اقاﻣﻪ ﻧﻤاﻳﻨد کﻪ خاﻧﻪ در دست اﻳشان باشد ﻟﻴکﻦ ﻳکﻰ از وارثﻴﻦ غاﻳب باشد،
قاضﻰ باﻳد خاﻧﻪ را بﻪ ﻣطاﻟبﺔ (وارثﻴﻦ) حاضر تقسﻴﻢ و براى (وارث) غاﻳب وکﻴﻞ تعﻴﻴﻦ
ﻧﻤاﻳد تا سﻬﻤﻴﺔ وى را تسﻠﻴﻢ شﻮد.
( )2اﮔر (ﻣطاﻟبﻪ کﻨﻨدﮔان تقسﻴﻢ) خاﻧﻪ را بﻪ بﻴع خرﻳدارى ﻧﻤﻮده باشﻨد ،در صﻮرت
غﻴاب ﻳکﻰ از اﻳشان تقسﻴﻢ صﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴرد.
( )3اﮔر عقار در دست وارث غاﻳب باشد ،تقسﻴﻢ ﻧکﻨد .اﮔر ﻳک وارث حاضر ﮔردﻳد
و (شﻬﻮد را اقاﻣﻪ کرد) ،تقسﻴﻢ ﻧکﻨد.
( )4اﮔر در ﻳک شﻬر چﻨد خاﻧﻪ ﻣشترک باشد ،ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﻫر خاﻧﻪ را جدا

تقسﻴﻢ کﻨد .اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤا اﷲ) ﮔفتﻪ اﻧد :اﮔر تقسﻴﻢ ﻳکﻰ بجاى
دﻳﮕر براى ﻫﻤﻪ ﻣفاد داشتﻪ باشد تقسﻴﻢ کﻨد.
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( )5اﮔر خاﻧﻪ و زﻣﻴﻦ ﻳا خاﻧﻪ و دکان باشد ،ﻫر ﻳکﻰ آنﻫا را جدا تقسﻴﻢ کﻨد.
( )6تقسﻴﻢ کﻨﻨده باﻳد سﻬﻤﻴﻪﻫا را بﻪ روى ورق ترسﻴﻢ و برابر سازد ﻣساحت و قﻴﻤت
آﻧرا ﻣعﻠﻮم ﻧﻤاﻳد ،تﻤام سﻬﻤﻴﻪﻫا را با راه و جﻮى آن از دﻳﮕران جدا کﻨد تا حق کدام
حصﻪ با دﻳﮕرآن ﻣتعﻠق ﻧﻤاﻧد ،بعد ﻧامﻫاى شان را ﻧﻮشتﻪ و قرعﻪ بﻴاﻧدازد ،سپس حصﺔ
اوﻟﻰ را بﻪ اول ،بعدى را بﻪ دوم و سﻮم را بﻪ سﻮم و ﻫکذا تﻤام سﻬﻤﻴﻪﻫا را ﻣسﻤﻰ
وسپس قرعﻪ کشﻰ کﻨد ،ﻧام کسﻰ کﻪ اول بر آﻣد حصﺔ اوﻟﻰ از وى و حصﺔ دوﻣﻰ از
دوم ﻣﻰشﻮد.
( )7دراﻫﻢ و دﻧاﻧﻴر در تقسﻴﻢ خﻠط ﻧشﻮد ،ﻣﮕر بﻪ رضاﻳت شرکا.
( )8اﮔر تقسﻴﻢ طﻮرى صﻮرت ﮔرفت کﻪ راه و آب رو ﻳکﻰ در ﻣﻠکﻴت دﻳﮕرى قرار
داشت ،و آن را در تقسﻴﻢ شرط ﻧکرده بﻮد ،اﮔر تحﻮﻳﻞ آب رو ﻣﻤکﻦ بﻮد در راه و
جﻮى (شرﻳک) دﻳﮕر ﻧرود ،و اﮔر ﻣﻤکﻦ ﻧبﻮد تقسﻴﻢ فسخ ﮔردد.
( )9اﮔر خاﻧﻪ ﻳﻰ باشد کﻪ ﻣﻨزل دوم ﻧداشت ،ﻳا ﻣﻨزل باﻻ طﻮرى بﻮد کﻪ ﻣﻨزل پائﻴﻦ (در
ﻣﻠکﻴت شرکا) را ﻧداشت ،ﻳا ﻣﻨزل پائﻴﻦ کﻪ ﻣﻨزل باﻻ داشت ،ﻫر ﻳک جدا قﻴﻤت شده
و (بﻪ اساس) قﻴﻤت تقسﻴﻢ ﮔردد ،بغﻴر از اﻳﻦ چﻴزى دﻳﮕرى قابﻞ اعتبار ﻧﻴست.
( )10اﮔر ﻣﻴان ﻣطاﻟبﻪ کﻨﻨدﮔان تقسﻴﻢ اختﻼف بروز کرد و دو قاسﻢ شاﻫدى داد،
شاﻫدى آﻧان قبﻮل ﻣﻰشﻮد.
( )11اﮔر ﻳکﻰ اﻳشان دعﻮى ﻧﻤاﻳد کﻪ در زﻣﻴﻨﻪ سﻬﻮ صﻮرت ﮔرفتﻪ و ﮔﻤان ﻣﻰکرد کﻪ
بعضﻰ از سﻬﻤﻴﻪ وى در دست رفﻴقش قرار دارد در حاﻟﻰ کﻪ باﻻى خﻮد شاﻫدى ﻣﻰداد
کﻪ سﻬﻢ خﻮﻳش را پﻮره تسﻠﻴﻢ شده ،دعﻮاﻳش قابﻞ شﻨﻴدن ﻧﻴست ﻣﮕر بﻪ اقاﻣﻪ شﻬﻮد.
( )12اﮔر ﮔفت :حق خﻮد را ﮔرفتﻢ ،سپس بﮕﻮﻳد :بعضﻰ از حق خﻮﻳش را ﮔرفتﻢ( .در
اﻳﻦ صﻮرت) سخﻦ خصﻢ با حﻠف قابﻞ اعتبار است.
( )13و اﮔر ﮔفت :تا اﻳﻨجا براﻳﻢ رسﻴده بﻮد ،ﻟﻴکﻦ براﻳﻢ تسﻠﻴﻢ ﻧکرده و راجع بﻪ تسﻠﻴﻤﻰ
حق کاﻣﻞ باﻻى خﻮد شاﻫدى ﻧﻨﻤﻮده بﻮد و ﻫﻢ از طرف شرﻳک کاذب شﻤرده شد ،ﻫر
دو قسﻢ ﻣﻰکﻨﻨد و تقسﻴﻢ فسخ ﻣﻰﮔردد.
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( )14اﮔر حصﺔ ﻣعﻠﻮم ﻳک شرﻳک بﻪ استحقاق برده شﻮد ،بﻨظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

تقسﻴﻢ

فسخ ﻧﻤﻰﮔردد ﻟﻴکﻦ بﻪ اﻧدازة حصﺔ کﻪ بﻪ استحقاق برده شده از شرﻳک خﻮد ﻣﻰﮔﻴرد.
اﻣام ابﻮﻳﻮسف

ﮔفتﻪ است :تقسﻴﻢ فسخ ﻣﻰﮔردد.

شرح
مطالبه تقسیم خانه در صورت غیابت وارث :در درس ﮔذشتﻪ صﻮرت و حکﻢ ﻣطاﻟبﻪ
تقسﻴﻢ خاﻧﻪ اﻳکﻪ کﻪ از طرف وارثﻴﻦ بعﻤﻞ ﻣﻰآﻳد بﻴان ﮔردﻳد ،در اﻳﻦ درس صﻮرتﻰ
را بررسﻰ خﻮاﻫﻴﻢ کرد کﻪ دو وارث از قاضﻰ در حاﻟﻰ ﻣطاﻟبﻪ تقسﻴﻢ خاﻧﻪ کﻨﻨد کﻪ
ﻳک وارث حقدار شان غاﻳب باشد .در اﻳﻦ صﻮرت اﮔر وارثﻴﻦ بﻪ ﻣﻮت ﻣﻮرث و تعداد
ورثﻪ شﻬﻮد اقاﻣﻪ کردﻧد ،قاضﻰ خاﻧﻪ را ﻣﻴان شان تقسﻴﻢ ﻣﻰکﻨد ،ﻳک وارث شان از
طرف ﻣﻴت خصﻢ و دﻳﮕرشان خصﻢ ورثﻪ تﻠقﻰ ﻣﻰﮔردد ،و براى وارث غاﻳب وکﻴﻞ
تعﻴﻴﻦ ﻣﻰﮔردد تا در تقسﻴﻢ از وى ﻧﻤاﻳﻨدﮔﻰ کﻨد.
اﮔر وارث حاضر ﻳکﻰ باشد باز ﻫﻢ خاﻧﻪ تقسﻴﻢ ﻧﻤﻰﮔردد چرا کﻪ ﻳک شخص خصﻢ
ﻣﻴت و ورثﻪ ﻫر دو شده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد.
اﮔر در ﻣسأﻟﻪ قبﻠﻰ دعﻮاى تقسﻴﻢ خاﻧﻪ بﻪ اساس بﻴع باشد ﻧﻪ ﻣﻴراث ،قاضﻰ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد کﻪ
در غﻴاب شرﻳک غاﻳب خاﻧﻪ را تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳد ،چرا کﻪ ﻣﻠکﻴت ﻣﻴراث با ﻣﻠکﻴت بﻴع فرق
دارد و آن اﻳﻨکﻪ در ﻣﻠکﻴت ﻣﻴراثﻰ حاضر ﻧﻤاﻳﻨده غاﻳب شده ﻣﻲتﻮاﻧد ﻟﻴکﻦ در ﻣﻠکﻴتﻰ
کﻪ بﻪ بﻴع خرﻳده شده باشد حاضر خصﻢ غاﻳب شده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد.
اﮔر خاﻧﻪ ﻣﻴراث و در دست غاﻳب قرار داشتﻪ باشد تقسﻴﻢ ﻧﻤﻰﮔردد ،چرا کﻪ ذواﻟﻴد
غاﻳب و باﻻى غاﻳب فﻴصﻠﻪ کردن درست ﻧﻴست.
تقسیم خانهها :اﮔر شرکا در ﻳک شﻬر چﻨد خاﻧﻪ داشتﻨد ،ﻫر خاﻧﻪ جدا بر شرکا تقسﻴﻢ
و ﻳکﻰ بجاى دﻳﮕر تقسﻴﻢ ﻧﻤﻰشﻮد ﻫر خاﻧﻪ جﻨس جدا شﻤرده ﻣﻰشﻮد چرا کﻪ خاﻧﻪﻫا
از ﻧظر ﻣﻮقعﻴت ،ﻫﻤساﻳﻪ و اﻣﻮر دﻳﮕر با ﻫﻢ ﻳکسان ﻧﻴست .اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام
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ﻣحﻤد(رحﻤﻬﻤا اﷲ) ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد :تقسﻴﻢ جدا و ﻳا ﻳکجا از صﻼحﻴت قاضﻰ است .قاضﻰ با
در ﻧظر داشت حاﻻت ﻫر قسﻤﻰ را کﻪ ﻣﻨاسب داﻧست ﻫﻤاﻧطﻮر تقسﻴﻢ ﻣﻰکﻨد .اﻣا اﮔر
اﻣﻮال تقسﻴﻢ خاﻧﻪ ،زﻣﻴﻦ و ﻳا دکان باشد با اتفاق عﻠﻤاء جدا جدا تقسﻴﻢ ﻣﻰﮔردد ،چرا
کﻪ اﻳﻦ اجﻨاس ﻣختﻠف است و ﻳکﻰ بجاى دﻳﮕرى تقسﻴﻢ ﻧﻤﻰﮔردد.
طريقه تقسیم خانهها :قرار ذﻳﻞ است:
 -1قاسﻢ باﻳد خاﻧﻪﻫا را جﻬت وضاحت و تشخﻴص خﻮب روى کاغذ ترسﻴﻢ ﻧﻤاﻳد.
 -2حصص را بﻪ سﻬام ﻣساوى تقسﻴﻢ ﻣﻰکﻨد.
 -3سﻬﻤﻴﻪﻫا را بﻪ حساب ﻣتر ﻣعﻠﻮم کﻨد.
 -4قﻴﻤت خاﻧﻪﻫا را ﻣعﻠﻮم کﻨد.
 -5تﻤام سﻬﻤﻴﻪﻫا را با راه و جﻮى آن از دﻳﮕر طﻮرى جدا سازد کﻪ ﻣﻴان شان چﻴزى
ﻣشترک باقﻰ ﻧﻤاﻧد.
 -6سﻬﻤﻴﻪﻫا را حسب تعداد شرکا بﻪ اوﻟﻰ ،دوﻣﻰ و سﻮﻣﻰ ...ﻣسﻤﻰ سازد.
 -7اسﻤاى شرکا را روى کاغذ طﻮرى تحرﻳر ﻧﻤاﻳد کﻪ بدون باز کردن آن ﻣعﻠﻮم ﻧشﻮد،
سپس ﻳک ﻳک کاغذ آن را باز و اسﻢ ﻫر ﻳک شان کﻪ ﻧخست بر آﻣد حصﺔ اوﻟﻰ از او
و اسﻤﻰ کﻪ دوم بر آﻣد حصﺔ دوﻣﻰ از او و ﻫﻤچﻨان ﻣتباقﻰ آن.
در تقسﻴﻢ خاﻧﻪﻫا پﻮل شاﻣﻞ شده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ از طرف شرکا ﻣطاﻟبﻪ ﮔردد.
در تقسﻴﻢ ﻣﻨازل چﻨد طبقﻪ ﻫر ﻣﻨزل قﻴﻤت جدا دارد.
دعواى سهو بعد از تقسیم :در ﻣتﻦ راجع بﻪ ﻣﻮضﻮع سﻪ صﻮرت آﻣده:
 -1اﮔر کسﻰ بعد از تقسﻴﻢ در حاﻟﻰ دعﻮى ﻧﻤاﻳد کﻪ باﻻى خﻮد شاﻫدى تسﻠﻴﻤﻰ حق
کاﻣﻞ را ﮔفتﻪ باشد ،کﻪ ﮔﻮﻳا بخشﻰ از حصﺔ وى در دست رفﻴق اش قرار دارد ،از اﻳﻨکﻪ
وى در اﻳﻦ صﻮرت ﻣدعﻰ فسخ تقسﻴﻢ شده است پس سخﻨش بدون اقاﻣﻪ شﻬﻮد قابﻞ
قبﻮل ﻧﻴست ،چرا کﻪ اقاﻣﻪ شﻬﻮد بر ﻣدعﻰ است.
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 -2در صﻮرت دوﻣﻰ کﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳد :حق خﻮد را پﻮره اخذ ﻧﻤﻮدم .سپس ﻣﻰﮔﻮﻳد:
بعضﻰ آن را اخذ ﻧﻤﻮدم .از اﻳﻨکﻪ اقاﻣﺔ شﻬﻮد بر ﻣدعﻰ است ﻫﻤچﻨان در (اﻳﻦ صﻮرت)
سخﻨش بدون اقاﻣﺔ شﻬﻮد پذﻳرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد چرا کﻪ وى عﻠﻴﻪ طرف ﻣقابﻞ دعﻮاى غصب
را در حاﻟﻰ ﻧﻤﻮده کﻪ بﻪ تسﻠﻴﻤﻰ حق کاﻣﻞ خﻮﻳش اعتراف کرده.
 -3در صﻮرت سﻮﻣﻰ کﻪ باﻻى خﻮد شاﻫدى تسﻠﻴﻤﻰ کاﻣﻞ حق خﻮد را ﻧداده ﻟﻴکﻦ در
حاﻟﻰ طاﻟب حق خﻮﻳش ﮔردﻳده کﻪ از طرف ﻣقابﻞ کاذب تﻠقﻰ ﮔردﻳده ،ﻫر دو قسﻢ
ﻣﻰخﻮرﻧد و تقسﻴﻢ را فسخ ﻣﻰکﻨد.

طﻼب ﻳک خاﻧﺔ سﻪ ﻣﻨزﻟﻪ را کﻪ ﻫر ﻣﻨزل آن داراى شش اطاق باشد بﻪ سﻪ شرﻳک برابر
تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1ﻣطاﻟبﺔ دو شرﻳک کﻪ بﻪ اساس ﻣﻴراث ﻳا بﻴع در حال غﻴابت شرﻳک دﻳﮕر طاﻟب
تقسﻴﻢ ﮔردﻧد چﻪ حکﻢ دارد؟
 -2خاﻧﻪﻫاى ﻣشترک کﻪ در ﻳک شﻬر واقع باشد باﻳد جدا جدا تقسﻴﻢ ﮔردد ﻳا ﻳکﻰ
بجاى دﻳﮕر؟ حکﻢ آﻧرا با دﻟﻴﻞ واضح سازﻳد.
 -3کﻴفﻴت تقسﻴﻢ خاﻧﻪﻫا و زﻣﻴﻦ را بﻴان دارﻳد.
 -4سﻪ صﻮرت دعﻮاى سﻬﻮ بعد از تقسﻴﻢ را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -5در صﻮرت اختﻼف ﻣطاﻟبﻪ کﻨﻨدﮔان تقسﻴﻢ آﻳا شﻬادت تقسﻴﻢ کﻨﻨده ﮔان قابﻞ قبﻮل است؟
 -6اﮔر بعد از تقسﻴﻢ سﻬﻤﻴﺔ ﻳکﻰ از شرکا بﻪ استحقاق برده شﻮد ،ﻣشکﻞ چﻪ طﻮر حﻞ
ﻣﻰشﻮد؟
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درس سﻰ و پنجم

اکراه ()1
در شرﻳعت اسﻼﻣﻰ براى اﻧجام ﻣعاﻣﻼت رضاﻳت عاقدﻳﻦ شرط است .در بعض اوقات
برخﻰ از عقﻮد بدون رضاﻳت عاقدﻳﻦ از روى اکراه و اجبار صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد .در فقﻪ
اسﻼﻣﻰ اکراه احکام خاصﻰ دارد کﻪ در اﻳﻦ درس آن را ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ.

ترجمه
()1کتاب اکراه
( )2حکﻢ اکراه ﻫﻨﮕاﻣﻰ ثابت ﻣﻰﮔردد کﻪ اکراه کﻨﻨده تﻮان واقع کردن تﻬدﻳد را
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داشتﻪ باشد خﻮاه پادشاه باشد ﻳا دزد.
( )3اﮔر شخصﻰ بسبب تﻬدﻳد ﻣرگ ،ﻟت و کﻮب سخت ﻳا حبس طﻮﻳﻞ بﻪ فروختﻦ
ﻣال خﻮد ﻳا خرﻳدن ﻳک چﻴز ﻳا بﻪ پرداخت ﻫزار افغاﻧﻰ اقرار ﻧﻤاﻳد ،ﻳا ﻣجبﻮر ﮔردﻳد
تا خاﻧﻪ خﻮد را بﻪ کراﻳﻪ بدﻫد و اﻳﻦ داد و ستد اﻧجام ﮔردﻳد( ،بعد از بﻴﻦ رفتﻦ اکراه)
اختﻴار دارد اﮔر خﻮاستﻪ باشد بﻴع را بحال خﻮد بﮕذارد ﻳا فسخ کﻨد.
( )4اﮔر پﻮل (ثﻤﻦ) را بﻪ رضاﻳت خﻮد ﮔرفتﻪ باشد ،بﻪ بﻴع اجازه داده است .و اﮔر پﻮل
را بﻪ زور ﮔرفتﻪ بﻮد ،اجازه شﻤرده ﻧﻤﻰشﻮد و پﻮل را در صﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت آن اعاده
کﻨد.
ﻣکره ﻧباشد ،ﻫﻼک ﮔردد ،ضاﻣﻦ قﻴﻤت آن است ،اﮔر
اﮔرﻣبﻴعﻪ در دست خرﻳدار کﻪ َ
ﻣکره (شخصﻰ ﻣجبﻮر شده) خﻮاستﻪ باشد از ﻣکرِه تاوان ﮔﻴرد.
َ
( )5اﮔر شخصﻰ بﻪ خﻮردن ﻣردار ﻳا ﻧﻮشﻴدن شراب ،از راه تﻬدﻳد ،حبس ،زدن و قﻴد
کردن ﻣجبﻮر ﮔرداﻧﻴده شد روا ﻧﻴست آن را بخﻮرد ﻳا بﻨﻮشد ﻣﮕر در صﻮرتﻴکﻪ ترس از
بﻴﻦ رفتﻦ جان ﻳا ﻳکﻰ از اعضاء بدن وى ﻣﻮجﻮد باشد .اﮔر ترس آن ﻣﻮجﻮد باشد روا
است بﻪ اﻧجام اعﻤاﻟﻰ کﻪ ﻣجبﻮر ﮔرداﻧﻴده شده اقدام کﻨد .روا ﻧﻴست کﻪ در برابر اﻧجام
تﻬدﻳد صبر کﻨد اﮔر تا حدى صبر کرد کﻪ تﻬدﻳد ﻳاد شده را باﻻﻳش عﻤﻠﻰ کرد و ﻧخﻮرد،
و ﻧﻪ ﻧﻮشﻴد ﮔﻨﻬﮕار است.
شرح
تعريف اکراه :اکراه در ﻟغت عبارت از ﻣجبﻮر ساختﻦ اﻧسان است بﻪ عﻤﻠﻰ کﻪ آن را بد
ﻣﻴبﻴﻨد .و در اصطﻼح عبارت است از ﻣجبﻮر ساختﻦ ﻳک اﻧسان بﻪ اﻧجام ﻳک عﻤﻞ کﻪ
کره بﻪ جاى ﻣﻰباشد وﻟﻰ رضاﻳتش از
اﮔر ﻣجبﻮر ﻧشﻮد آن را اﻧجام ﻧﻤﻰدﻫد .اﻫﻠﻴت ﻣُ َ
بﻴﻦ برده ﻣﻰشﻮد و اختﻴار وى فاسد ﻣﻰﮔردد.
اقسام اکراه :اکراه بﻪ دو قسﻢ است:
 -1اکراه ﻣﻠجئﻪ (ﻣضطره)کﻪ آن را اکراه کاﻣﻞ ﻧﻴز ﮔﻮﻳﻨد :عبارت از اکراﻫﻰ است کﻪ
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ﻣکره بﻪ ﻣرگ ﻳا بﻪ از بﻴﻦ رفتﻦ ﻳکﻰ از اعضاى بدن تﻬدﻳد ﮔردد.
َ
 -2اکراه غﻴر

کﻪ اکراه ﻧاقص ﻧﻴز ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد (غﻴرﻣضطر ) :عبارت از اکراﻫﻰ

ﻣکره بﻪ ﻟت وکﻮب ،حبس ﻳا بستﻦ تﻬدﻳد ﮔردد.
است کﻪ َ
اثبات اکراه :اکراه وقتﻰ ثابت و حکﻢ باﻻﻳش ﻣرتب ﻣﻰﮔردد کﻪ تﻬدﻳد کﻨﻨده قدرت
عﻤﻠﻰ کردن تﻬدﻳد را داشتﻪ باشد ،اﮔر تﻬدﻳد کﻨﻨده قدرت عﻤﻠﻰ کردن تﻬدﻳد خﻮد
را ﻧداشت ،اکراه پﻨداشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
حکم داد و ستد در حالت اکراه :اﮔر شخصﻰ در اثر تﻬدﻳد ﻣرگ ﻳا ﻟت و کﻮب
سخت وسﻨﮕﻴﻦ ﻣال خﻮد را بفروش برساﻧد ،در صﻮرت از بﻴﻦ رفتﻦ تﻬدﻳد اختﻴار فسخ
آﻧرا دارد ،چرا کﻪ در بﻴع رضاﻳت عاقدﻳﻦ کﻪ تﻮسط اکراه از بﻴﻦ رفتﻪ ،شرط است پس
بﻴع فاسد است و باﻳع اختﻴار فسخ آن را دارد.
و در صﻮرت قبﻠﻰ اﮔر شخص ﻣجبﻮر شده پﻮل ثﻤﻦ را بﻪ رضاﻳت خﻮد تسﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮد،
اکراه از بﻴﻦ ﻣﻲرود و بﻴع کاﻣﻞ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد ،چرا کﻪ اکراه بﻪ عقد بﻴع صﻮرت
ﮔرفتﻪ ﻧﻪ بﻪ تسﻠﻴﻤﻰ پﻮل ،ﻳعﻨﻰ باﻳع ﻣﻲتﻮاﻧد ﻣال را اعاده و از تسﻠﻴﻤﻰ پﻮل خﻮد دارى
ﻧﻤاﻳد ،عدم اجتﻨاب باﻳع از تسﻠﻴﻤﻰ پﻮل بﻤعﻨﻰ رضاﻳت وى است.
اﮔر در صﻮرت قبﻠﻰ باﻳع اﻳجاب و قبﻮل را بﻪ اکراه اﻧجام داده و پﻮل را ﻫﻢ بﻪ اکراه
تسﻠﻴﻢ کرده باشد ،بسبب عدم ﻣﻮجﻮدﻳت رضا بﻴع صﻮرت ﻧﻪ ﮔرفتﻪ و پﻮل ﻧزد شخص
ﻣجبﻮر شده اﻣاﻧت است کﻪ بعد از رفع خطر در صﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت آن را بﻪ ﻣشترى
تسﻠﻴﻢ ﻣﻲﻧﻤاﻳد ،اﮔر پﻮل بدون تعدَّ ى و تجاوز او از بﻴﻦ رفت ،ضاﻣﻦ ﻧﻴست.
در صﻮرت قبﻠﻰ اﮔر ﻣشترى ﻣبﻴعﻪ را بدون اکراه تسﻠﻴﻢ کرده باشد و ﻣبﻴعﻪ ﻧزد ﻣشترى
ﻫﻼک ﮔردد ،خرﻳدار ضاﻣﻦ است چرا کﻪ بدون عقد صحﻴح ﻣال غﻴر در دست اش
ﻫﻼک ﮔردﻳده .در اﻳﻦ صﻮرت شخص ﻣجبﻮر شده اختﻴار دارد کﻪ از شخص ﻣجبﻮر
کﻨﻨده طﻠب خساره را ﻣﻰکﻨد ﻳا از ﻣشترى.
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اکراه به نوشیدن شراب يا خوردن گوشت حیوان خود مرده :در اﻳﻦ صﻮرت دو
قسﻢ اکراه (ﻣﻠجﻰ و غﻴر ﻣﻠجﻰ) صﻮرت ﮔرفتﻪ ﻣﻲتﻮاﻧد.
صورت اکراه غیر ملجﻰ :اﮔر کسﻰ در اکراه غﻴر ﻣﻠجﻰ بﻪ ﻟت و کﻮب ،بستﻦ ،حبس
ﻳا ضرر ﻣشابﻪ دﻳﮕرى تﻬدﻳد ﮔردد کﻪ در آن خطر جان ﻳا از بﻴﻦ رفتﻦ ﻳکﻰ از اعضاء
بدن وى ﻧباشد و شراب بﻨﻮشد ﻳا ﮔﻮشت ﻣردار را بخﻮرد ،روا ﻧﻴست کﻪ اﻳﻦ عﻤﻞ را
اﻧجام دﻫد ﻟﻴکﻦ در ﻧﻮشﻴدن شراب حد باﻻﻳش جارى ﻧﻤﻰشﻮد.
صورت اکراه ملجﻰ :اﮔر کسﻰ در اکراه ﻣﻠجﻰ (بﻪ ﻣرگ ﻳا از بﻴﻦ بردن ﻳکﻰ از اعضاء
بدن) شخصﻰ را تﻬدﻳد کﻨد تا شراب بﻨﻮشد ﻳا ﮔﻮشت ﻣردار بخﻮرد ،ﻣاﻧﻨد حاﻟت
ﻣخﻤصﻪ باﻻﻳش واجب است کﻪ اﻳﻦ عﻤﻞ را اﻧجام دﻫد و خﻮد را از ﻣرگ و برﻳدن
عضﻮ بدن ﻧجات دﻫد .اﮔر کسﻰ در اﻳﻦ صﻮرت از خﻮردن ﮔﻮشت ﻣردار و ﻧﻮشﻴدن
شراب اﻧکار ﻧﻤاﻳد و از طرف اکراه کﻨﻨده کشتﻪ شﻮد ،ﮔﻨﻬﮕار است چرا کﻪ در صﻮرت
اکراه ﻣﻠجﻰ خﻮردن چﻴز ﻣردار روا است و کشتﻦ ﻧفس بﻪ سبب خﻮد دارى از اشﻴاى
روا ﮔﻨاه است.

 -1ﻣعﻨﻰ ﻟغﻮى و اصطﻼحﻰ اکراه را بﻴان دارﻳد.
 -2اقسام اکراه را واضح سازﻳد.
 -3اکراه چﻪ وقت قابﻞ اعتبار است؟
 -4بﻴعﻰ کﻪ در صﻮرت اکراه ﻟت و کﻮب بعﻤﻞ آﻳد چﻪ حکﻢ دارد؟
 -5بﻴعﻰ کﻪ در صﻮرت اکراه صﻮرت ﮔﻴرد و پﻮل در دست باﻳع از بﻴﻦ رود ،چﻪ حکﻢ
دارد؟
 -6در صﻮرت اکراه ﻣﻠجﻰ آﻳا خﻮد دارى از خﻮردن ﮔﻮشت ﻣردار روا است؟ آن را
با دﻟﻴﻞ واضح سازﻳد.
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درس سﻰ وششم

اکراه ()2
در درس ﮔذشتﻪ تعرﻳف اکراه و برخﻰ از احکام آن را آﻣﻮختﻴﻢ .در اﻳﻦ درس احکام
ﻣتباقﻰ اکراه را خﻮاﻫﻴﻢ اﻣﻮخت.
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ترجمه
( )1اﮔر کسﻰ بﻪ تﻬدﻳد بستﻦ حبس ﻳا زدن ،بﻪ کفر ﻳا دشﻨام ﮔفتﻦ بﻪ پﻴاﻣبر

ﻣجبﻮر

ﮔردﻳد ،اکراه پﻨداشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد ،ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ تﻮسط عﻤﻠﻰ تﻬدﻳد ﮔردد کﻪ در آن خطر
ﻣرگ ﻳا از بﻴﻦ رفتﻦ ﻳکﻰ از اعضاى بدﻧش ﻣﻮجﻮد باشد .اﮔر از اﻳﻦ کارﻫا ترسﻴد روا
است آﻧچﻪ را کﻪ ﻣُکرِه براﻳش اﻣر کرده بزبان بﮕﻮﻳد و تﻮرﻳﻪ ﻧﻤاﻳد .وقتﻴکﻪ بﻪ (زبان)
آشکار ساخت و قﻠب اش بﻪ اﻳﻤان ﻣطﻤئﻦ باشد ،ﮔﻨاه باﻻﻳش ﻧﻴست ،اﻣا اﮔر صبر ﻧﻤﻮد
و بﻪ کفر و دشﻨام اظﻬار ﻧکرد و کشتﻪ شد ﻣأجﻮر است.
( )2اﮔر بﻪ أثر تﻬدﻳدﻳکﻪ در آن خطر جان و ﻳا (از بﻴﻦ رفتﻦ) ﻳکﻰ از اعضاء بدﻧش بﻮد
بﻪ اتﻼف ﻣال غﻴر ﻣجبﻮر ﮔردد ،روا است تا آن عﻤﻞ را اجرا ﻧﻤاﻳد ،و صاحب ﻣال از
اکراه کﻨﻨده خساره ﻣﻰﮔﻴرد.
( )3اﮔر بﻪ تﻬدﻳد ﻣرگ بﻪ کشتﻦ کسﻰ وادار شد روا ﻧﻴست بﻪ کشتﻦ وى دست زﻧد،
بﻠکﻪ صبر کﻨد تا کشتﻪ شﻮد ،اﮔر قتﻞ ﻧﻤﻮد ﮔﻨﻬﮕار است ،اﮔر قتﻞ عﻤد بﻮد قصاص
باﻻى کسﻰ است کﻪ وى را ﻣجبﻮر ساختﻪ است.
( )4اﮔر بﻪ طﻼق زن ﻣجبﻮر ﮔردد و ( شخص ﻣجبﻮر) اﻳﻦ عﻤﻞ را اﻧجام داد طﻼق واقع
ﻣﻰﮔردد در صﻮرتﻴکﻪ طﻼق قبﻞ از دخﻮل باشد از اکراه کﻨﻨده ﻧصف ﻣﻬر ﻣﻰﮔﻴرد.
( )5اﮔر بﻪ زﻧا ﻣجبﻮر شد ،بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

حد باﻻﻳش واجب ﻣﻰﮔردد ﻣﮕر در

صﻮرتﻴکﻪ پادشاه وقت وى را ﻣجبﻮر ساختﻪ باشد .اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤا
اﷲ) ﮔفتﻪ اﻧد :حد باﻻﻳش ﻧﻴست.
( )6اﮔر بﻪ ارتداد ﻣجبﻮر ﮔردﻳد ،زﻧش باﻳﻦ (جدا) ﻧﻤﻰﮔردد.
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شرح
اکراه به کفر :اﮔر کسﻰ در اکراه غﻴر ﻣﻠجﻰ (ﻧاقص) بﻪ ﻟت وکﻮب ،بستﻦ ﻳا حبس
تﻬدﻳد ﮔردﻳد تا کﻠﻤات کفرى ﻳا دشﻨام بﻪ پﻴغﻤبر

ﮔﻮﻳد ،اکراه ﻳاد شده قابﻞ

ﻣکره اجازه ﻧدارد ﻫﻤچﻮ کﻠﻤات را استعﻤال کﻨد .ازﻳﻨکﻪ در ﻫﻤچﻮ
اعتبار ﻧﻴست و َ
اکراه ﻧﻮشﻴدن شراب جﻮاز ﻧداشت پس ﮔفتﻦ کفر و دشﻨام پﻴاﻣبر

بﻤقاﻳسﻪ آن ﮔﻨاه

بزرﮔتر است .و بطرﻳق اوﻟﻰ جﻮاز ﻧدارد
اﻣا اﮔر شخصﻰ را در اکراه ﻣﻠجﻰ ﻳعﻨﻰ تﻬدﻳد ﻣرگ ﻳا از بﻴﻦ رفتﻦ ﻳکﻰ از اعضاى
بدن بﻪ ﮔفتﻦ کﻠﻤات کفرى ﻳا دشﻨام دادن بﻪ پﻴاﻣبر

ﻣجبﻮر سازد ،براﻳش بشرطﻰ

روا است کﻪ اﻳﻦ کﻠﻤات را تﻨﻬا بﻪ زبان خﻮد بﮕﻮﻳد و قﻠبش بﻪ اﻳﻤان ﻣطﻤئﻦ باشد.
طبق رواﻳت بﻴﻬقﻰ ﻣشرکﻴﻦ ﻣکﻪ عﻤار
وى از اﻳﻦ واقعﻪ رسﻮل اکرم

را بﻪ دشﻨام پﻴاﻣبر

را آﮔاه ساخت ،رسﻮل اکرم

چطﻮر است؟ ﮔفت :بﻪ اﻳﻤان ﻣطﻤئﻦ است ،سپس رسﻮل اکرم

ﻣجبﻮر ﻣﻰساخت و
پرسﻴد حال قﻠبت
وى را از اﻳﻦ عﻤﻞ

ﻣﻨع ﻧکرد .ﻫﻤچﻨان در صﻮرت اکراه تﻨﻬا تﻠفظ کﻠﻤات کفرى حقﻴقﻰ اﻳﻤان اﻧسان را
از بﻴﻦ ﻧﻤﻰبرد بﻠکﻪ تصدﻳق قﻠبﻰ اش ﻣﻮجﻮد ﻣﻰباشد ،ازﻳﻨکﻪ در صﻮرت خﻮد دارى
از کﻠﻤات کفرى حﻴات اﻧسان بطﻮر حقﻴقﻰ از بﻴﻦ ﻣﻴرود ،بدﻳﻦ اساس در حاﻟت اکراه
ﻣﻠجﻰ ﮔﻮﻳﻨده کﻠﻤات کفرى ﻣعذور پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد .اﻟبتﻪ در ﻫﻤچﻮ حاﻻت جﻬت
بزرﮔداشت و احترام دﻳﻦ ،خﻮد دارى از ﮔفتﻦ کﻠﻤات کفرى عﻤﻞ بﻪ عزﻳﻤت و کار
خﻮبﻰ است.
اکراه به تهديد از بین بردن مال :اﮔر شخصﻰ بﻮسﻴﻠﻪ اکراه ﻣﻠجﻰ کسﻰ را بﻪ از بﻴﻦ
بردن ﻣال شخصﻰ دﻳﮕرى ﻣجبﻮر ﻧﻤاﻳد ،روا است کﻪ ﻣال غﻴر را ﻫﻼک سازد ،زﻳرا
در حاﻟت ضرورت از بﻴﻦ بردن ﻣال غﻴر روا بﻮده و در صﻮرت اکراه ﻣﻠجئ ضرورت
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آشکار عرض وجﻮد ﻧﻤﻮده است .از اﻳﻨکﻪ در حاﻟت اکراه ﻫﻼک کﻨﻨدة ﻣال بصفت
ﻳک آﻟﻪ قرار ﮔرفتﻪ است بﻨا ًء خسارة ﻣال ﻫﻼک شده باﻻى اکراه کﻨﻨده است.
اکراه به مرگ :اﮔر شخصﻰ بﻮسﻴﻠﻪ تﻬدﻳد ﻣرگ بﻪ قتﻞ شخصﻰ دﻳﮕر ﻣجبﻮر ﮔردد،
روا ﻧﻴست کﻪ ﻣرتکب قتﻞ شﻮد؛ زﻳرا قتﻞ ﮔﻨاﻫﻰ است کﻪ ﻫر ﮔز بدون حق جاﻳز
شده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد .اﮔر شخص ﻣجبﻮر شده عﻤدا ً ﻣرتکب قتﻞ ﮔردد اکراه کﻨﻨده قصاص
ﻣﻰﮔردد.
اکراه به طالق :اﮔر شخصﻰ بﻮسﻴﻠﺔ اکراه ﻣﻠجﻰ ﻳا غﻴر ﻣﻠجﻰ بﻪ طﻼق زن خﻮد ﻣجبﻮر
ﻣکره از
ﮔرداﻧﻴده شﻮد و شﻮﻫر بﻪ زن خﻮد طﻼق دﻫد ،طﻼق واقع ﻣﻰﮔردد ،چرا کﻪ َ
دو ضرر (ﻟت و کﻮب ﻳا طﻼق) ﻳکﻰ اﻧﻬا (طﻼق) را بﻪ اختﻴار خﻮد اﻧتخاب ﻧﻤﻮده است.
از طرف دﻳﮕر طﻼق از آﻧعده اﻣﻮرى است کﻪ ﻣزاح و راست آن ﻫر دو ﻳکسان است.
ﻣکره قبﻞ از دخﻮل در حاﻟتﻰ واقع ﮔردد کﻪ ﻣﻬر تعﻴﻴﻦ شده باشد در اﻳﻦ
اﮔر طﻼق َ
صﻮرت شخص ﻣجبﻮر شده از اکراه کﻨﻨده خساره (ﻧصف ﻣﻬر) را ﻣﻰﮔﻴرد ،اﻣا اﮔر
طﻼق شخص ﻣجبﻮر شده بعد از دخﻮل صﻮرت ﮔرفتﻪ باشد ،باﻻى اکراه کﻨﻨده خساره
ﻻزم ﻧﻤﻰﮔردد.
چرا کﻪ قبﻞ از دخﻮل ،ﻣﻬر حقﻰ است کﻪ از بﻴﻦ رفتﻦ آن ﻣحتﻤﻞ است ،بطﻮر ﻣثال بﻪ
ارتداد زن از بﻴﻦ ﻣﻲرود و در اﻳﻨجا بسبب اکراه شخص ﻣکره اﻳﻦ حق تﻮسط طﻼق
ثابت و ﻣتحقق ﮔشت و از سقﻮط آن جﻠﻮ ﮔﻴرى بعﻤﻞ آﻣد بدﻳﻦ سبب بر اکراه کﻨﻨده
تاوان آن ﻣﻰﮔردد.
بعد از دخﻮل اکراه کﻨﻨده بخاطرى ضاﻣﻦ ﻧﻴست کﻪ ﻣﻬر بسبب طﻼق اکراه کﻨﻨده ثابت
ﻧشده ،بﻠکﻪ بﻪ دخﻮل ثابت ﮔردﻳده است.
اکراه به زنا :بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

بدون اکراه سﻠطان (پادشاه) بﻪ اکراه شخصﻰ
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دﻳﮕر حکﻢ و اثرﻣرتب ﻧﻤﻰﮔردد ،ﻟذا اﮔر اکراه بﻪ زﻧا بدون از سﻠطان از طرف کسﻰ
دﻳﮕرى صﻮرت ﮔﻴرد زاﻧﻰ حد ﻣﻰشﻮد .اﻣا بﻨظر اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤا
اﷲ) اکراه از ﻫر شخصﻰ کﻪ واقع ﮔردد شرعاً قابﻞ اعتبار است و اﮔر بدون سﻠطان از
طرف شخصﻰ دﻳﮕرى باشد حد را ساقط ﻣﻰسازد.
مکره :اﮔر کسﻰ بﻪ اثر اکراه ﻣﻠجﻰ کﻠﻤﻪ کفرى ﮔﻮﻳد ،زﻧش باﻳﻦ
حکم نکاح مرتد َ
ﻣکره اﻳﻤان
(جدا) ﻧﻤﻰﮔردد ،چرا کﻪ ارتداد بﻪ ﻳقﻴﻴﻦ قﻠبﻰ تعﻠق دارد و در قﻠب اﻳﻦ َ
ﻣﻮجﻮد است.

در حاﻟت اکراه ﻣسئﻮﻟﻴتﻰ کﻪ از اﻧسان ﻣرفﻮع ﻣﻰﮔردد رحﻤت و ﻣﻬرباﻧﻰ اﷲ

و

سﻬﻮﻟت شرﻳعت اسﻼﻣﻰ را واﻧﻤﻮد ﻣﻰسازد.
طﻼب عزﻳر! راجع بﻪ ﻣﻮضﻮع فﻮق با ﻫﻢ ﻣباحثﻪ ﻧﻤﻮده ،براى تﻮضﻴح بﻴشتر ،ﻣثاﻟﻬاﻳﻰ
از فقﻪ اسﻼﻣﻰ وسﻬﻮﻟتﻫاى دﻳﮕر کﻪ شرﻳعت اسﻼﻣﻰ آن را براى اﻧسانﻫا ﻣراعات
فرﻣﻮده ،بﻪ کﻤک استاد ذکر ﻧﻤاﻳﻴد.

 -1ﮔفتﻦ کﻠﻤﻪ کفر در کدام اکراه روا است؟ دﻟﻴﻞ آن را واضح سازﻳد.
 -2اﮔر شخصﻰ بﻪ تﻬدﻳد ﻟت وکﻮب اﻧدک بﻪ ﻫﻼک ﻧﻤﻮدن ﻣال کسﻰ ﻣجبﻮر ﮔردد،
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آﻳا ﻫﻼک ساختﻦ ﻣال براﻳش روا است؟
 -3اﮔر شخصﻰ بﻪ تﻬدﻳد ﻣرگ بﻪ قتﻞ ﻳک اﻧسان ﻣجبﻮر ﮔردد ،آﻳا قتﻞ وى براﻳش
روا است.؟
ﻣکره واقع ﻣﻰﮔردد؟ ﻣﻮضﻮع را با دﻻﻳﻞ آن واضح سازﻳد؟
 -4آﻳا طﻼق َ
کره را بﻴان دارﻳد.
 -5حکﻢ ﻧکاح ﻣرتد ﻣُ َ
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درس سﻰ و هفتم

احکام سیر (جهاد) ()1
جﻬاد ﻳکﻰ از عبادات بزرگ دﻳﻦ ﻣقدس اسﻼم است کﻪ در احادﻳث ﻣبارک پﻴاﻣبر
فضﻴﻠت زﻳاد آن تذکر رفتﻪ است .اﻳﻦ عبادت ﻣﻬﻢ در شرﻳعت اسﻼﻣﻰ احکام وﻳژه ﻳﻰ
دارد کﻪ از قرآن و احادﻳث اخذ ﮔردﻳده و در چﻨد درس آﻳﻨده احکام آن را خﻮاﻫﻴﻢ
خﻮاﻧد.
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ترجمه
( )1کتاب سﻴر وجﻬاد
( )2جﻬاد ﻳک فرﻳضﺔ کفاﻳﻰ است ،ﻫر ﮔاه ﮔروﻫﻰ از ﻣسﻠﻤاﻧان آن را ادا ﻧﻤاﻳد فرضﻴت
آن از ﻣردم ﻣتباقﻰ ساقط ﻣﻰﮔردد ،اﻣا اﮔر ﻫﻴچ کسﻰ آن را ادا ﻧکرد تﻤام ﻣردم بﻪ
ترک آن ﮔﻨﻬﮕار ﻫستﻨد.
( )3جﻨﮓ با کفار واجب است وﻟﻮ کﻪ اﻳشان جﻨﮓ را عﻠﻴﻪ ﻣاﻳان آغاز ﻧکرده باشﻨد.
( )4بر طفﻞ ،غﻼم ،زن ،کﻮر ،ﻟﻨﮓ و ﻣفﻠﻮج جﻬاد واجب ﻧﻴست.
( )5اﮔر دشﻤﻦ بر کدام شﻬر حﻤﻠﻪ آورد ،باﻻى تﻤام ﻣسﻠﻤاﻧان دفاع واجب است ،زن
بدون اجازه شﻮﻫر وغﻼم بدون اجازه بادار ﻣﻰتﻮاﻧﻨد براى جﻨﮓ براﻳﻨد.
( )6وقتﻴکﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان داخﻞ دار حرب شﻮﻧد و کدام قﻠعﻪ ﻳا شﻬر را ﻣحاصره ﻧﻤاﻳﻨد
ﻧخست اﻳشان را بﻪ اسﻼم دعﻮت کﻨﻨد ،اﮔر پذﻳرفتﻨد ،از جﻨﮓ اﻳشان دست بر دارﻧد،
اﮔر ﻧﻪ پذﻳرفتﻨد بﻪ پرداخت جزﻳﻪ اﻳشان را دعﻮت ﻣﻲﻧﻤاﻳﻨد ،اﮔر پرداختﻨد بر اﻳشان
(حقﻮقﻰ) ثابت ﻣﻰﮔردد کﻪ براى ﻣسﻠﻤاﻧﻬا است و باﻻى اﻳشان (ﻣسئﻮﻟﻴتﻫاى) است
کﻪ باﻻى ﻣسﻠﻤاﻧﻬا است.
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( )7جﻨﮓ با کساﻧﻰ روا ﻧﻴست کﻪ دعﻮت اسﻼم براﻳشان ﻧرسﻴده باشد ،ﻣﮕر بعد از
دعﻮت (اسﻼم) .کساﻧﻴکﻪ دعﻮت بﻪ آنﻫا ﻧرسﻴده باشد دعﻮت ﻧﻤﻮدن آنﻫا ﻣستحب
است و واجب ﻧﻴست.
( )8اﮔر از (پرداخت جزﻳﻪ) اجتﻨاب کردﻧد ،از اﷲ

کﻤک خﻮاستﻪ و جﻨﮓ را بر

عﻠﻴﻪ آنﻫا آغاز ﻧﻤاﻳﻨد ،ﻣﻨجﻨﻴقﻬا را بر عﻠﻴﻪ اﻳشان ﻧصب ﻧﻤاﻳﻨد و اﻳشاﻧرا بسﻮزاﻧﻨد ،آب
را بر عﻠﻴﻪ شان جارى سازﻧد ،درختان شان را قطع و فصﻞﻫاى اﻳشان را از بﻴﻦ ببرﻧد.
اﻧداخت باﻻى شان باکﻰ ﻧدارد وﻟﻮ کﻪ ﻣﻴان اﻳشان ﻣحبﻮسﻴﻦ ،و تجار ﻣسﻠﻤﻴﻦ قرار
داشتﻪ باشﻨد.
( )9اﮔر اطفال ﻣسﻠﻤاﻧان ﻳا ﻣحبﻮسﻴﻦ را سپر قرار دادﻧد آتش باران را ﻣتﻮقف ﻧسازﻧد،
ﻟکﻦ قصد اﻳشان کفار باشﻨد.
( )10اﮔر ﻟشکر ﻣسﻠﻤاﻧان بزرگ و ﻣحفﻮظ بﻮد بردن ﻣصاحف و زﻧان (بﻪ ﻣﻴدان
جﻨﮓ) باکﻰ ﻧدارد .در ﮔروپﻬاى ﻧا اﻣﻦ و غﻴر ﻣحفﻮظ بﻴرون کردن و بردن آن (زﻧﻬا
و ﻣصاحف) روا ﻧﻴست.
شرح
تعريف سیر و جهاد( :سﻴر) بﻪ کسر (سﻴﻦ) و فتح (ﻳا) جﻤع (سﻴر ) کﻪ بﻤعﻨﻰ راه وروش
در اﻣﻮر را ﮔﻮﻳﻨد؛ و در اصطﻼح روش پﻴاﻣبر

در غزوات را سﻴرت ﮔﻮﻳﻨد ،اسﻢ

دﻳﮕر آن جﻬاد است.
جﻬاد در ﻟغت سعﻰ و کﻮشش ﻳا تحﻤﻞ ﻣشکﻼت را ﮔﻮﻳﻨد؛ و در اصطﻼح دعﻮت بﻪ دﻳﻦ
اﷲ

و در صﻮرت اﻳجاد ﻣاﻧع بر سر راه دعﻮت ،ﻧبرد با ﻣﻤاﻧعت کﻨﻨده ﮔان را جﻬاد ﮔﻮﻳﻨد.

حکم جهاد :جﻬاد در حاﻟت عادى فرض کفاﻳﻰ است ،ﻳعﻨﻰ ﻫر ﮔاه ﻳک ﮔروﻫﻰ کافﻰ
از ﻣسﻠﻤاﻧان دست بﻪ جﻬاد زﻧﻨد ،ﮔردن تﻤام ﻣسﻠﻤاﻧان خﻼص ﻣﻰشﻮد .اﮔر تعداد اﻳشان
براى ﻣقابﻠﻪ با دشﻤﻦ کافﻰ ﻧباشد پس باﻻى ﻣردم ﻣﻨاطق ﻧزدﻳک فرض ﻣﻰﮔردد تا
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بجﻬاد روﻧد و براى ﻣقابﻠﻪ دشﻤﻦ کفاﻳت کﻨﻨد .اﻣا اﮔر ﻫﻴچکدام اﻳشان بﻪ جﻬاد ﻧرفتﻨد
تﻤام ﻣردم ﮔﻨﻬکار اﻧد.
جﻬاد در حاﻟت ﻧفﻴر عام (طﻠب عﻤﻮﻣﻰ) از سﻮى اﻣﻴر ،و در حاﻟت روبرو شدن در
جﻨﮓ با دشﻤﻦ فرض عﻴﻦ ﻣﻰباشد ،کﻪ تفاصﻴﻞ آن در کتب ﻣفصﻞ ﻣﻮجﻮد است.
بر فرضﻴت جﻬاد آﻳات زﻳادى دﻻﻟت ﻣﻴکﻨد ،بطﻮر ﻣثال آﻳﺔ ﻣبارکﻪ:
[اﻟبقر  ]193 :ترجﻤﻪ :و شﻤا با اﻳشان بجﻨﮕﻴد تا فتﻨﻪ (شرک) ﻧابﻮد شﻮد.
ﻫﻤچﻨان اﷲ

[اﻟبقر  ]216 :ترجمه:

ﻣﻴفرﻣاﻳد:

جﻨﮓ بر شﻤا فرض ﮔردﻳده و شﻤا آن را ﻧﻤﻰپسﻨدﻳد.
جهاد باالى کدام اشخاص فرض نیست؟ اﮔر جﻬاد فرض کفاﻳﻰ باشد ،ﻣردم آتﻰ
ﻣکﻠف ﻧﻴستﻨد تا بﻪ جﻬاد بروﻧد:
 -1طفﻞ :زﻳرا او بﻪ عﻤﻠﻰ ﻧﻤﻮدن احکام ﻣکﻠف ﻧﻴست.
 -2برده و زن :چرا کﻪ حق بادار و شﻮﻫر ﻣقدﻣتر است.
 -3کﻮر ،ﻟﻨﮓ و کسﻴکﻪ از دست شﻞ باشد ،چرا کﻪ اﻳشان قدرت جﻬاد را ﻧدارﻧد.
اﮔر کفار بﻪ سر زﻣﻴﻦ ﻣسﻠﻤاﻧﻬا حﻤﻠﻪ کردﻧد ،در اﻳﻦ صﻮرت باﻻى تﻤام ﻣسﻠﻤانﻫا
جﻬاد فرض عﻴﻦ ﻣﻰﮔردد ،زن ﻣﻲتﻮاﻧد بدون اجازه شﻮﻫر و برده بدون اجازة بادار بﻪ
جﻬاد روﻧد.
چگونگﻰ آغاز نبرد :ﻫﻨﮕاﻣﻴکﻪ از طرف ﻣجاﻫدﻳﻦ ﻣﻨطقﻪ کفار ﻣحاصره ﮔردد ﻧخست
آﻧان را بﻪ اسﻼم دعﻮت ﻣﻲﻧﻤاﻳﻨد .قبﻞ از دعﻮت جﻨﮓ با اﻳشان روا ﻧﻴست چرا کﻪ
ﻫدف از جﻬاد اعﻼء

اﷲ و اشاعت دﻳﻦ است ﻧﻪ ﮔرفتﻦ غﻨﻴﻤت و ترساﻧدن ﻣردم.

در رواﻳت حاکﻢ ابﻦ عباس

فرﻣﻮده است:

ترجمه :رسﻮل اﷲ

قبﻞ از دعﻮت با ﻫﻴچ قﻮﻣﻰ جﻨﮓ

ﻧکرده است.
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اﮔر قبﻞ از ﻣحاصره دعﻮت دﻳﻦ براﻳشان رسﻴده بﻮد ،دعﻮت دوﻣﻰ اﻳشان واجب ﻧﻪ بﻠکﻪ
ﻣستحب است .رسﻮل اﷲ

بر قبﻴﻠﻪ بﻨﻰ ﻣصطﻠق بدون دعﻮت اﻳشان حﻤﻠﻪ آور شد

چرا کﻪ دعﻮت اﻳشان قب ً
ﻼ صﻮرت ﮔرفتﻪ بﻮد.
اﮔر کفار دعﻮت اسﻼم را پذﻳرفتﻨد ﻣجاﻫدﻳﻦ از جﻨﮓ دست بکشﻨد چرا کﻪ ﻫدف
ﻣطﻠﻮب کﻪ پذﻳرش اسﻼم بﻮد بدست آﻣد.
اﮔر کفار از پذﻳرفتﻦ اسﻼم اﻧکار ورزﻳدﻧد ،طﻠب تادﻳﺔ جزﻳﻪ از آﻧان بعﻤﻞ ﻣﻰآﻳد.
دعﻮت جزﻳﻪ بدون ﻣشرکﻴﻦ عرب و ﻣرتدﻳﻦ بﻪ کفار دﻳﮕر داده ﻣﻰشﻮد ،اﻳشان ﻳا اسﻼم
را ﻣﻴپذﻳرﻧد و ﻳا بﻪ ﻧبرد ﻣﻰپردازﻧد .اﮔر کفار جزﻳﻪ را پذﻳرفتﻨد ﻣاﻟﻬا و خﻮن اﻳشان ﻣاﻧﻨد
ﻣسﻠﻤاﻧﻬا ﻣحفﻮظ ﻣﻰﮔردد .اﻣا اﮔر از پرداخت جزﻳﻪ اﻧکار کردﻧد ،ﻟشکر اسﻼم با اﻳشان
بﻪ جﻨﮓ ﻣﻰپردازد.
در جنگ کدام کارها روا است؟ ﻣسﻠﻤانﻫا باﻳد جﻬت شکست قدرت کفار بﻪ اعﻤال
آتﻰ دست زﻧﻨد.
ﻫدف قرار دادن قﻠعﻪﻫاى کفار بﻪ ﻣﻨجﻨﻴق (سﻼح پرتاب کﻨﻨده) و در وقت فعﻠﻰ بﻪ
سﻼحﻫاى ﻣاﻧﻨدﻫاوان و تﻮپﻫا اطﻼق ﻣﻰشﻮد.
اﻧداختﻦ آتش در ﻣﻨاطق کفار.
جارى کردن آب باﻻﻳشان.
قطع درختان اﻳشان.
تخرﻳب فصﻞﻫاﻳشان.
رسﻮل اﷲ

در جﻨﮓ طائف از ﻣﻨجﻨﻴق کار ﮔرفتﻪ بﻮد ،ﻫﻤچﻨان در صحﻴح بخارى

آﻣده است:
رسﻮل اﷲ

ترجﻤﻪ:
درختﻫاى بﻨﻰ ﻧضﻴر را در داد و آن را قطع ﻧﻤﻮد.

قابﻞ تذکر است کﻪ اﻳﻦ تکتﻴکﻫاى جﻨﮕﻰ ﻫﻨﮕاﻣﻰ بکار برده ﻣﻰشﻮد کﻪ بدون آن

٢٥٧

کدام راه دﻳﮕرى براى شکست دشﻤﻦ ﻧباشد.
مسلمانها را سپر قرار دادن :ﻫﻨﮕام ﻧبرد ﻣﻮجﻮد بﻮدن تجار و ﻣحبﻮسﻴﻦ ﻣسﻠﻤانﻫا ﻣﻴان
کفار ﻣاﻧع جﻨﮓ و ﻫدف قرار دادن اﻳشان ﻧﻤﻰﮔردد ،حتﻰ اﮔر کفار ﻣحبﻮسﻴﻦ و اطفال
ﻣسﻠﻤانﻫا را بطﻮر سپر قرار دﻫﻨد باز ﻫﻢ براى ﻣسﻠﻤانﻫا جﻨﮓ اﻳشان روا است .چرا کﻪ
اکثرا ً در قﻠعﻪﻫا و شﻬرﻫاى کفار ﻣسﻠﻤانﻫا ﻣﻮجﻮد ﻣﻰباشﻨد ،پس اﮔر بخاطر اﻳشان جﻨﮓ
ﻣتﻮقف ﮔردد جﻬاد بﻪ تاخﻴر ﻣﻮاجﻪ خﻮاﻫد شد ،و اﮔر ﮔرفتﻦ ﻣسﻠﻤاﻧﻬا بصفت سپر عاﻣﻞ
بﻨدش جﻨﮓ ﮔردد ،پس کفار دائﻤاً جﻬت بﻨدش جﻬاد از اﻳﻦ شﻴﻮه کار خﻮاﻫﻨد ﮔرفت.

طﻼب در روشﻨﻰ ﻣفاﻫﻴﻢ اﻳﻦ درس راجع بﻪ حکﻢ کار برد سﻼحﻫا در جﻬاد و استعﻤال
تﻮپﻫاﻳکﻪ ﻧﻮ اختراع ﮔردﻳده ،صحبت ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1سﻴر و جﻬاد را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -2حکﻢ جﻬاد را در روشﻨﻰ دﻻﻳﻞ بﻴان دارﻳد.
 -3از حکﻢ جﻬاد کدام اشخاص ﻣستثﻨﻰ ﻫستﻨد؟
 -4جﻬت شکست قﻮت کفار در جﻬاد کدام کارﻫا روا است؟
 -5اﮔر کفار در جﻬاد ،ﻣسﻠﻤاﻧانﻫا را سپر قرار دﻫﻨد ،آﻳا جﻨﮓ در اﻳﻦ حال با اﻳشان
روا است؟
 -6براى ﻣجاﻫد بردن ﻣصحف بﻪ ﻣﻴدان جﻨﮓ در کدام ﻧﻮع ﻧبرد روا است؟

٢٥٨

درس سﻰ و هشتم

احکام جهاد ()2
در اﻳﻦ درس راجع بﻪ ﻣسئﻮﻟﻴتﻫاى ﻣجاﻫد در ﻣﻴدان جﻨﮓ ،حکﻢ صﻠح ،استفاده از
غﻨﻴﻤت قبﻞ از تقسﻴﻢ و در صﻮرت فتح حکﻢ جان و ﻣال ﻣسﻠﻤاﻧان در دار حرب را بﻴان
خﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد.

٢٥٩

ترجمه
( )1زن بدون اجازة شﻮﻫر جﻨﮓ ﻧکﻨد ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ دشﻤﻦ بﻪ سر زﻣﻴﻦ ﻣسﻠﻤاﻧﻬا حﻤﻠﻪ
ﻧﻤاﻳد.
( )2بر ﻣسﻠﻤاﻧﻬا ﻻزم است کﻪ فرﻳب کارى ﻧکﻨﻨد ،از غﻨﻴﻤت چﻴزى را دزدى ﻧکﻨﻨد،
(جﻨﮕجﻮ را) ﻣثﻠﻪ ﻧکﻨﻨد (ﮔﻮشﻬا ،بﻴﻨﻰ و اعضاء دﻳﮕرى اﻳشان را قطع ﻧکﻨﻨد) زن ،رﻳش
سفﻴد ،طفﻞ ،کﻮر و شﻞ را ﻧکشﻨد ،ﻣﮕر در صﻮرتﻴکﻪ از ﻣشاورﻳﻦ جﻨﮓ باشﻨد ،ﻳا اﻳﻨکﻪ
زن پادشاه باشد و دﻳﻮاﻧﻪ را ﻫﻢ ﻧکشﻨد.
( )3ﻫﻨﮕاﻣﻴکﻪ اﻣام صﻠح را با حربﻰﻫا ﻳا ﻳک ﮔروﻫﻰ اﻳشان ﻣﻨاسب دﻳد و در صﻠح ﻣفاد
ﻣسﻠﻤاﻧان بﻮد (صﻠح کردن) باکﻰ ﻧدارد .اﮔر ﻣدتﻰ با اﻳشان صﻠح ﻧﻤﻮد و سپس دﻳد کﻪ
خاتﻤﻪ صﻠح بﻤفاد اﻳشان است صﻠح را (تﻮسط اعﻼن) خاتﻤﻪ ﻣﻰبخشد و جﻨﮓ ﻣﻲﻧﻤاﻳد.
اﮔر تﻤام (کفار) خﻴاﻧت کردﻧد بدون اعﻼن (خاتﻤﻪ صﻠح) با اﻳشان جﻨﮓ کﻨد.
( )4اﮔر ﻟشکر (حﻴﻮاﻧات) در دار حرب بچرد باکﻰ ﻧدارد ،ﻳا ﻟشکر ازآن اذوقﻪ استفاده
کﻨﻨد کﻪ در آﻧجا بﻪ دست رسﻰ اﻳشان قرار ﻣﻰﮔﻴرد( .ﻣجاﻫدﻳﻦ) ﻣﻲتﻮاﻧﻨد از چﻮبﻫاى
(دار حرب) استفاده کﻨﻨد ،بﻪ تﻴﻞ اﻳشان خﻮد را چرب کﻨﻨد و تﻮسط سﻼحﻫاى اﻳشان
کﻪ بدست آﻣده با اﻳشان بجﻨﮕﻨد.
( )5فروختﻦ ﻳا در ﻣﻠکﻴت خﻮد آوردن اشﻴاء ﻳاد شده جﻮاز ﻧدارد.
( )6آﻧاﻧﻴکﻪ از اﻳشان ﻣسﻠﻤان ﻣﻰشﻮﻧد ،تﻮسط پذﻳرﻳش اسﻼم جان شان ،اوﻻد کﻮچک
شان و تﻤاﻣﻰ اﻣﻮاﻟﻴکﻪ در دست شان ﻳا در دست ﻣسﻠﻤانﻫا ﻳا ذﻣﻰﻫا بصفت اﻣاﻧت قرار
داشتﻪ باشد ،تحفظ ﻣﻴابد .دارﻳکﻪ در دست (ﻣجاﻫدﻳﻦ) ﻣﻰافتد زﻣﻴﻦ آن و زن آن فئ
است ،حﻤﻞ زن و ﻫﻤچﻨان اوﻻد کﻼن فئ است.

٢٦٠

شرح
ﻳک سﻠسﻠﻪ ﻣطاﻟب بعضﻰ درسﻬاى آﻳﻨدة ﻣربﻮط اصطﻼحات دار حرب و دار اسﻼم
است ،ﻟذا طﻼب عزﻳر باﻳد ﻧخست با اﻳﻦ ﻣصطﻠحات آشﻨاﻳﻰ پﻴدا کﻨﻨد.
دار اسالم :ﻫر آن ﻣﻨطقﻪ اﻳست کﻪ احکام اسﻼم در آن غاﻟب باشد.
دار حرب :ﻫر آن ﻣﻨطقﻪ اﻳست کﻪ احکام کفرى در آن غاﻟب باشد.
دار عهد :ﻣﻨطقﻪ اﻳست کﻪ باشﻨدﮔان آن با ﻣسﻠﻤاﻧان بﻪ عدم جﻨﮓ و صﻠح عﻬدکرده و
زﻣﻴﻦ اش از باشﻨدﮔان آن باشد.
حکم جهاد زنان :در درس ﮔذشتﻪ خﻮاﻧدﻳﻢ کﻪ جﻬاد بر زﻧان فرض ﻧﻴست ،ﻣﮕر در
صﻮرتﻴکﻪ دشﻤﻦ بر سر زﻣﻴﻦ ﻣسﻠﻤاﻧان ﻳﻮرش آرﻧد و ضرورت دفاع احساس ﮔردد.
در اﻳﻦ درس بﻪ اﻳﻦ ﻣطﻠب اشاره خﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد کﻪ بدون حاﻟت فرضﻰ اﮔر زن بﻪ اجازة
شﻮﻫرش بﻪ جﻬاد رود ،روا است.
ممنوعات میدان جنگ :شرﻳعت اسﻼﻣﻰ جﻬاد را تﻨﻬا براى شکست دشﻤﻦ و بدست
آوردن غﻨاﻳﻢ روا ﻧﻪ ساختﻪ بﻠکﻪ براى ﻫدف بزرگ کﻪ عبارت از غﻠبﻪ حق بر باطﻞ
است روا ﻧﻤﻮده ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب اسﻼم براى جﻬاد ﻳک سﻠسﻠﻪ آداب و اصﻮل ﮔذاشتﻪ
کﻪ ﻣجاﻫدﻳﻦ راه اسﻼ م ازآن پﻴروى جدى ﻧﻤاﻳﻨد .کﻪ اﻳﻦ آداب قرار ذﻳﻞ است:
ﻣجاﻫدﻳﻦ باﻳد در جﻬاد بﻪ تعﻬدات خﻮﻳش ﻣحکﻢ و با دشﻤﻦ در تعﻬدات قبﻠﻰ اﻳشان
وفادار باشﻨد و آن را ﻧقض ﻧکﻨﻨد و از خﻴاﻧت اجتﻨاب ورزﻧد.
از غﻨﻴﻤتﻫاى کﻪ بدست آﻣده چﻴزى بسﻴار خﻮرد وﻧاچﻴز را ﻫﻢ دزدى ﻧکﻨﻨد.
ﻣثﻠﻪ ﻧﻪ کﻨﻨد (.قطع بﻴﻨﻰ ،ﻟب اﻧﮕشت ﻳا ﻳک عضﻮ دﻳﮕرى از جسد ﻣﻴت جﻬت بد ﻧﻤﻮد
ساختﻦ آن را ﻣثﻠﻪ ﮔﻮﻳﻨد).
زﻧﻬا ،اطفال و رﻳش سفﻴداﻧﻰکﻪ تﻮان جﻨﮓ را ﻧداشتﻪ باشﻨد ،کﻮر ،ﻣشﻠﻮل و ﻟﻨﮓ را
ﻧﻪ کشﻨد.

٢٦١

در صحﻴح ﻣسﻠﻢ آﻣده کﻪ رسﻮل اﷲ

ﻻ تَ ْغ ِد ُروا َو َ
ﻻ تَ ُغﻠُّﻮا َو َ
فرﻣﻮده است :ا ْغ ُزوا َو َ
ﻻ

تَ ْﻤثُﻠُﻮا َو َ
ﻻ تَ ْقتُﻠُﻮا َوﻟِﻴدً ا .ترجمه :غزا بکﻨﻴد ،از ﻣال غﻨﻴﻤت چﻴزى را دزدى ﻧکﻨﻴد ،خﻴاﻧت
ﻧکﻨﻴد ،ﻣثﻠﻪ ﻧکﻨﻴد ،اطفال را ﻧکشﻴد.
در سﻨﻦ سعﻴدبﻦ ﻣﻨصﻮر اﻳﻦ حدﻳث شرﻳف آﻣده کﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳدَ :و َ
ﻻ تَ ْقتُﻠُﻮا اﻣْ َرأَةًَ ،و َ
ﻻ
َصبِﻴاَ ،و َ
ﻻ شَﻴخً ا ِﻫ ًّﻤا .ترجمه :زن را ﻧکشﻴد ،صغﻴر را ﻧکشﻴد ،رﻳش سفﻴد ضعﻴف را
ﻧکشﻴد.
سبب کشتﻦ در جﻬاد ﻣقاتﻠﻪ و جﻨﮓ با دشﻤﻦ است ،ازﻳﻨکﻪ اشخاص ﻳاد شده قدرت
جﻨﮓ را ﻧدارﻧد ﻟذا کشتﻦ اﻳشان ﻫﻢ ﻣجاز ﻧﻴست.
اﮔر اﻳﻦ اشخاص بﻪ ﻳک ﻧﻮعﻰ در جﻨﮓ سﻬﻴﻢ باشﻨد؛ بطﻮر ﻣثال رﻳش سفﻴد بصفت
ﻣشاور جﻨﮕﻰ در جﻨﮓ سﻬﻢ ﮔﻴرد ،کشتﻦ اش روا است .ﻫﻤچﻨان اﮔر زن پادشاه بﻮده
باشد ،در اﻳﻦ صﻮرت جﻬت پراﮔﻨده ساختﻦ قﻮﻣش کشتﻦ وى رواست.
صلح با دشمن :اﮔر اﻣام بﻪ کفار حربﻰ صﻠح را ﻣﻨاسب دﻳد ،صﻠح جاﻳز است ،وﻟﻮ کﻪ
صﻠح در ﻣقابﻞ پﻮل باشد ،ﻳعﻨﻰ ﻣسﻠﻤاﻧﻬا در ﻣقابﻞ صﻠح بﻪ کفار پﻮل بپردازﻧد بشرطﻴکﻪ
در صﻠح فاﻳده ﻣسﻠﻤاﻧﻬا باشد؛ زﻳرا صﻠحﻰ کﻪ بﻪ ﻣفاد ﻣسﻠﻤاﻧان باشد جﻬاد پﻨداشتﻪ
ﻣﻰشﻮد .ازﻳﻨکﻪ ﻣقصد اصﻠﻰ جﻬاد دفع شر است اﮔر اﻳﻦ شر تﻮسط صﻠح دفع شﻮد روا
است .رسﻮل اﷲ

با ﻣشرکﻴﻦ ﻣکﻪ براى ده سال تﻮافق ﻧاﻣﻪ صﻠح را اﻣضا کرد.

اﮔر اﻣام در ﻧقض صﻠح براى ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣفاد ﻣﻴدﻳد ،روا است کﻪ صﻠح را از بﻴﻦ ببرد،
ﻟکﻦ قبﻞ از آغاز جﻨﮓ باﻳد بﻪ طرف ﻣقابﻞ تﻮسط اعﻼن از اختتام صﻠح خبر دﻫد و
براﻳشان اﻳﻨقدر وقت فراﻫﻢ ﻧﻤاﻳد کﻪ ﻟشکر خﻮﻳشرا از اختتام صﻠح با خبر سازﻧد ،اﮔر
اﻳشان بدون اعﻼن ،ﻣعاﻫده صﻠح را ﻧقض کردﻧد براى ﻣسﻠﻤانﻫا روا است کﻪ بدون
اعﻼن عﻠﻴﻪ اﻳشان حﻤﻠﻪ آور شﻮﻧد.

٢٦٢

اﮔر چﻨد ﻧفر عسکر دشﻤﻦ بدون اجازة قﻮﻣاﻧدان خﻮﻳش باﻻى ﻣسﻠﻤاﻧان حﻤﻠﻪ آوردﻧد،
ﻣعاﻫده صﻠح تا وقتﻰ از بﻴﻦ ﻧﻤﻲرود کﻪ بﻪ اجازه و کﻤک قﻮﻣاﻧدان حﻤﻠﻪ ﻧکﻨﻨد.
استفاده از غنیمت قبل از تقسیم :ﻧخست باﻳد ﻣعﻨﻰ غﻨﻴﻤت را بداﻧﻴﻢ .غﻨﻴﻤت در ﻟغت
بﻪ ﻣعﻨﻰ فاﻳده است و در اصطﻼح عبارت از ﻣاﻟﻰ است کﻪ ﻣجاﻫدﻳﻦ از حربﻰﻫا در
ﻧتﻴجﻪ جﻨﮓ بﻪ زور و غﻠبﻪ ﮔرفتﻪ باشﻨد .از اﻳﻨکﻪ فئ با غﻨﻴﻤت رابطﺔ ﻧزدﻳک دارد فئ
را باﻳد ﻫﻢ تعرﻳف ﻧﻤﻮد :فئ در ﻟغت بﻤعﻨاى ساﻳﻪ است و در اصطﻼح ﻣاﻟﻰ را ﮔﻮﻳﻨد
کﻪ از کفار بدون جﻨﮓ بدست آﻳد.
بﻪ ﻣجاﻫدﻳﻦ روا ﻧﻴست کﻪ قبﻞ از تقسﻴﻢ غﻨﻴﻤت آن را در ﻣﻠکﻴت خﻮﻳش در آورﻧد،
بﻠکﻪ براﻳشان روا است کﻪ آسپﻫاﻳشان در چراﮔاه دار حرب عﻠف بخﻮرﻧد و خﻮد شان
ﻫﻢ از اﻣﻮال بدست آﻣدة اﻳشان ﻣاﻧﻨد چﻮب ،روغﻦ ،ﮔﻮﮔرد و غﻴره استفاده کﻨﻨد .در
اﻳﻦ حکﻢ غﻨﻰ و فقﻴر برابر اﻧد .در روز فتح خﻴبر رسﻮل اﷲ

بﻪ اصحاب کرام

فرﻣﻮدُ :کﻠُﻮا َوا ْعﻠ ِ ُفﻮا َو َﻻ ت َْح ِﻤﻠُﻮا .ترجمه :بخﻮرﻳد و حﻴﻮاﻧات تان را بچراﻧﻴد ﻟﻴکﻦ با
خﻮد ﻧبرﻳد.
ﻫﻤچﻨان بﻪ ﻣجاﻫدﻳﻦ روا است کﻪ از غﻨﻴﻤتﻫاى تقسﻴﻢ ﻧاشده سﻼح بﮕﻴرﻧد ،ﻟکﻦ
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ در وقت ضرورت و براى کسﻰ روا است کﻪ در غﻨﻴﻤت حصﻪ دار باشد ،و
بﻪ کساﻧﻴکﻪ جﻬت تجارت بﻪ دار حرب رفتﻪ اﻧد روا ﻧﻴست کﻪ اشﻴاى ﻳاد شده را ﻣﻮرد
استفاده خﻮﻳش قرار دﻫﻨد.
ﻫﻤچﻨان ﻣجاﻫدﻳﻦ ﻧﻤﻲتﻮاﻧﻨد کﻪ قبﻞ از تقسﻴﻢ چﻴزى را از اشﻴاء ﻳاد شده بفروش
برساﻧﻨد چرا کﻪ غﻨاﻳﻢ قبﻞ از تقسﻴﻢ ﻣال ﻣشترک غازﻳان است.

٢٦٣

حکم مسلمان و مال وى در دار حرب :شخصﻰ کﻪ در دار حرب قبﻞ از تصرف آن
تﻮسط ﻣجاﻫدﻳﻦ ﻣسﻠﻤان شده باشد ،آزاد و از بردﮔﻰ خﻼص است ،ﻫﻤچﻨان اوﻻدﻫاى
صغﻴر (کﻮچک) وى از بردﮔﻰ خﻼص اﻧد ،چرا کﻪ اﻳشان تابع پدر خﻮد اﻧد .تﻤام اﻣﻮال
وى خﻮاه در دست وى قرار داشتﻪ باشد ﻳا در دست کدام ﻣسﻠﻤان ﻳا ذﻣﻰ دﻳﮕرى باشد
غﻨﻴﻤت شده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد ،ﻟﻴکﻦ زﻣﻴﻦ شخص ﻳاد شده فئ است ،چرا کﻪ زﻣﻴﻦ در دار
حرب ﻣﻮقعﻴت دارد و در دست وى ﻧﻴست .زن کافر اﻳﻦ شخص ﻫﻢ فئ است و تابع
ﻣرد ﻧﻴست ،حﻤﻞ اﻳﻦ زن ﻫﻢ فئ است چرا کﻪ حﻤﻞ جزء زن است ،در صﻮرت کفر
اوﻻدﻫاى کبﻴر (بزرگ) اﻳﻦ شخص کﻪ شخصﻴتﻫاى ﻣستقﻞ باشﻨد ﻫﻢ فئ است.

اﮔر در دار حرب فرد ﻣسﻠﻤاﻧﻰ باشد کﻪ پدرش کافر بﻮد ،بعد از فتح حکﻢ پدر ﻣسﻠﻤان
چﻴست؟ آﻳا فئ است ﻳا آزاد؟
طﻼب در روشﻨﻰ دﻻﻳﻞ راجع بﻪ ﻣﻮضﻮع بحث ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1حکﻢ جﻬاد بر زﻧان را بﻴان کﻨﻴد.
 -2در ﻣﻴدان جﻨﮓ ﻣجاﻫدﻳﻦ از کدام چﻴزﻫا باﻳد اجتﻨاب کﻨﻨد ؟
 -3صﻠح با دشﻤﻦ در کدام وقت روا است؟
 -4قبﻞ از تقسﻴﻢ استفاده از غﻨاﻳﻢ چﻪ حکﻢ دارد؟ جﻮاب تفصﻴﻠﻰ آن را بﻴان دارﻳد.
 -5بعد از فتح حکﻢ ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻮجﻮد در دار حرب و ﻣاﻟﻬاى شان را بﻴان دارﻳد.
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درس سﻰ و نهم

احکام جهاد ()3
طﻼب عزﻳز! در اﻳﻦ درس از احکام جﻬاد ،ﻣﻮضﻮع فروش سﻼح بﻪ کفار ،تقسﻴﻢ
زﻣﻴﻦﻫاى ﻣفتﻮحﻪ و اﻣان بخشﻴدن بﻪ کفار بحث خﻮاﻫﻴﻢ کرد.
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ترجمه
( )1ﻣﻨاسب ﻧﻴست (روا ﻧﻴست) باﻻى حربﻰﻫا سﻼح فروختﻪ شﻮد و ﻳا کاروانﻫاى
تجارتﻰ بﻪ دﻳار شان ارسال ﮔردد.
( )2بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ (اﻣام) ﻧباﻳد ﻣحبﻮسﻴﻦ (کافر) را در بدل ﻣحبﻮسﻴﻦ (ﻣسﻠﻤان)
آزاد سازد( .ﻳاران) ﮔفتﻪ اﻧد ﻣحبﻮسﻴﻦ کافر را در ﻣقابﻞ ﻣحبﻮسﻴﻦ ﻣسﻠﻤان باﻳد آزاد
کﻨد .آزادى بﻼعﻮض ﻣحبﻮسﻴﻦ کفار روا ﻧﻴست.
( )3اﮔر اﻣام کدام شﻬرى را بﻪ زور تصرف کرد اختﻴار دارد :اﮔر خﻮاستﻪ باشد ﻣﻴان
ﻣجاﻫدﻳﻦ تقسﻴﻢ کﻨد و اﮔر خﻮاستﻪ باشد ﻧزد ﻣاﻟکان قبﻠﻰ ﮔذاشتﻪ و باﻻﻳشان خراج
وضع ﻧﻤاﻳد .در ﻣحبﻮسﻴﻦ ﻧﻴز اختﻴار دارد :اﮔر خﻮاستﻪ باشد بقتﻞ برساﻧد اﮔر خﻮاستﻪ
باشد آﻧﻬا را بصفت برده ﮔان ﻧﮕاه کﻨد و ﻳا اﻳشان را ﻣاﻧﻨد ذﻣﻰﻫا آزاد بﮕذارد .روا
ﻧﻴست کﻪ اﻳشان را دو باره بﻪ دار حرب ارسال ﻧﻤاﻳد.
( )4ﻫﻨﮕاﻣﻴکﻪ اﻣام بخﻮاﻫد برﮔردد و با آﻧان حﻴﻮاﻧات باشد ﻟﻴکﻦ تﻮان بردن آن را بﻪ
دار اسﻼم ﻧداشتﻪ باشد ،حﻴﻮاﻧات را ذبح کﻨﻨد و بسﻮزاﻧد .حﻴﻮاﻧات را ﻧباﻳد ﻣجروح
ساخت و ﻧﻪ براى اﻫﻞ دار حرب ﮔذاشت.
( )5غﻨﻴﻤت در دار حرب تقسﻴﻢ ﻧﻤﻰشﻮد تا آﻧکﻪ بﻪ دار اسﻼم آورده ﻧشﻮد .افراد
کﻤکﻰ و جﻨﮕﻰ ﻟشکر (در غﻨﻴﻤت) باﻫﻢ برابر اﻧد.
( )6اﮔر قبﻞ از اﻳﻨکﻪ غﻨﻴﻤت را بﻪ دار اسﻼم آورد ،افراد کﻤکﻰ با اﻳشان در دار حرب
ﻳکجا شﻮﻧد ،در غﻨﻴﻤت با اﻳشان شرﻳک ﻣﻰشﻮﻧد .تجار ﻣﻮجﻮد در ﻟشکر در غﻨﻴﻤت
حق ﻧدارﻧد ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ جﻨﮓ ﻧﻤاﻳﻨد.
( )7اﮔر ﻣرد آزاد ﻳا زن آزاد بﻪ کافر ،ﻳا ﻳک ﮔروه ،ﻳا باشﻨده ﮔان ﻳک قﻠعﻪ ﻳا تﻤام
باشﻨدﮔان ﻳک شﻬر اﻣان داد ،اﻣاﻧش درست و بﻪ ﻫﻴچ ﻣسﻠﻤاﻧﻰ کشتﻦ اﻳشان روا ﻧﻴست،
ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ در (اﻣان دادن اﻳشان) خساره و فساد باشد ،کﻪ در اﻳﻦ صﻮرت ﻣﻰتﻮاﻧد اﻣان
داده شده را ﻣسترد کﻨد.
( )8اﻣان دادن ذﻣﻰ ،ﻣحبﻮس و تجارﻳکﻪ ﻣﻴان کفار باشد روا ﻧﻴست.
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شرح
ممانعت از نیرومند ساختن کفار :بﻪ طﻮر عﻤﻮم براى ﻣسﻠﻤاﻧان روا ﻧﻴست تا دست بکارى
زﻧﻨد کﻪ سبب ﻧﻴروﻣﻨدى قﻮت عسکرى کفار ﮔردد .کﻪ از اﻳﻦ جﻤﻠﻪ ﻳکﻰ فروش سﻼح
در وقت فتﻨﻪ از فروش سﻼح

بﻪ کفار است .بﻪ اساس رواﻳت بﻴﻬقﻰ رسﻮل اکرم

ﻣﻤاﻧعت کرده است ،بﻴشک باﻻى کفار فروش سﻼح جاى فتﻨﻪ است .ﻫﻤچﻨان براى
تجار ﻣسﻠﻤاﻧان روا ﻧﻴست کﻪ بشکﻞ قافﻠﻪ بﻪ کفار سﻼح روان کﻨﻨد .اﻣا فروش ﻣﻮاد غذائﻰ
باﻻﻳشان رواست ،بﻪ اساس رواﻳت بﻴﻬقﻰ رسﻮل اﷲ

بﻪ صحابﻰ جﻠﻴﻞ اﻟقدر ثﻤاﻣﻪ

اجازه داده بﻮد تا باﻻى ﻣشرکﻴﻦ ﻣکﻪ ﻣﻮاد غذائﻰ را بفروش برساﻧد.
بﻪ آزادى ﻣحبﻮسﻴﻦ کفار ﻟشکر کفار تقﻮﻳت ﻣﻰﻳابد ﻟذا اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

روا ﻧﻤﻰداﻧد

تا در ﻣقابﻞ ﻣحبﻮسﻴﻦ ﻣسﻠﻤانﻫا ﻣحبﻮسﻴﻦ کفار آزاد ﮔردﻧد ،وﻟﻮ کﻪ تﻮسط تبادﻟﻪ ﻳک
ﻣحبﻮس ﻣسﻠﻤان آزاد ﻣﻰﮔردد؛ زﻳرا کﻪ اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

آزادى ﻣحبﻮس ﻣسﻠﻤان را

ﻣصﻠحت شخصﻰ ﻣﻰداﻧد و در ﻣقابﻞ عدم تقﻮﻳت کافر را ﻳک ﻣصﻠحت عام و برتر
داﻧستﻪ ﻟذا تبادﻟﻪ را ﻧا روا ﻣﻰداﻧد.
ﻳاران بﻤقاﻳسﻪ قتﻞ کفار آزادى ﻣسﻠﻤان را سﻮدﻣﻨد داﻧستﻪ اﻧد و تبادﻟﺔ ﻣحبﻮسﻴﻦ را با
کافران روا ﻣﻰداﻧﻨد.
آزادى بﻼعﻮض کفار ﻧاروا است ،چرا کﻪ از ﻳک طرف سبب تقﻮﻳت کفار ﻣﻰﮔردد
و از طرف دﻳﮕر حق اصحاب غﻨﻴﻤت در آن از بﻴﻦ ﻣﻲرود.
تقسیم زمینهاى تصرف شده :اﮔر اﻣام در ﻧتﻴجﻪ جﻨﮓ و زور زﻣﻴﻦ کفار را در تصرف
خﻮد درآورد راجع بﻪ تقسﻴﻢ زﻣﻴﻦ ﻳاد شده دو اختﻴار دارد:
 -1تقسﻴﻢ آن باﻻى غازﻳان ،ﻣثﻠﻴکﻪ رسﻮل اکرم

بعد از فتح خﻴبر زﻣﻴﻦﻫاى آن را

باﻻى غازﻳان تقسﻴﻢ ﻧﻤﻮد.
 -2ﮔذاشتﻦ زﻣﻴﻦﻫاى ﻣفتﻮحﻪ در دست ﻣاﻟکﻴﻦ قبﻠﻰ و وضع خراج باﻻﻳشان ،ﻣثﻠﻴکﻪ
خﻠﻴفﻪ دوم حضرت عﻤر

بﻪ ﻣﻮافقﺔ صحابﻪ کرام زﻣﻴﻦﻫاى ﻣفتﻮحﺔ عراق را بعد از

فتح در دست ﻣاﻟکﻴﻦ قبﻠﻰ آن ﮔذاشت و باﻻﻳشان خراج ﻣقرر ﻧﻤﻮد .خراج عبارت از
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تکسﻰ است کﻪ اﻣام باﻻى زﻣﻴﻦﻫاى خراجﻰ حاصﻞ دﻫﻨده ﻣقرر ﻣﻰکﻨد.
حکم محبوسین :راجع بﻪ ﻣحبﻮسﻴﻦ اﻣام سﻪ اختﻴار دارد:
 -1قتﻞ ﻣحبﻮسﻴﻦ تا از فساد جﻠﻮﮔﻴرى بعﻤﻞ آﻳد ،زﻳرا رسﻮل اﷲ

از بﻨدىﻫاى بدر

عقبﻪ بﻦ ابﻰ ﻣعﻴط را بقتﻞ رساﻧد ،اﻣا اﮔر اسﻴران ،اسﻼم را بپذﻳرﻧد کشتﻦ اﻳشان روا
ﻧﻴست ،زﻳرا بﻪ پذﻳرفتﻦ اسﻼم شر آنﻫا دفع ﻣﻰﮔردد.
 -2بﻪ برده ﮔﻰ ﮔرفتﻦ اسﻴران ،وﻟﻮ کﻪ بعد از حبس اسﻼم را پذﻳرفتﻪ باشﻨد ،چرا کﻪ بﻪ
اﻳﻦ کار ﻣسﻠﻤاﻧان از شر آنﻫا در اﻣان ﻣﻴشﻮﻧد ،و فاﻳده خدﻣت ﻫﻢ بدست ﻣﻰآﻳد .بعد
از پذﻳرﻳش اسﻼم بﻪ برده ﮔﻰ ﮔرفتﻦ اﻳشان ﻫﻢ روا است چرا کﻪ برده ﮔﻰ ضد اسﻼم
ﻧﻴست و ﻫر دو ﻳکجا شده ﻣﻲتﻮاﻧد.
 -3در دوﻟت اسﻼﻣﻰ ﮔذاشتﻦ اﻳشان بصفت ذﻣﻰﻫا ،ﻣثﻠﻴکﻪ خﻠﻴفﻪ دوم عﻤر
اسﻴران عراق را آزاد ﮔذاشت و باﻻﻳشان جزﻳﻪ وضع کرد.
ﮔذاشتﻦ اسﻴران بصفت ذﻣﻰﻫا بشرطﻰ روا است کﻪ آﻧان از ﻣشرکﻴﻦ و ﻣرتدﻳﻦ عرب
ﻧباشﻨد ،چرا کﻪ در ﻣﻮرد اﻧﻬا فقط دو راه وجﻮد دارد :کشتﻦ و ﻳا پذﻳرفتﻦ اسﻼم از
طرف آنﻫا چرا کﻪ اﷲ

در حق اﻳشان فرﻣﻮده است( :تقاتﻠﻮﻧﻬﻢ أو ﻳسﻠﻤﻮن) (اﻟفتح:

 )16ترجﻤﻪ :با آنﻫا جﻨﮓ ﻣﻴکﻨﻴد ﻳا اسﻼم ﻣﻰآورﻧد .بﻪ اﻣام روا ﻧﻴست تا اسﻴران را بﻪ
دار حرب ارسال ﻧﻤاﻳد ،چرا کﻪ بدﻳﻦ عﻤﻞ کفار تقﻮﻳت ﻣﻰشﻮﻧد.
کشتن حیوانات :اﮔر ﻣجاﻫدﻳﻦ بعد از ﻧبرد حﻴﻮاﻧات کفار را در تصرف خﻮﻳش
درآورﻧد و تﻮان اﻧتقال آن را بﻪ دار اسﻼم ﻧداشتﻪ باشﻨد ازﻳﻨکﻪ دو باره در دست کفار
ﻧﻪ افتد و سبب تقﻮﻳت شان ﻧﮕردد ،اﻣام باﻳد اﻳﻦ حﻴﻮاﻧات را ذبح کﻨد و ﮔﻮشت آنﻫا
را بسﻮزاﻧد ،تا براى کفار زﻣﻴﻨﻪ استفاده از حﻴﻮاﻧات زﻧده و ﮔﻮشت حﻴﻮاﻧات ﻣذبﻮحﻪ
ﻣﻴسر ﻧشﻮد .زخﻤﻰ ساختﻦ حﻴﻮاﻧات روا ﻧﻴست زﻳرا در اﻳﻦ صﻮرت حﻴﻮاﻧات بﻰ ﻣﻮرد،
ﻣﻮرد اذﻳت قرار ﻣﻰﮔﻴرﻧد.
مستحقین غنیمت و جاى تقسیم آن :جاى تقسﻴﻢ غﻨﻴﻤت دار اسﻼم است ،و تقسﻴﻢ آن
در دار حرب روا ﻧﻴست زﻳرا در آن جا براى ﻣجاﻫدﻳﻦ ﻣﻠکﻴت آنﻫا ثابت ﻧﻤﻰشﻮد چرا
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کﻪ ﻣﻠکﻴت بﻪ اﻧتقال آنﻫا بﻪ دار اسﻼم ثابت ﻣﻰﮔردد.
اﻧاﻧﻴکﻪ در ﻣقابﻞ کفار در ﻧبرد روﻳاروى ﻣﻲجﻨﮕﻨد و آﻧاﻧﻴکﻪ در جﻨﮓ با کفار کﻤک
ﻣﻰکﻨﻨد در استحقاق غﻨﻴﻤت حق ﻳکسان اﻧد ،چرا کﻪ حق غﻨﻴﻤت بﻪ ﻧﻴت جﻨﮕﻴدن و
حضﻮر در ﻣﻴدان جﻨﮓ ثابت ﻣﻰﮔردد و از اﻳﻦ سبب شخصﻰ کﻪ در ﻧبرد روﻳاروى
سﻬﻢ ﻣﻰﮔﻴرد و شخصﻰ کﻪ بﻪ اﻳشان کﻤک ﻣﻴکﻨد ﻳکسان ﻫستﻨد ،از اﻳﻦ رو اﮔر
ﻣجﻤﻮعﺔ کﻤکﻰ بﻪ ﻧﻴت جﻨﮓ بﻪ ﻣﻨطقﻪ در حاﻟﻰ برسﻨد کﻪ جﻨﮓ خاتﻤﻪ ﻳافتﻪ باشد و
غﻨﻴﻤت ﻫﻨﻮز بﻪ دار اسﻼم ﻧرسﻴده باشد ،کﻤک کﻨﻨدﮔان ﻫﻢ در غﻨﻴﻤت حقدار ﻫستﻨد،
چرا کﻪ اﻳشان بﻪ ﻧﻴت جﻨﮓ بﻪ ﻣﻴدان حاضر ﮔردﻳده اﻧد .اﻣا اﮔر غﻨﻴﻤت قبﻞ از وصﻮل
اﻳشان در دار حرب تقسﻴﻢ ،ﻳا فروختﻪ شده و ﻳا اﻳﻨکﻪ بﻪ دار اسﻼم اﻧتقال شده باشد در
غﻨﻴﻤت کدام سﻬﻤﻰ ﻧدارﻧد .تجار و اشخاصﻰ کﻪ در ﻣﻨطقﻪ جﻨﮓ حاضر باشﻨد ﻟﻴکﻦ
در جﻨﮓ سﻬﻴﻢ ﻧباشﻨد ،حقدار غﻨﻴﻤت ﻧﻴستﻨد.
مسئلۀ امان دادن :زن و ﻣرد آزاد ﻫر دو ﻣﻲتﻮاﻧﻨد بﻪ ﻳک تﻦ کافر ،ﻳک ﮔروﻫﻰ از
کفار و حتﻰ بﻪ کفار ﻳک شﻬر ﻫﻢ اﻣان دﻫﻨد .بﻪ اساس رواﻳت ابﻦ ﻣاجﻪ کﻪ رسﻮل
اکرم

فرﻣﻮده است:
ترجﻤﻪ :خﻮن ﻣسﻠﻤاﻧان باﻫﻢ برابر است ،ضعﻴف تر آﻧان ﻫﻢ بﻪ تأﻣﻴﻦ

تعﻬد اﻳشان سعﻰ ﻣﻲورزﻧد ،و از ﻫﻤﻪ ضعﻴف تر اﻳشان شاﻳستﮕﻰ اﻣان دادن را دارد.
بﻪ اساس رواﻳت اﻣام بخارى رسﻮل اﷲ

بﻪ امﻫاﻧئ اجازه داد تا بﻪ ﻣشرکﻴﻦ اﻣان

دﻫد.
و از طرف دﻳﮕر زن شرعاً شاﻳستﮕﻰ جﻨﮓ را دارد و ﻣﻲتﻮاﻧد در ﻧبرد سﻬﻴﻢ باشد ﻟذا
ﻣاﻧﻨد ﻣردﻫا از حق اﻣان دادن ﻧﻴز برخﻮردار است.
اﮔر اﻣاﻧﻴکﻪ از طرف ﻣسﻠﻤان داده شده و بﻪ ﻣصﻠحت و ﻣفاد اﻳشان ﻧباشد ،اﻣام ﻣﻲتﻮاﻧد
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣان را ﻟغﻮ اعﻼن ﻧﻤاﻳد.
اﻣان ذﻣﻰ ازﻳﻨرو درست ﻧﻴست کﻪ از ﻳک طرف وى بﻪ کﻤک کفار ﻣتﻬﻢ است و از
طرف دﻳﮕر باﻻى ﻣسﻠﻤاﻧان کدام اختﻴارى ﻧدارد .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ اساس اﻣان دادن تجار و
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ﻣحبﻮسﻴﻦ ﻣسﻠﻤان کﻪ در بﻴﻦ کفار ﻣﻮجﻮد ﻫستﻨد ،درست ﻧﻴست چرا کﻪ اﻳشان زﻳر
تسﻠط کفار اﻧد .ﻫﻤچﻨان اﮔر اﻣان دادن شان براى کفار درست ﮔردد ،کفار از آن
بﻬره ﻧادرست خﻮاﻫﻨد ﮔرفت ،چرا کﻪ در ﻣﻨاطق کفار داﻳﻤاً تجار و ﻣحبﻮسﻴﻦ ﻣسﻠﻤان
وجﻮد دارﻧد.

اﮔر ﻣجاﻫد در ساحﺔ ﻧبرد ﻣرﻳض ﮔردد و جﻨﮓ ﻧکﻨد ،ﻣستحق غﻨﻴﻤت شده ﻣﻲتﻮاﻧد
ﻳا خﻴر؟
طﻼب در روشﻨﻰ دﻻﻳﻞ در حکﻢ اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ بحث کﻨﻨد.

 _1تقﻮﻳت کفار حربﻰ ﻣﻤﻨﻮع است .بدﻳﻦ اساس بﻪ دار حرب ارسال کدام چﻴزﻫا روا
و کدام چﻴزﻫا ﻧاروا است؟
 _2در تقسﻴﻢ زﻣﻴﻦﻫاى ﻣفتﻮحﻪ اﻣام چﻪ اختﻴارات دارد؟ بﻪ تفصﻴﻞ واضح سازﻳد.
 _3حکﻢ اسﻴران جﻨﮕﻰ را بتفصﻴﻞ بﻴان دارﻳد.
 _4غﻨاﻳﻢ ﻣﻴان غازﻳان باﻳد در کدام جاى تقسﻴﻢ ﮔردد و ﻧﻴز واضح سازﻳد سﻬﻢ شخصﻰ
کﻪ با دشﻤﻦ روﻳاروى ﻣﻲجﻨﮕد و کسﻴکﻪ با اﻳﻦ غازﻳان کﻤک ﻣﻰکﻨد چرا در غﻨﻴﻤت
با ﻫﻢ ﻳکسان است؟
 _5ﻣسأﻟﺔ اﻣان دادن کفار را بﻪ تفصﻴﻞ واضح سازﻳد.
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درس چهلم

احکام جهاد ()٤
احکام غنیمت
در اﻳﻦ درس راجع بﻪ اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ صحبت خﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد کﻪ آﻳا ﻣﻠکﻴت اﻣﻮاﻟﻴکﻪ در ﻧتﻴجﺔ
جﻨﮓ بدست آﻣده از ﻳک ﮔروه بﻪ ﮔروه دﻳﮕرى ﻧقﻞ ﻣﻰﮔردد ﻳا خﻴر؟
ﻫﻤچﻨان راجع بﻪ حکﻢ جﻮائزﻳکﻪ از طرف اﻣام براى ﻣجاﻫدﻳﻦ در جﻬاد تعﻴﻴﻦ ﻣﻰﮔردد
ﻧﻴز صحبت خﻮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
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ترجمه

( )1اﮔر ترکﻫا بر روﻣﻰﻫا غاﻟب ﮔردﻧد و آﻧان را بﻪ بردﮔﻰ بﮕﻴرﻧد و ﻣاﻟﻬاى شان را
در تصرف خﻮﻳش در آوردﻧد ،ﻣاﻟک آن ﻣﻰﮔردﻧد .اﮔر ﻣا (ﻣسﻠﻤاﻧان) بر ترکﻫا غﻠبﻪ
حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻳﻢ اشﻴاء درﻳافت شده ﻧزد آﻧان براى ﻣا روا است.
( )2و اﮔر بر ﻣاﻟﻬاى ﻣاﻳان غﻠبﻪ حاصﻞ ﻧﻤﻮدﻧد ،و در ﻣﻨاطق خﻮد جابجا کردﻧد ،در
ﻣﻠکﻴت اﻳشان داخﻞ ﻣﻰشﻮد ،اﻣا اﮔر ﻣسﻠﻤاﻧان قبﻞ از تقسﻴﻢ پس آن را بدست آوردﻧد،
بدون عﻮض حق (ﻣاﻟکﻴﻦ قبﻠﻰ) است .اﮔر بعد از تقسﻴﻢ از اﻳشان ﮔرفتﻨد (ﻣاﻟکﻴﻦ قبﻠﻰ)
در صﻮرتﻰ کﻪ خﻮاستﻪ باشﻨد با پرداخت قﻴﻤت آن را درﻳافت ﻧﻤﻮده ﻣﻲتﻮاﻧﻨد.
( )3اﮔر تاجرى بﻪ دارحرب داخﻞ شﻮد ،و اﻳﻦ ﻣاﻟﻬا را خرﻳدارى ﻧﻤاﻳد و بﻪ دار اسﻼم
اﻧتقال دﻫد ﻣاﻟک (اوﻟﻰ) اختﻴار دارد :اﮔر خﻮاستﻪ باشد بﻪ آن قﻴﻤت خرﻳدارى ﻧﻤاﻳد
کﻪ تاجر خرﻳده و اﮔر خﻮاستﻪ باشد ترک کﻨد.
( )4حربﻰﻫا بر غﻠبﻪى کﻪ بر ﻣا حاصﻞ کﻨﻨد ﻣاﻟکﻴﻦ (اﻧسانﻫاى) آزاد ﻣا شده ﻧﻤﻲتﻮاﻧﻨد.
ﻣا (ﻣاﻟکﻴﻦ) اﻳشان (حربﻰﻫا) شده ﻣﻲتﻮاﻧﻴﻢ .اﮔر شتر بﻪ طرف اﻳشان بﮕرﻳزد و در
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تصرف اﻳشان در آﻳد ،ﻣاﻟکﻴﻦ آن ﻣﻰشﻮﻧد.
( )5اﮔر ﻧزد اﻣام وسﻴﻠﺔ حﻤﻞ و ﻧقﻞ ﻧباشد ،غﻨاﻳﻢ را طﻮر ودﻳعت بر ﻣجاﻫدﻳﻦ جﻬت
اﻧتقال بﻪ دار اسﻼم تقسﻴﻢ کﻨد ،تا بﻪ دار اسﻼم برساﻧﻨد ،سپس ازآنﻫا بﮕﻴرد و تقسﻴﻢ
کﻨد .قبﻞ از تقسﻴﻢ فروش آن جﻮاز ﻧدارد.
( )6اﮔر از ﻣجاﻫدﻳﻦ شخصﻰ در دار حرب بﻤﻴرد ،در غﻨﻴﻤت حق ﻧدارد ،ﻟﻴکﻦ اﮔر
شخصﻰ بعد از اﻧتقال (غﻨﻴﻤتﻫا) بﻪ دار اسﻼم ،بﻤﻴرد حصﺔ او از وارثان اش ﻣﻰشﻮد.
( )7باکﻰ ﻧدارد اﮔر اﻣام در حاﻟت جﻨﮓ جﻮائز را اعﻼن و تﻮسط آن (ﻣردم) را بﻪ
جﻨﮓ تشﻮﻳق کﻨد( ،بطﻮر ﻣثال) بﮕﻮﻳد :اﮔر شخصﻰ کسﻰ را بقتﻞ برساﻧد سﻠب اش از
وى است .ﻳا بﻪ ﮔروه ﻧﻤازﻳان اعﻼن ﻧﻤاﻳد :بعد از پﻨجﻢ چﻬارم حصﻪ را از شﻤا کردم.
(( )8در دار اسﻼم) بعد از درﻳافت غﻨاﻳﻢ جﻮائز را اعﻼن ﻧکﻨد ﻣﮕر از حصﺔ پﻨجﻢ .اﮔر
سﻠب را بﻪ قاتﻞ اعﻼن ﻧکرد از غﻨﻴﻤت حساب ﻣﻰشﻮد ،قاتﻞ و دﻳﮕران باﻫﻢ در آن
ﻳکسان ﻫستﻨد.
( )9سﻠب عبارت از آن چﻴزى است کﻪ ﻧزد ﻣقتﻮل باشد ،ﻣاﻧﻨد ﻟباس ،سﻼح و وسﻴﻠﺔ
سﻮارى.
شرح

انتقال ملکیت توسط غنیمت :اﮔر ترکﻫا در ﻧبرد در برابر روﻣﻰﻫا غاﻟب شﻮﻧد و
ﻣاﻟﻬاﻳشان را تصرف کﻨﻨد ،از اﻳﻨکﻪ ﻣاﻟﻬاى حربﻰﻫا ﻣباح بﻮده تﻮسط تصرف و در
حرز آوردن در ﻣﻠکﻴت ترکﻫا داخﻞ ﻣﻰشﻮد .ﻣقصد از ترکﻫا و روﻣﻲﻫا ترکﻫا
و روﻣﻲﻫاى کافر اﻧد .اﮔر ﻣسﻠﻤاﻧان برﻣاﻟﻬاى اﻳشان در ﻧتﻴجﻪ جﻨﮓ غﻠبﻪ حاصﻞ کﻨﻨد،
ﮔرفتﻦ ان براﻳشان ﻣباح است.
عﻼوه بر اﻳﻦ ،اﮔر کفار بر ﻣالﻫاى ﻣسﻠﻤاﻧان غﻠبﻪ حاصﻞ کﻨﻨد و آن را در حرز خﻮد در
٢٧٣

آورﻧد ﻣالﻫاى ﻳاد شده در ﻣﻠکﻴت اﻳشان داخﻞ ﻣﻰشﻮد .وﻟﻮ کﻪ بﻪ اساس حکﻢ شرﻳعت ﻣال
ﻣسﻠﻤان از تعرض ﻣصئﻮن و بﻪ ﻧاحق کسﻰ ﻣاﻟک آن شده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد ﻟﻴکﻦ از اﻳﻦ خاطر کﻪ
کفار حربﻰ ﻣخاطب احکام شرعﻰ ﻧﻴستﻨد ﻟذا ﻧزد اﻳشان ﻣالﻫاى ﻣسﻠﻤانﻫا ﻣحفﻮظ ﻧبﻮده و
در صﻮرت در آﻣدن آن در حرز در ﻣﻠکﻴت اﻳشان داخﻞ ﻣﻰشﻮد.
اﮔر ﻣسﻠﻤانﻫا ﻣالﻫاى کفار را بﻪ غﻨﻴﻤت بﮕﻴرﻧد و در آن ،ﻣال کدام ﻣسﻠﻤاﻧﻰ باشد
کﻪ کفار بﻪ زور از وى ﮔرفتﻪ بﻮد ،اﮔر ﻣسﻠﻤان ﻳاد شده ﻣال خﻮد را قبﻞ از تقسﻴﻢ
غﻨاﻳﻢ درﻳافت کرد ،بدون عﻮض و پرداخت قﻴﻤت حق وى بحساب ﻣﻲرود .چرا کﻪ
ﻣال ﻣتذکره بدون رضاء وى از ﻣﻠکﻴت اش خارج ﮔردﻳده بﻮد ،اکﻨﻮن کﻪ در تصرف
ﻣسﻠﻤاﻧان قرار ﮔرفتﻪ ،وى حقدار آن است ،اﻣا اﮔر بعد از تقسﻴﻢ غﻨاﻳﻢ در دست کدام
ﻣجاﻫد ﻣشاﻫده ﮔردد بدون پرداخت قﻴﻤت اعاده ﻧﻤﻰشﻮد ،چرا اﮔر بدون پرداخت
قﻴﻤت اعاده ﮔردد غازى از غﻨﻴﻤت ﻣحروم ﻣﻰشﻮد.
اﻳﻦ حکﻢ در ﻣﻮرد ﻣاﻟﻰ ﻧﻴز تطبﻴق ﻣﻰﮔردد کﻪ ﻳک تاجر ﻣسﻠﻤان از کفار خرﻳده و بﻪ
دار اسﻼم اﻧتقال دﻫد.
اﮔر کفار در جﻨﮓ ﻣسﻠﻤانﻫا را بﻪ اسارت بﮕﻴرﻧد ،ﻣاﻟک اﻳشان ﻧﻤﻰﮔردﻧد؛ زﻳرا ﻳک
ﻣسﻠﻤان آزاد بﻪ اساس حرﻣتﻰ کﻪ شرﻳعت اسﻼم براﻳش داده است ،ﻣال تﻠقﻰ ﻧﻤﻰشﻮد
بﻨا ًء بﻪ ﮔرفتﻦ اﻳشان در ﻣﻠکﻴت کسﻰ داخﻞ ﻧﻤﻰﮔردد ،اﻟبتﻪ اﻳﻦ حرﻣت بﻪ کفار داده ﻧﻪ
شده ﻟذا برده شده ﻣﻲتﻮاﻧﻨد.
انتقال غنیمتها :قب ً
ﻼ ﻳاد آور شدﻳﻢ کﻪ تقسﻴﻢ غﻨﻴﻤتﻫا در دار حرب روا ﻧبﻮده ،بﻠکﻪ
اوﻻً بﻪ دار اسﻼم اﻧتقال و سپس تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد .اﮔر اﻣام براى اﻧتقال غﻨﻴﻤتﻫا وسﻴﻠﻪ
حﻤﻞ و ﻧقﻞ ﻧداشتﻪ باشد ،بر ﻣجاﻫدﻳﻦ ﻣؤقتاً تقسﻴﻢ و اﻧتقال ﻣﻰﮔردد ،اﻟبتﻪ اﻳﻦ تقسﻴﻢ
تقسﻴﻢ سﻬام ﻣجاﻫدﻳﻦ ﻧبﻮده بﻠکﻪ فقط براى اﻧتقال ﻣال صﻮرت ﮔرفتﻪ ،ﻫﻨﮕاﻣﻴکﻪ ﻣال بﻪ
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دار اسﻼم برسد ،دو باره از اﻳشان جﻤع آورى و طبق سﻬام ﻫر ﻳک بﻪ ﻣجاﻫدﻳﻦ تقسﻴﻢ
ﻣﻰﮔردد.
مرگ مجاهد :اﮔر ﻣجاﻫدی بعد از ﻧبرد و قبﻞ از ﮔرفتﻦ سﻬﻢ خﻮد از غﻨﻴﻤت در دار
حرب بﻤﻴرد ،در غﻨﻴﻤت حق ﻧدارد .چرا کﻪ حق وى در غﻨﻴﻤت ﻫﻨﮕاﻣﻰ ثابت ﻣﻰﮔردد
کﻪ بﻪ دار اسﻼم ﻣﻨتقﻞ و در ﻣﻠکﻴت او در آﻳد .اﻣا اﮔر بعد از اﻧتقال ﻣال بﻪ دار اسﻼم
بﻤﻴرد ﻣستحق غﻨﻴﻤت است چرا کﻪ غﻨﻴﻤت در حرز او داخﻞ و از جﻤﻠﺔ ﻣاﻟکﻴﻦ آن
ﮔردﻳده است .سﻬﻤﻴﺔ ﻣجاﻫد بﻪ شکﻞ ﻣﻴراث بﻪ ورثﻪ وى پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد.
تعیین جوائز از مال غنیمت :اﻣام ﻣﻲتﻮاﻧد جﻬت تشﻮﻳق ﻣجاﻫدﻳﻦ بﻪ جﻨﮓ و ترساﻧدن
دشﻤﻦ عﻼوه بر غﻨﻴﻤت براﻳشان جﻮائز اعﻼن ﻧﻤاﻳد کﻪ از ﻣال غﻨﻴﻤت پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد.
بﻬتر است کﻪ اﻳﻦ اعﻼن قبﻞ از اغاز ﻧبرد صﻮرت ﮔﻴرد تا ﻣجاﻫدﻳﻦ از اول تشﻮﻳق
ﮔردﻧد ﻫﻤچﻨان اﻣام ﻣﻲتﻮاﻧد قبﻞ از اﻧتقال غﻨﻴﻤت بﻪ دار اسﻼم بﻪ ﻣجاﻫدﻳﻦ جﻮائز
بدﻫد .وقتﻰ کﻪ غﻨﻴﻤت بﻪ دار اسﻼم ﻣﻨتقﻞ و در حرز ﻣجاﻫدﻳﻦ قرار بﮕﻴرد ﻣﻠکﻴت
اﻳشان ﻣﻰﮔردد بﻨا ًء بﻪ اﻣام روا ﻧﻴست کﻪ بکسﻰ بطﻮر جائزه از آن چﻴزى بدﻫد ،اﻟبتﻪ از
خﻤس (حصﺔ پﻨجﻢ) غﻨﻴﻤت پرداختﻪ ﻣﻲتﻮاﻧد.
ﻣثال دادن جائزه اﻳﻦ است کﻪ اﻣام بﮕﻮﻳد :شخصﻰ کﻪ کافر را بقتﻞ رساﻧد سﻠب اش
از وى است.
سﻠب عبارت از اشﻴاﻳﻰ است کﻪ ﻧزد ﻣقتﻮل باشد ﻣاﻧﻨد شﻤشﻴر ،اسپ ،کاﻻ و غﻴره.
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 _1اﮔر کفار در ﻧبرد ﻣالﻫاى ﻳک دﻳﮕر را بﮕﻴرﻧد ،آﻳا ﻣاﻟک آن ﻣﻰﮔردﻧد؟ با دﻟﻴﻞ
ﻣﻮضﻮع را واضح سازﻳد.
 _2آﻳا کفار بﻪ تصرف ﻣالﻫاى ﻣسﻠﻤاﻧان در ﻧبرد ،ﻣاﻟکﻴﻦ آن ﻣﻰشﻮﻧد؟ دﻟﻴﻞ آﻧرا
واضح سازﻳد.
 _3اﮔر ﻣسﻠﻤان در بﻴﻦ غﻨﻴﻤت ﻣال خﻮد را ﻣشاﻫده کﻨد کﻪ کفار بزور از وى ﮔرفتﻪ
بﻮدﻧد ،آﻳا اﻳﻦ شخص ﻣال خﻮﻳش را از غﻨﻴﻤت ﮔرفتﻪ ﻣﻲتﻮاﻧد؟ اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ را با دﻻﻳﻞ
آن واضح سازﻳد.
 _4اﮔر ﻣجاﻫدی قبﻞ ﻳا بعد از آﻧتقال ﻣال غﻨﻴﻤت بﻪ دار اسﻼم بﻤﻴرد ،در ﻫر دو صﻮرت
حکﻢ ﻣال غﻨﻴﻤت او را بﻴان دارﻳد.
 _5سﻠب چﻪ چﻴز را ﮔﻮﻳﻨد و آﻳا اﻣام صﻼحﻴت تعﻴﻴﻦ جﻮائز را دارد ﻳا خﻴر؟
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درس چهل ويکم

احکام جهاد ()٥
احکام غنمیت
در درس اﻣروزى ﻣﻮضﻮع تقسﻴﻢ غﻨﻴﻤت ،ﻣستحقﻴﻦ خﻤس و احکام ﻣستاﻣﻦ را خﻮاﻫﻴﻢ
خﻮاﻧد.
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ترجمه
( )1وقتﻴکﻪ ﻣسﻠﻤاﻧانﻫا از دار حرب خارج شﻮﻧد ،روا ﻧﻴست کﻪ در غﻨﻴﻤت (حﻴﻮاﻧات)
خﻮد را بچراﻧﻨد و ﻧﻪ (خﻮد شان) چﻴزى را از آن بخﻮرﻧد ،ﻧزد کسﻴکﻪ عﻠف ﻳا چﻴزى
خﻮردﻧﻰ ﻣاﻧده باشد در غﻨﻴﻤت بﮕذارﻧد.
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( )2غﻨﻴﻤتﻫا را اﻣام تقسﻴﻢ ﻣﻰکﻨد :خﻤس (حصﺔ پﻨجﻢ) را جدا و از پﻨج حصﻪ چﻬار
حصﺔ آﻧرا ﻣﻴان ﻣجاﻫدﻳﻦ تقسﻴﻢ ﻣﻰکﻨد ،بﻨظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

براى سﻮار دو و براى

پﻴاده ﻳک سﻬﻢ است .ﻳاران ﮔفتﻪ اﻧد :براى سﻮار سﻪ حصﻪ است.
( )3تﻨﻬا براى ﻳک اسپ سﻬﻢ داده ﻣﻰشﻮد .اسپﻫاى ترکﻰ و عربﻰ (در سﻬﻤﻴﻪ) برابر
اﻧد .براى شتر و قاطر سﻬﻤﻰ ﻧﻴست.
( )4شخصﻰ کﻪ بدار حرب سﻮار داخﻞ و اسپش بﻤﻴرد ،ﻣستحق سﻬﻢ سﻮار است.
شخصﻰ کﻪ بﻪ (دار حرب) پﻴاده داخﻞ شﻮد و اسپ خرﻳدارى ﻧﻤاﻳد ﻣستحق حصﺔ
پﻴاده است.
( )5بﻪ برده ،زن ،ذﻣﻰ و خﻮردسال حصﻪ داده ﻧﻤﻰشﻮد ﻣﮕر اﻳﻦ کﻪ اﻣام با در ﻧظر
داشت حاﻻت چﻴزى را براﻳشان بدﻫد.
( )6اﻣا خﻤس ،بﻪ سﻪ حصﻪ تقسﻴﻢ ﻣﻰﮔردد .ﻳک سﻬﻢ آن از اﻳتام ،و ﻳک سﻬﻢ آن از
ﻣساکﻴﻦ و سﻬﻢ دﻳﮕرى از ﻣسافر ،فقراء ذوى اﻟقربﻰ در اﻳﻦ شاﻣﻞ اﻧد ،اﻳشان بر دﻳﮕران
ﻣقدﻣتر اﻧد ،بﻪ پﻮل داران اﻳشان چﻴزى داده ﻧﻤﻰشﻮد.
( )7اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ در قرآن کرﻳﻢ براى خﻮد از خﻤس ﻳاد آورى فرﻣﻮده ﻣقصد ازآن از
جﻬت برکت بﻪ اسﻢ خﻮد آغاز کردن است .سﻬﻢ رسﻮل اﷲ
ﻣثﻠﻴکﻪ صفﻰ (ﻣاﻟﻰ کﻪ رسﻮل اﷲ

بﻮفات وى خاتﻤﻪ ﻳافتﻪ

براى خﻮد از غﻨﻴﻤت ﻣﻰﮔرفت ﻣاﻧﻨد شﻤشﻴر،

سپر ،ذره ،ﻧﻴزه و غﻴره) خاتﻤﻪ ﻳافتﻪ ،سﻬﻢ ذوى اﻟقربﻰ در زﻣان حﻴات رسﻮل اﷲ

بﻪ

اساس ﻧصرت و کﻤک اﻳشان و بعد از آن بﻪ سبب فقر اﻳشان درﻳافت ﻣﻰکردﻧد.
( )8اﮔر ﻳک ﻳا دو ﻧفر بدون اجازة اﻣام بﻪ دار حرب حﻤﻠﻪ کﻨﻨدﮔان داخﻞ شﻮﻧد و
چﻴزى را از آﻧجا بدست آورﻧد ،از اﻳشان خﻤس ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد .اﮔر ﮔروﻫﻰ کﻪ
داراى قﻮت باشﻨد بﻪ (دار حرب) داخﻞ شﻮﻧد و چﻴزى را از آﻧجا ﮔرفتﻨد ،خﻤس از آن
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ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد وﻟﻮ کﻪ اﻣام براﻳشان اجازه ﻧکرده باشد.
( )9اﮔر ﻣسﻠﻤان بﻪ صفت تاجر داخﻞ دار حرب شﻮد ،روا ﻧﻴست کﻪ بر ﻣال ﻳا جان
اﻳشان تجاوز کﻨد ،اﮔر ﻫﻤراﻳشان فرﻳب و غدر ﻧﻤﻮد و چﻴزى را ﮔرفت ،بﻪ ﻣﻠکﻴت ﻧا
رواى خﻮد آن را افزود ،بﻪ خﻴرات و صدقﻪ کردن آن ﻣأﻣﻮر ﻣﻰشﻮد.
( )10اﮔر حربﻰ بصفت ﻣستأﻣﻦ بﻪ ﻧزد ﻣا آﻳد ،ﻧﻤﻲتﻮاﻧد در کشﻮر ﻣا (دار اسﻼم) ﻣدت
ﻳکسال بﻤاﻧد .اﻣام براﻳش ﻣﻰﮔﻮﻳد :اﮔر ﻳک سال کاﻣﻞ را سپرى ﻧﻤﻮدى بر تﻮ جزﻳﻪ
وضع ﻣﻰﮔردد .اﮔر سال را سپرى ﻧﻤﻮد جزﻳﻪ ﮔرفتﻪ شﻮد و ذﻣﻰ ﻣﻰﮔردد ،و سپس بﻪ
دار حرب رفتﻪ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد .اﮔر بدار حرب رفت و ﻧزد ذﻣﻰ ﻳا ﻣسﻠﻤان اﻣاﻧت ﻳا قرض
ﻣاﻧد ،خﻮﻧش بﻪ رفتﻦ ﻣباح ،ﻣالﻫاى ﻣتباقﻰ آن در دار اسﻼم در ﻣعرض خطر است
(ﻣﻮقﻮف است ) اﮔر بﻨدى ﻳا کشتﻪ شد قروض وى ساقط اﻣاﻧتﻫاى او فئ ﻣﻰﮔردد.
( )11ﻣالﻫاى کفار حربﻰ کﻪ بدون از جﻨﮓ بﻪ دست ﻣسﻠﻤاﻧﻬا بﻴاﻳد بﻪ ﻣصاﻟح ﻣسﻠﻤاﻧﻬا
ﻣصرف ﻣﻰشﻮد ،طﻮرﻳکﻪ خراج ﻣصرف ﻣﻰشﻮد.

شرح
فايدۀ گرفتن از مال غنیمت بعد از خروج از دار حرب :بعد از اﻳﻨکﻪ ﻣجاﻫدﻳﻦ از دار
حرب خارج و بﻪ دار اسﻼم داخﻞ شﻮﻧد ،روا ﻧﻴست کﻪ از ﻣاﻟﻬاى غﻨﻴﻤت براى حﻴﻮاﻧات
خﻮﻳش خﻮراک دﻫﻨد و ﻳا از آن خﻮدشان چﻴزى بخﻮرﻧد ،چرا کﻪ بﻪ رسﻴدن بﻪ دار
اسﻼم ضرورت استفاده از ﻣال غﻨﻴﻤت خاتﻤﻪ ﻳافتﻪ ،دوم اﻳﻨکﻪ ﻫرﮔاه غﻨﻴﻤت بﻪ دار
اسﻼم ﻣﻮاصﻠت ﻧﻤﻮد اﻣﻮال غﻨﻴﻤت در ﻣﻠکﻴت ﻣجاﻫدﻳﻦ داخﻞ شد .بدﻳﻦ ﻣﻠحﻮظ اﮔر
ﻧزد کسﻰ چﻴزى از ﻣال غﻨﻴﻤت ﻣاﻧده باشد باﻳد بﻪ ﻣال غﻨﻴﻤت اعاده کﻨد.
تقسیم مال غنیمت :اﻣام ﻣال غﻨﻴﻤت را بﻪ پﻨج حصﻪ تقسﻴﻢ کﻨد ﻳک حصﺔ (خﻤس) آن را جدا
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کردهوچﻬارحصﺔﻣتباقﻰآنراﻣﻴانﻣجاﻫدﻳﻦتقسﻴﻢﻣﻰکﻨد.بﻨظراﻣامابﻮحﻨﻴفﻪ

براىصاحب

اسپ دو حصﻪ داده ﻣﻰشﻮد ،ﻳعﻨﻰ ﻳک حصﺔ از اسپ و حصﺔ دﻳﮕرى از خﻮدش ،و براى پﻴاده
ﻳک حصﻪ داده ﻣﻰشﻮد .اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد بﻪ سﻮار سﻪ حصﻪ داده ﻣﻰشﻮد .در
احادﻳث براى شخص سﻮار دو حصﻪ و ﻫﻢ سﻪ حصﻪ ذکر ﮔردﻳده کﻪ اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ بﻪ دو و ﻳاران
بﻪ سﻪ حصﻪ ترجﻴح داده اﻧد.
ﻳک ﻧفر تﻨﻬا حصﺔ ﻳک اسپ را ﮔرفتﻪ ﻣﻲتﻮاﻧد وﻟﻮ کﻪ در ﻧبرد از چﻨدﻳﻦ اسپﻫاى وى
کار ﮔرفتﻪ شده باشد ،ﻫﻤﻴﻦ طﻮر ﻣﻴان اسپﻫاى ﻧسﻞﻫاى ﻣختﻠف کدام فرقﻰ وجﻮد
ﻧدارد .قابﻞ تذکر است کﻪ بدون اسپ براى سﻮارىﻫاى دﻳﮕر ﻣاﻧﻨد :قاطر ،خر و شتر
در غﻨﻴﻤت حصﻪ اى وجﻮد ﻧدارد.
اﮔر ﻣجاﻫدى سﻮار بر اسپ داخﻞ دار حرب شﻮد و در آﻧجا اسپ وى بﻤﻴرد ،در
غﻨﻴﻤت حقدار حصﺔ اسپ خﻮﻳش ﻣﻰﮔردد .اﻣا اﮔر کسﻰ پﻴاده داخﻞ شﻮد و در آﻧجا
اسپ بخرد حقدار غﻨﻴﻤت ﻧﻴست .چرا کﻪ قاعده اسپ در غﻨﻴﻤت اﻳﻦ است کﻪ بﻪ اسپ
سﻮار بﻪ دار حرب داخﻞ شﻮد.
برده ،زن ،طفﻞ و ذﻣﻰ در غﻨﻴﻤت کدام حصﻪ اى ﻧدارﻧد ،چرا بﻪ اساس رواﻳات رسﻮل
اکرم

براﻳشان در غﻨﻴﻤت کدام سﻬﻤﻰ را ﻧﮕذاشتﻪ ،ﻟﻴکﻦ اﻣام ﻣﻲتﻮاﻧد جﻬت تشﻮﻳق

از ﻣال غﻨﻴﻤت براﻳشان چﻴزى بدﻫد.
تقسیم خمس :خﻤس بﻪ سﻪ حصﻪ تقسﻴﻢ ﻣﻰﮔردد و براى اشخاص آتﻰ داده ﻣﻰشﻮد:
 -1اﻳتام.
 -2ﻣساکﻴﻦ.
 -3ﻣسافر (اشخاصﻴکﻪ از ﻣاﻟﻬاى خﻮﻳش دور ﻫستﻨد).
در ﻣﻮرد خﻤس ارشاد قرآﻧﻰ است کﻪ ﻣﻴفرﻣاﻳد:
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[اﻻﻧفال ]41 :ترجﻤﻪ:
بداﻧﻴد ﻫر ﮔﻮﻧﻪ غﻨﻴﻤتﻰ کﻪ بﻪ دست آورﻳد ،خﻤس آن براى خدا ،و براى پﻴاﻣبر ،و براى
ذوى اﻟقربﻰ و ﻳتﻴﻤان و ﻣسکﻴﻨان و ﻣسافرﻳﻦ است.
راجع بﻪ خﻤس در آﻳﺔ ﻣبارکﻪ ذکر اسﻢ اﷲ
اکرم
اﷲ

براى برکت است ،ﻫﻤچﻨان سﻬﻢ رسﻮل

بﻮفات وى خاتﻤﻪ ﻳافتﻪ .اﻣا کدام حصﻪ اى کﻪ براى خﻮﻳشاوﻧدان رسﻮل
بﻮد بﻪ اساس کﻤک اﻳشان با پﻴاﻣبر

اﻳﻨکﻪ کﻤک و ﻣساعدت رسﻮل اکرم

بﻮد کﻪ اﻳشان با وى کﻤک ﻣﻰکردﻧد از
بﻮفات وى خاتﻤﻪ ﻳافتﻪ سﻬﻢ اﻳشان ﻫﻢ تﻤام

شده ،اﻟبتﻪ فقراء اﻳشان در حصﺔ ﻣسکﻴﻨان حقدار و ﻣقدﻣتر ﻫستﻨد.
حکم مالهاى که بدون اجازۀ امام بدست آمده باشد :اﮔر ﻳک ﻳا دو تﻦ ﻣجاﻫد بدون
اجازه اﻣام بﻪ دار حرب حﻤﻠﻪ اور شﻮﻧد و ﻣال را بدست آورﻧد ،اﻳﻦ ﻣال غﻨﻴﻤت پﻨداشتﻪ
ﻧﻤﻰشﻮد چرا غﻨﻴﻤت ﻣاﻟﻰ را ﮔﻮﻳﻨد کﻪ از حربﻰﻫا بﻪ زور و جﻨﮓ بدست آﻣده باشد
و در صﻮرت ﻳاد شده شرط غﻠبﻪ و زور وجﻮد ﻧدارد.
غﻠبﻪ و زور ﮔاﻫﻰ حقﻴقﻰ ﻣﻰباشد ﻣاﻧﻨد تعداد زﻳادى از ﻣجاﻫدﻳﻦ کﻪ عﻠﻴﻪ حربﻰﻫا
حﻤﻠﻪ کﻨﻨد ،و ﮔاﻫﻰ غﻴر حقﻴقﻰ ﻣﻰباشد ﻣاﻧﻨد ﻳک ﻳا دو ﻧفر ﻣجاﻫدﻳکﻪ بﻪ اجازه اﻣام
عﻠﻴﻪ حربﻰﻫا حﻤﻠﻪ کﻨﻨد ،اﻳﻦ صﻮرت ﻫﻢ غﻠبﻪ و زور پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد ،چرا کﻪ در
صﻮرت اجازه ،اﻣام در پشتﻴباﻧﻰ اﻳشان قرار دارد.
اﮔر عددى زﻳادى از ﻣجاﻫدﻳﻦ بدون اجازه اﻣام بدار حرب حﻤﻠﻪ آور شﻮﻧد و ﻣاﻟﻰ را
بدست آرﻧد ،ﻣال ﻳاد شده غﻨﻴﻤت پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد چرا کﻪ در صﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت ﻣردم
زﻳاد ﻣال بﻪ زور و غﻠبﺔ حقﻴقﻰ بدست آﻣده ﻣﻰباشد .در اﻳﻦ صﻮرت اﮔر ﻣال ﻳاد شده
غﻨﻴﻤت پﻨداشتﻪ ﻧشﻮد حﻮصﻠﺔ ﻣجاﻫدﻳﻦ کﻢ شده و در ﻧبرد بﻪ شکست ﻣﻮاجﻪ و جﻬاد
خساره ﻣﻨد ﻣﻰﮔردد.
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حکم آن مالهاى حربیان که بدون از جنگ بدست مسلمانان آمده باشد

ﻣالﻫاى کﻪ از کفار حربﻰ بدون جﻨﮓ بﻪ دست ﻣسﻠﻤاﻧان بﻴاﻳد ﻣﻨقﻮل باشد ﻳا غﻴر
ﻣﻨقﻮل ،اﻳﻦ اﻣﻮال حکﻢ فئ را دارد و ﻣطﻠب از فئ بﻮدن اﻳﻦ است در ﻣﻴان ﻣجاﻫدﻳﻦ
تقسﻴﻢ ﻧﻤﻰﮔردد ،زﻳرا اﻳﻦ اﻣﻮال غﻨﻴﻤت ﻧبﻮده و حکﻢ آن ﻣاﻧﻨد حکﻢ خراج است.
طﻮرﻳکﻪ خراج در اﻣﻮر و ﻣصاﻟح ﻣسﻠﻤاﻧان بﻤصرف ﻣﻴرسد ،فئ ﻧﻴز بﻤصرف ﻣﻴرسد ،و
ﻣحﻞ ﻣصرف خراج و فئ ﻳکﻰ است.
اﮔر ﻳک تاجر ﻣسﻠﻤان داخﻞ دار حرب شﻮد روا ﻧﻴست کﻪ بﻪ ﻣال ،جان و ﻧاﻣﻮس
حربﻰﻫا تجاوز کﻨد چرا کﻪ اﻳﻦ کار غدر و فرﻳب بﻮده و بﻪ ﻣسﻠﻤان روا ﻧﻤﻰباشد.
سکونت مستأمن در دار اسالم :ﻣستاﻣﻦ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد بصﻮرت داﻳﻤﻰ در دار اسﻼم
سکﻮﻧت اختﻴار ﻧﻤاﻳد تا براى کفار بصفت جاسﻮس ﮔﻤاشتﻪ ﻧشﻮد .ﻣستاﻣﻦ شخصﻰ
حربﻰ را ﮔﻮﻳﻨد کﻪ بدار اسﻼم بﻪ خاطرﮔرفتﻦ اﻣان داخﻞ ﻣﻰشﻮد ،ﻟذا اﻣام در آغاز
ﻣستاﻣﻦ را آﮔاه ﻣﻰسازد کﻪ اﮔر ﻳک سال کاﻣﻞ را سپرى ﻧﻤاﻳد ،وى از سﻤت ﻣستاﻣﻦ
بﻪ ذﻣﻰ تبدﻳﻞ و تﻤام احکام ذﻣﻰ باﻻﻳش تطبﻴق ﻣﻰﮔردد ،ﻳعﻨﻰ جزﻳﻪ ﻣﻰپردازد و بﻪ
دار حرب رفتﻪ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد .اﮔر بﻪ دار حرب ﮔرﻳخت خﻮﻧش ﻣباح و ﻣاﻟش اﻟﻰ وقتﻰ
ﻣﻮقﻮف است کﻪ ﻳا کشتﻪ شﻮد وﻳا در اسارت درآورده شﻮد .در صﻮرت ﻣردن وبﻨدى
شدن تﻤام قرضﻪﻫاى اﻳکﻪ باﻻى ﻣردم دارد از بﻴﻦ ﻣﻴرود و اﻣاﻧاتﻴکﻪ ﻧزد ﻣردم است
فئ ﻣﻰﮔردد .چرا کﻪ ﻣستاﻣﻦ ﻳاد شده ذﻣﻰ ﮔردﻳده و بعد از ذﻣﻴت عﻬد را ﻧقض کرده
است.
٢٨٣

طﻼب بﻪ کﻤک استاد صﻮرتﻫاى ﻣختﻠف غﻨﻴﻤت را تﻬﻴﻪ و در روشﻨﻰ ﻣعﻠﻮﻣات
درس سﻬﻤﻴﻪﻫاى فرضﻰ غﻨﻴﻤت را باﻻى ﻣجاﻫدﻳﻦ تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1غﻨﻴﻤت بﻪ چﻨد حصﻪ تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد؟ واضح سازﻳد.
 -2ﻣستحقﻴﻦ خﻤس را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -3صفﻰ را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -4اﮔر شخصﻰ بدون اجازة اﻣام باﻻى حربﻰﻫا حﻤﻠﻪ کﻨد و ﻣال بدست آرد ،چرا آن
ﻣال غﻨﻴﻤت پﻨداشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد؟
 -5ﻣستاﻣﻦ بﻪ چﻪ کسﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد؟

٢٨٤

درس چهل و دوم

بیان زمینهاى عشرى ،خراجﻰ و جزيه
زﻣﻴﻦﻫاى عشرى آﻧست کﻪ ﻣاﻟکان آن ﻣسﻠﻤان شﻮﻧد و ﻳا بﻪ زور و قﻮت فتح شﻮد و بﻴﻦ
ﻣجاﻫدﻳﻦ تقسﻴﻢ ﮔردد .و زﻣﻴﻦ خراجﻰ آن است کﻪ بﻪ زور و قﻮت فتح شﻮد و بدون
ﻣسﻠﻤان شدن ﻣاﻟکان آن بدست آﻧان در بدل (خراج) قرار داده شﻮد.کﻪ زکات آن
دﻫﻢ حصﻪ باشد ،آن زﻣﻴﻦﻫاﻳﻴکﻪ از اﻫﻞ ذﻣﻪ بﻪ زور ﮔرفتﻪ شده باشد و در ﻣقابﻞ ﻳک
چﻴز جداﮔاﻧﻪ با آنﻫا صﻠح ﮔردﻳده باشد ،اﻳﻦ زﻣﻴﻦﻫا خراجﻰ بﻮده و از آنﻫا جزﻳﻪ
ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد .در اﻳﻦ درس در اﻳﻦ رابطﻪ ﻣعﻠﻮﻣات ﻻزم را ﻣطرح ﻣﻰﻧﻤاﻳﻴﻢ.

٢٨٥

_
_
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ترجمه
( )1تﻤام زﻣﻴﻦﻫاى عرب عشرى است ،و از ﻣﻨطقﻪ ُعذﻳب تا آخرﻳﻦ قسﻤت حجرﻳﻤﻦ
و از حصﺔ ﻣﻬر تا سرحدات شام اﻣتداد دارﻧد ،ﻫﻤﻪ زﻣﻴﻦ سﻮاد عراق خراجﻰ است و از
عذﻳب تا عقبﻪ حﻠﻮان و از قسﻤت عﻠث تا عبادان است.
( )2زﻣﻴﻦ سﻮاد ﻣﻠکﻴت صاحبان آن است و براى آنﻫا بﻴع و تصرف کردن آن روا
است ،و ﻫر آن زﻣﻴﻨﻰ کﻪ صاحبان آن اسﻼم آورﻧد ﻳا بﻪ زور فتح شده باشد و ﻳا در ﻣﻴان
غازﻳان تقسﻴﻢ ﮔردد اﻳﻦ زﻣﻴﻦ عشرى است.
( )3ﻫر آن زﻣﻴﻨﻴکﻪ بﻪ زور وسﻠطﻪ فتح و بﻪ صاحبان آن واﮔذار ﮔردد،آن زﻣﻴﻦ خراجﻰ
است.
( )4کسﻴکﻪ زﻣﻴﻦ ﻣرده (ﻻﻣزروع) را زﻧده کرده ،بﻪ قﻮل اﻣام ابﻮﻳﻮسف

در حکﻢ

زﻣﻴﻦ ﻫﻤجﻮار آن ﻣﻰباشد ،اﮔر زﻣﻴﻦ ﻣجاورش خراجﻰ بﻮد ،اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻫﻢ خراجﻰ
و اﮔر زﻣﻴﻦ ﻣجاور عشرى باشد ،اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻫﻢ عشرى است .زﻣﻴﻦ بصره در ﻧزد ﻣا
(احﻨاف) عشرى است بﻪ اجﻤاع صحابﻪ
( )5اﻣام ﻣحﻤد

.

ﮔفتﻪ :اﮔر با حفر ﻧﻤﻮدن چاه ،وﻳا کشﻴدن چشﻤﻪ زﻣﻴﻦ را بﻮسﻴﻠﻪ

آب آنﻫا زﻧده (قابﻞ زراعت) ساخت ،ﻳا تﻮسط آب دجﻠﻪ و فرات و ﻳا ﻧﻬرﻫاى کﻼن
(بدون صاحب) آبﻴارى کرد ،اﻳﻦ زﻣﻴﻦ عشرى است ،و اﮔر با آب آن ﻧﻬرﻫا کﻪ ﻣردم
٢٨٧

عجﻢ کشﻴده باشﻨد ،ﻣاﻧﻨد ﻧﻬر ﻣﻠک و ﻳا ﻧﻬر ﻳزدﮔرد ،اﻳﻦ زﻣﻴﻦ خراجﻰ ﻣﻰباشد.
( )6عﻤر

خراجﻰ را کﻪ بر ﻣردم سﻮاد ﻣقرر کرده بﻮد ،در ﻫر جرﻳب آن کﻪ بر

آن آب ﻣﻰرسد و قابﻞ زراعت باشد ،ﻳک (قفﻴزﻫاشﻤﻰ) بﻮد کﻪ ﻣقدار آن ﻳک صاع
و ﻳک درﻫﻢ ﻣﻰشﻮد .در ﻳک جرﻳب زﻣﻴﻦ سبزﻳجات پﻨج درﻫﻢ است ،و در باغ بﻬﻢ
پﻴﻮستﺔ اﻧﮕﻮر و ﻧخﻠستان بﻬﻢ پﻴﻮستﺔ خرﻣا در ﻫر جرﻳب آن (کﻪ غﻴر از اﻧﮕﻮر و خرﻣا
دﻳﮕر چﻴز در آن کشت ﻧشده باشد) ده درﻫﻢ است و در اﻧﻮاع دﻳﮕر غﻴر از اﻳﻦﻫا ﻣطابق
وسع و تﻮان آﻧان وضع ﻣﻰﮔردد ،ﻫرﮔاه تﻮان اﻧدازه وضع شده را ﻧداشت اﻣام از آن
کﻢ کﻨد.
( )7ﻫر ﮔاه در زﻣﻴﻦ خراجﻰ آب غاﻟب شد و ﻳا قطع ﮔردﻳد ،ﻳا بر کشت کدام آفت
رسد ،خراج باﻻى آن ﻧﻴست .و اﮔر صاحب زﻣﻴﻦ ،زﻣﻴﻦ را باﻳر (بﻴکار) ﮔذاشت ،خراج
باﻻى آن ﻻزم است.
( )8اﮔر از اﻫﻞ خراج کسﻰ ﻣسﻠﻤان شد،کﻤا فﻰ اﻟسابق خراج از وى ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،و
ﻣسﻠﻤان از ذﻣﻰ زﻣﻴﻦ خراجﻰ را خرﻳدارى ﻧﻤاﻳد ،خراج از ﻧزدش ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد و در
حاصﻼت زﻣﻴﻦ خراجﻰ ،عشر ﻧﻴست.
( )9جزيه به دو نوع است:

(ا) ﻳکﻰ آﻧست کﻪ بﻪ طﻮر رضاﻳت و صﻠح تعﻴﻴﻦ شده باشد ،و آن اﻧدازه ﻣقرر ﻣﻰﮔردد
کﻪ ﻣﻮرد اتفاق شان باشد.
(ب) و ﻧﻮع دﻳﮕر آﻧست کﻪ اﻣام ﻣسﻠﻤاﻧان از ابتدا وضع ﻧﻤﻮده باشد.
( )10زﻣاﻧﻴکﻪ اﻣام برکفار غاﻟب ﮔردد ،وآنﻫا را در اﻣﻼک شان برقرار ﮔزارد ،در اﻳﻦ
صﻮرت باﻻى شخص ثروتﻤﻨد کﻪ داراﻳﻰ اش ﻫﻮﻳدا باشد ،در ﻫر سال چﻬﻞ و ﻫشت
درﻫﻢ ﻣقرر ﻧﻤاﻳد ،و در ﻫر ﻣاه چﻬار درﻫﻢ از ﻧزدش حصﻮل بدارد ،و باﻻى شخص
ﻣﻴاﻧﻪ حال بﻴست و چﻬار درﻫﻢ است ،در ﻫر ﻣاه دو درﻫﻢ ،و باﻻى فقﻴر کارکﻦ دوازده
درﻫﻢ است در ﻫرﻣاه ﻳک درﻫﻢ.

٢٨٨

( )11جزﻳﻪ باﻻى اﻫﻞ کتاب ،آتش پرستان و بت پرستان عجﻢ ﻧﻬاده ﻣﻰشﻮد ،و باﻻى
ﻣرتدان و بت پرستان عرب جزﻳﻪ ﻧﻴست.
( )12باﻻى زﻧان ،اطفال خﻮردسال ،شﻞ ،فقﻴرﻳکﻪ بﻴکار باشد و آن راﻫباﻧﻴکﻪ با ﻣردم
ﻧشست و بر خاست ﻧدارﻧد ،جزﻳﻪ ﻧﻴست.
( )13کسﻴکﻪ ﻣسﻠﻤان شد و قب ً
ﻼ بر وى جزﻳﻪ بﻮد ،جزﻳﻪ اش ساقط ﻣﻰﮔردد ،و اﮔر بر
آن (ذﻣﻰ) (جزﻳﻪ) دو سال جﻤع شد ،تداخﻞ صﻮرت ﮔﻴرد (جزﻳﻪ ﻳک سال از ﻧزدش
حصﻮل ﮔردد).
( )14ساختﻦ ﻣعبد ﻳﻬﻮد در دار اسﻼم جائز ﻧﻴست .ﻫﻤچﻨان ساختﻦ کﻠﻴساى ﻧصراﻧﻰﻫا
در دار اسﻼم ﻣﻤﻨﻮع است .ﻫرﮔاه عبادتخاﻧﻪﻫاى قبﻠﻰ ﻳﻬﻮدﻳان و ﻧصارا ،وﻳران شده
باشد ،دوباره آﻧرا ساختﻪ ﻣﻲتﻮاﻧﻨد.
( )15از اﻫﻞ ذﻣﻪ تعﻬد أکﻴد ﮔرفتﻪ شﻮد ،کﻪ آنﻫا در ﻟباس ،کﻼه ،ﻣرکب سﻮارى و
زﻳﻦﻫا فرق آورﻧد ،آنﻫا بر اسبﻫا سﻮار ﻧشﻮﻧد و با خﻮد سﻼح حﻤﻞ ﻧکﻨﻨد.
( )16ﻫرﮔاه کسﻰ از اﻫﻞ ذﻣﻪ از پرداختﻦ جزﻳﻪ اﻣتﻨاع ورزﻳد ،ﻳا ﻣسﻠﻤاﻧﻰ را کشت و ﻳا
بر ﻧبﻰ

دشﻨام و اﻫاﻧت کرد و ﻳا با زﻧﻰ ﻣسﻠﻤان زﻧا کﻨد ،تعﻬدش ﻧقض ﻧﻤﻰﮔردد.

تعﻬدش تا وقتﻰ پا بر جاست کﻪ بﻪ دار حرب ﻧﻪ پﻴﻮستﻪ باشد و ﻳا در ﻳکﻰ از ﻣحﻼت
غﻠبﻪ حاصﻞ ﻧﻤاﻳﻨد و با ﻣا بجﻨﮕﻨد.
شرح
زمینهاى عشرى و خراجﻰ :زﻣﻴﻨﻬاى عشرى آﻧست کﻪ صاحبان آن اﻳﻤان آورده باشﻨد
خﻮاه عرب باشﻨد و ﻳا عجﻢ .ﻫﻤچﻨان آن زﻣﻴﻦﻫاﻳﻰ کﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان بﻪ زور بازوى خﻮد
فتح کرده و اﻣام آن را باﻻى فاتحﻴﻦ تقسﻴﻢ ﻧﻤﻮده باشد ،عشرى شﻤرده ﻣﻰشﻮﻧد.
زﻣﻴﻨﻬاى خراجﻰ زﻣﻴﻨﻬاى عجﻢ است کﻪ اﻣام آن را بﻪ زور فتح کرده باشد ،و در دست
ﻣاﻟکﻴﻦ واﮔذار کرده و ﻳا زﻣﻴﻦ عشرى باشد و ذﻣﻰ در ﻣﻠکﻴت خﻮد در اورده باشد.
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عشر :دﻫﻢ حصﻪ و زکات زﻣﻴﻦﻫاى عشرى را ﮔﻮﻳﻨد.
خراج :عبارت از آن حقﻮق وضع شده در زﻣﻴﻦﻫاى غﻴر عشرى است کﻪ بر اﻫﻞ
ذﻣﻪ ﮔذاشتﻪ ﻣﻰشﻮد و ﻣطابق عقد جداﮔاﻧﻪ از آنﻫا ﮔرفتﻪ شده وبﻪ بﻴت اﻟﻤال سپرده
ﻣﻰشﻮد.
زمینهاى عرب :تﻤام زﻣﻴﻦﻫاى عرب عشرى بﻮده و حدود اﻳﻦ زﻣﻴﻦﻫا از عذﻳب (قرﻳﻪ
اى درکﻮفﻪ است) تا آخر حجرﻳﻤﻦ ﻣﻨطقﻪ (ﻣﻬر) تا (برﻳده شام) وسعت دارد.
خراج دو قسﻢ است -1 :خراج ﻣقاطعﻪ  -2خراج ﻣقاسﻤﻪ.
زمینهاى سواد عراق خراجﻰ مقاطعه يﻰ است :زﻣﻴﻦﻫاى سﻮاد عراق خراجﻰ است
فتح شده است ،اﻫاﻟﻲ آن را در ﻫﻤﻴﻦ
اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻬا در زﻣان خﻼفت حضرت عﻤر
زﻣﻴﻦﻫا ﮔذاشتﻨد و باﻻى آﻧان جزﻳﻪ تعﻴﻴﻦ کردﻧد ،حدود اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻬا طﻮﻻً از ﻣﻨطقﻪ
ﻣﻮصﻞ تا عبادان و عرضاً از عذﻳب تا حﻠﻮان اﻣتداد دارد.
خراج مقاسمه :خراجﻴست کﻪ اﻣام ﻳک ﻣﻨطقﻪ را فتح کﻨد ،و بر آنﻫا ﻣﻨت و احسان
ﻧﻤاﻳد ،و ﻳا اﻳﻨکﻪ ﻣﻨاسب بﻴﻨد کﻪ حاصﻞ زﻣﻴﻦﻫا را ﻣث ً
ﻼ ﻧصف ﻳا سﻮم و چﻬارم حصﻪ
را بر آنﻫا ﻣقرر ﻧﻤاﻳد.
زﻣﻴﻦﻫاى سﻮاد ﻣﻠکﻴت صاحبان آن است ،فروختﻦ وتصرف ﻧﻤﻮدن آن براى آﻧان روا
است ،زﻳرا اﻳﻦ زﻣﻴﻦﻫا بﻪ زور ﮔرفتﻪ شده است ،و اﻫاﻟﻰ آن در آن زﻣﻴﻦﻫا ساکﻦ ﻣاﻧده
و خراج بر آنﻫا ﮔذاشتﻪ شده است.
زﻣﻴﻦ سﻮاد را از جﻬتﻰ سﻮاد ﮔﻮﻳﻨد کﻪ درختان آن بسﻴار سبز بﻮده و سﻴاه ﻣعﻠﻮم
ﻣﻰشﻮد و ﻳا اﻳﻨکﻪ زﻣﻴﻦ ان سﻴاه و حاصﻞ خﻴز است.
ﻫر آن زﻣﻴﻨﻰ کﻪ بﻪ زور وقﻮت ﮔرفتﻪ شﻮد و ﻣاﻟکان آن بر آن ساکﻦ و برقرار ﮔذاشتﻪ
شﻮﻧد ،زﻣﻴﻦﻫاى خراجﻰ شﻤرده ﻣﻰشﻮﻧد.
زنده ساختن زمینهاى مرده :اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﻣﻰفرﻣاﻳد :کسﻴکﻪ زﻣﻴﻦ ﻣرده (باﻳر

وﻻﻣزورع) را بدون اجازة اﻣام زﻧده ساخت ،ﻣاﻟک آن ﻧﻤﻰﮔردد؛ زﻳرا اجازة اﻣام
شرط است.
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صاحبﻴﻦ (رحﻤﻬﻤا اﷲ) فرﻣﻮده اﻧد :کسﻴکﻪ زﻣﻴﻨﻬاى ﻣرده را آباد سازد ،ﻣاﻟک آن
ﻣﻰﮔردد ،اﮔر چﻪ اﻣام اجازه ﻧکرده باشد .در ﻧزد اﻣام ابﻮﻳﻮسف

بﻪ اﻳﻦ زﻣﻴﻦﻫا

اعتبار زﻣﻴﻦﻫاى ﻫﻤجﻮارش داده ﻣﻰشﻮد ،اﮔر آنﻫا خراجﻰ بﻮد اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻫﻢ خراجﻰ
ﻣحسﻮب ﻣﻰﮔردد و اﮔر عشرى بﻮد عشرى شﻤرده ﻣﻰشﻮد ،و اﻳﻦ در صﻮرتﻴست کﻪ
کسﻴکﻪ اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻬا را آباد ﻧﻤﻮده ﻣسﻠﻤان باشد ،و اﮔر ذﻣﻰ آن را آباد سازد بر او خراج
است اﮔر چﻪ در ﻧزدﻳکﻰ زﻣﻴﻦ عشرى ﻣﻮقعﻴت داشتﻪ باشد.
شﻬر بصره بﻪ ﻣذﻫب ﻣا (احﻨاف) بر اساس اﻧعقاد اجﻤاع صحابﺔ
خراج تعیین شده از جانب حضرت عمر

 :حضرت عﻤر

 ،عشرى است.
باﻻى فﻰ جرﻳب

زﻣﻴﻦ سﻮاد کﻪ آب براﻳش ﻣﻴرسد ﻳک قفﻴزﻫاشﻤﻰ(صاع) ﮔﻨدم ﻳا جﻮ و ﻳک درﻫﻢ
خراج وضع کردﻧد ،و در فﻰ جرﻳب از سبزﻳجات و آن عﻠف کﻪ کشت ﻣﻰشﻮد و
رﻳشﺔ آن دو باره سبز ﻣﻰشﻮد پﻨج درﻫﻢ ،و در اﻧﮕﻮر (تاکستان بﻬﻢ پﻴﻮستﻪ) و ﻧخﻠستان
(باﻫﻢ پﻴﻮستﻪ) خرﻣا در ﻳک جرﻳب درختان ده درﻫﻢ ﻣقرر فرﻣﻮدﻧد.
ﻣقصد از بﻬﻢ پﻴﻮستﮕﻰ تاکﻫا و درختان خرﻣا اﻳﻨست کﻪ غﻴر از اﻧﮕﻮر و خرﻣا ،چﻴز
دﻳﮕر در آن زرع ﻧﮕردﻳده باشد.
جرﻳب شصت در شصت ﮔز است.
و غﻴر از چﻴزﻫاى ﻳاد شده در دﻳﮕر اقسام و اﻧﻮاع ﻣحصﻮﻻت زﻣﻴﻦ ﻣطابق وسع و تﻮان
بر آنﻫا خراج تعﻴﻴﻦ ﻣﻰﮔردد.
حکم نازل شدن آفت بر زمین خراجﻰ :در صﻮرتﻴکﻪ در زﻣﻴﻦ خراجﻰ آب غﻠبﻪ و
طغﻴان ﻧﻤاﻳد و زﻳادت آب ﻣاﻧع ﻣحصﻮل دﻫﻰ آن ﮔردد ﻳا حقابﻪ اش ﻣسدود و قطع
شﻮد ﻳا در کشت کدام آفت آسﻤاﻧﻰ کﻪ جﻠﻮﮔﻴرى آن ﻣﻤکﻦ ﻧباشد بﻴاﻳد وتﻤام کشت
را از بﻴﻦ ببرد ﻣاﻧﻨد ﻳخ زدهﮔﻰ (ژاﻟﻪ) و غﻴره آفات ،در اﻳﻦ زﻣﻴﻦ خراج ﻧﻴست ،بدﻟﻴﻞ
اﻳﻨکﻪ کشت کردن (و ﻣحصﻮل) ﻣﻨتفﻰ ﮔردﻳده است.
ﻫرﮔاه آفت آسﻤاﻧﻰ ﻧباشد و جﻠﻮﮔﻴرى از آسﻴب ﻣﻤکﻦ باشد ،طﻮرﻳکﻪ حﻴﻮاﻧات از آن
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بخﻮرﻧد ،در اﻳﻦ صﻮرت باﻻى اﻳﻦ زﻣﻴﻦ خراج است ،ﻫکذا زﻣاﻧﻴکﻪ زﻣﻴﻦ قابﻞ زراعت
باشد و ﻣاﻟک زﻣﻴﻦ را بﻴکار بﮕذارد در اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻧﻴز خراج ﻻزم است.
اﮔر صاحبان زﻣﻴﻦﻫاى خراجﻰ اﻳﻤان بﻴاورﻧد از اﻳشان کﻤا فﻰ اﻟسابق خراج ﮔرفتﻪ
ﻣﻰشﻮد؛ زﻳرا زﻣﻴﻨکﻪ صفت خراج را پﻴدا کﻨد ،با تغﻴﻴر و تبدﻳﻞ ﻣاﻟکش بر زﻣﻴﻦ
دﮔرﮔﻮﻧﻰ روﻧﻤا ﻧﻤﻰﮔردد.
خرﻳدن زﻣﻴﻦ خراجﻰ از شخص ذﻣﻰ براى ﻣسﻠﻤان رواست ،از ﻣسﻠﻤان ﻧﻴز خراج ﮔرفتﻪ
ﻣﻰشﻮد ،و عشر باﻻﻳش ﻧﻴست.
جزيه و اقسام آن :جزﻳﻪ چﻴزى است کﻪ از ذﻣﻴان ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
جزﻳﻪ دو ﻧﻮع است :ﻳکﻰ آﻧکﻪ بﻪ رضاﻳت و از راه صﻠح بدون اعﻤال قﻮه و فشار وضع
ﮔردد.
ﻧﻮع دوم جزﻳﻪ آﻧست کﻪ اﻣام بﻪ زور و از طرﻳق اعﻤال سﻠطﻪ بر اراضﻰ کفار غﻠبﻪ
حاصﻞ کﻨد و آﻧان را بر سر زﻣﻴﻦﻫاى شان بﮕذارد و جزﻳﻪ بر آنﻫا وضع ﻧﻤاﻳد و اﻣام
ﻣخﻴر است کﻪ از طرﻳقﻪﻫاى آتﻰ از آنﻫا جزﻳﻪ بستاﻧد:
 -1از توانگران و ثروتمندان :و اﻳﻨﻬا کساﻧﻰ اﻧد کﻪ ﻣاﻟک ده ﻫزار درﻫﻢ و ﻳا بﻴشتر
از آن باشﻨد ،از اﻳشان در سال ( )48درﻫﻢ و در ﻫرﻣاه چﻬار درﻫﻢ ،ﻣاه بﻪ ﻣاه ﮔرفتﻪ
ﻣﻰشﻮد.
 -2مردم متوسط الحال :اﻳﻨﻬا کساﻧﻰ اﻧد کﻪ دو صد درﻫﻢ و ﻳا زﻳاده از آن داشتﻪ باشﻨد
از ﻫﻤچﻮ اشخاص در سال ( )24درﻫﻢ و در ﻫر ﻣاه ( )2درﻫﻢ ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
 -3بینوايان و فقیران :و اﻳﻨﻬا کساﻧﻰ اﻧد کﻪ از دو صد درﻫﻢ کﻤتر پﻮل دارﻧد.
از اﻳﻦﻫا در سال( )12درﻫﻢ و در ﻫر ﻣاه ﻳک درﻫﻢ ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
باالى کسیکه جزيه وضع مﻰگردد :جزﻳﻪ باﻻى اﻫﻞ کتاب (ﻳﻬﻮد و ﻧصارا) آتش
پرستان و بت پرستان عجﻢ (غﻴر عرب) ﻣقرر ﻣﻰﮔردد ،و از آنﻫا ﻣطاﻟبﻪ ﻣﻰشﻮد.
باﻻى بت پرستان عرب و ﻣرتدﻳﻦ عرب جزﻳﻪ ﻧﻴست ،زﻳرا رسﻮل کرﻳﻢ

در بﻴﻦ
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عرب پﻴدا شده و ﻣعجزة آﻧحضرت

در ﻧزد عرب ﻧسبت بﻪ ﻫر ﮔروه دﻳﮕر بسﻴار

آشکارا و ﻣبرﻫﻦ است ،ﻟذ در حق آﻧان ﻳا اسﻼم است و ﻳا شﻤشﻴر ،در حق ﻣرد ﻣرتد ﻧﻴز
ﻫﻤﻴﻦ حکﻢ است و بعد از ﻫداﻳت بﻪ اﻳﻤان و اسﻼم و شﻨاخت ﻣحاسﻦ ان ﻣعاﻣﻠﻪ با آنﻫا
(حاﻟت ارتداد) ﻳا پذﻳرفتﻦ و برﮔشتﻦ بﻪ اسﻼم است و ﻳا شﻤشﻴر.
باالى کسانیکه جزيه نیست :جزﻳﻪ باﻻى زن ،کﻮدک ،ﻣرﻳض ﻣزﻣﻦ ،فقﻴر بﻰ کار و
کسب و بر آن راﻫبﻰ(عبادت کﻨﻨده) کﻪ ﮔﻮشﻪ ﻧشﻴﻦ بﻮده و با ﻣردم آﻣﻴزش ﻧداشتﻪ
و قابﻠﻴت اﻧجام کار را ﻧﻴز ﻧداشتﻪ باشد ،ﻧﻴست .زﻳرا جزﻳﻪ عﻮض جﻨﮓ وقتﻞ واجب
ﮔردﻳده و اﻳﻨﻬا اﻫﻞ جﻨﮓ وقتﻞ ﻧﻴستﻨد و ﻧﻪ اﻫﻠﻴت دارﻧد.
تعمیر عبادت گاههاى يهود و نصارا :تعﻤﻴر ﻧﻤﻮدن عبادت ﮔاهﻫاى جدﻳد ﻳﻬﻮد و
ﻧصارا در دار اسﻼم جائز ﻧﻴست ،زﻳرا رسﻮل اکرم

ازآن ﻣﻨع فرﻣﻮده اﻧد ،ﻫرﮔاه

عبادتخاﻧﻪﻫاى سابقﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧصارا ﻣﻨﻬدم ﮔردد دو باره ساختﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؛ زﻳرا اﻣام براى
شان اجازت داده است ،و ﻣعﻨﻰ اﻳﻦ طﻮرﻳست کﻪ تعﻬد دو باره اعﻤار آن را با اﻳشان
ﻧﻤﻮده باشد .اﻣا از بﻨاى قدﻳﻢ باﻳد تجاوز ﻧﻪ ﻧﻤاﻳﻨد.
فرق ذمﻰ بامسلمانان داشته باشند :اﻫﻞ ذﻣﻪ باﻳد با ﻣسﻠﻤان در ﻟباس ،اشﻴاى سﻮارى،
زﻳﻦﻫا ،کﻼهﻫا تفاوت داشتﻪ باشﻨد؛ بر اسبﻫا سﻮار ﻧشﻮﻧد ،سﻼح با خﻮد حﻤﻞ ﻧکﻨﻨد
تا فرق بﻴﻦ اﻫﻞ ذﻣﻪ و ﻣسﻠﻤاﻧان تحقق ﻳابد و در احکام و ﻣعاﻣﻼت با آنﻫا اختﻼط و
ﻣشارکت ﻧﻴاﻳد.
شکستن عهد و پیمان :ﻫرﮔاه شخصﻰ از اﻫﻞ ذﻣﻪ از پرداخت جزﻳﻪ اباء ورزد ،ﻣسﻠﻤاﻧﻰ
را بکشد ،ﻧبﻰ

را دشﻨام دﻫد ﻳا با زن ﻣسﻠﻤان زﻧا کﻨد ،عﻬد شان ﻧقض ﻧﻤﻰﮔردد.

عﻬد شان زﻣاﻧﻰ ﻣﻰشکﻨد کﻪ آنﻫا بﻪ دار حرب بپﻴﻮﻧدﻧد و ﻳا در جاﻳﻰ غﻠبﻪ حاصﻞ
کﻨﻨد وبعد با ﻣسﻠﻤاﻧان جﻨﮓ را آغاز ﻧﻤاﻳﻨد.
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طﻼب در رابطﻪ بﻪ تفاوت زﻣﻴﻦﻫاى عشرى و خراجﻰ و اقسام و اﻧﻮع جزﻳﻪ باﻫﻢ بحث
و ﻣﻨاقشﻪ ﻧﻤاﻳﻨد .وﻧتﻴجﻪ را در کتابچﻪﻫاى خﻮﻳش بﻨﻮﻳسﻨد.

 -1کدام زﻣﻴﻦﻫا خراجﻰ و عشرى ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؟
 -2حکﻢ احﻴاء (قابﻞ زراعت ساختﻦ) زﻣﻴﻦﻫا چﮕﻮﻧﻪ است؟
 -3جزﻳﻪ چﻴست و چﻨد قسﻢ است؟
 -4جزﻳﻪ باﻻى کدام اشخاص وضع ﻧﻤﻰﮔردد؟
 -5چﻰ وقت عﻬد اﻫﻞ ذﻣﻪ ﻧقض ﻣﻰﮔردد؟

طﻼب تعرﻳف جزﻳﻪ و اقسام آن را در کتابچﻪﻫاى شان بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس چﻬﻞ و سﻮم

بﻴان احﻜام ﻣرتدﻳﻦ
رو ﮔرداﻧﻴدن از اسﻼم بطرف کفر ،ﻣرتد شدن و بغاوت کردن در ﻣقابﻞ اﻣام ﮔﻨاه
بزرگ است.
فقﻪ اسﻼﻣﻰ در اﻳﻦ ﻣﻮارد احکام جداﮔاﻧﻪ دارد ،در اﻳﻦ درس از ﻫﻤﻴﻦ احکام بحث
ﻣﻰکﻨﻴﻢ.
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ترجﻤﻪ
( )1اﮔر ﻣسﻠﻤان از اسﻼم ﻣرتد شد ،اسﻼم بﻪ وى عرض شﻮد (بﻪ اسﻼم دعﻮت کرده
شﻮد) ﻫر ﮔاه کدام شک و تردﻳدى داشت بر طرف ﮔردد ،و تا سﻪ روز حبس شﻮد،
اﮔر اسﻼم را قبﻮل کرد خﻮب ،در غﻴر آن کشتﻪ شﻮد .اﮔر شخصﻰ قبﻞ از پﻴش ﻧﻤﻮدن
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اسﻼم او را کشت ،اﻳﻦ عﻤﻞ ﻣکروه است و باﻻى قاتﻞ چﻴزى (جزاء) ﻧﻴست.
( )۲زن ﻣرتده کشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد بﻠکﻪ بﻨدى ﻣﻰشﻮد تا آﻧکﻪ اسﻼم را قبﻮل کﻨد.
( )۳اﻣﻮال ﻣﻠکﻴت ﻣرتد بﻪ سبب ارتدادش طﻮر ﻣﻮقﻮف زاﻳﻞ ﻣﻰﮔردد ،اﮔر اسﻼم آورد
بحال خﻮد بر ﻣﻰﮔردد (ﻣاﻟک ﻣال خﻮد ﻣﻰﮔردد) و اﮔر بﻪ حال ردت بﻤﻴرد ﻳا کشتﻪ
شﻮد ﻣال و داراﻳﻰ اش کﻪ در حال اسﻼم بدست آورده بﻮد بﻪ وارثان ﻣسﻠﻤان او بر
ﻣﻰﮔردد و آن ﻣﻨافعﻰ کﻪ در حال ارتداد بدست آورده فئ (غﻨﻴﻤت) شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
اﮔر ﻣرتد بﻪ دار حرب ﻳکجا شﻮد و حاکﻢ (زﻣاﻣدار) بﻪ رفتﻦ او حکﻢ کﻨد ،ﻣُدَ بَّر
(غﻼﻣاﻧش) و ﻣادر اوﻻدﻫاﻳش آزاد ﻣﻰشﻮﻧد و باﻻى آن (ﻣرتد) قروضﻰ کﻪ باشد
بفﻮرﻳت پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد (ﻣﻴعاد آن بﻪ اتﻤام رسﻴده و فﻰ اﻟحال پرداختﻦ آن ﻻزم
ﻣﻰﮔردد).
( )۴و چﻴزى از ﻣال و ثروت کﻪ در حال اسﻼم کﻤاﻳﻰ کرده بﻪ ورثﻪ ﻣسﻠﻤان وى اﻧتقال
ﻣﻰشﻮد ،بر وى قروضﻰ کﻪ در حاﻟت اسﻼم باشد از داراﻳﻰ اش کﻪ در حال اسﻼم بدست
آورده پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد ،و قروضﻰ کﻪ در حال ردت بر وى ﻻزم ﮔردﻳده ،از دستﻤزد حال
ردت او پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد و آن چﻪ را کﻪ فروختﻪ ﻳا ﮔرفتﻪ باشد و ﻳا در حال ردت در ﻣال
خﻮد تصرف ﻧﻤﻮده ،ﻣﻮقﻮف است ،اﮔر ﻣسﻠﻤان شد اﻳﻦ ﻫﻤﻪ عقﻮد آن صحﻴح ﻣﻰشﻮد و اﮔر
ﻣرد ﻳا کشتﻪ شد ﻳا بﻪ دار حرب پﻴﻮست ﻫﻤﺔ آن باطﻞ ﻣﻰﮔردد.
( )۵اﮔر ﻣرتد بعد از آن کﻪ قاضﻰ بر وى فﻴصﻠﺔ اﻟحاق بﻪ دار حرب ﻧﻤﻮد ،ﻣسﻠﻤان
شده بﻪ دار اسﻼم بر ﮔردﻳد ،ﻣالﻫاى عﻴﻨﻰ اش را کﻪ در دست ورثﻪ پﻴدا ﻧﻤﻮد ازآﻧان
بﮕﻴرد.
( )۶اﮔر زن ﻣرتده در حال ردت در ﻣال خﻮد تصرف کرد اﻳﻦ تصرفش جائز است.
( )۷از اﻣﻮال ﻧصاراى بﻨﻰ تغﻠب ،بﻪ ﻣقاﻳسﺔ ﻣسﻠﻤاﻧان دو برابر زکات ﮔرفتﻪ شﻮد ،و از
زﻧان اﻳشان ﻧﻴز ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد و از اطفال شان ﻫﻴچ چﻴز ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
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( )۸اﻣام آن اﻣﻮاﻟﻰ کﻪ از خراج و ﻣالﻫاى بﻨﻰ تغﻠب ﮔرفتﻪ( )1و تحاﻳفﻰ کﻪ اﻫﻞ
حرب بﻪ اﻣام اﻫداء کرده اﻧد و (ﻣالﻫاى) جزﻳﻪ را کﻪ جﻤع کرده ،در اﻣﻮر عام
اﻟﻤﻨفعﻪ و ﻣصاﻟح ﻣسﻠﻤاﻧان بﻤصرف برساﻧد ،سرحدات را با آن ﻣحکﻢ سازد ،پﻞﻫا و
پﻠچکﻫا را بﻪ آن اعﻤار ﻧﻤاﻳد و ﻣقدارى از آن را براى قضات ﻣسﻠﻤان ،کارﻣﻨدان و
عﻠﻤاء بدﻫد کﻪ کفاﻳت شان را تأﻣﻴﻦ ﻧﻤاﻳد ،ﻫﻤچﻨان ﻣعاش غازﻳان و اوﻻدﻫاى شان
را از آن بپردازد.
( )۹باب احﻜام باﻏﻴان

( )1۰ﻫرﮔاه جﻤعﻰ از ﻣسﻠﻤاﻧان بر شﻬری غﻠبﻪ (تسﻠط) حاصﻞ ﻧﻤاﻳﻨد و از اطاعت اﻣام
برآﻳﻨد براى شان دعﻮت صﻮرت ﮔﻴرد ،تا بﻪ جﻤاعت ﻣسﻠﻤاﻧان باز ﮔردﻧد ،شبﻬﻪﻫاى
شان دورکرده شﻮد و با آﻧﻬا جﻨگ را شروع ﻧکﻨد تا وقتﻴکﻪ آﻧﻬا جﻨگ را شروع ﻧکرده
باشﻨد .اﮔر جﻨگ را آغاز کردﻧد ﻣا ﻫﻢ با آنﻫا جﻨگ ﻣﻰکﻨﻴﻢ تا وقتﻴکﻪ ﮔروه آﻧان
پراﮔﻨده شﻮد (اتفاق شان از بﻴﻦ برود) اﮔر دﻳﮕر ﻫﻤراﻫان آﻧﻬا (ﮔروه) بﻮد زخﻤﻰﻫاى
شان را بﮕﻴرﻧد و آﻧﻬا را بﻪ ﻫر سﻮﻳﻰ کﻪ ﻣتﻮارى شده باشﻨد جستجﻮ ﻧﻤاﻳﻨد و اﮔر دﻳﮕر
ﻫﻤراﻫان (ﮔروه) شان ﻧبﻮد پس زخﻤﻰﻫاى شان را ﻧﮕرفتﻪ و بﻪ تعقﻴب فرارﻳان آﻧﻬا
ﻧپردازﻧد ،ﻧﻪ فرزﻧدان شان را بﻨدى کﻨد و ﻧﻪ ﻣالﻫاى شان را تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳد.
( )11و ﻫر ﮔاه ضرورت افتد ﻣسﻠﻤاﻧان با اسﻠحﺔ شان جﻨگ کرده ﻣﻲتﻮاﻧﻨد .اﻣام ﻣالﻫاى
شان را تﻮقﻴف ﻧﻤاﻳد ،ﻧﻪ بﻪ آﻧﻬا ﻣسترد کﻨد وﻧﻪ تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳد تا وقتﻴکﻪ تﻮبﻪ کﻨﻨد (اﮔر
تﻮبﻪ کردﻧد) واپس بﻪ آﻧﻬا باز ﮔرداﻧد.
باﻻى آﻧﻬا جزﻳﻪ ﻣقرر
 .1بﻨﻰ تغﻠب :قﻮﻣﻰ از ﻧصراﻧﻰﻫاى اعراب در ﻧزدﻳکﻰ روم بﻮدﻧد کﻪ عﻤر
کرده بﻮدﻧد ،آﻧﻬا ﻣﻰﮔفتﻨد ﻣا ﻳک قﻮم صاحب شان و شﻮکت ﻫستﻴﻢ و پرداختﻦ جزﻳﻪ براى ﻣا ﻳک
ﻧﻮع ﻧﻨگ و عار است ،اﮔر ﻣﻴخﻮاﻫﻴد دو برابر از ﻣا بﮕﻴرد ﻣﮕر ﻧام جزﻳﻪ را بر آن ﻣﮕذارﻳد ،در غﻴرآن
با پرداخت صدقﻪ دو برابر ﻣصاﻟحﻪ با آﻧﻬا
ﻣا با دشﻤﻦ شﻤا در روم ﻣﻰپﻴﻮﻧدﻳﻢ ،حضرت عﻤر
ﻧﻤﻮ ،و بﻪ آﻧﻬا ﮔفت :اﻳﻦ جزﻳﻪ است ،شﻤا اختﻴار داردﻳد کﻪ ﻫر ﻧاﻣﻰ براى آن ﻣﻴﮕذارﻳد .اﻳﻦ کار در
حضﻮر صحابﻪ کرام صﻮرت ﮔرفت .اﻟجﻮﻫرة.)۶/1۴۸( :
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( )1۲اﻣام (ﻣالﻫاﻳﻴکﻪ) باغﻴان بﻪ طﻮرعشر و خراج از شﻬرﻫاﻳﻴکﻪ غﻠبﻪ بر آن ﻳافتﻪ باشﻨد
بدست آورده باشﻨد دو باره ازآنﻫا ﻧستاﻧد ،ﻫر ﮔاه ﻣالﻫا را (باغﻴان) در جاى ﻣﻨاسب
آن ﻣصرف کرده باشﻨد از صاحبان ﻣال کفاﻳت ﻣﻰکﻨد (ذﻣﺔ شان خﻼص ﻣﻰﮔردد) و
اﮔر در جاى صحﻴح بﻤصرف ﻧرساﻧده باشﻨد ﻣعاﻣﻠﺔ شان با اﷲ

است و دﻳاﻧتاً واجب

است کﻪ دو باره ﻣسترد ﻧﻤاﻳد.
شرح
تﻌرﻳﻒ ردت و ﻣرتد :ردت در ﻟغت باز ﮔردﻳدن از ﻳک چﻴز را ﮔﻮﻳﻨد .و در اصطﻼح
شرﻳعت :ﮔردﻳدن (اعراض کردن) از اسﻼم بﻪ سﻮى کفر را ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
ﻣرتد :ﻧظر بﻪ تعرﻳف فﻮق ،ﻣرتد کسﻰ را ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد کﻪ از اسﻼم بﻪ کفر بﮕردد،
طﻮرﻳکﻪ از خاﻟق تعاﻟﻰ ﻳا از رسﻮﻻن ،ﻣﻨکر شﻮد ﻳا حرام را حﻼل شﻤارد ﻣاﻧﻨد :زﻧا،
ﻟﻮاطت ،شراب ﻧﻮشﻴدن و ﻳا حﻼل را حرام بﮕﻮﻳد ،ﻣاﻧﻨد ﻧکاح کردن وﻳا ﻣرتکب ﻳک
عﻤﻞ کفرى شﻮد طﻮرﻳکﻪ قرآن کرﻳﻢ را قصدا ً در ﻧجاست بﻴاﻧدازد.
حﻜﻢ ﻣرتد :قاضﻰ ،ﻣرتد را بﻪ اسﻼم باز فرا خﻮاﻧد و اﮔر کدام اشتباﻫﻰ داشتﻪ باشد
آن را بر طرف سازد ،تا سﻪ روز آن را زﻧداﻧﻰ کﻨد اﮔر اسﻼم را پذﻳرفت ،خﻮب و در
غﻴرآن ،وى را بکشﻨد.
زن ﻣرتدة  :زن ﻣرتدة کشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد ،و تا وقتﻰ بﻨدى ﻣﻰﮔردد کﻪ اسﻼم را قبﻮل کﻨد
و ﻳا اﻳﻨکﻪ بﻤرگ خﻮد بﻤﻴرد ،زن بخاطری کشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد کﻪ رسﻮل اﷲ

از کشتﻦ

زﻧان ﻣﻨع کرده اﻧد .و طرﻳقﺔ حبس آن طﻮرﻳست کﻪ ﻫر روز قاضﻰ او را بﻴرون آورده
و اسﻼم را بﻪ او پﻴشﻨﻬاد کﻨد ،اﮔر اﻣتﻨاع آورد او را دره بزﻧد ،باز اسﻼم را بﻪ او پﻴش
کﻨد ،اﮔر ﻣﻨع آورد ،او را بﻨدى کﻨد و ﻫﻴﻤﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫر روز اﻳﻦ عﻤﻞ را اداﻣﻪ بدﻫد تا
آﻧکﻪ اسﻼم آورد و ﻳا بﻤﻴرد.
ﻣال و داراﻳﻰ ﻣرتد :ﻣﻠکﻴت ﻣرتد از داراﻳﻰﻫاﻳش طﻮر ﻣﻮقﻮف از بﻴﻦ ﻣﻰرود ،اﮔر باز
اسﻼم آورد ،ﻣالﻫاﻳش بحال خﻮد بر ﻣﻰﮔردد ،اﮔر در حال ردت بﻤﻴرد ﻳا کشتﻪ شﻮد
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پس آن اﻣﻮال و داراﻳﻰﻫاﻳش کﻪ در حاﻟت اسﻼم بدست آورده بﻪ وارثﻴﻦ ﻣسﻠﻤان او
داده ﻣﻰشﻮد ،وﻣالﻫاﻳﻴکﻪ در حال ردت بدست اورده باشد آن فئ و غﻨﻴﻤت است بﻪ
بﻴت اﻟﻤال سپرده ﻣﻰشﻮد.
حﻜﻢ ﻣرتدى ﻛﻪ بﻪ دار حرب بپﻴﻮﻧدد :اﮔر ﻣرتد بﻪ دار حرب برود و قاضﻰ بﻪ رفتﻦ و
اﻟحاق او (بﻪ دار حرب) حکﻢ کﻨد ،غﻼمﻫا ،ﻣدبر و ﻣادرﻫاى اوﻻدش آزاد ﻣﻰﮔردﻧد
و قرضﻪﻫاى ﻣﻴعادى (ﻣؤجﻞ) وى فﻮرﻳت پﻴدا ﻣﻰکﻨد (کﻪ فﻮرا ً تادﻳﻪ ﮔردد).
تﻤام عقﻮد ﻣرتد از قبﻴﻞ خرﻳد و فروش و ﻣعاﻣﻼت عقد شده اش در حال ارتداد
ﻣﻮقﻮف ﻣﻰﮔردد اﮔر دو باره ﻣسﻠﻤان شد پس بحال خﻮد بر ﻣﻰﮔردﻧد و اﮔر بﻤﻴرد ﻳا
کشتﻪ شﻮد و ﻳا بﻪ دار حرب برود ﻫﻤﺔ آن باطﻞ ﻣﻰﮔردد .ﻣﮕر زن ﻣرتد شده اﻳﻦ طﻮر
ﻧﻴست او در ﻣال خﻮد تصرف کرده ﻣﻲتﻮاﻧد و تصرف او جﻮاز دارد.
دارحرب :ﻫر آن ﻣﻨطقﻪاى را ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد کﻪ در آﻧجا شعائر اسﻼﻣﻰ عﻤﻠﻰ ﻧﻤﻰشﻮد
و بصﻮرت آشکارا ،احکام کفر و شرک در آﻧجا ﻧافذ باشد.
ﻣﻮارد بﻪ ﻣصرف رساﻧﻴدن اﻣﻮال خراجﻰ :اﻣﻮاﻟﻴکﻪ اﻣام بﻪ عﻨﻮان خراج ،و ﻳا از تحاﻳف
(ﻫداﻳا) و ﻳا از طرﻳق جزﻳﻪ ،بدست ﻣﻰآورد ،آن را در ﻣصاﻟح ﻣسﻠﻤاﻧان بﻤصرف
برساﻧد ،سرحدات را با آن ﻣستحکﻢ ﻧﻤاﻳد ،پﻞﻫا را با آن بسازد ،بقدر کفاﻳت بﻪ
قضات ،کارﻣﻨدان و عﻠﻤأ تادﻳﻪ شﻮد ،ﻫکذا ،براى غازﻳان و اوﻻدﻫاى شان از آن ﻣعاش
داده شﻮد .اﻳﻦ است بعضﻰ جاﻫاى ﻣصرف داراﻳﻰ ﻣسﻠﻤاﻧان.
بﻐاة (باﻏﻴان) :بغاة جﻤع باغﻰ است .باغﻰ در اصطﻼح فقﻬاء بﻪ کسﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد کﻪ
از اطاعت بر حق اﻣام ،بدون کدام ﻣﻮجب بﻪ ﻧا حق خارج ﮔردد.
حﻜﻢ باﻏﻴان :ﻫرﮔاه ﮔروﻫﻰ از ﻣسﻠﻤاﻧان از اطاعت اﻣام خارج شﻮﻧد و در کدام شﻬرو
ﻣﻨطقﻪ تسﻠط (غﻠبﻪ) پﻴدا کﻨﻨد اﻣام آنﻫا را دو باره بﻪ جﻤاعت ﻣسﻠﻤاﻧان فرا خﻮاﻧد ،اﮔر
کدام شک و شبﻬﻪ داشتﻪ باشﻨد آن را بر طرف سازد ﻣث ً
ﻼ :بﮕﻮﻳﻨد :ﻣا ﻧظر بﻪ ظﻠﻤﻰ کﻪ
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باﻻى ﻣاست دست بﻪ بغاوت زده اﻳﻢ .اﻣام جﻨگ را با آﻧﻬا شروع ﻧکﻨد ﻣا داﻣﻴکﻪ آﻧﻬا
بجﻨگ ﻣتﻮسﻞ ﻧشده اﻧد و اﮔر بجﻨگ پرداختﻨد با آﻧﻬا بجﻨﮕد تا آﻧکﻪ شکست بخﻮرﻧد
و پراﮔﻨده شﻮﻧد.
ﮔروپﻫاى ﻛﻤﻜﻰ باﻏﻴان :ﻫرﮔاه باغﻴان در عقب خﻮد کدام ﮔروه حﻤاﻳتﻰ داشتﻨد کﻪ بﻪ
آﻧﻬا در ﻣﻮقع اضطرارى پﻨاﻫﻨده شﻮﻧد ،بﻨا ًء در صﻮرت اﻧﻬزام شان ،فرارﻳﻬا را تعقﻴب کﻨﻨد
تا آﻧان را بﻪ قتﻞ رساﻧﻨد و ﻳا بﻪ زﻧدان افﮕﻨﻨد و بﻪ کشتﻦ زخﻤﻰ ﻣبادرت ﻧﻤاﻳﻨد ،بﻨدىﻫا را
بکشﻨد ،اﮔر اﻣام ﻣﻰخﻮاست ،بﻨديﻫا را ،آزاد ﻧﻤاﻳد طﻮرﻳکﻪ حضرت عﻠﻰ

بﻨديﻫا

را سﻮﮔﻨد ﻣﻰداد تا بار دﻳﮕر با بغات ﻧﻪ پﻴﻮﻧدﻧد و آﻧان را ،آزاد ﻣﻰکرد.
اﮔر در عقب خﻮد کدام ﮔروه حﻤاﻳتﮕر ﻧداشتﻨد در کشتﻦ ﻣحبﻮسﻴﻦ شان عجﻠﻪ ﻧکﻨد
و ﻧﻪ آﻧان را پﻴﮕرد ﻧﻤاﻳد؛ زﻳرا از آﻧﻬا کدام خﻮف وخطرﻣتصﻮر ﻧﻴست .بﻨا بر اﻳﻦ
اوﻻدﻫاى آنﻫا (فرارﻳان باغﻰ) را بﻨدى ﻧکﻨد و ﻧﻪ ﻣاﻟﻬاى شان را بﻪ غﻨﻴﻤت بﮕﻴرد و ﻧﻪ
تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻨد تا آﻧکﻪ تﻮبﻪ کﻨﻨد و باز واپس بﻪ آﻧان بسپارد.

()1

حﻜﻢ ﻋشر و خراج ﻛﻪ باﻏﻴان ﮔرﻓتﻪ باشﻨد :در ﻫﻨﮕام غﻠبﻪ اﮔر باغﻴان از ﻣردم خراج وﻳا
عشر ﮔرفتﻪ باشﻨد ،اﻣام بار دوم از ﻣردم ﻧستاﻧد ،ﻫرﮔاه باغﻴان اﻣﻮال ﮔرفتﻪ شدة ﻣردم را
در جاى و ﻣﻮرد ﻣﻨاسب ﻣصرف ﻧﻤﻮده باشﻨد از صاحبان اصﻠﻰ کفاﻳت ﻣﻰکﻨد و ﻫرﮔاه
بجاى ﻣﻨاسب و ﻣقصﻮدى بﻤصرف ﻧرساﻧده باشﻨد در اﻳﻦ صﻮرت ﻣردم اﻳﻦ اﻣﻮال را
دﻳاﻧتاً دو باره بدﻫﻨد وﻟﻰ اﻣر حتﻤﻰ ﻧﻴست.

طﻼب در سﻪ ﮔروپ ﻣﻨقسﻢ شده و در بارة ،ردت ،باغﻴان و دارحرب باﻫﻢ بحث ﻧﻤﻮده
و در ﻣحﻮر ﻣﻮضﻮع تحﻠﻴﻞ و بررسﻰ ﻧﻤاﻳﻨد.
 .1اﻟجﻮاﻫرة اﻟﻨﻴرة)1۴۸/۶(-
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 _1تعرﻳف ردت و ﻣرتد را با حکﻢ آن بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 _۲زن ﻣرتد شده چﻪ حکﻢ دارد ؟ و با ﻣال و داراﻳﻰ ﻣرتد چﮕﻮﻧﻪ ﻣعاﻣﻠﻪ ﻣﻰشﻮد؟
 _۳دار حرب ﻳعﻨﻰ چﻪ؟ آﻧرا وضاحت بدﻫﻴد و حکﻢ ﻣرتدى کﻪ بﻪ دار حرب بپﻴﻮﻧدد
چطﻮر است.
 _۴ﻣﻮارد ﻣصرف اﻣﻮال خراجﻰ کداﻣﻬاست؟
 _۵بغات بﻪ چﻪ کساﻧﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد؟ و حکﻢ باغﻴان را بﻴان دارﻳد.
 _۶حکﻢ باغﻴان کﻪ در عقب خﻮد ﮔروه خاصﻰ داشتﻪ باشﻨد چﮕﻮﻧﻪ است؟
 _۷باغﻴاﻧﻰ کﻪ از ﻣردم خراج و عشر را ﮔرفتﻪ باشﻨد آﻳا اﻣام ﻣﻲتﻮاﻧد دو باره آن را از
ﻣردم ﻣطاﻟبﻪ ﻧﻤاﻳد و ﻳا خﻴر؟

طﻼب بﻪ کﻤک استاد خﻮد در ﻣﻮرد دار اسﻼم و دار حرب ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس چﻬﻞ و چﻬارم

ﻛتاب حﻈر و اباحت

1

از دﻳد ﮔاه فقﻬاء بعضﻰ چﻴزﻫا ﻳا ﻣﻨع است و ﻳا اﻧجام دادن آن ﻣطﻠﻮب ﻧﻤﻰباشد ،ﻳا
ﻳک چﻴز براى زﻧان روا بﻮده و براى ﻣردان جﻮاز ﻧدارد ،درس حاضر در ﻣﻮرد احکام
و ﻣساﻳﻞ اﻳﻦ ﻣﻮضﻮعات اختصاص داده شده است.

 .1حظر واباحت :حظر در ﻟغت بﻤعﻨﻰ ﻣﻨع است و در شرﻳعت آن اﻣﻮرى است کﻪ اﻧجام دادن آن
شرعاً ﻣﻤﻨﻮع است.
حظر ضد ﻣباح است .واباحت روا بﻮدن را ﮔﻮﻳﻨد و ﻣباح عﻤﻠﻰ است کﻪ در کردن و ﻧکردن .آن اﻧسان
ﻣکﻠف اختﻴار داشتﻪ باشد.
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ترجﻤﻪ
( )1کتاب چﻴزﻫاى ﻣباح وﻣﻨع شده
( )۲پﻮشﻴدن ﻟباس ابرﻳشﻤﻰ براى ﻣردان حﻼل ﻧﻴست و براى زﻧان حﻼل است.
تکﻴﻪ کردن بﻪ (باﻟشت) ابرﻳشﻤﻰ ﻧزد ابﻮحﻨﻴفﻪ

جﻮاز دارد و صاحبﻴﻦ (رحﻤﻬﻤا

اﷲ) تکﻴﻪ کردن را ﻧﻴز ﻣکروه ﻣﻰداﻧﻨد ،و پﻮشﻴدن ﻟباسﻫاى ابرﻳشﻤﻰ در جﻨگ بﻪ ﻧزد
صاحبﻴﻦ (رحﻤﻬﻤا اﷲ) باکﻰ ﻧدارد و بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﻣکروه است ،و پﻮشﻴدن

ﻣﻠحﻤﻪ کﻪ تار آن ابرﻳشﻢ و پﻮد آن پﻨبﻪ ﻳا پشﻢ (حﻴﻮاﻧات) باشد ﻣاﻧعﻰ ﻧدارد.
( )۳آراﻳش با طﻼ و ﻧقره براى ﻣردان روا ﻧﻴست ﻣﮕر اﻳﻨکﻪ اﻧﮕشتر ﻧقرهاى باشد ،کﻤربﻨد
و شﻤشﻴر از پﻮش ﻧقره باک ﻧدارد وبراى زﻧان رواست کﻪ از طﻼ و ﻧقره آراﻳش و
استفاده ﻧﻤاﻳﻨد و براى طفﻞ پﻮشاﻧﻴدن طﻼ و ﻧقره ﻣکروه است.
( )۴در ظرفﻫاى طﻼ و ﻧقره براى ﻣردان و زﻧان خﻮردن ،ﻧﻮشﻴدن ،ﮔداختﻦ تﻴﻞ و در
استعﻤال خﻮشبﻮ از آن استفاده کردن روا ﻧﻴست.
( )۵استعﻤال ظروف شﻴشﻪ ﻳﻰ ،رصاص(اﻟﻤﻮﻧﻴﻢ) قﻠعﻰ ،بﻠﻮرى(ﻳک ﻧﻮع شﻴشﻪ) و عقﻴق
ﻣاﻧعﻰ ﻧدارﻧد.
( )۶بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

استفاده از ظروف پﻮش شده بﻪ ﻧقره براى خﻮراک ،زﻳﻦ

پﻮش داده شده بﻪ ﻧقره در سﻮارى و در تخت (چﻬار پاﻳﻰ) پﻮش شده بﻪ ﻧقره ﻧشستﻦ
رواست .و ﻧشاﻧﻪ ﮔذاشتﻦ و ﻧقطﻪ ﮔذاشتﻦ در ﻫر ده آﻳت از قرآن کرﻳﻢ ﻣکروه است.
( )۷ﻧقش و دﻳزاﻳﻦ ﻣصحف شرﻳف (قرآن کرﻳﻢ) و ﻣسجد را زﻳباﻳﻰ دادن با آب ﻧقره
ﻣاﻧعﻰ ﻧدارد.
( )۸از (حﻴﻮان) خصﻰ استفاده کردن ﻣکروه است ،و خصﻰ کردن حﻴﻮاﻧات و اﻧداختﻦ
خران بر اسبﻬا باک ﻧدارد .در ﻫدﻳﻪ و اذن سخﻦ کﻮدک و غﻼم ﻣقبﻮل و رواست.
( )۹سخﻦ فاسق در ﻣعاﻣﻼت قبﻮل و در دﻳاﻧات قبﻮل ﻧﻤﻰﮔردد ،ﻣﮕر سخﻦ عادل.
( )1۰و رواﻧﻴست کﻪ ﻣرد بﻪ زن بﻴﮕاﻧﻪ (ﻧاﻣحرم) ببﻴﻨد ﻣﮕر تﻨﻬا روى و دو دست آن را
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(تابﻨد ) و اﮔر از ﻧظر شﻬﻮت اﻳﻤﻦ ﻧباشد روى زن را ﻧﻴز ﻧبﻴﻨد ،ﻣﮕر در وقت ضرورت.
و براى قاضﻰ جﻮاز دارد در حﻴﻦ اصدار حکﻢ و شاﻫدى کﻪ اراده اداى شﻬادت را دارد
تا بﻪ روى شان ببﻴﻨد اﮔر چﻪ خﻮف شﻬﻮت باشد.
( )11براى طبﻴب (داکتر) رواست ﻣحﻞ ﻣرض زن را ببﻴﻨد وﻣعاﻳﻨﻪ کﻨد.
( )1۲و ﻣرد تﻤام بدن ﻣرد را دﻳده ﻣﻲتﻮاﻧد ﻣﮕر از زاﻧﻮ تا ﻧاف را ،و بﻪ زﻧان رواست آن
جاﻫاى ﻣردان را ببﻴﻨد کﻪ براى ﻣردان دﻳدن ﻫﻤچﻮ ﻣﻮاضع جﻮاز دارد.
( )1۳و براى زن دﻳدن آن جاى از زﻧان رواست کﻪ براى ﻣردان دﻳدن آن جاى از ﻣرد
جﻮاز دارد .براى ﻣرد رواست تا کﻨﻴزش را کﻪ براى او حﻼل است ببﻴﻨد و ﻫﻢ ﻧظر
کردن بﻪ فرج زن براى شﻮﻫرش.
( )1۴و ﻣرد ،سر ،روى ،سﻴﻨﻪ ،دو ساق ،دو بازو و سﻴﻨﺔ ﻣحارم خﻮد را دﻳده ﻣﻲتﻮاﻧد
و پشت ،شکﻢ و رانﻫا را ﻧﻪ بﻴﻨد و ﻣس کردن آن جاﻫاﻳﻴکﻪ دﻳدن آن جﻮاز دارد ﻧﻴز
رواست.
( )1۵دﻳدن شخص خصﻰ بﻪ زن بﻴﮕاﻧﻪ در حکﻢ ﻣرد است.
( )1۶عزل کردن از زن خﻮد بدون اجازة زن روا ﻧﻴست.
( )1۷احتکار و بﻨدساختﻦ ﻣﻮاد خﻮراکﻰ آدﻣﻴان و حﻴﻮاﻧات بﻪ ﻫدف (ﮔراﻧﻰ و قﻴﻤت
شدن) ،ﻣکروه است و اﻳﻦ در آن شﻬرﻫاﻳﻴکﻪ ﻣردم از آن ﻣتضرر شﻮﻧد ،و کسﻴکﻪ غﻠﺔ
زﻣﻴﻦ خﻮد را و ﻳا از کدام شﻬر دﻳﮕر آورد و ﻧﮕﻬداشت ،ﻣحتکر ﻧﻴست.
( )1۸براى سﻠطان (زﻣاﻣدار) روا ﻧﻴست کﻪ ﻧرخ و قﻴﻤت را تعﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳد.
( )1۹و در روزﻫاى فتﻨﻪ (برپاشدن آشﻮب) فروش اسﻠحﻪ ﻣکروه است و فروختﻦ دو
شاب اﻧﮕﻮر باﻻى کسﻰ کﻪ ﻣﻰداﻧد از آن شراب سازد باکﻰ ﻧدارد.
شرح
پﻮشﻴدن ابرﻳشﻢ :پﻮشﻴدن ابرﻳشﻢ از ﻫر ﻧﻮع و ﻫر رﻧگ براى ﻣردان روا ﻧﻴست ،بﻠکﻪ
حرام است خﻮاه پﻴﻮستﻪ با بدن باشد و ﻳا جدا و در حق زﻧان پﻮشﻴدن ابرﻳشﻢ روا
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ﻣﻰباشد .رسﻮل اﷲ

فرﻣﻮده اﻧد ابرﻳشﻢ و طﻼ براى زﻧان أﻣت ﻣﻦ رواست و براى

ﻣردان حرام است )1(.بﻪ ﻧزد صاحبﻴﻦ (رحﻤﻬﻤا اﷲ) پﻮشﻴدن ابرﻳشﻢ براى ﻣردان تﻨﻬا در
ﻫﻨﮕام جﻨگ رواست ،ﻣﮕر اﻣام صاحب

ﻣکروه ﻣﻰداﻧد.

()۲

پﻮشﻴدن ﻣﻠحﻤﻪ :پﻮشﻴدن آن جاﻣﺔ کﻪ (تار) آن ابرﻳشﻢ و پﻮد (بافتﮕﻰ) آن از پﻨبﻪ ﻳا
از پشﻢ (حﻴﻮاﻧات) باشد ﻣاﻧعﻰ ﻧدارد .ساختﻦ باﻟشت از ابرﻳشﻢ و بر آن تکﻴﻪ کردن و
فرش جﻮر کردن از آن بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

جﻮاز دارد ،زﻳرا رسﻮل اﷲ

باﻻى

آن ﻧشستﻪ اﻧد ،ﻣﮕر بﻪ ﻧزد صاحبﻴﻦ (رحﻤﻬﻤا اﷲ) حرام است؛ زﻳرا اﻳﻦ کار جباران و
ﻣتکبران بﻮده و ﻣشابﻬت کردن با آﻧﻬا حرام است.
ابرﻳشﻢ :آن تارى است کﻪ از دﻫﻦ کرم ابرﻳشﻢ بدست ﻣﻰآﻳد و از آن جاﻣﻪ ساختﻪ
ﻣﻰشﻮد.

()۳

استﻌﻤال طﻼ و ﻧﻘره :استعﻤال طﻼ و ﻧقره براى زﻧان و آراستﻪ ساختﻦ شان رواست و
براى ﻣردان در ﻫﻴچ صﻮرت روا ﻧﻤﻰباشد.
براى ﻣردان ،صرف استعﻤال ﻳک اﻧﮕشتر ،کﻤربﻨد و شﻤشﻴر کﻪ بﻪ ﻧقره ﻣزﻳﻦ شده باشد
جﻮاز دارد.
ﻇروف طﻼ و ﻧﻘره :در ظروف طﻼﻳﻰ و ﻧقرهﻳﻰ خﻮردن ،ﻧﻮشﻴدن ،ﮔداختﻦ تﻴﻞ و
استعﻤال خﻮشبﻮﻳﻰ (در آن) براى ﻣرد و زن جﻮاز ﻧدارد؛ زﻳرا رسﻮل اﷲ

از آن ﻣﻨع

فرﻣﻮده است.
ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

در ظروف ﻣزﻳﻦ و ﻣﻨقش ﻧقرهﻳﻰ ﻧﻮشﻴدن و ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ باﻻى زﻳﻦ

و چﻬار پاﻳﻰ ﻧقرهﻳﻰ ﻧشستﻦ رواست.
ﻣرصﻊ ﻛردن ﻗرآن ﻛرﻳﻢ و ﻣسجد :ﻣصحف شرﻳف و ﻣسجد را بﻪ آب ﻧقره ﻧقش کردن
از جﻬت تعظﻴﻢ و تشرﻳف باکﻰ ﻧدارد و در آن کدام حرج ﻧﻴست و ﻧکردن بﻬتر است.
ُ .1سﻨﻦ اﻟﻨسائﻰ -بأحکام اﻻﻟباﻧﻰ )1۶1/۸(-ﻣسﻨد احﻤد بﻦ حﻨبﻞ –(.)۳۹۲/۴
 .۲رد اﻟﻤحتار.)۴۳۳/1۲(-
 .۳اﻟﻤعجﻢ اﻟﻮسﻴط(.)1۶۵/1
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در ﻫر آﻳت از قرآن کرﻳﻢ عﻼﻣت ﮔذارى و بر آن ﻧقطﻪ ﮔذاشتﻦ ﻣکروه است؛ زﻳرا ﻫر
آن چﻴزى کﻪ از قرآن کرﻳﻢ ﻧباشد کار برد آن روا ﻧﻴست ﻣﮕر فقﻬاى ﻣتأخرﻳﻦ عجﻢ
اﻳﻦ کار را ﻧﻴک ﻣﻰداﻧﻨد.

()1

خبر ﻓاسﻖ :خبر فاسق زن باشد و ﻳا ﻣرد در ﻣعاﻣﻼت ﻣﻮرد قبﻮل واقع ﻣﻰشﻮد ،ﻣﮕر در
إخبار دﻳاﻧات (اﻣﻮر دﻳﻨﻰ) عداﻟت ضرورى است.
ﻣﻨظﻮر از ﻣعاﻣﻼت عبارت از خرﻳد ،فروش وکاﻟت ،ﻣضاربت ،تجارت بﻮده و ﻫدف از
دﻳاﻧات ﻣاﻧﻨد اﻣﻮر عبادتﻰ ،چﻴزﻫاى حﻼل و حرام و غﻴره)1( .

بﻪ زن بﻴﮕاﻧﻪ ﻧﮕرﻳستﻦ :تﻤام بدن زن بﻴﮕاﻧﻪ (ﻧاﻣحرم) عﻮرت (ستر) است .براى شخص
روا ﻧﻴست کﻪ بﻪ زن بﻴﮕاﻧﻪ ﻧﮕاه کﻨد تﻨﻬا دﻳدن روى و دو بﻨد دست آن رواست و ﻫر
ﮔاه از ﻧاحﻴﻪ شﻬﻮت اﻳﻤﻦ ﻧباشد ،ﻧظر کردن بﻪ روى آن ﻧﻴز ﻧاروا است ،ﻣﮕر در وقت
ضرورت.
براى قاضﻰ و شاﻫد رواست تا در وقت حکﻢ و شاﻫدى روى آن را ببﻴﻨد ،اﮔر چﻪ از
جﻬت شﻬﻮت اﻳﻤﻦ ﻧباشد .براى طبﻴب (داکتر) رواست کﻪ جاى درد و ﻣرض زن را
ببﻴﻨد .و ﻣعاﻳﻨﻪ ﻧﻤاﻳد.
ﻧﻈر ﻛردن بﻪ زﻧان ﻣحرم :دﻳدن روى ،سر ،سﻴﻨﻪ ،ساق بﻨدﻫا و بازوى دست زﻧان ذى
رحﻢ (ﻣحرم) جﻮاز دارد ،و دﻳدن پشت ،شکﻢ و راﻧﻬاى شان روا ﻧﻴست و زن ﻣحرم
کسﻰ است کﻪ بصﻮرت ﻣؤبد ﻧکاح با وى حرام باشد ،خﻮاه اﻳﻦ حرﻣت از جﻬت ﻧسب
باشد ﻳا از طرﻳق شﻴر خﻮاره ﮔﻰ و ﻳا حرﻣت ﻣصاﻫره کﻪ از روى ﻧکاح واقع شده باشد
و ﻳا از راه زﻧا

()۲

ﻧﻈر ﻛردن بﻪ زن و ﻛﻨﻴز خﻮد :ﻧظر کردن بﻪ زن و کﻴﻨز خﻮد کﻪ براﻳش حﻼل باشد روا
است ﻫﻤﻴﻦ طﻮر ﻧظر کردن بﻪ فرج زن خﻮد ﻣجاز است.

(.)1۵۹/۶.1
 .۲اﻟﻤصباح اﻟﻨﻮرى شرح ﻣختصراﻟقدورى()۳۸1
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دﻳدن ﻣرد ،ﻣرد را :دﻳدن تﻤام بدن ﻣرد براى ﻣرد دﻳﮕر رواست بﻪ استثﻨاى ﻧاف تا
زاﻧﻮﻫا و اﻳﻦ ﻣقدار در ستر داخﻞ است و زن آن ﻣﻮاضع ﻣرد را دﻳده ﻣﻲتﻮاﻧد کﻪ در
حق ﻣردان رواست.
دﻳدن زﻧان ،زﻧان را :زن آن جاى زن را دﻳده ﻣﻲتﻮاﻧد کﻪ براى ﻳک ﻣرد دﻳدن آن
جاى از ﻣرد دﻳﮕر روا باشد.
ﻋزل )1(:عزل کردن از کﻨﻴز خﻮد بدون اجازه وى جﻮاز دارد ،ﻣﮕر عزل از زن خﻮد
بدون اجازه اش جﻮاز ﻧدارد.
احتﻜار :احتکار ﻣﻮاد ارتزاقﻰ ﻣاﻧﻨد ﮔﻨدم ،جﻮ ،برﻧج ،و اﻣثال اﻳﻨﻬا و عﻠﻮفﺔ حﻴﻮاﻧات
ﻣاﻧﻨد کاه و بﻴده را بخاطر بﻠﻨد رفتﻦ قﻴﻤت (ﮔراﻧﻰ) آن بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮجﻨﻴفﻪ

ﻣکروه

تحرﻳﻤﻰ است و اﻳﻦ در حاﻟﻴکﻪ بابﻨد ساختﻦ و احتکار اﻳﻦ ﻣﻮاد ،ﻣردم شﻬر و ﻣحﻞ
ﻣتضرر شﻮﻧد .احتکار عبارت از ﻧﮕﻬداشتﻦ اﻳﻦ ﻣﻮاد براى چﻬﻞ روز و ﻳا بﻴشتر از آن
است.
تﻌﻴﻴﻦ ﻛردن ﻧرخ اجﻨاس :بﻪ ﻣسئﻮﻟﻴﻦ اﻣﻮر ،تعﻴﻴﻦ کردن ﻧرخ اجﻨاس درست ﻧﻴست؛ زﻳرا
در حدﻳث شرﻳف از آن ﻣﻨع آﻣده است .ﻫر ﮔاه فروشﻨدهﮔان قﻴﻤتﻫا را از حد ﻣعﻴﻦ باﻻ
ببرﻧد و ﮔران فروشﻰ ﻧﻤاﻳﻨد در اﻳﻦ صﻮرت زﻣاﻣداران با ﻣشﻮره اﻫﻞ رأى ﻣﻲتﻮاﻧﻨد ﻧرخﻬا را
تثبﻴت و تعﻴﻴﻦ کﻨﻨد.
ﻓروش اسﻠحﻪ :فروختﻦ سﻼح براى اﻫﻞ فتﻨﻪ ﻣاﻧﻨد خﻮارج و باغﻴان و غﻴره ،ﻣکروه است
زﻳرا اﻳﻦ کار بدست خﻮد پاى خﻮد را قطع کردن است.
حﻜﻢ شﻴرة اﻧﮕﻮر :فروختﻦ شﻴرة اﻧﮕﻮر بر کسﻰ کﻪ از آن شراب ﻣﻰسازد اﮔر
ذﻣﻰ باشد روا است و اﮔر ﻣسﻠﻤان باشد ﻧاروا است ،زﻳرا ﻧﻪ عﻴﻦ شﻴره حرام است و ﻧﻪ
شراب در حق ذﻣﻰ حرام است ،اکﻨﻮن کﻪ غﻴر ﻣسﻠﻤان از آن شراب ﻣﻰسازد ،اﻳﻦ عﻤﻞ
ﻣﻨحصر بﻪ خﻮد آﻧﻬاست وعﻴﻦ شﻴره حرام ﻧﻴست.
 .1ﻣعﻨﻰ عزل اﻳﻨست کﻪ شخصﻰ با ﻫﻤسرش جﻤاع کﻨد و ﻫﻨﮕام إﻧزال (ﻣﻨﻰ) آﻟت خﻮد را بﻴرون
کرده وإﻧزال ﻧﻤاﻳد.
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طﻼب در بﻴﻦ خﻮد احکام دﻳدن ﻣردان بﻪ زﻧان بﻴﮕاﻧﻪ ،زﻧان ﻣحرم و زﻧان خﻮد را بﻴان
ﻧﻤاﻳﻨد.

 _1حکﻢ پﻮشﻴدن ابرﻳشﻢ براى ﻣردان چﻴست؟
 _۲حکﻢ استعﻤال طﻼ و ﻧقره را بﻪ تفصﻴﻞ بﮕﻮﻳﻴد.
 _۳استفاده از ظروف طﻼ و ﻧقره چﻪ حکﻢ دارد؟
 _۴اخبار فاسق در کدام اﻣﻮر ﻣقبﻮل است؟
 _۵ﻧظر کردن بﻪ زن بﻴﮕاﻧﻪ چﻪ حکﻢ دارد؟
 _۶دﻳدن بﻪ زﻧان ﻣحرم چﻪ حکﻢ دارد؟
 _۷حکﻢ دﻳدن بﻪ زن و کﻨﻴز خﻮد چﻪ طﻮر است؟ واضح سازﻳد.
 _۸حکﻢ دﻳدن ﻣرد بﻪ ﻣرد را تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد.
 _۹حکﻢ دﻳدن زن بﻪ زن را بﻴان دارﻳد.
 _1۰احتکار را با حکﻢ آن بﻴان کﻨﻴد.
 _11آﻳا تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدن ﻧرخ اجﻨاس جﻮاز دارد ﻳا خﻴر؟
 _1۲فروش اسﻠحﻪ کدام وقت ﻣکروه است؟

طﻼب در بارة احکام استعﻤال ابرﻳشﻢ ﻳک ﻣقاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس چﻬﻞ وپﻨجﻢ

احﻜام وصﻴت()1
بﻤﻨظﻮر اﻳﻨکﻪ اﻧسان بتﻮاﻧد بعد از وفات ﻧﻴز ﻧفعش بﻤردم و خﻮدش برسد ،و اجر و
پاداش اﻟﻬﻰ را کﻤاﻳﻰ کﻨد ،شرﻳعت اسﻼﻣﻰ وصﻴت را ﻣشروع ﮔرداﻧﻴده و براى اﻳﻨکﻪ
ورثﺔ ﻣﻴت از وصﻴت بﻴش از حد وى ﻣتضرر ﻧﮕردﻧد و ﻣحتاج بﻪ ﻣردم ﻧشﻮﻧد ،شرﻳعت
حد اکثر وصﻴت را سﻮم حصﺔ ﻣال تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده کﻪ در درس اﻣروز احکام وصﻴت را
ﻣﻰآﻣﻮزﻳﻢ.
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ترجﻤﻪ
( )1وصﻴت کردن واجب ﻧﻴست بﻠکﻪ ﻣستحب است.
( )۲وصﻴت ﻧﻤﻮدن بﻪ وارث در صﻮرتﻴکﻪ ورثﻪ اجازه بدﻫﻨد جائز است ،در بﻴشتر از سﻮم
(حصﻪ) وصﻴت جائز ﻧﻴست ﻣﮕر در صﻮرت اجازة ورثﻪ ،وصﻴت براى قاتﻞ روا ﻧﻴست.
( )۳رواست کﻪ ﻣسﻠﻤان براى کافر وصﻴت ﻧﻤاﻳد و کافر براى ﻣسﻠﻤان.
()۴قبﻮل ﻧﻤﻮدن وصﻴت بعد از ﻣرگ (ﻣعتبر) است ،اﮔر ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ وصﻴت را در زﻧدﮔﻰ
(وصﻴت کﻨﻨده) قبﻮل و ﻳا رد کرد ،باطﻞ شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
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()۵ﻣستحب است کﻪ شخص کﻤتر از سﻮم (حصﻪ) ﻣال خﻮد را وصﻴت کﻨد.
( )۶اﮔر ﻣﻮصﻰ (وصﻴت کﻨﻨده) شخصﻰ را بحﻴث تطبﻴق کﻨﻨده وصﻴت اﻧتخاب کرد و
در حضﻮر (وصﻴت کﻨﻨده) پذﻳرفت و در غﻴابش رد ﻧﻤﻮد ،اﻳﻦ رد (ﻣعتبر) ﻧﻴست .ﻫرﮔاه
در حضﻮر آن رد ﻧﻤاﻳد (رد کردﻧش) اعتبار دارد ،و وصﻴت باطﻞ شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
( )۷ﻣال وصﻴت شده بﻪ قبﻮل ،در ﻣﻠکﻴت داخﻞ ﻣﻰﮔردد ،جز در ﻳک ﻣسأﻟﻪ و آن اﻳﻨکﻪ
وصﻴت کﻨﻨده بﻤﻴرد ،سپس ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ قبﻞ از قبﻮل وصﻴت بﻤﻴرد ،در اﻳﻦ صﻮرت ﻣال
وصﻴت شده در ﻣﻠکﻴت وارثان ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ (بدون قبﻮل کردن آﻧان) داخﻞ ﻣﻰﮔردد.
( )۸اﮔر کسﻰ براى کافر ﻳا فاسق وصﻴت کرد ،قاضﻰ او را از وصﻴت خارج سازد و
شخص دﻳﮕرى را (عﻮض آن) تعﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳد.
( )۹کسﻴکﻪ شخصﻰ را وصﻰ ﮔرفت کﻪ از تطبﻴق وصﻴت عاجز باشد ،قاضﻰ شخص
دﻳﮕرى را با او ﻫﻤراه سازد.
( )1۰ﻫرﮔاه شخصﻰ براى دو ﻧفر وصﻴت ﻧﻤﻮد ،ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ و اﻣام ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤا
اﷲ) براى ﻳکﻰ از آنﻫا جﻮاز ﻧدارد کﻪ بدون ﻣﻮجﻮدﻳت دﻳﮕر در آن تصرف کﻨد ،ﻣﮕر
در خرﻳدن کفﻦ براى ﻣرده( ،جﻨازه) را آﻣاده کردن ،در خﻮراک و پﻮشاک اطفال،
ﻣال ودﻳعت ﻣعﻴﻦ را باز اداء ﻧﻤﻮدن ،سپردن قرض ،وصﻴت ﻣعﻴﻦ را ﻧافذ کردن و در
خصﻮﻣت کردن از طرف ﻣرده (درﻳﻦ حاﻻت تصرف کرده ﻣﻲتﻮاﻧد).
( )11ﻫرﮔاه شخصﻰ ،سﻮم حصﺔ ﻣال خﻮد را بﻪ کسﻰ وصﻴت ﻧﻤﻮد ،و سﻮم حصﻪ را
براى شخصﻰ دﻳﮕر ،و ورثﻪ اجازه ﻧکردﻧد ،ﻫر دوى آﻧﻬا در حصﺔ سﻮم بصﻮرت ﻧصف
سﻬﻴﻢ ﻫستﻨد ،اﮔر براى ﻳکﻰ بﻪ حصﺔ سﻮم و بﻪ دﻳﮕرى بﻪ حصﺔ ششﻢ (وصﻴت کرد)،
و اجازة ورثﻪ ﻧبﻮد پس حصﺔ سﻮم در بﻴﻦ ﻫر دو ،سﻪ قسﻤت شﻮد ،اﮔر بﻪ ﻳکﻰ تﻤام
ﻣال و بﻪ دﻳﮕرى حصﺔ سﻮم را وصﻴت کرد و ورثﻪ اجازه ﻧدادﻧد ،ﻧزد اﻣام ابﻮﻳﻮسف و
اﻣام ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤا اﷲ) حصﺔ سﻮم در بﻴﻦ شان چﻬار تقسﻴﻢ شﻮد و اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ
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فرﻣﻮده است کﻪ :حصﺔ سﻮم در بﻴﻦ ﻫر دو ﻧصف شﻮد.
( )1۲اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ را از حصﺔ سﻮم زﻳاد ﻧﻤﻰدﻫد ﻣﮕر در (ﻣحابات) و

(دراﻫﻢ ﻣرسﻠﻪ).
( )1۳اﮔر کسﻰ وصﻴت کرد و باﻻى وى آﻧقدر قرض بﻮد کﻪ تﻤام ﻣاﻟش در آن
پرداختﻪ ﻣﻰشد ،وصﻴتش روا ﻧﻴست ،ﻣﮕر در صﻮرتﻴکﻪ صاحب قرض او را ببخشد.
( )1۴اﮔرشخصﻰ حصﺔ فرزﻧدش را وصﻴت کرد ،وصﻴت باطﻞ است ،اﮔر بﻪ اﻧدازة
حصﺔ فرزﻧدش وصﻴت ﻧﻤﻮد (وصﻴتش) ﻧافذ است .اﮔر دو فرزﻧد داشت ،بﻪ ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ
حصﻪ سﻮم از ﻣال ﻣﻮصﻰ ﻣﻲرسد.
( )1۵کسﻴکﻪ چﻴزى را فروخت و سپس ﻣحابات کرد ،ﻳا ﻫبﻪ ﻧﻤﻮد ،رواست و اﻳﻦ از
حصﺔ سﻮم ﻣعتبر است و با صاحبان وصﻴت آن را ضرب ﻧﻤاﻳد.
( )1۶اﮔر کسﻰ سﻬﻤﻰ را از ﻣال خﻮد وصﻴت کرد ،بﻪ (ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ) کﻤترﻳﻦ سﻬﻢ وارثﻴﻦ
است ،ﻣﮕر کﻪ حصﻪ اش ،از حصﺔ ششﻢ کﻢ شﻮد در اﻳﻦ صﻮرت حصﺔ ششﻢ پﻮره بﻪ
او داده شﻮد .اﮔر ﻳک جزء ﻣاﻟش را وصﻴت کرد ،بﻪ ورثﻪ ﮔفتﻪ شﻮد :ﻫر اﻧدازه ﻳﻰ کﻪ
شﻤا ﻣﻰخﻮاﻫﻴد بدﻫﻴد.
شرح
تﻌرﻳﻒ وصﻴت :وصﻴت عبارت از تﻤﻠک بﻼ عﻮض اعﻴان و ﻣﻨافع است کﻪ بعد از ﻣرگ
ﻧافذ ﻣﻰﮔردد.
اطﻼق وصﻴت بر آن ﻣال ﻧﻴز ﻣﻰشﻮد کﻪ پس از ﻣرگ بﻪ ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ داده ﻣﻰشﻮد.
ﻣﻮصﻰ :بﻪ کسﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد کﻪ وصﻴت ﻣاﻟش را بﻪ شخص دﻳﮕرى ﻣﻰکﻨد.
ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ :کسﻰ است کﻪ ﮔرفتﻦ ﻣال براﻳش وصﻴت شده باشد.
ﻣﻮصﻰ بﻪ :آن ﻣاﻟﻰ کﻪ بﻪ دادن آن وصﻴت شده باشد.
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وصﻰ :بﻪ شخصﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد کﻪ سپردن ﻣال بﻪ ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ و ﻳا ﻧافذ ﻧﻤﻮدن وصﻴت بﻪ
ذﻣﻪ او باشد.
ﻣشروﻋﻴت وصﻴت :وصﻴت کردن رواست :خداوﻧد ﻣتعال در سﻮر (اﻟﻨساء) بعد ازبﻴان
حصص ورثﻪ ﻣﻴفرﻣاﻳد :کﻪ اﻳﻦ حصص بعد از پرداخت دﻳﻦ وتﻨفﻴذ وصﻴت داده ﻣﻰشﻮد
[اﻟﻨساء ]1۲:ترجﻤﻪ :ﻳعﻨﻰ پس از وصﻴتﻰ کﻪ بﻪ
وارث وصﻴت ﻧﻤﻮده باشد و ﻳا پس از (اداى) قرض.
آﻳت ﻣبارکﻪ بﻪ اﻳﻦ دﻻﻟت دارد کﻪ وصﻴت کردن رواست و قبﻞ از سپردن حصﻪﻫاى
ورثﻪ ﻣرعﻰ اﻻجرا ﮔردد.
وصﻴت کردن ﻣاﻧﻨد صدقﻪ دادن است ،صدقﻪ دادن ﻣستحب بﻮده و وصﻴت ﻧﻴز ﻣستحب
است ،اﻟبتﻪ وصﻴت کردن بﻪ صدقات فرضﻰ ،فرض است.
شروط وصﻴت :وصﻴت دو شرط دارد:

 _1وصﻴت براى وارث ﻧباشد؛ زﻳرا رسﻮل اکرم
(

در حدﻳث ابﻦ ﻣاجﻪ فرﻣﻮده اﻧد:

) وصﻴت براى وارث درست ﻧﻴست.

 _۲ﻣقدار وصﻴت از حصﺔ سﻮم ﻣﻴراث بﻴشتر ﻧباشد .ﻣطابق رواﻳت اﻣام بخارى
زﻣاﻧﻴکﻪ سعد بﻦ ابﻰ وقاص
رسﻮل اﷲ

بﻪ وصﻴت تﻤام ﻣال و ﻧصف ﻣال تصﻤﻴﻢ ﮔرفت،

وصﻴت ﻫﻤﻪ و ﻧصف ﻣاﻟش را اجازه ﻧدادﻧد و براى او فرﻣﻮدﻧد :حصﺔ

سﻮم! حصﺔ سﻮم زﻳاد است.
وصﻴت زﻳاده از حصﺔ سﻮم وقتﻰ ﻧافذ است کﻪ ورثﻪ ﻣﻴت اجازه بدﻫﻨد.
وصﻴت کردن بﻪ قاتﻞ خﻮد اﮔر چﻪ ﻣﻮرث را سﻬﻮا ً (بﻪ خطا) کشتﻪ باشد جائز ﻧﻴست.
در سﻨﻦ بﻴﻬقﻰ آﻣده کﻪ ﻧبﻰ اکرم

فرﻣﻮده اﻧد( :

) بﻪ قاتﻞ وصﻴت

کردن روا ﻧﻴست.
وصﻴت ﻛردن بﻪ ذﻣﻰ :ﻣسﻠﻤان بﻪ ذﻣﻰ کافر وصﻴت ﻣﻲتﻮاﻧد ،ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ذﻣﻰ ﻧﻴز
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ﻣﻲتﻮاﻧد براى ﻣسﻠﻤان وصﻴت ﻧﻤاﻳد.
طﻮرﻳکﻪ با بستﻦ عقد ذﻣﻪ ،کافران در اﻧجام ﻣعاﻣﻼت با ﻣسﻠﻤاﻧان ﻳک سان ﻣﻰﮔردﻧد
وصﻴت ﻧﻴز ﻳک ﻧﻮع ﻣعاﻣﻠﻪ است و ﻣاﻧﻨد ساﻳر ﻣعاﻣﻼت وصﻴت ﻫﻢ در بﻴﻦ ﻫر دوى آنﻫا
رواست ،از جاﻧب دﻳﮕر وصﻴت صدقﻪ است و صدقﻪ دادن براى ذﻣﻰ روا ﻣﻰباشد.
وﻗت ﻗبﻮل وصﻴت :وصﻴت ﻳک عقد است ،از اﻳﻨرو رضاﻳت و قبﻮل ﻣﻮصﻰ و ﻣﻮصﻰ
ﻟﻪ در آن شرط ﻣﻰباشد.
قبﻮل کردن ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ ،زﻣاﻧﻰ صحت دارد کﻪ ﻣﻮصﻰ بﻤﻴرد و ﻣﻠکﻴتش زاﻳﻞ ﮔردد،
قبﻞ از ﻣردن ﻣﻮصﻰ ،قبﻮل ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ درست ﻧﻴست؛ زﻳرا در اﻳﻦ صﻮرت ﻣال تا ﻫﻨﻮز
از ﻣﻠکﻴت ﻣﻮصﻰ خارج ﻧﮕردﻳده ،اﮔر ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ قبﻞ از ﻣردن ﻣﻮصﻰ وصﻴت را قبﻮل
کرد با اﻳﻦ دﻟﻴﻞ صحﻴح ﻧﻴست کﻪ ﻣال در ﻣﻠکﻴت ﻣﻮصﻰ قرار دارد و وقت قبﻮل کردن
آن فراﻫﻢ ﻧشده است.
وصﻰ ﻣﻲتﻮاﻧد از قبﻮل وظﻴفﺔ تﻨفﻴذ و تطبﻴق وصﻴت در حضﻮر ﻣﻮصﻰ إﻧکار کﻨد ،زﻳرا
قبﻮل کردن وظﻴفﻪ وصاﻳت ﻳک اﻣر تبرعﻰ و خﻴرﻳﻪ بﻮده ،و ﻣﻮصﻰ آن را بر کسﻰ
قبﻮﻻﻧده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد ،ﻫرﮔاه وصﻰ اﻳﻦ وظﻴفﻪ را در حضﻮر ﻣﻮصﻰ بپذﻳرذ ،در غﻴابش از
آن اﻧکار ﻧﻤﻲتﻮاﻧد ،زﻳرا در اﻳﻦ صﻮرت ﻣﻮصﻰ ﻣتضرر ﻣﻰﮔردد.
ﻣﻮصﻰ بﻪ (ﻣاﻟﻴکﻪ بﻪ آن وصﻴت شده) وقتﻰ در ﻣﻠکﻴت ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ داخﻞ ﻣﻰﮔردد کﻪ
ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ وصﻴت را قبﻮل کﻨد.
طﻮرﻳکﻪ قب ً
ﻼ ﻳادآور شدﻳﻢ ثابت شدن ﻣﻠکﻴت در وصﻴت ﻣشروط بﻪ قبﻮل وصﻴت است
و ﻣاﻧﻨد ﻣﻴراث ﻧﻴست کﻪ بدون خﻮاست و ارادة وارث در ﻣﻠکﻴت او داخﻞ ﻣﻰﮔردد؛
تﻨﻬا در ﻳک صﻮرت وصﻴت بدون قبﻮﻟﻰ و اجازه ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ در ﻣﻠکﻴتش داخﻞ ﻣﻰﮔردد،
ﻣث ً
ﻼ :احﻤد وصﻴت کرد کﻪ بعد از وفاتﻢ خاﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻠکﻴت زاﻫد باشد ،زاﻫد قبﻞ از اﻳﻨکﻪ
وصﻴت احﻤد را قبﻮل و ﻳا رد ﻧﻤاﻳد بﻤﻴرد ،در اﻳﻦ صﻮرت خاﻧﺔ احﻤد بدون قبﻮل ﻧﻤﻮدن
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زاﻫد در ﻣﻠکﻴت ورثﺔ او داخﻞ ﻣﻰﮔردد.
وصﻰ ﮔرﻓتﻦ ﻓاسﻖ ﻳا ﻛاﻓر :ﻫرﮔاه اﻧسان کافر و ﻳا فاسق را جﻬت ﻧافذ کردن وصﻴتش،
وصﻰ بﮕﻴرد اﻳﻦ وصﻴت درست است ،ﻣﮕر قاضﻰ باﻳست اﻳﻦ اشخاص را از تﻨفﻴذ
وصﻴت بر طرف سازد و عﻮض اﻧان اشخاص ﻣﻨاسب و شاﻳستﻪ دﻳﮕرى را تﻮظﻴف
ﻧﻤاﻳد؛ زﻳرا دشﻤﻨﻰ دﻳﻨﻰ کافر و عدم اﻟتزام فاسق بﻪ اﻣﻮر دﻳﻦ ﻣﻮجب ﻣﻰﮔردد کﻪ در
تطبﻴق وصﻴت خﻴاﻧت را ﻣرتکب شﻮﻧد.
اﮔرکسﻰ بﻪ ﻫدف ﻧافذ کردن وصﻴت شخصﻰ را ﻣﻨحﻴث وصﻰ بﮕﻴردکﻪ تﻮاﻧﻤﻨدى
تطبﻴق وصﻴت را ﻧداشتﻪ باشد ،قاضﻰ شخص دﻳﮕرى را ﻧﻴز با او ﻫﻤراه سازد کﻪ بصﻮرت
درست وصﻴت را تطبﻴق ﻧﻤاﻳد تا حقﻮق ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ و ورثﻪ ضاﻳع ﻧﮕردد.
ﮔرﻓتﻦ دو ﻧﻔر وصﻰ :اﮔر کسﻰ دو ﻧفر را بحﻴث وصﻰ اﻧتخاب کرد ﻳکﻰ در غﻴاب
دﻳﮕر در ﻣال ﻣﻮصﻰ تصرف کرده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد اﻟبتﻪ در برخﻰ از حاﻻت کﻪ فﻮرﻳت را
اﻳجاب ﻣﻰکﻨد ﻳک وصﻰ ﻣﻲتﻮاﻧد بدون ﻣﻮجﻮدﻳت دﻳﮕر در ﻣال ﻣﻮصﻰ تصرف
ﻧﻤاﻳد .صاحب قدورى اﻳﻦ ﻣﻮارد را اقرار آتﻰ بﻴان ﻧﻤﻮده است:
تکفﻴﻦ و تجﻬﻴز ﻣﻴت و تدفﻴﻦ آن ،اطفال ﻣﻴت را خﻮراک و پﻮشاک دادن ،از آﻧجاﻳﻰ
کﻪ ﻣبادرت بﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر ﻧسبت بﻪ ﻫﻤﻪ در اوﻟﻮﻳت قرار دارﻧد بﻨا ًء وصﻰ ﻣﻲتﻮاﻧد کﻪ
بدون ﻣﻮجﻮدﻳت وصﻰ دوﻣﻰ آن را اﻧجام دﻫد.
وصﻴت ﻣعﻴﻦ ،ودﻳعت ﻣعﻴﻦ و اداى قرض :بطﻮر ﻣثال زﻟﻤﻰ وصﻴت ﻧﻤﻮده کﻪ ﻣﻮتر
کروﻻى سرخ ﻧزد ﻣﻦ ودﻳعت تﻮرﻳاﻟﻰ است ،ﻳا ﻟپ تاپ جاپاﻧﻰ ﻣﻠکﻴت ﻣﻦ پس از
ﻣرﮔﻢ ازﻫارون باشد ،ﻳا اﻳﻨکﻪ باﻻى ﻣﻦ ﻣبﻠغ دو ﻫزار افغاﻧﻰ قرض سﻠﻴﻤان است ،اﻳﻦ
ﻣﻮاردى است کﻪ اﮔر صاحب آن طﻮر خﻮد سراﻧﻪ از ﻣال ﻣﻴت بﮕﻴرد حق او شﻤرده
ﻣﻰشﻮد ،بﻨا ًء وصﻰ ﻧﻴز ﻣﻲتﻮاﻧد کﻪ بدون ﻣﻮجﻮدﻳت وصﻰ دوﻣﻰ آﻧﻬا را بﻪ صاحباﻧش
بسپارد.
در ﻣﻮضﻮع دعﻮا از طرف ﻣﻴت ﻧﻴز ﻳک وصﻰ ﻣﻲتﻮاﻧد کﻪ بدون دﻳﮕر دعﻮا کﻨد؛
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زﻳرا در وصﻴت ﻫﻢ ﻣاﻧﻨد وکاﻟت در خصﻮﻣت ﻳک ﻧفر کافﻰ است ،و ﻧﻴاز بﻪ ﻧفر دوم
ﻧﻤﻰباشد.
وصﻴت بﻪ بﻴشتر از ثﻠث ﻣال :ﻫرﮔاه ﻣﻴت بﻪ دو ﻧفر وصﻴت ﻧﻤﻮده باشد و ﻣجﻤﻮع ﻫر
دو وصﻴت از ثﻠث ﻣال زﻳاد باشد اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ چﻨد صﻮرت دارد ،کﻪ در ﻣتﻦ اﻳﻦ طﻮر
آﻣده است:
ﻣﻴت کﻪ بﻪ دو ﻧفر جدا ،جدا بﻪ ثﻠث ﻣال خﻮد بدون اجازه ورثﻪ وصﻴت ﻧﻤﻮده باشد،
در اﻳﻦ صﻮرت ﻣجﻤﻮع تﻤام وصﻴت دو ثﻠث (دو حصﺔ از سﻪ حصﻪ) است و وصﻴت از
حصﺔ سﻮم زﻳاد شرعاً قابﻞ اعتبار ﻧﻴست؛ زﻳرا ورثﻪ اجازه ﻧداده ،پس حصﺔ سﻮم در بﻴﻦ
ﻫر دوى شان طﻮر ﻧصف تﻮزﻳع شﻮد؛ زﻳرا بﻪ ﻫر دو ﻳک ﻧﻮع وصﻴت صﻮرت ﮔرفتﻪ و
در استحقاق باﻫﻢ برابر اﻧد.
اﮔر ﻣﻴت بﻪ ﻳک شخص حصﺔ ششﻢ و بﻪ دﻳﮕرى حصﺔ سﻮم را وصﻴت کرد ،در اﻳﻦ
صﻮرت ﻧﻴز وصﻴت از حصﺔ سﻮم زﻳاد شده ،از اﻳﻨکﻪ ورثﻪ در آن اجازه ﻧداده ،در ﻣازاد
از حصﺔ سﻮم وصﻴت قابﻞ تطبﻴق ﻧﻴست ،بﻨا ًء ﻫر دو ﻣطابق سﻬﻢ خﻮد از حصﺔ سﻮم ﻣال
بﮕﻴرﻧد و بﻪ اﻳﻦ صﻮرت کﻪ ثﻠث بﻪ سﻪ حصﻪ تقسﻴﻢ شﻮد ،صاحب سدس (حصﺔ ششﻢ)
ﻳک و صاحب ثﻠث (حصﺔ سﻮم) دو سﻬﻢ بﮕﻴرد زﻳرا ثﻠث دو برابر سدس است.
اﮔر ﻣﻴت بﻪ ﻳکﻨفر تﻤام ﻣال خﻮد را وصﻴت کرد وبﻪ دﻳﮕرى حصﺔ سﻮم ﻣاﻟش را ،ﻳاران
(رحﻤﻬﻤا اﷲ) ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :بصﻮرت حقﻴقﻰ تطبﻴق اﻳﻦ ﻧﻮع وصﻴت ﻣﻤکﻦ ﻧﻴست .زﻳرا
وصﻴت از اصﻞ ﻣال زﻳاد است و طرﻳقﺔ آن اﻳﻨست کﻪ ﻫرکس ﻣتﻨاسب با وصﻴتﻰ کﻪ بﻪ
او شده است حصﻪ بﮕﻴرد؛ بﻪ اﻳﻦ ﻣفﻬﻮم کﻪ اﮔر تﻤام حصص صاحب ﻣال را سﻪ ثﻠث
فرض کﻨﻴﻢ و حصﺔ صاحب ﻳک ثﻠث را ﻳک ثﻠث بداﻧﻴﻢ ،پس ﻫﻤﺔ آن چﻬار ﻣﻰشﻮد،
در چﻬار سﻬﻢ ﻧزد اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد

صاحب تﻤام ﻣال بﻪ تﻨاسب اسﻬام

سﻪ ،و سﻬﻢ صاحب ثﻠث ﻳک حصﻪ ﻣﻰشﻮد.
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اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﻣﻰﮔﻮﻳد :بﻪ کسﻴکﻪ وصﻴت تﻤام ﻣال شده است ،در اﻳﻦ ﻧﻮع وصﻴت

زﻳادت از حصﺔ سﻮم بﮕﻮﻧﺔ ﻧا ﻣشروع صﻮرت ﮔرفتﻪ است و اﻳﻦ باطﻞ است و صرف
حصﺔ سﻮم ﻣشروع باقﻰ ﻣاﻧد ،بﻪ شخص دوﻣﻰ ﻧﻴز حصﺔ سﻮم وصﻴت شده پس حق
ﻫردو ﻣساوى شد ،بﻨا ًء ثﻠث در بﻴﻦ ﻫر دو ﻧفر ﻣﻨاصفﻪ تقسﻴﻢ ﻣﻰﮔردد.
بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

اﮔر کسﻰ ﻣال خﻮد را زﻳادتر از حصﺔ سﻮم وصﻴت ﻧﻤﻮد و

اجازة ورثﻪ ﻧباشد ،در ﻫﻴچ صﻮرت از حصﺔ سﻮم بﻴشتر ﮔرفتﻪ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد ﻣﮕر در بعضﻰ
حاﻻت ﻣﻲتﻮاﻧد کﻪ از ثﻠث بﻴشتر بﮕﻴرد و ﻳکﻰ از آن صﻮرتﻫا ﻣحابات است.
صﻮرت ﻣحابات :ﻣحابات اﻳﻨست کﻪ ﻳک ﻧفر وصﻴت ﻧﻤاﻳد کﻪ فﻼن ﻣال ﻣرا بعد از
وفاتﻢ بﻪ فﻼن شخص از قﻴﻤتش بﻪ اﻳﻦ اﻧدازه ارزان بﻪ بﻴع بدﻫﻴد.
اﮔر احﻤد وصﻴت کﻨد کﻪ پس از وفاتﻢ کﻤﻴپﻴﻮترم را کﻪ پاﻧزده ﻫزار افغاﻧﻰ قﻴﻤت دارد
بﻪ پﻨج ﻫزار افغاﻧﻰ براى ابراﻫﻴﻢ بدﻫﻴد و احﻤد غﻴر از اﻳﻦ کﻤپﻴﻮتر ﻣال دﻳﮕر ﻧداشتﻪ
باشد ،در اﻳﻦ صﻮرت در حقﻴقت احﻤد دو ثﻠث ﻣال خﻮد را براى ابراﻫﻴﻢ وصﻴت ﻧﻤﻮده
بﻪ اﻳﻦ ﻣفﻬﻮم کﻪ ﻳک ثﻠث قﻴﻤت را از او ﮔرفتﻪ و دو ثﻠث آن کﻪ ده ﻫزار افغاﻧﻰ است
راﻳﮕان بخشﻴده است ،در اﻳﻨجا وصﻴت از ثﻠث بﻴشتر ﮔردﻳده ،بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ
اﻳﻦ زﻳادت جﻮاز دارد و ﻟَﻮ کﻪ اجازة ورثﻪ ﻧباشد.
ﻣرتبﺔ وصﻴت در ﻣﻴراث :در ﻣﻴراث پرداخت دﻳﻦ بر تﻨفﻴذ وصﻴت ﻣقدم است ،روى
اﻳﻦ ﻣﻠحﻮظ اﮔر باﻻى ﻣﻴت بﻪ اﻧدازة داراﻳﻰ اش قرض باشد و وصﻴت ﻧﻴز کرده باشد،
وصﻴتش ﻧافذ ﻧﻴست ،ﻣﮕر در صﻮرتﻴکﻪ قرض دﻫﻨده از قرض خﻮد بﮕذرد و ﻣال باقﻰ
بﻤاﻧد ،از آن در وصﻴتش داده ﻣﻰشﻮد.
وصﻴت در ﻣال ﻏﻴر :اﮔر پدر طﻮرى وصﻴت کرد کﻪ بعد از وفاتﻢ حصﺔ فﻼن پسرم را
بﻪ ﻳﻮسف بدﻫﻴد ،اﻳﻦ وصﻴت باطﻞ است؛ زﻳرا بﻪ وفات شخص ،ﻣال حق شخص دﻳﮕر
ﻣﻰﮔردد و وصﻴت در ﻣال کس دﻳﮕر صحﻴح ﻧﻴست .اﮔر ﮔفت :براى ﻳﻮسف بﻪ اﻧدازه
حصﺔ فﻼن پسرم بدﻫﻴد ،در اﻳﻦ صﻮرت تا سرحد ثﻠث ﻧافذ ﻣﻰﮔردد .اﮔر حصﺔ فرزﻧد
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ﻳاد شده اش از ثﻠث زﻳاد باشد ،براى ﻳﻮسف فقط بﻪ اﻧدازة ثﻠث ﻣال داده ﻣﻰشﻮد و
بس.
اﮔر کسﻰ در ﻣرض ﻣﻮت ﻣحابات ﻧﻤﻮد ،ﻳا بﻪ کسﻰ ﻫدﻳﻪ داد ،اﻳﻦ ﻫﻢ از ثﻠث ﻣحاسبﻪ
ﻣﻰﮔردد ،اﮔر بﻪ اشخاص دﻳﮕر ﻧﻴز وصﻴت ﻧﻤﻮده باشد ،ﻫﻤﻪ از ﻣقدار ثﻠث تجاوز
ﻧﻤﻰکﻨد اﮔر کسﻰ وصﻴت کرد کﻪ بﻪ فﻼن شخص از ﻣﻴراث ﻣﻦ ﻳک سﻬﻢ بدﻫﻴد .در
ورثﻪ سﻬﻢ ﻫر کﻪ کﻢ باشد بﻪ ﻫﻤان اﻧدازه کﻢ داده ﻣﻰشﻮد ،و اﮔر سﻬﻢ ﻣﻮصﻮف (در
ورثﻪ) از حصﺔ ششﻢ ،ﻫﻢ کﻢ باشد ،بﻪ ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ ،ششﻢ حصﻪ داده ﻣﻰشﻮد.
اﮔر کسﻰ وصﻴت ﻧﻤاﻳد کﻪ بﻪ فﻼﻧﻰ ﻧفر از ﻣﻴراثﻢ ﻳک حصﻪ بدﻫﻴد ،در اﻳﻦ صﻮرت
ورثﻪ بﻪ رضا و رغبت خﻮد بﻪ او چﻴزى ﻣﻴدﻫﻨد ،اﮔر چﻪ در وصﻴت ﻣقدار و اﻧدازه ﻣعﻠﻮم
ﻧﻴست و ﻣجﻬﻮل بﻮدن اﻧدازه ﻣاﻧع تﻨفﻴذ وصﻴت ﻧﻤﻰﮔردد.

طﻼب در ﻣﻮرد اﻳﻨکﻪ شرﻳعت اسﻼﻣﻰ روى کدام دﻟﻴﻞ حد زﻳاد وصﻴت را در ثﻠث
تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده باﻫﻢ بحث عﻠﻤﻰ ﻧﻤاﻳﻨد.

 _1وصﻴت را تعرﻳف و دﻟﻴﻞ ﻣشروعﻴت آن را بﮕﻮﻳﻴد.
 _۲شراﻳط وصﻴت را تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد.
 _۳وقت قبﻮل ﻧﻤﻮدن وصﻴت را واضح سازﻳد.
1
6

1
3

 _۴اﮔر ﻣﻴت بﻪ ﻳک ﻧفر ( ) و بﻪ دﻳﮕرى ( ) ﻣاﻟش را وصﻴت ﻧﻤاﻳد ،وصﻴتش
چﮕﻮﻧﻪ ﻧافذ ﻣﻰشﻮد؟
 _۵حکﻢ تعﻴﻴﻦ کافر و فاسق را بحﻴث وصﻰ بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
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درس چﻬﻞ وششﻢ

احﻜام وصﻴت()2
طﻼب عزﻳر :در درس ﮔذشتﻪ ﻳک سﻠسﻠﻪ احکام وصﻴت را آﻣﻮختﻴﻢ؛ درس حاضر ﻧﻴز
ارائﺔ ﻫﻤان ﻣﻮضﻮع ﻣﻰباشد.
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ترجﻤﻪ
( )1کسﻴکﻪ در ﻣﻮرد حقﻮق اﷲ وصﻴت ﻧﻤﻮده باشد ،فراﻳض ﻣقدم کرده ﻣﻰشﻮد ،خﻮاه
وصﻴت کﻨﻨده ﻣقدم ساختﻪ باشد و ﻳا ﻣؤخر ﻣاﻧﻨد :حج ،زکات ،کفارهﻫا .و وصﻴت در
اﻣﻮرﻳکﻪ واجب ﻧباشد (در ﻫﻤچﻮ ﻣﻮارد) آن اﻣﻮر ﻣقدم ﻣﻰشﻮد کﻪ وصﻴت کﻨﻨده ﻣقدم
کرده باشد.
( )۲شخصﻰ کﻪ در حج فرضﻰ وصﻴت ﻧﻤﻮد (ﻧافذ کﻨﻨده وصﻴت) بعﻮض او ،از ﻣحﻠﻪ
اش ﻳک ﻧفر را بﮕزﻳﻨد کﻪ سﻮار برود و حج را ادا کﻨد .ﻫرﮔاه وصﻴت (ﻣال) آﻧقدر
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ﻧبﻮد کﻪ از ﻣحﻞ ﻣسکﻮﻧﻪ اش کسﻰ برود و حج کﻨد ،از آﻧجاﻳﻰ بﻪ حج برود کﻪ ﻣال
براى او کفاﻳت ﻧﻤاﻳد .کسﻴکﻪ از قرﻳﻪ اش بﻪ ﻧﻴت حج بر آﻣد ،و در راه فﻮت کرد،
و وصﻴت ﻧﻤﻮده بﻮد کﻪ بﻪ عﻮضش کسﻰ حج کﻨد بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

از قرﻳﻪ

اش حج ادا ﮔردد( .کسﻰ تﻮظﻴف ﮔردد و بحج فرستاده شﻮد) .اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام
ﻣحﻤد(رحﻤﻬﻤا اﷲ) ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :از آﻧجا حجش ادا ﮔردد کﻪ فﻮت شده است.
( )۳وصﻴت طفﻞ جاﻳز ﻧﻴست.
( )۴رجﻮع کردن از وصﻴت براى ﻣﻮصﻰ روا است .اﮔر آشکار از وصﻴت رجﻮع کرد،
وﻳا کارى ﻧﻤﻮد کﻪ بﻪ رجﻮع دﻻﻟت کﻨد ،رجﻮع شﻤرده ﻣﻰشﻮد ،اﮔر کسﻰ از وصﻴت
اﻧکار ﻧﻤﻮد رجﻮع پﻨداشتﻪ ﻧﻤﻰشﻮد.
( )۵اﮔرکسﻰ بﻪ ﻫﻤساﻳﻪﻫا وصﻴت کرد بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﻣقصﻮد ﻫﻤساﻳﮕان

ﻫﻤجﻮار است.
( )۶اﮔر کسﻰ بﻪ أصﻬار (خسرخﻴﻞ) خﻮد وصﻴت کرد ،وصﻴتش فراﮔﻴر ﻫر ﻣحرم از
طرﻳق زوجﻪ اش ﻣﻰﮔردد .اﮔر بﻪ داﻣادﻫا وصﻴت ﻧﻤﻮد اﻳﻦ وصﻴت شاﻣﻞ ﻫﻤﻪ شﻮﻫران
زﻧان ﻣحرم او (چﻮن شﻮﻫر خﻮاﻫر ،شﻮﻫر عﻤﻪ ،شﻮﻫر خاﻟﻪ و غﻴره) ﻣﻰشﻮد.
( )۷ﻫرﮔاه کسﻰ بﻪ اقارب خﻮد وصﻴت کرد ،درجﻪ بﻪ درجﻪ اﻷ قرب فاﻻ قرب شاﻣﻞ
ﻫﻤﻪ ﻣحارم ﻣﻰﮔردد .ﻣادر ،پدر و فرزﻧد در آن شاﻣﻞ ﻧﻤﻰﮔردد ،و بﻪ دو ﻳا بﻴشتر از
دو ﻧفر داده ﻣﻰشﻮد .در صﻮرتﻰ کﻪ بﻪ ﻫﻤﻴﻦ شکﻞ وصﻴت ﻧﻤاﻳد ،و دو کاکا و دو ﻣاﻣا
داشت ،بﻪ ﻧزد اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

وصﻴت بﻪ کاکاﻫا است ،و اﮔر ﻳک کاکا و دو ﻣاﻣا

داشت در اﻳﻦ صﻮرت ﻧصف وصﻴت از کاکا و ﻧصف آن ازﻣاﻣاﻫاﻳش ﻣﻰشﻮد .اﻣام
ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤا اﷲ) ﮔفتﻪ اﻧد :تﻤام وصﻴت بﻪ کسﻰ تعﻠق ﻣﻰﮔﻴرد کﻪ
در اسﻼم با وى از پدر ﻧزدﻳک در قرابت شرﻳک باشد.
( )۸شخصﻰ کﻪ بﻪ ﻳک ﻧفر در حصﺔ سﻮم دراﻫﻢ ﻳا در حصﺔ سﻮم ﮔﻮسفﻨداﻧش وصﻴت
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کﻨد ،و سپس دو ثﻠث آن ﻫﻼک (تﻠف) شد و ﻳک ثﻠث باقﻰ ﻣاﻧد ،و ﻫﻤﻴﻦ ثﻠث از ﻣال
باقﻰ پﻮره ﻣﻰشد او (ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ) ثﻠث ﻫﻤﺔ ﻣال را ﻣﻰﮔﻴرد.
( )۹کسﻴکﻪ بﻪ حصﺔ سﻮم ﻟباسش وصﻴت ﻧﻤﻮد ،سپس دو ثﻠث آن ﻫﻼک و ﻳک ثﻠث
آن باقﻰ ﻣاﻧد (در اﻳﻦ صﻮرت) تﻨﻬا در ثﻠث باقﻰ ﻣاﻧدة ﻣال حقدار شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
( )1۰ﻫرﮔاه کسﻰ بﻪ کدام ﻧفر بﻪ ﻫزار درﻫﻢ وصﻴت کرد و وصﻴت کﻨﻨده پﻮل ﻧقد و
قرض داشت ،اﮔر ﻫزار (درﻫﻢ) از حصﺔ سﻮم پﻮل ﻧقد پﻮره ﻣﻰشد ،بﻪ ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ داده
ﻣﻰشﻮد ،و اﮔر پﻮره ﻧﻤﻰشد ،حصﺔ سﻮم پﻮل ﻧقد را براﻳش بپردازد ،و زﻣاﻧﻴکﻪ قرضش
حاصﻞ ﮔردﻳد سﻮم حصﺔ آن را بﮕﻴرد تا ﻫزار درﻫﻢ پﻮره ﮔردد.
( )11وصﻴت ﻧﻤﻮدن براى حﻤﻞ و بﻪ حﻤﻞ ﻣشروط بﻪ اﻳﻨکﻪ در کﻤتر از شش ﻣاه از روز
وصﻴت وضع حﻤﻞ صﻮرت ﮔﻴرد ،صحت دارد.
( )1۲وصﻴت ﻧﻤﻮدن بﻪ اسکان در خاﻧﻪ براى ساﻟﻬاى ﻣعﻴﻦ جﻮاز دارد ،وﻫﻤچﻨان وصﻴت
کردن براى سکﻮﻧت داﻳﻤﻰ رواست.
( )1۳ﻫرﮔاه ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ در حال حﻴات ﻣﻮصﻰ وفات کﻨد وصﻴت باطﻞ ﻣﻰﮔردد.
( )1۴در صﻮرتﻴکﻪ بﻪ اوﻻدﻫاى کدام شخص وصﻴت شﻮد ،تﻤام فرزﻧدان ذکﻮر و اﻧاث
در وصﻴت ﻳکسان شرﻳک ﻣﻰباشﻨد ،اﮔر کسﻰ بﻪ ورثﻪ شخصﻰ وصﻴت ﻧﻤاﻳد ،در
ﻫﻤچﻮ وصﻴت براى ذکﻮر دو چﻨد اﻧاث داده ﻣﻰشﻮد.
( )1۵اﮔر کسﻰ حصﺔ سﻮم ﻣاﻟش را بﻪ زﻳد و عﻤرو ،وصﻴت کرد و عﻤرو قب ً
ﻼ فﻮت
ﻧﻤﻮده باشد ،حصﺔ سﻮم ﻣال ﻫﻤﻪ از زﻳد ﻣﻰشﻮد .اﮔر اﻳﻦطﻮر وصﻴت ﻧﻤﻮد کﻪ حصﺔ
سﻮم ﻣاﻟﻢ در بﻴﻦ زﻳد و عﻤرو شرﻳک باشد ،و زﻳد قب ً
ﻼ فﻮت کرده باشد ،ﻧصف حصﺔ
سﻮم بﻪ عﻤرو داده ﻣﻰشﻮد.
( )1۶اﮔر ﻣﻮصﻰ ﻣال ﻧداشت و حصﺔ سﻮم آن را وصﻴت کرد ،سپس ﻣال بدست آورد،
ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ در وقت وفات ﻣستحق حصﺔ سﻮم ﻣال او ﻣﻰﮔردد.
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شرح
ﻣراحﻞ تﻄبﻴﻖ وصﻴت :ﻫرﮔاه وصﻴت کﻨﻨده ،از ﻣال خﻮد بﻪ اداى حقﻮق ﻣتعدده وصﻴت
ﻧﻤاﻳد کﻪ از حصﺔ سﻮم زﻳاد باشد در اﻳﻦ صﻮرت بﻪ اداى آن حق اوﻟﻮﻳت داده ﻣﻰشﻮد کﻪ زﻳاد
ﻣﻬﻢ باشد ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ وصﻴت کﻨﻨده ﻧﻴز در تقدم اوﻟﻮﻳت قرار دادن حق ،تأثﻴر ﮔذار است.
حﻘﻮق اﷲ :عبارت از آن حقﻮقﻰ است کﻪ بﻪ ﻳک ﻧفر ﻧﻪ ،بﻠکﻪ بﻪ عﻤﻮم اﻧساﻧﻬا ﻣفاد آن
برسد و ﻧسبت آن بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ جﻬت تشرﻳف و تعظﻴﻢ شده.
ﻫرﮔاه وصﻴت کﻨﻨده از جﻤﻠﻪ حقﻮق اﷲ بﻪ اداى دو ﻧﻮع حقﻮق طﻮرى وصﻴت کﻨد ،کﻪ
پرداخت آن از ثﻠث ﻣال بﻴشتر باشد ،ﻧخست آن حق ادا ﻣﻰﮔردد کﻪ بسﻴار ﻣﻬﻢ باشد،
بﮕﻮﻧﺔ ﻣثال :اﮔر وصﻴت کﻨﻨده بﻪ اداى زکات و کفاره ﻫر دو وصﻴت کﻨد و ثﻠث کﻢ
باشد ،از آﻧجاﻳﻰ کﻪ زکات فرض است و زﻳاد ﻣﻬﻢ ﻣﻰباشد ،برﻳﻦ اساس ﻧخست زکات
ادا ﮔردد ﻫرﮔاه ﻣال باقﻰ بﻤاﻧد کفاره ادا ﻣﻰشﻮد و اﮔر ﻧﻪ ﻣاﻧد ادا ﻧﻤﻰشﻮد.
در صﻮرتﻴکﻪ اﻫﻤﻴت ﻫر دو حق ﻳکسان باشﻨد در اﻳﻦ وﻫﻠﻪ ترتﻴب وصﻴت کﻨﻨده ﻣدار
اعتبار است ،کﻪ بﻪ ادا کردن حق اوﻟﻮﻳت داده ،زﻳرا کﻪ از طرف او اوﻟﻮﻳت قرار دادن
حق دﻻﻟت بﻪ اﻫﻤﻴت آن ﻣﻲﻧﻤاﻳد.
وصﻴت ﻛردن بﻪ حج :شخصﻰ کﻪ از ﻣال خﻮد جﻬت اداى حج وصﻴت ﻧﻤاﻳد ،شخص
ﻧافذ کﻨﻨده وصﻴت کسﻰ را بﻤﻨظﻮر ادا کردن حج بفرستد و آن قدر ﻣصرف بﻪ او بدﻫد
کﻪ از ﻣحﻞ زﻳست وصﻴت کﻨﻨده ،حج را سﻮار ادا کرده بتﻮاﻧد؛ زﻳرا حج باﻻى ﻣسﻠﻤان
زﻣاﻧﻰ فرض ﻣﻰﮔردد کﻪ بر عﻼوه ساﻳر شراﻳط از ﻣحﻞ اقاﻣت خﻮد تا ﻣکﻪ ﻣکرﻣﻪ بطﻮر
سﻮار ،ﻣصارف رفتﻦ را داشتﻪ باشد .اﻳﻦ حکﻢ در صﻮرتﻴست کﻪ از ثﻠث ﻣال ﻣصارف
حج پﻮره ﮔردد و ﻫرﮔاه از ثﻠث اﻳﻦ ﻣصارف را پﻮره ﻧﻤﻰکرد ،حج کﻨﻨده از ﻫﻤاﻧجا
پﻴاده رفتﻦ بحج را آغاز کﻨد تا ﻣصرف کفاﻳت کﻨد و تطبﻴق وصﻴت اﻣکان پذﻳر ﮔردد.
اﮔر حاجﻰ در راه سفر حج بﻤﻴرد و وصﻴت بر اداى حج ﻧﻤاﻳد ،بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ
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براى شخص حج کﻨﻨده آن ﻣقدار ﻣصرف پرداختﻪ شﻮد کﻪ از قرﻳﺔ وصﻴت کﻨﻨده بﻪ آن
حج بتﻮاﻧد .ﻳاران (رحﻤﻬﻤا اﷲ) ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :آن ﻣقدار ﻣصرف بﻪ او بدﻫﻨد کﻪ از ﻫﻤاﻧجا
ﻳﻰ کﻪ (ﻣﻮصﻰ) فﻮت ﻧﻤﻮده ،از وى حج را ادا بتﻮاﻧد.
وصﻴت طﻔﻞ :وصﻴت طفﻞ درست ﻧﻴست زﻳرا وصﻴت صدقﻪ است و طفﻞ اﻫﻠﻴت صدقﻪ
را ﻧدارد.
رجﻮع ﻛردن از وصﻴت :وصﻴت کﻨﻨده ﻣﻲتﻮاﻧد از وصﻴتش برﮔردد ،زﻳرا وصﻴت
تبرعﻰ است کﻪ تا ﻫﻨﻮز تکﻤﻴﻞ ﻧﮕردﻳده و ﻣاﻧﻨد ﻫبﻪ بر ﮔردﻳدن از آن صحت دارد.
رجﻮع از وصﻴت بﻪ دو ﻧﻮع است :ﻳکﻰ آﻧکﻪ بصﻮرت صرﻳح از وصﻴتش برﮔردد،
بطﻮر ﻣثال بﮕﻮﻳد :از وصﻴت خﻮد برﮔشتﻢ و ﻳا وصﻴتﻢ را باطﻞ کردم.
دوم اﻳﻨکﻪ بصﻮرت عﻤﻠﻰ از وصﻴت خﻮد برﮔردد .بطﻮر ﻣثال ان تکﻪ خﻮد را کﻪ بﻪ کس
دﻳﮕر وصﻴت کرده باشد بﻪ خﻴاط ببرد و براى خﻮد از آن ﻟباس بسازد.
اﮔر وصﻴت کﻨﻨده از وصﻴت خﻮد ﻣﻨکر شﻮد رجﻮع شﻤرده ﻧﻤﻰشﻮد ،فرق رجﻮع با
اﻧکار اﻳﻨست کﻪ در رجﻮع ﻧخست اقرار (اعتراف) ﻣﻰﮔردد و سپس فسخ ﻣﻰﮔردد ،و
اﻧکار از ابتدا بﻤعﻨﻰ رد (ﻧفﻰ) کردن وصﻴت است.
وصﻴت بﻪ ﻫﻤساﻳﮕان :اﮔر کسﻰ بﻪ ﻫﻤساﻳﻪﻫاﻳش وصﻴت کﻨد ،بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ
ﻣقصد از آن ﻫﻤان ﻫﻤساﻳﻪﻫاست کﻪ خاﻧﻪﻫاى شان با وصﻴت کﻨﻨده پﻴﻮست باشد ،و
ﻣاوارى اﻳﻨﻬا ﻫﻤساﻳﻪﻫاى اطراف شاﻣﻞ اﻳﻦ وصﻴت ﻧﻤﻰشﻮد .زﻳرا کﻠﻤﺔ (جﻴران) از
(ﻣجاورت) ﮔرفتﻪ شده کﻪ بﻤعﻨﻰ ﻣﻼصق وپﻴﻮست ﻣﻰباشد .بﻨا بر اﻳﻦ وصﻴت شاﻣﻞ آن
ﻫﻤساﻳﻪﻫا ﻣﻰﮔردد کﻪ خاﻧﻪﻫاى شان با وصﻴت کﻨﻨده ﻣتصﻞ باشد.
وصﻴت بﻪ اصﻬار :از آﻧجاﻳﻰ کﻪ کﻠﻤﻪ اصﻬار (خسرخﻴﻞ) بﻪ تﻤام اقارب زن اطﻼق
ﻣﻰﮔردد کﻪ از طرﻳق ﻧسب ،ﻧکاح شان با اﻳﻦ زن حرام باشد ،ﻣاﻧﻨد پدر ،برادر ،کاکا،
ﻣاﻣا ،روى اﻳﻦ ﻣﻠحﻮظ در صﻮرت وصﻴت صرف ﻫﻤﻴﻨﻬا ﻣستحق بﻪ شﻤار ﻣﻰآﻳﻨد و بﻪ
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ﻫﻤﻴﻦ اساس در وصﻴت ﻣفﻬﻮم کﻠﻤﻪ (ختﻦ) داﻣاد ﻧﻴز عﻴﻦ حکﻢ را دارد.
وصﻴت بﻪ اﻗارب :ﻫرﮔاه بﻪ اقارب (خﻮﻳشاوﻧدان) وصﻴت شﻮد ،خﻮﻳشاوﻧداﻧﻰ ﻣستحق
شﻨاختﻪ ﻣﻰشﻮﻧد کﻪ ﻧظر بﻪ خﻮﻳشاوﻧدى ﻧکاح شان با وصﻴت کﻨﻨده حرام باشد ،ﻳعﻨﻰ
با وصﻴت کﻨﻨده طﻮرى خﻮﻳشاوﻧد باشﻨد کﻪ ﻫرﮔاه ﻳکﻰ از آنﻫا ﻣرد و دﻳﮕر شان زن
فرض ﮔردد ،ﻧکاح شان حرام باشد .در خﻮﻳشاوﻧدان ﻳاد شده وصﻴت در قدم اول حق
آﻧاﻧﻰ ﻣﻰشﻮد کﻪ از ﻧﮕاه خﻮﻳشاوﻧدى با وصﻴت کﻨﻨده بﻪ درجﻪ ﻧزدﻳک (اقرب) باشد،
اﮔر کﻠﻤﺔ خﻮﻳشاوﻧدان بﻪ صﻴغﺔ جﻤع ﻳاد شده باشد ،ضرور است کﻪ بﻪ دو ﻧفر و زﻳاده
از دو ﻧفر داده شﻮد بﻪ ﻫﻤﻴﻦ اساس اﮔر کسﻰ بﻪ اقارب خﻮد وصﻴت کﻨد و وصﻴت
کﻨﻨده دو کاکا و دو ﻣاﻣا داشتﻪ باشد ،وصﻴت تﻨﻬا براى کاکاﻫا ﻣﻰشﻮد و ﻣاﻣاﻫا حق
ﻧدارﻧد زﻳرا کاکاﻫا ،در درجﻪ ﻧزدﻳک و دو (جﻤع) ﻫﻢ ﻫستﻨد .اﮔر وصﻴت کﻨﻨده ﻳک
کاکا و دو ﻣاﻣا داشت ،ﻣاﻣاﻫا اﮔر چﻪ در درجﻪ دورتر اﻧد با کاکاﻫا در وصﻴت از جﻬتﻰ
شاﻣﻞ ﻣﻰشﻮﻧد تا عدد جﻤع پﻮره شﻮد.
بﻪ ﻧظر ﻳاران (رحﻤﻬﻤا اﷲ) در وصﻴت بﻪ اقارب ﻫﻤﻪ آن خﻮﻳشاوﻧدان شاﻣﻞ ﻣﻰشﻮﻧد کﻪ
در پدر کﻼن اول ﻣسﻠﻤان با وصﻴت کﻨﻨده شرﻳک باشﻨد ،اﮔر چﻪ تعداد شان زﻳاد باشد.
در وصﻴت خﻮﻳشاوﻧدان پسر و پدر شاﻣﻞ ﻧﻤﻰشﻮﻧد؛ زﻳرا خﻮﻳشاوﻧد بﻪ کسﻰ ﮔفتﻪ
ﻣﻰشﻮد کﻪ در بﻴﻦ ﻫر دو واسطﻪ ﻣﻮجﻮد باشد ،ارتباط پدر وپسر بﻪ سبب واسطﻪ ﻧﻪ ،بﻠکﻪ
بصﻮرت ﻣستقﻴﻢ است و تحت کﻠﻤﺔ اقارب ﻧﻤﻰآﻳﻨد و در وصﻴت شاﻣﻞ ﻧﻤﻰﮔردﻧد.
وصﻴت حصﺔ سﻮم :اﮔر کسﻰ در ﮔﻮسفﻨدان و پﻮل ﻣشخص و ﻣعﻴﻦ بﻪ حصﺔ سﻮم آن
وصﻴت ﻧﻤاﻳد .ﻣث ً
ﻼ :بﻪ رﻣﺔ خﻮد اشاره کﻨد و حصﺔ سﻮم آن را وصﻴت ﻧﻤاﻳد ،در اﻳﻦ
صﻮرت ﻫرﮔاه دوحصﻪ رﻣﻪ اش بﻤﻴرد وﻳک حصﻪ اش(حصﺔ سﻮم) از آن باقﻰ ﻣاﻧد،
حصﺔ سﻮم کاﻣﻼ حق ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ ﻣﻰشﻮد .زﻳرا با تعﻴﻴﻦ ،حصﺔ ﻣذکﻮر حق ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ
ﻣﻰﮔردد و تﻠف شدن دو ثﻠث بر آن کدام تأثﻴرى ﻧﻤﻰﮔذارد.

٣٢٧

اﮔر کسﻰ بﻪ ﻣجﻤﻮعﺔ ﻟباسﻬاى ﻣختﻠف خﻮد اشاره کﻨد ،و با تعﻴﻴﻦ کردن حصﺔ سﻮم آن
وصﻴت ﻧﻤاﻳد ،سپس دو حصﻪ اﻳﻦ جاﻣﻪﻫا از بﻴﻦ برود ،در اﻳﻦ صﻮرت اﮔر چﻪ وصﻴت
کﻨﻨده با اشاره حصﻪ را تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕر اﻳﻦ تعﻴﻴﻦ فاقد اعتبار است وحصﺔ سﻮم ﻣال
باقﻴﻤاﻧده حق ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ ﻣﻰﮔردد ﻧﻪ تﻤام ﻣال (باقﻴﻤاﻧده).
بﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨکﻪ در صﻮرت اختﻼف اجﻨاس جاﻣﻪﻫا ،تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدن آن کدام فاﻳده اى ﻧدارد ،بﻪ
اﻳﻦ ﻣعﻨﻰ کﻪ با اختﻼف اجﻨاس و ﻧاﻣعﻠﻮم بﻮدن ﻣال ،حق ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ بطﻮر حقﻴقﻰ تشخﻴص
ﻧﻤﻰﮔردد ،وقتﻴکﻪ قبﻞ از ﻫﻼکت حق ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ ﻣعﻠﻮم و ﻣشخص ﻧبﻮد ،بﻨا ًء بعد از ﻫﻼکت
تﻨﻬا ﻣستحق حصﺔ سﻮم ﻣال باقﻴﻤاﻧده ﻣﻰشﻮد ،اﻟبتﻪ اﮔر ﻫﻤﻪ جاﻣﻪﻫا از ﻳک جﻨس باشد،
تعﻴﻴﻦ اعتبار دارد ،و ﻫﻤﻪ جاﻣﻪﻫاى باقﻴﻤاﻧده کﻪ حصﺔ سﻮم است حق ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ ﻣﻰشﻮد.
اﮔر کسﻰ ﻫزار درﻫﻢ را وصﻴت کرد ،و وصﻴت کﻨﻨده ﻣال ﻧقد و قرض ﻫر دو را داشت
و پﻮل ﻧقدش ﻳک ﻫزار را پﻮره ﻧﻤﻰکرد ،در اﻳﻦ صﻮرت وصﻰ ﻧﻤﻲتﻮاﻧد کﻪ جﻬت
پﻮره کردن ﻫزار درﻫﻢ براى ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ از حصﺔ سﻮم پﻮل ﻧقد تجاوز کﻨد ،بﻠکﻪ حصﺔ
سﻮم را بﻪ ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ بدﻫد و پﻮل باقﻰ ﻣاﻧده را تا حصﻮل قرض تأخﻴر ﻧﻤاﻳد؛ زﻳرا وارثان
ﻣﻮصﻰ ﻟﻪ در ﻧقد و قرض ﻳکساﻧﻨد.
وصﻴت ﻛردن براى حﻤﻞ :ﻣثال وصﻴت حﻤﻞ اﻳﻦ طﻮر است کﻪ وصﻴت کﻨﻨده بﻪ ﻳک
زن حاﻣﻠﻪ بﮕﻮﻳد کﻪ بعد از وفاتﻢ اﻳﻦ خاﻧﺔ ﻣﻦ از اﻳﻦ حﻤﻞ شﻤا (کﻮدک بطﻦ) است.

 -1در تطبﻴق وصﻴت کدام چﻴزﻫا اوﻟﻮﻳت دارﻧد؟ واضح سازﻳد.
 -۲اﮔر شخصﻰ بﻪ حج وصﻴت ﻧﻤﻮد ،چﻪ طﻮر تطبﻴق ﻣﻰﮔردد؟
 -۳وصﻴت طفﻞ چرا صحﻴح ﻧﻴست؟
 -۴در وصﻴت با اقارب کدام افراد شاﻣﻞ ﻣﻰﮔردد؟
 -۵وصﻴت بﻪ ﻟفظ (اوﻻد) و(وارث) چﻪ فرق دارد؟

٣٢٨

درس چﻬﻞ و ﻫﻔتﻢ

احﻜام ﻣﻴراث()1
قبﻞ از اسﻼم ﻣﻴراث تﻨﻬا بﻪ کسﻰ داده ﻣﻰشد کﻪ جﻨگ کرده ﻣﻲتﻮاﻧست ،از ﻫﻤﻴﻦ رو
بﻪ اطفال و زﻧان ﻣﻴراث داده ﻧﻤﻰشد و آنﻫا از حقﻮق ارث ﻣحروم بﻮدﻧد.
شرﻳعت اسﻼﻣﻰ اساس ﻣﻴراث را بر بﻨﻴاد قرابت و ﻧﻴاز قرار داد ،و بﻪ زﻧان و اطفال ﻧﻴز حق
ﻣﻴراث را قاﻳﻞ شد .در ﻣﻴراث حق ﻣردان را از جﻬتﻰ بﻴشتر تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده کﻪ ﻧفقﺔ زﻧان و
اطفال بﻪ عﻬدة ﻣرد است ،در درسﻫاى حاضر احکام ﻣﻴراث را بﻪ خﻮاﻧش ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ.
چﻮن براى عﻠﻢ ﻣﻴراث در ﻧصاب ﻣدارس دﻳﻨﻰ ﻳک ﻣضﻤﻮن ﻣستقﻞ ﻣقرر است ،پس
ﻣا در اﻳﻨجا براى خدﻣت ﻣتﻦ قدورى بﻴان ﻣختصرى را اراﻳﻪ ﻣﻰدارﻳﻢ و تفاصﻴﻞ عﻠﻢ
ﻣﻴراث در ﻣضﻤﻮن ﻣﻴراث خﻮاﻧده ﻣﻰشﻮد.

٣٢٩

ترجﻤﻪ

( )1آن قشر ذکﻮرى کﻪ بﻪ ﻣﻴراث شان اجﻤاع ﮔردﻳده ،ده ﻧفر اﻧد :پسر ،پسر پسر اﮔر
چﻪ پاﻳﻴﻦ باشد ،پدر ،پدرکﻼن اﮔر چﻪ باﻻ باشد ،برادر ،برادرزاده ،کاکا ،پسرکاکا،
بادارآزاد کﻨﻨده و شﻮﻫر.
٣٣٠

( )۲از جﻤع زﻧان (کﻪ اجﻤاع بﻪ ﮔرفتﻦ ﻣﻴراث آﻧﻬا ﻣﻨعقد شده) ﻫفت اﻧد :دختر ،دختر
پسر اﮔر چﻪ پاﻳﻴﻦ باشد ،ﻣادر ،ﻣادر کﻼن ،خﻮاﻫر ،زوجﻪ و بادار زن آزاد کﻨﻨده.
( )۳چﻬار قسﻢ اشخاص ﻣﻴراث برده ﻧﻤﻲتﻮاﻧﻨد :غﻼم ،قاتﻞ از ﻣقتﻮل ،ﻣرتد و پﻴروان
دو ﻣﻠت (ﻣختﻠف).
( )۴سﻬﻢﻫاى تعﻴﻴﻦ شده در کتاب اﷲ شش اﻧد :ﻧصف ،ربع (حصﺔ چﻬارم) ثﻤﻦ (حصﺔ
ﻫشتﻢ) ثﻠثان (از سﻪ دو حصﺔ) ثﻠث (حصﺔ سﻮم) و سدس (حصﺔ ششﻢ).
( )۵ﻧصف حصﺔ پﻨج فرد است :دختر و دختر پسر وقتﻴکﻪ ﻣﻴت دختر ُصﻠبﻰ ﻧداشتﻪ
باشد ،خﻮاﻫر عﻴﻨﻰ ،خﻮاﻫرى کﻪ از پدر ﻳکﻰ باشد در صﻮرت ﻧبﻮدن خﻮاﻫر اعﻴاﻧﻰ
و برادر عﻼتﻰ (از طرف پدر) ﻧداشتﻪ باشد و شﻮﻫر در صﻮرتﻴکﻪ ﻣﻴت وﻟد و وﻟد
وﻟد(ﻧﻮاسﻪ) ﻧداشتﻪ باشد.
(ُ )۶ربع (چﻬارم) حصﺔ شﻮﻫر است کﻪ (ﻣﻴت) اوﻻد و ﻳا اوﻻد پسر داشتﻪ باشد و ﻫﻤﻴﻦ
طﻮر ( ُربع) حصﺔ زوجات است وقتﻴکﻪ ﻣﻴت اوﻻد و ﻳا اوﻻد پسر ﻧداشتﻪ باشد.
( )۷ث ُﻤﻦ(ﻫشتﻢ) حصﺔ زوجات (ﻫﻤسران) است ،و قتﻴکﻪ ﻣﻴت اوﻻد و ﻳا اوﻻد پسر
داشتﻪ باشد.
(( )۸ثﻠثان) (از سﻪ حصﻪ دو حصﻪ) غﻴر از شﻮﻫر ،حصﺔ تﻤام دو وﻳا زﻳاده از دو ﻣﻰباشد
(کﻪ در حال تﻨﻬا بﻮدن شان) ﻧصف ﻣﻴراث را ﻣﻰبرﻧد.
( )۹ثﻠث (سﻮم) حصﺔ ﻣادر است و قتﻴکﻪ ﻣﻴت اوﻻد ﻳا اوﻻد پسر ﻧداشتﻪ باشد و ﻧﻪ دو
برادر و خﻮاﻫر داشتﻪ باشﻨد .در دو ﻣسأﻟﻪ براى (ﻣادر) ثﻠث باقﻴﻤاﻧده ﻣال داده ﻣﻰشﻮد.
ﻳکﻰ در صﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت شﻮﻫر با پدر و ﻣادر ،و صﻮرت دوم زوجﻪ با پدر و ﻣادر
ﻣﻴت (در اﻳﻦ صﻮرتﻫا) بعد از اداى حصﺔ شﻮﻫر و زن براى ﻣادر از ثﻠث باقﻴﻤاﻧده
سﻬﻢ داده ﻣﻰشﻮد.
ثﻠث ،حق برادران و خﻮاﻫران ﻣادرى ﻧﻴز ﻣﻰباشد دو ﻧفر باشﻨد ﻳا زﻳاده ،ذکﻮر و اﻧاث
در سﻬام خﻮد ﻳک سان اﻧد.

٣٣١

( )1۰سدس (حصﺔ ششﻢ) حق ﻫفت شخص است :حصﺔ ﻫر ﻳک از پدر و ﻣادر است
در صﻮرتﻴکﻪ ﻣﻴت اوﻻد ﻳا اوﻻد پسر داشتﻪ باشد .سدس حصﺔ ﻣادر است در ﻣسأﻟﻪ
با خﻮاﻫران و برادران ﻣﻴت .و ﻫﻤچﻨان حصﺔ پدر کﻼن است کﻪ اوﻻد ﻳا اوﻻد پسر
ﻣﻴت باشﻨد ،حق دختر پسر است با دختر صﻠبﻰ ﻣﻴت .و ﻫﻤچﻨان ( ُسدس) حق خﻮاﻫران
عﻼتﻰ است کﻪ با خﻮاﻫران اعﻴاﻧﻰ جﻤع شﻮﻧد .و حق ﻳک برادر و خﻮاﻫر اخﻴافﻰ (کﻪ
از طرف ﻣادر باشﻨد) وﻫﻤچﻨان حق جدات (ﻣادرﻫاى کﻼن) است.
( )11ﻣادر کﻼﻧﻬا در صﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت ﻣادر ،و پدر کﻼن ،و برادران و خﻮاﻫران در
صﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت پدر ساقط ﻣﻰشﻮﻧد.
( )1۲برادران و خﻮاﻫران اخﻴافﻰ بﻪ ﻳکﻰ از اﻳﻦ چﻬار اشخاص ساقط ﻣﻰشﻮﻧد (ﻣﻴراث
ﻧﻪ ﻣﻰبرﻧد) .در صﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت اوﻻد و اوﻻد پسر (ﻧﻮاسﻪ) و در صﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت
پدر و پدر کﻼن.
( )1۳ﻫرﮔاه دختران ثﻠثان (دو ثﻠث) را پﻮره بردﻧد ،دختران پسر ساقط ﻣﻰﮔردﻧد ﻣﮕر
در صﻮرتﻴکﻪ با آنﻫا و ﻳا ﻣﻮازى با آنﻫا و ﻳا از آنﻫا پاﻳﻴﻦ پسر پسر باشد ،در اﻳﻦ
صﻮرتﻫا دختران را عصبﻪ ﻣﻰﮔرداﻧد.
( )1۴زﻣاﻧﻴکﻪ خﻮاﻫران اعﻴاﻧﻰ ثﻠثان (دوثﻠث) را پﻮره ﮔرفتﻨد ،خﻮاﻫران عﻼتﻰ ساقط
ﻣﻰشﻮﻧد ،ﻣﮕر در صﻮرتﻴکﻪ برادر داشتﻪ باشﻨد پس او خﻮاﻫر آن را عصبﻪ ﻣﻰﮔرداﻧد.
شرح

تﻌرﻳﻒ ﻣﻴراث :ﻣﻴراث از دﻳﮕاه ﻟغت ﻣال باقﻴﻤاﻧده را ﮔﻮﻳﻨد ،ﻣال ﻣتروکﻪ ﻣﻴت ﻧﻴز ﻣال
باقﻴﻤاﻧده و ﻣﻴراث است.
و در اصﻄﻼح :عﻠﻢ ﻣﻴراث عبارت از آن اصﻮل شرعﻰ و قﻮاعد ﻣحاسباتﻰ است کﻪ
تﻮسط آن از (ﻣتروکﻪ) ﻣﻴت حق ﻫر وارث شﻨاختﻪ ﻣﻰشﻮد.
ورثﺔ ذﻛﻮر و اﻧاث :ﻣرداﻧﻰ کﻪ بﻪ حﻴث ذوى اﻟفروض ﻳا عصبﻪ بﻪ اتفاق عﻠﻤاء از ﻣﻴت
ﻣﻴراث ﻣﻰبرﻧد ده ﻧفر و زﻧان ﻫفت ﻧفر در ﻣتﻦ ﻳاد شده اﻧد.

٣٣٢

در ﻣتﻦ ﻣراد از(وإ ِن َس َفﻞ) ﻧﻮاسﻪ و کﻮاسﻪ و از آن پاﻳﻴﻦ تر ﻣﻰباشﻨد.
ﻣقصد از (ﻣﻮﻟﻰ

) بادار آزاد کﻨﻨدة غﻼم (وکﻨﻴز) ﻣﻰباشد .طﻮر ﻣثال :کسﻰ غﻼم

خﻮد را آزاد کرد سپس آن غﻼم صاحب ﻣال و داراﻳﻰ شد و فﻮت کرد و ورثﻪ ﻧداشت،
در اﻳﻦ صﻮرت ﻣال او از ﻫﻤان بادارش ﻣﻰﮔردد کﻪ او را آزاد کرده است.
ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ حﻖ ﻣﻴراث ﻧدارﻧد :عﻮاﻣﻞ بﻰ بﻬره ساختﻦ از ﻣﻴراث ﻣﻮاﻧع ارث ﻧﻴز ﻧاﻣﻴده
ﻣﻰشﻮﻧد.
اشخاصﻰ کﻪ از ﻣﻴت ﻣﻴراث ﻧﻪ ﻣﻰبرﻧد چﻬار ﻧفر اﻧد:
 -1ﻏﻼم :ﻣﻴراث برده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد زﻳرا ﻣﻴراث عبارت از بدست آوردن ﻣﻠکﻴت است و
غﻼم اﻫﻠﻴت ﻣاﻟک شدن را ﻧدارد.
 -2ﻗاتﻞ از ﻣﻘتﻮل :ﻣﻴراث برده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد .دﻟﻴﻞ آن حدﻳث پﻴاﻣبر
رواﻳت ﻧﻤﻮده:

است کﻪ ترﻣذى

ترجﻤﻪ :قاتﻞ (از ﻣقتﻮل) ﻫﻴچ چﻴز را بﻤﻴراث برده

ﻧﻤﻲتﻮاﻧد .ﻣراد از قتﻞ ،آن قتﻞ است کﻪ باﻻى قاتﻞ قصاص ﻳا کفاره را ﻻزم ﮔرداﻧد.
ُ -3ﻣرتد :آن ﻣسﻠﻤاﻧﻰ کﻪ از اسﻼم بدر شﻮد ﻣﻴراث برده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد؛ زﻳرا او ﻫﻴچ ﻣﻠّت
ﻧدارد.
 -4پﻴروان ﻣﻠتﻫاى ﻣختﻠﻒ :اﻳﻨﻬا ﻧﻴز از ﻳکدﻳﮕر ﻣﻴراث برده ﻧﻤﻲتﻮاﻧﻨد .ﻳعﻨﻰ ﻣسﻠﻤان
از کافر و کافر از ﻣسﻠﻤان ﻣﻴراث برده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد .در رواﻳت ابﻮ داؤد آﻣده رسﻮل اﷲ
فرﻣﻮده اﻧد:

( )1پﻴروان دو ﻣﻠت جدا از ﻳک دﻳﮕر ﻣﻴراث برده

ﻧﻤﻲتﻮاﻧﻨد.
ورثﻪ و سﻬﻢﻫاى آﻧﻬا :در قرآن کرﻳﻢ براى ورثﻪ شش حصﻪ ﻳاد ﮔردﻳده ،کﻪ ورثﻪ
ﻣختﻠف در احﻮال ﻣختﻠف ﻣﻰﮔﻴرﻧد ،در ﻣتﻦ ﻫﻤﻪ سﻬام واضح ﮔردﻳده و اﻳﻦ ﻫﻢ تذکر
ﻳافتﻪ کﻪ اﻳﻦ سﻬامﻫا در کدام حاﻻت و بﻪ چﻪ کسﻰ ﻣﻲرسد.
حجب :در ﻟغت بﻤعﻨﻰ ﻣﻨع است و در اصطﻼح با ﻣﻮجﻮدﻳت ﻳک شخص و ﻳا فردى از
 .1سﻨﻦ ابﻮ داؤد  ۸۵ -۳باب ﻫﻞ (ﻳرث ا ﻟﻤسﻠﻢ اﻟکافر) اﻟباﻧﻰ بﻪ صحت اﻳﻦ حدﻳث تاکﻴد ﻧﻤﻮده
است.
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تﻤام و ﻳا قسﻤتﻰ از ﻣﻴراث ﻣحروم شدن را حجب ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
حجب دو ﻗسﻢ است :ﻳکﻰ آﻧکﻪ وارث از تﻤام ﻣﻴراث ﻣحروم ﻣﻰﮔردد و حجب
حرﻣان ﻧاﻣﻴده ﻣﻰشﻮد
دوم حجب ﻧقصان است و اﻳﻦ حجب عبارت از ﻣحروم ﮔرداﻧﻴدن وارث است از
بعضﻰ ﻣﻴراث ،ﻳعﻨﻰ او را از سﻬﻢ بﻴشتر بﻪ سﻬﻢ کﻤتر قرار ﻣﻴدﻫد.
در ﻣتﻦ بﻪ آن صﻮرتﻬا اشاره ﮔردﻳده کﻪ ﻳک وارث ،وارث دﻳﮕر را بصﻮرت کﻠﻰ از
ﻣﻴراث ﻣحروم ﻣﻰسازد و حجب را بار ﻣﻰآورد.

طﻼب ﻳک سﻠسﻠﻪ صﻮرتﻬاى ﻣﻴراث را در صﻨف تﻤثﻴﻞ ﻧﻤاﻳﻨد.

 -1ﻣﻴراث را از حﻴث ﻟغت و اصطﻼح تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 -۲آن ده ﻧفر از طبقﺔ ذکﻮر کﻪ بﻪ اجﻤاع ﻣﻴراث برده ﻣﻲتﻮاﻧﻨد کداﻣﻬا اﻧد؟
 -۳ﻣﻮاﻧع ارث چﻨد و کداﻣﻬا اﻧد؟
 -۴حصص و سﻬﻢﻫاى تعﻴﻴﻦ شده در قرآن کرﻳﻢ بﻪ ارتباط ﻣﻮارﻳث را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -۵حجب را تعرﻳف کﻨﻴد.
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درس چﻬﻞ و ﻫشتﻢ

احﻜام ﻣﻴراث()2
بﻴان عصبات حجب ،ورد
ورثﻪ در استحقاق ﻣﻴراث ﻳکسان ﻧﻴستﻨد ،بﻠکﻪ اقارب دور و ﻧزدﻳک درﮔرفتﻦ ﻣﻴراث
فرق دارﻧد .عصبات بﻪ آن ورثﻪ ﮔفتﻪ ﻣﻴشﻮد کﻪ بعد از ﮔرفتﻦ ذوى اﻟفروض (کساﻧﻴکﻪ
سﻬام شان در کتاب اﷲ ﻣشخص ﮔردﻳده) حصص خﻮد را ﻣﻴراث ﻣﻰبرﻧد و در صﻮرت
ﻧبﻮدن ذوى اﻟفروض تﻤام ﻣتروکﻪ را ﻣﻰﮔﻴرﻧد در اﻳﻦ درس ،احکام عصبات و حجب
و َرد تشرﻳح ﻣﻰﮔردد.
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ترجﻤﻪ
( )1در عصبات از ﻫﻤﻪ ﻧزدﻳکتر پسران و بعد پسران پسر ﻫستﻨد ،سپس پدر ،پدرکﻼن ،بعد
از آن برادران ،ﻣتعاقباً بچﻪﻫاى پدرکﻼن ﻳعﻨﻰ کاکاﻫا ،سپس پسران پدر پدرکﻼن.
( )۲ﻫرﮔاه دو ورثﻪ در ﻧسبت شان بﻪ ﻣﻴت در ﻳک درجﻪ قرار داشتﻪ باشﻨد ،حق اوﻟﻮﻳت
بﻪ آن وارث داده ﻣﻰشﻮد کﻪ از ﻣادر و پدر بﻪ ﻣﻴت قرﻳب باشد.
( )۳تقسﻴﻢ ﻣال ﻣﻮروثﻰ بﻪ پسر و پسرپسر و بﻪ برادران با خﻮاﻫرﻫا طﻮرى صﻮرت
ﻣﻰﮔﻴرد کﻪ بﻪ ذکﻮر برابر حصﺔ دو زن داده ﻣﻰشﻮد .غﻴر از اﻳﻦﻫا عصبات دﻳﮕر تﻨﻬا
ذکﻮر ﻣﻴراث ﻣﻰبرﻧد ﻧﻪ اﻧاث.
( )۴اﮔر ﻣﻴت عصبﺔ ﻧسبﻰ ﻧداشت ،ﻣﻮﻟﻰ عتاقﻪ (بادار آزاد کﻨﻨده اش) عصبﻪ شﻤرده
ﻣﻰشﻮد و بعد از آن عصبﺔ بادار کﻪ از ﻧظر درجﻪ عصﻮبت بﻪ بادار ﻧزدﻳک باشد.
( )۵باب حجب:
( )۶ﻣادر در صﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت اوﻻد ،اوﻻد پسر و دو برادر (ﻣﻴت) از ثﻠث بﻪ ُسدس
حجب ﻣﻰﮔردد.
( )۷ﻣال اضافﻰ دختران براى اوﻻد پسر و خﻮاﻫران شان (بﻪ اﻳﻦ طرﻳقﻪ) براى ﻣرد
حصﺔ دو زن داده ﻣﻰشﻮد ،ﻣال زائد ارثﻰ از دو خﻮاﻫر اصﻠﻰ بﻪ خﻮاﻫران و برادران
عﻼتﻰ (کﻪ از طرف پدر باﻫﻢ ﻳکﻰ باشﻨد) داده ﻣﻰشﻮد ،بﻪ ذکﻮر حصﺔ دو اﻧاث داده
ﻣﻰشﻮد.
( )۸اﮔر از ﻣﻴت ﻳک دختر ،و دختران پسران پسران پسر ﻣاﻧد ،در اﻳﻦ صﻮرت براى
دختر (ﻣﻴت) ﻧصف ،و ﻣتباقﻰ بﻪ اوﻻد ذکﻮر و اﻧاث پسر ﻣﻴت ،براى ﻣرد برابر دو حصﺔ
زن داده ﻣﻰشﻮد.
( )۹اﮔر ﻣﻴت دو بچﺔ کاکا ،کﻪ ﻳکﻰ از آﻧﻬا برادر اخﻴافﻰ (از طرف ﻣادر) بﻪ ﻣﻴت بﻮد،
ﮔذاشت در اﻳﻦ صﻮرت بﻪ برادرﻳکﻪ از طرف ﻣادر است ُسدس  1و ﻣتباقﻰ در بﻴﻦ
6
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ﻫر دو ﻧصف ﮔردد.
( )1۰صﻮرت ﻣسأﻟﻪ (ﻣُ َّشرکﺔ) اﻳﻦ طﻮر است کﻪ (ﻣﻴت ) زن باشد ،شﻮﻫر ،ﻣادر و برادران
اصﻠﻰ و برادران (اخﻴافﻰ) از طرف ﻣادر از او ﻣاﻧد ،شﻮﻫر ﻧصف ،ﻣادر سدس و برادران
اخﻴافﻰ ثﻠث را ﻣﻰبرﻧد ،و برادران اصﻠﻰ ﻫﻴچ چﻴز ﻧﻤﻲرسد.
( )11باب رد:
( )1۲ﻣاﻟﻴکﻪ بعد از تﻮزﻳع اسﻬام ذوى اﻟفروض باقﻰ ﻣاﻧد وعصبﻪ وجﻮد ﻧداشت ،دو باره
بﻪ ذوى اﻟفروض ﻣطابق سﻬﻢ آﻧان رد ﻣﻰشﻮد اﻣا بﻪ زن و شﻮﻫر رد ﻧﻤﻰﮔردد.
( )1۳قاتﻞ از ﻣقتﻮل ﻣﻴراث برده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد ،کفر ﻫﻤﻪ ﻳک ﻣﻠّت اﻧد و با وجﻮد کفر
ﻣسﻠﻤان از کافر و کافر از ﻣ ُسﻠﻤان ﻣﻴراث
(کافران) از ﻳکدﻳﮕر ﻣﻴراث برده ﻣﻲتﻮاﻧﻨدُ .
برده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد ،ﻣال ﻣُرتد بﻪ ورثﺔ ﻣسﻠﻤان وى تعﻠق ﻣﻰﮔﻴرد ،و آن ﻣال و ثروتﻰ کﻪ در
حال ارتداد بدست آورده فئ شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
( )1۴اﮔر جﻤاعتﻰ در آب غرق ﻳا بر آﻧﻬا دﻳﻮار افتﻴد و ﻣعﻠﻮم ﻧشد کﻪ کدام ﻳک اول
ﻣرده است ،ﻣال ﻫر ﻳک آﻧان از وارثان شان ﻣﻰباشد.
( )1۵ﻫرﮔاه در شخص ﻣجﻮسﻰ دو قرابتﻰ جﻤع شﻮد ،کﻪ اﮔر در دو شخص ﻣتفرق باشد
ﻳکﻰ از دﻳﮕرش ﻣﻴراث برده ﻣﻲتﻮاﻧد( ،ﻣجﻮسﻰ) از ﻫر دو خﻮﻳشاوﻧد ﻣﻴراث ﻣﻰﮔﻴرد.
( )1۶ﻣجﻮسﻴان در آن ﻧکاحﻫاى فاسد کﻪ در ﻣذﻫب خﻮد روا ﻣﻰپﻨدارﻧد ،ﻣستحق
ﻣﻴراث ﻧﻤﻴﮕردﻧد.
( )1۷عصبﺔ وﻟد زﻧا (حراﻣﻰ) و فرزﻧد ﻣﻼعﻨﻪ از طرف ﻣادر شان است.
( )1۸ﻫرﮔاه کسﻰ بﻤﻴرد و حﻤﻞ (را بحﻴث وارث) بﮕذارد ،بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

ﻣال

آن تا وقتﻰ تقسﻴﻢ ﻧﮕردد ،کﻪ زن اوﻻد خﻮد را بدﻧﻴا آورد.
( )1۹بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

پدر کﻼن در ﻣﻴراث ﻧسبت بﻪ برادران (ﻣﻴت) اوﻟﻮﻳت

دارد .اﻣام ابﻮﻳﻮسف و اﻣام ﻣحﻤد (رحﻤﻬﻤا اﷲ) ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :ﻫر دو (در بﻴﻦ خﻮد) ﻣقاسﻤﻪ
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کﻨﻨد ،ﻣﮕر در صﻮرتﻴکﻪ با ﻣقاسﻤﻪ کردن حصﺔ پدر کﻼن از ثُﻠث ﻣال کﻤتر شﻮد.
( )۲۰اﮔر چﻨدﻳﻦ ﻣادر کﻼن از ﻣﻴت باقﻰ بﻤاﻧد ،از ﻫﻤﻪ ﻧزدﻳکتر شان ُسدس ﻣال را
ﻣستحق ﻣﻰﮔردد .پدر کﻼن ،ﻣادر خﻮد را ﻣحجﻮب ﻣﻰسازد .ﻣادر پدر ﻣادر ﻣﻴراث
برده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد ،و ﻫر ّجده (ﻣادرکﻼن) ﻣادرش را ﻣحجﻮب ﻣﻰسازد.
شرح
تﻌرﻳﻒ ﻋصبﻪ :عصبﻪ کساﻧﻰ اﻧد کﻪ از طرف پدر بﻪ ﻣﻴت ﻧسبت ﻣﻰشﻮﻧد ،و ﻣال باقﻰ ﻣاﻧده
از ذوى اﻟفروض بﻪ آنﻫا (عصبات) داده ﻣﻰشﻮد .عصبات و ترتﻴب آنﻫا در ﻣتﻦ بﻴان
ﮔردﻳد .اشخاصﻴکﻪ ﻳاد شده اﻧد ﻣقصد از عصبﻪ شدن آﻧﻬا اﻳﻨست کﻪ تﻨﻬا ﻫﻤﻴﻨﻬا قابﻠﻴت
عصبﻪ شدن را دارﻧد ،غﻴر از آنﻫا ﻫﻴچکس عصبﻪ شده ﻧﻤﻲتﻮاﻧد ،ﻣقصد از ﻣتﻦ اﻳﻦ
ﻧﻴست کﻪ افراد و اشخاص ﻳاد شده براى ﻫﻤﻴشﻪ عصبﻪ اﻧد بﻠکﻪ احتﻤال دارد در بعضﻰ
احﻮال اشخاص ﻳاد شده ذوى اﻟفروض باشﻨد .ﻫرﮔاه برادر سکﻪ (اصﻠﻰ از ﻳک پدر و
ﻣادر باشﻨد) و برادر ﻧاسکﻪ (آﻧکﻪ از پدر ﻳکﻰ باشﻨد و از ﻣادر جدا) از ﻣﻴت بﻤاﻧﻨد ،در اﻳﻦ
صﻮرت با وجﻮدﻳکﻪ ﻫر دو طرف با ﻫﻢ عصبﻪ اﻧد ﻣﮕر حق ﻣﻴراث از آن برادر ﻣﻰشﻮد کﻪ
با ﻣرده در پدر و ﻣادر شرﻳک است .بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ترتﻴب عصبات دﻳﮕر کﻪ در درجﻪ قرابت از
دﻳﮕران دور باشﻨد با ﻣﻮجﻮدﻳت عصبات ﻧزدﻳک ساقط ﻣﻰشﻮﻧد.
در سﻠسﻠﻪ عصبات صرف پسر ،پسرپسر و برادران ،خﻮاﻫران با برادران خﻮد عصبﻪ
ﻣﻰﮔردﻧد و ﻣال دربﻴﻦ آنﻫا براى ﻣرد ،دو برابر حصﺔ زن داده ﻣﻰشﻮد .غﻴر از اﻳﻨﻬا
خﻮاﻫران دﻳﮕر عصبات ،ﻣاﻧﻨد اوﻻد پدرکﻼنﻫا وبرادران و خﻮاﻫران برادر زاده ﮔان
و خﻮاﻫران پسران کاکا با برادران خﻮد عصبﻪ ﻧﻤﻰﮔردﻧد تﻨﻬا ذکﻮر آﻧﻬا عصبﻪ بﻮده
و اﻧاث آنﻫا (خﻮاﻫران آﻧان) ﻣستحق ﻣﻴراث ﻧﻴستﻨد .ﻫرﮔاه ﻣﻴت عصبﻪ ﻧسبﻰ ﻧداشت،
حق ﻣﻴراث او بﻪ بادار آزاد کﻨﻨده اش ﻣﻰرسد ،در صﻮرت عدم ﻣﻮجﻮدﻳت عصبات،
وى عصبﺔ ﻣﻴت شﻤرده شده و بﻪ ترتﻴب ﻳاد شده فﻮق ﻣﻴراث حق آﻧان ﻣﻰشﻮد.
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حجب :در درس قبﻠﻰ حجب را تعرﻳف ﻧﻤﻮدﻳﻢ و از ﻫر دو ﻧﻮع حجب (حجب حرﻣان
و حجب ﻧقصان) ،صﻮرتﻬاى حجب حرﻣان را بﻴان کردﻳﻢ .در اﻳﻦ درس صﻮرتﻫاى
حجب ﻧقصان را تﻮضﻴح ﻣﻲﻧﻤاﻳﻴﻢ ،کﻪ بﻪ شکﻞ ذﻳﻞ است:
اﮔر پسر ،پسر پسر (ﻧﻮاسﻪ) و برادران ﻣﻴت ﻧباشﻨد ،ﻣادر ثُﻠث را ﻣﻰﮔﻴرد ،و اﮔر از اﻳﻦ
اشخاص ﻳاد شده ﻳک ﻧفر آنﻫا ﻫﻢ باشد حصﺔ ﻣادر از ثﻠث بﻪ سدس ﻧازل (کﻤتر)
ﻣﻰﮔردد و اﻳﻦ را حجب ﻧقصان ﮔﻮﻳﻨد.
اﻣثﻠﺔ ﻣﻴراث ﻋصبات :قب ً
ﻼ ﮔفتﻴﻢ عصبات بعد از ذوى اﻟفروض تﻤام ﻣال را ﻣﻰﮔﻴرﻧد،
ذ کﻮر و أﻧاث (عصبات) در ﻣﻴان خﻮد ﻣطابق بﻪ قاعدة (براى ﻣرد دو برابر حصﺔ زن)
تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد.
بﻪ اﻳﻦ اساس ﻫرﮔاه از ﻣﻴت دو دختر و دو دختر پسر وﻳک پسرپسر ﻣاﻧده باشد ،دختران
ﻣﻴت (ثﻠثان) دو ثﻠث ﻣال را ﻣستحق ﻣﻰﮔردﻧد ،وﻳک ثﻠث باقﻴﻤاﻧده بﻴﻦ دختران پسر
ﻣﻴت با بردراﻧش تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد.
در صﻮرتﻴکﻪ از ﻣتﻮفا دو پسر کاکا وارث بﻤاﻧد و ﻳکﻰ از آنﻫا برادر از طرف ﻣادر با
ﻣﻴت باشد در اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ برادر ﻣادرى بﻤثابﻪ ذوى اﻟفروض کﻪ حصﺔ آن در قرآن کرﻳﻢ
تثبﻴت ﮔردﻳده ﻣستحق ُسدس ﻣال ﻣتروکﻪ ﻣﻰشﻮد ،ﻣال باقﻴﻤاﻧده کﻪ پﻨج ُسدس است
در بﻴﻦ ﻫر دو برادر بر اساس عصبﻴت طﻮر ﻣﻨاصفﻪ تقسﻴﻢ ﻣﻰﮔردد.
آﻧچﻪ در ﻣتﻦ از صﻮرت ﻣسأﻟﻪ ﻣُ َّشرکﻪ تذکر بعﻤﻞ آﻣده در آن شﻮﻫر ،ﻣادر و برادران
ﻣادرى تﻤام ﻣال را ﻣﻰﮔﻴرﻧد ،و بﻪ برادران اصﻠﻰ کﻪ در بﻴﻦ خﻮد عصبﻪ ﮔردﻳده اﻧد
چﻴزى ﻧﻤﻰﻣاﻧد.
ردّ  :ر ّد در ﻟغت رجﻮع و برﮔشتﻦ را ﮔﻮﻳﻨد ،و در اصطﻼح در صﻮرت عدم ﻣﻮجﻮدﻳت
عصبات ،باقﻰ ﻣاﻧدة ﻣال ﻣتروکﻪ را طبق اسﻬام دو باره بﻪ ذوى اﻟفروض تﻮزﻳع ﻧﻤﻮدن،
ر ّد ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
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بﻪ زوجﻴﻦ (زن و شﻮﻫر) رد صﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴرد زﻳرا خﻮﻳشاوﻧدى و ارتباط آﻧﻬا سببﻰ
است (باﻷثر ﻧکاح قاﻳﻢ شده) و باﻣُردن ﻳا از بﻴﻦ ﻣﻲ ردو و ﻳا ضعﻴف ﻣﻰﮔردد .بطﻮر
ﻣثال :ﻫرﮔاه از ﻣﻴت دو دختر و شﻮﻫر ﻣاﻧد ،شﻮﻫر ربع و دختران دو ثﻠث ﻣال ﻣتروکﻪ را
ﻣستحق ﻣﻰﮔردﻧد ،از آﻧجاﻳﻰ کﻪ براى ﻣال باقﻴﻤاﻧده دﻳﮕر ورثﻪ وجﻮد ﻧدارد ،واپس بﻪ
ذوى اﻟفروض رد ﻣﻰشﻮدﻳعﻨﻰ حصﺔ باقﻴﻤاﻧده ﻧﻴز براى دختران داده ﻣﻰشﻮد.
اﻗارب ﻛﻪ ﻳﻚ جا ﻓﻮت شﻮﻧد و ترتﻴب وﻓات شان ﻣﻌﻠﻮم ﻧباشد :ﻫرﮔاه جﻤاعتﻰ از
اقارب در ﻳک وقت ﻣث ً
ﻼ در آب غرق شﻮﻧد ،و تثبﻴت ﻧشﻮد کﻪ کدام ﻳکﻰ آﻧﻬا پﻴش
و کدام آﻧﻬا بعدا ً ﻣرده است ،در اﻳﻦ صﻮرت با آﻧکﻪ اﻳﻨﻬا وارثان ﻳکدﻳﮕر اﻧد ،ﻳکﻰ از
دﻳﮕرى ﻣﻴراث برده ﻧﻤﻲتﻮاﻧﻨد؛ زﻳرا ﻣعﻠﻮم ﻧﻴست کﻪ کدام آن ﻣقدم و کدام آن ﻣؤخر
ﻣرده است بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨﻰ کﻪ وارث و ﻣ ّﻮرث آشکار و ﻣعﻠﻮم ﻧﻴست در حاﻟﻴکﻪ حﻴات
وارث در وقت وفات ﻣﻮرث شرط ﻣﻴراث است.
چﮕﻮﻧﮕﻰ ﻣﻴراث اﻗارب دوﮔاﻧﻪ :قب ً
ﻼ ﮔفتﻴﻢ در صﻮرتﻴکﻪ وارث بﮕﻮﻧﺔ عصبﻪ و ذوى
اﻟفروض باﻣﻴت قرابت داشتﻪ باشد ،ﻣاﻧﻨد پسر کاکا کﻪ در عﻴﻦ حال او برادر ﻣادرى
ﻣﻴت ﻫﻢ باشد ،در اﻳﻦ صﻮرت دو بار ﻣﻴراث ﻣﻰﮔﻴرد.
در اثر ﻧکاحﻫاﻳﻰ کﻪ در بﻴﻦ ﻣجﻮسﻴان صﻮرت ﮔرفتﻪ کﻪ در اسﻼم حرام و از ﻧکاح
ﻣُح َّرم ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد ،ﻫرﮔاه در بﻴﻦ شان بﻮقﻮع پﻴﻮﻧدد ،شرعاً کدام اعتبار ﻧداشتﻪ و
اﻳﻦ ﻧﻮع خﻮﻳشاوﻧدى سبب استحقاق ﻣﻴراث شده ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ،و اﻳﻦ حکﻢ در حصﺔ ﻫﻤﻪ
اﻫﻞ ذﻣﻪ قابﻞ تطبﻴق است.
ﻣﻴراث پدر ﻛﻼن :بﻪ ﻧظر اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ

در صﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت پدرکﻼن ،برادران

ﻣستحق ﻣﻴراث ﻧﻴستﻨد ،بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨﻰ کﻪ برادران تﻮسط پدر کﻼن ﻣحروم ﻣﻰﮔردﻧد؛ زﻳرا
کﻪ پدر کﻼن ﻣاﻧﻨد پدر است وپدر برادران را از ﻣﻴراث ﻣحروم ﻣﻰسازد .ﻳاران (رحﻤﻬﻤا
اﷲ) ﻣﻴﮕﻮﻳﻨد :در بﻴﻦ پدرکﻼن و برادران ﻣﻴت ،ﻣقاسﻤﻪ صﻮرت بﮕﻴرد طﻮرﻳکﻪ او برابر

٣٤١

با برادر ﻣﻴت حصﻪ اش را بﮕﻴرد ،در اﻳﻦ صﻮرت اﮔر حق پدر کﻼن از سﻮم حصﺔ تﻤام
ﻣال کﻢ ﻣﻰشد ،ﻣقاسﻤﻪ ﻧشﻮد ،بﻠکﻪ سﻮم حصﺔ بﻪ پدر کﻼن و دﻳﮕر ﻣال آن در ﻣﻴان
برادران تقسﻴﻢ ﻣﻰﮔردد.

طﻼب صﻮرتﻬاى ﻣختﻠف و ﻣساﻳﻞ ﻣﻴراث ذوى اﻟفروض و عصبات را ترتﻴب و ﻣﻴراث
را بر آﻧﻬا تقسﻴﻢ ﻧﻤاﻳﻨد.

 _1عصبﻪ را تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 _۲عصبات چﻨد و کدام اﻧد؟
 _۳ر ّد را تعرﻳف و با ﻣثال واضح دارﻳد.
 _۴حکﻢ ﻣﻴراث در ﻳک وقت وفات ﻣاﻧﻨد غرق جﻤعﻰ از اقارب را واضح سازﻳد.
 _۵در صﻮرتﻴکﻪ در وقت وفات ﻣﻮرث حﻤﻞ ﻣﻮجﻮد باشد (زﻧش حاﻣﻠﻪ باشد) ﻣﻴراث
چﻪ طﻮر تقسﻴﻢ ﻣﻰﮔردد؟
 _۶آﻳا در صﻮرت ﻣﻮجﻮدﻳت پدرکﻼن برادران ﻣستحق ﻣﻴراث ﻣﻰشﻮﻧد؟ حکﻢ آن را
واضح ﻧﻤاﻳﻴد.
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درس چﻬﻞ وﻧﻬﻢ

ذوى اﻷرحام
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ترجﻤﻪ:
( )1باب ذوى اﻻرحام
( )۲ﻫرﮔاه ﻣﻴت عصبﻪ و ذوى اﻟفروض ﻧداشت ،در اﻳﻦ صﻮرت ذوى اﻷرحام ﻣﻴراث
ﻣﻰبرﻧد و آﻧﻬا ده ﻧفر اﻧد:
 -1اوﻻد دختر  -۲اوﻻد خﻮاﻫر  -۳دختر برادر  -۴دخترکاکا  -۵ﻣاﻣا  -۶خاﻟﻪ
 -۷پدر ﻣادر (پدر کﻼن ﻣادرى)  -۸کاکاى ﻣادر  -۹خﻮاﻫر پدر (عﻤﻪ)  -1۰و پسر برادر
ﻣادرى (برادر زاده اخﻴافﻰ) و ﻫر آن کسﻴکﻪ ﻧسبت او (بﻪ ﻣﻴت) بﻮاسطﺔ اﻳﻨﻬا شﻮد.
( )۳در اﻳﻦﻫا (ذوى اﻷرحام) کساﻧﻰ سزا وار ﻣﻴراث اﻧد کﻪ از جﻤﻠﺔ اوﻻد ﻣﻴت باشﻨد،
بعد از آن اوﻻد واﻟدﻳﻦ پدر و ﻣادر وﻳا اوﻻد ﻳکﻰ از آﻧان کﻪ عبارت از دختران برادران
و اوﻻد خﻮاﻫران اﻧد .کﻪ ﻫﻤاﻧا ،ﻣاﻣاﻫا و خﻮاﻫران ﻣادر (خاﻟﻪﻫا) و خﻮاﻫران پدر (عﻤﻪ)
ﻣﻰباشﻨد.
( )۴ﻫرﮔاه دو وارث در ﻳک درجﻪ قرار داشتﻪ باشﻨد حق اوﻟﻴت از کسﻰ است کﻪ
ﻧسبتش بﻪ ﻣﻴت بﻪ وارث ﻣﻰشﻮد و در اﻳﻦ ﻣﻴان ورثﻪ ﻧزدﻳک از دور ﻣقدﻣتر اﻧد.
( )۵پدر ﻣادر ،از برادر زاده و خﻮاﻫر زاده ﻣقدﻣتر است( ،ﻣُعتَق)آزاد شده (غﻼم) در
ﻣال اضافﻰ پس از استحقاق ﻣستحقﻴﻦ آن حقدار است و اﻳﻦ زﻣاﻧﻰ است کﻪ غﻴر از
ﻣعتق کدام عصبﺔ دﻳﮕر ﻣﻮجﻮد ﻧباشد و ﻫﻤچﻨان ﻣﻮﻻى ﻣﻮاﻻت در ﻣﻴراث حق دارد.
( )۶باب تﻘسﻴﻢ ﻣﻴراث:
( )۷وقتﻴکﻪ در ﻣسئﻠﻪ ﻧصف و ﻧصف ﻳا ﻧصف و ﻣابقﻰ بﻴاﻳد ،پس اصﻞ ﻣسأﻟﻪ از دو
است.
( )۸ﻫرﮔاه در ﻣسأﻟﻪ ثﻠث (حصﺔ سﻮم ،وﻣابقﻰ وﻳا ثﻠثان و ﻣابقﻰ ،بﻴاﻳد أصﻞ ﻣسأﻟﻪ از()۳
است.
( )۹ﻫرﮔاه در ﻣسأﻟﻪ ربع و ﻣابقﻰ ﻳا ربُع و ﻧصف بﻴاﻳد اصﻞ ﻣسأﻟﻪ از ( )۴است.
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( )1۰و اﮔر در ﻣسأﻟﻪ ثُﻤﻦ و َﻣابقﻰ و ﻳا ثﻤﻦ و ﻧصف و ﻣابقﻰ بﻴاﻳد اصﻞ ﻣسأﻟﻪ از ()۸
ﻣﻰﮔردد.
شرح
ﻫرﮔاه شخصﻰ بﻤﻴرد عصبﻪ و ذوى اﻟفروض ﻧداشتﻪ باشد کسﻰ وجﻮد داشتﻪ باشد در اﻳﻦ
صﻮرت ﻣﻴراث را ذوى اﻷرحام ﻣﻰﮔﻴرﻧد .اصﻞ در ﻣﻴراث ذوى اﻷرحام اﻳﻦ ﻧص قرآﻧﻰ
است:

[اﻷحزاب  ]۶-در کتاب

اﷲ تعاﻟﻰ بعضﻰ صاحبان قرابت ﻧسبت بﻪ بعضﻰ در ﻣﻴراث حقدارتر ﻣﻰباشﻨد .پس ثابت
ﮔردﻳد کﻪ اقارب و خﻮﻳشاوﻧدان در ﻣﻴراث ﮔرفتﻦ ﻧسبت بﻪ بﻴت اﻟﻤال (کﻪ ﻣﻴراث بﻪ بﻴت
اﻟﻤال تحﻮﻳﻞ ﮔردد) بﻬتر و ﻣستحقتر اﻧد.
ترتﻴب ﻣﻴراث ذوى اﻻرحام :ذوى اﻷرحام عبارت از آن ده ﻧفر ﻫستﻨد کﻪ بصﻮرت
ﻣفصﻞ در ﻣتﻦ بﻴان ﮔردﻳدﻧد ،در ذوى اﻷرحام ﻣسأﻟﻪ حقداشتﻦ آنﻫا ﻣاﻧﻨد عصبات
است ،بﻪ اﻳﻦ ﻣفﻬﻮم کﻪ ﻫرﮔاه طﻮر اﻧفرادى باشد تﻤام ﻣال را ﻣستحق ﻣﻰﮔردد ،و در
صﻮرتﻴکﻪ در ترکﻴب دﻳﮕر ورثﻪ آﻳد در اﻳﻨحال اعتبار بﻪ درجﻪ قرابت ﻣﻰباشد ،ﻣث ً
ﻼ
اقارب اوﻻد ﻣﻴت ،ﻧسبت بﻪ اقارب برادراﻧش بﻬتر و قابﻞ اخذ ﻣﻴراث اﻧد و بعد از آنﻫا
کسﻰ ﻣستحق شﻤرده ﻣﻰشﻮد کﻪ در درجﺔ قرابت ﻧزدﻳک بﻤﻴت باشد ﻣاﻧﻨد :دختر ﻣﻴت
از دختر خﻮد (دختر دختر ﻣﻴت) ﻣقدم است ،سپس آن ذوى -اﻻًرحام اﻧد کﻪ اساس
قرابت در بﻴﻦ شان قﻮى باشد ﻣاﻧﻨد آن اقاربﻰ کﻪ اصﻞ آن وارث باشﻨد ﻧظر بﻪ آن اقارب
کﻪ اصﻮل آنﻫا وارث ﻧﻤﻰباشﻨد .ﻣث ً
ﻼ :دختر دختر و دختر دختر بچﻪ در اﻳﻦ صﻮرت
تﻤام ﻣال ﻣﻴراث حق دختر پسر است و بﻪ دختر دختر ﻧﻤﻰرسد .و بﻪ ترتﻴب زﻳر اﻧد:
 -1آﻧکﻪ از اوﻻد ﻣﻴت باشﻨد -۲ .جد فاسد ( ،پدر ﻣادر)
 -۳اوﻻد ﻣادر و ﻳا پدر ﻣﻴت و ﻳا ﻳک اوﻻدة اوﻻد شان کﻪ دختران برادران و خﻮاﻫران ﻫستﻨد.
 -۴اوﻻد پدر کﻼن ﻣﻴت کﻪ عبارت از ﻣاﻣاﻫا ،خاﻟﻪﻫا و عﻤﻪﻫا ﻣﻰباشﻨد.
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طرﻳﻘﺔ تﻘسﻴﻢ ﻣﻴراث :ﻫرﮔاه در ﻣﻴراث دو ﻧفر وارث ﻳکجا شﻮﻧد کﻪ ﻫر ﻳک ﻣستحق
ﻧصف ﻣﻴراث باشﻨد ﻳا ﻳکﻰ آنﻫا ﻣستحق ﻧصف و دﻳﮕر ش ﻣستحق ﻣال باقﻴﻤاﻧده باشد
در اﻳﻦ صﻮرت اصﻞ ﻣسأﻟﻪ از دو ( )۲حﻞ ﻣﻰﮔردد .ﻣث ً
ﻼ ﻳک زن فﻮت کرد از آن
شﻮﻫر و ﻳک خﻮاﻫر سکﻪ ﻣاﻧد ،و ﻳا اﻳﻨکﻪ شﻮﻫر و کاکاﻳش ﻣاﻧده باشد ،ﻣسأﻟﻪ از دو
حﻞ ﻣﻰﮔردد .در ﻣسأﻟﻪ اول ﻧصف ﻣال از شﻮﻫر و ﻧصف از خﻮاﻫر سکﻪ ﻣﻰشﻮد و در
ﻣسأﻟﻪ دوم ﻧصف ﻣال از شﻮﻫر و ﻧصف باقﻴﻤاﻧده از کاکا ﻣﻰﮔردد.
اﮔر در ﻣﻴراث حصﺔ سﻮم (ثﻠث) و ﻣال باقﻴﻤاﻧده باشد ،ﻳا دوثﻠث ثﻠثان و ﻣال باقﻴﻤاﻧده
باشد در اﻳﻦ صﻮرت اصﻞ ﻣسأﻟﻪ از سﻪ ( )۳حﻞ ﻣﻰﮔردد ،اﮔر در ﻣسأﻟﻪ حصﺔ چﻬارم
(ربع) و ﻣال باقﻴﻤاﻧده باشد ﻳا چﻬارم (ربع) و ﻧصف ﻣﻴراث آﻳد در اﻳﻦ صﻮرت اصﻞ
ﻣسأﻟﻪ از چﻬارم ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد و اﮔر در ﻣسأﻟﻪ ﻫشتﻢ (ثﻤﻦ) و ﻣال باقﻴﻤاﻧده باشد ،ﻳا
ﻣستحقﻴﻦ حصﺔ ﻫشتﻢ و ﻧصف ﻣﻴراث بﻴاﻳﻨد اصﻞ ﻣسأﻟﻪ از ﻫشت ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد.
ﻣثالﻫاى صﻮرتﻫاى فﻮق اﻟذکر :اصﻞ ﻣسأﻟﻪ از ( :)۳در صﻮرتﻰ کﻪ وارث ﻣﻴت ،کاکا
و ﻣادر باشد و ﻳا دو خﻮاﻫر و کاکا باشﻨد .اصﻞ ﻣسأﻟﻪ از ( :)۴شﻮﻫر و اوﻻدﻫاى زوجﻪ
و ﻳا زوجﻪ و کاکاى ﻣﻴت باشﻨد .اصﻞ ﻣسأﻟﻪ از ( :)۸کﻪ از ﻣﻴت زوجﻪ (زن) و پسر ﻣاﻧده
باشد و ﻳا زن و دختر ش ﻣاﻧده باشد.

 _1ﻫرﮔاه ﻣﻴت ذوى اﻟفروض و عصبات ﻧداشت ﻣستحقﻴﻦ ﻣﻴراث چﻪ کساﻧﻰ ﻣﻰشﻮﻧد؟
با دﻟﻴﻞ واضح سازﻳد.
 _۲کدام اشخاص حق اوﻟﻴت ﻣﻴراث را در ذوى اﻷرحام دارﻧد؟ ترتﻴب آن را بﻴان
دارﻳد.
 _۳اصﻞ ﻣسأﻟﻪ چﻪ وقت از دو ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد؟ در ضﻤﻦ ﻣثال بﻴان دارﻳد.
 _۴از اصﻞ سﻪ و چﻬار ﻳک ﻣسأﻟﻪ راحﻞ دارﻳد.
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درس پﻨجاوم

ﻋﻮل

٣٤٧

ترجﻤﻪ
( )1عﻮل
( )۲ﻫرﮔاه در ﻣسأﻟﻪ ﻧصف و ثﻠث (حصﺔ سﻮم) و ﻳا ﻧصف وسدس (حصﺔ ششﻢ) باشد،
اصﻞ ﻣسأﻟﻪ از شش ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد( ،اصﻞ شش) بﻪ ﻫفت ،ﻫشت ،ﻧ ُﻪ و ده عﻮل ﻣﻰکﻨد
و از اﻳﻦ اعداد بﻪ بﻴشتر عﻮل ﻧﻤﻰکﻨد.
( )۳اﮔر با ربع (حصﺔ چﻬارم) ثﻠث (حصﺔ سﻮم) و سدس (حصﺔ ششﻢ) ﻳکجا ﮔردد،
در اﻳﻦ صﻮرت اصﻞ ﻣسأﻟﻪ از دوازده ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد .و اﻳﻦ اصﻞ بﻪ سﻴزده ( )1۳پاﻧزده
( )1۵و ﻫفده ( )1۷عﻮل ﻣﻲﻧﻤاﻳد.
( )۴در صﻮرتﻴکﻪ با ثﻤﻦ (حصﺔﻫشتﻢ) سدسان (دو ششﻢ حصﻪ) وﻳاثﻠثان (دو سﻮم
حصﻪ) ﻳکجا شﻮد ،در اﻳﻦ صﻮرت اصﻞ (ﻣسئﻠﻪ) از بﻴست و چﻬار بﻮده و تﻨﻬا بﻪ بﻴست
و ﻫفت عﻮل ﻣﻰکﻨد.
( )۵ﻫرﮔاه تقسﻴﻢ ﻣسأﻟﻪ بر ورثﻪ درست آﻳد ﻣسأﻟﻪ حﻞ است و اﮔر بر ﻫر ﮔروه حصﻪ
ان قابﻞ تقسﻴﻢ ﻧبﻮد ،در اﻳﻦ صﻮرت تعداد شان در اصﻞ ﻣسأﻟﻪ و اﮔر عﻮﻟﻴﻪ بﻮد در عﻮل
ضرب شﻮد ،آﻧچﻪ حاصﻞ شﻮد ﻣسأﻟﻪ از آن درست است.
( )۶در صﻮرتﻴکﻪ حصص آﻧﻬا با تعداد (سرﻫا) ﻣﻮافق آﻣد پس تعداد (سرﻫا) کﻪ در آن
تﻮافق صﻮرت ﻳافتﻪ در اصﻞ ﻣسأﻟﻪ ضرب ﮔردد.
( )۷وقتﻴکﻪ از اﻳﻨﻬا حصﺔ دو ﻧفر و ﻳا بﻴشتر از آن قابﻞ تقسﻴﻢ ﻧباشد ،در اﻳﻦ صﻮرت
ﻳک ﮔروه در ﮔروه دﻳﮕر ضرب شﻮد و سپس ﻣجﻤﻮع (حاصﻞ ضرب) در ﮔروه سﻮم
ضرب و بعدا ً ﻣجﻤﻮعﺔ در اصﻞ ﻣسأﻟﻪ ضرب ﮔردد.
( )۸اﮔر اعداد باﻫﻢ ﻣساوى بﻮدﻧد از ﻳکدﻳﮕر کفاﻳت ﻣﻰکﻨد .ﻣث ً
ﻼ :دو زن و دو برادر
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ﻣﻴت ،پس دو( )۲در اصﻞ ﻣسأﻟﻪ ضرب شﻮد.
( )۹اﮔر ﻳک عدد جزء عدد دﻳﮕر بﻮد ،پس عدد کﻼن از عدد کﻮچک کفاﻳت
ﻣﻰکﻨد .طﻮرﻳکﻪ چﻬار زن و دو برادر ،ﻫرﮔاه بﻪ چﻬار ضرب شﻮد کفاﻳت ﻣﻲکﻨد از
(تعداد) دو برادر.
( )1۰در صﻮرتﻴکﻪ ﻳکﻰ از اﻳﻦ اعداد با عدد دﻳﮕر ﻣﻮافق بﻮد ،پس وفق ﻳکﻰ آنﻫا در
ﻫﻤﻪ عدد دﻳﮕر ضرب ﮔردد ،ﻫرﮔاه ﻣسأﻟﻪ صحﻴح شد ،حصﺔ ﻫر وارث را در ترکﻪ
ضرب کﻨﻴد ،سپس ﻣجﻤﻮع آن بر عددى تقسﻴﻢ شﻮد کﻪ فرﻳضﻪ (سﻬﻢ) از آن صحت
ﻳافتﻪ است .با اﻳﻦ طرﻳقﻪ حق وارث ﻣعﻠﻮم ﻣﻰﮔردد.
شرح

عﻮل :در ﻟﻐت ﻣﻴﻞ (کج شدن) ظﻠﻢ وزﻳادت را ﮔﻮﻳﻨد کﻪ در اﻳﻦ جا ﻣفﻬﻮم آن زﻳادت
است.
و در اصﻄﻼح عﻠﻢ ﻣﻴراث :عبارت از زﻳادت در ﻣخرج است وقتﻴکﻪ بﻪ ﻣستحقﻴق آن
سﻬﻢﻫاى شان را رساﻧده ﻧتﻮاﻧد.
اصﻮل ﻣساﻳﻞ ﻣﻴراث:
اصﻮل ﻣساﻳﻞ ﻣﻴراث ﻫفت عدد اﻧد .دو ،سﻪ ،چﻬار ،شش ،ﻫشت ،دوازده و بﻴست و
چﻬار کﻪ از ﻧقطﻪ ﻧظر عﻮل و عدم عﻮل ،بﻪ دو ﻧﻮع اﻧد .ﻳکﻰ اصﻮل اﻧد کﻪ عﻮل ﻧﻤﻰکﻨﻨد
و دﻳﮕر آﻧکﻪ عﻮل ﻣﻲﻧﻤاﻳﻨد.
آن اعدادﻳکﻪ عﻮل ﻧﻤﻰکﻨﻨد چﻬار اﻧد :دو  -۲سﻪ  -۳چﻬار  -۴ﻫشت  ۸و آن اعدادﻳکﻪ
عﻮل ﻣﻰکﻨﻨد ،سﻪ اﻧد شش  -۲دوازده  -۳بﻴست و چﻬار.
اصﻞ شش بﻪ ﻫفت ،ﻫشت ،ﻧ ُﻪ و ده عﻮل ﻣﻰکﻨد .اصﻞ دوازده بﻪ سﻴزده ،پاﻧزده و ﻫفده
عﻮل ﻣﻰکﻨد.
و اصﻞ بﻴست و چﻬار بﻪ بﻴست و ﻫفت عﻮل ﻣﻲﻧﻤاﻳد ،و خﻼصﻪ اﻳﻨکﻪ شش ،چﻬار عﻮل،
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دوازده سﻪ عﻮل و بﻴست و چﻬار ﻳک عﻮل دارد .چﻨاﻧچﻪ در ﻣتﻦ ذکر شده است.
ﻣثال ﻋﻮل از شش بﻪ ﻫﻔت :زوجﻪ وفات کرد ،شﻮﻫر و دو خﻮاﻫر از او ﻣاﻧد .اصﻞ
ﻣسأﻟﻪ از شش و بﻪ ﻫفت عﻮل ﻣﻰکﻨد .سﻬﻢ شﻮﻫر سﻪ و از خﻮاﻫران چﻬار ﻣﻴشﻮد بﻪ
اﻳﻦ ترتﻴب ۷=۴+۳
ﻣثال ﻋﻮل از شش بﻪ ﻫشت :زوجﻪ فﻮت کرد ،شﻮﻫر ،ﻳک خﻮاﻫر و ﻣادر از او ﻣاﻧد.
اصﻞ ﻣسأﻟﻪ از شش بﻪ ﻫشت عﻮل ﻣﻰکﻨد .بﻪ شﻮﻫر و خﻮاﻫر سﻪ سﻪ حصﻪ و بﻪ ﻣادر
دوحصﻪ داده ﻣﻰشﻮد؛ بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب۸=۲+۳+۳ :
ﻣثال ﻋﻮل از شش بﻪ ﻧﻪُ  :زوجﻪ فﻮت کرد ،شﻮﻫر و دو خﻮاﻫر سکﻪ و دو برادر ﻣادرى
(اخﻴافﻰ) از او ﻣاﻧد .اصﻞ ﻣسأﻟﻪ از شش بﻪ ﻧ ُﻪ عﻮل ﻣﻲﻧﻤاﻳد ،حصﺔ شﻮﻫر سﻪ ،حصص
خﻮاﻫران سکﻪ چﻬار و دوحصﻪ بﻪ برادران ﻣادرى؛ بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب۹=۲+۴+۳ :
ﻣثال ﻋﻮل از شش بﻪ ده :زوجﻪ وفات کرد ،شﻮﻫر ،ﻳک خﻮاﻫر اصﻠﻰ ،دو برادر
ﻣادرى ،ﻣادر وﻳک خﻮاﻫر پدرى (عﻼتﻰ) از او ﻣاﻧد .اصﻞ ﻣسأﻟﻪ از شش بﻪ ده عﻮل
ﻣﻴکﻨد .سﻪ سﻬﻢ از شﻮﻫر ،سﻪ از خﻮاﻫر ،دو از دو برادر ﻣادرى ،ﻳک از ﻣادر و ﻳک
حصﻪ از خﻮاﻫر پدرى ﻣﻰشﻮد .بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب 1۰=1+1+۲+۳+۳
دوازده سﻪ ﻋﻮل ﻣﻴﻜﻨد .سﻴزده ،پاﻧزده و ﻫﻔده.

ﻣثال ﻋﻮل از دوازده بﻪ سﻴزده :زوج فﻮت ﻧﻤﻮد ،ﻳک زن ،دو خﻮاﻫر اصﻠﻰ و ﻣادر
از او ﻣاﻧد.
اصﻞ ﻣسأﻟﻪ دوازده و بﻪ سﻴزده عﻮل ﻣﻰکﻨد ،حصﺔ زن سﻪ ،حصﺔ دو خﻮاﻫر ﻫشت و بﻪ
ﻣادر دو ﻣﻰرسد.
بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب.1۳=۲+۸+۳ :
ﻣثال ﻋﻮل از دوازده بﻪ پاﻧزده :زوج وفات کرد ،ﻳک زن ،دو خﻮاﻫر اصﻠﻰ ،ﻣادر و
خﻮاﻫر ﻣادرى از او ﻣاﻧد .اصﻞ ﻣسأﻟﻪ دوازده و بﻪ پاﻧزده عﻮل ﻣﻰکﻨد ،سﻪ حصﺔ از زن،
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ﻫشت از دو خﻮاﻫر اصﻠﻰ و دو از ﻣادر و دو بﻪ خﻮاﻫر ﻣادرى ﻣﻰرسد .بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب:
1۵=۲+۲+۸+۳
ﻣثال ﻋﻮل از دوازده بﻪ ﻫﻔده :زوج فﻮت کرد ،سﻪ زن ،ﻫشت خﻮاﻫر اصﻠﻰ چﻬار
خﻮاﻫر ﻣادرى و دو ﻣادر کﻼن از او ﻣاﻧد .در اﻳﻦ جا ﻧﻴز اصﻞ ﻣسأﻟﻪ از دوازده بﻪ ﻫفده
عﻮل ﻣﻰکﻨد .سﻪ بﻪ سﻪ زن ،ﻫشت بﻪ ﻫشت خﻮاﻫر اصﻠﻰ و چﻬار بﻪ چﻬار خﻮاﻫران
ﻣادرى او ﻣﻰشﻮد و بﻪ دو ﻣادر کﻼن دو ﻣﻲرسد .بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب:
.1۷=۲+۴-۸+۳
بﻴست و چﻬار عﻮل ﻣﻰکﻨد بﻪ بﻴست و ﻫفت.
ﻣثال ﻋﻮل از بﻴست و چﻬار بﻪ بﻴست و ﻫﻔت :زوج وفات کرد ،ﻳک زن ،پدر ،ﻣادر و
دو دختر از او ﻣاﻧد.
اصﻞ ﻣسأﻟﻪ بﻴست و چﻬار و بﻪ بﻴست و ﻫفت عﻮل ﻣﻰکﻨد .سﻪ از زن ،چﻬار از پدر،
چﻬار از ﻣادر و شاﻧزده بﻪ دو دختر ﻣﻰرسد .بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب۲۷=1۶+۴+۴+۳ :
تصحﻴح ﻣساﻳﻞ

 -1ﻫرﮔاه سﻬام ﻫر ﮔروه بر ورثﻪ قابﻞ تقسﻴﻢ باشد در اﻳﻦ صﻮرت بﻪ کدام ضرب و
تقسﻴﻢ ضرورت ﻧﻤﻴرود بﻠکﻪ ﻫﻤﻴﻦ اصﻞ صحﻴح است ،بطﻮر ﻣثال :پدر ،ﻣادرو دوخﻮاﻫر.
اصﻞ ﻣسأﻟﻪ از شش ﻣﻰشﻮد ،پدر و ﻣادر را ﻳک ،ﻳک و دختران را ثﻠثان کﻪ از شش،
چﻬار ﻣﻰشﻮد داده ﻣﻰشﻮد و ﻫر خﻮاﻫر را دو ،دو ،ﻣﻰرسد.
 -۲ﻫرﮔاه سﻬام کدام ﮔروه بر آنﻫا تقسﻴﻢ ﻧﻤﻰشد ﻣﮕر در بﻴﻦ سﻬام ورؤوس تباﻳﻦ
بﻮد ،در اﻳﻦ صﻮرت تﻤام رؤوس در اصﻞ ﻣسأﻟﻪ ﻳا در عﻮل اﮔر عﻮﻟﻴﻪ بﻮد ضرب کرده
شﻮد ،چﻴز ﻳکﻪ بر آﻣد تصحﻴح ﻣسأﻟﻪ است ،طﻮرﻳکﻪ :پدر ،ﻣادر وسﻪ دختر باشﻨد .اصﻞ
اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ ﻣاﻧﻨد ﻣثال سابق شش است ،پدر و ﻣادر را ﻳک ،ﻳک ،و حصﺔ دختران چﻬار
ﻣﻰشﻮد از آﻧجاﻳﻰ کﻪ سﻬام چﻬار و رؤوس (تعداد دختران) سﻪ اﻧد ،چﻬار بر سﻪ پﻮره
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تقسﻴﻢ ﻧﻤﻰﮔردد ،در اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ تﻤام رؤوس ( )۳در اصﻞ ﻣسأﻟﻪ کﻪ شش است ،ضرب
کرده شﻮد ،حاصﻞ ضرب کﻪ ﻫژده است ،تصحﻴح ﻣسأﻟﻪ شﻤرده ﻣﻰشﻮد.
براى اﻳﻨکﻪ حصﺔ ﻫر وارث ﻣعﻠﻮم ﮔردد ،پس ﻫرﮔروه کﻪ از اصﻞ ﻣسأﻟﻪ چﻴزى را
ﻣستحق ﻣﻰﮔردد ،آن را در ضرﻳب کﻪ عبارت از ( )۳است ،ضرب کرده ﻣﻰشﻮد ،بﻪ
اﻳﻦ حساب بﻪ ﻣادر و پدر سﻪ سﻪ و بﻪ ﻫﻤﻪ دختران دوازده ( )1۲کﻪ سﻬﻢ ﻫر ﻳک ()۴
سﻬﻢ ﻣﻰﮔردد ،داده ﻣﻰشﻮد.
 -۳در صﻮرتﻴکﻪ باز ﻫﻢ در ﻳک ﮔروه کسر بﻮد ،اﻣا در بﻴﻦ سﻬام و رؤوس تﻮافق وجﻮد
داشت ،در اﻳﻦ صﻮرت وفق بﻪ اصﻞ ﻣسأﻟﻪ ضرب شﻮد ،ﻣاﻧﻨد :ﻣادر ،پدر و شش دختر.
در اﻳﻦ جا ﻣسأﻟﻪ ﻧﻴز از شش است و ﻫﻤاﻧطﻮر تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد ،ﻣﮕر سﻬام دختران چﻬار
و تعداد شان شش است ،در اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ در بﻴﻦ چﻬار و شش بﻪ دو تﻮافق ﻣﻮجﻮد است،
ﻳعﻨﻰ ﻫر دو عدد بﻪ دو تقسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد کﻪ در ﻣﻴراث تﻮافق باﻟﻨصف ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد،
ﻫرﮔاه شش بﻪ دو تقسﻴﻢ شﻮد سﻪ ﻣﻰشﻮد ﻟذا سﻪ در اصﻞ ﻣسأﻟﻪ کﻪ شش است ضرب
کرده ﻣﻰشﻮد ،حاصﻞ ضرب  1۸ﻣﻰشﻮد و بﻪ ﻫر دختر دو ،دو سﻬﻢ ﻣﻰرسد.
 -۴ﻫرﮔاه کسر از ﻳک ﮔروه رو بﻪ تزاﻳد بﻮد ،و در بﻴﻦ سﻬام و رؤوس تباﻳﻦ بﻮد ،درا
ﻳﻦ صﻮرت رؤوس را در بﻴﻦ خﻮدشان ضرب کﻨﻴد ،و حاصﻞ ضرب را در اصﻞ ﻣسأﻟﻪ
ضرب ﻧﻤاﻳﻴد ،چﻴزﻳکﻪ بدست آﻣد ،تصحﻴح ﻣسأﻟﻪ ﻣﻰباشد.
ﻣثﻼ :دو زن ،سﻪ دختر و پﻨج کاکا .در اﻳﻦ جا اصﻞ ﻣسئﻠﻪ( )۲۴است ،بﻪ زنﻫا ﻫشت
ﻳک کﻪ از بﻴست و چﻬار ﻫشتﻢ حصﺔ آن سﻪ ،و سﻬام دختران دو ثﻠث (ثﻠثان) کﻪ از
( )1۶( )۲۴ﻣﻰشﻮد و ﻣال باقﻴﻤاﻧده بﻪ کاکاﻫا داده ﻣﻰشﻮد .اﮔر بﻪ ﻣسأﻟﻪ دقت ﻧﻤاﻳﻴﻢ
کسر در ﮔروه زﻧﻬا و دخترﻫا دﻳده ﻣﻰشﻮد ،سﻬام زﻧﻬا سﻪ و تعدادشان دو اﻧد کﻪ در
بﻴﻦ ﻫردو عدد تباﻳﻦ است و ﻫﻤچﻨان در بﻴﻦ عدد ( )1۶و ( )۳تباﻳﻦ ﻣﻰباشد در اﻳﻨجا
اﻳﻦ عﻤﻠﻴﻪ اجراء ﻣﻰﮔردد ۶=۳+۲ :أصﻞ ﻣسأﻟﻪ (1۴۴= )۲۴
حصﺔ زﻧﻬا  1۸بﻪ ﻫر زن ( )۹،1حصﺔ سﻬﻢ ﻣﻲرسد ،حصﺔ دختران  ۹۶کﻪ بﻪ ﻫر دختر
٣٥٢

( )۳۲ﻣﻰرسد و حصﺔ کاکاﻫا ( )۳۰کﻪ بﻪ ﻫرکدام ( )۶ﻣﻲرسد.
 _۵در ﻫر ﮔروﻫﻰ کﻪ در آن کسر است ،با تعداد سرﻫا ﻣساوى باشد ،پس ﻳک عدد از ﻫﻤﻪ
کفاﻳت ﻣﻲﻧﻤاﻳد و ﻫﻤﻴﻦ عدد را در اصﻞ ﻣسأﻟﻪ ضرب کﻨﻴد ،ﻣاﻧﻨد :دو زن ،دوکاکا ،اصﻞ
اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ ( )۴است .چﻬارم حصﺔ آن ﻳک از زﻧﻬا ﻣﻰشﻮد و سﻪ باقﻴﻤاﻧده از کاکاﻫا ﻣﻰشﻮد،
درﻳﻨجا دو را در چﻬار ضرب ﻣﻰکﻨﻴﻢ کﻪ حاصﻞ ضرب ( )۸است.
زﻧﻬا را دو حصﺔ کﻪ بﻪ ﻫر کدام ﻳک ،ﻳک حصﻪ و حصﺔ کاکاﻫا ،شش ﻣﻰشﻮد کﻪ بﻪ
ﻫر کدام ( )۳ﻣﻲرسد.
 -۶ﻫرﮔاه در ﻣﻴان رؤوس ﻣکسﻮر تداخﻞ باشد ،پس عدد کﻼن را در اصﻞ ﻣسأﻟﻪ
ضرب کﻨﻴد ،حاصﻞ ضرب تصحﻴح ﻣسأﻟﻪ است ﻣاﻧﻨد ( )۴زن و ( )۲برادر .در اﻳﻨجا ﻧﻴز
ﻣسأﻟﻪ از ( )۴است ،حصﺔ زﻧﻬا ( )1و حصص کاکاﻫا ( )۳سﻬﻢ است ،پس ( )۴را در
( )۴ضرب ﻣﻰکﻨﻴﻢ کﻪ ﻣجﻤﻮعﻪ آن ( )1۶ﻣﻰشﻮد ،بﻪ ﻫر زن ﻳک ﻳک و بﻪ ﻫر برادر
( )۶حصﻪ ﻣﻲرسد.
 -۷در صﻮرتﻴکﻪ رؤوس ﻣکسﻮر در بﻴﻦ خﻮد تﻮافق داشت ،پس وفق ﻳکﻰ را در تﻤام
عدد دﻳﮕر ضرب کﻦ و سپس حاصﻞ ضرب را در اصﻞ ﻣسأﻟﻪ ضرب کﻨﻴد طﻮر ﻣثال:
( )۴زن و ( )۶برادر ،درﻳﻨجا ﻧﻴز أصﻞ ﻣسأﻟﻪ ( )۴است ،حصﺔ زﻧﻬا ﻳک و سﻬﻤﻴﻪ برادران
( )۳است ،و در بﻴﻦ چﻬار و شش تﻮافق باﻟﻨصف است ،پس ﻧصف چﻬار دو است کﻪ
در شش ضرب ﻣﻰشﻮد و حاصﻞ ضرب آن دوازده ﻣﻰشﻮد و اﻳﻦ دوازده در چﻬار کﻪ
اصﻞ ﻣسأﻟﻪ است ،ضرب ﻣﻰﮔردد ،ﻣجﻤﻮعﺔ آن ( )۴۸ﻣﻰشﻮد ،از ﻣجﻤﻮع آن بﻪ ﻫر زن
سﻪ و بﻪ ﻫر برادر ،شش ﻣﻰرسد.
تﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدن سﻬﻢ ﻫر وارث از ترﻛﻪ :ﻫرﮔاه بخﻮاﻫﻴد سﻬﻢ ﻫر وارث را از ترکﻪ ﻣعﻠﻮم
کﻨﻴد ،سﻬﻢ ﻫر وارث را در ترکﻪ ضرب ﻧﻤاﻳﻴد ،آﻧچﻪ بر آﻣد آن را بﻪ تصحﻴح ﻣسأﻟﻪ
تقسﻴﻢ کﻨﻴد .طﻮر ﻣثال :از ﻳک ﻣﻴت ( )۲۴۰۰۰افغاﻧﻰ ﻣﻴراث ﻣاﻧده ،ورثﻪ او ﻳک زن،
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ﻳک دختر و سﻪ پسر اﻧد.
حﻞ ﻣسأﻟﻪ :اصﻞ ﻣسأﻟﻪ ﻫشت ( )۸است ،زن و دختر ﻣﻴت را ﻳک ﻳک سﻬﻢ و ﻫر پسرش
را دو ،دو سﻬﻢ ﻣﻰرسد .اکﻨﻮن اﮔر بخﻮاﻫﻴﻢ سﻬﻢ ﻫر ﻳک را از ترکﻪ ،کﻪ ()۲۴۰۰۰
افغاﻧﻰ است ﻣعﻠﻮم ﻧﻤاﻳﻴﻢ ،عﻤﻠﻴﻪ زﻳر را اﻧجام ﻣﻴدﻫﻴﻢ:
حصﺔ ﻫر کدام از زن و دختر ﻣﻴت ۲۴۰۰۰ 1 :تقسﻴﻢ  -۳۰۰۰=۸بﻪ اﻳﻦ حساب زن و
دختر را سﻪ ،سﻪ ﻫزار افغاﻧﻰ ﻣﻰرسد.
حصﻪﻫاى پسران ۲۴۰۰۰ ۲ :تقسﻴﻢ  -۶۰۰۰=۸بﻪ ﻫر پسر ﻣﻴت ( )۶۰۰۰افغاﻧﻰ ﻣﻰرسد.
با ﻣحاسبﻪ ﻣختصر ﮔفتﻪ ﻣﻴتﻮاﻧﻴﻢ .ﻫژده ﻫزار ( )1۸۰۰۰افغاﻧﻰ از پسران ۳۰۰۰ ،ﻫزار
افغاﻧﻰ از دختر و ۳۰۰۰ﻫزار افغاﻧﻰ حق زوجﺔ ﻣﻴت ﻣﻰشﻮد.

طﻼب در صﻨف ﻣسأﻟﻪ عﻮل بﻴست و چﻬار را بﻪ بﻴست و ﻫفت تﻤثﻴﻞ و حﻞ ﻧﻤاﻳﻨد.

 _1عﻮل را در ﻟغت و اصطﻼح تعرﻳف ﻧﻤاﻳﻴد.
 _۲شش چﻨد عﻮل ﻣﻰکﻨد ﻳک ﻣثال آن را بﻨﻮﻳسﻴد.
 _۳اصﻮل ﻣساﻳﻞ ﻣﻴراث چﻨد است؟
 _۴دوازده چﻨد عﻮل ﻣﻰکﻨد ﻣثال ﻳک ﻧﻮع آن را واضح سازﻳد.
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درس پﻨجاه وﻳﻜﻢ

ﻣﻨاسخﻪ

ترجﻤﻪ
( )1ﻣﻨاسخﻪ
( )۲ﻫرﮔاه ترکﻪ تا زﻣاﻧﻰ تقسﻴﻢ ﻧﮕردﻳد کﻪ ﻳکتﻦ از ورثﻪ فﻮت ﻧﻤﻮد ،در صﻮرتﻴکﻪ
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سﻬﻤش از ﻣﻴت اول باﻻى ورثﻪ بﻪ اعتبار رؤوس شان تقسﻴﻢ ﻣﻰشد ،باﻳد تقسﻴﻢ شﻮد،
و ﻣسأﻟﻪ درست صحت ﻳافت ،و اﮔر تقسﻴﻢ ﻧﻤﻰشد ،در اﻳﻦ حال ﻣﻴراث ﻣﻴت دوم را
بﻪ آن طرﻳقﻪ تصحﻴح کﻦ ،کﻪ قب ً
ﻼ تذکر داده شده وسپس ﻳک (ﻣسأﻟﻪ) را در دﻳﮕر
ضرب ﻧﻤاﻳﻴد .اﮔر سﻬام ﻣﻴت دوم باﻣسئﻠﻪ اول ،کﻪ ﻣسأﻟﻪ ﻣﻴراث از آن صحﻴح شده
است تﻮافق ﻧداشت.
( )۳اﮔر سﻬام با رؤوس تﻮافق داشت ،پس وفق ﻣسأﻟﻪ دوم را در اول ضرب ﻧﻤاﻳﻴد،
چﻴزﻳکﻪ بر آﻣد (حاصﻞ ضرب) ﻫر دو ﻣسأﻟﻪ صحﻴح ﻣﻰشﻮد.
( )۴ﻫر کس کﻪ از ﻣسأﻟﻪ اول چﻴزى دارد با ضرب ﻧﻤﻮدن بﻪ وفق ﻣسأﻟﻪ دوم بدست
ﻣﻰآورد و ﻫر کس کﻪ چﻴزى از ﻣسأﻟﻪ دارد آن را در ضرب بﻪ وفق ترکﻪ ﻣﻴت دوم
بدست ﻣﻰآورد.
( )۵وقتﻴکﻪ ﻣسأﻟﻪ ﻣﻨاسخﻪ صحﻴح شد ،و شﻤا ﻣﻰخﻮاستﻴد تا حصﺔ حبات درﻫﻢ از ﻫر
سﻬﻢ را بشﻨاسﻴد ،پس از آن کﻪ ﻣسأﻟﻪ صحﻴح شده ،آن را بﻪ چﻬﻞ و ﻫشت تقسﻴﻢ کﻨﻴد،
چﻴزﻳکﻪ حاصﻞ شد از آن از سﻬﻢ ﻫر وارث ﻳک داﻧﻪ بﮕﻴرد.

شرح
ﻣﻨاسخﻪ از باب ﻣفاعﻠﻪ بﻮده و ﻳکﻰ از ﻣعاﻧﻰ ﻟغﻮى آن ﻧقﻞ دادن است ،و در اصطﻼح
عﻠﻢ ﻣﻴراث با ﻣُردن ﻧقﻞ سﻬام برخﻰ از ورثﻪ است قبﻞ از تقسﻴﻢ آن ،براى کسﻴکﻪ از
وى ﻣﻴراث ﻣﻰبرد.
حاﻻت ﻣﻨاسخﻪ
ﻣﻨاسخﻪ سﻪ حاﻟت دارد ﻛﻪ طﻮر آتﻰ بﻴان ﻣﻰﮔردد:

صﻮرت اول :ﻫرﮔاه ﻣﻴراث تقسﻴﻢ ﻧﮕردد تا وقتﻴکﻪ ﻳک وارث فﻮت کرد ،در اﻳﻦ
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فُرصت باﻳد ﻧخست ﻣسأﻟﻪ ﻣﻴت أوﻟﻰ تصحﻴح شﻮد .ﻣاﻧﻨد اﻳﻦ ﻣثال :ﻳک ﻧفر ﻣُرد .ﻳک
زن ،ﻳک خﻮاﻫر عﻴﻨﻰ و چﻬار کاکا از او ﻣاﻧد .سپس ﻣﻴراث تقسﻴﻢ ﻧشد تا آﻧکﻪ ﻳک
کاکاﻳش ﻧﻴز فﻮت کرد و کاکا ﻧﻴز غﻴر از برادراﻧش کدام ورثﺔ دﻳﮕر ﻧداشت ،اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ
حصﻪ از زن حق خﻮاﻫر ﻧﻴﻢ کﻪ دو است و ﻳک حصﻪ
از چﻬار ( )۴حﻞ ﻣﻰشﻮد .ﻳک ّ
حق ﻣﻴراث کاکاﻫا ﻣﻰشﻮد ،و اﻳﻦ سﻬﻢ باﻻى کاکاﻫا قابﻞ تقسﻴﻢ ﻧبﻮده ،در اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ
چﻬار را ضرب چﻬار کﻨﻴد کﻪ ﻣجﻤﻮعﻪ اش شاﻧزده ﻣﻰشﻮد .سﻬﻢ زن ( )۴خﻮاﻫر ()۸
و حصﺔ کاکا ﻫا ( )۴حصﻪ ﻣﻰﮔردد ،کﻪ بﻪ ﻫرکدام ﻳک ﻳک سﻬﻢ ﻣﻰرسد ،ازآﻧجاﻳﻰ
کﻪ سﻬﻢ کاکاى فﻮت شده از ﻣسأﻟﻪ اول ﻳک است و باﻻى سﻪ برادرش پﻮره تقسﻴﻢ
ﻧﻤﻴشﻮد ،پس سﻪ را در شاﻧزده ضرب کﻦ کﻪ چﻬﻞ و ﻫشت ﻣﻰشﻮد ،بﻪ اﻳﻦ حساب
زن دوازده ،حصﺔ خﻮاﻫر بﻴست و چﻬار و دوازده حصﻪ بﻪ کاکاﻫا ﻣﻰرسد کﻪ ﻫرکدام
چﻬار سﻬﻢ ﻣﻰﮔﻴرد.
صﻮرت دوم -تﻮاﻓﻖ :وقتﻴکﻪ در بﻴﻦ سﻬام و ورثﻪ تﻮافق بﻮد ،ﻣاﻧﻨد شﻮﻫر و دو برادر،
اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ از چﻬار صحﻴح ﻣﻰشﻮد ،سپس شﻮﻫر بﻤﻴرد و پس از خﻮد چﻬار فرزﻧد (پسر)
را ﮔذاشت ،طﻮرﻳکﻪ بﻪ شﻮﻫر از اصﻞ ﻣسأﻟﻪ دو رسﻴده بﻮد ،بﻨا برآن ﻣﻴان دو و چﻬار
تﻮافق باﻟﻨصف ﻣﻮجﻮد است ،پس دو را با چﻬار ضرب ﻣﻲﻧﻤاﻳﻴﻢ کﻪ ﻣجﻤﻮع آن ﻫشت
ﻣﻰشﻮد و از ﻫﻤﻴﻦ (حاصﻞ ضرب) ﻫر دو ﻣسأﻟﻪ تصحﻴح ﻣﻰﮔردد ،کﻪ چﻬار از برادران
و چﻬار از اوﻻد شﻮﻫر ﻣﻰشﻮد.
صﻮرت سﻮم -تباﻳﻦ :از ﻣﻴت زوج (زﻳد) ﻣادر (سﻤﻴﻪ) پدر (ﻣحﻤد) و ﻳک پسر (احﻤد)
ﻣاﻧدﻧد.
اصﻞ اﻳﻦ ﻣسأﻟﻪ دوازده است ،بعد از آن پسر (احﻤد) ﻣُرد کﻪ پس از خﻮد پسر (سﻬﻴﻞ)
پدر (زﻳد) ﻣادرکﻼن (سﻤﻴﻪ) و پدر کﻼن (ﻣحﻤد) را ﮔذاشت ،و اﻳﻦﻫا کساﻧﻰ اﻧد کﻪ
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ﻣﻴت اول ﮔذاشتﻪ بﻮد .ﻣﻴت (احﻤد) از دوازده ،پﻨج بدست دارد ،و اصﻞ ﻣسأﻟﻪ (احﻤد)
از شش ﮔرفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،و در ﻣﻴان ﻣافﻰ اﻟﻴد ( )۵و ﻣسأﻟﻪ ( )۶تباﻳﻦ بﻮجﻮد آﻣد در اﻳﻦ
صﻮرت ﻣسأﻟﻪ دوم را در اول ضرب کﻦ؛ ﻳعﻨﻰ شش را در دوازده ،کﻪ حاصﻞ آن ﻫفتاد
و دو ،ﻣﻰشﻮد .زﻳد کﻪ در ﻣسأﻟﻪ اّول شﻮﻫر و در ﻣسأﻟﻪ دوم پدر است ( )1۸را در ﻣسأﻟﻪ
اول و ( )۵را در ﻣسأﻟﻪ دوم ﻣﻰﮔﻴرد کﻪ جﻤﻠﺔ آن ( )۲۳ﻣﻰشﻮد ،بﻪ پدر کﻼن (ﻣحﻤد)
در ﻣسأﻟﺔ دوم ﻫﻴچ چﻴزى ﻧﻤﻰرسد ،چرا کﻪ او پدر ﻣادر است ،براى ﻣادر (سﻤﻴﻪ) کﻪ
در اول ﻣادر است ( )1۲و در دوم ﻣادر کﻼن است ( )۵ﻣﻰرسد ،کﻪ ﻣجﻤﻮع ﻫر دو حق
آن ﻫفده ( )1۷ﻣﻰشﻮد.
و پسر (سﻬﻴﻞ) صرف در ﻣسأﻟﻪ دوم است و از آن بﻴست ( )۲۰سﻬﻢ حقش ﻣﻰرسد.
تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدن حق ﻫر وارث بعد از تصحﻴح :زﻣاﻧﻴکﻪ ﻣساﻳﻞ ﻣﻨاسخﻪ تصحﻴح شدﻧد ،پس
تﻤام ورثﻪ اﻳکﻪ از ﻣسأﻟﻪ اول چﻴزى برده ،آن را در وفق ﻣسأﻟﻪ دوم ضرب کﻨﻴد اﮔر
ﻣضروب وفق داشت ،و ﻳا در ﻫﻤﺔ آن ضرب ﻧﻤاﻳﻴد و کسﻴکﻪ از دوﻣﻰ چﻴزى برده بﻮد
آن را در وفق و ﻳا ﻫﻤﻪ ﻣافﻰ اﻟﻴد (ترکﻪ ﻣﻴت دوم ضرب ﻧﻤاﻳﻴد).

 _1ﻣﻨاسخﻪ را از حﻴث ﻟغت و اصطﻼح تعرﻳف کﻨﻴد.
 _۲ﻣﻨاسخﻪ چﻨد صﻮرت دارد؟ ﻫرکدام را واضح سازﻳد.
 _۳بعد از تصحﻴح ﻣساﻳﻞ ﻣﻨاسخﻪ ،سﻬﻢ ﻫر وارث چﮕﻮﻧﻪ ﻣعﻠﻮم ﻣﻰﮔردد ،ضﻤﻦ ﻣثال
اراﻳﻪ دارﻳد.

٣٥٨

