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سرود ملی
دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى کور د سول３ کور د تورې  

د بـــــــلو＇ــــو د ازبکـــــو دا وطن د ！ولو کـور دى  

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو د پ＋تــــون  او هزاره وو  

پـــاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، －وجــر دي  

هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان براهوي دي، قزلباش دي  

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان دا هيـــواد به تل ＄لي８ي  

لـــکـــه زړه وي جــاويدان په سينــه ک３ د آسيـــا به  

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر  
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پيام وزير معارف
الحمدهللا رب العالمين والصالۀ والسالم 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 اسالمى است؛ زيرا از يک جانب، فارغان مدارس دينى به حيث پيشوايان معنوى 
جامعه، بايد محور تالشهاى معارف قرار گيرند و از سوى ديگر نصاب تعليمات اسالمى شامل 
عقايد، احکام و هدايات دين مبين اسالم 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 اسالمى در طول تاريخ نقش مهمى را در ايجاد، توسعه و غنامندى سيستم تعليمات 
و معارف اسالمى مخصوصا انکشاف تدريجى نصاب تعليمى مراکز و مؤسسات علمى جهان 

اسالم، ايفاء کرده اند.
مطالعۀ دقيق در سير تطور تاريخى علوم و معارف اسالمى 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 اسالم، 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 اسالمى 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.
بيدارى اسالمى در عصر حاضر، تعليمات اسالمى در کشور ما شاهد تحول  با رشد  همزمان 
کمى و کيفى بوده و اطفال و جوانان کشور ما با شوق و رغبت فراوان به طرف مدارس و مراکز 

تعليمات اسالمى رو مى آورند.
وزارت معارف جمهورى اسالمى افغانستان بر اساس مسؤوليت ورسالت خويش، در مطابقت با 
احکام قانون اساسى کشور، به منظور رشد و توسعۀ کمى و کيفى تعليمات اسالمى و از جمله 

نصاب آن، اقدامات قابل توجه نموده است.
اعتماد  قابل  و  باتجربه  استادان و متخصصين  از علماء،  با دعوت  معارف  راستا وزارت  درين 
کشور، به بهبود و انکشاف نصاب تعليمى پرداخته و کتابهاى رايج مدارس تعليمات اسالمى، را 
با شرح و توضيح متون، جا بجا ساختن فعاليتها، ارزيابى و تمرينها با معيارهاى کتب درسى عيار 

ساخت.
اميدوارم اين تالشهاى قابل تمجيد علماء و متخصصان وزارت معارف، در بهبود و انکشاف هر 
چه بيشتر تعليمات اسالمى در افغانستان عزيز مفيد واقع شده وسبب کسب رضاى خداوند متعال 

قرار گيرد.
وباهللا التوفيق

دکتور محمد ميرويس بلخى
وزير معارف



و

مقدمه 

معلمين گرامى ودانش آموزان ارجمند!

با در نظرداشت اوضاع کنونى کشور و نيازهاى مبرم مدارس دينى، رياست انکشاف نصاب 

تعليمى وزارت معارف جمهورى اسالمى افغانستان برآن شد که کتاب قدورى را در مضمون 

فقه، اساس قرار دهد، متن آن را به زبان هاى ملى ترجمه نمايد، محتواى آن را بر دروس تقسيم 

نموده شرح مختصرى را با ازدياد عناوين مناسب بغلى، بر آن عالوه سازد؛ تا هموطنان ما 

اطمينان حاصل کنند که اوالد ايشان، کتاب معتبر و مروج فقه حنفى را با نوآورى هاى عصرى 

فرا مى گيرند؛ بناًء مى توان 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 اصطالحات 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، معامالت، 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، داليل مسائل نيز بيان گردد. در اين کتاب، از درج آراء و نظريات مذاهب ديگر 

و داليل 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 طوالنى 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 نسخه هاى مختلف قدورى را مورد استفاده قرار 

دهيم، در بعضى از جاها که در ميان نسخه هاى مختلف تفاوت به چشم رسيده  تالش 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 گزينه ها خواهد بود بلکه مطمئن 

هستيم به يارى خداى متعال در خانه ها، نهاد ها و مراکز فرهنگى، به طور يکسان، به عنوان يکى 

از مفيد ترين کتب در فقه حنفى، شناخته شده و مورد استفاده همگان قرار گيرد؛ زيرا تأليف 



ز

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 )غالم وکنيز( که حاال 

عمًال وجود ندارد از مفردات کتاب درسى حذف شده و بجاى آن بر مطالب ضرورى ترکيز 

شده است. 

اگر علماى گرامى و خواننده گان عزيز در اين کتاب با اشتباهات علمى يا فنى اى بر مى خورند، 

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 آماده گى تام، متن قدورى را به کمک ترجمه درى براى شاگردان ترجمه 

مى کنند.

بعد از آن که شاگردان ترجمه را ياد گرفتند، استاد عناوين جانبى درس را بر تخته مى نويسد و 

آن را طبق شرح کتاب بيان مى دارد.

مطالب درى کتاب فقط به طور مأخذ استفاده مى شود، 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.

واهللا ولي التوفيق.
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درس اول

جنایات

علما موضوعات فقه اسالمى 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 مى خوانيم. 

در ترتيب امام قدورى رحمه اهللا تعالى مسايل شكار، ايمان، دعوى و وسايل اثبات، 

مسايل قضا وغيره نيز در بخش اخير كتاب بيان شده است.

احكام  و  جرايم  احكام  مى گيرد:  صورت  بحث  احكام  نوع  دو  از  جنايات  فقه  در 

عقوبات. جرايم به اعتبارعقوبات در فقه اسالمى سه نوع اند:

مى شود  شامل  را  وجرح  قتل  كه  می شود؛  واقع  انسان  نفس  بر  که  جرایمی   – اول 

وعقوبت آن قصاص،  ديت ويا ارش مى باشد. اين عقوبات در شريعت مشخص شده 

است وحق بنده است وبه عفو صاحب حق ساقط مى شود.

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 مى شود 

از  وبعد  مى شود  اهللا( خوانده  يعنى)حق  داده شده  نسبت  تعالى  اهللا  به  تشريف  وبراى 

اثبات، به عفو كسى ساقط نمى شود.

ديگران  به  مى كند،  تهديد  را  جامعه  نظم  كه  جرايمى  همه  تعزیری:  جرایم   – سوم 

ضرر مى رساند و شامل دو نوع جرايم فوق نيستند، جرايم تعزيرى خوانده مى شود و 

صالحيت تعيين آن به اولواالمر 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.
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�ßÇ àÂ�=ßcåDßª�= âbÉ ßq�àÄè¿ à�È�> âr á̂ ßm�ÊºáfÈ� áÁß?�ßÇ àÂßÆ�6 åb árß̄á¶=� å��ã@ ßì ß]�6å�ßÃ áQßÆ�Îß· ß¢�à@ ßìßá�=ßÆ�$1%�
�(àÌße>ç« ß³á¶= � ß́ å¶ßc � àG ßQÇàºßÆ�*â>ÉºßaA � ßGÉ årÉßª�> âußf ß¦�ÊºáfÈ� áÁß? �ßÇ àÂßÆ�6 å̧ á£å«á¶= � å��ã@ ßì ß]ßÆ� ãÊºßaA

��*åÄÉåª� ß¼ßMá@ßº� ß×ßÆ��åÍß·å®> ß£á¶=�Îß· ß¢�àÍÈëb¶=ßÆ
���*å@ ßìßá�=� à¼ á³ àU�àÄ à» á³ àVßª�àÄà·àJá̄Éßª� æ̧ àQße�Îß· ß¢� àGå·ß̄á¿È� å¼åÑ>ç¿¶=� à̧ áNåº�å@ ßìßá�=�Ïßfáß��Ëåf áQà?�>ßºßÆ�$2%
�=ßcC� ß́ å¶ßc� àG ßQÇàºßÆ�*åÄ å³á·åº�å� ß¦� å��åf ßRßá�=� å¤ åu=ßÆßÆ�åfáÒåFá¶=�åfåª> ßVß²�6 æGßF ßjåE� à̧ áJß̄á¶=�>çºß?ßÆ�$3%

�*åÄÉåª�ßÌße>ç«ß²� ß×ßÆ�åÍß·å®> ß£á¶=�Îß· ß¢�àÍÈëb¶=�6 ãÊºßaA�åÄÉåª� ß¬å·ßI

ترجمه 

کتاب جنایات

)1( قتل پنج نوع است: عمد، شبه عمد، خطا، جارى مجراى خطا و قتل به سبب. 

)2( عمد آن را گويند كه يک شخص كسى را قصداً توسط اسلحه و يا چيزى كه كار 
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اسلحه را در پاره كردن اجزاى بدن مى دهد بزند، مانند چوب و سنگ تيز و آتش. 

و موَجب ) اثر مرتب ( اين قتل گناه و قصاص است، مگر در صورتى كه اولياى مقتول 

عفو كنند و درين قتل كفاره نيست. 

)3( شبه عمد: در نزد ابو حنيفه6 آن است كه كسى را قصداً توسط چيزى بزند كه 

اسلحه و جارى مجراى اسلحه)برنده( نباشد.

ابو يوسف و محمد )رحمهمااهللا( مى گويند: اگر وى را توسط سنگ كالن و يا چوب 

كالن بزند، اين نيز عمد است و شبه عمد نزد ايشان اين است كه وى را قصداً توسط 

چيزى بزند كه آن غالباً كشنده نباشد. 

)4( و موَجب )اثر مرتب( اين قتل بنا بر هر دو قول گناه و كفاره است و قصاص در آن 

نيست و همچنان درين قتل ديت مغلظ بر عاقله الزم است. 

)5( قتل 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. 

)6( جاری 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. 

)7( قتل 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 الزم 

نيست. 
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شرح

قتل پنج نوع است: 

1 – قتل 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 اهللاU مى فرمايد: )الَْعْمُد 

ما آن  پنهان است و  قتل قصدى موِجب قصاص است. چون قصد يک چيزى  قََوٌد( 

را نميدانيم پس از آلة كه قاتل آن را استعمال نموده، بر وجود قصد كشتن استدالل 

مى كنيم. 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 مى شوند و قتل به آن ها عمد پنداشته 

مى شود. 

حکم قتل عمد: قتل عمد دو نوع جزا دارد: اخروى و دنيوى.

الف: جزای اخروی

�= âb ë»ß£ßJàº�>â¿åºáÖàº� á̧ àJá̄È � áÀßºßÆ% قتل عمد از بزرگترين گناهان است، اهللا تعالى مى فرمايد: 

]النساء:   *$�> â»É å� ß¢�>âE= ßd ß¢�àÄß¶ �çb ß¢ß?ßÆ�àÄß¿ ß£ß¶ßÆ�åÄÉß· ß¢�à�=� ßG åvß¦ßÆ�>ßÃÉåª �= âbå¶> ß]� à¼ç¿ßÃ ßQ�àÅ àÕ=ßh ßRßª
]93

ترجمه: و كسى كه مؤمنى را قصداً مى كشد، جزاى وى دوزخ است، و در آن هميشه 

عذاب  و  ساخته،  دور  از رحمت  را  است، وى  بر وى خشمگين  تعالى  اهللا  مى باشد، 

بزرگ را برايش آماده كرده است. 

در دنيا جزاى قتل عمد قصاص است، زمانى كه شروط قصاص  ب: جزای دنیوی: 

� àt> ßrå̄á¶=� à¼ à³Éß· ß¢� ßGåJ à²% :پوره شوند، قاتل قصاصاً كشته مى شود. اهللا تعالى مى فرمايد

Îß·áJß̄á¶=�Îåª$* ]البقرة: 178[
ترجمه: در كشته شده گان، قصاص باالى شما الزم شده است.
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2 – شبه 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 حنيفه6 قتل توسط آلة  با وزن مانند سنگ و چوب كالن، شبه عمد است 

و در نزد صاحبين عمد است، زيرا اينها نيز غالباً آالت كشنده هستند. 

حکم قتل شبه عمد: باالى اين گونه قتل سه اثر مرتب مى شود: 

الف: جزای اخروی؛ چون شخص معصوم الدم را كشته كه دليل آن بيان گرديد. 

ب  : کفاره: آزاد كردن غالم مؤمن و اگر نيافت دو ماه پى در پى روزه گرفتن. 

ج: دیت مغلظ: كه بيان آن مى آيد. 

3 – قتل خطا: و آن بر دو گونه است، خطا در قصد و خطا در فعل، كه هر دو از تمثيل 

مؤلف آشكار اند. 

�â@ ßì ß]�>â¿åºáÖàº� ß̧ ßJß®� áÀßºßÆ% :حکم قتل خطا: كفاره و ديت خفيفه است، اهللا تعالى مى فرمايد

�$å�ß£åE>ßJßJ àº� åÀÈßfáÃ ßm�à½>É årßª�ábå��áß�� áÀ ß»ßª%�>I�$åÄå· áÂß?� ß�åC�ãÍ ß»ç· ßjàº�ãÍÈåaßÆ�æÍß¿åºáÖàº�æÍßFß®ße� àfÈåf áVßJßª
]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.

قتل جاری مجرای خطا: كه اصال قاتل اراده عمل قتل را نداشته باشد و بدون   –  4

اراده، فعلى از وى صادر شود، مانند خوابيده اى 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. 

5 – قتل به سبب: مانند كندن چاه در ملک غير بدون اجازة مالک، و گذاشتن سنگ 

در راه، كه كسى به سبب آن بميرد. 
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حکم این قتل فقط ديت است و كفاره در آن نيست. 

1- انواع قتل را نام گرفته، سپس هركدام را تعريف نماييد.

۲- قتل هاى 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 مى خواست آهويى را به قصد شكار بزند، ولى مرمى خطا رفت وشخصى 

توسط آن كشته شد.
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درس دوم

قصاص

در جامعة بشرى انسانهايى هستند كه بر نفس ديگران تجاوز مى كنند، اگر به جزاى 

از اول،  بايد  اعمال خود نرسند، كشت وخون در جامعه زياد مى شود؛ پس مجرمين 

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 ازانتقام هاى خود سرانه جلو گيرى 

بعمل آيد.

يكى از جزاهاى تجاوز بر نفس قصاص است، كه اين درس نيز درمورد آن مى باشد.

��*â=áb» ß¢� ß̧ åJà®�=cC� åbÉåEá@çJ¶=�Îß· ß¢�å½çb¶=� åÁÇà̄áß�� ȩ̈ à²� å̧ áJß̄åE� ãG åQ=ßÆ� àt> ßrå̄á¶=ßÆ�$-%
����* ëÎºëd¶>åE� à¼å· ájàá�=�ßÆ�( åbáFß£á¶>åE�èfàá�=ßÆ�(ëfàá�>åE�èfàá�=� à̧ ßJá̄ àÈ ßÆ�$.%

� àXÉ åV çr¶=ßÆ�(å�å§ çr¶>åE�à�åF ß³á¶=ßÆ�(åÌß?áfßá�>åE� à̧ àQçf¶=� à̧ ßJá̄ àÈ ßÆ�( åÀåºá@ßJ ájàá�>åE� à¼å· ájà�=� à̧ ßJá̄ àÈ� ß×ßÆ�$/%
�* åÀåºçh¶=ßÆ�Î ß»á¢ßáÙ>åE

��*åÅ åbß¶ßÆ�åbáFß£åE� ß×ßÆ�åÄåFåI> ß³ßå�� ß×ßÆ�åÅåfçEßbàå�� ß×ßÆ�åÅ åbáFß£åE� ß×ßÆ�åÄå¿áE>åE� à̧ àQçf¶=� à̧ ßJá̄ àÈ� ß×ßÆ�$0%
��* ß�ß̄ ßi�åÄÉåEß?�Îß· ß¢�> âq> ßrå®� ßPåeßÆ� áÀßºßÆ�$1%
��* å¬É çj¶>åE� ç×C� àt> ßrå̄á¶=�ÎßªáÇßJ ájàÈ� ß×ßÆ�$2%

* àt> ßrå̄á¶=�åÄÉß·ß£ßª� ßL>ßº�ÎçJ ßU� æp=ßfåª� ßG åU> ßq� á¹ßhÈ� á¼ß·ßª�= âb á» ß¢� âØ àQße� ß\ßf ßQ� áÀßºßÆ�$3%
� å¥Ç àìá̄ßá�=� åbÈ� áÀåº�ßß�á²ß?� áKß¾> ß²�áÇß¶ßÆ�(àÅ àbÈ� áKß£ åìà®�= âb á» ß¢� å̧ årá«ßá�=� áÀåº�åÅå� ß¦�ßbÈ� ß¤ ßìß®� áÀßºßÆ�$4%

* àÁàcàáÙ=ßÆ�( å¬á¾ßáÙ=� àÁåe>ßºßÆ� à̧ áQëf¶=� ß́ å¶ ßdß²ßÆ
�> ßÂàÐáÇ ßu� ßGßÂßcßÆ�âÍ ß»åÑ>ß®� áKß¾> ß²� áÁåDßª�(> ßÃÉåª� ßt> ßrå®� ßØßª�>ßÃß£ß·ß̄ßª� æ̧ àQße��ß¢� ßHßf ßu� áÀßºßÆ�$5%
�ÎJU�ÌAfå�>åE�àÄà¿É ß¢� à̧ ßE>ß̄ àI ßÆ� ãG ß{àe� ãÀìà®�åÄåÃ áQßÆ�Îß· ß¢� à̧ ß£áà�ßÆ�àÌAf�=�àÄß¶�Î»áà��( àt> ßrå̄á¶=�åÄÉß·ß£ßª
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*> ßÂàÐáÇ ßu� ßGßÂádßÈ
* àt> ßrå̄á¶=� ëÀ ëj¶=�ÎåªÆ�$-,%

�Îåª � ç×C � æ¼ á� ß¢ �Îåª � ßt> ßrå® � ß×Æ �* àt> ßrå̄á¶= �àÍß·ßM> ß»àá�= �> ßÃÉåª � àÀ å³ à� �æÍ çR ßm � ȩ̈ à² �ÎåªßÆ �$--%
* ëÀ ëj¶=

*ã@ ßì ß]�áÆß?� ãb á» ß¢�ßÇ àÂ�>ßç�C�( æb á» ß¢�àÄáF åm� åká«ç¿¶=� ßÁÆàa�>»Éåª� ßkÉß¶�$-.%
��ßE� ß×ßÆ�( åbáFß£á¶=ßÆ�(ëfàá�=��ßE� ß×ßÆ�( åká«ç¿¶=� ßÁÆàa�>»Éåª�åÌß?áfßá�=ßÆ�( å̧ àQçf¶=��ßE� ßt> ßrå®� ß×ßÆ�$-/%

* åÀÈßbáFß£á¶=
*åfåª> ß³á¶=ßÆ�( å¼å· ájàá�=��ßE� å=ßf á{ßáÙ=�Îåª� àt> ßrå̄á¶=� àG�ßÆ�$-0%

� ßt> ßrå®� ßØßª�>ßÃá¿åº� ßÔåß�ßª�(âÍß«åÑ> ßQ�àÄ ßUßf ßQ�áÆß?� åb å¢> çj¶=� å¬ árå¾� áÀåº� æ̧ àQße�ßbÈ� ß¤ ßìß®� áÀßºßÆ�$-1%
*åÄÉß· ß¢

� à¥Ç àìá̄ßá�>ßª� å¤åE> ßqßáÙ=�ßÍ ßrå®>ß¾�áÆß?�ßÐ çØ ßm� å¤ å{>ß̄á¶=� àbÈßÆ�â(Í ßVÉ åV ßq�å¥Ç àìá̄ßá�=� àbÈ� áKß¾> ß²� áÁåC�$-2%
* âØåº>ß²� ßpáeßáÙ=�ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�àÄß¶�ÐÎ ßm� ß×ßÆ�ßÍßFÉ å£ßá�=� ßbÉá¶=� ß¤ ßìß®�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>Éåá�>åE

��ßE�>ßº� àGå¢áÇßJ ájßI� ß×�Î åÂßÆ�åÄÉß¾áfß®��ßE�>ßº�àÍ çR çn¶=� áKßF ß¢áÇßJ ái>ßª�âÍ çR ßm� âØ àQße� çS ßm� áÀßºßÆ�$-3%
�ßÐ> ßm�å�ßFå¾>ßá�=� ëÏß?� áÀåº� àÔåbßJáFÈ�åÄåJ çR ßm�åe=ßbá̄åå�� çsßJá®C�Ð>m�ÁC�6åe>Éåá�>åE� àTÇ àR ánßá�>ßª� ëT> çn¶=�Îß¾áfß®

* ßpáeßáÙ=�ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ
��*àÍß« ánßá�=� ß¤ ßìá̄ àÈ� áÁß?� ç×C�åfß²çd¶=�Îåª� ß×ßÆ� åÁ> ßjë·¶=�Îåª� ßt> ßrå®� ß×�$-4%

�( à¹>ßá�= � ßG ßQßÆßÆ� àt> ßrå̄á¶= � ß�ß̄ ßi�( æ¹>ßº �Îß· ß¢� å¹ÇàJá̄ßá�= �àÐ>Éå¶áÆß?ßÆ� à̧ åI>ß̄á¶= � ßXß· ßì áq=�=ßcåC ßÆ�$-5%
� è° ßU� ß�ß̄ ßi�( æzßÇ å¢�Îß· ß¢�åÄåFÉ årß¾� áÀåº�ßß�> ßq�áÆß?�åÐ> ß²ßf èn¶=� àb ßUß?�>ß« ß¢� áÁåDª�(=â�åNß²�áÆß?� ßÁ>ß²� âØÉå·ß®

*åÍÈëb¶=� áÀåº� á¼ àÃàFÉ årß¾� á¼àß�� ßÁ>ß²ßÆ�( åt> ßrå̄á¶=� áÀåº��å®>ßFá¶=
��* á¼åÃå£É ß�� áÀåº� çsàJá®à=�= âb åU=ßÆ�ãÍ ß¢>ßß�� ß̧ ßJß®�=ßcåC ßÆ�$.,%

�à�ß¦� á¼àß��ßÐÎ ßm� ß×ßÆ�( á¼åÃåJ ß¢> ß»ßå|� ß̧ åJà®��å¶ÇàJá̄ßá�=�àÐ>Éå¶áÆß?�ßf ßv ßVßª�(âÍ ß¢>ßß��ãb åU=ßÆ� ß̧ ßJß®�=ßcåC ßÆ�$.-%
�*ß�å®>ßFá¶=� è° ßU� ß�ß̄ ßißÆ�àÄß¶� ß̧ åJà®�( á¼ àÃá¿åº�ãb åU=ßÆ�ßf ßv ßU� áÁåCßÆ�( ß́ å¶ßc
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�* àt> ßrå̄á¶=� ß�ß̄ ßi� ßL> ß»ßª� àt> ßrå̄á¶=�åÄÉß· ß¢� ßG ßQßÆ� áÀßºßÆ�$..%
� à¬ árå¾�> ß»åÃÉß· ß¢ßÆ�(> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ�Îß· ß¢� ßt> ßrå®� ßØßª�= âb á» ß¢� æ̧ àQße�ßbÈ� åÁ ßØ àQße� ß¤ ßìß®�=ßcåC ßÆ�$./%

��*åÍÈëb¶=
� ß¬ árå¾�àÄá¿åº�= ßd à]>ÈßÆ�àÄß¿áÉåß��> ß£ ßìá̄È� áÁß?�> ß» àÃß·ßª�=ßf ßv ßVßª�å�ß· àQße�Îß¿áÉåß��ãb åU=ßÆ� ß¤ ßìß®�=ßcåC ßÆ�$.0%

*æÍÈåa� à¬ árå¾�åÄÉß· ß¢�åf å] áÜå¶ßÆ�àÅ ßbÈ� ß¤ ßìß®�> ß» àÃá¿åº�ãb åU=ßÆ�ßf ßv ßU� áÁåCßÆ�(å�ß« árå¾�>ßÃå¾> ß» åjßJá̄ßÈ�åÍÈëb¶=
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ترجمه:

قصاص

)1( قصاص به قتل قصدى شخصى واجب مى شود كه خونش به طور دوامدار محفوظ 

و محترم باشد.

)۲( شخص اصيل بر اصيل و غالم، و مسلمان بر ذمى كشته مى شوند.

)3( مسلمان بر مستامن كشته نمى شود و مرد بر زن، كالن بر خورد و جور بر نابينا و 

شل كشته مى شود. 

)4(مرد بر پسر خود، برغالم خود، برمدبر و مكاتب خود و بر غالم پسر خود كشته 

نمى شود.

)۵( اگركسى وارث قصاصى قرار گيرد كه بر پدر وى الزم باشد، قصاص از او ساقط 

مى شود.

)۶( قصاص فقط توسط شمشير گرفته مى شود.

)7( كسى كه يک شخص را قصدا زخمى كرد و آن شخص در بستر بود تا آنكه بمرد، 

قصاص بر وى الزم است.
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)8( كسى كه دست شخص ديگر را از مفصل قطع كرد، دستش قطع مى شود، اگر چه 

از دست قطع شده كالن هم باشد همچنان پاى، نرمى بينى وگوش نيز همين حكم را 

دارد.

)9( كسى كه چشم شخصى را زد و آن را كشيد، قصاص بر وى نيست و اگر چشم 

گرم  برايش  آيينه  است،  قصاص  وى  بر  پس  رفت  آن  روشنى  و  بود  خود  جاى  بر 

مى شود، برروى وى پنبه تر گذاشته مى شود و چشم وى با آيينه مقابل مى شود، تا آنكه 

روشنى)ديد( آن زايل شود.

)1۰( در دندان قصاص است.

)11( و در هر زخم سر كه مماثلت در آن ممكن باشد قصاص است، و در استخوان 

قصاص نيست مگر در دندان.

)1۲( در كم از نفس، شبه عمد وجود ندارد، فقط عمد است و يا خطا.

)13( ميان مرد وزن در كمتر از نفس قصاص نيست، وهمچنان ميان اصيل و غالم و 

ميان دو غالم نيز قصاص نيست.

)14( ميان مسلمان و كافر در اطراف )دست ها و پاها( قصاص است.

)1۵( كسى 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.

)1۶( اگر 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.

)17( اگر 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 نمى گرفت، 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.

)18( در زبان و ذكر قصاص نيست، مگر در صورتى كه حشفه قطع شود.

مالى صلح كنند، قصاص ساقط مى شود  باالى  اولياى مقتول  قاتل و  )19( زمانى كه 

ومال الزم مى گردد؛ چه مال كم باشد ويا بيش. اگر يكى از شريكان، قصاص را عفو 

ساقط  قصاص  در  مانده  باقى  شركاى  حق  كند  صلح  خود  حصة  مقابل  در  ويا  كند 

مى شود و ايشان حصة خود را از ديت مى گيرند. 

)۲۰( زمانى كه جماعتى يک شخص را قصدا قتل كنند، از همة ايشان قصاص گرفته 

مى شود.

)۲1( و هر گاه يک شخص جماعتى را قتل كند و اولياى مقتولين حاضر شوند، در 

برابر همه كشته مى شود وغير ازآن چيزى را مستحق نمى شوند. و اگر يكى حاضر شد 

براى وى كشته مى شود و حق ديگران ساقط مى شود.

)۲۲( و كسى كه قصاص بروى واجب شود و بميرد، قصاص ساقط مى شود.

)۲3(هرگاه دو نفر دست يک نفر را ببرند، پس باالى هيچ كدام ايشان قصاص نيست 

و باالى هردوى ايشان نصف ديت است.

)۲4( اگر يک شخص دست هاى راست دو نفر را قطع نمود و هر دو حاضر شدند، پس 

هر دو مى توانند 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 الزم مى گردد.

)۲۵( اگر 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 اصطالح 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 

مى شود.

مساوات در قصاص: اهللا تعالى مى فرمايد: yُكتَِب َعلَيُكُم الِْقَصاُص فِى الَْقتْلَىw بر شما 

در كشته ها 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 غالم، مرد به زن، مسلمان به ذمى، 

به مريض و معيوب كشته مى شوند؛ چون همه داراى نفس  به خورد و سالم  بزرگ 

معصوم الدم على الدوام هستند.

ولى مستأمن )شخصى نامسلمان كه از دار حرب، براى زمان مؤقت با دادن اجازه، به 

كشور اسالم داخل شده باشد( چون معصوم الدم على الدوام نيست مسلمان وذمى بر 

وى كشته نمى شوند.

مساوات در کمتر از نفس: در جنايت ما دون نفس )زخم ها( مساوات در اندازه و كيفيت 

زخم الزم است. در صورتى كه زخم طورى باشد كه مساوات در آن ممكن نباشد؛ 

مانند: شكستاندن استخوانها، كه غالبا مساوات جزا با جنايت ناممكن مى باشد، در آن 

تاوان مالى الزم مى گردد و قصاص نيست. اما دندان چون از بيخ كشيده مى شود، پس 

مساوات در آن ممكن است.

اما  نيست.  ممكن  آن ها  در  مساوات  زيرا  نيست؛  قصاص  مرد  تناسلى  آلة  و  زبان  در 
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حشفه )سر ذكر بعد از حلقة برآمده( مشخص است؛ پس مساوات وقصاص در قطع 

آن صورت مى گيرد.

تفاوت اطراف با نفس: نزد أئمه حنفى با اطراف )ما دون نفس( معامله اموال صورت 

اينها  ميان  است،  فرق  اصيل وغالم  و  مرد وزن  مالى ديت  ارزش  مى گيرد؛ چون در 

در زخمها )ما دون نفس( قصاص نيست؛ زيرا در ماليت ايشان مساوات نيست، و در 

قصاص مساوات الزم است، بر خالف نفس، چون در آن فقط عصمت خون به طور 

دايم شرط است.

سقوط قصاص: قصاص به عفو و صلح ساقط مى شود و اگر برخى از مستحقين قصاص 

دارد و حق ديگران در  ايشان صحت  يا صلح كنند، عفو وصلح  از حصة خود عفو 

قصاص ساقط مى شود و از حصة ايشان ديت الزم مى گردد.

عمداً  را  نفر  يک  اشخاص  از  گروهى  كه  زمانى  نفر:  یک  قتل  بر  جماعت  قصاص 

بكشند، همة ايشان بر وى قصاصاً كشته مى شوند.

قتل یک نفر چند تن را: هر گاه يک شخص چند نفر را بكشد، وارثين همه مى توانند 

وى را در قصاص بكشند. اگر وارثين يک مقتول پيشى كردند و قاتل را كشتند، حق 

ديگران ساقط شده و مستحق ديت نمى شوند، 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 مى شود و ديت الزم نمى گردد.

قطع دست یک تن توسط دو تن وبالعکس: اگر دو تن دست يک تن را قطع كنند، 

وى فقط مستحق ديت مى شود، زيرا دست دو تن با ارزشتر از دست يک تن است و با 

اطراف معامله اموال صورت مى گيرد، پس در قصاص ميان ايشان مساوات نيست.

و اگر يک تن دست راست دو تن را قطع كند، ايشان دست راست وى را قطع مى كنند 

و نصف ديت را از وى مى گيرند و ميان خود مساويانه تقسيم مى كنند. و اگر يكى از 
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ايشان حاضر شد و دست وى را قطع كرد، پس براى شخص ديگر نصف ديت بر وى 

الزم مى گردد.

1_ قصاص را تعريف نموده مستحق آن را مشخص نماييد.

۲_ مساوات قصاص شرط است، مساوات در نفس و ما دون نفس را واضح ساخته، 

تفاوت اطراف با نفس را بيان داريد.

3_ قصاص چه زمانى ساقط مى شود؟ 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

دیت ها

قصاص را در درس گذشته خوانديم و حاال احكام ديت ها را درين درس مى خوانيم.
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ترجمه                      

کتاب دیات  

)1( هرگاه شخصى شخص ديگرى را به قتل شبه عمد بكشد، باالى عاقله ديت مغلظ 

و برقاتل كفاره است.

)۲( ديت شبه عمد نزد امام ابو حنيفه و ابو يوسف )رحمهما اهللا( صد شتر؛ چهار نوع 

است:

لبون) شتران مادة  بيست و پنچ بنت مخاض )شتران مادة يكساله(، بيست و پنج بنت 

دوساله(، بيست و پنج حقه )شتران مادة سه ساله( و بيست و پنج جذعه )شتران مادة 

چهار ساله(.

)3( ديت مغلظ تنها در شتر الزم مى گردد. اگر ديت بدون شتر در چيز ديگر فيصله 

شد، ديت مغلظ الزم نيست.

)4( ديت در قتل خطا باالى عاقله و كفاره باالى قاتل واجب است. 
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ابن  بيست  مخاض،  بنت  بيست  است:  نوع  پنج  از  شتر،  صد  خطا  قتل  در  ديت   )۵(

مخاض، بيست بنت لبون، بيست حقه و بيست جذعه. 

)۶( از طال هزار دينار و از نقره ده هزاردرهم است. 

)7( نزد امام ابوحنيفه6 ديت تنها درهمين سه نوع )شتر، طال و نقره( ثابت است. امام 

ابو يوسف و محمد)رحمهما اهللا( 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 مى تواند. 

)8( ديت مسلمان و ذمى برابر است.

ديت  زبان  در  است،  )كامل(  ديت  بينى  نرمة  در  است،  )كامل(  ديت  نفس؛  در   )9(

)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(

نه رويند( ديت )كامل( است. در هردو چشم، در هر  ابرو )كه  در موى سر، در دو 

از  هريک  در  است.  )كامل(  ديت  زن  پستان  هردو  در  و  خصيه  هردو  در  لب،  دو 

اشياى)دوگانة ذكر شده( نصف ديت است. در مژة هر دو چشم ديت )كامل( و در 

يكى ازآن ها ربع ديت است.

)1۰( در 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. 

)11( در هر دندان پنج شتر است، دندانهاى خورد و كالن همه برابراند.

)1۲( اگر شخصى عضو كسى را زد و منفعتش را از بين برد، بمثابة اين است كه آن را 

قطع نموده باشد، بناًء تمام ديت الزم مى گردد، مانند اينكه دست شل شود ويا روشنى 

چشم زايل گردد.
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شرح

تعریف دیت

در زبان عربى »دية« از »َوَدى القاتُل القتيَل يِديِه ِدية« گرفته شده زمانى كه قاتل به ولى 

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 

بعداً به مالى كه در بدل نفس تأديه مى شود، نام گذاشته شد.

در اصطالح شرع مال تعيين شده از سوى شريعت را گويند كه در بدل قتل انسان و يا 

قطع يک عضو وى الزم گردد.

وآن را بخاطرى ديت ناميده اند كه غالبا پرداخته مى شود؛ زيرا نفس انسان محترم است 

و مالى كه در مقابل آن الزم مى گردد قابل پرداخت مى باشد.

ارش: مالى معين از سوى شريعت است كه در بدل ما دون نفس و يا در بدل اعضاى 

بدن تأديه مى شود.

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 می شود: نزد امام ابو حنيفه6 ديت بدون شتر، 

طال و نقره در جنس ديگر ثابت نمى گردد.

شتر:  صد شتر. 

طال:  هزار دينار.

نقره:  ده هزار درهم. 

نيز پرداخته  ديت درنزد صاحبين رحمهااهللا عالوه بر سه جنس فوق سه جنس ديگر 

مى شود: 

گاو: دوصد گاو.
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گوسفند: دو صد گوسفند.

حله )لباس(: دوصد حله.

عضوهایی که دیت کامل در آن واجب می گردد:  در از بين بردن اعضاى يگانه در 

بدن انسان مانند: بينى و زبان ديت كامل الزم مى گردد 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 الزم مى گردد:

4- ذكر 3- زبان    ۲- بينى   1- نفس  

8- هردو گوش ۶- هر دو پا  7- هردو چشم   ۵- هردو دست  

1۲- ريش 11- هردو پستان  1۰- هردو ابرو   9- هردو لب  

1۶- مژة هر دو چشم 1۵- موى سر  14- هردو خصيه  13- زوال عقل 

18- انگشتان هردو پاى 17- انگشتان هردو دست  

به  دوچشم،  است، چون  دو  آدمى  در  آنچه  ازآن:  بیشتر  و  دوگانه  اندام های  دیت 

نقصان هر دو ديت كامل و به نقصان هر يكى ازآن نصف ديت الزم مى شود.

آنچه در آدمى چهار است، مانند مژه ها، در هر كدام آن ربع ديت الزم مى گردد.

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 مى شود.

زایل شدن منفعت اعضا: در از ميان بردن منفعت يک عضو ديت مكمل همان عضو 

الزم مى گردد، مانند اينكه همان عضو را نابود كرده باشد. 
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1_ ديت را در لغت و اصطالح تعريف نماييد.

۲_ مقدار ديت در قتل خطا وشبه عمد را كه از شترها تأديه شود، بيان داريد.

3_ مقدار ديت را از اموال پنج گانه غير از شتر بيان داريد.

4_ مقدار ديت را در صورت هاى ذيل بيان داريد:

ب_ كشيدن دو دندان. الف_ قطع يک دست  

۵_ حكم 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 

را  انسان احكام جداگانه  بدن  اهميت سر در  براى  نيز  اسالمى  ازينرو شريعت  است، 

تشريع نموده كه  درين درس احكام زخمهاى سر و موارد ديگر را مى خوانيم.
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ترجمه:  

)1( زخمهاى سر وروى ده نوع است: 

1. حارصه )جراحتى كه پوست را مخدوش سازد(.

۲. دامعه )كه ازآن خون ظاهر شود و جارى نگردد(. 

3. داميه )كه ازآن خون جارى شود(.

4. باضعه )كه پوست را بريده باشد(.

۵. متالحمه )كه گوشت را پاره كند(.

۶. سمحاق ) به آن پوست نازک برسد كه ميان گوشت و استخوان سر است(.

7. موضحه ) كه به استخوان سر برسد، و آن را آشكار سازد(. 

8. هاشمه )كه استخوان را بشكند(.

9. منقله )كه استخوان را بعد از شكستاندن از جاى انتقال دهد(.

1۰. آمه )كه به ام دماغ رسد، يعنى از استخوان بگذرد به جايى كه مغز در آن 

قرار دارد برسد(.

روى   و  سر  بقيه، زخمهاى  در  است.  قصاص  آن  در  باشد،  موضحه عمدى  اگر   )۲(

قصاص نيست. در )زخمهاى( كم تر از موضحه، حكومت عدل )حكم فيصلة عادالنه( 

است. 

)3( در موضحه، اگر خطا باشد، نصف دهم حصة ديت )كامل( است. در هاشمه 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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)4( در 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. 

)۵( در 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.

 )۶( در قطع انگشت اضافى هم حكومت عدل است.

نباشد، حكومت عدل  )7( در چشم، ذكر و زبان كودک؛ وقتيكه صحت آن معلوم 

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 اطالق مى شود. شجاج و 

جراحت در اصطالح نيز بر همين معنى داللت 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 »متالحمه« 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 الزم 

نمى گردد.

باضعه،  از زخمهاى سر وروى: حارصه، دامعه، داميه،  نوع  در شش  تاوان شجاج: 

متالحمه و سمحاق در همة اينها حكومت عدل الزم مى گردد. 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 مى شوند.

تعیین حکومت عدل: شخص عادل كه داراى خبره در طبابت و ارشهاى  چگونگی 

زخمها باشد يا خود وى قاضى باشد ويا از سوى قاضى مكلف گرديده باشد، زخمى 

كه در آن حكومت عدل الزم گرديده، آن را با نزديكترين زخمى كه در آن ارش 

مقدر الزم گرديده مقايسه مى كند و به تناسب آن تاوانى را برايش معين مى سازد.

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 مى شود.

انگشت در كف اصل است، زيرا توسط آن چيزى گرفته مى شود، از همين رو علماى 

حنفى گفته اند: در صورتى كه دست قطع شود؛ ديت آن به اندازة انگشتان موجود 

در دست بريده شده مى باشد، اگر در دست يک انگشت بود و يا دو و يا سه )ديگر 

انگشتان قبال از بين رفته بود( ديت به اندازة همان انگشتان الزم مى شود.)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 الزم مى شود.

شناخت برخی از زخمهای طفل: هر گاه شناخت و اهميت برخى از زخمهاى طفل 

ناممكن شود، در آن حكومت عدل الزم مى گردد.

مثال اگر چشمش زخمى شد و صحت و سقم آن مشخص نبود، چون طفل از حالت 

خود اخبار كرده نمى تواند، پس حكومت عدل الزم مى گردد.

شناخت صحت ذكر به حركت دادن و از زبان به گفتار صورت مى گيرد و طفل اين 

گونه آزمايش را اجرا كرده نمى تواند.

1- زخمهاى ده گانه سر و روى را نام گرفته تعريف نماييد.

۲- موضحه در صورت عمد و خطا چه حكم دارد؟

ة، رشح القدوري ١. الجوهرة الن
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3- در منقله، آمه و جائفه چندم حصة ديت واجب مى گردد؟

4- شخصى دست شخص ديگرى را به خطا بريد و قبل از آنكه صحت يابد، او را به 

خطا  كشت، چقدر ديت واجب مى شود؟

۵- ديت، ارش و حكومت عدل را با يک ديگر مقايسه نماييد.

۶- حكومت عدل چگونه تعيين مى گردد؟
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درس پنجم

زخمهای سایر بدن

عالوه بر زخمهاى سر و روى اگر زخمهاى ديگرى در بدن واقع شوند، حكم آن چه 

مى باشد؟ جواب اين سوال و احكام ديگر متعلق به قصاص و ديتها دراين درس مورد 

بحث قرار مى گيرد.

�(åÍÈëb¶=� å��åÍ ßV åuÇàá�=� àpáeß?� ß̧ ß]ßa�(åÄ åiá?ße� àfá£ ßm�áÆß?�àÄà·á̄ ß¢� ßGßÂßdßª�âÍ ßV åuÇàº� âØ àQße� çS ßm� áÀßºßÆ�$-%
��å*ÍÈëb¶=� ß¤ßº�åÍ ßV åuÇàá�=� àpáeß?�åÄÉß·ß£ßª�àÄàº ßØß²�áÆß?�(àÅ àf ßrßE�áÆß?�(àÄ à£áß�� ßGßÂßc� áÁåCßÆ

�ÄÉª� ßt> ßrå®� ß×ßÆ�( àpáeßáÙ=�> ß»åÃÉå«ßª�(> ßÃåFá¿ ßQ� ß�C�Ïßf á]à?� áKç· ànßª� æ̧ àQße� ß¤àF áqà?� ß¤ ßìß®� áÀßºßÆ�$.%
*Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢

��* àpáeßáÙ=� ß�ß̄ ßi�Ïßf á]à?� áKßJßFß¿ßª� æ̧ àQße� çÀ åi� ß¤ß·ß®� áÀßºßÆ�$/%
�ßbá¿ å¢� àpáeßáÙ=� ß�ß̄ ßi�àfá£ çn¶=� ßKßFß¾Æ�ãfßMß?�>ßß�� ß°áFÈ�áß�ßÆ� áKß» ßVßJá¶>ßª�âÍ çR ßm� âØ àQße� çS ßm� áÀßºßÆ�$0%

�* åGÉåF çì¶=�àÌßf áQà?�åÄÉß· ß¢�6 ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�(åß�ßáÙ=� àpáeß?�åÄÉß· ß¢�6 ß¬ àiÇÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?
��*ß?ßá�È�ÎçJ ßU�àÄá¿åº� çsßJá̄ àÈ�áß��âÍ ßU=ßf ßQ� âØ àQße� ß\ßf ßQ� áÀßºßÆ�$1%

* åbÉá¶=� àpáeß?� ß�ß̄ ßißÆ�(àÍÈëb¶=�åÄÉß·ß£ßª�åÐáà�á¶=� ß̧ áFß®�àÄß·ßJß®� ç¼àM�(â@ ßì ß]� æ̧ àQße�ßbÈ� ß¤ ßìß®� áÀßºßÆ�$2%
� ßG ßQßÆ� æpáeß?� ȩ̀ à²ßÆ�* å̧ åI>ß̄á¶=� å¹>ßº� å��àÍÈëb¶>ßª�(æÍßÃáF ànåE� àt> ßrå̄á¶=�åÄÉåª� ß�ß̄ ßi�æb á» ß¢� ȩ̀ à²ßÆ�$3%

��* å̧ åI>ß̄á¶=� å¹>ßº� å��ßÇ àÃßª� åXá· èr¶>åE
��*ß á�å¿ åi� åP ßØßM� å��åÄå¶>ßº� å��àÍÈëb¶>ßª�= âb á» ß¢�àÄß¿áEC� àHßáÙ=� ß̧ ßJß®�=ßcåC ßÆ�$4%

��*åÄåJß·å®> ß¢�Îß· ß¢� à± àb árÈ� ß×ßÆ�(åÄå¶>ßº� å��ÊåÃßª�Êå¾>ßá�=�>ßÃåE� ßßß�á¢å=�æÍÈ>ß¿ åQ� ȩ̀ à²ßÆ�$5%
��*åÍß·å®> ß£á¶=�Îß· ß¢�àÍÈëb¶=�åÄÉåªßÆ�(ã@ ßì ß]� åÁÇà¿áßá�=ßÆ�( å� çr¶=� àb á» ß¢ßÆ�$-,%

�àÄàJÈåbßª� ãÁ> ßjá¾C� ß́ å¶ ßdåE� ß¬å·ßJßª�(=âf ßR ßU� ß¤ ßußÆ�áÆß?�(�»å· ájàá�=� å°Èåf ß{� å��=âfáÒåE�ßfß« ßU� áÀßºßÆ�$--%
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�*åÄå¶>ßº� å��>ßÃà¾> ß» ßvßª�ãÍ»ÉåÃßE�ÄÉåª� ß¬å·ßI� áÁåCßÆ�(åÄåJß·å®> ß¢�Îß· ß¢
�Îß· ß¢�àÍÈëb¶>ßª�Gì£ª� æÁ> ßjá¾C�Îß· ß¢� ß�ß̄ ßjßª�>âE=ßhÉº�áÆß?�(>â¿ ßmáÆße� å°Èåf çì¶=�Îåª� ß¥ßf ámß?� áÁåCÆ�$-.%

��*åÄåJß·å®> ß¢
�*åf ßRßá�=� å¤ åu=ßÆßÆ�åfáÒåFá¶=�åfåª> ßU�Îß· ß¢�ßÌße>ç«ß²� ß×ßÆ�$-/%

��* áÀ ß» ávßÈ�áß�� ãÁ> ßjá¾C�> ßÃÉåª� ßG åìß£ßª�åÄ å³á·åº� å��=âfáÒåE�ßfß« ßU� áÀßºßÆ�$-0%
� áK^ß«ß¾ �>ßº � àÀ ß» ávßÈ � ß×ßÆ �(Kßºßbß² �áÆß? �> ßÂåbÉåE �(àÍçE= çb¶= � áKßÒ å{ßÆ �>ßå� � ãÀåº> ßu � àGå²=çf¶=ßÆ �$-1%

��*> ßÃåFß¾ßdåE�áÆß?�> ßÃå· áQåfåE
�* áÀ ß» ávßÈ�áß�� ãÁ> ßjá¾C�åÄåE� ßG åìß£ßª�( å°Èåf çì¶=� å�� áKß¶>ßE�áÆß?� áKßM=ße� áÁåDßª�$-2%

�> ßÂåbÉåE� áKßE> ßqß?�>ßå�� ãÀåº> ßu� àbåÑ>ß̄á¶= ßÆ�*> ßÃå· áQåe�áÆß?�> ßÂåbÉåE� áKßE> ßqß?�>ßå�� ãÀåº> ßu� à°åÑ> çj¶=ßÆ�$-3%
��*> ßÃå· áQåe� ßÁÆàa

��*> ß»åÃÉß· ß¢� àÁ> ß» çv¶>ßª� ã°åÑ> ßi�àÄß£ßº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( ßÓ å{ßÆ�>ßå�� ãÀåº> ßu�ßÇ àÃßª�=âe> ßìå®�ßa>ß®� áÀßºßÆ�$-4%
ترجمه

)1( هر گاه شخصى، شخص ديگرى را به زخم موضحه زخمى نمود، پس عقل آن 

ويا  )عقل  ديت  در  موضحه  تاوان  زخم  ريخت؛  موى سرش  يا  و  زايل شد  شخص 

موهاى وى( داخل است و اگر شنوايى، بينايى ويا نطقش از بين رفت، پس بر وى ديت 

زخم موضحه همراه ديت كامل الزم مى گردد. 

)۲( اگر كس انگشت شخصى را بريد و در پهلوى آن انگشت ديگرى شل شد، پس 

در آن دو ارش واجب مى شود و نزد ابوحنيفه6 در آن قصاص نيست.

ساقط  ديت  روييد،  ديگرى  دندان  درجايش  و  كشيد،  را  شخصى  اگردندان   )3(

مى شود. 

)4( اگر شخصى سر كسى را زخمى نمود، زخم صحت يافت و اثرى از زخم باقى 

نماند، و روى زخم موى روييد،  نزد ابوحنيفه6 ديت ساقط مى شود. ابو يوسف6  



٢٩

ميگويد: بااليش تاوان مالى براى درد  است و امام محمد6 ميگويد: باالى وى مزد 

طبيب است. 

)۵( اگر شخصى كسى را زخمى كرد، از وى  قصاص گرفته نمى شود، تا آنكه )زخمى( 

صحت يابد.

)۶(اگر 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 مى شود. 

)7( هر جنايت عمدى كه در آن قصاص به سبب شبهه ساقط شود؛ پس ديت )آن( در 

مال قاتل الزم مى شود. و هر تاوانى كه به سبب صلح واجب شود پرداخت آن از مال 

قاتل است. 

بر پدر در مالش در مدت سه سال الزم  )8( هر گاه پدر، پسر خود را بكشد، ديت 

مى گردد. 

برعاقله   اقرار كند، )ديت( آن در مال جانى است و  بر آن  )9( هر جنايتى كه جانى 

شمرده نمى شود.

)1۰( )جنايت( عمدى كودک وديوانه خطا است و در آن باالى عاقله ديت است. 

)11( اگر شخصى در راه مسلمانان چاه حفر نمود، يا در راه سنگى را نهاد و انسانى به 

آن تلف گرديد، پس ديت آن باالى عاقلة وى واجب مى گردد و اگر در آن حيوانى 

تلف گردد تاوان آن در مال وى )حفر كننده چاه( مى باشد. 

)1۲( اگرشخصى در راه سايه بان و يا ناوه يى كشيد؛ و آن برسر شخصى افتيد و او را 

كشت؛ ديت بر عاقلة وى واجب مى گردد. 

)13( برحفر كننده چاه، و كسى كه سنگ را گذاشته )و شخصى بر آن تلف شود( 

كفاره نيست. 

)14( اگر شخصى در ملک خود چاهى حفر كند و انسانى در آن هالک شود؛  بر وى 
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تاوان الزم نمى گردد. 

)1۵( اگر 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 مى رساند، ضامن آن نيست. 

)1۶( اگر حيوان در راهى سرگين ويا بول كرد و به سبب آن انسانى از بين رفت؛ سوار 

ضامن نمى باشد. 

)17( رانندة حيوان )از عقب( ضامن چيزى است كه حيوان آن را بر پاى پيش ويا پس 

لگد مى كند. و كش كنندة حيوان )از پيش( ضامن چيزى است كه بر پاى پيش روى 

حيوان مى خورد نه بر پاى عقب.

)18( قايد قطار )رمه هاى حيوانات( ضامن چيزى است كه قطار آن را پامال مى كند و 

اگر همراه قايد راننده )از عقب( نيز باشد ضمان باالى هر دوى آن ها 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 مى گردد و ديت موضحه در آن داخل مى شود، ولى اگر 

توسط موضحه بينايى ويا شنوايى از بين رفت؛ ديت موضحه با ديت بينايى و شنوايى 

يكجا الزم مى گردد.

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 مى شود 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 نمى گيرد و 

اگر عمد بود نزد امام ابوحنيفه6 براى همه مال الزم مى گردد و در هيچ كدام آن ها 
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در آن جنايت صورت  مستقيماً  براى جايى كه  نزد صاحبين  نمى شود.  قصاص الزم 

گرفته، قصاص الزم مى شود و در موضعى كه به طور غير مستقيم متضرر شده، ديت 

الزم مى گردد.

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 ابوحنيفه6 براى هر دو ارش الزم مى گردد و در نزد صاحبين براى 

انگشت قطع شده قصاص و براى انگشت شل ارش الزم مى گردد.)1(

بروید: اگر شخصى دندان  به عوض آن دندان دیگر  حکم دندان کشیده شده که 

كسى را كشيد وبه جاى آن دندان ديگر بر آمد،  در نزد امام ابوحنيفه6 ديت دندان 

ساقط مى شود و نزد صاحبين)رحمهمااهللا( ساقط نمى شود؛ زيرا جنايت باعث وجوب 

ديت شده است و بر امدن دندان دوم نعمت جديد از طرف اهللا تعالى است كه ديت 

را ساقط نمى كند.

امام ابوحنيفه6 مى گويد: 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 مى گردد و اگر در 

شخص زخمى هيچ نشانى از زخم نماند، نزد امام ابو حنيفه6 تاوان ساقط مى شود؛ 

زيرا تاوان براى عيب و داغى است كه بر شخص مى ماند و در صورتى كه نشانه اى از 

زخم نماند فقط درد باقى مى ماند و در دردها تاوان مالى نيست، طورى كه به اتفاق 

همه در سلى زدن تاوان مالى نيست.

*ÏeÆb¯¶=�\fm�Ì�¿¶=�ÌfÂÇ�=�*-
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نزد امام ابو يوسف6 در بدل درد بايد چيزى برايش داده شود.

داده  برايش  دوا  و  طبيب  اجرة  مريضى،  مصارف  تاوان  فقط  محمد6  امام  نزد  و 

مى شود.

بعد از صحت یاب شدن شخص زخمی صورت می گیرد: زيرا  قصاص زخمها فقط 

ممكن است زخم باعث قتل گردد و در آن صورت حكم آن قصاص در نفس مى باشد، 

پس قبل از تعيين مُوَجب )واجب شده( بايد قصاص گرفته نشود.

بیان وجوب دیت باالی قاتل وعاقله: هرآن قتل عمد كه قصاص در آن از جهت شبهه 

ساقط گردد، مثًال: پدر فرزند خود را قتل نمايد، يا ده تن يک انسان را قصداً قتل كنند، 

كه يكى از آن ها پدرش باشد، در اين صورت ديت از مال پدر قاتل مى باشد كه در 

سه سال ادا مى شود. 

و ديتى كه به سبب صلح واجب شود آن هم از مال قاتل بوده و بالفور ادا مى شود؛ زيرا 

هر آن مالى كه از جهت عقد واجب شود،فوراً ادا مى گردد. 

� ß×ßÆ �> âVá· àq � ß×ßÆ �= âbáF ß¢ � ß×ßÆ �= âb á» ß¢ �àÍß·å®> ß£á¶= � à̧ å̄ á£ßI � ß×% است:  روايت  عباس1  ابن  از 

=¢âª=ßå�á<$%-$ عاقله )تاوانى كه از جهت( عمد، جنايت غالم، صلح و اعتراف )الزم شده 
باشد( آن را متحمل نمى شود.

جنایت طفل و دیوانه:  اگر بچه اى  نابالغ يا ديوانه كسى را قصداً قتل كنند، عمد ايشان 

بلكه باالى عاقله ديت واجب  به شمار مى رود، پس قصاص واجب نيست،  هم خطأ 

مى گردد و نيز از ميراث مقتول هم محروم نمى شوند؛ زيرا از ميراث محروم شدن يک 

نوع عقوبت است و هر دوى آن ها قابل عقوبت نيستند.

جنایت راه ها: 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، 

*b»£¶=�ÍÈa�H>E�Î¾>FÉn¶=�Àj�=�ÀE�b»��ÍÈ=Æe�@{Ç�=�Îª�ÄQf]=�*-
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ضمانش بر شخصى است كه خطا را مرتكب شده است، زيرا عاقله تاوان ناشى از تلف 

مال را برداشت نمى كنند.

حكم انداختن چوب، خس و خاشاک و غيره چيزهاى اذيت كننده، مانند گذاشتن 

الزم  قتل  كفاره  اند،  شده  كار  اين  مرتكب  كه  اشخاصى  بر  و  است  راه  در  سنگ 

نمى گردد.

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 الزم نمى گردد. 

جنایت حیوان: چيزهايى كه احتراز از آن ها ممكن نيست، ضمان وتاوان هم در آن ها 

نيست. چيزهايى كه احتراز از آن ها ممكن باشد و از طرف كسى در آن تعدى صورت 

گيرد، تاوان در آن الزم مى گردد.

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 مى راند و حيوان بر پاى جلو يا عقب كسى را پايمال 

نموده هالک 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 هالک شد، 

قايد ضامن است.
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طالب تلف شدن انسان و يا مالى را توسط موتر، با حيوان مقايسه نمايند، و نظر خود 

را در مورد حكم آن اظهار كنند.

1. قاعده در مورد حكم زخمى كه از اثر آن دو چيز تلف شود چيست؟ قاعده را با 

موارد اتفاقى و اختالفى در ضمن مثالها واضح سازيد.

۲. اگر شخصى دندان كسى را زايل كرد و به جاى آن دندان ديگر روييد، در نزد امام 

صاحب و صاحبين )رحمهم اهللا( چه  حكم دارد؟

3. اگر زخم سر به كلى صحت يابد و هيچ اثرى ازآن نماند، نزد ائمه سه گانه حنفيه 

)رحمهم اهللا( چه اثرى بر آن مرتب مى شود؟ 

4. در صورتهاى ذيل  كدام ديت ها در مال  قاتل و كدام آن ها بر عاقله است؟

�tقتل عمد كه قصاص در آن از جهت شبهه ساقط شود.
�tديتى كه به سبب صلح الزم شود.
�tديتى كه به سبب اقرار الزم شود.

�tديتى كه از اثر قتل طفل و يا ديوانه الزم شود.
�tديت قتل به سبب.

۵. اگر 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 مى شود؟

۶. جنايت 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 مى گردد. 

� á¼ß·ßª�(åÄÉß· ß¢�ßbåÃ ámà?ßÆ�(åÄ åvá̄ß¿åE�àÄàF åU> ßq� ßGå¶Ç àìßª�(ß á�å»å· ájàá�=� å°Èåf ß{� ß�C� à�åÑ>ßá�=� ß¹>ßº�=ßcåC ßÆ�$-%
�* æ¹>ßº�áÆß?� æká«ß¾� áÀåº�ÄE� ß¬å·ßI�>ßº� ßÀ å» ßu�( ß�ß̄ ßi�ÎçJ ßU�>ßÃÉåª�åÄ åvá̄ß¾�Îß· ß¢� àeåbá̄È�æÌ çbàº� å�� áxà̄á¿È

��*Êºåc�áÆß?� ã¼å· ájàº�åÄ åvá̄ß¿åE�àÄßFå¶> ßìÈ� áÁß?�ËåÇßJ ájÈßÆ
��*âÍ çq> ß]�åe=çb¶=� ǻ å¶>ßº� ß�C�àÍßFß¶> ßìàá�>ßª�( æ̧ àQße�åe=ßa� ß�C� ß¹>ßº� áÁåCßÆ�$.%

��*åf ß] áÛ=�àÍÈåa�>»ßÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à²�åÍß·å®> ß¢�Îß·ß£ßª�(>ßI> ß»ßª� åÁ> ßiåe>ßª�ß½ßb ßì áq=�=ßcåC ßÆ�$/%
�å*ÍÈëb¶=�åf án à¢� à¬ árå¾�ÊÂÆ�*ãÌçf à¦�åÄÉß·ß£ßª�>âJÉº�>¿Éå¿ ßQ� áKß̄á¶ß@ßª�æÌß?ßfáº=� ßÀ áìßE� ã̧ àQße� ßHßf ßu� áÁåCßÆ�$0%
�ãÍßÈåa�åÄáÉß·ß£ßª�(à½Ù=� åKßI>ßº� ç¼àM(>âJáÉßº�àÄáJß̄á¶ß?� áÁåCßÆ�*ãÍß·åº> ß²�ãÍÈåa�åÄÉß·ß£ßª� ßL>ßº� ç¼àM�(>É ßU�àÄáJß̄á¶ß?� áÁåDª�$1%

*å á�å¿ß�=� å��ßÐ áÊ ßm�ß×ßÆ�å½Ù=�Îåª��ãÍßÈåa�åÄáÉß·ß£ßª�(â>JáÉßº�àÄáJß̄á¶?� ç¼àM�à½Ù=� åKßI>ßº�ÁCÆ�(ãÌçf à¦ßÆ
��*å á�å¿ß�=� å��ßÌße>ç«ß²�ßß×Æ�(Ä¿¢� ãPÆàeáÇßº�å á�å¿ß�=� å�� àGåß��>ºÆ�$2%

�(å�ß£åE>ßJßJ àº� åÀÈßfáÃ ßm�à½>É årßª�áb��áß�� áÁåDßª�(æÍß¿åºáÖàº�æÍßFß®ße� à°áJ å¢�6å@ ßìßá�=ßÆåb á»ß£á¶=�åÄßF ßm� å��àÌße>ç« ß³á¶=ßÆ�$3%
�*à½> ß£ á{åáÝ=�> ß»ßÃÉåª� àÔåháß�� ß×ßÆ

ترجمه 

)1(  هر 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 مى توانست 
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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.

)۲( اگر ديوارى به طرف منزل كسى مايل شود، مطالبة »ويران كردن ديوار« مخصوص 

به صاحب )همان(منزل است. 

)3(هر گاه دو نفر سوار بر اسپ، با هم تصادم كردند و وفات نمودند، باالى عاقلة هر 

يكى ديت ديگرى مى باشد. 

)4( اگر كسى بر شكم زنى زد و آن زن جنين مرده انداخت، بر وى غره الزم مى شود، 

وغره نصف عشر )بيستم حصة ديت( است. 

الزم  كامل  ديت  كرد؛  وفات  جنين  آن  از  پس  و  انداخت  زنده  را  جنين  اگر   )4(

مى شود. 

)۵( اگر جنين را مرده انداخت و پس از آن خود زن وفات كرد، پس بر وى ديت وغره 

الزم مى شود. اگر مادر وفات نمود و بعد از آن جنين مرده افتاد، ديت مادر به طور 

كامل است و براى جنين چيزى نيست.

)۶( آنچه در جنين واجب مى گردد، از وى به ميراث برده مى شود )به ورثه اش تقسيم 

مى شود( ودر قتل جنين كفاره نيست.

)7( كفاره قتل شبه عمد و قتل خطا، آزاد كردن بردة مسلمان است، اگر برده نيابد، 

گرفتن دو ماه روزة پى در پى الزم است و طعام دادن كفايت نمى كند )جاى روزه را 

نمى گيرد(.

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 مى توانست 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 

اهللا( به همين قول اند، زيرا تقصير از مالک نيست اصل بنا در ملک وى است و كج 

شدن ديوار فعل وى نيست.

بود،  آن  افتيدن  ديوار كج شد، خطر  هرگاه  زيرا  است  استحسان ضامن  روى  از  اما 

مطالبه انهدام آن نيز صورت گرفت، بازهم آن را منهدم نكرد. عدم هدم تعدى شمرده 

مى شود.

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 مى گردد، نه به مطالبة كسى ديگر.

تصادم: زمانى كه دو سوار با هم تصادم كنند و هر دو بميرند، پس هر كدام آن ها طرف 

مقابل را به خطا كشته است و در قتل خطا ديت بر عاقله الزم مى گردد.

سقط جنین به وسیله ضرب: بر اسقاط جنين خواه به عمد باشد و يا به خطا غره الزم 

مى شود.

ُغّرۀ: 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. 

قتل  كفارة  و  مى شود  كفاره الزم  قاتل  بر  قتل خطا  و  عمد  شبه  قتل  در  قتل:  کفارۀ 

عبارت از آزاد كردن غالم است  و اگر آن را نيافت، دو ماه پى در پى روزه بگيرد. 

��=�¹Ç®�ÀÈ=�>I�$æÍß¿åºáÖàº�æÍßFß®ße� àfÈåf áVßJßª�â@ ßì ß]�>â¿åºáÖàº� ß̧ ßJß®� áÀßºßÆy :زيرا اهللا تعالى مى فرمايد

wå�ß£åE>ßJßJ )النساء: 9۲(. àº� åÀÈßfáÃ ßm�à½>É årßª�áb��áß�� áÀ ß»ßª%�6�>£I
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1. ديوار شخص اگر به راه عام مسلمانان ويا به خانة كسى ديگرى مايل باشد، صاحب 

آن بايد چه كند و وجيبة ديگران چيست؟

۲. زمانى كه دو سوار با هم تصادم كنند و يكى از آن ها و يا هر دو بميرند، پس چه اثر 

بر اين واقعه مرتب مى شود؟

3. انواع كفارة قتل را با دليل آن بيان داريد.
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درس هفتم

قسامه

در شريعت اسالم، نفس انسانى اهميت واال دارد، از ينرو اگر قاتل معين باشد، بر آن 

آثار كشتن در آن  پيدا شود كه  مقتولى  اگر  نموده، ولى  را الزم  يا ديت  و  قصاص 

ملحوظ باشد و قاتل آن معلوم نباشد، خون نفس معصوم الدم هدر نمى رود؛ در ميان 

اهل منطقة قريب قسامه صورت مى گيرد، و ديت وى بر ايشان تحميل مى گردد؛ در 

اين درس تعريف، احكام و موضوعات مربوط به قسامه را بيان ميداريم.

�åÍßº> ßjß̄á¶=� àH>ßE
� á¼ àÂàç� ß̂ ßJßÈ � á¼ àÃá¿åº � âØ àQße � ßÁÇ àjáß� � ß¬å· áVàJ áià= �àÄß·ßJß® � áÀßº � à¼ß·á£àÈ � ß× �æÍç·ßß� � å� � à̧ ÉåJß̄á¶= � ßb åQ àÆ �=ßcåC ßÆ �$-%
*åÍßÈëb¶>åE�åÍç·ßßá�=� å̧ áÂß?�Îß· ß¢� ßÊ åvà®�=Çà«ß· ßU�=ßcåDßª��*$ âØåI>ß®�àÄß¶�>ß¿ á»å· ß¢� ß×ßÆ�àÅ>ß¿á·ßJß®�>ßº�åç�ß>åE� ßÁÇà«å· áVßÉßª%6 èÊå¶ßÇá¶=

*åÍßÈ>ß¿åá�>åE�àÄß¶�Î ßvá̄ àÈ� ç¼àM� èÊå¶ßÇá¶=� à¬ß· áVßJ ájàÈ� ß×ßÆ�$.%
��*ß� åjáß�� ç¼åJÈ�ÎçJ ßU� á¼åÃáÉß· ß¢� àÁ>ßá�ßáÙ=� áLßeëf à²�(åÍç·ßßá�=� à̧ áÂß?� á̧ à» á³ßÈ�áß�� áÁåCÆ�$/%

�* ãbáF ß¢� ß×ßÆ�(ãÌß?ßfáº=� ß×ßÆ� ãÁÇà¿áß�� ß×ßÆ�(êå� ßq�åÍßº> ßjß̄á¶=� å�� à̧ à]ábßÈ� ß×ßÆ�$0%
�(åÄå«á¾ß?� áÀåº� à̧ É åjßÈ�à½çb¶=� ßÁ>ß²�ÁC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�(ßÍßÈåa� ß×ßÆ�(ßÍßº> ßjß®� ßØßª�(åÄåE�ßfßMß?� ß×� ãKëÉßº�ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�$1%

��* ã̧ ÉåJß®�ßÇ àÃßª�åÄáÉß¾àcà?�Àº�áÆß?�(åÄáÉß¿áÉ ß¢� áÀåº� àTàfáß�� ßÁ>ß²� áÁåDª�*åÄ å»ßª�Àº�áÆß?�åÅåfàEàa�Àºá�Æß?
��*åÍç·ßßá�=� å̧ áÂß?� ßÁÆàa�åÄåJß·å®> ß¢�Îß· ß¢�àÍßÈëb¶>ßª�( ã̧ àQße�>ßÃà®Ç àjßÈ�æÍçE=ßa�Îß· ß¢� à̧ ÉåJß̄á¶=� ßb åQ àÆ�=ßcåC ßÆ�$2%

*åÄåJß·å®> ß¢�Îß· ß¢�àÍßÈëb¶=ßÆ�(åÄáÉß· ß¢�àÍßº> ßjß̄á¶>ßª� æÁ> ßjá¾C�åe=ßa� å�� à̧ ÉåJß̄á¶=� ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�$3%
�åÍ çìàá�=� å̧ áÂß?�Îß· ß¢� ßÊ åÂßÆ�(Í«É¿U�ÊE?�b¿¢� åµ çØàá�=� ß¤ßº�åÍßº> ßjß̄á¶=� å�� àÁ> ç³ èj¶=� à̧ à]ábßÈ� ß×ßÆ�$4%



٤٠

����* ãb åU=ßÆ� á¼ àÃá¿åº� ßÊå̄ßE�áÇß¶ßÆ�( ßÀÈåß� ánàá�=� ßÁÆàa
*ß� åU çØßá�=ßÆ�( åH>ç²èf¶=� áÀåº�>ßÃÉåª� áÀßº�Îß· ß¢�àÍßº> ßjß̄á¶>ßª�æÍß¿Éå« ßi� å�� à̧ ÉåJß̄á¶=� ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�$5%�

�áÆß?�( å¤åº>ßá�=� å��ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�(> ßÃå· áÂß?�Îß· ß¢�àÍßº> ßjß̄á¶>ßª�(æÍç·ßß��åb åR ájßº� å�� à̧ ÉåJß̄á¶=� ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�$-,%
��* å¹>ßá�=� åKáÉßE� å��àÍßÈëb¶>ßª�(åÄÉåª�ßÍßº> ßjß®� ßØßª�( å¼ ß�á¢ßáÙ=� å¥åe> çn¶=
*ãeßb ßÂ�ßÇ àÃßª�(ãÌße> ß» å¢�>ßÃåEáf à̄åE� ßkáÉß¶�æÍçÈëfßE� å��ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�$--%

*> ß»åÃåEßfá®ß?�Îß· ß¢� ßÁ>ß²�(å á�ßJßÈáfß®�ß á�ßE�ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�$-.%
*ãeßb ßÂ�ßÇ àÃßª�àÐ>ßá�=�åÄåE�èfàß�� åL=ßfà«á¶=� å� ßißÆ� å��ßb åQ àÆ� áÁåCßÆ�$-/%

* åÁ> ß³ßá�=� ß́ å¶ßc� áÀåº�Ïßf à̄á¶=� åHßfá®ß?�Îß· ß¢�ßÇ àÃßª�( åÓ å{> çn¶>E�> âjåFßJáà�� ßÁ>ß²� áÁåDª�$-0%
�àÍßº> ßjß̄á¶= � å�à̄ ájßI �áß� �(Äå¿áÉ ß£åE �åÍç·ßßá�= � å̧ áÂß? � áÀåº �æb åU=ßÆ �Îß· ß¢ � ß̧ áJß̄á¶= � èÊå¶ßÇá¶= �Î ß¢ça= � áÁåCßÆ �$-1%

*¼ àÃá¿ ß¢
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��*$ æÁ ßØàª

� á̧ ßFá̄ àI �áß� �(àÄß·ßJß® �àÄç¾ß? � á¼ åÂåá�ß¦ � áÀåº � æ̧ àQße �Îß· ß¢ �åÍç·ßßá�= � å̧ áÂß? � áÀåº � åÁ>ß¿áM= � ßbåÃ ßm �=ßcåC ßÆ �$-4%
��*> ß» àÃàIßa> ßÃ ßm

ترجمه

كشته  را چه كسى  وى  كه  نبود  معلوم  و  شد  يافت  اى  محله  در  مقتولى  هرگاه   )1(

است. به پنجاه مرد از اهل آن محله سوگند داده مى شود، كه ايشان را ولى )مقتول( 

بر مى گزيند و چنين قسم ميكنند: قسم به اهللا، نه او را قتل كرده ايم ونه قاتل وى را 

مى شناسيم. هرگاه سوگند ياد كردند ديت در حق اهل اين محله فيصله مى گردد.

)۲( به ولى مقتول قسم داده نمى شود كه به اساس قسمش )كه توسط آن جنايت را به 
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كسى نسبت ميدهد( جنايت برايش فيصله شود. 

)3( اگر اهل محله ) پنجاه( نفر تكميل نشدند. دو باره قسم داده ميشوند؛ تا پنجاه تكميل 

گردد.

)4( كودک، ديوانه، زن و غالم در قسامه داخل نمى شوند. 

)۵( هرگاه مرده اى يافت شد كه اثر و نشانه )قتل( در آن نبود، نه قسامت است و نه 

ُدبر و يا دهن وى سيالن  يا  بينى،  از  ديت. همچنان )قسامه و ديت نيست( اگر خون 

كرده بود. اگر از هر دو چشم و يا گوش هاى وى خون بيرون شده بود؛ پس آن مقتول 

به شمار مى آيد.

)۶( هرگاه مقتول باالى مركبى يافت شد كه شخصى آن را مى راند، ديت باالى عاقلة 

آن شخص )راننده( است، نه بر اهل محله.

)7( اگر مقتول در خانة انسانى يافت شد، قسامه باالى وى است و ديت بر عاقله اش 

الزم مى شود. 

)8( نزد امام ابو حنيفه6 كسانى كه در محله مسكن گزين هستند، با صاحبان محله 

در قسامه داخل نميشوند، قسامه باالى اهل خطه است نه مشترين، اگر چه فقط يک نفر 

از اهل خطه مانده باشد.

مندان كشتى واجب  و كار  بر سرنشينان  قسامه  يافت شد،  مقتول در كشتى  اگر   )9(

مى گردد، اگر در مسجد محله يافت شد قسامه بر اهل آن محله واجب مى گردد.

)1۰( و اگر در مسجد جامع و سرک عمومى يافت شد، پس در آن قسامه نيست، و 

ديت باالى بيت المال است. 

نداشت؛  وجود  عمران  و  آبادى  آن  نزديكى  در  كه  شد؛  يافت  بيابان  در  اگر   )11(

خونش هدر است.
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)1۲( اگر در ميان دو قريه يافت شد، قسامه باالى نزديک ترين قريه است.

هدر  پس خونش  مى برد،  را  او  آب  كه  شد  يافت  )دريا(  فرات  وسط  در  اگر   )13(

است.

)14( اگر در ساحل بند شده بود، پس)قسامة( وى باالى نزديک ترين قرية آن ساحه 

است. 

)1۵( اگر ولى مقتول باالى يک شخص معينى از اهل محله دعوا نمود، قسامه از آن ها 

ساقط نمى شود.

)1۶( اگر غير از آن ها باالى كسى ديگرى دعوا نمود قسامه از آن ها ساقط مى گردد.

)17( اگر شخصى كه قسم داده مى شود گفت: وى را فالنى كشته است، وى را به اهللا 

قسم داده شود: من نكشته ام وغير از فالنى، قاتلى ديگرى برايش نمى شناسم. 

)18( و 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 نمى شود.

شرح

زمانى كه  در اصطالح شرع:  و  است  معنى سوگند  به  لغت  در  قسامه  قسامه:  تعریف 

انتخاب  مقتول در  محله پيدا شد، از سوى اهل همان محله كه ايشان را ولى مقتول 

ميكند، پنجاه مرد قسم ياد ميكنند؛ طورى كه هر مرد هر مرتبه بگويد: واهللا من او را 

نكشته ام و نه قاتلش را مى شناسم، هرگاه آن ها اين قسم را ياد كردند، باالى ايشان 

حكم ديت كرده مى شود.

مشروعیت قسامه: در مورد مشروعيت قسامه در بخارى ومسلم روايت است كه دو 

نفر از اصحاب رسول اهللا� )عبد اهللا بن سهل و��ÍrÉ( به سوى خيبر رفتند، در آنجا 
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يكى از ايشان )عبد اهللا بن سهل( كشته شد و يهود خيبر - كه در آن وقت در صلح 

با مسلمانان قرار داشتند، از قتل انكار نمودند، رسول اهللا� براى ورثة مقتول گفت: 

ما چگونه قسم  تان مى گرديد، گفتند:  از صاحب  )تعويض(  )قسم بخوريد و حقدار 

بخوريم در حالى كه نه آنجا بوديم و نه ديده ايم؟ گفت: )پس يهود به پنجاه قسم از 

دعواى تان خود را آزاد وبرى مى سازند(، 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 مى كند، 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 شافعى6 برئ الذمه پنداشته مى شوند، ديت بر آن ها واجب نمى گردد؛ 

زيرا سوگند در شريعت اسالم براءت دهنده است، نه الزام آورنده.

در مذهب حنفى اهل محله بعد از قسم ديت مى پردازند و بر اثرى استدالل مى كنند 

كه در آن عمر/ باالى يک قوم به نام »Í¢=aÆ« قسم و ديت هر دو را الزم نموده 

بود.)۲( 

مواردی که در آن ها قسم داده نمی شود: اگر بر مرده اثرى از تعدى وجود نداشت، 

پرسان مى شود كه  اهل خبره  از  قتل  اثر  مورد شناخت  در  نمى گيرد،  قسامه صورت 

درين زمان اين كار را طب عدلى انجام مى دهد.

پیدا شدن مرده در خانۀ کسی: در صورتى كه مقتول در خانة كسى پيدا شد، قسامه بر 

صاحب خانه است، مردان خانه مكررا سوگند مى خورند، تا پنجاه مرتبه تكميل گردد 

و ديت بر عاقلة ايشان است؛ زيرا نصرت و قوت وى از عاقله اش است.

�Íº>j¯¶=�H>E�¼·jº�XÉVq�*Å�¦Æ�¹>���²fn�=�¤º�Í�>r�=�Æ�Í¢a=Ç�=�H>E�(Ïe>^F¶=�XÉVq�*-
00/0OÈbU�Ìe>�

*$ÍÈ=b�=�OÈa>U?�Î·¢�ÍÈ=f¶=�Gr¾%�Ä«¿rº�Îª�±=gf¶=�bF¢�Å=Æe�*.
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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 اهللا( قسامت بر اهل خطه است گر چه 

يكى از ايشان باقى باشد واگر آن ها 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 مى شود. 

امام ابو يوسف مى گويد: اهل خطه، خريداران وباشنده گان همه در قسامه داخل اند؛ 

زيرا واليت تدبير و حفظ امنيت ساحه به ملكيت وسكونت هر دو تعلق مى گيرد، پس 

تقصير از همه پنداشته مى شود.

اهل قسامه: قسامه فقط باالى مردان واجب مى گردد، باالى طفل، ديوانه، زن و غالم 

اهل نصرت وحفظ  ندارد، زن و غالم  اعتبار  ديوانه  زيرا قسم طفل و  نيست؛  قسامه  

امنيت نيستند، پس مسؤوليت قتل بر آن ها تحميل نمى گردد. ولى نابينا و محدود در 

قذف از اهل نصرت به شمار مى روند و در قسامه داخل بوده مى توانند.

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 نمى شود؛ 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 مى شود؛ 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 

قبول  ابو حنيفه6  امام  نزد  بيرونى،  يا شخص  و  باشد  محله  اهل  از  بدهند، چه  قتل 

نمى شود؛ زيرا گواهان چون خصم هستند، پس در گواهى به مثابة دافعين خصومت از 

خويش پنداشته مى شوند.

وصاحبان )رحمهما اهللا( مى گويند: شهادت ايشان قبول مى شود؛ 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 نمى شوند، حقوق 

وجنايات به گواهى دو نفر عادل ثابت مى گردد.

و در صورتى كه ولى مقتول بر شخص معين دعواى قتل كند، شاهدى مدعى عليه بر 

ديگران به اتفاق =Í»Ñ حنفيه قبول نمى شود؛ چون وى در دفع خصومت از خود متهم 

پنداشته مى شود.

1. قسامه را در لغت و اصطالح تعريف نماييد.

۲. حديثى را كه بر مشروعيت قسامه داللت دارد تحرير داريد.

3. بر انكار از قسم در قسامت چه اثر مرتب مى شود؟

4. بر قسم خوردن اهل محلة كه مقتول در آن يافت شده چه اثر مرتب مى شود؟

۵. در موارد ذيل حكم شرعى را بيان داريد:

�tنبودن آثار كشتن بر مردة يافت شده.
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�tپيدا شدن مقتول در خانة كسى.

۶. اهل خطه، مالكين و باشنده گان نو وارد را در ضمن مثال تعريف نماييد.

7. اهل قسامه چه كسانى هستند؟

8. در 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 مى شود؟ و در صورت 

دعوى بر مردم بيرونى چطور؟

9. در گواهى اهل محله بر ديگران: كه ايشان قتل را انجام داده اند، نزد امام و صاحبين 

اختالف است، مذاهب ايشان را مستدل بيان داريد.
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درس هشتم

عاقله ها
از نظر اسالم افراد جامعه از يک جهت  از هم ديگر جدا و مستقل اند، ازينرو يكى بر 

جرم ديگرى گرفته نمى شوند،  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

)1( ديت در )قتل( شبه عمد و خطا و هر ديتى كه به نفس قتل واجب شود، بر عاقله 

الزم مى گردد.

)۲( اگر قاتل از اهل ديوان باشد، عاقلة وى اهل ديوان مى باشند. در مدت سه سال از 

عطاياى شان گرفته مى شود و اگر عطايا در مدت كمتر ويا بيشتر از سه سال براى شان 

پرداخته شد، از همان )عطايا( گرفته مى شود. 

)3( كسى كه از اهل ديوان نباشد، عاقله اش قبيلة اوست. اداى ديت برآن ها در مدت 

سه سال طوري تقسيم شود كه براى هر كدام آن ها 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 مى تواند. اگر قبيله پوره نكرد نزديكترين قبيله ديگري با ايشان يكجا مى شود و 

قاتل در عاقله داخل است، پس در ديت دادن مانند يكى از ايشان مى باشد.

)4( عاقله كمتر از بيستم حصة ديت را برداشت نمى كنند وبيستم حصة ديت و بيشتر آن 

را مى پردازند، و چيزى كه از اين كم باشد، از مال جانى پرداخته مى شود.

)۵( عاقله جنايت غالم را نمى پردازند ونه تاوان جنايتى را مى پردازند كه جانى بر آن 

اعتراف كرده باشد، مگر در صورتى كه ايشان وى را در اعتراف تصديق كنند ونه 

تاوانى را مى پردازند كه به صلح الزم شده باشد.

شرح

يعنى ديت  معناى عقل  به  است  قاف(  ميم وضم  فتح  به   (  Í·¯£º معاقل جمع  معاقل: 

و عقل به معناى منع است، ديت را از جهتى عقل گويند كه از ريختاندن خون منع 

مى كند.  

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 مى پردازند. 

عاقلة شخص در نزد امام ابو حنيفه6 اهل ديوان وى اند و آن ها 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 مى باشند.

در نزد امام شافعى6 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.

گرفته  ونسب  قبيله  ازاهل  وهمكارى  نصرت  كريم�  نبى  زمان  در  اينكه  ديگر  و 

مى شد، اما بعد از تدوين ديوان نصرت و همكارى به اهل ديوان تعلق گرفت.

گرفته  سال  سه  در  ايشان  عطاياى  از  ديوان  اهل  از  ديت  دیت:  پرداخت  چگونگی 

مى شود، كه به اقساط تقسيم مى شود، طورى كه از هر شخص ساالنه يک درهم جمع 

يک بر سوم حصة درهم  يا كم از آن گرفته مى شود، كه بر هر شخص در سه سال، 

چهار درهم  يا كم از آن مى آيد.

عطایا: عطايا عبارت از مالى است كه سال يک يا دو بار به مجاهدين داده مى شد و 

رزق مالى را مى گفتند كه ماهوار به ايشان مانند معاش امروزى پرداخته مى شد.

دیت های که باالی عاقله واجب می شود:

1- ديت قتل شبه عمد.

۲- ديت قتل خطا.

3- ديت قتل به سبب.

4- اگر 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.

۵- اگر طفل ويا ديوانه خطايى كردند كه در آن ديت باشد، ديت باالى عاقله است. 

۶- اگر شخصى در مورد برده اى جنايتى را به خطا مرتكب گرديد؟ ديت جنايت بر 

عاقله است.

دیت هایی که باالی عاقله واجب نمی گردد

1- هر عملى عمدى اى كه بخاطر شبهة در آن قصاص ساقط شده باشد.

مال خود  از  سال  سه  مدت  در  را  ديتش  برساند،  بقتل  را  پسرش  عمداً  پدر  اگر   -۲

مى پردازد.

3- جنايت برده.

4- جنايتى كه جنايت كننده به آن اعتراف كند.

۵- آنچه به صلح الزم شود.

۶- عاقله كمتر از بيستم حصة ديت را متحمل نمى شود.

جانی که عاقله نداشته باشد: كسى كه عاقله نداشته باشد و جنايتى را مرتكب شود 

كه ديت آن بر عاقله الزم گردد، ديت از بيت المال پرداخته مى شود، زيرا بيت المال 

مسلمانان آخرين وارث و متكفل ايشان است.

1. معناى عاقله چيست؟

۲. اگر قاتل از اهل ديوان باشد، عاقله اش كيست؟ و اگر از اهل ديوان نباشد، عاقله 

اش كيست؟ توضيح دهيد؟

3. اگر 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؟

4. عاقله، كمتر از نصف عشر ديت را متحمل مى شود 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 مى رود؛ اگر امنيت نباشد، زنده گى افراد جامعه برهم مى خورد، 

سعادت و آرامى همة مردم از بين مى رود؛ از اين رو شريعت اسالم نظام محكم را براى 

امنيتى يک هم  حفظ امور ضرورى مردم تشريع نموده كه از جملة احكام اين نظام 

حدود است. در اين درس و دروس آينده انواع و احكام حدود را فرا مى گيريم.
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ترجمه

کتاب حدود

)1( زنا با بَـيِّنه و اقرار ثابت مى گردد، بَـيِّنه: آنست كه چهار نفر باالى زن يا مرد به زنا 

گواهى دهند. پس امام از ايشان مى پرسد: 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 آن ها در تزكيه خفا و عالنيه عادل ظاهر شدند، به 

اساس شهادت آن ها حكم مى دهد. )حد را جارى مى سازد(. 

)2( اقرار: اين است كه شخص عاقل و بالغ چهار بار، در چهار مجلس)مختلف( باالى 

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 

مى باشد؟ و در كجا زنا كرد؟ و با كى زنا كرد؟ زمانى كه اينها را بيان كرد حد بااليش 

الزم مى شود.

)3( اگر زانى محصن بود، وى را سنگسار مى كند تا زمانى كه بميرد، او را به زمين آزاد 
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بيرون مى كشند، شاهدان به رجم وى شروع مى كنند پس امام و بعد مردم، اگر شاهدان 

از شروع كردن امتناع ورزيدند، حد ساقط مى شود. 

)4( اگر اعتراف كرده بود اول امام و بدنبال او مردم )سنگ زدن را( شروع مى كنند. 

)۵( ) رجم شده( را غسل و كفن داده ونماز جنازه بر او  خوانده مى شود. 

)۶( اگر محصن نبود و اصيل بود، حّد آن صد دره  است كه امام با تازيانه اى كه گره 

نداشته باشد با ضرب متوسط، امر زدن آن را مى دهد كه لباسش كشيده مى شود و بر 

تمام بدن او بغير از سر، روى و فرج، بگونة متفرقه زده مى شود و اگر غالم بود وى را 

پنجاه تازيانه ميزنند. 

)7( اگر قبل از تنفيذ حد، مقر از اقرارش برگشت، ويا در وسط آن از اقرارش برگشت، 

)برگشتش پذيرفته شده( وراهش آزاد گذشته مى شود. 

)8( براى امام  مستحب است كه وى را به رجوع از اقرار تلقين نموده وبرايش بگويد: 

شايد وى را لمس و يا بوسيده باشى. 

)9( در قسمت )تنفيذ حد( زن ومرد برابرند ولي لباس زن كشيده نمى شود، مگر لباسى 

كه پوستين بوده ويا از پنبه پر شده باشد، اگر در وقت رجم زمين براى زن حفر شود،  

جايز است. 

)1۰( بادار بر بردة خود حد را اقامه كرده نمى تواند، مگر به اجازة امام.

شرح

بّواب )دربان( را حّداد مى گويند،  از اين جهت  به معنى منع است،  تعریف حد: حد 

چون ديگران را از داخل شدن منع مى كند. 

در شریعت: حد عقوبتى است كه از طرف شريعت تعيين شده و حق اهللا تعالى شمرده 

مى شود.
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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 مى شود.

اقسام حد: حد پنج قسم است: )1( حد زنا )۲( حد قذف )3( حد شرب )4( حد سرقة 

)۵( حد الحرابة )قطع الطريق( 

تعریف زنا: زناى كه در آن حد واجب مى شود 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.

كه  نيست  زناى  جماع،  مقدمات  غيره  و  گرفتن  بوسه  انداختن،  دست  تعریف:  شرح 

حد بر آن الزم شود. همچنان در صورتى كه مرد ديوانه و يا نا بالغ باشد عمل وى زنا 

شمرده نمى شود. 

زن غير مشتها مانند دختر خورد سال كه طبيعتاً كسى به وى رغبت نمى داشته باشد، 

جماع با وى حد را الزم نمى گرداند. 

جماع كردن در دبر گر چه حرام است، ولى حد بر آن الزم نمى گردد.

يا ثالثه را وطى كرد، حد در آن نيست، زيرا از شبه  باين  همچنان اگر معتدة طالق 

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.

حّد زنا: هرگاه زنا بطور قطعى بدون شبهه ثابت گردد، بر قاضى الزم است، به سزاى 

زنا فيصله نمايد. اگر زانى ومزنيه )محصن ومحصنه باشند( حد آنان رجم است وإالّ 

جلد )صد دره( است اگر برده باشد پنجاه دره است. 

� ßÁ>ß²�àÄç¾åC�>ß¾ëh¶=�=ÇàEßfá̄ßI� ß×ßÆy :حکم زنا: زنا به طور قطعى حرام است. اهللا تعالى مى فرمايد

wØÉåF ]اإلسراء:3۲[.  ßi�ßÐ> ßißÆ�âÍ ßn åU>ßª
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ترجمه: و به زنا نزديک مشويد، هر آينه آن عمل زشت وبد راهى است. 

زنا به دو طریق به اثبات می رسد: 1- با بينه )گواهى( ۲- با اقرار.

اول – بَـیِّنه: در گواهان زنا شرط است تا ايشان: 1- چهار نفر باشند. ۲-  مرد باشند. 3-  

�=Æ àbåÃ ánßJ ái>ßªy :اصيل )آزاد( باشند. 4- مسلمان باشند. ۵- عادل باشند. خداوند مى فرمايد

w ]نساء 1۵[ ترجمه: پس گواه طلبيد برايشان چهار مرد از شما. á¼ à³á¿åº�âÍß£ßEáeß?� çÀåÃáÉß· ß¢
پس گواهى  زنان در اثبات زنا معتبر نيست و اگر تعداد شاهدان از چهار كم بود، الزم 

است گواهى نگويند و اگر سخن را اظهار كردند؛ حد قذف بر ايشان الزم مى گردد.

کیفیت حضور برای گواهی: همه در يک مجلس قاضى حاضر مى شوند و يک يک 

بر خاسته شاهدى مى دهند، اگر در مجالس جدا گانه قاضى گواهى دادند؛ شهادت 

ايشان قبول نمى شود.

قاضی از ایشان پنج سوال آتی را می پرسد:

1_ زنا 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.

2_ چگونه 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 

بايد بگويند: ما ايشان را در حالتى ديديم مانند سرمه چوب در سرمه  نمى كند؛ پس 

دان، يا قلم در بوتل رنگ، و در اخبار كمتر از اين حالت، حد واجب نمى گردد.

3_ در کجا زنا کرد؟ زيرا احتمال دارد در دار حرب و يا در نزد لشكر باغى ها زنا كرده 

باشد، كه در آن حد نيست؛ زيرا در آنجا تسلط حاكم عدل نيست. 

با کی زنا کرد؟ اين سوال را براى آن مى پرسد؛ چون امكان دارد: زن همسرش   _4
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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 مى شود.

5_ چه وقت زنا کرد؟ زيرا امكان دارد بر عمل قديم گواهى داده باشند و حد زنا بر 

تقادم ساقط مى شود. 

زمان تقادم در رد گواهی زنا: تعيين و تحديد زمان تقادم نزد ابو حنيفه6 به قاضى 

عذر  آمدند، كدام  دور  از جاى  آيا  كه  مى بيند،  را  گواهان  سپرده شده؛ وى حالت 

موجه قهرى )عذرى بيرون از اختيار( داشتند كه ايشان را مؤخر كرده و يا خير؟ و نزد 

صاحبين )رحمهما اهللا( مدت تقادم يک ماه است، بعد از پوره شدن يک ماه گواهى 

بر زنا قبول نمى شود.

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 مى روند و 

گواهى مى دهند؛ ولى زمانى كه زنا را ديدند و به محضر قاضى نرفتند، معلوم شد كه 

خيار اول را ترجيح دادند، حاال بعد از زمان اگر ايشان گواهى مى دهند؛ به نظر مى رسد 

ايشان  ايشان را به گواهى وادار كرده است، پس گواهى  كه كدام عداوت شخصى 

قبول نمى شود.

عدالت گواهان: زمانى كه با در نظر داشت مطالب فوق شاهدان گواهى دادند، قاضى 

از عدالت آن ها در آشكار و پنهان پرسان مى كند و بر عادل شمردن علنى آن ها اكتفا 

نمى كند، زيرا در اثبات و اقامه حدود بايد از احتياط كار گرفته شود، رسول اهللا� 

مى فرمايد: )ادرءوا الحدود ما استطعتم( حدود را تا مى توانيد از بين ببريد.

اگر در تزكيه عالنيه و خفيه عادل ظاهر شدند، بر گواهى آن ها فيصله مى كند.
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دوم_ اقرار: اقرار آنست كه يک شخص عاقل و بالغ چهار بار، در چهار مجلس، باالى 

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، مى پرسد و فقط از زمان زنا نمى پرسد؛ چون تقادم در رد شهادت مؤثر 

است و در رد اقرار تاثير ندارد. 

به سنگ  را  را سنگسار مى كنند؛ )وى  بود وى  زانى محصن  اگر  حد زانی محصن: 

مى زنند( تا آن وقت كه بميرد.

کیفیت رجم: زانى را به زمين باز و يا دشت بيرون مى كشند، اگر مرد باشد، نه بسته 

مى شود و نه جاى برايش حفر مى شود، اگر زن باشد و قاضى خواست جاى را برايش 

را  وى  مرد  مانند  حفر  بدون  خواست  اگر  و  نشود  آشكار  عورتش  تا  مى كند،  حفر 

ايستاده سنگسار كند، زيرا مى شود كه در حين سنگسار بگريزد و از اقرار رجوع كند.

در صورتى كه اقرار كرده باشد، امام به سنگسار وى شروع مى كند، بعداً مردم. 

و اگر زنا بر گواهى ثابت شده باشد، گواهان بر سنگسار شروع مى كنند، 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 مى كنند. 

�àÍßÉå¾=çh¶=y مى فرمايد:  تعالى  اهللا  مى شود.  زده  دره  صد  نبود،  محصن  زانى  اگر  جلد: 

�wæÌ]النور/۲[.  ßbá· ßQ�ßÍßÒåº�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ç̧ à²�=Æ àbå· áQ>ßª�Êå¾=çh¶=ßÆ
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 مى كند. 

 كاالهاى مرد كشيده مى شود، فقط ازار وى باقى مى ماند و در حالت ايستاده بر همة 

بدن بدون سر، روى و فرج بگونة پراكنده زده مى شود،  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.

1. حد را تعريف كرده انواع آن را نام گيريد.

۲. زنا را تعريف نموده و بيان داريد كه چرا جماع با طفل غير مشتها و يا معتدة باين، 

موجب حد زنا نيست؟

3. يكى از راه هاى ثبوت زنا بينه است، شروط گواهان زنا را نام برده، سپس بيان داريد 

كه قاضى از ايشان چه چيزها را مى پرسد؟ و چرا مى پرسد؟

4. زمان تقادم در گواهى زنا چه مدت است؟ و چرا به تقادم اعتبار داده شده است؟

۵. تعديل علنى وسرى گواهان چگونه مى باشد؟ بيان داريد.

۶. راه دوم ثبوت حد زنا اقرار بر زنا است، چگونگى اقرار معتبر را بيان داريد.

7. جزاى زنا بعد از ثبوت و تكميل شروط آن رجم و يا جلد مى باشد، كيفيت رجم و 

جلد را بيان داريد.
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درس دهم

احکام متفرقۀ زنا

�( à¼ áQçf¶=� ß�ß̄ ßißÆ�( çbßá�=�=ÇàEåf àu�(å�¼ áQçf¶=� ß̧ áFß®�å�¼ á³àá�=�ßbá£ßE�åaÇ àÃ èn¶=� àb ßUß?� ß¤ ßQße�=ßcåC ßÆ�$-%
�åaÇ àÃ èn¶=�àaßb ß¢� ßsß̄ß¾� áÁåCßÆ�(åÍßÈëb¶=� ß¤áE àe� ßÀ å» ßußÆ�àÅ ßb áUßÆ� à¤ åQ=çf¶=�bU�(å�¼ áQçf¶=�ßbá£ßE� ß¤ ßQße� áÁåDßª

��*=Æèb àU�(åÍß£ßEáeßáÙ=� áÀ ß¢
�> âU> ß³å¾�âÌß?ßfáº=� ßTçÆßhßI�ábß®�> â»å· ájàº� âØå®> ß¢�> â§å¶>ßE�=éf àU� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?�6å�¼ áQçf¶=� åÁ> ßr áUC� à�áf ßmßÆ�$.%

��* åÁ> ßr áUåáÝ=�åÍß« åq�Îß· ß¢�> ß» àÂßÆ�>ßÃåE� ß̧ ß]ßaßÆ�> âVÉ åV ßq
� ç×C�Êá«ç¿¶= ßÆ�åbá·ßá�=�ß á�ßE�åf á³åFá¶=� å�� à¤ ß»áà�� ß×ßÆ�(¼ áQçf¶=ßÆ�( åbá·ßá�=�ß á�ßE� åÀ ßráàá�=� å�� à¤ ß»áà�� ß×ßÆ�$/%

��*àÅ=ßfßÈ�>ßº�åe=ßbá̄ åº�Îß· ß¢�åÄåE� àeëhß£àÉßª�(âÍ ßVß· árßº� ß́ å¶ßc� å��à½>ßºåáÝ=�ÏßfßÈ� áÁß?
��*ß?ßá�ßÈ�ÎçJ ßU�ábß·áà��áß��ßbá·ßá�=�àÅ èb ßU� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( ß¼ åQàe� à¼ áQçf¶=�àÅ èb ßUßÆ� àxÈåfßá�=�Îß¾ßg�=c=Æ�$0%

� áÀåº��>ß£ßJßI�ÎçJ ßVßª�ßbá·ßá�=�> ßÂèb ßU� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(> ßÃß·áß�� ß¤ ßvßI�ÎçJ ßU�çbßà��áß�� à̧ åº>ßá�=� áKß¾ßg�=ßcåC ßÆ�$1%
��*> ßÃ åi>ß«å¾

� á¼ àÃàIßa> ßÃ ßm� á̧ ßFá̄ àI�áß��å½>ßºåáÝ=� áÀ ß¢� á¼ àÂ àbá£àE�åÄåJßº>ß®C� áÀ ß¢� á¼ àÃá£ ßìá̄ßÈ�áß�ßÆ�æ½åa>ß̄ßJ àº�úbßå}�=Æ àbåÃ ßm�=ßcåC ßÆ�$2%
�*âÍ çq> ß]� åádß̄á¶=� ëb ßU� å�� ç×C

��*ßeëh à¢� åTáfß«á¶=� ßÁÆàa�> ß»Éåª�âÍçÉåFß¿ áQß?� ßÓ å{ßÆ� áÀßºßÆ�$3%
�åÄáÉß· ß¢�çb ßU� ßØßª �>ßÃßÒ å{ßÇßª �´àJ ßQáÆßg �>ßÃç¾C �6àÐ> ßjë¿¶= � áKß¶>ß®ßÆ �(åÄåIß?ßfáºC �àá� ß¦�åÄáÉß¶C � áKçªàg � áÀßºßÆ �$4%

��* àfáÃßá�=�åÄáÉß· ß¢ßÆ
�àÄß¶ � ȩ̀ åß� � ß× �âÌß?ßfáº= � ßTçÆßhßI � áÀßºßÆ �( èbßá�= �åÄáÉß·ß£ßª �(> ßÃßÒ å{ßÇßª �åÄ åm=ßfåª �Îß· ß¢ �âÌß?ßfáº= � ßb ßQßÆ � áÀßºßÆ �$5%
� ß̧ ß» ß¢� ß̧ å» ß¢�áÆß?�åÅÆ àf á³ßá�=� å¤ åuáÇßá�=� å��âÌß?ßfáº=�ÎßIß?� áÀßºßÆ�( èbßá�=�åÄáÉß· ß¢� áGåß��áß��(> ßÃßÒ å{ßÇßª�> ßÃ àU> ß³å¾
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��*>¾h¶>²�ÇÂ�6b»��Æ�¬iÇÈ�ÇE?�¹>®Æ� àeçhß£àÈßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åÄáÉß· ß¢�çb ßU� ßØßª( æ�Çà¶�å½áÇß®
��*åÄáÉß· ß¢�çb ßU� ßØßª�âÍ ß»ÉåÃßE� ßÓ å{ßÆ� áÀßºßÆ�$-,%

* çbßá�=�åÄáÉß· ß¢� á¼å̄ à¾�áß��>ß¿áÉß¶C� ß¤ ßQße� ç¼àM�å�Êá§ßFá¶=�åe=ßa� å��áÆß?� åHáfßá�=�åe=ßa� å��Îß¾ßg� áÀßºßÆ�$--%

ترجمه

)1( هر گاه يكى از گواهان بعد از حكم رجم و قبل از اقامة آن، از شهادت برگشت، 

)تمام( گواهان حد )قذف( زده مى شوند و رجم )شخصيكه بااليش شهادت داده اند( 

ساقط مى شود.  اگر بعد از اقامة رجم از شهادت برگشت، تنها همان كسى كه  برگشته 

اگر عدد  پردازد و  نيز مي  را  بااليش جارى مى شود وچهارم حصة ديت  است، حد 

گواهان از چهار كم شد، حد )قذف( بر ايشان اقامه مى شود. 

)۲( شرط 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. 

)3( جلد )دره زدن( و رجم )سنگسار( هر دو درحق محصن جمع نمى شوند، جلد ونفى 

در حق بكر جمع نمى شوند، مگر در صورتيكه امام مصلحت دانسته، مقداريكه الزم 

ميداند او را تبعيد ميكند. 

)4( اگر مريضى زنا كرده و حد او رجم بود، رجم مى شود و اگر حدش تازيانه بود تا 

وقتيكه صحت نيافته، تازيانه زده نمى شود. 

)۵( اگر حاملة زنا كرد، تا هنگام وضع حمل، حد بااليش اقامه نمى شود و )بعد از وضع 

حمل( اگر حدش جلد باشد، تا وقتيكه از نفاس خارج نشده است، حد زده نمى شود. 
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)۶( اگر شاهدان براى اقامة حد گذشته شهادت دادند، در حالى كه دورى ايشان از 

امام، آن ها را از اقامة حد منع نمى كرد، شهادت شان جز در حد قذف قبول نمى شود. 

)7( اگر شخصى با زن بيگانه در غير فرج جماع كرد، تعزير داده مى شود، )حد نيست(. 

)8( اگر 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 الزم مى شود.

)9( كسى 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 حالل نبوده و با او جماع كرد، 

حد بااليش واجب نمى شود. و اگر كسى با زنى از راه مكروه )دبر( جماع كرد و يا 

عمل قوم لوط را مرتكب شد، نزد امام ابوحنيفه6 بر وى حد نبوده و تعزير مى شود 

و ابو يوسف و محمد )رحمهما اهللا( مى گويند: اين عمل مانند زنا است، )حد جارى 

مى شود(.  

)1۰( اگر كسى با حيوانى جماع كرد، حد بااليش نيست. 

)11( اگر كسى در دار حرب و يا دار بغى، زنا نمود، سپس به سوى ما )دار اسالم( آمد، 

حد را بر وى قايم نمى داريم.

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 مى شود و 

بر همة گواهان حد قذف الزم مى گردد.

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 مى شود و نزد شيخين 

)رحمهما اهللا( همة گواهان به حد قذف جزا داده مى شوند، زيرا سه نفرى كه بر گواهى 

برآن  بنا  اند،  نكرده  تكميل  را  زنا  شهادت  در  شده  عدد شرط  اند،  مانده  باقى  خود 

گواهى ايشان رد است و قاذف شمرده مى شوند.

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 مى گردد.

ونزد امام محمد6 هر گاه بعد از حكم قاضى رجوع كرد، تنها بر همان رجوع كننده 

ايشان بحكم قاضى تأييد شده  نه باالى همه. زيرا شهادت  حد قذف الزم مى گردد، 

است. 

دلیل شیخین این است: چون اقامة حد تنفيذ حكم قاضى است، پس بخشى از حكم 

شمرده مى شود 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 

نيز به ورثة مرجوم  كند، فقط رجوع كننده به حد قذف زده مى شود و ربع ديت را 

مى پردازد، 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 مى شود، پس بر شهادت 

دروغ وى در مورد خودش دو نتيجه مرتب مى شود: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 مى گيرد 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 مى گردد.

 ب- احصان رجم: كه شخص داراى شرايط ذيل باشد: 1- بلوغ. ۲- عقل.- 3- اسالم. 

4- حريت. 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 نمى شود.

با جلد: در مذهب حنفى جزاى زانى محصن فقط  نفی  با رجم و  یکجا کردن جلد 

در  مى گويد:  شافعى6  امام  دره.  صد  فقط  محصن  غير  زانى  وجزاى  است،  رجم 

صورتيكه زانى محصن باشد، رجم با جلد يكجا مى شود و در زانى غير محصن جلد با 

نفى )تبعيد( يكسال از منطقه.

æÌ ßbá· ßQ�ßÍßÒåº�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ç̧ à²�=Æ àbå· áQ>ßª�Êå¾=çh¶=ßÆ�àÍßÉå¾=çh¶=y :دليل ما اين قول اهللا تعالى است 

w]النور/۲[.  
ترجمه: زن زنا كار و مرد زنا كار، هر كدام ايشان را صد دره بزنيد - و اين بيان همة 

نبايد صورت گيرد، ولى قاضى اگر  حد است، پس زيادت بر صد دره از روى حد 

مناسب داند مى تواند مجرم را از روى تعزير تبعيد كند.

اثر تقادم در سقوط شهادت بر حدود: چون در همة حدود بدون حد قذف دعواى 

شخص الزم نيست، پس گواهان بدون وجود دعواى قبلى به محكمه ميروند، گواهى 

ميدهند و تاخير بدون عذر آن ها، شهادت ايشان را بى اعتبار مى سازد. 

ولى در حد قذف پيش نمودن )سبق( دعواى مقذوف شرط است، پس تا زمانى كه 
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هستند،  معذور  نمى توانند، پس چون  داده  باشد، گواهان شاهدى  نكرده  دعوى  وى 

شهادت ايشان بر اثر تقادم بى اعتبار نمى شود.

اثر نکاح با محارم در سقوط حد زنا: نكاح با محارم كار نامشروع است و جماع را 

حالل نمى سازد، ولى نزد امام ابوحنيفه6 در صورتيكه شخص با يكى از محارم خود 

نكاح بسته كند و با وى جماع كند، حد بر وى الزم نمى گردد. زيرا زمانى كه اركان 

نكاح به ميان آيند و مردى با زنى ايجاب وقبول انجام دهد، پس اركان نكاح تكميل 

مى شود، حاال اگر در شرايط نكاح خلل باشد، كه از آنجمله حالل بودن زن است، 

وجود اركان شبهة را بار مى آورد كه حد را ساقط مى سازد.

ولى با وجود اين، مجرم از جزاى تعزيرى براءت حاصل نمى كند، پس مجرم به جزاى 

تعزيرى مجازات مى گردد.

و نزد جمهور علماى امت به شمول ابو يوسف و محمد )رحمهم اهللا(، نكاح در محارم 

شبهة را به ميان نمى آورد و مجرم به حد زنا مجازات مى گردد.

حکم عمل قوم لوط: اگر كسى عمل قوم لوط را با زن اجنبى و يا با مرد انجام دهد، 

نزد امام ابو حنيفه6 به جزاى تعزيرى مجازات مى گردد؛ 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.

تعزير الزم  آن  در  كه  است،  بد  عمل  نيست،  زنا  حيوانات  با  )جماع(  يكجا شدن  و 

مى گردد.

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 اهللا( حد بااليش نيست؛ زيرا در آنجا دسترسى حاكم عدل وجود ندارد، پس 

حد به سبب عذر الزم نمى گردد و زمانى كه به دار اسالم بيايد، نيز حد نيست، زيرا زنا 

از اول موجب حد نبود.

و نزد ابو يوسف6 حد بر وى الزم مى گردد، 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 طالب بر آن غور 

نموده، آن را بيرون نويس كند و ماده وار براى ديگران قراءت نمايد.

1. اگر يكى از گواهان حد زنا، در صورت هاى ذيل از شهادت رجوع كرد، باالى اين 

رجوع چه اثر مرتب مى شود:

�tقبل از حكم قاضى بر حد.

�tبعد از حكم قاضى و قبل از اقامة حد.

�tبعد از رجم.

۲. احصان به چند گونه است؟ شروط احصان رجم را بيان داريد.

3. آيا براى زانى محصن ميان رجم وجلد و براى زانى غير محصن ميان جلد و تغريب 

جمع مى شود؟

4. اگر مريض ويا حامله زنا كند، با ايشان در مورد اقامة حد چه معامله صورت مى گيرد؟ 
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حكم را در مورد رجم و جلد هر دو، بيان كنيد.

۵. تقادم چرا در حد قذف تاثير ندارد؟ و در حدود ديگر حكم آن چگونه است؟ 

۶. نكاح با محارم چه حكم دارد؟ اختالف را با داليل بيان داريد.

7. عمل قوم لوط چه حكم دارد؟ اثر مرتب بر آن را بيان داريد.

8. زنا در دار حرب و در قرب لشكر بغات چه حكم دارد؟
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درس یازدهم 

حد شرب

���� åHáf èn¶=�ëb ßU� àH>ßE
�ÄáÉß·ß£ª�ßf®?�Æ?�( ß́ å¶ ßdåE�àaÇ àÃ èn¶=�åÄáÉß· ß¢�ßbåÃ ßnßª�(ãaÇ àQáÇßº�>ßÃà�åeßÆ�ßd å]à@ßª�ßf á»ßá�=� ßHåf ßm� áÀßºßÆ$-%

��* çbßà��áß��(> ßÃåJVÑ=e� åH> ßÂßc�ßbá£ßE�çfß®ß?� áÁ=åÆ�( èbßá�=
��* çb àU�ådÉåFç¿¶=� áÀåº�ßf å³ ßi� áÀßºßÆ�$.%

� ß¼ß·á£àÈ�ÎçJ ßU� àÁ=ßf á³ çj¶=� èbßà�� ß×ßÆ�(> ßÂß@çÉß̄ßI�áÆß?�åf á»ßá�=�Í àVÑ=åe�àÄá¿åº�ßb åQ àÆ� áÀßº�Îß· ß¢�çb ßU� ß×ßÆ�$/%
��* àf á³ èj¶=�àÄá¿ ß¢� ß¹ÆàhßÈ�ÎçJ ßU�èbßà�� ß×ßÆ�(> â¢áÇ ß{�àÄßEåf ßmßÆ�ådÉåFç¿¶=� áÀåº�ßf å³ ßi�àÄç¾ß?

�(>ß¾ëh¶=� å��>ß¾áfß²ßc�> ß»ß²�åÄå¾ßbßE�Îß· ß¢� à±çfß«àÈ�(> â{áÇ ßi� ßÁÇà¾>ßß��ëfàá�=� å��åf á³ èj¶=ßÆ�(åf á»ßá�=� èb ßUßÆ�$0%
��*> â{áÇ ßi� ßÁÇ à£ßEáeß?�àÅ èb ßVßª�= âbáF ß¢� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ

��* çbßà��áß��( ß¤ ßQße� ç¼àM�(åf á³ èj¶=ßÆ=�(åf á»ßá�=� åHáf ànåE�çfß®ß?� áÀßºßÆ�$1%
�æÐ> ßjë¿¶=�àÌßa> ßÃ ßm�åÄÉåª� à̧ ßFá̄ àÈ� ß×ßÆ�(âÌ ßb åU=ßÆ�âÌçfßº�åÅåe=ßfá®åDåE�Æ� åÀáÈßb åÂ> ßm�åÌßa> ßÃ ßnåE� àHf èn¶=� àKàFáNßÈßÆ�$2%

* å¹> ßQëf¶=� ß¤ßº

ترجمه

باب حد شرب 

و  بود  موجود  شراب  بوى  كه  شد  دستگير  درحالتى  و  نوشيد  شراب  اگر كسى   )1(

گواهان بر وى به آن گواهى دادند و يا اقرار كرد و بوى آن موجود بود، پس بااليش 

حد است و اگر بعد از دور شدن بوى شراب اعتراف كرد، حد زده نمى شود. 

)۲( كسى كه از نبيذ )آب ميوه و حبوبات( نشه شد، حد زده مى شود.
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)3( كسى كه بوى شراب از وى آمد ويا آن را قى كرد، حد زده نمى شود. و شخص 

نشه حد زده نمى شود، تا آنكه معلوم شود كه از آب ميوه نشه شده و آن را به رضا 

نوشيده است و )شخص نشه( حد زده نمى شود تا آنكه نشه از وى دور شود.

)4( حد شراب و نشه در شخص آزاد هشتاد دره است، بر بدن وى بطور پراكنده زده 

مى شود، طورى كه در زنا ذكر كرديم و اگر غالم باشد، حد وى چهل دره است.

)۵( كسى كه به نوشيدن شراب و يا به نشه شدن اقرار كند و بعد از آن رجوع نمايد، 

حد زده نمى شود.

)۶( نوشيدن شراب به شهادت دو شاهد و يا به يک مرتبه اقرار خودش، ثابت مى گردد 

و گواهى زنها با مردان در آن قبول نمى شود.

شرح 

حد شرب )نوشیدن(: حد شرب عبارت از زدن شخص شراب نوش و يا نشه اى است، 

كه هشتاد دره مى باشد.

سبب وجوب حد شرب:حد شرب به دو چيز واجب مى شود: 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 اصطالح شرعى آن را »خمر« گويند، عبارت 

تیز  آن، جوش کرده،  بر  وقت  سپری شدن  به سبب  که  انگور،  آب خام  از:  است 

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

ابو حنيفه6 است و نزد صاحبين انداختن قف شرط نيست، زيرا علت حرمت اشتداد 

)صالحيت نشه كردن( است، پس به آن اكتفا مى شود.

*ÍEfmÙ=�H>J²�ÍÈ=b�=�\fm�ÍÈ>¿£¶=�*-
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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 نوشیدنی ها: در نوشيدن خمر كم باشد و يا زياد، حد الزم مى گردد 

ودر نوشيدنى هاى ديگر فقط زمانى حد الزم مى گردد كه سكر را بار آورد.)1(

از نشه شدن توسط بنگ )چرس( حد الزم نمى شود.)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 مى شود.

به سبب تقادم ساقط مى شود و مدت تقادم آن،  اثر تقادم در حد شرب: حد شرب 

وجود بوى شراب و يا مادة نشه آور است، زمانى كه بوى از بين رفت، گواهى و اقرار 

بعد ازآن حد را واجب نمى سازد.

اين حكم نزد شيخين )رحمهما اهللا( است و به رأى ابن مسعود/اخذ كرده اند. 

در نزد امام محمد6 مدت تقادم در اقرار هيچ اثرى ندارد و در شهادت مدت تقادم 

يک ماه مى باشد، چون در زنا نيز يک ماه اعتبار دارد.

اگر گواهان شخصى را ديدند كه شراب مى نوشيد و يا نشه بود و فوراً 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 مى شود.

بوی شراب و یا نشه: اگر از يک شخص بوى شراب حس شد، يا آن را قى كرد و يا در 

�(�>£I��=�Ä�e�b»��¹Ç®�Î·¢�>¿¾>ºg���ÏÇJ«¶=Æ%�ÅbºA�f³«¶=e=a�¤F{�0-.�t�1�T�ÄÈb¿Â�Ï=Æ>Jª�ea�*-
�Î·¢�ÁÇ£»J��±>j«¶=�ÁÙ��J¶=Æ��·¶=Æ�¸j£¶=Æ��HÇF�=�Àº�Ìd^J�=�ÍEfmÙ=�Àº�f³i�Àº�b��ÎJU

$>ÃEfnE�ÇÃ·¶=�Æ�f³j¶=�ÁÆbr¯È�Æ�>¿¾>ºg���ÍEfmÙ=�ÅdÂ
*Hfn¶=�bU�H>E�$ÏeÆb®�\fm%�H>J³¶=�\fm�Îª�H>F·¶=�*.
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حالت نشه ديده شد، در هر سه صورت حد زده نمى شود، زيرا ممكن است بوى كدام 

چيزى ديگرى باشد، و يا به اكراه و يا در اثر اضطرار نوشيده باشد.

1. حد شرب را تعريف نماييد.

۲. چه اعمال حد شرب را واجب مى سازد؟

3. معناى اصطالحات ذيل رابيان كنيد:  شراب، نبيذ و سكر.

4. حد شرب چگونه به اثبات مى رسد؟

۵. تقادم در حد شرب چه تاثير دارد؟ مذهب شيخين و محمد )رحمهم اهللا( را در مورد 

بيان داريد.
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درس دوازدهم

حد قذف

حيثيت  و  عزت  به  شود،  بسته  زنا  تهمت  گناه  بى  و  معصوم  مسلمان  يک  بر  وقتى 

اجتماعى وى زيان وآسيب وارد مى گردد؛ بنا بر اين، شريعت اسالمى 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 

مى كنيم.

���� åádß̄á¶=� ëb ßU� àH>ßE
�( ëbßá�>åE� àÆdá̄ßá�=�Gß¶> ß{Æ�(>ß¾ëh¶=� åXÈåf ßråE�âÍß¿ ßráà��âÌß?ßfáº=�áÆß?�>â¿ ßráà�� âØ àQße� à̧ àQçf¶=� ßßdß®�=ßcC$-%
�àÄç¾ß?�ßá� ß¦�àÄàE>ßÉåM�Ä¿¢�àaçfßà�� ß×ßÆ�åÄåÑ> ßvá¢ß?�Îß· ß¢� à±çfß«àÈ�(=éf àU� ßÁ>ß²� áÁC�> â{áÇ ßi�ß�å¾>ßß�� à¼å²>ßá�=�àÅ çb ßU

����*â>{áÇ ßi��£Ee?�àÅ ßbß· ßQ�=báF ß¢� ßÁ>²� áÁCßÆ�( àÇ ánßá�=ßÆ� àÆáfß«á¶=�àÄá¿ ß¢� à¥ßhá¿àÈ
��*>ß¾ëh¶=� å̧ á£åª� áÀ ß¢�>â«Éå« ß¢�(> â»å· ájàº�(> â§å¶>ßE�( âØå®> ß¢�(=éf àU� àÆàdá̄ßá�=� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� àÁ> ßr áUåáÝ=ßÆ�$.%

�(ãÍß¿ ßráà��ãÍßJëÉßº �àÄèºà?ßÆ �åÍßÉå¾=çh¶= � ßÀáE= �>ßÈ �áÆß? �´ÉåEßåÙ �K ájß¶ �6 ß¹>ß̄ßª �åÅåá� ß¦ � ßG ßjß¾ �Îß«ß¾ � áÀßºßÆ �$/%
* àåc>ß̄á¶=� çb àU�(> ßÂëbßå}� àÀáE å×=� ßGß¶> ß{ßÆ

��*åÄåªádß̄åE�åÄåF ßjß¾� å�� à\ßbß̄á¶=� à¤ß̄ßÈ� áÀßº� ç×C� åKëÉ ß»á·å¶� åádß̄á¶=� ëbßå}� àGå¶> ßìàÈ� ß×ßÆ�$0%
�åbáFß£á·å¶� ßkáÉß¶ßÆ�* ëbßá�>åE� ßGå¶> ßìàÈ� áÁß?� åbáFß£á¶=ßÆ�åfåª> ß³á¶=�åÄå¿áE å×�ßg> ßQ�(>â¿ ßráà�� àÆàdá̄ßá�=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$1%

����*åÍ ß»å· ájàá�=�åÌçfàá�=�åÄëºà?� åádß̄åE�àÅ ß×áÇßº� ßGå¶> ßìàÈ� áÁß?
��*àÄ à¢Ç àQàe� á̧ ßFá̄ àÈ�áß��( ß¤ ßQße� ç¼àM� åádß̄á¶>åE�çfß®ß?� áÁåCÆ�$2%

� ßkáÉß·ßª ��åÐ> ß» çj¶= �åÐ>ßº � ßÀáE= �>ßÈ �6 æ̧ àQßfå¶ � ß¹>ß® � áÀßºßÆ �* çbßà��áß� �� èÊ åìáFå¾ �>ßÈ �6 úÊåEßfß£å¶ � ß¹>ß® � áÀßºßÆ �$3%
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��* æåc>ß̄åE� ßkáÉß·ßª�(åÄëºà?� åTáÆßg�áÆß?�åÄå¶> ß]� ß�C�áÆß?�åÄ ë» ß¢� ß�C�àÄßF ßjß¾�=cåC ßÆ�* æåc>ß̄åE
��*àÄàªåc>ß®� çbßà��áß��(åÄ å³á·åº�åá� ß¦� å��>âº=ßf ßU�>âÒ á{ßÆ� ßÓ å{ßÆ� áÀßºßÆ�$4%

*> ßÃàªåc>ß®� èbßà�� ß×�æbß¶ßÇåE�àÍß¿ å¢ ßØàá�=ßÆ�$5%
�� à° åi>ßª�>ßÈ�6 ß¹>ß̄ßª�>ß¾ëh¶=�åá�ß§åE�> â»å· ájàº� ßßdß®�áÆß?�>ß¾ëh¶>åE�=âfåª> ß²�áÆß?�âÍßºß?�áÆß=� âbáF ß¢� ßßdß®� áÀßºßÆ�$-,%

��*áeçhß£àÈ�áß��� àfÈåhá¿ å]�>ßÈ�� àe>ßå��>ßÈ� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�*ßeëh à¢�� àOÉåF ß]�>ßÈ�áÆß?��ãfåª> ß²�>È�áÆß?
�6 ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�* æL=ßbß· ßQ� àP ßØßM�àÄè·ß®ß? ßÆ�(> â{áÇ ßi� ßÁÇàM ßØßMßÆ�ãÍß£ ájåI�àÅ àfßNá²ß?� àfÈåhá£çJ¶= ßÆ�$--%
�åfÈåhá£çJ¶=� å�� åHáf çv¶=� ß�C� ç¼ àvßÈ� áÁß?�à½>ßºåáÝ=�Ïß?ße� áÁåCßÆ�*> â{áÇ ßi�ß�å£áF ßißÆ�âÍ ßjáß��åfÈåhá£çJ¶>åE� à̈ ß·áFàÈ

*Äß·ß£ßª� ßkáFßá�=
��* åádß̄á¶=� èb ßU� ç¼àM�( åHáf èn¶=� èb ßU� ç¼àM�(>ß¾ëh¶=� èb ßU� ç¼àM�( àfÈåhá£çJ¶=� åHáf çv¶=� èb ßmß?ßÆ�$-.%

��*ãeßb ßÂ�àÄàºßbßª� ßL> ß»ßª�(àÅßeçh ß¢�áÆß?�à½>ßºåáÝ=�àÅ çb ßU�=c=ßÆ�$-/%
� åádß̄á¶=� å��àfåª> ß³á¶=� çb àU� áÁåCßÆ�( ßH>ßI� áÁåCßÆ�àÄàIßa> ßÃ ßm� áK ßìß̄ ßi�( åádß̄á¶=� å�� à¼å· ájàá�=� çb àU�=ßcåC ßÆ�$-0%

*àÄàIßa> ßÃ ßm� áKß·åFà®� ß¼ß· áiß?� ç¼àM
ترجمه 

باب حد قذف

)1(وقتى 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، لباس هاى ضرورى 

از بدنش كشيده نمى شود، مگر لباس هاى اضافى چون پوستين و چپن از تنش كشيده 

مى شود، اگر قذف كننده غالم بود او را چهل ُدره بزنند.

)۲( احصان عبارت است از اينكه: مقذوف شخص آزاد، عاقل، بالغ، مسلمان بوده و 

از زنا پاک باشد. 
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)3( اگر 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 مى شود. 

)4( تنها كسى اقامه دعواى حد قذف را براى مرده كرده مى تواند كه قذف سبب عار 

در نسب او گردد. 

)۵( اگر مقذوف محصن باشد براى پسر كافر و غالم او مطالبه حد قذف جايز است.

برده حق مطالبة حد قذف را در مادر اصيل و مسلمانش از بادار خود ندارد.

)۶( اگركسى به قذف اقرار نمود و بعداً از اقرار خود انكار ورزيد، رجوع وى پذيرفته 

نمى شود.

)7( اگر كسى به شخص عربى بگويد اى نبطى! )نبطى قومى سياه چهره اند كه اصالت 

عربى ندارند( حد در موردش تطبيق نمى شود، اگر كسى به ديگرى بگويد: اى فرزند 

آب آسمان! قاذف گفته نمى شود، اگر كسى را به كاكا ويا ماما و يا پدراندرش نسبت 

دهند، نسبت دهنده قاذف گفته نمى شود. 

مرتكب  ديگرى  در جاى  يمين( خويش  و  )نكاح  ملكيت  از  غير  در  اگر كسى   )8(

جماع حرام گرديد، بر قاذفش حد نيست. 

)9( بر قاذف زن لعان كننده به نفى پسر، حد جارى نمى شود. 

)1۰( اگر شخصى غالم، 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 مى شود، واگر بگويد: اى 

خر! اى خنزير! تعزير نمى شود. 

)11( اكثر جزاى تعزير سى ونه ُدره وكم آن سه ُدره مى باشد، امام ابو يوسف6 گفته 
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است: تعزير به هفتاد و پنج دره نيز مى رسد، اگر امام الزم بداند ميتواند همراه ضرب 

دره حبس را عالوه نمايد. 

)1۲( سخت زدن در تعزير است و بعد در زنا و بعد در شراب نوشيدن وبعد در قذف 

مى باشد. 

)13( اگر امام كسى را حد يا تعزير نمايد و بميرد، خونش هدر است )تاوان ندارد(.

)14( وقتى مسلمانى در قذف حد زده شود، شهادت وى ساقط مى گردد، گر چه توبه 

اما اگر شخص كافر در قذف حد زده شود وبعد مسلمان شود، شهادت وى  نمايد؛ 

پذيرفته مى شود. 

شرح 

تعریف قذف: قذف به فتح قاف وسكون ذال زدن را گويند و در اصطالح شرع متهم 

نمودن زن ويا مرد به جرم زنا ونفى نسب را گويند.

مشروعیت حد قذف: اهللا تعالى در سورة النور عالوه از تحريم قذف براى آن جزا معين 

� á¼ àÂÆ àbå· áQ>ßª�Ð= ßbßÃ àm�åÍß£ßEáeß@åE�=ÇàIá@ßÈ�áß�� ç¼àM� åL>ß¿ ßráàá�=� ßÁÇàºáfßÈ� ßÀÈådç¶=ßÆy :ساخته وفرموده است

w ]النور/4[.  ßÁÇ à̄ åi>ß«á¶=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶áÆà?ßÆ�= âbßEß?�âÌßa> ßÃ ßm� á¼àß��=Çà·ßFá̄ ßI�ß×ßÆ�âÌ ßbá· ßQ�ß�å¾>ßß�
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 آن ها نپذيريد و آن ها خود 

فاسقان آند. 
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شروط حد قذف: از متن بر مى آيد كه در حد قذف احصان مقذوف شرط است، كه 

اين مفهوم بعداً در متن تعريف شده است، شرط ديگر اين است كه تهمت بستن به زنا 

به الفاظ صريح وروشن باشد، عالوه بر اين مقذوف بايد تقاضاى تطبيق حد را نمايد. 

طوريكه در آيت آمده است جزاى حد قذف شخص آزاد هشتاد ُدره است وحد قذف 

بايد  تطبيق حد قذف  براى  مناصفه جزاى شخص آزاد است.  يعنى  ُدره،  غالم چهل 

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 

لباس هاى كه درد  پتو، واسكت، جمپر وساير  لباس هاى اضافى وى چون  بايد  سبب 

زدن را كاهش مى دهد، از تنش بيرون كرده شود، اما ازآنجايى كه حد قذف نسبت 

ساير حدود خفيف تر است؛ لذا لباس هاى عام وى از تنش بيرون كرده نمى شود. 

تعریف محصن: مطابق متن محصن به كسى گفته مى شود 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 مى آيد: 

1_ به الفاظ صريح زنا تهمت نموده باشد. 

۲_ نسب 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، مثال 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 نمى شود، چون سخن سومى در مورد زنا 

صراحت كامل ندارد، و همچنان متهم نمودن شخص به زنا به كلمات كنايه موجب 

حد قذف نمى شود، چنانچه كسى به ديگرى بگويد: اى  فاجر! بخاطر آنكه كلمه فاجر 

بناًء قذف  ندارد  به زنا  برده مى شود وصراحت  به كار  به شكل كنايه درحق زنا كار 

محسوب نمى گردد. 

نفی نسب: نفى نسب كه دركتب فقهى متهم ساختن به آن جار مجراى لفظ زنا پنداشته 

به  كسى  كه  است  اين  نسب  نفى  مثال  مي باشد؛  قذف  حد  ديگر  سبب  است،  شده 

اى  بگويد:  اينكه  يا  بگيرد.  را  نام پدرش  يعنى  نيستى،  پسر فالنى  تو  بگويد:  ديگرى 

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 مى تواند تقاضاى تطبيق حد قذف را نمايد، اگر 

مادر شخص نامبرده محصنه مرده باشد، اين شخص مى تواند 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 مى نمايد و ديگر كسى نمى تواند كه به نمايندگى از وى تقاضاى 

مادرش  از  نمايندگى  به  نمى تواند  هم  پسر  غياب وى  در  بنمايد وحتى  را  قذف  حد 

تقاضاى حد قذف نمايد؛ زيرا در حدود نيابت درست نيست. 

در مطالبۀ حد نمایندگی کردن: در صورت نفى نسب، مقذوف اصلى آن است كه 

بنا بر اين مطالبة حد  اتهام زنا به وى شده باشد چنانچه در مثال فوق مادر ذكر شد، 

قذف حق وى است، اما اگر وى مرده باشد در اين صورت فقط كسى مى تواند از وى 

نمايندگى كند كه به سبب قذف نفى نسب از وى باعث ننگ و عار وى گردد، چون 



٧٧

پدر، فرزند ونواسه. براى نماينده شدن احصان شرط نيست، به اين اساس اگر نماينده 

اش شخص كافر يا غالم هم بوده باشد مى تواند مطالبه حد نمايد، برادر و خواهر از آن 

جهت مطالبة حد كرده نمى توانند كه به سبب قذف به نسب وى كدام ننگ وعارى 

متوجه آنان نمى گردد.

استثنا از قاعدۀ فوق: قبًال گفتيم كه غالم مى تواند به صفت نماينده از قاذف مطالبه 

حد نمايد. از اين امر يک شخص مستثنى است وآن اينكه غالم نمى تواند از محكمه 

مطالبه حد بادار خود را نمايد، يعنى اينكه اگر بادارش مادر وى را قذف نموده باشد، 

اين غالم نمى تواند به نمايندگى از مادر خود از محكمه مطالبه حد بادارش را نمايد، 

چرا كه غالم در قذف خودش از بادار خود مطالبه كرده نمي تواند از اين رو به طريق 

اولى نمى تواند در مطالبه حد از ديگرى نمايندگى كند. 

برگشتن از اقرار: حد قذف به اقرار قاذف ويا به شهادت دو شاهد ثابت مى شود، اقرار 

خود  اقرار  از  نوشى  شراب  زنا،  چون  ديگر  حدود  در  قذف  از  بغير  مى تواند  كننده 

برگردد، بخاطر آنكه اين حدود از حقوق اهللا پنداشته مى شود، اما درحد قذف اقرار 

گرفته  تعلق  بنده  اين حد حق  به  كه  زيرا  برگردد؛  اعتراف خود  از  نمى تواند  كننده 

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 نمى شود. 

همچنان خطاب قرار دادن به اين لفظ كه اى فرزند آب آسمان، قذف گفته نمى شود؛ 



٧٨

چون اين لقب به مفهوم سخاوت به كار برده مى شود، هر چند كه در ظاهر بيانگر نفى 

نسب است. 

منسوب نمودن به الفاظ چون: كاكا، ماما، پدر اندر قاذف شمرده نمى شود؛ زيرا در 

عرف چنين الفاظ به پدر استعمال مي شود، 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 نمى شود؛ زيرا نسب فرزند اين زن از شوهرش به اثبات نرسيده است ويک 

نشانه از زنا موجود است، بناء محصنه پنداشته نمى شود 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 مي گردد.  اگر كسى به مسلمان فاسق، كافر ويا خبيث خطاب كند، تعزير كرده 

مى شود، اما اگر در اين مسلمان فسق وجود داشت، وكسى برايش فاسق گفت، قاذف 

تعزير نمى شود. به گفتن خر و يا خنزير، كسى تعزير نمى شود؛ چون اين كلمات به 

هيچ وجه در انسان حقيقت ندارد و دروغ آشكار پنداشته مى شود واساساً نمى توان آن 

را اتهام ويا قذف شمرد. 

تعزیر و اندازۀ آن: تعزير در لغت سرزنش و راندن را گويند و در اصطالح به جزايي 

اطالق مي گردد كه شريعت اندازه آن را تعيين و مشخص نكرده باشد و اين جزا در 

تعزير  باشد ونه كفاره. كمترين حد  نه حد  مقابل جرايمي مرتب مى شود كه در آن 

سه دره است و كمتر از آن نيست، بخاطر اينكه در كمتر از آن درد حس نمى شود 
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كه  آمده  للبيهقى(  الكبرى  )السنن  كتاب  در  است.  دره  ونه  سى  آن  حد  باالترين  و 

�* ترجمه: كسيكه  ßÀÈåbßJá£àá�=� ßÀåº�ßÇ àÃßª�úb ßU�åá�ß¦�Îåª�= éb ßU� ß̈ ß·ßE� áÀßº  :پيامبر� فرموده است

از آنجايى كه حد  اندازة حد برساند، وى تجاوز كار شناخته مى شود.  به  )تعزير( را 

غالم، چهل دره است، از اين رو حد اعالى تعزير را سى ونه دره تعيين نموده اند. امام 

ابويوسف6 گفته است: حد شخص آزاد هشتاد دره است وحضرت على كرم اهللا 

وجهُه  در تعزير هفتاد وپنج دره زده است، از اين رو حد اعالى تعزير هفتاد وپنج دره 

است. 

تعزير است، بخاطريكه شمار  ترين زدن در  ترين و شديد  مراتب دره زدن: سخت 

دره هاى آن كم است، وبعد سخت در زنا است چرا كه اهللا تعالى در موردش فرموده 

�=�wå ]النور/۲.[ ترجمه: ونبايد شما را در مورد  åÀÈåa� å��ãÍßªá?ße�> ß»åÃåE�¼ à²ád à]á@ßI� ß×ßÆy است

)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. 

w ]النور: 4[ عالوه  ßÁÇ à̄ åi>ß«á¶=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶áÆà?ßÆ�= âbßEß?�âÌßa> ßÃ ßm� á¼àß��=Çà·ßFá̄ ßI� ß×ßÆy مطابق به آيت

از تطبيق حد در مورد شخص محدود شده سزاى ديگر وى اينست كه براى هميش 

شهادت وى مورد قبول قرار نمى گيرد هر چند كه توبه هم نموده باشد. 
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شاگردان بايد در بارة اضرار اتهام بستن وقذف نمودن  فرد وجامعه صحبت نمايند.

1_ قذف را تعريف ودليل حرمت آن را بيان داريد.

۲_ جزاى قذف شخص آزاد وغالم را بيان كنيد. 

3_ محصن را تعريف كنيد. 

4_ اسباب حد قذف را بيان داريد.

۵_ اندازة كم و زياد تعزير را با در نظرداشت اختالف 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 مى شود كه مقصدش حفاظت 

مال و دارايى انسان است.

� å°Èåf çì¶=� å¥> çìà®ßÆ�åÍß®åf çj¶=� àH>ßJå²
�áÆß?� áKß¾> ß²�âÍßEÆàf ávßº�( ß¼ åÂ=ßeßa�àÌßf ßnß¢�àÄàJ ß»Éå®�>ßº�áÆß?�( ß¼ åÂ=ßeßa�ßÌßf ßnß¢� à̧ å®> ß£á¶=� à̈ å¶>ßFá¶=� ß±ßf ßi�=ßcC�$-%

��* à¤ áìß̄á¶=� ßG ßQßÆ�(åÄÉåª�ßÍßÃáF àm� ß×�ægáf åU� áÀåº�(æÍßEÆàf ávßº�ßá� ß¦
��* åÀáÈßb åÂ> ßm�åÌßa> ßÃ ßnåE�áÆß?�(âÌ ßb åU=ßÆ�âÌçfßº�åÅåe=ßfá®åDåE� à¤ áìß̄á¶=� àGåß�ßÆ�$.%

�àÄßE> ßqß?� áÁåCßÆ�( ß¤ åìà®�( ß¼ åÂ=ßeßa�àÌßf ánß¢� á¼ àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ç̧ à²� ßH> ßqß@ßª�æÍß®åf ßi� å��ãÍ ß¢>ßß�� ßµßß� ám=�=ßcåC ßÆ�$/%
��* á¤ ßìá̄ àÈ�áß�� ȩ̀ ß®ß?

�( åoÉ ånßá�=ßÆ�( åG ßrß̄á¶=ßÆ�( åG ßnßá�>ß²�(å½ ßØ áiåáÝ=�åe=ßa� å��> âU>ßF àº�> âÃåª>ßI� àb ßQÇàÈ�> ß»Éåª� ß¤ áìß®� ß×ßÆ�$0%
��(å ß�ç·¶=ßÆ�(åÍßF á{çf¶=�åÄå²=ßÇß«á¶> ß²�(àa> ßjß«á¶=�åÄáÉß¶C� à¥åf ájàÈ�> ß»Éåª�´¶d²ßÆ�( åbáÉ çr¶=ßÆ�(åá� çì¶=ßÆ�( ǻ ß» çj¶=ßÆ

��*áb ßráà��áß��Ëådç¶=� å¥áeçh¶=ßÆ�(åf ßR çn¶=�Îß· ß¢�åÍßÃå²>ß«á¶=ßÆ�( å_É ëìåFá¶= ßÆ�(¼ áVç·¶=ßÆ
�åÄáÉß· ß¢� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ� å¬ ßV áràá�=�åÍß®åf ßi� å�� ß×ßÆ�(åeÇÉ èì¶=� å�� ß×ßÆ�(åÍßEåf áìàá�=�åÍßEåf ámßáÙ=� å�� ß¤ áìß®� ß×ßÆ�$1%
�Îß· ß¢� ß¤ áìß®� ß×ßÆ��*åaáfç¿¶=� ß×ßÆ� åSá¾ßf áì ën¶=� å�� ß×ßÆ����åÍ çvå«á¶=ßÆ� åGßÂçd¶=� åGÉå· ßq� å�� ß×ßÆ�(ãÍßÉá· åU
� ß×ßÆ�* åH> ßjåá�=�åfåI>ßªßa� å�� ç×C�åfåI>ßª çb¶=� å�� ß¤ áìß®� ß×ßÆ� ãÊ·U�åÄáÉß· ß¢� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�ëfàá�=�ëå� çr¶=� å±åe> ßi
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*e>ßºáhåº� ß×ßÆ� æ̧ áF ß{� ß×ßÆ� úàa� ß×ßÆ�æbáÃßª� ß×ßÆ� æGá· ß³¶=�åÍß®åf ßi� å�� ß¤ áìß®
�áÆß? � åÁ=ßÆß? � åG ßnßá�= � áÀåº �ßdåè�= �=ßcåC � å¹ßbá¿ çr¶=ßÆ �( ålÇà¿ßEßáÙ=ßÆ �(>ß¿ß̄á¶= ßÆ �( åT> çj¶= � å� � à¤ ßìá̄ àÈßÆ �$2%

��*> ßÃÉåª� ß¤ åìà®� ãH=ßÇáEß?
�* ækå·ßJáà�� ß×ßÆ�( æGåÃßJá¿ àº� ß×ßÆ�( æp>çFß¾� ß×ßÆ�(Íß¿åÑ> ß]� ß×ßÆ�( æÀåÑ> ß]�Îß· ß¢� ß¤ áìß®� ß×ßÆ�$3%
��*ãÍ ß²åf ßm�åÄÉåª� å±åe> çj·å¶� æ¹>ßº� áÀåº� ß×ßÆ�( å¹>ßá�=� åKáÉßE� áÀåº� à±åe> çj¶=� à¤ ßìá̄ àÈ� ß×ßÆ�$4%

��* á¤ ßìá̄ àÈ�áß��(àÄá¿åº�æ½çfáà�� æ¼ åUße�Ëåc�áÆß?�(åÅ åbß¶ßÆ�áÆß?�(åÄáÈßÇßEß?� áÀåº� ß±ßf ßi� áÀßºßÆ�$5%
��å�¼ß¿á§ßá�=� áÀåº� à±åe> çj¶=ßÆ�(åf ß] áÛ=� áÀåº�å á� ßQáÆçh¶=� àb ßUß?� ß±ßf ßi�=ßcC�= ßdß²ßÆ�$-,%

� ß±ßf ßi� áÀ»ª�( å åª>ßá�>åE�ãgáf åUßÆ�(åeÆèb¶=ßÆ�( åLÇàÉàFá¶> ß²(ÄÉåª�Îâ¿á£ßå��ãgáf åU�å á�ßEáf ßu�Îß· ß¢� àgáfåá�=ßÆ�$--%
��* à¤ áìß̄á¶=�åÄáÉß· ß¢� ßG ßQßÆ�àÄ à�ß«áß��àÅ ßbá¿ å¢�àÄàF åU> ßqßÆ�ægáf åU�åá�ß¦�áÆß?�ægáf åU� áÀåº�>âÒáÉ ßm

*åÄå¶Ç à]àa� å�� ål>ç¿·å¶� ßÁåcà?� æKáÉßE� áÀåº�áÆß?�(æ½>çß�� áÀåº� ß±ßf ßi� áÀßº�Îß· ß¢� ß¤ áìß®� ß×ßÆ�$-.%
��* ß¤ åìà®�àÅ ßbá¿ å¢�àÄàF åU> ßqßÆ�> â¢>ßJßº�åb åR ájßá�=� áÀåº� ß±ßf ßi� áÀßºßÆ�$-/%

��*àÄßª> ßuß?� áÀçå�� ß±ßf ßi�=ßcC� å¬áÉ çv¶=�Îß· ß¢� ß¤ áìß®� ß×ßÆ�$-0%
� ß¤ áìß®� ßØßª�( åKáÉßFá¶=� ßTåe> ß]�ßf ß]A�àÄß¶ßÆ>ß¾ßÆ� ß¹>ßá�=� ßd ß]ß@ßª�( ß̧ ß]ßbª� ßKáÉßFá¶=� èsë·¶=� ßGß̄ß¾�=ßcåC ßÆ�$-1%
�àÄß®> ßjª�æe>ßå��Îß· ß¢�àÄß·ßß�� áÁC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�( ß¤ åìà®�(àÅ ßd ß]ß@ßª� ßTßf ß]� ç¼àM�( å°Èåf çì¶=� å��àÅ>ß̄á¶ß?� áÁåCßÆ�(> ß»åÃáÉß· ß¢

��*àÄ ßQßf á]ß@ßª
��*> â£Éåß��=Ç à£ åìà®�ßd á]ßáÙ=� á¼ àÃ àvá£ßE� ç�ßÇßJßª�âÍ ß¢>ßß��ßgáfåá�=� ß̧ ß]ßa�=ßcåC ßÆ�$-2%

� å±Æ àbá¿ àq� å��àÅ ßbßÈ� ß̧ ß]áaß?� áÁåCßÆ�* á¤ ßìá̄ àÈ�áß��(>âÒáÉ ßm�ßd ß]ß@ßª�(åÄÉåª�àÅ ßbßÈ� ß̧ ß]áaß?ßÆ� ßKáÉßFá¶=� ßGß̄ß¾� áÀßºßÆ�$-3%
* ß¤ åìà®�( ß¹>ßá�=� ßd ß]ß@ßª�(åÅåá� ß¦� ë¼ à²� å��áÆß?�(ëå�ßá� çr¶=
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ترجمه

کتاب احکام دزدي وراهزني 

)1( هرگاه 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 الزم است.

)۲( به يک بار اقرار دزد يا شهادت دو نفر شاهد، قطع دست دزد واجب مي شود.

)3( هرگاه چند تن در دزدى شريک شوند وبه هركدام آنان به اندازة ده درهم حصه 

برسد، دست هاى همة آن ها بريده مى شود و اگركمتر از ده درهم برسد، دست هاى 

آنان قطع نمى شود.  

)4( در دزدى چيزهاى بي ارزش و مباح در اسالم دست قطع نمى شود؛ مانند: چوب 

)خاشاک(، نى، علف، ماهى، پرنده و شكار، همچنان چيزهاى كه زود خراب مى شود 

چون ميوه جات تازه، شير، گوشت، تربوز و ميوه ايكه بر درخت است و زراعتي كه 

هنوز درو نشده باشد.

)۵( به دزديدن مشروبات نشه آور دست قطع نمى گردد و نيز در دزديدن پرنده ها و 

دزديدن مصحف هرچند كه در چيزى قيمت بها پيچانيده شده باشد قطع دست نيست. 

در دزديدن صليب ساخته از طال ويا نقره، در شطرنج و نرد )نوعى از بازى است( دست 

قطع نمى شود. همچنان اگر كسى طفلى را دزدى كند هرچند كه زيورى به تن داشته 

اينكه  مگر  نمى شود،  بريده  كتابچه ها دست  در سرقت  نمى شود.  بريده  باشد دستش 

كتابچه حاوى راجستر حسابات بوده باشد كه درآن صورت دستش بريده مى شود. به 

دزديدن سگ، پلنگ، دف )دايره( و دهل و توله دست قطع نمى گردد.
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)۶( به دزديدن ساج نيزه، بانس وصندل دست قطع مى گردد. اگر از چوب ظرف ويا 

دروازه ساخته شود و كسى آن را دزدى كند، دستش قطع مى شود.

)7( بر 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 مى ربايد( قطع دست نيست. 

همچنان  نمى شود،  قطع  دستش  كند  دزدى  را  چيزى  المال  بيت  از  كسى  اگر   )8(

اگركسى از مالى دزدى كند كه خود در آن شريک باشد دستش قطع نمى شود.

را دزدى كند  ويا خويشاوند محرم خود چيزى  پدر  ويا  مادر  مال  از  اگر كسى   )9(

دستش قطع نمى شود.

)1۰( اگر زن از مال شوهر و يا شوهر از مال همسر چيزى را دزدى كند دستش قطع 

نمى شود ونيز اگر كسى از مال غنيمت چيزى را دزدى كند، دستش قطع نمى شود. 

براى  اساسا  كه  است  جايى  يكى  است:  قسم  دو  مال(  نگهداشت  )جاى  حرز   )11(

نگهداشت پول و يا جنس ساخته شده است؛ چون اتاق وخانه ها، 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 الزم است.

)1۲( اگر كسى از حمام ويا از خانه ايكه رفت وآمد مردم به آنجا بدون اجازه باشد، 

چيزى را دزدى كند دستش قطع نمى شود. 

)13( اگر كسى از مسجد چيزى را دزدى كرد كه صاحبش نزدش بود دستش قطع 

مى شود. 

)14( اگر مهمان از خانه مهمان دار چيزى را دزدى كند، دستش قطع نمى شود. 

)1۵( اگر 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 آن ها قطع نمي شود، اما اگر آن را در راه انداخت وبعد 

آن را گرفت، دستش بريده مى شود واگر آن را بر خر بار كرد وبيرون كشيد، دستش 

بريده مى شود. 

)1۶( اگر يک گروه داخل جاى محرز شوند و برخى ايشان چيزى را بردارند و برخى 

برندارند، دست همه آن ها قطع مى شود. 

)17( اگر كسى خانه را سوراخ كرد و دست خود را داخل نمود و از آن چيزى را 

برداشت، دستش قطع نمى شود. اگر دستش را به  صندوق صراف ويا جيب كسى در 

از نمود و از آن چيزى را بيرون كرد، دستش قطع مى شود.

شرح

تعریف سرقت: سرقت در لغت عبارت از گرفتن مال غير بطور خفيه و پنهانى است و 

در اصطالح 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 اهللا تعالى ثابت شده است:  

 ]/4�6ÌbÑ>�=[ wå�=� ßÀëº�â×> ß³ß¾�>ßF ßjß²�>ßå��Ð=ßh ßQ�> ß» àÃßÈåbáÈß?�á=Ç à£ ßìá®>ßª�àÍß®åe> çj¶=ßÆ� à±åe> çj¶=ßÆy
ترجمه: دستان مرد دزد و زن دزد را ببريد تا جزا باشد براى انچه كه كرده اند و عقوبت 

از جانب اهللا. 

براى قطع دست سارق الزم است تا سارق عاقل و بالغ بوده باشد، چرا كه طفل و ديوانه 

به احكام شرعى مكلف نمى باشند. 

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 

��ترجمه: دست دزد در كمتر از  ß¼ åÂ=ßeßa�åÌßf ßnß¢� áÀåº� ç̧ ß®ß?� å�� å±åe> çj¶=� àbßÈ� à¤ ßìá̄ àI�ß×  :است

ده درهم قطع نمى شود. 

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 مى باشد: نوع اول عبارت از آن آبادى است كه بخاطر نگهداشت 

اموال و كاالها ساخته شده باشد؛ مانند: خانه ها، دكان ها و امثال آن. 

نوع دوم آن حرزى است كه مال در آن توسط محافظ نگهدارى مى شود، يعنى به غير از 

دكان و خانه در ميدان و يا سرک توسط افراد و اشخاص نگهدارى مى شود. اگر اموال و 

متاع به اين دو ترتيب نگهدارى نشود و مورد سرقت قرار گيرد، حد سرقت باالى سارق 

جارى نمى شود، چنانچه كسى از زمين خرمن را دزدى كند بروى حد نيست.

بيهقى  ُكبرى  سنن  در  كه  است  السالم  پيامبرعليه  اين حديث  بودن حرز  دليل شرط 

*� à¤ áìß̄á¶=�åÄÉå«ßª� àÀÈåfßá�=�àÅ= ßÆA�=ßcåDßª� æ°ç·ß£àº�æfßß��Îåª� ß¤ áìß®�ß×  :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 مى گردد.

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 الزم نمى گردد؛ 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 باالى وى الزم نمى گردد، 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 آن ها قطع  مى شود اگر چه بعضى از 

ايشان به داخل خانه رفته باشند و برخى ديگرى در بيرون به يارى آن ها پرداخته باشند 

و اگر براى هركدام ازآن ها مقدار كمتر از ده درهم برسد، باالى هيچ يک از آن ها 

حد جارى نمى شود؛ چرا كه موجب حد، نصاب است و حصة هيچ كدام از آن ها به 

نصاب نرسيده است.

دزدیدن چیز های ُمباح: آن اشياى مُباح كه ارزش مالى زياد ندارند، و بيشتر يافت مى 

شوند. از يكسو خريدار ميالن 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 بااليش الزم نمى گردد؛ مانند: چوب )چوب هاي كوه كه ملكيت كسي 

نمي باشد(، علف، كاه و غيره چيزهاى كه در متن تذكر يافته اند.

در چيز هايى كه زود خراب و فاسد مى شوند به خاطرى حد نيست كه پيامبر بزرگوار 

<½å��ترجمه: در )مواد( خوراكه  ß£ çì¶=� å�� ß¤ áìß®� ß×  :اسالم در اين مورد چنين فرموده است

قطع )دست( نيست. مراد از مواد خوراكى در حديث شريف آن چيز هاى مى باشند كه 
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زود باسى و عفونى مى شوند. مانند ميوه هاى تازه، شير، گوشت وغيره.

بنا بر اين كه گرفتن از حرز در تطبيق حد سرقت، شرط دانسته شده است، پس در 

دزديدن محصوالت كشتزار هايى كه درو نشده باشند، حد نيست.

در دزدی چیز های زیر حد نیست

1- مشروبات نشه آور: زيرا برخى از آن ها مال متقوم به حساب نمى روند، و ديگر 

اين كه شايد دزد آن را به خاطر از بين بردن و ضايع كردن گرفته باشد.

اين دليل  به  2- صلیب، آالت موسيقى، شطرنج و ديگر وسايل ضايع كنندة وقت 

كه اينها منكرات هستند و بايد از بين برده شوند و احتمـال دارد كه گيرنده به خاطر 

شكستاندن و از بين بردن آن ها را دزديده باشد.

3- مصحف )قرآن كريم( با دزديدن مصحف شريف حد الزم نمى شود، اگر چه 

قران كريم به چيز هايى پيچانيده شده باشد كه ارزش مالى آن به نصاب دزدى برسد؛ 

زيرا احتمال دارد كه دزد، مصحف را براى تالوت 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 الزم نمى گردد.

4- پسر آزاد: در دزدى طفل آزاد حد نيست زيرا طفل آزاد مانند انسان آزاد شرعاً 

مال شمرده نمي شود.

در  و  اند  االصل  مباح  جانوران  اين  زيرا  درنده:  حيوانات  ديگر  و  پلنگ  5- سگ، 

چيز هاى مُباح االصل حد نيست.

حکم کتاب ها: كتاب ها از نگاه حد بر سه نوع اند:

1- كتاب هاى دينى مانند تفسيرشريف، حديث شريف و فقه شريف.
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اين كتاب ها در حكم مصحف شريف اند و بر سارق آن ها حد الزم نمى گردد.

۲- كتاب هاى گمراه كننده: اين كتاب ها حكم صليب نصارا و آالت موسيقى را دارند، 

يعنى ممكن دزد آن ها را به خاطر از بين بردن گرفته باشد كه در آن حد نيست.

3- دركتابچه هاى ياد داشت و حسابات معامالت تجارتى كه قيمت آن ها به حد نصاب 

سرقت برسند، بر دزد حد الزم مى شود.

مسئله: يک تعداد چوب هاى قيمتى مانند ارچه كه نزد مردم ارزش مالى زياد دارد و 

عادتاً در جاهاى محفوظ نگهدارى مى شود، به سرقت آن حد الزم مى شود زيرا در 

جملة اموال مباح االصل و بى ارزش نمى آيد، همچنان اگر از چوب ظروف و ديگر 

اشياى قيمتى ساخته شود، سارق آن به حد محكوم مى گردد.

بر اشخاص آتی حد الزم نمی گردد

1- خاین: كسى كه امانت را طورى از آن خود گرداند كه ظاهراً نگهدارنده مـال و 

در باطن دزد مـال باشد.

2- ُمختلس: كسى كه با موجوديت صاحب مـال طور آشكارا، در حـال غفلت صاحبش 

مـال را از او بگيرد و فرار نمايد.

3- ُمنتهب: كسى كه به زور مـال كسى را بگيرد.

اسالم� كه در سنن  پيامبر  مبارک  اين حديث  به  نظر  ياد شده  اشخاص  مورد  در 

*� ã¤ áìß®� ækå·ßJáà��ß×ßÆ� æGåÃßJá¿ àº�ß×ßÆ� æÀåÑ> ß]�Îß· ß¢� ßkáÉß¶  .الترمذى آمده، حد نيست

ترجمه: باالى 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.

4- کفن کش: كسى كه كفن مُرده هاى دفن شده را دزدى مى كند، زيرا قبر محل 

حرز نيست و دزديدن كفن مرده گان نيز تحت تعريف شرعى سرقت نمى آيد، بناًء بر 

كفن كش حد الزم نمى گردد.

5- دزدی 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 آن ها است و به خاطرى كه از مـال خود دزدى كرده، 

حد بااليش 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 بااليش تطبيق نمى شود.

۶- در سرقت از پدر، پسر، شوهر، همسر و اقارب محرم حد نيست، به خاطريكه در 

ميان اينها از يكطرف حرز كامل نمى باشد و از طرف ديگر ميان آنان در اخذ مـال يک 

ديگر توسع و فراخى وجود دارد، كه مانع وجوب حد مى گردد.

7- هرگاه 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 جا هاى مذكور وقتى دزدى نمايد كه اجازة رفتن به عامة 

مردم در آن نباشد و حرز كامل تحقق يابد، بر سارق حد الزم مى گردد.

اگر شخصى از مسجد اشياى را دزدى كند كه مالكش در آنجا موجود باشد، بر دزد 

حد الزم مى شود و اگر صاحب آن خواب هم باشد حافظ شمرده مى شود، يعنى اين 

نوع دزدى، دزدى از حرز شمرده مى شود.
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با خود مـال  یادداشت: دزدى از خانه زمانى اعتبار دارد كه دزد داخل خانه شود و 

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 نمى گردد، 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، باالى هيچ يک از 

آن ها حد عملى نمى شود.

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 مى شود. 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 آن ها همكارى نمايند، ولى مـال را از ساحة 

حرز بيرون نه آورند، باز هم باالى همة آن ها حد جارى مى شود.

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 مى گيرد و اگر حد بر آن ها جارى نگردد، جلو 

دزدى گرفته نمى شود.  بناء اگر كسى در دزدى دسته جمعى مـال را از محرز آن بيرون 

نكند و تنها در داخل كمک كرده باشد، مستوجب حد مى گردد.
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آيا اختطاف انسان ها حد دارد و يا خير؟ طالب پيرامون موضوع ديدگاه هاى شان را با 

يكديگر ابراز نمايند.

1- سرقت را تعريف كنيد.

۲- داليل مشروعيت حد را واضح سازيد.

3- نصاب سرقت را بيان داريد.

4- حرز را تعريف نموده و اقسام آن را بيان داريد.

۵- چرا در دزديدن مصحف شريف حد نيست؟

۶- مختلس، منتهب و غاصب را تعريف نموده بگوييد كه چرا بر آن ها حد نيست؟
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درس چهاردهم

حد دزدی و راهزنی)2(

دراين درس پيرامون مسايل باقيماندة جزاى دزدى و حد راهزنى بحث خواهيم نمود.
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ترجمه 

)1( دست راست دزد از بند آن قطع مى شود وبه روغن داغ كرده مى شود، اگر براى 

بار دوم دزدى نمود پاى چپ وى قطع مى گردد، اگر براى بار سوم دزدى نمود )دست 

وپاى وى( قطع  نمى شود، مگر وى را تا آنوقت در زندان افگنند، تا توبه نمايد.

باشد  پاى راست وى قطع شده  يا  بود و  اگر دست چپ دزد شل ويا قطع شده   )۲(

)دست وپايش ( قطع نمى شود.

)3( دست دزد تا زمانى قطع نمى شود، 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 باالى وى به فروش رسانيد و يا قيمت آن از نصاب سرقت كم باشد، 

در اين صورت )دست و پايش ( قطع نمى شود.

)4( كسيكه 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 نمى شود و اگر در آن تغيير آمده بود؛ مثال: 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 مى گيرد، وقتيكه 

قطع صورت گرفت وعين دزدى شده در دست سارق بود، به مالک مسترد مى شود، 
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اگر ضايع شده بود، تاوان ندارد.

 )۵( اگر دزد دعوا نمايد كه مال مسروقه ملكيت وى است، قطع  دست از وى ساقط 

مى شود، گر چه به اين دعواى خود شاهد آورده نتواند. 

)۶( اگر جماعت و يا شخصى كه توان دفاع از خود را داشته باشند و به قصد راهزنى 

اما قبل از آنكه مال كسى را بگيرند وياهم كسى را بكشند  سر راه مردم را بگيرند، 

دست گير شوند، امام آنان را زندانى سازد تا آنكه توبه نمايند. 

)7( اگر راهزنان مال مسلمان و يا ذمى را بگيرند و قيمت مال به اندازه يى باشد كه اگر 

باالى آن ها تقسيم گردد، به هر يک از آن ها ده درهم ويا زياده از آن يا چيزيكه قيمت 

آن ده درهم باشد، برسد، امام دستان و پاهاى آنان را خالف يكديگر قطع نمايد. 

)8( اگر راهزنان كسى از راهروان را به قتل رسانند و مال او را نگيرند، امام آن ها را  

حداً به قتل رساند، اگر اولياى متضرر آن ها را عفوكنند، امام به عفو آنان توجه والتفات 

ننمايد. 

)9( اگر راهزنان كسى را كشتند ومالش را نيز بردند، امام اختيار دارد: دست ها وپا هاى 

شان را خالف يكديگر قطع نمايد، آن ها را به قتل برساند و به دار آويزد واختيار دارد 

به دار  به دار آويزد: آن ها زنده  را  قتل رساند واختيار دارد كه آن ها  به  را  كه آن ها 

آويزان ميشوند، شكمشان بانيزه زده مى شود تا اينكه جان دهند و نبايد بيشتر از سه روز 

آن ها را به دار آويزان بگذارند. 

بود در  ويا خويشاوند محرم متضرر موجود  ديوانه،  راهزنان طفل،  اگر درميان   )1۰(

اين صورت تطبيق حد از باقى راهزنان ساقط مى گردد، و حق قصاص به اولياى مقتول 

انتقال مى يابد، اگر آن ها بخواهند قصاص را عملى نمايند واگر بخواهند مى توانند از 

تطبيق آن منصرف شده و قاتل را ببخشند. 

)11( اگر قتل را تنها يک نفر انجام داده باشد، حد برهمه راهزنان جارى مى شود.
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 شرح

قطع دست: همانطوريكه خوانديم جزاى سرقت در آيت شريف قطع دست بيان شده 

قطع  بند آن  از  بايد  پيامبر� واضح شده كه دست راست سارق  است و در سنت 

گردد، سپس روغن داغ برآن ريختانده شود، تا رگ ها 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 

قطع  نيز  اگر دست چپ وى  است كه  بدان جهت  اين  قطع مى شود،  بجلک  از  وى 

مورد  وچيز هاى  نمايد  رسيدگى  زندگى خود  اوليه  به ضرورت هاى  نمى تواند  شود، 

ضرورتش را بگيرد، بناء اگر دست راست و يا هم پاى چپ وى قطع شده و شل بوده 

باشد، حد بر وى تطبيق نمى شود، تا بيشتر از اين به مشكالت 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 باالى وى 

تطبيق نمى شود، بلكه حاكم  تا وقتى او را زندانى ميكند كه از عمل خود توبه نمايد. 

حضرت على كرم اهللا 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 الزم است تا صاحب مال سرقت شده مدعى تطبيق حد بر 

سارق گردد، چون در صورت تجاوز براموال بدون مطالبه ودعوا، جرم ثابت و آشكار 

زيرا در  است،  و موجوديت خصم شرط  قطع دست حضور  هنگام  و در  نمى گردد. 

صورت عدم موجوديت مدعى اين شبهه باقى خواهد ماند كه مى شود مال مسروقه را 

به دزد بفروشد ويا ببخشد، كه در اين صورت حد از دزد ساقط  مى گردد. 
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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 نمى شود، زيرا او در مقابل هتک حرمت همين مال يک بار جزاى حد 

را ديده است و تكرار هتک حرمت مال موجب تكرار حد نمى گردد. 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 مى گردد وحرمت اين مال به 

حال خود باقى است، بناًء بر سارق حد تطبيق مى گردد. 

تاوان)ضمان( مال مسروقه: دزد ضامن مال مسروقه نيست، زيرا در مذهب ما )احناف( 

تاوان و قطع دست هر دو يكجا جمع نمى شوند، بناًء اگر مال مسروقه هالک شده بود، 

دزد مكلف به اداى تاوان آن نيست، اما اگر مال مسروقه نزد سارق سالم باقى مانده 

بود سپردن آن به صاحبش الزمى است، زيرا سرقت، ملكيت مال را از مالكش سلب 

نمى كند.

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 مى گردد، زيرا 

اين دعواى وى خالى از احتمال راست بودن نيست، و از سوى ديگر احتمال در ثبوت 

حد شبهه را بوجود مى آورد وحدود به شبهات از بين مى رود.   

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 مى شود. كه فقهاى كرام 

جزاى وى را بنام )حد الحرابه( خوانده اند.

مشروعیت حد راهزنی: مشروعيت حد راهزنى در اين قول اهللا تعالى بيان شده است: 

�á=ÇàFç· ßràÈ�áÆß?�á=Çà·çJß̄ àÈ�Áß?�=âa> ßjßª� åzáeßÙ=�Îåª� ßÁáÇß£ ájÈßÆ�àÄß¶Ç àißeßÆ�ß�=� ßÁÇàEåe>ß��ÀÈådç¶=�Ð=ßh ßQ�>ßç�åCy
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�>Éá¾ èb¶=�Îåª� ãÏáh å]� á¼àß�� ß́ å¶ßc� åzáeßÙ=� ßÀåº�á=áÇß«¿àÈ�áÆß?� æØ å]� áÀëº�¼ àÃà· àQáeß?ßÆ� á¼åÃÈåbÈß?� ß¤ çìß̄ àI�áÆß?
�á=Ç à»ß· á¢>ßª� á¼åÃÉß· ß¢�á=Æàeåbá̄ßI�Áß?� å̧ áFß®�Àåº�á=ÇàE>ßI�ÀÈådç¶=�ç×åC�&� ã¼É å� ß¢� ãH=ßd ß¢�åÌßf å]Û=�Îåª� á¼àß�ßÆ
�6ÌbÑ>�=[ *w¼É//(0/[. ترجمه: سزاى كسانى كه با خدا و پيامبر او مى   åUçe�ãeÇà« ß¦�ß�=� çÁß?
جنگند و در زمين به فساد مى كوشند جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته 

شوند يا دست و پايشان در جهت خالف  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 الزم است كه 

قرار ذيل اند:

1- شخص راهزن بايد عاقل وبالغ باشد، زيرا جريمه حد به سبب جنايت بوجود مى آيد 

و به عمل طفل و ديوانه نمى توان اطالق جنايت كرد. 

پهلوى  در  كه  باشد  وتوان  زور  چنان  داراى  بايد  راهزن  و  آشكارا  بايد  راهزنى   -۲

راهزنى از خود دفاع نيز كرده بتواند و در متن كتاب از اين مطلب به عبارت )ممتنعين( 

تعبير شده است.

3- شخص راهزن بايد مرد باشد، زيرا نظر به عاطفه و ضعف بدنى كه زن دارد  نمى تواند 

به راهزنى بپردازد.

4- راهزن بايد سالح داشته باشد،  گر چه در راهزنى از چوب ويا سنگ كار گرفته 

باشد. 

به  و  باشد  بوده  فاصله سفر شرعى  اندازه  به  بايد  راهزنى وشهر  ميان جاى  فاصله   -۵

نظرامام ابو يوسف6 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:

1- اگر راهزنان به قصد راهزنى از خانه بيرون شوند وقبل از اينكه مرتكب اين جنايت 

زندانى  اين صورت جزاى آن ها  امنيتى دستگير گردند، در  نيروهاى  از طرف  شوند 

شدن است و تا زمانى در بند نگهدارى مى شوند كه از اين فعل بد خود توبه نمايند. 

۲- اگر 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 ازآن ها به اندازه نصاب سرقت برسد، دست راست 

وپاى چپ آن ها قطع مى گردد. 

3- اگر راهزنان تنها قتل كنند و مال را اخذ ننمايند، در اين صورت حاكم مى تواند 

راهزنان را به حكم حد به قتل برساند، نه به اساس قصاص، چون در اين صورت اولياى 

متضرر نمى توانند جرم آن ها را ببخشند و از جرم ايشان درگذر نمايند. 

4- اگر راهزنان عالوه 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.

راهزنان خوردسال،  ميان  در  و  باشد  همراه  قتل  با  راهزنى  در صورتيكه  سقوط حد: 

ديوانه و يا خويش محرم مجنى عليه موجود بوده باشند، حد ساقط مى گردد. كه در 

اين صورت قتل به قصاص مبدل شده و حق وارثين مقتول مى گردد و ايشان مى توانند 
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تقاضاى قصاص نمايند ويا ببخشند. 

بقيه هم شريک  باشد  رهزنان كشته شده  از جمع  تن  به دست يک  عليه  مجنى  اگر 

جرمى پنداشته شده كشته مى شوند. 

طالب در مورد فرق هاى سرقت و راهزنى صحبت نمايند. 

1- اگر بر كسى دو بار حد دزدى تطبيق شده بود و بار سوم دست به سرقت زد جزاى 

وى چيست؟

۲- راهزن را تعريف نماييد.

3- مشروعيت حد راهزنى را در روشنايى آيت بيان داريد.

4- شرط هاى تطبيق حد راهزنى را بيان نماييد.

۵- چهار صورت جنايت راهزنى را بيان داريد.

۶- حالت 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 اسالمى نوشيدن شراب را حرام قرار داده و براى مرتكب آن جزا مقرر نموده 

است. در اين درس  پيرامون انواع نوشيدنى هاى حالل و حرام صحبت خواهيم كرد.

6åÍßEåf ámßáÙ=� àH>ßJå²
6ãÍß£ßEáeß?�àÍßºçfßàá�=�àÍßEåf ámßáÙ=�$-%
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*ÄÉßNà·àM� áÀåº� ȩ̀ ß®ß?� ßGßÂßc�ÎçJ ßU� ß_åF à{�=ßcC�à� årß£á¶=ßÆ�$H%
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��*�å̄ç¿¶= ßÆ�( åKçªßhàá�=ßÆ�(å�¼ßJá¿ßá�=ßÆ�(åÐ>çE èb¶=�Îåª�åc>ßFåJá¾ å×>åE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�$2%
�àÅßf á³È� ß×ßÆ�*> ßÃÉåª� ß\åf à{�æÐÎ ßnåE�áÆß?�> ßÃ åjá«ß¿åE� éØ ß]� áLße> ßq�ãÐ=ßÇ ßi�( áKç· ßU�àf á»ßá�=� áKß·ç·ßß��=ßcåC ßÆ�$3%

*> ßÃà·Éå·áß�

ترجمه

کتاب نوشیدنیها 

)1( نوشيدنى هاى حرام چهار قسم است:

و قف  تند گردد  )جوش خورد(  كند  غليان  كه  وقتى  انگور  ا- شراب: عصاره آب 

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.

)۲( آب خرما و كشمش وقتيكه )به آتش( اندک  پخته شود هر چند كه تند گردد، 

حالل است، وقتيكه نوشنده از آن به غيرنيت عيش وطرب قدرى بنوشد و گمان اغلبش 

اين بوده باشد كه سكر نمى آورد.                                                                      

)3( آميخته آب خرما و كشمش كه اندک پخته شود نوشيدن آن باكى ندارد.

)4( نوشيدن آب عسل، انجير، گندم، جو و جوارى هر چند كه پخته هم نشده باشد 

حالل است. 

)۵( عصاره 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، حالل است.

)۶( ساختن نبيذ در ظرف هاى دباء )ظرفى است كه از كدو ساخته شده باشد(، حنتم 

)يک نوع ظرف سبز رنگ است كه در آن شراب ساخته مى شود(، 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. 

)7( اگر از شراب سركه ساخته شود برابر است كه  شراب خود به خود به سركه مبدل 

مبدل  مبدل سازد حالل است. و  به سركه  را  بياميزند كه آن  بدان  يا چيزى  و  گردد 

ساختن شراب به سركه كراهيت ندارد.

شرح

حرمت شراب: حرمت شراب هم در قرآن كريم و هم در احاديث بيان شده است، اهللا 

� ãk áQåe�à½ß×ágßÙ=ßÆ� àH> ßr¾ßÙ=ßÆ� àf åjÉá�=ßÆ� àf á»ßá�=�>ßç�åC�á=Çà¿ßºA�ÀÈådç¶=�> ßÃÈß?�>Èy�:تعالى فرموده است

     .]5,6ÌbÑ>�=[ wàÅÇàFå¿ßJ áQ>ßª� åÁ> ßìÉ çn¶=� å̧ ß» ß¢� áÀëº
ترجمه: اى مؤمنان! محققا شراب، قمار و نشانه ها و تيرهاى فال نجس است، اين كار، 

كار شيطان است، بناًء خود را از آن دور نگهداريد.

�æfáß�� ȩ̀ à²ßÆ�(ãfáß��æf å³ ájàº� ȩ̀ à²  :در صحيح امام مسلم آمده است: كه پيامبر� فرموده است

ã½=ßf� هر نشه آور شراب است و هر شراب حرام است.  ßU
انواع شراب های حرام: به تفصيل مى توان گفت انواع شراب هاى كه نوشيدن آن حرام 
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است چهار قسم است: ودر ذيل هر يک آن را تعريف و حكم آن را بيان مى داريم:

1- خمر: 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 )رحمهمااهللا( براى شراب كف نمودن را 

شرط نمى دانند. نوشيدن شراب حرام و نوشنده آن مستحق سزاى حد مى گردد. مفهوم 

اينرو خمر  از  مى اندازد  پرده  انسان  برعقل  شراب  است، چون  پوشانيدن  لغوى خمر 

ناميده شده است.

2- عصیر: 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 طالء نيز گفته مى شود. فرق خمر 

وعصير در اين است كه خمر بدون جوش دادن به آتش، وعصير باجوش دادن بر آتش 

ساخته مى شود. حرمت عصير كمتر از حرمت خمر است و در نوشيدن عصير مسلمان 

تا آن دم مورد حد قرار نمى گيرد كه بواسطة آن نشه نشده باشد. 

3- نقیع 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 اهللا( مانند خمر، قف 

كردن در اين نيز شرط نيست. 

4- نقیع الزبیب: اگر تعامل فوق با كشمش صورت گيرد، آن را نقيع الزبيب نامند. 

اين انواع شراب ها نيز حرام اند، مگر حرمت آن به اندازه حرمت شراب نمى رسد و تا 

زمانيكه نشه نياورد، نمى توان 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 نمى آورد، 

اگر اين شروط متحقق نشد نوشيدن آن جواز ندارد. 

التمر بدون آتش بجوش ميايد  التمر در اين است كه نقيع  التمر ونبيذ  فرق ميان نقيع 

ونبيذ التمر به واسطه آتش، چنانچه اين فرق در خمر وعصير بيان شد. 

خلیطین: از نوع دوم شراب حالل 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. 

ã½=ßf��هر چيز نشه آور  ßU�æfáß�� ȩ̀ à²ßÆ�(ãfáß��æf å³ ájàº� ȩ̀ à²  :مطابق فرموده رسول اهللا� كه

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

طالب به كمک استاد محترم پيرامون اضرار مشروبات الكحولى بحث نمايند .
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1- دليل حرمت نوشابه هاى الكحولى را بيان داريد.

۲- شراب حرام چند قسم است؟

3- خمر را تعريف نماييد.

4- نقيع التمر را تعريف وحكمش را بيان داريد. 

۵- نبيذ الزبيب را تعريف وحكمش را بيان داريد.

۶- دباء، مزفت، ونقير را تعريف و حكم ساختن نبيذ در آن را بيان نماييد.
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درس شانزدهم

احکام شکار 

استفاده  منظور  به  و  است؛  فرموده  ارزانى  را  فراوان  نعمت هاى  انسانها،  براى  اهللا> 

شان چيزهاى زيادى را در زمين آفريده است، از زمره اين نعمت ها يكى هم حيوانات 

وحشى اند كه اهللا> شكار آن ها را مجاز گردانيده است و در درس امروز در رابطه به 

احكام شكار  بحث خواهيم نمود.

� åXåÑ>ßE çd¶=ßÆ�åbÉ çr¶=� àH>ßJå²
��*åÍ ß»ç·ß£àá�=� å\åe=ßÇßá�=�åfåÑ> ßißÆ� ëÏåg>ßFá¶= ßÆ�( åbáÃß«á¶=ßÆ�(¼ç·ß£àá�=� åGá· ß³á¶>åE�àa>É åì áq å×=� àgÇ�ßÆ�$-%

* æL=çfßº� ßP ßØßM� ß̧ á²ßáÙ=� ßµàá�È� áÁß?�6 åGá· ß³á¶=�¼Éå·á£ßIßÆ�$.%
��*ÄIáÇ ß¢ßa�=ßcC� ß¤ åQáfÈ� áÁß?�6 ëÏåg>ßFá¶=�¼Éå·á£ßIßÆ�$/%

�(åÄå¶> ßiáeC�ßbá¿ å¢�ÄÉ·¢� ß�>ß£ßI�å�=� ß¼ ái=�ßfß²ßcßÆ�(àÅßfá̄ ßq�áÆß?�ÄäÈåg>ßE�áÆß?�( ß¼ç·ß£àá�=�àÄßFá· ß²� ß̧ ßiáeß?� áÁåDßª�$0%
�àÄá¿åº� ß̧ ß²ß?� áÁåCßÆ�( á̧ ß²áÖÈ�áß�� àGá· ß³á¶=�àÄá¿åº� ß̧ ß²ß?� áÁåCÆ�(àÄà·á²ß?� ç̧ ßU� ßL> ß»ßª�àÄ ßUßf ßQßÆ�ßbÉ çr¶=�ßd ß]ß@ßª

��* ß̧ å²à?� èÏåg>ßFá¶=
�áß�� ßL>ßº�ÎçJ ßU�àÄßJÉ å²ádßI� ßµßfßI� áÁåDßª�(àÄßÉ ë²dÈ� áÁß?�åÄÉß· ß¢� ßG ßQßÆ�>É ßU�ßbÉ çr¶=� à̧ åiáfàá�=� ßµßeáaß?� áÁåCßÆ�$1%

��* á̧ ß²áÖÈ�áß��àÄ áUßf��áß�ßÆ� àGá· ß³á¶=�àÄß̄ß¿ ß]� áÁåCßÆ�( á̧ ß²áÖÈ
�åÄÉß· ß¢� ß�>ß£ßI�å�=� à¼ ái=�áfß²dÈ�áß�� ãGá·ß²�áÆß?� úÎ åiÇàß�� àGá·ß²�áÆß?� æ¼ç·ß£àº�à� ß¦� ãGá·ß²�àÄß²ße> ßm� áÁåCßÆ�$2%

��* á̧ ß²áÖÈ�áß�
�=ßcC�H> ßq�>ßº� ß̧ å²à?�Îºçf¶=� ßbá¿ å¢� ß�>ß£ßI�ß�=�Î ç» ßjßª�æbÉ ßq� ß�C�> â»áÃ ßi� à̧ àQçf¶=�Îßºße�=ßcåC ßÆ�$3%

* á̧ ß²áÖÈ�áß�� ßL>ßº�ÎçJ ßU�àÄßJÉ å²ádßI� ßµßfßI� áÁåCßÆ�(àÅ> ç²ßc�>É ßU�àÄß²ßeáaß?� áÁåCßÆ�( ßL> ß»ßª� à¼áÃ çj¶=�àÄ ßUßf ßQ
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�>âJÉº�àÄßE> ßqß?�ÎçJ ßU�åÄåFß· ß{�Îåª� á¹ßhÈ�áß�ßÆ�àÄá¿ ß¢� ßH> ß¦�ÎçJ ßU� ß̧ ßº> ßVßJßª� åbÉ çr¶>åE� à¼áÃ çj¶=� ß¤ß®ßÆ�=ßcåC ßÆ�$4%
��* á̧ ß²áÖÈ�áß��>âJÉº�àÄßE> ßqß@ßª�åÄåFß· ß{� áÀ ß¢�ßbß£ß®� áÁåCßÆ�( ß̧ å²à?

� æ̧ ßF ßQ�áÆß?� æX áì ßi�Îß· ß¢� ß¤ß®ßÆ�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�( á̧ ß²áÖÈ�áß��L>»ª�åÐ>ßá�=�Îåª� ß¤ß®ßÇßª�= âbÉ ßq�Îßºße�=cåC ßÆ�$5%
��* ß̧ å²à?�âÐ= ßbåJáE=� åzáeßáÙ=�Îß· ß¢� ß¤ß®ßÆ� áÁåCßÆ�( á̧ ß²áÖÈ�áß�� ßL> ß»ßª� åzáeßáÙ=� ß�C�àÄá¿åº�ÏçaßfßI� ç¼àM

�ÄáJßE> ßqß? �>ßº � à̧ ß²áÖÈ � ß×ßÆ�( ß̧ å²à? �àÄ ßUßf ßQ� áÁåCßÆ �( á̧ ß²áÖÈ �áß� �åÄ åuáfß£åE � àz=ßfá£åá�= � ßH> ßqß? �>ßºßÆ �$-,%
��*> ßÃá¿åº� ßL>ßº�=ßcC�àÍß® àbá¿àFá¶=

�(>âM ßØáMß?�àÄß£ ßìß®� áÁåCßÆ�( àÇ ávß£á¶=� à̧ ß²áÖÈ� ß×ßÆ�( ß̧ å²à?�àÄá¿åº�=âÇ ávß¢� ß¤ ßìß̄ßª�bÉ ßq��C�Îßºße�=ßcåC ßÆ�$--%
�¸²ÖÈ�×Æ�( àfN²Ù=� ß̧ å²?� ßl?çf¶=�Îå·ßÈ�>��fN²Ù=�Á>²�ÁCÆ�( ß̧ å²à?�ßh àRß£á¶=�Îå·È�>çå�� àfßNá²ßáÙ=ßÆ

��* ȩ̀ ®Ù=
�* äÎå¿ßMßÇá¶=ßÆ�( ëbßIáfàá�=ßÆ�( ëÎ åiÇàßá�=� àbÉ ßq� à̧ ß²áÖÈ� ß×ßÆ�$-.%

�àÄß·ßJß̄ßª� àf ß]A�àÅ>ßºßfßª� å¥>ß¿åJáº å×=�åhÉ ßU� áÀåº�àÄ áQåfáà��áß�ßÆ�àÄá¿ å̂ áNÈ�áß�ßÆ�àÄßE> ßqß@ßª�= âbÉ ßq�Îßºße� áÀßºßÆ�$-/%
� ãÀåº> ßu�Îå¾>çN¶= ßÆ�( á̧ ß²áÖÈ�áß��àÄß·ßJß̄ßª�Îå¾>çN¶=�àÅ>ßºßfßª�àÄß¿ ß̂ áMß?� à¹çÆßáÙ=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( à̧ ß²áÖÈßÆ�(Îå¾>çN·å¶�ßÇ àÃßª

��*àÄàJ ßU=ßf åQ�àÄáJ ßrß̄ß¾�>ßº�ß� ß¦� å¹çÆßáÚå¶�åÄåJ»Éå̄å¶
* à̧ ß²áÖÈ� ß×�>ßºßÆ� åÁ=ÇÉßá�=� áÀåº�àÄ à»áß�� à̧ ß²áÖÈ�>ßº�àa>É åì áq=�àgÇ�ßÆ�$-0%�

ترجمه:

كتاب شكار و ذبايح 

)1( شكار كردن توسط سگ، پلنگ، باز و همه درنده گان تعليمى جواز دارد.

)بدون خوردن( مرتبه  را سه  تعليم شكار سگ آنست كه گوشت )شكار شده(   )۲(

بگذارد. 

)3( تعليم باز اين است كه هرگاه او را باز خوانى، برگردد.

)4( هرگاه )شكارى( سگ تعليمى، باز و يا باشه را )براى شكار( بفرستد و در وقت 
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بمرد،  و  كرد  زخمى  گرفت،  را  شكار  زمانيكه  نمايد،  ياد  را  تعالى  اهللا  نام  فرستادن 

خوردن آن رواست، اگر سگ از حيوان شكار شده بخورد، خورده نمى شود، اگر باز 

از آن بخورد خورده مى شود.

)۵( اگر شكارى، شكار را زنده يافت، بر وى واجب است كه آن را ذبح نمايد، اگر 

آن را حالل نكند و بميرد، خوردن گوشت آن روا نيست، همچنان اگر سگ، شكار را 

خفک كرد و زخمى اش ننمود، خورده نمى شود.

)۶( اگر سگ غير تعليمى، يا سگ مجوسى، يا سگى كه نام اهللا تعالى بر آن ياد نشده 

باشد با سگ شكارى در شكار شركت نمود، خوردن اينگونه شكار نيز روا نمى باشد.

)7( اگر شخصى به طرف شكار تير انداخت و در وقت انداختن نام اهللا تعالى را ياد 

كرد، اگر تيرش شكار را زخمى كرد و مرد، خوردن آن جائز است، اگر زنده او را 

يافت او را حالل كند، اگر حالل نكرد و مرد، گوشتش خورده نمى شود.

به  پنهان گرديد، مگر شكارى  از نظر  تير شكار  به شكار اصابت كرد و  تير  )8( اگر 

هرگاه جستجو  است.  روا  آن  يافت، خوردن  مرده  را  آن  و  پرداخت  آن  جستجوى 

كردن را گذاشت و سپس شكار را مرده يافت خوردن آن روا نيست.

)9( اگر 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 اوالً به زمين بيفتد 

خوردن آن روا مى باشد. 

)1۰( اگر توسط بِر 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 مى شود( زده شود و بميرد، خوردنش روا نيست.

)11( اگر 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.

)1۲( شكار مرتد، مجوسى و بت پرست خورده نمى شود.

)13( اگركسى شكار را زد ولى خونش جارى نشد و نه از فرار ويا پرواز ماند، سپس 

و  مى باشد  دومى  از شخص  را كشت، شكار  او  و  زد  را  همين شكار  ديگر  شخص 

خوردنش روا است.

در صورتيكه شخص اول شكار را خون كرد و از فرار ويا پريدن باز ماند، بعداً شخص 

ديگر آن را زد و كشت، خوردنش جواز ندارد، شخص دومى ضامن پرداخت قيمت 

آن به شخص اولى مى باشد و نقصان جراحت از آن كاسته مى شود.

)14( شكار حيواناتيكه گوشت آن خورده مى شود و يا نمى شود، جواز دارد.

شرح:

تعریف صید )شکار(: صيد در لغت به معناى چيزى شكار شده و نيز به مفهوم عملية 

شكار آمده است. در اصطالح صيد به آن جاندار وحشى و گريزان اطالق مى شود كه 

بنا به رميدن و پريدن آن، بدون حيله و نيرنگ گرفته نمى شود.

مشروعیت شکار: مشروعيت شكار به اين فرمان الهى ثابت گرديده كه مى فرمايد:

� á¼àJáºàa�>ßº�ëß�á¶=� àbÉ ßq� á¼ à³Éß· ß¢�ß½ëf àUßÆ�åÌße>É çj·å¶ßÆ� á¼ à³ç¶�> â¢>ßJßº�àÄàº> ß£ ß{ßÆ�åf áVßFá¶=� àbÉ ßq� á¼ à³ß¶� ç̧ åUà?y
 ]ÌbÑ>�=�52[w>âº àf àU

ترجمه: حالل 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 مى باشد كه چنگال هاى 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 حالل است:

1- حيوان شكار كننده بايد تعليمى باشد.

۲- هنگام فرستادن نام پاک اهللا تعالى ياد گرديده باشد.

3- شكار را زخمى كرده و كشته باشد.

4- اگر حيوان شكارى از جمله جانوران درنده باشد، بايد از گوشت شكار نخورده 

باشد.

اينكه  بدون  را  بار گوشت شكار  تعليم سگ شكارى طوريست كه سه  تعلیم شکار: 

به سوى  فرا خواندن صاحبش  با  باز چنين است كه  تعليم  بياورد.  به شكارى  بخورد 

او بيايد، بر اين اساس اگر باز از گوشت شكار شده بخورد، گوشت باقيمانده حالل 

است.

هرگاه شكار در اثر جراحت و يا جارى شدن خون بميرد، گوشت آن حالل است؛ و 

اگر حيوان بعد از شكار شدن زنده به دست آمد، الزم است كه حالل شود، باز هم اگر 

نظر به ضيقى وقت يا نبودن آله ذبح، شكار به سبب جارى شدن خون بميرد، گوشت 

آن حالل مى باشد.

اقسام ذبح: ذبح به دو نوع است: يكى ذبح اختيارى، كه عموما توسط كارد و يا آالت 

جارحه و برنده با قطع نمودن قسمت مرى )حلق( حيوان تحقق مى پذيرد.

ممكن  اختيارى  ذبح  زمانيكه  يعنى  نياز،  وقت  در  كه  است  اضطرارى  ذبح  دوم  نوع 

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 مى باشند.

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 بعداً شكار را مرده دريابد، خوردن آن جائز نيست، زيرا مى شود 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 حاالت از جهت احتياط، 

حرمت بر حل ترجيح داده مى شود.

برنده  و  تيز  آن  نوک  كه  است  دراز  چوب  نيزه  مانند  معراض  بندقه:  و  معراض 

مى باشد.

اگر شكار به عرض معراض اصابت كند خورده نمى شود، 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 مى شود، كه نه مى بُرد و نه خون را جارى مى سازد 

و تنها گوشت را مى كوبد و استخوانها را مى شكند، روى همين ملحوظ شكارى كه 

توسط بندقه زده شود، حالل 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 اسالم� كه امام 

*�ãÍßJÉº�ßÇ àÃßª�ãÍÉ ßU�ÎåÂ�ßÆ�åÍ»ÉåÃßF¶=� ßÀåº� ß¤ åìà®�>ßº  :ترمذى روايت كرده، روا نيست

ترجمه: آن حصة ايكه از چارپاى قطع گردد و )چارپاى( زنده باشد، مردار است.

بيشتر  ُدم   پارچة طرف  و  پارچة طرف سر كم  پارچه گردد طوريكه  دو  اگر شكار 

باشد، همة آن حالل مى باشد، زيرا قطعه جدا شده به رگ هاى گردن نزديک و حالل 

پنداشته مى شود، 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 

àÅ� شكار حق كسى است كه او را بگيرد.  ßd ß]?� áÀßå�� àbÉ ßr¶=  :اكرم� مى فرمايد

ناتوان گردد  آنقدر  و  بزند كه خونش جارى شود  را طورى  هرگاه شكارى، شكار 

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 مى شود. شكار از جهتى مردار 

پنداشته مى شود كه به زدن شكارى اول، از گريختن و پريدن باز مانده و زنده بوده بايد 

ذبح اختيارى صورت مى گرفت، يعنى توسط كارد حالل مى گرديد حاالنكه 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، 

باالى ضامن، قيمت شكار زخمى الزم است، نه پرداخت قيمت شكار سالم.
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حیوانات شکاری: حيواناتيكه گوشت آن ها خورده مى شوند هدف ووجه شكار كردن 

آن ها مبرهن است.

حيواناتيكه گوشت آن ها خورده نمى شود، شكار آن ها به جهت بدست آوردن پوست، 

موى و استخوانهاى شان روا مى باشد، همينگونه به منظور دفع ضرر برخى از حيوانات، 

شكار كردن آن ها جواز دارد.

طالب در روشنى درس حاضر در مورد حكم شرعى پرنده يى كه توسط غولک زده 

و كشته شود، با هم صحبت و گفتگو نمايند.

1- صيد را تعريف نماييد.

۲- دليل مشروعيت شكار را بگوييد.

3- از ديدگاه شريعت، شكار كدام سگ و باز حالل است؟

4- اگر شكار در اثر اصابت چند پارچه گردد، چه حكم دارد؟

۵- هرگاه يک شكارى شكار را زد و شكارى دوم نيز آن را بزند و بكشد، چه حكم 

دارد؟ مفصًال بيان داريد.

۶- شكار حيواناتيكه گوشت آن ها خورده نمى شود، روى كدام ملحوظ جواز دارد؟
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درس هفدهم

ذبایح

قرآن كريم ما را به خوردن چيزهاى حالل امر و از خوردن چيزهاى حرام منع نموده 

است. روى همين ملحوظ شناخت گوشت هاى حالل از حرام مسئوليت و مكلفيت هر 

فرد مسلمان است. در درس امروزى خويش پيرامون احكام اقسام گوشت هاى حالل 

و حرام بحث خواهيم نمود. 

� ëÎå¿ßMßÇá¶=ßÆ �( åbßIáfàá�=ßÆ �( ëÎ åiÇàßá�= �àÍ ßVÉåEßc � à̧ ß²áÖàI � ß×ßÆ �( ã¹ ßØ ßU �ÎåE>ßJ å³á¶=ßÆ �( å¼å· ájàá�= �àÍ ßVÉåEßcßÆ �$-%
*å½ëfßàá�=ßÆ

��* áKß·å²à?�>É åi>ß¾�> ßÃß²ßfßI� áÁåCßÆ�( à̧ ß²ÖàI� ß×�ãÍßJÉº�àÍ ßVÉåEçd¶>ßª�= âb á» ß¢�ÍÉ» ájçJ¶=� àXåE=çd¶=� ßµßfßI� áÁåCßÆ�$.%
*åÍçFç·¶= ßÆ� å°á·ßá�=��ßE� àXáEçd¶=ßÆ�$/%

�>ßÃß£ ßìß®�=ßcåDßª�( åÁ> ßQßaßÇá¶=ßÆ�(àÐÏåfßá�=ßÆ�(à½Ç à̄á·àá�=�6ãÍß£ßEáeß?�åÌ> ß²çd¶=�Îåª� à¤ ßìá̄ àI�ÎåJç¶=� à±Æàf à£á¶=ßÆ�$0%
�çbàE� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�*Íß«Éå¿ ßU�ÎåEß?� ßbá¿ å¢� ß́ å¶ ßd ß³ßª�> ßÂßfßNá²ß?� ß¤ ßìß®� áÁåCßÆ�( à̧ á²ßáÙ=� ç̧ ßU

��*å� ßQßaßÇá¶=� åb ßUß?ßÆ�åÐÏåfßá�=ßÆ�(å½Ç à̄á·àá�=� å¤ áìß®� áÀåº
�ßfá« è�¶=ßÆ�(ßÍ ß»åÑ>ß̄á¶=� çÀ ëj¶=� ç×C�ß½çb¶=�ßfßÃá¾ß?�æÐÎ ßm� ȩ̈ à³åEßÆ�(åÌ ßÆáfßá�=ßÆ�(åÍ ßìÉë·¶>åE� àXáEçd¶=� àgÇ�ßÆ�$1%

��* ß¼åÑ>ß̄á¶=
�ßÅåf à²� ßlá?çf¶=� ß¤ ßìß®�Æ� ß¥> ß̂ è¿¶=�å� ë³ ëj¶>åE� ß̈ ß·ßE� áÀßºßÆ�*àÄßIßfá« ßm� àXåE=çd¶=� çbåß�� áÁß?� èG ßVßJ ájÈßÆ�$2%

��*àÄàJ ßVÉåEßc� à̧ ß²áÖàIßÆ�( ß́ å¶ßc�àÄß¶
� áKßI>ßº� áÁåCßÆ�*àÅßf á³ÈßÆ�ßg> ßQ� ß±Æàf à£á¶=� ß¤ ßìß®�ÎçJ ßU�âÍçÉ ßU� áKÉå̄ßE� áÁåDßª�(> ßÂ>ß«ß®� áÀåº�ßÌ> çn¶=� ßXßEßc� áÁåCßÆ�$3%

* á̧ ß²áÖàI�áß�� å±Æàf à£á¶=� å¤ áìß®� ß̧ áFß®
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� àfá̄ ß£á¶= �àÄàI> ß²ßdßª � å¼ß£ç¿¶= � áÀåº � ßo çUßÇßI �>ßºßÆ �( àXáEçd¶= �àÄàI> ß²ßdßª � åbÉ çr¶= � áÀåº � ßkß¾á@ßJ ái= �>ßºßÆ �$4%
��* à\áfàá�=ßÆ

*àÅßf á³ÈßÆ�ßg> ßQ�> ßÂßfßß�� áÁåDßª� àXáEçd¶=� å¼ß¿ß§á¶=ßÆ(fß̄ßFá¶=�Îåª� èG ßVßJ ájàá�=ßÆ�$5%
��*àÅßf á³ÈßÆ�ßg> ßQ�>ßÃßß}ßc� áÁåDßª� àf áVç¿¶=� å̧ åEåáÝ=�Îåª� èG ßVßJ ájàá�=ßÆ�$-,%

�áÆß?�ßfß£ ámß?� á̧ ß²áÖÈ�áß��>âJÉº�>¿Éå¿ ßQ�>ßÃå¿ áìßE�Îåª�ßb ßQßÇßª�(âÌ> ßm�áÆß?�âÌßfß̄ßE� ßXßEßc�áÆß?�âÍß®>ß¾�ßfßß�� áÀßºßÆ�$--%
��*áfå£ ánÈ�áß�

� ßlá@ßE � ß×ßÆ�*å� çì¶= � áÀåº� æGß·áå��Ïåc �¸²ßÆ�( å¥>ßF ëj¶= � áÀåº� æH>ß¾ �Ïåc � ȩ̈ à² � à̧ á²ß? � àgÇ�� ß×ßÆ�$-.%
��* ß¬Éåá�=� à̧ à²>È�Ïådç¶=� à¤ß̄áEßáÙ=� à̧ ß²áÖÈ� ß×ßÆ�( å¥áeçh¶=� åH=ßf à§åE

��*> ßÃë· à²� åL=ßf ßnßá�=ßÆ�( ëG çv¶=ßÆ�( å¤àF çv¶=� à̧ á²ß?�àÅßf á³ÈßÆ�$-/%�
�ÎåEß?� ßbá¿ å¢� ålßfß«á¶=�å�¼áß�� à̧ á²ß?�àÅßf á³ÈßÆ� å¹>ß§åFá¶= ßÆ�(åÍÉå· áÂßáÙ=�åf à»àá�=�å½Çàà�� à̧ á²ß?� àgÇ�� ß×ßÆ�$-0%�

��* åGå¾ßeßáÙ=� å̧ á²ß@åE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU
� ß×�ßÌ> ß²çd¶=� çÁåDßª�(ßfÈåhá¿åá�=ßÆ� çÎºßa áÛ=� ç×C�àÅ àbá· åQßÆ�àÄ à»áß��ßf àÃ ß{�àÄ à»áß�� à̧ ß²áÖÈ� ß×�>ßº� ßXåEàc�=ßcåC ßÆ�$-1%�

��*> ß»åÃÉåª� à̧ ß»á£ßI
� å̧ á²ß@åE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�*àÄá¿åº�Îåª> çì¶=� à̧ á²ß?�àÅßf á³ÈßÆ�( ß́ ß» çj¶=� ç×C�åÐ>ßá�=� åÁ=ÇÉ ßU� áÀåº� à̧ ß²áÖÈ� ß×ßÆ��$-2%

��*Î åÂ>ßºáe>ßá�= ßÆ� åOÈëfåá�=
*àÄß¶�ßÌ> ß²ßc� ß×ßÆ�åa=ßfßá�=� à̧ á²ß?� àgÇ�ßÆ�$-3%

ترجمه:

)1( ذبح مسلمان و اهل كتاب حالل است. ذبح مجوسى، مرتد، بت پرست و محرم 

)شخصى كه در احرام قرار داشته باشد و صيد را ذبح كند( خورده نمى شود.

)۲( اگر ذبح كننده در وقت ذبح ذكر نام اهللا را قصداً ترک نمايد، مذبوحه وى حرام 

بوده گوشت آن خورده نمى شود. و اگر سهواً فراموش نموده بود، خورده مى شود.



١١٧

صورت  قالده(  موضع  و  سينه  استخوان  حصة  )آخرين  لبه  و  حلق  ميان  در  ذبح   )3(

گيرد.

تنفس(،  بايد قطع شود چهار است: حلقوم )مجراى  )4( رگ هايى كه در وقت ذبح 

مرى )مجراى طعام(، و دو شاهرگ گردن )مجراى خون(.

وقتى اين چهار رگ قطع شود خوردن گوشت آن حالل است. و اگر اكثر رگ ها قطع 

ابويوسف وامام محمد )رحمهما اهللا(  امام  ابوحنيفه6 حالل است،  امام  نزد  به  شود 

گفته اند قطع حلقوم، مرى، ويكى از دو شاهرگ ضرورى است. 

)۵( ذبح به پوست نيشكر و سنگ چقماق جايز است، و هم چنان به هرآن چيزيكه 

باشد جائز  باقى  ناخن كه در جاى خود  و  دندان  به  را جارى سازد، مگر ذبح  خون 

نيست. 

)۶( براى 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 حالل است. 

)7( اگر سر گوسفند را از پشت ذبح نمود وتا وقتى زنده ماند كه رگ هايش را قطع 

كند، خوردن آن جايز است، ولى اين ذبح مكروه است، اما اگر پيش از قطع رگ هايش 

جان دهد خوردن آن حالل نيست. 

است، وحالل شدن  ذبح  توسط   آن  اهلى شود حالل شدن  كه  )8( حيوان شكارى 

حيوان صحرايى و وحشى توسط تيغ زدن و زخمى نمودن مى باشد.

)9( ومستحب در گاو وگوسفند ذبح است و اگر آن را نحر نمايد با كراهيت جايز است. 

)1۰( مستحب در شتر نحر آن است و اگر ذبح شود، با كراهيت جايز است. 

)11( و 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 نمى شود برابر است كه خلقتش تكميل شده باشد يا نباشد.

)1۲( خوردن گوشت حيوانيكه داراى دندان هاى انياب باشد، و پرنده يى كه داراى 

چنگال باشد، جايز نيست. خوردن زاغ كشتزارها باكى ندارد. و خوردن گوشت زاغ 

ابلق كه الش خوار است، حرام است.

)13( خوردن كفتار )حيوانيست از سگ كوچكتر و از روباه كالنتر(، سوسمار، تمساح 

و همه انواع حشرات مكروه است:  

)14( خوردن گوشت خرهاى اهلى و قاطر جايز نيست، وخوردن گوشت اسپ در نزد 

امام ابوحنيفه6 مكروه است، وخوردن گوشت خرگوش باكى ندارد. 

)1۵( هرگاه حيوانى كه گوشت آن ها خورده نمى شوند ذبح شود گوشت وپوست آن 

پاک مى گردد، بدون پوست آدمى وخنزير، كه ذبح در پاكى گوشت وپوست آن ها 

تاثيرى ندارد. 

)1۶( از حيوانات آبى جز ماهى چيزى ديگر خورده نمى شود، وخوردن ماهى مرده كه 

بر سر آب مى گردد مكروه است، وخوردن جريث )يک نوع ماهى گرد( و مار ماهى 

باكى ندارد.

)17( خوردن ملخ جايز است و ذبح نمى شود.

شرح 

تعریف ذبح و نحر: ذبح در لغت بريدن را گويند و در اصطالح به سه معنا استعمال 

شده است.

1- بريدن حلق: از استخوان هاى باالى سينه گرفته تا زير االشه حلق شمرده مى شود. 

ذبح به اين معنا در مقابل نحر استعمال مى شود، 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.

لبه )موضع  از  معلوم است ذبح  تعريف هاى آن  از  ميان ذبح ونحر همانطوريكه  فرق 

قالده( به باال ونحر در ميان آن صورت مى گيرد، دوم اينكه كه ذبح براى گاو وگوسفند 

ونحر تنها براى شتر است.

۲- مطلق حالل 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. 

3- حالل 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، حالل 

.]16ÌbÑ>�=[ w á¼ à³ç¶� ȩ̂ åU� ßH>ßJ å³á¶=�á=ÇàIÆà?�ÀÈådç¶=�à½> ß£ ß{ßÆy :است. اهللا تعالى فرموده است

حالل  شما  براى  است  شده  داده  كتاب  ايشان  به  كه  آن هايى  )ذبيحه(  وطعام  ترجمه: 

است. 

اصل آنست كسيكه اهل كتاب آسمانى باشد، چون يهود و نصارا ذبيحه ايشان حالل 

است. 

براى ذبح كردن بلوغ ومرد بودن شرط نيست، بلكه طفل مميز و دختركوچک كه بسم اهللا 

گفتن را ياد وتوان ذبح كردن را داشته باشد مى تواند ذبح كند و ذبح وى جايز است. 

در متن )وذبیحة المسلم و...( آمده است، كه مقصد از آن همه مفاهيم ذبح است يعنى 

ذبح مسلمان وكتابى، نحر وعقر همه روا وجايز است.

است:� فرموده  كه  نيست،  روا  پيامبر�  حديث  اين  به  نظر  مجوسى  ذبيحه  خوردن 

�* á¼åÃ åVåÑ>ßEßc�Îå·å²A� ß×ßÆ� á¼åÃåÑ> ßjå¾�Î åVå²>ß¾�ß� ß¦� åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß?�ßÍç¿ ài� á¼åÃåE�=Çè¿i 
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با آن ها راه وروش اهل كتاب را در پيش گيريد، مگر اينكه نه زن هاى شان را به نكاح 

گيريد ونه ذبائح شان را بخوريد. 

خورده  ايشان  ذبيحه  بناًء  نيست،  توحيد  ملت  تابع  پرست  وبت  ندارد  ملت  مرتد 

نمى شود. 

رگ هایی که در وقت ذبح باید قطع شود چهار است

و  مى شود  منتهى  به شش هاى حيوان  است كه  لوله غضروفى  از  عبارت  1_ حلقوم: 

بواسطه آن نفس مى كشد.

۲_ مرىء: عبارت از لوله غضروفى است كه آب و غذا از طريق آن به معده حيوان 

مى رسد. 

3_ ودجان )تثنيه ودج (: عبارت از دو شاه رگ است در دو طرف گردن حيوان كه 

حلقوم ومرى ميان آن ها قرار دارند.

ويا  انسان  بدن  در  كه  رواست  وناخن  دندان  آن  به  ذبح  وناخن:  دندان  توسط  ذبح 

حيوان قرار نداشته باشد؛ بلكه از جايش كشيده شده باشد؛ چون در حديث كه نسائى 

َم بَِما ِشئَْت ) خون را به هرآنچه  و احمد آن را روايت نموده اند، آمده است كه: أنِهر الدَّ

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 

�ßfå²àcßÆ�(ß½ çb¶=�ßfßÃá¾ß?�>ßº« :مورد آمده است ذبح بدان درست نيست، در حديث آمده است

»ßfà�* هرآن آله كه خون را بريزاند، ونام اهللا بدان ذكر  è�¶=ßÆ� çÀ ëj¶=� ßkÉß¶�(¸ à³ßª�å�=� à¼ ái=
شده باشد آن را بخور، نه به دندان وناخن.

وقتى دندان در جاى خود قرار داشته باشد در آن صورت قطع نمى كند بلكه مى كوبد، 
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وحيوان وقتى ذبح مى گردد كه خون آن بريزد.

ذبح كننده بايد در وقت ذبح كردن از اذيت و آزار حيوان خوددارى نمايد، و بهمين 

مناسبت ذبح كننده بايد قبًال 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 مى شود. 

اگر حيوان صيد يا پرنده چون آهو وكبک بدست آيد و ذبح كننده به ذبح آن دست 

يابد تنها به ذبح كردن حالل مى گردد، همچنان اگر حيوانى اهلى به سببى حالت حيوان 

بيرون باشد مى توان بجاى ذبح آن  وحشى را بخود گيرد كه دستيابى به آن از توان 

را توسط تيغ زدن وبعد با ريختاندن خون آن حالل نمود، يعنى به اساس عذر گاهى 

حيوانات اهلى و خانگى حكم حيوانات وحشى را مى گيرند. 

كه  حيوانات  آن  تمام  گوشت  خوردن  حرام:  حیوانات  از  حالل  حیوانات  شناخت 

داراى دندان هاى شكارى باشد. چون سگ، شير، گرگ و امثال آن حرام است، دليل 

���å�=� à¹Ç àiße�ÎßÃß¾%آن اين حديث شريف است كه بخارى آن را روايت نموده است�

�å*$ رسول اهللا� از خوردن  çì¶=� ßÀåº� æGß·áå��Ïåc� ȩ̈ à²� áÀ ß¢ßÆ� å¥>ßF ëj¶=� ßÀåº� æH>ß¾�Ïåc� ȩ̈ à²� áÀ ß¢
گوشت هر حيوان درنده پاره كننده، و هر پرنده چنگال دار نهى نموده است.

با در نظرداشت حديث فوق خوردن گوشت همه آن پرنده هاى كه چنگال داشته باشند 

حرام است، چون باز باشه و امثال آن. 

خوردن زاغ هاى كه از زراعت و دانه نباتات تغذيه مى نمايند جايز است، زيرا چنگال 

ندارند وچيزهاى پاک را مى خورند. اما آن زاغ هاى كه الش خوار اند، گوشت آن 

حرام است، چون گوشت آن ها تابع خوراک شان مى باشد.
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طالب به دو دسته تقسيم شوند، دسته اول نام ده پرنده حالل ونام ده پرنده حرام را 

بگيرند. دسته دوم نام ده حيوان حالل و نام ده حيوان حرام را بگيرند. 

1- ذبح و نحر را تعريف نماييد.

۲- ذبح چه كسانى حالل و ذبح چه كسانى حرام است؟

3- رگ هاى كه بايد در ذبح قطع شوند چند و كدام ها اند؟

4- آيا ذبح به دندان و ناخن كه در جاى خود قرار داشته باشد درست است؟

۵- مستحبات ذبح را بيان داريد؟

۶- قاعده شناخت حيوانات حالل 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 مى شود، خواهيم خواند.

�6åÍÉ åV áuàáÙ=� àH>ßJå²�$-%
� áÀ ß¢ßÆ�åÄ åjá«ß¾� áÀ ß¢�(Î ßV áußáÙ=�å½ÇÈ�Îåª�(æf åiÇàº�¼Éå̄ àº� æ¼å· ájàº�úf àU� ȩ̈ à²�Îß· ß¢�ãÍßF åQ=ßÆ�àÍÉ åV áuàáÙ=�$.%

��*æÍß£áF ßi� áÀ ß¢�âÌßfß̄ßE�áÆß?�âÍß¾ßbßE� àXßEdÈ�áÆß?�âÌ> ßm� á¼ àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à²� áÀ ß¢� àXßEdÈ�(åe> ß§ ër¶=�åÅåa ß×áÆß?
��*ãÍÉ åV áuà?�åfåª> ßjàá�=ßÆ�(�å̄ ß«á¶=�Îß· ß¢� ßkÉß¶ßÆ�$/%

�åe> ßráºßáÙ=� å̧ áÂßåÙ�àgÇ�� ß×�àÄç¾ß?� ç×C�(åf áVç¿¶=�å½ÇÈ� áÀåº�åf áRß«á¶=� å¥Çà· àìåE� à̧ à]ábÈ�åÍÉ åV áuàáÙ=� àKá®ßÆßÆ�$0%
��*åf áRß«á¶=� ßbá£ßE� ßÁÇàß}dÉßª�åa=ßÇ çj¶=� à̧ áÂß?�>çºß@ßª�( åbÉå£á¶=�ßÌ ßØ ßq�à½>ßºåáÝ=�Îë· ßrÈ�ÎçJ ßU� àXáEçd¶=

*àÅ ßbá£ßE� åÁ>ßºÇÈßÆ�åf áVç¿¶=�à½ÇÈ�6æ½>È
ß?�åÍßM ßØßM�Îåª�ãÌßhåÑ> ßQ�ÎåÂßÆ�$1%

�= ß×ßÆ�( ǻ ßjá¿ßá�= � ß�C �Î ånáß� � ß×�ÎåJç¶= �åÐ> ßQáfß£á¶= � ß×ßÆ�åÐ=ßeáÇß£á¶= � ß×ßÆ�åÐ>É»ß£á¶>åE �Î çV ßvÈ� ß×ßÆ�$2%
� àfßNá²ß?�Îå̄ßE� áÁåDßª�(> ßÃå¾àcà?� àfßNá²ß?� ßGßÂßc�ÎåJç¶=� ß×ßÆ�( åGß¾çd¶=�Æ� åÁàcàáÙ=�àÍ ß¢Ç àìá̄ ßº�Ôh�� ß×ßÆ�*åÐ>ß« áRß£á¶

����*ßg> ßQ� åGß¾çd¶=Æ� åÁàcàáÙ=
��*åÐ ß×áÇçN¶= ßÆ�Ð>Ef�=Æ� ëÎ årßá�=ßÆ�åÐ> ç»ßá�>åE�Î çV ßvàÈ� áÁß?� àgÇ�ßÆ�$3%

� ç×C �= âb å¢> ßrßª �Î¿N¶= �åÄë· à² � ß́ å¶ßc � áÀåº � àÔåh à� �( å¼ß¿ß§á¶=ßÆ �(åfß̄ßFá¶= ßÆ �( å̧ åEåáÝ= � áÀåº �àÍÉ åV áuàáÙ=ßÆ �$4%
��* àÔåh à��àÄá¿åº� ß¥ßdßá�=� çÁåDßª� àÁá@ çv¶=

� ß×� áÁß? � èG ßVßJ ájàÈßÆ�* àf å]çbÈßÆ� �(ßÐ=ßfß̄ à«¶=ßÆ�ßÐ>ßÉå¿ á¦Ù=� à¼å£ áìàÈßÆ�(åÍÉ åV áuàáÙ=� å¼áß�� áÀåº� à̧ à²>ÈßÆ�$5%
��* åKÉßFá¶=�Îåª� à̧ ß»á£ßJ ájàI�âÍß¶A�àÄá¿åº� à̧ ß»á£È�áÆß?�> ßÂåbá·åå|� à±çb ßrßJÈßÆ�( åOà·èN¶=� áÀåº�ßÍß®ßb çr¶=� àså̄á¿ßÈ
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��* èÎåE>ßJ å³á¶=�> ßÃßß}dÈ� áÁß?�àÅßf á³ÈßÆ�* ßXáEçd¶=� àÀ åjáà�� ßÁ>ß²� áÁC�åÅ åbÉåE�àÄßJÉ åV áuà?� ßXßEdÈ� áÁß?� à̧ ßváªßáÙ=ßÆ�$-,%
� ßÁ> ß» ßu� ß×ßÆ�> ß» àÃá¿ ß¢�ß?ßh áQß?�åf ß] áÛ=�ÍÉ åV áuà?�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²� ßXßEßdßª� åÁ ßØ àQße� ß�å· ß¦�=ßcåC ßÆ�$--%

*> ß»åÃÉß· ß¢

ترجمه

)1( كتاب بيان احكام قربانى

)۲( قربانى 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 مى شود. 

)3( بر شخص فقير و مسافر قربانى نيست.

براى  مگر  مى شود،  شروع  اضحى  عيد  روز  صبح  فجر  طلوع  از  قربانى  وقت   )4(

بخواند.  را  عيد  نماز  امام  كه  تا  نيست  درست  وقت  آن  تا  كردن  قربانى  شهرنشينان 

مردمان باديه نشين مى توانند بعد از طلوع فجر قربانى نمايند. 

)۵( قربانى كردن در سه روز جايز است، روز عيد و دو روز بعد از آن. 

)۶( قربانى 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 الغر 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. 

درست  ديوانه  و  پوست  مرض  به  مبتال  و  خصى  شاخ،  بى  حيوان  كردن  قربانى   )7(

است.

تكميل كرده  را  دندان  دو  بايد  همه  اينها  مى شود.  شتر وگوسفند  گاو،  به  قربانى   )8(

باشند، بدون گوسفند كه اگر دندانش تكميل نشده باشد باز هم قربانى آن جواز دارد.
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)9( شخص قربانى كننده مى تواند 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 مى تواند 

پوست آن را به مستحقين صدقه نمايد و يا از آن چيزى بسازد كه در خانه ازآن استفاده 

شود.

)1۰( اگر 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.  

)11( اگر دو شخص خطا نمودند و يكى اضحيه ديگرى را ذبح كردند، قربانى هر دو 

درست است و بر هيچ كدام تاوان الزم 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 مى شود. 

مقصد  به  النحر  ايام  در  كه  مى شود  گفته  حيوانى  به  )قربانى(  أضحيه  اصطالح  در  و 

تقرب به بارگاه الهى ذبح گردد. 

حکم قربانی: قربانى كردن به نزد امام ابوحنيفه6 واجب است ودليل آن اين حديث 

�ßØßª�( ëX ßvÈ�áß�ßÆ�(ãÍß£ ßi�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÀßº  :پيامبر� است كه ابن ماجه آن را روايت نموده است

ß¾çØ<��كسيكه توانايى قربانى كردن را داشته باشد وقربانى نكند، به نمازگاه  ßràº� çÀßEßfá̄È
ما نزديک نشود. 

شروط قربانی: قربانى كننده بايد داراى شرايط ذيل باشد:
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1- آزاد باشد؛ برغالم قربانى نيست.

۲- مسلمان باشد؛ بر كافر قربانى نيست.

3-  مقيم باشد؛ بر مسافر قربانى نيست.

4- توانمند باشد بر فقير قربانى نيست. كسيكه صدقه فطر بر وى واجب باشد، قربانى نيز 

براو الزم است، يعنى آن كسيكه اضافه از ضرورت هاى اوليه خويش پول داشته باشد و 

به نصاب زكات برسد، قربانى بر وى واجب است.

۵- اينكه قربانى بايد در روزهاى نحر انجام شود. به نظر امام ابوحنيفه6 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 مى شود، مگر آنانيكه در شهر ويا 

درجاى زندگى ميكنند كه خواندن نماز عيد بر آن ها واجب باشد، تا آن وقت قربانى 

نمى كنند تا كه امام نماز عيد را نخوانده باشد ويا آفتاب زوال نكرده باشد، چرا كه 

�ábå£Éá·ßª �åÌßØ çr¶= � ß̧ áFß® � á¼ à³á¿åº � ßXßEßc � áÀßº  :است فرموده  مورد چنين  اين  رسول اهللا� در 

àÄßJ*� كسيكه از شما پيش از خواندن نماز )عيد( ذبح كند، بايد ذبيحه خود را از سر  ßVÉåEßc
اعاده نمايد. 

ادا نمى كنند، مى توانند كه  نماز عيد را  باديه و صحرا زندگى مى كنند و  آنانيكه در 

قربانى خودرا بعد از طلوع صبح ذبح نمايند، چرا كه برآن ها نماز عيد واجب نيست، 

بناًء تحت حكم حديث فوق الذكر نمى آيند. 

عیوبی که حیوان به سبب آن قربانی شده نمی تواند، قرار ذيل اند:

1- يک چشم آن كور باشد.

۲- هر دو چشم آن كور باشد.
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3- حيوان به اين اندازه يى لنگ باشد كه به قربانگاه رفته نتواند.

4- به اندازه يى الغر باشد كه در استخوان آن مغز نباشد. 

� ã¤ßEáeß?  :دليل شرط هاى فوق الذكر حديث است كه در معانى اآلثار روايت شده است

��ßFá¶=�àÍ ßvÈåfßá�=ßÆ�(> ßÃ àQßf ß¢��ßFá¶=�àÐ> ßQáfß£á¶=ßÆ�(> ßÂàeßÇ ß¢��ßFá¶=�àÐ=ßeáÇß£á¶=�(>È> ßV çv¶=�Îåª� àÔåh�� ß×
�Îå̄á¿àI� چهار حيوان است كه قربانى كردن آن درست نيست،  ß×�ÎåJç¶=�àÐ>ß« áRß£á¶=ßÆ�(> ßÃ àußfßº
به چشم كور باشد و كور بودن چشم آن آشكار باشد، پايش لنگ باشد و لنگى آن 

باشد ومريضى اش آشكار باشد، الغر باشد كه در استخوانش  باشد، مريض  آشكار 

مغز نباشد.

۵- گوش هاى حيوان و يا بخش اعظم گوش هاى حيوان بريده شده باشد.

۶- دم حيوان و يا بخش اكثر آن بريده شده باشد. 

���=�¹Çie�>¾fº?  :دليل اين شرط حديثى است كه نسائى آن را روايت نموده است

?ÁcÙ=Æ��£¶=�fnJj¾�Á�* 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 

اين ساير  بر  اعتبار داده مى شود. عالوه  بيشتر حصة آن  بودن  به  قربانى كردن  هنگام 

اعضاى بدن حيوان چون بينى و زبان آن تابع همين حكم مى باشد.

عیب های که در قربانی حیوان تاثیری ندارد: با وجود اين عيبها حيوان قربانى شده 

مى تواند. 

1- نداشتن شاخ، برابر است كه مادر زاد باشد ويا اينكه بعد ها شكسته باشد، چرا كه 

شاخ در حيوان مقصود نيست.

۲- خصى بودن حيوان.

3- امراض جلدى حيوان كه به گوشت سرايت نكرده باشد.

4- ديوانگى در حيوان عيب شمرده نمى شود. 
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حیوان قربانی: حيوان قربانى به دو نوع است، يک نوع آن حيوانى است كه در آن 

اين حيوانات وقتى  به  نفر شريک شده مى توانند، چون شتر، گاو و گاوميش،  هفت 

ميكشد، گاو  دندان  پنج سالگى دو  بكشند، شتر در  دندان  قربانى جايز است كه دو 

وگاوميش در دوسالگى صاحب دو دندان مى گردد.   

نوع دوم حيواناتى اند كه بيشتر از يک نفر نمى تواند در قربانى آن شريک شود، چون 

گوسفند وبز. براى اين حيوانات يک ساله بودن شرط است، مگر اينكه بره شش ماهه 

به حدى كالن وفربه باشد كه باگوسفند يک ساله تفاوت نداشته باشد و به آن برابرى 

نمايد، در اين صورت قربانى آن درست است. 

جايز  همه  كردن،  وذخيره  دادن  ثروتمندان  و  فقرا  به  آن  از  و  قربانى  گوشت  از  خوردن 

است. 

پوست قربانى را بايد خيرات دهد، اگر از پوست حيوان چيزى را مى ساخت كه عامة 

مردم ازآن استفاده مى نمود ويا خود درخانه ازآن بهره مى گرفت، باكى ندارد. دادن 

گوشت قربانى ويا پوست آن براى قصاب، در برابر اجوره درست نيست.

1- أضحيه را تعريف نماييد.

۲- به نزد امام ابوحنيفه )رحمه اهللا (قربانى كردن بر چه كسانى واجب  است؟

3- وقت قربانى را مفصًال بيان داريد. 

4- عيب هايى كه در حيوان سبب قبول نشدن قربانى مى گردد، آن را بر شماريد.

۵- عيب هايى كه با وجود آن قربانى درست است، كدام اند؟

۶- شتر، گاو و گوسفند در چند سالگى قابليت قربانى را دارند؟
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درس نزدهم

احکام قسم )1(

تاكيد  كارى  انجام  به  يا  و  سازد  باورمند  را  خود  حرف  بتواند  شخصى  اينكه  براى 

گزارد، بنام اهللا قسم ياد مى كند. اگر كسى با وجود نام بردن اهللا كار مورد نظر را عملى 

نسازد بر چنين شخص كفاره الزم مى گردد، در درسهاى آينده پيرامون قسم، كفاره و 

احكام آن به تفصيل صحبت خواهيم نمود. 

åÁ>�ßáÙ=� àH>ßJå²�$-%
�*ãÇá§ß¶�ã��ßÆ�(ãÌ ßbå̄ ß£á¿ àº�ã��ßÆ�( ãlÇ à» ß¦�ã�åß��6 æHàf áuß?�åÍßM ßØßM�Îß· ß¢� àÁ>�ßáÙ=�$.%

�>ßÃåE� à¼ßM>È��»Éá¶=�ÅdßÃßª�(åÄÉåª� ßHåd ß³á¶=� àb ç»ß£ßJÈ�( æz>ßº�æfáºß?�Îß· ß¢� à¬å·ßá�=�6Î åÂ� àlÇ à»ß§á¶>ßª�$=%
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1. حنث در لغت  گناه را گويند و در اصطالح شكستاندن قسم را حنث گويند.
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��*åÍßFá£ ß³á¶=ßÆ�( åÁAáf à̄á¶= ßÆ�(ÎåFç¿¶> ß²�>â«å¶> ßU� áÀ à³È�áß��å�=�å�ß§åE� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$2%
�àÐ>çJ¶= ßÆ�(åç�ß>åE�6åÄå¶áÇß̄ ß²�àÐ>ßFá¶= ßÆ�(åç�ß=ßÆ�6åÄå¶áÇß̄ ß²� àÆ=ßÇá¶=�6àÄàªÆàf àUßÆ�( å¼ ßjß̄á¶=� åÆàfàå}� à¬å·ßá�=ßÆ�$3%

*�>ßI�6åÄå¶áÇß̄ ß²
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� áÁCÆ�(å�=� àeádß¾�áÆß?�(ãeádß¾� çÎß· ß¢ßÆ�(åÄå®>ßNÉºßÆ�(å�=�åbáÃ ß¢Æ%�Ä¶Ç®� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�( ã¬å¶> ßU�ßÇ àÃßª�$åç�ß>åE� àbßÃ ámß?

*ã���ßÇ àÃßª�$ãfåª> ß²�áÆß?� êÎå¾=ßf árß¾�áÆß?� êÏåaÇÃÈ�>ß¾ß@ßª�= ßdß²�Ká·ß£ßª
� à̧ å²A�áÆß?�(æfáß�� àHåe> ßm�áÆß?�( æÁ=ßg�>ß¾ß?ß�áÆß?�(å�=� àG ßvß¦� çÎß·ß£ßª�= ßdß²� àKá·ß£ßª� áÁC%�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$-,%

��* æ¬å¶>ßå}� ßkÉß·ßª�$>âEåe
�ßÌßf ßnß¢�> ßjß²�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�(åe>ßÃ ë�¶=�Îåª� àÔåháà��>ßº�> ßÃÉåª� àÔåháà��(æÍßFß®ße� à°áJ å¢�6å�»Éá¶=�àÌße>ç«ß²ßÆ�$--%
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�ß½> ßq�åÍßM ßØçN¶=�åÐ>É ámßáÙ=�åÅ åd ßÂ�åb ßUß?�Îß· ß¢�áeåbá̄È�áß�� áÁåDßª�(åe>ßÃ ë�¶=�åÌße>ç«ß²�Îåª�å½> ß£ á{Ý>å²�(ß�å²> ßjßº

*åÅåháà��áß�� åOá¿åá�=�Îß· ß¢�ßÌße>ç« ß³á¶=�ß½çbß®� áÁåDßª�( æL>ß£åE>ßJßJ àº�æ½>È
ß?�ßÍßM ßØßM

ترجمه

)1( كتاب قسم ها

)۲( قسم 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 قصداً 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 الزم مى گردد. 

)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 خالف آن باشد، در چنين قسم اميد است اهللا تعالى او را مؤاخذه نكند. 

)3( كسيكه قصداً يا اكراها و يا به فراموشى قسم بخورد هر سه برابر اند.

)4( اگر كسى كارى راكه از آن قسم خورده است در حال اكراه )زور( يا سهواً انجام 

دهد، هر دو در حكم يک سان اند.

)۵( قسم به اهللا وبنامى از نامهاى اهللا تعالى چون رحمن، رحيم و يا به صفتى از صفات 

اهللا تعالى، چون عزت و جالل و كبرياى اهللا تعالى، قسم شرعى پنداشته مى شود. اما 

قسم خوردن به علم اهللا تعالى، قسم پنداشته نمى شود. همچنان قسم به صفت هاى فعلى 

اهللا تعالى چون به غضب اهللا و يا به سخط اهللا، قسم پنداشته نمى شود.

)۶( كسيكه به غير از اهللا قسم ياد كند مانند نبي، قرآن و كعبه حالف شمرده نمى شود.

)7( قسم بايد به حروف قسم ياد شود، حروف قسم عبارتند از: واو مثل )واهللا(، باء چون 

)باهللا ( تا مثل )تاهللا(. 

)8( حروف قسم گاه گاهى در لفظ مضمر مى باشد و با آن هم قسم  صحيح است، 

چون )اهللا ألفعلن كذا، قسم به خدا كه اين كار را خواهم كرد( امام ابوحنيفه6 گفته 

است: اگر  بگويد: )وحق اهللا، قسم به حق خدا( اين قسم نيست.

)9( اگربگويد: )أقسم: قسم مى خورم ( يا )أقسم باهللا: به اهللا قسم مى خورم ( يا )أحلف: 

يا  ميدهم(  شاهدى  )أشهد:  يا  مى خورم(  قسم  اهللا  به  باهللا:  )أحلف  يا  مى خورم(  قسم 

)أشهد باهللا: به اهللا شاهدى مى دهم( در اين حاالت قسم وى اعتبار دارد. هم چنان اين 

گفته وى )وعهد اهللا: به عهد اهللا( يا )وميثاقه: به وعده محكم اهللا( يا )علىَّ نذر: به من 

نذر است( يا )نذٌر هللا: بر من براى اهللا نذر باشد ( يا بگويد: اگر چنين كارى كردم من 

يهودى باشم، يا نصرانى باشم، يا كافر باشم، اين قسم پنداشته مى شود. 

)1۰( اگر بگويد: )اگر من چنين كارى كردم( غضب خداوند بر من باشد، يا قهر اهللا 

بر من باشد، يا من زناكار باشم، يا )من( شرابخوار باشم، يا )من( سود خوار باشم، قسم 
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پنداشته نمى شود. 

)11( كفاره قسم آزاد كردن غالم است و دركفاره آن غالم قابل قبول است كه در 

كفاره ظهار پذيرفته مى شود، 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 مى شود، اگر توان دادن اين چيزها را نداشت، بايد سه روز پيهم روزه گيرد، 

اگر كفاره را قبل از حانث شدن بدهد درست نيست. 

شرح

عقدى  به  اصطالح  ودر  گويند  را  توانايى  و  قوت  لغت  در  يمين  )قسم(:  یمین  تعریف 

اطالق مى شود 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 

مى سازد، از اينرو در زبان عربى به دست راست كه قوى است يمين گفته مى شود. 

مكتب خود  كتابخانه  به  را  كتاب  ده جلد  امروز  كه  ياد كرد  قسم  اهللا  به  احمد  مثال 

خواهم خريد، احمد براى انجام اين كار خود بنام اهللا قسم ياد نمود وچنان عقدى را به 

ميان آورد كه به وسيله آن به خريد كتاب ها عزم خود را قوى و نيرومند ساخت .

اقسام قسم: قسم به سه نوع است:

1- قسم غموس: غمس در لغت فرو بردن دست در آب را گويند و در اصطالح 

وقسم  باشد  نشده  انجام  كه  است  زمان گذشته  در  كارى  به  قسم خوردن  از  عبارت 

كننده به دروغ به انجام آن كار قسم ميكند، بطور مثال يک شخص بگويد: قسم به اهللا 

كه من ديروز به شهر رفته بودم، وخود مى داند كه ديروز به شهر نه رفته است. 

اين نوع قسم را ازآن جهت غموس نامند كه قسم كننده را در آتش داخل ميسازد، به 

�à�=�àÄß· ß]áaß?�(>âEåc> ß²� ß¬ß· ßU�ßÇ àÂ� áÁåC  :روايت طبرانى پيامبر� در مورد شخصى فرموده است

�=¶¿ße>ç� اگر وى به دروغ قسم نمايد، اهللا عزوجل او را داخل آتش دوزخ سازد.  ç̧ ßQßÆ�çh ß¢
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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 مى گردد، و قسم خوردن به كارى در گذشته كه 

آن را انجام نداده  دروغ محض بوده و گناه بزرگ است كه به كفاره محو نمى شود. 

تسميه قسم غموس به قسم، تسميه مجازى است و در حقيقت اين قسم نيست، چنانچه 

انسان آزادى را فروختن مجازاً بيع گفته مى شود ولى در حقيقت بيع نيست. براى پاكى 

از اين گناه الزم است شخص قسم خور توبه نمايد و از اهللا تعالى  بخشش بخواهد. 

2- قسم منعقده: عبارت از قسمى است كه كسى به انجام كارى ويا ترک آن در 

آينده قسم ياد نمايد، بطور مثال بگويد: قسم به اهللا كه فردا به شهر خواهم رفت، اما 

فرداى آن روز به شهر نه رود، شخص مذكور حانث )شكننده قسم( مى شود و به اساس 

�wÁ>�ßÙ=�àè�bç̄ ß¢�>ßå��¼ à² àd å]=ÖÈ�À å³[ß¶ßÆy داللت اين آية كريمه كفاره بر وى الزم است

]=�<45�6ÌbÑ[ ترجمه:مگر مؤاخذه مى كند اهللا تعالى شما را به شكستن قسم هاى كه خود 
آن را به سوگند منعقد ساخته ايد. 

3- قسم 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 خالف آنچه است 

كه او ميگويد. بطور مثال: حامد به اين باور است كه امروز تاريخ چهارم ميزان است و قسم 

مى خورد كه واهللا امروز چهارهم ميزان است، اما در حقيقت تاريخ هشتم ميزان است. 

در قسم لغو كفاره نيست و اميد است كه اهللا تعالى او را مورد مؤاخذه قرار ندهد، فرق 

قسم غموس با قسم لغو اين است كه قسم خورنده در يمين غموس قصداً دروغ مى گويد 

وخوب مى داند 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 

است:  آمده  حديثى  در  زيرا  دارند،  حكم  يک  و  يافته  انعقاد  قسم  هرسه  اين  نمايد 

�Éá¶=ßÆ«�� سه چيز است كه راستى  à±>ßJß£á¶=ßÆ� à± ßØ çì¶=�êb åQ� çÀàà�áh ßÂßÆ�êb åQ� çÀ àÂèb åQ� ãP ßØßM 
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آن هم راستى و مزاح )شوخى( آن هم راستى است، طالق، آزاد ساختن غالم 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 مى شود و كفاره بر وى الزم است. 

قسم تنها به اهللا تعالى صحيح است وبه سه قسم است:  

1- بنام های اهللا تعالی: قسم خوردن به تمام نام هاى اهللا تعالى درست است، گر چه 

قسم خوردن در ميان مردم به آن نام مروج و آشنا نباشد. 

2- قسم به صفات ذاتی اهللا تعالی: صفات ذاتى اهللا تعالى آن است كه اهللا تعالى 

به ضد آن موصوف نمى شود چون سمع، قدرت، حيات وغيره، اين بدان جهت كه 

قسم خوردن به صفات ذاتى اهللا تعالى در ميان مردم شناخته شده ومروج است. قسم 

خوردن به )علم( كه صفت ذاتى اهللا تعالى است بدان جهت قسم پنداشته نمى شود كه 

در ميان مردم قسم خوردن به علم اهللا تعالى نا آشنا و غير مروج است و علم به معناى 

معلوم استعمال مى شود. 

3- قسم خوردن به صفات فعلی اهللا تعالی: صفات فعلى اهللا تعالى آن است كه 

به ضد آن موصوف مى شود، چون غضب و رحمت. از آنجائيكه قسم به صفات فعلى 

اهللا تعالى در ميان مردم شناخته شده ومتعارف نيست، بنا بر اين بنده بر قسم خوردن به 

صفات فعلى اهللا تعالى حانث محسوب نمى گردد.

مختصر اينكه قسم خوردن به تمام اسماى اهللا تعالى صحيح بوده وقسم خورنده حالف 

پنداشته مى شود، مگر در قسم خوردن به  صفات اهللا تعالى به عرف وعادت  وآشنائى 

مردم اعتبار داده مى شود.

بطور اساسى قسم خوردن به غير از اهللا تعالى به هيچ چيزى ديگرى درست نيست ونه 

كسى به قسم خوردن به غير از اهللا قسم كننده )حالف( پنداشته مى شود، بناًء اگر كسى 

به قرآن، پيامبر و كعبه قسم نمود، كفاره بر وى الزم نمى گردد، عدة از علماء به اين 



١٣٥

نظر اند كه قسم به قران كريم منعقد مى گردد، پس اگر كسى به قران قسم ياد كند، 
كفاره بر وى الزم مى گردد.)1(

حروف قسم: حروف قسم در زبان عربى سه حرف است. واو مثل واهللا، باء مثل باهللا 

وتاء مثل تاهللا. گاه گاه اين حروف در قسم مضمر )پنهان( مى باشد، مثل )اهللا ألفعلن 

كذا( كه در ابتداى اين جمله حرف واو مضمر است. 

قسم به حق اهللا: به نظر امام ابوحنيفه6 به )حق اهللا( قسم خوردن بخاطر درست 

نيست كه مقصد از حق اهللا طاعت اهللا است، وقسم تنها به اهللا درست است نه به طاعت 

اهللا. به نظر امام محمد6 قسم به حق اهللا درست و دليل آن اين است كه حق يكى از 

صفات اهللا تعالى است، بنا بر اين قسم به صفات اهللا تعالى درست است.

صیغه قسم: در زبان عربى )أحلف( )أقسم( ) أشهد ( در قسم استعمال مى شود بناًء قسم 

به اين صيغه ها درست است. همچنان صيغه هاى )عهد وميثاق ( نيز به مفهوم و معناى 

قسم مى آيد، لذا قسم به آن صحيح است.

اگر كسى قسم ياد كند كه بر من از طرف اهللا نذر باد، اين قسم وى صحيح است بخاطر 

»���àÌße>ç«ß²�àÄàIße>ç*��كسى كه  ß³ßª�åÄ ë» ßjÈ�áß��=âeádß¾�ßeßdß¾� áÀßº  :آنكه رسول اهللا� فرموده است

نذرى نمايد و آن را مشخص نكند، پس كفاره آن نذر همانا كفاره يمين است. 

سایر جمله های قسم: اگر كسى بگويد: اگر من چنان كارى را كردم يهودى باشم 

ويا نصرانى باشم و يا هم كافر.  به نزد امام ابوحنيفه6 اين اقوال قسم پنداشته مى شود، 

اگر آن كار را انجام دهد بر وى كفاره الزم گردد. البته اين گفتار وى وقتى اعتبار قسم 

را احراز مى نمايد كه هدف وى از آن احتراز و دورى از يهوديت وكفر بوده باشد. اين 

حرف ها بدان جهت قسم پنداشته مى شود. كه از زمانه رسول اهللا� بدينسو در ميان 

مردم رواج دارد وكسى آن را ناروا ندانسته است. اگر اينگونه قسم ناروا مى بود در ميان 

مردم رواج نمى يافت. از اينجا معلوم مى شود كه اين جمله )من يهودى باشم...( كنايه 

از قسم است، هرچند كه در ميان كنايه ومكنى عنه وجه ارتباط معلوم نيست. 

1. فتح القدير، العنایة كتاب االيمان.
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اما جمالت چون: )اگر من چنين كارى نكردم پس خشم و غضب اهللا بر من باد، يا 

من زنا كار بوده باشم( بخاطرى قسم محسوب نمى گردد 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 غالم 

مطلق ذكر شده است بناء كفاره دهنده مى تواند كافر يا مسلمان، خورد ويا بزرگ و 

هر غالمى را كه خواسته باشد در كفاره آزاد نمايد. 

سه  اين  از  و  بدهد  غذا  يا  و  لباس  كند،  آزاد  را  غالم  كه  دارد  اختيار  دهنده  كفاره 

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 صيغه هاى مروج قسم در منطقه خود صحبت نمايند، وصيغه هاى 

را كه قسم بدان منعقد نمى شود ياد آور گردند. 

1- مفهوم لغوى و اصطالحى يمين را بيان داريد.

۲- اقسام يمين را بيان نماييد.

3- حكم قسم منعقد را بيان داريد.

4- قسم به كدام چيز درست مى شود؟

۵- قسم به )حق اهللا( چه حكم دارد؟

۶- صيغه هاى قسم را بيان داريد. 
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درس بیستم

احکام قسم )2(

به گونة گذشته در اين درس نيز پيرامون احكام قسم صحبت خواهيم نمود.

�(>â¾ ßØàª� çÀß·àJá̄Éß¶ �áÆß? �(àÅ>ßEß? � ß¼ë· ß³È� â×çÆß? �(Îë· ßrÈ� ß×� áÁß? � à̧ áNåº�(æÍÉ årá£ßº�Îß· ß¢� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$-%�
��*åÄå¿É�� áÀ ß¢�ßfë« ß³àÈßÆ�àÄ ßjá«ß¾� ßOë¿ßà�� áÁß?�Îå§ßFá¿Éßª

��*åÄÉß· ß¢� ßOá¿ åU� ßØßª�(åÄåº ßØ áiC�ßbá£ßE�áÆß?�åfá« à³á¶=� å¹> ßU�Îåª� ßOå¿ ßU� ç¼àM�( àfåª> ß³á¶=� ß¬ß· ßU�=cåC ßÆ�$.%�
�(���àÌße>ç«ß²�àÄ ßU>ßFßJ ái=� áÁC�åÄÉß· ß¢ßÆ�(åÄÉß· ß¢�>âºçfßà��áf årÈ�áß��àÄ à³å·��>çå��>âÒÉ ßm�åÄ åjá«ß¾�Îß· ß¢�ß½çf ßU� áÀßºßÆ�$/%�

��* ß́ å¶ßc�ß� ß¦� ßÏåÇá¿È� áÁß?� ç×C�( åH=ßf çn¶=ßÆ�å½> ß£ çì¶=�Îß· ß¢�ßÇ àÃßª�$ã½=ßf ßU�Îß· ß¢� æ¹ ßØ ßU� ȩ̀ à²%6 ß¹>ß®� áÁåDßª
�åÄÉß·ß£ßª� à�áf çn¶=�ßb åQàÇßª� æ�áf ßnåE�àÅßeádß¾� ß°ç· ß¢� áÁåCßÆ�(åÄåE�àÐ>ßªßÇá¶=�åÄÉß·ß£ßª�>â̄ ß· áìàº�=âeádß¾�ßeßdß¾� áÀßºßÆ�$0%�
� àKá·ß£ßª� áÁC%�6 ß¹>ß®�=ßcC�6 ß¹>ß®ßÆ� ß́ å¶ßc� áÀ ß¢� ß¤ ßQße�àÄç¾ß?�ßÍß«Éå¿ ßU�ÎåEß?� áÀ ß¢�ÏåÆàeßÆ�*eádç¿¶=� åká«ß¿åE�àÐ>ßªßÇá¶=
�ßÇ àÂßÆ�(���àÌße>ç«ß²� ß́ å¶ßc� áÀº�àÅß?ßh áQß?�($Ä³å·áºß?�>ßº�àÍß®ßb ßq�áÆß?�(æÍß¿ ßi�à½áÇ ßq�áÆß?�(ãÍ çR ßU� çÎß·ß£ßª�= ßdß²

��* æb ç»ßà�� à¹áÇß®
��*Oß¿á��áß��ßÍ ßjÉå¿ ß³á¶=�áÆß?�(Íß£ÉåFá¶=�áÆß?�( ßb åR ájßá�=�áÆß?�(ßÍßFá£ ß³á¶=� ß̧ ß]ßbßª�>âJÉßE� à̧ à]ábÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$1%�

��* áOß¿á��áß��(åÌ ßØ çr¶=�Îåª� ßÁAáf à̄á¶=�ß?ßfß̄ßª�( à¼ç· ß³ßJÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$2%�
� ß¬ß· ßU�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�( áOß¿á��áß�� å¹>ßá�=�Îåª�àÄ ß¢ßhß¿ßª�(àÄ àjåE ß×�ßÇ àÂßÆ�(>âEáÇßM� àkßFá·È� ß×� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$3%�

��* ßOå¿ ßU�âÍ ß¢> ßi� ßOåFß¶� áÁåCßÆ� áOß¿á��áß��( å¹>ßá�=�Îåª� ß¹ßhß¿ßª�> ßÃàF å²=ße�ßÇ àÂßÆ�ßÍçE= çb¶=�åÅ åd ßÂ� àGß²áfÈ� ß×
��* ß̧ à]ábÈ� ç¼àM� ßTàfá��ÎçJ ßU�(åaÇ à£ à̄á¶>åE� áOß¿á��áß��>ßÃÉåª�ßÇ àÂßÆ�ße=çb¶=�åÅ åd ßÂ� à̧ à]ábÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÁåCßÆ�$4%

��* áOß¿á��áß��>âE=ßf ß]�=e=a�¸]bª�=âe=ßa� à̧ à]ábÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀßºßÆ�$5%
�( ßOå¿ ßU�ßÐ=ßf áV ßq� áLße> ßqßÆ� áKßºßbßÃá¾=�>ßº�ßbá£ßE�> ßÃß· ß]ßbßª�ße=çb¶=�åÅ åd ßÂ� à̧ à]ábÈ� ß×� ß¬ß· ßU� áÀºßÆ�$-,%�
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ترجمه

)1( اگر كسى به كردن گناهى قسم ياد كند؛ مثًال: قسم ياد كند كه نماز نمى خواند، يا 

قسم بخورد كه با پدر خود سخن نه گويد، يا فالن را بكشد، بر وى الزم است كه خود 

را حانث سازد وكفاره قسم را بپردازد. 

)۲( اگر كافر قسم بخورد و در حال كفر خود حانث گردد و يا بعد از مسلمان شدن 

حانث شد، بر وى كفاره نيست.

)3( اگر كسى از ملكيت خود چيزى را بر خود حرام گردانيد، همان شىء بر وى حرام 

نمى شود، اگر بعداً آن شى مشخص را بر خود مباح ساخت بر وى كفارة قسم است. 

اگر بگويد:  همه حالل بر من حرام است، مقصد از آن خوردنى ها ونوشيدنى ها است، 

مگر آنكه نيت وى چيزى ديگر بوده باشد.

بر خود نذر نمود بسر رسانيدن اين نذر بر وى الزم است، اگر  )4( اگر كسى مطلقاً 

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 ابوحنيفه6 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 الزم باشد، براى اين همه يک كفاره كفايت مى كند، و اين 

قول امام محمد6 هم است. 

)۵( اگر كسى قسم خورد كه به خانه داخل نخواهم شد، وبعد داخل كعبه، يا مسجد يا 

كليسا گرديد حانث نمى شود.

حانث  نمود،  قرائت  نماز  در  وبعد  نمى زند  سخن  كه  خورد  قسم  كسى  اگر   )۶(

نمى شود. 

)7( اگر كسى قسم خورد كه لباس به تن نمى كند و لباس بر تن داشت و دفعتاً لباس 

سوار  مركب  اين  به  كه  ياد كرد  قسم  اگر  همچنان  نمى شود.  را كشيد، حانث  خود 

نمى شود و باالى آن مركب سوار بود و دفعتاً از مركب پائين شد، حانث نمى شود. اگر 

درنگ نمود حانث مى شود. 

)8( اگر قسم ياد كرد كه داخل اين خانه نمى شود و خود در آن خانه بود، به نشستن در 

آن خانه حانث نمى شود تا كه ازآن خانه بيرون نشود و دو باره داخل آن نگردد.

)9( اگر كسى قسم ياد نمود كه داخل خانه نمى شود و بعد به خانة از هم فرو ريخته 

داخل شد، حانث نمى شود. 

فرو  از هم  بعد آن خانه  و  نمى شود  اين خانه  داخل  قسم خورد كه  اگر كسى   )1۰(

ريخت و هموار شد و داخل آن گرديد حانث مى شود. اگر قسم خورد كه در اين اتاق 

داخل نمى شود، اما بعد از فرو ريختن داخل آن شد، حانث نمى شود. 

)11( اگر كسى قسم خورد كه با زن فالنى سخن نخواهد گفت، بعد شوهرش آن زن 

را طالق نمود و اين شخص با آن زن سخن گفت حانث مى شود. اگر قسم ياد نمود 
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كه با غالم فالن شخص سخن نخواهد گفت، يا به خانة فالنى داخل نخواهد شد، بعد 

آن شخص غالم خودرا آزاد ساخت وخانه خود را به فروش رسانيد و اين شخص با 

اين غالم سخن گفت و به اين خانه داخل شد، حانث نمى شود. 

)1۲( اگر 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 مى شود، همچنان اگر 

قسم ياد كرد كه با اين جوان سخن نخواهد گفت و بعد در هنگام پيرى با وى سخن 

گفت، حانث مى شود، هم چنان )قسم ياد كرد( كه گوشت اين بره را نمى خورد و بعد 

آن بره قوچ شد و از آن خورد حانث مى شود.

)13( اگر قسم خورد كه از اين درخت خرما نمى خورد 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 نمى شود. اگر قسم خورد كه از اين خرماى خام نمى خورد و آن 

را پخته خورد، حانث نمى شود. اگر كسى قسم خورد كه خرماى پخته را نمى خورد و 

خرماى خام را كه  )نشان پختگى در آن ديده شود( بخورد، به نزد امام ابوحنيفه6 

حانث مى شود.

شرح

قسم به گناه کردن: اگر كسى به كردن گناهى قسم بخورد مثال بگويد: قسم به اهللا كه 

با پدر خود سخن نخواهم گفت. بر وى الزم 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 

ْر َعْن  اهللا� فرموده است: )َمْن َحلََف َعلَى يمين فََرأَى َغيَرَها َخيًرا مِنَْها فَلْياتَِها َولْيَكفِّ

يمينِِه( كسى كه بر چيزى قسم بخورد و بعداً غير آن را خير و بهتر دريابد، بايد كه آن 
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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 مى شود و اگر با مال مذكور معامله مال 

مباح را انجام دهد، اداى كفاره قسم بر وى الزم است. 

اگر كسى بگويد: همه حالل بر من حرام است، اگر چه در جمله )همه حالل( لباس، 

مركب، خانه، وتنفس كردن شامل است، مگر از آنجايى كه در قسم عموم مطلوب 

نيست و در عرف اين جمله )تمام حالل( تنها براى خوردنى ها و نوشيدنى بكار برده 

مى شود و مقصد از آن هم همين نوشيدنى ها و خوردنى  هاست و بس، مگر آنكه نيت 

وى غير از خوردنى ها و نوشيدنى ها چيزى ديگرى باشد، بطور مثال مقصد وى از آن 

پوشيدنى ها هم باشد پس به نيت وى اعتبار داده مى شود. 

از  بخاطر رضاى خداوند  است  امر  يک  گردانيدن  از الزم  عبارت  نذر  نذر:  تعریف 

طرف انسان مكلف و مختار بر خود كه در شريعت بر وى الزم نيست. 

قسم ونذر هر دو از آن جهت يكسان اند كه در هر دو، بنده كارى را بر خود الزم 

مى گرداند كه در اصل شريعت بر وى الزم نيست. 

نذر به دو نوع می باشد

1- نذر مطلق: اگر كسى بر خود نذرى مطلق را الزم نمايد بدون اينكه آن را به انجام 

كدام كارى مربوط ومقيد سازد، بسر رسانيدن چنين نذر بر وى الزم است. مثال 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 الزم است و به عوض آن دادن كفاره 

قسم درست نيست. 

2- نذر مقید: اگر شخصى نذر خود را مقيد ساخت و قيد آن بود كه وى وقوع آن 

كار را نمى خواست، بطور مثال بگويد: اگر من موترم را تصادم نمودم اداى يک عمره 

بجا آرم، در اين صورت مى تواند كفاره دهد و نذر خود را به سر نرساند، چرا اين نوع 

نذر شكل قسم را دارد، يعنى در حقيقت نذر كننده قسم مى خورد 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 مى خواست 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 الزم است و اختيار دادن كفاره را ندارد. 

اتاق نخواهد شد، وبعد  بعضی از مثال های قسم: اگر كسى قسم ياد نمود كه داخل 

داخل كعبه شريف و يا مسجد ويا كليسا شد، حانث نمى شود، چرا كه اتاق به آن مكان 

گفته مى شود كه  براى سپرى كردن شب ساخته شده باشد و جاهاى ياد شده براى 

سپرى كردن شب ساخته نشده است بناًء تحت نام اتاق نمى آيند. همچنان اگر كسى 

قسم خورد كه سخن نخواهد گفت، و بعد در نماز قرائت نمود حانث نمى شود، زيرا 

قرائت در نماز شرعا وعرفا سخن دانسته نمى شود. 

اگر كسى قسم ياد كند كه لباس به تن نمى كند و در تن لباس داشت اگر لباس خود 

را زودتر از تن بيرون كرد، حانث نمى شود، 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 

نمى شود، اما اگر در بيرون كردن لباس از تن خويش درنگ نمود، حانث مى شود. و 

بهمين گونه همانطوريكه در متن آمده است مثال سوارى را مى توان نام برد. 

اگركسى مطلقا از داخل شدن در خانه قسم ياد كرد وبعد داخل ويرانه اى شد حانث 

نمى شود، چون در عرف به ويرانه خانه گفته نمى شود. 

اگر كسى از داخل شدن به اتاقى قسم بخورد و بعد آن اتاق به ويرانه مبدل گردد، به 

داخل شدن آن حانث نمى شود، بخاطر آنكه با فرو پاشيدن آن اتاق از اتاق بودن بيرون 

مى شود. 

اگر كسى بگويد: با زن فالن شخص سخن نخواهم گفت، آن زن را مشخص ساخت، 

اگر بعد از طالق باوى سخن گويد، حانث مى شود، چون با مشخص ساختن، آن زن 

مقصود قرار گرفته و طالق درآن زن تاثيرى ندارد. 

اگر بگويد كه در خانه فالن شخص داخل نخواهم شد و با غالم فالن شخص سخن 

نخواهم گفت. اگر آن شخص خانه و غالم خود را به فروش رسانيد، قسم خورنده به 

داخل شدن آن خانه وسخن گفتن با آن غالم حانث نمى شود، چرا كه اين چيزها به 

ذات خود مقصود نبوده، بلكه مقصود اصلى صاحب آن دو مى باشد. 

در متن در مثال هاى چون  صاحب چادر، يا جوان و يا بره بخاطر حانث مى شود 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. 

شاخه  زيرا  است،  آن  ميوة  آن  از  مقصد  بخورد  قسم  درخت  خوردن  از  كسى  اگر 

وبرگ درخت خورده نمى شود، بلكه تنها ميوه آن خورده مى شود. 

انواع آن به ذات خود مطلوب است، و اختالف اين اقسام باعث قسم  اقسام خرما و 
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گرديده است بناًء تغيير نوع آن معتبر بوده و در صورت تغيير نوع، قسم كننده حانث 

نمى گردد. 

1- در صورت مرتكب شدن گناه به اثر قسم، بر بنده چه الزم مى شود؟

۲- حكم قسم خوردن قبل از مسلمان شدن را بيان داريد.

3- نذر را تعريف نماييد.

4- نذر مطلق را با ذكر مثال آن بيان كنيد.

۵- نذر مقيد را با ذكر مثال آن بيان نماييد. 

۶- اگر كسى از مطلق داخل شدن خانه قسم ياد كند و بعد در ويرانه داخل شود، چرا 

حانث نمى شود؟
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درس بیست و یکم

احکام قسم
)3(

در جمالت قسم، عرف و رواج هاى مردم نقش مؤثرى دارد، در درس امروزى خويش 

حكم تعدادى از جمالت قسم را بيان خواهيم كرد كه اساس آن عرف مردم خوانده 

شده است. 
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* áOß¿á��áß��ßf ß]A

ترجمه

حانث  خورد  را  ماهى  مگر  نمى خورد،  را  گوشت  كه  بخورد  قسم  كسى  اگر   )1(

نمى شود.

)۲( اگر كسى قسم خورد كه از درياى دجله نخواهد نوشيد و بعداً در ظرف از آن 

نوشيد در نظر امام ابوحنيفه6 حانث نمى شود، 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 مى شود. 

)3( اگر كسى قسم خورد كه از اين گندم نخواهد خورد اما بعد نان تيار شده از آن 

گندم را خورد، حانث نمى شود. اگر قسم خورد كه از اين آرد نخواهد خورد و بعد نان 

آن آرد را خورد حانث مى شود و اگر بدون جويدن آن را بلع نمود، حانث نمى شود.  

)4( اگر قسم ياد نمود كه با فالن 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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اجازه اش  با فالن شخص بدون حصول  نمود كه  ياد  اگر كسى قسم  حانث مى شود. 

سخن نگويد و آن شخص برايش اجازه سخن گفتن داد مگر اين شخص به اجازه او 

آگاهى حاصل ننمود و باوى سخن گفت حانث مى شود.  

)۵( اگر والى شهر به شخصى قسم دهد كه از داخل شدن هر فساد پيشه در شهر بايد 

به او اطالع دهد، اين قسم وى مختص به عهدى مى شود تا كه والى بر اريكة اقتدار 

آن شهر باشد. 

)۶( اگر كسى قسم ياد نمود كه در اين خانه داخل نمى شود و بعد باالى بام آن ايستاده 

شد و يا در دهليز آن داخل شد حانث مى شود. اگر در دروازه ورودى خانه در چنان 

جايى بود كه بابستن دروازه در بيرون واقع مى شد، حانث نمى شود. 

از آن گوشت  مقصد  نمى خورد پس  را  قسم خورد كه سرخ كرده   اگر كسى   )7(

مى باشد، نه بادنجان وزردک.

)8( اگر كسى قسم خورد كه پخته شده را نمى خورد، مقصد وى از آن گوشتى است 

كه با آب پخته شده باشد. 

)9( اگر كسى قسم خورد كه  كله ها را  نمى خورد، هدف وى ازآن چيزيست كه در 

تنور پخته شده باشد ودر بازار  فروخته شود. 

)1۰( اگر كسى قسم خورد كه نان نمى خورد، پس هدف وى از آن همان چيزيست كه 

مردم به حسب رواج شان آن را بجاى نان مى خورند. اگر وى قطائف )يک نوع نان( را 

خورد و يا اينكه در عراق نان تهيه شده از برنج را بخورد حانث نمى شود. 

)11( اگر كسى قسم بخورد كه خريد و فروش نمى كند و به اجاره مبادرت نمى ورزد 

و خود كسى ديگرى را به اين كار بصفت وكيل گماشت حانث نمى شود. 

)1۲( اگر كسى قسم ياد كرد كه نكاح نمى كند و يا قسم ياد نمود كه طالق نه مى دهد 

يا غالمش را ازاد نمى سازد و كسى را به اين كارها وكيل ساخت حانث مى شود. اگر 
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كسى قسم خورد كه در زمين نمى نشيند مگر بر روى فرش ويا بوريا نشست، حانث 

نمى شود. 

)13( اگر كسى قسم ياد نمود كه در چارپايى نمى نشيند مگر بر چارپايى فرش شده 

نشست، حانث مى شود. اما اگر چارپايى را باالى چارپايى ديگر گذاشت و بدان نشست 

حانث نمى شود. 

)14( اگر قسم بخورد كه باالى فرش نخوابد وباالى چنان فرشى خوابيد كه بااليش 

را هم پرده مى پوشانيد، حانث مى شود، و اگر بااليش فرش ديگرى بگسترد، حانث 

نمى شود. 

 

شرح

تأثير بسزايى دارد، در متن اين درسها كه كدام احكام  در قسم عرف و رواج مردم 

ذكر شده است، به عرف و عادت همان وقت اعتبار داده است، اما اگر عرف تغيير يابد 

احكام قسم هم با تغيير آن تغيير مى كند.

شرح مسايل وارده در متن  قرار ذيل است:

مثال ماهی: در مسأله قسم از خوردن گوشت، اگر قسم كننده گوشت ماهى را بخورد 

حانث نمى شود، زيرا عرفاً ماهى در گوشت شامل نيست. 

از آب  در ظرف  مگر  نمى نوشد،  دجله  از  كه  كند  ياد  قسم  اگر كسى  مثال دجله: 

آن نوشيد، در اين صورت به نزد امام ابوحنيفه6 حانث نمى شود، 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 عمًال مردم چنين آب مي نوشند. از سوى ديگر نوشيدن از دجله 

در ظرف نوشيدن معنى مجازى است، بناًء وقتى عمل به حقيقت ممكن باشد به مجاز 

احتياجى نيست وقسم كننده به مجاز حانث نمى شود. 
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بناًء با حالت اول فرق  و در صورت دوم قسم از نوشيدن آب شده است نه از دريا، 

دارد. 

مثال گندم: اگر كسى از خوردن گندم قسم نمايد، به خوردن نان آن حانث نمى شود 

بريان  را  گندم  مردم  مثال،  گونه  به  دارد،  حقيقى  استعمال  مورد  گندم  خوردن  زيرا 

نموده آن را مى خورند، بناًء 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 مى شود كه آرد خورده 

نمى شود، بناًء وقتى خوردن آرد ياد شود، مردم طبق عرف مقصد ازآن را خوردن نان 

مى دانند، حتى اگر قسم كننده آرد را به دهن نمايد حانث نمى شود، 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 فالنى 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 بناًء حانث 

شمرده مى شود. 

قسم با والی: اگر كسى به والى شهر قسم نمود كه اطالع 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 اطالع به والى جزا دادن 

مفسد بود، و حال كه والى از وظيفه اش بر طرف شده است نمى تواند 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 مى گيرد، 

قسم كننده به خريد، فروخت و اجارة وكيل حانث نمى شود. 

اگر شخصى از نكاح كردن و طالق نمودن قسم ياد كرد و بعد براى اين كار از طرف 

خود وكيل گرفت بخاطرى حانث مى شود كه حقوق طالق و نكاح به طالق دهنده 

ونكاح كننده ارتباط مى گيرد، نه به وكيل.

روشن  را  آن  احكام  محترم  استاد  وبه كمک  بگويند  را  قسم  متعدد  طالب جمالت 

سازند.

1- اگر كسى از خوردن گوشت قسم نمايد وبعد گوشت ماهى را بخورد، چرا حانث 

نمى شود؟

۲- اگر كسى از نوشيدن از دجله قسم نمايد وبعد در ظرف از آب آن بنوشد، چرا 

حانث نمى شود؟

3- اگر كسى از خوردن گندم قسم كند، آيا به خوردن آرد آن حانث مى شود؟

4- اگر كسى از نكاح كردن و از خريد و فروش قسم كند و بعد براى انجام اين كار ها 

وكيل بگيرد، حانث مى شود يا خير؟
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درس بیست و دوم

تعیین وقت و زمان در قسم

طالب 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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*åÄåI>É ßU

ترجمه

)1( اگر کسى قسم ياد کرد و پيوست به آن گفت: إن شاء اهللا، حانث نمى شود. اگر 

قسم ياد کرد که اگر )توان( داشتم حتماً خواهم آمد، در اينجا مراد از توان صحتمندى 

وى است نه قدرت )حقيقى(. 

)2( اگر قسم ياد کرد که با فالن شخص تا وقت )نامعلوم( يا زمان )نامعلوم( يا وقت 

)معلوم( يا زمان )معلوم( سخن نخواهد گفت، مراد از آن شش ماه مى باشد هم چنان 

در نزد امام ابويوسف وامام محمد6 مراد از )دهر( نيز شش ماه مى باشد. 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 ابوحنيفه6 

مراد از آن ده روز است. امام ابويوسف ومحمد )رحمهما اهللا( گفته اند: مراد از آن 

قسم به روز هاى هفته است. اگر قسم خورد که ماهها با وى سخن نخواهد گفت، به نزد 

امام ابوحنيفه6 مقصد از آن ده ماه است، امام ابويوسف ومحمد )رحمهمااهللا ( گفته 

اند: مراد از آن دوازده ماه است. اگر قسم ياد نمود که فالن کار را انجام نخواهم داد، 
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آن کار را بايد براى هميش)تمام عمر( ترک کند، اگر قسم ياد نمود که فالن کار را 

ضرور انجام خواهم داد، اگر آن کار را يک بار انجام دهد قسمش بجا شده است.  

)3( اگر 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 مى شود، 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 نمى شود. 

)4( اگر 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. 

)5( اگر قسم ياد نمود که در وقت قريب قرض ها 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. 

)6( اگر کسى قسم ياد نمود که در اين خانه زندگى نمى کند وخودش تنها بيرون شد 

وفاميل وسامان خود را در آن گذاشت، حانث مى شود. 

)7( اگر کسى قسم ياد کرد که حتماً به آسمان باال خواهد شد و يا اين سنگ را به طال 

مبدل خواهد ساخت، قسم وى درست بوده و متصل آن حانث مى گردد. 

)8( اگر قسم ياد کرد که قرض فالنى 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 نمى شود، اما اگر پول طورى باشد که حکم پول بدان درست نيايد و همة آن 
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ناچل يا قلعى )سرب( باشد، حانث مى شود. 

)9( اگر 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 نمى شود 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 نمى شود، زيرا اين جدايى شمرده نمى شود. 

)10( اگر 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 مى شود 

و مردم که کدام معنى را از الفاظ مى گيرند 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 اهللا گفتن: هرگاه شخصى قبل از قسم و يا بعد از آن متصل )إن شاء 

اهللا( بگويد، حانث نمى شود؛ زيرا رسول اهللا� فرموده است که معنى آن چنين است: 

کسيکه به اهللا قسم ياد کرد و إن شاء اهللا گفت حانث نمى شود.)1(

قسم مرتبط به وقت و زمان

اگر کسى در قسم خود لفظ )حين( يا )زمان( را استعمال نمايد مثًال 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 مى شود. زيرا کلمة حين گاهى براى مدت 

1. موطأ به روايت محمد بن الحسن الشيبانى 5_ باب االستثناء فى اليمين ج3 ص 136
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کوتاه و گاهى براى مدت شش ماه وگاهى براى مدت چهل سال استعمال مى شود، 

چون شش ماه وقت متوسط و در ميان است، بناء آن اراده مى شود.

قسم به )الدهر(: اگر کسى در قسم خود کلمه الدهر را معرفه استعمال کند، از روى 

عرف تمام عمر ازآن اراده مى شود و اگر آنرا نکره )دهر( استعمال نمايد، مراد از آن 

در نزد صاحبين ) رحمهما اهللا ( شش ماه مى باشد.

قسم به)ايام(: اگر در قسم لفظ )ايام ( را استعمال نمود مثًال قسم ياد کرد که تا روزها 

با او سخن نخواهم گفت، اگر لفظ ايام را نکره ذکر نمود، مراد از آن سه روز مى باشد 

و اگر آن را معرفه يعنى )األيام( روزهاى معلوم ذکر نمود مراد از آن ده روز گرفته 

مى شود. اگر در ده روز با او گپ زد حانث مى شود اما نزد صاحبين )رحمهما اهللا( از 

آن يک هفته اراده مى شود.

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 نمى کند، 

بناء اگر  مراد از سحور خوراکى است که از مناصفه شب تا ظاهر شدن صبح باشد. 

کسى در خالل اين اوقات چيزى نخورد، حانث مى شود.

فورا  نا ممکن ومحال قسم کند،  انجام کارى  به  نا ممکن: هرگاه کسى  به چیز  قسم 

حانث مى شود زيرا قسم کننده از انجام دادن چنين کار عاجز و ناتوان است. مثال قسم 

ياد کند که من اين سنگ را به طال مبدل مى سازم.
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ارائة مثالها آن را  به  به معتبر بودن عرف بحث نمايند،  شاگردان در ميان خود راجع 

واضح سازند و در کلمة ايام و دهر فرق نکره و معرفه را بيان دارند.

1. اگر کسى با قسم )إن شاء اهللا( بگويد، حکم آن چيست ؟

2. اگر کسى قسم را به توان )قدرت( مرتبط نمايد مثًال بگويد )اگر توان داشتم اين کار 

را خواهم کرد( مراد از قدرت چيست ؟

3. اگر کسى قسم نمايد که به )حين، زمان، ايام، دهر(مرتبط باشد، حکم آن چيست؟

4. از )غدا، عشاء و سحور( خوراک هاى کدام اوقات مراد است ؟

5. قسم به چيز نا ممکن و محال، چه حکم دارد؟
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ترجمه

ِعى شخصى است که هرگاه خصومت را ترک کند، به آن مجبور ساخته نمى شود.  )1( ُمدَّ

َعى َعلَيِه شخصى است که اگر دعوى را ترک کند، به آن مجبور گردانيده مى شود.  مُدَّ

)2( دعوى تا وقتى پذيرفته نمى شود که جنس و مقدار مَُدعى )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 مى گردد تا در دعوى به آن اشاره نمايد و اگر 

حاضر نبود قيمت آن را واضح سازد. 

)3( اگر )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 عالوه نمايد 

که طالب آن است.

)4( در 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 مي نمايد و اگر از )حضور شهود( عاجز ماند و 

طالب حلف خصم )مدعى عليه( شد، او را قسم بدهد. 

)5( اگر گفت شهود من حاضر است ليکن خواستار قسم هستم، نزد امام ابوحنيفه6 

قسم داده نمى شود و بر مدعى قسم رد نمى شود. 

)6( در ملک مطلق شهود ذواليد پذيرفته نمى شود. 

)7( در صورت انکار مدعى عليه از قسم، قاضى باساس نکول حکم را صادر و مدعى 

بها را بااليش الزم مى سازد.    

)8( بر قاضى سزاوار است تا برايش بگويد:  من به تو سه بار قسم را پيش مى کنم اگر 

)قسم( نمودى )خوب( و اال عليه شما حسب دعواى مدعى حکم صادر مى کنم. در 
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صورت پيش نمودن سه بار قسم و نکول وى، حکم را بر عليه وى صادر نمايد.

)9( اگر دعواى نکاح باشد، در نزد امام ابوحنيفه6 بر منکر قسم نيست. در نکاح، رجعت،  

رجوع در ايالء،  برده گى،  ام ولد ساختن،  نسب،  والء و در حدود قسم داده نمى شود.

)10( صاحبين )رحمهما اهللا( گفته اند:  به استثناء حدود و لعان در تمام موارد ياد شده 

قسم داده مى شود. 

)11( هر 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 مى شود(.

شرح

تعريف دعوى: دعوى در زبان عربى خواستن راگويند و در اصطالح فقهاء  عبارت از 

مطالبه حق است در حضور کسيکه در صورت ارائة ثبوت، آنرا دريافت کرده بتواند.  
مدعى: شخصى است که ميخواهد حق را به ذمه غير ثابت سازد.)1(

مدعى علیه: شخصى است که منکر باشد.)2(
خصومت: نزاع وجدال را گويند.)3(

تعیین جنس و مقدار مدعى بها در دعوى:   کسيکه عليه شخص ديگر دعوى چيزى 

را اقامه مى کند بايد جنس و مقدار آنرا معلوم سازد، بطور مثال بگويد ده گرام طال يا 

نقره، ده درهم؛ زيرا در صورت عدم وضاحت آن، دعوى بر مجهول مى آيد 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. 

*$.1/�+�--%�)�ÍÈ=b�=�\fm�ÍÈ>¿£¶=�*-
$.55�+�.5%�)�ÍÉJÈÇ³¶=�ÍÉÃ¯«¶=�Í¢ÇiÇ�=�*.

*$./,�+�-5%�)�¹Ç³nº�[�°Ñ>®b¶=�h¿²�\fm�°Ñ=f¶=�fVF¶=�*/
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اگر مدعى به نزد مدعى عليه نباشد، يعنى هالک 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 حنيفه6 ذکر نام پدر کالن 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 مى پرسد، اگر مدعى عليه به حق مدعى اقرار کرد، حکم خويش 

را بر مدعى عليه صادر مى کند. اما اگر انکار ورزيد از مدعى طالب شهود مى شود،  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 نمى شود: اگر مدعى عليه از قسم انکار نمود، به مدعى قسم داده 

نمى شود، بلکه قاضى مدعى عليه را به دعوى ملزم مى سازد، چرا که رسول اکرم� 

معناى آن چنين است:    ))f³¾? �Àº �Ê·¢��»É¶=Æ �Ê¢b�= �Î·¢�Í¿ÉF¶=(( فرموده 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 مى کند، خواه اين نکول حقيقى باشد که بگويد قسم نمى خورم 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 مى کند. 

در موارد آتى بر مدعى علیه قسم نیست:

نکاح: بطور مثال اگر احمد دعواى نکاح نمايد و زن منکر باشد پس در اين صورت باالى 

زن قسم نيست. و يا زن دعوى نمايد و احمد منکر باشد به احمد قسم داده نمى شود. 
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رجعت: مثًال 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 ايالء دعوى نمايد که من 

در مدت ايالء از ايال ء 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 اوالد هاى وى است 

و اين طفل از وى است ليکن بادار منکر باشد. 

نسب: بطور مثال عمر باالى شخصى دعوى نمود که گويا پسرش است و وى منکر باشد. 

والء: بطورمثال زيد بر شخصى دعوى نمود که گويا وى موالء مواالت، يا معتق )آزاد 

کننده( من است و آن شخص منکر باشد. 

حدود: مثًال شخصى بر کسى دعواى حد نمايد و وى منکر باشد. 

و  لعان کرده  با من  نمود که گويا وى  بر شوهر خويش دعوى  مثال زنى  بطور  لعان: 

شوهرش منکر باشد، در اين صورت به شوهر قسم داده نمى شود. زيرا فايده از تقديم 

قسم نکول است و در صورت نکول دعوى ثابت مى شود و در صورت هاى قبلى به نکول 

مدعى عليه دعوى ثابت نمى گردد و قسم بى فايده ميماند، لذا قسم داده نمى شود. 

صاحبين )رحمهمااهللا( 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 مى يابد.

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 

تقسيم  ميان شان مساويانه  بها  پذيرفته مى شود و مدعى  ابو حنيفه6 شهادت هر دو 

مى گردد؛ 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 امالک 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 طالب در حضور ديگران متن آتى را شرح نمايد: شهود صاحب ذواليد در 

ملکيت مطلق پذيرفته نمى شود.

 

1. دعوى، مدعى، مدعى عليه و خصومت را تعريف نماييد.

2. چرا تعيين جنس و اندازه مدعى بها در دعوى حتمى است.؟

3. در جايداد غيرمنقول تعيين کدام چيز ضرورى است؟

4. بعد از صحت دعوى قاضى چى بايد کرد.؟

بيان  دليل  با  مى شود؟  داده  قسم  مدعى  به  آيا  نمود  نکول  قسم  از  عليه  مدعى  اگر   .5

داريد.

6. قاضى چند بار به منکر قسم پيش مى نمايد.؟

7. در کدام موارد بر مدعى عليه قسم نيست؟

آن  حکم  کنند  شهود  اقامه  دو  هر  و  نمايند  دعوى  چيز  يک  بر  شخص  دو  اگر   .8

چيست؟

9. اگر 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 نمى شود در کتابچه هاى 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 

نيز معلومات  دعوى را ادامه ميدهيم و ميخواهيم که در مورد مسايل ديگرى دعوى 

حاصل نماييم. 

�( ßbáFß£á¶=�= ßd ßÂ�àÄá¿åº�Ïßß� ám=�àÄç¾ß?� à¼ à¢áhÈ�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�( æ̧ àQße�Îß· ß¢� åÁ>ß¿áM=�Î ß¢ça=�� áÁåCßÆ�$-%
� áÁåCßÆ� åÀ ß»çN¶=� å¬ árå¿åE�åbáFß£á¶=� ß¬ árå¾�ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�(åe>Éåá�>åE�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à³ßª��(ßÍ¿ÉßFá¶=�>ßº>ß®ß? ßÆ
�ßd à]>È� áÁß?�åf ß] áÜå¶� áÀ à³È�áß��( àe>ßJ á]ß?� ß×�6> ß» àÂ àb ßUß?� ß¹>ß̄ßª�> ß» àÃ¿ÉßE�Î åu>ß̄á¶=�åÄåE�Î ßvß®� áÁåDßª�( ßµßfßI�ßÐ> ßm
� ß¤ßºßÆ�>â�åe>ßI�=ßf à²dÈ�áß�� áÁåCßÆ�(> ß» àÃá¿åº� å¹çÆßáÚå¶�ßÇ àÃßª�>â�åe>ßI�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�ßfß²ßc�áÇß¶ßÆ�*àÄß£É ß�

�*åÄåE��Æ?�ßÇ àÃßª� ãxáFß®�> ß» åÂåb ßUß?
�àÐ=ßf ën¶>ßª�> ß» àÃß£ßº� ß_Èåe>ßI� ß×ßÆ�ßÍ¿ÉßFá¶=�>ßº>ß®ß?Æ�(> âváFß®ßÆ�âÍßF åÂ� àf ß] áÛ=ßÆ�âÐ=ßf åm�> ß» àÂ àb ßUß?�Î ß¢ça=� áÁåDßª�$.%

�*Ð=Çi�> ß» àÃßª�åÄÉß· ß¢�>ßÃ ßQçÆßhßI�àÄç¾ß?�ãÌß?ßfáº=� áKß¢ça=ßÆ�ßÐ=ßf ën¶=�> ß» àÂ àb ßUß?�Î ß¢ça=� áÁåCßÆ�( ß�áÆß?
*åÍßFåá�=� áÀåº� ß�áÆß?� àÀáÂçf¶>ßª�(> âváFß®ßÆ�âÍßF åÂ� àf ß] áÛ=ßÆ�> âváFß®ßÆ�>â¿ áÂße�> ß» àÂ àb ßUß?�Î ß¢ça=� áÁåCßÆ�$/%

�� áÁåDßª�( ß�áÆß?� åbß£áEßáÙ=� å_Èåe>çJ¶=� àG åU> ßrßª� å_Èåe>çJ¶= ßÆ� ǻ á·åá�=�Îß· ß¢�ßÍ¿ÉßFá¶=� åÁ> ßQåe>ßá�=�ß½>ß®ß?� áÁåCßÆ�$0%
�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�ß½>ß®ß? � áÁåCßÆ�( ß�áÆß? � à¹çÆßáÙ>ßª �å�ß�åe>ßI �Îß· ß¢�ßÍ¿ÉßFá¶= �>ßº>ß®ß? ßÆ�æb åU=ßÆ� áÀåº�ßÐ=ßf ën¶=�>É ß¢ça=
�Îß· ß¢�ßÍ¿ÉßFá¶=� àTåe>ßá�=�ß½>ß®ß?� áÁåCßÆ�(ãÐ=ßÇ ßi�> ß» àÃßª�>â�åe>ßI�=ßfß²ßcßÆ�ßf ß]A� áÀåº�åÐ=ßf ën¶=�Îß· ß¢�âÍ¿ÉßE�> ß» àÃá¿åº

�* ß�áÆß?� ßÁ>ß²�>â�åe>ßI�ß½ßbá®ß?� ǽ á·åº�Îß· ß¢�ßÍ¿ÉßFá¶=� åbÉá¶=� àG åU> ßq�ß½>ß®ß? ßÆ� æ̀ çeßÖàº� ǽ á·åº
��* ß�áÆß?� åbÉá¶=� àG åU> ßrßª�( åT>ßJë¿¶>åE�âÍ¿ÉßE�> ßÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�åbÉá¶=� àG åU> ßqßÆ� àTåe>ßá�=�ß½>ß®ß?� áÁåCßÆ�$1%

� ß×� ǻ á·åá�=�Îåª� æGßF ßi� ȩ̀ à²ßÆ�âÌ ßb åU=ßÆ�âÌçfßº� ç×C� àS ßjá¿àI� ß×�ÎåJç¶=� åH>ÉëN¶=�Îåª� àS ájç¿¶=� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�$2%
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* àeçf ß³ßJÈ
� ßÁ>ß²�(àÄá¿åº�åÐ=ßf ën¶=�Îß· ß¢�âÍ¿ÉßE� åbÉá¶=� àG åU> ßqßÆ� å°ß· áìàá�=� ǻ á·åá�=�Îß· ß¢�âÍ¿ÉßE� àTåe>ßá�=�ß½>ß®ß?� áÁåDßª�$3%
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* åÁ>ßJ¿ÉßFá¶=� áLßfßI>ßÃßI�> ß» àÃß£ßº
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ترجمه

)1( اگر دو شخص باالى 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 غالم 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 

نمى خواهم، جائز نيست که شخص دومى غالم 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. 

)2( اگر 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 غالم( عروسى 

نموده، در اين صورت هر دو برابر اند.

)3( اگر 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. 

)4( اگر 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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نمود و ذواليد شهود  اقامه  را  باشد، شهود  تاريخ هم داشته  بر ملکيت که  قابض  غير 

ملکيت را اقامه کرد که تاريخ آن اول بود صاحب قبضه تاريخ اول مقدمتر است. 

)5( اگر ذواليد و غير ذواليد هر يک شهود نتاج )محصول( را اقامه کرد، ذواليد معتبر است. 

ملکيت  به  بافته مى شود و هر آن سببيکه  بار  لباس است که يک  بافتن  )6( همچنان 

تکرار نمى شود، )عين حکمى را دارا است.(

)7( اگر 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. 

)8( اگر يکى از دو مدعى دو شاهد را حاضر نمود و ديگرى چهار شاهد آورد، هر 

دو برابر اند.

شرح

صورت هاى مختلف دعواى دو شخص

دعواى خريد دو شخص بر يک مدعى بها: اگر دو شخص دعوى نمايند که اين چيز 

را از فالن 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  

هم  با  استحقاق  سبب  در  از يک طرف  دو  هر  که  چرا  مى گردد.   مناصفه  شان  ميان 

برابر اند و از طرف ديگر مدعى بها قابليت شرکت را دارا است. پس به يکى در برابر 

ديگرى ترجيح داده نمى شود، 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 مى شوند 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 

فالن شخص خريده و ديگر بگويد که آن را برايم فالن شخص هبه و تسليم نموده 

اقامه شهود کنند، در اين صورت دعواى  اثبات دعواى خويش  است و هر دو براى 

خريد راجح است. چرا که در خريد معاوضه از هر دو طرف صورت مى گيرد 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 فالن شخص برايم گرو داده است و شخصى 

ديگرى دعوى نمايد که گويا آن را برايم فالن شخص هبه کرده و تسليم شده ام، در 

برترى دارد، چرا که در صورت  به دعوى دومى  نسبت  اين صورت دعواى گروى 

هبه  در  آنکه  حال  است،  مضمون  گردد  هالک  اگر  است  تضمين  در  متاع  گروى 

تضمين وجود ندارد اگر هالک 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 فالن 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 مى ماند.

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 مى آورد.

همچنان دعوى بر چيزى که يک بار انجام مى يابد 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 کاال در دست وى باشد چرا که اين در معنى نتاج مى آيد، اما هر آنچيزيکه 

چند بار انجام مى يابد و به بينه ثابت مى گردد بطور مثال شستن کاال، اگر خشکه شوى 

راجع به شستن با هم دعواى نمايند و هر يکى ايشان بينه را اقامه کند در اين مورد ولو 

که کاال در دست يکى ايشان قرار دارد ليکن هر دو شوينده پنداشته مى شود و مستحق 

مزد هستند. 

اگر شخص غير ذواليد دعوى ملکيت مطلق چيزى را کند  دعوى ملکیت و خريد: 

)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 

مى شود، 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 مى شود.

فرق دو با چهار شاهد: کثرت و تعداد شهود معيار ترجيح در دعوى نمى باشد.

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 نمى شود.

طالب به سه دسته تقسيم شوند و صورت هاى مختلف دعواى دو نفر را که در درس 

بخوانش گرفتند بطور عملى تطبيق نمايند.
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به صورتهاى آتى جواب بگوييد:

1. اگر 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؟

2. اگر يک نفر دعواى خريد و دومى دعواى هبه را نمايد و هر دو در زمينه شهود اقامه 

کنند کدام ايشان حقدار است؟

3. اگر يک شخص دعواى گروى و ديگرى دعواى هبه نمايد و هر دو در زمينه بينه را 

اقامه کنند، کدام ايشان حقدار است ؟

نزد  و  باشد  نداشته  قرار  شان  ذواليدى  در  که  کنند  را  چيزى  دعواى  تن  دو  اگر   .4

شخص ثالث باشد و تاريخ را ذکر کنند، چه حکم دارد؟

5. اگر 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؟ 

6. اگر 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؟

7. فرق 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 کتابچه هاى 

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 مى خواهيم، بعضى 

از صورتهاى دفع و چگونگى تحليف و مسايل ديگر را زير بحث قرار دهيم. 
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ترجمه

)1( اگر شخصى عليه شخصى ديگر دعواى قصاص نمود و مدعى عليه انکار کرد، به 

منکر قسم داده مى شود، اگر نکول کرد، و نکول او از قسم در چيزى باشد که کم از 

نفس بود در اين صورت بااليش قصاص الزم است؛ اما اگر نکول اش در نفس بود تا 
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وقتى محبوس مى گردد که اقرار يا قسم کند. و نزد صاحبين )رحمهما اهللا( در هر دو 

صورت بااليش ارش )تاوان( الزم مى گردد.

گفته  مقابل  طرف  به  صورت  اين  در  است  حاضر  من  شهود  گفت  مدعى  اگر   )2(

مى شود تا سه روز کفيل بالنفس )ضامن( بدهيد اگر ضامن داد )خوب( ور نه مدعي 

مامور مى گردد تا وى را پيگيرى کند مگر اينکه مدعى عليه مسافر راه باشد پس تا 

مجلس قاضى )مدعى همرايش مى باشد(. 

)3( اگر مدعى عليه گفت اين چيز را فالن شخص غايب نزدم طور گروى يا امانت 

مدعى  و  وى  ميان  پس  کرد،  اقامه  را  شهود  و  ام  نموده  غصب  وى  از  يا  گذاشته، 

خصومت نيست، اما اگر گفت: از فالن شخص غايب خريده ام در اين صورت خصم 

تلقى مى گردد. 

ذواليد  و  اقامه کند  را  زمينه شهود  و در  نزدم دزدى شده  از  بگويد:   اگر مدعى   )4(

گفت فالن شخص نزدم امانت گذاشته و بينه را اقامه کرد خصومت دفع نمى گردد، 

اگر مدعى گفت از فالن شخص خريده ام و ذواليد گفت نزدم فالن امانت گذاشته 

خصومت بدون اقامة شهود دفع مى گردد.

)5( قسم به اهللا> داده مى شود نه غير، ليکن به ذکر صفات اهللا جل جالله تاکيد شده 

مي تواند؛ و قسم به طالق وعتاق داده نمى شود. 

)6( از يهودى به اسم اهللا> اى که بر موسىX تورات نازل کرده قسم گرفته مى شود، 

از نصرانى به اهللا> اى که انجيل را بر عيسىX نازل نموده قسم گرفته مى شود،  از 

مجوس )آتش پرست( به اهللا> ايکه آتش را آفريده قسم گرفته مى شود و از ايشان 

در عبادت خانه هاى شان قسم گرفته نمى شود. 

)7( در قسم بر مسلمان تغليظ به وقت يا جاى )مانند ماه رمضان يا بر سر منبر( الزم 
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نيست. 

ليکن  است  )افغاني( خريده  به هزار  را  از وى غالم  نمود که  اگر شخصى دعوا   )8(

طرف مقابل انکار ورزيد در اين صورت به اهللا قسم ميخورد که ميان وى و مدعى فعًال 

بيع نيست ليکن اينگونه قسم بايد داده نشود که من نه فروخته ام و در غصب بايد به 

اهللا اين طور قسم بخورد که وى حق گرفتن آن را ندارد و مستحق گرفتن قيمت آن 

نيز نيست و به اهللا 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 طالق طورى قسم 

ميخورد که اين ) زن ( فى الحال از شما بائن )جدا( نيست که او بيان کرده است و 

اينگونه قسم داده نمى شود که قسم به اهللا تعالى که او را طالق نه کرده ام.

)9( اگر 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 ابوحنيفه6 براى شخصى که تمام خانه را دعوى کرده سه حصه )سه بر چهار( 

و صاحب دعوى نصف خانه ربع )حصة چهارم( داده مى شود و نزد امام ابو يوسف و 

امام محمد رحمهمااهللا  خانه ميان شان به سه حصه تقسيم مى شود؛ 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 مى شود. 

)10( اگر 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 مى باشد.

)11( دو 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 باالى 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 مى شود. 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 مى گردد 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 مى شود، اين حکم نزد 

امام ابوحنيفه6 است، صاحبين رحمهما اهللا مى گويند: در هر دو حالت ارش )خساره 

مالى(الزم است، زيرا نکول از قسم چنان دليلى است که در آن شبهه است، بناًء مال 

واجب مى گردد قصاص نمى شود. 

چگونگى گرفتن ضامن: اگر مدعى  دعواى نمايد و بگويد که شهود من در شهر است 

نزد  و  نمى شود،  داده  قسم  ابوحنيفه6  امام  نزد  عليه گردد،   مدعى  قسم  و خواستار 

صاحبين )رحمهما اهللا( قسم داده مى شود؛ زيرا حلف حق مدعى است هر وقت بخواهد 

بميان مى آيد که  ابوحنيفه6 مى گويد: حق قسم وقتى  امام  ليکن  ميتواند،  قسم داده 

به  لذا  است  ممکن  احضار شهود  اينجا  در  اينکه  از  عاجز شود  اقامة شهود  از  مدعى 

از  تا  مى شود  گرفته  ضامن  روز  سه  مدت   براى  وى  از  بلکه  نمى شود  داده  قسم  او 

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 مى باشد )وى را تعقيب مى کند( تا فرار 

نکند اما اگر مدعى عليه مسافر راه بود الى صدور فيصله و مجلس قاضى از وى نگهبانى 

مى شود. 

اگر مدعى به وقت تعيين شده شهود را حاضر نمود خوب، ورنه قاضى به مدعى عليه 

قسم ميدهد، اگر قسم خورد حکم به مالمتي مدعي صادر مي شود و يا مدعى او را قسم 

نمى داد او را رها کند، و اگر نکول کرد، حکم بااليش 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 فالن )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 ابوحنيفه6 خصومت از مدعى عليه دفع و ساقط مى گردد؛ زيرا 

توسط شهود دعواى خويش را ثابت ساخت که دست وى دست خصومت نيست. 

اگر مدعى عليه بگويد مدعى بها را از فالن 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 فالن شخص نزدم است و در زمينه اقامة شهود نمايد در اين صورت نزد شيخين 

از مدعى عليه خصومت دفع  نمى شود 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 

بااليش الزم نشود، خالصه 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 محمد6 ميگويد: گفتار مدعى در اين موضوع بمثابة آن است که بگويد از من 

غصب شده؛ زيرا در هر دو صورت دعوا فعل بااليش 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 مى گردد ولو به سخن خويش اقامه شهود نکند؛ زيرا هر 

برايش رسيده است و  از طرف شخص ديگرى  اند که شئ مذکور  متفق  اين  بر  دو 

دستش دست خصومت نيست.  

چگونگى تحلیف: قسم به نام اهللا> داده مى شود، در  يک حديث مبارک آمده است 

يا  و  بخورد  قسم  اهللا>  به  مى خورد  قسم  کسى  )اگر  است:  ذيل  قرار  آن  معنى  که 

اصرار  آن  بر  مدعى  که  ولو  نمى شود  داده  قسم  عتاق  و  به طالق  بماند(.)1(  خاموش 

ورزد،  يعنى نبايد چنين گويد که به طالق  زن يا عتاق )آزادى برده( قسم است، چرا 

که قسم به طالق 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 مى گويد قسم من به آن اهللا باشد 

که تورات را بر موسىX نازل نموده، نصرانى مى گويد  قسم بر اهللا که انجيل را بر 

عيسىX نازل نموده و آتش پرست مى گويد قسم بر اهللا که آتش را آفريده است، و 

به آنان در عبادت خانه هايشان قسم داده نمى شود. 

قسم به سبب يا حاصل: در صورت انکار ديده شود اگر مدعى عليه منکر از سبب بود به 

همان سبب قسم داده مى شود، اما اگر از حکم منکر بود به  حاصل قسم داده مى شود. 

اگر شخصى دعوا نمود که من از اين شخص حاضر کتاب وى را به هزار افغاني خريده 

1. بخاري روايت کرده.
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ام و مدعى عليه انکار ورزد که من نه فروخته ام، پس به حاصل قسم مي نمايد که ميان 

من و وى بيع قائم نيست، و طورى قسم ندهد که قسم به اهللا من بااليش نفروخته ام، 

چرا که احتمال ميرود که فروخته  باشد ليکن دو باره بيع را فسخ کرده باشد. 

مدعى عليه در دعواي غصب چنين قسم مى خورد 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 مى خورد که قسم به اهللا که حاال ميان مايان نکاح نيست، و در 

مورد طالق طورى قسم مى خورد که قسم به اهللا 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 طالق 

نداده ام، چرا که  احتمال دارد که طالق 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 حنيفه6 براى مدعى کل خانه سه ربع )سه بر چهار( و براى 

مدعى نصف آن ربع )حصة چهارم( آن داده مى شود، 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 مى گردد. 

اما امام ابويوسف و امام محمد رحمهما اهللا گفته اند، خانه ميان شان به سه حصه تقسيم 

مى گردد 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 مى شود.
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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 مى گردد. چرا نصف خانه بدون منازعه و نصف 

متباقى آن به اساس شهادت شهود از وى مى گردد. 

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 مى کند.

اگر تاريخ هر دو با عمر حيوان موافقت نداشته باشد در اين صورت نصف از يکى و 

نصف از ديگري مي شود. 

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. 

بار  صاحب  بود  آن  بر  ايشان  از  يکى  بار  و  داشتند،  دعوا  هم  با  شتر  مورد  در  اگر 

حقداراست چرا که تصرف اش روشن است. 

همچنان اگر باالي پيراهني دعوا کنند که يکى از ايشان آن را به تن کرده و دومى 

آستين هاى 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. 

1. اگر شخصى بر کسى دعواى قصاص نمايد و مدعى عليه منکر شود، در اين حال از 

طرف قاضي چه اجرااتي بعمل مي آيد؟

2. از مدعى عليه چى وقت ضامن گرفته مى شود؟

3. چند صورت دفع دعوا را بيان نماييد.

4. چگونگى حلف را بيان داريد.

5. آيا قسم تغليظ بزمان و مکان درست است؟

6. چگونگى تحليف يهودى، نصرانى و مجوسى را بيان داريد.

7. قسم به سبب يا حاصل چه وقت داده مى شود؟ و تفاوت آن چه و چطور است؟

8- اگر 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 مي گرد؟  
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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 اختالف مشترى و بايع در اندازة 

ثمن و مبيعه که آنان هم مدعى و مدعى عليه اند، صحبت بعمل خواهد آمد. 
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� ßÁ>ß²� áÁåDßª�( å̧ áNåá�=�ßfáÃßº� à¼ ç³ßà�� áÀ å³ß¶ßÆ� à\> ß³ë¿¶=� á_ ßjá«È�áß�ßÆ�æb ç»ßà�ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÎåEß?� ßbá¿ å¢�>ß«ß¶>ßß��(ãÍ¿ÉßE
�áÆß?�àÌß?áfßá�=�àÄáJ ß¢ça=�>ßº� ß̧ áNåº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( àTáÆçh¶=� ß¹>ß®�>ßå�� ßÎ åvà®� ç̧ ß®ß?�áÆß?� àTáÆçh¶=�åÄåE� ßßß�á¢=�>ßº� ß̧ áNåº
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* å̧ áNåá�=�åfáÃßå��>ßß�� ßÎ åvà®�(àÌß?áfßá�=
ترجمه 

)1( وقتيکه بين بايع و مشترى در بيع اختالف پيدا شود؛ طوريکه: خريدار دعواى ثمن 

کم نمايد، و فروشنده دعواى زيادت آنرا کند، ويا بايع به يک اندازة مبيعه اعتراف 

اقامه کند  را  ايشان شهود  از  باشد و يکى  نمايد و مشترى دعواى زيادت آنرا داشته 

فيصله به نفع وى صادر مى گردد.

اثبات  اقامة شهود نمايند شهادت شاهدى معتبر است که زيادت را به  )2( اگر هر دو 

ميرساند. اما اگر يکى هم شهود اقامه نکند، به مشترى گفته شود: يا به قيمتى که بايع دعوا 

دارد قناعت کن و اال بيع را فسخ مى سازيم. و به بايع گفته شود: آنچيزى را که مشترى 

راجع به مبيعه دعوا دارد تسليم نمايد و اال بيع را فسخ مى سازيم. اگر طرفين رضايت نشان 

ندادند حاکم )قاضي( به هر يکى ايشان در مورد طرف مقابل قسم مى دهد، آغاز قسم از 

خريدار مى شود. وقتيکه هر دو قسم کردند قاضى بيع را فسخ مي نمايد اما اگر يکى ايشان 

از قسم نکول کرد دعواى جانب ديگر بااليش الزم گرديد. 

ثمن  از  يى  آوردن حصه  بدست  يا  خيار شرط،  و  )مهلت(  تاريخ  مورد  در  اگر   )3(

اختالف واقع گردد، در اين صورت ميان شان قسم )تحالف( نيست، چرا که اختالف 

ياد شده نه در معقود عليه است و نه در معقود به )بلکه اختالف در چيز ديگرست( 

همراه با قسم سخن شخصى مدار اعتبار است که از خيار و تاريخ منکر باشد.

)4( اگر مبيعه هالک گرديده بود و سپس در ثمن اختالف کردند، نزد امام ابويوسف6 

در زمينه باالى يک ديگر قسم خوردن نيست، در ثمن سخن مشترى با قسم معتبر است. 
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امام محمد6 مى گويد هر دو به يک ديگر قسم مى دهند، بيع به قيمت چيزى هالک 

شده فسخ مى گردد.

)5( اگر زن و شوهر با هم در مورد مهر اختالف کنند؛ مرد دعوا نمايد که مهر مثًال يک 

هزار )افغاني( است و زن دعوا نمايد که مهر دو هزار است، پس کسيکه شهود را اقامه 

کرد پذيرفته مى شود. اگر هر دو شهود را اقامه کردند شهادت زن مدار اعتبار است، اما 

اگر هر دو از اقامه شهود عاجز شدند نزد امام ابو حنيفه6 به هر دو قسم راجع مى شود 

و نکاح را فسخ نمى کند  به مهر مثل اصدار حکم مي نمايد، اگر مقدار مهر به اندازة بود 

که مرد دعوا داشت يا کمتر از آن، به چيزى فيصله صورت مى گيرد که مرد گفته بود، 

اما اگر مهر مثل به اندازه مدعاى زن باشد يا ازآن بيشتر در اين صورت فيصله مطابق 

گفتار زن صادر مى شود، اما اگر مهر مثل کمتر از دعواى زن و بيشتر از مقدارى بود 

که مرد دعوا داشت براى زن به مهر مثل اصدارحکم مى شود.

شرح

بیان قسم به يک ديگر )تحالف(:

افاده مى کند، لذا  تحالف از باب تفاعل است، باب تفاعل صدور عمل از جانبين را 

صورتهاى  در  عوامل  اساس  به  احياناً  گويند.  را  جانبين  خوردن  قسم  تحالف  معنى 

ايجاب مى کند  ياد شده  پيدا مى شود. إختالف  اختالف  بايع و مشترى  ميان  مختلف 

که به قسم حل و فصل شود، چرا که هر يکى ايشان مدعى و مدعى عليه است، چند 

صورت اختالف قرار ذيل است:  

اندازة ثمن يا  بايع و مشترى در  ا- اختالف جانبین در مورد ثمن و مبیعه: اگر ميان 

مبيعه اختالف پيدا شود؛ بطور مثال: فروشنده بگويد: قيمت مبيعه هزار افغانى است، و 

مشترى بگويد پنجصد افغانى است. يا در مقدار مبيعه اختالف 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 مى گردد، چرا که صاحب 

اقامة  آن ها  اگر هردوى  اما  ثابت ساخت،  دليل  و  به حجت  را  شهادت دعواى خود 

شهود کردند شهادت کسى را جح و بهتر است که زيادت را ثابت مى سازد، چرا که 

شاهد براى اثبات آورده مى شود و کسيکه دعواى اثبات ميکند مدعى پنداشته مى شود، 

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 

مبيعه؛  مقدار  به  راجع  اما  است،  اعتبار  مدار  بايع  ثمن؛ شهود  اندازة  مورد  نمايند، در 

شهود مشترى قابل اعتبار مى باشد، اما اگر هر دو از اقامة شهود عاجز شدند، هر يک 

بايد به دعواى طرف مقابل راضى شود، در صورت اختالف در ثمن، قاضى بايد به 

را فسخ مى کنم،  بيع  قبول کن، ورنه!  بايع کرده  را که  بگويد کدام دعوايى  مشترى 

اما اگر اختالف 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 مى کنم، و يا هر دو قسم 

مى خورند اگر هر دو به حرف يک ديگر راضى شدند در اين صورت حکم واضح و 

آشکار است و اال به هر دو قسم ميدهد. 

به چه کسي بايد نخست قسم داده شود؟ 

نزد امام محمد6، نخست به خريدار )مشترى( قسم داده مى شود، که اين قول آخرى 

امام ابو يوسف6 است. از امام ابوحنيفه6 همچنين روايت آمده است و اين درست 

هم است، چرا که مطالبة ثمن در اول از مشترى مى شود و وى انکار مي ورزد و اين 

هنگامى صورت مى گيرد که بيع عين در بدل دين باشد، و اال قاضى اختيار دارد که به 
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هر يک قسم بدهد، هرگاه طرفين قسم خوردند بيع را فسخ مى کند، اما اگر يکى ايشان 

از قسم نکول کند دعواى طرف مقابل الزم مى گردد. 

ج: اختالف در مدت:  صورت اختالف در مدت طورى است که بايع و مشترى راجع 

به وقت با هم اختالف 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 باالى يک جانب هم قسم نيست، بلکه به هدايت حديث 

معروف )البينة على المدعى و اليمين على من أنکر( تنها باالى منکر قسم است. 

و: اختالف در ثمن مبیعه بعد از هالکت آن: بعد از اينکه مبيعه هالک گرديد 

ميان بايع و مشترى در مورد ثمن آن اختالف بميان آمد، نزد امام ابويوسف6 قول 

مشترى با قسم معتبر است، زيرا منکر است، و نزد امام محمد6 بايد به هر دو قسم داده 

شود، چرا که هر دو اقامه دعوا مى کند و طرف مقابل انکار مي ورزد، وقتيکه هر دو قسم 

خوردند بيع به قيمت هالک فسخ مى گردد، ليکن امام ابويوسف6 ميگويد: قسم دادن 

به آن ها بعد از قبض مبيعه امر خالف 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 اختالف پيدا شود. امام 

ابوحنيفه6 مى فرمايد: در زمينه باالى 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 مى کند، 
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پس هر دو قسم مى کنند و موتر سالم را مسترد مي نمايد و براى بايع هيچ چيز نيست.

ح:  اختالف شوهر و زن در مهر: بطور مثال ميان زن و شوهر در مورد مهر اختالف 

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 مى گردد، اما اگر هر دو اقامة شهود نمايند، حرف زن 

قابل اعتبار است؛ چرا که زن زيادت را ثابت مى کند، اما اگر هر دو از اقامة شهود عاجز 

شدند، نزد امام صاحب6 باالى هر دو قسم است مگر نکاح فسخ نمى شود به خاطرى 

که اثر تحالف از بين بردن تسميه است که به نکاح ضرر نمى رساند. زيرا که مهر در 

نکاح تابع است  و عدم تعيين مهر نکاح را فاسد نمى سازد. ليکن بيع چنين نيست وقتيکه 

به  باقى ماند  بيع فاسد مى شود، پس وقتيکه عقد نکاح بحال خود  ثمن مسمى نشود، 

مهرمثل فيصله صادر مى شود، و فيصله طبق دعواى زن و شوهر صورت مى گيرد.

طالب ميان خود صورت هاى اختالف مدعى و مدعى عليه را بايکديگر مطرح نموده، 

واضح سازند که نخست به کى قسم داده مى شود؟ 

1- معنى تحالف را بيان کنيد.

2- صورت هاى اختالف در ثمن و مقدار مبيعه را بيان کنيد. 

3- اختالفيکه ميان مرد و زن راجع به مهر واقع مى شود، صورت آنرا بيان نماييد.

4- صورت اختالفى را از هالکت بعض مبيعه بميان مى آيد تحرير داريد. 
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درس بیست و هفتم

اختالف مؤجر و مستأجر در اجاره

اين درس اختالف اجير و  بايع و مشترى را خوانديم، در  در درس گذشته اختالف 

مستأجر را بخوانش خواهيم گرفت. 

�*=ça=ßfßIßÆ�>ß«ß¶>ßß��åÄÉß· ß¢�åaÇ à̄ á£ßá�=�åÐ>ß«ÉåJ ái=� ß̧ áFß®�åÌße> ßQåáÝ=�Îåª�>ß«ß·ßJ á]=�=ßcåC ßÆ�$-%
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ترجمه 

)1( هرگاه )مؤجر و مستأجر( در مورد اجاره قبل از تسليمى معقود عليه با هم اختالف 

کنند، هر دو قسم مى خورند و به اجاره خاتمه داده مى شود. 

)2( اگر بعد از تسليمى معقود عليه با هم اختالف نمايند، هر دو قسم نه مى خورند و 
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قول مستأجر با قسم وى قابل اعتبار است. 

)3( اگر بعد از تسليمى بخشى از معقود عليه باهم اختالف کردند، هر دو قسم مى خورند و 

عقد در مورد بخش متباقى فسخ مى گردد و در زمان ماضى قول مستأجر قابل اعتبار است. 

)4( هرگاه زن و شوهر با هم در وسايل خانه اختالف 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. 

)5( اگر يکى از ايشان فوت نمود و ورثة متوفى با آن شخصى که زنده است اختالف 

نمايند، تمامى اشيايى که مورد استفاده زن و مرد است از شخص )زنده( است. 

)6( امام ابويوسف6 گفته است: به زن اشيايى داده مى شود که به زن هاى هم مثل 

ايشان در جهيز داده مى شود و اموال متباقى بعد از قسم به مرد داده مى شود. 

از وى  نمايد، نسب هر دو  نوزادان دوگانه را  از  )7( شخصى که دعواى نسب يکى 

ثابت مى گردد. 

شرح

واضح  ذيل  قرار  اجاره  در  اختالف  صورت  سه  متن،  طبق  اجاره:  در  اختالف 

مى گردد:  

صورت اولى:  اگر اجاره دهنده و اجاره گيرنده در مورد اجوره يا منفعت آن قبل از 

تسليمى معقود عليه با هم اختالف کنند؛ بطور مثال اجاره گيرنده بگويد:  يک عراده 

موتر کروال 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. 

داده  بخاطرى  )تحالف(  قسم  دو  هر  براى  و  مى گردد،  فسخ  اجاره  صورت  اين  در 

مى شود 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 مى کند و تحالف 

بميان مى آيد. 

صورت دومى: هرگاه اجاره دهنده و اجاره گيرنده بعد از تسليمى معقود عليه باهم در 

مورد اجوره يا منفعت آن، اختالف کنند، تحالف بميان نمى آيد. اصال در اين مسايل، 

اجاره به بيع قياس مى گردد، 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 نمي تواند بلکه بعد از موجوديت دو باره معدوم 

گرديده. بدين اساس تحالف بميان نمى آيد و در اجوره سخن اجاره گيرنده با قسم 

اعتبار است که طرف مقابل مطالبه زيادت را کرده است و وى منکر  بخاطرى قابل 

است، و سخن منکر قابل اعتبار است. 

صورت سومي: و اين طورى است که بعد از تسليمى بخشى از معقود عليه طرفين با 

هم اختالف کنند.

در بحث اجاره خوانده بوديم که عقد اجاره به دست آورى منافع اجاره قدم به قدم 

بميان مى آيد. بدين اساس صورت فوقانى دو بخش دارد، که هر بخش آن عقد جدا 

بحساب مي رود و حکم جداگانه دارد که قرار ذيل است: 

1- يک بخش آن طورى است که برخى از منفعت آن بدست آمده باشد، اين عقد 

مثل صورت دومى قبلى است و همان حکم بااليش تطبيق مى گردد. 

2- بخش دومى اين صورت طورى است که منفعت بدست نيامده باشد، اين عقد مانند 

صورت اولى است که بيان گرديد و همان حکم بااليش تطبيق مى گردد. 

اختالف مرد و زن در مورد سامان و اثاثیه خانه: اگر در مدت نکاح يا بعد از طالق 



١٨٨

ميان مرد و زن در مورد سامان و لوازم خانه اختالف واقع شود، و هر کدام دعواى 

ملکيت آنرا نمايد، پس آن لوازميکه مورد استفاده مردها مى باشند، 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 مى شوند، البته هر دو در اين نوع 

مالها سوگند مي کنند و سخن شان مستند به قََسم معتبر است.

آن چيز هايي که قابل استفادة زن و مرد هر دو باشد؛ مانند ظروف، زمين، رختخواب 

و امثال آن، اين گونه لوازم ملکيت مرد شمرده مى شوند؛ زيرا بر بنياد رسم و دستور، 

بيشتر سامان خانه از مرد مى باشد و نيز نسبت خانه به او مى شود، و در مقابل در حصة 

مالکيت زن کدام دليل جداگانة نيست، بر اين اساس مرد، ذواليد بوده و قََسم به وى 

متوجه مى شود.

چگونگى اختالف پس از مرگ زن و يا شوهر: اگر شوهر فوت کرد، و ورثة اش با 

زن او در مورد سامان خانه دعوا کردند، به نزد امام ابوحنيفه6 سامانها و لوازميکه 

مورد استفادة مردان و زنان باشند از ذواليد زن شناخته مى شود و ورثه، مدعيان شمرده 

مى شوند که بايد گواهان بياورند، در غير آن قسم متوجه زن مى شود، بدليل اينکه  زن 

حيات و ذواليده است، در حاليکه شوهر فوت کرده و قابليت ذواليدى را ندارد.

در مورد اين دعوا امام ابويوسف6 مى گويد: در هر دو صورت )زندگى و يا مرگ( 

براى زن آن مقدار از سامان خانه داده مى شود طوريکه نظير اين زن، جهيز زنان ديگر 

باشد، زيرا  از روى عرف و عادت، زن با خود جهيز )سامان خانه( را به منزل شوهر 

البته بر عالوة جهيز  مى آورد که اين دليل بمقايسة دليل ذواليدى شوهر قويتر است. 
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وارثان شوهر  و  لوازم خانه در دست شوهر مى باشد، پس سخن وى  و  ديگر سامان 

همراه قسم مدار اعتبار است.

دعواى نسب يکى از دو طفل دوگانه گى )توأمین(: دوگانه گى )توأمين( به آن دو 

کودک از يک مادر اطالق مى گردد که فاصلة پيدايش بين هر دو کمتر از شش ماه 

باشد. طوريکه نطفة دوگانه گى يکبار در رحم مادر تقرر مى گيرد، لذا امکان ندارد که 

اوالد پدرهاى جداگانه باشند، بدين اساس هرگاه کسى دعواى نسب يکى از توأمين 

را کرد، نسب هر دو از همان شخص ثابت مى گردد.

طالب 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 مى شوند.

1_ هرگاه پس از عقد اجاره و قبل از عملى نمودن آن در اجاره اختالف واقع گردد، 

حکمش چگونه است؟

بين  منافع  يا  اجرت  مورد  در  عليه(  معقود  )تسليم  اجاره  عملى شدن  از  بعد  اگر   _2

طرفين اختالف واقع شود، حکم آن چگونه است؟

3_ هرگاه زن و شوهر ادعاى مالکيت سامان و اثاثية خانه را نمايند، کدام نوع سامان 

حق هر يک آن ها شناخته مى شود؟
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4_ در صورتيکه از طرف ورثة شوهر و يا زن با شوهر ويا زن در مورد سامان خانه دعوا 

صورت گيرد، حل اختالف آن ها چطور است؟

5_ توأمين را تعريف نماييد، و بگوييد که آيا در صورت دعوا و ثبوت نسب يکي از 

توأمين، نسب ديگري ثابت مي شود؟
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درس بیست و هشتم

کتاب شهادت

در دروس گذشته احکام دعوا و راه هاى حل و فصل آن را خوانديم، اکنون به خواندن 

کتاب شهادت آغاز مى کنيم. شريعت اسالم  تحمل شهادت و ادا کردن آنرا نهايت 

مهم مى داند تا شهادت بطريقة درست ادا گردد و از کتمان آن منع نموده است. زيرا 

اثبات حقوق بندگان و فيصله عليه مجرمان اکثراً از همين طريق صورت مى گيرد.
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� àbßÃ ánÈ�=âb åÂ> ßm� ß¤åß��=ßcåDßª�(åÌßa> ßÃ çn¶=�Îß· ß¢�åÌßa> ßÃ çn¶=� à̧ áNåº�(åÄ åjá«ß¿åE�àÄ à» á³ àU� àKàFáNßÈ� ß×�>ßº�àÄá¿åºßÆ�$H%

*àÅ ßbåÃ ánàÈ� áÁß?� ç×C�åÄåIßa> ßÃ ßm�Îß· ß¢�ßbßÃ ánÈ� áÁß?�àÄß¶�áh��áß��æÐÎ ßnåE
�( ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�ßbßÃ ánÈ� áÁß?� ß¤åº> çj¶=� á¤ ßjÈ�áß��(åÄåIßa> ßÃ ßm�Îß· ß¢�=âb åÂ> ßm� àbßÃ ánàÈ�àÄß£åß��áÇß¶� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�$-,%

*ßÌßa> ßÃ çn¶=�ßfç²ßdßJÈ� áÁß?� ç×C�ßbßÃ ánÈ� áÁß?�àÄ çì ß]�Ïß?ße�=ßcC� åb åÂ> çn·å¶� ȩ̀ å�� ß×ßÆ

ترجمه 

)1( کتاب شهادت

)2( شهادت دادن فرض است و ادا کردن آن باالى شاهدان الز م است و هرگاه مُدعى 

از شاهدان اداى شهادت را مطالبه نمايد نمي توانند که شاهدى را پنهان سازند.

يا آشکارا مى سازد.  پنهان کند و  اختيار دارد )آن( را  )3( شاهد در شهادت حدود، 

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.

)4( مراتب شهادت: يکى از آن شهادت به زنا است. در باب زنا شهادت چهار نفر مرد 
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باقي حدود و قصاص  قبول مى گردد و شاهدى زن قابل پذيرش نيست. همچنان در 

شاهدى دو نفر مرد قبول مى گردد و شاهدى زنان قبول نمى شود.

5- غير از موارد ياد شده در ديگر موضوعات حقوقى شاهدى دو مرد و يا شاهدى 

يک مرد و دو زن قبول مى گردد، چه اين حقوق  مالى باشد يا غير مالى مانند، نکاح، 

طالق، وکالت و وصيت.

6-  در مسايل پيدايش اوالد، بکارت و عيوب زنها در آن مواضعى که مرد آنرا ديده 

نميتواند شهادت يک زن قبول مى شود.

لفظ  شاهد  اگر  ضروريست.  شهادت  لفظ  گفتن  و  عدالت  صورتها  همه  اين  در   -7

شهادت را ذکر نکرد، و گفت که: ميدانم، و باور دارم، شاهدى اش قبول نيست.

اکتفاء  مسلمان  ظاهرى  عدالت  به  )قاضي(  حاکم  است:  گفته   ابوحنيفه6  امام   -8

نمايد، مگر در حدود و قصاص از )عدالت( شاهدان پرسان کند. اگر خصم )جانب 

مقابل( باالى آن جرحه )اعتراض( نمايد ) او را غير عادل پندارد( قاضى در مورد شان 

پرسش نمايد. امام ابويوسف و امام محمد )رحمهما اهللا( ميگويند: اين يک امر ضرورى 

است که قاضى بصورت آشکارا و پنهانى در مورد شاهدان پرسش به عمل آورد.

9- آنچه شاهد آن را تحمل مي کند به دو نوع اند:

ا-  يکى آنکه حکمش خود بخود ثابت مى گردد. مانند: بيع، اجاره، اقرار، غصب، قتل 

ببيند، ميتواند بر آن شاهدى  يا  و حکم حاکم )قاضي( زمانيکه شاهد آن را بشنود و 

را  اين  که  ميدهم  شاهدى  که:  بگويد  باشد.  نشده  شاهدگرفته  آن  بر  چه  اگر  بدهد 

بفروش رسانده و نگويد مرا بر آن شاهد گردانيده.

ب- و ديگر آنست که حکم آن خود بخود ثابت نمى شود مانند گواهى برگواهى اگر 

از يک شاهد شنيد که به يک چيز شاهدى داده، براى او جواز ندارد که باالى شهادت 



١٩٤

او شاهدى بدهد، مگر اينکه شاهدش گرداند.

10- همچنان 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.

w=Ç ]البقره 282[. à¢àa�>ßº=ßcåC�àÐAbßÃ àn¶=� ßH@È ß×ßÆyدليل آن اين فرمان الهى است�

ترجمه: شاهدان منع نياورند وقتى که به شاهدى خواسته شوند. 

�®�wàÄàFá·ß]البقره 283[. ã¼åMA�àÄç¾åDßª�> ßÃ á»àJ á³È�ÀßºßÆ�ßÌßa> ßÃ çn¶=�á=Ç à»àJ á³ßI�ß×ßÆy :اهللا تعالى مى فرمايد

قلبش  که  بدرستي  سازد  پنهان  را  شاهدى  کسيکه  و  مپوشانيد  را  گواهى  و  ترجمه: 

گنهکار است. 

$ است و شرطهاى  àbßÃ ßmß?% ارکان و شروط شهادت: شهادت يک رکن دارد که آن لفظ

آن شش است: 1- عقل کامل 2- حريت 3- اسالم 4- عدالت 5- ضبط 6- واليت

مراتب شهادت: موارديکه در آن شهادت تحقق مى يابد چهار قسم اند:

مى فرمايد:  تعالى  اهللا  دارد.  اعتبار  مرد  نفر  چهار  گواهى  زنا  در  زنا:  به  شاهدى   -1
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w ]النساء15[. á¼ à³¿ëº�âÍ£ßEáeß?� çÀåÃÉß· ß¢�á=Æ àbåÃ ánßJ ái>ßªy
ترجمه: پس از خودتان چهار نفر )مرد( را باالى آن ها شاهد بگردانيد.

2- شاهدى در ديگر حدود و قصاص: در اين نوع، گواهى دو نفر مرد قبول مى گردد.

3- شاهدى در مسايل حقوقى: در اين نوع، گواهى دو مرد و يا يک مرد و دو زن 

مورد قبول واقع مى گردد. مانند: نکاح، طالق، وکالت و وصيت. اهللا تعالى مى فرمايد: 

� ßÁáÇ ßuáfßI�Àçå�� åÁ>ßIß?ßfáº=ßÆ� ã̧ àQßfßª�å�ß· àQße�>ß¾Ç à³È�áç��ÁåDßª� á¼ à³å¶> ßQëe�Àº� åÀÈßbÉåÃ ßm�á=Æ àbåÃ ánßJ ái=ßÆy
=�wÐ]البقره:282[. ßbßÃ èn¶=� ßÀåº

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 مى پسنديد(.

4- گواهى بر آن چيزى که مرد بر آن آگاه نمى باشد. مانند: والدت، بکارت و عيوب 

زنانه که مرد آنرا ديده نمي تواند در اينها گواهى يک زن هم کفايت مي کند.

ناگفته نبايد گذاشت که در همه شهادات متذکره عدالت شاهدان ضرورى است.

طالب در مورد تحمل شهادت و طرز اداى آن در پيشروى صنف از همديگر بپرسند 

که ادا و تحمل چى را مى گويند؟ و در مورد اهميت شهادت ترجمة دو آيت قرآنى 

را بيان دارند.
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1_ شهادت را  از حيث لغت و اصطالح تعريف کنيد.

2_ اختالف نظر ميان امام ابوحنيفه و امام ابويوسف )رحمهما اهللا( را در مورد عدالت 

شاهد واضح سازيد.

3_ شهادت چند مراتب دارد و در هر مرتبه نصاب شاهدان را بيان نماييد.

4_ تحمل شهادت از جانب شاهد به چند نوع است؟

5_ حکم موجوديت مجلس قضاء و اختصاص لفظ شهادت را توضيح کنيد.
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درس بیست ونهم

قبول وعدم قبول شهادت

�àÌßa> ßÃ ßm� ß×ßÆ�( ßH>ßI� áÁåCßÆ� åádß̄á¶=�Îåª�åaÆ àbáßá�=� ß×ßÆ�( åµÇà· á»ßá�=� ß×ßÆ�(Î ß»á¢ßáÙ=�àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI� ß×ßÆ�$-%
*åÅåa= ßb áQß?ßÆ�åÄÈßÇßEßåÙ�åbß¶ßÇá¶=�àÌßa> ßÃ ßm� ß×ßÆ�åÅ åbß¶ßÆ�åbß¶ßÆßÆ�(åÅ åbß¶ßÇå¶� åbå¶=ßÇá¶=

*åf ß] áÜå¶�å� ßQáÆçh¶=� åb ßUß?�àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI� ß×ßÆ�$.%
*> ß»åÃåJß²åf ßm� áÀåº�ßÇ àÂ�>»Éåª�åÄ å³Èåf ßnå¶� ǻ Èåf çn¶=�àÌßa> ßÃ ßm� ß×ßÆ�$/%

�*æÄ ë» ß¢ßÆ�åÄÉ å]ßåÙ� å̧ àQçf¶=�àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI ßÆ�$0%
� ß×ßÆ�(åÇáÃç·¶=�Îß· ß¢� åHáf èn¶=� åÀåºábàº� ß×ßÆ�(æÍÉë¿ ß§àº� ß×ßÆ�(æÍ ßVåÑ>ß¾� ß×ßÆ�( æOç¿ßà��àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI� ß×ßÆ�$1%
�ÎåJç¶=�åfåÑ>ßF ß³á¶=� åH=ßÇáEß?� áÀåº�>âE>ßE�ÎåI>È� áÀßº� ß×ßÆ�( ål>ç¿·å¶�Îë¿ß§È� áÀßº� ß×ßÆ�(åeÇàFá¿ èì¶>åE� àGß£á·È� áÀßº
�åaáfç¿¶>åE �åfåº>ß̄àá�= � ß×ßÆ�(>ßEëf¶= � å̧ å²A � ß×ßÆ�(æe=ßgC �å�ß§åE�ß½> ç»ßá�=� à̧ à]ábÈ� áÀßº� ß×ßÆ�( èbßá�=�>ßÃåE � à°ç·ß£ßJÈ
� å¬ß· çj¶=� çG ßi�àfåÃ á�àÈ� áÀßº�àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI� ß×ßÆ�(ßÍ ßVßFá̄ßJ ájàá�=� ß¹>ß£áªßáÙ=� à̧ ß£á«È� áÀßº� ß×ßÆ�( åSá¾ßf áì ën¶=ßÆ

*åå�> çr¶=
�*ßÍÉåE> çìßá�=� ç×C�åÐ=ßÇ áÂßáÙ=� å̧ áÂß?�àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI ßÆ�$2%

* á¼ àÃà·ß·åº� áKß«ß·ßJ á]=� áÁåCßÆ� åxá£ßE�Îß· ß¢� á¼åÃ åvá£ßE�åÍçºëd¶=� å̧ áÂß?�àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI ßÆ�$3%
* ëÎºëd¶=�Îß· ß¢� ëÎåEáfßá�=�àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI� ß×ßÆ�$4%

� áKß·åFà® �ßfåÑ>ßF ß³á¶= � àGå¿ßJ� � áÀçå� � à̧ àQçf¶=ßÆ � åL>ßÒÉ çj¶= � áÀåº � ßGß· á¦ß? � àL>ß¿ ßjßá�= � áKß¾> ß² � áÁåCßÆ �$5%
�*æÍÉ årá£ßå��çß�ß?� áÁåCßÆ�àÄàIßa> ßÃ ßm

�*ãÌßhåÑ> ßQ�ÎßNá¿àá�=�àÌßa> ßÃ ßmßÆ�>ß¾ëh¶=� åbß¶ßÆßÆ� ëÎ årßá�=ßÆ� å¬ß·á®ßáÙ=�àÌßa> ßÃ ßm� à̧ ßFá̄ àI ßÆ�$-,%
* á̧ ßFá̄ àI�áß��>ßÃáJß«ß¶> ß]� áÁåCßÆ� áKß·åFà®�ÏßÇ á¢çb¶=�àÌßa> ßÃ çn¶=� åKß̄ßª=ßÆ�=ßcåC ßÆ�$--%

� àf ß] áÛ=ßÆ� æ¬á¶ß@åE �> ß» àÂ àb ßUß? �ßbåÃ ßm� áÁåDßª �(Îß¿á£ßá�=ßÆ� å á«ç·¶= �Îåª � åÀÈßb åÂ> çn¶= � à±>ß«ëI= �àß�ßJá£ÈßÆ�$-.%
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� áÁåDßª�* å¬á¶ßáÙ>åE� à̧ ßFá̄ àI�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÎåEß?� ßbá¿ å¢�> ß» àÃàIßa> ßÃ ßm� á̧ ßFá̄ àI�áß��(å�ß«á¶ß@åE
� áKß·åFà® �æÍßÑ> å» ßjáß�ßÆ�>â«á¶ß? �Î å¢ßbÈ �Î å¢çbàá�=ßÆ �(æÍßÑ> å» åjáß�ßÆ� æ¬á¶ß@åE � àf ß] áÛ=ßÆ� æ¬á¶ß@åE �> ß» àÂ àb ßUß? � ßbåÃ ßm
�àÄàIßa> ßÃ ßm � áKß·åFà® �(æÍßÑ> å» ßjáß� �>ßÃá¿åº �àÅ> ßvß® �6> ß» àÂ àb ßU? � ß¹>ß®ßÆ � æ¬á¶ß@åE � ßbåÃ ßm �=ßcåC ßÆ �* æ¬á¶ß@åE �àÌßa> ßÃ çn¶=
�ßbßÃ ánÈ� ß×� áÁß?� ß́ å¶ßc� ß¼å· ß¢�=ßcC� åb åÂ> çn·å¶�Îå§ßFá¿ÈßÆ�* àf ß]A�àÄß£ßº�ßbßÃ ánÈ� áÁß?� ç×C�Äà¶áÇß®� á̧ ßFá̄È�áß�ßÆ�( æ¬á¶ß@åE

�*æÍßÑ> å» ßjáß�� ßxßFß®�àÄç¾ß?�Î å¢çbàá�=�çfå̄È�ÎçJ ßU� æ¬á¶ß@åE
�åf áVç¿¶=�ß½ÇÈ� ß̧ åJà®�àÄç¾ß?� åÁ=ßf ß]A�ßbåÃ ßmßÆ�(ßÍ ç³ßå��åf áVç¿¶=�ß½ÇÈ� ß̧ åJà®�= âbÈßg� çÁß?� åÁ=ßb åÂ> ßm�ßbåÃ ßm�=ßcåC ßÆ�$-/%
� ç¼àM�> ßÃåE�Î ßvß®ßÆ�> ß» àÂ=b ãUC� áKß̄ßF ßi� áÁDßª�(å�ßIßa>ßÃ çn¶=� å̧ ßFá̄ ßÈ�áß�� å¼å²>ßá�=�ßbá¿ å¢�=Ç à£ ß»ßJ áQ=ßÆ�åÍßªÇ à³á¶>åE

* á̧ ßFá̄ àI�ãß��Ïßf ã]àÙ=� åLßf ßv ßU
* ß́ å¶ ßdåE� à¼ à³áß�� ß×ßÆ� æÎá«ß¾� ß×ßÆ� æ\áf ßQ�Îß· ß¢�ßÌßa> ßÃ çn¶=�Î åu>ß̄á¶=� à¤ ß» ájÈ� ß×ßÆ�$-0%

� ß¹Ç à]èb¶=ßÆ� ß\> ß³ë¿¶=ßÆ� ßLáÇßá�=ßÆ� ßG ßjç¿¶=� ç×C�àÄá¿È> ß£È�áß��æÐÎ ßnåE�ßbßÃ ánÈ� áÁß?� åb åÂ> çn·å¶� àgÇ�� ß×ßÆ�$-1%
*åÄåE� à°åNÈ� áÀßº�>ßÃåE�àÅßß� á]ß?�=ßcC�åÐ>É ámßáÙ=�åÅ ådßÃåE�ßbßÃ ánÈ� áÁß?�àÄ à£ ßjÈ�àÄç¾åDßª� áÎ åu>ß̄á¶=�åÍÈ ß×åÆßÆ

ترجمه
)1( شاهدى دادن نابينا، غالم و کسيکه بر او حد قذف جارى شده باشد، اگر چه توبه 

کرده باشد، قبول نمى شود. همچنان شهادت پدر براى پسر و پسر پسرش و برعکس 

آن، وشاهدى پسر براى پدر و مادر و اجدادش قبول نيست.

)2( شهادت يکى از زوجين براى ديگرى  و شهادت بادار براى غالم و مکاتبش قبول 

نمى شود.

)3( شهادت شريک در حق شريک در مورد مال مشترکة ايشان مورد پذيرش نيست.

)4( شهادت شخص براى برادر و کاکايش قبول مى شود.

)5( گواهى مُخنّث و زنان نائحه )که در مقابل اجرت بر مُرده نوحه سرايى مي کند( 

و گواهى زنان آوازخوان مقبول نيست و همچنان شهادت کسيکه شراب مى نوشد و 

وهمچنان شهادت کسى  نمى شود  قبول  مردم  براى  آوازخوان  و  نواز  طنبور  شهادت 

که مرتکب گناهان کبيره مى شود 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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کار هاى زشت را انجام مى دهد و شهادت کسيکه بصورت آشکار به سلف صالح0 

دشنام ميگويد، قبول نمى گردد.

قرار  پذيرش  اشخاص صاحب هوا و هوس مورد  از طائفة خطابيه، شهادت  غير   )6(

مى گيرد.

)7( گواهى اهل ذمه يکى بر ديگرى در مسايل مربوط به خود ايشان قبول مى شود اگر 

چه در ملّت باهم مختلف باشند.

)8( شهادت کافر حربى باالى ذمى  قبول نمى شود.

)9( شهادت کسى که نيکى هايش بر بدى هايش غالب و از گناهان کبيره خود دارى 

نمايد قبول مى گردد اگر چه گناهان صغيره از وى سر بزند.

)10( شهادت شخص ختنه ناشده، خصى و ولد زنا )حرامى( و ُخنثى قبول مى گردد.

)11( هرگاه شهادت موافق دعوا باشد پذيرفته مى شود و اگر به آن مخالف بود، قبول 

نمى گردد.

)12( به نظر امام ابوحنيفه6 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 نمى شود. 

امام ابويوسف و امام محمد )رحمهمااهللا( مى فرمايند: اين گواهى در هزار افغانى قبول 

مى شود. 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 مى شود. 

هرگاه يکى به هزار افغانى شاهدى بدهد و ديگرش بگويد: که پنجصد آن را ادا کرده 

است، شهادت به هزار افغانى پذيرفته مى شود، 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.

)13( دو 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 نمى گردد. هرگاه از دو 

گروه يکى آن مقدم شود و بر شهادت آن ها فيصله صورت گيرد، سپس شاهدان گروه 

ديگر حاضر شدند ) شهادت گروه دومى( قبول نمى گردد.
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)14( قاضى 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.

)15( چيزى را که شاهد نديده باشد، شاهدى دادن به آن جايز نيست. مگر در نسب، 

مرگ، نکاح، دخول و به واليت قاضى )با وجود آنکه نديده است( شهادتش در اين 

موارد جايز است که شخصى به موارد اعتماد او اطالع بدهد.

شرح
عوامل عدم پذيرش شهادت

به مالحظه تفصيل متن قدورى عوامل و اسباب عدم پذيرش شهادت قرار آتى است:

1_ شهادت 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 

نمى داشته باشد، لذا شهادتش قابل قبول نيست.

2_ کسيکه اهليت او نقصان داشته باشد؛ مانند: غالم و همين طور شهادت کافر باالى 

مسلمان قبول نمى شود.

3_ شهادت 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.

4_ گواهى فاسق که فسقش آشکار باشد قبول نمى گردد؛ 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.

5_ شهادت شخص پست و فرومايه نيز مورد پذيرش نيست؛ زيرا همچو اشخاص با 

گفتن دروغ، مروت و احترام را رعايت نمى دارند، مانند: کسانيکه سگ ها و مرغ ها را 

جنگ مى اندازند، و کسانيکه برهنه آب بازى مي کنند و کسانيکه از نظر عرف و رسم، 

کار هاى خسيس را انجام ميدهند، گواهى شان قبول نمى گردد.

کسب و حرفه هاى خسيس مطابق فرهنگ و عرف جامعه مي تواند تبديل و تغيير گردد 

مردم  بعدها  مى شد،  ديده  سبک  نظر  به  گذشته  در  که  پيشه  و  کسب  تعداد  يک  و 

صاحبان اين نوع کسب و پيشه را به نظر سبک نمى بينند.
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و عکس آن بعضى از کسب ها در گذشته سبک و پست شمرده نمى شد، ولى حاالً 

مردم به آن  به نظر حقارت مي نگرند. 

بناًء قبول و عدم قبول شهادت وابسته به تغيير و تحول عرف و عنعنه مى باشد.

طالب به گروه ها تقسيم شده فهرست آن چيز ها را بنويسند که بر اساس عرف و عادت 

کنونى سبک و پست شمرده مى شوند.

صورت اتفاق و اختالف شاهدان: امام ابوحنيفه6 اتفاق هر دو شاهد را در لفظ و 

معنى شهادت شرط ميداند.

امام ابويوسف وامام محمد )رحمهما اهللا( 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 اختالف دارند پس به نزد امام 

صاحب اين گواهى مقبول نيست و به نزد صاحبين گواهى شان بر يک هزار افغانى 

قبول مى گردد.

و در يک هزار باقى نصاب شاهدى تکميل نيست، و شهادت در آن مورد پذيرش واقع 

نمى گردد.

ياد داشت: در آن چيز و مورديکه از طريق مشاهده و نظر علم حاصل نمى شود 
اما در مسايل آتى بدون ديدن و  به اجماع أمت، جائز نيست  بر آن  شهادت دادن 

مشاهده، گواهى دادن صحت دارد و آن عبارتند از: 1- نسب 2- مرگ 3- نکاح 

4- دخول )عروسى شده و يکجا شده( 5- به واليت قاضى )که او در فُالن وقت 

قاضى بر حال بود( 6- عتق )آزادى( 7- والء 8- مهر 9- وقف.
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طالب به کمک مدرس  صورت مسايل نُه گانه فوق را که شهادت دادن بر آن ها بدون 

مشاهده درست است، ترتيب نمايند.

1_ چرا شهادت سود خوار و مرغ باز قبول نمى شود؟

2_ اختالف علماء را در مورد اتفاق و اختالف الفاظ شاهدان، بيان نماييد.

3_ گواهى دادن پدر براى اوالد و گواهى اوالد براى پدر چه حکم دارد؟

4_ گواهى دادن براى برادر و کاکا جوازد دارد و يا خير؟

5_ شاهد عادل به چه کسى گفته مى شود؟

6_ شاهدى دادن حربى براى ذمى جائز است و يا خير؟
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ترجمه

)1( هر آن حقى که با شبهه ساقط نمى شود در آن شهادت دادن باالى شهادت، جايز 

است، مگر در حدود و قصاص مجاز نيست.

)2( گواهى دو شاهد باالى گواهى دو شاهد جايز است و گواهى يک نفر شاهد بر 

شهادت يک نفر شاهد مورد پذيرش واقع نمى گردد.

)3( طريقه شاهد گرفتن اين طور است که شاهد اصل به شاهد فرع بگويد: به گواهى 

من شاهد باش )من گواهى ميدهم که فالن بن فالن 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.

)4( شاهد فرع )حين اداى شهادت( بگويد: من بر اين سخن گواهى ميدهم که فالن 

ابن فالن مرا بر شاهدى خود گواه قرار داد که وى گواهى ميدهد که فالن شخص در 

نزد او به اين اندازه )پول و يا مال( اقرار نموده و بمن گفت: به اين گواهى من گواهى 

بده. 

)5( شهادت شاهدان فرع قبول نمى شود مگر در صورتيکه شاهدان اصل فوت نمايند، 

يا به مقدار سفر سه روز غايب شوند و يا به مريضى يى مبتال شوند که به اثر آن در 

مجلس حاکم حاضر شده نتوانند.
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)6( اگر 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؟(.

)7( اگر شاهدان اصل از شاهدى انکار نمودند، شهادت شاهدان فرعى مورد قبول واقع 

نمى شود.

در  گذار  و  باگشت  را  او  ميگويد:  ابوحنيفه6  امام  دروغگو  شاهد  بارة  در   )8(

ابو يوسف و  افشاء گردد(.  بازار تشهير مي نمايم )تا دروغگو بودنش در محضر عام 

محمدرحمهمااهللا ميگويند: که با زدن او را متألم ميسازيم و به زندان مى اندازيم.

)9( زمانيکه شاهدان  قبل از صدور حکم از شهادت رجوع کنند، شاهدى شان ساقط 

مى شود. اگر به گواهى آن ها فيصله صورت گرفت و بعد از آن منصرف شدند حکم 

بر آن ها  پرداخت خساره  باشد  رفته  بين  از  با گواهى آن ها  آنچه  و  نمى گردد،  فسخ 

واجب است.

)10( بدون حضور حاکم از شاهدى انصراف نمودن درست نيست.

آن حکم صادر  مورد  در  و حاکم  بدهند  گواهى  مال  به يک  شاهد  دو  )11(هرگاه 

نمايد، سپس هر دو شاهد از گواهى خود بگردند، هر دو ضامن مشهود عليه )آنکه 

برخالفش گواهى داده شده( مى شوند و اگر يکى از آنان از گواهى خود بر گردد، 

ضامن نصف مال است.

باالى  انصراف کرد،  ايشان  از  يکى  و  دادند  مال شاهدى  در يک  نفر  سه  اگر   )12(

او ضمان )تاوان( عائد نمى گردد. اگر ديگرى هم از شاهدى انصراف کرد، در اين 

صورت هردو منصرف شوندگان ضامن نصف مال مى گردند.

)13( اگر 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 مى گردد. اگر هر دو زن از شهادت شان 

انصراف نمودند در اين صورت ضامن نصف حق مى گردند.

)14( اگر يک مرد و ده زن شاهد شدند و هشت زن از گواهى خود برگشتند باالى انها 

ضمان نيست، اگر يک زن ديگر نيز از گواهى خود برگشت سپس ذمه وارى چهارم 

حصه بر همه اين زنها الزم مى گردد، اگر مرد و همه زنها از گواهى برگشتند به نزد 

امام ابوحنيفه6 باالى مرد ششم حصة حق است و باالى زنها در شش پنج حصه حق 

است و ابويوسف و محمد )رحمهما اهللا( مى گويند که نصف حق بر مرد و نصف بر 

زنها است.

)15( اگر 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 باالى شان نيست و اگر مهر او 

را کمتر از مهر مثل بيان کردند، سپس از گواهى خود رجوع نمودند )در اين صورت( 

ضامن نقصان نمى گردند.

)16( همچنان اگر هر دو بر يک شخص به نکاح کردن با يک زن به مهِر مثل و يا 

از آن کمتر شاهدى دادند سپس رجوع کردند، ضامن شمرده نمى شوند و هر گاه از 

اندازه مهر مثل به زيادت گواهى دادند و سپس رجوع کردند ضامن زيادت مى باشند.

)17( اگر به بيع به قيمت مثل و يا زياده از آن شاهدى دهند، سپس هر دو از شاهدى 

اندازة کم گواهى دادند، ضامن  به  قيمت  از  اگر  بر گشند ضامن نمى گردند و  خود 

نقصان مى شوند.

)18( اگر کسى بر يک شخص شاهدى بدهد که او زن خود را قبل از دخول )يکجا 

شدن( طالق داده است و بعد هر دو از گواهى بر گشتند، هر دو ضامن نصف مهر اند 

و اگر گواهى شان به طالق بعد از دخول بود در اين صورت ضامن نيستند.
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)19( اگر )دو نفر( به قصاص گواهى دادند، سپس بعد از قتل )قاتل( رجوع کردند 

ضامن پرداخت ديت مى گردند و قصاص از آن ها گرفته نمى شود.

)20( اگر شاهدان فرع برگشتند، ضامن شمرده مى شوند و اگر شاهدان اصل بر گردند و 

بگويند که: ما شاهدان فرع را شاهد نگردانيده ايم، پس بر آن ها ضمان عائد  نمى گردد 

اين صورت ضامن  اشتباه کرديم در  و  را شاهد گردانيديم  اينها  ما  اگر گفتند که  و 

شمرده مى شوند.

اگر شاهدان فرع گفتند: شاهدان اصلى دروغ گفته اند و يا درگواهى شان مرتکب اشتباه 

شده اند به اين گفتار شان توجه نمى شود )کدام اثرى بر اين بيان شان مرتب نمى گردد(.

کسانيکه  سپس  احصان،  به  آنان  تن  دو  و  دادند  شاهدى  زنا  به  نفر  چهار  اگر   )21(

به احصان شاهدى داده بودند برگشتند، ضامن نيستند.)مفهوم احصان اينست که زن 

شوهر و مرد زن داشته باشد(.

)22( هرگاه تزکيه کننده از تزکيه برگردد ضامن پنداشته مى شود.

)23( زمانيکه دو شاهد بر قسم گواهى دادند و دو شاهد ديگر به موجوديت شرط، 

بر  گواهى دادند سپس همه از گواهى خود برگشتند، در اين صورت ضمان صرف 

شاهدان قسم است.

شرح 

شهادت باالى شهادت: گاه گاهى شاهد اصلى نظر به مشکالت نمي تواند به محکمه 

بيايد و نزد قاضى شهادت ادا کند و شخص ديگرى را طور فرعى بر گواهى خود شاهد 

ميگرداند و به او مى گويد: 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 مى گردد.
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که  مى گردد  قبول  زمانى  فرع  گواهان  شاهدى  فرع:  شاهد  شهادت  پذيرش  شرط 

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 مى شود، اما در صورتى 

قبول  آن  عوضى  باشد،  نبوده  متصور  مشکل  کدام  اصل  شاهدان  موجوديت  در  که 

نمى شود؛ زيرا در صورت موجوديت آب، تيميم جواز ندارد.

همچنان شرط است که شاهدان اصلى از گواهى خود منصرف نشده باشند، اگر آنان 

باشند، شاهدى  يا غايب شده  باشند و  باشند ويا مرده  از شاهدى خود منصرف شده 

شاهدان فرع قبول نمى گردد.

شاهد دروغگو: کسيکه شهادت دروغ بدهد، و سپس از شاهدى خود برگردد، شاهد 

زور )دروغگو( گفته مى شود. جزاى او نزد امام ابوحنيفه6 اينست که تشهير کرده 

شود در جاييکه زنده گى ميکند و با کسانيکه تعلقات و ارتباط دارد او را به آن ها به 

اين صفت معرفى نمايند. اين در صورتى که بگويد: قصداً دروغ گفته بودم، واگر گفته 

بود در شهادت اشتباه کردم، در آن صورت بر وى جزاء نيست.

اند يکى آن دره  ياران )رحمهمااهللا( دو نوع جزاء براى شاهد دروغگو تعيين نموده 

زدن و ديگرش بندى کردن است.

رجوع از گواهى: در اين مورد دو حکم است: 

1_ رجعت و برگشتن ازگواهى قبل از فيصله، شهادت ساقط مى شود و کدام أثرى بر 

آن مرتب نمى گردد.
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2_ اگر شاهدان بعد از فيصله )صدور حکم قاضى( از گواهى برگشتند، فيصله فسخ 

نمى گردد و براى کسيکه بنا بر شاهدى آن ها متضرر گرديده، جبران  خساره و تاوان 

بر شاهدان الزم مى گردد.

انصراف از شاهدى صرف در مجلس قاضى صورت مى گيرد.

شرط صحت انصراف از شاهدى اينست که در مجلس قاضى باشد همانطوريکه اداى 

از  کردن  رجوع  طور  همين  به  مى گيرد،  صورت  قاضى  مجلس  در  صرف  شاهدى 

شهادت نيز تنها در مجلس قاضى تحقق يافته مي تواند؛ زيرا اين رجوع، فسخ کردن 

شهادت است و براى آن همان ويژگى داده مى شود که براى شهادت مقرر مى باشد.

نصاب شهادت در حین رجوع: قاعده در مورد رجوع برخى از شاهدان اينطور است 

که: به آنانيکه در گواهى باقى مانده اند اعتبار داده مى شود، 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 الزم نمى گردد، ولى هرگاه 

با رجوع برخى از شاهدان، در نصاب کمبود احساس گرديد، باالى رجوع کننده گان 

همان اندازه خسارت عائد مى گردد که با رجوع آن ها  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 فالن 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 بناًء جبران 

خساره باالى شاهدان الزم نمى گردد.

اگر مهر را از مهر مثل کم گفتند، باز هم تاوان بر شاهدان الزم نمى گردد، زيرا در 
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شريعت معاشرت جنسى از زن مال متقوم شمرده نمى شود که جبران خساره گردد.

در صورت دعواى زن باالى 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 باالى شاهدان نيست، زيرا مرد با بدست آوردن زن زيانمند نگرديده 

گواهان  را  زيادت  مقدار  بودند  نموده  ارائه  زياد  را  مهرش  مهرمثل  ازآندازه  اگر  و 

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 باالى شاهدان پرداخت ديت الزم مى گردد؛ زيرا اينها 

عامل کشته شدن آن شخص شده اند، و قصاص باالى شان نيست.

اند  شده  قتل  سبب  تنها  و  نگرديده  قتل  مُرتکب  )بالفعل(  مبُاشر  بصورت  آن ها  زيرا 

وقصاص تنها در قتل مُباشر الزم مى گردد.

به زنا، و دو تن ديگر  نفر باالى کسى  رجوع از گواهى در موضوع زنا: اگر چهار 

شهادت احصان )بلوغ، عقل، اسالم، ّحريت و ازدواج( را ادا کردند، و مشهود عليه 

رجم )سنگسار( شد. در اين صورت اگر شاهدان زنا رجوع کردند تاوان بر آن ها الزم 

مى گردد و اگر شاهدان احصان رجوع کردند ضمان باالى شان الزم نمى گردد؛ زيرا 

حد رجم بر عمل زنا الزم مى گردد نه به احصان. و در احصان برخى از صفات کمال 

وجود دارد که بصورت وي ژه رجم را واجب نمى گرداند، هکذا احصان شرط رجم 

است و حکم )رجم( به سبب )زنا( نسبت داده مى شود، نه به شرط.
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طالب تحت هدايت استاد، شاهدان اصلى و فرعى را در دو گروپ تمثيل نمايند تا بر 

آنان مطالب و مفاهيم درس ذهن نشين گردد.

1_ چه وقت شهادت باالى شهادت جائز است؟

2_ طريقه گواه گرفتن بر گواهى را بيان کنيد.

3_ در کدام صورت گواهى فرع قبول نمى گردد.

4_ حکم رجوع از گواهى در قصاص را واضح سازيد.

5_ حکم رجوع شاهدان را در مورد زيادت و نقصان از مهر مثل بيان نماييد.

6_ حکم رجوع شاهدان را در مورد زنا و احصان توضيح بداريد.
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درس سى و يکم
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*åÅ åbÈ�Îåª�ßÇ àÂ� áÀßº�åÄåE� àåß�á£È
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ترجمه

1- کتاب آداب قاضى

شرايط  شده  تعيين  قاضى  در  که  دارد،  صحت  صورت  آن  در  تنها  قاضى  تقرر   -2

شهادت موجود و اهل اجتهاد باشد.
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3- پذيرفتن 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 مى تواند، قبول منصب 

قضاء به شخصى که در انجام دادن فريضة قضاء ناتوان، و يا از جهت سر زدن ظلم، 

ترس داشته باشد مکروه است.

4- خواستن اقتدار مناسب نيست، و نبايد مسلمان براى حصول اين منصب حريص باشد.

5- شخصى که منصب قضاء را پذيرفت، الزم است ديوان )دفتر و دوسيه هاى( قاضى 

اسبق برايش سپرده شود.

الزم  او  بر  نموده  اعتراف  حق  به  که  کسى  کند،  مشاهده  را  محبوسين  حـال  و   -6

بدون  او  خالف  بر  را  شده  کنار  بر  قاضى  سخن  نمايد،  انکار  که  کسى  و  گرداند، 

شاهدان نپذيرد، اگر شاهدى صورت نگرفت، به رهايى آن عجله نکند تا وقتى که در 

موردش اشتهار )اطالع و اعالن عمومى( نکرده باشد و وضعيت او را به صورت واضح 

درک نکرده باشد.

اقامة  از طريق  امانت ها و غله و دانه اوقاف را مشاهده کند، و  7- همين طور قاضى 

شاهد و يا با اعتراف شخص بر مـال دست داشته اش عمل کند.

8- قاضى جهت صدور حکم و فيصله به صورت آشکار در مسجد بنشيند.

9- هيچ نوع تحفه )بخشش( را نپذيرد، مگر از خويشاوندان محرم خود و يا از کسى 

که قبل از منصب قضاء عادتاً به يکديگر هديه مى دادند و مى گرفتند. به هيچ دعوت 

)مهمانى( حاضر نگردد، مگر در صورتى که دعوت عام باشد. به جنازه ها حاضر گردد 
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مهمانى  ديگر  جانب  حضور  بدون  را  دعوا  جانب  يک  و  کند  را  مريض  عيادت  و 

ندهد.

10- زمانى 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.

11- هرگاه حق نزد قاضى ثابت شد، و صاحب حق خواستار حبس قرضدار خود شد، 

پس در بندى کردنش شتاب نکند، چيزى که بر او الزم 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.

12- در بين او و قرضدارانش حائل واقع نشود.

13- شوهر در نفقه خانمش بندى مى شود، پدر در قرض پسر زندانى نمى گردد، اگر 

از نفقه اوالدش امتناع ورزيد، زندانى مى شود.

14- قضاى زن در همه موارد جايز است مگر در حدود و قصاص جايز نيست.
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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 نمى تواند، شروط اهليت شهادت 

در درس هاى 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 مى گويند: 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 فتوا ها و فيصله هاى علماء دسترسى 

داشته باشد کفايت مى کند.

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 نمى تواند، 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 اسالم به خاطر اقامة عدالت و تأمين حقوق يک وسيلة اساسى 

نظام  تا  اند  مکلف  دولت ها  که  است  اجتماعى  فريضة  يک  اين  رو  همين  از  است، 

قضايى را در کشور تشکيل دهند.
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قاضى از آن عملکرد ها و کشمکش ها 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.

يک  حقدار  به  حق  رسيدن  جهت  اسالمى  شريعت  حق:  نمودن  ثابت  روش  و  راه 

سلسله اصول و مقررات را وضع نموده تا حق به صاحب حق سپرده شود، تا از يک سو 

از اتالف حق جلوگيرى شود و از طرف ديگر کسى بدون موجب متضرر نگردد.

مدعى عليه بايد از اهللا 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 باالى مدعى عليه ثابت مى شود، ليکن تا 

وقتى که مدعى شاهدان داشته باشد، به مدعى عليه  سوگند داده نمى شود، اگر مدعى 

شاهد نداشت، در اين صورت به مدعى عليه که منکر است سوگند متوجه مى گردد.

بندى  عليه  مدعى  صورت  دو  در  شود؟  مى  بندى  علیه  مدعى  حاالت  کدام  در 

مى شود:

1- دينى که در عوض و بدل مال که بدست دارد بااليش الزم شده باشد، مانند ثمن 

مبيعه يا بدل قرض، زيرا وقتى که مـال به دستش آمد غنامندى اش ثابت شد و بندى 

مى شود، زمانى که صاحب مـال و دارايى باشد.

انسان فقير و بينوا بندى نمى شود و هدف از مهر در سطور قبلى مهر معجل مى باشد. نه 

مهر مؤجل

2- اينکه توسط کدام عقد چيزى را بر خود الزم 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 مى گردد که او ظالم 

است، مگر پدر در برابر قرض اوالدش بندى نمى گردد، 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 اوالد 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 اسالمى شهادت زنان را در برخى 

موارد قبول مى کند، همچنان قضاء زنان را در برخى موارد مى پذيرد، در متن تذکر 

امام  مى تواند،  شده  متعهد  را  قضاء  منصب  گى  زنده  ساحات  تمام  در  زن  که  رفته 

ابوحنيفه6 فرموده است: زن امور قضايى را انجام داده مى تواند، مگر در آن مواردى 

که شهادت زن قابل پذيرش نيست، قضاى زن نيز در همچو موارد جايز نيست، مانند 

که  است  ضعيف  و  عاطفه  با  مخلوق  يک  زن  خاطريکه  به  اين  حدود،  و  قصاص 

اين لحاظ در  از  ندارد  را  توانمندى ديدن همچو صحنه ها و تطبيق حدود و قصاص 

چنين موارد قضاوتش صحيح نيست.
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طالب در سه گروپ حکم قبول نمودن قضا را در روشنايى مباحث درس با هم مذاکره 

نموده و نتيجه را ابراز دارند.

1_ کسى که شرايط شهادت را نداشته باشد به حيث قاضى توظيف شده مى تواند يا 

خير؟

2_ وظايف قاضى را بيان داريد.

3_ اسباب اثبات حق بر مدعى عليه کدام است؟ واضح نماييد.

4- در کدام موارد قضاى زن جايز نيست؟

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

نامه قاضى به قاضى ديگر

ارائه کرديم. در اين  طالب عزير! در درس گذشته راجع به شرايط قاضى معلومات 

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 

مى گردد نيز مورد بحث قرار خواهيم داد.
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ترجمه

زمينه  در  مى شود که  پذيرفته  موضوعات حقوقى  در  ديگر  قاضى  به  قاضى  نامة   )1(

بحضور او بااليش شهادت ادا شود. 

)2( اگر )شهود( عليه خصم )يک طرف دعوا( شهادت دادند، به شاهدى شان حکم 

کرده مى شود )و به قاضى ارسال مى شود که قضيه جهت تطبيق به وى ارسال مى گردد( 

اما اگر)شهود( در غياب خصم اداى شهادت نمودند )قاضى( در زمينه اصدار حکم 

نمى کند،)بلکه( شهادت را نوشته و )به قاضى ارسال ميدارد که قضيه جهت تطبيق به 

وى ارسال مى گردد(، تا حکم خويش را در زمينه صادر نمايد. 

)3( نامة )قاضى( بدون اداى شهادت دو نفر شاهد مرد  يا  يک مرد و دو زن پذيرفته 

نمى شود. 

 )4( بر )قاضى اى که نامه را ارسال مى دارد( 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 فالن قاضى است، براى مايان در مجلس قضا تسليم کرده،  خوانده 

و مهر نموده پس قاضى آن را باز مى کند، و براى طرف مقابل مى خواند و آن چيز را 

بااليش الزم مى سازد که در نامه است.

)5( نامة يک قاضى براى قاضى ديگر در حدود و قصاص پذيرفته نمى شود.

)6( قاضى نمي تواند بجاى خود کسى ديگرى را نائب تعيين کند مگر در صورتيکه 

صالحيت برايش تفويض شده باشد.

)7( هنگاميکه براى قاضى فيصلة حاکم تقديم گردد بايد آنرا تطبيق نمايد،  مگر اينکه 

مخالف قرآن، سنت يا اجماع و يا گفتار بى دليل باشد.

)8( قاضى نبايد باالى غايب حکم صادر نمايد مگر در حضور نماينده و ممثل وى. 

)9( اگر دو نفر براى حل دعواى خويش شخصى راَحَکم تعيين کردند و به حکم وى 

راضى شدند بشرطى روا است که در شخص تعيين شده صفات حاکم موجود باشد. 

تعيين کافر، غالم، ذمى، محدود شده در حد قذف، فاسق و طفل به صفت َحَکم روا 

نيست. 

)10( اشخاصيکه َحَکم تعيين کرده اند مي توانند قبل از فيصله و حکم آن از تعيين وى 

از حرف خويش روى  )نمي توانند  نمود  فيصله  روى گردان شوند،  هنگاميکه حکم 

گردان شوند( وقتيکه فيصلة َحَکم به قاضى تقديم گردد بشرطى آن را تأييد مى داردکه 

طبق مذهب وى صادر گرديده باشد ورنه آن را باطل مى سازد. 

)11( تعيين َحَکم در حدود و قصاص روا نيست. 

)12( اگر )خصمين( در قتل خطا شخصى را َحَکم تعيين نمايند و وى در زمينه ديت را 

باالى عاقله حکم کند حکم او،  نافذ نمى شود. براى  حکم جايز است شاهدى را بشنود 

و به نکول حکم صادر نمايد. 

)13( فيصلة قاضى بر نفع والدين، اوالد 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 مي نويسد. بطور مثال قاضى شهر قندز به 

قاضى شهر هرات بخاطرى نامه مي نويسد که مدعى عليه در آنجا قرار دارد. نامة قاضى 

تنها در آنعده حقوق پذيرفته مى شود که به شبهه ساقط نمى شوند، مانند امانت، غصب، 

نکاح و غيره و در آنعده قضايايى که به شبهه ساقط مى گردند مانند حدود و قصاص،  

قاضى نمي تواند به قاضى ديگر نامه بفرستد. چرا که ارسال نامه قاضى به قاضى ديگر در 

اثبات جرم شبهه بار مى آورد، در حاليکه قصاص و حدود به شبهه ساقط مى گردد.   

اقسام نامه هاى قاضى: طبق متن نامة قاضى به دو قسم است؛ مانند:  

يا  با حضور وى  دارد  هرات سکونت  در شهر  احمد که  عليه  1_ قاضى شهر کندز 

به قاضى شهر هرات ارسال  نمايد و فيصله را فقط براى تطبيق  وکيلش فيصله صادر 

بدارد،  تا از انکار مدعى عليه و دعوى جديد جلوگيرى بعمل آيد. 

بسبب  ليکن  مي نمايد،  استماع  قضيه  اين  در  را  کندز شهادت شهود  قاضى شهر   _2

غياب مدعى عليه )احمد( ويا وکيل وى جهت اجراات بعدى او فيصله به قاضى شهر 

و  نيست،  درست  حکم  اصدار  عليه  مدعى  غياب  در  که  چرا  ميدارد،  ارسال  هرات 

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 مى فرستد، بايد باالى 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 مى کند، چرا 

که نامه بمعنى شهادت است و شهادت بغير از موجوديت خصم درست نيست. سپس 

قاضى محکوم عليه را به آنچيز مکلف مى سازد 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 نمى گردد. چرا که حدود و قصاص به شبهه ساقط 

نامة يک قاضى به قاضى ديگر از شبهه خالى نمى باشد، چرا که  مى گردد و رسيدن 

نامه ها 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 باالى شهادت حد وقصاص ثابت نمى گردد.

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 

قاضى  باالى  اين صورت  نباشد، در  موافق  اول  قاضى  نظر  با  اجتهادى  مسألة  اين  در 

دومى الزم 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 باالى ديگر کدام برترى ندارد، 

يعنى يک اجتهاد اجتهاد ديگرى را نقض کرده نمي تواند. 

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 باالى قاضى الزم 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 

مي تواند 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 َحَکم 

هم روا مى باشد و فيصلة َحَکم تنها در مورد انان قابل تطبيق است نه در حق ديگران. از 

اينکه َحَکم حيثيت قاضى را دارد بايد شروط قاضى در وى موجود باشد،  بناء تعيين کافر، 

غالم،  ذمى،  مقذوف بحد قذف،  فاسق و طفل بصفت َحَکم روا نيست. 

فيصله  و  مى گردد  تعيين  مردم  از طرف  َحَکم  که  است  اين  در  قاضى  با  َحَکم  فرق 

اش مشروط برضايت ايشان بوده،  لذا طرف دعوا مي تواند 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 مى شود فيصله و حکمش لزوماً قابل تنفيد 

است.

همچنان اگر فيصلة َحَکم به قاضى تقديم گردد ليکن با نظر وى موافق نباشد مي تواند 

آنرا نقض کند،  چرا که وى از طرف مردم تعيين گرديده نه از طرف حکومت، لذا 

پذيرش فيصله وى بر قاضى الزم نمى باشد. 

تعیین حکم در حدود و قصاص: به استناد داليل آتى روا نيست:  

1- حدود حق اهللا> است و براى تطبيق آن امام )قاضى( تعيين گرديده پس بغير از 

امام کسى ديگرى حق ندارد آن را تطبيق نمايد. 

موارد شخصى حق  بوده که ممکن در همچو  براى صلح  ميانجى  و  َحَکم  تعيين   -2

خويشرا بکسى ديگرى ببخشد، اما از اينکه حدود حق اهللا بوده و کسى ديگرى حق 

ندارد آن را بخشش کند پس تحکيم هم در آن روا نيست.  

اشخاص  از  بغير  ميانجى  اينکه  از  توسط شبهه ساقط مى گردد.  و قصاص  3- حدود 

تعيين کننده باالى کسانى ديگر تسلط و واليت ندارد، که محدوديت اختيار خودش 

ميانجى( جواز  )تعيين  اساس در حدود و قصاص تحکيم  بدين  بوده پس  يک شبهه 
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ندارد. 

فیصلۀ حکم مبنى بر لزوم ديت بر عاقله: اگر َحَکم در قضية قتل خطا حکم پرداخت 

ديت را بر عاقله صادر نمايد، حکم اش نافذ نيست، زيرا قبًال تذکر داديم که: واليت 

حکم  اينجا  در  چون  اند،  نموده  تعيين  را  وى  که  است  کسانى  مورد  در  تنها  َحَکم 

پرداخت ديت باالى عاقله صادر گرديده و عاقله َحکم  را تعيين ننموده اند پس حکم 

اش در مورد عاقله قابل قبول نمى باشد.  

مسئله: مسألة ختامى درس را حکم َحکم و قاضى تشکيل مى دهد که به نفع پدر، مادر، 

اوالد 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 نمى باشد.

در جرگه ها بايد به نقاط آتى توجه صورت گیرد

1- در جرگه ها بايد اشخاصى به صفت ميانجى تعيين گردد، که راجع به موضوع از 

احکام حالل و حرام آگاهى و قدرت قناعت طرفين را داشته و حالت روانى ايشان را 

بشناسند، تا حالل را حرام و حرام را حالل نسازند يا اينکه بجاى حل مشکل مشکل را 

گسترش ندهند. 

2- ميانجنيگران 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. 

3- ميانجيگران بايد به تامين عدالت توجه خاص داشته باشند، بايد بحد امکان مردم 

زورآور را به پذيرش فيصله عادالنه مجبور سازند، چرا که خداوند متعال به عدالت امر 

نموده و تأمين عدالت يک امر واجب است.
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4- ميانجيگران بايد به حالل 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 َحَکم براى حل منازعات مختلف رايج است، طالب عزيز در روشنى 

درس راجع به صورت هاى مختلف تحکيم مباحثه نمايند. 

1- اقسام نامة يک قاضى به قاضى ديگر را در روشنى درس واضح سازيد. 

2- قاضى مرسل اليه بعد از رسيدن نامه بايد به کدام اجراءات بپردازد ؟ 

3- چرا نامة يک قاضى به قاضى ديگر در حدود و قصاص درست نيست؟

کرده  مخالفت  اجتهادى  مسايل  در  ديگر  قاضى  فيصلة  از  قاضى  يک  چرا   -4

نمي تواند؟ 

5- چرا تعيين َحَکم از طرف مردم در حدود وقصاص درست نيست؟ داليل آن را 

بيان داريد. 

6- در قتل خطا حکم پرداخت ديت بر عاقله از طرف َحَکم چرا درست نيست؟ 
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درس سى و سوم

احکام تقسیم اموال

در بعض اوقات ميان شرکا ضرورت احساس مى شود تا اموال مشترک ميان شان تقسيم 

بعض  تقسيم  از  شرکا  بعضى  شدن  متضرر  از  جلوگيرى  شريعت جهت  ليکن  گردد 

رهنمود هايى را وضع نموده که در اين درس به آن ميپردازيم.
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ترجمه

)1( کتاب تقسيم  

)2( امام 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. 

)3( واجب است که تقسيم کننده عادل، امين و از امور تقسيم اگاهى داشته باشد. 

)4( قاضى بايد مردم را به يک قاسم مجبور نسازد و تقسيم کننده گان را نگذارد که 

در )اجرت( شريک شوند.

)5( به نظر امام ابوحنيفه اجوره تقسيم به حساب سرها )اشخاص( است. امام ابويوسف 

و امام محمدرحمهمااهللا مى گويند: به اندازه )حساب( سهام است.  

)6( اگر شرکا در خانه يا زمين نزد )قاضى( آيند و دعوا نمايند که آنرا از فالنى بميراث 

ابوحنيفه6 تا وقتى تقسيم نگردد که بر مرگ وى و تعداد ورثه  اند، نزد امام  برده 

شهود اقامه نشده باشد. اما امام ابويوسف و امام محمد رحمهما اهللا مى گويند: به اساس 

اعتراف ايشان تقسيم گردد و در کتاب نوشته شود که به اساس گفتار ايشان تقسيم 

گرديده است.  
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)7( اما اگر )مال( مشترک بدون زمين چيزهاى ديگر باشد و دعوا نمايند که ميراث 

)ايشان( است، به نظر تمام ائمه تقسيم مى گردد. 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 آن ها تقسيم گردد.  

)8( اگر هر شريک از حصة خويش استفاده مى کرد به اساس مطالبه يکى ايشان تقسيم 

نمايد، اما اگر يکى از ايشان از )حصة خويش( نفع ميبرد و دومى جهت کمى حصه 

متضرر مى گرديد 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 

مى گرديدند بدون رضايت هر دو تقسيم ننمايد.  . 

)9( اگر بدون زمين اشياي ديگرى از يک جنس باشد،  تقسيم نمايد. 

ابوحنيفه گفته است: برده  امام  )10( دو جنس مستقل يکى بجاى ديگر تقسيم شود. 

گان و احجارکريمه را به سبب تفاوت )زيادى که ميان شان وجود دارد( يکى بجاى 

ديگر تقسيم نکند. امام ابويوسف و امام محمدرحمهما اهللا گفته اند:  برده گان را تقسيم 

کنند. 

)11( حمام، چاه و آسياب بدون رضايت شرکا  تقسيم  نشود.

شرح

تعريف قسمت )تقسیم(: )قسمت( در لغت بمعنى افراز و جدا کردن است؛ در اصطالح 

جمع کردن حصه هاى پراگنده به يک جاى را قسمت )تقسيم( گويند. تقسيم اموال به 

اساس مطالبه مالکان آن بدين شرط صورت مى گيرد 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 مکلفيت هاى قضا بحساب مي رود که جهت 

تأديه  المال  بيت  از  قاضى  معاش  مثليکه  مى آيد.  بعمل  مردم  مشکالت  فصل  و  حل 

مى گردد باالى امام الزم است معاش قاسم را هم از بيت المال تعيين نمايد؛ از اينکه 

فايدة قاسم به اصحاب اموال مي رسد حاکم مي تواند قاسم را تعيين و اجرت وى را از 

اصحاب اموال بگيرد. به هر حال تعيين قاسم از مسئوليت هاى امام است.

شروط قاسم: تقسيم کننده بايد عادل باشد؛ يعنى: داراى شروط قاضى باشد. تا مردم 

بااليش اعتماد کنند، بايد امين باشد و از احکام تقسيم اگاهى داشته باشد. 

قاضى نمي تواند 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 مى گيرد، چرا که تقسيم 

مال به اجرت يک عقد است و قاضى نمي تواند مردم را به انعقاد عقد مجبور سازد.

تقسيم اجرت آن  بسته کنند که در هر  را  با هم عقدى  قاسمين  نه گذارد که  قاضى 

ايشان مجبور  به  ايشان مردم  توافق  تقسيم کنند. چرا که در صورت  ميان خويش  را 

مى شوند و اجرت به ميل تقسيم کننده گان باال مي رود. 

اجرت تقسیم: نزد امام ابوحنيفه6 اجرت تقسيم به تناسب افراد داده مى شود، يعنى 

اگر مال چهار فرد را تقسيم کند و اجرت آن چهار صد افغانى تعيين گردد باالى هر 

يکى ايشان صد صد افغانى است، چرا که اين مزد تقسيم است و در تقسيم حصص 

يکسان مى باشد. 

داده  سهام  تناسب  به  تقسيم  اجرت  )رحمهمااهللا(   محمد  امام  و  ابويوسف  امام  نزد 

بيشتر و سهم کسى که کم باشد مزد  بيشتر باشد مزد  مى شود، يعنى حصة کسى که 

کم مى پردازد. 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 مى پردازد، 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 ابوحنيفه6 قاضى در اين 

موت  شهود  ايشان  از  بلکه  کند  تقسيم  شان  ميان  را  خانه  و  زمين  نمي تواند  صورت 

مورث و عدد وارثين بخواهد، وقتيکه شهود وى در محکمه اداى شهادت کنند در 

و  ابويوسف  امام  اما،  مى کند.  تقسيم  شان  ميان  را  خانه  و  زمين  قاضى  صورت  اين 

محمدرحمهما اهللا ميگويند مال نظر به اعتراف آنان بين شان تقسيم گردد.  

دليل امام ابوحنيفه6 اين است که ترکه قبل از تقسيم ملکيت ميت است و حقوق وى 

مانند وصيت، قرضه ها به آن بسته مى باشد. بدين دليل در اين صورت تقسيم مال باالى 

ميت فيصله تلقى مى گردد و اين فيصله بدون شهود درست نيست.                                              

دليل ياران اين است که ذواليدى ايشان دليل ملکيت ايشان تلقى مى گردد 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 مى آيد 

در چند صورت آورده که شرح آن قرار ذيل است: 

1- مال طورى باشد که بعد از تقسيم هر دو شريک از حصة خويش استفاده کرده 

بتواند، چرا که به اثر تقسيم کدام نقصان بميان نمى آيد. 

2- مال طورى باشد که حصة يکى از شريکان بيشتر وديگر کمتر بوده و صاحب مال 

کم به تقسيم آن متضرر مى گردد، 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. 

3- اگر در صورت قبلى صاحب مال کم ولو که بتقسيم مال متضرر هم مى شود طالب 

تقسيم گردد، مال تقسيم نمى گردد، چرا که مطالبه وى در اين صورت به دشمنى و 

عناد مبتنى است نه بکدام دليل معقول ديگر. 

4- اگر در تقسيم به هر دو ضرر مي رسيد در اين صورت بدون رضايت طرفين تقسيم 

درست نبوده، يعنى در صورت مخالفت يکى ايشان تقسيم شده نمي تواند، چرا تقسيم 

اجبارى در صورت فايده صورت مى گيرد اما در اين صورت در تقسيم کدام فايده اى 

ديده نمى شود.

اموالیکه قابلیت تقسیم را دارا است: مثليکه واضح است اموال بدو قسم است: اموال 

ميتواند  قاضى  باشد،  از يک جنس  اگر  منقول(  )اموال  منقول. عروض  غير  و  منقول 

از آن  بطورى که  تقسيم آن  نمايد چرا که  تقسيم  ميان شان  بدون رضايت شريکان 

استفاده بعمل آيد يک کار ممکن است مانند تقسيم تيل، گندم، جو وغيره.   

اما عروضيکه از يک جنس نباشند قاضى نمي تواند ميان شرکا به تقسيم آن بپردازد. 

چرا که ميان آن ها برابرى وجود ندارد، ليکن قاضى در صورتى مي تواند به تقسيم آن 
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ميان شرکا بپردازد که ايشان راضى و طورى تقسيم شود که بتمام شرکا مطابق قيمت 

سهام ايشان سهميه هاى برابر برسد.  

لحاظ  از  ايشان  ليکن  مى شوند  از يک جنس حساب  برده گان  تمام  اگر چه  مسئله: 

اوصاف و عادات باهم تفاوت زيادى دارند، نزد امام ابوحنيفه6 مانند اموال همجنس 

تقسيم برابر آن ها 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 اختالف قيمت 

حکم بردگان را داراست. در آغاز درس خوانديم اموال به اين شرط تقسيم مى گردد 

که بعد از تقسيم قابل استفاده باشد. از اين خاطر که حمام، چاه و آسياب بعد از تقسيم 

قابل استفاده نميماند لذا قاضى نمي تواند که بدون رضايت شرکا آن را تقسيم نمايد. 

اگر شرکا راضى باشند تقسيم اش روا است.  

تفاوت  باهم  بگيرند که  را  اموال  اسماء  تقسيم شوند، يک گروه  به دو گروه  طالب 

ندارد و قاضى مي تواند بدون رضايت شرکا ميان شان تقسيم نمايد و گروه دومى نام 

اموال را  بگيرند که قاضى بدون رضايت شرکا نمي تواند آن را تقسيم کند.   

1_ تقسيم را تعريف و شرط صحت آن را بيان داريد، و هم واضح سازيد که تقسيم 

چه وقت بميان مى آيد؟
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2_ شروط قاسم را بيان داريد.

3_ اجرت تقسيم به کدام اساس پرداخته مى شود؟ در زمينه اختالف ائمه را تشريح 

نماييد. 

4_ در 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 اختالف أئمه را 

تشريح نماييد. 

5_ عروض چه طور تقسيم مى گردد؟ با در نظرداشت اختالف اجناس احکام ايشان 

را بيان داريد. 

6_ چاه و آسياب چرا بدون رضايت مالکان آن قابل تقسيم نيست؟ 
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درس سى وچهارم

احکام تقسیم زمین

در اين درس عالوه بر طرق تقسيم زمين راجع به تقسيم يک سلسله احکام را واضح 

خواهيم نمود.  

� á¼ àÃß£ßºßÆ� á¼åÃÈåbÈß?�Îåª� àe=çb¶=ßÆ�åÍßMßeßÇá¶=�åaßb ß¢ßÆ�åÌ>ßªßÇá¶=�Îß· ß¢�ßÍ¿ÉßFá¶=�>ßº>ß®ß? ßÆ�( æÁ>ßMåe=ßÆ�ßf ßv ßU�=ßcåC ßÆ�$-%
*àÄßFÉ årß¾� àxåFá̄È� âØÉå²ßÆ� åGåÑ>ß§á·å¶� ßG ßrß¾ßÆ�(ÀÈåf åu>ßá�=� åGß· ßìåE�Î åu>ß̄á¶=�> ßÃ ß» ßjß®�( ãGåÑ> ß¦� ãPåe=ßÆ

* á¼ åÂåb ßUß?�åÍßFÉ ß¦� ß¤ßº� á¼ åjá̄È�áß��ÀÈåß� ánàº�=Çà¾> ß²�=ßcåC ßÆ�$.%
* á¼ åjá̄È�áß��ãb åU=ßÆ� ãPåe=ßÆ�ßf ßv ßU� áÁåCßÆ�( á¼ åjá̄È�áß�� åGåÑ>ß§á¶=� åPåe=ßÇá¶=� åbÈ�Îåª� àe>ß̄ ß£á¶=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$/%

�ÎåEß?� å¹áÇß®�Îåª�> ßÃåIßb åU�Îß· ß¢�æe=ßa� ȩ̀ à²� áKß» åjà®�( æb åU=ßÆ�æf áråº�Îåª�ãÍß²ßß� ánàº�ãeÆàa� áKß¾> ß²�ÁåCßÆ�$0%
�*> ßÃ ß» ßjß®� æxá£ßE�Îåª�> ßÃ åvá£ßE�ßÍ ß» ájå®� á¼àß�� àXß· áqßáÙ=� ßÁ>ß²� áÁC�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU

�å*ÄåIßb åU�Îß· ß¢�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ç̧ à²� ß¼ ßjß®�( ãLÇà¾> ßUßÆ�ãe=ßa�áÆß?�(ãÍß£É åußÆ�ãe=ßa� áKß¾> ß²�=ßcåC ßÆ�$1%
� ç̧ à² �ßgåfá«àÈßÆ �ßÐ>ß¿ßF¶= �à½ëÇß̄ àÈßÆ �àÄ ß¢ßeádßÈßÆ �àÄß¶åbá£ßÈßÆ �àÄ à» åjá̄ßÈ �>ßº �ßeëÇ ßràÈ �Á? �¼i>¯·¶ �Î§F¿ÈÆ �$2%
�åf]Û= � åGÉ årß¿åE � á¼åÃ åvá£ßE � åGÉr¿¶ � ßÁÇ à³ßÈ �× �ÎçJ ßU �åÄåEáf àmßÆ �åÄå̄Èåf ßìåE �Îå¾>ßN¶= � åÀ ß¢ � æGáÉ årß¾
�Îå¾>çN¶>åE�åÄÉå·È�Ïådç¶ß=ßÆ�( å¹ÆÙ>E�â>ßFáÉ årß¾� àGß̄ß·àÈ� ç¼àM�âÍ ß¢áfß®�> ßÃ·ß£áß�ßÆ� á¼ àÂàÐ>ß�?� àGàJ á³ßÈ�¼àM�( ã°è·ß£ßI
� áÀßºßÆ�( à¹çÆßáÙ=� à¼áÃ çj¶=�àÄß·ßª� â×çÆß?�àÄàá�=� ßTßf ß]� áÀß»ßª�ßÍ ß¢áf à̄á¶=� àTåfáà�� ç¼àM�(= ßd ßÂ�Îß· ß¢ßÆ�( åOå¶>çN¶= ßÆ

��*Îå¾>çN¶=� à¼áÃ çj¶=�àÄß·ßª�>Éå¾>ßM� ßTßf ß]
�* á¼åÃÉ åu=ßß�åE� ç×C�ß�å¾>ß¾çb¶=ßÆ� ß¼ åÂ=ßeçb¶=�åÍ ß» ájå̄á¶=�Îåª� à̧ å]ábàÈ� ß×ßÆ�$3%

�(åÍ ß» ájå̄á¶=�Îåª� á�ßß� ánàÈ�áß�� ã°Èåf ß{�áÆß?�(åf ß] áÛ=� ǻ á·åº�Îåª� ã̧ É åjßº� á¼ åÂåb ßUßåÙßÆ� á¼ àÃ¿ÉßE� ß¼ ßjß®� áÁåCÆ�$4%
�(åf ß] áÛ=� åGÉ årß¾�Îåª� ß̧ É ßjÈßÆ� ß±åf áìßJ ájÈ� áÁß?�àÄß¶� ßkÉß·ßª�àÄá¿ ß¢� å̧ É åjßá�=ßÆ� å°Èåf çì¶=� àáf ßq� ßÀ ß³áºß?� áÁåDßª

�*àÍ ß» ájå̄á¶=� áK ß̂ åjàª� áÀ à³È�áß�� áÁåCßÆ



٢٣٨

�Îß· ß¢�æb åU=ßÆ� ç̧ à²�ß½çÇß®�(êÇà· à¢�àÄß¶� ã̧ á« àißÆ�(àÄß¶� ß̧ á« ài� ß×�êÇà· à¢ßÆ�(àÄß¶�çÇà· à¢� ß×� ã̧ á« ài� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$5%
�* ß́ å¶ßc�å�ß§åE�àß�ßJá£àÈ� ß×ßÆ�(åÍ»Éå̄á¶>åE� ß¼ åjà®ßÆ�(åÄåIßb åU

�*> ß» àÃàIßa> ßÃ ßm� áKß·åFà®� åÁ>ßå�>ß̄á¶=� ßbåÃ ßnßª� ßÁÇàå�>ß̄ßJàá�=� ß¬ß·ßJ á]=�=ßcåC ßÆ�$-,%
�Îß· ß¢�ßbßÃ ámß?�ábß®ßÆ�(åÄåF åU> ßq�åbÈ�Îåª�ãÐÎ ßm�àÄßE> ßqß?�>�� çÁß?� ß¼ ß¢ßgßÆ� ß�ß·ß§á¶=�> ß» àÂ àb ßUß?�Î ß¢ça=� åÁåDª�$--%

�*æÍ¿ÉßFåE� ç×C� ß́ å¶ßc�Îß· ß¢� á±çb ßràÈ�áß��(åÐ>ß«ÉåJ ái å×>åE�åÄ åjá«ß¾
*Äå¿É�� ß¤ßº�åÄ å» ár ß]� à¹áÇß®� à¹áÇß̄á¶>ßª�àÄ ßvá£ßE� ßLád ß]ß?� ç¼àM�$Îë̄ ßU� àKÉßªáÇßJ ái=%�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$-.%

�(åÐ>ß«ÉåJ ái å×>åE�åÄ åjá«ß¾�Îß· ß¢�ábåÃ ánàÈ�áß�ßÆ�$çß�C�àÄ á»ë· ßjÈ�áß�ßÆ�= ßdß²� å¤ åuáÇßº� ß�C�Îå¿ßE> ßqß?�%6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$-/%
�*àÍ ß» ájå̄á¶=� áK ß̂ åjàªßÆ�(>ß«ß¶>ßß��àÄ à³Èåf ßm�àÄßEçdß²ßÆ

� ß¤ åQàeßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÎåEß?� ßbá¿ å¢�àÍ ß» ájå̄á¶=� å_ ßjá«àI�áß��åÄå¿É ß£åE�> ß» åÂåb ßUß?� ßGÉ årß¾� ãxá£ßE� ç° ßVßJ ái=�ÁåCßÆ�$-0%
*àÍ ß» ájå̄¶=� à_ ßjá«àI�6¬iÇÈ�ÇE?�¹>®Æ�(åÄ³Èåf ßm� åGÉ årß¾� áÀåº� ß́ å¶ßc�åÍ çråå}

ترجمه 

)1( وقتيکه 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.

باشند، در صورت  بيع خريدارى نموده  به  )2( اگر )مطالبه کنندگان تقسيم( خانه را 

غياب يکى از ايشان تقسيم صورت نمى گيرد.

)3( اگر عقار در دست وارث غايب باشد، تقسيم نکند. اگر يک وارث حاضر گرديد 

و )شهود را اقامه کرد(، تقسيم نکند.

)4( اگر در يک شهر چند خانه مشترک باشد، نزد امام ابوحنيفه6 هر خانه را جدا 

تقسيم کند. امام ابويوسف و امام محمد )رحمهما اهللا(  گفته اند: اگر تقسيم يکى بجاى 

ديگر براى همه مفاد داشته باشد تقسيم کند.
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)5( اگر خانه و زمين يا خانه و دکان باشد، هر يکى آن ها را جدا تقسيم کند.

)6( تقسيم کننده بايد سهميه ها را به روى ورق ترسيم و برابر سازد مساحت و قيمت 

آنرا معلوم نمايد، تمام سهميه ها را با راه و جوى آن از ديگران جدا کند تا حق کدام 

حصه با ديگرآن متعلق نماند، بعد نام هاى شان را نوشته و قرعه بياندازد، سپس حصة 

را مسمى  تمام سهميه ها  و هکذا  به سوم  را  و سوم  به دوم  را  بعدى  اول،  به  را  اولى 

وسپس قرعه کشى کند، نام کسى که اول بر آمد حصة اولى از وى و حصة دومى از 

دوم مى شود. 

)7( دراهم و دنانير در تقسيم خلط نشود، مگر به رضايت شرکا. 

)8( اگر 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.

)9( اگر خانه يى باشد که منزل دوم نداشت، يا منزل باال طورى بود که منزل پائين )در 

ملکيت شرکا( را  نداشت، يا منزل پائين که منزل باال داشت، هر يک جدا قيمت شده 

و )به اساس( قيمت تقسيم گردد، بغير از اين چيزى ديگرى قابل اعتبار نيست.

داد،  شاهدى  قاسم  دو  و  کرد  بروز  اختالف  تقسيم  کنندگان  مطالبه  ميان  اگر   )10(

شاهدى آنان قبول مى شود. 

)11( اگر يکى ايشان دعوى نمايد که در زمينه سهو صورت گرفته و گمان مى کرد که 

بعضى از سهميه وى در دست رفيقش قرار دارد در حالى که باالى خود شاهدى مى داد 

که سهم خويش را پوره تسليم شده، دعوايش قابل شنيدن نيست مگر به اقامه شهود.

)12( اگر گفت: حق خود را گرفتم، سپس بگويد: بعضى از حق خويش را گرفتم. )در 

اين صورت( سخن خصم با حلف قابل اعتبار است.

)13( و اگر گفت: تا اينجا برايم رسيده بود، ليکن برايم تسليم نکرده و راجع به تسليمى 

حق کامل باالى خود شاهدى ننموده بود و هم از طرف شريک کاذب شمرده شد، هر 

دو قسم مى کنند و تقسيم فسخ مى گردد.



٢٤٠

)14( اگر حصة معلوم يک شريک به استحقاق برده شود، بنظر امام ابوحنيفه6 تقسيم 

فسخ نمى گردد ليکن به اندازة حصة که به استحقاق برده شده از شريک خود مى گيرد. 

امام ابويوسف6 گفته است: تقسيم فسخ مى گردد.  

شرح

مطالبه تقسیم خانه در صورت غیابت وارث: در درس گذشته صورت و حکم مطالبه 

تقسيم خانه ايکه که از طرف وارثين بعمل مى آيد 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 مى کند، يک وارث شان از 

طرف ميت خصم و ديگرشان خصم ورثه تلقى مى گردد، و براى وارث غايب وکيل 

تعيين مى گردد تا در تقسيم از وى نمايندگى کند.

اگر وارث حاضر يکى باشد باز هم خانه تقسيم نمى گردد چرا که يک شخص خصم 

ميت و ورثه هر دو شده نمي تواند. 

اگر در مسأله قبلى دعواى تقسيم خانه به اساس بيع باشد نه ميراث، قاضى نمي تواند 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 مي تواند ليکن در ملکيتى 

که به بيع خريده شده باشد حاضر خصم غايب شده نمي تواند. 

اگر خانه ميراث و در دست غايب قرار داشته باشد تقسيم نمى گردد، چرا که ذواليد 

غايب و باالى غايب فيصله کردن درست نيست.

تقسیم خانه ها: اگر شرکا در يک شهر چند خانه داشتند، هر خانه جدا بر شرکا تقسيم 

و يکى بجاى ديگر تقسيم نمى شود هر خانه جنس جدا شمرده مى شود چرا که خانه ها 

امام  و  ابويوسف  امام  نيست.  يکسان  هم  با  ديگر  امور  و  همسايه  موقعيت،  نظر  از 
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محمد )رحمهما اهللا( ميگويند: تقسيم جدا و يا يکجا از صالحيت قاضى است. قاضى با 

در نظر داشت حاالت هر قسمى را که مناسب دانست همانطور تقسيم مى کند. اما اگر 

اموال تقسيم خانه، زمين و يا دکان باشد با اتفاق علماء جدا جدا تقسيم مى گردد، چرا 

که اين اجناس مختلف است و يکى بجاى ديگرى تقسيم نمى گردد.

طريقه تقسیم خانه ها: قرار ذيل است: 

1- قاسم بايد خانه ها را جهت وضاحت و تشخيص خوب روى کاغذ ترسيم نمايد.

2- حصص را به سهام مساوى تقسيم مى کند. 

3- سهميه ها را به حساب متر معلوم کند. 

4- قيمت خانه ها را معلوم کند. 

5- تمام سهميه ها را با راه و جوى آن از ديگر طورى جدا سازد که ميان شان چيزى 

مشترک باقى نماند.   

6- سهميه ها را حسب تعداد شرکا به اولى، دومى و سومى... مسمى سازد. 

7- اسماى 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 خانه ها پول شامل شده نمي تواند 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: 

1- اگر کسى بعد از تقسيم در حالى دعوى نمايد که باالى 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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مى گويد:  سپس  نمودم.  اخذ  پوره  را  مى گويد: حق خود  که  دومى  در صورت   -2

بعضى آن را اخذ نمودم. از اينکه اقامة شهود بر مدعى است همچنان در )اين صورت( 

سخنش بدون اقامة شهود پذيرفته نمى شود چرا که وى عليه طرف مقابل دعواى غصب 

را در حالى نموده که به تسليمى حق کامل خويش اعتراف کرده. 

3- در صورت سومى که باالى 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 

مى خورند و تقسيم را فسخ مى کند.  

طالب يک خانة سه منزله را که هر منزل آن داراى شش اطاق باشد به سه شريک برابر 

تقسيم نمايند. 

1- مطالبة دو شريک که به اساس ميراث يا بيع در حال غيابت شريک ديگر طالب 

تقسيم گردند چه حکم دارد؟ 

2- خانه هاى مشترک که در يک شهر واقع باشد بايد جدا جدا تقسيم گردد يا يکى 

بجاى ديگر؟ حکم آنرا با دليل واضح سازيد.

3- کيفيت تقسيم خانه ها و زمين را بيان داريد. 

4- سه صورت دعواى سهو بعد از تقسيم را بيان نماييد. 

5-  در  صورت  اختالف مطالبه کنندگان تقسيم آيا شهادت تقسيم کننده گان قابل قبول است؟ 

6- اگر بعد از تقسيم سهمية يکى از شرکا  به استحقاق برده شود، مشکل چه طور حل 

مى شود؟ 
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درس سى و پنجم

اکراه )1(

در شريعت اسالمى براى انجام معامالت رضايت عاقدين شرط است. در بعض اوقات 

برخى از عقود بدون رضايت عاقدين از روى اکراه و اجبار صورت مى گيرد. در فقه 

اسالمى اکراه احکام خاصى دارد که در اين درس آن را مى خوانيم. 

åÅ=ßfá²åáÝ=� àH>ßJå²�$-%
�*> érå¶�áÆß?� ßÁ>ß²�>â¾> ßìá· ài�åÄåE� ßb ç¢ßÇßI�>ßº� å¥>ß̄ÈC�Îß· ß¢� àeåbá̄È� áÀçå�� ß̧ ßr ßU�=ßcC�àÄ à» á³ àU� àKàFáNßßÈ�àÅ=ßfá²åáÝ=�$.%

�( å¬á¶ß@åE� æ̧ àQßfå¶�çfå̄ àÈ� áÁß?�Îß· ß¢�áÆß?�(æÍß£á· åi�åÐ=ßf åm�Îß· ß¢�áÆß?�(åÄå¶>ßº� å¤ÉßE�Îß· ß¢� à̧ àQçf¶=�ßÅåfá²à?�=ßcåC ßÆ�$/%
�(Ïßß� ám=�åÆß?� ß¥>ßFßª��)åbáÈåbß�=� åkáFßá�>åE�áÆß?�( åbáÈåb çn¶=� åHáf çv¶>åE� ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�ßÅåfá²à?ßÆ�àÅße=ßa�ßf åQ=ÖÈ�áÆß?

�*àÄ ß̂ ßjßª�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( ß¤ÉßFá¶=�Î ßváºß?�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>Éåá�>åE�ßÇ àÃßª
�(æÌßg> ßQåDåE� ßkÉß·ßª�> âÂßf á³àº�àÄ ßvßFß®� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�* ß¤ÉßFá¶=�ßg> ßQß?�ábß̄ßª�> â¢áÇ ß{� ßÀ ß»çN¶=� ßxßFß®� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$0%
� ßÀ å» ßu�æÅßf á³àº�à�ß¦�ßÇ àÂßÆ�Ïåß� ánàá�=� åbÈ�Îåª� à¤ÉåFßá�=� ß́ ß· ßÂ� áÁåCßÆ�(åÅ åbÈ�Îåª�> â»åÑ>ß®� ßÁ>ß²� áÁC�àÅèaße�åÄÉß· ß¢ßÆ

�*ßÐ> ßm� áÁC�ßÅåf á³àá�=� ßÀ ë» ßvàÈ� áÁß?�åÅßf á³ à»á·å¶ßÆ�( å¤åÑ>ßFá·å¶�àÄßJ»Éå®
� æHáf ßu�Æ=�( ækáFßå}� ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�ßÅåfá²à?Æ�(ßf á»ßá�=� ßHßf ánÈ�áÆß?�ßÍßJÉ á�=� ß̧ à²>È� áÁß?�Îß· ß¢�ßÅåfá²à?� áÀßºßÆ�$1%
�=ßcåDßª�(åÄåÑ> ßvá¢ß?� áÀåº�æÇ áv à¢�Îß· ß¢�áÆß?�(åÄ åjá«ß¾�Îß· ß¢�àÄá¿åº� à>ß��>��ßÅßf á³àÈ� áÁß?� ç×C�(àÄß¶� ç̧ å��áß��( æbÉß®�áÆß?
�ÁDª�(åÄåE� ßb ë¢àÇàI�>º�Î·¢�ßå� árßÈ�Á?�àÄ à£ ßjßÈ�×Æ�(åÄÉß· ß¢�ßÅåfá²à?�>ßº�Îß· ß¢�ß½åbá̄ àÈ� áÁß?�àÄß£ åißÆ� ß́ å¶ßc� ß> ß]

* ã¼åMA�ßÇ àÃßª� á̧ à²>È�áß�ßÆ�ÄE�=Ç£®Æ?�ÎJU��q
ترجمه

)1(کتاب اکراه

را  تهديد  واقع کردن  توان  کننده  اکراه  ثابت مى گردد که  هنگامى  اکراه  )2( حکم 
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داشته باشد خواه پادشاه باشد يا دزد.

)3( اگر 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.  

)4( اگر پول )ثمن( را به رضايت خود گرفته باشد،  به بيع اجازه داده است. و اگر پول 

را به زور گرفته بود،  اجازه شمرده نمى شود و پول را در صورت موجوديت آن اعاده 

کند.   

اگرمبيعه در دست خريدار که مکَره نباشد،  هالک گردد،  ضامن قيمت آن است،  اگر 

مکَره )شخصى مجبور شده( خواسته باشد از مکِره تاوان گيرد.  

)5( اگر 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 بااليش 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 اصطالح عبارت است از مجبور ساختن يک انسان  به انجام يک عمل که 

اگر مجبور نشود آن را انجام نمى دهد. اهليت مُکَره به جاى مى باشد ولى رضايتش از 

بين برده مى شود و اختيار وى فاسد مى گردد.

اقسام اکراه: اکراه به دو قسم است: 

1- اکراه ملجئه )مضطره(که آن را اکراه کامل نيز گويند: عبارت از اکراهى است که 
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مکَره به مرگ يا به از بين رفتن يکى از اعضاى بدن تهديد گردد. 

2- اکراه غير ÍÒR·º که اکراه ناقص نيز گفته مى شود )غيرمضطرÌ(: عبارت از اکراهى 

است که مکَره به لت وکوب، حبس يا بستن تهديد گردد. 

اثبات اکراه: اکراه وقتى ثابت و حکم بااليش مرتب مى گردد که تهديد کننده قدرت 

عملى کردن تهديد را داشته باشد، اگر تهديد کننده قدرت عملى کردن تهديد خود 

را نداشت،  اکراه پنداشته نمى شود. 

يا لت و کوب  اثر تهديد مرگ  حکم داد و ستد در حالت اکراه: اگر شخصى در 

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، 

بيع صورت  به عقد  پنداشته مى شود،  چرا که اکراه  بيع کامل  بين مي رود و  از  اکراه 

گرفته نه به تسليمى پول، يعنى بايع مي تواند 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 

ى و تجاوز او از بين رفت، ضامن نيست.  تسليم مي نمايد، اگر پول بدون تعدَّ

در صورت قبلى اگر مشترى مبيعه را بدون اکراه تسليم کرده باشد و مبيعه نزد مشترى 

هالک گردد، خريدار ضامن است چرا که بدون عقد صحيح مال غير در دست اش 

هالک گرديده. در اين صورت شخص مجبور شده اختيار دارد که از شخص مجبور 

کننده طلب خساره را مى کند يا از مشترى. 
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به نوشیدن شراب يا خوردن گوشت حیوان خود مرده: در اين صورت دو  اکراه 

قسم اکراه )ملجى و غير ملجى( صورت گرفته مي تواند.

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 بااليش جارى نمى شود. 

صورت اکراه ملجى: اگر کسى در اکراه ملجى ) به مرگ يا از بين بردن يکى از اعضاء 

حالت  مانند  بخورد،   مردار  يا گوشت  بنوشد  شراب  تا  کند  تهديد  را  بدن( شخصى 

مخمصه بااليش 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.

1- معنى لغوى و اصطالحى اکراه را بيان داريد. 

2- اقسام اکراه را واضح سازيد.

3- اکراه چه وقت قابل اعتبار است؟

4- بيعى که در صورت اکراه لت و کوب بعمل آيد چه حکم دارد؟

5- بيعى که در صورت اکراه صورت گيرد و پول در دست بايع از بين رود، چه حکم 

دارد؟ 

6- در 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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�*=âeÇ àQá@ßº� ßÁ>ß²�ßfá« à³á¶=�åfåÃ á�àÈ�áß�ßÆ� ß̧ åJà®�ÎçJ ßU�ßß� ßq� áÁåCßÆ�(åÄÉß· ß¢� ß¼áMC� ßØßª� åÁ>�åáÝ>åE� êÀåÒ ß» áìàº�àÄàFá·ß®ßÆ
� áÀåº�æÇ ávß¢�Îß· ß¢�áÆß?�(åÄ åjá«ß¾�Îß· ß¢�àÄá¿åº�>ß��æfáºß@åE� æ¼å· ájàº� å¹>ßº� å ßØáIC�Îß· ß¢�ßÅåfá²à?� áÁåCßÆ�$.%

�*ßÅåf á³àá�=� ßÀ ë» ßvàÈ� áÁß?� å¹>ßá�=� åG åU> ßrå¶ßÆ�( ß́ å¶ßc� ß̧ ß£á«È� áÁß?�àÄß£ åißÆ�åÄåÑ> ßvá¢ß?
�àÄß·ßJß®� áÁåDßª�( ß̧ ßJá̄ àÈ�ÎçJ ßU�àå� árßÈ�Æ�(åÄÉß· ß¢�ß½åbß̄ àÈ�Á?�àÄ à£ ßjÈ� ß��åÅå� ß¦� å̧ áJß®�Îß· ß¢� æ̧ áJß̄åE�ßÅåfá²à?� áÁåCßÆ�$/%

�*= âb á» ß¢� à̧ áJß̄á¶=� ßÁ>ß²� áÁC�àÄ ßÂßfá²ß?�Ïådç¶=�Îß· ß¢� àt> ßrå̄á¶=ßÆ�(>âå�A� ßÁ>ß²
�àÄ ßÂßfá²ß?�Ïådç¶=�Îß· ß¢� à¤ åQáfÈßÆ�(åÄÉß· ß¢�ßÅåfá²à?�>ßº� ß¤ß®ßÆ�( ß̧ ß£ß«ßª�(åÄåIß?ßfáº=� å± ßØ ß{�Îß· ß¢�ßÅåfá²à?� áÁåCßÆ�$0%

�* å¹Ç à]èb¶=� ß̧ áFß®� à±Ø çì¶=� ßÁ>ß²�=ßcC�åÌß?áfßá�=�åfáÃßº� å¬ árå¿åE
�* àÁ> ßìá· èj¶=�àÄ ßÂåf á³àÈ� áÁß?� ç×C�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÎåEß?� ßbá¿ å¢�èbßá�=�åÄÉß· ß¢� ßG ßQßÆ�>ß¾ëh¶=�Îß· ß¢�àÄ ßÂßfá²ß?� áÁåCßÆ�$1%

* èbßá�=�àÄàºßhá·È� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ
*àÄàIß?ßfáºåC�àÄá¿åº�ß á�àI� ß��åÌçaëf¶=�Îß· ß¢�ßÅåfá²à?� áÁåCßÆ�$2%
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ترجمه 

)1( اگر کسى به تهديد بستن حبس يا زدن، به کفر يا دشنام گفتن به پيامبرX مجبور 

گرديد، اکراه پنداشته نمى شود، 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 مُکِره برايش امر کرده بزبان بگويد و توريه نمايد. وقتيکه به )زبان( 

آشکار ساخت و قلب اش به ايمان مطمئن باشد،  گناه بااليش نيست،  اما اگر صبر نمود 

و به کفر و دشنام اظهار نکرد و کشته شد مأجور است.

)2( اگر به أثر تهديديکه در آن خطر جان و يا )از بين رفتن( يکى از اعضاء بدنش بود 

به اتالف مال غير مجبور گردد، روا است تا آن عمل را اجرا نمايد،  و صاحب مال از 

اکراه کننده خساره مى گيرد.

)3( اگر 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 

باالى کسى است که وى را مجبور ساخته است. 

)4( اگر به طالق زن مجبور گردد و ) شخص مجبور(  اين عمل را انجام داد طالق واقع 

مى گردد در صورتيکه طالق قبل از دخول باشد از اکراه کننده نصف مهر مى گيرد. 

)5( اگر به زنا مجبور شد، به نظر امام ابوحنيفه6 حد بااليش واجب مى گردد مگر در 

صورتيکه پادشاه وقت وى را مجبور ساخته باشد. امام ابويوسف و امام محمد )رحمهما 

اهللا( گفته اند: حد بااليش نيست. 

)6( اگر به ارتداد مجبور گرديد، زنش باين )جدا( نمى گردد.
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شرح

اکراه به کفر: اگر کسى در اکراه غير ملجى )ناقص( به لت وکوب، بستن يا حبس 

قابل  شده  ياد  اکراه  گويد،    Xپيغمبر به  دشنام  يا  کفرى  کلمات  تا   گرديد  تهديد 

در همچو  ازينکه  استعمال کند.  را  ندارد همچو کلمات  اجازه  مکَره  و  نيست  اعتبار 

اکراه نوشيدن شراب جواز نداشت پس گفتن کفر و دشنام پيامبرX 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 پيامبرX مجبور سازد، برايش بشرطى 

باشد.  ايمان مطمئن  به  به زبان خود بگويد و قلبش  تنها  اين کلمات را  روا است که 

طبق روايت بيهقى مشرکين مکه عمار/ را به دشنام پيامبرX مجبور مى ساخت و 

وى از اين واقعه رسول اکرم� را آگاه ساخت،  رسول اکرم� پرسيد حال قلبت 

چطور است؟ گفت: به ايمان مطمئن است، سپس رسول اکرم� وى را از اين عمل 

منع نکرد. همچنان در صورت اکراه تنها تلفظ کلمات کفرى حقيقى ايمان انسان را 

از بين نمى برد بلکه تصديق قلبى اش موجود مى باشد،  ازينکه در صورت خود دارى 

از کلمات کفرى حيات انسان بطور حقيقى از بين ميرود،  بدين اساس در حالت اکراه 

البته در همچو حاالت جهت  پنداشته مى شود.  ملجى گوينده کلمات کفرى معذور 

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 هالک 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 هالک کنندة مال بصفت 

يک آله قرار گرفته است بناًء خسارة مال هالک شده باالى اکراه کننده است.  

اکراه به مرگ: اگر شخصى بوسيله تهديد مرگ به قتل شخصى ديگر مجبور گردد، 

جايز  بدون حق  گز  هر  که  است  گناهى  قتل  زيرا  قتل شود؛  مرتکب  که  نيست  روا 

شده نمي تواند. اگر شخص مجبور شده عمداً مرتکب قتل گردد اکراه کننده قصاص 

مى گردد. 

اکراه به طالق:  اگر شخصى بوسيلة اکراه ملجى يا غير ملجى به طالق زن خود مجبور 

گردانيده شود و شوهر به زن خود طالق دهد،  طالق واقع مى گردد، چرا که مکَره از 

دو ضرر )لت و کوب يا طالق( يکى انها )طالق( را به اختيار خود انتخاب نموده است. 

از طرف ديگر طالق از آنعده امورى است که مزاح و راست آن هر دو يکسان است.  

اگر طالق مکَره قبل از دخول در حالتى واقع گردد که مهر تعيين شده باشد در اين 

صورت شخص مجبور شده از اکراه کننده خساره )نصف مهر( را مى گيرد، اما اگر 

طالق شخص مجبور شده بعد از دخول صورت گرفته باشد،  باالى اکراه کننده خساره 

الزم نمى گردد.  

چرا که قبل از دخول، مهر حقى است که از بين رفتن آن محتمل است، بطور مثال به 

ارتداد زن از بين مي رود و در اينجا بسبب اکراه شخص مکره اين حق توسط طالق 

ثابت و متحقق گشت و از سقوط آن جلو گيرى بعمل آمد بدين سبب بر اکراه کننده 

تاوان آن مى گردد. 

بعد از دخول اکراه کننده بخاطرى ضامن نيست که مهر بسبب طالق اکراه کننده ثابت 

نشده،  بلکه به دخول ثابت گرديده است. 

اکراه شخصى  به  )پادشاه(  اکراه سلطان  بدون  ابوحنيفه6  امام  نظر  به  زنا:  به  اکراه 
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ديگر حکم و اثرمرتب نمى گردد، لذا اگر اکراه به زنا بدون از سلطان از طرف کسى 

ديگرى صورت گيرد زانى حد مى شود. اما بنظر امام ابويوسف و امام محمد )رحمهما 

اهللا( اکراه از هر شخصى که واقع گردد شرعاً قابل اعتبار است و اگر بدون سلطان از 

طرف شخصى ديگرى باشد حد را ساقط مى سازد.   

اثر اکراه ملجى کلمه کفرى گويد، زنش باين  حکم نکاح مرتد مکَره:  اگر کسى به 

)جدا( نمى گردد، چرا که ارتداد به يقيين قلبى تعلق دارد و در قلب اين مکَره ايمان 

موجود است.

و  اهللا>  مهربانى  و  مى گردد رحمت  مرفوع  انسان  از  که  مسئوليتى  اکراه  حالت  در 

سهولت  شريعت اسالمى را وانمود مى سازد. 

طالب عزير! راجع به موضوع فوق با هم مباحثه نموده، براى توضيح بيشتر، مثالهايى 

انسان ها مراعات  براى  از فقه اسالمى وسهولت هاى ديگر که شريعت اسالمى آن را 

فرموده، به کمک استاد ذکر نماييد.

1- گفتن کلمه کفر در کدام اکراه روا است؟ دليل آن را واضح سازيد.

2- اگر شخصى به تهديد لت وکوب اندک به هالک نمودن مال کسى مجبور گردد،  
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آيا هالک ساختن مال برايش روا است؟ 

3- اگر شخصى به تهديد مرگ به قتل يک انسان مجبور گردد،  آيا قتل وى برايش 

روا است.؟

4- آيا طالق مکَره واقع مى گردد؟  موضوع را با داليل آن واضح سازيد؟

 5- حکم نکاح مرتد مُکَره را بيان داريد. 
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درس سى و هفتم

احکام سیر )جهاد( )1(

جهاد يکى از عبادات بزرگ دين مقدس اسالم است که در احاديث مبارک پيامبر� 

فضيلت زياد آن تذکر رفته است. اين عبادت مهم در شريعت اسالمى احکام ويژه يى 

دارد که از قرآن و احاديث اخذ گرديده و در چند درس آينده احکام آن را خواهيم 

خواند. 

åa> ßÃåá�=Æ�å� ëj¶=� àH>ßJå²�$-%
�áß�� áÁåCÆ�(�å®>ßFá¶=� áÀ ß¢� ß�ß̄ ßi� ål>ç¿¶=� áÀåº� ã°Èåfßª�åÄåE�ß½>ß®�=ßcC�(åÍÈ>ß« å³á¶=�Îß· ß¢� ãzáfßª�àa>Ã�=�$.%

�*åÄ å²áß�åE� ål>ç¿¶=� à¤É ß�� ß¼åMß?� ãb ßUß?�åÄåE� á¼ à̄È
�*>ß¾ÆàÐßbáFÈ�áß�� áÁåCßÆ�>¿Éß· ß¢� ãG åQ=ßÆ�åe>ç« à³á¶=� à¹>ßJå®ßÆ�$/%

� ß×ßÆ�( æbß£á̄ àº� ß×ßÆ�(Î â»á¢ß?� ß×ßÆ�(æÌß?ßfáº=� ß×ßÆ�( æbáF ß¢�Î·¢� ß×ßÆ�( ëÎåF ßq�Îß· ß¢�àa>ßÃåá�=� àG�� ß×ßÆ�$0%
�* ß¤ ßìá®ß?

� åÁácC�å�ß§åE�àÌß?áfßá�=� àTàfáß��6 à¤áªçb¶=� ål>ç¿¶=� å¤É ß��Îß· ß¢� ßG ßQßÆ�æbß·ßE�Îß· ß¢�èÆ àbß£á¶=� ß¼ ßRßÂ� áÁåDßª�$1%
�*åÅ åbÉ ßi� åÁácC�å�ß§åE� àbáFß£á¶=ßÆ�(> ßÃ åQáÆßg

�(å½ ßØ áiåáÝ=� ß�C� á¼ àÂáÇ ß¢ßa�>â¿ ár åU�áÆß?�âÍ¿Èåbßº�=Æàf ßq> ßVßª� åHáfßá�=�ße=ßa� ßÁÇ à»å· ájàá�=� ß̧ ß]ßa�=ßcåC ßÆ�$2%
�>ßº� á¼ àÃß·ßª�> ßÂÇà¶ßdßE� áÁåDßª�(åÍÈáhåá�=�åÐ=ßaß?� ß�C� á¼ àÂáÇ ß¢ßa�=áÇ à£ß¿ßJáº=� åÁåCßÆ�( á¼åå�>ßJå®� áÀ ß¢�=Çè«ß²� á¼ àÂáÇàE> ßQß?� áÁåDßª

�* á¼åÃÉß· ß¢�>ßº� á¼åÃÉß· ß¢ßÆ��»å· áj à»á·å¶
� áÁß?� èG ßVßJ ájàÈßÆ�( á¼ àÂßÇ à¢ábÈ� áÁß?� ßbá£ßE� ç×C�(å½ ßØ áiåáÝ=�àÌßÇ á¢ßa�àÄá§à·áFßI�áß�� áÀßº� ß̧ åI>ß̄È� áÁß?� àgÇ�� ß×ßÆ�$3%
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�* ß́ å¶ßc� àG�� ß×ßÆ�(àÌßÇ á¢çb¶=�àÄáJ ß§ß·ßE� áÀßº�ßÇ à¢ábÈ
�( á¼ àÂÇà®çf ßUßÆ�( ß°Éå¾>ßßá�=� à¼åÃÉß· ß¢�=áÇàF ßrß¾ßÆ� á¼ àÂáÇàEße> ßUßÆ�¼ÃÉ·¢� ß�>ß£ßI�åç�ß>åE�=Çà¾> ß£ßJ ái=�=áÇßEß?� áÁåCÆ�$4%
� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ� á¼åÃåÉáºßfåE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�( á¼ àÃ ß¢áÆàeàg�=áÆ àb ßjáªß?ßÆ� á¼ àÂße> ßR ámß=�=áÇ à£ ßìß®ßÆ�(ßÐ>ßá�=� á¼åÃÉß· ß¢�=Çà· ßiáeß?ßÆ

�*ãf åQ>ßI�áÆß?�ã� åiß?� ã¼å· ájàº� á¼åÃÉåª
� åÎºçf¶>åE� ßÁÆ àb årá̄ßÈßÆ� á¼åÃåÉºße� áÀ ß¢�=Çè« à³È�áß��Ïße> ßiàáÙ>åE�áÆß?�ß�å»å· ájàá�=� åÁ>ÉáF åråE�=Ç àiçß�ßI� áÁåDßª�$5%

*ße>ç« à³á¶=
� àÀßºÖÈ� ã¼É å� ß¢�ãf ß³ ájß¢� ßÁ>ß²�=ßcC��»å· ájàá�=� ß¤ßº� å¬ åU> ßrßá�=ßÆ�åÐ> ßjë¿¶=� åT=ßf á]åDåE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�$-,%

�*> ßÃÉß· ß¢� àÀßºÖÈ� ß×�æÍÈåf ßi�Îåª� ß́ å¶ßc� àT=ßf á]C�àÅßf á³àÈßÆ�(ÄÉ·¢
ترجمه

)1( کتاب سير وجهاد

)2( جهاد يک فريضة کفايى است، هر گاه گروهى از مسلمانان آن را ادا نمايد فرضيت 

به  ادا نکرد تمام مردم  اما اگر هيچ کسى آن را  از مردم متباقى ساقط مى گردد،   آن 

ترک آن گنهگار هستند.  

)3( جنگ با کفار واجب است ولو که ايشان جنگ را عليه مايان آغاز نکرده باشند. 

)4( بر طفل، غالم، زن، کور، لنگ و مفلوج جهاد واجب نيست. 

)5( اگر دشمن بر کدام شهر حمله آورد، باالى تمام مسلمانان دفاع واجب است، زن 

بدون اجازه شوهر وغالم بدون اجازه بادار مى توانند براى جنگ برايند.  

نمايند  را محاصره  يا شهر  قلعه  دار حرب شوند و کدام  مسلمانان داخل  وقتيکه   )6(

نخست ايشان را به  اسالم دعوت کنند،  اگر پذيرفتند، از جنگ ايشان دست بر دارند، 

اگر نه پذيرفتند به پرداخت جزيه ايشان را دعوت مي نمايند،  اگر پرداختند بر ايشان 

)حقوقى( ثابت مى گردد که براى مسلمانها است و باالى ايشان )مسئوليت هاى( است 

که باالى مسلمانها است.
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از  بعد  مگر  باشد،   نرسيده  برايشان  اسالم  نيست که دعوت  روا  با کسانى  )7( جنگ 

دعوت )اسالم(. کسانيکه دعوت به آن ها نرسيده باشد دعوت نمودن آن ها مستحب 

است و واجب نيست. 

)8( اگر از )پرداخت جزيه( اجتناب کردند، از اهللا> کمک خواسته و جنگ را بر 

عليه آن ها آغاز نمايند، منجنيقها را بر عليه ايشان نصب نمايند و ايشانرا بسوزانند، آب 

را بر عليه شان جارى سازند، درختان شان را قطع و فصل هاى ايشان را از بين ببرند. 

قرار  مسلمين  تجار  و  ايشان محبوسين،  ميان  ولو که  ندارد  باکى  باالى شان  انداخت 

داشته باشند.

)9( اگر اطفال مسلمانان يا محبوسين را سپر قرار دادند آتش باران را متوقف نسازند، 

لکن قصد ايشان کفار باشند.  

ميدان  )به  زنان  و  مصاحف  بردن  بود  محفوظ  و  بزرگ  مسلمانان  لشکر  اگر   )10(

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 )سيرÌ( که بمعنى راه وروش 

در امور را گويند؛ و در اصطالح روش پيامبرX در غزوات را سيرت گويند،  اسم 

ديگر آن جهاد است. 

جهاد در لغت سعى و کوشش يا تحمل مشکالت را گويند؛ و در اصطالح دعوت به دين 

اهللا> 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 خالص مى شود. اگر تعداد ايشان 

تا  نزديک فرض مى گردد  مناطق  مردم  باالى  نباشد پس  با دشمن کافى  مقابله  براى 
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بجهاد روند و براى مقابله دشمن کفايت کنند. اما اگر هيچکدام ايشان به جهاد نرفتند 

تمام مردم گنهکار اند. 

امير، و در حالت روبرو شدن در  از سوى  نفير عام )طلب عمومى(  جهاد در حالت 

جنگ با دشمن فرض عين مى باشد، که تفاصيل آن در کتب مفصل موجود است.

�ÎçJ ßU� á¼ àÂÇà·åI>ß®ßÆy :بر فرضيت جهاد آيات زيادى داللت ميکند، بطور مثال آية مبارکه 

�wãÍß¿áJåª ]البقرÌ: 193[ ترجمه: و شما با ايشان بجنگيد تا فتنه )شرک( نابود شود.  ßÁÇ à³ßI� ß×
w ]البقرÌ: 216[ ترجمه:  á¼ à³ß¶�ãÅáf à²�ßÇ àÂßÆ� à¹>ßJå̄á¶=� á¼ à³Éß· ß¢� ßGåJ à²y :همچنان اهللا> ميفرمايد

جنگ بر شما فرض گرديده و شما آن را نمى پسنديد.  

آتى  مردم  باشد،  کفايى  فرض  جهاد  اگر  نیست؟  فرض  اشخاص  کدام  باالى  جهاد 

مکلف نيستند تا به جهاد بروند: 

1- طفل:  زيرا او به عملى نمودن احکام مکلف نيست. 

2- برده و زن: چرا که حق بادار و شوهر مقدمتر است. 

3- کور، لنگ و کسيکه از دست شل باشد، چرا که ايشان قدرت جهاد را ندارند. 

مسلمان ها  تمام  باالى  اين صورت  در  مسلمانها حمله کردند،  زمين  به سر  اگر کفار 

جهاد فرض عين مى گردد، زن مي تواند بدون اجازه شوهر و برده بدون اجازة بادار به 

جهاد روند.  

چگونگى آغاز نبرد:  هنگاميکه از طرف مجاهدين منطقه کفار محاصره گردد نخست 

نيست چرا که  ايشان روا  با  از دعوت جنگ  قبل  به اسالم دعوت مي نمايند.  آنان را 

هدف از جهاد اعالء Í»·² اهللا و اشاعت دين است نه گرفتن غنيمت و ترساندن مردم. 

�åÄÉß· ß¢�à�=�Îç· ßq�å�=� à¹Ç àiße� ß̧ ßI>ß® �>ßº  :در روايت حاکم ابن عباس/ فرموده است

با هيچ قومى جنگ  از دعوت  ترجمه:  رسول اهللا� قبل   �* á¼ àÂ> ß¢ßa �ÎçJ ßU�>âºáÇß® � ß¼ç· ßißÆ
نکرده است. 
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اگر قبل از محاصره دعوت دين برايشان رسيده بود، دعوت دومى ايشان واجب نه بلکه 

مستحب است. رسول اهللا� بر قبيله بنى مصطلق بدون دعوت ايشان حمله آور شد 

چرا که دعوت ايشان قبًال صورت گرفته بود. 

اگر کفار دعوت اسالم را پذيرفتند مجاهدين از جنگ دست بکشند چرا که هدف 

مطلوب که پذيرش اسالم بود بدست آمد. 

بعمل مى آيد.  آنان  از  تادية جزيه  انکار ورزيدند،  طلب  اسالم  پذيرفتن  از  اگر کفار 

دعوت جزيه بدون مشرکين عرب و مرتدين به کفار ديگر داده مى شود،  ايشان يا اسالم 

را ميپذيرند و يا به نبرد مى پردازند. اگر کفار جزيه را پذيرفتند مالها و خون ايشان مانند 

مسلمانها محفوظ مى گردد. اما اگر از پرداخت جزيه انکار کردند، لشکر اسالم با ايشان 

به جنگ مى پردازد. 

در جنگ کدام کارها روا است؟ مسلمان ها بايد جهت شکست قدرت کفار به اعمال 

آتى دست زنند. 

به  به منجنيق )سالح پرتاب کننده( و در وقت فعلى  هدف قرار دادن قلعه هاى کفار 

سالح هاى مانند هاوان و توپ ها اطالق مى شود. 

انداختن آتش در مناطق کفار. 

جارى کردن آب بااليشان. 

قطع درختان ايشان. 

تخريب فصل هايشان. 

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

*�ترجمه:  ß¤ ßìß®ßÆ�å� åvç¿¶=�Îå¿ßE� ß̧ áß��¼·iÆ�ÄÉ·¢��=�Î·q�å�=� à¹Ç àiße� ß±çf ßU  :آمده است

رسول اهللا� درخت هاى بنى نضير را در داد و آن را قطع نمود. 

قابل تذکر است که اين تکتيک هاى جنگى هنگامى بکار برده مى شود که بدون آن 



٢٥٨

کدام راه ديگرى براى شکست دشمن نباشد. 

مسلمان ها را سپر قرار دادن: هنگام نبرد موجود بودن تجار و محبوسين مسلمان ها ميان 

کفار مانع جنگ و هدف قرار دادن ايشان نمى گردد، حتى اگر کفار محبوسين و اطفال 

مسلمان ها را بطور سپر قرار دهند باز هم براى مسلمان ها جنگ ايشان روا است. چرا که 

اکثراً در قلعه ها و شهرهاى کفار مسلمان ها موجود مى باشند، 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.

طالب در روشنى مفاهيم اين درس راجع به حکم کار برد سالح ها در جهاد و استعمال 

توپ هايکه نو اختراع گرديده، صحبت نمايند.

1- سير و جهاد را تعريف نماييد.

2- حکم جهاد را در روشنى داليل بيان داريد. 

3- از حکم جهاد کدام اشخاص مستثنى هستند؟

4- جهت شکست قوت کفار در جهاد کدام کارها روا است؟

5- اگر کفار در جهاد، مسلمانان ها را سپر قرار دهند، آيا جنگ در اين حال با ايشان 

روا است؟

6- براى مجاهد بردن مصحف به ميدان جنگ در کدام نوع نبرد روا است؟



٢٥٩

درس سى و هشتم

احکام جهاد )2(

در اين درس راجع به مسئوليت هاى 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.  
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ترجمه

)1( زن بدون اجازة شوهر جنگ نکند مگر اينکه دشمن به سر زمين مسلمانها حمله 

نمايد.  

)2( بر مسلمانها الزم 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.

)3( هنگاميکه امام صلح را با حربى ها 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 اعالن( خاتمه مى بخشد و جنگ مي نمايد. 

اگر تمام )کفار( خيانت کردند بدون اعالن )خاتمه صلح( با ايشان جنگ کند. 

)4( اگر لشکر )حيوانات( در دار حرب بچرد باکى ندارد، يا لشکر ازآن اذوقه استفاده 

کنند که در آنجا به دست رسى ايشان قرار مى گيرد. )مجاهدين( مي توانند از چوب هاى 

)دار حرب( استفاده کنند، به تيل ايشان خود را چرب کنند و توسط سالح هاى ايشان 

که بدست آمده با ايشان بجنگند. 

)5( فروختن يا در ملکيت خود آوردن اشياء  ياد شده جواز ندارد.

)6( آنانيکه از ايشان مسلمان مى شوند، توسط پذيريش اسالم جان شان، اوالد کوچک 

شان و تمامى امواليکه در دست شان يا در دست مسلمان ها يا ذمى ها بصفت امانت قرار 

داشته باشد، تحفظ ميابد. داريکه در دست )مجاهدين( مى افتد زمين آن و زن آن فئ 

است،  حمل زن و همچنان اوالد کالن  فئ است.
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شرح

يک سلسله مطالب بعضى درسهاى آيندة مربوط اصطالحات دار حرب و دار اسالم 

است، لذا طالب عزير بايد نخست با اين مصطلحات آشنايى پيدا کنند. 

دار اسالم: هر آن منطقه ايست که احکام اسالم 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 اسالمى 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 اسالم براى جهاد يک سلسله آداب و اصول گذاشته 

که مجاهدين راه اسال 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 غنيمت هاى 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 سفيدانى که توان جنگ را نداشته باشند، کور، مشلول و لنگ را 

نه کشند.  
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در صحيح مسلم آمده که رسول اهللا� فرموده است: اْغُزوا َوَال تَُغلُّوا َوَال تَْغِدُروا َوَال 

تَْمثُلُوا َوَال تَْقتُلُوا َولِيًدا. 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 مى فرمايد:  َوَال تَْقتُلُوا امَْرأَةً، َوَال 

را  نکشيد، ريش سفيد ضعيف  را  نکشيد، صغير  را  ترجمه: زن  ا.  ِهمًّ َشيًخا  َوَال  َصبِيا، 

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 

پنداشته  باشد جهاد  مفاد مسلمانان  به  زيرا صلحى که  باشد؛  فايده مسلمانها  در صلح 

مى شود. ازينکه مقصد اصلى جهاد دفع شر است اگر اين شر توسط صلح دفع شود روا 

است. رسول اهللا� 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 اعالن از اختتام صلح خبر دهد و 

برايشان اينقدر وقت فراهم نمايد که لشکر خويشرا از اختتام صلح با خبر سازند، اگر 

ايشان بدون اعالن، معاهده صلح را نقض کردند براى مسلمان ها روا است که بدون 

اعالن عليه ايشان حمله آور شوند.
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اگر چند نفر عسکر دشمن بدون اجازة قوماندان خويش باالى مسلمانان حمله آوردند، 

معاهده صلح تا وقتى از بين نمي رود 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 اصطالح عبارت از مالى است که مجاهدين از حربى ها 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 اصطالح 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 آسپ هايشان 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 اهللا� به اصحاب کرام0 

با  ترجمه: بخوريد و حيوانات تان را بچرانيد ليکن  تَْحِملُوا.  َوَال  َواْعلُِفوا  فرمود: ُکلُوا 

خود نبريد. 

لکن  بگيرند،  ناشده سالح  تقسيم  غنيمت هاى  از  که  است  روا  مجاهدين  به  همچنان 

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.   

بفروش  شده  ياد  اشياء  از  را  چيزى  تقسيم  از  قبل  که  نمي توانند  مجاهدين  همچنان 

برسانند چرا که غنايم قبل از تقسيم مال مشترک غازيان است.  
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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 خالص است، همچنان اوالد هاى 

صغير )کوچک( وى از بردگى خالص 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 نمي تواند، 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 

اوالد هاى کبير )بزرگ( اين شخص که شخصيت هاى 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؟

طالب در روشنى داليل راجع به موضوع بحث نمايند. 

1- حکم جهاد بر زنان را بيان کنيد. 

2- در ميدان جنگ مجاهدين از کدام چيزها بايد اجتناب کنند ؟

3- صلح با دشمن در کدام وقت روا است؟

4- قبل از تقسيم استفاده از غنايم چه حکم دارد؟ جواب تفصيلى آن را بيان داريد. 

5- بعد از  فتح حکم مسلمانان موجود در دار حرب و مالهاى شان را بيان داريد. 



٢٦٥

درس سى و نهم

احکام جهاد )3(
تقسيم  به کفار،  فروش سالح  موضوع   احکام جهاد،  از  اين درس  در  عزيز!  طالب 

زمين هاى مفتوحه و امان بخشيدن به کفار بحث خواهيم کرد. 
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* á¼åÃÉß· ß¢� èÀßá�=� àgÇàß�� ß×ßÆ�(�»å· ájàá�=
�çfß®ß?�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�(� å�>ß§á¶=��ßE�>ßÃ ß» çjß®�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>Éåá�>åE�ßÇ àÃßª�âÌßÇá¿ ß¢�=âbß·ßE�à½>ßºåáÝ=� ßXßJßª�=ßcåC ßÆ�$/%
�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( á¼ àÃß·ßJß®�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>Éåá�>åE�Ïße> ßiàáÙ=�Îåª�ßÇ àÂßÆ�( ßT=ßfßá�=� á¼åÃÉß· ß¢� ß¤ ßußÆßÆ�>ßÃÉß· ß¢�>ßÃß· áÂß?
�* åHáfßá�=�åe=ßa� ß�C� á¼ àÂça àfÈ� áÁß?� àgÇ�� ß×ßÆ�(�»å· áj à»á·å¶�âÍçºåc�=âe=ßf áUß?� á¼ àÃß²ßfßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( á¼ àÃç®ßß� ái=
�> ßÂÇßß}ßc �å½ ßØ áiåáÝ= �åe=ßa � ß�C �>ßÃå·á̄ß¾ �Îß· ß¢ �áeåbá̄È � á¼ß·ßª � æp=ßÇßº � à¼Ãß£ßºßÆ �ßaáÇß£á¶= �ßa=ßeß? �=ßcåC ßÆ �$0%

�*> ßÂÇ à²àá�È� ß×ßÆ�> ßÂ àÆfå̄ á£ßÈ� ß×ßÆ�> ßÂÇà®çf ßUßÆ
�Îåª�¸I>¯�=Æ�(àÐáaëf¶=ßÆ�(å½ ßØ áiåáÝ=�åe=ßa� ß�C�>ßÃ ßQåfáà��ÎçJ ßU� åHáfßá�=�åe=ßa�Îåª�âÍ»Éå¿ ß¦� à¼ åjá̄È� ß×ßÆ�$1%

*ãÐ=ßÇ ßi�åf ß³ ájß£á¶=
� á¼ àÂÇ à²ße> ßm�(å½ ßØ áiåáÝ=�åe=a��=�ßÍ»Éå¿ß§á¶=�=Ç àQåfáà�� áÁß?� ß̧ áFß®� åHáfßá�=�åe=ßa�Îåª�ãaßbß�=� á¼ àÃß̄åß��=cåCÆ�$2%

�*=Çà·åI>ß̄È� áÁß?� ç×C�åÍ»Éå¿ß§á¶=�Îåª�åf ß³ ájß£á¶=� å±áÇ ßi� å̧ áÂßåÙ� ç° ßU�×Æ�(> ßÃÉåª
� çX ßq�æÍ¿Èåbßº�áÆß?� æÀ ár åU� ß̧ áÂß?�áÆß?�âÍ ß¢>ßß��áÆß?�=âfåª> ß²�ãÌçf àU�ãÌß?ßfáº=�áÆß?�êf àU� ã̧ àQße� ßÀåºß?�=ßcåC ßÆ�$3%
�*à½>ßºåáÝ=� á¼åÃÉß¶C� àdåFá¿Éßª�ãÌ ßb ßjá«ßº�åÄÉåª� ßÁÇ à³È� áÁß?� ç×C� á¼ àÃà·áJß®��»å· ájàá�=� áÀåº�æb ßUßåÙ�h�� ß�ßÆ� á¼ àÃà¾>ßºß?

* á¼åÃÉß· ß¢� à̧ à]ábÈ�Ïådç¶=�åf åQ>çJ¶=� ß×ßÆ�(å� åißáÙ=� ß×ßÆ�Îºåc� àÁ>ßºß?� àgÇ�� ß×ßÆ�$4%
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ترجمه

کاروان هاى  يا  و  شود  فروخته  سالح  حربى ها  باالى  نيست(  )روا  نيست  مناسب   )1(

تجارتى به ديار شان ارسال گردد.  

)2( به 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 بالعوض محبوسين کفار روا نيست.

)3( اگر 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 بااليشان 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 ذمى ها آزاد بگذارد. روا 

نيست که ايشان را دو باره به دار حرب ارسال نمايد. 

)4( هنگاميکه امام بخواهد برگردد و با آنان حيوانات باشد ليکن توان بردن آن را به 

نبايد مجروح  را  بسوزاند. حيوانات  و  را ذبح کنند  باشد، حيوانات  نداشته  اسالم  دار 

ساخت و نه براى اهل دار حرب گذاشت. 

افراد  نشود.  آورده  اسالم  دار  به  آنکه  تا  نمى شود  تقسيم  حرب  دار  در  غنيمت   )5(

کمکى و جنگى لشکر )در غنيمت( باهم برابر اند.  

)6( اگر قبل از اينکه غنيمت را به دار اسالم آورد، افراد کمکى با ايشان در دار حرب 

يکجا شوند، در غنيمت با ايشان شريک مى شوند.  تجار موجود در لشکر در غنيمت 

حق ندارند مگر اينکه جنگ نمايند.  

)7( اگر 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 مى تواند امان 

داده شده را مسترد کند.

)8( امان 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 سالح 

از فروش سالح  فتنه  بيهقى رسول اکرم� در وقت  به اساس روايت  به کفار است. 

براى  فتنه است. همچنان  باالى کفار فروش سالح جاى  بيشک  ممانعت کرده است، 

تجار مسلمانان روا نيست که بشکل قافله به کفار سالح روان کنند. اما فروش مواد غذائى 

بااليشان رواست، به اساس روايت بيهقى رسول اهللا� به صحابى جليل القدر ثمامه/ 

اجازه داده بود تا باالى مشرکين مکه مواد غذائى را بفروش برساند. 

به آزادى محبوسين کفار لشکر کفار تقويت مى يابد لذا امام ابوحنيفه6 روا نمى داند 

تا در مقابل محبوسين مسلمان ها محبوسين کفار آزاد گردند، ولو که توسط تبادله يک 

محبوس مسلمان آزاد مى گردد؛ زيرا که امام ابوحنيفه6 آزادى محبوس مسلمان را 

مصلحت شخصى مى داند و در مقابل عدم تقويت کافر را يک مصلحت عام و برتر 

دانسته لذا تبادله را نا روا مى داند. 

ياران بمقايسه قتل کفار آزادى مسلمان را سودمند دانسته اند و تبادلة محبوسين را با 

کافران روا مى دانند. 

آزادى بالعوض کفار ناروا است، چرا که از يک طرف سبب تقويت کفار مى گردد 

و از طرف ديگر حق اصحاب غنيمت در آن از بين مي رود. 

تقسیم زمین هاى 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: 

1- تقسيم آن باالى غازيان، مثليکه رسول اکرم� بعد از فتح خيبر زمين هاى آن را 

باالى غازيان تقسيم نمود.  

2- گذاشتن زمين هاى مفتوحه در دست مالکين قبلى و وضع خراج بااليشان، مثليکه 

خليفه دوم حضرت عمر/ به موافقة صحابه کرام زمين هاى مفتوحة عراق را بعد از 

فتح در دست مالکين قبلى آن گذاشت و بااليشان خراج مقرر نمود. خراج عبارت از 
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تکسى است که امام باالى زمين هاى خراجى حاصل دهنده مقرر مى کند. 

حکم محبوسین:  راجع به محبوسين امام سه اختيار دارد: 

1- قتل محبوسين تا از فساد جلوگيرى بعمل آيد، زيرا رسول اهللا� از بندى هاى بدر 

عقبه بن ابى معيط را بقتل رساند، اما اگر اسيران، اسالم را بپذيرند کشتن ايشان روا 

نيست، زيرا به پذيرفتن اسالم شر آن ها دفع مى گردد.

2- به برده گى گرفتن اسيران، ولو که بعد از حبس اسالم را پذيرفته باشند، چرا که به 

اين کار مسلمانان از شر آن ها در امان ميشوند،  و فايده خدمت هم بدست مى آيد. بعد 

از پذيريش اسالم به برده گى گرفتن ايشان هم روا است چرا که برده گى ضد اسالم 

نيست و هر دو يکجا شده مي تواند. 

عمر/  دوم  خليفه  مثليکه  ذمى ها،  بصفت  ايشان  گذاشتن  اسالمى  دولت  در   -3

اسيران عراق را آزاد گذاشت و بااليشان جزيه وضع کرد. 

گذاشتن اسيران بصفت ذمى ها بشرطى روا است که آنان از مشرکين و مرتدين عرب 

از  پذيرفتن اسالم  يا  انها فقط دو راه وجود دارد:  کشتن و  نباشند، چرا که در مورد 

طرف آن ها چرا که اهللا> در حق ايشان فرموده است:  )تقاتلونهم أو يسلمون( )الفتح: 

16( ترجمه:  با آن ها جنگ ميکنيد يا اسالم مى آورند. به امام روا نيست تا اسيران را به 

دار حرب ارسال نمايد، چرا که بدين عمل کفار تقويت مى شوند. 

خويش  تصرف  در  را  کفار  حيوانات  نبرد  از  بعد  مجاهدين  اگر  حیوانات:   کشتن 

درآورند و توان انتقال آن را به دار اسالم نداشته باشند ازينکه دو باره در دست کفار 

نه افتد و سبب تقويت شان نگردد، امام بايد اين حيوانات را ذبح کند و گوشت آن ها 

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 مى گيرند.    

مستحقین غنیمت و جاى تقسیم آن:  جاى تقسيم غنيمت دار اسالم است، و تقسيم آن 

در دار حرب روا نيست زيرا در آن جا براى مجاهدين ملکيت آن ها ثابت نمى شود چرا 
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که ملکيت به انتقال آن ها به دار اسالم ثابت مى گردد. 

انانيکه در مقابل کفار در نبرد روياروى مي جنگند و آنانيکه در جنگ با کفار کمک 

مى کنند در استحقاق غنيمت حق يکسان اند،  چرا که حق غنيمت به نيت جنگيدن و 

حضور در ميدان جنگ ثابت مى گردد و از اين سبب شخصى که در نبرد روياروى 

اگر  رو  اين  از  هستند،  يکسان  ميکند  کمک  ايشان  به  که  شخصى  و  مى گيرد  سهم 

مجموعة کمکى به نيت جنگ به منطقه در حالى برسند که جنگ خاتمه يافته باشد و 

غنيمت هنوز به دار اسالم 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 اسالم 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 مي توانند به يک تن کافر، يک گروهى از 

کفار و حتى به کفار يک شهر هم امان  دهند. به اساس روايت ابن ماجه که رسول 

�à��ßÆ �( á¼ àÂ>ß¾áaß? � á¼åÃåJçºådåE �Îß£ ájÈßÆ �( á¼ àÂàÕ>ßºåa �à@ßª> ß³ßJßI � ßÁÇ à»å· ájàá�=  :است فرموده  اکرم� 

�* ترجمه: خون مسلمانان باهم برابر است، ضعيف تر آنان هم به تأمين  á¼ àÂ> ßrá®ß?� á¼åÃÉß· ß¢
تعهد ايشان سعى مي ورزند، و از همه ضعيف تر ايشان شايستگى امان دادن را دارد. 

امان  مشرکين  به  تا  داد  اجازه  ام هانئ  به  اهللا�  بخارى رسول  امام  روايت  اساس  به 

دهد. 

و از طرف ديگر زن شرعاً شايستگى جنگ را دارد و مي تواند 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 مي تواند 

اينگونه امان را لغو اعالن نمايد. 

امان ذمى ازينرو درست نيست که از يک طرف وى به کمک کفار متهم است و از 

امان دادن تجار و  به همين اساس  ندارد.  طرف ديگر باالى مسلمانان کدام اختيارى 
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ايشان زير  بين کفار موجود هستند، درست نيست چرا که  محبوسين مسلمان که در 

از آن  براى کفار درست گردد، کفار  دادن شان  امان  اگر  اند. همچنان  تسلط کفار 

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 مي تواند 

يا خير؟ 

طالب در روشنى داليل در حکم اين مسأله بحث کنند.

1_ تقويت کفار حربى ممنوع است. بدين اساس به دار حرب ارسال کدام چيزها روا 

و کدام چيزها ناروا است؟

2_ در تقسيم زمين هاى مفتوحه امام چه اختيارات دارد؟ به تفصيل واضح سازيد.

3_ حکم اسيران جنگى را بتفصيل بيان داريد. 

4_ غنايم ميان غازيان بايد در کدام جاى تقسيم گردد و نيز واضح سازيد سهم شخصى 

که با دشمن روياروى مي جنگد و کسيکه با اين غازيان کمک مى کند چرا در غنيمت 

با هم يکسان است؟

5_ مسألة 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 مى گردد يا خير؟  

همچنان راجع به حکم جوائزيکه از طرف امام براى مجاهدين در جهاد تعيين مى گردد 

نيز صحبت خواهم نمود. 

�Îß· ß¢�>ß¿áFß· ß¦� áÁåDßª�(> ßÂÇ à³ß·ßº� á¼àß�=ßÇáºß?�=Æ àd ß]ß?ßÆ� á¼ àÂáÇßF ßjßª�å½Æèf¶=�Îß· ß¢� àµáè�¶=� ßGß· ß¦�=ßcåC ßÆ�$-%
* ß́ å¶ßc� áÀåº�àÅ àd à]á@ß¾�>ßº�>ß¿ß¶� ç̧ ßU� åµáè�¶=

� ßÁÇ à»å· ájàá�= �> ßÃÉß· ß¢ �ßfßÃ ß� � áÁåDßª �(> ßÂÇ à³ß·ßº �¼ åÂåe=ßbåE �> ßÂÆàgßf áUß@ßª �>ß¿å¶=ßÇáºß? �Îß· ß¢ �=ÇàFß· ß¦ �=c=Æ �$.%
�åÍ»Éå̄á¶>åE�> ßÂÆ àd ß]ß?�åÍ ß» ájå̄á¶=� ßbá£ßE�> ßÂÆ àb ßQßÆ� áÁåCßÆ�(æÐÎ ßm�å�ß§åE� á¼àß��ÎåÃßª�åÍ ß» ájå̄á¶=� ß̧ áFß®�> ßÂÆ àb ßQßÇßª

*=ÇèF ßUß?� áÁC
�6åe>Éåá�>åE�àÄ à³å¶> ß»ßª�å½ ßØ áiåáÝ=�åe=ßa� ß�C�àÄ ßQßf á]ß?ßÆ� ß́ å¶ßc�Ïßß� ám>ßª�ãf åQ>ßI� åHáfßá�=�ße=ßa� ß̧ ß]ßa� áÁåCßÆ�$/%

�* ßµßfßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ� àf åQ>çJ¶=�åÄåE�àÅ=ßß� ám=�Ïådç¶=� åÀ ß»çN¶>åE�àÅ ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC
��å£ßE�çbß¾� áÁåCÆ�* ß́ å¶ßc� á¼åÃÉß· ß¢� à́ å·áß�ßÆ�(>ß¾ße=ßf áUß?ß�åÍßFß·ß§á¶>åE� åHáfßá�=� à̧ áÂß?�>¿Éß· ß¢� à́ å·�� ß×ßÆ�$0%
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� ßbá£ßE� á¼ àÃá¿åº� ßL>ßº� áÀßºßÆ�(åÍ»Éå¿ß§á¶=�Îåª�àÄß¶� ç° ßU� ßØßª� åHáfßá�=�åe=ßa�Îåª�� å�>ß§á¶=� áÀåº� ßL>ßº� áÀßºßÆ�$2%
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� áÀßº�6 ß¹Çà̄Éßª� å¹>J¯á¶=�Îß· ß¢� å̧ á«ç¿¶>åE� ßzëfßà�ßÆ�( å¹>ßJå̄á¶=� å¹> ßU�Îåª�à½>ßºåáÝ=� ß̧ å«á¿ßÈ� áÁß?� ßlá@ßE� ß×ßÆ�$3%
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ترجمه

)1( اگر ترک ها بر رومى ها غالب گردند و آنان را به بردگى بگيرند و مالهاى شان را 

در تصرف خويش در آوردند، مالک آن مى گردند. اگر ما )مسلمانان( بر ترک ها غلبه 

حاصل نموديم اشياء دريافت شده نزد آنان براى ما روا است. 

بر مالهاى مايان غلبه حاصل نمودند، و در مناطق خود جابجا کردند، در  )2( و اگر 

ملکيت ايشان داخل مى شود، 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 مي توانند.  

)3( اگر تاجرى به دارحرب داخل شود، و اين مالها را خريدارى نمايد و به دار اسالم 

انتقال دهد مالک )اولى( اختيار دارد:  اگر خواسته باشد به آن قيمت خريدارى نمايد 

که تاجر خريده و اگر خواسته باشد ترک کند. 

)4( حربى ها بر غلبه ى که بر ما حاصل کنند مالکين )انسان هاى( آزاد ما شده نمي توانند. 

در  و  بگريزد  ايشان  به طرف  شتر  اگر  مي توانيم.  شده  )حربى ها(  ايشان  )مالکين(  ما 
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تصرف ايشان در آيد، مالکين آن مى شوند.

)5( اگر نزد امام وسيلة حمل و نقل نباشد، غنايم را طور وديعت بر مجاهدين جهت 

انتقال به دار اسالم تقسيم کند، تا به دار اسالم برسانند، سپس ازآن ها بگيرد و تقسيم 

کند. قبل از تقسيم فروش آن جواز ندارد.

)6( اگر از مجاهدين شخصى در دار حرب بميرد، در غنيمت حق ندارد، ليکن اگر 

شخصى بعد از انتقال )غنيمت ها( به دار اسالم،  بميرد حصة او از وارثان اش مى شود. 

)7( باکى ندارد اگر امام در حالت جنگ جوائز را اعالن 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 اعالن نمايد: بعد از پنجم چهارم حصه  را از شما کردم.

)8( )در دار اسالم( بعد از دريافت غنايم جوائز را اعالن نکند مگر از حصة پنجم. اگر 

سلب را به قاتل اعالن نکرد از غنيمت حساب مى شود، قاتل و ديگران باهم در آن 

يکسان هستند. 

)9( سلب عبارت از آن چيزى است که نزد مقتول باشد، مانند لباس، سالح و وسيلة 

سوارى. 

شرح

و  شوند  غالب  رومى ها  برابر  در  نبرد  در  ترک ها  اگر  غنیمت:  توسط  ملکیت  انتقال 

در  و  توسط تصرف  بوده  مباح  مالهاى حربى ها  اينکه  از  را تصرف کنند،  مالهايشان 

حرز آوردن در ملکيت ترک ها  داخل مى شود. مقصد از ترک ها و رومي ها ترک ها 

و رومي هاى کافر اند. اگر مسلمانان برمالهاى ايشان در نتيجه جنگ غلبه حاصل کنند، 

گرفتن ان برايشان مباح است. 

عالوه بر اين، اگر کفار بر مال هاى مسلمانان غلبه حاصل کنند و آن را در حرز خود در 
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آورند مال هاى ياد شده در ملکيت ايشان داخل مى شود. ولو که به اساس حکم شريعت مال 

مسلمان از تعرض مصئون و به ناحق کسى مالک آن شده نمي تواند ليکن از اين خاطر که 

کفار حربى مخاطب احکام شرعى نيستند لذا نزد ايشان مال هاى مسلمان ها محفوظ نبوده و 

در صورت در آمدن آن در حرز در ملکيت ايشان داخل مى شود. 

اگر مسلمان ها مال هاى کفار را به غنيمت بگيرند و در آن، مال کدام مسلمانى باشد 

تقسيم  از  قبل  را  مال خود  ياد شده  اگر مسلمان  بود،   از وى گرفته  به زور  که کفار 

غنايم دريافت کرد، بدون عوض و پرداخت قيمت حق وى بحساب مي رود. 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 نمى شود، چرا اگر بدون پرداخت 

قيمت اعاده گردد غازى از غنيمت محروم مى شود.  

اين حکم در مورد مالى نيز تطبيق مى گردد که يک تاجر مسلمان از کفار خريده و به 

دار اسالم انتقال دهد.

اگر کفار در جنگ مسلمان ها را به اسارت بگيرند، مالک ايشان نمى گردند؛ زيرا يک 

مسلمان آزاد به اساس حرمتى که شريعت اسالم برايش داده است، مال تلقى نمى شود 

بناًء به گرفتن ايشان در ملکيت کسى داخل نمى گردد، البته اين حرمت به کفار داده نه 

شده لذا برده شده مي توانند. 

انتقال غنیمت ها: قبًال ياد آور شديم که تقسيم غنيمت ها در دار حرب روا نبوده، بلکه 

اوالً به دار اسالم انتقال و سپس تقسيم مى شود. اگر امام براى انتقال غنيمت ها وسيله 

حمل و نقل نداشته باشد، بر مجاهدين مؤقتاً تقسيم و انتقال مى گردد، البته اين تقسيم 

تقسيم سهام مجاهدين نبوده بلکه فقط براى انتقال مال صورت گرفته،  هنگاميکه مال به 
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دار اسالم برسد، دو باره از ايشان جمع آورى و طبق سهام هر يک به مجاهدين تقسيم 

مى گردد. 

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 مى گردد 

که به دار اسالم منتقل و در ملکيت او در آيد. اما اگر بعد از انتقال مال به دار اسالم 

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 مى شود. 

تعیین جوائز از مال غنیمت:  امام مي تواند جهت تشويق مجاهدين به جنگ و ترساندن 

دشمن عالوه بر غنيمت برايشان جوائز اعالن نمايد که از مال غنيمت پرداخته مى شود. 

تشويق  اول  از  مجاهدين  تا  گيرد  نبرد صورت  اغاز  از  قبل  اعالن  اين  که  است  بهتر 

مجاهدين جوائز  به  اسالم  دار  به  غنيمت  انتقال  از  قبل  مي تواند  امام  همچنان  گردند 

بگيرد ملکيت  قرار  منتقل و در حرز مجاهدين  به دار اسالم  بدهد. وقتى که غنيمت 

ايشان مى گردد بناًء به امام روا نيست که بکسى بطور جائزه از آن چيزى بدهد، البته از 

خمس )حصة پنجم( غنيمت پرداخته مي تواند. 

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، کاال و غيره. 
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1_ اگر کفار در نبرد مال هاى يک ديگر را بگيرند، آيا مالک آن مى گردند؟  با دليل 

موضوع را واضح سازيد. 

آنرا  دليل  مى شوند؟  آن  مالکين  نبرد،  در  مسلمانان  مال هاى  به تصرف  2_ آيا کفار 

واضح سازيد. 

3_ اگر 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 مي تواند؟  اين مسأله را با داليل 

آن واضح سازيد. 

4_ اگر مجاهدی قبل يا بعد از آنتقال مال غنيمت به دار اسالم بميرد، در هر دو صورت 

حکم مال غنيمت او را بيان داريد. 

5_ سلب چه چيز را گويند و آيا امام صالحيت 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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�*åÍ»Éå¿ß§á¶=� ß�C�àÅçaße�ã½> ß£ ß{�áÆß?� ã¬ß· ß¢�àÄß£ßº� ß̧ ßvßª� áÀßºßÆ

� ålåe>ß«á·å¶�(ß å� å�>ß§á¶=��ßE�>Ã åi>�?�ßÍ£Ee?� à¼ åjá̄ÈßÆ�(> ßÃ ßjàà�� àTåf á̂ àÉßª�6ßÍ»Éå¿ß§á¶=�à½>ßºåáÝ=� à¼ åjá̄ÈßÆ�$.%
�àÍßM ßØßM � ålåe>ß«á·å¶ �6 ãb ç»ßà�ßÆ � ß¬ àiÇÈ �ÇàEß? � ß¹>ß®ßÆ �(ßÍß«Éå¿ ßU �ÎåEß? � ßbá¿ å¢ � ã¼áÃ ßi � å̧ åQ=çf·å¶ßÆ �( åÁ> ß»áÃ ßi

�* æ¼ àÃ áiß?
� ß×ßÆ �æÍß· åU=ßfå¶ � à¼ßÃ ájàÈ � ß×ßÆ �(ãÐ=ßÇ ßi � à±>çJ à£á¶=ßÆ � àÀÈåc=ßß�á¶=ßÆ �( æb åU=ßÆ � ælßfß«å¶ � ç×C � à¼ßÃ ájàÈ � ß×ßÆ �$/%

* æ̧ á§ßE
� âØ åQ=ße� ß̧ ß]ßa� áÀßºßÆ�( ælåe>ßª� ß¼áÃ ßi� ç° ßVßJ ái=�àÄ àißfßª� ß°ß«ß¿ßª�> âiåe>ßª� åHáfßá�=�ße=ßa� ß̧ ß]ßa� áÀßºßÆ�$0%

���* æ̧ åQ=ße� ß¼áÃ ßi� ç° ßVßJ ái=�> âißfßª�Ïßß� ám>ßª
�Îß· ß¢�à½>ßºåáÝ=� á¼àß�� à_ ßuáfßÈ� áÀ å³ß¶ßÆ�(ÎåF ßq� ß×ßÆ�( úÎåºåc� ß×ßÆ�(æÌß?ßfáº=� ß×ßÆ�( æµÇà· á»ßå�� à¼ßÃ ájàÈ� ß×ßÆ�$1%

*Å=ßfÈ�>ßº�GjU
� ã¼áÃ ßißÆ�(å�å²> ßj ß»á·å¶� ã¼áÃ ßißÆ�(Îßº>ßJÉá·å¶� ã¼áÃ ßi�6 æ¼ àÃ áiß?�åÍßM ßØßM�Îß· ß¢� à¼ çjß̄Éßª� àká»àá�=�>çºß@ßª �$2%
� á¼åÃåÑ>Éå¿ á¦ß? � ß�C � à¤ßªábàÈ � ß×ßÆ �( ßÁÇàºçbß̄ àÈßÆ �( á¼åÃÉåª �ÎßEáf à̄á¶= �ÏåÆßc �àÐ=ßfß̄ àª � à̧ à]ábßÈßÆ �* å̧ ÉåF çj¶= �åÐ>ß¿áEßåÙ
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�Îß· ß¢�åÄå¶>ßº� áÀåº�å½ ßØ áiåáÝ=�åe=ßa�Îåª�>ßºßÆ�(åaáÇß£á¶>åE�> âU>ßF àº�àÄàºßa�ße> ßq�ábß̄ßª� á¼åÃåJçºåc�Îåª�â>ß¿áÈßa�áÆß?�( úÎºåc

�*>âÒÉßª�àÍß£ÈåaßÇá¶=� áLße> ßqßÆ�àÄà¾ÇÈàa� áK ßìß̄ ßi�¸J®�Æ?�ßf åià?� áÁåDßª�(æf ßì ß]
�åå�> ßrßº�Îåª� ßåf àq� æ¹>ßJå®�å�ß§åE� åHáfßá�=� å̧ áÂß?� å¹=ßÇáºß?� áÀåº� ßÁÇ à»å· ájàá�=�åÄÉß· ß¢� ß¬ ßQáÆß?�>ßºßÆ�$--%

* àT=ßfßá�=� àßf árÈ�> ß»ß²��»å· ájàá�=

ترجمه

)1( وقتيکه مسلمانان ها 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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)2( غنيمت ها را امام تقسيم مى کند:  خمس )حصة پنجم( را جدا و از پنج حصه چهار 

حصة آنرا ميان مجاهدين تقسيم مى کند، بنظر امام ابوحنيفه6 براى سوار دو و براى 

پياده يک سهم است. ياران گفته اند:  براى سوار سه حصه است. 

)3( تنها براى يک اسپ سهم داده مى شود. اسپ هاى ترکى و عربى )در سهميه( برابر 

اند. براى شتر و قاطر سهمى نيست. 

است.  سوار  سهم  مستحق  بميرد،  اسپش  و  داخل  سوار  حرب  بدار  که  شخصى   )4(

نمايد مستحق حصة  اسپ خريدارى  و  پياده داخل شود  )دار حرب(  به  شخصى که 

پياده است. 

نظر  با در  امام  اين که  نمى شود مگر  داده  برده، زن، ذمى و خوردسال حصه  به   )5(

داشت حاالت چيزى را برايشان بدهد. 

)6( اما خمس،  به سه حصه تقسيم مى گردد. 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 نمى شود. 

)7( اهللا جل جالله در قرآن کريم براى خود از خمس ياد آورى فرموده مقصد ازآن از 

جهت برکت به اسم خود آغاز کردن است. سهم رسول اهللا� بوفات وى خاتمه يافته 

مانند شمشير،  از غنيمت مى گرفت  براى خود  )مالى که رسول اهللا�  مثليکه صفى 

سپر، ذره، نيزه و غيره( خاتمه يافته،  سهم ذوى القربى در زمان حيات رسول اهللا� به 

اساس نصرت و کمک ايشان و بعد از آن به سبب فقر ايشان دريافت مى کردند. 

)8( اگر يک يا دو نفر بدون اجازة امام به دار حرب حمله کنندگان داخل شوند و 

که  گروهى  اگر  نمى شود.  گرفته  خمس  ايشان  از  آورند،  بدست  آنجا  از  را  چيزى 

داراى قوت باشند به )دار حرب( داخل شوند و چيزى را از آنجا گرفتند، خمس از آن 
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گرفته مى شود ولو که امام برايشان اجازه نکرده باشد. 

يا جان  بر مال  )9( اگر مسلمان به صفت تاجر داخل دار حرب شود، روا نيست که 

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 مى شود.

)10( اگر حربى بصفت مستأمن به نزد ما آيد،  نمي تواند در کشور ما )دار اسالم( مدت 

يکسال بماند. امام برايش مى گويد: اگر يک سال کامل را سپرى نمودى بر تو جزيه 

وضع مى گردد. اگر سال را سپرى نمود جزيه گرفته شود و ذمى مى گردد، و سپس به 

دار حرب رفته نمي تواند. اگر بدار حرب رفت و نزد  ذمى يا مسلمان امانت يا قرض 

متباقى آن در دار اسالم در معرض خطر است  مباح، مال هاى  به رفتن  ماند، خونش 

)موقوف است ( اگر بندى يا کشته شد قروض وى ساقط امانت هاى او فئ مى گردد. 

)11( مال هاى کفار حربى که بدون از جنگ به دست مسلمانها بيايد به مصالح مسلمانها 

مصرف مى شود، طوريکه خراج مصرف مى شود.

شرح

فايدۀ گرفتن از مال غنیمت بعد از خروج از دار حرب: بعد از اينکه مجاهدين از دار 

حرب خارج و به دار اسالم 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 

به دار  اينکه هرگاه غنيمت  يافته، دوم  از مال غنيمت خاتمه  استفاده  اسالم ضرورت 

اسالم 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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کرده و چهار حصة متباقى آن را ميان مجاهدين تقسيم مى کند. بنظر امام ابوحنيفه6 براى صاحب 

اسپ دو حصه داده مى شود، يعنى يک حصة از اسپ و حصة ديگرى از خودش، و براى پياده 

يک حصه داده مى شود. امام ابويوسف و امام محمد مى گويند به سوار سه حصه داده مى شود. 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 مي تواند ولو که در نبرد از چندين اسپ هاى وى 

کار گرفته شده باشد، همين طور ميان اسپ هاى نسل هاى مختلف کدام فرقى وجود 

ندارد. قابل تذکر است که بدون اسپ براى سوارى هاى ديگر مانند: قاطر، خر و شتر 

در غنيمت حصه اى وجود ندارد. 

در  بميرد،  وى  اسپ  آنجا  در  و  شود  حرب  دار  داخل  اسپ  بر  سوار  مجاهدى  اگر 

غنيمت حقدار حصة اسپ خويش مى گردد. 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 مي تواند جهت تشويق 

از مال غنيمت برايشان چيزى بدهد. 

تقسیم خمس: خمس به سه حصه تقسيم مى گردد و براى اشخاص آتى داده مى شود: 

1- ايتام.

2- مساکين.

3- مسافر )اشخاصيکه از مالهاى خويش دور هستند(.

�åäå�� çÁß@ßª�æÐÎ ßm�Àëº�¼àJ á»å¿ ß¦�>ßç�ß?�á=Ç à»ß· á¢=ßÆy :در مورد خمس ارشاد قرآنى است که ميفرمايد
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w ]االنفال: 41[ ترجمه:  å̧ ÉåF çj¶=� åÀáE=ßÆ�å�å²> ßjßá�=ßÆ�Îßº>ßJÉá¶= ßÆ�ÎßEáf à̄á¶=�Ïådå¶ßÆ� å¹Ç àiçf·å¶ßÆ�àÄ ßjàà�
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 اهللا> براى برکت است، همچنان سهم رسول 

رسول  خويشاوندان  براى  که  اى  حصه  کدام  اما  يافته.  خاتمه  وى  بوفات  اکرم� 

اهللا� بود به اساس کمک ايشان با پيامبرX بود که ايشان با وى کمک مى کردند از 

اينکه کمک و مساعدت رسول اکرم� 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 

نمى شود چرا غنيمت مالى را گويند که از حربى ها به زور و جنگ بدست آمده باشد 

و در صورت ياد شده شرط غلبه و زور وجود ندارد. 

از مجاهدين که عليه حربى ها  مانند تعداد زيادى  غلبه و زور گاهى حقيقى مى باشد 

حمله کنند، و گاهى غير حقيقى مى باشد مانند يک يا دو نفر مجاهديکه به اجازه امام 

پنداشته مى شود، چرا که در  و زور  غلبه  اين صورت هم  کنند،  عليه حربى ها حمله 

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 مى شود چرا که در صورت موجوديت مردم 

زياد مال به زور و غلبة حقيقى بدست آمده مى باشد. در اين صورت اگر مال ياد شده 

غنيمت پنداشته نشود حوصلة مجاهدين کم شده و در نبرد به شکست مواجه و جهاد 

خساره مند مى گردد. 
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حکم آن مال هاى حربیان که بدون از جنگ بدست مسلمانان آمده باشد

غير  يا  باشد  منقول  بيايد  مسلمانان  به دست  بدون جنگ  از کفار حربى  مال هاى که 

منقول، اين اموال حکم فئ را دارد و مطلب از فئ بودن اين است در ميان مجاهدين 

مانند حکم خراج است.  نبوده و حکم آن  اموال غنيمت  اين  تقسيم نمى گردد، زيرا 

طوريکه خراج در امور و مصالح مسلمانان بمصرف ميرسد، فئ نيز بمصرف ميرسد، و 

محل مصرف خراج و فئ يکى است.

ناموس  و  مال، جان  به  نيست که  تاجر مسلمان داخل دار حرب شود روا  اگر يک   

حربى ها تجاوز کند چرا که اين کار غدر و فريب بوده و به مسلمان روا نمى باشد.

سکونت مستأمن در دار اسالم: مستامن نمي تواند بصورت دايمى در دار اسالم 

نشود. مستامن شخصى  براى کفار بصفت جاسوس گماشته  تا  نمايد  اختيار  سکونت 

حربى را گويند که بدار اسالم به خاطرگرفتن امان داخل مى شود، لذا امام در آغاز 

مستامن را آگاه مى سازد که اگر يک سال کامل را سپرى نمايد، وى از سمت مستامن 

به ذمى تبديل و تمام احکام ذمى بااليش تطبيق مى گردد، يعنى جزيه مى پردازد و به 

دار حرب رفته نمي تواند. 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 قرضه هاى ايکه باالى مردم  دارد از بين ميرود و اماناتيکه نزد مردم است 

فئ مى گردد. چرا که مستامن ياد شده ذمى گرديده و بعد از ذميت عهد را نقض کرده 

است.
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معلومات  روشنى  در  و  تهيه  را  غنيمت  مختلف  صورت هاى  استاد  کمک  به  طالب 

درس سهميه هاى فرضى غنيمت را باالى مجاهدين تقسيم نمايند. 

1- غنيمت به چند حصه تقسيم مى شود؟ واضح سازيد. 

2- مستحقين خمس را بيان نماييد.

3- صفى را تعريف نماييد.

4- اگر شخصى بدون اجازة امام باالى حربى ها حمله کند و مال بدست آرد، چرا  آن 

مال غنيمت پنداشته نمى شود؟

5- مستامن به چه کسى گفته مى شود؟
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درس چهل و دوم

بیان زمین هاى عشرى، خراجى و جزيه
زمين هاى 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 زمين هاييکه از اهل ذمه به زور گرفته شده باشد و در مقابل يک 

چيز جداگانه با آن ها صلح گرديده باشد، اين زمين ها خراجى بوده و از آن ها جزيه 

گرفته مى شود. در اين درس در اين رابطه معلومات الزم را مطرح مى نماييم.

�( åÀ»Éá¶>åE�æf ßR ßU�Î ßrá®ß?� ß�C� åGÈßd à£á¶=��ßE�>ßº�6Î åÂßÆ�(æf án à¢� àzáeß?�> ßÃè· à²� åHßfß£á¶=� àzáeß?ßÆ�$-%
�( ßÁ=ßÇá· àU�åÍßFß̄ ß¢� ß�C� åGÈßd à£á¶=��ßE�>ßº�6Î åÂßÆ�( æT=ßf ß]� ãzáeß?�> ßÃè· à²�àa=ßÇ çj¶=ßÆ�*å½> çn¶=�ëb ßU� ß�C�ßÌßfáÃßå�

* ßÁ=ßa>çF ß¢� ß�C� åOá·ß£á¶=� áÀåºßÆ
� æzáeß?� ȩ̀ à²ßÆ�*> ßÃÉåª� á¼ àÃàªèf ßrßIßÆ�>ßß�� á¼ àÃ à£ÉßE� àgÇ��(> ßÃå· áÂßåÙ�ãÍß²Çà·áß��>ßÃè· à²�åa=ßÇ çj¶=� àzáeß?ßÆ�$.%

*æf án à¢� àzáeß?�ÎåÃßª�(� å�>ß§á¶=��ßE� áKß» ëjà®ßÆ�(âÌßÇá¿ ß¢� áK ßVåJàª�áÆß?�(> ßÃÉß· ß¢�>ßÃà· áÂß?� ß¼ß· áiß?
�* æT=ßf ß]� àzáeß?�ÎåÃßª�(> ßÃÉß· ß¢�>ßÃà· áÂß?�çfå®à@ßª�(âÌßÇá¿ ß¢� áK ßVåJàª� æzáeß?� ȩ̀ à²ßÆ�$/%

�åhÉ ßU� áÀåº� áKß¾> ß²� áÁåDßª�*> ßÂåhÉßå}�ãÌßß�ßJá£àº� ß¬ àiÇÈ�ÎåEß?� ßbá¿ å¢�ÎÃßª�(>âI=ßÇßº�> âuáeß?�>É áUß?� áÀßºßÆ�$0%
�àÌßf árßFá¶=ßÆ�*ãÍÈåf án à¢�ÎåÃßª�åf án à£á¶=� åzáeß?�åhÉ ßU� áÀåº� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�(ãÍÉ åQ=ßf ß]�ÎåÃßª� åT=ßfßá�=� åzáeß?

�* á¼ àÃá¿ ß¢�à�=�Î åuße�åÍßE> ßV çr¶=� å¥>ßá�åDåE�ãÍÈåf án à¢�>ß¾ßbá¿ å¢
�( åL=ßfà«á¶=�áÆß?�ßÍß· áQåa�åÐ>ß��áÆß?�(> ßÃ ßQßf á̂ ßJ ái=�æ á�ß£åE�áÆß?�(> ßÂßfß« ßU�æfáÒåFåE�> ßÂ>É áUß?� áÁC�6 ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�$1%
�ÎåJç¶= �åe>ßÃá¾ßáÙ= �åÐ>ßå� �> ßÂ>É áUß? � áÁåCßÆ �*ãÍÈåf án à¢ �ÎåÃßª �( ãb ßUß? �> ßÃ à³å·� � ß× �ÎåJç¶= �å½> ß�å£á¶= �åe>ßÃá¾ßáÙ= �áÆß?

*ãÍÉ åQ=ßf ß]�ÎåÃßª�(áaåf áQßaáhÈ�åfáÃß¾ßÆ�( ǻ å·ßá�=�åfáÃß¿ ß²�( à¼ åQ> ß¢ßáÙ=�> ßÂßfß«ßJ áU=
� ȩ̈ à²�Îåª�6åa=ßÇ çj¶=� å̧ áÂß?�Îß· ß¢�àÄá¿ ß¢�à�=�Î åuße� åH> çìßá�=� àÀáE� àf ß» à¢�àÄß£ ßußÆ�Ïådç¶=� àT=ßfßá�=ßÆ�$2%
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� åGÈåf ßQ�Àºß�Æ�* à¼ ßÂáeåaßÆ� à¥> çr¶=�ßÇ àÂßÆ�( êÎåå�> ßÂ�� àhÉå«ß® � å¥áeçh·å¶ � àXà· áråÈåÆ�(àÐ>ßá�= �àÄ à§à·áFÈ � æGÈåf ßQ
�>ßºßÆ�( ß¼ åÂ=ßeßa�àÌßf ßnß¢� å̧ årçJàá�=� å̧ á̂ ç¿¶= ßÆ�( å̧ årçJàá�=�å½áf ß³á¶=� åGÈåf ßQ�ÎåªßÆ�( ß¼ åÂ=ßeßa�àÍ ßjáß��åÍßF á{çf¶=
�(> ßÃÉß· ß¢� ß¤ åuàÆ�>ßº� á° åìàI�áß�� áÁåDßª �(åÍß®> çì¶=� åG ßjßå}�>ßÃÉß· ß¢� à¤ ßuÇÈ�( å>ß¿ áqßáÙ=� áÀåº� ß́ å¶ßc�ÏßÇ åi

�*à½>ßºåáÝ=�¼ßÃ ßrß̄ß¾
� ßT=ßf ß]� ßØßª�ãÍßªA� ß¥áeçh¶=� ß¼ß· ßì áq=�áÆß?�(> ßÃá¿ ß¢� ß¤ ßìß̄á¾=ßÆ=�( åT=ßfßá�=� åzáeß?�Îß· ß¢�àÐ>ßá�=� ßGß· ß¦� áÁåCßÆ�$3%

�* àT=ßfßá�=�åÄÉß·ß£ßª�> ßÃàF åU> ßq�>ßÃß· çì ß¢� áÁåCßÆ�( á¼åÃÉß· ß¢
� à¼å· ájàá�=�Ïåß� ánÈ� áÁß?� àgÇ�ßÆ�*åÄå¶> ßU�Îß· ß¢� àT=ßfßá�=�àÄá¿åº�ßd å]à?�( åT=ßfßá�=� å̧ áÂß?� áÀåº� ß¼ß· áiß?� áÀßºßÆ�$4%

* åT=ßfßá�=� åzáeß?� áÀåº� åTåe>ßá�=�Îåª�ßf án à¢� ß×ßÆ�( àT=ßfßá�=�àÄá¿åº� àd ß]ÖÈßÆ�( ëÎåºëd¶=� áÀåº� åT=ßfßá�=� ßzáeß?
6å�ßEáf ßu�Îß· ß¢�àÍÈáhåá�=ßÆ�$5%

* à±>ß«ëI å×=�åÄÉß· ß¢� à¤ß̄È�>ßº� åG ßjßå}�àeçbß̄àJßª�( åXá· èr¶=ßÆ�Î åu=ßç�¶>åE� à¤ ßuÇàI�ãÍÈáh åQ _$?�%
*> ßÃå£ áußÇåE�à½>ßºåáÝ=� àÔåbßJáFÈ�ãÍÈáh åQßÆ _$H%

�(åf åÂ> ç�¶=�Îå¿ß§á¶=�Îß· ß¢� à¤ ßvÉßª�( á¼åÃå² ßØáºß?�Îß· ß¢� á¼ àÂçfß®ß? ßÆ�(åe>ç« à³á¶=�Îß· ß¢�à½>ßºåáÝ=� ßGß· ß¦�=ßcC�$-,%
�Îß· ß¢ßÆ�( ß¼ åÂ=ßeßa�ßÍß£ßEáeß?�æfáÃ ßm� ȩ̈ à²�Îåª�Ä¿º�d]>È�(> â» ßÂáeåa��å£ßEáeß?ßÆ�âÍßÉå¾>ßß��æÍß¿ ßi� ȩ̈ à²�Îåª�Îß¿å§á¶=
� å̧ å»ßJá£àá�=�å�å̄ ß«á¶=�Îß· ß¢ßÆ��(å�ß» ßÂáeåa�æfáÃ ßm� ȩ̈ à²�Îåª�(> â» ßÂáeåa� ßÀÈåf ánå¢ßÆ�ãÍß£ßEáeß?�6 å¹>ßá�=� å� ëißÇßJàá�=

�*â>» ßÂáeåa�æfáÃ ßm� ú̧ à²�Îåª�(> â» ßÂáeåa�ßf ßnß¢�Îß¿áM=
� ß×ßÆ �* å¼ ßRß£á¶= � áÀåº � åÁ>ßMáÆßáÙ= �åÌ ßbßF ß¢ßÆ �( ålÇàßá�=ßÆ �( åH>ßJ å³á¶= � å̧ áÂß? �Îß· ß¢ �àÍÈáhåá�= � à¤ ßuÇàIßÆ �$--%

�*ÀÈëbßIáfàá�=�Îß· ß¢� ß×ßÆ�( åHßfß£á¶=� áÀåº� åÁ>ßMáÆßáÙ=�åÌ ßbßF ß¢�Îß· ß¢�( à¤ ßuÇàI
� ß×ßÆ�( æ̧ å»ßJá£àº�å� ß¦�æ�å̄ßª�Îß· ß¢� ß×ßÆ�( æÀåºßg�Îß· ß¢� ß×ßÆ�( úÎåF ßq� ß×ßÆ�(æÌß?ßfáº=�Îß· ß¢�ßÍÈáh åQ� ß×ßÆ�$-.%

�* ßl>ç¿¶=� ßÁÇ àìå¶>ß�� ß×�ÀÈådç¶=� åÁ>ßF áÂèf¶=�Îß· ß¢
� áKß· ß]=ßbßI � åÁ ß×áÇ ßU �åÄÉß· ß¢ � ß¤ ß»ßJ áQ= � áÁåCßÆ �(àÄá¿ ß¢ � áK ßìß̄ ßi �(ãÍÈáh åQ �åÄÉß· ß¢ßÆ � ß¼ß· áiß? � áÀßºßÆ �$-/%

�* åÁ>JßÈáhåá�=
� à¤ßÉåFá¶= ßÆ� àkåÑ>ß¿ ß³á¶=� áKßºßbßÃá¾=�=ßcåC ßÆå�(½ ßØ áiåáÝ=�åe=ßa�Îåª�æÍ ßjÉå¿ ß²� ß×ßÆ�(æÍß£ÉåE� àP=ßb áUC� àgÇ�� ß×ßÆ�$-0%
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�*> ßÂÆàa> ß¢ß?�(àÍ�åbß̄á¶=
�( á¼åÃ åQÆàf àißÆ�( á¼åÃåFå²=ßfßºßÆ�( á¼åÃëÈåg�Îåª��»å· ájàá�=� áÀ ß¢åhÉÉ»çJ¶>åE�åÍçºëd¶=� å̧ áÂß?�Îß· ß¢� àd ß]ÖÈßÆ�$-1%

�* ß\ ßØ ëj¶=� ßÁÇà· å»á�� ß×ßÆ�( ß̧ Éßá�=� ßÁÇàFß²áfßÈ� ß×ßÆ��( á¼åÃ åjåE ßØßºßÆ
�( ß¼ç· ßißÆ�åÄÉß· ß¢�à�=�Îç· ßq�ÎåFç¿¶=� çG ßi�áÆß?�(> â»å· ájàº� ß̧ ßJß®�áÆß?�(åÍÈáhåá�=�åÐ=ßaß?� áÀåº� ß¤ß¿ßJáº=� áÀßºßÆ�$-2%
�áÆß? �( åHáfßá�=�åe=ßbåE�° ßVá·È� áÁß?� ç×C� àbáÃß£á¶= � àxå̄ßJá¿È � ß×ßÆ�*àÅ àbáÃ ß¢� áxå̄ßJá¿È �áß��(æÍ ß»å· ájàå��Îß¾ßg�áÆß?

*>ß¾ÇàEåe> ßVÉßª� æ¤ åuáÇßº�Îß· ß¢�=ÇàFå·á§È

ترجمه

)1( تمام زمين هاى 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.

بيع و تصرف کردن آن روا  )2( زمين سواد ملکيت صاحبان آن است و براى آن ها 

است، و هر آن زمينى که صاحبان آن اسالم آورند يا به زور فتح شده باشد و يا در ميان 

غازيان تقسيم گردد اين زمين عشرى است.

)3( هر آن زمينيکه به زور وسلطه فتح و به صاحبان آن واگذار گردد،آن زمين خراجى 

است.

)4( کسيکه زمين مرده )المزروع( را زنده کرده، به قول امام ابويوسف6 در حکم 

اين زمين هم خراجى  بود،  زمين همجوار آن مى باشد، اگر زمين مجاورش خراجى 

ما  نزد  در  بصره  زمين  است.  زمين هم عشرى  اين  باشد،  مجاور عشرى  زمين  اگر  و 

)احناف( عشرى است به اجماع صحابه0.

)5( امام محمد6 گفته: اگر با حفر نمودن چاه، ويا کشيدن چشمه زمين را بوسيله 

آب آن ها زنده )قابل زراعت( ساخت، يا توسط آب دجله و فرات و يا نهر هاى کالن 

)بدون صاحب( آبيارى کرد، اين زمين عشرى است، و اگر با آب آن نهر ها که مردم 
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عجم کشيده باشند، مانند نهر ملک و يا نهر يزدگرد، اين زمين خراجى مى باشد.

)6( عمر/ خراجى را که بر مردم سواد مقرر کرده بود، در هر جريب آن که بر 

آن آب مى رسد و قابل زراعت باشد، يک )قفيزهاشمى( بود که مقدار آن يک صاع 

و يک درهم مى شود. 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 اين ها مطابق 

وسع و توان آنان وضع مى گردد، هرگاه توان  اندازه وضع  شده را نداشت امام از آن 

کم کند.

)7( هر گاه در زمين خراجى آب غالب شد و يا قطع گرديد، يا بر کشت کدام آفت 

رسد، خراج باالى آن نيست. و اگر صاحب زمين، زمين را باير )بيکار( گذاشت، خراج 

باالى آن الزم است.

)8( اگر از اهل خراج کسى مسلمان شد،کما فى السابق خراج از وى گرفته مى شود، و 

مسلمان از ذمى زمين خراجى را خريدارى نمايد، خراج از نزدش گرفته مى شود و در 

حاصالت زمين خراجى، عشر نيست.

)9( جزيه به دو نوع است: 

)ا( يکى آنست که به طور رضايت و صلح تعيين شده باشد، و آن اندازه مقرر مى گردد 

که مورد اتفاق شان باشد.

)ب( و نوع ديگر آنست که امام مسلمانان از ابتدا وضع نموده باشد.

)10( زمانيکه امام برکفار غالب گردد، وآن ها را در امالک شان برقرار گزارد، در اين 

صورت باالى 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 باالى شخص 

ميانه حال بيست و چهار درهم است، در هر ماه دو درهم، و باالى فقير کارکن دوازده 

درهم است در هرماه يک درهم.
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)11( جزيه باالى اهل کتاب، آتش پرستان و بت پرستان عجم نهاده مى شود، و باالى 

مرتدان و بت پرستان عرب جزيه نيست. 

)12( باالى زنان، اطفال خوردسال، شل،  فقيريکه بيکار باشد و آن راهبانيکه با مردم 

نشست و بر خاست ندارند، جزيه نيست.

)13( کسيکه مسلمان شد و قبًال بر وى جزيه بود، جزيه اش ساقط مى گردد، و اگر بر 

آن )ذمى( )جزيه( دو سال جمع شد،  تداخل صورت گيرد )جزيه يک سال از نزدش 

حصول گردد(.

)14( ساختن معبد يهود در دار اسالم جائز نيست. همچنان ساختن کليساى نصرانى ها 

يهوديان و نصارا، ويران شده  قبلى  در دار اسالم ممنوع است. هرگاه عبادتخانه هاى 

باشد، دوباره آنرا ساخته مي توانند.

)15( از اهل ذمه تعهد أکيد گرفته شود، که آن ها در لباس، کاله، مرکب سوارى و 

زين ها فرق آورند، آن ها بر اسب ها سوار نشوند و با خود سالح حمل نکنند.

)16( هرگاه کسى از اهل ذمه از پرداختن جزيه امتناع ورزيد، يا مسلمانى را کشت و يا 

بر نبىX دشنام و اهانت کرد و يا با زنى مسلمان زنا کند، تعهدش نقض نمى گردد.

تعهدش تا وقتى پا بر جاست که به دار حرب نه پيوسته باشد و يا در يکى از محالت 

غلبه حاصل نمايند و با ما بجنگند.

شرح 

زمین هاى عشرى و خراجى: زمينهاى عشرى آنست که صاحبان آن ايمان آورده باشند 

خواه عرب باشند و يا عجم. همچنان آن زمين هايى که مسلمانان به زور بازوى خود 

فتح کرده و امام آن را باالى فاتحين تقسيم نموده باشد، عشرى شمرده مى شوند.

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 زمين هاى عشرى را گويند.

اهل  بر  که  است  عشرى  غير  زمين هاى  در  شده  وضع  حقوق  آن  از  عبارت  خراج: 

ذمه گذاشته مى شود و مطابق عقد جداگانه از آن ها گرفته شده وبه بيت المال سپرده 

مى شود.

زمین هاى عرب: تمام زمين هاى عرب عشرى بوده و حدود اين زمين ها از عذيب )قريه 

اى درکوفه است( تا آخر حجريمن منطقه )مهر( تا )بريده شام( وسعت دارد.

خراج دو قسم است: 1- خراج مقاطعه 2- خراج مقاسمه.

زمین هاى سواد عراق خراجى مقاطعه يى است: زمين هاى سواد عراق خراجى است 

اين زمينها در زمان خالفت حضرت عمر/ فتح شده است، اهالي آن را در همين 

منطقه  از  زمينها طوالً  اين  تعيين کردند، حدود  آنان جزيه  باالى  و  زمين ها گذاشتند 

موصل تا عبادان و عرضاً از عذيب تا حلوان امتداد دارد.

خراج مقاسمه: خراجيست که امام يک منطقه را فتح کند، و بر آن ها منت و احسان 

نمايد، و يا اينکه مناسب بيند که حاصل زمين ها را مثًال نصف يا سوم و چهارم حصه 

را بر آن ها مقرر نمايد.

زمين هاى سواد ملکيت صاحبان آن است، فروختن وتصرف نمودن آن براى آنان روا 

است، زيرا اين زمين ها به زور گرفته شده است، و اهالى آن در آن زمين ها ساکن مانده 

و خراج بر آن ها گذاشته شده است.

معلوم  سياه  و  بوده  سبز  بسيار  آن  درختان  که  گويند  سواد  جهتى  از  را  سواد  زمين 

مى شود 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، زمين هاى خراجى شمرده مى شوند.

)باير  مرده  زمين  کسيکه  مى فرمايد:  ابوحنيفه6  امام  مرده:  زمینهاى  ساختن  زنده 

امام  اجازة  زيرا  نمى گردد؛  آن  مالک  ساخت،  زنده  امام  اجازة  بدون  را  والمزورع( 

شرط است.
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آن  مالک  سازد،  آباد  را  مرده  زمينهاى  کسيکه  اند:  فرموده  اهللا(  )رحمهما  صاحبين 

زمين ها  اين  به  ابويوسف6  امام  نزد  در  باشد.  نکرده  اجازه  امام  اگر چه  مى گردد، 

اعتبار زمين هاى همجوارش داده مى شود، اگر آن ها خراجى بود اين زمين هم خراجى 

محسوب مى گردد و اگر عشرى بود عشرى شمرده مى شود، 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 صحابة0، عشرى است.

خراج تعیین شده از جانب حضرت عمر/: حضرت عمر/ باالى فى جريب 

زمين سواد که آب برايش ميرسد يک قفيز هاشمى)صاع( گندم يا جو و يک درهم 

از سبزيجات و آن علف که کشت مى شود و  خراج وضع کردند، و در فى جريب 

ريشة آن دو باره سبز مى شود 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 تاک ها 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 چيز هاى ياد شده در ديگر اقسام و انواع محصوالت زمين مطابق وسع و توان 

بر آن ها خراج تعيين مى گردد.

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 زده گى )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 باالى اين زمين خراج است، هکذا زمانيکه زمين قابل زراعت 

باشد و مالک زمين را بيکار بگذارد در اين زمين نيز خراج الزم است.

گرفته  السابق خراج  فى  ايشان کما  از  بياورند  ايمان  زمين هاى خراجى  اگر صاحبان 

زمين  بر  مالکش  تبديل  و  تغيير  با  کند،  پيدا  را  خراج  صفت  زمينکه  زيرا  مى شود؛ 

دگرگونى رونما نمى گردد.

خريدن زمين خراجى از شخص ذمى براى مسلمان رواست، از مسلمان نيز خراج گرفته 

مى شود، و عشر بااليش نيست.

جزيه و اقسام آن: جزيه چيزى است که از ذميان گرفته مى شود.

جزيه دو نوع است: يکى آنکه به رضايت و از راه صلح بدون اعمال قوه و فشار وضع 

گردد.

غلبه  کفار  اراضى  بر  سلطه  اعمال  طريق  از  و  زور  به  امام  که  آنست  دوم جزيه  نوع 

حاصل کند و آنان را بر سر زمين هاى شان بگذارد و جزيه بر آن ها وضع نمايد و امام 

مخير است که از طريقه هاى آتى از آن ها جزيه بستاند:

1- از توانگران و ثروتمندان: و اينها کسانى اند که مالک ده هزار درهم و يا بيشتر 

از آن باشند، از ايشان در سال )48( درهم و در هرماه چهار درهم، ماه به ماه گرفته 

مى شود.

2- مردم متوسط الحال: اينها کسانى اند که دو صد درهم و يا زياده از آن داشته باشند 

از همچو اشخاص در سال )24( درهم و در هر ماه )2( درهم گرفته مى شود.

3- بینوايان و فقیران: و اينها کسانى اند که از دو صد درهم کمتر پول دارند.

 از اين ها  در سال)12( درهم و در هر ماه يک درهم گرفته مى شود.

آتش  نصارا(  و  )يهود  کتاب  اهل  باالى  جزيه  مى گردد:  وضع  جزيه  کسیکه  باالى 

مى شود.  مطالبه  آن ها  از  و  مى گردد،  مقرر  عرب(  )غير  عجم  پرستان  بت  و  پرستان 

بين  نيست، زيرا رسول کريم� در  باالى بت پرستان عرب و مرتدين عرب جزيه 
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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 اسالم است و يا شمشير، در حق مرد مرتد نيز 

همين حکم است و بعد از هدايت به ايمان و اسالم و شناخت محاسن ان معامله با آن ها 

)حالت ارتداد( يا پذيرفتن و برگشتن به  اسالم است و يا شمشير.

فقير بى کار و  باالى زن، کودک، مريض مزمن،  نیست: جزيه  باالى کسانیکه جزيه 

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.

و  يهود  جديد  گاه هاى  عبادت  نمودن  تعمير  نصارا:  و  يهود  گاه هاى  عبادت  تعمیر 

اند، هرگاه  فرموده  منع  ازآن  اکرم�  زيرا رسول  نيست،  اسالم جائز  دار  نصارا در 

عبادتخانه هاى سابقه يهود و نصارا منهدم گردد دو باره ساخته مى شوند؛ 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، 

زين ها، کاله ها تفاوت داشته باشند؛ بر اسب ها سوار نشوند، سالح با خود حمل نکنند 

تا فرق بين اهل ذمه و مسلمانان تحقق يابد و در احکام و معامالت با آن ها اختالط و 

مشارکت نيايد.

شکستن عهد و پیمان: هرگاه شخصى از اهل ذمه از پرداخت جزيه اباء ورزد، مسلمانى 

را بکشد، نبىX را دشنام دهد يا با زن مسلمان زنا کند، عهد شان نقض نمى گردد. 

عهد شان زمانى مى شکند که آن ها به دار حرب بپيوندند و يا در جايى غلبه حاصل 

کنند وبعد با مسلمانان جنگ را آغاز نمايند.
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طالب در رابطه به تفاوت زمين هاى عشرى و خراجى و اقسام و انوع جزيه باهم بحث 

و مناقشه نمايند. ونتيجه را در کتابچه هاى خويش بنويسند.

1- کدام زمين ها خراجى و عشرى گفته مى شوند؟

2- حکم احياء )قابل زراعت ساختن( زمين ها چگونه است؟

3- جزيه چيست و چند قسم است؟

4- جزيه باالى کدام اشخاص وضع نمى گردد؟

5- چى وقت عهد اهل ذمه نقض مى گردد؟

طالب تعريف جزيه و اقسام آن را در کتابچه هاى شان بنويسند.
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درس چهل و سوم

بيان احكام مرتدين

گناه  امام  مقابل  در  کردن  بغاوت  و  شدن  مرتد  کفر،  بطرف  اسالم  از  گردانيدن  رو 

بزرگ است.

فقه اسالمى در اين موارد احکام جداگانه دارد، در اين درس از همين احکام بحث 

مى کنيم.

� áKß« ån à²�ãÍßÃáF àm�àÄß¶� áKß¾> ß²� áÁåDßª�(à½ ßØ áiåáÝ=�åÄÉß· ß¢� ßzåf à¢�(å½ ßØ áiåáÝ=� áÀ ß¢� à¼å· ájàá�=� çbßIáe=�=ßcåC ßÆ�$-%
�ßÅåf à²�(åÄÉß· ß¢�å½ ßØ áiåáÝ=� åzáf ß¢� ß̧ áFß®� ã̧ åI>ß®�àÄß·ßJß®� áÁåDßª�( ß̧ åJà®� ç×åCßÆ� ß¼ß· áiß?� áÁåDßª�(æ½>È

ß?�ßÍßM ßØßM� àkßFáà�ßÆ�(àÄß¶
�* å̧ åI>ß̄á¶=�Îß· ß¢�ßÐÎ ßm� ß×ßÆ�( ß́ å¶ßc�àÄß¶

�* ß¼å· ájàI�ÎçJ ßU� àkßFáà�� áÀ å³ß¶ßÆ� à̧ ßJá̄ àI� ßØßª� áLßbßIáe=�=cC�àÌ?áfàá�=�>çºß?ßÆ�$.%
�àÄ à² ßØáºß? � áLßa> ß¢ � ß¼ß· áiß? � áÁåDßª �( âÎ ß¢=ßfàº �â×=ßÆßg �åÄåIçaåfåE �åÄå¶=Çáºß? � áÀ ß¢ �ëbßIáfàá�= � à́ á·åº � à¹ÆàhÈßÆ �$/%
�åÄåJßMßeßÆ� ß�C�åÄåº ßØ áiC� å¹> ßU�Îåª�àÄßF ßjßJá²=�>ßº� ß̧ ß̄ßJá¾=(ÄåIçaåe�Îß· ß¢� ß̧ åJà®�Æ?�( ßL>ßº� áÁåCßÆ�(>ßå�> ßU�Îß· ß¢
� à¼å²>ßá�=� ß¼ ß³ ßUßÆ�(= ébßIáfàº� åHáfßá�=�åe=ßbåE� ß°åß�� áÁåDª�(>âÒÉßª�åÄåIçaåe� å¹> ßU�Îåª�àÄßF ßjßJá²=�>ßº� ßÁ>ß²ßÆ(�»å· ájàá�=

*åÄÉß· ß¢�ÎåJä¶=� àÁ àÇÈëb¶=� åKç· ßUßÆ�(åÅåa ß×áÆß?� àL>ßÃçºà?ßÆ�(àÅÆ àfçEßbàº� ß°åJ à¢�(åÄå®> ßVß·åE
�ÎåJç¶=� àÁÇÈèb¶=�Î ßvá̄ àIßÆ�(�»å· ájàá�=� áÀåº�åÄåJßMßeßÆ� ß�C�(å½ ßØ áiåáÝ=� å¹> ßU�Îåª�àÄßF ßjßJá²=�>ßº� ß̧ ß̄ßJ¾= ßÆ�$0%
�åÄåIçaåe� å¹> ßU�Îåª� åÁÇÈèb¶=� áÀåº�àÄßºåhß¶�>ßºßÆ�(å½ ßØ áiåáÝ=� å¹> ßU�Îåª�àÄßF ßjßJá²=�>çå��(å½ ßØ áiåáÝ=� å¹> ßU�Îåª�àÄáJßºåhß¶
� å¹> ßU�Îåª�åÄå¶=ßÇáºß?� áÀåº�åÄÉåª� ßçf ßrßI�áÆß?�(àÅ=ßß� ám=�áÆß?�(àÄ ß¢>ßE�>ßºßÆ�(åÄåIçaåe� å¹> ßU�Îåª�àÄßF ßjßJá²=�>çå��Î ßvá̄ àÈ
* áKß· ßìßE� åHáfßá�=�åe=ßbåE� ß°åß��áÆß?�( ß̧ åJà®�áÆß?�( ßL>ßº� áÁåCßÆ�(àÅàaÇ à̄ à¢� áK çV ßq� ß¼ß· áiß?� áÁåDßª�( ãÇà®áÇßº�(åÄåIçaåe

�åÄåJßMßeßÆ�åbÈ�Îåª�àÅ ßb ßQßÆ�> ß»ßª�(> â»å· ájàº�å½ ßØ áiåáÝ=�åe=ßa� ß�C�åÄå®> ßVß·åE�
å¼ á³àá�=�ßbá£ßE� èbßIáfàá�=�ßa> ß¢�=ßcåC ßÆ�$1%

�*àÅ ßd ß]ß?�(åÄå¿É ß£åE�åÄå¶>ßº� áÀåº



٢٩٦

�*> ßÃàªèf ßrßI�ßg> ßQ�>ßÃåIçaåe� å¹> ßU�Îåª�>ßå�>ßº�Îåª� áKßªçf ßrßI�=ßcC�àÌ çbßIáfàá�=ßÆ�$2%
�(åÌ> ß²çh¶=� áÀåº�ß�»å· ájàá�=� áÀåº� àd ß]ÖÈ�>ßº� à¬á£ åu� á¼åå�=ßÇáºß?� áÀåº� àd ß]ÖÈ�( ßGå·á§ßI�Îå¿ßE�Ïße> ßrß¾ßÆ�$3%

�*ãÐÎ ßm� á¼åÃå¾>ÉáF åq� áÀåº� àd ß]ÖÈ� ß×ßÆ�( á¼åÃåÑ> ßjå¾� áÀåº� àd ß]ÖÈßÆ
� ß�C� åHáfßá�=� à̧ áÂß? �àÅ= ßb áÂß?�>ßºßÆ�( ßGå·á§ßI�Îå¿ßE� å¹=ßÇáºß? � áÀåºßÆ� åT=ßfßá�=� áÀåº�à½>ßºåáÝ=�àÅ>ßF ßQ�>ßºßÆ�$4%
� àf å{>ß¿ß̄á¶= �åÄåE �Îß¿áFàIßÆ �( àeÇ à§èN¶= �åÄåE � èb ßjÉßª �6�»å· ájàá�= �åå�> ßrßº �Îåª � àßf áràI �(àÍÈáhåá�=ßÆ �(å½>ßºåáÝ=
� à±=ßgáeß?�àÄá¿åº� à¤ßªábàÈßÆ�( á¼åÃÉå« á³È�>ßº� á¼ àÂàÕ> ß»ß· à¢ßÆ�( á¼àà�> ç» à¢ßÆ�(�»å· ájàá�=�àÌ> ßvà®�Î ßìá£àÈßÆ�( àeÇ àjàá�=ßÆ

�* á¼åÃÈåe=ßeßcßÆ�åÍß·åI>ß̄àá�=
6Ì>§F¶=�H>E�$5%

�åaáÇß£á¶=� ß�C� á¼ àÂ> ß¢ßa�(å½>ßºåáÝ=�åÍ ß¢> ß{� áÀ ß¢�=Ç àQßf ß]ßÆ�( æbß·ßE�Îß· ß¢��»å· ájàá�=� áÀåº�ã½áÇß®� ßGç·ß§ßI�=ßcåC ßÆ�$-,%
� á¼ àÂ>ß¿á·ßI>ß®�=ÆàÐßbßE� áÁåDßª�(àÅÆàÐßbáFÈ�ÎçJ ßU� æ¹>ßJå̄¶>åE� á¼ àÂß?ßbáFßÈ� ß×ßÆ�* á¼åÃåJßÃáF àm� áÀ ß¢� ß¬ ßnß²ßÆ�(åÍ ß¢> ß»ß�=� ß�C
� áÀ à³È�áß�� áÁåCßÆ�( á¼åÃÉë¶ßÇàº� ß¤åFèI=ßÆ�( á¼åÃå�åf ßQ�Îß· ß¢�ßhåÃ áQà?�ãÍßÒåª� á¼àß�� áKß¾> ß²� áÁåDßª�( á¼ àÃß£áß�� ß±ëfß«à¾�ÎçJ ßU

�* ã¹>º�¼�� à¼ß¿á§àÈ�×Æ�ãÍßÈäeàc� á¼àß��ÎßF ájàI� ß×ßÆ�( á¼ÃÉë¶ßÇàº� á¤ßFáJàÈ�áß�ßÆ�( á¼åÃå�åf ßQ�Îß· ß¢�áhßÃáà��áß��ãÍßÒåª� à¼ ß�
�( á¼àß�=ßÇáºß?�à½>ßºåáÝ=� àkåFá�ßÆ�(ÄÉß¶C� ßÁÇ à»å· ájàá�=� ßT>ßJ áU=� áÁC� á¼åÃ åU ßØ åjåE�=Çà·ßI>ß̄ àÈ� áÁß?� ßlá@ßE� ß×ßÆ�$--%

�* á¼åÃÉß· ß¢�> ßÂçaà�ßª�=ÇàEÇàJÈ�ÎçJ ßU�>ßÃ à» ëj¯È� ß×ßÆ�( á¼åÃÉß· ß¢�> ßÂèa àfÈ� ß×ßÆ
�àÅád à]>È�áß��(åf án à£á¶=ßÆ�( åT=ßfßá�=� áÀåº�(> ßÃÉß· ß¢�=ÇàFß· ß¦�ÎåJç¶=�åa ßØåFá¶=� áÀåº�Îá§ßFá¶=� à̧ áÂß?�àÅ>ßF ßQ�>ßºßÆ�$-.%
�Îåª�àÅÇàªßf ßq�=Çà¾Ç à³È�áß�� áÁåCßÆ�(àÄá¿åº�ßd å]à?� áÀßº�ß?ßh áQß?�(åÄë̄ ßU�Îåª�àÅÇàªßf ßq�=Çà¾> ß²� áÁåDßª�(>Éå¾>ßM�à½>ßºåáÝ=

* ß́ å¶ßc�=Æ àbÉå£àÈ� áÁß?� ß�>ß£ßI�å�=��ßEßÆ� á¼ àÃ¿ÉßE�>»Éåª�åÄå· áÂß?�Î·£ª�(åÄë̄ ßU

ترجمه

)1( اگر مسلمان از اسالم مرتد شد، اسالم به وى عرض شود )به اسالم دعوت کرده 

شود( هر گاه کدام شک و ترديدى داشت بر طرف گردد، و تا سه روز حبس شود، 

اگر اسالم را قبول کرد خوب، در غير آن کشته شود. اگر شخصى قبل از پيش نمودن 
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اسالم او را کشت، اين عمل مکروه است و باالى قاتل چيزى )جزاء( نيست.

)۲( زن مرتده کشته نمى شود بلکه بندى مى شود تا آنکه اسالم را قبول کند.

)۳( اموال ملکيت مرتد به سبب ارتدادش طور موقوف زايل مى گردد، اگر اسالم آورد 

بحال خود بر مى گردد )مالک مال خود مى گردد( و اگر به حال ردت بميرد يا کشته 

شود مال و دارايى اش که در حال اسالم بدست آورده بود به وارثان مسلمان او بر 

مى گردد و آن منافعى که در حال ارتداد بدست آورده فئ )غنيمت( شمرده مى شود.

َّر  مَُدب کند،  حکم  او  رفتن  به  )زمامدار(  حاکم  و  شود  يکجا  حرب  دار  به  مرتد  اگر 

باشد  که  قروضى  )مرتد(  آن  باالى  و  مى شوند  آزاد  اوالدهايش  مادر  و  )غالمانش( 

الزم  آن  پرداختن  الحال  فى  و  رسيده  اتمام  به  آن  )ميعاد  مى شود  پرداخته  بفوريت 

مى گردد(.

)۴( و چيزى از مال و ثروت که در حال اسالم کمايى کرده به ورثه مسلمان وى انتقال 

مى شود، بر وى قروضى که در حالت اسالم باشد از دارايى اش که در حال اسالم بدست 

آورده پرداخته مى شود، و قروضى که در حال ردت بر وى الزم گرديده، از دستمزد حال 

ردت او پرداخته مى شود 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 مى شود و اگر 

مرد يا کشته شد يا به دار حرب پيوست همة آن باطل مى گردد.

نمود، مسلمان  به دار حرب  الحاق  فيصلة  بر وى  از آن که قاضى  بعد  اگر مرتد   )۵(

شده به دار اسالم بر گرديد، مال هاى عينى اش را که در دست ورثه پيدا نمود ازآنان 

بگيرد.

)۶( اگر زن مرتده در حال ردت در مال خود تصرف کرد اين تصرفش جائز است.

)۷( از اموال نصاراى  بنى تغلب، به مقايسة مسلمانان دو برابر زکات گرفته شود، و از 

زنان ايشان نيز گرفته مى شود و از اطفال شان هيچ چيز گرفته نمى شود.
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اهل  که  تحايفى  و  گرفته)1(  تغلب  بنى  مال هاى  و  از خراج  که  اموالى  آن  امام   )۸(

عام  امور  در  کرده،  جمع  که  را  جزيه  )مال هاى(  و  اند  کرده  اهداء  امام  به  حرب 

المنفعه و مصالح مسلمانان بمصرف برساند، سرحدات را با آن محکم سازد، پل ها و 

پلچک ها 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 اوالدهاى شان 

را از آن بپردازد.

)۹( باب احكام باغيان 

)1۰( هرگاه 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، شبهه هاى 

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 آن ها جنگ مى کنيم تا وقتيکه گروه آنان 

پراگنده شود )اتفاق شان از بين برود( اگر ديگر همراهان آنها )گروه( بود زخمى هاى 

شان را بگيرند و آنها را به هر سويى که متوارى شده باشند جستجو نمايند و اگر ديگر 

آنها  فراريان  تعقيب  به  و  نگرفته  را  نبود پس زخمى هاى شان  همراهان )گروه( شان 

نپردازند، نه فرزندان شان را بندى کند و نه مال هاى شان را تقسيم نمايد.

)11( و هر گاه ضرورت افتد مسلمانان با اسلحة شان جنگ کرده مي توانند. امام مال هاى 

شان را توقيف نمايد، نه به آنها مسترد کند ونه تقسيم نمايد تا وقتيکه توبه کنند )اگر 

توبه کردند( واپس به آنها باز گرداند.

1. بنى تغلب: قومى از نصرانى هاى اعراب در نزديکى روم بودند که عمر/ باالى آنها جزيه مقرر 
کرده بودند، آنها مى گفتند 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 
ما با دشمن شما در روم مى پيونديم، حضرت عمر/ با پرداخت صدقه دو برابر مصالحه با آنها 
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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)1۲( امام )مال هاييکه( باغيان به طورعشر و خراج از شهرهاييکه غلبه بر آن يافته باشند 

بدست آورده باشند دو باره ازآن ها نستاند، هر گاه مال ها را )باغيان( در جاى مناسب 

آن مصرف کرده باشند از صاحبان مال کفايت مى کند )ذمة شان خالص مى گردد( و 

اگر در جاى صحيح بمصرف نرسانده باشند معاملة شان با اهللا> 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 اصطالح 

شريعت: گرديدن )اعراض کردن( از اسالم به سوى کفر را گفته مى شود.

به کفر بگردد،  از اسالم  به تعريف فوق، مرتد کسى را گفته مى شود که  مرتد: نظر 

طوريکه از خالق تعالى يا از رسوالن، منکر شود يا حرام را حالل شمارد مانند: زنا، 

لواطت، شراب نوشيدن و يا حالل را حرام بگويد، مانند نکاح کردن ويا مرتکب يک 

عمل کفرى شود  طوريکه قرآن کريم را قصداً در نجاست بياندازد.

باشد  باز فرا خواند و اگر کدام اشتباهى داشته  به اسالم  حكم مرتد: قاضى، مرتد را 

آن را بر طرف سازد، تا سه روز آن را زندانى کند اگر اسالم را پذيرفت، خوب و در 

غيرآن، وى را بکشند.

زن مرتدة : زن مرتدة کشته نمى شود، و تا وقتى بندى مى گردد که اسالم را قبول کند 

و يا اينکه بمرگ خود بميرد، زن بخاطری کشته نمى شود که رسول اهللا� از کشتن 

زنان منع کرده اند. و طريقة حبس آن طوريست که هر روز قاضى او را بيرون آورده 

و اسالم را به او پيشنهاد کند، اگر امتناع آورد او را دره بزند، باز اسالم را به او پيش 

کند، اگر منع آورد، او را بندى کند و هيمن گونه هر روز اين عمل را ادامه بدهد تا 

آنکه اسالم آورد و يا بميرد.

مال و دارايى مرتد: ملکيت مرتد از دارايى هايش طور موقوف از بين مى رود، اگر باز 

اسالم آورد، مال هايش بحال خود بر مى گردد، اگر در حال ردت بميرد يا کشته شود 
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پس آن اموال و دارايى هايش که در حالت اسالم بدست آورده به وارثين مسلمان او 

داده مى شود، ومال هاييکه در حال ردت بدست اورده باشد آن فئ  و غنيمت است به 

بيت المال سپرده مى شود.

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، غالم ها، مدبر و مادرهاى اوالدش آزاد مى گردند 

و قرضه هاى ميعادى )مؤجل( وى فوريت پيدا مى کند )که فوراً تاديه گردد(.

ارتداد  حال  در  اش  شده  عقد  معامالت  و  فروش  و  خريد  قبيل  از  مرتد  عقود  تمام 

موقوف مى گردد اگر دو باره مسلمان شد پس بحال خود بر مى گردند و اگر بميرد يا 

کشته شود و يا به دار حرب برود همة آن باطل مى گردد. مگر زن مرتد شده اين طور 

نيست او در مال خود تصرف کرده مي تواند و تصرف او جواز دارد.

دارحرب: هر آن منطقه اى را گفته مى شود که در آنجا شعائر اسالمى عملى نمى شود 

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 

بمصرف  مسلمانان  مصالح  در  را  آن  مى آورد،  بدست  جزيه،  طريق  از  يا  و  )هدايا( 

به  کفايت  بقدر  بسازد،  آن  با  را  پل ها  نمايد،  مستحکم  آن  با  را  سرحدات  برساند، 

قضات، کارمندان و علمأ تاديه شود، هکذا، براى غازيان و اوالد هاى شان از آن معاش 

داده شود. اين است بعضى جاهاى مصرف دارايى مسلمانان.

بغاة )باغيان(: بغاة جمع باغى است. باغى در اصطالح فقهاء به کسى گفته مى شود 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 آن ها را دو باره به جماعت مسلمانان فرا خواند، اگر 

کدام شک و شبهه داشته باشند آن را بر طرف سازد مثًال: بگويند: ما نظر به ظلمى که 
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باالى 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.

گروپ هاى كمكى باغيان: هرگاه باغيان در عقب خود کدام گروه حمايتى داشتند که به 

آنها در موقع اضطرارى پناهنده شوند، بناًء 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، بندى ها را 

بکشند، اگر امام مى خواست، بندي ها را، آزاد نمايد طوريکه حضرت على/ بندي ها 

را سوگند مى داد تا بار ديگر با بغات نه پيوندند و آنان را، آزاد مى کرد.

اگر در عقب خود کدام گروه حمايتگر نداشتند در کشتن محبوسين شان عجله نکند 

اين  بر  بنا  نيست.  وخطرمتصور  خوف  کدام  آنها  از  زيرا  نمايد؛  پيگرد  را  آنان  نه  و 

اوالد هاى آن ها )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 مى کند و هرگاه 

بجاى مناسب و مقصودى بمصرف نرسانده باشند در اين صورت مردم اين اموال را 

ديانتاً دو باره بدهند ولى امر حتمى نيست.

طالب در سه گروپ منقسم شده و در بارة، ردت، باغيان و دارحرب باهم بحث نموده 

و در محور موضوع تحليل و بررسى نمايند.

1. الجواهرة النيرة-)1۴۸/۶(
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1_ تعريف ردت و مرتد را با حکم آن بيان نماييد.

۲_ زن مرتد شده چه حکم دارد ؟ و با مال و دارايى مرتد چگونه معامله مى شود؟

۳_ دار حرب يعنى چه؟ آنرا وضاحت بدهيد و حکم مرتدى که به دار حرب بپيوندد 

چطور است.

۴_ موارد مصرف اموال خراجى کدامهاست؟

۵_ بغات به چه کسانى گفته مى شود؟ و حکم باغيان را بيان داريد.

۶_ حکم باغيان که در عقب خود گروه خاصى داشته باشند چگونه است؟

۷_ باغيانى که از مردم خراج و عشر را گرفته باشند آيا امام مي تواند دو باره آن را از 

مردم مطالبه نمايد و يا خير؟

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

كتاب حظر و اباحت1

از ديد گاه فقهاء بعضى چيزها يا منع است و يا انجام دادن آن مطلوب نمى باشد، 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.

�åÍ ßU>ßEåáÝ=ßÆ�åf á�ßá�=� àH>ßJå²�$-%
� ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÎåEß?� ßbá¿ å¢�åÅ åb èißÇßJåE� ßlá@ßE� ß×�(åÐ> ßjë¿·å¶� ȩ̀ å�ßÆ�(åfÈåfßá�=� àkáFà¶� å¹> ßQëf·å¶� ȩ̀ å�� ß×�$.%
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� ßGßÂçd¶=� èÎåF çr¶=� ßkßFá·àÈ� áÁß?�àÅßf á³ÈßÆ�*åÍ çvå«á¶=ßÆ� åGßÂçd¶>åE�Îë· ßVçJ¶=�åÐ> ßjë¿·å¶� àgÇ�ßÆ�*åÍ çvå«á¶=� áÀåº
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1. حظر 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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�* å̧ áVß«á¶> ß²�åÍÉåFß¿ áQßáÙ=� ß�C�åf ß�ç¿¶=�Îåª� èÎ årßá�=ßÆ�$-1%

�*> ßÃå¾ácåDåE� ç×C�åÄåJ ßQáÆßg� áÀ ß¢� à¹åhá£È� ß×ßÆ$-2%
� àe> ß³åJ áU å×=�èf àvßÈ�æbß·ßE�Îåª� ß́ å¶ßc� ßÁ>ß²�=ßcC�( å¼åÑ>ßÃßFá¶= ßÆ��Éºßa áÛ=� åL=ßÇá®ß?�Îåª� àe> ß³åJ áU å×=�àÅßf á³àÈßÆ�$-3%

�*æf ß³ßJ áVàå�� ßkÉß·ßª�(ßf ß]A�æbß·ßE� áÀåº�àÄßFß· ßQ�>ßº�áÆß?�(åÄåJ ß£É ßu�ßÍç· ß¦�ßf ß³ßJ áU=� áÀßºßÆ�å*Äå· áÂß@åE
* ål>ç¿¶=�Îß· ß¢�ßfë£ ßjÈ� áÁß?� åÁ> ßìá· èj·å¶�Îå§ßFá¿È� ß×ßÆ�$-4%

�àÅ àd å̂ ßJÈ�àÄç¾ß?� à¼ß·á£È� áÀçå��å� årß£á¶=� å¤ÉßFåE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�(åÍß¿áJå«á¶=�å½>È
ß?�Îåª� å\ ßØ ëj¶=� à¤ÉßE�àÅßf á³ÈßÆ��$-5%

*=âfáß�
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ترجمه

)1( کتاب چيزهاى مباح ومنع شده 

 )۲( پوشيدن لباس ابريشمى براى مردان حالل نيست و براى زنان حالل است.

)رحمهما  صاحبين  و  دارد  جواز  ابوحنيفه6  نزد  ابريشمى  )بالشت(  به  کردن  تکيه 

اهللا( تکيه کردن را نيز مکروه مى دانند، و پوشيدن لباس هاى ابريشمى در جنگ به نزد 

صاحبين )رحمهما اهللا( باکى ندارد و به نزد امام ابوحنيفه6 مکروه است، و پوشيدن 

ملحمه که تار آن ابريشم و پود آن پنبه يا پشم )حيوانات( باشد مانعى ندارد.

)۳( آرايش با طال و نقره براى مردان روا نيست مگر اينکه انگشتر نقره اى باشد، کمربند 

نقره آرايش و  و  از طال  زنان رواست که  ندارد وبراى  باک  نقره  از پوش  و شمشير 

استفاده نمايند و براى طفل پوشانيدن طال و نقره مکروه است.

)۴( در ظرف هاى طال و نقره براى مردان و زنان خوردن، نوشيدن، گداختن تيل و در 

استعمال خوشبو از آن استفاده کردن روا نيست.

)۵( استعمال ظروف شيشه يى، رصاص)المونيم( قلعى، بلورى)يک نوع شيشه( و عقيق 

مانعى ندارند.

)۶( به نزد امام ابوحنيفه6 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.

)۷( نقش و ديزاين مصحف شريف )قرآن کريم( و مسجد را زيبايى دادن با آب نقره 

مانعى ندارد.

)۸( از )حيوان( خصى استفاده کردن مکروه است، و خصى کردن حيوانات و انداختن 

خران بر اسبها باک ندارد. در هديه و اذن سخن کودک و غالم مقبول و رواست.

)۹( سخن فاسق در معامالت قبول و در ديانات قبول نمى گردد، مگر سخن عادل.

)1۰( و روانيست که مرد به زن بيگانه )نامحرم( ببيند مگر تنها روى و دو دست آن را 



٣٠٦

)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.

)11( براى طبيب )داکتر( رواست محل مرض زن را ببيند ومعاينه کند.

)1۲( و مرد تمام بدن مرد را ديده مي تواند مگر از زانو تا ناف را، و به زنان رواست آن 

جاهاى مردان را ببيند که براى مردان ديدن همچو مواضع جواز دارد.

)1۳( و براى زن ديدن آن جاى از زنان رواست که براى مردان ديدن آن جاى از مرد 

ببيند و هم نظر  جواز دارد.  براى مرد رواست تا کنيزش را که براى او حالل است 

کردن به فرج زن براى شوهرش.

)1۴( و مرد، سر، روى، سينه، دو ساق، دو بازو و سينة محارم خود را ديده مي تواند 

و پشت، شکم و ران ها را نه بيند و مس کردن آن جاهاييکه ديدن آن جواز دارد نيز 

رواست.

)1۵( ديدن شخص خصى به زن بيگانه در حکم مرد است. 

)1۶( عزل کردن از زن خود بدون اجازة زن روا نيست.

)1۷( احتکار 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.

)1۸( براى سلطان )زمامدار( روا نيست که نرخ و قيمت را تعيين نمايد.

)1۹( و در روزهاى فتنه )برپاشدن آشوب( فروش اسلحه مکروه است و فروختن دو 

شاب انگور باالى کسى که مى داند از آن شراب سازد باکى ندارد.

شرح 

پوشيدن ابريشم: پوشيدن ابريشم از هر نوع و هر رنگ براى مردان روا نيست، بلکه 

روا  ابريشم  پوشيدن  زنان  حق  در  و  جدا  يا  و  باشد  بدن  با  پيوسته  خواه  است  حرام 
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مى باشد. رسول اهللا� فرموده اند ابريشم و طال براى زنان أمت من رواست و براى 

مردان حرام است.)1( به نزد صاحبين )رحمهما اهللا( پوشيدن ابريشم براى مردان تنها در 

هنگام جنگ رواست، مگر امام صاحب6 مکروه مى داند.)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 ابوحنيفه6 جواز دارد، زيرا رسول اهللا� باالى 

آن نشسته اند، مگر به نزد صاحبين )رحمهما اهللا( حرام است؛ زيرا اين کار جباران و 

متکبران بوده و مشابهت کردن با آنها حرام است.

ابريشم بدست مى آيد و از آن جامه ساخته  ابريشم: آن تارى است که از دهن کرم 

مى شود.)۳(

استعمال طال و نقره: استعمال طال و نقره براى زنان و آراسته ساختن شان رواست و 

براى مردان در هيچ صورت روا نمى باشد.

براى مردان، صرف استعمال يک انگشتر، کمربند و شمشير که به نقره  مزين شده باشد 

جواز دارد.

و  تيل  گداختن  نوشيدن،  خوردن،  نقره يى  و  طاليى  ظروف  در  نقره:  و  طال  ظروف 

استعمال خوشبويى )در آن( براى مرد و زن جواز ندارد؛ زيرا رسول اهللا� از آن منع 

فرموده است.

نزد امام ابوحنيفه6 در ظروف مزين و منقش نقره يى نوشيدن و همين گونه باالى زين 

و چهار پايى نقره يى 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.

1. ُسنن النسائى- بأحکام االلبانى-)1۶1/۸( مسند احمد بن حنبل –)۳۹۲/۴(.
۲. رد المحتار-)۴۳۳/1۲(.

۳. المعجم الوسيط)1۶۵/1(.
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در هر آيت از قرآن کريم عالمت 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 مى دانند.)1(

خبر فاسق: خبر فاسق زن باشد و يا مرد در معامالت مورد قبول واقع مى شود، مگر در 

إخبار ديانات )امور دينى( عدالت ضرورى است.

منظور از معامالت عبارت از خريد، فروش وکالت، مضاربت، تجارت بوده و هدف از 

ديانات مانند امور عبادتى، چيز هاى حالل 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 بند ها 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 حالل باشد روا 

است همين طور نظر کردن به فرج زن خود مجاز است.

.)1۵۹/۶(-Ì�¿¶=�ÌfÂÇ�=�.1
۲. المصباح النورى شرح مختصرالقدورى)۳۸1(
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تا  ناف  استثناى  به  براى مرد ديگر رواست  بدن مرد  تمام  را: ديدن  ديدن مرد، مرد 

زانوها و اين مقدار در ستر داخل است و زن آن مواضع مرد را ديده مي تواند که در 

حق مردان رواست.

ديدن زنان، زنان را: زن آن جاى زن را ديده مي تواند 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.

اينها و علوفة حيوانات  امثال  احتكار: احتکار مواد ارتزاقى مانند گندم، جو، برنج، و 

مانند کاه و بيده را بخاطر بلند رفتن قيمت )گرانى( آن به نزد امام ابوجنيفه6  مکروه 

بابند ساختن و احتکار اين مواد، مردم شهر و محل  تحريمى است و اين در حاليکه 

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 فروشنده گان قيمت ها را از حد معين باال 

ببرند و گران فروشى نمايند در اين صورت زمامداران با مشوره اهل رأى مي توانند نرخها را 

تثبيت و تعيين کنند.

فروش اسلحه: فروختن سالح براى اهل فتنه مانند خوارج و باغيان و غيره، مکروه است 

زيرا اين کار بدست خود پاى خود را قطع کردن است.

اگر  مى سازد  شراب  آن  از  که  کسى  بر  انگور  شيرة  فروختن  انگور:  شيرة  حكم 

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 مى سازد، اين عمل 

منحصر به خود آنهاست وعين شيره حرام نيست.

با همسرش جماع کند و هنگام إنزال )منى( آلت خود را بيرون  1. معنى عزل اينست که شخصى 
کرده وإنزال نمايد.
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طالب در بين خود احکام ديدن مردان به زنان بيگانه، زنان محرم و زنان خود را بيان 

نمايند. 

1_ حکم پوشيدن ابريشم براى مردان چيست؟

۲_ حکم استعمال طال و نقره را به تفصيل بگوييد.

۳_ استفاده از ظروف طال و نقره چه حکم دارد؟

۴_ اخبار فاسق در کدام امور مقبول است؟

۵_ نظر کردن به زن بيگانه چه حکم دارد؟

۶_ ديدن به زنان محرم چه حکم دارد؟

۷_ حکم ديدن به زن و کنيز خود چه طور است؟ واضح سازيد.

۸_ حکم ديدن مرد به مرد را توضيح نماييد.

۹_ حکم ديدن زن به زن را بيان داريد.

1۰_  احتکار را با حکم آن بيان کنيد.

11_ آيا تعيين نمودن نرخ اجناس جواز دارد يا خير؟

1۲_ فروش اسلحه کدام وقت مکروه است؟

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

احكام وصيت)1(

و  اجر  و  برسد،  و خودش  بمردم  نفعش  نيز  وفات  از  بعد  بتواند  انسان  اينکه  بمنظور 

پاداش الهى را کمايى کند، شريعت اسالمى 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 

مى آموزيم.

*ãÍçF ßVßJ ájàº�Î åÂßÆ�(æÍßF åQ=ßÆ�à�ß¦�àÍÉ åqßÇá¶=�$-%
� ç×C� åOà·èN¶=�Îß· ß¢�ßa=ßg�>ßå�� àgÇàß�� ß×ßÆ�(àÍßMßeßÇá¶=�> ßÂßháÉåà�� áÁß?� ç×C� åPåe=ßÇá·å¶�àÍÉ åqßÇá¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$.%

�* æ̧ åI>ß̄ å¶�àÍÉ åqßÇá¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�(àÍßMßeßÇá¶=�àÅßháÉåà�� áÁß?
* å¼å· áj à»á·å¶� àfåª> ß³á¶=ßÆ�åfåª> ß³á·å¶� à¼å· ájàá�=�Î åqÇàÈ� áÁß?� àgÇ�ßÆ�$/%

�* ã̧ å{>ßE� ß́ å¶ ßdßª�> ßÂçaße�áÆß?�åÌ>Éßá�=� å¹> ßU�Îåª�àÄß¶�Î ßqÇàá�=�> ßÃß·åFß®� áÁåDßª� åLáÇßá�=� ßbá£ßE�åÍÉ åqßÇá¶=� à¹ÇàFß®ßÆ�$0%
* åOà·èN¶=� åÁÆ àbåE� àÁ> ßjá¾åáÝ=�Î åqÇÈ� áÁß?� èG ßVßJ ájÈßÆ�$1%

� ßkÉß·ßª�åÄåÃ áQßÆ�å�ß¦�Îåª�> ßÂçaßeßÆ�Î åqáÇàá�=�åÄ áQßÆ�Îåª�ÍÉ åqßÇá¶=� ß̧ åFß̄ßª� æ̧ àQße� ß�C�Î ßqáÆß?�=ßcåC ßÆ�$2%
�*àÍÉ åqßÇá¶=� à̧ àìáFßIßÆ�êaße�ßÇ àÃßª�åÄåÃ áQßÆ�Îåª�> ßÂçaße� áÁåCßÆ�úaßfåE

� ßLÇ�� ç¼àM�Î åqÇàá�=� ßLÇ�� áÁß?�Î åÂßÆ�æÌ ßb åU=ßÆ�æÍß¶ß@ ájßº�Îåª� ç×C� å¹ÇàFß̄á¶>åE� à́ ß· à��åÄåE�Î ßqÇàá�=ßÆ�$3%
�*àÄß¶�Î ßqÇàá�=�åÍßMßeßÆ� ǻ á·åº�Îåª�åÄåE�Î ßqÇàá�=� à̧ à]ábÉßª� å¹ÇàFß̄á¶=� ß̧ áFß®�àÄß¶�Î ßqÇàá�=

* á¼ àÂß�ß¦� ßG ßrß¾ßÆ�åÍÉ åqßÇá¶=� áÀåº�Î åu>ß̄á¶=� á¼ àÃ ßQßf á]ß?� æ° åi>ßª�áÆß?�æfåª> ß²� ß�C�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$4%
*àÅß� ß¦�Î åu>ß̄á¶=�åÄÉß¶C� ç¼ ßu�åÍÉ åqßÇá¶>åE�å½>Éå̄á¶=� áÀ ß¢�àh åRá£ßÈ� áÀßº� ß�C�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$5%

� ßÁÆàa�æb ç»ßà�ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÎåEß?� ßbá¿ å¢� ßçf ßrßJÈ� áÁß?�> ß» åÂåb ßUßåÙ�áhàß��áß��(å�ß¿áM=� ß�C�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$-,%
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�æÍß£ÈåaßÆ �ëaßeßÆ � á¼åÃåIßÇ ájå²ßÆ �åe>ß§ ër¶= �å½> ß£ ß{ßÆ �åÅåhÉåÃáß�ßÆ � åKÉ»á·å¶ � åÀß« ß³á¶= �åÐ=ßf åm �Îåª � ç×C �åÄåF åU> ßq
�* åKÉá�=� ë° ßU�Îåª�åÍßºÇ àràá�=ßÆ�>ßÃå¿É ß£åE�æÍÉ åqßÆ�dÉå«á¿ßIßÆ�åÄÉß· ß¢�ÀÈßa�åÐ> ßvß®ßÆ�>ßÃå¿É ß£åE

�> ß» àÃ¿ÉßE� àOà·èN¶>ßª�(àÍßMßeßÇá¶=�áhåà��áß�ßÆ�(åÄå¶>ßº� åOà·àNåE�ßf ß] åÛßÆ�åÄå¶>ßº� åOà·àNåE� æ̧ àQßfå¶�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$--%
�> ß» àÃ¿ÉßE� àOà·èN¶>ßª�(àÍßMßeßÇá¶=�áhåà��áß�ßÆ�( ålàb èj¶>åE�åf ß] áÜå¶ßÆ� åOà·èN¶>åE�> ß» åÂåb ßUßåÙ�Î ßqáÆß?� áÁåDßª�( åÁ>ß« árå¾
�> ß» àÃ¿ÉßE� àOà·èN¶>ßª�(àÍßMßeßÇá¶=�áhåà�� á¼ß·ßª�(åÄå¶>ßº� åOà·àNåE�åf ß] áÜå¶ßÆ�åÄå¶>ßº� å¤É»ßå|�> ß» åÂåb ßUßåÙ�Î ßqáÆß?� áÁåDßª�(>âM ßØáMß?

* åÁ>ß« árå¾�> ß» àÃ¿ÉßE� àOà·èN¶=�6ßÍß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�( æb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇÈ�ÎåEß?� ßbá¿ å¢� æ¼ àÃ áiß?�åÍß£ßEáeß?�Îß· ß¢
*åÍß· ßiáfàá�=� å¼ åÂ=ßeçb¶=ßÆ�åÌ>ßE>ßàá�=�Îåª� ç×C� åOà·èN¶=�Îß· ß¢�ßa=ßg�>ßå��àÄß¶�Î ßqÇ à»á·å¶�ßÍß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� àHåf ávÈ� ß×ßÆ�$-.%

�* åÀÈçb¶=� áÀåº�àÐ>ßºßf à§á¶=�àÄßÑåá�àÈ� áÁß?� ç×C�àÍÉ åqßÇá¶=�åhàß��áß��(åÄå¶>ßå�� à�Éåà�� ãÀÈßa�åÄÉß· ß¢ßÆ�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$-/%
� áÁåDßª�ßg> ßQ�(åÄå¿áE=� åGÉ årß¾� å̧ áNåå��Î ßqáÆß?� áÁåCßÆ�(ãÍß· å{>ßE�àÍÉ åqßÇá¶>ßª�(åÄå¿áE=� åGÉ årß¿åE�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$-0%

* àOà·èN¶=�àÄß¶�Î ßqÇ à»á·å·ßª� åÁ>ß¿áE=�àÄß¶� ßÁ>ß²
�åÄåE� àHßf ávàÈßÆ�( åOà·èN¶=� áÀåº�ãß�ßJá£àº�ßÇ àÂßÆ�(ãhåÑ> ßQ�àÄè· à²� ß́ å¶ ßdßª�( ßGßÂßÆ�áÆß?�ÎßE> ßUßÆ� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$-1%

*>È> ßqßÇá¶=� åH> ßV áqß?� ß¤ßº
� ålàb èj¶=� áÀ ß¢� ßsà̄á¿È� áÁß?� ç×C�åÍßMßeßÇá¶=�å½> ßÃ åi� èk ß]ß?�àÄß·ßª�åÄå¶>ßº� áÀåº� æ¼áÃ ßjåE�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$-2%

* á¼àJáÒ åm�>ßº�àÅáÇ ßìá¢ß?�åÍßMßeßÇá·å¶� ß̧ Éå®�åÄå¶>ßº� áÀåº�æÐáhàå|�Î ßqáÆß?� áÁåCßÆ�( àlàb èj¶=�àÄß¶� è¼åJÉßª

ترجمه

)1( وصيت کردن واجب نيست بلکه مستحب است.

)۲( وصيت 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.

)۳( رواست که مسلمان براى کافر وصيت نمايد و کافر براى مسلمان.

)۴(قبول نمودن وصيت بعد از مرگ )معتبر( است، اگر موصى له وصيت را در زندگى 

)وصيت کننده( قبول و يا  رد کرد، باطل شمرده مى شود.
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)۵(مستحب است که شخص کمتر از سوم )حصه( مال خود را وصيت کند.

)۶( اگر 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 مى شود.

)۷( مال وصيت شده به قبول، در ملکيت داخل مى گردد، 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 مى گردد.

)۸( اگر کسى براى کافر يا فاسق وصيت کرد، قاضى او را از وصيت  خارج سازد و  

شخص ديگرى را )عوض آن( تعيين نمايد.

)۹( کسيکه شخصى را وصى گرفت که از تطبيق وصيت عاجز باشد، قاضى شخص 

ديگرى را با او همراه سازد.

)1۰( هرگاه شخصى براى دو نفر وصيت نمود، نزد امام ابوحنيفه و امام محمد )رحمهما 

اهللا( براى يکى از آن ها 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 حاالت تصرف کرده مي تواند(.

)11( هرگاه 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 اهللا(  حصة سوم در بين شان چهار تقسيم شود و امام ابوحنيفه6 
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فرموده است که: حصة سوم در بين هر دو نصف شود.

)1۲( امام ابوحنيفه6 موصى له را  از حصة سوم زياد نمى دهد مگر در )محابات( و 

)دراهم مرسله(.

آن  در  مالش  تمام  که  بود  قرض  آنقدر  وى  باالى  و  کرد  وصيت  کسى  اگر   )1۳(

پرداخته مى شد، وصيتش روا نيست، مگر در صورتيکه صاحب قرض او را ببخشد.

اندازة  به  اگر  باطل است،  را وصيت کرد، وصيت  فرزندش  )1۴( اگرشخصى حصة 

حصة فرزندش وصيت نمود )وصيتش( نافذ است. اگر دو فرزند داشت، به موصى له 

حصه سوم از مال موصى مي رسد.       

)1۵( کسيکه 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.

)1۶( اگر 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 مى خواهيد بدهيد.

شرح 

تعريف وصيت: وصيت عبارت از تملک بال عوض اعيان و منافع است که بعد از مرگ 

نافذ مى گردد.

اطالق وصيت بر آن مال نيز مى شود که پس از مرگ به موصى له داده مى شود.

موصى: به کسى گفته مى شود که وصيت مالش را به شخص ديگرى مى کند.

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 مى شود که سپردن مال به موصى له و يا نافذ نمودن وصيت به 

ذمه او باشد.

مشروعيت وصيت: وصيت کردن رواست: خداوند متعال در سورÌ )النساء( بعد ازبيان 

حصص ورثه ميفرمايد: که اين حصص بعد از پرداخت دين وتنفيذ وصيت داده مى شود 

w ]النساء:1۲[ ترجمه: يعنى پس از وصيتى که به  æÀáÈßa�áÆß?�> ßÃåE�Î ßqÇàÈ�æÍçÉ åqßÆ�åbá£ßE� áÀåºy
وارث وصيت نموده باشد و يا پس از )اداى( قرض.

آيت مبارکه به اين داللت دارد که وصيت کردن رواست و قبل از سپردن حصه هاى 

ورثه مرعى االجرا 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:

1_ وصيت براى وارث نباشد؛ زيرا رسول اکرم� در حديث ابن ماجه فرموده اند: 

�Pe=Ç¶�ÍÉqÆ( وصيت براى وارث درست نيست. ß×(

بخارى6  امام  روايت  مطابق  نباشد.  بيشتر  ميراث  سوم  حصة  از  وصيت  مقدار   _۲

تصميم گرفت،  مال  و نصف  مال  تمام  به وصيت  ابى وقاص/  بن  زمانيکه سعد 

رسول اهللا� 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 سهواً )به خطا( کشته باشد جائز نيست. 

در سنن بيهقى آمده که نبى اکرم� فرموده اند: )¶ÍÉqÆ�¸I>¯¶�kÉ( به قاتل وصيت 

کردن روا نيست.

نيز  به ذمى کافر وصيت مي تواند، همين گونه ذمى  به ذمى: مسلمان  وصيت كردن 
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مي تواند براى مسلمان وصيت نمايد.

طوريکه با بستن عقد ذمه، کافران در انجام معامالت با مسلمانان يک سان مى گردند 

وصيت نيز يک نوع معامله است و مانند ساير معامالت وصيت هم در بين هر دوى آن ها 

رواست، از جانب ديگر وصيت صدقه است و صدقه دادن براى ذمى روا مى باشد.

وقت قبول وصيت: وصيت يک عقد است، از اينرو رضايت و قبول موصى و موصى 

له در آن شرط مى باشد.

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 مي تواند از قبول وظيفة تنفيذ و تطبيق وصيت در حضور موصى إنکار کند، زيرا 

بر کسى  را  بوده، و موصى آن  تبرعى و خيريه  امر  قبول کردن وظيفه وصايت يک 

قبوالنده نمي تواند، هرگاه وصى اين وظيفه را در حضور موصى بپذيرذ، در غيابش از 

آن انکار نمي تواند، زيرا در اين صورت موصى متضرر مى گردد.

موصى به )ماليکه به آن وصيت شده( وقتى در ملکيت موصى له داخل مى گردد که 

موصى له وصيت را قبول کند.

طوريکه قبًال 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 مى گردد؛ 

تنها در يک صورت وصيت بدون قبولى و اجازه موصى له در ملکيتش داخل مى گردد، 

مثًال: 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 مى گردد.

وصى گرفتن فاسق يا كافر: هرگاه انسان کافر و يا فاسق را جهت نافذ کردن وصيتش، 

تنفيذ  از  را  اشخاص  اين  بايست  قاضى  مگر  است،  اين وصيت درست  بگيرد  وصى 

توظيف  را  ديگرى  شايسته  و  مناسب  اشخاص  انان  عوض  و  سازد  طرف  بر  وصيت 

نمايد؛ زيرا دشمنى دينى کافر و عدم التزام فاسق به امور دين موجب مى گردد که در 

تطبيق وصيت خيانت را مرتکب شوند.

توانمندى  بگيردکه  منحيث وصى  را  نافذ کردن وصيت شخصى  به هدف  اگرکسى 

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 نمي تواند البته در برخى از حاالت که فوريت را 

تصرف  موصى  مال  در  ديگر  موجوديت  بدون  مي تواند  وصى  يک  مى کند  ايجاب 

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 بناًء وصى مي تواند که 

بدون موجوديت وصى دومى آن را انجام دهد.

موتر  نموده که  زلمى وصيت  مثال  بطور  اداى قرض:  و  معين  معين، وديعت  وصيت 

کروالى سرخ نزد من وديعت توريالى است، يا لپ تاپ جاپانى ملکيت من پس از 

مرگم از هارون باشد، يا اينکه باالى 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 

مى شود، بناًء وصى نيز مي تواند که بدون موجوديت وصى دومى آنها را به صاحبانش 

بسپارد.

کند؛  دعوا  ديگر  بدون  که  مي تواند  نيز يک وصى  ميت  از طرف  دعوا  موضوع  در 
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زيرا در وصيت هم مانند وکالت در خصومت يک نفر کافى است، و نياز به نفر دوم 

نمى باشد.

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، بناًء 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 

نيست. زيرا  نوع وصيت ممکن  اين  تطبيق  اهللا( مى گويند: بصورت حقيقى  )رحمهما 

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 مى شود، 

در چهار سهم نزد امام ابويوسف و امام محمد6 صاحب تمام مال به تناسب اسهام 

سه، و سهم صاحب ثلث يک حصه مى شود.
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امام ابوحنيفه6 مى گويد: 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 

نيز حصة سوم وصيت شده پس حق  باقى ماند، به شخص دومى  حصة سوم مشروع 

هردو مساوى شد، بناًء ثلث در بين هر دو نفر مناصفه تقسيم مى گردد.

ابوحنيفه6 اگر کسى مال خود را زيادتر از حصة سوم وصيت نمود و  امام  به نظر 

اجازة ورثه نباشد، در هيچ صورت از حصة سوم بيشتر گرفته نمي تواند مگر در بعضى 

حاالت مي تواند که از ثلث بيشتر بگيرد و يکى از آن صورت ها محابات است.

از  بعد  مرا  مال  نمايد که فالن  نفر وصيت  اينست که يک  صورت محابات: محابات 

وفاتم به فالن 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 ابوحنيفه6 

اين زيادت جواز دارد و لَو که اجازة ورثه نباشد.

در ميراث پرداخت دين بر تنفيذ وصيت مقدم است، روى  مرتبة وصيت در ميراث: 

اين ملحوظ اگر باالى 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 مى شود.

وصيت در مال غير: اگر پدر طورى وصيت کرد که بعد از وفاتم حصة فالن پسرم را 

به يوسف بدهيد، اين وصيت باطل است؛ زيرا به وفات شخص، مال حق شخص ديگر 

مى گردد و وصيت در مال کس ديگر صحيح نيست. اگر گفت: براى يوسف به اندازه 

حصة فالن پسرم بدهيد، در اين صورت تا سرحد ثلث نافذ مى گردد. اگر حصة فرزند 
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ياد شده اش از ثلث زياد باشد، براى يوسف فقط به اندازة ثلث مال داده مى شود و 

بس.

اگر کسى در مرض موت محابات نمود، يا به کسى هديه داد، اين هم از ثلث محاسبه 

تجاوز  ثلث  مقدار  از  همه  باشد،  نموده  نيز وصيت  ديگر  اشخاص  به  اگر  مى گردد، 

نمى کند اگر کسى وصيت کرد که به فالن شخص از ميراث من يک سهم بدهيد. در 

ورثه سهم هر که کم باشد به همان اندازه کم داده مى شود، و اگر سهم موصوف )در 

ورثه( از حصة ششم، هم کم باشد، به موصى له، ششم حصه داده مى شود.

اگر کسى وصيت نمايد که به فالنى 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 نمى گردد.

اينکه شريعت اسالمى روى کدام دليل حد زياد وصيت را در ثلث  طالب در مورد 

تعيين نموده باهم بحث علمى نمايند.

1_ وصيت را تعريف و دليل مشروعيت آن را بگوييد.

۲_ شرايط وصيت را توضيح نماييد.

۳_ وقت قبول نمودن وصيت را واضح سازيد.

نمايد، وصيتش  را وصيت  مالش   )
 
3
1

( ديگرى  به  و   )
 
6
1

( نفر  يک  به  ميت  اگر   _۴

چگونه نافذ مى شود؟

۵_ حکم تعيين کافر و فاسق را بحيث وصى بيان نماييد.
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درس چهل وششم

احكام وصيت)2(

طالب عزير: در درس گذشته يک سلسله احکام وصيت را آموختيم؛ درس حاضر نيز 

ارائة همان موضوع مى باشد.

�Î åqÇàá�=�> ßÃßºçbß®�ãÐ=ßÇ ßi�(> ßÃá¿åº� àxåÑ=ßfß«á¶=� áKßºëbà®�( ß�>ß£ßI�å�=� å±Çà̄ àU� áÀåº�>È> ßqßÇåE�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$-%
�*Î åqÇàá�=�àÄßºçbß®�>ßº�àÄá¿åº�ß½ëbà®�( æG åQ=ßÇåE� ßkÉß¶�>ßºßÆ�( åL=ße>ç« ß³á¶=ßÆ�åÌ> ß²çh¶=ßÆ� ëSßá�=� à̧ áNåº�> ßÂßf ç]ß?�áÆß?

�àÍÉ åqßÇá¶=� å̈ à·áFßI�áß�� áÁåDßª�(>âF å²=ße� èSà��åÅåbß·ßE� áÀåº� âØ àQße�àÄá¿ ß¢�=Ç èR ßUß?�(å½ ßØ áiåáÝ=�åÍ çRßå}�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$.%
� áÁß?�Î ßqáÆß?ßÆ�( å°Èåf çì¶=�Îåª� ßL> ß»ßª�(> éQ> ßU�åÅåbß·ßE� áÀåº� ßTßf ß]� áÀßºßÆ�* à̈ à·áFßI� àOÉ ßU� áÀåº�àÄá¿ ß¢�=Ç èR ßUß?�(ßÍß̄ ß«ç¿¶=
* ßL>ßº� àOÉ ßU� áÀåº�àÄá¿ ß¢� èSßà��6ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÎåEß?�ßbá¿ å¢�åÅåbß·ßE� áÀåº�àÄá¿ ß¢� çS àU�àÄá¿ ß¢� çSßà�

*ÎåF çr¶=�àÍÉ åqßÆ� èX årßI� ß×ßÆ�$/%
�Îß· ß¢� è¹ àbÈ�>ßº� ß̧ ß£ßª�áÆß?� å¥Ç àQèf¶>åE� ß\çf ßq�=ßcåDßª�(åÍÉ åqßÇá¶=� áÀ ß¢� à¥Ç àQèf¶=�Î åqÇ à»á·å¶� àgÇ�ßÆ�$0%

�*> â¢Ç àQàe� áÀ à³È�áß��ÍÉ åqßÇá¶=� ßb ßV ßQ� áÀßºßÆ�(> â¢Ç àQàe� ßÁ>ß²�( å¥Ç àQèf¶=
�*ßÍß«Éå¿ ßU�ÎåEß?� ßbá¿ å¢� ßÁÇà̄ åq ßØàá�=� á¼ àÃßª�(åÄå¾=ß�åå��Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$1%

�(àÄß¾>ßJ á]ßåÙ�Î ßqáÆß?� áÁåCßÆ�*åÄåIß?ßfáº=� áÀåº�æ½çfßà�� æ¼ åUße�Ïåc� ȩ̈ à³å¶�àÍÉ åqßÇá¶>ßª�(åÅåe>ßÃ áqßåÙ�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$2%
���*àÄá¿åº�æ½çfßà�� æ¼ åUße�L=ßc� ȩ̈ à²� àTáÆßg�àß�ßá�>ßª

� à̧ à]ábÈ� ß×ßÆ�(àÄá¿åº�æ½çfßà�� æ¼ åUße�Ïåc� ȩ̈ à²� áÀåº� åHßfá®ßáÙ>ßª� åHßfá®ßáÚå¶�àÍÉ åqßÇá¶>ßª�(åÄåEåe>ß®ßåÙ�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$3%
�( åÁ ß×> ß]ßÆ� åÁ> ç» ß¢�àÄß¶ßÆ�( ß́ å¶ ßdåE�Î ßqáÆß?�=ßcåDßª�*= âb å¢> ßrßª�å�ß¿áM åØå¶� àÁÇ à³ßIßÆ�( àbß¶ßÇá¶=ßÆ� åÁ=ßbå¶=ßÇá¶=� á¼åÃÉåª
�* à¬ árë¿¶=�å�ß¶> ß̂ á·å¶ßÆ�( à¬ árë¿¶=� ë¼ß£á·å·ßª�( åÁ ß×> ß]ßÆ� ê¼ ß¢�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÎåEß?� ßbá¿ å¢�åÄÉ»ß£å¶�àÍÉ åqßÇá¶>ßª

�*å½ ßØ áiåáÝ=�Îåª�àÄß¶� æHß?�Î ßrá®ß?� ß�C� àG ßjá¿È� áÀßº� ȩ̈ à³å¶�àÍÉ åqßÇá¶=�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ
�ßÇ àÂßÆ�(àÄàNà·àM�Îå̄ßEßÆ� ß́ å¶ßc�>ßNà·àM� ß́ ß·ßÃßª�(åÄ å»ß¿ ß¦� åOà·àNåE�áÆß?�åÄ å» åÂ=ßeßa� åOà·àNåE� æ̧ àQßfå¶�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$4%
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�*Îå̄ßE�>ßº� à¤É ß��àÄß·ßª�åÄå¶>ßº� áÀåº�Îå̄ßE�>ßº� åOà·àM� áÀåº� àTàfá�
� áÀåº�Îå̄ßE�>ßº� åOà·àM� áÀåº� àTàfá��ßÇÂßÆ�(> ßÃàNà·àM�Îå̄ßEßÆ�(> ßÂ>ßNà·àM� ß́ ß·ßÃßª�(åÄåE>ÉåM� åOà·àNåE�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$5%

�* åH>ÉëN¶=� áÀåº�Îå̄ßE�>ßº� ßOà·àM� ç×C� ç° åVßJ ájÈ�áß��(åÄå¶>ßº
� åOà·àM� áÀåº� à¬á¶ßáÙ=� áK ßQßf ß]� áÁåDßª�( ãÀÈßaßÆ�ã�ß¢� ã¹>ßº�àÄß¶ßÆ�( æ¼ ßÂáeåa� å¬á¶ß@åE� æ̧ àQßfå¶�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$-,%
� áÀåº�ãÐÎ ßm� ßTßf ß]�> ß»ç· à²ßÆ�(å�ß£á¶=� àOà·àM�åÄÉß¶C� ß¤åªàa�( áTàfáß��áß�� áÁåCßÆ�(àÄß¶�Î ßqÇàá�=� ß�C� áKß£åªàa�(å�ß£á¶=

�* ß¬á¶ßáÙ=� ßÎåªáÇßJ ájßÈ�ÎçJ ßU�àÄßNà·àM� ßd ß]ß?�( åÀÈçb¶=
�*åÍÉ åqßÇá¶=�å½ÇÈ� áÀåº�æf àÃ ámß?�åÍçJ åi� áÀåº� ç̧ ß®ßåÙ� ß¤ åuàÆ�=ßcC�( å̧ á»ßá�>åEßÆ� å̧ á» ßVá·å¶�àÍÉ åqßÇá¶=� àgÇàß�ßÆ�$--%

�*= âbßEß?� ß́ å¶ ßdåE� àgÇ�ßÆ�(âÍßºÇà·á£ßº��å¿ åi�åÅåe=ßa�Îß¿ á³ àjßE�àÍÉ åqßÇá¶=� àgÇàß�ßÆ�$-.%
�*àÍÉ åqßÇá¶=� áKß· ßìßE�(Î åqÇàá�=�åÌ>É ßU�Îåª�àÄß¶�Î ßqÇàá�=� ßL>ßº� áÁåCßÆ�$-/%

�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�*ãÐ=ßÇ ßi�åÄÉåª�ÎßNá¾àáÙ=ßÆ� àfß²çd¶=�( á¼ àÃ¿ÉßE�àÍÉ åqßÇá¶>ßª�( æÁ ßØàª�åbß¶ßÇå¶�Î ßqáÆß?�=ßcåC ßÆ�$-0%
�*å�ÉßNá¾àáÙ=� ë  ßU� à̧ áNåº�åfß²çd·å¶� á¼ àÃ¿ÉßE�àÍÉ åqßÇá¶>ßª�( æÁ ßØàª�åÍßMßeßÇå¶

�6 ß¹>ß®� áÁåDßª�( æbÈßhå¶�àÄè· à²� àOà·èN¶>ßª�KÉº�Æãf á» ß¢�=ßcåDßª�(åÄå¶>ßº� åOà·àNåE�Ææf á» ß¢ßÆ�æbÈßhå¶�Î ßqáÆß?� áÀßºßÆ�$-1%
�* åOà·èN¶=� à¬ árå¾�Ææf á»ß£å¶� ßÁ>ß²�KÉº�ãbÈßgßÆ�(Ææf á» ß¢ßÆ�æbÈßg��ßE� å�>ßº� àOà·àM

�>ßº� ßOà·àM�àÄß¶�Î ßqÇàá�=� ç° ßVßJ ái=�( â×>ßº� ßG ßjßJá²=� ç¼àM�(àÄß¶� ß¹>ßº� ß×ßÆ�(åÄå¶>ßº� åOà·àNåE�Î ßqáÆß?� áÁåCßÆ�$-2%
* åLáÇßá�=� ßbá¿ å¢�àÄ à³å·�

ترجمه

)1( کسيکه در مورد حقوق اهللا وصيت نموده باشد، فرايض مقدم کرده مى شود، خواه 

وصيت کننده مقدم ساخته باشد و يا مؤخر مانند: حج، زکات، کفاره ها. و وصيت  در 

اموريکه واجب نباشد )در همچو موارد( آن امور مقدم مى شود که وصيت کننده مقدم 

کرده باشد.

)۲( شخصى 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، 

از قريه  ابوحنيفه6  امام  به نظر  به عوضش کسى حج کند  و وصيت نموده بود که 

اش حج ادا گردد. )کسى توظيف گردد و بحج فرستاده شود(. امام ابويوسف و امام 

محمد)رحمهما اهللا( مى گويند: از آنجا  حجش ادا گردد که  فوت شده است.

)۳( وصيت طفل جايز نيست.

)۴( رجوع کردن از وصيت براى موصى روا است. اگر آشکار از وصيت رجوع کرد، 

ويا کارى نمود که به رجوع داللت کند، رجوع شمرده مى شود، اگر کسى از وصيت 

انکار نمود رجوع پنداشته نمى شود.

همسايگان  مقصود  ابوحنيفه6  امام  نظر  به  کرد  همسايه ها وصيت  به  اگرکسى   )۵(

همجوار است.

)۶( اگر کسى به أصهار )خسرخيل( خود وصيت کرد، وصيتش فراگير هر محرم از 

طريق زوجه اش مى گردد. اگر به داماد ها وصيت نمود اين وصيت شامل همه شوهران 

زنان محرم او )چون شوهر خواهر، شوهر عمه، شوهر خاله و غيره( مى شود.

)۷( هرگاه کسى به اقارب خود وصيت کرد، درجه به درجه األ قرب فاال قرب شامل 

همه محارم مى گردد. مادر، پدر و فرزند در آن شامل نمى گردد، و به دو يا بيشتر از 

دو نفر داده مى شود. در صورتى که به همين شکل وصيت نمايد، و دو کاکا و دو ماما 

داشت، به نزد امام ابوحنيفه6 وصيت به کاکاها است، و اگر يک کاکا و دو ماما 

داشت در اين صورت نصف وصيت از کاکا و نصف آن ازماماهايش مى شود. امام 

ابويوسف و امام محمد )رحمهما اهللا( گفته اند: تمام وصيت به کسى تعلق مى گيرد که 

در اسالم با وى از پدر نزديک در قرابت شريک باشد. 

)۸( شخصى که به يک نفر در حصة سوم دراهم يا در حصة سوم گوسفندانش وصيت 
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کند، و سپس دو ثلث آن هالک )تلف( شد و يک ثلث باقى ماند، و همين ثلث از مال 

باقى پوره مى شد او )موصى له( ثلث همة مال را مى گيرد.

)۹( کسيکه به حصة سوم لباسش وصيت نمود، سپس دو ثلث آن هالک و يک ثلث 

آن باقى ماند )در اين صورت( تنها در ثلث باقى ماندة مال حقدار شمرده مى شود.

)1۰( هرگاه 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 مى شد، به موصى له داده 

مى شود، و اگر پوره نمى شد، حصة سوم پول نقد را برايش بپردازد، و زمانيکه قرضش 

حاصل گرديد سوم حصة آن را بگيرد تا هزار درهم پوره گردد.

)11( وصيت نمودن براى حمل و به حمل مشروط به اينکه در کمتر از شش ماه  از روز 

وصيت وضع حمل صورت گيرد، صحت دارد.

)1۲( وصيت نمودن به اسکان در خانه براى سالهاى معين جواز دارد، وهمچنان وصيت 

کردن براى سکونت دايمى رواست.

)1۳( هرگاه موصى له در حال حيات موصى وفات کند وصيت باطل مى گردد.

)1۴( در صورتيکه به اوالدهاى کدام شخص وصيت شود، تمام فرزندان ذکور و اناث 

در  نمايد،  وصيت  شخصى  ورثه  به  کسى  اگر  مى باشند،  شريک  يکسان  وصيت  در 

همچو وصيت براى ذکور دو چند اناث داده مى شود.

)1۵( اگر کسى حصة سوم مالش را به زيد و عمرو، وصيت کرد و عمرو قبًال فوت 

نموده باشد، حصة سوم مال همه از زيد مى شود. اگر اين طور وصيت نمود که حصة 

سوم مالم در بين زيد و عمرو شريک باشد، و زيد قبًال فوت کرده باشد، نصف حصة 

سوم به عمرو داده مى شود.

)1۶( اگر موصى مال نداشت و حصة سوم آن را وصيت کرد، سپس مال بدست آورد، 

موصى له در وقت وفات مستحق حصة سوم مال او مى گردد.
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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 مى شود که زياد 

مهم باشد، به همين گونه وصيت کننده نيز در تقدم اولويت قرار دادن حق، تأثير گذار است.

حقوق اهللا: عبارت از آن حقوقى است که به يک نفر نه، بلکه به عموم انسانها مفاد آن 

برسد و نسبت آن به اهللا تعالى جهت تشريف و تعظيم شده.

هرگاه وصيت کننده از جمله حقوق اهللا به اداى دو نوع حقوق طورى وصيت کند، که 

پرداخت آن از ثلث مال بيشتر باشد، نخست آن حق ادا مى گردد 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 مى باشد، برين اساس نخست زکات 

ادا گردد هرگاه مال باقى بماند کفاره ادا مى شود و اگر نه ماند ادا نمى شود.

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 داللت به اهميت آن مي نمايد.

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 باالى مسلمان 

زمانى فرض مى گردد که بر عالوه 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 نمى کرد، 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 ابوحنيفه6 
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براى شخص حج کننده آن مقدار مصرف پرداخته شود که از قرية وصيت کننده به آن 

حج بتواند. ياران )رحمهما اهللا( مى گويند: 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.

وصيت  زيرا  برگردد،  وصيتش  از  مي تواند  کننده  وصيت  وصيت:  از  كردن  رجوع 

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 نمى شود، فرق رجوع با 

انکار اينست که در رجوع نخست اقرار )اعتراف( مى گردد و سپس فسخ مى گردد، و 

انکار از ابتدا بمعنى رد )نفى( کردن وصيت است.

وصيت به همسايگان: اگر کسى به همسايه هايش وصيت کند، به نظر امام ابوحنيفه6 

مقصد از آن همان همسايه هاست که خانه هاى شان با وصيت کننده پيوست باشد، و 

از  )جيران(  زيرا کلمة  نمى شود.  اين وصيت  اطراف شامل  اينها همسايه هاى  ماوارى 

)مجاورت( گرفته شده که بمعنى مالصق وپيوست مى باشد. بنا بر اين وصيت شامل آن 

همسايه ها مى گردد که خانه هاى شان با وصيت کننده متصل باشد.

اطالق  زن  اقارب  تمام  به  )خسرخيل(  اصهار  کلمه  که  آنجايى  از  اصهار:  به  وصيت 

مى گردد 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 مى آيند 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 مى شوند که نظر به خويشاوندى نکاح شان با وصيت کننده حرام باشد، يعنى 

با وصيت کننده طورى خويشاوند باشند که هرگاه يکى از آن ها مرد و ديگر شان زن 

فرض گردد، نکاح شان حرام باشد. در خويشاوندان ياد شده وصيت در قدم اول حق 

آنانى مى شود 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 

به اقارب خود وصيت کند و وصيت  از دو نفر داده شود به همين اساس اگر کسى 

کننده دو کاکا و دو ماما داشته باشد، وصيت تنها براى کاکا ها مى شود و ماما ها حق 

ندارند زيرا کاکاها، در درجه نزديک و دو )جمع( هم هستند. اگر وصيت کننده يک 

کاکا و دو ماما داشت، ماما ها اگر چه در درجه دورتر اند با کاکا ها در وصيت از جهتى 

شامل مى شوند تا عدد جمع پوره شود.

به نظر ياران )رحمهما اهللا( در وصيت به اقارب همه آن خويشاوندان شامل مى شوند که 

در پدر کالن اول مسلمان با وصيت کننده شريک باشند، اگر چه تعداد شان زياد باشد.

گفته  به کسى  زيرا خويشاوند  نمى شوند؛  شامل  پدر  و  پسر  در وصيت خويشاوندان 

مى شود که در بين هر دو واسطه موجود باشد، ارتباط پدر وپسر به سبب واسطه نه، بلکه 

بصورت مستقيم است و تحت کلمة اقارب نمى آيند و در وصيت شامل نمى گردند.

وصيت حصة سوم: اگر کسى در گوسفندان و پول مشخص و معين به حصة سوم آن 

وصيت نمايد. مثًال: 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، 

با تعيين، حصة مذکور حق موصى له  حصة سوم کامال حق موصى له مى شود. زيرا 

مى گردد و تلف شدن دو ثلث بر آن کدام تأثيرى نمى گذارد.
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اگر کسى به مجموعة لباسهاى مختلف خود اشاره کند، و با تعيين کردن حصة سوم آن 

وصيت نمايد، سپس دو حصه اين جامه ها 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 مى گردد نه تمام مال )باقيمانده(.

به دليل اينکه در صورت اختالف اجناس جامه ها، تعيين نمودن آن کدام فايده اى ندارد، به 

اين معنى که با اختالف اجناس و نامعلوم بودن مال، حق موصى له بطور حقيقى تشخيص 

نمى گردد، وقتيکه قبل از هالکت حق موصى له معلوم و مشخص نبود، بناًء بعد از هالکت 

تنها مستحق حصة سوم مال باقيمانده مى شود، البته اگر همه جامه ها از يک جنس باشد، 

تعيين اعتبار دارد، و همه جامه هاى باقيمانده که حصة سوم است حق موصى له مى شود.

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 نمى کرد، در اين صورت وصى نمي تواند 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.

1- در تطبيق وصيت کدام چيزها اولويت دارند؟ واضح سازيد.

۲- اگر شخصى به حج وصيت نمود، چه طور تطبيق مى گردد؟

۳- وصيت طفل چرا صحيح نيست؟

۴- در وصيت با اقارب کدام افراد شامل مى گردد؟

۵- وصيت به لفظ )اوالد( و)وارث( چه فرق دارد؟
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درس چهل و هفتم

احكام ميراث)1(

قبل از اسالم ميراث تنها به کسى داده مى شد که جنگ کرده مي توانست، از همين رو 

به اطفال و زنان ميراث داده نمى شد و آن ها از حقوق ارث محروم بودند.

شريعت اسالمى 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 درس هاى حاضر احکام ميراث را به خوانش مى گيريم.

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 مى داريم و تفاصيل علم 

ميراث در مضمون ميراث خوانده مى شود.
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* åL=çb ßRá·å¶ßÆ�(ë½àáÙ=�åbß¶ßÆ� áÀåº�åb åU=ßÇá·å¶ßÆ�(ë½àáÙ=ßÆ� åHßáÚå¶� åL=ßÇ ß]ßáÙ=� ß¤ßº� åHßáÚå¶� åL=ßÇ ß]ßáÚå¶ßÆ
�* åHßáÙ>åE� àL=ßÇ ß]ßáÙ=ßÆ�àÌßÇ á]åáÝ=ßÆ�èbßá�=ßÆ�ë½àáÙ>åE� àL=çbßá�=� à�à̄ ájßIßÆ�$--%

��* ëbßá�=ßÆ�( åHßáÙ=ßÆ�( åÀáE å×=�åbß¶ßÆßÆ�( åbß¶ßÇá¶>åE�6æÍß£ßEáeß?� åb ßUß@åE�ë½àáÙ=� àbß¶ßÆ� à�à̄ ájÈßÆ�$-.%
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* çÀ àÃàF ërà£Éßª� çÀàß�� ã̀ ß?� çÀ àÃß£ßº

ترجمه

)1( آن قشر ذکورى که به ميراث شان اجماع گرديده، ده نفر اند: پسر،  پسر پسر اگر 

چه پايين باشد، پدر، پدرکالن اگر چه باال باشد، برادر، برادرزاده، کاکا، پسرکاکا، 

بادارآزاد کننده و شوهر.
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)۲( از جمع زنان )که اجماع به گرفتن ميراث آنها منعقد شده( هفت اند: دختر، دختر 

پسر اگر چه پايين باشد، مادر، مادر کالن، خواهر، زوجه و بادار زن آزاد کننده.

)۳( چهار قسم اشخاص ميراث برده نمي توانند: غالم، قاتل از مقتول، مرتد و پيروان 

دو ملت )مختلف(.

)۴( سهم هاى تعيين شده در کتاب اهللا شش اند: نصف، ربع )حصة چهارم( ثمن )حصة 

هشتم( ثلثان )از سه دو حصة( ثلث )حصة سوم( و سدس )حصة ششم(.

نداشته  ُصلبى  پسر وقتيکه ميت دختر  فرد است: دختر و دختر  پنج  )۵( نصف حصة 

اعيانى  نبودن خواهر  باشد در صورت  از پدر يکى  باشد، خواهر عينى، خواهرى که 

ولد  و  ولد  ميت  صورتيکه  در  شوهر  و  باشد  نداشته  پدر(  طرف  )از  عالتى  برادر  و 

ولد)نواسه( نداشته باشد. 

)۶( ُربع )چهارم( حصة شوهر است که )ميت( اوالد و يا اوالد پسر داشته باشد و همين 

طور )ُربع( حصة زوجات است وقتيکه ميت اوالد و يا اوالد پسر نداشته باشد.

پسر  اوالد  يا  و  اوالد  ميت  قتيکه  و  است،  )همسران(  ثُمن)هشتم( حصة زوجات   )۷(

داشته باشد.

)۸( )ثلثان( )از سه حصه دو حصه( غير از شوهر، حصة تمام دو ويا زياده از دو مى باشد 

)که در حال تنها بودن شان( نصف ميراث را مى برند.

)۹( ثلث )سوم( حصة مادر است و قتيکه ميت اوالد يا  اوالد پسر نداشته باشد و نه دو 

برادر و خواهر داشته باشند. در دو مسأله براى )مادر( ثلث باقيمانده مال داده مى شود. 

يکى در صورت موجوديت شوهر با پدر و مادر، و صورت دوم زوجه با پدر و مادر 

باقيمانده  از ثلث  از اداى حصة شوهر و زن براى مادر  بعد  ميت )در اين صورت ها( 

سهم داده مى شود.

ثلث، حق برادران و خواهران مادرى نيز مى باشد دو نفر باشند يا زياده، ذکور و اناث 

در سهام خود يک سان اند.
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)1۰( سدس )حصة ششم( حق هفت شخص است: حصة هر يک از پدر و مادر است 

باشد. سدس حصة مادر است در مسأله  يا اوالد پسر داشته  در صورتيکه ميت اوالد 

با خواهران و برادران ميت. و همچنان حصة پدر کالن است که اوالد يا  اوالد پسر 

ميت باشند، حق دختر پسر است با دختر صلبى ميت. و همچنان )ُسدس( حق خواهران 

عالتى است که با خواهران اعيانى جمع شوند. و حق يک برادر و خواهر اخيافى )که 

از طرف مادر باشند( وهمچنان حق  جدات )مادر هاى کالن( است.

)11( مادر کالنها در صورت موجوديت مادر، و پدر کالن، و برادران و خواهران در 

صورت موجوديت پدر ساقط مى شوند.

)1۲( برادران و خواهران اخيافى به يکى از اين چهار اشخاص ساقط مى شوند )ميراث 

نه مى برند(. در صورت موجوديت اوالد و اوالد پسر )نواسه( و در صورت موجوديت 

پدر و پدر کالن.

)1۳( هرگاه دختران ثلثان )دو ثلث( را پوره بردند، دختران پسر ساقط مى گردند مگر 

اين  باشد، در  پايين پسر پسر  از آن ها  يا  با آن ها و  يا موازى  با  آن ها و  در صورتيکه 

صورت ها دختران را عصبه مى گرداند.

)1۴( زمانيکه خواهران اعيانى ثلثان )دوثلث( را پوره گرفتند، خواهران عالتى ساقط 

مى شوند، مگر در صورتيکه برادر داشته باشند پس او خواهر آن را عصبه مى گرداند.

شرح 

تعريف ميراث: ميراث از ديگاه لغت مال باقيمانده را گويند، مال متروکه ميت نيز مال 

باقيمانده و ميراث است.

و در اصطالح: علم ميراث عبارت از آن اصول شرعى و قواعد محاسباتى است که 

توسط آن از )متروکه( ميت حق هر وارث شناخته مى شود.

ورثة ذكور و اناث: مردانى که به حيث ذوى الفروض يا عصبه به اتفاق علماء از ميت 

ميراث مى برند ده نفر و زنان هفت نفر در متن ياد شده اند.
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در متن مراد از)وإِن َسَفل( نواسه و کواسه و از آن پايين تر مى باشند.

مقصد از )مولى =¶¿£«Í( بادار آزاد کنندة غالم )وکنيز( مى باشد. طور مثال: کسى غالم 

خود را آزاد کرد سپس آن غالم صاحب مال و دارايى شد و فوت کرد و ورثه نداشت، 

در اين صورت مال او از همان بادارش مى گردد که او را آزاد کرده است.

كسانى كه حق ميراث ندارند: عوامل بى بهره ساختن از ميراث موانع ارث نيز ناميده 

مى شوند.

اشخاصى که از ميت ميراث نه مى برند چهار نفر اند:

1- غالم: ميراث برده نمي تواند زيرا ميراث عبارت از بدست آوردن ملکيت است و 

غالم اهليت مالک شدن را ندارد.

2- قاتل از مقتول: ميراث برده نمي تواند. دليل آن حديث پيامبر� است که ترمذى 

â>ÒÉ� ترجمه: قاتل )از مقتول( هيچ چيز را بميراث برده  ßm� à̧ Iß>¯¶=� àPfÈ ß×  :روايت نموده

نمي تواند. مراد از قتل، آن قتل است که باالى قاتل قصاص يا کفاره را الزم گرداند.

3- ُمرتد: آن مسلمانى که از اسالم بدر شود ميراث برده نمي تواند؛ زيرا او هيچ ملّت 

ندارد.

4- پيروان ملت هاى مختلف: اينها نيز از يکديگر ميراث برده نمي توانند. يعنى مسلمان 

از کافر و کافر از مسلمان ميراث برده نمي تواند. در روايت ابو داؤد آمده رسول اهللا� 

�?�Éç·åº�¸Âß�)1( پيروان دو ملت جدا از يک ديگر ميراث برده  àPe=ÇßJÈ ß×  :اند فرموده 

نمي توانند.

ورثه  ياد گرديده، که  براى ورثه شش حصه  قرآن کريم  در  آنها:  و سهم هاى  ورثه 

مختلف در احوال مختلف مى گيرند، در متن همه سهام واضح گرديده و اين هم تذکر 

يافته که اين سهام ها در کدام حاالت و به چه کسى مي رسد.

حجب: در لغت بمعنى منع است و در اصطالح با موجوديت يک شخص و يا فردى از 

نموده  تاکيد  اين حديث  به صحت  البانى  الکافر(  لمسلم  ا  باب هل )يرث  ابو داؤد ۳- ۸۵  1. سنن 
است.
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تمام و يا قسمتى از ميراث محروم شدن را حجب گفته مى شود.

حجب  و  مى گردد  محروم  ميراث  تمام  از  وارث  آنکه  يکى  است:  قسم  دو  حجب 

حرمان ناميده مى شود

از  است  وارث  گردانيدن  محروم  از  عبارت  حجب  اين  و  است  نقصان  حجب  دوم 

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 مى سازد و حجب را بار مى آورد.

طالب يک سلسله صورتهاى ميراث را در صنف تمثيل نمايند.

1- ميراث را از حيث لغت و اصطالح تعريف نماييد.

۲- آن ده نفر از طبقة ذکور که به اجماع ميراث برده مي توانند کدامها اند؟

۳- موانع ارث چند و کدامها اند؟

۴- حصص و سهم هاى تعيين شده در قرآن کريم به ارتباط مواريث را بيان نماييد.

۵- حجب 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 اهللا مشخص گرديده( حصص خود را ميراث مى برند و در صورت 

نبودن ذوى الفروض تمام متروکه را مى گيرند در اين درس، احکام عصبات و حجب 

وَرد تشريح مى گردد.
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ترجمه 

)1( در عصبات از همه نزديکتر پسران و بعد پسران پسر هستند، سپس پدر، پدرکالن، بعد 

از آن برادران، متعاقباً بچه هاى پدرکالن يعنى کاکا ها، سپس پسران پدر پدرکالن.

)۲( هرگاه دو ورثه در نسبت شان به ميت در يک درجه قرار داشته باشند، حق اولويت 

به آن وارث داده مى شود که از مادر و پدر به ميت قريب باشد.

صورت  طورى  خواهرها  با  برادران  به  و  پسرپسر  و  پسر  به  موروثى  مال  تقسيم   )۳(

مى گيرد که به ذکور برابر حصة دو زن داده مى شود. غير از اين ها عصبات ديگر تنها 

ذکور ميراث مى برند نه اناث.

)۴( اگر ميت عصبة نسبى نداشت، مولى عتاقه )بادار آزاد کننده اش( عصبه شمرده 

مى شود و بعد از آن عصبة بادار که از نظر درجه عصوبت به بادار نزديک باشد.

)۵( باب حجب:

)۶( مادر در صورت موجوديت اوالد، اوالد پسر و دو برادر )ميت( از ثلث به ُسدس 

حجب مى گردد.

مرد  براى  طريقه(  اين  )به  شان  خواهران  و  پسر  اوالد  براى  دختران  اضافى  مال   )۷(

حصة دو زن داده مى شود، مال زائد ارثى از دو خواهر اصلى به خواهران و برادران 

عالتى )که از طرف پدر باهم يکى باشند( داده مى شود، به ذکور حصة دو اناث داده 

مى شود.

)۸( اگر از ميت يک دختر، و دختران  پسران پسران پسر ماند، در اين صورت براى 

دختر )ميت( نصف، و متباقى به اوالد ذکور و اناث پسر ميت، براى مرد برابر دو حصة 

زن داده مى شود.

)۹( اگر ميت دو بچة کاکا، که يکى از آنها برادر اخيافى )از طرف مادر( به ميت بود، 

  و متباقى در بين 
6
1 گذاشت در اين صورت به برادريکه از طرف مادر است ُسدس 



٣٣٨

هر دو نصف گردد. 

رکة( اين طور است که )ميت ( زن باشد، شوهر، مادر و برادران  )1۰( صورت مسأله )مُشَّ

اصلى و برادران )اخيافى( از طرف مادر از او ماند، شوهر نصف، مادر سدس و برادران 

اخيافى ثلث را مى برند، و برادران اصلى هيچ چيز نمي رسد.

)11( باب رد: 

)1۲( ماليکه بعد از توزيع اسهام ذوى الفروض باقى ماند وعصبه وجود نداشت، دو باره 

به ذوى الفروض مطابق سهم آنان رد مى شود اما به زن و شوهر رد نمى گردد.

با وجود کفر  و  اند  ملّت  نمي تواند، کفر همه يک  برده  ميراث  مقتول  از  قاتل   )1۳(

)کافران( از يکديگر ميراث برده مي توانند. مُسلمان از کافر و کافر از مُسلمان ميراث 

برده نمي تواند، مال مُرتد به ورثة مسلمان وى تعلق مى گيرد، و آن مال و ثروتى که در 

حال ارتداد بدست آورده فئ شمرده مى شود.

)1۴( اگر 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 مى باشد.

)1۵( هرگاه در شخص مجوسى دو قرابتى جمع شود، که اگر در دو شخص متفرق باشد 

يکى از ديگرش ميراث برده مي تواند، )مجوسى( از هر دو خويشاوند ميراث مى گيرد.

مستحق  مى پندارند،  روا  مذهب خود  در  که  فاسد  نکاح هاى  آن  در  مجوسيان   )1۶(

ميراث نميگردند.

)1۷( عصبة ولد زنا )حرامى( و فرزند مالعنه از طرف مادر شان است.

)1۸( هرگاه کسى بميرد و حمل )را بحيث وارث( بگذارد، به نظر امام ابوحنيفه6 مال 

آن تا وقتى تقسيم نگردد، که زن اوالد خود را بدنيا آورد.

 )1۹( به نظر امام ابوحنيفه6 پدر کالن در ميراث نسبت به برادران )ميت( اولويت 

دارد. امام ابويوسف و امام محمد )رحمهما اهللا( مى گويند: هر دو )در بين خود( مقاسمه 
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کنند، مگر در صورتيکه با مقاسمه کردن حصة پدر کالن از ثُلث مال کمتر شود.

)۲۰( اگر چندين مادر کالن از ميت باقى بماند، از همه نزديکتر شان ُسدس مال را 

مستحق مى گردد. پدر کالن، مادر خود را محجوب مى سازد. مادر پدر مادر ميراث 

برده  نمي تواند، و هر ّجده )مادرکالن( مادرش را محجوب مى سازد.

شرح 

تعريف عصبه: عصبه کسانى اند که از طرف پدر به ميت نسبت مى شوند، و مال باقى مانده 

از ذوى الفروض به آن ها )عصبات( داده مى شود. عصبات و ترتيب آن ها در متن بيان 

گرديد. اشخاصيکه ياد شده اند مقصد از عصبه شدن آنها اينست که تنها همينها قابليت 

عصبه شدن را دارند، غير از آن ها هيچکس عصبه شده نمي تواند، 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 مى شود 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 مى شوند.

عصبه  خود  برادران  با  خواهران  برادران،  و  پسرپسر  پسر،  صرف  عصبات  سلسله  در 

مى گردند و مال دربين آن ها براى مرد، دو برابر حصة زن داده مى شود. غير از اينها 

خواهران ديگر عصبات، مانند اوالد  پدرکالن ها وبرادران و خواهران برادر زاده گان 

و خواهران پسران کاکا با برادران خود عصبه نمى گردند تنها ذکور آنها عصبه بوده 

و اناث آن ها )خواهران آنان( مستحق ميراث نيستند. هرگاه ميت عصبه نسبى نداشت، 

حق ميراث او به بادار آزاد کننده اش مى رسد، در صورت عدم موجوديت عصبات، 

وى عصبة ميت شمرده شده و به ترتيب ياد شده فوق ميراث حق آنان مى شود.
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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 صورت هاى 

حجب نقصان را توضيح مي نماييم، که به شکل ذيل است:

اگر پسر، پسر پسر )نواسه( و برادران ميت نباشند، مادر ثُلث را مى گيرد، و اگر از اين 

نازل )کمتر(  از ثلث به سدس  نفر آن ها هم باشد حصة مادر  اشخاص ياد شده يک 

مى گردد و اين را حجب نقصان گويند.

امثلة ميراث عصبات: قبًال گفتيم عصبات بعد از ذوى الفروض تمام مال را مى گيرند، 

ذ کور و أناث )عصبات( در ميان خود مطابق به قاعدة )براى مرد دو برابر حصة زن( 

تقسيم مى شود.

به اين اساس هرگاه از ميت دو دختر و دو دختر پسر ويک پسرپسر مانده باشد، دختران 

ميت )ثلثان( دو ثلث مال را مستحق مى گردند، ويک ثلث باقيمانده بين دختران پسر 

ميت با بردرانش تقسيم مى شود.

در صورتيکه از متوفا دو پسر کاکا وارث بماند و يکى از آن ها 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 مى شود، مال باقيمانده که پنج ُسدس است 

در بين هر دو برادر بر اساس عصبيت طور مناصفه تقسيم مى گردد.

رکه تذکر بعمل آمده در آن شوهر، مادر و برادران   آنچه در متن از صورت مسأله مُشَّ

مادرى تمام مال را مى گيرند، و به برادران اصلى که در بين خود عصبه گرديده اند 

چيزى نمى ماند.

رّد: رّد در لغت رجوع و برگشتن را گويند، و در اصطالح در صورت عدم موجوديت 

عصبات، باقى ماندة مال متروکه را طبق اسهام دو باره به ذوى الفروض توزيع نمودن، 

رّد گفته مى شود.
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به زوجين )زن و شوهر( رد صورت نمى گيرد زيرا خويشاوندى و ارتباط آنها سببى  

است )باألثر نکاح قايم شده( و بامُردن يا از بين مي ردو و يا ضعيف مى گردد. بطور 

مثال: هرگاه از ميت دو دختر و شوهر ماند، شوهر ربع و دختران دو ثلث مال متروکه را 

مستحق مى گردند، از آنجايى که براى مال باقيمانده ديگر ورثه وجود ندارد، واپس به 

ذوى الفروض رد مى شوديعنى حصة باقيمانده نيز براى دختران داده مى شود.

اقارب كه يك جا فوت شوند و ترتيب وفات شان معلوم نباشد: هرگاه جماعتى از 

اقارب در يک وقت  مثًال در آب غرق شوند، و تثبيت نشود که کدام يکى آنها پيش 

و کدام آنها بعداً مرده است، در اين صورت با آنکه اينها وارثان يکديگر اند، يکى از 

ديگرى ميراث برده نمي توانند؛ زيرا معلوم نيست که کدام آن مقدم و کدام آن مؤخر 

مرده است به اين معنى که وارث و مّورث  آشکار و معلوم نيست در حاليکه حيات 

وارث در وقت وفات مورث شرط ميراث است.

چگونگى ميراث اقارب دوگانه: قبًال 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 مى گيرد.

در اثر نکاح هايى که در بين مجوسيان صورت گرفته که در اسالم حرام و از نکاح 

م محسوب مى شود، هرگاه در بين شان بوقوع پيوندد، شرعاً کدام اعتبار نداشته و  مُحرَّ

اين نوع خويشاوندى سبب استحقاق ميراث شده نمى تواند، و اين حکم در حصة همه 

اهل ذمه قابل تطبيق است.

ميراث پدر كالن: به نظر امام ابوحنيفه6 در صورت موجوديت پدرکالن، برادران 

مستحق ميراث نيستند، به اين معنى که برادران توسط پدر کالن محروم مى گردند؛ زيرا 

که پدر کالن مانند پدر است وپدر برادران را از ميراث محروم مى سازد. ياران )رحمهما 

اهللا( ميگويند: در بين پدرکالن و برادران ميت، مقاسمه صورت بگيرد طوريکه او برابر 
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با برادر ميت حصه اش را بگيرد، در اين صورت اگر حق پدر کالن از سوم حصة تمام 

مال کم مى شد، مقاسمه نشود، بلکه سوم حصة به پدر کالن و ديگر مال آن در ميان 

برادران تقسيم مى گردد.

طالب صورتهاى مختلف و مسايل ميراث ذوى الفروض و عصبات را ترتيب و ميراث 

را بر آنها تقسيم نمايند.

1_ عصبه را تعريف نماييد.

۲_ عصبات چند و کدام اند؟

۳_ رّد را تعريف و با مثال واضح داريد.

۴_ حکم ميراث در يک وقت وفات مانند غرق جمعى از اقارب را واضح سازيد.

۵_ در صورتيکه در وقت وفات مورث حمل موجود باشد )زنش حامله باشد( ميراث 

چه طور تقسيم مى گردد؟

۶_ آيا در صورت موجوديت پدرکالن برادران مستحق ميراث مى شوند؟ حکم آن را 

واضح نماييد.
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درس چهل ونهم

ذوى األرحام
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ترجمه:

)1( باب ذوى االرحام 

)۲( هرگاه ميت عصبه و ذوى الفروض نداشت، در اين صورت ذوى األرحام ميراث 

مى برند و آنها ده نفر اند:

1- اوالد  دختر ۲- اوالد خواهر ۳- دختر برادر ۴- دخترکاکا ۵- ماما ۶- خاله

۷- پدر مادر )پدر کالن مادرى( ۸- کاکاى مادر ۹- خواهر پدر )عمه( 1۰- و پسر برادر 

مادرى )برادر زاده اخيافى( و هر آن کسيکه نسبت او )به ميت( بواسطة اينها شود.

)۳( در اين ها )ذوى األرحام( کسانى سزا وار ميراث اند که از جملة اوالد ميت باشند، 

بعد از آن اوالد والدين پدر و مادر ويا اوالد يکى از آنان که عبارت از دختران برادران 

و اوالد خواهران اند. که همانا، ماما ها و خواهران مادر )خاله ها( و خواهران پدر )عمه( 

مى باشند.

از کسى است که  اوليت  باشند حق  قرار داشته  )۴( هرگاه دو وارث در يک درجه 

نسبتش به ميت به وارث مى شود و در اين ميان ورثه نزديک از دور مقدمتر اند.

)۵( پدر مادر، از برادر زاده و خواهر زاده مقدمتر است، )مُعتَق(آزاد شده )غالم( 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 موالى مواالت در ميراث حق دارد.

)۶( باب تقسيم ميراث:

از دو  بيايد، پس اصل مسأله  يا نصف و مابقى  )۷( وقتيکه در مسئله نصف و نصف 

است.

)۸( هرگاه در مسأله ثلث )حصة سوم، ومابقى ويا ثلثان و مابقى، بيايد أصل مسأله از)۳( 

است.

)۹( هرگاه در مسأله ربع و مابقى يا ربُع و نصف بيايد اصل مسأله از )۴( است.
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)1۰( و اگر در مسأله ثُمن و َمابقى و يا ثمن و نصف و مابقى بيايد اصل مسأله از )۸( 

مى گردد.

شرح 

هرگاه شخصى بميرد عصبه و ذوى الفروض نداشته باشد کسى وجود داشته باشد در اين 

صورت ميراث را ذوى األرحام مى گيرند. اصل در ميراث ذوى األرحام اين نص قرآنى 

�w�=�H>J²�Îª ]األحزاب -۶[ در کتاب  æxß£ßFåE��Æ�ß?�¼ àÃ àv£ßE�½> ßUeßÙ�=Çà¶Æà?Æy :است

اهللا تعالى بعضى صاحبان قرابت نسبت به بعضى در ميراث حقدارتر مى باشند. 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 االرحام: ذوى األرحام عبارت از آن ده نفر هستند که بصورت 

بيان گرديدند، در ذوى األرحام مسأله حقداشتن آن ها مانند عصبات  مفصل در متن 

است، به اين مفهوم که هرگاه طور انفرادى باشد تمام مال را مستحق مى گردد، و در 

صورتيکه در ترکيب ديگر ورثه آيد در اينحال اعتبار به درجه قرابت مى باشد، مثًال 

اقارب اوالد ميت، نسبت به اقارب برادرانش بهتر و قابل اخذ ميراث اند و بعد از آن ها 

کسى مستحق شمرده مى شود که در درجة قرابت نزديک بميت باشد مانند: دختر ميت 

از دختر خود )دختر دختر ميت( مقدم است، سپس آن ذوى-  االًرحام اند که اساس 

قرابت در بين شان قوى باشد مانند آن اقاربى که اصل آن وارث باشند نظر به آن اقارب 

که اصول آن ها وارث نمى باشند. مثًال: دختر دختر و دختر دختر بچه در اين صورت 

تمام مال ميراث حق دختر پسر است و به دختر دختر نمى رسد. و به ترتيب زير اند:

1- آنکه از اوالد ميت باشند.  ۲- جد فاسد، ) پدر مادر(

۳- اوالد مادر و يا پدر ميت و يا يک اوالدة اوالد شان که دختران برادران و خواهران هستند.

۴- اوالد پدر کالن ميت که عبارت از ماماها، خاله ها و عمه ها مى باشند.
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طريقة تقسيم ميراث: هرگاه در ميراث دو نفر وارث يکجا  شوند که هر يک مستحق 

نصف ميراث باشند يا يکى آن ها مستحق نصف و ديگر ش مستحق مال باقيمانده باشد 

از آن  از دو )۲( حل مى گردد. مثًال يک زن فوت کرد  در اين صورت اصل مسأله 

شوهر و يک خواهر سکه ماند، و يا اينکه شوهر و کاکايش مانده باشد، مسأله از دو 

حل مى گردد.  در مسأله اول نصف مال از شوهر و نصف از خواهر سکه مى شود و در 

مسأله دوم نصف مال از شوهر و نصف باقيمانده از کاکا مى گردد.

اگر در ميراث حصة سوم )ثلث( و مال باقيمانده باشد، يا دوثلث ثلثان و مال باقيمانده 

باشد در اين صورت اصل مسأله از سه )۳( حل مى گردد، 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 مى شود و اگر در مسأله هشتم )ثمن( و مال باقيمانده باشد، يا 

مستحقين حصة هشتم و نصف ميراث بيايند اصل مسأله از هشت گرفته مى شود.

 مثال هاى صورت هاى فوق الذکر: اصل مسأله از )۳(: در صورتى که وارث ميت، کاکا 

و مادر باشد و يا دو خواهر و کاکا باشند. اصل مسأله از )۴(: شوهر و اوالدهاى زوجه 

و يا زوجه و کاکاى ميت باشند. اصل مسأله از )۸(: که از ميت زوجه )زن( و پسر مانده 

باشد و يا زن و دختر ش مانده باشد.

1_ هرگاه ميت ذوى الفروض و عصبات نداشت مستحقين ميراث چه کسانى مى شوند؟ 

با دليل واضح سازيد.

بيان  را  ترتيب آن  ميراث را در ذوى األرحام دارند؟  اوليت  اشخاص حق  کدام   _۲

داريد.

۳_ اصل مسأله چه وقت از دو گرفته مى شود؟ در ضمن مثال بيان داريد.

۴_ از اصل سه و چهار يک مسأله راحل داريد.
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درس پنجاوم
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� áK çV ßq�>ßº�Îß· ß¢� ß¤ ß»ßJ áQ=�>ßº� á¼ åjá®=� ç¼àM�åÍß²åç�¶=�Îåª� æPåe=ßÆ� ȩ̈ à²�ß½> ßÃ åi� áHåf áu>ßª�àÍß¶ß@ ájßá�=� áK çV ßq
* åPåe=ßÇá¶=� ß́ å¶ßc� ç° ßU� àTàfáß��àÍ ßvÈåfß«á¶=�àÄá¿åº

ترجمه

)1( عول

)۲( هرگاه در مسأله نصف و ثلث )حصة سوم( و يا نصف وسدس )حصة ششم( باشد، 

اصل مسأله از شش گرفته مى شود، )اصل شش( به هفت، هشت، نُه و ده عول مى کند 

و از اين اعداد به بيشتر عول نمى کند.

)۳( اگر با ربع )حصة چهارم( ثلث )حصة سوم( و سدس )حصة ششم( يکجا گردد، 

در اين صورت اصل مسأله از دوازده گرفته مى شود. و اين اصل به سيزده )1۳( پانزده 

)1۵( و هفده )1۷( عول مي نمايد.

سوم  )دو  وياثلثان  حصه(  ششم  )دو  سدسان  )حصةهشتم(  ثمن  با  صورتيکه  در   )۴(

حصه( يکجا شود، در اين صورت اصل )مسئله( از بيست و چهار بوده و تنها به بيست 

و هفت عول مى کند.

)۵( هرگاه 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.

)۶( در صورتيکه حصص آنها با تعداد )سرها( موافق آمد پس تعداد )سرها( که در آن 

توافق صورت يافته در اصل مسأله ضرب گردد.

)۷( وقتيکه 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 بعداً مجموعة در اصل مسأله ضرب گردد.

)۸( اگر اعداد باهم مساوى بودند از يکديگر کفايت مى کند. مثًال: دو زن و دو برادر 



٣٤٩

ميت، پس دو)۲( در اصل مسأله ضرب شود.

کفايت  کوچک  عدد  از  کالن  عدد  پس  بود،  ديگر  عدد  جزء  عدد  يک  اگر   )۹(

مى کند. طوريکه چهار زن و دو برادر، هرگاه به چهار ضرب شود کفايت مي کند از 

)تعداد( دو برادر.

)1۰( در صورتيکه يکى از اين اعداد با عدد ديگر موافق بود، پس وفق يکى آن ها 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 مى گردد.

شرح 

عول: در لغت ميل )کج شدن( ظلم وزيادت را گويند که در اين جا مفهوم آن زيادت 

است.

و در اصطالح علم ميراث: عبارت از زيادت در مخرج است وقتيکه به مستحقيق آن 

سهم هاى 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 نمى کنند 

و ديگر آنکه عول مي نمايند.

آن اعداديکه عول نمى کنند چهار اند:  دو ۲- سه ۳- چهار ۴- هشت ۸ و آن اعداديکه 

عول مى کنند، سه اند  شش ۲- دوازده ۳- بيست و چهار.

اصل شش به هفت، هشت، نُه و ده عول مى کند. اصل دوازده به سيزده، پانزده و هفده 

عول مى کند.

و اصل بيست و چهار به بيست و هفت عول مي نمايد، و خالصه اينکه شش، چهار عول، 



٣٥٠

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 مى کند. سهم شوهر سه و از خواهران چهار ميشود به 

اين ترتيب ۴+۳=۷

مثال عول از شش به هشت: زوجه فوت کرد، شوهر، يک خواهر و مادر از او ماند. 

اصل مسأله از شش به هشت عول مى کند. به شوهر و خواهر سه سه حصه و به مادر  

دوحصه داده مى شود؛ به اين ترتيب: ۲+۳+۳=۸

مثال عول از شش به نُه: زوجه فوت کرد، شوهر و دو خواهر سکه و دو برادر مادرى 

)اخيافى( از او ماند. اصل مسأله از شش به نُه عول مي نمايد، حصة شوهر سه، حصص 

خواهران سکه چهار و دوحصه به برادران مادرى؛ به اين ترتيب: ۲+۴+۳=۹

برادر  دو  اصلى،  خواهر  يک  شوهر،  کرد،  وفات  زوجه  ده:  به  شش  از  عول  مثال 

مادرى، مادر ويک خواهر پدرى )عالتى( 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 مى شود. به اين ترتيب 1+1+۲+۳+۳=1۰

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 مى کند، حصة زن سه، حصة دو خواهر هشت و به 

مادر دو مى رسد.

به اين ترتيب: ۲+۸+۳=1۳.

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 مى کند، سه حصة از زن، 
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هشت از دو خواهر اصلى و دو از مادر و دو به خواهر مادرى مى رسد. 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 کالن از او ماند. در اين جا نيز اصل مسأله از دوازده به هفده 

عول مى کند. سه به سه زن، هشت به هشت خواهر اصلى و چهار به چهار خواهران 

مادرى او مى شود و به دو مادر کالن دو مي رسد. به اين ترتيب:

.1۷=۲+۴-۸+۳

بيست و چهار عول مى کند 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 مى کند. سه از زن، چهار از پدر، 

چهار از مادر و شانزده به دو دختر مى رسد. به اين ترتيب: 1۶+۴+۴+۳=۲۷

تصحيح مسايل

1- هرگاه 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 مى شود، پدر و مادر را يک، يک و دختران را ثلثان که از شش، 

چهار مى شود داده مى شود و هر خواهر را دو، دو، مى رسد.

۲- هرگاه سهام کدام گروه بر آن ها تقسيم نمى شد 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 

مى شود از آنجايى که سهام چهار و رؤوس )تعداد دختران( سه اند، چهار بر سه پوره 
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تقسيم نمى گردد، در اين مسأله تمام رؤوس )۳( در اصل مسأله که شش است، ضرب 

کرده شود، حاصل ضرب که هژده است، تصحيح مسأله شمرده مى شود.

را  مسأله چيزى  اصل  از  که  هرگروه  معلوم گردد، پس  وارث  هر  اينکه حصة  براى 

مستحق مى گردد، آن را در ضريب که عبارت از )۳( است، ضرب کرده مى شود، به 

اين حساب به مادر و پدر سه سه و به همه دختران دوازده )1۲( که سهم هر يک )۴( 

سهم مى گردد، داده مى شود.

۳- در 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 مى شود، مگر سهام دختران چهار 

و تعداد شان شش است، در اين مسأله در بين چهار و شش به دو توافق موجود است، 

مى شود،  گفته  بالنصف  توافق  ميراث  در  که  مى شود  تقسيم  دو  به  عدد  دو  هر  يعنى 

هرگاه شش به دو تقسيم شود سه مى شود لذا سه در اصل مسأله که شش است ضرب 

کرده مى شود، حاصل ضرب 1۸ مى شود و به هر دختر دو، دو سهم مى رسد.

۴- هرگاه 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 مى باشد.

مثال: دو زن، سه دختر و پنج کاکا. در اين جا اصل مسئله)۲۴( است، به زن ها هشت 

يک که از بيست و چهار هشتم حصة آن سه، و سهام دختران دو ثلث )ثلثان( که از 

)۲۴( )1۶( مى شود و مال باقيمانده به کاکا ها داده مى شود. اگر به مسأله دقت نماييم 

کسر در گروه زنها و دخترها ديده مى شود، سهام زنها سه و تعدادشان دو اند که در 

بين هردو عدد تباين است و همچنان در بين عدد )1۶( و )۳( تباين مى باشد در اينجا 

اين عمليه اجراء مى گردد: ۲+۳=۶ أصل مسأله )۲۴( =1۴۴

حصة زنها 1۸ به هر زن )۹،1( حصة سهم مي رسد، حصة دختران ۹۶ که به هر دختر 
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)۳۲( مى رسد و حصة کاکاها )۳۰( که به هرکدام )۶( مي رسد.

۵_ در هر گروهى که در آن کسر است، با تعداد سرها مساوى باشد، پس يک عدد از همه 

کفايت مي نمايد و همين عدد را در اصل مسأله ضرب کنيد، مانند: دو زن، دوکاکا، اصل 

اين مسأله )۴( است. چهارم حصة آن يک از زنها مى شود و سه باقيمانده از کاکا ها مى شود، 

درينجا دو را در چهار ضرب مى کنيم که حاصل ضرب )۸( است.

زنها را دو حصة که به هر کدام يک، يک حصه و حصة کاکاها، شش مى شود که به 

هر کدام )۳( مي رسد.

مسأله  اصل  در  را  باشد، پس عدد کالن  تداخل  مکسور  ميان رؤوس  در  هرگاه   -۶

ضرب کنيد، حاصل ضرب تصحيح مسأله است مانند )۴( زن و )۲( برادر. در اينجا نيز 

مسأله از )۴( است، حصة زنها )1( و حصص کاکاها )۳( سهم است، پس )۴( را در 

)۴( ضرب مى کنيم که مجموعه آن )1۶( مى شود، به هر زن يک يک و به هر برادر 

)۶( حصه مي رسد.

۷- در 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: 

)۴( زن و )۶( برادر، درينجا نيز أصل مسأله )۴( است، حصة زنها يک و سهميه برادران 

)۳( است، و در بين چهار و شش توافق بالنصف است، پس نصف چهار دو است که 

در شش ضرب مى شود و حاصل ضرب آن دوازده مى شود و اين دوازده در چهار که 

اصل مسأله است، ضرب مى گردد، مجموعة آن )۴۸( مى شود، از مجموع آن به هر زن  

سه  و به هر برادر، شش مى رسد.

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 )۲۴۰۰۰( افغانى ميراث مانده، ورثه او يک زن، 
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يک دختر و سه پسر اند.

حل مسأله: اصل مسأله هشت )۸( است، زن و دختر ميت را يک يک سهم و هر پسرش 

را دو، دو سهم مى رسد. 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: 1 ۲۴۰۰۰ تقسيم ۸=۳۰۰۰- به اين حساب زن و 

دختر را سه، سه هزار افغانى مى رسد.

حصه هاى پسران: ۲ ۲۴۰۰۰ تقسيم ۸=۶۰۰۰- به هر پسر ميت )۶۰۰۰( افغانى مى رسد.

هزار   ۳۰۰۰ پسران،  از  افغانى   )1۸۰۰۰( هزار  هژده  ميتوانيم.  گفته  مختصر  محاسبه  با 

افغانى از دختر و۳۰۰۰ هزار افغانى حق زوجة ميت مى شود.

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

1_ عول را در لغت و اصطالح تعريف نماييد.

۲_ شش چند عول مى کند يک مثال آن را بنويسيد.

۳_ اصول مسايل ميراث چند است؟

۴_ دوازده چند عول مى کند مثال يک نوع آن  را واضح سازيد.
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درس پنجاه ويكم

مناسخه
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ترجمه

)1( مناسخه

)۲( هرگاه ترکه تا زمانى تقسيم نگرديد که يکتن از ورثه فوت نمود، در صورتيکه 
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سهمش از ميت اول باالى ورثه به اعتبار رؤوس شان تقسيم مى شد، بايد تقسيم شود، 

و مسأله درست صحت يافت، و اگر تقسيم نمى شد، در اين حال ميراث ميت دوم را 

به آن طريقه تصحيح کن، که قبًال تذکر داده شده وسپس يک )مسأله( را در ديگر 

بامسئله اول، که مسأله ميراث از آن صحيح شده  نماييد. اگر سهام ميت دوم  ضرب 

است توافق نداشت.

)۳( اگر سهام با رؤوس توافق داشت، پس وفق مسأله دوم را در اول ضرب نماييد، 

چيزيکه بر آمد )حاصل ضرب( هر دو مسأله صحيح مى شود.

)۴( هر کس که از مسأله اول چيزى دارد با ضرب نمودن به وفق مسأله دوم بدست 

مى آورد و هر کس که چيزى از مسأله دارد آن را در ضرب به وفق ترکه ميت دوم 

بدست مى آورد.

)۵( وقتيکه مسأله مناسخه صحيح شد، و شما مى خواستيد 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 اصطالح 

علم ميراث با مُردن نقل سهام برخى از ورثه است قبل از تقسيم آن،  براى کسيکه از 

وى ميراث مى برد.

حاالت مناسخه

مناسخه سه حالت دارد كه طور آتى بيان مى گردد:

اين  در  کرد،  فوت  وارث  يک  وقتيکه  تا  نگردد  تقسيم  ميراث  هرگاه  اول:  صورت 
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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 

از چهار )۴( حل مى شود. يک حّصه از زن حق خواهر نيم که دو است و يک حصه 

حق ميراث کاکا ها مى شود، و اين سهم باالى کاکا ها قابل تقسيم نبوده، در اين مسأله 

چهار را ضرب چهار کنيد که مجموعه اش شانزده مى شود. سهم زن )۴( خواهر )۸( 

و حصة کاکا  ها )۴( حصه مى گردد، که به هرکدام يک يک سهم مى رسد، ازآنجايى 

که سهم کاکاى فوت شده از مسأله اول يک است و باالى سه برادرش پوره تقسيم 

نميشود، پس سه را در شانزده ضرب کن که چهل و هشت مى شود، به اين حساب 

زن دوازده، حصة خواهر بيست و چهار و دوازده حصه به کاکاها مى رسد که هرکدام 

چهار سهم مى گيرد.

صورت دوم- توافق: وقتيکه در بين سهام و ورثه توافق بود، مانند شوهر و دو برادر، 

اين مسأله از چهار صحيح مى شود، 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 مي نماييم که مجموع آن هشت 

مى شود و از همين )حاصل ضرب( هر دو مسأله تصحيح مى گردد، که چهار از برادران 

و چهار از اوالد شوهر مى شود.

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( مادرکالن )سميه( و پدر کالن )محمد( را گذاشت، و اين ها 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 مى شود، و در ميان مافى اليد )۵( و مسأله )۶( تباين بوجود آمد در اين 

صورت مسأله دوم را در اول ضرب کن؛ يعنى شش را در دوازده، که حاصل آن هفتاد 

و دو، مى شود. زيد که در مسأله اّول شوهر و در مسأله دوم  پدر است )1۸( را در مسأله 

اول و )۵( را در مسأله دوم مى گيرد که جملة آن )۲۳( مى شود، به پدر کالن )محمد( 

در مسألة دوم هيچ چيزى نمى رسد، چرا که او پدر مادر است، براى مادر )سميه( که 

در اول مادر است )1۲( و در دوم مادر کالن است )۵( مى رسد، که مجموع هر دو حق 

آن هفده )1۷( مى شود.

و پسر )سهيل( صرف در مسأله دوم است و از آن بيست )۲۰( سهم حقش مى رسد.

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(.

1_ مناسخه را از حيث لغت و اصطالح تعريف کنيد.

۲_ مناسخه چند صورت دارد؟ هرکدام را واضح سازيد.

۳_ بعد از تصحيح مسايل مناسخه، سهم هر وارث چگونه معلوم مى گردد، ضمن مثال 

ارايه داريد.


