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  سخنی با ش

  

  زادي یگانه منجی جاندارانآبه نام 

اي به چشم بخورد و همگان را از این چنین نگاشته یمها کتابغاز آدانم تا در سربر خود وظیفه می
  .سازم باخبردرخواست 

آن برخی را به خود بخواند، قشري را به آزادگی  واسطه بهنیما شهسواري، دست به نگاشتن کتبی زد تا 
  .افکارش را نشر دهد چنین ینادعوت کند، موجبات آگاهی برخی گردد و 

دارد و این رزم پاك را به ثروت مادي آلوده رزمش تجارتی برپا  واسطه بهبر خود، ننگ دانست تا 
  .سازد

هدف و آرمان، من از کسی پوشیده نیست و براي دانستن آن نیاز به تحقیق گسترده نباشد، زیرا که 
  .بازگو شود دگربارداشتم و اگر کسی از آن مطلع نیست حال  یانب روشنسخن را ساده و هماره 

ت و یانسان و یا هر نام دیگري که غا عیسی، ،یهوه بیکران خداوند، اهللا، يها ظلمبپا خواستم تا برابر 
رهایی . سازم فراهم، فریاد برآورم و آزادي همه جانداران را داده استتالقی  باقدرتهدف را هماره 

جاودانی که داراي یک قانون است و آن احترام و آزار نرساندن به دیگر جانداران، گیاهان، حیوانات 
  .است ها نانساو 

دانم که در راستاي رسیدن به این هدف واال که همانا آزادي است قانون رهایی را بر خود ننگ می
  .نقض و باعث آزار دگر جانداران شوم



توان راه گذشتگان را در پیش نگرفت و دگر چون گذشته براي د از علم و فناوري امروزي، میدبا م
د، زیرا که این کاغذ از تن واالي درختان زیبا غارت شود و موجبات نشر کتب از کاغذ استفاده نکر

  .مرگ این جاندار و تخریب طبیعت را حادث گردد

ام از ناشران کتب نشر هایم را بر کاغذ، جان درخت نشر ندادم و تنها خواستهنگاشته گاه یچهمن خود 
  .یرسان اطالعه براي ترویج و حال چه از روي سودجویی و چ. ها بر کاغذ استندادن این نگاشته

گیري از فناوري در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران واال ایستادگی با بهره توانامروز می
 گاه یچهمدد از این نگاشته نیز شک بیدانید که بیکرد، پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی می

بهره اگر هم تنها هدفتان سودجویی است و بر این پیشه پا فشارید بی. به قتل طبیعت دست نخواهید زد
تا کردارتان از دید من و دیگر آزاد  توانید از فناوري بهره گیریددرختان می عام قتلاز کشتار و 

  .گردد یمتکر قابلو حق  بهاندیشان 

  به امید آزادي و رهایی همه جانداران

 
  
  
  



  سخن گردآورنده

  
هاي است تا مردمان با چهره راستین اسالم روبرو شوند و فراي نگاره گردآمده، جبارالضار اهللاکتاب 

را بیشتر از پیش به  آندینی و در لفافه نگاه داشته شدن اسالم چهره حقیقی و ابعاد در خفا مانده از 
  .نظاره بنشینند

قانون، فقه، تاریخ و حدیث تنها از . جهان اسالم تشکیل شده استاین کتاب، از چهار بخش اصلی 
  .که نزد مسلمانان از اعتبار باالیی برخوردار است استفاده شده متون قابل وثوق اسالمی

، هیچ دخل و تصرف و یا تفسیري به گردآورندهبر این متون چیزي افزوده و یا کاسته نشده است و 
ظلم، تبعیض و هر زشتی دیگري توسط اسالم بیان  درانا عناوینی که نیفزوده است تنها سعی شده ت آن

  .گردآوردشده است را 
است،  قرارگرفتهاصل اسالمی در کتابی تحت عنوان گواه ظلم مورد بررسی  نیتر مهم عنوان بهقران، 

به قوت قران در شکل امروزي اسالم  هرکدامدر این کتاب سعی شده تا عناوین دیگر جهان اسالم که 
  .دارد مورد بررسی قرار گیرد ریتأثو شرایط زندگی مسلمانان و تمام مردم جهان 

مرجعی که  يها کتابپایبند بودم در وهله اول، استفاده از  آندو اصل مهم که در این گرداوري به 
نکنم و  افزوناست و دوم اینکه، بر این متون چیزي  رگذاریتأثبراي مسلمانان مقدس، محترم و 

هاي درون ها نیازمند کتابی مجزا و تفسیر از زشتیاضافه نشود که هر جمله از این نگاره آنتفسیري به 
  .آن است

بگشاید تا بیشتر اسالم را بشناسند و با دانش به  ها انساناي براي همه ، این گرداوري دریچهآنکهبه امید 
  .ن به این باور پایبند باشندآیقت حق

  .هاستجهان از تمام مصیبت رفت برونکه راهگشاي  ها انسانبه امید بیداري همه 



  فصل اول اهل سنت

  پیشگفتار
  

  .فقه و اجتهاد اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است) الضار جبار اهللا(در این بخش از کتاب 

 ترین بزرگعلمی اسالمی مستند بر قرآن، حدیث و سنت پیامبر که شاید به جرأت بتوان گفت امروز 
فقها ارکان اصلی زندگی مسلمانان را تحت تأثیر  فتاوايقدرت اجرایی در جوامع اسالمی را دارد و 

ن زندگی ده و نه آنادهد شاید براي عامه مسلمانان چنین علومی نه به درستی بیان ش خود قرار می
ثر از آن بدانند لیک باید دانست که این تفکر و نگرش با مدد از اسالم که قدرت خویشتن را متأ

از کشورها قدرت بالمنازعه است عطش  برخیدر جهان و میان مردم کسب کرده و در  اي فزاینده
رایج در  اتمجازو از قوانین  کند میو از دل فقها کسب  فتاواخویش را از میان همین  ناشدنی وصف

است،  گرفته نشئتترین مسائل خصوصی زندگی مسلمانان از همین علم اسالمی  کشورها تا کوچک
شود و یکپارچه و یکرنگ در بیشتر  از همان عوامل اصلی اسالم سیراب می فتاواهرچند اصول این 

 ترین بزرگ قریباًتهاي اسالمی و  ترین اهرم گیرد اما باید دانست که فقه یکی از محکم مواقع موضع می
امروزي اسالم در جهان است پس باید چنین اصل مهمی را مورد بررسی قرار داد و بیشتر   عامل شکل

  .به این باور نزدیک شد و آگاهانه از آن شناخت کسب کرد

 فتاوايام هرچند براي کامیابی کامل به  فقها اهل سنت پرداخته فتاوادر این بخش از کتاب به بررسی 
م و شرایط دسترسی یها دست یاب ه متون عربی این کتابمعتبر در تمام عصرهاي تاریخی نیاز است تا ب

حال باید م و در عین ه منابع موجود دست به گردآوري زدنبود لیکن بازهم با توجه ببه چنین منابعی 
هر مجتهد و هر مذهب اشکاالت بسیاري در راستاي  ر صورت استفاده از هر کتاب فقهی،ددانست که 



تر نبوده  موضوعیتی در انتخاب فقیه ارجح و ارجح گردآورندهواهد شد لذا بر ها وارد خ گذاري ارزش
ها در فروع قابل  در اصول یگانه است و تفاوت فتاوااست و در عین حال ساختار و مبناي تمامی این 

حواشی تنها باید اصل را در نظر گرفت و مخاطب قادر است به  مشاهده است و براي دوري از چنین
  .ترین فقها نزد هر مذهب رجوع کند حارج

به مثال دیگر کتب گردآوري شده اصل را بر گواه گرفتن ظلم و در عین حال تغییر باید افزود که 
بیشتر اسالم براي اي براي فهم بهتر و   بر این متون گذاشتم باشد که دریچهندادن و تفسیر نیفزودن 

  .خواننده بگشاید

است و تا حد و شرحی که عرض شد داراي اعتبار  بضاعتبخش با توجه به  کتب استفاده شده در این
تا بیشتر در خور حوصله مخاطب قرار  وین و موضوعات کاسته شودامکان سعی شده از تکرار عنا

در بیشتر مباحث یکسان و یکرنگ  افتاوهر چند که به واسطه واحد بودن دستگاه فکري این  گیرد
  .رسد میز تکرار امري محال به نظر است و اجتناب ا

اصلی است باید اذعان داشت که در بخش اهل سنت با توجه به اینکه این مذهب داراي چهار فرقه 
از دو فرقه حنبلی و حنفی براي استناد استفاده شده  فتاوابودن  یکرنگلکن به واسطه همین تشابه و 

هاي مختلف اسالمی براي شناخت بیشتر  تواند به سیل انبوه این کتب در فرقه است و مخاطب می
اي براي شناخت  تري کند و بیشتر به ماهیت حقین اسالم پی ببرد و این کتاب را دریچه پژوهش کامل

  .ینگاردبهتر و سرآغازي به این برهان عظیم ب

  .با امید همیشگی و آرزوي قلبی که همانا آزادي همه جانداران است

  



  

  

  

  

  

  

  فتاوی عل البلد الحرام

دکرت خالد بن عبدالرحمن جریسی: و مرتجم گردآورنده  

  

  

  

  

  

  

  



  عقیده: باب اول
  

ی - ٦ نی که ارکان عملی اسالم را انجام    دهد حکم مسل
  

شخصی که پدر و مادرش مسلمان هستند اما خودش تارك نماز و روزه و همه احکام و شعائر : س
... با او غذا خورد و  مثالًتوان با چنین فردي برخوردي مانند دیگر مسلمین داشت  اسالمی است آیا می

  یا خیر؟

نین فردي کافر و از باشد که شما بیان کردید بنابر قول صحیح علما چ گونه اینچنانچه اصل قضیه : ج
دین اسالم خارج شده است به مدت سه روز از او درخواست توبه شود اگر توبه نمود الحمداهللا و اگر 

امر مسلمانان احکام مرتدین را در مورد او به اجرا درآورد مسلمانان اجازه  توبه نکرد پس باید ولی
به منظور نصیحت و ارشاد و راهنمایی تا ندارند با چنین فردي دوستی کنند و یا به دیدنش بروند مگر 

  .شاید توبه کند

  

  فتاواي انجمن دائم مباحث علمی و افتا

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ١٧

 

  شود آن چه زمانی کافر می کننده استفادهحکم استفاده از صلیب و اینکه  - ١٢

  

با هم به جر و بحث پرداختیم برخی کند  ما در مورد مسلمانی که از صلیب آرم نصاري استفاده می: س
شود که بر  این شخص زمانی کافر می: از ما یکسره فتواي کفر او را صادر کردند و برخی دیگر گفتند

هاي نصاري است چنانچه بر عملش اصرار  شود که صلیب از ویژگی توجیهاو اتمام حجت گردیده و 
  شود؟ ورزد کافر می

و توضیح سخن گفت چنانچه براي چنین فردي حکم استفاده از در چنین مواردي باید با تفصیل : ج
کند در واقع  صلیب توضیح داده شده که این عمل شعار نصاري است و کسی که صلیب حمل می

دوست دارد به نصاري منتصب شود افعال و اعمال نصاري را دوست دارد با تمام این موارد اگر بازهم 
  :فرماید زیرا اهللا تعالی میفیر کرد توان او را تک بر آن اصرار ورزید می

ن او از زمره  بی بپذیرددوستی ورزد و آنان را به رسپرستی ) یهود و نصاری(هرکس از ش با آنان  گ
ر می ی ایشان به ش ن هدایت    .کند رود و شکی نیست که هللا تعالی افراد ستمگر را به سوی ای

  

  هاي علمی و افتا انجمن دائم پژوهش

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٨

 

ی -١٣ از    خواند کفر کسی که 

  

هاي او ندارند آیا در  کند اما آنان توجهی به صحبت کسی که خانواده خویش را به نماز امر می: س
  همان منزل با آنان سکونت کند یا از منزل خارج شود؟

شما خوانند کافر مرتد و خارج از اسالم هستند بنابراین  نماز نمی اصالًدر صورتی که اهل منزل : ج
ها را به  اجازه ندارید با آنان در یک منزل سکونت کنید و بر شما الزم است با دلسوزي و اصرار آن

  .خواندن نماز فراخوانید

  

  

  گوید یا محمد یاعلی یاگیالنی حکم رشع در مورد کسی که می -١٧

  

  گوید یامحمد یاعلی یاگیالنی چیست؟ حکم شرع در مورد کسی که می: س

از صدا زدن این افراد خواستن طلب و کمک از آنان باشد چنین شخصی مشرك  چنانچه منظور: ج
  .و فقط ذات پاك یگانه را صدا زند خالص و از دین خارج است باید به پیشگاه اهللا توبه نموده

  

  شیخ ابن عثیمین مجموع فتاوي و رسائل

  

  



 فصل اول اهل سنت ١٩

 

  حکم ذبح برای غیر هللا -١٨

  

  حکم ذبح براي غیر اهللا چیست؟: س

یک از  ایم که توحید در عبادت یعنی تنها اهللا را عبادت کردن و هیچ وارد متعدد بیان داشتهدر م: ج
انواع عبادات را براي غیر اهللا انجام ندادن ذبح و سربریدن حیوان نوعی عمل ثواب و تقرب است که 

  :کند زیرا اهللا فرموده خود را به اهللا نزدیک می مؤمنانسان 

از بخوان و قربانی بکنپس تنها برای پروردگار خو    .د 
  

  

  ها را نازل کرده است حکم اعرتاض بر احکام رشعی که هللا تعالی آن -٢٤

  

گویند بعضی از احکام شرع نیاز به تعدیل و تجدید نظر دارد زیرا این احکام مناسب با  اي می عده: س
اشاره ... زن است و االرث مرد که دو برابر  زمان کنونی نیستند این عده و مسائلی همچون سهم

  کنند حکم شرع در مورد چنین سخنانی چیست؟ می

آن را براي مردم بیان نموده است مانند ) ص(احکامی که اهللا تعالی در قرآن یا به وسیله پیامبر : ج
ها را ندارد  کسی حق اعتراض و تغییر آن که امت بر آن اجماع نموده است هیچ... آیات تقسیم ارث و 

تا قیام قیامت به عنوان قوانین پایه و اصول شریعت اسالم براي ) ص(اردي از زمان پیامبر زیرا چنین مو
  .اند امت مسلمان تصویب شده

  متنوعِابن باز مجموع فتاوي و مقاالت  شیخ



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٠

 

  حکم منکر آخرت - ٢٥

  

زندگی پس از مرگ از خرافات حکم شرع در مورد منکر آخرت و کسی که معتقد است : س
  توان منکرین آخرت را قانع نمود؟ اشد چیست و چگونه میب می وسطی قرون

  .باشد کافر است می وسطی قرونکسی که منکر زندگی آخرت باشد و فکر کند این از خرافات : ج

  

  حکم کسی که کافر را تکفیر نکند -٢٨

  

  کسی که کافر را تکفیر نکند حکمش چیست؟: س

را تکفیر نمود چنانچه کسی از کفرش توبه کسی که کفرش به اثبات رسیده است الزم است او : ج
شود مگر اینکه  امر مسلمین حکم ارتداد را بر او اجرا کند و اگر تردید کند خودش کافر می نکرد ولی

  .اي باشد که مانع صدور حکم باشد البته الزم است نوع شبهه بیان شود شبهه

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٢١

 

  حکم دعوت به آزادی فکر -٣٥

  

  عقیده و دعوت به آن را توضیح دهید؟موضوع آزادي اندیشه و : س

آزاد است و هر دینی را که بخواهد  کامالًچنانچه کسی معتقد باشد که انسان از نظر اعتقادي : ج
تواند اختیار کند از نظر ما چنین آزادي مساوي با کفر است با این توضیح که اگر مسلمانی معتقد  می

توبه نماید چنانچه  فوراًست این فرد کافر است و باید جایز ا) ص(باشد انتخاب دینی به جز دین محمد 
  .القتل است توبه نکرد به عنوان مرتد واجب

  

  ابن عثیمین مجموعه فتاوي و رسائل شیخ

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٢

 

ری حکم کسی که می -٣٦   العالج و مزمن مظلوم هستند های صعب گوید مبتالیان به بی

  

العالج و مزمن در حق آنان ظلم شده  هاي صعب بیماريافراد مبتال به : گویند کسانی هستند که می: س
است زیرا حقشان این بود که مانند افراد سالم و تندرست زندگی کنند اما تقدیر چنین سرنوشتی براي 

  .آنان رقم زده است

ها و زمین و صاحب اختیار  العالمین است که مالک آسمان اعتراض بر قضا و قدر اعتراض به رب: ج
  .کند احکامش قابل تعطیل نیست معترض بر اهللا تعالی کافر است صالح بداند عمل میاست آنچه که 

  

  فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین

  

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٢٣

 

ن ندارند) ص(به رسالت محمد  کتابیکفر اهل  - ٥٥   ای

  

ایمان بیاورند ) ص(اهل کتاب را کافر دانسته است مگر آنان که به رسالت پیامبر  صراحتاًقرآن : س
  .پسر اهللا تعالی است) ع(پسر اهللا تعالی است و نصاري که معتقدند عیسی ) ع( عزیزیهود معتقدند که 

اهل کتاب : گویند قرآن کریم به کفر یهود و نصاري تصریح نموده با این وجود برخی از علما می
  .در این مورد توضیح دهید لطفاًاند  ر نیستند بلکه فقط اهل کتاب بودهکاف

کسی که بگوید اهل کتاب کافر نیستند و فقط اهل کتاب هستند خودش کافر است زیرا این : ج
  .اند شخص آنچه را که قرآن و سنت به صراحت مبنی بر کفر اهل کتاب بیان داشته تکذیب نموده

  

  ی و افتاهاي علم انجمن دائم پژوهش

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٤

 

  گردد همکاری با کفار که منجر به کفر می -١٤٦

  

  گردد چیست؟ میزان همکاري با کفار که موجب کفر فرد و خروج او از دین می: س

ها را  شود این است که آن با کفار که موجب کفر فرد می) همکاري و رابطه دوستی(مواالت : ج
با رعایت عدالت به هدف  وآمد رفتکند اما صرف  شان یاريدوست داشته باشد و علیه مسلمانان 

ها و سفر به دیارشان به هدف ابالغ و نشر اسالم موجب کفر  دعوت به اسالم و حضور در مجالس آن
  .گردد نمی

  هاي علمی و افتا انجمن دائم پژوهش

  

  حکم استغفار برای مرشکین -١٥٧

  

  آنان طلب مغفرت کنم؟ توانم براي اند آیا می من اجدادي دارم که مشرك مرده: س

اند از  که در حال کفر یا شرك از دنیا رفته... براي هیچ فرد مسلمانی جایز نیست که براي اجداد و : ج
  :فرماید  طلب مغفرت نماید زیرا اهللا تعالی میاهللا

شایسته نیست که برای مرشکان طلب آمرزش کنند هرچند که از نزدیکانشان باشد آن  مؤمنانو ) ص(برای پیامرب 
  .اند هم پس از آنکه برای آنان روشن شد که این گروه اهل دوزخ

  

  هاي علمی و فتاوا انجمن دائم پژوهش

  



 فصل اول اهل سنت ٢٥

 

  قدم شدن در سالم بر کافر حکم پیش -١٧٨

  

علیکم  سالمالما را از اینکه کفار را سالم کنیم منع فرموده است آیا این نهی فقط در ) ص(پیامبر : س
توانم  اي را که داللت بر آغاز سالم داشته باشد آیا می منحصر است یا هر کلمه برکهو  اهللا رحمهو 

  خطاب کنم؟ good morningام را با جمله دیگري مانند  همسایه نصرانی

  :فرماید می) رض(در حدیثی به روایت ابوهریره ) ص(کردن به کفار جایز نیست زیرا پیامبر  سالم: ج

ها را مجبور کنید از  شما یهود و نصاري را سالم نکنید هرگاه در راهی بر آنان روبرو شدید آن
  .ترین قسمت آن راه بگذرند تنگ

  

 هاي علمی و فتاوا انجمن دائم پژوهش

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٦

 

  مناسبت عید دوستی حکم جشن به -٢٠٨

  

در این اواخر جشن گرفتن به مناسب روز عید دوستی به ویژه بین دختران دانشجو رواج یافته : س
هاي  است این عید یکی از اعیاد نصاري است که پوشش با رنگ قرمز است و به همدیگر فقط گل

  .عید را توضیح دهید رود که حکم جشن به مناسبت این انتظار می عالی جنابکنند از  قرمز اهدا می

جشن به مناسبت عید دوستی به چند جهت جایز نیست اول عید دوستی از اعیاد بدعت است که در : ج
  شریعت اساسی ندارد

  دوم این عید دعوتی است به عشق و دلباختگی

ارزشی که با راه و روش سلف صالح  ها به چنین امور بی شود که دل موجب میکارها  چنین اینسوم 
مخالف است مشغول گردد لذا جایز نیست در این روز هر عملی از شعائر این عید انجام شود برابر 
است در خوردن نوشیدن پوشیدن هدیه دادن یا چیز دیگر باشد پس در مسلمان الزم است که در 

و به دنبال هواهاي نفسانی همچون حیوانات به دنبال هر فریادي نرود از اهللا  باشددینش عزت داشته 
هاي آشکار و نهان در پناه خود محفوظ نماید و حمایت و توفیق  خواهم که مسلمانان را از تمام فتنه می

  .خود را به ما عنایت فرماید

  

  فتاواي شیخ ابن عثیمین

  

  



 فصل اول اهل سنت ٢٧

 

  حکم تصویر در اسالم - ٢٣٩

  

  در اسالم چیست؟حکم تصویر : س

خواه این عکس به شکل مجسمه باشد یا کشیدن عکس جانداران اعم از انسان و حیوان حرام است : ج
نقاشی روي کاغذ یا پارچه و یا روي دیوار باشد زیرا در احادیث صحیح از آن نهی شده  صورت به

  .است و انجام دهنده آن به عذاب دردناك وعده داده شده است

  

  ها زنان و کیفیت لباس رشعی آنحکم عکس  -٢٥١

  

  آیا عکس زن براي استفاده در پاسپورت و دیگر موارد جایز است یا خیر؟: س

براي زن جایز نیست اجازه دهد از عکسش استفاده شود نه در پاسپورت و نه جاي دیگر زیرا بدن و : ج
ولی اگر با صورت زن عورت است و بودن صورت زن در پاسپورت یا جاي دیگر سبب فتنه است 

دار کند تا فریضه  تواند پاسپورت خود را عکس پاسپورت بدون عکس برایش اجازه سفر داده نشد می
حج را ادا کند نائب گرفتن در حج براي او روا نیست بر مبناي ظاهر کتاب و سنت تمام بدن زن 

  .عورت است و پوشش تمام بدن زن نامحرم واجب است

  

 فتاوا هاي علمی و انجمن دائم پژوهش

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٨

 

  های اسالمی حکم کارتون - ٢٥٤

  

الفارس رسیده اي که خدمت مفتی عبدالرحمن بن محمد  انجمن دائمی مباحث علمی و افتا از نامه: س
به ) ش.ب( 2/9/1418بود آگاه شد که ایشان آن را به هیئت علماي عالی رتبه سپرد این نامه در تاریخ 

  انجمن رسید که فردي چنین پرسیده بود

یدي و مف هدفمندهاي  ها قصه هاي کارتونی اسالمی چیست؟ در این فیلم رید و تماشاي فیلمحکم خ
... اهمیت نماز و  گویی راستداري  ها را به نیکی به پدر و مادر امانت ها وجود دارد که آن براي بچه

ست که اش عمومی شده است مشکل اینجا است که فتنه تلویزیونکند هدف از آن مقابله با  تشویق می
شوند آیا مشاهده آن جایز  می نقاشیها عکس انسان و حیوانات با دست  ها و کارتون در این فیلم

  است؟

هاي کارتونی ناجایز است زیرا در آن تصاویر حرام است تربیت  فروش و به کارگیري فیلم: ج
  .است پذیر انجامهاي شرعی همچون تعلیم آموزش دستور به نماز و رفتار نیکو  کودکان با روش

  

 هاي علمی و افتا انجمن دائم پژوهش

  

  

  

  



 هل سنتفصل اول ا ٢٩

 

  های کودکان حکم نگهداری عروسک - ٢٧٣

  

ها و مجسمه حیوانات  اند حکم عروسک فتاوا و گفتارها پیرامون وسایل بازي کودکان بسیار شده: س
  چیست؟

نگهداري تصاویر موجودات زنده جایز نیست مگر در موارد ضروري همچون شناسنامه کارت : ج
گواهینامه رانندگی همچنین نگهداري تصاویر براي بازي کودکان و تعلیم آنان جایز نیست  شناسایی

توان از ابزار و  آن عام است جهت سرگرمی و آموزش کودکان می کارگیري بهزیرا نهی از تصویر و 
  .سایل دیگري استفاده نمودو

  

  شیخ فوزان کتاب الدعوه

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٣٠

 

  کنند حکم کسانی که وجود جن و وارد شدن آن را به بدن انسان انکار می -٢٩٢

  

در قرن حاضر سخن از جن و ورود آن بر انسان زیاد شده است برخی از افراد آن را قبول ندارند : س
شود آیا در مورد  دار می یده مسلمانان با انکار جن خدشهکنند آیا عق گروهی نیز وجود جن را انکار می

  ایمان به وجود جن دلیلی آمده است فرق بین جن و فرشته چیست؟

انکار وجود جن کفر و خروج از اسالم است زیرا این کار مستلزم انکار دالیل متواتري است که : ج
ها را  یمان به غیب است ما آندر قرآن و سنت آمده است بنابراین ایمان به وجود جن از جمله ا

  .کنیم ها به خبرهاي درست اعتماد می بینیم و براي اثبات وجود آن نمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٣١

 

  حکم شوم دانس منزل -٣٢٠
  

گردد به همین  گزیند و از قضا در این منزل دچار امراض و بالیا می شخصی در منزلی سکونت می: س
کنند آیا براي این شخص جایز است که منزل  تصور میاش این منزل را بدشگون  دلیل او و خانواده

  مذکور را ترك نماید؟

اشیائی سبب  تعالی حقها و زنان وجود دارد بنابراین حکمت  بد یمنی در بعضی از منازل سواري: ج
شوند بنابراین فروختن چنین منزلی و منتقل شدن به منزل دیگر بدون  می منفعتیضرر یا از دست رفتن 

  .اشکال است

  شومی در سه چیز است در اسب زن و خانه: فرموده است) ص(رسول اکرم 

ها بدشگونی دارند بنابراین هرگاه انسان چنین چیزي را احساس  ها و خانه ها زن پس بعضی از سواري
حکمت اهللا تعالی اقتضا نموده که او به  قطعاًکند باید آن را تقدیر الهی بداند و خودش را قانع کند که 

  .یگري منتقل شودخانه د

  

  شیخ ابن عثیمین المجموع الثمین

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٣٢

 

  دانش و آموزش: باب سوم

  

  خوانند هایی که پرسان و دخرتان در یک مکان درس می حکم اسالم در مورد دانشگاه - ٩

  

نافرمانی به اوج رسیده است دختران  فجورهاي برخی از کشورهاي اسالمی فسق و  در دانشگاه: س
اند و حتی هیئت  اي به خود گرفته بدون حجاب و پسران منحرف با هم اختالط دارند و مد زننده

ها مسجدي نیز  هاي دانشگاه کند در بعضی از دانشکده کارها تشویق می گونه اینتدریس نیز براي 
ها لباس رسمی همان لباس مشرکین  گاهوجود ندارد که در آن خالق یکتا سجده شود در این دانش

شود و پوشیدن  اروپایی الزامی شده و بدون این لباس به دانشجویان اجازه شرکت در آزمون داده نمی
  .پندارند ماندگی و جهل می لباس سنتی ممنوع است و آن را عقب

  هایی چه حکمی دارد؟ بفرمایید از دیدگاه اسالم آموزش و تدریس در چنین دانشگاه

است بنابراین بر امت اسالمی به ویژه بر مسلمین کشور  1فراگیري علوم سودمند فرض کفایه اوالً: ج
واجب است که گروهی اعم از مرد و زن را جهت فراگیري علوم مورد نیاز آماده سازند مسئولین امر 

ت را از و حفظ فرهنگ و معالجه بیماران بیندیشند و اماي براي بیداري امت اسالمی  باید چاره
خطرات و تهدیدات به دور سازند اگر متولیان امر این کار را انجام دهند به مسئولیت خود عمل 

  .اند و امید ثواب دارند وگرنه احتمال وقوع بال و عذاب وجود دارد نموده

 ایناختالط دانشجویان پسر با دختر یا استادان مرد با استادان زن در کالس درس حرام است چون  ثانیاً
گردد تازه اگر دختران قسمتی از عورتشان را  منجر به فتنه برانگیخته شدن شهوت و عمل فحشا می کار
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 فصل اول اهل سنت ٣٣

 

یا لباس نازك تنگ و فشرده بپوشند یا با دانشجویان پسر خوش صحبتی و مزاح نمایند این برهنه کنند 
  .شود کار موجب ازدیاد گناه جنایت هرج و مرج هتک حرمت و آبروریزي می

اي تدارك  هاي جداگانه ها مدارس و دانشگاه ن کشور الزم است که براي پسران آموزشگاهبر مسئولی
ببینند تا دین و ایمان مردم حفظ بماند و از هتک حرمت و آبروریزي و هرج و مرج در زندگی 

توانند بدون هیچ مشکلی به کار تعلیم و  زناشویی جلوگیري به عمل آید و بدین ترتیب افراد متدین می
  .لم بپردازندتع

  

  انجمن دائمی بحوث علمی و افتا

  

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٣٤

 

  هایی که بین دخرتان و پرسان اختالط وجود دارد به قسط دعوت به سوی هللا ملحق شدن به دانشگاه -١٢

  

کرد که در آن دختران و  نام ثبتآیا جایز است که به نیت کار دعوت اسالمی در دانشگاهی : س
  خوانند؟ پسران با هم درس می

به نظر بنده مسلمان چه مرد باشد و چه زن اجازه ندارد در مدارس مختلط بین دختران و پسران : ج
شود هر  و اخالق انسانی محسوب می دامنی پاكدرس بخواند زیرا این کار خطر بزرگی براي عفت 

 چه انسان داراي نزاکت اخالق و پارسایی باشد ولی در کنارش دختري زیبا و بدحجاب قرار گرفته
تواند از شر فتنه او در امان بماند و مشخص است هرچیزي که منجر به شر فتنه گردد حرام و  باشد نمی
  .نارواست

  

  شیخ ابن عثیمین فتاواي اسالمی

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٣٥

 

  شوند در مدارسی که پرسان و دخرتان رس یک کالس حارض می تدریسحکم  -١٣

  

خوانند و یا تنها دختران  هم درس میاي که در آن پسران و دختران در یک کالس با  مدرسه: س
  ها نگاه کند؟ تواند به آن کنند آیا استاد و معلم می نوجوان در آن تحصیل می

فرو گیرد اهللا تعالی بر مرد واجب است که چشمانش را از نگاه کردن به سوي زنان نامحرم : ج
  :فرماید می

ن خود را از نگاه به نام مؤمنای پیامرب به مردان  حرم فرو گیرند و عورت خویش را از زنا و برهنگی مصون بگو چش
ن که هللا از آنچه انجام می بی تر است بدارند این برایشان زیبنده   .دهند آگاه است گ

  

در مورد ) ص(از پیامبر : گوید مسلم ابوداود و دیگران با سندهایشان روایت کردند جریر بن عبداهللا می
  :گفت) ص(نظر ناگهانی پرسیدم رسول 

اخالط بین زن و مرد بیگانه جایز نیست زیرا این کار موجب پدید آمدن عمل نگاهت را برگردان 
  .شود فحشا می

  

  فتاواي انجمن دائمی مباحث علمی و افتا

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٣٦

 

  آموزان تنبیه بدنی دانش -١٨

  

  دارد؟کند چه حکمی  آموزان به قصد تربیت یا به اداي وظایفشان بهتر عمل می تنبیه بدنی دانش: س

گیرند و اگر  آموز را و پدر رفتار فرزندش را زیر نظر می این کار اشکالی ندارد معلم رفتار دانش: ج
کنند تا به اخالق پسندیده عادت کرده و بر انجام کارهاي  و تنبیه باشند تأدیبش می 2مستحق تأدیب

  :فرماید می) ص(نیکو راسخ باشد از این رهگذر است که پیامبر اسالم 

شوند تا  پس پسران و دختران وقتی که در سن ده سالگی از خواندن نماز کوتاهی کنند تنبیه بدنی می
  ...کارهاي خانه و  حکم واجبات دیگر از قبیل آموزشبر خواندن نماز عادت نمایند و همین است 

گفت که این ها توجه کنند ولی باید  بنابراین بر اولیاي کودکان واجب است که در توجیه و تأدیب آن
تنبیه نباید خیلی شدید و خطرساز باشد بلکه خفیف و در عین حال مفید باشد و مقصود از آن حاصل 

  .گردد

  

  شیخ ابن باز مجله بحوث
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 فصل اول اهل سنت ٣٧

 

  های فطرت نیت و طهارت و سنت: باب چهارم

  

  فلسفه تحریم نگهداری سگ -١٣

  

  علت تحریم پرورش سگ چیست؟: س

زند باید تا هفت بار شسته  ابراین ظرفی که سگ در آن لیس میالعین است و بن سگ نجس اوالً: ج
  .شود

  شوند شود وارد نمی هایی که در آن سگی نگهداري می فرشتگان به خانه ثانیاً

شود  ها باعث ایجاد رعب و وحشت می عو کردن و گالویز شدن با اطرافیان و همسایه با عو ثالثاً
  .نگهداري سگ تنها براي شکار نگهبانی چهارپایان و محصوالت کشاورزي جایز است

  

  فتوا با امضاي شیخ ابن جبرین

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٣٨

 

  آیا برای پذیرف دین اسالم ختنه رشط است - ١٥

  

  اسالم شرط است؟آیا ختنه براي صحت : س

دین اسالم  دعوتگرانختنه از سنن فطري و طبیعی در حق زنان و مردان است البته مناسب است که : ج
اول با آنان در مورد ختنه صحبت نکنند  وهلهدهند در  هنگامی که کفار را به دین اسالم دعوت می

د هرچند که اسالم و ایمان زیرا ممکن است این امر موجب نفرت و فراري شدن آنان از دین اسالم شو
  .شود از افراد بدون ختنه نیز پذیرفته می

  

  فتاواي انجمن دائمی مباحث علمی و افتا

  

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٣٩

 

  شود تراش چه زمانی تفسیق می فرد ریش - ٢٥

  

  شود؟ تراش فاسق گفته می چه زمانی به فرد ریش: س

اگر بر این عمل اصرار بورزد  به جا و درست است به ویژه کامالًتراش به فسق  توصیف فرد ریش: ج
تراش را تفسیق نمایند زیرا شیوه اسالمی امر به معروف و  نباید قبل از پند و اندرز ریش دعوتگرانولی 

این  معموالًکند که با روش نرم و مالیم افراد گناهکار را نصیحت کنند چه  نهی از منکر ایجاب می
الزم است که ابتدا با او به نرمی  دعوتگرانافراد از شنیدن و قبول نصیحت تنفر دارند بنابراین بر 

صحبت کرده و نصیحتش کنند و اگر از قبول آن خودداري کرد و به معصیتش ادامه داد مانعی ندارد 
  .که تفسیقش کنند

  

  فتاواي انجمن دائمی مباحث علمی و افتا

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٤٠

 

  جنائز: باب ششم

  

  کند احکام مربوط به زنی که شوهرش فوت می - ٢١

  

  کند چیست؟ وظایف و احکام زنی که شوهرش فوت می: س

نشین بشود و بدون ضرورت از خانه بیرون  کند واجب است که خانه زنی که شوهرش فوت می: ج
ر سرمه و امثال نرود و بر او واجب است که از اشیاء زیبایی و آرایش مانند لباس فاخر زیورآالت بخو

  .پرهیز کند جایز است که تلفنی با مردم صحبت کند ها این

  

  شیخ ابن عثیمین کتاب الدعوه

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٤١

 

  باب هشتم احکام و مسائل روزه

  

  حکم روزه رمضان برای افراد خردسال - 3

  

دانم که به علت کمی سن روزه  کودك خردسالم در ماه رمضان بر گرفتن روزه اصرار دارد و می: س
برایش مضر است اما همچنان بر گرفتن آن اصرار دارد آیا اجازه دارم با او تند برخورد کنم تا روزه 

  نگیرد؟

تواند بدون تحمل  فرزند شما اگر به سن تکلیف نرسیده روزه بر او واجب نیست ولی اگر می: ج
ل خود را به مشقت و سختی روزه بگیرد به روزه گرفتن وادارش کنید زیرا صحابه فرزندان خردسا

کردند و صحابه به  کردند تا جایی که بعضی از کودکان در اثر سختی روزه گریه می روزه وادار می
دادند تا سختی روزه را احساس نکنند ولی اگر ثابت شود که روزه برایش ضرر  بازي می آنان اسباب

  .روزه گرفتن منع نمود دارد باید کودك را از

  

  العباداتشیخ ابن عثیمین فقه 

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٤٢

 

  حج عمره و ذبایح: باب نهم

  

  شود آیا حج از زن به دلیل نداش محرم ساقط می -١٦

  

زنی بدون محرم است و فریضه حج را انجام نداده در این حالت کدام امر بهتر است آیا کسی را : س
  اش حج کند؟ براي اداي حج وکیل خود قرار دهد و یا به همراه خاله و یا عمه

این زن ناتوان محسوب  شرعاًشود زیرا  شود حج بر او فرض نمی اگر براي زن محرمی یافت نمی: ج
اش به حج  شود و حج بر ناتوانان فرض نیست و جایز نیست که بدون محرم همراه با خاله و یا عمه می

  .برود

  

  و رسایلشیخ ابن عثیمین مجموع فتاوي 

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٤٣

 

  بانی جایز استشرت یا گاو در قر هفتم یکآیا  -٥٨

  

  اش کافی است؟ شتر یا گاو براي یک نفر و خانواده هفتم یکآیا : س

گاو و گوسفند  رأسحکایت از این دارد که یک عدد شتر و یا یک ) ص(سنت صحیح پیامبر : ج
شتر  هفتم یکاش اگر چه زیاد باشند جایز است و اما در مورد جایز بودن  براي شخص واحد و خانواده

و گاو بین علما تردید و اختالف وجود دارد ولی قول راجح این است که جایز است زیرا شخص با 
  .گوسفند افضل است رأساش در حکم یک شخص است لیکن یک  خانواده

  

  شیخ ابن باز مجموع فتاوي و مقاالت متنوعه

  

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٤٤

 

  حکم ذبح قربانی در بیرون از مکه - ٥٩

  

را ذبح نماید ولی  اش قربانیرود تا  دهد و می ی جمره اولی را انجام میکسی که مناسک حج و رم: س
شود تا این شخص از منی به شهر جده برود و در آنجا قربانی خود را  قیمت گران آن موجب می

  خریداري نموده ذبح کند آیا این ذبح جایز است؟

ی بیرون از حدود حرم امثال براي حاجی جایز نیست که در روز عید به جده برود خریداري قربان: ج
جده و غیر آن جایز است لیکن ذبح آن در خارج از حدود حرم جایز نیست و هرکس چنین کند پس 

  .گیرد خواري ذبح شده و جاي قربانی واجب را نمی اش براي گوشت گوسفند ذبح شده

  

  شیخ ابن باز فتاوایی متعلق به احکام حج و عمره و زیارات

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٤٥

 

  ن از ذبیحه اهل کتاب معارصحکم خورد - ٨٨

  

هاي آمریکایی که غذاي آماده مانند  گاهی اوقات ناچاریم خارج از منزل و در یکی از رستوران: س
اند با شوك الکتریکی با  دانیم که چگونه ذبح شده کنتاکی برگر و پیتزا دارد غذا بخوریم اما نمی
اند یا  ها برده آیا نام اهللا را در هنگام ذبح آندانیم که  شلیک گلوله و یا با خفه کردن و همچنین نمی
  خیر آیا درست است که از این غذاها بخوریم؟

هاي مشکوك نخورید زیرا که اغلب ساکنان  سفارش ما به شما این است که از این نوع گوشت: ج
ردن هاي معمول ذبحشان به وسیله وارد ک کشورها تعهدي نسبت به ذبح شرعی ندارند و شیوه گونه این

تر و  جان بودن حیوان است تا بتوانند راحت ور کردن در آب داغ و در حال نیمه شوك یا غوطه
تر پوست و موهایش را از بدنش جدا کنند و همچنین به قسط افزایش وزن با ماندن خون در  سریع
  :فرماید یاهللا گفتن در هنگام ذبح اطالعی ندارند اهللا تعالی م کنند و از بسم ها این کار را می رگ

  .از گوشت حیوانی نخورید که نام هللا بر آن برده نشده است
  

  هاي شیخ ابن جبرین ها و نوشته از گفته
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  شرت یا گاو برای عقیقه جایز است ذبیحآیا  - ٩٤

  

  آیا مستحب است که براي تولد فرزندان شتر یا گاو ذبح شود؟: س

گوسفند و براي دختر یک گوسفند ذبح شود فرقی مستحب است که براي تولد فرزندان پسر دو : ج
  .ندارد که حیوان عقیقه نر باشد یا ماده اگر به یکی هم اکتفا کند ایرادي ندارد

  

  شیخ ابن جبرین

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٤٧

 

  هجرت، جهاد و بردگی: باب دهم

  

  مقام و منزلت جهاد در اسالم - ٦

  

  فضیلت جهاد در راه اهللا چیست؟: س

توان  باشد حتی می عبادات می ترین بزرگهاي تقرب به اوست و از  جهاد در راه اهللا از بهترین راه: ج
توان در آن رقابت کرد و بر دیگران پیشی  گفت که جهاد بعد از فرایض از برترین اعمالی است که می

  :ه کردتوان به این آیه اشار از آیاتی که در فضیلت جهاد و مجاهدین وارد است میگرفت 

ن بی کند در راه هللا بجنگند بکشند و کشته شوند  را به بهای بهشت خریداری می مؤمنانهللا تعالی جان و مال  گ
وده و وعده راستین آن را داده است و چه کسی  این وعده ای است که هللا آن را در تورات و انجیل و قرآن ثبت 

اید شاد باشید و این پیروزی بزرگ و رستگاری  ای که کرده عاملهاست پس به م تر کننده از هللا به عهد خود وفا

  .عظیمی است
  

ها را  خواهیم بر مسلمانان منت نهد تا همگان به حقیقت دین مبین اسالم بازگردند آن از اهللا تعالی می
ي ها برداشته شود و پیروز در فهم دین و جهاد در راهش توفیق دهد تا اینکه عزت یابند و خاري از آن

  .بر دشمنان را نصیبشان گرداند چرا که او تواناي برین است

  شیخ ابن باز رساله فضل الجهاد و المجاهدین
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  مراحل جهاد اسالمی - ٩

  

  جهاد اسالمی چه مراحلی داشته است؟: س

بدون اجبار و الزام  باره ابنجهاد در اسالم سه مرحله داشته است مرحله اول اجازه به مسلمانان در : ج
  :که در کالم الهی مشهود است گونه همان

گردد چرا که بدیشان ستم رفته است و هللا توانا است و اینکه  شود که به آنان جنگ می اجازه به کسانی داده می
  .ایشان را پیروز کند

  

جنگند و دست کشیدن از جنگ با کسانی که به  مرحله دوم امر به مبارزه با کسانی که با مسلمانان می
  :فرماید می باره اینورزند اهللا تعالی در  این امر مبادرت نمی

ل از گمراهی و ذاللت مشخص شده استتاجبار و کراه   .ی در قبول دین نیست چرا که هدایت و ک
  

  :و آیه

ن بیاورد و هرکس که می سوی پروردگارتان آمده است پس هرکسی که میو بگو حق از  خواهد کافر  خواهد ای

  .شود
  

  :فرمایند به گفته گروهی از عالمان اهللا تعالی در سوره نسا می

ندارند که ش کافر شوید  آنان دوست می یارانی  صورت ایناند و مساوی شوید پس در  که خود کافر شده گونه ه
ها را هرجا یافتید بگیرید  کنند ولی اگر از این کار رسباز زدند آن ن نگیرید تا آنگاه که در راه هللا هجرت میاز ایشا

و اسیر کنید و در صورت لزوم بکشید و از میان ایشان یار و یاوری برنگزینید مگر کسانی که با گروهی پیوند پیدا 
ن است و یا کسان می آیند و نه رس جنگ با ش دارند و نه  ی که پیش ش میکنند و که میان ش و آنان پی
گیری  کرد بنابراین اگر از ش کناره خواست ایشان را بر ش چیره می خواهند با قوم خود بجنگند و اگر هللا می می

ی   .دهد که معرتض آنان شوید کردند و با ش نجنگیدند و پیشنهاد صلح کردند هللا به ش اجازه 



 فصل اول اهل سنت ٤٩

 

  عديو آیات ب

اي  هایشان تا اینکه فتنه ها در سرزمین مرحله سوم جهاد با مشرکان به صورت مطلق و جنگیدن با آن
باقی نماند و خالصا دین اهللا بماند و به تمام ساکنان زمین خیر برسد و دامنه اسالم گسترش یابد و دائیان 

مند شوند به وسیله این دین  رهکفر از بین بروند و بندگان از حکم شریعت عادل و تعالیم آسان آن به
ها را از تنگناهاي دنیا به گشایش اسالم و از عبادت خلق به عبادت خالق سبحان و از ظلم  استوار انسان

اسالم رهنمون گردند این همان  راهگشايستمگران و حکام جور به عدالت شریعت و احکام ناب و 
تا مرگ در راه آن و براي آن بوده  اهللا رسولچیزي است که برنامه دین بر اساس آن استقرار یافته و 

  :باره در سوره توبه آیاتی نازل کرده است است اهللا تعالی نیز در این

  که بیابید بکشید هرکجاهای حرام پایان گرفت مرشکان را  ماه که هنگامی
اند و دین خالصانه از هللا گردد نان پیکار کنید تا فتنهبا آ    .ای باقی 

  

کند بعضی از علما معتقدند  و صحت آن را تأیید می آساگر همین  ونیز احادیثی که یادآور شدیم بیان
که مرحله دوم یعنی مبارزه با کسی که با مسلمانان در جنگ است و عدم مبارزه با کسی که با 

منسوخ شده است چون این حکم در هنگام ضعف مسلمانان بوده است اما ندارد  مسلمانان سر جنگ
وقتی اهللا تعالی نیروها و امکاناتش را افزایش داد به آنان دستور رسید که با همه آنان بجنگند تا تنها 

که دین اهللا بماند یا اگر شرایط پرداخت جزیه را دارند جزیه بدهند اما گروه دیگري از علما معتقدند 
شود آنگاه که مسلمانان قوي بودند و  مرحله دوم منسوخ نگشته است بلکه در زمان نیاز به آن عمل می

توانستند با دشمنان بجنگند و در راهش جهاد کنند باید طبق دستور آیه توبه و آنچه از مفهوم آن 
ها  با کسانی که با آن آید به جهاد بپردازند اما زمانی که توانایی این کار را ندارند باید فقط برمی

تر و بهتر از قول  جنگند بجنگند تا به این وسیله به آیه سوره نسا عمل کرده باشند و قول صحیح می
نسخ همین است و ابن تمیمه نیز همین قول را ترجیح داده است به این ترتیب مشخص شد که هرکس 
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گویند  یسندگان معاصر که میداند که سخن بعضی از نو که کمترین بصیرت را هم داشته باشد می
دارد سخن نادرستی است و دالیلی که ذکر کردیم نیز با آن  مشروعیتجهاد فقط به صورت دفاعی 

تعارض دارد و درست همان است که ما به تفصیل به آن پرداختیم و اهل علم و تحقیق آن را ترجیح 
وص جهاد با مشرکان ذکر و اصحاب تأمل کند آنچه ما در خص) ص(دادند هر کس در سیره رسول 

  .یابد هاي ما را با احادیث و آیات منطبق می کردیم برایش روشن خواهد شد و گفته

  

  شیخ ابن باز از رساله فضل جهاد و مجاهدین
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  حکم پذیرش اسالم و جزیه از غیر یهودی و نصاری -١١

  

  آیا واجب است که کافران ایمان بیاورند؟: س

است که مسلمان شوند حتی اگر یهودي و نصرانی باشند چرا که اهللا تعالی بر کافران واجب : ج
  :فرماید می

ن ها و زمین از آن اوست جز او  ای پیامرب بگو من فرستاده هللا به سوی همه ش هستم هللا آن ذاتی است که آس
ن بیاورید به هللا میراند و زنده می معبود برحقی نیست اوست که می اش آن پیامرب  و فرستاده گرداند پس ای

ن دارد از او پیروی کنید تا هدایت یابید درست نخوانده   .ای که به هللا و سخنانش ای

  

تعالی و حکمتش  اهللا رحمتپس بر همه مردم واجب است که به رسول ایمان آورند البته اسالم بر پایه 
ود باقی بمانند مشروط بر آنکه در این امر را مباح قرار داده است که بر دیانت خ غیرمسلمانانبراي 

  :فرماید برابر احکام مسلمانان تسلیم شوند اهللا تعالی می

ن ندارند و نه چیزی را که هللا و فرستاده اند حرام  اش تحریم کرده با کسانی از اهل کتاب که به هللا و روز جزا ای
نی که خار و ذلیل به اندازه توانایی جزیه را پذیرند پیکار و کارزار کنید تا زما دارند و نه آیین حق را می می

  .بپردازند
  

  :روایت است) رض(در صحیح مسلم از بریده 

نمود او و همراهانش را به تقواي اهللا و  تعیین می 3اي رسول خدا زمانی که امیري را بر لشگر یا سریه
ها را به یکی از این سه چیز دعوت کنید هر کدام را  آن: فرمود کرد و می خیر با مسلمانان امر می تأمل

  .ها خودداري کنید ها قبول نمایید و از کشتن آن پذیرفتند از آن

                                                                                                                                                                                                    
 
  لشگري که زیاده از پنج کس باشد تا چهارصد کس  3
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  .شود جزیه از غیر یهود و نصاري هم پذیرفته می 4لذا طبق قول راجحها گرفتن جزیه بود  و یکی از آن

  .ر غیر مسلمانان واجب است که یا اسالم آورند و یا تسلیم احکام اسالمی شوندنتیجه اینکه ب

  

  شیخ ابن عثیمین مجموع فتاوي و رسائل

  

  

  پیرشفت اسالم با دعوت بوده یا با شمشیر - ٢٢

  

کنند که اسالم با نیزه و شمشیر پیشرفت کرده است پاسخ شما در این  بعضی از دشمنان ادعا می: س
  باره چیست

اند به وسیله دلیل و استدالل انتشار یافته  اند و ایمان آورده الم در میان کسانی که پیام آن را شنیدهاس: ج
ند نخست با قدرت و شمشیر ا رکشی و عناد را پیشه خود ساختهاست ولی کسانی که در برابر آن س

  .ها را مغلوب کرده است سپس عنادشان از بین رفت و تسلیم واقعیت شدند آن

  

  انجمن دائمی مباحث علمی و افتا فتاوي
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  حکمت بردگی اسیران کفار -٢٣

  

  ؟کند نمیداري را تحریم  گویند چرا اسالم برده می: س

اهللا تعالی داراي کمال علم و حکمت و لطف و رحمت است و از کارها و امور بندگان آگاه بوده : ج
باشد آنچه به صالح دنیا و  و نسبت به بندگانش رحیم و در آفرینش و قوانین شریعت خود حکیم می

و کند در پرتو عدالت  آخرت مردم است و سعادت واقعی آزادي و مساوات را برایشان تضمین می
شود نازل کرده است پیامبرانی را  و حق بندگان ضایع نمی اهللا حقهدایت فراگیر و قوانینی که در آن 

براي این شریعت فرستاده است که بشارت و بیم دهند هرکسی از راه و روش آنان پیروي کند سزاوار 
اري سرباز زند یابد اما کسی که از پیمودن راه پاید بزرگداشت است و به سعادت و پیروزي دست می

گردد تا عدالت برقرار و  شود و به آن مبتال می به او چیزهاي ناپسند مانند کشته شدن یا بردگی نازل می
  .ها آبروها و اموال حفظ گردد امنیت محقق شود و جان

جهاد براي تحقق این هدف مشروعیت یافته است تا دست مجرمان گرفته شود و بر عناصر فساد غلبه 
شوند امام و رهبر مسلمانان  از شر ظالمان پاك گردد اما کسانی که اسیر مسلمانان می کرده و زمین

ها بسیار باشد و امیدي به اصالحش نباشد او را بکشد یا اینکه  اختیار دارد که اگر شرارت کسی از آن
  .دداشت و در او خیري بود از او فدیه بگیرد و آزادش کناو را عفو کند و یا اگر اسیر صالحیت 

شود و  یا اسیر را به بردگی بگیرد و این در صورتی است که با ماندن در میان مسلمانان اصالح می
آورد زیرا عدالت و  گیرد و ایمان می هایش راست شده و راه هدایت و نجات را در پیش می کجی

ام کند از آنان نصوص شریعت و آداب و احک رفتار پسندیده مسلمانان را از نزدیک مشاهده می
گردد و کفر و  گردد ایمان برایش محبوب می شنود و قلبش آماده پذیرش اسالم می اسالمی را می
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فسق و عصیان در نظرش ناپسند خواهند شد در آن هنگام او زندگی جدیدي را با مسلمانان آغاز 
  .آورد به دست می 5خواهد کرد و صالحیت کسب آزادي را از راه مکاتب

  :فرماید ی میکه اهللا تعال گونه همان

ار آزادی خود با عقد قرارداد شدند با ایشان عقد قرارداد ببندید اگر در ایشان خیر و کسانی از بردگانتان که خواست

  .شایستگی دیدید و از مال و ثروت هللا که به ش داده است به ایشان بدهید
  

نذر و یا از طریق رها کردن برده براي رضاي اهللا و امید به  ،6یا آزاد کردن برده براي کفاره قسم ظهار
  .ها برده آزادي را به دست خواهد آورد پاداش و یا از دیگر راه

  

  فتاوي انجمن دائمی مباحث علمی و افتا
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 فصل اول اهل سنت ٥٥

 

  داری در عرص حارض حکم برده -٢٤

  

صحیح است یا اینکه هاي شرعی وجود ندارد باز هم برده گرفتن  آیا با اینکه امروز جنگ: س
  گرفته است دلیل آن چیست؟ هاي شرعی صورت می بوده است که جنگ) ص(مخصوص زمان پیامبر 

هایی شرعی بود که  گرفت جنگ و کفار صورت می) ص(هایی که بین پیامبر  بدون شک جنگ: ج
عدها در هایی که در زمان خلفاي راشدین و ب شدند و همچنین جنگ ها اسیر می بعضی از کفار در آن

ها با اسیران به  به خیر بودن آن گواهی داده شرعی بوده است برخورد آن) ص(سه قرنی که پیامبر 
بوده است از جمله منت گذاردن بر اسیران و آزاد نمودن آنان قبول  اهللا رسولهمان سبک و روش 

داد  تشخیص می مصلحتی که امام مسلمانان با عمل به قرآن و سنت برحسبفدیه برده گرفتن یا کشتن 
شد اگر امروز هم  می اهللا رسولشد که در زمان  اي رفتار می پس از آن به اجماع با اسیران به شیوه

هاي شرعی بین مسلمانان و کفار اتفاق بیفتد و مسلمانان پیروز شوند و تعدادي از کفار را به  جنگ
ها را  آزادشان کند فدیه بگیرد آن ها حکم کند که آیا تواند درباره آن اسارت بگیرند امام مسلمین می

ها را بین مجاهدان تقسیم نماید با توجه به مصلحت مسلمین و عمل به قرآن  بکشد یا به عنوان برده آن
ها  تواند عمل کند اما اگر جنگ و سنت هریک از موارد فوق را رهبر مسلمانان تشخیص دهد می

هاي  هایی که در گذشته و در جنگ آن داري آغاز شود لیکن شرعی نباشد درست نیست که برده
ها باقی مانده است همچنین بر برده بودن  شرعی برده بودند و با تولد به صورت ارثی بردگی در آن

  .آورند دست بهمانند تا شرایط آزادي را  باقی می

  

  فتاوي انجمن دائمی مباحث علمی و افتا



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٥٦

 

  نداردبردگی امری عارضی است و ارتباطی به رنگ و وطن  - ٢٦

  

ها برده هستند چیست و حکم میراثشان در  کنند آن حکم بردگان آفریقایی که مردم ادعا می: س
  صورت فوتشان چیست آیا این بردگی صحیح است یا خیر؟

است و بردگی حالت عارضی و غیر اصلی در بعضی از افراد است  بودناصل در انسان آزاد : ج
شود آن هم به خاطر کفر آري بردگی با  نسان عارض میبردگی عجز و ناتوانی حکمی است که بر ا

برد و مانع ارث  برد و کسی هم از او ارث نمی قرآن و سنت اجماع ثابت است برده از کسی ارث نمی
شود و به قدر آزادي خود مانع  برد و از او هم ارث برده می شود برده مشترك ارث می کسی هم نمی

فرد برده است نیاز به دلیل شرعی دارد و سیاه و سفید بودن فرد  شود تعیین اینکه یک ارث دیگران می
کند چرا که هم برده سیاه وجود دارد و هم برده سفید و مالك اثبات  برده بودنش را اثبات نمی
  .بردگی قوانین شرعی است

  

  انجمن دائمی مباحث علمی و افتا

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٥٧

 

  حدود اختیارات مالک بر برده - ٢٧

  

خواهد بدون حساب و کتاب بر سر برده خود در بیاورد بر  هر کاري که می آیا مالک حق دارد: س
فرض اینکه من صاحب کنیز و صاحب همسرش نیز هستم آیا هرکاري بخواهم اختیار دارم انجام 

  دهم؟

ها که به صورت شرعی در مالکیت انسانی قرار گیرد البته مالک حق  هر برده یا کنیزي و یا غیر آن: ج
که اهللا حکم کرده عادالنه  گونه همانکه دوست دارد در مورد وي رفتار کند بلکه باید  ندارد هر طور

ها را در کارهایی به کار گیرد که طاقت انجام آن را دارند اگر کنیزش شوهر  ها رفتار شود و آن با آن
مادر فرزند مالک خود است  7ولد ام شود و اگر از صاحبش باردار شد بستر همتواند با او  نداشت می

شود و مالک نباید بین برده و  پس از آن حق فروش وي را ندارد پس از مرگ مالک آزاد می
فرزندش جدایی بیندازد به همین ترتیب دیگر احکامی که نازل رده است و حدود اختیارات مالک بر 

  .ها مشخص شده است برده و کنیز اعم از مباح یا حرام در آن

  

  جمن دائمی مباحث علمی و افتافتاوي ان
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 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٥٨

 

  نهی از منکر. دعوت به امر معروف و: باب یازدهم

  

  مراحل تغییر منکر - ٥٠

  

  توان منکر را با دست منع کرد چه کسی منکر را با دست منع کند؟ آیا می: س

  :فرماید اهللا تعالی می: ج

ن ولی یکدیگرند امر به معروف و نهی از منکر    .کنند میمردان و زنان با ای
  

  :فرماید اهللا می

  .باید از میان ش جمعیتی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند
  

و آیات در این مورد بسیارند که داللت بر اهمیت موضوع و نیاز اجتماع به آن دارد در حدیث صحیح 
  :روایت است

دهد اگر نتوانست با زبانش تغییر  هر کس از شما کار ناپسندي را مشاهده کرد با دست آن را تغییر
ترین درجه  دهد و اگر نتوانست در قلبش بر تغییر آن منکر بگیرد و آن را ناپسند بداند و این ضعیف

  .ایمان است

تغییر منکر با دست وظیفه کسانی است که توانایی آن را دارند مانند حاکمان و مسئوالن حکومتی 
سانی که دادگستري فرمانداري و قضاوت در حیطه هیئت امر به معروف و نهی از منکر و ک

تا حد ممکن این اختیار را دارد و باید انجام  اش طایفهاختیاراتشان است البته هر فردي در خانواده و 
وظیفه نماید اما کسی که این توانایی را ندارد و یا اگر با دست اقدام به تغییر منکر نماید منجر به فتنه و 



 فصل اول اهل سنت ٥٩

 

دست اقدام نکند بلکه با زبان بازدارد و او را همین کافی است تا با برخورد عملی شود با  درگیري می
  .باعث انجام منکر بدتري نشود این عین گفتار علماست

در مرحله تغییر منکر با زبان بگوید برادرم از اهللا بترس این کار جایز نیست ترك این کار واجب است 
روشی پسندیده او را منع کند بعد از انکار با زبان انکار قلبی و سخنانی از این قبیل با الفاظی زیبا و 

با انجام  نشینی همو از است در این صورت با قلبش از آن بیزاري جوید و اظهار کراهت نماید 
  .دهندگان آن خودداري کند و این انکار قلبی است

  

  شیخ ابن باز مجله البحوث

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٦٠

 

  فتاوای معامالت: باب دوازدهم

  

  یوییخرید و فروش نوارهای وید - ٢٥

  

حجاب و ماجراهاي عاشقانه  حکم تجارت نوارهاي ویدیویی که کمترین فساد آن نمایش زنان بی: س
اي دارند چگونه از این نوارها و وسایل  و حرام است چیست آیا پول این تاجران حرام است چه وظیفه

  رهایی یابند؟

خرید و فروش نگهداري نگاه کردن و گوش دادن به این نوارها حرام است زیرا منجر به فساد و : ج
آن جهت جلوگیري از فساد واجب است تا  کنندگان استفادهشوند از بین بردن و اعتراض به  فتنه می

  .وسایل فتنه از مسلمانان دور گردد

  

  شیخ ابن باز مجله الدعوه

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٦١

 

ن واجب استرعایت عدالت ب -١٥٥ ن و غیر مسل   ین کارگر مسل

  

توانم نسبت به کارگر کافر به  کنند یکی مسلمان و دیگري کافر آیا می دو نفر کار می بندهپیش : س
  خاطر دیانتش با او تند برخورد نمایم؟

بر شما واجب است که عدالت و انصاف را بین هر دو کارگر رعایت نمایید اما شما باید کارگري : ج
العرب اخراج نمایی هرچند که در کارش جدیت و فعالیت  هرکه کافر است رها کنید و او را از جزیرا 

العرب بیرون کنند و نباید  یرهه سفارش نموده تا کفار را از جزثابت است ک) ص(داشته باشد از پیامبر 
  .در این سرزمین دو دین باشد

  

  شیخ ابن باز مجله البحوث

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٦٢

 

  و وارث وصیت: باب سیزدهم

  

  مخالفت با رشع در تقسیم ارث حرام است -١١

  

پرسد برادرم وفات نموده است و هشتاد هزار ریال نزد من امانت گذاشته است برادرم  خانمی می: س
برادرم این مبلغ : داراي پسر و دختري است دو فرزندش نزد من آمدند و مبلغ مذکور را خواستند گفتم

صورت امانت نزد من نگذاشته است بعد از مدتی از پروردگار ترسیدم و  را به من هدیه داده است و به
این مبلغ را به آن برگرداندم ولی کل مبلغ را بین آن دو تقسیم نمودم به هر کدام چهل هزار ریال 

که به خاطر این کار گناهکار هستید آیا فتاوي : تحویل دادم از یکی از علما پرسیدم به من جواب داد
  است اکنون باید چه کنم؟ ایشان صحیح

  دادید شما مرتکب اشتباه شدید باید امانت را به صاحبان آن تحویل می اوالً: ج

  .دوم تقسیم میراث به صورت مساوي بین پسر و دختر ناجایز است زیرا اهللا چنین دستور نداده است

  :فرماید اهللا تعالی می

  .سهم پرس چون سهم دو دخرت استکند  هللا تعالی ش را درباره فرزندانتان سفارش می
  

  شیخ فوزان فتاوي المراه المسلمه

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٦٣

 

  نکاح: باب چهاردهم

  

ن با مردان اهل کتاب و دیگر کفار حرام و ناجایز است -١١   ازدواج زنان مسل

  

خواهم به اطالعتان برسان که دفتر مرکز ارتباطات اسالمی در پاریس مطلع شد که شیخ دلیل  می: س
مسجد پاریس فتاوي صادر کرده است مبنی بر اینکه یهود و نصاري جز کفار نیستند  ابوبکر سرپرست

توانند با مردان اهل کتاب ازدواج کنند به این  بلکه در دین اهللا قرار دارند بنابراین زنان مسلمان می
ین استناد که قرآن ازدواج زن مسلمان را با اهل کتاب حرام ننموده است در واقع فقهاي اسالمی چن

ازدواجی را ممنوع نمودند به دلیل اینکه فقهاي یهود و نصاري را با کفار قیاس نموده و فتاوي تحریم 
خواهیم دیدگاه خود و حکم  ازدواج زنان مسلمان با اهل کتاب را صادر نمودند مصرانه از شما می

  .شرعی را در این مسئله مهم اعالم دارید

پرست باشد یا یهودي  کند که آن کافر بت ندارد فرقی نمی زن مسلمان با هیچ کافري حق ازدواج: ج
  :یا نصرانی به دلیل نص صریح قرآن که فرمود

ن نیاورده ن کنیز  اند ازدواج نکنید بی  با زنان مرشک تا ای از زنان مرشک بهرت است اگر چه ش را به  مؤمنیگ

ن نیاورده که مادامیشگفتی انداخته باشد به ازدواج مردان مرشک در نیاورید  ن غالم  اند و بی  ای از مرد  مؤمنیگ
  .مرشک بهرت است گرچه ش را به شگفتی انداخته باشد

  

  :فرماید اهللا می

  .این زنان برای آن مردان و آن مردان برای این زنان حرام هستند

  

  هاي علمی و افتا پژوهشفتاواي انجمن دائم 



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٦٤

 

  سنش کمرت از نه سال است بدون رضایت خود دخرت به ازدواج دیگری در آوردتواند دخرت را که  آیا پدر می -٢١

  

شخصی از دختري نابالغ که از نظر سن بین دو سال تا ده سال یا کمی بیشتر یا کمی کمتر قرار : س
  کند آیا چنین عقدي صحیح است؟ دارد خواستگاري می

ص زمانی که پدر مصلحت دخترش را تواند عقد دختر خردسالش را منعقد نماید بالخصو پدر می: ج
 اهللا رسولبا عایشه در حالی که کمتر از نه سال داشت ) ص(سول تشخیص دهد به دلیل عقد ر گونه این
  :فرمایند می

 اهللا رسولیا : شوند گفتند اش به نکاح داده می زن بیوه بدون مشورت با او و دختر باکره بدون اجازه
  .این که سکوت کند: اجازه دختر باکره چگونه است فرمود

  .هاي شرعی هستند پیش آمد مرجع رسیدگی دادگاه زوجینچنانچه بعد از عقد نکاح اختالفی بین 

  

  هاي علمی و افتا فتاواي انجمن دائم پژوهش

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٦٥

 

  ازدواج پرس و دخرت خردسال با یکدیگر - ٢٢

  

ده تا چهارده ساله که با  تقریباًآموز سال دوم متوسطه که چهارده سال دارد با دختر  ازدواج دانش: س
  هم عالقه دارند و اولیاي آن دو هم راضی هستند حکمش چیست؟

  .ازدواج پسر بچه خردسال با دختر بچه خردسال با اذن ولی جایز است: ج

  

  هاي علمی و افتا فتاوي انجمن دائم پژوهش

  

  دخرت از این کار مترضر نشود که مادامیتواند از مهریه دخرتش برای خودش چیزی بردارد تا  پدر می -٤٢

  

دارند و  در برخی مناطق رسم بر آن است که پدر و مادر مهریه دخترانشان را براي خودشان برمی: س
  جایز است؟ کار ایندهند آیا  چیزي به دختر نمی

دختر نیازي به مهرش نداشته باشد و به مقداري که دختر متضرر نشود تواند در صورتی که  پدر می: ج
  :فرمایند می اهللا رسولبراي خودش بردارد 

  .ات هر دو از آن پدرت هستید تو و سرمایه

  

  هاي علمی و افتا فتاواي انجمن دائم پژوهش



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٦٦

 

  ولی زن چه کسی است - ٥٢

  

و کسی را به عنوان ولی ندارد در شهر قاضی هم نیست آیا امیر  دختري به سن بلوغ رسیده است: س
  تواند به عنوان ولی تعیین شود و ایشان را ازدواج دهد؟ شهر می

و به ... به همین ترتیب سپس پسر، نوه ...  اولیاي زن به ترتیب عبارت هستند از پدر، پدربزرگ: ج
به ترتیبی که در  8عصبه ترین نزدیکهمین ترتیب برادر پدري و مادري سپس برادر پدري سپس 

تواند به عنوان نائب  سپس سلطان و پادشاه حاکم شرعی میگیرند  میراث به عنوان عصبه قرار می
تواند به عنوان  سلطان قرار گیرد اما امیر یا همان رئیس اداره نیابتش فقط در امور مربوطه است و نمی

  .ولی قرار گیرد

  

  علمی و افتا هاي فتواي انجمن دائم پژوهش
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 فصل اول اهل سنت ٦٧

 

  توان پیش هر زنی بیش از یک شب ماند می -١٢٠

  

تواند پیش هرکدام به جاي یک روز یک هفته بماند یک هفته پیش  آیا مردي که دو زن دارد می: س
  یک زن و یک هفته پیش زن دیگري؟

ها برابري نماید هرچند شب که  جایز است چون منظور این است که در شب گذراندن بین آن: ج
ثابت است وقتی که با ) ص(ماند پیش دیگري به همان اندازه بماند چنانکه رسول  پیش یکی می

خواهی  ات کم ارزش نیستی اگر می تو پیش خانواده: سلمه ازدواج کرد سه روز نزد او ماند و گفت ام
  .مانم و اگر هفت روز پیشت باشم نزد زنان دیگر هم هفت روز خواهم ماند فت روز پیش تو میه

  

  شیخ ابن جبرین اللولوالمکین

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٦٨

 

  آداب: باب هفدهم

  

  حکم نافرمانی از پدر و مادر -١٩

  

فرزندي دارم که بیش از بیست سال سن دارد و در دانشگاه مشغول تحصیل است همیشه به بهانه : س
کند اکنون به مادرش  کند با مادرش دعوا می اینکه مادرش صدایش را بر برادرهایش در خانه بلند می

نوشد و  خورد و می آید و می کند و دو ماه است که از مادرش قطع رابطه کرده به خانه می سالم نمی
  اشد؟کند موضع من به عنوان پدر بر این بچه باید چه ب خوابد اما به مادرش سالم نمی می

خواهیم  این پسر جاهل است و مرتکب منکري بزرگ و نافرمانی بزرگی شده است از اهللا تعالی می: ج
ما و او را هدایت نماید باید او را از این کارش بازدارید حتی اگر نیاز به زدن و تنبیه او باشد یا الزم 

ب که ممکن است او را ادب نماید اي از انواع مناسب اد باشد او را به خانه راه ندهید یا از هر وسیله
  .استفاده کنید اگر پدر نتواند قضیه را حل و فصل نماید قضیه به دادگاه ارجاع شود

  

  شیخ ابن باز مجموع فتاوي متنوعه

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٦٩

 

  حکم موسیقی -٦١

  

حکم ترانه چیست آیا حرام است یا نه با توجه به اینکه من فقط جهت آرامش خاطر موسیقی : س
در هاي قدیمی چیست آیا طبل زدن  کنم حکم نواختن پیانو و موسیقی با خواندن ترانه گوش می

  ام که حالل است؟ مراسم ازدواج حرام است من شنیده

و دل را شود  قلب می قساوتی باعث سنگدلی و ترانه حرام و منکر است موسیق بهگوش کشیدن : ج
  :فرماید دارد اهللا تعالی می از ذکر خدا و از نماز بازمی

  خرند بعضی از مردم سخنان بیهوده را می

  

همچون رباب پیانو و  لهواند اگر با ترانه آلتی از آالت  الحدیث را به ترانه تفسیر کرده لهوبیشتر علما 
به  لهوگوید ترانه با آلت  باشد حرمت آن بیشتر است یکی از علما میعود و کمانچه و طبل همراه 

  .اجماع حرام است پس باید از آن پرهیز کرد

  

  شیخ ابن باز مجله الدعوه
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  فتاوای طب: باب هجدهم

  

  حکم خرید اجساد به قسط کالبد شکافی -١٨

  

شکافی اقدام به خرید اجساد هاي علوم پزشکی از جنوب شرق آسیا براي کالبد  بعضی از دانشکده: س
  کنند حکم آن چیست؟ می

ها  خرند اگر اجساد کفاري باشد که در امان نیستند اشکالی ندارد اما غیر از آن اجسادي که می: ج
  .جایز نیست که اجدادشان مورد تعرض قرار گیرند

  

  شیخ ابن باز کتاب الفتاوي المتعلقه بال طب

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٧١

 

  احکام بانوان: باب نوزدهم

  

  روش حجاب رشعی -٣٠

  

ها چادر سیاهی است  پوشند و حجاب آن بسیاري از دختران جوان به گمان خود حجاب اسالمی می
پوشانند  و با آن چهره خود را می گذارند میها این چادر را روي سر  هاي آن تزئین شده آن که کناره

باشد و زنگ خطر در این حجاب جدید این  ها نمایان است و در صورت مجسم می چشم متأسفانهاما 
گذارند به بهانه اینکه  ها را باز می قسمت بیشتري از اطراف چشم آهسته آهستهاست که این دختران 

  .جلوي دیدشان گرفته نشود

به آن امر نموده روش و کیفیت حجاب را که اسالم  لطفاًآیا پوشیدن چنین حجابی جایز است : س
  .بیان کنید

استعمار فکري براي بازداشتن مردم از عمل به عقاید و رفتار و عبادات دینی و معامله بر اساس : ج
به منزله دژ محکم است خداوند  مؤمنکنند اما ایمان  هاي دینی از هیچ کوششی فروگذار نمی آموزه

  :فرماید می

و صاحبان امرتان اطاعت کنید هرگاه در چیزی اختالف کردید اگر به  از خداوند اطاعت کنید و از رسول مؤمنانای 
ن دارید آن را به خدا و رسول بازگردانید این بهرت و نیک   .تر است انجام  خدا و روز قیامت ای

  

کند منافات دارد چون این  کیفیت آن ذکر شده با آنچه دالیل شرعی اقتضا می سؤالحجابی که در 
نوع حجاب اظهار زینت را در بر دارد زیرا چادر تزئین شده است و خداوند در مورد پیرزنان 

  :فرماید می
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نهند که زینتی هایشان را در حالی فرو  ای که امید ازدواج ندارند بر آنان گناهی نیست از آنکه لباس و زنان یائسه
  .آشکار نکنند

  

  .این در مورد پیرزنانی است که امید به ازدواج ندارند

ها را هم نمایان  ها و وقتی زنان در آن فراتر رفته و ابروها و گونه با گذاشتن نقاب در قسمت چشم
مخالف است زنان شاید این نوع حجاب را به صورتی ) ص(کنند این عمل زنان در عصر پیامبر  می
گیرند  گذرد که از آن فاصله می اند اما دیري نمی پوشیده) ص(دیک با حجاب زنان عصر پیامبر نز

این است که از خدا بترسند و در اسالم سنت و روش بدي را مرسوم نکنند  مؤمننصیحت بنده به زنان 
قصان ها ضرري رسانده آیا سبب ن بپرسند که آیا حجاب و پوشاندن تمام چهره به آن ترها بزرگاز 

ها در انجام وظایف خود کوتاهی ورزند آیا سبب شده که  ها گردیده آیا سبب شده تا آن دین آن
یک از این موارد اتفاق  هیچ قطعاًگرد کنند  ها از نظر دینی یا فکري یا اخالقی یا اجتماعی عقب آن

  .نیفتاده است راه مادران خود و راه زنان صحابه را در پیش بگیرید

  

  کتاب الدعوهابن عثیمین 

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٧٣

 

  هایش را حکم پوشاندن زن کف دست -٤٠

  

  ها از لباس در خیابان حرام است یا نه؟ آیا بیرون کردن کف دست: س

  .کف دست زن عورت است و برهنه کردن آن جز براي محرم جایز نیست: ج

  

  فتاوي اللجنه اللدائمه للبحوث العلمیه وال افتا

  

  گانهدوستی پاک و صادقانه با زن بی -٦٧

  

  حکم شریعت درباره دوستی با جنس مخالف چیست؟: س

امور حرام و از بدترین منکرات است جایز نیست که زن با مرد بیگانه  ترین بزرگاین کار از : ج
  .شود دوست شود و یا مرد با زن بیگانه دوست شود چون سبب فتنه می

  

  فتاوي اللجنه اللدائمه للبحوث العلمیه وال افتا
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  پوشیدن لباس کوتاه در حضور فرزندان آیا جایز است؟ -٧٩

  

  پوشم حکم چیست؟ ها لباس کوتاه می چهار فرزند دارم و در حضور آن: س

براي زن جایز نیست که در حضور فرزندان و محارم خود لباس کوتاه بپوشد زن باید در حضور : ج
شود مانند دست و صورت  برهنه می معموالًمحارم خویش چیزي از بدنش را نمایان نکند جز آنچه که 

  .تواند فقط در حضور شوهر لباس کوتاه بپوشد که سبب فتنه نیست زن می

  شیخ الفوزان المنتقی

  

  اصول و ضوابط کار برای زنان -١٠٠

  

توانند آن را انجام دهند اما این  حکم شریعت در مورد اشتغال زنان به کارهایی که مردان می: س
  ها فراهم کند شود تا زمینه کار را براي زن میمشاغل به زنان سپرده 

اصل در شریعت اسالم این است که زن در جایگاهی قرار بگیرد که خداوند او را با آن جایگاه : ج
کرامت و عزت داده است یعنی زن در خانه بماند و از اماکن فتنه و جاهاي ناامن دور باشد تا بتواند 

ند و خدمت شوهرش را بکند و به کارهاي منزل رسیدگی کند فرزندانش را به شیوه اسالم تربیت ک
در ضمن کار کردن زن خارج از خانه مستلزم آن است که خدمتکاران مرد یا زنی در منزل استخدام 

  .باشد است و براي دیانت خانواده مضر می بار زیانها  شوند که براي فرزندان آن

  افتاوي اللجنه اللدائمه للبحوث العلمیه وال افت



 فصل اول اهل سنت ٧٥

 

  ها حکم رانندگی زن - ١١٣

  

  توضیح دهید که رانندگی زن از لحاظ شرعی چه حکمی دار؟ لطفاً: س

بر دو قاعده مشهور بین علماي مسلمین مبتنی است قاعده اول آنچه به حرام  سؤالپاسخ این : ج
بینجامد حرام است و قاعده دوم دفع فساد بر جلب مصالح مقدم است دلیل قاعده اول گفته الهی است 

  :فرماید که می

  .دهند میآگاهانه خداوند را دشنام پرستند دشنام ندهید از روی ستم نا  و کسانی را که به جای خدا می
  

  :فرماید و دلیل قاعده دوم فرموده الهی است که می

ر می ها گناه بزرگ برای مردم سودهایی است و گناه هر دوی  پرسند بگو در هر دوی آن از تو درباره رشاب و ق

  .ها از نفعشان بیشرت است آن
  

گذاشت و اینکه شرم هاي کشورهاي دیگر حجاب را کنار خواهند  زنان با این کار به زودي مانند زن
شود و حال آنکه حیا جز ایمان است از دیگر مفاسد رانندگی زن این است که  و حیا از زن دور می

شوند و حال آنکه مردان از  تر خواهد شد و یا بعضی از جوانان از رانندگی محروم می ترافیک سنگین
ادفات است چون زن به اقتضاي زنان به رانندگی سزاوارترند و از دیگر مفاسد رانندگی زن کثرت تص

  .تواند کاري بکند شود نمی تر است و وقتی با خطر روبرو می تر و ناتوان طبیعت خود از مرد ضعیف

گوید نظر شما در این مورد چیست از آنجا که هیاهو و جنجال زیادي در  می کننده سؤالاما اینکه 
کنند تا  اند و فشار مضاعف بر جامعه سعودي در این مورد وارد می مورد رانندگی زن به راه انداخته

را مفصل بیان کردم هیاهو و فشار از سوي دشمنان  سؤالحکومت رانندگی زن را بپذیرد پاسخ این 
اند عجیب نیست اما عجیب اینجاست که گروهی از  رین اردوگاه این دین را قرار دادهاسالم که آخ
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رچم ما هستند این هیاهو را به راه پگویند و زیر  زبانان ما که به زبان ما سخن می شهروندان و هم
 ها را خیره کرده و شیفته گروهی هستند که پیشرفت مادي کشورهاي کفر چشمان آن ها ایناندازند  می
اي که کشورهاي کفر به آن  برند که پیشرفت مادي گمان می ها ایناند  ها شده آن بندوباري بی

به خاطر آن است که بسیاري از ایشان به  ها ایناست همه  بندوباري بیاند محصول این آزادي  رسیده
  .هدایت کندها را  خواهیم که ما و آن اند از خداوند می احکام شریعت و دالیل و فلسفه احکام جاهل

  فتوا با امضاي شیخ ابن عثیمین

  

رستان -١٢٠   تنها بودن با راننده برای رف به بی

  

یک راننده که اهل سعودي برد او را  اي سه بار به بیمارستان می م مشکل کلیه دارد و هفتهمادر: س
ط و نیاز شدید به برد و با توجه به سختی شرای باشد به بیمارستان می است و متأهل و داراي فرزند می

رود بدون آنکه محرمی همراه او باشد او فرزند دارد اما وقتی  ناچار مادر تنها با راننده به بیمارستان می
  .راهنمایی کنید لطفاًرود آنجا نیستند و در مدرسه هستند  می بیمارستانکه او به 

د و نباید با راننده نامحرم برود خواهد به بیمارستان برود باید همراه با محرم برو مادرت هروقت می: ج
  :فرماید به طور کلی می) ص(چون پیامبر 

  .هاست آنشود مگر آنکه شیطان سومین  هیچ مردي با زنی تنها نمی

  .آید تنها بودن مادرتان با راننده در ماشین خلوت به شمار می

  فتاوي اللجنه اللدائمه للبحوث العلمیه وال افتا



 فصل اول اهل سنت ٧٧

 

از باطل میمعنی حدیث زن و سگ  - ١٢٦ ازگزار رد شوند    شود سیاهه و االغ اگر از جلوی 

  

کنم من بحمداهللا نمازها را سروقت  زنی هستم که در کنار یکی از مساجد شهر زندگی می: س
کند زن،  سه چیز نماز را قطع می: خوانم روزي از بلندگوي مسجد شنیدم که امام مسجد گفت می

شود آیا زن  دانم چگونه زن به االغ و سگ ربط داده می نمیسگ سیاه و االغ صحت این حدیث را 
  نجس است؟

  .اول اینکه باید هر مسلمانی تسلیم احکام شریعت باشد خواه حکمت آن را بفهمد و یا نفهمد: ج

کند این است که زن مرد را از نظر مسائل  دوم اینکه زن نجس نیست علت اینکه نماز را قطع می
  .کند میاي و جنسی تحریک  غریزه

روایت است که اگر این سه چیز از جلوي نمازگزار ) ص(سوم اینکه حدیث صحیح است و از پیامبر 
کنند  اش رد شوند نماز را باطل می سترهنداشته باشد یا از میان نمازگزار و  9عبور کنند و نمازگزار ستره

  نمازپس باید تسلیم حکم خدا شد و به آن عمل کرد قطع کردن یعنی باطل کردن 

  

  فتاوي اللجنه اللدائمه للبحوث العلمیه وال افتا
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  توضیح املسائل از دیدگاه مذهب حنفی

  دکرت آنه طواق آخوند گلشاهی: مؤلف

  

  

  

  

  

  



  زکاتدر بیان : مبحث سوم

  بیان احکام عرش
  زمین عرشی

  

ها آن را از کفار به قدرت و غلبه گرفته و در بین خود آن را  عبارت است زمینی است که مسلمان
تقسیم نمودند یا اهل آن سرزمین به میل و رغبت خود اسالم آورده است از زمین عشري هرگونه 

آید خواه اندك باشد خواه زیاد اگر از آب باران یا قنات و نهر چون سیحون و  دست بهمحصولی 
و اگر از آب چاه باشد و یا در اکثر ایام سال از نهرها به وسیله دوالب و ) دهم یک(ون باشد عشر جیح

گردد چه کم باشد و چه  واجب می بیستم یکیا پمپ دینام سیراب شود عشر آن نصف عشر یعنی 
  .زیاد

  

  زمین خراجی

  

و اما زمین خراجی عبارت از زمینی است که بعد از غلبه مسلمانان آن را به خود ساکنین واگذاشته و 
  .اند گرفتهاز آن جزیه 
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  خراج

  

چهارم وضع  سوگند یاد کردن و یا سوگند دادن است همچنان که یک گزار باجاست یعنی با  10مقاسمه
ت زور و خارج از طاقت است و یا آنچه شود و یا مانند آن و گرفتن نصف حاصل نهای وضع کرده می
بر اهل عراق وضع کرده است که براي هر جریب که آب به آن برسد یک ) رض(از خراج عمر 

علف خوراك (از گندم با یک صاع از جو به همراه یک درهم و براي هر جریب رطبه  11صاع
دو برابر آن گرفته شود و  پنج درهم و براي هر جریب انگور و خرما که در یک باغ باشند) چهارپایان

  .به اندازه طاقتشان خراج گرفته شود ها اینبراي غیر از 

  

  بیان احکام قربانی

  

سر (غیر از ماهی و ملخ تا زمانی که ذبح کرده نشود ) حالل گوشت(اللحم است  مأکولهر حیوانی که 
به  که چونشود  کرده شود حالل می ذبحاللحم  مأکولحرام است آن هنگام که حیوان ) بریده نشود

گردد و حیوانی که  گردد پس گوشت آن پاك می ذبح خون ناپاك از گوشت آن پاك میسبب 
گردد از جمله شرایط ذبح آن است که  اللحم نیست چون موش سگ و گربه فقط پاك می مأکول

  .کننده مسلمان یا کتابی باشد پس آنچه را که مسلمان ذبح کرده حالل است ذبح

  

                                                                                                                                                                                                    
 

  سوگند یاد کردن  10
  اي معادل سه کیلوگرم پیمانه  11
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  در ذبح به مسائل زیر توجه باید کرد

  

اهللا  ها قادر باشد اگر بسم اهللا بگوید و طریقه ذبح کردن را بداند یعنی بر بریدن رگ کننده بسم ذبح - 1
  نگوید و طریقه ذبح کردن را نداند ذبح حالل نیست

  بر مسافر قربانی واجب نیست - 2

  شود بگوید ذبح حالل نمی لهم اغفرلیاهللا ال اگر در وقت ذبح به جاي بسم - 3

  اهللا داشته باشد ذبح صحیح است بگوید و قسط بسم اهللا سبحاناهللا الحمداهللا و  اگر به جاي بسم - 4

  

  حیواناتی که برای قربانی کردن جایز است

  

گاومیش براي قربانی کردن جایز است براي قربانی کردن سن  گاوحیواناتی مانند بر، میش، شتر، 
اي از شش ماه بیشتر عمر داشته باشد و جثه آن به اندازه  ل کمتر نباشد ولی اگر برهگوسفند از یک سا

ساله به نظر آید نیز براي قربانی کردن جایز است و گاو و گاومیش از دو سال کمتر  گوسفند یک
نباشد یعنی وارد سال سوم شده باشد و شتر از پنج سال کمتر نباشد یعنی وارد سال ششم شده باشد 

ند براي قربانی یک سهم است یعنی براي قربانی یک نفر و گاو گاومیش و شتر براي قربانی گوسف
پنج نفر شرکت کردند و  مثالًتوانند شریک شوند اگر به جاي هفت نفر  هفت سهم یعنی هفت نفر می

  .قسط هم قربانی باشد به طریق اولی جایز است که آن را به پنج قسمت تقسیم کنند
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  احکام و مناسک حجدر بیان : پنجم مبحث

  

  مسئله ذبح

  

هفتم یک گاو و یا یک شتر است و این ذبح براي  دانید ذبح یک گوسفند و یا یک که می طور همان
اند  اند واجب است و براي اشخاصی که حج مفرد نیت کرده کسانی که نیت تمتع و یا قرآن کرده

  .ذبحی بر ذمه او نیست

  

  جنایات

  .شود که شرع اسالم آن را حرام دانسته است محرم عملی را مرتکب میدر حج آن است که شخص 

  

  ١یادآوری 

شود  اگر حاجی در حالت محرم قبل از وقوف به عرفه در یکی از دو راه جماع نماید حج او فاسد می
شود و سال  شخصی بقیه اعمال خود را گویا اینکه فاسد نشده انجام دهد و دم الزم می چنین اینو باید 

  .آیند حج خود را قضا نماید

  

  ٢یادآوری 

اگر حاجی در حالت احرام بعد از وقوف به عرفه و قبل از حلق و طواف زیارت جماع کند حجش 
  .شود و بر او بدنه الزم است فاسد نمی



 فصل اول اهل سنت ٨٣

 

  ٣یادآوری

مگر اینکه دوباره در ) بدنه(کشد  اگر حاجی طواف فرض خود را در حالت جنابت انجام دهد شتر می
  .شود چیزي بر وي الزم نمی صورت اینحالت غسل و وضو اعاده کند در 

  

  ٤یادآوری 

  شود کند بر او دم الزم می 12اگر حاجی بعد از حلق و قبل از طواف زیارت وطی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                    
 

  رابطه جنسی  12
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  شود بر آن دم الزم می ارتکاب جنایاتی که

  

بر یکی از اعضاي کامل بدن در حالت احرام مثل ... و  اودکلنمالیدن چیز خوشبویی مانند عطر  - 1
  .شود بر وي دم الزم می... مالیدن دست کامل یا پاي کامل یا سر و ساق و ران و مانند آن و 

  بدنمالیدن زیتون در حالت احرام به طور کامل بر یکی از اعضاي  - 2

نماید یا  13چهارم سر خود را تحلیق اگر محرم بر حسب عذر یک عضو را خوشبو کند و یا یک - 3
  .شود هاي دست یا پاي خود را بگیرد بر وي دم الزم می ناخن

پوشیدن لباس دوخته شده در حالت احرام به مدت دوازده ساعت حتی به خاطر پوشاندن عورت  - 4
  گردد هم باشد دم الزم می

  شود ندن کامل سر یا صورت براي محرم به مدت دوازده ساعت بر وي دم الزم میپوشا - 5

شود و نیز تراشیدن موي یک  چهارم سر یا ریش در حالت احرام بر او دم الزم می تراشیدن یک - 6
  .عضو به صورت کامل مانند موي زیر بغل یا ناف همین حکم را دارد

حالت حیض یا در حالت جنابت و یا زیارت بدون انجام دادن طواف عدوم یا طواف وداع در  - 7
گردد ولی اگر این زیارت  وضویی انجام دادن بر محرم دم الزم می وضو و یا بیشتر آن را در حالت بی

  .شود به جاي آورد دم از وي ساقط می 14را دوباره در ایام نحر

                                                                                                                                                                                                    
 

  تراشیدن موي سر  13
  قربانی کردن، شتر کشتن، گلو بریدن  14



 اهل سنت فصل اول ٨٥

 

حالت حیض و یا در  آن را در حال جنب و یا در 15طو یا چهار شو اگر محرم تمام طواف عمره - 8
  .گردد وضویی انجام دهد بر او دم الزم می یا در حالت بی 16حالت نفسا

اگر حاجی موي سر خود را در حالت خارج شدن از احرام در بیرون از زمین حرم تراشید در نزد  - 9
  .گردد امام ابوحنیفه بر وي دم الزم می

آن را  حتماًشود باید  اگر محرم همه طواف عمره یا اکثر آن را ترك کرد با دم هم جبران نمی -10
  .انجام دهد

شود این شخص  اش فاسد می جماع کند عمرهاگر محرمی در طواف عمره قبل از چهار شوط  -11
  .کند و دم بر او الزم است دهد و سپس قضا می همین عمره را کامل انجام می

بیندازد و یا ترك کند دم الزم  تأخیرمحرمی یک روز یا بیش از یک روز زدن جمره را به  اگر -12
  شود می

  .گردد اگر محرم قبل از زدن جمره ذبح کرد یا سر خود را تراشید بر وي دم الزم می -13

 با زن خود بعد از بیرون آمدن از احرام و قبل از انجام دادن طواف جماع کند بر وي دم الزم -14
  شود می

هاي یک دست کامل و یا یک پاي کامل خود را بگیرد بر وي دم الزم  در حالت احرام ناخن -15
  گردد می

                                                                                                                                                                                                    
 

  هر بار که شخص دور کعبه طواف کند  15
  دوران نقاهت بعد از زایمان  16
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م ززن حائض و یا نفسا از طواف عمره حتی یک شوط را هم انجام داده باشد بر وي دم ال -16
  گردد می

گردد مگر اینکه  می یا ترك آن بیش از سه شوط باشد بر وي دم الزم) صفا و مروه(ترك سعی  -17
  .اعاده کند

  گردد به ترك طواف وداع یا چهار شوط آن دم الزم می -18

محرم اگر سر خود را در حالت احرام هنوز طواف سعی صورت نگرفته بتراشد بر وي دم الزم  -19
  گردد می

...  

  .شود م الزم مید) تراشیده شده(اگر محرم سر محرم را با امرش یا بدون امر او بتراشد بر ملحوق  -34

  

  ٤یادآوری

  .، ذبح گوسفند استمنظور از دم
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  در بیان احکام جهاد: مبحث ششم

  جهاد
  

در لغت به معنی تالش و کوشش است و در اصطالح شرع به معنی جنگ با کفار و دشمنان دین 
  .است

  

  فضیلت جهاد

  

  :در فضیلت جهاد در حدیث شریف از ابوهریره روایت است که گفت

عملی را به من نشان بدهید که برابر جهاد ثواب داشته باشد : نزد پیامبر خدا آمد و گفتشخصی 
  بینم چنین عملی را نمی: فرمود

کند و اگر حمله از جانب مسلمانان شروع  این جهاد آن موقعی که خطر جدي مسلمین را تهدید نمی
کند و کفار به مسلمانان حمله شود فرض کفایه است ولی اگر خطر مسلمین و کشور اسالمی را تهدید 

  :کنند فرض عین است که با جان و مال خود به جهاد برخیزند مگر به اشخاص زیر واجب نیست

کودك، غالم، زن، کور، معلول، جامانده اگر کسی در راه خدا کشته شود شهید است و در قیامت به 
  )رواه البخاري( یابد شود و پاداش خود را در بهشت می جنت وارد می

آن هنگام که به سوي جهاد بیرون روید از جنگ نگریزید و رو به فرار نیاورید و تا سرحد مرگ 
  )رواه البخاري(ایستادگی نمایید 
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  جنگی غنائمدر بیان احکام 

  

ها را غالم و  ها را به قتل برساند و یا آن رهبر کشور اسالمی درباره اسیران جنگی مخیر است که آن
  .ا را با اسیران مسلمان که در اسارت کفار هستند مبادله کنده کنیز نماید و یا آن

  

  

  صلح و جزیه با اهل ذمه و اهل حرب
  

  جزیه

  

ها را در حمایت اسالم مصون از تعرض  گیرد تا آن آن چیزي است که دولت اسالم از کفار سالیانه می
دیگر جزیه از او برداشته اش جزیه بوده باشد  باشند اگر کسی از کافران اسالم بیاورند و بر ذمه

  .شود می

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ٨٩

 

  بیان احکام مرتد

  

گویند که از دین اسالم برگشته است کسی که از دین اسالم برگردد به مدت سه  مرتد کسی را می
روز زندانی شود و بر وي اسالم عرض کنند اگر اسالم را قبول کرد و توبه نمود چه خوب و اال پس 

مسلمه از اسالم برگشت و مرتد شد کشته نشود بلکه زندانی گردد  از سه روز کشته شود ولی اگر زن
  .تا بمیرد یا توبه کند

  :سوره المائده آمده که 54چنانچه در بخشی از آیه 

آورد که ایشان را دوست  خدا قومی را به عرصه می زودی بههر کس از ش از دین خود برگردد پس  مؤمنانای 

  .دارند  میدارد و ایشان نیز او را دوست  می
  

در تفاسیر مراد از قوم که از خداي سبحان آوردنشان را به عرصه وعده داده است ابوبکر صدیق و 
جنگیدند همچنان آیه ) مرتدان(اند که بعد از رحلت رسول خدا با اهل رده  لشگرش از صحابه و تابعین

جنگند همگی داراي  آیند و با مرتدان می گیرد که بعد از من می را در برمی مؤمنانیکریمه همه 
دارند و او نیز ایشان را  اند که خداي عزوجل را دوست می آنان کسانی که چوناوصاف عظیمی هستند 

گیرند و در  مهربان و فروتن و بر کافران درشت طبع و سخت مؤمنانآنان با  که چوندارد  دوست می
هراسند این اوصاف فضل الهی است که آن را  نمی مالمتگريکنند و از مالمت هیچ  هاد میراه خدا ج

  .دهد و خداوند گشایش گر و دانا است به هرکه بخواهد می

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٩٠

 

تی که موجب مرتد می   شوند کل

  

  شود خدا قدرت این کار را ندارد حتی اگر هم به شوخی باشد مرتد می: بگوید مثالً - 1

بیکار است یا به او  هاي آدمخواندن نماز از آن : اگر به کسی گفته شود نماز بخوان و او بگوید - 2
  روزه از آن کسانی است که چیزي ندارند همه این گفتار کفر است: روزه بگیر بگوید: گفته شود

  داند مرتد است کنم که خدا هم نمی من کاري می: اگر کسی گفت - 3

د به دارالحرب ملحق شود بعد از آن مسلمانان بر آن دار غالب آمدند مال وي اگر مرتد با مال خو - 4
  غنیمت باشد

اگر زن و شوهر هر دو مرتد شده به دارالحرب بروند و زن در دارالحرب فرزندي به دنیا آورد و  - 5
  .شوندآن فرزند ولد دیگر آورد بعد از آن مسلمانان بر آن دار غالب آیند هر دو ولد غنیمت 
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  در بیان احکام و مجازات دزدی: مبحث هفتم
  

  احکام و مجازات دزدی

  

  دزدی در لغت

  

مال کسی را از راه خفیه و سربرداشتن گرفتن چیزي است که داراي حفاظ و یا نگهبان باشد به طور 
پنهانی از چشم دیگران آن مال حفاظتی یا مانند مال قرار داده شده در خانه یا صندوق کسی دیگر 

  .مالی است که داراي نگهبان بیرونی است مانند اماکنی که نگهبان و پاسبان دارند

از دزدیدن سپري که پیامبر خدا دست دزدي را : روایت است که گفت) رض(از عبداهللا بن عمر 
  )رواه البخاري(قیمتش سه درهم بود قطع نمودند 

چیزي که قیمت آن ده درم باشد بریدن  اگر عاقل و بالغ از حرزي که در آن شبهه نیست ده درم یا - 1
  .دست او واجب است

  سوره مائده چنین آمده است 38دزدي و مجازات آن در قرآن کریم در آیه  دربارهاما 

های راستشان را به سزای عملشان به عنوان مجازاتی که از جانب خداست بربید که خدا  مرد دزد و زن دزد دست
  .نیرومند و فرزانه است

  

شرعی مرد و زن دزد این است که دست راست هریک از آنان را از بند به کیفر آنچه از  یعنی حد
از  انگیز عبرتاند ببرید این مجازات نکالی است یعنی عذابی است بازدارنده و  عمل دزدي کرده

  .جانب خدا پس بر آنان اندوهگین نباشید و خداوند عزیز و حکیم است
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  یا زناشوییدر بیان احکام نکاح : مبحث نهم
  

  گیرد مسائلی که در نکاح مورد توجه قرار می

  

ور دو شاهد زن تواند در حض اگر زنی به مردي اجازه داد که او را براي خودش عقد کند مرد می - 1
عقد نماید چون نکاح دو مسلمان به حضور دو گواه آزاد که هر دو عاقل و بالغ و  را براي خود وکالتا

  .و دو زن عادل باشند صحیح است مسلمان باشند یا یک مرد

  

  حکم نکاح فضولی

  

اگر دختر و پسري را بدون اجازه آنان براي یکدیگر عقد کنند این نکاح فضولی است اگر دختر و 
پسر بعد از اینکه متوجه شدند بگویند راضی هستیم این عقد جایز است و گرنه جایز نیست اما اگر 

مریم براي سلیمان عقد کند و آن شخص در  مثالًاش را  هکسی به دیگري دستور داد که دختر صغیر
دهنده  حضور خود پدر و یک شاهد دیگر نکاح را جاري نمود جایز است چون در حقیقت پدر نکاح

  .شود شود و با آن شاهد دو شاهد کامل می شاهد محسوب می

صغیره جاري کرد در صورتی که عقد نکاح را ولی دختر  ساالن بزرگو درباره نکاح خردساالن با 
) رض(او را از ابوبکر ) ص(پیامبر خدا : روایت است که) رض(نکاح جایز است چنانچه از عایشه 

تو برادرم در دین و : من برادر شما هستم فرمودند: خواستگاري کرد ابوبکر براي پیامبر خدا نوشت
  )رواه البخاري(کتاب خدا هستی و دخترت برایم حالل است 



 فصل اول اهل سنت ٩٣

 

  ها حرام است ازدواج با آنهایی که  زن
  :عالوه بر محرمات فوق ازدواج با اشخاص زیر نیز حرام شناخته شده است

  

  ٢یادآوری 

شود بلکه تعزیر باید کرد و اگر آن  کند بر آن شخص حد الزم نمی 17اگر کسی با حیوانی مقاربه
  .حیوان از آن فاعل باشد ذبح کرده بسوزانند و اگر از آن دیگري باشد قیمت حیوان را از فاعل بگیرند

  

  ٥یادآوری 

جنس خود لواط کند در نزد ابوحنیفه بر او حد واجب  حرام است اگر کسی با هم بازي جنس هم
که باید او را تعزیر کرد ولی نزد امامین حکمش مثل حکم زناست و حکم زنا اگر مجرد شود بل نمی

و اگر این عمل همیشه تکرار ) سنگسار(شود  باشد صد ضربه شالق و اگر متأهل باشد رجم کرده می
  .دد امام او را به جهت سیاست بکشدگر
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  بیان احکام مهر

  

پرست جایز نیست ولی ازدواج مسلمان با ذمه کتابی به شهادت دو  ها کافره و آتش ازدواج با زن - 7
یعنی همانندي  کفایتذمی در نزد ابوحنیفه جایز است در انتخاب همسر باید دقت کرد و بیشتر مسئله 

رفت و مثل هم بودن زن و مرد را از جهت نصب مسلمان بودن دیانت ثروت شغل باید در نظر گ
  :روایت است که فرمودند) ص(از پیامبر خدا ) رض(چنانچه از ابوهریره 

شود به سبب مال آن به سبب جمال آن به سبب نصب آن به  زن به سبب چهار چیز به نکاح گرفته می
  هایت به خاك شود را اختیار نمایی و اگر نکنی دست داري دینسبب دین آن و تو باید زن 

  :روایت است که فرمودند) ص(از پیامبر خدا ) رض(بن زید در حدیث شریف از اسامه 

  )رواه البخاري(ام  اي را مضرتر از زن براي مردها به جا نگذاشته بعد از خود فتنه

  شود که زن بد و شوم یعنی یار بد بدتر بود از مار بد پس از این حدیث معلوم می
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  در بیان احکام طالق: مبحث یازدهم

  دهنده رشایط طالق

  

کسی که بخواهد طالق دهد باید عاقل و بالغ باشد پس طالق دیوانه و کودك صحیح نیست اما  - 1
  شود شخص الل به وسیله اشاره واقع میطالق 

اگر کسی شراب یا هر مسکرات دیگري نوشیده و در حالت مستی زن خود را طالق داد یا در  - 2
  شود حالت خشم و غضب طالق را جاري کرد طالق واقع می

  شود اگر شخصی بدون شاهد هم زن خود را در حضورش طالق دهد طالق واقع می - 3

  شود اگر کسی را اجبار کنند که زن خود را طالق دهد باز هم طالق واقع می - 4

نویسد که تو  اي خطاب به زنش می از محل سکونت خود نامه مثالًشود  طالق به مکاتبه واقع می - 5
 هرگاهشود اما اگر بنویسد  ز همان هنگام که نامه را نوشت طالق واقع میطالقی یا تو را طالق دادم ا

نامه من به دست تو رسید تو طالق هستی از همان لحظه که نامه به دست او رسید عده زن شروع 
  .شود می
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  احکام طالق مریض

  

اگر زن بیرون  18اگر مرد در حالت بیماري به زن خود بگوید اگر از خانه خارج شوي طالق بائنی - 2
  .برد شود و اگر شوهر او فوت کرد زن از او ارث نمی رفت طالق بائن واقع می

  

  چند مسئله درباره خلع

  

مرا طالق بده تا من مبلغ سه میلیون تومان به شما بدهم اگر مرد یک : اگر زن به شوهر خود بگوید - 4
تومان  میلیونن و اگر سه طالق داد سه تومان و اگر دو طالق داد دو میلیون توما میلیون یکطالق داد 

شود  شود چون طالقی که در خلع واقع می ها طالق بائن واقع می گردد و در تمام این صورت الزم می
  .طالق بائن است
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  در بیان احکام نفقه و رزق حالل: مبحث شانزدهم

  

  مسائلی درباره نفقه

  

از مال مرد پرداخت گردد ولی اگر زن صغیره و قابل اگر مرد صغیر و زن کبیره باشد نفقه زن باید  - 2
  مجامعت نباشد نفقه ندارد

  

  آداب خوردن طعام

  

خورد  یافت که همراهش نان بخورد طعام نمی تا مسکینی را نمی) رض(روایت است که ابن عمر 
: روزي شخصی را آوردند که با وي نان بخورد این شخص بسیار نان خورد ابن عمر به خادمش گفت

که مسلمان در یک روده طعام : فرمودند) ص(ین شخص را دوباره نزدم میاور زیرا پیامبر خدا ا
  خورد و کافر در هفت روده می

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  عقیده و فقه حنفی خالصه املسائل

  الدین مطهری حرضت موالنا خواجه شمس دستور به
  )ره(هللا طاهری مولوی غالم احمد موحدی  مولوی حفیظ: مؤلفین

  

  

  

  

  

  



  عقاید

  ٥عقیده 
  

است خالق تمام کائنات است کسی او را پیدا نکرده بلکه پیدا کننده  خوارکنندهخدا عزت دهنده و 
  تمام جهانیان است

  

  ٩عقیده 
  

کننده اوست در جهان  دهد و هدایت پذیرد و مستحق پاداش را پاداش می خدا توبه گناهکاران را می
 بیریزید و ذره  هاي درخت نمی او برگی از شاخه فرمان بیشود به فرمان اوست و  هرچه واقع می

  .رود او به هوا نمی فرمان

  

  ١١عقیده 
  

و آن را دانسته  قبالًچه زشت خداوند متعال  آید چه خوب و آمدي که در عالم به وقوع می هر پیش
دانند و در پیدا کردن به رازهاي  داند طبق دانسته خود آن را به وقوع آورده و این را تقدیر الهی می می

  .برد زیادي است که هر کس به آن پی نمی
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  ١٦عقیده 
  

سیدنا محمد مصطفی ر است و از همه برتر درجه و رتبه حضرت درجه و مرتبه بعضی از بعضی باالت
شود تا قیامت هرچند انس و  است که آخرین همه اوست و بعد از ایشان کسی به پیامبري مبعوث نمی

  .هاست جن باشد نبی آن

  

  ٢٦عقیده 
  

هاي زیادي از آسمان بر پیغمبران نازل کرده تا جوامع بشر را به راه  خداوند به وسیله جبرئیل کتاب
تورات که بر حضرت موسی نازل  -1اند  چهار کتاب بسیار مشور ها راست هدایت کند در میان آن

) ص(قرآن مجید بر حضرت محمد  -4عیسی  انجیل بر حضرت -3زبور بر حضرت داود  -2شده 
آخرین کتابی است که نازل شده و تا قیامت احکام آن نافذ و جاري است مردمان گمراه دیگر کتب 

رآن مجید به حفاظت خداوند از هرگونه دست بردگی محفوظ آسمانی را تغییر و تبدیل گردانیدند و ق
  .ومسلم است
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  ٢٧عقیده 
  

را دیده و به ایشان ایمان آورده و بر ایمان وفات نموده آن را ) ص(هرکس پیامبر ما حضرت محمد 
اند و همه ایشان را دوست  گویند و اصحاب پیامبر تمامی داراي فضائل و درجات زیادي صحابی می

داشتن نشانه ایمان است و آنچه در میانشان از نزاع و اختالف به وقوع آمده با احتیاط کامل و بسیار 
اند اول حضرت ابوبکر صدیق  تر چهار صحابه ان زبان باید گشود و از همه بزرگنسبت به آن مؤدبانه

گروهی و اختالف  مرتدشدنهاي دین اسالم را که به واسطه  که جانشین پیامبر گشت و پایه) رض(
گروهی دیگر در شرف از هم پاشیدن بود مضبوط و مستحکم گردانید و به همین سبب خلیفه اول 

) رض(شان باالتر است بعد از حضرت ابوبکر حضرت عمر  امت برتر و درجه نامیده شد و از همه
) رض(خلیفه سوم و بعد از ایشان حضرت علی ) رض(خلیفه دوم است و بعد از ایشان حضرت عثمان 

  .خاتمه پیدا نمود) رض(باشند و دوران خالفت اسالمی بر حضرت امام حسن  خلیفه چهارم می

  

  ٢٨عقیده 
  

 ترین کوچکاولیا به مقام و مرتبه  ترین بزرگصحابه پیامبر را درجه و بزرگی به حدي است که 
  .رسد صحابی نمی
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  ٣٠عقیده 
  

شود که آنچه خدا و رسول گفته همه را راست دانسته و به همه یقین کامل  ایمان وقتی ایمان گفته می
ها عیب  ا را دروغ شمردن یا در آنه هاي خدا و رسول شک کردن و یا آن داشته باشد در گفته

  .تراشیدن یا مزاح و تمسخر کردن کفر است

  

  ٣٧عقیده 
  

آید به یکی نکیر و به دیگري منکر  وقتی انسان بمیرد خواه در قبر دفن شود یا نه نزد آن دو فرشته می
ره که پروردگارت کیست و دینت چیست و پیغمبرت کیست و دربا: پرسند شود از مرده می گفته می

اگر میت اهل ایمان باشد جواب صواب گفتی  چه می اهللا رسولاین شخص یعنی حضرت محمد 
برایش  بعداًباشد  می اهللا رسولدهد که پروردگارم اهللا و دینم اسالم و پیغمبرم حضرت محمد  می

گردد به این کیفیت که از بهشت روزنه به قبرش باز شده هواي  هرگونه آرامش و آسایش میسر می
رسد و در نتیجه به  سرد بهشت و بوي خوش آن وارد قبر گردیده و بوي خوش آن به مشام میت می

دانم و  نمی: گوید می سؤاالتایمان باشد در پاسخ همه  پردازد و اگر میتی بی استراحت خوبی می
  .گردد اطالعی ندارم و در نتیجه معذب می
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  ٤١عقیده 
  

هاي قیامت به وقوع پیوست قیامت آشکار خواهد شد به این ترتیب که  وقتی همه عالئم و نشانه
ها و  به حکم و فرمان خداوندي در شیپور خواهد دمید و از هیبت آن آسمان) ع(حضرت اسرافیل 

 قبالًهایی که  م خواهند گسیخت و همه مخلوق خواهند مرد و آنشده از ه شکافتهها  زمین و کوه
هایی را که خدا بخواهد و تا مدتی همین حال و  خواهند شد مگر آن هوش بیاند ارواح آنان  مرده

  .کیفیت خواهد بود

  

  ٤٢عقیده
  

شود و همه مخلوقات زنده شده در میان  صور دمیده می مجدداًوقتی اراده خداوندي تعلق گیرد و 
ي به انبیا هاي آن روز ترسیده براي سفارش رو ها و سختی محشر جمع خواهند گشت و از مشقت

میزان عدالت الهی نصب خواهد شد ) ص(به تقاضا و شفاعت حضرت محمد  باالخرهخواهند آورد و 
حساب وارد بهشت خواهند شد نامه  اي بی و به عمل خوب و زشت پاداش داده خواهد شد و عده

امتان ) ص(اعمال نیکوکاران به دست راست و بدکاران به دست چپ داده خواهد شد پیامبر اکرم 
شوند و  وشانید و از پل صراط عبور نموده وارد بهشت میخود را از آب حوض کوثر خواهد ن

  .بدکاران از باالي آن سرازیر در جهنم خواهند شد
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  ٤٤عقیده 
  

  .خداوند پاك مختار است که به واسطه گناه کوچک عذاب کند و گناه بزرگ را عفو نماید
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  های کفر و رشک بیان سخن

  

  پسند کردن کفر کفر است - 1

  خوب دانستن کلمات کفرآمیز - 2

  دیگران را وادار کردن به گفتن کلمات کفر - 3

  شد شدم فالن کار نمی اگر من مسلمان نمی: گوید از ایمان خود پشیمان شدن که شخص می - 4

که خدا فقط درصدد بردن همین بود و براي کشتن کس : گوید می چنین ایندر فوت اوالد و غیره  - 5
  دیگري غیر از این ندید

  کند بود یا این ظلمی که خدا کرد دیگري نمی نباید می طور اینخدا : گوید یا می - 6

  به غیر خدا این عقیده را داشتن که در همه وقت حاالت ما به او معلوم است - 7

  شنود غیر خدا را از دور آواز دادن به این نیت که آن می - 8

  غیر خدا را صاحب نفع و ضرر دانستن - 9

  مقصود و مراد خواستن و روزي طلب کردن از غیر خدا -10

...  

  عکس پدر و برادر یا غیره را به قسط برکت در خانه یا جیب گذاشته و تعظیم نمودن -24
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ل خالف رشیعت و بدعت   بیان اع

  

  در سر قبرستان در یک روز معین جمع شدن - 1

  چراغ در سر قبرستان روشن کردن - 2

  زنان به گورستان رفتن - 3

  لباس باالي قبر انداختن پرده و - 4

  از سیمان و آجر قبر را بنا کردن - 5

...  

  لهب در کار انداختن و رقص ساز و دیگر لهو -17

  غیرهرفتن زنان بدون پروا پیش پسرعمو و پسرخالو و برادر شوهر و  -19

  شنیدن و شرکت کردن در مجلس ساز و دهل -20

  دیدن رقص زنانه رقاصه -21

  و از آن خوشحال شدنتار و تنبک دیدن  -22
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  آید بیان بعضی نقصانات دنیوی که به واسطه گناه به وجود می

  

  محروم ماندن از علم - 1

  کم شدن روزي - 2

  وحشت از یاد خدا - 3

  وحشت از اشخاص نیکو - 4

  پدید آمدن مشکالت در کارها - 5

  سیاه شدن دل - 6

  محرومی از طاعت - 7

  کمی عمر - 8

  دنتوفیق توبه را از دست دا - 9

  بیرون شدن عیب گناه از دل -10

  ذلیل بودن در نزد خدا -11

  سستی به وجود آمدن در عقل -12

  مورد نفرین دیگران قرار گرفتن -13

  سزاوار لعنت رسول و فرشته گردیدن -14
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  رفتن شرم و غیرت از وجود -15

  بیرون رفتن بزرگی خدا از دل -16

  هجوم بالها -17

  کلمه طیبهدر وقت مردن محرومیت از  -18
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 فصل اول اهل سنت ١٠٩

 

  احکام ذکات

  

  :اند فرموده) ص(پیامبر اکرم 

که هرکه داراي طال و نقره باشد و زکات آن را ندهد آن طال و نقره به آتش جهنم سرخ گردانیده 
 مجدداًشود و هرگاه سرد گردد  اش داغ کرده می انهها پیشانی و پهلو و هر دو ش شود و به وسیله آن می

  .این عمل تکرار خواهد شد

  :فرماید می) ص(و نیز جناب رسول اکرم 

 زهر بدگردد بسیار  به هرکه خدا مال داد و زکات آن را ادا ننمود در قیامت مال آن به شکل ماري می
من مال توام و خزینه توام و آن را بدین : گوید گزد و می و به گردن آن پیچیده هر دو لبش را می

  .نماید صورت نکوهش می

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١١٠

 

  احکام قربانی

  

  :اند فرموده) ص(قربانی نمودن صواب بسیار دارد پیامبر اکرم 

مقبول و پسندیده دربار الهی نیست و  قدر ایندر روزهاي قربانی بعد از عبادات فریضه هیچ عبادتی 
لذا با شوق زیاد و دل پر وسعت  گردد میبیش از رسیدن قطرات خون به زمین مقبول دربار پروردگار 

  .قربانی کنید

  :اند فرموده) ص(و نیز رسول اکرم 

شود پس براي حصول این اندازه صواب کسی که  صواب داده می 19به اندازه موهاي بدن مذبوحه
بر او واجب نیست اگر قربانی کند کاري است به جا و در وقت ذبح نیز پیشانی قربانی باید به  قربانی

  .طرف قبله گرداند

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                    

 
  گلو بریده  19



 فصل اول اهل سنت ١١١

 

  بیان اوقات قربانی

  

  ١٠٠٩مسئله 
  

از اول بامداد روز دهم یا شام روز دوازدهم قربانی جایز است شب باشد یا روز ولی الحجه  در ماه ذي
  .روز دهم که اول وقت استدر روز بهتر است به خصوص 

  

  ١٠١٠مسئله 
  

و در در جاهایی که خواندن نماز عید واجب است قبل از انجام مراسم نماز قربانی کردن جایز نیست 
  .جاهایی که نماز واجب نیست بعد از طلوع صبح روز دهم قربانی کردن جایز است

  

  ١٠١١مسئله 
  

فرستد که بعد از طلوع وکالتا از  روستایی می کند و قربانی خود را به اگر کسی در شهر زندگی می
  طرف آن قربانی کنند جایز است

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١١٢

 

  ١٠١٢مسئله 
  

  الحجه تا موقعی که غروب نکرده قربانی جایز است و بعد از غروب جایز نیست در روز دوازده ذي

  

  ١٠١٣مسئله 
  

گردید یا در روز اول الحجه مقیم  اگر کسی در روز دهم و یازدهم مسافر بود و در روز دوازدهم ذي
  .مسکین بود و در روز سوم غنی گردید بر این شخص قربانی واجب است

  

  ١٠١٤مسئله 
  

  ذبح نماید شخصاًکسی که خودش ذبح کردن را یاد دارد بهتر است که قربانی خود را 

  

  ١٠١٥مسئله 
  

در دل  قدر این نیست کردن یا دعا خواندن در موقع قربانی نمودن به زبان الزم و واجب نیست بلکه
کنم کافی است البته اگر دعاي ذکر شده را یاد  آگاهی داشته باشد که محض رضاي خدا قربانی می

  بهتر استداشت و خواند 

  

  



 فصل اول اهل سنت ١١٣

 

  ١٠١٦مسئله 
  

  قربانی فقط از طرف خود آن واجب است نه از طرف اوالد یا کسی دیگر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١١٤

 

  ها جایز است بیان حیواناتی که قربانی کردن آن

  

  ١٠١٧مسئله 
  

  گاو و گاومیش -4شتر  -3میش  -2بز  -1: از اند عبارتجایز است حیواناتی که قربانی کردن آنان 

  

  ١٠١٨مسئله 
  

اش  کمتر نباشد ولی اگر بره از شش ماه بیشتر عمر داشت و جثه سال یکبراي قربانی سن گوسفند از 
  بود جایز است گاو گاومیش از دو سال کمتر نباشد و اشتر از پنج سال ساله یکبه اندازه 

  

  ١٠٢٢مسئله 
  

اولی پیدا شد اگر  بعداًاگر حیوان که براي قربانی تهیه نموده است مفقود شد و دیگري را خرید و 
شخص ثروتمند است قربانی کردن یکی واجب است و اگر فقیر است قربانی کردن هر دو واجب 

  .باشد می

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ١١٥

 

  هایی که به واسطه آن قربانی کردن حیوان جایز نیست بیان عیب

  

  ١٠٢٣مسئله 
  

آن از بین  دنبهباشد یا بیشتر نور چشم آن و یا بیشتر گوش آن یا  چشم یکهر حیوانی که کور یا کر یا 
  رفته قربانی کردن آن جایز نیست

  

  ١٠٢٤مسئله 
  

راه برود و چهارمی را به زمین نگذارد قربانی  هر حیوانی که لنگ باشد به طوري که به سه دست و پا
  کردن آن جایز نیست

  

  ١٠٢٥مسئله 
  

جایز است ولی حیوان الغر که مغز استخوان آب شده باشد جایز نیست و اگر به این حد نرسیده 
  .قربانی کردن فربه و چاق بهتر است

  

  ١٠٢٦مسئله 
  

  نیستهاي حیوان ریخته قربانی کردن آن جایز  اگر تمام دندان



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١١٦

 

  ١٠٢٧مسئله 
  

 جایزهاي کوچکی دارد  گوشندارد قربانی کردن آن جایز نیست و اگر اگر حیوان خلقتا گوش 
  .است

  

  ١٠٢٨ مسئله
  

اگر مادرزادي شاخ ندارد یا داشته ولی شکست و از بیخ بیرون نیامده قربانی کردن آن جایز است و 
  .اگر از بیخ و بن شکسته جایز نیست

  

  ١٠٢٩مسئله 
  

و میش که از لحاظ خلقت دم ندارند قربانی کردن آن جایز است و همچنین حیوانی  20خصی حیوان
نیست و اگر الغر  جایزمبتال است اگر به واسطه این مرض الغر شده است ) گري(که به مرض جرب 

  .نشده است جایز است

  

  

  

                                                                                                                                                                                                    
 

  اخته  20



 فصل اول اهل سنت ١١٧

 

  ١٠٣٠مسئله 
  

شد اگر ثروتمند است دیگري بخرد و قربانی کند و  دار عیب بعداًاگر به نیت قربانی حیوانی خرید 
  .اگر فقیر است همین را قربانی کند

  ١٠٣٦مسئله 
  

شخصی که قربانی بر آن واجب نبود به نیت قربانی گوسفندي خرید بعد از خریداري قربانی کردن 
  .آن واجب است

  

  ١٠٤٤مسئله 
  

است و اگر بره یا بزغاله و غیره بعد از ذبح مادر زنده باقی ماند آن  جایزحیوان حامله را قربانی کردن 
  .را نیز باید قربانی نمود

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١١٨

 

  بیان احکام حج

  

  ١٠٥٧مسئله 
  

  گردد براي زن بودن محرم در مدت سفر شرط است و اگر محرم نداشته باشد حج فرض نمی

  

  ١١١٣مسئله 
  

شکرانه گوسفندي یا گاوي یا شتري تحت شرایطی که در بعد از جمره به قربانگاه برود و به عنوان 
  .قربانی ذکر شد خریداري کرده ذبح کند

  

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ١١٩

 

  احکام جنایات در حج

  

  ١١٢٥مسئله 
  

جنایت عملی است که انجام آن را شریعت مقدس اسالم حرام گردانیده است و در حج اعمالی است 
شود و به انجام بعضی گوسفند و  ت نامیده میکه شخص حاجی نباید انجام دهد و اگر انجام داد جنای

  .گردد بعضی دیگر گاو و بعضی شتر و بعضی دیگر صدقه الزم می

  

  ١١٢٦مسئله 
  

استعمال خوشبوي در  -1مورد است  22گردد  کشتن گوسفند الزم میها   جنایاتی که به ارتکاب آن
رنگ کردن به رنگ حنا و اگر طوري حنا را به سر مالید که مثل نمد شد دو  -2یک عضوي کامل 

پوشیدن لباس دوخته  -4و غیره بر عضو کامل  زیتون روغنمالیدن  -3گوسفند الزم است ذبح گردد 
تراشیدن  -6ساعت کامل  12پوشیدن رو یا سر  -5و عادت دوازده ساعت متصل شده به طریق عرف 

تراشیدن محل حجامت و  -7ش یا تمام گردن یا زیر یکی از دو بغل یا زیر ناف چهارم سر یا ری یک
  ...ها یا پنج ناخن  کوتاه کردن تمام ناخن -8حجامت کردن 

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٢٠

 

  ١١٢٨مسئله 
  

اگر کسی بعد از ایستادن به عرفات و پیش از تراشیدن سر مجامعت نمود الزم است یک گاو و یک 
است و اگر حاجی تمتع و گوسفند یا یک شتر و یک گوسفند ذبح نماید این جریمه براي حاجی قران 

  .یا حج مفرد این خالف را مرتکب گردید یک گاو یا یک شتر ذبح نمودن کافی است

  

  ١١٢٩مسئله 
  

اگر حاجی تمتع یا مفرد پیش از ایستادن به عرفات با عیال خود مجامعت نمود حج فاسد است و باید 
بقیه افعال را مثل اینکه فاسد نشده به جا آورد و گوسفندي نیز ذبح کند و در سال آینده حج را قضایی 

  .به جا آورد

  

  ١١٣٠مسئله 
  

مباشرت فاحشه  -16. او یا شتر الزم استا آورد کشتن گاگر طواف فرض را در حالت جنابت به ج 
ماس کردن به شهوت انزال یعنی مرد آلت خود را به فرج زن بدون پرده مالیدن یا بوسیدن آن و یا م
تأخیر طواف فرض از  -17. گردد یا نه همین حکم را دارد یعنی ذبح نمودن گوسفندي الزم است

ترك تمام طواف وداع  -18. ز طواف فرضالحجه یا ترك سه چرخ یا کمتر ا ذي 12و  11روزهاي 
  .برود پهلوانِیا بیشتر آن و همچنین ترك سعی بین صفا و مروه که باید در سه چرخه اول 

  



 فصل اول اهل سنت ١٢١

 

  ١١٣١مسئله 
  

اگر کسی بدون عذر بین صفا و مرده یا در طواف خانه سوار بر تخت روان گردید ذبح گوسفند الزم 
  .راه سواره الزم نیستاست و اگر دو مرتبه پیاده طواف نمود بقیه 

  

  ١١٣٢مسئله 
  

اگر حاجی در موقع طواف که باید خانه مبارکه به دست چپ قرار گیرد و بدین منوال طواف نماید 
از موارد لزوم ذبح گوسفند برهنه  -19. الزم است طواف را انجام دهد مجدداًبر عکس طواف نمود 

. انجام داد ذبح گوسفند الزم نیست اًمجددچهارم عورت در موقع طواف و اگر طواف را  یک شدن
در طواف از وسط حطیم  -21. طواف را از غیر محل حجراالسود شروع کردن و اعاده نکردن -20

جماع کردن در عمره پس از چهار چرخ به دور خانه معظمه  -22. عبور کردن و اعاده ننمودن طواف
  براي غیر حاجی قران

  

  ١١٣٣مسئله 
  

گرداند و پس از فساد باید  از چهار چرخ چنانچه بیان شد عمره را فاسد میجماع کردن در عمره پس 
  .افعال عمره را انجام دهد و گوسفندي هم ذبح کند

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٢٢

 

  در بیان ممنوعات متفرقه و حج و تدارکات آن

  

  ١١٣٤مسئله 
  

به کشتن شکار بیابانی یا اشاره یا راهنمایی نمودن کسی را براي کشتن آن در هر سه صورت جزا الزم 
شود جزا یعنی دو نفر عادل با بینایی کامل قیمت شکار را در جایی که کشته شده یا در  می

دي ترین محل وقوع قتل سنجش نمایند آنگاه حاجی محرم اختیار دارد که به قیمت آن گوسفن نزدیک
خریداري نماید و ذبح نماید یا گندم بخرد و به هر مسکین یک من گندم یا در عوض یک من گندم 

باقیمانده آن را خیرات کند یا به عوض آن یک  احیاناًیک روز روزه بگیرد و در کمتر از یک من که 
  .روز روزه بگیرد

  

  ١١٤٠مسئله 
  

کک شپش کنه زنبور خارپشت موش زاغ پشه  کننده حملهبه کشتن مار کژدم گرگ و سگ 
شود البته بدون ضرورت به  کنندگان موذي چیزي الزم نمی پشت سوسمار کلپاسه پروانه و حمله الك

  .هیچ حیوان اذیت نرساند

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ١٢٣

 

  ١١٤٢مسئله 
  

ها در موقع ضرورت محرم بین سه کار  به تراشیدن سر یا پوشیدن لباس دوخته یا استعمال خوشبویی
  روزه گرفتن به مدت سه روز -3طعام دادن شش نفر مسکین  -2سفند ذبح گو -1. مختار است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٢٤

 

  احکام نکاح یا زناشویی
  جلد دوم

  

  ١١٦٤مسئله 
  

دادم نکاح بسته شده : دختر خود مریم را به من نکاح بده و او گفت: اگر شخصی به دیگري گفت
  قبول کردم یا نکردم: خواه طرف بگوید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 صل اول اهل سنتف ١٢٥

 

  شود ها منعقد می نکاح به آنالفاظی که 
  

  ١١٧٢مسئله 
  

قبول کردم ازدواج صحیح است چون : فالن زن یا دختر را به تو فروختم و مرد گفت: اگر کسی گفت
  شود فروختن آزاد صحیح نیست لذا مجاز از نکاح گرفته می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٢٦

 

  حکم نکاح فضولی

  

و آن شخص الکلثوم براي مجید عقد کند  اش به نام ام اگر کسی به دیگري دستور داد که دختر صغیره
است چون در حقیقت پدر  جایزدر حضور خود پدر و یک شاهد دیگر نکاح را جاري نمود 

  .شوند آید با آن شاهد دو شاهد تکمیل می شود و وکیل شاهد به حساب می دهنده می نکاح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ١٢٧

 

  حرام است ها آنها که نکاح با  ای از زن هعد

  

  ١١٨٦مسئله 
  

  نیست جایزاند  پرست هایی که آتش ازدواج زن

  

  ١١٨٧مسئله 
  

  نیست جایزهاي کافره  ازدواج با زن

  

  ١١٨٨مسئله 
  

تواند آن  اگر زنی پسر دیگري را پسرخوانده این پسرخواندگی در شریعت اعتبار ندارد همان پسر می
  .نمایدزن را ازدواج 

  

  ١١٣٩مسئله 
  

تواند زن پنجم را نکاح کند البته اگر یکی از چهار زن را طالق  مردي که چهار زن در خانه دارد نمی 
  .تواند زن دیگري را نکاح کند اش گذشت می داد و عده

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٢٨

 

  ١١٩٩مسئله 
  

ت تواند کنیزي را ازدواج نماید ولی اگر کنیزي به ازدواج داش اگر کسی زن آزاد داشت نمی 
  .تواند با زن آزاد ازدواج کند می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ١٢٩

 

  حکم نکاح کافر

  

  ١٢٦٣مسئله 
  

  .گردد اگر از زن و مرد کافر یکی مسلمان شد و دیگري اسالم نیاورد نکاح بینشان باطل می

  

  دهنده رشایط طالق

  

  ١٢٩٦مسئله 
  

اگر طالق را جاري نکند او : به او گفتند مثالًخود را طالق دهد  عیالاگر کسی را مجبور کردند که 
  .شود کشند و او به طور اجبار طالق را جاري نمود طالق واقع می را می

  

  ١٢٩٧مسئله 
  

خود را طالق داد یا در حالت خشم و  عیالاي نوشید و در حالت مستی  کننده اگر کسی شراب یا مست
از به هوش آمدن و دور شدن خشم و شود پشیمانی بعد  غضب طالق را جاري نمود طالق واقع می

  .غضب سودي ندارد

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٣٠

 

  ١٣٠٠مسئله 
  

نویسد که طالقی یا  خود می عیالاي خطاب به  از محل سکونت خود نامه مثالًشود  طالق به مکاتبه می
شود و از همان موقع باید عده حساب نماید و اگر  تو را طالق دادم از موقع نوشتن نامه طالق واقع می

  .شود وقتی که نامه من به تو رسید تو طالقی از موقع وصول نامه طالق حساب می در نامه نوشت

  

  ١٣٠٢مسئله 
  

  .تواند او را طالق دهد اگر زنی حامله بود شوهرش پس از مجامعت بالفاصله می

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ١٣١

 

  احکام طالق با رشط

  

  ١٣٢٤مسئله 
  

هرگاه زن داخل منزل  اگر داخل منزل فالن شخص شدي طالقی: خود گفت عیالاگر کسی براي 
  .شود فالن شخص شد طالق واقع می

  

  ١٣٢٦مسئله 
  

شود ولی  هر زنی را ازدواج کند طالق واقع میهر زنی را نکاح کنم طالق است : اگر شخصی گفت
شود ولی هر زنی را براي مرتبه اول نکاح نماید طالق  اگر زنی را مرتبه دوم نکاح کند طالق واقع نمی

  .شود واقع می

  

  ١٣٣٠مسئله 
  

اگر از خانه خارج شوي طالق بائنی زن بیرون : خود گفت عیالاگر شخصی در حالت بیماري براي 
زن غذا : برد ولی اگر چنین گفت شود و اگر مرد فوت کرد زن ارث نمی رفت طالق بائن واقع می

عده باشد از مال  مرد بمیرد و زن در صورت اینشود و اگر در  خورد یا نماز خواند طالق بائن واقع می
  .برد چون خوردن غذا و خواندن نماز الزم است مرد ارث می

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٣٢

 

  احکام طالق رجعی و بائن

  

  ١٣٣٣مسئله 
  

 -2. دهد مرتبه یا دو مرتبه به زن نسبت می لفظ طالق را یک صراحتاًآن است که مرد  21طالق رجعی
تو بر من حرامی یا : گوید دهد مثل اینکه می طالق بائن آن است که مرد لفظ حرام را به زن نسبت می

شود اگر مرد  مثل خواهر و مادرم هستی و نیت طالق را دارد در این صورت زن طالق بائن واقع می
باید زن را عقد کند و این عقد پیش از گذشته شدن عده یا بعد  مجدداًه دهد بخواهد به زناشویی ادام

  .از گذشته شدن عده صحیح است

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                    

 
  طالق قابل بازگشت  21



 فصل اول اهل سنت ١٣٣

 

  احکام حداد

  

  ١٣٩٨مسئله 
  

زنی که طالق رجعی یا بائن داده شده در ایام گذرانیدن عده از منزل خارج نشود مگر به واسطه 
  احتیاجات ضروري مثل بیمارستان

  

  احکام حدود

  

باشد  حد لغتا به معنی منع است و در اصالح شریعت عذابی است اندازه شده که حق خداي متعال می
شود چون حق  بنابراین اگر شخص کسی را بکشد و او را در مقابل قصاص نمایند این حد گفته نمی

  .باشند چون اندازه آن تعیین نشده باشد و نیز تنبیهات شرعیه حد نمی بنده می

  

  ١٥٣١مسئله 
  

حد  -5 23حد قذف -4 22حد سکر -3حد شرب خمر  -2حد زنا  -1مسئله حدود بر شش قسم است 
  .شود که هر یک بیان می 24الطریق حد قطاع -6سرقت 

                                                                                                                                                                                                    
 

  آور مستی  22
  تهمت، دشنام دادن  23



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٣٤

 

  احکام چگونگی حد و اقامه آن

  

  ١٥٣٨مسئله 
  

  ض بود یعنی داراي شرایط زیر باشدوقتی حد واجب شد و زانی مح

مسلمان باشد نه کافر  -4بالغ باشد نه کودك  - 3عاقل باشد نه دیوانه  -2آزاد باشد نه غالم و کنیز  - 1
شدن مرد و  بستر هممرد زنی را نکاح صحیح نموده باشد و با آن مجامعت کرده باشد که در موقع  - 5

شوند لذا اگر مرد  ار میساست باشند در این موقع سنگ 25هاي بیان شده که موجب احصان زن بر صفت
زنا نموده است  26یا با زنی کافره و حالیه نابالغیاي یا با دختر  با کنیزي ازدواج نموده یا با دیوانه قبالً

کند زن هم سنگسار  تازیانه تخفیف پیدا می صد یکشود بلکه حدش از سنگسار به  سنگسار نمی
اي یا پسر  با غالمی ازدواج نموده یا با دیوانه قبالًاگر زن  لهذاشود که داراي صفات گذشته باشد  می

تازیانه  صد یکشود بلکه حد شرعی آن همان  نابالغ یا با مردي کافر زنا داده است سنگسار نمی
  .باشد می

  

  

  

                                                                                                                                                                                                    
  راهزنان  24
  ازدواج  25
  دانند  اي از متصوفه که پایکوبی و آوازخوانی را نیک می فرقه  26



 فصل اول اهل سنت ١٣٥

 

  ١٥٣٩مسئله 
  

ریزه او را سنگسار نماید تا بمیرد  باید حاکم شرع زناکننده را براي اجراي حد به بیابان ببرد و به سنگ
) رض(از حضرت علی  چنین ایناول شهود به سنگساري آغاز نمایند و بعد حاکم شرع و بعد مردم 

  .روایت شده است

  

  ١٥٤٢مسئله 
  

کفن کرده شود و نماز وقتی که زانی با زانیه بر اثر اجراي مراسم حد کشته شده باید غسل داده شود و 
: سنگسار شد فرمودند) رض(وقتی که ماعزاسلمی ) ص(بر او خوانده شود چنانچه پیامبر اکرم 

  .دهید به او هم انجام دهید مراسمی که نسبت به مردگان خود انجام می

  

  ١٥٤٣مسئله 
  

مرد یا زن زناکار داراي صفات احصان نبودند چنانچه در گذشته بیان شد حد شرعی آنان اگر 
دار نباشد زدنی  باشد که باید به دستور حاکم شرع اجرا گردد به شالقی که گره تازیانه می صد یک

  .متوسط که نه باعث هالك شود و نه درد نداشته باشد

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٣٦

 

  ١٥٤٤مسئله 
  

در موقع اجراي حد دستور ) رض(برهنه گردند چون حضرت علی  مردان در موقع اجراي حد باید
داد که مجرم برهنه گردد نه به طوري که کشف عورت شود و زنان برهنه نگردند ولی اگر پوستین  می

  .و نمد پوشیده بود کشیده شود

  

  ١٥٤٥مسئله 
  

  سر و رو و شرمگاه استثناي بهها باید بر تمام اعضاي مجرم زده شود  شالق

  

  ١٥٤٦مسئله 
  

  در تمام حدود مجرم اگر مرد باشد باید ایستاده زده شود نه دراز کشیده و زن نشسته

  

  ١٥٤٧مسئله 
  

  .باشد حق اشخاص آزاد می 27صفهحد غالم و کنیز منا

  

                                                                                                                                                                                                    
 

  دو نیمه کردن در تصاحب  27



 ول اهل سنتفصل ا ١٣٧

 

  ١٥٤٨مسئله 
  

اي کنده شود که پستان وي پوشیده شود تا در موقع  مستحب است در موقع سنگسار نمودن زن حفره
  .عورتش در انظار برهنه نگرددسنگسار 

  

  ١٥٤٩مسئله 
  

شده مستحق سنگسار شد شالق زده نشود و اگر مستحق شالق بود عالوه بر  اگر زناکار با شرایط بیان
  .تواند مجرم را تبعید یا زندانی کند شالق حاکم شرع اگر مصلحت بداند می

  

  ١٥٥٠مسئله 
  

حالت مرض سنگسار شود و اگر حد او شالق اگر زناکار مریض بود و حد وي سنگساري است در 
  .بود شالق زده نشود تا موقعی که بهبودي پیدا کند

  

  ١٥٥١مسئله 
  

زن زناکار حامله تا وضع حمل و تمام شدن ایام نفاس سنگسار نشود و پس از ایام نفاس سنگسار گردد 
  .سنگسار شودو اگر کسی نبود که بچه او را حفاظت نماید بعد از شیر باز کردن بچه مادر 

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٣٨

 

  ١٥٥٣مسئله 
  

شود و  دانستم که بر من حرام است سنگسار می می: اگر مردي با مطلقه ثالثه خود وطی کرد و گفت
  .اي که در مقابل پول او را طالق داده است همچنین در مطلقه

  

  ١٥٥٤مسئله 
  

باشد پس از مجامعت  تو می عیالاي را فرستادند و برایش گفته شد که این  اگر به بستر مردي زن بیگانه
  .نبوده مرد سنگسار نشود عیالشمعلوم شد که 

  

  ١٥٥٨مسئله 
  

اگر کسی عمل لواط نمود مثل زنا سنگساري ندارد ولی حاکم شرع در زندانی نمودن و اعدامش به 
  .وسیله خراب کردن دیوار بر باالیش یا انداختن او از جاي بلند و بقیه سیاسات مخیر است

  

  ١٥٥٩مسئله 
  

اگر کسی با چهارپایان وطی کرد تنبیه گردیده شود ولی آن چهار سوخته شود و قیمت آن از 
  .جنایتکار گرفته شود

  



 فصل اول اهل سنت ١٣٩

 

  ١٥٦٦مسئله 
  

  گردد اگر غیر حاکم شخص عادي شخصی را مجبور بر انجام عمل زنا نمود حد در باره زانی اجرا می

  

  

  ١٥٨١مسئله 
  

اند یا شالق خورده به  نفر یک نفر یا بیشتر غالم بودهاگر پس از اداي شهادت معلوم شد که چهار 
واسطه نسبت دادن دیگران به زنا و حال اینکه حد شرعی به شهادت آنان جاري گردیده است اگر حد 

المال باید به ورثه معدوم پرداخت گردد و اگر شالق بوده  شرعی سنگسار بوده است دیه آنان از بیت
هر صورت باید شهود حد زده شوند یعنی هریک هشتاد ضربه  شود ولی در است چیزي واجب نمی

  .شالق زده شوند

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٤٠

 

  احکام نوشیدنی و حد آن

  

  ١٥٩٢مسئله 
  

اگر شخصی را که شراب نوشید شهود او را گرفته در حالی که بوي شراب هم موجود بود یا مستی را 
  .رفت حد شرعی باید اجرا گردد گرفته تا موقعی که او را به محضر دادگاه حاضر نمودند بوي از بین

  

  ١٥٩٥مسئله 
  

باشد که مثل حد زنا اجرا  حد نوشیدن شراب و حد مستی به هرچیز غیر از شراب هشتاد تازیانه می
  .گردد می

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ١٤١

 

  احکام حد قذف

  

  ١٦٠٠مسئله 
  

که براي مرد یا زن  گونه اینرا به عمل زنا نسبت داد به  دامن پاكیا زنی  دامن پاكاگر مردي مردي 
تو زناکار هستی و دشنام داده شد شکایت به حاکم شرع نمود و دشنام دهنده نتوانست ثابت : گفت

  .نماید به دستور حاکم شرع دشنام دهنده باید متحمل هشتاد تازیانه شود

  

  ١٦١٣مسئله 
  

  شوند ینه بلکه تو هر دو حد زده م: اي زناکار آن دیگر گفت: اگر کسی براي دیگري گفت

  

  ١٦١٤مسئله 
  

شود و  نه بلکه تو فقط زن حد زده می: اي زناکار زن در جواب گفت: خود گفت عیالاگر کسی به 
یک جاري  زنا با تو کردم حد و لعان بر هیچ: لعان هم اجرا نگردد و اگر زن در جواب گفت

  .گردد نمی

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٤٢

 

  ١٦٢٥مسئله 
  

د و دزدي کرد براي هر جنایت حد معینه اگر کسی زنا کرد و شخصی را قذف نمود و شراب نوشی
  .باید اجرا شود

  

  احکام تعزیر

  

 شود که حد معینه از طرف شریعت بیان نشده باشد و آن در موقعی اجرا می تعزیر لغتا به معنی تنبیه می
در موردي بیان شده است که در مورد فالن جنایت مرتکب آن  مثالًو اکتفا به ذکر تعزیر شده است 

  .باید تعزیر شود

  

  ١٦٢٦مسئله 
  

  شالق دارد و اقل آن بستگی براي حاکم شرع دارد 39حداکثر تعزیر 

  

  ١٦٢٧مسئله 
  

  .شود اگر کسی غالمی یا کنیزي یا کافري را نسبت به زناکاري داد تعزیر می

  



 فصل اول اهل سنت ١٤٣

 

  ١٦٢٨مسئله 
  

  .اي کافر یا اي دزد یا اي فاسق یا اي خبیث تعزیر کرده شود: گفتاگر براي مسلمانی 

  

  ١٦٢٩مسئله 
  

  .اي خر یا اي خوك تعزیر کرده شود: اگر شخصی به دیگري گفت

  

  ١٦٣٠مسئله 
  

  تواند عالوه بر تعزیر جنایتکار را زندانی نماید در صورتی که حاکم شرع مصلحت بداند می 

  

  ١٦٣١مسئله 
  

هاي حد زنا بعد حد شرب خمر و بعد حد  شدت زده شود بعد از تعزیر شالق هاي تعزیر به شالق 
  قذف به ترتیب تخفیف داده شود

  

  ١٦٣٢مسئله 
  

  .شود هاي حد یا تعزیر فوت کرد خونش هدر است و از کسی مطالبه نمی اگر شخصی به واسطه شالق



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٤٤

 

  احکام رسقت

  

  ١٦٣٣مسئله 
  

چیزي که قیمتش به ده درهم سکه زده شود از محل امن و وقتی که شخصی عاقل بالغ ده درهم یا آن 
محفوظی دزدي نماید واجب است که دست راست او از بند قطع شود چنانچه خداوند در آیه کریمه 

  :فرماید قرآن مجید می

  های آنان قطع گرده شود مرد و زن دزد دست

  

  ١٦٣٤مسئله 
  

  شخص آزاد و برده در قطع دست برابرند و فرقی ندارند

  

  ١٦٣٧ مسئله
  

  .شود رسید دست همگی قطع می اي مالی را دزدي کردند که به هر یک ده درهم می اگر عده

  

  ١٦٣٨مسئله 
  

  باشد ده درهم مساوي با هفت مثقال نقره می



 فصل اول اهل سنت ١٤٥

 

  ١٦٥٥مسئله 
  

عین همان  بعداًاگر کسی مالی را دزدید و در آن دزدي دستش قطع شد و آن را به صاحبش برگرداند 
شرطی که هیچ تغییري در آن نیامده باشد ولی اگر از شود به  دزدید دستش قطع نمی مجدداًمال را 

حال اولی تغییر کرده بود مثل اینکه اول نخ دزدیده و دستش قطع شده بعد از اینکه به صاحبش 
  .شود ها را دزدید پاي چپش قطع می ها را پارچه بافت و دو مرتبه پارچه برگرداند صاحبش نخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٤٦

 

  احکام چگونگی قطع و اثبات آن

  

  ١٦٦٦مسئله 
  

پس از قطع دست سارق از مچ باید وسایل پزشکی براي قطع جریان خون به کار برده شود چنانچه در 
  .شده است سابق پس از محل قطع آن داغ می

  

  ١٦٦٧مسئله 
  

وم دزدي کرد اگر دزد پس از قطع دست راست دومرتبه دزدي کرد پاي چپ قطع شود و اگر مرتبه س
  .د و عالئم توبه از او مشهود گرددزندانی گردد تا موقعی که توبه کن

  

  

  

  

  

  

  



 فصل اول اهل سنت ١٤٧

 

  احکام راهزنان

  

  ١٦٨١مسئله 
  

اي یا یک نفر راهزن بر مسلمین قطع راه نمودند ولی قبل از اینکه مالی از کسی بگیرند یا  اگر عده
 بهکسی را بکشند دستگیر شدند مجازات آنان زندان است تا توبه نمایند و در حالت آنان تغییر کلی 

قیمت ده رهم از رسید یا به اندازه  وجود آید و اگر مال از مردم گرفتند که به هر یک ده درهم می
  .کاال باید حاکم شرع دستور قطع دست راست و پاي چپ آنان را صادر نماید

  

  ١٦٨٢مسئله 
  

کشد و شکم آنان را به نیزه سوراخ کند تا  بردارتواند زنده  الطریق را حاکم شرع می اشخاص قاطع
  .ه نشوندگذاشت بردارباشد و سه روز بیشتر  بمیرند و این شدت عمل براي عبرت دیگران می

  تذکر الزم

  :آن مجید بیان شده استمجازات راهزنان در قر

نا پاداش آنانی که با خدا و رسول جنگ می ایند این است که کشته شوند یا  کنند و در زمین فسادکاری می ه
  .کشیده شوند یا دست و پای آنان قطع گردد یا زندانی شوند بردار

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٤٨

 

  ١٦٨٤مسئله 
  

  .راهزن یکی قتل را انجام داد باید همگی کشته شونداي  اگر از بین عده

  

  ١٦٨٦مسئله 
  

  .ها را مجروح نموده باید دست و پایش قطع شود اگر راهزن مال مردم را گرفته و آن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 هل سنتفصل اول ا ١٤٩

 

  احکام جهاد

  

جهاد لغتا به معناي سعی و کوشش است و در اصطالح شریعت به معنی جنگ با کفار و دشمنان دین 
  باشد می

  

  ١٦٩١مسئله 
  

اي  باشد یعنی وقتی که عده کند فرض کفایه می جهاد در موقعی که خطر جدي مسلمین را تهدید نمی
کارند  کس قیام ننمایند همه مسلمین گناه شود و اگر هیچ اند از ذمه باقی ساقط می از مردم به جهاد رفته

لمانان فرض شود و بر مس کرد فرض عین می ولی وقتی خطر مسلمین و کشور اسالمی را تهدید می
گردد و اگر مسلمین به دستور رهبر کشور اسالمی عمل نمایند الزم نیست براي جهاد خطر مسلمین  می

کفر براي صدور اسالم باید حمله نماید و این بستگی به را تهدید کند بلکه لشگر اسالم به هر کشور 
  .سیاست و تشخیص پیشوا و رهبر مسلمین دارد

  

  ١٦٩٦مسئله 
  

ه هر وسیله ممکن مثل آب انداختن محل سکونت و قطع اشجار و از بین بردن لشگر اسالم ب
  .شوند متوسلتوانند  هاي آنان که باعث تضعیف روحیه شود بر علیه کفار می زراعت

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٥٠

 

  ١٦٩٨مسئله 
  

ولی اگر کفار اطفال یا اسیران مسلمان را سپر قرار دادند این عامل مانع تیراندازي به طرف آنان نشود 
  .ر باشندهدف کفا

  

  ١٧٠٠مسئله 
  

زدگان کفار کشته نشوند  زنان و کودکان و پیرمردان از کارافتاده و جامانده و کوران و دیوانگان و فلج
  .مگر به نحوي در جنگ از لحاظ فکري یا غیره مداخله نمایند که در آن موقع باید کشته شوند

  

  ١٧٠٤مسئله 
  

تواند دستور جنگ  رهبر مسلمین بدون ابالغ به کفار میاگر کفار پس از صلح شروع به خیانت کردند 
  بدهد

  

  ١٧٠٥مسئله 
  

اگر صلح با کفار به شرطی که مبلغی از طرف کفار به مسلمین پرداخت شود انجام گرفت مانعی ندارد 
در صورتی که مسلمین به خاك کفار نفوذ نکرده باشند این مبلغ حکم جزیه را دارد و اگر کفار را در 

  .جنگی را دارد غنائمرار داده این حکم محاصره ق



 فصل اول اهل سنت ١٥١

 

  ها احکام غنائم جنگی و تقسیم آن

  

  ١٧١٠مسئله 
  

ها پاك نمود رهبر مسلمین  وقتی لشگر اسالم کشور یا شهري را از کفار گرفته و از لوث وجود آن
جزیه و مخیر است که آن شهر را بین مسلمین تقسیم کند یا اهل آن شهر آنجا مستقر باشند و بر افراد 

  .بر اراضی خراج تعیین گردد

  

  ١٧١١مسئله 
  

ها را غالم و کنیز  ها را به قتل برساند یا آن رهبر کشور اسالمی درباره اسیران جنگی مخیر است که آن
  .ها را با اسیران مسلمان که در اسارت کفار هستند مبادله نمایند نماید و یا آن

  

  ١٧١٢مسئله 
  

ها اسلحه یا اسب و گاو و گوسفند بود که نقل  عت نمودند و با آنوقتی که لشگر اسالم قسط مراج
ها گاوها و گوسفندها و غیره را معدوم کنند و  رسد تمام اسلحه آنان به کشور غیرممکن به نظر می

  .ها را ترك نمایند که کفار مورد استفاده قرار دهند بسوزانند نه آن

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٥٢

 

  ١٧١٩مسئله 
  

ها و نفت و بنزین و هرگونه سالحی که توانستند از  نند از خوردنیتوا لشگر اسالم در کشور کفر می
  .آوردند استفاده نمایند دست بههرجا 

  

  ١٧٢٠مسئله 
  

در کشور کفر هرکس از کفار در حالت جنگی اسالم بیاورد خود او و مال و ثروتی که در دست دارد 
هایی  هاي این شخص و اوالد بزرگش و پول شوند اگر مسلمین پیروز شدند زن در امان و حفاظت می

  .گردد جنگی می غنائمکه در دست بانک است جز 

  

  ١٧٢٣مسئله 
  

جنگی سهمی معین ندارند ولی رهبر مسلمین آنچه  غنائمزن و کودك و دیوانه و ذمی و غالم از 
  .ها بدهد تواند به آن مصلحت بداند می

  

  ١٧٢٦مسئله 
  

توانند سربازان را به هر نوع تشویق و ترغیب به جنگ نمایند و حتی  فرماندهان لشگر اسالم می
  :فرماید نچه خداوند متعال در قرآن مجید میها بدهند چنا هاي کمک بیشتر به آن وعده

  .را به جنگ با کفار برانگیز مؤمنینای پیامرب  



 فصل اول اهل سنت ١٥٣

 

  گیرنده از کشوری احکام امان

  

  ١٧٣٥مسئله 
  

یک کامل به او داده نشود و اگر  سال یکاگر کافري با گذرنامه داخل کشور اسالم شد اجازه اقامت 
  .توقف نماید باید جزیه برایش تعیین گردد سال

  

  ١٧٣٩مسئله 
  

هاي صغیر و کبیر  اگر کافر حربی از دار کفر با گذرنامه داخل کشور اسالمی شد و داراي زن و بچه
به امانت نزد ذمی بود و مقداري نزد حربی و مسلم و در کشور اسالم  اش داراییبود و مقداري از 

 غنائمکشورش مغلوب لشگر اسالم شد تمام ثروت و اوالدش جز  داًبعمشرف به دین اسالم گردید 
به دار اسالم آمد سپس کشورش  بعداًآیند و اگر در کشور کفر اسالم آورد و  جنگی به حساب می

باشند و  اوالد صغیرش آزاد و مسلمان و تبع پدر خود می صورت اینمغلوب لشگر اسالم شد در 
دهد ولی اوالد کبیر و  هایی که امانت نزد مسلمان یا ذمی داشته است دولت اسالم به خودش می مال

  .شوند جنگی می غنائمو ثروتی که در نزد کافر داشته جز  عیالش

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٥٤

 

  احکام عرش و خراج

  

  ١٧٤٤مسئله 
  

از مالکیت مقدار نصاب گردش سال عقل و بلوغ شرط نیست لذا زمین  یک هیچبراي وجوب عشر 
) گرم صد ششسه کیلو و (عشر هرگاه از چیزي عایدي دهد در صورتی که حداقل آن یک صاع 

  .گردد میعشر آن واجب 

  

  ١٧٤٥مسئله 
  

معینه به اختیار دولت است ولی آنچه از مقررات خلفاي راشدین درباره خراج روایت  مبلغدر خراج 
شده است اینکه حضرت عمر فاروق بر اهل سواد بر هر جریب زمین آبگیر یک صاع از درآمد 

پنج  ها اینمحصولش و یک درهم و بر هر یک جریب زمین از زراعت خیار بادمجان خربزه و امثال 
  .ب تاك و خرما ده درهم تعیین فرمودنددرهم و از هر جری

  

  ١٧٤٦مسئله 
  

هاي دیگر غیر از آنچه بیان شد زراعت گردیده دولت به اندازه مصلحت  هایی که زراعت از زمین
  .کارشناسان خراج تعیین نماید

  



 فصل اول اهل سنت ١٥٥

 

  احکام جزیه

  

ون از ها در حمایت اسالم مص گیرد تا آن جزیه آن چیزي است که دولت اسالم از کفار سالیانه می
  .تعرض باشند

  

  ١٧٤٩مسئله 
  

اینکه  -2گردد  اینکه با صالح و مصلحت بین دولت اسالم و کفار تعیین می -1بر دو قسم است  جزیه
ها را  نماید و آن اي فاتح و پیروز شد دولت اسالم سالیانه مبلغی تعیین می وقتی لشگر اسالم بر منطقه

  .باید در سال چه مبلغی جزیه دهد مثالًنماید که هر شخصی  ملزم به پرداخت می

  

  ١٧٥١مسئله 
  

  .باید یا ایمان بیاورند و یا به قتل برسند ها اینپرستان عرب یا مرتدین جزیه قبول نشود بلکه  از بت

  

  ١٧٥٤مسئله 
  

پردازند اجازه داده نشود در کشور اسالم معبد بنا نمایند ولی اگر  به یهود و نصارا که جزیه می
  .کاري نمایند توانند آن را تجدید یا مرمت وجود داشت که خراب شده میمعبدهاي قدیمی 



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٥٦

 

  ١٧٥٥مسئله 
  

ها  شوند باید دولت اسالم اهل ذمه را در محدودیت نامیده می 28پردازند اهل ذمه کفاري که جزیه می
هاي  در زمان گذشته چنانچه حق نداشتند سوار اسب شوند حالیه نباید داراي ماشین مثالًقرار دهد 

ها به وسیله  هاي بسیار زیبا و قیمتی بپوشند و باید عالمتی بر کمر آن آخرین سیستم باشند و نباید لباس
ها را سالم نکنند و راه را بر آنان تنگ نمایند  شوند و مسلمین آن شناختهبسته شدن نخ پشمی باشد که 

ها دعاي خیر در موقع  آن هاي آنان عالمتی باشد که فقراي مسلمین توقف نکنند تا براي و بر منزل
  .نمایند سؤال
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 فصل اول اهل سنت ١٥٧

 

  احکام مرتد

  مرتد به معنی برگشته از اسالم

  

  ١٧٥٧مسئله 
  

اي برایش پیش آمده بود با  وقتی که مسلمانی از اسالم برگشت اسالم بر او عرضه گردد و اگر شبهه
توبه کرد فبها و اال بعد از دلیل و برهان رفع شود و مدت سه روز زندانی گردد اگر قبول اسالم نمود و 

سه روز کشته شود ولی اگر زن مسلمه از اسالم برگشت کشته نشود بلکه زندانی شود تا بمیرد یا توبه 
  .کند

  

  ١٧٥٨مسئله 
  

شود و نکاح او با  موقعی که شخص مسلمان کلمه کفر را بر زبان جاري کرد ایمان وي نابود می
مان شد نکاح را تجدید و حج را دو مرتبه به جا آورد و بقیه شود اگر توبه کرد و مسل باطل می عیالش

  .عبادات را الزم نیست قضایی به جا آورد اگر مرتد زن بود همین حکم را داشت

  

  ١٧٦٠مسئله 
  

: دارد یا گفته شد برخاستنکی حوصله نشستن و : نماز بخوان جواب داد: اگر براي کسی گفته شد
  .ها کفر است گیرد که چیزي ندارد همه این گفته کسی روزه می: روزه بگیر جواب داد



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٥٨

 

  ١٧٦١مسئله 
  

  شود نه کافر می: ترسی گفت شخصی مرتکب گناهی بود به او گفته شد از خدا نمی

ترسی جواب  از خدا نمی: زد به او گفته شد مگر مسلمان نیستی یا حرف خالف می: یا به او گفته شد
  شود نه کافر می: داد

  .اگر چه به شوخی باشد

  

  ١٧٦٢مسئله 
  

  .شود از نحوست نماز است کافر می ها اینهمه : خواند برایش اتفاقی ناگوار افتاد گفت کسی نماز می

  

  ١٧٦٣مسئله 
  

کافر  کردیم میبودیم که این عمل را  کاش ما هم کافر می: اگر کسی را عمل کفر پسند آمد و گفت
  .شود می

  

  ١٧٦٤مسئله 
  

ن بیاید گفته جبرئیل اگر پایی: یا گفت کنم نمیاین کار را : خدا هم اگر به من بگوید: اگر کسی گفت
  .شود کافر میکنم  او را قبول نمی



 فصل اول اهل سنت ١٥٩

 

  ١٧٦٥مسئله 
  

  .شود داند کافر می کنم که خدا هم نمی من کاري می: اگر کسی گفت

  

  ١٧٦٦مسئله 
  

  یعت کفر استتحقیر خدا و رسول و بد دانستن مسائل و دستورات شر

  

  ١٧٦٧مسئله 
  

روز و عرض اسالم و رفع شبهات به قتل رسانید مکروه  اگر کسی شخص مرتد را پیش از سه شبانه
  .شود است ولی بر قاتل دیه یا قصاص واجب نمی

  

  ١٧٦٨مسئله 
  

آورده به ورثه او منتقل  دست بهشخص مرتد اگر مرد یا کشته شد مال و ثروتی که در حالت اسالم 
  شود می

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٦٠

 

  ١٧٧٢مسئله 
  

مختلف از  وسایلشود و باید او را به  کودکی که عقل و تمیز دارد اگر مرتد شد ارتداد محسوب می
قبیل زندانی تهدید و تنبیه به اسالم دعوت نمود و اگر قبول نکرد کشته نشود ولی باید تحت مراقبت 

  .قرار گیرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 نتفصل اول اهل س ١٦١

 

  یاغیاحکام 

  

  شونده از دستورات و مقررات رهبر و دولت اسالمی یاغی به معنی خارج

  

  ١٧٧٣مسئله 
  

اي از کشور اسالمی را اشغال کردند و از دستورات و قوانین کشور  اي از مسلمین منطقه اگر عده
ها را به تسلیم فراخواند و اگر شبهه یا اعتراضی به  ممکن آن وسایلاسالمی سرپیچی نمودند باید به 

ها مقاتله شود ولی  حق داشتند در حل و فصلش کوشش به عمل آید اگر تسلیم شدند فبها و اال با آن
ها جنگ را آغاز نمایند و اگر جنگ را شروع کردند با شدت هر چه  دولت آغاز به جنگ نکند تا آن

هاي این عده و هواداران آنان تعقیب  گر این عده سازمان یافته بودند زخمیتر سرکوب شوند و ا تمام
  .و مجازات گردند

  

  

  

  

  



  فصل دوم تشیع

  پیشگفتار

  

  .فقه و اجتهاد اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است) الضار جبار اهللا(در این بخش از کتاب 

 ترین بزرگعلمی اسالمی مستند بر قرآن، حدیث و سنت پیامبر که شاید به جرأت بتوان گفت امروز 
فقها ارکان اصلی زندگی مسلمانان را تحت تأثیر  فتاوايقدرت اجرایی در جوامع اسالمی را دارد و 

ن زندگی و نه آنا شده بیاندهد شاید براي عامه مسلمانان چنین علومی نه به درستی  خود قرار می
از آن بدانند لیک باید دانست که این تفکر و نگرش با مدد از اسالم که قدرت  متأثرخویشتن را 

از کشورها قدرت بالمنازعه است عطش  برخیدر جهان و میان مردم کسب کرده و در  اي فزاینده
رایج در  اتمجازو از قوانین  کند میو از دل فقها کسب  فتاواوصف ناشدنی خویش را از میان همین 

است،  گرفته نشئتترین مسائل خصوصی زندگی مسلمانان از همین علم اسالمی  کشورها تا کوچک
شود و یکپارچه و یکرنگ در بیشتر  از همان عوامل اصلی اسالم سیراب می فتاواهرچند اصول این 

 ترین بزرگ قریباًتهاي اسالمی و  ترین اهرم گیرد اما باید دانست که فقه یکی از محکم مواقع موضع می
اسالم در جهان است پس باید چنین اصل مهمی را مورد بررسی قرار داد و بیشتر  يامروز  عامل شکل

  .به این باور نزدیک شد و آگاهانه از آن شناخت کسب کرد

  .ام فقها شیعی پرداخته فتاوايدر این بخش از کتاب به 

شیعه دوازده امامی  ها معتقد به ک اکثریت آنند لیدي هستهاي متعد با اینکه شیعیان جهان داراي فرقه
از همین مذهب و از دو فقیه نامی که هر کدام در  در کتابین راستا و در ابوده و به قولی اثنی اشعري 



بازي کرده و اعتبار بسیاري نزد شیعیان سراسر جهان دارند استفاده  سزاییگري نقش به  تاریخ شیعی
پیش زیسته و به قولی یکی از  هایی سدهبراي توازن در این نگاه از میر باقر مجلسی که در  شده است

که در همین اعصار زندگی کرد و اهللا خمینی  گذاران مکتب شیعی نوین بوده است و روح بنیان
هان گذار انقالب اسالمی ایران بوده و تأثیرات زیادي در خاورمیانه امروزي و احواالت سراسر ج بنیان

  .گذاشته استفاده شده است

شیعیان این نگاه وجود دارد که مرجع تقلید و فقیه داراي فتوا باید در قید با توجه به اینکه در میان 
هرچند کتب بسیاري م دو شخص از آنان در کتاب بهره جستحیات باشد اما به واسطه اعتبار بیشتر این 

در این راستا مورد بررسی قرار گرفت و از فقهاي بسیاري که در حال حاضر در قید حیات هستند نیز 
 درخوریز از طوالنی شدن این گفتار و در دسترس بود لکن به واسطه پره شماري بیمتون قابل وثوق 

ها اجتناب  از استفاده آن فتاواو تشابه بسیار این نظریات  حال درعینحوصله مخاطب بودن این نگاره و 
  .مکرد

پاسخ درخوري دهد و  اختیار دارد تا به این عطشکتب در  شماري بیانبوه مخاطب تشنه به دانستن 
  .گري است اي به سوي شناخت بیشتر و بهتر اسالم و مکتب شیعی باید بداند که این کتاب دریچه

اب بلکه ها نه تنها در این کت ها و نگاشته ن از خیل بخشو در پایان نیز باید افزود که دلیل استفاده نکرد
  .تر شدن اثر بوده است بودن و در عین حال کوتاه تر تأملچون قابل در تمام کتب رعایت اصولی 

 در دل رنگ و بوي ظلم ندهند بلکه از نگاه مااند  هایی که گردآوري نشده حال نه اینکه بخش
ي مختصر  ی نهفته است لذا به واسطههاي بیکران ترین سخنان خداوندي نیز ظلم ترین و ساده کوچک

است به  نمایانگرهاي خداوندي را بیشتر  هایی که ظلم مثال از هر بخشی مثالی گنجانده شدهکردن 
  .عامه مردم مفهوم نگاره را درك کنندکه  طوري



واسطه خرد و عشق معتقد به هر باوري باشند و براي رسیدن به دنیایی در به امید آن روز که همگان به 
  .ها میسر است آزادي و اهداف خویش کوشش کنند و جهان آرمانی براي همه جانداران با این تالش

  .به امید آن روز زیبا و آزاد که در همین نزدیکی است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  تحریر الوسیله امام خمینی
  سید محمد باقر موسوی همدانی: مرتجم

  

  

  

  

  

  

  



  در باب تقلید

  

باید دانست که هر مکلفی که به مرتبه اجتهاد نرسیده باشد واجب است در مسائل غیر ضروري دین 
تقلید و یا احتیاط کند چه در عبادات و چه معامالت و چه واجبات و چه محرمات و چه مستحبات و 

  .باید عارف به موارد احتیاط باشد خواست احتیاط کند چه مباحات البته اگر

  

  

  مسئله در احکام تخلی

  

  ١مسئله 
  

مانند سایر احوال بر مکلف واجب است عورت خود را از بیننده محترم چه مرد باشد  29در حال تخلی
و چه زن حتی از دیوانه و طفلی که داراي تشخیص باشد بپوشاند همچنان که بر او حرام است به 
صورت دیگري نگاه کند هرچند که آن دیگري مجنون و یا طفل ممیز باشد بله پوشاندن عورت از 

نیست همچنان که نظر کردن بر عورت طفل غیر ممیز حرام نیست و نیز زن و شوهر  ر ممیز واجبغی
توانند به عورت یکدیگر نظر کنند و واجب نیست عورت خود را از یکدیگر  مالک و کنیز او می

  .بپوشانند
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 عیفصل دوم تش ١٦٧

 

  گفتار در معرفی و بیان نجاسات

  

دهانش نجس است و سگ و خوك بیابانی است که هم عین آن نجس است و هم آب : وهفت شصت
  .اند اما سگ و خوك دریایی پاك

دهم از نجاسات کافر است و کافر کسی است که متدین به دینی غیر از اسالم باشد و یا اگر اسالم 
داند از ضروریات است منکر  اختیار کرده و منتصب به آن شده یکی از ضروریات اسالم را با اینکه می

نسبت به آن ضروري به انکار رسالت و یا تکذیب رسول خدا و یا باشد به طوري که برگشت انکارش 
و یا از گفتار و کرداري سر بزند که اقتضا کفر او را داشته  شریعت مطهره آن جناب باشد 30تنقیص

ها که با امام  باشد و در کافر فرقی نیست مرتد و کافر اصلی چه حربی و چه ذمی و اما ناصبی
گویند و خوارج که خدا هر دو طایفه را لعنت  کنند و به ایشان ناسزا می دشمنی می) ع( امیرالمؤمنین

اند چه اینکه چیزي از ضروریات اسالم را انکار داشته باشند و برگشت  کند بدون تردید نجس
  ...انکارشان به انکار رسالت باشد یا نه 
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 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٦٨

 

عت   گفتار در رشایط امام ج

  

  در امام جماعت چند چیز شرط است

زاده بودن شرط سوم عقل شرط چهارم اینکه  ل ایمان یعنی دوازده امام بودن شرط دوم حاللشرط او
غیر بالغ  مؤمنینبالغ باشند بلکه در جایی هم که  مؤمنینسیده باشد شرط پنجم اینکه اگر به حد بلوغ ر

یا  مرد و مؤمنینباشند امامت غیر بالغ محل اشکال است بلکه جایز نیست شرط پنجم اینکه اگر 
زن باشند امامت مرد براي  منحصراًاند امام نیز مرد باشد بلکه در صورتی هم که  متشکل از مرد و زن

  ...آنان با احتیاط نزدیک است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ١٦٩

 

  زکات

  مقدمه
  

وجوب زکات از ضروریات دین است و در نتیجه کسی که منکر آن باشد جز کفار است که تفصیل 
امامان روایت شده و نیز آمده که هیچ صاحب مال و صاحب نخل و این مسئله در کتاب طهارت از 

صاحب زراعت و انگوري نیست که زکات مال خود را دریغ کرده باشد مگر آنکه خداي بزرگ 
کند تا در روز قیامت این طوق  زمین زراعت و درختکاري او را تا هفت طبقه زمین طوق گردنش می

  .را بر گردن داشته باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٧٠

 

  خمس

  

آن  31محمد بن عبداهللا و ذریه اش گرامیخمس همان حقی است که خداي تعالی آن را براي پیامبر 
حضرت که خدا نسلشان را زیاد کند قرار داده و آنان را گرامی داشته به اینکه محتاج زکات نشوند و 

الیمان کسی که یک درهم از خمس را نپردازد به آنان ظلم کرده حقشان را غصب نموده است از مو
خداي که جز او معبودي نیست از آنجا که خوردن صدقه را بر : روایت شده که فرمود) ع(امام صادق 

ما حرام کرده حکم خمس را براي ما نازل فرمود بنابراین صدقه بر ما حرام است و خمس تکلیفی 
رد خوردنش است که خداي تعالی آن را به نفع ما بر مسلمانان واجب کرده و چون جنبه احترام دا

  .براي ما حالل است
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 عیفصل دوم تش ١٧١

 

  خمس در هفت چیز واجب است

  

افتد بلکه چیزي هم که از طریق دزدي و  به دست مسلمین می اول غنائم آنچه که از راه غلبه بر دشمن
در افتد خمس دارد البته در صورتی که این دزدي و غارت  غارت از مال آنان به دست مسلمین می

آمده مال اهل حرب باشد که خونشان و  دست بهجنگ و از شئون آن باشد و نیز به شرطی که مال 
هایشان و اسیر گرفتن زنان و اطفالشان حالل است و این تنها در جایی است که جنگ با آنان به  مال

  .باشد) ع(اذن امام معصوم 

عرف است و از جمله معادن طال دوم معدن مرجع در اینکه فالن جنس معدن است یا معدن نیست 
هاي قیمتی و نیز قیر نفت کبریت و سرمه و نمک و  نقره قلع و آهن و مس و جیوه و انواع سنگ

و گچ و گل سرخ و گل سرشور و گل ارمنی نیز جز معادن هستند و اگر در چیزي شک  سنگ ذغال
نیست در معدن وقتی است یا نه خمس در آن از جهت معدنی بودن واجب  معادنکند که آیا از 

و تصفیه آن خرج کرده کم کند و بقیه به حد بیست شود که آنچه در راه استخراج  خمس واجب می
  ...دینار و یا دویست درهم برسد و 

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٧٢

 

  گفتار در تقسیم خمس و متحقین آن

  

  ١مسئله 
  

امام شود سهمی براي خدا سهمی براي رسول خدا و سهمی از آن  خمس به شش قسمت تقسیم می
باشد و سه سهم دیگر از آن ایتام در  االمر می است که این سهم در این اعصار متعلق به صاحب) ع(

ماندگانی که مادرشان سید است و  ماندگان و مساکین از سادات است بنابراین مساکین و ایتام و راه راه
ل صدقه که براي شوند خمس برایشان حالل نیست و در مقاب از طرف مادر منتهی به آن جناب می

  .سادات حرام است براي آنان حالل است

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ١٧٣

 

  گفتار پیرامون انفال

  

که  طور همانق آن است به خاطر داشتن منصب امامت مستح) ع(انفال عبارت است از مالی که امام 
  رسول خدا مستحق آن بود و آن اموال چند نوع است

خونریزي عاید مسلمین شود زمین باشد یا غیر زمین کلیه اشیائی که از ناحیه کفار بدون جنگ و  - 1
  ...خود کفار از آن زمین کوچ کرده و رفته باشند یا به دست مسلمین داده باشند و 

  

  گفتار در واجبات منی

  

  ٧مسئله 
  

توان هم پیاده و هم سواره انجام داد ولی پیاده افضل است دوم از واجبات منی قربانی  ی را میرم
گانه یعنی شتر و گاو و گوسفند باشد و قربانی کردن  کردن است و واجب است که یکی از انعام سه

و نفر یا شتر است و بعد از آن گاو و یک قربانی به جاي دها  دیگر حیوانات جایز نیست و بهترین آن
توانند چند نفر در یک قربانی شریک شوند در حال  نیست پس در حال اختیار نمی مجزاچند نفر 

  .اضطرار هم کفایت کردنش مشکل است و احتیاط آن است که شرکت بکنند و روزه را هم بگیرند

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٧٤

 

  ٨مسئله 
  

عمرش شده باشد و در در قربانی چند چیز معتبر است اول سن است که در شتر باید داخل سال ششم 
گاو بنا بر احتیاط باید داخل سال سوم شده باشد و بز نیز مانند گاو است و گوسفند بنابر احتیاط باید 

  داخل سال دوم شده باشد

  دوم سالمتی و صحت است بنابراین حیوان مریض حتی حیوان داراي گري بنابر احتیاط کافی نیست

  سوم این است که بسیار سالخورده نباشد

هاي آن  چهارم اینکه اعضاي بدن حیوان تمام باشد پس قربانی کردن حیوان ناقص مانند اخته که تخم
کند  را درآورده باشند کافی نیست و بنابر احتیاط حیوانی هم که تخم آن را کوبیده باشند کفایت نمی

و یا دم  شرط است که گوش بریده طور همینو همین طور حیوانی که از اصل تخم نداشته باشد و 
حیوانی که شاخ درونش شکسته باشد کافی نیست و اما حیوانی که شاخ  طور همینبریده نباشد و 

  ...بیرونش شکسته باشد عیبی ندارد 

تر به احتیاط آن  پنجم اینکه الغر نباشد و همچنین که بر پشتش پیه موجود باشد کافی است و نزدیک
  .ننماید است که حیوان عرف آن را الغر بشمارد اکتفا

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ١٧٥

 

  ٩مسئله 
  

اگر غیر از حیوان اخته حیوان دیگري یافت نشود بعید نیست که همان اخته کافی باشد هرچند که 
آن اخته را در روز عید قربانی کنند و هم حیوانی سالم را در  تر به احتیاط آن است که هم نزدیک

  الحجه آن سال و اگر نشد در سال بعد طول ذي

  

  ١٠مسئله 
  

از ذبح معلوم شود که حیوان نقص و یا بیماري داشته واجب داشته حیوان دیگري را ذبح کند  اگر بعد
کند  کرده حیوان چاق است و بعد از ذبح معلوم شود الغر بوده همان الغر کفایت می بله اگر خیال می

  اش نیست و دیگر چیزي به عهده

  

  ١١مسئله 
  

  .نیندازدذبح کند و نیز احتیاط آن است که ذبح را تأخیر عقبه احتیاط آنکه قربانی را بعد از رمی جمره 

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٧٦

 

  گفتار در احکام بیتوته در منی

  

  یکی از عبادات است که نیت با همه شرایطش در آن واجب است

  

  ٦مسئله 
  

کسی که بیتوته واجب در منی را ترك کرده واجب است براي هرشب یک گوسفند کفاره دهد چه 
  ... 32باشد و یا جهال و یا نسیانا عمداًاینکه ترکش 
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 عیفصل دوم تش ١٧٧

 

ل حج یا عمره   گفتار در صد و حرص در اع

  

  ٩مسئله 
  

کسی که براي عمره احرام بسته و محصور شد یعنی به خاطر بیماري نتوانسته به مکه برسد اگر بخواهد 
مینی به مکه بفرستد از احرام درآید باید قربانی کند و احتیاط آن است که قربانی یا پول آن را توسط ا

او قرار بگذارد که در روز معین و ساعتی معین قربانی او را ذبح کند و از احرام درآید و همه و با 
اش نیت  شود و احتیاط آن است که نائب او هنگام ذبح قربانی محرمات به جز زن برایش حالل می

  .بیرون شدن او را از احرام بکند

  

  ١٠مسئله 
  

شود و به خاطر بیماري و به وقوف در عرفات و مشعر نرسد و بخواهد از احرام اگر براي حج محرم 
  ...در آید واجب است قربانی کند 

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٧٨

 

  امر به معروف و نهی از منکر

  

ترین فرایض اسالم است که سایر فرایض به وسیله آن  امر معروف و نهی از منکر جز باالترین و شریف
  .ضروریات دین استشود و وجوب آن دو از  دو اقامه می

  

  گفتار در مراتب امر به معروف و نهی از منکر

  

  ٩ مسئله
  

 ظاهراًاگر مطلوب حاصل نشود مگر به اینکه به نحوي او را در تنگنا قرار دهد و به زحمت بیندازد 
  تر جایز و بلکه جایز است البته با رعایت نرم

  

  ١٠مسئله 
  

با رعایت مراتب  ظاهراًاگر غرض حاصل نشود مگر وقتی که طرف را بزند و دردي بر او وارد آورد 
تر جایز باشد البته در اینجا سزاوار آن است که از فقیه اذن بگیرد بلکه در حبس کردن  تر و آسان میمال

  .و تنگ گرفتن بر فاعل نیز اجازه گرفتن و امثال آن سزاوار است

  

  



 عیفصل دوم تش ١٧٩

 

  ١١مسئله 
  

ر جلوگیري فاعل از گناه مستلزم زخمی کردن وي و یا کشتنش باشد جایز نیست مگر به اذن امام اگ
  .است اگر شرایط حاصل باشد) ع(شود و در این عصر که عصر غیبت امام  قول وي جایز میکه بنابر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٨٠

 

  کتاب هبه بخشش

  

  ١٦مسئله 
  

نظیر حیوان و درخت میوه  34به هبه خود برگردد و موهوب 33اگر در مواردي که هبه الزم نشده واهب
 مثالًنماي منفصل داشته باشد نمایی که بین قبض بعد از عقد و زمانی که او رجوع کرد حادث شده 

است و  35درختی میوه داده و حیوان بچه و کنیز فرزند آورده و پستاندار شیر داده همه متعلق به متهب
ف نما متصل مانند چاقی درخت و حیوان که از آن واهب است و احتمال گردد به خال به واهب برنمی

توان گفت این عین آن حیوانی نیست  دارد همین نما متصل مانع از برگشتن واهب باشد براي اینکه می
  که واهب به متهب بخشیده بلکه این احتمال خالی از قوت نیست بلکه ظاهر این است که نما میوه

آوردن حیوان نیز از همین قبیل باشد و با وجود آن واهب نتواند به هبه خود آوردن درخت و بچه 
  .برگردد

المثلی که غاصب آن خانه و حمام باید  اجرت مخصوصاًبله شیر در پستان حیوان و اجاره خانه و حمام 
ق المثل آن متعل شود ولی چنانچه برگشت اجرت بپردازد از این قبیل نیست و مانع برگشتن واهب نمی

  .به متهب است

  

  
                                                                                                                                                                                                    

 
  بخشنده  33
  چیز بخشیده شده  34
  کننده هدیه قبول  35



 عیفصل دوم تش ١٨١

 

  کتاب وصیت

  

  ٢٧مسئله 
  

اگر بعضی از ورثه مازاد بر ثلث را اجاره دهند و بعضی دیگر رد کنند وصیت نسبت به اجاره دهندگان 
نافذ و نسبت به دیگران باطل است بنابراین اگر صاحب وصیت یک دختر و یک پسر داشته باشد و 

تا  شود و وصیت پدر وصیت کند به اینکه نصف مال را به زید بدهد مال او هجده قسمت تقسیم می
حد شش سهم که ثلث همه اموال او است نافذ و نسبت به زائد بر ثلث که سه سهم است احتیاج به 
اجازه پسر و دختر او دارد اگر پسر امضا کند و دختر رد کند از آن سه سهم وصیت به دو سهمش 

و نسبت به یک سهم دختر شود  صحیح است و در نتیجه هشت سهم در عمل به وصیت پدر خرج می
طل است و اگر دختر امضا کند و پسر رد کند وصیت او نسبت به یک سهم نافذ است و در نتیجه با

  .شود و نسبت به دو سهم پسر باطل است هفت سهم خرج وصیت می

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٨٢

 

  ٦٣ مسئله

  

شود مگر به شهادت دو شاهد  وصیت به والیت چه والیت بر مال و چه والیت بر اطفال ثابت نمی
با مردم اما  36زنان در این مسئله پذیرفته نیست نه زنان به تنهایی و نه منضم عادل مرد چون شهادت

شود و هم با شهادت یک  وصیت به مال مانند سایر دعاوي مالی هم با شهادت دو مرد عادل ثابت می
شاهد و سوگند مدعی و هم با شهادت دو مرد عادل و دو زن عادل و این ادعا با سایر دعاوي مالی از 

شود هر  نهایی ثابت میکند یکی اینکه در وصیت مالی حق به وسیله شهادت زن به ت دو جهت فرق می
چهارم مال  چند چهار نفر نباشند و سوگند ضمیمه آن نگردد به این معنا که یک زن شهادت دهد یک

چهارم و  چهارم و اگر سه زن شهادت دهد سه شود و اگر دو زن شهادت دهد دو مورد دعوي ثابت می
ادت دو نفر ذمی یعنی اگر چهار زن شهادت دهد همه آن دوم اینکه در وصیت مالی دعوي با شه

و در ذمه حکومت اسالمی قرار داشته باشند مسیحی و یهودي و زرتشتی که در دین خود عادل باشند 
شود ولی با شهادت غیر اهل ذمه از سایر کفار  در صورت ضرورت و نبودن عدول مسلمین ثابت می

  .شود ثابت نمی

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                    
 

  همراه   36



 عیفصل دوم تش ١٨٣

 

  گفتار در احکام کفارات

  

  ١مسئله 
  

آزاد کردن برده کافر کافی نیست پس به طور کلی در برده اسالم شرط است و در  اي در هیچ کفاره
کفایت آزاد کردن برده غالم و کنیز و بزرگ و طفل که به خاطر تبعیت محکوم به مسلمانی باشد 

باشد یا مادرش برابرند لکن ترك این احتیاط سزاوار نیست که در کفاره قتل یعنی با پدرش مسلمان 
را آزاد کنند در آزاد کردن برده این شرط نیز معتبر است که از هر عیبی که سبب آزادي برده بالغ 

گیري و زخمی شدن به دست مولی سالم بوده باشد و اما  قهري او باشد از قبیل کوري و جذام و زمین
ی اي ناشنوا و الل و غیره کاف هاي دیگر مضر به احکام تکلیف نیست پس آزاد کردن برده داشتن عیب

  .است آزاد کردن برده فراري نیز کافی است هرچند که نداند کجا است اما باید بداند زنده است

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٨٤

 

  گفتار در صید

  توضیح
  

شود به وسیله  یعنی ذبح به طریق شرع حالل می 37به وسیله تذکیه گوشت حاللکه حیوان  طور همان
شود و یا به غیر حیوان و به  انجام می شود و شکار یا به وسیله حیوان صید معتبر شرعی نیز حالل می

شود یا حیوان است و یا جامد و تمام کالم در  اي که با آن حیوان شکار می عبارت دیگر آلت و وسیله
  .هر یک از این دو قسم است

  

  ٣مسئله 
  

در حالل بودن شکار سگ تربیت شده چند چیز معتبر است اول اینکه شکار با فرستادن صاحب سگ 
باشد پس اگر سگ بدون تحریک صاحبش حیوانی را تعقیب و شکار کند مقتول آن انجام شده 

حالل نیست هرچند که بعد از دریدنش صاحبش هم او را تحریک کند و حتی اگر تحریک صاحبش 
شکار با اجازه و تحریک  سوي بهتر بدود که چون حرکتش  در دویدن او اثر بگذارد یعنی سریع

است حال در جایی که صاحبش  طور همیناط مقتولش حالل نیست و صاحبش نبوده بنابراین احتی
است که در جایی که صاحب سگ او را براي  طور همیننبوده بنابراین احتیاط مقتولش حالل نیست و 

اي را از او دور کند و  فرستاده باشد تا دشمنی یا درنده مثالًکاري دیگر غیر شکار روانه کرده باشد 
حیوان در بین راه به آهویی برخورد کند و آن را از پاي درآورد آنچه در ارسال معتبر است قسط 
جنس شکار است نه شخص شکار پس اگر صاحب سگ آن حیوان را روانه کند به سوي آهویی که 

                                                                                                                                                                                                    
 

  گوشت را بریدن گلوي حیوان حالل  37



 عیفصل دوم تش ١٨٥

 

که صاحبش آن را ندیده بود آن آهویی مرده حرام نیست  دیده و حیوان برود و آهویی را شکار کند
  .و در حالل بودنش همین مقدار کافی است که سگ با اجازه صاحبش به شکار آهو رفته است

دوم اینکه فرستنده سگ مسلمان و یا به حکم مسلمان باشد نظیر کودك مسلمان که ملحق به مسلمان 
ها که  اگر سگ را کافر یا ملحق به کافر نظیر ناصبیاست به شرطی که به حد تمیز رسیده باشد پس 

  لعنت خدا بر آنان باد بفرستد شکارش حالل نیست

ترك کند مقتول  عمداًسوم اینکه هنگام روانه کردن سگ نام خدا را بر زبان بیاورد پس اگر آن را 
  سگ حالل نیست

س اگر حیوان صید شده به چهارم اینکه مردن شکار مستند به گزیدن سگ و مجروح کردن او باشد پ
سبب دیگر مرده باشد نظیر صدمه زدن و یا خفه کردن و یا خسته کردن و یا زهر ترك کردن از ترس 

  .حالل نیست ها اینیا پرت کردنش از بلندي یا غیر 

پنجم اینکه صاحب سگ حیوان شکار شده را زنده نیابد یا اگر زنده یافت مهلت ذبح کردن آن را 
حاصل کالم اینکه وقتی سگ خود را به طرف شکار روانه کرد اگر بعد از آنکه سگ نداشته باشد و 

جانش کرد و به آن رسید و دید که حیوان مرده آن حیوان حالل و  آن حیوان را گرفت و گزید و بی
است و همچنین اگر وقتی به آن رسید زنده بود لکن فرصت ذبح آن را نیافت تا مرد و اگر  38مزکی

شود مگر به ذبح که اگر با این وضع او را ذبح نکند و بمیرد  را داشته باشد حالل نمی فرصت ذبح آن
دهد  زند یا پایش را تکان می میته است و کمترین نشانه زنده بودنش این است که ببیند چشم به هم می

شت و جنباند اگر در چنین حالتی آن را دریافت و وقت کافی براي ذبح آن دا و یا دم و دستش را می
دود و سگ آن را  شود همچنین اگر ببیند که بعد از گزیدن سگ همچنین می ذبحش نکرد میته می

                                                                                                                                                                                                    
 

  پاك  38



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٨٦

 

تواند آنم را ذبح کند جز با ذبح  ایستد زمانی که از حیاتش باقی است می می که آنکند تا  دنبال می
شتن فرصت شود اما اگر این مقدار فرصت نیابد بدون ذبح هم حالل است و ملحق به ندا حالل نمی

  .است

  

  ٤مسئله 

کند دویدن و شتاب کردن به سوي صید هنگام روانه  که سگ را جهت شکار روانه می کسی آنآیا بر 
بیند که به شکار رسیده هرچند که شکار هنوز  سگ را می که هنگامیکردن سگ واجب است یا 

تواند بگریزد و یا آنکه  شکار را گرفت و نگاه داشت و شکار نمی که هنگامیتسلیم نشده باشد و یا 
  شتاب کردن واجب نیست؟ اصالً

ظاهر این است که واجب است و وجوبش از هنگامی است که شکار را متوقف کرده پس زمانی که 
صیاد احساس کرد سگ شکار را متوقف کرده واجب است به مقدار متعارف شتاب کند تا اگر 

  .نده یافت آن را ذبح کندحیوان را ز

  

  ٥مسئله 
  

ها تربیت شده باشد و دیگري نشده باشد هر دو شکار را کشته  در حالل شدن شکار یکی از سگ
  .باشند این شکار حالل نیست

  

  



 عیفصل دوم تش ١٨٧

 

  ٦مسئله 
  

شکاري که به وسیله غیر سگ یعنی آلت جمادي کشته شده باشد خوردنش حالل نیست مگر آنکه 
با تیزیش حیوان را بکشد و یا  ها اینه چون شمشیر و کارد و خنجر و امثال اي تیز باشد ک آلت اسلحه

چون تیر و نیزه و پیکان به خاطر نوك تیزش بدن شکار را سوراخ کند حتی عصایی که بر نوك آن 
آهن تیزي به کار رفته باشد بدون فرق بین اینکه تیغه نوك تیزي بر سر آلت نصب شده باشد و یا آلت 

آهنی بودن آلت صید شرط نباشد بنابراین  اصالًز ساخته شده باشد بلکه بعید نیست که خودش نوك تی
کافی است که آن آلت سالحی برنده یا فرورونده باشد و از هر فلزي که باشد حتی اگر فلز روي یا 

اید بر احتیاط بتر به احتیاط آن است که آهنی بودن آن را احتیاط بدانیم و بنا طال و نقره لکن نزدیک
شود و این شامل شکار کردن به وسیله آمپول و سیخ  استعمالبه عنوان سالح  چیزي باشد که عامه

در آلت شکار و آهنی تیز این شرط معتبر  ظاهراًو شود  نمی ها اینکباب و چیزي خاردار و امثال 
نیست که بدن شکار را پاره کن و زخم بر او وارد آور پس اگر شکار را هدف تیر قرار داد و با نیزه 

  .ضربه به او وارد آورد خوردن آن حالل است

  

  ٧مسئله 
  

را زخمی سازد  هر آلت جمادي که داراي آهنی تیز باشد و یا تیز و غیر آهنی باشد که با تیزش حیوان
شکارش حالل است و هر آلتی که چنین نباشد مانند سنگ و گرز و چماق و گلوله باشد مقتول آن 

  .حالل نیست

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ١٨٨

 

  ١٢ مسئله
  

حیوانی که کشته شدن آن به وسیله سگ یا هر آلت شکاري دیگر با اجتماع همه شرایط حالل است 
اصل  حسب بهیوان صحرایی و چه اینکه عبارت است از هر حیوان وحشی و گریزپا چه مرغ باشد یا ح

خلقت وحشی باشد مانند کبک و آهو و گاو وحشی و یا آنکه بر حسب اصل خلقت اهلی بوده و 
  .سپس وحشی یا چموش شده باشد پس گاو شتر وحشی شده نیز با شکار حالل است

  

  ١٤مسئله 
  

تور یا طناب باشد  مثالًنباشد  39اي از بدن شکار بیفتد در صورتی که آلت شکار آلت محلل اگر قطعه
از بدن شکار افتاده و سر حیوان و محل کارد در آن جز نباشد حرام است و اما بقیه آن  جزئیآن 

حیوان اگر هنوز حرکت دارد در صورتی که حیات مستمر حیوان از بین رفته باشد و این حرکتش 
قی است با تذکیه یعنی سربریدن مذبوح باشد آن نیز حرام است و اما اگر حیات مستقرش با حرکت

شود و اما در صورتی که آلت شکار آلتی محلل یعنی شمشیر و یا مثل آن باشد و همه  حالل می
شرایط نیز موجود باشد اگر به سبب آن قطع حیات مستقر در هر دو جز از بین رفته باشد هر دو جز 

  .حالل است

  

  

                                                                                                                                                                                                    
 

  حالل  39



 عیفصل دوم تش ١٨٩

 

  ١٥مسئله 
  

  شود چه غیر آن به یکی از سه طریق ملک خویش میحیوان وحشی چه از جنس پرنده باشد و 

اینکه آن را تحت سیطره خود قرار دهد مثل اینکه پاي حیوان یا شاخ و پر آن مرغ را بگیرد و با  - 1
  .طناب ببندد به شرطی که مقصودش از این کار صید کردن و تملک آن باشد

  .کار برده شود بیندازد اینکه شکار را در تله و طناب و توري که به منظور صید به - 2

تیري به آن زده باشد که جراحت آن مانع از  مثالًاینکه به وسیله آلت صید حیوان تسلیم شده باشد  - 3
  .دویدن شده و یا بال مرغ به علت شکسته شدن مانع از پریدن آن شده باشد

  

  ٢٤مسئله 
  

  تذکیه ماهی به یکی از این دو طریق است

ب در آورند دوم اینکه اگر به خودي خود از آب بیرون افتاد قبل از مردنش اول اینکه آن را زنده از آ
آن را بگیرند چه با دست و چه با آلتی چون تور بنابراین اگر ماهی به علت جست و خیزش از آب 

  .شود و اما اگر قبل از مردن کسی آن را بگیرد حالل است بیفتد و بمیرد حرام می
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  ٢٩مسئله 
  

افتاده باشد و به علتی حال گریختن نداشته باشد مثل اینکه با چیزي به او زده  اگر ماهی روي آب
باشند و یا چیزي بلعیده باشد اگر در این حال کسی آن را بگیرد و از آب بیرون بیندازد و در خشکی 

  .بمیرد حالل است

  

  ٣١مسئله 
  

با آلت پس اگر ملخ قبل از تذکیه در مورد ملخ به این است که آن را زنده بگیرد چه با دست و چه 
  .اهللا و مسلمان بودن شکارچی معتبر نیست گرفتنش مرده باشد حرام است و در شکار ملخ گفتن بسم

  

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ١٩١

 

  گفتار در احکام ذبح

  

  ١مسئله 
  

یا دیوانه که قلم تکلیف از  کودكکننده شرط است مسلمان یا به حکم مسلمان باشد یعنی اگر  بر ذبح
کافر حالل  40اسالمش اعتبار دارد و نه کفرش پدر او مسلمان باشد بنابراین ذبیحه او برداشته شده نه

  نیست خواه مشرك خواه غیر مشرك و حتی اهل کتاب

  

  ٢مسئله 
  

طفل اگر به حد تمیز رسیده باشد و خنثی و زن حالل است در ذابح مرد بودن شرط نیست پس ذبیحه 
  و همچنین ذبیحه زن حائض و نفسا حالل است

  

  ٣مسئله 
  

با آهن در حال اختیار ذبح کردن به وسیله چیزي از غیر آهن جایز نیست که اگر با داشتن وسیله آهنی 
  شود حیوانی را ذبح کنند حالل نمی

  

                                                                                                                                                                                                    
 

  گلو بریده  40
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  ٤مسئله 
  

لوله حلقوم که همان مجراي دخول و خروج نفس  -1قطع چهار عضو : واجب در ذبح عبارت است از
  .دو شاهرگ گردن است -4و  3ص طعام و آب است اي مخصو مري لوله -2در ریه است 

  

  ٥مسئله 
  

جاي کارد در حلق حیوان زیر چانه آن است به طوري که هر چهار رگ حیوان قطع گردد بنابراین 
  .اي که در گردن حیوان است قرار داد باید کارد را در پایین گره

  

  ٦مسئله 
  

اشته شود و از آن طرف حیوان ذبح شود در ذبح این شرط معتبر است که کارد زیر گلوي حیوان گذ
پس اگر حیوان را از پشت گردنش ذبح کنند و هر چه قدر هم سریع این کار را انجام دهند به طوري 

  .شود جان شدنش چهار لوله گردنش قطع شود حرام می که قبل از بی

  

  ٧مسئله 
  

  .عرف یک عمل شمرده شودعمل در نظر نوبت انجام داده باشد بلکه باید  دو در ذبح این را در
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  ٨مسئله 
  

اگر گردن حیوان را از پشت قطع کند و چهار عضو ذبح آن سالم بمانند در صورتی که حیوان 
حرکتی که کشف از زنده بودنش کند داشته باشد و بعد از قطع چهار عضو آن از جلو حرکتی هرچند 

  .شود اندك بکند حالل می

  

  ٩مسئله 
  

و گردن حیوان را از باالي گره قطع کند و در نتیجه چهار عضو ذبح نشود  کننده اشتباه کند اگر ذبح
شود و اگر بماند به حدي که بشود آن اشتباه را دوباره جبران  اگر جایی برایش باقی نماند حرام می

  .شود نمود حالل می

  

  ١١مسئله 
  

حیوان را رو به قبله ذکیه و حالل شدن ذبیحه عالوه بر شرایط گذشته چند چیز شرط است اینکه در ت
کنند یعنی در حال ذبح گلو و سینه و شکم حیوان رو به قبله باشد پس اگر رعایت این شرط نشده 

داند نتواند  کننده جهت قبله را نداند و یا اگر می بوده باشد حیوان حرام است و اگر ذبح عمداًباشد اگر 
کننده هنگام مشغول شدن به ذبح نام اهللا را  حشود اینکه ذب حیوان را رو به قبله کند این شرط ساقط می

ببرد یا در حین کارد کشیدن و یا قبل از آن و متصل به آن و اینکه بعد از تمام شدن عمل ذبح و قطع 
چهار رگ حرکتی از حیوان سر زند که داللت کند بر اینکه زنده ذبح کرده است اگر این مقدار 

ن به نحو معتدل معتبر نیست پس اگر بعد از ذبح حرکت حرکت از او سر بزند دیگر بیرون آمدن خو
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بریزد کافی است و الزم نیست خونش مانند  قطره قطرهبکند لکن خون از او نریزد یا به کندي و یا 
  .سایر حیوانات بپرد

  

  ١٢مسئله 
  

  .در خوابانیدن اهللا را بر زبان جاري سازد

  

  ١٦مسئله 
  

اش به طور نحر صورت بگیرد همچنان که غیر از شتر باید  تذکیهتنها شتر است که  41در بین بهائم
  .شود اش به نحو ذبح باشد پس اگر شتر را ذبح کنند و یا غیر شتر را نحر کنند مردار و حرام می تذکیه

  

  ١٩مسئله 
  

هر حیوانی که ذبح یا نحر آن ممکن نیست یا به خاطر چموشی و وحشی بودنش و یا به خاطر آنکه در 
ظیر چاه یا مکانی تنگ واقع شده که انسانی دسترسی به محل ذبح یا نحرش ندارد و اگر کشته جایی ن

شود جایز است آن را با شمشیر یا کار زخمی کنند و بکشند که در این صورت  نشود مردار می
  .شود خوردن گوشتش حالل می

                                                                                                                                                                                                    
 

  حیوانات  41



 عیفصل دوم تش ١٩٥

 

  ٢١مسئله 
  

صورتی که زنده باشد و یا بدون تذکیه اگر جنینی از شکم حیوان بیرون آید و یا بیرون آورند در 
مردار شده باشد آن جنین حالل نیست مگر آنکه زنده باشد در صورتی که مادر ذبح شده باشد و 

شود پس  جنین بیرون آید یا بیرون آورده شده باشد که آن جنین جز به وسیله تذکیه و ذبح حالل نمی
ح مادر جنین مرده بیرون آید خوردنش حالل اگر جنین ذبح نشود حالل نیست و اما اگر بعد از ذب

  .است

  

  ٢٢مسئله 
  

اگر جنین حیوان در هنگام ذبح یا نحر مادرش زنده بود و بعد از ذبح مادرش و قبل از آنکه شکمش 
را باز کنند و جنین را در آورند مرده باشد بنابراین آن جنین حالل است به شرطی که بین تذکیه مادر 

  .اصله زیادي نیفتاده باشدو بیرون آوردن جنین ف

  

  ٢٣مسئله 
  

اشکالی نیست در اینکه هر حیوان حالل گوشت ذاتی هرچند به خاطر عارضی حرام شده باشد چون 
و شود چه حیوان صحرایی و چه دریایی وحشی  پذیرد و گوشتش حالل می جاللی و موطئه تذکیه می

  ...چه اهلی و چه پرنده و چه چرنده 
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  ٢٤مسئله 
  

نامشان برده  قبالًگوشت که نفس سائله دارند غیر از آنچه  است که همه انواع حیوان حرام ظاهر این
  .ها پاك خواهد بود پذیرند و در نتیجه بعد از تذکیه گوشت و پوست آن شد تذکیه را می

  

  ٢٥ مسئله
  

تذکیه همه حیوانات حرام گوشت قابل تذکیه یکی به وسیله ذبح با شرایطی که در ذبح حیوان 
ها شکار با آلت جمادي است و در خصوص  گوشت بیان شد راه دیگر تذکیه آن اللح

ها به وسیله سگ  هایی که ممتنع و به عبارتی دیگر وحشی باشند و اما تذکیه پذیرفتن آن گوشت حالل
  .آزموده تردد و اشکال است

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ١٩٧

 

  گفتار در حالل و حرام حیوانی

  

  ٢١ مسئله
  

قرار است ذبح شود را چند روزي ببندند و پس از آن ذبح کنند هرچند مستحب است مرغ خانگی که 
  .خواري از آن ندیده باشند که نجس

  

  ٢٢ مسئله
  

شود آن است که انسان آن  گوشت می گوشت شدن حالل یکی دیگر از عواملی که موجب حرام
در بدن حیوان  اش هرچند که منی انسان حیوان را وطی کند چه از مجراي بولش و چه از مجراي فضله

ننده چه صغیر باشد چه کبیر چه عالم باشد چه جاهل چه به اختیار خود این عمل را ک ریخته نشود وطی
مرتکب شده باشد و چه وادارش کرده باشند چه اینکه آن حیوان نر باشد و چه ماده در همه این 

  .شود احوال آن حیوان حرام گوشت می

  

  ٢٣ مسئله
  

خوردن گوشتش معمول است نظیر گاو شتر و گوسفند واجب است آن را حیوانی که وطی شده اگر 
  .اش را بسوزانند ذبح نموده الشه
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  ٣٠ مسئله
  

از حیوانی که ذبح شده غیر از آن چهارده چیز همه چیزش خوردنی است بنابراین قلب و کبد و 
ش قلب و ها گو سیراب و روده و غضروف و عضالت و هرچیز دیگرش حالل است بله خوردن کلیه

  .چهار رگ گردن کراهت دارد مخصوصاًها  رگ
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  کتاب نکاح

  

  ٢ مسئله
  

) ص(سزاوار آن است که در انتخاب زن تنها زیبایی و مال او را در نظر نگیرید که رسول خدا 
  :اند فرموده

کند  کند و از این کار منظوري به جز جمال او ندارد چیزي که خشنودش کسی که زنی را تزویج می
از او نخواهد دید و کسی که زن را به خاطر مالش تزویج کند یعنی اگر مال نداشت هرگز با او 

دار بلکه زنی را  کند پس بر شما باد زن دین کرد خداي تعالی او را به خودش واگذار می ازدواج نمی
  .انتخاب کنید که داراي صفات شریفه و صالحه باشد

  

  ٣ مسئله
  

و زنی که از زنا متولد شده و نیز ازدواج انسان با قابله خود یا با دختر آن قابله  ازدواج با زن زناکار
  .کراهت دارد

  

  ٩ مسئله
  

مستحب است ولی دختر در شوهر دادن او وقتی به حد بلوغ رسید عجله کند و به وسیله شوهر ناموس 
  .او را حفظ کند
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  ١٢ مسئله
  

اي کمتر از نه سال دارد وطی او براي وي جایز نیست چه اینکه زوجه دائمی باشد و  کسی که زوجه
کال ندارد اش 42از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ ها گیري کامچه منقطع و اما سایر 

غیر از گناه به نکرده باشد  43ءهرچند که شیرخوار باشد و اگر قبل از نه سال او را وطی کند اگر افضا
و مجراي حیض او را یکی کرده باشد  44چیزي بر او نیست ولی اگر کرده باشد یعنی اگر مجراي بول

شود لکن در صورت دوم  او را یکی کرده باشد تا ابد وطی بر او حرام می 45و یا مجراي حیض و قائط
شود و در نتیجه  رون نمیبنابر احتیاط است و در هر حال بنابر بر اقوي به خاطر افضا از همسري او بی

تواند  برد و نمی شود یعنی او از شوهرش و شوهرش از او ارث می همه احکام زوجیت بر او مترتب می
سایر احکام و بر او  همچنین وشود  پنجمین زن دائم بگیرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام می

  .واجب است تا آخر عمر مخارجش را بپردازد

  

  ٢١ مسئله
  

که به مویی عضوي که از بدن نامحرمی جدا شده نظر کردن بر آن جایز نیست حتی احتیاط آن است 
که از نامحرم بریده شده نظر نکند بله ظاهر این است که نظر کردن به دندان کشیده و ناخن چیده شده 

  .اجنبی اشکال ندارد

                                                                                                                                                                                                    
 

  )در ران کردن(رابطه جنسی   42
  هر دو راه زن که پیش و پس است یکی گردانیدن  43
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  مدفوع  45
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  فصل در عقد نکاح و احکام آن

  

  ٢٢ مسئله
  

او وجود دارد جایز است و تفحص  گویی راستکند و احتمال  شوهري می بی ازدواج با زنی که ادعاي
  .الزم نیست

  

  ٢٣ مسئله
  

شوهري بوده و بعد از ازدواج مردي پیدا شود و ادعا کند  اگر مردي با زنی ازدواج کند که مدعی بی
 46بینه که این همسر من است این ادعا هم علیه زن است و هم علیه شوهر جدید اگر آن مرد اقامه

شود و آن دو از هم جدا  شرعی کند یعنی دو شاهد عادل بیاورد به نفع او و شوهر جدیدش حکم می
شود و هم  کنند و اما اگر اقامه بینه نکند سوگند هم متوجه زن می گشته زن را تسلیم شوهر قبلی می

ي آن مرد از متوجه شوهر جدید اگر هر دو با هم سوگند بخورند که او شوهر این زن نیست ادعا
از سوگند کنند در صورتی که حاکم سوگند را به  47شود و اگر آن دو نکول درجه اعتبار ساقط می

مدعی رد کند و نیز در صورتی که خود آن زن و شوهر سوگند را به وي رد کنند و او هم آداب 
شود و اگر یکی از آن دو سوگند یاد بکند ولی دیگري نکول از آن  سوگند کند مدعایش ثابت می

ی رد کنند و مدعی سوگند را ادا کند ادعاي او تنها کند در نتیجه حاکم و یا خود او سوگند را به مدع

                                                                                                                                                                                                    
 

  دالیل  46
  خودداري  47



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٠٢

 

شود و اما نسبت به آن دیگري هرچند که دعوي مدعی نسبت  نسبت به کسی که نکول کرده ساقط می
دعوي مدعی نسبت به او شود و اما نسبت به آن دیگري هرچند  به کسی که نکول کرده ساقط می

لکن این ثبوت هیچ اثري نسبت به آن دیگري که ثابت است چون سوگند رد شده او را نکول کرده 
سوگند خورده ندارد بنابراین اگر آن کس که سوگند خورده شوهر دوم است و زن ناکل بوده 

که اگر او طالقش بدهد و یا بمیرد زن  مقدار ایننکولش نسبت به حق شوهرش اثر ندارد بنابراین جز 
که سوگند خورده خود زن بوده و شوهر دوم  کس آنشود و اگر  و زوجه او می گردد برمیبه مدعی 

وجه راهی به آن زن  شود و او به هیچ نکول کرده دعواي مدعی نیست و به او از درجه اعتبار ساقط می
  .ندارد حتی اگر شوهر دوم بمیرد یا طالق دهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٠٣

 

  در عقد اختیاران صاحبفصل در 

  

  ١ مسئله
  

پدر و همچنین هر چه باال برود بر طفل صغیر و دختر صغیره و  از طرف پدر یعنی پدرِ پدر و جد پدرِ
متصل به بلوغش باشد و همچنین آنکه جنونش جدا از مجنون والیت دارند مجنونی که جنونش 

  .بر او نیز والیت دارند الظاهر علیبلوغش باشد که 

  

  ٢ مسئله
  

ر صورتی که ثبیه یعنی بیوه باشد دختر بالغه رشیده د برپدر و جد پدري والیتی بر بالغ رشید و نیز 
ندارد و اما اگر دختر بالغه و رشیده بکر در اینکه آیا پدر و جد بر او والیت دارند یا نه اقوالی است 

 ها آناند چنین دختري مستقل است و پدر و جد پدري بر او والیت ندارند نه تک تک  بعضی گفته
اند پدر والیتی مستقل و جد پدري نیز والیتی   گفتهمنفردا نه به ضمیمه رضایت خود دختر بعضی دیگر 

  .مستقل بر او دارند و دختر خودش سلطنت والیت مستقل بر خود ندارد

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٠٤

 

  ٣ مسئله
  

والیت داشتن جد منوط به زنده بودن و نبودن پدر نیست پس در جایی که پدر صغیر و مجنون زنده 
است والیت مستقل دارد جد او نیز والیت مستقل بر او دارد و اگر در یکی از آن دو از دنیا رفتند 

را شود حال اگر پدر دختر را براي کسی عقد بست و جد دختر هم او  والیت مختص آن دیگري می
اند عقد او صحیح است و آن  زودتر عقد بسته یک کدامبراي شخص دیگر عقد بست اگر معلوم باشد 

  .دیگري لغو

  

  ٥ مسئله 
  

ه صادر شد و در آن عقد وجود ا دختر صغیراگر عقدي از طرف پدر و یا جد پدري براي پسر صغیر ی
توانند  وغ خیار ندارند یعنی نمیآنچه مراعاتش واجب بود آن پسر و آن دختر بعد از رسیدن به حد بل

  عقد پدر و یا عقد جد خود را فسخ کنند بلکه عقدي است الزم

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٠٥

 

  گفتار در مسائل شیر دادن

  

انتشار حرمت و محرمیت به وسیله رضاع موقوف بر چند شرط است شرط اول اینکه شیر زن در اثر 
خاطر نکاح بوده باشد یا به خاطر  اي جایز و حالل حاصل شده باشد بدین معنا که وطی یا به وطی

اینکه مالک کنیز موطوثه بوده با اینکه صاحب کنیز او را براي وي تحلیل کرده باشد و یا نطفه او 
بدون وطی از طریقی در رحم زن قرار گرفته باشد پس اگر پستان زنی بدون نکاح و امثال آن شیر 

اي  اي یا سبق نطفه نکاح بوده لکن وطی کند و همچنین در جایی که بدهد آن شیر نشر حرمت نمی
ه و همچنین اگر شیر زنا باشد بلکه ظاهر این است که باید شیر زن بعد از زاییدنش بجوشد پس نبود

  .کند اگر بدون آن بجوشد هرچند حامله باشد بنابر اقوي نشر حرمت نمی

  

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٠٦

 

  تنبیه

  

در یک خانه زندگی کنند و همسر هریک از آن دو نسبت به برادر دیگري اجنبی  مثالًاگر دو برادر 
خواهند این زن با آن و زن آن به این محرم شود تا نگاه کردن هر دو مرد به هر دو زن جایز  است و می

باشد یک حیله شرعی دارد و آن این است که این دو برادر دو دختر شیرخواره را به عقد خود 
هر زن برادري زن شیرخواره برادر دیگر را شیر کامل دهد قهرا مادرزن شوهر آن درآورند و 

است به این زن نگاه کند و از سوي دیگر عقد  جایزو براي او  گردد محرم او می شود و شیرخواره می
  .شود شیرخواره هم باطل می

  

  ٨ مسئله
  

مسلمان و عاقله و عفیف و نظیف در دایه گرفتن براي کودك مستحب است زنی را انتخاب کنند که 
ن که شیر دایه در طفل شیرخوار اثري تام از نظر خلقیات داراي اخالق و اوصافی خوب باشد براي ای

  :روایت است که فرمود) ع( مؤمنانو کامل دارد از امیر 

  کند ها غلبه می از شیر زن احمق براي خود استفاده نکنید زیرا شیر بر طبیعت

  :قل است که فرمودو از همان جناب ن

دهد زیرا کودك با طبیعت شیري که خورده بزرگ  نظر کنید ببینید چه کسی کودك شما را شیر می
  شود می



 عیفصل دوم تش ٢٠٧

 

زنان بدهد زن یهودیه یا نصرانیه را بر زن  گونه ایناي ناچار شد کودك خود را به  و اگر خانواده
ذار نکنند یعنی نگذارند آن دایه طفل مشرکه یا مجوسه مقدم بدارند و با این حال طفل را به آنان واگ

مسلمان را به خانه خود ببرد و از آن زن بخواهند در مدتی که اجیر خانواده کودك است شراب و 
اي است  گوشت خوك نخورد و نظیر زن کافره بلکه بدتر از آن و مکروه تر دایه قرار دادن زن زانیه

  .ی که خودش زانیه نیست ولی از زنا متولد شدهکه شیر پستانش از زنا حاصل شده باشد و همچنین زن

  زنا ولددانم از شیر  شیر زن یهودیه و زن نصرانیه و مجوسیه را بهتر می: از اما باقر روایت شده که فرمود

دهد آیا صالحیت دارد بر این  که در پاسخ کسی که پرسید که زنی است که زنا می) ع(و از اما کاظم 
  .الحیت ندارد نه شیر او و نه شیر دختري که از زنا زاییده باشدص: که دایه کسی شود فرمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٠٨

 

  گفتار در نکاح در عده و تکمیل عدد

  

  ١١ مسئله
  

ها بمیرد برایش جایز است بالفاصله یک زن دائمی  اگر چهار زن دائمی داشته باشد و یکی از آن
ها از وي جدا شود یا به فسخ عقد یا به افساخ آن و یا به طالق  بگیرد و همچنین است اگر یکی از آن

به طریق اولی بائن و اگر زن جدا شده عده نداشته باشد مثل اینکه غیر مدخول بها و یا یائسه باشد 
گرفته زن دیگر حالل است و اما اگر آن یکی را به طالق رجعی طالق داده باشد جایز نیست زن 

  مگر بعد از اتمام عده طالقدیگري بگیرد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٠٩

 

  گفتار در کفر

  

براي زن مسلمان جایز نیست که به نکاح مرد کافر در آید نه با عقد دائم و نه انقطاعی چه اینکه کافر 
یا مرتد فطري یا مرتد ملی و همچنین جایز نیست براي مرد مسلمان اینکه با زنی حربی باشد یا کتابی 

هودي و نصرانی در اینکه کافر غیر کتابی و با مرتد فطري یا ملی ازدواج کند اما به زن کتابی یعنی ی
  .توانند ازدواج کنند یا نه اقوالی است مشهورتر آن است که نکاح دائم جایز نیست می

  

  ٤ مسئله
  

پرست بوده و چه اهل کتاب در  پرست یا اهل کتاب مسلمان شود حال چه بت مردي بتاگر زوجه 
و اگر بعد از دخول بوده به شود  صورتی که قبل از دخول بوده نکاحش بالفاصله خود به خود فسخ می

اندازند تا عده زن سرآید اگر شوهرش قبل از سرآمدن عده زن  طور موقت بین آن دو جدایی می
اي که زنش مسلمان  شود که وي از لحظه مسلمان شود همسرش همسر اوست و اگر نشود کشف می

  .شد از او جدا و نامحرم شده است

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢١٠

 

  ٥ مسئله
  

اگر یکی از زن و شوهر مسلمان مرتد شوند یا هر دو مرتد شوند اگر ارتدادشان قبل از دخول باشد 
شود چه ارتدادشان از فطرت باشد و چه از ملت در صورتی هم که  عقدشان بالفاصله منفسخ می

اما  ارتداد بعد از دخول و از ناحیه شوهر باشد و ارتداد شوهر هم از فطرت باشد همین حکم را دارد
اگر از ملت باشد یا ارتداد از ناحیه زن باشد چه از فطرت و چه از ملت انفساخ عقد موقوف به تمام 

اگر قبل از تمام شدن مدت عده مرد و یا زن از ارتدادش برگشت آن زن همچنان شدن ایام عده است 
ه و همسر شود که از همان حین ارتداد از یکدیگر جدا بود همسر اوست و اگر برنگشت کشف می

  .اند یکدیگر نبوده

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢١١

 

  گفتار در نکاح منقطع

  

  نامند دار می نکاح منقطع را نکاح متعه و نیز نکاح مدت

  

  ٦ مسئله
  

شود که اگر مطالبه باید  اش از شوهرش می زنی که متعه شده بعد از انجام عقد مالک و طلبکار مهریه
فاي نسبت به تمام مهر موقوف بر دخول همسر و و بعد از عقد به او بپردازد هرچند که بدهکاري شوهر

شود و  بنابراین اگر قبل از دخول مدت را به زن ببخشد نامحرم می او به تمکین در تمام مدت است
باید نصف مهر مقرر را به او بدهد و اگر بعد از دخول بقیه مدت را ببخشد باید همه مهریه او را بدهد 

ها باقی مانده باشد پس مهریه زن  ها بلکه سال باشد و ماهاز مدت گذشته  ساعت یکهرچند که 
چنان نیست که قابل تقسیط به مدت گذشته و مدت باقیمانده شود بله اگر مدت را نبخشیده  48منقطعه

بود لکن زن به مضمون عقد وفا نکرد و در تمام مدت عقد خود را در اختیار شوهر قرار ندهد شوهر 
ن کرده با ایامی که تمکین نکرده نسبت را بسنجد و از مهریه به آن نسبت تواند بین ایامی که تمکی می

  .به وي بپردازد

  

  

  
                                                                                                                                                                                                    

 
  ازدواج موقت  48



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢١٢

 

  ٨ مسئله
  

زن شوهر داشته و یا خواهر زن وي و یا  مثالًاگر بعد از عقد کشف شود که عقد باطل بوده براي اینکه 
مادرزن وي بوده در صورتی که دخولی صورت نگرفته باشد زن چیزي را از مهریه مالک نیست و 

گرفته بود باید برگرداند حتی اگر در دست او تلف شده باید عوض آن را به شوهر  قبالًاگر هم 
ی که زن علم داشته باشد که عقدش برگرداند و همچنین در صورتی که دخول کرده باشد در حال

معلوم شود که عقدش فاسد بوده به خاطر  بعداًفاسد است و اما اگر زن اطالع فساد عقدش را نداشته 
  .دخولی که صورت گرفته مستحق مهرالمثل است نه مهر معین شده

  

  ٩ مسئله
  

نشود عقد به عنوان  مدت در عقد ذکرو یا نسیانا  عمداًدر نکاح منقطع ذکر مدت شرط است پس اگر 
شود و ناگزیر باید زمانش معین باشد به طوري  شود و به عنوان عقد دائم منعقد می انقطاعی باطل می

که از زیاده و نقصان محفوظ باشد پس اگر تمتع از زن و جماع با او را به یک یا دو بار تقدیر کنند نه 
  .شود دائم منعقد میباطل است و به عنوان  49زمان عقد به عنوان متعه حسب به

  

  

  

                                                                                                                                                                                                    
 

  ازدواج موقت  49



 عیفصل دوم تش ٢١٣

 

  ١٣ مسئله
  

براي شوهر زن منقطعه جایز است بدون اذن او نطفه خود را بیرون بریزد هرچند که در همسر دائم 
قائل به عدم جواز باشیم لکن در عین اینکه عزل کرده و بیرون ریخته اگر آن زن حامله شود فرزندش 

و اگر ملحق به آن مرد است زیرا احتمال جستن منی به در رحم بدون اینکه مرد متوجه شود هست 
شود و احتیاج به لعان نیست  الظاهر نفی می مرد آن فرزند را از خود نفی کند و بگوید از من نیست علی

معلوم شود او کسی است که از گناه پروا ندارد و در این انکارش راه گناه را پیش  اوالًمگر اینکه 
دهد  اهللا اگر احتمال می د بینه و بیناین برود که فرزند او باشد و در هر حال آن مر احتمال ثانیاًگرفته و 

  .فرزند از او باشد جایز نیست او را نفی کند مگر در صورتی که یقین داشته باشد

  

  ١٤ مسئله
  

شود و تنها راه جدایی او از شوهرش تمام شدن مدت و یا بخشیدن شوهر  بر زن منقطعه طالق واقع نمی
  .اند رجوع کندتو مانده را است و اگر بخشید دیگر نمی مدت باقی

  

  ١٥ مسئله
  

یعنی نه هیچکس از دو طرف از دیگري ارث (شود و نه توریث  با عقد انقطاعی نه توارث ثابت می
و اگر در ضمن عقد شرط کنند که هر دو از یکدیگر ارث ببرند یا یکی از ) دهد برد نه ارث می می

احتیاط ترك نشود که یا چنین شرطی دیگري ارث ببرد در توریث اشکال است بنابراین باید که این 
  .نکنند و یا اگر کردند بقیه ورثه با صاحب شرط و صاحب شرط با بقیه ورثه مصالحه کنند



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢١٤

 

  ١٧ مسئله
  

و عفیفه باشد و قبل از عقد  مؤمنهو شود  مستحب است اینکه کسی که براي زوجه منقطعه انتخاب می
شود که آیا شوهر دارد یا ندارد و آیا در عده طالق یا وفات قرار دارد و یا ندارد اما  سؤالاز حال او 

  .کردن مکروه است و تفحص از حال زن شرط در صحت عقد نیست سؤالبعد از عقد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢١٥

 

  فصل در قسمت و نشوز و شقاق

ها قیام نماید هرچند  براي هریک از زن و شوهر حقی است به گردن دیگري که واجب است با ادا آن
تر است از جمله حقوق شوهر بر گردن زن این است که او را اطاعت کند و از  که حق شوهر عظیم

اش بیرون نرود هرچند به دیدن خویشاوندانش و حتی عیادت  و بدون اذن او از خانه نتاباند سرفرمان او 
  :پدرش و یا مجلس ختم او باشد در حدیث آمده

تواند مال خود را  شوهرش هیچ اختیاري در مال خود ندارد و بدون اذن شوهر نمیکه او در مقابل 
  .صدقه دهد و یا به کسی ببخشد و یا نذري کند

  

  ٢ مسئله
  

خواب شدن با او در جایی که واجب است مخصوص به همسر دائم است  وجوب بودن نزد زن و هم
  یک نفر باشد و چه بیشترخوابی را ندارد چه  خوابی و هم پس همسر انقطاعی حق شب

  

  ٥ مسئله
  

زنی که صغیره یا مجنونه است حق ندارد چه دیوانه اطباقی که یکسره دیوانه است و چه دیوانه ادواري 
از این حق محروم است و حق  50ناشزهدر دور جنونش و اما در دور سالمتیش حق دارد و همچنین زن 

  .واجب نیست آن را قضا کندخوابی در سفر ساقط است و بر شوهر  قسمت و حق هم
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 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢١٦

 

  ٧ مسئله
  

روئی و جماع مستحب است  رعایت مساوات بین همسران در مسئله نفقه دادن و التفات با آنان و گشاده
و نیز مستحب است صبح آن شبی که پیش یکی از آنان به سر برده نیز نزد او باشد و نیز مستحب است 

د آنان حاضر شود هرچند که حق جلوگیري از این به او اجازه دهد در هنگام موت پدر و مادرش نز
کار و عیادت آن دو را دارد تا چه رسد به عیادت غیر پدر و مادر و نیز حق دارد به طور مطلق از بیرون 

  .رفتنش به جز به خاطر حقی واجب جلوگیري نماید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢١٧

 

  گفتار نشوز

  

  ١ مسئله
  

رفتار و عادتش در کردار تغییر کند همیشه با مهر  مثالًهایی از نشوز و طغیان بروز کند  اگر از زن نشانه
دهد و یا همیشه  خشن جواب می بار اینداد اما  او را پاسخ می سؤالگفت و  و لطف با شوهر سخن می

ا پاسخ ندهد مگر بعد شوهر ر سؤالروي کند و  خود را عبوس و گرفته بار اینروي و بشاش بود  خنده
ها وقتی از زن مشاهده  از چند بار تکرار کردن و آن هم جواب را با خشم ادا کند و از این قبیل نشانه

شود باید شوهر او را موعظه کند اگر به خیرخواهی و موعظه او گوش ندهد آن وقت نشوز محقق 
ت در این وقت است که براي گیري از طاعت شوهر بیرون شده اس شده چون در امور مربوط به کام

خوابند پشت به او بخوابد و اگر  شود اینکه با او قهر کند اگر در یک رختخواب می شوهرش جایز می
را جدا کند و اگر با این حال از طغیان و نشوزش برنگشت و همچنان  رختخوابشواقع نشد  مؤثر

بدهد اکتفا کند و  تأثیراري که احتمال شود او را بزند و در زدن او باید به مقد می جایزاصرار ورزید 
نیست و اگر به آن مقدار قرض حاصل نشدند  جایزشود  زائد بر آن با آن مقداري که قرض حاصل می

آلود نسازد و تا جایی که بدنش کبود  کند تا جایی که بدن او را خون که اندك کتک را شدیدتر می
گرفتن و انتقام از او و اگر  دل داغالح باشد نه مقصد نشود یا سرخ نشود باید این رفتار فقط به نیت اص

  .در اثر کتک جنایتی بر بدن زن وارد شده شوهر بایستی دیه آن را بپردازد

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢١٨

 

  گفتار در احکام والدت و ملحقات آن

  

  ٩ مسئله
  

شوند آداب آن چند است اول  عقیقه است براي پسر و دختري که متولد می 51یکی از مستحبات اکیده
  اینکه براي پسر حیوان نر و براي دختر حیوان ماده را عقیقه کنند

عقیقه را روز هفتم والدت انجام دهند و اگر از روز هفتم تأخیر بیفتد چه بدون عذر و چه با دوم اینکه 
کسی براي او عقیقه نکرده باشد تا به سن بلوغ برسد  شود حتی اگر عذر استحباب آن ساقط نمی

  کند خودش براي خود عقیقه می

گانه اینکه زکاتشان واجب است یعنی گاو و گوسفند و شتر  سوم اینکه عقیقه یکی از حیوانات سه
  شود و گوسفند شامل بز نیز میباشد 

اند مستحب است که همه شرایط قربانی را دارا باشد یعنی حیوان از هر عیبی  چهارم اینکه بعضی گفته
یک تر از پنج سال کامل و در گاو کمتر از دو سال و در بز کمتر از  سالم باشد و سن آن در شتر کم

  ماه نباشد و در گوسفند کمتر از هفت سال

چهارم  قابله اختصاص دهند و از این بهتر آن است که یکپنجم اینکه یک ران و پاي عقیقه را به م
چهارمی را بدو بدهند که  الشه حیوان را به او بدهند و اگر جمع بین هر دو دستور کنند یعنی یک

مشتمل باشد بر پا و ران حیوان بهتر است و شاید به هر دو استحباب نیز عمل شده باشد و اگر کودك 
  .دهند تا صدقه بدهد د آن را به مادرش میبدون قابله به دنیا آمده باش
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 عیفصل دوم تش ٢١٩

 

  ١٦ مسئله
  

اگر مادر زن آزاد و مسلمان و عاقله باشد سزاوارتر است به حضانت و تربیت طفلش که طفل را در 
مدت دو سال شیرخوارگی حفظ کند و آنچه مربوط به تربیت و حفظ او است انجام دهد چه اینکه 

را شیر دهد و یا دیگري او را سیر سازد پس براي پدر  پسر باشد چه دختر چه اینکه خودش اوطفل 
طفل جایز نیست در این مدت کودك را از مادرش جدا کند و بنابر احتیاط حتی بعد از گرفتنش از 

تمام شد پدر سزاوارتر است نسبت به پسر و مادر  اش شیرخوارگیشیر جایز نیست پس وقتی دو سال 
شد پدر نسبت به او  ساله هفتبرسد و چون دختر  اش گیسالسزاوارتر است به دختر تا به هفت 

کند اینکه  سزاوارتر است و مادر که گفتیم تا هفت سال سزاوارتر است براي حضانت دختر فرق نمی
ر حباله پدر کودك باشد و یا به فسخ عقدي با طالقی از او جدا شده باشد با جدا شدن از پدر طفل د

ه با مرد دیگري ازدواج کند که اگر چنین کند حق حضانتش از شود مگر اینک حق حضانت ساقط نمی
شود و همچنین اگر در بین دوسالی که حق حضانت پسرش را داشت اگر به غیر  پسر و دختر ساقط می

شود و  شود و حضانت حق پدر کودك می ازدواج کند بقیه حق حضانتش نسبت به پسر نیز ساقط می
تر به  یست حق حضانتی که ساقط شده برگردد لکن نزدیکاگر زن از شوهر دوم جدا شد بعید ن

  .احتیاط آن است که با پدر طفل مصالحه و سازش کند

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٢٠

 

  کتاب طالق

  

  ٩ مسئله
  

در صحت طالق این شرط نیست که زوجه از وقوع آن مطلع باشد تا چه رسد به آنکه بگوییم رضایت 
  .او شرط است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٢١

 

  گفتار در صیغه طالق

  

  ٢ مسئله
  

است با یک صیغه بیشتر از یک همسر را طالق دهد پس اگر مردي که دو همسر دارد بگوید  جایز
اند  و اگر سه همسر دارد بگوید زوجاتی طوالق همسرهاي من طالقاند  زوجناي طالقان دو همسرم طالق

  .طالق همه صحیح است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٢٢

 

  کتاب خلع و مبارات

  

  ١ مسئله
  

ر در مقابل آن از همسرش که راضی به همسري آن مرد نیست عوضی خلع طالقی را گویند که شوه
دریافت کند و خلع یک قسم طالق است و تمام شرایطی که در طالق است در آن نیز معتبر است به 
اضافه اینکه در خلع نارضایتی خصوص زن از همسري شوهرش شرط است و اینکه گفتیم خصوص 

شود خلع نیست بلکه  باشد طالقی که بین آن دو واقع می زن بدین جهت است که اگر مرد هم ناراضی
دهد نه خلع است و نه  و کراهت تنها از طرف مرد باشد طالقی که می نارضایتیمبارات است و اگر 

  مبارات

  

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٢٣

 

  مقدمه دوم در موانع ارث

  

شود و  میموانع ارث بسیار است که یکدسته از آن موانع چیزي است که از اصل ارث بردن مانع 
  الحرمان مانع محروم کننده گویند گذارد وارث ارث خود را ببرد که آن را حجت نمی

کننده  النقصان مانع کم شود ارث وارث کمتر شود که آن را حجت دسته دوم چیزي است که باعث می
  گویند

شد یا مانع اول ارث کفر است به هر قسمی که باشد در اقسام کفر فرقی نیست بین اینکه اصلی با
برند هرچند که در مرتبه دوم یا سوم  اي تنها مسلمانان ارث می ارتدادي بنابراین از ورثه چنین مرده

  برند باشند و ورثه کافرش ارث نمی

  

  ١ مسئله
  

اگر کافر بمیرد چه اصلی و چه مرتد و مرتد هم چه فطري باشد و چه ملی باشد و وارثی مسلمان و 
رسد همچنان که بیان شد و اگر هیچ وارث  کافر داشته باشد ارث او تنها به وارث مسلمانش می

مگر  برند ها طبق قواعد و دستورات ارث می مسلمان نداشته باشد و همه ورثه او کافر باشند همه آن
زاده  مسلمان بوده و مرتد شده و به کفر قبلی خود برگشته یا مسلمان قبالًآنکه کافري که مرده است 

  شود نه ورثه کافر او می) ع(میراث او ملک امام  صورت اینبود و کافر شد که در 

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٢٤

 

  ٢ مسئله
  

دیگر نداشته  وارثی )ع(و یا مرتد باشد چه فطري و چه ملی و به غیر از شوهر و امام  اگر میت مسلمان
 ایندر ) ع(رسد نه به امام و اگر وارثش منحصر باشد به زنش و امام  باشد ارث او به شوهرش می

  .رسد می) ع(به امام چهارم اموالش به زن او و بقیه اموالش  یک صورت

  

  ٣ مسئله
  

اگر کسی بمیرد چه مسلمان و چه کافر و ورثه او بعضی کافر باشند و بعضی مسلمان چنانچه وارث 
رسد و آنکه بعد از مرگ مورث مسلمان شده و اسالمش  باشد همه ارث به او می نفر یکمسلمانش 

برایش ندارد بلکه اگر آن یک نفر وارث مسلمان زوجه مورث باشد اسالم وارث سودي در ارث بردن 
تازه مسلمان براي او سود دارد به شرطی که اسالم آوردنش قبل از تقسیم اموال میت باشد و اگر ارث 
بین زوجه میت و امام یا نائب او تقسیم شده باشد و آنگاه آن وارث کافر مسلمان شده باشد چیزي به 

  .رسد او نمی

  

  ٥ مسئله
  

اش هیچ مسلمانی نباشد لکن بعد از  بین ورثه اگر مسلمانی که داراي ورثه کافر است از دنیا برود و در
هم ) ع(اند حتی به امام  رسد و بقیه از آن محروم مرگ او یکی از ورثه مسلمان شود همه ارث به او می

اش کافر باشند و بعد از  رسد و همچنین است صورتی که متوفی مرتد بوده و همه ورثه سهمی نمی
  .ها مسلمان شود مرگ او یک نفر از آن



 عیفصل دوم تش ٢٢٥

 

  قصد اول در میراث انصابم

  

  ١ مسئله
  

رسد و  تنها پدري مانده باشد همه مال میت به قرابت به پدر او می میتدر مرتبه اولی اگر چنانچه از 
برد و اگر هر دو مانده  اگر تنها مادرش مانده باشد ثلث مال را به عنوان فرض و بقیه را به عنوان رد می

دهند و بقیه را به پدر و این در صورتی است که مادر  مادر میباشند ثلث مال را به عنوان فرض به 
برد و پدر بقیه  ششم را می حاجب نداشته باشد یعنی میت خواهر و برادر نداشته باشد وگرنه مادر یک

را در این فرض هرچند برادر و خواهر باعث شدند مادر سهم کمتري ببرد لکن خود آنان ارث 
  .برند نمی

  

  ٢ مسئله
  

برد و اگر چند پسر بماند مال را به  میت تنها یک پسر بماند همه مال را به عنوان قرابت ارث میاگر از 
کنند و اگر یک دختر به تنهایی مانده باشد نصف مال را به عنوان  طور مساوي بین خود تقسیم می
ر تر یا بیشبرد و عصبه میت را نصیبی از ارث او نیست و اگر دو دخت فرض و بقیه را به عنوان رد می

برند و اگر از میت هم پسر مانده  بماند دو ثلث اموال میت را به عنوان فرض و بقیه را به عنوان رد می
  .برد دختر و هر دختر نصف یک پسر ارث می برابر دوباشد و هم دختر هر پسري 

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٢٦

 

  گفتار در صفات قاضی و مسائل مناسب با آن

  

  ١ مسئله
  

بلوغ دوم عقل سوم ایمان چهارم عدالت پنجم اجتهاد مطلق ششم  در قاضی چند شرط معتبر است اول
اش قوي باشد و فراموشی بر او غالب  افظهمرد بودن هفتم ولد زنا نبودن هشتم اینکه بنابر احتیاط ح

شود به گفته او اعتماد کرد اقوي این است که  نباشد بلکه اگر نسیان او به حدي است که دیگر نمی
نیست قضاوت کند و اینکه سواد نوشتن داشته باشد در اعتبارش حرف است شرط دهم که از آن  جایز

  .تر به احتیاط است این که نابینا نباشد هرچند عدم اعتبار این شرط خالی از وجه نیست نزدیک

  

  ٨ مسئله
  

است بدون بینه و بدون اقرار و یا سوگند در حقوق ناس بلکه در حقوق اهللا نیز به علم  جایزبراي قاضی 
خود حکم کند بلکه در جایی که بینه بر خالف علم و اطالع او شهادت دهد جایز نیست طبق بینه 

نیست او را سوگند  جایزگو است  داند صاحب سوگند دروغ حکم کند همچنان که در جایی که می
  .دهد

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٢٧

 

  فتار در صفات شهودگ

  

و غیر ممیز ) پسربچه نابالغ(یز در شاهد معتبر است اول اینکه بالغ باشد پس شهادت کودك چچند 
یعنی در هیچ امري پذیرفته و معتبر نیست و اما کودك ممیز شهادتش در غیر قتل و جرح و نیز  مطلقاً

در قتل و جرح اگر عمر او به ده سال نرسیده باشد اعتبار ندارد و اما اگر به ده سال رسیده باشد و 
محل  شهادت دهد بر اینکه فالن شخص قاتل فالنی است و یا او زخمی نموده است اعتبار شهادتش

  اعتباري شهادت دختر نابالغ چه ممیز و چه غیر ممیز اشکالی نیست تردد است و اما در بی

پذیرفته نیست چه اینکه  غیرمسلمانتا چه رسد به  مؤمنسوم داشتن ایمان است بنابراین شهادت غیر 
که در ذمه  ها بله یهود نصاري و مجوسی یا هر دو باشد یا به نفع آن مؤمنیا غیر  مؤمنشهادتش علیه 

دولت اسالمی هستند اگر در دین خود عادل باشند شهادتشان در خصوص وصیت به مال پذیرفته است 
نباشد تا آن شهادت را بدهند اما این قید که صاحب وصیت در  مؤمنینبه شرطی که کسی از عدول 

کسی نباشد  ینمؤمنغربت باشد در اعتبار شهادت ذمی معتبر نیست در وطن هم که باشد اگر از عدول 
کسی که وصیت او را گوش کند و تحمل نماید شهادت ذمی نیز پذیرفته است و ملحق به ذمی نیست 

که اهل ایمان است و لکن فاسق است که در نتیجه شهادت او اعتبار ندارد و اما اینکه مسلمان غیر 
الشرایط شهادتش  معجا مؤمنیعنی سونی آیا ملحق به ذمی نباشد بعید نیست ملحق باشد و اما  مؤمن

  .پذیرفته نیست مطلقاًعلیه تمامی ملل معتبر است و شهادت کافر 

زاده بودن است بنابراین شهادت زنازاده مقبول نیست هرچند که اظهار اسالم کند و هرچند  پنجم حالل
اند آري ولی  که عادل باشد و آیا شهادتش در امور کوچک و ناچیز مقبول است یا نه بعضی گفته

زاده است یا زنازاده در  اشته است و اما اگر حال شاهد معلوم نباشد که آیا حاللدول نبودنش مقب
صورتی که به حکم شرع ملحق به بستر باشد شهادتش مقبول است هرچند که زنازاده بودنش در بین 



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٢٨

 

او  ها باشد و اگر به طور کلی حال او مجهول باشد و بستري هم براي والدت مردم محله بر سر زبان
  .شده باشد در قبول شهادتش اشکال استشناخته ن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٢٩

 

  کتاب حدود
  

  فصل اول در حد زنا
  گفتار در مورد حد زنا

  

  ١ مسئله
  

سازد عبارت است از اینکه مردي آلت تناسلی اصلی خود را در فرج زنی  زنایی که حد را واجب می
او را به عقد دائم و یا موقت خود در آورده  داخل کند که به خودي خود بر او حرام است بدون اینکه

باشد و یا اگر کنیز است بدون اینکه او را خریده باشد و یا اگر کنیز دیگران است بدون اینکه 
در کار نیست به شبهه هم  52هاي حلیت یک از این سبب صاحبش بر او حالل کرده باشد و یا اگر هیچ

  .آید نباشد با شرایطی که بیانش می

  

  ٢ مسئله
  

این که در مسئله قبل گفتیم آلت تناسلی اصلی براي این بود که همسرش در عده است اگر زنا کند 
  .زنایش محصن و اگر بعد از عده همسرش زنا کند زناي غیر محصن است
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  ١٥ مسئله
  

شود و اگر ادعاي شبهه کند در  حد زنا که یا سنگسار است و یا شالق بر زناکار کور نیز جاري می
شود ولی بعضی از فقها اقوال   صورتی که احتمال اشتباه در حق او برود اقوي آن است که قبول می
اند در صورتی که عادل باشد  دیگري دارند یکی اینکه به طور کلی پذیرفته نیست بعضی دیگر گفته

  .دان اند با شهادت حال پذیرفته است لکن همه این اقوال ضعیف پذیرفته است بعضی دیگر گفته

  

  ١٦ مسئله
  

حد نیست بلکه تعزیر است و براي آن  ها اینو معاشقه و غیر  خوابی بغلدر غیر زنا از قبیل بوسیدن و 
اي معین نشده بلکه تشخیص اینکه تعزیرش شالق باشد یا چیز دیگر و اینکه چه مقدار  تعزیر هم اندازه

  .باشد بسته به نظر حاکم است

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٣١

 

  مقام اول در اقسام حد زنا

  

حد زنا چند قسم است قسم اول کشتن محکوم است که در چند مورد واجب است اول در زناي با 
و اما محارم رضاعی اگر نگوییم بنابر اقوي حداقل  ها اینمحارم نسبی نظیر مادر دختر و خواهر و امثال 

یعنی کسی که با مادر رضاعی یا دختر رضاعی یا خواهر رضاعی خود (بنابر احتیاط این حکم را ندارد 
هم حکم  مادرزنو  خواهرزنحال آیا محارم سببی نظیر ) زنا کند کشتن او بر حاکم واجب نیست

ست که بگوییم ندارد همچنان که احتیاط آن است که مادر و احتیاط آن امحارم نسبی را دارد یا نه 
 پدر زندختر از زنا حکم مادر و دختر شرعی را ندارد چون محل تردد است بله اقوي این است که 

  شود حکم محارم نسبی را دارد و در نتیجه اگر پسري با زن پدرش زنا کند کشته می

زن خودش هم طالب و مایل باشد و چه او را مجبور دوم زنا کافر ذمی با زن مسلمان است چه اینکه 
این حکم در همه اقسام  ظاهراًکرده باشد و چه اینکه کافر ذمی به شرایط ذمه عمل بکند و چه نکند 

  .کفار جریان دارد

  و اجبار با زنی زنا کند 53سوم کسی است که با اکراه

  

  ١ مسئله
  

در این چند موردي که گذشت شرط جریان حد این نیست که زناکار محصن باشد بلکه زناکار کشته 
شود هرچند که محصن نباشد و در این حکم فرقی بین پیر و جوان مسلمان و کافر آزاد و برده  می
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 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٣٢

 

او نیست و آیا کسی که محکوم به قتل شده تازیانه هم باید بخورد و سپس کشته شود یا تازیانه از 
دو نشود هرچند که در بعضی از صورت مسئله تردید و ساقط است آن است که بگوییم جمع بین هر 

  شک است

قسم دوم در اقسام حد سنگسار تنها است که واجب است آن را در مورد مرد محصن یعنی داراي 
به مردي عاقل و محصنه یعنی داراي شوهر که ... همسر که با زنی بالغه و عاقله زنا کند و نیز در مورد 

که اگر زن و مرد نمود هرچند که زن و مرد جوان باشند و در فتوایی معروف است  اعمالبالغ زنا دهد 
خورند و لکن اقرب آن است که تنها سنگسار کردن  شوند و هم تازیانه می جوان باشند هم سنگسار می

  .آن دو واجب است

  

  ٢ مسئله
  

و بالغ داراي همسر با دختري غیر بالغ یا دیوانه زنا کند آیا سنگسارش واجب است  عاقل واگر مردي 
شود دو وجه است و بعید نیست که سنگسار بر او ثابت شود و اگر  یا تنها حد تازیانه بر او زده می

امل مردي دیوانه با زنی عاقل و بالغ زنا کند و خود زن نیز به میل خود زنا داده باشد آن زن را حد ک
و اما بر مرد دیوانه بنابر اقوي زنند که اگر شوهردار است سنگسار و اگر عزب است تازیانه باشد  می

  .شود حدي جاري نمی

قسم سوم از اقسام حد تازیانه تنها است که بر چند طایفه جاري است اول بر مرد زناکاري که عزب 
زن عاقل و بالغی که طفلی با او زنا کرده باشد یعنی همسر نداشته باشد و نتواند همسر بگیرد دوم بر 

خرد چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد سوم بر زنی غیر محصنه با  باشد که این زن تنها تازیانه می
  مردي زنا داده باشد



 عیفصل دوم تش ٢٣٣

 

قسم چهارم از اقسام حد مواردي است که هم تازیانه باید بخورد و هم سنگسار شوند که این حد 
پیرمرد داراي همسري است که او با داشتن شوهر و این با داشتن زن مرتکب زنا  پیرزن داراي شوهر و

  .شوند خورند سپس سنگسار می شوند در این صورت ابتدا تازیانه می

قسم پنجم از اقسام حد تازیانه و سر تراشیدن و تبعید کردن است و این عقوبت حد پسر بکر است 
بنابر اقرب هنوز بر او دخول نکرده باشد این پسر اگر زنا یعنی پسري که نامزدي عقد بسته دارد لکن 

  .کنند بعید میتراشند و در آخر او را به شهري دیگر ت زنند و سپس سر او می اش می کند اول تازیانه

  

  ٥ مسئله
  

در صورتی که زنا را مکرر کند چه در یک روز و چه در چند روز چه با یک زن و چه با چند زن اگر 
شود البته این در جایی است که حد  دو زنا حد نخورده باشد یک حد بر او جاري می در فاصله بین

ها تازیانه باشد و اگر زناي دیگري مرتکب شد که  حد همه آن مثالًزناهاي تکرار شده یک نوع باشد 
الظاهر عقوبت نیز به عدد زنا  حدش تازیانه و سنگسار یا سنگسار به تنهایی است در این صورت علی

  .شود رار میتک

  

  ٦ مسئله
  

اگر انسانی که برده نیست و نیز داراي همسر نیست زنا را سه بار تکرار کند و سه نوبت حد بر او 
جاري شود هرچند که شخص مرتکب زن باشد در مرتبه چهارم عقوبتش کشتن اوست بعضی از فقها 

  .اي نیست فتواي پسندیدهشود لکن  اند که در نوبت سوم بعد از دو نوبت حد خوردن کشته می گفته
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  ٨ مسئله
  

از آنکه  بعداًشود مگر  زن حامله اگر زنا کند حد زنا چه تازیانه و چه سنگسار باشد بر او جاري نمی
حمل خود را بزاید و از نفاس خارج شود البته این در جایی است که اجراي حد تازیانه به فرزند او 

کودك صدمه بزند در ایام شیرخوارگی طفل نیز  آسیب برساند حتی اگر اجراي حد به شیر خوردن
  .اندازند حد را تأخیر می

  

  ٩ مسئله
  

قتل یا سنگسار باشد و تازیانه نباشد واجب است آن را حتی در صورتی هم  زناکاراگر عقوبت و حد 
زن در حال استحاضه و یا کسی که جراحتی در بدن  مثالًکه مرتکب جرم مریض یا شبه مریض باشد 

ري بسازند و اما اگر حد مجرم تازیانه باشد و ترس آن در بین باشد که اگر حد را بر او تأخیر دارد جا
بیندازند و اگر امید بهبودي در آن نداشته باشند و یا حاکم مصلحت را در فوریت اجراي حد بداند 

روي هم هایی که قرار است با تازیانه بر او وارد آورد ترکه چوب و شالق  تواند به عدد ضرب می
ها  آن دسته چوب را بر بدن مریض بزند و معلوم است که با یک ضربت همه آن شالق بار یکنهاده 

ها به بدن مجرم  کند و لکن عیب ندارد چون رسیدن همه آن ها بر بدن او تماس پیدا نمی یا ترکه چوب
  .معتبر نیست

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٣٥

 

  مقام دوم در چگونگی اجرای حد زنا

  

  ١ مسئله
  

سازند که براي حد بعدي فوت محل  اگر بر یک نفر چند حد جمع شود ابتدا آن حدي را جاري می
اگر بر کسی به خاطر چند گناه کبیره حد تازیانه و سنگسار ثابت شده باشد اول تازیانه را بر  مثالًنشود 
دیده و حد کنند و اگر جمع شود در او حد بکر یعنی مرد زن ن زنند سپس او را سنگسار می او می

الظاهر واجب است که سنگسار بر کسی جمع شود بعد از تازیانه  محصن یعنی مرد داراي زن علی
  .اندازند تا از اثر تازیانه بهبودي یابد سنگسار کردن او را به تأخیر نمی

  

  ٢ مسئله
  

ت تا خواهند شخصی را سنگسار کنند اگر مرد باشد تا لگن خاصره و نه بیشتر و اگر زن اس وقتی می
  .کنند کمر او را در گودال دفن می
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  ٣ مسئله
  

اولین کسی که سنگ بر او  ایش به اقرار خودش ثابت شده باشداگر مرتکب زنا محصن مرد باشد و زن
اندازند و اما اگر زنایش با بینه یعنی  است و بعد از آن جناب سایر مردم سنگ می) ع(اندازد امام  می

اندازد همان چهار شاهد و بعد  شهادت چهار نفر شاهد عادل ثابت شده است اولین کسی که سنگ می
  .اند از آن امام و سپس سایر مردم

  

  ٤ مسئله
  

زنند و به جز ساتر عورت  را در حالی که ایستاده و بدنش از لباس عریان شده باشد حد می مرد زناکار
  .آورند لباسی در تن او نباید باشد و شالق را با شدیدترین ضربت بر بدنش وارد می

  

  ٥ه مسئل
  

همه جمع شوند و حضور به خواهد اجرا کند به مردم اعالم کند  سزاوار آن است که حاکم وقتی می
ها  هم رسانند بلکه سزاوارتر آن است که به صرف اعالن اکتفا ننموده دستور صادر کند تا از خانه

که حداقل سه نفر باشند  مؤمنیناي از  بیرون آیند و ناظر اجراي حد باشند و احتیاط آن است که طایفه
تر است و  لکه این به احتیاط نزدیکها کوچک باشد ب حاضر شوند و نیز سزاوار آن است که سنگ

ها صادق نیست او را سنگسار کنند  هاي کوچک که کلمه سنگ بر آن نیست که با ریگ جایز
کشد بزنند و احتیاط آن  نیست با سنگ بسیار بزرگ که یکی یا دو تاي آن او را می جایزهمچنان که 



 عیفصل دوم تش ٢٣٧

 

اند  افرادي که همان گناه مرتکب شده مخصوصاًاست که کسانی که مثل آن حد را به گردن دارند 
توانند حاضر شوند  حاضر در اجراي حد نشوند بله اگر بین خود و خدا از آن گناه توبه کرده باشند می

کراهت دارد چه توبه کرده باشند و چه نکرده  مطلقاًافراد  گونه اینلکن اقوي آن است که حضور 
  بوت زنا به وسیله بینه باشد یا به وسیله اقرارمسئله فرقی نیست بین اینکه ثباشند و در این 

  

  ٥٤گفتار در لواحق

  ٦ مسئله
  

ها و اعیاد و یا در مکانی شریف چون  کسی که عمل زنا را در زمانی مقدس چون ماه رمضان و جمعه
که مقتضی بداند حد بیشتري  مقداريمرتکب شود حاکم به ) ع(مشرفه امامان  مشاهدمسجد و حرم و 
اگر برایش ثابت شود که در شب قدر  مثالًکند  سازد و خصوصیتی دارد را رعایت می بر او جاري می

که روزش جمعه است در مسجد یا کنار ضریحی از مشاهد مشرفه مرتکب فالن گناه شده است عالوه 
  .گیرد در نظر می 55ها آن قرغ هاي بیشتر را به خاطر شکستن بر آن حدي که آن گناه دارد عقوبت

  

  ٧ مسئله
  

پذیرند و جز به خاطر عذرهایی موجه نظیر حاملگی و  هایی است که کفالت نمی حدود الهی عقوبت
  .کند کس آن را ساقط نمی افتد و نیز شفاعت هیچ بیماري به تأخیر نمی
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  ٥٧و قیآده ٥٦فصل دوم در لواط و سحق

  

  ٤ مسئله
  

شود البته این در  اگر کسی مذکري را وطی کند و در او دخول کند قتل او و قتل مفعول ثابت می
صورتی است که هر دو بالغ و عاقل و مختار باشند و در حکم قتل آن دو فرقی نیست در اینکه مسلمان 

در صورت تحقق  باشند یا کافر زن داشته باشند یا که نه و اگر فاعل بالغ و عاقل باشد و مفعول نابالغ
گردد و همچنین اگر بالغ عاقل در مجنونی دخول کند  شود و مفعول تأدیب می دخول فاعل کشته می

که بالغ عاقل اعدام و مجنون اگر شعوري داشته باشد به وسیله حاکم به مقداري که او مقتضی بداند 
مجنونی با عاقل  شوند و اگر شود و اگر کودك با کودك چنین کند هر دو تأدیب می می تأدیب

شود نه مجنون و اگر با بالغی چنین کند بالغ اعدام و کودك تأدیب  چنین کند تنها عاقل اعدام می
شود هرچند دخولی صورت نداده باشند و اگر  شود و اگر ذمی با مسلمان لواط کند ذمی کشته می می

باشد و اگر ذمی با ذمی شود حتی اگر دخولی صورت نداده  ذمی با مسلمان لواط کند ذمی کشته می
مخیر است بین اینکه خودش حد را بر آن دو جاري سازد و ) ع(اند امام  دیگر چنین کند بعضی گفته

خودشان دارند بر او جاري سازند لکن اگر  کهها حدي  یا اینکه فاعل را تحویل اهل ملتش بدهد تا آن
  .کندنگوییم اقوي حداقل احتیاط در این است که خودش حد را جاري 
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  ٧ مسئله
  

دو نفر مذکر اگر لخت و عریان در زیر لحافی دیده شوند و بین آن دو قرابت رحمی نباشد و 
شوند و مقدار تعزیر آن دو به نظر حاکم  ضرورتی هم این عمل را اقتضا نکرده باشد هر دو تعزیر می

تازیانه کمتر بزنند و  ها جاري سازند ولی یک تر به احتیاط این است که حد را بر آن است و نزدیک
شود کسی که پسري را بلکه حتی مردي یا زنی بالغ یا نابالغ را از روي شهوت  همچنین تعزیر می

  .ببوسد

  

  ١٠ مسئله
  

در نوبت چهارم حدش کشته شدن است و کند و هر بار تازیانه آن را بخورد  58اگر چند بار مساحقه
شود و اگر  شود و اما بعد از آن ساقط نمی می اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط

ارتکاب آن به طریق اقرار مرتکب ثابت شده باشد در صورتی که مرتکب توبه کند حاکم چه امام 
  باشد و چه نائب او مخیر است بین عفو و اجراي حد مثل لواط) ع(

  

  ١١ مسئله
  

هایی  به هر یک از آن دو تازیانه اگر دو نفر زن اجنبی با یکدیگر زیر لحاف برهنه دیده شوند حاکم
  .ضربه بزند نودونهتر به احتیاط آن است که  زند و نزدیک کمتر از حد می
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  ١٢ مسئله
  

اگر عمل مساحقه و تعزیر آن از هر دو تکرار شود یعنی دو بار مرتکب شوند بار سوم حد جاري 
شوند و  است که دو بار تعزیر میتر به احتیاط آن  شود و اگر بعد از حد بازهم تکرار کردند نزدیک می

اند در نوبت  شوند و بعضی دیگر گفته اند کشته می شود بعضی گفته بار سوم حد بر آن دو جاري می
  .همان است که گفتیم 59شوند لکن اشبه یا دوازدهم کشته مینهم و 

  

  ١٣ مسئله
  

بکر مساحقه کند و در اگر مردي با زنش جماع کند و آن زن قبل از گذشتن فاصله زیاد با دختري 
نتیجه منی شوهرش از باطن او به باطن آن دختر منتقل شود و با اینکه بکر است حامله گردد فرزندي 

شود فرزند همان مردي است که صاحب منی بوده است و آن دختر باکره اگر خودش  که متولد می
متولد شده فرزند او نیز هست خورد و فرزند  تمایل به مساحقه داشته بعد از وضع حمل صد تازیانه می

رود و اما آن زن  باشد چون بکارتش با تولد از بین می و مستحق مهرالمثل بیوه زنان معاصر خود می
تر به احتیاط آن است که او  شوهردار در بعضی روایات آمده است که باید سنگسار شود لکن نزدیک

  .خورد نیز صد تازیانه می
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 عیفصل دوم تش ٢٤١

 

  ١٥ مسئله
  

حد زنا است و از آن شهر به شهري دیگر تبعید  چهارم سهزنند که  هفت و پنج ضربه شالق می 60قواد
و بنابر قولی تر به احتیاط آن است که تبعیدش بعد از نوبت دوم حد خوردنش باشد  کنند نزدیک می

زن باشد و مشهور باید سر او را بتراشند و به مردم معرفی کنند چه اینکه مسلمان باشد و چه کافر و چه 
چه مرد مگر اینکه در زن تراشیدن و تبعید و معرفی به مردم نیست و فقط تازیانه است و بعید نیست 

  .بگوییم تعیین مقدار زمان تبعید به نظر حاکم است
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  گفتار در موجب حد قذف

  

  ١ مسئله
  

قذف آنچه موجب حد است نسبت زنا یا لواط دادن است اما اگر به کسی نسبت مساحق و  مسئلهدر 
  .شود سایر کارهاي زشت داده شود موجب حد قذف نمی

  

  ٦ مسئله
  

اي بنابر اشبه نسبت  و یا بگوید تو با فالن پسر لواط کردهاي  اگر به مردي بگوید تو با فالن زن زنا کرده
شود  داده است نه به آن زن و آن پسر در نتیجه تنها یک حد بر او جاري میزنا و لواط را به مخاطب 

  اند دو حد باید بخورد زیرا هم به مخاطب نسبت داده و هم به آن زن یا آن پسر لکن بعضی گفته

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٤٣

 

  گفتار در قاذف و مقذوف

  

  ٢ مسئله
  

اگر شخصی که داراي عقل است و یا مجنون ادواري است در دور سالمت عقلش کسی را قذف کند 
شود بلکه در  و سپس آن عاقل دیوانه شود و آن ادواري به دور جنونش برسد حد قذف او ساقط نمی

  .همان حال نیز باید حد را بر او جاري ساخت

  

  ٦ مسئله
  

آنان بگوید از زناکار هر یک از آنان حق دارند او  کت تکاگر کسی جماعتی را قذف کند یعنی به 
به محکمه آمده و مطالبه حد او کنند و  جمعی دستهرا محاکمه و خوردن حد بکشانند حال چه اینکه 

شما همگی : بگوید مثالًرا قذف کند  ها آن جمعی دستهمطالبه کنند و اما اگر به یک لفظ  یکی یکییا 
به محکمه آیند و حد او را مطالبه کنند به عدد آن  یکی یکیجماعت  زناکارید در این صورت اگر آن

حاضر شوند و  جمعی دستهو اما اگر شود براي هر یک نفر یک حد کامل  جماعت حد بر او زده می
شود و اگر بگوید زید و عمرو زناکارند  ها یک حد بر قاذف زده می مطالبه حد کنند براي همه آن

زید زناکار است : جمعی است و همچنین است اگر بگوید ظاهر این است که مانند شق اول قذف دسته
براي هر یک از و عمر و بکر اما اگر بگوید زید زناکار است و عمرو زناکار است و بکر زناکار است 

اضاي حد تق جمعی دستهآن سه نفر است که او را به محکمه بکشانند و حد جاري کنند حال چه اینکه 
براي قذف پدر و مادر آن و اگر کسی بگوید اي پسر دو زناکار حق یک حد  تک تککنند یا 



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٤٤

 

است البته اگر پدر و مادر با هم  جمعی دستهشود و قذف او قذف به یک لفظ و  شخص ثابت می
ایند براي هر یک حدي جداگانه به محکمه بی یکی یکیخورد ولی اگر  مطالبه حد او کنند یک حد می

  .است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٤٥

 

  چند فرع
  

  فرع اول 

  

ناسزا بگوید بر شنونده کشتن او واجب است مگر آنکه بر جان یا ) ص(کسی که به پیامبر اسالم 
هم  جایزیا عرض او بترسد که یا چنین ترسی نه تنها واجب نیست که  مؤمنیعرض خود و یا بر جان 

نیست و اگر خطر جان و عرض در بین نباشد بلکه بر مال خودش یا برادر دینیش ترس داشته باشد 
و نائب او نیست در ناسزا شنیدن بر بعضی ) ع(است و کشتن او موقوف به اذن امام  جایزترك قتل او 

شد وجهی به آن حضرات با) س(صدیقه طاهره فاطمه  که ایننیز همین حکم است و در ) ع(از ائمه 
برگشت بدون اشکال کشتن او واجب ) ص(است بلکه اگر ناسزاي به آن حضرت به ناسزاي پیغمبر 

  .است

  

  فرع دوم 

  

کسی که ادعاي نبوت کند کشتن او واجب است و خون او براي هر کس که این ادعا را از او بشنود 
ظاهر اسالم را داشته باشد  مباح است مگر آنکه به شرح مسئله قبلی پاي ترس در بین باشد و کسی که

  .شود پیغمبر است یا نه کشته می) ص(دانم محمد بن عبداهللا  من نمی: و در عین حال بگوید
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  فرع سوم 
  

شود و از دو  کسی که به سحر عمل کند اگر مسلمان باشد باید کشته شود و اگر کافر باشد تأدیب می
 احتیاطاًشود که فالن شخص مرتکب عمل سحر شده است یکی به اقرار خود او که  طریق ثابت می

منظور ابطال باید دو بار باشد و دوم از طریق بینه و شهادت دون شاهد عادل و اگر سحر را یاد بگیرد به 
  سحر مدعی نبوت نه تنها جایز است بلکه چه بسا واجب

  

  فرع پنجم 
  

) ع(نماز نخواند یا روزه نگیرد و یا مرتکب حرامی شود امام  مثالًهر مسلمانی که واجبی را ترك کند 
باید  حتماًباشد و تعزیر  61توانند وي را تعزیر کنند البته شرطی که آن حرام از کبائر و نائب او می

تر به احتیاط  کمتر از حد باشد و اما اینکه چه مقدار و چگونه باشد بستگی به نظر حاکم دارد و نزدیک
براي حاکم آن است که در هر موردي که از ناحیه شرع دلیل بر اندازه تعزیرش نرسیده از اقل حدود 

  .تجاوز نکند
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 عیفصل دوم تش ٢٤٧

 

  فرع ششم 
  

لکن ظاهر این است که مقدار اید از شالق بیشتر شود اند که تعزیر و تأدیب به کودك نب بعضی گفته
کند که کمتر از ده ضربه بزنند و  ن گاهی مصلحت اقتضا میبستگی به نظر حاکم و ولی دارد چوآن 

نیست بلکه تجاوز از  جایزکند بیشتر از ده ضربه بزند چیزي که هست تجاوز از اندازه  گاهی اقتضا می
نیست و احتیاط آن است که در تعزیر کودك کمتر از تعزیر افراد بالغ  جایزاندازه در افراد بالغ نیز 

  .تر به احتیاط آن است که به شش و یا پنج شالق اکتفا کند بزند و از این هم نزدیک
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  فصل چهارم در حد نوشیدن مسکرات

  

  گفتار در موجب حد و کیفیت آن

  

  ٩ مسئله
  

اش مرد باشد چه زن چه کافر باشد و چه  است چه اینکه نوشنده تازیانهحد نوشیدن مسکر هشتاد 
پنهانی بنوشد حد ندارد همچنان که اگر در بنوشد حد دارد و اگر  علناًمسلمان البته کافر اگر شراب را 

  .کلیسا و معبد خود بنوشد حد ندارد

  

  ١٠ مسئله
  

و باید مواظب باشند که به سر و  زنند تازیانه شرب خمر را بر پشت و شانه و سایر اعضاي بدن او می
صورت و عورت او اصابت نکند و اگر شارب خمر مرد باشد او را عریان کرده به صورتی که فقط 

نشانند و  سازند و اگر زن باشد او را می ري میعورتش پوشیده باشد و در حالت ایستاده بر او حد جا
سازد پس اگر هنوز مست است  را جاري میو او و مردان در حال هوشیاري حد  بندند میاش  با جامه

  .کنند تا هوشیار شوند بعد حکم را جاري سازند صبر می

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٤٩

 

  ١١ مسئله
  

شود بلکه در حال جنون و  به خاطر عارض شدن دیوانگی یا مرتد شدن محکوم حد از او ساقط نمی
  .سازند ارتدادش حد را بر او جاري می

  

  ١٢ مسئله
  

هایش کافی  ها حد نخورده نباشد یک حد براي همه میگساري آن اگر چند بار مسکر بنوشد و بین
بار دیگر بنوشد و حد بخورد بار سوم و به قولی بار چهارم کشته  است و اگر بنوشد و حد بخورد یک

  .شود می

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٥٠

 

  گفتار در احکام و بعضی لواقح آن

  

  ٢ مسئله
  

ر عین اینکه مسلمان است معتقد به اگر کسی شراب مسکر نوشیده نوشیدن آن را حالل هم بداند و د
سازند و اگر  دهند اگر توبه کرد حد شرب خمر بر او جاري می حرمت آن نباشد اول او را توبه می

توبه نکرد در صورتی که انکارش نسبت به حرمت مسکر برگشت به انکار نبوت پیامبر اسالم باشد باید 
زاده باشد و چه اینکه کافر زاده  لمان و مسلمانمس قبالًکشته شود چون مرتد شده است حال چه اینکه 

اند حکم او حکم مرتد است یعنی در  بوده و سپس مسلمان شده باشد لکن بعضی از فقها فرموده
شود  شود بلکه بدون پیشنهاد توبه کشته می صورتی که مرتد فطري باشد پیشنهاد توبه به او داده نمی

زگارتر است این حکم کسی بود که خمر را حالل بداند و اما ایم با قواعد سا ولی فتوایی که ما داده
شود بلکه فقط به خاطر  کسی که مسکرات دیگر را حالل بداند هر مسکري که باشد کشته نمی

زنند چه حالل بداند و چه حرام و اما فروشنده خمر چه مسلمان باشد و چه کافر  اش می  نوشیدن تازیانه
شود اگر توبه نکرد و برگشت حالل  ر توبه کرد از او پذیرفته میاگباید نخست او را توبه دهند 

شود  شمردنش به تکذیب پیامبر اسالم باشد باید کشته شود و فروشنده مسکر است غیر خمر کشته نمی
  .دانسته و هرچند که توبه نکرده باشد هرچند در حالی فروخته باشد که فروش آن را حالل می

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٥١

 

  ٥ مسئله
  

تازیانه حد یا تعزیر از دنیا برود جاري کننده حد و تعزیر ضامن خون او نیست و دیه  کسی که در زیر
  .شود مگر آنکه از حد تجاوز کرده باشد بها بدهکار نمی یعنی خون
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  فصل پنجم در حد رسقت

  

  ١ مسئله
  

رسیده باشد اول اینکه شخص دزد به حد بلوغ  -1در وجوب اجرا حد بر سارق چند شرط معتبر است 
دید حاکم تأدیب  شود تنها طبق نظر و صالح پس اگر طفلی دست به سرقت بزند حد بر او جاري نمی

اند او را  بزند حتی بیشتر از پنج نوبت بعضی از فقها فرموده شود هرچند که این گناه مکرر از او سر می
د از تأدیب دوباره دزدي کرد گردد و اگر بع کنند اگر بازهم مرتکب شد تأدیب می اول عفو می دربار

خراشند تا خون در آید اگر بازهم دست به این کار زد آن وقت بند  می قدر آنسر انگشتان دستش را 
کنند که با افراد بالغ  کنند و اگر بازهم تکرار کرد همان معامله را با او می اول انگشتانش را قطع می

ها آمده است که این حکم را غیر از رسول خدا  آن کنند و درباره سرقت اطفال روایتی است که در می
  .کسی جاري نکرد) ع( و من یعنی امیرالمؤمنین) ص(

  

  ٢ مسئله
  

اگر به دو نفر درباز کردن محفظه شریک شوند لکن مال را یکی از آن دو بدزدد تنها دست دزد قطع 
دو به تنهایی محفظه را باز کند ولی مال را با شرکت یکدیگر   نه آن دیگري و اگر یکی از آنشود  می

شود که هم محفظه را گشوده و هم مال را برده و اما اگر در هر دو  قطع می کس آنبدزدند تنها دست 
  .شود سایر شرایط دست هر دو قطع میکار با هم شریک باشند در صورت وجود 

  



 عیفصل دوم تش ٢٥٣

 

  ٤ مسئله
  

شود و در  در یکی آمده که دست او قطع نمی رقت از مال غنیمت جنگی دو روایت استدر س
دیگري آمده اگر آنچه دزدیده به مقدار یک ربع دینار بیشتر از سهم خودش بوده باشد دستش قطع 

  .شود می

  

  ٧ مسئله
  

گفته باشد مال من نزد تو  کار صاحبرا بدزدد در صورتی که  کار صاحباگر اجیر چیزي از مال 
اي  مال خود را از آن پنهان نموده و در محفظه کار صاحبشود ولی اگر  امانت است دست او قطع نمی

  .شود نهاده و اجیر درب آن محفظه و محل را باز کرده و مال او را دزدیده باشد دستش قطع می

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٥٤

 

  گفتار در مال رسقت شده
  

  ١ مسئله
  

دار  چهارم دینار طالي خالص سکه شود یک نصاب مالی که دزد به جرم دزدي آن دستش قطع می
چهارم دینار باشد چه اینکه  و اگر مال به سرقت رفته از جنس دینار نباشد قیمت آن معادل یکاست 

لباس باشد و چه جنس معدنی و چه میوه و خوراك آن هم چه تازه و چه خشکش و نیز چه این که 
هاي کوهی در اصل براي همه مردم مباح بوده باشد و چه نباشد و چه مانند  مال نظیر میوهآن 

هاي جالیزي و درختی و امثال آن فاسدشدنی باشد و چه نباشد حاصل کالم اینکه هر  سبزیجات و میوه
شود  چیزي که در ملک مسلمانان و به حد نصاب بوده باشد اگر کسی آن را بدزدد دستش قطع می

  مرغ خانگی و پرنده و سنگ رخام حتی

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٥٥

 

  گفتار در حد رسقت

  

  ١ مسئله
  

کنند و انگشت  حد سرقت در بار اول این است که چهار انگشت از دست راست را از بیخ قطع می
 بار اینگذارند و اگر بعد از این قطع بازهم دست به سرقت بزند  باقی میشصت و کف دست او را 

کنند تا نصف  تان و قسمتی از قدم او را که به بلندي قدم نرسیده قطع مینصف پاي چپ او یعنی انگش
دیگرش یعنی بلندي وسط قدم و اندکی از محل مسح وي تا بند پایش باقی بماند و اگر بعد از اجراي 

شود و تا مرگش فرا رسد و اگر فقیر باشد  این حد بازهم مرتکب دزدي بشود محکوم به حبس ابد می
شود و اگر بازهم تکرار کند حبس ابد و در تکرار بعدي کشته  المال تأمین می از بیت اش زندگی

  .شود می

  

  ٧ مسئله
  

بریدن دست دزد باعث سرایت جراحت به باالتر شود نه حاکم ضامن  مثالًاگر جاري ساختن حد و 
در شدت  مثالًآن است و نه اجرا کننده حکم او هرچند که زمان اجراي حد زمان مناسبی نبوده باشد 

  .سرما یا شدت گرما باشد

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٥٦

 

  فصل ششم در حد محارب

  

  ١ مسئله
  

محارب به کسی گویند که اسلحه خود را به منظور تهدید و ترساندن مردم از غالف در آورد و یا آن 
را مجهز سازد و قسط افساد در زمین را داشته باشد چه در خشکی و چه در دریا چه در شهر چه در 

شود و در تحقیق این  شب و چه در روز و با تحقیق این شرایط حکم محارب جاري می روستا چه در
نیز باشد یعنی سابقه شرارت داشته باشد و نیز در تحقیق آن فرقی بین  62قید معتبر نیست که اهل ریبه

مرد و زن نیست حال آیا برهنه کردن سالح به قسط ترساندن مردم از فردي ضعیف و ناتوان که 
توان گفت چنین عملی از  سازد یا نه مشکل است بلکه می ترسد او را محارب می از او نمی کس هیچ

کس از او نترسد بلکه در  کند اگر ناتوانی او به حدي نباشد که هیچ چنین کسی او را محارب نمی
رب کند ظاهر این است که او داخل در عنوان محا اي از مواقع و در بعضی از افراد ایجاد ترس می پاره

  .است

  

  ٥ مسئله
  

اقوي آن است که در اجراي حد محارب حاکم مخیر است بین چند کار یکی کشتن محارب دوم به 
دار آویختن او سوم قطع دست و پا به طور مخالف چهارم تبعید کردن و بعید نیست که بگوییم 

اگر  مثالًاشته باشد جنایت او را در نظر گرفته عقوبتی را برایش انتخاب کند که با جنایت او تناسب د
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 عیفصل دوم تش ٢٥٧

 

محارب کسی را کشته باشد و یا به دار بیاویزد و اگر مالی را ربوده دست و پایش را به طوري که بیان 
  .شد قطع کند و اگر تنها سالح خود را برهنه کرده و مردم را ترسانیده او را تبعید نماید

  ٦ مسئله
  

را کشته باشد و چه نکشته باشد و چه  آنچه در مسائل قبل گفتیم حد محارب است یعنی اینکه کسی
در صورت کشتن کسی ولی مقتول شکایت نزد حاکم برده باشد یا نه و چه در صورت کشتن کسی 
ولی مقتول شکایت نزد حاکم برده باشد یا نه در صورتی که محارب کسی را کشته باشد وقتی 

هر  مثالًو مساوي باشد  سنگهمشود که خون او و خون کسی که او را کشته از نظر ارزش  قصاص می
دو مسلمان باشند یا هر دو مرد باشند و در صورتی که ولی مقتول او را عفو کند باز حاکم در انتخاب 

دم  یکی از چهار مجازات مختار است هرچند که محارب او را به خاطر قصاصش به دست ولی
  .تز آن چهار حد مختار اسمجروح است و او چه قصاص کند و چه عفو باز حاکم در انتخاب یکی ا

  

  ٩ مسئله
  

زنند و جایز نیست بیش از سه روز بر روي دار نگه دارند بلکه او را پایین  محارب را زنده به دار می
کنند و اگر زنده  پوشند و بر او نماز گذارده دفنش می آورده اگر مرده باشد غسل داده و کفن می

  .کشند که این مشکل است گیرند و می میاند نیمه جانش را  مانده باشد بعضی گفته

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٥٨

 

  ١٠ مسئله
  

اگر نظر حاکم این است که محارب را از شهر تبعید کند باید والی آن شهر که محکوم در آنجا رفته 
غذا شدن و داد و ستد و ازدواج با او و مشورت با او منع کند و  نامه بنویسد و مردم را از معاشرت و هم

  .نباشد یک سالاحتیاط آن است که این تبعید و محدودیت کمتر از 

  

  ١١ مسئله
  

ر بریدن دست و پاي محارب این شرط معتبر نیست که دزدي هم کرده باشد تا چه رسد به اینکه د
به صرف اینکه عنوان محارب ) ع(دزدیش به حد نصاب رسد و از حرز بیرون آورده باشد بلکه امام 

یاط تر به احت بر او صدق کند مخیر است در انتخاب یکی از چهار حد و اگر قطع را اختیار کند نزدیک
آن است که ابتدا دست راست و سپس پاي چپ او را قطع کند و بهتر آن است که بعد از قطع دست 

ریزي داغ کند سپس پایش را قطع نماید و  راست صبر کند تا زخمش را به خاطر جلوگیري از خون
ختیار حد دیگر غیر از قطع را ا) ع(عضو حد را ندارد امام  اصالًاگر محارب دست راست نداشت و یا 

  .کند می

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٥٩

 

  گفتار در حکم ارتداد

  

  ١ مسئله
  

مرتد فطري  گوییم میاي از احکام ارتداد را بیان کردیم اما در اینجا  در کتاب ارث اقسام مرتد و پاره
شود و حد ارتداد او این است که اگر مرد باشد کشته شود و اگر زن  ظاهر قبول نمی حسب بهاسالمش 

اش بزنند و در معیشت و آب و غذا و لباس  گانه تازیانه باشد حبس ابد شود و در اوقات نمازهاي پنج
ها شود پس اگر توبه کرد از حبس ر بر او تنگ بگیرد تا توبه کند که توبه زن مرتده فطري پذیرفته می

شود و احتیاط آن  شود اگر حاضر به توبه نشد کشته می گردد و اما مرتد ملی نخست توبه داده می می
  .است که سه روز پیشنهاد توبه به او داده شود و در روز چهارم کشته شود

  

  ٦ مسئله
  

وانه شود اي گفت قبل از آنکه توبه را به او پیشنهاد کنند او دی اگر مرتد ملی همین که مرتد شد و رده
شود چون همان  شود و اما اگر بعد از این پیشنهاد و نپذیرفتن توبه دیوانه شود کشته می کشته نمی

اي از او سر زد کشته  نپذیرفتن توبه خونش را مباح کرد لکن مرتد فطري که توبه ندارد همین که رده
  .شود هرچند که توبه بعد از رده دیوانه شده باشد می

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٦٠

 

  ٨ مسئله
  

تواند قاتل را به عنوان قصاص بکشد و  به قتل برساند ولی آن مسلمان می عمداًاگر مرتدي مسلمانی را 
حق ولی در کشتن او به عنوان قصاص مقدم است بر حق حاکم در کشتن او به عنوان ارتداد بله اگر 

رتداد کشته ولی او قاتل را عفو کند و یا با گرفتن مالی از وي مصالحه نماید آن وقت به علت ا
  .شود می

  

  ٩ مسئله
  

شود یکی شهادت دو نفر شاهد عادل دوم به اقرار خود مرتد و احتیاط آن  ارتداد به دو طریق ثابت می
است که آثار ارتداد را بعد از دو بار اقرار مترتب کنند و ارتداد کسی با شهادت زنان چه به تنهایی و 

  .شود چه به انضمام مرد ثابت نمی

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٦١

 

  گفتار در وطی حیوانات و میت انسان

  ١ مسئله
  

کند و مقدار تعزیر هم بستگی به  در وطی حیوانات حدي معین نشده و حاکم مرتکب آن را تعزیر می
نظر حاکم دارد و در تعزیر شرط است که مرتکب در حال ارتکاب بالغ و عاقل و مختار باشد و پاي 

 مؤثرشود و اگر ممیز باشد و تأدیب حاکم بر او  تعزیر نمی اشتباه در بین نباشد بنابراین کودك نابالغ
کند و نیز دیوانه اگر چنین کند تعزیر ندارد  باشد حاکم به هر مقدار که صالح بداند او را عقوبت می

  .هرچند ادواري باشد

  

  ٢ مسئله
  

زنان  شود اول به شهادت دو عادل و در این جرم شهادت تحقق چنین جرمی به چند طریق اثبات می
پذیرفته نیست نه به تنهایی نه به انضمام شهادت مردان دوم به اقرار خود مرتکب که اگر اقرار کند من 

  .شود ام و حیوان هم ملک خود او باشد تعزیر می چنین کاري را مرتکب شده

  

  ٣ مسئله
  

الزم نیست  اگر این عمل به طور مکرر از کسی سر زده باشد و بعد از هر ارتکابی عقوبت ندیده باشد
براي هر ارتکاب یک عقوبت ببیند و اما اگر بعد از هر ارتکاب تعزیر شده باشد احتیاط این است که 

  .در نوبت چهارم کشته شود



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٦٢

 

  ٤ مسئله
  

حد زناي با زنی که مرده مانند حد زنا با زنی که زنده است اگر مرد همسر داشته و شرایط احصان را 
گسار است و اگر همسر نداشته و به مقدار تفضیل که در حد زنا دارا بوده زناي او محصن و حدش سن

تر است عالوه بر حد تعزیر هم  تر و زشت خورد چون جنایت در اینجا فاحش گذشت تازیانه می
شود و مقدار تعزیر بستگی به نظر حاکم دارد هرچند که تعزیر زائد بر حد محل تأمل است و اگر  می

شود و نه حد و در لواط با میت همان  وطی کند تنها تعزیر می مردي که زنش فوت کرده مرده را
به تعزیر که در این حدي است که در لواط با زنده است و بیانش گذشت با تشدید در عقوبت او 

  .تشدید هم تأمل است

  

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٦٣

 

  گفتار در مقدار جزیه

  ١ مسئله
  

در شریعت مقدسه اسالم ضابطه و مقدار معینی مقرر نشده بلکه مقدار آن بستگی به تشخیص حاکم 
کند به همین جهت براي  دارد که از نظر مصالح و روز و مکان و زمان و مقتضیات احوال تفاوت می

ي معین ا حاکم اسالمی که قومی را به محاصره خود در آورده بهتر آن است که براي جزیه آنان اندازه
واگذار نماید که این صغار و ذلت سرکشان از پذیرفتن حق را بهتر ) ع(نکند و اختیار آن را به امام 

  .سازد می تأمین

  

  ٢ مسئله
  

است بر اراضی و یا هم بر سرانه و هم بر اراضی قرار  جایزتواند جزیه را سرانه قرار دهد و  والی می
ان و گاو و شتر و درختان و مستقالت قرار دهد تا است جزیه را بر گوسفند جایزدهد بلکه حتی 

  .مصلحت چه چیز را اقتضا کند

  

  ٧ مسئله
  

است با اهل ذمه شرط کند که  جایز ظاهراًشود و  جزیه هم مانند زکات و مالیات همه ساله گرفته می
ود ش اند اگر به خاطر سقوط جزیه مسلمان شده باشد ساقط نمی جزیه را باشد و اینکه بعضی گفته

  .ضعیف است



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٦٤

 

  ٩ مسئله
  

شود بلکه حاکم  ذمی اگر بعد از تمام شدن سال و قبل از پرداخت جزیه بمیرد جزیه از او ساقط نمی
نامه اول سال شرط شده باشد از  و اگر در وسط سال بمیرد و در صلح گیرد میآن را از ترکه وي 

شده باشد و او پس از تحقق شرط و همچنین است اگر زمان پرداخت بین سال تعیین  گیرد میترکه او 
مرده باشد و اما اگر شرط شده باشد که هر ماه فالن مبلغ بپردازد و او در بین سال بمیرد به هر مقداري 

گیرند و اگر آخر سال براي پرداخت معین شده  که از سال زنده بوده به آن مقدار جزیه از ترکه او می
ر شود و او جلوتر از دنیا برود حاکم مسلمین چیزي از او باشد به این معنا که او در آخر سال بدهکا

شود و اگر شرط شده باشد که جزیه را از همان اول سال بدهکار باشد ولی آخر سال  طلبکار نمی
تواند تا آخر سال پرداخت را تأخیر بیندازد یا با مردن  بمیرد آیا ورثه میبپردازد و او در بین سال 

است هرچند که فوري شدن آن مانند سایر  تأملشود مسئله مورد  ي میدار او فور مورث بدهی مدت
  .ها بعید نیست بدهی
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  گفتار در رشایط ذمه

  

  رشط اول
  

اي است که حاکم  ذمی شدن کفار اهل کتاب و برخورد شدنشان از امنیت و آزادي قبول جزیه
ها یا بر هر  سرانه است یا جزیه بر زمینکنند و آن هم مالیات  یا والی شرط می) ع(مسلمین یعنی امام 

  دو

  رشط دوم
  

تصمیم نگیرند که با مسلمانان جنگ کنند و  مثالًاینکه کاري که منافات با امنیت است را انجام ندهند 
  یا مشرکین را در جنگ با مسلمانان کمک کنند

  

  ١ مسئله
  

مات عقد ه شرط اول از مقدذمه خارج شوند بلکشود اهل ذمه از  مخالفت با این دو شرط باعث می
جزیه است که مخالفت با آن کافی است در خروج از ذمه و اما شرط دوم از مقتضیات امان است 

  .بنابراین اگر این دو امر شرط نشوند بلکه جز عقد آورده شوند بهتر است
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  رشط سوم
  

است نظیر  ممنوعاینکه در کشور اسالم تظاهر به منکرات نکنند یعنی اعمالی که از نظر اسالم حرام و 
  ...شرب خمر و 

  

  رشط چهارم
  

اینکه خود را محکوم به احکام مسلمین بدانند و مانند مسلمین محکوم به اداي حق و ترك حرام و 
  اجراي حدود الهی و امثال آن باشند

  

  ٢ مسئله
  

شوند و کفار ذمی مخالفت با  63دو شرط یعنی شرط سوم و چهارم در ضمن عقد ذمه اشتراطاگر این 
  .ها کنند عقد را نقص نموده و از ذمه مسلمین خارج شدند آن

  

  رشط پنجم
  

اینکه مسلمانان را آزار ندهند و از طریق زنا با زنان و لواط با مردان و دزدیدن اموالشان و منزل دادن به 
  و جاسوسی کردن براي مشرکین مایه دردسر مسلمین نشوند جاسوسان خارجی

                                                                                                                                                                                                    
 

  شرط کردن  63
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  رشط ششم
  

هاي بلند نسازند که اگر مخالفت با این  اینکه در بالد اسالمی کلیسا بنا نکنند و ناقوس نزنند و خانه
  شوند شرط کنند تعزیر می

  

  ٣ مسئله
  

رم باشد یعنی مخالفت احتمال دارد که این دو شرط یعنی پنجم و ششم نیز مانند دو شرط سوم و چها
ها از ناحیه اهل ذمه عهدشان را نقض بکند چه در ضمن عقد شرط شده باشد و چه عقد ذمه از آن  آن

ساکت باشد احتمال هم دارد که در صورت اشتراط چنین باشد بعضی از فقها احتمال دیگري دادند 
باشد و اما اگر در ضمن عقد  که اگر این دو شرط پنجم و ششم به نحو تعلیق امان بر آن دو ذکر شده

نیز مخالفتش شود لکن شکی نیست که در صورت اشتراط در ضمن عقد  شرط شده باشد نقض نمی
  .باشد میناقض عقد 

  

  ٤ مسئله
  

اگر اهل ذمه در داخل حکومت اسالمی جنایتی مرتکب شود که موجب حد باشد یا مقتضی تعزیر 
ناسزا ) س(و به احتمالی غیر بعید فاطمه زهرا ) ص(سازند و اگر به پیامبر اسالم  همان را بر او جاري می

گوید که ها چنین کند حکمش قتل است و اگر چیزي ب شوند همچنان که اگر غیر آن بگویند کشته می
شود و اگر اجتناب از ناسزا گویی یا توهین به مقدسات  آمیز است تعزیر می کمتر از ناسزا ولی توهین
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اسالم در عقد جزیه شرط شده باشد و اهل ذمه مرتکب آن بشود به قول بعضی از فقها عقد نامبرده 
وي نیز عقد را نقض نقض شده است و اگر امان متعلق به این اجتناب شده باشد مخالفتش بنا بر اق

  .کند نه تنها امان را می

  

  ٦ مسئله
  

هر چیزي که امتناع اهل ذمه از عمل به آن موجب خروج از ذمه به طور مطلق است چه شرط شده 
کند چه اینکه آن شرط و آن مقتضی در متن  باشد و چه نه و نیز مخالفت با آن عقد ذمه را نقض می

د یا عقد ذمه آمده باشد و چه نیامده باشد اگر اهل ذمه این عصر نسبت به عمل به آن امتناع بورزن
شود و هرچیز و مقتضایی که گفتیم امتناع و مخالفت  مخالفت کنند از ذمه خارج گشته کافر حربی می

بلکه وقتی ناقض است که آن شرط در متن عقد شرط شده باشد با آن به طور مطلق ناقض نیست 
ارج امتناع و مخالفت اهل ذمه این اعصار نسبت به آن شرط مشکل است باعث شود که وي از ذمه خ
ها از  گشته کافر حربی شود و اگر فرقی بین شرایط و مقتضیات ذمه نگذاریم و بگوییم تمامی آن

ها  اند چه در عقد ذکر بشود و چه نشود در این صورت یهود نصرانی که با یکی از آن شرایط ذمه
  .شود مخالفت کند از ذمه خارج گشته و کافر حربی می
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  ٧ مسئله
  

بندد تمامی آنچه که  اوار است که وقتی بین خود و اهل کتاب عهد ذمه میسزبراي حاکم مسلمین 
برند تا در ضمن عقد شرط کند  مایه رفعت مسلمین و عزت آنان و مسلمانان از آن قید و شرط سود می

شود اهل کتاب به اسالم در آیند حال چه از رغبت و چه از ترس آن  اگر شرطی باشد که باعث می
ها این است که محکومشان کند به اینکه از نظر  د اشتراط کنند که یکی از آنشرط را در ضمن عق

  .گذاري خود از مسلمانان متمایز کنند شدن و نام مرکب برلباس و موي سر و صورت و سوار 

  

  ٨ مسئله
  

زیر اگر قومی از اهل کتاب در سرزمین اسالم عهدنامه را پاره کردند یعنی مواردي و شروطی از آن را 
حاکم مسلمین است که آنان را به کند بر  ها عهد را نقض می پا گذاشتند که گفتیم مخالفت با آن

حال آیا این اختیار را هم دارد که آیا همه را به قتل برساند و یا همه را به بردگی  برگرداندآنان  64منمأ
له بدون اشکال نیست در الظاهر چنین اختیاري دارد اما مسئ بگیرد و یا از هرکس فدیه بگیرد علی

صورتی که آنان را به مأمن خودشان برگردانید آیا الزم است اموالی که از آنان در امان مسلمین است 
برده و تحویلشان دهد یا نه و آیا بعد از زیر پا نهادن عهدنامه حرمتی براي اموالشان باقی  مأمنبه همان 

  .تاست که اموالشان در امان اس اینماند اشبه  نمی

  

                                                                                                                                                                                                    
 

  جاي امن  64
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  ٩ مسئله
  

باشد و یا ذمی و یا برده مسلمان و یا ذمی و یا برده بعد از اینکه عهدنامه به دست اهل ذمه نقض شد 
آید و اگر فدیه  شد و یا قیمت خود را پرداخت و آزاد شد اگر مسلمان شود آیا از بردگی بیرون می

برد و  گیرد یا نه جواب این است که اسالم او آثار نقض عهدنامه را از بین نمی اش را پس می داده فدیه
اش رفته است و اما اگر قبل از  و اگر فدیه داد از کیسه در نتیجه اگر برده شد همچنان برده باقی است

ها که گفتیم و چه  برده شدن یا خود را خریدن یا کشته شدن مسلمان شود همه آثار نقض عهد چه آن
رود مگر دیونی که داشته و قصاصی که به خاطر جنایتی که مرتکب شده بر گردن  ها از بین می غیر آن

 مثالًبرد و اگر اموالی از مردم نزد او باشد  این حقوق را از بین نمیداشته است که مسلمان شدنش 
گیرند و اما حدود الهی که در حال ذمی بودنش موجب آن را مرتکب شده  غصب کرده باشد از او می

اند که اسالم ذمی حد را از او ساقط  اند علماي ما روایت کرده است مرحوم شیخ طوسی فرموده
  .کند نمی

  

  ١٠ مسئله
  

اند اگر ذمی ابتدا به سالم  سالم کردن ابتدائی به اهل ذمه کراهت دارد و بعضی فتوا به حرمت آن داده
سالم علیک : اگر او گفته است مثالًتر از سالم او بدهند  کند سزاوار آن است که جوابش را کوتاه

او کراهت دارد الظاهر تمام آوردن جواب سالم  مسلمان در پاسخش اکتفا کند به گفتن علیک و علی
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ارد باشد به اینکه به ذمی سالم کند و یا جواب سالم او را کراهت د 65و اگر در موردي مسلمان مضطر
...  

ن   ها گفتار در احکام ساخت

  

  ١ مسئله
  

نیست در شهرها قرا و قصبات مسلمین معبد  جایزاند  براي اهل کتاب و کسانی که در حکم اهل کتاب
کده و  پرستان آتش کده و آتش پرستان بت و مسیحیان کلیسا و صومعه و بت 66بسازند یهودیان بیعه

ها  صاحبان مذهب دیگر عبادتگاه خاص خود را بنا کنند و اگر کردند بر والی مسلمین واجب است آن
  .را خراب کند

  

  ٢ مسئله
  

تند نبودن احداث معبد و وجوب خراب کردن آن در صورتی که ساخ جایزدر آنچه گفته شد یعنی 
مانند کوفه بصره فرقی نیست بین شهرها خواه شهري باشد که مسلمین آن را از اول بنا کرده باشند 

بغداد و تهران و بسیاري از شهرهاي ایران که به دست مسلمانان بنا شده است و یا شهري باشد که به 
  ...و عراق  وسیله سپاه اسالم فتح شده باشد مانند بسیاري از شهرهاي قدیمی ایران و ترکیه

                                                                                                                                                                                                    
 

  ناچار  65
  معبد یهودیان  66
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بر والیان مسلمین هرچند که سالطین جور باشند واجب است که اهل کتاب را از احداث بناهاي 
بینند چه مفاسد بزرگ  معابدي که همه می مخصوصاًاند از بین ببرند  کذایی منع کنند و اگر بنا کرده

یابد و چگونه  هاي اسالمی راه می ها به درون جامعه آن داخلسیاسی و دینی و چه خطر عظیمی از 
  .کشاند جوانان مسلمان را به سوي فساد می

  

  ٧ مسئله
  

اي در قسمت پایین زمین بنا کند آیا جایز است براي ذمی در  در زمینی سراشیب اگر مسلمان خانه
نیست دو  جایزاطر بلندي زمین تر بنا کند یا به خ اي به ارتفاع خانه مسلمین یا کوتاه باالي زمین خانه

تر از خانه  نیست چون به هر حال خانه ذمی بلندتر ئ نمایان جایزوجه است و بعید نیست که بگوییم 
  ...شود  مسلمان می

  

  ٨ مسئله
  

اهر عدم جواز بلند کردن ذمی خانه خود را از خانه مسلمانان یکی از احکام اسالم است نه از الظ علی
راین رضایت مسلمانان در این حکم هیچ دخالتی ندارد پس اگر مسلمانان اطراف حقوق مسلمانان بناب

  ...اش را بلند بسازد جایز نیست چنین کند  ذمی هم رضایت دهند که او خانه
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  ٩ مسئله
  

نیست چه اینکه کافر ذمی باشد یا غیر ذمی و  جایزبدون اشکال  مسجدالحرامداخل شدن کفار در 
  .نیست جایزهمچنین است سایر مساجد البته در صورتی ه داخل شدن کفار در آن هتک حرمت باشد 

  

  ١١ مسئله
  

نیست سرزمین حجاز را وطن خود قرار دهند و شیخ الطایفه ادعاي  جایزبنابر قول مشهور براي کفار 
اجماع بر آن را کرد و روایتی هم از شیعه و سونی بر طبق آن وارد شده است و عمل کردن به این 

شود  به این نامیده می فعالًحکم اشکالی ندارد اما اینکه حجاز کجاست حجاز همین سرزمین است که 
  .است جایزنه ندارد و اقوي این است که عبور کفار از این سرزمین و خرید و اختصاص به مکه و مدی
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  کتاب قصاص

  قسم اول در قصاص جان
  گفتار در مورد قصاص

  توضیح

  

  ١١ مسئله
  

اگر کسی را به دریا و یا نظیر آن بیندازد و او از بیرون آمدن عاجز شود تا بمیرد و یا همین شخص 
بیرون  عمداًشود و اگر خودش  نگذارد بیرون آید تا در آب غرق شود و بمیرد به این جرم کشته می
قبل بیان شد  همسئلن است که در نیاید و یا حاکم علت بیرون نیامدن او را به دست نیاورد حکمش هما

...  

  

  ١٥ مسئله
  

اگر جنایتی عمدي بر کسی وارد کند و در اثر سرایت و گسترده شدن زخم او را هالك کند دو 
شود جنایت  در بیشتر موارد باعث سرایت و قتل می غالباًصورت دارد اگر آن جنایت جنایتی است که 

شود  کسی با چنین زخمی کشته نمی غالباًسبب گسترش زخم نگشته و  غالباًاو عمدي است و اما اگر 
  .هم قسط قتل او را نداشته است قتلش شبهه عمد است و باید دیه بپردازد 67و جانی
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  ٢٠ مسئله
  

خانه بریزد و  اگر مهمان یا کسی که از بیرون داخل خانه کسی آمده زهري را در طعام صاحب
جانی به قسط قتل او چنین کرده  خبر است آن طعام را بخورد و بمیرد خانه که از ماجرا بی صاحب

خانه آن را  چنین کرده باشد ولی صاحب مثالًبه قسط کشتن سگ او شود و اما اگر  باشد قصاص می
دانسته که صاحب  خورد قصاص ندارد بلکه ظاهر این است که دیه هم نداشته باشد و اما اگر جانی می

  .الظاهر قصاص خواهد شد منزل از آن خواهد خورد علی

  

  ٢٦ مسئله
  

اي هل دهد و درنده او را گاز بگیرد گازي که کشنده نباشد لکن زخم او  اگر کسی را به طرف درنده
  .سرایت کند و او را بکشد این قتل عمدي است و قصاص دارد

  

  ٣٠ مسئله
  

اي هم او را بگزد و این دو زخم سرایت کند و او را بکشد قصاص  اگر کسی را زخمی کند و درنده
  .اش بپردازد و اگر ولی مقتول از او قصاص گرفت و او را کشت باید نصف دیه او را به ورثهشود  می
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  ٣٣ مسئله
  

آن  فراغتاگر شخصی را محکم نگه دارد و شخص دیگري او را به قتل برساند و شخص ثالثی براي 
گه داشته شود و کسی که مقتول را محکم ن دو در کار قتل براي آنان دیدبانی کند قاتل قصاص می

کرده میلی در آتش سرخ شده و  شود و آن شخص ثالث که براي آن دو دیدبانی می حبس ابد می
  .کشند نظیر آن را به چشمانش می

  

  ٣٩ مسئله
  

شهادت  مثالًاگر دو نفر در محکمه شهادت به ارتکاب جرمی دهند که حد آن کشتن مجرم است 
دهند بر اینکه فالنی مرتد شده است یا چهار نفر شهادت بدهند به اینکه با داشتن همسر زنا کرده است 

حد که حکمش سنگسار است و پس از اجراي حکم ثابت شود که شهادتشان دروغ بوده و بنابر حق 
و نه  بر او جاري شده است و یا بنابر حق قصاص شد در این صورت نه حاکم ضامن خون اوست

کسی که فرمان حاکم را اجرا کرد بلکه قصاص بر آن دو شاهد است که اگر ورثه مقتول هر دو یا 
بهاي بیش از یک نفر را که در ارتداد یک نفر و در زناي محصنه  چهارنفر را قصاص کنند باید خون

  .سه نفر است به ورثه آنان بپردازد

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٧٧

 

  ٤٠ مسئله
  

او را مردنی و حکم مذبوح قرار دهد یعنی حیات مستقري در او اگر بر کسی جنایتی وارد آورد که 
نماند آنگاه دیگري سر او را از بدنش جدا کند قاتل عمدي شخص اول است که باید قصاص شود و 
دومی باید دیه جنایت بر میت را بپردازد و اگر بعد از جنایت اولی حیات مستقر او باقی باشد آنگاه 

شود و اولی محکوم به  عنی سر از بدنش جدا کند دومی قصاص میدیگري مجروح را ذبح کند ی
  .گیرند جنایت را از او می 68شود یا ارش حکم جراحت وارد کردن است که یا قصاص می

  

  ٤٤ مسئله
  

شوند به این معنا که اگر  ها قصاص می اگر دو نفر یا بیشتر در کشتن کسی شریک باشند همه آن
هاي مقتول را به آنان  تواند همه را بکشد چیزي که هست اینکه زائد بر خون صاحب خون بخواهد می

صاص کند اگر شریک جرم دو نفر باشند و ولی دم هر دو را ق مثالًپردازد تا بین خود تقسیم کنند  می
  ...کشند پردازد آنگاه او را می و به قتل برساند به هر یک از آن دو نصف دیه قتل را می
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 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٧٨

 

  ٤٦ مسئله
  

دست او را قطع کنند  مثالًي بر کسی وارد آوردند دو نفر شریک جنایتی عضو مثالًاگر جماعتی و یا 
بیان که اگر صاحب دست شدند به این  شوند همچنان که در قتل قصاص می در همان عضو قصاص می

تواند منتها اول باید دیه یک دست را به آن دو بدهد تا بین خود  بریده بخواهد دست هر دو را قطع می
تقسیم کنند آنگاه دستشان را قطع کند و اگر خواست دست یکی را قطع کند و دیگري که دستش 

  .پردازد چهارم دیه کامل را به آنکه دستش قطع شد می قطع نشد یک

  

  ٤٨ مسئله
  

شوند و چیزي هم به عنوان  اگر دو نفر زن در کشتن مردي شرکت جویند هر دو در قصاص کشته می
بهاي یک نفر مرد و اما اگر بیشتر از  بهاي دو نفر زن برابر است با خون کنند زیرا خون رد دریافت نمی

دهند تا  ها می از دو نفر را به آن بهاي بیشتر تواند همه را به قتل برساند و خون دم می دو نفر باشند ولی
بین خود تقسیم کنند آنگاه کشته شوند پس اگر شرکاي جرم سه نفر زن باشند و صاحب خون 

دهد تا به طور مساوي بین خود  بخواهد هر سه را به قتل برساند خون بهاي یک زن را به آن سه زن می
بهاي دو زن را به آن  را قصاص کند خونتقسیم کنند و اگر چهار نفر باشند و بخواهد هر چهار زن 

  ...شود کند به همین شکل صور دیگر حساب می دهد آنگاه قصاص می چهار زن می

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٧٩

 

  گفتار در رشایط معتربه در قصاص

  

از نظر آزادي و بردگی مساوي باشند یا هر  69علیه و آن چند شرط است شرط اول اینکه جانی و مجنی
رسد که مقتولش نیز آزاد  پس وقتی قاتل آزاد در قصاص به قتل می دو آزاد و یا هر دو برده باشند

باشد چه مرد و چه زن اگر قاتل مرد و مقتول زن باشد و ورثه زن بخواهند قاتل را قصاص کنند باید 
شود که  نصف دیه مرد را به او بدهند و همچنین وقتی زن آزادي که مرتکب قتل شد کشته می

ر اینجا اگر مقتول مرد آزاد بود و ورثه او بخواهند از زن قصاص بگیرند مقتولش یا مرد یا زن لکن د
بهاي قاتل او  بهاي مقتولشان یا خون از ولی آن زن یا اموال بجا مانده از او تفاوت خونتوانند  دیگر نمی
  .را بگیرند

  

مسلمان باشند و علیه از نظر دین مساوي باشند و یا هر دو کافر یا هر دو  شرط دوم اینکه جانی و مجنی
شود پس اگر مسلمانی یک غیر  علیه غیر مسلمان باشد قصاص نمی اما اگر جانی مسلمان و مجنی

  شود مگر اینکه به کشتن کفار عادت کرده باشد مسلمان را بکشد قصاص نمی
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 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٨٠

 

  ١ مسئله
  

ز حاکم در بین اصناف کفار فرقی نیست در اینکه کافر ذمی باشد یا کافر حربی و یا کافري که ا
و اگر مسلمانی کافري را که خونش محترم باشد مانند کافر ذمی و  ها اینمسلمین امن گرفته و یا غیر 

گیرند و به ذمی  بها از او می شود به خاطر جنایتش و هم خون پیمان بکشد هم تعزیر می کافر هم
  .دهند می

  

  ٢ مسئله
  

است چیزي که هست  جایزبه کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد قصاص گرفتن از او اگر مسلمانی 
کشتن مسلمان به خاطر کفار  اینشود بعضی خواستند بگویند  بها از ذمی گرفته می تفاوت خون

  .شخص ضعیفی استقصاص نیست بلکه حد الهی است لکن این 

  

  ٣ مسئله
  

شود لکن اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد قبل از قصاص  ذمی به خاطر کشتن مرد یا زنی ذمی کشته می
شود لکن  بها را به او بدهند و همچنین ذمیه به خاطر کشتن مرد یا زنی ذمی کشته می باید تفاوت خون

ی مردي را کشت که در مسلمان چنین است یعنی اگر زن طور همانگیرند  بها را از او نمی تفاوت خون
گیرند حال چه اینکه قاتل و  بهاي مرد با زن را از او نمی کشند و تفاوت خون در قصاص تنها او را می

  .یکی یهودي و دیگري مسیحی باشد مثالًمقتول هر دو پیرو یک دین باشند یا 



 عیفصل دوم تش ٢٨١

 

  ٤ مسئله
  

شود و نیز  مقتول منتقل می به قتل برساند آن ذمی و همه اموالش را به اولیاي عمداًاگر ذمی مسلمانی را 
یا  بهاي کافر است لیاي مقتول از خونها به او نیست همه آن غیرمنقولفرقی بین عین و دین منقول و 

  .بهاي او باشد یا بیشتر از آن اینکه برابر با خونبیشتر و یا کمتر و یا 

  

  ٥ مسئله
  

تنها شامل خود قاتل است نه فرزندان او برده خود کنند  توانند قاتل را اینکه گفتیم اولیاي مقتول می
  .شوند پس فرزندان قاتل آزادند و به خاطر قتل پدرشان برده اولیاي مقتول نمی

  

  ٦ مسئله
  

توانند او را به قتل  اگر کافري کافر دیگر را به قتل برساند و سپس مسلمان شود دیگر ورثه مقتول نمی
ر عهده قاتل است که اگر مقتول دیه دارد دیه او را ها کافرند و او مسلمان بلکه ب برسانند چون آن

  .بپردازد

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٨٢

 

  ٧ مسئله
  

شود البته این در صورتی است که قبل از کشته شدن و  قصاص میاي را به قتل برساند  زاده اگر حالل
به اسالم باشد و اما قبل از بلوغ و قبل از  متصلبعد از رسیدن به حد تمییز هرچند بالغ نشده باشد 

شود یا  رسیدنش به حد تمییز و یا بعد از تمییز و قبل از اسالم آوردنش مسئله که آیا قصاص کشته می
  .نه محل اشکال است

  

  چند فرع از لواحق این باب

  

  فرع اول

دست کافري ذمی را قطع کند و آن کافر مسلمان شود و سپس زخم دستش  عمداًاگر مسلمانی 
تواند مسلمان را به قصاص بکشد و نه دست او را قطع بکند  سرایت نموده او را بکشد با این حال نمی
  .بلکه مسلمان تنها باشد دیه قتل او را بدهد

  

  فرع دوم

و پس از قطع دستش مسلمان شود جانی اگر مسلمان دست کافر حربی یا دست مرتدي را قطع کند و ا
اند به اعتبار آخرین حالتش  شود و نه دیه بدهکار است و بعضی از فقها فرموده بنابر اقوي نه قصاص می

  .که اسالم است جانی او باید دیه را بپردازد

  



 عیفصل دوم تش ٢٨٣

 

  فرع سوم

اسالم ذمی به شود و اما اگر بعد از کشتن  اگر مرتدي کافر ذمی را به قتل برساند به قصاص کشته می
شود و باید دیه ذمی را بدهد و اگر عکس این شد یعنی کافر ذمی مرتدي را  برگردد قصاص نمی

  .شود ولی اگر مسلمانی او را بکشد قصاص ندارد کشت هرچند که فطري باشد قصاص می

  

  فرع چهارم

دم کسی دیگر او را قصاص کند  در موردي که قصاص قائل مسلمان واجب شده است اگر غیر از ولی
قاتل پسري را کشته پدر او هنوز قصاص نکرده  مثالًشود  و به قتل برساند خود او نیز قصاص می

شود و اما اگر کشتن کسی به غیر  برادرش قاتل را بکشد که در این صورت برادر مقتول قصاص می
حد را بر او جاري سازد ) ع(زناي محصنه یا لواط کرده باشد که باید امام  مثالًصاص واجب شود ق

  .اند قصاص و دیه ندارد قها فرمودهاگر کسی دیگر او را بکشد بعضی از ف

  

براي قصاص در میان نبودن پدر فرزندي است بنابراین هیچ پدري به جرم کشتن فرزندش قصاص 
  .و جد پدر نیز مانند پدر استپدر پدر الظاهر  شود و علی نمی

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٨٤

 

  گفتار در کیفیت استیفا

  

  ٧ مسئله
  

دم چند نفر باشد اقوي آن است که گرفتن حقشان بدون اجتماع همه و نیز بدون اذن والی  اگر ولی
این نیست که همگی او را بزنند بلکه منظور این است که همگی نیست و منظور از اجتماع همه  جایز

از طرف خود کنند تا او حقشان را از جانی بستاند و از بسیاري فقها نقل  70مأذونیک نفر را وکیل یا 
تواند بدون حضور دیگران و اذن آنان به گرفتن قصاص مبادرت  شده که هر یک از اولیاي دم می

شود لکن فتوایی  اند می و سهم سایرین که اجازه نداده 71ضامن حصهکرد ورزد ولی اگر این کار را 
که ما دادیم اقوي است بله اگر از پیش خود اقدام کند و استبداد و خودسري به خرج دهد قصاص 

تواند او را تعزیر  می) ع(ندارد بلکه سهم سایرین که اجازه نداده بودند بر گردن او خواهد آمد و امام 
  .کند

  

  ٨ مسئله
  

اگر اولیاي دم در اینکه کدامشان مباشر انتقام گرفتن شود و از سایرین اجازه کشتن جانی را بگیرد در 
کنند و به فرضی که بین آنان کسی باشد که  بین خود مشاجره کند به حکم قرعه مباشر را معین می

اگر قرعه به نام خواهد سهم خود را در قرعه حفظ کند تا  خودش قادر بر کشتن جانی نیست لکن می
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 عیفصل دوم تش ٢٨٥

 

او در آمد کسی را که قادر بر قتل جانی است وکیل خود بسازد واجب است نام او را نیز در قرعه 
  .بنویسند

  

  ١٠ مسئله
  

دمی که آن را  نیست و ولی جایزشود  در قصاص عضو به کار بردن آلت مسموم که باعث سرایت می
بیند بنابراین اگر خود او یعنی  آلت می میتمسموهایی است که جانی ناحیه  به کار برده ضامن آسیب

کشد یا قسط کشتن او را  مجروح را می غالباًن نده آن آلت در قصاص بداند که سم آاستعمال کن
  ...شود کشنده نیست قصاص می غالباًدارند هرچند که سمی که در آن آلت به کار برده 

  

  ١١ مسئله
  

شود  نیست آن را با آلتی کند که باعث شکنجه و عذاب زائد جانی می جایزدر قصاص به قتل و عضو 
گردن او و یا عضو بدن او را با اره قطع کند که اگر چنین کرده هم گناه کرده و هم  مثالًانجام دهد 

آید پس جز با شمشیر و امثال آن نباید قصاص کرد و بعید  اش نمی شود اما چیزي به عهده تعزیر می
تر از شمشیر است مثل شلیک کردن گلوله بر مغز جانی و یا به  وسیله آلتی که آسان نیست قصاص به

باشد و اگر قرار شد با شمشیر قصاص شود باید اکتفا کند بر زدن گردن  جایزوسیله اتصال به برق 
مقتول را غرق کرده یا سوزانیده باشد یا  مثالًجانی هرچند که جنایت او با شمشیر صورت نگرفته و 

  .نیست جایزگ بر او انداخته باشد و مثله کردن او سن

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٨٦

 

  ١٢ مسئله
  

المال مسلمین است اما اجرت کسی که از  سازد از بیت اجرت جالدي که حدود الهی را جاري می
دم است و اگر قطع عضو باشد بر کسانی است که  گیرد اگر کشتن باشد ولی دم قصاص می طرف ولی

دم است و اگر قطع عضو باشد بر کسی است که جانی عضو او را  جانی عضو او را قطع کرد اگر ولی
  ...قطع کرد

  

  ١٣ مسئله
  

کند در صورتی که از حد مجاز تعدي نکرده باشد ضامن سرایت زخم  کسی که قصاص عضو می
البته اگر ممکن شود  تعدي کرده باشد در آن مقدار زائد قصاص می عمداًجانی نیست بنابراین اگر 

اینکه جانی یک دست او را آخر انگشتان بریده و او در قصاص مقداري بیشتر ببرد که در  مثالًباشد 
علیه قطع کند و اما اگر ممکن نباشد مثل اینکه  تواند آن مقدار زائد را از دست مجنی اینجا جانی می

انی ج بیضهعلیه هنگام قصاص هر دو  دارد و مجنی بیضهجانی یک بیضه کسی را بریده کند تنها یک 
  ...شود تنها ضامن دیه است  را قطع کند و اما اگر تجاوزش عمدي نباشد قصاص نمی

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٨٧

 

  ١٤ مسئله
  

شود اگر جنایت عضوي بر آنان  هایی که اگر کشته شوند برایشان از قاتل قصاص گرفته می همه آن
قصاص در هایی که قصاص در نفس ندارند  شود و همه آن وارد شود نیز برایشان قصاص گرفته می

شود و اگر کافري  عضو هم ندارند بنابراین اگر پدري دست پسر خود را قطع کند دست او قطع نمی
  .تواند از مسلمان قصاص گرفته دست او را قطع کند دستش به وسیله مسلمانی قطع شود نمی

  

  ١٦ مسئله
  

بها را به وي تحویل دهد  خونبها را انتخاب کند نه قصاص را و قاتل هم  اگر یکی از اولیا گرفتن خون
  ...شود که حق دیگران نسبت به قصاص ساقط شود بلکه دیگران همچنان حق قصاص دارند باعث نمی

  

  ١٧ مسئله
  

فرزند خود را به قتل برساند و یا مسلمانی با شرکت کافري ذمی اگر پدري با شرکت شخصی بیگانه 
توانند در فرض اول پدر را و در فرض دوم مسلمان  کافر ذمی دیگر را به قتل برساند اولیاي مقتول نمی

البته بعد از آنکه نصف پول خون او را توانند قصاص کنند  را به قتل برسانند لکن شریک آن دو را می
  ...به او داده باشند 

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٨٨

 

  ٢٤ مسئله
  

اگر جانی دست کسی را قطع کند و شخصی را هم به قتل برساند در قصاص اول دست او قطع 
  ...ول واقف شده باشد یا قطع دست شود حال چه اینکه قتل ا و سپس کشته میشود  می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٨٩

 

  قسم دوم قصاص به کمرت از قتل

  

  ٦ مسئله
  

در محل قصاص نیز تساوي معتبر است به این معنی که اگر جانی دست راست کسی را قطع کرد 
شود البته اگر دست راست داشته باشد وگرنه دست چپش را قطع  دست راست خودش قطع می

دست نداشته باشد طبق روایتی که مورد عمل اصحاب واقع شده پاي او  اصالًکنند و اما اگر جانی  می
  ... شود قطع می

  

  ٧ مسئله
  

شود  قطع کند هر دو دست و هر دوپایش قطع میاگر یک نفر دست چند نفر را یکی پس از دیگري 
اولی به قصاص شخص اول دومی به قصاص شخص دوم و بعد از قطع این چهار عضو اگر افراد 

پاي کسی دست و پایی دست یا  اگر بیباید جانی به آنان دیه بپردازد و دیگري بدون قصاص ماندند 
  ...را قطع کند او نیز باید دیه بپردازد

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٩٠

 

  ١١ مسئله
  

زمانی که بخواهند از جانی قصاص بگیرند اگر عضوي باشد که موي آن مانع از سهولت قصاص باشد 
موي آن عضو را  قبالًو یا نگذارد قصاص را به اندازه جنایت و بدون کم و زیاد جاري سازند باید 

بتراشند و جانی را به چوبی یا چیزي نظیر آن طناب ببندند تا نتواند خود را تکان بدهد و در نتیجه 
 ان اندازه را در بدن جانی با خط کنند و هم قصاص درست انجام شود آنگاه اندازه جنایت را معین می

اگر جنایتی شکافند  مت تا به آخر را میگذارند آنگاه با کارد یا هر آلت برنده از ابتداي عال نشان می
شود اگر استیفا حق  نا هم دارد هنگام قصاص آن پهنا نیز در نظر گرفته میهکه او وارد آورده پ

توانند در چند نوبت قصاص بگیرند آیا این کار با  علیه از جانی در یک نوبت دشوار باشد می مجنی
  .است یا نه محل تأمل است جایزعلیه راضی نباشد باز هم  اینکه مجنی

  

  ١٢ مسئله
  

علیه شود چیزي به عهده  اگر هنگام قصاص جانی اضطراب کند و در نتیجه زخم زیادتر از زخم مجنی
آید اما اگر بدون اضطراب او زخم او بیشتر شود و آن زیادي مستند به خود جانی نباشد  علیه نمی مجنی

ارش نباشد باید  عمداًشود و اگر  ود او قصاص میزیادتر زخم کرده خ عمداًدر صورتی که قصاص 
  ...جنایت بدهد 

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٩١

 

  ١٤ مسئله
  

نیست آن را با آلتی کند  جایزواجب است قصاص با آلتی آهنی و تیز و غیر مسموم صورت گیرد و 
قصاص کنند ون نیز آلت مناسب با قصاص چنین عضوي بوده باشد و نیز جانی را بیشتر از آن مقدار 

درآورند که بیشتر عذاب علیه را شکنجه کرده شکنجه نکنند اگر او چشم وي را با آلتی  که او مجنی
است آن  جایزی با دست در آورده باشد تر باشد و یا جان ببیند و اگر در آوردن چشم او با دست آسان

  ...را با دست درآورند

  

  ١٦ مسئله
  

تواند همین معامله را با جانی  علیه می و گوشت سر کسی را کنده باشد مجنیاگر جانی همه پوست 
  ...بکند به شرطی که مساحت هر دو یکسان باشد 

  

  ١٨ مسئله
  

در گوش قصاص هست که گوش سمت راست در قصاص از گوش سمت راست و سمت چپی در 
  ...شود  قصاص گوش سمت چپ قصاص می

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٩٢

 

  ٢١ مسئله
  

علیه از نظر سالمت و دید و محل  جانی و مجنیچشم در چشم نیز قصاص هست البته به شرطی که 
آورند همچنین به  ا در نمیرمساوي باشند پس اگر چشم چپ کسی را در آورده باشند چشم راست او 

شود هر چند که بر اثر قصاص کور  عکس و اگر جانی یک چشمش دید نداشت از او قصاص می
  ...کند  به او رد نمی چیزيعلیه  شود زیرا حق او را کور کرده و مجنی

  

  ٢٢ مسئله
  

 قهريکسی که دو چشم سالم دارد اگر یک چشم اعور یعنی یک چشم کور را از کسی در آورد و 
  ...آورند  او را به کلی کور کند یک چشم او به قصاص در می

  

  ٢٥ مسئله
  

شود یعنی  قصاص می 76و عشیاء 75و جهراء 74و خفشاء 73و حوالء 72چشم سالم در مقابل چشم عمشاء
ها معیوب است در آورد چشم سالمش را در  اگر جانی چشم کسی را که به یکی از این عیب

  .آورند می

                                                                                                                                                                                                    
 

  آب ریزش چشم  72
  چشم لوچ  73
  ضعف بینایی  74



 عیفصل دوم تش ٢٩٣

 

  ٢٧ مسئله
  

در پلک چشم ثابت است با رعایت تساوي در محل یعنی اگر جانی پلک سمت چپ کسی را قصاص 
  ...شود و اگر پلک باال بوده و اگر پایین بوده پایین  دریده باشد از او نیز سمت چپش دریده می

  

  ٢٨ مسئله
  

شود در مقابل بین  در بینی نیز قصاص هست و به خاطر بریدن بینی داراي شامه بنی فاقد آن بریده می
و اال به  نخورده باشد قبالًگردد به شرطی که جذام چیزي از بینی مجذوم را  جذامی بینی سالم قطع می

بینی که وسط آن شود و نیز شخصی میان شخص کبیر و صغیر و  آن مقدار از بینی سالم کمتر قطع می
  ...خوابیده و 

  

  ٣٠ مسئله
  

شود لب باالي او با لب باالي این و لب  علیه با لب جانی قصاص می با رعایت تساوي محل لب مجنی
  ...پایینش با لب پایین جانی و در این لب فرقی بین لب گشاد و لب تنگ نیست 

  

  
                                                                                                                                                                                                    

  چشمی که در روز نتواند ببیند  75
  کوري شب  76



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٩٤

 

  ٣١ مسئله
  

 نطققصاص در زبان جاري است و هم در تمامی آن و هم در قسمتی از آن البته با رعایت تساوي در 
شود  وي پس اگر زبان اخرس الل به دست جانی قطع شود زبان گویاي جانی در قصاص قطع نمی

  ...شود  ولی اگر اخرسی زبان گویا کی را و یا زبان اخرسی را قطع کند زبان او قطع می

  

  ٣٨ مسئله
  

در بریدن آلت رجولیت قصاص هست و در این قصاص فرقی بین صغیر حتی شیرخوار و کبیر حتی 
آید یا اخته شده و اما اگر به  پیرمرد از کار افتاده نیست همچنان که فرقی نیست بین آلتی که به کار می

  ...شود  حس شده باشد به خاطر بریدن آن آلت سالم جانی بریده نمی علتی لمس و بی

  

  ٣٩ سئلهم
  

در دو بیضه مردان قصاص هست و همچنین در یکی از آن دو با رعایت تساوي در سمت یعنی سمت 
  ...شود  قصاص میراست 

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٩٥

 

  ٤٠ مسئله
  

اند از دو قطعه گوشتی که بر فرج زنان محیط است  در دو شفره زنان قصاص هست و دو شفره عبارت
ها بر دهان احاطه دارد و قصاص بر یکی از آن نیز هست و در این قصاص فرقی بین  که لب چنان آن

شفره باکره و غیر باکره نیست همچنان که از دختر صغیره و کبیره و صحیح و سالم و آنکه در فرج 
 خود استخوانی دارد و یا مجراي فرجش یا به استخوان و یا گوشت زیادي و یا ورم بسته است و آنکه

  ...ختنه شده و آنکه نشده 

  

  ٤١ مسئله
  

شود ولی  کند ظاهر این است که قصاص می زایلاگر دختر بکر از دختر بکري دیگر بکارت را 
اند جانی باید دیه بپردازد و این قول در مواردي که رعایت تساوي در جنایت و قصاص  بعضی گفته

آید و در  شود و پاي دادن دیه به میان می ممکن نباشد قولی است موجه و همچنین قصاص برداشته می
  .هر موردي که تساوي و همانندي ممکن نباشد

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٩٦

 

  کتاب دیات

  گفتار در مقادیر دیات

  ١ مسئله
  

 شرعاًباشد یا طرفین به پرداخت آن مصالحه کرده باشند و چه  معیندر قتل عمدي که پرداخت دیه 
قصاص باشد عبارت است از صد شتر یا مخیر بین آن و بین  شرعاًعلیه  شده باشد و چه مجنی معینهم 

گوسفند و یا دویست حله یعنی دویست دست لباس و یا هزار دینار  رأسگاو و یا هزار  رأسدویست 
  هزار درهم نقره طال و یا ده

  

  ٢٠ مسئله
  

است فرقی نیست بین دیه تمام  ساله سهو دوساله و  ساله یکجنایات  بعضیبها در  اینکه گفتیم خون
یا جنین و یا دیه اعضا  مانند قتل یک مرد مسلمان آزاد یا دیه ناقص چون دیه قتل زن و یا مرد ذمی و

...  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٩٧

 

  ٢٥ مسئله
  

اگر کسی در خارج حرم مرتکب قتل شود و آنگاه به حرم پناهنده شود در حرم از او قصاص گرفته 
از حرم بیرون شود آن دهند تا مجبور شود  شود لکن او را در خوراك و آب در تنگنا قرار می نمی

شود فقها مشاهده  شود و اگر در حرم مرتکب جنایت شود در همان حرم قصاص می وقت قصاص می
  .اند دانسته کعبهمشرفه را ملحق به حرم 

  

  ٢٧ مسئله
  

این در دیه قتل است که گفتیم دیه زن نصف دیه مرد است و اما در جنایات کمتر از قتل یعنی جنایت 
رسید دیه زن  سوم دیه مرد نرسیده با هم برابرند همین که به ثلث خون که دیه به یکبر عضو تا زمانی 

  ...شود نصف دیه مرد می

  

  ٣٠ مسئله
  

کند و به شرایط حکومتش عمل  دیه کافر ذمی یعنی اهل کتابی که در سرزمین اسالم زندگی می
آزاد و  اگردرهم است و  صد هشتکند اگر آزاد و مرد باشد چه یهود و چه نصرانی و چه مجوس  می

دیه اعضاي زن و مرد آنان مانند  الظاهر علیزن باشد نصف آن یعنی چهارصد درهم است همچنان که 
بهایشان نرسیده یکسان است همین که به ثلث برسد دیه  دیه زن و مرد مسلمان مادامی که به ثلث خون



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٢٩٨

 

انان در جنایتی که مرتکب شوند شود بلکه بعید نیست در هر موردي که مسلم زن نصف دیه مرد می
  .شوند و آنان نیز در آن گونه موارد تغلیظ بشوند گیري می محکوم به تغلیظ و سخت

  

  ٣١ مسئله
  

بها و دیه ندارد چه اینکه با  کفاري که در ذمه مسلمانان نیستند خونشان و اعضا و جراحاتشان خون
از اسالم به آنان ابالغ شده باشد و یا نه بلکه اي داشته باشند یا نه و چه اینکه دعوت  مسلمین معاهده

ظاهر این است که اهل ذمه هم اگر از ذمه اسالم خارج شود یا از دین خودش به سوي دین دیگري 
که در آن نیز دین ذمی است مرتد شود آیا دیه دارد یا نه محل اشکال است هرچند که بعید نیست 

  .داشته باشد

  

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٢٩٩

 

  وگفتار در جنایت بر عض

  

  مقصد اول در دیه اعضا

  ١ مسئله
  

دیه موي سر مرد چه صغیر باشد چه کبیر چه پرپشت باشد و چه تنک دیه کامل است البته این در 
 چنان آناینکه آب جوش بر سر کسی بریزد  مثالًجنایتی است که باعث شود موي سر او دیگر نروید 

که موي آن بریزد و دیگر نروید یا به غیر آب جوشکاري کند که سر او بدون موي شود و همچنین 
است موي صورت که اگر آن را طوري بتراشد و یا ریشه کن کند که دیگر نروید باید دیه کامل 

  ...بپردازد

  

  پانزدهم در دیه آلت مردی است

  ١ مسئله
  

بها است هرچند به کلی و از بیخ قطع شود در صورتی که با یک  و بیشتر از آن خون 77در قطع حشفه
جنایت قطع شده باشد و در این جنایت فرقی نیست بین پسربچه و جوان و کسی که پیر و اخته خلق 

هاي او را در آورده باشند و یا کوبیده باشند به  شده است و یا او را اخته کرده باشند چه اینکه تخم
  .رطی که قطع آلت باعث فلج او نشده باشدش

                                                                                                                                                                                                    
 

  آلت تناسلی مرد  77



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٣٠٠

 

  شانزدهم در دیه دو خصیه است

  ١ مسئله
  

بها است و یا دیه  بهاي کامل است حال آیا در هر یک از آن دو نصف خون خون 78دیه هر دو خصیه
احتمال  تر وجهیدو احتمال است که خصیه سمت چپ دو ثلث آن و در سمت آن یک ثلث آن است 

تر آن است که بگوییم اگر کندن آن دو در دو نوبت واقع شده باشد در  اط نزدیکدوم است و به احتی
  .بها است قسمت چپ دو ثلث و در سمت راست نصف خون

  

  ٣ مسئله
  

ها  ها شود چهارصد دینار است و اگر باد کردن آن ها یعنی جنایتی که باعث ورم آن در اماس خصیه
شود که  دینار می صد هشتاش  زیاد شود که مانع راه رفتن شود البته راه رفتن نافع و به درد خورد دیه

  .بها است خون چهارپنجم

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                    
 

  بیضه  78



 عیفصل دوم تش ٣٠١

 

ه و در آن چند فرع است   خا

  فرع چهارم
  

که بول و یا غائطی از آن بیرون شود پس شکم جانی را  طوري بهشکم کسی است  کردن لگدمال
منظور از حدث  ظاهراًگیرند و  کنند تا او نیز محدث شود و یا ثلث دیه را از او می طور لگد می همان

  .اش حکومت است همان بول و غائط است نه باد و اگر تنها باد از او خارج شوند دیه

  

  گفتار در لواحق

  

و آن چند امر است اول در جنین است جنین اگر روح در او دمیده شده باشد و در اثر جنایت سقط 
بهاي کامل است یعنی هزار دینار البته به شرطی که به خاطر مسلمان بودن پدر و  اش خون شود دیه

 مادرش محکوم به اسالم باشد و نیز فرزند برده نباشد و پسر بوده باشد چون اگر دختر باشد
  ...بهایش نصف هزار دینار است  خون

  

  ١ مسئله
  

اگر جنین سقط شده ذمی باشد یعنی پدر و مادرش یهود یا نصرانی در ذمه اسالم باشند آیا دیه او یک 
  تر دهم دیه مادر او مسئله محل تردد است هرچند که اولی اقرب دهم دیه پدر اوست و یا یک

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٣٠٢

 

  ترشیح و پیوند

  ١ مسئله

نیست و اگر کسی میتی را تشریح کند اگر سر او را از تنش  جایزتشریح و کالبد شکافی میت مسلمان 
اي را که ما در کتاب دیات بیان کردیم بپردازد و اما  جدا کند و یا اعضاي بدنش را قطع نماید باید دیه

ناهی است و نه است چه ذمی و چه غیر ذمی در این عمل نه گ جایزکالبد شکافی میت غیر مسلمان 
  اي دیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  حدود و قصاص و دیات

  بن مجلسی محمدباقر: مؤلف
  علی فاضل: تحقیق و بررسی

  نرش آثار اسالمی

  

  

  

  

  

  

  



  در بیان حدود زنا و لواط و مساحقه: باب اول
  

  فصل اول در بیان حد زنا

  

گاه پنهان  پیش یا پس فرو برد به قدري که ختنهزنا آن است که مردي ذکر خود را در فرج زنی از 
  .شود و آن زن بر او حرام باشد عقدي و شبه عقدي و ملکیت نباشد و آن چند بحث است

  

  بحث اول
  

در بیان شرایط وجوب حد و آن هفت است اول آنکه زنا کننده خواه مرد باشد خواه زن بالغ باشد 
  کند میکه حاکم شرع مصلحت بداند تعزیر و تأدیب پس اگر نابالغ باشد او را به چند تازیانه 

دوم آنکه عاقل باشد پس اگر دیوانه باشد بنابر مشهور میان علما بر او حد نیست بلکه او را تعزیر و 
زنند مانند عاقل و زن دیوانه را حد  اند مرد دیوانه را حد می کنند مانند طفل و بعضی گفته تأدیب می

  زنند نمی

باشد پس اگر کسی زنی را جبر کند بر زنا بر زن حد نیست و در مرد نیز مشهور این سیم آنکه مختار 
زنند مرد را  ه جماع کند حد میاباشد و اگر مرد زن را به اکر ه نمیااند در مرد اکر است و بعضی گفته

  دهد و مهرالمثل آن زن را به او می



 عیفصل دوم تش ٣٠٥

 

او نباشد و مالک او  79باشد و آنکه حلیلهچهارم آنکه آن زنی که با او دخول کرده است بر او حرام 
نباشد پس اگر در حیض ولی کند یا در روز ماه رمضان اگر چه حرام است ولی زنا نیست و حد ندارد 

  کنند بلکه او را تعزیر می

پنجم آنکه در آن دخول کردن شبهه نباشد بلکه داند که بر او حرام است پس اگر گمان زن خود کرد 
  او حالل است بر او حد نیست یا گمان کرد که بر

گاه پنهان  ششم آنکه ذکر خود را در فرج زن پنهان کرده باشد خواه در قبل خواه در دبر و آنکه ختنه
  شده باشد اگر چنین نشده باشد حد زنا نیست

هفتم آنکه شبه مالکیت نباشد پس اگر وطی کند کنیزي را که میان او و دیگري مشترك باشد اگر 
بر او حالل است حد بر او نیست و اگر داند که حرام است به قدر حصه شریک حد گمان کند که 

  .زنند زنند مثل آنکه نصف از او باشد و نصف از شریک نصف حد که پنجاه تازیانه است بر او می می
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  بحث دوم

  در اقسام حد زنا
  

  قسم اول
  

  کشتن به شمشیر که بر سه کس الزم است

یکی مردي که با زنان محرم نسبی خود زنا کند مانند مادر و خواهر و عمه و خاله و دختر برادر دختر 
اند مانند زن پدر و مادرزن و اشکالی  الحاق کرده این بههاي سببی را نیز  خواهر و بعضی علما محرم

گر این مرد محصن اند که ا دارد و حد ایشان این است که گردن بزنند ایشان را و بعضی علما گفته
کنند  زنند و بعد از آن سنگسار می بوده و زن داشته و با محرم خود زنا کرده است او را صد تازیانه می

زنند و قول اول مشهورتر است و  زنند و بعد از آن گردن می و اگر زن نداشت او را اول صد تازیانه می
  ردزن نیز اگر راضی بوده و جبري بر او نشده حکم مرد را دا

  زنند دوم کافري که با زن مسلمانی زنا کند او را گردن می

زنند و بعضی در این دو قسم نیز تفصیل سابق را  سیم مردي که زنی را اکراه بر زنا کند او را گردن می
  .اند قائل شده

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٣٠٧

 

  قسم دوم
  

بالغ  آن بر مرد جوان و زن جوان الزم است که محصن باشند و محصن مردي است کهسنگسار کردن 
بلوغ و آزادي و هر  و عاقل و آزاد باشد و زنی یا کنیزي داشته باشد که وطی با آن کرده باشد بعد از

باشد و  80حذرصبح و شام قادر بر وطی او باشد پس اگر در سفر باشد و زوجه با او نباشد یا در 
  .محبوس باشد که به زن و کنیز خود نتواند رسید محصن نخواهد بود

محصن بودن زن نیز چنین است که بالغ و عاقل و آزاد باشد و شوهري داشته باشد که دستش به او 
و بعضی در مرد عقل  ندانستندرسد و متعه از براي محصن بودن کافی نیست و بعضی کنیز را نیز کافی 

مرد بالغ را شرط نکردند و هر دو قول خالف مشهور است و جمعی از علما را اعتقاد آن است که اگر 
کنند و همچنین زن  زنند و سنگسار نمی محصن زنا کند با دختر نابالغ و یا زن دیوانه او را تازیانه می
زنند و بعضی فرق  کنند بلکه تازیانه می محصنه اگر طفلی یا دیوانه با او زنا کند او را سنگسار نمی

در دیوانه سنگسار و غالم و کنیز خواه اند و  اند میان طفل و دیوانه و در طفل تازیانه قائل شده کرده
محصن باشند و زن یا شوهر داشته باشند و خواه نداشته باشند بر ایشان سنگسار نیست و کیفیت 

سنگ بر او  قدر اینسنگسار آن است که مرد را تا کمر و زن را تا سینه در میان خاك پنهان کنند و 
اگر حاضر ) ع(باشد اول گواهان سنگ بزنند پس امام  بزنند تا بمیرد و اگر به گواه زناي او ثابت شده

و اگر به اقرار ثابت شده باشد اول امام بزند و باید که جماعتی حاضر کنند و در باشد پس سائر مردم 
حدي باشد نباید بر  مستوجباند که کسی که  اند و بعضی گفته آن وقت و بعضی همه را سنت دانسته

  .او سنگ بزند
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 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٣٠٨

 

  قسم سیم
  

ت که اول تازیانه بزنند و بعد از آن سنگسار کنند و این در مرد پیر و زن پیر است که محصن آن اس
تر و جمع  باشند و زنا کنند که عذر ایشان به اعتبار پیري و انکسار شهوات کمتر است و گناهشان عظیم

داشته باشد و  گویند مردي که زن و یا کنیز کثیر از علما فرق میان این قسم و قسم سابق نکرده و می
زنند و  زنی که شوهر داشته باشد به شرایطی که گذشت خواه پیر و خواه جوان اول او را تازیانه می

  .کنند آخر سنگسار می

  

  قسم چهارم
  

آن است که صد تازیانه بزنند و سرش را بتراشند و یک سال او را از شهر خود بیرون کنند بعضی 
اند که  ده باشد و هنوز با او دخول نکرده باشد و بعضی گفتهاند مردي است که زنی را عقد کر گفته

بکر غیر محصن است خواه عقد بر زنی کرده باشد و خواه نکرده باشد و در زن سر تراشیدن و از شهر 
  .باشد هر چند عقد بر او شده باشد بیرون کردن نمی

  

  قسم پنجم
  

ا کرده باشد و نه عقد کرده باشد و بنا به صد تازیانه است و آن حد مرد یا زن بالغ آزادي است که زن
  قول دیگر که مذکور شد فرق میان این قسم و قسم سابق نیست

  



 عیفصل دوم تش ٣٠٩

 

  قسم ششم
  

پنجاه تازیانه است و آن حد غالم و یا کنیزي است که خواه بنده باشد خواه محصن باشد و خواه 
  غیرمحصن و در بنده سر تراشیدن و از شهر بیرون کردن نیست

  

  قسم هفتم
  

تازیانه است و آن حد غالم و کنیزي است که زنا کرده باشد و نصفش آزاد باشد و نصفش  هفتادوپنج
زنند و نصف حد بنده و اگر بیشترش آزاد باشد به آن نسبت حد آزاد  بنده زیرا که نصف حد آزاد می

و را سنگسار اش آزاد نباشد ا شود و تا همه شود و اگر کمترش آزاد باشد به آن نسبت کم می زیاد می
  .تعالی براي مذلت بندگی بر او رحم کرده است و حدش را سبک گردانیده است کنند زیرا حق نمی

  

  قسم هشتم
  

جمع میان حد و تعزیر است و آن در باب کسی است که در زمان شریفی مانند ماه مبارك رمضان 
کرده باشد مشهور آن است روز جمعه و روز عرفه یا مکان شریفی مانند حرم مکه یا حرم مدینه زنا 

  نمایند مصلحت بداند او را تعزیر و تأدیب می) ع(که زیاده بر حد به قدري که امام 

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٣١٠

 

  قسم نهم
  

ها جمع  اي چند به عدد آن تازیانه حکم مرد بیمار یا زن بیماري است که تاب تازیانه نداشته باشند ترکه
  زنند بار بر بدن او می کنند و یک می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٣١١

 

  احکام حد زنا
  

  

  اول
   

زنند و  زنند اگر مرد باشد و مشهور در زن آن است که با جامه تازیانه می آنکه زانی را برهنه حد می
اند برهنه حد بزنند و اال جامه پوشیده بر همان  اند اگر ایشان را در وقت زنا برهنه یافته بعضی گفته

بر جمیع بدنش به غیر از سر و رو و فرج که بر این  نندک میحالت که ایشان را یافتند و تازیانه را تفریق 
زنند و بعضی  اند بسیار سخت می زنند و زن را نشسته و بعضی گفته زنند و مرد را ایستاده می اعضا نمی

  اند میانه نه بسیار سخت و نه بسیار هموار گفته

  

  دوم 

  

زنند او را  حد گردد و پناه به حرم مکه برد براي حرمت حد نمی مستوجبهرگاه کسی کاري کند که 
گیرند تا مضطر شود به بیرون آمدن  تا از حرم در بیاید ولیکن در خوردن و آشامیدن بر او تنگ می

زنند او را و اگر این کار شنیع را در حرم کرده باشد چون حرمت حرم را نگه نداشته در  پس حد می
  زنند کنند و در حرم او را حد می رعایت نمیباب او حرمت حرم را 

سیم هر گاه زنا مکرر واقع شود و یک مرتبه نزد حاکم شرع ثابت شود مشهور میان علما آن است که 
زند و اگر با چندین زن باشد  اند اگر زنا با یک زن باشد یک حد می زنند و بعضی گفته یک حد می

  .زنند براي هر زنی او را حدي می

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٣١٢

 

  چهارم 
  

زنند تا بزاید و از نفاس بیرون آید و فرزند خود را شیر دهد و اگر کسی نباشد  زن حامله را حد نمی
فرزند او را محافظت کند و شیر دهد بعد از زاییدن در سنگسار و بعد از پاك شدن از نفاس در تازیانه 

  .زنند او را حد می

  

  پنجم 
  

اند یا ثابت شود که میان پاي او  ثابت نشود که کاري کردههر گاه مرد و زنی را در یک لحاف بیابند و 
شیخ طوسی در  کنند کرده است و دخول ثابت نشود به کمتر از صد تازیانه او را تعزیر می 81مالعبه

بعضی از تصانیفش گفته است که هرگاه مردي را با زن بیگانه در زیر یک جامه بیابند که دست در 
زنند شیخ مفید گفته که اگر گواهان  بوسد صد تازیانه هریک را میگردن او کرده باشد و او را ب

یکدیگر بوده است حاکم  82گواهی دهند که ایشان را در زیر یک جامه یافتند یا بدنشان برهنه مالصق
  نودونهکند به آنچه مصلحت داند از ده تازیانه تا  شرع ایشان را تعزیر می

  

  ششم
  

  کشند و در مرتبه سیم آن کار را بکند او را می هرگاه بر آزادي دو مرتبه حد بزنند
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  چسبیده به هم  82



 عیفصل دوم تش ٣١٣

 

  نهم
  

تواند کشت اما اگر نزد  کند هر دو را می کسی که مردي را در خانه خود ببیند که با زن او زنا می 
  کنند و میان خود و خدا گناه ندارد م ثابت کنند او را قصاص میکحا

  

  فصل دوم در حد لواط

  

  اول

زنا یا به چهار گواه است یا به چهار مرتبه اقرار و مشهور آن است که حاکم ثابت شدن لواطه نیز مانند 
  تواند زد به علم خود حد می

  

  لواط بر دو قسم است

  اول
  

اند که  گاه پنهان شود و بعضی گفته آنکه مردي ذکر خود را در دبر مردي یا پسري داخل کند که ختنه
اگر بعضی از حشفه را داخل کند باز این حکم دارد و حد این قسم کشتن است در فاعل و مفعول و 

فر خواه زن اگر بالغ و عاقل باشند خواه آزاد باشند خواه برده خواه مسلمان باشند خواه کاهر دو 
کشند و  داشته باشند خواه نه و اگر کسی عاقل و بالغ باشد و دیگري طفل یا دیوانه بالغ و عاقل را می

کشند و امام  اند اگر فاعل دیوانه باشد باز او را می کنند و بعضی گفته طفل را یا دیوانه را تعزیر می
مشیر گردن بزنند یا به آتش بسوزانند مخیر است در کشتن کسی که لواط کرده میان اینکه او را به ش



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٣١٤

 

 جایزیا به دست و پایش چیزي بسته و از کوهی به زیر اندازند و یا دیواري را بر او خراب کنند و 
  .کشته باشند بعد از کشتن بسوزاننداست که اگر به غیر از آتش او را 

  

  دوم
  

بدون آنکه ذکر را داخل کند در دبر هاي او یا در پس او  آنکه مردي یا پسري مالعبه کند در میان ران
زنند و بعضی  اال هریک را که بالغ باشد صد تازیانه میاو و مشهور آن است که هر دو اگر بالغ باشند و

که : منقول است) ع(کشند و اول اقوي است و از حضرت صادق  اند این را نیز مانند قسم اول می گفته
کند و هر که در دبر داخل کند کافر شده است به آنچه هاي او داخل  لواط آن است که در میان ران

  کشند فرستاده است و این را نیز در مرتبه سیم یا چهارم می) ص(که خدا بر محمد 

هر گاه دو مرد را برهنه در زیر لحافی یا جامه دیگر بیابند و در میان ایشان قرابتی نباشد هر دو را تعزیر 
  نه که حاکم شرع مصلحت دانداز سی تا صد تازیا کنند میو تأدیب 

  

  

  

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٣١٥

 

  فصل سوم در بیان حد مساحقه

  

مساحقه این است یعنی ساییدن دو زن فرج خود را به یکدیگر و این فعل حرام است با جماع و مشهور 
زنند خواه آزاد باشند خواه بنده خواه  صد تازیانه میدر حد ایشان آن است که باال و زیر را هر یک را 

اند اگر محصنه باشد یعنی  شوهر و بعضی گفته مسلمان باشند خواه کافر خواه شوهردار باشند خواه بی
زنند و  کنند و اگر محصنه نباشند صد تازیانه می با شرایطی که ذکر شد او را سنگسار می شوهردار

  .کشند تازیانه زنند در مرتبه سیم که دو بار تازیانه زده باشند میخالی از قوت نیست و اگر صد 

اند که کمتر از حد ایشان را تعزیر  و اگر دو زن را در یک لحاف برهنه بیابند بعضی از علما گفته
  ... کشند میزنند و در مرتبه چهارم  یکنند در دو مرتبه و بعد از دو تعزیر در مرتبه سیم صد تازیانه م می

زن را برهنه در زیر یک لحاف حرام است خوابیدن و احوال آن است که برهنه هم که نباشند در  و دو
و در حدیث صحیح از امام زیر یک لحاف نخوابند و اگر ضرورتی باشد لحاف را در میان ته کنند 

نشسته بود ناگاه  امیرالمؤمنینمنقول است که روزي حضرت ) ع(و امام جعفر صادق  محمدباقر
اي  مسئله: چه کار دارید گفتند: خواهیم امام حسن گفت حضرت امیر را می: ی آمدند و گفتندگروه

زنی شوهرش با او جماع کرد چون فارغ شد زن به همان : اي است گفتند چه مسئله: داریم فرمود
و با دختر باکره مساحقه کرد و نطفه مرد را در فرج او ریخت و دختر به آن نطفه  برخاستگرمی 

  له شد چه باید کرد؟حام

گویم اگر درست باشد  مسئله مشکل است و پدرم باید جواب بگوید و من جواب می: امام حسن گفت
از جانب خدا و از جانب پدرم خواهد بود و اگر خطا کنم از خودم خواهد بود باید که از زن مهر آن 

طرف نشود و زن را سنگسار آید تا بکارت او بر دختر باکره را بگیرند زیرا که فرزند بیرون نمی
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و آن فرزند را به کشند تا فرزند از آن دختر متولد شود  کنند براي اینکه شوهر داشته و انتظار می می
  زنند که راضی به مساحقه شده است دهند که پدر او است و دختر را حد می صاحب نطفه می

آمدید  اگر نزد من می: کردند فرمودچون به نزد امیرالمونین رفتند و قضیه را با حکم امام حسن عرض 
  .جواب من همان بود که پسرم گفت
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  در بیان حد قیادت: فصل چهارم

  

یعنی قرمساقی که جمع کند میان مردي و زنی براي زنا یا میان دو مرد براي لواط و مشهور میان علما 
اند بعد از حد سرش  تازیانه است و بعضی گفته هفتادوپنجزنند که  حد زنا می ربع سهآن است که او را 

  ...کنند گردانند که رسوا شود و از شهر بیرونش می تراشند و بر دور شهر یا قبیله می را می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 هللا جبار الضار                                                                                  فقه ٣١٨

 

  در بیان حد وطی بهائم و اموات: فصل پنجم

  

متعارف خوردند مانند  حسب بهباشد که گوشتش را  لحملا کولکند اگر مأکسی که با حیوان جماع 
  .شود گوسفند و گاو شتر چند حکم ثابت می

کنند به آنچه امام مصلحت داند و بعضی  کننده عاقل و بالغ باشد بنابر مشهور اول تعزیر می اگر وطی
تازیانه گفتند و بعضی صد تازیانه گفتند و در روایتی کشتن نیز وارد شده است در مرحله  وپنج بیست

  .سیم یا چهارم

ها حرام است و اگر به  آنکه گوشت آن حیوان و فرزندانی که بعد از آن فعل به هم رسند و شیر آن
زنند و همچنین تا منحصر  کنند و قرعه می حیوانات دیگر مشتبه شود آن حیوانات را به دو قسمت می

  اند در عدد حرام شود و باقی حالل

ه براي عقوبت آن حیوان بلکه براي مصلحتی آنکه واجب است آن حیوان را ذبح کنند و بسوزانند ن
  دانیم که ما نمی
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  در وطی اموات

  

زنا کند اگر محصن باشد و   وطی مردگان در احکام مثل وطی زنده است اگر کسی با زن بیگانه مرده
 زنند و زیاده بر وطی زنده کنند و اگر زن نداشته باشد صد تازیانه می زن داشته باشد او را سنگسار می

کنند و اگر با زن خود بعد از مردن او وطی کند یا  به قدر آنچه امام مصلحت داند او را تعزیر نیز می
زنند و حکم زنا با زنان محرم بعد از مردن و لواط  کنند و حد نمی با کنیز مرده خود او را تعزیر می

  .ده استکردن با پسر مرده و ثابت شدن به چهار گواه و چهار اقرار همه مثل حکم زن
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  در بیان حد فحش

  

کننده یا من  حد فحش نسبت دادن شخصی است به زنا یا لواط مثل آنکه بگوید تو زناکاري یا لواط
زنا کردم به تو یا فالن داده یا فالن خورده و امثال این از عباراتی که داللت بر زنا یا لواط کند خواه به 

بگوید به فرزندي که اقرار به او کرده باشد تو فرزند من نیستی  فاعل بودن خواه به مفعول بودن و اگر
فحش است نسبت به مادر آن فرزند و اگر همچنین به دیگري بگوید تو فرزند پدر خود نیستی فحش 

  است نسبت به مادر او یا بگوید اي ولد زنا

  

  دهنده و دشنام داده شده رشایط دشنام

  

الغ و عاقل و مختار باشد پس اگر نابالغ فحش گوید او را شرط است در حد زدن که دشنام دهنده ب
کنند و بر دیوانه چیزي نیست مشهور آن است که در حد کامل آزادي شرط نیست اگر بنده  تأدیب می

  ...زنند  اند چهل تازیانه می زنند و بعضی گفته فحش گوید او را هشتاد تازیانه می

  

  سیم در مقدار حد فحش و احکام آن

  

  گوینده هشتاد تازیانه است خواه مرد باشد خواه زن فحش حد فحش

تر از حد  کنند و سست زنند و برهنه نمی و خواه آزاد باشد و خواه بنده بنابر مشهور او را با جامه حد می
  .زنند زنا می
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  در حد خوردن رشاب و سائر مسکرات

  

خواه از جو به عمل آید خواه  83ههاي مایع را بیاشامد مانند شراب و بوز کننده کسی که چیزي از مست
و خواه از شکر و خواه از خرما و هر چه آدمی را مست کند و عقل را از گندم خواه از برنج یا ذره 

گرداند اگر چه یک قطره آن را بخورد یا معجونی بخورد که در آن داخل کرده باشند هر چه  زایل
ها با بلوغ و عقل و علم به حرام بودن و عدم اکراه و  مضمحل شده باشد و مست نکند و خوردن آن

  .شود جبر حد واجب می

ده خواه آزاد و بعضی مشهور آن است که حدش هشتاد تازیانه است خواه مرد باشد خواه زن خواه بن
زنند نصف حد آزاد و خالی از قوت نیست که  از علما را اعتقاد آن است که بنده را چهل تازیانه می

  .کشند در مرتبه سیم و یا چهارم او را می

زنند و اگر  فرمایند اگر توبه کرد او را حد می اش می اگر یکی شراب خورد و آن را حالل داند توبه
  .کشند و را میقبول توبه نکرد ا

فرمایند و اگر اصرار نماید و قبول توبه نکند او  فروش است و حالل داند او را توبه می کسی که شراب
  .کشند را می

  

  

  
                                                                                                                                                                                                    

 
  نوعی شراب  83
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  در بیان حد دزدی

  

برند و او را تأدیب و  اگر کودك نابالغی دزدي کند مشهور میان علما آن است که دستش را نمی
بخشند در مرحله سیم تعزیرش  اند که در مرتبه اول و دوم او را می گفتهکنند و بعضی از علما  تعزیر می

تراشند که خون جاري شود و در مرحله پنجم  کنند و در مرحله چهارم گوشت سر انگشتانش را می می
  برند به روش مردان بالغ برند و در مرتبه ششم از پنج انگشتان می بند باالي چهار انگشتش را می

و اگر در حال عقل دزدي کند و بعد از آن  کنند میحال دیوانگی دزدي کند تعزیرش اگر دیوانه در 
  شود دیوانه شود مشهور آن است که حد ساقط نمی

  

  در نصاب قطع است: فصل دوم

  

ن خالف است و مشهور میان علما آن است که ربع دینار است یعنی چهار یک اشرفی تمام چهار در آ
  ...معامله یا قیمت آندانگ و نیم مضروب به سکه 
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  در بیان حد دزد: فصل سوم

  

ز و ثابت شود واجب است بر دزد که مال را پس دهد هرگاه عاقل و بالغ مقدار نصاب را بدزدد از حر
فرماید چهار انگشت او را از بندي  و اگر تلف شده باشد مثل یا قیمت آن را بدهد و حاکم شرع می

گذارند  برند و کف دست و انگشت ابهام را براي او می می که متصل به کف است از دست راست
برند و اگر بعد از بریدن دست  گویند که از بند دست می براي وضو و نماز نه به نحوي که سنیان می
گذارند که  برند از مفصل میان قدم و پاشنه را براي او می در مرحله دوم دزدي کند پاي چپش را می

برند و اگر در مرتبه سوم دزدي کند بعد از  یان که از قوزك میروش سون نه ستادتواند ایدر نماز 
  .کشند کنند و اگر در زندان نیز بدزدد او را می بریدن دست و پا در زندان او را همیشه حبس می
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  در حد محارب است: فصل پنجم

  

محارب آن کسی است که حربه و سالحی برهنه کند از براي ترسانیدن مردم خواه در دریا خواه در 
باشد یا سنگی باشد و مشهور آن است که زن و مرد هر دو در این  عصاییاگر همه حربه ... صحرا 

مت اند از اهل ریبه و ته شود و بعضی شرط کرده اند زن محارب نمی باب یک حکم دارند بعضی گفته
اند کسی باشد که مردم از او بترسند اگر مرد ضعیفی باشد که کسی از حمله  باشد و بعضی شرط کرده

  .او نترسد هرچند قسط ترسانیدن کند محارب نیست

  

  در بیان حد محارب

  

  :فرماید می تعالی حق

ایند در زمین از برای فساد مگر آنکه بکشند  با خدا و رسول و سعی می کنند میها که محاربه  نیست پاداش آن

  یا بیرون کنند ایشان را از زمینایشان را مخالف یکدگر  وپاهای دستکشند یا بربند  بردارایشان را یا 

  

و میان علما در این مسئله دو قول است اول آنکه مخیر است میان چهار امر که یا او را گردن بزند یا 
  .یا دست راست و پاي چپش را ببرد یا که او را از شهر بیرون کندبردار کشد 

حد جماعتی است اگر آدم کشته  ها اینبر سبیل تخییر نیست بلکه هر یک از  ها اینقول دوم آنکه 
  کشند است پس او را می



 عیفصل دوم تش ٣٢٥

 

برند  گیرند دست راست و پاي چپش را می اگر آدم کشته است و مال هم برده است مال را پس می
  کشند براي عبرت می بردارکشند و سپس  سپس او را می

  اندازند برند و از شهر بیرون می و اگر مال گرفته و نکشته است دست راست و پاي چپش را می
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  در بیان حد مرتد: فصل ششم

  

مرتد کافر شدن بعد از اسالم است به آنکه اقرار کند که از دین اسالم به در رفتم یا اظهار یکی از 
ادیان باطله کند مانند دین یهودان یا ترسایان یا گبریان یا انکار کند چیزي را که ضروري دین اسالم 

داللت بر  صریحاً باشد یا اثبات کند چیزي را که ضروري است در داخل دین نیست یا کاري کند که
  ...خروج از اسالم و عدم اعتقاد به آن کند

  

  اقسام مرتد

  

  یا زن است یا مرد یا مرتد فطري است یا مرتد ملی

و خواه بعد از کفر مسلمان شده باشد مشهور میان علما آن است که او  زاده مسلمانزن مرتد خواه 
و اگر توبه نکرد او را حبس کنند  اگر توبه کرد قبول می کنند میکشند بلکه او را جبر بر توبه  نمی
  .زنندش که توبه کند یا در حبس بماند تا بمیرد کنند و در اوقات نمازها می می

مردي که مرتد شود و بر فطرت اسالم باشد یعنی یکی از پدر و مادر او در هنگام بستن نطفه او 
اش مقبول نیست و  ر آن است که اگر توبه کند توبهگویند و مشهو مسلمان باشد این را مرتد فطري می

شود و عده وفات دارد و مالش را  مرتد شد زنش بر او حرام می که همینکشند و  به هر حال او را می
  .کنند اش تقسیم می میان ورثه

مرد مرتد ملی شخصی است که پدر و مادرش کافر بوده باشند و او مسلمان شده باشد و بعد از آن 
کشند و  کنند اگر توبه نکند او را می اش را قبول می اگر توبه کند توبهفرمایند  ود او را توبه میمرتد ش



 عیفصل دوم تش ٣٢٧

 

که دیگر امید توبه کردن او نباشد و بعضی  قدر آناند  در مدت توبه نمودن خالف است بعضی گفته
  .کشند میکنند و روز چهارم  وبه میاند که سه روز او را تکلیف ت گفته

  

  ر احکامدر بیان سای

  

فرزندانی که مرتد پیش از مرتد شدن به هم رسانده حکم مسلمان دارند خواه فطري باشد خواه ملی و 
اگر مادر و پدر هر دو مرتد باشند و در حال ارتداد از ایشان فرزندي به هم رسد موافق مشهور حکم 

ت که آیا او کشند و خالف اس مرتد دارند و اگر مسلمانی یکی از ایشان را بکشد او را در عوض نمی
اند اگر در میان کافران  توان گرفت و بعضی گفته توان گفت اقوي آن است که نمی را به بندگی می
توان بنده کرد و اگر در میان مسلمانان باشد نه و بعد از بالغ شدن ایشان را تکلیف  حربی باشد می

  .کشند میو اگر قبول نکرد  کنند میاسالم 
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  سائر حدود و بعضی از احکام متفرقهدر بیان : فصل هفتم

  

در بیان سحر است و جادو کردن از جمله گناهان کبیره است و اگر مسلمانی جادو کند و ثابت شود 
  .کنند کشند و اگر کافر جادو کند و در امان باشد او را تعزیر می او را می

  

  فصل دوم
  

او یا غالم او دارد به کمتر از لواط و زنا کسی که مردي را ببیند که اراده بدي نسبت به زن او یا پسر 
تواند متوجه دفع شود و اگر در دفع کردن آن فاسق کشته شود خونش هدر است و عوض ندارد و  می

  .اند بعضی محارم را نیز داخل کرده

  

  فصل سوم
  

م کسی که بر خانه کسی مشرف شود از بامی اگر چه بام خانه او باشد یا از رخنه دیواري نظر به حر
توانند بر او چوبی یا سنگی  توانند او را زجر و منع کنند و اگر ممتنع نشود می مردم نامحرم کند می

توانند  بیندازند و اگر به این انداختن کشته شود خونش هدر است و اگر محرم زنان باشد زجرش می
  .کرد
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  فصل چهارم
  

حد شده باشد و  مستوجبده باشد که تواند زد اگر کاري کر مشهور است که آقا غالم خود را حد می
اند واجب  حد باشد بعضی گفته مستوجباگر به قدر حد بزند او را بدون آنکه عملی کرده باشد که 

  .است او را آزاد کند
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  در بیان تعزیرات: باب هشتم

  

شرع عقوبتی یا اهانتی است که بر گناهی کنند که فاعل  حسب بهتعزیر در لغت به معنی تأدیب است و 
اند  و چند فرق کرده غالباًیا  مطلقاًاند مقدار معینی براي آن نباشد  حد نباشد و بعضی گفته مستوجبآن 

  میان حد و تعزیر اول عدم تعیین اندازه آن

  دوم مساوي بودن آزاد و بنده

  سیم تفاوت تعزیر در بزرگی و کوچکی گناه

  رم آنکه متعلق به تعزیر نیست که نسبت به فاعل معصیت باشدچها

  پنجم ساقط شدن تعزیر به توبه
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  در بیان انواع تعزیر: سومفصل 

  

کسی که در روز ماه مبارك رمضان با زن خود جماع کند اگر زن نیز راضی باشد هر یک را قضا و 
زنند و اگر زن را جبر کرده است  تازیانه می وپنج بیستکفاره واجب است و حاکم شرع هریک را 

  .زنند زنند یعنی او را پنجاه تازیانه می مشهور آن است که کفاره زن را نیز بر مرد می

کسی که به انگشت بکارت دختري را ببرد در حدیث صحیح وارد شده است که او را هشتاد تازیانه 
  .زنند و مشهور تعزیر است می

  کسی که پسري را ببوسد

  دو زن یگانه که ایشان را برهنه در زیر یک لحاف بیابند

  طفل یا دیوانه که شراب خورند

  کند و به دست خود استمنا کند تا منی بیاید 84کسی که جلق

  کسی که در مجلس با اختیار خود شراب بنوشد

  اي که زنا یا لواط کند  طفل یا دیوانه

مسلمانی را فحش بگوید و نسبت دهد به زنا او را روایت معتبري وارد شده است که هرگاه کافر ذمی 
زنند و سرش را  زنند و هشتاد کم یک تازیانه براي حرمت اسالم می هشتاد تازیانه براي فحش می

  ...گردانند تا دیگر چنین کاري نکند و  تراشند و در میان اهل دینش می می
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امله شود و بعد از وضع حمل در حدیث معتبر منقول است که هرگاه زن شوهرداري زنا کند و ح
کنند و اگر  زنند و بعد از آن سنگسارش می فرزند خود را بکشد او را صد تازیانه براي کشتن فرزند می

زنند براي زنا و صد تازیانه  شوهر نداشته باشد و زنا کند و فرزند خود را بکشد او را صد تازیانه می
  براي کشتن فرزند
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  بیان احکام قصاصدر : مطلب اول

  در بیان احکام اشرتاک جنایات است: فصل سیم

  

اول هر گاه چند نفر یک شخص را بکشند خواه همه بر او حربه بزنند که معلوم باشد که حربه همه 
دخل در کشتن داشته یا همه او را بگیرند و از بام به زیر اندازند یا به دریا اندازند یا ریسمانی در 

بر او خنجر زد  باقیاما اگر یکی گوشش را برید و  گیرد میعلق یرد قصاص به همه تگلویش کنند تا بم
ها قصاص نفس و وارث که ولی خون  تا مرد بر آنکه گوش بریده همان قصاص گوش است و بر آن

گیرد و اگر ده کس کشته باشند از هر یک ده یک  است اگر به دیه راضی شود از همه یک دیه می
  ...تواند همه را بکشد و اگر قصاص خواهد کند می گیرد میدیه 

  

تواند هر دو را بکشد و چیزي ندهد  هر گاه دو زن آزاد مسلمان در کشتن یک مرد شریک شوند می
تواند همه را  براي آنکه دیه زن نصف دیه مرد است و اگر زیاده از دو زن یک مرد را کشته باشند می

اگر چند کنیز یا کافره ذمیه مسلمانی را کشته باشند همه را  بکشد و تفاوت دیه را بدهد و همچنین
  .کنند میتواند کشت و تفاوت دیه و قیمت همه را با دیه مرد آزاد حساب  می
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  در بیان رشایط قصاص: فصل چهارم

  

اند تا به ثلث دیه کل برسد چون دیه عضو به ثلث رسید یا زیاده دیه  در دیه اعضا مرد و زن مساوي
دهد و  شود مثل آنکه مردي اگر یک انگشت زنی را ببرد ده شتر می ن نصف دیه عضو مرد میعضو ز

دهد و اگر  دهد و اگر سه انگشت زن را ببرد سی شتر می اگر دو انگشت زنی را ببرد بیست شتر می
نگشت زن را ببرد بیست شتر براي آنکه به ثلث دیه رسید در مرد چهل شتر است و در زن چهار ا
  ...شتر استبیست 

  

کند  خواهد قصاص می اگر شخصی دو غالم داشته باشد و یک غالم او دیگري را بکشد آقا اگر می
و همچنین اگر غالم آقاي خود را بکشد اگر وارث  کند میخواهد عفو  کشد و اگر می به عوض می

  .بخشد کشد او را و اگر خواهد می خواهد می

توان کشت و وارث مخیر است میان آنکه او را  بنده را به عوض می عمداًاگر بنده آزادي را بکشد 
تواند گرفت و اگر  رضا آقا به بندگی نمی اند بی بکشد یا به بندگی بگیرد بنابر اقوي و بعضی گفته

تواند او را همان جراحت بکند و اگر مورد قصاص  مجروح می عمداًغالمی جراحتی کرد آزادي را 
  ...ند مولی باید دیه آن جراحت را بدهدباشد و اگر دیه طلب ک

  

  

  



 عیفصل دوم تش ٣٣٥

 

  رشط دوم 

  

  و این چند مطلب استدر قصاص آن است که قاتل و مقتول در دین مساوي باشند 

کشند خواه کافر جزیه دهد یا در امان مسلمانی باشد یا حربی  اول آنکه مسلمان را به عوض کافر نمی
کند و  باشد و اگر جزیه ده را بکشد که از یهودان یا ترسایان یا گبران باشد حاکم شرع او را تعزیر می

  ...دهد  ذمی میدیه 

دهند  که او را و مالش را به ورثه مقتول می آن است 85اشهر عمداًدوم اگر کافر ذمی مسلمانی را بکشد 
  ...گیرند و فرزندان نابالغ او را نیز به بندگی می گیرند میدهند و اگر خواهند به بندگی  می

کشند و اگر کشته شده از  سیم اگر کافري کافر دیگري را بکشد و مسلمان شود او را به عوض نمی
  ...دهد اهل ذمه باشد دیه او را می

 ولد زنااي بکشد مشهور آن است که اگر بیش از بالغ شدن  زاده را مسلمان حالل اولد زنچهارم اگر 
  ...کشند باشد او را به عوض نمی

و اگر  کشند میاند او را به عوض  پنجم اگر کافر ذمی مسلمانی را که مرتد شده باشد بکشد گفته 
  ...کنند اجماعا  مسلمانی مرتد را بکشد قصاص نمی
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  رشط سوم 
  

  قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد و در آن چند مسئله استدر 

کشند هرچند به عمد کشته  ض فرزند نمیاول آنکه اگر شخصی فرزند خود را بکشد پدر را به عو
کشته باشد کفاره قتل عمد بدهد و دیه به سایر ورثه بدهد و حاکم  عمداًباشد بلکه واجب است اگر 

  ...کند میشرع او را تعزیر 

  

  رشط پنجم
  

شرع محفوظ باشد و قتل بر او واجب نشده باشد پس اگر مسلمانی  حسب بهدر قصاص آن است که 
مرتدي را بکشد یا زانی که زناي آن ثابت شده باشد و مستحق قتل شده باشد در عوض او را 

  ...بر او الزم شده باشد براي کسی که قصاص  کشند و همچنین قصاص نمی نمی
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  در کیفیت استیفای قصاص: فصل ششم

  

  مقصد اول 
  

شود و بس و اگر وارث خون و قاتل هر دو  که قتل عمد قصاص الزم میمشهور میان علما آن است 
شود و اگر  اند الزم می شود و آنچه کرده راضی به دیه بشوند و صلح کنند بر مالی قصاص ساقط می

تواند کرد بر دیه و  وارث دیه طلب کند و قاتل راضی نباشد و گوید مرا به عوض بکش او را جبر نمی
  .شود راضی نشود قصاص ساقط نمی وارثدهم تا  می اگر قاتل گوید دیه

  

  مقصد هشتم 
  

  در بیان احکام متفرقه است و در آن چند مسئله است

برند بعد از  اول اگر شخصی دست دیگري را ببرد پس دیگري را بکشد اول دست او را براي اول می 
ر دست دومی را بریده باشد کشند و همچنین اگر اول کشته باشد کسی را و آخ آن او را براي دوم می
  .زنند برند و آخر گردنش را می باز اول دستش را می
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  در بیان احکام قصاص اعضا و جراحات: فصل هفتم

  

  هفتم 
  

اعور یعنی کسی که یک چشم دارد یک چشم کسی را که دو چشم داشته باشد کور کند و از او 
کور شود باید چشم مردم را کور نکند و چشمش شود  کنند هرچند به دو دیده کور می قصاص می

اگر به عکس باشد چشم صحیحی اعور را کور کند چون این یک چشم به جاي دو چشم او است 
باید دیه دو چشم را بدهد یعنی دیه تمام انسان و مشهور آن است که یک چشمش را  اگر دیه دهد می

  .گیرد کند و دیه یک چشم را نیز می کور می
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  در بیان احکام دیات: دوممطلب 

  

یک باید  الحجه محرم و رجب می القعده ذي هاي حرام بکشد یعنی ماه ذي اگر کسی مسلمانی را در ماه
دیه بیفزاید و بدهد از هر جنسی که دهد و بعضی از فقها قائل شدند که اگر در حرم بکشد  ثلث دیه بر

اند در تهذیب و کلینی هر  اند مستندي ندارند و غافل شده نیز این حکم را دارد و اکثر متأخران گفته
ی اند یک ثلث کاف و هم در ماه حرام بعضی گفته باشد در حرمدو حدیثش مذکور است و اگر هم 

و در دیه اعضا اگر در اشهر حرام واقع شود  که اضافه باید کرد اند شده قائلاست و بعضی به دو ثلث 
اگر اظهار  ولد زناشود و دیه زن در جمیع اجناس مذکوره نصف دیه مرد است و دیه  چیزي زیاد نمی

اند  ی و بعضی گفتهاند مثل دیه کافر ذم اسالم کند موافق مشهور مثل دیه مسلمانان است و بعضی گفته
و در دیه ذمی یعنی یهودي و نصرانی و مجوسی که جزیه دهند و در امان باشند  در اصل دیه ندارد

درهم وارد شده  هزار چهاردرهم است و در بعضی از روایت  صد هشتاند که  خالف است اکثر گفته
ست مادام که زیاده از دیه و بنابر مشهور دیه زن ذمیه چهارصد درهم است و دیه غالم قیمت او ااست 

هاي اعضاي  کنند و جراحت و زیادتی را اعتبار نمی گردد برمیحر نباشد و اگر زیاده باشد به دیه آزاد 
  ...کنند او را نسبت به قیمتش اعتبار می
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