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 زكات

ا«كلمه زكات در زبان عربي به معني نمو و فزوني و خير بسيار است، گويند:  كَ  زَ

رعُ  ا املَالُ «يعني كشت رشد و نمو كرد. و  »الزَّ كَ كا فُالنٌ «مال افزايش يافت.   »زَ . خير و »زَ

 شود. خداوند مي نيك فالني فراوان شد. زكات بر تطهير و پاك سازي نيز اطالق
 :فرمايد مي

ٮَٰها ﴿ َّ ََ   ََ  ََ ۡلََ
َ
ۡل َ  ].9الشمس: [ ﴾٩ََ

 .»هركس نفس خويش را تزكيه و پاك گرداند رستگار شد«
 :كه تزكيه به معني تطهير است و به معني مدح نيز اطالق شده است مانند

﴿ َّ ََ ََ ُز مل َۡ َس�ز نفز
َ
 ].32اللنجم: [ ﴾ٓواْ َ

ْ ﴿ كه »خودتان را مستائيد« ٓوا َّ ََ  است.  ا)متدحو(به معني  ﴾ُز

شود كه به اصناف و طبقات مخصوص، با  مي زكات شرعا به آن مقدار مالي گفته
گردد و به آن جهت زكات ناميده شده است، چون مال با  مي شرايط مخصوصي پرداخت

 :فرمايد مي يابد. خداوند مي شود فزوني مي كه به وي دادهپرداخت زكات و دعاي كسي 

َه ﴿ وَن وَجل ۡز ٰو�ٖ ُزرِ� ََ ََ   ِ َّ آ َءاَُيلتزم  ََ ِ ٱَو مز  َّ ٰ�َِك هز ََ ْو
ز
ونَ ٱَُۡ عِفز لمزضل  ].39الروم: [ ﴾٣ ل

خواهيد (و به اميد رضاي  مي كنيد و از آن رضاي خدا را مي آنچه از زكات پرداخت«
دارند و افزايش دهندگان مال  مي يد)، اينان چند برابر آن را دريافتكن مي خدا پرداخت

 . »اند خويشتن

 حكم زكات
زكات برابر دستور خدا و سنت نبوي و اجماع مسلمين واجب است. خداوند گفته 

 :است
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َكٰوةَ ٱَوَءاُزواْ ﴿ َّ  ].٤٣ة: البقر[ ﴾ل
 .»زكات مال خود را بپردازيد«

﴿ َۡ َ�ٰلِِهمل َص َل
َ
َِ ل َ ذل  ِيِهم بَِهاخز َّ ََ مل َوُز  ].١٠٣ة: التوب[ ﴾ََٗة �زَطّهِرزهز

) صدقه و زكات اموال ايشان را بگير تا به اين وسيله آنان را از آلودگي اي پيامبر («
 .»آنان را تهذيب و اصالح كنيد (نفس)(بخل و گناهان) پاك سازيد و 

 گفته است:  و پيامبر 

ََ َخٍس بُِ�َ اإلِسْ «  . » ُى 
 . »سالم (كاخي است كه) بر پنج ستون و پايه نهاده شده استا«

زكات است و زكات يكي از اركان پنجگانه اسالم است. پس ها  كه يك پاية اين پايه
شود، مگر اين كه تازه مسلمان بوده يا  مي هر كس منكر فرضيت و وجوب آن باشد كافر

ع ورزد بايستي به زور از وي در بيابان بزرگ شده باشد. و هر كس از دادن زكات امتنا
با مرتدان مانع زكات رفتار نمود و گفت:  گرفته شود همان گونه كه ابوبكر صديق 

پرداختند از  مي به خداي سوگند چنانچه زانوبند شتري از اموال زكات را كه به پيامبر «
 . »مجنگ مي من منع كنند به خاطر آن با ايشان

 :انواع زكات

باشد، و ديگري  مي يكي زكات بدني كه زكات فطريه (سرفطره)زكات دو نوع است، 
 شود.  مي و كاالهاي تجارتيها  زكات مالي كه شامل زكات حيوانات و پول و كشت و ميوه

 واجب استمواشي و حيواناتي كه زكاتشان  
به ها  آن و انواعها  آن اين حيوانات عبارتند از شتر، و گاو، و گوسفند كه در همه

جب است. اختصاص زكات به اين سه نوع حيوان در بين ساير حيوانات به دليل اجماع وا
ها  آن و حالل گوشت بودن ها، آن و كثرت رشد و نمو و كثرت فايده و سودها  آن كثرت
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توان از اين طريق به مستحقان و نيازمندان كمك نمود. و به دليل اينكه  مي است، پس
 نات، زكات واجب نيست. از حيواها  آن اصل آن است كه در غير

 شرايط وجوب زكات در مواشي و حيوانات
داشتن آزادي و حريت،  -2مسلمان بودن،  -1شرايط وجوب زكات شش چيز است: 

و گذشتن يك  -5داشتن حد نصاب مقرر،  -4داشتن ملك تام و مالك بودن كامل،  -3
كردن علوفه نداشته باشند.  كه طي آن از علوفه استفاده كنند و نيازي به انبارها  آن سال بر

پس زكات بر كافر اصلي واجب نيست،  چيز اجماع مسلمين منعقد است،  شش و بر اين
بر مسلمين  اين است فريضه صدقه و زكاتي كه پيامبر «چون ابوبكر صديق گفت: 
 . به دليل اين كه، زكات را از كافر در حال كفر مطالبه»واجب و فرض كرده است

ا كافر مرتد زكات و چيزي كه در دوره مسلمان بودنش بر وي واجب شده كنند، و ام نمي
شود. و بر برده و بنده نيز واجب نيست، چون برده داراي ملك  نمي است از وي ساقط

 :گويد مي نيست، و چون خداي تعالي

ءٖ ﴿ ٰ َ�ل رز َ�َ ِۡ َّ َ�قل  ٗٗ َزو مل ّّ ا  ٗۡ  ].75النحل: [ ﴾َبدل
 .»چ چيزي قدرت نداردبنده اي مملوك كه بر هي«

باشد.  و بـر كسـي كـه مالكيـت ضـعيف دارد       مي پس عبد، آنچه كه دارد مال اربابش
زكات نيست مانند مال دزدي و غصبي و مال وديعه اي كه شخص امـين منكـر آن شـده    

 است، چون ممنوع التصرف هستند به سبب دزدي و غصب و انكار آن. 
شود كه مال به  مي وقتي اخراج زكات واجبمقرر است، ليكن ها  آن البته زكات در

 صاحبش برگردد چنانچه مال پيش از برگشتن به صاحبش تلف شود زكات آن ساقط
گردد، و همچنين است درباره وام و بدهي كه ثابت شده بر ذمه غير پيش از قبض و  مي

دريافت، زكات درآن مقرر شده ليكن بعد از حصول و دريافت اخراج آن بر طلبكار 
 جب است. وا



 فقه آسان در مذهب امام شافعي (جلد دوم)   28

مالي كه گمشده و پيدا شده و يك سال بر آن گذشته و اعالم نشده تا صاحبش پيدا 
شود زكات آن بر صاحبش واجب است ليكن بعد از آن كه آن را قبض كرد و به چنگ 
آورد. ليكن اگر بردارنده و پيدا كننده آن مال گمشده آن را اعالم كرده بود و صاحبش پيدا 

شود و از ذمه صاحب اصلي مال  مي زكات آن مال بر او واجب نشد و مالك آن گرديد
گردد. و مال و ملكي كه كمتر از حد نصاب مقرر شرعي باشد زكات آن واجب  مي ساقط

نيست، چون حد نصاب شرط وجوب زكات است همان گونه كه از آن سخن خواهد 
ر اين كه يك شود مگ نمي رفت. و بركسي كه حد نصاب و بيشتر از آن دارد زكات واجب

 گفته است:  سال از آن حد نصاب بگذرد، چون پيامبر 

» 
َ
َّ َ�ُوْ مَ  ف  َز�ةَ ال   .)بوداودأرواه ( »ُ  ِِ الَوْ َ  َعلَيْ ٍٍ  َى

 . به روايت ابوداود. »در مال زكات واجب نيست تا اين كه يك سال بر آن بگذرد«
فه دارند و در علوفه آزاد زكات در حيواناتي كه در طي سال احتياج به انبار كردن علو

در گوسفندان كه سائمه باشند ونيازي به انبار كردن «گوسفندان از وي سوال شد گفت: 
علوفه نداشته باشند و در طي سال آزاد بچرند از چهل رأس تا يك صد و بيست رأس 

 . به روايت بخاري. و مراد از سائمه چريدن در مرتع»استها  آن گوسفند يك رأس زكات
و علوفه آزاد و مباح است. و در غير جنس شتر و جنس گاو و جنس گوسفند زكات 

 بر حكم اصلها  آن آمده است، و غيرها  آن واجب نيست، چون نص شرعي درباره
 است. و در خبر صحيحين هم آمده است: ها  آن مانند كه عدم وجوب زكات در مي

َ ال« ََ  ـلَََس 
َ
ِِ َوال ِِ ف فَرَِس لِل   »ِدهِ َصَدقَةٌ  َ�بْ ُُ

 . »در اسب و بنده، بر مسلمان زكات واجب نيست«

 زكات پول نقد رايج و طال و نقره
شود دو چيز است: طال، و نقره خواه سكه باشند يا سكه  مي آنچه كه بهاي اشياء واقع

 :نباشند. دليل وجوب زكات در طال و نقره پيش از اجماع اين آيه است
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ِي َ ٱوَ ﴿ وَن  َّ ِ�ز َهَب ٱيَ�ل  ].٣٤ة: التوب[ ﴾ۡلفِّضةَ ٱوَ  َّ
 . »كنند (بدون پرداخت زكات) مي و كساني كه طال و نقره نگهداري«

 است. ها  آن كه مقصود از كنز نمودن طال و نقره، ندادن زكات

 شرايط وجوب زكات مسكوكات و غير مسكوكات طال و نقره
و آزاد بودن، و ملكيت پنج چيز است: مسلمان بودن، ها  آن شرايط وجوب زكات در

داشتن، و رسيدن به حد نصاب، و گذشتن يك سال بر حد نصاب. ها  آن تام و كامل بر
پس هركس به اندازه حد نصاب يا بيشتر از حد نصاب طال و نقره در طي يك سال 

 داشته باشد پرداخت زكات بر او واجب است مشروط به اجتماع اين شرايط پنجگانه. 
ملكيت او بر حد نصاب يا بر بعضي از آن به وسيله فروش يا غير چنانچه در طي سال 

آن زايل شود سال كامل به هم خورده و اين شرط مفقود خواهد شد. اگر چنانچه به 
وسيله خريد دوباره حد نصاب حاصل شد يا به وسيله اي ديگر، از آن وقت حد نصاب 

شده است و تحصيل شود، چون با زوال ملكيت حد نصاب آن سال قطع  مي محاسبه
 نصاب جديد ملكيت جديدي است. 

 زكات در محصوالت زراعي
 است كه قوت واقعهايي  مراد از محصوالت زراعي در اين جا حبوبات و دانه

خام اش  شوند، مانند گندم و جو و ذرت و برنج و ارزن (گياهي است كه برگ و ساقه مي
نخود و باقال و لوبيا چيتي و  گردد) و عدس و مي شود و گاهي پخته مصرف مي خورده

نص صريح وارد است و ها  آن لوبيا و انواع ماشها و ديگر حبوبات، چون درباره بعضي از
 شوند به دليل قول خدا: مي ن ملحقباقيمانده بدا

ّقهز ﴿ ََ ِ  ۥَوَءاُزواْ  َصادِه ََ  ].141األنعام: [ ﴾ۦيَولَم 
 . »برداشت پرداخت كنيدزكات استحقاقي محصوالت زراعي را) در روز خرمن و (
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 شرايط وجوب زكات محصوالت زراعي
 سه چيز است: ها  آن شرايط وجوب زكات

شود،  مي به وسيله انسان كشتها  آن شرط اول: بايد از نوع چيزهايي باشند كه جنس
خودرو باشند، مانند آنچه كه به ها  اين كه در باال به آن اشاره شد، چنانچهها  مانند آن دانه

 باد پراكنده شده و به ثمر رسيده است، و اگر در زمين غير مملوك باشد زكات دروسيله 
واجب نيست، مانند خرما و درخت تاكي كه در صحرا و بيابان روئيده است چون ها  آن

مالك معيني ندارند، چنانچه مالك معيني داشته باشند به اين معني كه در زمين مالك معين 
 واجب است. ها  آن زكاتروئيده باشند بر مالك زمين 

شرط دوم: بايد در حال اختيار نه اضطرار قوت و خوراك و مايه زندگي انسان باشند، 
دارد، مانند انواع حبوباتي كه نام  مي ماند و انسان را نگه مي و قوت آن است كه در معده

دن كه نام برديم. علت اختصاص دادن به قوت بوهايي  آن برده شد از قبيل گندم و جو و
آن است كه قوت ضروري است و بدون آن زندگي امكان ندارد، به خالف چيزهايي كه 

جزو تتمه كار زندگي است و ضرورت و حتميتي ندارند، ها  آن قوت نيستند و خوردن
  ها. آن مانند سبزيجات و خيار و خربزه و كرفس و انواع زيره و امثال

 هد شد. شرط سوم: به حد نصاب برسند كه بعداً بيان خوا

 ها زكات ميوه
 پيامبر «زكوي، خرما و انگور است، چون در حديث آمده است: هاي  مراد از ميوه

دستور داد كه انگور را در تاكستان براي مقدار زكاتش تخمين بزنند همان گونه كه خرما 
گيرند همان گونه كه  مي زنند پس زكات انگور را به صورت مويز مي را بر درخت تخمين

. به روايت ترمذي »گيرند مي نخل را به صورت تمر و خرماي رسيده و چيده شدهزكات 
كه در حديث آمده است به  »خرص«و ابن حبان كه آن را صحيح دانسته است. كلمه 
 معني تقدير و تخمين كردن مقدار و اندازه است. 
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 شرايط زكات ميوه جات
بوددن، و مالك كامل بودن و شرايط زكات ميوه چهار چيز است: مسلمان بودن، و آزاد 

ملكيت كامل داشتن، و حدنصاب كه بعدا بيان خواهد شد. علت اين كه زكات به خرما و 
هاي  قوت هستند و حكم حبوبات و دانهها  آن مويز اختصاص داده شده است آن است كه

ديگر كه چنين نيستند و براي كسب لذت و تنعم و هاي  زراعي را دارند، به خالف ميوه
شوند و ضروري نيستند، مانند گالبي و انار و هلو. و در باره  مي شگذراني خوردهخو

بلكه آن را باالتر از مويز اند  در حكم مويز دانستهآن را  انجير اختالف است كه بعضي
 دانسته اند، چون جنبه قوت بودن آن بر جنبه ميوه بودن بيشتر است. 

 زكات كاالهاي تجارتي
ات و نقدينه معامله و داد و ستد شود كاالي تجارتي يا هر چيزي كه با مسكوك

 گردند. مي شود، و عبارتند از اموالي كه براي تجارت مهيا مي عروض تجارتي ناميده

 شرايط وجوب زكات كاال و اموال تجارتي
باشد عالوه بر آن  مي عين همان شرايط نقدينه و بهاي كاالهاها  آن شرايط زكاتي بودن

در آيد و به هنگام اكتساب و بدست آوردن آن قصد و  ةورت مال التجاربايد كاال به ص

اراده تجارت در ميان باشد تا از كسب عادي  و كسب مطلق جدا گردد، و با آن تفاوت 
داشته باشد و بايستي ملكيت آن از طريق معاوضه صورت گيرد، پس در چيزهايي كه 

 ق ارث و هبه و وصيت به دستشوند مانند مالي كه از طري مي بدون معاوضه تملك
آيند زكات واجب نيست، چون معاوضه در آن صورت نگرفته است، و دليل وجوب  مي

 :زكات در اموال تجارتي آن است كه خداوند گفته است

ا َكَسبلتزمل ﴿ ََ َِ  َطّيَِ�ِٰت  واْ  نفِقز
َ
 ].٢٦٧ة: البقر[ ﴾َ
 . »دهيدآوريد انفاق كنيد و زكات ب مي از اموال حاللي كه به دست«
 كه مجاهد گفته است: اين آيه درباره اموال تجارتي است.  
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 و به دليل حديث: 

ِِ ـِف اِإلبِ « ُِ ـَصَدقَـِل َصَدَ�تُهٍ َوِ� الَغـنَ ُِ ـَوِ� اَلـتُ رواه احلـاكم علـی رشط ( »ِّ َصـَدَ�تُ

 . )الشيخني

در شتر زكات مخصوص و در گوسفند زكات مخصوص و در كاالي خانه زكات «
 . »صوص واجب استمخ

كه در خبر آمده به معني پارچه آماده براي فروش نزد بزازان است، و چون  »بز«كلمه 
 شود پس بايد آن را حمل بر زكات تجارت كرد.  نمي زكات عين در پارچه واجب

فروخت و به وي گفت:  مي از كنار شخصي عبور كرد كه پوست عمر بن خطاب 
 : اي اميرالمؤمنين اين پوست و چرم است. عمر زكات مال خود را بده او گفت«

به روايت شافعي و (. »گفت: قيمت آن را تعيين كن و از قيمتش زكات را پرداخت كن
 . )احمد و دارقطني و بيهقي

 حد نصاب زكات شتران
0Fنخستين حد نصاب شتر آن است كه به پنج نفر

برسند كه در آن صورت بابت زكات  1
(جوان يك ساله يا يك رأس بز كه يك سال را تمام كرده پنج شتر يك رأس گوسفند 

شتر سه گوسفند، و براي  15شود. و براي ده شتر دو گوسفند، و براي  مي باشد) داده
بيست شتر چهار گوسفند، و براي بيست و پنج شتر يك شتر ماده اي كه دو سال را تمام 

 76مام كرده باشد، و براي شتر يك شتر ماده كه چهار سال را ت 61كرده باشد، و براي 
شتر دو شتر ماده كه سه سال  91شتر دو شتر ماده كه دوسال را تمام كرده باشند، و براي 

را تمام كرده باشند، سپس بعد از آن براي هر چهل شتر يك شتر ماده دو ساله، و براي هر 
 پنجاه شتر يك شتر ماده سه ساله واجب است كه به عنوان زكات داده شود. 

 مراجعه شود). لسنةجلد اول فقه ا 561ه جدول ص (ب

                                                 
 واحد شمارش شتر نفر است. -1



 33 زكات

 باشد كه گفت:  مي دليل اين كه نخستين نصاب شتران پنج عدد است، سخن پيامبر 

ِ ِس ذَ ََ َخْ َس فيٍُ ُدوْ لََْ «
ْ
  .)رواه الشيخان( »ةٌ ـبِِل َصَدقَ وٍد ِمَن اإل

 . »در كمتر از پنج شتر زكات واجب نيست«
. به اين جهت براي نخستين »پنج و نه سالگي قرار داردذود يعني شتري كه در بين «

حد نصاب، گوسفند واجب است تا مراعات هر دو طرف مستحق و مالك شده باشد، 
كند. و وجوب يك پنجم از  مي زيرا از پنج شتر يك شتر براي مالك زياد است و ضرر

 است.  يك شتر هم براي مالك و هم براي فقير ضرر دارد چون مشاركت داراي ضرر
است كه به بحرين ارسال داشت و در اول آن آمده بود:  و دليل آن نامه ابوبكر 

بنام خداوند بخشنده مهربان، اين است فريضه زكات كه رسول اهللا بر مسلمانان واجب «
هركس آن پرسد آن را ادا كند و بدهد و از  مي نمود پس هر كس از طريقه اسالمي آن

 .  »ندهد ز هر كس بيشتر از ان خواسته شد ندهد بدهد و ا مقدار خواسته شد
به روايت بخاري. بايد دانست گوسفندي كه دادن آن براي كمتر از بيست و پنج شتر 

است و آن گوسفندي است كه يك سال را تمام كرده و پا به دو  »جذعه«واجب است، 

كه در  »شاة«سالگي نهاده، و يا بزي است كه دو سال را تمام كرده باشد، چون كلمه 

شود، و بنت مخاض شتر ماده اي  مي حديث آمده است بر گوسفند و بز هر دو اطالق
است كه يك سال را تمام كرده و داخل در سال دوم شده است، و به آن جهت آن را 

كه وقت آن رسيده است كه مادرش بار ديگر آبستن گردد اند  نام نهاده »بنت المخاض«
 »بنت اللبون«درد زايمان است، و اما  »مخاض«حمل كند، و ودرد زايمان بچه بعدي را ت

شتر ماده اي است كه دو سال دارد، چون وقت آن رسيده است كه مادرش وضع حمل 
شتر ماده اي سه ساله است چون  »حقه«را شير دهد. و اما اش  كند و بار ديگر بچه

چون استحقاق پذيرش  :اند استحقاق آن را دارد كه سواري دهد و بار ببرد، و بعضي گفته
شتر ماده اي است كه چهار سال را  »جذعه«فحل و جفت گيري با شتر نر را دارد. و اما 

ناميده شده است، چون  »جذعه«تمام كرده و پا به پنج سالگي نهاده است، و به آن جهت 
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 افتند، و اصمعي گفته است: چون ديگر بعد از آن دندانهايش مي دندانهاي پيشين او
 فتند. ا نمي

 حد نصاب گاو (و گاو ميش)
 رأس است كه در آن يك رأس پارينه (تبيع) واجب 30نخستين حد نصاب زكات گاو 

معاذ بن  پيامبر «شود. چون:  مي شود، و براي چهل رأس يك رأس دو ساله واجب مي
را به يمن فرستاد و به وي دستور داد كه از سي رأس گاو يك رأس پارينه، و از  جبل 
به روايت ترمذي كه آن را حسن دانسته و حاكم (. »رأس يك رأس دو ساله بگيرد چهل

 . )داند مي گفته است: شرط شيخين را دارد، و راوياني آن را مجمع عليه اصحاب صحاح
گوساله اي است كه يك سال را تمام كرده و پا به دو سالگي گذارده است، و  »تبيع«

گوساله اي  »مسنه« اند. ناميده »تبيع«شد آن را با مي چون در چريدن به دنبال مادرش
نام  »مسنه«است كه دو سال از آن گذشته باشد، و چون دندانهايش كامل شده است 

 گرفته است. بنابراين از سي رأس يك پارينه و از چهل رأس يك رأس دو ساله داده
 شود تا هر اندازه كه پيش برود.  مي

 حدنصاب گوسفندان
ندان چهل رأس است كه يك رأس گوسفند يك ساله يا بز نخستين نصاب گوسف

شود، و از يكصد و بيست و يك رأس دو گوسفند، و از دويست و يك  مي دوساله واجب
شود. چون بخاري در  مي رأس سه گوسفند، پس از هر يكصد رأس يك گوسفند واجب

چرند  مي هر گاه گوسفندان سائمه كه در علف آزاد«آورده است:  نامه ابوبكر 
تعدادشان از چهل تا  يكصد و بيست رأس رسيد يك گوسفند واجب است، هر گاه 
تعدادشان از يكصدو بيست بيشتر شد دو گوسفند واجب است، پس هر گاه تعدادشان از 

 .»سيصد گذشت براي هر يكصد رأس يك گوسفند واجب است
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گفت:  بز دوساله است، چون عمر بن خطاب  »ثنيه«گوسفند يكساله و  »جذعه«
براي زكات گوسفندان، گوسفندان پرواري و خيلي چاق و گوسفندان شيري و پرورشي «

و قوچ و فحل را از مالك نگيرند، (تا متضرر نگردد) بلكه گوسفند يك ساله (جذعه) و 
. به روايت مالك. چنانچه حيوانات او مركب از بيمار و سالم »بز دو ساله (ثنيه) را بگيرند

 فرمايد: مي ان بيمار و معيوب براي زكات جايز نيست، چون خداوندباشند گرفتن حيو

واْ ﴿ ََ َ�َيّممز َدِيَث ٱَو ونَ  �ل  ].٢٦٧ة: البقر[ ﴾َِنلهز ُزنفِقز
 .»و قصد مال نا پاك و نا مرغوب نكنيد كه از آن نفقه كنيد و زكات بدهيد«

 و در حديث آمده است:

» 
َ
َدقَِة  َهِرمَ  تُؤْ َوال َّ   ةٌ ـَذُ  ِف اص

َ
 .)رواه البخاری( .» ذاُت َعوارٍ َوال

 .»شود نمي براي زكات و صدقه، حيوان پير و كور گرفته«
. )را آورده و گفته است كه: حسن است »عيب«لفظ  »عوار«و ترمذي به جاي (

تواند به خوبي تحرك داشته باشد، و عوار به معني معيوب و  نمي پيري است كه »هرمه«
 ت آن شخص معيوب باشند زكات نيز از معيوب گرفتهكور است. اگر همه حيوانا

 :شود. چون مال او اين است. و خداوند گفته است مي

ذل ﴿ ََةٗ  خز َۡ َ�ٰلِِهمل َص َل
َ
 ].١٠٣ة: التوب[ ﴾َِ ل َ

 .»صدقه و زكات بگيرها  آن از اموال«
و فقيران نيز مانند ديگرشريكان هستند. چنانچه مالك را مكلف به غير از آنچه دارد 

كنيم، و اگر مالك تنها حيوانات مذكر داشته باشد از وي حيوان  مي مائيم، به وي اجحافبن
شود همان گونه كه اگر همه مريض و بيمار باشند از او حيوان  مي نر براي زكات گرفته

 كوچك باشند از وي حيوان كوچك دريافتها  آن شود، و اگر همه مي بيمار گرفته
به خداي سوگند اگر «اهل ارتداد و مرتدان عرب گفت:  درباره شود، چون ابوبكر  مي

به ها  آن بره اي را كه به عنوان زكات به پيامبر داده باشند از من منع كنند بر سر آن با
كه در حديث آمده است، به معني بره  »عناق«. به روايت بخاري. كلمه »پردازم مي جنگ
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فندان ما در طي سال بميرند و جز اي است كه يك ساله نشده است. به اين معني كه گوس
 باقي نمانند در اين صورت چون مالك جز بره چيزي ندارد از وي بره دريافتها  بره
گردد. نبايد به منظور دريافت زكات از مالك حيوان پرواري و حيوان شيرده گرفته  مي

شود،  نمي جزو اموال ارزشمند هستند، و حيوان آبستن نيز از وي گرفتهها  آن شود، چون
از گرفتن حيوان آبستن نهي كرده است، و اگر همه حيوانات آبستن باشند  چون پيامبر 

شود، چون براي چهل رأس يك رأس واجب است و حال  نمي از او حيوان آبستن مطالبه
 گردد. مي آنكه حيوان حامل دو رأس محسوب

يوان شيرده بدهد البته اگر مالك راضي باشد حيوان چاق و پرواري و آبستن بدهد يا ح
 شود. مي از وي گرفته

 زكات اموال شركائي كه مالشان با هم مخلوط باشد
 شركت بر دو نوع است:

 باشد. نمي اول: شركت مشاع كه سهم يكي از ديگري جدا و مشخص
دوم: شركت جوار كه مال هر يك از شركاء در كنار هم و جدا و ممتاز از ديگري 

در مجاورت هم قرار دارند. هر يك از اين دو نوع  است، ليكن به صورت مال يك نفر
شركت در زكات تأثير دارند، پس اموال دو شخص يا چند نفر به منزله مال يك شخص 

 كه: شود. به دليل گفته پيامبر  مي واحد فرض

» ْ�ُ 
َ
ُع َ�ْ�َ ال َُ 

َ
ّرٍق َوال ََ ّرُق بََ� ُ�ْ  ُمتَ ََ ُُ ٍع َذشْ   َُ َدقَِة َوَمٍ كتَ َّ َُّهٍُ يََة اص ِ� فَِِ ََ  ِمن َذِلي

ََ

َِ بََْ  َتاَجعٍ
َّةِ َُ  .)رواه البخاری( .»نَُهٍُ بٍِصّلِو

نبايد به جهت فرار از زكات سهام متفرقه را چون سهم يك شخص واحد، يا سهام «
شود به طور مساوي  مي مجتمع را از هم جدا حساب كرد، و آنچه از سهم دو شريك داده

 .»دكنن مي ميان خود تقسيم
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پس چنانچه يكي از شركاء سي رأس گاو داشته باشد و ديگري چهل رأس، و عامل 
زكات چيزي را گرفت كه در اموال موجود فرض است، صاحب سي رأس گاو به 

دارد، چون زكات سي رأس كمتر است  مي التفاوت خود را از صاحب چهل رأس مسترد
 از زكات چهل رأس.

 شرايط زكات اموال مشترك
 ت اموال مشترك نه شرط الزم است:براي زكا

 اول: بايد خوابگاه و آرامگاه شبانه حيوانات مشترك يكي باشد.
 دوم: بايد چراگاهشان يكي باشد.

سوم: بايد چوپانشان يكي باشد و نبايد هر يك چوپان جداگانه داشته باشند، اما اگر 
 چوپانان مشترك متعدد باشند اشكال ندارد.

ان نر تخميشان يكي باشد و فحل جداگانه نداشته باشند. چون چهارم: بايد فحل و حيو
 در حديث آمده است: 

َِ يْ الَلِ وَ « ٍ اجْ  – ٍَ َُ حْ  ِف  –ٍ عَ َُ تَ َمه ََ رواه الدارقطنی بإسناد ( .»اِع اصرّ ِض وَ الَوْ ل وَ ال

 .)ضعيف

شراكت وقتي است كه اموال شركاء در فحل و آبشخور و چوپان متحد و مجتمع «
 .»باشند
شود، و  مي مراد از فحل، جنس نرينه تخمي است كه شامل يكي و بيش از يكي نيز و

جداگانه ها  شرط است كه فحل يا فحلها بين حيوانات آزاد و رها باشند، نه اين كه فحل
 براي دسته خاصي باشند.

پنجم: از يك آبشخور استفاده كنند به اين معني كه همه حيوانات شركتي از يك جوي 
يا چاه يا حوض آب بخورند، نه اين كه گوسفندان يكي از يك آبشخور و مال يا چشمه 

 ديگري از آبشخوري ديگر استفاده كنند.
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 ششم: در جاي دوشيدن هم مشترك باشند.
هفتم: مجموع حيوانات مشترك به حد نصاب برسند، پس چنانچه مجموع مال شركاء 

 ت.از چهل رأس گوسفند كمتر باشد در آن زكاتي واجب نيس
واجب است و ها  آن هشتم: هر دو شريك يا شركاء از جمله كساني باشند كه زكات بر

 بايد اهل زكات باشند.
 نهم: اين شركت در طي تمام سال ادامه داشته باشد.

و مزروعات و ها  بايد دانست شركت همان گونه كه در چهار پايان مؤثر است در ميوه
ر است بنا به قول اصح. چون منافع و سودي كه نقدينگي و اموال تجارتي مشترك نيز مؤث

شود، به عالوه در  مي شود در انواعي كه بر شمرديم نيز حاصل مي از حيوانات حاصل
شود. پس  مي حديث سخن از اموال شركتي رفته است كه عام است و شامل اين انواع نيز

كشاورز و  براي معشرات (مزروعات و باغات) شرط است كه نگهبان (مزرعه و باغ) و
كارگران و تلقيح كننده درختان و خوشه چين مزرعه و جوي آبياري و خرمن و ميدان 
خشك كردن ميوه همه شركاء يكي باشد، ودر غير معشرات اتحاد و يكي بودن دكان و 
حافظ اموال و ترازو صراف نقود و جارچي و متقاضي و جمع كننده اموال از گارگران و 

باشد. بنابر اين اگر  مي موال كاالي تجارتي همه شركاء نيز شرطعامالن و صندوق پول و ا
نخلستان يا كشتزار هر يك از شركاء در كنار هم باشد يا هر يك از شريكها داراي كيسه 
پول نقدي باشند كه در يك صندوق واحد نگه داري شوند، و كاالهاي تجارتيشان در يك 

نباشند در آن صورت شركت و مخالطت  از همديگر جداها  آن انبار باشد و هيچ يك از
باشند، چون در اين صورت اموال همه مانند اموال يك نفر است همان  مي اموال ثابت

 كرد. مي گونه كه سنت در حيوانات بر آن داللت

 حد نصاب زكات طال ونقره
نخستين نصاب زكات طال بيست مثقال است كه زكات آن يك چهارم از يك دهم 

گردد. و حد نصاب  مي است، و هر چه بيشتر باال برود به همان محاسبهبرابر نيم مثقال 
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شود و مازاد بر آن به همان نسبت  مي نقره دويست درهم است كه از آن پنج درهم داده
 گردد. مي محاسبه

 زكات طال و نقره، به دليل قرآن و سنت نبوي و اجماع امت اسالمي ثابت شده است.
 گويد: مي خداوند

ِيٱوَ ﴿ وَن   َ َّ ِ�ز َهَب ٱيَ�ل وَ�َها ِ� َسبِيِل  ۡلفِّضةَ ٱوَ  َّ ََ يزنفِقز ِ ٱَو مَۡبَ  َّ لهز ِ�ّ  �ٖ�ِ
َ
بَِعَذاٍب َ

 ].٣٤ة:التوب[ ﴾٣
پردازند و در راه خدا  نمي و كساني كه طال و نقره را جمع آوري كرده و زكات آن را«

 .»(خواهند داشت) كنند به آنان اعالم كن كه عذاب دردناك نمي از آن انفاق
را ندهد آن ها  آن در آيه آن است كه طال و نقره داشته باشد و زكات »كنز«مراد از 

 : )و در صحيح مسلم آمده است(شود.  مي »كنز«وقت مشمول 

 َص  مٍ ِمنْ «
َ
 ٍِىِب َذَهٍب َوال

َ
ٍة ال َّ َحْت  فِ َِ ََ يَوَى الِقيٍَمِة ُص  ِِذا ك

 
  يُؤَد م ِمنهٍ َىّقهٍ ِِال

َِ َ�تُكْ ئِ َصٍَ َ َعلَيهٍ ف اٍِر َجَهّن َِ ى
ُ
ُِ َوَظهْ وم بِهٍ َجبْ ُ  ِمن اٍٍر فَح ُِ وََجنبُ ٍُّ بَرَِدْت َهتُ ُُ  ُرُه 

عِيَدْت 
ُ
ُ  أ

َ
 .)رواه مسلم(. »ل

 را نپردازد در روز قيامت ازها  آن هر كس طال و نقره داشته باشد و زكات شرعي«
دهند و پيشاني  مي را به سختي حرارتها  آن سازند و در آتش دوزخ هايي مي صفحهها  آن

كنند كه هر گاه سرد شدند مجددا داغ كرده و  مي و پهلو و پشت صاحبش را بدانها داغ
 .»شوند و اين عمل ادامه دارد مي حرارت داده

اجماع بر آن منعقد است كه نصاب نقره دويست درهم و نصاب طال بيست مثقال و 
 يك درهم است. مقدار زكات واجب يك چهارم از

 و نقره شرايط وجوب زكات طال
 سه چيز شرط است:ها  آن براي وجوب زكات در
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كه بيان شد بيست مثقال براي طال و دويست درهم ها  آن اول: رسيدن به حد نصاب
 گفته است: باشد، چون پيامبر  مي براي نقره

داود بوأرواه ( .»اَُِف دينٍرٍ دينٍرا   ِعِشَنَ  ٌء َوِ� َن ِدينٍرا  َشْ أقَّل ِمن ِعِشَْ  لَََس ف«

 .)سناد صحيحإوغريه ب

در كمتر از بيست دينار طال زكاتي واجب نيست و براي بيست دينار نيم دينار واجب «
 .»است

 گفته است: و پيامبر 

وراٍق ِمَن اصَوَرِق َصَدقَةٌ وْ َس فيِهٍُ دُ لََْ «
َ
در كمتر از پنج «. )رواه الشيخان( .»ََ َخَس أ

 .»قيه نقره صدقه و زكاتي واجب نيستاو
شود. و در بخاري  مي چهل درهم است پس پنج اوقيه نقره دويست درهم »اوقيه«هر 

 طال و نقره است. »رقه«يك چهارم از يك درهم است.  »رقه«آمده است كه در بيست 
 گفته است: بگذرد، چون پيامبر ها  آن دوم: بايد يك سال از

َ  َ�ُ  لَََس ِف مٍٍ  َز�ة  « ِِ الَ وـَى د والبيهقی وصححه رواه أمحد و أبو داو( .»وُ  ـَ  َعلَي

 .)البخاری

 .»در مال زكات واجب نيست تا اينكه يك سال از آن بگذرد«
سوم: بايد طال و نقره خالص باشند، پس در طال و نقره غير ناب و مغشوش زكات 

يعني طال به بيست مثقال خالص به حد نصاب برسد، ها  آن واجب نيست مگر اينكه مقدار
و نقره به دويست درهم خالص برسد. واجب است كه از مقدار زائد بر حد نصاب نيز به 

 نسبت خودش زكات پرداخت شود اگر چه اندك هم باشد. از علي ابن ابيطالب 

ََ لَکَ ِعشوَ َدينٍلَََس َعلَيکَ َشيْ «گفت:  روايت شده است كه پيامبر  َ  يَوُو را ، ٌ  َى
َِ هَ لَکَ ِعشُوَ َدينٍرا  وَىٍَ  َعلَيْ  فَِِذا كاَْت  َْ يْ ٍ الَوُ  فَ ِِ ُف دينٍٍر َومٍزاَد فَِبِحلَ هٍ اِ  .»ٍبِ

 .)وأمحد داودبوأرواه (
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بر شما زكات نيست تا اين كه بيست دينار داشتيد و يك سال بر آن گذشت، زكات «
 .»ترتيب عمل شود باشد. اگر بر آن اضافه شد به همان مي آن نيم دينار

 ي رايجها اسكناس و ها شركت و ها بانك زكات اوراق بهادار و اسناد مالي

داراي ارزش پولي و وثيقه  ها شركت يا ها بانك اوراق بهادار و سهام اسنادي كه از نظر
 شود هر گاه قيمت مي با نقره تعيينها  آن ي رايج كه ارزشها اسكناس نقدي هستند و

كه يك چهارم از يك درهم (ربع ها  آن رهم نقره يا بيشتر برسد دربه دويست دها  آن
 شود. مي عشر) است واجب

 زكات زينت آالت زنانه
 درباره زكات زينت آالت مباح زنان اختالف است و دو قول وجود دارد:

قول اول: آن است كه در زينت آالت مباح زكات واجب است. چون زني به حضور 
 دخترش دو زنجير ضخيم طال وجود داشت كه به وي گفت:آمد و در دست  پيامبر 

ُ�عْ «
َ
َ َُُلّوَرکِ اصل  ْ�َ َِ أ

َ
کِ أ ک ُِ ُ ُ

َ
ٍَ أ
َ
، فَقٍَ  :

َ
ى َالِقيٍَمِة ُِ بِِهٍُ يَوْ ـ َز�ةَ ه اق فَقٍلَتَ ال
لَقتْ 
َ
َّّب. َوقٍلَتَ ُهٍُ صِل  ُسواَرَِن ِمَن اٍٍرق فََخلََعتهٍ َوأ   داودبو أرواه ( ».ِِ َوصِرَسُوِلِ ـهٍ ِِن ا

 .)سناد صحيحإب

دهي؟ گفت: نخير. به وي گفت: آيا مسرور خواهي شد كه  مي آيا زكات آن را«
را ها  آن خداوند در روز رستاخيز به جاي آن دو النگو از آتش در دست شما بكند؟ آن زن

 .»از آن خدا و پيامبرش باشندها  آن در آورد و به سوي پيامبر انداخت و گفت:
زكات واجب نيست. ها  آن باشد آن است كه در مي ل دوم:  قول دوم كه ظاهر ترقو

 چون براي يك استعمال مباح آماده شده است، پس مانند شتران كاري و گاوان كاري
 لماند. امام مالك در مؤطا آن را با اسناد صحيح آورده است، و براي اين كه عايشه مي

آراست كه از  مي تحت سرپرستي او با زينت آالتدختران خواهرش را كه يتيماني بودند 
در آن  كه: پيامبر اند  آن زكات نميداد، و درباره حديث مورد استناد قول اول جواب داده
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حديث به طور مطلق بر زينت آالت حكم به وجوب زكات نكرد بلكه بر يك نوع از 
اسراف ها  نآ زينت آالت بخصوص كرد كه آن دو حلقه زنجير ضخيم بودند، چون در

اسراف باشد ها  آن شده بود زيرا خيلي ضخيم بودند، و ما نيز اين را قبول داريم كه اگر در
استعمال و پوشيدنش حرام و زكات در آن واجب است. و اما در زينت آالت غير مباح 
زكات واجب است، مثل اينكه زن زينت آالت مردانه براي خويش بسازد، مانند شمشير يا 

از حد معمول و عادت و عرف براي امثال او بگذرد كه در اين گونه موارد  زيور آالتش
زكات واجب است. و در گوهرها و سنگهاي قيمتي مانند ياقوتها و لؤلؤ و مرجان و 

زكات واجب نيست، مگر اينكه براي تجارت و داد و ستد ها  آن زبرجد و الماس و امثال
شود، و  ها مي آن كاالهاي تجارتي شامل ساخته و نگهداري شوند كه در آن صورت زكات

وارد نشده است و بر ها  آن حد نصاب آن معتبر است، چون دليلي بخصوص در زكات
 مانند. مي حكم برائت اصلي خود

 حد نصاب زكات مزروعات و ميوه جات
كيلوگرم) است، چون  653(برابر با  »اوسق«حد نصاب مزروعات و ميوه جات پنج 

وُسٍق َصَدقَة  «ت: در صحيحين آمده اس
َ
ََ َخَلِة أ در مقدار كمتر از پنج «. »لََس َفِيٍُ دُو

 .»زكات واجب نيست »اوسق«

  َىٍب   لَََس ف«: )و در روايت مسلم آمده است(
َ
ٍر َصَدقَ َوال َُ ََ َخَلَة  ةٌ ـ َ� َ  يَبلُ َى

وُسٍق 
َ
 .»أ

 653وسق (در حبوبات و ميوه جات زكات واجب نيست مگر اين كه به مقدار پنج ا«
 .»كيلوگرم) برسد

هر وسق خود شصت «: )ابن حبان در صحيح خود به آن افزوده است با اسناد متصل(
و ابن المنذر اجماع را بر آن (كيلوگرم گندم).  76/2(هر صاع برابر است با  »صاع است

 .)نقل كرده است
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 گفت: آنچه كه معتبر است پيمانه اهل مدينه است چون پيامبر 

كْ « ُِ دِ   ِمكْ يٍاص َُ  .»پيمانه مدينه و وزن مكه معتبر است«. »ةَ ـَُ َمكّ َُ َوزْ ينَِة، َواصَوزْ يٍُ  اص
در محصوالت دهات و ميوه باغات موقوفه بر مساجد و كاروانسراها و مدارس و پلها 

ها  اين و فقراء و مساكين زكات واجب نيست، چون مالك معيني ندارد. (به عالوه
 شد). مي شد به خودشان داده مي و اگر وصول خودشان مستحقين زكاتند

 مقدار زكات واجب در مزروعات و ميوه جات
 كند. در آنچه بدون ابزار آبياري مي فرقها  آن بر حسب نوع آبياري مقدار زكات

شود مانند محصوالت كشاورزي و ميوه جاتي كه از آب باران و امثال آن استفاده و  مي

، كنند يك دهم واجب است مي شرب







10
و در آنچه به وسيله ابزار و آالت آبياري 1

گردد نصف يك دهم 







10
شود، چون اولي رنج و مشقت ندارد و دومي رنج  مي واجب/50

 گفته است: و مشقت دارد و براي اين كه پيامبر 

ٍَ  االموـفيٍُ َسَقِت اصّلٍُُء والُعيُ « ََ   َُ أو كََ  َ�
َ
 مِ ال

 
َُ  نَ  ُشب ِال   الُعُش،  رِ ََ اص

َْ َوفيٍُ ُُلْ  َِّّ  ااووالب و�وهٍ  اِ  .)رواه البخاری( .»ُف الُعشِ ن بٍ

شود زكات آن يك  مي يا به وسيله ريشه آبياريها  آنچه كه از آب باران و چشمه«

دهم







10
شود زكات آن نصف يك دهم  يم ، و آنچه كه به وسيله ابزار و آالت آبياري1









10
 .»باشد مي /50

 به روايت بخاري. و در مسلم آمده است:

ٍقِ « ُِ ااصلحٍب  الَعُش، فيٍُ ُسِنَ بٍِصل  اهٍُر والَغي
َ
 .»يَِة اَُِف الُعشِ ـفيٍُ َسَقِت ان

نچه شود يك دهم واجب، و در آ مي در آنچه به وسيله جويبارها و باران آبياري«
 . »شود نصف عشر است مي وسيله ابزار و آالت (ساقيه) آبياري
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 آنچه كه به جوي نزديك است و با ريشه آب«و در روايت ابوداود آمده است: 
. و اجماع مسلمين بر اين منعقد است. و بيهقي و »خورد در آن يك دهم واجب است مي

شده كه موجب يك دهم و نيمه  هرگاه نيمه مزرعه با چيزي آبياري اند. ديگران چنين گفته
شود، و هر دو قسمت  مي ديگري با چيزي آبياري شده كه موجب نصف يك درهم

مساوي باشند سه چهارم يك دهم 







4
3

10
1  شود.  مي واجب,

 تعيين قيمت و ميزان بهاي كاالهاي تجارتي
ه آن خريداري شده، تعيين قيمت كاالهاي تجارتي در پايان سال برابر قيمتي است كه ب

و از آن مبلغ يك چهارم از يك دهم 







4
از  1








10
شود و آنچه  مي به عنوان زكات داده 1

در تعيين قيمت معتبر است آخر سال است، چون تعيين قيمت در هر لحظه دشوار است 
االها نقدي خريداري شده و به حد و نياز به مداومت بازار و مراقبت آن دارد. پس اگر ك

شود كه اگر باز هم به حد  مي نصاب رسيده بود در آخر سال همان قيمت در نظر گرفته
شود.  نمي دهد، وإال اگر به حد نصاب نرسد از آن زكات داده مي نصاب رسيد از آن زكات

با پول آنجا  اما اگر كاال به كاال خريداري شده بود بايد برابر قيمت غالب در آن ديار و
 دهد و اگر نرسيد مي قيمت گذاري گردد كه اگر به حد نصاب رسيد زكات آن را

دهد، و اگر در مقابل پول و كاال خريداري شده بود آنچه كه در مقابل پول خريداري  نمي
 شده با همان قيمت و آنچه كه با كاال خريداري شده بود با پول آن ديار قيمت گذاري

 شود.  مي

 ها و معادن زكات كان
باشد، و عبارت است از جائي كه خداوند در  مي معادن جمع معدن است كه اسم مكان

آنجا جواهر گرانبها اعم از طال و نقره و آهن و مس و امثال آن را آفريده است، و از آن 
كه خداوند در آنجا اند  چون در جائي اقامت كرده و ماندهاند  جهت معادن ناميده شده
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باشد، و  مي به معني در مكان اقامت كرد »عدن في المكان«ده است. چون اثباتشان كر
جنات عدن، به معني جنات اقامت است، و امت اسالمي اجماع دارد بر وجوب زكات در 

 كه گفته است:  معادن، بنابر قول پيامبر 

 .»در طال ربع عشر است«.  »ُرعُع الُعشِ  ِف اصّرّقةِ «
گيرد. آنچه مازاد بر حد نصاب است بر مبناي  مي را نيز در برو اين عام است و معادن 

(مازاد بر نخستين حد  »وقص«گردد، چون  مي نصاب و به نسبت آن زكاتش پرداخت
ها) در غير حيوانات زكوي نيست.  نصاب تا نصاب بعدي و به عبارت ديگر ميان نصاب

هر نوع مواد معدني  اند: گفتهباشد. و  مي در اشياء معدني تنها در طال و نقره زكات واجب
زكات دارد، از قبيل آهن و مس و غيره. براي معدنيان حد نصاب شرط است ولي گذشت 
يك سال بر آن شرط نيست، و وجوب حد نصاب به دليل عام بودن داليل نصاب است. 
و اما شرط كردن گذشت يك سال براي تكامل نمو و رشد مال زكوي است، و آنچه كه 

و ها  گردد خود به خود داراي رشد و نمو كامل است پس حكم ميوه مي خراجاز معدن است
محصوالت زراعي را دارد. و شرط است كه بايد آن معادن از زميني استخراج گردد كه 
مباح يا ملك استخراج كننده باشد، و شخص استخراج كننده نيز از اهل زكات باشد، پس 

 يست چون او و مالش از آن اربابشبر عبد استخراج كننده معادن زكات واجب ن
زمين در ممالك هاي  و دفينهها  باشند، و كافر را از استخراج معادن و ركاز و گنجينه مي

شود كه زمينهاي موات اسالمي  نمي كنند همان گونه كه به وي اجازه داده  مي اسالمي منع
غير او چنين حقي را  را احياء و آبادان كند، و كسي كه بايد او را منع كند حاكم  است و
شود همان گونه كه  مي ندارد. پس اگر پيش از منع كردن چيزي را استخراج كرد مالك آن

 اگر هيزم جمع كرد مال او است. 
شود كه به دست استخراج كننده حاصل گردد، و  مي هنگامي كه زكات معادن واجب

ه و خالص گردانده  باشد وقتي بايد آن را پرداخت كند كه آن را از خاك و امثال آن تصفي
شود، و وقت دادن  مي همان گونه كه در مزروعات به هنگام سفت شدن دانه زكات واجب
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را از خوشه  استخراج و خرمن كرده باشند و زكات معادن ها  زكات زماني است كه دانه

نيز 







4
از  1








10
 است.  1

 ها) دفينهزكات ركاز (گنجينه و 
آن است كه در دوره جاهليت در زمين مدفون و پنهان شده باشد و زكات  »ركاز«

واجب آن خمس 







5
 : باشد، به دليل سخن پيامبر  مي 1

  .)رواه الشيخان( »و� اصّركِز الُُُس «

 .»يك پنجم واجب است ها گنج وها  در دفينه«
نيست همان گونه كه در معادن بيان شد، و در اين و براي آن گذشت يك سال شرط 

نصاب شرط است چون به  اند: كه نصاب شرط است يا خير؟ اختالف است، برخي گفته
حد نصاب شرط نيست چون  اند: گردد. برخي گفته مي مانند معادن از زمين استخراج

 و از نصاب سخن »شود مي در ركاز خمس واجب«به طور عموم فرمود:  پيامبر 
 شود كه مسكوكات پيش از اسالم مي نگفت. ركاز و مدفون شده جاهلي به آن شناخته

 باشد و نام پادشاهان پيش از اسالم را داشته باشد.  مي

 موارد مصرف زكات
شود كه خداوند در قرآن كريم از آنان نام برده  مي زكات به هشت صنف و دسته داده

 :ه بايد به اين اصناف داده شوداست، زكات فريضه اي است از جانب خداوند ك

َ�ٰتز ٱإِِّ�َما  ﴿ َۡ َقَرآءِ وَ  لّص َلفز ِ لَمَ�ِٰك�ِ ٱل َّۡفةِ ٱَعََيلَها وَ  ۡلَ�ِٰمَِ�َ ٱوَ  ل ََ لمز مل َوِ�  ل زو�زهز  لّرََِابِ ٱََز
ِ ٱَوِ� َسبِيِل  ۡلَ�ٰرَِِ�َ ٱوَ   ].٦٠ة: التوب[ ﴾لّسبِيلِ ٱ بل ِ ٱوَ  َّ

توانند  نمي فايت خويش ندارند)، مساكين (بيماراني كهفقيران (كساني كه به قدر ك«

القلوب، (كساني كه امام  لفةكار كنند و مالي نيز ندارند)، عامالن جمع آوري زكات، مؤ

را به وسيله پرداخت مال از ها  آن خواهد شر مي خواهد از آنان دلجويي كند يا مي مسلمين



 47 زكات

گردند)، في  مي كنند و سبب انتشار آن يم مسلمين دفع كند، يا كساني كه اسالم را تبليغ
خواهند خود را از بند بردگي و خواري اسارت نجات دهند)،  مي الرقاب (كساني كه

و توانائي بازپرداخت  اند. غارمين (كساني كه در راه كسب مباح و حالل بدهكار شده
ي كه ديون خود را ندارند)، في سبيل اهللا (كمك به مجاهدين اسالمي و تمام كارهاي

گردد)، وابن السبيل (مسافريني كه از ديار خود دور مانده و  مي موجب رضاي خداوند
 . »نياز به كمك مالي دارند تا به ديار خويش برسند

 :صنف اول فقيران

فقير كسي است كه مالي ندارد و كسبي ندارد يا مال و كسب دارد ليكن كفايت  
ده تومان دارد و ليكن كمتر از آن دارد و دو  كند، مانند كسي كه نياز به نمي زندگي او را

تومان دارد. اگرچه در مسافت دوري كه از دسترسيش بيرون است مالي داشته باشد براي 
او حالل است كه از  اموال زكات بگيرد تا مالش برسد، و اگر طلب مهلت داري داشته 

ا رسد، ولي اگر قادر تواند به قدر كفايت خود از زكات بگيرد تا موعد طلبش فر مي باشد
 گفت:  شود، چون پيامبر  نمي به كسب و كار باشد زكات به وي داده

َّ ِ�يهٍ ِلَغنِ «  َى
َ
م مِ  ٍّ ـال  . »ّرٍة سومّ ـَوال ِلِ
نياز باشد، و براي كسي كه داراي صحت بدن و توان كار  بي زكات براي كسي كه«

 .»است و تاب تحمل رنج كار را دارد حالل نيست

ذی قوة «در حديث به معني قوت كار است. و در روايت ديگري:  »مرة«ه كلم

آمده است. چنانچه كسب و كار مانع تحصيل علوم نافع و سودمند شود زكات  »مكتسب

براي او حالل است تا ادامه تحصيل دهد. ولي اگر كسب مانع دعاها و اوراد و ذكرش 
 عا و اوراد ترك كسب كند، چونشود برايش حالل نيست كه زكات بگيرد و به خاطر د

 نيازي از مردم با كسب بهتر است از دعا و اوراد با وجود نياز به مردم.  بي

  :صنف دوم مساكين
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 مسكين و بينوا كسي است كه مقداري مال دارد و مقداري از احتياجات او را بسنده
يز نيازمند است و كند، مانند كسي كه به ده چ نمي كند ليكن به تمام مايحتاج او كفايت مي

هفت تاي آن را دارد و قادر به كسب و كار هست ولي كسب و كارش كفاف زندگي او 
به حد نصاب رسيده اش  كند حتي اگر چه تاجر و بازرگان هم باشد و هم سرمايه نمي را

كه به اش  باشد براي او جايز است كه زكات بگيرد، و بر او هم واجب است كه از سرمايه
 ده است زكات بپردازد كه با توجه به نيازي كه دارد از زكات سهميحد نصاب رسي

 پردازد.  مي گيرد، و با توجه به اين كه حدنصاب دارد زكات مي

 : جمع آوري زكات صنف سوم عامالن

گمارد تا  مي عامل كسي است كه امام مسلمين او را به جمع آوري زكات از مسلمين
خداوند امر كرده است، پس براي او جايز است كه آن را به مستحقان بدهد آن گونه كه 

در صورت واجد بودن شرايط زكات بگيرد و از آن سهمي ببرد، و شرايطش آن است كه 
شود و از  مي در موضوع زكات، عالم به احكام زكات باشد تا بداند كه چقدر از آن واجب

هستند، و بايد شود، و مستحقان گرفتن زكات چه كساني  مي چه چيزهايي زكات گرفته
امين و آزاد مرد باشد، چون عامل بودن واليت است و بايد شرايط واليت را داشته باشد 

 فرمايد:  مي و عادل باشد نه فاسق، و مسلمان باشد نه كافر، چون خداوند

ّ�َها﴿
َ
َ ٰ ِي َ ٱ َٓ مل  َّ ِ  دزونِ�ز َّ واْ بَِطانَٗة  ََ َ�ّتِخذز نزواْ  ََ  ].118آل عمران: [ ﴾َءا

از غير خودتان (مسلمانان) دوستان رازدار مگيريد (از قبيل يهود ونصاري و منافقين «
 .»و مشركين)

م  «گفت:  عمر بن خطاب 
َ
 تُح
َ
 ـذَ  ُهِ َوقَدْ نُوْ ـِ ال

َ
ُِ اُهللا َوال ُه ََ �ْ  عُوُهِ َوقَدْ ِر  ـ ُ�قَ ّو

َ
ُِ ـعَ أ َدُه

ن را خائن معرفي كرده آنان را امين به حساب نياوريد در حالي كه خداوند آنا«. »اهللاُ 
 . »است و به آنان نزديك نشويد در حالي كه خداوند آنان را دور گردانيده است

 :فرمايد مي و خداوند
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ز ٱَوَۡ  َ�لَعَل ﴿ َلَ�ٰفِرِ�َ  َ�َ  َّ ِ َِنِ�َ ٱل َل لمز ًَ  ل  ].141النساء: [ ﴾١َسبِي
(بدان  »رار نداده استو خداوند براي واليت و سرپرستي، كافران بر مؤمنان راهي ق«

 راضي نيست).

 :القلوب لفةؤصنف چهارم م

شوند: يك گروه دلجويي شدگان مسلمان، و دسته  مي اين صنف به دو دسته تقسيم 
 ديگر دلجويي شدگان كافر. اما كافران به عنوان دلجوئي چيزي از اموال زكات به آنان داده

ارزاني داشته و نيازي به دلجوئي از  شود، چون خداوند به مسلمين و اهل اسالم عزت نمي

القلوب به چند دسته  لفةكافران نيست و نياز به رشوت دادن نيست. و اما مسلمانان مو

و نيت و دلشان ضعيف اند  شوند: گروهي كساني هستند كه تازه مسلمان شده مي تقسيم
يت شود. و شود تا دلشان بر اسالم ثابت و تقو مي است كه از زكات سهمي به آنان داده

گروهي ديگر كساني هستند كه در ميان قوم خود داراي شرف و بزرگواري هستند و با 
خواهيم نظاير آنان هم به اسالم جلب شوند. و گروهي كساني هستند  مي دلجوئي از آنان

كنند يا زكات  مي كه اگر سهمي از زكات به آنان داده شود با كافران نزديك به خود جهاد
 شود.  مي كنند و به اين جهت از زكات سهمي به آنان داده مي زكات وصولرا از مانعين 

 :صنف پنجم ذوالرقاب

 و با آنان عقد مكاتبت بسته شده است به آنان از زكات سهمي دادهاند  كساني كه برده 
 شود تا كمكشان باشد بر كسب آزادي و خريدن خود از بردگي.  مي

 :صنف ششم غارمين

شوند: گروه اول كساني كه براي كارهاي  مي ه سه دسته تقسيمبدهكاران كه خود ب 
گيرند و وام گرفتن آنان در جهت گناه و معصيت نيست، و از باز پرداخت آن  مي خود وام

شود تا وام خود را پرداخت كنند و در غير اين  مي ناتوانند كه از زكات به آنان كمك
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شود، و اگر بتواند  نمي داده صورت چون خود قادر به باز پرداخت آن است به وي
را اش  شود كه بقيه مي مقداري از وامش را بپردازد آن قدر از  اموال زكات به وي كمك

فتنه اند  و خواستهاند  بپردازد. گروه دوم: كساني هستند كه براي صلح ميان مردم وام گرفته
د خواه شو مي اي را خاموش كنند به اينگونه اشخاص بدهكار از اموال زكات كمك

 ثروتمند باشند يا فقير. 
گروه سوم: كساني هستند كه به سبب ضمانت مشروع بدهكار شده اند، و در شرايط و 

شود: ضامن و كسي كه ضمانت او شده هر دو  مي احوال زير از زكات به ايشان كمك
چيز باشند. يا ضامن تنگدست است و كسي كه از او ضمانت شده است  بي تنگدست و

ست ولي اجازه ضمانت  كردن از وي را به ضامن نداده است كه اگر با اجازه او ثروتمند ا
 شود، چون در آن صورت از مضمون عنه نمي ضمانت را قبول كند به وي از زكات داده

گيرند. حالت سوم آن است كه: مضمون عنه تنگدست باشد كه در اين صورت به  مي
خود يا وجه الضمان را بپردازد و ديگر  شود تا دين و وام مي مضمون عنه از زكات كمك

 شود.  نمي به ضامن داده

 : تبصره

اگر كسي بدهكار باشد و به طلبكار بگويد: مقداري از زكات مالت را به من بده تا 
بدهي شما را بپردازم و طلبكار موافقت كرد، زكات دادنش درست است، و بدهكار ملزم 

را به من پس بده تا ات  صاحب وام گفت: بدهينيست كه وام او را پرداخت كند. چنانچه 
به عنوان زكات به تو برگردانم و چنين كردند اين قضاي دين صحيح است و الزم نيست 
كه آن را رد كند، ليكن اگر بر كسي وام داشت و گفت: آن به جاي زكات باشد بنا به قول 

د. و برخي كند مگر اين كه آن را قبض كند سپس به وي پس ده نمي صحيح كفايت
 كند.  مي كند همان گونه كه اگر وديعه باشد كفايت مي كفايت اند: گفته

 :صنف هفتم در راه خدا
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شود كه بهره و سهمي در غنيمت ندارند، مانند  مي شامل جنگجويان و مجاهداني 
توانند از زكات سهمي ببرند تا او را بر جهاد  مي داوطلبان جهاد كه اگر ثروتمند هم باشند

 كند. كمك 

 :صنف هشتم راهگذر و مسافر

باشد مانند اين است كه  مي مراد مسافري است كه چون هميشه در حال سفر كردن 
شود كه سفرش براي معصيت و  مي فرزند راه است، وقتي به وي از اموال زكات كمك

 گناه نباشد و نيازمند و محتاج باشد. 
در صورتي كه امكان آن  واجب است كه زكات همه اصناف هشتگانه را فرا گيرد

باشد، و مانند اين هشت صنف هم موجود باشند تا به ظاهر آيه و برابر آن عمل شود. اگر 
كردند  مي اصناف هشتگانه موجود نباشند به اين معني كه مالك يا امام زكات را تقسيم

ده داده شود كه موجودند، و حداقل بايد به سه نفر از هر صنف داهايي  آن واجب است به
شود، چون خداوند هر صنف را به صورت جمع آورده است مگر عامل كه اگر يك نفر 
 هم باشد اشكال ندارد مشروط بر اينكه كفايت اين كار را بكند. چنانچه به دو نفر داد و

شود، و اگر  مي توانست به سومي هم بدهد و نداد، براي نفر سوم از او غرامت گرفته مي
گرداند اگر  مي دهد و باقي را به خودش بر مي كه موجودندها  آن سه گروه را نيافت به

 مستحق باشد.

 توان شرعا به آنان زكات داد نمي پنج دسته هستند كه

 شود، چون پيامبر  مي نياز تلقي بي : كسي كه از نظر مالي يا قدرت كاري غني واول
 گفت: 

َّ فيهٍ ِلَغنِ « نياز است و  بي در زكات براي كسي كه«. »ّرٍة َسِومّ ـم مِ َوال ِلِ  ٍّ ـَوال َى
 .»براي كسي كه قدرت كاري دارد سهمي و بهره اي نيست



 فقه آسان در مذهب امام شافعي (جلد دوم)   52

آري اگر كسي قدرت كار و كسب كردن را داشته باشد ولي كسي او را بكار نگيرد، از 
 شود.  مي زكات به وي كمك

 بر اربابش واجب است و چون او مالك چيزي نيستاش  : عبد و برده چون نفقهدوم
 باشد.  مي و خود و آنچه دارد از آن اربابش

 گفت:   : فرزندان هاشم و فرزندان طالب (بني هاشم و بني مطلب) چون پيامبر سوم

َدقَ « َّ َّ هِ هِ اص  ـِِ
َ
ّ ٍِس َو�ِا  سَ وْ ُة أ  ا

ُُ  ـَ ٍ
َ
ِ هٍ ال

َ
ُُحَ ـ ت ِ  لـلک ص

َ
ٍد َوال دٍ ـآِ  ُ�َ ـِ ُّ رواه ( .»ُّ

  .)مسلم

 .»چرك مردم است و براي محمد و آل محمد حالل نيست به راستي اين زكات«
آن را  گويند: حسن بن علي يك دانه خرما از خرماي زكات به دهان نهاد و پيامبر 

آلوده ( »كخ كخ«از دهانش بيرون كشيد با آن كه با آب دهانش خيس شده بود و گفت: 
يت شيخين و تأمين . به روا»است آلوده است). ما آل محمد زكات برايمان حالل نيست

 هزينه فقيران آل محمد به عهده بيت المال است. 
بر زكات دهنده واجب است، چون آنان كه نفقه شان بر اش  : كسي كه نفقهچهارم

نيازند و كسي را دارند كه نفقه شان را كفايت كند و اين برابر  بي عهده خودشان نيست
 قول اصح است. 

ن نيز جايز است، چون كلمه فقير به طور عام آمده دادن زكات به آنا اند: برخي گفته
شود حتي اگر همسر هم  نمي تأميناش  شود. اما كسي كه نفقه مي است و شامل آنان نيز

تواند زكات  مي باشد، به ا ين معني كه بيمار باشد يا ملزم به پرداخت نفقه ديگران باشد او
 را از شوهرش بگيرد. قفال چنين گفته است.

عْ «گفت:  به معاذبن جبل  ر، چون پيامبر : كافپنجم
َ
َّ َعلَيْ فَح

َ
ِْ ِلُُهِ أ ة  ـَصَدقَ  ِه

غِنيٍئِ ؤْ تُ 
َ
ِْ ـِهِ َ�ُتَدک ِن ُ�َقرائِ ـَذُ  ِمن أ به آنان خبر بده كه زكات اموالشان بر آنان «. »ِه

شود، يعني از  مي شود و به فقيرانشان داده مي واجب است كه از ثروتمندانشان گرفته
 . »شود مي لمانان ثروتمند گرفته و به فقيران مسلمان دادهمس
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نياز گرفته شود بايد به فقير مسلمان داده شود. كساني  بي پس هرگاه زكات از مسلمان
به اين كه نبايد زكات سرزميني را به سرزميني ديگر نقل كنند بدين اند  كه استدالل كرده

فته است: اين استدالل ظاهر نيست، چون نووي در شرح مسلم گ اند. حديث استدالل كرده
گردد، و اين احتمال را دارد كه مراد از فقراء  مي به فقراء مسلمين بر »فقرائهم«ضمير 

داند. و  مي مسلمين، فقرا اين شهر و ديار يا فقراء اين ناحيه به خصوص باشد و خدا
 گذشته از آن آيه: گردد. و مي بديهي است هرگاه پاي احتمال به ميان آمد استدالل ساقط

َ�ٰتز ٱإِِّ�َما ﴿ َۡ َقَرآءِ وَ  لّص َلفز ِ لَمَ�ِٰك�ِ ٱل  .1F1]٦٠ة: التوب[ ﴾ل
 زكات از ثروتمندانشان گرفته«گفته است:  عام است و درباره آنچه كه پيامبر 

ظاهرا به اهل يمن داللت دارد، و اين كه جايز  »شود مي شود و به فقيرانشان برگردانده مي
اگر انتقال هم داده شود  اند: جا را به جاي ديگري انتقال داد. برخي گفتهنيست زكات آن

گفته است:  »البحر«شود. بلكه راوياني در كتاب  مي به طور قطعي زكات از طرف ساقط
به طور قطعي انتقال زكات از محلي به محل ديگر جايز است بويژه اگر در آن محل كه 

اوندان فقيري باشند، چون انتظار دارند مورد دهند خويش مي زكات را به آنجا انتقال
بخشش قرار گيرند مشروط بر آن كه در محل وجوب كسي نباشد كه شديدا نيازمند 
باشد. چنانچه فقير خويشاوند در غير محل و فقير محل با هم مساوي الحال باشند نيكو 

 داند.  مي آن است كه بين آنان مشاركت قائل شود و خداوند بهتر

 دقه تطوع و داوطلبانهخير و ص
صدقه و احسان داوطلبانه غير فرض برابر قرآن كريم و سنت نبوي و اجماع امت 

 :فرمايد مي اسالمي ثابت است خداوند

ِيٱذَا  َّ ﴿ رِضز  َّ قل َ ٱ�ز َسٗنا َ�يزَ�ٰعَِفهز  َّ ََ َعاٗ�ا َكثَِ�ةٗ  ۥٓ َ�ز  ۥََرلًضا  ضل
َ
  ].٢٤٥ة: البقر[ ﴾َ

                                                 
 همانا زكات از آن فقرا و مساكين ... است.   -1
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اوند قرض الحسنه برقرار كند و در راه خدا مال خويش را چه كسي است كه با خد«
به ديگران بدهد (و ثوابش را از خداوند بخواهد) تا خداوند چند برابر آن را (در قيامت) 

 .»به وي پاداش دهد

﴿ َۡ وهز ِعن ۡز ِ�َ ٖ ِ ل َخ�ل َّ م  ِس�ز نفز
َ
�ِ ْ وا ّز ِ ّۡ َق ا �ز ََ ِ ٱَو ٗر� َّ جل

َ
َظَم َ بل

َ
� َوَ ٗ َو َخ�ل املزمل: [ ﴾هز

20.[ 
اندازيد از خير و صدقه و احسان و نيكي، آن را نزد  مي و آنچه براي خويش جلو«

 . »يابيد مي خداوند بهتر و با مزد و پاداش بيشتري
 گفته است:  وپيامبر 

» ََ ىَ ـمٍ تَ
َ
 ٌد ِمن َكلْ ـّدَق أ

 َ
َذَ هٍَ اصلّ  ٍب ِِال
َ
عِ ـأ

َ�ُ�َ ِِ ين ُِ  ـهٍ َكٍُ يَُرعِ  ـ  ُِ �ِيَ
َ
ّوهُ ـَىُدُ�ِ فُلُ ٍ أ

 َّ ُِ َى يلَ َِ �ْ أو فَ
َ
ََ أ َِ ِمَن الَبَِل  تَُوو ََ« . 

هركس از كسب حالل خود در راه خداوند صدقه و احسان دهد همان گونه كه يكي «
كند، خداوند نيز  مي دهد و بزرگش مي از شما كره اسب و بچه شتر خويش را پرورش

 . »شود مي از كوه بزرگتر كند تا اين كه مي احسان و صدقه او را بزرگ

ّدق ِمن ِدرْ « ََ ّدِق اصرُّجُل ِمن ِدينٍرِهِ، َوَلَتَ ََ ّدق ِمن صٍِع بُ ِلَتَ ََ ِِ َولَتَ ُِ رواه ( .»ّرهِ ـَه

  .)مسلم

 .»و الزم است كه انسان از دينار و درهم و پيمانه گندم خويش صدقه و احسان بدهد«
 گفته است:  و باز پيامبر 

» َِ طَع
َ
ُِ اُهللا ِمن مٍُِِر الَنّ  َمن أ َُ طَع

َ
َُ ـجٍئِعٍ  أ ََ َظ وجل   ٍِ ِة َوَمن َسن ُؤؤِمنٍ    ِ َسقٍُه اُهللا ع

َُختُ  ٍَمةيـيَوَى القِ   ـِمَن اصرّىيِق اص
ْ
 »ةِ ـَ َجن  ـوِى َوَمن َكلٍ ُؤؤِمنٍ  رِرٍَ  َكلٍُه اُهللا ِمن ُذِض ال

  .)بوداود فی احللية عن أبی سعيد بسند ضعيفأرواه (

بهشت سير هاي  هركس گرسنه اي را سير گرداند در عوض آن خدا او را از ميوه«
گرداند، و هركس مؤمن تشنه اي را در راه خدا سيراب گرداند خداوند او را در روز 
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رستاخير از شراب سيراب گرداند، و هركس مؤمن برهنه اي را در راه خدا جامه بپوشاند 
 .»ابريشم بهشت كه سبز رنگند بپوشاندهاي  خداوند در قيامت او را از جامه

به هر حال صدقه و احسان و خير در راه خدا مستحب و پسنديده است، و در ماه 
 رمضان تأكيدي بيشتر دارد و مستحب است در ماه رمضان با اقتداء و پيروي از پيامبر 

ود و مردم بترين  همواره سخي در صدقه و احسان فراخي دستي نمود، چون پيامبر 
نمود، و همچنين مستحب  مي بيشتر از هر وقت ديگر در ماه رمضان سخاوت و بخشش

است كه درهنگام رويدادهاي مهم و هنگام بيماري و مسافرت و به هنگام سفر به مكه و 
و غزوات و در موسم حج و در اوقات گرامي و محترم، مانند دهه  ها جنگ مدينه و در

و احسان و اعمال خير اقدام كرد، و مستحب است كه به ذي الحجه و ايام عيد به صدقه 
احسان و صدقه نسبت به خويشاوندان و همسايگان اقدام نمود، و همچنين شتاب در 
پرداخت زكات فرض و كفاره و صدقه و احسان به خويشاوندي كه سخت دشمني بورزد 

. خويشاوندي كه بهتر است از ديگران. صدقه و احسان دادن پنهاني، از آشكارا بهتر است
دورتر است بر همسايه بيگانه برتري دارد، چون زكات دادن به او هم صدقه اش  خانه

است و هم صله رحم و پيوند خويشاوندي. صدقه و احسان با مال نامرغوب مكروه 
است، و بايد پرهيز كرد از صدقه و احسان به مالي كه در آن شبهه حرام باشد. ابن عمر 

درهم حرام را به صاحبش برگردانم پسنديده تر ميدانم از اينكه من اگر يك «گفت: ب
با يكصد هزار درهم صدقه كنم  سپس با يكصد هزار درهم ديگر .... تا به ششصد هزار 
درهم رسيد يعني يك درهم حرام را بر گردانم بهتر است از اين كه ششصد هزار درهم 

 . »حرام را صدقه كنم
و هزينه امور دينيش ها  آن خانواده و مايحتاج زندگي هركس به اندازه نفقه و هزينه

داشته باشد جايز نيست از آن صدقه و خير و احسان كند، و اگر بيشتر از آن هم داشته 
باشد و نتواند سختي و تنگي معيشت را تحمل كند باز هم جايز نيست صدقه و احسان 

 بدهد. 
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فقير و محتاج نشان دهد و نياز است حالل نيست كه خود را از  بي براي كسي كه
درباره كسي از اهل صفه كه مرد و دو دينار از  صدقه و احسان بگيرد، چون پيامبر 

چنين و چنان از آتش دوزخ ها  آن او به جاي«خود به جاي نهاده بود گفت است: 
 كسي كه حرفه و صنعتي بداند گدائي براي او حرام است، و آنچه كه »شود مي نصيبش

م است و مستحب است كه انسان تصدق و احسان كند اگر اندك هم باشد. گيرد حرا مي
 فرمايد:  مي خداوند

� يََرهز  َ�َم ﴿ ٗ ََ َذّرٍ� َخ�ل َِثلَقا َملل   ].٧ة: الزلزل[ ﴾٧ ۥَ�عل
 .»هركس به اندازه و وزن يك مثقال ذره نيكي كند پاداش آن را خواهد يافت«

 و در حديث آمده است: 

ّ ٍَر «   .)رواه الشيخان( »ّق تََُرةٍ ـ�ِشِ  َوصَوْ اّ�ُقوا ا

خود را از آتش دوزخ حفظ كنيد و از آن بپرهيزيد حتي  اگر با يك دانه خرما يا «
 »نيمي از آن باشد

و مفهوم آن اينست كه عمل خير وقايه و سپر آتش دوزخ است. مستحب است كه در 
نت گذاشتن به خاطر صدقه و احسان اهل خير و محتاجان را بدان اختصاص دهد و م
 كند خداي تعالي مي احسان و صدقه حرام است، چون پاداش خير و احسان را باطل

 گويد:  مي

ّ�َها﴿
َ
َ ٰ ِي َ ٱ َٓ َّ  ِ م ب َ�ٰتِ�ز َۡ  َص

ْ ََ �زدلِطَزوا  ْ نزوا ََ لَم ِّ ٱَءا َذىٰ ٱوَ  ل
َ ِيٱكَ  �ل اَ�ز  َّ ََ رِئَآَء  ۥيزنفِقز 

 ].٢٦٤ة: البقر[ ﴾َّاِس ٱ
ن صدقه و احسان خود را با منت نهادن (كه موجب) آزار و اذيت احسان اي مؤمنا«

شود باطل نكنيد، مانند كسي كه مال خود را براي ريا و تظاهر و خودنمائي  مي گيرنده
 .»دهد مي پيش مردم صدقه و احسان و انفاق

 فرمايد:  مي و مستحب است مالي را صدقه و احسان بدهد كه دوستش دارد، خداوند

زواْ  َۡ ﴿ ّ ٱَ�َنال ِِ ِّدونَۚ  ۡل ُز واْ ِّّما  ٰ ُزنفِقز ّٰ  ].92آل عمران: [ ﴾ََ
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يابيد تا اين كه بعضي از آنچه را  نمي هرگز به (حقيقت) نيكي و احسان خدا دست«
 .»كه دوست داريد در راه خدا نفقه كنيد





 
 
 

 روزه
ت، خداي روزه (صوم)، در زبان عربي به معني خويشتن داري و امساك از چيزي اس

ا﴿ گويد: مي تعالي َٗ ُز لَِّر� َصول ِّّ نََذرل  ].26مريم: [ ﴾ِِ
 .»به راستي من براي خداي رحمن نذر كرده ام (كه با كسي سخن نگويم)«
در اين آيه به معني خويشتن داري از سخن گفتن است. و در اصطالح شرع و  »صوم«

ساني و تمايالت شكم است از ي نفها شهوت فقه اسالمي امساك و خويشتن داري از
طلوع فجر صادق تا غروب قرص خورشيد با نيت تقرب و امساك كه در شب اين نيت 

 را كرده باشد. 

 حكم روزه
روزه و صوم يكي از فرايض اسالم است كه فرضيت و واجب بودن آن با قرآن كريم 

 يد: گو مي و سنت نبوي و اجماع امت اسالمي به ثبوت رسيده است. خداي تعالي

ّ�َها﴿
َ
َ ٰ ِي َ ٱ َٓ مز  َّ تَِب َعََيل�ز ْ كز نزوا ََ َيامز ٱَءا تَِب َ�َ  لّصِ ِي َ ٱَكَما كز مل  َّ  ﴾َِ  َ�دلَِ�ز

 ].١٨٣ة: البقر[
روزه (ماه رمضان) بر شما فرض شده است همان گونه كه فرضيت آن بر امتهاي «

 .»پيش از شما نيز نوشته شده بود

مز ﴿ و َِن�ز  َۡ َّ ٱَ�َم  َشِه رَ ل هز  هل مل َلَيصز  ].١٨٥ة: البقر[ ﴾َۡ
پس هركس از شما شاهد ماه (رمضان باشد و در ماه رمضان حاضر باشد) روزه آن «

 .»ماه را بايد بگيرد

ََ َخٍس «و در حديث صحيح آمده است:  بناي اسالم بر پنج چيز « »...بُِ�َ اإلِس ُى 
سوال  رمضان است. مردي از پيامبر پنجگانه روزه ماه هاي  كه يكي از اين پايه »است...
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روزه «گفت:  كرد: روزه اي را كه خداي تعالي فرض كرده است به من خبر ده؟ پيامبر 
. و اجماع امت بر وجوب روزه ماه رمضان منعقد است. روزه ماه رمضان بر »ماه رمضان

واجب  –نه مرتد–مسلمان بالغ عاقل قادر بر روزه گرفتن واجب است. پس بر كافر اصلي 
نيست. چون او لياقت و اهليت عبادت را ندارد، و بر كودك نيز واجب نيست ليكن بايد 

 گفته است:  بدان عادت داده شود. و بر ديوانه نيز واجب نيست، چون پيامبر 

َِ وََعِن « َ  َ�تَِل ِب  َى َّ ََ وََعِن اص َ  َُلقَيِق ِِ َى ّ ٍئِ ُِ َعن مَ مٍَةَ َعِن ا
َُجْ  ُرفَِع الَقلَ َِ اص نُو

عْ  َُ   َ   )أخرجه أبوداود( »ِقَل َى

قلم تكليف از سه كس برداشته شده است: از كسي كه در خواب است تا اين كه «
بيدار شود و از كسي كه كودك است تا اين كه محتلم و بالغ گردد، و از ديوانه تا اين كه 

 . »عقلش را بازيابد
توان نداشته باشد، يا اگر روزه بگيرد و اما كسي كه اصال بر گرفتن روزه قدرت و 

برايش زيان آور باشد و زيانش به علت پيري يا بيماري كه اميد بهبوديش نيست غير قابل 
 2F1»مد«تحمل باشد روزه بر چنين كسي واجب نيست، ليكن براي هر روزي بايد يك 

طعام اگر فراخ دست باشد بدهد، و اگر تنگدست باشد سپس فراخ دست شود بر وي 
 الزم است آنگه كفارت را بپردازد. 

 )فرايض روزه(

                                                 
مد: پيمانه اي است قديمي كه مورد اختالف فقها واقع شده علماي شافعي آن را با نيم قـدح مصـري    -1

و يك سوم رطل اهل حجاز و دو رطل عراقي مي دانند. برابر دانسته و مالكيه آن را برابر با يك رطل 
/  897گـرام و   386/  602المعجم الوسيط. دهخدا گويد: پيمانه يك مني كـه در آن اخـتالف اسـت:    

/  883مثقـال   202گرام و به نزد شـيعه   618/ 562گرام و  416/ 858گرام و  412/ 563گرام و  390
مثقـال   91مثقـال تـا    90گرام و رطل را از  883/694مثقال و سه ربع  204گرام و به نزد حنبلي  694

 اند.   گرفته
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 روزه پنج فريضه دارد: 
اول: نيت و قصد كه محل آن دل است و براي هر شب الزم است كه نيت روزه 

گفته  فرداي آن را بنمايد، چون روزه هر روزي عبادت مستقلي است، و چون پيامبر 
 است: 

» ْ�ُ ِْ َ عِ ـَمْن ص ُِ   ََ ََ ـاص ُ  ِص َ  ِر فَ جْ وَى َ�بَْل ال
َ
 . )صحاب السننأمحد وأرواه ( »يٍَى ل

هركس پيش از طلوع فجر صادق نيت روزه نكند روزه او صحيح نيست و او روزه «
 كه در حديث آمده است يعني، به شب نيت آورد.  »يجمع«. كلمه »اي ندارد

ر چه باشد اگها  آن دوم و سوم: خودداري از خوردن و آشاميدن و آنچه كه در معني
اندك هم باشد. اين خودداري بايد از هنگام طلوع فجر صادق تا غروب كامل قرص 
خورشيد طول بكشد، پس هر چيزي از ظاهر به باطن انسان از منفذ باز بدن با قصد و 

كند. پس نبايد دراين مدت زمان هيچ چيز داخل بدن  مي عمد داخل شود روزه را باطل
 شود. 

مقاربت جنسي و استمناء و غير آن، و دليل آن قول خدا  چهارم: خودداري از جماع و
 است: 

ّ  وَ  ۡل� َ ٱَۡ ﴿ وهز ِٰ�ز ْ ٱََ وا َتغز ا كَ  �ل ز ٱ َتَب ََ ْ وَ  َّ زوا ۚ َو�ز مل ْ ٱَۡ�ز �زوا َ مز  �ل ٰ يََََدّ�َ َۡ�ز ّٰ َيلطز ٱََ  �ل
�لَيضز ٱ
َ َيلِط ٱََِ   �ل َودِ ٱ �ل سل

َ رِ� ٱََِ   �ل ُِّمواْ  ۡلَفجل
َ
َيامَ ٱمزّم َ  ].١٨٧ة: البقر[ ﴾ّ�للِ ٱَِِ�  لّصِ

اكنون كه (آفتاب غروب كرده است و همخوابگي با زنانتان آزاد شده) با آنان آميزش «
كنيد و چيزي را بخواهيد كه خداوند برايتان الزم دانسته (همچون بقاي نسل و حفظ دين 

سپيده بامداد از رشته  و آبرو و پاداش اخروي) و بخوريد و بياشاميد تا آنگاه كه رشته
 . »سياه برايتان از هم جدا و آشكار گردد سپس روزه را تا شب ادامه دهيد

اش  پس هر وقت از روي سهو و نسيان چيزي خورد يا آشاميد يا جماع كرد روزه
 گفته است:   شود چون پيامبر  نمي باطل
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ِّ َصوْ « َِب فَليُِت
ََ و
َ
َلَل أ

َ
ٌِ فَح َ وَُهَو صٍئِ َِ

َ  فَِِا  َمن س
ُِ ُِ اُهللا وََسقٍهُ ـَ َم َُ طَع

َ
رواه ( »ٍُ أ

 . )اجلامعة

 باطلاش  هركس در حال روزه بودن از روي فراموشي چيزي خورد يا نوشيد روزه«
شود او روزه خود را ادامه دهد، به راستي خدا او را طعام كرده و به او آب داده  نمي

 .»است
 و باز هم گفته است: 

َّ اصلَ  « مّ  َِ وََضعَ ـِِ
ُ
 َواّّ ـَعن أ

َ
ح ََ ِِ ـَ الَ ََ َوَمٍ استُِكرُهوا َعلَي رواه ابن ماجه ( »ليٍ

 .)والطربانی واحلاكم

به حقيقت خداوند خطا و اشتباه و فراموشي و چيزي كه از روي اجبار و اكراه «
 .»گردد را از امت من برداشته است، يعني در اين احوال مكلف نيستند مي تحميل

از قي كردن عمدي. چنانچه استفراغ و قي بر وي غلبه كرد و از  پنجم: خودداري
 گفته است:  شود، چون پيامبر  نمي باطلاش  اختيارش بيرون بود روزه

» 
ْ
ُِ ال ِِ قٌٍََء َوَمِن استَقٍَء فَليَقْ   ُ ـيقَ َمن َذرََع ُِ فَلَََس َعلَي ُِ  َوُهَو صٍئِ رواه ( »ِض ـاَغلَبَ

 .)أصحاب السنن

ي غلبه كرد و او روزه بود اشكالي ندارد و چيزي بر وي واجب هر كس قي بر و«
اش  نيست و قضاي آن الزم نيست، و هركس به عمد و از روي قصد قي كرد او بايد روزه

 .»را قضا كند

 كند مي چيزهايي كه روزه را باطل
 كند:  مي چند چيز روزه را باطل

مد، خواه طعام باشد يا : داخل كردن چيزي از ظاهر به باطن از روي قصد و عاول
نباشد و از جمله دود سيگا. و شرط باطن آن است كه شكم باشد، خواه دواء و درمان يا 

 بشود، چون ابن عباس  مي غذا را تغيير دهد كه شامل باطن و داخل سر و گوش نيز
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. پس اين كه »شود كه داخل شود نه بيرون آيد مي به راستي روزه به چيزي باطل«گفت: 
مطلق از داخل شدن در بدن سخن گفته شده بر آن داللت دارد هر چيزي كه  به طور

 كند خواه طعام و خوراكي باشد يا غير خوراكي.  مي داخل بدن شود روزه را باطل
بايد دانست كه اگر شخص در هنگام وضو گرفتن در مضمضه و استنشاق مبالغه كند 

 گفت:  د، چون پيامبر گرد مي باطلاش  و چيزي از آب داخل شكمش شود روزه

» َْ َُ  ِف  بٍِل ِ َْ اص
ْ
ِة َواال ََ  ِتنْ سْ َُ

 َ
ََ صٍئُِشٍِق ِِال َ تَُوو
َ
  »ٍ  ـ أ

 .»در مضمضه و استنشاق مبالغه كن مگر اين كه روزه باشي«
كرد، اما اگر نادانسته  نمي شد از آن نهي نمي موجب ابطال روزهها  آن چنانچه مبالغه در

داخل شكمش رفت بدون اينكه قصد آن را كرده يا مبالغه در مضمضمه و استنشاق آب به 
شود، چون از جمله خطايا و اشتباهات مورد عفو است.  نمي باطلاش  نموده باشد روزه

ليكن اگر آب را در دهان يا بيني نگه داشت نه براي مضمضمه و استنشاق و به داخل 
جاوز كرده و نيازي شود، چون او خود از حد متعارف ت مي باطلاش  شكمش رفت روزه

به آن نيست و بدون نياز مرتكب اين عمل شده است. چنانچه زن درحال استنجاء 
شود، به دليل  مي باطلاش  انگشت خود را در داخل آلت تناسلي خويش فرو برد روزه

و براي اين كه تنها شستن قسمت ظاهري آن بر وي  بهمان حديث ابن عباس 
 واجب است نه داخل آن. 

 : مبطالت روزهدوم از 

فرو بردن و داخل كردن چيزي از مجراي پيش و پس انسان است به دليل همان 
كه گفت: به حقيقت هر چيزي كه داخل بدن شود روزه راباطل  بحديث ابن عباس 

 ميكند. 
و از اين حالت مستثني است داخل شدن مگس بناگاه به گلوي انسان و داخل شدن 

حال غربال كردن يا دود بخار و گرد و غبار راه و امثال آن.  گرد و غبار، مانند گرد آرد در
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كند باستثناي بيرون  نمي گفت: هر چيزي  كه خارج شود روزه را باطل بابن عباس 
آمدن خون حيض و زايمان و زادن بچه، و به عمد قي كردن، و استمناء و خروج آب مني 

ها  آن ون قصدي براي دخولدر اثر آن، با استفاده از اين حديث. پس در قسم اول چ
آيند همگي موجب ابطال روزه  مي نيست براي روزه زياني ندارند، و قسم دوم كه بيرون

نام برده شده، و اما فرو ها  آن هستند، چون به صراحت در احاديث بدانها اشاره شده و از
 بردن چيزي در جلو و عقب يعني مجاري معتاد، مبطل است. 

روزه با اين  اند: و عضله باشد در آن اختالف است، برخي گفتهو اما گر تزريق در رگ 
اين گونه تزريق مبطل روزه است. و كساني  اند: شود. و برخي گفته نمي گونه تزريق باطل

كه هر چه داخل بدن شود اند  به ظاهر حديث فوق استدالل كردهاند  كه آن را مبطل دانسته
 مفطر است. 

ٍ َدَذَل َولََ«  ُ ََُِر ِؤ ُّ ال  . »ٍ َذَرجَ َس ِؤ
 .»شود كه داخل گردد نه به چيزي كه بيرون آيد مي روزه به چيزي باطل«

 : قي عمدي است كه دليل آن گذشت. سوم از مبطالت روزه
 آيد.  مي : جماع عمدي و مقاربت جنسي است كه دليل آنچهارم
ست خودش يا : انزال آب مني با مباشرت و از روي اختيار، مانند انزال مني به دپنجم

دست زنش يا دست كنيزش... چون مقصود اصلي از جماع همان انزال است پس هرگاه 
جماع حرام و بدون انزال مبطل روزه باشد پس انزال به هر صورت باشد مبطل روزه 

 است، ليكن اگر در اثر احتالم يا تفكر انزال صورت گيرد مبطل روزه نيست. 
شد، چون صحت روزه گرفتم متوقف است بر با مي : قاعدگي و زايمانششم وهفتم

در طي مدت روزه حادث باشد و ظاهر گرديد روزه ها  آن پس اگر يكي ازها  آن نبودن
شديم سپس از  مي هرگاه قاعده در زمان پيامبر «گفت:  لباطل ميشود، چون عايشه 

قضاي  شد كه روزه خود را قضا كنيم و به مي گشتيم به ما دستور داده مي قاعدگي پاك
بود به قضاي آن  مي چنانچه با وجود حيض روزه درست »شديم نمي نماز دستور داده
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شد. و اما به آن جهت به قضاي نماز امر نكرد چون قضاي نماز هر ماه  نمي دستور داده
 مشقت دارد لذا به آن امر نكرد و تخفيف به حال آنان قايل شد.

از ديوانه قلم تكليف برداشته شده «گفته است:  ديوانه شدن، چون پيامبر  هشتم:
 .»است

: مرتد شدن و از دين اسالم برگشتن است، يعني قطع پيوند اسالم با سخن فتن يا نهم
 به وسيله كار و فعلي يا به وسيله پيدا كردن عقيده اي چون خداوند فرموده است: 

مل َع  دِينِهِ ﴿ َِن�ز دل  ِۡ َُ ََ  يَرل   ۦَو
ز
َو َ�ِۡٞر َُۡ مل ِ� َ�َيمزتل َوهز َ�َٰزهز عل

َ
دَِطتل َ ََ ٰ�َِك  ََ �ليَاٱْو ُّ 

 ].٢١٧ة: البقر[ ﴾�ِخَرةِ ٱوَ 
هركس از شما از دين (اسالم) برگردد (و پيوند ديني را بگسلد) و به كافري بميرد «

 . »شود مي تمام اعمال و كردارش در دنيا و آخرت باطل

َت َ�َ ﴿ فرمايد: مي و همچنين خداوند َل َ �ل
َ
َدَطّ  َبَمَزَك َۡ�ِ ل َ  ].65الزمر: [ ﴾ۡل

 .»گردد مي اگر به خداوند شرك بورزي تمام اعمالت باطل«
 و همه انواع كفر يكي هستند و داراي يك حكمند. 

: بيهوش شدن كه اگر درتمام روز ادامه داشته باشد و يك لحظه به هوش نيايد دهم
صحيح است، اش  ته باشد روزهشود، و اگر تمام روز بيهوشي ادامه نداش مي باطلاش  روزه

برخالف به خواب رفتن كه اگر در تمام روز اين به خواب رفتگي ادامه داشته باشد روزه 
صحيح است، چون اهليت و شايستگي تكليف دارد ولي در بيهوشي اهليت و شايستگي 

 تكليف باقي نيست. 

 آنچه كه در روزه مستحب و پسنديده است
 و پسنديده است:  براي روزه دار سه چيز مستحب

 گفته است:  : شتاب كردن در افطار بعد از تحقق غروب، چون پيامبر اول

ََِرَ « ٍَ� مٍ َعّجلُوا ال ِِ ّ ٍُس   . )رواه الشيخان( »اليَِاُ  ا
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 .»تا زماني كه مردم بعد از غروب در افطار كردن شتاب كنند همواره در خيرند«
  ابن حبان در صحيح خود روايت كرده است:

ََ رَُسوُ  اِهللا « ََ صٍئُِ ك َ  احِ�يَِ بِ ـِِذا ك ّل َى
ََ و ـُرَط ٍ  صَِ يُ

َ
و َُْشِ َمٍٍب أ

َ
َب، ٍء َ�يَحُلَل أ

 ُْ ِِ بِتَ َ  اَحتي ّل َى ََ ََ ِف اصّشتٍِء صَِ يُ و َو�ِذا ك
َ
  .»ءٍ َمٍٍر أ

ا آب خواند تا اين كه خرماي رطب ي نمي روزه بود نماز مغرب را هرگاه پيامبر «
گرفت نماز  مي نوشيد، و هرگاه در زمستان روزه مي خورد يا مي آورديم كه مي برايش

 آورديم. مي خواند تا اين كه خرما يا آب برايش نمي مغرب را
مستحب است كه زمستان با خرما يا آب افطار كرد و تابستان با خرماي رطب يا آب  

گرداند. و  مي كند و آب پاك مي تافطار كرد، به دليل همان حديث. چون شيريني تقوي
روياني گفته است: اگر خرما را نيافت با شيريني ديگري افطار كند، چون روزه قدرت ديد 

 شود.  مي دهد و خرما و شيريني موجب جبران و ترميم آن مي چشم را كاهش
 : به تاخير انداختن سحري خوردن چون در حديث آمده است: دوم

حُ « َّ تَحذَ� اصلک  وْ ـِِ
ْ
 .)رواه ابن ماجه فی صحيحه( »�َ َسلِ رْ ُُ ـِر ِمن ُسَنِ ال

 .»به تاخير انداختن سحري خوردن از سنت و روش پيامبران مرسلين است«
 و باز هم در حديث آمده است: 

ٍَ� مَ  ال تَِاُ  « ِِ ّمَ 
ُ
َذ  ـٍ َعجّ أ

َ
ََر َوأ َِ ُحورَ ـلُوا ال  . )رواه أمحد فی مسنده( »ُروا اصلک

ني  كه امت من در افطار تعجيل كنندو سحري را به تاخير اندازند در خير تا زما«
 .»هستند

چون به تاخير انداختن سحري موجب تقويت بدن و تقويت عبادت خواهد شد. با 
پذيرد، چون در صحيح ابن  مي اندكي غذا خوردن يا اندكي آب نوشيدن سحري تحقق

 حبان آمده است: 
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. وقت »سحري بخوريد حتي اگر يك جرعه آب باشد«. »ءٍ آَعِة مِبُرْ  وا َوصَوْ رُ ـَََلحّ «
سحري از نصف شب به بعد شروع ميشود كه رافعي در آخر كتاب ايمان چنين آورده 

 است. 
: ترك سخن زشت و قبيح، چنانچه سخن زشت موجب گناه گردد حرام است و سوم

دروغگويي و غير  ترك آن واجب است نه مستحب، مانند غيبت و نمامي و سخن چيني و
 آن از چيزهاي حرام كه در صحيح بخاري آمده است: 

وْ قَوْ  َمن صَِ يََدعْ « ِک ِِ فَلََْ َ  اص َل بِ َُ َْ ِر َوالَع
َ
ّ ىٍَجُة  أ ِِ َ  َس  ََ ُِ َو ُِ يََدَع َطعٍَم  . »ابَ

هركس نتواند در رمضان سخن دروغ و حرام را ترك كند، خداوند نيازي ندارد به «
 .»ك و آشاميدني خورد را ترك كنداينكه او خورا

و يكي از اهداف روزه پرهيز از محرمات وتهذيب نفس است. باز هم در حديث 
 است: 

» 
 َ
ِِ ِِال ُ ِمن ِصيٍِم

َ
ٍِ لَََس ل   رُّب صٍئِ

ْ
 وْ جُ ـال

 َ
ِِ ِِال ُ ِمن ِ�يٍِم

َ
ٍِ لَََس ل  » اصّلهرُ ُع َورُّب قٍئِ

 .)رواه احلاكم(

شود و  نمي ند كه از روزه جز گرسنگي چيزي نصيبشانبسياري از روزه داران هست«
بسياري از شب زنده داران هستند كه از عبادت شب جز شب بيداري و بيخوابي چيزي 

 .»شود نمي نصيبشان
 كند. مي به اين جهت بايد از سخن زشت پرهيز نمود كه ثواب و پاداش روزه را باطل

 حرام استها  آن روزهائي كه روزه گرفتن در
 ه روز عيد فطر و عيد قربان حرام است. در صحيحين آمده است: روز

ْض  ،َم�ِ وْ ـَعن ِصيٍِى يَ  اَ� رَُسوُ  اِهللا «
َ
ََوِى ان ََِِر َو   »حيَوِى ال

 .»از روزه دو روز نهي كرده است، روز عيد فطر و روز عيد قربان پيامبر «
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ا روزه نذري به هر كند روزه سنت و تطوع باشد يا روزه قضاي واجب ي نمي فرق
و  12و  11جهت حرام است. و همچنين روزه ايام التشريق، يعني سه روز از عيد قربان (

ابوداود آن را با (نهي فرموده است. ها  آن از ذيحجه) نيز حرام است، چون پيامبر  13
 : )در صحيح مسلم آمده است(. )اسناد صحيح روايت كرده است

لٍل وَ ـِِاَ  «
َ
ُى أ يٍ 
َ
ْ هٍ أ  . »ِر اِهللا تَعٍنٍب وَِذكْ َُ

 .»سه روز ايام التشريق روزهاي خوردن وآشاميدن و ذكر خداي تعالي است«
برخي گفته اندك كسي كه (متمتع به عمره) است و حيوان قرباني و هديه خانه خداي 

 تواند در ايام التشريق روزه بگيرد، كه در آيه زير به آن اشاره شده مي تعالي همراه ندارد
 :است

﴿ ِ ِ ٱَ�َم  َ�َمّتَع ب َرة مل َجِّ ٱَِِ�  ۡلعز تَيلَ�َ ٱَ�َما  �ل ِي� ٱََِ   سل ۡل لَه يّاٖ� ِ�  ل
َ
ٰثَةِ َ ََ ۡل َِۡصَيامز ََ َ�َم  ّۡمل َ�ِ

َجِّ ٱ تزمل  �ل  ].١٩٦ة: البقر[ ﴾وََسدلَعٍة َِِذا رََجعل
(با خود  هركس تمتع به عمره بندد تا ايام حج، آنچه از قرباني برايش ميسر است«

ببرد)، و هركس نتواند قرباني كند سه روز در ايام حج روزه بگيرد و هفت روز چون به 
 .»تا ده روز كامل شود –محل خويش برگشت روزه بگيرد 

  اند: روايت شده كه ايشان گفته بو ابن عمر  لدر بخاري از عايشه 

» ِْ َ يٍّىِ  ِف  يُرَّذْص  ص
َ
َِق  َ َْ  القّْشِ

َ
ُْنَ  أ ََ   يُ

ّ
نْ  ِال َُ ِ ِْ  ص َ دْ  ص ِ�َ  

ْ
 . »َهْدَي ـال

كس رخصت ندارد كه در ايام التشريق روزه بگيرد مگر كسي كه قرباني و هدي «
 .»همراه ندارد

 نووي اين قول را اختيار كرده و ابن الصالح پيش از او آن را صحيح دانسته است. 

 روزه روز شك
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يا خير، حرام است. روزه روزي كه در آن شك است و معلوم نيست رمضان است 
(روزه يوم الشك) براي كسي كه به صورت داوطلبانه و تطوع و بدون سبب يا به جاي 

 گفت:  روزه رمضان آن را روزه بگيرد. چون عمار بن ياسر 

» ِِ بٍَ القٍِس
َ
صححه الرتمذی وابن حبان واحلاكم ( .»َمن صٍَى يَوَى اصّشکّ َ�َقد َعص أ

  .)ورواه البخاری تعليقاً 

 .»نافرماني كرده است  هركسي در روز شك روزه بگيرد از ابوالقاسم «
اگر نذر كند كه در روز شك روزه بگيرد نذرش صحيح نيست. اما اگر به صورت 

گرفت و با روز شك تصادف كرد مانند اين كه عادت دارد كه  مي عادي روز سنت
ن به صورت عادت روزه روزهاي دوشنبه يا پنجشنبه را روزه بگيرد يا يك روز در ميا

 گفته است:  حرام نيست، چون پيامبر اش  بگيرد و تصادفا آن روز روز شك بود روزه

وْ ـال ُ�قَ « ََ  بِ
ََ  ِى يَوٍى وال يَوْ ّدُؤوا َرَؤٍَ

 َ
وْ َمِ� ِِال َُ ََ يَ ُْ ُى َصوْ  رَُجٌل ك َُ رواه ( »ُِ مٍ  فَليَ

 .)الشيخان

لو نيندازيد مگر كسي كه به صورت روزه ماه رمضان را با يك روز يا دو روز ج«
 .»گيرد كه اشكال ندارد، او روز عادت خودش را ادامه دهد مي عادتي روزه

و اگر روزه روزشك را هم به روزهاي قبلش وصل كند حرام نيست، چون او قصد 
 كند. روزه شك سه نوع است:  مي را وصلاش  اختصاصي رمضان را ندارد بلكه روزه

گفتند بدون اين كه شخصي را معين كنند كه آن  مي ديدن ماه سخنهر گاه مردم از  -1
 را ديده باشد. 

شود، مانند زنان و  مي گروهي ادعاي رويت هالل ماه رمضان كنند كه شهادتشان رد -2
 كودكان و فاسقان و بردگان و آن روز هم روز سي ام شعبان باشد. 

گويد، بر او  مي مضان استاگر عقيده داشته باشد كه مدعي رويت هالل ماه ر -3
را بگيرد، و اگر او را تصديق كند جايز است كه روزه بگيرد و اش  واجب است كه روزه

 حرام است. اش  اما اگر در صدق او شك داشته باشد روزه
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 حكم جماع در روز رمضان
هركس در روز رمضان مرتكب جماع شود كفاره بزرگ (آزادي برده اي مؤمن)  بر او 

د. اگر برده اي نيافت بايد دو ماه پشت سر هم و بدون فاصله و پي در پي شو مي واجب
روزه بگيرد، واگر نتوانست دو ماه پي در پي روزه بگيرد بايد شصت نفر بينوا و مسكين را 

را در ماه اش  اطعام كند. پس اين كفاره به ترتيب فوق بر كسي واجب است كه روزه
ع فاسد گرداند، طبيعتا چنين كسي با انجام رمضان از روي قصد و عمد به علت جما

مقاربت جنسي گناهنكار است. پس اگر كسي از روي سهو اين كار را مرتكب بشود بر او 
 شود.  نمي كفاره واجب نيست و گناهكار نيز محسوب

از امت من خطا و نسيان برداشته شده و مكلف نيستند در «گفته است:  چون پيامبر 
ر زن نيز واجب نيست، چون به مجرد دخول قسمتي از سر آلت مرد اين كفاره ب »آن حال

شود. و بر مسافر هم اگر به نيت رخصت جماع كند  مي باطلاش  (حشفه) در آلت او روزه
چون افطار برايش مباح است كفاره واجب نيست بنابر قول صحيح، چون مسافر بودنش 

كسي گمان نمود كه هنوز شب باقي نمايد، و اگر  مي كند و كفاره را دفع مي ايجاد شبهه
است و به جماع اقدام كرد و بعد معلوم شد كه روز است نيز بر او كفاره واجب نيست، 

شود كه تمام  مي شود. بنابراين وقتي كفاره بزرگ واجب نمي چون به وسيله آن گناهكار
 اين قيود موجود باشد. 

آمد و گفت:  ور پيامبر گويند: مردي به حض«و دليل آن روايتي است از شيخين: 
هالك شدم. گفت: چه چيز تو را هالك كرد؟ گفت: در ماه رمضان با زن خود جماع 

گفت: آيا آن قدر داري كه با آن برده اي آزاد كني؟ گفت: نخير. پس گفت: آيا  ام. كرده
ميتواني دو ماه پي در پي روزه بگيري؟ گفت: نخير. پس گفت: آيا آن قدر داري كه 

مسكين را طعام كني؟ گفت: نخير. سپس نشست كه در آن وقت كيسه اي را شصت نفر 
آوردند و در آن خرما بود. پس گفت: اين خرما را جهت كفاره آن  خدمت پيامبر 

صدقه بده. گفت: آيا كسي هست كه از ما فقيرتر باشد تا به وي بدهم؟ كسي را سراغ 
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آن قدر خنديد كه دندانهايش پديدار   ندارم كه از ما به آن نيازمندتر باشد. پس پيامبر
پس «. و در روايت بخاري آمده است: »بدهات  برو آن را به خانواده«شد سپس گفت: 
آوردند  پس كيسه اي پيش پيامبر «و در روايت ابي داود آمده است:  »بنده اي آزاد كرد

 . »كه مقدار پانزده صاع خرما در آن بود
وز رمضان همان گونه كه در حديث گذشت واجب مراعات ترتيب در كفاره جماع ر

است كه اول آزادي برده باشد، اگر ممكن نشد روزه دو ماه، اگر ممكن نشد اطعام شصت 
ماند تا زماني كه به يكي  اش مي نفر مسكين است، چنانچه آن هم ممكن نشد كفاره در ذمه

 قادر گردد.ها  آن از
تواند  مي وي الزم و واجب شده است، از ظاهر حديث پيدا است فقيري كه كفاره بر
بده كه ات  برو آن را به خانواده«گفت:  آن را به خانواده محتاج خود بدهد، چون پيامبر 

. ولي صحيح آن است كه اين هم مانند زكات و ديگر كفارات جايز نباشد و در »بخورند
  اند: ارتباط با ظاهر حديث هم از چند جهت پاسخ گفته

زي نيست كه داللت بر تمليك فقير داشته باشد، چون او هيچ چيز در حديث چي -1
را بدهد، اما چون از اش  خواست كه چيزي به ملكيت وي درآيد تا كفاره مي نداشت بلكه

آن خرما را به عنوان صدقه و احسان به وي داد و كفاره  تنگدستي خود خبر داد پيامبر 
 ست شود. مستقر گرديد تا زماني كه فراخ داش  در ذمه

آن را به ملكيت وي درآورده باشد و به وي دستور داد  احتمال دارد كه پيامبر  -2
صدقه بدهد، اما چون آن شخص از حال خود خبر داد به وي اش  كه آن را براي كفاره

بخوراند چون كفارت وقتي است كه انسان كفايت اش  اجازه داد تا آن را به خانواده
 د و خود محتاج به آن نباشد و حال آن كه او محتاج بود. پرداخت آن را داشته باش

را داده باشد و به وي اجازه داده باشد كه آن را اش  كفاره احتمال دارد كه پيامبر  -3
تواند با  مي خرج و صرف كند، وفايده خبر آن است كه غير شخص هماش  براي خانواده

 ه محتاج است با اجازه بخشنده كفارهرا بپذيرد و بپردازد، و كسي كاش  اجازه او كفاره
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ذكر  »األم«صرف كند. و اين جوابها را امام شافعي در اش  تواند آن را براي خانواده مي
 كرده است. 

 كسي كه مرده است و روزه قضا دارد
كسي كه نتوانسته است روزه ماه رمضان را بگيرد و پيش از قضاي آن بميرد، به اين 

ن نرفته و مرگش فرا رسد نه بر وي قضاي روزه است نه فديه معني كه هنوز عذرش از بي
گردد، و اگر بعد از آن امكان قضاي آن را داشت مرگ فرا رسد بر  مي آن و نه گناهكار

وي واجب است كه گذشته را جبران كند، يعني بايد از ميراث او براي هر روز يك مد 
 ايشه و عبداهللا بن عباس گرم ) طعام و خوراكي داده شود. حضرت ع 700(در حدود 

 و در حديث آمده است:  اند. به آن فتوي داده

ُِ َوِلک « عِ َعن َِ ِِ ِصيٍُى َشهٍر فَليُ ّ يَوٍى ِؤلْ ـَمن مٍَت وََعلَي ُُ  ََ  . »ينٍ  كِ ُِ َمَ
هركس مرد و بر وي روزه قضا واجب بود بايد ولي و وارث او براي او و به جاي «

 .»اطعام كندهر روزه يك نفر مسكين را 
و در قول ديگر آمده است الزم نيست كه وارث و ولي ميت حتما به جاي روزه فوت 

تواند به جاي وي روزه هم قضا كند، و مستحب  مي شده وي طعام و خوراكي بدهد بلكه
 گفت:  است كه چنين كند، چون پيامبر 

ُِ َوِلک « ِِ ِصيٌٍى صٍَى َعن  . )ان وغريمهارواه الشيخ( »ُِ ـَمن مٍَت وََعلَي

 .»را قضا كنداش  هركس مرد و بر وي روزه قضا بود ولي او به جاي او روزه«
. و در بين دو »را قضا كنداش  اگر خواست روزه«و در روايت ديگري آمده است: 

و روايت:  »را قضا كنداش  هركس مرد و بر وي روزه قضا بود ولي او روزه«روايت: 
 مخالفتي نيست، چون »ك نفر مسكين را اطعام كندولي او به جاي هر روز قضاي ي«

تواند به جاي او روزه بگيرد يا  مي شود كه هر يك از اين دو امر كفايت كند يعني مي
 اطعام مساكين كند. 
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 پيرمرد ناتوان و كسي كه در حكم او است
تق پيرمرد ناتواني كه طاقت و توان روزه گرفتن را ندارد يا در اثر روزه دچار رنج و مش

رود بر آنان روزه واجب  نمي شود و همچنين پيرزن و بيماري كه اميد بهبوديش مي شديد
نيست بلكه واجب است براي فديه روزه هر روز، يك نفر مسكين را طعام كند، چون 

 فرمايد:  مي خداوند

ِي َ ٱَوَ�َ ﴿ ونَهز  َّ ِك�ٖ  ۥيزِطيقز ِّسل يَةٞ َطَعامز  ۡل ِ  ].١٨٤ة: البقر[ ﴾ۡ
گيرد و (از گرفتن روزه عاجزند  مي كه (روزه) تمام توان و طاقتشان را فرا بركساني«

 .»واجب است كه) فديه هر روز را طعام يك نفر مسكين بدهند
گفت: اين آيه منسوخ نيست بلكه مراد از آن پيرمردان و زنان ناتوانند  بابن عباس 

ن را اطعام كنند. و معني توانند روزه بگيرند و بايد به جاي روزه يك نفر مسكي نمي كه

هُ « ونَ طِيقُ توانند روزه بگيرند. و  مي افتند و به زحمت مي يعني با گرفتن روزه در مشقت »يُ

هُ «در قرائتي  ونَ قُ طَوّ  باشد.  مي افتند مي آمده كه به معني از آن در رنج و مشقت »يُ

 دهد مي زن آبستني و ني كه بچه را شير
شيرده نگران زيان آشكار روزه براي نفس خويش هرگاه زن آبستن و باردار و زن 
توانند روزه را بخورند و  مي بيند در آن صورت مي باشند، مانند زياني كه بيمار از بيماري

بعدا آن را قضا كنند درست مانند بيمار، و اگر نگران كودكان خود باشند به اين معني كه 
توانند  مي شيرش براي بچه باشد زن باردار نگران سقط جنين و زن شيرده نگران كم شدن

روزه را بخورند ليكن برآنان واجب است كه روزه را قضا كنند، چون در روز رمضان 
افطار كرده و براي هر روز فديه بدهند يعني اطعام يك نفر مسكين براي هر روزي چون 

 فرمايد:  مي خداوند

ِي َ ٱَوَ�َ ﴿ ونَهز  َّ كِ  ۥيزِطيقز ِّسل يَةٞ َطَعامز  ۡل ِ  ].١٨٤ة: البقر[ ﴾�ٖ ۡ



 فقه آسان در مذهب امام شافعي (جلد دوم)   74

اندازه (واجب است براي هر روز) طعام يك مسكين  مي بر آنان كه روزه به مشقتشان«
 .»فديه بدهند

 و در حديث است: 

» َّ َّ اَهللا وََضَع َعِن اسلٍفِِر اص َْ وْ ـِِ  ـَى وََش
ْ
َّ ِة وََعِن ال وىَ رْ ـُ   َواسبْ حُ ـَر اص َّ  »ِضِع اص

نه الرتمذیأخرجه أمحد وأهل السنن و(  . )حسّ

خداوند از مسافر، روزه و نيمه نماز را برداشته و از زن باردار و شيرده روزه را «
 .»برداشته است

 بيمار و مسافر
 فرمايد:  مي براي بيمار و مسافر مباح است كه روزه ماه رمضان را بخورند چون خداوند

﴿ ّۡ ٰ َسَفرٖ َۡعِ
ول َ�َ
َ
رِ�ًضا َ َّ م  َِن�ز َخرَ َ�َم  َ�َن 

ز
يّاٍ� َ
َ
ِ ل َ َّ  ].١٨٤ة: البقر[ ﴾ةٞ 

پس هر كس از شما بيمار يا در سفر باشد (مي تواند روزه رمضان را بخورد) و بعدا «
 .»روزه بگيردها  آن به جاي آن چند روز ديگر به تعداد

يعني در رمضان افطار كند و بعد روزهاي ديگري از غير رمضان به جاي آن روزه 
ر شرط است كه احساس درد شديد كند اگر روزه باشد، يا نگران باشد بگيرد. براي بيما

تواند كه شب  مي كه دير بهبودي حاصل كند. سپس اگر بيماري ادامه داشته و فراگير باشد
نيت روزه بودن را ترك كند، و اگر بيماري گاه و بيگاه باشد و پيوسته نباشد مانند كسي 

تواند شب نيت  مي د چنانچه شب تب كند كهكن نمي كند و گاهي تب مي كه گاهي تب
روزه فردا را ترك كند وإال اگر شب نداشت بايد نيت روزه فردا را بكند، و اين وقتي 
است كه خوف و نگراني هالكت را نداشته باشد، و اگر نگراني هالكت داشته باشد افطار 

و تشنگي  شود. بايد دانست كه غلبه گرسنگي شديد مي و روزه خواري بر وي واجب
شود. و اما براي مسافر شرط  مي شديد نيز چون بيماري مجوز روزه خواري در آن حالت

مباح بودن روزه خواري آن  است كه سفرش طوالني و مباح باشد پس سفر كوتاه و سفر 
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معصيت مجوز روزه خواري نيست، چون رخصت و اجازه شرعي به كارهاي گناه آلود 
بهتر است كه اگر بتواند روزه باشد چنانچه ازآن متضرر نشود، گيرد. براي مسافر  نمي تعلق

 و اگر روزه برايش ضرر و زيان داشته باشد خوردن روزه بهتر است. 

 روزه تطوع (داوطلبانه و سنت)
 پسنديده است كه روزهاي دوشنبه و پنجشنبه را روزه گرفت چون ابوهريره 

 روايت كرده است: 

ِّّبّ ِِ «   َّ ا
َ
ََ أ وُى اإلِ لْ ك َُ َ مٍ يَ  ـمْ ََ

ْ
 . »ََس ُِ خَ ـنَِ� َوال

 .»گرفت روزهاي دوشنبه و پنجشنبه بود مي بيشتر اوقاتي كه روزه پيامبر «
 »أيام البيض«به روايت احمد با سند صحيح. و روزه گرفتن روزهاي مشهور به 

 يش تا صبح مهتاب است نيز مستحب است.ها شب هر ماه كه 15و  14و  13روزهاي 
 گفت:  چون ابوذر 

َؤَراٍ«
َ
َُ  أَ  اهللا رسو  أ  عشَة، وأرعع عشَة،  َث مَ َ اليض أيٍى م مةَ  اصشهرِ  من وىَ ا
وِى اّوهرِ عشَة.  وخَس  ََ َ َك َِ   ).رواه النسائی وصححه ابن حبان( »َوقٍَ َ 

صبح  يش مهتابي است تاها شب به ما دستور داد كه از هر ماه سه روز را كه پيامبر «
هر ماه و گفت: مانند آن است كه تمام سال روزه  15و 14و  13روزه بگيريم، يعني 

 .»باشي
 گفته است:  و روزه گرفتن شش روز از ماه شوال نيز مستحب است چون پيامبر 

تْ «
َ
ِّ أ �ُ ََ ُِ �ِِلّت ـَمن صٍَى َرَؤٍَ ا  ـشَ  نْ ِم   بََع

َ
اٍ  فََكح ة إال رواه اجلامع( .»ٍُ صٍَى اّوهرـَ و 

 .)البخاری والنسائی
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هركس روزه ماه رمضان را گرفت سپس شش روز شوال نيز به دنبال آن گرفت تو «
  .3F1»گويي كه تمام سال روزه بوده است

بهتر است كه شش روز روزه ماه شوال را پيوسته به هم و متصل به عيد بگيرد بال 
نجام بگيرد و به تاخير نيفتد. آن است كه زودتر ا ها نيكي فاصله بعد از عيد. چون بهترين

و همچنين روزه روزهاي نهم (تاسوعاء) و دهم (عاشورا) محرم مستحب و پسنديده 
 است. 

به مدينه نزول فرمود و يهوديان را  پيامبر «آمده است: ببه روايت از ابن عباس 
ه گيرند گفت: اين چيست؟ گفتند: روزي است نيكو و شايست مي ديد كه روزه روز عاشورا

كه خداوند موسي و بني اسرائيل را از شر دشمنانشان نجات داد كه حضرت موسي به 
 شكرانه آن، آن روز را روزه گرفت. 

گفت: من به موسي مستحق تر و نزديكتر از نبي اسرائيلم پس روز عاشوراء  پيامبر 
از  . و همچنين)متفق عليه اصحاب صحاح است(را روزه گرفت و به روزه آن دستور داد. 

روز عاشوراء را روزه گرفت و  چون پيامبر «روايت است كه گفت:  بابن عباس 
به روزه آن دستور داد، گفتند: اي رسول اهللا روز عاشوراء روزي است كه يهوديان 
ونصاري آن را بزرگ ميدارند، گفت: چنانچه سال آينده فرا رسد اگر خدا بخواهد روز 

س گفت: پيش از آن كه سال آينده محرم فرار رسد گيريم. ابن عبا مي نهم را هم روزه
. و روزه روز عرفه نيز براي غير حاجيان )به روايت مسلم وابوداود(از دنيا رفت.  پيامبر 

 گفته است: مستحب است چون پيامبر 

َّ َصوْ « ُر َسنَة  ـَّ ة  وَصوُى يَوِى رُشوراَء يُوَ ـِبلَ ُر َسنَتِ�َ مٍضيَة  َوُؤلتَقْ ـُى يَوِى َعَرفََة يَُو
 . »مٍِضيَة  

                                                 
چون احسان حداقلش يك به ده است پس ماه رمضان خود به جـاي ده مـاه و شـش روز شـوال بـه       -1

 جاي دوماه است كه يك سال مي شود.  
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روزه روز عرفه كفاره گناهان دو سال گذشته و آينده است، و روزه روزه عاشوراء «
 .»كفاره گناهان سال گذشته است

به روايت مسلم در صحيح خود. و اما براي حاجيان روزه آن مستحب نيست و نبايد 
آورند. و چون  مي به جاي كنند و اعمال حج را مي روزه روز عرفه را بگيرند، چون دعا

 از روزه روز عرفه در عرفات نهي كرده است.  پيامبر 

 : )چون ابوداود روايت كرده است(مستحب است  احلجةو روزه نه روز ذي 

وُى َِلْ « َُ ََ يَ  ك
ْ
ََوَى رشُورا َومَ حَ ـَع ِذم ال  َة ـمَ ّجِة َو

َ
 ٍي  أ

َ
ّ َشهٍر َوأ ُُ ّوَ  ِِمنَِ� ِمَن ٍى ِمن 

 اصشّ 
ْ
  »َِس ُِ خَ ـهِر َوال

همواره نه روز ذي الحجه و روز عاشوراء و سه روز از هر ماه را و  پيامبر «
 .»گرفت مي روزهاي دوشنبه اول هر ماه و روزهاي پنجشنبه را روزه

 مكروه و ناپسندهاي  روزه
 گفت:  روزه طول سال مكروه است چون پيامبر 

  ال صٍَى َمنْ «
َ ْ
  »دَ ـبَ صٍَى ان

 .»طور دائم و هميشه روزه بگيرد، روزه او كامل نيستهركس ب«
را از اين گونه روزه  بابن عمر  . و چون پيامبر )به روايت شيخين و ديگران(

. به روايت شيخين و ديگران. و »چنين نكن«خواست بگيرد نهي كرد و گفت:  مي كه
 خود را به رنج كردند و مي خبر كساني را شنيد كه در عبادت تكلف چون وقتي پيامبر 

سوال كردند و آن را اندك شمردند كه  انداختند و از نحوه و كيفيت عبادت پيامبر  مي
 كنم، و ديگري گفت: من تمام شب بيدار نمي گيرم و افطار مي يكي گفت: من روزه

گيرم.  نمي كنم و زن  نمي كنم، و سومي گفت: من هرگز با زنان نكاح مي مانم و عبادت مي
 در جوابشان گفت:  پيامبر 
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فْ «
َ
ُصوُى َوأ

َ
اٍَ فَح
َ
ّمٍ أ
َ
قُوْ ـَِ أ

َ
نْ ُر َوأ َُ ِِ النّلٍَء َ� اٍُى َوت

َ
ِ فَلَََس ِم�   ُى َوأ

َّ رواه ( .»رَِغَب َعن ُسنَ

  .)الشيخان وغريمها

خوانم و بعد از  مي شوم و نماز مي كنم و شب بيدار مي گيرم و افطار مي اما من روزه«
كنم پس هركس از سنت و راه من روي  مي نان خود نيز نزديكيخوابم و با ز مي آن

 .»برگرداند و اعراض كند بر دين من نيست و از من نيست
مكروه است روزهاي جمعه را به روزه گرفتن به عنوان تطوع و روزه سنت اختصاص 

 آمده است:  دهي چون در صحيحين از حديث ابوهريره 

عَ « ُُ وُؤوا الُ َُ  ـال تَ
 َ
و بَعَدُه يَوْ َوَ�بْ  َة ِِال

َ
ُِ يَوٌى أ  . »ىٌ لَ

تنها روز جمعه را به روزه سنت اختصاص ندهيد مگر اينكه روز پيش و پس از آن «
 .»را نيز بگيريد

و تنها روزهاي شنبه را به روزه داري (سنت) اختصاص دادن مكروه است. چون پيامبر 
 :گفت 

» َُ  بْ ا يَوَى اصَل  ُؤوْ وْ ال تَ
 َ
 . »فَتََض َعلَيُوِ فيٍَُ اِت ِِال

 .»در روزهاي شنبه به خصوص روزه مگيريد مگر اينكه روزه فرض باشد«
به روايت ابوداود و ترمذي و ابن ماجه و بيهقي كه آن را صحيح دانسته است، چون 
يهوديان روز شنبه را بزرگ ميدارند. همچنين اختصاص روز يكشنبه نيز به روزه سنت 

دوست داشت كه با اهل  دارند و پيامبر  مي ا بزرگمكروه است. چون نصاري آن ر
 كتاب مخالفت كند. 

 روزه سنت و داوطلبانه زن
چنانچه شوهر در خانه باشد بر زن حرام است كه جز با اجازه او روزه سنت بگيرد. 

 گفت:  چون پيامبر 

» 
 َ
ةُ يَومٍ  واِىدا  َوَزوُجهٍ شٍِهٌد ِِال

َ
وُى اسرأ َُ   ال تَ

 َ
ِِ ِِال ََ  بِِِذاِ   .)رواه أمحد والشيخان( »َرَؤٍَ
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زن حق ندارد يك روز روزه بگيرد در حاليكه شوهرش حاضر و در خانه است و «
 .»خواهد نمي مسافر نيست مگر با اجازه او، بجز روزه رمضان كه اجازه او را

 تواند بدون اجازه او روزه بگيرد.  مي اما چنانچه شوهر در سفر و غايب باشد

 ر فطره يا فطريه)زكات فطر (س
شود و زكات بدن  مي كه بوسيله فطر واجباند  به آن جهت آن را زكات فطر نام نهاده

نمايد و عمل خيرش  مي است چون نفس انسان را از چرك بدگوئي و بخل پاك و مهذب
 بخشد.  مي را رشد و فزوني

 است كه گفت:  بدليل وجوب آن روايت شيخين از ابن عمر 

َ اَّ   اِهللا  فََرَض رَُسوُ  « ََ  ََ ََِِر ِمن َرَؤٍَ ُْ َز�َة ال  ِمن َ�
 
و َص ـٍِس صٍر

َ
 ِمن ٍر أ

 
ٍر

ّ ُىٍر  َشعِ  ُُ  ََ و َ�بْ  ٍ� 
َ
اْ أ

ُ
و أ
َ
و َكبِ ث َصغِ ٍد َذَكٍر أ

َ
  ٍر ِمنَ ـيْ ٍ� أ

ْ
 . »ِلُ�َ لْ ُُ ـال

 2176زكات فطر را در رمضان بر مردم واجب كرد و آن را يك صاع ( پيامبر «
) از خرما يا گندم يا جو براي هر نفر از انسان مسلمان خواه آزاد يا عبد، مذكر يا گرم

 .»مونث، بزرگ يا كوچك تعيين نمود
 براي وجوب زكات فطر شرايط زير الزم است: 

پس زكات فطر بركافر واجب  »..... از مسلمانان«اول: مسلمان بودن چون پيامبر گفت: 
 نيست. 

د (اول شب شوال) چون وقت فطر رمضان از آن موقع دوم: غروب خورشيد شب عي
شود چون  مي با طلوع فجر اولين روز شوال روز عيد واجب اند: شود. برخي گفته مي آغاز

شود، مانند قرباني كه  نمي زكات فطر عبادت و تقرّبي است متعلق به عيد پس مقدم بر آن
 شود. نمي مقدم بر عيد اضحي

 ي كه زايد بر قوت روزانه خود و كساني باشد كه نفقهسوم: فراخ دستي به اندازه ا
بر عهده او است يا هزينه حيواناتي كه به عهده او است، پس بر معسر و تنگدست ها  آن
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واجب نيست. و معسر كسي است كه چنين قدرتي نداشته باشد. يعني بايد مقداري كه 
  پردازد زايد بر هزينه شب و روز عيد باشد. مي براي زكات فطر

هر كس بايد زكات فطريه خود و كساني را كه نفقه شان بر عهده او است و مسلمانند 
بپردازد، مانند زن و فرزند كوچك و فرزندان بزرگ عاجز از كسب و پدر و مادر فقير و 

كند. اما خدمتگزاري كه در  مي خادم و خدمتگزاري كه در برابر هزينه زندگي خدمتش
 ش بر اربابش الزم نيست. كند زكات مي برابر مزد خدمت

آمده  بنيز زكات فطريه بپردازد. چون در حديث ابن عمر اش  و بايد به جاي بنده
دستور داد كه هر كس زكات فطريه كوچك و بزرگ و آزاد و عبد از  پيامبر «است: 

 . »جمله كساني كه نفقه شان بر عهده اوست را بپردازد
بر فرد واجب است مانند خويشاوند اش  نفقه به روايت مسلم و ديگران. اما كافري كه

و همسر و بنده و كنيز نفقه شان واجب است، ولي پرداخت زكات فطريه شان واجب 
گرم) از غالب قوت بلد و  2176نيست. آنچه كه در زكات فطريه واجب است يك صاع (

 منطقه است براي هر نفر. 

زكات آن عشر  به دليل همان حديث ابن عمر كه گذشت. هر چيزي كه در







10
1 

توان به عنوان زكات فطريه به مستحقان داد  ها مي واجب شود از محصوالت زراعي و ميوه
كند. چون درباره آن حديث آمده است، البته براي كسي كه پنير قوت  مي و پنير هم كفايت

شود نبايد عيبي  مي هاو باشد و گرنه كفايت نميكند. چيزي كه به عنوان زكات فطريه داد
داشته باشد و بايد دانه و حبوبات باشد كه در نص از آن سخن رفته است و پرداخت 

كند و بايد از غالب قوت بلد باشد چون فقيران  نمي قيمت حبوبات و اجناس فوق كفايت
هر منطقه مشتاق غالب قوت بلدند، و يك صاع يا پيمانه مصري يك چهارم پيمانه است 

پرداخت  اند: گرم). برخي گفته 8704كند ( مي مصري براي چهار نفر كفايتپس يك كيل 
كند، چون معاذبن جبل  مي قيمت اجناس زكات نيز اگر براي فقير سودمند باشد كفايت

 :توانيد به جاي زكات لباس تازه يا كهنه برايم بياوريد كه به جاي  مي به اهل يمن گفت
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نيز بهتر  ما آسانتر است و براي ياران پيامبر پذيرم،، چون آن براي ش مي جو و ذرت
است، و براي فقراي مدينه نيز نيكوتر است. اين كه گفته است: به جاي جو و ذرت، دليل 

 است بر اين كه پرداخت قيمت جايز است چنانچه سودمندتر باشد. 
درست نيست كه شخص زكات فطريه را به پدران و مادران يا فرزندان خود بدهد 

اش  ينان اگر فقير باشند نفقه شان بر زكات دهنده واجب است، و هركس كه نفقهچون ا
بر او واجب باشد جايز نيست زكات فطريه خود را به او بدهد ليكن به قول مالك 
پرداخت زكات فطريه به جد و نوه كه محتاج باشند جايز است، و پرداخت زكات فطريه 

از ذوي األرحام به نام فقراء و مساكين جايز  و فرزندانشانها  برادران و عموها و دايي
 گفته است:  است. انتقال زكات فطريه به جاي ديگر جايز نيست. چون پيامبر 

غْ «
َ
 ِن ُ�َقرائِ يٍئِِهِ َوتُْصَ نِ تُؤَذُ  ِمن أ

  ).حديث نبوي(. »ِهِـُُ
 .»شود مي نيازانشان گرفته و براي نيازمندانشان صرف بي از«

اين براي «به مردم يمن گفت:  ين انتقال درست است چون معاذ ا اند: برخي گفته
. كه در فصل مصارف »و ساكنين مدينه بهتر است شما آسان تر و براي ياران پيامبر 

زكات از آن سخن رفت. هرگاه فقيري بدهي داشت و طلبكار به وي گفت: آن را به تو 
كند مگر اينكه آن را قبض  نمي تبنا به قول صحيح كفاي ام، بخشيدم به جاي زكات فطريه

 گفت: كند و بعد به وي دهد. چون پيامبر 

» ِْ ؤاِ  ِف َهَ ا الَوىِ  أغنُوُه  . )حديث نبوي( »َعِن اصلک
 .»نياز كنيد بي فقيران را در اين روز عيد از گدائي و سوال«

 ليكن اگر دين و بدهي به صورت وديعه باشد اشكال ندارد. 

 موقع پرداخت زكات
ه تاخير انداختن فطريه از روز عيد حرام است مگر اين كه عذري در ميان باشد، مانند ب

اين كه فرد مستحق يافت نشود يا مستحق را يافته و براي وصول به وي مانع پيش آمده 
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باشد يا امثال آن، و بهترين وقت براي پرداخت آن بعد از فجر روز عيد و پيش از خروج 
گفت: بهترين وقت ثواب و پاداش آن  ب، چون ابن عمر مردم براي نماز عيد است

پيش از خروج مردم براي نماز است. اين روايت مورد اتفاق اصحاب صحاح است. و 
همگي اتفاق دارند بر اين كه يك روز يا دو روز پيش از عيد نيز جايز است. و ابوحنيفه 

كه: از اول رمضان  گفته است: پيش از رمضان هم جايز است. و امام شافعي گفته است
 جايز است هر روز پرداخت كند. 

بهتر است آن را به خويشاوندان فقير خود كه نفقه شان بر وي واجب نيست بپردازد، 
و فرزندانشان و به ترتيب ها  و خالهها  و داييها  مانند برادران و خواهران و عموها و عمه
 نزديكي هر چه نزديكتر باشد بهتر است. 

 پرداخت زكات فطريه فلسفه و حكمت
فلسفه و حكمت زكات فطريه آن است كه خداوند آن را فرض كرده است تا روزه دار 
از سخنان پوچ و ياوه و زشت و دشنامي كه در طي روزهاي روزه داري از او سر زده 

 گفت:  باست پاك و پاكيزه گردد. چون ابن عباس 

َْ  فََرَض رَُسوُ  اِهللا « َِ ِِ ِمَن اصلّغِو َواصّرفَِث  َرة  ِر ُطهْ َز�َة ال ٍئِ  َ   .)رواه أبوداود( »صِل

زكات فطريه را به آن جهت فرض نمود تا روزه دار از گناه سخنان ياوه و  پيامبر «
 . »ناشايست پاك و پاكيزه شود

 و براي اين كه در اين روز مبارك فقيران و مساكين از ذلت و خواري گدائي و تكدي
 گفت:  پيامبر نياز گرداند. چون  بي

» ْ�
َ
ُِ ف ه ا الَوىِ أ وا َّ   .)أخرجه احلاكم( »نُوُهِ َعِن ال

نياز  بي آنان را (فقيران) در اين روز مبارك عيد از گردش و طواف براي گدايي«
 . »كنيد
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 فضيلت روزه
 گفت:  درباره فضيلت روزه احاديث فراوان وارد شده است، از جمله: پيامبر 

يٍَىُ « َّ قُ  اص
ْ
َُ َوال َِ  ْرت َعٍ ََ ِقيَ  يَْوىَ  صِلَْعبْدِ  َُْش

ْ
ُقوُ   ٍَمةِ ـال يٍَىُ  َُ َّ ىْ  َاص

َ
ُِ  رَّب  أ َعٍىَ  َمنَْعتُ َّ  ال

َّّهٍرِ  َواصّشَهَواِت  ْعِ�  بٍِ َّ ِِ  فََش ََُقوُ   .ِ�ي َُ  َو ُقْرت
ْ
ّّْوىَ  ُِ ـَمنَْعتُ  َال ْعِ�  بٍِصلّيِْل  ا َّ ِِ  فََش  َقٍََ  . ِ�ي

 َِ َعٍ َّ   »فَََُش
ي رمضان آن را ها شب ه و قرآن براي بنده خدا (براي كسي كه در روزها وروز« 

گويد: پروردگارا من در روزها او را  مي كنند، روزه مي قرائت كند) در روز قيامت شفاعت
و شهوات منع كردم مرا شفيع وي قرار ده و شفاعتم را براي او بپذير، و  ها خوراكي از

ان او را از خواب بازداشتم پس شفاعت مرا درباره او ي رمضها شب گويد: من در مي قرآن
احمد آن را با سند صحيح روايت كرده ( .»شوند مي قبول كن پس هر دو شفيع قرار داده

 . )است
 گفت:  و از جمله: پيامبر 

» 
 َ
وُى َعبٌد يَومٍ  ِف َسبيِل اِهللا ِِال َُ ِِ ال يَ ّ ٍَر َعن وَجِه َسبعَ�   بٍَعَد اُهللا بِ ِلکَ الَوِى ا

 . )حديث نبوي(. »ٍَ  ـَْ َذرِ 
هركس يك روز در راه خدا و براي رضاي خدا روزه باشد خداوند چهره او را به «

 .»سازد مي اندازه فاصله هفتاد پاييز (سال) از آتش دوزخ دور

 كنند مي تهديد كساني كه روزه خواري
د تهديد شديد كنند مور مي كساني كه بدون عذر شرعي در ماه رمضان روزه خواري

 گفته است:  از جمله: پيامبر  اند. خداوند واقع شده

ِة اهللاِ َمن أ�ْ « ََ ََ ف َغِ� رُذ َر يَومٍ  ِمن َرَؤٍَ قْ  ََ َُ ُِ ِصيٍُى اّوهْ صَِ  ِِ َو�َِ ـِر كُ ِض َعن
لّ

 ُِ   »صٍَم
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هركس بدون رخصت الهي و بدون مجوز شرعي در يكي از روزهاي رمضان روزه «
به روايت ابو داود و ابن (. »تواند آن را قضا كند نمي تمام ايام روزه باشد خواري كند اگر
 . )ماجه و ترمذي

 دعاهاي ايام روزه
 گفت:  ترمذي با سند حسن روايت كرده است كه پيامبر 

ِْ ـَردک َدعَوتُ ـٌة التُ ـمَ مَ « َْ ُه َُ  َّ ُِ َى ٍئِ  َ  . »مٍُى العٍِدُ  َواسَلُوىُ َر َواإلِ َِ َ اص
شود (قبول است) روزه دار تا وقتي كه افطار كند و پيشوا و  نمي ي سه كس رددعا«

 .»امام عادل و شخص ستمديده

َ  «و:  ََ  صِل َْ ـئِ ٍِِ دعاي روزه دار به هنگام « ).رواه ابن ماجه( »َوة  مٍ تَُردک ِرهِ َدعْ ِِ ِعنَد فِ

 .»شود) مي شود (پذيرفته نمي افطار هرگز رد

 ماه مبارك رمضان
 در آخرين روز شعبان خطبه اي ايراد كرد و گفت:  بر پيام

ي  «
َ
َظ ـُ أ

َ
ّ ٍُس أ ُِ ُمبٍَرکُ. َشهْ ـهٍ ا ِِ َللَُة القَدِر َذٌ� ِمن ألِف َشهٍر،  رٌ لُّوِ َشهُر َعَي في

ََلٍَة  ِِ  ِِ  َمن َ�َقّرَب في
 
وکر ََ �َ ِِ ة  َوِ�يٍَى َللَِت ََ ََ َشهٌر َجَعَل اُهللا ِصيٍَى اَهٍرِهِ فَرَ ِمَن الِ� ك

ة  فيٍُِسواُه،  ََ َُن أد م َسبعَ� فَرَ ََ َك ة  ك ََ ِِ فَرَ ة  فيٍُ ِسواُه، َوَمن أد م في ََ د م فَرَ
َ
ن أ َُ َك

 َوُهَو َشهُر 
ْ
ُِ ال ُ مَوابُ َّ َِ واصَ

َّ َر ـّ نجَ ـاص َّ ؤِمِن َمن َ� ُُ ِِ ِرزُق اص ِداُد في ُة وََشهُر اسواسٍِة وََشهُر يَ
ََ َمغْ ٍ  ـفيِ ِصٍئُِ ِِ وَِعتْ ك اُوعِ

َرة  ِلُ ُ ِمثَل أجِرهِ ِمن غِ� أَ يَنُقَص َِ
َ
ََ ل ِِ ِمَن اٍّ ِر َو�  صَِرَ�بَِت

قٍ 
ِِ َشیٌء قٍصُوا يٍ رَسُوَ  اِهللاَ لَََس كُ  ٍئِ  َ جِر اص

َ
ق فَقٍَ  َصّ  اهللا ـِمن أ َِ ٍئِ  َ ُر اص َّ ََ ُُ ُد مٍ  نٍ َ�ِ

لک
ُْ عليِ و سلَِ يُعٍَ اُهللا ه اَ ا �َ ََ َر صٍئٍُِ   َّ و َم قَِة لََبٍ ـاّواَب َمن َ�

َ
َعِة مٍٍء أ ََ و 

َ
َرٍة أ

ّولُ 
َ
وا ـُِ رَحـاؤِ�ِ أو ذليَِ  وَُهَو َشهٌر أ َِ ِر، َواستَك

َرةٌ َوتِذُرُه ِعتٌق ِمَن اٍّ  َِ ُِ َمغ َُ وَس
َ
ٌة َوأ

رعََع ِذٍٍَ َ َذَلَتَِ� تَرَضوْ 
َ
ِِ ِمن أ َْ  ََ بِِهٍُ َرّعُوِ،في  وََذ

َ
ٍ لَتَِ� ال  غِنٍَء بُِوِ َعنُهٍُ. فَحم 

 َْ َِ تَرَضوْ اِل َِ اصلّتٍ َ الّ لتٍ
َ
َ فََشهٍَدُة أ ُِ  َِِل ِِّال اُهللا َوََلْ  ََ بِِهٍُ َرع ُو

َ
َِ ال ّمٍ اصلّتٍ

َ
، َوأ ُِ رُواَ َِ تَغ
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صُو�ِْغنٍَء بُِوِ َ�نْ 
َ
ِِ ِمَن اَّ  ََ اَهللا َوَ�ُعوْ ُهٍُ فَقَلح  بِ

ََ  ٍُه اُهللا ِمنْ َسَن صٍئٍُِ  َسقَ  َمنْ ٍِر، وَ ذُو
ْ  ِضْ َىوْ   ـعَ ََ

َ
َْ ة  ال َُ  َ�عْ  

ُ
ح َ  يَدْ َُ  َدهٍ َى

ْ
رواه ابن خزيمه والبيهقی وابن ( .»ةَ ـنّ جَ ـُذَل ال

  .)حبان

اي مردم به راستي ماه بزرگ و مباركي شما را سايه انداخته است، ماهي كه در آن «

كه ثواب عبادت در آن از ثواب عبادت يك هزار شب قدر و احترام است  »ليلة القدر«

 ماه بيشتر و بهتر است، ماهي كه خداوند روزه روزش را فريضه ساخته و عبادت
يش را داوطلبانه قرار داده و سنت گردانده است. هر كس در آن ماه با يك عمل ها شب

نمايد كه  مي ي ديگر دارد و چنانها ماه خير به خدا تقرب جويد ثواب يك فريضه را در
يك عمل واجب را در غير آن به ادا رسانده باشد، و هر كس فريضه اي را در اين ماه 

 انجام دهد ثواب اداي هفتاد فريضه درغير آن را دارد. 
اين ماه ماه صبر و شكيبايي است، و ثواب و پاداش صبر بهشت است، و اين ماه ماه 

يابد. هر  مي ؤمن در آن افزايشياري دادن مردم است و ماهي است كه رزق و روزي م
كس كسي را براي افطار دعوت كند و روزه كسي را بگشايد اين عمل موجب آمرزش 
گناهانش و آزادي گردنش از دوزخ است و به اندازه ثواب روزه او ثواب دارد بدون اينكه 
از ثواب او كم شود، يعني ثواب روزه دار هم به جاي خويش محفوظ است. گفتند: اي 

 را بگشاييم. پيامبر اش  ل اهللا ما توانايي نداريم كه كسي را به افطار بخوانيم و روزهرسو
گفت: خداوند اين ثواب و پاداش را به كسي خواهد داد كه با يك دانه خرما يا يك 

را بگشايد. اين ماه ماهي است كه اش  جرعه آب يا شير او را به افطار بخواند و روزه
ت و آمرزش و آخرش آزادي و رهايي از آتش دوزخ اولش رحمت و وسطش مغفر

است، تالش كنيد كه چهار خصلت و عمل را در آن فراوان انجام دهيد كه با دو تاي آن 
نياز نيستيد. آن دو خصلت كه  بي پروردگارتان را راضي كنيد، و از آن دوتاي ديگرش

دُ أن الَ إِله إالَّ اهللاكنند گواهي:  مي خداوند را راضي و طلب استغفار از اوست. و اما  .أشهَ
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نياز نيستيد: ازخدا بهشت بخواهيد و از آتش دوزخ به وي پناه  بيها  آن آن دو تا كه از
 ببريد . 

و هر كس روزه داري را سيراب كند (در وقت افطار) خداوندا او را از حوض من 
گردد  نمي دهد كه ديگر هرگز تشنه مي كند و بدو چنان شربتي مي (حوض كوثر) سيراب

 .»تا اين كه داخل بهشت شود

 اعتكاف
اعتكاف در لغت به معني اقامت و ماندگاري بر چيزي است خواه نيكو باشد يا نيكو 

 نباشد، مانند اين كه خداوند ميفرمايد: 

ا َ�ِٰذهِ ﴿ ٓ ٱ ََّمامِيلز ٱََ ِٰ
وَن  ّۡ نتزمل لََها َ�ِٰكفز

َ
 ].52األنبياء: [ ﴾٥َ

مداومت و ها  آن هستند كه بر پرستشهايي  و پيكرهها  هاين چه صورتها و مجسم«
 . »كنيد؟ مي ايستادگي

و در اصطالح شرع ماندگاري و اقامت مخصوصي است به كيفيت مخصوص. اعتكاف 
در همه اوقات مستحب است بويژه در دهه آخر ماه رمضان. اين استحباب تأكيد بيشتري 

د. و چون جستجو و پيگيري دريافت فضيلت باش مي دارد چون اقتدا و پيروي از پيامبر 

باشد. و دليل  مي ي سالها شب در  دهه آخر رمضان است و بهترين »ليلة القدر«شب قدر 

مستحب و پسنديده بودن اعتكاف، قرآن و سنت نبوي و اجماع امت اسالمي است. خداي 
 فرمايد:  مي تعالي

َ لَِّطآ�ِفَِ� وَ ﴿ ِٰ ن َطّهَِرا بَيل
َ
ودِ ٱ لّرّكعِ ٱوَ  فِ�َ ۡلَ�ٰكِ ٱَ  ].١٢٥ة: البقر[ ﴾١ لّسجز
.... خانه مرا پاك و پاكيزه كنيد براي طواف كنندگان و اعتكاف كنندگان در ركوع و «

 . »سجود  برندگان (نمازگزاران)

وَن ِ� ﴿ نتزمل َ�ِٰكفز
َ
ّ  َوَ وهز ََ ُزَ�ِٰ�ز ِۡ ٱَو لَمَ�ِٰج  ].١٨٧ة: البقر[ ﴾ل
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به اعتكاف مشغوليد و در مساجد اقامت گزيده ايد (براي و زماني كه در مساجد «
 . »عبادت)، با زنانتان مباشرت و نزديكي نكنيد

 در هر ماه رمضان ده روز آخر را در مسجد اعتكاف و ثابت شده است كه پيامبر 
كرد و درهمان سال كه وفات يافت بيست روز در مسجد اعتكاف و اقامت گزيد. به  مي

و زنانش نيز با او و بعد از او در  بخاري و ابن ماجه. و ياران پيامبر  روايت ابوداود و
 و امت اسالمي بر اين مطلب اجماع دارد. اند  مسجد اعتكاف كرده

 : اركان اعتكاف چهار چيز است: اركان اعتكاف
 اول: نيت كردن، چون اعتكاف عبادت است و مانند ديگر عبادات نياز به نيت دارد. 

كند بلكه  نمي در مسجد و به اندازه يك طمانينه در مسجد ماندن كفايتدوم: ماندن 
بايد بيشتر از آن در مسجد بماند كه بتوان بر آن عرفا اسم اعتكاف و اقامت اطالق كرد. 

داند كه براي خروج از خالف علما حداقل يك روز اعتكاف كند.  مي اما شافعي مستحب
و يارانش و همسران او  ت كه منقول از پيامبر اما اين كه در مسجد بماند براي اين اس

َُ ِِّال ِف َؤلْ «گفت:  چنين است. و براي اين كه پيامبر   ِاعِتَ
َ
أخرجه ( .»ةٍ ـِجِد َجٍعَ ال

 . )ابن أبی شيبة وسعيد بن منصور من حديث حذيفه

 .»گردد مي اعتكاف نيست مگر در مسجدي كه در آن نماز جماعت برگزار«
كف و اعتكاف كننده است كه بايد مسلمان و عاقل و پاك از حيض و سوم: خود معت

 نفاس و جنابت باشد.
چهارم: جاي اعتكاف است كه شرط است مسجد باشد. به دليل حديثي كه گفته شد، 
و مسجد جامع بهتر است از ديگر مساجد تا مجبور نباشد براي نماز جمعه برون رود، و 

كنند. و زهري آن  مي مان بيشتر بدانجا رفت و آمدچون جماعت در آن بيشتر است و مرد
 را شرط دانسته. و شافعي نيز در قول قديم به آن اشاره كرده است. 

 اعتكاف نذري
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اعتكاف تقرب به خدا است پس هر كس بر خود اعتكاف نذر كند صحيح است و 
 گفته است:  واجب است كه به نذرش وفا كند. چون پيامبر 

َ يُ  َمنْ «
َ
عْ َِ اََ َر أ َِ عْ  ُِ َوَمنْ ـيَع اَهللا فَليُ َُ  َ

َ
ُِ فََ  اََ َر أ يَ عْ َِ َُ   ِِ َِ« . 

هركس نذر كند كه خداي را اطاعت كند بايد به آن وفا كند و اطاعت را انجام دهد و «
. »هركس نذر كند كه خداي را عصيان و نافرماني كند به آن وفا نكند و آن را انجام ندهد

 . )به روايت بخاريبه روايت احمد در مسند و (
من «سوال نمود و گفت:  از پيامبر  و چون ثابت شده است كه عمر بن خطاب 

گفت:  پيامبر  »در زمان جاهليت نذر كرده بودم كه شبي در مسجد الحرام اعتكاف كنم
. پس اگر كسي نذر كرد كه ده روز )متفق عليه اصحاب صحاح است( »به نذرت وفا كن«

آن وفا كند خواه نذر كرده باشد كه پيوسته يا گسسته اعتكاف كند و  اعتكاف كند بايد به
 حق ندارد از مسجد بيرون رود مگر به عذري و اين عذر چند نوع دارد: 

بيرون رفتن براي قضاي حاجت، يعني براي ادرار و مدفوع و غسل به علت محتلم  -1
 شدن كه قطعا ضرر ندارد. 

براي غذا خوردن جايز است. چنانچه تشنه شد  براي رفع گرسنگي كه بيرون رفتن -2
و در مسجد آب بود حق ندارد بيرون رود، و فرق بين آب خوردن و غذا خوردن آن 
است كه انسان اصوال از غذا خوردن در مسجد شرم دارد به خالف آب نوشيدن. بيرون 

 : امبر رفتن براي عيادت مريض و بيمار جايز نيست، و همچنين براي نماز ميت. چون پي

» ُُ َُ  ََ عْ ـتَ رک بٍِسرَِض وَُهَو ُمعْ ـك َُ  
َ
رک َكٍُ َهَو َوال ُُ ُِ ُرُج َُلْ ِكٌف َ�يَ ُ  َعن

َ
 .)رواه أبوداود( »ح

شد كه از او  نمي گذشت و به طرف او متمايل مي در حال اعتكاف از كنار بيمار«
 .»عيادت كند

عتكف آن است كه از سنت براي م«نيز نقل كرده است كه گفت:  لو او از عايشه 
بيمار عيادت نكند و در تشييع جنازه حاضر نشود، و با زن تماس نگيرد، و با وي نزديكي 

 . »و مباشرت نكند، و جز براي نيازهاي ضروري و ناچاري از مسجد بيرون نيايد
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گفته  هرگاه زن قاعده شد بر وي الزم است كه از مسجد بيرون آيد. چون پيامبر  -3
 است:

» 
ُ
َُلِجَد ِلٍئِ ال أ  . »ٍض َوال ُجنٍُب ـِىلک اص

 .»دانم نمي من مسجد را براي كسي كه در حيض باشد يا جنابت داشته باشد حالل«
بيماري كه با اقامت در مسجد مشقت ايجاد كند، چون نياز به رختخواب و رفت و  -4

كافش آمد طبيب دارد، پس براي وي مباح است كه از مسجد بيرون رود و پيوستگي اعت
 شود، چون مي شود. ولي اگر براي نماز جمعه بيرون رفت اعتكافش باطل نمي گسسته

توانست در مسجد جامع اعتكاف كند و همچنين اگر خوف فوت شدن حج را داشته  مي
شود  مي شود، و چنانچه جماع و نزديكي كند اعتكافش باطل مي باشد اعتكافش باطل

 فرمايد:  مي چون خداوند

ََ ُزَ�ٰ ﴿ وَن ِ� َو نتزمل َ�ِٰكفز
َ
ّ  َوَ وهز ِۡ ٱِ�ز لَمَ�ِٰج  ].١٨٧ة: البقر[ ﴾ل

 .»در حال اعتكاف در مساجد با زنانتان مباشرت و خلوت نكنيد«
چنانچه با دست زدن مباشرت كرد يا از روي شهوت بوسيد و انزال مني شد اعتكافش 

 شود. مي باطل
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ح شرع به معني قصد زيارت خانه حج در زبان عربي به معني قصد است، و در اصطال
كعبه براي اداي اعمال حج است از قبيل طواف و سعي بين صفا و مروه و وقوف در 

 عرفه و ديگر مناسك به جهت پاسخ و لبيك گفتن به امر خدا و طلب رضاي او. 

 :حكم حج
حج بيت اهللا به دليل قرآن كريم و سنت نبوي و اجاع امت اسالمي فرض است. خداي 

 فرمايد:  مي تعالي

﴿ َ�َ ِ ّ َِ ّج  َّاِس ٱَو َيلِت ٱَِ ِ   �ل َتَطاعَ ٱََ َٗ  سل  ].97آل عمران: [ ﴾َِِ�لهِ َسبِي
خداوند فرض نموده كه هر كس قدرت و استطاعت (مالي و جسمي داشته باشد) از «

 . »خانه خدا (بيت اهللا الحرام) زيارت به عمل آورد و قصد حج آن كند

ََ َخٍس «گفت:  و پيامبر  بناي اسالم بر پنج چيز نهاده « .احلديث ....»بُِ�َ اإلِس ُى 

 .»شده است
 يكي بيت اهللا الحرام است و باز هم فرموده است: ها  آن تا آخر حديث، كه از جمله

وا َ�بْ ـىَ « ُ جک
َ
َ ال ت

َ
واـَل أ   .)رواه البيهقی فی السنن( »جک

 »ه خدا زيارت به عمل آوريدپيش از آنكه بميريد حج كنيد و از خان«
 پس حج جزو اركان ضروري دين است و هركسي منكر وجوب آن گردد كافر

 شود.  مي
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 حج در تمام دوران زندگي يك بار فرض است
كه حج در طول عمر يك بار واجب و فرض است. اقرع اند  امت اسالمي اجماع كرده

سال واجب است يا يك بار  سوال نمود آيا حج خانه خدا در هر بن حابس از پيامبر 

ن زاَد فَتَ –الج  –بَل «گفت:  در طول عمر؟ پيامبر  َُ  .)أخرجه أمحد( »وکعٌ ـَؤّرة  واِىَدة  َ�

بلكه در طول عمر يك بار فرض است پس هركس بيش از يك بار حج كند داوطلبي «
 .»باشد مي است و سنت

 عمره
 د: فرماي مي عمره نيز چون حج فرض است. چون خداوند

﴿ ْ ُِّموا
َ
َجّ ٱ َوَ َرةَ ٱوَ  �ل مل ِ  ۡلعز ّ  ].١٦٩ة: البقر[ ﴾َِ

 . »حج و عمره را با دستور خدا و براي او به اتمام برسانيد«
 روايت شده كه گفت:  لاز عايشه 

اّهٍ قٍلَْت «
َ
َ النّ يَ  َ ََ َََعِ ِجهٍُد القِ لٍِء جهٍدٌ ٍ رَُسوَ  اِهللا َهل   ـق قٍَ  

ْ
ِِ ال جک حَ ـتٍَ  في

 
ْ
ُْ َوال   »َرةُ ُع

گفت: آري جهادي كه در آن  اي رسول اهللا آيا بر زنان جهاد واجب است؟ پيامبر «
 .»جنگ نيست: حج  و عمره

سوال شد آيا عمره واجب است؟  از پيامبر «: )كه و اما خبر ترمذي از جابر (
ان . و در مجموع گفته شده است كه: حافظ»فرمود: نخير ليكن انجام عمره بهتر است

حديث بر ضعف اين خبر اتفاق دارند. و در تمام طول عمر نيز يك بار واجب است. و 
اعمال و مناسك آن همان اعمال حج است بجز وقوف در عرفه كه در عمره الزم و 

 واجب نيست. 
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 آموزش و فراگيري احكام حج
 بر كسي كه اراده حج دارد واجب است كه احكام حج را اعم از واجبات و محرمات و
مكروهات و مباحات به تمامي ياد گيرد. چون خداوند عبادت را از كسي نخواسته است 
كه بدان عبادت جاهل باشد، پس هر چيزي كه عمل به آن واجب باشد علم به آن نيز 

 فرمايد:  مي واجب است خداوند

َل  َٔ َۡ�ل ﴿ هل
َ
رِ ٱَزٓواْ َ

ِكل وَن  َّ ََمز ََ َ�عل نتزمل   ].43النحل: [ ﴾٤ِِن كز
دانيد آن را از كساني بپرسيد و  نمي گر چيزي را (كه عمل به آن واجب است)ا«

 . »فراگيريد كه اهل ذكر و عالم به آن باشند

ِ  َْ ِِ فَرِ َطلَُب الِعلْ «گفت:  و پيامبر 
ُُ  ََ ٌة  ٍِ ُؤلْ  ََ طلب و كسب «. )رواه البيهقی( »ِل

 .»علم بر هر مسلماني فرض است
 آمده  است.  »د مسلمانزن و مر«و در روايت ديگري 

 نخستين چيزي كه فرا گرفتن آن واجب است
نخستين چيزي كه واجب است هركس ياد بگيرد شناختن حالل و حرام از نظر شرع 
است. چون دانستن حالل بر انجام طاعت و فرمانبرداري از خدا و دوري از نافرماني و 

پذيرد و  نمي ار پاك راكند، خداوند پاك است و جز عمل و كرد مي معصيت خدا كمك
خداوند مؤمنان را به همان چيزهائي دستور داده است كه به پيامبران مرسل فرموده است، 

 فرمايد:  مي و

ّ�َها﴿
َ
َ ٰ لز ٱ َٓ ََِ   لّرسز زواْ   ].51املؤمنون: [ ﴾ّۡطّيَِ�ِٰت ٱ�ز

 .»اي رسوالن من، از روزي حالل بخوريد«

ّ�َها﴿ و
َ
َ ٰ ِي َ ٱ َٓ َّ  ْ نزوا ََ مل  َءا َلَ�ٰ�ز ََ ا َر ََ َِ  َطّيَِ�ِٰت  زواْ   .]١٧٢ة: البقر[ ﴾�ز

 .»اي مؤمنان از روزي حالل و پاكي كه روزي شما گردانيديم بخوريد«
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هر كس كسبش حالل و پاك باشد عملش نيز پاك و رو به فزوني است، و هركس 
 كسبش حالل و پاك نباشد خوف آن است كه عملش نيز پذيرفته نشود. خداي تعالي

 فرمايد:  مي

ز ٱِِّ�َما َ�َتَقّدلز ﴿ ّتقِ�َ ٱََِ   َّ لمز  ].٢٧ة: املائد[ ﴾٢ ل
 .»كند مي به راستي خداوند تنها (اعمال) متقيان را قبول«

 شاعر چه نيكو گفته است:

ـــــ« جْ جَ ـــــحْ إِذا حَ هُ سُ ـــــلُ ـــــاملٍ أَص  تُ تَ بِ
 

ــــتِ العــــريُ   جَّ ــــن حَ لكِ جــــتَ وَ جَ ــــام حَ  »فَ
 

آن حرام است به حج بروي تو به حج نرفته اي بلكه اين شتر  هرگاه با مالي كه اصل«
 .»است كه به حج رفته است

 فرمود:  به حقيقت حج از بزرگترين اعمال بندگان خدا است چون پيامبر 

فْ «
َ
عْ أ

َ
ُل ان ِِ وََىّج َمبْ ٍُِ  ِعنْ ـََ  َغلُوَ  في

َ
ِِ وََغٌِو ال ٌَ الَشکّ في رواه ابن ( .»رٌ ُروْ ـَداِ  ِيٍُ

 .)حبان فی صحيحه

برترين اعمال نزد خدا ايماني است كه درآن شك نباشد و جهادي است كه در آن «
 »خيانت و دزدي از مال غنايم نباشد و حجي است كه مقبول باشد

 گفته است:  و پيامبر

مک «
ُ
ُِ أ ت َ

َ
ِِ يَوَى َوو   .)اجلامعةأخرجه ( »ُِ ـَمن َىّج فَلَِ يَرفَث ايت ِ بٍلَح   رََجَع َكَهيتِتَ

هركس حج را انجام دهد و سخن ناشايست نگويد وقتي كه از سفر حجش برگردد «
 .»گردد كه گويي تازه از مادر زاده باشد مي آن گونه از گناهانش پاك

وجوب حج فوري نيست يعني الزم نيست كه همان روز كه انسان استطاعت يافت 
ه مهلت دارد و وقت آن تنگ نيست، حتما همان روز به آن اقدام كند بلكه واجبي است ك

و به اصطالح شرع واجب فوري نيست بلكه با تراخي و تاخير واجب است و مهلت 
 گفته است:  دارد. ليكن بهتر است كه هر چه زودتر به آن مبادرت ورزيد چون پيامبر 
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ُُ ُِ ِِن بَيِت اِهللا َوصَِ َ�ُّج فَ  ـَمن َؤلَکَ زادا  َوراِىلَة  ُ�بَِلغک « َُ  َ
َ
ِِ أ هُ َعلَي َُ و يّ دِ وـوَت 

َ
ٍ أ

َِي ٍ  اَْص   . )أخرجه الرتمذی(. »ا

هركس مالك زاد و توشه و وسيله نقليه و سواري باشد كه بتواند به خانه خدا برود و «
 .»نرود و حجش را به جاي نياورد بر وي باكي نيست كه يهودي يا نصراني بميرد

تي از انجام ان درمانده است. باز پيامبر يعني با آنان فرقي ندارد چون به سبب سس
 فرموده: 

ْت َمن صَِ َ�ْ « ُُ ٌَ جٍئٌِر فَلَِ َ�ُّج فَليَ و ىٍَجٌة ظٍِهَرٌة أو ُسلٍَ
َ
ُِ َؤَرٌض أ و  ِبل

َ
ُهوِديٍ  أ َُ َِِ شٍَء 

  .)أخرجه أمحد( »اَصااي ٍ  

ي هركس بدون موانع بيماري يا احتياج ظاهري يا ممانعت سلطان ستمكار از ادا«
فريضه حج خودداري كند و مرگش فرا رسد مرگ او با مرگ يهودي و نصراني فرق 

 .»ندارد

 شرايط وجوب حج
 براي وجوب حج چند شرط وجود دارد: 

اول: مسلمان بودن، چون حج به مانند نماز و زكات و روزه عبادت است و شرط 
 آمده است:  عبادت اسالم است. و چون در حديث معاذبن جبل 

 �ُ اُدْ «
َ
َ ال

َ
َْ ُهِ ِِن َشهٍَدِة أ  اُهللا فَِِ

طٍُعوْ   َِِل ِِال 
َ
ُْ ُهِ أ عِل

َ
ِْ کَ فَح َّ َعلَيِه

َ
  »َك ا ُهِ أ

آنان را به گفتن و اقرار كلمه شهادتين بخوان چون تو را اجابت كردند و اطاعت «
 .»نمودند به آنان خبر ده كه چه چيزهايي برآنان واجب است..

بود. پس حج بر كافر اصلي به صورت وجوب مطالبه آن يكي حج ها  آن و از جمله
پيش از مسلمان شدن واجب نيست. اما مرتدي كه استطاعت حج داشته وجوب حج از 

شود، و چنانچه در حال تنگدستي دوباره مسلمان شد با همان  نمي عهده او ساقط
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د و استطاعت قبلي حج بر ذمه اوست. و اگر در تمكن و استطاعت دوباره مسلمان ش
 پيش از سفر حج مرد بايد از ميراث او برايش حج به جاي آورده شود. 

از سه «گفت:  دوم: بالغ بودن است. پس بركودك حج واجب نيست، چون پيامبر 
است. و به قياس بر دگر عبادات ها  آن كه كودك يكي از »كس تكليف برداشته شده است

 كه بر كودك واجب نيست. 
يل همان حديث كه از سه كس قلم تكليف برداشته شده كه سوم: عقل داشتن. به دل

 ديوانه است، پس حج بر ديوانه نيز واجب نيست. ها  آن يكي از
 گفته:  چهارم: آزاد بودن. پس حج بر بنده و برده واجب نيست، چون پيامبر 

يٍُّ َ�بْ «
َ
عْ َ

ُ
ِّ أ ِِ َىجّ ـٍد َىّج ُ� ذْ ـِتَق َ�َعلَي

ُ
  »رمـٌة أ

بردهاي كه حج را به جا آورد و سپس آزاد گردد چون استطاعت يافت بر هر بنده  و «
 . »وي حج ديگري واجب است

و چون نماز جمعه بر وي واجب نيست اگر چه به وي نزديك هم باشد به جهت 
 گيرد.  مي مراعات حق اربابش، پس حج به طريق اولي واجب نيست چون وقت بيشتري

 فرمايد:  مي و بدني. چون خداوند پنجم: داشتن استطاعت و قدرت مالي

﴿ َ�َ ِ ّ َِ ّج  َّاِس ٱَو َيلِت ٱَِ ِ   �ل َتَطاعَ ٱََ َٗ  سل  ].97آل عمران: [ ﴾َِِ�لهِ َسبِي
خداوند فرض كرده است كه هر كس استطاعت يافت (يعني زاد و راحله يافت) بيت «

 .»اهللا الحرام را زيارت كند
و استطاعت با غير. براي استطاعت استطاعت دو نوع است: استطاعت شخصي 

 شخصي الزم است كه امور زير تحقق پذيرد: 
داشتن وسيله شخصي يا استيجاري براي كسي كه مسافت بين او و مكه مسافت  -1

قصر نماز يا بيشتر باشد. ولي چنانچه كمتر از آن مسافت باشد اگر قدرت رفتن داشته 
 ست. باشد وجود وسيله نقليه و استطاعت آن شرط ا
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وجود توشه و آذوقه رفت و برگشت و هزينه سفر. و شرط است كه هزينه توشه  -2
و آذوقه سفر و هزينه وسيله نقليه مازاد بر نفقه و هزينه و لباس و مايحتاج خود و كساني 

در مدت رفتن و برگشتنش بر وي واجب است. بايد دانست اگر كسي ها  آن باشد كه نفقه
حج را داشت ليكن محتاج به ازدواج بود چون نگران هاي  زينهقدرت و استطاعت تامين ه

آن باشد كه دچار زنا گردد، صرف اين هزينه براي ازدواج بهتر و مهمتر از صرف آن براي 
حج است. چون احتياج به ازدواج فوري است و حج فوري نيست و مهلت و تراخي دارد 

ارتكاب زنا داشته باشد تقديم حج نباشد كه خوف اي  گونه ولي اگر نيازش به ازدواج به
 بر ازدواج بهتر است. 

كه بر جان و مال و آبروي خويش ايمن اي  گونه خالي بودن راه حج از خطر به -3
 كند.  مي باشد اگرچه اين خطر اندك هم باشد، چون بهرحال برايش ايجاد ضرر

شد كه بتواند امكان رفتن به حج يعني آن قدر وقت باشد و آن قدر زمان مانده با -4
 به حج رود و به وقوف در عرفه برسد. 

اما استطاعت با غير در صورتي است كه به نيابت از مرده اي باشد كه انجام عبادت 
حج از ميراث او به هزينه او واجب باشد، يا به نيابت از كسي باشد كه به علت پيري يا 

لمثلي باشد كه مازاد بر عذر ديگري از انجام اعمال حج ناتوان باشد، يا با اجرت ا
نيازهايش باشد يا با وجود مطيع و فرمانبرداري باشد كه براي انجام عبادت حج و اداي 

 فريضه حج اطاعت كند. 

 اركان حج

 :حج پنج چيز استهاي  اركان و پايه

ركن اول: احرام است كه عبارت است از نيت و قصد دخول در حج يا دخول در 
 كند.  مي ميده شده است كه انسان را از ارتكاب محرمات منععمره و بدان جهت احرام نا
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به حقيقت با نيت است كه اعمال عبادي «دليل وجوب احرام اين حديث ميباشد: 
گيرد: افراد، تمتع، و قران.  مي . احرام به سه گونه صورت»كند مي ارزش و اعتبار پيدا

 ست كه كدام بهتر است. جايز است ليكن خالف در آن اها  آن بدون خالف هر يك از
امام شافعي در عموم كتابهايش به صراحت گفته است كه: اول افراد سپس تمتع سپس 
قران بهتر است. صورت افراد آن است كه حاجي تنها احرام به حج ببندد و چون از آن 

 فارغ شد سپس احرام به عمره بندد و مناسك عمره را انجام دهد. 
ات بلد خويش كه عازم مكه است به عمره احرام صورت تمتع آن است كه از ميق

ببندد كه پس از انجام مناسك عمره از ميقات مكه احرام به حج بندد، و اين كيفيت مورد 
چون در فاصله پس از اند  اجماع همه است. به اين جهت اين كيفيت را تمتع نام نهاده

ر احرام بر او حرامند تمتع تواند از چيزهايي كه د مي انجام اعمال عمره و آغاز اعمال حج
 و بهره گيرد. 

صورت قران آن است كه از ميقات با حج و عمره هر دو با هم احرام ببندد كه اعمال 
شود. و دليل آن روايت عايشه  مي و مناسك عمره در اعمال و مناسك حج مندرج و داخل

) به الوداع (آخرين حج پيامبر حجةدر سال  همراه پيامبر «است كه گفت:  ل

قصد حج بيرون آمديم كه بعضي با عمره احرام بستند و بعضي احرام به حج و عمره هر 
احرام به حج بستند، و اما كساني  دو بستند و بعضي احرام به حج تنها بستند، و پيامبر 

كه با احرام به عمره بسته بودند به هنگام نزول به مكه و انجام اعمال عمره احرام خود را 
بدان پايان دادند و آزاد شدند، و اما كساني كه احرام به حج بسته بودند يا گشودند و 

جمع بين حج و عمره كرده بودند تا پايان اعمال حج در روز قرباني احرام خود را 
 . به روايت احمد و شيخين و مالك. »نگشودند و آزاد نشدند

جي ندا در دهد:  دستور داد كه جار ركن دوم: وقوف در عرفات است. چون پيامبر 
مقصود آن است كه بيشترين و بزرگترين اركان حج در عرفه است.  »حج يعني عرفه«
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شود ولو اينكه با عبور از  مي وقوف در عرفات با حضور در يك قسمت از عرفات حاصل
 آنجا در طلب عبد فراري يا گمشده يا امثال آن باشد. 
 كه وقت بگذرد و اين او را كفايتيا اين كه در عرفات حاضر شودو بخوابد تا اين 

كند كه شخص  مي كند، چون تكليف بر او باقي است. وقتي وقوف در عرفه كفايت مي
متوقف در آنجا لياقت و اهليت عبادت را داشته باشد سپس در هر محلي از عرفات 
توقف كند جايز است، چون همه مواضع عرفات عرفه است. وقت توقف در عرفه از 

شيد در روز عرفه تا طلوع فجر روز بعدي است. جمع بين شب و روز وقت زوال خور
 در عرفه شرط نيست ليكن بهتر است. 

ركن سوم: طواف خانه كعبه يعني طواف اإلفاضه، چون اجماع بر اين است كه مراد از 
 اين آيه: 

﴿ ِ َّطّوۡزواْ ب
َيلِت ٱَو�ل  ].29احلج: [ ﴾٢ ۡلَعتِيقِ ٱ �ل

 .»يعني خانه كعبه را كنند بايد طواف بيت العتيق«
كه در حديث آمده  طواف اإلفاضه است، و به دليل قاعده شدن صيغه همسر پيامبر 

 است. 

 براي طواف خانه كعبه چند چيز واجب است
 وضويي و جنابت و پاكي از آلودگي جسمي ولباس و مكان.  بي طهارت و پاكي از -1
 است:  گفته ستر عورت با لباس پاك چون پيامبر  -2

» َّ ُُ بٍَِليْ وَ ـاَل  ِت َصَ  ا
 َ
َىّل �ِ  ٌة ِِال

َ
َّ اَهللا أ

َ
َْ  ِِ يْ أ ّک َُ َق فََ  ا َيْ نْ   ِِ  

ُق ِِال    »رٍ ـَِ
طواف خانه كعبه حكم نماز را دارد جز آن كه خداوند در آن سخن گفتن را حالل «

 .»كرده است پس هر كس در حين طواف سخن گويد جز سخن نيكو و خير نگويد
 به اسماء دختر عميس كه قاعده شده بود گفت:  چون پيامبر و 

َْ ِاْص « وْ نَع مٍ يَ َُ �َ َ
َ
 . »ِت يْ ِ� بٍِلَ نَُع الٍجک َغَ� أ
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 »كنند تو نيز بكن جز طواف خانه كعبه مي هر كاري را كه حاجيان«
كه حديث صحيحي است. بايد دانست كه مذهب ابوحنيفه و مذهب احمد بن حنبل 

ث صحيحي كه از او روايت شده است، اين است زني كه دچار حيض و نفاس بنا به حدي
شده و طواف افاضه بر او واجب گشته و ناچار است كه به ناگاه كوچ كند و چنانچه 
تخلف كند و از قافله عقب بماند و تا پاك شدن بماند نگران جان و مال خود باشد، بر او 

پاك كند و با وسايل ممكن و جلوگيري از  واجب است كه خود را به قدر امكان از خون
خون ريزي و احتياط كامل و خويشتن داري وارد مسجدالحرام شود و طواف خانه كعبه 
را انجام دهد و بين صفا و مروه نيز سعي نمايد، سپس توبه كند و به خداوند رجوع نمايد 

ر فقراي حرم تقسيم و شتر يا گاوي را جهت كفاره آن قرباني كرده و ذبح نمايد و آن را ب
وضو شد بر وي الزم است كه تجديد وضو كند، و بنا به  بي كند. چنانچه در اثناي طواف

 اند: قول صحيح بقيه را ادامه دهد و از جايي كه قطع كرده است شروع كند. و برخي گفته
 باشد.  مي واجب است از نو طواف را از سر گيرد و آنچه كه انجام داده است باطل

عات ترتيب به اين معني كه از حجراألسود آغاز كند و خانه كعبه در طرف مرا -3
 چپ او واقع شود. 

در وقت طواف بايد تمام بدنش خارج از خانه كعبه باشد و طواف بيرون از خانه  -4
كعبه از جمله شادروان صورت گيرد، چون شادروان يا همان بناي چسبيده به اساس كعبه 

است نيز جزء خانه كعبه است. چنانچه طواف كند و دستش  پرده در آنهاي  كه حلقه
محاذي شادروان باشد طوافش صحيح نيست، و همچنين طواف بايد از خارج از (حجر 

 بيرون از مسجد طواف را انجام داد.  اسماعيل) صورت گيرد، چون پيامبر 
در حرم است اش  بايد طواف در داخل مسجد الحرام صورت گيرد، چون بيت همه -5

 هر موضعي طواف كند جايز است. 
تعداد هفت مرتبه طواف است و بنابر قول صحيح پيوسته بودن هر هفت طواف به  -6

 هم واجب نيست بلكه سنت است. 
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و به دليل حديث عبداهللا بن سائب كه در حال طواف سنت است كه گفت: از پيامبر 
 گفت:  مي شنيدم در بين ركن يماني و حجراألسود 

َياٱَنآ َءاَُِنا ِ� َر�ّ ﴿ �ل َسَنٗة َوِ�  ُّ َسَنٗة َوََِنا َعَذاَب  �ِخَرةِ ٱََ  ].٢١ة: البقر[ ﴾٢ َّارِ ٱََ
خداوندا در دنيا و در آخرت به ما نيكي عطا كن و ما را از آتش دوزخ و عذاب آن «

 .»محفوظ و مصون دار
ر طواف خانه كعبه هر كس هفت با«آمده است كه گفت:  به روايت از ابوهريره 

لِ «كند و جز:  احلمدُ بحانَ اهللاِ وَ اهللاُ أكْ ـلَّ سُ الَ إلهَ إالَّ اهللاُ وَ وْ  رْ ـَبهِ وَ الَ حَ الَ قُ وَ ةَ إالَّ بِاهللاِـلَ وَ  »وَّ

اش  محو شده و ده حسنه و كار نيكو در پروندهاش  نگويد ده سيئه و كار بد از پرونده
. ابن ماجه آن را تخريج كرده است. به »رود مي شود و ده درجه مقامش باال مي نوشته

 گفت:  آمده است كه پيامبر  لروايت از عايشه 

ٍَ َواسرْ ِِاٍُّ « َّ ُُ بٍَِليِت َوعٍِص وا َّ  . )رواه أبوداود واحلاكم( »ِة ِذكِر اهللاِ ـَوِة ِإلِقٍمَ ُجِعَل ال

ده شده و به حقيقت طواف خانه كعبه و سعي بين صفا و مروه براي آن قرار دا«
 . »واجب شده است تا ذكر خداوند گفته شود

خود  ركن چهارم از اركان حج: سعي بين صفا و مروه است. چون عمال پيامبر 
 چنين كرده و در حين سعي گفته است: 

ُِ اصّلعَ « َّ اهللا تَعٍن َكتََب َعلَيُو  . »ِاسَعوا فَِِ
ي بين صفا و مروه را بر شما شما نيز سعي را انجام دهيد زيرا خداوند تعالي سع«

 .»واجب كرده است
 وچون سعي شعاري است كه در حج و عمره هر دو صورت گرفته و انجام داده

شود. و شرط است كه اين سعي بعد از طواف صحيح صورت گيرد خواه طواف  مي
اإلفاضه يا طواف القدوم باشد. و مراعات ترتيب سعي نيز شرط است، به اين معني كه از 

شود و بار  مي شروع و به مروه پايان پذيرد چون به مروه رسيد، يك بار محسوب صفا
شود، و به اين منوال واجب  مي دوم شروع از مروه است كه چون به صفا رسيد دوبار
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عمال چنين  است كه هفت مرتبه سعي بين صفا و مروه را به جاي آورد چون پيامبر 
ارت شرط نيست، و همچون ستر عورت و كرده است. براي سعي بين صفا و مروه طه

ديگر شرايط نماز نيز شرط نيست. انجام دادن سعي سواره نيز جايز است ليكن پياده بهتر 
شود، و بدون انجام سعي حالل  نمي است و ترك سعي با قرباني و خون ريختن جبران

 شدن و بيرون آمدن از احرام جايز نيست. 
 فرمايد:  مي دن موي سر است چون خداوندركن پنجم حج: تراشيدن يا كوتاه كر

﴿ َ �ِ َقّ�ِ َز مل َو َِّقَِ� رزءزوَس�ز َ  ].27الفتح: [ ﴾�ز
 .»كنيد مي تراشيد و موي تان را كوتاه مي در حالي كه سرتان را«

 گفته است:  و پيامبر 

َحلّ « ُُ َِ اُهللا اص رواه ( »ّصَنَ ـقَ ّصََن يٍ رَسوَ  اِهللاق قٍَ َ َواسـ قٍصُواَ َواسقَ ْ�َ قِ ـرَِى

 . )الشيخان

تراشد. گفتند: كساني كه سرشان را  مي خداوند رحم كند كساني را كه سرشان را«
 . »كنند چطور يا رسول اهللا؟ فرمود: و خدا آنان را نيز رحم كند مي كوتاه

و هر يك از تراشيدن يا كوتاه كردن موي براي مردان و زنان جايز است ليكن براي 
دن بهتر و براي زنان كوتاه كردن بهتر است. و تراشيدن يا كوتاه كردن سه مردان تراشي

كند. وقت حلق و تقصير براي حاجي يعني براي كسي كه به حج  مي عدد موي كفايت
احرام بسته است بعد از رمي جمره عقبه است، و براي كسي كه به عمره يا به تمتع احرام 

از سعي بين صفا و مروه است، و كسي كه  بسته است وقت حلق و تقصير بعد از فراغت
قرباني و هديه با خود دارد وقت حلق و تقصير بعد از سر بريدن آن است. براي كسي كه 
سرش طاس است و موي ندارد مستحب است كه چاقوي سرتراشي را بر سرش مرور 

 دهد. 
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 اعمال واجب حج
كنيم. فرق بين  مي قبال از اركان حج سخن گفتيم و اينك اعمال واجب حج را بيان

واجبات و اركان آن است كه وجود مناسك و عبادت حج متوقف بر وجود اركان است و 
شود، ليكن وجود مناسك و عبادت حج  نمي هر ركني تحقق نپذيرد با خون قرباني جبران

 شود.  مي كه ترك شود با يك قرباني جبرانها  آن متوقف بر واجبات نيست و هريك از
 باشد:  مي اي احرام واجب است سه چيزچيزهايي كه بر

: بايستي در ميقات معين احرام بسته شود چنانچه حاجي بدون احرام از ميقات اول
بگذرد و بخواهد مناسك را انجام دهد بر وي الزم است كه پيش از انجام مناسك حج به 

ه باشد ميقات برگردد و احرام بسته آن وقت مناسك را انجام دهد، اگرچه احرام هم بست
الزم است كه پيش از شروع در مناسك به ميقات برگردد. چنانچه به ميقات بر نگشت يا 
بعد از شروع مناسك به ميقات برگشت بر او الزم است كه خون بريزد يعني قرباني كند و 
حتي اگر از روي فراموشي يا از روي ناداني وعدم آگاهي از ميقات بدون احرام گذشته 

شود. بهتر است كه  نمي حيواني سر ببرد، ليكن در اين صورت گناهكار باشد باز هم بايد

ذی «از اول ميقات احرام ببندد تا باقي ميقات را در حال احرام طي كند مگر در ميقات 

از آنجا احرام بست احرام  كه در آنجا بهتر است از همان مسجدي كه پيامبر  »احلليفة

 ببندد. 
 نوع است يك ميقات زماني و ديگر ميقات مكاني. بايد دانست كه ميقات خود دو 

ي شـوال و ذوالقعـده و ده   ها ماه ميقات زماني و مدت زماني كه براي حج وجود دارد
شب اول ذي الحجه است كه آخرين شب آن شب عيد قربان است بنا بـه قـول صـحيح،    

 فرمايد:  مي چون خداوند

َجّ ٱ﴿ َزوَ�ٰتٞ  �ل عل َّ ٞر  هز شل
َ
 ].١٩٧ة: البقر[ ﴾َ

 . »عبادت) حج (بايد) در چند ماه معلوم و مشخص انجام گيرد(«
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َّةِ� ٱَزونََك َعِ   َٔ إ�َ�ل ﴿ و  هِ
َ َ�ٰ�ِيتز لَِّناِس وَ  �ل ََ  َ ِِ َجِّ ٱَزلل   ].١٨٩ة: البقر[ ﴾�ل

براي آن هستند كه مردم ها  آن و هاللهاي ماه، بگو: ها ماه كنند درباره مي از تو سوال«و 
 .»ن (عبادت) حج را به آن بشناسنداوقات خود و زما

واما عمره: تمام سال براي آن جايز است، فقط حج است كه بايد حتمـا در آن ميقـات   
ي ها ماه زماني ويژه صورت گيرد، چون علما اتفاق دارند بر اين كه عمره درتمام فصول و

 سال جايز است. 
براي كساني كـه در مكـه    و اما ميقات مكاني: يعني محلي كه بايد از آنجا احرام بست.

 اند: مقيم هستند خواه اهل مكه باشند يا نباشند خود مكه ميقات مكاني است. برخي گفته 
مكه و ديگر نقاط سرزمين حرم است پس احرام بستن اهل مكـه و كسـاني كـه در مكـه     

شود، و اما براي كساني كه مقيم مكه نيستند اگر منزلشان  مي هستند از در خانه شان شروع
بين مكه و ميقات شرعي واقع باشد ميقات مكانيشان همـان روسـتا و محـل سكونتشـان     

 است، يا همان محل چادر و زندگي بدوي است كه در آن سكونت دارند. 
چنانچه منازلشان آن سوي ميقاتهاي شرعي واقع باشد، ميقاتشان همان ميقاتهاي شرعي 

 پنج محل است: كنند، و ميقاتهاي شرعي   مي است كه از آنجا عبور

و ميقات كساني است كه از مدينه شـريفه عـازم مكـه هسـتند كـه در       ذواحلليفةاول:  

 فاصله ده مرحله از مكه واقع است. 
دوم: جحفه (اكنون به رابغ تبديل شده است) و ميقات كسـاني كـه از شـام و مصـر و     

 مغرب عازم مكه هستند. 
 م مكه هستند. سوم: يلملم و ميقات كساني است كه از يمن عاز

بـر   چهارم: قرن و ميقات كساني است كه از سرزمين نجد عازم مكه هستند. پيـامبر  
 ميقات بودن اين چهار محل تصريح كرده است در حديثي كه در آخرش آمده است: 

ن تِ َعلَيِهّن ِمن َغِ�ِهّن مِ ـُهّن َولِ ـّن لَ ـهُ «  ـَُ
ْ
ن أراَد ال  ـَ ُّ

ْ
ِو ال
َ
ُْ ّج أ   .»َرةَ ُع
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اين چهار محل ميقات كساني است كه در آنجا سكونت دارند يا كساني كـه از آنجـا   «
 .»كنند و اراده و قصد حج و عمره را دارند مي عبور

پنجم: ذات عرق ميقات كساني است كه از عراق و خراسان عازم مكـه هسـتند و ايـن    
بـا اجتهـاد عمـر     انـد:  ميقات است، و برخـي گفتـه   هم نزد اكثر علما به تصريح پيامبر 

 ميقات قرار داده شده است.  خطاب 
پس هر كس بدون احرام از ميقات بگذرد و اراده انجام مناسك حج را داشته باشـد و  
از ميقات گذشته و احرام ببندد اين عملش حرام است، و بر وي الزم است كه خون بريزد 

 گفته:  يامبر و بايد يك گوسفند يك ساله يا يك بز دو ساله سر ببرد. چون پ

ِِ َدىٌ «  َ�َعلَي
 
  .)برواه ابن عباس( »َمن تََرکَ سُُلَ

 .»هركس نسكي از مناسك حج را ترك كند بر او واجب است كه خون بريزد«
چنانچه آن شخص بدون احرام از ميقات مكاني گذشته و به ميقات شرعي برگشـت و  

ام بست و شـروع بـه انجـام    هيچكدام از مناسك حج را شروع نكرده بود و از ميقات احر
شود، ولي اگر نسكي از مناسك حـج   مي مناسك كرد خونريزي و ذبح حيوان از او ساقط

را انجام داده بود و به ميقات برگشت و مجددا  احرام بست اين خون و ذبح حيوان از او 
 شود، چون او يكي از مناسك حج را با احرام نـاقص انجـام داده اسـت. فـرق     نمي ساقط
 ند نسكي كه انجام داده است نسك فرض يا سنت باشد و حتما بايد خون بريزد. ك نمي

: رمي جمرات سه گانه است. سه بار در ايام التشـريق غيـر از جمـره    واجب دوم حج
شـود. چنانچـه    مـي  عقبه كه تنها درروز عيد قربان هفت سنگ ريزه به سـوي آن انداختـه  

 ر روز سوم ايام التشريق از او سـاقط شخصي بخواهد شتاب كند سنگ انداختن جمرات د
شود بيست و يك سنگ  مي كه در اين روزها انداختههائي  گردد. بايد دانست كه سنگ مي

رسـد. در سـنگ انـداختن بـه      مـي  ريزه است كه به هر يك از آن روزها هفت سنگ ريزه
جمرات (رمي جمرات) مراعات ترتيب شرط است، بدين گونه كـه از جمـره اي شـروع    

كه نزد مسجد خيف در مني است، سپس جمره وسطي سپس جمره عقبه كه آخـري  شود 
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است. آنچه كه در رمي واجب است آن است كه رمي و انـداختن بـر آن اطـالق شـود و     
را آنجا بنهد بنا به قول صحيح معتبر و ها  آن قرار دهد وها  چنانچه سنگ ريزه را در جمره

هـا   نيست. شرط است كه بـه قصـد جمـره    قبول نيست. چون نهادن سنگ، انداختن سنگ
سنگ اندازد پس چنانچه سنگ را در هوا انداخت و بر جمره افتاد قبول  و معتبر نيسـت.  

را به دست خود اندازد پس چنانچه سنگها را ها  شرط است كه شخص حاجي سنگ ريزه
در با پاي يا با كمان و فالختن اندازد جايز نيست. و شرط است كه هفت عـدد سـنگ را   

هفته مرتبه بيندازد پس اگر دو سنگ را به يك باره انداخت اگر هر دو بر جمره افتند يك 
آيد حتي اگر هر هفت سنگ ريزه را به يك باره انداخت يك سنگ به  مي سنگ به حساب

آيد. هرگاه شخصي حاجي به علت بيماري يا غير آن خود از انـداختن سـنگها    مي حساب
ا به جاي خويش تعيين كند كه سنگ اندازي را انجام دهد بـه  تواند كسي ر مي عاجز باشد

شرط اين ك شخص نايب خود سنگ انداخته باشد. وإال جايز نيست كه به جاي او سنگ 
 اندازي كند. 

: تراشيدن يا كوتاه كردن موي سر كه شمردن آن از جمله واجبات واجب سوم حج
جمله اركان حج است نه از  حج ضعيف است. معتمد و معتبر آن است كه اين عمل از

جمله واجبات حج، بلكه امام شافعي اتفاق را بر ركن بودن آن نقل كرده است و به 
خالف در آن توجه و اعتبار نكرده است. و بهر حال انجام اين عمل ضروري و حتمي و 

به ياران خود دستور داد سر  آمده است كه پيامبر  الزم است. و در حديث جابر 
تراشند يا كوتاه كنند. آري بهتر است ك مردان موي سر خود را بتراشند چون خود را ب

. و )مسلم آن را روايت كرده است(چنين كرده است.  »حجة الوداع«در مراسم  پيامبر 

رْ ـاصل هُ «گفت:  چون پيامبر  َِ َحلّ صِلْ  ِّ اغ قَ «: وفی الثالثه »قِ�َ ـُُ ُُ   .»ّصَنَ ـوصِل
تراشند مورد مغفرت خود قرار  مي در مراسم حج موي سر راخداوند كساني را كه «
 و كساني را نيز كه موي سر را كوتاه«و بار سوم كه اين دعا را تكرار كرد گفت:  »بده
 .  »كنند مي
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 انجام حج براي زنان
هرگاه براي زنان شرايط وجوب حج كه قبال بيان شد تحقق پذيرد انجام اعمال حج بر 

عالوه بر شرايطي كه براي وجوب حج در مردان ذكر شد براي زنان آنان نيز واجب است. 
واجب است كه شوهر يا محرمي همراه داشته باشند. ضابطه و قاعده محرم بودن آن است 
كه زن نسبت به آن شخص نكاحش براي هميشه حرام باشد به سبب نسب يا به سبب 

آمده است  ببن عباس خويشاوندي زناشوئي، يا به سبب شيرخوارگي. به روايت از ا
 گفت:  مي شنيدم كه گفت: از پيامبر 

» ْ�َ 
َ
ةٍ ِِال  َمَعهٍ َذو َ�ْ ـلُ ـال

َ
َّ رَُجٌل بٍِؤَرأ ةُ ِِال  َمَع ذِ َو

َ
رأ َُ  َُلٍفِِر اص

َ
م َ�َرٍى فَقٍَ  رَُجٌلَ رٍى َوال

ِ َذرََجت ىٍجّ 
َ
َّ اؤَرأ ِْ ة  َو�ِ�  اكتَقَبْ ـيٍ رَسُوَ  اِهللا ِِ ِلق فََحّج وَ ُت ف َغ ََ ََ ا. فَقٍَ َ ِاا ِة َك ا َو

تِکَ 
َ
 .)رواه البخاری ومسلم(  »َمَع اؤَرأ

نبايد هيچ مردي هرگز با زني خلوت كند مگر اين كه محرمي با آن زن باشد، و نبايد «
زن به مسافرت برود مگر همراه محرمي. پس مردي گفت: اي رسول اهللا همسر من براي 

 ام، و من خود برا شركت در فالن جنگ و جهاد نام نوشتهزيارت حج بيرون رفته است 
 .»گفت: برو با زنت حج را بگزار پيامبر 

زني از اهل ري به ابراهيم نخعي «به روايت از يحيي بن عباس آمده است كه گفت: 
نوشت كه: من استطاعت حج را دارم و ثروتمندم و هنوز فريضه حج را انجام نداده ام و 

ابراهيم به وي نوشت: پس تو از جمله كساني هستي كه استطاعت حج  محرمي هم ندارم.
. و زنان اگر زناني ديگر را كه »را نداري و خداوند استطاعت راه حج را به تو نداده است

توانند به سفر  مي كند و مي مورد اعتماد هستد همراه داشته باشند بنا به قول مشهور كفايت
 حج بروند. 
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 هاي حج سنت

است كه حاجي به صورت افراد احرام ببندد (تنها به حج احرام بندد كه  : سنتاول
 پس از فراغت از آن احرام به عمره بندد و مناسك آن را انجام دهد).

بَّ «: تلبيه يعني گفتن: دوم بَّ ـکَ اللّهُ يْ ـلَ بَّيْ يْ ـمَّ لَ ِ کَ لَ بّ کَ الَ رشَ النِّعْ إِنَّ احلَمَ  کَ يْ ـَيکَ لَکَ لَ ةَ ـمَ دَ وَ

املُلْ  لَکَ  ِ وَ برم از آن  مي پروردگارا اينك به خدمت آمدم و فرمانت را«. »يکَ لَکَ ک الَ رشَ

برم كه تو شريك نداري به حقيقت حمد و ستايش و نعمت و  مي جهت تو را فرمان
 .»با تو شريك نيستها  آن پادشاهي تنها از آن تو است و كسي در

ون خلف از سلف چنين نقل مستحب است كه در حال احرام تلبيه را بگويد، چ
و سنت است كه در طي مدت دوام احرام اين تلبيه را فراوان گويد و در هر حال  اند. كرده

آن را بگويد و خواه ايستاده يا نشسته و سواره يا پياده خواه جنابت داشته يا حيض، بويژه 
نين به هنگام در هر باال رفتني يا پايين رفتني مستحب بودنش تاكيد بيشتري دارد، و همچ

سوار شدن يا پاده شدن و به هنگام اجتماع رفقا و آمدن شب و آمدن روز و در مسجد 
خيف در مني و در مسجد الحرام نيز مستحب است. و در وقت طواف القدوم و به هنگام 
سعي بين صاف و مروه مستحب نيست. چون هر دو اذكار و دعاهاي خاص خود را 

طواف الوداع نبايد تلبيه بگويد، چون تلبيه گذشته است و  دارند. و در طواف اإلفاضه و
 شود.  مي پس از سنگ انداختن به جمره عقبه وقت تلبيه گفتن تمام

براي مردان مستحب است كه با صداي بلند تلبيه گويند نه براي زنان. و مستحب 
اي او بفرستد و از خداوند طلب رض است كه چون از تلبيه فارغ شد صلوات بر پيامبر 

خواهد  مي و بهشت را بنمايد و از آتش دوزخ به خداوند پناه ببرد، سپس هر دعائي را كه
بگويد و نبايد در اثناي تلبيه گفتن سخني ديگر گويد. و مكروه است كه بر تلبيه گوينده 

 سالم داد ليكن چون بر وي سالم دهند بايد  جواب سالم را بدهد.
م ورود به مكه) چون به منزله درود و سالم و : طواف القدوم (طواف به هنگاسوم

به هنگام  تحيت گفتن به بيت اهللا الحرام است. و در صحيح مسلم آمده است كه پيامبر 
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ورود به مكه طواف كرد. چنانچه شخصي وارد شونده به مكه طواف عمره را انجام دهد 
فريضه به جاي نماز  كند همان گونه كه اداي نماز مي او را به جاي طواف القدوم كفايت

 كند.  مي كفايت حتية املسجدسنت 

: شب ماندن در مزدلفه (مبيت به مزدلفه) چنانچه بيشتر قسمت شب را در آنجا چهارم
چنانچه لحظه  اند: بماند (مبيت) صورت گرفته است. رافعي چنين گفته است. برخي گفته

كه نوووي آن را ترجيح  گيرد مي اي از نصف دوم شب را در آنجا دريابد (مبيت) صورت
 داده است. 

تنها پنج نماز در در «گفت:  : دو ركعت نماز سنت طواف فرض، چون پيامبر پنجم
بر من واجب است؟ فرمود: ها  آن . كسي گفت: آيا غير از»طي شبانه روز فرض است

 . »نخير مگر اين كه داوطلبانه و به صورت سنت و اضافه بر فرايض باشد
عرفه در مني كه اين شب ماندن هم با ماندن بيشتر شب در ي ها شب : ماندنششم

 آنجا حاصل ميشود. 
دهد. چون از  مي : طواف وداع (خداحافظي) كه آخرين عملي است حاجي انجامهفتم

آخرين مناسك حج طواف خانه كعبه «روايت شده است كه گفت:  عمربن خطاب 
 . )امام مالك در مؤطا آن را روايت كرده است( »است

 نپوشدن لباس دوخته شده
درباره نپوشيدن لباس دوخته شده براي مردان به هنگام احرام علما اختالف دارند، 

واجب است مردان در حال احرام از لباس دوخته شده برهنه باشند. رافعي  اند: برخي گفته
با قاطعيت چنين گفته است كه: اين تجرد واجب است تا پوشيدن لباس دوخته در احرام 
نباشد و پوشيدن لباس دوخته شده در احرام ممنوع است. و نووي نيز بدان جزم دارد. و 

اين تجرد از لباس دوخته براي مردان مستحب است. اسنائي گفته  اند: گروهي ديگر گفته
است: سخن مقبول آن است چون پيش از احرام سبب بيرون آوردن لباس دوخته حاصل 
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يش از احرام بدون خالف واجب نيست. و در تائيد آن نشده است، لذا رها كردن شكار پ
اگر كسي طالق همسر خود را معلق به همبستري و جماع كند بر او جماع پيش  اند: گفته

از طالق ممنوع نيست. پس هرگاه شخص در حال احرام از لباس دوخته برهنه شد 
ين بپوشد. چون مستحب است ازار (زيرجامه) و رداء (تن پوش و باال پوش) سفيد با نعل

 گفته است:  ابن المنذر گفته است: ثابت شده است پيامبر 

بيَ ِلَحْ «
َ
َىُدُ�ِ ِف ِِزاٍر َورِداٍء أ

َ
ْ�ِ ـِرى أ ََعْ ََ  . »ْ�ِ ـلَ  َو

 . »بندد در ازار و رداء سفيد و نعلين احرام ببندد مي بايد هر يك از شما كه احرام«
در ازار و رداء احرام بست و « آمده است پيامبر بدر بخاري از ابن عباس 

. اما دليل اين كه بايد سفيد باشد چون پيامبر )به روايت مسلم(. »اند يارانش نيز چنين كرده
  :گفته است 

ُِ اَليٍَض فَ  ِالِبُلوا ِمنْ «  ِِ ِ�يٍبُِو
َّ ـاّ ََ رواه أبوداود ( »ِْ ـيهٍ َؤوتٍكُ نُوا �ِ ـهٍ َذُ� ِ�يٍبُِوِ َو

 . )والرتمذی

فيدتان را بپوشيد چون به راستي لباس سفيد بهترين لباس شما است و لباس س«
 .»مردگان خود را نيز در آن كفن كنيد

و پوشيدن لباس رنگي مكروه است. و مستحب است كه چون احرام بست دو ركعت 
نماز سنت احرام بخواند كه در ركعت ا ول (پس فاتحه) سوره (كافرون) و در ركعت دوم 

وره (اخالص) را بخواند. چنانچه در آن وقت نماز فرض را بخواند از (پس از فاتحه) س
 شود.  مي نياز بي خواندن سنت احرام

 چيزهائي كه بر شخص در حال احرام حرام هستند
 بركسي كه در حال احرام است ده چيز حرام است: 

 پوشيدن لباس دوخته. -1
 پوشاندن سر براي مردان. -2 
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اي زنان. پس هرگاه مرد احرام بست و به حال احرام پوشاندن چهره و روي بر -3 
درآمد پوشاندن تمامي اعضاي بدن و سر بر او حرام است خواه لباس دوخته باشد مانند 
پيراهن و شلوار و بيژامه يا غير دوخته باشد مانند عمامه و دستار. چون در صحيحين آمده 

 ام چه نوع لباس بپوشد؟ گفت: سوال كرد كه مرد در حال احر است كه مردي از پيامبر 

» 
َ
ُِ  تَلْ ال  ِبُلوا ِمَن ااّيٍِب الَق

َ
َُ يَص َوال   الَع

َ
 ٍَمَة َوال

َ
اوَ ِت َوال ُّ   اص

ْ
َ  ال ََ َُ اسَس َوال الٍََ

ّّعلَِ� َ�يَلْ  َد ا ِ�َ 
 َ
َ ال

َ
ِ� َولَقْ ِِّال أ َّ عْ ِبَس الُ سْ ََ

َ
 ُهٍُ أ

َ
َل ِمَن اصَكعبَِ� َوال َن ااّيٍِب ِبُلوا مِ  تَلْ ََ

 َُ را ََ و زَع
َ
ُِ َورٌس أ  .»مٍ َؤّل

پيراهن و عمامه و شلوار و بيژامه و جامه بلند و خف را نپوشد مگر اين كه كسي «
نعلين نيابد كه در آن صورت پايين خفين را تا قوزك پا ببرد و بپوشد و لباس رنگ شده 

 .»(لباس رنگي) نيز مپوشيد »زعفران«و  »ورس«با 
نپوشاندن سر به علت اين كه شخصي در حال احرام بود و از شترش افتاد  و اما درباره

 گفت:  و فوت كرد پيامبر 

» 
َ
َ ال
ُ
بْ ـ ت َُ  ُِ  فَِِاّ

ُِ ُروا َرأَس  . )رواه الشيخان( »يٍ  ـيٍَمِة ُؤلَبّ ـَعُث يَوَى القِ ُِ 

او سر او را نپوشانيد (طوري كفن كنيد او را كه سرش پوشيده نشود) چون به راستي «
 .»شود يعني در حال احرام مي در روز رستاخيز لبيك گويان زنده

تواند در  مي براي شخص محرم جايز است كه ازار را گره زده و آن را با نخي ببندد و
ازار جائي مانند جاي تكمه قرار دهد و نخي را از آن بگذراند و آن را گره زند، به خالف 

گوشه اي از آن را به گوشه اي ديگر با نخي ببندد، رداء كه جايز نيست آن را گره بزند يا 
درباره ها  اين تواند شمشيري را حايل كند و جورابي را بر كمرش و وسطش ببندد. مي و

مرد بود، و اما درباره زن چهره و صورت او حكم سر مرد را دارد و بايد تمام سر و 
نيز با پارچه اي يا خرقه اي را اش  تواند چهره مي بدنش را با لباس دوخته بپوشاند و او

تماس نداشته باشد و بدان متصل اش  بپوشاند مشروط بر آن كه آن پارچه يا خرقه با چهره
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نباشد خواه به آن عمل نياز داشته باشد به جهت محافظت از گرما يا سرما يا از خوف 
 فتنه و امثال آن يا احتياج و نياز نداشته باشد. 

باشد حرام است كه مويش را شانه كند يا آن را از  مي امبراي كسي كه در حال احر -4
هم رها كند يا ناخن آن را بخاراند چنانچه بداند كه به علت انباشته بودن مويش با شانه 

 شود.  مي كردن و خاراندن، موي از آن كنده
 :در احرام ازاله موي با تراشيدن حرام است. چون خداوند گفته است -5

﴿ ْ وا لَِقز َُ  ََ ٰ َ�دلَزَغ  َو ّٰ ََ مل  يز ٱرزءزوَس�ز ۡل لَه َّهز  ل  ].١٩٦ة: البقر[ ﴾َ�ِ
رسد (يعني مراسم و  مي سرتان را نتراشيد تا زماني كه حيوان قرباني به محلش«

  .»شود) مي مناسك حج تمام
ي بدن فرقي نيست و ازاله موي به هرشكل باشد ها اندام بين موي سر و موي ديگر

يدن يا با كندن يا با كوتاه كردن يا سوزاندن يا ازاله آن به وسيله حرام است خواه با تراش
 واجبي و امثال آن باشد. 

كند كوتاه كردن باشد يا  نمي ازاله و گرفتن ناخن نيز حكم ازاله موي را دارد، فرق -6
بريدن به وسيله دندان يا شكستن و امثال آن. چون علما بر حرام بودن آن به هر شكل 

 . اجماع دارند
استعمال مواد خوشبوي در جامه و بدن چون مواد خوشبوي خود رفاهيت است و  -7

گفته  با روح احرام سازگار نيست، و حاجي بايد ژوليده و غبارآلود باشد. چون پيامبر 
و سه بار آن را گفت.  »... اما مواد خوشبوي كه در تو موجود است آن را بشوي«است: 

از استعمال آن ايجاد بوي خوش باشد، مانند گل  مواد خوشبو چيزي است كه هدف
خوشبوي و ياسمن و ياس و بنفشه. پس چنانچه كيسه يا خرقه محتوي مشك يا غير آن 
را كه دهانه آن بسته باشد حمل كند بر او حرام نيست خواه آن را ببريد يا خير شافعي آن 

 را به صراحت گفته است. 
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حيوان شكاري عبارت است از هر  كشتن حيوان شكاري در خشكي. صيد و -8
حيوان و جاندار وحشي كه طبعا گرفتن آن ممكن نباشد مگر با حيله و نيرنگ خواه اهلي 

كند بين اين كه حيوان وحشي  نمي شده باشد يا خير. در اين كه صيد حرام است فرق
كه  باشد يا پرنده، چون به هر حال نام صيد و نخچير بر آن اطالق ميشود و همان گونه 

 كشتن آن حرام است شكار كردنش نيز حرام است. به دليل قول خداي تعالي: 

ۡز ﴿ مل َصيل ّرَِم َعََيل�ز َز ِ ٱَو ّ َِ
ا ۡل َٗ رز َز تزمل  َل ا دز  ].٩٦ة: املائد[ ﴾ََ

 .»تا زماني كه در احرام باشيد شكار كردن در خشكي بر شما حرام است«
و شرطش آن است، و اما  وقتي شكار حرام است كه گوشتش خوردني و حالل باشد

اگر حالل گوشت نباشد تعرض به آن حرام نيست و چنانچه در احرام به قتل حيواني 
اقدام كرد كه حالل گوشت نيست بر او فديه واجب نيست بلكه گاهي در اين نوع شكار 
مواردي خواهد بود كه قتلش براي كسي كه در احرام است مستحب است همان گونه كه 

 ها خوراكي نيز چنين است. مانند حيوانات موذي، بلكه رافعي در فصل براي غير محرم
گفته است: كشتن برخي حيوانات واجب است، مانند مار، و كژدم، و موش، و سگ 
گزنده، و غراب، و گرگ، و شير و پلنگ، و خرس، و كركس، و عقاب، و كك، و زنبور، 

 و پشه بزرگ. 
هوات. پس بر كسي كه در احرام است عقد نكاح و جماع و مباشرت توام با ش -9

حرام ميباشد ازدواج كند و عقد نكاح بندد براي خودش يا براي ديگري به وكالت يا به 
 گفت:  واليت، چون پيامبر 

نْ « َُ  كْ ـال 
ْ
نْ حْ ـُ ُـُ  ال ُُ  

َ
  .»ِك ُ ـِرُى َوال

آورد و نه براي كسي  مي كسي كه در احرام است نه كسي را به نكاح خويش در«
 .»بندد مي نكاح

ُب ال َ�ْ «و در روايت آمده است:   رود و خواستگاري نمي به خواستگاري« »َُ
 .»كند نمي
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 «: )به روايت مسلم و در روايت دارقطني آمده است(
َ
حْ ال ُُ ّوُج اص َ ََ َُ   

َ
ّوجُ ِرُى َوال َِ  » يُ

 )رواه مسلم(

 اجكند و براي كسي نيز عقد ازدو نمي كسي كه در احرام است قبول ازدواج«
 .»بندد نمي

چنانچه عقد ازدواج را ببندد باطل است چون نهي كردن از آن موجب حرام بودن و 
است. همان گونه كه عقد نكاح  فاسد بودن آن است، و اين مورد اجماع ياران پيامبر 

 حرام است جماع نيز حرام است. چون خداوند فرموده است: 

﴿ ََ ا َۡ ََ ِج وَق َو ََ ۡزسز ََ َرََۡث َو َجِّ ٱِ�  َۡ  ].١٩٧ة: البقر[ ﴾�ل
در حج مباشرت جنسي و (ارتكاب) اعمال فسق و جدال و نزاع وجود ندارد) يعني «

 .»باشدها  آن نبايد هيچ يك از
در آيه به معني جماع است و مباشرت و نزديكي بدون جماع نيز اگر با  »رفث«

مل جماع مانند عقد شهوت باشد حرام است، وهمچنين استمناء، زيرا اگر دواعي و عوا
نكاح و استعمال مواد خوشبو حرام باشند نزديكي بدون جماع و با شهوت به طريق اولي 

 باشد، چون اين نوع مباشرت و نزديكي براي كسي كه در اعتكاف است حرام مي حرام
 باشد و بدون شك تأكيد حرمت آن در احرام بيشتر است.  مي

 شود واجب است فديه بدهدهركس در حال احرام مرتكب اين محرمات 
يا ها  آن محرماتي كه ذكر شد از قبيل استعمال مواد خوشبو و غير آن هركس مرتكب

بشود برابر شرطي كه برايش ذكر شده است بر او واجب است كه ها  آن مرتكب نوعي از
فديه بدهد. چيزي از چيزي تمتع و بهره برده است كه بر وي در حال احرام حرام است. 

 شود كه انزال مني صورت گيرد.  مي ت با شهوت هنگامي موجب فديهو مباشر
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 عقد نكاح و جماع در حال احرام
شود چون مقصود از آن كه صحت عقد است  نمي اما بستن عقد نكاح موجب فديه

 كند و عمره را نيز فاسد مي شود، و اما مقاربت جنسي حج را به كلي فاسد نمي حاصل
ل شدن و گشودن دارد. كسي كه حج او به وسيله جماع كند. و عمره تنها يك حال مي

فاسد شد نبايد از حج بيرون بيايد بلكه بر او واجب است كه اعمال و مناسك حج را 
 ادامه دهد و به اتمام برساند اگر چه فاسد هم باشد. 

ْ ﴿ فرمايد: مي چون خداوند ُِّموا
َ
َجّ ٱ َوَ َرةَ ٱوَ  �ل مل ِ  ۡلعز ّ  ].١٩٦ة: البقر[ ﴾َِ

را به پايان ها  آن براي رضاي خدا حج و عمره را به تمامي انجام دهيد (و مناسك«
 .»برسانيد)

و بر او واجب است كه بالفاصله و فورا اين حج را قضا كند خواه حج فرض باشد يا 
حج داوطلبي و غيرفرضي، يعني در سال آينده بايد آن را قضا كند. و اما حج زن اگر 

شود، و  نمي جماع كرده باشد يا در خواب بوده باشد حج او فاسد همسرش با اكراه با وي
اگر با اطالع از حرام بودن آن با مجامعت شوهرش رضايت داده باشد و از او فرمان برده 

 شود.  مي باشد حج او نيز فاسد

 كسي كه وقوف در عرفه را در نيافته باشد
وقوف در آن را درنيافته  كسي كه پيش از طلوع فجر روز قرباني به عرفه نرسيده و
 گفته است:  باشد حج را از دست داده و به حج نرسيده است. چون پيامبر 

دْ «
َ
دْ َمن أ

َ
ُِ الَجک فَليُ َرکَ َعَرفََة َ�َقد أ ُِ َعَرفََة َل   َ�َقد فٍتَ ِهّل بَِعَُرةٍ ـَرکَ الَّج َوَمن فٍتَ

ِِ الَجک ِمن قٍبٍِل    .)رواه الدار قطنی( »وََعلَي

هر كس شب به عرفه برسد و آنجا را دريابد به حقيقت او حج را دريافته است و هر «
كس شب عيد به عرفه نرسد حج را درنيافته است پس او احرام به عمره ببندد و بر او 

 . »است كه سال بعدي به حج آيد
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چون وقوف در عرفه ركني است كه مقيد به وقت خاص است پس اگر آن وقت فوت 
شود، مانند نماز جمعه و بالفاصله با انجام عمل عمره كه طواف و  مي نيز فوت شود آن

سعي بين صفا و مروه نيز الزم است اگر بعد از طواف القدوم سعي نكرده باشد، و ديگر 
رمي جمرات در مني واجب نيست و شب ماندن در مزدلفه اگرچه وقتش نيز باقي باشد 

 ي جمرات هم باقي باشد. ديگر سنت نيست، و همچنين اگر چه رم
همچنانكه قضاي حج واجب است هدي و قرباني نيز واجب است. گويند: در روز 

اي امير مؤمنان ما «آمد  و گفت:  عيد قربان هبار بن األسود به حضور عمر بن خطاب 
در محاسبه روزهاي ماه اشتباه كرده ايم، پسر عمر به وي گفت: برو به مكه و طواف خانه 

د شما و كساني كه همراه تو هستند، و بين صفا و مروه سعي كنيد و هديه خانه كعبه كني
كعبه را كه همراه آورده ايد قرباني كنيد و سرتان را بتراشيد يا موي آن كوتاه كنيد سپس 
برگرديد و سال آينده كه موسم حج فرا رسيد حج را بگزاريد و هديه خانه كعبه را نيز 

هركس هديه ندارد سه روز را در موسم حج روزه بگيرد و هفت  بياوريد و قرباني كنيد، و
. به روايت مالك در مؤطا با اسناد »روز را وقتي روزه بگيرد كه به محل خويش برگردد

 صحيح و اين مسأله مشهور شده و به صورت اجماع درآمده است. 

 كسي كه يك ركن از اركان حج را ترك كند
گردد تا اين كه آن ركن را  نمي كند از احرام حاللهر كس ركني از اركان حج را ترك 

گيرد بلكه  نمي انجام دهد يعني بايد حتما ركن را انجام دهد، و با ريختن خون جبران
 شود و تحقق نمي مناسك و اعمال حج متوقف بر آن است، چون ماهيت حج حاصل

 از آن فوتپذيرد مگر با تحقق همه اركان آن. و ماهيت هر چيزي با فوت جزئي  نمي
گردد كه همه اركان آن صورت گرفته  مي گردد، مانند نماز كه وقتي از نماز خارج مي

 باشد.
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 گردند مي هاي واجبي كه در احرام واجب خون
 هايي كه در مناسك حج به سبب ترك واجبي يا انجام فعل حرامي واجب خون

براي آن واجب  گردند عبارتند از: ذبح يك گوسفند مگر در صورت وقوع جماع كه مي
است يك شتر ذبح كند، و در هر دو مورد گوسفند و شتري بايد ذبح كند كه براي قرباني 

كند، مگر فديه شكار كه در آن مماثله واجب است كه براي كوچك كوچك و  مي كفايت
 شود.  مي براي بزرگ بزرگ ذبح

  :هايي كه واجبند پنج تا است خون

از واجبات حج است، مانند ترك احرام در  : خوني كه متعلق به ترك واجبياول
ميقات معين شده و ترك رمي جمرات كه بايد به عنوان ترتيب و تعديل خوني بريزد و 
گوسفند ذبح كند و چنانچه از آن عاجر بود با قيمت آن خوراك و طعام بخرد و آن را 

ه يك روز صدقه بدهد چنانچه از آن هم عاجر باشد به جاي هر (مد) از طعام تعيين شد
 از آن پيروي كرده است.  »المنهج«آن را تصحيح كرده. و در  »المحرر«روزه بگيرد. در 

شود. پس هركس سرش  مي : خوني كه به سبب تراشيدن سر يا رفاه جوئي واجبدوم
را يا سه عدد موي از آن تراشيد يا ناخنها را گرفت بايد خون فديه بدهد، و او مختار 

گرم) مواد خوراكي را  2176دي را ذبح كند يا اين كه سه صاع (است بين اين كه گوسفن
گرم) برسد و يا اين  1088بر شش نفر مسكين صدقه بدهد كه به هر مسكيني نيم صاع (

 كه سه روز را روزه بگيرد. دليل تخيير و مخير بودن او قول خداي تعالي است: 

ول بِهِ ﴿
َ
رِ�ًضا َ َّ م  َِن�ز ِ  ۦٓ َ�َم  َ�َن  َّ ٗذى 

َ
ِسهِ  َ

ل
ِ  ِصَيا�ٍ  ۦّرَ َّ يَةٞ  ۡل ول  َۡفِ

َ
ٖك�  َ زسز ول �

َ
ٍََة َ َۡ  ﴾َص

 ].١٩٦ة:البقر[
بايست آن را  مي هركس در حج مريض شد يا در سرش آزار و رنجي بود (كه«

 .»بتراشد) او بايد فديه بدهد (اعم) از روزه گرفتن يا صدقه دادن يا ريختن خون
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با گفتار خويش آن را  بدهد كه پيامبر  يعني اگر سرش را به آن عذرها تراشيد فديه

يُ «بيان كرده است: 
َ
ِسَك ـأ

ْ
. قٍََ   َقُلُْت  َقٍََ  » ؤِْذيَك َهَواىک َرأ ِْ َع ِْ مََ مَ « َََ يّ ـفٍَْىِلْق وَُص

َ
ْو ـَة َ

َ
ٍٍى أ

ِْ ِستّ  ْطِع
َ
ِو اسُْلْك سَِليَكة  ـأ

َ
 . )رواه الشيخان( »َة َؤَلٍِكَ� أ

دهند؟ گفت: آري. گفت: پس سرت  مي رسانند و رنج مي آيا جانوران سر تو را آزار«
را بتراش و سه روز روزه بگير، يا طعام بر شش مسكين صدقه و احسان كن يعني سه 

 .»صاع مواد خوراكي به آنان بده، و يا گوسفندي ذبح كن
گرفتن ناخنها هم حكم تراشيدن موي را دارد و همچنين بقيه چيزهايي كه حرام 

تمتع و بهره گيري واقع شدند همين حكم را دارند، مانند استفاده از مواد  هستند اگر مورد
 خوشبو و روغن زدن به سر و لباس دوخته پوشيدن و انجام مقدمات جماع، چون همگي

 در اين كه رفاه هستند با هم مشتركند و يك حكم دارند. ها  آن
شود.  مي ه واجب: خوني كه به سبب منع شدن حاجي از اتمام مناسك حج و عمرسوم

گويند. پس اگر كسي را از اتمام مناسك حج يا عمره منع كردند  مي »احصار«كه به آن 
باشد و غير از آن راه ديگري نيافت او  »حرم«حلك يا در سرزمين «خواه در سرزمين 

 كند و در همانجا آن را ذبح مي گشايد و هدي خويش را قرباني مي احرام خود را
گوسفند است كه براي قرباني كفايت كند، و بايد نيت بيرون  »هدي« نمايد، و حداقل مي

َۡإِنل ﴿ آمدن از احرام كند و نيت گشودن آن را داشته باشد. به دليل قول خداي تعالي:
�زمل َ�َما  ِ�ل َل

ز
َتيلَ�َ ٱَ يِ ٱََِ   سل ۡل لَه   ].١٩٦ة: البقر[ ﴾ل

 ه كه برايتان دستچنانچه از انجام اعمال ومناسك حج و عمره منع شديد آنچ«
 .»دهد از هدي ذبح كنيد مي

توانيد از احرام بيرون آييد و بر  مي يعني اگر از انجام و ادامه مناسك حج منع شديد
دهد ذبح كنيد. و در صحيحين آمده است  مي شما واجب كه آنچه از هدي برايتان دست

چون مشركان او را از در حديبيه از احرام بيرون آمد و احرام خود را گشود  كه پيامبر 
احرام به عمره بسته بود. الزم است كه اول  انجام مناسك حج منع كردند، و پيامبر 
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 حيوان هدي را ذبح كند و بعد از آن به تراشيدن موي سر اقدام نمايد، چون خداي تعالي
 گويد:  مي

ٰ َ�دلَزَغ ﴿ ّٰ ََ مل  واْ رزءزوَس�ز لَِقز َُ  ََ يز ٱَو ۡل لَه َّهز  ل  ].١٩٦ة: البقر[ ﴾َ�ِ
سرتان را نتراشيد تا اين كه هدي در جاي خود واقع شود و بدانجا برسد (يعني ذبـح  «
 . »شود)

: خوني كه به سبب كشتن حيوان صيد واجب ميشود. نخچيري كه شخص در چهارم
احرام كشته است اگر از جمله چيزهايي باشد كه مثل آن موجود باشد مخير است بين اين 

قيمت گذاري كرده آن را  بح كند و به فقراء و مساكين حرم بدهد و اين كهكه مثل آن را ذ
و با بهاي آن طعام و خوراك براي مساكين حرم بخرد، يا اين كه به جاي هر مد از طعام 

ََِ  ﴿ فرمايد: مي يك روز روزه گيرد، چون خداي تعالي ا َ�َتَل  ََ ِثللز  َّ آءٞ  ََ مز  ََّعمِ ٱََۡج َ�ل�ز
ََِٰغ  َذَوا ۦبِهِ  ََ يَۢ�  ۡل مل َه ِن�ز َّ  َٖ ۡل َدةِ ٱَع َ�ٰ  ۡلَكعل ََ ٞ َطَعامز  َٰرة َّ ول َك

َ
ا ِك�َ َ َٗ َز َ�ٰلَِك ِصَيا ۡل ول َع

َ
َ﴾ 

 ].٩٥ة: املائد[
جزاي صيد و شكار مانند حيواني است كه از چهار پايان كشته است كه همانند بودن «

قديم شود و به آن برسد، يا آن را دو شاهد عادل گواهي كنند و به عنوان هديه به كعبه ت
كفاره آن طعام مساكين از شما (شش نفر) داده شود يا در ازاي (هر مدي يك روز) روزه 

 . »بگيرد
بود كه مثل آن پيدا نشود شخص محرم مخير است بين اين هايي  آن چنانچه صيد از

اين كه كه قيمت تعيين شده آن را طعام بخرد و آن را بر مساكين حرم صدقه كند و بين 
به جاي هر مدي از طعام يك روز را روزه بگيرد، و آنچه كه در قيمت و تعيين نرخ معتبر 
است قيمت محل تلف شدن نخچير است. و مراد از حيوان شكاري كه مثل آن پيدا شود 

كنند تقريبا از نظر ظاهر و صورت شبيه و نزديك به آن  مي آن است كه حيواني را كه ذبح
ت در جنس نيست تا اين كه براي كشتن شتر مرغ ذبح شتر مرغ و براي باشد، ومراد شباه

(شتر و گاو و گوسفند و  »نعم«صيد آهو ذبح آهو واجب باشد. چون خداوند آن را به 
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شود. چون جماعتي از  مي بز) مقيد كرده است، و از جنس به صورت عدول كرده و اكتفا
دستور ذبح شتر داده اند، و براي اصحاب بيش از يك بار براي صيد و شكار شتر مرغ 

صيد گورخر و گاو وحشي دستور ذبح گاو داده اند، و براي صيد كفتار دستور ذبح قوچ 
نيز اينچنين حكم نموده است. و همچنين  خبر داده است كه پيامبر  جابر  اند. داده

بز حكم  و اصحاب درباره كشتن آهو به ذبح اند. جمعي از ياران او نيز به آن حكم كرده
و در كشتن خرگوش به ذبح بزغاله ماده يك ساله حكم كرده اند، كه عمر بن اند  كرده

كه براي اند  و به درشتي و خردي نيز توجه داشته اند. و عطا به آن حكم كرده خطاب 
كوچك به كوچك و براي بزرگ به بزرگ حكم كرده اند، و براي ماده به ذبح ماده و براي 

ور داده اند، و براي سالم به ذبح سالم و براي شكستن به ذبح شكسته امر نر به ذبح نر دست
 تا بر اقتضاي آيه مماثله را مراعات كرده باشند. اند  كرده

گردد و خون ترتيب و تعديل است كه واجب  مي : خوني كه به جماع واجبپنجم
نانچه آن را است يك شتر قرباني كند، چنانچه آن را نتوانست بايد گاوي قرباني كند چ

هم نتوانست بايد هفت گوسفند قرباني كند چنانچه از آن هم عاجز ماند قيمت شتر را 
دهد، چنانچه آن را  مي خرد و آن را صدقه مي معلوم و با بهاي آن طعام و مواد خوراكي

نيز نتوانست به جاي هر مد طعام يك روز را روزه ميگيرد. و براي اينكه قرباني كردن شتر 
چنين  فتوي داده اند،  و پسرش عبداهللا  كه عمر خطاب اند  ت دليل آوردهواجب اس

  اند. نيز چنين گفته و همچنين ابن عباس و ابوهريره 
اما اين كه اگر شتر نبود بايد گاو و اگر آن هم نبود بايد هفت گوسفند را قرباني كند، 

اگر آن هم دست نداد بايد به اين دليل است كه در قرباني حكم شتر را دارند. و اينكه 
طعام داد، براي اين است كه شرع خود در كفاره صيد و شكار از حيوان به آن عدول 

شود و قيمت گذاري، قيمت وقت  مي نموده است، پس اين جا به دليل عذر به آن مراجعه
 اند: . برخي گفته)نووي در شرح مهذب به صراحت چنين گفته است(مكه معتبر است كه 
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قيمت محل انجام دادن سبب خون معتبر است،  اند: ي معتبر است. و برخي گفتهقيمت من
 يعني جائي كه جماع در آنجا روي داده است. 

 محل ذبح قرباني و طعام دادن كفاره
گيرد و گاهي به علل  مي ذبح قرباني گاهي به سبب منع از انجام مناسك حج صورت

آيد  مي مانجا كه احصار و مانع پيشديگر. چنانچه هدي به علت احصار صورت گيرد ه
در حديبيه كه اين ممانعت پيش آمد  گردد. چون پيامبر  مي حيوان هديه شده ذبح

حيوان هديه شده را ذبح فرمود، و اما خوني كه به سبب انجام فعل حرام يا ترك فعل 
 واجبي باشد اختصاصا بايد اين ذبح در سرزمين حرم صورت گيرد. چون خداوند

 ايد: فرم مي

ََِٰغ ﴿ ََ يَۢ�  ۡل َدةِ ٱَه  ].٩٥ة: املائد[ ﴾ۡلَكعل
 .»اين هديه بايد به كعبه برسد«

و بايد گوشت آن به مردمان مسكين سرزمين حرم داده شود، چون هدف از هدي 
كند كه مسكينها اهل خود حرم باشند يا اهل آنجا نبوده و از  نمي گوشت آن است. و فرق

ادن آن به مساكين مقيم بهتر است. ولي اگر به جاي ذبح، جاهاي ديگر آمده باشند ليكن د
طعام را داد واجب است كه آن طعام را به خود مساكين حرم بدهد چون بدل، حكم مبدل 
منه دارد به خالف روزه كه در هر جا صحيح است چون در آن فايده اي براي مساكين 

ا به سه نفر مسكين بدهد نيست تا حتما در حرم باشد. حداقل آن است كه مقدار واجب ر
توان به يكي بيشتر يا كمتر داد و با هم تفاوت  مي و مساوات بين آنان واجب نيست بلكه

 داشته باشند. 

 

 



 فقه آسان در مذهب امام شافعي (جلد دوم)   122

 شكار و صيد در محوطه حرم و بريدن درختان آنجا
صيد در سرزمين حرم مكه براي هر كس حرام است خواه در حال احرام باشد يا در 

ن بريدن رستنيهاي آنجا از گياه و نباتات. پس بريدن درختان حال احرام نباشد، و همچني
 آنجا هرگاه تر باشند و اذيت و آزاري نداشته باشند حرام است.

اما در مورد درختان خشك و مؤذي تعرض بدانها حرام نيست همان گونه كه تعرض 
به حقيقت «در روز فتح مكه گفت:  به حيوان مؤذي نيز حرام نيست. چون پيامبر 

سرزمين حرم به خاطر خداوند محترم است و تعرض به آن حرام است. كسي حق ندارد 
درختان آنجا را بشكند و ببرد و حيوانات شكاريش را صيد كند و چيزي كه در آنجا 
افتاده يا گمشده باشد نبايد بر دارد مگر كسي كه بخواهد آن را بشناساند و كسي حق 

كه  »اذخر«گفت: اي رسول اهللا مگر  بن عباس ندارد گياهان تر آنجا را بچيند، اب
كه اشكالي  »اذخر«شود؟! گفت: مگر  مي استعمالها  براي سوخت كوره آهنگري و خانه

به روايت شيخين. يعني نبايد درختان و گياهان تر بريده و كنده شوند، ولي  .»ندارد
رفتن و اشكال ندارد. گها  بريدن اذخر براي كوره آهنگري و سقف و پوشش خانه

برداشتن برگ درختان به شرط اين كه به پوست درختان آسيب نرساند جايز است. 
چنانچه شاخه اي بگيرد و چيزي به جاي آن ننشاند بر او ضمانتي نيست مانند برگها. 
همان گونه كه بريدن درختان حرم حرام است كندن و چيدن نباتات و گياهانش نيز حرام 

گفت: گياهان تر و خودروي آنجا بيرون  . چون پيامبر است البته گياهان خودروي تر
شود، و معلوم است كه بريدنشان نيز همين حكم را دارد چون جائي كه  نمي آورده و كنده

 كندن درست نباشد بريدن هم درست نيست. 
آري نبايد گياهان و درختان آنجا را بريد يا كند، ليكن جايز است كه حيوانات را در 

تا بچرند. اگر گياهان آنجا را به قصد تعليف و علف دادن به حيوانات جمع  آنجا رها كرد
كرد بنابر قول اصح جايز است همان گونه كه رها كردن حيوانات جايز است. برخي 

با توجه به ظاهر حديث چيدن و جمع آوري گياهان آنجا براي علف حيوان نيز  اند: گفته
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ن و درختان حرم براي درمان روا است چون جايز نيست. بنا به قول اصح گرفتن گياها
احتياج بدانها براي درمان شديدتر است تا نياز به اذخر براي سقف خانه و نيازهاي ديگر 

 كه بنا به قول صحيح قطع اذخر جايز است. 

 انجام اعمال حج به جاي ديگري
هرگاه كسي استطاعت و توان شرعي حج را يافت سپس به علت بيماريي كه اميد 

بودي آن نيست يا به علت پيري شديد از انجام حج عاجز شد بر او واجب نيست. كه به
يك نفر را به جاي خويش بگمارد تا به جايش او اعمال حج را انجام دهد. به دليل 

اي رسول اهللا فريضه حج «كه گفت: زني از قبيله خثعم گفت:  بحديث ابن عباس 
تواند  نمي دريافته و بر او حج واجب شده و اوپدرم را كه پيرمردي افتاده و ناتوان است 

آري به «توانم حج را برايش انجام دهم؟ فرمود:  مي خود را روي مركب نگه دارد آيا من
براي نائب شرط است كه قبال اعمال حج را براي خود  .»جاي او اعمال حج انجام ده

باشد. سنت است كه در انجام داده باشد و بايد مورد اطمينان بوده و به احكام حج عالم 
خداوندا من به جاي فالن كس به خدمت آمده ام و « »لبيك عن فالن«تلبيه گويد: 

 .»گويم مي فرمانت را لبيك

 حج پيامبر 
سه بار اعمال حج را انجام داد: دو بار پيش از هجرت و يك بار بعد از  پيامبر 

ي) معروف است، چون (حج خداحافظ حجة الوداعهجرت در سال دهم هجري كه به نام 

 در آن سال در هنگام مراسم حج از مردم خدا حافظي كرد و گفت:  پيامبر 

َحُذُ وا َ�ّ� « ِّ  َمنٍِسَكوُ ِِ ُىجک َ�َعَد َى
َ
 أ
َ
درم لََع   ال

َ
 أ
َ
  .» هِ هِ ِ فَِِ�  ال

دانم شايد  نمي اي مردم شما بايد مناسك و اعمال حجتان را از من فرا گيريد چون«
 .»از اين حج ديگر به اعمال حج موفق نشوم و به حج نيايم بعد
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بدين شرح است: جعفر صادق از پدرش  حديث درباره حج پيامبر ترين  اينك جامع
را  گفتم: چگونگي حج پيامبر  به جابر بن عبداهللا «محمد باقر روايت كرد كه گفت: 

در مدينه ماند و به حج نرفت نه سال  پيامبر «برايم بگو و به من خبر ده كه او گفت: 
خواهد به  مي (موفق به انجام اعمال حج نشد) سپس در سال دهم هجري اعالم كرد كه

 حج برود و پس از شنيدن اين خبر مردمان فراواني به مدينه وارد شدند كه همگي
 بوده و به وي اقتدا نمايند و اعمال او را در حج انجام دهند. خواستند همراه پيامبر  مي

از مدينه بيرون رفت و ما نيز همراه او بيرون رفتيم تا اين كه به  اين بود كه پيامبر 

رسيديم كه در آنجا اسماء دختر عميس زن ابوبكر، محمد پسر ابوبكر را به  »ذاحلليفة«

گفت: برو غسل  فرستاد كه من چكار كنم؟ پيامبر  دنيا آورد و كسي را پيش پيامبر 
چيزي بر كمر ببند و كهنه و پارچه اي عريض را در جاي خون ريزي كن و استثفار نما (

در  قرار ده و از پس و پيش محكم آن را بر كمر ببندد) آن گاه نيت احرام كن. پيامبر 
سوار شد تا اين كه  »قصواء«مسجد ذاالحليفه نماز خواند سپس بر شتر خويش به نام 

يش خود سواران و پيادگان حاجي را ديد كرد در پ مي مشرف بر بيابان شد و تا چشم كار
و همچنين در طرف راست و چپ و پشت سر خود نيز چنين جمعيتي را مشاهده كرد. 

 شد و او تأويل و حقيقت آن را مي در ميان ما بود و همچنان قرآن بر وي نازل پيامبر 
توحيد را سر  كرديم كه نداي مي داد ما نيز از او پيروي مي دانست و هر عملي را انجام مي

بَّ «داد و گفت:  بَّ  مُّ ـکَ اللهُ يْ ـلَ بَّ يْ ـلَ بَّ يْ ـکَ لَ يکَ لَکَ لَ ِ النَّعْ کَ إنَّ احلَمْ يْ ـکَ الَ رشَ املُلکَ ـمَ دَ وَ ةَ لَکَ وَ

يکَ لَکَ  ِ  . »الَ رشَ

 گويند، و پيامبر  مي و مردم نيز نداي توحيد و تهليل را سر دادند كه امروز نيز
 د و به تلبيه گفتن مشغول گرديد. جابر گفت:  ما جز حج را نيتچيزي از آن را رد نكر

به خانه كعبه آمديم كه ركن حجر  كرديم و با عمره آشنا نبوديم تا اين كه با پيامبر  نمي
األسود را استالم كرد و سه بار با سرعت و هروله و چهار بار به صورت عادي عمل 

 :يه السالم رفت و اين آيه را خواندطواف را انجام داد سپس به مقام ابراهيم عل
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ْ ٱوَ ﴿ وا ِذز َقاِم ِِبلَ�ِٰ�  َّ َّ َصّ�ٗ  َِۧ   ّز  ].١٢٥ة: البقر[ ﴾َم 
 .»در مقام ابراهيم نماز بخوانيد«

كه مقام ابراهيم را بين خود و بين خانه كعبه قرار داد. جعفر بن محمد گفت: پدرم 
براهيم خواند و بعد از قرائت فاتحه دو ركعت نماز در مقام ا كند كه پيامبر  مي روايت

َو  َزلل ﴿ در ركعت اول ز ٱهز َّ  ٌۡ ََ
َ
ّ�َها  َزلل ﴿ و در ركعت دوم ﴾١َ

َ
َ ٰ ونَ ٱَٓ را  ﴾١ ۡلَ�ٰفِرز

استالم كرد و از دروزاه آن را  خواند. سپس بعد از نماز به ركن حجر األسود برگشت و
 صفا بيرون رفت چون به صفا نزديك شد چنين خواند:  

َوةَ ٱوَ  لّصَفاٱإِِّن  ﴿ لَمرل ِۖ ٱَِ  َشَعآ�ِرِ  ل  ].١٥٨ة: البقر[ ﴾َّ
 .»به راستي صفا و مروه از شعاير خدايند«

كنم به چيزي كه خداوند به آن آغاز كرده و از آن نام برده است پس، از صفا   مي آغاز
ه قبله ايستاد و شروع كرد و از آن باال رفت  تا اينكه خانه كعبه را از آنجا ديد و روي ب

حْ «گفت:  هُ الْ الَ إلهَ إِالَّ اهللاُ وَ هُ لَ يکَ لَ ِ هُ الَ رشَ هُ الْ لْ مُ ـدَ لَ لی كُ مْ حَ ـکُ وَ وَ عَ هُ یْ ـدُ وَ يرٌ الَ إلهَ لِّ شَ ءٍ قَدِ

هُ أَنْ ـإالَّ اللَّ  حدَ هُ هُ وَ حدَ ابَ وَ مَ األَحزَ زَ هَ هُ وَ بدَ َ عَ نَرصَ هُ وَ عدَ زَ وَ و  سپس در اين ميان دعا كرد »جَ

سه بار اين توحيد و تكبير و دعا را تكرار كرد. سپس از صفا فرود آمد تا به وسط وادي 
رسيد و با شتاب رفت و ما نيز باال رفتيم تا اين كه به مروه رسيد و بر روي مروه همان 
اعمالي را انجام داد و اقوالي را گفت كه در صفا كرده بود تا اين كه آخرين طوافش بر 

دانستم حيوان قرباني  مي دانم قبال مي ان يافت و گفت: اگر آنچه را كه اآلنروي مروه پاي
بستم پس هر كس از شما با خود هدي ندارد از  مي آوردم و احرام به عمره نمي را با خود

احرام بيرون آيد و احرام خود را به عمره تبديل كند و احرام را پايان دهد كه همه مردم 
و كساني كه با  ردند و موي سر را كوتاه كردند، مگر پيامبر احرام خود را به پايان ب

خود حيوان هدي آورده بودند. پس سراقه بن مالك برخاست و گفت: يا رسول اهللا! آيا 
توانيم انجام دهيم و به عمره احرام ببنديم يا هر سال و براي  مي فقط امسال اين عمل را

 توانيم چنان كنيم؟  مي ابد
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ن دستان خود را در هم فرو برد و تشبيك اصابع كرد و گفت: از اين انگشتا پيامبر 
به بعد عمره نيز در عمل حج داخل شد و دوباره چنين گفت: نه، براي هميشه چنين است 

را با  از يمن رسيد و شتران قرباني پيامبر  براي هميشه چنين است. علي بن ابيطالب 
حرام بيرون آمده و لباس رنگي پوشيده و را ديد كه از ا لخود آورده بود و فاطمه 

سرمه به چشمان كشيده كه علي آن را بر وي نپسنديد و گفت: چه كسي به تو گفته است 
 كه چنين كني؟ فاطمه گفت: پدرم مرا چنين دستور داده است. بعدها علي در عراق نقل

كه چنين كرده رفتم كه پيامبر را بر عليه فاطمه تحريك كنم  كرد: سپس پيش پيامبر  مي
است و در ضمن از او فتوي طلب كنم و بگويم كه: اين عمل فاطمه را بر وي نپسنديدم 

گفت: او  و به وي خبر دهم كه فاطمه گفت: پدرم چنين دستور داده است. پيامبر 
راست گفته است او راست گفته است. و تو اي علي وقتي كه احرام بستي و حج را بر 

بندم كه رسول تو به آن  مي ؟ گفت: گفتم خداوندا به آن احرامخود فرض كردي چه گفتي
گفت: من با خود هدي آورده ام پس تو نبايد از احرام بيرون  احرام بسته است. پيامبر 

از مدينه با خود آورده  آيي، تمام حيواناتي كه علي از يمن آورده بود و آنچه كه پيامبر 

هشتم ذي الحجه شد همگي به سوي  »م الرتويةيو«بود جمعاً يكصد رأس بود، چون روز 

سوار شد پس نماز ظهر و عصر و  مني روي آوردند و احرام به حج بستند. پيامبر 
مغرب و عشاء و نماز صبح را در مني خواند، سپس اندكي توقف و مكث نمود تا اين كه 

كنند، پس  براي او برپا »نمره«خورشيد طلوع كرد و دستور داد كه خيمه اي مويين در 

درمزدله  »مشعراحلرام«راه افتاد و قريش شك نداشتند در اين كه او در نزد  پيامبر 

 كردند.  مي كند همان گونه كه قريش در دوره جاهليت چنين مي توقف
رسيد و ديد  »عرفه«راه افتاد و از آنجا عبور كرد و توقف نكرد تا اين كه به  پيامبر 

پس در آنجا فرود آمد تا اين كه خورشيد به  اند. مويين زدهبراي وي خيمه  »نمره«كه در 
را برايش آماده كردند و به  »قصواء«محل زوال رسيد و زوال كرد، پس دستور داد كه 

وسط دره و وادي آمد و براي مردم خطبه اي ايراد كرد، سپس بالل اذان گفت، كه پيامبر 
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 چيز ها  آن ا نيز خواند، و در بيننماز ظهر را خواند سپس اقامه گفت و نماز عصر ر
رسيد و قصواء را به طرف  »موقف«سوار شد تا اينكه به  ديگري نخواند. سپس پيامبر 

سنگها رها ساخت و راه پيادگان را در جلو خود نهاد و روي به قبله قرار گرفت و 
 همچنان توقف كرد و ايستاد تا اين كه خورشيد غروب كرد و اندكي زردي خورشيد به
هنگام غروب قرص آن از ميان رفت، و اسامه بن زيد را پشت سر خود سوار كرد و شتر 
خود را روان ساخت و به راه افتاد آن قدر زمام و افسار قصواء را كشيده بود كه سرش به 

گفت: اي مردم آرامش را  مي كرد و مي جلو زينش خم خورد و با دست راست اشاره
كرد  مي رسيد اندكي زمام و افسار شتر را آزاد و رها مي ييمراعات كنيد! هرگاه به سر باال

رسيد و در آنجا نماز مغرب و عشاء را به يك اذان و دو  »مزدلفه«تا باال رود تا اينكه به 
 تسبيحاتي نگفت. ها  آن اقامه خواند و در بين

ن و سپس بر پهلوي خوابيد تا اين كه فجر طلوع كرد، سپس كه بامداد آشكار شد با اذا
رسيد و  »مشعرالحرام«اقامه نماز صبح را خواند. سپس بر قصواء سوار شد تا اين كه به 

روي به قبله ايستاد و حمد و تكبير و تهليل و توحيد به دعا گفت، و همچنان ايستاده بود 
تا اين كه به خوبي و به تمامي هوا روشن شد، سپس پيش از اين كه خورشيد طلوع كند 

ل پسر عباس را پشت سر خود سوار كرد كه مردي بود با چهره سفيدو راه افتاد، و فض
 زيبا و موي نيكو (كه پسر عمويش بود). 

گذشت، و فضل به زنان  مي زنان از كنار پيامبر هاي  راه افتاد كجاوه چون پيامبر 
را نبيند كه فضل ها  آن دست خود را روي صورت فضل نهاد تا كرد كه پيامبر  مي نگاه
دست خود را  ت خود را به طرف ديگر غير داد كه نگاهشان كند و باز هم پيامبر صور

كرد تا اين  مي داد و نگاه مي روي صورت او نهاد تا نبيند كه او باز هم چهره خود را تغيير
رسيد كه اندكي حركت كرد سپس راه مياني و وسطي را پيش گرفت  »بطن محسر«كه به 
آمد تا اين كه به جمره كبري رسيد كه نزد درخت بود، و  يم بيرون »جمره كبري«كه از 

گفت و سنگها،  مي هفت سنگ ريزه به سوي آن انداخت كه با انداختن هر يك تكبير
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شدند، سپس به سوي  مي بودند كه با انگشتان از وسط وادي پرتابهايي  سنگ ريزه
سپس به علي بن  قربانگاه برگشت و با دست خود شصت و سه شتر قرباني را ذبح كرد،

ابيطالب دستور داد كه باقيمانده را نحر كند و او را در قرباني خود شريك نمود، سپس 
دستور داد كه از هر شتر قرباني شده پاره اي گوشت بردارند كه در ديگي گذاشتند و طبخ 

و علي از آن گوشتها و آبگوشتش خوردند و نوشيدند، سپس نزد  گرديد و پيامبر 
دادند و گفت: اي فرزندان  مي دالمطلب رفت كه از آب زمزم به مردمفرزندان عب

عبدالمطلب از چاه زمزم براي مردم آب بكشيد اگر خوف آن نبود كه مردم بر اين سقايت 
دادند  كشيدم كه سطلي از آب زمزم را به پيامبر  مي بر شما غلبه كنند من نيز با شما آب

 . اند) و ابن ماجه آن را تخريج كرده مسلم و ابوداود(. »و او از آن نوشيد

 زيارت مسجد النبي و قبر شريف پيامبر 
 پس از آنكه حاجي فريضه حج را انجام داد و مناسك حج را به پايان برد الزم

در مدينه بار سفر ببندد تا مسجد  باشد كه براي زيارت روضه مطهره حضرت پيامبر  مي
 شرفياب گردد.  اين وسيله به محضر پيامبر النبي روضه مطهره را زيارت كند و به 

 گفته است:  : پيامبر )كه گفتاند  روايت كرده بخاري و مسلم از ابوهريره (

 م هَ ِجدِ ص ٌة ِف َؤلْ «
 َ
لِف َص ٍة فيٍُ ِسواُه ِِال

َ
َُ  ا َذٌ� ِمن أ  . »ِجَد الَراىَ لْ  اص

هزار نماز در غير آن  خواندن يك نماز در مسجد من (در مدينه) بهتر است از يك«
 .»جز مسجد الحرام (درمكه)

 و گفت: 

» ِ َْ َِ  م وََجبَْت َمن زاَر َ�  َشٍََع
ُ هركس قبر مرا زيارت كند بر من واجب است كه «. »لَ

(اين حديث و تمامي . اند) كه بزار و دارقطني آن را تخريج نموده(.»او را شفاعت كنم
 عليه و آله و سلم به طور خاص آمده است احاديثي كه در زيارت قبر پيامبر صلي اهللا

 باشد، مصحح) نمي صحيح
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 نقل كرده است و باز هم گفته است:  بو همچنين ابن عدي آن را از ابن عمر 

 َ�عْ «
َ
ُدُه ىٍجَ َمن جٍئَِ� زائِرا  ال  ـُِ

 َ
يعٍ  يَوَى  ٌة ِِال َِ ُ َش

َ
ََ ل ُلو

َ
َ أ
َ
ّ أ َ ََ   ٍ ََ َىق  ِزٍََرِن ك

(اين حديث و تمامي احاديثي كه در زيارت قبر پيامبر  )خرجه الدار قطنی(أ .»ٍَمةِ ـالِقي

 باشد، مصحح) نمي صلي اهللا عليه و آله و سلم به طور خاص آمده است صحيح
هركس به زيارت من آيد و جز آن قصد و نياز ديگري نداشته باشد بر من واجب «

 .»خواهد بود كه روز قيامت براي او شفاعت كنم
 گفته است:  پيامبر 

ِِ ِرم َ�عْ ـَمن َىّج فَِاَر َ�بْ « ن زاَرى ِف َىيٍ َُ  َك
ََ (اين  .)أخرجه الدار قطنی( »َد َؤوِن ك

حديث و تمامي احاديثي كه در زيارت قبر پيامبر صلي اهللا عليه و آله و سلم به طور 
 باشد، مصحح) نمي خاص آمده است صحيح

او چون كسي است كه مرا در حال  هركس حج گزارد سپس قبر مرا زيارت كرد«
 . »حيات و زندگي زيارت كرده باشد

و بيهقي در سنن خود آن را  »األوسط«و  »الكبير«دارقطني در سنن خود و طبراني در 
سنت و روش نيكويي است كه  قاضي عياض گفت: زيارت قبر پيامبر  اند. تخريج كرده

 آن ترغيب و تشويق شده است.  مورد اجماع همه مسلمين است و فضيلتي است كه به

 آداب زيارت از قبر پيامبر 
و مسجدش رهسپار مدينه گردد از وي  هرگاه حاجي براي زيارت قبر پيامبر 

شود كه در طول راه فراوان بر او صلوات و سالم بفرستد، و چون چشمش بر  مي خواسته
و از خداوند مسئلت درختان مدينه و حرم نبوي افتاد بر اين صلوات و سالم بيفزايد 

نمايد كه اين زيارت را برايش سودمند گرداند و از او بپذيرد. و مستحب و پسنديده است 
لباس خود را بپوشد و چون ترين  كه براي دخول در مدينه غسل كند و بهترين و نظيف

 وارد مدينه شد بگويد: 
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دْ « لنی مُ بِّ أَدخِ أَخْ بِسمِ اهللاِ رَ دقٍ وَ لَ صِ جنِ خَ ْ رِ نْ رَ ی خمُ دُ ن لَّ ل لِی مِ اجعَ دقٍ وَ لطاناً ـجَ صِ کَ سُ

محْ  مَّ افتَح لِی أّبوابَ رَ رياً. اَللّهُ ارْ ـِنَصِ أَهْ تکَ وَ کَ وَ قتَ أَولِياءَ زَ ولِکَ ما رَ سُ ةِ رَ يارَ ن زِ قنِی مِ لَ زُ

سْ  ريَ مَ ارمحَنِی يا خَ لِی وَ اغفرِ تِکَ وَ مَّ طاعَ . اَللّهُ ذهِ البَ نّی أَسْ إِ ئُولٍ ريَ هِ ريَ أَهْ  دةِ لْ ألُکَ خَ خَ لِها وَ

ِّ أَهْ  رشَ ها وَ ِ ن رشَ بِکَ مِ ذُ أَعوُ ريَ ما فيها وَ خَ ِّ ما فِيهاوَ رشَ   .»لِها وَ

به نام اهللا، پروردگارا مرا به جايگاه راستان داخل گردان و با صداقت مرا داخل كن، و  
ندا چون راستان مرا از آن بيرون آور و با قدرت و نيروي خود مرا ياري فرما. خداو

آن را روزيم گردان كه روزي  درهاي رحمتت را به رويم بگشا و از زيارت پيامبرت 
و مرا بيامرز و به من رحم  اي، اولياي خويش گردانده اي و به مطيعان خويش عطا كرده

اي. خداوندا خير اين شهر و خير  كن اي بهترين كسي كه مورد درخواست قرار گرفته
در آن است از تو مسئلت دارم و از شر اين شهر و شر مردمانش و بهترين چيزي كه 

 .»برم مي مردمانش و شري كه در آن باشد به تو پناه
بايد زيارت كننده متواضع و فروتن و خاشع باشد و بداند اين شهري است كه خداوند 

برگزيده است، و شهري است كه محل نزول وحي و منبع  آن را براي هجرتگاه پيامبر 
 ت اسالمي است. احكام شريع

 و چون داخل مسجد النبي شد نخست پاي راست را جلو اندازد و بگويد: 

بِّ اغْ « ولِ اهللاِ. رَ سُ لی رَ الةُ عَ الصّ وذُ بِاهللاِ رلِ فِ بِسمِ اهللاِ وَ . أَعُ محِتَکَ افتَحَ لِی أَبوابَ رَ نُوبی وَ ی ذُ

يمِ  رِ هِ الكَ جهِ ظيمِ وَ بِوَ نَ الشَّ  العَ ديمِ مِ لطانِهِ القَ جيمِ وَ سُ  . »يطانِ الرَّ

و سالم بر رسول اهللا، خداوندا گناهانم را بيامرز و درهاي رحمتت را  ةبنام اهللا و صال«

برم به خداوند بزرگوار و ذات كريمش و قدرت قديمش از دست  مي به رويم بگشا، پناه
 .»شيطان رانده شده و رجيمش

ميش قرار دارد، برود و سپس به سوي روضه مطهره كه در بين قبر شريف و منبر گرا

 به جاي آورد.  حتية املسجددو ركعت نماز 
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 گفت:  روايت شده است كه پيامبر  از ابوهريره 

  بَََ َوِمنْ مٍ َ�ْ�َ «
ْ
م َروَضٌة ِمن ِرٍَِض ال ََ َىوْ ـِة َوِمنْ ـنَ  جَ ـََ م  بين خانه و « .»ِض ََ

حوض كوثر] [ض من  بهشت است و منبر من بر حوهاي  منبرم روضه اي از روضه
 . »است

 كيفيت زيارت
رود بدون آن كه به آن هجوم برد و يا خود را بدان  سپس به سوي قبر پيامبر 

بچسباند و دستان را بر آن دراز كند، بلكه روي به جدار و ديوار قبر شريف و پشت به 
اب قبله در حدود چهار ذراع دور از آن بايستد. چون روايت شده است كه عمر بن خط

  گفت: سنت آن است كه از طرف قبله رو به روضه شريف برود و پشت به طرف قبله

 و زيارت كننده »السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته«باشد و روي به سوي قبر سپس بگويد: 

السالم عليک يا خري خلق اهللا يا إمام املتقني يا سيد املرسلني إنی «تواند بر آن بيفزايد:  مي

إله إال هللا وحده ال رشيک له وأنک عبده ورسوله قد بلغت الرسالة وأديت األمانة أشهد أن ال 

 . »....ونصحت األمة فجزاک اهللا عنا أفضل ما جزی نبيا عن أمته

سالم و درود بر تو اي بهترين خلق خداي اي پيشواي پرهيزگاران اي سرور پيامبران، «
اهللا و هيچ گونه شريكي ندارد و  دهم كه هيچ معبود حقيقي وجود ندارد جز مي گواهي
دهم كه تو بنده و رسول حقيقي خدا هستي، و به راستي مأموريت و رسالت  مي گواهي

خود را انجام دادي و امانت خويش را رساندي و بهترين نصيحت گوي و خيرخواه امت 
خواهيم كه به جاي ما و براي اين هدايت و ارشادي كه  مي بودي، پس خداوندا از تو

بت به ما انجام داد، بهترين پاداشي را كه به هر پيامبري به جاي امتش داده اي به وي نس
ارزاني داري، خداوندا رحمت و درود خود را بر محمد و آل او بفرست همان گونه كه 
رحمت خود را بر ابراهيم و آل ابراهيم فرستادي، به راستي تو شايسته هر حمد و 

و نعمت افزون خود را بر محمد و آل محمد بريز  بزرگداشتي هستي. خداوندا بركت
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همان گونه كه بر ابراهيم و آل ابراهيم ريختي به راستي تنها تو شايسته حمد و 
 اي:  بزرگداشت هستي) خداوندا تو خود گفته

مل َجآءزوَك َۡ ﴿ َسهز نفز
َ
َ ْ ٓوا ََمز َّ مل ِِذ  ّ�هز

َ
ْ ٱَولَول َ وا َفرز َتغل َ ٱ سل َفرَ ٱوَ  َّ َتغل َز ٱمز لَهز  سل و ْ  لّرسز وا ۡز َ ٱلَوََج َّ 
يٗما  َِ  ].64النساء: [ ﴾٦َُّواٗبا ّر

 آمدند و از خداوند طلب استغفار مي پيش تواند  اگر مردماني كه به خود ظلم كرده«
ديدند كه خداوند توبه پذير و  مي كرد مي كردند و (پيامبر نيز) برايشان طلب مغفرت مي

 به پيشگاهت آمده ام و از گناهانم در پيشگاه خدا اينك اي رسول اهللا  »مهربان است
طلب استغفار دارم و تو را شفيع خود در پيشگاه خداوند قرار ميدهم خداوندا از تو 
مسئلت دارم كه مغفرتت را برايم واجب گرداني همان گونه كه هركس در حال زندگي 

ا نخستين شفاعت گرداندي. خداوند مي رفت مغفرتت را برايش واجب مي پيش پيامبرت
. سپس براي پدر و »مهربانهاترين  را به او بده و او را نخستين شافعان قرار بده اي مهربان

كه سالمشان را به اند  مادرش و مسلمانان دعا كند. و سالم كساني را كه سفارش كرده

 »نالسالم عليک يا رسول اهللا من فالن ابن فال«پيشگاه رسول خدا برساند رسانده و بگويد: 

كند يا  مي اي پيامبر خداي سالم فالن فرزند فالن بر تو باد. يا گويد فالني بر تو سالم
 رسول اهللا. 

نشيند  رو به سوي قبر حضرت  مي سپس از طرف راست به اندازه يك ذراع عقب
گويد: سالم بر تو اي خليفه پيامبر خداي، سالم بر تو اي يار پيامبر  مي نموده و ابوبكر 
 س وي در غار و رازدار وي، خداوند جزاي خير به تو دهد كه به امت محمد و مون 

خدمت كردي، سپس از طرف راست به اندازه يك ذراع ديگر عقب نشيند و رو به سوي 
نموده و گويد: سالم بر تو اي امير مؤمنان، سالم بر تو اي ياور  قبر حضرت عمر 

وسيله تو عزت مسلمانان را افزون كرد و مسلمانان، سالم بر تو اي كسي كه خداوند به 
 را به تو دهد.  عزيز گردانيد، خداوند جزاي خير خدمت به امت محمد 
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كسي كه بتواند اين دعاها را بخواند كافي است بگويد: سالم بر تو يا رسول اهللا. نافع 
 گشت و داخل مسجد النبي مي هرگاه از سفري بر بروايت كرده است كه ابن عمر 

سالم بر تو اي رسول خداي، سالم بر تو «گفت:  مي رفت و مي نزد روضه شريف شد مي
 . )بيهقي آن را نقل كرده است( .»اي ابوبكر صديق، سالم بر تو اي پدرم

گويد، چون  مي شنود و جوابش را نيز مي سالمش را بايد زائر مالحظه كند كه پيامبر 
 گفته است:  گفت: پيامبر  ابوهريره 

ىَ  مٍ ِمن«
َ
 ِل  ـٍد ُُلَ أ

 َ
ّ ِِال َ ََ ِِ اصّل ىَ ُِ  رُّد َعلَي

َ
َ  أ ّ ُروِح َى ََ أخرجه أمحد ( .» رَّد اُهللا 

گرداند تا  مي هركس بر من سالم كند خداوند روحم را به من بر« ).وأبوداود والبيهقی

 .»سالم او را جواب گويد
صدايش را بلند كند، چون سائب بن و زائر بايد به تأكيد بداند كه نبايد در مسجدالنبي 

زيد گفت: من در مسجد النبي بر پهلوي خوابيده بودم مردي مرا سنگ ريزه انداخت كه 
چون سربلند كردم ديدم عمربن خطاب است، و گفت:  برو آن دو مرد را پيش من آر و 

ل اگر اه«را آوردم گفت: اهل كجائيد؟ گفتند: اهل طايف هستيم. گفت: ها  آن من رفتم
زدم كه دردتان بگيرد. شما چطور در مسجد  مي بوديد آنچنان شما را تازيانه مي اين شهر

 . )بخاري آن را تخريج كرده است( »كند؟ مي صداي خود را اين گونه بلند پيامبر 
سنت است كه زائر بعد از زيارت فراوان در روضه شريف نماز بخواند و دعا كند و 

كاف نمايد. اگرچه به صورت مروري وارد مسجد شود و هرگاه داخل مسجد شد نيت اعت
 مدت اندكي در مسجد بماند. 

 زيارت گورستان بقيع و گور شهيدان
مستحب است كه زائر هر روز از گورستان بقيع زيارت به عمل آورد بويژه روزهاي 

همواره آخر  گفت: پيامبر  لجمعه زيارت قبور بقيع تأكيد بيشتري دارد. عايشه 
 گفت:  مي رفت و مي گورستان بقيعشب به 
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ِْ اَصّل ُى َعلَيُوِ داَر قَوٍى ُؤؤْ « ، َو�ِا  مٍ تُوعَ  ِمنَ�، َوأتٍُ�
ََ َِِ شٍَء اُهللا  ٍـدُوَ َغدا  ُؤؤّجلُو

ِّ اغْ ـبُِوِ الىِ  . اَصل ُه ََ هْ ُقو
َ
ر ِن   .)أخرجه مسلم والبيهقی( »قَدِ ِع الَغرْ يْ قِ ـِل الَ َِ

وم مؤمنان، آنچه كه به شما وعده داده شده است فرداي سالم بر شما اي خانه ق«
 قيامت به زودي به شما داده خواهد شد، و اگر خداوند بخواهد ما نيز به شما ملحق

 .»شويم خداوندا ساكنان گورستان بقيع غرقد را بيامرز مي
قبر  و پسنديده است كه قبور معروف را زيارت كند مانند قبر ابراهيم فرزند پيامبر 

و ديگران از  بو حسن فرزند علي  عموي پيامبر  و عباس  عثمان بن عفان 
 زيارت قبرستان را خاتمه دهد. اين قبيل، و با زيارت صفيه عمه پيامبر 

مستحب است كه صبح زود در روز پنجشنبه به زيارت گور شهيدان در احد برود و از 
 غاز كند.آ عموي پيامبر  زيارت قبر حضرت حمزه سيدالشهدا 

 نماز خوانده استها  آن در زيارت مساجدي كه پيامبر 
 درآنها نماز خوانده است پنج مسجد هستند:  مهمترين مساجدي كه پيامبر 

مسجد قبا، زيارت آن مستحب است و نيكو است كه اين زيارت در روز شنبه  -1
مسجد قبا همواره روزهاي شنبه از  پيامبر «گفت:  بصورت گيرد، چون ابن عمر 
شيخين و ( »خواند مي آورد و دو ركعت نماز در آنجا مي سواره يا پياده زيارت بعمل

 .اند) ابوداود و نسائي و بيهقي آن را تخريج كرده
مسجد الفتح، زيارت آن و نماز خواند در آن و دعاي در آن سنت است، چون  -2

ا كرد روز دوشنبه و سه سه بار در مسجد الفتح دع گفت: پيامبر  جابر بن عبداهللا 
شنبه و چهارشنبه كه روز چهارشنبه در ميان دو نماز خداوند دعايش را استجابت كرد و 

هرگاه كار مهم و سختي برايم «گفت:  پديدار بود. جابر اش  عالمت شادي در چهره
پرداختم و اجابت و قبول  مي كردم و به دعا مي آمد اين وقت را براي دعا انتخاب مي پيش
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احمد و بزار با سندي كه رجالش مورد اعتماد هستند آن را نقل ( .»شناختم مي ار
 . اند) كرده
كه گفت: كسي به من خبر داد كه پشت  ):به روايت از ابن الحكم بن ثوبان آمده است(

 در مسجد الفتح نماز خوانده بود كه پيامبر پس از نماز دعا كرد و گفت:  پيامبر 

ِّ لَکَ ال« َّ ُْ حَ ـْ اَص لُه َهنْ  لَِة فَ  ُمكْ ـُد َهَديقَ� ِمَن اص
َ
ن أ ُِ

َ ذْ ِرَى ص
َ
ن أ َُ ِ ِّ ص َت وال صَلْ َت َوال ُمِع

نْ  ُمِ ّ   َُ ِ زْ  ص َِ ع
َ
 أ

ْ
ن َذَ ل َُ ِ َُن اََصْ َت وال اٍِصَ ص ِ ٍَ ِسٍ َمنَعْ َت َوال ُمعْ َت َوال ذٍِذَ  ص َت َوال َِ

يْ  ََ ع
َ
نْ مٍاَِع ِسٍ أ َُ ِ َْ َىَرمْ  َت َوال راِزَق ص ََ ن َذ َُ ِ  َت َوال رافَِع ص

َ
َُنْ َت َوال ِ  َرَ�عْ   ذٍفَِض ص

َ
 َت َوال

َُنْ ذَ  ِ  َسَتْ  ٍِرَق ص
َ
َُنْ َت َوال ِ  َذَرقْ   سٍتَِر ص

َ
  ُمَقّرَب ِسٍ بٍَعدْ َت َوال

َ
أخرجه ( »َت  ُمبٍِعَد ِسٍ قَّرعْ َت َوال

  .)أمحد

و هدايتم  خداوندا حمد و ستايش فقط تو را است كه مرا از گمراهي نجات داده«
تواند او را محترم دارد و  نمي كردي كسي را كه تو خوار كني و اهانت نمائي كسي ديگر

 تواند او را عزيز گرداند، و كسي را كه عزيز گرداني كسي نمي كسي را كه ذلت دهي كسي
تواند او را  نمي تواند او را ذليل سازد، و كسي را كه خذالن و رسوائي دهي كسي نمي

تواند او را رسوا سازد، و چيزي را  نمي ، و كسي را كه ياري رساني هيچكسياري رساند
تواند مانع آن  نمي تواند ببخشد و چيزي را كه ببخشي كسي نمي كه تو منع كني كسي

تواند او را روزي دهد، و كسي را كه تو  نمي شود، و كسي را كه تو محروم كني كسي
ببرد و رفعت بخشد و كسي كه تو او را رفعت تواند او را باال  نمي پايين بياوري كسي

 تواند او را پايين بياورد، و كسي كه تو او را پوشانده باشي كسي نمي ببخشي كسي
تواند او را  نمي را پاره كند و كسي كه تو او را پرده بدراني كسياش  تواند پرده نمي

و كسي را كه تو  تواند نزديك گرداند نمي بپوشاند، و كسي را كه تو دور گرداني كسي
 . »تواند او را دور گرداند نمي نزديك گرداني كسي
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)، در حديث آمده است كه در ميان (بني سالم بن عوف) نماز اجلمعةمسجد ( -3

واقع  »رانونا«در مسجدي كه در ميان وادي  دريافت پس پيامبر  جمعه را پيامبر 
 است نخستين نماز جمعه را در مدينه خواند.

لفضيح، مسجدي است كه در قسمت شرقي مسجد قبا واقع است. از ابن مسجد ا -4
در مسجد فضيح بود كه او از نوشابه  پيامبر «روايت شده است كه:  بعمر 

. آن را )احمد آن را تخريج كرده است(. »مخصوصي از آب انگور آوردند و از آن نوشيد
لنضير را محاصره كرده بود وقتي كه بني ا به آن جهت فضيح ناميده اند، چون پيامبر 

را در جاي اين مسجد برپا كرد و آنجا اقامت داشت كه آيه تحريم شراب نازل اش  خيمه
 شد. 
ساخته شد. به روايت جابر بن  مسجد األحزاب، اين مسجد در زمان پيامبر  -5

به مسجد األحزاب آمد و عباي خويش را پهن كرد و  پيامبر «آمده است كه:  عبداهللا 
رخاست و هر دو دست خود را به دعا برداشت و بر عليه احزاب به دعا پرداخت و نماز ب

احمد آن را تخريج (. »نخواند، سپس مجددا آمد و بر عليه آنان دعا كرد و نماز خواند
 . )كرده است

 نوشيده استها  آن از ي آب در مدينه كه پيامبر ها چاه زيارت
پنج چاه ها  آن نوشيده است فراوانند و مهمترينها  آن از آب كه پيامبر  ها چاه اين
 است: 
از دست  چاه اريس، واقع در جنوب غربي مسجد قباء كه انگشتري پيامبر  -1

 در آن افتاد.  عثمان بن عفان 
چاه اهاب، كه معروف است به زمزم (مدينه) كه آبش شبيه به آب چاه زمزم است  -2

اند  ه آن و نقل كردن آبش به آفاق جهان زمزم ناميدهدر مكه، آن را به جهت كثرت تبرك ب
 برند.  مي كنند و آن را به همه نقاط عالم اسالمي مي همان گونه كه به آب زمزم تبرك
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به  چاه بيرحاء، چاه و باغي است در شمال ديوار مدينه از طرف شرق كه پيامبر  -3
 نوشيد.  مي آب آن چاهنشست و از  مي رفت و در زير سايه درختان آن مي داخل آن

كنند  مي كه با غسل در آب آن طلب شفا »بيرحاء«چاه بضاعه، در شمال غربي چاه  -4
 نوشيد.  مي همواره از آب آن كنند، و پيامبر  مي و سه روز در آن غسل

بئر روحه، چاهي است كه به چاه عثمان معروف است، چون او آن را خريد و به  -5
صدقه نمود. بشر بن بشير اسلمي از پدرش روايت كرده  صورت خيريه آن را وقف و

آمد و مردي از  نمي است كه گفت: چون مهاجرين به مدينه آمدند از آب مدينه خوششان

معروف بود كه هر مشك آن آب را با يك  »رومة«بني غفار چشمه اي داشت كه به نام 

را به بهاي چشمه اي به وي گفت: آيا حاضر هستي اين چشمه  فروخت. پيامبر  مي مد
در بهشت به من بفروشي؟ گفتا: اي رسول خدا براي خود و خانواده ام جز آن چيزي 

رسيد كه آن را با سي و پنج هزار درهم  نداريم. اين سخن به سمع عثمان بن عفان 
رفت و گفت: آيا آن بهايي كه براي آن مرد غفاري قرار دادي  خريد سپس پيش پيامبر 

پس آن چاه را در راه خدا «دهدي؟ گفت: آري. عثمان بن عفان گفت:  مي براي من نيز
 . )بغوي آن را تخريج كرده است(. »وقف مسلمانان كردم

باشد الزم است همه محلهاي مبارك و مساجد و  مي پس براي كسي كه در مدينه
زيارتگاههاي را كه داراي فضيلت هستند زيارت كند به شرط اين كه مدت طوالني در 

نجا اقامت كند و فرصت داشته باشد. چنانچه فرصت كافي نداشته باشد اقامت در آ
و فرصت را غنيمت بشمارد كه اگر بيشتر در روضه شريف بماند و به  حضور پيامبر 

 آن بنگرد بهتر است. 
و مستحب است كه در مدينه تا آنجا كه امكان دارد روزه باشد و بر اهل مدينه غريبان 

 صدقه دهد. 
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 اب مراجعت از مدينهآد
4Fخواهد از مدينه منوره بيرون آيد سنت است مي براي كسي كه

كه با خواندن دو   1
ركعت نماز به عنوان خداحافظي از مسجدالنبي خداحافظي كند كه در ركعت اول بعد از 

َو  َزلل ﴿ قرائت فاتحه ز ٱهز َّ  ٌۡ ََ
َ
را  »اخالص«و در ركعت دوم بعد از فاتحه سوره  ﴾١َ

 والصالةاحلمداهللا خواهد از دعاي دنيا و دين بگويد، و با  مي د و هر چه دلشبخوان

دعاي خويش را پايان دهد و تجديد توبه از گناهان بنمايد.   والسالم علی رسول اهللا

را زيارت كند همان گونه و با همان دستور كه اول زيارت كرده بود،  سپس قبر پيامبر 
را آخرين نوبت زيارت قبر پيامبرت و حرم شريفش  سپس بگويد: خداوندا اين نوبت

مگردان و زيارت مجدد و بازگشتن به زيارت او را و اعتكاف در حضورش را برايمان 
آسان گردان و عفو و عافيت را در دنيا و آخرت نصيبم گردان. سپس رو به سمت قبر 

سفرمان از تو نيكي گويد: خداوندا در اين  مي رود و نمي رود و روي به پشت مي پيامبر 
خواهيم كه ما را به انجام اعمالي موفق گرداني كه خود  مي طلبيم و از تو مي و تقوي

  دوست داري و از آن راضي هستي. 
هديه اي با خود ببرد. اش  مستحب است كه از خرماي مدينه يا امثال آن براي خانواده

نقل شد  بكه از ابن عمر  و هر جا بر بلندي زمين رسيد تكبير گويد و دعاي قبلي را
گشت يا از  مي گشت يا از حج بر مي هرگاه از جنگي بر بخواند كه او گفت: پيامبر 

گفت:  مي گفت، سپس مي رسيد سه بار تكبير مي گشت چون به مرتفعات زمين مي عمره بر

َمْ « هُ احلَ لَ هُ املُلکُ وَ هُ لَ يِکَ لَ هُ الَ رشَ حدَ هُ ال إِلهَ إِالّ اهللاُ وَ يْ دُ وَ لِّ شَ لی كُ ونَ بُ ـونَ تائِ ـئٍ قَديرٌ آئِبُ وَ عَ

                                                 
اص نشده است تمامي اين مسائل دليلي از سنت بر آن وجود ندارد و حديثي در اين موارد به طور خ -1

هر چند كه دعا كردن و نماز خواندن چيز خوبي است و در همه وقت (مگر جاها و زمانهايي كـه در  
شرع استثناء شده است) اشكال شرعي ندارد و اينكه گفته شود سنت است نيـاز بـه دليـل شـرعي از     

 تر است.سنت دارد، ولي از باب آداب و ارشاد زائرين به فضائل بدون نسبت دادن به سنت به
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عْ وعابِدُ  قَ اهللاُ وَ دَ ونَ صَ دُ نا حامِ بِّ ونَ لِرَ دُ بْ نَ ساجِ َ عَ نَرصَ هُ وَ مَ األحْ دَ زَ هَ هُ وَ حْ دَ هُ زابَ وَ بيهقي ( »دَ

 . )آن را تخريج كرده است
ت كنان و چون زائر مشرف بر شهرش شود نام آن را ببرد و بگويد: توبه كنان و عباد

را تحقق بخشيد و اش  سجده كنان و حمد خداي خويش گويان برگشتيم. خداوند وعده
به آن وفا كرد و بنده خود را ياري داد و خود تنها همه احزابي را كه بر عليه مسلمين 
متحد شده بودند شكست داد، خداوندا مرا در آنجا آرامش بخش وروزي نيكو نصيبم 

 گردان. 
ه شهرش كسي را بفرستد تا به آنان خبر دهد و سرزده و ناگهاني بر و پيش از ورود ب

آنان وارد نشود و منزل خود برگردد و درآنجا نيز دو ركعت نماز بخواند، چون نافع از 
از سفر حج خود برگشت داخل  كند كه گفت: چون پيامبر  مي روايت بابن عمر 

ه داخل مسجد رفت و آنجا دو مدينه شد و شتر خود را بر در مسجدش خواباند سپس ب
كرد.  مي برگشت. نافع گفت: عبداهللا بن عمر چنيناش  ركعت نماز خواند سپس به خانه

 . اند) احمد و ابوداود با سند نيكو آن را تخريج كرده(

 مالقات با حاجي و تهنيت گفتن به وي
بر مستحب است كه حاجيان را پيش از ورود به خانه شان زيارت و مالقات كرد و 

آنان سالم داد و با آنان مصافحه و روبوسي نمود و از آنان طلب دعاي خير كرد و بدين 
 گونه بدانان تهنيت گفت: 

�ْ ـَل اُهللا َىجّ ـَ�بّ «
َ
جْ کَ َوأ

َ
َِ أ ذْ ََ

َ
قَ َرکَ َوأ ََ ََ َر َذاْ ـلََف  ََ   .»بَکَـتَکَ َوَ�

ات  رداند و هزينهخداوند حج و زيارتت را بپذيرد و اجر و مزد و پاداشت را بزرگ گ«
 .»را جبران كند و عوض به تو دهد و گناهانت را بيامرزد

 گفت:  آمده است كه پيامبر  ببه روايت ابن عمر 
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ِِ وَصٍفِحْ ِِذا لَقِ « َ يَدْ ُِ َوُؤرْ يَت الٍّج فََللِّ َعلَي
َ
َر لَکَ قَبَل أ َِ َ َُلتَغ

َ
 فَِِاّ هُ أ

ُِ ُِ ـُذَل بََتَ

 ُ
َ
وٌر ل َُ   .)د واحلاكم وقال: صحيح علی رشط مسلمأخرجه أمح( »َمغ

هرگاه با حاجي روبروشدي بر وي سالم كن و مصافحه نما و از وي بخواه كه پيش «
 .»برايت طلب استغفار و آمرزش كند چون او آمرزيده و پاك استاش  از ورود به خانه

 زيارت هاي حج و بدعت
خول در عرفه بين زوال وارد شدن به عرفه پيش از وقت شرعي آن. وقت شرعي د -1

خورشيد روز عرفه و طلوع فجر روز قربان است. ابن اسحاق گفت: نافع از ابن عمر برايم 
صبح روز عرفه نماز صبح را در مني  خواند سپس از آنجا  پيامبر «نقل كرد و گفت: 

در  فرود آمد تا اين كه نماز ظهر فرا رسيد كه »نمره«روان شد تا آن را به عرفه آمد و در 
حين گرماي ظهر نماز ظهر و عصر را با هم جمع كرد سپس خطبه اي براي مردم ايراد 

احمد و ابوداود آن را تخريج (در عرفه ايستاد.  »موقف«فرمود، سپس راه افتاد و در 
 . اند) كرده

توقف كرد و اصل   »لرمحةجبل ا«عموم مردم اعتقاد دارند كه بايد در عرفه روي  -2

ت نه جاهاي ديگر عرفه. اين تفكر خطا و اشتباه است، بلكه بهترين آنجا اس »موقف«
در آنجا توقف كرد كه عبارت است از نزديك  جاي عرفه جائي است كه پيامبر 

. چون سليمان بن موسي از جبير بن مطعم »جبل الرمحة«در قسمت چپ  »صخرات«

 گفت:  روايت كرده است كه پيامبر 

ک َعَرفٍٍت َؤوْ « َْ قُِف ُُ    »ةَ ـِن َعَرفَ َوارَ�ُعوا َعن َ�
 .»آيد و از وادي عرفه باالتر رويد مي تمام عرفات موقف به حساب«

با سندي آن را  »الكبير«احمد و بزار و طبراني در (يعني عرفه جزو موقف نيست. 
 . )كه رجال آن مورد وثوق هستنداند  تخريج كرده
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شوند كه  مي به سوي عرفات رهسپار اين كه حجاج ظهر روز عرفه از مكه مستقيما -3
دهند، از قبيل اين كه بايد بعد از طلوع  مي بدين وسيله بعضي از سنن را از دست

بروند و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء را در آنجا  »مني«خورشيد يوم الترويه به 
و بعد از بخوانند و شب را در آنجا بمانند تا اين كه نماز صبح روز نهم را آنجا بخوانند 

فرود آيند و  »ةنمر«به سوي عرفه روان گردند، و در  »مني«طلوع خورشيد روز نهم از 

خطبه امام حج را بعد از زوال بشنوند و به صورت جمع تقديم نماز ظهر و عصر را با هم 

 جمع كنند.  »ةنمر«در مسجد 

ويه (هشتم چون يوم التر«گفته است:  جابربن عبداهللا  درباره توصيف حج پيامبر 
روان شدند و احرام به حج بستند و لبيك گفتند و  »مني«ذي الحجه) فرا رسيد به سوي 

 »روز بعد«سوار شد و در مني نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و نماز صبح  پيامبر 
  »را خواند سپس اندكي توقف كرد تا اينكه خورشيد (روز نهم) طلوع كرد...

آورند و  مي ، حاجيان را پيش از غروب از عرفه پايينبسياري از راهنماي حجاج -4
 مانند و اين سنت بزرگ نبوي را از دست نمي برند و شب را در مزدلفه مي مستقيما به مني

شب را در مزدلفه ماند و نماز صبح را در آنجا خواند  دهند با وصف اين كه پيامبر  مي
ان و ناتوانان را كه به آنان اجازه داد، و اجازه نداد كسي شب از آنجا به مني برود مگر زن

كنند كه حاجيان غسل براي دخول در مكه را نيز از چاه  مي و همچنين راهنمايان كاري
از دست بدهند، و در رمي جمرات نيز شتاب به خرج دهند و حجاج را  »ذي طوي«

ند با اين كنند كه پيش از زوال روز دوازدهم ذي الحجه به رمي جمرات اقدام كن مي وادار
 رسد.  مي كه وقت رمي جمرات بعد از زوال فرا

نشينند و مدت زيادي انتظار  مي مردم پيش از وقت در محل طوافگاه پيرامون كعبه -5
كنند به  مي كشند تا جماعت مردم فرا رسد و راه طواف كنندگان را سد مي وقت طواف را

 ف كنندگان نزاع شديد دربسيار به حال مردم زيان آور است و بين نشستگان و طوا
 گيرد.  مي
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شود در حالي كه عده اي فراوان از  مي اين كه در مسجدالحرام نماز جماعت برپا -6
حاجيان مشغول سعي بين صفا و مروه هستند و بر اداي نماز جماعت مريض نيستند و 

شود و هنوز مردم مشغول سعي بين  مي سخت تر و تلخ تر آن است كه نماز مغرب شروع
گذرد. چطور  مي دهند كه نماز مغرب وقتش مي فا و مروه هستند و آن قدر آن را طولص

 اين گونه اشخاص انتظار خير و بركت دارند در حالي كه فريضه الهي را به عمد ترك
 گويد:  مي كنند و حال آن كه پيامبر  مي

» ِ
ْ
َّ ِف اإل َّ ةَ سْ ال َى ن تََرکَ اص َُ ِ  .5F1)أخرجه أمحد( » ِى ص

 .»ركس نماز را (به عمد) ترك كند او بهره اي از اسالم ندارده«

 هاي زيارت روضه مطهره پيامبر  بدعت
بندند به غير از نماز عشاء و با  مي از جمله: اين كه زائران بعد از هر نماز فريضه صف

 و يارانش كه در حضور او هستند سالم دارند و بر محمد  مي صداي بلندي فرياد بر
دارند، و اين به راستي  مي د و با صداي واحدي اين فرياد گوش خراش را برفرستن مي

 فرمايد:  مي كاري است زشت و برابر كتاب و سنت و اجماع امت حرام است. خداوند

ّ�َها﴿
َ
َ ٰ ِي َ ٱ َٓ َّ  ُِ َق َصول مل َۡول َ�َُٰ�ز صل

َ
َ ْ ٓوا ََ َُرلَ�عز  ْ نزوا ََ ْ َ�ز  َِّ�ِّ ٱَءا وا ََ َ�لَهرز ِ  ۥَو َِ ٱب  ۡلَقول

وَن  رز عز َل َ � ََ نتزمل 
َ
مل َوَ َ�َٰز�ز عل

َ
لَدَط َ َُ ن 

َ
ٍض َ مل ِ�َعل رِ َ�علِض�ز  ].2احلجرات: [ ﴾٢َكَجهل

اي مؤمنان صداي خود را بر صداي پيامبر بلند مكنيد، و در برابر او صداي خود را «
 موجبكنيد (چون اين عمل شما)  مي بلند مكنيد آن گونه كه در برابر هم صدا بلند

 .»شود كه اعمالتان باطل شود وشما ندانيد مي
در حال مرگ و حيات يكسان  وهمه امت اجماع دارند بر اين كه احترام پيامبر 

كنند و  نمي است. و خداوند بركساني كه را كه در پيشگاه رسول اهللا صداي خويش را بلند
 : گويند به مزد و اجر عظيم و بزرگ بشارت داده است مي آهسته سخن

                                                 
 براي تفصيل بيشتر به كتاب مناسك شيخ امين خطاب مراجعه شود.   - 1
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ِي َ ٱ ِِنّ ﴿ َّ  َِ و َۡ رَسز مل ِعن َ�َٰ�هز صل
َ
ّضوَن َ ِ ٱَ�غز ٰ�َِك  َّ ََ ْو

ز
ِي َ ٱَ َۡ َ ٱ َّ َت ز ٱ َل َوٰىۚ  َّ مل لَِّتقل زوَ�هز ََز

ٌر َعِظيٌم  جل
َ
فَِرةٞ َوَ غل َّ م   ].3احلجرات: [ ﴾٣لَهز

 آورند و آهسته مي كه صداي خويش را در نزد رسول خداي پايينهايي  آن همانا«
گويند آنان كساني هستند كه خداوند قلوبشان را براي (پذيرش) تقواي الهي  مي سخن

 .»امتحان كرده است، براي آنان است مغفرت و آمرزش و پاداش عظيم
و خداوند گروهي ديگر را نكوهش كرده است به علت آن كه صداي خود را در نزد 

 : خرد خوانده است بي كنند و آنان را مي رسول خداي بلند

ِي َ ٱ ِِنّ ﴿ َِ  َوَرآءِ  َّ َنادزونََك  ُِ ٱ�ز ٰ �َ زجز قَِزوَن  �ل ََ َ�عل مل  َ�زهز �ل
َ
 ].4احلجرات: [ ﴾٤َ

زنند (و شيوه ادب را  مي تو را فريادها  آنان كه با صداي بلند از پشت ديوار حجره«
 كنند كه اين كار زشت نمي كنند) بيشترشان داراي خرد نيستند (و درك نمي مراعات
 .»است)

كه ابوجعفر منصور خليفه عباسي با امام مالك در مسجد النبي مناظره اند  روايت كرده
اي امير مؤمنان صدايت را در اين مسجد بلند مكن چون خداوند «كرد، امام مالك گفت: 

ُِ ﴿ مردم را ادب فرموده و گفته است: َق َصول مل َۡول َ�َُٰ�ز صل
َ
ٓواْ َ  ]2جرات: احل[ ﴾َِّ�ِّ ٱََ َُرلَ�عز

  .»بلند مكنيد صداي تان را بر صداي پيامبر «
به حقيقت كساني كه از آن «و گروهي ديگر را مورد نكوهش قرار داده كه گفت: 

. ابوجعفر منصور وقتي اين سخن را شنيد آرام »زنند... مي تو را صداها  سوي ديوار حجره
 گرفت و تواضع نمود.





 
 
 

 بخش معامالت

و سالم بر محمد رسول خداي و بر آل و اصحاب او و  ستايش خداي را و درود
  اند. كساني كه راه هدايت او را پيش گرفته

اما بعد: بايد دانست كه احكام معامالت از آن گونه احكام شرعي است كه بر هر 
كمتر از نياز به ها  آن را فرا گيرد، زيرا نياز بدانها و شناختها  آن مسلماني واجب است

بادت نيست، بلكه نياز بدانها بيشتر است چون عبادت جنبه شخصي شناخت احكام ع
گردد.  مي كند بر مي دارد و معامالت به خود شخص و افراد جامعه اي كه در آن زندگي

از جمله كارهاي مهم و ضروري دين اسالم ها  آن لذا سخن از معامالت و بيان احكام
الم بوده است. با توجه به اين است، و در گذشته و امروز مورد عنايت شديد دين اس

مطلب است كه به اين مبحث اهميت و عنايت ويژه داده و به قدر وسع و توان خود آن 
 را تفصيل دادم تا به پيشگاه خوانندگان تقديم دارم. 

(فقه آسان) منظم و  »رالفقه الميس«همان گونه كه مبحث عبادات را تحت عنوان 
باني روشن و پرده برداشتن از روي احكام با اتكاء بر مرتب نموده و با عبارات آسان و م

قرآن كريم و سنت نبوي شريف و اجماع علماي امت آن را بيان داشتم از خداوند مسئلت 
دارم كه آن را جزو اعمال صالحه و خالصانه ام براي رضاي خودش قرار دهد به حقيقت 

 خداوند شنوا و پذيرنده دعا است.
  احمد عيسي عاشور       

 داد و ستدها
كلمه بيع در زبان عربي به معني دادن چيزي است در برابر چيزي ديگر، و در اصطالح 
شريعت اسالمي مقابله و برابري مالي است با مالي ديگر كه هر دو با ايجاب و قبول قابل 

 تصرف نمود]. ها  آن تصرف باشند [بتوان با ايجاب و قبول در
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 ددليل شرعي بودن بيع و داد و ست
 دليل اصلي شرعي بودن آن قرآن و سنت نبوي و اجماع علماي امت است. خداوند

 فرمايد:  مي

ّل ﴿ ََ
َ
ز ٱَوَ َيلعَ ٱ َّ ّرَم  �ل ََ ْۚ ٱَو  ].٢٧٥ة: البقر[ ﴾لّرَِ�ٰوا

خداوند بيع (و داد و ستد صحيح) را حالل كرده و داد و ستد ربوي را حرام نموده «
 .»است

كنند حق  مي دو نفر كه با هم داد و ستد« »اليعٍَ بٍليٍر«فرموده است:  و پيامبر 
به روايت مسلم و بخاري و احمد و نسائي و ابوداود و ترمذي و اجماع نيز  »خيار دارند

 بر آن منعقد است. 

  اركان بيع
 اصلي بيع سه چيز است: هاي  اركان و پايه

 عاقد يا مجري صيغه عقد بيع.  -1
 شود.  مي روي آن واقع چيزي كه صيغه عقد بيع -2
 الفاظ و صيغه عقد.  -3

شود. و معقود عليه چيزي است كه  مي عاقد شامل بايع (فروشنده) و مشتري (خريدار)
 شود.  مي فروخته

 صيغه عبارتست از ايجاب و قبول (گفتن فروختن يا خريدن و پذيرفت آن)
ته باشد و اجراي شرط عاقد آن است كه اهليت و شايستگي اجراي عقد با ديگري داش

عقد شرعي از وي صحيح باشد، پس فروش و فروختن از كودك و ديوانه و سفيه و نادان 
صحيح نيست. و شرط است كه مجري عقد بيع اختيار داشته باشد و در گفتن آن آزاد 
باش، پس بيع كسي كه مجبور باشد درست نيست مگر اينكه به حق مورد اكراه و اجبار 

كه بر او واجب گردد كه مال خود را بفروشد تا وام خويش را ادا  واقع شود، مثل اين
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نمايد يا خريداري كه در آن سلم كرده است كه در اين صورت حاكم او را مجبور به 
 كند.  مي فروش و خريد

 »بعتک«و اما صيغه كه عبارت است از ايجاب و قبول، مانند اين كه فروشنده بگويد: 

 . و خريدار بگويد: »به ملك تو در آوردم« »کملكت«. يا: »به تو فروختم«

 . »فروش آن را پذيرفتم« »ابتعت«يا:  »پذيرفتم« »قبلت«

پس بيع المعاطات (چيزي را به همديگر دادن بدون اجراي الفاظ ايجاب و قبول) 
همان گونه كه در بين مردم معمول است درست نيست، چون صيغه و الفاظ ايجاب و 

 د. قبول در آن وجود ندار
ابن شريح گفته است: اين گونه داد و ستد (معاطات) در كاالهاي كم اهميت و محقر 

مبادله بدون اجراي ايجاب و قبول است براي ها  آن از جمله چيزهايي كه عادات مردم در
  اند. و ديگران به درستي آن فتوي داده »روياني«باشد، و  مي مردم سودمند

مردم آن را بيع و داد و ستد به حساب بياورند  امام مالك گفته است: هر چيزي كه
گردد. و ابن الصباغ آن را نيكو شمرده است. و نووي گفته است: آنچه  مي بدان بيع منعقد

پذيريم،  مي كه ابن الصباغ نيكو دانسته است از نظر دليل راجح و برتر است و ما نيز آن را
اظ خاصي به صحت نرسيده است، و مختار است نزد ما زيرا از نظر شرع شرط كردن الف

پس بايد به عرف و عادات مردم مراجعه نمود و عرف مردم را پذيرفت. از جمله 
چيزهايي كه همه مردم به آن مبتال هستند آن است كه كودكان را براي خريد مايحتاج به 

فرستند و در همه كشورها اين كار به صورت عادت جاري است و ضرورت نيز  مي بازار
 كند پس كه آن را به بيع المعاطات ملحق ساخت.  مي ايجابآن را 

 بنابراين هرگاه معني و مقصودي كه اجراي صيغه عقد بيع به خاطر آن صورت
گيرد موجود باشد اين معامله و داد و ستد صحيح است مشروط بر آن كه چيزي كه  مي

به اين استدالل شود با بهاي آن برابر باشد و براي صحت اين نوع معامالت  مي گرفته
كنيزكان و غالمان را براي خريد  كه: زنان با حجاب در زمان حضرت عمر اند  كرده
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شد، و در زمان غير حضرت نيز چه  نمي فرستادند و كسي منكر آن مي چيزهاي مورد نياز
 شد.  مي در دوره سلف و چه در دوران بعدي اين كار انجام

 انواع داد و ستدها
 بيع سه نوع است: 

 شود كه جائز و رواست.  مي ول: بيع و فروش چيزي كه مشاهده و رويتا
دوم: فروش چيز توصيف شده در ذمه كه بعدا برابر توصيف تحويل دهد كه عبارت از 

 سلم و پيش فروش است كه آن نيز جائز است. 
باشد كه مشتري و خريدار آن را نديده است  مي سوم: فروش چيزي كه غايب و ناپيدا

فروشنده يا يكي از آنان را نديده است، و همچنين فروش چيزي كه حاضر  وهمچنين
است ولي مشاهده نشده است كه اين نوع فروش جايز و روا نيست. چون عاقبت و 

 فرجام چنين داد و ستدي بر ما پوشيده است و از آن نهي شده است. 

 شرايط صحت و درستي بيع
 براي درستي بيع پنج شرط الزم است: 

رسد بايستي شرعا پاك باشد، پس فروش چيزي كه ذات  مي چيزي كه به فروشاول: 
آن شرعا ناپاك و نجس است درست نيست مانند مشروبات الكلي و مردار و گوشت 

 فرموده است:  خوك و سگ و امثال آن. چون پيامبر 

َّ اَهللا تَعٍن َىّرَى َ�يْ « ِِ ُْ  َع الَ
ْ
ِِ َواِلْ�ِ يْ َُ ـِر َوال  َِر وَ تَ

َ ْ
  »ٍىِ نَ ْص ان

به حقيقت خداوند تعالي خريد و فروش شراب (مشروبات الكلي و مسكرات) و «
 . )به روايت بخاري و مسلم(. »مردار و خوك و بتها را حرام كرده است

به (از گرفتن بهاي سگ نيز نهي فرموده است مگر سگ تعليم ديده.  و پيامبر 
مگر اين كه سگ شكاري «ي آمده است: . و در روايت)روايت احمد و نسائي از جابر

 . )روايت كرده است ترمذي آن را از ابوهريره ( »باشد
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و اما چيزي كه ذاتا ناپاك نيست ولي آلوده و ناپاك شده است اگر تطهير و پاك كردن 
آن ممكن باشد مانند جامه و امثال آن خريد و فروش آن درست است، و اگر پاك كردن 

ها  آن عسل و شير آلوده و ناپاك شده و امثال آن، خريد و فروشآن ممكن نباشد مانند 
 مانند روغن زيتون و روغن و پيه، در پاك كردنها  آن درست نيست، چون با شستن اصل

 شوند. چون از پيامبر  نمي دو نظر وجود دارد كه نظر صحيح تر آن است كه پاكها  آن
 فرمود: سوال شد درباره موش كه در روغن افتد و بميرد: 

» 
ْ
ل
َ
ََ جٍِمدا  فَح َْ ُقوهٍ َومٍ َىوْ ـَِِ ك ٍ َو�ِ

َ
رِ  :

َ
ََ ذائِبٍ  فَح  . »َُقوهُ ك

اگر روغن جامد باشد موش مرده و پيرامون آن را دور اندازيد و اگر روغن مايع و «
 .»آبي باشد روغن را دور ريزيد

يع كردن و اگر تطهير و پاك كردن آن ممكن باشد ريختن روغن جايز نيست چون ضا
 از ضايع كردن مال نهي فرموده است.  مال است، و پيامبر 

دوم: شرط دوم صحت خريد و فروش آن است چيزي كه مورد معامله قرار گيرد 
سودمند باشد، پس خريد و فروش چيزي كه سودمند نيست و فايده اي ندارد صحيح و 

اموال مردم به باطل باشد و گرفتن مال و وجهي در برابر آن همان خوردن  نمي درست
 است كه خداوند از آن نهي كرده است: 

﴿ ََ ِ  َو م ب م بَيلنَ�ز َ�َٰۡ�ز َل
َ
َزٓواْ َ �ز

ل
 ].١٨٨ة: البقر[ ﴾ۡلَ�ِٰطلِ ٱَُُ

 .»اموال خود را در ميان خود به باطل نخوريد«
و هرگاه خريد و فروش چيزي كه منفعت ندارد درست نباشد به طريق اولي خريد و 

6Fضرر داشته باشد درست نيست، مانند سمومفروش چيزهايي كه 

و امثال آن از مواد  1
 مخدر و انواع مسكرات و انواع سيگارها. در حديث آمده است: 

ََ اَهللا ِِذا َىّرَى َشَاٍ  َىّرَى مَُنُِ« ِِ«.  

                                                 
 به نظر مي رسد براي مصارف غير مشروع جايز نباشد وإال براي دفع آفات صحيح است.   -1
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 .»كند مي هرگاه خداوند چيزي را حرام كند بهاي آن را نيز حرام«
دارد اگر  مي و لعب كه انسان را از ذكر خداوند بازو اما خريد و فروش آالت و ابزار له

باطل است، مانند ابزاري كه از ها  آن مال به حساب نيايند فروختنها  آن بعد از شكستن
شرعا معدوم است و جز عصيان ها  آن شوند، چون منفعت مي چوب و امثال آن ساخته

و آالت بعد از شكستن مال به كنند، و اگر اين ابزار  نمي گران و گناهكاران چنين كاري را
ها  آن شوند فروختن مي كه از طال و نقره و امثال آن ساختههايي  آن حساب آيند مانند

شوند، مانند  مي باشند و براي اهداف ديگري استعمال مي درست است، چون مالي
 براي زينت و زيور آالت و مسكوكات و امثال آن. ها  آن استعمال كردن

شود بايد ملك فروشنده باشد يا فروشنده بر آن واليت  مي ختهسوم: چيزي كه فرو
شرعي يا وكالت داشته باشد. پس اگر كسي مال غير را فروخت بدون آن كه واليت و 

 فرموده است:  وكالت بر آن داشته باشد معامله باطل است. چون پيامبر 

» 
 َ
 َط َق ِال

َ
ُْ  �ِ ال َُ  يٍُ 

 َ
 ِعتٍَق ِال

َ
ُْ ِلکُ َوال َُ  �َ  فيٍُ 

َ
 يْ ِلکُ، َوال

 َ
ُْ َع ِال َُ  َوفٍَء  ِ�يٍُ 

َ
ِلکُ َوال

 
 َ
ُْ بِنَ ٍر ِال َُ  . »ِلک ِ�يٍُ 

طالق از كسي درست است كه مالك آن باشد، و عتق و آزاد سازي از كسي صحيح «
است كه مالك آن بنده باشد، و فروختن چيزي وقتي صحيح است كه فروشنده آن مالك 

.  »الزم اإلجراء است كه نذر كننده مالك آن باشدآن باشد، و وقتي نذر كردن چيزي 
 . )ترمذي اين روايت را حسن دانسته است(

اگر چيزي را بفروشند كه ملك او نيست اين بيع موقوف است كه اگر  اند: برخي گفته
مالك اصلي آن را اجازه داد قابل اجرا و درست است، و اگر اجازه نداد درست نيست و 

ديناري را به من  ر حديث عروه آمده است كه او گفت: پيامبر گردد. چون د نمي اجرا
داد تا براي او گوسفندي بخرم من به آن دينار دو گوسفند خريدم كه يكي را به ديناري 

 فروختم آن گوسفند ديگر را با آن دينار براي او بردم و ماجرا را برايش گفتم او فرمود: 

» َْ   »کََقِة يَُينِ بٍَرکَ اُهللا لَکَ ف َص



 151 بخش معامالت

ترمذي آن را با اسناد صحيح روايت (. »را بركت و فزوني دهدات  خداوند معامله«
 . )كرده است

چهارم: فروشنده بايد شرعا يا عمال قدرت تسليم كاالي فروخته شده را داشته باشد، 
اگر عمال نتواند آن را تسليم كند، مانند روش چيزي كه گم شده يا غصب شده بيع آن را 

ون مقصود او بيع بهره گرفتن و سود بردن از كاالهاي فروخته شده است درست نيست چ
 شود. نمي كه در اين صورت اين مقصود حاصل

آري اگر مالك بتواند كاالي غصب شده را از غاصب پس بگيرد و از دست او درآورد 
 فروختن آن جايز است. 

ه مالك چيزي را و اما وجود مانع شرعي از تسليم كاالي فروخته شده، مانند اين ك
بفروشد كه در رهن گذارده است و آن را بدون اجازه رهن گيرنده بفروشد اين نيز جايز 

توانست آن را تسليم كند  مي نيست، چون شرعا مالك حق ندارد آن را تسليم كند زيرا اگر
رفت كه عبارت است از اين كه چيز به رهن گذاشته شده  مي فايده رهن گذاشتن از ميان

 ه بازپرداخت وام قرار گيرد.پشتوان
از بيع الغرر  پنجم: چيزي كه فروخته شده بايد معلوم و مشخص باشد. چون پيامبر 

. براي )به روايت مسلم((بيعي كه فرجام و عاقبت آن معلوم نيست) نهي فرموده است. 
بايد از اصل و عين آن مانند اين كه بگويد: اين چيز مشخص را به تو  »غرر«پرهيز از 

فروختم، و از نظر مقدار بايد شماره و عدد يا پيمانه و وزن آن را بيان كند، و اما از نظر 
وصف بايد اوصاف مقيد در سلم و پيش فروخته را ذكر كند، همان گونه كه در مبحث 

 سلم خواهد آمد. 
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7Fبيع سلم يا پيش فروش

1 

ا سلم گويند كه باشند. به آن جهت اين بيع ر مي كلمه سلم و سلف هر دو به يك معني
گويند به آن جهت كه  مي كنند، و آن را سلف مي سرمايه و بها را در مجلس معامل تسليم

 شود.  مي اندازند و پيش پرداخت مي پرداخت بها را جلو
 سلم فروختن چيزي است در ذمه و به صورت تعهدي برابر شروطي معين. 

 دليل درست بودن بيع سلم گفته خداوند است: 

﴿ ّ�
َ
َ ٰ ِي َ ٱ َهآَ َسّ�ٗ َۡ  َّ َّ َجٖل 

َ
يلٍ  َِِ�ٰ َ َۡ ِ ايَُتزم ب َۡ نزٓواْ َِِذا َُ ََ تزدزوهز ٱَءا  ].٢٨٢ة: البقر[ ﴾�ل

 .»اي مؤمنان هرگاه به مدت معين وامي داديد آن را بنويسيد«
گفته است: مراد از دين در اين آيه سلم است. و در روايت صحيح  بابن عباس 

كردند درباره خرما به  مي به مدينه آمد و مردم با او بيع سلف آمده است  كه: پيامبر 
 گفت:  مدت يك ساله يا دو ساله، و چه بسا گفت: دو ساله و سه ساله كه پيامبر 

سْ  َمنْ «
َ
َجٍل َمعْ ٍى ِِ لُوْ ٍَ َمعْ ٍى َوَوزْ لُوْ ٍل َمعْ لََف ف َكيْ أ

َ
 . »ىٍ لُوْ ن أ

 . »و مدت را معلوم كند هركس بيع سلف و پيش فروش كرد پيمانه و وزن«
گاهي احتياج ها  و اين بيع به آن جهت درست است كه پيشه وران و صاحبان حرفه

كنند كه براي حرفه خويش هزينه كنند و حال آن كه مالي ندارند كه آن را هزينه  مي پيدا
برند پس بيع سلم روا دانسته شد تا  مي كنند و صاحبان اموال و پول از قيمت ارزان سود

ه هر دو دسته رفق شده و مراعات حال هر دو شده باشد، و اگر چه فرجام آن مشخص ب
 نيست ولي چون نياز بدان شديد است لذا شرع آن را روا دانسته است.

 شرايط بيع سلم

                                                 
بيع سلم و سلف در فقه: بيعي كه به موجب آن خريدار وجوه مورد تعهد را از پيش به فروشنده مي  - 1

متعهد مي شود كه جنس مورد معامله را پس از اقتضاي مـدت معـين بـه خريـدار      پردازد و فروشنده
 تحويل دهد. فرهنگ دهخدا به نقل از معين. 
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 براي صحت و درستي بيع سلم شرايطي الزم است كه بدين شرح است: 
داراي صفات قابل اي  گونه هشود ب مي بايستي چيزي كه در آن معامله سلم واقع -1

بيع «ذكر و ضبط باشد كه جهالت و عدم شناخت را از آن دور سازد. چون بيع سلم خود 
است، يعني فرجامش معلوم نيست و مظنه ضرر است و مضبوط نبودن صفات آن  »غرر

آيد، و وجود دو  مي دوم به حساب »غرر«كه جهالت را از آن دور نسازد اي  گونه به
 شود.  نمي يك چيز شرعا قابل احتمال نيست و مقبول واقعدر  »غرر«

شود معين باشد و از چيز معيني باشد، چون چيزي كه  مي نبايد آن چيزي كه سلم -2
شود واجب است كه به صورت وام تعهدي باشد چون بيع سلم  مي در آن بيع سلم

ن با وام فروختن چيزي است توصيف شده و تعهدي و در ذمه فروشنده، و معين كرد
 باشند.  مي تعهدي منافات دارد و با هم در تناقض

مدت تعهد سپردن جنس معامله شده بايد شناخته شده و معلوم باشد، و حد و مرز  -3
باشد، تا در  مي آن مشخص گردد كه يك ماه يا دو ماه يا يك سال يا دو سال يا امثال آن

َسّ�ٗ ﴿ مايد:فر مي و احتمال ضرر نباشد و چون خداوند »غرر«آن  َّ َجٖل 
َ
 ]3هود: [ ﴾َِِ�ٰ َ

 .»تا مهلت و مدت معين«
 . »تا مدت و مهلت معلوم« »ِن أجل معلوى«فرمايد:  مي و پيامبر 

بايستي جنس سلم شده به هنگام استحقاق تسليم و مدت سپري شدن تعهد  -4
شد بيع سلم موجود باشد، و اگر در آن وقت آن جنس موجود نباشد يا كمياب و نادر با

 درست نيست مانند رطب در زمستان و امثال آن. 
چنانچه نقل جنس سلم شده مستلزم هزينه و زحمت باشد بايد محل تسليم آن  -5

جنس در هنگام عقد بيان شود، چون اغراض و اهداف با آن مختلف است و در معامله 
 مؤثر است. 

بهاي مجهول درست نيست بايد بهاي جنس و كاال معلوم باشد پس بيع سلم با  -6
 است و فرجام آن معلوم نيست.  »غرر«چون 
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 سرمايه و بهاي جنس معامله شده بايستي در مجلسي كه عقد معامله صورت -7
بندد تسليم گردد، چون اگر در آن مجلس بهاي آن دريافت نشود به صورت فروش  مي

نهي شده، و بيع سلم  آيد و آن هم باطل است و از آن مي وام تعهدي به وام متعهدي در
عقدي است كه نياز به بهاي جنس معامله شده وجود دارد و دريافت بهاي آن به صورت 

از بيع وام به وام نهي كرده است،  كند. و پيامبر  مي نقد، جبران ضرر و احتمال ضرر را
 چون بهاي جنس پيش فروش اگر در مجلس عقد پرداخت نشود به اين صورت در

سلم شده خود در ذمه و تعهد فروشنده است و بهاي آن نيز در ذمه و آيد كه جنس  مي
 آيد كه باطل مي شود، و درست به صورت فروش وام به وام در مي تعهد خريدار واقع

 شود.  مي
بايستي جنس مورد معامله سلم مقدارش با پيمانه يا وزن معلوم باشد. چون پيامبر  -8

  :در جنس معلوم شده با پيمانه و وزن  »لوىف كيل معلوى ووزَ مع«فرموده است
 . »معلوم

 فروختن چيز خريداري شده پيش از دريافت و تصرف آن
فروختن چيزي كه خريداري شده پيش از قبض و در اختيار گرفتن آن در سنت 
نيست، خواه ملك و آب و زمين يا غير آن باشد، خواه فروشنده اولي اجازه بدهد يا خير 

گفته است: گفتم: يا  ي آن را بدهد يا خير. چون حكيم بن حزام و خواه خريدار بها
 كنم (پيش از قبض و در اختيار  گرفتن آن را مي رسول اهللا من به اين شيوه معامله

 فروشم). كدام نوع برايم حالل و كدام حرام است براي من؟ او فرمود: مي

ِخْ «
َ
  !يٍَ ابَن أ

َ
َ  َ�قْ َعّن َشَْ ـيْ  تَبِ ال  .»َض بِ اٍ  َى

 .»اي پسر برادرم هرگز تا چيزي را قبض و دريافت نكني آن را مفروش«
 . )بيهقي گفته است اسناد آن روايت حسن است(

 فروش اسناد و اوراق بهادار و چيزهائي شبيه بدانها
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فروخته شوند ها  آن به مبلغ و مقدار مذكور درها  هرگاه اسناد و اوراق بهادار و چك
 شود.  مي جزو معامله ربوي تاخيري محسوب اين بيع باطل است چون

پردازد حال آن كه  مي چون خريدار، قيمت آنچه را كه در سند يا چك ذكر شده است
كند، و زماني كه جنس مورد  مي مقابل آن را بعدا پس از انقضاي مدت و مهلت دريافت

دي و معامله و بهاي آن يكي باشد معامله صحيح است، مگر اينكه دست به دست و نق
حاضر باشند پس در اين صورت درست نيست، و اگر اين اوراق و اسناد به كمتر از مبلغ 

فروخته شوند باز هم معامله درست نيست چون آن وقت هم به ها  آن و مقدار مذكور در
آيد، چون  مي صورت معامله ربوي تاخيري و هم معامله ربوي با افزوني و نابرابري در

دهد و آن معامله ربوي با افزوني و تفاوت  مي گيرد كه مي از آنمشتري و خريدار بيشتر 
ها  آن گيرد پس معامله ربوي تاخيري نيز هست و هر دوي مي است و آن را بعدا هم

حرامند، و اگر اختالف جنس هم داشته باشند باز معامله درست نيست چون مشمول 
ار در برابر كاالي تجارتي به شود. اما اگر اسناد و اوراق بهاد مي معامله ربوي تاخيري

فروش بروند معامله جايز است، چون در آن صورت معامله صورت ربوي ندارد و بيع و 
 فروش مهلت دار و با مدت جايز است.

 فروختن گوشت با حيوان زنده
فروختن گوشت با حيوان زنده از جنس خودش حرام است پس فروختن گوشت در 

:  ت نيست خواه برابر باشند يا متفاوت، چون پيامبربرابر حيوان زنده حالل گوشت درس

» �َََ  َْ
َ
ِِ  اصّشٍةُ  ُ�بٍَعَ  أ   .»بٍِصلّْح
 .»از اين كه گوسفند را در برابر گوشت بفروشند نهي فرموده است«
حاكم آن را روايت كرده است و گفته: راويان آن پيشوايان حافظ و مورد اعتماد (

. و به قياس اين معامله، معامله گندم )آن صحيح است هستند. و بيهقي گفته است: اسناد
به آرد آن و كنجد به روغن آن نيز جايز نيست و حرام است. ليكن معامله گوشت با 
حيوان اگر از يك جنس نباشند جايز است. (مانند فروخت گوشت گوسفند به گوساله 
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ه از يك جنس باشند زنده يا مرغ و امثال آن). و فروختن حيوان به حيوان جايز است خوا
يا خير و خواه برابر باشند يا خير مانند فروختن يك شتر به يك شتر يا دو شتر و ... البته 
معامله حيوان به حيوان وقتي درست است كه حيوان مشتمل بر چيزي كه در آن ربا است 
و ربوي است نباشد، مانند فروختن گوسفند و ميش يكه شير در پستان دارد به ميشي كه 

 شير در پستان ندارد و اين معامله جايز نيست. 

 )اي كه فرجام معين ندارد معاملهبيع غرر (
غرر آن است كه عاقبت و فرجام آن براي ما معلوم نيست و از ما پنهان است، مانند 
فروختن ماهي در دريا و پرنده در هوا و فروش چيزي كه گم شده و فروختن پنبه اي كه 

ختن شير در پستان كه هنوز دوشيده نشده و فروختن جنين در هنوز چيده نشده و فرو
از بيع الغرر نهي  آن است كه: پيامبر ها  آن دليل عدم جواز ها، آن شكم مادر و امثال

كرده است، (چون جنس فروخته شده مجهول است) مسلم آن را روايت كرده است. 
ل بودن بها و قيمت نيز همان گونه كه مجهول بودن جنس فروخته شده زيان دارد مجهو

 زيان آور است.



 
 
 

 معامله ربوي (ربا)

گويند: ربا الشييء كه چيزي  مي كلمه ربا در زبان عربي به معني زيادي است. وقتي
 در اين آيه نيز به اين معني است.فزوني يابد و زياد شود كه 

ُل ٱ﴿ ّ ََ  ].5احلج: [ ﴾َوَرَ�تل  هل
و در اصطالح فقه عبارت است از  »زايش يافتزمين گياه را رويانيد و زياد شد و اف«

 زيادي و فزوني بر سرمايه و بهاي كاال. خداوند گفته است: 

مل ﴿ َ�ِٰۡ�ز َل
َ
مل رزءزوسز َ  ].٢٧٩ة: البقر[ ﴾�ن ُزبلتزمل َََۡ�ز

هرگاه پشيمان شديد و توبه كرديد (از معامله ربوي) سرمايه شما و اصل بهاي «
 .»زيادي را نگيريد كه حرام است)پرداختي شما از آن شما است (

 حكم ربا و معامله ربوي
معامله ربوي و افزايش بها در اثر آن به دليل قرآن و سنت نبوي و اجماع امت اسالمي 

 حرام است. خداوند فرموده است: 

ّل ﴿ ََ
َ
ز ٱَوَ َيلعَ ٱ َّ ّرَم  �ل ََ ْۚ ٱَو  ].٢٧٥ة: البقر[ ﴾لّرَِ�ٰوا

عي) را حالل كرده و (معامله) ربوي را حرام كرده خداوند بيع و داد و ستد (شر«
 .»است

 و باز فرموده است: 

ّ�َها﴿
َ
َ ٰ ِي َ ٱ َٓ َّ  ْ نزوا ََ ْ ٱَءا وا َ ٱ ّ�قز َّ   ََِ ا بَِ�َ  ََ  ْ وا ْ ٱَوذَرز َِنَِ�  لّرَِ�ٰوا َل َّ نتزم  ّۡمل  َۡإِن ٢ِِن كز

  َِ َّ ْ ِ�َرلٖب  َذنزوا
ل
َُۡ ْ َعَزوا ِ ٱَ�فل ََ  ۦۖ وِ�ِ َورَسز  َّ وَن َو َِمز ََ َ�ظل مل  َ�ِٰۡ�ز َل

َ
مل رزءزوسز َ �ن ُزبلتزمل َََۡ�ز

وَن  ََمز  ].٢٧٩ -٢٧٨ة:البقر[ ﴾٢�زظل
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اي كساني كه ايمان آورده ايد (اي مؤمنان) تقواي خدا را داشته باشيد (اوامرش را «
انده است رها انجام داده و از نواهيش بپرهيزيد) و آنچه را كه از معامالت ربوي باقيم

كنيد و ترك نمائيد اگر به راستي ايمان داريد، (زيرا اين معامالت با داشتن ايمان سازگار 
برنگرديد، جنگ با خدا و ها  آن نيست) اگر باقيمانده معامالت ربوي را رها نكنيد و از

رسول او را اعالم كنيد (بدانيد كه با خدا و رسول او در جنگ هستيد) اگر (پشيمان 
خواهد شما متضرر شويد) پس اصل سرمايه  نمي د) و از ربا دست برداشتيد (خداوندشدي

شما و بهاي پرداختي شما از آن شما است كه در آن صورت نه شما ظلم و ستم به 
 .»شود (كه سرمايه تان از بين برود) مي كنيد كه زيادي بگيريد و نه بر شما ظلم مي ديگران

ُِ  لََعنَ «گفته است:  و پيامبر  ـَ ُِ  اصّرَعٍ تِلَل  اصل 
َ
ُِ  وََشٍِهَدهُ  َوُؤوِ�  . »َوَ�تِبَ

خداوند لعنت كرده است بر كسي كه رباخوار است و بركسي كه ربا را ميدهد و بر «
 .»نويسد مي كسي كه شاهد اين معامله است و بر كسي كه آن را

 . )به روايت احمد و ترمذي و ابوداود و ابن ماجه(
ترين گناهان كبيره است و هرگز در هيچ شريعتي حالل نبوده است. ربا از جمله بزرگ

گرفتند در حالي كه از آن نهي  مي و ربا«فرمايد:  مي چون در قرآن (درباره بني اسراييل)
. يعني در كتب پيشينيان از آن نهي شده بود و در قرآن كريم خداوند تنها »شده بودند

لذا گفته: رباخواري بر عاقبت بد و فرجام نسبت به رباخوار اعالم جنگ كرده است و 
 كند پناه بر خدا از آن.  مي سوء داللت

فرموده  حرام است. چون پيامبر  ها خوراكي معاملت ربوي تنها در طال و نقره و
 است: 

 الُ ال تَِبيْ «
َ
 اصَوَرَق بٍصَوَرِق َوال

َ
ع�َ ـّر بٍِلُ ـُعوا اّلَهَب بٍِّلَهِب َوال  اصَش 

َ
 ّر َوال

َ
ع� ِ َوال  بٍِصَش 

 ُْ ِّ ُْ ا ِّ لْ َر بٍِ ُِ  اص
َ
لْ ِر َوال ُِ  َسواء  �َِلواٍء َعينٍ  بَِعٍ� يَدا  �ِيٍَد َولِون �ِيُعوا اّلَهَب َ  بٍِص

 َ
ِ  ِِال

ل َ  ُِ لِ  َواص ُِ َِ َُر بٍِص ّ َوا َُ ّ بٍِصّشعَ� َواصّشعِ� بٍِل َُ ُِِّر َكيَف ِشتتُِ بِ  بٍِصَوَرِق َواصَوَرَق بٍِّلَهِب َوال ٍ
وْ 
َ
ن زاَد أ َُ رْ  َ�

َ
ََاَد َ�َقد أ  . »�ِاس
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طال را به طال و نقره را به نقره و گندم را به گندم و جو را به جو و خرما را به خرما «
و نمك را به نمك مفروشيد مگر اين كه برابر و اصل و دست به دست و نقدي باشد، و 

طال و گندم را به جو و جو را به گندم و خرما را به ليكن طال را به نقره و نقره را به 
خواهيد، هر كس زياد كند يا زيادي طلبد  مي نمك و نمك را به خرما بفروشيد هرگونه كه

. به روايت امام شافعي. به موجب اين حديث »به حقيقت مرتكب معامله ربوي شده است
همديگر حرام است. مگر به  ي متماثلها خوراكي فروختن طال به طال و نقره  به فروختن

سه شرط: تماثل هم بودن، و معامله به صورت نقدي، و دريافتن در مجلس عقد معامله. 
يكي باشد، ولي اگر جنس ها  آن اين وقتي است كه معامله هم جنس با هم باشد و جنس

يكي نباشد مانند معامله طال به نقره و گندم به جو ... تفاضل و زيادي يكي بر ديگري 
هرگاه اجناس مورد معامله با هم اختالف داشته «گفته است:  ايز است. چون پيامبر ج

خواهيد مشروط بر اين كه  مي باشند اين خريد و فروش را انجام بدهيد به هر گونه كه
. به روايت مسلم. پس در اين صورت تنها دو شرط »دست به دست و حاضري باشد

عامله به صورت حال و حاضري باشد، و ديگري براي درستي آن الزم است: يكي اينكه م
قبض و دريافت در مجلس عقد صورت گيرد. و اما فزوني يكي بر ديگري جايز است. و 

با هم اختالف داشته باشد مانند فروش ها  آن هرگاه جنسيت اجناس مورد معامله و علت
اين معامالت نقره (كه نقد است) به گندم (كه طعام است) و مس به پارچه در هيچيك از 

معامله درست است خواه ها  آن اين چيزها (تماثل و حلول و تقابض) شرط نيست پس در
 حال يا قرضي و با مهلت باشد و خواه برابر يا نابرابر باشند. 

سپس درمعامله اجناس ربوي هم برابري در پيمانه و وزن نيز معتبر است كه بايد 
 وزن شدني وزنشان برابر باشد. چون پيامبر  اجناس پيمودني پيمانه شان برابر و اجناس

. »طال را به طال و نقره را به نقره مفروشيد مگر اين كه در وزن برابر باشند«فرموده است: 
 . )به رويت مسلم(
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آنچه كه وزن شدني است اگر نوعشان يكي باشد بايد در «و باز هم فرموده است: 
ودني است نيز اگر نوعشان يكي باشد بايد وزن برابر باشند، و آنچه كه كيل شدني و پيم

. »در پيمانه برابر باشند، و اگر نوع هر دو باهم اختالف داشت عدم برابري اشكالي ندارد
 . )به روايت دارقطني(

 اقسام ربا
 شود:  مي معامله ربوي به چهار قسمت تقسيم

هم كه هر دو  : رباالفضل، (ربا با افزايش) و آن عبارت است از معامله دو چيز بااول
جنسشان يكي است ولي يكي از آن دو بيش از ديگري باشد، (مثل گندم به گندم كه يكي 

 كيلو باشد و ديگري كمتر). 2
: ربااليد، و آن عبارت از آن است كه دو چيز ربوي را با هم معامله كنند اگر چه دوم

ض يا تاخير جنسشان هم يكي نباشد با وجود تاخير قبض و دريافت يكي از آن دو عو
 هر دو. 

(ربا با تاخير) و آن است كه دو چيز ربوي معامله شوند با مدت و  يئةلنس: ربااسوم

 مهلت ولو اين كه اين مهلت يك لحظه باشد. 
: رباالقرض (معامله ربوي به صورت قرض) و آن عبارت از آن است كه چهارم
براي قرض دهنده به ديگري وام و قرض بدهد كه منفعت و سودي اي  گونه شخص به

گردد معامله اي كه شخصي كاالئي  مي داشته باشد، و از اين گونه معامله ربوي محسوب
 را به ديگري بفروشد مثال به مدت يك سال كه در اين مدت مشتري از آن كاال نفع

 برد، سپس اگر فروشنده بهاي كاال را به مشتري باز پس داد كاال را به خويشتن بر مي
گر نتوانست در آن مدت بهاي كاال را كه دريافت كرده است برگرداند كاال گرداند و ا مي

 شود.  مي ملك هميشگي مشتري

 علت حرام بودن معامالت ربوي
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  اند: علماي دين براي علت حرمت معامله ربوي چند چيزي گفته
: معامله ربوي مقتضي آن است كه كسي مال ديگري را بگيرد بدون دادن عوضي اول

فروشد درهمي را  مي آن، چون كسي كه يك درهم را به دو درهم نقد يا نسيهدر برابر 
بدون دادن عوض گرفته است و مال هركس محترم است بمانند خونش كه جز با حق 

ْ ُىرْ «گفته است:  شود. و پيامبر  نمي گرفته َِ َكُحرْ َمُة مٍِ  اِإلس ِِ ـمَ لٍ  . »ِة َدِم
  »ن اوست كه نبايد به ناحق گرفته شوداحترام مال انسان به منزله احترام خو«

 پس گرفتن مال انسان بدون عوض حرام است. 
دارد و اين كار  مي : معامله ربوي گروهي از مردم را از اشتغال به كسب بازدوم

انجامد، و بديهي است كه مصلحت و منافع مردم جز با  مي سرانجام به انقطاع منافع مردم
گيرد و معامالت ربوي  نمي اعت و زراعت سرو سامانكسب و كار از قبيل تجارت و صن

 كشاند. مي را به تعطلها  اين سرانجام همه
 : معامالت ربوي روابط خوب و احسان به همديگر را در ميان مردم از ميانسوم

شود كه چيزي را به كسي ديگر قرض دهد مگر  نمي برد و در نتيجه آن، كسي حاضر مي
شود از كسي ديگر دستگيري كند، مگر در برابر  نمي حاضراز طريق معامله ربوي و كسي 

شود كه مردم به همديگر پشت كنند و دستگيري  مي ربا و افزون طلبي، و اين كار موجب
رود كه نيازمندان به  مي و كمك به همنوع و احسان و خوبي با نيازمندان و بينوايان از ميان

 د. آورن مي ناچار به وام گرفتن معامالت ربوي روي
نياز و وام گيرنده، نيازمند و فقير  بي : اغلب چنين است كه وام دهنده، غني وچهارم

است و روا بودن معامالت ربوي مسلط كردن و قدرت دادن به اغنياء است و بر فقيران و 
نيازمندان تا آنان را خوار كنند و ضعيف بشمارند و به استضعاف بكشند و اسير نيازهاي 

 كار سزاوار رحمت خدا نيست پس ربا را حرام كرده است.  خود سازند، و اين
: عالوه بر همه داليلي كه گذشت حرام بودن معامالت ربوي به نص صريح قرآن پنجم

 و سنت ثابت شده است، پس واجب است كه به حرام بودن آن قطع و يقين داشته باشيم. 
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 آثار ربا
 است كه خداوند تعالي آن را نابودزشت و بد رباخواري آن هاي  از جمله آثار و نشانه

قز ﴿دارد:  مي گذارد و بركت خويش را از اين معامالت باز نمي كند و آن را باقي مي َۡ  َ�مل
ز ٱ ْ ٱ َّ  ].٢٧٦ة: البقر[ ﴾لّرَِ�ٰوا

 .»سازد مي خداوند ربا را محو و نابود«
 رو از جمله آثار ربا آن است كه اين نوع معامالت انسان را از رحمت خدا دو

 فرموده است:  سازد، پيامبر  مي

ُِ  لََعنَ « ـَ ُِ  اصّرَعٍ تِلَل  اصل 
َ
ُِ  وََشٍِهَدهُ  َوُؤوِ�  . »َوَ�تِبَ

خداوندا رباخوار و رباگيرنده و گواه ربا و كاتب و نويسنده ربا را لعنت و نفرين «
 .»كرده است
ن است كه خداوند بر عليه آنان دعا و نفرين كرده است. و از جمله آثار ربا آ پيامبر 

خيزد همچون  مي فرموده است: رباخوار در روز رستاخير ديوانه بر 275در سوره بقره آيه 
 ديوانه اي كه شيطان به وي رسيده و جن زده باشد.

 )خيار المتبايعينو پشيماني براي دو طرف معامله ( حق خيار

ن مانده است كه حكم بيع و انواع بيوع و شرايط بيع و حكم ربا را بيان كرديم اي
بدانيم آيا طرفين معامله و بيع، حق خيار و پشيماني يا اجراي آن را دارند؟ و اين كه خيار 

 شود:  مي گويند. خيار به دو قسم تقسيم مي چيست؟ حق پشيماني يا عدم آن را خيار
 الف: خيار مجلس. 

 ب: خيار شرط.
ي دو طرف فروشنده و خيار مجلس: استفاده از اين حق در مجلس عقد معامله برا

ثابت است، و چون از هم جدا شدند بيع الزم و اند  خريدار تا زماني كه از هم جدا نشده
 گفته است:  قابل اجرا است. چون پيامبر 
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» ََ تَ َُ َِ بٍِِليٍِر مٍصَِ    »ّرقٍـاََليَعٍ
اري به روايت بخ(.»حق خيار دارنداند  دو طرف معامله تا زماني كه از هم جدا نشده«

يايد كه دو طرف معامله از مجلس عقد  مي . اين جدايي و تفرق وقتي تحقق)و مسلم
فاصله بگيرند و دور شوند، اگر هر دو طرف مدت زمان طوالني بيرون از آن مجلس 
اقامت كردند يا با هم برخاستند و از آن مجلس رفتند و با هم بودند و چند مرحله رفتند 

شود،  مي ت و همينكه از هم جدا شدند اين حق خيار باطلباز هم اين حق خيار باقي اس
و مبناي تشخيص جدايي از هم عرف است هر چه عرف جدايي و تفرق به حساب آورد 

گردد و  نمي بيع به آن الزم ميگردد و اگر عرف آن را جدايي به حساب نياورد بيع الزم
و معامله را منعقد كنند  حتي خيار باقي است. هرگاه دو طرف معامله در خانه اي باشند 

از خانه بيرون رود، و اگر در بازار يا صحرا باشند ها  آن اين است كه يكي ازها  آن جدايي
 پذيرد.  مي اين جدايي با پشت كردن يكي به ديگري و اندكي راه رفتن تحقق

گردد اگر طرفين معامله خود قطعيت  مي همان گونه كه جدايي موجب قطعيت معامله
شود. به  مي معامله را اختيار كنند و حق خيار را ساقط كنند نيز معامله قطعي و لزوميت

اين معني كه بگويند: ما هر دو اجرا و قطعيت معامله را اختيار كرديم يا آن معامله را 
اجراي قطعي كرديم يا آن را بر خود الزم ساختيم. اگر يكي از آن دو طرف چنين بگويد، 

ماند، اگر يكي از طرفين معامله  مي شود و حق خيار ديگري مي تنها حق خيار او ساقط
 قطعيت معامله را و ديگري فسخ آن را اختيار كرد فسخ مقدم است. 

و اما خيار شرط: خيار شرط وقتي درست است كه افزون بر سه روز نباشد، و اگر 
ردي گفته است: شنيدم كه م بشود. ابن عمر  مي افزون بر سه روز باشد معامله باطل

  شود پيامبر  مي كرد كه همواره در معامله مغبون و دچار زيان  مي شكوه نزد پيامبر 
 گفت: 

عْ « َُ ِّ أاْ ِِذا بٍ  َذ بََة ُ�
َ
ّ ِسلْ َت بٍِلِ َت َ�ُقل ال ُُ  . »ٍ ٍ تَهٍ مَ َث َلَ عْ ـتَ َعٍة ِا�ْ يٍِر ِف 
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بي نباشد و در هر هرگاه چيزي را معامله كردي بگو: به شرط اين كه نيرنگ و فري«
به روايت بيهقي و ابن ماجه با ( .»خري سه شبانه روز حق خيار داشته باشي مي كااليي كه

. اگر چنانچه )اسناد حسن و بخاري آن را در صحيح خود به صورت مرسل آورده است
 آن حديث بيع و معامله باطل است.  ظارهحق خيار بيش از سه روز شرط گردد برابر 

 امله به خاطر وجود عيببر هم زدن مع
هرگاه در جنس معامله شده عيبي پديدار شد خريدار حق دارد آن را به فروشنده 
برگرداند خواه آن عيب در وقت معامله و بستن عقد موجود بوده باشد يا بعد از عقد و 
پيش از قبض و دريافت آن پديد آمده باشد. اما اين كه با وجود عيب در هنگام عقد 

ز است كه خريدار كاال را برگرداند برابر اجماع علماي امت است. و حضرت معامله جاي
مردي برده جواني را خريد و اين برده مدت زماني «روايت كرده است كه:  لعايشه 

 بردند كه پيامبر  نزد او ماند سپس خريدار در او عيبي يافت دعوي را به نزد پيامبر 
و ترمذي  وايت احمد و ابوداود و ترمذي و ابن ماجهبه ر(. »برده را به فروشنده برگرداند

. و ما نيز به قياس )آن را صحيح دانسته است. و حاكم گفته است: اسناد آن صحيح است
بر آن اگر عيبي بعد از اجراي عقد معامله و پيش از قبض و تصرف آن پديد آمد آن را 

ضمانت فروشنده است دانيم، چون پيش از قبض، كاالي فروشي در  مي موجب خيار فسخ
و براي اين كه مشتري و خريدار بها را در برابر معامله چيز سالمي پرداخته است، پس 
هرگاه جنس فروخته سالم نباشد براي اين كه خريدار متضرر نگردد فسخ معامله و 

 برگرداندن كاال را به صاحبش جايز دانستيم. 
ن است كه هر چيزي كه از اصل بايد دانست كه عيوب فروانند ولي ضابطه كلي عيب آ

و ذات كاال و جنس آن بكاهد يا از قيمت آن بكاهد آن چنان كاستني كه هدف صحيح 
آيد و موجب برگرداندن كاال به  مي استفاده از آن را برآورده نكند عيب به حساب

 شود.  مي فروشنده و فسخ بيع
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ي خريدار امكان و شرط برگرداندن جنس فروخته شده به سبب عيب آن است كه برا
داشته باشد كه آن را رد كند، اما اگر امكان رد آن را نداشته باشد به اين معني كه جنس 
تلف شده باشد يا حيوان مرده باشد، سپس خريدار از عيب اطالع حاصل كرده باشد ديگر 

تواند بابت آن عيب تقاضاي خسارت كند و ارش بگيرد. ارش  مي حق رد آن را ندارد ولي
است از جزئي از بهاي كاال به نسبت آن مقدار كه عيب از قيمت آن كاال در  عبارت

كند، براي مثال اگر قيمت سالم آن جنس معامله شده بدون  مي صورت سالم بودن كم
عيب يكصد باشد و با وجود عيب قيمت آن نود باشد در اين صورت ارش يكدهم بهاي 

 شود ده.  مي كاال است كه
حض اين كه طرف از عيب اطالع پيدا كرد فورا آن را برگرداند. بايد دانست كه به م

گردد  مي پس هرگاه رد آن برايش امكان داشت و او كوتاهي كرد بيع و معامله بر او الزم
و بايد بپذيرد. مگر اين كه اين تاخير به علت جهل مشتري و خريدار به حكم آن باشد 

 ند و از آن اطالع ندارند. ما مي چون اين گونه مسائل گاهي بر عوام مخفي

 معامله ميوه پيش از رسيدن و پديد آمدن صالحيت آن
به طور مطلق وقتي فروختن ميوه جايز است كه رسيدن آن ظاهر شده يا بعد از ترشي 
شيرين شده باشد يا رنگ اصلي آن از قبيل سرخي يا زردي يا سياهي ظاهر شده باشد. 

جايز ها  آن ت ميوه است آشكار گرديد فروختنكه نشانه صالحيهاي  هرگاه اين نشانه
 گفته است:  است خواه به شرط چيدن يا به شرط باقي گذاشتن آن باشد. چون پيامبر 

ََ  التُبٍُع ااَ  « رُة َى بْ َُ َُ   »ُدَر َص ُىهٍ 
شود تا اين كه آثار صالحيت آن ظاهر شود يعني وقتي فروختن  نمي ميوه فروخته«

 .»ار و نشانه رسيدن و صالحيت آن ظاهر شودميوه درست است كه آث
. اما هرگاه نشانه صالح آن ظاهر نشده باشد فروختن آن جايز )به روايت شيخين(

نيست مگر اين كه به شرط چيدن باشد خواه عادتا چيده شود يا خير و عالوه براين بايد 
ظهور صالحيت  مورد استفاده نيز واقع شود به همان دليل كه گذشت. و اگر ميوه پيش از
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آن همراه درختان به فروش رسيد اين معامله جايز است بدون هيچ شرطي، چون ميوه 
تابع درختان است و اصل ميوه كه درختان باشند در معرض آفات نيستند، به خالف اينكه 

 باشد.  مي ميوه تنها به فروش برسد كه ميوه تنها در معرض آفات
اهر شدن صالح آن جز با شرط چيدن آن حرام همان گونه كه فروختن ميوه پيش از ظ

است فروختن كشت و زراعت سبز نيز جز با شرط چيدن و درو كردن حرام است. چون 
از فروختن ميوه خرما پيش از رنگ گرفتن آن و از  مسلم روايت كرده است كه: پيامبر 

ده فروختن خوشه و كشت پيش ازاين كه سفيد شود و از آفات ايمن گردد نهي فرمو
است. هرگاه كشت را همراه زمين بفروشند آن نيز همچون فروختن ميوه سر درختي 

 همراه درخت است كه درست است. 

 ربا هست به جنس خودشان به وقت تر بودنها  آن فروختن چيزهايي كه در
فروختن چيزهايي كه ربوي هستند به وقت تر بودن به جنس خودشان جايز نيست، 

مماثله ها  آن طب به رطب و انگور به انگور چون در حال تر بودنمانند فروختن خرماي ر
پذيرد، و حال آنكه قاعده اصلي اين است كه عدم  نمي و برابري ممكن نيست و تحقق

علم به مماثلت وبرابري در حقيقت چون افزوني يكي برديگري است. اما فروختن 
خويش است. و شرط  مقداري شير به مقداري شير جايز است چون شير در حال كمال

درستي فروختن شير آن است كه با آتش جوشانده نشده باشد، چون اگر با آتش 
 جوشانده شده باشد فروختن شير به شير ممنوع است چون جوشيدن با آتش در آن اثر

ها  آن شود (شايد به اين علت كه ميزان تبخير نمي گذارد و مماثلت و برابري حاصل مي
ن در مورد نان و هر چيز ربوي كه آتش در آن اثر آشكاري گذاشته برابر نيست). و همچني

 باشد فروختن بعضي از آن به بعضي ديگر جايز نيست چون مماثلت و برابري نيست. 

 )رهن (گرو نهادن
 فرمايد:  مي رهن در زبان عربي به معني حبس كردن و نگه داشتن است، چون خداوند
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� بَِما َكَسَدتل رَهِ ﴿ ّ َ�فل  ].38املدثر: [ ﴾٣ينٌَة ُز
 .»هر كس در گرو عمل خويش است«

 يعني هركس در حبس اعمال خويش است. 
و در اصطالح شرع و فقه آن است كه ذات چيزي را وثيقه و پشتيبان وامي قرار دهند. 

 فرمايد:  مي دليل جواز آن قرآن و سنت است. در قرآن

دزوَضةٞ ﴿ قل َّ  ].٢٨٣ة: البقر[ ﴾َۡرَِ�ٰٞ  
 .»و گرويي كه قبض و تصرف شده باشد رهن«

 : كه پيامبر اند  و دليل سنت آن است كه شيخين روايت كرده

 ِعنَد يَ «
 
ََ َشعِ ـرََهَن ِدرر هْ ْ�ٍ ُهوِدٍم  

َ
  »ِِ ـلِ  ِن

وام گرفته بود اش  درع و زره خويش را نزد يهودي در برابر جوي كه برابر خانواده«
 .»رهن گذاشت

 شرايط رهن
شود بايد از جمله چيزهايي باشد كه بيع و فروش آن  مي به رهن گذاشته چيزي كه

درست باشد، پس رهن گذاشتن چيزي كه توقيف شده است درست نيست. شرط ديگر 
شود عين و ذات محسوس باشد پس رهن گذاشتن وام  مي آن است كه آنچه رهن گذاشته

شود بايد وام  مي درست نيست، چون شرط است چيزي كه در برابر آن رهن گرفته
تعهدي در ذمه شخص باشد چون مقصود از رهن گرفتن دريافت وام است از ذات چيزي 

تواند چيزي عيني را از چيزي عيني حاصل كرد و تصور  نمي كه به رهن گذاشته است و
 شود، و شرط است كه آن وام براي دو طرف معامله رهن معلوم باشد.  نمي آن

 ؟گردد مي چه موقع رهن الزم
گردد كه رهن گيرنده چيزي را كه به رهن گذاشته شده است قبض  مي وقتي رهن الزم

. اين كه »رهن و گروي كه قبض شده باشد«فرمايد:  مي و تصرف كند، چون خداوند
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صفت قبض را براي رهن ذكر كرده است دليل بر شرط آن است. بنابراين اگر چيزي را 
تواند پشيمان  مي هن گيرنده در نياورده بودبه رهن گذاشت و آن را به قبض و تصرف ر

 شده و آن را پس بگيرد. چون رهن پيش از قبض رهن گيرنده نسبت به كسي كه رهن
تواند آن را فسخ كند، چون هنوز قطعي نشده است.  مي گذارد عقدي است جايز و مي

معني  فسخ و رجوع گاهي به وسيله گفتار صورت ميگيرد و گاهي به وسيله كردار به اين
در آن تصرف كند كه ملكيت او را بر آن چيز زايل كند مانند بيع و فروش اي  گونه كه به

 و امثال آن.

 رهن گيرنده ضامن نيست مگر اين كه از او تعدي سر زند
شود در دست رهن گيرنده امانت است، چون آن را به  مي چيزي كه به رهن گذاشته

ت. پس ضامن آن نيست مگر اين كه در آن اجازه رهن گذارنده قبض و تصرف كرده اس
 مرتكب تعدي و تجاوز از حق شود مانند همه امانتها كه چنينند. 

چنانچه چيز به رهن گذاشته شده بدون تعدي و تقصير رهن گيرنده تلف شود، ضامن 
شود. چون مرهون (چيزي كه به گرو گذاشته شده)  نمي آن نيست و چيزي از وام او كم

شود، اما اگر مرهون بوسيله  نمي ن وام است و وام با تلف شدن آن ساقطوثيقه و پشتيبا
در آن تصرف كند كه از طرف مالك و رهن اي  گونه تعدي او تلف شد مانند اين كه به

گذارنده مجاز نباشد و تلف شود او ضامن آن است. چنانچه رهن گيرنده ادعاي تلف 
د و سوگند او معتبر است، چون شو مي شدن مرهون كند پس از سوگند خوردن تصديق

شود كه براي تلف شدن آن  مي امين و امانت دار است و وقتي سوگند او قبول و پذيرفته
كرد، ادعاي  مي سبب ظاهري را ذكر نكند ولي اگر ادعاي تلف شدن آن را با سبب ظاهري

نه بر سبب شود كه گواه و بينه اقامه كند چون احضار گواه و اقامه بي مي او وقتي پذيرفته
 ظاهري ممكن است. 

 شود نمي بازپرداخت بعضي از وام موجب فك رهن
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شود پشتيبان و وثيقه تمام وام و تمام اجزاء وام  مي همه ذات چيزي كه به رهن گذاشته
خورد بلكه براي  نمي شود و رهن بهم نمي است پس با بازپرداخت بعضي از وام فك رهن

 پرداخت گردد. فك رهن الزم است كه تمام وام باز

 استفاده و بهره گيري از چيزي كه به رهن گذاشته شده است
آيد  مي بهره گيري از مرهون درست نيست وإال وام رهن گيرنده به صورت وامي در

 شود و آن هم جزو معامالت ربوي و حرام  است.  مي كه موجب نفع و سود
نده و مالك اصلي است و بنابراين منافع مرهون و ثمره و فايده آن، براي رهن گذار

 رهن گيرنده حق ندارد به چيزي از آن منتفع گردد مگر اين كه حيوان سواري باشد كه
تواند شيرش را بدوشد و از آن  مي تواند سوارش بشود يا حيوان شيري باشد كه مي

 فرموده است:  استفاده كند، چون پيامبر 

هْ « َّ ََ َؤرُهوال ِِ ِذا ك َقِت ََ ُب بِن
ََ ََ َؤرْ ُع ُُْشَ اٍ  َواصّضْ ُر يُر ِِ ِذا ك َقِت ََ   »ُهواٍ  ُب بِنَ

و شير حيوان شيرده اش  توان سوارش شد در برابر هزينه مي حيوان سواري رهني را«
 . به روايت بخاري. »اش خورند در برابر هزينه مي رهني را

 حجر (منع از تصرف)
ح فقه عبارت است از منع كلمه حجر در زبان عربي به معني منع كردن، و در اصطال

تصرف كردن در مال. و آن دو نوع است يكي حجر به سبب مصلحت شخصي كه از 
 تصرف منع شده و براي او سود است. و ديگر حجر براي مصلحت غير است. 

نوع اول: مانند منع كودك و ديوانه و سفيه و نادان از تصرف در مالش، و دليل آن قول 
 فرمايد:  مي خدا است كه

ِيٱَۡإِن َ�َن ﴿ َقّ ٱَعََيلهِ  َّ َِلل َوِ�ّهز  �ل َليزمل َو َۡ ن يزِمّل هز
َ
َتِطيعز َ ََ �َسل ول 

َ
ول َضعِيًفا َ

َ
 ۥَسفِيًها َ

 ِ َِ ٱب ۡل  ].٢٨٢ة: البقر[ ﴾ۡلَع
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 اگر كسي كه بر او حقي است سفيه يا ناتوان (از نظر خرد)، يا كسي باشد كه«
 .»ي او حق را امالء كند و سند را بنويسد به عدلتواند امالء كند، در اين صورت ول نمي

 خداوند سبحانه و تعالي خبر داده است سفيهان كه در اموال خود اسراف و تبذير
كنند و كسي كه به  نمي كنند و ضعفاء كه كودكان و بزرگاني هستند كه نيكو تصرف مي

براي مصلحت و منافع  اولياي آنانها  آن علت ديوانگي قادر به امالء كردن نيست به نيابت
 كنند.  مي آنان در اموالشان تصرف

نوع دوم كه حجر براي حق غير است: مانند حجر نهادن بر كسي كه مفلس شده، و بر 
 كسي كه دچار بيماري خطرناك و مخوفي گشته و بر بنده. 

اما حجر نهادن بر مفلس براي حق صاحبان ديون و طلبكاران است، كه مفلس حق 
امله و هبه و وقف كردن مبادرت كند و همچنين از جميع تصرفات ممنوع ندارد به مع

شود پس تصرفات مالي او  مي است، چون تصرفات مالي او موجب فوت حق ديگران
 نافذ و قابل اجرا نيست وإال حجر نهادن بر او فايده ندارد. 

ون در و اما حجر نهادن بر بيمار در جهت مصلحت وارثان است تا پس از استهالك دي
بيش از ثلث دارايي خود تصرفي نكند و نسبت به يك سوم دارائيش بر او حجري نيست 

 و حجر موت معتبر است.
پس اگر وارث نداشت و در بيش از يك سوم مالش وصيت كرده بوده اين وصيت به 

 نسبت مازاد بر يك سوم باطل است و نسبت به يك سوم درست است. چون پيامبر 
 فرموده است: 

عْ ِِ «
َ
ِْ َّ اَهللا أ ِْ َد َوفَ ِعنْ  ٍَُ�   ٍتُِو

َ
ِْ ـوالِ ؤْ مُلَث أ عْ  ُو

َ
 . »ِْ ٍُِلوُ ـِزٍَدة  ِف أ

به حقيقت به هنگام وفات، خداوند يك سوم اموالتان را به شما بخشيده است عالوه «
 .»بر اعمالتان، يعني حق تصرف در ثلث آن را به شما داده است

ر ثلث اموال شما را به شما صدقه داده است خداوند تصرف د«: )و در روايت طبراني(
شود. و اما حجر  مي و اگر وارثي داشته باشد حكم آن بعدا بيان »عالوه بر اعمال شما
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باشد. پس تصرف او بدون اجازه اربابش درست نيست  مي نهادن بر عبد براي حق اربابش
باشد.  مي ربابشچون عبد، مال و واليتي ندارد، و چون خود عبد و هرچه دارد از آن ا

همان گونه كه بر اين اشخاص حجر واجب است بر مرتد و كسي كه از دين برگشته 
است نيز حجر نهادن واجب است براي حق مسلمين، و بر رهن گيرنده نيز به نسبت 
مرهون و تصرف در آن حجر نهادن واجب است براي حق رهن گيرنده. بر وارثان نيز 

شود  مي و صاحبان حقوق و بر بدهكار نيز حجر نهاده شود براي حق ميت مي حجر نهاده
 وقتي كه صاحبان استحقاق او را دنبال كنند. 

 تصرف كودك ديوانه و سفيه
فائده اي نخواهد داشت، ها  آن تصرف كودك ديوانه درست نيست وإال حجر نهادن بر

و همچنين تصرف سفيه نيز درست نيست ليكن اگر تصرف سفيه در طالق و طالق 
عي باشد طالق و خلع او درست است. اما تصرف او در طالق به اين جهت درست خل

است چون طالق مال نيست و حجر مربوط به تصرف مالي است، و اما تصرف او در 
خلع براي اين است كه اگر طالق مجاني او درست باشد طالق در برابر عوض او به 

 صحيح نباشد اولياء آنان تصرفطريق اولي بايد درست باشد. هرگاه تصرف اين اشخاص 
 گويد:  مي كنند چون خداوند مي

َِلل َوِ�ّهز ﴿ َليزمل  .»پس ولي او امالء كند« ]٢٨٢ة: البقر[ ﴾ۥَۡ
اولياء به اجماع پدر است، سپس بعد از او جد هر اندازه باال برود، چون ترين  شايسته

ين است. سپس وصي در جد درباره ازدواج حكم پدر را دارد پس در واليت مالي نيز چن
 گفته است:  مرتبه بعدي و بعد از وصي وصي، سپس حاكم. چون پيامبر 

لْ « َُ َولِ اصُل    ٍک َمنْ ـٍَ
 َ
ُ ـ َولِ ال

َ
  »ٍّ ل

 »سلطان و حاكم ولي كسي است كه ولي نداشته باشد«
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شود و  نمي و در اولياء عدالت شرط است، پس در حفظ مال به فاسق امكان داده
 براي واليت پدر و جد عدالت شرط نيست.  اند: هبرخي گفت

 تصرف مفلس
بيش از ها  آن مفلس كسي است كه موعد ديون و وامهاي او سر رسيده و مبلغ و مقدار

نهد، يا به تقاضاي طلبكاران بر او  مي مال و دارائي او باشد كه حاكم خود بر او حجر
به آن بر وي حجر نهاده شده نهد. بنابراين تصرف مفلس در مالي كه نسبت  مي حجر

رود. و دليل عدم تصرف مفلس آن است  مي درست نيست وإال فائده حجر بر وي از ميان
حجر نهاد كه در مال خود تصرف نكند و مال او را فروخت و  بر معاذ  كه پيامبر 

. دارقطني و »ديون وي را بازپرداخت يعني براي پرداخت وامهاي او مالش را فروخت
را خريده بود كه دچار آفات شده بود و بدهي هايي  ميوه و حاكم. زماني پيامبر بيهقي 

گفت: بر وي صدقه كنيد كه ميزان صدقات به آن اندازه نشد كه  او فراوان گرديد پيامبر 
به طلبكارانش گفت: هرچه را  را مستهلك نمايد، پيامبر ها  آن برابر وامهاي او گردد و

مسلم و غير او آن را (. »شد بگيريد و جز اين چيزي ديگر نداريد كه يافتيد و بهره تان
 . اند) تخريج كرده

اما هرگاه مفلس چيزي را به صورت سلم و پيش فروش فروخت يا چيزي را با بهاي 
باشند، چون در آن ضرري براي  مي خريد اين دو معامله صحيحاش  تعهدي در ذمه

الق خلعي او و نكاح كردن او و قصاص طلبكاران نيست. و همچنين طالق دادن و ط
باشند، چون اين چيزها  مي از او صحيح و درستها  اين نمودن و اسقاط قصاص همه

نمايند و در اين موارد چيزي را از  نمي تعلقي به مال ندارند و چيزي را از طلبكاران فوت
 دهند.  نمي دست
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 تصرف بيمار در مازاد بر يك سوم
الش جايز و قبول اجرا است چون براء بن معرور (رضي تصرف بيمار در يك سوم م

آن را قبول كرد  داد كه پيامبر  وصيت كرد و يك سوم مالش را به پيامبر «اهللا عنه) 
 . »سپس آن را به ورثه او برگرداند

اگر بيمار در بيش از يك سوم تصرف كند و ورثه داشته باشد صحت و درستي آن 
ر اجازه دادند درست است و اگر اجازه ندادند درست متوقف بر اجازه ورثه است اگ

نيست، و اجازه ورثه هم وقتي صحيح است كه بعد از مرگ بيمار صادر شود. چون پيش 
از مرگ بيمار ورثه در آن حقي ندارند و همچنين چون جايز است كه به هنگام مرگ 

 وارث به غير وارث تبديل گردد. 

 تصرف عبد و بنده
لك بنده به وي اجازه بدهد، خريد و فروش او درست نيست نه هرگاه ارباب و ما

براي خودش چون لياقت و شايستگي مالك بودن را ندارد و بدون اجازه مالكش براي او 
 نيز درست نيست چون به آن راضي نشده است. 

 صلح و سازش
صلح در زبان عربي به معني قطع منازعه و كشمكش است، و در اصطالح فقه عقد و 

 گردد.  مي له اي است كه به آن خصومت و دعوي طرفين قطعمعام
 :دليل شرعي جواز عقد صلح قرآن و حديث نبوي است. خداوند فرموده است

َز ٱوَ ﴿ َل ٞ  لّص  »و صلح (براي شما) بهتر است« ].128النساء: [ ﴾َخ�ل

لْ «و پيامبر گفته است:  َک لْ ٌِ َ�ْ�َ ـٍئِ ُ  جَ اص ُُ ُِ  اص  .»ن جايز استصلح بين مسلمي« »ْ�َ ِل
 . )حاكم آن را روايت كرده است و گفته است: شرط شيخين را دارد(

 «و در روايت ديگري آمده است: 
 َ
وْ ُصلْ  ِِال

َ
َىَل  َىرامٍ  أ

َ
 .»ال   ْ ـَىّرَى ىَ  حٍ  أ
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صلح بين مسلمين جايز است مگر صلحي كه حرامي را حالل و يا حاللي را حرام « 
ان آن را در صحيح خود روايت كرده است و ترمذي نيز ابن حب( .»كند (كه جايز نيست)

 . )آن را روايت كرده و گفته: حسن صحيح است

 انواع صلح
 صلح دو نوع است: تبرئه كردن ومعاوضه. 

با تو صلح كردم بر آن كه به جاي يكهزاري كه «اراء و تبرئه كردن آن است كه بگويد: 
تبرئه بدهكار است از بعضي از وام به لفظ  كه اين عقد »بر تو دارم پانصد را به من بدهي

 صلح. نوع دوم صلح: معاوضه است. و آن صلحي است كه بر غير چيز مورد نزاع واقع
شود، مانند اين كه صلح بر چيز ديگري غير از چيز مورد نزاع صورت گيرد كه اگر اين  مي

ن باشد حكم چيز مورد صلح و توافق كه غير از چيز مورد نزاع است چيز محسوس و عي
 بيع را دارد، و اگر آن چيز مورد صلح نفع و منفعت باشد حكم اجاره را دارد. 

 ها ي عمومي و كوچهها راه حق استفاده از
بايد دانست كه راه دو نوع است: نافذ (راه عمومي) و غير نافذ (راه غير عمومي). راه 

كه همه مردم استحقاق نافذ راهي است كه حق استفاده از آن اختصاص به يكي ندارد بل
در راه و معبر عمومي تصرف اي  گونه عبور و مرور از آن دارند و هيچ كس حق ندارد به

نمايد كه به راهگذران و عابرين ضرر و زيان رساند، مانند بيرون آوردن شاخه اي كه در 
ون راه عبور مردم امتداد داشته باشد يا ساخت سايباني كه دو خانه را به هم وصل كند، چ

حق استفاده از راهگذر و معبر تنها حق او نيست. ايجاد بالكن اگر به عابرين ضرر نرساند 
جايز است به شرط آن كه آن قدر آن را بلند كنند و مرتفع سازند كه به عابرين پياده و 

با دست مبارك خود ناوداني  سواره زياني نرساند. و دليل جواز آن، آن است كه پيامبر 
به روايت احمد در مسندش و روايت بيهقي و (عمويش عباس نصب فرمود. را در خانه 

. و حال آن كه خانه عمويش راه و معبر عمومي به مسجد رسول اهللا بود. حاال كه )حاكم
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كنيم. وشرط باز كردن  مي درباره ناودان و ميزاب نص داريم چيزهاي ديگر را بر آن قياس
علق به مسلمان باشد و از غير مسلمان جايز دري به راه همگاني آن است كه آن در مت

نيست، چون باز كردن در به راه همگاني از طرف غير مسلمان مانند آن است كه 
ساختمانش را مشرف بر مسلمين بسازد بلكه بيشتر از آن است (و آن هم جايز نيست) و 

 استفاده غير مسلمين نه اصالتا. 
بن بست اگر مشترك باشد، بر اهل كوچه و  اما راه غير نافذ و غير عمومي مانند كوچه

غير آنان حرام است كه چيزي و بنائي را در آن احداث كنند. مگر با اجازه تمام اهل 
كوچه و همه شريكان كه حال مالك مشتركه چنين است، و اهل كوچه كسي است كه 

ر آن تا سر كوچه است نه داش  شود و حق او در كوچه از در خانه مي درش به كوچه باز
تا سر كوچه محل تردد و اش  شود چون از در خانه مي قسمت كه به آخر كوچه منتهي

 رفت و آمد او است نه تا آخر كوچه. 

 حواله
كلمه حواله در زبان عربي به معني انتقال است و در اصطالح شرع و فقه اسالمي نقل 

، و در حقيقت كردن و انتقال وام است از ذمه و تعهد كسي به ذمه و تعهد كسي ديگر
فروختن وامي است به وامي ديگر كه به خاطر نياز شديد مردم بدان، از نظر شرع مجاز 
دانسته شده است. و دليل جواز آن اجماع علماي امت است و همچنين روايت شيخين كه 

 گفته است:  پيامبر 

ُل « َْ َغنِ  َم
ْ
تْ  َو�َِذا ٌِ ـُظلْ  ِّ ـال

ُ
ِْ  ِبعَ ـأ َىُدُ�

َ
َ  أ  .  »فَلْيَقْبَعْ  َؤِ�ءٍ  ََ

كسي كه قادر به پرداخت وام خود باشد و طفره برود و از بازپرداخت آن خودداري «
كند ظلم است، و هرگاه يكي از شما طلبكاران را به كسي كه قادر به بازپرداخت وام 

 . »است حواله داد اين حواله را بپذيرد
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را براي طلب وامش به هرگاه بدهكار يكي از شما «و در روايت ديگري آمده است: 
به روايت احمد و ( »كسي حواله نمود كه قادر به پرداخت وام بود اين حواله را بپذيرد

 . )بيهقي

 شرايط درستي حواله
 براي درستي حواله شرايطي الزم است: 
خواهد پرداخت وام را به كسي ديگر حواله  مي اول: رضايت كسي كه بدهكار است و

اله بدهد و حقي را كه اداي آن بر وي واجب است به هرگونه تواند حو مي كند، چون او
 كه بخواهد ادا كند. 

شود به ديگري، چون حق طلبكار  مي دوم: رضايت كسي كه بازپرداخت وام او حواله
شود كه  مي در ذمه و تعهد حواله دهنده است (بدهكار) و وقتي اين حق به ذمه غير منتقل

 او راضي باشد.
 ذمه و تعهد بدهكار ثابت باشد.  سوم: بايد وام در

چهارم: توافق و سازش محالُ به (طلبكار) و محال عليه (كسي كه بازپرداخت وام به 
وي حواله شده) است. اين توافق بايد در جنس و مقدار و اندازه و موعد آن كه مهلت 

 مهلت است و خوبي و بدي آن بنا به قول صحيح صورت گيرد.  بي دارد يا
امله حواله به صورت شرعي و صحيح واقع شود ذمه و تعهد حواله دهنده هرگاه مع

آيد  مي شود و از تعهد او بيرون مي (بدهكار) از وام حواله پذيرنده (طلبكار) پاك و بري
كسي كه حواله بازپرداخت را قبول كرده و بازپرداخت وام به وي حواله شده از وام 

شود كه  مي لبكار به ذمه كسي منتقلگردد و حق ط مي حواله دهنده پاك و بري
 بازپرداخت وام را پذيرفته است چون فائده حواله دراين است. 
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 ضمانت

ذا«كلمه ضمان و ضمانت به معني التزام و پذيرفتن چيزي است،  نَ كَ مِ يعني به آن  »ضَ

ملتزم شد و آن را بر خود الزم ساخت. كلمات ضامن و ضمين و كفيل و زعيم مانند 
 ا زعيم آن يا حميل آن هستم به يك معني است يعني آن را بر خود الزمكفيل آن ي

 باشم.  مي نمايم و ملتزم به آن مي
 فرمايد:  مي دليل شرعي ضمانت قرآن و سنت نبوي و اجماع امت است. خداوند

نَا۠ بِهِ  ۦَولَِم  َجآَء بِهِ ﴿
َ
 بَعِ�ٖ َوَ

 ].72يوسف: [ ﴾٧ََِبيٞم  ۦِ�للز
شود، و من ضامن آن و ملتزم به  مي رداند بار يك شتر به وي دادههركس آن را برگ«

 فرموده است:  كنم. پيامبر  مي يعني كفالت آن »آن هستم

» 
ْ
ََ َوال �ِ ؤَ ـُة مُ ـعٍِر ِّ اٌة َواص   »غِرىٌ  ُِ يْ د 

شود بايد پس داده شود و برگردانده شود و كسي كه  مي چيزي كه عاريه داده«
به روايت ابوداود و ترمذي كه آن را ( .»ملتزم به آن استپذيرد بدهكار و  مي ضمانت

اش  جنازه«. و در بخاري آمده است كه: )حسن دانسته. و روايت ابن حبان در صحيحش
گفت: آيا  آوردند و گفتند: اي رسول خدا بر وي نماز بخوان، پيامبر  را پيش پيامبر 

وامي هست؟ گفتند: آري سه دينار.  ماترك و ميراثي دارد؟ گفتند: ندارد. گفت: آيا بر وي
گفت: اي رسول خدا من پرداخت وام او  . ابوقتاده »فرمود: بر يار خودتان نماز بخوانيد

 بر وي نماز خواند.  كنم بر وي نماز بخوان، پس پيامبر  مي را تعهد
ابوقتاده گفت: من كفيل و ضامن بازپرداخت وام «و در روايت نسائي آمده است كه: 

 . »تماو هس

 شرايط ضمانت
 شرايط صحت و درستي ضمانت سه چيز است: 
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اول: شناخت ضمانت كننده و شناخت چيزي كه ضمانت آن شده است، چون مردم از 
نظر مطالبه كردن باهم تفاوت دارند بعضي سخت گير و بعضي آسان گير هستند، و 

رجام معلومي اهداف در اين باره مختلف است و ضمانت بدون اين معرفت و آشنايي ف
 است.  »غرر«ندارد و 

شود بايد در وقت ضمانت آن ثابت و در تعهد بدهكار  مي دوم: مالي كه ضمانت آن
باشد پس ضمانت چيزي كه هنوز ثابت نشده است صحيح نيست، مانند نفقه زن بر 

شود) پس ضمانت آن درست  مي شوهرش فردا (چون هنوز فردا نيامده و فردا واجب
 نيست. 

شود بايد معلوم و مشخص باشد، پس ضمانت چيزي كه  مي الي كه ضمانت آنسوم: م
مجهول نامعلوم باشد درست نيست. پس اگر كسي به ديگري گفت: چيزي را كه بر فالني 

كنم، به علت معلوم نبودن و معلوم نكردن در حين  مي داري من ضمانت بازپرداخت آن را
 عقد درست نيست. 

صورت گرفت مستحق و طلبكار حق دارد حق خود را از  هرگاه ضمانت برابر شرايط
تواند از خود بدهكار مطالبه  كند براي اين  مي بدهكار يا از ضامن مطالبه كند. اما اين كه

گردد). لذا پيامبر  نمي است كه وام هنوز بر او باقي است (به مجرد ضمانت ذمه بر او تبرئه

 ت كرد، فرمود: وقتي كه ابوقتاده وام شخص مرده را پرداخ» ُِ ََ بَرَِدت َجَ�تُ آل
َ
االن « »أ

اگر چنانچه به مجرد پذيرش  »تو آن را پرداختي كه ذمه او بري شد و خوشحال گرديد
 چنان شد پيامبر  مي ضمانت بازپرداخت از جانب ابوقتاده ذمه بدهكار بري و پاك

البه كند به آن علت تواند وام خويش را از ضامن مط مي گفت. و اما اين كه طلبكار نمي
 فرمود:  است كه پيامبر 

» ُِ ِ�ي ِّ و برخي  »كسي كه ضمانت را پذيرفت بدهكار است و ملتزم بدان« »َغِرىٌ  اص
گيرد كه بدهكار از بازپرداخت عاجز و ناتوان  مي وقتي ضامن مورد مطالبه قرار اند: گفته

 استطاعت رااست. و شرط ضامن و كسي كه  /گردد، و اين مذهب امام مالك 
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گيرد آن است كه او اهليت و لياقت و شايستگي شرعي تصرف را  مي پذيرد و به عهده مي
داشته باشد پس ضمانت كردن از كودك و ديوانه و كسي كه بر وي حجر نهاده شده به 

توانند ضامن  نمي علت سفاهت و كسي كه مجبور است درست نيست. يعني اين اشخاص
 شوند. 

تواند چيزي را كه به جاي بدهكار داده است از وي پس  مي چه موقع ضامن
 بگيرد

هرگاه كسي بازپرداخت وام كسي را با اجازه او ضمانت كرد و با اجازه او به جاي او 
تواند آن را از بدهكار مطالبه نمايد و از او پس بگيرد. چون با  مي آن را پرداخت نمود،

گفته است:  كرده است. و چون پيامبر  اجازه و به نفع او مال خود را پرداخته و صرف

ؤْ « ُُ وْ ََ ِعنْ ِمنُوْ اَص ُ َُ ِْ ـطِ َد    »ِه
 .»مؤمنان مؤظف به قبول شرايط خود هستند«

اما اگر بدهكار براي ضمانت و بازپرداخت وام اجازه نداده باشد و ضامن آن را 
برع و احسان بپردازد حق مطالبه از بدهكار را ندارد، چون اين پرداخت او داوطلبانه و ت

تواند  مي محض است. هرگاه طلبكار بازپرداخت وام خود را از ضامن مطالبه كرد ضامن
 آن را از بدهكار مطالبه نمايد تا او را از بازپرداخت وام طلبكار رها سازد و نجات دهد. 

 ضمانت كردن چيزي كه معلوم نيست و چيزي كه هنوز واجب نشده است
باشد درست نيست. چون فرجام آن معلوم نيست  نمي ضمانت كردن چيزي كه معلوم

واقع شده است. و همچنين ضمانت كردن  و غرر است و چنين چيزي مورد نهي پيامبر 
نيز درست نيست، مانند ضمانت يكصدي كه در اند  وامهايي كه هنوز واجب و ثابت نشده

كه واجب شده شود. چون ضمانت پشتيبان و وثيقه حقي است  مي آينده بر فالني واجب
گيرد، مانند اين كه كسي به كسي ديگر بگويد: مال خود  نمي است و از وجوب آن پيشي
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كنم، كه اين درست نيست چون  مي را به فالن كس بفروشد و من بهاي آن را تضمين
 ضمانت كردن چيزي است كه هنوز ثابت و واجب نشده است. 

زي كه عقد معامله بر آن صورت شود ضمانت درك و دريافت چي مي و از اين استثناء
گرفته است خواه آن چيز كاال باشد يا بهاي آن، به اين معني كه به نفع مشتري و خريدار 
بهاي كاال را ضمانت كنند اگر كاالي فروخته معيوب درآمد (بگويد: اگر كاالي خريداري 

ا به نفع كنم). ي مي شده معيوب درآمد من بهاي آن را كه به فروشنده داده اي تضمين
فروشنده ضمانت كند و بگويد: اگر بهاي كاالي شما كه گرفته اي معيوب درآمد كاالي 

كنم، اين نوع ضمانت جايز است اگرچه حق هنوز ثابت نشده است  مي شما را تضمين
كند. و چون معامله با  مي (عيب كاال يا بها معلوم نشده). زيرا نياز به آن چنين ايجاب

آيد و خريدار يا فروشنده نگراني و ترس آن را  مي فراوان پيش كسي كه شناخته نيست
از دستشان برود پس نياز به وثيقه و اند  دارند كه يكي ديگري را نيابد و چيزي را كه داده

پشتيبان دارند. اگر مقابل و عوض چيزي كه تضمين شده معيوب درآمد رد و برگشت 
 . دادن ضمانت شده واجب است از هر طرف كه باشد

 كفالت
كفالت به فتح كاف نوعي ضمانت است و ليكن اختصاص به ضمانت شخص دارد. 
 در ضمانت، وام مورد ضمانت قرار ميگيرد و در كفالت، شخص مورد كفالت قرار

گيرد و گاهي مجوز آن را از قول خدا به نقل از حضرت يعقوب بر پيامبر ما و بر او  مي
 : كه فرموداند  سالم و درود باد گرفته

﴿ ََ رلِسََهز  ََا
ز
َِ   ۥَۡ ل َ َّ َِٗقا  ول َّ ُزوِن  َل ٰ ُز ّٰ ََ مل  َع�ز ِ ٱََ ُِّ� بِهِ  َّ ُز

ل
ََ مل  ۦٓ ََ َاَط بِ�ز ن �ز

َ
َ ٓ َّ ِ ِ﴾ 

 ].66يوسف:[
فرستم تا اين كه وثيقه و پيماني از جانب خدا به من  نمي برادر يوسف را با شما«

(بر اثر مرگ يا علت ديگر قدرت از شما  گردانيد، مگر اين كه مي بسپاريد كه او را بر
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. كه در اين آيه التزام احضار مجدد او وجود »سلب گردد، و حوادث) بر شما احاطه كنند
 دارد و خود يك نوع كفالت است.

كفالت جايز است هرگاه بركسي كه كفالت وي شده، حق آدمي مانند عقوبت قصاص 
ا اگر بر وي حد الهي باشد كفالت و حد قذف چون حقي است الزم شبيه به مال. ام

 شراب خواري و حد دزدي و حد احضار وي درست نيست، مانند كسي كه بر وي حد
زنا باشد چون ما مأمور به پنهان كردن اين گناهان و اسقاط حدود هستيم مادام كه ممكن 

 باشد. 
اگر شود و  مي پس اگر كفيل مكاني را براي تسليم شخص تعيين نمود به آن عمل

 مكاني را تعيين ننموده بود تسليم وي در مكاني كه كفالت صورت گرفته است واجب
شود. هرگاه شخص كفالت شده را در محل كفالت تسليم كرد كفالت از عهده او ساقط  مي

 ميگردد به شرط آن كه مانعي از تسليم كردن وجود نداشته باشد چون در آيه آمده است. 

َاَط بِ�ز ﴿ ن �ز
َ
َ ٓ َّ  ].66يوسف: [ ﴾مل ِِ

 . »مگر اين كه (حوادث) بر شما احاطه كنند (و قدرت را از شما سلب كنند)«
يعني در آن صورت تسليم واجب نيست. اگر كفالت شده غايب گرديد و كفيل جاي 

 دانست بر كفيل الزم نيست كه او را احضار كند، چون براي او ممكن نيست.  نمي وي را

َِّفز  ََ ﴿ ز ٱيزَ� َعَها َّ َّ وزسل ًسا ِِ  ].٢٨٦ة: البقر[ ﴾َ�فل
  »سازد مگر به قدر وسع و توانش نمي خداوند نفسي را مكلف«

گردد چون  نمي اگر شخص كفالت شده بميرد مالي كه بر ذمه وي بوده از كفيل مطالبه
 مال در ضمانت او نبوده است. 

 مشاركت و شركت
ت، و در اصطالح شرع ثابت شدن شركت در زبان عربي به معني اختالط و آميزش اس

 حق شرعي است در يك چيز براي دو نفر يا بيشتر به طريق مشاع و غير معين. 
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 گفته است:  و دليل جواز شركت آن است كه پيامبر 

ُقوْ « اٍ مَ َُ
َ
ُِ َذرَجْ ُ  اُهللا تَعٍن أ ََوِ� مٍ صَِ َ�ُن أَىُدُهٍُ صٍِىبَُة فَِذا ذٍاَ ُت ِمن ٍِلُث اصّشِ

 . »هٍُبََنِ 
فرمايد: هرگاه دو نفر با هم شريك شدند من شريك سوم آنان  مي خداوند تعالي«

باشم تا زماني كه يكي از آنان مرتكب خيانت در شركت به شريك  مي هستم و با آنان
آيم و با آنان  مي خود نشده باشد. چون يكي به ديگري خيانت كرد من از ميان آنان بيرون

 . اند) كم آن را روايت كردهابوداود و حا(. »نيستم
 آيم يعني بركت از مالشان خارج مي فرمايد: من از آن بيرون مي معني اين كه خداوند

 شود و اين شركت بركت ندارد.  مي

 ها مشاركت و ها شركت انواع

 . و رشكة العنان ،رشكة األبداندو نوع هستند:  ها مشاركت انواع

بدن خود شريك شوند كه اين نوع باطل  نوع اول شركت ابدان: يعني مشاركين با
است. مثل اين كه دو نفر نجار يا آهنگر يا باربر و حمال و ديگر پيشه وران با هم شريك 
گردند تا كسبشان در ميان آنان شراكت باشد كه اين شراكت باطل است خواه كسب شان 

متحد باشد يكي باشد و برابر باشد يا متفاوت و خواه سبب كسب و حرفه شان متفق و 
 مثل آهنگر با آهنگر و نجار با نجار يا متفاوت و مختلف باشند مثل شركت خياط با جوال. 
دليل بطالن آن اين است كه تن و عمل و منافع هر كدام از ديگري متمايز و جداست 
و فوايد هركس به خودش اختصاص دارد نه به غير او. اگر باطل نباشد به نزاع و 

گردد. امام مالك در  مي ختالف در تعيين و تقدير فوائد منجركشمكش بين آنان و ا
 صورت متحد بودن صنعت و حرفه آن را جايز دانسته و امام ابوحنيفه مطلقا آن را جايز

 داند.  مي
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كه هر شريك اند  نوع دوم شركت العنان: اين نوع مشاركت را به آن جهت عنان ناميده
اندازه و تناسب مال در اختيار دارد و همه با عنان تصرف و فسخ و استحقاق سود را بر 

 هم در اين حق مساوي هستند مانند دوتسمه افسار حيوان. 
من سومين دو «اين نوع مشاركت صحيح و درست است. به دليل همان حديث 

 و اجماع نيز به درستي آن منعقد است.  »شريك هستم

 چيز شرط است:  العنان چند رشكة: براي درستي رشكة العنانشرايط درستي 

باشند،  مي اول: بايستي اين مشاركت در نقدينگي باشد يا در دو چيزي كه مثل هم
چون چيزهاي مثل هم هرگاه با جنس خود اختالط يابند از همديگر قابل تمييز نيستند و 

باشند. پس اين نوع مشاركت در گندم و جو و امثال آن درست است،  مي شبيه به نقدينگي
 ممكن  نيست درستها  آن شوند و اختالط در مي كه با قيمت تعيين و در چيزهايي

باشد چون اختالط و آميزش كه مخفي كننده تمييز است قابل تصور نبوده پس  نمي
  ها. آن درست نيست. مانند باغ و ملك و زمين و آب و امثال

دوم: بايد مشاركت در چيزهاي هم جنس صورت گيرد پس مشاركت در دو جنس 
درست نيست. و بايد آن چيزهاي هم جنس در صفت نيز يكي باشند، پس در مختلف 

چيزهايي كه در جنس يكي هستند ولي در صفت يكي نيستند مانند سالم و شكسته، 
درست نيست چون از هم متمايز هستند. صفت و حال اين نوع مشاركت آن است كه 

هم متمايز باشند چنانچه در  اشياء شركتي از هم متمايز نباشند چون اگر اموال شركتي از
يكي تلف پيش آيد مشخص است كه مال كيست و يكي از شريكان مال ديگري را بدون 

 گيرد.  مي حق
مخلوط و آميخته شوند كه تمييز يكي از ديگري اي  گونه سوم: بايستي اموال شركتي به

ت كه اول ممكن نباشد و اين آميزش به هنگام انفراد دو مال است، يعني آميزش شرط اس
از هم جدا باشند وإال اگر مال شركت چيزي مشاع باشد و به همان صورت مشاع به 
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شراكت خريداري گردد يا از طريق ارث حاصل شود كفايت ميكند، چون مقصود كه عدم 
 شود پس درست است. مي تمايز اموال شركاء از همديگر است حاصل

ه اجازه شركاء براي همديگر چهارم: اجازه و اذن شركاء در تصرف است، پس هرگا
حاصل شد هر يك بر تصرف تسلط خواهند داشت. بايد دانست كه تصرف هر يك از 
شركاء در اموال شركتي چون تصرف وكيل است پس مراعات مصالح شركت ضروري 
است و نبايد با وعده و مهلت بفروشد، و نه به زيان فاحش و ضرر فراوان، و نبايد به 

 اجازه ديگر شركاء. مسافرت برود مگر با
پنجم: بايد سود حاصله به اندازه و به فراخور سرمايه شركاء باشد خواه شركاء در 
عمل مساوي باشند يا متفاوت. چون اگر چيزي از سود در برابر عمل يكي قرار داده شود 

گردد و آن هم ممنوع است. همان گونه  مي عقد شركت و مشاركت با عقد قراض مخلوط
جزئي از زيان براي يكي از شركاء جايز نيست شرط كردن جزيي از سود  كه شرط كردن

هم خارج از مال او براي او جايز نيست. و برخي از علماء اين عمل را جايز دانسته و 
پس همان گونه كه در قراض  اند. شراكت را شبيه به به قراض و مقارضه به حساب آورده

افق از سود را داشته باشد به طريق اولي در جايز است كه عامل و كارگر مقدار مورد تو
شركت بايد جايز باشد كه قسمتي از مال شركت در برابر عمل يكي از شركاء كه از 

كند قرارداده شود و براي عمل اضافي خود مقداري از مال شركت  مي ديگران بيشتر كار
چيزهاي ديگر هم را بگيرد، چون مردم در كار كردن با هم تفاوت دارند همان گونه كه در 

با يكديگر تفاوت دارند. و بايد دانست كه اگر با وجود تفاوت و تفاضل سرمايه شرط 
گردد و  مي كنند كه در سود به طور مساوي شريك باشند عقد مشاركت فاسد و تباه
 خسارتها هم مانند سود بايد به فراخور و به نسبت اموال شركاء توزيع گردد. 

 وع عقود جايز استعقد معامله مشاركت از ن
تواند اين عقد را فسخ كند چون اين عقد يك  مي پس هر يك از شركاء هرگاه بخواهد

عقد مصلحتي و سازش و منفعتي است پس مانند عقد وكالت جائز است. همان گونه كه 
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تواند خود را نيز عزل  مي تواند عقد مشاركت را فسخ كند هر يك مي هر يك از شركاء
 كش را نيز عزل كند، و اگر يكي از شركاء بميرد مشاركت فسخكند و همچنين شري

ماند و  نمي گردد. و ديوانگي و اغماء هم حكم مرگ را دارد چون اهليت تصرف باقي مي
 دست هر يك از شركاء در تصرف دست امانت است. (يعني هر كدام امين محسوب

 شوند). مي

 وكالت
شود و هم بر حفظ  مي ذاري اطالقكلمه وكالت در زبان عربي هم بر تفويض و واگ

بزنَا ﴿ كردن. مانند اين آيه: سل ز ٱََ َم  َّ لَوَِيلز ٱَونِعل  ].173آل عمران: [ ﴾١ ل
 .»خداوندا براي ما كافي است و نيكو نگهبان و حافظي است«
و در اصطالح فقه آن است كه كسي كار خود را در حال زنده بودنش به ديگري  

 فرمايد:  مي از آن قول خدا است كهواگذار كند. و دليل جو

ْ ٱَۡ ﴿ َعثزٓوا ِ  �ل مل َ�ِٰذه م بَِورَِِ�ز �ز َۡ ََ
َ
يَنةِ ٱَِِ�  ۦٓ َ ِۡ لَم  ].19الكهف: [ ﴾ل

 .»يكي از خودتان را همراه با اين پولتان به شهر بفرستيد«
كند).  مي رود و خريد مي (يعني اينكه يكي به جاي ديگري و به وكالت ديگران به بازار

او را وكيل خود نمود براي قبول  الصخري آمده است: پيامبر  ميةأث عمروبن و در حدي

نكاح ام حبيبه دختر ابوسفيان. و غير از آن هم آمده است و مسلمانان بر جواز آن اجماع 
 دارند. 

 شرايط جواز وكالت
شرط صحت و درستي آن است كه به طور صحيح از نظر شرعي مؤكل (وكيل گيرنده 

ده) خود شخصاً بتواند مطلب مورد وكالت را انجام دهد به علت اين كه و واگذار كنن
مالك آن است يا بر آن واليت دارد مانند پدر و جد، پس وكالت دادن از كودك و ديوانه 
و كسي كه در احرام است براي وكالت يا وكالت كردن در نكاح درست نيست. اين 
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، پس وكيل شدن و وكالت كردن از شود نيز وجود دارد مي شرايط براي كسي كه وكيل
هر چيزي كه «كودك و ديوانه نيز درست نيست. و قاعده كلي و ضابطه آن اين است 

تواند در آن وكيل بگيرد يا وكالت را قبول  مي انسان شخصا خود بتواند آن را انجام دهد
ن گردد شرطش آ مي گيرد و وكالت در آن جاري مي و چيزي كه مورد وكالت قرار .»كند

 است كه معلوم باشد پس در چيز مجهول جايز و درست نيست. 

 حكم  وكالت
توانند آن را فسخ كنند  مي عقد و وكالت از نوع عقود جايز است كه هر يك از طرفين

پذيرد  مي هر وقت كه بخواهند، چون عقدي است ارفاقي و مصلحتي و اين وقتي تحقق
كند كه مؤكل وكيل خود را  مي يجابكه جائز باشد از هر طرف و چون گاهي مصلحت ا

عزل كند و ديگري را به وكالت بگمارد، و همچنين وكيل گاهي فراغت ندارد كه وكالت 
 را در آن چيز انجام دهد پس ملزم ساختن هر يك از طرفين موجب ضرر آشكار آنان

ارَ «شود. و در حديث آمده است كه:  مي  ِضَ
َ
َر َوال  َضَ

َ
نبايد ضرر  نبايد ضرر بدهيد و« »ال
 . )به روايت احمد و ابن ماجه( »را بپذيريد انسان ملزم به هيچ يك نيست

گردد، چون حال عقود جايز چنين است  مي و با مرگ يكي از طرفين عقد وكالت فسخ
و چون شخصي كه فوت نمود ديگر اهليت تصرف ندارد. و با ديوانه شدن يكي از طرفين 

گر چيز مورد وكالت از ملك مؤكل خارج شد باز هم گردد، و ا مي نيز عقد وكالت باطل
 شود مانند اين كه آن چيز را بفروشد يا وقف كند.  مي وكالت باطل

 وكيل امين است
وكيل در چيزي كه وكالت آن را پذيرفته است امين است، پس هرگاه چيز مورد 

اهي وكالت تلف شد ضامن آن نيست مگر اين كه در آن مرتكب تفريط و تقصير و كوت
شده باشد، چون مؤكّل از او طلب امانت كرده و او را امين دانسته است، و قول او در 

شود و در دعوي رد نيز قول او مقبول است. و  مي تلف مانند ديگر اشخاص امين پذيرفته
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يكي از صورتهاي كوتاهي كردن آن است كه اصل چيزي كه مورد وكالت واقع شده را 
ها كه آن را به خريدار تسليم كند و يا آن چيز را بدون اجازه بفروشد و پيش از دريافت ب

 استعمال كند و بكار گيرد و يا آن را در غير جاي مناسب و اليق آن (حرز) بگذارد. 

 خريد و فروش وكيل
كسي كه به طور مطلق وكيل شده در فروختن كاال، حق ندارد آن را به غير بهاي مثل 

قد و با زيان آشكار و غبن فاحش بفروشد. و زيان آشكار آن چيز (ثمن المثل) و به غير ن
كند و بر اين  مي آن است كه غالبا قابل تحمل نيست چون عرف و عادت چنين حكم

مطلب داللت دارد، و به منزله اين است كه به صراحت گفته باشد، در چنين مواردي نبايد 
و فروش عقد معامله را تصرف كرد. مگر نه چنين است كه هر وقت طرفين معامله خريد 

 به طور مطلق جاري كردند حمل بر بهاي نقد و حاضر و پول رايج آن شهر و محل
 شود.  مي

 وكيل چيز مورد وكالت را براي خود بخرد و بر عليه موكل خود اقرار كند
كسي كه در مورد فروختن چيزي وكالت را قبول كرده است حق ندارد آن را به خود 

كند و چون طبيعتا انسان  مي بفروشد، چون عرف چنين اقتضاءيا به فرزند كوچكش 
حريص است كه براي خود ارزان بخرد و هدف مؤكل هم آن است كه وكيل تالش كند 
در افزايش قيمت و بهاي كاالي او و در بين هدف وكيل و مؤكل تضاد وجود دارد، و اما 

چيزي است كه مالك آن  اقرار بر عليه مؤكلش بدين جهت از آن منع شده كه اقرار در
 نيست و در حكم فوق، خريد نيز حكم فروش را دارد. 
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 اقرار

يعني ثابت شد. و  »ئُ يْ رَّ الشَّ ـقَ «اقرار در زبان عربي به معني اثبات كردن چيزي است. 

در اصطالح شرع يعني اعتراف كردن به حق، و دليل آن قرآن و سنت و اجماع امت است. 
 فرمايد:  مي و خداوند

ِ كز ﴿ ِط ٱونزواْ ََّ�ََِٰ� ب مل  ۡلقِسل ِس�ز نفز
َ
َ ٰ ِ َولَول َ�َ ّ َِ آَء  َۡ َه  ].135النساء: [ ﴾شز

قيام به قسط كنيد (و عدالت را اجرا كنيد) و براي رضاي خدا شهادت بدهيد (و «
 .»شهادت به حق بدهيد) حتي اگر به زيان خودتان هم باشد

 ت. و در حديث آمده است كه پيامبر و شهادت بر عليه خود دادن همان اقرار اس
 گفت: 

فَْت فٍَرُْجْ « َِ اْ�َتَ ٍة َهَ ا، فَِِ
َ
َ اْؤَرأ ََ اََُْس 

ُ
اي انيس فردا پيش زن اين «.  »َهٍـَواْغُد يٍَ أ

. »كند) برو اگر خود به آن گناه اعتراف كرد رجمش كن مي مرد (كه زنش را متهم به زنا
 . )به روايت شيخين(

 بر اقرار صحيح است پس اقرار به طريق اولي صحيح است. و چون شهادت 
 شود دو نوع است:  مي چيزي كه به آن اقرار

 يكي اقرار به حق اهللا، پس اگر كسي اقرار به چيزي كرد موجب حدي از حدود الهي
 خوارگي و دزدي سپس برگشت و پشيمان شد از وي پذيرفته مي گردد مانند زنا و مي

بُهٍِت ا الُُدوْ ِادَرُؤوْ «گفته است:   شود. چون پيامبر مي حدود را با شبهه دفع « »َد بٍِصشک
كند كه امكان  مي . و اين كه خود از اقرار برگشته و پشيمان شده است ايجاد شبهه»كنيد

لََعلَ کَ «كه خود اعتراف به زنا كرد و گفت:  »ماعز«به  دارد راست بگويد. و پيامبر 
اگر پشيمان از اقرار مقبول نبود گفتن اين سخن و  »سيده باشيشايد او را بو« »قَِبلَت 

تعريض به وي كه برگردد فائده اي نداشت. و بايد دانست كه فائده برگشت از اقرار در 
كند ولي مال دزديده شده را  مي دزدي اين است كه حد دست بريدن و قطع را از او ساقط

 كند چون حق انساني است. نمي از او ساقط
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وم: اقرار به حق آدمي و انساني است. پس اگر كسي به حقّي از حقوق انساني نوع د
مانند قذف و امثال آن اقرار كرد سپس از اقرار خود برگشت، برگشت و پشيماني او قبول 
نيست، و فرق بين حق اهللا و حق الناس آن است كه در حق اهللا مسامحه و چشم پوشي 

 يست و پي گيري مورد نظر است. مورد نظر است، و در حق الناس چنين ن

 شرايط اقرار
 اقرار با چهار شرط درست است: 

اول و دوم: بلوغ و عقل است، پس اقرار كودك و ديوانه درست نيست و تصرف آنان 
ممنوع است. و كسي كه دچار بيهوشي و اغماء است و همچنين كسي كه عقلش با عذر 

 موجه زايل شده حكم ديوانه را دارند. 
م: داشتن اختيار و عدم اجبار است، پس اقرار به اكراه و اجبار درست نيست. شرط سو

شود چون اكراه و اجبار بر كفر و اقرار به آن، با وجود  نمي يعني منشاء حكم شرعي
اطمينان قلبي و ياور قلبي به ايمان ضرري ندارد پس در غير ايمان به طريق اولي ضرر 

 ندارد. 
مييز و تشخيص درست است. اگر اقرار به مال باشد شرط چهارم: داشتن رشد و ت

 اقرار سفيه به مال صحيح نيست وإال حجر نهادن بر وي فائده اي ندارد. 
و اين بر حسب ظاهر حكم است و بين او و بين اهللا بر او واجب است كه بعد از دفع 

ب حد است و حجر به آن اقرار مالي وفاء و عمل كند. اما اقرار او (سفيه) بدانچه كه موج
اموري هستند كه تعلقي به ها  اين شود، چون مي اقرار او به طالق و خلع و ظهار پذيرفته

 مال ندارند. و در عبارات حكم سفيه حكم رشيد است. 
 اقرار به مجهول: اقرار به مجهول درست است و براي تفسير آن به خود وي مراجعه

يزي كه مال باشد و به مال تبديل گردد شود، و تفسير و بيان او قبول است به هر چ مي
اگرچه اندك هم باشد و همچنين تفسير او به چيزي كه نگهداري و فراگيري آن صحيح 

شود، مانند اقرار و تفسير او به سگ تعليم ديده و فراگيري آن صحيح  مي است نيز قبول
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 كه نگهداري حرام نيست، و تفسير او به چيزيها  آن و نگهداريها  آن است نيز فراگيري
شود مانند خوك و گراز و سگي كه نه براي شكار سودي دارد و نه براي حفظ و  نمي

 تفسير به آن نيز صحيح است چون به هر حال شيء است.  اند: حراست. و برخي گفته
استثنا در اقرار كردن: استثنا كردن در اقرار و غير آن درست است، چون در قرآن و 

باشد، اقرار به  »اگر خدا بخواهد«اء آمده است. اگر استثنا به لفظ زبان، به فراواني استثن
آيد مثل اين كه گفته باشد: فالني بر من يكصد .... دارد اگر خدا بخواهد.  نمي حساب

چون در آن جزم به اقرار نيست و اين گونه بيان الزام به چيزي است در آينده، در حالي 
ال بوده است و اين دو با هم منافات دارند و اصل كه اقرار خبر دادن از چيزي است كه قب

 آن است كه ذمه او برائت دارد. 
و درستي استثناء مشروط به آن است كه با اقرار پيوسته باشد و برحسب عادت متصل 
به حساب آيند، بنابراين سكته و توقف تنفسي و توقف كوتاه گنگ زبان و سرفه و عطسه 

 آيند.  نمي ه به حسابو امثال آن ضرري ندارند و فاصل
اقرار در حال تندرستي و بيماري يكسان است، اما درستي آن در حال تندرستي ظاهر 
است. و اما اقرار در حال بيماري اگر به نفع بيگانه باشد مانند اقرار در حال تندرستي 
صحيح است، و اگر اقرار به نفع وارث باشد باز هم صحيح است، چون بيمار به حالتي در 

 گويد، و فاجر و گناهكار به توبه روي مي ده است كه دروغگو هم در آن حالت راستآم
اقرار بيمار براي وارث صحيح نيست چون گاهي مقصود از آن  اند: آورد. برخي گفته مي

 محروم نمودن بعضي از وارثان است. 

 عاريه
عاريه در زبان عربي تملك و به ملك درآوردن منفعت است بدون عوض، و در 
اصطالح شرع مباح كردن سود بردن و منتفع شدن است به چيزي كه نفع بردن از آن 
حالل باشد به شرط بقاي اصل و ذات آن چيز تا آن را به صاحبش برگرداند. و دليل 

 گويد:  مي شرعي آن قول خداي تعالي است كه
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وَن ﴿ َنعز ونَ ٱَوَ�مل لَماعز  ].7املاعون: [ ﴾٧ ل
 .»كنند مي وسايل و ابزار خانگي را منع كه به امانت دادنِها  آن و«

گيرند. و در  مي و مراد از ماعون چيزي است كه همسايگان آن را از همديگر عاريه
در روز جنگ خيبر از صفوان بن اميه درع و زرهي را  سنت نبوي آمده است كه: پيامبر 

 كني؟  مي آن را غصب به عاريت گرفت و صفوان به وي گفت: اي محمد 
 گفت:  بر پيام

» 
َ
َْ  بَْل  ،ال ٌََة َؤ َ رِر وْ َِ  . »ةٌ ـاَ ُُ
 .»گيرم كه برگشت دادن آن تضمين شده است مي نخير بلكه آن را عاريه«
. و ابن الصباغ بر مستحب بودن عاريه گرفتن و )به روايت ابوداود و نسائي و حاكم(

 دادن آن اجماع را نقل كرده است. 

 :شرايط درستي عاريه

 اريه چند چيز شرط است، براي درستي ع
اول: بايد عاريه دهنده اهليت تبرع و انجام عمل خيريه مجاني را داشته باشد، پس 

 عاريه دادن از كسي كه بر او حجر نهاده شده درست نيست. 
شود ملك عاريه دهنده باشد، بنابراين  مي دوم: بايد منفعت و بهره چيزي كه عاريه داده

اجاره داد عاريه دهد درست است، چون او مالك منفعت  اگر مستأجري چيزي را كه در
آن است ولي كسي كه چيزي را عاريه گرفته است حق ندارد آن را عاريه بدهد چون او 
مالك منفعت آن نيست بلكه حق انتفاع و بهره بردن از آن را دارد، و بهره بردن از آن براي 

ع بردن را دارد مالك انتقال وي مباح شده است، و كسي كه طلب مباح بودن سود و نف
اين مباح بودن به ديگران نيست. به دليل اين كه مهمان چيزي را كه به وي تقديم شده و 

كند و نبايد براي مثال گربه و  نمي خوراكي كه جلو او نهاده شده براي غير خود مباح
 امثال آن را از خوراك دهد. 
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اشد، پس عاريه دادن چيزي كه شود سودمند ب مي سوم: بايد چيزي كه عاريه داده
 منفعت ندارد صحيح نيست چون فايده عاريه دادن همان انتفاع از آن است. 

باشد كه بعد از انتفاع از آن اصل اي  گونه شود به مي چهارم: بايد چيزي كه عاريه داده
و ذات آن باقي بماند مانند حيوانات و لباس و پوشاك و ابزار آالت، پس عاريه دادن 

ماند  نمي شود درست نيست، چون ذات آن باقي مي كه با انتفاع از آن مستهلك چيزي
ها  آن و مواد پاك كننده مانند صابون و امثال آن. چون انتفاع ازها  و شمع ها خوراكي مانند

بدون استهالك اصل ممكن نيست و شرط صحت عاريه دادن، ماندن اصل و ذات شيء 
 ن. عاريه اي است بعد از انتفاع از آ

 عاريه دادن به صورت مطلق و مقيد درست است
تواند انتفاع از عاريه را به صورت مطلق و بدون تعيين وقت مباح  مي عاريه دهنده

تواند مباح بودن و انتفاع را مقيد به وقت معيني كند، همانگونه كه هر وقت  مي نمايد و
د، چون عاريه از جمله تواند از آن رجوع و برگشت كند و آن را مسترد دار مي بخواهد

تواند آن را بهم بزند. اگر مالك را از رجوع و  مي عقود جايز است و هر وقت بخواهد
 كنند.  مي برگشت دادن عاريه منع كنيم مردم از كار نيك عاريه دادن امتناع

خورد با مرگ مالك و  مي شود و بهم مي همانگونه كه عاريه با رجوع مالك برطرف
شود  مي حجر نهادن بر او و با مرگ عاريه گيرنده (مستعير) نيز برطرفديوانه شدن او و 

خورد و ورثه مستعير بعد از مرگ او حق استعمال عاريه را ندارند، و چنانكه آن  مي و بهم

المثل و مزد نظير آن را بدهند و همچنين هزينه بازگشت دادن  ةرا استعمال كنند بايد أجر

 ر استعمال عاريه پرداخت نمايند. آن را با وجود ارتكاب عصيان د

 ضمانت عاريه
چيزي كه به عاريت گرفته شده است اگر در اثر استعمال غير مجاز تلف شود عاريه 

نخير بلكه آن عاريه «گفت:  گيرنده ضامن آن است. به دليل همان صفوان كه پيامبر 
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هنگام و چون آن مالي است كه برگشت دادنش واجب است پس به  »تضمين شده است
تلف شدن، پرداخت قيمت و بهاي آن واجب است و قيت آن در روز تلف معتبر است. و 
اگر در اثر استعمال مجاز عاريه تلف شود ضمانت ندارد مانند فرسودگي لباس با پوشيدن 

 و معيوب شدن چهارپا بر اثر سواري. 

 غصب (تصرف عدواني اموال ديگران)
جب غضب خداوند است و دليل حرام بودن غصب از جمله گناهان كبيره است و مو

 غصب قول خدا است: 

﴿ ََ ِ  َو م ب م بَيلنَ�ز َ�َٰۡ�ز َل
َ
َزٓواْ َ �ز

ل
 ].١٨٨ة: البقر[ ﴾ۡلَ�ِٰطلِ ٱَُُ

 .»اموال همديگر را در ميان خود به باطل و بناحق مخوريد«

َطّفِفَِ�  َو�للٞ ﴿ َلمز ِ ِي َ ٱ  ١ّۡ ْ ٱَِِذا  َّ زوا َتال تَ  َّاِس ٱَ�َ  �ل مل   ٢ولۡزوَن �َسل نزوهز ََ و ّو
َ
مل َ زوهز �َذا َ�ل

وَن  لِ�ز  ].3 -1املطففني: [ ﴾٣�ز
كنند، و چون  مي ستانند آن را پر مي واي بر كم فروشان، آنان كه چون از مردم كيل«

 .»كاهند مي كنند از آن مي براي مردم پيمانه
 گفت:  و در حديث آمده است كه پيامبر 

َّ ِدمٍءَ «  ُ�ِ وَ ِ
َ
ِْ وَ ـمْ أ عْ  الَُو

َ
ِْ رَ ـَوأ ِْ َمِة يَوْ ُوِ َكُحرْ اٌى َعلَيْ َىرَ  اَضُو  ا ِف هَ  ِمُو

ِْ َشهْ  َُ ِْ  ِر �ُ به حقيقت خونتان و اموالتان و ناموس تان به ناحق بر «. »ه ا َه ا ِف بََ�ِ
همديگر حرام است و داراي احترام است مانند احترامتان در اين ماه و حرمتتان در اين 

 . )به روايت شيخين(. »اين سرزمين و شهرماه و در 
غصب در زبان عربي عبارت است از گرفتن چيزي به ظلم و به صورت آشكار، و اگر 
 آن را به ظلم و پنهاني از محل امن و مناسب براي آن چيز بگيرد دزدي و سرقت ناميده

شود، و اگر  مي شود، و اگر آن را به طريق مكابر و زور بگيرد محاربه و راهزني ناميده مي
ربايد، و اگر آن را  مي شود كه آن را در مي بر آن چيره شده و آن را بگيرد اختالس ناميده
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آن را گرفت خيانت اند  به صورت امانت برداشت و از طريق اين كه او را امين دانسته
شود. در اصطالح شرع غصب عبارت است از استيالء و غلبه بر حقي غير به  مي ناميده

 عدي و تجاوز. صورت ت
مانند اقامت و سكونت شخصي در مكاني مباح و همگاني مانند راه عمومي و مسجد 
و يا استيالء و غلبه به مال و زمين كسي به صورت عدواني و تجاوز. اگر كسي مال 
مسلماني را از چنگ كافر حربي در آورد يا از دست مسلمان غصب درآورد تا آن را به 

آيد و اين عمل او غصب نيست. استيالء بر  نمي صب به حسابصاحبش برگرداند او غا
هر چيزي فراخور و مناسب آن چيز است پس كسي كه بدون اجازه كسي بر بساط و 

آيد، و كسي كه داخل خانه اي شود و صاحب خانه  مي فرش او بنشيند غاصب به حساب
ر دو صورت را بيرون كند و يا صاحب خانه را بيرون كند و خود داخل نشود در ه

غاصب است، و كسي كه داخل خانه اي شود و صاحب خانه در آنجا نباشد اگر قصد 
استيالء و چيره شدن داشته باشد غاصب است، و كسي كه سوار بر مركب غير شود 
(بدون اجازه) يا مانع سوار شدن صاحبش بر آن شود و نگذارد به آن دسترسي داشته 

بت شد رد و برگشت دادن آن واجب است باشد او غاصب است. و هرگاه غصب ثا
 اگرچه چند برابر مغصوب را بپردازد. باز هم برگشت آن واجب است. 

همان گونه كه برگشت دادن چيزي كه غصب شده است واجب است پرداخت غرامت 
و قيمت ناقص شدن آن (ارش و مابه التفاوت معيوب و سالم آن نيز) واجب است. خواه 

هت صفت ناقص و كم گردد، مثل اين كه در حال چاقي چيزي كه غصب شده از ج
غصب شده و بعدا الغر شده يا اين كه ذات آن چيز ناقص شود و كاهش يابد بدين گونه 

 كه آن را سالم غصب كرده و بعدا شكسته است. 

 شفعه
شفعه در زبان عربي به معني تقويت و اعانت (نيرو بخشيدن و ياري رساندن) است، 

شود. و در  مي يابد و به وي ياري مي كند نيرو مي حق شفعه استفادهچون كسي كه از 
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اصطالح شرع آن است كه شريك قديمي چيزي را از شريك جديدي به سبب مشاركت 
گيرد، و به عبارت ديگر حق تملك و به ملك درآوردن قهري و زوري  مي و دفع ضرر

ت و دفع ضرر شريك قديم است بر شريك جديد كه اين حق تملك به سبب مشارك
فروشد  مي شود. (به اين معني كه يكي از شركاء سهم مشاع خود را به ديگري مي ثابت

 كند و مي شود و شريك قديمي سهم شريك جديد را تملك مي پس شريك جديدي پيدا
 خواهد اين شريك جديد به وي اضافه شود). نمي

 دليل ثبوت حق شفعه روايتي است كه بخاري ذكر كرده است. 
در هر چيزي كه تقسيم نشده باشد و به صورت مشاع باشد حكم به شفعه  امبر پي«

. در »كرد و هرگاه حدود و مرز مشخص و جدا گرديد آن وقت ديگر حق شفعه نيست
 روايتي ديگر آمده است: 

كلمه ربع در حديث به معني منزل و  »هرگاه در زميني يا منزلي يا باغي چنين شد ...
 معني باغ و بستان است. حايط يا ديوار به 

 شرط شفعه
 شرايط ثبوت شفعه چند چيز است: 

اول: بايد سهم شريك از طريق مخالطه و آميزش مشاعيت باشد پس شفعه براي 
شود، به دليل همان حديث كه  نمي شريك از طريق شركت جوار و همسايگي ثابت

 . ».... در هر چيزي كه تقسيم نشده باشد«گذشت كه گفته بود: 
م: بايد شراكت و شفعه در چيزي باشد كه تقسيم آن ممكن است مانند زمين و دو

 منزل نه در چيزي كه تقسيم پذير نيست مانند شمشير و امثال آن كه در آن شفعه ثابت
 شود.  نمي

شود بايد پس از تقسيم مانند قبل از تقسيم قابل  مي سوم: آن سهم كه شفعه در آن اجرا
ي كه اگر تقسيم شود منفعت پيش از تقسيم باطل شود، شفع انتفاع باشد، پس در چيز

درست نيست، مانند دكان كوچكي كه ممكن نباشد آن را به دو دكان تبديل كرد و مانند 
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حمامي كه ممكن نباشد آن را دو حمام كرد و مانند راه باريك و تنگي كه ممكن نباشد به 
  ها. آن شود و امثال مي دو راه تقسيم
يد آن منقول باشد و نقل آن ممكن گردد، مانند زمين و خانه پس در اشياء چهارم: نبا

جز در منزل يا بستان شفعه جائز «گفته است:  منقول شفعه درست نيست. چون پيامبر 
. و درختان تابع زمين و ديوارها تابع منازل است. و چون در حديث لفظ ربع به »نيست

شود، و لفظ حائط به معني ديوار شامل  مي هامعني منزل آمده است و آن شامل همه بنا
 گردد.  مي درختان نيز

و تمام ها  و در اين تبعيت درهاي منزل و رف و كمدهاي نصب شده در ديوار و پنجره
شوند همين حكم را  مي چيزهايي كه در هنگام فروش و نام بردن مطلق خانه تابع آن

 شفعه نيست. چون منقولها  آن وشد دردارند ولي اگر مصالح كهنه و درختان را تنها بفر
 باشند اگر چه براي هميشه هم خواسته شده باشند.  مي

پنجم: و بايد ملك شراكتي تقسيم نشده باشد و حدود و مرزهاي سهام معين نشده 
 گردد به دليل همان حديث سابق.  مي باشد وإال حق شفعه باطل

با همان بهاي فروخته شده  تواند سهم فروخته شده را مي كسي كه حق شفعه دارد
بگيرد خواه موعد و مهلت داشته باشد يا حاضر و نقدي باشد نه نسيه. اقدام به استفاده از 

َْ «گفت:  حق شفعه فوري است و تاخير در آن جايز نيست. چون پيامبر  َعُة َكَحّل ـاَصشک
ابن ماجه آن را با ( »استفاده از شفعه فوري است مانند گشودن زانوبند و پابند« »الِعقٍ ِ 

 . )سند ضعيف روايت كرده است
گردد همان گونه  مي و شفعه اگر به آن مبادرت نشود و فورا از آن استفاده نشود فوت

رود. و روايت شده است  مي كه شتر رميده و سركش اگر زانوبندش را بگشايند از دست

َُن واَ�بَهٍ«كه:  ِ ََعُة ص  . »را به آن مبادرت نمايدشفعه از آن كسي است كه فو« »اَصشک
و چون حقي است كه براي دفع ضرر ثابت شده است پس بايد فوري باشد، مانند 

شفعه «رود، و اما حديث  نمي با تاخير از بين اند: خيار رد به سبب عيب. و برخي گفته
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ابن حبان گفته است: ( »رود مي چون زانوبند شتر است اگر از آن استفاده نشود از دست
ندارد و ثابت نشده است. و ابوزرعه گفته است: اين روايت منكر است. و بيهقي اصلي 

 »شفعه از آن كسي است كه فورا به آن مبادرت كند«. و حديث: )گفته: ثابت نشده است
سندي درست ندارد. اگر دو نفر محلي داشتند و يكي از آن دو شريك ازدواج كرد و سهم 

تواند آن مكان و محل را به ميزان مهرالمثل  مي او خويش را مهريه همسر قرار داد شريك
براي خويش بردارد. هرگاه شفيعان استفاده كنندگان از حق شفعه چند نفر بودند هر يك 

 كند.  مي به نسبت سهم خويش از شفعه استفاده

 »قراض«
باشند و كلمه قراض از قرض گرفته شده كه به معني  مي قراض و مضاربه به يك معني

ريدن است، چون در اين معامله نيز مالك قطعه اي و پاره اي از مال خود را از قطع و ب
ديگر اموال خود بريده است تا در آن تجارت كند و پاره اي از سود آن را نيز قطع كرده 
است، و در اصطالح شرعي عقدي است بر وجه عقد تا عامل در آن با تجارت كردن 

سود حاصله ميان مالك و عامل در آن مشترك تصرف كند و برابر شرايط مورد توافق 
را به شام برد و در آن  لمال خديجه  باشد. و دليل جواز آن آنست كه: پيامبر 

 بر شرعي بودن اين نوع معامله اجماع دارند.  تجارت كرد. و اصحاب پيامبر 

 شرايط درستي قراض
 براي درستي آن چند شرط است: 
رايج باشد، پس قراض و مضاربه بر زيور آالت و بر اول: مال مالك بايد سكه و پول 

 شمش غير مسكوك و بر كاالي تجاري درست و جايز نيست. 
دوم: نبايد مالك بر عامل در خريد و فروش تضييق بگذارد و او را به تنگ آورد چون 

يابد كه سود  مي اين عمل به فوت مقصود از قراض منجر ميگردد، چون گاهي چيزي را
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ناچار باشد براي خريد يا فروش آن به مالك مراجعه كند آن چيز از ميان رفته  دارد و اگر
 گردد.  مي است و به از دست رفتن سود منتهي

سوم: بايد سود حاصله بين مالك و عامل مشترك باشد تا عامل سهم خود از سود را 
 لش بگيرد. در برابر عمل و كارش بگيرد و مالك هم سود را از سود در برابر سرمايه و ما

چهارم: بايد ميزان سهام سود كامال مشخص و اجزاء آن معلوم باشد، مانند نصف و 
يك چهارم (ربع) و يك سوم (ثلث) و يك شششم (سدس). اگر مالك به عامل بگويد: 
برو معامله كن با اين سرمايه به شرط اين كه نصيب و بهره اي از سود آن داشته باشي يا 

برابر عملت داشته باشي، اين معامله فاسد است. چون عوض  جزيي از سود آن را در
معلوم نيست و مجهول است. و اگر گفت: برو كار كن كه سود حاصله بين من و تو 

شود، و اگر عامل  مي مشترك باشد معامله جايز است و به صورت نصف به نصف تقسيم
ز سود حاصله بردارم، سود معني را شرط كند مثال بگويد: به شرط اين كه يكصد ....را ا

يا شرط كند فقط از سود نوع خاصي دريافت كند هر دو معامله فاسدند و عقد فاسد 
است. چون ممكن است تنها يكصد سود حاصل شود و سود حاصله همان يكصد باشد، 
يا تنها آن نوع معين شده را سود دهي داشته باشد كه در اين صورت سود تنها اختصاص 

ت، و گاهي ممكن است آن نوع معين شده سود نداشته باشد و نوع به عامل خواهد داش
خير آن سود كرده باشد كه در اين صورت منجر به ضياع و تباهي عمل عامل گردد و تنها 

 خالف مقصود از عقد قراض است. ها  اين مالك سود كند و همه
ومي پنجم: و نبايد مدت معيني براي عقد معلوم گردد چون سود وقت معين و معل

شود و  نمي ندارد، زيرا اگر وقت و مدت معلوم گردد گاهي در آن مدت سودي حاصل
تواند  مي گذشته از آن قراض عقدي است جايز و هر يك از دو طرف هر وقت بخواهد

 عقد را فسخ كند. 
ششم: و نبايد سود مقيد و مقدر به مدتي گردد، مثال بگويد: برو تجارت كن كه سود 

ما مشترك باشد و سود سال آينده تنها از آن من باشد، چون گاهي حاصله امسال بين 
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 ممكن است در آن مدت اصال سودي نداشته باشد كه در اين صورت عمل عامل ضايع
 گردد.  مي

گيرد و باز هم عمل  مي و گاهي سال آينده سود خواهد داشت كه تنها مالك آن را
ز نيست از سرمايه هزينه كند چون شود. بايد دانست كه براي عامل جاي مي عامل ضايع

گاهي ممكن است هزينه به اندازه كل سود باشد كه در اين صورت همه سود بهره عامل 
شد نه صاحب مال و همچنين او مزدي معين دارد به غير از آن استحقاق چيزي ديگر 

 ندارد و او حق ندارد بدون اجازه صاحب مال و مالك به مسافرت برود. 

 ي نيستبر عامل ضمانت
گردد چون مال را با اجازه صاحب و مالك آن  مي عامل در قراض امين محسوب

دريافت داشته است و حال او شبيه به ديگر امناء است، پس بر وي ضمانتي نيست مگر 
 اينكه مرتكب تعدي و تجاوز از حق شده باشد به علت كوتاهي كردن يا غير آن. 

در اين جا سخن عامل مورد قبول است نه اگر صاحب مال بر او ادعاي خيانت كرد 
سخن مالك، چون اصل آن است كه او خيانت نكرده باشد و همچنين سخن عامل درباره 

گويد  مي اندازه و مقدار سرمايه قبول است، چون اصل آن است كه زياد بر آنچه كه او
است، يا اين  نباشد، و سخن عامل درباره اين كه سود نكرده ام مگر اين اندازه، مورد قبول
چون او به  ام. كه ادعا كند آن چيز را براي قرض خريده بودم يا آن را براي خود خريده

نيت خود آگاهتر است و سخن او درباره تلف هم مقبول است، و اگر ادعا كرد كه سرمايه 
شود چون او امين است و شبيه به كسي است كه  مي را برگردانده است سخن او تصديق

ه نهاده اند، و اگر در جنس سرمايه اختالف داشتند باز هم سخن عامل نزد او وديع
شود و اگر در اندازه سهم عامل اختالف داشتند يعني درباره سهم شرط شده  مي تصديق

عامل اختالف داشتند، هر دو بايد قسم بخورند و آن وقت عامل اجرت المثل دارد و همه 
 اين كه هر دو طرف قسم خوردند عقد فسخ گردد، و به مجرد مي سود حاصله از آن مالك
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گردد. نووي به آن تصريح دارد. و سخن منهاج مقتضي آن است. و روياني نيز به آن  مي
 صراحت دارد. 

 جبران خسارت با سود حاصله
قاعده مقرر در قراض آن است كه سود حاصله سپر حفاظتي سرمايه است. پس هرگاه 

ل داد و به وي گفت: با آن تجارت كن هرگاه صاحب سرمايه دويست دينار را به عام
 يكصد دينار آن قبل از تصرف تلف شد اين يكصد دينار تلف شده از سرمايه به حساب

ماند، چون قراض به وسيله عمل  مي آيد و سرمايه به صورت يكصد دينار باقي مي
 استحكام نيافته است و هنوز عملي در آن صورت نگرفته است. 

آيد و سرمايه همان  مي كصد دينار تلف شده جزء خسارت به حسابي اند: برخي گفته
دويست دينار است، چون وقتي كه عامل دويست دينار را قبض و دريافت كرد مال و 

گردد هر چند عملي انجام نداده باشد پس بايد اين يكصد دينار تلف  مي سرمايه قراض
تلف شده قطعا خسران و  شده با سود جبران گردد، و چون يكصد دينار بعد از تصرف

آيد و سرمايه قراض همان دويست دينار است و عامل حق ندارد كه  مي زيان به حساب
 چيزي از سود براي خود دريافت دارد تا اين كه خسارت و زيان مالك را جبران كند. 

 عقد قراض از جمله عقود جايز است
الت را دارد و بعد عقد قراض از هر دو طرف عقد جايز است. چون در اول حكم وك

آيد و هر دو عقد  مي از اين كه تصرف كرد و سود حاصل شد به صورت شركت در
توانند عقد قراض را فسخ  مي وكالت و شراكت جايز هستند. پس هر يك از مالك و عامل

كنند و هر يك آن را فسخ كرد ديگر قراضي وجود ندارد. اگر يكي از آن دو فوت كرد يا 
 گردد.  مي عقد قراض فسخ ديوانه شد باز هم

اگر مال قراض وام باشد بر عامل است كه آن را وصول كند خواه سود آشكار شده 
باشد يا خير، چون وام ملك ناقص است و عامل آن را به صورت ملك كامل از صاحب 
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مال گرفته پس بر او است مثل آنچه كه گرفته است برگرداند، و اگر وام نباشد بايد ديد 
 راض از جنس سرمايه دريافتي باشد و سودي نداشت صاحب مال آن رااگر مال ق

 كنند.  مي گيرد و اگر سودي وجود داشت آن را برحسب توافق و شرط فيمابين تقسيم مي

 )مساقات (آبياري و اصالح باغ و مزرعه در برابر بردن سهمي از محصول

را اصالح نگهداري مساقات آن است كه كسي با ديگري معامله كند بر اين كه درخت 
در ميان آنان مشترك باشد (به اش  كند به وسيله آبياري و حفاظت در مقابل اين كه ثمره

 بشرط بردن سهمي از محصول) و دليل جواز آن روايتي است كه مسلم از ابن عمر
 : كند كه پيامبر  مي نقل

ن سهمي از ميوه خيبر را به كساني داد كه آن را نگهداري و آبياري كنند، به شرط برد«
نخلستان خيبر را به يهوديان  پيامبر «و در روايت آمده است:  »و كشت حاصل از آن

خيبر داد و همچنين زمين آن را، به شرط آن كه در آن كار كنند يعني مال خودشان باشد 
و در جواز و صحت عقد مساقات در نخل و  »بدهند و سهمي از آن را به پيامبر 

ست چون درمتن حديث آمده است. و امام شافعي تاك و رز را نيز بر آن نخلستان باقي ني
قياس كرده است، به دليل اين كه در هر دوي خرما و انگور زكات واجب است و اين كه 

امام شافعي آن را از نص  اند: در هر دو تخمين و تقدير ميوه امكان دارد. و برخي گفته
با اهل خيبر معامله نمود بر سهمي از « گرفته است و آن نص اين است كه: پيامبر 

. و اما درباره درختان مثمر از قبيل انجير و زردآلو و ديگر »محصول خرما و انگور آنجا
زكوي نيستند و ها  آن چوناند  اختالف است. برخي، آن را منع كردهها  آن درختان مثمر در

با اهالي « چون پيامبر  واجب نيست. و برخي، آن را جايز دانسته اند،ها  آن زكات از
. و اين قول »خيبر معامله نمود به شرط بردن سهمي از محصول خرما و درخت آنجا

 اصح است. و نووي آن را اختيار كرده است. 
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 شرايط مساقات
 براي درستي مساقات شرايطي الزم است: 

روج اول: مدت آن بايد معين باشد، چون عقدي است الزم (نه جايز) و براي اين كه خ
توان آن را ضبط و معين  مي ميوه و آماده شدن محصوالت مدت زماني معلوم دارد كه

 نمود. 
دوم: بايد تنها عامل روي باغ و مزرعه كار كند، چون موضوع معامله مساقات اوست 
 پس اگر شرط كه كار و عمل آن بر مالك واجب باشد اگر بر مالك شرط شود عقد فاسد

 گردد.  مي
معلوم از ميوه و محصول از آن عامل باشد، مانند نصف و يك سوم و  سوم: بايد جزء

يك چهارم و امثال آن، چون در نص حديث به آن اشاره شده است. پس اگر ميوه 
درختان معين و نخلهاي معيني را شرط كرد عقد صحيح نيست. چون گاهي ممكن است 

ست غير آن درختان و نخلها گردد يا ممكن ا مي به ثمر نرسند كه عمل او ضايعها  آن كه
گردد و اين نوع معامله فرجام معلوم ندارد و غرر  مي ميوه ندهند كه سهم مالك ضايع

 شود دو غرر و مي است و خود عقد مساقات غرر است و فرجامش معلوم نيست آن وقت
شوند. و اگر بر آن كه خداوند از آن روزي  مي فرجامي بر يك چيز كه مانع صحت آن بي

ب ما كند عقد صورت گيرد معامله درست است و حمل بر مناصفه و نصف به و نصي
 گردد.  مي نصف

چهارم: بايد درختان باغ را ببيند تا معامله مساقات درست شود پس معامله مساقات بر 
 باغ و كشت مجهول درست نيست. 

 كار در معامله مساقات
 عمل و كار در مساقات دو نوع است: 
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گردد از قبيل تمام كارهايي كه ميوه براي  مي نفع آن به ميوه بر اول: عمل و كاري كه
باشد پس بر عامل و  مي افزايش و اصالح به آن نياز دارد. اين عمل و كارها به عهده عامل

كارگر مساقات الزم است آبياري و كارهايي كه آبياري مستلزم آن است از قبيل پاك 
و رودخانه مربوطه و اداره و نگهداري  ي آبها چاه كردن و اصالح جوي آب و اصالح

ابزار و آالت و كشيدن آب با ابزار الزمه و تمام كارهايي كه عادتا براي حفظ و نگهداري 
و آماده سازي ميدان و محل خشك كردن و ها  آن و خشك كردنها  و رشد و نمو ميوه

 نجام دهد. انتقال ميوه بدانجا و كارهايي كه براي خشك كردن آن الزم است تماما ا
گردد و مقصود از آن حفظ  مي دوم: كاري كه سود و نفع آن به اصل درختان باغ بر

باشد، مانند كندن چاه آب و ساختن جدول جوي و كشيدن  مي اصول و ريشه درختان
 كه به عهده مالك است. ها  آن ديوار به دور باغ و نصب در باغ و نصب ابزار آالت و امثال

 اجاره
است بر منفعتي كه آن منفعت مقصود و معلوم و مشخص است و اجاره، عقدي 

قابليت بخشيدن و مباح كردن را داشته باشد (يعني مالك بتواند آن منفعت را ببخشد يا آن 
 را مباح گرداند). اين عقد در برابر عوض معلوم و بهاي معلومي باشد.

 مدي است. دليل جواز و صحت اجاره قرآن كريم و سنت نبوي و اجماع امت مح
 خداوند گفته است: 

بَِت  ََاَۡتل ﴿
َ
َ ٰ َٓ َما  ٰٰهز َۡ َل ِ َ� ٱِ ۖ  ٔل سل هز ِ   ِجرل ََ  َ َ� ٱِِّن َخ�ل َُ  ٔل سل َِ�ز ٱ ۡلَقوِيّ ٱ َجرل

َ  ﴾٢ �ل
 ].26القصص: [

كن (چون او) اش  دختر (شعيب) گفت: اي پدر، او را به مزدوري بگير و اجاره«
 .»قدرتمند و امين استكني و  اش مي بهترين كسي است كه اجاره

 و خداوند گفته است:

مل َ� ﴿ َ  َۡ�ز �َضعل
َ
ورَهز ّ  َٔ َۡإِنل َ جز

ز
َ  ّ   ].6الطالق: [ ﴾اُزوهز
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 .»را بدهيدها  آن اگر مادران (به كودكانتان) شير دادند مزد«
 گفته است:  و بخاري روايت كرده است كه پيامبر 

َْ ـمَ مَ « اٍ َذ
َ
ُهِ يَوَى الِقيٍَمِةٌَة أ عْ  ُُ

َ
ُِ رَُجٌل أ ن َُ َلَل َ�

َ
ا  فَح ِّ َغَدَر َورَُجٌل بٍَع ُىر  �ُ ِ ِِ ٍَ

جَرهُ اَورَُجٌل  
َ
ِِ أ َِ ُِ َوصَِ يُع  فٍَستَو ف ِمن

 . »ستَحَجَر أجِ�ا 
سه كسند كه روز قيامت من طرف دعوي ايشانم: مردي كه امان به نام من بدهد «

را بفروشد و بهاي او را بخورد، سپس مرتكب غدر و خيانت شود، و مردي كه آزاده اي 
 .»ومردي كه كسي را به مزدوري بگيرد و كار را به تمامي از او بكشد و مزد او را ندهد

 گفته است:  و باز هم پيامبر 

جْ اُ�ْ «
َ
ِجَ� أ

َ
وا ان َْ َرُه َ�بْ َُ

َ
 . »ُِ ـَعَرقُ  َف  ـَ�ُ  َل أ

 .»مزد كارگر را بدهيد پيش از آن عرقش خشك شود«

 رهشرايط اجا
 براي درستي اجاره شرايطي است به شرح زير: 

اول: اجاره بايد روي منفعت صورت گيرد پس اجاره اي كه روي عين و ذات چيزي 
و اجاره گوسفند براي شير و اش  واقع شود صحيح نيست. مانند اجاره باغ براي ميوه

8Fپشمش

1. 
اين كه زن را هرگاه عين و ذات چيزي به تبعيت واقع شد اجاره جايز است، مانند 

 اجاره كند براي شير دادن (كه شير دادن مستلزم خود شير نيز هست) چون خداوند
كه پرداخت اجرت و مزد را به  »اگر كودكتان را شير دادند مزدشان را بدهيد«فرمايد:  مي

كار شير دادن ربط داد، نه به خود شير، و همچنين اگر خانه اي را اجاره كرد و در آن چاه 
 تواند به تبع استفاده از منافع خانه از آب آن نيز بنوشد.  يم بود و

                                                 
بدين جهت درست نيست كه اجاره روي ميوه و پشم و شير واقع شود كه عين و ذات هستند و بايد  - 1

 ز آن باشد نه ذات آن.اجاره باغ براي منافع آن و اجاره گوسفند براي منفعت مورد نظر ا
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دوم: بايد منفعت مورد قصد قرار گيرد و مقصود باشد مانند انتفاع از زمين و خانه و 
باشند پس اجاره كردن سيب  مي چون كشت و سكونت از جمله منافع مقصود ها، آن امثال

قصود نيست، و اجاره مواد براي بوئيدن درست نيست چون اين منفعت از سيب م
درست نيست چون منفعت مقصود از  مواد  ها دكان خوراكي براي تزيين و آرايش

 خوراكي تزيين نيست. 
سوم: منفعت بايد معلوم باشد پس اجاره بر منفعت مجهول درست نيست، چون غرر 
است و فرجامش معلوم نيست، پس بايد به منفعت علم داشته باشي به صورت حسي يا 

 صفي. و
باشد كه بتوان آن را بخشيد يا براي ديگران مباح كرد اي  گونه چهارم: بايد منفعت به

پس اجاره چيزهايي كه حرامند درست نيست، مانند آالت و ابزار لهو و لعب و 
آوازخواني و همچنين اجاره و به مزدوري گرفتن كسي براي حمل شراب و تهيه كردن و 

 فروش آن درست نيست. 
ايد عوض و مقابل آن منفعت و اجرت معلوم باشد چون مجهول بودن اجرت پنجم: ب

 و عوض غرر است و فرجامش معلوم نيست. 
شود پس از انتفاع، ذات و عين آن باقي بماند (با  مي ششم: بايد چيزي كه اجاره داده

انتفاع حاصل آن چيز از بين نرود) پس اجاره كردن شمع براي سوختن و امثال آن جايز 
 ماند.  نمي باقيها  آن روند و ذات مي ست، چون شمع و امثال آن با استعمال از بينني

 هفتم: بايد بتوان منفعت را به مدت يا عمل و كار، تعيين و برآورد نمود. اگر منفعت به
شد بايد مدت آن مقرر و معين گردد، مانند  مي بود كه تنها به زمان برآورد و معيناي  گونه

بود كه تنها اي  گونه و اگر منفعت به ها. آن نت و براي شير دادن و امثالاجاره براي سكو
شد، بايد با كار برآورد شود، مانند سواري و امثال آن. و  مي با كار و عمل مقرر و معين

بود كه هم به زمان و مدت و هم به عمل و كار قابل برآورد كردن اي  گونه اگر منفعت به
برآورد شود، مانند اين كه ها  آن اي ساختمان، بايد با يكي ازبود مانند خياطي كردن و بن
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اجاره كردم كه اين جامه را بدوزي يا اين كه يك روز براي من عمل تو را  به وي بگويد:
خياطي انجام دهي، و اگر منفعت را با هر دو برآورد و معين و مقرر نمود، عقد اجاره 

جاره كردم كه امروز اين جامه را برايم اتو را  درست نيست. به اين معني كه بگويد:
بدوزي. چون اگر در مدتي از روز جامه را دوخت و از او خواست كه بقيه روز نيز كار 
كند شرط عمل را مراعات نكرده و در آن خلل وارد ساخته، و اگر بقيه روز را از كار 

 نخواهد به شرط مدت خلل وارد كرده است. 
منفعت بردن از آن موجود باشد اجاره كردن آن خالصه هر چيزي كه شرايط صحت 

درست است مانند اجاره خانه براي سكونت و اجاره زمين براي كشت و زرع و اجاره 
چهارپا براي سواري و باركشي جهت حج يا سواري و باركشي جهت خريد و فروش و 

  ها. آن امثال

 گرداند مي چيزي كه مزد و اجرت را واجب
گرداند و بهره بردن از مورد  مي ت اجرت و مزد را واجببستن عقد اجاره پرداخ

گرداند. هرگاه در عقد، پرداخت اجرت را فوري يا با تاخير  مي اجاره شده را نيز حالل
شرط كند شرط قابل اجرا است. چون مؤمنان مؤظف به انجام شرايط خويشند. هرگاه در 

شود و  مي داخت فوري آنحين عقد اجاره به طور مطلق از اجرت سخن رفت حمل بر پر
متعهد و ملزم ساختم و در تو را  اين درباره اجاره كردن عين است، مانند اين كه بگويد:

ذمه تو باشد كه فالن چيز را به فالن محل حمل كني شرط است كه اجرت نقدي و فوري 
باشد و تاخير پرداخت آن جايز نيست. چون اگر اجرت به صورت فوري پرداخت نشود 

 از آن نهي كرده است.  گيرد كه پيامبر  مي معامله و فروش وام به وام به خود صورت و

 چه موقع اجاره باطل است؟
هرگاه يكي از طرفين عقد اجاره بميرد و ذات آن چيزي كه اجاره داده شده باقي باشد 

شود، چون اجاره در برابر عوضي است كه قابل نقل است پس به  نمي عقد اجاره باطل
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شود و حكم بيع را دارد. بنابراين، اگر اجاره گيرنده  نمي از دو طرف عقد باطل مرگ يكي
گيرند، و هرگاه اجاره دهنده  مي و مستاجر بميرد وارثان وي در استيفاي منفعت جاي او را

 ماند تا پايان مدت اجاره.  مي و موجر بميرد آن چيز اجاره داده شده در دست مستأجر
داده شده تلف شود براي مثال حيواني بوده و مرده، يا زميني  هرگاه ذات آن چيز اجاره

بوده و زير آب رفته، يا جامه اي بوده و سوخته شده، اگر اين تلف پيش از دريافت و 
تصرف و يا بعد از تصرف باشد و مدتي نگذشته باشد كه، بتوان براي مانند و مثل آن 

و اگر بعد از قبض و تصرف،  گردد، مي اجرت قائل شد، در هر دو صورت اجاره فسخ
مدتي گذشت كه بتوان براي مدتي آن اجرت قرار داد و آن چيز تلف شد به نسبت مدت 

گردد. و اين  مي زماني كه گذشته و پيش از تلف بوده اجرت ثابت و پرداخت آن الزم
درباره اجاره دادن ذات و عين چيزي است، و اما اگر اجاره در ذمه باشد كه كاري صورت 

ملزم و متعهد تو را  گردد، مانند اين كه كسي بگويد: نمي رد با تلف، عقد اجاره فسخگي
ساختم كه فالن مقدار بار را حمل كرده و به آن محل برساني و طرف، وسيله اي را در 

گردد  نمي اختيار او قرار داد براي آن كار و آن وسيله تلف شد در اين صورت اجاره فسخ
شود كه بدل آن را بياورد چون چيزي كه عقد  مي دهنده خواستهبلكه از مالك و اجاره 

 اجاره روي آن واقع شده در ذمه و تعهد او باقي است كه ذمه و تعهد او است. 

 اجاره كننده ضامن نيست
 مستأجر نسبت به آنچه كه در دست او است براي استيفاي منفعت امين شمرده

ن كه مرتكب تعدي و تقصير شود، مانند شود پس ضامن چيز اجاره شده نيست مگر اي مي
اين كه كسي را براي پختن نان اجاره كرده باشند و او در روشن نمودن تنور اسراف كند 
يا آن را به حال خود بگذارد تا بسوزد و امثال آن، كه در آن صورت به جهت تعدي و 

ست تقصير ضامن است. كسي كه مستأجر است و چيزي را اجاره كرده است ضامن ني
مگر مرتكب تعدي و تقصير شود، مانند اين كه پيش از طاقت و توان چهار پا يا ماشين بر 
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آن بار حمل كند كه چهار پا بميرد و ماشين تلف شود دراين صورت مستأجر ضامن 
 است.

9Fجعاله

1 
شود، و  مي جعاله عبارت است از عوضي معلوم كه در برابر برگرداندن گمشده گرفته

 فرمايد:  مي خداي تعالي است كه دليل جواز آن قول

 بَعِ�ٖ  ۦَولَِم  َجآَء بِهِ ﴿
 ].72يوسف: [ ﴾ِ�للز

 .»را برگرداند بار يك شتر مزد بگيرد –دليل گمشده  –هركس آن «

                                                 
 جعاله: مزدي كه براي عامل عمل قرار دهند. جعاله در قانون مدني ايران:  - 1

جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مقابـل عملـي اعـم از ايـن كـه       -561ماده 
ت را جعـل  در جعاله ملتزم جاعل طرف را عامـل و اجـر   – 562طرف معين باشد يا غير معين. ماده 

در جعاله معلوم بدون اجرت من جميع الجهات الزم نيست بنابراين اگر كسـي   -563مي گويند. ماده 
ملتزم شود كه هر كس گم شده او را پيدا كند حصه مشاع معينـي از آن مـال او خواهـد بـود جعالـه      

ردد و در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن اسـت عمـل هـم مـ     -564صحيح است. ماده 
جعاله تعهدي است جائز و مادامي كه عمـل بـه اتمـام نرسـيده      -565كيفيات آن نامعلوم باشد. ماده 

است هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثنا عمل رجوع نمايـد بايـد اجـرت    
هـر يـك از   هرگاه در جعاله عمل داراي اجزاء متعـدد بـوده و    -566المثل عمل عامل را بدهد. ماده 

اجزاء مقصود باألصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمي به نسبت عملـي  
كه كرده است مستحق خواهد بود اعم ازاين كه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طـرف خـود عامـل.    

ه باشـد.  عامل وقتي مستحق جعل مي گردد كه متعلق جعاله را تسليم كـرده يـا انجـام داد    -567ماده 
اگر عاملين متعدد به شراكت هم عمل را انجام دهند هر يك به نسبت مقدار خود مستحق  -568ماده 

مالي كه جعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه به دست عامـل مـي رسـد     – 569مي گردد. ماده 
عقالني باطـل   جعاله عمل نامشروع و يا غير -570تا به جاعل رد كند در دست  او امانت است. ماده 

 است. قانون مدني ايران فصل هشتم به نقل از لغت نامه دهخدا. 
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و در صحيحين داستان مار گزيده اي است كه يك صحابي برايش رقيه و دعا كرد در 
كند و به آن  مي كه گاهي نياز آن را ايجاببرابر تعدادي چند از گوسفندان. و به دليل اين 

 نياز است. 

 شرايط درستي جعاله
براي اين كه استحقاق اجرت حاصل شود اجازه و اذن صاحب گمشده شرط است. 
پس اگر كسي داوطلبانه و به صورت تبرع و احسان آن را برگرداند استحقاق دريافت 

 شود و برايش پاداشي تعيين مي فتهكند. كسي كه در جعاله به مزد گر نمي اجرت را پيدا
گردد اگر شخص معين باشد يا نباشد جايز است. مانند اين كه بگويد: اگر زيد گمشده  مي

دهم، يا: هر كس گمشده مرا به من برگرداند اين  مي مرا به من برگرداند اين مقدار به وي
د بود، به دليل دهم. پس هركس گمشده را برگرداند او مستحق مزد خواه مي مقدار به وي

 فرموده است:  اين كه پيامبر 

ؤْ « ُُ وْ ََ ِعنْ ِمنُوْ اَص ُ َُ ِْ َد   .»مؤمنان مؤظف به مراعات شرايط خود هستند«  »ِطِه
شرط مزد و جعل آن است كه بايد معلوم باشد، به اين معني بگويد: هر كس گمشده 

گردانم يا به او چيزي  مرا به من برگرداند او پاداشي دارد يا بر من است كه او را راضي
خواهم داد. اين نوع شرط است و كسي كه آن را برگرداند مستحق اجرت المثل خواهد 
بود. و اگر گروهي در برگرداندن گمشده شركت داشته باشند همگي در گرفتن پاداش 
شريك هستند و به طور تساوي ميان آنان تقسيم خواهد شد گرچه اعمال آنان با هم 

ون عمل در اصل مجهول است و مراعات مقدار و اندازه آن ممكن متفاوت باشد، چ
 نيست. 

 مزارعه و مخابره
مزارعه عبارت است از كرايه كردن كارگر تا زمين را بكارد در برابر قسمتي از 
محصول آن. و مخابره نيز معامله است بر زمين در برابر بعضي از محصولي كه از آن 
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ين دو معامله در معني با هم اختالف ندارند. و رافعي و شود و ا مي آيد و حاصل مي بيرون
 فرق قائل شده اند، به اين معني كه در مزارعه تخم و بذري كه كاشتهها  آن نووي بين

 شود مال مالك است، و در مخابره بذر و تخم از آن عامل و كارگر است.  مي

 حكم شرعي اين دو معامله
اين دو نوع معامله به  اند: تالف دارند، برخي گفتهفقهاء در اين دو نوع معامله با هم اخ

باشند، و همچنين مسلم روايت  مي نهي شده است باطلها  آن دليل اينكه در صحيحين از
از مزارعه نهي كرده است و به مواجرت و كار در برابر مزد « كرده است كه پيامبر 

ز آن بدين گونه بيان شده و علت نهي ا »دستور فرموده و گفته است كه: آن اشكال ندارد
است كه تحصيل منفعت از زمين و بهره بردن از آن از طريق اجاره ممكن است پس عمل 

آيد جايز نيست همان گونه كه در چهارپايان  مي و كار بر آن در برابر بعضي از محصول
اين عمل درست نيست. و ابن شريح گفته است: مزارعه درست است. و همچنين ابن 

و ابن خزيمه درباره جواز آن  اند. بن المنذر و خطابي به جواز آن راي دادهخزيمه و ا
جزوه اي نوشته و احاديث وارد در اين باب را با هم جمع و تلفيق نموده. و خطابي نيز 

و امام احمد بن حنبل حديث نهي از آن را ضعيف دانسته (از وي پيروي كرده است. 
كه بر علت و اند  عي به آن علت آن را باطل دانسته. و امام مالك و ابوحنيفه و شاف)است

پس مزارعه جايز است، چون  اند. ضعف احاديث وارده در اين باب اطالع حاصل نكرده
عمل مسلمانان در همه مراكز اسالمي بر آن بوده و كسي عمل به آن را باطل ننموده است. 

 اين است سخن خطابي كه نقل شد. 
ه است: ظاهر آن است كه مزارعه جايز باشد و به دليل امام نووي در شرح مسلم گفت
قسمتي  پيامبر «: )مسلم روايت كرده است(گزينم.  مي حديث مربوط به خيبر آن را بر

 . »از محصول خيبر را در برابر عمل و كار به اهل خيبر داد
ري شود كه بگويند: مزارعه در خيبر به تبعيت مساقات و آبيا نمي و اين ادعا پذيرفته

جايز بوده است، بلكه مزارعه در آن مستقال جايز بوده است چون همان دليل و معني 
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مجوز براي درستي مساقات، در مزارعه نيز موجود است، و به قياس بر معامله قراض آن 
هم به اجماع جائز است و قراض نيز در همه چيز مانند مزارعه است. و مسلمانان در همه 

  اند. زمانها به معامله مزارعه پيوست عمل كردهمراكز اسالمي و در همه 
و ابو يوسف و محمد و ابن ابي ليلي و ديگر علماي كوفه و محدثان، مزارعه را جايز 

  اند. دانسته

 احياء موات (آباد كردن زمينهاي موات)
موات زميني است كه هرگز آباد نبوده باشد و دليل بر درستي احياء و آباد كردن 

 فرمايد:  مي است كه قول پيامبر زمينهاي موات 

ىْ  َمنْ «
َ
رْ أ

َ
ُ َولََْ ـيْ ضٍ  مَ يٍ أ

َ
 . »ٍِ َىّق ـَس ِلِعرٍق ظٍلِ تَة  فَِ�َ ل

هركس زمين مواتي را آباد كند زمين از آن اوست و كسي كه زميني را غصب كند و «
 .»به ناحق در آن ريشه اي بكارد يا چيزي كشت كند حقي در آن ندارد

كه اين حديث حسن است. و عرق اند  داود و نسائي و ترمذي. و گفتهبه روايت ابو
ظالم آن است كه در زمين غصبي كاشته شود يا در زمينه كاشته شود كه ديگري آن را آباد 

كارد تا آنجا را از آن خود سازد، پس واجب است كه به  مي كرده است و آن را در آنجا
او بيرون آورند خواه راضي باشد يا از آن  وي امكان تصرف داده نشود و آن را از چنگ

كراهت داشته باشد و ريشه را از زمين بكنند، چون چنين شخصي در آن حقي ندارد و 
ساختمان كردن و جوي كشيدن و چاه كندن غير نيز حكم غرس و كاشتن را دارد كه 

 شود.  مي تخريب

 حكم شرعي احياء موات
 گفته است:  يامبر احياي موات مستحب و پسنديده است چون پ

 أىْ  َمنْ «
َ
ُِ �ِ ـضٍ  َميْ رْ يٍ أ ُ َصَدقَ  رٌ هٍ أجْ يْ تَة  فَلَ

َ
ُِ الَعواِفُ َ�ُهَو ل  . »ةٌ ـَومٍ أَللَ
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هركس زمين مرده و مواتي را زنده و آباد گرداند او را در آن مزد و پاداش است و «
 احسان به حساب هرچه را از آن پرندگان و وحشيان و درندگان بخورند براي او صدقه و

 . )به روايت نسائي كه ابن حبان آن را تصحيح نموده است( .»آيد مي
شود. هركس كه مالك  مي كلمه عوافي در زبان عربي بر پرندگان و درندگان اطالق

تواند دست به احياء زند و آباد نمودن زمين موات از او  مي شدن اموال برايش جايز باشد
گردد، چون ملكيتي است  مي اء و آباد نموده است ملك اودرست است و زميني را كه احي

كه در اثر كار بوجود آمده است، و درست شبيه به شكار و هيزم كشي و امثال آن است. و 
كند كه امام و حاكم مسلمين اجازه  نمي شود فرق مي در اين كه مالكيت براي او حاصل

باشد اجازه  مي ما حضرت محمد داده باشد يا خير، زيرا سيد اولين و آخرين كه سرور 
 داده است و اجازه او كافي است. 

 شرايط صحت و درستي احياء و آبادسازي زمين موات
 براي درستي آبادسازي و احياء زمين موات وجود دو شرط الزم است: 

شرط اول: آن است كه ملكيت مسلماني بر آن زمين جاري نشده باشد و ملك 
ت مسلماني بر آن جاري شده باشد تعرض به آن به صورت مسلماني نباشد پس اگر ملكي

خبر است كه  احياء و غير آن حرام است مگر با كسب اجازه شرعي و با مجوز شرعي. در
 فرمود:  پيامبر 

َْ  َمنْ « َذَ  ِش
َ
رْ أ

َ
ََ ِض ُظلْ ا  ِمَن ان ُُ  ُِ  فَِِاّ

ِِ يَوْ ـٍُ  رَِض َسبْ  يٍَمِة ِمنْ ـَى القِ ّوُق بِ
َ
 . »ْ�َ ـِع أ

هركس يك وجب زمين را به ظلم از كسي بگيرد به راستي در روز قيامت او را به «
 . )به روايت شيخين( »آن عمل از هفت طبقه زمين طوق به گردن آويزند

گردد چون صاحب و مالك زمين  نمي بايد دانست كه حريم زمين آباد با احياء تملك
ني آن است كه، براي كمال انتفاع و آباد استحقاق بهره گرفتن از آن را دارد. حريم مكا
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بهره گرفتن از آن مكان به آن نياز باشد مانند راه و محل انداختن فضوالت و زباله و 
 گذرگاه سيل و امثال آن. 

شرط دوم: آن است كه احياء كننده مسلمان باشد پس كافر در قلمرو اسالم جايز 

و در روايت  »عادی األرض«مايد: فر مي نيست كه زمين موات را آباد كند. چون پيامبر 

 ديگري آمده: 

رْ َؤوْ «
َ
َِ ان ِ َوصِرَُسوْ تٍ ِِ َ لَ ِض  َِ  ِّ ِْ ـِلِ ُ�   .»ٍْ ـِمِن   ُو

 .»ام را به شما دادهها  آن باشد و من مي زمينهاي موات از آن خداي و رسول«
و به صورت  ببه روايت شافعي و روايت بيهقي به صورت موقوف بر ابن عباس 

تا معلوم گردد  »از من به شما ارزاني است«خطاب به مسلمانان گفت:  ع. و پيامبر مرفو
كه احياء كننده در سرزمين مسلمانان واجب است مسلمان باشد. و روايت ديگري آن را 

نه براي غير  »آن از من به شما ارزاني است اي مسلمانان«گويد:  مي كند و مي تائيد
چيني و علف اندوزي براي ذمي جايز است چون هيزم  مسلمانان. پس به آن جهت هيزم

گردند ولي احياء موات  نمي و علف موقتي است و جانشين دارد و مسلمانان از آن متضرر
چنين نيست و جانشين ندارد و چنانچه غير مسلمان آن را احيا كند مسلمانان از آن 

 گردند.  مي متضرر

 احياء مباح و كيفيت آن
چيزي است براي چيزي كه مراد و مقصود احياء كننده است. چون احياء آماده ساختن 

به طور مطلق احياء را بيان فرمود و آن را به چيزي مقيد نساخت، پس  شارع بزرگوار 
شود به عرف  مي مدار آن بر عرف است و براي تعيين اين كه چه عملي احياء تلقي

 شود و در لغت و زبان محدود نشده است.  مي مراجعه
اگر مقصود از احياء، سكونت و اقامت باشد شرط است كه با سنگ يا خشت يا پس 

گل يا چوب به دور آن حصار بكشد برحسب عرف و عادت محل، و همچنين است اگر 
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برخي از آن را سقف نهاده و دري بر آن نصب كرده باشد بنا به قول صحيح، و اگر 
ت كه در برابر عادت اهل محل به مقصودش از احياء، ايجاد بستان و باغ باشد الزم اس

دور آن ديوار بكشد و اگر عادت اهل محل آن باشد كه ديوارهايي كشيده شود، آن كار 
 شود.  مي شرط است و اگر حصار به وسيله ديوار نباشد از عادت اهل محل تبعيت

 گردد مي چه موقع بخشيدن آب واجب
 ها دو نوعند:  آب

و به كسي اختصاص ندارد و هيچ كس براي  جوشد مي نوع اول: آبي كه از جائي
و ها  جوشيدن و بيرون آوردن و جاري شدن آن كاري نكرده است، مانند رودخانه

 كوهساران و آب سيل و باران. در اين گونه آبها همه مردم با هم مساويهاي  چشمه
 باشند. اگر آب اندك باشد يا جوي تنگ باشد هر كس پيش از همه به آن رسيده است مي

مقدم است اگر چه ضعيف هم باشد، چون شرع به آن حكم كرده است. عمروبن شعيب 
در راه مهزور كه ودايي است در مدينه، حكم  پيامبر «به روايت پدرش از جدش گويد: 

كرد به آن كه آب را بند آورند و آن را سد كنند تا اين كه به قوزوكهاي پا برسد، يعني آن 
ابن  اند. ابوداود و ابن ماجه آن را تخريج كرده »بر پايين رها شود قدر باال آيد سپس از باال

حجر در كتاب (الفتح) اسناد آن را حسن دانسته است. و حاكم نيز آن را در (مستدرك) 
تخريج كرده است. اين درباره كسي بود كه سبقت از ديگران گرفته باشد، و اگر همگي با 

خواست با آن  مي گردد و اگر كسي مي ك نفر تعيينهم آمده باشند بين آنان با قيد قرعه ي
آبياري كند و آنجا كسي بود كه براي نوشيدن به آن آب نياز داشت، آن كسي كه براي 

خواهد در اولويت قرار دارد. و هركس از آن آب چيزي در ظرف خود و  مي نوشيدن
هيچ كس شود و  مي حوض ريخته و ظرف و حوض خود را از آن پركرده باشد مالك آن

 شود.  مي حق مزاحمت او را ندارد همان گونه كه اگر هيزمي را چيده باشد مالك آن
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ي آب و قناتها. پس هرگاه كسي ها چاه باشند مانند مي نوع دوم: آبهاي اختصاصي
باشد و شبيه به  مي چاهي در ملك خويش حفر كرد، ملك او است چون جزو ملك او

 ميوه درختان باغ او است. 
س حق ندارد معدن طال و نقره اي را كه از زمين او و ملك او بيرون آمده و هيچ ك

 است از وي بگيرد مگر با اجازه وي. 
 گفته است:  شود. چون پيامبر  نمي كه آب ملك كسي اند: برخي گفته

ْ اَ « وْ لْ ُُ ص ُُ �ُء ِف مَ مَ ِل َ َُ  اَ  َةٍ ـََ 
ُ
 . »ٍرُ ـَواَّ   سٍُء َواصَك

 .»باشند: آب و چراگاه و آتش مي ز با هم شريك و سهيممسلمانان در سه چي«
 . )ابوداود آن را تخريج كرده است و گفت است: اين حديث ضعيف است(

و بنابر هر دو نظر بر صاحب چاه واجب نيست كه مازاد بر نيازهايش را براي آبياري 
نياز  كشت ديگران ببخشد ولي براي آب دادن حيوانات بر او واجب است كه مازاد بر

هركس آب مازاد بر نياز خود را از ديگران منع كند و مانع افزوني علف و «خود است: 
 چراگاه ديگران گردد خداوند نيز افزوني و تفضل رحمت خود را در روز قيامت از او منع

آب مازاد بر نياز خود را از ديگران منع مكنيد تا «: )و در صحيحين آمده است( »كند مي
. و فرق بين چهارپايان و كشت و »نع افزوني علف و چراگاه ديگران شويدبه آن وسيله ما

زرع آن است كه: روح محترم است و احترام آن الزم است به دليل اين  كه آب دادن 
 چهارپايان تشنه واجب است، ولي آب دادن كشت و زرع واجب نيست. 

 شرايط واجب بودن بخشيدن آب به ديگران
 دن آب واجب گردد چند شرط الزم است: براي اين كه بذل و بخشي

اول: بايد آن آب مازاد بر نياز مالك باشد و اگر مازاد بر نيازهاي وي نباشد بر او 
 كند.  مي واجب نيست كه آن را به ديگري بدهد و از خود آغاز
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كه اي  گونه دوم: بايد صاحب و مالك چهارپايان، نيز به آن آب نياز مبرم داشته باشد به
 ح را نتواند بيابد. آب مبا

سوم: بايد آنجا چراگاهي باشد كه در آن چهارپايان بچرند و استفاده از آن چراگاه 
 بدون خوردن از آن آب ممكن نباشد. 

چهارم: اين كه آب بايد در جايگاه خود باشد كه پس از آب خوردن چهارپايان به 
شد بنا به قول صحيح بر حال اول برگردد و جانشين داشته باشد ولي اگر آب در ظرف با

 مالك آن واجب نيست كه آن را براي چهارپايان ديگري بذل كند. 
و هرگاه بذل آب واجب باشد و شرايط آن موجود باشد، مالك حق ندارد كه براي 

از فروختن آب مازاد « بخشيدن و بذل آب مزد و عوضي بگيرد، به دليل اينكه پيامبر 
 . »بر نياز نهي فرموده اند

تواند آن را بفروشد خواه با وزن كردن يا  مي رگاه بذل آب واجب نباشد مالكو ه
 پيمانه كردن. 

 وقف
كلمه وقف در زبان عربي به معني حبس كردن و نگاه داشتن است و در اصطالح شرع 
حبس مالي است كه انتفاع و بهره گرفتن از آن ممكن باشد و ذات و اصل آن مالي باقي 

از بين نرود، و اين وقف به منظور تقرب و نزديكي به خداوند صورت بماند و با استفاده 
 گيرد. و دليل شرعي وقف آن است كه خداوند فرموده است: 

ْ ٱوَ ﴿ َعَزوا َ ٱ �ل َ�ل وَن۩  �ل ۡز َِ مل �زفل َّ�ز  ].77احلج: [ ﴾٧ََۡع
 . »كار خير را انجام دهيد باشد كه (به آن وسيله) رستگار شويد«

 ت: گفته اس و پيامبر 

ُِ ِال  ِمنْ ِِذا مٍَت الَعبْ « لُ َُ َع َ� ََ شْ  ُد ِااَق
َ
ََةٍ  ِمنْ  ،يٍءَ مَ مَِة أ ُع بِِ ،َصَدقٍَة جٍِر ََ ٍِ يُنتَ �ِأو  أو ِعل

ٍ صٍِلٍ  يَدُعوْ 
َ
ُ َوو

َ
پذيرد مگر از سه عمل  مي هرگاه كسي بميرد عمل و كار او نيز پايان« »ل
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صدقه جاريه و كار خيري كه بعد از او نيز  ماند: مي بعد از مرگ نيز باقيها  آن كه پيوند
فرا گرفته اند، يا فرزند صالح و آن را  ادامه دارد، يا دانشي كه ديگران از آن منتفع شده و

 .»شايسته و درستكاري كه براي او دعا كند
و  اند. به روايت مسلم و ديگران. و علماي فقه صدقه جاريه را به وقف تفسير كرده

هيچ كس از اصحاب رسول اهللا نمانده بود كه قدرت و توانايي مالي « گفته است: جابر 
 . »داشته باشد مگر اين كه آن را وقف نموده بود

 شرايط وقف
 براي جواز شرعي وقف سه شرط الزم است: 

باشد كه بـا اسـتفاده از آن اصـل و    اي  گونه شود به مي شرط اول: بايد چيزي كه وقف
هـا   آن يزهايي كه با وجود بقاي ذات و اصل آن انتفـاع از ذات آن باقي بماند. پس وقف چ

و بوييدنيها، چون استفاده و انتفاع  ها خوراكي باشد، مانند ميوه و نمي ممكن نيست درست
 وهـا   ممكـن نيسـت، چـون ميـوه    هـا   آن از اين گونه اشياء بدون اسـتهالك اصـل و ذات  

و مواد بوئيـدني دوام ندارنـد. آري   ماند  نمي باقيها  آن شوند و ذات مي خورده ها خوراكي
و چهارپايـان را   هـا،  آن هـايي  چنين است ولي اگر درختان را براي استفاده كردن از ميـوه 

براي شير و پشمشان، و حيوان نر و فحل را براي جفـت گيـري و اسـتفاده از تخـم آن و     
و باروري چهارپايان مردم وقف كنند درست است، چون آنچه كه وقف شده اسـت ذات  

 است. ها  آن گيرند منافع مي است و چيزهايي كه مورد انتفاع قرارها  آن اصل
شود اصل آن، موجود و فرع آن دوام داشـته باشـد    مي شرط دوم: بايد چيزي كه وقف

چون وقف، صدقه و احساني است كه مراد دوام و استمرار آن است و در حقيقت وقـف  
 »موقوف عليه«شده و ها  آن كه وقف برهايي  آن نقل كردن منافع و ملكيت منافع است به

 باشند.  مي
شود موجود باشد و تمليك معدوم باطل است و به ملك  مي پس بايد آن چيز كه وقف

 شود نيز باطل است.  نمي درآوردن كسي كه مالك
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شود كه او معدوم  مي مثال اول: مانند اين كه چيزي وقف كند بر كسي كه بعدا متولد
رد و بگويد سپس بر فقيران، يا چيزي را بر مسجدي وقف كند كه بعدا است و وجود ندا

شود و آن هم فعال در حال اجراي صيغه وقف وجود ندارد و بگويد سپس بر  مي ساخته
 فقيران. 

و مثال دوم: وقف كردن بر كودكي كه هنوز در شكم مادر است كه او صالحيت 
باشند چون وقف، تمليك قطعي  مي باطلا ه آن مالكيت ندارد. پس اين گونه وقفها و امثال

 شود درست نيست.  نمي و قابل اجرا و فوري است پس بر معدوم و كسي كه مالك
شود نبايد در مال حرام يا براي كار حرام صورت گيرد،  مي شرط سوم: چيزي كه وقف

چون عمل وقف قربت و طاعت و نزديكي به خداوند است و احسان و نيكي است و 
 صيبت بر عكس آن دوري از خداست. ارتكاب مع

پس وقف براي خريداري ابزار و وسايل راهزني و ابزارآالت لهو و لعب حرام است و 
 نبايد چيزي بر دير و كليساي نصاري و كنشت يهوديان، وقف شود و همچنين امثال

  ها. آن

 شرطي كه از طرف واقف بيان شده است بايد عملي شود
اقع شود موقوف عليه ( كس و چيزي كه وقف بر آن هرگاه وقف به صورت صحيح و

كنـد خـواه آن    مـي  واقع شده) استحقاق محصول و بهـره و انتفـاع از موقـوف را حاصـل    
محصول، منفعت باشد مانند سكونت گزيدن و قرائت كتابها و امثال آن، و يا آن محصول، 

  ها. آن عين و چيزي مشخص باشد مانند ميوه و پشم و شير و امثال
بايد مصرف محصول وقف، و عمل به وقف، براي شرط وقف صورت گيرد در اين و 

كه بعضي بر بعضي ديگر مقدم باشند يا بعضي مؤخر بر بعضي ديگر باشند. مثل اين كه 
كسي بگويد: اين چيز را بر فرزندان خود وقف كردم به شرط اينكه فرزندان، اعلم و 

رط كند كه فرزندان با تقواي او مقدم باشند. و داناتر مقدم بر ديگر فرزندانم باشند. يا ش
براي تاخير مثل اين كه بگويد: اين مال را بر فرزندان خود وقف كردم چنانچه فرزندانم 
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منقرض شدند، بر فرزندان آنان وقف باشد. يا اين كه بگويد: مشروط بر اينكه محصول و 
فرزندان مذكرباشد. يا  بهره سال اول از آن فرزندان مؤنث، و محصول سال دوم از آن

بگويد: مشروط بر اين كه محصول مال وقف، به طور تساوي ميان فرزندان مذكر و مؤنث 
تقسيم و توزيع شود. يا تفضيل يكي بر ديگري را شرط كند، مانند اين كه بگويد: اين مال 
را بر فرزندان خود وقف كردم به شرط اين مذكر دو برابر مؤنث سهم داشته باشد، و 

 ثال اين گونه شرايط. ام

 هبه و هديه
در ها  آن باشند و فرق مي هبه و هديه در زبان عربي و در اصطالح شرع به يك معني

اين است كه، اگر عمل بخشش و هديه، درباره كسي صورت گيرد كه از جهت گرامي 
گويند، و در غير اين صورت هبه  مي داشتن و مهرورزي به وي داده شود آن را هديه

برابر قرآن و سنت و اجماع امت اسالمي هبه مستحب و پسنديده و مطلوب است. است. 
 فرمايد:  مي خداوند

ِ ٱَوَ�َعاَونزواْ َ�َ ﴿ ّ ِِ
َوىٰ ٱوَ  ۡل  ].٢ة: املائد[ ﴾َّقل

و معلوم است كه هبه، بر و  .»در نيكي و تقوي به همديگر كمك و ياري كنيد«
ن از هبه سخن رفته است. از جمله: احسان و نيكي است. و در حديث نبوي، فراوا

اين چيز براي بريره صدقه است و «فرمود:  كه پيامبر   ةحديثي است مربوط به برير

 است كه . و از جمله: حديث ابوهريره )به روايت مسلم( »براي ما هديه است
هديه گفتند:  مي فرمود، اگر مي آوردند سوال مي هرگاه خوراكي را نزد پيامبر «گويد:  مي

 . »خورد نمي گفتند: صدقه و زكات است از آن مي خورد، و اگر مي است از آن

 شرط هبه
شرط درستي هبه آن است كه هر چيزي كه فروختن آن جايز باشد هبه و بخشيدن آن 
نيز جايز است، و هر چيزي كه فروختن آن جايز نباشد مانند چيز مجهول، هبه آن نيز 
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يد: يكي از گوسفندانم را به تو بخشيدم، و همچون هبه و جايز نيست. مانند اين كه بگو
بخشيدن چيزي كه در رهن و گرو است، و هبه سگي كه تعليم نديده است، و خوك، و 

 جايز نيست هبه كردنشان نيز جايز نيست. ها  آن كه فروختنها  آن گمشده و امثال
اين كه هبه و بخشيدن چيزي كه غصب شده به غير غاصب جايز است، به شرط 

بتواند آن را از دست غاصب بيرون آورد. و چيزي را كه به طور مشاع و غير معين در آن 
 تواند به شريك يا ديگري هبه كند و ببخشد.  مي شريك است

 گردد كه قبض و تصرف شود وقتي هبه الزم اإلجرا مي
ض و آيد كه آن را تحويل گرفته و قب مي شود و به ملك شخصي در مي وقتي هبه الزم

 لبه حضرت عايشه –وسق  –قطعات بيست « تصرف نمايد. چون ابوبكر صديق 
بخشيده بود، چون در آستانه بيماري مرگ قرار گرفت گفت: دوست داشتم كه آن را 

مال  اي، گرفته و قبض و تصرف كرده بودي، وليكن حاال كه نگرفته اي و تصرف ننموده
 . »تو نيست بلكه جزو ماترك و از آن وارث است

گردد كه طرفي  مي وقتي عطيه و بخشش كامل و تمام«گفته است:  و حضر عمر 
 . »كه به وي بخشيده شده آن را تحويل گرفته و قبض نموده باشد

و شبيه به آن از عثمان بن عفان و ابن عمر و ابن عباس و انس بن مالك و عايشه 
سي با آنان در اين باره نيز روايت شده است. و سراغ نداريم كه ك  همسر پيامبر 

مخالفتي كرده باشد. تحويل گرفتن و قبض و تصرف چيزي كه هبه شده جز با اجازه 
بخشنده و واهب، درست نيست. چون اجازه او است كه سبب نقل مالكيت آن چيز به آن 

شود، و چون قبض به صورت درست واقع شد هبه، به صورت الزم و قابل  مي شخص
ب و مالك پس از قبض، ديگر حق برگشت دادن آن و استرداد آن را آيد. واه مي اجرا در

توانند پس  مي ندارد مگر اين كه واهب و بخشنده پدر، مادر يا جد باشد كه اين سه كس

 «است:  از قبض نيز پشيمان شوند و آن را پس بگيرند. و دليل اين مطلب گفته پيامبر 
َ
ال
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َِ ـَ�ِ  ٍَ َع َِ ْع ُُ  َْ
َ
هُ ـلک صِرَُجٍل أ َ

َ
ٍْ َوو َِ ْع ُُ  اصَْواِوُ ِ�يٍُْ 

 َ
ْو يَِهَب ِهبَة  َ�َ�ِْجَع ِ�يْهٍ ِِال

َ
حالل «. »ّية  أ

نيست براي كسي چيزي را ببخشد و يا هبه كند، سپس پشيمان شود و برگشت كند در آن 
چيز، مگر پدر نسبت به چيزي كه به فرزند خويش بخشيده است كه او ميتواند پشيمان 

. چون در )ايت ابوداود و غير او. و ترمذي آن را حسن صحيح دانسته استبه رو( .»شود
 نص حديث از پدر و مادر سخن رفته است، پدر شامل جد، و مادر شامل جده نيز

 شود پس آنان نيز چنين حقي را دارند.  مي

 عمري و رقبي
و عمري، با ضم عين و سكون ميم از كلمه عمر گرفته شده است كه به معني حيات 

چون اعراب اند  زندگي است. به آن جهت اين عمل را و اين معامله را عمري ناميده

رْ «گفت:  مي داد و به وي مي جاهلي، گاه يكي به ديگري خانه َُ �ْ
َ
يعني آن را  »تُکَ ِِيٍَ َهٍأ

 براي تو مباح كردم تا عمر داري و تا زماني كه زنده هستي. 
شده است، چون هر يك از طرفين معامله و رقبي، بر وزن عمري از مراقبت گرفته 

ميرد كه خانه به وي برگردد و بعد از او به  مي باشد تا چه موقع او مي مراقب ديگري
 برگردد. اش  ورثه

آن  »رقبي«درآورد يا به صورت  »عمري«پس هرگاه شخصي چيزي را به صورت 
د از او متعلق به شود كه مادام العمر به وي داده شده است و بع مي چيزي، مال آن كس

ورثه اوست. مثل اين كه شخصي به ديگري گويد: من اين خانه را به تو دادم تا زماني كه 
زنده هستي تا مادام كه زنده باشي، يا مادام كه در حال معيشت باشي، و بعد از مرگ تو از 

 آن بازماندگان تو باشد، اين معامله صحيح است. 
 گفت:  رقَبتُك إيّاها، آن نيز صحيح است. چون پيامبر يا به جاي أَعمرتُك، بگويد: أَ

ِرمک َجٍئِ « ُْ ُع
ْ
قِْبک جٍئِ ـاَل ةٌ َواصرک هْ ـَِ

َ
ٌة ِن عمري و رقبي براي كسي كه اهل آن باشد « .»ِلَهٍـَِ

 . )به روايت ابوداود و غير او و ترمذي گفته است: حديث حسن است(. »جايز است
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 گفته است:  پيامبر 

» َُ َر َىي ٍ  َوَميّ َ� َُ �ْ
َ
ْم أ ِ

ّّ
ِ ِرْم فِِ�َ ص ُْ َر ُ� َُ ِِ ـْن أْ� هركس عقد معامله عمري «. »تٍ  َوِلَعَقِب

ببندد عمري از آن كسي خواهد بود كه به موجب عقد به وي داده شده، چه در حال 
 . )به روايت مسلم(. »حيات و چه بعد از مرگ و از آن ورثه و بازماندگان او است

در معرض ضايع شدن است و آن را لي كه مالك آن شناخته نيست و لقطه (ما
 يابند) مي

لقطه، به فتح قاف به قول مشهور، و با سكون قاف بنا به قول برخي، عبارت است از 
چيزي كه برداشته شده. و در اصطالح شرع برداشتن مال محترم و داراي احترام شرع 

يباشد و از آن نگهداري كند تا ضايع است، از جايي كه در معرض تلف و ضايع شدن م
نشود و بعد از معرفي كردن، اگر صاحب آن پيدا نشد آن را به تملك خويش در آورد. 
دليل جواز شرعي اين  عمل، چند حديث است از آن جمله: حديث زياد بن خالد جهني 

ست راجع به طال و نقره اي كه در جايي قرار دارد كه ممكن ا از پيامبر «كه گويد: 
ضايع گردد سوال كردند، فرمود: كيسه و بند آن را معرفي كن و اعالم نما، سپس تا مدت 
يك سال آن را همچنان معرفي كن. اگر آن را معرفي نكردي آن را خود به صورت وديعه 
نگه دار و تصرف كن كه هرگاه صاحب و طالب آن پيدا شد و آمد، آن را به وي برگردان. 

با آن چه كار است؟ آن تو را  گفت: رگمشده از او پرسيد، پيامبر سوال كننده درباره شت
را به حال خود بگذار كه آن كفش خود را دارد، و ظرف آب را نيز با خود دارد يعني در 

 شود و از گياهان مي معرض ضايع شدن نيست. هرگاه تشنه شد خود به آبشخور وارد
اره گوسفند آواره از او سوال كرد، فرمود: چرد تا اين كه صاحبش آن را پيدا كند. و درب مي

آن را بردار و نگه دار كه مال تو است، يا مال برادرت، يا مال گرگ و حيوان درنده است. 
برد يا حيوان درنده اي آن  مي يعني اگر تو آن را نگهداري نكني ديگري آن را براي خود

 . )به روايت شيخين(. »خورد مي را
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 حكم شرعي لقطه
بر جواز آن اجماع دارند ولي آيا اين عمل مستحب است يا واجب، جاي  مسلمانان

سوال است. اگر پيدا كننده و بردارنده، شخص فاسق و ناپرهيزگار باشد او را از آن عمل 
آورند همان  مي كنند، و اگر آن را برداشت و نگهداشت آن را از دست وي بيرون مي منع

 آورند.  مي از دست او بيرون گونه كه اگر مال فرزندش را نيز بگيرد
 و اگر پيدا كننده آن مال، شخص آزاده و رشيد و هوشـياري باشـد كـه در آن خيانـت    

كند، اگر آن را در جائي بيابد كه از آن نگران نباشد، چون مردم آن محل امين هسـتند   نمي
ي باشد، بهتر است آن را بردارد و نگهـدار  نمي و آن موضع مملوك نيست و سرزمين كفر

َِ ـَواصلَـ «گفته است:  و تصرف كند. چون پيامبر  َِ الَعبْـِد ِمـٍِداَى الَعبْـُد ِفْ َعـْو ُِ ِفْ َعـْو

 ِِ ِذيْ
َ
خداوند يار و ياور بنده خويش است مادام كه اين بنده يار و يـاور بـرادر دينـي    « .»أ

 .»خود باشد
ـ       ر او واجـب و اگر آن مال را در جايي بيابد كه بـر آن ايمـن نيسـت در آن صـورت ب

 فرمايد:  مي شود كه آن را بردارد چون خداوند مي

َِنزونَ ٱوَ ﴿ َل لمز ََِ�ٰتز ٱوَ  ل َل لمز ٖض  ل ِ�َآءز َ�عل ول
َ
مل َ هز  ].٧١ة: التوب[ ﴾َ�علضز

 .»مردان و زنان مؤمن بعضي ولي (و سرپرست) بعضي ديگرند«
شود. پس بر بعضي از آنان الزم است كه مال بعضي ديگر را حفظ كنند تا ضايع ن

همان طور كه بر ولي يتيم واجب است كه مال يتيم را حفظ كند. با جود اين، شخص پيدا 
كننده بايد از خود اطمينان داشته باشد و به خود اعتماد كند كه اگر صاحبش پيدا شد و 
آن را شناخت، آن را به وي برمي گرداند، و اگر چنين اعتمادي به خود نداشته باشد نبايد 

 د. آن را بردار
به هر حال بر وي الزم نيست كه آن را بردارد بلكه مستحب است،  اند: برخي گفته

چون اين برداشتن، يا امانت است يا كسب و هيچ كدام از اين دو واجب نيست. البته اين 
صاحب، يا در راهي پيدا  كند. اما اگر  بي در صورتي است كه آن مال را در زمين موات و
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ا كند در آن صورت براي او جايز نيست آن را بردارد چون آن را در ملك كسي پيد
 احتمال دارد كه متعلق به صاحب ملك باشد. 

 چيزي كه معرفت و شناخت آن در لقطه واجب است
كسي كه برداشتن لقطه برايش جايز است و آن را بردارد بر او واجب است كه كيسه و 

م كند و آن را به جاي مناسب ظرف و بند و جنس و شماره و وزن آن را، معين و اعال
نگهداري كند. اما اين كه بايد كيسه و دهن آن را معرفي كند، به دليل همان حديث قبلي 
است. و اما اين كه بايد عدد و شماره آن را نيز اعالم كند، به دليل روايت بخاري از 

، آن را نزد كيسه اي را يافتم كه در آن يكصد دينار بود«است كه گفته است:  ابوهريره 
بردم، گفت: آن را يك سال معرفي و اعالم كن، تا يك سال آن را اعالم و  پيامبر 

رفتم، گفت: آن را يك سال معرفي كن، پس  معرفي كردم، سپس مجددا نزديك پيامبر 
آن را يك سال ديگر معرفي كردم، سپس پيش او رفتم، فرمود: آن را يك سال معرفي كن، 

معرفي كردم سپس براي بار چهارم نزد او رفتم، گفت: شماره آن و آن را يك سال ديگر 
دهن بند كيسه و ظرف آن را معرفي و اعالم كن، پس اگر صاحب آن پيدا شد آن را به 

كه در ها  آن . و اما اعالم ديگر صفات به قياس بر»وي پس بده، وإال از آن بهره مند شو
و شبيه به چيزي هستند كه به صراحت صفاتي بارز بوده ها  آن حديث آمده است، چون

گفته شده باشند. كلمه و (وعاء) به معني ظرف و (عفاص)، به معني بند كيسه ودهن بند 
شود. و (ركاء) به معني ريسمان و طنابي است كه  مي است، و مجازا بر ظرف نيز اطالق

 بندند.  مي ظرف را بدان
گهداري كند كه امثال آن را در و بر يابنده واجب است كه آن را در جائي حفظ و ن

 كنند، چون مال يافت شده در دست وي امانت است.  مي آنجا نگهداري و حفظ
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 خواهد لقطه را تملك كند مي كسي كه
دارد اگر قصد آن كند كه آن را براي مالكش نگهدارد، بر او  مي كسي كه لقطه را بر

 الزم نيست كه آن را بشناساند و معرفي كند. 
آن كند كه مالك شود و آن را تملك كند، بايد يك سال آن را معرفي كند  و اگر قصد

به دليل همان حديث قبلي. و معرفي و اعالم آن بايد بر مساجد به هنگام بيرون آمدن 
كنند.  مي مردم از مساجد، و در بازارها صورت گيرد. چون در اين گونه اماكن مردم تجمع

يافته است نيز آن را معرفي و اعالم كند چون و همچنين بايد در جايي كه لقطه را 
جويد. كيفيت معرفي كردن آن بدين گونه است كه بگويد: چه  مي صاحبش در آنجا آن را

كسي چيزي را از دست داده و گم كرده است؟ و مستحب است بعضي از اوصاف آن را 
روغ مدعي آن را چون اگر همه اوصاف آن را ذكر كند و كسي به دها  آن ذكر كند، نه همه

شود، او ضامن آن مال است. و واجب نيست كه تمام سال را به معرفي آن مشغول باشد، 
كند سپس هر روز يك بار، سپس هر هفته  مي بلكه در اول هر روز سه بار آن را معرفي

كه فراموش نكند كه تكرار گذشته است. و اگر اي  گونه يك بار، سپس هر ماه يك بار، به
كه مال نباشد الزم نيست آن را معرفي كند، و اگر مال اندك باشد آن را  چيزي را بيابد

كند  مي معرفي نكند مگر وقتي كه گمان كند كه صاحبش غالبا در آن مدت از آن اعراض
و بعد از آن مدت معرفي الزم نيست. مال اندك، مالي است و مقداري است كه تأسف و 

ي آن طوالني نيست. هرگاه به صورت شود و جستجو نمي افسوس صاحبش بر آن زياد
شود.  مي معتبر آن را معرفي كرد و مالك آن را نيافت و آن را تملك نمود، آن چيز ملك او
آيد،  مي و هرگاه آن را تملك نمود و ملك او شد به صورت وام و قرض در ذمه او در

آن است. و پس هرگاه صاحبش پيدا شد اگر آن مال، مثل و مانند داشته باشد ضامن مثل 
 اگر مثل نداشته باشد ضامن قيمت آن به هنگام تملك است. 
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 اقسام لقطه
 لقطه چهار قسم است: 

ماند، مانند طال، و نقره و امثال آن، و آن را بايد  مي اول: چيزي كه همواره به حال خود
 تا يك سال معرفي كند و اعالم نمايد. همان گونه كه گفته شد. 

يي بود كه فورا ها خوراكي . اگر از جملهها خوراكي يست، ماننددوم: چيزي كه ماندني ن
شود، و باقالها، در اين  نمي شد، مانند گوشت كبابي، و خربزه، و رطبي كه خرما مي فاسد

را بخورد و بدهكار باشد، و بين اين ها  آن صورت يابنده آن مخير و آزاد است بين اين كه
رد، و بگيرد و لقطه را اعالم و معرفي كند سپس در را بفروشد و بهايش را نگهداها  آن كه

نشيند. اگرچنانچه آن را  مي آن تصرف كند. چون قيمت هم حكم لقطه را دارد و جاي آن
اعالم و معرفي نكنند ضامن آن است و در دست او امانت است. و اگر لقطه از جمله 

بماند، مانند رطبي كه  توان در آن كاري كرد كه مي چيزهايي باشد كه فاسد شدني نيست و
شود، در اين صورت  مي شود، و شيري كه به پنير و امثال آن تبديل مي به خرما تبديل

شود. اگر نفع صاحب آن در فروختن آن باشد آن را  مي مصلحت صاحب آن مراعات
بفروشد، و اگر نفع و بهره او در خشك كردنش باشد آن را خشك كند. سپس اگر يابنده 

گيرد،  نمي كردن آن را به صورت احسان تقبل كرد براي آن مزدي خود زحمت خشك
كند. چون اين عمل در جهت مصلحت و  مي فروشد و براي آن خرج مي وإال بعضي از آن

سود مالك است و اين وقتي است كه لقطه حيوان نباشد. اما اگر لقطه حيوان باشد، بايد 
سرانجام ممكن است كه لقطه خود را  گردد و مي تماما فروخته شود چون هزينه آن تكرار

 بخورد و مستهلك شود. 
سوم: لقطه اي كه نياز به هزينه و خرج و نفقه دارد، مانند حيوان، و آن هم دو نوع 

 است: 
حيواني كه آنچنان نيرومند نيست كه بتواند در برابر درندگان كوچك از خود  -1

شتر و همچنين شتر و گاو هاي  بچهمحافظت بعمل آورد، مانند گوسفند و بز و گوساله و 
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را بردارد، يا ها  آن تواند مي توانند از خود دفاع كنند يابنده نمي كهها  پير. اين گونه لقطه
شود يا براي تملك اگر بخواهد. چون اين  مي براي نگهداري و حفظ، تا صاحبش پيدا

 را از پاي درها  آن روند و درندگان مي گونه حيوانات اگر نگهداري نشوند از بين
را تملك كنند. و به ها  آن را نخورند خائنانها  آن آورند، و چه بسا اگر درندگان هم مي

آن مال تو است اگر تو «درباره گوسفند گم شده گفته است:  اين جهت است كه پيامبر 
. در اين صورت يابنده »شود مي دارد يا بهره گرگ مي آن را برنداري ديگري آن را بر

ت كه آن را بخورد و قيمت آن را بپردازد، يعني به اندازه قيمت آن بدهكار گردد. مخير اس
يا آن را همچنان نگهداري كند و هزينه آن را به ميل خود تقبل كند، يا آن را بفروشد و 

 بهاي آن را نگهدارد. 
حيوانات لقطه اي كه نيروي دفاع از خود در برابر درندگان كوچك را دارند كه يا  -2

كنند مانند شتر، و يا با دويدن مانند اسب و استر و خر، و يا  مي نيروي خويش دفاع با
كنند مانند كبوتر و امثال آن، اگر يابنده آنان را در جائي بيابد كه احتمال ضايع  مي پرواز

درباره  را به قصد تملك نگهداري كند. چون پيامبرها  آن شدن دارند مانند بيابان، نبايد
صاحب، چه كار است او ظرف ذخيره آب  بي ترا به شتر گمشده«بنده گفت: شتر به يا

و چيزي كه  »شود مي چرد تا صاحبش پيدا مي رود و خود مي خود را دارد، به آبشخور
 گردد.  مي همانند شتر باشد بر آن قياس

اگر آن را به قصد تملك نگهداري كند، چون تلف شود ضامن است. چون با اين عمل 
و اگر  »ترا با آن چه كار است ...؟«گفت:  تعدي شده است. زيرا پيامبر  خود دچار

يابنده آن را در زمين آباد بيابد جايز است كه به قصد حفظ و نگهداري، آن را تصاحب 
گذرند و  مي كند نه براي تملك. فرق بيابان با زمين آباد، آن است كه مردم از زمين آباد

گذارند، و چه بسا ضايع شود و از دست  نمي ه حال خودبدان دسترسي دارند و آن را ب
صاحبش در رود و خائني آن را با خود ببرد، به خالف بيابان كه راه گذر مردم از آنجا كم 

تواند بچرد و به آبشخور برود. و سخن در آن است كه امنيت و  مي است، و حيوان خود
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بايد هر دو آن را معرفي كنند و  آرامش وجود داشته است. اگر دو كس لقطه اي را بيابند
 آن را تملك نمايند، و يكي حق ندارد حق خود را به رفيقش نقل كند و نه به غير او.

و خوشه چيني به هنگام درو جايز نيست، اگر مالك اجازه ندهد يا به اندازه اي باشند 
مالك  را به هنگام درو فرا گيرد يا خودش فرا گيرد. اگرها  آن كه برايش سخت باشد

 اجازه دهد خوشه چيني جايز است. 

 )سرپرست بي لقيط (كودك سرراهي و
لقيط، هر كودك آواره و ضايعي است كه سرپرست ندارد خواه به حد تمييز رسيده 
باشد يا به حد تمييز نرسيده باشد، چون به هر حال كودك نياز به پرورش دارد و او را 

 (سرراهي). نامند مي فرزند نامشروع و انداخته شده

 حكم شرعي نگهداري از لقيط
 فرمايد:  مي برداشتن و نگهداري لقيط فرض كفايه است. چون خداوند

ِ ٱَوَ�َعاَونزواْ َ�َ ﴿ ّ ِِ
َوىٰ ٱوَ  ۡل در نيكي و تقوي به همديگر كمك و ياري « ].٢ة: املائد[ ﴾َّقل

رام است، و واجب و به دليل اين كه، كودك انسان است و انسان شرعا داراي احت. »كنيد
است او را نگهداري و تربيت و اصالح نمود. و او حكم مضطر و درمانده را دارد بلكه 
حال كودك از حال مضطر پريشانتر است، چون مضطر و درمانده بالغ است و چه بسا 
چاره اي براي خود بينديشد. نگهداري چنين كودكي فرض كفايه است. اگر كسي او را 

ل سرپرستي باشد و سرپرستي كردنش درست باشد گناه از ديگران بردارد كه شرعا اه
كنند از مردمان آن ناحيه  مي گردد، وإال تمام كساني كه از وجود او اطالع حاصل مي ساقط

و سبب فساد و اند  شوند، چون نفس محترمي را ضايع كرده مي و محل، گناهكار و عاصي
 اند. تباهي او شده
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 ه و سرراهي (لقيط)شرايط بردارنده كودك آوار
 چنين كسي بايد شرايط زير را داشته باشد: 

اول: بايد چنين كسي خود مكلف و اهل تكليف باشد، پس چنين عملي از كودك 
 ديوانه درست نيست. 

دوم: چنين كسي بايد آزاد و آزاده باشد، پس برده و بنده نبايد چنين كودكي را بردارد، 
و بنده و عبد اهل سرپرستي و شايسته آن  چون اين عمل واليت و سرپرستي است

 نيست. 
شود، مگر اين كه اربابش به وي اجازه دهد،  مي اگر چنين كودكي را بردارد از او گرفته

 يا حاكم با ماندن كودك تحت سرپرستي او اجازه دهد و آن را روا دارد. 
ردارد سوم: چنين كسي بايد مسلمان باشد، پس كافر حق ندارد كودك مسلمان را ب

 چون كافر حق واليتي و سرپرستي بر مسلمان را ندارد وشايسته واليت نيست، اما كافر
تواند كودك كافر را بردارد، و مسلمان ميتواند كودكي را كه حاكم به كفر او شده است   مي

 بردارد چون مسلمان اهليت و شايستگي واليت بر او را دارد. 
فاسق حق برداشتن و نگهداري چنين كودكي چهارم: چنين كسي بايد عادل باشد پس 

 را ندارد. 
پنجم: چنين كسي بايد رشيد و هوشيار باشد بنابراين، كسي كه از تصرف بازداشته 
شده و محجور عليه است نبايد چنين كودكي را بردارد، و اگر برداشت نبايد در دست وي 

 بماند و به وي اجازه داده شود. 

 دشو مي مالي كه با لقيط يافت
اگر همراه چنين كودكي (لقيط) مالي يافت شد، مانند لباس و جامه و فروش و چيزي 
كه در جيب او است، يا چيزي كه بر وي پيچيده شده، يا چهارپايي كه افسارش در دست 

شود، يا مالي كه در خانه اي كه تنها  مي باشد، يا مالي كه در خيمه و چادر او يافت مي وي
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 شود يا مالي كه در باغي كه تنها او است يافت مي كند، يافت مي او در آنجا زندگي
مال آن كودك است، و از آن مال بر وي نفقه و هزينه اين كودك اگر ها  آن شود تمام مي

بود و پدرش مالي داشت نفقه و هزينه اين كودك از آن مال  مي تحت سرپرستي پدرش
 وي نفقه شود. و كسي كه بر او هزينهشد، و اين اولي تر است به اين كه مالي بر  مي تهيه
كند حاكم است، چون حاكم ولي كسي است كه ولي و سرپرستي ندارد. اگر حاكم  مي

نباشد يابنده و بردارنده بر اين مال گواه بگيرد، اگر بدون گواه گرفتن از آن مال نفقه و 
مالي  ضامن نيست و اگر آن كودك اند: باشد. و برخي گفته مي هزينه كرد ضامن آن

 نداشته باشد واجب است كه نفقه و هزينه او از بيت المال پرداخت شود. 
با اصحاب درباره نفقه و هزينه لقيط و چنين  چون حضرت عمر بن خطاب 

كودكي مشورت نمود، و به اجماع گفتند: بايد از بيت المال پرداخت شود. به عالوه كسي 
از بيت المال داده شود، پس براي چنين  اش كه بالغ و تنگدست باشد واجب است كه نفقه

شود. اگر دو نفر چنين كودكي را برداشتند  مي كودكي به طريق اولي از بيت المال پرداخت
ثروت و فقير، غني مقدم است و كودك به وي  بي كه يكي ثروتمند و غني بود و ديگري

 شود.  مي سپرده

 وديعه (مال وديعه)
 چيزي كه مالك يا نائب مالك، آن را نزد كسيوديعه، عبارت است از اصل و ذات 

 نهد تا آن را حفظ و نگهداري كند.  مي
 گويد:  مي دليل شرعي جواز وديعه قرآن كريم و سنت شريف نبوي است. خداوند

ّدِ ﴿ ََ َليز ِيٱَۡ ُزِم َ ٱ َّ َ�َٰنَتهز  ؤل
َ
 ].٢٨٣ة: البقر[ ﴾َ

پرده شده است آن را به بايد كسي كه امين شمرده شده و به امانت چيزي به وي س«
 .»صاحبش برگرداند

 فرمايد:  مي و جاي ديگر
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َ ٱإِِّن ﴿ ّدواْ  َّ ََ ن ُز
َ
مل َ رز�ز ّز

ل
َ�َٰ�ِٰت ٱيَُ

َ ََِها �ل هل
َ
 ].58النساء: [ ﴾َِِ�ٰ َ

 .»كند كه امانتها را به صاحبانشان برگردانيد مي همانا خداوند به شما امر«
ا بر چيزي امين دانسته و آن را به تو سپرده است كسي كه تو ر«فرمايد:  مي پيامبر 

به روايت (. »آن را به وي برگردان، و خيانت مكن به كسي كه به تو خيانت كرده است
 . )ابوداود

نشانه منافق سه چيز است: هرگاه سخن «گفت:  در صحيحين آمده است كه: پيامبر 
رگاه امين دانسته شد و چيزي گويد دروغ گويد، و هرگاه وعده داد خالف وعده كند، و ه

و در روايتي از مسلم آمده است:  »را به عنوان امانت به وي سپردند در امانت خيانت كند
. و دليل ديگر آن »حتي اگر روزه گيرد و نماز بخواند و گمان كند كه او مسلمان است«

 د. كن مي است كه ضرورت اجتماعي، درست بودن و جايز بودن وديعت نهادن را ايجاب

 حكم شرعي وديعه
 براي كسي كه به خود اعتماد دارد كه قدرت بر حفظ امانت و امانت داري دارد و امين

باشد، مستحب است كه اگر كسي چيزي پيش وي به امانت نهاد، امانت و وديعه را  مي
خداوند يار و ياور بنده خويش است مادام كه او يار «گفته است:  بپذيرد. چون پيامبر 

. در جايي كه به غير او كس ديگري نباشد كه »برادر مسلمان و انساني خود باشد و ياور
شود آن را قبول كند. اما اگر از حفظ وديعه و  مي وديعه و امانت را قبول كند بر او واجب

امانت عاجز و ناتوان باشد، نگهداري آن بر وي حرام است. و اگر قدرت حفظ آن را 
ري خود اعتماد ندارد، مكروه است كه نگهداري وديعه را داشته باشد ولي به امانت دا

 قبول كند.
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كسي كه امانت و وديعه را قبول كرده است ضامن نيست مگر اين كه تعدي 
 كند

 .وديعه، در دست وديعه پذير امانت است پس بر او ضمانت نيست، مانند ديگر امانات
ن كوتاهي كرد ضامن است و اگر مرتكب تعدي و تجاوز از حقوق شد يا در نگهداشتن آ

مثل اين كه وديعه را بدون اجازه صاحبش نزد كسي ديگر به وديعه بگذارد، يا اين كه به 
مسافرت برود و آن را براي صاحبش نگذارد يا به وكيل صاحبش نسپارد، يا اين كه آن را 

ت جائي نگهداري كند كه اليق و شايسته آن وديعه نيست، يا بدون عذر آن را به مسافر
برد، يا در بيماري ترسناك و مخوف خود به آن وصيت نكند و در وصيتش آن را ذكر 
نكند، يا اين كه حاكم او را حبس كند تا كشته شود و او به آن وصيت نكند، يا در دفع 
مهلكات از وديعه كوتاهي كند، يا به وسيله انتفاع از آن مرتكب تعدي شود بدون ا ين كه 

باشد، يا اين كه با شرط صاحب وديعه مخالفت كند و وديعه از صاحبش اجازه گرفته 
تلف شود، در همه اين حاالت، او ضامن وديعه است. و اگر ظالم و ستمكاري وديعه را 
غصب كند نگهدارنده ضامن آن نيست همانگونه كه اگر به سرقت رود نيز ضامن نيست، 

وديعه را به ظالم بدهد و تا آنجا و اگر ظالمي آن را بخواهد، بر او الزم است كه با انكار 
توانست آن را به ظالم  مي تواند وديعه را از چشم ظالم پنهان و مخفي كند، و اگر مي كه

 ندهد ودفع آن نكرد، ضامن وديعه است چون تقصير و كوتاهي كرده است. 

 قول وديعه پذير قبول است
قول او قبول  ام، و برگرداندههرگاه وديعه پذير به وديعه گذار بگويد: مال وديعه را به ت

شود و بايد در صورت انكار صاحب مال، قسم بخورد كه به او برگردانده  مي و پذيرفته
 فرمايد:  مي است، چون خداوند

ّدِ ﴿ ََ َليز ِيٱَۡ ُزِم َ ٱ َّ َ�َٰنَتهز  ؤل
َ
 ].٢٨٣ة: البقر[ ﴾ۥَ

 .»داندبايد كسي كه بر (مالي) امين دانسته شده امانت را به (صاحبش) برگر«
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و به وي دستور داده است كه مال امانتي را برگرداند بدون اين كه به وي دستور گواه 
گرفتن داده باشد، و اين خود دليل است بر آنكه قول او مقبول است. چون اگر چنين نبود 

كرد همانگونه كه در مورد دفع و برگرداندن مال يتيمان ارشاد كرده و گفته  مي به آن اشاره
 است: 

واْ َعََيلِهمل ﴿ ۡز ِه شل
َ
مل َُۡ َ�ٰلَهز َل

َ
تزمل َِِ�لِهمل َ  ].6النساء: [ ﴾َۡإَِذا َدَ�عل

 .»برگردانديد بر تسليم اموال به آنان گواه بگيريدها  آن هرگاه اموال آنان را به«
كسي كه وديعه را پذيرفته است بر او واجب است وديعه را در جائي بگذارد كه شايان 

كنند. پس پول نقد و زينت آالت و گوهر و  مي ا در آنجا نگهداريآن است و امثال آن ر
جواهرات گرانبها را بايد در گاو صندوقي و امثال آن نگهداري نمود، و اثاث و كاالي 
خانگي را به داخل منزل نهاد، و گوسفند را در آغلهاي مخصوص نگهداري كرد، و هرگاه 

ون تاخير به صاحبش برگرداند. چون صاحب وديعه، آن را مطالبه كرد بايد آن را بد
. و »كند كه امانتها را به صاحبانشان برگردانيد مي خداوند به شما امر«فرمايد:  مي خداوند

باشد و اگر  مي اگر بدون عذر در برگرداندن آن تاخير كند و وديعه تلف شود ضامن آن
 تاخير با عذر باشد ضامن نيست. 

 وارثان از طرف خدا تعيين شده است و سهامي كه برايها  ميراث فرايض و
 فرايض، جمع فريضه و از كلمه فرض به معني تقدير و تعيين كردن است. خداوند

 فرمايد:  مي

تزمل ﴿ ا ََۡرضل ََ فز   ].٢٣٧ة: البقر[ ﴾َۡنِصل
 .»ايد پس نيمه آنچه كه مقدور و تعيين كرده«

و اما فرايض در اصطالح  است. اين از نظر لغوي بود. »مْ تُ رْ دَّ قَ «كه (فرضتم) به معني 

شرع، فرض به معني نصيب و سهمي است كه شرع آن را براي كسي كه استحقاق آن را 
دادند و همچنين  مي دارد تعيين كرده است. عربها در دوره جاهليت به مردان سهم اإلرث
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 دادند، و همچنين به هم پيمانان نيز نمي به بزرگساالن، ولي به زنان و كودكان سهم اإلرث
دادند، و در آغاز اسالم نيز سهام ارث چنين بود كه منسوخ شد و چون آيات سوره  مي

 گفت:  نساء درباره ارث و تعيين صاحبان سهام نازل شد پيامبر 
به راستي خداي تعالي حق هر كسي را به وي داد، هان اي مردم، بدانيد كه براي «

يت الزم نبوده و نيازي به كسي كه وارث است و خداوند سهم او را معين كرده وص
چهار نفر به دانستن علم فرايض و احكام ارث  . در ميان ياران پيامبر »وصيت نيست

. مشهورند: علي بن ابيطالب و عبداهللا ابن عباس و عبداهللا بن مسعود و زيد بن ثابت
 در اين ميان مذهب زيد را برگزيده و اختيار كرده است، چون پيامبر  /امام شافعي 
. و چون زيد از همه مسائل قياس »داناترين شما به فرايض زيد است«گفته است: 

نزديكتر است، و چون داليل او به صحت و درستي نزديكتر است، پس امام شافعي به 
چون او «را پسنديده است نه اين كه از زيد تقليد كرده باشد. ها  آن آراء او عمل كرده و

 .»خود مجتهد جامع الشرايط بود

 برند مي رداني كه از مرده ارثم
 باشند ده كسند به شرح زير:  مي برند و وارث مي مرداني كه ارث

جد، يعني پدر ميت اگرچه  -4پدر.  -3پسر پسر اگر چه پايين تر رود.  -2پسر.  -1
پسر برادر (برادر پدري و  -6مادري)  –پدري  –برادر (پدري و مادري  -5باالتر رود. 

پسر عمو  -7پسر برادر مادري وارث نيست) هرچند باالتر رود.  –دري برادر پ –مادري 
 ولي آزاد كننده برده.  -10شوهر.  -9پدري) اگر چه دور رود.  –(پدري و مادري 

مقصود از پدربزرگ و جد، پدر است نه پدر و مادر. هرگاه همه اين ده صنف پس از 
 د و شوهر.برند: پدر و فرزن مي ميت موجود باشند تنها سه ارث

 برند مي زناني كه از مرده ارث
 برند هفت كسند:  مي زناني كه از مرده ارث
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جده (مادر بزرگ  -4مادر ميت.  -3دختر پسر. (اگر چه پايين تر باشد)  -2دختر.  -1
همسر  -6مادري)  –پدري  –خواهر (پدر و مادري  -5مادر بزرگ مادري)  –پدري 
 است.  زني كه آزاد كننده مرده -7ميت. 

برند، و اگر همه اين همه صنف پس از ميت باقي بمانند تنها  مي ارثها  اين به اجماع
 برند: همسر، دختر، دختر پسر، مادر، و خواهر پدر و مادري.  مي پنج نفر ارث

كه جمعشان ممكن است با هم جمع شوند، ها  آن و هر گاه از مردان و زنان وارث، 
برند. دليل وارث بودن اين اصناف  مي وهر يا همسر ارثپدر و مادر و پسر و دختر و ش

تمسك به ها  آن شود. و دليل وارث نبودن غير مي اجماع و نصوصي است كه بعدا بيان
 اصل و دليل است. 

بايد دانست كه هر يك از مردان صاحب سهم، اگر به تنهائي پس از ميت زنده بماند 
رسد، مگر شوهر و برادر مادري. و از  مي وي گيرد و به مي همه تركه و مال مانده ميت را

برد به  نمي ميان زنان ارث برنده، اگر تنها يكي پس از ميت باقي بماند همه تركه ميت را
 رسد، مگر زني كه والء داشته باشد. آزاد كننده مرده باشد.  نمي وي

 گردند نمي شوند و حجب نمي وارثاني كه در هيچ حال ساقط
 بردن سهم اإلرث دو نوع است: حجب و ساقط شدن از 

حجب نقصاني (ناقص شدن سهم، يكي از ورثه به علت وجود غير او)، مانند  -1
آورد كه با وجود  مي حجب نقصاني و كاهشي كه وجود فرزند در سهم شوهر پديد

يابد، و با وجود  مي فرزند، سهم اإلرث شوهر از نصف به يك چهارم تغيير و كاهش
يابد، و با وجود فرزند،  مي مسر از يك چهارم به يك هشتم كاهشفرزند، سهم اإلرث ه

 يابد.  مي سهم اإلرث مادر از يك سوم به يك ششم كاهش
حجب حرماني (منع كردن همه ارث، از يكي از ورثه به علت وجود غير او)، كه  -2

 بعدا بيان خواهد شد. 
 شوند:  مي سپس بايد دانست وارثان به دو قسم تقسيم
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اني كه بين آنان و بين مرده هيچ واسطه اي نيست و پيوندشان مستقيم است، اول: كس
 مانند شوهر، و همسر، و پدر، و مادر، و فرزندان، و اين قسم در هيچ حالي ساقط

كند.  نمي گردند، و كسي آنان را حجب و ممنوع از ارث بردن نمي شوند و محروم نمي
 يوندشان مستقيم است. چون هيچ واسطه اي بين آنان و ميت نيست و پ

دوم: كساني كه بين آنان و مرده واسطه هست و پيوند مستقيم ندارند كه عبارتند از 
 باقيماندگان ورثه غير از قسم اول.

 برند نمي كساني كه در هيچ حال ارث
 برند هفت كسند:  نمي كساني كه در هيچ صورت ارث

 شود، و اربابش به وي مي زادبنده اي كه بعد از مرگ سيد و اربابش آ -2بنده.  -1
برده  -4زن برده اي كه از اربابش فرزند دارد.  -3گويد: بعد از مرگ من آزاد هستي.  مي

 اهل دو دين.  -7مرتد.  -6قاتل.  -5اي كه با وي عقد كتابت بسته است. 
 برد چون اگر ارث ببرد آن ارث، مال ارباب و سيد او نمي اما عبد، به آن جهت ارث

و ارباب او با مرده، بيگانه است و پيوندي ندارد، پس ممكن نيست كه به او شود  مي
شود.  نمي برد از او ارث هم برده نمي سهمي از ارث داد. بنده و برده همان گونه كه ارث

 فرمايد:  مي چون خداي تعالي

ءٖ ﴿ ٰ َ�ل رز َ�َ ِۡ َّ َ�قل  ٗٗ َزو مل ّّ ا  ٗۡ  ].75النحل: [ ﴾َبدل
 .»ديگري است و بر هيچ چيز قادر نيستبرده اي كه ملك «

پس مدبر(برده اي كه سيد و اربابش به وي گفته است: پس از مرگ من آزاد هستي) و 
مكاتب (برده اي كه با وي عقد كتابت بسته شده است) وأم ولد(كنيز برده اي كه از ارباب 

هستند. درباره خود فرزند دارد) هر سه، حكم عبد را دارند چون آزادي ندارند و برده 
آزاد است، اختالف وجود دارد، صحيح آن است كه اش  كسي كه مبعض است يعني نيمه

او نيز حكم عبد كامل را دارد. چون اگر ارث ببرد بعضي از مال موروث، متعلق به مالك 
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شود، و حال آنكه او نسبت به ميت بيگانه است. آري مبعض با نيمه  مي بعضي از او
 شود، چون به سبب نيمه آزادش تام الملك است.  مي بردهآزادش ارث از او 

 فرموده است:  برد چون پيامبر  نمي و اما قاتل، به آن جهت ارث

يَرُِث «
َ
 قاتل از مقتول چيزي به ارث«و گفته است:  »برد نمي قاتل ميراث« .»اَلقٍتُِل ال

و ابن عبدالبر (. »ردب نمي قاتل از ارث چيزي«: )و در روايت نسائي آمده است(. »برد نمي
، و  گفته است: بر آن اتفاق محدثين وجود )آن را تصحيح كرده و صحيح دانسته است

شود، و مال او فيئ مسلمين است.  مي برد و نه از او ارث برده مي دارد. و اما مرتد، نه ارث
مرا نزد مردي فرستاد كه با زن  پيامبر «روايت شده است كه گفت:  از ابوبرده 

ش ازدواج كرده بود، و به من دستور داد كه گردنش را بزنم و از مال او خمس بگيرم پدر
 چون ازدواج با زن پدرش را حالل شمرده بود.  .»(چون فئ بود) و او مرتد شده بود

 و اما اهل دو دين، بدين گونه است كه مسلمان از كافر، و كافر از مسلمان ارث
 گفته است:  برد. چون پيامبر  نمي

َفِ «
ْ
ُِ ال ْلِل ُُ  يَرُِث اص

َ
َفِ ـال

ْ
 ال
َ
َِ ـَر َوال ْلِل ُُ  مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث«. »ُر اص

برد يا خير؟ صحيح آن  مي . و درباره اين كه: يهودي از نصراني، و برعكس ارث»برد نمي
شند. برند. و اين وقتي است كه هر دو ذمي يا هر دو كافر حربي با مي است كه از هم ارث

برند، چون  نمي پس هرگاه يكي ذمي و ديگري حربي و جنگي باشد از همديگر ارث
 نيست.ها  آن واليت و مواالت در بين

 حكم كسي كه خبر او قطع شده است
اگر در مرگ كسي شك كنيم به اين معني كه غايب شده و خبر او قطع شده باشد، يا 

باشد، يا كشتي كه او در آن است  حال او مجهول بوده، يا داخل در سرزمين كفر شده
شود تا اين كه گواهي اقامه  نمي شكسته شده باشد و حال او معلوم نباشد، از او ارث برده

شود بر اين كه مرده است. و اگر بر مرگ او اقامه بينه نشده باشد، هرگاه مدتي گذشت كه 
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ت، مال او بين ماند آن وق نمي كند و زنده مي قاضي در آن مدت، حكم به مرگ مثل او
 گردد.  مي ورثه تقسيم

 نزديكترين افراد عصبه در ميراث
كه اند  كلمه عصبه، به معني منع گرفته شده است. به اين جهت عصبه ناميده شده

شوند، و عصابه نيز از آن اشتقاق يافته است،  مي بعضي از آنان به بعضي ديگر تقويت
بندند. ودر اصطالح شرع عبارت  مي چون عبارت است از چيزي كه سر را آن محكم

10Fبرد نمي است از هر كسي كه، سهم مقدر و معيني از سهم اإلرث مجمع عليه

. و هرگاه 1
 برد، و همچنين همه آنچه از صاحبان فروض مي تنها باشد كل مال تركه ميت را به ارث

 برد.  مي ماند مي
 گويد:  مي نزديكترين عصبات عبارتند از: پسر، چون خداي تعالي

مز ﴿ ز ٱ يزوِصي�ز مل  َّ َز ِۡ ٰ �َ ول
َ
 خداوند درباره فرزندانتان به شما توصيه« ].11النساء: [ ﴾ِ�ٓ َ

 . »كند مي
و از فرزندان شروع كرده است چون اعراب رسمشان بر آن بود كه، از فرزندانشان 

 فرمايد:  مي كردند، و خداوند تعالي تعصيب و منع پدر را به فرزند ساقط كرده و مي شروع

َما ﴿ ِنلهز َّ  ٖۡ َِ ٰ �َ ِ
ّ بََو�لهِ ِۡ�ز

َ
سز ٱَوِ� ۡز ۚ  ۥِِن َ�َن َ�ز  كَ ِّّما َُرَ  لّس ٞ َُ  ].11النساء: [ ﴾َو

 اگر ميت فرزند داشت پدر و مادر ميت هر يك، يك ششم تركه ميت را ارث«
 . »برند مي

                                                 
عصبه: خويشاوندي كه از طرف مادر به ميت نسبت داده مي شوند و هنگامي ارث مي برند كه ذوي  - 1

الفروض موجود نباشد يا حجب شده باشند يا پس از تقسيم سهام آنها مقداري از تركـه بـاقي مانـده    
ورتي كه هيچ باقي نماند به عنوان حجب استفراق از ارث محروم مي شـوند. راه ديـن ج   باشد. در ص

2  /293. 
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. شود مي و هرگاه تعصيب پدر بوسيله فرزند ساقط شود، غير پدر به طريق اولي ساقط
بعد از پسر، پسر پسر قرار دارد هر اندازه پايين برود كه او در سائر احكام مانند پسر 

كند و بر او به  مي است. بعد از پسر پسر، پدر قرار دارد، چون پدر او را تعصيب و منع
كند پس پدر بر  مي نفس خود واليت دارد. و غير پدر به وسيله پدر خويشاوندي كسب

ديكتر است. بعد از پدر، جدي كه پدر پدر باشد قرار دارد هر غير مقدم است چون نز
اندازه باال برود مادام كه با وي برادر نباشد، چون جد هم در تعصيب حكم پدر را دارد. 
سپس بعد از جد پدري، برادر پدري و مادري است. سپس برادر پدري است. سپس پسر 

ست. سپس عموي پدر و مادري برادر پدري و مادري است. سپس پسر برادر پدري ا
است. سپس عموي مادري است. سپس فرزندان عمو به همين ترتيب. سپس عموي پدر 
كه پدري و مادري باشد. سپس عموي پدر كه پدري باشد. سپس فرزندانشان به همين 
ترتيب. سپس عموي جد كه پدري و مادري باشد. سپس عموي جد كه پدري باشد و 

 رود. همچنين تا هركجا كه ب
پس هرگاه يكي از عصبات نسبي موجود نباشد و مرده آزاد شده باشد عصبيت، از آن 
كسي است كه مرده را آزاد كرده است خواه مرد باشد يا زن. چون يك مرد ديگري را 

درباره  ام، ام و آزاد كرده اي رسول خداي، من او را خريده«و گفت:  آورد به نزد پيامبر 
اي را از خود به جاي نهاده باشد  اگر عصبه«گفت:  ئي؟ پيامبر فرما مي ميراث وي چه

. و در حديث ديگري آمده است كه: »عصوبت محق تر است، وإال واليت محق تر است

. »واليت بر برده آزاد شده، از آن كسي است كه او را آزاد كرده است« »اصوالية سن اعتق«
گردد به شرط آن كه مصارف  مي مال منتقلاگر مرده وارثي نداشته باشد مال او به بيت ال

شود.  مي بيت المال برابر شرع اسالمي هزينه گردد، وإال تركه او به ذوي األرحام داده
چون مال به ذوي األرحام و بيت المال برگردد به اجماع، و هرگاه يكي از آن دو متعذر و 

 گردد.  مي شود و او تعيين مي غير ممكن باشد به ديگري داده
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كه در آن صورت به ذوي األرحام اند  فعي گفته است: بزرگان متأخرين فتوي دادهرا
اصح آن است. و از جمله كساني كه به صحت آن راي  :شود. و نووي گفته است مي داده

باشند. ابن  مي داده است ابن سراقه و صاحب حاوي و قاضي حسين و متولي و ديگران
ما است، و امروز در مراكز شهرها فتوي برآن  سراقه گفته است: اين قولِ عموم مشايخ

 است. و ماوردي آن را از مذهب شافعي نقل كرده است. 
گردد كه هيچ يك از  مي شود و به آنان بر مي وقتي تركه ميت به ذوي األرحام داده

صاحبان فروض و سهام معين، به غير از زوجين وجود نداشته باشند. هرگاه يكي از 
 م معين وجود داشته باشد باقيمانده به نسبت و اندازه سهام آنان بهصاحبان فروض و سها

برمي گردد. و اگر يك نفر باشد سهم خود را از بابت فرض مشخص و باقيمانده را ها  آن
گيرد، مانند دختر كه نصف ماترك وقتي كه تنها باشند باقيمانده  مي به سبب رد و برگشت

شود، و اگر دو نصف يا بيشتر با هم جمع شوند  مي برحسب سهامشان تقسيمها  آن در بين
11Fگردد مي باقيمانده اضافه بر سهام به نسبت سهامشان بر آنان تقسيم

1. 
هرگاه گروهي بميرند و ميان ايشان خويشاوندي باشد و معلوم نباشد كه كدام اول 

بر آنان مرده است، مانند اين كه با هم غرق شوند يا با هم در آتش بيفتند به يك باره، يا 
ديواري يا سقف بيفتد يا در جنگ كشته شوند و متقدم و متأخر در مرگ، معلوم نباشد 

گردد كه با هم مرده اند، پس مال هر يك، از آن ورثه زنده او است و  مي چنان فرض
 برند. نمي بعضي از مردگان از بعضي ديگر ارث

 ذوي األرحام
نداشته و جزو عصبه هم  ذوي األرحام خويشاوندي است كه فرض و سهم معين

نباشد. تفصيل ذوي األرحام به اينگونه است: هر جد و جده اي ساقط (جد ساقط، پدر و 

                                                 
بين چاپ اول و چاپ دوم اختالف فاحش موجود است و بين دو كمان از چاپ دوم نقل شـد. و از   - 1

 در چاپ دوم تونس نيست.  »اگر يك نفر باشد«



 241 معامله ربوي (ربا)

مادر و هر چه باال رود، و جده ساقط ، مادر پدر مادر و مادر پدر مادر پدر ). و فرزندان 
مادري و  دختران و دختران برادران و فرزندان خواهران و پسران برادران مادري و عموي

 ها.  و خالهها  و داييها  دختران عموها و عمه

 ميراث ذوي األرحام
 براي اين كه به ذوي األرحام ارث داد، دو راه وجود دارد: 

12Fگيرند، و در مي طريقه اهل تنزيل كه هر فرعي را به منزله اصل خود :اول

اين طريق  1
فروض يا عصبه هستند و شود بلكه كساني كه صاحب  نمي به ذوي األرحام موجود توجه

هائي  كنند، و اينك مثال مي باشند را عطا مي سبب قرابت و خويشاوندي اين ذوي األرحام
 چند براي آن: 

اول: اگر ميت يك دختر دختر (نوه دختري از دخترش) و يك پسر خواهر پدر مادر، 
ه سبب و يك دختر برادر پدري، و يك دختر عمو داشته باشد، در اين صورت به اصلي ك

شود. بنابراين، در اين صورت مسأله دختر و خواهر پدر  مي شده است توجهها  آن نزديكي
گيرند و تركه ميت بنابر فرض وجود  مي مادري، و برادر پدري، و عمو مورد توجه قرار

شود كه از ذوي  مي شود، و سهم هريك به فرع موجود وي و فرزندش داده مي آنان تقسيم
و شيوه تقسيم در اين مسأله به اين قرار است كه: ميراث ميان دختر و باشد.  مي األرحام

 برد پس نصف به دخترش داده مي شود كه دختر نصف مي خواهر پدر مادري، تقسيم
شود، و دختر  مي برد كه به پسرش داده مي شود و خواهر پدر مادري، نيمه ديگر آن را مي

 . شود نمي برادر پدري و دختر عمو چيزي نصيبشان
دوم: اگر ميت يك دختر و يك دختر دختر پسر، و يك دختر عموي پدر مادري داشته 

شود،  مي باشد، در اين صورت ميراث بين دختر و دختر پسر و عموي پدر مادري تقسيم
گيرد  مي شود، و دختر پسر يك ششم مي برد كه به دخترش داده مي و دختر نصف تركه را

                                                 
  260چاپ اول نيست . ص  بين دو كمان منقول از چاپ دوم تونس است و در 1
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ماند كه به  مي اقي مانده از آن عمو است، و يك سومشود، و ب مي كه به دختر وي داد
 شود.  مي دخترش داده

سوم: هرگاه ميت، يك دختر دختر پسر و يك دختر برادر پدر مادري داشته باشد 
برد و  مي شود، كه دختر پسر نصف مي ميراث بين دختر پسر و برادر پدر مادري تقسيم

برادر پدر مادري است كه به دخترش  شود، باقي مانده از آن مي نصف به دخترش داده
شود. اساس و پايه اي كه اين دسته نظر خود را بر آن بنا نهاده اند، آن است كه  مي داده

كس ديگري از ورثه نبود، و به ها  آن به يك خاله و يك عمه ارث داد كه غير از پيامبر 
خواهر ارث داد كه به دختر دختر  عمه دو سوم و به خاله يك سوم داد. و ابن مسعود 

 تقسيم كرد و به هر يك نيمي از مال را داد. ها  آن مال تركه ميت را بين
كند كه در ارث دادن به ذوي األرحام خود آنان  مي بر آن داللت پس حديث پيامبر 

مورد نظر نيستند بلكه سبب نزديكي آنان به ميت، خواه صاحب فرض و سهم معين باشد 
گيرد. و سبب نزديكي عمه، پدر است و سبب نزديكي  مي قرار يا عصبه باشد مورد نظر

گيرد. و فتواي ابن  مي خاله، مادر است. پس تقسيم ميراث بين پدر و مادر مورد نظر قرار
كند. امام احمد بن حنبل و متأخرين از علماي  مي اين تفسير را تأكيد و تقويت مسعود 

به هنگامي كه بيت المال برابر شرع داير و اند  مالكيه و شافعيه به اين طريق عمل كرده
13Fمنظم نباشد

1 . 
طريقه دوم، طريقه اهل قرابت: چگونگي ارث دادن به ذوي األرحام بدين گونه است: 

دهند. براي مثال در عصبات فرزندان،  مي اول به نزديكتر، و نزديكتر چون عصبات ارث
وي األرحام نيز چنين است كه باشند، پس در ذ مي فرزندان بر جد، يعني پدر پدر مقدم

 باشند.  مي فرزندان دختران بر جد، يعني پدر مادر مقدم
هر دو طريقه اتفاق دارند در اين كه اگر كسي از ذوي األرحام تنها بود همه مال تركه 

 گيرد خواه مرد يا زن باشد. مي را فرا

                                                 
 از اول كمانه تا اينجا در چاپ اول نيست. - 1
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 فروض و سهام مقدر و معين در كتاب خدا
 باشند:  مي در كتاب خداوند ششسهام و فروض معين و مقدر 

نصف 







2
و ربع 1








4
و ثمن 1








8
و ثلثان 1








3
و ثلث 2








3
و سدس 1








6
و 1

برند  مي ه نصف و يك دومصاحبان اين فروض و سهام اصنافي هستند از جمله كساني ك
 پنج كسند: 

 گويد:  مي اول: دختر كه هرگاه تنها باشد، خداوند

ٗة ََََۡها ﴿ َۡ َِ ٰ فز ٱ�ن َ�نَتل َ�  ].11النساء: [ ﴾َِّصل
 .»برد مي اگر تنها يك دختر باشد نصف (تركه ميت) را«

 برد.  مي ادوم: دختر پسر، وقتي كه دختر صلبي ميت نباشد به اجماع علما نصف تركه ر
 برد. چون خداوند مي سوم: خواهر پدر و مادري، هرگاه تنها باشد نصف تركه ميت را

 فرمايد:  مي

ا ََُرَكۚ  ۥٓ َوَ�ز ﴿ ََ فز  ٞت ََََۡها نِصل خل
ز
 ].176النساء: [ ﴾َ

 .»برد مي و اگر خواهري داشته باشد نصف تركه را«
نداشته باشد نصف  چهارم: شوهر نيز از همسرش كه فوت كرده است، اگر فرزندي

 فرمايد:  مي برد چون خداوند مي تركه را

﴿ ٞ َُ ّ  َو ّۡمل يَ�ز  لّهز مل ِِن  �ز َ�ٰجز َل
َ
ا ََُرَك َ ََ فز  مل نِصل  ].12النساء: [ ﴾إَوَۡ�ز

 .»اگر همسرانتان فرزند نداشته باشند، نصف تركه آنان مال شما است«
ته باشد، به دليل ظاهر آيه. پنجم: خواهر پدري، وقتي كه خواهر پدر و مادري نداش

پس برابر نص اگر فرزند نداشته باشد چنين است، و فرزند پسر نيز اگر اسم ولد و فرزند 
 شود، و دليل شمول بر آن قرآن است كه مي بر آن اطالق شود نص شامل آن هم

من فرزند «فرمايد:  مي كه و همچنين فرمايش پيامبر  »اي فرزند آدم«فرمايد:  مي
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. و اگر مندرج در نص هم نباشد فرزند پسر، به منزله خود پسر »باشم مي طلبعبدالم
 است چون در ارث و تعصيب بر آن اجماع منعقد است. 

 برند و آنان دو كسند:  مي كساني هستند كه يك چهارم تركه ميت ارثها  آن و از جمله
 اول: شوهر با وجود فرزند و فرزند پسر ميت. 

قتي كه ميت فرزند و فرزند پسر نداشته باشد، و دليل هر دو، دوم: همسر و پسران، و
 قول خدا است:

مز ﴿ ٞ َََۡ�ز َُ ّ  َو ّ   لّر�زعز ٱَۡإِن َ�َن لَهز ول َديلٖ � َولَهز
َ
َ ٓ ِۡ وَِصّيةٖ يزوِصَ� بَِها َ ۚ َِۢ  َ�عل َل ِّّما ََُر

ٞ  لّر�زعز ٱ َُ مل َو ّۡ�ز ّۡمل يَ�ز   تزمل ِِن  َل  ].12لنساء: ا[ ﴾ِّّما ََُر
 اگر همسران مرده شما فرزند داشته باشند شما يك چهارم از تركه آنان (ارث)«

است، و ها  آن يا بعد از پرداخت ديني كه بر ذمهاند  بريد بعد از انجام وصيتي كه كرده مي
 .»برند مي اگر شما مرديد و فرزندي نداشتيد همسرانتان از شما يك چهارم (ارث)

برند. اين يك هشتم سهم و فرض  مي هستند كه يك هشتم ارث و از جمله: كساني
همسر و همسران است با وجود بودن فرزند ميت، يا وجود فرزند پسر ميت. و دليل آن 

 قول خدا است: 

﴿  ّ ٞ َََۡهز َُ مل َو تزم ُّمز ز ٱَۡإِن َ�َن َۡ�ز َل  ].12النساء: [ ﴾ِّّما ََُر
 د همسران شما يك هشتم ارث از شمااگر (شما فوت كرديد و) فرزندي داشتي«

 . و اجماع بر اين منعقد است. »برند مي
برند و اين دو سوم سهم و فرض چهاركس  مي و از جمله: كساني كه دو سوم ارث

است: دو دختر ميت، و دو دختر پسر ميت، و دو خواهر پدر و مادري ميت و دوخواهر 
 پدري ميت. 

 الي: و اما دو دختر به دليل قول خداي تع

َق ﴿ ّ  �َِساٗٓء َۡول ِ ٱَۡإِن �ز ََت�ل ا ََُركَ  َُل ََ زَثا  ّ  ََز  ].11النساء: [ ﴾َََۡهز
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 اگر وارثان زن دو كس و باالتر از دو كس بودند آنان دو سوم ماترك (ميت ارث«
شود: ظاهر آيه دليل است براي بيشتر از دو زن، پس چرا آن  مي . و گاهي گفته»برند) مي

آمد و دو دختر همراه داشت و  آن است كه زني از انصار نزد پيامبر  را؟ و آن سبب،
باشند كه پدرشان در جنگ احد  مي دختران سعد بن ربيعها  اين گفت: اي رسول خداي،

همراه شما بود و شهيد شد، و عمويشان مال پدرشان را نزد خود نگه داشته و براي خود 
نيست) و مالي ها  آن و كسي طالب همسري(اند  برده است و اين دو دختر شوهر نكرده

. و اين آيه به دنبال آن »كند مي خداوند در اين مورد حكم«گفت:  هم ندارند. پيامبر 
به دختران «آن زن و همچنين عموي دختران را فرا خواند و گفت:  نازل شد كه پيامبر 

ده آن را خودت دو سوم مال پدرشان، و به مادر دختران يك هشتم ارث بده و باقي مان
 :فرمايد مي در آيه زايد است همان گونه كه خداوند »فوق«كلمه  اند: . برخي گفته»بردار

ْ ٱَۡ ﴿ ِ�زوا َق  �ل َناقِ ٱَۡول بل
َ  ].12األنفال: [ ﴾�ل

 .»از باالي گردنها بزنيد«
كه پيوند خواهران به اند  و برخي گفته ا ند: يعني دو و بيشتر. و باز هم دليل آورده

ف تر است از پيوند دختران به ميت، و حال آن كه سهم دو خواهر دو سوم ميت ضعي
قرار داده شده است پس سهم دختران به طريق اولي آن است. و دو دختر پسر ميت، به 

باشند وقتي كه تنها وارث باشند. و اما دو  مي به منزله دو دختر ميتها  آن دليل اين كه
 از دو تا، به دليل قول خداي: خواهر پدر و مادري يا پدري و بيشتر 

ِ ٱَۡإِن َ�َ�َتا ﴿ ََت�ل َما  َُل  ].176النساء: [ ﴾ِّّما ََُركَ  َُّزَثانِ ٱَََۡهز
 .»برند مي اگر وارثان زن دو كس بودند آنان دو سوم ماترك ارث«
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بر من وارد شد (به عيادت  بيمار بودم و هفت خواهر داشتم پيامبر «گويد:  جابر 
14Fم: اي رسول خدا، مال را چه كار كنم و حال آن كه جز كاللهمن آمد) گفت

كسي از من  1
همانا خداي بزرگ درباره «بيرون رفت سپس برگشت و گفت:  پيامبر  »برد؟ نمي ارث

خواهران تو چيزي نازل كرده و حال آنان را بيان داشته، و دو سوم تركه شما را ارث 
 . »برايشان قرار داده است

پس اين مطلب روشن شد كه در  »درباره من آيه كالله نازل شد«گفت:  و جابر 
 .»آيه دو نفر مراد است

برند، و اين سهم و فرض دو كس  مي و از جمله كساني هستند كه يك سوم ارث
است: سهم مادر، وقتي كه ار ارث حجب و منع نشود. و سهم دو نفر يا بيشتر از برادران 

 باشند.  مي آنان با هم مساويو خواهران مادري، كه مذكر و مؤنث 
و اما براي مادر، وقتي است كه ميت، فرزند و فرزند پسر (نوه از پسرش) و دو نفر يا 
 بيشتر از برادران و خواهران پدر مادري يا پدري يا مادري نداشته باشد. چون خداوند

 گويد:  مي

ّۡمل يَ�ز  ّ�ز ﴿ ٞ َوَورََِهز  ۥَۡإِن  َُ بََواهز َِۡ�ز  ۥٓ َو
َ
ِهِ َ ۚ ٱَّ ِهِ  ۥٓ َۡإِن َ�َن َ�ز  َُّزثز َّ

َوةٞ َِۡ�ز ۚ ٱِِخل سز ۡز  ﴾لّس
بردند و وارث او پدر و  مي اگر ميت فرزند نداشت و پدر و مادر از او ارث« ].11النساء:[

برد و اگر برادراني داشت مادرش يك ششم  مي مادر بودند مادرش يك سوم از آن ارث
فرزند پسر (نوه از پسر) چون خود پسر است و به اين  . و قبال گفته شد: كه»برد مي ارث

به صيغه جمع آورده شده  »إخوة«جهت به دو برادر اكتفا كرديم با وجود اين كه در آيه 

 چون جمع گاهي بر دو نيز اطالق »اگر مرده برادراني داشت ...«فرمايد:  مي است كه
جود دو برادر سهم مادر را پرسيد: چگونه با و از ابن عفان  بشود. و ابن عباس  مي

                                                 
لسـان  «كالله: جز مادر و پدر و فرزندان. و گفته شده: كالله آن است كه از دو نه فرزند ماند نه پـدر.   -1

 .  »التنزيل
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 نيستند يعني جمع نيستند؟ عثمان  ةدهي و حال آن كه دو برادر إخو مي يك ششم قرار

توانم چيزي را كه پيش از من بوده و در شهرها جريان داشته و مردم بر  نمي گفت: من
اجماع رد كنم و نپذيرم. و اشاره كرد به آن كه مردم در آن اند  مبناي آن از هم ارث برده

 پيش از آن كه ابن عباس مخالفت را ظاهر كند. اند  داشته
بايد دانست كه مادر يك سوم باقي مانده از سهم شوهر و همسر را در دو صورت 

 گيرد:  مي ارث
صورت اول: شوهر با وجود پدر و مادر ميت، كه شوهر نصف تركه و مادر يك سوم 

شود از آن پدر  مي ي مانده كه دو ششمگيرد، و دو سوم باق مي باقي را كه يك ششم است
 است. 

صورت دوم: همسر با وجود پدر و مادر ميت، كه همسر يك چهارم و مادر يك سوم 
 برد، و پدر باقي مانده را كه نصف و دو چهارم است مي باقي مانده را كه يك چهارم است

كل تركه را  گويد: بنا به ظاهر آيه در هر دو صورت يك سوم مي گيرد. و ابن سريج مي
 برد.  مي مادر

و اما اين كه يك سوم سهم و فرض، دو نفر يا بيشتر از برادران و خواهران از فرزندان 
 فرمايد:  مي مادر است به دليل قول خداي است كه

﴿ 
َ
َ�َ َۡإِن َ�نزٓواْ َ ٓءز ِ�  �ل َٗ َ مل �ز  ].12النساء: [ ﴾َُّزِث ٱَِ  َ�ٰلَِك َ�هز

 . »د همگي با هم در يك سوم شريك هستنداگر بيشتر از آن بودن«
 و اين آيه درباره فرزند مادر نازل شده است. 
برند، و اين يك ششم سهم و فرض  مي و از جمله كساني هستند كه يك ششم ارث

 هفت كس است.
اول: سهم مادر همراه با فرزند ميت، يا همراه با فرزند پسر ميت يا همراه با دو نفر يا 

پدر و مادر ميت از او يك ششم «ان و خواهران ميت به دليل قول خداي: بيشتر از برادر
اگر ميت «فرمايد:  مي ). و باز هم11(نساء: آيه  »برند اگر ميت فرزندي داشت مي ارث
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). و قبال گفته شد كه: 12(نساء: آيه  »برادراني داشت مادرش يك ششم ارث يم برد

به صورت جمع جواب داده شد كه دو  خوةإ فرزند پسر به منزله پسر است. و درباره لفظ

 گيرد.  مي نفر را هم در بر
دوم: سهم يك ششم از آن جده نيز هست هنگامي كه مادر ميت با وي نباشد خواه 
اين جده، مادر مادر ميت باشد يا مادر پدر ميت اگرچه باالتر برود. چون قبيصه بن ذويب 

آمد و از سهم خود در ميراث سوال كرد.  گفت: جده اي (مادر بزرگي) به نزد ابوبكر 
بينم و در سنت رسول  نمي من در كتاب خداي تعالي سهم اإلرث تو را«گفت:  ابوبكر 

نيز چيزي درباره آن سراغ ندارم پس فعال برگرد تا درباره سهم اإلرث تو از مردم  اهللا 
گفت:  بن شعبه در اين باره از مردم نظر خواست كه مغيره  .  ابوبكر »سوال كنم

به مادر بزرگ نيز يك ششم تركه ميت را  من اطالع دارم و حاضر بودم كه پيامبر «
. ابوبكر گفت: آيا كس ديگري هست كه اين را ديده باشد؟ محمد بن مسلمه »داد

يك ششم سهم  برخاست و همان سخن مغيره را تصديق كرد، و سرانجام ابوبكر 
نيز مادر بزرگي نزد وي آمد كه از  ن عمر بن خطاب اإلرث را به وي داد. و در زما

به وي گفت: سهم ارث تو در كتاب  سهم اإلرث خود سوال كرد، و عمر بن خطاب 
 خدا نيامده است و آنچه تا به حال حكم شده است براي غير تو است، و من هم

دت را توانم كه بر سهام فرايض چيزي بيفزايم و برو تو نيز يك شش سهم ارث خو نمي
بگير، و اگر با هم دو نفر جمع شديد اين يك ششم بين شما دو نفر مشترك باشد و هر 

 يك از شما دو تا مادر بزرگ تنها باشد يك ششم تنها مال او است. 
سهم مادر بزرگ (جده) را يك ششم ارث  روايت شده است كه پيامبر  و از زيد 

ه دو مادر بزرگ با هم جمع شوند و در يك قرار داد. اگر با وي مادر ميت نباشد و هرگا
 مشترك است. ها  آن سطح باشند به دليل همان اثري كه نقل شد، يك ششم ميان

و اگر يكي از اين دو مادر بزرگ (جده) به ميت نزديكتر بود از نظر خويشاوندي از آن 
ادر مادر ديگري، اگر اين خويشاوندي از جهت مادر ميت بود و نسبت به وي بود، مانند م
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كند، مثل اين كه مادر مادر  مي ميت، مادر بزرگ دورتر را از جهت پدر از دو جهت ساقط
كند) چون  مي مادر ميت با مادر پدر پدر ميت با هم جمع شوند (كه اولي دومي را ساقط

شود و نزديكتر دورتر را  مي مادربزرگ مادر ميت، به سبب مادر ميت به ميت نزديك
ويشاوندي نزديكتر از جهت پدر ميت، مانند مادر پدر ميت و مادر كند. و خ مي ساقط

15Fكند نمي پدرمادر ميت كه اولي دومي را ساقط

باشند.  مي بلكه هر دو در يك ششم شريك 1
كند و اين كه مادر بزرگ پدري كه از  نمي چون پدر، مادر بزرگ از جهت مادر را حجب
كه مادر بزرگ مادري را ساقط و كند  مي طريق پدر به ميت نسبت خويشاوندي پيدا

 حجب نكند، شايسته تر است. 
سوم: سهم يك ششم از آن دختر پسر ميت با دختر صلبي ميت است، و دليل آن 
آنست كه از ابوموسي اشعري درباره سهم ارث دختر ميت با دختر پسر ميت و خواهرش 

و برو به نزد برند  مي دختر ميت نصف و خواهرش هم نصف آن را«پرسيدند كه گفت: 
رفت و از او سوال كرد و  به نزديك ابن مسعود  »و از او سوال كن ابن مسعود 

جواب شنيد و گفت: من گمراه شده ام و از هدايت يافتگان نيستم. چون عبداهللا بن 
در آن حكم كرده  كنم كه پيامبر  مي جواب داد كه من بدان گونه در آن حكم مسعود 

برد و باقي مانده از  مي ركه و دختر پسر ميت يك ششم تركه رااست: دختر ميت نصف ت
 باشد. مي آن خواهرش

                                                 
مـي  مادر مادر ميت فقط به وسيله مادر حجب مي شود. مادر پدر ميت به پدر و مـادر ميـت حجـب     -1

شود و نزديكترين جده از هر طرف باشد دورترين جده را از همان طـرف حجـب مـي كنـد، ماننـد      
حجب شدن مادر پدر پدر ميت به وسيله مادر پدر و نزديكترين جده از طرف مادر دورترين جده را 
 از طرف مادر دورترين جده را از طرف پدر حجب مي كند مثال مادر مادر پدر به مـادر حجـب مـي   
شود و نزديكترين جده از طرف پدر دورترين جده را از طرف مادر حجب نمي كند بلكه هـر دو در  









6
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را به وي خبر داديم كه گفت:  ما به نزديك ابوموسي برگشتيم و قول ابن مسعود 
و اگر  »تا زماني كه اين عال بزرگ امت در ميان شما باشد از من سوال و پرسش مكنيد«

 اشند همگي به طور برابر در سهم يك ششم شريكدختران پسر ميت از يكي بيشتر ب
باشند، و اگر دختران صلبي ميت دو سوم تركه ميت را تكميل كنند چيزي به دختران  مي

 رسد، (و ليكن وصيت به نفع آنان واجب است همان گونه كه بعدا بيان نمي پسر ميت
 شود). مي

پدر مادري، چون چهارم سهم يك ششم از آن خواهران پدري است با وجود خواهر 
خواهران از نظر درجه مساوي هستند ولي قرابت خواهر پدر مادري برتر است. پس 
خواهر پدري يا خواهر پدر مادري مانند دختر پسر است با دختر ميت، و يك خواهر 
پدري و خواهران پدري در سهم يك ششم برابرند مانند دختران پسر ميت كه در سهم 

 يك ششم برابر بودند. 
م: سهم يك ششم از آن پدر ميت است با وجود فرزند ميت يا فرزند پسر ميت پنج

 فرمايد:  مي (نوه از پسرش) چون خداوند

َما ﴿ ِنلهز َّ  ٖۡ َِ ٰ �َ ِ
ّ بََو�لهِ ِۡ�ز

َ
سز ٱَوِ� ۡز ٞ  ۥِِن َ�َن َ�ز  كَ ِّّما َُرَ  لّس َُ  ].11النساء: [ ﴾َو

گيرند اگر ميت فرزندي از  مي هر يك از پدر و مادر ميت يك ششم تركه ميت را«
 .»خود به جاي گذاشته بود

و مراد از فرزند در اين آيه پسر است و پسر پسر را نيز به وي ملحق كرديم همان 
 گونه كه قبال گفته شد. 

ششم: سهم يك ششم از آن يك فرزند مادري است خواه مرد يا زن باشد چون 
 فرمايد:  مي خداوند

ٞت  ۥٓ َوَ�ز ﴿ خل
ز
ول َ
َ
ٌخ َ
َ
َما َ ِنلهز َّ  ٖۡ َِ ٰ �َ ِ

ّ سز ٱََِۡ�ز ۡز  ].12النساء: [ ﴾لّس
 .»برند مي اگر مرده برادر يا خواهري داشت هر يك، يك ششم ارث«
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و اين آيه درباره فرزند مادر ميت نازل شده است، به دليل قرائت سعد بن أبي وقاص 

تٞ  ۥٓ َوَ�ز ﴿ اند: و ابن مسعود كه خوانده خل
ز
ول َ
َ
ٌخ َ
َ
ن أمٍّ) را به آن افزوده اند، و كه (م﴾ِمن أم َ

 قرائت شاذ نيز حكم خبر و روايت حديثي دارد. 
هفتم: سهم يك ششم از آن جد (پدر بزرگ) است، وقتي كه پدر ميت با وي نباشد به 

 اجماع. 

 شوند مي ها (جدات) با وجود مادر ميت ساقط مادربزرگ
كند و با وجود  مي حجببايد دانست كه مادر ميت، هر نوع مادر بزرگ و جده را 

برند خواه مادر بزرگ از جهت مادر باشند اگرچه  نمي مادر، جدات و مادربزرگها ارث
باالتر روند يا از جهت پدر باشند، يعني مادر بزرگ از جانب مادر و يا مادر بزرگ از 

برند به آن جهت است  نمي جانب پدر باشند. اين كه با وجود مادر ميت مادربزرگها ارث
برد، و حال كه مادر ميت خود وجود دارد و  مي برند كه مادر ميت مي ه آنان سهمي راك

گيرد مانند پدر بزرگ كه با وجود پدر  نمي گيرد به آنان چيزي تعلق مي سهم خود را
 برد.  نمي سهمي

: در صورتي كه مادر مادر، و مادر پدر وجود داشته باشند و با آنان پدر ميت هم تبصره
گيرد به طور كامل و اين مبني بر  مي شود و مادر مادر، يك ششم مي ر پدر ساقطباشد، ماد

 قول صحيح است. 

 : ساقط شدن فرزند مادر (برادر مادري)

 برد:  نمي فرزند مادر با وجود چهار كس حجب شده و سهم
 اول: با وجود فرزند ميت، خواه مرد يا زن باشد. 

 ميت). دوم: با وجود فرزند پسر ميت (نوه پسري
 سوم: با وجود پدر ميت. 
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چهارم: با وجود جد و پدر بزرگ ميت. چون خداوند تعالي سهم ارث فرزند مادر را 
در سهم اإلرث كالله قرار داده است، و كالله، نام مرده اي است كه نه فرزند دارد و نه 

 پدر يعني از وي نه فرزند مانده و نه پدر. 

 ):ساقط شدن فرزند پدر (برادر پدري
 گردد:  مي فرزند پدر نيز با وجود چهاركس حجب و ساقط 

 اول: با وجود پدر. 
 دوم: باوجود پسر ميت. 

 سوم: با وجود پسر پسر ميت. 
 فرمايد:  مي چهارم: با وجود برادر پدر مادري. چون پيامبر 

» 
َ
 أ
ْ
َرائِ ـل ََ ََ ـِحُقوا ال َرائُِض فَِ ُوِ� َع ََ ْ�َقِت ال

َ
ْهِلهٍ فٍَُ أ

َ
  .»بَِة َذَكرٍ َض بِح

سهام ارث و فرايض را به صاحبان آن بدهيد و آنچه از سهام فرايض باقي ماند به «
 .»صاحبان عصبه مرد بدهيد

(اولي) را به خويشاوندي نزديكتر تفسير كرده اند، شك نيست در اين كه پدر و پسر و 
اما تقديم برادر، شود، و  مي پسر ميت از فرزند پدر ميت به ميت نزديكترند كه برادر ميت

پدر مادري بر برادر پدري نيز به آن جهت است كه برادر پدر مادري از برادر پدري تنها 
 گفته است:  نزديكتر است. و پيامبر 

ََ بَِ� العَ « ََ ُدْو تََواَرمُْو َُ َُ بَِ�ْ تَدَى  ْ�يٍَ
َ
ِت ـأ   َ«.  
برند نه  مي مديگر ارثوقتي كه اعيان بني آدم با بني العالت جمع شوند اعيان از ه«

 .»بني العالت
بنواألعيان يعني برادران پدر مادري كه از يك سرچشمه اند، و بنوالعالت يعني برادران 

 پدري، چون مادر هر يكي به ديگري شير نداده است. 
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و بنواألخياف يعني برادران مادري، و اخياف به معني اختالط و آميزش است. چون 
و پدرشان يكي نيست و اند  يزش مرداني چند به وجود آمدهآنان هم از اختالط و آم

 مادرشان يكي است. 

 ساقط شدن و حجب شدن فرزند پدر مادري (برادر ابويني)
 گردد:  مي برادر ابويني با وجود سه كس ساقط و حجب بر

 اول: با وجود پسر ميت.
 دوم: با وجود پسر پسر ميت. 

 سوم: با وجود پدر ميت. 
ها  آن به مرده نزديكترند از برادر ابويني، و معني  عام حديث شاملا ه اين چون همه

يعني خويشاوند مرد از جانب  »براي صاحبان عصبه مرد است«فرمايد:  مي شود كه مي
 پدر. 

16Fچهار كس خواهران خود را عصبه 

 دهند مي قرار 1

 چهار كس خواهران ميت را عصبه قرارمي دهند: 
 اول: پسر. 

 دوم: پسرِ پسر. 
 سوم: برادر پدر مادري. 

سازد جز اين چهار كس كه مذكر دو  نمي چهارم: برادر پدري. و برادر خواهر را عصبه
 برد.  مي برابر سهم مؤنث را

                                                 
عصبه خويشاونداني كه از طرف پدر به ميت نسبت داده مي شوند و هنگامي ارث مي برند كـه ذوي   -1

ند يا حجب شده باشند يا پس از تقسيم سهام آنها مقداري از تركه بـاقي مانـده   الفروض موجود نباش
باشد، در صورتي كه هيچ باقي نماند به عنوان حجب استفراق از ارث محروم مي شوند عصبه بر سه 

 . 293/ 2نوع است: عصبه بالذات، و عصبه بالغير. راه دين ج 
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 سازد به دليل قول خداي تعالي كه مي اما اين كه پسر ميت، خوهرش را عصبه

مز ﴿ فرمايد: مي ز ٱ يزوِصي�ز َكرِ  َّ َّ ِ ۖ ل مل
َز ِۡ ٰ �َ ول
َ
ّظِ  ِ�ٓ َ ََ ِ ٱَِثللز  نثََي�ل

ز  ].11النساء: [ ﴾�ل
برند  مي كند درباره فرزندانتان كه مردان دو برابر سهم زنان مي خداوند شما را وصيت«

 .»برد) مي (يعني اينكه مرد سهم دو زن را
سازد، اگر نام پسر بر او اطالق شود  مي و اما اين كه پسر پسر، خواهر ميت را عصبه

گردد. و  مي سخني نيست، و در غير اين صورت به قياس بر پسر ثابتكه آن وقت در آن 

�ن َ�نزوٓاْ ﴿فرمايد:  مي سازد، به دليل قول خداي كه مي اما اين كه برادر نيز او را عصبه
ّظِ  ََ َكرِ َِثللز  َّ ِ  َو�َِساٗٓء ََۡ

َٗ َوٗة رَِّجا ِ ٱِِخل نثََي�ل
ز  ].176النساء: [ ﴾�ل

و برادران بودند (يعني مرد و زن بودند) سهم مرد دو برابر سهم  اگر وارثان، خواهران«
 . »زن است

و اما اين كه در غير اين چهار كس تعصيب ممتنع است، به اين جهت است كه خواهر 
 باشد.  مي ميت ارثي ندارد، چون از ذوي األرحام

 برند بدون اين كه خواهران آنان ارث ببرند مي چهار كس ارث
 برند بدون اين كه خواهرانشان ارث ببرند كه عبارتند از:  يم چهار كس ارث

 اول: عموها.
 دوم: پسران عموها.

 سوم: پسران برادران. 
 معتق و آزاد كننده برده. هاي  چهارم: عصبه

اما عموهاي پدر و مادري، يا پدري و همچنين پسران عموها و پسران برادران به اين 
 در صورتي كه خواهرانشان از ذوي األرحام باشند مي برند كه عصبه مي جهت ارث

 فرمايد:  مي برند كه پيامبر  مي باشند، و اما عصبات آزاد كننده به اين جهت ارث مي

ُء لُ «
َ
يُ حْ ـاَصَوال

َ
ِة النَّلِب ال َُ ُْح َُ ٌة   يُ ـَُ

َ
 . »وَْهُب ـبٍُع َوال
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 .»شيدن نيستوالء تار و پودي است به مانند تار و پود نسبي كه قابل فروختن و بخ«
به روايت ابن خزيمه و ابن حبان، و حاكم گفته است: اسناد آن صحيح است. و بيهقي 

 يُورَ «اسناد آن را عليل دانسته است. و در روايتي ديگر 
َ
 دارد يعني از آن ارث برده »ُث َوال

عصبات از غير خود نزديكترند. پس هرگاه براي كسي والء ثابت هاي  شود. و نسب نمي
گردد، و ضابطه كسي كه از راه والء معتق و  مي رد، اين ارث به عصبات او منتقلشد و م

برد، آن است كه هر مذكري كه عصبه معتق باشد هرگاه آزاد شده، بعد  مي آزاد كننده ارث
از مرگ آزاد كننده بميرد، و آزاد كننده پسر و دختري يا پدر و مادري يا برادر و خواهري 

 كنند.  مي برند بدون زنان. و در اين صورت مردان زنان را ساقط مي داشته باشد مردان ارث

  :ارث بردن جد و پدر بزرگ با برادران
هرگاه با پدر بزرگ و جد پدري، برادران و خوهران پدر مادري يا پدري جمع شدند 
يك بار با اين جد، صاحب فرض و سهم مشخص، وجود دارد و يك بار صاحب فرض 

 م با او وجود ندارد. معين و صاحب سه
اگر با او صاحب سهم مشخص وجود نداشت، از تقسيم و ثلث مال، هر كدام به نفع 

شود و  مي گيرد. سپس اگر مقاسمه را قبول كرد او، چون يكي از برادران مي او باشد آن را
 شود.  مي اگر ثلث مال را قبول كرد باقي مانده بين برادران و خواهران تقسيم

سوم مال و مقاسمه براي او مساوي خواهد بود، و گاهي يك سوم مال و گاهي يك 
به نفع او است. و ضابطه آن چنين است كه: هرگاه با او كمتر از دو برابر و دو مثل او بود، 
مقاسمه به نفع است و اگر با او دو مثل او بود، مقاسمه و ثلث مال برابرند و اگر با او، 

 م به نفع او است. بيشتر از دو مثل او بود يك سو
پس هرگاه با او صاحب فرضي بود و آنان شش نفر بودند، كه با جد و برادران و 

 بردند، دختر و دختر پسر و مادر بزرگ و شوهر و همسر، بدان نگريسته مي خواهران ارث
 شود كه اگر بعد از فروض و سهام مقرره چيزي نماند، براي او يك ششم سهم مقرر مي
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د اين كه در مساله دو دختر و مادر و شوهري باشند كه سهم پدر يك ششم گيرد، مانن مي









6
17Fگردد، ودر عول مي مقرر1

آيد، و اگر يك ششم  مي افزايش به عمل 1







6
باقي بماند  1

براي آن نيز يك ششم 







6
 .شود، مانند دو دختر و مادر مي فرض 1

و اگر كمتر از يك ششم تنها باقي بماند، مانند: دو دختر و شوهر براي آن يك ششم 
 آيد.  مي شود و مساله به صورت عول در مي فرض

و اگر باقي مانده، از يك ششم بيشتر بود پدر بزرگ يكي از سه چيز را كه به نفع او 
آيد، يا يك  مي عملگيرد، يا با برادران و خواهران شريك است و مقاسمه به  مي باشد

گيرد، يا يك شش همه مال. و معلوم شد كه جد و پدر بزرگ  مي سوم باقي مانده مال را
 مانند يكي از برادران است. 

 و بايد دانست كه خواهر با پدر بزرگ همچون برادر است و چيزي براي وي فرض
رت است: بودن كه آن به اين صو »أكدريه«شود با جد و پدر بزرگ، مگر در مسأله  نمي

شوهر، و مادر، و پدر بزرگ، و خواهر پدر مادري يا خواهر پدري كه در اين صورت 

سهم شوهر نصف 







2
و سهم مادر يك سوم و سهم پدر بزرگ يك ششم و براي خواهر 1

 افزايش 9باشد و به صورت عول به  مي شود، كه اصل مسأله از شش مي نصف فرض
گردد. سپس نصيب و بهره خواهر  مي شود فرض مي )3/ 9وهر نصف كه (يابد كه ش مي

گردد. سپس نصيب و بهره خواهر به نصيب و سهم  مي شود فرض مي )3/ 9نصف كه (
كنند كه پدر بزرگ، دو سوم و  مي گردد و هر دو را به سه قسمت تقسيم مي جد ضميمه

صف آن را ببرد تا از جد برد. چون براي خواهر ممكن نيست كه ن مي خواهر يك سوم

                                                 
ا بر اصل مساله. براي مثال همسر يك هشتم دارد مي عول عبارت است از زياد كردن سهمها و نصابه -1

شود سه سهم، و مادر يك ششم دارد كه مي شود چهار سهم، و دو دختر دو سوم دارند كه مي شـود  
شانزده سهم، و برادر مادري يك ششم دارد كه مي شود دو سهم كه مجموعا بيست و هفت سهم مي 

 ود و اصل بيست و چهار است.شود چهار سهم كه مجموعا بيست و هفت سهم مي ش
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 شد. چون برادر با جد حجب مي بيشتر نگيرد، و اگر به جاي خواهر، برادر بود ساقط
آمد و  نمي گردد، و اگر به جاي يك خواهر دو خواهر بودند مسأله به صورت عول در مي

برد  مي شوهر نصف







24
برد  مي و مادر يك ششم12








24
و باقي براي جد و دو خواهر 4

برد  مي است كه، مرد دو برابر زن







24
از آن جد، و  4








24
از آن دو خواهر، چون  2

شود. (اصل مسأله از  نمي آورد و از يك ششم كمتر نمي مقاسمه در سهم جد كاهشي پديد
برد، و مادر چهار سهم و باقي مانده كه هشت  مي شود، شوهر دوازده سهم مي گرفته 24

 سهم است چهار سهم از آن جد، و چهار سهم از آن دوخواهر خواهد شد).

 وصيت

يْ «كلمه وصيت از  صَ يْ وَ  گرفته شده است كه به معني، آن را وصل كردم »ئَ تُ الشَّ

دارد باشد. در واقع وصيت كننده (موصي) با وصيت خود آنچه را كه در حال حيات  مي
كند، و در اصطالح شرعي واگذار كردن تصرف  مي به آنچه كه بعد از مرگ او است وصل

خاصي است بعد از مرگ خودش به ديگري. و در آغاز اسالم وصيت واجب بود به همه 
 فرمايد:  مي مال براي خويشاوندان، چون خداوند

تَِب ﴿ مز  كز �ز َۡ ََ
َ
َ َ�َ ََ مل َِِذا  ُز ٱَعََيل�ز لَمول ًا ِِن َُرَ  ل لوَِصّيةز ٱَك َخ�ل يلِ  وَ  ل َ ُِ ٰ َلَ� ِ َلَر�ِ�َ ٱل

َ  ﴾�ل
 ].١٨٠ة:البقر[

بر شما واجب است كه هرگاه يكي از شما در آستانه مرگ قرار گرفت اگر مالي از «
 .»خود به جاي گذاشت، براي والدين و خويشاوندان خود وصيت كند

مستحب بودن آن نسبت  سپس با آمدن آيات مربوط به ارث اين آيه منسوخ گرديد، و
به يك سوم دارائي شخصي باقي ماند كه وصيت كردن براي غير وارثان در يك سوم يا 

 كمتر از آن مستحب است.
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ُ َشيٌْ  يُوِْص «گفت:  پيامبر 
َ
ٍِ ل ٍٍ ُؤْلِل ِِ يَِبيُْت َلْ ـَمٍ َىقک اْؤِر  وَِص ـٍْ ِ�يْ

 َ
ُِ ـِي  لَتَْ�ِ ِِال تُ

سِ ـَمْكتُ 
ْ
هر مرد مسلماني كه مال دارد و قابل وصيت بوده و دو شب از آن « .»ِِ ْوَعٌة ِعنَْد َرأ

گذشته باشد بايد وصيت او به صورت نوشته زير سر او باشد، يعني چون بخوابد بايد 
 .»را زير سرش بگذارداش  وصيت نوشته

به روايت شيخين و ديگران. و در روايت مسلم به جاي (ليلتين)، (ثالث ليال) آمده 
گويد: شافعي گفته است: معني اين حديث جزم و احتياط در وصيت  مي وياست. نو

است. و اين كه مستحب است در وصيت كردن تعجيل نمود در حال تندرستي و سالمتي، 
 وصيت كرد. و مسلمانان بر مستحب بودن وصيت اجماع دارند. 

 اركان وصيت
 صحيح نيست: ها  آن براي وصيت اركاني هست كه بدون وجود

شود. و شرط است در آن كه  مي يعني چيزي كه به آن وصيت »موصي به«اول:  ركن
نبايد معصيت باشد و با آن مرتكب معصيت شود. چون وصيت به آن جهت مشروع شده 
است كه جلب حسنات و خيرات، كند و گذشته را جبران نمايد و معصيت با اين هدف 

َّ ا«گفته است:  منافات دارد، زيرا پيامبر  ِْ ِعنَْد ِِ ْؤَواِلُو
َ
ِْ بِثُلِْث أ ّدَق َعلَيُْو ََ َهللا تَ

عْ 
َ
ِْ ِزٍََدة  ِفْ أ ِْ ِلَْجَعلََهٍ لَُو ِْ ِزٍََدة  ِفْ َىَلنٍتُِو ٍلِ ـَوفٍتُِو ِْ ـَُ  .»ُو

همانا خداوند يك سوم مالتان را به شما بخشيده است كه به هنگام مرگ در آن «
خود را افزايش دهيد و آن را ي ها نيكي و تصرف و وصيت كنيد، تا به آن وسيله حسنات

ابن ماجه و بزار و بيهقي و دارقطني ( .»وسيله اي قرار داده تا بر اعمال نيك خود بيفزائيد
. اين حديث بر اين داللت ادارد كه اجازه وصيت در يك سوم، تنها اند) آن را تخريج كرده

 ردن در معصيت گناهبه خاطر افزايش اعمال نيكو و حسنات شخص است، و وصيت ك
باشد، و خداوند بندگان خود را در قرآن كريم از آن نهي كرده است. و همچنين  مي

نيز از ارتكاب معصيت نهي كرده است. و هر چيزي كه انتفاع و  خداوند بر زبان پيامبر 
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سود بردن از آن حرام باشد وصيت كردن به آن درست نيست، چون منافع شرعي آن 
نند سگ گزنده، و شراب و خوك. چون انتفاع از آن اشياء حرام است و وجود ندارد، ما

به، يا چيزي كه به آن وصيت  نبايد در دست صاحب آن بماند. و الزم نيست كه موصي
شده است، عين و ذات باشد بلكه وصيت كردن به منافع نيز جايز است، مانند وصيت 

ورت موقت، مؤبد هر دو جايز كردن به منفعت خانه و امثال آن، و وصيت كردن به ص
است، و وصيت كردن به مجهول نيز درست است، مانند وصيت كردن به گوسفندي از 
گوسفندانش، و همچنين وصيت كردن به چيزي كه بر تسليم آن قدرت ندارد نيز جائز 
است، مانند پرنده در هوا، و وصيت به معدوم نيز جايز است مانند وصيت كردن به چيزي 

شود و امثال آن، چون باب وصيت وسيع تر و گسترده تر از  مي ر به آن آبستنكه اين شت
 غير آن است. 

ركن دوم: وصيت  كننده است، و شرط او آن است كه از نظر شرعي تصرفش در مال 
خود جائز باشد، و اگر تصرف او جائز نباشد مانند ديوانه و سبك عقل و مبتال به بيماري 

نيست، چون صحت و درستي وصيت تعلق به قول دارد، و قول جائز ها  آن برسام، وصيت
و سخن اين گونه اشخاص ملغي است، و برسام و عته، دو نوع اختالل عقلي هستند مانند 
ديوانگي، و همچنين وصيت كودك درست نيست، چون تصرف او نيز جائز نيست. و در 

 وصيت سفيه خالف است. قول صحيح آن است كه وصيت او جائز است. 
ركن سوم: موصي له، و كسي كه چيزي برايش وصيت شده است. اگر موصي له يك 
جهت عمومي بود نبايد آن جهت معصيت باشد. پس اگر وصيت كرد به ساختن بقعه و 
خانه اي براي بعضي از معاصي و كارهاي خالف دين، آن وصيت باطل است. و اگر به 

 شود، و مي ازيان اهل صدقات دادهكرده بود، به غ »در راه خدا«طور مطلق وصيت به 
گيرد، و كمترين كساني كه به آنان  مي كه صدقه و زكات في سبيل اهللا به آنان تعلقها  آن

 شوند سه نفرند.  مي داده
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 وصيت به يك سوم مال
وصيت  بعد از اداي وام، وصيت به يك سوم مال جائز است. چون براء بن معرور 

آن را پذيرفت و به ورثه او  بدهد و پيامبر  يامبر كرد كه يك سوم مال خود را به پ
يك سوم را وصيت كن و «به وي گفت:  . و به دليل حديث سعد كه پيامبر »برگرداند

خواهم دو سوم مالم را  مي . چون سعد به وي عرض كرد:»يك سوم نيز فراوان است
 پيامبر گفت: نخير. سعد گفت: پس به نصف مالم چطور؟  صدقه بدهم، پيامبر 

آري يك سوم را صدقه «گفت:  فرمود: نخير. سعد گفت: يك سوم مالم چطور؟ پيامبر 
نياز و غني بر جاي بگذاري،  بي كن و يك سوم هم فراوان است، تو اگر وارثان خود را

بهتر است از اين كه آنان را فقير و نيازمند بر جاي بگذاري كه دست نياز به سوي مردم 
 وايت شخين و ديگران. . به ر»دراز كنند

چنانچه يك نفر بيمار، به بيش از يك سوم وصيت كرد دو وجه درباره تنفيذ آن و عدم 
سعد را  اين وصيت صحيح نيست، چون پيامبر اند: تنفيذ آن ذكر شده است. برخي گفته

از زائد بر يك سوم نهي فرمود، و نهي از چيزي مقتضي فساد آن است. ولي قول صحيح 
ه، وصيت صحيح باشد و نسبت به زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است. آن است ك

اگر ورثه نسبت به بيش از يك سوم رضايت دادند وصيت نسبت به زائد صحيح  است، و 
اگر اجازه نداند باطل است. به اين جهت صحيح است كه وصيتي است در ملك او واقع 

بعد از مرگ او صورت خواهد گرفت، شده است، سپس رد كردن آن و اجازه دادن به آن 
شود نه پيش از آن. و اگر  مي چون وارث تنها بعد از مرگ است كه برايش ايجاد حق

گردد، چون يك نفر  مي وارثي نداشته باشد وصيت او نسبت به زائد بر يك سوم باطل
را به سه جزء تقسيم كرد و دو تا  انصاري شش بنده را آزاد كرد و آنان را از پيامبر 

آزاد، و چهار تا را به صورت بنده باقي گذاشت، و او وارثي نداشت چون اگر وارثي 
 كرد.  مي داشت آن را موقوف به اجازه دادن آنان
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 وصيت كردن براي كسي كه وارث باشد
 اند: درباره وصيت كردن براي كسي كه وارث است اختالف وجود دارد. برخي گفته

صِ «گفته است:  هيچ وجه درست نيست چون پيامبر  ثٍ ـالَ وَ وارث نيازي به « »يَّةَ لِوارِ

و اين حديث صحيح و حسن است به گفته ( »وصيت ندارد و وصيت براي وارث نيست
. و قول اصح آن است كه صحيح باشد و متوقف بر اجازه وارثان باشد، چون )ترمذي
رثان وصيت براي وارث درست نيست مگر اين كه ديگر وا«گفته است:  پيامبر 

شود وارث  مي . كسي كه برايش وصيت)به روايت دارقطني(. »بخواهند آن اجرا گردد
بودن، موقع مرگ وصيت كننده به هنگام مرگ معتبر است. پس اگر براي يك نفر بيگانه 

گردد. هبه و  مي وصيت كرد سپس با او ازدواج كرد باز هم مشمول وصيت براي وارث
 راي او را دارد. بخشيدن به وارث نيز حكم وصيت ب

و امور ها  وصيت كردن براي رد مظالم و اداي وام و بازپرداخت ديون و تنفيذ وصيت
كودكان، پس از خود مستحب و پسنديده است. نووي گفت: وصيت كردن در رد مظالم و 

 باشد.  مي عاجز است واجبها  آن بازپرداخت وامهائي كه فعال از بازپرداخت
كند بايد پنج شرط داشته  مي كسي كه وصيت بيمار را اجراركن چهارم: وصي است. 

 باشد.
اول: وصي بايد مسلمان باشد. پس درست نيست كه مسلماني يك فرد ذمي را وصي 
خود قرار دهد و وصيت كند او وصي او شود. چون وصيت كردن امانت و واليت است، 

 و غير مسلمان اهل امانت و واليت نيست. 
د بالغ باشد، پس كودك درست نيست وصي شود، چون كودك  دوم: بلوغ. وصي باي

اهل واليت نيست و خود او زير واليت ديگري است، پس چگونه واليت ديگري را به 
گيرد؟ و ديوانه نيز چون كودك است و چون عاجز از تصرف براي خودش  مي عهده

 كند.  مي است پس چگونه براي ديگران تصرف
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ن است. چون بنده صالحيت آن را ندارد كه در مال سوم: آزاد بودن و بنده نبود
كند، زيرا او به  مي شود و در مال غير تصرف مي فرزندش تصرف كند پس چگونه وصي

 خدمت اربابش مشغول است و فرصت اجراي وصيت را ندارد. 
چهارم: امين بودن است. پس درست نيست شخص فاسق را وصي قرار داد، چون 

 مقصود بزرگ وصيت امانت است و فاسق امين نيست. فاسق اهل واليت نيست و 
 كنند. و مي پنجم: وصي نبايد دشمن كودكي باشد كه سرپرستي او را به وي واگذار

توان زن خود را وصي قرار داد بلكه از ديگران بهتر است، و به قول اصح وصي قرار  مي
باشد بايد مردم در شهر، وصي من ترين  دادن كور صحيح است، و اگر گفت: عاقل

 زاهدترين و پارساترين مردم را انتخاب كرد. و شافعي به صراحت چنين گفته است. 

18Fوصيت واجب

1 

 چنين آمده است:  76ماده  1946سال  71در قانون شماره 
كه در حال حيات او مرده بود، يا با او و اش  هرگاه ميت وصيت نكرده بود براي نوه

باشد، براي اين فرع (نوه اش) سهمي است بمانند  همراه با او مرده بود اگرچه حكما هم
برد، در اين  مي اگر زنده بود به هنگام مرگ ميتاش  سهمي كه فرزند ميت از تركه

صورت واجب است كه براي فرع خود (نوه اش) به مقدار نصيب و سهم اصل اين فرع 
ث نشود وصيت كند در حدود يك سوم مالش، به شرط اين كه اين فرع واراش  در تركه

و ميت بدون عوض از طريق ديگري غير از وصيت به اندازه سهم واجب او به وي نداده 
باشد، و اگر چيزي به وي داده بود كه از سهم واجب كمتر بود بايد براي او وصيت كند 
به مقداري كه سهمش را با اين مقدار كه به وي بخشيده است تكميل كند، و اين وصيت 

از فرزندان دختران و پسران از پشت و اوالد صلبي است اگر چه واجب، براي طبقه اول 
پايين تر بروند. بر مبناي اين كه، هر اصلي فرع خود را حجب و ساقط كند نه فرع غير از 

                                                 
 اين قسمت از چاپ دوم تونس نقل شده كه اضافه بر اصل است. -1



 263 معامله ربوي (ربا)

خود را، و بر اين كه نصيب و بهره هر اصلي را بر فرعش تقسيم كند و اگر چه قسمت 
شود و  مي به ميت نزديكها  آن كه به وسيلهارث او پايين رود. مانند اين كه اصل اين فرع 

كند، بعد از اين فرع بميرند و موتشان مرتب باشد مانند ترتيب طبقات.  مي نسبت پيدا
. قاعده توزيع و تقسيم تركه به هنگام وجود وصيت واجب، يا وصيت غير 76پايان ماده 

كه مستحق اخذ  واجب آن است كه: جزء مورد وصيت را تقسيم و توزيع  كنند بر كساني
 باشند و بعد از آن باقي مانده را بر ورثه تقسيم كنند.  مي آن

 مالحظاتي بر قانون وصيت واجب
آيد كه در بعضي حاالت فرع ميت  مي با مالحظه قانون وصيت واجب، اين مسئله پيش

 برد.  مي وارث بيش از بهره و نصيب خود
زندش كه در حال زندگي فرض اين است كه ميت وصيت كند به نصيب و بهره فر

يكي از والدينش مرده است و بيش از آن نباشد. چون غرض اصلي قانون، اين است كه 
فرع اصل مرده نصيب اصل خود را ببرد كه در زندگي يكي از والدينش مرده است نه اين 
كه بيشتر از نصيب او را ببرد، چون صراحت دارد بر اين كه نصيب اصلش را ببرد اگر 

 ه بود. اصلش زند
پس قانون فرض گرفته است بر اين كه آن اصل زنده است و نصيب او را برآن فرض 

دهد، و معقول نيست كه به فرع بيش از اصلش بدهيم در حالي كه فرع از طريق  مي به او
 اصل و به نام او كي گيرد. و اينك چند مثال براي آن: 

گي او اين پسر مرده و دختري الف) براي مثال اگر مردي، پسري داشته و در حال زند
ميرد يك همسر و دو دختر از خود به  مي داشته باشد (نوه دختر است) وقتي كه اين مرد،

گذارد. و مقدار وصيت واجب يك سوم تركه است، چون پسر مرده اگر زنده  مي جاي
شد به هنگام وفات پدرش بيش از يك سوم تركه استحقاق نداشته، پس همه  مي فرض

پسر مرده را نبايد به فرع مانده او داد و حال آنكه وصيت واجب يك سوم  نصيب اين
شود يك سومي كه دختر اين  مي گيرد، و مالحظه مي تركه است، و دختر پسر مرده آن را
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گيرد يك سوم كل مال ميت است، بنابر اين، نصيب اين دختر (نوه) از سهم  مي پسر مرده
چون هر يك از دو دختر ميت يك سوم و دو  شود، مي و نصيب دختر صلبي ميت بيشتر

تومان باشد، دختر پسر  180برند نه يك سوم كل تركه را، پس اگر تركه  مي سوم مال را
 40برد چون يك سوم تركه است، وهر يك از دختران ميت  مي تومان 60مرده (نوه) 
مسئله برند كه آن يك سوم باقي است و صدو بيست تومان است، و اين  مي تومان ارث

 آيد. مي يكي از غرائب است كه به وسيله اين قانون پديد
ب) هر گاه مردي، پسر و دختري داشته باشد و در حال حيات او مرده باشند، و 
دخترش پسر دختري (نوه پسري از دخترش) داشته باشد كه مادرش مرده است، و دختر 

ود آن مرده، پس از پسري (نوه دختر از پسرش) داشته باشد كه پدرش مرده است و خ
مرگش يك دختر و يك پسر از خود به جاي بگذارد، در اين صورت وصيت واجب 

شود. در فرزندان دختري تنها طبقه اول استحقاق ارث دارند. و  نمي شامل پسر دختر دختر
شود كه مقدار آن يك سوم كل مال است، چون  مي دختر پسر مستحق وصيت واجب

را داشت و او مرده است بيشتر از ثلث است، و در آن  آنچه كه اصل وي استحقاق آن
شود از نصيب دختر صلبي، چون آن نوه دختر ثلث  مي صورت نصيب دختر پسر بيشتر

 برد و حال آنكه دختر صلبي يك سوم از دو سوم باقي مانده مال را ميگيرد. مي كل مال را
آن پسر، پسر ج) هر گاه مردي پسري داشت كه در حال زندگي او مرده است و 

دختري داشت (نوه پسر از دخترش) و همچنين پسر ديگري داشته كه آن هم در حال 
زندگي او مرده و دختري از خود به جاي گذاشته است، پس آن مرد خود نيز بميرد و 
همسر پسر، و دختري از خود به جاي بگذارد، در اين حالت وصيت واجب، يك سوم 

بود بيشتر از  مي گيرد اگر در حال مرگ پدرش زنده يم مال او است چون آنچه كه پسرش
آيد و آن  مي شود بين اول طبقه اي كه بعد از اين پسر مي ثلث بود، و اين يك سوم تقسيم

برد و برادرش دو سوم از  مي دختر و برادر دختر، پس دختر يك سوم از آن يك سوم را
او در زمان حيات اصل اول  گيرد از آن دخترش است چون مي آن يك سوم را، و آنچه كه
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شود كه  مي تومان 60تومان باشد وصيت واجب  180مرده است، براي مثال اگر تركه 
تومان ميبرد و  40تومان و دختر پسر اين پسر  20دختر پسر متوفي در حال حيات پدرش 

شود. در اين مثالها آنچه را كه  مي اين هم يكي از غرائبي است كه از اين قانون ناشي
شود كه قانون، طريقه  مي يت واجب بر آن مشتمل بود توضيح داديم و مالحظهوص

حسابي و شمارش را بيان نكرده است بلكه ي ها راه استخراج مقدارهاي وصيت واجب از
قاعده و اصول را بيان كرده و استخراج آن به طريق شمارش به تطبيق كنندگان حواله داده 

ارش كننده وصيت واجب را به سه چيز مقيد كرده است، و قانون تطبيق كننده را و شم
 است:

 اول: نبايد از يك سوم بيشتر باشد. 
 دوم: اجرا و تنفيذ آن به عنوان وصيت است نه به عنوان ميراث.

 سوم: بايد به مقدار نصيب ولد متوفي در حيات يكي از والدينش باشد.

 :راه حل اين مشكل
 پذيريم و هر چه با مي چه با آن انطباق داشتكنيم كه هر  مي سه راه حل را پيشنهاد 

 پذيريم.  نمي مخالف بودها  آن
 كنيم و تركه را به فرض وجود او تقسيم مي راه حل اول: فرع متوفي را زنده فرض

 كنيم:  مي دهيم، و براي آن به شرح زير مثالي ذكر مي كنيم و نصيب او را به فرزندانش مي
مادر و پدر و دختر پسري كه پدرش در زمان  مردي مرده است كه از او همسر و

حيات ميت مرده است به جاي مانده است، اين ميت ميراثي دارد به اندازه سيصدو شست 
 6تومان ميبرد مادر و پدر،  45شود: همسر  مي تومان، و استخراج سهام بدين گونه تقسيم

برد، و سهم متوفي كه  مي تومان، و باقي مانده از آن اوالد است كه مذكر دو برابر مؤنث را
است كه به دخترش داده و اين راه حل اگر چه قيد اول و سوم را  78شود  مي زنده فرض

دارد، ولي فرع پسر متوفي نگرفته است و آنچه گرفته است بر مبناي وصيت است چون 
كند كه سهام همه ورثه كمتر سهام خودشان باشد، و اصحاب فروض را  مي وصيت حكم
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ن بدانچه اين پسر گرفته است كم نشده است، و باالتر از آن اين راه حل بر آن كه نصيبشا
برد بر فرض اين كه موجود است و ورثه نيز  مي تقدير است كه، آن پسر ميراث خود را

 برند. مي بر فرض وجود او نصيب خود را
راه حل دوم: آن است كه فرض شود كه وصيت واجب، آن است كه وصيت شود 

يب و سهم يكي از وارثان. پس اگر موجود براي وصيت فرع، پسري باشد كه بمانند نص
در حيات يكي از والدين خود فوت كرده باشد در آن صورت وصيت واجب، مانند 
نصيب خود پسر خواهد بود. و اگر موجود براي وصيت فرع، دختري باشد كه در حيات 

به مانند نصيب دختر يكي از والدين فوت كرده است وصيت واجب، در اين صورت 
 خواهد بود. حاال آن را در ضمن مثالي تطبيق خواهيم كرد:

زني مرده است كه از وي شوهر و دختر و پسر و دختر پسري كه در حيات آن زن 
تومان است و راه حل مسأله بدين  360مرده است به جاي مانده است، و ميراث او 

 صورت است:
كنيم كه به  مي م بلكه مسأله را در ميان زندگان حلكني نمي در اينجا مرده را زنده فرض

رسد، و بقيه متعلق به دختر و پسر است كه سهم پسر دو برابر دختر  مي شوهر يك سوم
رسد.  مي )2) و به پسر (1شود ( مي ) قرار دهيم سهم زوج4است، و اگر اصل را بر (
كنيم كه شوهر  مي سيمافزاييم و تركه را بر شش قسمت تق مي سپس همانند سهام پسر را

گيرد، و در اين راه حل، قيد اول و دوم وجود دارد  مي 120و پسر متوفي  60و دختر  60
شود: شوهر و دختر  مي و قيد سوم موجود نيست، چون پسر را اگر زنده فرض كنيم چنين

برد و باقي مانده از آن فرزند است كه مرد دو برابر  مي و دو پسر، كه شوهر يك چهارم
شود، چون سه بر پنج قابل تقسيم  مي 20گيرد و مسأله به صورت صحيح  مي را زن

و سهم  90شود و سهم زوج  مي 18كنيم كه هر سهم  مي تقسيم 20نيست، و تركه را بر 
 108بود  مي شود كه پسر اگر زنده مي گردد و مالحظه مي 108و سهم پسر  54دختر 

ت واجب، وصيت به مثل نصيب يكي از گرفت و حال آن كه دخترش به اعتبار وصي مي
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گيرد پس بايد آن  مي ورثه است و اين بسيار شگفت است، چون دختر به نام پدرش ارث
 گيرد. مي گرفت، پس چطور بيش از او مي بود مي مقداري را بگيرد كه پدرش اگر زنده

شود كه براي انجام وصيت واجب و بيان  مي راه حل سوم: اين طريق در آن خالصه
 ن كه، هر وارثي سهم استحقاقي خود را بگيرد بدون اشكال سه گام برداريم:اي

گام اول: آن است كه فرزندي كه در حال حيات پدرش مرده است را زنده فرض كنيم 
 و او را نصيب زنده مقدر نماييم.

پس هر گاه ميت دو دختر و پسر و مادر و دختر پسري كه پدر آن دختر در حال 
تومان از او به جاي مانده  270ست از خود به جاي گذاشته است، و حيات پدرش مرده ا

كنيم  مي كنيم و مقدار سهم او را بيان مي را زنده فرضاش  است در اين صورت پسر مرده
) و پدر 3شود، و مادر يك ششم ( مي 18شود و به صورت صحيح  مي 6كه اصل مسأله 

 4ابر اين سهم مرده كه زنده فرض شده گيرد بن مي )4) و هر پسر (2) و هر دختر (3نيز (
 .18شود از  مي

تومان باشد كه  270گام دوم: آن است كه از تركه آن مقدار بيرون شود و مقدار تركه 
شود مقدار وصيت واجب، و  مي و اين 60=  270 × 18/4شود:  مي به اين صورت ضرب

شود و اين است نصيب او. اگر  مي 210=  270 – 60شود و باقي مانده  مي از تركه كم
 مقدار نصيب او يك سوم باشد يا كمتر، و اگر بيشتر باشد جز يك سوم از آن كم

 شود. نمي
گام سوم: آن است كه باقي مانده طريقه دوم را بر ورثه موجود تقسيم كنيم با تقسيم 

مادر هر يك،  جديدي بدون در نظر گرفتن فرزندي كه زنده فرض شده است كه پدر و
شود كه پدر  مي 6يك ششم و دختر و پسر باقي، مردان دو برابر زن بگيرند و اصل مسأله 

و هر  35و پدر  35گيرند كه سهام مادر  مي )1) و هر دو دختر (2) و پسر (1) و مادر (1(
 گردد.  مي 70و پسر  35دختر 
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ا به آن مقيد كرده بود و اين راه حل هر سه قيود فوق را دارد و قانون وصيت واجب، ر
گردد چون از  مي دانست، و به عنوان وصيت تنفيذ نمي كه قانون زايد بر يك سوم را جايز

كنند. اين وصيت را مانند هر وصيت ديگري بايد اجرا كرد  مي مقدار سهام همه وارثان كم
 و از اصل تركه خارج نمود. 

بود استحقاق آن  مي ي اگر زندهدهد كه متوف مي و اين قانون به فرع ولد متوفي چيزي
 را داشت بدون زيادت و نقصان. 

 رد ّ يك شبهه
 گيرد؟  مي شود: آيا فرع ولد متوفي كمتر از پسر زنده مي گاهي گفته

جواب آن است كه قانون، همسان بودن و تماثل بين فرع ولد متوفي و اوالد موجود 
گيرد و  مي ي آنچه كه ولد متوفيبالفعل را شرط نكرده است، بلكه قانون تماثل و همسان

شود را شرط كرده است، و اين تماثل و همساني  مي آنچه كه به عنوان وصيت واجب داده
ثابت است. هر كس تفصيل بيشتر را خواهان است به احكام مواريث نوشته مرحوم شيخ 

 محمد ابوزهره نگاه كند. 

 نكاح و احكام مربوط به آن

تِ «شود:  مي يوستن و گرد كردن است، گفتهكلمه نكاح در لغت به معني پ حَ نَكَ

ارُ  جَ َشْ يعني بعضي از درختان به بعضي ديگر پيوسته و متصل شدند. و در اصطالح  »األْ

شرع عبارت است از عقد مشهوري كه بر اركان نكاح و شرايط معتبر شرعي مشتمل باشد 
 قول خداي تعالي كهشود، به دليل  مي كه بيان خواهد شد. نكاح بر صيغه عقد اطالق

ْ ٱَۡ ﴿ فرمايد: مي وا ۡز َِ   نِ� َّ م  ا َطاَب َۡ�ز  ].3النساء: [ ﴾َُِّۡسآءِ ٱََ
 .»زنان مورد نظر خود را عقد كنيد (آنچه از زنان شما را خوش آيد به زني بگيريد)«

﴿ ْ وا ۡز نِ�
َ
َ�َٰ�ٰ ٱ َوَ

َ مل  �ل  ].32النور: [ ﴾َِن�ز
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 .»همسر را همسر دهيد) بي زنان (مردان و –خود را هاي  به زني بدهيد بيوه«

اْ «گفته است:  و پيامبر 
َ
زناني را عقد كنيد كه فرزند بياورند « .»وَْد اصوَُدوْدَ ـِكُحوا اصَْولُ ـأ

 .»و مهربان باشند
 شود. به دليل قول خداي:  مي و كلمه نكاح بر عمل جماع نيز اطالق

ِّل َ�ز ﴿ َُ  ََ ول  ۥَۡ ََ  ََ ٰ َُنِك ّٰ ََ ۡز  َهز َِۢ  َ�عل  ].٢٣٠ة: البقر[ ﴾ۥًجا َ��ل
اگر بعد از (دو طالق، طالق سوم زن را گفت)، پس آن زن براي او حالل نخواهد «

بود مگر اين كه همسر ديگري انتخاب كند، (و با او آميزشي جنسي نمايد در اين صورت 
اگر همسر دوم او را طالق گفت، گناهي ندارد كه بازگشت كند و زن با همسر  اول 

 .»دا ازدواج نمايد)مجد
حكم شرعي نكاح: دليل شرعي بودن نكاح قرآن و سنت نبوي و اجماع امت اسالمي 

 است. و دليل قرآني قول خداست: 

﴿ ْ وا ۡز نِ�
َ
َ�َٰ�ٰ ٱ َوَ

َ مل وَ  �ل �َ ٱَِن�ز ِۡ َِٰ َّ مل  ۡ آ�ِ�ز ََ مل �  ].32النور: [ ﴾َِ ل ِعَدادِ�ز
و همچنين غالمان و كنيزان شايسته و و همسر خود را، همسر دهيد  بي مردان و زنان«

زن بگيريد و ازدواج كنيد تا نسلتان «نيز فرموده است:  . و پيامبر »رستكارتان را ..
 فراوان شود چون من در روز قيامت به كثرت امت خود بر ديگر ملتها افتخار و مباهات

 .»كنم مي
مشتاق و محتاج نكاح بايد دانست كه مردم نسبت به نكاح دو دسته هستند: كسي كه 

است، و كسي كه مشتاق و محتاج آن نيست. كسي كه مشتاق و محتاج نكاح است گاهي 
امكانات و آمادگي و قدرت را دارد و گاهي ندارد. اگر شخص امكانات و مقدورات نكاح 
را داشت مستحب و پسنديده است كه ازدواج كند، چه پارسا و متعبد باشد يا غير پارسا 

اي جوانان مسلمان، هر كس از شما استطاعت «گفته است:  شد. چون پيامبر و متعبد با
و توان تأمين هزينه نكاح را دارد ازدواج كند و زن بگيرد، زيرا به درستي ازدواج و زن 

عفتي  بي شود كه چشم را از نگاه به نامحرم فرو بست، و از ارتكاب مي گرفتن سبب
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ينه ازدواج ندارد بايد روزه بگيرد تا شهوتش دوري كرد و پاكدامن ماند، و هركس هز

) در حديث به معني هزينه نكاح و باهٌ كند. كلمه ( مي فروكش كند و روزه او را حفظ

ازدواج است. در اين حديث كسي كه استطاعت تأمين و پرداخت هزينه ازدواج را دارد و 
كند. البته اين  نفسش مشتاق و محتاج به ازدواج است، به وي امر شده است كه ازدواج

امر براي استحباب و ندب است نه براي وجوب، و اين رأي علماي اسالمي است. و اين 
مستحب بودن، وقتي است كه شخص مسلمان در حال جنگ با كافران نباشد، و اگر در 
سرزمين جنگ باشد ازدواج مستحب نيست، مبادا فرزندش كافر شود يا او را به اسارت و 

نكاح عاجز هاي  ر آن حال او حكم كسي را دارد كه از پرداخت هزينهبردگي بكشند، و د
است پس بايد روزه بگيرد. و اما كسي كه مشتاق و محتاج نكاح و ازدواج است ولي از 

آن عاجز و ناتوان است، براي او بهتر است كه ازدواج هاي  پرداخت مهريه و ديگر هزينه
به دليل همان حديث كه گذشت، و اگر با نكند و شهوت خود را با روزه گرفتن بشكند. 

 روزه گرفتن شهوتش شكست بايد ازادواج كند، شايد خداوند به فضل و كرم خود او را
نياز سازد، و اما اگر چنان مشتاق نكاح بود كه در صورت عدم ازدواج خوف و نگراني  بي

چون  ارتكاب زنا و فحشاء را داشت در آن حال بر او واجب است كه ازدواج كند،
اجتناب و دوري از حرام واجب است، و هرگاه اين اجتناب جز با نكاح و ازدواج ممكن 

 فرمايد:  مي گردد و خداوند مي نباشد ازدواج واجب

ََ  َ�ّتِق ﴿ َ ٱَو ِ  ۥَ�لَعل ّ�ز  َّ رِه ّل
َ
�  ۦَِ ل َ ٗ ز�ل  ].4الطالق: [ ﴾٤�

. و كسي كه اشتياق و »ندك مي هركس تقواي خدا پيشه كند خداوند كار او را آسان«
 احتياج به ازدواج ندارد دو حالت دارد: 

اول: كسي كه ابزار و وسايل و تجهيزات نكاح را ندارد كه در اين صورت براي او 
 نكاح مكروه و ناپسند است، چون با اين حال اگر ازدواج كند به چيزي ملزم و ملتزم

م دهد بدون آن كه به آن نياز و حاجتي تواند به آن قيام كند و آن را انجا مي شود كه مي
 داشته باشد. 
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دوم: كسي كه هزينه نكاح و ازدواج را دارد ولي به ازدواج و نكاح نيازي ندارد، و 
بيماري و علتي هم ندارد كه او را از عمل جنسي و آميزش منع كند. براي چنين شخصي 

اپسند نيست ليكن اگر به ازدواج و نكاح مكروه و ناپسند نيست. آري ازدواج براي او ن
عبادت بپردازد براي او بهتر است چون نيازي به ازدواج ندارد، و اگر به عبادت نپردازد 
ازدواج و نكاح برايش بهتر است، چون مبادا بيكاري و فراغت او را به كارهاي ناشايست 

 و زشت بكشاند.

 آنچه كه در نكاح سنت است
ت با زني ازدواج كند كه متدين باشد چون براي كسي كه قصد ازدواج دارد، سنت اس

و در مرتبه دوم سنت است كه  »زني را برگزين كه دين دار باشد«فرموده است:  پيامبر 
چرا با دختر «گفته است:  به جابر  دوشيزه و بكر مورد توجهش باشد، چون پيامبر 

. و »ا تو چنين كنددوشيزه اي ازدواج نكردي كه تو با او مالعبت و بازي كني و او نيز ب
فرموده  در مرتبه بعدي بايد پاكي اصل و نسب مورد توجه قرار گيرد، چون پيامبر 

دارم. گفتند: مراد از سبزه مزبله چيست اي رسول  مي شما را از سبزه مزبله برحذر«است: 
خداي؟ فرمود: زن زيبا از خانواد نااهل و بد. و مستحب و پسنديده است كه پيش از 

ري و نامزدي به چهره و كف دستان زن مورد نظرش، نگاه كند حتي اگر به وي خواستگا
 اجازه هم نداده باشند. 

 جائز است چهار زن در يك زمان تحت نكاح يك مرد باشند
براي مرد آزاده حرام است كه بيش از چهار زن را در يك زمان تحت نكاح داشته 

به  زن تحت نكاح داشت، پيامبر  باشد. چون شخصي به نام غيالن، اسالم آورد و ده
به روايت ابوداود و (. »جدا شودها  آن را نگه دار و از بقيهها  آن چهار تاي«وي گفت: 

 . )ترمذي و ابن حبان و غير آنان
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 چهار تاي«به وي گفت:  و نوفل بن معاويه اسالم آورد و پنج زن داشت، پيامبر 
 . »را نگهدار و ديگري را طالق بدهها  آن

اما براي غير آزاده يعني براي بنده، حرام است كه بيش از دو زن داشته باشد چون  و
 . »گفته است: بنده حق ندارد با بيش از دو زن در يك زمان ازدواج كند پيامبر 

 . اند) را بر آن نقل كرده عبدالحق آن را روايت كرده و غير او اجماع اصحاب پيامبر (

 و جاريه (زن غير آزاده برده) را نكاح كنداي كه كنيز  حكم مرد آزاده
مرد آزاده و حرّ برايش حالل نيست كه كنيز و جاريه و برده ديگران را نكاح كند مگر 

 با شرايطي خاص: 
 در صورتي كه قادر به پرداخت مهريه زن آزاده نبوده و مهريه او را نداشته باشد.  -1
 رتكاب زنا داشته باشد. اگر در آن حال با جاريه ازدواج نكند خوف ا -2
و قادر نباشد زن حرّ و آزده مسلمان را نكاح كند، و به قول صحيح يا نتواند با زن  -3

آزاده كتابي و اهل كتاب نكاح كند. پس اگر زن آزاده و حرّ نبود يا بود، و ليكن مانعي در 
يا ازدواج با او وجود داشت، به دليل اين كه مجراي تناسلي وي به وسيله گوشت 

شد، يا آن زن آزاده جذام داشت، يا زن  مي استخوان بسته بود و مانع عمل جنسي مرد
آزاده وجود داشت ولي او هزينه و تجهيزات نكاح با وي را نداشت، در همه اين احوال 
براي او جائز است كه با زن برده و كنيز و جاريه، ازدواج و نكاح كند به دليل گفته خداي 

ََ ﴿ تعالي: ََ ّۡ  َو ن يَنِك
َ
َ ًَ مل َطول َتِطعل َِن�ز َصَ�ِٰت ٱمل �َسل ۡل لمز ََِ�ِٰت ٱ ل َل لمز َََكتل  ل َّ ا  َّ َِۡم  

مز  ِ  َ�َتَ�ٰتِ�ز َّ م  يلَ�ٰنز�ز
َ
ََِ�ِٰت� ٱَ َل لمز ز ٱوَ  ل ٖض� َۡ  َّ ِۢ  َ�عل َّ م  �ز م� َ�علضز ََمز �ِإِيَ�ٰنِ�ز عل

َ
وهز ّ ٱَ ۡز  نِ�

َِِهّ  َوَءاُزوهز ّ  هل
َ
ورَهز  �ِإِذلِن َ جز

ز
َ ِ وِف ٱّ  ب رز لَمعل اٖن�  ل َۡ خل

َ
َ ُِ ٰ ّتِخَ� َز  ََ ٰٖت َو ََ َ�ٰفِ َز  َ لَصَ�ٍٰت َ��ل �ز

ا َ�َ  ََ فز  ةٖ َ�َعََيلِهّ  نِصل ََ ِۡ ٰ ََ ِ َ ب َ��ل
َ
ِصّ  َۡإِنل َ َل

ز
َ ٓ َصَ�ٰتِ ٱَۡإَِذا ۡل لمز َ�ٰلَِك لَِم ل  ۡلَعَذاِب� ٱََِ   ل
مل  ۡلَعَنَت ٱَخِ�َ   ].25النساء: [ ﴾َِن�ز
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توانائي نداشت از جهت مهر و نفقه كه زنان آزاد و با ايمان را به زني  و كسي كه«
بگيرد پس از كنيزهائي كه ملك يمين و زرخريد هستند از كنيزهاي با ايمانتان زن بگيريد، 
و خدا داناتر است به ايمانتان (پس به ظاهر ايمان اكتفا كنيد و باطن آن را به خدا 

ي كه (ايمان دارد و بر بسياري از زنان آزاد) برتري دارد واگذاريد) و چه بسيار است كنيز
(شما و كنيزان در دين يكسان هستيد و نبايد از ازدواج با كنيز امتناع كنيد) پس كنيزان را 
به اذن و اجازه صاحبانشان به زني بگيريد و مهريه شان را به خوبي بدهيد (نه در 

كنيد)، (با كنيزهائي ازدواج كنيد كه) پرداخت مهرشان بد ادائي كنيد و نه از آن كم 
پاكدامن باشند نه آشكارا زنا كنند و نه دوستاني براي زناكاري داشته باشند به نهاني، اگر 
كنيزان كار زشتي انجام دهند (عقوبتشان) نصف عقوبت زن آزاده بكر است (كه پنجاه 

نيست، براي  چوب زده شوند و شش ماه تبعيد گردند كه در عقوبت كنيزان سنگساري
اين كه سنگساري كشتن است و كشتن نصف ندارد، و براي اين كه در كنيز حق 
صاحبانشان نيز رعايت شده و با داشتن زجر بردگي در عقوبتشان تخفيف آمده است) 
آنچه ياد شد (از درست بودن به زني گرفتن كنيز هنگام نداشتن مهر و نفقه زن آزاد) براي 

تواند بگيرد،  نمي به مشقت داشته باشد (و بداند كه زن آزاد راكسي است كه ترس افتادن 
شود و در آخرت  مي افتد و در دنيا حد زنا بر او اجرا مي و اگر با كنيز ازدواج نكند به زنا

كه مهريه و صداق است و از  »طول«. در اين آيه خداوند از  »بيند) مي عقوبت
زنا است، سخن گفته است. و لذا جابر كه  »عنت«كه زنان آزاد است و از  »محصنات«
  :هركس كه قادر بر مهريه زن آزاد باشد در جاي خودش براي او حالل «گفته است

 . »نيست كه با كنيز و زن برده ازدواج كند
خواهد با كنيز ازدواج كند نبايد زن آزادي تحت نكاح داشته باشد كه  مي مردي كه -4

است. اما اگر زن آزادي در نكاح داشت كه  تمتع و برخورداري جنسي از او ممكن
برخورداري جنسي و زناشويي با او ممكن نبود به علت خردسالي، يا پيري زياد، يا غيبت 
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و حاضر نبودن در محل، يا ديوانه بودن يا داراي بيماري جذام بودن، يا داشتن لك و پيس 
 او حالل است.  و امثال آن در آن صورت بنا به قول صحيح ازدواج با كنيز براي

خواهد با وي ازدواج كند بايد مسلمان باشد چون  مي كنيزي كه مرد با شرايط قبلي -5
 گويد:  مي خداي بزرگ

﴿ ََ ََ  َو ن يَنِك
َ
َ ًَ مل َطول َِن�ز َتِطعل  َصَ�ِٰت ٱّۡمل �َسل ۡل لمز ََِ�ِٰت ٱ ل َل لمز  ].25النساء: [ ﴾ل

 .»نيزهاي با ايمانتان ...از كنيزهايي كه ملك يمين و زرخريدتان هستند از ك«

 سبب منع نكاح با كنيز و جاريه
گردد.  مي علت منع ازدواج با كنيز آن است كه، فرزند به تبعيت مادرش برده و بنده

چون درباره آزادي، فرزند تابع مادر است. اگر مادر آزاد باشد فرزند آزاد و اگر برده و 
هان برچيده شدن نظام بندگي و بردگي شود. و شارع حكيم خوا مي كنيز باشد فرزند برده

است. اگر كنيز مسلمان از آن كافري باشد، به هيچ وجه نكاح با وي جايز نيست تا اين كه 
جايز است چون خود كنيز مسلمان  اند: كافر مالك فرزند مسلمان نشود و برخي گفته

 باشد.  مي است، و در اسالم تابع مادرش
شده ملك مالك آن كنيز است خواه شوهر حرّ و آزاد بايد دانست كه فرزند كنيز نكاح 

 باشد يا عبد و مملوك. 

 نگا مرد به زن
 نگاه مرد به زن هفت نوع است: 

اول: نگاهي كه به آن نياز و حاجتي نيست. درآن صورت نگاه مرد به عورت زن بيگانه 
د مراد از به طور مطلق حرام است. و مراد از رجل و مرد، كسي است كه مذكر و بالغ باش

زن، كسي است كه مؤنث و بالغ باشد، و اگر خوف فتنه و آشوب در بين باشد نگاه مرد 
به چهره و كف دستان نيز حرام است. و اگر خوف فتنه و آشوب نباشد در آن  خالف 
است كه قول صحيح آن است كه حرام باشد. چون همه مسلمين اتفاق نظر دارند بر اين 
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رفتن به صورت سربرهنه و بدون حجاب، منع كرد و چون نظر،  كه بايد زن را از بيرون
مظنه فتنه و آشوب است و نظر، تحريك كننده شهوت است و از نظر آراستگي شرعي 

آيد چشم دوختن حرام  مي سزاوار است كه جلو فساد را گرفت، و از تفاصيل احوال بر
 معني عام اين آيه است: باشد همان گونه كه خلوت با زن بيگانه حرام است. و دليل آن 

مل  َزل﴿ وَجهز واْ ۡزرز َفظز ۡل ٰرِهِمل َوَ� ََ بل
َ
ّضواْ َِ ل َ َِنَِ� َ�غز َل َلمز ِ  ].30النور: [ ﴾ّۡ

بگوييد به مؤمنان چشم خود را از نامحرم ببندند و شرمگاه خويش را (از ناشايست) «
 .»نگاه دارند و حفظ كنند

 ون او نيز به عورت زنان چشمپسر جوان مشرف بر بلوغ، حكم بالغ را دارد چ
دوزد، و بر زنان واجب است كه از مراهق و پسر جواني كه به سن بلوغ نزديك شده  مي

 است و از ديوانه، خود را در حجاب دارند و بپوشند. 
يا  اخته شده باشد در آن خالف اند  و اما درباره كسي كه آلت تناسلي او را بريده

اه وي به زن بيگانه به مانند نگاه مرد است به محارم خود، و است، اكثر علما برآنند كه: نگ
قول دوم آن است كه: او حكم فحل و ديگر مردان را دارد با زن بيگانه، و كسي كه آلت 

كرده باشند و يا عنين باشد كه آلت مردانگي وي اش  مردانگي وي را بريده باشند يا اخته
افتاده، بنا به قول اكثر علما حكم فحل را  شود يا پيرمرد از كار نمي سست است و تحريك

 دارند. 
بنا به قول اصح نسبت به مالكش كه زن است  اند: و اما بنده و مملوك زن، بعضي گفته

كه ذكوان نام داشت به امامت نماز  لحكم محرم را دارد. چون بنده حضرت عايشه 

بنده زن، حكم گفته است:  »نكت املهذب«ايستاد. و نووي در  مي لحضرت عايشه 

آن را تصحيح كرده است. آنان كه نگاه  »المطلب«مرد بيگانه را دارد. و ابن الرفعه نيز در 
مرد بنده را به مالكش كه زن است جايز دانسته اند، به شرط آن است كه عبد مورد 
اطمينان و وثوق باشد، و در نامگذاري او با محرم سهل انگاري است. چون محرم نيست 

و با آن زن تماس پوستي حاصل كند يا آن زن با وي تماس پوستي حاصل كند لذا اگر ا
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 گردد به طور قطع، و حال آن كه در محرم وضو باطل مي وضوي هر دوي آنان باطل
شود، و اين مطالب كه درباره نگاه مرد به زن ذكر كرديم وقتي است كه زن آزاد باشد  نمي

 نه كنيز. 
ح زير است: اگر كنيز زيبا نباشد نظر مرد، به عورت وي و اما اگر زن كنيز باشد به شر

يعني مابين ناف و زانوي وي حرام است، و نظر به غير آن مكروه و ناپسند است. و اگر 
كنيز زيباروي باشد نظر به غير عورت وي نيز به طور جزم مانند نظر به زن آزاد حرام 

است كه مظنه فتنه و آشوب  است. چون آنچه كه باعث حرمت نظر است، جمال و زيبائي
است و احتمال برانگيختن فتنه را دارد. و اگر زن آزاد پيرزن باشد، امام محمد غزالي حكم 
آن را مانند حكم زن جوان دانسته است چون شهوت قابل ضبط نيست. و روياني گفته 

ود، ر نمي است: اگر پيرزن به درجه اي رسيده باشد كه از نگاه به او خوف فتنه و آشوب
 فرمايد:  مي نگاه و نظر به روي و كف دستان وي جايز است چون خداوند

ۡز ٱوَ ﴿ ِٰ ٱ َُِّۡسآءِ ٱََِ   ۡلَقَ�ِٰع ا ّ�ٰ َٗ وَن نَِ�ا  ].60النور: [ ﴾ََ يَرلجز
 .»زنان نشسته و پيري كه اميد به نكاح و عمل جنسي ندارند ...«

 ارد. و درباره نظر و نگاه زن به مرد بيگانه اختالف وجود د
تواند به تمام اندام مرد نگاه كند به غير از مابين ناف و زانو كه  مي اول: به قول رافعي،

 عورت مرد است. 
تواند ببيند كه مرد ميتواند از او ببيند. و به قول  مي يي از مرد راها اندام دوم: زن هم تنها

زنان مؤمن كه  بگوي به«نووي اين اصح است به نزد جماعتي، چون خداوند گفته است: 
خطاب به زنان در برابر مرد كور  . و پيامبر »چشم خود را از نظر به نامحرم ببندند

 بيند شما كه او را نمي بينيد؟ يعني اگر او شما را نمي مگر شما كوريد و او را«گفت: 
 . )و اين حديث حسن است( »بينيد مي
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 نوع دوم، نگاه مرد به زن
 تواند از جميع مي ندام زن و همسر خود نگاه كند چونبراي مرد جايز است به تمام ا

 ي وي برخوردار گردد و تمتع نمايد. ها اندام
و بنا به قول اصح نگاه و نظر مرد به آلت تناسلي همسرش مكروه و ناپسند است 
همانگونه كه براي مرد مكروه است كه به آلت تناسلي خود بدون نياز نگاه كند، و نگاه 

كنيزش حكم نگاه به همسرش را دارد ولي اگر كنيز در نكاح ديگري سيد و ارباب به 
باشد يا با وي عقد كتابت بسته باشد يا مشترك بين او و ديگري باشد يا كنيز مجوسي يا 
كنيز بت پرست يا كنيز مرتد باشد، در اين صورتها نظر ارباب به عورت وي يعني به 

 شوهرش مانند نگاه شوهرش به وي مابين ناف و زانوانش حرام است. و نگاه زن به
 باشد، و همچنين نگاه كنيز به اربابش حكم نگاه اربابش به وي را دارد.  مي

 نوع سوم، نظر مرد به محارم
نگاه مرد به محارم يا به كنيز شوهر كرده اش، كه در اين صورت نظر مرد به غير مابين 

حارم آنان همين  اندازه ناف و زانو جايز است. چون عورت محارم نسبت به مردان م
 فرمايد:  مي است زيرا خداوند

ول َءابَآ�ِهِ ﴿
َ
ِِهّ  َ ََ و َّ ِ�زعز ِِ  ّ يَ  َِ�ََُتهز ِۡ دل ََ �ز  ].31النور: [ ﴾ ّ َو

 .»نبايد زنان زينت و آرايش خود را پديدار سازند مگر براي شوهران يا پدرانشان«
گردد بنابراين، زن و مرد  مي چون محرميت موجب حرمت زناشوئي و نزديكي جنسي

سازد. و  نمي محرم با هم حكم دو مرد را دارند و تماس پوستي آنان وضويشان را باطل
اين محرميت خواه از طريق نسبي يا خويشاوندي يا از طريق شيرخوارگي باشد فرقي 

د نگاه توان مي ي از محارم راها اندام مرد تنها اند: ندارد بنا به قول صحيح. و برخي گفته
 شوند.  مي كند كه به وقت شغل و كار و خدمت پيدا
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و اما نگاه مرد به مرد به غير از مابين ناف و زانو، در همه بدن بدون خالف جايز 
است. و نگاه با شهوت به مرد حرام است بدون خالف در آن، و نگاه شهوت آميز به مرد 

ين نگاه شهوت آميز به محارم نيز شايسته تر است كه حرام باشد تا نگاه به زنان. و همچن
 بدون خالف حرام است و اگر با شهوت نباشد حرام نيست. 

و اما نگاه زن به زن مانند نگاه مرد به مرد است، و اين مربوط است به نگاه زن 
مسلمان به زن مسلمان. و اما نگاه زن كافر به زن مسلمان قول صحيح، آن است كه به 

زنان مسلمان زينت «سوره نور گفته است:  31، چون در آيه مانند نظر مرد بيگانه است
 . »خود را در برابر زن مسلمان نپوشانند

و زنان كافر از جمله زنان مسلمان نيستند بلكه عزّبن عبدالسالم گفته است: به درستي 
زن فاسق در حكم ذمي است، و بر والي و حاكم و مسؤوالن امور واجب است كه 

ذمي و زنان پاكدامن مؤمن با هم به حمام عمومي بروند، و اگر به نگذارند زنان فاسق 
توجهي مسؤوالن امور اين كار ممكن نشد، وظيفه زنان مؤمن است كه خود از  بي علت

 اين عمل پرهيز كنند و از زنان فاسق و كافر ذمي دوري جويند. 
باشد در حال و بايد دانست كه هر اندامي كه در حال اتصال نظر و نگاه به آن حرام 

 انفصال نيز همچنين است. 
پس نگاه به آلت تناسلي بريده و جدا شده مرد، و بازوي زن آزاد، كه جدا شده باشد و 

كه جدا شده باشند نيز حرام ها  آن موي سرآن و ناخنهاي پايش، و موي زهار مرد و امثال
كند  مي را شانهتراشد، و زني كه موي سر خود  مي است. پس مردي كه موي زهار خود را

پنهان كند و از نظرها دور دارد تا نظر بيگانه بر آن نيفتد، و آن را  كند بايد مي و اصالح
به طريق شايسته تر حرام است، ها  آن حرام باشد دست زدن به ها اندام هرگاه نگاه به اين

كند تا نگاه كردن. پس حرام است بر مرد كه دست  مي چون دست زدن بيشتر جلب لذت
 ه ران مرد ديگري بزند بدون اين كه پرده اي باشد. ب
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و اگر ران در پوشش باشد و با دست زدن به آن خوف فتنه باشد باز هم حرام است، 
آيد كه دست زدن و تماس حرام است اگر چه نگاه هم حرام نباشد. پس  مي و گاه پيش

ا و دستان و تماس پوستي محارم، مانند دست زدن به شكم و پشت و نيشگون گرفتن پ
از محارم حتي اگر مادر و دختر مرد باشد حرام است اگر چه نگاه بدانها حرام ها  آن امثال

19Fنيست. (و همچنين 

بوسيدن روي او) و قفال گفته است: حرام است بر مرد كه با مردي  1
ديگر در يك رختخواب بخوابد، و بر زن هم حرام است كه در يك رختخواب با زن 

 و نووي حرمت آن را مقيد كرده است به آن كه هر دو عزب باشند. ديگري بخوابد. 
و هرگاه پسر و دختر به ده سالگي رسيدند واجب است رختخواب و خوابگاهشان از 

بْ «گفته است:  هم جدا شود، چون پيامبر 
َ
ِْ أ َ ِة َوُه َّ ِْ بٍِص َدُ�

َ
ْوال
َ
نٍَُء َسبٍْع ـُؤُرْوا أ

 ِْ ِْ َعلَيْهٍ َوُه ُعوُْه بْ  َواْضِ
َ
ٍِجعِ ـنٍَُء َعْشٍ َوفَ ـأ ََ َُ ْ ِْ ِف اص هرگاه فرزندانتان به هفت «. »ّرقُْوا بََْنَُه

سالگي رسيدند آنان را به نمازگزاردن امر كنيد، و هرگاه به ده سالگي رسيدند و نماز 
نخواندند آنان را بزنيد تا نماز بخوانند، و در ده سالگي رختخواب فرزندانتان را از هم 

 .»يدجدا كن

 نوع چهارم نگاه مرد به زن
نگاه مرد به زن براي نكاح و ازدواج است، و آن مورد نياز شديد است و شدت نياز به 
نظر چند چيز است، از جمله: براي قصد نكاح و ازدواج است پس هرگاه مردي اراده كرد 
 با زني ازدواج كند، بدون شك نگاه به وي جايز بلكه مستحب و پسنديده است. چون

ٍ«به مغيره بن شعبه گفت:  پيامبر  َُ َْ يُوِْدَى بََْنَُك
َ
ْىَرم أ

َ
ُِ أ ْر فَِِاّ

َُ َْ به زن مورد نظرت « »اُ
كند كه پيوندتان ادامه  مي براي ازدواج نگاه كن چون اين نگاه كردن بهتر به تو كمك

 . »داشته باشد

                                                 
 در چاپ دوم تونس افزوده شده است.   -1



 فقه آسان در مذهب امام شافعي (جلد دوم)   280

و ابن حبان آن را به روايت نسائي و ابن ماجه و ترمذي كه آن را حسن دانسته است. )
. در اين صورت تكرار نظر جايز )صحيح دانسته است و گفته است: شرط شيخين را دارد

است تا به خوبي حال او را بداند و اگر برايش ممكن نشد كه به وي نگاه كند و حال او 
را معلوم دارد بايد زني را بفرستد تا در وي بنگرد و او را بررسي كند و برايش توصيف 

ِري«ام سليم را به نزد زني فرستاد و گفت:  . چون پيامبر نمايد َُ َْ   اُ
َ
ِّ  َهٍ،ـُعْرقُوعِ  ِن  وَُش

َهٍ ََ . و زن نيز اگر »برو به وي نگاه كن گردنش را ببين و اطراف گردنش را ببوي« »َمَعٍِط
 نگرد، زيرا همان گونه كه مرد چيزهايي از زن را مي رغبت ازدواج با مردي را بكند به وي

گفته  كند. اين سخن را عمر بن خطاب  مي پسندد نيز چيزهايي را از مرد پسند مي
 است. 

ي مورد نظر عبارتند از: چهره و صورت و كف دست و ها اندام سپس بايد دانست كه
نگاه كند و چنين نگاهي تا اين اندازه مباح است ها  آن پشت دست، و نبايد به غير از

اشد، به علت اين كه هدف ازدواج است. و وقتي اين نگاه اگرچه خوف فتنه هم داشته ب
گردد كه قصد و عزم نكاح با وي را داشته باشد و پيش از خواستگاري، تا بعد از  مي مباح

خواستگاري پشيمان نشود و او را اذيت و آزار نكند، و هرگاه نگاه كرد و نپسنديد بايد 
 اهم چون اين عمل موجب آزار ويخو نمي سكوت اختيار كند، و نگويد كه: من او را

 گردد.  مي

 نوع پنجم نگاه مرد به زن
ي مورد ها اندام نگاه مرد به زن براي مداوا و معالجه است كه در آن صورت نگاه به

نياز جايز است. مانند اين كه محتاج فصد و رگ زدن يا حجامت يا معالجه و مداوا باشد. 
 براي حجامت كسب اجازه كرد و پيامبر  از پيامبر  لچون ام سلمه ام المومنين «

مسلم آن را روايت كرده (. »امر كرد كه براي او حجامت كند أباطيبةبه شخصي به نام 
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. ولي الزم است كه اين نگاه براي مداوا با حضور محرمي باشد، يا با حضور خود )است
 شوهر باشد مبادا در خلوت ايجاد فتنه گردد. 

زشك معالج زن نباشد، پس اگر پزشك معالج زن وجود و اين به شرطي است كه پ
داشت حق ندارد به مرد معالجه كند. و در معالجه بيمار مرد به دست زن، نيز وقتي جايز 
است كه پزشك مرد براي معالجه آن مرد نباشد. و اولي تر است كه با وجود پزشك 

 مسلمان به پزشك كافر ذمي مراجعه نكند. 

 زننوع ششم نگاه مرد به 
نگاه مرد به زن براي شهادت و گواهي است كه به ويژه نگاه به چهره و صورت وي 

 شود.  مي جايز است كه به آن نياز است و با نگاه به آن رفع نياز

 نوع هفتم نگاه مرد به زن
ي مورد لزوم، مانند صورت ها اندام نگاه مرد به كنيز به هنگام خريدن او است. نگاه به

باشد. و ديدن عورت  مي دن كه در وقت بررسي مورد نياز است جايزو چهره و اطراف ب
ي عورت، چون در خريد و فروش تأثير دارد و ها اندام وي جايز نيست مگر موي و

 گيرد.  مي هدف خريدن به آن تعلق

 عقد نكاح
بستن نكاح و اجراي عقد نكاح درست نيست مگر به وسيله سرپرست زن كه، مرد 

 اهد عادل، اما شرط وجود ولي به دليل قول خداي تعالي: است و به حضور دو ش

تزمز  �َذا﴿ َّقل َُِّسآءَ ٱَط اْ  ۡ ّ  َِِذا ََُ�َٰضول َ�َٰجهز َل
َ
َ  َ ۡل ن يَنِك

َ
َ  ّ َزوهز ََ َ�علضز َۡ  ّ َجََهز

َ
َ  َ َ�َدََغل

 ِ م ب وِف ٱبَيلَنهز رز لَمعل  ].٢٣٢ة: البقر[ ﴾ل
به پايان رسيد (و زن و شوهر از كرده  هرگاه زنان را طالق گفتيد و مدت عده شان«

خودشان پشيمان شدند و خواستند از نو به همسري يكديگر درآيند) شما اوليا زنان، منع 
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مكنيد زنان را از زناشوئي با شوهرانشان وقتي كه زن و شوهر به خوبي با يكديگر خشنود 
به نكاح يكي از . و اين آيه درباره معقل بن يسار نازل شد كه خواهر خود را »شدند

اش  مسلمانان در آورد، او خواهر معقل را يك طالق داد و رجعت نكرد، تا اين كه عده
پشيمان شدند، و از جمله خواستگاران خواهر معقل اش  گذشت بعد هم او و هم زوجه

يكي همان شوهر طالق دهنده او بود. معقل گفت: او را به نكاح تو درآوردم و تو را 
گردد، كه اين آيه نازل  نمي را طالق دادي، قسم به خدا كه به سوي تو برگرامي داشتم او 

شد و معقل آن را شنيد گفت: فرمان خدا را اطاعت كردم و شوهر خواهر خود را صدا زد 
 و مجددا خواهر خود را به نكاح او در آورد. بخاري اين روايت را نقل كرده است. 

ح كند و عقد نكاح ببندد ولي و توانست و حق داشت كه خود نكا مي اگر زن
 فرموده است:  شد و پيامبر  نمي سرپرست او از ممانعت نهي

 بَِولِ «
 َ
 اَِوٍَح ِِال

َ
ََ ِمْن اِوٍٍح َغِ� َذلکَ َ�ُهَو بٍَِطُل ـال  . »ٍٍ  وَشٍِهَدْم َعْدٍ  َوَمٍَك
هيچ عقد نكاحي درست نيست مگر اين كه ولي زن عقد نكاح را ببندد و دو نفر «

 »شاهد عادل حضور داشته باشند، و هر نكاحي كه به اين صورت واقع نشود باطل است
ابن حبان اين روايت را در صحيح خود نقل كرده است و گفته است: درباره حضور دو 

 شاهد عادل در هنگام عقد نكاح جز اين روايت صحيح ديگري نداريم. و از ابوهريره 
 گفته است:  روايت شده كه پيامبر 

 تُ «
َ
ُة َوال

َ
ْرأ َُ ّوُج اص َِ  تُ

َ
ن  ـال َُ ّوُج اَََلهٍ َو ََُقوُ َ اـَِ  ٍ َْ ََ ّوُج  َِ َّ تُ ااِ ل  ِ َ اص َِ  . »يَةُ ـَلهٍ 
بندد و نبايد خود عقد نكاح خودش يا زن  نمي زن زن را، و نفس خود را عقد نكاح«

بنند او زني  مي گفتيم: آن زن كه خود عقد نكاح خود را مي ديگري را جاري كند، و ما
 .»است زناكار، يعني نكاحش صحيح نيست

روايت  ل. و از حضرت عايشه )دارقطني آن را به شرط صحيح روايت كرده است(
 گفت:  شده است كه پيامبر 
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يّ «
َ
َِ َولِ ـَ ٍ اْؤَراٍَة اََوَحْت بَِغْ�ِ ِِْذ اٍت ـَُ هر زني كه خود « .»ّيهٍ فَِنَُىَهٍ بٍِطٌل مََ َث َؤر 

عقد خويش را ببندد و عقد نكاح خود را ببندد بدون اجازه و اذن ولي شرعي خود، صيغه 
 .»اين نكاح و عقد نكاح وي باطل است. و سه بار گفت باطل است

به روايت ابوداود وابن ماجه و ترمذي كه آن را حسن دانسته و به روايت ابن حبان و (
 . )حاكم كه آن را به شرط شيخين صحيح دانسته است

هيچ عقد نكاحي «اما حضور دو شاهد عادل، به دليل همان حديثي است كه گفت: و 
گفته  /امام شافعي  »درست نيست مگر ولي آن عقد را ببندد و دو شاهد عادل باشند

است: هرگاه در ميان جمعي زني باشد كه ولي شرعي ندارد، و آن زن مردي را ولي امر 
رست است، چون اين عمل او به منزله حكَم براي خود قرار داد كه او از عقد نكاح بندد د

 تواند جانشين حاكم تلقي گردد.  مي خود قرار دادن است، و كسي كه حكم قرار داده است

 شرايطي كه شرعا بايد ولي داشته باشد
شرايط الزم كه بايد در ولي موجود باشد عبارت است از: مسلمان بودن و بالغ بودن و 

 و مرد بودن و عادل بودن.  عاقل بودن و آزاد بودن
 اما مسلمان بودن چون خداوند گفته است: 

َِنزونَ ٱوَ ﴿ َل لمز ََِ�ٰتز ٱوَ  ل َل لمز ٖض  ل ِ�َآءز َ�عل ول
َ
مل َ هز  ].٧١ة: التوب[ ﴾َ�علضز

 .»مردان و زنان مؤمن بعضي ولي بعضي ديگرند«
ند. پس تواند معين و ياور زن مسلمان باشد، چون با هم اختالف دين دار نمي و كافر

تواند ولي زن كافر  نمي كافر شايستگي واليت بر زن مسلمان را ندارد. و مرد مسلمان هم
 فرمايد:  مي باشد چون خداوند

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ َٓ ِي َ ٱإ َّ  ْ وا ََ َ�ّتِخذز  ْ نزوا ََ ودَ ٱَءا َهز َٰرىٰ ٱوَ  �ل ََ ٖض  َّ ِ�َآءز َ�عل ول

َ
مل َ هز ِ�َآَءۘ َ�علضز ول

َ
َ﴾ 

 ].٥١ة: املائد[
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اي كساني كه ايمان آورده ايد يهود و نصاري را به سرپرستي مگيرد آنان خود برخي «
. پس خداوند واليت بين كافران و مؤمنان را قطع كرده و آن را »ولي برخي ديگرند

شود. و اما شرط  مي گسسته است، و اين دليل است بر اين كه مرد كافر، ولي زن كافر
دك و ديوانه جايز نيست ولي غير خود قرار گيرند بلوغ و عقل به آن جهت است كه كو

 گردد نه به قاضي.  مي بنابراين، واليت به خويشاوند دورتر منتقل
باز مانع  اي، و بايد دانست كه اختالل و نقص عقل به سبب پيري، يا جنون يا عارضه

به  كند. و حجر بر كسي نهادن مي شود و واليت را به خويشاوند دورتر منتقل مي واليت
كند، چون او نظرش درباره خود مختل  مي سبب سفاهت و سبك خردي باز هم واليت

 است پس درباره غير خود به طريق اولي مختل و نارسا است. 
و كثرت بيماريها و رنجهاي مشغول كننده از شناخت مواضع نظر و مصلحت، نيز 

ي به صراحت آن گردد. شافع مي موجب انتقال واليت از آن شخص به خويشاوند دورتر
و اما شرط حريت و آزاد بودن  اند. را گفته است، و ياران وي نيز او را بر آن تبعيت كرده

براي آن است كه عبد و برده، حق واليت ندارد. چون كسي كه ولي نفس خود نباشد 
آورد. و اما شرط مرد بودن به آن  مي شود و او را به ازدواج در مي چگونه ولي ديگري

شود پس به طريق اولي ولي غير خود  نمي ه زن، در نكاح ولي نفس خودجهت است ك
شود. و در حديث قبلي گذشت كه از واليت زن در نكاح نهي شده بود. و مخنث  نمي هم

 تواند ولي نكاح بشود.  نمي نيز حكم زن را دارد و
 است كه فرمود:  و اما اين كه بايد ولي عادل باشد، گفته پيامبر 

 اِوٍحَ «
َ
 بَِولِ  ال

 َ
بستن عقد نكاح درست نيست مگر به وسيله ولي «. »ٍّ ُؤرِشدٍ ـِِال

 .»مرشد
رساند،  مي و معلوم است كه فاسق و تبهكار رشيد نيست. چون در شاهد خلل و زيان

رساند. و سيد و ارباب كنيز از اين مستثني است كه او اگر  مي و همچنين در ولي هم خلل
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د نكاح كنيزش را ببندد. چون اين عقد را به موجب مالك تواند عق مي فاسق هم باشد
 بندد نه به موجب واليت داشتن بنابر قول اصح.  مي بودن

تواند ولي  مي كه فاسقاند  رافعي گفته است: كه بيشتر متأخران علماي ما فتوي داده
ته نكاح باشد، بويژه خراسانيان چنين فتوي داده اند، روياني چنين گفته است. نووي گف

است: درباره واليت فاسق در نكاح، از امام محمد غزالي سوال شد كه او گفت: اگر ما 
گردد كه او نيز همان اعمال را  مي واليت را از فاسق بگيريم اين واليت به حاكمي منتقل

دهد. نووي گفته است: اين سخن امام غزالي  نيكو است و شايسته است كه به  مي انجام
تواند هم براي خود عقد نكاح و ازدواج ببندد و هم  مي الل و گنگ آن عمل نمود. و مرد

قابل فهم اش  كسي را به ازدواج ديگري درآورد مشروط بر آن كه بتواند بنويسد يا اشاره
 باشد. 

بايد دانست كه شرايط معتبر در ولي نكاح، در شاهدان نكاح نيز معتبر است. پس عقد 
هد مسلمان مكلف آزاد مرد عادل شنوا و بينا، و نكاح درست نيست مگر به حضور دو شا

و راز اين سخت گيري  »نكاح درست نيست مگر به وسيله ولي مرشد و دو شاهد عادل«
احتياط كردن در ازدواج و حفظ نكاح است از جحود، چهار نفر شرط است: ولي زن و 

نند و كسي را توانند وكيل تعيين ك مي شوهر و دو نفر شاهد عادل، و ولي و شوهر هر دو
 از جانب خود وكيل قرار دهند. 

 وليترين  ترين و نزديك شايسته
ولي پدر است. چون غير پدر به سبب پدر ترين  ولي و نزديكترين  شايسته

كنند، سپس جد و پدر بزرگ يعني پدر پدر هر چه دورتر شود.  مي خويشاوندي كسب
و بر كسي كه تنها حق چون جد و پدر بزرگ هم واليت دارد و هم حق عصيبت، 

عصيبت دارد مقدم است. سپس بعد از جد برادر پدر و مادري، و بعد از وي برادر پدري، 
همگي از طرف پدر ها  اين سپس پسرش يعني پسر برادر هر چه پايين تر برود. چون

كنند. سپس بعد از آن عموي پدر مادري يا عموي  مي كسب نزديكي و خويشاوندي
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ش هر چه پايين تر برود. سپس ديگر عصبات و خويشاوندان از پدري، و سپس پسر
 جانب پدر. 

بايد دانست كه ترتيب در ازدواج مانند ترتيب در ارث است جز در جد و پدر بزرگ 
تواند با پيوند پسر  نمي كه ازدواج بر برادر مقدم است، و جز در پسر زن مورد نكاح، كه او

چه در ارث مقدم بر همه است، و دليل عدم  بودن ولي عقد نكاح مادرش شود و اگر
واليت پسر در نكاح، آن است كه بين او و مادرش مشاركت نسبي وجود ندارد پس 

دهد كه عار و ننگ را از نكاح دور سازد. اگر عصبات و خويشاوندان  نمي چندان اهميت
هم نباشد  از جانب پدر وجود نداشتند سيد و ارباب آزاد كننده، ولي نكاح است و اگر او

گفته  عصبات وي ولي هستند و به اين منوال به ترتيب مقرر در ارث. چون پيامبر 

ُء لُ «است: 
َ
ِة النَّلِب ـاَصَوال َُ ُْح َُ ٌة  َُ والء و نسبت آزاد كننده چون نسبت و پيوند نسبي « »ْح

د كننده زن باشد اصح آن است كه كسي بايد زن آزاد شده را عقد نكاح كند اگر آزا »است
 بندد، ليكن با كسب رضايت آزاد كننده.  مي كه خود آزاد كننده را عقد نكاح

گفته  سپس حاكم، ولي است يعني حاكم محلي كه، همسر آنجا است. چون پيامبر 
شافعي و ابوداود و ابن حبان و امام  »سلطان ولي كسي است كه ولي نداشته باشد«است: 

  اند. روايت كرده لديگران آن را از حديث عايشه 
و اين ترتيب كه در اولياي نكاح ذكر كرديم براي صحت نكاح معتبر است. پس تا 
شخص نزديكتري وجود داشته باشد دورتر حق ازدواج و بستن عقد نكاح زن را ندارد 

دي از جانب پدر كسب شده است و شبيه چون حقي است كه از راه تعصيب و خويشاون
 به ارث است. 

 النساء) خطبةخواستگاري (

خطبه بكسر خاء به معني خواستگاري و طلب نكاح است. هرگاه زني در عقد نكاح 
ديگري و در عده طالق نباشد، جايز است كه به صراحت يا به تعريض از وي تقاضاي 
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صراحت از وي تقاضاي نكاح حرام است. وصلت و نكاح كرد، و اگر زن در عده باشد به 
و اگر در عده طالق رجعي باشد به تعريض نيز تقاضاي نكاح از وي حرام است.  ولي 
اگر در عده وفات شوهر باشد يا در عده طالق بائن و يا عده فسخ نكاح باشد يا نكاحش 

ت. فسخ شده باشد، تقاضاي نكاح از وي و خواستگاري به كنايه و تعريض حرام نيس
 فرمايد:  مي چون خداوند

﴿ ََ تزم بِهِ  َو مل �ِيَما َعّرضل ََ َعََيل�ز َنا َدةِ  ۦجز  ].٢٣٥ة: البقر[ ﴾َُِّۡسآءِ ٱَِ ل ِخطل
بر شما گناهي نيست اگر به تعريض از چنين زناني خواستگاري و تقاضاي نكاح «
ائن چون فاطمه دختر قيس شوهرش او را طالق داده بود و طالقش قطعي و ب .»كنيد

. و »تمام شد مرا خبر دهيدات  هرگاه آزاد شدي و عده«به وي گفت:  شده بود پيامبر 
فرق بين تصريح و تعريض، آن است كه اگر به صراحت خواستگاري كند رغبت و ميل 

يابد و چه بسا در انقضاي عده دروغ نگويد و به دروغ و به علت غلبه  مي او به وي تحقق
تمام شده است. ولي در تعريض چنين نيست اش  ويد كه: عدهشهوت يا عوامل ديگري بگ

 و اظهار ميل و رغبت به وي بطور قطعي آشكار نشده است.
 ومراد از تصريح، الفاظ و كلماتي است كه به صراحت اراده و قصد ازدواج را بيان

م شد و تماات  خواهم با تو عقد نكاح بندم، يا هرگاه عده مي كنند، مانند اين كه بگويد: مي
بندم. و تعريض آن است كه احتمال رغبت و عدم رغبت  مي آزاد شدي تو را عقد نكاح

هر دو را دارد، مثل اين كه بگويد: خيلي هستند كه به تو ميل دارند. يا هرگاه آزاد شدي و 
 تمام شد مرا آگاه كنيد. و چه كسي است كه مثل تو را داشته باشد؟ و امثال آن. وات  عده
قتي است كه غير از صاحب عده و شوهر قبلي، او را خواستگاري كند، اما وها  اين

تواند به  مي تواند و برايش حالل است كه در عده نكاحش كند او مي صاحب عده اي كه
 تصريح از او خواستگاري كند و تقاضاي نكاح نمايد. 
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 گردند مي اسباب واليت و چيزهايي كه واليت را سبب
سبب براي ايجاد واليت پدر بودن است، سپس پدر بزرگ ين تر بايد دانست كه قوي

توانند دختر  مي بودن. چون شفقت و مهرباني آنان به كمك است لذا پدر و پدر بزرگ،
دوشيزه را بدون اجازه وي از كسي نكاح كنند كه همسر و همتاي وي است و او را بدون 

ند خواه دوشيزه كوچك و اجاز وي عقد ببندند و مهرالمثل را براي او در نظر بگير
 خردسال باشد يا بزرگسال باشد، چون پدر و پدر بزرگ، مصلحت او را بهتر تشخيص

دهند و مهر و شفقت آنان به كمال است، ولي مجبور بودن به دوشيزگي تعلق دارد نه  مي
كوچكي و صغر سن برخالف نظر ابوحنيفه. هرگاه دوشيزه ديوانه و خردسال باشد پدر و 

توانند او را به ازدواج كسي درآورند، چون جنون و ديوانگي هرگاه به  مي پدر بزرگ
كند و مصلحت اقتضاي به  مي خردسالي منضم گردد واليت بر وي تأكيدي بيشتر پيدا

ازدواج درآوردن او را دارد و همين مصلحت براي او كافي است كه او را صاحب مهريه 
رود كه با ازدواج بهبود يابد. و همچنين  مي نو هزينه زندگي و نفقه كند، و گاهي اميد آ

توانند عقد نكاح  مي اگر دوشيزه بزرگ سال باشد و ديوانه بالغ گردد، پدر و پدر بزرگ
وي را ببندند، و هرگاه پدر و پدر بزرگ وجود نداشته باشند و نياز به ازدواج وي باشد و 

رود،  مي دواج اميد بهبودي اوعالئم شهوت در وي ظاهر گردد يا طبيبان گويند كه: با از
 تواند او را عقد نكاح ببندد.  مي در اين صورت حاكم

چنانچه دوشيزه بزرگ سال و بالغ باشد مستحب است كه از وي اجازه بستن عقد 
دانند مراعات شده باشد، و براي  مي نكاح گرفت تا نظر كساني كه كسب اجازه را واجب

ىَ ـاَاّ «گفته است:  اين كه پيامبر 
َ
ِلَهٍ ِمْن َولِ ـيُّب أ َْ ِكْ ـقک بِنَ

ْ
 َو�ِْذاُ ـِي َهٍ َوال

َُ َذ
ْ
َهٍ ـُر َُْلتَح

ٍتُ  َُ زن بيوه به واليت بر نفس خود سزاوارتر است از ولي شرعيش، و دوشيزه را « »َهٍـَص
كنند و هنگام كسب اجازه براي بستن عقد وي سكوت كردن وي اجازه  مي كسب اجازه

سكوت وي اجازه «. و در روايت ديگر آمده است: )به روايت مسلم(. »شود مي دادن تلقي
 . »است
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و اما در مورد بيوه عاقل بدون كسب اجازه وي عقد نكاح بستن وي، جايز نيست و 

ُق ـَوااَ  «گفته است:  اذن و اجازه وي، گفتن آن است. چون پيامبر  ََ زن بيوه «. »ِي ُب َُْلقَنْ
. و به »طلبند مي ند و از او تلفظ و نطق به اجازه دادنكن مي و شوهر كرده را استنطاق

 اجماع طلب تلفظ كردن و نطق به اجازه بعد از بلوغ معتبر است. 
زن بيوه و شوهر كرده و ثيب در اصطالح فقه، زني است كه پرده بكارتش با مجامعت 

 اشد. و آميزش جنسي از طريق حالل يا شبهه و يا زنا برداشته شده باشد و دوشيزه نب
اما هرگاه پرده بكارت بوسيله انگشت يا در اثر شدت خونريزي حيض يا بر اثر طول 
ماندگي و شوهر نكردن از شمار دوشيزگان خارج شود و هرگز شوهر نكرده باشد، در 

رود. و اگر به  مي همه اين احوال بنا بر قول صحيح حكم دوشيزه را دارد و بكر بشمار
جنسي صورت گرفته بود يا در خواب با وي اين عمل اجبار و به زور با وي عمل 

صورت گرفته يا در حال ديوانگي با وي چنين عملي انجام گرديد، اصح آن است كه 
 حكم دوشيزه و بكر را دارد. اند: حكم زن بيوه و ثيب را دارد. و برخي گفته

 زنان محارم از نظر شرع اسالمي
ح، يعني سببهايي كه براي هميشه بايد دانست كه اسباب حرمت هميشگي براي نكا

گردند سه چيز است: خويشاوندي نسبي، و  مي موجب حرام شدن نكاح با زني
 خويشاوندي به سبب رضاع و شيرخوارگي، و خويشاوندي سببي از طريق ازدواج. 

گردند  مي سبب اول: خويشاوندي نسبي است كه به وسيله آن، هفت كس بر مرد حرام
 فرمايد:  مي سوره نساء 23چون خداوند در آيه 

) خواهرانتان و 3) و دخترانتان (2) مادرانتان (1بر شما حرام گرديده است نكاح («
و دختران  ») دختران خواهر7) دختران برادر و (6هايتان و ( ) خاله5هايتان و (  ) عمه4(

حرام دور باشند يا نزديك ها  و دختران خالهها  و دختران داييها  عموها و دختران عمه
 نيستند و نكاحشان جايز است. 



 فقه آسان در مذهب امام شافعي (جلد دوم)   290

 سبب دوم: خويشاوندي رضاعي و شيرخوارگي است. با اين سبب دو كس حرام
دهد، و خواهر شيري كه با  مي شوند كه عبارتند از: مادر شيري كه به شخص شير مي

 فرمايد:  مي شخص از يك زن شير خورده است. چون خداوند

مز ﴿ َ�ٰتز�ز َّ
ز
ٓ ٱَوَ ِٰ ٰ �َض  ّ�

َ
َ  َِ َّ م  َخَ�ُٰز�ز

َ
مل َوَ َن�ز  ].23النساء: [ ﴾لّرَ�َٰعةِ ٱعل

(و از طريق شير دادن مادر اند  و حرام است بر شما نكاح مادراني كه شما را شير داده«
(و از اين طريق كه با شما از پستان اند  و خواهراني كه با شما شير خورده اند) شما شده

 .»د)ان خواهر شما شدهاند  يك زن شير خورده
و بايد دانست كه هر كس از راه نسب بر انسان حرام گردد همانها نيز از راه 

 »ُرُى ِمَن النَّلِب ـَ�ُْرُى ِمَن اصّرضٍِع َمٍ َ�ْ «گفت:  گردد. چون پيامبر  مي شيرخوارگي حرام
به ( »گردند مي شوند كه به سبب نسب حرام مي از رضاع و شيرخوارگي همانها حرام«

 .)نروايت شيخي
. ولي چند كس »شوند مي همانها كه به سبب والدت حرام«و در روايتي آمده است: 

 شوند كه در نسب و خويشاوندي نسبي حرام هستند ولي در رضاع حرام نيستند.  مي استثنا
از جمله مادر رضاعي، برادر يا مادر رضاعي خواهر كه بر تو حرام نيست نكاح وي، 

م نيست، مانند اين كه زن بيگانه اي برادرت يا خواهرت آيد كه حرا مي يعني گاهي پيش
را شير داده باشد كه او نكاحش بر تو حرام نيست، ولي در نسب مادر برادرت يا مادر 

 باشد.  مي خواهرت بر تو حرام است، چون مادر تو نيز هست يا به هر حال زن پدرت
م نيست ولي در نسب بر و از جمله مادر فرزند فرزند تو است از رضاع كه بر تو حرا

آيد كه  مي تو حرام است، چون يا دختر تو است يا همسر پسر تو است، و در رضاع پيش
نه دختر او است و نه زن پسر او، بدين گونه كه زن بيگانه فرزند فرزندت را شير دهد و 

 مراد از فرزند و ولد مذكر و مؤنث هر دو است. 
ر تو حرام است چون مادر مادر تو است يا و از جمله مادر بزرگ فرزندت در نسب ب

آيد كه چنين نيست، به اين معني كه يك  مي باشد ولي در رضاع پيش مي مادر همسرت
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شود كه  مي زن بيگانه فرزندت را شير دهد كه مادر آن زن، مادر بزرگ رضاعي فرزندت
 مادر تو نيست و مادر زنت هم نيست.

تو حرام است چون يا دختر تو است يا  و از جمله خواهر فرزندت كه در نسب بر
دختر زن تو است كه ربيبه تو است، و هرگاه زن بيگانه اي فرزندت را شير بدهد دخترش 
خواهر فرزند تو است و نه دختر تو و نه ربيبه تو است. و بايد دانست كه خواهر برادر 

هري نسبي و رضاعي حرام نيست. و صورت و مثال آن در نسب آن است كه تو خوا
تواند خواهرت را نكاح كند، چون خواهر  مي مادري و برادري پدري داري كه برادرت

پدري و مادري او نيست بلكه از پدر و مادر ديگر است، پس براي او بيگانه است. و مثال 
دهد و به دختر كوچك بيگانه اي  مي و صورت آن در رضاع آن است كه زني به تو شير

تواند با وي نكاح كند كه او خواهر شيري تو است، ولي  مي تودهد كه برادر  مي نيز شير
خواهر شيري برادرت نيست چون از شير مادرش نخورده است، و آن خواهر رضاعي تو 

و برخي آن را  اند. نيز از مادر برادرت شير نخورده است و هر دو بر يك پستان جمع شده
  كه مفهوم و ترجمه آن چنين است:اند  به نظم درآورده

چهار كسند كه در رضاع حاللند ولي در نسب آن چهاركس حرامند: مادر بزرگ پسر 
و خواهرش سپس مادر برادرش و فرزند فرزند و السالم، وابن الرفعه بر آن چهاركس 
افزوده است، مادر رضاعي عمو و مادر رضاعي عمه و مادر رضاعي و دائي و مادر 

 د. نيز حرام نيستنها  اين رضاعي خاله را كه
سبب سوم: خويشاوندي از طريق ازدواج است و به سبب آن براي هميشه چهاركس 

 شوند: مي حرام
اول: مادر همسر است كه به مجرد عقد نكاح با دختر، مادر نسبي و رضاعي وي بر 

مل ﴿ فرمايد: مي گردد چون خداوند مي شخص حرام َ�ٰتز �َِسآ�ِ�ز َّ
ز
.... و بر شما حرام « ﴾َوَ

 .»زنانتاناست مادران 
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دوم: دختر همسرت خواه دختر نسبي يا دختر رضاعي باشد، و همچنين دختران فرزند 
همسرت به شرط اين كه دخول و مجامعت و آميزش جنسي با همسرت صورت گرفته 

 باشد.
 فرمايد:  مي چون خداي تعالي

مز ﴿ �ِدز�ز ٰ ََ ِٰ ٱَوَر مز  ّ�ٰ ِ  �َِّسآ�ِ�ز َّ م  َز ورِ جز َز ِٰ ٱِ�  َلتزم َدخَ  ّ�ٰ ونزواْ َدَخ ّۡمل َُ�ز َلتزم بِِهّ  َۡإِن 

مل  ََ َعََيل�ز َنا ََ جز  ].23النساء: [ ﴾بِِهّ  َۡ
و دختران همسرانتان كه تحت سرپرستي و حضانت شمايند به شرط اين كه جماع «

با همسرانتان انجام داده و دخول صورت گرفته باشد، و اگر (تنها عقد نكاح صورت 
 .»نتان جماع نكرده باشيد (در نكاح دختران آنان) بر شما گناهي نيستگرفته و) با همسرا

ربيبه دختر همسر است از غير شخص او و اگر چه تحت سرپرستي او هم نباشد، و 
ذكر حجور در آيه و سخن گفتن از حضانت به آن جهت است كه اغلب چنين است، و 

 همچنين دختر رضاعيش نيز حكم دختر خودش را دارد. 
همسر پدر و همسر پدر بزرگها خواه پدر بزرگ پدري يا پدر بزرگ مادري و سوم: 

 فرمايد:  مي خواه از نسب يا از رضاع همگي بر شخص حرامند. چون خداوند

﴿ ََ َِ   َو َّ م  ََ َءابَآؤز�ز ا نََ� ََ واْ  ۡز َُِّسآءِ ٱَُنِك  ].22النساء: [ ﴾ۡ
 .»ن عقد نكاح بسته اندهرگز عقد نكاح مبنديد با زناني كه پدرانتان با آنا«

 گردد.  مي كه نام برديم اطالقها  آن و نام پدر بر همه
چهارم: همسر فرزند و همسر فرزندان هر اندازه پايين بروند خواه فرزند نسبي يا 

 فرمايد:  مي شيري بر شخص حرامند. چون خداوند

مز ﴿ َنآ�ِ�ز �ل
َ
ٰ�ِلز َ ََ ََ ِي َ ٱَو مل  َّ ٰدِ�ز ََ صل

َ
 ].23ء: النسا[ ﴾َِ ل َ

 .»و (همچنين بر شما حرام است نكاح) زنان فرزندانتان كه از پشت شمايند«
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و اين درباره فرزند نسبي و فرزندي است كه از پشت شما است، و اما پسر رضاعي 
حرام است به سبب شيرخوارگي آنچه كه «به حكم حديث قبلي حكم پسر نسبي را دارد: 

 . »حرام است به سبب نسب
ته است: فرزنداني كه از پشت شمايند، پس همسر فرزند خوانده و متبني و در آيه گف

 شود. مي نكاحش حرام نيست، و اين تحريم چهارم با اجراي صيغه عقد نكاح ثابت

با هم درست ها  آن تحريم از جهت جمع يعني كساني كه ازدواج و نكاح با
 نيست

واهر وي را داشته باشد بر مرد حرام است كه در نكاح خود در يك زمان يك زن و خ
جمع كند خواه خواهر نسبي يا خواهر رضاعي و شيرخوارگي باشد ها  آن و نبايد بين

 فرمايد:  مي چون خداوند

﴿ َ واْ َ��ل ن َ�لَمعز
َ
ِ ٱَوَ تَ�ل خل

ز ۡل َسَََف  �ل ا ََ ََ  َّ  ].23النساء: [ ﴾ِِ
 .»سالم بوده استو نبايد بين دو خواهر در نكاح جمع كنيد مگر آنچه كه پيش از ا«

 و در حديث نبوي آمده است: 

ُِ ٌَ َمْن َجََع مٍوْ ـَؤلْعُ « ْذتَ  ئَ
ُ
ِِ أ هر كس (در يك زمان دو خواهر را با هم در «. »ْ�ِ ـِف رَِى

آميزش كند) ملعون است و از رحمت خدا بدور ها  آن نكاح داشته باشد و با هر دوي
 .»است

اش  ح زن و عمه وي را و زن، و خالههمچنين درست نيست و حرام است كه در نكا

 ُ�ْ «گفته است:  را با هم جمع نمود. چون پيامبر 
َ
ُّ ـال ِة َوَ�

َ
ْرأ َُ ُع بََ� اص  َ�ْ�َ ـَُ

َ
ِتَهٍ َوال

ِة وََذٍلَ 
َ
ْرأ َُ شود يعني نبايد  نمي در نكاح جمعاش  و زن و خالهاش  بين زن و عمه«. »ِتهٍـاص

. و همان گونه كه جمع بين زن و )ايت شيخينبه رو(. »همزمان در نكاح كسي باشند
حرام است جمع بين زن و دختر برادرش و دختران فرزندان برادرش و بين او و اش   عمه

دختر خواهرش و دختران فرزندان خواهرش نيز حرام است خواه برادران و خواهران 
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كاح حرام با هم همزمان در نها  آن نسبي يا رضاعي باشند. به اين جهت جمع بين همه
گردد، و  مي است زيرا كه اين عمل به قطع صله رحم و گسستن پيوند خويشاوندي منجر

در نكاح همزمان حرام است، آن است كه هر ها  آن ضابطه كلي براي كساني كه جمع بين
مرد فرض شود نكاح ديگري براي او به علت و سبب قرابت ها  آن دو زني كه اگر يكي از
در عمل ها  آن در نكاح حرام باشد، جمع بينها  آن ورت جمع بينحالل نباشد در اين ص

 جنسي به موجب ملك يمين و زرخريدي و بردگي نيز حرام است. 

 شوند مي عيوبي كه موجب فسخ نكاح
 وجود داشته باشد، مردها  آن هرگاه در زن پنج عيب وجود داشته باشد يعني هر يك از

 تند از: تواند نكاح وي را فسخ كند كه عبار مي
ديوانگي و جذام و لك و پيسي و بسته بودن مجراي تناسلي با گوشت، و بسته بودن 

 مجراي تناسلي به وسيله استخوان كه هر دو مانع عمل جماع باشند. 
وجود داشته باشد ها  آن و هرگاه در مرد پنج عيب وجود داشته باشد يعني هريك از

 د را فسخ كند كه عبارتند از: تواند مرد را رد كند و نكاح خو مي زن نيز
ديوانگي و جذام و پيسي و لك و قطع آلت تناسلي و عنين بودن به نحوي كه جماع 

 را نتواند انجام دهد. 
چون مقصود از نكاح و ازدواج ادامه و استمرار آن است، و مقصود ويژه و بزرگ از 

اصالً مانع خود نكاح و ازدواج تمتع و برخورداري جنسي است و بعضي از اين عيوب 
عمل جنسي و آميزش زناشوئي هستند، مانند قطع و بريدگي آلت تناسلي مرد، و عنين 
بودن وي و مانند رتق (انسداد مجراي تناسلي زن به وسيله گوشت) و قرن (انسداد 
مجراي تناسلي زن به وسيله استخوان) كه در مرد و زن اين عيوب عمل جنسي و آميزش 

 سازد. مي زناشويي را غير ممكن
سازد و مانع كمال تمتع  مي و بعضي از اين عيوب، نفس انسان را پريشان و مضطرب

گردد، مانند ديوانگي و بيماري جذام و پيسي و  مي و لذت و برخورداري عمل جنسي
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گردند كه  مي شوند و موجب مي لك. پس اين عيوب همگي موجب اثبات خيار در فسخ
بي را تشخيص داد به فسخ نكاح مبادرت كند و اين هرگاه هر يك در ديگري چنين عيو

اختيار را دارد. چون اگر اين اختيار را ثابت نكنيم وجود اين عيوب در يكي از طرفين 
فرمايد: نه به ديگران ضرر و آسيب برسان و  مي موجب دوام ضرر و زيان است، واسالم

روايت  ه از پيامبر نه خودت ضرر و زيان را متحمل شو. و دليل اين مطلب آن است ك
با زني از قبيله غفار ازدواج كرد چون پيش آن زن رفت در پهلوي وي «شده است كه او 

سفيدش پيسي ديد، بدون اين كه با وي نزديكي كند به وي گفت: لباست را بپوش و به 
ملحق شو، و به خانواده وي گفت: شما مرتكب تدليس شديد و عيب وي را ات  خانواده

 . )بيهقي آن را در سنن كبير روايت كرده است( »نديدبر من پوشا
 پس با بيماري پيسي و برص فسخ نكاح ثابت شد، و ديگر عيوب بر آن قياس

شوند چون در معني برص و پيسي هستند بلكه شديدتر از پيسي هستند، مانند بيماري  مي
از ابن عمر جذام و كلمه (كشح) كه در حديث آمده است به معني پهلو و كنار است، و 

هر مردي كه با زني ازدواج كرد و آن زن ديوانه بود «روايت شده است كه گفت:  ب
يا بيماري جذام و برص و پيسي داشت و آن مرد با آن زن جمع شده و نزديكي كرده بود 

را نيز بپردازد البته بعد از اش  را بدهد، يعني اگر فسخ نكاح كند بايد مهريهاش  بايد مهريه
ه اين جهت فسخ در اين گونه موارد جايز است، چون نكاح يك عقد معاوضه . ب»جماع

 اي است همانند بيع و قابليت بهم زدن را دارد. پس به سبب عيوبي كه به مقصود خلل
كند  نمي توان آن را نيز بهم زد و باطل ساخت. در بيماري ديوانگي فرق مي رسانند مي

برخي مواقع به آن دچار شود. و خواه اين ديوانگي مطبق و هميشگي باشد، يا اينكه 
 ديوانگي قابل معالجه و مداوا باشد يا نباشد. 

 خالصه مطلب اينكه، عيوب ثابت كننده اختيار فسخ هفت چيز است كه در سه چيز از
باشد كه عبارتند از: ها  آن زن و مرد شريكند، يعني ممكن است در هر يك ازها  آن

دو عيب اختصاص به مردها دارد، مانند جب، يعني بريدگي ديوانگي، و جذام، و برص. و 
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كه اي  گونه و قطع آلت تناسلي، و عنين بودن يعني سستي و نرمي آلت تناسلي مرد به
 نتواند عمل جنسي انجام دهد. 

و دو عيب اختصاص به زنان دارد، مانند رتق يعني انسداد مجراي تناسلي زن با 
كه مانع اي  گونه آلت تناسلي زن به وسيله استخوان بهگوشت، و قرن يعني انسداد مجراي 

 دخول آلت تناسلي مرد شود.

 نام بردن مهريه در نكاح
كلمه مهر و صداق هر دو به معين مهريه و كابين نكاحند، و آن عبارت است از مالي 

شود به وسيله بستن عقد نكاح يا به وسيله انجام عمل  مي كه براي زن بر مرد واجب
ن مهريه و كابين در زبان عربي نامهاي فراواني دارد، از جمله صداق و نحله و جنسي. اي

فريضه و أجر كه اين كلمات در قرآن به معني مهريه وكابين آمده اند، و مهر و عليقه و 
عقر، و اين كلمات در حديث نبوي به معني مهريه و كابين آمده اند، و دليل شرعي مهريه 

 فرمايد:  مي باشند. خداوند مي شريف نبويو كابين قرآن كريم و سنت 

﴿ ْ َةٗ  َُِّۡسآءَ ٱ َوَءاُزوا َ�ٰتِِهّ  ِ�َل ۡز  ].4النساء: [ ﴾َص
و بدهيد مهريه و كابين زنان را با دل خوش و خوش منشي (و بدون طمع پس «

. كلمه (نحله) در آيه به معني هبه و بخشش از روي طيب خاطر است، و به »گرفتن آن)
 برد و برخوردار مي اميده شده است چون همان گونه كه مرد از زن لذتآن جهت نحل ن

گردد بلكه لذت زن بيشتر است، پس تو گوئي كه  مي گردد، زن نيز از مرد برخوردار مي
گيرد بدون مقابله چيزي. و در حديث نبوي خطاب  مي زن مهريه را به صورت بخششي

ْس «به مردي آمده است:  ُِ َ
ْ
مهريه و كابين را قرار بده حتي اگر « »دٍ ِديْ ـىَ  ِمنْ  ٍُ  ـَذٍتَ  َوصَوْ  اِ

. و چون مرد خواهان ازدواج با آن زن، آن را نيز نداشت »يك انگشتري از آهن هم باشد

َُ «خطاب به وي گفت:  پيامبر  َكهٍ بِ
َِ َزوّجتُ آن زن را به ازدواج و « »ٍ َمَعکَ ِمَن الُقرت
(به هر حال بدون  »داني كه به وي ياد بدهي مي آننكاح تو درآوردم بر آن مقدار كه از قر
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مهريه نبود) حاال كه اين را فهميدي بدان كه مستحب و پسنديده است كه هيچ عقد 
اقتدا شود و از او  نكاحي بسته نشود مگر در برابر مهريه و كابين معين، تا به پيامبر 

بست، و به  نمي عقد نكاحبدون مهريه و كابين معين  پيروي به عمل آيد، چون پيامبر 
عالوه تعيين مهريه و كابين، قطع نزاع و خصومت بين طرفين است. نام بردن از مهريه و 
كابين ركن و پايه صحت و درستي نكاح نيست يعني اگر در ضمن عقد نامي از مهريه 

 نبردند نكاح درست است. 
 و دليل صحت آن قول خداي تعالي است: 

مل  َّ ﴿ ََ َعََيل�ز َنا تزمز  جز َّقل ّ  َۡرِ�َضةٗ  َُِّۡسآءَ ٱِِن َط واْ لَهز رِضز ول َ�فل
َ
َ  ّ ا لَمل َ�َمّسوهز ة: البقر[ ﴾ََ

٢٣٦.[ 
هرگاه (به عذري) زنان را طالق داديد پيش از آن كه با آنان جماع كرده باشيد و «

دخولي وصورت گرفته باشد و پيش از آن كه مهريه اي تعيين شده باشيد بر شما گناهي 
 .»يستن

يعني دراين طالق دادن بر شما گناهي نيست مادام كه نزديكي نكرده باشيد، و مهريه 
را نگفته و تعيين نكرده باشيد، و دليل است بر جواز خالي بودن عقد نكاح بستن از گفتن 
مهريه، مانند اين كه زن بالغ رشيد و بيوه يا دوشيزه باشد، و به ولي خويش بگويد: مرا 

ون مهريه و كابين، و به دنبال آن ولي عقد نكاح او را ببندد و او را به عقد نكاح ببند بد
يك نفر درآورد و مهريه و كابين را نفي كند يا از آن سكوت نمايد كه عقد نكاح صحيح 

 است. مهرالمثل يعني مهريه مانند امثال خودش با سه چيز واجب ميگردد. 
تي كه شوهر از پرداخت مهريه تعيين شده اول: آن كه حاكم مهرالمثل را تعيين كند وق

خودداري كند يا وقتي كه زن و شوهر بر مقدار و اندازه تعيين شده مهريه نزاع و اختالف 
 دارند. 

 دوم: آن كه خود زن و شوهر مهرالمثل را معين نمايند. 
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سوم: آن كه مرد پيش از آن كه حاكم مهريه را تعيين كند و پيش از آن كه زن و مرد بر 
چيزي توافق و تراضي كنند، با زن مرتكب عمل جنسي گردد و دخول صورت گيرد. 

باشد روزِ بستن عقد است و مهرالمثل آن  مي آنچه در مهرالمثل مورد نظر است و معتبر
 باشد.  مي روز معتبر

اگر يكي از دو طرف عقد، زن يا شوهر پيش از تعيين مهريه و پيش از آميزش جنسي 
گردد. چون در حديث بروع دختر واثق آمده است كه:  مي المثل واجببميرد باز هم مهر

وي بدون نام بردن از مهريه با شوهرش ازدواج كرد و شوهرش پيش از آن كه مهريه اي 
كه وارثان شوهرش مهرالمثل را به او «حكم كرد:  براي او معين كند مرد، و پيامبر 

ديگران. و ترمذي آن را حديث حسن به روايت ابوداود و ترمذي و نسائي و  »بدهند
صحيح دانسته است. و اگر كسي زنش را پيش از دخول و عمل جنسي و پيش از تعيين 

گردد. يعني بايد مقدار مالي برحسب توانايي  مي مهريه طالق دهد متعه براي آن زن واجب
 فرمايد:  مي خود به آن زن بدهد كه دل وي را خوش كند به دليل اين كه خداوند

باكي براي شما نيست اگر طالق دهيد زناني را كه با آنان مباشرت نكرده و مهري «
را به چيزي بهره مند سازيد، دارا بقدر خود، و نادر بقدر ها  آن مقرر نداشته ايد ولي

دهيد به نيكويي و خوبي  مي خويش، بهره اي شايسته او (اين بخشش و بهره كه به زنان
 ). 236(سوره بقره/  »اران استباشد) كه سزاوار مقام نيكوك

نزديكي ها  آن و اگر زنان را طالق داديد پيش از آن كه با«گويد:  مي و در آيه بعدي
جنسي كنيد در حالي كه مهرشان را معين كرده ايد (به نام بردن مهريه در عقد نكاح) پس 

 . »بدهيدها  آن الزم است بر شما كه نصف مهريه نام برده شده را به
ند پرداخت نصف مهريه و كابين را به زني كه طالق داده شده است، و خداو

تخصيص داده به وقتي كه مهريه در عقد نام برده شده است، و اما هرگاه در عقد از مهريه 
نام برده نشده باشد بايد به وي متعه بدهد، همان گونه كه متعه را بعدا بيان خواهيم كرد و 

 ده است.از سوره بقره نيز آم 236در آيه 
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 مهريه و كابين حد و اندازه معين ندارد
مهريه و كابين از نظر شرع حد معيني ندارد، و هر چيزي كه بتواند بهاي كاال قرار 

تواند مهريه و كابين واقع شود. چون در  مي گيرد خواه عين و ذات اشياء يا منفعت باشد
خواست  ازدواج كند  مي به مردي كه صحيحين (مسلم و بخاري) آمده است كه پيامبر 

و  »چيزي براي مهريه قرار دادن طلب كن حتي اگر يك انگشتر آهني باشد«گفت: 
آن زن را به عقد نكاح و ازدواج تو درآوردم بر آن كه «سرانجام به آن مرد گفت: 

و در آن دليل است براي  »داني به وي ياد دهي مي آن باشد كه مقدار قرآني كهاش  مهريه
 تواند مهريه واقع شود. مي اندكي مهريه، و اين كه منفعت نيزمبالغه در 

اش  زني از بني فزاره ازدواج كرد و مهريه«و در حديث عامر بن ربيعه آمده است كه: 
شوي كه يك  مي به وي گفت: اي زن! راضي يك جفت كفش سرپايي بود، و پيامبر 

و يك جفت كفش به تو جفت كفش به تو بدهد، يعني راضي هستي كه زن وي بشوي و ا
به روايت ( »آن را جائز دانست و حكم را تنفيذ كرد بدهد؟ آن زن گفت: آري. پيامبر 

 .)حسن است :ابن ماجه و ترمذي كه گفته
عالئق را (مهريه و كابين) بدهيد. گفتند: عالئق چيست؟ فرمود: «گفته است:  پيامبر 

آنچه  »كنند مي شوند و بر آن توافق مي ي(مهريه) كه طرفين عقد و خانواده آنان به آن راض
 كه گفته شد: درباره زن رشيد و هوشيار و سيد و ارباب كنيز بود. 

اما اگر ولي، محجور عليها را عقد كند، حق ندارد مهريه را از ميزان مهرالمثل كمتر نام 
را ببرد، و مستحب و پسنديده است كه مهريه كمتر از ده درهم نباشد، چون بعضي مهريه 

شود و ابوحنيفه آن  مي دانند و با تعيين آن مقدار، خالف در وجوب آن برطرف مي واجب
 داند.  مي را واجب

بيشتر نباشد  و مستحب است كه  مقدار مهريه و كابين از ميزان مهريه زنان پيامبر 
دختر ابوسفيان  لكه پانصد درهم است، و اما اين كه مهريه أم المومنين أم حبيبه 

نبود كه اين مبلغ فراوان را نام ببرد بلكه نجاشي  د دينار بود آن كار، پيامبر چهارص
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پادشاه حبشه با كرامت و جوانمردي از مال خود آن را پرداخت كرد، به خاطر احترام و 
 خدايش بيامرزد.  بزرگداشت پيامبر 

 گردد مي چه موقع نصف مهريه ساقط
شود  مي يح نكاح، مالك و صاحب مهريهبايد دانست كه زن به مجرد اجراي عقد صح

شود، و در غير آن  مي يا با نام بردن و تعيين كردن مهريه به صورت صحيح مالك مهريه
گردد  مي گردد. سپس بايد دانست كه به دو طريق مهريه مستقر مي صورت مالك مهرالمثل

 شود. مي و پرداخت آن الزم
تي اگر حرام نيز باشد مانند اول: با عمل وطي و صورت گرفتن آميزش جنسي، ح

 فرمايد:  مي آميزش جنسي و عمل وطي در حال قاعدگي و يا در حال احرام، چون خداوند

يلَف ﴿ ََ ونَهز  َو ذز خز
ل
ٖض  ۥَُُ مل َِِ�ٰ َ�عل �ز ۡلَ�ٰ َ�علضز

َ
ۡل َ  ].21النساء: [ ﴾َوََ

گيريد و حال آن كه بين شما آميزش و عمل  مي چگونه مهريه را از آن زن پس«
 .»سي صورت گرفته استجن

گردد و كلمه (افضاء) در آيه مراد از آن جماع  مي پس با انجام عمل جنسي مهريه الزم
 است. 

شود حتي اگر پيش از  مي دوم: با مرگ يكي از زوجين مهريه و كابين ثابت و الزم
يابد پس  مي دخول و آميزش زناشوئي اين مرگ واقع شود. چون با مرگ عقد نكاح پايان

ماند كه آنچه عقد بر آن واقع شده حاصل شده و بهاي آن بايد داده شود مانند  مي نچنا
 اجاره. 

چنانچه بعد از عقد نكاح جماع يامرگ صورت نگرفت، و جدايي زن و شوهر پيش از 
دخول وعمل جنسي روي داد و اين جدايي به سبب خود زن يا مرد صورت نگرفته بود، 

طالق داده باشد يا مرد طالق زن را به خود زن تفويض  به اين معني كه خود مرد زن را
كرده باشد و آن زن نيز اين كار را انجام داد، يا اين كه مرد طالق زن را به كاري معلق و 
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سازد كه زن آن كار را انجام دهد. براي مثال به وي گويد: هرگاه به آن خانه  مي مربوط
، و آن زن هم داخل خانه شده باشد داخل شوي تو مطلقه باشي و طالق تو صورت گيرد

گردد  مي يا اين كه مرد زن را طالق خلعي بدهد، در اين صورت مهريه و كابين زن نصف
 فرمايد:  مي گردد. چون خداوند مي و پرداخت نصف آن بر مرد الزم

هرگاه زنانتان را پيش از تماس و نزديكي جنسي طالق داديد و در عقد نكاح مهريه «
 . »گردد كه پرداخت كنيد مي بوديد در آن صورت نصف مهريه الزم را معين كرده

 متعه يا دلجويي از زن طالق داده شده
دهد چون از وي  مي متعه عبارت است از مالي كه مرد به زني كه طالقش داده است

 كند. جدايي زن و شوهر دو صورت دارد:  مي جدا شده و او را دلجويي
شود، و  نمي گيرد. اين جدايي موجب متعه مي تاول: جدايي كه با مرگ يكي صور

 اجماع بر آن است كه اين جدايي موجب متعه نيست. 
شود مانند جدايي با طالق. اين  مي دوم: جدايي كه در حال حيات و زندگي واقع

جدايي و طالق، اگر پيش از نزديكي جنسي و آميزش جنسي باشد و مرد در عقد نكاح، 
كند، و اگر جدايي و طالق  مي زن استحقاق دريافت متعه را پيدا مهريه را نام نبرده باشد

 يابد.  مي پس از دخول و عمل جنسي صورت گيرد زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را
در پرداخت متعه فرقي بين مسلمان و كافر ذمي و بنده و آزاد و كنيز و زن آزاد نيست، 

اشد، و مقدار و اندازه متعه بايد درهم كمتر نب 30و اين متعه مستحب است كه از مبلغ 
مورد توافق طرفين قرار گيرد. و اگر زن و شوهر درباره متعه اختالف و كشمكش داشته 

گردد. و  مي كند و آن الزم مي باشند ميزان آن را قاضي با اجتهاد و رأي خود تعيين
آمده  پرداخت متعه بيشتر از نصف مهريه درست و جايز است، چون در آيه به طور مطلق

به زنان طالق داده تان متعه بدهيد و دلشان را خوش كنيد، آن كه «گويد:  مي است كه
دارد و فراخ دست است فراخور حال خود و آن كه ندارد و فقير و محتاج است او نيز 

 ). 236(سوره بقره/  »فراخور حال خود متعه را بدهد
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 حكام نكاح شغار
ن كه مهر يكي تمتع از ديگري باشد) باطل نكاح شغار (زن در برابر زن به شرط اي

است. چون در حديث نبوي از آن نهي شده است. نكاح شغار آن است كه كسي بگويد: 
من دختر خود را به آن شرط به نكاح تو درآوردم كه تو نيز دختر خود را به نكاح من 

يرد، و درآوري، و مهريه هر كدام استفاده جنسي از ديگري باشد و طرف هم آن را بپذ
گيرد. اگر اين  مي عمل جنسي و استفاده پدر دختر، از دختر طرف مقابل مهريه قرار

برخورداري جنسي را مهريه قرار ندادند به اين معني كه از آن سكوت كردند و نام آن را 
صحيح است، چون در اين عقد شرط عقدي در عقد صورت ها  آن نبردند نكاح هر يك از

 ي در فساد و نكاح دخالت ندارد و مهرالمثل براي طرفين ثابتگرفته است، و چنين شرط
 گردد.  مي

 وليمه
وليمه عبارت است از اطعام و ضيافت عروسي و جشن ازدواج كه از كلمه ولم به 

 آيند.  مي معني جمع و گردهمايي گرفته شده است، چون زن و شوهر با هم گرد
دعوت و ضيافتي كه براي شادي و  گويد: وليمه عبارت است از هر نوع مي امام شافعي

خوشي برپا گردد، مانند جشن ازدواج و عروسي يا جشن ختنه يا امثال آن. ولي وقتي كه 
برند مراد از آن، جشن ازدواج و عقد نكاح است و براي  مي وليمه را به طور مطلق بكار

 »عقيقه«لد و براي جشن تو »أعذار«گردد، مثال براي ختنه در عربي  مي ديگر جشنها مقيد
و براي جشن  »نقيعه«و براي بازگشت مسافر  »خرس«و براي جشن سالمتي زايمان زن 

و وقتي كه بدون سبب ضيافت و  »وضيمه«و به هنگام مصيبت  »وكيره«تكميل ساختمان 
 وليمه هستند. ها  آن گويند كه در واقع همه مي »مأدبه«دهد  مي مهماني
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 :حكم شرعي وليمه

به  واجب است چون پيامبر  اند: شن عروسي باشد، برخي گفتهوليمه اگر براي ج

ْول«گفت:  عبدالرحمن بن عوف 
َ
وليمه بده حتي اگر يك گوسفند را « »َشٍةٍ ـِْ َوصَْو بِ ـِ أ

وليمه را ترك نكرد نه در شهر و نه در  به روايت شيخين. و چون پيامبر  »هم ذبح كني
پيدا است كه مستحب باشد نه واجب، چون  مسافرت (نه در حضر و نه در سفر)، و چنان

كِت «گفته است:  پيامبر  ِّ ٍِ  َىّق ِسوَم اص َُ در مال شما جز زكات حق « »َولَََس ِف اص
. و چون وليمه طعامي است كه اختصاص به »شرعي ديگري نيست كه واجب باشد

و ها  وليمهمحتاجين و نيازمندان ندارد پس شبيه به قرباني است، و به قياس بر ديگر 
 ها، وليمه عروسي نيز واجب نيست.  جشن

وليمه بده حتي اگر يك گوسفند «به عبدالرحمن بن عوف گفت:  و اين كه پيامبر 
به اندازه ها  و جشنها  شود. و اما ديگر وليمه مي حمل بر مستحب بودن آن »هم باشد

 باشند.  مي جشن و ضيافت عروسي مورد تأكيد نيستند بلكه مستحب
در جشن  اقل وليمه براي كسي كه قدرت دارد يك گوسفند است، چون پيامبر حد

كند به  مي همسرش، يك گوسفند وليمه داد، و كفايت لعروسي زينب بنت جحش 
همسرش  لهر چيزي كه مورد انتفاع قرار گيرد زيرا آن حضرت در وليمه صفيه 

وسي، بنا به قول راجح قاووت و خرما وليمه داد. اما جواب دادن به دعوت وليمه عر

ٍة ـَمْن ُدِعَ ِِن َوِلْ «واجب است به دليل احاديث صحيح كه در اين باره نقل شده است:  َُ

تِِهٍ
ْ
. و در »هركس به وليمه و جشن عروسي دعوت شد به آن برود و اجابت كند« »فَلْيَح

يان هركس اين دعوت را اجابت نكند به راستي مرتكب عص«روايتي ديگر آمده است: 
. و اما اگر وليمه براي غير )به روايت مسلم( »شده و نافرماني خدا و رسول كرده است

 عروسي باشد پاسخ مثبت به آن مستحب است نه واجب. 
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 شرايط پاسخ مثبت دادن به وليمه و مهماني
 اجابت دعوت وليمه زماني واجب يا مستحب است كه شرايط زير موجود باشد: 

همگي عشيره و يا همسايگان و يا اهل حرفه او، فقيران و اول: اينكه دعوت شامل 
نباشد كه، جماعتي را دعوت كرده و جماعتي ديگر را اي  گونه ثروتمندان آنان باشد و به

دعوت نكرده باشد و يا اين كه تنها ثروتمندان را دعوت كرده باشد نه فقيران را چون 
 فرموده است:  پيامبر 

َعٍِى َطَعٍىُ « َّ ک ال بٍََهٍـاصَْوِلْ  ََ
ْ
َُْدع َِِلَْهٍ َمْن يَح ِ�يْهٍ َو

ْ
نَُعَهٍ َمْن يح ُْ َُ ِة  َُ«.  

يعني اند  روند از آن منع شده مي بدترين طعام، وليمه اي است كه كساني كه به آن«
روند  نمي كه بداناند  فقيران به آن دعوت نشده اند، و كساني را كه به آن دعوت كرده

 به روايت مسلم. و پيامبر  »ه نيازي به آن ندارند دعوت كرده انديعني ثروتمندان را ك
بدترين طعام دادن، وليمه اي است كه سيران (ثروتمندان) به آن خوانده «گفته است: 

 . )به روايت طبراني( .»و گرسنگان (محتاجان) از آن منع شده انداند  شده
را به دعوت وي دوم: آن كه خود شخص را شخصا دعوت كند و يا شخصا كسي 

 گسيل دارد. و اما هرگاه وليمه دهنده در خانه، خود را باز گذارد و بگويد: هركس
خواهد بيايد، و دعوت همگاني است اجابت و پاسخ دادن به آن واجب يا مستحب  مي

 نيست.
سوم: كسي آنجا نباشد كه موجب آزار و اذيت دعوت شده باشد، مثل اينكه اگر 

شريف و محترمي باشد اگر اوباش و اراذل آنجا باشند براي دعوت شده شخص فاضل و 
 او اجابت واجب يا مستحب نيست. 

چهارم: در آنجا كار خالف و منكري وجود نداشته باشد، مانند شراب خواري و 
باشند اجابت واجب ها  آن اسباب و آالت لهو و لعب، از قبيل ساز و دهل و رقص كه اگر

او قادر به ازاله و برداشتن آن كارهاي خالف شرع باشد يا مستحب نيست. مگر اين كه 
كه اگر قادر به آن باشد بايد حاضر شود به خاطر اجابت دعوت و ازاله و منع منكر، و اين 
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دانست و بدانجا  نمي وقتي است كه از منكر آگاه باشد و به آن علم داشته باشد. اما اگر
دست برنداشتند او خود بيرون رود و اگر رفت بايد صاحبخانه را از منكر منع كند، اگر 

 بماند و بنشيند نشستن بر وي حرام است. به دليل فرموده خداوند: 

﴿ َۡ ۡل َ�عل عز ََ َ�قل َرىٰ ٱَۡ ِكل َع  َّ َِِٰم�َ ٱ ۡلَقولمِ ٱََ َّ  ].68األنعام: [ ﴾٦ ۡ
 .»بعد از ذكر و ياد (خدا) با ستمكاران و ظالمان منشين«

روز اول دعوت كرده باشند، و در روز دوم اجابت واجب پنجم: اين كه او را در 
 نيست و اجابت در روز سوم مكروه است. 

ششم: بايد او را مسلمان دعوت كرده باشد. پس اگر كافري وي را خوانده باشد 
واجب نيست، چون پذيرفتن دعوت وي اظهار محبت و دوستي با وي است و اين حرام ا 

 فرمايد:  مي ست چون

﴿ ّ�
َ
َ ٰ ِي َ ٱ َهآَ َّ  ِ وَن َِِ�لِهم ب قز

ل ِ�َآَء َُز ول
َ
مل َ وّ�ز ۡز ّوِي وََع ۡز ْ َع وا ََ َ�ّتِخذز  ْ نزوا ََ ِ ٱَءا لَمَوّدة  ﴾ل

 ].١ة:املمتحن[
ايد دشمنان مرا و دشمنان خودتان را به دوستي مگيريد كه  اي كساني كه ايمان آورده«

 .»با آنان اظهار دوستي كنيد و مهر بورزيد

﴿ َّ  ِ�َ ِ َِنزوَن ب َل ا يز َٗ ِ ٱۡز ََول َولمِ ٱوَ  َّ آّد  �ِخرِ ٱ �ل ََ ََ ل  َ ٱيزَوآّدوَن  وَ�ز  َّ  ].٢٢ة: املجادل[ ﴾ۥَورَسز
يابي قوم و گروهي را كه به خداي تعالي و به روز رستاخيز ايمان داشته  نمي تو«

مت باشند اظهار باشند (و با وصف اين) با كساني كه با خدا و رسول او در جنگ و خصو
 .»محبت كنند ودوستي بورزند

 بعضي از علماي اسالمي حرمت دوستي با كافران را شامل دوستي با فاسقان نيز
دانند. لذا  مي دانند، و همنشيني با فاسقان، مسلمان را نيز به منظور انس و آشنايي حرام مي

خواست طواف  مي وسفيان ثوري مشغول طواف بيت اهللا بود كه هارون الرشيد سر رسيد 
خانه كعبه كند كه سفيان ثوري طواف خود را قطع كرد و رفت و اين آيه را خوانده كه: 

نمي يابي قومي و گروهي را كه به خداي تعالي و روز رستاخيز ايمان داشته باشند (و «
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كنند اظهار  مي با وصف اين) با كساني كه با خدا و رسول او در جنگند و خصومت
. و ابن ابي وراد چنين روايت  كرده است. و اين گروه به »دوستي بورزندمحبت كنند و 

و اگر جماعتي شخصي را دعوت كنند و   اند. لفظ عام آيه استدالل كرده و تمسك نموده
به مهماني بخوانند، بايد به اولين دعوت كننده جواب دهد و دعوت او را بپذيرد. و اگر 

ل كسي را در نظر بگيرد كه از نظر خويشاوندي از دعوت كنندگان با هم آمده بودند، او
 همه نزديكتر است و در مرتبه بعدي نزديكي خانه و همسايگي را در نظر بگيرد.

 قسم بين زوجين (مراعات نوبت معاشرت بين همسران متعدد)
بر هر يك از زن و شوهر واجب است كه با همديگر معاشرت به معروف داشته باشند 

آنچه بر وي واجب است اقدام كند، بدون طفره رفتن و تأخير و بدون و هر يك نسبت به 
اظهار كراهيت و ناخوشايندي. بلكه هر يك وظيفه خود را در قبال ديگري با روي گشاده 

َِثللز ﴿ فرمايد: مي و خوشحالي انجام دهد. خداوند   ّ ِيٱَولَهز َّ  ِ وِف ٱَعََيلِهّ  ب رز لَمعل  ﴾ل
 .]٢٢٨ة:البقر[

همان حقوقي را بر مردان دارند كه مردان بر زنان دارند (و بايد) به نيكي  ها نيز زن«
 .»انجام دهند

مراد از همساني حقوق زن و مرد همساني در وجوب اداي آن است، يعني همان گونه 
كه زن مؤظف است حقوق شرعي را نسبت به شوهرش مراعات و ادا كند، بر مرد نيز 

زن را ادا نمايد و اين همساني در وجوب ادا واجب است كه وظايف و حقوق شرعي 
 :فرمايد مي است نه در نوع. خداوند

﴿ ِ ّ  ب وهز ِ�ز ََ وِف ٱَو رز لَمعل  . »به نيكي با زنانتان معاشرت كنيد« ]19النساء: [ ﴾ل
آيد  مي معاشرت به نيكي به معني پرهيز و دوري از چيزي است كه طرف از آن بدش

حب حق را در زحمت طلب حق نيندازي و بدون كراهت پسندد، و اينكه صا نمي و آن را
و ناخوشايندي حق وي را به وي برساني. امام شافعي آن را گفته است. پس هرگاه 
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شخصي دو زن، تحت نكاح خود داشت يا بيشتر از دو زن و خواست شب را پيش يكي 
كند، و سپري كند بر وي واجب است كه مراعات قسم و نوبت ديگران را نيز بها  آن از

بايد به موجب قرعه يا با اجازه ديگران آغاز كند، چون ها  آن ابتداي قسم را از يكي از
عدالت آن است. و هرگاه قسم ونوبت را مراعات كرد بر وي واجب است كه مساوات را 
نيز مراعات كند و اين مساوات چيزهايي در آن معتبر است كه اعتبار به مكان و اعتبار به 

 زمان است. 
ز نظر مكان، بر كسي كه زنان متعدد دارد حرام است كه دو زن يا بيشتر را در يك ا

ها  آن چون جمع ها. آن مسكن واحد جاي دهد حتي اگر يك شب باشد مگر با رضايت
 شود.  مي با هم و سركشي از فرمانها  آن در يك محل موجب دشمني

باشد،  نمي رت به نيكيچون هووها از همديگر تنفر و وحشت دارند و اين جزو معاش
و چون كه هر يك استحقاق داشتن محل سكونت خود را دارد و بر وي الزم نيست با 
ديگران اشتراك داشته باشد همان گونه كه اشتراك در لباس هم بر وي الزم نيست كه به 

 نوبه يك لباس را بپوشند. 
خداي تعالي شب از نظر زمان، پايه آن بر شب قرار دارد و روز تابع شب است، چون 

را براي آسايش و آرامش قرار داده و روز را براي انجام مصالح زندگي، و حكم بيشتر و 
اغلب مردم چنين است. و اما كسي كه به شب كار كند پايه مراعات نوبت او در روز 
است و شب تابع آن است، و پايه نوبت مسافر بر مبناي فرود آمدن او در منزل است 

 باشد و فراوان يا اندك باشد. خواه شب يا روز 
پس كسي كه بناي مراعات نوبت او بر شب است بر او حرام است كه در نوبه يكي 
بر ديگري وارد شود، خواه براي حاجت و نياز باشد يا بدون نياز. آري اگر در روز براي 

نفقه و حاجت و نياز، مانند گرفتن كااليي و يا وسيله اي و يا نهادن وسيله اي و يا تسليم 
 امثال آن بر ديگري وارد شود جايز است و بر وي قضاء نيست. 
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نيست و ضرورت دخول اش  و در مورد زني كه بيماري شديد يا خوفناكي دارد و نوبه
تواند بر وي وارد شود و نبايد زياد بماند و اگر ماندن را طوالني  مي نزد وي وجود دارد،

باشد قضا كند و به اندازه اين مدت پيش او  مياش  كرد بايد آن را براي ديگري كه نوبه
هركس دو زن داشته «گفت:  آمده است كه پيامبر  بماند. و در حديث از ابوهريره 

ميل كند، (و در روايتي:) بين آنان به عدالت رفتار نكند، او در روز ها  آن باشد و به يكي از
روايتي:) يك طرفش افتاده شود در حالي كه يك طرفش كج است، (و در  مي قيامت زنده

به روايت ابوداود و ترمذي و ديگران. و ابن حبان آن را صحيح دانسته. و حاكم (. »است
 . )آن را بر شرط شيخين دانسته است

و هرگاه در ظاهر مساوات بين آنان را مراعات كرد ولي از نظر قلبي تمايل بيشتري به 
گيرد، و مساوات در جماع هم واجب  ينم يكي از آنان داشت، مورد مواخذه الهي قرار

نيست و همچنين در ديگر تمتعها، ولي مستحب است كه در جماع و ديگر تمتعها نيز 
مراعات مساوات كند. چون هيچ كس بر مساوات در جماع و تمتعها قدرت ندارد و 

گفته است  لمساوات در تمايل قلب و دل مقدور اشخاص نيست، لذا حضرت عايشه 
 كرد و عدالت را به تمامي مورد توجه قرار مي مراعات قسم بين زنان را كه: پيامبر 

ُْ ـاَصل هُ «گفت:  مي داد و مي ْؤِلکُ فََ  تَلُ
َ
ٍ أ َُ ْ ِ�يْ َِ ْل

ُْ ـِّ َهَ ا قَ �َ ٍ َُ ْؤِلکُـِ�ْ ِ�يْ
َ
 أ
َ
 . »ِلکُ َوال

خداوندا اين است قسمي كه من مالك آن هستم و در دست و قدرت من است و مرا «
آنچه كه در قدرت و اختيار و ملك تو است و من مالك آن نيستم، سرزنش و مالمت در 

 »مكن
بيش از يك نفر از اصحاب (و مقصودش تمايل قلبي بود كه در اختيار بشر نيست. 

صحاح آن را نقل كرده و ابن حبان آن را صحيح دانسته. و حاكم آن را به شرط مسلم 
يد درباره زن بيمار و زني كه انسداد مجرا دارد چه . بايد دانست كه قسم با)دانسته است

گوشتي و چه استخواني، و زني كه در حيض و نفاس و احرام است و زني كه در عده 
ايالء و ظهار است و زني كه مشرف به بلوغ است و زني كه ديوانه است و خوفي از او 
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سم و مراعات نوبت مراعات شود و همگي اين انواع استحقاق قها  آن نيست، درباره همه
را دارند، چون مراد از قسم و مراعات نوبت أنس و الفت است و همگي به آن نياز دارند، 
و اين مراعات قسم وقتي است كه زن مطيع باشد، و اما درباره زن سركش و ناشزه 

 هم واجب نيست. اش  مراعات قسم واجب نيست و نفقه

 را با خود ببرد وقتي كه شوهر به سفر برود بايد با قرعه يكي
زند و نام هر كدام  مي هرگاه شوهر بخواهد به مسافرت برود ميان همسران خود قرعه

است كه  لبرد، و دليل آن حديث عايشه  مي از قرعه در آمد او را همراه خود به سفر
زد نام هر يك با قرعه  مي كرد ميان زنان خود قرعه مي هرگاه اراده سفر پيامبر «گفت: 
 . )به روايت شيخين(. »برد مي آمد او را با خود مي بيرون

پس هرگاه با قيد قرعه يكي را با خود به سفر برد مدت اياب و ذهاب و اقامت در 
كند، به شرط آن كه در شهرها پيش از مدتي كه  نمي شهرها را براي ديگران قضا و جبران

را با  لقرعه عايشه  با قيد مانند نيت و قصد اقامت نكند. چون پيامبر  مي مسافران
خود به مسافرت برد و بعد از بازگشتن از سفر، آن مدت را براي ديگران قضا نكرد. و به 
دليل اين كه زني كه به مسافرت رفته است مشقتهاي فراوان سفر را تحمل كرده است، و 

 بيشتراند  كه به سفر نرفتهها  آن اگر مرد آن مدت را براي زنان ديگر قضا كند بهره
 گردد.  يم

 شرايط قضا نكردن مدت سفر
 گردد كه شرايط زير موجود باشد:  نمي بايد دانست كه مدت سفر وقتي قضا

اول: بايستي بين آنان زن مسافر، با قيد قرعه تعيين شود و اگر با قرعه تعيين نشود بايد 
 قضا كند. اند  آن مدت را براي زناني كه به سفر نرفته
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ش، رفتن از يك شهر به شهري ديگر باشد براي سير و دوم: نبايد مقصود از سفر
سياحت، اگر چنين قصدي داشته باشد روا نيست كه يكي را بدون ديگران ببرد، اگر چنين 

 قضا و جبران كند. اند  كه جا ماندهها  آن كرد بايد آن مدت را براي
كه قبال سوم: نبايد مرد قصد و تصميم اقامت در آن سفر را داشته باشد همان گونه 

گفته شد، وإال اگر چنين كند بايد مدت اقامت را قضا كند. و اگر يكي از همسران حق 
خود را ببخشد و شوهر را از آن معاف كرد بر مرد الزم نيست كه آن را قبول كند، و اگر 
آن را قبول كرد و آن زن حق خود را به يكي از هووها داده بود، مرد بايد دو برابر نزد او 

 م حق خودش و هم حق بخشنده قسم. بماند ه
و اگر زن حق خود را به يكي معين، از همسران نبخشيده باشد و كسي را معين نكرده 

بدهد و نوبه او را به ها  آن تواند آن حق را به دلخواه خود به يكي از مي باشد، مرد خود
د را ساقط يكي ببخشد، و اگر آن زن نوبه و حق خود را به همه هووها ببخشد يا حق خو

كند، مرد بايد نوبه او را به طور مساوي به همه بدهد، و آن زن كه نوبه و حق را بخشيده 
 گردد. مي تواند پشيمان گردد و حق او در آينده برقرار مي است هر وقت بخواهد

 حق زن جديد از قسم
 هرگاه مردي كه چند زن دارد زن ديگري را جديدا به نكاح خود درآورد و براي مثال

كند  مي دو زن داشت و قسم را براي آنان برقرار كرده بود، نوبت قسم زنان پيشين را قطع
ماند و  مي ماند. اگر زن جديد دوشيزه باشد، هفت شب نزد او مي و نزد زن جديد و تازه

 ماند و آن مدت را براي ديگران قضا مي اگر بيوه و شوهر ديده باشد، سه شب پيش او
سنت آن است كه هركس زن دوشيزه اي نكاح كند «گفته است:  كنند. چون انس  نمي

 ماند سپس قسم و نوبت را مراعات مي و زن شوهر ديده داشته باشد، هفت شب پيش او
ماند  مي كند. و هرگاه با زن بيوه ازدواج كند و زنان ديگر داشته باشد، سه شب پيش او مي

 اگر بخواهم«و ابوقالبه گفته است: . »كند مي سپس قسم و نوبت را بين آن زنها مراعات
به روايت شيخين. و معني  »نسبت داده است گويم كه: أنس اين سخن را به پيامبر  مي
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آن اين است كه: حشمت بين زن و شوهر از بين برود و بايد اين هفت شب يا سه شب 
 ر آنپشت سر هم باشد تا با هم به خوبي آشنا شوند و حشمت و شرم از ميان برود، و اگ

شود. و اگر زن جديد بيوه باشد مستحب است كه شوهر او  نمي متفرق باشد چنين ها شب
را مخير و آزاد بگذارد بين اين كه سه شب پيش او بماند بدون آنكه براي ديگران قضا 
كند يا اين كه هفت شب پيش او بماند بدون آنكه براي ديگران قضا كند، يا اين كه هفت 

با  آن هفت شب را براي ديگران قضا كند. همان گونه كه پيامبر شب پيش او بماند و 
چنان كرد كه اگر زن جديد ماندن هفت شب پشت سر هم را نزد خود  لام سلمه 

اختيار كرد بايد آن را براي ديگران قضا كند. و اگر بدون انتخاب و اختيار زن جديد هفت 
 كند.  مي شب پيش او ماند فقط چهار شب زايد را قضا

 زن ناشزه و نافرمان
نشوز در زبان عربي به معني بيرون رفتن زن از اطاعت و فرمان شوهر است. پس 

نشوز و نافرماني در گفتار يا در كردار آشكار شد، مثل اين كه زن هاي  هرگاه از زن نشانه
گفت:  مي زد مي عادت داشت به حسن گفتار و خوش زباني يا هر وقت شوهر او را صدا

ولي اين حالت را تغيير داد و خالف آن رفتار كرد. و نافرماني كرداري و  در خدمتم،
رفتاري مانند اين كه: زن در حق شوهر گشاده روي بوده و حاال ترشروي شده باشد يا از 
شوهر برخالف عادت مألوف اعراض كند، مانند اين كه او را به رختخواب و خوابگاه 

صورت مرد بايد زن را پند دهد با گفتار خود، و او خود بخواند و او امتناع كند، در اين 
 فرمايد:  مي را به تقواي خدا امر كند و از عواقب بدنافرماني بترساند. چون خداوند

ِٰ ٱوَ ﴿ وهز ّ  ّ�ٰ ّ  َۡعِظز ََهز و َز ز َاۡزوَن � و زناني را كه از نشوز و نافرماني « ].34النساء: [ ﴾ََ
 . »ت كنيدآنان خوف داريد پندشان دهيد و نصيح

نبايد اول با او ترك همخوابگي و رختخواب كند، و نبايد او را بزند، چون احتمال 
 دارد با پند و نصيحت زن توبه كند و پشيمان شود و پوزش بياورد.
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كه اي  گونه و اگر زن دست از نافرماني برنداشت و حاضر به ترك نشوز نشد، به
اج آن بود  كه با او ترك رختخواب كند و برگرداندن وي به اطاعت و فرمانبرداري، محت

با او نخوابد، اين كار را بكند ولي با او ترك سخن گفتن نكند، و اگر با او ترك سخن 
 گفته است:  گفتن كرد نبايد بيش از سه روز طول بكشد. چون پيامبر 

ّل لِ « ِ�َ 
َ
َذٍُه فَْوَق مََ ٍث لِ ُُلْ ـال

َ
ْهُجَر أ َُ  َْ

َ
  »ٍِ أ

حالل نيست كه بيش از سه روز برادر مسلمانش را ترك كند و با وي  براي مسلمان«
. آري هرگاه شخص ترك شده، ناپسنديده احوال باشد به سبب بدعت »سخن نگويد

يا در اين سخن نگفتن با وي براي  ها، آن گذاريش يا فسق و فجور و تباهكاريش يا امثال
ده مصلحت ديني باشد شخص ترك كننده مصلحت ديني باشد يا براي شخص ترك ش
با كعب بن مالك و  اگر آن مدت بيش از سه روز هم باشد حرام نيست، چون پيامبر 

دو رفيقش بيش از سه روز سخن نگفت، و ياران خود را نيز از سخن گفتن با آنان نهي 
كرد. اما هرگاه زن نافرمان و ناشزه دوباره به حالت نشوز برگشت و آن را تكرار كرد و بر 

تواند او را ترك كند و او را نيز كتك بزند  مي صرار داشت و آن را ادامه داد، مردآن ا
گردد، و هرگاه زن به حالتي باشد  مي بدون خالف علماء در آن و از ظاهر آن نيز مستفاد

كه شرعا كتك زدن وي روا باشد آن كتك زدن براي ادب آموزي و تأديب و تعزير است، 
باشد كه در وي ايجاد عيب اي  گونه كه خونين گردد و نبايد بهباشد اي  گونه و نبايد به

 كند و او را هالك سازد، و همچنين نبايد بر چهره و روي وي بزند. 
زبان درازي و بدزباني زن در برابر شوهر جزو نشوز و نافرماني نيست ولي زن به 

چون اين عمل  باشد كه تنبيه و تأديب گردد. مي گردد و مستحق آن مي سبب آن گناهكار
 رساند.  مي شوهر را آزار و اذيت
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 خلع

 (طالق به صورت خلع)
خلع در زبان عربي به معني كندن و دور ساختن است. مثال (خَلَع الثَّوب) يعني جامه 
را كند و از آن جدا شد. و در اصطالح شرع اسالمي آن است كه شوهر در برابر عوضي 

اجماع جدايي زن و شوهر به صورت خلع جايز  گيرد از زن خود جدا شود، و به مي كه
 فرمايد:  مي است. و قرآن كريم و سنت نبوي شريف به آن ناطق است. خداوند

﴿ ََ ََ َعََيلِهَما �ِيَما  َۡ َنا ُل ٱجز َۡ تَ  ].٢٢٩ة: البقر[ ﴾بِهِ  �ل
بر زن و شوهر گناهي نيست در آنچه زن خود را به عوضي (از مرد بخـرد و) بـه او   «

 .»هد (و خود را آزاد كند)فديه اي بد
آمد و گفت: اي  آمده است كه زن ثابت بن قيس نزد پيامبر  بو از ابن عباس 

رسول خداي، ثابت بن قيس مردي است كه درباره اخالق و دلبستگي ديني او را مورد 
دهم (بد اخالق نيست و كاري به دينم ندارد) ولي اين كه من مسلمانم و  نمي عتاب قرار

 آيد.  مي است از اين بدماو كافر 
به وي گفت: آيا تو حاضر هستي باغ او را به وي برگرداني؟ زن گفت: آري.  پيامبر 

به ثابت بن قيس گفت: آن باغ را از وي بپذير و در برابر آن او را يك طالقه  پيامبر 
 . )به روايت بخاري( .»كن

هريه يا بعضي از آن پس خلع جايز است و فرقي نيست در اين كه عوض خلع تمام م
يا مال ديگري باشد، خواه كمتر از ميزان مهريه يا بيشتر از آن و در اين كه آن عوض ذات 
و عين چيزي يا منفعت باشد، و حاضر يا قرض و وام باشد. به هر حال هر چيزي كه 
جايز باشد مهريه واقع شود، جايز است كه در خلع عوض واقع شود چون در آيه به طور 

بر آنان گناهي نيست در چيزي كه به شوهر ببخشند و فديه و عوض «مده است: عموم آ
 چون به هر حال خلع نيز عقدي است و شبيه به نكاح است.  »آزادي خود را بدهند
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 شرايط عوض خلع
گيرد شرط است كه بايد معلوم و مشخص باشد و از  مي در چيزي كه عوض خلع قرار

 ر شرايط چيزهايي كه در معامالت عوض قرارنظر شرعي مال به حساب آيد، و ديگ
گيرند مانند قدرت بر تسليم آن و استقرار مالكيت بر آن و غير آن كه در معامالت  مي

مذكور است را نيز دارا باشد، چون خلع يك نوع عقد معاوضه اي است و شباهت به بيع 
 و معامله و صداق و مهريه دارد. 

ح باشد، و اما خلعي كه فاسد باشد معلوم و اين شرايط براي خلعي است كه صحي
بودن عوض خلع در آن شرط نيست، پس اگر مرد با زن خود بر چيزي مجهول و غير 
معين مخالعه كرد و خلع نمود يا با به ميان آوردن شرط فاسدي زن را خلع نمود، مثل اين 

هزينه حمل خلع نمودم بر فالن مبلغ يا فالن عوض، مشروط بر آن كه تو را  كه بگويد:
بارداري تو را ندهم، و زن حامله نيز باشد و يا اين كه او را در برابر يك هزار ....تا زمان 

شود و به  مي مجهولي خلع نمايد و امثال آن، در اين صورتها زن به طور كامل از او جدا
 شود. مي گردد و مهرالمثل او عوض خلع واقع مي »بائنه«اصطالح شرع 

شود و  مي نتيجه مترتب بر خلع آن است كه زن مالك نفس خود نتيجه خلع: ثمره و
تواند به وي مراجعت كند و  نمي دهد، پس شوهرش مي خلع اين اختيار را به وي

تواند مجددا او را عقد نكاح ببندد مگر با اذن و اجازه و رضايت  نمي همخوابگي نمايد و
ست تا مالك نفس خويش از وي، چون زن به آن جهت مال خود را بذل نموده و داده ا

نظر جنسي شود، پس شوهرش بعد از خلع هيچ مالكيتي بر وي ندارد و حقي برايش 
 نيست. 

 

 

 



 315 معامله ربوي (ربا)

 :حكم شرع خلع

خلع جايز است چه در حال حيض و قاعدگي باشد و چه در حال طهر و پاكي زن، 
 بر زن و شوهر گناهي«بدون اين كه حرام باشد. چون در آيه به طور مطلق گفته است: 

 . »خرد مي دهد و خود را از شوهر باز مي نيست در آنچه زن عوض آزادي خود
به طور مطلق به ثابت بن قيس اجازه خلع نمودن زنش را داد  و چون كه پيامبر 

بدون اين كه تحقيق كند يا از حال زن جويا شود كه، آيا در حيض است يا پاك است و 
كه كم اتفاق افتد و مورد غفلت قرار  معلوم است كه قاعدگي براي زنان چيزي نيست

گيرد. امام شافعي گفته است: جستجوي نكردن در مواردي كه احتمال وجود دارد و آن را 
سوال نكرد كه آيا آن زن  مسكوت گذاشتن، به منزله لفظ عام در كالم است و پيامبر 

 در حيض و قاعدگي است يا در حيض نيست. و اين كه طالق در حالت قاعدگي و
حيض منع شده به علت محافظت بر حق زن و مراعات جنبه او است. چون اگر در 

شود. پس  مي انجامد و متضرر و زيان ديده مي به طولاش  حيض طالق داده شود عده
هرگاه خود زن در حال حيض و قاعدگي خلع نفس خود را قبول كرد و به آن مبادرت 

راضي است، و به عالوه اين كه زن اش  ورزيد، معلوم است كه به طوالني بودن مدت عده
حاضر است بذل مال كند و عوضي در برابر خلع به شوهرش بدهد مشعر بر آن است كه 
نياز شديد به رهائي از اين شوهر دارد و در اين گونه موارد  امر به تاخير  انداختن نيكو 

 نيست. 

 زني كه خلع درباره او صورت گرفته نيازي به طالق دادن ندارد
زني كه خلع را قبول كرده و به صورت خلع جدا شده است نيازي به طالق دادن 

شود، و  مي گردد و بائنه مي شوهرش ندارد، چون با همان خلع به طور كامل از شوهر جدا
گردد و ديگر نيازي به طالق ندارد و چون بيگانه  نمي زن كه بائنه شد طالق به وي ملحق

كه بعد از خلع نظر شوهرش به وي حرام است و خلوت آيد، به دليل اين  مي به حساب
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كردن با وي بر او حرام است، يعني درست مانند يك بيگانه است كه نظر و خلوتش بر 
 شوهرش حرام است پس نيازي به طالق دادن نيست. 

 طالق

 »ناقة طالق«گويند:  مي طالق در زبان عربي به معني گشودن قيد و بند است. وقتي

 چرد.  مي ت آزاد و رها شده و هر جا بخواهديعني شتري اس
و در اصطالح شرع نامي است براي گشودن قيد و بند نكاح شرعي كه به وسيله آن 
زن بر مرد حالل شده بود، و اين لفظ پيش از اسالم و در دوره جاهلي به اين معني 

 شد و شريعت اسالم آن را به حال خود باقي گذاشت.  مي استعمال
 دادن يك عمل شرع است، به دليل قرآن و سنت نبوي و اجماع امت.و عمل طالق 

ّ�َها﴿ فرمايد: مي خداوند
َ
َٰ تزمز  َِّ�ّ ٱ َٓ َّقل َُِّسآءَ ٱَِِذا َط ُِِه ّ  ۡ ّۡ ّ  ِۡعِ وهز  ].1الطالق: [ ﴾َ�َطَِّقز

 اي پيامبر، هرگاه خواستيد كه زنان را طالق دهيد آنان را به هنگام استقبال عده طالق«
. و »دهيد (يعني در حال پاكي كه جماع و آميزش جنسي در آن صورت نگرفته باشد)

 «گفته است:  پيامبر 
ْ
ٌء ِمَن ال َّ ـلَََْس َشْ  اِهللا ِمَن ال

َ
ْ�َغُض ِِن

َ
هيچ حاللي « »َ قِ ـَحَ ِ  أ

به روايت ابوداود و با ( .»نيست كه به اندازه طالق نزد خداوند مبغوض و ناپسند باشد
 .)اد صحيح. و حاكم آن را صحيح دانسته استاسن

 حكم شرعي طالق
طالق از نظر شريعت اسالم جايز است ولي اگر نياز شديد به آن نباشد ناپسند و 

هر زني كه بدون احتياج به طالق از شوهرش «گفته است :  باشد. پيامبر  مي مكروه
 . »رود مين خواهان طالق گردد بوي بهشت بر وي حرام است يعني به بهشت

امام احمد و ابوداود وابن ماجه و ترمذي كه آن را حسن دانسته است، آن را تخريج 
  اند. كرده و از حديث ثوبان نقل كرده
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 »و ناپسندترين حالل نزد خداوند طالق استترين  مبغوض«فرموده است:  وپيامبر 
كه نياز شديد به آن داند مگر اين  مي (يعني حالل و جايز است ولي خداوند آن را ناپسند

باشد و به قول معروف، داروي اضطراري است) ابوداود و ابن ماجه و حاكم كه آن را 
  اند. نقل كرده و تخريج نموده بصحيح دانسته است آن را از ابن عمر 

 آنهاي  اركان طالق و پايه
 دارد: هايي  طالق اركان و پايه

 شود.  نمي طالق، طالق واقع اول: گفتن لفظ طالق است پس به مجرد نيت و قصد
به آن تلفظ كند كه خود آن را بشنود، پس اگر اي  گونه دوم: بايد طالق دهنده به

زبانش را به كلمه طالق، در دهان بگرداند و صدايش را به آن اندازه بلند نكند كه خود آن 
 شود. و لذا براي صحت و نمي گردد، چون آن كالم محسوب نمي را بشنود طالق واقع

درستي نماز نيز شرط است كه فاتحه را چنان بخواند كه خود آن را بشنود. و طالق به 
شود كه مقصود از آن  مي صورت كتابت و نوشتن به آن جهت صحيح است و واقع

شوند  نمي گردد. ولي در كالمي كه صداي آن را خود شخص مي شود و حاصل مي فهميده
20Fگردد نمي شود و فهميده نمي مقصود حاصل

1. 
سوم: بايد با الفاظ صريح يا كنائي خود شخص صورت گيرد. الفاظ صريح، الفاظي 
هستند كه واقع شدن طالق بدانها متوقف بر داشتن نيت نيست بلكه خود الفاظ در طالق 

 باشند و براي آن وضع شده ا ند و احتمال غير معني طالق را ندارند.  مي رسا و روشن

                                                 
در چاپ دوم تونس آمده است: اگر لفظ طالق را به گونه اي گفت كه خود آن را نمي شنيد دو قـول   -1

تر است از طالق به كتابت توام با نيت. و  وجود دارد: يكي آن كه طالق واقع مي شود چون آن قوي
قول دوم آن است كه طالق واقع نمي شود، چون آن كـالم نيسـت. ونـووي گفتـه اسـت: قـول دوم       
ظاهرتر است چون كالمي كه خود گوينده آن را نشنود در حكم نيت و قصـد مجـرد اسـت و بـه آن     

 طالق واقع نمي شود.  
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ظي هستند كه متوقف بر نيت طالق هستند و قصد و نيت و اما الفاظ كنائي طالق، الفا
دارند. چون احتمال معني غير طالق را نيز دارند و وقوع طالق بدانها ها  آن طالق را از

 باشد.  ها مي آن متوقف بر داشتن نيت طالق از
 الفاظ صريح طالق، سه لفظ است: طالق، و فراق، و سراح. 

در واقع شدن طالق، به اين جهت كه خود در اما اين كه لفظ طالق، صراحت دارد 
قرآن تكرار شده است و در معني آن شهرت يافته و معني آن در دوره جاهليت نيز 
گشودن بند و گره نكاح بوده، و در اسالم هم همين معني به كار رفته است و كسي در آن 

ٰقز ٱ﴿ گويد: مي اختالف نكرده است. خداوند ََ ّرَُانِ  ّۡط طالق دادن « ].٢٢٩ ة:البقر[ ﴾َّ
يعني يك طالق و سپس يك طالق جدا جدا، نه هر سه به يك  »(شرعي) دو بار است

21Fبار

ََّ�ٰتز ٱوَ ﴿ . و باز هم گفته است:1 َط لمز وٓءٖ  ل َٰثَة َزرز ََ ِسِهّ  ََ نفز
َ
َ  بُِ ّ�صل َ ََ  ].٢٢٨ة: البقر[ ﴾َ�

يا سه پاكي ببينند (و زنان طالق داده شده (بايد صبر كنند) و انتظار بكشند تا سه حيض 
 . »عده شان به سر آيد)

ن َ�َمّسوهز ّ  �ن﴿ فرمايد: مي باز
َ
َِ  َ�دلِل َ   ّ وهز تزمز و اگر (اراده « ].237: ةالبقر[ ﴾َطَّقل

و اما دو  .»كرديد كه زنانتان را) پيش از آن كه با آنان نزديكي جنسي كنيد طالق دهيد ..
و به معني طالق اند  به اين معني چند بار تكرار شدهلفظ فراق و سراح، در قرآن و شرع 

 فرمايد:  مي خداوند اند. استعمال شده
﴿ َٗ ا َ�ِي َٗ ا َ�َ  ّ وهز َز ِ ّ  ﴿ و ].49األحزاب: [ ﴾٤َوَ�ّ �ز َل ِ ّ�َ

ز
ّ  َوَ ّتِعل�ز ََ

ز
َ َ َ�َتَعاَۡ�ل

 َٗ ا َ�ِي َٗ ا و﴿ و ].28األحزاب: [ ﴾٢َ�َ رز ّ  بَِمعل ول َۡارَِزوهز
َ
 كه معني ].2الطالق: [ ﴾ٖف َ

زنانتان را (اگر خواستيد طالق دهيد) آنان را به نيكوئي رها «به ترتيب چنين است: ها  آن

                                                 
به زن بعد از آن درست است دو تا است و افـزوده بـر دو تـا     برخي گفته اند كه: طالقي كه مراجعت -1

نيست كه بعد از دو طالق يا مراجعه و نگاه داشتن به نيكوئي و يا رها ساختن و ترك مراجعت است 
 تا اين كه عده اش تمام مي شود.  
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و اي زنان بياييد تا متعه (طالق) را به «. »سازيد و آزاد كنيد (بدون ضرر و مخاصمت)
 . »شما بدهم و شما را طالق دهم ..

 . و باز هم»(يعني آنان را به نيكي طالق بدهيد)يا از آنان به نيكوئي مفارقت كنيد «و 

ِ   �ن﴿ فرمايد: مي غل ز ٱَ�َتَفّرََا �ز ِ  َسَعتِهِ  َّ َّ  ّٗ و اگر زن و شوهر (به « ].130النساء: [ ﴾ۦ�ز
طالق) از هم جدا شوند خداوند از فراخي فضل خود هر يك (از زن و شوهر) را از 

ديگر را ميسر گرداند و براي زن شوهر ديگري نياز گرداند (براي مرد زن  بي ديگري
را  . و پيامبر اند) . (كه در اين آيه سراح و فراق به معني طالق بكار رفته»فراهم فرمايد

ٰقز ٱ﴿ از طالق سوم سوال كردند، گفتند: قرآن از دو طالق سخن گفته است، ََ ّرَُانِ  ّۡط َّ﴾ 

ۢ ﴿ گفت: آن هم در قرآن آمده است َز �ِ ول �َ�ل
َ
َ ٖ ٰ�َ َل ِ يا طالق دادن به « ].٢٢٩ة: البقر[ ﴾�ِإ
دارقطني آن را روايت كرده و ابن القطان آن را (. »نيكوئي و رها ساختن جوانمردانه

 . )صحيح دانسته است
بايد دانست كه لفظ طالق و مشتقات آن از نظر داللت صريح بر طالق دادن در حكم 

، مطلقةيا اينكه به او گفت: يا طالق يا ياو  مطلقةآن هستند، پس اگر گفت: أنت طالق يا 

 شود و همگي صراحت در معني طالق دارند و حتي اگر اراده طالق هم از مي طالق واقع

يا  ،مرسحة، يا فارقتك يا مفارقةشود. و اگر گفت: أنت  مي نكنند طالق بدانها واقعها  آن

ه نيت طالق هم شود اگر چ مي سرحتك، همگي صريح در طالق هستند و طالق واقع
نكرده باشد، و اگر گفت: أنت طالقٌ من وثاق، تو از اطاق آزاد و رها هستي، يا سرحتك 
إلي موضع كذا، تو را گسيل داشتم و آزاد كردم به آن محل، يا فارقتك في المنزل، از تو 
جدا شدم در منزل، در اين صورتها اين الفاظ صراحت خود را در معني طالق دادن از 

گردند، و وقتي طالق  مي دهند و جزو عبارات و الفاظ كنائي طالق محسوب يم دست
 قصد طالق كند. ها  آن شود كه گوينده از مي بدانها واقع

و هرگاه لفظي غير از اين سه لفظ فوق در طالق و معني طالق دادن شهرت پيدا كند 
ته است: آن وقت گويند: اي زن تو بر من حرام هستي، رافعي گف مي مانند اين كه مردم
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ها  آن شود، اگر چه از مي شوند و طالق بدانها واقع مي اين گونه الفاظ به صريح ملحق
 قصد طالق نكنند چون غلبه استعمال در آن معني دارند و تفاهم به آن حاصل شده است. 
و متولي ترجيح داده است كه اين الفاظ حكم الفاظ صريح را ندارند و صريح نيستند، 

ظ صريح الفاظي هستند كه در قرآن و بر زبان حامالن شريعت فراوان استعمال چون الفا
كنايه ها  اين گردند، و اين گونه الفاظ چنين نيستند. و نووي گفته است: ارجح آن است كه
  اند. هستند نه صريح و به طور مطلق چه مشهور باشند و چه مشهور نباشند كنايه

 كنايه در مطلق
هر لفظي كه احتمال طالق و غير آن را داشته باشد، و به اجماع،  كنايه عبارت است از

قصد طالق شود و به نيت و قصد ها  آن شود كه از مي وقتي طالق با الفاظ كنائي واقع
 طالق گفته شوند. 

حبلک علی «به مردي كه به زنش گفته بود:  روايت شده است كه عمر بن خطاب 

گفت: تو را به خداي اين جهان  »عني تو آزاديريسمان تو برگردن تو است ي« »غاربک

دهم كه مقصود از اين جمله طالق دادن زنت بوده است؟ آن مرد گفت: آري  مي قسم
يعني طالق  اي، گفت: پس همان است كه خواسته اراده جدايي از وي را داشتم. عمر 

 تو واقع شده است. 
ه عنوان همسر بر روايت شده است كه دختر جوان وقتي كه ب لو از عايشه 

از تو پناه «به وي نزديك شد، آن زن گفت: أَعوذُ بِاهللاِ منك  وارد شد و پيامبر  پيامبر

 قَد ُع ْ «گفت:  . پيامبر »بر خدا
ْ
ل
َ
ٍِ أ ي َِ هْ ـِت بَِع

َ
به راستي پناه به بزرگواري « »ِلکِِحِن بِح

ات  به خانواده«ن جمله از اي (كه مقصود پيامبر  »ملحق شوات  بردي، برو به خانواده
 . )اين روايت را بخاري گفته است( .طالق دادن بود) »ملحق شو

شد، دليلي نداشت حضرت  مي اگر با الفاظ كنائي بدون داشتن نيت طالق، طالق واقع
 عمر آن مرد را قسم دهد كه مقصودت از آن جدايي طالق بوده است. 
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رستاد و به وي پيام داد كه از زنش كسي را نزد كعب بن مالك ف و وقتي كه پيامبر 

قِی بِأَهْ ـألْ «كناره گيرد، كعب به زنش گفت:  ملحق شو.  و چون ات  برو به خانواده »لِکِ حِ

بين كعب و زنش جدايي  خداوند درباره قبول توبه كعب آيه فرو فرستاد، پيامبر 

قِی بِأَهلِکِ ـألْ «نينداخت، چون وقتي كه كعب به زنش گفت:  قصد طالق نداشت از آن  »حِ

خواست از او كناره گيرد. و الفاظ كنائي چون احتمال طالق و  مي بلكه برابر سخن پيامبر
 شود.  نمي غير آن را دارند مادام كه بدانها قصد طالق نشود، طالق واقع

 الفاظ كنائي طالق
يه كنيم: از جمله لفظ خل مي الفاظ كنائي طالق فراوانند كه به ذكر بعضي از آن اكتفا

يعني  بتةيعني بري و به دور از همسر است، و لفظ  بريةيعني خالي از همسران، و لفظ 

يعني تو ترك نكاح كردي و تنها ماندي، و  بتلةپيوند وصلت بين ما گسسته است، و لفظ 

تو آزادي، يعني كسي بر تو سلطه ندارد  أنت حرةلفظ بائن به معني جدايي و فراق، و لفظ 

او. و لفظ اعتدي يعني عده بگير و در عده باش چون تو را طالق  نه شوهر و نه غير
و لفظ  ام. و لفظ استبرئي رحمك، رحم خود را پاك كن چون تو را طالق داده ام. داده

و امثال اين  ام، ملحق شو چون تو را طالق دادهات  ألحقي بِاهلك، يعني برو به خانواده
رُجِي، بيرون شو و اذهبِي، برو و سافرِي، به سفر برو، و خْگونه الفاظ مانند اين كه بگويد: اُ

تَقَنّعي، چهره در نقاب كش، و تَستُّرِي، خود را بپوشان، و بيِّني، جدا شو و دور شو، و 
آيند. و اگر  مي ابعدي، دور گرد، كه اين گونه الفاظ نيز الفاظ كنائي طالق به حساب

شود. وإال بدون نيت طالق،  مي ده طالق كند طالق بدانها واقعقصد و اراها  آن گوينده از
 شود.  نمي واقعها  طالق بدان
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 طالق بدعتي و طالق سنتي
از قديم األيام تا به امروز علماي فقه همواره طالق را به طالق سنتّي و طالق بدعتي 

ورت طالق سنتي عبارت است از طالق دادني كه عمل جنسي با وي ص اند. توصيف كرده
گرفته و به اصطالح مدخول بها است در حالت طهر، و در حالي طالق داده شود كه 

 آبستن و غير بالغه و از سن قاعدگي گذشته (يائسه) نباشد. 
و طالق بدعتي، عبارت است از طالق دادن زن مدخول بها يعني عمل جنسي با وي 

نفاس و بعد از زايمان صورت گرفته، و در حالي او را طالق دهد كه در حيض يا حالت 
يا در پاكي بعد از قاعدگي باشد كه در آن پاكي با وي مجامعت و نزديكي كرده باشد و 

دانند. و طالق زن حامله و  مي آبستني وي پيدا نشده باشد. اين طالق را بدعتي و ناپسند
 طالق زني كه از حيض ايستاده و طالق غير بالغه به هيچ يك از اين دو وصف توصيف

 شود.  ينم
حاال كه اين مطلب را دانستي پس طالق برابر سنت آن است كه زني را كه با وي 
عمل جنسي صورت گرفت در حالت پاكي، بعد از حيض كه با وي نزديكي جنسي نشده 

زن خود را در حال حيض و  بو حامله نيست طالق داده شود. چون عبداهللا بن عمر 
 سوال نمود و پيامبر  درباره آن از پيامبر  قاعدگي طالق داده بود كه حضرت عمر 

 ـُؤْرُه فَلْ «به وي گفت: 
ْ
ِّ ل َْ َشٍَء يُ ـُ�َاِجْعَهٍ ُ� ُهَر فَِِ َْ �َ ِّ يَْض  ُ�

َ
ِّ ت ُهَر ُ� َْ �َ  َ ِلْكَهٍ َى ُْ

َْ َشٍَء َطلّ  ْؤَلَكَهٍ َو�ِ
َ
َْ يـأ

َ
عِ ـُ َقهٍ َ�بَْل أ

ْ
َِ ـَجٍِمَع فَِتلکَ ال َؤَر اهللاُ ّدُة ال

َ
ٍ اّّ   أ

َ
لَ َق : ََ ُُ  َْ

َ
 »َلٍءُ ـأ

به پسرت بگو: به وي مراجعت كند و او را به خويشتن برگرداند. سپس او را نگاه دارد «
تا اينكه از حيض پاك شود و بعد از آن مجددا به حال قاعدگي درآيد و از آن هم پاك 

نخواست با وي  گردد آنگاه اگر خواست با او ادامه زندگي دهد و او را نگاه دارد و اگر
ادامه زندگي دهد پيش از آن كه در اين پاكي و طهر با وي نزديكي جنسي كند او را 
طالق دهد اين است آن عده اي كه خداوند دستور داده است كه زنان در آن طالق داده 

فرمايد:  مي . و اين مطلب اشاره به اين آيه دارد كه)به روايت مسلم و بخاري(. »شوند
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وهز ﴿ َِّقز ُِِه ّ َ�َط ّۡ  »في«به معني  »لعدتهن«كه الم در  »زنان را در عده طالق دهيد« ﴾ّ  ِۡعِ

لَمَ�َِٰ� َ ٱ َونََضعز ﴿ است. »في«است همان گونه كه در اين آيه نيز الم به معني  َط ٱ ل  ۡلقِسل
را به  نهيم (و اعمال مي ما ترازوي عدالت را در روز قيامت« ].47األنبياء: [ ﴾ۡلقَِ�َٰمةِ ٱِ�َولِم 

است. بعضي (لعدتهن) را به  »يف يوم القيامة«به معني  ﴾ۡلقَِ�َٰمةِ ٱِ�َولِم ﴿ . كه»سنجيم) مي آن

برخي بر اين عقيده هستند  اند. شود، معني كرده مي معني وقتي كه عده بعد از آن شروع
  كند. چون پيامبر مي شود، كه حديث قبلي عقيده آنان را رد نمي كه: طالق بدعتي واقع

گفت: به عبداهللا بگو و دستور ده، كه به وي مراجعه كند، چون مراجعه  به عمر خطاب 
 بعد از طالق است، و اگر طالق واقع نشده بود مراجعه معني نداشت. 

و اما طالق بدعتي، آن است كه زن را در حال قاعدگي و از روي اختيار طالق دهد و 
وي معلوم باشد، و او را بدون عوض طالق  آن زن از جمله زناني باشد كه حيض و پاكي

دهد يعني خلعي نباشد، يا اين كه او را درحال پاكي بعد از حيض طالق دهد ولي در آن 
شوند  مي پاكي با وي نزديكي جنسي كرده باشد و آن زن از جمله زناني باشد كه حامله

حكمت اين كه باشند.  مي يعني آئيسه نشده باشد. پس اين حاالت بيانگر طالق بدعتي
 چنين طالقي پسنديده نيست آن است كه، طالق دادن در حال قاعدگي زن موجب

گردد كه مدت عده وي طوالني گردد چون باقي مانده ايام حيض جزو مدت عده به  مي
 آيد و اين موجب زيان و ضرر زن است.  نمي حساب

ت گرفته است به و اما طالق دادن زن در پاكي بعد از قاعدگي كه با وي نزديكي صور
آن جهت ناپسند است كه، ممكن است بعد از اين كه معلوم شد زن حامله است، مرد 

دهد كه آبستن نيست و اگر  مي پشيمان گردد. چون انسان گاهي زن را به آن جهت طالق
گردد ممكن است تدارك  مي دهد و آن وقت كه پشيمان نمي بداند كه آبستن است طالق

 شود دچار زيان مي شد و وقت گذشته باشد و كودكي كه متولدو جبران آن ممكن نبا
 گردد.  مي
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 طالق آزاد و بنده
 مرد آزاد بر همسر خود چه آزاد باشد يا كنيز، مالك سه طالق است. چون انس 

گويد:  مي شنوم كه خداوند مي من«آمد و گفت:  روايت كرده كه مردي به نزد پيامبر 

ۢ ﴿گفت:  ق سوم كجاست در قرآن؟ پيامبر پس طال »طالق دو تا است ...« َساكز ّل ِ َۡإ
 ٖ ٰ�َ َل ِ ۢ �ِإ َز �ِ ول �َ�ل

َ
وٍف َ رز  ].٢٢٩ة: البقر[ ﴾بَِمعل

بعد از (دو طالق) يا سازش و نگاهداشت به نيكويي يا رها ساختن به نيكوئي و جدا «
و  .)ابن القطان آن را صحيح دانسته و بر آن دليل و برهان آورده است( .»شدن مردانه

نيز تسريح به اين احسان را در آيه عبارت از  بو ابن عباس  لحضرت عايشه 
 طالق سوم در اين آيه است: اند: و بعضي گفته اند. طالق سوم دانسته و به آن تفسير كرده

ِّل َ�ز  َۡإِن﴿ َُ  ََ ََّقَها َۡ َهز  ۥَط ولًجا َ��ل ََ  ََ ٰ َُنِك ّٰ ََ ۡز  بعد از (دو  اگر« ].٢٣٠ة: البقر[ ﴾َِۢ  َ�عل
طالق) او را طالق داد (يعني طالق سوم را) ديگر بعد از آن نكاح مجدد زن براي 

اش  شوهرش حالل نيست تا اين كه شوهر ديگري اختيار كند، (و او طالقش بدهد و عده
تواند مجددا با او ازدواج كند و نكاح  مي اگر خواستاش  تمام شود آن وقت شوهر اوليه

 . »ببندد)
َِ «گفت:  نده تنها مالك دو طالق است. چون پيامبر و اما ب طالق « »َطَ ُق الَعبِد مِنتٍَ

روايت كرده است كه بنده عقد  /امام شافعي  »بنده دو تا است او مالك دو طالق است
خواست به او  مي ، زني آزاد داشت و او را دو طالق گفت ولبه كتابت شده ام سلمه 

نيز  سوال كرد كه زيد بن ثابت  ، و از عثمان بن عفان مراجعت كند و او را برگرداند
نزد وي بود. هر دو به وي پاسخ دادند و گفتند كه: بر تو حرام شده است. در اين كه 

كند عبد و بنده صرف باشد يا اين كه مالكش گفته باشد:  نمي طالق عبد دو تا است، فرق
ت بسته شده و هنوز موفق به آزادي بعد از مرگ من آزاد شود يا اين كه با وي عقد كتاب

آزاد باشد. و هرگاه مرد آزاد يا بنده طالقهائي را كه مالك آن اش  نشده باشد يا اين كه نيمه
هستند، دادند (يعني آزاد سه بار طالق داد و سه طالقه كرد و بنده دو بار طالق داد و دو 
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ل نيست كه مجددا با وي طالقه گفت) ديگر بعد از آن زن طالق داده شده برايشان حال
نكاح كنند يا مراجعت نمايند مگر اين كه آن زن به كسي ديگر شوهر كند، و آن شوهر با 

 به پايان برسد، آن وقتاش  وي نزديكي جنسي و همخوابگي كند و طالقش بدهد و عده
 :توانند اگر بخواهند مجددا با وي ازدواج كنند. چون خداوند فرموده است كه مي

ِّل َ�ز طَ  َۡإِن﴿ َُ  ََ َهز  ۥََّقَها َۡ ولًجا َ��ل ََ  ََ ٰ َُنِك ّٰ ََ ۡز   ].٢٣٠ة: البقر[ ﴾َِۢ  َ�عل
بعد از (طالق سوم) براي وي حالل نيست كه با زنش مجددا ازدواج كند مگر بعد از «

تواند با وي مجددا  مي آن كه با شوهري ديگر ازدواج كند (و بعد از طالق و انقضاء عده
 »)ازدواج كند

 استثناء در طالق
استثناء بيرون انداختن و جدا كردن چيزي است از يك حكم عام و كلي. در طالق نيز 
استثناء صحيح است. و در قرآن و سنت استثناء موجود است. گاهي اين استثناء در عدد و 

شود. اگر استثناء در عدد  مي دهد و گاهي استثناء به الفاظ مشيئت واقع مي شمارش روي
 شود وجود شرايط زير الزم است:  واقع

 اول: بايد استثناء پيوسته به لفظ طالق باشد و فاصله نيفتد. 
شود نبايد  مي دوم: نبايد مستثني تمام مستثني منه را در بر بگيرد، يعني چيزي كه جدا

به اندازه چيزي كه گفته شده است، باشد يا بيشتر از آن باشد، يعني عدد مستثني شده 
مستثني منه را در بر گيرد و اگر چنين باشد مثل اين كه بگويد: تو سه طالقه  نبايد عدد

هستي و سه طالق تو واقع شود مگر سه طالقه ات، اين استثناء باطل است و زن سه 
 شود، و اين استثناء درست نيست چون استغراق مستثني منه وجود دارد.  مي طالقه

ق، قصد و نيت استثناء را داشته باشد اگر سوم: بايد پيش از فراغت از سوگند به طال
چه اين نيت مقارن با اول سوگند به طالق نباشد. ولي نبايد بعد از فراغت از سوگند به 
طالق، قصد استثناء كند پس اگر كسي به زنش گفت: تو سه طالقه هستي مگر يك طالق 
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داشته باشد طالق  يا مگر دو طالق، و فاصله اي بين اين دو تا نباشد و نيت استثناء هم
شود. اما  مي شود، يعني اگر يكي را استثناء كرد يك طالقش واقع نمي استثناء شده واقع

اگر استثناء در مشيت واقع شود مثل اين كه بگويد: تو طالق داده شده اي اگر خدا 
بخواهد. بايد ديد، اگر لفظ إن شاء اهللا بدون قصد و نيت و بنابر عادت هميشگي و ادب 

انش جاري گشته يا با گفتن آن قصد تبرك به ذكر اهللا داشت يا با گفتن آن قصد آن بر زب
داشت كه تمام كارها بنابر مشيت الهي است يا قصد نكرده چيزي را به مشيت الهي معلق 

شود، و اگر به حقيقت  مي سازد، در همه اين احوال اين استثناء تأثير ندارد و طالق واقع
شود، چون به حقيقت ما وجود  نمي ي داشته باشد طالق واقعقصد تعليق به مشيت اله

دانيم و اصل و بقاي نكاح است، همان گونه كه اگر طالق را به  نمي مشيت خدا را به آن
 مشيت شخصي معلق كند. آن شخص بميرد و مشيت او دانسته نشود طالق واقع

و در حديث آمده شود، چون به مشيتي كه طالق به آن معلق شده است علم نيست.  نمي

ُِ مُ «است:  و َطلَّق َواسقَثَ� فَلَ
َ
عتََق أ

َ
هر كس كسي را آزاد كرد يا طالق داد و « »ن يٍهُ ـَمن أ

 .»استثناء در سخن آورد او حق دارد از استثناي خود بهره ببرد
كند استثناء را اول يا آخر يا وسط كالم بگويد  نمي در استثناي به مشيت الهي فرقي

تو مطلقه هستي اگر خدا بخواهد، يا اگر خدا بخواهد يا هر گاه خدا «بگويد:  مثل اين كه
 .»بخواهد يا وقتي كه خدا بخواهد تو مطلقه هستي

 طالق تعليقي و طالق تعليق
بايد دانست همان گونه كه طالق به صورت قطعي و منجز درست است، به صورت 

ؤْ «ر گفته است: تعليق به چيزي نيز درست است. به دليل اين كه پيامب ُُ َد ََ ِعنْ ِمنُوْ اَص
وْ  ُ َُ ِْ . و طالق »مؤمنان مؤظف به شروط خود هستند و بايد آن را انجام دهند« »ِطِه

بگويد: تو اش  شود. چون اگر كسي به بنده مي تعليقي بر عتق و آزاد كردن تعليقي قياس
احكام به هم شود، و طالق و عتق در بسياري از  مي بعد از مرگ من آزاد هستي آزاد



 327 معامله ربوي (ربا)

 آيد كه زن با شوهر در پاره اي از مقاصدش مخالفت مي نزديك هستند. گاهي پيش
حالل پيش ترين  كند و مرد دوست ندارد كه او را طالق دهد، چوت طالق را ناپسنده مي

 داند ولي اميدوار است كه با او موافقت كند، پس طالق او را معلق و مشروط مي خدا
خواهد انجام  مي آيد يا انجام چيزي كه مي اري كه از آن بدشكند به ترك كردن ك مي

دهد، انجام داد مقصود مرد حاصل شده است، و در غير آن صورت زن اختيار دارد كه با 
ارتكاب خالف شرط تعليقي شوهرش، خود را طالق دهد و مقصر خود زن است. و 

تواند  نمي شد، شخص چون اين را دانستي بايد دانست كه هر گاه طالق معلق بر شرطي
از آن شرط پشيمان شود. خواه آن طالق را به شرطي معلق و مشروط كند كه حصول آن 
معلوم است مانند اين كه بگويد: اگر خورشيد طلوع كرد تو مطلقه هستي و طالق تو واقع 
شود، يا آن شرط تعليقي محتمل الحصول باشد و احتمال حصول آن برود مثل اين كه به 

: اگر داخل آن خانه شدي طالق تو واقع شود، يا بگويد: اگر چنين كاري بكنم وي بگويد
يا چنين كاري نكنم بر من طالق باشد و طالقم واقع شود، بنابر اين، در هر صورت اگر 

شود كه طالق است. خواه از اين شرط تعليقي  مي شرط حاصل شود مشروط نيز حاصل
ش از اين كه شرط تحقق يابد و طالق واقع شود پشيمان گردد يا پشيمان نگردد. البته پي

مجامعت و نزديكي جنسي و همخوابي حرام نيست، و اگر مرد در وجود صفت و شرطي 
معلق شده و شرط طالق واقع شدن، شك كند و دچار شك گردد طالق ها  آن كه طالق بر

طالق  شود. چون اصل آن است كه طالق واقع نشود، و اينك مثالهايي را در نمي واقع
 قياس شود.ها  آن كنم كه بر مي تعليقي ذكر

گويد: اگر تو بخواهي طالقت واقع شود، و مشيت و خواست او  مي مردي به زنش -1
را در همان خطاب شرط كند پس اگر زن مشيت خود را از آن مجلس به تأخير انداخت 

كند و به  مي شود. چون اين تعليق، طلب تمايل و رغبت فوري او طلب نمي طالق واقع
دارد و احتمال تأخير ندارد. يا اين تعليق و  نمي منزله عقود معامالت است و تأخير بر

شود و طالق به  مي شرط كردن، حواله نمودن طالق به زن است و طالق به وي تفويض
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آيد، و براي اين كه بتواند از اين فرصت استفاده بكند بايد فوراً استفاده  مي ملكيت او در
 گردد. مي  اين حق از او ساقطكند و إال

اما اگر بگويد: تو هر گاه بخواهي مطلقه هستي و طالقت واقع شود، پس هر گاه زن 
شود اگر چه از آن مجلس هم جدا شده باشد. چون طالق به  مي بخواهد طالقش واقع

كند مثل اين كه  نمي چيزي و صفتي، معلق و مشروط شده است كه اقتضاي فوريت
 زمان بخواهي طالقت واقع شود و تو مطلقه هستي. بگويد: در هر

مرد به زنش بگويد: اگر داخل خانه شدي يا با فالني سخن گفتي طالقت بيفتد، و  -2
شود، و هر كدام اول واقع شود سوگند به  مي طالقش واقعها  آن با حصول هر يك از

انچه بگويد: اگر شود. ولي چن نمي گردد و طالق با صفت ديگري واقع مي طالق متوجه آن
داخل خانه شوي و با فالني سخن بگوئي تو مطلقه هستي و طالقت واقع شود، براي اين 
كه طالق واقع شود، بايد هر دو صفت صورتگيرد، هم دخول در خانه و همسخن گفتن با 

 فالني. چون واو حرف عطف براي جمع بين معطوف و معطوف عليه است.
مويزها را بخوري تو مطلقه هستي و طالقت بيفتد، و مرد به زنش بگويد: اگر اين  -3

شود. چون معلق و مشروط  نمي آن زن آن مويزها را بخورد جز يك دانه، طالق واقع
شود،  مي خوردن همه مويزها است و حاصل نشده است، و امثال و شبيه آن بر آن قياس

نار را بخورد جز يك دانه مانند اين كه بگويد: اگر اين انار را بخوري طالقت بيفتد، و زن ا
 شود. نمي از آن، طالق او واقع

اگر سنگي در خانه انداخته شد و مرد گفت: اگر به من خبر ندهي كه چه كسي آن  -4
سنگ را انداخته است طالق تو واقع شود، و زن گفت: مخلوقي آن را انداخته است، 

شود،  مي طالقش واقعشود، و اگر گفت: آدمي آن را انداخته است  نمي طالق او واقع
چون ممكن است كه هوا آن را انداخته باشد يا گربه اي يا چيز ديگري غير از آدمي آن را 
انداخته باشد. چون سبب شكستن سوگند واقع شده و در مانع شك داريم و اصل عدم آن 

 است.



 329 معامله ربوي (ربا)

مرد به زنش بگويد: اگر فالني را ديدي طالقت واقع شود، و آن زن او را ديد  -5
شود، و كافي است كه چيزي از بدن او را  مي ه زنده يا مرده يا خوابيده طالقش واقعخوا

 نبيند.
مرد به زنش بگويد: اگر چيزي از من دزديدي طالقت بيفتد و كيسه اي پول به  -6

شود. چون اين خيانت است،  نمي وي داد، و زن مقداري از آن را برداشت طالقش واقع
شود چون او فرق بين  مي سواد باشد طالق واقع بي اگر مرد اند: نه دزدي. و برخي گفته

 داند. نمي دزدي و خيانت را
مرد به زنش بگويد: اگر با تو حرف بزنم طالقت بيفتد و آن را تكرار كند، طالقش  -7
شود. چون با وي حرف زده است. يا به وي بگويد: اگر با تو آغاز سخن كردم  مي واقع

ز سالم كردم طالقت بيفتد، و زن آغاز به كالم كرد و يا آغاز به طالقت بيفتد، يا اگر آغا
شكند كه با وي آغاز  مي افتد و سوگندش مي افتد، و وقتي طالقش نمي سالم كرد طالقش

 سخن كند يا آغاز سالم كند.
مردي به ديگري گفت: گر تو صبحانه و غذا را پيش من نخوري طالق زنم بيفتد،  -8

شود و  نمي ورد هر چند بعد از مدتي هم باشد طالق زنش واقعآن مرد نزد وي غذا بخ
شكند، و اگر قصدش اين باشد كه فعال با وي غذا بخورد و او امتناع كرد  نمي سوگندش

 شود. مي طالق واقع
مردي به زنش گفت: اگر اين مرغها را نفروشي تو مطلقه هستي، و يكي از مرغها  -9

متعذر است، و اگر يكي را سر ببرد ها  آن روش همهشود، چون ف مي بميرد طالق زن واقع
 شود. نمي و مرغهاي ديگر را با آن ذبح شده بفروشد طالقش واقع

مردي به زنش گفت: اگر فردا روزه نباشي طالقت بيفتد و آن زن قاعده شود، در  -10
شود، و  مي واقع اند: شود يا خير خالف است. برخي گفته مي اين كه آيا طالقش واقع

 شود مانند كسي كه مورد اكراه باشد. نمي واقع اند: رخي گفتهب
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اگر مردي به زنش بگويد: اگر تو را خشمگين سازم طالقت بيفتد و سپس پسر  -11
افتد اگر چه اين زدن براي تربيت و تأديب باشد. چون به هر  مي آن زن را بزند، طالق

 تواند او را خشمگين كند. مي حال آن زدن،
ه زنش بگويد: اگر روزي در خانه ام گرسنه شوم طالقت بيفتد، با و اگر ب -12

 افتد. نمي گرسنگي در اثر روزه داري طالقش
از ماه ات  اگر مردي به زنش بگويد: اگر تو از ماه زيباتر نباشي يا اگر چهره -13

 :افتد. چون خداوند گفته است نمي زيباتر نباشد طالقت واقع شود، طالق

نَ ﴿ ۡل َخََقل �َ�ٰ َ ٱا ََۡق ِ
وِ�ٖ�  �ل َسِ  َ�قل َل

َ
ما انسان را در بهترين قامت و « ].4التني: [ ﴾٤ِ�ٓ َ

 .»صورت آفريده ايم
اگر مردي به زنش گفت: اگر در حيض بيافتي، تو و هوويت هر دو مطلقه هستيد  -14

و طالق هر دوي شما بيفتد، و زن گفت: اينك قاعده شدم و در حيض افتادم و مرد او را 
شود نه طالق هووي وي بنابر قول صحيح، چون او  مي ب كرد، طالق آن زن واقعتكذي

 متهم است.

 طالق دادن پيش از نكاح
شرط واقع شدن طالق، واليت بر محل طالق است هنگام گفتن طالق، يعني برقراري  

زوجيت در آن وقت. پس طالق كسي كه هنوز شوهر نشده است صحيح نيست خواه به 
ز باشد، مانند اين كه به زني بيگانه بگويد: تو مطلقه هستي، يا به صورت قطعي ومنج

صورت تعليقي و مشروط باشد، مانند اين كه به زن بيگانه بگويد: هر گاه با تو ازدواج 

ال «است كه گفت:  افتد. و دليل آن، سخن پيامبر  نمي كردم طالقت بيفتد. اين طالق
 �ِ ِِ  َق ـَط 

 
ُْ ـيْ ال َُ ي طالق صحيح است كه در آن وقت شخص مالك آن وقت«. »ِلکٍُُ 

بيش از يك نفر از اصحاب، آن را روايت كرده است. و حاكم گفته است: اسناد (. »باشد
آن صحيح است. و ترمذي آن را حسن دانسته و گفته است كه: نيكوترين چيزي است كه 
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ست درباره . و از بخاري پرسيدم: چه چيزي صحيح تر ا)در اين باره روايت شده است
طالق دادن پيش از نكاح، او گفت: حديث عمرو بن شعيب از پدرش و از جدش كه 

 َ�عْ «روايت شده است: 
 
 َطَ َق ِِال

َ
ِّ  ـال . يعني »طالق نيست مگر بعد از نكاح«. »َِح ـَدا

 تواند طالق بدهد كه با نكاح مالك آن شده باشد. مي وقتي كسي

 شود نمي ست و واقعطالق چهار كس از نظر شرع معتبر ني
اين چهار كس عبارتند از: كودك، و ديوانه، و خوابيده، و كسي كه مورد اكراه و اجبار 

ُِ َعن مَ مَ «واقع شده است. اما درباره سه نفر اول، به دليل گفته پيامبر:  ٍةَ َعِن ـُرفَِع الَقلَ
َ  َُلقَيْ  ِِ َى ّ ٍئِ ِبّ ا َِ ََ وََعِن اص َ  ي ِق َِ وَ حْ ـَ َى َُجْ تَِل َُعْ َعِن اص   َ َِ َى از سه كس «. »ِقلنُو

تكليف برداشته شده: از خوابيده تا اين كه بيدار شود، و از كودك تا اين كه بالغ شود، و 
ابو داود و ترمذي كه آن را حسن دانسته است آن (. »از ديوانه تا اين كه سر عقل برگردد

 «گفته است:  ه است، پيامبر . و اما درباره كسي كه مجبور شداند) را تخريج كرده
َ
ال

 ِعتٍَق ِف َغَ قٍ 
َ
طالق دادن همسر و آزاد كردن بنده و برده در حال اجبار و «. »َطَ َق َوال

به روايت ابو داود و ابن ماجه. و حاكم كه گفته است: بر شرط (. »اكراه درست نيست
فته اند، و آن حفظ گ »غالق، اغالق«مسلم است. و ابن ماجه و حاكم در حديث به جاي: 

خطا و «گفته است:  . و كلمه (اغالق) به معني اكراه و اجبار است، و پيامبر )شده است
فراموشي و اجبار از امت من برداشته شده است. يعني در اين سه حال امت من مكلف 

به روايت ابن ماجه و تصحيح ابن حبان. و حاكم كه گفته است: اين حديث (. »نيستند
 .)ومسلم را دارد شرط بخاري

بايد دانست در اكراه، شرط است كه اكراه كننده غالب و قادر به عملي كردن تهديد 
خود باشد و بتواند بر مكرَه قدرت اعمال كند، يا به واسطه واليت شرعي كه بر وي دارد، 
يا با غلبه و چيرگي كه بر وي دارد يا با هجوم فراوان خود به وي. شرط است كه مكره و 

ور شده، عاجز و ناتوان از دفع و راندن اجبار كننده باشد و نتواند از وي بگريزد يا مجب
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مقاومت كند يا از ديگران فرياد رسي طلبد، و بر ظن وي غالب گردد كه اگر از چيزي كه 
رسد و  مي بر آن اكراه شده است، امتناع ورزد چيزي كه به آن تهديد شده است به وي

شود، مانند اين  مي شتن اختيار وي داللت كند، طالق وي واقعچيزي ظاهر شود كه بر دا
كه او را مجبور كند كه زنش را طالق دهد سه طالقه، و او يك طالق داد در اين صورت 

شود، و همچنين اگر او را مجبور كردند كه به الفاظ صريح طالق، زنش را  مي طالق واقع
شود. چون پيدا است كه اختيار  مي واقع طالق دهد و او به الفاظ كنايه طالق داد، طالقش

كنيم تا اين كه سوگند  نمي داشته است. و اگر دزدان او را نگاه داشتند و گفتند: تو را رها
شود، چون دزدان او را بر  نمي به طالق بخوري كه اين ماجرا را بازگو كند طالقش واقع

كشتن و بريدن و كتك زدن و اكراه نمودن با تهديد به اند  سوگند به طالق مجبور كرده
شود. همان  مي شديد و زنداني كردن بلند مدت و گرفتن و تلف كردن مال وي حاصل

شود طالق كسي كه بيهوش شده و دچار  نمي گونه كه طالق شخص در خواب واقع
 شود. نمي نسيان و فراموشي شده است نيز واقع

بعدا فراموش كرد كه  و اگر كسي يكي از دو همسرش را به صورت معين طالق داد و
تا اين كه به  ها، آن كدام يكي است، بر وي حرام است بهره گرفتن و تمتع از هر دوي

 حرف وي قبول ام، گفت: من هستم كه طالق داده شدهها  آن يادش آيد، و اگر يكي از
كنند كه سوگند بخورد كه او را  مي بلكه از او مطالبه ام، شود كه من فراموش كرده نمي

خورد كه او بوده  مي نداده است. اگر مرد حاضر به سوگند خوردن نشد، زن سوگند طالق
شود، و اگر به صورت مبهم يكي از آن دو را به صورت  مي است، و حكم به وقوع طالق

شود، و او به  مي معين قصد نكرده بود، طالق يكي از آن دو به صورت غير معين واقع
 كند.تواند يكي را معين  مي اختيار خود

بايد دانست مست متجاوز از حدود خويش، يعني كسي به اختيار خود شراب خورده 
شود، چون مكلف است. و همچنين كسي كه دوايي را بخورد كه  مي است طالقش واقع

شود.  مي عقلش را زايل كند بدون اين كه نيازي به خوردن آن دوا باشد نيز طالقش واقع
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طالق  اند: ين تعدي اشتراك دارند. و برخي گفتهچون هم مست و هم خورنده دوا در ا
باشند  مي شود چون هر دو حكم مجنون و ديوانه را دارند و فاقد عقل نمي هيچ كدام واقع

 و از جمله شرايط تكليف، عقل است كه آن را ندارند.

 طالق دو نوع است: طالق رجعي و طالق بائن

  :طالق رجعي 

ك بار رجوع كردن است. و در اصطالح شرع آن به فتح راء به معني ي ،جعةكلمه ر 

به پايان اش  است كه زن طالق داده شده را كه طالقش بائن و قطعي نشده است و عده
تمام اش  نرسيده است به زير نكاح خويش برگردانند، يعني در طالق غير بائن كه عده

 نشده است.
نكاح خود در آوردن دليل شرعي طالق جواز رجوع كردن به زن و او درباره به زير 

 فرمايد: مي قرآن كريم، و سنت نبوي، و اجماع امت اسالمي است. خداوند

ّق بَِرّدِهِ ّ ﴿ ََ
َ
َ  ّ زهز ََ و  ].٢٢٨ة: البقر[ ﴾َو�زعز

بعد (از طالق غير بائن) شوهرانشان بيشتر استحقاق دارند كه آنان را (به زير نكاح «
 فرمايد: مي ي رجعت است. و باز خداوند در آيه به معن »رد«. كلمه »خود) برگردانند

ّ�َها﴿
َ
َ ٰ تزمز  َِّ�ّ ٱ َٓ َّقل واْ  َُِّۡسآءَ ٱِِذَا َط صز َل

َ
ُِِهّ  َوَ ّۡ ّ  ِۡعِ وهز َِّقز ةَ ٱَ�َط ّۡ  ].1الطالق: [ ﴾ۡلعِ

اي پيامبر، هر گاه خواستيد زنان (خود) را طالق دهيد آنان را در عده، (يعني در «
ايد) طالق دهيد و عده را حفظ كنيد و بشماريد (تا پيش از  طهري كه نزديكي نكرده

 .»فراغت از عده به آنان مراجعت كنيد)
به وي امر كن به وي مراجعت «گفت:  بدر داستان عبداهللا بن عمر  و پيامبر 

روايت شده است كه:  . و از عمربن خطاب »كند و او را به نكاح خويش برگرداند
. »را طالق داد، سپس او را به زير نكاح خويش برگرداندحفصه دختر وي  پيامبر «
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و حاكم گفته است: برابر شرط  اند. ابوداود و نسائي و ابن ماجه آن را روايت كرده(
 .)شيخين صحيح است

هر گاه مرد آزاد، زنش را يك طالقه كرد يا دو طالقه كرد، يا بنده زنش را بعد از انجام 
 و هر دو بدون عوض اين عمل را انجام داده بودند عمل جنسي و دخول، يك طالقه كرد

توانند پيش از انقضاي عده به وي مراجعه كنند، و براي صحت و درستي رجعت و  مي
برگرداندن وي به نكاح خويشتن، و گواه گرفتن شرط نيست بنا به قول صحيح، ولي 

به دليل ظاهر  گويد: گواه گرفتن واجب است. مي سنت است كه گواه بگيرد. و امام شافعي
 قول خداوند تعالي:

مل ﴿ ِن�ز َّ  َٖ ۡل واْ َذَويل َع ۡز هِ شل
َ
 ].2الطالق: [ ﴾َوَ

 .»و به گواه بگيريد دو نفر عادل از خودتان را«
و چون كه رجعت مانند نكاح است، و خداوند امر كرده است كه بر نكاح گواه بگيرند 

او را به نكاح خويش  و شوهر حق دارد بدون رضايت و اجازه همسرش مراجعت كند و
 برگرداند.

 رود مي اي كه براي رجعت بكار صيغه
گيرد مثل طالق بر دو نوع صريح و  مي صيغه اي كه به آن رجعت و مراجعت صورت

صريح، مانند اين كه بگويد: راجعتُك، تو را به نكاح خود هاي  باشد. صيغه مي كنايه
عتُكبرگردانم و به تو مراجعت كردم. يا أَرج ،كتُكتو را به نكاح خود برگردانم، يا أمس ،

تو را نگاه داشتم، يا رددتُك إِلَيّ، تو را به خود رد نمودم و پيش خود برگردانم، يا 
راجعت زوجتي، به همسرم مراجعه كردم، يا رددتُّها إِلَيّ، همسرم را نزد خود برگردانم. 

ّبكار ببرد بايد إِلَي هاي  ، را به آن اضافه كند. و اما صيغهاگر صيغه رد ّدتكنايي مانند: أَع
حلّك، حالل بودن تو را بر خود برگردانم، رفَعت تَحرِيمك، حرام بودن تو را برداشتم، 
تَزَوّجتُك، با تو ازدواج كردم. رجعت با انجام عمل جنسي و مقاربت و آميزش جنسي 
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مباشرت با شهوت هر گاه نيت مراجعت از آن داشته پيش از انقضاي عده، و با بوسيدن و 
 گيرد. براي صحت رجعت چند چيز شرط است:  مي باشد نيز صورت

منقضي اش  اول: ماندن زن در عده، به اين معني كه عده تمام نشده باشد. پس اگر عده
 گردد و رجعت درست نيست و فوت مي گردد و جدايي كامل مي شده بود طالق بائنه

 شود. مي
دوم: زن قابل حالل بودن بر شوهر باشد، و قابليت همسري وي را داشته باشد. پس 
اگر زن مرتد شد و از دن برگشت، يا شوهر مرتد شد و از دين اسالم برگشت ديگر 
رجعت درست نيست. بايد دانست زني كه به او رجعت شده است همسري است كه به 

پايان نيافته باشد و خلع و ايالء اش  و عده گيرد مادام كه در عده باشد مي او، طالق تعلق
 و ظهار وي درست است.

 :طالق باقيمانده زن
اگر مرد زن را مجدداً عقد نكاح بندد پيش از ين زن با كس ديگري ازدواج كرده 
باشد، و شوهر دوم با وي عمل جنسي انجام نداده و او را طالق داده باشد، و شوهر اول 

دد يا شوهر دوم با وي عمل جنسي انجام داده باشد آنگاه او را مجدداً با وي عقد نكاح بن
طالق داده و مجدداً آن زن با شوهر اول ازدواج كند، در همه اين صورتها زن به نكاح 

گردد با همان تعداد طالقي كه داشته است، و ازدواج دوم وي چه با او  مي شوهر خود بر
برد. چون  نمي طالقهاي قبلي را از بين و چه با ديگري به آن صورت كه بيان شد تعداد

درباره كسي كه زنش را دو  :كه از وي پرسيده شد روايت شده است از عمربن خطاب 
به پايان رسيده و با شخص ديگري ازدواج كرده، و شوهر اش  طالقه كرده است و عده

كند،  مي دوم نيز وي را طالق داده و از او جدا شده، و شوهر اول مجدداً با وي ازدواج
گفت: آن زن نزد شوهر اول خود به حال اول است، يعني دو طالقه است، و  عمر 

تواند او را به  نمي بيش از يك طالق بر وي ندارد و مادام كه بار سوم طالقش داد، ديگر
نكاح خويش بر گرداند مگر با وجود محلل و ازدواج با شخص ديگري و پس از طالق 
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نيز روايت  علي بن ابيطالب و زيد و معاذ و عبداهللا بن عمر دادن وي. و اين مطلب از 

 اند. و سعيد بن المسيب و حسن بصري نيز چنين گفته عبيدة السلامنیشده است. و 

 :طالق بائن
شود: طالق بائن كوچك، و طالق بائن بزرگ يعني  مي طالق بائن به دو نوع تقسيم

 جدايي كوچك و جدايي كامل و بزرگ.

 : بائن و جدايي كوچكو اما طالق 

عبارت است از اين كه زن پيش از دخول و مجامعت جنسي يا بعد از آن، بر عوض، 
طالق او واقع شود. و شرط طالق بائن به صورت طالق بائن كوچك آن است كه مكمل 
طالق سه گانه آزاد، و دو طالقه بنده، نباشد و به اجماع طالق بائن كوچك چنين شرطي 

اين طالق آن است كه براي شوهرش حالل است كه با اجازه و رضايت را دارد. و حكم 
 زنش با عقد جديد و مهريه جديدي مجدداً او را به عقد نكاح خود در آورد.

 و اما طالق بائن بزرگ:
زني است كه شوهرش او را سه طالقه كرده باشد اگر مرد آزاد باشد، و اگر شوهرش  

و خواه اين سه طالقه متعلق به يك نكاح يا بيشتر از  عبد باشد او را دو طالقه كرده باشد
يك نكاح باشد. و خواه اين سه طالقه به يكباره و با يك لفظ يا به بيشتر از يك لفظ و در 

 بيشتر از يك بار واقع شده باشد.
و حكم آن اين است كه براي شوهرش حالل نيست مجدداً با او ازدواج كند و او را 

از آن كه با شخص ديگري ازدواج كند و شوهر دوم با او عمل عقد نمايد، مگر بعد 
تمام گردد اش  و از مجراي طبيعي، و بعد از ان او را طالق دهد و عده جنسي انجام دهد

تواند در صورت تمايل طرفين مجدداً با وي ازدواج كند. چون  مي آن وقت شوهر اولش
 خداوند فرموده است:
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ٰقز ٱ﴿ ََ ّرَُانِ  ّۡط (طالقي كه بعد از آن رجوع يا عقد مجدد جايز « ].٢٣٠ة: رالبق[ ﴾َّ
است) دو بار است .... پس از آن اگر مرد زنش را طالق (سوم) داد ديگر براي او حالل 

. مراد »نيست مگر اين كه شوهر ديگري غير از شوهر اولش اختيار كند و با او نكاح كند
كي جنسي كند. آنگاه بعد از طالق از نكاح با ديگري آن است كه با وي مجامعت و نزدي

گفته  لنكاح مجدد او با شوهر اولش حالل است. چون عايشهاش  و پايان يافتن عده
آمد و گفت: من نزد رفاعه بودم يعني زن او بودم پس مرا  زن رفاعه نزد پيامبر «است: 

بدالرحمن طالق داد و طالق مرا بائنه كرد، و بطور كامل از من جدا شد و بعد از او با ع
ازدواج كردم و به راستي آنچه با وي است چون نخ جامه است (آلت  بن الزبير 

گويد، به  مي تناسلي او بسيار باريك است). عبدالرحمن گفت: اي رسول خداي، او دروغ
خنديد و تبسم  مالم كه پيامبر  مي خداي سوگند او را چون انبان و پوست دباغ شده

تواني  نمي خواهد كه پيش رفاعه برگردي؟ و سپس فرمود: نخير مي نمود و گفت: آيا دلت
تا اين كه تو ذوق و طعم جماع را با او بچشي و او نيز طعم مجامعت را با تو بچشد. 
يعني تا عبدالرحمن با تو نزديكي نكند و تو به آن تن در ندهي و بعد او تو را طالق 

. و به عالوه اگر عمل جماع »برگردي تواني نزد او نمي ندهد براي رفاعه حالل نيستي و
شود، و هدف از آن  مي را شرط قرار ندهيم ازدواج دوم براي حالل بودن شوهر اول

باشد نه استمتاع و لذت بردن جنسي، در حالي كه هدف از نكاح، تمتع و  مي حالل كردن
لذت بردن و برخورداري جنسي است نه حالل كردن براي ديگري و آن وقت چنين 

 ماند. مي فايده بي اجيازدو
اگر مردي به زن خود كه با وي عمل جنسي انجام داده است گفت: أنت طالق تو 
مطلقه هستي، أنت طالق، أنت طالق. اگر بين دو طالق به اندازه يك نفس كشيدن سكوت 

 گردد و طالق بائن بزرگ واقع مي شود. و زن سه طالقه مي كرد هر سه طالق او واقع
 شود.  مي
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گويد: قصد من از اين تكرار با سكوت تأكيد بريك طالق بوده است، سخن او اگر ب
شود و بر حسب ظاهر و طالق بائن بزرگ واقع ميشود، و اگر در حال تكرار  نمي پذيرفته

شود، و  مي سكوت نكرد و قصد تأكيد بر يك طالق داشت، سخن او پذيرفته »أنت طالق«
صد تأكيد بر يك طالق نداشته باشد و قصد از سر شود. و اگر ق مي تنها يك طالق او واقع

شود و  مي گرفتن داشته باشد و هر يك جداگانه قصد كند، آن وقت هر سه طالق او واقع
شود، زيرا هر سه را مستقل  مي بنا به قول اظهر اگر به طور مطلق گفت، باز هم سه طالقه

 تلقي كنيم. را تأكيدها  آن و سخن جداگانه بگيريم بهتر است از اين كه

 :سه طالقه به يك لفظ واحد
اگر كسي به زنش گفت: أنت طالق ثالثاً تو سه طالقه هستي، و هر سه طالق تو با هم 

شود، و اگر گفت: أنت طالق و قصد و نيت دو طالق  مي واقع شود، هر سه طالق او واقع
عتبر است به شود، و نيت او م مي يا سه طالق را كرد، طالق برابر نيت و قصد او واقع

تو را به خداي سوگند تنها «وي را سوگند داد و گفت:  دليل حديث ركانه كه پيامبر 
 . »يك طالق را اراده كردي؟

  آمد، سوگند دادن پيامبر  مي و اگر سه طالق به يك لفظ، يك طالق به حساب
م گفته بود داشت و الزم نبود او را سوگند دهد، چون اگر هر سه را ه نمي فائده اي در بر

آمد. ولي او را سوگند داد چون اگر هر سه را هم گفته بود يكي به  مي يكي به حساب
آيد، و اگر سه  نمي آمد، ولي او را سوگند داد پس سه طالق يكي به حساب مي حساب

شود. و اين است مذهب جمهور علماي اسالم از  مي طالق را با يك لفظ گفت سه طالق
و همچنين مذهب پيشوايان چهارگانه اهل سنت و  حاب پيامبر تابعين و بسياري از اص

 دليلشان در اين باره چند چيز است: 

ِّل َ�ز  َۡإِن﴿ اول: قول خداي تعالي: َُ  ََ ََّقَها َۡ َهز  ۥَط ولًجا َ��ل ََ  ََ ٰ َُنِك ّٰ ََ ۡز   ﴾َِۢ  َ�عل
يست بعد از آن اگر او را طالق داد ( طالق سوم) براي شوهرش حالل ن« ]٢٣٠ة:البقر[
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 �ن﴿ گويد: مي و جاي ديگر »طالق مگر اين كه با شخص ديگر ازدواج و نكاح كند
ن َ�َمّسوهز ّ 

َ
ّ  َِ  َ�دلِل َ وهز تزمز َّقل اگر زنان خويشتن را طالق داديد پيش « ].٢٣٧ة: البقر[ ﴾َط

نيست اگر  و بر شما گناهي«گويد:  مي . و جاي ديگر»از آن كه با آنان جماع كرده باشيد

ٰقز ٱ﴿ اين كه يك طالق باشد يا دو طالق يا سه طالق و از ظاهر آيه: ».....زنانتان را ََ  ّۡط
ّرَُانِ  آيد كه جايز باشد سه طالق را يا دو طالق را به يك باره واقع كند يا به  مي بر ﴾َّ

 شود.  مي دفعات متفرقه، كه برابر گفته او واقع
يا رسول خدا به «در داستان زنش كه پرسيد:  به پيامبر  بدوم: سخن ابن عمر 

من خبر ده اگر او را سه طالقه كرده بودم آيا حالل بود برايم كه به وي مراجعت كنم؟ و 
گشت و مراجعت تو  مي شد و بائنه مي گفت: نخير. او از شما به طور كامل جدا پيامبر 

 . )به روايت دارقطني(. »شد مي به وي معصيت
پدر بزرگم زني را داشت و «روايت شده است كه گفت:  بن صامت  سوم: از عباده

رفت و آن  او را هزار طالق داد و گفت: هزار طالقت بيفتد، و عباده به حضور پيامبر 

َم  ـَمٍ اَ� َن اَهللا جَ «به عباده گفت:  ذكر نمود. پيامبر  را براي پيامبر 
َ
کَ أ ُِ دک ٍ مَ ٌث فَلَ

تِ 
َ
ح ُِ ٍ َِْلُع َم 

َ
ٌَ َوُظلْ  ِِ وََسبْعٌ َوأ ََ َ�ُعْدَوا َْ َشٍَء اُهللا عَ ـَوَِْلُعو ُ ـٌِ ِِ

َ
َر ل ََ َْ َشٍَء َ�  َو�ِ

ُِ پدر « »ّ بَ
طالق ديگر ظلم و ستمي  997بزرگت تقواي خدا نداشته و او حق سه طالق دارد و 

دهد و اگر بخواهد  مي گردد، خداوند اگر بخواهد عذابش مي است از او كه بدان گناهكار
. و در روايتي ديگر )عبدالرزاق آن را در مصنف خود بيان كرده است(. »آمرزد مي او را

همانا پدرت تقواي خداوند نداشته كه برايش خروج از گناه قرار دهد و او «آمده است: 
گردد برخالف سنت  مي شود و مطلقه بائنه مي را نجات دهد زنش با سه طالق از او جدا

 . »ماند مي و در گردن وي و بقيه طالقها گناه است
بر مرد حرام نيست كه زنش را دو «چهارم: امام شافعي در كتاب (أم) گفته است: 

طالقه كند (به يك بار) يا سه طالق گويد (به يك بار)، چون  خداوند طالق را مباح كرده 
و چيزي كه مباح باشد حرام و ممنوع نيست بر صاحبش. و او گفته است كه:  »است
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به  زن خود را سه طالق گفت، پيش از آن پيامبر  جالني در حضور پيامبر عويمر ع
خبر دهد كه با  عمل مالعنه اي  وي دستور طالق دادن بدهد و پيش از آن كه پيامبر 

كه با زنش كرده است طالق او واقع شده است و ديگر نيازي به طالق دادن نيست. اگر 
 او را از آن منع بود پيامبر  مي حرام و ممنوع گفتن سه طالق با يك لفظ و به يك بار،

 كرد تا به وي و جماعت حاضر اعالم كند كه سه طالقه به يك بار حرام است.  مي
و فاطمه دختر قيس حكايت كرده است كه شوهرش او را به صورت طالق بائن، 

القه كرده طالق داد و خدا داناتر است كه مقصود فاطمه آن بود كه، او را به يكباره سه ط
از گفتن سه طالق به يك لفظ نهي كرده باشد. و  است، و ما سراغ نداريم كه پيامبر 

ركانه نيز زنش را به صورت قطعي طالق داد و نيتش چند طالق بوده است، و سراغ 
از طالق قطعي و مطلق كه مراد از آن سه طالق باشد نهي كرده باشد،  نداريم كه پيامبر 

 نيز زنش را با يك لفظ سه طالقه كرد.  وف و عبدالرحمن بن ع

22Fرأي جمهور فقهاء درباره سه طالق به يكباره

1 

بايد دانست كه جمهور فقيهان بر آنند كه سه طالق به يك لفظ حكم طالق سوم را 
شود و حكم كسي را دارد كه سه بار طالق داده  مي دارد، بدين معني كه سه طالق واقع

كه بيهقي در سنن خود و طبراني و ديگران از ابراهيم بن اند  كردهباشد. به روايتي استدالل 
عايشه دختر فضل نزد حسن بن «كه گفت: اند  عبداألعلي و از سويد بن غفله نقل كرده

با حضرت  علي بن ابيطالب بود و همسر او بود. چون بعد از شهادت حضرت علي 
سن به وي گفت: با اين براي خالفت بيعت شد، او به حسن تبريك گفت و ح حسن 

كني؟ تو سه  مي عملت شادي و خوشحالي خودت را از شهادت و قتل أميرالمومنين اظهار
شود و ده هزار ..... به عنوان متعه و دلجوئي به وي  مي طالق هستي، سه طالق تو واقع

داد ..... سپس گفت: اگر از جدم رسول خداي نشنيده بودم، يا گفت: اگر از پدرم نشنيده 

                                                 
 اين فصل از چاپ دوم تونس ترجمه شد كه در چاپ مصر نيست.   -1
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كرد:  كه او گفت: هرگاه مردي زنش را سه  مي بودم كه از جدم رسول خداي روايت
طالقه كرد يعني به يك لفظ، به هنگام پايان يافتن سه طهر وي يعني انقضاي عده اش، آن 
زن براي شوهرش حالل نيست مگر بعد از ازدواج با كسي ديگر، و همچنين اگر به طور 

كردم و  مي اگر اين حديث را نشنيده بودم، به زنم مراجعت مبهم او را سه طالقه كرد .....
. اسناد اين روايت صحيح است. و از جمله چيزهايي »گرداندم مي او را به نكاح خويش بر

هركس به زنش گفت: تو «به ابوموسي اشعري نوشت آن بود كه:  كه عمر بن خطاب 
 و هر سه طالق او واقع شود مي سه طالقه هستي، زنش سه طالقه هستي زنش سه طالقه

 . )ابونعيم آن را تخريج كرده است(. »شود مي
و از جمله چيزهايي كه به آن استدالل كرده اند، حديث مالعنه عويمر عجالني با 

به وي دستور طالق بدهد، او  است كه پيش از آن كه پيامبر  زنش در محضر پيامبر 
بر وي انكار نكرد، و اين خود دليل   خود زنش را سه طالقه كرد به يك لفظ، و پيامبر

شوند. و ابن حزم گفته است: اگر  مي است بر اين كه هر سه طالق به صورت جمعي واقع
و اين حديث را بخاري در صحيح (كرد.  مي شدند بر او انكار نمي هر سه بار هم واقع

ن خود آورده است و همين مطلب را فهميده است و آن را در صحيح خود تحت عنوا
 . ). ذكر كرده است»كسي كه سه طالقه را به يك لفظ جايز دانسته است«باب: 

 گويد:  مي ابن الهمام در فتح القدير
رسند مانند خلفاي  نمي تعداد مجتهدان فقيه از اصحاب كرام به بيشتر از بيست نفر«

ابن  راشدين و عبادله (عبداهللا بن عمر و ابن مسعود و ابن الزبير و ابن عمر و عاص و
و غير از آنان مجتهدان  عباس) و زيد بن ثابت و معاذ بن جبل و انس و ابوهريره 

كردند  مي كردند و از آنان طلب فتوي مي صحابي اندكند و ديگر اصحاب به آنان مراجعه
سه طالقه به يك لفظ  اند: و ما به نقل از بيشتر آنان به اثبات رسانديم كه به صراحت گفته

كسي كه با آنان مخالفت نكرده است. پس چيست بعد از حق جز شود و  مي واقع
آن حق است، و غير آن اند  گمراهي؟ يعني وقتي كه طالق ثالثه را سه طالقه دانسته
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گمراهي است. و با توجه به اين مطلب ما گفته ايم: اگر حاكمي حكم كند به اين كه سه 
آيد، حكم او  مي الق به حسابآيد بلكه يك ط نمي طالق به يك لفظ سه طالقه به حساب

قابل تنفيذ نيست. چون در اين باره اجتهاد جايز نيست و اگر كسي چنين حكم كند او با 
را  كند نه اين كه اختالف راي داشته باشد. و روايت از انس  مي حكم شريعت مخالفت

 . »دآيد طحاوي و غير او اسناد آن را ذكر كرده ان مي به اين كار سه طالقه به حساب
به اين كه طالق ثالثه به يك لفظ حكم يك اند  اهل ظاهر و جماعتي ديگر حكم كرده

 طالق را دارد و لفظ سه در آن تاثير ندارد، و دليل اين گروه ظاهر سخن خدا است كه

ٰقز ٱ﴿ گويد: مي ََ ّرَُانِ  ّۡط  رسد بدانجا كه مي يعني دو بار، تا »طالق دو تا است« ﴾َّ

ِّل َ�ز  َۡإِن﴿ فرمايد: مي َُ  ََ ََّقَها َۡ َهز  ۥَط ولًجا َ��ل ََ  ََ ٰ َُنِك ّٰ ََ ۡز  اگر (براي بار « ﴾َِۢ  َ�عل
سوم) زنش را (بعد از آن دو طالق) طالق داد ديگر نكاح زنش براي او حالل نيست مگر 
بعد از اين كه با كسي ديگر ازدواج كند (و او بعد از عمل جماع با وي او را طالق دهد و 

 .»رسد) مي به پاياناش  عده
شود نه  مي و زني كه به يكباره و با يك لفظ سه طالقه شده است يك طالقش واقع

سه طالق. و باز هم استدالل كرده و حجت آورده اند، روايت مسلم و بخاري را كه از 
و در  طالق ثالثه با يك لفظ در زمان پيامبر «كه گفت: اند  نقل كرده بابن عباس 
يك طالق به  و دو سال در زمان خالفت عمر بن خطاب  ر صديق زمان ابوبك

گفت: هر كس سه طالق را يك باره و با يك لفظ بگويد  آمد، سپس عمر  مي حساب
. و باز هم به روايت ابن اسحاق استدالل »آيد و آن را تنفيذ كرد مي سه طالق به حساب

ركانه زن «ه است كه گفت:  روايت كرد بكه او از عكرمه و از ابن عباس اند  كرده
خود را سه طالقه كرد با يك لفظ در يك مجلس سپس براي زنش پشيمان و اندوهگين 

اي؟  از وي سوال كرد كه: چگونه او را طالق گفته شد و سخت غمگين گشت. پيامبر 

َُ «گفت:  گفت: سه طالق گفته ام در يك مجلس، پيامبر  َّ ِِ ُْ  اِىَدة  َقة  وَ کُ َطلْ لِ ـٍ َ�
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تو در يك مجلس فقط مالك يك طالق هستي پس به وي مراجعت كن و « »َهٍِجعْ ـتَ فٍَرْ 
 . »او را به زير نكاح خويش بياور

 و طرفداران رأي جمهور اين نظريه را كه سه طالق به يك لفظ يك طالق به حساب
نطق به عدد سه بر حسب لغت و زبان سه است. كسي كه  اند: آيد، رد كرده و گفته مي
ويد: سه چيز را بخشيدم و كسي كه به سه چيز اقرار كند و كسي كه سه طالق گويد و بگ

گيرند  مي برابر تلفظ خود مورد بازخواست قرارها  آن كسي كه سه كس را آزاد كند همگي
سه چيز را به تو بخشيدم، هبه و بخشش  :پس كسي كه گفت اند. و عدد سه را اعتبار كرده

رد، و فروشنده و اقراركننده و آزاد كننده اگر گفتند: سه تا را گي مي به هر سه چيز تعلق
كنم، و پنج بنده را آزاد كردم و به يك لفظ گفتند همان  مي فروختم، و به چهار چيز اقرار

به قول شاعر كه اند  كنند و نياز به تكرار ندارد.  و استدالل كرده مي عدد را از او مطالبه
 گفت:

 وأم عمــــــــــــرو طــــــــــــالق ثالثــــــــــــاً 
 

 تــــــــــــــه ثالثــــــــــــــاً أمطلقــــــــــــــا المر 
 

ام عمرو سه طالقه است او زنش را سه طالقه كرده است. در اين شعر قافيه بر وي 
 كرد.  مي بند آمده بود كه چنين گفت با كساني كه مشاعره

 و شاعر ديگر عربي گفته است: 

ــــــة ــــــالق عزيم ــــــالق والط ــــــت ط  وأن
 

ـــــم  ـــــق وأظل ـــــرق أع ـــــن خي ـــــالث وم  ث
 

 شود، و كسي كه سفيد باشد نافرماني مي لفظ سه تا تو مطلقه هستي و طالق با يك
گويد  مي شود. پس چگونه كسي كه سه طالق را به يك لفظ مي كند و مرتكب ظلم مي

كند، به عالوه طالق ثالثه را به يك لفظ اصحاب و تابعين و فقهاي  مي قصد يك طالق
آن گذشت و بعضي شناختند و با آن آشنا بودند همان گونه كه تفصيل  مي اسالم و عرب

 از آن بيان شد. 
شناختند و  مي پس اين، آن طالقي است كه عمر بن خطاب و ابوموسي اشعري

همچنين ابراهيم نخعي، كه شعبي گفت: او كسي را از خود عالمتر بعد از خود به جاي 
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نگذاشت نيز با آن آشنا بود. پس ادعاي لغو شماره و عدد در انشاء كالم دليلي از كتاب 
و سنت ندارد، و همچنين از قياس و اجماع و لغت. بنابراين، واقع شدن طالق ثالثه خدا 

شود  مي شود و ميان كساني كه به قول آنان اعتناء مي به يك لفظ موجب افتادن هر سه
 مورد اتفاق است، همان گونه كه ابن التين گفته است.

ست، آن است كه در صحيح مسلم و بخاري آمده ا باما جواب حديث ابن عباس 
كه ياران وي تنها طاووس آن را از او به اين كيفيت نقل كرده است، و بيشترين يارانش 
لزوم افتادن و واقع شدن سه طالق را به يك لفظ روايت كرده اند، از جمله سعيد ابن 
جبير و مجاهد و عطاء و عمر بن دينار و جماعتي ديگر. و اما درباره حديث ابن اسحاق 

ركانه زنش را طالق رجعي داد « اند: : آن اشتباه است چون راويان موثق گفتهبايد گفت كه
 . (پايان منقول از چاپ دوم تونس).»سه طالقه داداند  و نگفته

 ايالء (خودداري از همبستري زن با قيد قسم)
ايالء در زبان عربي به معني سوگند است. و در اصطالح شرع خودداري از مجامعت و 

ست با همسر به قيد سوگند، بطوريكه سوگند بخورد با وي نزديكي نكند نزديكي جنسي ا
آمد و در  مي مطلقا يا بيشتر از چهار ماه. اين عمل در زمان جاهليت طالق به حساب

حكم طالق دادن بود كه شارع مقدس حكم آن را تغيير داد. و دليل آن قول خداوند است 
 گويد:  مي كه

ِي َ ﴿ َّ ِ زوَن َِ   ّۡ ل َل رٖ� َۡإِن َۡآءزو َۡإِّن يز هز شل
َ
َ�َعةِ َ رل

َ
ُز َ َ ٱ�َِّسآ�ِِهمل ََُرّ� يٞم  َّ َِ ورٞ ّر  ﴾٢َ�فز

 ].٢٢٦ة:البقر[
خورند كه به زنان خود نزديك نشوند)  مي كنند (يعني قسم مي براي مردمي كه ايالء«

از انقضاء براي ايشان است صبر كردن مدت چهار ماه فقط، اگر (در اين چهار ماه يا پس 
 .»چهار ماه) رجوع كردند و به زن نزديك شدند پس محققا خدا آمرزگار و مهربان است
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شود كه عبارت است از سوگند خوردن  مي و ايالء تنها با قسمهاي مباح در شرع واقع
به اهللا، يا به صفتي از صفات وي. و امام شافعي بنابر قول جديدش گفته است كه: ايالء 

شود،  مي شرعي و قسم ندارد بلكه ايالء با سوگند و غير آن نيز واقعاختصاص به يمين 
چون در آيه سوگند بطور مطلق بيان شده است. بنابراين اگر گفت: چنانچه با تو نزديكي 
و مجامعت كنم بر من باد كه روزه گيرم يا نماز بخوانم يا به حج بروم و امثال آن، اين هم 

 باشد.  مي ايالء
گردد كه  مي اه ايالء بطور صحيح واقع شود مدتي براي آن تعيين: هرگحكم ايالء

عبارت است از چهار ماه، به دليل ظاهر آيه فوق، و دليل اين كه اين مدت مدتي است 
براي يك كار طبيعي تعيين و به صورت يك كار شرعي قلمداد شده است كه مدت زمان 

حمل ندارد. پس هرگاه اين تحمل و شكيبايي زن است از دوري شوهر، و بيش از آن ت
مدت سپري شود و شوهر حاضر باشد و زن از مردش مطالبه كند كه با وي نزديكي كند 
و به وي برگردد و براي اين نزديكي مانع شرعي نباشد، اگر مرد با وي نزديكي نمود، به 
حق وي وفا كرده و حق او را گزارده است، و حداقل جماع از نظر شرع ناپديد شدن 

تناسلي مرد است كه بايد پرده بكارت زايل گردد تا بر آن اطالق جماع گردد،  سرآلت
 گيرد.  مي چون  غالبا با ازاله پرده بكارت مالقات واقعي بين اندام جنسي هر دو صورت

گردد كه اگر سوگند به اهللا يا به صفتي از صفات وي باشد  مي سپس اين مسأله مطرح
 اوان قسم را نيز بپردازد. بر وي الزم است كفاره سوگند و ت

شود كه زن  مي و اگر در زمان مقرر و مدت معين با زن نزديكي نكرد از وي خواسته
من از «را طالق بدهد، چون سهل بن ابي صالح از پدرش روايت كرده است كه گفت: 

درباره مردي كه ايالء كند سوال كردم، همگي جواب  دوازده نفر از اصحاب پيامبر 
گذرد، آن وقت اگر مرد به  مي فتند: بر وي چيزي نيست تا اين كه چهار ماهدادند و گ

 زنش رجوع كرد و نزديكي نمود، كار وي ظاهر است، و اگر چنين نكرد از او خواسته
شود كه زن را طالق دهد و اگر حاضر به طالق نيز نشد، با حبس و زندان و در تنگنا  مي
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شود كه يا به همسرش مراجعه كند و با وي  مي قرار دادن مناسب به حال وي، مجبور
نزديكي كند يا او را طالق دهد، و اگر قاضي و حاكم شرع زن را طالق دهد و به وي 
طالق وي حكم كند، طالق وي يك طالق و به صورت طالق رجعي است و مرد حق 

 مراجعه به وي را دارد. 

 ظهار
و پشت جاي سواري است و  كلمه ظهار از كلمه ظهر، به معني پشت گرفته شده است

به معني علو و برتري و بر رفتن است  اند: باشد. وبرخي گفته مي زن  نيز مركوب شوهرش

ْ ٱَ�َما  ﴿ گويد: مي چون خداوند وٓا َ�ٰعز وهز  سل َهرز ن َ�ظل
َ
پس نتوانستند كه بر « ].97الكهف: [ ﴾َ

ه زنش گفته باشد. تو گوئي خطاب ب مي كه (يظهروه) به معني (يعلوه) »شوند بر وي
 . »بر رفتن من بر تو به منزله بر رفتن بر مادرم باشد«است: 

 ظهار در اصطالح شرع
ظهار در اصطالح شرع آن است كه شوهر همسرش را در حرام بودن بر وي، به يكي 

 از محارم خود تشبيه كند. و دليل شرعي ظهار پيش از اجماع امت قول خدا است: 

ِي َ ٱوَ ﴿ وَن َِ  َّ ِٰهرز ََ ْ يز زوا ودزوَن لَِما ََال  ].٣ة: املجادل[ ﴾  �َِّسآ�ِِهمل مزّم َ�عز
 »شوند از قول خود مي كنند سپس پشيمان مي و كساني كه با زنان خود ظهار«

 گويد:  مي ظهار به اجماع حرام است چون خداوند

﴿  َِ َّ نَكٗر�  َز زوَن  ول مل َ�َقز َِ ٱ�ّ�هز وٗر� ۡلَقول َز  ].٢ة: املجادل[ ﴾َو
 .»گويند مي كنند به راستي سخن زشت و بد و دروغ مي اني كه ظهاركس«

  :صورت و شكل ظهار كردن
تو بر من چون پشت مادرم هستي، يعني «ظهار آن است كه مرد به زنش بگويد: 

. اگر به »همچنانكه سوار شدن بر پشت مادرم بر من حرام است تو نيز بر من حرام هستي
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كم و آلت تناسلي و سينه و دست و پا و موي و جسم جاي ظهر و پشت، كلمه بطن و ش
كند  مي و ذات را بگويد، نيز حكم ظهر را دارد چون به هر حال زنش را به عضوي تشبيه

شبيه به پشت و ظهر است. و ديگر پيوندها نيز چنين ها  آن كه بر وي حرام است پس همه
تو نزد من يا تو نسبت به است مثل اين كه بگويد: تو با من چون پشت مادرم هستي، يا 

من يا تو براي من چون پشت مادرم هستي، و همچنين اگر گفت: تو چون پشت مادرم 
هستي، و نگفت، بر من. ولي اگر گفت: تو بر من چون مادرم هستي يا مثل مادرم هستي، 
اگر قصد ظهار داشته باشد ظهار است، و اگر قصد كرامت و احترام داشته باشد ظهار 

اگر هيچ قصدي نداشت و به طور مطلق گفت، ظهار نيست چون اصل آن است نيست، و 
 كه ظهار نباشد. 

و خاله ها  و اگر زن خود را به ديگر محرمات نسبي، مانند دختران و خواهران و عمه
هايش و دختران برادرش و دختران خواهرش تشبيه كرد، در آن خالف است كه آيا ظهار 

 است كه ظهار است. است يا خير. مذهب شافعي آن 
اگر قصد ظهار كند ظهار است، و اگر قصد طالق كند طالق است.  اند: برخي گفته

چون احتمال دو وجه دارد: ظهار به خاطر تشبيه، و طالق به خاطر حرام بودن و تشبيه 
 تأكيدي براي اراده طالق.

 گردد:  مي بر ظهار دو حكم مترتب
 كه كفاره بپردازد.  اول: نزديكي به جماع حرام است تا اين

گردد. عودت در ظهار آن است  مي دوم: با پشيمان شدن و نزديكي به زن، كفاره واجب
كه زنش را نگاه دارد با نكاح، مدت زماني كه طالق دادن او در آن زمان ممكن باشد و در 
آن مدت او را طالق ندهد چون نگاهداري وي در آن مدت به اين معني است كه به 

راضي است و به راستي از ظهاري كه گفته است پشيمان شده است، و حال همسري وي 
آن كه تشبيه كردن زن به مادرش مقتضي آن بود كه او را نگاه ندارد به عنوان همسرش، 
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پس حاال كه نگاه داشته است به همسري وي راضي است و او از قول خود برگشته 
 است. 

 كفاره ظهار
ؤمن سالم از عيوب است، و اگر آن را نيافت بايد دو ماه كفاره ظهار، آزاد كردن بنده م

پشت سر هم روزه بگيرد، و اگر نتوانست دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد بايد شصت 
درهم) و اين ترتيب برابر  292مسكين را اطعام كند هر مسكين يك مد طعام (يك من با 

 فرمايد:  مي نص قرآن است. خداوند

ِي َ ٱوَ ﴿ ِٰهرز  َّ ََ ن َ�َتَمآّساۚ يز
َ
ِ  َ�دلِل َ َّ رِ�رز َرَ�َدةٖ  ۡل ْ َ�تَ زوا َِ  �َِّسآ�ِهِمل مزّم َ�عزودزوَن لَِما ََال وَن 

وَن بِهِ  مل ُزوَبظز ز ٱوَ  ۦۚ َ�ِٰۡ�ز َمَزوَن َخدِ�ٞ  َّ َِ   َ�َم  ٣بَِما َ�عل  ِ َتَتابَِع�ل َز َر�لِ   ۡل َِۡصَيامز َشهل ّۡمل َ�ِ

ن َ�َتَمآّساۖ 
َ
ِكيٗناَ�دلِل َ ِّسل  �ََِّ َعامز ِس َتِطعل َۡإِطل  ].٤ -٣ة: املجادل[ ﴾َ�َم  ّۡمل �َسل
شوند) و  مي كنند سپس از سخن خود (پشيمان مي و كساني كه با زنان خود ظهار«

بايد بنده اي را آزاد كنند پيش از آنكه نزديكي زناشويي با اند  كنند در آنچه گفته مي عودت
ست كه پند بگيريد به آن و خداوند از عمل شما آگاه است، هم كنند و اين به آن جهت ا

و هر كه آن را نيافت پس دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد پيش از نزديكي زناشوئي با 
 .»هم، و كسي كه آن را نتوانست شصت مسكين را اطعام كند

آن را براي سلمه بن صخر بيان نمود كه با زنش ظهار كرده بود سپس با  و پيامبر 
توانم  نمي بنده اي را آزاد كن، گفت:«وي نزديكي كرده بود، به جماع كه به وي گفت: 

چنين كنم چون سوگند به آن كس كه تو را به پيامبري برگزيد جز صفحه گردن خود را 
مالك نيستم. پس به وي گفت: دو ماه پشت سر هم روزه بگير، گفت: اي رسول خدا آيا 

 ثر روزه است، يعني روزه بود كه مرا به آن گرفتار كرد وآنچه به من رسيده است جز بر ا
توانم آن را بگيرم. گفت: پس صدقه بده، گفت: سوگند به آن كس كه تو را به حق  نمي

فرستاد ديشب خوابيديم و شام نداشتيم بخوريم، گفت: برو نزد عامل صدقات و زكات 
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و از آن شصت كس را طعام كن بني ذريق و به وي بگو كه: صدقه آن قبيله را به تو بدهد 
. »را بر خود و عيالت هزينه كناش  صاع و بار يك شتر) از خرما و بقيه 60از يك وسق (

با تخريج احمد و ابوداود و ترمذي كه آن را حسن دانسته است. و حاكم كه آن را (
 . )صحيح دانسته است و ابن خزيمه

 لعان و مالعنه زن و شوي
اند  كردن گرفته شده است، و به آن جهت آن را لعان نام نهاده لعان از لعن به معني دور

گويد پس ملعون است و از رحمت به دور، و چون هر يك از  مي كه يكي از آن دو، دروغ
گردد با حرمت و حرام بودن ابدي. و در اصطالح شرع عبارت  مي آن دو از ديگري دور

براي كسي كه ناچار شده اند  است از كلماتي معلوم و مشخص كه حجت قرار داده شده
است تا  كسي را كه بستر او را آلوده كرده است و او را ننگين و بدنام كرده و عار و ننگ 
 را به وي ملحق ساخته است، متهم به ارتكاب فحشاء و زنا كند. و دليل آن قول خداست: 

ِي َ ٱوَ ﴿ آءز  َّ َۡ َه مل شز مل َولَمل يَ�ز  لّهز َ�َٰجهز َل
َ
وَن َ ّز مل  يَرل هز سز نفز

َ
َ ٓ َّ   ].6النور: [ ﴾ِِ

كنند و بر اين كار  مي و كساني كه زنان خود را (به ارتكاب فحشاء و زنا) متهم«
 .»شاهداني جز خويشتن ندارند

در شان نزول اين آيه گفته ا ند كه: هالل بن اميه در محضر رسول خدا همسر خويش 
يا اقامه «به وي گفت:  ود كه پيامبر را متهم  به ارتكاب زنا با، شريك بن السمحاء نم

بينه كني و شاهداني بر اين كار بياوري يا اين كه تو را حد خواهم زد. او گفت: اي رسول 
خداي هرگاه يكي از ما كسي را با زن خود ديد كه همبستر شده برود به دنبال گواهان؟ 

ا پشت تو را حد خواهم در جواب وي گفت: بايد گواهان بياوري و إلَّ كه باز هم پيامبر 
 زد. پس هالل گفت: سوگند به آن كس كه تو را به حق فرستاده است من خودم راست

گويم، و به تحقيق خداوند چيزي را نازل خواهد كرد كه مرا تبرئه خواهد ساخت و  مي
 . كه اين آيه نازل شد. »پشتم را از حد نجات خواهد داد
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 احكام لعان
 گردد. چون پيامبر  مي تهم به زنا كرد، بر وي حد واجبهرگاه مردي زن خود را م

 و دو راه براي نجات از حد وجود دارد:  »يا اين كه تو را حد خواهم زد«گفت: 
يا اقامه بينه كند، يا اين كه مالعنه كند همان گونه كه در حديث به صراحت آمده ا 

و او آن مرد را ديد كه از ست. پس هرگاه يقين پيدا كرد كه زنش مرتكب زنا شده است 
رفت، يا آن مرد را  مي شد و اوقات محل شك و ترديد بود و گمان آن مي نزد وي خارج

رفت، يا  مي شد و اوقات محل شك و ترديد بود و گمان آن مي ديد كه از نزد وي خارج
آن مرد را در زير لباس او به صورت زشت و ناپسندي ديد، او حق دارد كه زنش را متهم 

ه زنا كند و او را قذف نمايد، و اين در وقتي است كه فرزندي نباشد، و اگر فرزندي در ب
شود كه از  مي بين باشد و يقين حاصل كرد كه اين فرزند از خودش نيست بر او واجب

شود، و وقتي يقين  مي طريق مالعنه آن فرزند را از خود دور سازد تا اين كه از او دور
جه با وي نزديكي نكرده باشد يا اين كه با او نزديكي كرده شود كه بهيچ و مي حاصل

باشد ولي او كودك را در كمتر از شش ماه پس از نزديكي به دنيا آورده باشد يا چهار 
سال پس از نزديكي با وي كودك را به دنيا آورده باشد كه در اين مدت با وي نزديكي 

 نكرده باشد. 
وهر به مالعنه كشيده شد، بايد شوهر چهار صورت مالعنه مرد: هرگاه كار زن و ش

 كلمه را تكرار كند و چنين بگويد: 

دُ بِاهللاِ إِنَّ « هَ َ فِيْ ـنِیْ لَ ـأَشْ ادِقِنيْ نَ الصَّ نَ ـمِ تِیْ فُالَ جَ وْ يْتُ بِهِ زَ مَ دَ اَوِ ـامَ رَ لَ وَ ذا الْ أَنَّ هَ نا وَ نَ الزِّ ةَ مِ

مْ ـالْ  لَيسَ مِ حَ نا وَ ن زِ  . »نِّیـلَ مِ

گويم، و  مي گيرم كه در نسبت دادن زنا به همسرم راست مي ي تعالي را گواهمن خدا«
به درستي اين فرزند يا كودكي كه در شكم دارد و به آن آبستن است از زنا است و از من 

 .»نيست
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و اين مالعنه بايد به دستور حاكم صورت گيرد يا به دستور نائب حاكم. چون مالعنه 
ر حاكم بر آن ضروري است مانند ديگر سوگندها و بايد در يمين و سوگند است، و دستو

مألعام بر سر منبر در ميان جماعت مسلمان صورت گيرد كه حاكم به آن دستور دهد، 
چون اعالم حاكم در چنين وقتي و چنين جايي موجب بزرگداشت امر خداوند است و 

آنجا نباشد بايد نام  گردد، و اگر زنش در مي دارد و موجب عبرت مي بيشتر مردم را باز
زنش را مشخصا بر زبان آورد و نسبت و فاميلي وي را نيز بگويد تا از غير وي متمايز 
گردد، و اگر زن خود حاضر باشد براي تعيين او اشاره به وي كافي است. و در مرتبه 

گويد: اگر از دروغ گويان باشم در اين نسبت ناروا، لعنت و نفرين خدا بر من  مي پنجم
 شد. و اين به نص قرآن است. با

كند، در مرتبه پنجم و زن به  مي رسد و خود را لعن مي و در آنجا كه مرد به لعن خود
كند در مرتبه پنجم، مستحب  مي رسد و به غضب خدا بر خود دعا مي لفظ غضب خدا

است كه حاكم بگويد: بايد بدانيد كه اين مرتبه پنجم براي هر كس مرتكب دروغ گردد 
گردد، پس بترس از خداي تعالي به راستي من براي تو  مي وجب عذاب دنيا  وآخرتكه م

رسد بلكه آن  مي نگرانم كه اگر راست گوي نباشي لعنت و نفرين و غضب خداوند به تو
 گويد پشيمان شود و اين آيه را بر وي بخواند:  مي كس كه دروغ

ِي َ ٱ ِِنّ ﴿ َّ  ِۡ وَن بَِعهل ز ََ َل َ ِ ٱ� َّ  
َ
مل ِ� َوَ َٰق لَهز ََ ََ َخ ٰ�َِك  ََ ْو

ز
َ ًَ ِ ٱيلَ�ٰنِِهمل َمَمٗنا َََِي ََ  �ِخَرة َو

مز  هز َِّمز ز ٱيزَ� رز َِِ�لهِمل يَولَم  َّ  يَنظز
ََ ِ�ٞم  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَو

َ
مل َعَذاٌب َ ِيِهمل َولَهز َّ ََ ََ يز آل عمران: [ ﴾٧َو

77.[ 
 گندهاي خويش را به بهاي اندكيبه راستي آن كساني كه عهد و پيمان خدا و سو«

فروشند (بايد بدانند كه) آنان در آخرت بهره خوبي ندارند و در روز قيامت خداوند با  مي
 نگرند و آنان را مهذب و پاكيزه ها نمي آن زند و با نظر رحمت به نمي آنان حرف

 .»گرداند و آنان درد و عذاب سختي ندارند نمي
 خدا را بر وي بخواند كه گفت:  و سزاوار است كه اين سخن رسول
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ي  «
َ
دَذلَْت ـأ

َ
ٍة أ
َ
ِذلَهٍ اُهللا ٍء َولَن يُدْ ِمَن اِهللا ِف َشْ  ََ قَوٍى َمن لَََس ِمنُهِ فَلَََلْت  ٍُ اؤَرأ

 
ْ
ي  ـَجنّ ـال

َ
نْ ـَة َوأ َُ هُ َوُهَو  َ

َ
، اِىتََجَب اُهللا مِ ٍُ رَُجٍل َجَحَد َوو ِِ ُر َِِل ََ ُرؤُ ـنْ ـَُ  ُِ َح ََ وِس ُِ َوفَ

ِلَ� َواآلِذرَِنَ  �ََو 
َ
 . »ان

هر زني كه كس را وارد قومي كند كه از آنان نيست يعني با عمل زناي خود فرزند «
نامشروع از غير شوهرش را وارد نسب وي كند او بهيچ وجه بر طريق خدا نيست و 

كند و او چيزي از خداوند ندارد، و خداوند به او بهشت  نمي خداوند به وي رحمتي
 دارد، به راستي هر مردي فرزند خويش را منكر گردد در حاليكه او را نظاره نمي زانيار

بيند و خداوند به خاطر  نمي دارد، و خداي را مي كند خداوند خود را از وي در حجاب مي
همان دروغ و عمل زشت در مالعام در دنيا و قيامت و نزد حاضران و آيندگان او را رسوا 

 . »و مفتضح خواهد نمود
به روايت ( .»روز قيامت او را در مالعام رسوا خواهد يافت«و در روايتي ديگر: 

 . )ابوداود و نسائي و ابن ماجه و ابن حبان كه آن را صحيح دانسته  است
 گيرد:  مي پنج چيز بر لعان مرد مترتب است و و تعلق

َۡ ﴿ گويد: مي گردد. چون خداوند مي اول: حد قذف از وي ساقط ٰ �َ ََ هِمل َۡ ِۡ ََ
َ
 ﴾ةز َ

سازد كه  مي اين گواهي حد را از او دور »پس گواه دادن يكي از آنان..« ].6النور:[

نْهُ الْ «در آيه مبتداء است، و خبر آن مقدر است كه  »شهادت« أُ عَ رَ دُّ ـتَدْ باشد و اما  مي »حَ

:  كه در آيه است خبر مبتداي محذوفي است كه تقديرش چنان است »أَربع شَهادات«
 پس ماحصل آيه چنين است: شهادتي كه حد را از مرد ساقط« »هي أَربع شَهادات«

 .»كند آن است كه گواهي دادن مذكور در فوق را چهار بار بر زبان براند مي
دوم: اگر زن در برابر لعان مرد حاضر به لعان نشد واجب است كه حد زنا بر وي اقامه 

 فرمايد:  مي گردد چون خداوند

﴿ ْ ا َرؤز ۡل ِ  ۡلَعَذاَب ٱَبنلَها  َوَ� ُِ ب ٰ ََ �ََع َشَ�ٰ رل
َ
َ َۡ َه َل َ ن �

َ
ِ ٱَ  ].8النور: [ ﴾٨ ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱلَِمَ   ۥِِنّهز  َّ
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سازد شهادت دادن وي چهار بار كه به  مي عذاب حد و اجراي آن را از زن دور«
دروغگويان خداوند سوگند بخورد كه شوهرش در اين حادثه و سوگند خوردن از جمله 

 .»است (و به وي نسبت ناروا داده است)
 سوم: پس از آن كه مالعنه صورت گرفت بين آنان جدايي از نظر شرع حاصل

مرد و زني كه با هم مالعنه كردند و اين امر در زمان او « شود. به دليل آن كه پيامبر  مي
ابن عمر كه  به روايت »صورت گرفت را از هم جدا ساخت و كودك را به مادرش داد

 اند. مسلم و بخاري آن را تخريج كرده
گردد به دليل  مي گيرد و از وي نفي نمي چهارم: ديگر پس از مالعنه فرزند به پدر تعلق

 . بهمان حديث ابن عمر 
 پنجم: پس از مالعنه اين زن و شوهر براي هميشه بر همديگر حرامند. چون پيامبر 

 «گفت: 
ْ
 َ�ْ ـاَل

َ
َِ ال ت ِعنٍ َِ ـُُ َعٍ ُِ كنند و از اين طريق از هم  مي زن و شوئي كه مالعنه« »تَ

به عجالني كه با زنش مالعنه  . و چون پيامبر »شوند مي شوند هرگز با هم جمع مي جدا

 «كرده بود گفت: 
َ
، »ديگر از اين به بعد هرگز بر وي همراهي نداري« » َسِبيَل لَکَ َعلَيهٍال
كرد. همان گونه كه درباره  مي مدت اين حرمت را بيان بود پايان نمي كه اگر حرام ابدي

زن سه طالقه پايان مدت حرمت آن دو از همديگر را بيان كرده است كه در آيه آمده 

َهز ﴿ است: ولًجا َ��ل ََ  ََ ٰ َُنِك ّٰ تا ا ين كه زن، شوهر ديگري اختيار كند وبا وي جماع « ﴾ََ
 . »خيزد مي حرمت بر و نزديكي نمايد كه پس از طالق و انقضاي عده

 صورت مالعنه زن

نَ «پس از مالعنه مرد و در جواب وي بايد زن بگويد:  ذا مِ یْ هَ جِ وْ دُ بِاهللاِ أَنَّ زَ هَ أَشْ

نَا نَ الزَّ انِیْ بِهِ مِ مَ َ فِيْامَ رَ اذِبِنيْ كَ گيرم كه شوهرم در نسبت  مي خداي متعال را به گواهي« »الْ

و مرتبه پنجم بعد از  ؛چهار بار چنين بگويد »ن استدادن زنا به من از جمله دروغگويا

لَیَّ «كند بدانچه كه قبال گفته شد بايد بگويد:  مي آن كه حاكم او را پند و نصيحت عَ وَ



 فقه آسان در مذهب امام شافعي (جلد دوم)   354

 َ ادِقِنيْ نَ الصَّ انَ مِ بُ اهللاِ إِنْ كَ ضَ و غضب خداوند بر من باد اگر شوهرم در نسبت دادن « »غَ

گردد  مي . و لعان زن نيز موجب دوري حد از وي»زنا به من از جمله راست گويان باشد

ْ ﴿ فرمايد: مي كند. چون خداوند مي و حد را از او ساقط ا َرؤز ۡل َۡ  ۡلَعَذاَب ٱَبنلَها  َوَ� َه َل َ ن �
َ
َ

 ِ ُِ ب ٰ ََ َ�َع َشَ�ٰ رل
َ
ِ ٱَ و اين كه زن چهار بار خداي را « ].8النور: [ ﴾٨ ۡلَ�ِٰذ�ِ�َ ٱلَِمَ   ۥِِنّهز  َّ

د بر اين كه شوهرش در نسبت ناروا از جمله دروغگويان است، (حد و به گواه بگير
. زن اگر شوهر در مجلس حاضر باشد بايد به وي »سازد) مي عذاب حد را از وي دور

اشاره كند و به وسيله اشاره او را معين سازد، و اگر حاضر نباشد بايد چيزهاي بگويد كه 
گويد همانا غضب خداي متعالي بر وي باد  مي شوهرش را متمايز سازد، و در مرتبه پنجم
 اگر شوهرش از جمله راست گويان باشد. 

 عده زن
كلمه عده از عدد به معني شمارش گرفته شده چون غالبا در عده، عدد وجود دارد. و 

كشد تا از برائت رحم خود معرفت  مي شرعا مدت زماني است كه زن در آن انتظار
 كشد.  مي د و پذيرش فرمان خداي زن در آن انتظارحاصل كند و يا به جهت تعب

چون سخن از انتظار كشيدن زن رفت پس عده براي مرد نيست مگر در دو حال كه 
 در آن دو حال مرد نيز بايد انتظار بكشد. 

اول: وقتي كه مرد زنش را طالق رجعي بدهد و بخواهد با زني ازدواج كند كه جمع 
مانند خواهرش كه در اين صورت حتما بايد مرد انتظار  او با زنش در نكاح درست نيست

 بكشد تا عده زنش پايان يابد آن وقت با خواهر زنش ازدواج كند. 
دهد كه تا پايان عده او  مي دوم: وقتي كه مردي چهار زن دارد و يكي را طالق رجعي

ئت و پاكي حق ندارد با زن پنجم ازدواج كند. در تعريف عده گفته شد: براي شناخت برا
رحم از آبستن بودن. به اين قيد زني كه بالغ نشده و زني كه دوران قاعدگي او بسر آمده 
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است و زني كه شوهرش مرده و هنوز با وي به جماع نزديكي نكرده است و همچنين 
 براي برائت و پاكي رحم نيست بلكه تعبدي است. ها  اين همسر كودك و ممسوح عده

 اقسام عده
 شود:  مي ار نوع تقسيمعده به چه

اول: عده زناني كه طهر و حيض دارند كه اگر آزاد باشند عده شان سه طهر و پاكي 
 گويد:  مي است چون خداوند

ََّ�ٰتز ٱوَ ﴿ َط لمز وٓءٖ  ل َٰثَة َزرز ََ ِسِهّ  ََ نفز
َ
َ  بُِ ّ�صل َ ََ زنان طالق داده شده بايد « ].٢٢٨ة: البقر[ ﴾َ�
 .»ذشت سه پاكي انتظار بكشندسه پاكي را بگذارنند و تا گ

كنيز «گفت:  و اگر زن كنيز باشد بايد دو پاكي انتظار بكشد، چون عمر بن خطاب 
شود پاكي  نمي گيرد چون كنيز نصف زن آزاد است و به اين جهت كه مي دو پاكي را عده

را نصف كرد نصف عده آزاد براي وي دو است نه يك و نيم، مانند طالق كه آن هم دو 
ت براي كنيز. كلمه (قرء) در آيه به معني پاكي بين دو حيض است. پس اگر زن را در اس

پاكي و طهري كه در آن با وي نزديكي به جماع نكرده باشد طالق دهد، بقيه مدت طهر و 
شود، و اگر زن را در حيض طالق دهد بايد سه  مي پاكي بعد از طالق يك قرء محسوب

و اگر زن عادت مستقيم و درستي در حيض نداشت و پاكي و طهر كامل منقضي گردد. 
 ادعاي ا نقضاي قرء و پاكي كرد اگر سوگند خورد بايد او را تصديق كرد. 

و اگر در حيض عادت درست و مستقيم داشت برحسب عادت بايد او را تصديق 
 كرد. 

و زناني كه از قاعدگي باز اند  دوم: زناني كه كوچك هستند و هنوز قاعده نشده
 فرمايد:  مي آزاد باشند عده شان سه پاكي است. چون خداوندها  اين اگر اند.  ستادهاي

ٰـِٔيٱوَ ﴿ َّ   ََِ   َ يِض ٱيَ�ِسل ِۡ لَم مل ِِِن  ل َُبلتزمل ٱَِ  �َِّسآ�ِ�ز رٖ وَ  رل هز
شل
َ
َٰثةز َ ََ ََ  ّ �زهز ّۡ ٰـِٔيٱَۡعِ لَمل  َّ

 ].4الطالق: [ ﴾َ�ِضل َ 
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از زنان شما اگر شك اند  رده و از آن باز ايستادهو زناني كه از حيض يأس پيدا ك«
 .»شوند نيز سه پاكي انتظار بكشند نمي كه قاعدهها  آن داشتيد سه پاكي انتظار بكشند و

 اند: و زنان كنيز يك ماه و نيم بايد انتظار بكشند. و درباره سن يأس از قاعدگي گفته
است. و براي  62ر آن است كه شصت سال، و قول مشهورت اند: پنجاه سال و برخي گفته

سن يأس نزديكان  اند: سن يأس هر زني، سن يأس اهل شهر و محل است. و برخي گفته
وي معتبر است. پس هر زني كه خونش قطع شد آزاد يا غير آزاد باشد، بايد صبر كند تا 

و كند  مي شود، يا يأس پيدا مي تماماش  و پاكيها عدهها  اين كه قاعده شود، پس باقرء
يابد تا اين كه به آخرين حيض  مي برد، و نفقه و لباسش ادامه مي به سر ها ماه را بااش  عده

 كند بنا به قول معتمد.  مي گذارد يا يأس حاصل مي پا
چهار ماه و ده روز است اش  سوم: زني كه شوهرش مرده است كه اگر آزاد باشد، عده

 گويد:  مي چون خداوند

ِي َ ٱوَ ﴿ َتَوّۡول  َّ ��ز ٗ رٖ وََع�ل هز
شل
َ
َ�َعَة َ رل

َ
ِسِهّ  َ نفز

َ
َ  بُِ ّ�صل َ ََ َ�ٰٗجا َ� َل

َ
وَن َ مل َو�ََذرز َِن�ز  ﴾َن 

 ].٢٣٤ة: البقر[
گذارند زنانشان  مي ميرند و زناني را بعد از خود به جاي مي و آن كساني كه از شما«

ز باشند دو ماه و بايد چهار ماه و ده روز انتظار بكشند. (و اگر زنان آنان غير آزاد و كني
 .»پنج روز انتظار بكشند)

چهارم: زناني كه آبستن هستند آزاد يا غيرآزاد عده شان، نهادن بار حمل است چون 
 فرمايد:  مي خداوند

ْوَ�ٰتز ﴿
ز
َِ ٱَوَ َا �ل

َ َ  َ�لََهز ّ  �ل ن يََضعل
َ
َ  ّ َجَزهز

َ
 ].4الطالق: [ ﴾َ

آن است كه بار حملشان را بنهند  زناني كه داراي بار حمل و آبستني هستند اجلشان
 .»شود) مي (آنگاه عده شان تمام

نهند زنده باشد يا مرده و خواه صورت او ظاهر شده يا نشده  مي خواه بار حمل را كه
يابد. به خالف نطفه و خون  مي كند و عده شان پايان نمي باشد چون پاره گوشت، فرقي
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نهند  مي ويند. و خواه اين زنان كه بارگ نمي بسته اي كه زن بنهد كه آن را بار حمل
شوهرشان مرده باشد يا نمرده باشد. به دليل ظاهر آيه، و به دليل آنچه در بخاري از ابن 

 آيا«درباره زني كه شوهرش مرده و او آبستن است نقل گرديده كه گفت:  مسعود 
ه اين آيه ك »خواهيد براي وي رخصت قائل شويد نمي خواهيد بر وي سخت بگيريد و مي

و احمد و ( .»كه بار حمل دارند عده شان آن است كه بارشان را بنهندها  آن و«نازل شد: 

ْوَ�ٰتز ﴿ : گفتم: اي رسول خدا آيه)كه گفتاند  دارقطني از ابي بن كعب تخريج كرده
ز
َوَ

َِ ٱ َا �ل
َ َ  َ�لََهز ّ  �ل ن يََضعل

َ
َ  ّ َجَزهز

َ
يا براي زني د ان براي زناني است كه سه طالقه شده ﴾َ

َ صِلْ « ت كه شوهرش مرده است؟ گفت:اس لّ َِ ََ تََو�  َعنهٍ َزوُجهٍـُُ ُُ آن براي « »َقِة مَ مٍ  َوصِل
و ابن ماجه از ( »زني است كه سه طالقه شده است و براي زني كه شوهرش مرده باشد

ه آبستن زبير بن عوام تخريج كرده است كه ام كلثوم دختر عقبة نزد وي بود در حالي ك
: اي زبير، نفس مرا خوش گردان با يك طالق، و زبير بن عوام او را يك )بود به وي گفت

طالقه داد سپس به نماز بيرون رفت وقتي كه از نماز برگشت، ديد كه وي بار حمل 
خويش را نهاده است و گفت: اين زن را چه شده است كه مرا فريب داد؟ خداي وي را 

رفت كه به  ين خدعه وي را بدهد. سپس به حضور پيامبر فريب دهد و خداي جزاي ا

ََِلکَ«وي گفت:  ِّ بهٍ  َِ ُِ ِاذ
َجلَ
َ
قرآن مهلت و عده وي را قبال بيان « »َسبََق اِلكتٍُب أ

 . »تمام شده است او را براي خود مجددا خواستگاري كناش  كرده است پس عده
شوهرش وضع حمل كرد  و بخاري تخريج كرده است كه سبيعه اسلمي بعد از وفات

به وي گفت:  گذشت كه پيامبر  مي روز) از وفات شوهرش 15در حالي كه نيم ماه (
 باز ابن عمر »خواهد شوهر كن مي از عده وفات بيرون آمدي به هر كس كه دلت«

اگر زني وضع حمل كند و شوهر بر بستر مرگ باشد «روايت شده است كه گفت: 
 . »يابد مي پاياناش  عده
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رباره حمل شرط است كه اين آبستني با نزديكي به جماع صحيح و شرعي صورت و د
گرفته باشد يا به جماع به شبهه. و اما ولدالزنا در عده اعتباري ندارد و با نهادن آن،  عده 

 يابد چون آب و نطفه زنان داراي احترام نيست.  نمي پايان
ه و طالق داده شده باشد، و اما زني كه با وي نزديكي نشده و دخول صورت نگرفت

خواه دوشيزه يا بيوه و شوهر ديده باشد، بر وي عده اي نيست و عده براي وي الزم 
 فرمايد:  مي نيست. چون خداوند

ّ�َها﴿
َ
َ ٰ ِي َ ٱ َٓ تزمز  َّ ۡل ْ َِِذا نََ� نزٓوا ََ ََِ�ِٰت ٱَءا َل لمز ّ  َ�َما  ل ن َ�َمّسوهز

َ
َِ  َ�دلِل َ   ّ وهز تزمز مزّم َطَّقل

وَ�َهاَۡ  ّۡ َت ةٖ َ�عل ّۡ َِ ل ِع مل َعََيلِهّ    ].49األحزاب: [ ﴾�ز
اي كساني كه ايمان آورده ايد هرگاه با زنان مؤمن ازدواج و نكاح كرديد سپس آنان «

را طالق داديد پيش از آن كه با آنان نزديكي كرده باشيد شما بر آنان عده اي نداريد كه 
 .»ددر آن به عده بنشينند و انتظار بكشن

 استبراء (طلب پاكي رحم)
استبراء به معني طلب برائت و طلب پاكي و دوري از حاملگي است. و شرعاً عبارت 
است از اينكه زني را كه به سبب ملك يمين حادث شده، يا زوال، گرفته مدتي نگاه دارند 
به منظور برائت رحم و پاكي رحم وي به جهت تعبد و پيروي فرمان شارع. و دليل آن 

 تُْوَط «است درباره اسيران جنگ اوطاس كه گفت:  ول پيامبر ق
َ
 ال
َ
ال
َ
َع ـأ ََ َّ تَ  َىٍِؤٌل َى

ُ
ح

يَْض َىيْ  ِ
َ
َّ ت ة  ـَوَ�ْ�ُ َذاِت َحٍْل َى هان اي مردم بدانيد زن اسيري كه حامله و آبستن « »ََ

كه آبستن  نهد، و آن مي باشد نبايد با وي نزديكي جنسي صورت بگيرد تا اين كه بارش را
ابوداود (. »نباشد نبايد با وي نزديكي به جماع صورت گيرد تا اين كه يك بار قاعده شود

 . اند) و غير او آن را روايت كرده
 براي وجوب استبراء دو سبب وجود دارد: 
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اول: حادث شدن ملكيت بر كنيز و به ملكيت كسي درآمدن كنيز، خواه شخصي از 
يا وصيت يا اسير كردن مالك وي شود. سپس بايد دانست  طريق ارث يا خريداري يا هبه

كند كه صغيره يا كبيره، حائل يا حامله، دوشيزه يا بيوه باشد، و  نمي كه درباره كنيز فرقي
خواه او را از مردي به تملك خود درآورده باشد يا از زني، يا از كودكي و خواه آن كه 

يل اين كه حديث درباره اسيران جنگ اوطاس قبال استبراء حاصل كرده باشد يا خير. به دل
علم داشت به اينكه در ميان آنان دوشيزه و پيرزن نيز وجود  عام است با آن كه پيامبر 

 دارد. 
شوند، او را با نگاه داشتن مدت يك  مي پس اگر كنيز از جمله زناني بود كه قاعده

ر مانند عده. و اگر به علت با مدت يك بار طه اند: حيض استبراء رحم كند. و برخي گفته
با سه ماه انتظار  اند: شد، برخي گفته نمي صغر سن يا به علت رسيدن به سن يأس قاعده

اگر «فرمايد:  مي با يك ماه. زيرا پيامبر  اند: برائت به رحم وي حاصل كند. و برخي گفته
ليل . به د»شود مي حامله و آبستن باشد با نهادن بار حمل برائت رحم وي حاصل

 عموميت خبر. 
دوم: سبب دوم وجوب استبراء عبارت است از زوال مالكيت، از كنيزي كه با وي 
نزديكي به جماع صورت گرفته به سبب ملك يمين، كه زوال ملكيت از وي به سبب 
مرگ اربابش يا به سبب آزاديش بوده، و بر وي الزم است استبراء را حاصل كند تا فراش 

 شود اگر از مي ز ميان برود، و استبراء وي با يك ماه انتظار حاصلو همخوابگي قبلي وي ا
 شود، يا استبراء با حيض حاصل مي عده شان تمام ها ماه ها باشد كه با پشت گذاشتن آن
شوند. و ازدواج كنيز پيش از استبراء جايز  مي شود اگر از جمله زناني باشد كه قاعده مي

 ي را فروخت. توان و مي نيست ولي پيش از استبراء

 شود مي آنچه براي زن در عده واجب
 زنان در عده چند نوعند: 
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از جمله: عده رجعت كه براي وي نفقه و هزينه زندگي و مسكن به اجماع واجب 
 است. 

ََ «گفت:  چون پيامبر  ّّ َُنْ ـِِاٍَُّ ا ِ ك� ص همانا نفقه و حق « »کُ اصرّجَعةَ لِ ُْ ـتَ  َقُة َواصلک
دارقطني و نسائي آن را تخريج  »است كه، حق رجعت بر وي استمسكن براي زني 

  اند. كرده
و از جمله: عده طالق بائن، كه اگر بائن بودن وي به سبب طالق خلعي باشد يا به 
 سبب سه طالقه شدن، او حق سكونت دارد خواه آبستن باشد يا نباشد. چون خداي

 فرمايد:  مي

ِكنزوهز ّ ﴿ سل
َ
يلثز َسَكنتز  َ ََ مل َِ ل  َز ِۡ ِ  وزجل َّ  ].6الطالق: [ ﴾م 
كه خود سكونت داريد برحسب استطاعت و اي  گونه آنان را سكونت دهيد به«

 .»گشايشي كه داريد

َدّيَِنةٖ ﴿ َّ ةٖ  ََ ِۡ ٰ ََ ِ �َِ� ب
ل
ن يَُ
َ
َ ٓ َّ ِِ  َ ََ َ�لرزجل ّ  َِۢ  �زيزوُِِهّ  َو وهز لرِجز َز  ].1الطالق: [ ﴾ََ 

بيرون مكنيد و آنان نيز نبايد بيرون بروند مگر اين كه  آنان را از منزلهاي خود«
 .»مرتكب فحشاء آشكار شوند

به فريعه دختر مالك كه  و اگر در عده وفات باشد حق سكني دارد، چون پيامبر 
 »رسد مي در خانه بمان تا اين كه عده شرعي تو به پايان«شوهرش كشته شده بود گفت: 

ر عده بودم. و اگر كسي زنش را به علت ناشيزه بودن، و او گفت: چهار ماه و ده روز د
طالق داد او حق نفقه و حق سكونت ندارد، چون زماني كه هنوز عقد نكاح بر وي باقي 
است استحقاق آن را ندارد پس بعد از طالق دادن به طريق اولي استحقاق آن را ندارد. 

 قاضي حسين چنين گفته است. 
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 ست مدت سوگواري را انتظار بكشدواجب است زنيكه شوهرش مرده ا
رود در زبان عربي به معني منع است. و  مي كلمه حداد كه براي زن شوهر مرده، بكار

در اصطالح شرع اسالمي عبارت است از اين كه زن شوهر مرده، پوشيدن لباس زيبا و 
استعمال زيورآالت و مواد خوشبو را ترك كند. و اين عمل بر زن شوهر مرده واجب 

 َ�ِ «گفت:  . چون پيامبر است
َ
ِ ـال

َ
َْ ت

َ
ِذَرِة أ

ْ
َْوِى اآل

ْ
ٍة تُْؤِمُن بٍِِهللا َوال

َ
ََ َميٍّت ـلک ِالؤَرأ ّد 

ٍب  َْ  مَوَْب َع
 َ
 ِِال
 
بُوغ َْ ْشُهٍر وََعشا  فََ  تَلِْبُس مَْوعٍ  َؤ

َ
ْرَعَعَة أ

َ
ََ َزْوٍج أ  

 َ
فَْوَق مَ ِث َلٍٍ  ِِال
 
َ
 تَْوتَِحُل َوال

َ
ْظٍَرٍ ـ تَ َوال

َ
ْو أ
َ
 َِِذا َطُهَرْت َ�نُبَْ ة  ِمْن قِْلٍط أ

 َ
زني كه به خداي «. »ُُسک ِطيْبٍ  ِِال

و به روز رستاخيز ايمان داشته باشد براي او حالل نيست كه بيش از سه شبانه روز بر 
كه بايد چهار ماه و ده روز سوگوار بماند، و اش  مرده سوگوار بماند، مگر بر شوهر مرده

لباس رنگي نپوشد مگر لباس حرير بافته شده و سرمه به چشم نكشد و به مواد خوشبو 
تواند با اندكي مواد خوشبو از  مي آيد كه مي دست نزند مگر وقتي كه از قاعدگي بيرون

 . )به روايت شيخين(. »عود و غير آن خود را خوشبو كند
دنش حرام است خواه اما لباس زينت و زيور آالت، تمام انواع آن بر وي پوشي

زيورآالت طالئي يا غير آن، و اما استعمال مواد خوشبو بر وي حرام است كه بر بدن خود 
تواند  مي يا بر لباس خود بزند، و همچنين تزيين با حنا و خضاب و امثال آن، ولي او

تواند با غسل و حمام خود را از چرك و كثافات  مي فرش و اثاث خانه را تزيين كند و
كند و سرش را شانه بزند و ناخن را بگيرد و چركها را از خود دور كند. چون اين  پاك

كارها از جمله تزيين و زينت آرايي نيست. و سوگواري و به سوگ  نشستن بر غير شوهر 
 سه روز جايز است و كمتر از آن نيز به دليل حديث نبوي. 

ست در همان خانه كه در باشد، واجب ا مي بايد دانست كه بر زني كه در عده وفات
عده است سكونت كند و سكونت را ادامه دهد و جايز نيست كه از آن خارج شود و نه 

آنان را از خانه شان بيرون مكنيد و خودشان «كسي او را بيرون كند به دليل قول خداي: 
يز . مگر اين كه بيرون رفتن براي نياز باشد كه براي نياز بيرون رفتن جا»بيرون نروند ..
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است، مانند اين كه نگران وجود خود، يا مال خود باشد و اين كه نبايد از خانه خارج 
 شود فرق ندارد كه در عده طالق باشد يا در عده وفات.

و بر شوهر حرام است با زن در عده همنشيني كند، مگر اين كه در عده طالق رجعي 
ام نيست. و براي زني كه در باشد، زيرا همنشيني با زن كه در عده طالق رجعي باشد حر

 گردد.  مي عده غير طالق رجعي است همنشيني حرام است چون به خلوت حرام منجر

 رضاع و شيرخوارگي
 رضاع با فتح راء و كسر آن در زبان عربي به معني مكيدن پستان و نوشيدن شير آن

شكم شود در  مي باشد. و شرعا به معني حصول شير زن يا چيزي كه از آن حاصل مي
و دليل شرعي احكام  .كودك است، خواه مكيدن پستان باشد يا از طرفي آن را بنوشد

 فرمايد:  مي رضاع قرآن و سنت نبوي و اجماع امت محمدي است، خداوند

مز ﴿ َ�ٰتز�ز َّ
ز
ٓ ٱَوَ ِٰ ٰ �ّ   َِ َّ م  َخَ�ُٰز�ز

َ
مل َوَ َن�ز �َضعل

َ
 ].23النساء: [ ﴾لّرَ�َٰعةِ ٱَ

بر شما حرام است) مادرنانتان كه به شما شير ها  آن احو (از جمله زناني كه نك«
(مادران رضاعي شما) و خواهران شيري شما (كه با شما از يك پستان شير اند  داده

 .»اند) خورده
 آنچه كه به سبب نسب حرام«گفت:  روايت شده است كه پيامبر  لاز عايشه 

 . )ينبه روايت شيخ(. »گردد مي شود به سبب رضاع نيز حرام مي

 :سبب تحريم در رضاع

سبب تحريم در رضاع آن است كه شير جزئي است از شيردهنده، و جزء اندام و بدن 
شود پس شبيه به نطفه شير دهنده است، و از اين طريق او نيز بعضي از  مي شيرخواره
گردد  مي شود. پس آنچه كه بر نسب مترتب مي گردد و سبب تحريم ايجاد مي شيردهنده
گردد، مانند حرام بودن نكاح، چه در ابتداء و چه ادامه آن (يعني  مي نيز مترتببر رضاع 

اگر با كسي ازدواج كرده بود و بعد پيوند رضاع آنان معلوم شد ادامه نكاح آنان حرام 
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است) و مانند حرام نبودن نظر بر وي، و خلوت با وي و باطل نشدن وضو به وسيله 
 تماس پوستي با وي.

وند رضاع به شدت و استحكام پيوند نسبي نيست، تمام احكام شرعي البته چون پي
شود، مانند ارث و نفقه و عتق، با ملك شدن و سقوط  نمي نسبي براي پيوند رضاعي ثابت

برد،  نمي قصاص و رد شهادت. پس شيرخواره، از شيردهنده و مادر رضاعي خويش ارث
ديگري ها  آن شود، و هرگاه يكي از نمي مالك ديگري شد بر او آزادها  آن و هرگاه يكي از

به نفع ديگري شهادت داد ها  آن شود، و هرگاه يكي از مي را بكشد به جاي او كشته
 گردد.  نمي شهادتش رد

 گردد رضاعي كه موجب حرام شدن مي
 گردد سه ركن دارد:  مي رضاعي كه حرام شدن را سبب

تواند تحمل والدت و زادن را اول: شيردهنده و مادر رضاعي، شرط است كه بايد ب
ساله باشد. و رضاع نيز چون نسب است و احتمال در آن  9بكند به اين معني كه دختر 

 كافي است، پس اگر احتمال زادن را داشته باشد كافي است. 
برسد، و اش  دوم: شير. و شرط آن آنست كه كودك پنج بار از آن سير شود و به معده

و اگر به دو سالگي رسيد ديگر شير خوردنش تأثير در حرام  پيش از دو سالگي وي باشد،
رضاع نيست جز وقتي كه كودك در خالل دو «گفته است:  شدن ندارد. چون پيامبر 

وقتي رضاع «به روايت دارقطني. و در روايتي از ترمذي آمده است:  »سالگي باشد
و قبل از فطام صورت بريزد ها  گردد كه از پستان به معده و روده مي موجب حرام شدن

. ترمذي آن را حسن صحيح دانسته است. اگر كودك به دو سالگي رسيد يا بيشتر، »گيرد
 لكند، چون عايشه  نمي ديگر شيرخوارگي در وي تأثير ندارد و كسي را بر وي حرام

داخل شد و نزد من مردي بود كه ديدن او بر  پيامبر «روايت كرده است كه گفت: 
آمد و خشم و غضب را در چهره وي مشاهده كردم، و من گفتم: اي گران  پيامبر 

رسول خداي، اين برادر رضاعي من است. او فرمود: بنگريد كه چه كساني برادران شيري 
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شمايند؟ شير و رضاعت وقتي تأثير دارد كه گرسنگي كودك را برطرف كند، يعني پيش از 
 بيان نمود شيري كه بر آن اعتماد مبر پيا اند. . شيخين آن را تخريج كرده»دو سال باشد

شود در حرام كردن كساني بر شيرخوار، همان شيري است كه براي شيرخوار جاي  مي
نياز  بي گيرد. و بديهي است اين وقتي است كه كودك بزرگ نباشد و و از شير مي غذا را
 نباشد. 

واه كودك گيرد و آن معده كودك است خ مي سوم: محلي است كه شير در آن قرار
مستقيما شير را از پستان بمكد يا برايش دوشيده شود يا از راه بيني شير را به معده او 
 برسانند، به خالف اين كه شير را به وي تزريق كنند كه آن موجب حرمت كساني بر وي

 شود.  نمي

 شرط رضاعت
آنچه «گفته است:  لشود پنج بار است. چون عايشه  مي رضاعي كه موجب حرمت

اوند در قرآن نازل فرموده است، ده بار شير خوردن معلوم و معين است كه موجب خد
گردد. سپس ده بار شير خوردن فسخ شد با پنج بار شير خوردن معلوم، كه  مي حرام شدن

 وفات يافت مردم هنوز (عشر رضعات معلومات يحرمن) را در قرآن وقتي پيامبر 
 .)به روايت مسلم و ديگران(. »خواندند مي

كند آنچه در بعضي الفاظ، حديث سهله دختر سهيل آمده است:   مي و آن را تأييد
. اين تركيب در تقدير »گفت: پنج بار به سالم شير بده بر او حرام خواهي شد پيامبر «

و در  »اگر پنج بار به وي شير بدهي بر وي حرام خواهي شد«آن است كه گفته شود: 
يدن و دو بار مكيدن شير، و يك بار شيردادن و دوبار شير يك بار مك«روايتي آمده است: 

به روايت مسلم. ابن مسعود و  »شود نمي دادن موجب حرام شدن كسي بر شيرخوار
عايشه و عبداهللا بن الزبير و عطاء و طاووس و سعيد بن جبير و عروه بن الزبير و ليث بن 

پنج بار شير  ل علم سعد و شافعي و احمد و اسحاق و ابن حزم و جماعتي از اه
نيز اين روايت شده است.  خوردن را مؤثر در حرمت دانسته اند، و از علي بن ابيطالب 
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و جمهور علما برآنند، شيري كه به معده كودك رسيد موجب تحريم است اگرچه اندك 
باشد، از جمله، ابوحنيفه و مالك كه خداوند از همگي راضي باشد. به دليل عموم معني 

و اين مقتضي آن است كه نام شير  »ماردان رضاعي شما كه به شما شير داده اند«آيه: 
 دادن بر آن اطالق گردد خواه زياد باشد يا اندك. 

بايد دانست كه اگر مادر شيري شك كند كه آيا پنج بار به كودك شير داده است يا 
ع و رسيده است يا خبر، موجب تحريم نيست، و وراش  خير و آيا شير به معده

ماند. و اگر يقين داشت كه پنج بار به وي شير داده است و ليكن  نمي پرهيزگاري پنهان
شك داشت كه در طي دو سالگي وي بوده است يا بيشتر از دو سالگي، يعني بعد از دو 

 شود چون اصل عدم آن است.  نمي سالگي يا پيش از دو سالگي، باز هم موجب تحريم

 اثر رضاع
در شيري به منزله مادر است، پس هر كس از جهت مادر نسبي بر بايد دانست كه ما

فرزند حرام است و پسري كه از جهت مادرش هر كس بر وي حرام باشد از جهت مادر 

َ�ُرُى ِمَن اصّرضٍِع َمٍ «گفته است:  شيري و رضاعي نيز بر وي حرام است، چون پيامبر 
جز  »م است از جهت رضاع نيز حرام استآنچه از جهت نسب حرا« »َ�ُرُى ِمَن النَّلِب 

 آنچه كه از آن استثنا شده و قبال بيان شده است. 
 شود و شوهرش پدر رضاعي آن كودك مي پس زن شيردهنده مادر، كودك شيرخوار

بعد از نزول آيه حجاب، افلح «گفته است:  لگردد. و دليل آن آنست كه عايشه  مي
خواست و من به وي اجازه ورود ندادم و گفتم: به برادر ابوالقعيس اجازه آمدن نزد من 

كسب اجازه  دهم تا اين كه از پيامبر  نمي خداي سوگند به وي اجازه ورود به خانه را
كنم، و گفتم: اي رسول خداي، اين مرد به من شير نداده است بلكه زن او به من شير داده 

 ِِ «گفت:  است، نظرت چيست؟ پيامبر 
ُککِ تَِرَعت يَُِينکِـَ ِ� ُل فَِِاّ ـئْ اجازه ورود « »ُِ َ�
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گفت:  مي لو عايشه  »را بده چون او عموي تو است. خدايت بيامرزدات  به خانه
 . )به روايت شيخين( .»هرچه از نسب حرام است آن را از رضاع نيز حرام بدانيد

شود،  مي ابوالقعيس شوهر مادر رضاعي حضرت عايشه بود، پس او پدر رضاعي وي
زيرا در حقيقت شير ملك شوهر است، و افلح برادر ابوالقعيس بود، پس عموي حضرت 

رْ «شد اين كه گفته است:  مي لعايشه 
َ
ٍ أ َُ  ََ ُِ َضَعتْ ِِ تُ

َ
 اين ضمير به ابوالقعيس بر »ِ� اؤَرأ

 گردد نه به افلح.  مي

 نفقه و موجبات شرعي نفقه
ينه كردن و بيرون نمودن، و سه نفقه از انفاق و اخراج گرفته شده است به معني هز

خويشاوندي و ملك يمين، يعني  .والزوجية ،وامللک ،القرابةشود:  مي چيز موجب نفقه

 اسير كردن كسي يا مالك وي شدن و رابطه زناشوئي. 
 اما سبب اول: كه قرابت و خويشاوندي است موجب نفقه هر دو طرف بر يكديگر

 د و شفقت اقتضاي آن را دارد. چون خداوندگردد، چون پيوند همخوني با هم دارن مي
 فرمايد:  مي

زواْ ﴿ ْول
ز
امِ ٱَوَ ََ رل

َ َ�ٰ بَِدعلٖض ِ� كَِ�ِٰب  �ل ول
َ
مل َ هز ِ ٱَ�علضز  ].6األحزاب: [ ﴾َّ

و صاحبان خويشاوندي و صاحبان ارحام به موجب كتاب خدا بعضي از آنان بر «
 .»بعضي ديگر اولويت دارند

اصول و فروع هر دو واجب است، براي پدر بر فرزندش، پس نفقه با اين سبب بر 
پدر هر چه باالتر برود. و براي فرزندش بر پدرش، فرزند هرچه پايين تر برود، و فرق 
بين مذكر و مؤنث نيست و بين وارث و غير آن هم نيست، و خواه اتفاق در دين داشته 

 باشند يا اختالف در دين داشته باشند. 

 لد بر ولددليل وجوب نفقه وا
 دليل وجوب نفقه والدين بر ولد قول خداوند است: 
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َما ِ� ﴿ دلهز َِ َياٱَوَصا �ل ا ُّ ٗۡ و رز عل  ].15لقامن: [ ﴾ََ
 .»با والدين خود در دنيا مصاحبت به نيكي داشته باش«

�َ�ٰ َ ٱ َوَوّصيلَنا﴿ ِ
َ�ًٰنا �ل َل يلهِ ِِ َ ُِ ٰ  ].15األحقاف: [ ﴾بَِ�

. و »كه با والدين خود به احسان و نيكي رفتار نمايدو به انسان توصيه كرده ايم «

لُ «گفته است:  پيامبر 
ْ
ْطيَُب َمٍ يَح

َ
ِِ ـأ ُه ِمْن َكْلِب ُ

َ
ِِ َوَوو پاكترين چيزي «. »ُل اصرُّجُل ِمْن َكْلِب

خورد آن است كه از كسب خويش بخورد، و فرزندش نيز از كسب او  مي كه انسان
 . اند) ابن حبان و حاكم آن را تخريج كرده  احمد و اهل سنن و همچنين( .»است

�ِيکَ«خطاب به كسي گفت:  وپيامبر 
َ
اَت َومٍلُکَ ِن

َ
تو و مالت از آن پدرت « »أ

احمد و ابوداود و ابن خزيمه آن (باشيد.  مي . يعني هم تو و هم مالت ملك پدرت»هستيد

َد�ُ «گفته است:  . و پيامبر اند) را تخريج كرده
َ
ْوال
َ
َّ أ ْؤَوالُ ِِ

َ
ِْ َِِذا ـِْ ِهبٌَة ِمَن اِهللا َوأ ِْ لَُو ُه

 ِْ به راستي فرزندانتان هبه و بخششي از جانب خداوند به شما هستند، و اموال « »اَىتَْجتُ
 . و قول خداوند تعالي كه»فرزندانتان از آن شما است هرگاه نياز به آن داشته باشيد

 گويد:  مي

ز ﴿ ا�ز ََ َ�ٰ َبنلهز  �ل
َ
آ َ ََ  ۥََ  ].2املسد: [ ﴾٢ا َكَسَب َو

 .»نياز نساخت و برايش سودي نداشت بي مال وي و آنچه كسب كرده است او را«
همه آنچه ذكر شد، دليل است بر آن كه فرزند از جمله كسب والد است. بايد دانست 

را دارند، اگر خود  ها  آن كه مادربزرگها و پدربزرگها ملحق به والدين هستند و حكم
ها  آن هوم ابوت نباشند، همان گونه كه در عتق و سقوط قصاص و غير آن بهداخل در مف

 ملحق شده اند، چون به هرحال پيوند تني و همخوني و شفقت نيز در آنان حاصل است. 
 گردد:  مي نفقه والدين بر ولدشان با وجود شرايطي واجب

كسي است كه از اول: ولد بايد فراخ حال و در يسر باشد. و از نظر شرع فراخ حال، 
قوت خود و عيالش در يك شبانه روز آن قدر اضافه داشته باشد كه صرف هزينه والدين 
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كند، و اگر آن قدر اضافه نداشته باشد چيزي بر وي واجب نيست، چون تنگ دست به 
شود كه براي  مي آيد. و براي نفقه و هزينه خويشاوند چيزهايي فروخته مي حساب

شود، از جمله، باغ و ملك و آب و غير آن، چون اين نفقه نيز  مي پرداخت وام فروخته
يك حق مالي است كه بدل عوض ندارد و شبيه به دين و وام است، و اگر فرزند مالي 

گردد كه كسب و كار كند بنا به  مي نداشته باشد و قدرت كسب و كار داشته باشد، مكلف
 قول صحيح و جمهور علما برآن قولند. 

 ر و مادر مالي داشته باشند كه كفايت آنان را كند.دوم: نبايد پد
سوم: نبايد قادر بر كسب باشند و كسبي داشته باشند. چون كسب و قدرت بر كسب، 
به منزله داشتن مال است. و اگر تندرست باشند و كسبي نداشته باشند در مكلف ساختن 

ون قدرت بر كسب شوند، چ مي آنان به كسب دو قول وجود دارد: بنابر قول اصح مكلف
 :شوند چون خداوند تعالي گفته است نمي دارند. و قول دوم آن است كه مكلف

َما ِ� ﴿ دلهز َِ َياٱَوَصا �ل ا ُّ ٗۡ و رز عل ََ﴾. 
و مكلف ساختن آنان به كسب، مصاحبت به  .»در دنيا با آنان به نيكي مصاحبت كن«

 نيكي نيست. 

 دليل وجوب نفقه فرزند بر والد
فقه فرزند بر والدش اگر چه پايين برود و مذكر باشد يا مؤنث، به اما دليل وجوب ن

 دليل قول خداوند است: 

زودِ ٱَوَ�َ ﴿ ل لَمول ِ  ۥَ�ز  ل ّ  ب َو�زهز ّ  َوَِسل هز َل�ز وِف ٱرِ رز لَمعل  ].٢٣٣ة: البقر[ ﴾ل
 .»بر صاحب ولد است كه (مادران فرزندان را) روزي و لباس به نيكي بدهد«

هرگاه زن مطلقه فرزند را شير بدهد بر پدر واجب است خوراك دليل آن اين است كه 
و پوشاك مادر كودك را تأمين كند به عنوان مزد شير دادن، پس به طريق اولي بر  وي 

 واجب است كه نفقه فرزندش را تأمين كند و خداوند گفته است: 
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مل َ� ﴿ َ  َۡ�ز �َضعل
َ
ورَهز ّ  َٔ َۡإِنل َ جز

ز
َ  ّ  ].6الطالق: [ ﴾اُزوهز

 .»اگر زنان مطلقه كودكان شما را شير دادند مزدشان را بدهيد«
دهد واجب باشد به طريقه اولي نفقه و  مي پس هرگاه مزد كسي كه كودكش را شير

آمد و گفت: من ديناري دارم  مردي به حضور پيامبر «هزينه كودكش واجب است. 
ارم. فرمود: آن را بر فرزندت فرمود: آن را بر خويشتن هزينه كن. گفت: ديناري ديگر نيز د

  »هزينه كن
از مال او به نيكي آن قدر بردار و بگير كه «به همسر ابوسفيان گفت:  و پيامبر 

 . »كفايت هزينه خودت و فرزندانت را بكند

 نفقه فرزندان تحت شرايطي واجب است
د، و در اول: فراخ مالي والدين، همانگونه كه در حق والد نيز فراخ حالي ولد شرط بو

اين كه اگر والدين مالي نداشته و قدرت كسب داشتند، آيا براي تأمين هزينه اوالد مكلف 
 شوند.  مي شوند يا خير، دو قول است كه بنابر قول صحيح، آري مكلف مي به كسب

دوم: به شرط آن كه ولد مال و كسب نداشته باشد. اگر ولد مال و كسب داشت چون 
والدين واجب نيست. آري اگر پسر مالي داشت كه در دسترس  براش  نيازي ندارد، نفقه

نبود، بر والد الزم است كه بر وي نفقه كند تا اين كه مالش برسد سپس آنچه بر وي نفقه 
 كرده است از وي بگيرد. 

 نفقه به مقدار نياز است
نفقه خويشاوند مقدار معين ندارد، بلكه بايد كفايت او باشد و اين قدر كفايت 

آيد  مي ب بزرگي و كوچكي و ميزان نياز تفاوت و اختالف دارد. زيرا گاهي پيشبرحس
كه بزرگسال به چيزي احتياج دارد كه خردسال به آن نياز ندارد و يا برعكس، پس ميزان 

گيرد، و بايد آن قدر به وي  مي نفقه برحسب حال كسي است كه بر وي نفقه صورت
د، نه آن قدر كه وي را سد رمق باشد، و جامه و بدهد كه استقالل خود را به آن حفظ كن
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لباس و محل سكونت نيز براي وي واجب است، و اگر نيازي به خدمتگزار داشته باشد 
آن نيز واجب است، و اگر اين امور به صورت ضيافت و مهمان نوازي يا خيريه، در حق 

و اگر نفقه را  گردد، مي وي صورت گيرد نفقه از عهده كسي كه بر وي واجب است ساقط
به خويشاوند تسليم نمود و در دست او تلف شد، يا او خود آن را تلف ساخت، عوض و 
بدل آن واجب است، ليكن در صورتي كه خود آن را تلف كند وقتي بدل آن واجب است 
كه مجددا تأمين كند اگر فراخ حال باشد و برايش ممكن باشد، و اگر تا مدتي نفقه 

 نكرد و مدتي از وجوب آن گذشت به صورت وام و قرض در خويشاوند را پرداخت
آيد، خواه به صورت تعدي و تعمدي چنان كرده باشد، يا مرتكب تعدي در تأخير  نمي

نشده باشد، چون نفقه براي مواسات و دستگيري واجب شده است. ولي اگر در تأخير 
هللا شده است، ولي پرداخت و انجام آن مرتكب تعدي و تقصير گردد. مرتكب نافرماني ا

آيد و جبران و بازپرداخت مدت گذشته آن  مي نفقه زن اگر تأخير افتد به صورت وام در
 واجب است چون نفقه زن عوض است، و مواسات و كمك و دستگيري نيست. 

 نفقه بنده و حيوانات و چهارپايان
ي باشد كه عبارت است از: ملك يمين و مالك كس مي اين دومين سبب وجوب نفقه

شدن. پس هركس مالك عبد يا كنيزي باشد بر وي الزم است كه خوراك و پوشاك و نان 
او را تأمين و پرداخت كند. چون سبب وجوب نفقه و هزينه كه هاي  و ديگر هزينه

روايت كرده است كه  ملكيت است حاصل شده است. و به دليل اين كه ابوهريره 
پوشاك بر سيد و مالك خود دارد و تنها  مملوك و برده حق خوراك و«گفت:  پيامبر 

 . به روايت مسلم.»گردد كه توان و طاقت آن را داشته باشد مي به كاري مكلف
اگر كسي در رابطه با خوراك و روزي مملوك خود دريغ «و در روايتي آمده است: 

. چون سيد، مالك »ورزد، اين گناه براي او كافي است كه خداوند دچار عذابش كند
گردد، و نبايد از وي  مي نيز بر وي الزماش  ب و كار و تصرفات او است پس هزينهكس
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عملي را بخواهد و او را به چيزي مكلف كند كه طاقت آن را ندارد، پس هرگاه روز از 
 وي كار كشد بايد شب را به وي استراحت بدهد و برعكس.

به وي بدهد، و  و در فصل تابستان بايد وقت استراحت و خواب نيمروزي را نيز
هرچه در كار بر وي سبك بگيرد و به وي تخفيف بدهد مزد و ثواب اخروي دارد، چون 

َت َ�ْن ذٍِدمِ «در حديث آمده است:  َْ َّ ْجرا  ِف َؤَوازَِْنکَـَمٍ َذ
َ
ََ لَکَ أ ِِ َك ِل َُ  »کَ ِمْن َ�

اخروي آن هر اندازه كه كار را براي خدمتكار سبك بگيري و تخفيف دهي مزد و پاداش «
. )ابن حبان آن را در صحيح خود روايت كرده است(. »در ميزان و ترازوي تو خواهد بود

و بر مملوك و برده خواه مذكر يا مؤنث نيز واجب است كه در حد توان خود بكوشد و 
 تنبلي را رها كند. 

همانگونه كه هزينه و خرج مملوك بر عهده مالك است، هزينه مركوب وي نيز واجب 
ت، اعم از آب دادن و علف دادن و رها كردن آن براي چريدن. و بايد به وي وقت اس

 دهد كه آن را بچراند و آب دهد، اگر از جمله كساني بود كه خود اين اعمال را انجام
شد و امثال آن و مانعي از آن هم در بين  مي داد و به علت وفور چراگاه به آن اكتفا مي

 نبود. 
سازد و مالك نيز  مي آن امتناع كند، حاكم وي را بر آن مجبوراگر مالك و سيد از 

زني را به آن جهت «گفت:  گردد. و در صحيحين آمده است كه پيامبر  مي گناهكار
دادند كه گربه اي را حبس كرده بود و  چيزي به وي نداد تا اين كه آن گربه  مي عذاب

داد و آن  نمي ه را خوراك و آبمرد و به خاطر آن، اين زن داخل آتش دوزخ شد كه گرب
. كلمه »كرد كه از حشرات زمين تغذيه كند نمي را حبس كرده بود و به حال خود رها

 (خشاش) كه در حديث آمده است به معني حشرات است.
 وارد باغ يك مرد انصاري شد و  در آن شتري يافت، هنگاميكه شتر پيامبر  پيامبر 

به نزديك آن رفت و دست بر سرش  ديد. پيامبر را ديد آب از چشمانش سرازير گر
ماليد كه آرام شد، سپس گفت: چه كسي صاحب و مالك اين شتر است؟ كه جواني از 
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به راستي حيوان نزد «گفت:  انصار آمد و گفت: اي رسول خدا، مال من است. پيامبر 
 وي داري و عمل پيوسته و كار مداوم از مي من شكوي نمود كه تو او را گرسنه

به روايت احمد و بيهقي و اسناد آن در مسلم آمده است. و حاكم اسناد آن را (. »كشي مي
. و چون حيوان جاندار است شبيه به مملوك و برده است و نبايد از )صحيح دانسته است

آن كار كشيد مگر به اندازه توان و طاقتش همچون برده. بايد دانست كه حيوان شيرده را 
دوشيده اش  زيان برسد، بلكه بايد مازاد مصرف بچهاش  شيد كه به بچهنبايد آن قدر دو

شود. و مستحب است كه دوشنده ناخن خود را بگيرد تا پستان آن را نيازارد و همانگونه 
كه اين واجب است، بر مالك واجب است كه آن قدر عسل در كندوي زنبور باقي بگذارد 

 و تلف نشود.  كه در وقت خشكي و بيكاري از آن تغذيه كند

 نفقه همسر
اين سبب سوم وجوب نفقه است كه عبارت است از مالكيت زوجيت. و كتاب و 

 كنند. خداوند گفته است:  مي سنت و اجماع بر وجوب نفقه زن و همسر همگي داللت

َز ٱ﴿ وَن َ�َ  لرَِّجا ّز ٰ َُِّسآءِ ٱََّ� ز ٱبَِما َّۡضَل  ۡ ٰ َ�علٖض َو�ِمَ  َّ مل َ�َ َضهز َ�ٰلِِهمل َ�عل َل
َ
َِ ل َ واْ  نَفقز

َ
 ﴾آ َ

 ].34النساء:[
مردان بر زنان سرپرستند (و حق رعايت و صيانت زنان بر عهده آنان است) بدان «

خاطر كه خداوند مردان را بر زنان در برخي از صفات برتري بخشيده است) و بعضي را 
كشند و پول  مي بر بعضي فضيلت داده است، و نيز بدان خاطر كه (معموال مردان رنج

 .»كنند) مي آوردند) و از اموال خود (براي خانواده) خرج مي بدست
قيم بر امر غير، يعني به عهده گيرنده و مكلف به امور وي، و باز هم خداوند گفته  

 .»صاحب فرزند بايد خوراك و پوشاك مادر طفل را بدهد«است: 
 و از حال خود نزد پيامبر آمد  وقتي كه زن ابوسفيان (هند) به حضور پيامبر 

از مال شوهرت آن قدر كه تو و فرزندت را كفايت «به وي گفت:  شكوي نمود، پيامبر 



 373 معامله ربوي (ربا)

درباره زنانتان «آمده است:  و در حديث بلند جابر  »كند، بردار به نيكو و برابر عرف
راستي  تقواي خدا پيشه كنيد، مواظب باشيد خالف اوامر خدا درباره آنان رفتار نكنيد به

شما زنان خود را به امانت از خدا داريد و بهره گيري و تمتع از آنان را با سخن خدا و 
اجازه وي كسب كرده ايد، و شما نيز بر آنان حق داريد، از جمله اين كه به كسي اجازه 
ندهند كه به خانه شما بيايد و حال آن كه شما آن كس را دوست نداريد، و اگر به چنين 

كتك بزنيد كه به آنان آسيب نرساند، و بر شما اي  گونه ورود بدهند آنان را بهكسي اجازه 
است كه خوراك و پوشاك آنان را به خوبي و برابر عرف تأمين كنيد، به حقيقت من 
 چيزي را در ميان شما گذاشته ام كه اگر به آن عمل كنيد و چنگ بزنيد هرگز گمراه

و اجماع نيز بر وجوب نفقه همسر بر  .»شويد و آن كتاب خداي تعالي است نمي
 شوهرش منعقد است.

 انواع نفقه
 نفقه و هزينه همسر چند چيز است: 

ها  از جمله خوراك، و آن چيزي است كه قوت وي باشد، و غالبا از حبوبا ت و دانه
كند و برحسب مال او  مي است، كه برحسب حال شوهر از فراخ حالي و تنگدستي فرق

نفقه زن و همسر واجب است خواه همسر مسلمان يا ذمي و آزاد يا  گردد. و مي تعيين
اين ها  آن كنيز باشد. چون اين نفقه عوض تمتع و بهره گيري جنسي است، و در همه

) ليتر فرنگي تقريبا) و بر تنگ دست، يك  36مطلب حاصل است، بر فراخ حال دو مد
ز پري دو دست به هم چسبيده مد، و متوسط الحال يك مد و نيم (هر مد عبارت است ا

باشد مد مدينه در  مي شود) و آنچه معتبر مي ليتر فرنگي 18يك انسان معتدل كه گويند: 
شود يا قيمت و بهاي آن. اما اين كه  مي است كه يك پيمانه مصري عصر پيامبر 

معتبرند چون خداوند نفقه را به نيكويي و برابر عرف واجب كرده ها  حبوبات و دانه
ست، و برابر عرف و خوب بودن آن است كه از چيزي داده شود كه اهل آن شهر ا
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كنند. و واجب بودن حبوبات به دليل قياس بر كفاره است. و دليل اين كه گفته  مي مصرف
 فرمايد:  مي ايم: برحسب حال نفقه كننده باشد قول خدا است كه

ِ  َسَعتِهِ  ِ�زنفِقل ﴿ َّ َر  ۦۖ ذزو َسَعةٖ  ِۡ ََ  َز َلَزهز َو ِّّمآ َءاَُٮٰهز  ۥَعََيلهِ رِ َليزنفِقل  ز ٱَۡ  ].7الطالق: [ ﴾َّ
آنان كه دارا هستند، از دارايي خود (براي زنان شيردهنده به اندازه توان خود) خرج «

 .»داده است، خرج كنندها  آن كنند و آنان كه تنگدست هستند، از چيزي كه خدا به
نان خورش اهل محل و شهر، مانند: روغن  و از جمله نفقه: نان خورش از غالب

شود و به صورت  مي زيتون و روغن وكره و مثال آن، و گاهي ميوه در وقت خود غالب
شود، و بر وي واجب است كه هر  مي آيد كه در آن وقت كه واجب مي نان خورش در

هفته به وي گوشت بدهند كه اگر فراخ حال باشد، دو رطل گوشت و اگر تنگدست باشد 
يك رطل گوشت در هفته، و بر متوسط الحال يك رطل و نيم. و شافعي مستحب دانسته 
است كه اين گوشت را در روز جمعه بدهد، چون آن روز شايسته تر است به گسترش و 
فراخي حال در آن. و اين در حال و جائي است كه گوشت فراوان نيست و اما اگر 

 شود.  مي ر در آن افزايش حاصلگوشت بيشتر باشد برحسب عرف و عادت اهل شه
و از جمله نفقه: خدمتكار است اگر از جمله كساني باشد كه به خدمتكار نياز دارد و 

 كند.  مي خدمتكار دارد وإال خود خدمت خويشتن را
و از جمله نفقه: پوشاك است و آن هم بر قدر كفايت واجب است، و برحسب اوضاع 

ول تابستاني و زمستاني و بر حسب فراخ حالي و شهر در گرما و سرما و با اختالف فص
كند، و همه اين چيزها در آن دخالت دارند. پس آنچه براي  مي تنگدستي شوهر فرق

پوشاك زن فراخ حال و ثروتمند واجب است، آن براي زن مرد تنگدست و فقير واجب 
 نيست و پوشاك زن مرد متوسط الحال بين اين دو تا است. 
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 گردد؟  مي كي واجبهمسر  نفقه زن بر
گردد كه زن مرد را تمكين كند و به وي اجازه   مي نفقه زن بر شوهر وقتي واجب

نزديكي و همخوابگي بدهد و در ساير امور مربوطه مطيع باشد. عدم تمكين به چند چيز 
 شود:  مي حاصل

شوئي اول: اگر زن تنها از همخوابگي امتناع كند يا از بقيه بهره گيري و لذت طلبي زنا
آيد. البته اگر مانع شرعي از اين امور در  مي حتي بوسه، امتناع كند عدم تمكين به حساب

ميان نباشد، و اگر امتناع زن به علت وجود موانع شرعي بود او معذور است. مانند اين كه: 
زن بيمار بوده يا چنان زخمي داشته باشد كه با وجود آن نزديكي و همخوابگي زيان 

 ين نفقه بايد ادامه و استمرار يابد به شرط آن كه زن نزد شوهرش باشد.برساند، و ا
 دوم: فرار زن از خانه شوهر و مسافرت وي بدون اجازه شوهر عدم تمكين است.

سوم: تفاوت سن، يعني كوچك بودن از هر طرف باشد پس اگر زن در سنّ صغير و 
ن نفقه ندارد، چون تمكين كودكي بود و شوهر بزرگسال يا خردسال باشد در اين حال ز

 كامل و استمتاع و لذت طلبي جنسي حاصل نشده است. 
چهارم: عبادت است، پس هرگاه زن احرام به حج يا به عمره بست حتي اگر با اجازه 

گردد، چون در اين حال زن براي هدف شخصي  مي شوهرش نيز باشد نفقه زن ساقط
 وي به مسافرت رفت نفقه زن ساقط خويش به مسافرت رفته است، و اگر شوهر نيز با

گردد، و  مي ساقطاش  شود، و اگر زن بدون اجازه شوهرش روزه سنت را بگيرد نفقه نمي
 برجاي است.اش  اگر شوهر اجازه داد نفقه

 ناتوان بودن شوهر از تأمين انفاق
و تكاليف واجب زوجيت و آنچه شرع بر وي ها  هرگاه شوهر از تأمين كردن هزينه

ده است، ناتوان شد در اين حال زن اختيار دارد و آزاد است كه اگر بخواهد واجب كر
صبر كند و از مال خويش نفقه و هزينه نمايد، يا قرض بگيرد و بر خويشتن نفقه كند و 
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در هر دو صورت چه از مال خويش هزينه كند و چه وام بگيرد، وام بر عهده مرد است و 
تواند طلب فسخ نكاح خود را  مي د، و اگر بخواهدبر اوست تا زماني كه فراخ حال گرد

سوال شد درباره كسي كه بدليل تنگدستي از تأمين نفقه زنش عاجز  بكند. از پيامبر 
بايد از هم جدا شوند و از همديگر دور «تواند آن را بپردازد، او فرمود:  نمي است و
بودن، حق فسخ نكاح را به روايت دارقطني. و چون بريدگي آلت تناسلي و عنين  »گردند
دهد، چون  مي كنند پس ناتواني از تأمين نفقه نيز به طريق اولي اين حق را به وي مي ثابت

 صبر و شكيبايي از تمتع و بهره گيري جنسي و همخوابگي آسان تر است از صبر بر
نفقه بودن. و به دليل اين كه نبودن نفقه چه بسا زن را به فساد و ارتكاب فحشاء  بي
 شاند.بك

اگر مرد بر زنش ديني داشت و دستور داد كه زن نفقه خود را از آن مصرف كند، اگر 
زن فراخ حال بود و مالي داشت در اين صورت بايد از آن وام نفقه كند، و حق خيار 
فسخ نكاح را ندارد، و اگر تنگدست بود و مالي نداشت اگر چه بدهكار هم باشد حق 

اي او ثابت است. البته بر زن الزم نيست كه تأمين نفقه را از فسخ نكاح را دارد و خيار بر
رسد. و اگر تنگدست باشد به وي مهلت  نمي وام خويش بپذيرد چون زن به حق خود

شود. و اگر به صورت داوطلبانه و خيريه كسي حاضر شد به جاي شوهر  مي داده
ون بايد منت اين مرد تنگدست، نفقه زن را بدهد بر زن الزم نيست كه آن را بپذيرد، چ

نيكوكار را بكشد، پس در آن صورت هم حق فسخ نكاح را دارد. بايد دانست قدرت 
كسب و توان كاري، مانند توان و قدرت مالي است پس اگر شوهر بتواند هر روز به 
اندازه نفقه زنش كسب كند زن حق فسخ نكاح را ندارد، و اگر به علت بيماري از كسب 

ر اميد زوال بيماري و شفا را در خالل سه روز داشته باشد حق فسخ و كار عاجز شد اگ
گردد.  مي نكاح را ندارد و اگر بيشتر طول بكشد زن حق فسخ نكاح را دارد. چون متضرر

و اگر شخص فراخ حال و مالدار حاضر نشد جز به مقدار نفقه اي كه شخص فقير و 
را ندارد و مازاد بر نفقه شخص دهد، به زن خود بدهد، زن حق فسخ نكاح  مي تنگدست
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تنگدست بر شوهر وام است و به زن بدهكار است. شرط فسخ كردن نكاح آن است كه: 
عجز و ناتواني شوهر از تأمين نفقه و تنگدستي وي با اقرار خود شوهر يا با گواهان 

 مقبول شرعي، خواه شوهر حاضر باشد يا غائب تحقق يابد.
خت مهريه پيش از دخول و نزديكي باشد، حق فسخ دارد و اگر عجز و ناتواني از پردا

و اگز زن قسمتي از مهريه را دريافت داشت حق فسخ ممنوع است. چون شوهر با دادن 
بعضي از مهريه حق استفاده از زن را براي خود به وجود آورده است و ديگر حق فسخ 

اخت مهريه موجب براي زن نيست. و اگر بعد از دخول و همخوابگي باشد، عجز از پرد
شود و جايز نيست كه نكاح خود را فسخ كند. چون با دخول  نمي اثبات حق فسخ نكاح

و همخوابگي، معوض كه عمل جنسي است تلف شده، و عوض آن مهريه است به 
ماند و چون زن خود را به شوهر تسليم كرده است  مي صورت وام در ذمه و تعهد شوهر
مهريه وام باشد بر ذمه شوهرش، ولي پيش از دخول و مشعر به رضايت او است كه اين 

 نزديكي چنين نيست و او خود را تسليم نكرده است.
 اگر شوهر بر نفقه مادر فرزندش كه كنيز است عاجر باشد برآزاد كردن وي مجبور

گردد، و يا بايد اگر خواستگاري داشته باشد و به ازدواج با وي رغبت كند او را به  مي
 رآورد وإال بايد او را رها كند تا كار كند و نفقه خويش را تأمين نمايد. ازدواج وي د

 اي) نكاح متعه (زن صيغه
نكاح متعه عبارت است از هر نكاحي كه مدت معين داشته باشد خواه دور يا نزديك، 
مانند اين كه مرد به زن بگويد: تو را براي يك روز نكاح كردم، يا براي ده روز يا براي 

روم و امثال آن. نكاح مهلت دارد و با مدت  مي تا وقتي كه از اين شهر بيرونيك ماه 
معين نكاح فاسدي است و از آن نهي شده است و به اتفاق همه پيشوايان مذاهب اهل 

كه  به گفته پيامبر اند  سنت و جماعت حرام است. و بر حرام بودن آن استدالل كرده

يک «گفت: 
َ
َّ ٍُس ِِّ�ْ ـيٍَ َ ْد َىّرَؤَهٍ ِِن يَْوِى َهٍ ا

َّ اَهللا قَ  َو�ِ
َ
ال
َ
تٍَِع أ ُْ ِْسِت

ْ
ِْ ِف اال ِذاُْت لَُو

َ
 ُكنُْت أ
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ِقيٍََمةِ 
ْ
اي مردم من به شما اجازه داده بودم كه از نكاح متعه لذت طلبي كنيد آگاه « »ال

ه . ب»باشيد و بدانيد از امروز به بعد خداوند آن را تا روز قيامت حرام گردانيد است
 روايت ابن ماجه. 

در فتح مكه به جنگ رفته بود كه  و از سبره جهني روايت شده است كه او با پيامبر 
 به مردم اجازه داد از متعه زنان و نكاح مؤقت استفاده كنند و او گفت: پيامبر  پيامبر 

ان بن هنوز از مكه بيرون نيامده بود كه آن را حرام گردانيد. امام شافعي گفته است: سفي
از  عيينه از زهري و او از ربيع بن سبره و او از پدرش روايت كرده است كه پيامبر 

 نكاح مؤقت و متعه نهي كرد.
روايت شده است كه او نكاح مؤقت و متعه را حرام كرد در  و از عمر بن خطاب 

تلقي اين عمل او را به قبول  حالي كه بر منبر بود در ايام خالفتش. و ياران پيامبر 
 كردند پس به صورت اجماع در آمد. 

و زهري از عبداهللا و حسن بن محمد بن الحنفيه و آنان از پدرشان و او از علي بن 
به من دستور داد جار بزنم و ندا در  پيامبر «روايت كرده است كه گفت:  ابيطالب 

بعد از آن كه از متعه و نكاح مؤقت نهي كرده و آن را حرام كرده است  دهم كه پيامبر 
. مأمون از حديث زهري، سوال كرد كه آيا محفوظ است؟! و »به آن دستور داده بود

طلبم و دستور  مي دانست كه آن را مالك روايت كرده. مأمون گفت: از خداوند استغفار
 داد كه ندا در دادند كه متعه حرام است.

 حضانت و سرپرستي
شود و از  مي فتحه حاء خواندهحضانت در لغت به معني ضم و جمع است و به 

 حضن گرفته شده كه به معني پهلوي نرم و آرام است، چون زن كودك را در آغوش
كند. و شرعا عبارت است از محافظت كردن از كسي كه  مي گيرد و آن را به خود ضم مي
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كه وي اي  گونه به حد تمييز نرسيده و در كار خود مستقل نباشد، و تربيت كردن وي به
 اصالح كند و حفظ كردن وي از چيزي كه وي را بيازارد. را 

باشد جز آن برخالف واليت، به زنان بيشتر اليق است.  مي حضانت خود نوعي واليت
چون زنان مهربانتر و راه يافته ترند به تربيت، و شكيباترند بر قيام به تربيت و بيشتر در 

 دهند و سخت گيرترند.  مي مالزمت اطفال شدت به خرج
باشند به دليل آنچه از عمروبن شعيب و او از  مي در حضانت، زنان بر مردان مقدم
آمد و گفت: اي رسول  كه زني به نزد پيامبر اند  پدرش و او از جدش روايت كرده

بيني تا جنين بود شكم من ظرف او بود، و از پستانم  مي خداي، به راستي اين فرزندم كه
 ست و در آغوشم آرميده است و پدرش مرا طالق داده وآبياري شده و سيراب گرديده ا

ِِ َمٍصَِ تَنَكِح «به وي گفت:  خواهد او را از من بگيرد، پيامبر  مي َىقک بِ
َ
اِت أ

َ
تا «. »أ

به روايت ابوداود و حاكم و گفت ( .»زماني كه نكاح نكرده اي تو به وي شايسته تري
 . )اسناد آن صحيح است

ل باشد و به حد تمييز و تشخيص نرسد حكم سرپرستي و زماني كه كودك خردسا
براي مادر ثابت است نه براي پدر. اگر كودك داراي تمييز باشد او را ميان پدر و مادر 

روايت كرده  شود. چون ابوهريره  مي كنند هركدام را برگزيند به وي داده مي مخير
بود) بين پدر و مادرش كودك جواني را (كه داراي رشد و تمييز « است كه پيامبر 

به روايت ابن ماجه و ترمذي كه آن را حسن دانسته است و در روايتي از  »مخير نمود
 .»كودك دست مادرش را گرفت و مادرش او را با خود برد«ابوداود و حاكم آمده است: 

 . )حاكم آن را صحيح اإلسناد دانسته است(
ال است. و عالوه بر تمييز سنّ تمييز و تشخيص كودك در حدود هفت يا هشت س 

داشتن بايد اسباب و وسايل اختيار و انتخاب را بشناسد. چون اختيار و انتخاب بدان 
 جهت به وي داده شده كه به بهره و نصيب خودش آشناتر و داناتر است. 
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و ضابطه و معيار تمييز آن است كه بتواند تنها غذا و نوشيدني خود را بخورد و 
 يگري نباشد، و تنها بتواند قضاي حاجت كند و خود را پاك نمايد. بياشامد و محتاج د

از نظر حضانت، مادرِ مادر با وجود پدر و پدر بزرگ حكم مادر را دارد. پس مادر 
مقدم است و سپس مادرانش به تربيت نزديكي خويشاوندي، سپس مادر بزرگ پدري  و 

دارد، سپس خواهر پدر مادرش،  مادرِ مادر بزرگ، سپس مادر بزرگ و مادرِ مادرش قرار
 سپس خواهر پدري، سپس خواهر مادري، سپس خاله، سپس عمه قرار دارند. 

اگر با اين زنان مردان نيز جمع شوند، مقدم مادر است، سپس مادران وي سپس پدر و 
پدر بزرگ سپس خواهران سپس خاله سپس عمه برابر ها  آن سپس مادران او و پس از

 .نص 
 ان و فرزندانشان، و عموها و فرزندانشان، آنان نيز چون پدر و پدر بزرگو اما برادر

گردند، به ترتيب  مي باشند در حضانت كه به ترتيب نزديكتر در خويشاوندي مقدم مي
تقدم در ارث برابر نص. و بايد دانست كه دختران خواهران بر دختران برادران مقدمند 

 رادر مقدم است. همان گونه كه خواهر از اين بابت بر ب

 شرايط حضانت و سرپرستي
معلوم گرديد كه حضانت خود واليت و سرپرستي و تسلط است بر كودك، و از اين 
حيث مادر شايسته تر است از پدر و غير او، چون شفقت و دلسوزي مادر خيلي فراوان 

اشد است. هرگاه مادر تمايل به حضانت نشان داد براي اين كه استحقاق آن را داشته ب
 وجود شرايط زير در وي الزم است: 

اول: بايد مادر عاقل باشد، پس مادر ديوانه استحقاق حضانت را ندارد. چون با وجود 
جنون و ديوانگي حفظ و نگهداشت كودك ممكن نيست بلكه خود مادر شخصا احتياج 

تواند از ديگري  مي به كسي دارد كه از وي نگهداري و كفالت كند پس چگونه او
 هداري كند و كفالت او را بعهده بگيرد؟ نگ
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تواند از كودك حضانت كند، چون  نمي دوم: آزادي، بايد مادر آزاد باشد. پس مادر كنيز
تواند به  نمي باشد و به خاطر اشتغال به منافع مالكش مي منافع او متعلق به اربابش

 دارد. حضانت بپردازد و چون حضانت خود واليت است و كنيز و برده واليت ن
سوم: بايد مادر مسلمان باشد تا حضانت كودك مسلمان را به وي سپرد، در مورد 
كودكي كه پدرش مسلمان است. پس مادر كافر بر مسلمان حضانت ندارد. چون حضانت 
واليت است و كافر بر مسلمان واليت ندارد زيرا ممكن است در كار وي غش و خيانت 

 ش پرورش يابد. كند و كودك بر عادات و عقايد مادر
چهارم: عفيف بودن است، پس مادر فاسق و بدكار حق حضانت ندارد. چون حضانت 
واليت است و واليت فاسق جايز نيست. زيرا ممكن است كه كودك بر عادات و كارهاي 

 ناشايست وي پرورش يابد.
پنجم: امانتداري است، پس خيانت پيشه حق حضانت ندارد. چون گاهي در 

 شود.  مي كند و كودك ضايع مي يانتنگهداشت وي خ
تو «گفت:  ششم: بايد از نكاح ديگران خالي باشد و شوهر نكرده باشد. چون پيامبر 
. زيرا اگر با »به حضانت و سرپرستي كودكت شايسته تري مادام كه نكاح نكرده باشي

گردد.  مي شخصي ديگر ازدواج كرده باشد به حق شوهرش مشغول است و كودك متضرر
گر مادر كودك با عموي كودك ازدواج كرد، دو ديدگاه مطرح است: أصح آن است كه ا

شود چون خود عموي كودك نيز حقي در حضانت دارد و  نمي حضانت وي باطل
كند كه سرپرستي كودك را به عهده بگيرد. پس هر  مي مهرباني و دلسوزي او، او را وادار

 كنند. مي دو در حضانت كودك همديگر را ياري
هفتم: در سفر نبودن و مقيم بودن است. پس مادر وقتي استحقاق حضانت را بيشتر از 

در مسافرت ها  آن در يك شهر مقيم باشند. اما اگر يكي ازها  آن پدر دارد كه هر دوي
باشد اگر مسافرت ضروري باشد مانند: سفر حج و تجارت و جهاد، نبايد كودك را با 

و مشقت دارد بلكه در اين حال هر كي كه مقيم باشد خود به سفر ببرد چون سفر خطر 
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كودك با وي خواهد بود تا مسافر برگردد خواه سفر طوالني يا كوتاه مدت باشد. اگر سفر 
تواند  مي خوانند پدر مي داراي مسافت قصر باشد، يعني مسافتي كه نماز را در آن شكسته

به جهت حفظ احتياط در نگهداري كودك را به زور از مادر بگيرد و او را با خود ببرد 
گردد در  مي شود و موجب مصلحت كودك مي نسب خود، چون نسب با پدران حفظ

تاديب و تعليم و در آموزش و پرورش و آساني قيام به هزينه اي او. و اگر مادر نيز با وي 
 در اين سفر همراه باشد حق تقدم مادر در حضانت محفوظ و مقدم است. 

گردد، البته  مي مسافت قصر برگشت حق تقدم حضانت به مادر براگر پدر از سفر 
وقتي در اين سفر پدر حق دارد كودك را با خود ببرد كه راه امن باشد، و همچنين شهري 

 كند امن باشد. در غير اين صورت حق گرفت كودك را از مادر ندارد.  مي كه به آنجا سفر
دك از مادر براي ساير عصباتي داراي بايد دانست كه سفر مسافت قصر، حق انتزاع كو

محرميت هستند نيز محفوظ است، مانند پدر بزرگ و برادر و عمو به جهت احتياط در 
حفظ نسب، و غير محارم، نيز مانند پسر عمو اين حق را دارند اگر كودك پسر باشد، ولي 

شد، مانند گردد. اما اگر محرم از غير عصبات با نمي اگر كودك دختر باشد به وي تسليم
دايي و عموي مادري آن وقت حق انتزاع كودك از مادر را در چنين سفري ندارند چون 

 آنان در نسب كودك حقي ندارند. 
دراين كه اگر كودك شيرخوار باشد آيا شرط است كه مادر كودك را شير بدهد تا 

 استحقاق حضانت را داشته باشد، دو وجه است: 
بر پدر واجب است كه دايه اي به مزد بگيرد. و  يكي آن است كه، شرط نيست بلكه

قول صحيح آن است كه شرط است مادر كودك را شير دهد چون به مزد گرفتن دايه و 
 شيردهنده براي كودك بسيار سخت  است. 

 جنايات
 كلمه جنايات جمع جنايه است. جنايات چيزهايي هستند كه در شرع براي آن حد

  تعيين شده است و چهار چيزند:
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نامند  مي گيرد كه آن را قتل و جرح مي اول: جناياتي كه بر جانها و اعضا صورت
 (كشتن و زخمي كردن). 

نامند  مي گيرد كه آن را زنا و سفاح مي دوم: جناياتي كه از راه آلت تناسلي صورت
 (ارتكاب فحشاء).

ابه شود حر مي گيرد. آنچه كه با جنگ تصرف مي سوم: جناياتي كه بر اموال صورت
گيرند، و اگر با تأويل و دليل تصرف كنند آن را  مي شود كه بدون تأويل و دليل مي ناميده

 نامند. و اگر اموال را مخفيانه از جايگاه حفاظت آن بردارند سرقت و دزدي مي بغي
 شود.  مي نامند، و اگر اموال را به زور و با قدرت و تسلط تصرف كنند غصب ناميده مي

گيرد كه قذف و اتهام  مي كه نسبت به آبرو و عرض ديگران صورت چهارم: جناياتي
 شود.  مي به زنا ناميده

 جنايات قتل عمدي
 قتل و كشتن سه نوع است: 

 قتل عمدي محض كه قاتل قصد كشتن را دارد.  -الف 
 گيرد.  مي قتل خطا كه از روي اشتباه و بدون قصد صورت -ب  
 قتل عمدي به خطاء.  –ج 

 : مدي محضقتل ع -الف

آن است كه قاتل و كشنده قصد كشتن شخص معيني كند به وسيله چيزي كه غالبا 
گردد خواه ابزار باشد يا غير ابزار. پس اگر  مي شود و به مرگ منجر مي موجب كشتن

قصد كشتن نكند مانند اين كه: پايش بلغزد بر روي شخص بيفتد و آن شخص بميرد، در 
مچنين اگر قصد كشتن شخص معيني نكند مانند اين شود. و ه نمي اين صورت قصاص

 كه بدون هدف تيراندازي كند و به شخص غير معيني اصابت كند و بميرد باز هم قصاص
 شود.  نمي



 فقه آسان در مذهب امام شافعي (جلد دوم)   384

گيرد. از  مي گيرد بدون ابزار نيز كشتن صورت مي همانطور كه كشتن با ابزار صورت
آشاميدن باز دارد تا اين كه جمله: اگر كسي را حبس و زندان كند و او را از خوردن و 

شود. و همچنين است اگر كسي را  مي بميرد در اين صورت حبس كننده، قصاص واجب
 شود. مي حبس و زندان كند و او را برهنه سازد تا اين كه از سرما بميرد باز هم قصاص

شود،  مي و از جمله: اگر جماعتي بر كسي گواهي بدهند بر چيزي كه موجب كشتن او
بر مبناي گواهي آنان حكم صادر كرد و او را كشت  سپس آنان از گواهي خود  و قاضي

 بر گشتند و گفتند: مقصودمان از گواهي  كشتن او بوده است، قصاص بر آنان الزم
 گردد.  مي

و از آن جمله: اگر كسي غذاي مسموم را به كسي بدهد و آن شخص آن غذاي 
 شود.  مي واجبمسموم را بخورد و بميرد، قصاص بر آن شخص 

و از جمله: اگر كسي چاهي در داالني بكند و سرآن را بپوشاند و كسي را به خانه 
خودش بخواند و او را مهماني كند به منظور و هدف خيانت به وي و آن شخص از روي 

 گردد.  مي آن چاه بگذرد و در آن افتد و هالك شود، قصاص بر آن كس واجب
ون حق و قتل به ناحق، از جمله بزرگترين گناهان بايد دانست كه كشتن انسان بد

 كبيره است بعد از كفر به خدا، يعني اول كفر، دوم قتل به ناحق. 
براي پرهيز و دوري از قتل به ناحق آيات و احاديث فراوان وجود دارد از جمله 

 فرمايد:  مي خداوند

﴿ ََ هز  َو آؤز ََ ا ََۡج ٗۡ َتَعّمِ َّ َِٗنا  َل ّز تزلل  ا �ِيَهاَجَهنّ  ۥَ�قل   ].93النساء: [ ﴾مز َ�ِٰ�ٗ
هركس مؤمني را به ناحق و از روي قصد و عمد بكشد جزاي او جهنم است كه «

 . »ماند مي جاودان در آن
 : )و در صحيح مسلم آمده است(

 ي«
َ
، َوِزاٍ  َ�ْعدَ ـَ ال ٍَ ٍر َ�ْعَد ِِيٍُْ

َْ  بِِِىدم مََ ٍثَ ُ�
 َ
ٍِ ِِال ٍٍ ُؤْلِل  َ�تُْل اْؤِر

ٍَ َوَ�تِْل  ِحلک ٍ ََ ِِْى
ٍس بَِغْ�ِ َىّق ُظلْ 

َْ  . »ٍُ  وَُعْدَوااٍ  ـََ
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كشتن انسان مسلمان حالل نيست مگر به سبب يكي از سه چيز زير: كافر شدن بعد «
از ايمان آوردن، و مرتد شدن، و به سبب ارتكاب زناي محصنه، يعني بعد از احصان زنا 

 .»روي ظلم و تجاوز بكند و به سبب ارتكاب قتل كسي به ناحق از

َْيٍَ«و در خبري آمده است:  ُِ ِعنَْداِ  ِمْن َزْواِ  اوک ََ �ْ
َ
به راستي كشتن «. »لََقتُْل ُؤْؤِمٍن أ

 . »مؤمني به ناحق گناهش از زوال دنيا بزرگتر است
 گفته است:  به روايت ترمذي و نسائي كه اسناد ايشان درست است و پيامبر 

» َ� ََ  ََ َر
َ
ِِ تٌُِس ِمْن تِْل ُؤْللِ َمْن أ ٍة لََن اَهللا وَُهَو َمْكتُوٌب َ�ْ�َ َ�يْنَيْ َُ ِ َُ ِر  َْ ٍِ َوصَو �َِش

ِة اهللاِ ـرّىْ  َُ« . 
هركس بر كشتن مسلماني كمك و اعانت كند اگرچه با يك نيمه كلمه باشد در حالي «

ند نوميد و كند كه بر پيشاني وي نوشته شده: او از رحمت خداو مي خداوند را مالقات
 .»مأيوس است

حكم شرعي قتل عمدي: هركس مسلماني را به آن كيفيت كه ذكر شد به عمد و از 
 فرمايد:  مي روي قصد بكشد، قصاص وي واجب است. چون خداوند

مز ﴿ تَِب َعََيل�ز زرّ ٱ ۡلَقتلَ�� ٱِ�  ۡلقَِصاصز ٱكز ِ  �ل ّرِ ٱب ز
ۡز ٱوَ  �ل ِ  ۡلَعدل ِۡ ٱب نَ�ٰ ٱوَ  ۡلَعدل

ز ِ  �ل  ٱب
ز  ﴾نَ�ٰ �ل

 ].١٧٨ة: البقر[
درباره كشتگان بر شما نوشته شده كه قصاص بدهيد و قصاص شويد كه آزاد در «

مل ﴿ .»برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن ٞ  ۡلقَِصاِص ٱِ�  َوَۡ�ز يَٰوة ََ﴾ 
 ].١٧٩ة:البقر[

 .»در قصاص گرفتن (مقتول) زندگي شما (و ادامه) زندگي شما است«
كنند در نتيجه  مي شوند از اقدام به قتل خودداري مي اگر قاتالن بدانند كه قصاصيعني 

 مانند و هم كسي كه در برنامه قتل بود.  مي هم خود زنده

 ي«فرمايد:  مي و پيامبر 
َ
ٍن ِحلک َ�تُْل ُؤلْ ـَ ال َِ ْ�ُ ٍَ ٍٍ َ َزا ََ  ِف ِِْىدم مََ ِث ِذ

 َ
ٍِ ِِال ِل

ُِ َورَُجٌل  ْقتُ  َ�ُ�َْج دا  َورَُجٌل َُ ُّ ْو  ُل ُؤْلِلٍُ  ُمتََع
َ
ُ َ�يُْقتَُل أ

َ
ِْسَ ِى َ�يُحٍرُِب اَهللا َورَُسْول

ْ
َ�ُْرُج ِمَن اإل
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�َرِْض 
َ ْ
نَْف ِمن َ ان ُُ ْو 

َ
لَُب أ َْ كشتن مسلمان حالل نيست مگر در سه صورت و به سبب «. »يُ

شود.  مي تهسه خصلت: كسي كه محصن باشد و مرتكب زنا گردد كه به صورت رجم كش
و كسي كه مسلماني را به عمد و به ناحق بكشد، و كسي كه از دين اسالم خارج شود و 

شود يا  مي شود يا به دار زده مي مرتد گردد و با خدا و رسول وي بجنگد كه يا كشته
و حاكم آن را  اند. ابوداود و نسائي و حاكم آن را تخريج كرده(. »گردد مي تبعيد بلد

 گفته است:  . و در صحيحين و ديگر كتب آمده است كه پيامبر )ستصحيح دانسته ا

» ّّ ْ�ِ ا
َ ِِ ُ قَِتيُْل َ�ُهَو 

َ
َْ يَقتَُل ََ ـَمْن قُِتَل ل

َ
تَِدَم َو�ِمٍ  أ َْ َُ  َْ

َ
ٍ أ هركسي مقتولي « .»َرَِنَ ِِم 

 داشته باشد و كسي از وي كشته شده باشد او آزاد و مختار است كه، يا فديه و خون بهاي
 .»او را بگيرد يا قاتل را بكشد هركدام را بهتر دانست آن كند

صاحب خون حق دارد كه قاتل را قصاص كند آن گونه كه با مقتول رفتار كرده، و با 
وي چنان كند بدون آنكه چيز بيشتري درباره او اعمال كند و بدون اين كه او را مثله كند. 

 فرمايد:  مي چون خداوند

ظل ﴿ ََ ََ  َزتَِل  َلَنا لَِوِ�ِّهِ َو ۡل َجَع ا َ�َق َٗ ِف ّ�ِ  ۦَزو ز�ل � ََ َلَ�ٰٗنا َۡ  ].33اإلرساء: [ ﴾ۡلَقتللِ ٱسز
و هركس به ظلم و ناحق كشته شود به درستي ما به ولي او قدرت و تسلط داديم كه «

(قصاص كند) و نبايد او در كشتن قاتل اسراف كند (و به جاي يك نفر، دو نفر و يا بيشتر 
 .»، يا اينكه به عوض قاتل، ديگري را هالك سازد)را بكشد

شود و اگر  مي پس اگر كسي با ابزاري كسي را كشته بود، به مانند همان ابزار كشته
شود، و صاحب و  مي بدون ابزار كسي را كشته بود همان طور و به همان وسيله كشته

و قاتل را مثله  ولي مقتول نبايد در كشتن قاتل و در قصاص اسراف و زياده روي كند
كند. و همان گونه كه حق دارد قاتل را به همان شيوه بكشد حق دارد از كشتن او گذشت 

 فرمايد:  مي كند و او را نكشد. چون خداوند

ِ�َ َ�ز ﴿ ءٞ َۡ  ۥَ�َم ل عز ِخيهِ َ�ل
َ
ۢ ٱَِ ل َ ِ  ّ�َِداعز وِف ٱب رز لَمعل َ�ٰ ٖ  ل َل ِ َدآٌء َِِ�لهِ �ِإ

َ
 ].١٧٨ة: البقر[ ﴾َوَ
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(هرگاه قاتل) را از كشتن بخشيدند و عفو كردند او به نيكي رفتار كند و خون پس «
 .»بها را به نيكي به وي برساند

مقصود از عفو و گذشت آن است كه ولي مقتول در قتل عمد، ديه و خون بها را 
بپذيرد و از قصاص صرف نظر كند. و مقصود از اتباع به معروف در آيه آن است كه ولي 

خون بها سخت گيري نكند و بر قاتل واجب است كه ديه و خون بها را بدون  مقتول، در
تاخير و كم و كاست به عفو كننده برساند. و اين مخير بودن بين قصاص و عفو و گرفتن 

 شود:  مي فهميده ديه، از سخن پيامبر 

ِْ َمْعَشَ ُذِاعَ « اتُ
َ
ِّ أ َقِتيَل ِمْن هُ ـُ�

ْ
ِْ َهَ ا ال اٍَ َواِهللا َرقِلُ َة قَْد َ�تَلْتُ

َ
ٌل ـُمتَحَ  –ُِ ـَ يٍْل َوأ ُّ

 ُِ تَ َُ ْن َ�تََل َ�ْعْد�َ�َُه قَِتيْ  –ِد َُ ىَ ـَ�
َ
َْ أ تَِ�َ ِِ ُِ َ�ْ�َ ِذَ�َ

ْهلُ
َ
ىَ ـ   فَح

َ
َْ أ ْوا َ�تَلُْوا َو�ِ

َذُ ْوا اّويَةَ ـبک
َ
 . »بُ ْوا أ

شته ايد از قوم سپس اي جماعت و گروه خزاعه، بايد بدانيد كه شما اين كشته را ك«
پردازم  مي كنم و ديه و خون بهاي او را مي هذيل و من به خداي سوگند، ديه او را تحمل

پس بعد از آن هركس كسي را بكشد اولياي مقتول و اهل او بين دو چيز مختارند و 
توانند قاتل را بكشند و قصاص كنند، و  مي هركدام را بخواهند بكنند: اگر دوست داشتند

پس  اند. . ابوداود و ترمذي آن را تخريج كرده»توانند ديه را بگيرند مي هنداگر بخوا
صاحب حق اگر قصاص كرد و قاتل را كشت، قضيه روشن است و اگر از كشتن قاتل 

شود كه براي مسلمان آزاده، خون بهاي يك صد اشتر واجب  مي گذشت كرد، ديه واجب
شود كه بايد خودش  مي بر جاني واجباست. و اگر قتل عمد باشد ديه سنگين است زيرا 

ديه را بپردازد و ديه بر عاقله نيست. دوم اين كه: بايد نقدي و به صورت حال بپردازد نه 
به صورت قرض و مهلت دار، سوم اين كه: سنّ و تثليث در آن مورد نظر است، يعني از 

و چهل اشتر شود، پس بايد سي اشتر سه ساله و سي اشتر چهار ساله  مي سه نوع داده
 :آبستن بدهد. به دليل گفته پيامبر 

» 
ْ
ْوِلٍَِء ال

َ
 أ
َ
 ُدفَِع ِِن

دا  ُّ َ ـَمْن َ�تََل ُمتََع َِ َذُ ْوا اّويََة َو
َ
َْ َشٍُءْوا أ  َشٍُءْوا َ�تَلُْوا َو�ِ

َْ
ْوِ  فَِِ

ْقتُ َُ

ََ ِىقّ  ة  َوَمٍ َص ـمََ مُْو ََ ََ َذلَ ْرَعُعْو
َ
ََ َجَ َعة  َوأ ِْ ة  َومَ مُْو ِِ َ�ُهَو صَُه ُْوا َعلَيْ

َ
هركس به عمد « .»ٍل
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دهند كه اگر خواستند او را بكشند و  مي كسي را بكشد او را به اولياء مقتول تحويل
قصاص كنند و اگر خواستند ديه و خون بهاي او را بگيرند كه سي اشتر به ساله و سي 

مصالحه كند و توافق  باشد، و بر هر چيزي كه مي اشتر چهار ساله و چهل اشتر آبستن
نمايند به سود آنان است و قابل اجرا است اين حكم سخت به خاطر سخت گيري در 

 .»قتل است
 . )به روايت ترمذي كه آن را حديث حسن غريب دانسته است(

  قتل خطأ محض: -ب

قبال از قتل عمد محض سخن گفتيم، و اكنون سخن از قتل خطأ و اشتباهي است و 
تفسير كرده اند، اول اين كه شخصي به سوي شكار يا غير آن تيراندازي خطأ را دو گونه 

 كند و آن تير به كسي اصابت كند و او را بكشد. 
صورت دوم خطا، آن است كه اصال شخص قصدي براي كشتن چيزي نداشته باشد، 
مانند كسي كه پايش بلغزد و بر كسي افتد و آن كس بميرد يا اين كه دستش بلرزد و 

ر دست داشته باشد كه موجب هالك گردد. و حكم قتل خطا به اين صورتها آن چيزي د
 گويد:  مي گردد. چون خداوند مي است كه ديه و خون بها بر او واجب

ًَِنا َخَ� ﴿ َل ّز ََ  َ�َتَل  َِهِ  ٔٗ َو هل
َ
ََّمٌة َِِ�ٰ َ َس َّ ََِنةٖ َودِيَةٞ  َل َّ رِ�رز َرَ�َدةٖ  ۡل  ].92النساء: [ ﴾ا َ�َت

مؤمني را به خطا بكشد بايد بنده مؤمني را آزاد كند و ديه و خون بهايي  و هركس«
 .»هم به اهل مقتول بپردازد و تسليم كند

كه خداوند ديه و خون بها را واجب گردانيده و سخن از قصاص نگفته است. و در 
 به اهل يمن نوشت:  حديث آمده است كه پيامبر 

َِّّس ِمٍئَة  « َّ ِف ِديَِة ا ِِ ِ
ْ
ديه هركس و خون بهاي قتل نفس يك صد اشتر «. »بِِل ِمَن اإل

 .»است
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شود به سه شيوه: اول اين كه اين صد اشتر  مي ديه و خون بهاي قتل خطا تخفيف داده
شوند،  مي به پنج قسمت تقسيم شوند. در صورتي كه در قتل عمد به سه قسمت تقسيم

ماده دو ساله و بيست شتر نر دو  پس واجب است بيست شتر ماده يك ساله و بيست شتر
 ساله بيست شتر ماده سه ساله و بيست شتر ماده چهار ساله بدهد، چون ابن مسعود 

و  »در خون بهاي قتل خطا به يك صد شتر حكم كرد«  روايت كرده است كه پيامبر 
 كه ابن مسعود اند  آن را به تفصيل فوق بيان كرد. و بعضي روايت كرده ابن مسعود 

  اند. نسبت داده است و جمهور اصحاب بر آن تقسيم پنچگانه آن تفصيل را نيز به پيامبر 
دوم: ديه قتل خطا بر عاقله است، يعني اين ديه را بايد خويشاوندان پدري پرداخت 
 كنند. و دليل آن اين است كه دو زن از قبيله هذيل با هم به نزاع برخاستند كه يكي از

حكم كرد به ديه  و ديگري را كشت و سقط جنين كرد، كه پيامبر سنگي انداخت ها  آن
بر عاقله زن قاتل، يعني خويشاوندان آن زن، از جانب پدرش ديه را پرداخت كردند، و 

اند  براي جنين به آزادي بنده اي يا كنيزي دستور داد. به آن جهت عاقله را اختصاص داده
، پس نيكو آن است كه به قاتل اعانت و آيد مي چون قتل خطا و شبه عمد فراوان پيش

كمك شود تا فقير و نيازمند نشود به سبب چيزي كه در آن معذور است، به خالف قتل 
عمد كه در آن عذري ندارد و رفق و نرمي و ماليمت با وي سزاوار نيست. و در ديه بر 

 شود تا اداي آن بر خويشاوندان دشوار نگردد.  مي عاقله مهلت داده
شود. امام شافعي گفته است:  مي ن است كه اين ديه در سه سال پرداختسوم: آ

حكم كرد كه ديه بر عاقله در سه سال پرداخت  مخالفي را سراغ ندارم در اين كه پيامبر 
و كسي آن  اند. نيز چنين كرده گردد. و عمربن خطاب و علي بن ابيطالب و ابن عباس 

ورت اجماع اصحاب درآمده است. چون ايشان را بر آنان انكار نكرده است، پس به ص
 . گويند مگر به صورت توقيف و از راه شنيدن از پيامبر  نمي چنين چيزي را
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 قتل عمد خطا:  -ج
قبال از قتل عمد و قتل خطا سخن رفت، و اينك شبه عمد مانده است كه عبارت 

شود و زدن به  نمي است از آن كه قصد زدن كسي را بكند با چيزي كه غالبا موجب قتل
گردد، مانند اين كه كسي را با شالق يا عصاي سبك بزند، يا يك  نمي آن به مرگ منجر

سنگ يا دو سنگ كوچك به سوي وي پرتاب كند و وي را بزند و شخص بميرد. در آن 
گردد. و ديه آن بر عاقله است. و ديه سنگين است و در مدت  نمي صورت قصاص واجب

. و از نظر سن شتران، و تقسيم به سه نوع، مغلظه و سنگين به گردد مي سه سال پرداخت
آيد. پس سي شتر ماده سه ساله و سي شتر ماده چهار ساله و چهل شتر آبستن  مي حساب
شود. و با توجه به اين كه مهلت دارد و سه سال مهلت پرداخت آن است  مي واجب

و زن هذيلي است كه آيد. و دليل آن، همان حديث آن د مي مخفف و سبك به حساب
گذشت. اگر كسي كه مورد ضرب واقع شده است كوچك و خردسال باشد يا بيمار باشد 
و غالبا با چنين ضربتي بميرد، يا قوي باشد ولي ضربت و زدن پي در پي باشد تا اين كه 

 گردد. مي شخص قوي بميرد، در همه اين احوال قصاص واجب

 شرايط وجوب قصاص
 شرط الزم است كه موجود باشند:  براي وجوب قصاص چهار

اول: بايد قاتل مكلف و داراي تكليف شرعي باشد. پس قصاص بر كودك و ديوانه 
ها  آن واجب نيست. چون از نظر شرع اين دو دسته مكلف نيستند و قلم تكليف از

برداشته شده است. و قصاص بر كسي كه در خواب است نيز واجب نيست. پس اگر 
وي كسي افتاد و او را كشت به دليل همان حديث قصاص از او كسي در خواب بر ر

 ساقط است.
باشد. ولي اگر شخص به وسيله چيز  نمي و بر حيوان نيز قصاص نيست چون مكلف

حرامي عقلش زايل گردد مانند مست متجاوز و يا كسي كه به وسيله نوشيدن دواء زائل 
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اشخاص اگر مرتكب قتل شوند كننده عقل، دچار تجاوز بر عقل خويش شود اين گونه 
گيرند، چون متجاوزند. همان گونه كه طالق اين گونه اشخاص و  مي مورد قصاص قرار

شود و معتبر است. و اگر چنين اشخاصي مورد قصاص قتل  مي ديگر مواخذات آنان واقع
واقع نشوند بايد آنان را به حال خود گذاشت و آن وقت هركس اراده قتل كسي را كند از 

 يدن مسكرات و خوردن چيزي كه عقل را زايل كند عاجز نيست و به آن مبادرتنوش
 گردد.  مي ورزد تا مورد قصاص قرار نگيرد، و اين عمل موجب خون ريزيهاي فراوان مي

دوم: نبايد مقتول از نظر شرع درجه و منزلتش از قاتل ناقص تر باشد به صفت كفر، 
شود. بخاري آن را  نمي كافر مقتول، كشته اگر يك مسلما ن كافري را بكشد به قصاص

ابوحنيفه گفته است:  اق، وروايت كرده است. و اين است مذهب مالك و احمد و اسح
شود، ولي اگر يك كافر  مي اگر مسلماني يك كافر ذمي را بكشد به قصاص وي كشته

همپيمان و جنگي را بكشد قصاص ندارد. حكايت شده است كه مسلماني، كافري را 
ته بود و مسأله را به نزد ابويوسف بردند كه حكم قتل مسلمان را داد. پس مردي تكه كش

 كاغذي را كه ابيات زير در آن نوشته شده بود به وي داد: 
اي كسي كه مسلماني را به جاي كافري كشتي، تو مرتكب ظلم و جور شدي و عادل «

 . »و ظالم يكسان نيستند
ف آن، بدانيد كه ابويوسف ظلم و جور بر دين روا اي فقيهان و شاعران بغداد و اطرا

داشت با كشتن مسلماني به جاي كافري و در برابر قتل او استرجاع كنيد (إنا هللا وإنا إليه 
راجعون بگوييد) و بردين گريه كنيد و صبر پيشه گيريد زيرا مزد از آن صابر و شكيبا 

 . »است
ز قاتل ناقص تر باشد، پس اگر يك و همچنين نبايد مقتول به صفت رقيت و بندگي ا

گردد. خواه عبد و  نمي شود، و به جاي وي كشته نمي نفر آزاد بنده اي را بكشد قصاص
يعني كسي كه اگر پس از مرگ صاحبش آزاد شود يا با وي  »مدبر«باشد يا  »قن«كنيز 

و كنيز عقد كتابت بسته شده يا مادر فرزند اربابش باشد به هر حال آزاد در برابر عبد 
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و از  »آزاد در برابر آزاد و عبد در برابر عبد ..«فرمايد:  مي شود. چون خداوند نمي كشته
سنّت بر آن است كه در برابر عبد، آزاد «روايت شده است كه گفت:  علي ابن ابيطالب 

شود پس اولي تر آن  نمي كشته و قصاص نشود و چون اندام آزاد در برابر اندام عبد بريده
 . »كشت نيز نشود است كه

سوم: نبايد قاتل پدر يا جد مقتول باشد اگر چه باالتر هم برود و اگر چه مقتول از 
در قضيه اي كه روي داده بود گفت:  درجه فرزند پايين تر برود. چون عمر بن خطاب 

كنند  نمي گفت: پدر را در برابر قتل فرزندش قصاص مي نشنيده بودم كه اگر از پيامبر «
كشتم پس زود ديه و خون بهاي وي را بياور  مي كشند، تو را در برابر قتل فرزندت نمي و

به روايت (. »آن را به ورثه پسرش داد كه آن مرد خون بهاي فرزندش را آورد و عمر 
 . )بيهقي كه اسناد آن را صحيح دانسته. و حاكم نيز اسناد آن را صحيح دانسته است

 شده است نبايد فرزند سبب نابودي پدر بشود.  و چون پدر سبب وجود فرزند خود
چهارم: نبايد مقتول، زاني محصن باشد. چون اگر مقتول زاني محصن باشد قصاص 
وي واجب نيست و قصاصي ندارد، چون او خونش ضايع است. خواه زناي وي با گواه 

 يا از طريق اقرار خود وي ثابت شده باشد. 

 شوند مي گي به قصاص وي كشتهاگر جماعتي فردي را كشته باشند هم
 هرگاه جماعتي در كشتن يك فرد شركت داشته باشند همگي به قصاص وي كشته

اگر تنها باشد منجر به قتل گردد. به دليل ها  آن شوند، مشروط بر آن كه فعل هر يك از مي
هركس مظلومانه كشته شود به تحقيق ما به ولي او قدرت و حق «معني عام اين آيه: 

يعني سلطه قصاص را به وي داده ايم. و چون حضرت عمر بن خطاب  »اده ايمقصاص د
  پنج نفر با هفت نفر را از اهل صنعاء يمن كه يك نفر را كشته بودند همگي را كشت

اگر همگي اهل صنعاء در قتل وي شركت كرده بودند همه آنان را به قصاص «و گفت: 
سه نفر را به قصاص قتل يك نفر كشت.  . حضرت علي كرم اهللا وجهه نيز»كشتيم مي وي

گفته  بهفت نفر را به قصاص يك نفر كشت. و ابن عباس  و مغيره بن شعبه 
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شوند حتي  مي است: هرگاه جماعتي يك نفر را بكشند همگي آنان به قصاص وي كشته
كرد. و اين كار به صورت  نمي اگر يك صد نفر هم باشند، و كسي اين سخن او را انكار

 درآمده است و به عالوه تا همگي آن افراد كشته نشوند دل اهل مقتول آرام اجماع
 شود.  مي گيرد. و همچنين زجر و منع از اين كار با كشتن همه آنان حاصل نمي

 ها اندام قصاص
ي ها اندام همان گونه كه در قتل نفس مماثله و همگوني و همساني معتبر است، براي

ني معتبر است. پس هركس با كشتن كسي كشته نشود با قطع انسان نيز اين مماثله و همسا
شود چون مماثله و همساني معتبر از نظر  نمي و بريدن اندامي از وي، اندام وي بريده

شرع وجود ندارد. پس اگر مسلماني دست كافري را قطع كند دست وي را، قصاص 
كنند. و  نمي ه، قطعكنند. و دست يك مرد آزاد را براي يك عبد و بند نمي دست وي قطع

در برابر پا، دست را و در برابر گوش، بيني را و در برابر دست چپ، دست راست را و 
 كنند. نمي برند و قطع نمي برعكس هم
 نيز چنين است. پس چشم راست را در برابر چشم چپ و برعكس نيز ها اندام و ديگر

برند. و هيچ انگشتي را در  نمي زگيرند، و لب پايين را، در برابر لب باال و برعكس ني نمي
برند.  نمي گيرند و هيچ سرانگشت را به جاي سرانگشت ديگر نمي برابر انگشت ديگر

با هم تفاوت دارد. و دست ها  آن چون در همه اين احوال مماثله نيست و منافع و محل
به  گيرند. نمي درست و سالم را در برابر دست فلج، و چشم بينا را در برابر چشم كور

شود. چون منفعت گوش اگر كر هم  مي خالف گوش كر كه در برابر گوش سالم گرفته
 باشد باقي است كه جمع كردن صدا و دفع حشرات است. 

 ها قصاص در جراحات و زخم
نيز  ها اندام ي بدن و اطراف بدن قصاص دارند، جراحتها و زخمها اندام همان گونه كه

 : فرمايد مي قصاص دارد. چون خداوند
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ََ ٱوَ ﴿ و زرز  .»جراحتها و زخمها قصاص دارد« ]٤٥ة: املائد[ ﴾ََِصاٞص  �ل
شود و گاهي چنين نيست و  مي بايد دانست كه گاهي همراه زخم، عضوي از بدن جدا

اگر همراه زخم، جزئي از بدن جدا شود گاهي اين جدا شدن عضو از مفصل است و 
 گاهي نيست. 

ص ندارد، چون اطمينان به مماثله و همساني اگر جدا شدن عضو از مفصل نباشد قصا
نيست. مانند اين كه دست كسي را از نصف كف دست او قطع كنند كه در كف دست 
 قصاص نيست. و بنابر قول أصح نسبت به نصف كف، داور و حاكم ديه آن را تعيين

كنند، و  مي كند. و اگر از نصف بازوي كسي را قطع كنند، از مچ دست طرف را قطع مي
كند (يعني هرجا مماثله ممكن نشد  مي براي نصف بازو، داور و حاكم ديه آن را تعيين

كند.  مي حاكم ميزان نقصي را كه آن عيب حاصله از جراحت پديد آورده است تعيين
كنيم كه اگر اين عيب را نداشت قيمت او يك  مي براي مثال آن شخص را عبد فرض

فتصد دينار است پس ارش و ديه اين  عيب سيصد هزار دينار بود، و با وجود اين عيب ه
 نامند) يعني حق حكومت دارد.  مي شود و اين را در اصطالح شرع حكومت مي دينار

و اگر او را عفو كرد حق ديه كف و حكومت نصف بازو را دارد، و براي شكستن 
استخوان نيز قصاص نيست. چون به مماثله و همساني درشكستن استخوان اطمينان 

آورد  مي ست. و حق حكومت دارد و بايد نقصي را كه اين شكستگي استخوان پديدني
جبران كند. و اگر جدائي اندام در اثر زخم و جراحت از مفصل باشد قصاص آن واجب 

 است. 
باشند. اگر  مي بند انگشتان و مچ و زانو و مفصل قدم پا و ران و شانه جزو مفاصل

قصاص به اندرون و جوف جاني برسد بايد آن را قصاص ممكن باشد بدون اين كه زخم 
انجام داد، و اگر قصاص موجب زخم دروني و داخلي شود نبايد قصاص كرد خواه جاني 
زخم دروني انجام داده باشد يا خير، چون زخمهايي عميق و دروني ضابطه اي ندارند و 

 اگر جراحت بهشود. و  نمي قصاص جاريها  آن ممكن نيست، و لذا درها  آن مماثله در
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قصاص نيست مگر در زخم ها  آن است كه هيچ عضوي با آن جدا نشده باشد دراي  گونه
موضحه كه به استخوان رسيده و استخوان از خالل زخم پيدا است، خواه زخم موضحه 
در سر يا صورت يا سينه يا جاي ديگر باشد، مانند بازو و بند انگشتان، چون در اين گونه 

شود آن را زخم موضحه ناميده اند، و به آن جهت در  مي ان پيدا و كشفزخمها كه استخو
 زخم موضحه قصاص وجود دارد كه مماثله و همساني براي قصاص ممكن است و

 توان زخم را اندازه گرفت.  مي
اگر زخم و شكاف زخم، در سر باشد بايد در قصاص آن، سر جنايتكار را تراشيد و به 

ه جاي آن در سر وي تعيين شود و سپس بايد با چاقوي اندازه زخمي كه وارد كرد
سرتراشي زخمي در آن پديد آورد كه مانند آن به استخوان برسد و استخوان پيدا باشد. و 
نبايد با شمشير اين كار را كرد اگر چه جنايتكار با شمشير سر طرف را شكسته و به 

ندارد كه زخم بيشتري استخوان رسانده باشد، چون با ضربت شمشير اطمينان وجود 
 ايجاد نكند. 

و همچنين است اگر جنايتكار با سنگ يا عصا زخم موضحه را پديد آورده باشد، 
چون همساني و مماثلت ممكن نيست. تفاوت در ضخامت و نازكي پوست و گوشت بين 

هم  ها اندام جاني و آسيب ديده معتبر نيست همان گونه كه در قصاص نفس و اطراف و
غري و ضخامت و نازكي معتبر نيست. هر جنايتي كه ضابطه مشخص نداشته چاقي و ال

شود، يعني حاكم ميزان ارش و غرامت و نقصي كه اين  مي باشد در آن به حكومت عمل
 كند.  مي جنايت در شخص بوجود آورده است را تعيين

 ديه و خونبها
ه مربوط به شود خوا مي ديه مالي است كه به وسيله جنايت بر شخص آزاد واجب

 نفس يا اندام باشد. و ديه دو نوع است: ديه مغلظه و سنگين، و ديه مخففه و سبك.
ديه مغلظه و سنگين، عبارت است از سي اشتر ماده سه ساله و سي اشتر ماده 

 چهارساله  و چهل اشتر آبستن، براي قتل يك نفر مسلمان آزاده، همان گونه كه پيامبر 
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ه يمن گفته است، و ابو يوسف اجماع بر آن را مدعي شده به صراحت در نامه خود ب
 است. 

و ديه مخففه و سبك، عبارت است از بيست شتر ماده سه ساله و بيست شتر ماده 
چهارساله و بيست شتر ماده دو ساله و بيست شتر نر دوساله و بيست شتر ماده يك ساله. 

ديه قتل خطا به پنج «ت: گفته اس روايت كرده است كه پيامبر  چون ابن مسعود 
. و جمهور اصحاب بر اين تقسيم پنجگانه اتفاق نظر دارند همان »شود مي قسم تقسيم

شود و يا بر  مي گونه كه بيان شد. و هرجا كه ديه واجب گرديد يا بر شخص قاتل واجب
عاقله يعني خويشاوندان از جانب پدر. وقتي كه قاتل شتر داشته باشد شتر واجب است 

گونه كه زكات در نوع نصاب آن واجب است، و اگر جاني و عاقله او شتر نداشتند، همان 
 قيمت آن شتران واجب است به هر ميزان و مبلغ باشد بنا به قول اظهر. چون پيامبر 

 بود قيمت را باال مي كرد براي تعيين قيمت، كه گران مي شتران را بر اهل روستاها عرضه
كاست. و چون شتران بدل و عوض چيزي  ها مي آن د از قيمتبو مي برد، و اگر ارزان مي

شود. و اين  مي باشند وقتي كه اصل وجود نداشته باشد به قيمت آن مراجعه مي تلف شده
است مذهب جديد امام شافعي، و اما به مذهب قديم امام شافعي براي كساني كه طال 

به  درهم است. چون پيامبر دارند يك هزار دينار، و براي صاحبان نقره دوازده هزار 
بر صاحبان طال يك هزار دينار و بر صاحبان نقره دوازده هزار درهم «مردم يمن نوشت: 

 . »است

 :سختگيري در ديه خطأ
شود: اين كه به پنج  مي قبال گفته شد كه در ديه قتل خطأ به سه شيوه تخفيف داده

ت و مدت است. و گاهي شود، و ديه بر عاقله است، و داراي مهل مي قسمت تقسيم
 شود كه به صورت ديه سنگين درآيد:  مي آيد كه در سه مورد موجب مي وضعي پيش

 آن كه قتل خطأ در سرزمين حرم مكه نه حرم مدينه صورت گيرد.  –اول 
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ي حرام (ذوالقعده وذوالحجه ومحرم ورجب) قتل خطأ صورت ها ماه آن كه در –دوم 
 گيرد.

محرم خويش را بكشد نه خويشاوند غير محرم. و  هرگاه كسي خويشاوند –سوم 
 شود، آن است كه اصحاب پيامبر  مي دليل اين كه با اين سببها ديه قتل خطأ سنگين

 و شهرت و حصول اتفاق نظر در آن ادعا شده است. اند  چنين كرده
هركس در سرزمين حرم قتل كند يا خويشاوند خويش را «گفت:  عمر بن خطاب 

ي حرام مرتكب قتل شود بر وي ديه است و ثلث ديه، يعني ديه ها ماه بكشد يا در
درباره زني كه در زير گامها در طواف كشته شده بود  . و عثمان بن عفان »سنگين

شش هزار درهم است، و دو هزار درهم را نيز به خاطر اين كه در اش  حكم كرد كه ديه
 حرم صورت گرفته است مطالبه كرد. 

روايت شده است كه مردي، مردي را در ماه حرام در سرزمين  باز ابن عباس 
دوازده هزار درهم است و چهار هزار درهم براي ماه اش  حرام كشت، و او گفت ديه

حرام و چهار هزار درهم براي سرزمين حرام، بايد بدهد و كسي از اصحاب آن را بر وي 
هايي نيستند كه با احتجاجها انكار نكرد، لذا به صورت اجماع درآمد. و اين كارها چيز

 به آن رسيده ا ند.  بتوان به آن رسيد بلكه از راه توقيف و رهنمود پيامبر 

 ديه زن
خون بهاي زن و ديه وي نصف خون بها و ديه مرد است. چون از عمر و بن حزم 

ديه و خون بهاي زن نصف ديه و خونبهاي مرد «گفت:  روايت شده است كه پيامبر 
 ين نظري از عمربن خطاب و عثمان بن عفان و علي بن ابيطالب و عبادله . و چن»است

نيز روايت شده است. و با وجود مشهور بودن آن نظر از آنان، كسي با آنان مخالفت نكرد 
پس به صورت اجماع درآمده است. و عبادله چهار نفرند كه پدرانشان از اصحاب پيامبر 

 بن  بن عباس و عبداهللا بن الزبير و عبداهللا بن عمرو بودند: عبداهللا بن عمر و عبداهللا
 . عاص 
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 ديه و خون بهاي اهل كتاب
ديه يهودي و نصراني خواه ذمي يا در امان و يا در پيمان باشند، يك سوم ديه مسلمان 

روايت شده است. و همچنين روايت شده است كه عمر  است و اين مطلب از پيامبر 
ه چهار هزار درهم حكم كرد و در ديه مجوسي به هشتصد در ديه يهودي ب بن خطاب 

. و چون كمترين )بيهقي آن را با اسناد صحيح روايت كرده است(درهم حكم كرد كه 
چيزي است كه گفته شده است، و اصل آن است كه در مازاد بر آن برائت ذمه حاصل 

 شود و بيش از آن نباشد. 
امان باشد، به دليل همان حديث عمر و شرط فرض بودن ديه مجوسي آن است كه در 

  و بديهي است كه اين گونه نرخ گذاريها و بيان مقدار، بدون شنيدن از پيامبر ،
صورت نگرفته بلكه توقيفي است. و براي اين كه يهود و نصاري اهل كتاب هستند، و 

ز نيها  آن كتاب آسماني و دين دارند، و نكاحشان براي مسلمان حالل است، و ذبيحه
كنند، و مجوسي هيچ يك از اين پنج چيز را ندارد كتاب  مي حالل است و به جزيه اقرار

آسماني و دين آسماني ندارند، و نكاح و ذبيحه شان براي مسلمان حالل نيست به جز 
 كنند.  مي اينكه تنها به جزيه اقرار

خت بايد دانست كه بت پرستان از قبيل آفتاب پرست و آتش پرست و حيوان و در
 يك پنجم ديه يهود و نصاريها  آن پرست و امثال آن، حكم مجوسي را دارند و ديه

 باشد.  مي

 كامل كردن ديه
از آنچه كه گذشت دانسته شد كه ديه نفس بنابر قول جديد يك صد شتر، و بنابر قول 

كه قديم يك هزار دينار طال يا دوازده هزار درهم نقره است. حاال كه اين را دانستي، بدان 
آيد و گاهي نسبت به غير نفس، و اگر نسبت  مي جنايت گاهي نسبت به جان و نفس پيش

و اطراف بدن از قبيل دستان و پاها و چشمان و  ها اندام به غير نفس باشد گاهي نسبت به
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و اگر نسبت به غير  ها. آن گيرد، و گاهي نسبت به غير مي گوش و امثال آن صورت
ي براي آن عضو ارش و غرامت و قيمت نقص آن مقدر و طرفهاي بدن صورت گيرد گاه

معين است و گاهي نيست، اگر قيمت و ارزش و ارش نقص آن مقدر و معين نباشد 
شود كه بعدا درباره حكومت سخن خواهيم گفت. و  مي درباره ديه آن به حكومت عمل

نفعت اگر ميزان ارش و نقص آن عضو، مقدر و مشخص باشد در اثر جنايت فايده و م
رود و عضو باقي است، مانند از بين رفتن بينائي چشم. و گاهي در اثر  مي عضو از بين

روند مانند قطع دستها و پاها و  مي جنايت فايده و منفعت همراه خود عضو هر دو از بين
چشمان و گوشها كه براي هر يك حكمي خاص است. اگر در اثر جنايت، عضو و 

گردد،  مي د تكميل ديه نفس كه يك صد اشتر است واجبمنفعت آن هر دو از ميان برون
شود و براي قطع يك دست  مي پس براي قطع هر دو دست ديه به صورت كامل گرفته

 »شود مي براي هر دو دست ديه كامل گرفته«گفته است:  نصف ديه  كامل. چون پيامبر 
و براي «ست: و در نامه حضرت به مردم يمن آمده ا همان گونه كه در حديث جابر 

. و مقصود از دست، هر دو كف دست است چون »يك دست پنجاه شتر ديه است
دست را از مفصل كف قطع  . و پيامبر »دستانشان را قطع كنيد«خداوند فرموده است: 

كرد. پس اين دليل است كه چه از نظر لغت و چه از نظر شرع عبارت است از كف تا 
ك دست درست و سالم است، ولي اگر دست فلج و مفصل كف. البته پنجاه شتر براي ي

شود، چون دست هم فايده و  مي غير سالم باشد ارش و غرامت آن به حكومت معين
 منفعت دارد هم زيبايي و آراستگي كه حكومت، غرامت و نقص جمال آن را معين

 كند.  مي
طع هر دو ق«گفته است:  شود. چون پيامبر  مي و براي قطع هر دو پا ديه كامل داده

به مردم يمن آمده  همان گونه كه در خبر ابن شعيب و در نامه پيامبر  »پا ديه دارد
باشد و بين پاي سالم و پاي لنگ هيچ فرقي  مي است، و براي يك پا، نصف ديه كامل

نيست از نظر ديه، چون عيب لنگيدن از خود پا نيست، بلكه يا از ران است يا از ساق يا 
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و براي قطع بيني، ديه كامل است وقتي كه قسمت جلوي بيني كه  تشنج اعصاب است.
شود، زيرا فايده بيني كه جمع كردن بو  مي گوشت و نرمه بدون استخوان است بريده

باشد، و به وسيله آن است و چون آن قسمت بريده  مي است در لوله و ناي بيني در آن
هرگاه قسمت جلوي بيني كه «ست: گفته ا شود ديگر بيني فايده اي ندارد، چون پيامبر 

. مارن، كه قسمت گوشتي و نرمه بدون »مارن نام دارد به تمامي قطع گردد ديه كامل است
استخوان بيني است از سه طبقه تشكيل يافته است: دو طرف بيني، و ستون وسطي فاصل 

و هم بين دو مجراي بيني. اگر مارن و قسمتي از قصبه و لوله اصلي بريده شود هم ديه 
 آيد.  مي حكومت هر دو الزم

و براي قطع هر دو گوش اگر از بيخ بريده شوند ديه كامل است. و دليل آن قضاوت 
عمر بن  خطاب و عثمان بن عفان است بدين گونه، بدون اين كسي با آنان مخالفتي كند. 
و به عالوه گوشها، عضوهايي هستند كه چون دستها هم فايده دارند و هم زيبايي و 
جمال، و فايده و منفعت گوشها، جمع كردن صدا و رساندن آن به سوراخ گوش و محل 
شنوائي و پرده گوش و جلوگيري از داخل شدن آب و حشرات به داخل گوش است. و 
براي اين كار فرقي بين كر و سالم نيست، چون شنوائي در پرده گوش و سوراخ آن است 

 نه در خود گوش. 
كامل است. چون در نامه عمروبن حزم آمده است. و به و براي هر دو چشم ديه 

باشند و نفعشان فراوان  مي ي بدنها اندام ترين عالوه چشمان، از بزرگترين و با اهميت
كامل گرفته شود. و در اين ها  آن سزاوارتر هستند به اين كه، ديه ها اندام است و از ديگر

كندبين، و سالم يا بيمار و چشمان   شود بين چشمان تيزبين يا مي كه ديه كامل گرفته
سفيد يا چشمان ضعيف اشك ريز و لوچ و كجبين فرقي وجود ندارد مادام كه ديد 
درست باشد. و براي يك چشم نصف ديه است، چون چنين آمده و براي اين كه هرگاه 

شود مانند   مي نصف ديه واجبها  آن براي دو عضو ديه كامل واجب گردد، براي يكي از
نيز ها  آن ها و پاها، و براي مژگان و پلكهاي چهارگانه چشمان، ديه كامل است چوندست
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باشند، و داراي منفعت هستند و شباهت به دو  مي جزو خلقت انسان و موجب جمال او
كند از آن كسي باشند كه چشمان بينا دارد يا چشمان كور، و  نمي دست دارند، و فرق

 بر چهار تقسيمها  آن ديه است، و چون كل ديه براي هر مژه و پلك چشم يك چهارم
 شود.  مي

. »براي زبان ديه كامل است«گفته است:  و براي زبان ديه كامل است، چون پيامبر 
نيز بر اين است، و كسي با رأي آنان مخالفت نكرده  و راي ابوبكر و عمر و علي 

 منفعت دارد، و فرقياست. و براي اين كه زبان هم موجب جمال و زيبايي است و هم 
كند كه، زبان گنگ و داراي لكنت باشد و با شتاب بگردد و يا سنگين باشد و سين را  نمي

 كند.  نمي در ثاء ضم كند، و يا سين را ثاء تلفظ كند يا غير آن باشد كه ديه آن تفاوتي
آن را در نامه عمروبن حزم ذكر  و براي هر دو لب ديه كامل است. چون پيامبر 

باشند پس شبيه به دستها هستند، و  مي ه است. و لبها موجب زيبايي و داراي منفعتكرد
براي يك لب، نصف ديه است و اگر كسي نسبت به لبها مرتكب جنايت شد و خشك و 

براي ها  شود مانند دستها، و براي قطع آلت تناسلي و قطع خايه مي فلج شدند، ديه واجب
ديث عمروبن حزم. و چون كه آلت تناسلي وسيله هر كدام ديه كامل است. به دليل ح

كند طرف عنين و سست آلت  نمي تناسل است و از بهترين منافع و سودها است و فرق
باشد يا خير، چون عنين بودن عيبي است كه مربوط به آلت نيست. وجوب ديه كامل 

از ها  آن و »و بيضين ديه استها  براي خايه«براي آن است كه آمده است: ها  براي خايه
باشند، و براي يك خايه نصف ديه  مي جمله تمام خلقت انسان و سبب و محل تناسل

 است، و اگر كسي هر دو خايه را قطع كرد و مني شخص از بين رفت بايد دو ديه بدهد. 

 از بين رفتن منفعت عضو
ت رفتند سخن گفته شد. اكنون سخن از فو مي يي كه در اثر جنايت از بينها اندام از

است بر اثر جنايت، پس هرگاه زبان كسي دچار جنايت شد و  ها اندام منفعت و سود
شود چون بزرگترين  مي سخن گفتن را از دست داد و نتوانست حرف بزند، ديه آن واجب
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شود، و اگر خوب شد و مجددا به سخن آمد و توانست مثل او  مي منافع را ديه واجب
شود. و اگر بر اثر جنايت بينائي چشمان از ميان  مي سخن بگويد، ديه از او پس گرفته

برود، ديه واجب است چون فايده چشمان ديدن است و از ميان رفتن بينائي چون فلج 
باشد، و اگر بر اثر جنايت شنوائي از بين برود، ديه كامل است چون عمر  مي شدن دستها

اين كه شنوائي از چنان حكم كرد و كسي با وي مخالفت نكرد. و براي  و بن خطاب 
 حواس است و مانند بينائي است.ترين  شريف

و براي از بين رفتن بويايي نيز چنين است، و آن نيز چون بينايي است. و برخي 
شود. و براي زوال  مي چون منفعت آن اندك و ضعيف است به حكومت عمل اند: گفته

ده است، و عمربن عقل در اثر جنايت، ديه است چون در نامه عمروبن حزم چنين آم
و كسي با آنان مخالفت نكرده است. و به دليل اين اند  خطاب و زيد، نيز چنين حكم كرده

كه عقل از شريفترين حواس انسان است و سزاوار است به اين كه كمال ديه براي آن 
گرفته شود. و مراد از عقل كه موجب ديه كامل است، عقل غريزي و سرشتي است كه 

ت نه عقل كسبي كه موجب حسن تصرف است، و براي آن حكومت مبناي تكليف اس
 كند.  مي شود و حاكم ارش و غرامت آن را مقرر مي عمل

 زخم عميق و دندان
براي زخم عميق و براي دندان، ديه پنج شتر است چون در حديث عمروبن حزم 

براي  گردد. پس مي چنان آمده است، و هرگاه متعدد گردد ارش و غرامت آن نيز متعدد
و براي هر «گفته است:  باشد. چون پيامبر  مي هر زخم عميق و براي هر دندان پنج شتر

 . »باشد مي دنداني پنج شتر

 عضوي كه منفعت ندارد
شود. و  مي اگر عضوي در اثر جنايت از بين برود كه فايده اي ندارد، به حكومت عمل

شود و  نمي مشخصها  آن ازههمچنين درشكستن استخوانها و در جميع جناياتي كه اند
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يي ندارد كه ها اندام تصريح نكرده و شباهت بهها  آن مماثلت ممكن نيست، چون شرع به
 واجب است كه حكومت اجرا گردد. ها  آن در شرع بيان شده است پس در همه

حكومت آن است كه شخص مورد جنايت را عبد فرض كنيم، و قيمت او را پيش از 
شود  مي ت به دست آوريم، و به همان اندازه كه از شتران ديه ناقصجنايت و بعد از جناي

آن را بگيريم. براي مثال شخص سالم، مساوي يك صد شتر است و بعد از جنايت قيمت 
شود و اين است حكومت از نظر  مي آن نود شتر است پس ديه جنايت او يكدهم ديه او

 شرع.

 ديه عبد و جنين
جب است، بنده و كنيزي را كشت بر او الزم است هرگاه كسي كه ضمانت بر وي وا

 كه قيمت او را بپردازد هراندازه باشد، چون عبد و كنيز، مال هستند و مانند ديگران اموال
باشند، و هرگاه كسي بركنيز جنايت كرد و در اثر جنايت كنيز سقط جنين نمود، بر او  مي

ي است، و با يك درهم واجب است كه يك دهم قيمت كنيز را بدهد چون جنين آدم
گردد و قيمت مادرش به هنگام اصابت  مي شود، ضمانت مي آنچه مادرش به آن ضمانت

ضربت معتبر است، چون آن سبب اسقاط جنين شده است. اما ديه جنين آزاد مسلمان، 
چنان به ثبوت  باشد، چون در حكم پيامبر  مي اگر مرده از مادر جدا شود عبد يا كنيز

ه شيخين آن را روايت كرده اند، مشروط بر آن كه اين ديه به اندازه نصف رسيده است ك
يك دهم ديه پدر و مادرش باشد كه عبارت است از قيمت پنج شتر. چون عمر بن 

نيز چنين كردند و  و زيد  را پنجاه دينار نرخ گذاشت، و علي  »غرّه« خطاب 
 كسي با آنان مخالت نكرد. 
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 ات و ديهمسائلي چند درباره جناي
اگر شخصي بر كودكي غير مميز فرياد كشيد و آن كودك بر گوشه بامي يا بر كنار 
رودي يا چاهي ايستاده بود و دچار لرزه شد و افتاد و بر اثر آن مرد، ديه آن واجب است 

 نه قصاص آن. 
و اگر بر روي زمين بود و بر اثر همان فرياد مرد، بر فرياد زننده ضمانتي نيست چون 

 رسد و اين قول راجح است.  مي بر اثر فرياد بسيار بعيد به نظر مرگ
ديوانه و پريشان حواس ناقص عقلي كه دچار وسواس است و كسي كه در خواب 
است و زن ضعيف و ترسو، حكم كودك غير مميز را دارند. و اسلحه كشيدن و تهديد 

 شديد نيز حكم فرياد را دارد. 
د و او عقل را از دست داد، ضمانت آن واجب اگر شخصي بر خردسالي فرياد كشي

است، و اگر كسي با شمشير يا امثال آن كس ديگري را دنبال نمود و شخص گريخت و 
از ترس او، خود را در رودخانه انداخت يا از جاي بلندي خود را پرت كرد يا خود را در 

ان خودش چاهي انداخت و هالك شد، بر دنبال كننده ضمانتي نيست، چون شخص گريز
را از روي قصد هالك كرده و مستقيما به سبب هالك اقدام كرده است، و سبب به دست 
او بوده است. و اگر از محل هالك اطالع نداشته باشد و بدون قصد در آن محل افتد، 
مانند اينكه كور باشد يا در تاريكي باشد يا در شب باشد، در آن صورت تعقيب كننده 

 وي واجب است.  ضامن بوده و ضمانت بر
و اگر كودك را به شناگر تسليم كردند تا به وي شنا ياد دهد و كودك غرق شد، بنا به 

شود همانگونه كه اگر كودك در اثر ضربت  مي قول صحيح ديه شبه عمد در آن واجب
 تأديبي معلم هالك گردد چنين است. 

غير آباد بيندازند يا در اگر زباله و پوست خربزه و موز و امثال آن را در زمين موات و 
چاي زباله بريزند، و انساني به آن هالك شود يا مالي به آن تلف شود، ضمانتي وجود 
ندارد، و اگر مواد فوق را در سر راه بيندازند و موجب تلف مال و يا هالكت شخصي 
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شوند، ضمانت واجب است مشروط بر آن كه شخصي كه چنين حادثه اي برايش پيش 
بگذرد ها  آن آن جاهل بوده باشد، و اما اگر آگاهانه و از روي قصد از رويآمده است به 

و عبور كند، ضمانتي وجود ندارد. و اگر بر راه گذر آب پاشيد براي مصلحت عمومي 
مانند دفع گرد و غبار از عابران، و پاي كسي بر اثر آن لغزيد يا حيواني از آن لغزيد و 

ر اين كار را براي مصلحت شخصي خود انجام دهد تلف شد، ضمانتي وجود ندارد. و اگ
 ضمانت بر او واجب است. و اگرگل راه را تركند، ضامن چيزي است كه به آن تلف

شود، و اگر در جلو در خانه اش، سكوئي يا سايباني بسازد و انساني يا حيواني به آن  مي
 تلف شود ضامن است. 

 قسامه
شود. و صورت قسامه به  مي ره خونها خوردهقسامه عبارت است از قسمتهايي كه دربا

اين شكل است كه، مقتولي در يك محل يافت شود و قاتل آن شناخته نگردد و دليلي بر 
قتل وي نيز نباشد و ولّي مقتول قتل او را به شخص معيني يا جماعتي معين نسبت دهد و 

شد كه آن قرينه و مدعي آن گردد و قرينه اي و عالمتي هم باشد كه بيانگر صداقت او با
كند) و شخص ولّي مقتول بر ادعاي  مي گويند، (چون طرف را آلوده مي عالمت را لوث

خورد كه ادعاي او درست است، و چون سوگند خورد ديه  مي خويش پنجاه بار قسم
شود كه بر عليه  مي شود. اگر قتل عمد باشد بر كسي يا كساني واجب مي مقتول واجب

شود.  مي است، و در قتل شبه عمد و قتل خطأ ديه بر عاقله واجبآنان سوگند ياد شده 
 ئي دارد. ها راه اين لوث و عالمت

از جمله: در ميان قبيله اي يا قلعه اي يا دهي كوچك يا محله اي جدا از محل بزرگ، 
مقتولي يافت شود، و بين مقتول و اهل آن محل يا قبيله عداوت ظاهر و آشكاري باشد كه 

 آنان ثابت است. لوث در حق 
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و از جمله: جماعتي و گروهي در خانه اي يا در مسجدي يا در باغي يا راهي يا 
صحرائي باشند، و مقتول در حال ضعف بر آنان وارد شده يا نيازي داشته باشد، و اين 

 جماعت آنجا را ترك كنند، اين هم درباره آنان لوث و عالمت است. 
 دهد كه فالن كس، فالن كس را كشت عالمتو از جمله: اگر مردي عادل شهادت 

شود و لوث محسوب است. و اگر بندگاني و زناني گواهي دهند، اگر جدا جدا بيايند  مي
و گواهي دهند لوث است، و اگر به يك باره هم گواهي دهند بنابر قول راجح لوث است. 

و محيصه بن اصل و دليل قسامه آن است كه، سهل بن ابي خيثمه گفت: عبداهللا بن سهل 
مسعود، به سوي خيبر رفتند كه آن روز در صلح بود. آن دو نفر از هم جدا شدند و سپس 
محيصه نزديك عبداهللا بن سهل آمد و او را در خون خويش غلطان ديد و مرده يافت، 

 پس او را دفن كرد و به مدينه آمد. 
رفتند.   پس عبدالرحمن بن سهل و حويصه و محيصه پسران مسعود، نزد پيامبر

عبدالرحمن شروع به سخن گفتن كرد و گفت: مرد بزرگي بود مرد بزرگي بود و او 
 گفت: آيا قسم شديدترين قوم بود، سپس ساكت شد و آن دو نفر سخن گفتند. پيامبر 

خوريد تا استحقاق خون قاتل يا رفيق خود را پيدا كنيد؟ چگونه قسم بخوريم و حال  مي
كنند،  مي نبوده ايم؟ گفت: يهوديان با پنجاه قسم، خود را تبرئهآنكه نديده ايم و حاضر 

خود ديه او را داد. به روايت  گفتند: چگونه قسم كفار را قبول كنيم؟ پس پيامبر 
 شيخين. 

بر مدعي «فرمايد:  مي و اين حديث مفهوم عام اين حديث را تخصيص داده است كه
چون در قسامه، اول از (. »ه سوگند ياد كنداست كه اقامه بينه كند و برمدعي عليه است ك

مگر در قسامه كه اول «مدعي مطالبه سوگند شد). دارقطني بر اين حديث افزوده است: 
شود كه، با  مي . به آن جهت در قسامه يمين و قسم به مدعي حواله»خورد مي مدعي قسم

ه مدعي عليه وجود لوث و عالئم جانب او قوي است. و اگر لوثي نباشد يمين و قسم ب
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بر مدعي است كه گواه و «گردد برابر قاعده شرعي مستفاده از همان حديث كه:  مي حواله
 . »بينه اقامه كند و بر مدعي عليه است كه قسم بخورد

 كشتن نفس به ناحق
هركس كه خداوند، كشتن او را حرام كرده باشد اگر كسي وي را بكشد بر قاتل او 

تن به خطا باشد يا كشتن عمدي و از روي قصد باشد. گردد خواه كش مي كفاره واجب
كفاره قتل عبارت است از: آزاد كردن يك بنده مؤمن خالي از عيوب و نقص. اگر عبد و 
بنده اي را نيافت كه آزاد كند بايد به عنوان كفاره دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد، خواه 

عهد و پيمان باشد و خواه شخص كشته شده مسلمان يا كافر باشد وخواه ذمي يا در 
شخص كشته شده آزاد يا عبد باشد و خواه عبد خودش يا عبد غير باشد و خواه مقتول 

اين است كه مقتول اش  عاقل يا ديوانه و كوچك و يا خردسال و يا جنين باشد، و ضابطه
و شخص كشته شده، انسان و از مصونيت برخوردار باشد، و اين مصونيت به سبب ايمان 

ه سبب امان حاصل شده باشد، و با كشتن كافر محارب و كشتن مرتد و كشتن راهزن يا ب
و زناكار كه مرتكب زناي محصن شده باشد و با كشتن زنان اهل جنگ در طرف مقابل و 

گردد. چون  نمي كفاره واجبها  اين فرزندان آنان اگر چه كشتنشان حرام باشد با همه
طر خودشان حرام نيست، بلكه به خاطر مصلحت كشتن اين انواع كه اشاره شد به خا

 مسلمانان كشتن آنان حرام است تا وحدت مسلمانان به هم نخورد. 
اما در قتل خطا به آن جهت كفاره واجب است كه اجماع بر آن منعقد ا ست، و در 

و هركس مؤمني را به خطا بكشد «گويد:  مي نص صريح نيز آمده است كه خداي تعالي
و اما در قتل عمد وجوب كفاره، به دليل روايت واثله بن  »ؤمني را آزاد كندبايد بنده م

آمديم درباره يكي از ياران خود كه عذاب  به حضور پيامبر «األسقع است كه گفت: 
گفت: به جاي او يك بنده آزاد  دوزخ براي وي به سبب قتل واجب شده بود، پيامبر 

او بنده اي آزاد كند خداوند در برابر هر  پس«و در روايت ديگري آمده است:  »كنيد
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به روايت نسائي و ابوداود و ابن حبان. و حاكم (. »كند مي عضوي، عضوي را از او آزاد
 . اند) كه آن را به شرط شيخين صحيح دانسته

گردد. زيرا قتل عمد، قتل انساني  مي قاتل تنها با قتل عمدي مستوجب عذاب آتش
و به خاطر خودش حرام است، پس در آن هم چون قتل است كه خون وي محترم است 

واجب است و قاتل نفس، بايد كفاره بدهد خواه يك نفر باشد يا جماعتي، اش  خطأ كفاره
آيد. چون  مي پس اگر گروهي در قتل كسي شركت كنند بر هر يك از آنان يك كفاره الزم

حق هر يكي از قاتالن كفاره حقي است متعلق به قتل و قابل تقسيم نيست، و بايد در 
و به عالوه در اين كفاره دادن معني عبادت وجود دارد و قابل كامل گردد مانند قصاص. 

گردد چون  مي براي همه قاتالن يك كفاره واجب اند: . و برخي گفتهتقسيم وتوزيع نيست 
شود. و اگر قاتل كودك يا ديوانه باشد،  مي اين كفاره مالي است كه به سبب قتل واجب

 ولّي آنان بايد از مال آنان كفاره را بدهد همان گونه كه ولّي آنان زكات از مال آنان
گيرد بلكه روزه بر آنان بعد از  نمي دهد، اما به هيچ وجه ولّي آنان به جاي آنان روزه مي

 باشد.  مي بلوغ و عقل واجب

 حدود شرعي گناهان
نع است، و عقوبت را به كلمه حدود جمع حد است، و حد در لغت عرب به معني م

 گردد.  مي آن جهت حد ناميده اند، چون موجب منع ارتكاب فواحش و گناهان زشت
و حد در اصطالح شرع عقوبت معيني است بر ارتكاب گناه كه به خاطر حق اهللا 
واجب شده است، يعني به خاطر مخالفت با امر خدا و ارتكاب گناه، اين عقوبت از طرف 

گردد  مي است، مانند حد زنا، و يا به خاطر حق آدمي اين حد واجب شارع واجب گرديده
گردد. به خالف تعزير، كه تعزير عقوبتي است غير  مي همانگونه كه در حد قذف واجب

 معين و اندازه و كيفيت آن به اجتهاد حاكم موكول شده است. 

 عقوبت و حد زناكار
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 محصن. زناكار دو نوع است: زناكار محصن، و زناكار غير
عقوبت و حد زناكار محصن، رجم و سنگباران است بدون شالق و چوب زدن. و 

 عقوبت و حد غير محصن يكصد ضربه شالق و يك سال تبعيد است.
و ضابطه آن كه موجب حد گردد، داخل شدن و فرو شدن سر آلت مرد است، يا  

اشتهابرانگيز بوده  و شبهه اندازه سر آلت مرد در آلت تناسلي زني كه حرام باشد و طبيعتا 
 اي در آن نباشد. و در اجراي حد زنا، بين زن و مرد فرقي نيست و بر هر كدام جاري

 خداوند تعالي محمد «خطابه اي ايراد كرد و گفت:  شود. چون عمر بن خطاب  مي
ال را به حق فرستاد و قرآن را بر وي نازل كرد و از جمله چيزهايي كه در قرآن بود، آيه د

زناكار محصن را  بر رجم كردن زناكار بود، ما آن را خوانديم و حفظ كرديم و پيامبر 
ترسم كه زمان بگذرد و طول بكشد و كسي  مي رجم كرد و ما نيز رجم كرديم و من

يابيم. آن وقت است كه مردان  نمي مدعي شود كه ما دليل رجم زناكار محصن را در قرآن
كردن فريضه برپايي حد زناكار محصن كه خداوند نازل شوند به سبب ترك  مي گمراه

 كرده است. 
پس بدانيد كه رجم و سنگباران و سنگسار كردن زنان و مرداني كه مرتكب زناي 

شوند واجب است، هرگاه اقامه اي بينه گردد و چهار نفر گواهي دهند، يا زن  مي محصن
 . و به خداي سوگند اگر مردمحامله باشد در اثر زنا يا مرتكب زنا خود اعتراف كند

گفتند: عمر بر قرآن افزوده است و چيزي در آن زياد كرده است آيه اي رجم را در  نمي
به روايت شيخين و ابوداود و ترمذي و نسائي به صورت مختصر و (. »نوشتم مي قرآن

. و اين حرف را در محضر اصحاب بيان كرد و كسي بر وي انكار ننمود. و اگر )مطول
كار غير محصن باشد اگر حرّ و آزاد باشد حد او، صد ضربه شالق است به دليل زنا

 فرموده خداي تعالي: 

ا�َِيةز ٱ﴿ َّ ِّ ٱوَ  ل ا َّ ْ ٱَۡ  ل وا ِ�ز ةٖ  جل َ َِاْئََة َج�ل َما  ِنلهز َّ  ٖۡ َِ ٰ�َ ّ  ].2النور: [ ﴾ُز
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تبعيد به . و يك سال »به هر يك از زن و مرد زناكار صد ضربه شالق و تازيانه بزنيد«
 :دليل قول پيامبر 

ُ ُر بٍِِلكْ اَِلكْ «
ْ
ََْفُ ـ مِ ِر َج� ةٍ َو

َ
هرگاه زن شوهر نكرده و شوهر نديده با مرد زن « .» َسنَةٍ ح

استها  آن نگرفته مرتكب زنا شدند صد ضربه شالق و يك  سال تبعيد حد«. 
اشد كه نماز را . و شرط است كه محل تبعيد به اندازه مسافتي دور ب)به روايت مسلم(

خوانند. چون مقصود از تبعيد دوري از اهل و وطن است. و  مي در آن به صورت شكسته
اگر امام مصلحت بداند كه او را به مسافتي دورتر تبعيد كند اين حق را دارد، چون ابوبكر 

به شام تبعيد كرد. و عثمان  يكي را به فدك تبعيد نمود. و عمر بن خطاب  صديق 
به بصره تبعيد كرد. و زن را نبايد  به مصر تبعيد كرد. و علي بن ابيطالب  بن عفان 

به تبعيد فرستاد مگر با وجود محرمي همراه او و اگر محرم جز با مزد و كرايه حاضر به 
خروج همراه وي نشد بايد اين مزد و اجرت به وي داده شود و از مال زن پرداخت 

 گردد. 
از روي اختيار و اراده خود مرتكب زنا شد و او مسلمان پس هرگاه مرد بالغ و عاقل 

گردد. اما مسلمان به دليل اجماع بر آن. و  مي يا كافر ذمي يا مرتد باشد، حد بر وي واجب
اما كافر ذمي، به دليل اين كه اهل اديان آسماني اجماع دارند بر حرام بودن زنا و شخص 

دو نفر زن  ه به مسلمان است. و پيامبر ذمي ملتزم شده است به احكام اسالمي پس شبي
و مرد يهودي را كه مرتكب زناي محصن شده بودند رجم كرد. و اما مرتد به طريق اولي 

 شود.  مي بايد حد بر وي جاري گردد. چون احكام اسالمي بر وي جاري
و كسي كه بدون اختيار و به اكراه مرتكب زنا شده باشد بر وي حد نيست خواه مرد 

د يا زن، بنا به تصور اين كه، اكراه از جانب مرد باشد و آن صحيح است و بدون باش
 خالف اكراه از جانب زن نيز قابل تصور است. 

و براي اين كه حد، در حق مرتكب زنا اجرا شود بايد او به حرام بودن زنا آگاهي و 
ع ندارد حدي علم داشته باشد، پس بر كسي كه مرتكب زنا شده و از حرام بودن آن اطال
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نيست، مانند كسي كه در صحرا و بيابان پرورش يافته است يا تازه مسلمان شده باشد و 
داني كه زنا   مي آيا«به ماعز گفت:  از قوانين اسالم اطالع نداشته باشد، لذا پيامبر 

شد پيامبر  نمي چيست؟ و اگر جهل به حرمت زنا مانع از اجرا و اقامه حد  اين پرسش
 كرد، و حد تابع گناه است و چنين شخصي گناهكار نيست.  نمي ز ويرا ا

 شرط محصن بودن
 فرمايد:  مي احصان در لغت عرب به معني منع است چون خداوند

مل ﴿ ِس�ز
ل
ِۢ  بَُ َّ م  ِصَن�ز ۡل ز  ].80األنبياء: [ ﴾َِ

 و در اصطالح شرع معاني فراواني دارد:  »تا شما را از سختي منع كند«
 گويد:  مي صن به معناي مسلمان بودن. چون خداونداز جمله: مح

ةٖ ﴿ ََ ِۡ ٰ ََ ِ َ ب َ��ل
َ
ِصّ  َۡإِنل َ َل

ز
 ].25النساء: [ ﴾َۡإَِذآ َ

 كه (أُحصن) به معني (أَسلَمنَ) است.  »هرگاه زنان مسلمان بودند و مرتكب زنا شدند«
 مايد: فر مي و از جمله: احصان به معني حريت و آزادي نيز آمده است. چون خداوند

ا َ�َ ﴿ ََ فز  َصَ�ِٰت ٱَ�َعََيلِهّ  نِصل ۡل لمز  ].25النساء: [ ﴾ۡلَعَذاِب ٱََِ   ل
 كه محصنات به معني آزادگان است. »حد زنان كنيز نصف حد زنان آزاد است«

 و از جمله: احصان به معني عفت و پاكدامني است. به دليل قول خداي: 

ِي َ ٱوَ ﴿ وَن  َّ ّز َصَ�ٰتِ ٱيَرل ۡل لمز  ].4النور: [ ﴾ل
كه  »دهند مي آن كساني كه زنان پاكدامن و عفيف را مورد اتهام و قذف قرار«

 محصنات به معني عفيفات است. 
 گويد:  مي و از جمله: احصان به معني ازدواج كرده، چون خداوند

َصَ�ٰتز ٱإوَ ﴿ ۡل لمز َُِّسآءِ ٱََِ   ل  ].24النساء: [ ﴾ۡ
 ي متزوجات است.كه محصنات به معن »زنان ازدواج كرده«

 فرمايد:  مي و از جمله: احصان به معني وطي و عمل جماع است. و خداوند
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﴿ َ� ِۡ َ�ٰفِ َز  َ  ].24النساء: [ ﴾ّ�لِصنَِ� َ��ل
و مقصود از احصان در اين آيه عمل جماع  »مرتكب عمل جماع شدگان بدون زنا«

 ي« بر اثر نكاح صحيح است. به دليل قول پيامبر 
َ
ٍٍ ُؤلْ َدُى اؤْ  ِحل  ُـَ ال ٍِ َُشْ ِر  ِل

ّ
َ ال

َ
 َِِل َهُد أ

ا  
َ
 اُهللا َوأ

 َ
 بِِِىدَم مَ ٍثَ اَا  ـِ ِِال

 َ
َْ ـَ ٍ رَُسوُ  اِهللا ِِال َُّّس بٍَِّ  اِ� َوا  ِ ِِ يُّب اص ِرکُ ِويِن

ِس َواٍِ 
 
ْ
ٍِرُق صِلَجٍَُعةِ ـاَل ََ ُُ«  

ت هيچ معبود به حالل نيست ريختن خون مرد مسلماني كه گواهي دهد، كه نيس«
حقي جز اهللا و گواهي دهد كه محمد بن عبداهللا رسول خداي است، مگر به وسيله سه 

 چيز: 
مرد و زني كه مرتكب زنا شده اند، كسي كه كسي را كشته به ناحق، و كسي كه دين 

. به روايت شيخين و اجماع »اسالم را ترك كرده واز جماعت مسلمانان جدا شده است
در حديث، مرد و زني است كه با نكاح صحيح پيش از ارتكاب زنا  »انيثيب ز«مراد از 

 عمل جماع را انجام داده باشند. 

 شرايط احصان سه چيز است
اول: بايد شخص مكلف باشد پس حد بر كودك و ديوانه نيست. ولي بايد تاديب و 

 اي حرام. كه آنان را از ارتكاب زنا منع كند مانند ديگر چيزهاي  گونه تنبيه شوند به
دوم: حريت و آزادي داشتن، پس عبد و كنيز محصن نيستند  حتي اگر با نكاح صحيح 
نيز مرتكب جماع شده باشند. چون حرّيت صفت كمال وشرف است و شريف و كامل 

دارد، و رقيق و برده  مي آورد محفوظ و مصون مي آبروي خود را از چيزي كه آلودگي
 كند پرهيزي مي ت و از چيزهايي كه آزاد از آن دوريچنين نيست و او خوار و مبتذل اس

 مگر«گفت:   نمايد، و لذا هند زن ابوسفيان به هنگام بيعت با حضرت محمد  نمي
 .»شود زن آزاد مرتكب عمل زشت زنا شود؟ مي
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سوم: بايد مرد يا زن پيش از عمل زنا با نكاح درست و صحيح عمل جماع را انجام 
و اگر تنها سر آلت مرد در آلت زن ناپديد شود حتي اگر انزال  داده باشد تا محصن شود،

رود. گفتيم: نكاح صحيح،  مي شود و محصن به شمار مي هم صورت نگيرد احصان حاصل
شود ، چون در نكاح فاسد جماع حالل نيست و  نمي پس با نكاح فاسد احصاص حاصل

شود. بايد  نمي داراي احترام نيست، پس موجب حصول صفت كمال كه احصان است
دانست كه براي اجراي حد رجم، محصن بودن هر دو طرف مرد و زن شرط نيست. پس 
اگر غير محصني با محصني مرتكب عمل زنا شد آن يكي كه محصن است و شرايط 

خورد  مي گردد و ديگري كه غير محصن است شالق مي احصان را دارد، رجم و سنگسار
 شود.  مي و تبعيد

 حد بنده و كنيز
 فرمايد:  مي حد بنده و كنيز اگر مرتكب زنا شوند پنجا ضربه شالق است. چون خداوند

ا َ�َ ﴿ ََ فز  َصَ�ِٰت ٱَ�َعََيلِهّ  نِصل ۡل لمز  ].25النساء: [ ﴾ۡلَعَذاِب ٱََِ   ل
 .»حد زنان غير آزاد (كنيزان) نصف حد زنان آزاد است«

ند، پس بايد عده و حدشان، چون بنده و كنيز با اين صفت دچار نقص و كاستي شده ا
 شود.  مي نصف عده و حد آزاد باشد، و عبد نصف سال تبعيد

 شود يا به حيوان تجاوز جنسي مي حكم شرعي كسي كه مرتكب عمل لواط
 كند مي

عمل لواط از جمله گناهان كبيره و بسيار زشت است، و موجب حد شرعي زنا است. 
مرد، در دبر مردي ديگر، پس هركس مردي را و لواط عبارت است از دخول آلت تناسلي 

مورد تجاوز قرار دهد و مكلف و مختار و عالم به حرام بودن آن باشد خواه مسلمان يا 
 گردد. پس اگر محصن باشد سنگسار و رجم مي ذمي يا مرتد باشدف بر او حد جاري
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وند آن را شود. چون خدا مي شود و تبعيد مي گردد و اگر غير محصن باشد شالق زده مي
 فرمايد:  مي نيز همچون عمل زنا فاحشه نام نهاد و خطاب به قوم لوط

ُزوَن ﴿
ل
ََُ
َ
ةَ ٱَ ََ ِۡ ٰ ََ َِ   ۡل َّ  ٖۡ ََ

َ
َِ ل َ م بَِها  ا َسَدَق�ز  ].80األعراف: [ ﴾٨ ۡلَ�ََِٰم�َ ٱََ

شويد كه كسي از مردمان غير از شما به آن سبق  مي آيا عمل فحشاء لواط را مرتكب«
 .»نكرده است

 و در جاي ديگر فرموده است: 

انِ ٱوَ ﴿ َ مل َ�  َّ َِن�ز َُِ�ٰنَِها 
ل
َما َٔ يَُ  ].16النساء: [ ﴾اذزوهز

 »كنند عذابشان دهيد مي آن دو مردي كه بدان عمل زشت مبادرت«
 گفته است:  و پيامبر 

» َِ َِيٍ  اصرُّجُل اصرُّجَل َ�ُهٍُ زا
َِ   »ِِذا أَ

 .»دو زنا كارند هرگاه مردي به مردي تجاوز نمود هر«
شود محصن باشد  مي شود مطلقا كشته مي كسي كه مرتكب عمل لواط اند: برخي گفته

 يا غير محصن. چون در حديث آمده است: 

عْ ـَمن وََجدتُ  « َُ وُه  َل قَوِى صُوٍط فٍَ�ْ ُُ َُ ُل َ� َُ َْ َُ  »ُعوَ  تُلُوا الٍَِعَل َواص
اعل و هم مفعول را شود هم ف مي هركس را يافتيد كه مرتكب عمل قوم لوط«

 .»بكشيد
به  »باال و پايين را رجم كنيد«يعني هر دو را بكشيد. و در روايتي ديگر آمده است: 

 روايت ابوداود و ترمذي و ابن ماجه. و حاكم آن را صحيح اإلسناد دانسته است. 

  :گردد مي چگونگي كشتن كسي كه مرتكب عمل لواط
شود اختالف نظر است: برخي  مي طدر چگونگي كشتن كسي كه مرتكب عمل لوا

او را بايد با شمشير كشت، مانند مرتد چون از لفظ قتل اين به ذهن متبادر است.  اند: گفته
به دليل روايت ديگري بايد هر دو  اند: و نووي اين را صحيح دانسته است. و برخي گفته
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است كه به سبب  و چون كشتن و قتلي »هر دوي باال و پايين را رجم كنيد«را رجم كرد: 
جماع واجب شده است پس بايد به وسيله سنگسار شدن كشته شود، مانند قتل زناكار. و 

بر وي ديوار خراب شود يا از جاي بلندي پرت شود تا بميرد، و چون  اند: برخي گفته
 عمل قوم لوط را انجام داده است بايد عذاب آنان را ببيند. 

كند، و بين مملوك خود يا مملوك غير فرق  نمي قيو لواط با بيگانه يا غير بيگانه فر
نيست چون به هر حال جماع از راه دبر به هيچ حال مباح نيست، و اگر از راه دبر با زن 
بيگانه عمل لواط انجام داد، بنابر اصح مانند عمل لواط با مرد است و همان خالف پيش 

 درباره او جاري است.
ق و تبعيد است بنابر اصح اقوال. و اگر با اما عقوبت زن در آن صورت ضربه شال

 شود، و براي دفعات ديگر تعزير نمي زنش عمل لواط انجام دهد براي بار اول تعزير
گردد. از شافعي در مختصر مزني، نص بر آن نقل شده است و جماعتي نيز به آن  مي

 ه است. و به هر حال عمل لواط با همسر حرام است و از آن نهي شد اند. تصريح كرده
اما عمل جماع با حيوانات به طور قطع حرام است، چون عمل فحشاء است و حد زنا 

گردد. و بين محصن و غير محصن فرق است، چون به هر حال  مي درباره آن جاري
حد آن قتل  اند: دخول در فرج است و شبيه به فرج و آلت تناسلي زن است. و برخي گفته

 است محصن باشد يا غير محصن. 

تَ «گفته است:  ون پيامبر چ
َ
ة  فٍَ�ْ ـٍ بَ ـَمن أ َُ ُِ تُلُوُه َوا�ْ ِهي هر كس به « »تُلُوهٍ َمَع

به روايت ابوداود و ترمذي و ( .»حيواني تجاوز جنسي كرد او را همراه با حيوان بكشيد
فقط تعزير براي آن  اند: . و برخي گفته)غير آنان. و حاكم گفته است: صحيح اإلسناد است

كسي كه به حيواني «گفته است:  بت و آن صحيح است. چون ابن عباس واجب اس
و او اين حرف را با توقيف بر  ).به روايت نسائي( »تجاوز جنسي كند بر وي حد نيست

گردد، چون گناه و معصيتي را  مي گفته است. و هرگاه حد نباشد تعزير ثابت پيامبر 
 و به عالوه فرج و آلت تناسلي حيوان بهانجام داده است كه در آن حد و كفاره نيست. 
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 است كه نفس و طبع سالم به آن ميل و رغبت ندارد وسرشت سليم به آن ميلاي  گونه
كند، و حد شرعا براي چيزي است كه مورد ميل و رغبت باشد و براي منع از آن  نمي

  اند. است. شافعي به آن تصريح كرده است، و بعضي نيز آن را با قاطعيت گفته

 عمل جماع با غير آلت تناسلي
هرگاه با زن بيگانه از غير فرج و آلت تناسلي عمل جماع انجام  دهد و كاري كند كه 
از غير فرج انزال كند بايد تعزير شود و بر او حدي نيست. چون  ابوداود از ابن مسعود 

 هر با مردي نزد پيامبر آمد و گفت: من در آن سوي ش«گفت:  مي روايت كرده است كه
زني مشغول بودم و از طريق غير فرج از وي انزال به من دست داد اينك من حاضرم هر 

خداوند آن را بر تو «گفت:  . عمر بن خطاب »خواهي بر من اجرا كن مي حدي كه
چيزي به وي  پيامبر  »كردي نمي پوشانيده است اي كاش تو نيز بر نفس خويش آشكار

مردي را به دنبال وي روانه ساخت و گفت: اين آيه را  نگفت، آن مرد رفت و پيامبر 
 بر وي بخوان: 

َِمِ ﴿
َ
َِ   ََّهارِ ٱَطَرَ�ِ  لّصََٰوةَ ٱ َوَ َّ َۡٗفا  َز ََسَ�ِٰت ٱِِّن  ّ�لِل� ٱَو َ  �ل هِ�ل ُِ  َٔ لّسّ�ِ ٱيزذل هود: [ ﴾ا

114.[ 
 (اثر)نيكو  و نماز را به پاي دار و در دو طرف روز و پاره اي از شب همانا كارهاي«

 .»كنند مي كارهاي بد را محو
يكي از مردم گفت: يا رسول اهللا، آيا اين حكم فقط درباره اين مرد است يا شامل حال 

مسلم و ترمذي آن را (. »براي همه مردم است«گفت:  شود؟ پيامبر  مي همه مردم
 . اند) تخريج كرده

ير فرج مورد تجاز قرار دهد و همچنين است اگر كسي كودكي را يا مردي را از راه غ
يعني با آنان الس بزند تا  انزال صورت گيرد همين حكم را دارد. عقوبت تعزير، نبايد از 

 گفته است:  حداقل حد بيشتر باشد چون پيامبر 
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» ْ�ُ 
َ
 ِف َىٍد  ـال

 َ
ْسواٍط ِِال

َ
َىٌد فَْوَق َعَشِة أ

َ
ه كسي را نبايد پيش از د« »ِمن ُىُدوِد اهللاِ  َ�ُ أ

و در  ).به روايت شيخين(. »ضربه شالق زد مگر در اجراي حدي از اجراي خداوند
 روايتي ديگر آمده است:

ا  ِف َغِ� َىدّ  َمنْ « عْ  َضََب َىد  َُ هركس حدي را بر گناهي بزند كه « .»تَديِنَ ـَ�ُهَو ِمَن اص
 .»حد معين ندارد او متجاوز است

 يعني او خود را مشرع دانسته است. 

 كم استمناءح
استمناء آن است كه شخص با دست خود آلت تناسلي را مالش دهد تا اين كه انزال 
صورت گيرد. اين عمل حرام است و از جمله گناهان زشت و بزرگ است و انجام دهنده 

 گفته است:  چنين عملي مورد لعنت و نفرين واقع شده. چون پيامبر 

ٌَ َمْن اَوَ «  .»كس با دست خود جماع كند ملعون استهر« .»َ  يََدهُ ـَؤلُْعْو
كند، و  مي انجامد، و بدن را ضعيف مي چون اين عمل به نقص عقل و پريشاني آن

شود. و حكم شرعي آن، حكم مباشرت و  مي برد و موجب قطع نسل مي نسل را از بين
گردد و  انجام  مي آميزش با زن بيگانه از طريق غير فرج و دبر است و موجب تعزير

 ده آن بايد تعزير شود.دهن

 مساحقه و طباق زنان
سحاق و طباق آن است كه زني آلت تناسلي خود را به آلت تناسلي زن ديگر بمالد و 
با همديگر مشغول شوند. چنين زناني بايد تعزير شوند چون اين عمل حرام است و گناه 

 گفته است:  باشد. چون پيامبر  مي آن مانند گناه زنا

تَِت «
َ
رْ ِِذا أ َُ رْ اص َُ ُة اص

َ
َِ أ َة َ�ُهٍُ زااََِتٍ

َ
هرگاه زني با زني عمل سحاق انجام دهد هر دو « »أ

 .»زناكارند
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 قذف
كلمه قذف در زبان عربي به معني تيرانداختن و مطلق انداختن است، چون خداوند به 

 مادر موسي الهام فرمود: 

َمِّ ٱِ�  َلِذ�ِيهِ ٱَۡ ﴿  .»او را در دريا انداز« ﴾ �ل
به معني رمي و انداخت است. و در اصطالح شرع اتهام به زنا است بر  كه قذف

صورت تعزير كسي را متهم به ارتكاب زنا كند. عمل قذف از جمله گناهان كبيره و بسيار 
 زشت است و به موجب قرآن و حديث نبوي و اجماع امت موجب حد است. 

 :شرايط قذف

 شرط زير موجود باشد: شود كه سه  مي وقتي چنين اتهامي، قذف محسوب
 اول: بايد اتهام زننده و قذف كننده بالغ باشد پس كودك و ديوانه مورد حد قذف قرار

 گردند.  مي گيرند، ليكن اگر داراي تمييز باشند تعزير و تنبيه نمي
دوم: قاذف و تهمت زننده پدر و مادر متهم نباشند اگر چه به سلسله اجداد هم برسد 

گردند و  نمي چون پدر و مادر اگر مرتكب قتل فرزند خود بشوند قصاصو باالتر برود. و 
 گيرند و حد درباره نمي شوند پس به طريق اولي براي اين اتهام مورد حد قرار نمي كشته

 بايد بر آن تعزير شوند.اند  شود، ولي چون آزادي را قذف كرده نمي جاريها  آن
تهام را بزند، پس اگر كسي را به اجبار و سوم: بايد قذف كننده به اختيار خود اين ا

 گفته است:  زور وادار به قذف كردند بر او حدي نيست چون پيامبر 

» 
ْ
َِ ال ََ ـُرفَِع َعن اُّم ِِ ـَخ َُ َوَمٍ استُكرُِهوا َعلَي  َوالنّليٍ

ُ
  »ح

 .»شوند از امت من برداشته شده است مي گناه خطا و فراموشي و آنچه بر آن مجبور«
 سي كه به وي تهمت زده شده و مورد قذف واقع شده است: شرط ك

شود بايد محصن باشد و احصان داشته باشد يعني قبال  مي كسي كه مورد تهمت واقع
 فرمايد:  مي با نكاح صحيح جماع كرده باشد، چون خداوند
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ِي َ ٱوَ ﴿ وَن  َّ ّز َصَ�ٰتِ ٱيَرل ۡل لمز كدامن و و آن كساني كه درباره زنان پا« ].4النور: [ ﴾ل
 .»شوند مي محصن مرتكب قذف

و معلوم است كه شرط محصن بودن، مسلمان بودن و بالغ و عاقل و آزاد بودن و 
باشد، پس اگر كسي كودكي را يا كافري را يا ديوانه اي  مي پاكدامن و به دور از زنا بودن

ي نيست را يا عبدي را يا فاجري و تبهكاري را و زنا پيشه اي را قذف كرد، بر او حد
ها  اين چون كلمه محصن و احصان در آيه به طور عموم بيان شده است و محصن شامل

شود. ولي چون به هر حال اين اتهام آزار و اذيت است، قاذف نسبت به اين اشخاص  نمي
 بايد مورد تعزير و تنبيه شرعي قرار گيرد.

 حد آزاد وبنده
افرِ در امان، يا مرتد كه پدر و مادر هرگاه شخصي بالغ و عاقل و مختارِ مسلمان يا ك

شود بنا به نص صريح  مي واجبها  آن هم نباشند شخص محصني را قذف كردند، حد بر
شرع و بنا به اجماع علماي امت اسالمي، اگر آن شخص قذف كننده آزاد بود هشتاد 

 شود چون خداوند گفته است:  مي ضربه شالق به وي زده

مل ٱَۡ ﴿ وهز ِ�ز ةٗ َََ�ٰنِ�َ  جل َ  .»به آنان هشتاد ضربه شالق بزنيد« ].4النور: [ ﴾ َج�ل
چون قرآن مرا از آن اتهام تبرئه «كه گفت:  )روايت كرده است لابوداود از عايشه (

برخاست و آن آيات قرآن را خواند و تالوت  كرد و معذور داشت و نازل شد، پيامبر 
كه عبارت بودند از، حسان بن ثابت و كرد و دستور داد آن دو مرد و يك زن را حد زدند 

هشتاد ضربه به دليل اين كه قذف و اتهام به زنا «. طحاوي گفته است: »مسطح و حمنه
 .»كمتر از خود زنا است پس بايد حد آن كمتر از حد زنا باشد

شود خواه آن غير  مي و اگر قذف كننده غير آزاد باشد، چهل ضربه شالق به وي زده
باشد يا برده اي كه اربابش گفته باشد: بعد از مرگ من آزاد است يا با وي آزاد برده مطلق 

عقد به كتابت شده يا مادر فرزند اربابش باشد يا نيمه برده باشد. چون ابوبكر و عمربن 
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و كساني كه بعد از آنان بودند فقط چهل ضربه شالق به  خطاب و علي بن ابيطالب 
نان مخالفت نكرد، و چون حد ضربه شالق قابل تبعيض زدند و كسي نيز با  آ مي غير آزاد

و تقسيم است پس حد عبد نصف حد آزاد است مانند حد زنا. اگر گفته شود كه: در آيه 
شود، جواب  مي بطور مطلق گفته شده: هشتاد ضربه شالق بزنيد و شامل  آزاد و غير آزاد

مل ﴿ داوند بعد از آن:آن است كه، اين آيه درباره آزادگان است به دليل قول خ َدَزواْ لَهز ََ َ�قل َو
ا ٗۡ بَ
َ
ةً َ َۡ  .﴾َشَ�ٰ

 .»هرگز گواهي دادن را از آنان بعد از آن نپذيريد«
 شود. نمي و بديهي است كه گواهي عبد در غير قذف نيز پذيرفته

 شود؟ مي به چند چيز حد قذف ساقط
او سه راه هرگاه كسي شخص واجد شرايط را قذف كرد براي سقوط حد قذف از 

 وجود دارد: 
اول: بر اين اتهام خودگواهاني بياورد خواه شخص مورد اتهام همسر خودش باشد يا 

 :بيگانه. اما درباره غيرهمسر خودش به دليل قول خداي

ِي َ ٱوَ ﴿ وَن  َّ ّز َصَ�ٰتِ ٱيَرل ۡل لمز آَء َۡ  ل َۡ َه َ�َعةِ شز رل
َ
ْ بُِ ُزوا

ل
مل ٱمزّم لَمل يََ وهز ِ�ز ةٗ َََ�ٰنَِ� جَ  جل َ  ﴾�ل

 .]4النور:[
و آن كساني كه درباره زنان پاكدامن و محصن مرتكب قذف زدند و نتوانستند چهار «

 .»نفر گواه بياورند آنان را هشتاد ضربه شالق بزنيد
و آيه به ما دستور داده است اگر اتهام دهنده، گواهاني بر اين اتهام نداشت او را شالق 

 بزنيد. 
به هالل بن اميه كه همسرش را متهم كرد كه با  پيامبر و اما درباره همسر، چون 

وَىُد ِف َظهِرکَـاَلَ «شريك بن السمحاء مرتكب زنا شده است، گفت: 
َ
 . »يّنَُة أ
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 كنم) و حد بر پشتت مي (يا گواهاني را بر اين اتهام بياور يا بر تو حد جاري«
 كه چند بار آن را تكرار كرد.  »خورد) مي

اقرار كند و اتهام را تصديق نمايد، پس هرگاه متهم اقرار به زنا كرد دوم: خود متهم 
 شود چون اقرار بزرگترين و بهترين دليل است.  مي حد از اتهام زننده ساقط

سوم: عفو و گذشت متهم، چون حد حق متهم است و لذا تا متهم اجازه ندهد اجراي 
مطالبه كند، پس هرگاه او گذشت  گيرد و بايد او اجراي حد را نمي حد بر قاذف صورت

 گردد. مي كرد قصاص و حد ساقط

 شرابخواري
برد و زوال عقل  مي شرابخواري از جمله گناهان كبيره و زشت است و عقل را از ميان

از اين راه ممنوع و محظور و حرام است در همه اديان آسماني، چون حفظ عقل از جمله 
نظير  بي اتفاق نظر دارند، و خداوند در كتابها  نآ پنج چيزي است كه همه اديان بر حفظ

خوارگي امر فرموده و بيان داشته است كه مي، آلوده و  مي خويش به اجتناب و دوري از
 گويد:  مي باشد آنجا كه مي نجس است و از عمل شيطان

رز ٱِِّ�َما ﴿ َمل لَميلِ�ز ٱوَ  �ل نَصابز ٱوَ  ل
َ َ�ٰمز ٱوَ  �ل َل

َ ِ ل َبَملِ  �ل َّ ٞس  يلَ�ٰ ِ ٱ رِجل َّ َتُِدزوهز ٱَۡ  ل مل  جل َّ�ز ََۡع
وَن  ۡز َِ  ].٩٠ة: املائد[ ﴾٩�زفل

باشند پس  مي همانا شراب، قمار و انصاب و ازالزم، آلوده و نجسند و از عمل شيطان«
 .»دوري كنيد تا رستگار شويدها  آن از

ک ُؤلِكٍر َىراىٌ «گفته است:  و پيامبر   .»هر چيز مستي آور حرام است« .»ُُ

قَواٌى َُلْ  ّن ِمنْ ـَلَُكواَ «به روايت مسلم. و در بخاري آمده است: 
َ
َِ أ ّم

ُ
ََر ََ الَرِ لکوْ ـتَحِ أ

 ُْ َُ َوالَ   »َُ عٍزِ َر َواص
همانا در امت من گروهي خواهند آمد كه پوشيدن حرير (براي مردان) و نوشيدن «

 .»شمردند مي شراب و نوازندگي و آالت نوازندگي را حالل
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 روايتي از ابومالك اشجعي آمده است:  و در

ْواَ ـلََََشعَ « ُک َر ََُل ُْ َِ الَ  ـّن اُاٌٍس ِمْن اُّم
ْ
ُِ ال ََ ُرْؤوِسِه َهٍ َوتُْضَُب  ُِ ُُ ـهٍ بَِغْ�ِ ِاْس عٍِز َُ

 
ْ
ُِ ال رَْض َوَ�َْعُل اُهللا ِمنُْه

َ
ُِ ان  .»ِقَرَدةَ َوالنٍِزَرَ ـَوَ�ِْلُف اُهللا بِِه

خوانند، و بر ايشان  مي نوشند و آن را بغير نام خود مي مت من شراب رامردماني از ا«
برد و صفات خوك و خنزير  مي شود كه خداوند آنان را در زمين فرو مي آالت لهو نواخته
 .»آفريند مي و ميمون در آنان

معازف كه در حديث آمده است، به معني آالت لهو ابزار لعب است. جوهري گفته 
 گفته است:  رام بودن، اندك و بسيار شراب فرق ندارد چون پيامبر است: از نظر ح

ُِ َىراىٌ « سَكَر َكِثُ�ُه َ�َقِليلُ
َ
هر چيزي كه بسيارش مست كند اندكش نيز حرام « »َمٍ أ

 .»است
نهي  پيامبر «به روايت نسائي و ابوداود و در روايت ديگري از نسائي آمده است: 

 .»كند مي ستكرد از اندك چيزي كه بسيارش م

 حد ميخواره
هركس چيزي مستي آور بنوشد و مسلمان عاقل بالغ مختار عالم به مستي آوري و 

گردد خواه مست شده باشد يا نشده باشد. اگر  مي حرام بودن آن باشد، حد بر او واجب
شود. چون عبدالرحمن بن جعفر، وليد را در  مي آزاد باشد چهل ضربه شالق به وي زده

شمرد تا اين كه به  مي زد و علي بن ابيطالب آن را مي شالق ثمان بن عفان پيشگاه ع
چهل ضربه شالق زده است و  پيامبر «چهل رسيد گفت: دست نگه دار. سپس گفت: 

هشتاد ضربه تازيانه زده است و هر دو شيوه سنت و معمول است، و  عمر بن خطاب 
روايت مسلم. و در صحيح مسلم باز  به »پسندم مي من اين يكي را (چهل ضربه) بيشتر

كسي را كه شراب خورده بود با دو شاخه درخت چهل ضربه « آمده است كه پيامبر 
تواند  مي هرگاه امام مسلمين خواست آزاد را هشتاد ضربه و عبد را چهل ضربه بزند »زد
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عمر بن خطاب حد ميخوارگي را هشتاد «چنين كند، چون مسلم روايت كرده است: 
شود و  مي نوشد، مست مي گفت: آري هرگاه كسي به عمر  ه قرار داد و علي ضرب

 چون مست شود هذيان گويد، و چون هذيان گويد افتري كند و قذف گويد، و حد
 عمر به آن عمل كرد و كسي وي را منكر نشد. »مفتري و قاذف هشتاد ضربه است

 شود مي چه موقع حد ميخوارگي واجب
يفر شرعي است و با يكي از اين دو سبب بر شخص مورد حد حد يك عقوبت و ك

 گردد:  مي اجرا و اقامه آن واجب
اول: به سبب اقرار بدون اكراه و آزادانه شخص، چون اقرار بهترين و بزرگترين دليل 

 خورده ام و به آن آگاه و مختار بودم.  مي است. مانند اين كه خود شخص بگويد: من
يشتر بر عليه او گواهي دهند و اهل شهادت و گواهي باشند و دوم: دو نفر مرد يا ب

گواهي آنان شرعا قبول باشد، و به مجرد اين كه شخص دچار قي و استفراغ گردد يا بوي 
توان شرعا وي را حد زد، چون احتمال  نمي شراب و مشروب مسكر از وي استشمام شود

ار اشتباه شده باشد، و چون دارد كه او را مجبور كرده باشند يا در خوردن آن دچ
دهد و اصل بر آن است كه شخص از عقوبت و كيفر  مي غيرشراب هم گاهي بوي آن را

 ت است. ها شب بري باشد و شارع مقدس عالقمند به دفع و رفع حد به

 مداوا و معالجه با مواد مسكر جايز نيست
ان نيست. از خبر داده است كه مواد مسكر و شراب خود درد است و درم پيامبر 

 سوال كرد درباره شراب، پيامبر  طارق بن سويد جعفي آمده است كه او از پيامبر 
خوردم؟ پيامبر  مي وي را از آن نهي كرد. او گفت: من آن را به منظور درمان و براي مداوا

  :است به راستي شراب درمان نيست بلكه درد«. »ُِ داءٌ ـُِ لَََس بَِدواٍء َوصِكنّ ـِِاّ «گفت«. 
. پس حديث دليل است بر اين كه مداوا با )به روايت احمد و مسلم و ابوداود و ترمذي(

باشد و  مي شراب جايز نيست چون آن خود درد است. شراب و مسكرات همانند مردار
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استعمال آن جز در مواقع ضرورت روا نيست مانند اين كه، كسي لقمه در گلويش گير 
كه بدان آن را فرو برد جز شراب، و يا مانند كسي كه دچار كرده است و چيزي را نيابد 

حمله و نارسائي قلبي شده است و چيزي نيابد كه آن را دفع كند مگر شراب، و يا مانند 
كسي كه در اثر سرماي شديد مشرف بر هالك است و چيزي را نيابد كه سرما را به آن 

جايز است به منظور دفع ضرر.  دفع كند مگر خمر و شراب، كه در اين احوال خوردن آن
گردانند، و بايد حريم  مي و قاعده كلي است كه ضروريات محظورات را روا و مباح

 ضرورت را نگه داشت و آن را به صورت عادت در نياورد. 

 حد سارق و دزد
سرقت و دزدي عبارت است از گرفتن و ربودن مال ديگران به صورت نهاني و بيرون 

شود. سرقت و دزدي به اين  مي فوظ اليق به آن مال كه حرز ناميدهآمدن آن از جاي مح
 كيفيت به دليل قرآن و سنت نبوي و اجماع، موجب بريدن دست دزد است. خداوند

 گويد:  مي

ْ ٱَۡ  لّسارََِةز ٱوَ  لّسارِقز ٱوَ ﴿ ٓوا َطعز َِ   �ل َّ  َٗ ٰ آَءۢ بَِما َكَسَدا نََ� ََ َما َج َ�هز ِۡ يل
َ
ِۗ ٱَ ز ٱوَ  َّ ِكيٞم  َّ ََ  ٌَ َعَِ�

 ].٣٨ة: املائد[ ﴾٣
و اند  زن و مردي كه دزدي كنند دستان آنان را ببريد به سبب عمل (دزديي) كه كرده«

همتا و حكيم  بي به جهت عذاب و رسوائي آنان از جانب خداوند و خداوند در كارهايش
 .»است

وابيده بودم از صفوان بن اميه آمده است كه گفت: من در مسجد بر روي عباي خود خ
برديم كه دستور  آن را از من دزديدند و ما دزد را گرفتيم و او را به حضور پيامبر 

 بريدن دست وي را داد، و من گفتم: يا رسول اهللا براي يك عبا؟ ... من آن را به وي
گفت: پس چرا پيش از آن كه او را پيش من بياوري او را  بخشم، پيامبر  مي
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ابوداود و ابن ماجه و نسائي و مالك و شافعي و حاكم آن را  به روايت( »نبخشيدي؟
 . )صحيح دانسته است

 شرايط بريدن دست
براي قطع و بريدن دست دزد شرايطي الزم است كه بعضي از آن شرايط در دزد و 

 در مال دزديده شده معتبر است.ها  آن براي او معتبر است، و بعضي از
و عاقل و مختار باشد خواه مسلمان يا كافر ذمي  اما دزد و سارق، شرط است كه بالغ

كند. پس براي كودك و ديوانه و كسي كه مجبور شده است، قطع  نمي يا مرتد باشد فرقي
و بريدني در كار نيست، و اما مال دزديده بايستي به حد نصاب و ميزان معين شرعي 

ز آن ميزان قطع برسد كه يك چهارم دينار طالي خالص مسكوك است، پس براي كمتر ا
 گفت:  روايت كرده است كه پيامبر  لشدن در كار نيست. چون عايشه 

ُع يَُد َسٍِرٍق ِِ « ََ  ُ�ْق
َ
ٍال ََ  ِف ُرعِْع ِديْنٍٍر فَ

 َ
 .»ِعدا  ال

 »شود مگر براي يك چهارم دينار يا بيشتر نمي دست سارق و دزد بريده«
زي كه ارزش و قيمت يك به روايت بخاري و مسلم و متن از وي است. و براي چي

ربع دينار داشته باشد نيز دست دزد را بايد قطع كرد. و امام شافعي چنين گفته است. و 
دست دزدي را كه سپر و كالهي را به ارزش سه درهم دزديده بود،  براي اين كه پيامبر 

 قطع كرد. 
 و به عنوان نكته اي ظريف اين سخن شاعر نقل شده است. 

براي يك چهارم دينار آن را  يك دست پانصد سكه طال است چرا ديه و خون بهاي«
 . »كنند؟ مي قطع

 آري عزت امانت، قيمت آن را باال برده و ذلت و خواري و خيانت، آن را ارزان و
 بها ساخته است، حكم خدا را بدان. بي
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ها  آن كنند چون نمي اگر كسي ابزار و آالت لهو و لعب را دزديد، دست وي را قطع
واجب است و به مانند شراب داراي احترام شرعي نيستند، ها  آن باشند و اتالف مي امحر

جايز نيست و تلف ها  آن است و نگه داشتنها  آن و هركس مؤظف به خراب كردن
كردنشان واجب است. همان گونه كه در مال دزديده شرط است كه به حد نصاب و 

اليق به خود باشد و در جايي حفظ شده ميزان معين برسد، شرط است كه محرز در حرز 
باشد كه جاي مناسب آن است، و چيزي كه در جاي مناسب خود نگهداري نشده باشد 

 اگر دزديده شود به موجب نص، موجب قطع يد نيست. 
كند و براي تشخيص آن به عرف  مي حرز و جاي حفظ اشياء در حاالت مختلف فرق

ضابطه مشخصي نيست از طرف شرع و نه از  شود، چون براي آن مي و عادات مراجعه
طرف لغت و اهل زبان، و در چيزي كه از نظر شرع و اهل زبان ضابطه اي نداشته باشد به 

شود. لذا ماوردي گفته است: بنابراين گاهي جائي براي يك  مي عرف و عادات مراجعه
زمان ماند و در هر چيزي  نمي چيز حرز است و گاهي نيست چون زمان بر يك حال

معتبر است. بايد دانست در زمان قحطي و خشكسالي و گرسنگي، نبايد دست دزد را 
در سال «شود كه گفت:   مي كرد بر اين حمل بريد و كاري كه عمر بن خطاب 

و در مال دزديده شده شرط است كه  »گرسنگي و قحطي دست بريدن دزد در كار نيست
ملك خود را از كسي ديگر دزديد دست  مال ملك خود دزد، نباشد پس اگر كسي مال و

شود، مانند اين كه مال به گرو نهاده يا به اجاره داده و يا به عاريه داده خود  نمي وي بريده
را، يا وديعه خود را يا مال خود را از عامل قراض و يا از وكيل يا از شريك خود بدزدد، 

در مال مسروق شبهه اي  شود. و باز هم شرط است كه نبايد سارق نمي دست وي بريده
 گفته است:  داشته باشد چون پيامبر 

» 
ْ
بُهٍِت ـِادَرُؤا ال حدود را دفع كنيد (يعني به هنگام شبهه حد را ها  با شبهه« »ُحُدوَد بٍِصشک
 .»اجرا مكنيد)
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 شود، چون مال هريك از نمي پس در دزدي مال از پدر و مادر و برعكس دست قطع
درمال ها  آن آمده شده است و چون شبهه استحقاق نفقه هر يك ازبراي نياز ديگري ها  آن

ديگري وجود دارد. و اگر عبد، مال سيد خود را بدزدد به دليل استحقاق عبد در مال 
شود، به دليل اين كه اين شبهه وجود دارد كه او استحقاق  نمي سيدش دست وي قطع

اگر شوهر از مال همسرش واجب است ولي اش  نفقه از مال شوهرش را دارد و نفقه
بدزدد بايد دستش را بريد چون نفقه شوهر بر همسر  واجب نيست و شبهه اي وجود 

 ندارد. 

 شود مي آنچه كه بر سرقت و دزدي مترتب
 گردد: مي هرگاه دزدي روي داد دو چيز واجب

اول: برگرداندن مال دزديده شده اگر خود باقي باشد يا بدل آن اگر تلف شده باشد يا 
 تلف شدني باشد، چون دزد حقي در آن ندارد. 

دست زن و مرد دزد را «دوم: واجب شدن قطع دست، چون خداي تعالي گفته است: 
به آن امر كرده است و خلفاي  شود، چون پيامبر  مي و دست راست دزد بريده »ببريد

برند چون  مي و دست را از مفصل مچ دست، اند. چنين كرده راشدين نيز بعد از پيامبر 
درباره دزد، عباي صفوان چنين عمل كرد و به آن امر نمود، و اگر دزد بعد از  پيامبر 

به  كنند، چون پيامبر  مي قطع دست راست مجدداً به دزدي اقدام كرد پاي چپ را قطع
نيز چنين كردند و  بآن دستور داده است. به روايت امام شافعي. و ابوبكر و عمر 

لفت نكرد. و به قياس بر راهزن و قاطع الطريق كه خداي گفته است: كسي با ايشان مخا
يعني دست راست با پاي چپ و  »شود مي يا دست و پايشان در جهت مخالف بريده«

چنين كرد. و شرط پاي آن  برند كه عمر بن خطاب  مي برعكس و پاي را از مچ قدم
برند  مي وقت پاي رااست كه بريدگي دست جوش خورده و زخمش بسته شده باشد آن 

تا پشت سر هم آمدن دو قطع موجب هالك او نشود، و اگر باز هم به دزدي برگشت، بار 
شود، و اگر براي بار چهارم دزدي كرد پاي راست وي  مي سوم دست چپ وي بريده
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چنين عمل كرد با شخصي  به آن امر كرده است و ابوبكر  شود. چون پيامبر  مي قطع
طع شده بود. و اگر بعد از قطع چهار دست و پاي باز هم دزدي كرد كه دست و پايش ق

شود، چون قطع دست و پاي به كتابت و سنت ثابت است و چيز ديگري ذكر  مي تعزير
 اند: نشده است، و دزدي معصيتي است كه به سبب آن تعزير شده است. و برخي گفته

دستور قطع داده و براي بار پنجم تا چهار بار  پيامبر «ديگر بعد از آن كشته شود، چون 
. به روايت ابوداود و نسائي. و قول اول اصح است. و اين حديث را »گفت: او را بكشيد

 قتل منسوخ است چون كسي را به حضور پيامبر «و زهري گفت: اند  منكر دانسته
 و امام شافعي گفته است: بدون »بردند كه براي بار پنجم دزدي كرده بود او را نكشت

خالف علماء، قتل براي بار پنجم منسوخ است چون هر معصيتي كه موجب حد باشد 
 گردد.  نمي تكرار آن موجب قتل

 حد راهزنان
 را قطع ها راه نامند كه عبور و مرور مردم در مي راهزنان را به آن جهت قاطع الطريق

حت عقوبت و كيفر كنند. قرآن كريم به صرا نمي رفت و آمدها  آن كنند و مردم از ترس مي
 آنان را بيان و گفته است: 

اْ  ِِّ�َما﴿ ٰؤز ََ ِي َ ٱَج َارِ�زوَن  َّ َ ٱ�ز وَ�ز  َّ َن ِ�  ۥَورَسز َعول �ِض ٱَو�َسل
َ ول يزَصَّدزٓواْ  �ل

َ
َقّتَزٓواْ َ ن �ز

َ
ََۡساًدا َ

  ََِ اْ  ول يزنَفول
َ
ٍٰف َ ََ ِ ل ِخ َّ م  َزهز رلجز

َ
يِهمل َوَ ِۡ يل

َ
ول �زَقّطَع َ

َ
�ِض ٱَ

َ  ].٣٣ة: املائد[ ﴾�ل
جنگند و در روي زمين  مي كه با خداي و رسول ويهايي  آن به درستي جزا و كيفر«
كنند (آن است كه) كشته شوند يا به دار زده شوند يا دست راست و پاي چپ  مي فساد

  .»آنان قطع گردد يا تبعيد شوند
  اند: شوند و چهار گونه مي پس راهزنان چهار دسته

 شوند.  مي اگر مرتكب قتل شده بودند و مالي نگرفته باشند، كشتهاول: 
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شوند و جنازه شان دار  مي دوم: اگر مرتكب قتل شده و مال را نيز گرفته بودند، كشته
 شود. مي زده

 سوم: اگر مال را گرفته بودند و قتلي نكرده بودند، دست راست و پاي چپ آنان قطع
 گردد. مي

و ترس و رعب كرده بودند و مالي را نگرفته بودند و  چهارم: و اگر ايجاد خوف
شوند يا  مي شوند و با حبس تعزير و تنبيه مي مرتكب قتل هم نشده بودند، حبس و زندان

شوند. و براي قطاع الطريق و راهزن بودن، مرد بودن و ذكورت و شماره و عدد  مي تبعيد
كه حتي اگر يك نفر داراي مخصوص و بودنشان در غير آبادي و عمران شرط نيست، بل

چنان قوت و نيرويي باشد كه بتواند بر نفس و مال گروهي غلبه يابد و آشكارا به آن قيام 
 كند قاطع الطريق و راهزن است.

رها كردن راهزن و گذشت از وي جايز نيست، و لعنت خدا بر ستمكاراني باد كه در 
راهزنان پيش از آن كه بر وي دست  كنند. اگر كسي از مي كمين مردمند و از راه خدا منع

گردد و مورد  مي يابند توبه كند و پشيمان شود، حدود شرعي راهزنان از وي ساقط
گيرد. اگر حاكم پيش از توبه كردنش بر وي دست يافت بايد  مي مؤاخذه مردم قرار

 عقوبتي را كه مستوجب آن است و قبال بيان شد بر وي اجرا كند. اگر بعد از دست يافتن
گردد به دليل مفهوم  نمي بر وي توبه كند و پشيمان گردد عقوبت و كيفرها از وي ساقط

 :اين آيه

﴿ َّ ِي َ ٱ ِِ َّ  َۡ ۖ ْ َعََيلِهمل وا رز ِۡ ن َ�قل
َ
َِ  َ�دلِل َ  ْ ْ ٱَُابزوا وٓا ََمز ّن  عل

َ
َ ٱَ يٞم  َّ َِ ورٞ ّر  ﴾٣َ�فز

 .]٣٤ة:املائد[
آن كه بر آنان دست يابيد پس بدانيد كه  مگر آن كساني كه توبه كرده باشند پيش از«

 .»خداوند بسيار آمرزگار و بسيار مهربان است
اگر توبه كرد در صورتي كه مرتكب قتل شده باشد حتميت و واجب بودن كشتن از 

شود، يعني واجب نيست كه كشته شود ليكن صاحب خون و ولي مقتول،  مي وي ساقط
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ايد و او را عفو كند. و اگر مرتكب قتل و حق دارد كه قصاص كند يا از وي گذشت نم
 گرفتن مال هر دو شده باشد بعد از توبه به دار زدن و واجب بودن قتل از وي ساقط

 ماند. مي گردد بلكه قصاص و ضمانت مال بر وي مي
گردد،  مي و اگر فقط مال را گرفته بود، بعد از توبه قطع دست و پاي از وي ساقط

ماند از  مي حقوق الهي است و تنها حقوق انسانها بر ويچون قطع دست و پاي براي 
شود، و اگر راهزن توبه كرد و  نمي قبيل قصاص و گرفتن مال، يعني حقوق مردم ساقط

گردند چون  نمي ساقطها  آن حدود شرعي ديگري بر وي بود مانند حد زنا و ميخوارگي،
 مطلق است.ها  آن داليل

 احكام متجاوز و حمله كننده
ر زبان عربي به معني دست درازي و حمله به غير است، و شرعا حمله به صيال د

پس هركس بر «ناحق به غير است. و دليل مؤاخذه به آن، پيش از اجماع اين آيه است: 
شما تجاوز و تعدي كرد شما نيز بر وي تجاوز و تعدي كنيد به مانند آنچه بر شما تعدي 

 نيز گفته است:  و پيامبر  ).194(سوره بقره/  »و تجاوز كرده است

 اُاْ «
َ
لُْومٍ  ُصْ أ َْ ْو َم

َ
 .»برادرت را ياري كن خواه ظالم باشد يا مظلوم« »َذٍکَ َظٍِسٍ  أ

 و حمله كننده به ناحق، ظالم است و ياري ظالم آن است كه او را از ظلم بازداري. 
داشته پس هركس بر شخص مسلماني به ناحق حمله كند و قصد قتل و كشتن وي را 

باشد، براي كسي كه مورد حمله واقع شده است جايز است كه او را از خويشتن دفع كند 
 در صورتي كه قدرت نداشت، از وي بگريزد يا خود را در مكاني متحصن كند يا به

 خود را از وي پنهان نمايد. اي  گونه
د، چون اگر قدرت پناه بردن به جايي را داشته باشد بر وي واجب است كه چنين كن

وسيله جان خود را حفظ كند. ترين  و آسانترين  به هر حال او مكلف است كه با ساده
 گويد:  مي چون خداوند
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َ�عل ٱ﴿ ِ  دل ِٰ ٱب
َس ز  ّۡ َل

َ
َ َ  ].34فصلت: [ ﴾ِِ

 .»دفع كن با آنچه بهتر و نيكوتر است
 و صحيح اين است. 

بجنگد مشروط بر آن كه حق دارد كه پايداري كند و با حمله كننده  اند: برخي گفته
اول به آسان تر و سبك تر اقدام كند، پس اگر بتواند با سخن گفتن يا با داد و فرياد يا 
ياري طلبيدن از مردم، حمله كننده را از خود دفع كند حق ندارد او را بزند، اگر جز با 

شالق و تازيانه  تواند او را بزند اگر بتواند او را با دست بزند نبايد با مي شد نمي زدن دفع
بزند، و اگر بتواند با شالق و تازيانه او را بزند نبايد با عصا بزند، و اگر بتواند او را با 
زخمي كردن دفع كند نبايد عضوي را از وي ببرد. اگر بتواند با قطع عضوي از وي او را 

و براند او را توانست او را دفع كند  نمي براند نبايد او را بكشد. و اگر جز با قتل و كشتن
 بكشد و بر وي قصاص و ديه و كفاره اي نيست، چون خداي تعالي گويد: 

َلِمهِ  نَتَ�َ ٱ َولََم ِ ﴿ َز  َۡ ِ  َسبِيٍل  ۦَ�عل َّ ا َعََيلِهم  ََ ٰ�َِك  ََ ْو
ز
ِي َ ٱَ�َ  لّسبِيلز ٱ ِِّ�َما ٤َُۡ َّ 

وَن  َِمز  ].42 -41الشوری: [ ﴾َّاَس ٱَ�ظل
گردند برآنان گناهي و راهي نيست بلكه  مي وم شدن پيروزو كساني كه بعد از مظل«

 »كشند مي كنند و به ناحق مردم را مي گناه بر كساني است كه بر مردم ظلم
به عالوه حمله كننده ظالم است و ظالم معتدي و متجاوز است و جنگ با معتدي و 

 . متجاوز، مباح است و كسي كه جنگ با وي مباح باشد ضمانت وي واجب نيست

 حكم دفاع از نفس
درباره وجوب دفاع از نفس و جان خود، زماني كه حمله كننده مسلمان مكلف باشد 

  اند. اختالف كرده
 گويد:  مي اين دفاع واجب است چون خداوند اند: برخي گفته

مل َِِ� ﴿ ِۡي�ز يل
َ
واْ بَِ َلقز ََ ُز َزَكةِ ٱَو  ].١٩٥ة: البقر[ ﴾َّهل
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 .»الكت ميندازيدبا دست خودتان خود را به ه«
همان گونه كه مضطر واجب است با خوردن حرام خويشتن را زنده نگه دارد، و 

 آينده را بيانهاي  وقتي كه فتنه راجح آن است كه اين دفاع واجب نيست. چون پيامبر 
گفت: داخل  گفت: اگر چنين زماني مرا دريافت، چه كنم؟ پيامبر  كرد، حذيفه  مي

را گمنام ساز. حذيفه گفت: يا رسول اهللا، اگر به خانه من وارد  خانه خويش شو و خود
هرگاه برق شمشير تو را ترساند روي خويش را «گفت:  شدند  چه كار كنم؟ پيامبر 

يعني كشته شوي بهتر از آن است كه  »بپوشان و بنده مقتول خدا باش نه بنده قاتل خدا
 چنين است: ها  ديگري را بكشي. و در بعضي روايت

نْ « َُ  » ِابَ� تَدىَ َذْ�َ  َو
 مانند بهترين از دو پسران آدم باش كه كشته شد) و گفت: «

َخافز  َۡ�ِ ۢ ﴿
َ
َ ٓ ِّّ ِ تزَََكۖ ِ �ل

َ
َي َِِ�لَك ِ� ِۡ ۠ بَِداِسٖط يَ نَا

َ
َ ٓ ا ََ  �َِ تَز َقل َِ َك  َۡ َ ٱَََسطَت َِِ�ّ يَ رَّب  َّ

 ].٢٨ة: املائد[ ﴾٢ ۡلَ�ََِٰم�َ ٱ
وي من دست درازي كني تا مرا بكشي من دست خود را به سوي تو اگر تو به س«
 .»ترسم مي كنم تا تو را بكشم چون به راستي من از اهللا، خدا و پرودگار جهانيان نمي دراز

بندگان خود را كه اش  به هنگام محاصره خانه و صحيح است كه عثمان بن عفان 
هركس از شما سالح خود را بر زمين چهارصد نفر بودند از دفاع كردن بازداشت و گفت: 

 بگذارد او آزاد است. 

َْ «گفت:  و پيامبر  ُُ ِع اصلّيِل اص ََ ٍَعِة فِتَنٍَ  َكِق َّ بََ� يََدِم اصل  ِِ َْ ِِ يُ ِبُ  اصرُّجُل ِ�يهٍ ِل
ُْ ُؤؤْ  َُ ْ ِمنٍ  َو َِ  ُْ َُ ْ َكفِرا  َو َْ ُؤؤْ  َِ َُ ُِ َذٌ� ٍ َذٌ� مِ هَ القٍِعُد ِ�ي ،ِبُ  كفِرا  ِمنٍ  َو ِِ َوالقٍئِ َن القٍئِ

 َُ  ٍِش َذٌ� ِمَن اصلٍِع فَ ِمَن اسٍِش واص
َ
ِْ لْ ح وا قِِلّيُو ُ ُعوْ َوا�ْ  ُِ وْ ََ

َ
ِْ ا أ َُ ِْ ا ُسيُوْ ُعوْ َواْضِ  تٍَر  فَُو

 
ْ
َىٍد ِمنْ ـبٍِل

َ
ََ أ ِْ ِحجٍَرِة فََِِ َدَذَل    .» ِابَ� تَدىَ َكَخْ�ِ  يَُونْ فَلْ  ُو

دهد كه همچون شب تاريك هستند  و  مي و آشوبهائي رويا ه پيش از رستاخيز فتنه«
هستند مردي كه صبح اي  گونه شود، و اين آشوبها به نمي حق در تاريكي آَشوبها ديده
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كند و كسي  مي آيد و راه را گم مي دراين آشوبها مؤمن بوده است شب به صورت كافر در
 كند و به صورت كافر در مي كه شب مؤمن و بر حق بوده صبح در اثر آشوبها حق را گم

ها  آن آيد. كسي كه در اين آشوبها بنشيند (كناره گيري كند) بهتر است از كسي كه در مي
به پاي برخيزد (يعني دخالت كند) و كسي كه ايستاده است (به تمامي درگير نشده) بهتر 

برود راه ها  آن راه برود (درگير شده است) و كسي كه درها  آن است از كسي كه در
شتاب كند (فعاالنه درگير ها  آن (درگير باشد به طور خفيف) بهتر است از كسي كه در

خويش را بشكنيد و ابزار جنگ را بگذاريد و زره كمان را پاره هاي  باشد) تير و كمان
كنيد و تيغه شمشيرتان را بر سنگ زنيد، و اگر كسي بر شما وارد شد و شما را مجبور 

ز دو پسران آدم باشيد كه كشته شد و به ديگري دست درازي ساخت مانند بهترين ا
 .»نكرد
به روايت ابن ماجه و ابوداود و ترمذي كه آن را حسن دانسته و ابن حبان كه آن را (

صحيح دانسته است. شيخ تقي الدين ابن دقيق العيد در كتاب اقتراح گويد: اين حديث 
 . )شرط بخاري را دارد

اين مورد را فرق گذاشتيم كه بر مضطر واجب است از  به اين جهت بين مضطر، و
ميرد و خودكشي است و  مي حرام بخورد تا خود را زنده نگه دارد، چون اگر نخورد

گردد  مي خودكشي حرام است ولي اگر دفاع از خويش نكند و كشته شود شهيد محسوب
 و شهادت پسنديده است پس باز هم فرق دارند. 

رد و قصد مال وي را بكند نه جانش را، او حق دارد كه وي اگر كسي به كسي حمله ك
 گفته است:  را دفع كند و از خود و مالش دفاع كند، چون پيامبر 

ََ مٍِلِ َ�ُهَو َشهِ « هركس در راه دفاع از مال (مشروع) خويش كشته « »دٌ ـيْ َمن قُِتَل ُدو
حديث اين است كه، . طريق استدالل به اين )به روايت شيخين(. »شود او شهيد است

او را شهيد دانسته پس دليل است بر اينكه او حق جنگ و كشتن را دارد، و بر  پيامبر 
اين كه او به آن مكلف است و اين كه بر وي ضمانتي نيست اگر حمله كننده متجاوز را 
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تواند مال خود را براي  مي بكشد، و حق هم دارد كه دفاع از مالش را ترك كند، چون او
ان مباح گرداند. آري اما اگر مال حيوان باشد و متجاوز و معتدي قصد تلف كردن آن ديگر

را داشته باشد واجب است كه متجاوز را دفع كند، چون جاندار است و روح و جان 
محترم است. و اگر متجاوز و حمله كننده قصد حريم شخصي را كند مانند، همسر و مادر 

كشد يا به آنان تجاوز جنسي نمايد بر او واجب است را بها  آن و فرزندش براي اين كه
 كه دفاع كند.

تواند آن را مباح كند، و مباح كردن قتل و تجاوز حرام است چون حق غير  نمي چون
است. و روايت شده است كه زني براي هيزم جمع كردن بيرون رفته بود، مردي وي را 

به آن مرد انداخت و او را كشت دنبال كرد و قصد تجاوز به وي را داشت، آن زن سنگي 
او در راه خدا كشته است يعني «بردند، گفت:  و شكايت آن را پيش عمر بن خطاب 

كشتن او به دستور خدا بوده است، و خداوند قاتل او است و خداوند هرگز براي چنين 
مخالفت  و كسي با اين عمل عمر  »دهد نمي متجاوزي ديه قرار نداده است و ديه او را

نكرد پس به صورت اجماع درآمد، و در اين كه آيا دفاع از حريم غير واجب است اگر 
در حريم وي نباشد، دو قول وجود دارد: أصح آن است كه به مانند دفاع از جان است، 
البته اين وقتي است كه حمله كننده مسلمان باشد ولي اگر متجاوز و حمله كننده كافر 

مله كننده حيوان هم باشد دفاع واجب است مشروط بر باشد دفاع واجب است. و اگر ح
 شود.  مي آن كه ظن غالب نداشته باشد كه خودش در دفاع هالك

 كند مي ضمانت چيزي كه حيوان آن را تلف
كند  مي هرگاه با شخصي حيواني باشد او ضامن چيزي است كه، حيوان آن را تلف

ر روز و خواه آن را براند يا زمامش خواه تلف شده جان باشد يا مال و در شب باشد يا د
را بكشد يا سوار بر آن باشد، به هر حال ضامن چيزي است كه تلف كرده است. چون در 
دست اوست و بر وي الزم است كه از آن مواظبت كند، و خواه كسي كه با حيوان است 
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ه يا آن را باشد يا آن را به عاريه گرفتاش  مالك آن باشد يا مزدور وي باشد يا در اجاره
 غصب كرده باشد. چون به هر حال در دست اوست. 

اگر كسي حيواني را سيخنك زد و آن حيوان جفتك زد يا چيزي را انداخت و تلف 
كرد ضمانت بر عهده كسي است كه سيخنك زده است. حيوان و چهارپايي كه با منع 

بر آن شد پس اگر بر  شود آن را نگه داشت، نبايد در بازارها سوار نمي كردن و لگام زدن
آن سوار شد و چيزي را تلف كرد ضامن آن است. چون با سوار شدن آن مرتكب تقصير 
شده است. اگر چهارپايي افساركش داشت و چيزي را تلف كرد ضمانت به عهده 

 افساركش است. 
 چهارپايان رها شده اگر زراعتي را تلف كنند يا غير آن را، اگر در روز باشد صاحبان

ضامن هستند. چون عادت چنان ها  آن ضامن نيستند و اگر در شب باشد صاحبانا ه آن
جاري شده است كه، كشتزار و بوستان را در روز حفظ كنند و چهارپايان را الزم است كه 

رها نكنند پس  )درشب(در روز به چرا رها كنند، و عادت چنان است كه چهارپايان را 
و اند  تقصير و كوتاهي كردهها  آن ف كنند صاحباناگر در شب رها شوند و چيزي را تل

 باشند.  مي ضامن
و تمام آنچه درباره ضمانت صاحب چهارپا گفتيم، وقتي است كه صاحب مال تقصير 
و كوتاهي نكرده باشد. اگر صاحب مال كوتاهي و تقصير كرده باشد مانند آنكه، مال خود 

راه چهار پا قرار داده باشد بر صاحب را بر چهار پا عرضه كرده باشد يا آن را در سر 
سگ گزنده يا چهارپاي چموشي داشت و اش  چهار پا ضمانتي نيست. اگر كسي در خانه

شد و او را از حال سگ و چهارپا آگاه نساخته بود و سگ اش  كسي با اجازه او وارد خانه
 او را گاز گرفت يا چهارپاي چموش به وي آسيبي رساند صاحب خانه ضامن است،
اگرچه وارد شونده بينا هم باشد. اگر وارد شونده بدون اجازه وارد شود يا او را از حال 
سگ و چهار پا مطلع ساخته باشد، بر وي ضمانتي نيست. چون وارد شونده خود سبب 

 آن شده است. بايد دانست در اين گونه موارد ضمانت جان ديه بر عاقله است. 
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 احكام باغيان
 اند: باشند. و برخي گفته مي لمانان مخالف امام و پيشواي عادلباغيان گروهي از مس

عدالت امام شرط نيست، پس اطاعت امام و پيشواي مسلمين واجب است حتي اگر 
ستمكار و جابر باشد، و اطاعتش در چيزي واجب است كه مخالف اوامر و نواهي شرع 

آن صورت اطاعت وي  نباشد، به خالف اينكه اگر مخالف اوامر و نواهي شرع باشد در
 واجب نيست. چون اطاعت مخلوق در معصيت و نافرماني خالق جايز و درست

 باشد.  نمي
اينگونه اشخاص را به آن جهت باغي ناميده اند، چون مرتكب بغي و ظلم و تجاوز از 

 و دليل برباغيان قول خداي است كه گفته است:  اند. حد و عدول از حق شده

َِنِ�َ ٱََِ   َطآ�َِفَتانِ  �ن﴿ َل لمز ْ ٱ ل َتَتَزوا َما َ�َ  �ل ٰٰهز َۡ َل ِ ۖ َۡإِۢن َ�َغتل ِ َما ْ بَيلَنهز وا ۡز َِ صل
َ
َرىٰ ٱَُۡ خل

ز  �ل
ِٰ ٱََۡ�ٰتَِزواْ 
رِ  ّۡ ّل

َ
َء َِِ�ٰ َ ٓ�َُِ ٰ ّٰ ََ ِ ٱَ�دلِ    ].9احلجزات: [ ﴾َّ

كنيد، پس اگر  اگر دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ برخاستند در ميان ايشان اصالح«
يكي از آن دو گروه بر گروهي ديگر مرتكب بغي و طغيان و تجاوز شد با گروه باغي 

 .»بجنگيد تا اينكه به امر خداوند برگردد (و به قانون الهي راضي شود)

 شرايط جنگ و قتال با باغيان
ن به دليل همان آيه كه گفته شد با باغيان جنگ كنيد..... به سه شرط بر امام مسلمي

 واجب است كه با آنان جنگ كند: 
اول: اين كه داراي شوكت و قدرت باشند و از خود دفاع كنند و امكان مقاومت در 
برابر امام را داشته باشند و فرمانده مطاعي نيز داشته باشند. اگر افرادي باشند كه دستگيري 

 آيند.  نمي آنان آسان باشد باغي به حساب



 437 معامله ربوي (ربا)

رون رفته باشند، به اين معني كه نافرماني كنند يا از دوم: از قبضه قدرت امام بي
پرداخت حقوق واجبه امتناع ورزند، خواه حقوق مالي باشد مانند زكات، يا غير مالي باشد 

 مانند حدودات و قصاص.
كه اي  گونه سوم: بايد در مخالفت خود تأويل و مستمسكي موجه روا داشته باشد به

توجه به آن معتقد به جواز خروج و بيرون رفتن از  شبهه اي برايشان پيش آيد كه با
اطاعت گردند، به اين معني كه به چيزي از كتاب خدا يا سنت تمسك جويند، يا به ظاهر 
آن استناد كنند و بر مبناي ظاهر آن عمل نمايند. مانند تأويل امتناع كنندگان از پرداخت 

ما دستور داده شده كه زكات  به«گفتند:  مي كه زكات در زمان حضرت ابوبكر صديق 
چون  »را به كسي بدهيم كه دعايش براي ما آرامش بخش است، و او رسول خدا بود

ذل ﴿ گويد: مي خداوند ۖ ِِّن َصََٰوََُك  خز ِيِهم بَِها َوَصّلِ َعََيلِهمل
َّ ََ مل َوُز ََٗة �زَطّهِرزهز َۡ َ�ٰلِِهمل َص َل

َ
َِ ل َ

مل  وال ايشان صدقه و زكات بگيرد تا به اين وسيله آنان را از ام« ].١٠٣ة: التوب[ ﴾َسَ�ٞ  لّهز
از آلودگي حرص و طمع پاك كني و دلشان را تزكيه نمايي و براي ايشان دعا كن كه 

گفتند: پس دعاي غير رسول براي ما آرامش  مي . و»دعاي تو برايشان آرامش بخش است
 بخش نيست، پس دادن زكات به غير رسول اهللا واجب نيست. 

 نه بايد با باغيان جنگيدچگو
 چگونگي جنگ و مقابله با باغيان، به همان شكلي است كه به آن دفع حمله متجاوز

شود كه قبال گفته شد. چون مقصود و هدف از جنگ با باغيان برگرداندن آنان به  مي
اطاعت امام و برطرف كردن شرّ آنان است، و خود جنگ با آنان هدف نيست. پس اگر 

ممكن باشد نبايد آنان را كشت، و هرگاه ممكن باشد با مجروح كردن آنان اسارت آنان 
غائله را پايان داد كشتن زخميان الزم نيست و نبايد زخميان آنان را كشت و تير خالص 

شود، و اگر يكي از باغيان به  مي زد، بنابراين وقتي كه جنگ در گرفت كار از كنترل خارج
 مي گردد نبايد كشته شود. اسارت درآيد يا سخت مجروح و زخ
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شود. و حجت  مي شود و زخمي آنان نيز كشته مي ابوحنيفه گفته است: اسيرشان كشته
اي «كه گفت:  است به ابن مسعود  شوند، سخن پيامبر  نمي ما كه گفتيم: كشته

گفتم «عبداهللا گفت:   »فرزند مادر عبد، حكم كسي از امت من كه باغي گردد چيست؟
 فرمود:  پيامبر  »دانند و داناترند مي او بهتر خداي و رسول

تْ « ُُ  
َ
ِْ بَُع َمدْ ـال  ُ�ْ  بُِرُه

َ
ََ َجِرَـَوال  ُِ قْ  ِْ هِ حِ ـْ َه ُُ  

َ
سِ َوال

َ
ِْ ْ�ُ تَُل أ  . »ُه

 »شوند نمي شوند و زخميان و اسيران آنان كشته نمي فراريان آنان دنبال«
ت: من كسي را از پدر بر مروان داخل شد، و مروان به وي گف بحسين بن علي 

كرديم كسي از طرف  مي تو جوانمردتر نديده ام به محض اين كه ما در جنگ جمل پشت
 او ندا ميداد: گريخته آنان را دنبال نكنيد و زخمي و بيمارشان را نكشيد. 

مقصود از جنگ با باغيان منع شرّ آنان است نه كشتن آنان. و امام شافعي در اين 
 گويد: مي سك و استناد كرده است كهمطلب خود به آيه تم

ِٰ ٱََۡ�ٰتَِزواْ ﴿
رِ  ّۡ ّل

َ
َء َِِ�ٰ َ ٓ�َُِ ٰ ّٰ ََ ِ ٱَ�دلِ    ].9احلجرات: [ ﴾َّ

 .»با گروه باغي به جنگ برخيزيد تا اين كه به دستور خداوند برگردند«
و (تفيء) را به معني ترك كردن جنگ و برگشت به اطاعت معني كرده است، و باز 

همان  »خداوند به جنگ با ايشان امر فرموده است نه به كشتن ايشان«گفته است:  هم
شود و مالشان  نمي شود و به حيات زخمي ايشان پايان داده نمي گونه كه اسيرشان كشته

شود، چون به هر حال باغيان مسلمان هستند، و مال انسان مسلمان  نمي به غنيمت برده
طرش، و نبايد امام به جنگ با باغيان مبادرت كند تا حالل نيست مگر از روي رضاي خا

اين كه اول پيك امين و هوشيار به نزد آنان بفرستد و از سبب عدم اطاعت و امتناع از 
فرمان برداري آنان سوال نموده و آنان را نصيحت نمايد و شبهه آنان را برطرف نمايد. 

زد اهل نهروان از خوارج را به ن بعبداهللا بن عباس  همان گونه كه حضرت علي 
گسيل داشت كه در اثر توضيحات او برخي از آنان پشيمان شدند و برخي امتناع ورزيدند 

 كه با آنان جنگ روي داد.
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 حكم مرتد شدن

 در زبان عربي بعني برگشت و رجوع از چيزي به غير آن چيز. خداوند ةكلمه رد

بَارِ ﴿ فرمايد: مي دل
َ
َ ٰ واْ َ�َ ّۡ َُ ََ َُرل مل َو  ].٢١ة: املائد[ ﴾َز

. و در اصطالح شرع »برنگرديد بر پشت خودتان (يعني به عقب رجوع نكنيد)«
اسالمي برگشت و پشيمان شدن از اسالم است به كفر و قطع اسالم، يعني اسالم را رها 

 كند و كافر شود. 
 رده و مرتد شدن چند نوع دارد، گاهي مرتد شدن با گفتار است و گاهي مرتد شدن با
كردار است و گاهي مرتد شدن با عقيده و باور است، و هريك از اين انواع سه گانه 

كنيم كه از آن اقسام ديگر  مي چند تا را ذكرها  آن شماري دارند كه از هر يك از بي مسائل
شناسيم. اما مرتد شدن گفتاري، مانند اين كه كسي به دشمن خود گويد: اگر او  مي را

گردد، يا اين  مي كردم كه به اين گفتار شخص كافر نمي و را عبادتبود من ا مي خداي من
آوردم،  يا اين كه به فرزندش  نمي بود من به وي ايمان مي كه به كسي گويد: اگر او پيامبر

  .يا زنش گويد: تو را بيشتر از خداي تعالي يا بيشتر از رسول اهللا دوست دارم
شود، چون با گفتن اين گفتار  مي ل كافردر اين صورت چنين شخصي با گفتن اين اقوا

گردد. و همچنين اگر مدعي شود كه به  مي مستوجب نسبت دادن ظلم به خداوند تعالي
گردد. و يا اگر ادعا كند كه  مي وي وحي شده است، اگرچه مدعي نبوت هم نشود كافر

 يخورد و با حوريان معانقه و هم آغوش مي آنهاي  شود و از ميوه مي داخل بهشت
كند، اين به اجماع كفر است. و اگر كسي يكي از انبياء الهي را ناسزا و دشنام گويد، يا  مي

گردد. و  مي به يكي از پيامبران الهي توهين و استخفاف كند به اجماع چنين شخصي كافر
زند و  مي از جمله صورتهاي استهزاء آن است كه، گاهي يكي از ظالمان، مظلومي را كتك

) گويد: تو را به سيد اولين و آخرين (حضرت محمد  مي زند و مي يادكتك خورده فر
مرا نزن. آن ظالم گويد: بگذار، رسول اهللا تو را نجات دهد و به زدن وي ادامه دهد، چنين 

شود. و اگر كسي گفت: من پيامبرم و ديگري نيز وي را تصديق كرد هر  مي شخصي كافر
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ني گفت: اي كافر بدون اين كه اين سخن او قابل شوند. و اگر كسي به مسلما مي دو كافر
خواهد مسلمان شود از كسي خواهش كند  مي شود. و اگر كافري كه مي تأويل باشد كافر

 كه كلمه توحيد را به وي تلقين كند و او به وي بگويد كه: بر كفر خود بمان، او كافر
 گردد. و اگر كافري يم شود. و اگر به مسلماني اشاره كند كه كافر شو، خود كافر مي
شود.  مي خواست اسالم آورد و مسلماني به وي گفت: اول برو غسل كن، او كافر مي

كند به كفر وي راضي شده و رضاي به كفر، كفر است. و  مي چون در اين مدت كه غسل
اگر به وي گفته شد كه: ناخنت را كوتاه كن يا سبيلت را كوتاه كن كه سنت نبوي است، 

دهم حتي اگر سنت هم باشد و هدفش استهزاء  نمي ب بگويد: من آن را انجامو او در جوا
 گردد.  مي باشد كافر

و اگر كسي به خاطر معصيتي كه بر فرزند و مالش وارد شده است، دچار معصيت 
شود و  مي شود و به عنوان اعتراض گويد: خداوند فرزند و مالم را از من گرفت، كافر

 امثال آن نيز چنين است. 
اگر كسي فرزندش را بزند و كسي به وي گويد: مگر تو مسلمان نيستي؟ و از روي 

شود. و از اين قبيل است دشنام دادن به  مي عمد و قصد گفت: نخير مسلمان نيستم، كافر
 دين و شرع و مذهب و احكام ديني. 

و  اما كافر شدن و مرتد شدن با كردار، مانند اين كه براي بت و غير خدا و خورشيد
ماه و اشياء ديگر سجده كند، يا قرآن را در ميان آلودگيها اندازد و يا براي بتها قرباني كند 
و يا به نامي از نامهاي خداوند تعالي يا به امر و نهي و وعده و وعيد خداوند استهزاء كند 

گردد. چون  مي يا قرائت قرآن كريم را بر آلت لهو و لعب و دف و امثال آن بنوازد كافر
 گويد: مي خداوند

﴿ ِ ب
َ
ِ ٱَزلل َ وِ�ِ  ۦَوَءاَ�ٰتِهِ  َّ َِءزوَن  ۦَورَسز َتهل نتزمل �َسل َۡ  ََ  ٦كز ُزم َ�عل ۡل َ�َفرل ََ ْ وا َتِذرز َ�عل
مل   ].٦٦ -٦٥ة: التوب[ ﴾ِِيَ�ٰنِ�ز
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كنيد (ديگر با اين  مي بگو (اي محمد) آيا به خداوند و آيات و رسول وي استهزاء«
د به راستي بعد از اين كه مؤمن بوديد كافر شديد (و مرتد اعمالتان) پوزش مياوري

 .»گشتيد)
و زناّر بر كمر بستن همچون راهبان مسيحي، و كاله مخصوص مجوسيان بر سر نهادن 
و رفتن به كليسا و پوشيدن لباس مخصوص اهل كليسا هر چه باشد همگي نشانه كفر 

 شود. مي است و شخص كافر
ن با اعتقاد و باور، مانند كسي كه به عدم وجود خداوند و اما كافر شدن و مرتد گشت

باور پيدا كند يا صفات ثابت خداي تعالي را نفي كند و يا صفات سلبي خداي تعالي را 
شود، و يا اين كه  مي ثابت كند، مانند رنگها و پيوستن و گسستن و غيره، چنين كسي كافر

شود. و يا اگر عقيده به وجوب  مي افرحاللي را حرام و حرامي را حالل كند، به اجماع ك
شود. و نووي به قطع و جزم، مجسمه كه  مي چيزي پيدا كند كه واجب نباشد باز هم كافر

دهند كافر دانسته  مي يا صفات جسماني را به وي نسبتاند  خداي را جسماني دانسته
گفته شده است.  دانند چنين مي است. و درباره معطِّله نيز كه خداي را به دور از صفات

 فرمايد: مي چون خداوند

َو  ۦَۡيلَس َكِمثلَِهِ ﴿ ءۖٞ وَهز َِص�ز ٱ لّسِميعز ٱَ�ل  ].11الشوری: [ ﴾١ �ل
 .»هيچ چيزي به مانند خداوند نيست و او شنوا و بينا است«

 و پاسخ دندان شكني به هر دو گروه مجسمه و معطله داده است.
و تصميم بر كفر و عزم بر آن كفر است در بايد دانست كه رضا به كفر، كفر است 
گردد. و همچنين اگر  مي شود فورا كافر مي حال، و همچنين اگر ترديد كند كه آيا كافر

 شود و درحال كافر است.  مي كفر خود را به چيزي در آينده معلق كند فورا كافر
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 جزا و كيفر مرتد شدن
ات رسيد، او مهدورالدم است يعني هرگاه ثابت شد كه كسي مرتد شده و اين امر به اثب

ترين  خونش بايد هدر رود و كشته شود و ديه و خون بها ندارد، چون او به راستي زشت
 گويد: مي كيفر حكم را دارد. خداوندترين  انواع كفر را مرتكب شده است و سخت

مل َع  دِينِهِ ﴿ َِن�ز دل  ِۡ َُ ََ  يَرل ٰ�َِك  ۦَو ََ ْو
ز
َو َ�ِۡٞر َُۡ مل ِ�  َ�َيمزتل َوهز َ�َٰزهز عل

َ
دَِطتل َ �ليَاٱََ ُّ 

ٰبز  �ِخَرةِ� ٱوَ  ََ صل
َ
ٰ�َِك َ ََ ْو

ز
مل �ِيَها َّارِ� ٱَوَ وَن  هز  ].٢١٧ة: البقر[ ﴾٢َ�ِٰ�ز

هركس از شما از دين خود (يعني دين اسالم) برگردد و در آن حال بميرد و كافر «
ن صاحبان دوزخ و اهل آن هستند شود آنا مي باشد، آنان اعمالشان در دنيا و آخرت باطل

 .»مانند مي و جاويدان در آن
و واجب است كه از شخص مرتد طلب توبه كرد، پس اگر از مرتد شدن خود توبه 
كرد و پشيمان شد چه بهتر وإال اگر توبه نكرد و پشيمان نشد بايد كشته شود. چون 

و از دين زني در روز جنگ احد مرتد شد «روايت كرده است:  لحضرت عايشه 
دستور داد تا از وي طلب توبه و پشيماني شود كه اگر توبه كرد  اسالم برگشت، پيامبر 

آيد  مي . و چون اغلب مرتد شدن در اثر شبهه پيش»و برگشت خوب وإال بايد كشته شود
پس تا قبل از كشف شبهه و طلب توبه از وي درست نيست كه كشته شود، مانند كافران 

كنيم مگر بعد از ابالغ  نمي كشيم و به جنگ با آنان مبادرت نمي ل آنان راجنگي كه ما از او
 .دعوت به آنان و اظهار معجزه پيامبر 

چيزهاي حرام، ترين  و بايد دانست كه مرتكب شدن بزرگترين گناهان كبيره و زشت
 فرمايد: مي كند، چون خداي تعالي نمي خود كفر نيست و اسم ايمان را از انسان سلب

َ ٱ نّ ِِ ﴿ ََك بِهِ  َّ ز�ل ن �
َ
فِرز َ آءز  ۦََ َ�غل ََ َ ا دزوَن َ�ٰلَِك لَِم  � ََ فِرز   ].116النساء: [ ﴾َوَ�غل

آمرزد و غير از شرك (به خود) هر گناهي باشد براي  نمي خداوند شرك به خود را«
 .»آمرزد مي هر كس كه بخواهد



 443 معامله ربوي (ربا)

 يره، هر دو را شاملپس گفته است غير از شرك، و غير شرك گناهان كبيره و صغ
ماند. چون  نمي شود و فاسق اگر پيش از آنكه بميرد توبه نمايد در دوزخ جاودان مي

ذْ «خداوند در حديث فارسي فرموده است: 
َ
ِر َمنْ  ارُِجوأ  ٍّ ََ ِف قَلْ  ِمَن ا ِِ ِمثَقٍَ  َذّرةٍ ِمن ك ِب

 ٍَ ٍ َُ  .»ِِي
مثقال ذره ايمان در دل وي  بيرون آوريد از آتش دوزخ هركس را كه به اندازه يك«

 .»بوده باشد

 ؟ شود مي چگونه از مرتد طلب توبه و پشيماني

 شود، پس اگر توبه نكرد كشته مي به كسي كه مرتد شده است سه روز مهلت داده
از وي سوال كرد  وارد شد و عمر  شود. چون مردي از شام بر عمر بن خطاب  مي

دي بعد از آنكه اسالم آورده بود كافر شد و مرتد آيا خبر تازه اي داري؟ گفت: آري. مر
پس چرا سه روز او را در خانه زنداني نكرديد؟ «گرديد و ما او را كشتيم. عمر گفت: 

خداوندا گواه باش كه من حاضر نبودم و به آنان امر نكرده بودم و به آن راضي نبودم 
برم و از آن  مي به تو پناه چون خبر آن به من رسيد، خداوندا من از گناه، ريختن خون وي

و صحيح آن است كه نبايد آن را به تاخير انداخت بلكه بايد فورا از وي طلب  »بيزارم
كه گذشت درباره آن زن مرتد در  لتوبه شود. به دليل همان حديث حضرت عايشه 

جنگ احد. و به عالوه طلب توبه هم حد است و به مانند ديگر حدود شرعي نبايد به 
 گويد: مي شود چون خداوند مي انداخته شود، پس اگر توبه كرد توبه وي پذيرفتهتاخير 

ۡل َسَََف  َزل﴿ ا ََ َّ م  َفرل لَهز غل واْ �ز ٓواْ ِِن يََُتهز ِيَ  َ�َفرز َّ ِ  ].28األنفال: [ ﴾ّۡ
اگر دست (از كفر خود) بردارند گذشته آنان اند  بگوي به كساني كه كافر شده«

 .»شود مي آمرزيده
به من دستور داده شده است كه با مردم كافر بجنگم تا زماني «گفته است:  مبر و پيا

 .»آورند مي كه كلمه توحيد (ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا) را بر زبان



 فقه آسان در مذهب امام شافعي (جلد دوم)   444

گفته است:   شود. چون پيامبر  مي و ديگر آيات و احاديث. و اگر توبه نكرد كشته
ه سبب يكي از اين سه چيز ....تا پايان ريختن خون انسان مسلمان حالل نيست مگر ب«

. و چون مرتد حاضر به توبه نشد و او را كشتند نبايد او را غسل داد و بر وي »حديث
نماز ميت خواند و در گورستان مسلمانان دفن كرد. چون او كافر است و داراي احترام 

ََ ﴿: گفت نيست. و چون خداوند درباره منافقان به پيامبر  َُ  ُزَصّلِ  َو ا َّ م  ِنلهز َّ  ٖۡ ََ
َ
َ ٰ َ�َ

ا ٗۡ بَ
َ
 ].٨٤ة: التوب[ ﴾َ

 .»و بر هيچ كس از ايشان كه بميرد هرگز نماز مخوان (و دعاي خير مكن)«

 باطل شدن عمل قبلي مرتد
مرتد شدن اگر به مرگ بيانجامد و توبه به دنبال نداشته باشد اعمال قبلي شخص را 

كس از شما از دين خود (دين اسالم) برگردد  هر«كند. چون خداوند گفته است:  مي باطل
. و اگر »گردد.. مي در همان حال ارتداد و كفر بميرد آنان اعمالشان در دنيا و آخرت باطل

گردد و عمل مجرد از  مي قبل از مرگ اسالم بياورد ثواب و مزد خير اعمال پيشين او باطل
ته بر وي واجب نيست و ثواب و پاداش خير به وي برمي گردد، پس اعمال قضاي گذش

 شود، و هركس را برگفتن سخن كفرآميز مجبور كنند كافر نمي در قيامت از وي مطالبه
 :شود چون خداوند گفته است نمي

َلدزهز ﴿ رِهَ َوََ �ل
ز
ََ ل َ  َّ ِ  ۥِِ َم�ِّ ۢ ب طل يَ�ٰ ِ ٱَز ِ

 ].106النحل: [ ﴾�ل
 .»دلش مطمئن به ايمان استو اند  مگر كسي كه او را به اكراه (برگفتن كفر) واداشته«

 خواند نمي حكم كسي كه نماز
هرگاه شخصي مكلف از انجام نمازهاي فرض امتناع نمايد، اگر با اين حال منكر 

گردد و هيچ عذري نداشته باشد او كافر است. چون يكي از اصول دين ها  آن واجب بودن
ندارد، چون انكار آن را كه بطور قطعي واجب است انكار كرده است و هيچ عذري در آن 

را تكذيب كند كافر  به معني تكذيب خدا و رسول خدا است و هركس خدا و پيامبر 
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ُِ فٍَقْ «گفته است:  شود. چون پيامبر  مي است و كشته هركس دين « »تُلُوهُ ـَمن بَّدَ  ِدينَ
 . چنين كسي حكم)به روايت بخاري( »خويش را تغيير دهد يعني مرتد شود او را بكشيد

 مرتد را دارد كه گذشت. 
و اما اگر كسي به عذري ترك نماز كند به اين جهت كه تازه مسلمان است يا اينكه در 

 شود و احكام نماز به وي ياد داده نمي بيابان پرورش يافته است، به حقيقت او كافر
حد گردد و بر وي  مي شود، و اگر بعد از ياد دادن احكام نماز آن را انكار كند كافر مي

 ارتداد اقامه خواهد شد. 
و اگر نماز را ترك كرد و عقيده به وجوب آن را داشت ليكن از روي تنبلي و كاهلي 

 شود، چون پيامبر  مي او كافر اند: نماز را نخواند تا اين كه وقتش گذشت، برخي گفته
 گفته است:

َّ ةِ «  .»بََ� الَعبِد َوعََ� الُوَِر تَرکُ اص
توان فهميد كه چه كسي  مي و كفر ترك نماز است، يعني با نماز فاصله بين عبد«

و مردمان بسياري  ).به روايت مسلم( .»مسلمان است يا خير اگر آن را نخواند كافر است
و عبداهللا بن المبارك و  به ظاهر اين حديث عمل كرده اند، از جمله حضرت علي 

 . و صحيح آن است كه چنين كافر)دو اين روايتي است از امام احم(اسحاق بن راهويه، 
شود، و راي جمهور فقها نيز بر اين است. چون منكر وجوب آن نيست و خداي  نمي

آمرزد و غير آن را براي هركس كه  نمي خداوند شرك به خود را«تعالي فرموده است: 
بود  مي گردد و اگر ترك نماز كفر مي و غير شرك شامل ترك نماز نيز »آمرزد مي بخواهد

و پيامبر   »آمرزد مي غير شرك را اگر بخواهد«گويد:   مي شد كه نمي داخل در غير شرك
  :نيز گفته است 

 يَ «
َ
َْ ُؤلْ  ٍٍ رِ ِحلک َدُى اؤْ ـال  بِِِىَدم مَ ٍثَ ُ�

 َ
ٍِ ِِال ٍَ َوقَتِل ِل  بَعَد ِِىٍَ

، َوِزاٍَ  ٍَ ٍر بَعَد ِِيٍُ
 .»اٍََس بَِغِ� َىٍق 
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ت مگر با يكي از سه چيز: اين كه بعد از ايمان كافر ريختن خون مسلمان حالل نيس«
شود و مرتد گردد، و پس از ازدواج مرتكب زنا گردد، و اين كه كسي را به ناحق كشته 

  »باشد
هركس گواهي دهد به توحيد و بگويد: (ال إله إال اهللا «گفته است:  و باز هم پيامبر 

و متولد شده از مريم به  خدا ومحمد رسول اهللا) و حضرت عيسي بن مريم را بنده
بداند و باور داشته باشد به اين كه  موجب كلمه الهي و روح بخشنده از خداي تعالي 

كند هر  مي حق است و دوزخ حق است خداوند چنين كسي را داخل بهشت  بهشت
عملي را داشته باشد (يعني در دوزخ جاودان نخواهد ماند) به روايت شيخين. پس هر 

ادتي بدهد او از جمله اهل بهشت است حتي اگر نماز را هم ترك كند. و كس چنين شه
به عالوه كفر ناشي از عقيده است و عقيده كسي كه عقيده به وجوب نماز دارد و آن را 
ترك كرده است صحيح است، پس كافر نيست. و حديثي كه به موجب آن استدالل بر 

 است كه منكر وجوب نماز باشد.  كرده اند، مراد از تارك صالتي ةكفر تارك الصال

شود. چون به هر حال، حال  مي پس كسي كه ترك نماز كرده است از وي طلب توبه
او بدتر از حال مرتد نيست. پس اگر توبه كرد و نماز خواند قبول است و اگر توبه نكرد 

 گفته است:  يعني نماز نخواند او را بايد كشت. چون پيامبر 

ِؤرْ «
ُ
َْ أ

َ
قٍ ُت أ

ُ
َّ َُشْ أ ّ ٍَس َى  تَِل ا

 َ
َ ال

َ
َُقِ َهُدوا أ دا  رَُسوُ  اِهللا َو ُّ َ�َ َّ

َ
 اُهللا َوأ

 َ
وا  ِِلَ ِِال ُُ يِ

 َُ َّ َة َو ؤْ ؤْ اص
َ
وا ِمّ� ِدمٍَءُهِ َوأ ُُ ََ كَة فَِِذا َ�َعلُوا ِذلکَ َع ِّ َّق اإلِسْ ـَوالَ تُوا اص ِِ  

 َ
َ ِى ُهِ ِِال

َ اهللاِ  ََ  .»وَِىلٍُ�ُهِ 
من دستور داده شده است كه با مردم بجنگم تا اين كه گواهي دهند هيچ معبود به  به«

رسول خدا است و نمازهاي فرض را به پاي  حقي نيست مگر اهللا و اين كه محمد 
دارند و زكات را بدهند و چون چنين كردند آن وقت خونهايشان و مالهايشان را از من 

شود و حسابشان با خدا  نمي سالمي از آنان گرفتهو جز به موجب قوانين ااند  حفظ كرده
شود و بر  مي پس چنين شخصي چون بميرد شسته اند. . شيخين آن را تخريج كرده»است
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گردد. چون مسلمان است. و  مي شود و در گورستان مسلمانان دفن مي وي نماز خوانده
كنند،  نمي ي را بلندشود و گور و نمي شسته نميشود و بر وي نماز خوانده اند: برخي گفته

شود به عنوان اهانت به وي، چون در انجام اين فريضه كوتاهي و  مي بلكه با زمين يكسان
 اهمال كرده است و اين فريضه از جمله شعارهايي آشكار و ظاهر دين اسالم است.





 
 
 

 جهاد در راه خدا

 تجهاد از جهد به معني مشقت و رنج گرفته شده چون در آن مجاهد، مرتكب مشق
و يا از جهد به ضم جيم به معني طاقت و توان گرفته شده چون مجاهد در  .گردد مي

و شرعا عبارت است از جنگ با  .كند مي جهاد طاقت و توان خود را در دفع دشمن بذل
كافران براي پيروزي و ياري اسالم و دفاع از وطن. و جهاد و مبارزه با نفس و شيطان هر 

تَِب ﴿ شرعي بودن جهاد پيش از اجماع قول خداي است:دليل  .شود مي دو را شامل  كز
مز  َز ٱَعََيل�ز مل  ۡلقَِتا ّۡ�ز هٞ  رل َو كز  ].٢١٦ة: البقر[ ﴾َوهز

جهاد بر شما (از طرف خداوند) فرض كرده شده است و حال آنكه آن ناپسند است «
 .»براي شما

َِِ�َ ٱَوَ�ٰتَِزواْ ﴿ مز�ل
ل  .»ركان به جنگ بپردازيدبا همه مش« ].٣٦ة: التوب[ ﴾َكفّۡةٗ  ل

مل ٱوَ ﴿ تزَزوهز مل  �ل وهز يلثز وََجّۡ�مز  ].89النساء: [ ﴾ََ
 .»بكشيد آنان را (و با آنان جنگ كنيد) هرجا آنان را يافتيد«

به من دستور داده شده است كه با مردمان (كافران) بجنگم «: و به دليل قول پيامبر 
ست جزاهللا و اين كه محمد رسول خداي تا اين كه گواهي دهند كه هيچ معبود به حقي ني

 . اند) شيخين آن را تخريج كرده( »است

 فضيلت جهاد
 خداوند فرموده است:

َتوِي  َّ ﴿ ونَ ٱ�َسل ۡز َِنِ�َ ٱََِ   ۡلَ�ٰعِ َل لمز ْوِ�  ل
ز
ز َ رِ ٱَ��ل ونَ ٱوَ  لّ�َ ۡز َ�ِٰه لمز ِ ٱِ� َسبِيِل  ل َ�ٰلِهِمل  َّ َل

َ
بُِ

ۚ َّۡضَل  ِسِهمل نفز
َ
ز ٱَوَ ي َ ٱ َّ ِۡ َ�ٰهِ مز

ل ِسِهمل َ�َ  ل نفز
َ
َ�ٰلِِهمل َوَ َل

َ
ي َ ٱبُِ ِۡ َۡ  ۡلَ�ٰعِ ّٗ وََع ۚ َو�ز ز ٱَدرََجٗة َّ 

� ٱ ٰ�َ زسل  ].95النساء: [ ﴾�ل
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كنند از جهاد بدون اين كه داراي عذر شرعي و بيماري باشند با  مي كساني كه تخلف«
مساوي و برابر نيستند و خداوند  كنند مي كساني كه در راه خداوند با جان و مال جهاد
كنند برتري داده است از نظر منزلت بر  مي كساني را كه با جان و مالشان در راه خدا جهاد

كنند) و خداوند به همه وعده نيكوئي داده است  مي آنان كه (از جهاد) تخلف (بدون عذر
ين ذكر كرده و و خداوند فضيلت مجاهدان را بر متخلف .»يعني وعده بهشت را داده است

 وعده بهشت را به همه مجاهدان داده است.

 حكم شرعي جهاد
 :فرمايد مي خداوند

مل َطآ�َِفةٞ ﴿ ِنلهز َّ ََةٖ  ِ ِۡرل
ّ ُز   َِ ََ َ�َفَر   ].١٢٢ة: التوب[ ﴾َََۡول

 .»روند (و گروهي ديگر بمانند) نمي چرا گروهي از هر دسته اي از مؤمنان (به جهاد)«
هاد بروند و گروهي ديگر كارهاي زندگي مردم را بچرخانند. يعني گروهي بايد به ج

كند كه گروهي به جهاد بروند و گروهي بمانند، و  مي پس خداوند مسلمانان را تشويق
اين دليل است بر آن كه جهاد فرض كفايه است نه فرض عين يعني اگر گروهي به جهاد 

ر تك تك افراد به تنهايي بروند و گروهي بمانند فرض از عهده آنان ساقط شده، و ب
گردد. چون اگر جهاد فرض عين باشد و  مي واجب نيست بلكه بر جامعه مسلمين واجب

گردد.  مي شود و مملكت ويران مي تمام مسلمانان به جهاد بروند مصالح بندگان تعطيل
شود  مي آيد كه جهاد فرض عين مي آري جهاد فرض كفايه است ولي گاهي اوضاعي پيش

كه، كافران وارد سرزميني از سرزمينهاي مسلمين شوند يا در نزديك آن فرود  مانند اين
گردد و برآنان  مي آيند و آن را تهديد كنند آن وقت جهاد بر اهل آن سرزمين فرض عين

الزم است كه به وسايل ممكن دشمن را دفع كنند، و چنانچه كافران مردي يا زني را اسير 
خانه ما نشوند بر ما واجب است كه در رهائي او بكوشيم كنند اگرچه داخل سرزمين ما و 

رفت، و همانگونه كه اگر داخل سرزمين ما شوند واجب  مي اگر اميد خالص و رهائي



 451 جهاد در راه خدا

است كه آنان را برانيم چون حرمت و احترام مسلمان بزرگتر است از حرمت و احترام 
 سرزمين. 

 حداقل آنچه كه در جهاد است
از زماني كه  واجب است سالي يك بار است، چون پيامبر حداقل آنچه كه در جهاد 

به وي دستور جهاد داده شده بود در هر سال جهاد را ترك نكرده است و اقتداء به پيامبر 
  :واجب است و چون خداي تعالي گفته است 

﴿ ََ َو
َ
َ  ِ ّرَ��ل َّ ول 

َ
ّرةً َ َّ  �ٖ ََ  ِ

ّ ُز َتنزوَن ِ�  فل مل �ز ّ�هز
َ
َن َ  ].١٢٦ة: لتوبا[ ﴾يََرول

بيند كه آنان هر سال يك بار يا دو بار مورد آزمايش و فتنه و  نمي نمي دانند) و(«
 .»گيرند مي آشوب قرار

مجاهد گفته است: اين آيه درباره جهاد نازل شده است و چون فريضه اي است كه 
و گردد يك بار است مانند، روزه  مي گردد و حداقل آنچه در هر سال تكرار مي تكرار

زكات و اگر نياز ايجاب كند و اوضاع مقتضي باشد كه بيشتر از يك بار در سال باشد آن 
 هم واجب است، چون جهاد فرض كفايه است و بر مبناي نياز و حاجت تعيين و مقدر

 شود و معيار نياز است.  مي

 شرايط واجب شدن جهاد
ل بودن، و براي وجوب جهاد هفت شرط واجب است: اسالم، و بالغ شدن، و عاق

آزادي، و مرد بودن، و سالم بودن، و توان جنگي داشتن. پس اين شرايط در هركس جمع 
شد و اين صفات را داشت او اهل جهاد است و به اتفاق جهاد بر وي واجب است و اما 
كافر بر وي جهادي نيست، چون خداوند مؤمنان را مخاطب قرار داده است نه كافران را 

 فرمايد:  مي و

﴿ ٰ ّ�َهآَ
َ
ِي َ ٱ َ نزواْ َ�ٰتَِزواْ  َّ ََ ِي َ ٱَءا َّ   َِ َّ م  ّفارِ ٱيََزونَ�ز

 ].١٢٣ة: التوب[ ﴾ۡلكز
 . »اي كساني كه ايمان آورده ايد با كافراني كه به شما نزديكند بجنگيد«
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دهد تا از او دفاع كنيم نه اين كه او از ما دفاع كند. و اما  مي و به عالوه كافر جزيه
 گويد:  مي ندكودك خداو

ََ َ�َ  لّضَعَفآءِ ٱَ�َ  ّۡيلَس ﴿ لَمرلَ�ٰ ٱَو ََ َ�َ  ل ِي َ ٱَو َرجٌ  َّ ََ وَن  ا يزنفِقز ََ وَن  ۡز ِ�َ 
ََ

﴾ 
 ].٩١ة: التوب[

 هيچ گناه و حرجي نيست بر ضعيفان و ناتوانان و نه بيماران و نه بركساني كه چيزي«
 .»يابند كه هزينه كنند نمي

 كودكان، ناتوان هستند به سبب ناتواني جسمي كه دارند. و پيامبر  و بديهي است كه
را در روز جنگ بدر  زيد بن ثابت و رافع بن خديج و براء بن عازب و ابن عمر 
آمده است كه گفت:  ببرگرداند و آنان را كوچك شمرد. و در صحيحين از ابن عمر 

عرضه كردند مرا برگرداند و   مرا در روز جنگ احد كه چهارده سال داشتم بر پيامبر«
به من اجازه شركت در جنگ نداد، و در روز جنگ خندق و نيز بر وي عرضه شدم و من 

اما ديوانه به اين جهت كه  »پانزده سال داشتم كه به من اجازه شركت در جنگ را داد
مكلف نيست. و اما شرط آزادي، به دليل اين كه بر بنده و برده جهادي نيست، چون 

و بنده و رقيق مالي ندارد پس داخل است  »باجان و مالتان جهاد كنيد«گويد:  مي اوندخد
هرگاه «آمده است كه گفت:  و از جابر  »كساني كه هزينه و نفقه جنگ ندارند«در، 

پرسيد:  مي شناخت نمي وي را آمد كه بيعت كند و پيامبر  مي كسي به حضور پيامبر 
كرد بر اسالم  مي گفتند: آزاد است با وي بيعت مي يگران؟ اگرآيا او آزاد است يا مملوك د

بود به  مي داد، و اگر جهاد بر بنده فرض نمي از غنائم سهمي به بندگان . و او »و جهاد
داد. و اما مرد بودن، به آن  جهت است كه جهاد بر زنان  مي وي نيز سهمي از غنايم

 گويد:  مي واجب نيست چون خداوند

﴿ ّ�
َ
َ ٰ ّرِِض  َِّ�ّ ٱ َهآَ َِنِ�َ ٱََ َل لمز َِ ٱَ�َ  ل  ].65األنفال: [ ﴾ۡلقَِتا

 .»اي پيامبر مردان مؤمن را بر جهاد تشويق و ترغيب كن«
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شود به  نمي و مؤمنين، براي مردان است نه براي زنان. و كلمه (مؤمنين) شامل زنان
سوال شد كه  ليشه نظر امام شافعي، مگر اين كه دليل باشد. و درباره جهاد از عا

و چون زن ضعيف است. و مخنث نيز حكم زن را  »جهاد زنان به حج رفتن است«گفت: 
 دارد و جهاد بر وي نيز واجب نيست. 

و اما استطاعت، به آن جهت شرط است كه شامل كور و بيمار و لنگ نشود كه قدرت 
 جهاد ندارند. و لذا خداوند گفته است:

َ�ٰ ٱَ�َ  ّۡيلَس ﴿ بل
َ ََ َ�َ  �ل َرٞج َو َرِج ٱََ عل

َ ََ َ�َ  �ل َرٞج َو َمرِ�ِض ٱََ
ل َرجٞ  ل  ].61النور: [ ﴾ََ

 .»بر كور و بيمار و لنگ حرجي نيست«
و كسي كه نفقه خود و عيالش را ندارد جهاد بر وي واجب نيست، چون خداوند گفته 

نين است ولي آري چ »يابند چيزي را كه نفقه كنند نمي و حرج نيست بركساني كه«است: 
اگر دشمن بر دروازه شهر و مرز سرزمينش باشد، داشتن نفقه شرط نيست. و وجود اين 
شرايط وقتي است كه كافران سرزمين مسلمانان را لگدمال و پايمال نكرده و آن را اشغال 
نكرده باشند ولي اگر سرزمين مسلمين پايمال كافران شد و مسلمانان را زير پوشش خود 

كشند بر همه  مي دانستند كه اگر كافران آنان را بگيرند همگي را مي همه در آوردند و
واجب است كه هر يك از نفس خويش دفاع كند با هر وسيله اي كه ممكن است، و در 
آن فرقي بين آزاد و عبد و زن و مرد و كور و لنگ و بيمار نيست و همه برحسب توان و 

اين صورت جنگ دفاع از دين و وطن  امكانات خود مكلف به دفاع هستند. چون در
 است نه جنگ و جهادي كه تنها بركساني واجب است كه توان داشته باشند. 

 حكم اسيران كافر
 باشند:  مي اسيران كافر دو نوع

 شوند و آزادي خود را از دست مي اول: نوعي كه به محض اسير شدن، بنده و برده
 دهند كه زنان و كودكانند. مي
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باشند. اما نوع اول  مي گردند كه مردان بالغ نمي با اسارت، بنده و برده دوم: نوعي كه
كشتن آنان حرام است و همچنين كشتن ديوانگان نيز حرام است مگر اينكه اين نوع خود 

آمده است  بنهي كرده است. از ابن عمر ها  آن از كشتن جنگ كنند، چون پيامبر 
ا يافت كه كشته شده بود چون او را ديد منكر يش زني رها جنگ در يكي از« كه پيامبر 

به روايت شيخين. پس هرگاه كودكي يا زني اسير شد نام  »كشتن زنان و كودكان شد
اسيران را همانند مال غنيمت  نشيند و عبد و كنيزند. چون پيامبر  مي بندگي و عبد بر آن

وقتي است كه اهل كتاب  كرد و ديوانه نيز حكم كودك را دارد. كنيز بودن زنان مي تقسيم
باشند، پس اگر زنان اسير، اهل كتاب نباشند مانند دهريون و بت پرستان اگر از قبول 

 اسالم خودداري كنند به نظر امام شافعي بايد كشته شوند.
و اما نوع دوم از اسيران كه مردان بالغ هستند، امام مسلمين نسبت به آنان بين چهار 

 را خواست انتخاب كند:چيز مخير است كه هر كدام 
آنان را بكشد يا به صورت برده درآورد يا برآنان منت گزارد و آزادشان كند يا آنان را 

دهد. و دليل  مي با مال يا مردان معاوضه كند. هركدام را كه مصلحت تشخيص دهد انجام
 جواز قتل و كشتن مردان اسير اگر آن را مصلحت بداند قول خداي تعالي است كه

 يد: گو مي
عقبه بن أبي معيط و نضر بن الحارث را به  و پيامبر  »پس بكشيد مشركان را...«

شيوه كشت و آنان را زنداني كرد تا آن كه مردند، و اين واقعه در جنگ بدر ترين  سخت
بني  توان آنان را برده و بنده ساخت، آن است كه پيامبر  مي پيش آمد. و دليل اين كه

و هوازان را بنده و برده ساخت. و دليل جواز منت نهادن و آزاد  قريظه و بني المصطلق
 گويد:  مي كردن، قول خداي است كه

آءً ﴿ َۡ ِ ا ۡ َّ ۡز � ّنۢ� َ�عل ََ ا  َّ ِ  ].4حممد: [ ﴾َۡإ
يا بعداً (كه جنگ پايان يافت برآنان) منت نهيد (و آزادشان كنيد) يا بهاي آنان (را در «

 .»برابر آزادي بگيريد)
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در روز جنگ بدر بر أبي العاص بن الربيع منت نهاد و بر أبوعزّه جمحي  امبر و پي
نيز منت نهاد. و مسلمانان ثمامه بن أثال را اسير كردند و او را به ستوني از ستونهاي 

او را آزاد ساخت. و دليل جواز فديه گرفتن و آزادي اسير در  مسجد بستند كه پيامبر 
بعد از اتمام جنگ يا منت بر اسير نهيد و آزادش «است: برابر عوض همان قول خداي 

در برابر آزادي اسيران بدر فديه  و پيامبر  »كنيد و يا در برابر آزادي وي فديه بگيريد
 گرفت و در برابر مال آنان را آزاد كرد. 
توان ميان چهار حكم مخير بود، بلكه به طور  نمي و اگر اسير بنده باشد در رابطه با او

قين و معين بايد او را بنده ساخت. و هركس پيش از اسارت و دست يافتن بر وي ي
مسلمان شود خون و مالش محفوظ است و كسي حق تعرض به او را ندارد. چون پيامبر 

به من دستور داده شده است كه با مردمان كافر بجنگم تا اين كه كلمه توحيد «گفته است: 
. به »به راستي خون و مال خود را حفظ كرده اندرا بگويند پس هرگاه آن را گفتند 

روايت شيخين. و چنين كسي كه اسالم آورد فرزندان كوچكش را نيز از اسارت و بردگي 
 شود و مسلمان تلقي مي كند و به تبعيت پدرشان به اسالم آوردن آنان حكم مي حفظ

زندان كوچك شوند. و بنا به قول صحيح مسلمان شدن پدر بزرگ نيز موجب حفظ فر مي
و كودكان را دارند. و همچنين اگر زن هم ها  شود. و ديوانگان نيز حكم بچه مي پسرش

 پيش از دست يافتن بر وي مسلمان شود نفس خود و كودكان خردسال خود را حفظ
كند و همچنين مالش را، اما در مورد فرزندان بزرگسال اسالم آوردن پدر و مادر  مي

 چون اسالم آوردن آنان از اسالم آوردن والدين مستقل است.شود،  نمي موجب حفظ آنان

 اسالم آوردن كودك
 شود كه سه سبب وجود داشته باشند:  مي وقتي به مسلمان بودن كودك حكم

نيز حكم ها  و مادربزرگها  اول: يكي از والدين او اسالم را قبول كند. و پدربزرگ
 گويد:  مي والدين را دارند چون خداوند
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ِ ٱوَ ﴿ نزواْ وَ  ي َ َّ ََ مل ٱَءا مل  ّ�َدَعتلهز َنا بِِهمل ذزّرِّ�َتهز َقل �ل
َ
م �ِإِيَ�ٍٰ  َ  ].21الطور: [ ﴾ذزّرِّ�تزهز

و ذريت و نسل آنان از ايشان پيروي كنند ذريت اند  و كساني را كه ايمان آورده«
 .»كنيم مي وفرزندانشان را به آنان ملحق

كند پيرويش از يكي از والدينش به طريق چون اگر در اسالم از اسير كننده پيروي 
 اولي حاصل است چون بعضي از آنان است.

دوم: اين كه كودك جدا از پدر و مادرش اسير شود و به اسارت درآيد، و اسير كننده 
شود و بر اين  مي او مسلمان باشد كه به تبعيت او، به مسلمان بودن آن كودك نيز حكم

استقاللي ندارد و به سخن وي اعتباري نيست و  اجماع منعقد است. چون كودك خود
است زيرا براي او چون پدر اش  حكمي بر سخن وي مترتب نيست پس او تابع اسيركننده

 است در نگهداري و سرپرستي از وي.
سوم: اين كه كودك را به صورت لقيط و انداخته شده و سرراهي در سرزمين اسالم 

شود، چون سرزمين اسالمي و اسالم بر اهل آن  مي بيابند كه حكم به مسلمان بودن وي
گفته  غالب است، و چون اسالم برتر است و چيزي بر آن برتري ندارد، و چون پيامبر 

 است:

» َْ َِ َ ال ََ  ُ
َ
 يُْوو

 َ
بََواُه يُ ـَمٍ ِمْن َؤْوصُوٍْد ِِال

َ
نَ ـَرِة فَح ُُ ْو 

َ
ِِ أ ِِ ـَهوَّدااِ ّجَلٍاِ َُ ُُ ْو 

َ
ِِ أ ااِ   »ّصَ

شود سپس پدر و مادر وي هستند كه او را  مي دكي بر فطرت پاك خود متولدهر كو«
 »دهند) مي كنند (و فطرت او را تغيير مي يهودي يا نصراني يا مجوسي

مردي گفت: يا رسول اهللا، اگر پيش از  »كنند مي يا او را مشرك«و آمده است: 
 گفت: پذيرفتن تأثير تربيت والدين بميرد حالش چگونه است؟ پيامبر 

ُِ بٍُِ كاُوا رِؤِل�َ « علَ
َ
به . »كردند مي خداوند داناتر است به اين كه چه« »َواُهللا أ

 روايت شيخين.
شود، اختصاص  مي بايد دانست اين كه به مسلمان بودن اطفال سرراهي و لقيط حكم

به سرزمين اسالم ندارد بلكه اگر طفل سر راهي در زمين كفر پيدا شود و در آنجا 
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كنيم، چون اسالم افزايش و زيادت  مي اناني باشند باز به مسلمان بودن آن طفل حكممسلم
شود، و اگر يك نفر كافر ذمي آمد و گواه آورد و گواه و بينه او  نمي كند و ناقص مي پيدا

شود  مي شود و در كفر تابع او مي مقبول بود و نسبت طفل را به خود داد، به وي ملحق
 قبول، از داللت سرزمين اسالمي قوي تر است.چون بينه و گواهان م

 احكام سلب وسايل كافر كشته شده
سلب به فتح سين و الم به معني گرفتن به زور و قهري است. و در شرع گرفتن 
چيزي است كه متعلق به كشته كافر باشد از قبيل لباس و غير آن. دليل شرعي سلب قول 

 باشد كه گفته است:  مي پيامبر 

ُِ َمَن �َ « ُِ َسلَبُ هركس در جنگ و جهاد كسي را كشت لباس و « »تََل قَِتي   فَلَ
. و ابوداود روايت كرده است كه )به روايت شيخين(. »تجهيزاتش از آن وي است

در روز جنگ خيبر بيست نفر را كشت و لباس و وسايل آنان را خود گرفت.  ابوطلحه 
شد يا اين كه در صف كارزار فرو رود و او كند در مبارزه، تن به تن كافر را بك نمي فرق

را بكشد يا اين كه در جنگ از پشت به وي حمله كند و او را بكشد. چون ابوقتاده گفت: 
بيرون رفتم ديدم كه مردي از مشركان بر مردي از  من روز جنگ خيبر با پيامبر 

ز پشت به وي مسلمانان قرار گرفته و او را زير گرفته است من چرخي زدم تا اين كه ا
حمله كردم و ضربه اي بر رگ گردن وي زدم كه به سوي من برگشت آن چنان مرا به 
سختي فشار داد و بر من زور آورد كه از آن بوي مرگ را شنيدم و نزديك بود بميرم كه 

 فرموده است: در اثر ضربه من مرگ را دريافت و مرا رها ساخت..... و گفت: پيامبر 

ِِ َ�يّ َمن َ�تََل قَِتي« ُ َعلَي
َ
ُِ ـنَ ـ   ل ُِ َسلبُ هركس كافري را بكشد و برآن بينه و « »ٌة فَلَ

 »گواهي داشته باشد لباس و وسايل او از آن وي است
 گفتم، مردي گفت او راست من برخاستم و اين قصه و داستان را براي پيامبر 

رد. و دفع شر گويد اي رسول خدا، گفت: پس سلب وي را به او بدهيد كه چنين ك مي
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كافر نيز حكم كشتن وي را دارد مانند اين كه، بر او زخم گران بزند يا اين كه او را كور 
كند و قدرت و توانايي او را بگيرد يا اين كه دستان و پاي او را قطع كند، و چنان پيدا 
 است كه اگر اسيرش كند نيز همين حكم را دارد. چون به هر حال شرّ او را از مسلمانان
دورساخته است. اگر گروهي در كشتن كافري با هم شركت داشته باشند در سلب وي نيز 

 شريك هستند. 

 تقسيم غنيمت
غنيمت از كلمه غنم به معني ربح و سود گرفته شده، و شرعا به معني مالي است كه 

گردد خواه با جنگ حاصل شود يا با  مي در جنگ با كافران در حال جنگ بهره مسلمين
و دور ساختن كشتيها ها  آن دن اسبان و شتران و استران و خران و راندن و رم دادنترساني

شود، پس مالي كه  مي و غير آن از وسايل جنگ. گفتيم: مالي كه از كافران حربي حاصل
آيد غنيمت نيست كه بين جنگجويان تقسيم شود، بلكه فيئ است و  مي از مرتد به دست
 ل غنيمت قول خداي است كه گفت: گيرد. دلي مي بيت المال آن را

ْ ٱإوَ ﴿ ٓوا ََمز زَسهز  عل ِ �ز ّ َِ ّن 
َ
ءٖ َُۡ ِ  َ�ل َّ تزم  ّ�َما َننِمل

َ
َِ  ۥَ و  ].41األنفال: [ ﴾َولَِّرسز

گيريد همانا يك پنجم آن از آن خداي و  مي بدانيد به راستي چيزي كه به غنيمت«
 .   »رسول وي است

شود كه به  مي قيه آن بر غنيمت گران تقسيمپس از آنكه يك پنجم غنيمت جدا شد ب
در روز جنگ خيبر  چون پيامبر «شود،  مي پياده يك سهم و به سواره سه سهم داده

سهمي از آن پياده «: )به روايت ابن ماجه و در روايت ابوداود آمده است(. »چنين كرد
 ودشجنگجو و سه سهم از آن سواره كه دو سهم از آن اسبش و يك سهم از آن خ

دو سهم براي اسب نهاد و يك سهم را براي «. و در متن بخاري چنين است: »باشد مي
اين سه سهم بهره و نصيب سواره خواه يك اسب داشته باشد يا چند  »صاحب اسب
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تنها براي يك اسب، سهم به زبير داد و حال آن كه او در جنگ  اسب. چون پيامبر 
 خيبر چند اسب داشت. 

 ق سهام غنيمت را دارندچه كساني استحقا
 براي اينكه كسي استحقاق سهام غنيمت را داشته باشد پنج شرط الزم است:

اول: بايد مسلمان باشد پس كافر سهمي از غنيمت ندارد. پس اگر كافر با اجازه امام 
دهد، چون پيامبر  مي مسلمين در جنگ حاضر شد امام مقدار كمتر از سهم پياده را به وي

 »ن بني قينقاع ياري طلبيد و به آنان سهم نداد بلكه مقداري كمتر از سهم از يهوديا
و اگر كافر بدون اجازه امام در جنگ حاضر شود چيزي به وي  »تعيين شده به آنان داد

شود. كلمه (رضخ) كه در متن حديث است عبارت است از مقداري كه كمتر از  نمي داده
دم در آن تالش كند و بررسي نمايد، و كسي كه سهم داده، پياده مسلمان باشد كه بايد آ

بيشتر جنگيده از كسي كه كمتر جنگيده بيشتر بگيرد، و بهره سواره از پياده و بهره زني كه 
كرده است بيشتر باشد.  مي كرده از بهره زني كه مردان را حفظ مي زخميان را مداوا

 خالصه بايد به تناسب زحمات و كارآيي اشخاص به آنان داد. 
شرط دوم: بالغ شدن است، پس كودك سهمي ندارد اگرچه با اجازه امام هم شركت 

برد. چون به هر حال سودمند بوده و موجب كثرت  مي بهره »رضخ«كرده باشد ولي از 
 سپاه مسلمين شده است.

داده و سهم نداده چون  »رضخ«به كودكان  و لفظ شافعي چنين است كه پيامبر
  جهاد بركودك فرض نيست.

شرط سوم: آزاد بودن است، پس عبد سهمي ندارد چون جهاد بر او واجب نيست ولي 
شود چون او نيز سودمند است و موجب كثرت سپاه مسلمين  مي داده »رضخ«به وي نيز 

به روايت ( .داد »رضخ«به عمير مولي أبواللخم در جنگ خيبر  است، و چون پيامبر 
 . )ترمذي كه آن را حسن صحيح دانسته است
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چهارم: داشتن عقل است پس ديوانه سهمي ندارد چون جهاد بر وي فرض نيست. و 
 داده است.  »رضخ«به وي  ماوردي مدعي است كه پيامبر 

پنجم: مرد بودن است، پس زن سهمي ندارد چون جهاد بر وي فرض نيست ولي به 
ون ابن عباس شود. خواه شوهر داشته باشد يا نداشته باشد، چ مي داده »رضخ«وي نيز 

شدند و به آنان  مي حاضر به نجده نوشت كه زنان در جنگ همراه پيامبر  ب
 . )مسلم آن را تخريج كرده است(داد.  مي »رضخ«

بعد از اين كه چهار پنجم غنيمت تقسيم شد يك پنجم باقيمانده سهم خداوند و پيامبر 
  نيز، پنج كه اختصاص به پيامبر ه بعد از مرگ وي ساقط نيست كاي  گونه دارد به

اين سهم وي در جهت مصالح مسلمانان صرف  گردد بلكه بايد بعد از مرگ پيامبر 

 «گفت:  گردد چون پيامبر 
ْ
ُْ ـَوال سرانجام اين يك پنجم نيز به « »ٌد ِ�يُوُِدوْ ُس َؤرْ ُخ

 .»گردد مي شما بر
مسلمين و برگردان آن به همه مسلمانان ممكن نيست مگر اينكه در جهت مصالح 

نهاده شود، و مهمترين مصالح مسلمين استحكام مرزها و اصالح آن است چون اصالح 
گردد. سپس به ترتيب اولويت هرچيزي كه  مي مرزهاي مسلمين موجب حفظ مسلمين

 گردد.  مي اهميت بيشتري داشته باشد صرف آن
از بني سهم دوم از آن پنجم، از آن خويشاوندان رسول اهللا است، خويشاوندان وي 

هاشم و بني المطلب نه ديگر خويشاوندان از قريش. چون جبير بن مطعم روايت كرده 
رفتيم و گفتيم: تو از خمس خيبر به  است كه من و عثمان بن عفان به حضور پيامبر 

بني هاشم و بني المطلب دادي و ما را ترك كردي و به ما ندادي و حال آن كه ما با ايشان 
 منزلت هستيم. گفت:نسبت به تو در يك 

لَِب َشي   واِىدٌ ـِِاّ «  ََ ُُ ٍِ َوَعنُو اَص همانا بنو هاشم و بنوالمطلب يك « »ٍُ َ�نُوا هٍِش
 .»چيزند



 461 جهاد در راه خدا

به ( »به بني عبد شمس و بني نوفل سهم ذوي القربي را نداد پيامبر «جبير گفت: 
ود. و رسول . و جبير بن مطعم از بني نوفل، و عثمان از بني عبد شمس ب)روايت بخاري

 خداي از بني هاشم بود و هاشم و مطلب و نوفل و عبد شمس فرزندان عبد مناف بودند. 
 برند. مي شود كه مردان دو برابر زنان مي سهم ذوي القربي مانند ارث تقسيم

 سهم سوم از آن خمس، از آن يتيمان فقير است، و اين سهم به يتيمان فقير داده
نياز. چون غناي يتيم با مال  بي حال آنان نه به يتيمان غني و شود، به آن جهت ارفاق به مي

شد و  نمي دنيا قوي تر است از غناي وي با پدر و حال آنكه اگر پدرش بود به وي داده
شود. يعني مال به جاي پدرش است بلكه  نمي حال كه مال دارد به طريق اولي به وي داده

 تيمان.دهند مانند غيري نمي اولي تر است پس به وي
 سهم چهارم از آن، مساكين است كه فقيران هم برحسب آيه قرآن كريم شامل

 شوند. مي
سهم پنجم، از آن مسافران درمانده و ابن السبيل است، به دليل آيه قرآن كه برحسب 

شود پس بايد به هنگام دادن آن سهم نيازمند به آن  مي نيازشان به مانند زكات به آنان داده
 نياز است.باشند و مبنا 

 مال فيئ
فيئ از فاء به معني رجع يعني برگشت به مسلمين گرفته شده است، و شرعا تمام 

باشد مانند، مالي كه كافران از  مي شود فيئ مي چيزهايي كه بدون جنگ از كافران گرفته
گذارند و مانند جزيه و خراج و اموالي كه كافران ذمي بدون  مي ترس مسلمين به جاي

 گذارند و مانند مال مرتد هرگاه كشته شود يا بميرد. مي ان از خود به جايوارث و ديگر
شود  مي شود، كه يك پنجم آن به همان اصناف داده مي مالي فيئ به پنج قسمت تقسيم

زنده  ماند تا زماني كه پيامبر  مي كه در غنيمت ذكر شدند و چهار پنجم ديگر كه باقي
استحقاق  جم از يك پنجم مال غنيمت، چون پيامبر باشد از آن او است همراه با يك پن

ترسد و او است كه دشمن را ترسانده است. و اما بعد  مي آن را دارد چه دشمن فقط از او
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صرف هزينه سربازان و تجهيز  چهار پنجم مال فيئ به جاي پيامبر  از مرگ پيامبر 
معين كرده و نامشان را در  شود كه امام مسلمين آنان را براي جهاد مي آنان براي جهاد

ديوان به ثبت رسانده است مشروط بر آن كه شرايط اسالم و تكليف و آزادي و تندستي 
گردد كه  مي شود و شرش دفع مي را داشته باشند، چون با چنين كساني دشمن ترسانده

كند خواه به طور  مي امام اين چهار پنجم مال فيئ را بر حسب نيازشان بر آنان تقسيم
ساوي يا نابرابر، و مساوات بين آنان واجب نيست بلكه هركس به اندازه نياز و كفايت م

گيرد، سپس اگر چيزي از آن ماند در مصالح مسلمين از قبيل اصالح استحكامات  مي خود
 شود.  مي و مرزها و تجهيزات نظامي و سالح و غير آن هزينه و صرفها  و قلعه

 احكام جزيه
جزيه آن را  شود و به آن جهت مي شود كه بر اهل ذمه گذاشته مي جزيه به خرابي گفته

 گردد. جزيه در برابر دفاع ما از اهل ذمه گرفته مي چون مانع از كشتن اهل ذمهاند  نام نهاده
 شود، و شرعا چيزي است كه كافر به عقد و پيمان مخصوص ملزم به پرداخت آن مي
 ول خداي تعالي است:گردد. و دليل آن پيش از اجماع مسلمين ق مي

﴿ ْ ِي َ ٱ َ�ٰتَِزوا َّ  ِ َِنزوَن ب َل  يز
ِ ٱََ َّ  ِ  ب

ََ َولمِ ٱَو ّرَم  �ِخرِ ٱ �ل ََ ا  ََ وَن  ّز َّرِ  �ز
ََ ز ٱَو ز  َّ و�ز ََ  ۥَورَسز َو

ينزوَن دِيَ   ِۡ َقِّ ٱيَ ِي َ ٱََِ   �ل َّ  ْ وُزوا
ز
ْ  ۡلِكَ�َٰب ٱَ وا طز عل ٰ �ز ّٰ َ�ةَ ٱََ َل ِ

ٖۡ وَهز  �ل وَن َع  يَ  ﴾٢مل َ�ٰغِرز
 ].٢٩ة: التوب[

آورند و چيزهايي  را كه خداوند و  نمي با كساني كه به خدا و روز رستاخيز ايمان«
دانند و دين حق را قبول ندارند از آنان كه به ايشان  نمي حراماند  رسول وي حرام كرده

ت و از كتاب داده شده است، بجنگيد تا اين كه با دست خود و در حال خواري و ذل
 از مجوسيان هجر جزيه گرفت و گفت:  . و پيامبر »روي تسليم جزيه بپردازند

هِل الِكتٍِب «
َ
 .»به آنان به مانند اهل كتاب رفتار كنيد« »َسنکوا بِِهِ ُسّنَة أ
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جزيه را از اهل نجران گرفت. به روايت ابوداود و جزيه  به روايت بخاري. و پيامبر 
فت. گرفتن جزيه از اهل ذمه، كمكي است به مسلمين و اهانتي را از مردم ايله نيز گر

است به آنان كه چه بسا آنان را به قبول اسالم وادارد. و بايد دانست عقد پيمان و ذمه را 
نمايد و از غير وي درست نيست، چون از جمله مصالح  مي تنها امام يا نائب وي منعقد

 ام و شامل دارد. بزرگي است كه اختصاص به كسي دارد كه نظر ع

 شرايط وجوب جزيه
 براي وجوب جزيه پنج شرط الزم است:

 اول: بلوغ است، پس عقد جزيه بر كودك نيست. 
وقتـي كـه    دوم: داشتن عقل است، پس عقد جزيه براي ديوانه نيست چـون پيـامبر   

 »از هر فرد مكلفي از آنان يك دينار بگيـرد «فرستاد گفت:  مي را به يمن معاذ بن جبل 
شـود. و بـه عـالوه خـون      نمـي  كند كه از كودك و ديوانه گرفته مي پس مفهوم آن داللت

 كودك و ديوانه از ريختن محفوظ است.
 گيرند چـون عمـر بـن خطـاب      نمي سوم: آزادي است، پس جزيه را از عبد و بنده

نسـبت داده   و ماوردي اين سخن را به پيـامبر   »جزيه بر مملوك و عبد نيست«گفت: 
ت. و به عالوه عبد و مملوك خود مال است و بر مال جزيه نيست. عبد مـدبر و عبـد   اس

 مكاتب و نيمه عبد همچون عبدند.
با مردانـي  «گيرند چون در آيه آمده است:  نمي چهارم: مرد بودن، پس جزيه را از زنان

ـ    نمـي  كه (ال يؤمنون) در آيه شـامل زنـان   »آورند نمي بجنگيد كه ايمان ن شـود، و عمـر ب
به امراي لشكر نوشت كه جزيه بگيريد ولي جزيه از زنان و كودكان نگيريد. و  خطاب 

 خون زن از ريختن محفوظ است پس نيازي به جزيه و دفاع ندارد. 
 پنجم: بايد از اهل كتاب باشند يا شبه كتاب داشته باشند مانند مجوس، چون پيامبر 

اما كافراني كه نه  »ا ايشان رفتار كنيداز مجوسي جزيه گرفت و گفت: چون اهل كتاب ب«
كتاب دارند و نه شبه داشتن كتاب درباره شان هست مانند، بت پرستان و خورشيد و مـاه  
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شود چون خداونـد دسـتور    نمي پرستان و امثال آنان و مرتدان، براي آنان عقد جزيه بسته
 فرمايد:  مي آنجا كهداده است كه بايد با تمام مشركان جنگيد تا اين كه مسلمان شوند، 

ْ ٱَۡ ﴿ تزَزوا َِِ�َ ٱ �ل مز�ل
ل مل وَ  ل وهز ذز مل وَخز وهز يلثز وََجّۡ�مز مل ٱََ وهز ز �ز ْ ٱوَ  َل وا ۡز عز � َۡإِن  �ل ٖۡ رلَص َّ  ّ ُز مل  لَهز
واْ  ّز ََا

َ
َكٰوةَ ٱَوَءاَُوزاْ  لّصََٰوةَ ٱَُابزواْ َوَ َّ ۚ ِِّن  ل مل َّواْ َسبِيََهز َ ٱََۡخ ورٞ  َّ يٞم  َ�فز َِ  ].٥ة: التوب[ ﴾٥ّر

 در و كشيد بندشان به و بگيريد را آنان و بكشيد بيابيد را آنان كه كجا هر را مشركان«
 و داشتند پاى بر نماز و كردند توبه اگر پس. بنشينيد]  كمين به[ آنان براى كمينگاهى هر

 .»است مهربان آمرزنده خداوند گمان بى. گذاريد] باز[ را راهشان پرداختند، زكات

 ار و اندازه جزيهمقد
حداقل جزيه ساليانه بر فرد فقير كاسب يك دينار است (سكه طال در حدود يك 

نياز چهل دينار است. و اين  بي مثقال)، و بر فرد متوسط الحال دودينار و بر ثروتمند و
است وقتي كه عثمان بن حنيف را به كوفه فرستاد  اقتداء و پيروي از عمر بن خطاب 

بر غني چهل و هشت درهم جزيه بنهد و بر متوسط الحال بيست و چهار  به وي امر كرد
درهم و بر فقير دوازده درهم، و غني و فقير بودن هنگام گرفتن جزيه معتبر است نه 

به  به اين كه پيامبر اند  هنگام قرار داد و عقد جزيه، و بر حداقل جزيه استدالل كرده
يمن هاي  مكلف يك دينار يا معادل آن از جامهدر يمن از هر فرد «دستور داد:  معاذ 
به روايت ابوداود و ترمذي كه آن را حسن صحيح دانسته و حاكم آن را به ( .»بگيرد

 .)شرط شيخين صحيح دانسته است
و مستحب است عالوه بر اخذ دينارها امام برآنان شرط كند كه از راهگذاران مسلمان 

جزيه نصرانيان ايله را  نوازي كنند. چون پيامبر و مجاهدان و ديگران پذيرايي و مهمان 
گذرند  مي كه سيصد نفر بودند سيصد دينار قرار داد و شرط كرد از مسلماناني كه بر آنان

سه روز پذيرايي كنند و مهمان نوازي نمايند و به هيچ مسلماني خيانت نكنند، و عمر بن 
ي سه روز مسلمانان عابر بر آنان نيز بر اهل شام جزيه نهاد و ضيافت و پذيراي خطاب 
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را شرط كرد، چون در اين كار مصلحت مسلمين به ويژه فقيران وجود دارد، و اين 
ضيافت نسبت به غني و متوسط شرط است نه نسبت به فقيران آنان. و چون اين ضيافت 

گردد و فقير از آن عاجز است و ضيافت و مهماني بيش از سه روز  مي و پذيرايي تكرار
 گفته است: ست، چون پيامبر ني

»  َِ ضيافت و پذيرايي سه روز است و بيش از « »ةٌ ـيٍفَُة مَ ٌث َومٍزاَد َعلَيهٍ َصَدقَ ـاَص
 .»آن صدقه است

 آنچه كه عقد جزيه مستلزم آن است
 هرگاه عقد جزيه صحيح باشد تنفيذ و اجراي آن مستلزم چند چيز است:

 است:اول: آنچه كه بر ما الزم است دو چيز 
 نبايد جان و مال آنان مورد تعرض ما قرار گيرد چون به آن جهت جزيه و سرانه -1

گردد مگر  نمي پردازند كه خون و مال آنان محفوظ و مصون باشد، و شراب آنان تلف مي
اين كه آن را آشكار كنند و هركس آن را تلف كند بدون اين كه به آن تظاهر كرده باشند 

 بر وي ضمانتي نيست چون شرعا قيمت ندارد. او مرتكب عصيان شده و
بر امام مسلمين الزم است كه هركس به آنان سوء قصد و تجاوز نمايد اعم از اهل  -2

جنگ يا اهل ذمه يا مسلمان بايد از آنان دفاع نمايد و سوء قصد را از اهل جزيه دفع كند. 
انفرادي در سرزمين  اين وقتي است كه اهل جزيه در سرزمين اسالم باشند يا به صورت

 باشند. 
 شود چهار چيز است: مي گردد و بر آن الزم مي دوم : آنچه عقد جزيه مستلزم آن

 اداي جزيه چون مزد و اجرتي است كه به منظور خواري و ذلت ايشان گرفته -1
در مورد خودشان گردند و از ها  آن شود كه مجبورند ملتزم به احكام اسالم و اجراي مي

خواري آن است كه بر انسان ترين  شوند، چون شديدترين ذلت و سخت مي واراين راه خ
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 احكامي اجراء گردد كه به آن عقيده ندارد و به ناچاري آن را تحمل كند كه خداوند
 فرمايد: مي

واْ ﴿ طز عل ٰ �ز ّٰ َ�ةَ ٱََ َل ِ
وَن  �ل مل َ�ٰغِرز ٖۡ َوهز  ].٢٩ة: التوب[ ﴾٢َع  يَ

 .»با خواري و اطاعت بدهند بايد جزيه را به دست خويش و«
ولي اگر به زور و با شكنجه و خوار شمردن آنان از ايشان گرفته شود حرام است. 
ابوداود روايت كرده است كه هشام بن حكيم بن حزام مردي را يافت كه بر حمص بود و 

اين چه كاري است «گروهي از قبطيان را براي پرداخت جزيه به ميخ كشيد. هشام گفت: 
 گفت:  مي شنيده ام كه من از پيامبر  »كني؟ مي كه تو

َع ّ « ُُ وََجّل  ِّ َّ اَهللا َع عَ ِِ ُُ يَن  ِ
ّ
ّ ٍَس ِف اُو  ـُب ال ََ ا  »يٍـاْ ّ بُو

 .»دهد مي دهند عذاب مي به راستي خداوند كساني را كه در دنيا مردم را عذاب«
ا بايد با رفق و ماليمت و امام شافعي گفته است: جزيه ر ).مسلم آن را تخريج كرده(

 گرفت.
بايد در برابر حكم اسالم تسليم باشند از قبيل ضمانت جان و مال و آبروي  -2

مسلمين، چون مسلمانان به اين ضمانت عقيده دارند و اهل جزيه اجراي احكام اسالم بر 
ي بر دانند مانند زنا و دزد مي و حتي اگر كاري كنند كه آن را حراماند  خويش را پذيرفته

زن و مردي يهودي را نزد وي آوردند « گردد، چون پيامبر  مي آنان حد شرعي جاري
به روايت بخاري و مسلم. و اگر  »كه مرتكب زنا شده بودند و دستور رجم آنان را داد

خوارگي و  مي اهل ذمه چيزي را انجام دادند كه خود معتقد به حرمت آن نبودند مانند،
، در اين صورت نسبت به اقامه حد بر آنان اختالف است. نكاح با مجوسي و محارم

شود همانگونه كه حنفي مذهب را به خاطر خوردن  مي آري حد جاري اند: برخي گفته
نسبت به آنان  اند: داند. و برخي گفته مي حاللآن را  زنند با وجود اينكه مي نبيذ حد حد

ر كفر به آنان داده شده است پس بايد شود، چون با دادن جزيه، اجازه ماندن ب نمي جاري
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دانند داده شود و اين قول اصح  مي به طريق اولي به آنان اجازه ماندن بر چيزي كه مباح
 است.

شوند آن است  مي كه به خاطر خوردن نبيذ حد زدههايي  و فرق بين اهل ذمه و حنفي
قطع در نبيذ خوار شود همان چيز به طور  مي خوار مي كه، چيزي كه موجب اجراي حد بر

گردد ولي  مي نيز موجود است كه اسكار است، و به عالوه حنفي اگر حد خورد منزجر
 داند، و به هر حال حق ندارند تظاهر به مي ذمي چنين نيست چون او آن را حالل

 شوند.  مي خوارگي كنند و اگر چنين كردند تعزير و تنبيه مي
كويي و خير ياد كنند، و اگر به اسالم طعنه بزنند و نبايد اهل ذمه اسالم را جز به ني -3
شوند كه از اسالم و قرآن انتقاد كنند و  نمي شوند و به هر حال به آنان اجازه داده مي منع

به آن طعنه بزنند، و نبايد از پيامبر بزرگوار اسالم به بدي ياد كنند و چنان كه به پيامبر 
گيرند. و اگر  مي يند مورد تعزير و تنبيه شرعي قراريا يكي از انبياء الهي ناسزا گو اسالم 

گردد. و  مي در عهد و عقدشان شرط شده باشد كه چنين نكنند عقد و عهدشان نيز نقض
 بر اهل ذمه واجب است كه از منكرات و فحشاء امتناع و دوري كنند مانند شرك كه

كه  إمسيح و عزير  و از اظهار عقيده شان نسبت به »اهللا سومين خدا است«گويند:  مي
شوند كه خداوند بسيار برتر از اين شرك است و اگر چنين عقيده اي  مي شرك است منع

 گردد.  نمي شوند، و ليكن عهد و عقدشان نقض مي را اظهار كردند مورد تعزير و منع واقع
نبايد اهل ذمه كاري انجام دهند كه در آن ضرر مسلمانان باشد مانند اين كه، به  -4
به دشمنان اسالم انتقال آن را  ي پناه بدهند كه بر نهانيهاي مسلمين اطالع پيدا كنند وكسان

دهند و جاسوسي كنند، يا اينكه كافران جنگي و دشمنان را بر نهانيهاي مسلمانان 
راهنمائي نمايند، يا از نظر شرع حد يا تعزير دارد انجام بدهند كيفر شرعي آن درباره 

و هركس دست به جنگ بزند و عهدش به وسيله آن نقض گردد گردد  مي ايشان اجرا
 شود بدون اينكه او را به جايگاه امن برسانند چون خداوند گفته است: مي كشته

مل َۡ ﴿ َز مل ٱَۡإِن َ�َٰتَزو تزَزوهز  .»بجنگيدبا شما جنگيدند با آنان  هرگاه« ].١٩١ة: البقر[ ﴾�ل
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كشد يا به بندگي بگيرد يا منت بر بلكه در آن صورت امام مختار است كه آنان را ب
آنان نهد و رهايشان كند يا از آنان فديه بگيرد چون كافراني هستند كه امان و عهد و 

 پيمان ندارند. 

 تغيير لباس اهل ذمه
بايد لباس اهل ذمه در سرزمين اسالمي از لباس مسلمانان ممتاز و جدا باشد تا شناخته 

فتار گردد و در صدر مجالس ننشينند. و بر آنان آغاز شوند و مناسب حال ايشان با آنان ر
 فرمايد: مي و »از سالم كردن بر آنان نهي فرموده است« سالم نشود، چون پيامبر 

» 
ْ
ِْ َوال وُْه رک ََ ِرَِْق فٍَْض َّ ِْ ِف ال وُْه ُُ ْضيََقِهٍـَِِذا لَِقيْتُ

َ
ِْ ِِن أ هرگاه در راه با آنان « »َجاُوُه

به روايت مسلم ( .»قسمت راه بروندترين  ا ناچار سازيد كه به تنگمالقات كرديد آنان ر
پوشد كه به آن عادت دارد به آن استدالل  مي . و هر طايفه اي از آن لباسي)و غير او

به امراء شهرهاي بزرگ اسالمي درباره اهل كتاب نوشت  عمر بن خطاب «كه اند  كرده
ر خويش را ببندند و او خود را در محضر كه: بايد موي پيشاني خود را قطع كنند و زنا

به روايت بيهقي.  »اصحاب با اهل ذمه مصالحه كرد بر اين كه لباس خويش را تغيير دهند
همانگونه كه ملزم هستند از مسلمانان ممتاز و مشخص باشند به آنان اجازه سواري بر 

 فرمايد:  مي شود، چون خداوند نمي اسب داده

﴿ ْ وا ّۡ ِع
َ
َّ  َوَ م  تزمٱا لَهز َتَطعل َِ  ّرَِ�اِط  سل ِ  َزّو�ٖ َو َيللِ ٱَّ ّو  ۦُزرلهِدزوَن بِهِ  �ل ۡز ِ ٱَع َّ﴾ 

 .]60األنفال:[
توانيد آماده كنيد از نيرو و قوت و  مي و (براي مقابله با دشمنان) هر تجهيزاتي كه«

 .»مهيا كردن اسبان كه به آن دشمنان خدا را بترسانيد
دستور داده است كه اسبان را براي ترساندن دشمنان  پس خداوند اولياي خويش را

گفته  استفاده كنند. و پيامبر ها  آن شود كه از نمي آماده كنند، پس به دشمنان اجازه داده
 است: 
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» 
ْ
 َخيُل َمعْ ـاَل

ْ
خير بر پريشاني اسبان بسته شده « »يٍَمةِ ـِى القِ َخُ� ِِن يَوْ ـُقوٌد ِف اَواِصيَهٍ ال

 .»امتاست تا روز قي
پشتهاي اسبان «و بديهي است كه كافران از خير به دورند و باز هم آمده است كه:  

و حال آن كه اهل ذمه در خواري هستند و اهل ذمه را از حمل سالح نيز  »عزت است
 كنند. مي منع





 
 
 

 احكام شكار و سر بدن شرعي

 گويد:  مي صيد به معني شكار است چون خداوند

تزَزواْ ﴿ َۡ لّص ٱََ َ�قل رزمٞ  يل َز نتزمل 
َ
 ].٩٥ة: املائد[ ﴾َوَ

كه صيد به معني مصيد (شكار شده) به كار  »و حيوان شكار را در حال احرام مكشيد«
 :گويد مي رفته است. به دليل حالل بودن شكار كردن قرآن است كه

َلتزمل َۡ ﴿ ََ ََ ْۚ ٱ�َذا  َطادزوا  ].٢ة: املائد[ ﴾صل
 .»كنيد (يعني شكار آن وقت مباح است)هرگاه از احرام بيرون آمديد شكار «

امر به شكار كردن مقتضي حالل بودن شكار است و اين امر بيانگر مباح بودن آن 
است، چون قاعده اصولي است كه امر بعد از منع چيزي براي اباحه و مباح بودن آن چيز 

 است.

 ذبائح
دليل  اند. دهذبائح جمع ذبيحه به معني مذبوح است يعني چيزهايي كه سر بريده ش

 فرمايد:  مي حالل بودن قول خدا است كه

ا َذّكيلتزمل ﴿ ََ  َّ  »مگر آنچه كه آن را ذبح كنيد« ].٣ة: املائد[ ﴾ِِ
 گويد:  مي چون در اين آيه ذبح شده از محرمات استثنا شده است كه

ََتل ﴿ ّرِ مز  َز لَميلَتةز ٱَعََيل�ز مز ٱوَ  ل  ].٣ة: املائد[ ﴾ُّ
 .»است مردار و خون و .....(مگر آنچه كه ذبح شده باشد) و بر شما حرام شده«

پس استثناي آن به معني حالل بودن آن است. و ذبح حيوان با بريدن گلو و ناي 
بوسيله ابزاري كه به استخوان و دندان نباشد نسبت به حيوان حالل گوشت كه امكان سر 

جاي حيوان باشد نسبت بريدن آن وجود داشته و در دسترس باشد يا زخم كاري در هر 
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سر بريد. مثل شتري كه گريخته يا گوسفندي آن را  به حيواني باشد كه نتوان بطور طبيعي
كه فرار كرده و رسيدن به وي ممكن نيست يا در چاهي افتاده و بيرون آوردن زنده آن 
ممكن نيست و ذبح آن به صورت شرعي، خواه ايجاد زخم در كشتارگاه و جاي ذبح 

ير و هرجاي آن حكم كشتارگاه را دارد. از أبي عشر و پدرش آمده است كه باشد يا خ
 اي رسول خداي آيا سر بريدن شرعي جز در گلو و گردن جايز است؟ پيامبر «گفت: 

 َعنکََت ِف فَخْ صَو َطَعنْ «گفت: 
َ
أ َِ ج
َ
 .»ِ هٍ أ

 .»كنند مي اگر بر ران حيوان نيز ضربت كاري و زخم كاري بزني تو را كفايت«
ايجاد زخم كاري در ران حيوان به جاي ذبح صحيح و «گفت:  )به روايت ابوداود كه(

و در صحيحين آمده  »درست نيست مگر در حيواني كه سقوط كرده و فراري و وحشي
غنيمتي گرفته بود و شتري از آن فرار كرد و اسبي نبود كه به آن برسند  است: كه پيامبر 

 گفت: را از پاي درآورد و پيامبر  و مردي به وي تير انداخت و آن

َّ ل« َوابِِد اصوَىِ  فٍَُ َ�َعَل ِمنهٍ َهك ا فٍَ�ْ ـِ ِِ
َ
وابُِد َكح

َ
ِِ أ  . »َعلُوا بِِ ِ ِمثَل ِذلکََهِ هِ اَلهٍئِ

ِِ َهَك اَو َمٍ َغلَبَُوِ ِمنهٍ فٍَْص «و در روايتي آمده است:   .»نَعوا بِ
دارند چون رمندگان وحشي پس هر حيوان در ميان چارپايان اهلي رمندگاني وجود «

 .»و چهارپايي كه چنين كرد شما نيز با آن همين كار را بكنيد
 و شرط نيست كه زخم كشنده باشد بلكه زخم خونيني كه منجر به قتل گردد كفايت

شود، و اگر  مي كند، و اگر سگي را به دنبال حيوان گريخته رها كند حالل گوشت مي
سقوط كرد و نيزه اي را در شتر باالئي فرو برد و از دومي نيز شتري بر شتري ديگر 

گردد همان گونه كه اگر به سوي شكاري تير  مي گوشتشان حاللها  آن گذشت هر دوي
 انداخت و تير به او اصابت كرد و به ديگري نيز اصابت كرد چنين است. 

يعني بوي  ذكيةرائحة  :گويند مي ذكات در زبان عربي به معني خوشبو كردن است كه

چون خوردن گوشت مذبوح و سر اند  خوشي است، و سر بريدن و ذبح را ذكات ناميده
گرداند. و در اصطالح شرع به معني بريدن مخصوصي  مي بريدن را گوارا و خوش و مباح
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است كه بريدن تمام گلو و ناي است. حلقوم و گلو، عبارت است از جايگاه دم و بازدم 
شود. و ناي، عبارت است از جايگاه خوردن و  مي رود و داخل مي رونكه از آنجا نفس بي

بلعيدن و نوشيدن خوراك و نوشابه و در زير حلقوم و گلو قرار دارد، و سنت است كه 
 نيز بريده شود. اند  هر دو طرف گردن كه حلقوم را احاطه كردههاي  شاهرگها  آن همراه با

اخت يا سقفي بر آن خراب شد و در آن هرگاه حيوان درنده گوسفندي را مجروح س
حال آن را سربريدند اگر در آن حيات باقي بود حالل است و اگر حياتي در وي نمانده 

زد حالل نيست. و نشانه حيات و  مي بود بلكه تالش مذبوحانه داشت يعني دست و پاي
 د:ان زندگي، حركت و تكان شديد و جوشش خون است بعد از ذبح شرعي. و برخي گفته

 تنها حركت شديد و جدي كافي است.
ابن الصباغ گفته است: حيات مستقر آن است كه اگر آن را به حال خود بگذارند  

روزي يا برخي از روز زنده بماند، و اگر آن را به حال خود بگذارند و فورا بميرد حيات 
قطعا  مستقر نيست. اگر گوسفندي بيمار شد و تنها رمقي در آن مانده بود و ذبح شد

حالل است، چون سببي وجود ندارد كه هالكتش به آن نسبت داده شود. و اگر گوسفندي 
يك گياه مضر و سمي بخورد و به آخرين رمق زندگي برسد و ذبح گردد حالل نيست، 
چون سبب هالك فوري آن موجود است كه خوردن گياه مضر است و آن وقت حكم 

 . حيوان و مجروح، به وسيله درنده را دارد

 شكار با سگان تعليم ديده جايز است
و پرندگان ها  آن شكار با درندگان شكاري تعليم ديده چون سگ و پلنگ و ببر و غير

 درنده شكاري چون صقر و شاهين و باز، درست و جايز است و چون خداي تعالي
 گويد:  مي
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مز  َزونََك  َٔ �َ�ل ﴿ ّل َۡ�ز َِ
ز
ۖ َزلل َ مل ّل لَهز َِ

ز
َ ٓ اذَا َِ   َ�ٰتز ّۡطّيِ ٱََ َّ تزم  َّمل ا َع ََ َِ ٱَو ََوارِ

َ�ِّدَِ�  �ل َز
مز  ََّم�ز ِّّما َع   ّ وَ�هز َِّمز َع ۖ ٱ�ز ز مل وَ  َّ َ  َعََيل�ز َس�ل ّل

َ
َ ٓ ِّّما  ْ زوا ْ ٱَۡ�ز وا رز مَ ٱ ذلكز ِ ٱ سل ْ ٱَعََيلهِ� وَ  َّ وا  ّ�قز

ۚ ٱ َ َ ٱِِّن  َّ َِسابِ ٱَ�ِ�عز  َّ  ].٤ة: املائد[ ﴾٤ �ل
پرسند كه چه چيز (از خوردنيها و نوشيدنيها) بر آنان حالل شده است؟ بگو:  مي از تو«

كنند  مي بر شما چيزهاي پاكيزه حالل شده است (نيز شكاري كه) حيوانات شكاري صيد
و شما بدانها آموخته ايد از آنچه خدا به شما آموخته است. از نخچيري كه چنين 

دارند  مي خورند و سالم) نگاه نمي ود از آنكنند و خ مي حيواناتي براي شما (شكار
بخوريد. (و به هنگام فرستادن حيوان به روي شكار) نام خدا را بر آن ببريد و از خدا 

 .»بترسيد (چرا كه) خداوند سريع الحساب است
 گفته است: جوارح، سگان و پرندگان شكار كننده و تعليم ديده بابن عباس 

 سب است، و مناسبت دارد چون صاحب آن به آن كسبباشند. كلمه جرح به معني ك مي
 كند و در قرآن، جرح به معني كسب آمده است:  مي

﴿ ِ تزم ب َل ا َجَر ََ ََمز   ].60األنعام: [ ﴾ََّهارِ ٱَوَ�عل
 »كنيد مي داند آنچه كسب مي و (خداوند)«
كه گفت: از رسول اهللا سوال كردم  )ترمذي از عدي بن حاتم روايت كرده است(
 ه شكار باز، پيامبر گفت: دربار

ْؤَلکَ َعلَيْکَ فَُكْ «
َ
 .»هر چيزي را كه براي تو نگاه داشت از آن بخورد« »َمٍ أ

 فرمود:  كه گفت: پيامبر  )و مسلم از وي روايت كرده است(

ُِ َىي ٍ  فَ « تَ
ْ
ْدَرَ
َ
ْؤَلکَ َعلَيْکَ فَح

َ
َْ أ َِ اِهللا فَِِ بَکَ فٍَْذُكِر اْس

ْ َُ رَْسلَْت 
َ
ُِ ِِ�ِذا أ تَ

ْ
ْدَرَ
َ
َْ أ  َو�ِ�ِ

ُِ ْ َِ ٍْذ
ُِ فَُكْ  ِْ يحُلْل ِمنْ َ هرگاه سگت را رها كردي نام خدا را ياد كن پس اگر شكار «. »قَْد قُِتَل َوص

را برايت نگاه داشت چون آن را زنده دريابي ذبح كن، و اگر آن را كشته دريافتي و سگت 
 .»از آن نخورده بود از آن بخور
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ار را صيد كرد و صاحب سگ شكار را مرده يافت يا پس هرگاه سگ شكاري شك
حركت و تالش مذبوحانه داشت خوردن آن حالل است، و رها كردن درنده شكار كننده 

 از طرف شكارچي و گرفتن و زخمي كردن آن در هر محل باشد جانشين ذبح است.

 شرايط تعليم شكاركنندگان
 ست:شرايط تعليم حيوانات شكاري و پرندگان چهار چيز ا

 اول: چون او را بفرستي برود.
 دوم: چون او را بازداشتي و منع كردي باز گردد و به دنبال آن نرود.

 سوم: چون شكار را كشت از آن نخورد. 
چهارم: و اين اعمال به تكرار از آن سرزده باشد. چون شروطي از اين شروط موجود 

 دريابد و ذبح كند. حالل نيست مگر اين كه شكار را زنده ها  آن نباشد كشته

 آلت و ابزار ذبح
با هر ابزاري كه تيز و برنده باشد ذبح جايز است خواه آهن باشد چون كارد و چاقو و 
شمشير و نيزه، يا از سرب باشد يا از مس يا طال يا شيشه. پس ذبح و سر بريدن از نظر 

خوان متصل يا شرع به اين چيزها حالل است، مگر اينكه به وسيله دندان و ناخن و است
جايز نيست اگرچه برنده هم باشند. و دليل آن، چيزي است كه رافع ها  اين منفصل، كه با

رفتم و گفتم: يا رسول اهللا، ما فردا با  بن خديج روايت كرده است كه گفت: نزد پيامبر 
 گفت: اي نداريم. پيامبر  شويم و ابزار برنده مي درندگان روبرو

اْ «
َ
ّمٍ َهَر اوّ ـَمٍ أ

َ
ٌِ َوأ َْ ّمٍ اصّلنک َ�َع

َ
ا أ ر  َْ ْو ُظ

َ
ِْ يَُوْن ِسن ٍ  أ َ ِِ فَُ ُْوا َمٍص ُِ اِهللا َعلَيْ َى وَُذِكَر اس

 
ْ
َدم ال ُُ ُر َ� َْ  َُ هر چيزي كه خون را جاري كند و نام خدا بر آن برده شود از «. »َحبََشةِ ـال

نشده باشد، دندان به  گوشت آن بخوريد مادام كه اين خون بوسيله دندان و ناخن جاري
اين علت كه استخوان بوده و ناخن و ظفر به آن جهت كه چاقو و ابزار ذبح حبشيان 

 .»است
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. و نهي از ذبح به دندان و ناخن تعبدي است. )بخاري و مسلم آن را تخريج كرده ا ند(
عزبن عبدالسالم آن را گفته است. و ابن الرفعه گفته است: حكمت آن اين است كه مرگ 

 كند.  نمي حيوان با بعضي از خودش آن را مباح

 آنچه درباره ذبح كننده معتبر است
باشد آن است كه بايد مسلمان و يا يهودي يا نصراني  مي آنچه در ذبح كننده معتبر

 باشد، به دليل قول خداي تعالي:

ا َذّكيلتزمل ﴿ ََ  َّ  .»مگر آنچه شما آن را ذبح كنيد« ﴾ِِ
 گويد:  مي است و نسبت به اهل كتابكه خطاب به مسلمانان 

ِي َ ٱَوَطَعامز ﴿ وُزواْ  َّ
ز
مل  ۡلِكَ�َٰب ٱَ ّلٞ ّۡ�ز  ].٥ة: املائد[ ﴾َِ

 .»باشد مي و طعام اهل كتاب براي شما حالل«
و مراد از طعام در اين آيه ذبائح و گوشت حيوان ذبح شده است. و اما دليل بر حرام 

 فرمايد: مي است كه بودن ذبيحه غير اهل كتاب قول پيامبر 

ِكتٍِب َ�ْ�َ تِلِ ْ َذبٍَئِ «
ْ
ْهِل ال

َ
ِْ ُسّنَة أ ِْ ـَسنُ ْوابِِه ِْ َواٍِكِح سَِلٍئِِه  »ِحِه

با (مجوسيان) چون اهل كتاب رفتار كنيد جز آن ذبيحه شان را نخوريد و زنانشان را «
 .»نكاح نكنيد

شود چون  نمي خوردهبت پرستي و مجوسي، اهل كتاب نيستند. و ذبيحه مرتد نيز 
حال وي بدتر از بت پرستي و مجوسي است. و ذبيحه و سربريده كودكي كه اهل تمييز 
است، و سربريده و ذبيحه كور و زنان حالل است اگرچه زنان در حيض هم باشند. و 

جاريه اي متعلق به آل كعب «دليل حالل بودن ذبيحه زنان روايت بخاري است كه: 
چرانيد و گوسفندي بيمار گرديد و او سنگي را شكست و به آن  يم راها  آن گوسفندان

سوال كرد و به آنان  گوسفند را سر بريد كه ارباب و موالي وي در اين باره از پيامبر 
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پس اگر به وسيله سنگ خون جاري شود ذبح به آن  »اجازه خوردن گوشت آن را داد
 جايز است.

 ذبح جنين
 كم مادرش است همان سر بريدن و ذبح مادرشسر بريدن و ذبح جنيني كه در ش

باشد خواه جنين را مرده بيابند يا اين كه در آن حيات مستقري باشد، به اين معني كه  مي
زندگيش زندگي مذبوح باشد كه خوردن آن هم حالل است اگرچه در ظاهر ذبح نشده 

ادرش ذبح باشد و ذبح م مي ذبح جنين همان مادرش«گفته است:  است. چون پيامبر 
. مسدد روايت كرده است كه )كه امام احمد آن را تخريج كرده است( »باشد مي آن هم

 جنينها  آن كرديم و در شكم مي گفت: اي رسول خدا، ما شتر و گاو و گوسفند را ذبح

ُوا «فرمود:  را دور اندازيم يا بخوريم؟ پيامبر ها  آن يافتيم آيا ما اين بچه تو شكمي مي ُُ

ِِ َِِ ِشت ُِ َذكُة اُّم َّ  َذكتَ ِ فَِِ
همان ذبح ها  آن اگر دلتان خواست آن را بخوريد كه ذبح« .»تُ
 . »باشد مي مادرش

به عالوه اگر با ذبح مادر جنين و بچه توشكمي حالل نباشد نبايستي پس از ظاهر 
ه شدن آبستني ذبح و سر بريدن مادر جايز باشد همانگونه كه در انسان زن حامله را ب

 كشند مگر پس از وضع حمل. جويني آن را گفته است.  نمي عنوان قصاص

 حكم اندام جدا شده از حيوان زنده حالل گوشت
اندام جدا شده و بريده از حيوان زنده، حكم مردار آن را دارد، اگر مردار آن زنده 

آدمي كه نجس باشد اندام بريده شده نيز پليد است مانند مردار، غير ملخ و ماهي و مرده 
نيز پليد است. و دليل آن، اين است كه ها  آن مرده غير اين سه پليد است، پس اندام بريده

مٍ «سوال شد، فرمود:  درباره بريدن كوهان شتر و بريدن كفل و ران گوسفند از پيامبر 
َع ِمن َحّ َ�ُهَو َميٌّت  َِ  .»آنچه از حيوان زنده بريده شود مردار است«. »قُ
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را روايت كرده و آن را بر شرط شيخين صحيح دانسته است. و ابوداود و حاكم آن (
. و در روايتي ديگر آمده )و ترمذي آن را حسن دانسته استاند  ترمذي آن را روايت كرده

و موي و پر و پشم و كرك  »آنچه از چهارپاي زنده بريده شود مردار است«است: 
وسايل و ها  آن پليد نيستند. چون از جانوران حالل گوشت از آن مستثني شده است كه

 زنده نيستند و با بريدنها  آن شود، و چون كه مي اثاث خانه و وسيله بهره برداري ساخته
كند، و لذا موي غير حالل گوشت را نيز با توجه   نمي حيوان و جاندار احساس دردها  آن

استخوان حيوان زنده، اگر اما شاخ و سم و ناخن و دندان و  اند. به اين علت پليد ندانسته
 ي حيوانند و شباهتها اندام جدا شود صحيح آن است كه پليدند، چون شبيه بهها  آن از
 بيشتر است و حيات در آن هست، چون خداوند از قول كافران نقل ها اندام بهها  آن
 كند: مي

﴿ ِ ٰمَ ٱََ  يز�ل ََ َِيٞم  ۡلعِ َ َر ِِ  ].78يس: [ ﴾٧َو
 .»گرداند؟ مي پوسيده را زندهچه كسي استخوانهاي «

 احساس كردهها  آن و زنده گردانيدن براي چيزي است كه مرده باشد. و به عالوه از
نيز جاري ها  آن كنند و اين خود دليل است براين كه حيات در مي شود و ايجاد درد مي

 شوند. مي است پس با مرگ نجس و پليد

 ها خوراكي احكام
 و چيزهايي كه خورده ها خوراكي عوم است يعنيأطعمه جمع طعام به معني مط

شوند همانگونه كه شراب به معني مشروب و چيزهاي نوشيدني است. دليل بر حالل  مي
 قول خداي است:  ها خوراكي بودن

هز  َزل﴿ َعمز ٰ َطاِعٖ� َ�طل ا َ�َ ًَ َّر َ َِِ�ّ �ز َِ و
ز
َ ٓ ا ََ ۡز ِ�  ِج

َ
َ ٓ يلَتةً  ۥٓ َّ ََ وَن  ن يَ�ز

َ
َ ٓ َّ ِ ا  ِ َٗ ول َد

َ
َ

ول َ�لَم ِخ�ِ�رٖ َۡإِنّهز 
َ
ا َ ًَ و فز سل ٌس  ۥَّ  ].145األنعام: [ ﴾رِجل
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يابم در آنچه از وحي به من رسيده در قرآن چيزي كه  نمي بگو: (اي رسول خدا) من«
حرام باشد برخورنده خوردنش مگر اين كه مردار يا خون جاري باشد (برخالف خون 

اين كه گوشت خوك باشد كه آنچه (ياد شد از مردار و غير جاري مثل جگر و اسپرز) يا 
 .»خون جاري و گوشت خوك)، پليد (و حرامند)

مز ﴿ ّل لَهز ِۡ ّرِمز َعََيلِهمز  ّۡطّيَِ�ِٰت ٱَو�ز َۡ �َِث ٱَو�ز ٰ ََ َ  ].157األعراف: [ ﴾�ل
گرداند آنچه ناپاك و پليد  مي گرداند آنچه پاك و لذيذ است و حرام مي و حالل«
 .  »است
از جمله كارهاي ضروري و الزم دين است پس طلب و  ها خوراكي ناختن احكامش

جستن حالل بر هر انسان مكلف فرض عين است، و بايد شخصا بداند چون در خوردن 
 شود. و در خبر آمده است: مي حرام با تهديد به عذاب شديد روبرو

مک  لَ «
َ
ِِ ـأ ْو� بِ

َ
ّ ٍُر أ ََبََت ِمن َىراٍى فٍَ  ٍِ هر گوشت كه بر اثر خوراك حرام پديد «. »ْح
 .»آيد آن به آتش دوزخ سزاوارتر است

و اگر حرام عام و شامل باشد و حالل قابل دسترسي نباشد بايد به مقدار نياز و 
حاجت بسنده كرد، و سنت است كه بسيار در طعام مباح زياده روي ننمايند چون اخالق 

خوراك مباح اسراف كنند و فقط به مقدار پيشينيان درستكار چنين نبوده است كه در 
نمودند نه اينكه به قصد فخرفروشي و افزون نمائي در خوراك مباح  مي مورد نياز مصرف

ي مباح را به نفس داد يا خير؟ چند ها شهوت زياده روي كند. درباره اين كه آيا بايد
 مذهب وجود دارد: 

 چار طغيان نشود.ي مباح منع كرد تا دها شهوت اول: بايد نفس را از
خواهد به آن داد، تا  مي ي مباح جلو نفس گرفته نشود و هر چهها شهوت دوم: بايد در

 شاد و خوشحال گردد و روحانيت در آن برانگيخته شود. 
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سوم: بايد حد ميانه و متوسط بين افراط و تفريط را برگزيد چون اگر هرچه را نفس 
د و اگر هرچه بخواهد از او منع شود كودن و شو مي آرزو كند به آن داد بر انسان مسلط

 شود. اين نظر بهتر است.  مي مطرود
 و كثرت دستها بر طعام و گفتن بسم اهللا در اول، و الحمداهللا در آخر آن سنت است. 

 حالل است و آنچه حرام است ها خوراكي آنچه از
ن فايده و هرچه پاك و لذيذ و طيب باشد حالل است. و طيب آن است كه براي انسا

بهره داشته باشد خواه خوردني باشد يا نوشيدني، و هرچه ناپاك و پليد باشد حرام است. 
پليد و خبيث آن است كه زيان بخش باشد خواه خوردني باشد يا نوشيدني، و مراد از 

پاك و گوارا بداند و به آن ميل كند و خبيث آن آن را  طيب چيزي است كه نفس انسان
پليد بداند و طبيعت سالم آن را از خود براند و دور سازد. و آن را  ناست كه نفس انسا

نظربه اين كه خداوند حالل بودن را به طيب بودن، و حرام بودن را به حبيث بودن مربوط 
گردد مقصود چيزي نيست  مي شود و معلوم مي و منوط ساخته است با عقل و خرد دانسته

را ناپاك و زيان بخش بدانند چون محال است كه  كه همه مردم آن را پاك و گوارا يا آن
همه مردم بر آن اجماع كنند و يكسان درباره آن نظر بدهند. چون طبيعت مردم مختلف 

 شود منظور بعضي از مردم است و در اينجا طبيعت اعراب مالك قرار مي است پس معلوم
سپس بايد  اند. ودهگيرد، چون قرآن به زبان آنان آمده و نخست آنان مخاطب قرآن ب مي

دانست كه طبع عربها هم مختلف است پس اعتبار طبع همه عربها نيز غيرممكن است كه 
همانطور كه قاضي حسين و  گردد به عربهاي عصر پيامبر  مي مالك قرار گيرد. پس بر

پاك و آن را  هر حيواني كه عربهاي زمان پيامبر «و قاعده اين است:  اند. ديگران گفته
حالل گوشت است مگر اينكه شرع اسالمي آن را حرام كرده اند  و مطبوع دانستهگوارا 
 .»باشد

حال اين كه را دانسته ايد بايد  اندكي از آنچه پاكي و لذيذ و آنچه ناپاك و زيان بخش 
 شود ذكر كرد.  مي شمرده
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شود فراوان است و انواع متعددي دارد كه  مي اما آنچه پاك و لذيذ و گوارا شمرده
باشند. از جمله اهلي، شتر و گاو و گوسفند است كه در  مي برخي اهلي و برخي وحشي

 گويد:  مي آيه به آن اشاره شده است، خداوند

م بَِهيَمةز ﴿ َّتل َۡ�ز َِ
ز
نلَ�ٰمِ ٱَ

َ  ].١ة: املائد[ ﴾�ل
 .»حالل شد بر شما انعام (شتر و گاو و گوسفند)«

 فرمايد: مي و همچنين

نلَ�ٰمَ ٱوَ ﴿
َ َزوَن َخََ  �ل �ز

ل
َِنلَها َُُ َ�ٰفِعز َو ََ ءٞ َو مل �ِيَها دِفل  ].5النحل: [ ﴾٥َقَهاۖ َۡ�ز

براي شما چيزهايي است كه شما را ها  آن چهارپايان را براي شما آفريده است كه در«
ها  آن است براي شما و از (گوشت و شير)ها  آن دارد و منفعتهاي بسياري در مي گرم
 .»خوريد مي

در جنگ  پيامبر «روايت كرده است:  اسب است، چون جابر  و از جمله گوشت
. »خيبر ما را از خوردن گوشت خران نهي كرد و خوردن گوشت اسبها را به ما اجازه داد

ما را از خوردن  پيامبر «و در روايت ابوداود آمده است:  اند. شيخين آن را تخريج كرده
. و از »ت اسبان ما را باز نداشتگوشت خران و استران باز داشت و از خوردن گوش

چهارپايان وحشي گوشت گاو و گاوميش حالل است چون پاك و لذيذ و گوارا است، و 
از گوشت گورخر  شتر و بز و گوسفند كوهي و گورخر همه حالل گوشتند و پيامبر 

خورد و گورخر، وحشي و اهلي با هم فرق ندارند همان گونه كه گوشت خر اهلي حرام 
چه وحشي هم گردد. و آهو و كفتار و روباه و خرگوش و موش صحرائي و است اگر

و اند  موش خرما و خارپشت همگي حالل گوشتند. چون پاك و لذيذ دانسته شده
آن را خوردند و چيزي نگفت. و اين  مارمولك نيز حالل است چون در حضور پيامبر 

 شود.  مي بحث تتمه اي دارد كه اگر خدا بخواهد بيان
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شوند بسيار فراوانند از جمله، كارها و كژدمها و ديگر  مي نچه پليد و ناپاك شمردهو آ
 چون از جمله ناپاكيها ها، آن از قبيل شپش و كك و كنه و نظايرها  آن حشرات و امثال

 . »گرداند مي خداوند پليديها و ناپاكيها را حرام«فرمايد:  مي باشند و خداوند مي

 ب و چنگال دارندحكم شرعي جانوراني كه نا
هر حيواني كه ناب داشته باشد و با آن به حيوان ديگري حمله و تجاوز كند، گوشتش 
حرام است. مانند شير و ببر و پلنگ و گرگ و خرس و ميمون و فيل و تمساح و زرافه و 

از خوردن گوشت هر حيوان درنده كه داراي ناب باشد نهي « سگ آبي، چون پيامبر 
و ديگران آن را نقل كرده اند، چون اين انواع با دندان خود حيوانات . شيخين »فرموده

كنند و  مي دهند و همواره حيوانات ديگر را دنبال مي ديگر را مورد حمله و تجاوز قرار
 اند: كند همان گونه كه شافعي گفته است. و برخي گفته نمي را دنبالها  آن حيوان ديگري

ل گوشتند. گوشت سگ خوردني نيست. چون از زرافه و سگ آبي و فيل و تمساح حال
چيزهايي است كه پليدند و همچنين خوك و گراز به دليل آيه قرآن پليد است. و در 
گربه خالف است و صحيح آن است كه حرام است. چون آن نيز از دندان خود به عنوان 

ير آمده و در صحيح مسلم از ابوالزب(كند و مردار خوار است.  مي اهرم قدرت استفاده
درباره بهاي سگ و گربه سوال كردم كه او گفت: پيامبر  من از جابر «كه گفت:  )است
 و پيامبر  »از آن منع فرموده است  :به راستي خداوند هرگاه چيزي را حرام «گفت

. و سمور و سنجاب و فنك و قاقم حالل »كند مي كرد قيمت و بهاي آن را نيز حرام
 به آن تصريح كرده است. /كه شافعي گوشتند بنا به قول أصح 

و هر پرنده اي كه وسيله دفاع و نيرويش چنگال، باشد مانند كرس و صقر و شاهين و 
از خوردن گوشت تمام پرندگاني كه « باز و عقاب به تمام انواعش حرامند. چون پيامبر 

ار . و همچنين گوشت پرندگاني كه مرد)به روايت مسلم( »چنگال دارند نهي فرمود
 خورند و پليد خورند مانند، زاغ و كالغ نيز حرامند. چون اين نوع پرندگان پليد شمرده

شوند. و بايد دانست گوشت، حيوان حالل گوشت كه بيشتر نجاست و مدفوع خشك  مي
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خورند مكروه است مانند گوسفند و گاو و مرغي كه بيشتر دنبال مدفوع خشك و  مي را
. »از خوردن گوشت و شير اينگونه حيوانات نهي فرمود چون پيامبر «نجاسات هستند، 

. سپس بايد دانست كه اين كراهت مربوط )به روايت ترمذي كه آن را حسن دانسته است(
بوي ها  آن يها اندام و منوط به تغيير بو و گنديدگي است، پس اگر در رگ يا ديگر

استشمام نشود ها  آن آمد جالله هستند، وإال اگر بوي پليدي و نجاست از مي نجاست

تصحيح كرده است. و در كتاب  »الروضة«جالله نيستند، همان گونه كه نووي آن را در 

است، اگر بيشتر از پليديها ها  آن آمده است كه اعتبار به كثرت علوه و تغذيه »تحرير«
و  وإال جالله نيستند. نهي از خوردن گوشت جالّله جنبه تنزيهي دارداند  تغذيه كنند جالله

گذارد  مي اثرها  آن بهتر است از آن دوري كرد چون تغذيه از پليدي و آلودگي، در گوشت
 و اين مقتضي كراهت است. 

 شود مي چه موقع گوشت مردار خورده
قرآن كريم به صراحت از حرام بودن مردار و خون جاري و گوشت خوك سخن گفته 

است از قبيل ها  آن نچه در معنياست، و همچنين از آنچه به نام غير خدا ذبح شده و آ
حيواني كه در اثر خفگي مرده است و حيوان كشته شده به زدن و افتادن از بلندي كه بر 
اثر افتادن و ضربه مرده است و حيوان مرده، به شاخ زدن حيوان ديگر و آنچه دردنه از آن 

حالت  خورده باشد نيز نهي شده است، حرام بودن گوشت اينگونه حيوانات در غير
به قدر ضرورت و نياز كه از او دفع ها  آن ضرورت است اما در حال ضرورت، خوردن از

 هالك كند و سد رمق نمايد و زندگيش را نگه دارد مباح است. خداوند فرموده است:

رّ ٱَ�َمِ  ﴿ طز ٓ ِِملَم َعََيلهِ  ضل ََ دٖ َۡ ََ  ََ َ بَاٖغ َو  ].١٧٣ة: البقر[ ﴾َ��ل
اگزير شد بدون اين كه ياغي و متجاوز باشد و از حد پس كسيكه مضطر و ن«

 .»بخورد بر او گناهي نيست)ها  آن (ضرورت) تجاوز نكند (اگر از
 و نبايد تا حد سيري بخورد و فقط به اندازه رفع نياز بخورد. 
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 ماهي و ملخ مردار
 شوند:  مي حيوان و جاندار به سه قسم تقسيم

ها  آن الل گوشت نيستند كه مردار و ذبح شدهشوند و ح نمي اول: آنچه كه خورده
 يكسان است.

دوم: حيواني كه حالل گوشت است كه مردار آن حالل نيست و اين نوع جز با ذبح 
 باشد كه حكم آن گذشت. نمي معتبر شرعي حالل

سوم: حيوان حالل گوشت كه مردارش نيز حالل است، و عبارت است از ماهي و ملخ 
 گفته است:  كه گفت: پيامبر  ببه دليل حديث ابن عمر 

ِىلّْت «
ُ
ٍ َميْ  أ َِ قَتَ َّ  وْ حُ ـْ َ اَلٍ

ْ
كه ماهي و اند  دو مردار براي ما حالل شده«. »َجَرادُ ـُت َوال

 .»باشند مي ملخ
ابن ماجه آن را با اسناد ضعيف روايت كرده است و حاكم در المستدرك آن را صحيح 

 سوال شد كه گفت: دانسته است. و درباره آب دريا از پيامبر 

ُهورُ  ُهوَ « َّ ُِ ـَميْتَ  َح ُ  ـْ ال َمٍُؤهُ  ال  .»آب دريا پاك و مردارش حالل است« »تُ
بايد دانست كه تمام انواع ماهي حالل است خواه به يك سبب ظاهري مرده باشد 
مانند اينكه بوسيله ضربه و آسيب شكارچي و غيره مرده باشد، يا خود مرده باشد و خواه 

و صورت ماهي باشد يا بر شكل و صورت ماهي نباشد. چون خداوند فرموده  بر شكل
 است:

ّل ﴿ َِ
ز
ۡز  َ مل َصيل رِ ٱَۡ�ز ۡل َ

و  .»شكار دريا براي شما حالل شده است« ].٩٦ة: املائد[ ﴾�ل
. و امام شافعي به صراحت گفته است »مردار دريا حالل است«فرمود:  اين كه پيامبر 

شوند، چون نام سمك بر تمام انواع ماهي  مي يائي خوردهكه: موش دريايي و خوك در
گردد چون نيروي آن به وسيله دندانهايش است،  مي شود و تمساح از آن استثناء مي اطالق

ها  آن و قورباغه و خرچنگ و الك پشت بنا به قول راجح حرامند چون پليدند و طبع از
 نفرت دارد.
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 حكم قرباني

است كه به منظور تقرب به خداوند در روز عيد قربان  با تشديد ياء حيواني ةأضحيّ 

شود. و دليل آن پيش از اجماع و عالوه  مي ذبح و سر بريده حلجةبا ايام التشريق ماه ذي ا

 :بر آن قول خدا است

َرل ٱََۡصّلِ لَِرّ�َِك وَ ﴿   ].2الكوثر: [ ﴾٢ �ل
 .»پس براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني كن«

نَ ٱوَ ﴿ ۡل ز ٰ�ِرِ جَ  �ل ََ ِ  َش َّ م  َلَ�َٰها َۡ�ز ِ ٱَع  ].36احلج: [ ﴾َّ
 . »و شترهاي (چاق و فربه) را براي شما از شعائر الهي قرار داديم«

بر آن مداومت و مواظبت داشته است.  قرباني كردن سنت مؤكده است. يعني پيامبر 
بر آن الزم  آشكار اسالمي است. كه محافظت و مداومتهاي  و يكي از شعارها و نشانه

گفتند: اين  است چون پاداش و مزد آخرت آن بسيار بزرگ است و اصحاب پيامبر 
 گفت:  و چه هستند يعني چطورند از نظر ثواب و پاداش؟ پيامبر اند  چگونهها  قرباني

�ِيُوِ ِِبراِهيِـُسنّ «
َ
 .»اين قرباني سنت پدرتان ابراهيم است« .»ُة أ

نَةٌ «گفت:  اريم؟ پيامبر گفتند: ما چه ثوابي در آن د سَ ةٍ حَ عرَ لِّ شَ در برابر هر « »بَكُ

 .»موئي يك حسنه و ثوابي داريد
دانند كه  مي داند و همچنين ابوحنيفه، ليكن بركسي واجب مي امام مالك آن را واجب

در شهر خود مقيم و فراخ حال باشد و حد نصاب (زكات) را داشته باشد، و دعوي 
 در ترمذي آمده است كه پيامبر(شريف نبوي ممنوع است.  واجب بودن آن با سنت

 گفت: 

ّّحِر َولَََس بِواِجٍب َعلَيُوِ« ِؤرُت بٍِ
ُ
و بر شما اند  قرباني را بري من واجب كرده« .»أ

 .»واجب نيست
 گفت:  كه پيامبر  )آمده است لو در صحيح مسلم از حديث ام سلمه (
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» ِْ يتُ
َ
  ِِذا َرأ

ْ
ّحَ فَلْ َحجّ ـِه َ  ِذم ال ََ َ يُ

َ
َىُدُ�ِ أ

َ
راَد أ

َ
َظٍفِِرهِ ِة َوأ

َ
 .»يُُِلک ِمن َشعِرهِ َوأ

هرگاه هالل ماه ذي الحجه را ديديد و يكي از شما خواست قرباني كند از تراشيدن «
 .»مو و گرفتن ناخن خود، خودداري كند

اني قرب و وجه داللت آن بر اين مطلب كه قرباني واجب نيست، آن است كه پيامبر 
كردن را متعلق و منوط به اراده شخص ساخت و واجب چنين نيست و به خواست و 

باشد، و حديثي  كه درباره وجوب قرباني آمده است روايتي است  نمي اراده شخص منوط
شود كه يكي از مصاديق  مي مجهول و اگر صحيح هم باشد امر در آن، حمل بر استحباب

 شود.  مي عملامر است و آن وقت به همه ادله هم 
آن را  بايد دانست كه قرباني سنت كفايه است كه اگر يكي به جاي اهل خانواده اي

انجام دهد حق سنت بودن آن از همه ادا شده است و اگر اهل خانه اي آن را ترك كنند 
كراهت دارد، و خطاب سنت بودن قرباني متوجه شخص آزاد قادر بر آن ها  آن براي همه

 است. 

 كند مي قرباني كفايتآنچه براي 
 در قرباني كردن چند چيز شرط است: 

 اول: ذبح و سر بريدن.
 برد كه حال هر دو گذشت.  مي دوم: ذابح و كسي كه حيوان را سر

 سوم: وقت مخصوص آن بعدا بيان خواهد شد. 
 شود از شتر و گاو و گوسفند باشد، و با همه انواع مي چهارم: بايد حيواني كه قرباني

 گردد. و خداوند گفته است:  مي كه گاو شامل گاوميش و گوسفند شامل بزها  آن

واْ ﴿ رز كز مَ ٱَوَ�ذل ِ ٱ سل ِۢ  بَهِيَمةِ  َّ َّ م  َََ�هز ا َر ََ  ٰ َزوَ�ٍٰت َ�َ عل َّ يّاٖ� 
َ
نلَ�ٰمِ ٱِ�ٓ َ

َ  ].28احلج: [ ﴾�ل
بايد نام خداوند را در روزهاي مشخص بر ذبح چهارپاياني ببرند كه خداوند «

 .»زيشان ساخته استرو
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كه در آيه آمده است عبارت است از شتر و گاو و گوسفند. و دليل  نعامهبيمة األو 

است كه از اين چهارپايان قرباني كرده است و به  بعدي، عمل و فعل خود پيامبر 
 كند. نمي اجماع، غير اين انواع براي قرباني كفايت

 صحيح است كه:  قربانيها  آن و اينك شرايطي كه با حاصل شدن
آن  اند: گوسفندي كه يك سال تمام داشته باشد بنا به قول أصح. و برخي گفته -1

شش ماه  اند: است كه يك سال داشته باشد يا دندان پيشين آن افتاده باشد. و برخي گفته
 آن است كه پشم بلند و ايستاده آن خوابيده باشد.  اند: داشته باشد. و برخي گفته

ا به قول أصح دو سال داشته باشد برخالف گوسفند، چون گوشت بز بزي كه بن -2
شود و بنابراين سن  مي كمتر از گوشت گوسفند است، لذا با دو سال جبران اين كمبود

بزي كه يك سال را تمام كرده و پا به دو سالگي  اند: بيشتر آن معتبر است. و برخي گفته
 شود.  مي ناميده »ثني«آن در آمده است و كند، چون دندان ثنيه  مي گذاشته باشد كفايت

شتري كه پنج سالگي را تمام كرده و پا به شش سالگي نهاده باشد، و اين قول  -3
 پا به هفت سالگي نهاده است.  اند: أصح است. و برخي گفته

گاوي كه دو سال را تمام كرده و پا به سه سالگي نهاده باشد بنا به قول أصح. و  -4
پا به چهارسالگي نهاده باشد. و گاو اخته شده كه خايه هايش بريده شده  :اند برخي گفته

كند چون نقصان و بريدن خايه هايش موجب بيشتر شدن گوشت و  مي است كفايت
كند خواه با شكستن شاخ هايش خون  مي باشد، و گاو شاخ شكسته كفايت مي گوارايي آن

 و شبيه به پشم است.  آمده باشد يا نه، چون شاخ تأثيري در گوشت ندارد
و براي قرباني كردن بين ماده و نر فرقي نيست مادام كه سن معتبر در آن موجود باشد. 
آري چنين است ولي نر بهتر از ماده است بنا به قول ارجح، چون گوشت آن گواراتر 

ما با «گفت:  كند چون جابر  مي است. و يك شتر و يك گاو براي هفت نفر كفايت
ر حديبيه يك شتر را براي هفت نفر و يك گاو را براي هفت نفر قرباني د پيامبر 
كند.  مي . و ابواسحاق گفته است يك شتر براي ده نفر كفايت)به روايت مسلم(. »كرديم
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كند و  مي دهد و آن را تائيد مي و در روايت بخاري آمده است چيزي كه به آن گواهي(
حسن غريب است. و ابن القطان گفته است  ترمذي آن را روايت كرده و گفته است كه:

كه هايي  . يك گوسفند براي يك نفر و اهل خانواده اي يا خانواده)كه: آن صحيح است
 كند.  مي دهد كفايت مي يك نفر نفقه شان را

 كند نمي آنچه كه براي قرباني كفايت
اه حيوان قرباني بايد از هر عيبي كه موجب كاهش گوشت گردد سالم باشد، و هرگ

سالم نباشد كه چهار نوعند: كوري آن آشكار باشد و لنگي آن آشكار باشد و بيماري كه 
آشكار باشد والغري كه بر اثر الغري مخ و مغز آن از بين رفته باشد، اين چهار نوع 

 است كه گويد: كنند. و دليل آن سخن رسول اهللا  نمي كفايت

َضٍِح اَلعَ «
َ
ٍُ ِف ان ِِ

ُ
 ز
َ
رَعَعٌة ال

َ
ُة اَلَ ـوَراُء الَ أ ََ ّ�ُ َؤَرُضهٍ َوالَعرجٍُء ـّ�ُ َعورُهٍ َواسِرَ
َِ ال ُ�نْ ـّ�ُ َعرَُجهٍ َوالَعجْ ـالَ 

ٍُء الّ  .»َن ََ
كنند: كوري كه كوريش واضح و روشن  نمي چهار نوعند كه در قرباني كردن كفايت«

ن آشكارا باشد، و الغري باشد، و بيماري كه بيماريش آشكار باشد، و لنگي كه لنگيدن آ
باشد كه انتخاب نشود و پيه و چربي ندارد يا مغز استخوان اي  گونه كه الغريش به

. كلمه (نقي) كه در متن حديث براي )ترمذي گفته است كه: حسن صحيح است(. »ندارد
مغز استخوان است.  اند: الغري آمده است به معني پيه و چربي و دنبه است. و برخي گفته

 كند اين است كه، كوري سبب نمي ت اين كه حيوان كور براي قرباني كفايتو عل
گردد، يا اين كه  مي گردد آن حيوان نتواند بچرد و به خوبي چرا نمايد و اگر بماند الغر مي

كوري سبب شده است كه جزئي از اجزاء خوردني از آن كم شود. و علت اين كه لنگي 
گيرند و از  مي سالم در موقع چرا از آن پيشيهاي  امكند، آن است كه د نمي آشكار كفايت
تواند غذاي كافي  نمي رسد پس نمي ماند و به گله مي پاك و لذيذ عقبهاي  چرا در علف



 489 احكام شكار و سر بدن شرعي

شود. و اما نسبت به حيوان سخت بيمار، دليل عدم كفايت آن  مي بدست آورد و الغر
 است كه بيماري گوشت آن را فاسد و تباه ساخته است.

رود، گوشت  مي يوان الغري كه مغز استخوان و مغز آن در اثر الغري از ميانو اما ح
كند چون گري  نمي گردد، و همچنين حيوان گر نيز كفايت مي آن به سبب اين عارضه تباه

سازد و بنا به قول أصح گري  مي بيماري است كه اگر فراوان باشد گوشت حيوان را تباه
كند. امام شافعي گفته است: به راستي  مي فاسد و تباهاگر اندك هم باشد گوشت حيوان را 

سازد. و حيوان گيچ كه به هنگام چرا دور  مي بيماري گري گوشت و چربي حيوان را تباه
 تواند بچرد، بنابراين از چرا محروم است و گوشتش تباه نمي چرخد و به خوبي مي خود
 بريده شده است نيز كفايت شود. و حيواني كه گوش آن بريده شده يا كفل و باسنش مي

 كند. چون يك جزء خوردني را از دست داده است.  نمي

 هنگام ذبح قرباني و وقت آن
با طلوع خورشيد روز عيد قربان هنگامي كه به اندازه خواندن دو ركعت نماز و دو 

رسد و تا غروب  مي خطبه كوتاه وقت از طلوع خورشيد گذشته باشد وقت قرباني فرا
 است:  ين روز ايام التشريق ادامه دارد. و دليل آن قول پيامبر خورشيد آخر

 ِة فَِِاّ َذبََ  َ�بْ  َمنْ «
َّ َْ ٍُ يَ ْ ـَل اص َ ِّ ِِ َوَمنْ بَُ     ِل

ْ
َّ ِة َوال َْ ـَذبََ  بَعَد اص ِّ  بَقَِ� َ�َقدْ ُخ �َ

 
ْ
َصٍَب ُسنَ َة ال

َ
ُِ َوأ �َ ـسُُلُك ُِ يد ذبح كند او حيوان را هركس قرباني را پيش از نماز ع«. »ُُلِل

براي خود سر بريده است و هركس بعد از اتمام نماز و خواندن دو خطبه قرباني را ذبح 
كند قرباني او كامل و عبادت و تقرب او درست و كامل است و او سنت مسلمانان را 

. به روايت شيخين. و خواندن نماز عيد شرط دخول وقت ذبح قرباني »دريافته است
تفاق همه علماء، بلكه گذشتن مقدار وقتي كه گنجايش خواندن دو ركعت نماز نيست به ا

و دو خطبه را داشته باشد شرط دخول و آغاز وقت است. و با پايان يافتن ايام التشريق 
 گفته است:  يابد. چون پيامبر  مي وقت قرباني كردن پايان
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کهٍ َمنَحرٌ « ُُ ُى ِم�  يٍ 
َ
 .»حر و قرباني استروزهاي مني تماما وقت ن« »أ

و قرباني كردن در شب كراهت دارد به خاطر اين كه مبادا تقسيم گوشت تازه به تاخير 
 افتد. 

 آنچه كه به هنگام ذبح قرباني مستحب و پسنديده است
 به هنگام ذبح قرباني چند چيز مستحب است:

 گويد:  مي اول: تسميه و نام خدا را ذكر كردن بر آن، چون خداوند

ز ﴿ ْ َۡ�ز مز ٱِّّما ذزكَِر  وا ِ ٱ سل  ].118األنعام: [ ﴾َعََيلهِ  َّ
 .»بخوريد از گوشت حيوان ذبح شده اي كه نام اهللا بر آن ذكر شده است«

و  »بسم اهللا«به هنگام ذبح قرباني خود گفت:  و در صحيحين آمده است: كه پيامبر 
كتاب را مباح كرده است اگر نام خدا را نيز نگويد حالل است، چون خداوند ذبيحه اهل 

اي  اند: مردماني گفته«كنند. و در صحيحين آمده است كه:  نمي و آنان غالبا نام خدا را ذكر
دانيم كه به هنگام  نمي آورند و ما مي رسول خدا گاهي گروهي از اعراب برايمان گوشت

وا«گفت:  يا خير؟ پيامبر اند  ذبح، نام خدا را برده
ُ
وا اَهللا َوُ� ُک شما خود نام خدا « »َس

 .»بگوئيد و از آن بخوريد
پس اين دليل است كه تسميه و ذكر نام خدا واجب نيست، چون اگر ذكر نام خدا به 

 فرمود.  مي بود ايشان را از خوردن آن گوشت نهي مي وقت ذبح واجب
است كه امام شافعي از مستحب  دوم: فرستادن درود و صلوات و سالم بر پيامبر 

خبر داده است به قياس بر ديگر مواضع. و چون خداوند نام او را باال برده و بودن آن 
عزت بخشيده است پس هر وقت نام اهللا بر زبان جاري گردد نيكو است كه نام پيامبر نيز 

 است. ها  برده شود و نام او همراه نام خداوند بر زبان
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قرباني را رو به قبله  سوم: مستحب است كه به هنگام ذبح رو به قبله باشد و حيوان
روي قرباني خود را  ذبح كند، چون جهت قبله بهترين جهات است. و چون كه پيامبر 

 به سوي قبله قرار داد و ذبحش  كرد. 
روايت كرده است  چهارم: به هنگام ذبح، اهللا أكبر گفتن مستحب است. چون انس 

و سفيد بود و شاخ دار بودند و  سياهها  آن دو قوچ را قرباني كرد كه رنگ پيامبر «كه: 
هر دو را با دست مبارك خود ذبح كرد، بسم اهللا و اهللا أكبر گفت و پاي شريفش را بر 

 .)به روايت شيخين( »نهادها  آن روي گردن
بپذيرد و لفظ آن آن را  پنجم: به هنگام ذبح قرباني مستحب است كه دعا كند خداوند

 چنين است.

خداوندا اين از تو است و براي تو است پس «. »کَ َ�تََقّبل ِمّ� کَ َو�َِلْ ا ِمنْ ِّ ه َ ـهُ اَصلَ  «
 .»آن را از من بپذير

يعني خداوندا اين نعمتي است كه تو آن را به من داده اي و اينك به وسيله آن به تو 
 كنم.  مي تقرب و نزديكي

خداوندا! آن «گفت:  به هنگام قرباني كه پيامبر اند  و بر مستحب بودن آن دليل آورده
 . »را از محمد و آل محمد بپذير

ششم: مستحب است اگر ذبح را به خوبي بداند با اقتداء بر رسول اهللا خود شخصاً  
تواند به نيكوئي ذبح كند شخصا در كنار آن و شاهد  نمي قرباني را ذبح كند و اگر خود

 به فاطمه دخترش گفت: ذبح آن باشد، چون پيامبر 

ِِ يٍ فٍطِ « لِْت ُِ  َذاٍْب َع
ک ُُ َرةٍ ِمنهٍ  َْ ُر لَکِ بِحّوِ  َ� ََ ْغ ُُ  ُِ ْضِحيَتَکِ فَِِاّ

ُ
ُة قُْوِفْ فٍَْشَهِدْم أ َُ

ِ رَّبِ ﴿ َوقُْوِ�َ ّ َِ  ِِ َما َّ ِِ َوَ�لَياَي َو زسز ِِ َو�
ََ َو�َِ�ٰلَِك  ۥۖ َ�ِ�َك َ�ز  ََ  ١ ۡلَ�ََِٰم�َ ٱِِّن َص
وّ 
َ
نَا۠ َ
َ
ُز َوَ ِّرل

ز
َِِم�َ ٱَز َ لمزسل برخيز و شاهد و حاضر  ،اي فاطمه« ]163 -162األنعام: [ ﴾١ ل

ذبح قربانيت باش چون با ريختن اولين قطره خون آن هرگناهي كه كرده اي از تو 
شود و اين آيه را بخوان: همانا نماز و عبادتم (قربانيم) و زندگيم و مرگم  مي آمرزيده
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دگار جهانيان است و انباز و شريكي ندارد و به آن دستور تماما از آن اهللا است كه پرور
 .»داده شده ام و من از جمله مسلمانانم كه در پيشگاه او تسليم هستم

 تصرف در قرباني
شود و ديگر ملك او نيست و  مي قرباني كه نذر شده باشد از ملكيت نذر كننده خارج

چون آن ذبح كرد بر وي الزم حتي اگر آن را تلف كند ضمانت آن بر وي الزم است، و 
است كه تمام گوشت آن را به ديگران بدهد و براي او جايز نيست كه از آن بخورد به 

جبراني. اگر از گوشت آن چيزي خورد يا هاي  قياس بر كفاره صيد در حرم و ديگر كفاره
 اين كه آن را به تأخير انداخت تا اين كه تلف شد ضامن قيمت آن است و در ضمانت او

گوشت شبيه آن بر وي الزم است و  اند: است كه بايد غرامت آن را بدهد. و برخي گفته
بر وي الزم نيست حيوان ديگري را براي بار دوم ذبح كند، چون عمل ذبح را انجام داده 
است. و اما قرباني سنت و داوطلبي كه نذر نباشد براي او مستحب است كه از آن بخورد، 

 واجب است از آن بخورد چون خداوند فرموده است كه: اند: بلكه برخي گفته

َِنلَها﴿ زواْ   »از آن بخوريد« ].28احلج: [ ﴾َۡ�ز

 :و صحيح آن است كه خوردن از آن مستحب است. چون خداوند فرموده است

نَ ٱوَ ﴿ ۡل ز ٰ�ِرِ  �ل ََ ِ  َش َّ م  َلَ�َٰها َۡ�ز ِ ٱَجَع  ].36احلج: [ ﴾َّ
 .»را براي شما از شعاير الهي قرار داديم (ذبح) حيوان چاق و فربه قرباني«

براي ما قرار داده است نه بر ما، تا واجب باشد. و به قياس بر عقيقه كه آن را  يعني
چنين است. بهتر آن است كه نصف آن را بخورد و نصف آن را صدقه بدهد چون 

 فرمايد: مي خداوند

واْ ﴿ عِمز طل
َ
َِنلَها َوَ زواْ  َآ�َِس ٱَۡ�ز  ].28احلج: [ ﴾٢ �َ ۡلَفقِ ٱ �ل
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. كه آن را دو قسم كرد. و قول أصح آن »نوا بدهيد بي پس بخوريد از آن و به فقيران
است كه يك سوم آن را خود بخورد و يك سوم آن را هديه دهد و يك سوم آن را صدقه 

 بدهد، چون خداوند فرموده است: 

واْ ﴿ عِمز طل
َ
َِنلَها َوَ زواْ  ّ ٱوَ  ۡلَقانِعَ ٱَۡ�ز ََ عل لمز  ].36احلج: [ ﴾ل

 .»پس از آن بخوريد و به قانع و معتر بخورانيد و طعام دهيد«
 كه آن را سه قسم كرده است. قانع، كسي است كه در خانه خود نشسته و تقاضا

خورد و  مي خود اند: كند. و معتر، سائل و گدا و درخواست كننده است. برخي گفته نمي
 گفته است:  ند. چون پيامبر ك اش مي خوراند و ذخيره مي به ديگران

 ـَهيْ ـُكنُْت اَ «
َ ْ
ُْوِى ان

ُ
ِْ َ�ْن ل ُ ـضٍِح فَْوَق مَ ٍث ِلَ تُُو

َ
 َطْوَ  ل

 َ
ََ َمن ال ْوِ   َّ قِّلَع ُذوال

ِذُرْوا ْوا َواد  ُُ ْطِع
َ
ِْ َو أ  »فَُ ُْوا مٍ بََدا لَُو

اخ دستان و فراخ بيشتر از يك سوم منع كردم تا فرها  من شما را از گوشت قرباني«
حاالن بر تنگ دستان و تنگ حاالن وسعت و فرخي بخشند، پس حاال بخوريد از آن، 

 .»رسد و به ديگران طعام دهيد از آن و از آن ذخيره كنيد مي آنچه كه به نظرتان
كه به ها  آن كه آن را سه قسم كرده است خوردن، و طعام دادن، و ذخيره كردن. و

كنند. و  نمي د فقيران نيكوحالند كه صبور و شكيبايند و خود تقاضاشو مي ايشان هديه داده
مقصود اغنيا و فراخ حاالن است. و امام محمد غزالي گفته است: يك سوم  اند: برخي گفته

 شود.  مي به فقيران قانع و اغنياء هديه داده
 بايد دانست كه فروختن گوشت قرباني و فروختن پوستش و قرار دادن آن به عنوان
مزد قصاب جايز نيست بلكه بايد قرباني كننده آن پوست را صدقه بدهد يا آن پوست را 
براي منفعت خود نگه دارد. و محل صرف و توزيع گوشت قرباني شهر و محلي است كه 
قرباني كننده در آن است، و در نقل آن از آنجا دو وجه است، و صحيح آن است كه نقل 

 قل زكات همانگونه كه در مبحث زكات گذشت. آن هم جايز باشد به قياس بر ن

 حكم شرعي عقيقه
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عقيقه در لغت عرب به معني موئي است كه بر سر نوزاد است، و در اصطالح شرع 
شود. تراشيدن موي سر نوزاد و عقيقه  مي چيزي است كه در روز هفتم تولد نوزاد ذبح

 مستحب است. و دليل آن قول رسول خدا است: 

» 
ْ
ُِ ِف الَوْ ِهٌن بَِعِقيَقٍة تُ ْ ـتَ ُغ ُى ُؤرْ اَل ٍبِِع َوُ�ْ بَُ  َعن َّ ِى اصل  ُِ و َُُل نوزاد در گرو «. »لَُق َرأُس
تراشند و   مي شود و سرش را مي باشد كه در روز هفتم والدتش براي او ذبح مي اي عقيقه

يح دانسته به روايت امام احمد و ترمذي و حاكم كه آن را صح(. »كنند مي او را نامگذاري
. و مستحب است كه براي پسر دو گوسفند و براي دختر يك گوسفند عقيقه كرد. )است

براي پسر دو گوسفند و براي دختر يك «گفته است:  گفت: پيامبر  لچون ام كرز 
ما را دستور داد كه « نيز گفته است كه: پيامبر  لو عايشه  »گوسفند عقيقه كنيد

به روايت ترمذي و ابن (. »دختر يك گوسفند عقيقه كنيمبراي پسر دو گوسفند و براي 
. بايد دانست گوسفند عقيقه، همچون گوسفند قرباني )ماجه و ابن حبان در صحيح خود

شود. عقيقه اگر چه از غير  مي است از نظر سنّ و سالمت از عيوب و بر آن قياس
نه بز به دليل ظاهر گوسفند يعني از بز نيز صحيح است ولي بهتر است كه گوسفند باشد 

 .»دو گوسفند براي پسر و يك گوسفند براي دختر عقيقه كنيد«سنت كه گفته است: 

 آنچه كه در عقيقه مستحب است
 اول: مستحب است كه در هنگام ذبح عقيقه بگويد: 

نْ ـبِسمِ اهللاِ اللّهُ « ذا مِ يْ مَّ هَ قِ إِلَيکَ عَ ةُ فُالنٍ ـکَ وَ عمت از تو به نام اهللا خداوندا اين ن« .»قَ

 .»است و براي تو و تقرب به تو است و عقيقه فالني است
 دوم: مستحب است به هنگام طلوع خورشيد آن را ذبح كرد.

بعد از آن  اند: سوم: مستحب است كه پيش از ذبح سر نوزاد را تراشيد، و برخي گفته
 به دليل ظاهر حديث. و مستحب است به وزن آن موي، طال صدقه داد.
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ستحب است كه گوشت عقيقه را شيرين و با شيريني پخت بنا به قول أصح چهارم: م
تا فال نيكي باشد براي اخالق شيرين نوزاد. وبهتر است كه گوشت عقيقه را پخته و به 
صورت غذاي پخته براي فقيران فرستاد كه شافعي آن را به صراحت گفته است. و اگر 

 عوت كند اشكالي ندارد.فقيران را براي صرف غذاي پخته از آن گوشت د
پنجم: مستحب است كه در گوش راست نوزاد به هنگام نام گذاري اذان گفت، و در 

روايت است كه  بگوش چپش اقامه نماز خواند. و از حسن بن علي بن ابيطالب 

ُذاِ «گفت: 
ُ
ََ ِف أ ّذ

َ
ُ َؤوصُوٌد فَح

َ
ُْ ـَمن ُوِوَ ل َ ِِ الُ ِِ الَُُم ص ُذاِ

ُ
قٍَى ِف أ

َ
َّ � َوأ ىک اص

ُ
ُه أ َِ ـِ تَُضّ  .»بيٍ

هركس را نوزادي آمد و در گوش راست او اذان گفت و در «گفته است:  پيامبر 
 .»رساند نمي گوش چپ او اقامه گفت ام الصبيان به وي آزاري

بيماريي است كه كودكان  اند: ام الصبيان، جن همزاد كودك است. و برخي گفته
 گيرند. مي خردسال

اذان در گوش نوزاد آن است كه، اول ورودش به دنيا است و شيطان  و حكمت گفتن
گيرد پس مناسب است كه  مي كند و با او تماس مي آورد و او را لمس مي او را به هيجان

با اذان و اقامه و شنيدن آن، شيطان از وي دور شود همانگونه كه در حديث صحيح آمده 
هنگام تولد اذان و اقامه خواند. به  به در گوش حسين بن علي  است. و پيامبر 

روايت احمد وترمذي كه آن را صحيح دانسته است. و عمر بن عبدالعزيز اذان را به گوش 
 .)به روايت ابن المنذر(راست و اقامه را در گوش چپ فرزندان خود خواند. 





 
 
 

 مسابقه و تيراندازي

كه مسابقه با اسبان مقصود از مسابقه، مسابقه با اسبان و تيراندازي است جز آن 
اختصاص به گرو در اسب سواري دارد، و مسابقه با تيراندازي اختصاص به دفاع و 
آمادگي براي دفاع دارد. دليل شرعي مسابقه با اسبان و تيراندازي قرآن و سنت است و 

 خداوند فرموده است:

﴿ ْ وا ّۡ ِع
َ
ا  َوَ َّ م  تزمٱلَهز َتَطعل َِ  ّرَِ�اِط  سل ِ  َزّو�ٖ َو  ].60األنفال: [ ﴾يللِ �لَ ٱَّ

توانيد از قدرت و نيرو و بستن اسبان  مي و مهيا سازيد براي مقابله با دشمن آنچه كه«
 .»براي جهاد

و در سنت نقل شده  »در اين آيه تيراندازي است ةمقصود از قو«گفت:  و پيامبر 

 الوداع ثنيةاز اش  كه فاصله »حفياء«در بين اسبان الغر مسابقه نهاد از « است كه پيامبر 

به روايت  »تا مسجد بني رزيق مسابقه نهاد ثنية الوداعبود و بين اسبان چاق ميان از 

گرفت و هميشه برنده  مي به نام عضباء از همه سبقت شيخين. و شتر مخصوص پيامبر 
بود، پس يك عرب باديه نشين با شتر معمولي خود كه براي رفع نيازهاي خويش بر آن 

َّ «گفت:  د از آن سبقت گرفت و اين امر بر مسلمانان گران آمد و پيامبر ش مي سوار ِ� ِِ
 ُِ  وََضَع

 َ
اْيٍ ِِال  يَْرَ�َع َشَْاٍ  ِمْن َهِ هِ اوک

َ
َْ ال

َ
َ اِهللا أ ََ   ٍ  .»َىق 

داند و سنت الهي است كه هر چيزي را كه در اين دنيا باال  مي خداوند چنان سزاوار«
 . به روايت بخاري.»ا پايين بياوردببرد و رفعت دهد آن ر

ََ َراِميٍ «گفت:  و اما درباره تيراندازي پيامبر  ِْ ك بٍَُ�
َ
َّ أ  .»ِارُؤْوا بِِ� ِِْسٍُِ�يَل فَِِ

اي فرزندان اسماعيل تيراندازي كنيد يعني تيراندازي ياد بگيريد زيرا پدرتان تيرانداز «
 گفت: كه پيامبر  )مده استو در صحيح مسلم آ(. »كرد مي بود و تيراندازي
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ْو قَْد َعَص اهللاَ «
َ
ُِ فَلَََْس ِمن ٍ أ ََ ِّ تََر َِ اصّرْفَ ُ� هركس تيراندازي فرا گيرد «. »َمْن َ�َعلّ

رها كند او از ما نيست و بر راه ما نيست، يا مرتكب نافرماني از خداوند شده آن را  سپس
 .»است

 ازيشرط بندي در مسابقه اسب دواني و تيراند
در تيراندازي و اسب دواني شرط كردن مال جايز است يعني مسابقه و تيراندازي بر 

 گفته است: مال و بردن آن جايز است. چون پيامبر 

َُ الَيِل َطلٌق «  .»گرو اسب دواني حالل است« .»رِهٍ
آيا شما در زمان «گفته شد:  . و به عثمان )به روايت ابونعيم در اسماء الصحابه(
به روايت امام احمد و ( .»آري«كرديد؟ گفت:  مي در مسابقه گرو و شرط بندي ر پيامب

. دليل اين امر آن است كه در اين كار تشويق است براي آماده شدن )دارقطني و بيهقي
براي جهاد و جنگ با دشمن. و گرو و شرط مال بر چهارپايان جايز است به شرط اين كه 

علوم بوده و رسيدن چهارپايان مسابقه به آن مسافت غالبا ابتدا و انتهاي مسافت مسابقه م
نهايت به مسابقه گذاشته شوند ممكن است كه  بي ممكن باشد، چون اگر اسبان مسابقه تا

اسب از بين رود و اطمينان نيست كه اسب تلف نشود، چون هر يك از مسابقه كنندگان 
ننگ باختن و از او پيشي  حريص تر است بر اين كه مال مورد گرو و شرط را ببرد و

گرفتن را از خود دور سازد. پس اگر مسافت و انتهاي آن معلوم نباشد چه بسا به هالكت 
اسب و حيوان مورد مسابقه منجر گردد، و به عالوه گواهي دادن بر برنده و پيشي گيرنده 

ر به غير ممكن است چون مسافت دور است. و اما در مبارزه، الزم است به مسافتي كه تي
رسد علم داشته باشد و علم يا به شرط است و يا به اصابت مانند اينكه براي مثال  مي آنجا

زير تعيين گردد هاي  از هر بيست تير پنج تير اصابت كند. و در صفت اصابت بايد كيفيت
 از جمله:

 قرع يعني تنها زدن به هدف.  -1
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 خرق يعني اين كه هدف را سوراخ كند و در آن نماند. -2

 عني تير در هدف بماند.خسق ي -3

 خرم يعني هدف را قطع و پاره كند. -4

 مرق يعني تير از جانب ديگر هدف نفوذ كند. -5

گردد كه متعارف آن است،  مي هرگاه عقد مسابقه به طور مطلق گفته شد بر قرع حمل
يعني تنها اين كه تير به هدف بخورد و بقيه مهم نيست. بايد دانست مالي كه براي مسابقه 

پردازد و گاهي هر  مي كند و مي شود گاهي يكي از مسابقه كنندگان آن را معين يم معين
پردازند. پس اگر يكي از طرفين مسابق آن را تعيين و  مي گذارند و مي دو طرف آن را كنار

تعهد، پرداخت آن را كرده بود كه هر يك از طرفين كه سبقت گرفت آن مال را تصاحب 
 از كنار دو گروه از انصار گذشت كه مسابقه تيراندازي كند جايز است، چون پيامبر 

آنان را منع نكرد و آنان را به  كردند و گروهي از ديگري پيشي گرفت كه پيامبر  مي
حال خود گذاشت. و اگر مال گرو در مسابقه را، هر دوي مسابقه كنندگان پرداخته بودند 

اين مسابقه شرعا جايز نيست بر اين كه هر يك سبقت گرفت همه مال از آن او باشد 
 گفته است:  چون پيامبر 

ِمَن َُلبَِقُهٍُ َ�ُهَو قٍُُرٌ «
َ
ٍ َ�ْ�َ فَرََسْ�ِ َوقَْد أ رَس 

ْدَذَل فَ
َ
َْ َُْلِبَق فَلَََْس  َمْن أ

َ
ِْ يَحَمْن أ َ َْ ص َو�ِ

ٍرٍ ـبِقُ  هركس اسبي را بين دو اسب داخل نمايد و مطمئن باشد كه اسب او از اسب « .»َُ
گيرد آن قمار است و حالل نيست و اگر اطمينان به پيروزي نداشته باشد  مي ن سبقتآنا

. پس هرگاه كسي كه اطمينان قطعي به سبقت گرفتن اسب خود داشته باشد »قمار نيست
و آن را بين دو اسب ديگر داخل نمايد و در مسابقه شركت دهد كار او قمار باشد، به 

نيز قمار است چون معني قمار در آن موجود است،  طريق اولي كار كسي كه چنين نيست
براي اينكه به هر حال كار هر دو دائر است بين اين كه ببرد يا ببازد و اين معني قمار 
است و مسابقه در پياده روي و دو و شنا و كشتي جايز است اگر بدون عوض باشد، 

دو گذاشتيم كه مسابقه  من با پيامبر «روايت كرده است كه گفت:  لچون عايشه 
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من بر وي سبقت گرفتم تا زماني كه من چاق شدم آن وقت با من مسابقه گذاشت و از 
ابوداود و نسائي و ابن ماجه و ابن حبان در (. »من پيشي گرفت و گفت اين به آن يكي

 .)صحيح خود
و مسابقه بر چيزي كه شايستگي جنگ را ندارد و از ابزار جنگ نيست جايز نيست. 

را با هم جنگ دادن و ها  آن وها  و مسابقه جنگ قوچ ها. آن و سگ و امثالچون گاو 
با هم درست نيست نه به عوض و نه به غير عوض. و ها  همچنين مسابقه جنگ خروس

همچنين عقد مسابقه بر بازي شطرنج و طاق و جفت چيزي كه در دست است و ديگر 
 روا نيست. ها  آن درست نبوده و مسابقه درها  بازي

 قسم و سوگندها و نذرها
كلمه يمين در زبان عربي به معني دست راست است و يمين را به قسم و سوگند و 

بستند هر يك  مي خوردند و پيمان مي چون مردمان وقتي كه سوگنداند  پيمان اطالق كرده
اند  به آن جهت سوگند را يمين ناميده اند: گرفت. و برخي گفته مي دست راست ديگري را

 شود همانگونه كه دست راست مي سوگند و پيمان موجب حفظ و نگهداشت چيزهاچون 
 دارد.  مي را نگهها  آن

كلمات يمين و حلف و ايالء و قسم الفاظي هستند مترادف و معني قريب به هم 
دارند. و در اصطالح شرع يمين، عبارت است از تحقق بخشيدن به چيزي يا مؤكد 

ت با ذكر نام اهللا يا صفتي از صفات اهللا. و دليل انعقاد ساختن و استوار كردن چيزي اس
 فرمايد:  مي سوگندها آيات قرآن و اخبار نبوي است. خداوند

مز  ََ ﴿ اِخذز�ز ََ ز ٱيز َّ  ِ وِ ٱب غل
َّ م بَِما َبّقّۡ�مز  ل اِخذز�ز ََ مل َوَ�ِٰ�  يز يلَ�ٰنِ�ز

َ
يلَ�ٰ َ ٱِ�ٓ َ

َ  ﴾�ل
 ].٨٩ة: املائد[
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آوريد)  مي ند شما را به قسم سر زباني (كه بدون قصد بر زبانك نمي خداوند مؤاخذه«
كند به آن قسمي كه در دل قصد آن داريد (يعني اگر به دل  مي وليكن شما را مؤاخذه

 . »قصد قسم داشتيد و بر زبان رانديد چنين قسمي موجب كفاره است)

ِي َ ٱ ِِنّ ﴿ َّ  ِۡ وَن بَِعهل ز ََ َل َ ِ ٱ� يلَ�ٰنِِهمل  َّ
َ
ًَ َوَ   ].77آل عمران: [ ﴾َمَمٗنا َََِي

 را به بهاي اندكي از مال (دنيا) مبادله هايشان محققا كساني كه عهد خداوندي و قسم«
 .»كنند مي

ْ ٱوَ ﴿ ٓوا َفظز مل  َل يلَ�َٰن�ز
َ
 ].٨٩ة: املائد[ ﴾َ

 .»عمل كنيد)ها  آن خويش را نگه داريد (و به موجبهاي  قسم«

وَن َ�َ ﴿ َِفز ۡل وَن  ۡلَكِذِب ٱَوَ� ََمز مل َ�عل  ].١٤ة: املجادل[ ﴾١وَهز
 .»گويند مي دانند كه دروغ مي خورند و مي به دروغ سوگند«

ِي َ ﴿ َّ ِ زوَن َِ  �َِّسآ�ِِهمل  ّۡ ل َل  ].٢٢٦ة: البقر[ ﴾يز
 .»كنند مي آنهايي كه با زنان خود ايالء«

﴿ ْ وا َلَسمز
َ
ِ  َوَ ِ ٱب يلَ�ٰنِِهمل  َّ

َ
َ َۡ   ].109األنعام: [ ﴾َجهل

 .»قسم خوردند (و در قسم خوردن خود) جهد و جديت نمودندو «
و در سنت نبوي احاديث فراواني درباره سوگند آمده است از جمله: سوگند خوردن 

ٍ«: پيامبر  َّ قَُرُش  َو ُِ غ
َ َ
 .»به خداي سوگند با قريش خواهم جنگيد« .»َواِهللا ن

لِفْ بِاهللاِ«و از جمله:  يَحْ لْ ا فَ الِفً انَ حَ نْ كَ تْ  مَ مُ  »أَوْ لِيَصْ

 »خواهد سوگند ياد كند يا به خداي سوگند ياد كند يا سكوت كند مي هركس«
 آمد كه سوگند ياد مي فراوان پيش كه گفت: پيامبر ب و از جمله قول ابن عمر 

 و ديگر اخبار. »خير! سوگند به كسي كه تغيير دلها در دست او است«گفت:  مي كرد و مي
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 گردد مي چه موقع سوگند منعقد
گردد كه به نام اهللا يا يكي از اسماء  مي وقتي سوگند داراي اثر شرعي است و منعقد

 باشند. مي خدا يا صفتي از صفات ذاتي اهللا باشد. بايد دانست كه اسمها سه دسته
شوند، مانند  نمي اول: اسمهايي كه به اهللا اختصاص دارند و در حق غير خداي اطالق

ميرد،  نمي صاحب روز جزا، و آفريدگار خلق، و زنده اي كه هرگز اهللا و رب العالمين، و
را بر زبان براند ها  آن گردد خواه به طور مطلق مي و امثال آن و به اين كلمات قسم منعقد

 را بر زبان براند يا غير آن.ها  آن يا به قصد نام اهللا
 ذيرفتهپس هرگاه گفت: هدف و مقصودم غير خدا بوده است بطور قطع از وي پ

 شود.  نمي
گردند جز آنكه اغلب براي  مي دوم: اسمها و كلماتي كه بر خداوند و غير او اطالق

شوند، مانند جبار و حق و رب و متكبر و قادر و قاهر و امثال آن.  مي خداوند استعمال
ها  آن پس هرگاه به يكي از اين كلمات سوگند ياد كرد و نيت و قصد و اراده خداوند از

قصد غير خدا را بكند ها  آن گردد واگر از مي ا بطور مطلق گفت، سوگند محسوبداشت ي
 قسم نيست.

گردند مانند: حي  مي سوم: اسمها و كلماتي كه بر خداوند و غيرخداوند يكسان اطالق
  ها. آن و موجود و غني وكريم وامثال

 ، و اگر ازدر اين صورت اگر بطور مطلق بگويد يا اراده غير خدا كند سوگند نيست
اراده خدا را بكند در آن خالف است. أصح آن است كه سوگند نيست، چون سوگند ها  آن

گردد، و اين اسمهايي كه در حق خالق و  نمي جز به نام معظم و اسمي از اسماء اهللا منعقد
اگر  اند: گردند داراي حرمت و عظمت نيستند. و برخي گفته مي مخلوق يكسان اطالق

گويند: اين گونه  مي نمايد سوگند است چون نيت معتبر است و اينكهها  آن اراده خدا از
كلمات حرمت ندارند ممنوع است و درست نيست. و نووي چنين گفته است. و بغوي و 

 اند. صاحب التقريب و ابويعقوب به آن تصريح كرده
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بايد دانست كه سميع و بصير و عليم و حكيم بنابر قول أصح از جمله نوع سوم 
 شوند. مي حسوبم

 كسي كه سوگند بخورد مالش را صدقه بدهد
هركس به صدقه دادن مال خود سوگند خورد مثل اين كه بگويد: قسم بخدا اگر 

دهم، اين مسأله شباهت به  مي خداوند بيمارم را شفا دهد فالن مقدار يا مبلغ را صدقه
جهت كه التزام در آن سوگند دارد از اين جهت كه در آن تشويق يا منع است، و از اين 

است به نذر شباهت دارد. و علماء در آن خالف دارند و اين خالف گسترده است و 
 سه قول است: ها  آن مرجع

اول: بر چنين شخصي الزم است كه به مقتضاي سوگند خود عمل  كرده و به آن وفاء 
به هنگام  كند. چون او عبادتي را در برابر شرطي بر خود ملزم كرده است پس تحقق آن

 گردد.  مي تحقق شرط بر او  الزم
 گفته است: گردد، چون پيامبر  مي دوم: اين كه بر وي كفاره يمين الزم

» ِ� ُِ ٍَرُة ال  َ ٍَرُة اّّ ِر َك  َ  .)به روايت مسلم(. »كفاره نذر همان كفاره يمين است« »َك
دروازه گفت: مال من هديه به  روايت شده است كه مردي به عمر بن خطاب 

خانه كعبه از مال  «بزرگ كعبه و خانه كعبه باشد اگر با برادرم سخن گويم. عمر گفت: 
و مثل آن از عايشه و ام  »نياز است برو با برادرت سخن بگوي و كفاره يمين بده بي تو

سلمه و صفيه رضي اهللا عنهن روايت شده است. و همچنين از ابن عباس وابن عمر و 
است و هيچ گونه مخالفتي با آنان نشده است، و اين چيزي است  نقل شده ابوهريره 

 كه رافعي آن را صحيح دانسته و جماعتي به آن قطع دارند چون در معني سوگند است.
سوم: چنين شخصي مختار است بين اينكه به آن وفاء كند يا اينكه كفاره يمين بدهد، 

بر خورد الزم گردانده است، و  چون شبيه به نذر است از اين جهت كه قربت خداوند را
شبيه به سوگند است از اين جهت كه مقصود از آن همان مقصود سوگند است. و صورت 
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اگر با فالني رفتم و امثال آن، بر من باد كه دو ماه «اين مسأله چنين است كه  بگويد: 
آن چيز روزه بگيرم يا نماز بخوانم يا مالي را صدقه بدهم يا حج كنم و امثال آن، سپس 

 معلق شده را انجام دهد. 
اما هرگاه شخصي گويد: اگر چنين كاري كردم بر من باد كه كفاره يمين بدهم، بر وي 

 گردد كه كفاره يمين بدهد بدون خالف در آن. مي الزم
 كنند. مي نامند و به آن تعبير مي اين مسأله را نذر لجاجت و غضب

 سوگند سرزباني و لغو
كند.  نمي شود و خداوند به آن مؤاخذه نمي چيزي بر آن مترتب سوگند سرزباني و لغو

و آن به اين صورت است كه بدون سوگند، زبانش به آن سبقت كند مانند اين كه در حال 
خشم و غضب گويد: نخير به خداي، آري به خداي يا در حال شتاب و يا بطور عادي و 

شود و كفاره اي به  نمي نعقاد قسمبه عنوان تكيه كالم چنين گويد. اين سوگندها موجب ا
 گيرد. و دليل آن قول خداي است:  نمي آن تعلق

مز  ََ ﴿ اِخذز�ز ََ ز ٱيز َّ  ِ وِ ٱب غل
َّ م بَِما َبّقّۡ�مز  ل اِخذز�ز ََ مل َوَ�ِٰ�  يز يلَ�ٰنِ�ز

َ
يلَ�ٰ َ ٱِ�ٓ َ

َ  ﴾�ل
د و ليكن شما كن نمي خداوند شما را با سوگندهاي سرزباني و لغو مؤاخذه« ].٨٩ة: املائد[

رفتار ها  آن كند (اگر خالف مي را با سوگندهاي (جدي) و از روي قصد و اراده مؤاخذه
 .»كرديد)

نخير به «گفته است: سوگند لغو و بدون قصد مانند اين است كه بگوئيد:  لعايشه 
به روايت بخاري به صورت موقوف و مرفوع. و ابن عباس  »خداي و آري به خداي

را، و به همين معني است اگر كسي بر  لت همانند سخن عايشه روايت كرده اس
چيزي سوگند بخورد و زبانش به غير آن بگردد و سبقت كند. همه اين صورتها داخل در 

 باشند.  مي يمين لغو
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هرگاه شخصي گويد: اگر چنين كاري بكنم يهودي باشم يا نصراني باشم يا از خداوند 
ها  آن قسم نيستند و در نقضها  اين دور باشم و امثال آن، به دور باشم يا از رسول اهللا به

كفاره اي نيست. سپس اگر قصدش در اين قسم خوردن، آن باشد كه ها  آن و انجام خالف
شود، و اگر قصدش رضاي به آن باشد هرگاه آن  نمي خود را از اين قسم دور نمايد كافر

شود و بر او واجب  مي و فورا كافرعمل را كه بر آن سوگند ياد كرده است انجام دهد، ا

َمَّ «است كه بگويد:  هَ إِالَّ اهللاُ حمُ ولُ اهللاِ رَ  دٌ الَ إلَ و از خداوند طلب آمرزش كند و از هر  »سُ

 سخن حرامي توبه كردن واجب است. 
بايد دانست كه وفاي به سوگند يا عدم وفاي به آن و شكستن سوگند به مقتضاي 

 گيرد. پس هرگاه سوگند خورد كه فالني را مي به آن تعلقگردد كه، سوگند  مي لفظي بر
فروشد، و ديگري را وكيل خود نمود تا آن كار را  نمي خرد يا نمي زند يا فالن چيز را نمي

گردد، چون مقتضاي لفظ آن است كه  نمي انجام دهد سوگندش شكسته نشده و گناهكار
وكيل چنين كرده است و خود انجام دهد و با گرفتن  نمي آن را شخصاً و مستقيماً انجام

نداده است. اما اگر از آن سخن قصد و اراده معني مجازي كند بدين معني كه سوگند ياد 
 خرد و مراد و قصدش اين باشد كه آن را داخل در ملك خويش نمي كند كه، فالن چيز را

 كستهكند در اينصورت چه خود آن را بخرد و چه وكيل او آن را بخرد قسم او ش نمي
شود و گناهكار است، چون بر خويشتن سخت گرفته است. وهرگاه بر دو چيز سوگند  مي

را انجام دهد قسم او شكسته نشده است، چون چيزي كه بر آن ها  آن بخورد و يكي از
 سوگند خورده انجام نگرفته است همانگونه كه سوگند ياد كند كه، اين دو گرده نان را

را خورد سوگندش شكسته نشده است. و چيزهاي شبيه به ا ه آن خورد سپس يكي از نمي
 توان قياس كرد.  مي اين را برآن
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 كفاره يمين
جريمه سوگند شكسته را كفاره يمين ناميده اند، چون گناه شكستن سوگند و عدم 

اند  كند. و كافر را هم به آن جهت كافر ناميده مي پوشاند و آن را محو مي وفاي به آن را
گيرد. پس  مي پوشاند و ناديده مي با عمل خويش نعمت خدا را كه ايمان باشد چون او نيز

هرگاه شخصي سوگند خورد و به مقتضاي آن عمل نكرد و قسمش را شكست، كفاره 
و ليكن خداوند شما را «گويد:  مي گردد. چون خداوند مي يمين و تاوان آن بر وي واجب

َٰرةز ﴿ گويد: مي آنجا كه تا »كند مي با سوگندهاي جدي و قصدي مؤاخذه َّ َ�ٰلَِك َك
تزمل  ََفل ََ مل َِِذا  يلَ�ٰنِ�ز

َ
 ].٨٩ة: املائد[ ﴾َ

 .»اين است كفاره سوگندهاي شما چون سوگند خورديد (و به آن عمل نكرديد)« 
بايد دانست كه كفاره يمين اول آن تخيير است يعني شخص مخير است كه كدام را  

 شوند. مي طرحها  آن كه به ترتيبانجام دهد، و آخر آن ترتيب است 
نام برده است: ها  آن پس در اول، بين اين سه خصلت مختار است كه خداوند از

كفاره يمين اطعام و خوراك دادن ده مسكين است از متوسط آنچه كه به خانواده «
خورانيد، يا ده نفر مسكين را لباس بپوشانيد يا بنده اي را آزاد  مي دهيد و مي خودتان

. پس جايز نيست كه پنج نفر را اطعام كند يا لباس بپوشاند. همانگونه كه جايز »يدكن
نيست نيمه عبدي را آزاد كند و پنج نفر را اطعام كند يا لباس بپوشاند، چون خداوند 
 انسان را بين سه خصلت مخير ساخته است، پس اگر ما جايز بدانيم كه دو جنس را از

آوريم  مي كنيم و تخيير چهارمي را به ميان مي ارمي را ثابتكفاره دهد، خود چيز چهها  آن
و اين خالف نص است. پس اگر اراده آزادي كسي را كرد، بايد بنده مؤمني را آزاد كند و 

23Fاگر اراده اطعام كرد براي هر مسكيني يك رطل و يك سوم رطل

از قوت و خوراك  1

                                                 
است برحسب اماكن مختلف ولي يك رطل نيم من است و ظاهرا معرب  رطل داراي مقادير مختلف - 1

 كلمه ليتر است. مترجم
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لباس كرد چيزي كه عرفا به آن كند، و اگر اراده پوشاندن  مي غالب مردم شهرش كفايت
كند كه با جامه و پيراهن و شلوار و زير جامه و عمامه و  مي شود كفايت مي لباس اطالق

يابد، چون شارع لباس و پوشاك را بطور مطلق گفته است و  مي جبه و روسري تحقق
ابد، و ي مي شود كه لباس ناميده شود و به اشياء مذكور در فوق تحقق مي چيزي از آن اراده

 اگر چيزي از اين سه را نيافت، كفاره را بايد با روزه برگزار نمايد به دليل آيه كريمه، و او
 تواند سه روز روزه را پشت سرهم و يا با فاصله روزه بگيرد و پشت سرهم بهتر است. مي

اگر شخصي قسم خورد كه كاري نكند و بعد از روي فراموشي آن كار را انجام داد و  
 شود چون خداوند نمي فراموش كرده بود، بنا به قول صحيح قسمش شكستهقسم را 

ُزم بِهِ ﴿ گويد: مي
ل
َطَ خل
َ
َٞ �ِيَمآ َ َنا مل جز  ].5األحزاب: [ ﴾َوَۡيلَس َعََيل�ز

 .»و بر شما گناهي نيست در آنچه خطا و اشتباه كرديد« 
 گفته است: و پيامبر 

» 
ْ
َِ اَل ّم

ُ
ٍَوَز َعن أ

َ
َّ اَهللا ز ََ ـِِ ِِ َخ ََ َوَمٍ استُكرُِهوا َعلَي  َوالنّليٍ

َ
همانا خداوند خطا و « .»ح

. و قسم نيز در »شوند بخشيده است مي فراموشي و چيزي را كه امت من بر آن مجبور
 اين معني عام داخل است.

 حكم نذر
نذر در لغت به معني وعده به خير يا وعده به شر است. و در اصطالح شرع تنها وعده 

يكي است نه وعده به شر. و ماوردي گفته است: نذر يعني اينكه فرد خود را به خير و ن
ملزم كند به روشي به خدا تقّرب جويد كه شرع آن روش را الزامي نكرده است. و دليل 

 الزام آور بودن نذر قول خداي است:

ِ  يزوۡزونَ ﴿ رِ ٱب
 .»كنند مي آنان به نذر وفا« ].7اإلنسان: [ ﴾َّذل

ِِ «: و قول پيامبر  يْ َِ ْع َُ ْعِصَ اَهللا فََ   َُ  َْ
َ
ُِ َوَمْن اََ َر أ ْع َِ يَع اَهللا فَلْيُ َِ َ يُ

َ
 .»َمن اََ َر أ
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هركس نذر كرد كه اطاعت خدا نمايد چنين كند، و هركس نذر كرد كه از خداوند «
 .»نافرماني كند چنين نكند

مكروه  اند: گفته. و در حكم نذر اختالف كرده اند، برخي )به روايت بخاري و غير او(
 تقرب به خداوند است. اند: است. و برخي گفته

 اقسام نذر
 شود: مي نذر به دو قسم تقسيم

 نذر لجاج و خشم و غضب كه گذشت. -1
 نذر نيكي و نيكي پذيري و آن هم دو نوع است:  -2

اول: نذر مجازات و پاداش، مانند اين كه شخص ملتزم چيزي گردد به عنوان تقرب به 
در برابر حاصل شدن و حدوث نعمتي يا دفع بالئي. مثل اين كه بگويد: اگر  خداوند

خداوند بيمارم را شفا داد يا فرزندي نصيبم كرد و امثال آن، بر من باد كه براي خداوند 
 روزه بگيرم يا نماز بخوانم يا صدقه بدهم. پس چون آن مطلب حاصل شد بر وي الزم

وفا كند. و همچنين است اگر تنها گفت: بر من باد،  گردد به چيزي كه ملتزم شده است مي
 و نگفت براي خدا، بنا به قول صحيح. و دليل آن، قول خداي است كه گفت:

﴿ ْ ۡزوا ول
َ
ِۡ  َوَ ِ ٱبَِعهل  ].91النحل: [ ﴾َِِذا َ�َٰهّۡ�مل  َّ

 .»چون عهد كرديد به عهد خداوند وفا كنيد«

﴿ َۡ َّ ل َ�َٰه م  َِنلهز َ ٱإَو َِهِ  َۡ�ِ ل  َّ ََِ   ۦَءاَُىَٰنا َِ  َۡضل وَ�ّ   َكز ََ َ�ّ  َو ّۡ َّص �َ ٱََ ِۡ َِٰ َّ ۡ ٧﴾ 
 ].٧٥ة:التوب[

كنند كه اگر خداوند از نعمت و  مي و بعضي از ايشان كساني هستند كه با خدا عهد« 
 .»فضل خود به ما عطا كند به تحقيق صدقه خواهيم داد و از درستكاران خواهيم بود

در اين باره آمده است. روايت شده است كه زني سوار بر كشتي شد  و آيات ديگري
و نذر كرد كه اگر خداوند او را نجات دهد يك ماه روزه بگيرد و او نجات پيدا كرد، و 
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آمد پيامبر  آن ماه را روزه نگرفت تا اين كه مرد پس دخترش يا خواهرش به نزد پيامبر 
 »به روايت ابوداود و نسائي. »ه بگيردبه وي دستور داد كه به عوض او روز 

دوم: كسي نذر نيكي (نذر تبرر) كند و بدون تعليق بر چيزي، خود را ملتزم به انجام 
عملي نيك و تقرب به خداوند گرداند و بگويد: بر من باد كه براي خداوند نماز بخوانم 

راجح آن است كه  يا روزه بگيرم يا بنده اي را آزاد كنم. در اين باره دو قول است: قول
بطور مطلق  گردد، مانند نوع اول. چون پيامبر  مي اين نذر است، و وفاي به آن الزم

. و برخي »هر كس نذر كند كه از خداوند اطاعت نمايد به نذر خود وفا كند«گفته است: 
وفاي به اين نذر الزم نيست. چون چيزي در مقابل ندارد و به مانند بيعهائي است  اند: گفته

گردد، و نذر در چيزي كه اسم نذر شده  نمي الزمها  آن كه چون عوضي نداشته باشد عقد
گردد، مانند اين كه نذر را به مطلق صدقه دادن يا مطلق روزه  مي شود الزم مي بر آن واقع

 شود. مي گرفتن معلق كند كه در اين صورت به اندك صدقه اي و حداقل روزه نذرش وفا

 رست نيستنذر در معصيت الهي د

يَةٍ «گفته است:  نذر در معصيت درست نيست. چون پيامبر  َِ  اَ َر ِف َمع
َ
 »ال

َ يَعِصَ اَهللا فَ  «. به روايت مسلم. و گفته است: »نذري در معصيت نيست«
َ
َمن اََ َر أ

 ِِ ي َِ هركس نذر كرد كه عصيان كند و از خداوند نافرماني نمايد چنين كاري نكند و «. »يَع
 .)به روايت بخاري(. »آن درست نيستوفاي به 

پس هركس نذر كند كه شراب بخورد يا مرتكب زنا گردد يا كسي را به ناحق بكشد 
وفاي به آن حرام است، و كفاره اي بر وي نيست به جهت عدم وفاي به آن. و جمهور 

 اند. علما بطور قطع آن را گفته

 گردد نمي نذر بر ترك كردن چيزي كه مباح است الزم
ايد دانست مباحي كه در آن ترغيب و تشويقي نشده است چون خوردن و نوشيدن و ب

خورم فالن چيز را، يا  نمي خوابيدن و نشستن و برخاستن خواه به صورت نفي كه بگويد:
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گردد.  نمي خورم فالن چيز را، در اينگونه موارد نذر منعقد مي به صورت اثبات كه بگويد:
مردي را ديد كه در آفتاب  داوند نيست. و چون پيامبر چون در اين چيزها تقرب به خ

ايستاده بود، از وي سوال كرد كه چه شده است؟ گفتند: اين مرد ابواسراييل است و نذر 
گفت:  كرده كه بايستد و ننشيند و به سايه نرود و سخن نگويد و روزه بگيرد. پيامبر 

 .)به روايت بخاري( »را ادامه دهد اش به وي امر كنيد كه سخن بگويد و بنشيند و روزه«
اگر شخصي نذر كرد كه با آدميان سخن نگويد، با سخن گفتن با آدميان كفاره اي بر 

زني به حج «شود. چون اين نذر غير شرعي است چه در بخاري آمده است:  نمي وي الزم
 به وي گفت: سخن بگوي نمود، ابوبكر صديق  مي رفته بود كه از سخن گفتن امتناع
. و هركس نذر كند كه شمعي يا چراغي بر قبر و »چه سخن نگفتنت حالل نيست

از اين عمل نهي كرده و  گردد. چون پيامبر  نمي ضريحي روشن كند نذر او منعقد

 ـلََعَن اُهللا زائِراِت القُ «فرموده است: 
ْ
 ُُ ـبُوِر َو ال

ْ
جَ ـّتِخ يَِن َعلَيهٍ ال ُ ُک  .»َُلٍِجَد َواص

سازند و  مي مساجدها  آن روند و بر مي ند زناني را كه به زيارت قبورخداوند لعنت ك«
 . و لعن و نفرين دوري از رحمت خدا است.»كنند مي چراغ روشن

 داوري و قضاوت
أقضيه جمع قضاء است همچون أغطيه كه جمع غطاء است و قضاء معاني فراواني 

از آن، مانند اينكه قاضي  دارد از جمله، به معني محكم و استوار كردن چيزي و فراغت
شود. از جمله، به معني واجب است يعني آن را  مي برد و از آن فارغ مي كار را به پايان

 واجب نمود مانند اين آيه: 

ٓ ِِيّاهز ﴿ َّ ِ ٓواْ ِ ۡز دز َّ َ�عل
َ
 ].23اإلرساء: [ ﴾إَوَََ�ٰ َرّ�َك َ

 .»و واجب كرده است پروردگار تو كه جز او را نپرستيد«
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كند و  مي ه قضي به معني واجب بكار رفته است. و قاضي نيز حكم خود را واجبك
سازد. و از جمله، به معني تمام كردن آمده است و در اين آيه  مي طرف نزاع را به آن ملزم

 نيز چنين است:

مل  َۡإَِذا﴿ َ�ِٰسَك�ز َّ  ].٢٠٠ة: البقر[ ﴾َََضيلتزم 
 .»هرگاه مناسك حج را به پايان برديد)«
 ه (قضيتم) به معني (اتممتم) است و قاضي نيز با حكم و داوري خويش كار را تمامك 
 كند. مي

كه در آن منع مظالم است، و حكم از حكمت اند  و قضاء را به آن جهت حكم ناميده
گردد. دليل شرعي قضاء قرآن  مي گرفته است كه موجب نهادن هر چيزي در جاي خودش

 :گويد مي و خداوندو سنت نبوي و اجماع امت است. 

نِ ﴿
َ
مٱ َوَ �ز ََ  َل ََ ن

َ
م بَِمآ َ ز ٱبَيلَنهز  ].٤٩ة: املائد[ ﴾َّ

 .»و حكم كن در ميان ايشان به آنچه خداوند نازل كرده است«

﴿ َ تزم َ��ل َكمل ََ ِ  َّاِس ٱ�َذا  واْ ب مز لكز
َُ ن 
َ
َِ ٱَ ۡل  ].58النساء: [ ﴾ۡلَع

 .»الت حكم كنيدو هرگاه حكم و داوري بين مردم كرديد به عد«
 گفته است: و پيامبر 

» 
ْ
ْجرٌ ـِِذا اْجتََهَد ال

َ
ُِ أ  فَلَ

َ
ح ََ ْذ

َ
ُِ فَح َِ  َواِىدٌ  َحٍِ� ْجَرا

َ
ُِ أ َصٍَب فَلَ

َ
َْ أ  .»َو�ِ

هرگاه حاكم و قاضي تالش كند و اجتهاد نمايد و به خطا رفت يك پاداش و اجر «
 .)به روايت شيخين( »دارد و اگر اجتهاد و حكمش درست باشد دو پاداش و اجر دارد

ََُوفَ  « ِِ َو َِ َُُلّددااِ
ََ ِِ َؤلَ ِِ َهبََط َعلَي ِِ َمٍصَِ َ�ُر ـَِِذا َجلََس الَقٍِض ِف َمَاِ َُرِشَدااِ ِِ َو قٍاِ

هُ فَِِذا جٍَر َعرَجَ 
َ
 .»ٍ َوتََر�

هرگاه قاضي در جايگاه قضاوت نشست دو فرشته بر وي فرود آيند و ماداميكه او «
نمايند (يعني  مي كنند، و او را به حق راهنمائي مي و را استوار و درست و موفقظلم نكند ا
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كنند) و هرگاه مرتكب  مي در جهت سداد و درستي و توفيق و رسيدن به حق او را كمك
 .»سازند مي روند و عروج ميكنند و او را رها مي ظلم و جور شد باال

ست كه داراي صفات قضاوت است و همه درباره قاضي اها  اين و ).به روايت بيهقي(
باشد، و اما كسي كه شايسته منصب قضاوت نيست چون  مي عالم به احكام شرعي

جاهالن و فاسقان و رشوه خواران، اين گونه قاضيان به شهادت و گواهي سرور اولين و 
 در آتش دوزخ هستند كه فرموده است: آخرين حضرت محمد 

 ٌةَ قٍٍَض ِف ـالُقٍَُة مَ مَ «
ْ
ِِ َ�ُهَو ِف ِة َوقٍِضيَ ـَجنّ ـال َُ الَّق َ�َق  بِ ّ ٍِر، قٍٍض َعَر َِ ِف ا ٍ

 
ْ
 ـَجنّ ـال

ْ
َُ ال ِّ  ـِة، َوقٍٍض َعَر ِِ َ�ُهَو ِف ا ِ فِ ِِ  َِ ََ َجهْ َحّق فََحَو ٍل َ�ُهَو ِف ٍِر، َوقٍٍض قَ  

  ِّ  .»ٍرِ ا
در آتش دوزخند. قاضي كه كه يكي در بهشت و دو تاي ديگر  اند: قاضيان سه دسته«

حق را بشناسد و به آن حكم كند او در بهشت است، و قاضيي كه حق را بشناسد و به 
خالف آن حكم كند او در آتش دوزخ است، و قاضيي كه به ناداني و بدون علم قضاوت 

 .»كند كه او نيز در آتش دوزخ است
 گفته است: و پيامبر  ).به روايت ابوداود و غير او(

 مَ «
ْ
ََ قٍَِضيٍ  َ�َقَ  بٍِل ََ قٍِضيٍ  َ�َق  بٍِلـْن ك ّ ٍِر َوَمْن ك هِل ا

َ
ََ ِمْن أ ََ ـْ َجْهِل ك َجْوِر ك

ْو بَِعْدٍ  
َ
ٍَق  أ ِِ ََ قٍِضيٍ  رِسٍ  َ�َق   هِل اٍّ ِر َوَمْن ك

َ
َ  ِمْن أ

َ
ََ  َسح ِّ  .»ٍفٍ  ََ لکّت كِ ـا

ل و ناداني حكم صادر كند او از هركس قاضي باشد و داوري كند، و از روي جه«
اهل دوزخ است، و هركس قاضي باشد و به جور و ظلم داوري كند او از اهل دوزخ 
است، و هر كس قاضي باشد و عالم به احكام باشد و به حق و عدل حكم كند جوياي 

 . »رهائي باشد و اين قضاوت نه به سود او است و نه به زيان او است
هركس سزاوار حكم و  اند: . دانشمندان گفته)ر صحيح خودبه روايت ابن حبان د(

قضاوت نباشد حكم كردن و داوري براي وي حالل نيست، و اگر قضاوت كرد او 
گردد خواه موافق حق باشند يا نباشد، چون كسي كه  نمي گناهكار است و حكم او منعقد
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و حق را شايستگي حكم كردن را نداشته باشد اگر حكمش هم موافق با حق باشد 
اصابت كند مبناي شرعي ندارد و از يك سرچشمه شرعي صادر نشده است، و او در همه 

 فرمايد: مي گردد و احكام او مردود است چون خداي تعالي مي احكام خود عاصي

َل  َٔ َۡ�ل ﴿ هل
َ
رِ ٱَزٓواْ َ

ِكل وَن  َّ ََمز ََ َ�عل نتزمل   ].43النحل: [ ﴾٤ِِن كز
 .»دانيد نمي د اگر چيزياز اهل ذكر و دانايان بپرسي«

 صفات قاضي
كسي كه شايستگي شغل قضاوت را نداشته باشد، واگذاري واليت و سرپرستي به وي 
حرام است و بر او حرام است كه متولي و متصدي شغل قضاوت گردد همانگونه كه بر 
او حرام است شغل قضاوت را طلب كند. به دليل همان احاديث كه گذشت و كسي 

 قضاوت را دارد كه در وي شرايط زير موجود باشد: شايستگي شغل
اول: بايد قاضي مسلمان باشد پس واگذاري شغل قضاوت بر كافر جايز نيست نه 

نه قضاوت بر غير مسلمين، چون شغل قضاوت واليت است، و  قضاوت بر مسلمين و
ي ، ابوموسي اشعري را وقتي كه يك منشكافر شايسته واليت نيست. و عمر بن خطاب 

ايشان را نزديك مسازيد «نصراني را به كار گمارده بود توبيخ كرد سپس به وي گفت: 
حال آنكه خداوند آنان را دور ساخته است، و آنان را گرامي مداريد حال آنكه خداوند 
آنان را خوار داشته است، و آنان را امين مدانيد حال آن كه خداوند خائنشان لقب داده 

ا را از به كار گماريدن اهل كتاب بازداشته بودم چون آنان است و به تحقيق من شم
 .»شمرند مي رشوت را حالل

دوم: قاضي بايد بالغ و عاقل باشد، چون كودك و ديوانه حكمشان بر نفس خودشان 
روا نيست و قولشان نسبت به خودشان معتبر نيست و حكمي به آن تعلق نگيرد پس 

 به طريق اولي معتبر نيست. اقوال آنان در رابطه با غير خودشان 
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قاضي عالوه بر اين كه بايد عاقل باشد بايد درست تمييز دهد و نيكو بفهمد و به دور 
 از سهو و غفلت باشد، تا بتواند به خوبي احكام پيچيده را توضيح دهد.

سوم: قاضي بايد آزاد باشد، چون عبد ناقص است و واليت بر خويشتن را ندارد پس 
 رغير نيز واليت ندارد.به طريق اولي ب

 چهارم: بايد قاضي عادل باشد، چون فاسق از نظر و نظارت در مال فرزندش منع
شود با اين كه بسيار شفقت داشته باشد پس منع شغل قضاوت از وي به طريق اولي  مي

 است. 
 پنجم: قاضي بايد مرد باشد، چون خداوند گفته است:

َز ٱ﴿ وَن َ�َ  لرَِّجا ّز ٰ ُِّسَ ٱََّ�   ].34النساء: [ ﴾آءِ ۡ
 گفته است:  . و پيامبر »باشند مي مردان سرپرست و قائم به كار زنان«

َْ  لَنْ « ؤْ وْ ـَ  قُوٌى َولّ لِ ُُ
َ
ِْ ا أ ة  ِاؤْ  َرُه

َ
قومي كه زن را ولي امر خود قرار دهند هرگز « »رأ

به روايت بخاري و حاكم كه آن را بر شرط شيخين صحيح (. »رستگار نخواهند شد
 .)سته استدان

ششم: قاضي بايد عالم به احكام شرعي باشد و نبايد كسي كه جاهل به احكام شرعي 
 گويد:  مي است متولي قضاء گردد. چون خداوند

﴿ ََ ا َۡيلَس لََك بِهِ  َو ََ فز  َلمٌ  ۦَ�قل  ].36اإلرساء: [ ﴾ِع
 .»داني پيروي مكن نمي از آنچه«

 »ت حكم كند او در آتش دوزخ استقاضيي كه از روي جهال«گفته است:  و پيامبر 
و بركسي كه جاهل باشد شايستگي فتوي دادن را ندارد پس به طريق اولي حق قضاوت 

 را ندارد.
هفتم: بايد با فرهنگ و زبان عربي و صرف و نحو آشنا باشد تا بتواند به كمك آن 

 قرآن و حديث را بفهمد، چون زبان شريعت و منابع آن عربي است.
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 گذارد و نمي قاضي شنوا و بينا باشد، چون آدم كر بين اقرار و انكار فرقهشتم: بايد 
 گذارد.  نمي شنود و كور بين طالب و مطلوب و خواهان و خواسته فرق  نمي

نهم: بايد هوشيار و بيدار باشد، پس قضاوت كردن كسي كه به سبب بيماري و پيري و 
 نيست. باشد صحيح مي غير آن رأيش مختل شده و نظرش مشوش

دهم: بايد قاضي زبان آور و ناطق باشد نه گنگ و الل، چون الل و گنگ قادر به تنفيذ 
 و ابالغ واجراي حكم نيست. 

 آداب قضاوت
بايد دانست كه قضاوت آدابي دارد از جمله: قاضي بايد در وسط شهر فرود آيد چون 

 نزديكتر است به مساوات و حصول عدل.
ع و فراخ بنشيند تا حاضران در مجلس وي، از تنگي و از جمله: بايد در محل وسي

محل رنج نبرند و اذيت و آزار نبينند. و از جمله: بايد جايگاه قاضي آشكار و بارز باشد 
گفته  بدون حجاب و پرده تا اهل شهر و غريب يكسان به وي راه يابند. و چون پيامبر 

 است:

» 
ْ
ُؤوِر ال

ُ
ُه اُهللا َشَاٍ  ِمْن أ

 َ
ِْ ـَمْن َوال ِْ َوَ�ْقِرِه ِْ وََذلِّتِه ََ ىٍَجِتِه ْ�َ فٍَْىتََجَب ُدْو ُِ ْلِل ُُ

ِِ َوَ�ْقِرهِ  ِِ وََذلِّت ََ ىٍَجِت ُِ ُدْو هركس خداوند او را بر چيزي از امور « .»ِاىتََجَب اُهللا َ�نْ
مسلمين سرپرست  قرار داد و بر حاجات مسلمين و نيازها و احتياجات ايشان مانع ايجاد 

حجاب قرار گيرد و خود را به آنان نشان ندهد، خداوند در برابر حاجات و  كند و در
به (. »گيرد كه به وي دست نيابد مي دهد و در حجاب قرار مي نيازهاي او حجاب قرار
 .)روايت ابوداود و ترمذي

و از جمله: محل نشستن قاضي بايد خالي از گرما و سرما و گرد و غبار و دود باشد. 
بايد قاضي حاجب و دربان داشته باشد مگر اين كه به حاجب و دربان نياز و از جمله: ن

داشته باشد، و ليكن واجب است كه اين دربان عفيف و پاكدامن و عادل و امين و داراي 
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حسن نظر و داناي به قدر و حرمت اشخاص و منزلت آنان و به دور از هوي و هوس 
: نبايد مسجد را محل نشستن قضاء قرار باشد و اخالق نيكويي داشته باشد. و از جمله

بدهد، چون مسجد پاكتر از آن است كه در آنجا صداي به سخن بردارند و زنان قاعده و 
كافران و ديوانگان و ديگران در آنجا حاضر شوند و حال آن كه اين اصناف براي قضاء و 

ن گونه كه در كه: اين عمل كراهت ندارد همااند  گردند. و برخي گفته مي داوري حاضر
 مسجد نشستن براي قرائت قرآن و باقي علوم شرعيه و فتوي دادن كراهت ندارد.

 واجب است بين طرفين نزاع و داوري مساوات قرار داد
بايد دانست كه منصب قضاوت براي اجراي عدالت و برقراري آن نهاده شده و ميل و 

و خصومت، در نشستن انحراف قاضي از آن ظلم و جور است. پس بايد طرفين نزاع 
مساوي باشند و نبايد قاضي يكي را از آنان به خود نزديك نمايد و او را بر ديگري 
ترجيح دهد، يا اينكه با يكي از آنان شوخي كند و به وي اشاره نمايد و سخن آهسته و 
سرّي گويد كه ديگري نشنود، و نبايد مدعي يا مدعي عليه را تلقين كند به چيزي كه 

ن را در بردارد، و نبايد يكي از اين دوطرف را به چيزي اختصاص دهد بدون صالح آنا
 آن ديگري، خداوند گفته است:

﴿ ِ ونزواْ ََّ�ََِٰ� ب ِط ٱكز  ].135النساء: [ ﴾ۡلقِسل
 .»اي مؤمنان قائمان به راستكاري و عدالت باشيد

 حكم هديه و رشوه
به ناحق است و اين بدون شك رشوت حرام است چون به منزله خوردن مال مردم 

 گفته است:  خود از صفات يهوديان است پيامبر 

رْ ـْ اِشَ َوالرّ لََعَن اُهللا اص« َ ِف الُُ ِِ
َ ِِ ـْ َ  خداوند لعنت كند كسي را كه رشوه« .»ُحْو

به روايت امام احمد و ترمذي كه (. »پذيرد مي دهد و كسي را كه در حكم كردن رشوه مي



 517 مسابقه و تيراندازي

لعنت خدا بر رشوه دهنده و «: )متن ابن ماجه چنين استآن را صحيح دانسته است. و 
 .»رشوه گيرنده باد

واما در مورد هديه، بهتر است كه باب آن را در قضاوت مسدود ساخت. آري اگر 
كسي پيش از شغل قضاوت عادت به هديه دادن به قاضي داشت به دليل دوستي يا 

كه عادت نداشت بيش از  تواند هديه وي را بپذيرد، و كسي مي خويشاوندي، قاضي
 گفته است: پذيرد. چون پيامبر  نمي واليت قضاء به وي هديه بدهد قاضي هديه را

ٍِ  ِغ ٌ  ـَهدايٍ العُ «  .»هديه پذيرفتن عامل خيانت است« .»ُ 
به روايت امام احمد و در صحيحين آمده  »حرام است«و در روايتي آمده است كه: 

ََبْ «است:  ِِ َمٍ بٍُ  الَعٍِؤِل  �ِيْ
َ
، َهَ   َجلََس ِف َ�يِْت أ ّ

َ
ْهِدَم ِِن

ُ
ِْ وََه ا أ ُِ َ�يَُقْوُ َ َه ا لَُو َعثُ

َِ �ِيَِدهِ  َْ ََ م  ِ
ّ
ِِ َوال ّم

ُ
جٍَء يَْوَى «وِ� روايٍَةَ » َوأ

 َ
ِِ �َِشيٍْ  ِِال

ْ
يَح
َ
ٍد �ِيَِدهِ ال ُّ ُس ُ�َ َْ ََ م  ِ

ّ
َوال

 ِِ ِِ ََ َرَ�بَِت  ُِ ل ُِ ِقيٍَمِة َ�ْ
ْ
ِِ ال ِّ َرَ�َع يََديْ وْشٍة  َ�يَْعُر، ُ�

َ
ٍ ُذواٌر أ

َ
ْو َ�َقَرة  :

َ
ُ رُغٌء أ

َ
ََ بَعِ�ا  ل َ ك

 َهْل بَلّْغُت مََ مٍ  
َ
ال
َ
ِِ أ يْ ََ َرَن ِِْ�

َْ يْنٍ ُ�
َ
ََ  َرأ گماريم  مي عامل ما را چه شده است او را« .»َى

اين به من هديه شده است، اگر گويد: اين از آن شما است و  مي فرستيم كه مي و به جايي
يعني  –نشيند  نمي كنند پس چرا در خانه پدر و مادرش مي چنين است كه به وي هديه

اين را به خاطر شغلش به وي هديه داده اند، سوگند به آن كسي كه  –گويد  نمي راست
جان من به دست وي است يا در روايت ديگر: سوگند به آن كس كه جان محمد در 

آورد از آن اموال مگر آن كه روز قيامت آن را روي  نمي ست چيزي را با خوددست وي ا
كند و اگر  مي كند، اگر شتر باشد با صداي مخصوص خويش فرياد مي دوش خود حمل

كند، سپس هر  مي دهد و اگر گوسفند باشد بع بع مي گاو باشد با صداي خويش فرياد سر
ير بغلش پيدا شد و گفت: هان آيا به دو دست خويش را برداشت تا اين كه سفيدي ز

 .»خوبي مطلب و رسالت خويش را ابالغ كردم؟ و سه بار آن را گفت
وقتي كه درباره عامالن چنين باشد درباره قاضي به طريق اولي اين حكم صادق است. 
و حكمت آن در اين است كه پذيرفتن هديه سببي است بر اين كه قاضي ترك عدالت 
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كند، و به ويژه حاال كه زمان و مردمان فاسد  مي نگيزه اي در وي ايجادكند و هديه چنين ا
ها  و بايد دانست كه هديه دادن به غير حاكمان و قاضيان مانند هديه دادن رعيت اند. شده

به يكديگر اگر براي طلب چيزي حرام يا اسقاط حقي باشد يا اعانه و كمك به ستم و 
است و شفاعت و ميانجي گري نيز حرام است. و  ظلمي باشد، قبول چنين هديه اي حرام

گردد از قاضي و غير قاضي و  مي كسي كه واسطه بين هديه دهنده و هديه گيرنده
همچنين واسطه بين رشوه دهنده و رشوه گيرنده حكم او حكم موكلش را دارد. اما اگر 

قق حق رشوه دهنده يا هديه دهنده معذور باشد در اين عملش و به خاطر وصول و تح
خود چنين كند، بر شخص واسطه اين عمل حرام است، چون او وكيل گيرنده رشوه يا 
هديه است. و چون اين عمل براي گيرنده حرام است پس براي وكيل او نيز حرام است، 
و اگر رشوه و هديه به جهت طلب حق باشد يا به جهت دفع ظلم، اين عمل بر رشوه 

 ي براي گيرنده حرام است.دهنده و هديه دهنده حرام نيست ول

 در ده مورد بايد از قضاوت دوري كرد
 قضاوت در ده مورد مكروه است: به هنگام خشم و غضب، گرسنگي، تشنگي، شدت

خوابي و بيداري كشيدن، حزن و فرح زياد، بيماري، نياز شديد به قضاي حاجت و  بي
شدت گرما و سرما. و جلوگيري از ادرار و مدفوع، غلبه خواب و خميازه، و به هنگام 

 است:  قول پيامبر ها  آن دليل همه

قْ « َُ  
َ
ٌَ نَْ�ِ  امْ ِ  القٍِض َ�ْ�َ ال  » َوُهَو َغَبٍ
 .»نبايد قاضي بين دو نفر قضاوت كند در حالي كه خود خشمناك و غضبناك است«

تنها خود غضب و خشم نيست  به روايت شيخين. و معلوم است كه مقصود پيامبر 
د اضطراب و پريشاني است، زيرا به سبب خشم و غضب تغيير در عقل و بلكه مقصو

ها  آن شود چون همه مي گردد. و ديگر حالتهايي كه ذكر شد بر آن قياس مي اخالق حاصل
گذارند. بايد دانست كه قاضي  مي اثرها  آن باشند و بر مي نيز تغيير دهنده عقل و اخالق

تلقين كند كه ديگري را زيان برساند، و  حق ندارد به يكي از طرفين خصومت چيزي
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شوند. و  مي نبايد او را به آن كار هدايت و راهنمائي كند مگر در حدود كه با شبهه دفع
براي قاضي جايز نيست كه شاهد و گواه، در الفاظش معارضه كند به قصد اين كه او را از 

فع او گواهي و شهادتش منصرف گرداند چون در اين كار ظلم است به كسي كه به ن
گردد، همان گونه كه  مي شهادت داده شده است، و گاهي به ترك شهادت و گواهي منجر

 براي قاضي جايز نيست بر سر شاهد و گواه فرياد بزند يا او را توبيخ كند و منع نمايد.
شود كه بايد اين شروط حاصل  نمي و شهادت شاهدان نيز جز با شروطي پذيرفته

 شوند:
دالت شخص شاهد ثابت شده باشد، پس هرگاه گواهاني به نزد قاضي اول: بايد ع

كند و مي گواهي دادند و قاضي فسق آنان را دانست، شهادت و گواهي آنان را رد 
پذيرد. چون حكم به گواهي  مي پذيرد. و اگر عدالت آنان را دانست گواهي آنان را نمي

 راضي باشد. چون خداوند دادن فاسق جايز نيست حتي اگر طرف نزاع و خصومت هم
 فرمايد:  مي

مل ﴿ ِن�ز َّ  َٖ ۡل واْ َذَويل َع ۡز هِ شل
َ
 ].2الطالق: [ ﴾َوَ

 .»و به گواه بگيريد دو نفر گواه عادل از خودتان«
دارد، از جمله: عداوت و دشمني هايي  دوم: نبايد گواه خود متهم باشد، و اتهام سبب

به خاطر يك امر دنيوي باشد  پس گواهي دادن دشمن بر عليه دشمن قبول نيست اگر
 فرمايد:  مي چون خداوند

َُابزٓوا﴿ َّ َُرل
َ
َ ٰ َّ دل
َ
 ].٢٨٢ة: البقر[ ﴾َوَ

يعني به نداشتن و نبودن شك  »و نزديك تر است (به آن كه در آن) شك نكنيد«
 گفته است:  شك است. و پيامبر ترين  نزديك تر است و عداوت و دشمني، قوي

 ت«
َ
�َال  مَ ُجوُز َشهٍـَ

َ
 ذٍئِنٍَة َوال

َ
 َظِنٍ� جْ ـَدُة ذٍئٍِن َوال

َ
 ِذم ِجّنٍة َوال

َ
 ِذم ِغٍُر َوال

َ
ا  َوال لُوٍد َىد 

 . »ِف قَرابَة
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گواهي دادن مرد خائن و زن خائن و كسي كه شالق و تازيانه حد خورده است و «
 گواهي دادن دشمن كينه توز و ديوانه و كسي كه متهم به خويشاوندي است جائز

. به روايت ابوداود. غمر، به كسر غين در حديث به معني كينه و كينه توزي و »باشد مين
 عداوت. و ذي جنه، به معني جنون و ديوانه. و ظنين به معني متهم  است.

 اتهام، خويشاوندي است كه شامل اصل و فرع و پدر و فرزنديهاي  و از جمله سبب
قبول نيست هر اندازه دورتر رود و پايين  شود، پس گواهي دادن ولد به نفع فرزندش مي

بيايد، و همچنين گواهي دادن فرزند به نفع والدش قبول نيست هر اندازه دورتر رود و 
 فرمايد: مي باالتر بيايد. چون خداوند

﴿ َۡ َلَسطز ِعن
َ
مل َ ِ ٱَ�ِٰۡ�ز َّ  ْ َُابزٓوا َّ َُرل

َ
َ ٰ َّ دل
َ
ةِ َوَ َۡ ٰ �َ َّ َلَومز لَِ

َ
 ].٢٨٢ة: البقر[ ﴾َوَ

 و اين برايتان عادالنه تر است در نزد خدواند و استحكام بيشتري به گواهي دادن«
 .»دهد و نزديك تر است به آن كه در شك نيفتيد مي

و در اينجا، يعني در گواهي فرزند براي والد و برعكس، شك و گمان حاصل است 
ابطه با اين پيوند در ر چون ميل و محبت و طرفداري از يكديگر شديد است. و پيامبر 

وقتي كه فرزند پاره تن  »فاطمه جزئي از من است و پاره اي از من است«گفته است: 
والد خود باشد گواهي دادن وي به نفع والد به منزله گواهي دادن براي خويشتن است و 

 در تتمه آن حديث گفته است: 

ِ صِواِوِ «
َ
 اصَوو

َ
هِ َوال ِ

َ
 َشهٍَدَة اصواِوِ صَِوو

َ
 .»هَوال

 .»و گواهي و شهادت فرزند براي پدر و پدر براي فرزندش جايز نيست«

 ف قََرابَةٍ «و در قول وي كه گفت: 
َ
 دليل بر آن است. »َوال

 حكم و داوري بر كسي كه غائب است
بايد دانست كه اقامه دعوي بر مرده اي كه وارث معيني ندارد و بر كودكي كه نائبي 

همچنين بر غائبي كه وكيل ندارد. چون خداي تعالي در  ندارد به اتفاق جايز است و
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مٱَۡ ﴿ گويد: مي 26سوره ص آيه  �ز َ  َل ِ  َّاِس ٱَ��ل َقِّ ٱب بين مردمان به حق « ]26ص: [ ﴾�ل
. و آنچه كه بينه و گواه به آن گواهي دهد حق است، و حكم كردن به آن »داوري كن

بگير و بردار آن مقدار كه تو را «فت: به زن ابوسفيان گ باشد. و چون پيامبر  مي واجب
قضاء بر غائب است، پس صدور حكم غيابي  . كه اين حكم پيامبر »كند مي كفايت

به اين كه او زن ابوسفيان است، جايگزين بينه است و به  جايز است. و علم پيامبر 
آن كه اين  دليل است بر ،»بگيرد و بردار«فرمود:  جاي بينه قبول است. و اين كه پيامبر 

درباره  لو عمر بن خطاب  »اشكال ندارد«گفت:  مي فرمان وي فتوي نيست، وإال
هركس بر وي وامي دارد فردا پيش ما آيد، زيرا ما مال او را «قضيه اسيفع گفته است:  

. كه در زمان صدور اين حكم »كنيم مي خواهيم فروخت و آن را ميان طلبكاران تقسيم
و در آخر اين نقل قول آمده است كه:  ).به روايت مالك در مؤطا(اسيفع خود حاضر نبود. 

. و »داريم كه اول آن اندوه است و آخر آن جنگ است مي شما را از وام گرفتن بر حذر«
 به عالوه امتناع از صدور حكم بر غايب، موجب اضاعت و ضايع گرداندن حقوق ديگران

حكم وي قابل اجرا و تنفيذ است و گردد. پس هرگاه حاكمي برغائب حكم صادر كرد  مي
 آنچه كه به آن حكم شده است در ذمه وي ثابت و حقّ است.

 تقسيم كردن چيزهاي مشترك
تقسيم به موجب كتاب خدا و سنت نبوي و اجماع مسلمين ثابت شده است. خداوند 

 گفته است:

َ�َ  �َذا﴿ َمةَ ٱََ زواْ  ۡلقِسل ْول
ز
َ� ٱَ رل  ].8النساء: [ ﴾ۡلقز

 .»گاه خويشاوندان حاضر تقسيم كردند شدندو هر«
تا آخر حديث..  »شفعه در چيزي است كه تقسيم نشده است«گفته است:  و پيامبر 

پس از وي اين كار  غنائم را تقسيم كرده است و همچنين خلفاي راشدين  و پيامبر 
  اند. را انجام داده
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دهند و گاهي نماينده  مي سپس بايد دانست كه تقسيم را گاهي خود شريكان انجام
گردد. پس اگر نماينده قاضي، سرپرستي تقسيم  مي قاضي و حاكم شرعي متصدي تقسيم

را به عهده داشت شرط است كه بايد مسلمان، بالغ، عاقل، آزاد، مذكر و عادل باشد، چون 
عمل تقسيم واليت است و بايد نماينده قاضي داناي به حساب و محاسبه و اندازه گيري 

باشند. و در اين  مي حت باشد، چون محاسبه و مساحت از جمله ابزار كار در تقسيممسا
 كه آيا بايد عالم به تعيين نرخ و ارزش يابي باشد خالف است.

 انواع قسمت كردن
 شود: رد، تعديل، و افراز. مي قسمت كردن به سه نوع تقسيم

ت كه در حبوبات و شود، تقسيمي اس مي تقسيم افراز، تقسيم متشابهات ناميده -1
كه در بنا و هايي  و پول و روغن و چيزهايي كه مشابه دارند، و همچنين در خانهها  دانه

زير بنا متفق هستند، و زميني كه اجزاء آن با هم تشابه دارند و در چيزهايي كه در اين 
 باشند نيز اين تقسيم قابل اجرا است. مي معني و از اين قبيل

آن با پيمانه، و چيزهايي كه كشيدني و قابل هاي  هستند سهام چيزهايي كه پيمانه اي
شوند. و اما زميني كه اجزاء آن با هم مساوي است به  مي باشند با وزن تقسيم مي توزين

شود در  مي شود، و به همين روش رفتار مي جزء به جزءها  و سهمها  تعداد نصيب
گيرد.  مي با قيد قرعه تقسيم صورت كه مشابه هستند، و پس از سهام تعيين شدهايي  خانه

 گيرد و اگر امتناع كرد بر آن مجبور مي پس هر كس هر قسمت به نام او بيرون آمد آن را
 شود.  مي

نوع دوم تقسيم تعديل است. چيزي كه بين دو كس مشترك است گاهي يك چيز  -2
آن مختلف  است و گاهي دو چيز يا بيشتر، پس اگر يك چيز باشد مانند زمين كه اجزاء

است از نظر اختالف در نوع گياهان و قوت كشت و نزديكي و دوري از آب و امثال آن، 
به طوريكه يك سوم آن از نظر مرغوبيت، معادل دو سوم كل زمين است در قيمت، در 

گردد  مي اين گونه موارد يك سوم آن يك سهم، و دو سوم آن ديگري يك سهم فرض
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اما اگر مورد اشتراك دو چيز يا بيشتر باشد اگر زمين و  اگر بين آنان دو نصف باشد. و
ملك باشد مانند دو خانه يا دو دكان برابر در قيمت، پس اگر يكي از آن دو شريك طالب 
 تقسيم بود به اين معني كه، يك خانه از آن هر يكي باشد و ديگري از اين تقسيم امتناع

به علت اختالف محل و بناء با هم  ها شود، چون هدف نمي كرد، مجبور به قبول آن مي
 كوچك چسبيده به هم باشند كه يكايكي ها دكان اختالف دارند. اگر آن مال مشترك،

شود يكي يكي تقسيم شوند و يكي از  نمي احتمال و صالحيت تقسيم ندارند وها  آن
طالب تقسيم بود، بايد به وي جواب داده شود و طلب او قبول گردد، چون به ها  شريك

كنند، و اگر مال مشترك زمين و  مي ين كار نياز است و به قول صحيح ممتنع را مجبورا
باشد، ها  آن و امثالها  ملك نباشد مانند اين كه، بندگان يا چهارپايان يا درختان يا جامه

اگر همه از يك نوع باشند و مساوات و برابري دو شريك نيز ممكن باشد آن يكي را كه 
ها  آن كنند، و اگر مساوات و برابري ميان مي كند مجبور به قبول تقسيم يم امتناع از تقسيم

ممكن نباشد مانند، سه بنده كه بين دو نفر به طور مساوي مشترك باشند. ليكن يكي از آن 
سه بنده از نظر قيمت برابر دو تاي ديگر باشد آن يكي را يك سهم و دو تاي ديگر را يك 

 دهند.  مي سهم قرار
وم تقسيم رد است، و صورت آن چنين است كه، در يك قسمت زمين نوع س -3

 چاهي يا درختاني قرار دارد پس آنچه كه به آن قسمت اختصاص دارد تعيين قيمت
گردد و در برابر آن قسمت زمين كه  مي گردد و آن وقت زمين بطور مساوي تقسيم مي

 راي طرف مقابل ردخاص است و بهره او شده است قيمت آن را بهاي  داراي ويژگي
دهد، و همچنين است اگر مال مشترك بين دو شريك دو عبد  مي كند و به وي برگشت مي

باشند و به طور مساوي در آن شريك باشند در حالي كه قيمت بنده اي يك هزار و 
قيمت ديگري ششصد باشد و تقسيم را بر اين بنا قرار دهند كه، آن يكي كه بنده بهتر 

دويست را به ديگري برگرداند تا با هم برابر باشند. بايد دانست كه  شده استاش  بهره
اگر در تقسيم قيمت گذاري نباشد يك تقسيم كننده جايز است، و اگر در تقسيم قيمت 
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گذاري باشد كافي نيست مگر اين كه تقسيم كننده دو نفر باشند چون نرخ گذاري و 
 شود. نمي تعيين قيمت جز با دو كس ثابت

 رصه و اعيان مشتركتقسيم ع
هرگاه يكي از دو شريك يا شركاء طالب تقسيم اعيان مشترك گرديد ديگري يا 
ديگران از آن امتناع كردند، بايد ديد كه اگر در تقسيم ضرري نباشد ممتنع يا ممتنعان را 

و امثال آن، زيرا كه در آن ضرري ها  و دانهها  و خانهها  كنند، همانند زمين مي مجبور
نفيس و گران بها كه هاي  و اگر در تقسيم ضرري باشد مانند جواهرات و لباسنيست. 

يابد، يا مانند چاه يا دكان كوچك، در اين صورت  مي اگر پاره پاره شوند قيمتشان كاهش
 گفته است: كنند. چون پيامبر  نمي ممتنع را مجبور

َر َو الَ «  َضَ
َ
 .»ضرر را پذيرفتنبايد ضرر به ديگري زد و نبايد « .»ِضارَ  ال

از اضاعه مال و تباه كردن نهي كرده است. حتي اگر در چنين  و چون پيامبر 
شرايطي از حاكم طلب تقسيم آن مال را بكنند نبايد حاكم قبول كند و بايد آنان را از 
تقسيم آن مال منع كند و نگذارد كه خود آن را تقسيم كنند، چون سفاهت است و اگر اين 

قط براي يكي باشد، مثل اين كه يكي، يك دهم زمين را و ديگري نه دهم ضرر و زيان ف
كند،  مي برد و ديگري زيان مي آن را داشته باشد كه اگر تقسيم شود صاحب نه دهم سود

كنند، ولي اگر  نمي و اگر صاحب عشر طالب تقسيم شد بنا به قول أصح ديگري را مجبور
كنند  مي أصح صاحب يك دهم را مجبورصاحب نه دهم طالب تقسيم شد بنا به قول 

خواهد او را به مشقت دچار سازد، چون او بعد  مي چون صاحب يك دهم در طلب خود
برد و معذور است. اگر  مي از قسمت كردن سودي ندارد به خالف آن و ديگري كه سود

 شد آن يك دهم او به آن ملك متصل مي صاحب يك دهم ملكي داشت كه اگر تقسيم
كنند به  مي برد آن شريك ديگر را مجبور به تقسيم مي كه از آن سوداي  گونه شد به مي

 جهت رفع بدي و ضرر مشاركت و حصول انتفاع و بهره برداري.
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 بر مدعي است اقامه بينه كند و بر منكر است كه سوگند خورد
 گيرد:  مي مورد استناد قرار اين سخن پيامبر ها  در دعاوي و داوري

عْ « ُُ َ ََ صَْو  ََ ِْ َولَُوِن اِلُُ�  ْؤواصَِه
َ
ّدَع اٌٍس ِدمٍَء رِجٍٍ  َوأ

َ
ِْ ال ّ ٍُس بَِدْعواُه ٍ ا

 
ْ
ِِ ـال ّدَع َعلَي شد،  مي دادند و مجرد دعوي قبول مي اگر به مجرد ادعاء چيزي به مردم«. »ُُ

شدند و ليكن بر مدعي عليه الزم است كه  مي مردماني مدعي خون و اموال ديگران
 .»د ياد كند و سوگند از آن مدعي عليه استسوگن
 :)و در روايت بيهقي آمده است كه(. )به روايت شيخين و متن از مسلم است(

ّدِع َوالَ « ُُ َ اص ََ ِِ اََلَّنَُة  ُُّدع َعلَي َ اص ََ  �ُ بينه بر مدعي است و سوگند خوردن « .»ُِ
 .»بر مدعي عليه است

 قامه بينه كند زيرا جانب او ضعيف است و آنچهبه اين جهت بر مدعي است كه ا
گويد خالف ظاهر است، و لذا مكلف شده كه دليل قوي بياورد تا ضعف خود را قوت  مي

خورد متهم است به اين كه  مي بخشد و يمين حجتي است ضعيف، چون كسي كه سوگند
و بري كند و جانب او قوي است، و اصل آن است كه ذمه ا مي جلب منعفت براي خويش

باشد و برائت ذمه او اصل است لذا از او به  حجت ضعيف اكتفا شده است. پس هرگاه 
 شود، و اگر بينه نبود مدعي عليه سوگند مي مدعي اقامه بينه كرد به نفع او حكم صادر

گردد. به دليل همان حديث و در صحيحين آمده است كه:  مي خورد و قول او پذيرفته مي
 .»خوردن مدعي عليه بر عليه مدعي حكم صادر كرده استبا سوگند  پيامبر «

 برگشت دادن سوگند بر مدعي
هرگاه حقي كه ادعاي آن شده براي شخصي معين باشد و سوگند دادن وي ممكن 

شود بر مدعي  مي باشد و مدعي عليه از خوردن سوگند امتناع ورزد، سوگند برگشت داده
سوگند را به طالب «: اد كند، چون پيامبر شود كه سوگند ي مي و به مدعي اجازه داده

و سوگند را بر زيد بن ثابت  اند. بيهقي و دارقطني آن را ذكر كرده »حق و مدعي داد
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برگشت دادند  برگشت دادند كه او سوگند ياد كرد.  و سوگند را بر عثمان بن عفان 
بود و هيچ  كه او سوگند ياد نكرد و اين كار در ميان اصحاب پخش شده بود و شايع

مخالفتي از ايشان ظاهرنشد. و اين وقتي است كه سوگند دادن مدعي ممكن باشد به اين 
معني كه بالغ عاقل باشد، و اگر سوگند دادن وي ممكن نباشد مانند كودك و ديوانه، 
مشهورآن است كه بايد انتظار بالغ شدن وي و انتظار بهبودي ديوانه را كشيد. و اگر حق، 

ير معيني باشد مانند مسلمانان به اين معني كه شخصي مرده باشد و وارثي از آن شخص غ
نداشته باشد و در دفتر او چيزي يافت شود كه بر آن داللت كند، در اين حالت مدعي 

كنند در برابر حق ثابت بر او، از دفتر ميت تا اين كه مدعي عليه سوگند  مي عليه را حبس
ون قضاوت بدون سوگند ممكن نيست. و برگشت دادن ياد كند يا اين كه حق را بدهد، چ

سوگند برطرف ديگر ممكن نيست چون مستحق معين نبوده، و ممكن نيست آن را رها 
 گردد. مي كرد، چون رها كردن حق است پس حبس كردن براي فيصله دادن قضيه معين

 هرگاه دو نفر يك چيز را ادعا كردند
بينه اي در ميان نبود، اگر آن چيز در دست هرگاه دو مدعي چيزي را ادعا كردند و 

يكي از آن دو بود قول او با سوگند قبول است. چون اشعث بن قيس گفت: بين من و 
 مردي از يهود زميني مشترك بود و يهودي آن را انكار كرد و او را به حضور پيامبر 

تو سوگند بخور. بردم كه گفت: آيا توبينه اي داري؟ گفتم: نخير. پس به آن يهودي گفت: 
برد كه خداوند نازل  مي خورد و مال مرا براي خود مي گفتم: اي رسول اهللا، پس او سوگند

 كرد: 

ِي َ ٱ ِِنّ ﴿ َّ  ِۡ وَن بَِعهل ز ََ َل َ ِ ٱ� َّ  ًَ يلَ�ٰنِِهمل َمَمٗنا َََِي
َ
 ].77آل عمران: [ ﴾َوَ

 از مال دنيا مبادلهرا به بهاي اندكي  هايشان همانا كساني كه عهد خداوندي و قسم«
به روايت ابوداود و مسلم نيز مانند آن را تخريج و (. »كنند (آنانند بهره اي ندارند) مي

 .)بخاري كامل تر از آن را نقل كرده است
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و اگر چيزي كه مورد ادعا است در دست هر دوباشد يا در دست هيچ كدام نباشد هر 
به آن  شترك خواهد بود چون پيامبر شوند، و آن چيز بين هر دو م مي دو سوگند داده

حكم كرده است. و اگر دو نفر مدعيي مالكيت چهارپايي شدند و يكي از آن دو بر آن 
برد، و  مي باري نهاده باشد، سخن صاحب بار قبول است چون تنها او از آن چهارپا انتفاع

ن را در دست راند و ديگري افسار آ مي اگر سه نفر مدعي چهارپايي شدند كه يكي آن را
داشت و سومي برآن سوار بود، اگر سوار سوگند بخورد سخن او قبول است، چون انتفاع 

ها  آن در حق او موجود است. و اگر دو نفر در چهارپائي نزاع كنند كه در اصطبل يكي از
باشد و هر دو بر آن دسترسي داشته باشند آن چهارپا مال هر دو است مشروط بر آن كه 

ارپاياني ديگر كه متعلق به صاحب اصطبل نبوده، موجود باشد، وإال متعلق در اصطبل چه
به صاحب اصطبل است يعني اگر چهارپايان غير مالك در آنجا نباشند مال صاحب 

گردد. و اگر دو نفر در چيزي نزاع كنند كه در ظرفي باشد و يكي دست بر آن  مي اصطبل
گيرد كه در  مي چيزي به وي تعلقچيز و ديگري دست بر ظرف داشته باشد، هر يك 

 باشند.  مي باشد چون هر دو از هم جدا مي دستش

 كسي  كه بر كار خود يا كار غير سوگند خورد
هركس كه بخواهد بر كار خويش سوگند خورد مانند اين كه بگويد: به خداي سوگند 

ش احاطه و چون به علم خوي ام. يا بگويد: به خداي سوگند آن را كرده ام. آن را نكرده
 آگاهي دارد. و اگر بر كار وفعل ديگري سوگند ياد كند اگر بر نفي علم خود به آن سوگند

خورد بگويد: به خداي سوگند علم ندارم به اين كه او چنين كرده باشد. و اگر در  مي
خورد بايد به طور قطعي سوگند ياد كند و بگويد: به خداي سوگند كه  مي اثبات سوگند
 ست. چون ممكن است كه به فعل او احاطه داشته باشد.چنين كرده ا

 كسي كه منكر حقي بر خود شود
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كسي كه نزد شخصي حق داشته باشد و بر آن دليل و مدركي نداشته باشد و آن 
شخص منكر آن گردد، او حق دارد كاالي خود را از مال او بردارد اگر بر آن قادر باشد، و 

ود بردارد نبايد از غير جنس آن بردارد، و بنا به قول تا زماني كه بتواند از جنس مال خ
راجح اگر چه بتواند از طريق مراجعه به قاضي آن را وصول كند و به دست بياورد. باز 

 دهد.  مي به آن گواهي هم حق دارد كه آن را بگيرد. و داستان زن ابوسفيان با پيامبر 
اگر  اند: مان دارد. و برخي گفتهبه عالوه مراجعت به قاضي مشقت و هزينه و تضييع ز

گرفتن آن با مراجعه به قاضي ممكن باشد نبايد خود آن را بگيرد بلكه بايد از طريق 
 قاضي آن را پس بگيرد.

سپس اگر گرفتن حق براي او جايز باشد و ليكن دسترسي به آن بدون شكستن در و 
و ضامن چيزي نيست  سوراخ كردن ديوار ممكن نباشد براي او جايز است كه چنين كند

كه تلف كرده است همانگونه كه اگر كسي نتواند دفع متجاوز كند مگر با تلف كردن مال 
 او، اگر مال متجاوز را تلف كرد ضامن نيست. 

 شهادت و گواهي دادن
شهادت خبردادن است از آنچه كه مشاهده شده است. دليل شرعي آن قرآن و سنت 

 داوند گفته است: نبوي و اجماع امت اسالمي است. خ

واْ ﴿ تزمز ََ َُ�ل ۚ ٱَو ةَ َۡ ٰ�َ َّ َها َۡإِنّهز  ل تزمل ََ  يَ�ل  ].٢٨٣ة: البقر[ ﴾َلدزهز َءاَِٞم ََ  ۥٓ َو
و آنچه را ديده ايد پنهان مكنيد و هركس آن را پنهان كند محققا قلب او گناهكار «
 و فرموده است:  .»است

تز ﴿ ٓواْ َِِذا َ�َداَ�عل ۡز هِ شل
َ
 .»گواهان بگيريد هرگاه داد و ستد كرديد« ].٢٨٢ة: البقر[ ﴾مل َوَ

اين امر در اين آيه ارشادي و راهنمايي است و درباره گواهي و شهادت دادن از پيامبر 
  :بيني؟ سائل گفت: آري. پيامبر  مي خورشيد را«سوال شد، فرمود  گفت: بر چنين
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توان  مي واهي مده ويعني تا يقين نداشته باشي گ »چيزي گواهي ده يا آن را رها كن
 گواهي هم نداد. آيات و اخبار مربوط به شهادت فراوانند.

 صفت شاهد و گواه
از جمله مسلمان بودن است، پس گواهي كافر چه ذمي يا حربي باشد قبول نيست. 

 گفت: خواه بر مسلمان گواهي دهد يا بر كافر چون پيامبر 

ََ َغ�ِ « هِل ِديٍن 
َ
 تُقبَُل َشهٍَدُة أ

َ
هْ  ال

َ
 ِديِن أ

ْ
 فَِِاّ ـِلِهِ ِِال  ال

ََ ََ ـُُلِلُُو ُهِ ُعُدوٌ  
اْ 
َ
ََ َغ�ِِهِـأ ِلِهِ َو گواهي دادن اهل دين بر غير اهل دين خود قبول نيست مگر « »َُ

 .»مسلمانان كه آنان عادلند بر خود و بر غير خود
ورت ضعيف عبدالرزاق آن را از نظر معنايي مرسل روايت كرده است. و بيهقي به ص(

. چون شهادت نفوذ قول و اجراي آن بر غير است و به منزله )آن را روايت كرده است
 واليت است و كافر شايسته واليت نيست. 

و از جمله: بلوغ و عقل است، پس شهادت كودك اگرچه نزديك بلوغ باشد و شهادت 
دشان قبول ديوانه قبول نيست زيرا وقتي كه اقرار و سخن كودك و ديوانه در حق خو

 نباشد در حق غير خودشان به طريق اولي قبول نيست. و به دليل كالم خداوند كه
 فرمايد: مي

ْ ٱوَ ﴿ وا ۡز ِه َل ََ ۖ َۡإِن ّۡ  سل مل َِ  رَِّجاِۡ�ز يلِ   َۡ ٞل وَ  مل َشِهي ِ َۡرَجز ََ�ل ونَا رَجز َُانِ ٱيَ�ز
َ
َرَ ِّّم   ّل

  ََِ َن  آءِ ٱَُرلَضول َۡ َه َّ  ].٢٨٢ة: البقر[ ﴾ل
نفر از مردان خودتان گواهي طلبيد و اگر دو مرد نبود از يك مرد و دو زن از  از دو«

 .»شويد مي ديگر گواهاني كهبه گواهي آنان) راضي
بديهي است كه كودك مرد نيست و كودك و ديوانه از جمله كساني نيستند كه براي 

 گواهي دادن مورد رضايت باشند.
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بنده صرف باشد و چه مدبر و چه و از جمله: آزادي است، پس گواهي عبد چه 
 فرمايد: مي شود. چون خداوند نمي مكاتب يا مادر فرزند باشد پذيرفته

مل ﴿ ِن�ز َّ  َٖ ۡل واْ َذَويل َع ۡز هِ شل
َ
 ].2الطالق: [ ﴾َوَ

 .»دو نفر عادل از خودتان را به گواهي بگيريد«
ج كه خطاب به آزادگان است و اين كه گفته است: از خودتان باشد، مقصود خرو

 شوند و شامل آنان مي كافران از شمول عام، نيست زيرا با قيد عدالت، كافران خارج
براي اخراج بندگان از شمول آن است. و به عالوه شهادت، نفوذ  »منكم«گردد. پس  نمي

 قول بر غير است و به منزله واليت است و عبد شايسته واليت بر غير نيست.
دو نفر عادل از خودتان آزادگان مسلمان «رمايد: ف مي و از جمله: عدالت، چون خداوند

 گفته است:  و پيامبر  »به گواهي بگيريد

َِيَةٍ «  زا
َ
ٍَ َوال  زا

َ
 ذٍئِنٍَة َوال

َ
 ُ�ْقبَُل َشهٍَدُة ذٍئٍِن َوال

َ
گواهي دادن مرد خائن و زن «. »ال

 .»خائن و مرد زناكار و زن زناكار قبول نيست
 و عدالت شرايطي دارد:

ايد از گناهان كبيره و زشت دوري كند بر گناهان صغيره و كوچك اصرار از جمله: ب
وادامه نداشته باشد، و مراد از اصرار بر صغاير دوام داشتن بر ارتكاب گناهان صغيره 
است. پس اگر بيشتر و اغلب در طاعت باشد گواهي چنين كسي قبول است، و اگر بيشتر 

شود، و مقصود از گناهان كبيره و زشت،  نمي و اغلب در معصيت باشد گواهي او پذيرفته
خوارگي و دزدي، يا  مي شوند مانند زنا و مي يا گناهاني است كه موجب حد شرعي

گناهاني كه تهديد شديد نسبت به مرتكب آن آمده باشد مانند غيبت و سخن چيني و 
 ن و...قذف. و گناه صغيره آن است كه گناهش اندك باشد مانند يك بار نگاه و دست زد

و از جمله: داشتن عقيده درست است، پس شهادت اهل بدعت و اهواء كه با بدعتشان 
نباشد كه كافر شوند شهادتشان قبول اي  گونه گردند قبول نيست و اگر بدعت به مي كافر

 است.
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و از جمله: بايد به هنگام خشم و غضب خويشتن دار باشد و كسي كه به هنگام خشم 
كند ممكن است كه خشم و غضبش او  نمي ست و خود را كنترلو غضب خويشتن دار ني

 را به سوي قول ناحق سوق دهد پس گواهي چنين شخصي مورد قبول نيست.
و از جمله: بايد حفظ آبرو و شخصيت و مردانگي خود را بنمايد. پس كسي كه چنين 

 را ها نباشد گواهي او مورد قبول نيست، مانند رقاص و طب زن و كساني كه زباله
تظاهر به  ها اندام ذكر، با رقصيدن و حركات سر وهاي  كاوند و كساني كه در حلقه مي

كنند و امثال اينگونه اشخاص كه كرامت و آبرو و  مي وجد كرده و چون ديوانگان رفتار
شخصيت خود را از دست داده اند، و كسي كه چنين باشد محققا عقلش مختل است و 

و كسي كه حيا و شرم نداشته باشد در او خير و نيكي باشد،  مي حيا و شرمش اندك
 باشد. نمي نيست و قولش درباره غير موثق

 اقسام حقوق
 حقوق دو نوعند: حق خداوند تعالي، و حق مردمان.

 حق اهللا بعدا بيان خواهد شد، و اما حق مردمان بر سه نوع است:
مالي است مانند اعيان  اول: حقي كه مال است يا مقصود از آن مال است. اما آنچه حق

و وامها و ديون، و اما حقي كه مقصود از آن مال است مانند بيع و اجاره و رهن و اقرار و 
غصب و قتل خطا و امثال آن. در اين گونه حقوق، گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن 

 فرمايد:  مي مقبول است، چون خداوند

ْ ٱوَ ﴿ وا ۡز ِه َل ََ َِ  رَِّجاِۡ  سل يلِ   َۡ ۖ َۡإِن ّۡ َشهِي مل ٞل وَ  مل �ز ِ َۡرَجز ََ�ل ونَا رَجز َُانِ ٱيَ�ز
َ
َرَ ة: البقر[ ﴾ّل

٢٨٢.[ 
دو كس را به گواهي بطلبيد از مردان خودتان و اگر دو مرد نبودند پس يك مرد و «

 .»دو زن را
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شود يك  مي و همان گونه كه در اين گونه حقوق گواهي يك مرد و دو زن پذيرفته
با دو شاهد و سوگند « شود، چون پيامبر  مي ي نيز پذيرفتهگواه و سوگند خوردن مدع

به روايت مسلم. و ماوردي گفته است كه: آن را هشت نفر از  »خوردن مدعي حكم كرد
و واجب است كه قسم خوردن و سوگند مدعي پس از اداي  اند. اصحاب روايت كرده
 شهادت شاهد باشد.

 نوع دوم حقوق مردمان
توانند بر آن   مي د از آن مال است، و آن چيزي است كه مرداننه مال است و نه مقصو

اطالع حاصل كنند مانند اثبات نسب و نكاح و طالق و آزاد كردن عبد و جاريه و والء و 
وكالت و وصيت و قتل عمدي كه مقصود از آن قصاص باشد و ديگر حدودات شرعي به 

ص و ايالء و ظهار و مرگ و خلع جز حد زنا، و مانند بلوغ و انقضاي عده و عفو از قصا
از جانب زن و قول به آزادي عبد و جاريه پس از مرگ و عقد به كتابت با عبد و كنيز. در 
اين گونه حقوق جز گواهي دو مرد قبول نيست، پس براي اين نوع دوم گواهي دو مرد 

 الزم است. و دليل بعضي از اين موارد قول خداي تعالي است:

﴿ �َ لوَِصيّ ٱَِ مل  ملَنانِ ٱ ةِ ل ِن�ز َّ  َٖ ۡل  ].١٠٦ة: املائد[ ﴾َذَوا َع
 .»به هنگام وصيت دو مرد عادل از شما حاضر باشند«

 و قول خداي تعالي:

مل ﴿ ِن�ز َّ  َٖ ۡل  ذََويل َع
ْ وا ۡز هِ شل

َ
وٖف َوَ رز ّ  بَِمعل ول َۡارَِزوهز

َ
وٍف َ رز ّ  بَِمعل وهز ِسكز ّل

َ
الطالق: [ ﴾َُۡ

2.[ 
بي نگاه داريد يا از آنان به خوبي و نيكي جدا شويد و پس ايشان را به نيكي و به خو«

 .»به گواهي بگيريد دو مرد عادل از خودتان

 بَِولِ «گفته است:  و پيامبر 
 َ
 اِوٍَح ِِال

َ
 .»ٍّ ُؤرِْشٍد وَشٍِهَدْم َعْد ٍ ـال

 .»هيچ عقد نكاحي درست نيست مگر با بودن ولي صاحب رشد و دو گواه عادل«
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بر اين بوده است كه شهادت و گواهي دادن  ت: سنت پيامبر و ابن شهاب گفته اس
زنان در حدودات شرعي و در عقد نكاح و در طالق جايز نيست، و اين نقل قول مرسل 

 است.

 نوع سوم از حقوق مردم
 شوند و اختصاص به زنان دارد و غالبا زنان آن را نمي آن است كه مردان بر آن مطلع

شود. مانند والدت  مي وق، شهادت زنان جدا از مردان پذيرفتهشناسند كه در آنگونه حق مي
و بودن پرده بكارت و دوشيزگي و نداشتن آهن و انسداد مجراي آلت تناسلي زنان با 
گوشت يا استخوان و حيض و رضاع، و همچنين عيوب زنان از قبيل پيسي و لك و غير 

هنگام زادن كه نشانه زنده به دنبا  آن در پايين تر از كمر، و همچنين فرياد كشيدن نوزاد به
آمدن او است. بنا به قول مشهور در همه اين موارد (نوع سوم) جز گواهي دادن چهار زن 
قبول نيست. و براي صحيح بودن شهادت زنان به قول زهري استناد شده كه گفت: سنت 

آنان جايز بر آن بود كه در چيزهايي كه جز زنان از آن اطالع ندارند گواهي  پيامبر 
. و به عالوه )عبدالرزاق آن را از شهاب زهري به همين معني روايت كرده است(است. 

بينند پس اگر شهادت زنان پذيرفته نشود، اثبات اينگونه  نمي اين گونه موارد را غالبا مردان
موارد دشوار است. و اما اينكه بايد چهار نفر زن باشند به آن جهت است كه خداوند خود 

 گويد:  مي ن را جاي يك مرد نهاده است، و پيامبر دو ز

» 
ْ
َّ َشهٍَدَة ال  َ�ْقِلِهّن فَِِ

َُ ٍ ََ ْق َُ ّمٍ 
َ
َ�ْ�ِ �َِشهٍَدةِ رَُجٍل واِىدٍ ـأ

َ
ْرأ اما اين « (صحيح مسلم) .»َُ

كه زنان عقلشان ناقص است به آن سبب است كه شهادت و گواهي دو زن به جاي 
  . »گواهي يك مرد است

شهادت و گواهي زنان جايز باشد در همان موارد شهادت و گواهي دو زن و  و هرگاه
 باشد و سزاوارتر به قبول است. مي يك مرد و گواهي دو مرد نيز قبول است و جايز

 حقوق اهللا
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 باشد: مي اين دومين قسم از اقسام حقوق است و حقوق الهي بر سه نوع
آن قبول نيست، مانند ارتكاب زنا و  نوع اول: حقوقي كه گواهي كمتر از چهار نفر در

عمل لواط و تجاوز جنسي به حيوانات، و دليل اين كه در زنا و عمل لواط گواهان بايد 
 چهار نفر باشند قول خداي است: 

ِٰ ٱوَ ﴿ ٰ�ّ  �َِ�
ل
ةَ ٱيَُ ََ ِۡ ٰ ََ مل َۡ  ۡل ْ ٱَِ  �َِّسآ�ِ�ز وا ۡز هِ َل ََ مل  سل ِن�ز َّ َ�َعٗة  رل

َ
 ].15النساء: [ ﴾َعََيلِهّ  َ

شوند چهار نفر را از خودتان بر  مي آن كساني كه از زنان شما مرتكب عمل زشت زنا«
 .»آنان گواه بگيريد
 و قول خداي:

﴿ ََ ِ  ّۡول ُزواْ ب
ل
آَءۚ َۡإِذل لَمل يََ َۡ َه َ�َعةِ شز رل

َ
آءِ ٱَجآءزو َعََيلهِ بُِ َۡ َه َّ   ].13النور: [ ﴾ل

 .»پس چرا چهار گواه بر آن نياوردند«
گفت: چنانچه با زنم مردي  به پيامبر  سلم آمده است: كه سعد بن عباده و در م

يافتم يعني بر بستر وي، او را مهلت بدهم و رها كنم تا اين كه چهار گواه پيدا كنم و 
و ترين  و براي اين كه عمل زنا و عمل لواط از زشت »آري«گفت:  بياورم؟ پيامبر 

سختگيري شده است تا بيشتر ستر ها  آن دادن بر باشند در گواهي مي بزرگترين گناهان
محارم بشود و گناهان زشت آشكار نشوند. و اما تجاوز به حيوان باز هم دخول فرج در 

 گردد پس شبيه به زناي با آدمي است.  مي فرج است و موجب غسل
نوع دوم حقوق الهي: حقوقي است كه زنان در آن دخالت ندارند و در آن جز شهادت 

خوارگي و قطع طريق و راهزني و قتل به سبب مرتد  مي د قبول نيست، مانند حددو مر
دو نفر عادل از خودتان (يعني مردان) بر آن گواه «گويد:  مي شدن و امثال آن، چون خداي

 و به قياس بر وصيت و نكاح. »بگيريد
نوع سوم از حقوق الهي: حقوقي است كه گواهي يك نفر در آن قبول است، مانند 

احتجاج شده است كه گفت:   برويت هالل ماه رمضان كه در آن به قول ابن عمر 
خبر دادم هالل را  مردم براي ديدن هالل ماه رمضان گرد آمده بودند كه من به پيامبر «
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به روايت ابوداود و ابن ( »ديدم، پس روزه گرفت و مردم را به روزه گرفتن امر فرمود
رقطني و حاكم كه گفته است: برابر شرط مسلم صحيح حبان در صحيح خود و روايت دا

 .)است

 گواهي دادن نابينا
شود گاهي علم به آن از جهت بينائي است و گاهي از  مي چيزي كه بر آن گواهي داده

جهت شنوائي، پس به هر كدام جهت، علم حاصل شد اعتماد بر آن در قبول شهادت 
شود مانند  مي با حس شنوائي حاصلها  آن جايز است. پس از جمله چيزهايي كه علم در

را بشنود و از اقوام مختلف تكرار گردد تا ها  آن نسب و مرگ و مطلق ملكيت كه بارها
اينكه برايش يقين حاصل شود و در نزد او به منزله تواتر در آيد در اين گونه  موارد و 

نا در آن يكسان حاالت، اعتماد بر شنيدن است و شهادت متكي بر سماع است و كور و بي
 هستند.

 از جمله شرايط شهادت و گواهي دادن
 دهد، يا براي دفع ضرر از خويش گواهي مي شهادت كسي كه به نفع خود گواهي

دهد يعني گواهيش براي جلب منفعت خويش و دفع ضرر از خويش است جايز  مي
 رثنيست. چون در معرض اتهام است مانند، شهادت وارث به نفع كسي كه از وي ا

گيرد در چيزي كه سودي به وي برساند چون شاهد در اين مورد مستحق است، پس  مي
گواهي او براي خويش است. و شهادت طلبكاران به نفع مفلس جايز نيست چون حقوق 

كنند پس شهادتشان براي خودشان  مي ايشان به چيزي تعلق دارد كه آن را براي او اثبات
 مايد: فر مي است، به دليل قول خداي كه

﴿ ْ َُابزٓوا َّ َُرل
َ
َ ٰ َّ دل
َ
 .»و نزديكتر است به آن شك نكنيد« ].٢٨٢ة: البقر[ ﴾َوَ

 و در اين گونه موارد شك و گمان حاصل است.

 ُ�قْ «گفته است:  و پيامبر 
َ
َْ ال  َظنِ�ٍ بَُل َشهٍَدُة َذ

َ
 .»ٍِ َوال



 فقه آسان در مذهب امام شافعي (جلد دوم)   536

بول شهادت طرف دعوي و خصم و شهادت ظنين و كسي كه مورد اتهام است ق«
كند  مي . و ظنين متهم است. و لذا شهادت كسي كه ضرري را از خويشتن دفع»نيست

قبول نيست، مانند شهادت خويشاوندان غني قاتل، بر فاسق بودن گواهان قتل، چون آنان 
خواهند تحمل پرداخت ديه بر عاقله را از گردن خود بيندازند و فسق  مي با اين گواهي

 شهود قتل را ثابت كنند. 
و همچنين گواهي و شهادت ضامن به برائت ذمه كسي كه از وي ضمانت شده است 

 خواهد آنچه ضمانت را بر وي تحميل مي قبول نيست، چون او متهم است به اين كه
 كند از خود دور سازد. مي

 عتق
عتق در اصطالح شرع از بين بردن ملكيت بر آدمي است و رها كردن انسان از بردگي 

ست به منظور تقرب و نزديك شدن به خداي تعالي. اين عمل پسنديده و مملوك بودن ا
 اند. است و به موجب كتاب خدا و سنت رسول و اجماع امت مردم به آن دعوت شده

 خداوند گفته است:

 . »گشودن گردني از قيد بندگي« ].13البلد: [ ﴾١َرَ�َدٍة  َّۡك ﴿
 گفته است: و در صحيح مسلم آمده است: كه پيامبر 

» ْ�
َ
ْ�تََق َرَ�بَة  أ

َ
َّ َمْن أ ِِ ِمَن اَّ ٍِر َى ٍئِ ََ ْع

َ
وا  ِمْن أ َْ ٍو ِمنْهٍ ُع َْ ُِ بُِوّل ُع تََق اُهللا ُسبْحٍاَ

 ِِ رِْج ََ  بِ
ُِ  .»فَرَْج
هركس بنده اي را و گردني را از قيد بندگي رها سازد و آزاد كند خداوند در برابر «

دهد و  مي ي او را از آتش دوزخ نجاتهر عضوي از عضوهاي آن بنده عضوي از اعضا
 . »كند. حتي اندام تناسلي او را در برابر اندام تناسلي وي مي آزاد

چون در عتق، رهائي از ذلت و خواري است پس از جمله بزرگترين تقربها به خداوند 
 و بزرگترين نعمتها است.
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 شرط صحت عتق
مال خود روا بوده و شرط صحت عتق آن است كه آزاد كننده و معتق تصرفش در 

محدود نباشد، خواه مسلمان يا كافر ذمي يا در حال جنگ باشد. چون عتق، تصرف مالي 
است در حال حيات و زندگي، شبيه به هبه و بخشش است پس از همه كس صحيح 
است. عتق با الفاظ صريح دال بر عتق بطور مطلق صحيح است، و با نوشتن وقتي صحيح 

تق باشد. پس هركس به عبد خود گفت: تو را آزاد كردم يا تو آزاد است كه توام با نيت ع
گردد اگر چه  مي هستي، يا به تو حريت دادم يا حريت داري يا تو حرّ هستي، آن عبد آزاد

قصد و نيت عتق هم نداشته باشد. چون در خبر آمده است كه در عتق شوخي و جدي 
ي بگويد و چه به شوخي و هزل آن نيز كنند، چه به جد مي يكسان است و  به آن اعتبار

كنند مانند اين كه به عبد  مي جدي است. الفاظي كه بطور كنايه بر عتق و آزادي داللت
خود گويد: من ملكيت بر تو ندارم، و قدرت و تسلطي بر تو ندارم، و من حقي بر تو 

را داشته باشد.  ندارم و تو از آن خدائي و امثال آن كنايه است كه احتمال عتق و غير عتق
 شود و اگر قصد عتق نكند آزاد مي پس در الفاظ كناوي اگر قصد و نيت عتق كند آزاد

 شود. نمي

 آزاد كردن برخي از عبد
تواند همه او  مي جايز است كه شخص بعضي از عبد خود را آزاد كند همان گونه كه

شود، به دليل اين كه  مي را آزاد كند. پس هرگاه بعضي از عبد را آزاد كرد تمامش آزاد
ذكر كردند كه گفت:  شخص سهمي از يك غالم را آزاد كرد آن را براي پيامبر 

او آزاد «به روايت ابوداود. و در روايتي آمده است كه گفت:  »خداوند شريك ندارد«
 .»است به تمامي

در آن حال كه فراخ دست بود ها  آن هرگاه عبدي بين دو نفر مشترك بود و يكي از
م خويش را آزاد كرد (در حال عتق در يسر و فراخي بود) بر او است كه بهاي سهم سه



 فقه آسان در مذهب امام شافعي (جلد دوم)   538

 گردد، و آزادي به آن قسمت ديگر هم سرايت مي شريكش را نيز بپردازد و عبد آزاد
گردد و باقي به حالت  مي كند، و اگر آزاد كننده تنگدست باشد فقط سهم او آزاد مي

 گفته است: ماند، چون پيامبر  مي بندگي و رقيت

» ََ �ْ
َ
َعْدِ  فَح

ْ
ُة ال َُ ِِ ِ�ي َعبِْد قُّوَى َعلَيْ

ْ
َن ال َُ �َ َُ بْلُ َُ ُ َمٌٍ  

َ
ََ ل ََ ُ ِف َ�بٍْد فَ

َ
ك  ل ْ َِ ْ�تََق 

َ
ٍ َمْن أ

ُِ َمٍ َ�تََق  َعبُْد َو�َِال َ�تََق ِمنْ
ْ
ِِ ال ْعِتَق َعلَيْ

ُ
ِْ َوأ ُه ََ ََ َ�َءُه ِى َ َُ«. 

رسيد  مي اد كرد و او مالي داشت كه قيمت عبد راهركس سهم خود را در عبدي آز«
دهد و عبد از جانب او  مي شود و سهم شركايش را مي تمام عبد به قيمت عادالنه مال او

گردد (ثوابش مال او است)، و اگر به اندازه قيمت و بهاي عبد را نداشته باشد  مي آزاد
اگر «يت بخاري چنين است: . و در روا)به روايت شيخين(. »گردد مي فقط سهم او آزاد

آزاد كننده فراخ حال و در يسر بود بايد بهاي تمام عبد را بپردازد سپس آن عبد آزاد 
 .»است

 آزادي اصل و فرع يعني آزادي والدين و فرزندان
هركس مالك يكي از اصول خود باشد هر اندازه باال برود يعني والدين و اجدادش، يا 

فرزندانش باشد هر چه پايين بيايد به سمت نوه و غير كسي مالك يكي از فروعش يعني 
 گردد. اما در اصول و والدين و نياكان چون پيامبر  مي آن، فورا از جانب او آزاد

 گويد: مي

ِِى الَ «
ْ�َ  ٌ

َ
هُ  َوو   َواِوَ

 َ
َْ  ِِال
َ
َدهُ  أ ِ�َ  ُْ  ـَؤ

 
ُِ  لُو� ََ ُِ  فَََْشَتِ  . »َ�يُْعِتَق

دهد مگر اين كه والدش را مملوك بيابد و او را  نمي اهيچ فرزندي جزاي والد خود ر«
تواند   مي بخرد و آزادش كند، يعني هر فرزندي والد مملوك خود را بخرد و آزاد كند

 . )به روايت مسلم( »جزاي او را و حق او را ادا نمايد
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چون پيوند بين والدين و فرزند پيوند بعضيت است و جز همديگرند پس جايز نيست 
 ي از شخصي مالك بعضي ديگرش باشد. و اما نسبت به اوالد چون خداوندكه بعض

 گويد: مي

﴿ ْ زوا َذَ ٱ َوََال َ�ٰ ز ٱ َّ َل َٰنهز  لّر ََ دل �ۗ سز ٗ َُ وَن  ۥۚ َو ّز َر كل َّ  ].26األنبياء: [ ﴾٢بَلل ِعَدادٞ 
و كافران گفتند كه خداوند رحمن فرزند براي خويش گرفته است پاك و منزه است «

 .»آن كه براي خويش فرزند گيرد بلكه فرشتگان بندگان مكرم خدايند خداوند از
 گويد: مي و

ا ﴿ ً َُ ن َ�ّتِخَذ َو
َ
ا يَََدِ  لَِّر� َ ََ  ].92مريم: [ ﴾٩َو

 .»و شايسته و سزاوار نيست براي خداي رحمن كه براي خود  فرزند گيرد«
شود و اجتماع اين دو ممنوع  نمي و اين دليل است كه فرزند بودن با ملك بودن جمع

 توانند فرزندان او باشند. نمي است، يعني وقتي كه فرشتگان بندگان خدايند

 والء: واليت ناشي از آزادي
كلمه والء از مواالت به معني معاونت و همياري گرفته شده است. پس عبد يكي از 

است كه بعد از خويشاوندان آزاد كننده است، و از نظر شرع آزادي پيوند خويشاوندي 
پيوند خويشاوندي نسبي قرار دارد و منزلت خويشاوندي ناشي از آزادي، پس از منزلت، 
خويشاوندي نسبي است كه براي آزادكننده مقتضي ارث بردن و ديه بر عاقله و واليت امر 

باشد، و عصبه مذكور و خويشاوندان ذكورش بعد از  مي در نكاح و نماز بر وي خواندن
شود. دليل  مي باشند. كلمه مولي بر آزاد كننده و آزاد شده، هر دو اطالق مي ناو نيز چني

ثبوت پيوند والء بعد از سنت نبوي اجماع است. والء از جمله حقوق آزادي است چون 

 «گفته است:  پيامبر 
ْ
عتََق ـِ َوالُء لـاَل

َ
ن أ َُ«. 

 .)به روايت شيخين( .»كند مي والء از آن كسي است كه آزاد«
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والء وقتي كه آزاد كننده موجود نباشد حكم عصبه است و به عصبه آزاد كننده حكم 
 گفته است: شود نه به ديگر ورثه، چون پيامبر  مي منتقل

 يُْورَُث ـُ اَصَوالُء ل«
َ
 يُوَْهُب َوال

َ
 يُبٍُع َوال

َ
ِة النَ َلِب ال َُ ُْح َُ ٌة  َُ  .»ْح

كه قابل بخشيدن و فروختن والء پيوند و نسبتي است همچون پيوند و نسبت نسبي «
 .»ارث بردن نيست

. مقصود از اين حديث آن است كه آميزش )به روايت ابن خزيمه و ابن حبان و حاكم(
والء چون آميزش نسب است، پس هرگاه عصبه پسر، و پسر پسر باشد والء از آن پسر 

ر است مانند است نه پسر پسر و اگر آزاد كننده پدر و برادر داشته باشد، والء از آن پد
برند مگر زني كه خود آزاد كننده باشد.  نمي ارث و به همين شكل. و زنان ارث به والء

پس اگر زن آزاد كننده  »كند مي والء از آن كسي است كه آزاد«گفت:  چون پيامبر 
رسد و فروختن و بخشيدن والء  مي بميرد حق وي در والء به نزديكترين عصبات وي

 .»از فروختن و بخشيدن والء نهي كرده است مبر جايز نيست، چون پيا

 تدبير
تدبير در لغت به معني نظر در عواقب امور است. و در شرع معلق كردن عتق و آزادي 
بنده به مرگ مالك است، و اين عمل در دوران جاهليت معروف و مشهور بوده و شرع 

 لو عايشه اند  ام دادهاسالم آن را پذيرفته است. عمل تدبير را مهاجران و انصار انج
نيز كنيزي داشت و او را بعد از مرگ خود آزاد كرد. و مسلمانان بر عمل تدبير اجماع 

كند بلكه سيد و ارباب پس از تدبير حق تصرف در وي  نمي كردند. تدبير، ملكيت را زايل
 خبر داد به اين كه، مردي غالمي داشت و گفت: تو را دارد، و به دليل اين كه جابر 

چه كسي «گفت:  پس از مرگ من آزاد هستي و غير از آن غالم مالي نداشت و پيامبر 
به روايت امام شافعي، و در (. »خرد؟ پس نعيم بن نحام او را خريد مي او را از من

 .)صحيحين آمده است كه نعيم بن عبداهللا او را خريد
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 عقد به كتابت
ه متضمن معاوضه اي باشد. كتابت كتابت وابسته كردن عتق و آزادي است به صفتي ك

 و عقد به كتاب با عبد، اگر عبد خواهان آن باشد به دو شرط مستحب است.
 اول: اين كه عبد امين باشد و خيانت نكند. 

 دوم: اين كه قادر به كسب و كار باشد.
 خداوند گفته است:

﴿� ٗ تزمل �ِيِهمل َخ�ل مل ِِنل َعَِمل  ].33النور: [ ﴾ََۡ�ُِدزوهز
 .»با بندگانتان عقد به كتابت كنيد اگر در آنان خير و نيكي ديديدپس «

امام شافعي گفته است: مراد از خير در اين آيه قادر بودن بر كسب كردن و امين بودن 
است، چون كسي كه توانايي كار كردن را نداشته باشد از پرداخت مبلغ مورد توافق عاجز 

 وثوق نيست.است، و غير امين به وفاي او اطمينان و 

 شرط صحت كتابت
وقتي كتابت به عقد، به كتابت صحيح است كه بر مالي معلوم تا مدت معلوم باشد،  

گردد. مال مورد كتابت بر  مي سرانجامي است و به نزاع منجر بي چون معلوم نبودن اين دو
گفته است: مال كتابت دو قسط است و بر عبد  دو قسط است. و علي بن ابيطالب 

چون بر عبدش خشمگين شد گفت: با تو  است كه به آن وفاء كند. و عثمان  مكاتب
كرد،  مي بود چنان مي عقد به كتابت بستم بر دو قسط. و اگر به كمتر از دو قسط جايز

چون عقوبت كمتر از دو قسط بيشتر است و او كه آن را دو قسط قرار داد حداكثر 
 عقوبت را در نظر داشت.

 قسط به اتفاق جايز است. و اما بيشتر از دو
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 عقد به كتابت
 عقد به كتابت از جانب عبد جزو مقصود جائزه است چون به سود او است، پس

تواند آن را فسخ  نمي تواند آن را فسخ كند، و از جانب سيد جزو عقود الزم است، پس مي
شته باشد تواند اطمينان به دوام عقد دا نمي كند. چون اگر براي سيد فسخ جايز باشد عبد
 دهد و در تحصيل بهاي خويش تنبلي نمي و هر وقت احتمال فسخ آن را دهد تن به كار

 كند. مي

 :تصرف عبد مكاتب و سيد او
تواند خريد و  مي گردد پس مي عبد مكاتب با عقد كتابت، مالك منافع و كسب خود

 فروش كند و اجاره بگيرد و امثال آن.
اجب است كه بعضي از وظايف عبد مكاتب را و در عقد به كتابت صحيح، بر سيد و

تخفيف دهد يا خود چيزي را به وي دهد تا از طريق آن بتواند بر اداي مبلغ مورد قرار 
 داد استعانت جويد، چون خداوند فرموده است: 

﴿ َِ ا َّ   ِ َّ م  ِ ٱَوَءاُزوهز ِيٓ ٱ َّ َّ  ٰ ملۚ َءاَُٮ  ].33النور: [ ﴾�ز
 .»از مالي كه خدا به شما داده است به بندگان (مكاتب خود) بدهيد«

يعني مال خدا است كه به شما داده شده و از آن به آنان كمك كنيد. و امر در اين آيه 
 براي وجوب است.

 در ميزان واجبي كه بايد به وي داده شود دو وجه است:
ه شود، از مال فراوان به انداز مي ميزان آن به نسبت مال مورد كتابت در نظر گرفته -1

دهد و از مال اندك هم به ا ندازه آن، يعني فراخور توان مالي خود بايد به وي  مي آن
بدهد مانند، متعه نكاح و حق تمتع براي زن طالق داده شده كه به فراخور فراخي و تنگي 

 شود. مي حال شوهر تعيين
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 كند، مي گردد كفايت مي وجه دوم آن است كه حداقل چيزي كه مال بر آن اطالق -2
چون خداوند چيزي مقدر و معين نكرده است به خالف حق متعه و دلجوئي زن كه 
خداوند آن را برحسب حال فراخ دست و تنگدست مقدر و معين فرموده است، و ليكن 
مستحب است كه سيد، يك چهارم يا يك سوم را براي عبد مكاتب تخفيف دهد و از او 

رهمي از مبلغ مورد كتابت شده بر وي گذشت كند. بايد دانست تا زماني كه چيزي و د
 گفته است: گردد، چون پيامبر  نمي مانده باشد نه خودش و نه جزئي از او آزاد

» 
ْ
ِِ ِمن ُمََ�بَ ـاَل ٌِ ـََُتَُب َعبٌد مٍ بَِنَ َعلَي ِِ ِدرَه  .»ِت
به روايت ( »درهمي بمانداش  مكاتب همچنان عبد است تا زماني كه از نوشته«

 . )ابوداود

 آورد مي اي را بدنيا يزي كه بچهكن
گردد. هرگاه سيد حر و آزاد با كنيز خود جماع  مي كنيزي است كه از سيدش باردار

 كرد و كنيز از وي حامله و آبستن گرديد فرزندش آزاد است و نطفه او آزاد منعقد
دد و گر مي شود، يعني با مرگ سيدش آزاد مي گردد و با بدنيا آمدن بچه، كنيز مستولده مي

آزادي او پس از مرگ سيد بر ديون و وامها مقدم است. هنگامي كه ماريه قبطي كنيز 
 گفت: ابراهيم را به دنيا آورد پيامبر  پيامبر 

هٍ« ُ
َ
عتََقهٍ َوو

َ
. به روايت ابن حزم با اسناد صحيح. و »فرزندش او را آزاد كرد«. »أ

َ «گفته است:  پيامبر  َْ
َ
َ ِمن أ

َ
ٍَعِة أ َمُة َرّعتَهٍاِط اصل 

َ
 .»تَِ�َ ان

 .»قيامت آن است كه كنيز سيد خود را زايدهاي  از جمله نشانه«
ولد را به جاي پدرش قرار داده  كه رب در حديث به معني سيد است كه پيامبر 

است و پدر خود آزاد است پس فرزندش نيز آزاد است. وهرگاه حريت و آزادي فرزند 
گردد و فروختن و بخشيدن و گرو  مي ت و آزادي ثابتثابت شد براي مادرش نيز حري
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كه گفت: پيامبر  بنهادن او و وصيت كردن به او حرام است، به دليل حديث ابن عمر 
 :از فروختن امهات اوالد نهي كرد و گفت 

بَْعنَ  الَ « ِتعُ  يَُوّر�ْنَ  َوالَ  يُوَهْبَ  َوالَ  ُُ ُْ  .»ُىّرةٌ  فَِ�َ  َمٍَت  فََِِذا ٍَىيّ  َداىَ  َمٍ َسيُّدَهٍ ِمنَْهٍ َُْلتَ
شوند، تا سيدشان زنده  نمي شوند و به ارث برده نمي مادران اوالد فروخته و بخشيده«

 .»باشد از آنان تمتع و لذت ببرد و چون سيدشان مرد آنان آزادند
به روايت دارقطني و بيهقي. و براي سيد جايز است كه كنيز را به كار گيرد و با وي  

جنسي كند. و بايد دانست كه فرزندان كنيز اگر از سيد وي باشند بدون خالف مباشرت 
باشند، چون  مي آزادند و اگر از نكاح يا از عمل زنا به وجود آمده باشند در حكم مادرشان

 گردد. مي فرزند در آزادي و بندگي تابع مادر خود
ق است و از هدايت و توفيق به دست خداوند است و خداوند صاحب هدايت و توفي

خداوند خواستارم كه ما را هدايت فرمايد و از جمله هدايت يافتگان قرار دهد، و به اين 
كتاب، صاحبش و ديگر مسلمانان را سود رساند و اين تالش را از جمله اعمال شايسته ام 
قرار دهد و آن را از من بپذيرد كه تنها خداي تعالي شنوا و پذيرنده است. احمد عيسي 

 عاشور 
 16هـ. ق) برابر ( 1391ماه ذي القعده سال  30فراغت از اين كتاب حاصل شد در (

 ميالدي). 1972ماه ژانويه سال 
) روز جمعه بعد از 6/1369/  23سپاس و ستايش خداوند كريم منان را كه به تاريخ (

نماز عصر ترجمه فارسي جلد دوم (الفقه الميسر) تأليف دكتر احمد عيسي عاشور را به 
ايان بردم اميدوارم خداوند اين تالش را از من بپذيرد و آن را سرمايه اي براي آخرتم و پ

 آمرزش روح والدينم قرار دهد و در كارهاي خير بيشتر و بيشتر توفيقم دهد. به خود

، به ترجمه فارسي اين كتاب دو السنةبالم كه بعد از ترجمه كتاب سه جلدي فقه  مي

وفق شدم. إن شاء اهللا توانسته باشم به وسيله اين اعمال ناچيز جلدي نيز در فقه شافعي م
به مسلمانان دين دوست و خداجو خدمتي كرده باشم. اين ترجمه در شرف پايان بود كه 
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به من اطالع داد كه در آخرين چاپ كتاب  –كه خدا جزاي خيرش دهد  –مردي مؤمن 

به آن افزوده  »تأمين«و  »تشريح« در مصر دو مبحث مكتبة القرآن(الفقه الميسر) از طرف 

شده است كه آن را در اختيار دارد و در كمال اخالص و خيرخواهي آن را به اينجانب 
داد. اينك با تشكر و سپاس از اين عمل خداپسندانه او اين دو مبحث را به فارسي ترجمه 

 افزايم. خداوند به وي جزاي خير دهد آمين. مي كرده و به آن

 ت نياز آنتشريح و ضرور

 (تحقيقات و بررسيهاي اسالمي) كه در رياض منتشر سالميةالبحوث اإلدر مجله 

گردد چنين آمده است: محققا شريعت اسالمي از جانب خداوند حكيم و حميدي نازل  مي
شده است كه دانا است به آنچه كه در گذشته بوده و به آنچه كه در آينده خواهد بود، و 

و رسول نازل كرده است و اين شريعت  مردم و آخرين پيامبر  آن شريعت را بر بهترين
را به صورت قاعده كلي و مقاصد عالي فراگير براي بشريت قرار داده است. پس اين 
شريعت يك قانونگذاري همگاني جاودان، سزاوار و شايسته براي همه طبقات مردم در 

 باشد.  مي هر عصر و زمان و هر محل و مكان
ت و وقايع فراواني روي داده است كه به طور مخصوص و بيان شده در محققاً جزئيا

پس براي  اند. شوند و چه بسا در ادوار پيش نيز روي نداده نمي قرآن و حديث يافت
حكمي شناخته نيست، و ليكن با جستجو و ها  آن سلف صالح و پيشينيان شايسته ما در

اين وقايع و رويدادها و مسائل در گردد، كه  مي مشخصها  آن تحقيق علماي اسالمي در
 شناخته خواهد شد.ها  آن شوند بنابراين، حكم مي يك قاعده شرعي همگاني و عام مندرج

مساله كالبد شكافي، يكي از اين جزئيات و رويدادهايي است كه در نص شرعي 
خاص و ويژه اي از آن سخن نرفته است پس حال آن چون حال وقايعي است كه 

و بايستي مندرج در يك قاعده كلي شريعت اسالمي اند  ازه حادث شدهنوظهورند و ت
باشد و يك قاعده كلي شرعي شامل آن گردد و آن را به يك مقصد عام و شامل مقاصد 
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عاليه شريعت ارجاع داد، چون شريعت اسالم كامل و شامل است و براي همه مردم 
ن شريعت آسماني به وسيله صالحيت و شايستگي دارد و خداوند آن را به عنوان آخري

 است براي بشريت فرستاده است خداوند فرموده است: رمحة للعاملنيكه  پيامبر 

ا ﴿ ا َ�َن َرّ�َك �َِسّيٗ ََ  .»و پروردگار تو فراموشكار نبوده و نيست« ].64مريم: [ ﴾٦َو
 و باز هم گفته است:

﴿ َٗ ِ  رّسز وَن ل َّ يَ�ز َ ِِ نِذرِ�َ   َز ِ�َ  َو بَّ�ِ ِ ٱَّناِس َ�َ َّ َّ  َۡ ّج� َ�عل ِل� ٱَز َن  لّرسز َٗ ز ٱَو َّ 
ِكيٗما  ََ ا  ًَ  ].165النساء: [ ﴾١َعَِ�

و ترساننده (به عقاب  اند) پيامبراني مژده دهنده (به ثواب كساني كه ايمان آورده«
 كساني كه كافر شدند) تا براي مردم بعد از  فرستادن پيغمبران به سوي ايشان حجتي

آورديم) و خدا هميشه پر  مي آمد ايمان مي نماند (كه بگويند: اگر پيغمبري به سوي ما
 .»همتا است در ملك خود) و پر حكم است (در صنع خود) بي عزت (و

 و باز گفته است:

َولمَ ٱ﴿ مز  �ل ِٰ َورَِضيتز َۡ�ز َم مل نِعل �لَمملتز َعََيل�ز
َ
مل َوَ مل دِينَ�ز َلتز َۡ�ز َم �ل

َ
ٰمَ ٱَ ََ ِسل

ۚ  �ل  ﴾دِيٗنا
  ].٣ة:املائد[

امروز كامل نمودم براي شما دينتان را (و احكام و فرايض آن كامل شده است، بعد «
از نزول اين آيه هيچ حالل و حرام ديگري نازل نشده است. و با كامل كردن دينتان) 
 نعمت خود را بر شما اتمام رساندم و دين اسالم را براي شما پسنديدم (و آن را برايتان

 .»برگزيدم)
هيچ كس نيست كه اندازه و قدر معين و نظام را بيشتر از خداوند «گفت:  و پيامبر 

و به اين جهت است كه رسوالن را به عنوان مبشر و منذر، مژده  »دوست داشته باشد
دهنده و ترساننده فرستاده است. با جستجو و تحقيق درباره مساله كالبدشكافي مشخص 

ت قواعد كلي و عمومي و شريعت مندرج است، و ارجاع دادن آن شد كه اين مساله تح
به مصالح و منافع معتبر شرعي آشكار است و اين مساله نظايري دارد و مسائل مشابه آن 
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وجود داشته است كه فقيهان در آن حكم صادر كرده اند، با اين كه در آن اختالف نظر 
 خود چيزي است كه راه را روشنداشته و اجتهادشان با هم مختلف بوده است و اين 

نمايد كه در مساله كالبدشكافي به  مي كند وكاوشگر و محقق را مساعدت و ياري مي
 چيزي دست يابد كه درست و صواب است انشاء اهللا.

هرگاه دو مصلحت با «از جمله قواعد كلي شريعت و مقاصد همگاني آن اين است: 
شود،  مي تر است مقدم است و به آن عملهم تعارض و برابري داشتند آن يكي كه قوي 

و هرگاه دو مفسده و تباهي وجود داشتند، آن يكي كه خفيف تر و سبك تر است مورد 
در  »گيرد تا از شديدتر و سنگين تر دوري شود و خفيف فداي شديد گردد مي عمل قرار

مان هر حال مساله كالبدشكافي داخل اين قاعده است. زيرا مصلحت احترام ميت (مسل
باشد يا كافر ذمي) با مصلحت اولياء ميت و ملت، و مصلحت متهم به هنگام وجود اشتباه 
تعارض دارد كه گاهي به وسيله تشريح و كالبدشكافي و تحقيق و جستجو با متهم 

گردد، و بديهي است كه در اين كار حق  مي سرانجام كار به اثبات جنايت بر متهم منتهي
شود كه امنيت را نگهدارد  مي و به ولي امر و متصدي كار كمكگردد  مي اولياء ميت حفظ

شوند كه چنين جناياتي را  مي و آن را تأمين كند. عالوه بر آن، كساني را كه وسوسه
گرداند. گاهي نيز تشريح و  مي دارد و از آن پشيمان مي پنهاني مرتكب شوند باز

گردد كه او با  مي و معلومشود  مي كالبدشكافي موجب اثبات مرگ مرده به مرگ عادي
 مرگ عادي و اجل طبيعي از دنيا رفته است و اين كار موجب برائت و پاكي متهم

 گردد. مي
همچنين تشريح و كالبدشكافي بيماران به هنگام شيوع بيماري وبا و امثال آن، سبب 

گردد و در نتيجه با وسايل الزم و مناسب از شرّ آن  مي شناخت بيماري و نوع آن
گردد، و به تحقيق شريعت بر پيشگيري از بيماريها و  مي گيري و اسباب بيماريهاجلو

مداواي بيماران تشويق و ترغيب كرده است و اين كار به مصلحت امت اسالمي و حفظ 
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رود و  مي سالمتي آن است و نجات ملت اسالمي از چيزي است كه خوف ابتالي به آن
 بر مقتضاي سنت الهي از نظر شريعت و تقدير.نگراني مبتال شدن به آن وجود دارد برا

 كالبد شكافي آموزشي
 ي جسم انسان و شناختها اندام بديهي است كه شناخت دانشجويان از تركيب

ها  آن و حجمها  آن ي ظاهري جسم و دستگاههاي دروني و باطني بدن و جايگاهها اندام
و شناخت آنان به ها  آن و تمرين عملي برها  آن در حال صحت و بيماري و آشنايي با

 ها، آن و دستگاههاي بدن به بيماري و راه معالجه و مداواي ها اندام چگونگي مبتال شدن
باشند كه خير و سود سرشار آن نصيب امت و  مي شماري بي همگي داراي مصالح و منافع

 گردد. مي ملت
ه پس هرگاه حفظ حرمت و آبروي ميت و مصلحت وي با اين مصالح و منافع ك

كنند كه كدام مصلحت برتر است؟  مي برشمرديم تعارض داشته باشد، علماء در آن نظر
دهند در جهت منع يا  مي حفظ مصالح ميت يا حفظ مصالح امت، آنگاه بر مبناي آن حكم

مباح كردن آن. اينك براي روشن شدن موضوع، برخي از آراء علماي بزرگ اسالمي را 
گان و كالبدشكافي از جناب شيخ حسنين مخلوف كنيم. درباره تشريح مرد مي ذكر

 دانشمند بزرگ مصري سوال شد، كه چنين جواب داد:
و معالجه و مداواي بيماران و معالجه بيماريها، كاري  ها اندام بايد دانست كه طبابت

است شرعي و عملي است به منظور حفظ نوع انسان تا زماني كه خداوند برايش مقدر 
خود شخصا خويشتن را مداوا كرده است و بيماران  پيامبر كرده است، و محققا 

مداوا كنيد «اصحاب و خانواده خود را نيز به مداوا و معالجه امر كرده و فرموده است: 
زيرا خداوند هيچ دردي را نيافريده است مگر اين كه شفاي آن و بهبودي را براي آن 

زوجل هيچ دردي را نيافريده و همانا خداي ع«. و باز هم فرموده است: »آفريده است
نازل نكرده است مگر اين كه شفاي آن را نيز آفريده و نازل كرده است، هر كس درد را 

. و ياران »شناخت شفا را نيز شناخت و هر كس درد را نشناخت شفا را نيز نشناخت
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ود وي نيز بعد از او نسبت به مداوا و معالجه در پرتو هدايت و راهنمايي و رهنم پيامبر 
گام برداشتند. پس برابر قول و فعل پيامبر ياد گرفتن و ياد دادن دانش مشروع است. و نيز 

دهد و روزه را بخورند تا معالجه بيماري مقدور و  مي به دليل آياتي كه به بيماران رخصت
 ممكن گردد و از وخيم تر شدن بيماري و هالكت دور شوند، و يا به بيماران رخصت

طهارت به آب عدول كنند و از خاك استفاده نمايند به جهت پرهيز و  دهد كه از مي
همه بر اين داللت دارد كه شارع مقدس چقدر به مداواي ها  اين دوري از بيماري و

دهد و پرهيز از چيزهايي كه انسان را  مي بيماري و از بين بردن علت بيماري اهميت
باشد، همان گونه كه  مي ه مورد توجه اوبيازارد چه از داخل و چه از خارج، تا چه انداز

امام ابن القيم در زادالعماد به آن اشاره كرده است. و دانش و فن پزشكي و طب چه از 
نظر علمي و چه از نظر عملي از جمله فروض كفايه اي است كه بر امت اسالمي واجب 

ترك آن و عدم  است كه گروهي از آنان، به آن فن و دانش از هر دو جهت قيام كنند، و با
گردد. همان گونه كه تمام علوم و  مي پيشرفت و عدم پيشبرد آن تمام امت گناهكار

 و چه بقا و ادامهها  آن صناعاتي كه امت اسالمي به آن نيازمند است چه تكوين و ايجاد
از جمله فروض كفايه اي است كه شارع مقدس به آن امر كرده و بر آن تشويق ها  آن

 بر حذر داشته است.ها  آن ون و سستي درنموده و از تها
امروز از جمله مقدمات فن طب و پزشكي بلكه از جمله چيزهاي زيربنايي آن 

و معالجه  ها اندام كالبدشكافي است. پس براي طبيب و پزشك ممكن نيست كه به طبابت
مي و بپردازد مگر اينكه احاطه علها  آن قيام كند و بهها  آن بيماريهاي مختلف و انواع

ي داخل جسم انسان و اجزاء پديد ها اندام عملي و مهارت در كالبدشكافي كسب كند و
را در بدن و امثال آن را ها  آن با هم و جايگاهها  آن آورنده ساختمان جسمي وي و پيوند

به خوبي بشناسد. اين كارها براي كسي كه بخواهد طبابت كند و وظيفه الهي خويش را 
و مداوا به جاي آورد از ضروريات است، و هيچ كس در آن شك و در طبابت و معالجه 

شبهه ندارد. نبايد گفته شود كه: ما در گذشته طب بدون تشريح داشتيم، چون طبابت 
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قديم طبابت ابتدايي و براي بيماريهاي ظاهري بود ما امروز از طبابت پيشرفته و كامل 
گوئيم و با آن سرو كار داريم  مي براي بيماريهاي گوناگون و علل و عوامل مختلف سخن

كنند و  مي كنند و مسائل و ابزار، پيشرفت و ترقي مي و دانشها به طور روز افزون پيشرفت
گردند. حاال كه اهميت كالبدشكافي مشخص گرديد به موجب همان  مي بيشتر و متنوع تر

ن طب را بر داليل كه فرا گرفتن و تعليم علم و فن طب را واجب كرده و انجام عملي ف
امت فرض كرده است تا گروهي به آن قيام كنند و آن را انجام دهند با همان داليل 

 شود. مي كالبدشكافي نيز واجب
و از جمله قواعد كلي و اصولي فقه است كه، هرگاه شارع مقدس چيزي را واجب 
كرد متضمن واجب كردن مقدمات آن چيز نيز هست. هرگاه نماز را واجب گرداند خود 

گردد، و  مي به خود طهارت كه مقدمه نماز است و نماز بر آن متوقف است نيز واجب
هرگاه خداوند ياد گرفتن و ياد دادن و انجام عملي علم و فن طب را بر  گروهي از مردم 
واجب كرده باشد به همين دليل ياد گرفتن و ياد دادن و انجام عملي تشريح را نيز بر آنان 

 واجب كرده است.
ن است دليل جواز كالبدشكافي از جهت اين كه به عنوان دانشي تدريس گردد و و اي

به عنوان عملي انجام گيرد، بلكه اين مقدمات دليل بر وجوب ياد گرفتن و انجام عملي 
 كالبدشكافي است براي پزشكي كه در فن طب انساني و معالجه بيماريها تخصص

لبدشكافي براي اهداف ديگر از قبيل گردد، و اما تشريح و كا مي گيرد و متخصص مي
تشريح و كالبدشكافي نعش مردگان به منظور شناختن علت و عامل مرگ و تحقيق و 
بررسي ظروف و عوامل آن و استدالل به آن براي اثبات جنايت بر قاتل يا به منظور نفي 

ه اتهام از متهم بدون شك جايز است و در آن شبهه اي نيست مشروط بر آن كه وصول ب
حقيقت در امر جنايت متوقف بر تشريح و كالبد شكافي باشد، چون داليل كافي داريم بر 
اين كه عدالت در احكام واجب است تا اين كه بيگناهي، مورد ظلم واقع نشود و گناهكار 
و مجرمي از عقاب و كيفر رهائي نيابد. و چه بسا پيش آمده است كه به وسيله تشريح و 
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و قضيه روشن اند  ل و عدل و ظلم از هم مشخص و جدا گشتهكالبدشكافي حق و باط
شود كه، ديگري را از راه مسموم كردن  مي آيد كه كسي متهم مي گرديده است. گاهي پيش

دهند و از طريق تشريح  مي به قتل رسانده است و شاهدان دروغين به دروغ به آن گواهي
سم و زهر نيست و ميت به مرگ  گردد كه در جسد مرده اثري از مي و كالبدشكافي ثابت

 بود متهم قاتل محسوب نمي شود، و اگر كالبدشكافي مي طبيعي مرده است و متهم تبرئه
 شد. مي گرديد و يا از جمله زندانيان مي

سوزاند تا گمان شود كه  مي شود سپس نعش مرده را مي و گاهي مجرمي مرتكب قتل
 و تشريح و كالبدشكافي، ثابت مرگ به سبب سوختن حاصل شده است نه چيزي ديگر

كند كه اين مرگ در اثر جنايتي روي داده است و مرگ جنائي است نه به سبب  مي
سوختن و اين عمل، به اين منظور صورت گرفته است كه پرده اي باشد بر آن جنايت و 

ماند  مي بود مجرم از عقاب و كيفر در امان نمي مجرم از قصاص رهايي يابد، و اگر تشريح
 ماند. مي يافت و تخم فساد در بين مردم مي رهايي و

 تي كه در اين زمينه مطرح شده استها شب اينك پاسخ به

 :رد شبهه اول

شود كه جسم انسان محترم است و داراي كرامت و ارج  مي گاهي اين شبهه عنوان
است و كشف جسد و تشريح و كالبدشكافي آن خواري است براي او، پس جاهل و 

كند كه تشريح به اين سبب جايز نيست به هر علت و عاملي كه باشد. و  مي ماننادان گ
گردد كه مدار احكام شرعي بر رعايت  مي ليكن با اندك تأملي در قواعد شريعت معلوم

 مصالح و مفاسد است، پس هر چيزي كه جنبه مصلحتي آن رجحان داشته باشد به آن امر
شود.  مي اهي آن رجحان داشته باشد از آن نهيشود و هر چيزي كه جنبه مفسده و تب مي

بدون شك از موازنه بين هتك حرمت جسد ميت و فائده و مصلحت تشريح و 
گناهي از  بي كالبدشكافي در طبابت و معالجه و اجراي عدالت و تحقيق آن و نجات



 فقه آسان در مذهب امام شافعي (جلد دوم)   552

شود كه مصالح  مي عقاب و كيفر و اثبات تهمت و جرم بر عليه مجرم جنايتكار معلوم
 بدشكافي بر مفسده آن رجحان دارد. كال

  :رد شبهه دوم
شود: اگر مصلحت ايجاب كند كه تشريح و كالبدشكافي انسان مرده اي  مي گاهي گفته

صورت گيرد پس بايد بر كالبدشكافي و تشريح اندام كافران جنگي و مرتدان اكتفا شود و 
حرمت و احترامي  جسد آنان در معرض تشريح قرار گيرد، چون خونشان هدر است و

ندارند، در نتيجه هم جنبه احترام جنازه ميت مسلمان مراعات شده و هم جنبه مصلحت 
 خدمات پزشكي تحقق پذيرفته است.

و چه بسا اين نظر مورد نقد و مناقشه قرار گيرد به اين كه، احتمال دارد جنازه كافران 
ممكن نگردد، پس اين ها  آن جنگي و مرتدان كفايت اين كار را نكند و يا دسترسي به

گردد روي جسد و اندام مسلمانان مرده تشريح و كالبدشكافي  مي ماند كه واجب مي مسأله
 صورت گيرد.

  :رد شبهه سوم
شود كه مطلقا نياز و ضرورتي به كالبدشكافي جنازه مردگان  مي گاهي اين مسأله عنوان

حالل گوشت بعد از ذبح نيست، چون ممكن است با تشريح و كالبدشكافي حيوانات 
نياز شد و در اين كار هم نيازي به  بي شرعي (تا مالي ضايع نشود) از تشريح بدن انسان

تشريح كالبد انسان نيست و هم مصلحت كنندگان انسان و هم مصلحت خدمات طبي 
 مراعات شده است. 

د كه نقاط جواب اين نظر را با توجه به بيانات دكتر محمد عبدالفتاح هداره خواهيم دا
مشترك و نقاط اختالف بين جسم انسان و جسم حيوانات ديگر را كه بسيار به انسان 
شباهت نزديك دارند بيان كرده و گفته است: براي اينكه طبيب كار طبابت و جراحي را 
به درستي و صحيح انجام دهد الزم است حجم و شكل و محل و تركيب هر عضو و 
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و  ها اندام لم بداند و بشناسد تا بتواند تغييرات عارض براعضاي مجاور آن را در جسم سا
 به سبب بيماري را بشناسد و تشخيص دهد.ها  آن حجم و شكل و محل

اين شناخت مطلوب به طور دقيق و مفصل بدون تشريح جسم بشري، سخت و غير 
گيرد و به عوض  نمي ممكن است و در اين زمينه جسم هيچ حيواني جاي جسم انسان را

 شود.  نمي ن واقعآ
زايند و  مي بديهي است كه نزديكترين حيوانات به انسان، پستانداران هستند كه بچه

و انسان به طور عمومي است و اختالف ها  آن دهند و مشابهت بين مي بچه خويش را شير
فراوان است، و بررسي مفصل جسم حيوان پستاندار در فهم تفصيالت جسم ها  آن بين

ست و اين تفصيالت جسم بشري است كه در موارد فراواني به تشخيص بشري مفيد ني
 كند. بنابراين، اعتماد به كالبدشكافي حيوانات پستاندار به تنهايي مي بيماريها كمك

تواند يك انديشه راستين و درست از تفاصيل جسم بشري به ما دهد، و گاهي تصور  نمي
بندد و اين خود سبب  مي ن نقشنادرستي از تركيب جسم بشري در ذهن همه پزشكا

 گردد. مي خطاهاي فني در طبابت پزشكان

 رأي انجمن دانشمندان بزرگ ديني درباره كالبدشكافي
 در نهمين دوره نشست كنفرانس علماء بزرگ ديني كه در ماه شعبان سال

هـ.ق) در شهر طايف تشكيل گرديد، سفارت مالزي در جده يادداشتي تقديم آن  1369( 
س نمود كه در آن از حكم اجراي يك عمل جراحي بر روي جنازه يك ميت كنفران

مسلمان به منظور دست يابي به اهداف و مصالح خدمات پزشكي استفسار و پرسش شده 
بود. همان گونه كه همين مسأله از طرف كميسيون هميشگي و دائمي تحقيقات علمي و 

 شود:  مي به سه قسم تقسيمرسد كه اين موضوع  مي فتوي عرضه شده بود و به نظر
 اول: كالبدشكافي به منظور تحقيق و بررسي يك دعوي جنائي.

دوم: كالبدشكافي به منظور تحقيق درباره امراض مسري مثل وبا تا در پرتو آن 
 به عمل آيد.ها  آن احتياطات الزم و كافي براي پيشگيري از
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 سوم: كالبدشكافي به منظور تحقق هدفهاي تعليم و تعلم.
پس از تبادل نظر و بررسي كامل و پژوهش كميسيون مذكور و كميته مخصوص چنين 

 رأي داد:
در مورد قسم اول و دوم، كميسيون رأي داد كه اين دو قسم جايزند، به دليل اين كه 

امنيت و برقراري هاي  موجب تحقق و حصول مصالح فراواني خواهند شد در زمينه
 بيماريهاي خطرناك. و زيان هتك حرمت وعدالت و پيشگيري و حفظ جامعه از 

احترامي كه نسبت به جنازه اي كه مورد كالبدشكافي قرار گرفته است در مقايسه با  بي
مصالح فراوان و همگاني حاصل از آن، مورد چشم پوشي و قابل گذشت است. لذا 

جنازه و  داند خواه مي كميسيون و كنفرانس به اجماع كالبدشكافي به اين منظورها را جايز
 گناه باشد يا خير. بي جسد از آن معصوم و

و اما در مورد قسم سوم، كه تشريح به منظور هدفهاي علمي است با توجه به اين كه 
دهد و همچنين به  مي شريعت اسالمي به حصول مصالح و منافع و تكثير آن دستور

ن به منظور دو ضرر و زياترين  جلوگيري از مفاسد و تقليل آن و به ارتكاب خفيف
ها  آن گويد: بايد جلو مفاسد را گرفت و يا مي پردازد و مي نابودي شديدترين ضرر و زيان

را كاهش داد و در بين دو چيز كه زيانمندند و به ناچار بايد يكي را قبول كرد و مرتكب 
را وسيله پرهيز از سنگين تر و زيانمندتر ترين  و كم زيانترين  و سبكترين  شد خفيف

دهد، و هرگاه مصالح مختلف با هم تعارض داشته و در برابر هم قرار گيرند، آن  مي قرار
شود كه راجح و برتر است و نظر به اين كه كالبدشكافي حيوانات،  مي يكي انتخاب

شود و نظر به اين كه كالبدشكافي انسان داراي  نمي نيازي از كالبدشكافي انسان بي موجب
مختلف طبي است، لذا با توجه به اين هاي  علمي در زمينه مصالح فراواني در پيشرفتهاي

داند،  مي مقاصد كنفرانس كالبدشكافي جسد آدمي را در اين زمينه روي هم رفته جايز
ليكن با توجه به اين كه شريعت اسالمي به احترام و كرامت انسان مسلمان چه در حال 

دهد،  مي و به آن اهميت حيات و زندگي و چه پس از مرگ عنايت و توجه خاصي دارد
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 كه پيامبر  اند) روايت كرده لو امام احمد ابوداود و ابن ماجه از حضرت عايشه (
و  »شكستن استخوان انسان مرده همچون شكستن آن در حال زنده بودن است«گفت: 

غير معصوم از هاي  نظر به اين كه ضرورت به آن منتفي است، چون دسترسي به جنازه
دهد به اين كه كالبدشكافي جسدهاي  مي آسان است، كنفرانس نظراموات بيگانه 

غيرمسلمان اكتفا شود و در اين حال به جنازه و جسد  اموات معصوم مسلمان تعرض 
 نكنند.

توفيق تنها در دست خدا است و درود و سالم بر محمد و آل و اصحاب او باد. اين 

 شود. مي كه در رياض منتشر »الميةسالبحوث اإل«اي از مقاله تحقيقي مجله  بود خالصه

 حكم بيمه

 چنين گفته است: »العقود الرشعية«دكتر عيسي عبده در كتاب خود 

كسي را از فقهاي متأخر مذاهب فقهي سراغ نداريم كه درباره عقد بيمه تحقيق كرده و 
سخن گفته باشد تا موضع گيري و نظر فقه اسالمي درباره آن شناخته شود به جز عالمه 

در  »ردالمختار علي الدر المختار شرح تنوير األبصار«مد بن عابدين صاحب حاشيه مح
فقه مذهب حنفي، چون اين معامله و اين نوع عقود در كشورهاي اسالمي معروف نبوده 

 و سابقه نداشته است مگر در قرن سيزدهم هجري.
شريعت را  و ابن عابدين در اين موضوع سخنان با ارزشي گفته است در اين كه، حكم
 فراوانهاي  درباره بيمه اموال و كاالها استخراج كرده، چون بيشتر درباره آن پرسش

تعبير نموده  »السوكرة«شده و در زمان او اين نوع بيمه مطرح بوده است و از آن به  مي

 قانع كننده اي ذكر كرده است.هاي  است و درباره آن دليل

 آراء علماي معاصر درباره عقد بيمه
را پيگيري كند به اين ها  آن اين دانشمندان و علما و منقول ازهاي  كه نوشته كسي

 اند: رسد كه در اين مورد سه دسته شده مي نتيجه
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دانند خواه  نمي باشند اين بيمه و بيمه گري را مطلقا جايز مي گروه اول كه اكثريت -1
ناشي از مسئوليت و هاي  زيانبيمه گري بر زندگي يا بر اموال باشد يا اينكه بيمه در برابر 

شغل باشد. از اين گروه است مرحوم شيخ بخيت مفتي سابق سرزمين مصر، كه در جواب 
در دولت  »سالنيك«سوالي در اين زمينه كه از طرف بعضي از علماء مقيم واليت  

عثماني آن روز مطرح شده بود حكم به منع شرعي آن كرد و فتوي به عدم جواز آن داد. 
ين گروه است، استاد بزرگوار شيخ عبدالرحمن تاج رئيس سابق جامع األزهر كه در و از ا

 فتوائي در اين باره جواب داده بود و همچنين بعضي از علماء مغرب نيز از اين گروه
 باشند. مي

 گروه دوم از علماء درباره همه انواع  بيمه گري بدون گذاشتن هيچ فرقي بين -2
 مشروط بر آن كه خالي از ربا باشد و به ربا منجر نگردد.اند  ادهرأي به جواز آن د ها، آن

كه، بعضي را جايز و بعضي اند  گروه سوم از علماء بين انواع بيمه فرق قائل شده -3
و از جمله كساني كه قائل به فرق بين انواع بيمه و بيشتر بر منع  اند. را غير جايز دانسته

ها  وزهره است كه گفته است: براي مثال بيمه ماشينآنند، استاد بزرگوار مرحوم محمد أب
حرام نيست، مگر باز هم نسبت به حرام بودن آن چيزي ها  آن به منظور ضمانت اصالح

24Fدر دل دارم

. و بيمه عمر خود يك نوع به استقبال خطر رفتن و قمار است زيرا شخص 1
گيرد و  مي لغ رااگرچه بعضي از مال را بپردازد ولي چنانچه بميرد، به چه حقي مب

كند، و اگر زنده بماند تا پايان مدت قرارداد بيمه، همان مالي را  مي استحقاق آن را پيدا
 كند كه خود پرداخته است با بهره و فائده آن و اين خود ربا است. مي دريافت

 رأي مرحوم شيخ محمد بخيت المطيعي: 
ن بود و همه انواع بيمه به رأي رأي اين استاد بزرگوار بر منع عقد بيمه و حرام بودن آ

او در اين حرمت يكسان بودند. وقتي كه علماي سالنيك درباره بيمه اموال و بيمه 

                                                 
او بعدا از اين رأي برگشت و بيمه تجارتي را با همه انـواعش حـرام دانسـت و بـر آن مانـد. ر.ك .       - 1

 التأمين. 
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تجارتي از وي سوال كرده بودند پاسخ رد به آن داده بود كه در ضمن سه رساله تحت 
 منتشر گرديد و در آن آمده است: »ثالث رسائل«عنوان: 

ته ايد: يك مسلمان مال خود را به ضمانت كمپاني نامه شما رسيد، كه در آن گف

پردازد و صاحبان اين كمپاني مسلمانان و افراد ذمي يا كافران در امانند كه  مي »السوكرة«

پردازد تا اين كه هرگاه اين  مي خويش را به آنانهاي  صاحب مال، مبلغي معين از درهم
تلف شد و از  –رداخت كرده است كه در مقابل آن مبلغي به ضمانت به آنان پ –مال او 

كنند، و سوال  مي بين رفت در برابر آن، مال او را به مبلغ مقرر و معيني از دراهم تضمين
كرده ايد كه، آيا شرعا جايز است كه صاحبان كمپاني مال او را در برابر از ميان رفتن يا 

و اين كه آيا اگر مال حريق يا غير آن تضمين كنند و بيمه نمايند يا اين كه جايز نيست؟ 
او را بيمه كردند و تضمين نمودند و مال او هالك شد، براي او حالل است كه دراهم 
 تضمين و وجه البيمه را بگيرد يا خير؟ و اين كه اگر شرط كند در حالل بودن آنچه

گيرد از دراهم در عوض مال هالك شده و تلف شده او، بايد هم عقد بيمه و هم  مي
مذكور در عقد بيمه، در غير سرزمين اسالمي باشد تا حالل گردد يا اين كه  گرفتن دراهم

كافي است تنها عقد در غير سرزمين اسالمي باشد؟ و هرگاه مال بيمه شده و ضمانت 
تواند وجه مقرره بيمه را در عوض مال تلف شده  مي شده هالك و تلف شد صاحب مال

وكيل ذمي كمپاني يا وكيل در امان آن  خود را در سرزمين اسالمي تسليم نموده و از
تحويل بگيرد؟ و اين كه اگر براي يكي از شريكان حالل باشد كه عقد بيمه را در غير 
سرزمين اسالمي ببندد سپس به سرزمين اسالمي برگردد و وجه بيمه را كه گرفته است با 

فرستد، باز هم خود بياورد يا آن را براي شريك خود يا وكيل خود در سرزمين اسالمي، ب
 حالل است يا خير؟

و گفته ايد: مردم در جايي كه در آن اقامت داريد، مبتال به اين مسائل بيمه هستند. او 
 گردد: مي به اين سوال جواب داد كه اينك خالصه آن در زير ذكر
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محققا از نظر شرع ضمانت اموال، يا به طريق كفالت است يا به طريق تعدي و اتالف 
آن جهت ضامن است كه كفالت آن را كرده است يا به سبب تعدي به آن مال  (يعني يا به

 شود). مي يا اتالف آن ضامن آن
پذيرد به طور قطعي،  نمي بديهي است كه ضمانت به طريق كفالت در اين مسأله تحقق

زيرا شرط ضمانت به طريق كفالت، آن است كه مال كفالت شده وام صحيح و درست 
شود ياچيزي است كه ضمانت  نمي ء و بازپرداخت يا تبرئه كردن ساقطباشد كه جز به ادا

عين آن شده است كه بر مكفول عنه واجب است آن را عينا تسليم مكفول له نمايد كه در 
اين صورت چنانچه عين آن چيز هالك و تلف شد اگر مثل داشته باشد ضامن مثل آن، و 

مانند چيزي كه غصب شده و يا چيزي گردد،  مي اگر قيمت داشته باشد ضامن قيمت آن
كه به صورت بيع فاسد فروخته شده است و مانند عوض خلع و عوض صلح از خون 
بهاي قتل عمد، بنابراين، الزم است كفيلي باشد كه ضمان بر وي واجب است و مكفول 
له باشد كه واجب است مال ضمانت شده را تسليم نمايد و مكفول عنه باشد كه تسليم 

گردد، و  مي وي واجب باشد و مكفول به باشد كه تسليم آن براي مكفول له واجب مال بر
گردد. و بدون شك اين مسائل مطرح شده در  نمي بدون اين چيزها عقد كفالت منعقد

كند، زيرا مالي كه صاحب مال در  نمي كفالت بر عقد بيمه كه مورد سوال شما است تطبيق
ت از دست او خارج نشده و بر او واجب نيست آن ضمانت صاحبان كمپاني قرار داده اس

را تسليم غير خود كند. پس وامي نيست كه اداي آن بر غير واجب باشد، و چيز عيني 
نيست كه ضمانت عين آن شده باشد تا واجب گردد كه خود آن را اگر بر جا باشد تسليم 

كمپاني اگر  كند يا مثل و يا قيمت آن را اگر هالك و تلف شده باشد. پس صاحبان
كنند كه هنوز در دست مالك آن است و  مي ضمانت چنين مالي را بكنند مالي را ضمانت

كند، پس شرعا از جمله ضمانت كفالتي نيست. و  مي به هر نحو كه بخواهد در آن تصرف

ىٰ ٱَ�َمِ  ﴿ اما ضمانت به طريق تعدي يا تلف كردن، دليل آن قول خداي است: َۡ َت  بل
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مل َۡ  ْ بل ٱَعََيل�ز وا ۡز ا  تَ ََ ىٰ ٱَعََيلهِ بِِمثلِل  َۡ َت پس هركس بر شما  تعدي « ].١٩٤ة: البقر[ ﴾بل
 .»كرد شما نيز بر او تعدي كنيد به مثل آنچه كه بر شما تعدي كرده است

پس اين نوع ضمانت بر كسي است كه مرتكب تعدي به مال ديگران شده يا اين نوع 
ت و فراخ حالي كه نصيب و بهره خود ضمانت بر تلف كننده است مانند شريك فراخ دس

را در عبد مشترك آزاد كند كه با اين آزاد كردن بهره خويش، بهره شريك خود را نيز 
 تلف كرده است پس ضمانت آن را به عهده دارد. 

تعدي و تجاوز اند  كردهاش  و صاحبان كمپاني هيچ كدام بر مال، صاحب مال كه بيمه
و اندك ضرري به آن نرسانده اند، بلكه آن مال با اند  مودهو آن را تلف نيز نناند  نكرده

قضا و قدر الهي از بين رفته است و به فرض اين كه متعدي يا متلفي وجود داشته باشد 
 ضمانت به عهده او است نه به عهده صاحبان كمپاني و شركت. 

اين عقد  پس صاحبان كمپاني از اين طريق نيز ضمانتي به عهده ندارند. بنابراين، در
گردد و  نمي بيمه و ضمانت شرعا در آن وجود ندارد و ضمانت بر صاحبان كمپاني واجب

 اين عقد و معامله شايستگي سبب شرعي وجوب ضمانت را ندارد.
و عقد بيمه و معامله آن جايز نيست كه جزو عقد مضاربه شرعي محسوب گردد همان 

مضاربه پنداشته اند، چون در عقد گونه كه بعضي از معاصرين چنان فهميده و آن را 
مضاربه الزم است كه مال از جانب صاحب مال و عمل و كار از جانب مضارب و كارگر 
باشد و سود آن برابر شرايط قرارداد تقسيم شود و عقد بيمه چنين نيست، چون صاحبان 

و  گيرند به شرط اين كه براي خودشان باشد و براي خود در آن عمل مي كمپاني مال را
آيد و  مي كنند. پس عقدي است فاسد، زيرا معلق بر خطري است كه گاهي پيش مي كار

 آيد پس در معني قمار است. نمي گاهي پيش

 راي شيخ محمد بن حسن الحجوي الثعالبي
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رأي او بر جواز بيمه مالي است نه بيمه عمر، و به نظر او نياز به بيمه مالي و تضمين 
كند و مقتضي جواز آن است. و  مي ه ضرورت به آن حكماموال بسيار شديد است، بلك

نوع دوم، يعني بيمه عمر چنين نيست و ضرورتي ندارد، پس از نظر شرع ممنوع است. او 
مسأله اي كه گريبان گير مردم «فصلي را تحت عنوان:  »الفكر السامي«در كتاب خود 

نوشته و در آن سه  »است و همه به آن گرفتارند و آن تضمين موسوم به سكورتاه است
 فتوي را داير بر تحريم بيمه كه از طرف علماي زمان او صادر شده است رد كرده و به

 پاسخ رد داده است. ها  آن
و خالصه نظرش اين است كه، مفتيان سه گانه اتفاق دارند بر منع شرعي بيمه و ليكن 

 ليل منع را غرر، يعنيدر دليل و علت آوردن براي اين منع با هم اختالف دارند، بعضي د
فرجامي و معلوم نبودن عاقبت آن دانسته اند، و برخي علت منع را قمار بودن آن  بي

و اين مسأله همه اين فتواهاي سه گانه را اند  دانسته اند، و برخي آن را ضمانت دانسته
بسيار ها  آن شود و سخن او در مناقشه و نزاع با ها مي آن كند و موجب فساد مي فاسد

25Fطوالني است اگرچه خالي از عيب و اعتراض نيست

1. 

 رأي دكتر احمد طه السنوسي
داند و براي جواز آن به عقد  مي استاد احمد طه سنوسي عقد بيمه شغلي را شرعا جايز

مواالت استدالل كرده است كه گروهي از علماي دين  عقد مواالت را شرعا سببي از 
، مر بن خطاب و علي بن ابيطالب و ابن مسعود اسباب ارث قرار داده اند، از جمله: ع

عقد مواالت اين است كه، شخصي به  اند. ابوحنيفه و يارانش مذهب ايشان را پذيرفته
عنوان عقد كننده برتر با شخصي ديگري كه خويشاوندي ندارد عقد و پيمان ببندد بر اين 

                                                 
جايز اسـت  و گاهي گفته مي شود كه: اختالف علت تحريم، موجب مباح شدن بيمه نمي شود چون  - 1

كه حرام بودن بيمه به خاطر اين علتها باشد چه با هم و چه متفرقه. و قبال رأي شيخ محمد بخيت در 
 اين باره ذكر شد.

 



 561 مسابقه و تيراندازي

و معاقده رابطه  و پيوند  كه، هرگاه او مرد از او ارث ببرد كه شرعا از اين عقد و پيمان
آيد كه اساس و قوام آن، التزام پذيرفتن عقد كننده  مي حقوقي بين آن دو طرف به وجود

 شود و طرف اصلي اين عقد است كه او ملتزم مي برتر است كه مولي المواالت ناميده
شود به اين كه، اگر آن شخص طرف قرارداد در حال خطا مرتكب جنايتي شد، تعهد  مي
ي آن را تحمل و تقبل نمايد در برابر اين كه هرگاه آن شخص بدون وارث بميرد مولي مال

المواالت و عقد كننده برتر از او ارث ببرد. پس معاقده بيمه مسئوليت و شغلي شباهت به 
اين عقد مواالت دارد، از اين جهت كه هر دوي بيمه كننده و مولي المواالت ملتزم 

 عهد مالي ناشي از مسئوليت طرف قرار داد خود. به تحمل و قبول تاند  شده
در عقد مواالت، مولي المواالت ملتزم شده است كه غرامت مالي ناشي از جنايت 
خطاي طرف قرارداد خود را بپردازد، و در عقد بيمه شغلي و مسئوليت، شركت بيمه 

د. در هر كننده ملتزم شده است كه غرامت مالي ناشي از مسئوليت بيمه شده را بپرداز
دوي اين معاقده و پيمان، ملتزم و پذيرنده اين التزام در برابر التزام خود يك عوض مالي 

شود كه در عقد مواالت ميراث ماترك آن شخص است، و در بيمه مالي است  مي نصيبيش
 پردازد. مي كه بيمه شده در برابر تعهد به شركت بيمه كننده

ا به بيمه مسئوليت و شغلي اختصاص داده و و استاد سنوسي اين بحث خود را منحصر
به موضوع بيمه مالي و تجاري و بيمه عمر نپرداخته است، چون به نظر او تنها بيمه شغلي 

26Fو مسئوليت، با عقد مواالت اسالمي مشابهت تمام دارد

1. 

                                                 
ممكن است گفته مي شود كه: آنچه سنوسي گفته است محل اتفـاق نظـر همـه فقهـا نيسـت و تنهـا        - 1

رهيز از شبهه بـر كسـي مخفـي نيسـت و     ابوحنيفه و يارانش به آن رأي داده اند و مراعات خالف و پ
 هركس از شبهه پرهيز كند دين و آبروي خود را پاك نگه داشته است.

به عالوه از رأي شيخ بخيت كه او نيز از بزرگان علما و فقهاي مـذهب حنفـي در عصـر اسـتاد سنوسـي      
كر مـي كـرد   است مطلع شديد. اگر آن مرحوم در آن سندي مي ديد و قابل استناد مي دانست آن را ذ

و به آن رأي مي داد ولي چنين نكرد و ما نيز رأي او را مي پذيرم و مذهب او را اختيار مي نمائيم. و 
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دارد و از خداوند خواستارم كه  مي و تنها خداوند است كه هدايت و توفيق را ارزاني
جمله هدايت يافتگان قرار دهد و به اين كتاب، مؤلف (و مترجم) و ديگر  ما را از

مسلمانان را سود و نفع برساند و اين تالش را جزو اعمال صالحه آنان قرار دهد و آن را 
 از آنان بپذيرد كه همانا او شنوا و اجابت كننده است.

 هللا وتوفيقه به پايان رسيد اين ترجمه. بحمد
 شمسي). 1369/  6/  26سنندج (

 محمود ابراهيمي استاديار دانشگاه رازي.
 

                                                                                                                              
استاد مصطفي زرقا نيز رأي داد، و او نيز به جواز مطلق بيمه رأي داده كه بر آن تكيـه نكـرديم. و بـه    

ـ  اره ايـن گونـه معـامالت خطرنـاك و     آراء ذكر شده اكتفا نموده و احتياط را پيش گرفتيم به ويژه درب
سخت و دشواري كه يهوديان و صهيونيستها آن را براي بلعيدن و به جيب زدن اموال ديگران اختـراع  

 اند و حريص بر جمع اموال مي باشند از هر راهي كه باشد. كرده
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