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»ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﻧﺴﺰد ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ )و ﺑﺮای ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺎزم
ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ( ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ھﺮ ﻗﻮم و ﻗﺒﯿﻠﻪای ،ﻋﺪهای ﺑﺮوﻧﺪ )و در ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ(ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﮔﺮدﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﻮم و
ﻗﺒﯿﻠﻪی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ )ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ارﺷﺎدﺷﺎن ﮐﻨﻨﺪ و( آﻧﺎن را )از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺮوردﮔﺎر( ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ )ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻋﻘﺎب و ﻋﺬاب ﺧﺪا ﺑﺮﺣﺬر دارﻧﺪ و
از ﺑﻄﺎﻟﺖ و ﺿﻼﻟﺖ( ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ«.

و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ:
ً
»ﻣﻦ ﻳﺮد اﷲ ﺑﻪ ﺧ�ا ﻳﻔﻘﻬﻪ ﻰﻓ اﺪﻟﻳﻦ ،واﻧﻤﺎ اﻧﺎ ﻗﺎﺳﻢ واﷲ ﻳﻌﻄﻰ«
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای او ﻧﯿﮑﯽ و ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺨﻮاھﺪ ،او را در ﮐﺎر دﯾﻦ ،داﻧﺎ و ﻓﺮزاﻧﻪ ﻣﯽﺳﺎزد و
راه رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ و ﺗﮑﺎﻣﻠﺶ را ﺑﻪ وی اﻟﮫﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ .و ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻗﺴﻤﺖﮐﻨﻨﺪه )ی ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﺼﯿﺐ و اﺳﺘﻌﺪاد ھﺮ ﯾﮏ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ و آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﺸﻨﺪه و دھﻨﺪهی داﻧﺎﯾﯽ و ﻓﺮزاﻧﮕﯽ اﺳﺖ) .و ﻓﺮزاﻧﮕﯽ و ﻓﻘﺎھﺖ را ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ و

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﯽدھﺪ(«.
]اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺨﺎری از ﻣﻌﺎوﯾﻪ س در ﮐﺘﺎب »اﻟﻌﻠﻢ« رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ[.
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ﮐﺘﺎب ﺣﺪود

ﺣﺪود
س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و ﺷﺮﻋﯽ » ّ
ﺣﺪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
جّ » :
ﺣﺪ« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﻨﻊ« )ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ .ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی .ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن .ﺑﺎزداﺷﺘﻦ(
ّ
ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺮای ﺟﺮاﯾﻤﯽ ّ
ﻣﻌﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮﻋﯽ ،ﻣﺠﺎزات و ﮐﯿﻔﺮی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺣﻘﻮق ﺧﺪا ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮔﺮدد] .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ،
» ّ
ﺣﺪ« :ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﮑﺎر و ﻣﺠﺮم را از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﺎز ﻣﯽدارد و
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄدﯾﺐ و ﻋﺒﺮت دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ؛ »ﺣﺪود« :ﻣﺠﺎزاتھﺎﯾﯽ
ّ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﺑﺮای ﮔﻨﺎھﺎن ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺗﺎ از وﻗﻮع در اﻣﺜﺎل آن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ» ،ﺣﺪود« :ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دھﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن،
ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻗﺮآن و ّ
ّ
ﺣﺪ و ﻣﺠﺎزات ّ
ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎزات و ﮐﯿﻔﺮھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ
را ﺑﺮای ﺟﺮاﯾﻢ ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ّ
ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﺣﺪود ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :زﻧﺎ،
ََ
ﻗﺬف )ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺎروا( ،دزدی ،ﺷﺮاﺑﺨﻮاریُ ،ﻣﺤﺎرﺑﻪ ،ارﺗﺪاد ،و َﺑﻐﯽ و ﺗﺠﺎوز.
و اﺑﻮھﺮﯾﺮه س درﺑﺎرهی ﻓﻀﯿﻠﺖ اﺟﺮای ﺣﺪود از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
» ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ درروی زﻣﯿﻦ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای زﻣﯿﻨﯿﺎن ﺑﮫﺘﺮ از ﺑﺎرﯾﺪن ﭼﮫﻞ روز ﺑﺎران
اﺳﺖ« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﻧﺴﺎﯾﯽ.
و اﺟﺮای ﺣﺪود ﺑﺮﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ،ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﺷﺮاﻓﺖ و ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﯾﮑﺴﺎن و واﺟﺐ اﺳﺖ .از
ﻋﺒﺎدۀ ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺪود ﺧﺪا را ﺑﺮ ھﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ و
ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻼﻣﺖ ھﯿﭻ ﻣﻼﻣﺘﮕﺮی ﺷﻤﺎ را از اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ ﺑﺎز ﻧﺪارد« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
و ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺎﻣﮥ ﺑﻦ زﯾﺪ س درﺑﺎرهی زﻧﯽ ﮐﻪ دزدی ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ھﻼک ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ّ
ﺣﺪ را ﺑﺮ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺿﻌﯿﻒ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ از اﺟﺮای آن ﺑﺮ
اﻧﺴﺎنھﺎی ﺷﺮﯾﻒ ﺧﻮد داری ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ اوﺳﺖ! اﮔﺮ
ﻓﺎﻃﻤﻪ )دﺧﺘﺮم( اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﺮد؛ دﺳﺘﺶ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﺮدم« .ﺑﺨﺎری.
و در ﻣﻮرد »ﮐﺮاھﺖ ﺳﻔﺎرش در ﺣﺪود ،آن ﮔﺎه ﮐﻪ ّ
ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن و ﻗﺎﺿﯽ و

٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﻣﺤﮑﻤﻪ و دادﮔﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺷﺮﻋﯽ« ﺑﺮﺳﺪ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻀﯿﻪی ﺳﺮﻗﺖ زن
ﻣﺨﺰوﻣﯽ ،ﻗﺮﯾﺶ را اﻧﺪوھﮕﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺮأت اﯾﻦ ﮐﺎر را دارد ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺎﻣﻪ س  ،ﻣﺤﺒﻮب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج .
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎﻣﻪ س ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ در ﻣﻮرد
ّ
ﺣﺪی از ﺣﺪود ﺧﺪا ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﺳﭙﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻓﺮﻣﻮد» :ای
ﻣﺮدم! ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﮐﺮد،
ﺣﺪ ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ وﻟﯽ ھﺮﮔﺎه ﺿﻌﯿﻔﯽ از آنھﺎ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﮐﺮد ّ
ﺑﺮ او ّ
ﺣﺪ را ﺑﺮ او
ﺟﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا! اﮔﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ج ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ج دﺳﺖ
او را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ّ
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻋﯿﺐ ﻣﺆﻣﻦ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ﻋﯿﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﺧﺪا ﻋﯿﺐ او را در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت
ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ« .ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ،ﻋﯿﺐ ﺧﻮدش را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج :
»ﺗﻤﺎم ّاﻣﺘﻢ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻨﺎھﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ و آن را
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ و از ﺟﻤﻠﻪ آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﮔﻨﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ،ﺷﺐ ﮔﻨﺎھﯽ را اﻧﺠﺎم
دھﺪ و ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ،ﺧﺪا ﮔﻨﺎھﺶ را ﭘﻮﺷﯿﺪه داردّ ،اﻣﺎ او در روز ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻓﻼﻧﯽ! دﯾﺸﺐ ﻓﻼن
ﮔﻨﺎه و ﻓﻼن ﮔﻨﺎه را اﻧﺠﺎم دادهام ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ،وﻟﯽ او
ﭘﻮﺷﺸﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻋﯿﺐ او ﻗﺮار داده ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﮔﻨﺎھﺶ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﺑﺨﺎری
و ﻣﺴﻠﻢ.
ّ
و »ﺣﺪود« ،ﮐﻔﺎرهی ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻋﺒﺎدۀ ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ س ﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻮدﯾﻢ؛ اﯾﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﻌﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺲ و ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی
را ﺷﺮﯾﮏ ﺧﺪا ﻗﺮار ﻧﺪھﯿﺪ و ﺳﺮﻗﺖ و زﻧﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ« .ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎم آﯾﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻌﺖ زﻧﺎن
)ﺳﻮرهی ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ ،آﯾﻪی  (۱۲را ﺗﻼوت ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻌﺖ وﻓﺎ ﮐﺮد،
ﭘﺎداﺷﺶ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮑﯽ از ﮔﻨﺎھﺎن ﺷﺪ ،و ﮐﯿﻔﺮ آن را دﯾﺪ،
اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ ،ﮐﻔﺎرهی آن اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﮐﺲ ﮔﻨﺎھﯽ اﻧﺠﺎم داد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه او را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ،
ﺣﮑﻢ آن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ او را ﻋﻔﻮ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻋﺬاﺑﺶ دھﺪ«.
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود

٣

و اﺟﺮای ﺣﺪود ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی اﻣﺎم و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج و ﺧﻠﻔﺎی
ً
ﺑﻌﺪ از او در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن ،ﺷﺨﺼﺎ ﺣﺪود را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮔﺎھﯽ در اﺟﺮای
ﺣﺪود ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ای اﻧﯿﺲ! ﻓﺮدا ﻧﺰد زن اﯾﻦ ﻣﺮد
ﺑﺮو ،اﮔﺮ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد او را رﺟﻢ ﮐﻦ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ّ
و ّ
ﺳﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﺎزهی رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺣﺪ را ﺑﺮ ﺑﺮدهی ﺧﻮد اﺟﺮا
ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج » :ھﺮﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻨﯿﺰی ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺳﯿﺪش ﺑﺎﯾﺪ ّ
ّ
ﺣﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ را ﺑﺮ او اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از آن ،او را ﺗﻮﺑﯿﺦ ﻧﮑﻨﺪ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮای
ﺑﺎر دوم زﻧﺎ ﮐﺮد ،دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ او را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﺪ و از ﺗﻮﺑﯿﺦ او ﺧﻮد داری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﺮای
ﺑﺎر ﺳﻮم زﻧﺎ ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ رﯾﺴﻤﺎﻧﯽ از ﻣﻮ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ« .ﺑﺨﺎری
و ﻣﺴﻠﻢ[.
ّ
س :ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﭼﻪ ﺟﺮم و ﮔﻨﺎھﯽ ،ﺣﺪ ،ﻣﺸﺮوع و روا ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎنّ ،
ﺣﺪ را ﺑﺮ ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﮑﺎب زﻧﺎ ،ﺷﺮاﺑﺨﻮاری و
ّ
زن ﻋﻔﯿﻒ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ،ﺟﺎری ﮔﺮداﻧﺪ .و )در ﺷﺮﯾﻌﺖ
و
ﻣﺮد
ﮐﺮدن
ﮫﻢ
ﻣﺘ
ﱢ ِ
ّ
ﺣﺪ ﭼﮫﺎرﻣﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و آن ،ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن دﺳﺖ در ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم(،
ﺣﺪ ﺷﺮاﺑﺨﻮاری« و » ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ«ّ » ،
و ﺑﻪ زودی ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن » ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف« )ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺎروا( ،ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن » ّ
ﺣﺪ ﺳﺮﻗﺖ« ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ

]زﻧﺎ :اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺮام و ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد اﺳﺖ؛ و ﭘﺲ از ﮐﻔﺮ و ﺷﺮک
و ﻗﺘﻞ ،زﻧﺎ از ھﻤﻪی ﮔﻨﺎھﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﺪﺗﺮ و ﻧﺎرواﺗﺮ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ ۡ َ ُ ْ ّ َ ٰٓ َّ ُ َ َ َ َ ٗ َ ٓ َ ٗ
حشة َوسا َء سبِي�] ﴾٣٢اﻹﺳﺮاء.[۳۲ :
ٱلز� ۖ إِنهۥ �ن � ٰ ِ
﴿و� �قر�وا ِ

»و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ و اﻧﮕﯿﺰهھﺎی زﻧﺎ ،ﺑﻪ زﻧﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺎ ﮔﻨﺎه ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ و راه
و روﺷﯽ ﺑﺪ اﺳﺖ«.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﮔﻮﯾﺪ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺳﺆال ﮐﺮدم :ﮐﺪاﻣﯿﻦ ﮔﻨﺎه ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪا ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار دھﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺗﻮ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ« .ﮔﻔﺘﻢ:
ﺑﻌﺪ از آن ﭼﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﺮزﻧﺪت را از ﺗﺮس اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرد ﺑﮑﺸﯽ« .ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﻌﺪ
از آن ﭼﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎ زن ھﻤﺴﺎﯾﻪات زﻧﺎ ﮐﻨﯽ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.

٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َّ َ َّ ُ َّ
َ َّ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ َّ َ ٰ ً َ َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َّ ۡ َ َّ
﴿وٱ�ِين � يدعون مع ٱ�ِ إِ�ها ءاخر و� �قتلون ٱ�فس ٱل ِ� حرم ٱ� إِ�
َۡ ّ َ
ۡ
ُ َ
ون َو َمن َ� ۡف َع ۡل َ�ٰل َِك يَ ۡل َق َ�ثَ ٗ
اما ٦٨يُ َ� ٰ َع ۡف َ ُ� ۡٱل َع َذ ُ
اب يَ ۡو َم ٱلقِ َ�ٰ َم ِة
ٱ� ِق َو� يَ ۡزن ۚ
بِ
ُ
ُ
َ َ َ ٗ َ
َ َ َ
َو َ� ۡخ ُ ۡ
� �ِيهِۦ ُم َهانًا ٦٩إ َّ� َمن تَ َ
اب َو َء َام َن َوع ِمل � َم� �ٰل ِٗحا فأ ْو ٰٓ��ِك ُ� َب ّدِل
ِ
َّ ُ َ ّ َ ۡ َ َ َ
َ َ َّ ُ َ ُ ٗ َّ ٗ
ت َو�ن ٱ� �فور� رحِيما] ﴾٧٠اﻟﻔﺮﻗﺎن.[۷۰-۶۸ :
ٱ� س ِ�ٔات ِ ِهم حس�ٰ ٖ�
»و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮب ﺧﺪای رﺣﻤﺎن ،ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻠﻪ ،ﻣﻌﺒﻮد دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮﻧﺶ را ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻖ ،و زﻧﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺲ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺷﺮک و ﻗﺘﻞ و زﻧﺎ را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﮐﯿﻔﺮ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ) .و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی زﺷﺖ و ﭘﻠﺸﺖ ﺷﺮک و ﻗﺘﻞ و زﻧﺎ ﺷﻮد( ﻋﺬاب او در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ
ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﺧﻮار و ذﻟﯿﻞ ،ﺟﺎوداﻧﻪ در ﻋﺬاب ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻤﺎن
آورد و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ )ﮔﻨﺎھﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و( ﺑﺪیھﺎ
و ﮔﻨﺎھﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪی اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽھﺎ و ﻧﯿﮑﯽھﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزﻧﺪه و
ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.

در ﺣﺪﯾﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽای ﮐﻪ ﺳﻤﺮۀ ﺑﻦ ﺟﻨﺪب س درﺑﺎرهی رؤﯾﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج رواﯾﺖ ﮐﺮده،
آﻣﺪه ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :رﻓﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺎھﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻮر رﺳﯿﺪﯾﻢ .راوی ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﻪ از آن ﺳﺮ و ﺻﺪاھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﯿﺪ .ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه
ﮐﺮدﯾﻢ؛ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ را دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪھﺎی آﺗﺶ از زﯾﺮ آنھﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺷﺪ و
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،داد و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزدﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ آن دو ﻓﺮﺷﺘﻪی ھﻤﺮاه،
ﮔﻔﺖ :اﯾﻨﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﺟﻮاب دادﻧﺪ :ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎه ﺗﻨﻮر
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،زﻧﺎن و ﻣﺮدان زﻧﺎﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ« .ﺑﺨﺎری.
و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻨﺪهی زﻧﺎﮐﺎر در ﺣﺎل زﻧﺎ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ و
دزد در ﺣﺎل دزدی ﻣﺆﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﺷﺮاﺑﺨﻮار در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ﻣﺆﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ و
ﻗﺎﺗﻞ در ﺣﺎل ﻗﺘﻞ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﮑﺮﻣﻪ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻔﺘﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻤﺎن از او
ﺳﻠﺐ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻃﻮر :ـ و اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺧﻮﯾﺶ را در ھﻢ ﻓﺮو ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ آنھﺎ را
درآورد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد ،اﯾﻤﺎن اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ او ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ـ و اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ را در ھﻢ
ﻓﺮود ﺑﺮد ـ « .ﺑﺨﺎری و ﻧﺴﺎﯾﯽ.

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود

٥

ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺮام ﺑﻮدن زﻧﺎ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪاﺳﺖ و ﭘﺎﮐﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪی
و ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﮑﻤﺖھﺎ و
ِ
ّ
ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺳﻼﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﺼﻮن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،از
ﻧﻔﺲ و ﻧﺴﻞ و ﺻﻔﺎی ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﺮای آنھﺎ در ﭘﯽ دارد[.
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن » ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ« ﺑﭙﺮدازﯾﺪ؟
جّ » :
ﺣﺪ زﻧﺎ« ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
زدن ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد ﯾﺎ زن زﻧﺎﮐﺎر ،ﻏﯿﺮ ُﻣﺤﺼﻦ )ﺑﺪون ھﻤﺴﺮ و ّ
ﻣﺠﺮد(
ﺑﺎﺷﺪّ ،
ﺣﺪ او ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻨﮕﺴﺎر؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮد ﯾﺎ زن زﻧﺎﮐﺎرُ ،ﻣﺤﺼﻦ )دارای ھﻤﺴﺮ و ﻣﺘﺄھﻞ( ﺑﺎﺷﺪّ ،
ﺣﺪ او
ِ
َرﺟﻢ و ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ﺷﺨﺺ زﻧﺎﮐﺎر ،ﯾﺎ ُﻣﺤﺼﻦ )دارای ھﻤﺴﺮ( اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ُﻣﺤﺼﻦ )ﺑﺪون
ّ
ھﻤﺴﺮ( .اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ آزادُ ،ﻣﺤﺼﻦ )ازدواج ﮐﺮده( و ﻣﮑﻠﻒ )ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ( ،ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ
ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ رﺟﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد.
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻧﺼﺎری س ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮدی از ﻗﺒﯿﻠﻪی اﺳﻠﻢ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و ﺑﺪو
ﮔﻔﺖ :زﻧﺎ ﮐﺮدهام؛ ﭼﮫﺎر ﺑﺎر اﻗﺮار ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :زﻧﺎ ﮐﺮدهام .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ رﺟﻢ
ﺷﻮد؛ و آن ﻣﺮد ،ﻣﺤﺼﻦ )ازدواج ﮐﺮده( ﺑﻮد« .ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود.
و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ :روزی ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻄﺒﻪ اﯾﺮاد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
»ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ج را ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺒﻌﻮث و ﻗﺮآن را ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﮐﺮد .از ﺟﻤﻠﻪ آﯾﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮد ،آﯾﻪی »رﺟﻢ« اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺧﻮاﻧﺪﯾﻢ و درک و ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻃﺒﻖ آن ،زﻧﺎﮐﺎر ﻣﺤﺼﻦ را رﺟﻢ ﮐﺮد و ﻣﺎ ھﻢ ﺑﻌﺪ از او رﺟﻢ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﯿﻢ دارم
ﮐﻪ اﮔﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﮕﺬرد ،ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ! آﯾﻪی رﺟﻢ را در ﮐﺘﺎب
ﺧﺪا ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﺮک واﺟﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎزل ﮐﺮده ﮔﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ؛ رﺟﻢ در
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ھﺮ زن و ﻣﺮد ﻣﺤﺼﻨﯽ اﺟﺮا ﺷﻮد و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﮫﻮد ﮔﻮاھﯽ دھﻨﺪ ﯾﺎ زن ،ﺣﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮدد ﯾﺎ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻣﻮرد ّ
ﺣﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺼﻦ )ازدواج ﻧﮑﺮده( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ ُ َ َّ َ ۡ ُ ْ ُ َّ
َ ََۡ ٞ
ّ ۡ ُ َ ْ ََ َ َۡ َ َۡ ُ ۡ ُ
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�ةٖ� َو� تأخذ�م ب ِ ِهما رأفة
﴿ٱلزا�ِية وٱلز ِا� فٱج ِ
�وا � َ� ٰ ِ
َ َّ ۡ
ٓ َ ٞ
َ َ
ۡ ۡ
ُ ُ ُۡ
َّ
نت ۡم تؤم ُِنون ب ِٱ�ِ َوٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ ِِر� َوليَش َه ۡد عذ َا� ُه َما َطا�ِفة ّم َِن
ِين ٱ�ِ إِن ك
ِ� د ِ
ۡ ۡ َ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(
»ھﺮ ﯾﮏ از زن و ﻣﺮد زﻧﺎﮐﺎر )ازدواج ﻧﮑﺮده( را ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و در اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ
دﯾﻦ ﺧﺪا ،رأﻓﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ؛
و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺮ اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺟﮫﻨﯽ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﻨﯿﺪم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﺳﺘﻮر داد ﻓﺮد ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺼﻨﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﯾﮑﺴﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ« .ﺑﺨﺎری.
و ﻋﺒﺎدۀ ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :از ﻣﻦ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ! از ﻣﻦ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ! از
ﻣﻦ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ! ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﺎرهی زﻧﺎن زﻧﺎﮐﺎر را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺼﻦ )ازدواج
ﻧﮑﺮده( ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ و ﯾﮑﺴﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ،و ﻣﺤﺼﻦ )ازدواج ﮐﺮدهی( زﻧﺎﮐﺎر ،ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ و
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﺮدن« ﻣﺴﻠﻢ[.
س :در ﻧﺰد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ِ
ج :زﻧﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﭼﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد» :ﺷﮫﻮد« ﯾﺎ »اﻗﺮار«.
»ﺷﮫﻮد« :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ از ﺷﺎھﺪان ،ﺑﺮ زن ﯾﺎ ﻣﺮدی ﺑﻪ زﻧﺎ ﮔﻮاھﯽ دھﻨﺪ .و
ھﺮﮔﺎه اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎ ﺷﮫﺎدت دادﻧﺪ ،اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ازآﻧﺎن درﺑﺎرهی
ّ
ﻣﺎھﯿﺖ زﻧﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻧﺎ ،ﻣﮑﺎن زﻧﺎ ،و ﻣﻮرد زﻧﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ؛ )ﯾﻌﻨﯽ از آنھﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ زﻧﺎ
ّ
ﭼﯿﺴﺖ؟ زﻧﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ در ﮐﺠﺎ زﻧﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده؟ ﭼﻪ وﻗﺖ زﻧﺎ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ؟ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ زﻧﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ(؟
و ھﺮﮔﺎه ﺷﺎھﺪان ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ زﻧﺎ را
ﻣﺎﻧﻨﺪ وارد ﺷﺪن ﻣﯿﻞ ﺳﺮﻣﻪﮐﺶ ،در ﺳﺮﻣﻪ دان ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،در آن ﺻﻮرت اﻣﺎم و
ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،از ﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ ﺷﺎھﺪان ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﭙﺮدازد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺪاﻟﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﯽ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺷﺎھﺪان
ﺑﺮای وی ُﻣﺤﺮز ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﮫﺎدت آﻧﺎن ،ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده و ّ
ﺣﺪ
زﻧﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درﺑﯿﺎورد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎھﺪان ،ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ،و ﯾﺎ ﻓﺴﻖ و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری و
ﺣﺪ ﻗﺬف« ّ
ھﺮزﮔﯽ و ﻓﺠﻮر ﺷﺎھﺪان ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮاھﺎنّ » ،
)ﺣﺪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وارد ﮐﺮدن ﺗﮫﻤﺖ ﻧﺎروا( ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد.
و »اﻗﺮار« :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ ،در ﭼﮫﺎر ﻣﺮﺗﺒﻪ و در ﭼﮫﺎر ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﻪ
زﻧﺎ اﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در ھﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎ اﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﺿﯽ او را ّرد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد اﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و رﺟﻮع از اﻗﺮارش

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود
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ﯾﺎدآوری و ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪو ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺷﺎﯾﺪ آن زن را ﻟﻤﺲ ﮐﺮدهای ﯾﺎ ﺑﻮﺳﯿﺪهای.
و ھﺮﮔﺎه اﻗﺮار وی ـ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﭼﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ـ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ از او
درﺑﺎرهی ّ
ﻣﺎھﯿﺖ زﻧﺎ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ زﻧﺎ ،ﻣﻮرد زﻧﺎ ،و ﻣﮑﺎن زﻧﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ از او ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ّ
زﻧﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ زﻧﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ زﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ و در ﮐﺠﺎ زﻧﺎ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(؟
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد اﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭘﺮداﺧﺖ ،در آن ﺻﻮرت
ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ّ
ﺣﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﭼﯿﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد» :اﻗﺮار« ﯾﺎ »ﺷﮫﻮد«:
ّ
ّ
ﻏﺎﻣﺪﯾﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻗﺮاری ﮐﻪ
ﺣﺪ ﺑﺎ اﻗﺮار ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺎﻋﺰ و زن
ﮐﺮدﻧﺪ ،رﺟﻢ ﻧﻤﻮد.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﻣﺎﻋﺰﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ:
ﺷﺎﯾﺪ او را ﺑﻮﺳﯿﺪهای ﯾﺎ ﻟﻤﺲ ﯾﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدهای؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ای ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ
ﻟﻔﻆ ﺻﺮﯾﺢ ﻓﺮﻣﻮد :آﯾﺎ ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع ﮐﺮدهای ـ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪ ﻧﮕﻔﺖ ـ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ
ھﻨﮕﺎم ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﺳﺘﻮر ﺑﻪ رﺟﻢ او داد« .ﺑﺨﺎری و اﺑﻮداود
و ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪه س از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :زﻧﯽ ﻏﺎﻣﺪی از
ﻗﺒﯿﻠﻪی »ازد« ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج ! ﻣﺮا ﭘﺎک ﮐﻦ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮد :وای ﺑﺮ ﺗﻮ! ﺑﺮﮔﺮد و از ﺧﺪا ﻃﻠﺐ اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ .زن ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻣﻦ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻋﺰ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ رد ﮐﻨﯽ! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ ﮐﺮدهای؟ آن زن
ﮔﻔﺖ :او در اﺛﺮ زﻧﺎ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ او
ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻧﮑﻨﯽّ ،
ﺣﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺟﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد .راوی ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آن زن را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ آن ﻣﺮد ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و
ّ
ﮔﻔﺖ :زن
ﻏﺎﻣﺪﯾﻪ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ او را رﺟﻢ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺷﯿﺮ ﺑﺪھﺪ .ﻣﺮدی از
اﻧﺼﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج ! ﺷﯿﺮ دادن او ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻣﻦ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آن زن
ﻏﺎﻣﺪی را رﺟﻢ ﮐﺮد« .ﻣﺴﻠﻢ
ّ
و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎ اﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ ،از اﻗﺮارش ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ ،ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری

٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻦ ّ
ھﺰال س ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ:
ّ
»ﻣﺎﻋﺰ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ،ﯾﺘﯿﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﺪرم؛ و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از زﻧﺎن ﻣﺤﻠﻪ زﻧﺎ
ﮐﺮد ...ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ او را رﺟﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ او را ﺑﻪ
ﺣﺮۀ« ﺑﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او را رﺟﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ّ
ﻣﻨﻄﻘﻪی » ّ
ﺷﺪت ﺑﻪ او
ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﯽﺗﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮔﺬاﺷﺖ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻧﯿﺲ س او را دﯾﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ او را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ُﺳﻢ ﺷﺘﺮی را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ او زد و او را
ﮐﺸﺖ .ﺳﭙﺲ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﺮا
او را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدش رھﺎ ﻧﮑﺮدﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪی او را ﻗﺒﻮل
ﻣﯽﮐﺮد« .اﺑﻮداود.
و اﮔﺮ ﻣﺮدی اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻼن زن زﻧﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ّ
ﺣﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ او ﺟﺎری
ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ زن ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ،ﺑﺮ او ھﻢ ّ
ﺣﺪ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ
ﺻﻮرت ّ
ﺣﺪ ﺟﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﺑﻮھﺮﯾﺮه س و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ س ﮔﻮﯾﻨﺪ» :دو ﺧﺼﻢ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ
از آنھﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا داوری ﮐﻦ .دﯾﮕﺮی ـ ﮐﻪ از دوﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺷﺮﻋﯽ آ ﮔﺎهﺗﺮ ﺑﻮد ـ ﮔﻔﺖ :آری ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ،ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا داوری ﮐﻦ ،و ﺑﻪ
ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ .آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ :ﭘﺴﺮ ﻣﻦ،
ﻋﺴﯿﻒ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻮد ـ ﻣﺎﻟﮏ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺴﯿﻒ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ـ و ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ او زﻧﺎ
ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮم ﺑﺎﯾﺪ رﺟﻢ ﺷﻮد ،ﻣﻦ ھﻢ ﺻﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮐﻨﯿﺰم را
در ﻋﻮض اﯾﻦ ﮐﺎر دادم .ﺳﭙﺲ از اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺳﺆال ﮐﺮدم؛ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺰای ﭘﺴﺮم
ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ و ﯾﮑﺴﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ اﺳﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ھﻤﺴﺮ آن ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ رﺟﻢ ﺷﻮد.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ذاﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻢ در دﺳﺖ او اﺳﺖ ،ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا
داوری ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﮐﻨﯿﺰت ﺑﻪ ﺧﻮدت ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ و ﭘﺴﺮ او را ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زد و
ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﻪ اﻧﯿﺲ اﺳﻠﻤﯽ س دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﻧﺰد زن آن ﻣﺮد ﺑﺮود ،و اﮔﺮ
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ،رﺟﻤﺶ ﮐﻨﺪ .آن زن ﻧﯿﺰ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و او را رﺟﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ« .ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ.
و در ﻣﻮرد ﺛﺒﻮت زﻧﺎ ﺑﺎ ﺷﮫﺎدت ﺷﮫﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود
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ت �م لم ي�توا بِأر�عةِ شهداء فٱج ِ�وهم ث�ن ِ� ج
﴿وٱ�ِين يرمون ٱلمحص� ِ
ُ
ۡ
َ َ َ ۡ َ ُ ْ َ ُ ۡ َ َ ٰ َ ً َ َ ٗ َ ْ َ ٰٓ َ ُ َ ُ َ
و� �قبلوا لهم ش�دة �بد�ۚ وأو
��ِك ه ُم ٱل�ٰسِقون] ﴾٤اﻟﻨﻮر.[۴ :

»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎ ﻣﯽدھﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﭼﮫﺎر ﺷﺎھﺪ ﻧﻤﯽآورﻧﺪ؛
ﺑﺪﯾﺸﺎن ھﺸﺘﺎد ﺷﻼق ﺑﺰﻧﯿﺪ و ھﺮﮔﺰ ﮔﻮاھﯽ دادن آﻧﺎن را ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻓﺎﺳﻖ
ھﺴﺘﻨﺪ«.

و اﮔﺮ ﭼﮫﺎر ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،آزاد و ﻋﺎدل ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻓﻼن ﻣﺮد را
در ﻓﺮج ﻓﻼن زن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﻣﯿﻞ در ﺳﺮﻣﻪدان ،و رﯾﺴﻤﺎن در ﭼﺎه ،دﯾﺪهاﻧﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﺑﺮ آن زن و ﻣﺮدّ ،
ﺣﺪ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﻨﺪ و ﭼﮫﺎرﻣﯽ ﺷﮫﺎدت ﻧﺪھﺪّ ،
ﺣﺪ ﻗﺬف )ﺗﮫﻤﺖ( ﺑﺮ آن
ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﯾﻪی ﮐﺮﯾﻤﻪ و ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﻗﺴﺎﻣﮥ ﺑﻦ زھﯿﺮ ،در ﻣﻮرد
اﺑﻮﺑﮑﺮه و ﺷﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ و اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺎﻓﻊ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﯿﮫﻘﯽ[.
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ّ
ﺣﺪ ﻓﺮد ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺼﻦ )١ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ازدواج ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ(،
ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﺤﻮهی ﺿﺮﺑﻪی ﺷﻼق ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﻟﺒﺎس ﻓﺮد زﻧﺎﮐﺎر از ﺗﻨﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای
ج :ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ِ
ّ
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻋﻮرﺗﺶ ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺟﻼد )ﻣﺠﺮی ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ(
ﺑﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﮔﺮه ﻧﺪارد ،او را ﺑﺎ زدﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮرد ﺿﺮب ﻗﺮار دھﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻓﺮد زﻧﺎﮐﺎر را از زﯾﺮ ﺷﻼق ﺑﮕﺬراﻧﺪ؛ و ﻓﻘﻂ ﺳﺮ ،ﺻﻮرت و ﺷﺮﻣﮕﺎه او را
ﻣﻮرد ﺿﺮب ﻗﺮار ﻧﺪھﺪ.
س :آﯾﺎ در ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زدن ،ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد وﺟﻮد دارد؟
ج :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎناﻧﺪ؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد
ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ و
وﺟﻮد دارد ،در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس زن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ِ
ﻟﺒﺎسھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ،از ﺗﻦ وی ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
س :ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ،در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده زده ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ؟
ج :در »ﺣﺪود« ،ﻣﺮدان در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده و زﻧﺎن ،در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ زده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ً
 -١ﻣﺤﺼﻦ :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ازدواﺟﯽ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و آﻣﯿﺰش را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ.
]ﻣﺘﺮﺟﻢ[
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

سِ » :اﺣﺼﺎن« ﭼﯿﺴﺖ؟
جِ » :اﺣﺼﺎن« در َرﺟﻢ و ﺳﻨﮕﺴﺎر  :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی آزاد ،ﻋﺎﻗﻞ ،ﺑﺎﻟﻎ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﺎ
ازدواﺟﯽ ﺻﺤﯿﺢ  ،٢ﻋﻤﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﺪ .و در » َرﺟﻢ« )ﺳﻨﮕﺴﺎر(،
ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد در وﻗﺖ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰشُ » ،ﻣﺤﺼﻦ« ﺑﺎﺷﻨﺪ .٣
١

 -١در اﯾﻨﺠﺎ» ،اﺣﺼﺎن« ﺑﻪ »اﺣﺼﺎن در رﺟﻢ و ﺳﻨﮕﺴﺎر« ُﻣ ّ
ﻘﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ،از » ِاﺣﺼﺎن
ِ
ِ
ﻣﻘﺬوف« اﺣﺘﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ » ِاﺣﺼﺎن ﻣﻘﺬوف« در دو ﭼﯿﺰ ،از » ِاﺣﺼﺎن َرﺟﻢ« ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ
اﺳﺖ؛ ﯾﮑﯽ در ﻧﮑﺎح و دﯾﮕﺮی در »دﺧﻮل« )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﳉﻮﻫﺮة ﹺ
اﻟﻨﲑة«(.

 - ٢ﺑﺎ ﻗﯿﺪ »ﻧﮑﺎح ﺻﺤﯿﺢ«» ،ﻧﮑﺎح ﻓﺎﺳﺪ« ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﺪون ﺷﺎھﺪ .از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﻧﮑﺎح
ﻓﺎﺳﺪِ ،اﺣﺼﺎن ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از رد اﻟﻤﺤﺘﺎر (۱۴۲/۳
ﺣﺼﺎن ھﺮ ﯾﮏ از زن و ﻣﺮد ،ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﮕﺮی ﺷﺮط اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺑﺮدهای
 - ٣ﭘﺲ ِا
ِ
ﺑﺎ زﻧﯽ آزاد ،ﯾﺎ زﻧﯽ ﮐﻨﯿﺰ ازدواج ﮐﺮدِ ،اﺣﺼﺎن ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﭘﺲ از آزادی ﺑﺎ او
ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ِاﺣﺼﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭘﯿﺶ از آزادیِ ،اﺣﺼﺎن
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻧﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ آن ﮐﺎﻓﺮ
ذﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ّ
ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
دراﻟﻤﺨﺘﺎر(
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ«) (۱۱/۵ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮده ،ﻣﺤﺼﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﻮدش ﺗﻮان ﻧﮑﺎح
ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ او را از زﻧﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﻨﺪ ،ﻧﺪارد؛ و ﮐﻮدک و دﯾﻮاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﻋﺪم ّ
اھﻠﯿ ِﺖ ﻋﻘﻮﺑﺖ و
ﮐﯿﻔﺮ ،ﻣﺤﺼﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ؛ و ﮐﺎﻓﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ

اﴍک ﺑﺎﷲ ،ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻤﺤﺼﻦ«؛ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﺷﺮﯾﮏ و اﻧﺒﺎز ﻗﺮار دھﺪ،
ﻣﺤﺼﻦ ﻧﯿﺴﺖ« .و اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دو ﯾﮫﻮدی را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ رﺟﻢ ،ﭘﯿﺶ از ﻧﺰول آﯾﻪی
رﺟﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻢ ﺗﻮرات ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدﯾﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ازدواج
ﻧﮑﺮده ،ﻣﺤﺼﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺣﻼل ،ﻗﺪرت ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .و زﻧﯽ
ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده و ﺑﺪو »دﺧﻮل« ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،او ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»اﻟﺜ ﹼﻴﺐ ﺑﺎﻟﺜ ﹼﻴﺐ«؛ »ﺑﯿﻮه ﺑﺎ ﺑﯿﻮه« ،و ُﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻮﮔﯽ ،ﺑﺪون ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا

ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا از زﻧﺎ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ و ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

و »دﺧﻮل« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از داﺧﻞ ﮐﺮدن »ﺣﺸﻔﻪ« )ﮔﺮدی آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ( ﯾﺎ داﺧﻞ ﮐﺮدن اﻧﺪازهی

ﺣﺸﻔﻪ در ﻓﺮج زن .و در »دﺧﻮل«ِ ،اﻧﺰال ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در وﺟﻮب ﻏﺴﻞ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ
ﺣﮑﻢ ﻧﺎﻓﺬ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻓﺮد ﺑﺎ داﺧﻞ ﮐﺮدن ﺣﺸﻔﻪِ ،اﺷﺒﺎع و ِارﺿﺎء ﻣﯽﮔﺮدد.

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود
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س :ﻓﺮدی ﮐﻪ ﭘﺲ از » ِاﺣﺼﺎن« ،ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ :زﻧﺎﮐﺎر را ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد ،ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن او را در ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺎورد و ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺎھﺪان،
ﺳﭙﺲ اﻣﺎم و ﭘﺲ از آن ،ﻣﺮدم او را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺎھﺪان از ﺷﺮوع
ﮐﺮدن ﺳﻨﮓ زدن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮد زﻧﺎﮐﺎر اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت » َرﺟﻢ« ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﮔﺮ زﻧﺎﮐﺎر ﺑﻪ زﻧﺎ اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ،ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺎم او را
زن زﻧﺎﮐﺎر ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﺪ ،و ﭘﺲ از او ،ﻣﺮدم او را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﺮای ِ
رﺟﻢ ،ﮔﻮداﻟﯽ ﺣﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ و زﯾﺒﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ ﻓﺮد ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪه ،ﻏﺴﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :آری؛ ﻓﺮد ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪه ،ھﻢ ﻏﺴﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﻔﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ھﻢ ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز
ﺟﻨﺎزه ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،دارای ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻮد؛ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ،ﺣﺪ زﻧﺎ واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ،
در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ارﺑﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ّ
ﺣﺪ را ﺑﺮ آنھﺎ ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ارﺑﺎب ﺑﺪون اﺟﺎزهی اﻣﺎم ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ّ
ﺣﺪ را ﺑﺮ ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ ﺟﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
]اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰی ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﻮد ،رﺟﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ
او زده ﺷﻮد؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ َ ٓ ُ ۡ َّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ٰ َ َ َ َ
ۡ ُ َ ََ ۡ ۡ َ َ
ت م َِن
حشةٖ �عل ۡي ِه َّن ن ِصف ما � ٱل ُمحص�ٰ ِ
﴿فإِذا أح ِصن فإِن ��� بِ� ِ
َۡ َ
اب﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۲۵ :
ذ
ٱلع ِ
و اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺼﻦ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :زن ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ ،ﮐﻨﯿﺰ ،دﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮏ و زن دﯾﻮاﻧﻪ ،ﺟﻤﺎع
ِ
و آﻣﯿﺰش )دﺧﻮل( ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ زﯾﺮا در ازدواج ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ
ﻋﺪم اﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖ ،ﻧﻔﺮت و اﻧﺰﺟﺎر وﺟﻮد دارد .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ زن ﻣﺤﺼﻦ زﻧﺎ ﮐﺮد ،و
در آن وﻗﺖ ﻣﺤﺼﻦ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ در وﻗﺖ زﻧﺎ ﻣﺤﺼﻦ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم اﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖ،
ﻣﺤﺼﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺼﻦ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دﯾﻮاﻧﮕﯽ و ﺟﻨﻮنِ ،اﺣﺼﺎﻧﺶ زاﺋﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ
از آن ،از دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ؛ در آن ﺻﻮرت دوﺑﺎره ﻣﺤﺼﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ِاﺣﺼﺎﻧﺶ اﻋﺎده
ﻣﯽﮔﺮدد .وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از دﯾﻮاﻧﮕﯽ ،اﺣﺼﺎن وی اﻋﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ
آن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻦ از دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺑﺎ زﻧﯽ ﺟﻤﺎع و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(
»اﮔﺮ ﭘﺲ از ازدواج از اﯾﺸﺎن )ﮐﻨﯿﺰھﺎ( زﻧﺎ ﺳﺮزد ،ﻋﻘﻮﺑﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺼﻒ ﻋﻘﻮﺑﺖ زﻧﺎن آزاده
)ﯾﻌﻨﯽ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ( اﺳﺖ«.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﯿﺎش ﻣﺨﺰوﻣﯽ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از
ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮﯾﺶ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻣﻘﺪاری از ﮐﻨﯿﺰھﺎی اﻣﺎرت را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺎ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﻢ؛ ﺑﻪ
ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زدﯾﻢ« ﺑﯿﮫﻘﯽ[.
اﺣﮑﺎم رﺟﻮع و ﺑﺮﮔﺸﺖ )از اﻗﺮار ﺑﻪ زﻧﺎ ﯾﺎ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری(

س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎ اﻗﺮار ﻧﻤﻮده ،از اﻗﺮار و اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
آﯾﺎ ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﺣﺪ ،ﯾﺎ در وﺳﻂ اﺟﺮای ّ
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از ﺟﺎری ﺷﺪن ّ
ﺣﺪ از اﻗﺮارش ﺑﺮﮔﺸﺖ،
در آن ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺸﺖ و رﺟﻮﻋﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ او را رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ؛ ]زﯾﺮا وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻋﺰ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده
ﺑﻮد ،ﺳﻨﮓ ﺑﺎران ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،او ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﻪ او ﻣﮫﻠﺖ ﻧﺪادﻧﺪ و او را ﮐﺸﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج را از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا ﭘﺲ از آن ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ او را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﻧﮑﺮدﯾﺪ! ﺷﺎﯾﺪ از اﻗﺮار ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ[.
س :اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ َرﺟﻢ ،و ﭘﯿﺶ از ﺟﺎری ﺷﺪن ّ
ﺣﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﺪان  ،١از
ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺣﺪ ﻗﺬف« ّ
ج :در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮاھﺎنّ » ،
)ﺣﺪ ﺗﮫﻤﺖ = ھﺸﺘﺎد ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق(
ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد؛ و از ﻓﺮد ّﻣﺘﮫﻢ ﻧﯿﺰ ّ
ﺣﺪ رﺟﻢ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﯾﮑﯽ
از ﺷﺎھﺪان از ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در آن ﺻﻮرت ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺟﺎری
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺿﺎﻣﻦ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم دﯾﻪ ﻧﯿﺰ
 - ١اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﺪان ﭘﯿﺶ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ رﺟﻢ ،از ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در آن ﺻﻮرت در ﻧﺰد ﻣﺎ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد .و اﻣﺎم زﻓﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
)اﺣﻨﺎف( ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮاھﺎنّ ،
ﺣﺪ ﻗﺬف
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ ّاﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮدی )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮫﺎدت
ﮔﻮاھﺎن( ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮرد و ﭘﺲ از آن ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﺪان از ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ
اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ )اﺣﻨﺎف(ّ ،
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از
ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،و از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،ﭘﺲ از ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ،
ﺿﺎﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ در اﺛﺮ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻓﻮت ﮐﺮد ،ﺑﺎز ھﻢ ﺿﺎﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛
وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(.

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود
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ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
ّ
ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﺪ زﻧﺎ در آن ﺟﺎﻫﺎ ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺣﺪ زﻧﺎ در آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا در ﻧﻤﯽآﯾﺪ.

َ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ـ در ﻏﯿﺮ ﻓﺮج ـ  ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﻣﯽﮐﻨﺪ» ،ﺗﻌﺰﯾﺮ« ﻣﯽﺷﻮد
و ﺑﺮ او ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد»] .ﺗﻌﺰﯾﺮ« :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺄدﯾﺐ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﯾﺎ زﻧﺪان ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺖ.
و ﺗﻌﺰﯾﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻤﻪی ﮔﻨﺎھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻣﺠﺎزات آن از ﻃﺮف ﺷﺎرع
ّ
ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼمّ ،
ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﮐﻔﺎرهای ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه ،واﺟﺐ اﺳﺖ.
دزدی ﮐﻤﺘﺮ از ده درھﻢ ،اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ،ﺳﺮ راه را
ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ِ
ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻢھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺗﻮھﯿﻦ و ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﺧﻢ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ّ
ﻧﺸﻮد ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ّ
روﺣﯿﺎت اﻧﺠﺎم دھﻨﺪه در ﻧﻈﺮ
ﮐﯿﻔﯿﺖ آن و ﺣﺎﻟﺖ و
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
و ﻗﺎﺿﯽ و ﻣﺴﺌﻮل ذی ﺻﻼح ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و دوراﻧﺪﯾﺸﯽ ﺧﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار آن ﻻزم اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ درﺷﺘﯽ ﮐﺮدن و ﺗﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﺠﺮم ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﺎن اﮐﺘﻔﺎء ﮐﻨﺪ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن او را زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ؛ و
ّ
ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ،
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻼح دﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ِ
ّ
روﺣﯿﺎت اﻧﺠﺎم دھﻨﺪه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد؛ زﯾﺮا ھﺪف اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﺰﯾﺮ ،ﺗﺄدﯾﺐ و
و ﺣﺎﻟﺖ و
ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺠﺮم اﺳﺖ[.
ّ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﭘﺴﺮش ،ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻧﻮاﺳﻪاش ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ او ﺣﺪ زﻧﺎ
ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ«.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﭘﺪرش ،ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺎدرش و ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش
ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﻼل اﺳﺖ«؛ در آن ﺻﻮرت
ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﺮام
اﺳﺖ« ،در آن ﺻﻮرت ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﺮدهای ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ارﺑﺎﺑﺶ ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ آن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﺮام اﺳﺖ«؛ در آن ﺻﻮرت ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد؛ و
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ آن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﻼل اﺳﺖ« ،در آن ﺻﻮرت ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

او ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺮادرش ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﻋﻤﻮﯾﺶ ،ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﮐﻨﺪ؛ و ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﮔﻤﺎن
ﮐﺮدم ﮐﻪ آن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻢ ﺣﻼل اﺳﺖ« ،در آن ﺻﻮرت ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﻏﯿﺮ ﻋﺮوس را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﺷﻮھﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و زﻧﺎن ﺑﻪ داﻣﺎد ﮔﻔﺘﻨﺪ» :اﯾﻦ زن،
ھﻤﺴﺮ ﺗﻮ اﺳﺖ« ،و او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ّ
ﺣﺪی ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ
و ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪی زن را ﺑﭙﺮدازد.
اﮔﺮ ﻓﺮدی ،زﻧﯽ را در رﺧﺘﺨﻮاﺑﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ او ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت
ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺎ زﻧﯽ ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺴﺖ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮑﺎح آن زن ﺑﺎ آن
ﻣﺮد ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ؛ و او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن زن ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮ وی
واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
١
اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺎ زﻧﯽ از راه ﻋﻘﺐ ﺟﻔﺖ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﻗﻮم ﻟﻮط را اﻧﺠﺎم داد؛ در آن
 - ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﯽ از راه ﻋﻘﺐ ﺟﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﻗﻮم ﻟﻮط را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ،از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ّ /
ﺣﺪزﻧﺎ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﺑﻦ ھﻤﺎم در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد ﯾﺎ از
ﮐﺮدهاش ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻟﻮاط ﻋﺎدت ﮐﺮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،
ً
او را ﺳﯿﺎﺳﺘﺎ ﺑﮑﺸﺪ ،ﺧﻮاه ﻣﺤﺼﻦ )ازدواج ﮐﺮده( ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺼﻦ )ازدواج ﻧﮑﺮده(؛ و در ﻣﻮرد
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،از ﻃﺮف ﺷﺎرع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ّ
ﻣﻌﯿﻦ و ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﻮاط ھﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎ اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻟﻮاط ﺑﻪ ﺳﺎن ﺧﻮد زﻧﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻤﺶ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ زﻧﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﻟﻮاط ﮐﺎر ،ﺑﺪون ھﻤﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪّ ،
ﺣﺪ او ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دارای ھﻤﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت در )ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺗﺎ ﻣﺮدن( ھﺪف
رﺟﻢ و ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﺮوﺿﺔ« ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺧﺘﻼف اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ،در ﻣﻮرد ﻟﻮاط
ﭘﺴﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧﯽ از راه ﻋﻘﺐ ﺟﻔﺖ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
اﺧﺘﻼﻓﯽّ ،
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد .و ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺎ
ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ھﻢ در ﻣﻮرد ﻟﻮاط ﭘﺴﺮ اﺳﺖ و ھﻢ در ﻣﻮرد ﻟﻮاط زن .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب
»اﻟﺰﯾﺎدات« ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻻﺷﺒﺎه« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺮدی ّ
ﺣﺪ ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد وﻟﯽ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻟﻮاط را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ُﻣﻔﺘﯽ ﺑﻪ،

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود
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ﺻﻮرت از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ّ ، /
ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ »ﺗﻌﺰﯾﺮ«
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺪ ﻋﻤﻞ ﻟﻮاط ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ّ
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪّ :
ﺣﺪ زﻧﺎ

اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو در ﻋﻤﻞ ﻟﻮاطّ ،
ﺣﺪ ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد] .از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ را ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻗﻮم ﻟﻮط را اﻧﺠﺎم داد ،ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﻔﻌﻮل را
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﻟﺒﯿﺮی ﮔﻮﯾﺪ :ﻇﺎھﺮ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻤﻞ ﻟﻮاط را ﺑﺮای ﺑﺎر ّ
دوم ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ھﺮﮔﺎه ﻋﻤﻞ ﻟﻮاط
ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﺗﮑﺮار ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺑﻦ ھﻤﺎم در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ س ّ
ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ س
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ :در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﺮبھﺎ ﻣﺮدی را دﯾﺪهام ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن ﺑﺪو ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش
ﻣﯽﺷﻮد! اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ راﯾﺰﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ .از ﻣﯿﺎن
اﻗﻮال ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﻗﻮل ﻋﻠﯽ س از ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ اﻗﻮال ﺑﻮد؛ او ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮔﻨﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻏﯿﺮ از ﯾﮏ ّاﻣﺖ ،از ھﯿﭻ اﻣﺖ دﯾﮕﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺎھﯽ ﺳﺮﻧﺰده اﺳﺖ؛ و ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ
آن ّاﻣﺖ ﭼﻪ ﮐﺮد! رأی ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی آن اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺎ آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﻢ؛ و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮ رأی ﻋﻠﯽ س اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ در ّ
ﻣﺼﻨﻒ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س راﺟﻊ ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ ﻟﻮاط ﺳﺆال
ﺷﺪ؟ او در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮد ﻟﻮاط ﮐﺎر را از ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮت ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ،او را
ﺳﻨﮕﺒﺎران ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .و ﻣﺄﺧﺬ و ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ ﻗﻮل ،داﺳﺘﺎن »ﻗﻮم ﻟﻮط« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ھﻼک
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ روﺳﺘﺎھﺎی آنھﺎ زﯾﺮ و رو ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﮔﻞ ،ﺳﻨﮕﺒﺎران ﺷﺪﻧﺪ )و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺷﮫﺮ و دﯾﺎر آنھﺎ واروﻧﻪ ﺷﺪ و در زﯾﺮ ﺳﻨﮓھﺎ ﻣﺪﻓﻮن ﮔﺮدﯾﺪ( .و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺎ از اﺑﻦ زﺑﯿﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ھﺮ دو ﻧﻔﺮ )ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﻔﻌﻮل( ،در ﻣﺘﻌﻔﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎنھﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ھﻤﺎﻧﺠﺎ
ّ
)ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ ،ﺑﺎ ﺗﺼﺮف(.
ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ) (۱۸/۵ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻼﻣﻪ اﮐﻤﻞ در »ﺷﺮح اﻟﻤﺸﺎرق« ﭼﻨﯿﻦ آورده
اﺳﺖ :ﻟﻮاط از ﻟﺤﺎظ ﻋﻘﻠﯽ ،ﺷﺮﻋﯽ و ﻃﺒﻌﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف زﻧﺎ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻌﯽ ﺣﺮام
ﻧﯿﺴﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺣﺮﻣﺖ ﻟﻮاط از ﺣﺮﻣﺖ زﻧﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪّ ،
ﺣﺪی ﺑﺮ ﻟﻮاط واﺟﺐ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺒﮑﯽ و
ﺣﺪّ ،
ﮐﻢ ارزش ﺑﻮدن آن .اﯾﻦ از ﯾﮏ ﺳﻮ؛ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻋﺪم وﺟﻮب ّ
ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮ ﻟﻮاط
ﮐﺎر وارد ﻣﯽآورد؛ زﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺪود ،ﮐﻔﺎرهی ﮔﻨﺎھﺎن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺑﮑﺸﯿﺪ« .ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻮداود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[.
ّ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ آﻣﯿﺰش ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺪی ﺑﺮ وی ﻧﯿﺴﺖ ]و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﺷﻼق و زﻧﺪان ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻨﺒﯿﻪ و ﻣﺠﺎزات ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻋﻤﻠﯽ را اﻧﺠﺎم داده ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺮام و ﻧﺎروا اﺳﺖ[.
ّ
ﻣﺘﻤﺮدان و
اﮔﺮ ﻓﺮدی در دارﺣﺮب )ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ( ﯾﺎ در »دارﺑﻐﯽ« )ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺳﺮﮐﺸﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ( ،ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ داراﺳﻼم
)ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ﺗﺮک ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﭘﺎرهای از اﺣﮑﺎم

اﮔﺮ ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰی ،ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪ ،درآن ﺻﻮرت ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ او زده ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا
ﺣﺪ ﺑﺮده ﻧﺼﻒ ّ
ّ
ﺣﺪ ﻓﺮد آزاد اﺳﺖ؛ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد » ِاﺣﺼﺎن« در ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ،
َرﺟﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ] .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰی ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﻮد ،رﺟﻢ و ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ او زده ﺷﻮد؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ َ ٓ ُ ۡ َّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ٰ َ َ َ َ
ۡ ُ َ ََ ۡ ۡ َ َ
ت م َِن
حشةٖ �عل ۡي ِه َّن ن ِصف ما � ٱل ُمحص�ٰ ِ
﴿فإِذا أح ِصن فإِن ��� بِ� ِ
َۡ َ
اب﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۲۵ :
ذ
ٱلع ِ

»اﮔﺮ ﭘﺲ از ازدواج از ﮐﻨﯿﺰھﺎ زﻧﺎ ﺳﺮ زد ،ﻋﻘﻮﺑﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺼﻒ ﻋﻘﻮﺑﺖ زﻧﺎن آزاده )ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ( اﺳﺖ«.

و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﯿﺎش ﻣﺨﺰوﻣﯽ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از
ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮﯾﺶ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﺗﻌﺪادی از ﮐﻨﯿﺰھﺎی اﻣﺎرت را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺎ ،ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﻢ؛ ﺑﻪ
ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ،ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زدﯾﻢ« ﺑﯿﮫﻘﯽ[.
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ و رﺟﻢ ،ھﺮ دو در ﺣﻖ »ﻣﺤﺼﻦ« ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ )از اﯾﻦ رو ﯾﺎ ﺑﺮ زﻧﺎﮐﺎر،
ﺻﺪ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زده ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﺳﻨﮕﺒﺎران ﻣﯽﮔﺮدد(.
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ و ﺗﺒﻌﯿﺪ از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،در ﺣﻖ زﻧﺎﮐﺎر ّ
ﻣﺠﺮد و ﺑﺪون ھﻤﺴﺮ )ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺼﻦ(،
ِ
ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺪاﻧﺪ؛ ﮐﻪ
در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺿﺮورت ،ﺗﺒﻌﯿﺪ  ١ﻧﻤﺎﯾﺪ] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ
ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ زﻧﺎﮐﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﺎﮐﺎر ﺑﺪون ھﻤﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪّ ،
ﮐﻪ ّ
ﺣﺪ
َ » - ١ﻧﻔﯽ« ﯾﺎ »ﺗﻐﺮﯾﺐ«؛ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :زﻧﺎﮐﺎر ّ
ﻣﺠﺮد را از ﺷﮫﺮ ﺧﻮدش ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ
ِ
ﻓﺮﺳﺘﺎدن.
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او ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق و ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺪ او زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﻓﺴﺎد و اﻧﺤﺮاف ﺑﺮای ﺧﻮد او و دﯾﮕﺮان ﺑﺸﻮد ،از ﺗﺒﻌﯿﺪش ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﺷﻮد[.
ّ
ّ
اﮔﺮ ﺷﺎھﺪان ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪی ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ از آن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﮫﺎدت دادﻧﺪ ،و
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دور ﺑﻮدن آنھﺎ از اﻣﺎم ،اﯾﺸﺎن را از اﻗﺎﻣﻪی ّ
ﺣﺪ ﻣﻨﻊ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد؛ در
آن ﺻﻮرت ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﺟﺰ در ﻣﻮرد ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ،در ﻣﻮردی دﯾﮕﺮ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﺮﯾﺾ و دردﻣﻨﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪ ،و ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد،
رﺟﻢ و ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﻮد؛ در آن ﺻﻮرت رﺟﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ّ
ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ او واﺟﺐ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺑﻮد؛ در آن ﺻﻮرت زﻣﺎﻧﯽ ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از
ﺑﯿﻤﺎریاش ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.
ّ
زن ﺑﺎردار ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺣﺪ ﺑﺮ او
اﮔﺮ ِ
ّ
ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺪ او ،ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ّ
ﻧﻔﺎﺳﺶ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﺪّ ،
ﺣﺪ وی ،رﺟﻢ ﺑﻮد ،در
ّ
ﻧﻔﺎس ﺧﻮﯾﺶ ،رﺟﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
آن ﺻﻮرت در اﯾﺎم ِ
]ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪۀ س از ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :زﻧﯽ ﻏﺎﻣﺪی از ﻗﺒﯿﻠﻪی

»ازد« ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج ! ﻣﺮا ﭘﺎک ﮐﻦ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :وای
ﺑﺮ ﺗﻮ! ﺑﺮﮔﺮد و از ﺧﺪا ﻃﻠﺐ اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻦ .زن ﮔﻔﺖ :ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯽ ﻣﻦ را
ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻋﺰ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ رد ﮐﻨﯽ! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻪ ﮐﺮدهای؟ آن زن ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در
اﺛﺮ زﻧﺎ ﺣﺎﻣﻠﻪ و ﺑﺎردار ﺷﺪهام .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻧﮑﻨﯽّ ،
ﺣﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺟﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد .راوی ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آن زن را ﺑﺮﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ آن ﻣﺮد ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ
ّ
و ﮔﻔﺖ :زن
ﻏﺎﻣﺪﯾﻪ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ او را رﺟﻢ
ّ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﭽﻪی ﮐﻮﭼﮑﺶ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺷﯿﺮ ﺑﺪھﺪ .ﻣﺮدی از اﻧﺼﺎر
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج ! ﺷﯿﺮ دادن او ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻣﻦ .از اﯾﻦ رو ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آن زن
را رﺟﻢ ﮐﺮد« .ﻣﺴﻠﻢ[.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ّ
ﺣﺪ ﺷﺮاﺑﺨﻮاری

]» ّ
ﺣﺪ« :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻨﻊ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه،
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﯾﺎ اﻋﺪام .و ﺣﺪود ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﻄﻮط ﻗﺮﻣﺰ و ﻣﺮزھﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪای
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آنھﺎ ـ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺎنھﺎی ﻣﻌﻨﻮی،
ﺟﺴﻤﯽ ،ﻓﺮدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ـ ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن
ﺛﺮوت
و ﺣﮑﻤﺖ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮاب ﻧﯿﺰ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دﯾﻦ ،ﺟﺴﻢ ،روان و ﻣﺎل و
ِ
ِ
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮاب و َﻣﯽﮔﺴﺎری ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ
َ
ِين َء َام ُن ٓوا ْ إ َّ� َما ۡ َ
� َو ۡٱ�َ َ
اب َو ۡٱ�َ ۡز َ� ٰ ُم ر ۡج ٞ
نص ُ
�� ُّ� َها َّٱ� َ
ٱ� ۡم ُر َوٱل ۡ َم ۡي ِ ُ
﴿ ٰٓ
س ّم ِۡن � َم ِل
ِ
ِ
َ
َّ َ ُ ُ َّ
َ ۡ َ ُ ُ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
ُ
َّ ۡ َ
�د ٱلش ۡي َ�ٰ ُن أن يُوق َِع بَ ۡي َن� ُم
ٱلشي�ٰ ِن فٱجتنِبوه لعل�م �فل ِحون ٩٠إِ�ما يرِ
ََۡ َ ۡ ۡ َ ٓ
َّ َ َ ۡ
ۡ َّ َ
ُ َ
ۡ ۡ
َۡ
ٱلصل ٰوةِ� � َهل
� َو َ� ُص َّد� ۡم عن ذِك ِر ٱ�ِ َوع ِن
ٱلع� ٰ َوة َوٱ�َغضا َء ِ� ٱ� ۡم ِر َوٱل َمي ِِ
َ ُ ُّ َ ُ َ
أنتم منتهون] ﴾٩١اﻟﻤﺎﺋﺪۀ.[۹۱-۹۰ :
»ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! ﺷﺮاﺑﺨﻮاری و ﻗﻤﺎرﺑﺎزی و ﺑﺖھﺎ و ﺗﯿﺮھﺎ )و ﺳﻨﮓھﺎ و اوراﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﺨﺖ آزﻣﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺐﮔﻮﯾﯽ( ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﯾﺪ ،ﭘﻠﯿﺪﻧﺪ و از ﻋﻤﻞ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ از
اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی ﭘﻠﯿﺪ ،دوری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﺮاﺑﺨﻮاری و ﻗﻤﺎر ﺑﺎزی در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﻋﺪاوت و ﮐﯿﻨﻪ ﺗﻮزی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را از ﯾﺎد
ﺧﺪا و ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﺎز دارد؛ ﭘﺲ آﯾﺎ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ«؟.

اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :زﻧﺎﮐﺎر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد؛ و
ﺷﺮاب ﺧﻮار در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،اﯾﻤﺎن ﻧﺪارد« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﺮاب ،اﺳﺎس ﭘﻠﯿﺪیھﺎ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ھﺮ
ﮐﺲ آن را ﺑﻨﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﮫﻞ روز ﻧﻤﺎزش ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد واﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاب در
ّ
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﻣﺮده اﺳﺖ« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
ﺷﮑﻤﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮگ
و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﺮاب ،اﺳﺎس و ﺷﺎﻟﻮدهی ﮐﺎرھﺎی زﺷﺖ و
ﭘﻠﯿﺪ و از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن اﺳﺖ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را ﺑﻨﻮﺷﺪ ،ﮔﻨﺎھﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﺳﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎدر و ﺧﺎﻟﻪ و ﻋﻤﻪاش ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
و اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﺮاب ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ
اﺳﺖ« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
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و اﺑﻮدرداء س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﺮاب ،وارد ﺑﮫﺸﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد« .اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ.
و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﺮاب از ده ﺟﮫﺖ ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺧﻮد
ﺷﺮاب ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاب را درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ او ﺷﺮاب ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﺧﺮﯾﺪار ،ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﺑﺮای او ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد،
ﺧﻮرﻧﺪهی ﭘﻮل آن و ﺧﻮرﻧﺪهی ﺧﻮد آن و ﺳﺎﻗﯽ آن« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻮداود.
و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ﺷﺮاب ،و ھﺮ ﺷﺮاﺑﯽ ﺣﺮام
اﺳﺖ« .ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
و ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻮﯾﺪ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج درﺑﺎره »ﺑﺘﻊ« ﺳﺆال ﺷﺪ ـ و ﺑﺘﻊ :ﺷﺮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻋﺴﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و اھﻞ ﯾﻤﻦ آن را ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ـ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮام اﺳﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ؛ ﺣﮑﻢ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮاب )ﺧﻤﺮ( ﻧﺎزل ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﺮ از ﭘﻨﺞ ﭼﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :اﻧﮕﻮر،
ﺧﺮﻣﺎ ،ﻋﺴﻞ ،ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ .و ﺧﻤﺮ ھﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ« .ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ.
و ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﻤﺎﻧﺎ از ﮔﻨﺪم ﺷﺮاب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
از ﺟﻮ ﺷﺮاب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﻣﻮﯾﺰ ﺷﺮاب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،از ﺧﺮﻣﺎ ﺷﺮاب ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و از ﻋﺴﻞ ﺷﺮاب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود.
و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س در ﻣﻮرد دﻋﺎی ﺷﺮ ﺑﺮ ﺷﺮاﺑﺨﻮار ﮔﻮﯾﺪ :در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺮدی
ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ »ﺣﻤﺎر« ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﻣﯽﺧﻨﺪاﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺷﺮاﺑﺨﻮاری ،او را ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زده ﺑﻮد؛ روزی او را آوردﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ او را
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﻣﺮدی از ﻣﯿﺎن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪا! او را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻦ ،ﭼﻘﺪر
او را ﺑﺮای ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ زدن ﻣﯽآورﻧﺪ! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :او را ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ
ﺧﺪا ﻗﺴﻢ! ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ او ﺧﺪا و رﺳﻮل او را دوﺳﺖ دارد« .ﺑﺨﺎری.
و اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮد ﻣﺴﺘﯽ را ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آوردﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن دﺳﺘﻮر دادﻧﺪ ﮐﻪ او
را ﺑﺰﻧﻨﺪ؛ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ ﺑﺎدﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ و ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس او را زدﯾﻢ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

آن ﻣﺮد رﻓﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻔﺖ :ﭼﻪ ﮐﺮده ﺧﺪا او را ﺧﻮار ﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﺑﺮادرﺗﺎن ﯾﺎور ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ« .ﺑﺨﺎری و اﺑﻮداود[.
سّ :
ﺣﺪ ﺷﺮاﺑﺨﻮاری ﭼﯿﺴﺖ؟
جّ :
ﺣﺪ ﺷﺮاﺑﺨﻮاری ،ھﻤﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﻣﺠﺎزات ﺷﺮاﺑﺨﻮاری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ]ﮐﻪ در اﺣﺎدﯾﺚ
ّ
ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺮای آنّ ،
ﻣﻌﯿﻦ و ّ
ﻣﻘﺮر ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ[؛ ﭘﺲ ﮐﺴﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺠﺎزات و ﮐﯿﻔﺮی
ﮐﻪ ﺷﺮاب ﺧﻮاری ﮐﻨﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻮی ﺷﺮاب از دھﺎﻧﺶ اﺳﺘﺸﻤﺎم
ﺷﺎھﺪ ﻋﺎدل و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر( ،ﺑﻪ ﺷﺮاﺑﺨﻮاری او ﺷﮫﺎدت دھﻨﺪ؛ و ﯾﺎ
ﺷﻮد ،و ﺷﺎھﺪان )دو ﻧﻔﺮ
ِ
ﺧﻮدش در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﺑﺨﻮاری اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺷﺮاب ،از دھﺎﻧﺶ اﺳﺘﺸﻤﺎم
ﻣﯽﺷﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ّ
ﺣﺪ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از دور ﺷﺪن ﺑﻮی ﺷﺮاب ،ﺑﻪ ﺷﺮاﺑﺨﻮاری اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ،در آن
ﺣﺪ ﺑﺮ وی ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪّ ،
ﺻﻮرت ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ وی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی
اﺟﺮا در ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،و اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ او ﺑﻪ ﭘﺲ از ﺑﮫﺒﻮدیاش از ﻣﺴﺘﯽ ،ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮔﺮدد.
و ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ ﺷﺮاب ﺧﻮار ،ﭘﺲ از ﯾﮑﯽ از دوﺣﺎﻟﺖ زﯾﺮ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد:
ﻧﻔﺮ )ﻋﺎدل و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر(.
ﺷﮫﺎدت دو ِ
ﺧﻮد ﺷﺮاﺑﺨﻮار ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﺮاﺑﺨﻮاری اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد،
ﮔﻮاھﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﮔﺮ از ﻧﻮﺷﯿﺪن »ﻧﺒﯿﺬ« ،ﻣﺴﺖ ﺷﺪ  ،١در آن ﺻﻮرت ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ وی ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد؛ و
ﻓﺮد ﻣﺴﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ وی ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد از ﻧﻮﺷﯿﺪن »ﻧﺒﯿﺬ«،
ﻣﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖّ ،
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد .٢
س :اﮔﺮ از ﻓﺮدی ،ﺑﻮی ﺷﺮاب اﺳﺘﺸﻤﺎم ﺷﺪ؛ ﯾﺎ ﺷﺮاب را اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﻤﻮد؛ و اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮاﺑﺨﻮاری وی ،ﻧﻪ اﻗﺮاری وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﺷﺎھﺪ و ﮔﻮاھﯽ؛ در آن
» - ١ﻣﺴﺘﯽ« ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮط ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪن »ﻧﺒﯿﺬ« ،ﻓﺮد را ﻣﺴﺖ ﻧﮑﺮد ،در
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﺮاب ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد آنّ ،
آن ﺻﻮرت ّ
ﺣﺪ واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺷﺮاب» ،ﻣﺴﺘﯽ« ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(
 - ٢زﯾﺮا اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﯽ وی ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﯿﺮ ﻧﺒﯿﺬ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺑﻨﮓ )ﺗﺮﯾﺎک( و
»ﺷﯿﺮﻣﺎده اﻻغ« ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﯾﺎ ﺑﻪ زور وادار ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﺒﯿﺬ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
وﺟﻮد ﺷﮏّ ،
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود
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ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮ وی ّ
ﺣﺪ ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ّ
١
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻧﻤﯽﺷﻮد.
س :ﻣﺠﺎزات و ﮐﯿﻔﺮ ﺷﺮاﺑﺨﻮار و ﻣﺴﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺷﺮاﺑﺨﻮار ،ھﺸﺘﺎد ﺿﺮﺑﻪی ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ )ﺑﺮ ﭘﺸﺖ او( اﺳﺖ .و ﺷﺨﺺ ﺟﻼد
)ﻣﺠﺮی ّ
ﺣﺪ ﺷﺮاﺑﺨﻮاری( ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﻓﺮد ﺷﺮاﺑﺨﻮار را از زﯾﺮ ﺷﻼق
ﺑﮕﺬراﻧﺪ )و ﻓﻘﻂ ﺳﺮ ،ﺻﻮرت و ﺷﺮﻣﮕﺎه او را ﻣﻮرد ﺿﺮب ﻗﺮار ﻧﺪھﺪ(؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ
در ﻣﺒﺤﺚ » ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ« ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ .٢
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺷﺮاﺑﺨﻮاری ﯾﺎ ﻣﺴﺖ ﺑﻮدن ﺧﻮﯾﺶ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ از اﻗﺮارش
ﺑﺮﮔﺸﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﻗﺎﻣﻪی ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺑﺎ رﺟﻮع از اﻗﺮار ،ﻣﻮﺿﻮع » ّ
ﺣﺪ« ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﺷﺮاﺑﺨﻮار ﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﺴﺖ ،ﺑﺮده ﺑﻮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﺠﺎزات و ﻋﻘﻮﺑﺖ
وی ،ﻧﺼﻒ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻓﺮد آزاد اﺳﺖ؟
ج :ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺮدهی ﺷﺮاﺑﺨﻮار ﯾﺎ ﻣﺴﺖ ،ﻧﺼﻒ ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﮐﯿﻔﺮ ﻓﺮد آزاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ
رو ﭼﮫﻞ ﺿﺮﺑﻪی ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ او زده ﻣﯽﺷﻮد.
ّ َ
ﺣﺪ ﻗﺬف )ﺗﻬﻤﺖ زﻧﺎ(

]»ﻗﺬف« :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری اﺳﺖ« .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ؛ »ﻗﺬف«،
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺘﮫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ زﻧﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ای
زﻧﺎﮐﺎر! ﯾﺎ ﺗﻮ را در ﺣﺎل زﻧﺎ ﯾﺎ ﻟﻮاط دﯾﺪهام .و ﯾﺎ اﻟﻔﺎظ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از آنھﺎ اﺗﮫﺎم ﺑﻪ زﻧﺎ
ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
و ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮدن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن اﺳﺖ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖھﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ،ﻓﺎﺳﻖ ﺷﻤﺮده و ﻋﺪاﻟﺖ آﻧﺎن را
ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮداﻧﯿﺪه و اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ و ﻣﺠﺎزات را ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 - ١زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺷﺮاب ﺧﻮاری دﻻﻟﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﺑﻪ زور وادار ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد آب و ﺗﺸﻨﮕﯽ و اﺿﻄﺮار آن را
ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪّ ،
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
 - ٢رواﯾﺖ ﻣﺸﮫﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺷﺮاﺑﺨﻮار ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﻗﺎﻣﻪی ّ
ﺣﺪ ،ﺑﺮھﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و از زدن ﺑﻪ ﺳﺮ و
ﺻﻮرت وی اﺟﺘﻨﺎب ﻣﯽﺷﻮد .و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
اﻟﺠﻮھﺮة(.

٢٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ
َ
ۡ
ْ
َ
َ َّ َ َ ۡ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰ ُ
ۡ َ َ ُ َ َ ٓ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َ َ ٗ
ُ
�ة
ت � َّم ل ۡم يَ�توا بِأر�عةِ شهداء فٱج ِ�وهم ث�ن ِ� ج
﴿وٱ�ِين يرمون ٱلمحص� ِ
ُ
َّ
َّ
َ َ ْ
َ َۡ ُ ْ َ َ
َ َ ُ َۡ ُ َ
َ ٗ
ِين تابُوا ِم ۢن َ� ۡع ِد
َو� �ق َبلوا ل ُه ۡم ش َ� ٰ َدةً �بَد�ۚ َوأ ْو ٰٓ��ِك ه ُم ٱل�ٰسِقون ٤إِ� ٱ�
َ�ٰل َِك َوأَ ۡصلَ ُ
حوا ْ فَإ َّن َّ َ
ٱ� َ� ُفورَّ ٞرح ٞ
ِيم] ﴾٥اﻟﻨﻮر.[۵-۴ :
ِ
»ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺗﮫﻤﺖ زﻧﺎ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ،و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن ،از آوردن ﭼﮫﺎر
ﺷﺎھﺪ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ،ھﺸﺘﺎد ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﮔﻮاھﯽ دادن آﻧﺎن را ھﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﺪ؛
ﭼﻨﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻓﺎﺳﻖاﻧﺪ و از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و راه ﺻﻼح و ﺟﺒﺮان ﺗﮫﻤﺖﮔﺮی ﺧﻮد را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
آﻣﺮزﻧﺪه و ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.

و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ َ َٰ ۡ ُ ۡ َ ُ ْ
َ
ُّ ۡ
﴿إ َّن َّٱ� َ ُ َ ۡ ۡ َ َ
ٱ�� َيا َوٱ�خ َِرة ِ َول ُه ۡم
ت لعِ ُنوا ِ�
ت ٱلمؤمِ�ٰ ِ
ت ٱل�ٰفِ� ِ
ِين يَ ۡرمون ٱل ُمحص�ٰ ِ
ِ
َ
َعذ ٌ
اب َع ِظ ٞ
يم] ﴾٢٣اﻟﻨﻮر.[۲۳ :

»ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از ھﺮﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﯽ و اﯾﻤﺎن دار را ﺑﻪ زﻧﺎ ﻣﺘﮫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا دور و ﻋﺬاب ﻋﻈﯿﻤﯽ دارﻧﺪ«.

و اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :از ھﻔﺖ ﮔﻨﺎه ھﻼک ﮐﻨﻨﺪه ﺑﭙﺮھﯿﺰﯾﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج آنھﺎ ﭼﻪ ھﺴﺘﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار دادن ﺑﺮای ﺧﺪا ،ﺳﺤﺮ ،ﮐﺸﺘﻦ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺘﻞ او را ﺣﺮام ﮐﺮده ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﺧﻮردن رﺑﺎ ،ﺧﻮردن ﻣﺎل ﯾﺘﯿﻢ ،ﻓﺮار
از ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ھﻨﮕﺎم رودر رو ﺷﺪن ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ،و ﻧﺴﺒﺖ دادن زﻧﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ و
ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ و ﺑﯽﺧﺒﺮ از آﻟﻮدﮔﯽ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
ّ
و ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﺎت  ۴و  ۵ﺳﻮرهی ﻧﻮرّ ،
ﺣﺪ ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ ،ھﺸﺘﺎد ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق اﺳﺖ؛ و رﺳﻮل
ج
ﮔﺮان ﺣﺎدﺛﻪی ﻣﺸﮫﻮر »اﻓﮏ« ،ھﺮ ﯾﮏ ھﺸﺘﺎد
ﺧﺪا ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮫﻤﺖ ِ
ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ّ
اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،و ﭘﺎﮐﯽ و
ﺣﯿﺜﯿ ِﺖ
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﺟﮫﺖ ﭘﺎﺳﺪاری از ﺣﺮﻣﺖ و
ِ
ﻗﺪاﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ ،و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ،اﯾﻦ ﺣﺪود و
ﻣﺠﺎزاتھﺎ را ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
ّ
و ﺑﺮای اﺟﺮای ّ
اﻧﺴﺎن ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ ،ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
ﺑﺮ
ﺣﺪ
ِ
آدم ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود

٢٣

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﮫﻤﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎک و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺑﻮده و در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻓﺴﺎد و ﻓﺤﺸﺎء ﻣﻌﺮوف ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ّ
ﺣﯿﺜﯿﺖ او ﻣﻮرد
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﮫﻤﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺠﺎزات او ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا
ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از اﯾﻦ رو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاھﺎن اﺟﺮای ّ
ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮش ﻗﺮار
ﺑﺪھﺪ.
ﺷﺎھﺪ ﻋﺎدل و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن ﭼﻪ ّادﻋﺎ
اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ
ِ
ﻧﻤﻮده ،ﺑﯿﺎوردّ ،
ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮ او اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺷﺮوط ﻣﺤﻘﻖ
ﻧﮕﺮددّ ،
ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻣﺘﮫﻢ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا در ﻧﻤﯽآﯾﺪ[.
سّ » :
ﺣﺪ ﻗﺬف« ﭼﯿﺴﺖ؟
جّ » :
زن ﻋﻔﯿﻒ و
ﺣﺪ ﻗﺬف« :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻘﻮﺑﺖ و
ﻣﺠﺎزات ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮد ﯾﺎ ِ
ً
ّ
ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ و ﭘﺎرﺳﺎ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر را ﺻﺮاﺣﺘﺎ  ١ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ّ
ﻧﻔﺮ )ﻋﺎدل و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر( و ﯾﮏ ﺑﺎر اﻗﺮار ﺧﻮد ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ
دو
ﺷﮫﺎدت
ﺑﺎ
،
ﻗﺬف
ﺣﺪ
ِ
ّ
)ﻗﺎذف( ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد .و زﻣﺎﻧﯽ ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺑﺮ ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﮫﻢ
ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﮔﺮدد.
س :ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﻣﺠﺎزات ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﮐﯿﻔﺮ ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ ،ھﺸﺘﺎد ﺿﺮﺑﻪی ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ )زﯾﺮا ﮐﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﺗﮫﻤﺖﮔﺮان ﺣﺎدﺛﻪی ﻣﺸﮫﻮر » ِاﻓﮏ« ،ھﺮ ﯾﮏ ھﺸﺘﺎد ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق
ﺑﺰﻧﻨﺪ( .و اﯾﻦ ھﺸﺘﺎد ﺿﺮﺑﻪی ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی ﻓﺮد ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار
دھﺪ ،و اﻋﻀﺎﯾﺶ از زﯾﺮ ﺷﻼق ﺑﮕﺬرد) ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺮ ،ﺻﻮرت و ﺷﺮﻣﮕﺎه(؛ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ ،ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ از ﺗﻨﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد و ﺗﻨﮫﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ و ﻟﺒﺎسھﺎی
اﺿﺎﻓﯽ از ﺗﻨﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﮔﺮدد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ۡ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َ َۡ ٗ َ َ ۡ َ ُ ْ َُ َ َ َ ً ََٗ
�ة َو� �قبلوا له ۡم ش�ٰدة �بدا﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۴ :
﴿فٱج ِ�وهم ث�ن ِ� ج
زان«
 - ١ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﯾﺎ زاﻧﯽ« ]ای زﻧﺎﮐﺎر[؛ ﯾﺎ »اﻧﺖ زﻧﯿﺖ« ]ﺗﻮ ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ
ﺷﺪی[؛ ﯾﺎ »اﻧﺖ ٍ
ً
زن ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ را ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری
]ﺗﻮ زﻧﺎﮐﺎر ھﺴﺘﯽ[؛ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺮد و ِ
ّ
ﮐﻨﺪ«؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﻨﺎﯾﻪ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﮐﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺪ واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ» :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ«؛ در آن ﺻﻮرت ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺟﻤﻠﻪی »راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖّ ،
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﺑﺎب
ﺗﮫﻤﺖ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﯿﺴﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(.

٢٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(
»ﺑﻪ ﺗﮫﻤﺖﮔﺮان ،ھﺸﺘﺎد ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ھﺮﮔﺰ ﮔﻮاھﯽ دادن آﻧﺎن را )در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ھﯿﭻ
ﮐﺎری( ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،و ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻓﺎﺳﻖ )و ّ
ﻣﺘﻤﺮد از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا( ھﺴﺘﻨﺪ«.

س :اﮔﺮ ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ ﺑﺮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺑﺮده ،ﻧﺼﻒ ﮐﯿﻔﺮ ﻓﺮد آزاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﭼﮫﻞ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ
ﺑﺮ ﭘﺸﺖ او زده ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
س :وﯾﮋﮔﯽ و ﺻﻔﺖ » ِاﺣﺼﺎن« ﭼﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪان ﻣﺘﺼﻒ ﮔﺮدد،
»ﻣﺤﺼﻦ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ؟
جِ » :اﺣﺼﺎن« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪه ،آزاد ،ﺑﺎﻟﻎ ،ﻋﺎﻗﻞ،
ّ
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻋﻔﯿﻒ و ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ،ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ » ِاﺣﺼﺎن «١
ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت »ﻣﺤﺼﻦ« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺮ ﺗﮫﻤﺖﮔﺮشّ ،
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺟﺎری
ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ »ﻗﺬف« )ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻓﺮدی ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری( اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ از
اﻗﺮارش ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺸﺖ و رﺟﻮﻋﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺺ ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻪ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﮔﺮددّ ،
زﻧﺎﮐﺎری ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻮ از ﭘﺪرت ﻧﯿﺴﺘﯽ«؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻗﻮل،
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ »ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮدن وی ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری« اﺳﺖ؟
ّ
ج :آری؛ اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖ و ﻗﺬف اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮﮔﻮﯾﻨﺪهاش ﺣﺪ ﻗﺬف ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ای ﭘﺴﺮ زﻧﺎﮐﺎر!«؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﺎدر آن ﻓﺮد؛ » ُﻣﺤﺼﻦ« ﺑﻮده و وﻓﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺑﺮ آن
ﻓﺮد ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﺣﺪ ﻗﺬف ﮔﺮددّ ،
ج :ھﺮﮔﺎه ﭘﺴﺮ آن زن ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ ﺟﺎری
ﻣﯽﺷﻮد؛ و در ﺣﻖ ﻣﺮده ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای ّ
ﺗﮫﻤﺖ
ﺣﺪ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ
ِ
ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ ،در ﻧﺴﺒﺶ ﻃﻌﻨﯽ وارد آﯾﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ.
ّ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺷﺨﺺ ُﻣﺤﺼﻨﯽ را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮد؛ آﯾﺎ ﭘﺴﺮش ـ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ
ﺑﺮده اﺳﺖ ـ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺑﺮ ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ ﮔﺮدد؟
 - ١اﯾﻦ ،اﺣﺼﺎن ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺗﮫﻤﺖﮔﺮش ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺟﺎری ﮔﺮدد .و
ِ
ِ
» ِاﺣﺼﺎن رﺟﻢ« ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﺬﺷﺖ.

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود
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ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن دو ﻧﻔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺑﺮ ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ
ﺷﻮﻧﺪ.
س :ﺑﺮدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدرش آزاد اﺳﺖ؛ ارﺑﺎب اﯾﻦ ﺑﺮده ،ﻣﺎدرش را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺘﮫﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺑﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺑﺮ ارﺑﺎﺑﺶ ﮔﺮدد؟
ّ
ﺣﻘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ ارﺑﺎﺑﺶ ﮔﺮدد.
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮده ﭼﻨﯿﻦ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺮب ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﯾﺎ ِﻧﺒﻄﯽ« ]ای ﻧﺒﻄﯽ .ﻧﺒﻂ:
ﻃﺎﺋﻔﻪای اﺳﺖ از ﻋﺠﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺮاﻗﯿﯿﻦ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ .ﻧﺒﻄﯽ :ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ »ﻧﺒﻂ« ،ﯾﮏ ﺗﻦ
از ﻃﺎﺋﻔﻪی ﻧﺒﻂ[؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻳﺎ اﺑﻦ ﻣﺎء اﻟﺴﻤـﺎء« ]ای ﻓﺮزﻧﺪ آب آﺳﻤﺎن[؛
در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪهاش ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺑﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ،ﺗﮫﻤﺖ
ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
س :اﮔﺮﻓﺮدی ،ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﻮ ﯾﺎ داﯾﯽ و ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﻣﺎدرش ﻧﺴﺒﺖ داد؛ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻓﺮدی ،ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟
ج :ﻓﺮدی ﮐﻪ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﻋﻤﻮ ﯾﺎ داﯾﯽ و ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﻣﺎدرش ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،در ﻏﯿﺮ ّ
ﻣﻠﮑﯿﺘﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮام ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﻤﺎع و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ
ﺷﺪ؛ و ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ او را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی
ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ ،ﺣﺪ ﻗﺬف ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻣﺮدی ھﻤﺴﺮش را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ زن و ﺷﻮھﺮ ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻼﻋﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ) ،و ﺑﺎ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮدﻧﺸﺎن از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ(؛ و ﭘﺲ از آن ،ﻓﺮدی
دﯾﮕﺮ آن زن را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺑﺮ ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ ﺟﺎری
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﮔﺮ ﻣﻼﻋﻨﻪ در ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻔﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ) ،و ﺷﻮھﺮ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را
در ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ زن اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ(؛ در آن ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ )ﭘﺲ از ﻣﻼﻋﻨﻪ( ،ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ آن
زن را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪّ ،
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺑﺮ وی اﺟﺮا ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻼﻋﻨﻪ در ﺑﯿﻦ
زن و ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ھﻤﺴﺮش را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮده و ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﯿﺰ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

در ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮھﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،در آن ﺻﻮرت ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺑﺮ ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮐﻨﯿﺰ ﯾﺎ ﺑﺮده و ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮی را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﯾﺎ
ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺑﺮ وی ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا در ﻣﯽآﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف ﺑﺮ وی اﺟﺮا ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﺿﺮب ،ﺷﺘﻢ ،زﻧﺪان ،ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﺗﺄدﯾﺐ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد(.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﺎﺳﻖ«؛ ﯾﺎ »ای ﮐﺎﻓﺮ« و ﯾﺎ »ای
ﺧﺒﯿﺚ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪهّ ،
ﺣﺪ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ای اﻻغ«؛ ﯾﺎ »ای ﺧﻮک«؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺑﺮ ﮔﻮﯾﻨﺪهّ ،
ﺣﺪ ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﻪ ّ
ﺣﺪی وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﺗﻌﺰﯾﺮی .١
س :اﮔﺮ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎنّ ،
ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ را ﺑﺮ ﮐﺴﯽ اﺟﺮا ﮐﺮد؛ و ﯾﺎ ﻓﺮدی را )ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ( ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻧﻤﻮد ،و ﺷﺨﺺ ﻣﻀﺮوب )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﯽﮔﺮدد( ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺧﻮن ﺑﮫﺎء دارد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی َھﺪر و ﺿﺎﯾﻊ اﺳﺖ و ﺧﻮن ﺑﮫﺎء ﻧﺪارد.
ﺣﺪ ﻗﺬف اﺟﺮا ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻋﻼوه از اﺟﺮای ّ
س :اﮔﺮ ﺑﺮ ﺗﮫﻤﺖﮔﺮ ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف،
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات و ﮐﯿﻔﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ھﺮﮔﺎه ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف اﺟﺮا ﮔﺮدد؛ در آن ﺻﻮرت ھﺮﮔﺰ ﮔﻮاھﯽ دادن وی )در
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ،ﺑﺮ ھﯿﭻ ﮐﺎری( ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺲ از آن ﺗﻮﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

 - ١وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ای ﻓﺎﺳﻖ« ﯾﺎ »ای دزد« ،و ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﯿﺰ
ﻓﺎﺳﻖ و دزد ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﮔﻮﯾﻨﺪه ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ای ﺳﮓ«؛ ﯾﺎ
»ای ﺑﻮزﯾﻨﻪ«؛ ﯾﺎ »ای ﮔﺎو ﻧﺮ«؛ ﯾﺎ »ای ﺑﭽﻪ ﺳﮓ« و ﯾﺎ »ای ﺑﭽﻪ اﻻغ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺰﯾﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﮔﻮﯾﻨﺪه در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاش دروﻏﮕﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ...ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋﺮف ﻣﺎ ،ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ از زﻣﺮهی اﻟﻔﺎﻇﯽ
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ّ
ﺷﺨﺺ دﺷﻨﺎم
ﺳﺐ و دﺷﻨﺎم ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ِ
داده ﺷﺪه ،از ﻓﻘﮫﺎء و ﺳﺎدات ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت دﺷﻨﺎم دھﻨﺪه ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و در ﻏﯿﺮ آن ﺗﻌﺰﯾﺮ
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﺑﮫﺘﺮ )و ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ( اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(.

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود

َ ۡ

ُ ََ

َ َ ۡ ٗ َ َۡ َ ُ ْ َُ

َ َ َ ً ََٗ
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�وه ۡم ث�ٰن ِ� ج َ
﴿فٱج ِ ُ
�ة َو� �قبلوا له ۡم ش�ٰدة �بدا﴾ ]اﻟﻨﻮر.[۴ :

»ﺑﺮ ﺗﮫﻤﺖﮔﺮان ،ھﺸﺘﺎد ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،و ھﺮﮔﺰ ﮔﻮاھﯽ دادن آﻧﺎن را )در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺮ
ھﯿﭻ ﮐﺎری( ﻧﭙﺬﯾﺮد«.

س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻓﺮ ،ﻓﺮدی را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری ﻣﺘﮫﻢ ﮐﺮد؛ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﮫﻤﺘﺶّ ،
ﺣﺪ ﻗﺬف
ﺑﺮ او اﺟﺮا ﺷﺪ؛ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ اﺳﻼم ّ
ﻣﺸﺮف ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺶ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﯾﺎد آوری ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ:
ّ
ّ
ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺗﻌﺰﯾﺮ ،ﺳﯽ و ﻧﻪ ﺿﺮﺑﻪی ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ،و ﺣﺪاﻗﻞ آن ،ﺳﻪ ﺿﺮﺑﻪی ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﻮﺿﻮع »ﺗﻌﺰﯾﺮ« ،ﻣﯽﺗﻮان )از ﺳﻪ( ﺗﺎ ھﻔﺘﺎد و ﭘﻨﺞ ﺿﺮﺑﻪی
ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل» ،ﺗﻌﺰﯾﺮ« :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺄدﯾﺐ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﯾﺎ
زﻧﺪان و ﺗﺒﻌﯿﺪ و ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺖ .در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻤﻪی ﮔﻨﺎھﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ﻣﺠﺎزات آن
ّ
از ﻃﺮف ﺷﺎرع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﻧﮕﺮدﯾﺪه و ﮐﻔﺎرهای ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﺸﺪه ،واﺟﺐ اﺳﺖ.
دزدی ﮐﻤﺘﺮ از ده درھﻢ ،اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدم ،ﺳﺮ راه را
ﺑﺮای ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ِ
ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻢھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺗﻮھﯿﻦ و ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻦ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﺧﻢ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ّ
ّ
ﺎت اﻧﺠﺎم دھﻨﺪه
ﻧﺸﻮد ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن و ﺣﺎﻟﺖ و روﺣﯿ ِ
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
و ﻗﺎﺿﯽ و ﻣﺴﺌﻮل ذی ﺻﻼح ﺑﺎ ﺣﮑﻤﺖ و دور اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺧﻮد ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺮار آن ﻻزم اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ھﺪف
اذﯾﺖ ﺑﯿﺶ از ّ
اﺳﺎﺳﯽ از ﺗﻌﺰﯾﺮ ،ﺗﺄدﯾﺐ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﺠﺮم اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و آزار و ّ
ﺣﺪ
او[.
اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺠﺮم را ،ھﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ھﻢ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی زﻧﺪان و ﺣﺒﺲ ،ﺗﺄدﯾﺐ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ.
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع »زدن« )در ﺣﺪود و ﺗﻌﺰﯾﺮھﺎ( ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺣﺪ ﺷﺮاﺑﺨﻮاری« و » ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ«ّ » ،
»ﺗﻌﺰﯾﺮ«ّ » ،
ﺣﺪ ﻗﺬف« )ﺗﮫﻤﺖ زﻧﺎ(.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ّ
ﺣﺪ ﺳﺮﻗﺖ )دزدی(

]ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻮرات ّ
ﻣﮫﻢ اﺳﻼم ،ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری اﻣﻮال اﺳﺖ .اﺳﻼم اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﺎل
از راه ﺣﻼل ﮐﺴﺐ ﺷﻮد )و اﺻﻞ در ھﺮ ﭼﯿﺰ ،ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن اﺳﺖ(؛ و ﮐﺴﺐ آن را از راه
ﺣﺮام ﻧﮫﯽ ﮐﺮده و راهھﺎی ﮐﺴﺐ ﺣﺮام را ھﻢ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ۡ َ َّ َ َ ُ َّ َ َ َ َ ۡ ُ
﴿ َوقد فصل ل�م ما ح َّرم علي� ۡم﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[۱۱۹ :
»و ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﮐﺮده ،ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«.

و ﺳﺮﻗﺖ ﻧﯿﺰ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺐھﺎی ﺣﺮام اﺳﺖ؛ و »ﺳﺮﻗﺖ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﮔﺮﻓﺘﻦ و
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺎل دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ و ﭘﻮﺷﯿﺪه .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ؛ »ﺳﺮﻗﺖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻮال ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪهی ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن اﺳﺖ.
ﺳﺮﻗﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و زﺷﺖ اﺳﺖ ،و ّ
ﺣﺪ آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﺮآن،
ﺣﺪﯾﺚ ،و اﺟﻤﺎع ّاﻣﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ُ َ َ َ ٓ َ ۢ َ َ َ َ َ َ ٰ ٗ ّ َ َّ
ٱ�ِ َو َّ ُ
ٱ�
﴿وٱلسارِق وٱلسارِقة فٱ�طعوا �يدِ�هما جزاء بِما كسبا ن�� مِن ۗ
�ز َحك ٞ
َعز ٌ
ِيم] ﴾٣٨اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۳۸ :
ِ
»دﺳﺖھﺎی ﻣﺮد و زن دزد را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﺮ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و
ﻣﺠﺎزاﺗﯽ اﺳﺖ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭼﯿﺮه و در ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺧﻮﯾﺶ،
ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ«.

ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﺳﺖ دزدی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دزدﯾﺪن ﺳﭙﺮی ﮐﻪ
ﺳﻪ درھﻢ ارزش داﺷﺖ ﻗﻄﻊ ﮐﺮد« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
اﺑﻦ ﻣﻨﺬر  /ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه دو
ﻣﺴﻠﻤﺎن آزاد و ﻋﺎدل ﮔﻮاھﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ دزدی ﮐﺮده ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ
ِ
ﻗﻄﻊ ﺷﻮد.
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدش دزدی ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺪان اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد؛ ﯾﺎ
دو ﻧﻔﺮ ﻋﺎدل ﺑﻪ دزدی او ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﺷﻮد؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ آن ﻣﺎل ،ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب )ده درھﻢ( رﺳﯿﺪه و در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :دﺳﺖ دزد ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم
دﯾﻨﺎر و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود
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اﺑﻦ ﻣﻨﺬر  /ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن
دﺳﺖ دزدی واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﺼﺎب ،از ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻔﻮﻇﯽ ﻗﺮار
ِ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،دزدی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
و ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ّ
ﻗﻀﯿﻪی ﺳﺮﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﮑﻤﻪ
و دادﮔﺎه ﺷﺮﻋﯽ و ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ،از ﺳﺎرق ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺻﻔﻮان ﺑﻦ اﻣﯿﮥ ﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺳﯽ درھﻢ ارزش داﺷﺖ ،ﺧﻮاﺑﯿﺪه
ﺑﻮدم؛ ﻣﺮدی آﻣﺪ و آن را رﺑﻮد؛ آن ﻣﺮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آوردﻧﺪ؛ دﺳﺘﻮر داده
ﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .ﺻﻔﻮان ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :آﯾﺎ دﺳﺖ او را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺳﯽ درھﻢ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ ﻣﻦ آن را ﺑﻪ او ّ
ﻧﺴﯿﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻢ! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ او را ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدی« .اﺑﻮداود و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[.
س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و ﺷﺮﻋﯽ »ﺳﺮﻗﺖ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﺳﺮﻗﺖ« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی» :ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل )دﯾﮕﺮان( ﺑﻪ ﻃﻮر ّ
ﺳﺮی و ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ
ّ
اﺳﺖ«؛ و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ :ﺷﺨﺼﯽ ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ )ﻣﮑﻠﻒ( ،ﻣﺎﻟﯽ
را ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ده درھﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ارزش دارد و در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺤﻔﻮظ )ھﻤﭽﻮن:
ﻣﻨﺰل ،ﺧﺰاﻧﻪ و  .(..ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،دزدی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :در ﺷﺮع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﺑﺮای دزد )ﺳﺎرق( ،ﭼﻪ ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ّ
ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ج :زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ دزد واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ:
ّ
ﺳﺎرق ،ﻣﮑﻠﻒ و ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎرق ،آزاد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮده؛ زن
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮد.
ﻣﺎل دزدﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺪازهی ده درھﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻗﯿﻤﺖ ده درھﻢ ﺑﺮﺳﺪ .و ﻓﺮﻗﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ده درھﻢ» ،ﻣﻀﺮوب« )ﺳﮑﻪ ﺷﺪه( ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ »ﻣﻀﺮوب«.
ﻣﺎل دزدﯾﺪه ﺷﺪه ،در ﺟﺎﯾﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه )ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﻨﺰل ،ﺧﺰاﻧﻪ ،دﮐﺎن ،ﭼﺎدر ،ﺻﻨﺪوق
و  .(..ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ّ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺎرق ﺑﺮ ﻣﺎل دزدﯾﺪه ﺷﺪه ،ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪھﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم
در ﻣﻮرد
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :رھﻦﮔﺬاری ﮐﻪ رھﻦ ﺧﻮد را از ﻃﻠﺒﮑﺎر دزدﯾﺪه ،ﯾﺎ
ﻣﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل اﻻﺟﺎرهی ﺧﻮد را از ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ دزدﯾﺪه ،ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ(.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

َ ٓ
َّ ُ
َّ
َ َ َ َ َ ٗ ّ
ٱ�ِ َو َّ ُ
َّ َ ُ َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ
ٱ�
﴿ َوٱلسارِق َوٱلسارِقة فٱ�طع ٓوا �يدِ�ه َما ج َزا َء ۢ ب ِ َما كسبا ن�ٰ� م َِن ۗ
�ز َحك ٞ
َعز ٌ
ِيم] ﴾٣٨اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۳۸ :
ِ

»دﺳﺖ ﻣﺮد دزد و زن دزد را ﺑﻪ ﮐﯿﻔﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﯿﻔﺮی از
ﺳﻮی ﺧﺪا ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ )ﺑﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد( ﭼﯿﺮه و )در ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری ﺧﻮﯾﺶ( ﺣﮑﯿﻢ
اﺳﺖ )و ﺑﺮای ھﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ،ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺨﺶ آن ﮔﺮدد(«.

س :دﺳﺖ دزد از ﮐﺠﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
اﻧﺴﺎن
ﻧﻔﺮ
ج:
)ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت ﻣﺠﺮم ﺑﻮدن ﺳﺎرق از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد ،ﯾﺎ ﮔﻮاھﯽ دو ِ
ِ
ّ
ﻋﺎدل و ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ؛( دﺳﺖ راﺳﺖ او از ﻣﭻ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮن رﯾﺰی ،داغ ﮐﺮده )ﯾﺎ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن( ﻣﯽﺷﻮد] .ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت ﺟﺮم ﺑﺮ
ﺳﺎرق ،دو ﭼﯿﺰ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻣﻮال ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن اﻣﻮال ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻋﯿﻦ
ِ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻄﻊ ﺷﺪن دﺳﺖ دزد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﺎزات او و ﻋﺒﺮت ﭘﺬﯾﺮی دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﮑﻤﯽ
از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ؛ ّاﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط ،دﺳﺖ دزد ﻗﻄﻊ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،او
ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دزدﯾﺪه و آن را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ[.
س :اﮔﺮ دزد ﺑﺮای ﺑﺎر ّدوم دزدی ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ دﺳﺖ ﭼﭙﺶ ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ھﺮﮔﺎه ﺳﺎرق ﺑﺮای ﺑﺎر دوم دزدی ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎی ﭼﭙﺶ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ در ﺑﺎر ﺳﻮم
دزدی ﮐﺮد ،دﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در زﻧﺪان ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺳﺎرق
ﺑﺮای ﺑﺎر ّاول دزدی ﮐﺮد ،دﺳﺖ راﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و ھﺮﮔﺎه ﺑﺎر دوم دزدی ﮐﺮد ،ﭘﺎی
ﭼﭙﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،و در اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎر ﺳﻮم دزدی ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ ﭼﻪ ﺷﻮد؟
اﺧﺘﻼف اﺳﺖ؛ و ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ اﺣﻨﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺑﺎر
دوم دزدی ﮐﺮد ،ﺗﻌﺰﯾﺮ و زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ[.
)ﺣﺮز  (١ﺳﺮﻗﺖ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ده درھﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن را از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ِ
ِ » - ١ﺣﺮز« :ھﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در آن ،ﻣﺎل ﻧﮕﮫﺪاری و ﺣﻔﻆ ﺷﻮدِ » ،ﺣﺮز« ﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﻨﺰل ،ﺧﺰاﻧﻪ و
ﻣﮑﺎن ﻗﻔﻞ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦھﺎ  ...ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »روﺿﺔ اﻟﻨﺪﯾﺔ« ) (۲/۲۷۷ﮔﻮﯾﺪِ » :ﺣﺮز« آن
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪی ﻣﺨﺼﻮص
ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺎه )ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐﺎھﺪان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ( ﺑﺮای ﮐﺎهِ ،ﺣﺮز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻃﻮﯾﻠﻪ ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود
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ﮐﺮد؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺳﺎرق ،ﻓﻠﺞ و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؛ ﯾﺎ دﺳﺖ
ﭼﭙﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﺎ ﭘﺎی راﺳﺘﺶ ،ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎی او را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
١
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،دﺳﺖ و ﭘﺎی او ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .
س :ﺳﺮﻗﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﺳﺮﻗﺖ از دو ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺧﻮد ﺳﺎرق ،ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﺪ.
ﻧﻔﺮ ﻋﺎدل و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺑﻪ دزدی او ﮔﻮاھﯽ دھﻨﺪ.
دو ِ
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،از دو ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﺮﻗﺖ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد:
اﻋﺘﺮاف ﺻﺮﯾﺢ ﺧﻮد ﺳﺎرق در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی و ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﮫﺪﯾﺪ و آزار
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﻧﺴﺎن ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر و ﻋﺎدل ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او را در ﺣﺎل دزدی دﯾﺪهاﻧﺪ.
ﮔﻮاھﯽ دو ﻧﻔﺮ
ِ
ّاﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎرﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دزدی ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ،از اﻋﺘﺮاف ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد،
دﺳﺖ او ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾﺎ ﺑﮫﺎی ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ دزدﯾﺪه ﺷﺪه ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ
آن ﺑﭙﺮدازد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺪن دﺳﺖ ﺧﻮد از
اﻗﺮاری ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﺮﮔﺮدد؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﮏ و ﺷﺒﮫﻪای
وﺟﻮد داﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺣﺪود را اﺟﺮا ﻧﮑﻨﯿﺪ« ﻣﺴﻠﻢ[.
س :آﯾﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ دزد در ﺣﻀﻮر ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺘﻪ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد؟
ج :دﺳﺖ دزد ﻓﻘﻂ در ﺣﻀﻮر ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺘﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش
ﺧﻮاھﺎن ﻗﻄﻊ دﺳﺖ او ﮔﺮدد و از او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ )و دادﮔﺎه و ﻣﺤﮑﻤﻪی ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ
ﻣﺎل دزدﯾﺪه ﺷﺪه را ﺑﻪ دزد ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﯾﺎ آن را ﺑﺪو
دﺳﺖ او ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ(؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ِ
ﻓﺮوﺧﺖ ،ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﺎب ﺳﺮﻗﺖ ـ ده درھﻢ ـ ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ دﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ِ ...ﺣﺮز ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺤﻞ ﻧﮕﮫﺪاری ﺧﺮﻣﺎ )ﺧﺮﻣﻦﮔﺎه( ﻧﯿﺰ ﺣﺮز ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[
 - ١زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺟﻨﺲ ﻣﻨﻔﻌﺖ )ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ دﺳﺖ و راه رﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﭘﺎ( وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎی ﭼﭗ ﺳﺎرق ﻧﯿﺰ ﻓﻠﺞ و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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دزد ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺘﻪ ،دزد را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار دھﺪ و از او ﺷﮑﺎﯾﺖ
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،دﺳﺖ او ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ّاﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از او ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و دادﮔﺎه و ﻣﺤﮑﻤﻪی ﺷﺮﻋﯽ و
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖ و
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ او ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﻔﺎﻋﺖ و ﭘﺎدرﻣﯿﺎﻧﯽ ،از ھﯿﭻ
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و واﺟﺐ اﺳﺖ دﺳﺖ او ﻗﻄﻊ ﺑﺸﻮد؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺘﻪ از ﺳﺎرﻗﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ او ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﺮا زودﺗﺮ
ِ
او را ﻧﺒﺨﺸﻮدی« .ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻮداود ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﻧﺴﺎﯾﯽ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎ درﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺟﺮای ﺣﺪود ﭘﺲ از ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪن و
ﺻﺪور ﺣﮑﻢ از ﻃﺮف دادﮔﺎه و ﻣﺤﮑﻤﻪی رﺳﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ھﺮ ﮐﺲ ﻣﺎﻧﻊ از اﺟﺮای ّ
ﺣﺪی از ﺣﺪود ﺧﺪا ﺑﺸﻮد ،ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[.
ّ
ﻧﺼﺎب ده درھﻢ
س :ﻗﻄﻊ دﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل دزدﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺪ
ِ
ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ّ
ﻧﺼﺎب ﻗﯿﻤﺖ ده درھﻢ ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺣﺪ
ِ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ دزد ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل دزدﯾﺪه ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ
و ﻣﺎﻟﮑﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؟
ج :ھﺮﮔﺎه دﺳﺖ ﺳﺎرق ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد و ﻣﺎل دزدﯾﺪه ﺷﺪه در ﻧﺰدش ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ؛ در آن
ﺻﻮرت ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎل دزدﯾﺪه ﺷﺪه
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دزدﯾﺪه ،ﻧﯿﺴﺖ.
ّ
س :اﮔﺮ ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪﻧﺪ؛ )و آن ﻣﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب رﺳﯿﺪه و
در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺤﻔﻮظ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد(؛ آﯾﺎ دﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺪام از اﻓﺮاد آن
ﮔﺮوه ،از ﻣﺎل دزدﯾﺪه ﺷﺪه ،ده درھﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن رﺳﯿﺪه ،در آن ﺻﻮرت دﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ
آنھﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﮐﺪام آنھﺎ )از ﻣﺎل دزدﯾﺪه ﺷﺪه( ،ﮐﻤﺘﺮ
از ده درھﻢ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت دﺳﺖ ھﯿﭻ ﮐﺪام از آنھﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺮﻗﺖ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﯿﺴﺖ؟
س :ﻣﻌﻨﺎی » ِﺣﺮز« ،ﮐﻪ در اﺣﮑﺎم و
ِ
جِ » :ﺣﺮز« ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
ِﺣﺮز )ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺎل( در ﻣﮑﺎن؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﻣﻨﺰل ،ﺧﺎﻧﻪ و دﮐﺎن] .ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در
آن ﻣﺎل ،ﻧﮕﮫﺪاری و ﺣﻔﻆ ﺷﻮد؛ و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ھﻤﺎﻧﻨﺪ آن را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﺎل ﺑﻪ

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود
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ﺷﻤﺎر آورﻧﺪ[.
ِﺣﺮز )ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺎل( ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﮕﮫﺒﺎن.
ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﯾﯽ را از ﺟﺎﯾﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه )ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﻨﺰل ،دﮐﺎن ،ﺻﻨﺪوق و .(..
دزدی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ را در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ از آن ﺣﻔﺎﻇﺖ و
ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ او ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺮوھﯽ ـ ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه وارد ﺷﺪﻧﺪ؛ و
ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ،اﻣﻮاﻟﯽ را ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﭼﯿﺰی را ﺑﺮﻧﻤﯽدارﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
آﯾﺎ دﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :دﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺪام از اﻓﺮاد آن ﮔﺮوه،
از ﻣﺎل دزدﯾﺪه ﺷﺪه ،ده درھﻢ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺮﺳﺪ.
س :اﮔﺮ دزدی ،دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺻﻨﺪوق ّ
ﺻﺮاف ﯾﺎ در آﺳﺘﯿﻦ ﻓﺮدی داﺧﻞ ﮐﺮد و
ِ
ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :دﺳﺖ وی در ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎل دزدﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﺳﺮﻗﺖ ـ
ده درھﻢ ـ ﺑﺮﺳﺪ.
س :اﮔﺮ دزدی ،ﺧﺎﻧﻪای را ﺳﻮراخ ﮐﺮد و در آن وارد ﺷﺪ و ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و آن را ﺑﻪ
ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺳﭙﺮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ دﺳﺖ ھﺮ دوی آنھﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،دﺳﺖھﺎی آن دو ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ درون ﺧﺎﻧﻪای وارد ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و در راه
اﻧﺪاﺧﺖ؛ ﺳﭙﺲ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ و آن ﻣﺎل را ﺑﺮداﺷﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ
ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﺳﺖ وی ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎﻧﻪای را ﺳﻮراخ ﮐﺮد و در آن وارد ﺷﺪ و از آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ و
آن را ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ﺑﺎر ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ دزد ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻪای را ﺳﻮراخ ﮐﺮد و از ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ ،دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ را در ﺧﺎﻧﻪ وارد ﮐﺮد و
از آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮداﺷﺖ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ دﺳﺖ وی ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﺳﺖ وی ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﻣﺴﺠﺪ ،ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ
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ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل )ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم دزدی( در ﻧﺰد ﻣﺎﻟﺶ ﺑﺎﺷﺪ،
دﺳﺖ دزد ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺻﻮرتھﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ در آنھﺎ دﺳﺖ دزد ،ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؟
ج :در ﺻﻮرتھﺎی ذﯾﻞ ،دﺳﺖ دزد ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﭘﺲ آنھﺎ را ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دار اﺳﻼم )ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ،ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺑﯽارزش و ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺑﯽﺻﺎﺣﺐ )ﻣﺒﺎح :ﻣﺠﺎز .ﻋﻤﻮﻣﯽ .ھﻤﮕﺎﻧﯽ .ﺑﯽﺻﺎﺣﺐ .ﺑﺮای ھﻤﻪ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ دزدی
ﻧﺨﺠﯿﺮ
ﮐﺮدن آنھﺎ ،دﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﭼﻮب ،ﮔﯿﺎه ،ﻧﯽ ،ﻣﺎھﯽ در آب و
ِ
ﺻﺤﺮا و ﺑﯿﺎﺑﺎن.
اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ زود ﺧﺮاب و ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در آن
ﺻﻮرت دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮهھﺎی ﺗﺎزه ،ﺷﯿﺮ ،ﮔﻮﺷﺖ ،ھﻨﺪواﻧﻪ ،ﺧﺮﺑﺰه،
ﻣﯿﻮه ﺑﺮ ﺳﺮ درﺧﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ھﻨﻮز درو ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
در ﺳﺮﻗﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی ﻧﺸﻪآور ،دﺳﺖ دزد ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
در ﺳﺮﻗﺖ ﻃﻨﺒﻮر )ﻣﺎﻧﺪوﻟﯿﻦ .ﻋﻮد .ﯾﮑﯽ از آﻻت و اﺑﺰار ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ( ﻧﯿﺰ دﺳﺖ دزد ﻗﻄﻊ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
در ﺳﺮﻗﺖ ﻃﺒﻞ ،ﻧﯽ ﻟﺒﮏ )ﻓﻠﻮت( و َدف ﻧﯿﺰ دﺳﺖ دزد ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺼﺤﻒ را دزدی ﮐﺮد ،دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ آن ﻣﺼﺤﻒ
ﻃﻼﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﻃﻼﯾﯽ ﯾﺎ ﻧﻘﺮهای را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮد ،دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺷﻄﺮﻧﺞ را دزدی ﮐﺮد ،دﺳﺘﺶ ﺑﺮﯾﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
َ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺨﺘﻪی ﻧﺮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮد ،دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﮐﻮدک آزاد را دزدی ﮐﺮد ،دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ آن ﮐﻮدک ﺑﻪ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ِ
زﯾﻮر آﻻت ﻧﯿﺰ آراﺳﺘﻪ و ّ
ﻣﺰﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮدهی ﺑﺰرگ ﺳﺎل را دزدی ﮐﺮد ،دﺳﺘﺶ ﺑﺮﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮدهی ﺧﺮدﺳﺎل دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻤﺎم دﻓﺘﺮھﺎ ،دﺳﺖ دزد ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و ﺗﻨﮫﺎ دﺳﺖ دزد در ﺳﺮﻗﺖ
»دﻓﺘﺮ ﺣﺴﺎب« ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﮓ ﯾﺎ ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ را دزدی ﮐﺮد ،دﺳﺘﺶ ﺑﺮﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود
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زن ﺧﺎﺋﻦ ،ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
دﺳﺖ ﻣﺮد و ِ
دﺳﺖ ﮐﻔﻦ دزد ّ
)ﻧﺒﺎش( ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ُ
ُ
ﻨﺘﮫﺐ :ﻏﺎرﺗﮕﺮ .ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل
ﻨﺘﮫﺐ« ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ﻣ ِ
دﺳﺖ »ﻣ ِ
دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ زور ﻣﯽﮔﯿﺮد(.
دﺳﺖ »اﺧﺘﻼس ﮐﻨﻨﺪه« ﻧﯿﺰ ﺑﺮﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﯾﺎ از اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ دزدی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮ دزد در ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﻣﺎل ﭼﯿﺰی را دزدی ﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﺶ ﺑﺮﯾﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺤﺮم ﺧﻮﯾﺶ،
اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدرش ،ﯾﺎ از ﻓﺮزﻧﺪش و ﯾﺎ از ﯾﮑﯽ از
ِ
ﭼﯿﺰی را دزدی ﮐﻨﺪ ،دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از زن و ﺷﻮھﺮ ،ﭼﯿﺰی را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دزدی ﮐﺮدﻧﺪ ،دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﺮده ﭼﯿﺰی را از ارﺑﺎﺑﺶ ﯾﺎ از ھﻤﺴﺮ ارﺑﺎﺑﺶ و ﯾﺎ از ﺷﻮھﺮ ّ
ﺳﯿﺪهاش دزدی ﮐﺮد،
دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮ ارﺑﺎب از ﻣﺎل ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺒﺶ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮد ،دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻓﺮدی از ّ
ﺣﻤﺎم ﯾﺎ از اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﭼﻮن ﻣﺴﺠﺪھﺎ و دﮐﺎنھﺎ و ﻣﮫﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪھﺎ و
ھﺘﻠﮫﺎ و ﮔﺮﻣﺎﺑﻪھﺎ( ،ﭼﯿﺰی را دزدی ﮐﺮد ،دﺳﺘﺶ ﺑﺮﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﻣﮫﻤﺎن ﭼﯿﺰی را از ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﺶ دزدی ﮐﺮد ،دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮ دزد ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎل دزدﯾﺪه ﺷﺪه ،از آن او و در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ِ
ّ
ّ
دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ّادﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،اﻗﺎﻣﻪی ﺣﺠﺖ و ﺑﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﮑﻨﺪ.
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﭼﻮب را دزدی ﮐﺮد ،دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺷﻤﺎ از آن ﭼﻮب ،ﭼﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﻣﺮاد ﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺑﯽ ارزش ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﺎﯾﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ،از آنھﺎ
ﻧﮕﮫﺪاری و ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﮕﺮدد؛ ّاﻣﺎ ﭼﻮبھﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ و ﺑﺎ ارزش ﮐﻪ از آنھﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ و
ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آنھﺎ را دزدی ﮐﻨﺪ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آنھﺎ ﺑﻪ ّ
ﻧﺼﺎب ﺳﺮﻗﺖ ـ ده درھﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﺮﺳﺪ ـ در آن
ﺣﺪ
ِ
ﺻﻮرت دﺳﺖ دزد ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﻮبھﺎی ﺳﺎج ،ﺑﺎﻧﺲ ،آﺑﻨﻮس و ﺻﻨﺪل.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻇﺮوف و دروازهھﺎی ﭼﻮﺑﯽ زد ،ﺑﺎز ھﻢ دﺳﺘﺶ
ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.

٣٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را دزدی ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ؛ و ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ
دﺳﺖ ،آن ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ؛ آنﮔﺎه ﺑﺮای ﺑﺎر ّ
دوم آن را دزدﯾﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﺑﺮای ﺑﺎر ّ
دوم ﭘﺎی ﭼﭙﺶ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ـ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ دزد آن را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺶ
ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ـ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺑﺎر ّدوم ﭘﺎی ﭼﭗ وی ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻ از ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽاش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮت ﭘﺎی ﭼﭙﺶ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی دزدﯾﺪه ﺷﺪه ،از ﻧﺦھﺎی ﺗﺎﺑﯿﺪه و رﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﺑﺎر ّاول آن را دزدﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن دﺳﺘﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﻧﺦھﺎی رﺷﺘﻪ ﺷﺪهّ ،ﻧﺴﺎﺟﯽ و ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﺳﺮﻗﺖ آن دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﭘﺎی ﭼﭗ وی ﺑﺮای ﺑﺎر ّدوم ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
اﺣﮑﺎم راﻫﺰﻧﺎن )ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮﯾﻖ(

]ﻣﻨﻈﻮر از »راھﺰﻧﯽ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زور و اﺳﻠﺤﻪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻋﺒﻮر
و ﻣﺮدم و ﺗﺠﺎرت ﻣﺮدم ﮐﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻏﺼﺐ اﻣﻮال و داراﯾﯽ آﻧﺎن ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ
ّ
ﺣﯿﺜﯿﺘﺸﺎن ّ
ﺗﻌﺮض ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺟﺎن و
و »ﺣﺮاﺑﻪ« ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرت از :ﺷﻮرش ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در داراﻻﺳﻼم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ھﺮج و ﻣﺮج ،رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن ،ﻏﺎرت اﻣﻮال ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮس و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ،ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺗﮫﺪﯾﺪ دﯾﻦ ،اﺧﻼق و ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ.
ﺣﺮاﺑﻪ و راھﺰﻧﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﻣﺠﺎزات آن ﻧﯿﺰ از
ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزاتھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
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َ
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يم] ﴾٣٣اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۳۳ :
ِ
خِز ِ ٞ

»ﮐﯿﻔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ )ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺷﻮرﻧﺪ و ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽﺗﺎزﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ( ﺑﺎ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ و در روی زﻣﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ دار زده ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ دﺳﺖ و ﭘﺎی آنھﺎ در ﺟﮫﺖ ﻋﮑﺲ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ از
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ آﻧﺎن در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﺸﺎن در
آﺧﺮت ﻣﺠﺎزات ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ«.

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود
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و اﻧﺲ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی از ﻗﺒﯿﻠﻪی »ﻋﮑﻞ« ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺪﻧﺪ؛ آب و ھﻮای ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺸﺪ؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ آﻧﺎن دﺳﺘﻮر داد ﺑﻪ ﺻﺤﺮا
ﭘﯿﺶ ﺷﺘﺮان ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و از ادرار و ﺷﯿﺮ آنھﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫﺒﻮد
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺎرﺑﺎن ﺷﺘﺮھﺎ را ﮐﺸﺘﻪ و ﺷﺘﺮھﺎ را دزدﯾﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﻨﺪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ را در ﭘﯽ آﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎد؛ آﻧﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آوردﻧﺪ؛ او ھﻢ دﺳﺖھﺎ و
ﭘﺎھﺎﯾﺸﺎن را ﻗﻄﻊ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن را ﮐﻮر ﮐﺮد و ﺗﺎ ﻣﺮگ رھﺎﯾﺸﺎن ﻧﮑﺮد« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،اﻓﺮاد ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن راھﺰﻧﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد و
ﺑﻪ اﻧﺪرز دﻟﺴﻮزاﻧﻪی آنھﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و از ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﮔﻮار دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی ﮐﺎر راھﺰﻧﯽ ﺑﺮ
ﺣﺬرﺷﺎن دارﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮده و ﮐﺎر راھﺰﻧﯽ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻮﺑﻪی آنھﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
ْ
ْ
َّ َّ َ َ ْ
َ
َ
َ
َۡ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ
ٱعل ُم ٓوا أ َّن َّ َ
ٱ� َ� ُفورَّ ٞرح ٞ
ِيم﴾٣٤
ِين تابُوا مِن � ۡب ِل أن �قدِروا علي ِهمۖ ف
﴿إِ� ٱ�
]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۳۴ :

»ﻣﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ،از ﮐﺮدهی ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ و
ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دارای ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ«.

و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و دﺳﺖ ﺑﺮداری از آن ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺟﻨﮓ و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آنھﺎ ـ
اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮدم ـ واﺟﺐ ﺑﻮده و در ّ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ّ
ﺣﺪ ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪاوﻧﺪ،
دارای اﺟﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ و ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮﻧﺸﺎن ﺑﻪ ھﺪر ﻣﯽرود ،و ھﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آنھﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،دارای اﺟﺮ ﺷﮫﺪا اﺳﺖ.
و ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﻪی  ۳۳و  ۳۴ﺳﻮرهی ﻣﺎﺋﺪه ،ھﺮ ﯾﮏ از راھﺰﻧﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﺑﻪ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ دار
آوﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﯾﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ و ﯾﮏ ﭘﺎی ﭼﭗ و راﺳﺘﺸﺎن ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﺎ از آن
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﮑﻤﻪی ﺷﺮﻋﯽ در اﺟﺮای ھﺮ ﯾﮏ از آن ﺣﺪود در ﻣﻮرد آنھﺎ
ّ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ّ
روﺣﯿﺎت اﻧﺠﺎم دھﻨﺪه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .از
ﮐﯿﻔﯿﺖ آن و ﺣﺎﻟﺖ و
اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻋﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﻮال ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻏﺎرت
ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎر ّاول ﯾﮏ دﺳﺖ و ﯾﮏ ﭘﺎی آنھﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ را ﮐﺸﺘﻪ و
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

اﻣﻮال ﮐﺴﯽ را ﻧﺒﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ھﺮاس و دﻟﮫﺮهی ﻣﺮدم ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺖ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ ،و ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ّ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺣﻖ اﺟﺮای ﺣﺪود ﺧﺪاوﻧﺪ ـ اﻋﺪام و ﻗﻄﻊ دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ـ
از آنھﺎ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ّاﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ را ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ اﻣﻮال ﮐﺴﯽ را ﻏﺼﺐ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺷﮑﺎﯾﺎت آنھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و اﮔﺮ دﯾﻪ و ﺧﻮن ﺑﮫﺎی ﻣﻘﺘﻮل از
آنھﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد ،اﻋﺪام ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،دﯾﻪی ﻣﻘﺘﻮل ﯾﺎ
ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و اﻣﻮال ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن
ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ.
اﻣﻮال ﺑﻪ ﻏﺎرت رﻓﺘﻪی ﻣﺮدم ،ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﯾﺎ
ِ
ّ
ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ
ﻣﺮدم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﻮر
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ[.
س :ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﻣﺠﺎزات »راھﺰﻧﯽ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،در ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮﯾﺶ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﻣﺠﺎزات
»راھﺰﻧﯽ« ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
ۡ
ُ َ َّ ُ ٓ ْ
َ
َّ َ َ َ ٰٓ ُ ْ َّ َ ُ َ ُ َ
َ ً
ون َّ َ
ٱ� َو َر ُس َ ُ
و�ۥ َو� َ ۡس َع ۡون ِ� ٱ� ِ
�ض ف َسادا أن �قتلوا
﴿إِ�ما ج�ؤا ٱ�ِين �ارِ�
َ
َ
َ
ۡ ُ َ ْۡ َ ۡ
َ ۡ ُ َ َّ ُ ٓ ْ َ ۡ ُ َ َّ َ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ ّ ۡ َ
�ض َ�ٰل َِك ل َ ُهمۡ
ٰ
أو يصلبوا أو �قطع �يدِي ِهم وأرجلهم مِن خِ� ٍف أو ينفوا مِن ٱ� ِ �
ي � ُّ
ۡ
ٱ� ۡ� َياۖ َول َ ُه ۡم � ٱ�خ َِرة ِ َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
يم] ﴾٣٣اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۳۳ :
ِ
خِز ِ ٞ
»ﮐﯿﻔﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ )ﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ َ
ﺷﻮرﻧﺪ و ﺑﺮ اﺣﮑﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﯽﺗﺎزﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ( ﺑﺎ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﻣﯽﺟﻨﮕﻨﺪ ،و در روی زﻣﯿﻦ )ﺑﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪ ّ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم و ﺳﻠﺐ
ً
ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎنھﺎ ،ﻣﺜﻼ از راه راھﺰﻧﯽ و ﻏﺎرت ﮐﺎروانھﺎ( دﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ )در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدم( ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ )در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدم و ﻏﺼﺐ اﻣﻮال(
ﺑﻪ دار زده ﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ )در ﺑﺮاﺑﺮ راھﺰﻧﯽ و ﻏﺼﺐ اﻣﻮال ،ﺗﻨﮫﺎ(دﺳﺖ و ﭘﺎی آنھﺎ در ﺟﮫﺖ
ﻋﮑﺲ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ )در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﻊ ﻃﺮﯾﻖ و ﺗﮫﺪﯾﺪ و ارﻋﺎب ،ﺗﻨﮫﺎ( از
ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮔﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ آﻧﺎن در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ و ﺑﺮای
اﯾﺸﺎن در آﺧﺮت ﻋﺬاب ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ«؛ ﻣﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ )از اﯾﻦ ﻣﺤﺎرﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
و راھﺰﻧﺎن و ﻣﻔﺴﺪاﻧﯽ( ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن از ﮐﺮدهی ﺧﻮد ﭘﺸﯿﻤﺎن
ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ )ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺰدان از آﻧﺎن ﺳﻠﺐ ،وﻟﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود
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ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ( .ﭼﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دارای ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ )و ﺗﻮﺑﻪ
ﮐﺎران را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺪﯾﺸﺎن رﺣﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ(«.

ﭘﺲ اﮔﺮ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زور )و اﺳﻠﺤﻪ( ،ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور و ﺗﺠﺎرت ﻣﺮدم
ﮐﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ را ﻏﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ در
زﻧﺪان ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﺪ.
ّ
ﻣﺎل ﻏﺼﺐ ﺷﺪه
ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ذﻣﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ـ و اﯾﻦ ِ
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راھﺰﻧﺎنِ ،
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ آن ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد ،ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ،ده درھﻢ
ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ،ﯾﺎ ﺑﺮای ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ،ﻗﯿﻤﺖ ده درھﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﯽرﺳﺪ ـ در
آن ﺻﻮرت اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،دﺳﺖ و ﭘﺎی آﻧﺎن را در ﺟﮫﺖ ﻋﮑﺲ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﻄﻊ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ )ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭘﺎی ﭼﭗ(.
و اﮔﺮ اﻣﻮال ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﻧﺒﺮدﻧﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﻣﺎم و
ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻣﻮرد آنھﺎ اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ و اﮔﺮ از ﻧﺎﺣﯿﻪی اوﻟﯿﺎی ﻣﻘﺘﻮل ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪّ ،
ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ
آنھﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
و اﮔﺮ اﻣﻮال ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻧﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﻣﺎم و
ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ و ﭘﺎی آﻧﺎن را
در ﺟﮫﺖ ﻋﮑﺲ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از آن ،ﯾﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ دار
١
آوﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮداﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﻧﺎن را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دار ﻣﺠﺎزات آوﯾﺨﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :راھﺰن را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺖ؟
ج :ﺷﺨﺺ راھﺰن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﻪ دار ﻣﺠﺎزات آوﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﻋﺪام،
ﺷﮑﻤﺶ ﺑﺎ ﻧﯿﺰهای ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺻﻮرت ﺑﻤﯿﺮد؛ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﺪ
راھﺰن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻪ روز ﺑﺮ ﺟﻮﺧﻪی اﻋﺪام ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺤﺮم ﮐﺴﯽ ﮐﻪ راه را ﺑﺮ او
س :اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن راھﺰﻧﺎن ،ﮐﻮدک ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪ و ﯾﺎ
ِ
 - ١ﺧﻼﺻﻪی ﻣﻄﻠﺐ آن ﮐﻪ :اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،در ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن ﻣﯿﺎن دو ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﮐﯿﻔﺮ ،ﻣﺨﺘﺎر
اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻊ دﺳﺖ و ﭘﺎی در ﺟﮫﺖ ﻋﮑﺲ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ
دار آوﯾﺨﺘﻦ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺑﺮﯾﺪن دﺳﺖ و ﭘﺎی در ﺟﮫﺖ ﻋﮑﺲ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺷﺮح اﻟﮫﺪاﯾﺔ«(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ،وﺟﻮد داﺷﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ّ
ﺣﺪ از ﺳﺎﺋﺮ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و راھﺰﻧﺎن ﺑﻪ اوﻟﯿﺎی ﻣﻘﺘﻮل
)ﯾﺎ ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ( ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و اﮔﺮ ھﻢ
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ و ﺑﺨﺸﺶ ﻗﺮار دھﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه راھﺰﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪ و ﮐﺴﯽ را ﮐﺸﺖ؛ در آن
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه راھﺰﻧﺎن ،ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
]در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن »اھﻞ ﺑﻐﯽ« )ﻗﯿﺎم و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ( و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎرهای ﺑﮑﻨﻢ:
 -۱ﻗﯿﺎم و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ:
ّ
»اھﻞ ﺑﻐﯽ« ،ﺑﻪ ﮔﺮوه و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺗﺄوﯾﻞھﺎی ﺧﻮد از دﯾﻦ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ،ﺳﺘﻤﮑﺎری ﯾﺎ ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ اﻣﻮال ﻣﺮدم و ﺑﯿﺖ
اﻟﻤﺎل ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺪون اﻗﺪام از ﻃﺮﯾﻖ راه ﺣﻞھﺎی ﻣﺸﺮوع
و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،از ﻓﺮﻣﺎن و اﻃﺎﻋﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم و
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ّ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ،ﺑﺎ آنھﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻻزم اﺳﺖ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ
و از ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺪام آنھﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺘﻤﮑﺎری و ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ
ّ
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل دارای دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک و ﮔﻮاھﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ آنھﺎ
را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮ ﺣﺪس و
ّ
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای آنھﺎ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﮔﻤﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد و
داده ﺷﻮد ،و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﻮر ،دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن اراﺋﻪ دھﻨﺪ .ﭘﺲ
ّ
از آن ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪی ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺎن و ﻣﺎل آنھﺎ در
اﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،و
ّ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮ ھﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
١

 - ١ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم زﻓﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ از ﻣﯿﺎن راھﺰﻧﺎن ،ﻋﻘﻼء و ﺧﺮدﻣﻨﺪان آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ دﺳﺖ ﯾﺎزﯾﺪﻧﺪ،
در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﺎن ّ
ﺣﺪ ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد .و ﺣﮑﻢ »ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻮﭼﮏ« ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
)ﺳﺮﻗﺖ ﮐﻮﭼﮏ :ھﻤﺎن ﺳﺮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮردش ﺑﺤﺚ ﺷﺪ( .ھﺪاﯾﻪ.

ﮐﺘﺎب ﺣﺪود
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ُۡ ۡ َ ۡ ََ ُ ْ َ َ ۡ ُ ْ ََۡ ُ َ َ ۢ َ َ ۡ ۡ َ ُٰ َ ََ
َ ٓ ََ
ان مِن ٱلمؤ ِمن ِ� ٱ�تتلوا فأصل ِحوا بينهماۖ فإِن �غت إِحدٮهما �
﴿�ن طا�ِفت ِ
َّ َ َ ٓ ۡ َ َ
َ َ
ُ
ْ
ُ ْ َّ
ۡٱ� ۡخ َر ٰ
� َء إ ِ ٰٓ
� تَ ِ ٓ
ى َف َ�ٰتِلوا ٱل ِ� َ� ۡب ِ� َح َّ ٰ
� أ ۡم ِر ٱ�ِۚ فإِن فا َءت فأ ۡصل ُِحوا بَ ۡي َن ُه َما
ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ٓ ْ َّ َّ َ ُ ُّ ۡ ۡ
س َ
ط�] ﴾٩اﻟﺤﺠﺮات.[۹ :
ب ِٱلعد ِل وأقسِ ط ۖوا إِن
ٱ� �ِب ٱل ُمق ِ ِ
»ھﺮﮔﺎه دو ﮔﺮوه از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﯾﺪ.
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن در ﺣﻖ دﯾﮕﺮی ﺳﺘﻢ ﮐﻨﺪ و ّ
ﺗﻌﺪی ورزد و ﺻﻠﺢ را ﭘﺬﯾﺮا ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎ آن
دﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ّ
ﺗﻌﺪی ﻣﯽورزد ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻃﺎﻋﺖ از
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺣﮑﻢ او را ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ھﺮﮔﺎه ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا را ﭘﺬﯾﺮا
ﺷﺪ ،در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن دادﮔﺮاﻧﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﯾﺪ و )در اﺟﺮای ﻣﻮاد و اﻧﺠﺎم ﺷﺮاﯾﻂ آن(
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎدﻻن را دوﺳﺖ دارد«.

و ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺨﺖ و ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺑﻤﺒﺎران ھﻮاﯾﯽ و ﻣﻮﺷﮏ و ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدن و ﺗﻼش ﺑﺮای
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدن آنھﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ّ
ﻣﮫﻤﺎت و آب و ﻏﺬاﯾﺸﺎن ،آنھﺎ را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دھﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
و ﮐﺸﺘﻦ و ّ
اذﯾﺖ و آزار ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان آنھﺎ و ﻣﺼﺎدرهی اﻣﻮاﻟﺸﺎن ،ﺣﺮام و
ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ و ﮐﺸﺘﻦ زﺧﻤﯽ و اﺳﯿﺮ و ﻓﺮاری آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ
و ﺷﮑﺴﺖ آﻧﺎن ،ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﭼﯿﺰی از آﻧﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ّ
ّ
ّ
و ھﺮﮔﺎه دو ﮔﺮوه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﻠﯽ ،ﻣﺬھﺒﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎدی و ﻣﻘﺎم و
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ھﻢ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻠﺤﻪ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ھﺮ دو ﮔﺮوه ﺳﺘﻤﮑﺎرﻧﺪ و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮنھﺎ و ﻧﺎﺑﻮدی اﻣﻮال و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۲ﻣﺮﺗﺪ:
ﻣﺮﺗﺪ از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪود ﺷﺮﻋﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .و »ﻣﺮﺗﺪ« ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده و از روی اﺧﺘﯿﺎر ،آﺋﯿﻦ اﺳﻼم را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﺋﯿﻨﯽ
ّ
ّ
ﯾﮫﻮدﯾﺖ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و  ...ﺑﮕﺮود.
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ،
دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ،
ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺸﻮد ،و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﮫﺎت و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ،اﺳﻼم را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺣﻘﺎﺋﻖ آن ﺑﺮاﯾﺶ روﺷﻦ ﺷﻮد ،و در ﻣﻮرد
زﯾﺎنھﺎی دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی ارﺗﺪاد ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻓﯽ داده ﺷﻮد؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ

٤٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﭘﺬﯾﺮش ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﻧﺒﻮد و ﮔﻮش ﺷﻨﻮا ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺑﺤﺚھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺴﺘﺪل
ّ
ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر و ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻣﺒﻠﻎ ارﺗﺪاد ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻼش ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را
ھﻢ ﺑﻪ راه ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ،ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺣﮑﻢ و ﻓﺘﻮای ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﯾﻂ و رأی ﻣﺤﮑﻤﻪ و دادﮔﺎه ﺷﺮﻋﯽ،
ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا از رﺳﻮل ﺧﺪا ج رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ» :رﯾﺨﺘﻪ
ﺷﺪن ﺧﻮن ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ آدم زﻧﺎﮐﺎر دارای ھﻤﺴﺮ ،ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ«.
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺪ اﻋﺪام ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻏﺴﻞ ّﻣﯿﺖ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻧﻤﺎز ﺟﻨﺎزه ﺑﺮ
او ﮔﺰارده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻓﻦ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ در ﺣﺎل
ّ
ارﺗﺪاد ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارث ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰو ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و در ﻃﺮحھﺎی ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﭘﺮوژهھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد[.

ﮐﺘﺎب اﺷﺮﺑﺔ )ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ(

َ
اﺷﺮﺑﺔ )ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ(
س :ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎ ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺶ ﺣﺮام و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی ﺣﺮام ﺑﺮ ﭼﮫﺎر ﻧﻮعاﻧﺪ:
»ﺷﺮاب« ﯾﺎ »ﺧﻤﺮ«؛ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آب اﻧﮕﻮر ١؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺟﻮش ﺑﺨﻮرد و
ﺳﺨﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد  ٢و ﮐﻒ ﮐﻨﺪ .٣
ﻋﺼﯿﺮ )ﺷﯿﺮهی اﻧﮕﻮر(؛ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﻮم آن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﺟﻮﺷﺎﻧﺪهی ﺧﺮﻣﺎ؛ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺟﻮش ﺑﺨﻮرد و ﺳﺨﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺟﻮﺷﺎﻧﺪهی ﮐﺸﻤﺶ؛ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮب ﺟﻮش ﺑﺨﻮرد و ﺳﺨﺖ ﺷﻮد.
س :دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن در ﻣﻮرد »ﻧﺒﯿﺬ ﺧﺮﻣﺎ و ﮐﺸﻤﺶ« ـ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام از آن دو ﭘﺨﺘﻪ
ﮔﺮدد ـ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﺒﯿﺬ ﺧﺮﻣﺎ و ﮐﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺮط ﺣﻼل اﺳﺖ:
اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺨﺘﻪ ﮔﺮدد؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺪک ﭘﺨﺖ ،ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺰﺷﻮد.
ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺮد ﻧﻮﺷﻨﺪه ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﺑﻨﻮﺷﺪ ،او را ﻣﺴﺖ و ﻧﺸﻪ ﻧﮑﻨﺪ.
ﮔﻤﺎن ِ
ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﺒﯿﺬ ﺧﺮﻣﺎ و ﮐﺸﻤﺶ ،ﺑﺪون ّ
ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ آب ﺧﺮﻣﺎ و ﮐﺸﻤﺶ ﺑﺎ ھﻢ در آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ ٤ ،ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽای ﺣﻼل اﺳﺖ.
س :ﻧﺒﯿﺬ ﻋﺴﻞ ،اﻧﺠﯿﺮ ،ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ و ّذرت ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ
دارﻧﺪ؟
 - ١ﻣﺮاد اﻧﮕﻮر ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
 -٢ﻣﺮاد از »ﺳﺨﺖ ﺷﺪن« :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﺣﺪ ﺳﮑﺮ و ﻣﺴﺘﯽ ﺑﺮﺳﺪ.
 - ٣اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ »ﮐﻒ ﮐﺮدن« ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ؛ و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل
َ
اﺋﻤﻪی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ؛ واﺑﻮﺣﻔﺺ ﮐﺒﯿﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﻮل را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻗﻮل اﻇﮫﺮ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن
اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »دراﻟﻤﺨﺘﺎر«(
 - ٤ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آب ﺧﺮﻣﺎ و ﮐﺸﻤﺶ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺨﺖ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺟﻮش ﺑﺨﻮرﻧﺪ و
ﺳﺨﺖ ﺷﻮﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ«(

ﮐﺘﺎب اﺷﺮﺑﺔ )ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ(

٤٥

ﻧﺒﯿﺬ ﻋﺴﻞ ،اﻧﺠﯿﺮ ،ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ و ّذرت ـ ﭼﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ
ج :ﻧﻮﺷﯿﺪن ِ
١
ﺑﺎﺷﻨﺪ ـ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮط ﺣﻼل اﺳﺖ؛ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون ّ
ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد.
س :اﮔﺮ آب اﻧﮕﻮر ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪ و دو ّ
ﺳﻮم آن از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺶ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺣﻼل اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ھﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺴﺖﮐﻨﻨﺪه ،ﺷﺮاب اﺳﺖ و ھﺮ ﺷﺮاﺑﯽ
َ ٌ ُُ
ُُ
ﻤﺮ و ﮐﻞ
ﻣﺴﮑ ٍﺮ ﺧ
ﺣﺮام .از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﻞ ِ
َﺧﻤﺮ ٌ
ﺣﺮام«؛ »ھﺮ ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ﺷﺮاب ،و ھﺮ ﺷﺮاﺑﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ« .ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
و ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻮﯾﺪ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج درﺑﺎرهی »ﺑﺘﻊ« ﺳﺆال ﺷﺪ ـ ﺑﺘﻊ :ﺷﺮاﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻋﺴﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،و اھﻞ ﯾﻤﻦ آن را ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ـ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺴﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺮام اﺳﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.

 - ١اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ،/ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻋﺴﻞ ،اﻧﺠﯿﺮ و  ...ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺮام
ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﺧﻮاه ﮐﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد؛ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﻓﺘﻮا ﻧﯿﺰ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .در »ﻓﺘﺎوی ھﻨﺪﯾﻪ«
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻮﯾﺪ :ھﺮ ﭼﻪ ،ﻣﻘﺪار زﯾﺎد آن ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻘﺪار اﻧﺪک آن ﻧﯿﺰ،
ھﻢ ﺣﺮام اﺳﺖ و ھﻢ ﻧﺠﺲ؛ و در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﮔﺮ از ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ّ
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد .و در ﮐﺘﺎب »اﻟﻤﻠﺘﻘﯽ« اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﻮﺷﯿﺪن اﯾﻦ ﻣﺸﺮوﺑﺎت ،ﻣﺴﺖ ﺷﺪه و زﻧﺶ را ﻃﻼق داده ،ﺗﺎﺑﻊ ھﻤﺎن ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ
در ﻧﺰد اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﻧﯿﺰ ﻓﺘﻮا داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
واﺧﺘﻼف در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺪف از ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ،ﺗﻘﻮی )ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ( ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﮫﻮ و ﺧﻮش ﮔﺬراﻧﯽ آن را ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ھﻤﻪ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ آن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ.
ّ
)ﻣﺨﺪر ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ از ﺷﺎھﺪاﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ( و ﺗﺮﯾﺎک ﺣﺮام
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﮓ ،ﺣﺸﯿﺶ
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺼﺮف آنھﺎ ﻋﻘﻞ را ﻓﺎﺳﺪ و اﻧﺴﺎن را از ﻧﻤﺎز و ﯾﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﺣﺮﻣﺖ
آنھﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮاب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﮓ ،ﺣﺸﯿﺶ و ﺗﺮﯾﺎک را ﻣﺼﺮف ﮐﺮد و
ﺣﺪ ﺑﺮ او ﺟﺎری ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ّ
ﻣﺴﺖ و ﻧﺸﻪ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ّ
ﺣﺪ ،ﺗﻌﺰﯾﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »دراﻟﻤﺨﺘﺎر«(
و از اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﯿﺮهی درﺧﺖ »ﺗﺎر« ﻧﯿﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .و »ﺗﺎر«:
درﺧﺖ ﺑﻠﻨﺪی ھﻤﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﯽروﯾﺪ و اﻓﺮاد ﻓﺎﺳﻖ
در ﮔﺮداﮔﺮد آن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ّ
ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﺧﻮش ﮔﺬراﻧﯽ از ﺷﯿﺮهی آن ،ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ش ﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﻣﻨﺒﺮ اﯾﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ» :اﻣﺎ ﺑﻌﺪ؛
ﺣﮑﻢ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺧﻤﺮ ﻧﺎزل ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﺮ از ﭘﻨﺞ ﭼﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :اﻧﮕﻮر ،ﺧﺮﻣﺎ،
ﻋﺴﻞ ،ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ .و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻤﺮ ھﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ« .ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ.
و ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﻤﺎﻧﺎ از ﮔﻨﺪم ﺷﺮاب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛
از ﺟﻮ ﺷﺮاب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ از ﻣﻮﯾﺰ ﺷﺮاب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ از ﺧﺮﻣﺎ ﺷﺮاب ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؛ و از ﻋﺴﻞ ﻧﯿﺰ ﺷﺮاب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻮداود.
و ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻧﯿﺰ در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺮاب ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد؛ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ  yﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ﺣﺮام اﺳﺖ و ھﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد آن ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻘﺪار اﻧﺪک آن ﻧﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
و ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ﺣﺮام اﺳﺖ و ھﺮ ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ ﺧﻮردن ﯾﮏ »ﻓﺮق« ـ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﺑﻪ وزن ﺷﺎﻧﺰده رﻃﻞ ـ از آن اﻧﺴﺎن را ﻣﺴﺖ
ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺸﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ« .ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود[.
س :اﮔﺮ ﺷﺮاب ـ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ـ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻪ ﺷﺪ ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﺷﺮاب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻪ ﮔﺮدد ،ﯾﺎ ﭼﯿﺰی در آن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﺳﺮﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :ﺳﺮﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاب ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﺳﺮﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺮاب ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
س :ﺣﮑﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺒﯿﺬ در ﻇﺮفھﺎی »دﺑﺎء«» ،ﺣﻨﺘﻢ«» ،ﻣﺰﻓﺖ« و »ﻧﻘﯿﺮ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺒﯿﺬ در اﯾﻦ ﻇﺮفھﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اواﺋﻞ اﺳﻼم،
)ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج  ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﻧﺒﯿﺬ ﺳﺎﺧﺘﻦ در اﯾﻦ ﻇﺮفھﺎ( ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آن )اﯾﻦ
ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺪانھﺎ( اﺟﺎزه داد ﺗﺎ در آن ﻇﺮفھﺎ ،ﻧﺒﯿﺬ درﺳﺖ ﺑﮑﻨﻨﺪ .١
 - ١اﺻﻞ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮔﺮوھﯽ از ﻃﺎﺋﻔﻪی »ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﺲ« ﺑﻪ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪﻧﺪ ،آن
ﺣﻀﺮت ج آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﮫﺎر اﻣﺮ )ﻣﮫﻢ و اﺳﺎﺳﯽ( دﺳﺘﻮر داد واز ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺖ؛
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻧﺎن را از ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮﺑﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﮫﺎر ﻇﺮف ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی» :ﺣﻨﺘﻢ«،

ﮐﺘﺎب اﺷﺮﺑﺔ )ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ(
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ّ
» ّ
دﺑﺎء«» ،ﻧﻘﯿﺮ« و »ﻣﺰﻓﺖ« ﺗﮫﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺖ] .ﺑﺨﺎری اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را در »ﮐﺘﺎب
اﻻﯾﻤﺎن« در ﺑﺎب »اداء اﻟﺨﻤﺲ ﻣﻦ اﻻﯾﻤﺎن« رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ[ .و ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،اﻃﻼق ﻣﺤﻞ
و ارادهی ﺣﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻇﺮفھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮاد ﻧﺒﯿﺬ درﺳﺖ ﮐﺮدن
در اﯾﻦ ﻇﺮفھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺒﯿﺬ در اﯾﻦ ﻇﺮفھﺎ ﻣﻨﻊ ﮐﺮد؛ زﯾﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻇﺮفھﺎ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ،ﺷﺮﺑﺖ آن ﺑﻪ ﺷﺮاب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ از آن
ﺑﻨﻮﺷﺪ .
ﭘﺲ از آن ،اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ در ھﺮ ﻇﺮﻓﯽ ،ﻧﺒﯿﺬ و ﺷﺮﺑﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد؛ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ از ھﺮ ﭼﯿﺰ
ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪهای ﻧﮫﯽ ﺷﺪ) .ﺷﺎرﺣﺎن ،ﺣﺪﯾﺚ رﺧﺼﺖ دھﻨﺪه راﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ( .و ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
رﺧﺼﺖ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :ﺑﺮﯾﺪه س ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﮫﯿﺘﮑﻢ ﻋﻦ
ّ
ً
ّ
ً
اﻟﻈﺮوفّ ،
ﺷﯿﺌﺎ و ﻻ ّ
ﯾﺤﺮﻣﻪ و ﮐﻞ ﻣﺴﮑﺮ ﺣﺮام«؛ »ﺷﻤﺎ را از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺒﯿﺬو ﺷﺮﺑﺖ
ﻓﺎن ﻇﺮﻓﺎ ﻻ ﯾﺤﻞ
در ﻇﺮفھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮫﯽ ﻧﻤﻮدم ،و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻇﺮف ﭼﯿﺰی را ﺣﻼل ﯾﺎ ﺣﺮام ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ و ھﺮ ﭼﯿﺰ
ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻧﮫﯿﺘﮑﻢ ﻋﻦ اﻻﺷﺮﺑﺔ اﻻ ﻓﯽ
ً
ﻇﺮوف اﻷدم ﻓﺎﺷﺮﺑﻮا ﻓﯽ ﮐﻞ وﻋﺎء ﻏﯿﺮ أن ﻻ ﺗﺸﺮﺑﻮا ﻣﺴﮑﺮا«؛ »ﺷﻤﺎ را از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ آن
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽای ﮐﻪ در ﻇﺮوف ﭘﻮﺳﺘﯿﻦ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﮫﯽ ﮐﺮدم؛ ﭘﺲ در ھﺮ ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ،
ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ«) .ﻣﺴﻠﻢ(
اﻣﺎ ﺷﺮح ﮐﻠﻤﺎت:
»ﺣﻨﺘﻢ« ـ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺣﺎء و ﺳﮑﻮن ﻧﻮن و ﻓﺘﺢ ﺗﺎء ـ  :ھﻤﺎن ﺳﺒﻮ و ﮐﻮزه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﺴﻠﻢ آﻣﺪه ،اﺑﻦﻋﻤﺮ س ﺣﻨﺘﻢ را ﺑﻪ ﮐﻮزه ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺣﻨﺘﻢ؛ ﺳﺒﻮی ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل» ،ﺣﻨﺘﻢ« ،ﺳﺒﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﺳﺒﺰ
رﻧﮓ و روﻏﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﺮبھﺎ ،اﻧﮕﻮر ﯾﺎ ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻋﺴﻞ را در آن ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﮫﯿﻪ
ّ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﺳﺒﻮ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ،ﺷﺮﺑﺖ آن ﺑﻪ ﺷﺮاب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ[.
ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
و» ّ
دﺑﺎء« ـ ﺑﻪ ﺿﻢ دال و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺎء و ﻣﺪ ـ  :ھﻤﺎن »ﮐﺪو« اﺳﺖ .ﻧﻮوی ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮاد ﮐﺪوی ﺧﺸﮏ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺰاز ،ﻗﺼﺮ » ّ
دﺑﺎء« را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،دﺑﺎء ﮐﺪوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف
ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺪارد ،و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ و ﭘﻮﺳﺘﺶ ﺳﻔﺖ و ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﻘﺪاری از ﺳﺮ آن را ﮐﻪ
ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و ﺗﺨﻢھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮادی را ﮐﻪ در داﺧﻞ آن اﺳﺖ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻇﺮف ﻣﺤﮑﻢ در ﻣﯽآﯾﺪ .اھﻞ ﻃﺎﺋﻒ ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪی ﺷﺮﺑﺖ اﻧﮕﻮر از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ّ
ّ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ دارد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺮﺑﺖ اﻧﮕﻮر را ﺑﻪ ﺷﺮاب ﺗﺒﺪﯾﻞ
اﯾﻦ ﻇﺮف ﮐﺪوﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ[.
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و »ﻧﻘﯿﺮ« ـ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻧﻮن و ﮐﺴﺮ ﻗﺎف ـ :ﻇﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺪن وﺳﻂ آن ،ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهای ﻣﺨﺼﻮص( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )و اھﻞ ﯾﻤﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﺧﺮﻣﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺷﺮﺑﺖ آن ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﺷﺮاب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد(.
ّ
و »ﻣﺰﻓﺖ« :ﻇﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﻗﯿﺮاﻧﺪود ﺷﺪه )ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺷﺮﺑﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاب ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ( .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری«.

ﮐﺘﺎب »ﺻﯿﺪ« و »ذﺑﺢ«
]اﺣﮑﺎم ﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﺑﺢ[
س» :ﺻﯿﺪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﺻﯿﺪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن« اﺳﺖ و ﺑﺮ »ﻧﺨﺠﯿﺮ« اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد؛ و
»ﻧﺨﺠﯿﺮ« :ﻋﺒﺎرت از ﺣﯿﻮان ﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮری وﺣﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮار و ﮔﺮﯾﺰ و ﺗﺮس و
رﻣﯿﺪﮔﯽ از اﻧﺴﺎن ،زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و در ﻧﺨﺠﯿﺮ ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺧﻮرده
ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎﻧﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ )و ﺑﻪ ھﺮ دو،
»ﻧﺨﺠﯿﺮ« اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد(.
و ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ِاﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺣﯿﻮان ﯾﺎ ﺟﺎﻧﻮری وﺣﺸﯽ ﮐﻪ
ّ
در ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮم ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺒﺎح و روا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َُۡ َ ۡ َ ُ ْ
﴿�ذا حللت ۡم فٱصطاد ۚوا﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۲ :
»و ھﺮ وﻗﺖ ﮐﻪ از اﺣﺮام ّ
ﺣﺞ ﺑﻪ درآﻣﺪﯾﺪ و از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺮم ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﺪ ،ﺷﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
ِ
)ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد(«.

]و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﻮرد ﺻﯿﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ۡ َ ُ َ َ َ َ ٓ ُ َّ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ ُ ُ َّ ّ َ ُ َ َ َ َّ ۡ ُ ّ َ َ َۡ
�لونك ماذا أحِل لهمۖ قل أحِل ل�م ٱلطيِ�ٰت وما علمتم مِن ٱ�وارِ ِح
﴿� ٔ
َ
ُ َ ّ َ ُ َ ّ ُ َ ُ َّ َّ َ َّ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ ُ ْ َّ ٓ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ
ٱذ ُك ُروا ْ ۡ
ٱس َم
م�ِبِ� �عل ِمو�هن مِما علم�م ٱ�ۖ ف�وا مِما أمس�ن علي�م و
َّ َ َ ۡ
ٱ� ِ عليهِ﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۴ :
»از ﺗﻮ ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﻼل ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﮕﻮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰھﺎی ﭘﺎک،
ﺣﻼل ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺎری ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﮑﺎری ،ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺪانھﺎ
آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ از آن ﭼﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ از ﺻﯿﺪی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮ آن ﺑﺒﺮﯾﺪ«.

و ﺻﯿﺪ درﯾﺎ در ھﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﺻﯿﺪ ﺧﺸﮑﯽ ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ،ﻣﮕﺮ در ﺣﺎﻟﺖ
ِاﺣﺮام ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

٥٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ََ ُ
ُ َّ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ ُ ُ َ َ ٰ ٗ َّ ُ
� ۡم َول َّ
ِلس َّي َ
ارةِ� َو ُح ّ ِر َم عل ۡي� ۡم َص ۡي ُد
﴿أحِل ل�م صيد ٱ�ح ِر وطعامهۥ م�عا ل
ۡٱل َ ّ َ ُ ۡ ُ ُ ٗ
� ما دمت ۡم ح ُرما﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۹۶ :
ِ

»ﺻﯿﺪ درﯾﺎ و ﺧﻮردن آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ )ﻣﻘﯿﻤﺎن ﮐﻪ آن را ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﺎزه ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ( و ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان )ﻣﺆﻣﻦ ﮐﻪ آن را ﺧﺸﮑﯿﺪه ﯾﺎ ﯾﺦ زده و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﺴﺮو ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ(
ﺣﻼل اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺎدام ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺣﺮام ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺻﯿﺪ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ«.

و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ذﺑﯿﺤﻪاش ﺣﻼل اﺳﺖ ،ﺻﯿﺪش ﻧﯿﺰ ﺣﻼل اﺳﺖ .و ﺻﯿﺪ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ
اﺳﻠﺤﻪی ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﭼﺎﻗﻮ و ﺗﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﮑﺎری.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ َ َّ ُ ُ َّ ُ َ
ُ
ا� ٓۥ َ�يدۡ
�ء ّم َِن َّ
ِي�مۡ
ٱلص ۡي ِد َ� َن ُ ُ
ۡ
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا �بلون�م ٱ� � ِ ٖ
َ ُ ُ ۡ
َورِماح�م﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۹۴ :
ً
»ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺖھﺎ و ﻧﯿﺰهھﺎی ﺷﻤﺎ

ﺑﺪانھﺎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ
ُ َ ّ َ ُ َ ّ ُ َ ُ َّ َّ َ َّ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ ُ ْ َّ ٓ
﴿ َو َما َع َّل ۡم ُتم ّم َِن َ
ٱ� َوارِ ِح م�ِبِ� �عل ِمو�هن مِما علم�م ٱ�ۖ ف�وا مِما
َۡ َ ۡ َ َۡ ُ
أمس� َن علي� ۡم﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۴ :
»و ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺎری ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﮑﺎری ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺪانھﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ از آن ﭼﻪ
ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ از ﺻﯿﺪی ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارﻧﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ«.

و ھﺮﮔﺎه ﺻﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﺳﻠﺤﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﻧﯿﺰه ،ﺑﺪن آن را
ﭘﺎره ﮐﺮده و در آن ﻓﺮو رود .و ھﺮﮔﺎه ﺻﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﮑﺎری ،اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﯿﻮان ،ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﻧﺨﺠﯿﺮ ﻧﺨﻮرد و ﺑﺎ ﺣﯿﻮان ﺷﮑﺎری ،ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮی
ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد.
و ﺑﺮای ﺣﻼل ﺑﻮدن ﺻﯿﺪ ،ﮔﻔﺘﻦ »ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ« ھﻨﮕﺎم ﭘﺮﺗﺎب ﺗﯿﺮ ﯾﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺣﯿﻮان ﺷﮑﺎری ﺷﺮط اﺳﺖ؛ ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ س ﮔﻮﯾﺪ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج درﺑﺎرهی
ﺻﯿﺪ ﺑﺎ »ﻣﻌﺮاض« ﺳﺆال ﮐﺮدم) .ﻣﻌﺮاض :ﭼﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ دو ﺳﺮ آن ،آھﻨﯽ ﺗﯿﺰ
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ( .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮﮔﺎه ﺣﯿﻮان را ﺑﺎ ﻧﻮک ﺗﯿﺰش زدی ،ﺑﺨﻮر؛ وﻟﯽ
اﮔﺮ ﻋﺮض آن ﺑﻪ ﺣﯿﻮان ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد و آن را ﮐﺸﺖ ،آن ﺣﯿﻮان »ﻣﻮﻗﻮذۀ« اﺳﺖ ،ﭘﺲ ،از

ﮐﺘﺎب )ﺻﯿﺪ( و )ذﺑﺢ( ]اﺣﮑﺎم ﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﺑﺢ[

٥١

آن ﻧﺨﻮر«) .ﻣﻮﻗﻮذۀ :ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭼﻮب و ﺳﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد( .ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ
ﺳﮕﻢ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﯿﺪ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮﮔﺎه ﺳﮕﺖ را ﻓﺮﺳﺘﺎدی و
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﯽ ،از آن ﺑﺨﻮر« .ﮔﻔﺘﻢ :اﮔﺮ ﺳﮓ از آن ﺧﻮرد ﭼﯽ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :آن را ﻧﺨﻮر؛
زﯾﺮا آن را ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ« .ﮔﻔﺘﻢ :ﺳﮕﻢ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ و در
ﮐﻨﺎر ﺷﮑﺎر ،ﺳﮕﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺎ آن ﻣﯽﯾﺎﺑﻢ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :آن را
ﻧﺨﻮر؛ زﯾﺮا ﺗﻮ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﺳﮓ ﺧﻮدت ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪای ﻧﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ﺳﮓ ﻏﯿﺮ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ،ﺷﮑﺎر ﺷﻮد ،ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ
و ﻧﺨﺠﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ِ
ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ذﺑﺢ ﮔﺮدد؛
اﺑﻮﺛﻌﻠﺒﻪ ﺧﺸﻨﯽ س ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج ! ﻣﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اھﻞ
ﮐﺘﺎب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻇﺮفھﺎﯾﺸﺎن ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟ و در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺳﮓ آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﻏﯿﺮ آﻣﻮزش دﯾﺪهی
ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﮐﻤﺎن و ِ
ﺧﻮﯾﺶ ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﮐﺪام ﯾﮏ از آنھﺎ ﺑﺮاﯾﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :اﻣﺎ آن ﭼﻪ از اھﻞ ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺘﯽ ،اﮔﺮ ﻇﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ از آن ﯾﺎﻓﺘﯽ ،در
ﻇﺮف آنھﺎ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ آن را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و در آن ﺑﺨﻮرﯾﺪ؛ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﺎن ﯾﺎ ﺳﮓ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﺻﯿﺪ ﮐﺮدی و ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮ آن ﺑﺮدی ،ﺑﺨﻮر؛ ّاﻣﺎ ﺣﯿﻮاﻧﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﮓ ﻏﯿﺮ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ،ﺻﯿﺪ ﮐﺮدی ،اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدن آن را ذﺑﺢ ﮐﺮدی،
ﺑﺨﻮر« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاﮐﺜﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ّ
ّ
ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﭘﺎﮐﯿﺰه اﺳﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اھﻠﯽ ﻧﺒﻮدن ،ﺑﻪ آنھﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد،
اﺳﻼم اﯾﻦ ﺷﺮط را ﮐﻪ» :ذﺑﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﻄﻊ ﮔﻠﻮ و ﯾﺎ ﻓﺮو ﺑﺮدن آﻟﺖ ﻧﻮک ﺗﯿﺰ ﺑﻪ
ﺳﯿﻨﻪی ﺣﯿﻮان ﺑﺎﺷﺪ« ،ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت اھﻠﯽ ﻻزم ﻧﻤﻮده و آن را ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻏﯿﺮ
اھﻠﯽ ﻻزم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ھﺮ راھﯽ را ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﺷﮑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻄﺮت ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﺑﺮده اﺳﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﻼﻣﯽ
در ﻣﯽآورد و ﺑﺪان ﭼﮫﺮهی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﻓﻄﺮی اﻓﺰوده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﯿﻮان )ﺷﮑﺎر( و ﻗﺴﻤﺘﯽ ھﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎر ﺗﻮﺳﻂ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد:
 -۱ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ:
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺸﮑﯽ را ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ اھﻞ ﮐﺘﺎب

٥٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺑﺎﺷﺪ .و از دﯾﮕﺮ راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺳﻼم ﺑﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﮑﺎر
ﮐﺮدن او ﺑﯿﮫﻮده و از روی ھﻮا و ھﻮس ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺼﺪ و ھﺪف ﺧﻮردن ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﺎر
را ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن ﮐﺴﯽ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﺪون ّﻧﯿﺖ ﺧﻮردن و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ
را از ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ در ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺮام ﺑﻪ ﺣﺞ و ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن
ً
ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﮐﺎﻣﻼ اﻣﯿﻦ و ﺳﻠﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽاش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و
اﻣﻨﯿﺖ و ﺑﯽآزاری ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ّ
ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ّ
ﮐﻠﯿﻪی ﺣﯿﻮاﻧﺎت
زﻣﯿﻨﯽ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ ھﻢ ﺑﺸﻮد و اﯾﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻃﻮری اﻧﺴﺎن را ﺑﺮدﺑﺎر و
ّ
ّ
ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ،ﺑﺎر آورد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﺷﮑﺎر ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﺣﺮام در دﺳﺘﺮس او ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ از ﭘﺎی درآورد ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ّ
اذﯾﺖ و ﺷﮑﺎر آن ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ.
 -۲ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در
دﺳﺘﺮس اﻧﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ذﺑﺢ آن از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﮔﺮدن و ﺳﯿﻨﻪ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﮔﺮدن و ﺳﯿﻨﻪ ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
ّ
از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﮑﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ذﺑﺢ را از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﮔﺮدن و ﺳﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﭼﻮن ذﺑﺢ
اﺻﻠﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
و ﺷﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ زده ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺳﮓ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﺪه آن را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﺪان ﻣﯽرﺳﺪ ،ھﻨﻮز زﻧﺪه و ﺣﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ در آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﮔﺮدن ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ذﺑﺢ ﺷﻮد؛ ّاﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ در آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻨﮫﺎ
ﺣﺮﮐﺎت ﺟﺰﺋﯽ از آن ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد ،ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪﻧﺶ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؛ ّاﻣﺎ اﮔﺮ ذﺑﺢ ھﻢ
ﻧﺸﻮد و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻤﯿﺮد ﺑﺎز ھﻢ ﺣﻼل اﺳﺖ و ﺧﻮردن آن ﮔﻨﺎھﯽ ﻧﺪارد) .ﺗﺮﻣﺬی(
 -۳ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﺖ و وﺳﯿﻠﻪی ﺷﮑﺎر:
آﻟﺖ و وﺳﯿﻠﻪی ﺷﮑﺎر دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
اﻟﻒ( آﻟﺖ ﺑﺮﻧﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺮ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﻧﯿﺰه .ﺷﮑﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آﻟﺖ ﺑﺮﻧﺪه دارای دو
ﺣﯿﻮان ﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻓﺮو رﻓﺘﻪ
ﺷﺮط اﺳﺖ۱ :ـ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﺖ ﺑﺮﻧﺪه در ﺑﺪن
ِ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺣﯿﻮان در اﺛﺮ زﺧﻢ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮو رﻓﺘﻦ آﻟﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪی
وارده و ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ آﻟﺖ ﺷﮑﺎر) .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ(.

ﮐﺘﺎب )ﺻﯿﺪ( و )ذﺑﺢ( ]اﺣﮑﺎم ﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﺑﺢ[

٥٣

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﮔﻠﻮﻟﻪی ﺗﻔﻨﮓھﺎی ﺷﮑﺎری و ﺗﻔﻨﮓھﺎی ﺟﻨﮕﯽ
ﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻔﻮذ
ﺗﯿﺮ و ﻧﯿﺰه و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ و ﭼﯿﺰھﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی ِﮔﺮد ﮔﻠﯽ ،وﺳﯿﻠﻪی ﺷﮑﺎر

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدن ﺳﻨﮓ و اﺷﯿﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮑﺎر ﻧﮫﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﺗﺮﻣﺬی(.
ﭘﺮﺗﺎب وﺳﯿﻠﻪی ﺷﮑﺎر ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻓﺮو آوردن آﻟﺖ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻪ
۲ـ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم
ِ

روی ﺣﯿﻮان ﺷﮑﺎری ،ﻧﺎم ﺧﺪا ذﮐﺮ ﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻋﺪی ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ س ﭼﻨﯿﻦ
آﻣﻮﺧﺖ» :ﭘﺮﺗﺎب ﺗﯿﺮ و ﻧﯿﺰه و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮑﺎر ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ«.
ب( ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪهای ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﮓ و ﭘﻠﻨﮓ در ﺑﯿﻦ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن
و ﺑﺎز و ﺷﺎھﯿﻦ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن.
ھﺮﮔﺎه ﺷﮑﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺳﮓ ﯾﺎ ﺑﺎز و اﻣﺜﺎل آنھﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ،ﻣﺮاﻋﺎت ﭼﻨﺪ ﺷﺮط
ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:
 -۱ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺳﮓ ﯾﺎ ﺑﺎز ،ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﯿﺰان آﻣﻮزش ﺣﯿﻮان
درﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ھﺮﮔﺎه ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﺮ ﺳﮓ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده
ّ
ً
ﺷﺪهی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آن را ﺻﺪا ﮐﻨﺪ ﻓﻮرا ﺟﻮاب
دھﺪ و اﮔﺮ آن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﺮود و ﯾﺎ اﮔﺮ آن را از
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در ﻋﺮف ﻣﺮدم ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ّ
ﺣﯿﻮان ﺷﮑﺎر ،آن را ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻧﮕﮫﺪارد ﻧﻪ ﺑﺮای
 -۲ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ
ِ
ﺧﻮردن ﺧﻮدش .ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﯿﻮان ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه ،ﺷﮑﺎر را ﺑﺮای
ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻧﮕﻪ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردﻧﺶ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن را ﺑﺨﻮرد.
و ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪی رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ دو ﺷﺮط )ﯾﮑﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺳﮓ و اﻣﺜﺎل آن ،و دﯾﮕﺮی
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؛
ﻟﺰوم ﻧﮕﮫﺪاری ﺷﮑﺎر ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺶ( ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ و
زﯾﺮا اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺗﺮ و ﭘﺎکﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﯿﻢ ﺧﻮردهی ﺳﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ
دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ،دارای ﺷﻌﻮر و اﺳﺘﻌﺪادھﺎی ﻓﻄﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد
ﺑﯽ اراده و ﺑﯽ ﻧﻈﻢ آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ آنھﺎ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ّاﻣﺎ ھﺮﮔﺎه

٥٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺳﮓ و اﻣﺜﺎل آن ،ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﮑﺎر را ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻟﺘﯽ در دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺶ درﻣﯽآﯾﺪ؛ ﭘﺲ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﺮ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺣﯿﻮان درﻧﺪهای ﮐﻪ در اﻃﺎﻋﺖ او اﺳﺖ و
ﺣﯿﻮان ﺷﮑﺎر ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﮔﻮﺷﺖ
ِ
ﺑﺮﯾﺪن
ﺑﺨﻮرد؛ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،ﺷﮑﺎر ،ﺑﯽﺟﺎن ﺷﺪه و ﺑﻤﯿﺮد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﺮ
ِ
آن ﻧﯿﺴﺖ.
 -۳واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم رھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﮓ ﯾﺎ اﻣﺜﺎل آن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﺎر ،ﻧﺎم ﺧﺪا
ذﮐﺮ ﺷﻮد[.
س :ھﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﻧﺨﺠﯿﺮی را ﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎﯾﺪ
آن را ﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ؟
ج :ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺳﮓ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ،ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﺪه ،ﺷﺎھﯿﻦ آﻣﻮزش
ﺟﺎﻧﻮران
داده ﺷﺪه و ﺳﺎﺋﺮ
ﺷﮑﺎری آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ١درﺳﺖ اﺳﺖ.
ِ
ِ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ ۡ ُ َّ َ ُ ُ َّ ّ َ ٰ ُ َ َ َ َّ ۡ ُ ّ َ ۡ َ َ ِ ُ َ ّ َ ُ ّ َ
� � َعل ُِمو� ُه َّن م َِّما
﴿قل أحِل ل�م ٱلطيِ�ت وما علمتم مِن ٱ�وارِح م�ِب ِ
َ َّ ُ َّ ُ
عل َم� ُم ٱ�﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۴ :
»ﺑﮕﻮ :ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰھﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺣﻼل ﺷﺪه اﺳﺖ ،و )ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺎری ﮐﻪ( ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﮑﺎری

ﺻﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺪان آﻣﻮﺧﺘﻪاﯾﺪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ«.
س :اﮔﺮ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،ﺳﮓ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﯾﺎ ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻧﺨﺠﯿﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و آن ﺳﮓ ﯾﺎ ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ آﻣﻮزش دﯾﺪه ،ﻧﺨﺠﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﺸﺖ؛ در
آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺧﻮردن آن ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺣﻼل اﺳﺖ؟
ج :ﺧﻮردن ﻧﺨﺠﯿﺮ )ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮردﻧﺶ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ( ،زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﮑﺎری آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ،ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮ آن ﺑﺒﺮد؛ و
ﺷﮑﺎرﭼﯽ در وﻗﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺟﺎﻧﻮر
ِ
ﺷﮑﺎری ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه ،ﻧﺨﺠﯿﺮ را ﮔﺮﻓﺖ و زﺧﻤﯽ ﻧﻤﻮد و آن ﻧﺨﺠﯿﺮ
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﯿﻮان
ِ
ﻣﺮد ،ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آن ﺣﻼل اﺳﺖ.
 - ١ﺷﮑﺎر ﺑﺎ ھﺮ ﺣﯿﻮان درﻧﺪهای ﮐﻪ دارای دﻧﺪان )ذی ﻧﺎب( و ھﺮ ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ دارای ﭼﻨﮕﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﺪانھﺎ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در ﻏﯿﺮ آنھﺎ در ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺧﯿﺮی وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدن ﻧﺨﺠﯿﺮ ،آن را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﯽ.

ﮐﺘﺎب )ﺻﯿﺪ( و )ذﺑﺢ( ]اﺣﮑﺎم ﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﺑﺢ[

٥٥

و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،ﺷﺎھﯿﻦ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﯾﺎ ﭼﺮغ )ﺻﻘﺮ( ﺗﻌﻠﯿﻢ
دﯾﺪه را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺨﺠﯿﺮی ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮ آن ﺑﺮد ،و آن ﺷﺎھﯿﻦ ﯾﺎ ﭼﺮغ،
ﭘﺮﻧﺪهای را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و زﺧﻤﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آن ﭘﺮﻧﺪه ﻣﺮد ،ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ )در ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺣﮑﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ( ،ﻧﺨﺠﯿﺮ را ﺑﻪ »زﺧﻤﯽ ﺷﺪن و ﻣﺮدن«
ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ؟
ج» :زﺧﻤﯽ ﺷﺪن« :ﺑﺪان ﺟﮫﺖ ﻧﺨﺠﯿﺮ را ﺑﻪ »زﺧﻤﯽ ﺷﺪن« ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ در
ﺷﮑﺎر ﻧﺨﺠﯿﺮ ،زﺧﻤﯽ ﺷﺪن ﻻزم و ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ،ذﺑﺢ اﺿﻄﺮاری
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .و »ذﺑﺢ اﺿﻄﺮاری« :ﻋﺒﺎرت از زﺧﻤﯽ ﮐﺮدن ﺣﯿﻮان و ﺟﺎﻧﻮر اﺳﺖ در
ھﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﺪن آن ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
»ﻣﺮدن« :ﺑﺪان ﺟﮫﺖ ﻧﺨﺠﯿﺮ را ﺑﻪ »ﻣﺮدن« ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﮓ ﯾﺎ ﺷﺎھﯿﻦ
ِ
آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ،ﻧﺨﺠﯿﺮی را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و آن را ﭘﺲ از زﺧﻤﯽ ﻧﻤﻮدن ،زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ،
در آن ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺷﮑﺎرﭼﯽ آن را زﻧﺪه ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ آن را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا در
اﯾﻦ ﺻﻮرت» ،ذﺑﺢ اﺧﺘﯿﺎری« ﺗﻌﯿﯿﻦ و ّ
ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺨﺠﯿﺮ را ذﺑﺢ ﻧﮑﺮد
و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ،ﺟﺎﻧﻮران ﺷﮑﺎری را ﺑﻪ »ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش« ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮدﯾﺪ؛ ﺣﺎل
ِ
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و آﻣﻮزش آنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﺒﻠﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ج :آﻣﻮزش »ﺳﮓ« و »ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ« ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ :آنھﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آﻣﻮزش
ﺑﺪھﺪ ﮐﻪ )ﺑﺎ دﯾﺪن ﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺑﺮوﻧﺪ و آن را( ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﭼﯿﺰی از آن را ﻧﺨﻮرﻧﺪ؛ از
اﯾﻦ رو ھﺮﮔﺎه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ورزﯾﺪه و آزﻣﻮده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ،
و ﺳﻪ ﺑﺎر از ﻧﺨﺠﯿﺮ ﻧﺨﻮردﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﯿﻮان ،آﻣﻮزش دﯾﺪه و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و آﻣﻮزش »ﺷﺎھﯿﻦ« ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ :ھﺮﮔﺎه ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻓﺮﯾﺎد ﺑﺮآورد و او را ﺻﺪا
ﺳﮓ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺎھﯿﻦ
ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺮدد .و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ِ
ﺗﻌﻠﯿﻢ دﯾﺪه ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺳﮓ از ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺧﻮرد ،ﮔﻮﺷﺖ آن ﻧﺨﺠﯿﺮ،
ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺷﺎھﯿﻦ از ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺧﻮرد ،ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا در ﺗﻌﻠﯿﻢ
و آﻣﻮزش ﺷﺎھﯿﻦ ،ﺷﺮط آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮓ زدن ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻧﻪ آن ﮐﻪ از ﻧﺨﺠﯿﺮ ،ﭼﯿﺰی را
ﻧﺨﻮرد .١
 - ١ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﺎھﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :آﻣﻮزش ﺷﺎھﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺪون آن ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪی ﺳﻮم در ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺨﺠﯿﺮ ﻃﻤﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻋﻮت و ﺑﺎﻧﮓ ﺻﺎﺣﺒﺶ

٥٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﯾﻮزﭘﻠﻨﮓ آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ،ﻧﺨﺠﯿﺮ را زﺧﻤﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را
س :اﮔﺮ ﺳﮓ ﯾﺎ
ِ
ﺧﻔﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺠﯿﺮ ،ﭘﯿﺶ از ذﺑﺢ ﻣﺮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آن ﺣﻼل اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﮓ آﻣﻮزش دﯾﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ھﻤﺮاه اﯾﻦ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدیِ ،
ﺳﮓ ،ﺳﮕﯽ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻧﺪﯾﺪه ،ﯾﺎ ﺳﮓ ﻓﺮد ﻣﺠﻮس ،ﯾﺎ ﺳﮕﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدن
آن ،ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮ آن ﻧﺒﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺨﺠﯿﺮ رﻓﺖ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺧﻮردن
ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺣﻼل اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺣﻼل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آنھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﺪ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
درﻧﺪه و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﮑﺎری ﺑﻮد؛ آﯾﺎ ﻋﻼوه از آﻧﭽﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،راھﮑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد؟
ج :آری؛ ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ،راھﮑﺎری دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؛ و آن راھﮑﺎر :ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن
ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی »ﺗﯿﺮ« اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺗﯿﺮی را
ﺷﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﯿﺮاﻧﺪازی» ،ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ« ﺑﮕﻮﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﮔﺮ

ﺗﯿﺮش ﺑﻪ ﻧﺨﺠﯿﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮد و آن را ﻣﺠﺮوح و زﺧﻤﯽ ﻧﻤﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮد ،از آن
ﺑﺨﻮرد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،ﻧﺨﺠﯿﺮ را زﻧﺪه ﯾﺎﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ آن را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮدن ،آن را ذﺑﺢ ﻧﮑﺮد ،ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺣﻼل
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺗﯿﺮی را ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد ،و ﻧﺨﺠﯿﺮ در آب
اﻓﺘﺎد ،و ﺷﮑﺎرﭼﯽ آن را ﻣﺮده ﯾﺎﻓﺖ؛ ﯾﺎ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺗﯿﺮی را ﺷﻠﯿﮏ ﻧﻤﻮد و
ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺑﺎم ﯾﺎ ﮐﻮه ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و از آﻧﺠﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻓﺮو اﻓﺘﺎد و ُﻣﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
ﺧﻮردن آن ﻧﺨﺠﯿﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺧﻮردن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺨﺠﯿﺮی ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺨﺠﯿﺮ در آب ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ و

ﺟﻮاب ﺑﺪھﺪ و ﺑﺮﮔﺮدد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎﻧﮓ و دﻋﻮت ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺗﻨﮫﺎ وﻗﺘﯽ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﺖ
ﻧﺨﺠﯿﺮ ﻃﻤﻊ دارد ،در آن ﺻﻮرت آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﻓﺘﺎوی ھﻨﺪﯾﻪ«
(۴۲۳/۵

ﮐﺘﺎب )ﺻﯿﺪ( و )ذﺑﺢ( ]اﺣﮑﺎم ﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﺑﺢ[
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ﺑﻤﯿﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺧﻮردن آن ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻋﺪی ﺑﻦ
ﺣﺎﺗﻢ س » :ھﺮﮔﺎه ﺗﯿﺮت را اﻧﺪاﺧﺘﯽ ،ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﯿﺎور و ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﺑﮕﻮ؛ اﮔﺮ آن را ﮐﺸﺘﻪ
ﯾﺎﻓﺘﯽ ،از آن ﺑﺨﻮر؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در آب اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽداﻧﯽ آﯾﺎ آب
آن را ﮐﺸﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﯿﺮ ﺗﻮ« .ﻣﺴﻠﻢ[.
س :اﮔﺮ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺗﯿﺮی را ﭘﺮﺗﺎب و ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد و ھﻤﺎن ﺑﺎر اول ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ ﻓﺮو اﻓﺘﺎد و ﻣﺮد؛ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺑﺎم ﯾﺎ ﮐﻮه ﺳﻘﻮط ﻧﮑﺮد و از آﻧﺠﺎ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻓﺮو
ﻧﯿﺎﻓﺘﺎد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﻠﯿﮏ ﺗﯿﺮ ،ﺑﺮ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد و ﻣﺮد(؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﮑﻤﺶ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ج :آری؛ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺧﻮردن
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺨﺠﯿﺮی ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺗﯿﺮش را ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺧﻮرد؛ و ﭘﺲ از ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺷﮑﺎر ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ از ﭼﺸﻢ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻏﺎﺋﺐ ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺷﮑﺎرﭼﯽ آن را ﻣﺮده ﯾﺎﻓﺖ؛
در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺧﻮردن آن درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،ﭘﺲ از ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭘﺲ از
ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ،آن را ُﻣﺮده ﯾﺎﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺨﺠﯿﺮ ﻧﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی آن ﻧﭙﺮداﺧﺖ؛
ﺳﭙﺲ آن را ﻣﺮده ﯾﺎﻓﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ آن درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ھﺮﮔﺎه در اﺛﺮ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،ﻋﻀﻮی از ﺑﺪن ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺟﺪا ﺷﻮد ،در آن ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺛﺮ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ،ﻋﻀﻮی از ﺑﺪن ﻧﺨﺠﯿﺮ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه ،ﺳﺎﺋﺮ ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻧﺨﺠﯿﺮ ،ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﺰ آن
ِ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﺛﺮ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻮد ،در آن ﺻﻮرت
ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ دو ﺳﻮم آن ،ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ و
ﯾﮏ ﺳﻮم آن ،ﻗﻄﻌﻪای دﯾﮕﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن ﻧﯿﺰ از ھﻤﺎن ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ

٥٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺳﺮﯾﻦ ﻧﺨﺠﯿﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ھﻤﻪی آن ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد؛  ١و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن ،از ھﻤﺎن ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ ﻧﺨﺠﯿﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺖ؛ در آن ﺻﻮرت
اﮐﺜﺮ آن ﺧﻮره ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهاش ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد .٢
س :اﮔﺮ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﺨﺠﯿﺮ ،ﺗﯿﺮی را ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد و ﭘﮫﻨﺎی ﺗﯿﺮ ﺑﻪ آن اﺻﺎﺑﺖ
ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻧﺨﺠﯿﺮ را ﻣﺠﺮوح و
ّ
زﺧﻤﯽ ﮐﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ؛ در ﺷﮑﺎر ﭘﻨﺞ ﭼﯿﺰ ﺷﺮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﺷﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن )ﯾﺎ اھﻞ ﮐﺘﺎب( و ﻋﺎﻗﻞ و اھﻞ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﻨﮕﺎم ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺣﯿﻮان ،ﺷﮑﺎرﭼﯽ »ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ« ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

آﻟﺖ ﺷﮑﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﯿﺮ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ،ﺷﮑﺎر را ﻣﺠﺮوح ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﮑﺎر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﺣﯿﻮان ﺷﮑﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﮓ ،ﺑﺎز و ﺷﺎھﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و
ﻋﻼﻣﺖ آﻣﻮزش دﯾﺪﮔﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮓ زدن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ دﯾﺪن ﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺳﻮی آن
ﺑﺮوﻧﺪ و ...
ﺳﮓھﺎی ﻏﯿﺮ ﺷﮑﺎری در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺳﮓ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از آنھﺎ ﺷﮑﺎر را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﮓ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،ﭼﯿﺰی را از ﺷﮑﺎر ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﺪ(.
س :ﺣﮑﻢ ﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ،ﻧﺨﺠﯿﺮ را ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ ﻣﻮرد ھﺪف ﻗﺮار داد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﻣﺮد؛
ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﭘﺲ از اﺻﺎﺑﺖ ﺗﯿﺮ ﺗﻔﻨﮓ ،ﺣﯿﻮان را زﻧﺪه ﯾﺎﻓﺖ و آن را
ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ آن ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
]در ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻔﺘﺎوی ج ۴ص  ۳۶۱درﺑﺎرهی ﺷﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪی ﮔﺮم از ﻗﺒﯿﻞ :ﺑﺮﻧﻮ
و  ...ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﯾﻦ ﻧﻮع آﻻت ﭼﻮن ﮐﻪ در زﻣﺎن اﺋﻤﻪ و ﻓﻘﮫﺎی
 - ١زﯾﺮا ﭘﯿﻮﻧﺪ رگھﺎی ﮔﺮدن ،از ﻗﻠﺐ ﺗﺎ دﻣﺎغ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ھﺮﮔﺎه از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻗﺮار دارد ،ﯾﮏ
ﺳﻮم ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد ،ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ـ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ذﺑﺢ ـ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ رگھﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 - ٢و اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ آن ،از ھﻤﺎن ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ ﻧﺨﺠﯿﺮ ﻗﺮار دارد ،در آن ﺻﻮرت آن ﭼﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
و ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺳﺮﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا زﺧﻢ ﺣﯿﻮان ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ رگھﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺟﺪا
ﺷﺪه از زﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و ﻗﻄﻌﻪی ﺟﺪا ﺷﺪهی آن ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد .و اﮔﺮ
ﺣﯿﻮان را ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ھﻤﻪاش ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(

ﮐﺘﺎب )ﺻﯿﺪ( و )ذﺑﺢ( ]اﺣﮑﺎم ﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﺑﺢ[
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ّ
ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ در ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ
ّ
ّ
ﻋﻼﻣﻪ ﺳﻨﺪی و ﻋﻼﻣﻪ ﺑﯿﺮم ﺗﻮﻧﺴﯽ و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﻔﺘﯽ ﻣﺤﻤﻮد ،ﺑﺮ ﺣﻠﺖ آن ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ و
ﻣﻔﺘﯽ رﺷﯿﺪ اﺣﻤﺪ ،در ﮐﺘﺎب »اﺣﺴﻦ اﻟﻔﺘﺎوی« ص  ،۵۴۵و ﻣﻔﺘﯽ اﻋﻈﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در
ﮐﺘﺎب »اﻣﺪاد اﻟﻤﻔﺘﯿﻦ« ص  ،۹۵۶و ﻣﻔﺘﯽ اﻋﻈﻢ ھﻨﺪ در ﮐﺘﺎب »ﻋﺰﯾﺰ اﻟﻔﺘﺎوی« ص
 ،۷۰۲ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ آن ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ.
و ﻗﻮل راﺟﺢ ﻧﯿﺰ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻔﺘﺎوی ،ھﻤﺎن ﺣﻼل ﺑﻮدن ﺷﮑﺎر ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪی ﮔﺮم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﮔﻠﻮﻟﻪی ﺗﻔﻨﮓھﺎی ﺷﮑﺎری و ﺗﻔﻨﮓھﺎی
ﺟﻨﮕﯽ ﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻧﻔﻮذ ﺗﯿﺮ و ﻧﯿﺰه و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّاﻣﺎ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ ﺗﺄ�ﻞ ﻣﻦ
ّ
ذﻛ َ
ُ
اﺒﻟﻨﺪﻗﺔ اﻻ ﻣﺎ
ﻴﺖ«؛ »از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی ﮔﺮد ﺳﺎﭼﻤﻪای ﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﺨﻮر ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﯽ«.
و ﺑﺨﺎری از ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س در ﻣﻮرد ﺣﯿﻮان ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﮔﻠﻮﻟﻪی ﮔﺮد،
رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ» :ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﯿﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﮔﻠﻮﻟﻪی ﮔﺮد ،در اﺛﺮ
ﺿﺮﺑﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ«.
و ﻣﻨﻈﻮر از ﮔﻠﻮﻟﻪی ﮔﺮد ،در ﺣﺪﯾﺚ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ و رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س  :ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی
ﮔﺮدی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﮔﻞ درﺳﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﮑﺎر ﭘﺮﺗﺎب
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺳﺎﭼﻤﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﯿﻮان
را در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻧﻪ در اﺛﺮ ﺑﺮﻧﺪﮔﯽ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮام ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ و ﭼﯿﺰھﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪھﺎی ﮔﺮدﮔﻠﯽ ،وﺳﯿﻠﻪی ﺷﮑﺎر
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮدن ﺳﻨﮓ و اﺷﯿﺎی ﻏﯿﺮ ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﮑﺎر ﻧﮫﯽ
ﮐﺮده و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
»اﯾﻦ ﺗﮑﻪ ﺳﻨﮕﮫﺎ ،ﻧﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺷﮑﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻪ دﺷﻤﻦ را از ﭘﺎی درﻣﯽآورﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ دﻧﺪان را ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ و ﭼﺸﻢ را از ﺣﺪﻗﻪ در ﻣﯽآورﻧﺪ« .ﺗﺮﻣﺬی.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﻔﮫﻮم ﺗﻤﺎم اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﮫﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ آﻟﺖ ﺑﺮﻧﺪه در ﺑﺪن ﺣﯿﻮان
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﺳﻠﺤﻪی
ﺷﮑﺎری ﺷﺮط ﻻزم و
ِ
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﮔﻠﻮﻟﻪی ﺗﻔﻨﮓھﺎی ﺷﮑﺎری و

٦٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺗﻔﻨﮓھﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺪﮔﯽ و ﻧﻔﻮذ اﯾﻦ اﺳﻠﺤﻪھﺎ،
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻔﻮذ ﺗﯿﺮ و ﻧﯿﺰه و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ[.
ّ
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﯿﺮش را ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺧﻮرد ،وﻟﯽ ﺟﺮاﺣﺖ ﺗﯿﺮ ﺑﻪ ﺣﺪی
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺣﯿﻮان را ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﺴﺖ ﮔﺮداﻧﺪ و او را از ﭘﺎی درآورد؛ ﺳﭙﺲ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺳﻮی آن ،ﺗﯿﺮی را ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد و آن را از ﭘﺎی درآورد و ﮐﺸﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ
ﻧﺨﺠﯿﺮ از آن ﺷﮑﺎرﭼﯽ ّاول اﺳﺖ ﯾﺎ از آن ﺷﮑﺎرﭼﯽ ّ
دوم؟ و آﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ آن ﺣﯿﻮان ،ﺧﻮرده
ِ
ِ
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ج :ﻧﺨﺠﯿﺮ از آن ﺷﮑﺎرﭼﯽ ّ
دوم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ١و ﮔﻮﺷﺖ آن ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد.
ِ
ّ
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﯿﺮش را ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻧﺨﺠﯿﺮ ﺧﻮرد؛ و ﺟﺮاﺣﺖ ﺗﯿﺮ وی ﺑﻪ ﺣﺪی
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﯿﻮان را ﺿﻌﯿﻒ و ﺳﺴﺖ ﮔﺮداﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﺗﯿﺮی را
ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد و آن را از ﭘﺎی درآورد و ﮐﺸﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
آن ﺷﮑﺎرﭼﯽ
ج :ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﻧﺨﺠﯿﺮ از ِ
ّاول ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺰ ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد ٢؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﮑﺎرﭼﯽ ّ
دوم
ﺿﺎﻣﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺣﯿﻮان ﺑﺮای ﺷﮑﺎرﭼﯽ ّاول ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن
ﺣﯿﻮان را ـ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﺧﻢ و ﺟﺮاﺣﺖ در ﺣﯿﻮان ،از ارزش آن ﮐﻢ ﮐﺮده
ـ ﺑﻪ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ّاول ﺑﭙﺮدازد .٣
س :آﯾﺎ ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،درﺳﺖ
اﺳﺖ؟
ج :ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن

 - ١زﯾﺮا ﺷﮑﺎرﭼﯽ ّ
دوم ،ﻧﺨﺠﯿﺮ را ﺷﮑﺎر ﮐﺮده و آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 - ٢زﯾﺮا اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮدن ﻧﺨﺠﯿﺮ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﻠﯿﮏ ﺗﯿﺮ از ﺷﮑﺎرﭼﯽ ّ
دوم ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ
ﻧﯿﺰ ذﺑﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻮان و ﻗﺪرت ذﺑﺢ اﺧﺘﯿﺎری وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮ ﺧﻼف
ﺷﮑﺎرﭼﯽ ّاول) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(
 - ٣زﯾﺮا او ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﺗﯿﺮ ،ﻧﺨﺠﯿﺮی را ﺗﻠﻒ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ؛ و ﺷﮑﺎرﭼﯽ اول ﺑﺎ
ﭘﺮﺗﺎب ﺗﯿﺮ و ﺿﻌﯿﻒ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻧﺨﺠﯿﺮ ،آن را در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ درآورده و ﻧﺨﺠﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺟﺮاﺣﺖ ،ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﻌﯿﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯽء ﺗﻠﻒ ﺷﺪه از ھﻤﺎن روز ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن آن ،اﻋﺘﺒﺎر
دارد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(

ﮐﺘﺎب )ﺻﯿﺪ( و )ذﺑﺢ( ]اﺣﮑﺎم ﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﺑﺢ[
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ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ھﺮ دو ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ .١
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،اﻓﺮادی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﮑﺎرﺷﺎن ﺧﻮرده ﻧﺸﻮد؟
ج :ﺧﻮردن از ﺷﮑﺎر اﻓﺮاد ذﯾﻞ ـ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺣﯿﻮان ﺷﮑﺎری ﯾﺎ ﺷﻠﯿﮏ
ﺗﯿﺮ ،ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ھﻢ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ـ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ:
اﺣﺮام ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه اﺳﺖ(؛ ﻣﺠﻮﺳﯽ )آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺖ(؛ ُﻣﺮﺗﺪ
ُﻣﺤﺮم )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ
ِ
)ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از آﺋﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ( و ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ.
و ﺧﻮردن ﺷﮑﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎن و اھﻞ ﮐﺘﺎب )ﯾﮫﻮدی و ﻣﺴﯿﺤﯽ( ،زﻣﺎﻧﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺣﯿﻮان ﺷﮑﺎری ﯾﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﺗﯿﺮ» ،ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ« ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.
ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﯽ )ﺣﯿﻮاﻧﺎت(

]»ذﺑﺢ« :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﺮﺑﺮﯾﺪن ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ آنھﺎ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ .و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺑﺰ ،ﺑﺰ ﮐﻮھﯽ و  ...و اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﺑﺢ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ آنھﺎ
ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ّاﻣﺎ ﮔﺎو را ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ذﺑﺢ« و ھﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻧﺤﺮ« ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺸﺖ؛ و ﺷﺘﺮ ،ھﻢ ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻧﺤﺮ« ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .و »ذﺑﺢ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻮم و ﻣﺮی و دو ﺷﺎھﺮگ ﮔﺮدن
ﺣﯿﻮان ،ﺑﺎ آﻟﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪه ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻧﺪ؛ و »ﻧﺤﺮ« :ﻓﺮو ﺑﺮدن آﻟﺘﯽ ﺗﯿﺰ و ﺑﺎرﯾﮏ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ
ﮔﺮدن و ﺳﯿﻨﻪی ﺷﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺎره ﮐﺮدن ﻗﻠﺐ آن ،ﺳﺮﯾﻊ ﺟﺎن ﻣﯽدھﺪ.
و ﺑﺮای ذﺑﺢ ،ﺣﯿﻮان را ﺑﺮ روی ﻃﺮف ﭼﭗ و رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺑﺎﻧﻨﺪ و
ھﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﺘﯽ ﺗﯿﺰ و ﺑﺮﻧﺪه ،ذﺑﺢﮐﻨﻨﺪه» ،ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،

و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ ،ﺣﻠﻘﻮم و ﻣﺮی و ﺷﺎھﺮگھﺎی ﺣﯿﻮان را ﻗﻄﻊ
ﮐﻨﺪ.
ّاﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺤﺮ ﺷﺘﺮ ،اﯾﺴﺘﺎده ﭘﺎی ﭼﭗ او را ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﺤﺮ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺿﻤﻦ
ﮔﻔﺘﻦ» :ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ« ،آﻟﺖ ﺗﯿﺰ و ﺑﺎرﯾﮏ را در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻠﺐ او

ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد و ﺗﺎ ﺟﺎن دادن ﺣﯿﻮان ،آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 - ١زﯾﺮا ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻮﺷﺖ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ و ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ
ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،از ﭘﻮﺳﺖ ،ﭘﺸﻢ و ﺷﺎخ آﻧﺎن ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮔﺮدد .و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ
ﺟﮫﺖ دﻓﻊ ﺿﺮر و زﯾﺎن ،ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

و ﺑﺮای ّ
ﺻﺤﺖ ذﺑﺢ ،ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ:
ﺑﺮﻧﺪه ﺑﻮدن آﻟﺖ ذﺑﺢ.
ﮔﻔﺘﻦ ،ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ.

ﻗﻄﻊ ﮐﺮدن و ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺣﻠﻘﻮم و ﻣﺮی و ﺷﺎھﺮگھﺎ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن در ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﺮﯾﻊ.
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮدن ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪه؛ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯽ و ﯾﮫﻮدی ﺟﺎﯾﺰ
اﺳﺖ ﺣﯿﻮان را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﯿﻮان در ﭼﺎھﯽ اﻓﺘﺎده ﯾﺎ از ﭘﺮتﮔﺎھﯽ ﭘﺮت ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ
ﺑﺮای ذﺑﺢ آن اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﯿﺮ و ﮔﻠﻮﻟﻪ
ﺑﺮای ﺟﺎری ﺷﺪن ﺧﻮﻧﺶ ،او را زﺧﻤﯽ ﻧﻤﻮد.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﯽ ،واژهی »ذﮐﺎت« را ﻧﯿﺰ اﻃﻼق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» .ذﮐﺎت«:
در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮﺷﺒﻮ ﮐﺮدن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :راﺋﺤﺔ ذﻛ ﹼﻴﺔ«؛ »ﺑﻮی

ﺧﻮش« .و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ذﺑﺢ ،ذﮐﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺎﺣﻪی ﺷﺮﻋﯽ ،آن را
ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﻣﻨﻈﻮر از »ذﮐﺎت« در اﯾﻨﺠﺎ ،ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ھﯿﭻ ﺣﯿﻮان
ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎھﯽ و ﻣﻠﺦ ،ﺑﺪون ذﺑﺢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
و ذﺑﺢ ﻣﺴﻠﻤﺎن و اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺣﻼل اﺳﺖ؛ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زن .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ
﴿ َو َط َع ُ
ام َّٱ� َ ُ ْ ۡ َ َ ّ ۡ ُ َّ ٞ
ِين أوتوا ٱلكِ�ٰب حِل ل�م﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۵ :
»و ذﺑﯿﺤﻪی اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺣﻼل اﺳﺖ«.

ﺑﺨﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮاد از ﻃﻌﺎم اھﻞ ﮐﺘﺎب ،ھﻤﺎن ذﺑﺢ ﺷﺪهی
آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«؛ ﺑﺨﺎری.
ﮐﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﮔﻮﯾﺪ» :زﻧﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺗﯿﺰ ذﺑﺢ ﮐﺮد؛ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﺳﺆال ﺷﺪ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺧﻮردن آن دﺳﺘﻮر داد« .ﺑﺨﺎری.
و ذﺑﺢ ﺑﻪ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪی ﺑﺮﻧﺪهای ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺰ دﻧﺪان و ﻧﺎﺧﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﻧﺸﺎن
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻋﺒﺎﯾﮥ ﺑﻦ رﻓﺎﻋﮥ از ﺟﺪش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﮔﻔﺘﻢ :ای ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا! ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﮐﺎرد ﻧﺪارﯾﻢ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺑﺎ آن ﭼﻪ

ﮐﺘﺎب )ﺻﯿﺪ( و )ذﺑﺢ( ]اﺣﮑﺎم ﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﺑﺢ[
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ﺧﻮن ﺣﯿﻮان را ﺑﺮﯾﺰد ،ذﺑﺢ و اﺳﻢ ﺧﺪا ﺑﺮده ﺷﺪ ،ﺑﺨﻮر ،ﻏﯿﺮ از ﻧﺎﺧﻦ و دﻧﺪان ،ﭼﻮن
ﻧﺎﺧﻦ ،ﭼﺎﻗﻮی اھﻞ ﺣﺒﺸﻪ و دﻧﺪان ،اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
و ﺷﺪاد ﺑﻦ اوس س ﮔﻮﯾﺪ :دو ﭼﯿﺰ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد:
ُ
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰ را واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ُ
ﺷﯿﻮه ﺑﮑﺸﯿﺪ ،و ھﺮﮔﺎه ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ذﺑﺢ ﮐﻨﯿﺪ ،و ھﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ
ﭼﺎﻗﻮﯾﺶ را ﺗﯿﺰ و ذﺑﯿﺤﻪاش را راﺣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ« .ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻮداود ،ﻧﺴﺎﯾﯽ و اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ.
و ﺣﯿﻮاﻧﺎت دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ :دﺳﺘﻪای از آنھﺎ ،ذﺑﺤﺸﺎن ﻣﻘﺪور اﺳﺖ و دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ
ﻣﻘﺪور.
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ذﺑﺤﺶ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ :از ﺣﻠﻖ و ﮔﻮدی زﯾﺮ ﮔﻠﻮ ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮ ﺑﺮﯾﺪﻧﺶ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ،ذﺑﺢ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن آن ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺷﺮط ﺣﻼل ﺑﻮدن ﺣﯿﻮان ،ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ آن اﺳﺖ؛ ﻟﺬا

ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪ آن را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ذﺑﯿﺤﻪاش ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َُُ ْ
ُ
َ
ُ ُ
ُۡ َ
ۡ َّ َ َ ۡ
﴿ف�وا م َِّما ذك َِر ٱس ُم ٱ� ِ عليهِ إ ِن كنتم ��ٰتِهِۦ مؤ ِمن ِ�] ﴾١١٨اﻷﻧﻌﺎم.[۱۱۸ :
»ﭘﺲ از ﮔﻮﺷﺖ ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ،ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮ آن ﺑﺮدهاﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﺑﻪ
آﯾﺎت ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ«.

و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ ۡ ُ ُ ْ َّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ َّ ُ َ ۡ َ ُ ُ َ َ ٰ َ َّ َّ ٞ
وحون
﴿و� تأ�لوا مِما لم يذك ِر ٱسم ٱ�ِ عليهِ �نهۥ ل ِفسق ۗ �ن ٱلش� ِط� �
َ ٰٓ َ ۡ َ ٓ ۡ ُ َ ٰ ُ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َّ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ َ
��ون] ﴾١٢١اﻷﻧﻌﺎم.[۱۲۱ :
إِ� أو ِ�ا� ِ ِهم ِ��دِلو�مۖ �ن أطعتموهم إِن�م لم ِ

ً
»از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ،ﻋﻤﺪا ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮردن از ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ )از دﺳﺘﻮر ﺧﺪا( اﺳﺖ؛ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ وﺳﻮﺳﻪ اﻧﮕﯿﺰی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ از آﻧﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﺸﺎن
ﻣﺸﺮک ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد«.
َ
و راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮدَ » :ﻣﺎ اﻧﻬﺮ اﺪﻟم وذﻛﺮ اﺳﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﻓﻞﻜ«؛ »اﮔﺮ ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺧﻮن را ﺟﺎری ﮐﻨﺪ ،ذﺑﺢ ﺷﺪ ،و اﺳﻢ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﺷﺪ ،از آن

ﺑﺨﻮر« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ،ﺣﯿﻮان را رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮار دھﻨﺪ و دﻋﺎی ﻣﺬﮐﻮر در
ﺣﺪﯾﺚ زﯾﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ:
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن دو ﻗﻮچ ﺷﺎﺧﺪار و ﺳﯿﺎه
َ
ﻣﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪی و اﺧﺘﻪ ﺷﺪه را ذﺑﺢ ﮐﺮد؛ وﻗﺘﯽ آنھﺎ را رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ:
ً
»ا ِّ� َو َّﺟ ُ
ﻬﺖ َوﺟ� ل�ی ﻓﻄﺮ الﺴﻤﻮات واﻻرض ﻰﻠﻋ مﻠﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﻨﻔﻴﺎ وﻣﺎ اﻧﺎ ﻣﻦ
ِ
اﻤﻟﺮﺸ�� ،ان ﺻﻼﻰﺗ و�ﺴﻰﻜ و�ﻴﺎی وﻣـﻤﺎﻰﺗ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻤﻟ� ،ﻻ ﺮﺷ�ﻚ ﻪﻟ و�ﺬالﻚ امﺮت

واﻧﺎ ﻣﻦ اﻟـﻤﺴﻠﻤ�؛ ا� ﻣﻨﻚ ولﻚ ﻋﻦ �ﻤﺪ واﻣﺘﻪ� ،ﺴﻢ اﷲ واﷲ اﻛﺮﺒ«[.
ﺣﯿﻮان ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن
س» :ذﺑﺢ« ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺑﺎ ﻣﺮاﻋﺎت ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ،
ِ
ﺣﻼل ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج» :ذﺑﺢ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺑﺮﯾﺪن رگھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی ﻣﯿﺎﻧﻪی
ﺳﯿﻨﻪ ١و ﮔﻮدی زﯾﺮ ﮔﻠﻮ )اﺳﺘﺨﻮان ﻓﮏ( وﺟﻮد دارد.
و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻼل ﺷﺪن ذﺑﯿﺤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد.
ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ از اھﻞ ﮐﺘﺎب ٢ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ،ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﮕﻮﯾﺪ.
 - ١ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮدن ﺑﻨﺪ در آن ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﻘﺎﻣﻮس«(.
َ َ َ ُ َّ َ ُ ُ ْ ۡ َ ٰ َ ّ ُ َّ ٞ
ب حِل ل� ۡم﴾
 - ٢زﯾﻠﻌﯽ در ﺷﺮح »ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ« ) (۲۸۷/۵در ذﯾﻞ آﯾﻪی ﴿وطعام ٱ�ِين أوتوا ٱلكِ�
]اﻟﻤﺎﺋﺪة .[٥ :ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮاد از »ﻃﻌﺎم« :ذﺑﯿﺤﻪی اھﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻄﻠﻖ ﻃﻌﺎم )ﻏﯿﺮ از
ّ
ذﺑﯿﺤﻪ( ،از ھﺮ ﮐﺎﻓﺮی ﺣﻼل اﺳﺖ و ﺣﻠﺖ آن ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ .و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ّ
در ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ و ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ اھﻞ ﮐﺘﺎب ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ وﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻠﺖ ذﺑﯿﺤﻪی اھﻞ ﮐﺘﺎب،
ِ
ﺷﺮط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻏﯿﺮ ﺧﺪا را ﺑﺮ آن ﻧﺒﺮﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ،ﻧﺎم ﻣﺴﯿﺢ ﯾﺎ ُﻋﺰﯾﺮ را
ٓ ُ َّ
ﺑﺮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ذﺑﯿﺤﻪﺷﺎن ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و َما أهِل بِهِۦ
َ ۡ َّ
� ٱ� ِ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» .[١٧٣ :ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﻧﺎم ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ﺑﺮ آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
ل ِغ ِ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ« .و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو
اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ﻧﺎم ﻏﯿﺮ ﺧﺪا را ﺑﺒﺮد ،ذﺑﯿﺤﻪی وی ﺣﻼل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﮐﺘﺎب )ﺻﯿﺪ( و )ذﺑﺢ( ]اﺣﮑﺎم ﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﺑﺢ[

٦٥

و ﺑﻪ ذﺑﺤﯽ ﮐﻪ در آن ،اﯾﻦ ﺷﺮاﺋﻂ ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدد» ،ذﮐﺎت« )ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﯽ( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن »رگھﺎﯾﯽ« ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ،ﺑﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
٢
١
ج :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ،ﭼﮫﺎر رگ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺣﻠﻘﻮم )ﮔﻠﻮﮔﺎه( ؛ ﻣﺮی ؛ و
ھﺮ ﯾﮏ از دو رﮔﯽ ﮐﻪ در ﮔﺮدن وﺟﻮد دارد ٣ .ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﭼﮫﺎر رگ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺼﺮف
ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ،ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنھﺎ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪ ،از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﺣﻼل اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ
 /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻠﻘﻮم ،ﻣﺮی و ﯾﮑﯽ از دو رگ
ﮔﺮدن ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ :دﺳﺘﻪای از آنھﺎ ذﺑﺤﺸﺎن ﻣﻘﺪور اﺳﺖ و
دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺪور .ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ذﺑﺤﺶ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ،از ﺣﻠﻖ و ﮔﻮدی زﯾﺮ ﮔﻠﻮ
ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد.
و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺮﯾﺪﻧﺶ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ،ذﺑﺢ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن آن ﺑﻪ
ھﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﻞ ذﺑﺢ :ﺣﻠﻖ و ﮔﻮدی زﯾﺮ ﮔﻠﻮ
اﺳﺖ« .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س  ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س و اﻧﺲ س ﮔﻮﯾﻨﺪ» :ھﺮﮔﺎه ﺳﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،ﺧﻮردن
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد«.
راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﻓﺮدا ﺑﺎ دﺷﻤﻦ
روﺑﺮو ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ ،و از آﻧﺎن ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و ﮐﺎرد ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﺪارﯾﻢ ،در آن
ﺻﻮرت ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎ ھﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺧﻮن را ﺟﺎری ﮐﻨﺪ ،آن را ذﺑﺢ
ﮐﻦ ،ـ ﺑﻪ ﺟﺰ دﻧﺪان و ﻧﺎﺧﻦ ـ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﻧﺪان اﺳﺘﺨﻮان اﺳﺖ و ﻧﺎﺧﻦ
 - ١ﺣﻠﻘﻮم :ھﻤﺎن ﻣﺠﺮای ﻧﻔﺲ اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ«
ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ از وﺳﻂ ﯾﺎ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﻠﻘﻮم ،ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد .و اﺻﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﻮدهی رﺳﻮل ﺧﺪا ج اﺳﺖ» :اﻟﺬﻛﺎة ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻠﺒﺔ واﻟﻠﺤﻴﲔ«؛ »ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮﯾﺪن

رگھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی ﻣﯿﺎﻧﻪی ﺳﯿﻨﻪ و ﮔﻮدی زﯾﺮ ﮔﻠﻮ وﺟﻮد دارد«؛ زﯾﺮا آﻧﺠﺎ ﻣﺤﻞ
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﺮای ﻃﻌﺎم و ﻣﺠﺮای ﻧﻔﺲ و رگھﺎ اﺳﺖ؛ و ﺑﺎ ﺑﺮﯾﺪن آن ،ﺧﻮن ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺟﺎری
ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺣﮑﻢ ھﻤﻪی ﺣﻠﻖ ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
َ - ٢ﻣﺮی :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﺮای ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاب.
َ - ٣و َدج :ﻣﺠﺮای ﺧﻮن از رگھﺎی ﮔﺮدن.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﭼﺎﻗﻮی اھﻞ ﺣﺒﺸﻪ .و اﮔﺮ اﺳﻢ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﺷﺪ ،از آن ﺑﺨﻮر«.
ﺻﺤﺎﺑﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺘﺮان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺷﺘﺮی از آنھﺎ ﻓﺮار ﮐﺮد؛
ﻣﺮدی آن را ﺑﺎ ﺗﯿﺮ زد و ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺷﺘﺮھﺎ ﺗﺮﺳﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮس
ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﺷﺘﺮی از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﺮار
ﮐﺮد ﺑﺎ آن ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان» ،ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ« را

ﻧﮕﻮﯾﺪ ،ﺣﮑﻢ ذﺑﯿﺤﻪی وی ﭼﯿﺴﺖ؟

ج :اﮔﺮ از روی ﻗﺼﺪ ،ﺑﺴﻢ اﷲ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ذﺑﯿﺤﻪاش ﻣﺮدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﺷﺘﺶ

ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﮔﻮﺷﺖ
ذﺑﯿﺤﻪاش ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺪ] .ﺷﺮط ﺣﻼل ﺑﻮدن ﺣﯿﻮان ،ﮔﻔﺘﻦ »ﺑﺴﻢ اﷲ« ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ
آن اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ذﺑﯿﺤﻪاش ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َُُ ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ُۡ َ
ۡ َّ َ َ ۡ
﴿ف�وا م َِّما ذك َِر ٱس ُم ٱ� ِ عليهِ إِن كنتم ��ٰتِهِۦ مؤ ِمن ِ�] ﴾١١٨اﻷﻧﻌﺎم.[۱۱۸ :

»ﭘﺲ از ﮔﻮﺷﺖ ﭼﮫﺎر ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ،ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮ آن ﺑﺮدهاﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ
آﯾﺎت ﺧﺪا اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ«.

و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ ۡ ُ ُ ْ َّ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ َّ ُ َ ۡ َ ُ ُ َ َ ٰ َ َّ َّ ٞ
﴿و� تأ�لوا مِما لم يذك ِر ٱسم ٱ�ِ عليهِ �نهۥ لفِسق ۗ �ن ٱلش� ِط� �وحون
َ ٰٓ َ ۡ َ ٓ ۡ ُ َ ٰ ُ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َّ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ َ
��ون] ﴾١٢١اﻷﻧﻌﺎم.[۱۲۱ :
إِ� أو ِ�ا� ِ ِهم ِ��دِلو�مۖ �ن أطعتموهم إِن�م لم ِ

ً
»از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ،ﻋﻤﺪا ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮردن از ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ )از دﺳﺘﻮر ﺧﺪا( اﺳﺖ؛ ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ وﺳﻮﺳﻪ اﻧﮕﯿﺰی را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎزﻋﻪ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ از آﻧﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﯾﺸﺎن
ﻣﺸﺮک ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد«.

و راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺧﻄﺎب ﺑﺪو ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ
ﺧﻮن را ﺟﺎری ﮐﻨﺪ ،ذﺑﺢ ﺷﺪ ،و ﻧﺎم ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﺷﺪ ،از آن ﺑﺨﻮر« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[
س :آﯾﺎ در ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ )ﮐﺎرد( ذﺑﺢ ﮔﺮدد؟
ج :در ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﭼﺎﻗﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺣﯿﻮان را

ﮐﺘﺎب )ﺻﯿﺪ( و )ذﺑﺢ( ]اﺣﮑﺎم ﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﺑﺢ[
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َ
ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯽ ،ﺳﻨﮓ ﺗﯿﺰ و ھﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺧﻮن را ﺟﺎری ﮐﻨﺪ ،ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت
ذﺑﺢ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﺗﻨﮫﺎ ذﺑﺢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دﻧﺪان و ﻧﺎﺧﻨﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﺸﺎن
ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ و ﻣﺴﺘﻘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و از ﻣﮑﺎﻧﺸﺎن ﺟﺪا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﺎ ﮔﺎو و ﯾﺎ ﺷﺘﺮی را ذﺑﺢ )ﯾﺎ ﻧﺤﺮ( ﮐﺮد ،و در ﺷﮑﻢ آﻧﺎن،
ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮده ﭘﯿﺪا ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺟﻨﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮده از ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﺧﺎرج ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺧﻮرده
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ اﯾﻦ ﺟﻨﯿﻦ ،ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﻣﻮﯾﺶ روﯾﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨﻠﻘﮥ و ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه از ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر ﺧﺎرج ﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ ذﺑﺢ ﺷﻮد و در آن
ﺻﻮرت ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از ذﺑﺢ ﻣﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺧﻮرده
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ذﺑﺢ ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن رگھﺎﯾﺶ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف
ﮔﻮﺷﺘﺶ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ذﺑﺢ ﮐﺮدن از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺣﯿﻮان ،ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن رگھﺎﯾﺶ ﻣﺮد ،در آن ﺻﻮرت ُﻣﺮدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﺷﺘﺶ
ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
س :ﺣﮑﻢ ذﺑﺢ ﺻﯿﺪی ﮐﻪ اھﻠﯽ ﺷﺪه ،و ﺣﯿﻮان اھﻠﯽ ﮐﻪ وﺣﺸﯽ ﺷﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﺻﯿﺪی ،اھﻠﯽ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﻋﯽ ،ذﺑﺢ ﮔﺮدد؛ )ﯾﻌﻨﯽ از
ﺣﻠﻖ و ﮔﻮدی زﯾﺮ ﮔﻠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ذﺑﺢ ﺷﻮد(؛ و ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ وﺣﺸﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و از اﻧﺴﺎن
ﮔﺮﯾﺰاﻧﻨﺪ ،ذﺑﺢﺷﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن آﻧﺎن ﺑﻪ ھﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .و
ﺑﺪﯾﻦ ﻧﻮع از ذﺑﺢ» ،ذﺑﺢ اﺿﻄﺮاری« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ :دﺳﺘﻪای از آﻧﺎن ذﺑﺤﺸﺎن ﻣﻘﺪور اﺳﺖ و دﺳﺘﻪای
دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺪور .ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ذﺑﺤﺶ ﻣﻘﺪور اﺳﺖ ،از ﺣﻠﻖ و ﮔﻮدی زﯾﺮ ﮔﻠﻮ ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺮﯾﺪﻧﺶ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ ،ذﺑﺢ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮن آن ﺑﻪ ھﺮ
ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﯾﺞ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺘﺮان و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺷﺘﺮی از
آنھﺎ ﻓﺮار ﮐﺮد و ﻣﺮدی آن را ﺑﺎ ﺗﯿﺮ زد و ﮔﺮﻓﺖ؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺷﺘﺮھﺎ ﺗﺮﺳﯽ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮس ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ از اﻧﺴﺎن ﻓﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﺷﺘﺮی از
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻓﺮار ﮐﺮد ﺑﺎ آن ،اﯾﻦ ﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ« ﻣﺴﻠﻢ[.
س :ﺣﮑﻢ ذﺑﯿﺤﻪی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮ اھﻞ ﮐﺘﺎب ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺗﻨﮫﺎ ذﺑﯿﺤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎن و اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺣﻼل اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ذﺑﯿﺤﻪی ﻣﺮﺗﺪ،
ﻣﺠﻮﺳﯽ ،و ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ،ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺮ
ذﺑﯿﺤﻪﺷﺎن ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ُ
اﺣﺮام ﺣﺞ ﯾﺎ ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد( ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺤﺮم )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ
ِ
س :ذﺑﯿﺤﻪی ﻣ ِ
ج :ھﺮﮔﺎه ُﻣﺤﺮم ،ﻧﺨﺠﯿﺮی را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ذﺑﯿﺤﻪاش ُﻣﺮدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮردن
ﮔﻮﺷﺘﺶ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭘﯿﺸﺘﺮ در »ﮐﺘﺎب ّ
ﺣﺞ« ،ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ِاﺣﺮام ،ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻣﺮﻏﯽ را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد و ﯾﺎ ﺷﺘﺮی را ﻧﺤﺮ
ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ھﻤﻪی آنھﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎرهای از اﺣﮑﺎم

ﺑﺮای ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ،ﭼﺎﻗﻮﯾﺶ را ﺧﻮب ﺗﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛

]ﺷﺪاد ﺑﻦ اوس س ﮔﻮﯾﺪ :دو ﭼﯿﺰ را از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺣﻔﻆ ﮐﺮدم؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاوﻧﺪ
ُ
ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰ را واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه
ُ
ﺑﮑﺸﯿﺪ ،و ھﺮﮔﺎه ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ذﺑﺢ ﮐﻨﯿﺪ؛ و ھﺮ ﮐﺪام از ﺷﻤﺎ ﭼﺎﻗﻮﯾﺶ را
ﺗﯿﺰ و ذﺑﯿﺤﻪاش را راﺣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ« ﻣﺴﻠﻢ ،ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻮداود ،ﻧﺴﺎﯾﯽ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[.
اﮔﺮ ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ،ﭼﺎﻗﻮ را ﺗﺎ ﻧﺨﺎع )ﻣﻐﺰ ﺣﺮام( ﺣﯿﻮان رﺳﺎﻧﺪ؛ و ﯾﺎ ﺳﺮ
ﺣﯿﻮان را از ﺑﺪﻧﺶ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ذﺑﯿﺤﻪاش ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرش،
ﻣﮑﺮوه و ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ اﺳﺖ.
در ﮐﺸﺘﻦ ﺷﺘﺮ ،ﻧﺤﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺘﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﺑﺢ ﮐﺸﺘﻨﺪ،
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در ﮐﺸﺘﻦ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ذﺑﺢ ﻣﺴﺘﺤﺐ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻧﺤﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﮑﺮوه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ھﺮﮔﺎه ﺣﯿﻮان و ﺟﺎﻧﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﮔﺮدد ،در آن
ﺻﻮرت ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺘﺶ ﭘﺎک ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺘﺶ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و
ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن و ﺧﻮک ﭘﺎک ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا در آنھﺎ »دﺑﺎﻏﺖ« )ﭘﻮﺳﺖ ﭘﯿﺮاﯾﯽ( و »ذﺑﺢ«

ﮐﺘﺎب )ﺻﯿﺪ( و )ذﺑﺢ( ]اﺣﮑﺎم ﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﺑﺢ[

٦٩

اﺛﺮی ﻧﺪارد.
ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎی ﺣﻼل و ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎی ﺣﺮام

]ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﺧﻮرده
ﻧﻤﯽﺷﻮد[.
]»ﻃﻌﺎم« )ﺧﻮراﮐﯽ( :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺧﻮرد و ﺑﺎ آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮت و ﻏﯿﺮه.
اﺻﻞ در ﺧﻮراﮐﯽھﺎ ،ﺣﻼل ﺑﻮدن اﺳﺖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
� َ� ُّ� َها ٱ�َّ ُ
اس ُ�ُوا ْ م َِّما � ۡٱ�َ ِ َ َ ٗ َ
﴿ َ ٰٓ
�ض ح�ٰ� ط ّي ِ ٗبا﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۶۸ :
ِ
»ای ﻣﺮدم! از آﻧﭽﻪ در زﻣﯿﻦ ،ﺣﻼل و ﭘﺎﮐﯿﺰه اﺳﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ«.

و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ ۡ َ ۡ َ َّ َ َ َ َّ
ِب ٱل ۡ ُم ۡ َ
ٱ� ُ�وا ْ َو َ� � ُ ۡ�فُ ۚ ٓوا ْ إنَّ ُهۥ َ� ُ� ُّ
﴿ َو ُ�ُوا ْ َو ۡ َ
�نة ٱ�ِ
ِ ِ
ِ
��ِ� ٣١قل من حرم زِ
َّ ٓ َ ۡ
ۡ
َ
َ
َّ
َ
ّ
َ
َ
ّ
َ
ٰ
ٱلرز ِق﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۳۲-۳۱ :
ٱل ِ� أخرج ل ِ ِعبادِه ِۦ وٱلطيِ� ِ
ت مِن ِ
»و ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ وﻟﯽ اﺳﺮاف و زﯾﺎده روی ﻣﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺮﻓﺎن و زﯾﺎده
روی ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را دوﺳﺖ ﻧﺪارد؛ ﺑﮕﻮ ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ! ﭼﻪ ﮐﺴﯽ زﯾﻨﺖھﺎی اﻟﮫﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاھﺐ و روزیھﺎی ﭘﺎک را ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ«.

ﭘﺲ ھﯿﭻ ﻃﻌﺎم و ﺧﻮراﮐﯽ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﯾﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ .و ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﺪن آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺮام ﻧﮑﺮده ،دروغ ﺑﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ َّ ٓ َ َ َ َّ ُ َ ُ
�م ّمِن ّر ۡزق فَ َ
ج َع ۡل ُتم ّم ِۡن ُه َح َر ٗاما َو َح َ� ٰ ٗ� قُ ۡل َءا ٓ َّ ُ
�
﴿قل أرء�تم ما أنزل ٱ� ل
ِ ٖ
َ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُّ َّ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َّ ۡ َ
كذ َ
ِب يَ ۡو َم
أذِن ل�مۖ أم � ٱ�ِ �ف�ون ٥٩وما ظن ٱ�ِين �ف�ون � ٱ�ِ ٱل
ۡ َ
ٱلقِ�ٰ َمةِ﴾ ]ﯾﻮﻧﺲ.[۶۰-۵۹ :
»ﺑﮕﻮ :ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ :آﯾﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻓﺮﯾﺪه و روزی ﺷﻤﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﺑﺨﺸﯽ از آنھﺎ را ﺣﺮام و ﺑﺨﺸﯽ از آنھﺎ را ﺣﻼل ﻧﻤﻮدهاﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه
داده اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا دروغ ﻣﯽﺑﻨﺪﯾﺪ؛ آﯾﺎ ﮔﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا دروغ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ
درﺑﺎرهی ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ رخ ﻣﯽدھﺪ ﭼﯿﺴﺖ«؟

و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

٧٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ََ َُ ُ ْ َ َ ُ َۡ َُ ُ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َُ َّۡ ٞ َ َ َ َ َ ٞ
﴿و� �قولوا ل ِما ت ِصف �لسِ نت�م ٱلكذِب �ٰذا ح�ٰل و�ٰذا حرام ِ�ف
�وا �
َ َ َ ٞ
َّ ۡ َ َ َّ َّ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َّ ۡ َ َ َ ۡ
َ
ِب � ُ�فل ُِحونَ ١١٦م�ٰ ٞع قل ِيل َول ُه ۡم
ِب إِن ٱ�ِين �ف�ون � ٱ�ِ ٱلكذ
ٱ�ِ ٱلكذ ۚ
َ َ ٌ َ
اب أ ِ� ٞم] ﴾١١٧اﻟﻨﺤﻞ.[۱۱۷-۱۱۶ :
عذ

»و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ )از ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﺗﺮاوش ﮐﺮده و( ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺘﺎن ﻣﯽرود ﺑﻪ دروغ
ﻣﮕﻮﯾﯿﺪ :اﯾﻦ ﺣﻼل اﺳﺖ و آن ﺣﺮام؛ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا دروغ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺧﺪا دروغ ﻣﯽﺑﻨﺪﻧﺪ ،رﺳﺘﮕﺎر ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ )ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ و ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪی اﯾﺸﺎن از ﺟﮫﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰ
اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺧﺮت( ﮐﺎﻻی ﮐﻤﯽ اﺳﺖ و ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ دارﻧﺪ«.

و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﯿﺰ در آﯾﺎت ]اﻧﻌﺎم ،۱۱۹/ﻣﺎﺋﺪه،۳/اﻧﻌﺎم۱۲۱/و  ۱۴۵و ﻣﺎﺋﺪه ۹۶/و
 .[..آن ﭼﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ّ
ﻣﻔﺼﻞ و واﺿﺢ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو
ھﯿﭻ ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺣﺮام ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﭼﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﯾﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺣﺮام
ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪن آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺣﺮام ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،دروغ ﺑﺮ ﺧﺪا و
رﺳﻮل او اﺳﺖ[.
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺟﺎﻧﻮران ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺣﻼل
ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
ج :ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﻼل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪهای ﮐﻪ دارای ﻧﯿﺶاﻧﺪ )ذی ﻧﺎب(.
ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﭼﻨﮕﺎلاﻧﺪ] .اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از
ﮔﻮﺷﺖ ھﺮ درﻧﺪهای ﮐﻪ ﻧﯿﺶ ،و ھﺮ ﭘﺮﻧﺪهای ﮐﻪ ﭼﻨﮕﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ﻣﺴﻠﻢ ،اﺑﻮداود ،و ﻧﺴﺎﯾﯽ[.
ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮ اھﻠﯽ و ﻗﺎﻃﺮ] .اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮ اھﻠﯽ ﺧﻮرده ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮ
ﺧﻮرده ﺷﺪ؛ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ،ﺷﺨﺺ ّ
ﺳﻮﻣﯽ ﻧﺰد او آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺧﺮھﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻧﺪا دھﻨﺪهای دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل او
ﺷﻤﺎ را از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮھﺎی اھﻠﯽ ﻧﮫﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺠﺲ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ دﯾﮓھﺎ
رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮ در آنھﺎ ﻣﯽﺟﻮﺷﯿﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[.
ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻔﺘﺎر.
ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻮﺳﻤﺎر.

ﮐﺘﺎب )ﺻﯿﺪ( و )ذﺑﺢ( ]اﺣﮑﺎم ﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﺑﺢ[
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ﺧﻮردن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺸﺮات.
س :دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /در ﻣﻮرد ﮐﻼغ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺧﻮردن ﮐﻼﻏﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﺰار زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد )و از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و
ﭼﯿﺰھﺎی ﭘﺎک ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ،درﺳﺖ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﮐﻼﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻻﺷﻪھﺎ و اﺷﯿﺎی
ﭘﻠﯿﺪ و ﮔﻨﺪﯾﺪه ﻋﺎدت دارد ،ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺘﺶ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ] .و در ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘﺪس
ّ
ّ
ﺣﯿﻮان »ﺟﻼﻟﻪ« ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .و »ﺟﻼﻟﮥ« :ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﺳﺖ
اﺳﻼم ،ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ
ِ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪاش از ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﭘﻠﯿﺪی اﺳﺖ.
ّ
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺟﻼﻟﮥ و ﺷﯿﺮ آن ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی.
ّ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﺷﺘﺮ ﺟﻼﻟﮥ و
ﺧﻮردن ﺷﯿﺮ آن ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ« .اﺑﻮداود.
ّ
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻼﻟﮥ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و ﻧﮕﻪ داری ﮔﺮدد و ﺑﺪان ﺧﻮراک ﭘﺎک
داده ﺷﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺳﺮﺑﺮﯾﺪن و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آن ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ّ
از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ» :او ﻣﺮغ ﺟﻼﻟﮥ را ﺳﻪ روز ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و ﻧﮕﻪ داری
ﻣﯽﮐﺮد و ﺧﻮراک ﭘﺎک ﺑﺪان ﻣﯽداد« .ﻣﺼﻨﻒ اﺑﻦ اﺑﯽ ﺷﯿﺒﻪ[
س :دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /در ﻣﻮرد ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺐ ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ﮐﺮاھﯿﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛
ج :ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺐ ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ آن ﺧﺎﻟﯽ از
زﯾﺮا ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ آن ،اﺑﺰار و ادوات ﺟﮫﺎد ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
س :ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺮﮔﻮش ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﺧﻮردن آن ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﺧﻮردن ﻣﻠﺦ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﺧﻮردن ﻣﻠﺦ ﺑﺪون ذﺑﺢ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ] .اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ» :دو ﻣﺮدار و دو
ﺧﻮن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﻼل ﺷﺪهاﻧﺪ؛ دو ﻣﺮدار ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺎھﯽ و ﻣﻠﺦ ﻣﺮده؛ و دو ﺧﻮن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از :ﮐﺒﺪ و ﻃﺤﺎل« اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[.
ّ
س :ﺣﮑﻢ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺟﺎﻧﻮران درﯾﺎﯾﯽ ،از ﻟﺤﺎظ ﺣﻠﺖ و ﺣﺮﻣﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج :از ﻣﯿﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺟﺎﻧﻮران درﯾﺎﯾﯽ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎھﯽ ﺣﻼل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺧﻮردن
ﻣﺎھﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮده )ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺿﺮﺑﻪای ﺑﺒﯿﻨﺪ (،و ﺑﺮ روی
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

آب ﺑﺎﻻ آﻣﺪ و ﻇﺎھﺮ ﮔﺸﺖ ،ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﺧﻮردن » ّ
ﺟﺮﯾﺚ  «١و »ﻣﺎرﻣﺎھﯽ« درﺳﺖ اﺳﺖ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ﻣﻘﺼﻮد از ﻃﻌﺎم و ﻏﺬا ،ھﻤﻪی آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺻﻞ ﺑﺮ ﺣﻼل ﺑﻮدن آنھﺎ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ُ َّ
َ ََ َ ُ
�م َّما � ۡٱ� ِ َ ٗ
ٱ�ي خلق ل
�ض �ِيعا﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۹ :
﴿ه َو ِ
ِ
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارد ﺑﺮای ھﻤﻪی ﺷﻤﺎ آﻓﺮﯾﺪه
اﺳﺖ«.

و ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮآﻧﯽ ﯾﺎ ّ
ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﯾﺎ ﻗﯿﺎس ﺻﺤﯿﺢ ،ﺣﺮام و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ اﺳﻼم ﭘﺎرهای از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
زﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺴﻢ ﯾﺎ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ ،ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﺎزات
ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاھﺐ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﺮام ﻧﻤﻮده ﺑﻮد.
و اﻧﻮاع ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮام ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ( آﻧﭽﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﻗﺮآﻧﯽ ﺣﺮاماﻧﺪ:
 -۱ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و راھﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از آن
وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َۡ ُ ُ ْ َۡ َ َ ُ ََۡ ُ َۡ
ط ِل﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۸۸ :
﴿ َو� تأ�ل ٓوا أم�ٰل�م بين�م ب ِٱل�ٰ ِ
»اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﻧﺨﻮرﯾﺪ«.

 -۲ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎری ،ﺧﻔﻪ ﺷﺪن ،ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ،ﭘﺮت
ﺷﺪن از ﺑﻠﻨﺪی ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ذﺑﺢ ﺟﺎن
ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه
دادهاﻧﺪ ،ﺣﺮاماﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهی ﺷﮑﺎر
ِ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
 -۳ﺧﻮردن ﺧﻮن ﺟﺎری ﺷﺪهی ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ذﺑﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮن
 - ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﻘﺎﻣﻮس« ﮔﻮﯾﺪّ » :
ﺟﺮﯾﺚ« ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎھﯽ اﺳﺖ] .و ﺑﺪان »اﺳﺒﻠﻪ« ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و
ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎھﯽ ﺑﺰرگ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﯽﻓﻠﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻃﺮاف دھﺎﻧﺶ ﺷﺎﺧﮏھﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﯿﻞ دارد؛
در درﯾﺎی ﺧﺰر ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﭽﻪ ﻣﺎھﯽھﺎ را ﻣﯽﺧﻮرد .ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮب و ﺧﻮﺷﻤﺰه دارد و در
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرود و ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮرد .ﻣﺘﺮﺟﻢ[.

ﮐﺘﺎب )ﺻﯿﺪ( و )ذﺑﺢ( ]اﺣﮑﺎم ﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﺑﺢ[
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ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ ،ﺟﺎری ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺟﺎری ،ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ،ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۴ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن و ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮک ،ﺣﺮام و ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ.
 -۵اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ،
ﻧﺎم ﮐﺴﯽ و ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮام اﺳﺖ.
 -۶ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺬر ﮔﻨﺒﺪ و ﺑﺎرﮔﺎه و ﮐﻨﯿﺴﻪ و ﮐﻠﯿﺴﺎ و
ﺑﺖﺧﺎﻧﻪ ذﺑﺢ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﺮام و ﺧﻼف ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ
ۡ
َ
ۡ
ۡ
ٓ
ۡ َ َُ
َ َ َّ َ ۡ َّ
ُ ّ َ ۡ َ َۡ ُ
� ُم ٱل َم ۡي َت ُة َو َّ
�ُ
ٱ� ُم َو ۡ
﴿ح ِرمت علي
� ٱ�ِ بِهِۦ َوٱل ُمنخن ِقة
ِغ
ل
ِل
ه
أ
ا
م
و
�ر
ِ�
ٱ�
م
ِ
ِ ِ
َ ۡ َ ۡ ُ َ ُ َ ۡ ُ َ َ ّ َ ُ َ َّ َ ُ َ َ ٓ َ َ َ َّ ُ ُ َّ َ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ ُ َ َ َ
وٱلموقوذة وٱلم�دِية وٱ� ِطيحة وما أ�ل ٱلسبع إِ� ما ذكيتم وما ذبِح �
ُّ ُ
ب﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۳ :
ٱ�ص ِ

»)ای ﻣﺆﻣﻨﺎن!( ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ )ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ( ﻣﺮدار ،ﺧﻮن )ﺟﺎری( ،ﮔﻮﺷﺖ
ﺧﻮک ،ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ﻧﺎم ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺑﺮ آنھﺎ ﺑﺮده ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﮕﺮان ﺳﺮ
ﺑﺮﯾﺪه ﺷﻮد ،ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻔﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮐﺘﮏ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ،
آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻠﻨﺪی َﭘﺮت ﺷﺪه و ُﻣﺮدهاﻧﺪ ،آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﺎخ زدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ
ُﻣﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﻧﺪﮔﺎن از ﺑﺪن آنھﺎ ﭼﯿﺰی ﺧﻮرده و ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ُﻣﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ
اﯾﻦ ﮐﻪ )ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﺑﺪانھﺎ رﺳﯿﺪه و( آنھﺎ را ﺳﺮ ُﺑﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ُﺑﺘﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ«.

ب( آن ﭼﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﻤﻨﻮع ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
 -۱اﻻغ اھﻠﯽ؛ زﯾﺮا ﺟﺎﺑﺮ س ﮔﻮﯾﺪ» :رﺳﻮل ﺧﺪا ج در روز ﺟﻨﮓ ﺧﯿﺒﺮ ،ﮔﻮﺷﺖ اﻻغ
اھﻠﯽ را ﺣﺮام و ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺐ را اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﻮد« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
 -۲ﻗﺎﻃﺮ اھﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﯿﺎس ﺑﻪ اﻻغ اھﻠﯽ ،ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺣﺮام و ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ؛
زﯾﺮا وﺿﻌﯿﺘﯽ ھﻤﭽﻮن اﻻغ اھﻠﯽ دارد؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َٗ َ ۡ ُُ َ َ َۡ َ َ
َ َۡ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َۡ َ َ ۡ َ ُ َ
ٱ� ِم� ل ِ�كبوها َوزِ�نة ۚ َو�خلق ما � �عل ُمون] ﴾٨اﻟﻨﺤﻞ.[۸ :
﴿وٱ�يل وٱ�ِغال و

»اﺳﺒﺎن و اﺳﺘﺮان و ﮔﻮش درازان را ﺑﺮای آن آﻓﺮﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻮار ﺷﺪن و ﺑﺎرﺑﺮی از
آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ«.

و اﮔﺮ ﺳﺆال ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺐ ﻣﺒﺎح و ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺘﺮ و اﻻغ ﺣﺮام ﮔﺮدﯾﺪه،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ھﻤﻪی آنھﺎ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻗﺮار دارد؟ در ﺟﻮاب ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :ﺣﮑﻢ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

اﺳﺐھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی رﺳﻮل ﺧﺪا ج از ﺣﮑﻢ آن دوی دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۳ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ھﻤﻪی ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺷﯿﺮ ،ﭘﻠﻨﮓ ،ﺧﺮس ،ﺑﺒﺮ ،ﻓﯿﻞ،
ﮔﺮگ ،ﺳﮓ ،ﮐﻔﺘﺎر ،ﺳﮓ آﺑﯽ ،روﺑﺎه ،ﺳﻨﺠﺎب و  ...ﮐﻪ دارای ﻧﯿﺶ )ﻧﺎب(
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻪ دارای ﭼﻨﮕﺎل ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﺎز ،ﺷﺎھﯿﻦ،
ﻋﻘﺎب ،ﻗﺮﻗﯽ )واﺷﻪ( ،ﺟﻐﺪ و  ...ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺘﺸﺎن ﻣﺒﺎح ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﺑﻦ
ﻋﺒﺎسس ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :رﺳﻮل ﺧﺪا ج از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ھﻤﻪی ﺣﯿﻮاﻧﺎت دارای
ﻧﯿﺶ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن دارای ﭼﻨﮕﺎل ﺷﮑﺎری ،ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ« .ﻣﺴﻠﻢ.
ّ
 -۵ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻟﺠﻦ و ﻧﺠﺎﺳﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺟﻼﻟﮥ(؛
ﭼﻨﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ذﺑﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ روزی در ﺟﺎﯾﯽ ﺣﺒﺲ و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺷﺪه و
ﻋﻠﻮﻓﻪ و داﻧﻪی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪانھﺎ داده ﺷﻮد؛ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺧﻮاری ،ﺳﻌﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن از ﺷﯿﺮ آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد.
ج( ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺎن آنھﺎ ﻣﺼﺮﻓﺸﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ:
ّ -۱
ﻣﻮاد ّ
ﺳﻤﯽ و ﮐﺸﻨﺪه.
َ
 -۲ﺧﻮردن ﺧﺎک و ﺳﻨﮓ و ِﮔﻞ و ﮔﭻ ،ﻣﻤﻨﻮع و زﯾﺎنآور ھﺴﺘﻨﺪ.
 -۳ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺎﻟﻢ ،آنھﺎ را ﮔﻮارا و ﭘﺴﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﻮﺳﮏ،
ﻣﻮرﭼﻪ ،ﻣﺎر و  ...ﺧﻮردﻧﺸﺎن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
د( ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ آﻟﻮده و اﺷﯿﺎی ﻧﺠﺲ:
 -۱ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا از رﺳﻮل ﺧﺪا ج در
ﻣﻮرد ﺳﻄﻞ روﻏﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮش در آن اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺆال ﺷﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ روﻏﻦ،
ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮش و ﻣﻘﺪاری از روﻏﻦ اﻃﺮاف آن را ﺑﺮدارﯾﺪ؛ و اﮔﺮ روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ
ﺑﻮد ،آن را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ« .اﺑﻮداود.
ً
 -۲ﺧﻮردن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذاﺗﺎ ﻧﺠﺲ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺳﺮﮔﯿﻦ و ادرار ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ...
ﺣﺮام اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ُ َ ّ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰٓ َ
��ِث﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[۱۵۷ :
﴿و�ح ِرم علي ِهم ٱ�
»ﻧﺎﭘﺎﮐﯽھﺎ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ«.

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮردﻧﯽھﺎی ﺣﺮام ،در ھﻨﮕﺎم اﺿﻄﺮار و در ﻣﻮﻗﻊ ﺿﺮوری ،ﻣﺒﺎح

ﮐﺘﺎب )ﺻﯿﺪ( و )ذﺑﺢ( ]اﺣﮑﺎم ﺷﮑﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ذﺑﺢ[
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ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﻗﺤﻄﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ھﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺒﺎح و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﮕﺮان ﻣﺮگ
ّ
از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ و ﮐﺸﻨﺪه ،ﺧﻮردن ﭼﯿﺰھﺎی ﺣﺮام ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ و
ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺿﺮوری ﻣﺒﺎح ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ۡ
ٱض ُط َّر َ� ۡ َ
� بَاغٖ َو َ� َ� ٖد فَ َ�ٓ إ ۡ� َم َعلَ ۡيهِ إ َّن َّ َ
ٱ� َ� ُفورَّ ٞرح ٌ
ِيم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة:
﴿� َم ِن
ِ
� ِ
.[۱۷۳

»و ھﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن از آن اﺷﯿﺎی ﺣﺮام ﺑﺨﻮرد( در
ّ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ )ﺑﻪ ﺧﻮردن و ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮده( و ﻣﺘﺠﺎوز )از
ﺣﺪ ّ
ّ
ﺳﺪ ﺟﻮع ھﻢ( ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺸﻨﺪه و
ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.

و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َۡ
ۡ
� ُم َت َ
جان ِف ِّ�ثۡ� فَإ َّن َّ َ
� َم َصة َ� ۡ َ
ٱ� َ� ُفورَّ ٞرح ٞ
ِيم] ﴾٣اﻟﻤﺎﺋﺪة:
﴿� َم ِن ٱض ُط َّر ِ�
ٍ
ٖ ِ ٖ ِ
.[۳

» ّاﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﻮد )از ّ
ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﺧﻮردﻧﯽھﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع
ً
ﭼﯿﺰی ﺑﺨﻮرد ﺗﺎ ھﻼک ﻧﺸﻮد( و ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﺒﺎﺷﺪ )و ﻋﻤﺪا ﻧﺨﻮاھﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﺪ،
ّ
ﻣﻀﻄﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد(؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزﻧﺪهی ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ )و از
ﺑﺮای او ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺎز را ﻣﺒﺎح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ(«[.

ﮐﺘﺎب ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ

ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
]ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﮐﻪ در ﭼﺎﺷﺘﮕﺎه روز ﻋﯿﺪ َاﺿﺤﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﺒﺎدت و ّ
ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ذﺑﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» ،اﺿﺤﯿﮥ« ﯾﺎ »ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ؛ »ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ« ﻋﺒﺎرت از ذﺑﺢ
ﮐﺮدن ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎﻧﯽ در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن و اﯾﺎم ﺗﺸﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
اﺳﺖ[.
س :ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در اﺳﻼم ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
١
ﻣﺴﻠﻤﺎن آزاد ،ﻋﺎﻗﻞ ،ﺗﻮاﻧﮕﺮ ،و ﻣﻘﯿﻢ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ج :ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ ھﺮ ﻓﺮد
ِ
٢
ﺑﺮ ﺑﺮده ،ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺎﻓﺮ واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎﺋﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ھﻤﻪی ﺧﺎﻧﻮادهھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را دارﻧﺪ ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺬاھﺐ واﺟﺐ و در ﺑﻌﻀﯽ از
دﯾﮕﺮ ﻣﺬاھﺐ آن را ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ّ ّ َ َۡ
﴿فص ِل ل َِر�ِك َوٱ� ۡر] ﴾٢اﻟﮑﻮﺛﺮ.[۲ :
»ﺑﺮای ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻦ«.

 - ١ﻣﺮاد از ﺗﻮاﻧﮕﺮ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ :ﺗﻮاﻧﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ واﺟﺐ ﮔﺮدد .ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺘﺎب
»زﮐﺎت« ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
 - ٢ﻗﺪوری ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ھﻢ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ھﻢ از ﻃﺮف ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
وﻟﯽ ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ اﺣﻨﺎف ،ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »در
ﻣﺴﻠﻤﺎن آزاد ،ﻣﻘﯿﻢ و ﺗﻮاﻧﮕﺮ )ﮐﺴﯽ
اﻟﻤﺨﺘﺎر« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی »ﻇﺎھﺮ اﻟﺮواﯾﺔ« ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ ھﺮ ﻓﺮد
ِ
ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﺻﺪﻗﻪی ﻓﻄﺮ اﺳﺖ( ،واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ از
ﻃﺮف ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ؛ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﺪﻗﻪ۰ی ﻓﻄﺮ ﮐﻪ ھﻢ از ﻃﺮف ﺧﻮدش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﻢ از ﻃﺮف ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﺮدﺳﺎﻟﺶ.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﺨﺎﻧﯿﺔ« ﮔﻮﯾﺪ :در »ﻇﺎھﺮ رواﯾﺖ«
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﻃﺮف ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﺪﻗﻪی
ﻓﻄﺮ .ﺣﺴﻦ از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ :واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪش و ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪش
ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .و ﻓﺘﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ »ﻇﺎھﺮ رواﯾﺖ« اﺳﺖ(۲۰۰/۵) .
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و در ﻣﻮرد وﺟﻮب ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ّ
»ھﺮ ﮐﺲ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ دارد و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﯿﺪﮔﺎه و ﻣﺼﻼی ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮد« .اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ.
وﺟﻪ اﺳﺘﺪﻻل از اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی را ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ّ
ﻧﮑﻨﺪ ،از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺼﻠﯽ ﻧﮫﯽ ﮐﺮده ،اﯾﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ،واﺟﺒﯽ
را ﺗﺮک ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﻤﺎز ھﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ّ
ﺗﻘﺮب ﺑﺠﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮک آن ،ﻧﻔﻌﯽ
ﺑﺮای او ﻧﺪارد.
ّ
ﻣﺨﻔﻒ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻢ س ﮔﻮﯾﺪ :در روز ﻋﺮﻓﻪ در ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﯾﻢ .ﻓﺮﻣﻮد» :ای
ﻣﺮدم ﺑﺮ ھﺮ ﺧﺎﻧﻮادهای در ھﺮ ﺳﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و »ﻋﺘﯿﺮۀ« اﺳﺖ« .آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﻋﺘﯿﺮۀ
ّ
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻋﺘﯿﺮۀ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن » ّ
رﺟﺒﯿﻪ:
رﺟﺒﯿﮥ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ )و
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ده روز اول رﺟﺐ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ(« .ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﯾﯽ.
وﻟﯽ »ﻋﺘﯿﺮۀ« ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ ﻓﺮع وﻻ ﻋﺘﯿﺮۀ« )ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ(؛ »ﻓﺮع و ﻋﺘﯿﺮهای در اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ« ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ) .و ﻓﺮع ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
اوﻟﯿﻦ زاﯾﯿﺪهی ﺷﺘﺮ ﮐﻪ ﻣﺸﺮﮐﺎن آن را ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﯾﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮐﺖ در ﻧﺴﻞ ﺷﺘﺮ ﻣﺎده ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ(.
و ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺦ ﻋﺘﯿﺮه ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺴﺦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﻨﺪب ﺑﻦ ﺳﻔﯿﺎن ﺑﺠﻠﯽ س ﮔﻮﯾﺪ» :روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
»ھﺮ ﮐﺲ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎی آن
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ھﺮ ﮐﺲ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﮑﺮده ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ﻇﺎھﺮ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺎدهی آن اﻣﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
و در ﻣﻮرد ارزش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،ھﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ذﺑﺢ
ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .«...اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﺗﺮﻣﺬی.
و ﺣﮑﻤﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
ّ -۱
ﺗﻘﺮب و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ.
 -۲اﺣﯿﺎی ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺸﻮای ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﺎن ،ﺣﻀﺮت اﺑﺮاھﯿﻢ÷ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻧﻤﻮدن ﻓﺮزﻧﺪش ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻪ او وﺣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی او در اﯾﻦ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺑﻪ او ھﺪﯾﻪ داد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ÷ آن را
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 -۳ﺟﺸﻦ و ﺷﺎدی و ّ
ﺗﮫﯿﻪی ﻟﺒﺎس ﻧﻮ و ﺧﻮراک ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اھﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده و
ﮔﺴﺘﺮش روح ﺗﻌﺎون و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان.
 -۴ادای ﺳﭙﺎس ﺧﺪاوﻧﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنھﺎ ارزاﻧﯽ
داﺷﺘﻪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎدهھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽآﯾﺪ[.
س :در ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﭼﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ذﺑﺢ ﺷﻮﻧﺪ؟
ج :در ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﮔﺮ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﺷﺘﺮ ﯾﺎ
ﯾﮏ ﮔﺎو ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺮوط
ِ
ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ھﯿﭻ ﮐﺪام از آن ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ھﻔﺘﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ و ھﺪف ﺗﻤﺎﻣﯽ
ِ
آنھﺎّ ،
ﺗﻘﺮب و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ّﻧﯿﺖ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺧﺮاب ﺑﻮد و ارادهی
ﮔﻮﺷﺖ را داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :زﻣﺎن ذﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،از ﭼﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؟
ﺻﺎدق روز ﻋﯿﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺑﺮای ﻣﺮدم
ج :وﻗﺖ ذﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،از ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ
ِ
ﺷﮫﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن و ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ زﻣﺎن ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن
اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ،ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ّاﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺗﺎ ﺳﻪ روز » ّاﯾﺎم
اﻟﺘﺸﺮﯾﻖ« ،ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد[.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ذﺑﺢ ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی
ﭼﺴﺖ؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽاش را اﻋﺎده ﮐﻨﺪ؛ ]زﯾﺮا ﺟﻨﺪب ﺑﻦ
ﺳﻔﯿﺎن ﺑﺠﻠﯽ س ﮔﻮﯾﺪ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ،
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ،ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ« .ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ[
ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ،ﭘﺲ
س :در روﺳﺘﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﮔﺮ
ِ
ﺻﺎدق روز ﻋﯿﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ذﺑﺢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﺷﺎن درﺳﺖ
از ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ
ِ
اﺳﺖ؟
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ج :آری؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آنھﺎ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﻨﮫﺎ روز ﻋﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﯾﺎ وﻗﺖ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ روز
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ذﺑﺢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در روز ﻋﯿﺪ و دو روز ﭘﺲ از آن درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﺮﮔﺎه آﻓﺘﺎب روز
دوازدھﻢ ذی ّ
اﻟﺤﺠﻪ ﻏﺮوب ﮐﺮد ،وﻗﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﻗﺖ ﺑﺮای
دوم و در آﺧﺮ ،روز ّ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،روز ّاول و ﭘﺲ از آن ،روز ّ
ﺳﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در ﯾﮑﯽ از ﺷﺐھﺎی اﯾﻦ روزھﺎ ذﺑﺢ ﮐﺮد ،آﯾﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽاش درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ّ
ﮐﺮاھﯿﺖ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از رگھﺎی
ج :آری؛ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ
ﺣﯿﻮان ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ،ﺑﺮﯾﺪه ﻧﺸﻮد.
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ج :ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﺣﯿﻮان ﮐﻮر؛ )ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮر ﺑﻮدﻧﺶ واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ(؛ ﺣﯿﻮان ﯾﮏ ﭼﺸﻢ؛ ﺣﯿﻮان ﻟﻨﮕﯽ
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه ﺑﺮود؛ ﺣﯿﻮان ﻻﻏﺮی ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﻮانھﺎﯾﺶ ﻣﻐﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺣﯿﻮان ﮔﻮش و ُدم ﺑﺮﯾﺪه؛ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮش ﯾﺎ ُدﻣﺶ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
]از ﻋﺒﯿﺪ ﺑﻦ ﻓﯿﺮوز س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب س ﮔﻔﺘﻢ :ﻗﺮﺑﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ
را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﯾﺎ از آن ﻧﮫﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﮕﻮ .ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ
دﺳﺘﺶ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از دﺳﺖ او اﺳﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮد:
»ﭼﮫﺎر ﻧﻮع ﺣﯿﻮان ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﯿﻮان ﮐﻮری ﮐﻪ ﮐﻮر ﺑﻮدﻧﺶ واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺣﯿﻮان ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎریاش آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﯿﻮان ﻟﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﮕﯽاش آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ و
ﺣﯿﻮان ﻋﻀﻮ ﺷﮑﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﮫﺒﻮد ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ«.
ﺑﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎزب س در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﮑﺮوه ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﮔﻮش ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﯿﺐدار
ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﮔﻔﺖ :ھﺮ ﻧﻘﺼﯽ را در ﺣﯿﻮان ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ دﯾﺪی آن را رھﺎ ﮐﻦ و از ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن آن
ﺧﻮد داری ﮐﻦ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺣﺮام ﮐﻨﯽ« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺗﺮﻣﺬی،
ﻧﺴﺎﯾﯽ و اﺑﻮداود.
و ﺑﺰﻏﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﻋﻤﺮش ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺮاء ﺑﻦ
ﻋﺎزب س ﮔﻮﯾﺪ» :داﯾﯽام ،اﺑﻮﺑﺮده س ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ او
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﻓﺮﻣﻮد :ﮔﻮﺳﻔﻨﺪت ﺑﺮای ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ و ﺟﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .اﺑﻮﺑﺮده س
ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج ! ﺑﺰﻏﺎﻟﻪای دارم ﮐﻪ ﻋﻤﺮش ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ و در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
او ﻋﻠﻒ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :آن را ذﺑﺢ ﮐﻦ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﻋﯿﺪ ،ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ذﺑﺢ ﮐﺮده و
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ،ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽاش را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم داده و از ّ
ﺳﻨﺖ و روش
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده اﺳﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﭼﻼق ،ﺑﯿﻤﺎر و ﺑﺴﯿﺎر ﻻﻏﺮ ،ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ[.
ُ
س :اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮش ﯾﺎ دم ﺣﯿﻮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺶ ﭼﻪ
١
ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ذﺑﺢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﯽ در ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد :ﺣﯿﻮان ﺑﯽﺷﺎخ؛ ﺣﯿﻮان اﺧﺘﻪ ﺷﺪه؛
ﺣﯿﻮان دﯾﻮاﻧﻪ و ﺣﯿﻮان ﮔﺮﮔﯿﻦ؟
ج :ذﺑﺢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ در ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ذﺑﺢ ﭼﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ج :ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺘﺮ ،ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ)ﺑﺰ و ﻣﯿﺶ( ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ ]ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ:
َ
ۡ
َ
ّ
ْ
ۡ
ُ
ٗ
ۡ
ُّ
َ ُ ۡ َ َّ
َۡ
ِ� أُ َّمة َج َعل َنا َم َ
� َما َر َز َ� ُهم ّ ِم ۢن بَه َ
ٱ�ِ َ ٰ
نس� ِ�ذكروا ٱسم
يم ِة ٱ�ن� ٰ ِم﴾
﴿ َول ِ ٖ
ِ
]اﻟﺤﺞ.[۳۴ :

ّ
»ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮده ،و ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا
اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﻤﺒﻮل آﻣﺎدﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻓﺪا ﺷﺪن در راه ﺧﺪا اﺳﺖ،
ّ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ«[.
 - ١ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮر ﭼﺸﻤﺶ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب
»در اﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﺣﯿﻮان ،ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﻮدن ﻋﻠﻒ ﺑﺪان ﺣﯿﻮان داﻧﺴﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺸﺮﯾﺢ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ( ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
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و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺟﺎﻧﻮران درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﺮای
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﺮ آن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﯾﮏ ﺳﺎل را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده و وارد ﺳﺎل دوم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺷﺘﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل را
ﺗﻤﺎم و وارد ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﮔﺎو دو ﺳﺎل را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮده و وارد ﺳﺎل ﺳﻮم ﺷﺪه
َ
ﺑﺎﺷﺪ؛ )ﯾﻌﻨﯽ ﺣﯿﻮان »ﺛﻨﯽ«  ١ﺑﺎﺷﺪ(.
و در ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ؛ ذﺑﺢ ﮐﺮدن ﺑﺮهای ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺳﺎل ﺑﺮ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎن ﭼﺎق و ﻓﺮﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ) .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺜﻪاش ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد در آن
ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮑﻨﺪ و در ﺳﺎل دوم وارد ﻧﺸﻮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽاش درﺳﺖ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .ر.ک :اﻟﺪر اﻟﻤﺨﺘﺎر و رداﻟﻤﺤﺘﺎر .(۲۰۴/۵
س :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮرد و آن را ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮد؟
ج :آری؛ ﻣﯽﺗﻮان ھﻢ از ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮرد و ھﻢ از آن ﺑﻪ ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و
ﺗﻮاﻧﮕﺮان و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان داد و ھﻢ آن را ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﻮد؛ و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪﻗﻪ از
ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم آن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد؛ ﯾﮏ
ﻗﺴﻤﺖ را ﻣﯿﺎن ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ را ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دھﻨﺪ ،و ﻗﺴﻤﺖ ّ
ﺳﻮم را ﻣﯿﺎن اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛
ّاﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﻪی آن را ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ[.
س :ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
ج :ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دو ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ:
آن را ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﺎ از آن اﺑﺰار و وﺳﯿﻠﻪای ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﻏﺮﺑﺎل ،ﻣﺸﮏ وﻏﯿﺮه ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
س :آﯾﺎ ﺑﺮ ذﺑﺢ ﮐﻨﻨﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻗﺮﺑﺎﻧﯽاش را ذﺑﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ذﺑﺢ ،وﮐﯿﻞ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﯿﻮان را ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ و زﯾﺒﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ذﺑﺢ ﺣﯿﻮان ﺑﭙﺮدازد ،و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ

 - ١ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺑﺎب »اﻟﮫﺪی« از »ﮐﺘﺎب اﻟﺤﺞ« ﻣﻌﻨﯽ »ﺛﻨﯽ« را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

او ،ﺣﯿﻮان را ذﺑﺢ ﮐﺮد ،ﺑﺎز ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی از اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺣﯿﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ وی را ذﺑﺢ
ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ﮐﺮاھﯿﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ.
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ وی ﺑﺎ
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،دو ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ھﺮ دو ،دﭼﺎر
اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪﻧﺪ و ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ذﺑﺢ ﻧﻤﻮد؛ در آن
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﺷﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮ
ﻋﮫﺪهی آنھﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

َ
ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور

َ
اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور
َ
س» :اﯾﻤﺎن« ﭼﯿﺴﺖ؟
َ
ج» :اﯾﻤﺎن« ]ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ھﻤﺰه[ :ﺟﻤﻊ »ﯾﻤﯿﻦ« اﺳﺖ؛ و اﺻﻞ »ﯾﻤﯿﻦ« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
»دﺳﺖ و ّﻗﻮت« اﺳﺖ؛ و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻋﺒﺎرت از :ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﮑﯽ از دو
ﻃﺮف ﺧﺒﺮ )اﻧﺠﺎم وﺗﺮک( ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی » ُﻣﻘﺴﻢ ﺑﻪ« .١
و ﺳﻮﮔﻨﺪ را از آن ﺟﮫﺖ »ﯾﻤﯿﻦ« ﻧﺎم ﻧﮫﺎدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻓﺮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﻗﺴﻢ ،اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﺗﺮک ﮐﺎر را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ »ﻗﺴﻢ« و »ﯾﻤﯿﻦ« ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ذات و ﻧﺎمھﺎ و ﺻﻔﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﮐﺴﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ! ﻓﻼن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﻢ؛ ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر اﻧﺴﺎنھﺎ! ﻓﻼن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻢ.
ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،اﺻﻞ ﯾﻤﯿﻦ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »دﺳﺖ« اﺳﺖ؛ و ﺑﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻃﻼق
ﺷﺪه؛ ﭼﻮن وﻗﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮی را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
و در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم ﯾﺎ ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ.
و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ذات ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﻤﯽ از اﺳﻤﺎء ،ﯾﺎ ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل؛ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س را در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ در
ﻣﯿﺎن ﮐﺎرواﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺪرش ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرد؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :آ ﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺘﺎن ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد و ﯾﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﻨﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.

 - ١اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﮐﻨﺰاﻟﺪﻗﺎﺋﻖ« اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ﮔﻮﯾﺪ:
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﺎﻓﯽ« ،ﯾﻤﯿﻦ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ :ﯾﻤﯿﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن ﮐﻪ :ﻓﺮدی
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻓﻼن ﮐﺎر ﻧﯿﮏ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ ،ﯾﺎ آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﻨﺪ .و
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﺘﺒﯿﻦ« ﯾﻤﯿﻦ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ» :ﯾﻤﯿﻦ« ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻘﺪی ﮐﻪ
ﻋﺰم ﺣﺎﻟﻒ را ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﺗﺮک ﮐﺎری ،ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور
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و اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ دوزخ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺟﮫﻨﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪّ ،
ﻋﺰت ﭘﺎﯾﺶ را در ّ
ھﺴﺖ؟ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ّ
ﺟﮫﻨﻢ
ﻋﺰﺗﺖ ﻗﺴﻢ! ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ّ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ّ
ﺟﮫﻨﻢ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ
ﻣﯽﺷﻮد« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[.
س :اﻗﺴﺎم ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ:
ﺳﻮﮔﻨﺪ »ﻏﻤﻮس«.
ﺳﻮﮔﻨﺪ »ﻣﻨﻌﻘﺪه«.
ﺳﻮﮔﻨﺪ »ﻟﻐﻮ«.
ّاﻣﺎ »ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻏﻤﻮس« :ﺳﻮﮔﻨﺪی دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﺎ
ﺗﺮکﮐﺎری در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ دروغ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎدﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﻣﻦ
اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهام« ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ؛ و از آن ﺟﮫﺖ ﺑﻪ »ﻏﻤﻮس« )ﻓﺮوﺑﺮﻧﺪه(
ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ ﺻﺎﺣﺒﺶ در ﮔﻨﺎه و ﺳﭙﺲ در آﺗﺶ ﺳﻮزان دوزخ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ :اﻻﺮﺷاک ﺑﺎﷲ ،وﻋﻘﻮق الﻮاﺪﻟﻳﻦ وﻗﺘﻞ ّ
اﻨﻟﻔﺲ ،واﻴﻟﻤ�
اﻟﻐﻤﻮس« ١؛ »ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار دادن ﺑﺮای ﺧﺪا؛ ّ
اذﯾﺖ ﮐﺮدن واﻟﺪﯾﻦ؛

ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺴﯽ )ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ( و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻏﻤﻮس«.
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ و دروغ ،ﺑﻪ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ )ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻏﻤﻮس( ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎر ﮔﻨﺎھﺶ ،ﮐﻔﺎره ﺑﺮای ﺟﺒﺮان آن ﻻزم و ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ از آن ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل» ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻏﻤﻮس« :ﺳﻮﮔﻨﺪی دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺣﻘﻮق ﭘﺎﯾﻤﺎل
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻗﺼﺪ ﻓﺴﻖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﮐﺴﯽ ﻋﻤﺪا و ﺑﻪ دروغ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ! اﯾﻦ ﺟﻨﺲ را ﺑﻪ
ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪهام ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آن را ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ آﻟﻮدﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
 - ١ﺑﺨﺎری ،ﮐﺘﺎب اﻻﯾﻤﺎن؛ ﺑﺎب »اﻟﯿﻤﯿﻦ اﻟﻐﻤﻮس«.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻓﺮﻣﻮدهی زﯾﺮ ھﻤﯿﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ دروغ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎل و ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﻣﺮدم ﺑﮕﯿﺮد،
در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ
و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ و دروغ ﺑﻪ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ّ
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺎر ﮔﻨﺎھﺶ ،ﮐﻔﺎره ﺑﺮای ﺟﺒﺮان آن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺑﻪ و
ّ
اﺳﺘﻐﻔﺎر ،ﺣﻘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﺴﻢ دروغ از ﻣﺮدم ﺿﺎﯾﻊ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.
ّ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﮐﻔﺎرهای ﻧﺪارد؛ ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َُ ُ ُ
َ َّ ُّ ۡ َ ۡ َ
�ن يؤاخِذ�م ب ِ َما �قد� ُم ٱ�ي� ٰ َن﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۸۹ :
﴿ َو� ٰ ِ
»وﻟﯽ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روی ﻗﺼﺪ و اراده ﺧﻮردهاﯾﺪ ،ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

و اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪه ،ﺳﻮﮔﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دادن
ً
ّ
ﮐﻔﺎره در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و در ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻏﻤﻮس ،وﻓﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺻﻼ اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد و
ﺑﺮ ﮐﺎر ﺧﻮب ﯾﺎد ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ
َّ
َ َ َ َّ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ٰ َ ُ ۡ َ َ َ ۢ َ ۡ َ ُ
� ۡم َ� َ�ل قَ َد ُم ۢ َ� ۡع َد ُ� ُبوت َِها َوتَ ُذوقُوا ُّ
ٱلس ٓو َء ب ِ َما
خذوا �ي�ن�م دخ� بين
﴿و� �ت ِ
ِ
َّ َ َ ُ
َ َ ُّ ۡ َ َ
� ۡم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٞ
يم] ﴾٩٤اﻟﻨﺤﻞ.[۹۴ :
يل ٱ�ِ ول
صدد�م عن سب ِ ِ
»ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎﯾﺘﺎن را در ﻣﯿﺎن ﺧﻮد وﺳﯿﻠﻪی ﻧﯿﺮﻧﮓ و ﻓﺴﺎد ﻧﺴﺎزﯾﺪ )و ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ
ﻗﺴﻢھﺎی دروغ ﮔﻮل ﻧﺰﻧﯿﺪ و از راه راﺳﺖ ﺑﺪر ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪان وﻓﺎ
ﻧﮑﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ( ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎمھﺎی ﺛﺎﺑﺖ ،از ﺟﺎی ﺑﻠﻐﺰد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
راه ﺧﺪا دﭼﺎر ﺑﻼ و ﺑﺪی ﺷﻮﯾﺪ و در آﺧﺮت ﻋﺬاب ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.

ّ
و اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﭘﻨﺞ ﮔﻨﺎه ﮐﻔﺎره ﻧﺪارد :ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار دادن
ﺑﺮای ﺧﺪای ّ
ﻋﺰوﺟﻞ ،ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ،ﻏﺎرت ﮐﺮدن ﻣﺎل ﻣﺆﻣﻦ ،ﻓﺮار از ﻣﯿﺪان
ﺟﻨﮓ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻏﻤﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار
دادن ﺑﺮای ﺧﺪاّ ،
اذﯾﺖ ﮐﺮدن واﻟﺪﯾﻦ ،ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻏﻤﻮس« .ﺑﺨﺎری،
ﻧﺴﺎﯾﯽ و ﺗﺮﻣﺬی[.

ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور
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و »ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪه« :ﺳﻮﮔﻨﺪی دروﻏﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﺗﺮک ﮐﺎری
در آﯾﻨﺪه ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ؛ و در ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدن ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮد ،ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه
ّ
و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن ﮐﺎر را در آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاھﻢ داد ،ﯾﺎ ﻓﻼن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاھﻢ داد؛ در ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮدن ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮﮔﻨﺪ
ّ
ﺧﻮد ،ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪه وﻓﺎ
ّ
ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪه و ﮐﻔﺎرهی ﻗﺴﻢ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﻨﻌﻘﺪه :ﺳﻮﮔﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای ﺗﺄﮐﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﺗﺮک ﮐﺎری ،آن را ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﯾﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ آن ّ
ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪش وﻓﺎ ﮐﺮد ،ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ وﻓﺎ
ّ
ﻧﮑﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎره ﺑﺪھﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ
َ َ َ ۡ ُُ ُ ُ
َُ ُ ُ
�ن يؤاخِذ�م ب ِ َما كسبت قلو�� ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۲۵ :
﴿ َو� ٰ ِ
»وﻟﯽ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ دلھﺎﯾﺘﺎن ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و از روی اراده و اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻮده،
ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َُ ُ ُ
َ َّ ُّ ۡ ۡ َ
�ن يؤاخِذ�م ب ِ َما �قد� ُم ٱ�ي� ٰ َن﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۸۹ :
﴿ َو� ٰ ِ

»وﻟﯽ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روی ﻗﺼﺪ و اراده ﺧﻮردهاﯾﺪ ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽﮐﻨﺪ«[.

و »ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻟﻐﻮ« :ﺳﻮﮔﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در ﺧﺒﺮ دادن از ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮔﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﻗﻮع ﻣﻔﺎد آن ﺧﺒﺮ ﻗﺮار دھﺪ و ﺑﺮ وﻗﻮع آن اﻣﺮ ﭘﻨﺪاری ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در
ّ
واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
در ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻟﻐﻮ ،اﻣﯿﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻟﻒ را ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه و
ﮐﯿﻔﺮ ﻗﺮار ﻧﺪھﺪ .١
]ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻟﻐﻮ :در ﻧﺰد اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ  /ﺳﻮﮔﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ در اﺛﻨﺎی ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮﯾﺶ ،از روی ﻋﺎدت و ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎر ـ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ـ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽآورد،
َّ ُ َ ُ ُ ُ َّ ُ َّ
١
ٱلل ۡغو ِ ٓ
�
 دﻟﯿﻞ »ﻋﺪم ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺆاﺧﺬه ﺑﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻟﻐﻮ« ،اﯾﻦ آﯾﻪ اﺳﺖ �﴿ :يؤاخِذ�م ٱ� ب ِ َِ
ُ
�يۡ َ�ٰن ِ� ۡم﴾ ]ﺑﻘﺮة» .[۲۲۵:ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ از
روی ﻗﺼﺪ و ّﻧﯿﺖ ،ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد« .و ﭼﻮن درﺑﺎرهی ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﻟﻐﻮ« اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد،
ّ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب آن را ﺑﻪ »اﻣﯿﺪ و رﺟﺎء« ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ھﻤﭽﻨﺎن در ﺷﻮﺧﯽھﺎ و ﻣﺰاحھﺎ و  ...ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻦ :آری واﻟﻠﻪ! ﻧﻪ واﻟﻠﻪ! ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ّ
ﺳﻮﮔﻨﺪی ﻟﻐﻮ و ﺑﯿﮫﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ :ﻧﻪ ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ّ
ﺷﮑﻨﯽ و ﻧﻪ ﮐﻔﺎرهای؛ زﯾﺮا اﯾﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ در رأی اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
 ، /اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ  /و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ  ، /ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻟﻐﻮ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺮ
ﭼﯿﺰی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ رخ داده اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ در واﻗﻊ اﻣﺮ،
ّ
ﺧﻼف آن آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭘﺲ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪی ﮐﻔﺎره ﻧﺪاردّ ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ
ّ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻧﺰد آﻧﺎن ﮐﻔﺎره دارد[.
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪه ،ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪش وﻓﺎ
ّ
ﻧﮑﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ
ّ
اﯾﻦ ﮐﻔﺎره وﻗﺘﯽ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از روی ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮﮔﻨﺪش وﻓﺎ ﻧﮑﻨﺪ ،ﯾﺎ وﺟﻮب
ّ
ﮐﻔﺎره در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻮرتھﺎ )ﻋﻤﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ِاﮐﺮاه و اﺟﺒﺎر( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪه ،از روی ﻗﺼﺪ ،ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ،ﯾﺎ اﺟﺒﺎر ،آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ؛ ﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺗﺮک
ّ
ّ
ﮐﻨﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ )و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره در ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ـ ﻗﺼﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ،ﺧﻄﺎ ،اﺷﺘﺒﺎه و ِاﺟﺒﺎر ـ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و از روی اﺟﺒﺎر ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ ﯾﺎ
ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮﮔﻨﺪش وﻓﺎ ﻧﮑﺮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از روی اﺟﺒﺎر
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم داد ﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺗﺮک ﮐﺮد،
در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺪان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺪان ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد
)ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎی ﻣﺸﺮوع و ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎی ﻧﺎﻣﺸﺮوع(

س :در ﭼﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن» ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟ )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی
دﯾﮕﺮ؛ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد(؟
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن» ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ )و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﻣﯽﮔﺮدد( ﮐﻪ وی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﺑﻪ ذات ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ )اﻟﻠﻪ(.

ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور
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ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎمھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰوﺟﻞ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ» :رﺣﻤﻦ« و »رﺣﯿﻢ«.
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪّ » :
ﻋﺰت«» ،ﺟﻼل« و »ﮐﺒﺮﯾﺎء« ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ .١
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ »ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ« ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدد .٢
]ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮔﺎھﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮد و ﻣﺴﺘﻌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ او ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ج در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ.
ّاﻣﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻗﺴﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮐﻌﺒﻪ و رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ و ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﺪا ج ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﻤﯽ از اﺳﻤﺎء ﯾﺎ ﺻﻔﺘﯽ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ؛ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س را در ﺣﺎﻟﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ
در ﻣﯿﺎن ﮐﺎروان ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﺪرش ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرد؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :آ ﮔﺎه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﭘﺪراﻧﺘﺎن ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﯽﺧﻮرد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد و ﯾﺎ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﺪ« .ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ.
و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﺨﻮرد ،ﮐﻔﺮ ﯾﺎ ﺷﺮک ورزﯾﺪه اﺳﺖ« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﺗﺮﻣﺬی.
و اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد و در
ﺳﻮﮔﻨﺪش ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺑﺖ ﻻت ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ اﯾﻤﺎن
 - ١زﯾﺮا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدن ﺑﺪانھﺎ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ؛ و ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﮫﻮم »ﯾﻤﯿﻦ«
ھﻤﺎن » ّﻗﻮت« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ
ّ
ﺻﻼﺣﯿﺖ آن ﮐﻪ »ﺣﺎﻣﻞ« و »ﻣﺎﻧﻊ« ﻗﺮار
ﺧﺪا و ﺻﻔﺎﺗﺶ ﺑﺎور و اﻋﺘﻘﺎد دارد ،از اﯾﻦ رو ذﮐﺮ آن،
ﺑﮕﯿﺮد را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 - ٢زﯾﺮا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدن ﺑﻪ »ﻋﻠﻢ ﺧﺪا« ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻋﻼوه از آن ،ﮔﺎھﯽ »ﻋﻠﻢ ﺧﺪا«
ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮادش »ﻣﻌﻠﻮم« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :اﻟﻠﮫﻢ اﻏﻔﺮ ﻋﻠﻤﮏ ﻓﯿﻨﺎ«؛ و ﻣﺮاد از
»ﻋﻠﻤﮏ«» ،ﻣﻌﻠﻮﻣﮏ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ دوﺳﺘﺶ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﯿﺎ ﻗﻤﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪھﺪ« ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ »ﻏﻀﺐ ﺧﺪا« ﯾﺎ »ﺳﺨﻂ ﺧﺪا« ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟
١
ج :ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ .
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻓﻼن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادم ،ﻏﻀﺐ ﯾﺎ ﺳﺨﻂ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺑﺎد«؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ .٢
س :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ذات »اﻟﻠﻪ«» ،ﻧﺎمھﺎی اﻟﻠﻪ« و »ﺻﻔﺎت اﻟﻠﻪ« ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﻮر
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ج :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذات اﻟﻠﻪ ،ﻧﺎمھﺎی اﻟﻠﻪ و ﺻﻔﺎت اﻟﻠﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﯾﮑﯽ از ﺣﺮوف »ﻗﺴﻢ« ﺑﺮ ﻣﻮرد ﺳﻮﮔﻨﺪ داﺧﻞ ﺷﻮد.
س» :ﺣﺮوف ﻗﺴﻢ« ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪادی ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ج :ﺣﺮوف ﻗﺴﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
واو؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :واﻟﻠﻪ«.
ﺑﺎء؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﺑﺎﻟﻠﻪ«.
ﺗﺎء؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﺗﺎﻟﻠﻪ«.
اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻗﺴﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ً
٣
ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﷲ ﻻﻓﻌﻠ ﹼﻦ ﻛﺬا«؛ »ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﻓﻼن ﮐﺎر را ﺣﺘﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﻢ داد«.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﺪا«...؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ
 - ١ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ »رﺣﻤﺖ ﺧﺪا« ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد ،ﺑﺎز ھﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ،ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﺪاول ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت واژهی »رﺣﻤﺖ ﺧﺪا« ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺮاد از آن »ﺑﺎران« ﯾﺎ »ﺑﮫﺸﺖ« )اﺛﺮ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ »ﻏﻀﺐ و ﺳﺨﻂ ﺧﺪا« ذﮐﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺮادش ،ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﮐﯿﻔﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(.
ّ
 - ٢زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﺑﺮ ﺧﻮد دﻋﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻋﻼوه از آن،
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻏﻀﺐ و ﺳﺨﻂ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(.
 - ٣زﯾﺮا از ﻋﺎدت ﻋﺮبھﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺠﺎز واﺧﺘﺼﺎر ،ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﺮوف را ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
َ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﻣﻘﺴﻢ« )اﻟﻠﻪ( ،ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻪ ﻧﺰع ﺧﺎﻓﺾ اﺳﺖ؛ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ» :ﻣﻘﺴﻢ« )اﻟﻠﻪ(
ﻣﮑﺴﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ،ﮐﺴﺮهاش دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﺬوف ﺑﮑﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(.
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ﺧﻮرﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ .
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻓﻌﻞھﺎی ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ذرﯾﻌﻪی آنھﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ،ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ »ﻓﻌﻞھﺎ« ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺖ:
١

»اﻗﺴﻢ«؛ »اﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ«؛ »اﺣﻠﻒ«؛ »اﺣﻠﻒ ﺑﺎﷲ«؛ »اﺷﻬﺪ« و »اﺷﻬﺪ ﺑﺎﷲ«.

و اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪ )ﭘﯿﻤﺎن( ﺧﺪا«...؛ ﯾﺎ »ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺜﺎق
ﺧﺪا«...؛ در آن ﺻﻮرت ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ و »ان ﺷﺎء اﷲ« ﺑﮕﻮﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ

ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ّ
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﭘﺲ از ﺳﻮﮔﻨﺪش» ،ان ﺷﺎء اﷲ« ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﺳﻮﮔﻨﺪش
وﻓﺎ ﻧﻨﻤﻮد و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم داد ﯾﺎ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد
ﻧﻤﻮده اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺗﺮک ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت »ﺣﺎﻧﺚ« )ﺷﮑﻨﻨﺪهی ﺳﻮﮔﻨﺪ( ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ھﻨﮕﺎم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ان ﺷﺎء اﷲ« ،در آن ﺻﻮرت
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺮده و ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ؛ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ
داود÷ ﮔﻔﺖ :اﻣﺸﺐ ﺑﺎ ھﻔﺘﺎد ﺗﻦ از ھﻤﺴﺮاﻧﻢ ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮم ،ﺗﺎ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ ﭘﺴﺮی
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ در راه ﺧﺪا ﺑﺠﻨﮕﺪ؛ ھﻤﺮاھﺶ ـ ﻓﺮﺷﺘﻪای ـ ﺑﺪو ﮔﻔﺖ :ﺑﮕﻮ ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ؛
وﻟﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن÷ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد و ﻧﮕﻔﺖ .ﭘﺲ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ھﻤﺴﺮاﻧﺶ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﻧﯿﺎورد ﻣﮕﺮ ﯾﮏ زن ﮐﻪ او ھﻢ ﭘﺴﺮی ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد.
ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :اﮔﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن÷ »ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ« ﻣﯽﮔﻔﺖ ،ﺣﺎﻧﺚ )ﺳﻮﮔﻨﺪ

 - ١اﯾﻦ ﻗﻮل اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ و ﯾﮑﯽ از دو رواﯾﺖ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ اﺳﺖ .و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻔﻈﯽ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ...ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
ً
»واﻟﺤﻖ ،«...در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :و ﺣﻘﺎ ،«...در آن ﺻﻮرت
اﯾﻦ ﻟﻔﻆ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ّ
ﺣﻖ از اﺳﻤﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ آن اﺳﺖ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ
ﺗﺤﻘﻖ »وﻋﺪ« را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(.
 - ٢از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﯽ ﻳﻤﲔ ﻓﻘﺎل :ان ﺷﺎء اﷲ ،ﻓﻼ ﺣﻨﺚ
ﻋﻠﻴﻪ«؛ »ھﺮ ﮐﺲ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد و ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﮔﻔﺖ ،ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد«) .ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود(.

٩٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺷﮑﻨﻨﺪه( ﻧﻤﯽﺷﺪ و ﻧﯿﺎزش ﺑﺮآورده ﻣﯽﺷﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
و اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد و اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺮد ـ ﮔﻔﺖ:
ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ـ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪش ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺗﺮک
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﮔﻨﮫﮑﺎر ﺷﻮد« اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﯾﯽ[.
ُ
ّ
ّ
ّ
ﻣﺠﻮﺳﯽ او
ﻧﺼﺮاﻧﯽ او
ﯾﮫﻮدی او
ﻓﻌﻠﺖ ﮐﺬا ﻓﺎﻧﺎ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ان
ﻣﺸﺮک«؛ »اﮔﺮ ﻓﻼن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادم ،ﻣﻦ ﯾﮫﻮدی ،ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﯾﺎ آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺖ و ﯾﺎ
ﻣﺸﺮک و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺖ ھﺴﺘﻢ«؛ آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :آری؛ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ھﺮﮔﺎه
ّ
ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻔﺎد آن ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد] .از
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺿﺤﺎک س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ دﯾﻨﯽ ﻏﯿﺮ از اﺳﻼم،
ً
ﻋﻤﺪا و ﺑﻪ دروغ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ،او ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
و ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺑﺮﯾﺪه س از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از اﺳﻼم ﺑﺮی ھﺴﺘﻢ؛ اﮔﺮ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﺳﻼم ﺑﺮی ﺷﺪه و اﮔﺮ راﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﻼم ،ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ او ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد« .اﺑﻮداود ،ﻧﺴﺎﯾﯽ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ان ُ
ﻓﻌﻠﺖ ﮐﺬا ﻓﺄﻧﺎ زان او ﺷﺎرب ﺧﻤﺮ او اﮐﻞ رﺑﺎ«؛ »اﮔﺮ
ﻓﻼن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادم ،ﻣﻦ زﻧﺎﮐﺎر ،ﯾﺎ ﺷﺮاﺑﺨﻮار و ﯾﺎ رﺑﺎﺧﻮار ھﺴﺘﻢ«؛ آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ،
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ج  ،ﻗﺮآن و ﮐﻌﺒﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ،در
آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ،ﺷﺮک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١

 - ١ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺑﻐﯿﺮ اﻟﻠﻪ ﻓﻘﺪ اﺷﺮک«؛ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ،ﺑﻪ
راﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺮک ورزﯾﺪه اﺳﺖ) «.ﺗﺮﻣﺬی( .اﺑﻮداود از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻻ ﲢﻠﻔﻮا ﺑﺎﺑﺎﺋﻜﻢ وﻻ ﺑﺎﻣﻬﺎﺗﻜﻢ وﻻ ﲢﻠﻔﻮا ﺑﺎﻻﻧﺪاد وﻻ ﲢﻠﻔﻮا اﻻ ﺑﺎﷲ ،وﻻ ﲢﻠﻔﻮا ﺑﺎﷲ اﻻ
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ّ
ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﮔﻨﺎه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪا
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم
ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﻧﻤﺎز ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﻢ«؛ ﯾﺎ »ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﺑﺎﭘﺪرم ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ«؛ و ﯾﺎ »ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﻓﻼﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ﻣﻌﺼﯿﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ج :ﻗﺼﺪ و ّﻧﯿﺖ ﮔﻨﺎه ،ﮔﻨﺎه و ﺑﺰه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﮔﻨﺎه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم
ّ
ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﮔﻨﺎه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﻋﺼﯿﺎن ﺧﺪا ﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ وی واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺳﻮﮔﻨﺪش
ّ
ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﺎﯾﺪ و آن ﮐﺎر ﺑﮫﺘﺮ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ و ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﺑﺪھﺪ .١

واﻧﺘﻢ ﺻﺎدﻗﻮن«؛ »ﺑﻪ ﭘﺪران و ﻣﺎدراﻧﺘﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺨﻮرﯾﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺖھﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﮑﻨﯿﺪ؛ و

ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ و زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺎدق و راﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ«.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« در ﻣﻮرد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻗﺮآن ﮔﻮﯾﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و
ﻗﺮآن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ ...وﻟﯽ اﮔﺮ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از آنھﺎ )ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻗﺮآن(
ﺑﯿﺰارم«؛ در آن ﺻﻮرت ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﯽزاری ﺟﺴﺘﻦ از آنھﺎ ﮐﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ھﻤﺎم در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺮآن در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﺪاول و ﻣﺮﺳﻮم و ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ ھﻤﭽﻨﺎن
ﮐﻪ اﺋﻤﻪی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ اﺑﻦ ھﻤﺎم در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ» :ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ«؛ »ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮ«؛ »ﺑﻪ ﺳﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه« ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد و اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ
در ﮐﺘﺎب »ﺗﺘﻤﺔ اﻟﻔﺘﺎوی« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ رازی ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ »ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﻣﻦ«
و »ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺗﻮ« ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﺑﯿﻢ آن دارم ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ را
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻤﻠﺸﺎن ﺷﺮک اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ«(
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮاد از اﯾﻦ ﻗﻮل ﻋﻠﯽ رازی» :اﯾﻦ ﻋﻤﻠﺸﺎن ﺷﺮک اﺳﺖ« ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺷﺮک اﮐﺒﺮ«
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در »ﺷﺮک اﺻﻐﺮ« ﺑﻮدن آن ،ھﯿﭻ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 - ١ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ س از ﭘﺪرش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ» :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ! أرأﻳﺖ اﺑﻦ ﻋﻢ ﻟﯽ آﺗﻴﻪ

ﻠﻔﺖ ان ﻻ اﻋﻄﻴﻪ وﻻ أﺻﻠﻪ؛
اﻟﯽ ﻓﻴﺄﺗﻴﻨﯽ ﻓﻴﺴﺌﻠﻨﯽ وﻗﺪ ﹶﺣ ﹸ
اﺳﺌﻠﻪ ﻓﻼ ﻳﻌﻄﻴﻨﯽ وﻻ ﻳﺼﻠﻨﯽ ،ﺛﻢ ﳛﺘﺎج ﹼ

ﻓﺎﻣﺮﻧﯽ ان أﺗﯽ اﻟﺬی ﻫﻮ ﺧﲑ وأﻛﻔﺮ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﯽ«؛ »ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮔﻔﺘﻢ :ای ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪا! ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ

ﻧﺰد ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﻢ ﻣﯽروم و از او ﭼﯿﺰی را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽدھﺪ و ﺣﻖ ﺻﻠﻪ
رﺣﻤﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﻤﯽآورد؛ ﺳﭙﺲ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺎج ﻣﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻧﺰدم ﻣﯽآﯾﺪ و از ﻣﻦ
ﭼﯿﺰی را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردهام ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺪو ﻧﺪھﻢ و ﺑﺎ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

]از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺳﻮﮔﻨﺪ
ّ
ﺧﻮرد ،ﺳﭙﺲ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ آن ﮐﺎر ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده و ﮐﻔﺎرهی
ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﺑﺪھﺪ« .ﻣﺴﻠﻢ و ﺗﺮﻣﺬی.
و درﺑﺎرهی ﻧﮫﯽ از اﺻﺮار ﺑﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ ۡ َ ُ ْ َّ َ ُ ۡ َ ٗ ّ َ ۡ َ ٰ ُ
�وا ْ َو َ� َّت ُقوا ْ َوتُ ۡصل ُِحوا ْ َ� ۡ َ
ِ� ۡم أَن َ� َ ُّ
اس َو َّ ُ
� ٱ�َّ �ِ
ٱ�
﴿و� �علوا ٱ� عرضة ِ�ي�ن
يع َعل ٞ
َس ِم ٌ
ِيم] ﴾٢٢٤اﻟﺒﻘﺮة.[۲۲۴ :
»و ﺧﺪاوﻧﺪ را آﻣﺎج ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺷﻮﯾﺪ و
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺻﻼح ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻨﻮا و داﻧﺎ اﺳﺖ«.

ّ
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻮﮔﻨﺪت را ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻔﺎرهی
ﺳﻮﮔﻨﺪت را ادا ﮐﻦ و ﮐﺎر ﺧﯿﺮ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪه«.
و اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺴﻢ! اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ در
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪش ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﻨﺪ ،ﻧﺰد ﺧﺪا ﮔﻨﺎھﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ّ
ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﮐﻔﺎرهای را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮض ﮐﺮده ﺑﺪھﺪ« ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﮐﺮد ﮐﻪ در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،در آن
ﺻﻮرت آﯾﺎ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺮ وی ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در آن ﺻﻮرت آن ﺷﯽء ﺑﺮ وی ﺣﺮام ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن ﺷﯽء را ﺑﺮ ﺧﻮد

ّ
او ﺻﻠﻪ رﺣﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﮑﻨﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﮫﺘﺮ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﻢ و ﮐﻔﺎرهی
ﺳﻮﮔﻨﺪم راﺑﺪھﻢ«) .ﻧﺴﺎﯾﯽ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺸﮑﺎة اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ(
و از اﺑﻮھﺮﯾﺮه س رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﻋﻠﯽ ﻳﻤﲔ ﻓﺮأی ﺧﲑ ﹰا ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻠﻴﻜﻔﺮ

ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﻪ وﻟﻴﻔﻌﻞ«؛ »ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ،ﺳﭙﺲ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ آن ﮐﺎر ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ،
ّ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪش را داده و آن ﮐﺎر ﺑﮫﺘﺮ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ«) .ﻣﺴﻠﻢ(

و ﺑﺨﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮة س ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اذا ﺣﻠﻔﺖ ﻋﻠﯽ

ﻳﻤﲔ ﻓﺮأﻳﺖ ﻏﲑﻫﺎ ﺧﲑ ﹰا ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻜ ﹼﻔﺮ ﻋﻦ ﻳﻤﻴﻨﮏ وأت اﻟﺬی ﻫﻮ ﺧﲑ«؛ »ھﺮﮔﺎه ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺳﻮﮔﻨﺪ
ّ
ﺧﻮردی؛ ﺳﭙﺲ دﯾﺪی ﮐﻪ ﻏﯿﺮ آن ﮐﺎر ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪت را ادا ﻧﻤﺎﯾﯽ و آن ﮐﺎر ﺧﯿﺮ
را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯽ«.

ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور
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ّ
ﻣﺒﺎح و روا داﻧﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﺑﺪھﺪ .١
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻏﺬاﯾﻢ ،ﯾﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻓﻼﻧﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮ ﻣﻦ
ﺣﺮام اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺮ او ﺣﺮام ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺠﺎم داد،
ّ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﺑﺪھﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ َ ُ َ ّ ُ َ ٓ َ َّ َّ ُ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ٰ َ
ك َو َّ ُ
ٱ� َ� ُفورٞ
ج ۚ
﴿���ها ٱ� ِ� ل ِم � ِرم ما أحل ٱ� لك ۖ تبت ِ� مرضات أز� ِ
َّ ُ َ ۡ َ َ َّ َ ۡ ُ َ ُ َّ َ َ ۡ َ ٞ
ِيم ١قد ف َرض ٱ� ل�م �ِلة �ي�ٰن ِ� ۡم﴾ ]اﻟﺘﺤﺮﯾﻢ.[۲-۱ :
رح
»ای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ! ﭼﺮا ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻼل ﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺸﻨﻮد ﺳﺎﺧﺘﻦ
ھﻤﺴﺮاﻧﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻣﯽﮐﻨﯽ؟ و ﺧﺪاوﻧﺪ آﻣﺮزﮔﺎر ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ راه ﮔﺸﻮدن
ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ّ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ«.

ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺧﺎﻧﻪی زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺣﺠﺶ ل ﻋﺴﻞ ﻣﯽﺧﻮرد و
ﻧﺰد او ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ ﻣﻦ و ﺣﻔﺼﻪ ل ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ھﺮ ﮐﺪام از
ﻣﺎ آﻣﺪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ :آﯾﺎ ﻣﻐﺎﻓﯿﺮ )ﻧﻮﻋﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﺪ ﺑﻮ( ﺧﻮردهای؟ ﺑﻮی ﻣﻐﺎﻓﯿﺮ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﻢ
ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﯿﺮ ،وﻟﯽ در ﺧﺎﻧﻪی زﯾﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ل ﻋﺴﻞ ﺧﻮردم و
دﯾﮕﺮ ھﺮﮔﺰ آن را ﻧﻤﯽﺧﻮرم .ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻔﺖ :ﺣﻔﺼﻪ ل را ﺳﻮﮔﻨﺪ دادم ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﮑﻨﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻧﺴﺎﯾﯽ.
اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺣﺮام ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎره ﺑﺪھﺪ؛ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﻟﮕﻮی
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ«[.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻼلھﺎ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت از
ِ
اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪی وی ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺮاد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ـ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺮف ﻣﺮدم ـ ﻣﺮاد» :ﺧﻮردﻧﯽھﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛

 - ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ّ
داد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﺑﭙﺮدازد؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن
ﺷﯽء ﺣﺮام ﺷﺪه ،اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زﯾﺎد؛ و ھﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﺒﺎح ﺳﺎﺧﺘﻦ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ھﺮﮔﺎه ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدد ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺰای آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻋﻼوه از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎ و ﺧﻮردﻧﯽھﺎ ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ّﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .١
س :اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد؛ ﺳﭙﺲ در ﺣﺎل ﮐﻔﺮ ﯾﺎ ﭘﺲ از اﺳﻼم ،ﺣﺎﻧﺚ ﮔﺮدد؛ در
ّ
آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮ وی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره ،واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﺎﻓﺮ ،اﻋﺘﺒﺎری ﻧﺪارد؛ از اﯾﻦ رو ھﺮﮔﺎه ﺣﺎﻧﺚ ﮔﺮدد،
ّ
ﺑﺮ او ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
س :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﻮرد اﻣﻮری ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮان اﻧﺠﺎم آنھﺎ را ﻧﺪارد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ رود ،ﯾﺎ
اﯾﻦ ﺳﻨﮓ را ﻃﻼ ﮔﺮداﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ وی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟ و اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪش
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت در ﭼﻪ وﻗﺖ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺳﻮﮔﻨﺪش ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﭘﺲ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ،ﺣﺎﻧﺚ
ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ـ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﺑﺮود؛ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ
ﺷﺨﺺ ،در ﺣﺎﻟﯽ وﻓﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﻧﯿﺰ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﭼﻪ وﻗﺖ
ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽاش ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد .٣
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت در واﭘﺴﯿﻦ
ِ
 - ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :در ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ـ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻘﺎط اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻤﻮم ـ زن داﺧﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ آن را ّﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ھﺮﮔﺎه در اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،زن را ﻧﯿﺰ ّﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت
»اﯾﻼء« ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و در ھﺮ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪی ،ﺷﺎﻣﻞ »ﺧﻮردﻧﯽھﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎ«
ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﯾﻦ ﺟﻮاب »ﻇﺎھﺮ رواﯾﺖ« اﺳﺖ.
و ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ـ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺜﺮت اﺳﺘﻌﻤﺎل ـ ﻃﻼق زن ﺑﺪون ّﻧﯿﺖ واﻗﻊ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﻓﺘﻮا ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﺑﻦ ھﻤﺎم ﺳﺨﻨﯽ را از ﺑﺰدوی در
ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« آورده اﺳﺖ؛ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 - ٢زﯾﺮا ﮐﺎﻓﺮ از اھﻞ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﺪا ﯾﺎد
ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻔﺮ ،ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﺪا ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ و ﻋﻼوه از آن ،ﮐﺎﻓﺮ از اھﻞ
ّ
ّ
ﮐﻔﺎره ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻔﺎره ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 - ٣زﯾﺮا رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ،ﭘﯿﺶ از وﻓﺎت ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻓﺮق ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ
)ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﯾﺎ ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻨﮓ( در ھﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﻣﺴﺌﻠﻪی »ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﯾﺎ ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻨﮓ« ،اﻣﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪن آن وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ از اﯾﻦ رو )ﻣﺘﺼﻞ( ﭘﺲ
از ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور
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ﺳﻮﮔﻨﺪ در ﮐﻼم

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ در ﻧﻤﺎز ،ﻗﺮآن را ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮد؛
در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد» :ﻻ اﻛ ﹼﻠﻢ ﻓﻼﻧ ﹰﺎ ﺣﻴﻨ ﹰﺎ«؛ »ﺑﺎ ﻓﻼﻧﯽ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ

ﻧﺨﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ«؛ ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻻ اﻛ ﹼﻠﻢ ﻓﻼﻧ ﹰﺎ زﻣﺎﻧ ﹰﺎ«؛ »ﺑﺎ ﻓﻼﻧﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﺨﻮاھﻢ

ﮔﻔﺖ«؛ )اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺣﯿﻦ« و »زﻣﺎن« را ﺑﺪون اﻟﻒ و ﻻم و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮑﺮه

اﳊﲔ«؛ ﯾﺎ »ﻻ اﻛ ﹼﻠﻢ ﻓﻼﻧ ﹰﺎ اﻟﺰﻣﺎن«؛ )اﯾﻦ در
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ(؛ و ﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻻ اﻛ ﹼﻠﻢ ﻓﻼﻧ ﹰﺎ
ﹶ
ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺣﯿﻦ« و »زﻣﺎن« را ﺑﺎ اﻟﻒ و ﻻم و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ(؛

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب » ّدر اﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ رود ﯾﺎ ﺳﻨﮓ را
ً
ﻃﻼ ﺳﺎزد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻘﻖ آن وﺟﻮد دارد وﻟﯽ
ً
ﻋﺎدﺗﺎ از اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻋﺎﺟﺰ و ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﻟﺠﻮھﺮة ّ
اﻟﻨﯿﺮة« ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »اﻟﯿﻨﺎﺑﯿﻊ« ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻃﻼق ھﻤﺴﺮش،
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﻧﺮﻓﺘﻢ ،ھﻤﺴﺮم ﻃﻼق اﺳﺖ«؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﻧﺮﻓﺖ
ﺗﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش )دﺧﻮل( ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،آن زن از
ﺷﻮھﺮش ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد ،و ّ
ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ؛ و اﮔﺮ ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در آن
ﻣﺪت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ّ
ﺻﻮرت ارث ﻣﯽﺑﺮد ،و ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮﯾﻦ ﯾﮑﯽ از دو ّ
ﻋﺪه ،ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ،
ھﻤﺎﻧﻨﺪ »ﻃﻼق ّ
ﻓﺎر« .و اﮔﺮ زن ﻓﻮت ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﻃﻼق واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺷﺮط ِاﺑﺮاء ﻗﺴﻢ
ﺑﺎ ﻣﺮگ وی ﻣﺘﻌﺬر ﻧﻤﯽﮔﺮدد .و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻓﺮع ﺣﺎﻧﺚ ﺷﺪن وی در واﭘﺴﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔﯽ وی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ) (۳۳۸/۴ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ »رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه« ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی در ھﺮ ﮐﺎری از ﮐﺎرھﺎ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را در آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ ،و اﻧﺠﺎم آن را
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﺑﻪ وﻗﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﻧﮑﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻧﺠﺎم آن ﻧﺎ
اﻣﯿﺪ ﻧﺸﺪه ،ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« در اداﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻗﺴﻢ را از آن ﺟﮫﺖ »ﻣﻄﻠﻖ و ﻋﺎم« ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ وارد ﻧﺸﺪم ،ﺑﺮدهام آزاد
اﺳﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﺷﺪن وی ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ وﻗﺖ آن روز ،ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﻗﺴﻢ ﺧﻮرﻧﺪه ﭘﯿﺶ از ﺧﺎرج ﺷﺪن وﻗﺖ ،ﻓﻮت ﮐﺮد ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وارد ﻧﺸﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و ﻗﺴﻢ ﺧﻮرﻧﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وارد ﻧﺸﺪ،
در آن ﺻﻮرت ﺑﺮده آزاد ﻣﯽﮔﺮدد) .در ﮐﺘﺎب »ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺎن« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ(.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪی ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ،ﺳﻮﮔﻨﺪش ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﯾﮏ » َدھﺮ« ﺑﺎ ﻓﻼﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت
ﺳﺨﻨﺶ ﺑﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؟
١

ج :اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺳﺨﻨﺶ ﺑﺮ
ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده و
ﻓﯿﺼﻠﻪای ﻧﻨﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »دھﺮ« اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارم .٢
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد» :ﻻ اﻛ ﹼﻠﻢ ﻓﻼﻧ ﹰﺎ ا ﹼﻳﺎﻣ ﹰﺎ«؛ »ﭼﻨﺪ روزی ﺑﺎ ﻓﻼﻧﯽ

ﺳﺨﻦ ﻧﺨﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻮﮔﻨﺪ وی ﺑﺮ ﭼﻨﺪ روز واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻮﮔﻨﺪ وی ﺑﺮ ﺳﻪ روز واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد  .٣و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ واژهی » ّاﯾﺎم« را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮑﺮه و ﺑﺪون اﻟﻒ و ﻻم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ آن را ﺑﺎ
اﻟﻒ و ﻻم و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت از دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮﮔﺎه اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ »ده روز« واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ »ھﻔﺖ روز« )ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ( ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد» :ﻻ اﻛ ﹼﻠﻢ ﻓﻼﻧ ﹰﺎ اﻟﺸﻬﻮر«؛ »ﺑﺎ ﻓﻼﻧﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه،

ﺳﺨﻦ ﻧﺨﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮﮔﺎه اﺋﻤﻪی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ )اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
 ، /اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ( /ﭼﯿﺴﺖ؟
 - ١اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ّﻧﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ّﻧﯿﺖ ّ
ﻣﺪﺗﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،در
آن ﺻﻮرت ّﻧﯿﺘﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة ّ
اﻟﻨﯿﺮة«(
 - ٢اﯾﻦ اﺧﺘﻼف در ﺻﻮرﺗﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪی »دھﺮ« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮑﺮه ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﮐﻠﻤﻪی
»دھﺮ« ﺑﺎ اﻟﻒ و ﻻم و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﺮﻓﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ـ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺮف ـ ﻣﺮاد
َ
از آن »اﺑﺪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »اﻟﺠﻮھﺮة ّ
اﻟﻨﯿﺮة« ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ واژهی »دھﺮ« ﺑﺎ اﻟﻒ و ﻻم اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت
ﻗﻮل ﻣﺸﮫﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از آن »اﺑﺪ و ھﻤﻪی ﻋﻤﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه«
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﮑﺮه ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﻪ ﺑﻮدن واژهی »دھﺮ« ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و
ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺪام از آن دو ،ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
 - ٣زﯾﺮا واژهی » ّاﯾﺎم« اﺳﻢ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﮑﺮه ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻤﻊ
)ﺳﻪ( ﻣﯽﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(

ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور
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ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪی ﺑﺮ »ده ﻣﺎه« ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪی ﺑﺮ »دوازده ﻣﺎه« ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻼﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﺻﺪاﯾﺶ را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪ؛ وﻟﯽ در وﻗﺖ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ وی ،آن ﻓﺮد ،ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺑﻮد؛
در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺪون اﺟﺎزهاش ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ آن ﻓﺮد
ّ
ﺑﺪو اﺟﺎزهی ﺗﮑﻠﻢ را داد؛ و او در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺎزهاش اﻃﻼﻋﯽ
در دﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ]زﯾﺮا ﻣﻼک در ﺳﻮﮔﻨﺪ؛ » ّﻧﯿﺖ« اﺳﺖ؛ ﻋﻤﺮ
ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :اﻧّﻤﺎ اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺎﻨﻟّ ّﻴﺎت«؛ »ﻗﺒﻮل و ّ
ﺻﺤﺖ اﻋﻤﺎل

ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ّﻧﯿﺖھﺎ اﺳﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺲ ،ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد و ّﻧﯿﺖ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی را در دل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ّﻧﯿﺘﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻟﻔﻈﺶ.
ﺳﻮﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﮥ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻗﺼﺪ دﯾﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﻢ؛ واﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ س
ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد؛ ﯾﮑﯽ از دﺷﻤﻨﺎن واﺋﻞ ،او را ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮدم از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﺑﺮای او ﺧﻮد
داری ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردم ﮐﻪ او ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ او را آزاد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺰد

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪﯾﻢ؛ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮدم از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﺑﺮای واﺋﻞ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ س ﺧﻮد داری
ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردم ﮐﻪ او ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺳﺖ! ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد :راﺳﺖ ﮔﻔﺘﯽ؛
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮادر ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و ﻣﺴﻠﻢ.
زﻣﺎﻧﯽ ّﻧﯿﺖ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از او در ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ؛ ّاﻣﺎ اﮔﺮ از او درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻼکّ ،ﻧﯿ ِﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ّ
دھﻨﺪه اﺳﺖ .اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :اﻧﻤﺎ اﻴﻟﻤ� ﻰﻠﻋ ﻧﻴﺔ اﻟـﻤﺴﺘﺤ ِﻠﻒ«؛
»ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ّﻧﯿﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪدھﻨﺪه اﺳﺖ« .ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
ّ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻳﻤﻴﻨﻚ ﻰﻠﻋ ﻣﺎ ﻳﺼﺪﻗﻚ ﺑﻪ

ﺻﺎﺣﺒُﻚ«؛ »ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ّﻧﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﺖ )ﺳﻮﮔﻨﺪ دھﻨﺪه( دارد« .ﻣﺴﻠﻢ،
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اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود[.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ رداء ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ آن ﻓﺮد،
ردای ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺮوﺧﺖ؛ و ﺷﺨﺺ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻮان ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ آن ﺟﻮان ،ﭘﯿﺮ ﺷﺪ
و ﺷﺨﺺ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ﺑﺎ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ ﻓﻼﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ آن ﺷﺨﺺ
ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق داد؛ و ﭘﺲ از ﻃﻼق ،ﺑﺎ آن زن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮدهی ﻓﻼﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی ﻓﻼﻧﯽ
وارد ﻧﺸﻮد؛ ﺳﭙﺲ آن ﻓﺮد ،ﺑﺮده ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪاش را ﻓﺮوﺧﺖ ،و ﭘﺲ از آن ،ﺷﺨﺺ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺧﻮرﻧﺪه ﺑﺎ آن ﺑﺮده ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ﯾﺎ ﺑﺪان ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﺳﻮﮔﻨﺪ در ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ »ﻧﺎھﺎر« ﯾﺎ »ﺷﺎم« و ﯾﺎ »ﺳﺤﺮی« ﻧﺨﻮرد؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﺮاد از ﻧﺨﻮردن ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم و ﺳﺤﺮی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﻧﺎھﺎر« )ﯾﺎ »ﻏﺪاء«( ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺧﻮردن ﻏﺬا از ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق ﺗﺎ ﻇﮫﺮ؛ و
»ﺷﺎم« )ﯾﺎ »ﻋﺸﺎء«( ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺧﻮردن ﻏﺬا از ﻇﮫﺮ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ؛ و »ﺳﺤﺮی«
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺧﻮردن ﻏﺬا از ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق١ .و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،ﭘﺎﺳﺦ
ﺳﺆال ﻧﯿﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ »ﻧﺎن« ﻧﺨﻮرد؛ در آن ﺻﻮرت ﺳﻮﮔﻨﺪش ،ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻪ
 - ١ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒھﺎ در زﻣﺎنھﺎ و روزﮔﺎرھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،در ﻧﺰد ﻋﺮبھﺎ ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﻌﺎرف ﺑﻮده اﺳﺖ؛
ِ
و در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺮف ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺮدم ﻓﯿﺼﻠﻪ و ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .و در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺠﻢھﺎ )ﻏﯿﺮ
ﻋﺮبھﺎ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﺮف آنھﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور
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ﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻮﮔﻨﺪش ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺎﻧﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﮫﺮش ﺑﻪ
ﺧﻮردن آن ﻋﺎدت دارﻧﺪ؛  ١از اﯾﻦ رو اﮔﺮ در ﻋﺮاق» ،ﻧﺎن ﻗﻄﺎﺋﻒ« )ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻠﻮا و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ.
ﻟﻮزﯾﻨﻪ( ﯾﺎ »ﻧﺎن ﺑﺮﻧﺞ« ﺧﻮرد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .٢
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮔﻨﺪم ﻧﺨﻮرد؛ ﺳﭙﺲ ﻧﺎن آن ﮔﻨﺪم را ﺧﻮرد؛
در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ
٣
ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﮔﻨﺪم را ﺑﺎ دﻧﺪان ﺑﺠﻮد و آن را ﺑﺨﻮرد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ از اﯾﻦ آرد ﻧﺨﻮرد؛ ﺳﭙﺲ ﻧﺎن آن آرد را ﺧﻮرد؛ در آن
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
٤
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد .
س) :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ (،اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺳﻮﮔﻨﺪش ،آرد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﺑﻠﻌﯿﺪ؛ در آن
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ً
 - ١ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮّ ،ذرت ،ارزن و ھﺮ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎ در ﺷﮫﺮھﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(
 - ٢زﯾﺮا ﺧﻮردن آنھﺎ در ﻧﺰد ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺮاق ،ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ آنھﺎ را در ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﯾﺎ در ﺷﮫﺮی
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮردﻧﺸﺎن ﻋﺎدت دارﻧﺪ ،ﺧﻮرد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ھﺪاﯾﺔ« و
»اﻟﺠﻮھﺮة«(
و ﺣﮑﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺮدم روﺳﺘﺎھﺎ و ﺷﮫﺮھﺎی دﯾﺎر ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﯿﺎس ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮔﻨﺪم
و ﺟﻮ ،از ﻧﺎن دﯾﮕﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 - ٣اﯾﻦ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﻮد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن ﮔﻨﺪم را ﺑﺨﻮرد ﺑﺎز ھﻢ ـ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮف ﻣﺮدم ـ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﺷﻮد؛ دﻟﯿﻞ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﮔﻨﺪم ﺟﻮش داده ﻣﯽﺷﻮد و
ﺑﺮﯾﺎن ﻣﯽﮔﺮدد و ﭘﺲ از آن ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد؛ و از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /اﺻﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
»ﺣﻘﯿﻘﺖ ُﻣﺴﺘﻌﻤﻞ« ﺑﺮ »ﻣﺠﺎز ﻣﺘﻌﺎرف« ّ
ﻣﻘﺪم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﮔﻨﺪم را ﺑﺎ دﻧﺪان ﺟﻮﯾﺪ و ﺧﻮرد ،از دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻧﺚ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺠﺎز ﻋﻤﻞ ﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 - ٤زﯾﺮا ﺧﻮد آرد ،ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺳﻮی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آرد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﺎن( ﺣﻤﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ آرد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﺑﻠﻌﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﺠﺎز ،ﻣﺮاد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ از ﻏﺬاھﺎی ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺨﻮرد؛ ﺳﭙﺲ ﻋﺪس ﯾﺎ
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮرد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و
ِ
١
ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد .
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮردن
ِ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد ﮐﻪ »ﺳﺮ« ﻧﺨﻮرد؛ ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﮔﻨﺠﺸﮏ ﺧﻮرد؛ در آن
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا در ﻋﺮف ﻣﺮدم» ،ﺳﺮ« ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ
٢
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﻨﻮرھﺎ داﺧﻞ ﮔﺮدد و در ﺷﮫﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻏﺬای ﮐﺒﺎب ﺷﺪه و ﺑﺮﯾﺎن ﺷﺪه ﻧﺨﻮرد؛ ﺳﭙﺲ
ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﯾﺎن ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﺑﺎدﻣﺠﺎن ﮐﺒﺎب ﺷﺪه و ﯾﺎ ھﻮﯾﭻ ﮐﺒﺎب ﺷﺪه ﺧﻮرد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ
آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺑﺎ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﯾﺎن ﺷﺪه ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﻮردن ﺑﺎدﻧﺠﺎن و ھﻮﯾﭻ
ﮐﺒﺎب ﺷﺪه ،ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد .٣
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ از ﮔﻮﺷﺖ اﯾﻦ » َﺣﻤﻞ« )ﺟﻨﯿﻦ( ﻧﺨﻮرد؛ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ
ً
ّ
 - ١و اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﺘﻌﺬر اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ
ﺧﺎص و ﻣﺘﻌﺎرف ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و آن اﻣﺮ ّ
ﻃﺮف اﻣﺮی ّ
ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﺧﺎص و ﻣﺘﻌﺎرف ،ھﻤﺎن
ِ
آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ّﻧﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ،ﺑﺮ ﺧﻮدش
ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ از آب ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮرد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا در آن
اﺟﺰای ﮔﻮﺷﺖ وﺟﻮد دارد؛ و ﻋﻼوه از آن ،ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 - ٢در ﮐﺘﺎب »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ »ﺳﺮ« ﻧﺨﻮرد؛ در آن
ﺻﻮرت از دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،ﻣﺮاد از »ﺳﺮ« ،ﺳﺮ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاد :ﺗﻨﮫﺎ ﺳﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﺧﺘﻼف اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
ﺑﺎ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺧﺘﻼف ﻋﺼﺮ و زﻣﺎن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در روزﮔﺎر اﻣﺎم
اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ،ﻋﺮف ﻣﺮدم ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻮار ﺑﻮده ﮐﻪ »ﺳﺮ« :ﺑﻪ ﺳﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ؛
و در روزﮔﺎر اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ» ،ﺳﺮ« :ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ؛ و در
روزﮔﺎر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت و ﻋﺮف ،ﻓﺘﻮا داده ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺘﺎب
»اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ« اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(.
 - ٣زﯾﺮا ھﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع »ﮐﺒﺎﺑﯽ و ﺑﺮﯾﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ذﮐﺮ ﮔﺮدد ،ﻣﺮاد از آن :ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮﯾﺎن
ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ّﻧﯿﺖ وی ﺗﺨﻢ ﺑﺮﯾﺎن ﺷﺪه ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(.

ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور
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َ
ﻓﺮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ،از ﮔﻮﺷﺖ آن
ﺣﻤﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﻮچ ﺷﺪ ،و آن ِ
ﺧﻮرد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
١
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد .
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ از اﯾﻦ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮرد؛ ﺳﭙﺲ از ﺗﻨﻪ ﯾﺎ ﺷﺎخ و
ﺑﺮگ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ ﺧﻮرد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪی ـ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺮف ﻣﺮدم ـ ﺑﺮ ﻣﯿﻮهی درﺧﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ از
اﯾﻦ رو اﮔﺮ از ﻣﯿﻮهاش ﺧﻮرد ،ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻏﯿﺮ ﻣﯿﻮهاش ﺑﺨﻮرد،
ﺣﺎﻧﺚ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .٢
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺎرس ﻧﺨﻮرد؛ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺧﺮﻣﺎ رﺳﯿﺪ
و از آن ﺧﻮرد؛ ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺎرس ﻧﺨﻮرد ،و ﺧﺮﻣﺎی رﺳﯿﺪه ﺧﻮرد؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرتھﺎ آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
٣
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎی رﺳﯿﺪه ﻧﺨﻮرد؛ ﺳﭙﺲ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه رﻧﮕﺶ
زرد ﺷﺪه و ھﻨﻮز ﺧﻮب ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﺧﻮرد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد .٤
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺨﻮرد؛ ﺳﭙﺲ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎھﯽ ﺧﻮرد؛ آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
 - ١زﯾﺮا ﺻﻔﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺟﻨﯿﻦ َ
)ﺣﻤﻞ( ،ﺳﺒﺐ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ؛ و آن ﮐﻪ از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آن ،اﻣﺘﻨﺎع
ِ
ﻣﯽورزد ،از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻗﻮچ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺘﻨﺎع ﺧﻮاھﺪ ورزﯾﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(.
ً
 - ٢زﯾﺮا ﻗﺴﻢ ﺧﻮرﻧﺪه ،ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﻀﺎف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮرده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو
ﺳﻮﮔﻨﺪش ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﻮهی درﺧﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ھﺪاﯾﻪ(.
 - ٣زﯾﺮا ﺻﻔﺖ ﻧﺎرس ﺑﻮدن ﯾﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدن ﻣﯿﻮه ،ﺳﺒﺐ و اﻧﮕﯿﺰهی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 - ٤از ﻧﻈﺮ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ
 /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎی رﺳﯿﺪه ﻧﺨﻮرد؛ ﺳﭙﺲ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه
رﻧﮕﺶ زرد ﺷﺪه و ھﻨﻮز ﺧﻮب ﻧﺮﺳﯿﺪه ،ﺧﻮرد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد
ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎی ﻧﺎرس ﻧﺨﻮرد؛ ﺳﭙﺲ ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه رﺳﯿﺪه ﺷﺪه ﺧﻮرد ،ﺑﺎز ھﻢ ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .و در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻘﮫﯽ ،ﻗﻮل اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺑﺤﺮ
اﻟﺮاﺋﻖ.(۳۴۷/۴
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ج :ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .١
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ از رود دﺟﻠﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﻨﻮﺷﺪ؛ )ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻻ

اﴍب ﻣﻦ دﺟﻠﺔ«(؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻇﺮﻓﯽ ،از آن ﻧﻮﺷﯿﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ

ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﮔﺮدن ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺳﻮی آب دراز ﮐﺮد و آن را ﺑﺎ دھﺎن ﺧﻮرد ،ﺑﯽآن ﮐﻪ آن را ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﺎ ﻇﺮف ﺑﺮدارد؛
در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ از آب دﺟﻠﻪ ﻧﻨﻮﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻇﺮﻓﯽ ،از آب
دﺟﻠﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد .٣
٢

 - ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﯿﺎس ﻣﻘﺘﻀﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺣﺎﻧﺚ ﮔﺮدد؛ زﯾﺮا در ﻗﺮآن
َ ً
ﺤﻤﺎ ّ
ﻃﺮﯾﺎ«( ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .و وﺟﻪ اﺳﺘﺤﺴﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎھﯽ ،ﺑﻪ
از ﻣﺎھﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ )»ﻟ
ﻃﻮر ﻣﺠﺎز »ﻟﺤﻢ« )ﮔﻮﺷﺖ( اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﻨﺸﺄ و اﺻﻞ ﮔﻮﺷﺖ از ﺧﻮن اﺳﺖ؛ و ُﭘﺮ واﺿﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎھﯽ ـ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ در آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ـ ﺧﻮﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﻮھﺮة« ﮔﻮﯾﺪ :زﯾﺮا در ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﺮدم ،اﺳﻢ ﮔﻮﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎھﯽ اﻃﻼق
ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻟﻔﺎظ ﻗﺮآن ﺣﻤﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻪای را ﺧﺮاب ﻧﮑﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺧﺎﻧﻪی ﻋﻨﮑﺒﻮت را وﯾﺮان ﮐﺮد؛ ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﺳﻮار
ﻧﺸﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻓﺮدی ﮐﺎﻓﺮ ﺳﻮار ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ دو ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ٱ� َوا ٓ ّب ع َ
� َّ
داﺑﺔ« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :؛ ﴿إ َّن َ َّ
در ﻗﺮآن ،ﺑﺮای ﮐﺎﻓﺮ واژهی » ّ
ِند
ِ
ِ
َّ َّ َ َ َ ْ
ِين �ف ُروا﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل .[٥٥ :ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺎﻧﻮران و ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در درﯾﺎ
ٱ�ِ ٱ�
اﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎھﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 - ٢اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از رود دﺟﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻇﺮﻓﯽ آب ﻧﻮﺷﯿﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ـ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪی دوم ـ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻔﮫﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و دﻟﯿﻞ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻤﻠﻪی »ﻻ اﺷﺮب ﻣﻦ دﺟﻠﺔ«؛ » ِﻣﻦ« ﺑﺮای ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ؛ و
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺑﺎ دھﺎن ﺧﻮد آب ﻧﻮﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺟﻤﺎع اﺋﻤﻪ،
ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎز ﻣﺘﻌﺎرف) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ھﺪاﯾﻪ(.
 - ٣زﯾﺮا ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ آب ،ﺷﺮط ،ﻣﻨﺴﻮب ﺑﺪو ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(.

ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور

١٠٧

ﺳﻮﮔﻨﺪ در دﺧﻮل ،ﺧﺮوج و ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪن

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ )داری( وارد ﻧﺸﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ
وﯾﺮان ،وارد ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺰل )دار( وارد ﻧﺸﻮد؛ ﺳﭙﺲ آن ﻣﻨﺰل
وﯾﺮان ﺷﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺧﺎﻟﯽ و ﺑﯽﺳﮑﻨﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ،و ﻓﺮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه در آن وارد
ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
١
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ )ﺑﯿﺖ( وارد ﻧﺸﻮد؛ ﺳﭙﺲ آن ﺧﺎﻧﻪ
وﯾﺮان ﺷﺪ ،و ﻓﺮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه در آن وارد ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .٢
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل )دار( وارد ﻧﺸﻮد؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮد وی در درون آن ﻣﻨﺰل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎده ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ در
آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻮﮔﻨﺪ از
ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺮون و دوﺑﺎره در آن وارد ﮔﺮدد.
 - ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد» :ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ وارد ﻧﺨﻮاھﻢ ﺷﺪ«
ً
)ﻻ ادﺧﻞ دارا(؛ در آن ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻪای وارد ﺷﺪ ،ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮕﻮﯾﺪ» :در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل داﺧﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد« )ﻻ ادﺧﻞ ھﺬه اﻟﺪار(؛ در آن ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ وﯾﺮان
ﺷﺪه ،ﯾﺎ ﻣﻨﺰﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از وﯾﺮاﻧﯽ ،دوﺑﺎره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ داﺧﻞ ﺷﺪ ،ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا واژهی
»دار« ،اﺳﻢ ھﻤﺎن ﻋﺮﺻﻪ و ﺣﯿﺎط اﺳﺖ؛ و ﺑﻨﺎء )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( ،ﺻﻔﺖ آن اﺳﺖ؛ و ﺻﻔﺖ در ﻧﮑﺮه
اﻋﺘﺒﺎر داده ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ در ﻣﻌﺮﻓﻪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ،ﺷﺮط ﯾﺎ ﺳﺒﺐ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »در اﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻔﺖ ﮐﻪ» :ﺑﻨﺎء« )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن( وﺻﻒ
دار« ﻧﮑﺮه و ﻣﻌﺮﻓﻪ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در ﻧﮑﺮه ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﻪ ﺑﻮدن واژهی
»دار« اﺳﺖ؛ ﺑﯿﺎن وﺟﻪ ﻓﺮق ﻣﯿﺎن » ِ
ً
»ﺑﯿﺖ« ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﺻﻔﺖ )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن = ﺑﻨﺎء( در ﻧﮑﺮه )دارا( اﻋﺘﺒﺎر
دارد«؛ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻔﺖ ّ
ﻣﻌﺮف آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 - ٢زﯾﺮا در آن ﺻﻮرت اﺳﻢ »ﺑﯿﺖ« از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﮐﺴﯽ ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬراﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﮔﺮ دﯾﻮارھﺎﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﺳﻘﻔﺶ ﻓﺮو ﺗﭙﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﺷﺐ در آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻘﻒ ﻧﯿﺰ ﺻﻔﺖ »ﺑﯿﺖ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(.

١٠٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای )»ﺑﯿﺖ«ی( وارد ﻧﺸﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪی
ﮐﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﯾﺎ ﻣﻌﺒﺪ وارد ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .١
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﺰل )دار( وارد ﻧﺸﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺑﺎم آن
در ﺧﺎﻧﻪ و ﺻﺤﻦ آن
اﯾﺴﺘﺎد؛ ﯾﺎ در دھﻠﯿﺰ و داﻻﻧﺶ وارد ﺷﺪ )دھﻠﯿﺰ :ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ِ
ﺑﺎﺷﺪ(؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ﻃﺎق دروازهی آن ﻣﻨﺰل اﯾﺴﺘﺎد
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد .وﻟﯽ اﮔﺮ در ِ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ دروازه ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدد ،وی ﺑﯿﺮون دروازه ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﺰل )دار( ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﮑﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺧﻮدش از
آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺘﺎع ﺧﻮﯾﺶ را در آن ﮔﺬاﺷﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
٢
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد .
ﺳﻮﮔﻨﺪ در داد و ﺳﺘﺪ و اﺟﺎره

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﮑﻨﺪ ،و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ اﺟﺎره ﻧﺪھﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻓﺮدی را وﮐﯿﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ )ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش و اﺟﺎره( را ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .٣

 - ١زﯾﺮا ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺣﮑﻤﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ در آن ﺳﭙﺮی ﮔﺮدد ،و ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺎﮐﻨﯽ
ﺑﺮای ﺷﺐ ﮔﺬراﻧﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(.
ً
 - ٢در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺘﺎﻋﺶ در آن ﻣﻨﺰل ،ﻋﺮﻓﺎ ﺳﺎﮐﻦ آن ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛
زﯾﺮا ﻓﺮد ﺑﺎزاری ،ﺑﯿﺸﺘﺮ روزش را در ﺑﺎزار ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻓﻼن ﮐﻮﭼﻪ
ّ
ﺳﮑﻮﻧﺖ دارم« .و ﺧﺎﻧﻪ )ﺑﯿﺖ( و ﻣﺤﻠﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺰل )دار( اﺳﺖ  ...و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺑﮑﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪش راﺳﺖ ﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺠﺪ
ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﻓﻘﮫﺎء ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ :ﺳﻮﮔﻨﺪش راﺳﺖ و درﺳﺖ در ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ) .ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 - ٣زﯾﺮا در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻘﺪ از ﻃﺮف ﻋﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺣﻘﻮق ﻋﻘﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی او
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﮔﺮ ﻋﻘﺪﮐﻨﻨﺪه ،ﺧﻮد ﻓﺮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ

ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور

١٠٩

ﺳﻮﮔﻨﺪ در ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﺧﻮاﺑﯿﺪن

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺑﻮرﯾﺎ ﻧﺸﺴﺖ؛
در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
١
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روی
آن ﻓﺮش و زﯾﺮاﻧﺪازی ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد .٢
س) :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ (،اﮔﺮ ﺗﺨﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ روی آن ﺗﺨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،و آن ﻓﺮد
ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺖ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
٣
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺨﺖ ﻣﻮرد ﺳﻮﮔﻨﺪّ ،
ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺮ روی رﺧﺘﺨﻮاب ﺧﻮاب ﻧﺸﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ رﺧﺘﺨﻮاب
در ﺣﺎﻟﯽ ﺧﻮاب ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن ﭘﺮدهی ﻧﺎزﮐﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
٤
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد .وﻟﯽ اﮔﺮ رﺧﺘﺨﻮاﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ روی آن رﺧﺘﺨﻮاب

ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ّﻧﯿﺖ وﮐﯿﻞ را ﻧﯿﺰ داﺷﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﻋﺎم ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد و ھﻢ ﺧﻮد و ھﻢ
وﮐﯿﻞ را در آن داﺧﻞ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﻮد؛( در آن ﺻﻮرت؛ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ وﮐﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا وی در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ،دارای ﻗﺪرت
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮدی را ﺑﺮای آن ﮐﺎر وﮐﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻓﻌﻞ وﮐﯿﻞ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﯾﻦ در
ّ
ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﺘﻮﻟﯽ و ﻋﮫﺪهدار ﻋﻘﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(
 - ١زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺳﺶ ﻣﯿﺎن او و زﻣﯿﻦ ﺣﺎﺋﻞ
ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻟﺒﺎﺳﺶ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻮد وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﺋﻞ ﻣﯿﺎن او و زﻣﯿﻦ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(
 - ٢زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺸﺴﺘﻦ وی ﺑﺮ روی آن ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
 - ٣ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ﻧﻤﯽﻧﺸﯿﻨﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﺑﺮ روی
ﺗﺨﺖ ﻣﻮرد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ )ﻧﮑﺮه( ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ،در آن ﺻﻮرت
ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ روی ھﺮ ﺗﺨﺘﯽ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ آن ﺗﺨﺘﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(
 - ٤زﯾﺮا ﭘﺮدهی ﻧﺎزک ،ﺗﺎﺑﻊ رﺧﺘﺨﻮاب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﭼﻨﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وی ﺑﺮ رﺧﺘﺨﻮاب
ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(

١١٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ ،و ﺑﺮ روی آن ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .١
ﺳﻮﮔﻨﺪ در اﺟﺎزهی ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﺴﺮش ﺑﺪون اﺟﺎزهی او از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون
ﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش اﺟﺎزه داد ﺗﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو ھﻤﺴﺮش از
ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﭘﺲ از آن دوﺑﺎره ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺷﻮھﺮش از
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻮھﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ھﻤﺴﺮش ﺑﺪون اﺟﺎزهی او از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ھﺮ ﺧﺮوج ،از ﺷﻮھﺮش اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮد .٢
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :واﷲ ﻻ ﲣﺮﺟﲔ اﻻ ان آذن ﻟﮏ«؛ ]ﺳﻮﮔﻨﺪ

ﺑﻪ ﺧﺪا! ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﻣﻦ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮی[؛ ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ھﻤﺴﺮش اﺟﺎزه
داد ﺗﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو ھﻤﺴﺮش از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ و دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﭘﺲ از آن دوﺑﺎره ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺷﻮھﺮش از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .٣

 - ١اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ﮐﻪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ رﺧﺘﺨﻮاب ﻧﺨﻮاﺑﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﺜﻞ ﺷﯽء ،ﺗﺎﺑﻊ آن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ ﻗﻮل اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ
ﻗﻮل ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا رﺧﺘﺨﻮاب را ﺑﺮ روی رﺧﺘﺨﻮاب دﯾﮕﺮ از
آن ﺟﮫﺖ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺮمﺗﺮ و ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ ﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو ﭼﻨﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ وی ﺑﺮ
رﺧﺘﺨﻮاب ﻣﻮرد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ) ،ﭘﺲ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﺷﻮد( .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة.
 - ٢زﯾﺮا ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﯽ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ اﺟﺎزهی ﺷﻮھﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻏﯿﺮ آن در ﺗﺤﺖ
ّ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﺎم داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ در وﻗﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪّ ،ﻧﯿﺖ اﺟﺎزه را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،در آن
ﺻﻮرت از ﻟﺤﺎظ دﯾﺎﻧﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 - ٣زﯾﺮا واژهی »أن« )در ﺟﻤﻠﻪی »إﻻ أن آذن ﻟﮏ«( ﺑﺮای »ﻏﺎﯾﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن

ﻣﯽرﺳﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﺣﺘﯽ آذن ﻟﮏ«؛ »ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه ﺑﺪھﻢ«) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ھﺪاﯾﻪ(
ّ
و اﮔﺮ در وﻗﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻧﯿﺖ اﺟﺎزه را ﺑﺮای ھﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ـ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮل ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻤﺎء و
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ ـ ّﻧﯿﺘﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا وی در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺧﻮدش
ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة ّ
اﻟﻨﯿﺮة«(

ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور

١١١

ﺳﻮﮔﻨﺪ در ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن ،ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﻣﺮﮐﺐ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﺰد ﮐﺴﯽ

ﺣﯿﻮان ﺑﺮدهی
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﻓﻼﻧﯽ را ﺳﻮار ﻧﺸﻮد؛ ﺳﭙﺲ
ِ
ﻣﺄذون وی را ﺳﻮار ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ِ
١
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس را ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﺪ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن( ھﻤﺎن ﻟﺒﺎس ﺑﺮ ﺗﻨﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان را
ﺳﻮار ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن( ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺣﯿﻮان
ﺳﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﭘﺲ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﯾﺎ در ﺣﮑﻢ اﯾﻦ دو
ﺻﻮرت ،ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد؟
ج :اﮔﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﻟﺒﺎس را از ﺗﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ﯾﺎ از ﺣﯿﻮان ﻓﺮود آﻣﺪ،
ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ درﻧﮓ ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ ﻟﺒﺎس را از ﺗﻨﺶ
درآورد ﯾﺎ از ﺣﯿﻮان ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا دوام ﺑﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﯾﺎ
ﺳﻮار ﺷﺪن ّاول ،ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﺳﻮار ﺷﺪن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮود؛ در آن ﺻﻮرت
ﻣﺮاد از اﯾﻦ »اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻣﺮاد از اﯾﻦ »اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ« :ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺖ؛ و
ﻣﺮاد از اﯾﻦ »اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ« ،ﻗﺪرت ﺣﻘﯿﻘﯽای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ،آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ،
ﻣﺮاد ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
 - ١اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ اﺳﺖ؛ و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﺣﯿﻮان در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ارﺑﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ )در ﻇﺎھﺮ( ﺑﻪ ﺑﺮده ﻧﺴﺒﺖ داده
آن ارﺑﺎب و ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﺮده و آﻧﭽﻪ در دﺳﺖ او از اﻣﻮال و داراﯾﯽ اﺳﺖ ،از ِ
ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(
 - ٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ،
ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻧﺰد ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮود؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮاد از »اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ« :ھﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ھﻤﯿﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺘﻌﺎرف و ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ اﯾﻦ »اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ« ﺑﺮ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺮض ،ﺳﻠﻄﺎن ،ﺟﻨﻮن و ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ«(
و اﮔﺮ ّﻧﯿﺖ وی از اﯾﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ،ﻗﺪرت ﺣﻘﯿﻘﯽای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن را ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻓﻌﻞ آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ،
در آن ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺶ از روی »دﯾﺎﻧﺖ« ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺳﺨﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ )ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ«( زﯾﺮا ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

َ
ﺳﻮﮔﻨﺪ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻦ و درﯾﺎﻓﺖ آن

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪھﯽ ﻓﻼﻧﯽ را ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ از
اﯾﻦ رو آن را ﺑﺪو ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺷﺨﺺ ﻃﻠﺒﮑﺎر ،ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه را
ّ
»زﯾﻮف« ) ١ﻧﺎﺳﺮه و ﻧﺎروا( ﯾﺎ »ﺑﻨﮫﺮﺟﮥ« ) ٢ﻣﻐﺸﻮش و ﺗﻘﻠﺒﯽ( ﯾﺎﻓﺖ؛ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ
ﭘﻮلھﺎ ،ﺣﻖ داری ﭘﯿﺪا ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪش درﺳﺖ درﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
٣
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻮﮔﻨﺪش درﺳﺖ درﻣﯽآﯾﺪ و ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .
س :اﮔﺮ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه را »رﺻﺎص« )ﺳﺮب( ﯾﺎ »ﺳﺘﻮﻗﮥ« ) ٤ﻣﺴﮑﻮک ﻣﺴﯽ ﮐﻪ

اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻗﻮل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »در اﻟﻤﺨﺘﺎر«» :ﺳﺨﻨﺶ از روی دﯾﺎﻧﺖ
ّ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«؛ از آن ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺬر ﯾﺎ ﻋﻠﺘﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺰد ﻓﻼﻧﯽ
ﺑﺮود ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ وی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺮوی آﻣﺪن را
در وﺟﻮدم ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺰدت ﺧﻮاھﻢ آﻣﺪ«؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدش ﻧﺮود ،ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻧﯿﺮوی آﻣﺪن را در او ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪه و اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ و ﻗﺪرت ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻓﻌﻞ را در او ﺧﻠﻖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ً
اﮔﺮ اﯾﻦ ﻗﺪرت را در او ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدش ﻣﯽرﻓﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ«(
» - ١زﯾﻮف« :ﺟﻤﻊ »زﯾﻒ« اﺳﺖ؛ و ﺑﻪ درھﻢھﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل آن را ﻧﺎروا و ﻣﺮدود
ﺧﻮاﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ،رواج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
» - ٢ﺑﻨﮫﺮﺟﺔ« :درھﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺶ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ،آن را ﻧﺎروا و ﻣﺮدود ﺧﻮاﻧﻨﺪ؛ و
ﺑﻨﮫﺮﺟﺔ از »زﯾﻒ« ﮐﻢ ارزشﺗﺮ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﯽ در ﮐﺘﺎب »رد اﻟﻤﺤﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :واژهی »ﺑﻨﮫﺮﺟﺔ« ،ﻋﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ و اﺻﻞ آن
ّ
»ﺑﻨﮫﺮة« و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﻆ« )ﺑﮫﺮه و ﻗﺴﻤﺖ( اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫﺮهی اﯾﻦ درھﻢھﺎ از ﻧﻘﺮه ﮐﻢ اﺳﺖ و
ّ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺧﺒﺮه و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه ،آن را ﻧﺎروا
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻏﺶ و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ آن زﯾﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو
ِ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺘﺴﺎھﻞ و ﻧﺎﺷﯽ ،آن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
و ﻣﺮدود ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ
ِ
 - ٣زﯾﺮا ﻧﺎروا و ﻧﺎﺳﺮه ﺑﻮدن ،ﻋﯿﺐ اﺳﺖ؛ و ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺰ ﺟﻨﺲ را از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽﺑﺮد و ﻣﺤﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو
اﮔﺮ ھﻤﺎن درھﻢھﺎی ﻧﺎﺳﺮه را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺪھﯽ ﺧﻮﯾﺶ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرﻧﺪه ﻧﯿﺰ درﺳﺖ درﻣﯽآﯾﺪ؛ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﻖ داری وﺟﻮد دارد ،ﺻﺤﯿﺢ
ّ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺘﺤﻘﻖ )ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ( رﻓﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ رد ﻧﻤﻮدن آن،
ِ
ھﺪاﯾﻪ(
» - ٤ﺳﺘﻮﻗﺔ« :ﺑﻪ ﻓﺘﺢ و ﺿﻢ ﺳﯿﻦ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺎء .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﺘﻮﻗﺔ« آن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ در آن زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ واژه ﻣﻌﺮب »ﺳﻪ ﺗﻮﻗﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ درھﻤﯽ ﮐﻪ از ﺳﻪ
ﻻﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮ روی دو ﻻﯾﻪی آن ﻧﻘﺮه و ﻣﯿﺎن آن ﻣﺲ ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور
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روی آن آب ﻃﻼ ﯾﺎ ﻧﻘﺮه داده ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﯾﺎﻓﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺪھﯽ ﻓﻼﻧﯽ را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ زودی )ﻗﺮﯾﺐ( ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺑﺪھﯽ وی را در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ دور )ﺑﻌﯿﺪ( ادا ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد؛ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮاد وی از »ﻗﺮﯾﺐ« )ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ زودی( و »ﺑﻌﯿﺪ« )ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ دور( ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﻗﺮﯾﺐ« :ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه و »ﺑﻌﯿﺪ« :ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮق و ﭘﺮاﮐﻨﺪه
)ﻗﺴﻄﯽ( از ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﮕﯿﺮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﻠﺒﺶ را ﮔﺮﻓﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﺧﯽ از ﻃﻠﺒﺶ ،ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮق و ﭘﺮاﮐﻨﺪه )ﻗﺴﻄﯽ( از
ﺑﺪھﮑﺎر ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮق و ﭘﺮاﮐﻨﺪه از
ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﮕﯿﺮد؛ ﺳﭙﺲ آن را در دو وزن )در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ( ﮔﺮﻓﺖ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﺎﻧﺚ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ھﺮ دو وزن ،ﺑﻪ ﮐﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ وزن ﮐﺮدن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺸﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر» ،ﺗﻔﺮﯾﻖ« )ﭘﺮاﮐﻨﺪن و ﺟﺪا ﺟﺪا ﮔﺮﻓﺘﻦ(
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .١
وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن ھﺮ دو وزن ،ﺑﻪ ﮐﺎری دﯾﮕﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻓﺎﯾﺪه:
اﮔﺮ »واﻟﯽ« )ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار( ،ﻓﺮدی را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ واو را ﺳﻮﮔﻨﺪ داد ﮐﻪ ﮔﺰارش ھﺮ
ﻓﺮد ﻓﺎﺳﻖ و ﻓﺎﺟﺮ و ھﺮزه و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ داﺧﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺪو ﺑﺪھﺪ؛ در اﯾﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺘﻮﻗﺔ و درھﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ درﺳﺖ در ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ آنھﺎ از ﺟﻨﺲ درھﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ً
 - ١زﯾﺮا ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎدﺗﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻤﻪی آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺒﺎره ﻣﺸﮑﻞ و ﭼﺎﻟﺶ
آﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﯾﻦ اﻧﺪازه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﻋﺘﺒﺎر دارد ﮐﻪ آن ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪار ،ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﺪ؛ از
اﯾﻦ رو اﮔﺮ واﻟﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ ،و آن ﻓﺮد ،ﮔﺰارش ﻓﺎﺳﻘﺎن و ﻓﺎﺟﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ وارد
ﺷﺪهاﻧﺪ را ﺑﺪو ﻧﺪاد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻧﻤﯽﮔﺮدد .١
ّ
ﺗﺬﮐﺮ:
اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﻓﻼن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﻢ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﯾﮏﺑﺎر در ﻃﻮل ﻋﻤﺮش آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد ،ﺳﻮﮔﻨﺪش
درﺳﺖ و راﺳﺖ در ﻣﯽآﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﺑﻪ زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ
ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت راﺳﺖ و درﺳﺖ ﺑﻮدن ﺳﻮﮔﻨﺪش ﺑﻪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ آن را ﺑﺪان ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ازاﯾﻦ رو اﮔﺮ ھﻤﺎن ﮐﺎر را در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن
اﻧﺠﺎم داد ،در آن ﺻﻮرت ﺳﻮﮔﻨﺪش راﺳﺖ و درﺳﺖ درﻣﯽآﯾﺪ و در ﻏﯿﺮ آن ﺻﻮرت ،ﺣﺎﻧﺚ
ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد ﮐﻪ ﺣﯿﻮان ﻓﻼﻧﯽ را ﺳﻮار ﻧﺸﻮد؛ ﺳﭙﺲ آن را ﺳﻮار ﺷﺪ ،در
آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ را ﺳﻮار ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮ ﺗﺮک اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﻓﻼن ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻢ«؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﺮش )ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ(،
آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ؛ و اﮔﺮ ﯾﮑﺒﺎر آن را اﻧﺠﺎم داد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﻧﺚ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﺣﮑﺎم ﻧﺬر

]»ﻧﺬر« :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ﮐﺎر ﺧﯿﺮی ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ
ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﺒﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ روز
روزه ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺬر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ده رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ
و ...
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در ﻣﻮرد ﻧﺬر ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ٓ َ َ ۡ ُ ّ َّ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّ َّ ۡ َ َّ َّ َ َ ۡ َ ُ
﴿ َوما أنفقتم مِن �فق ٍة أو نذرتم مِن نذرٖ فإِن ٱ� �عل ُمه﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۷۰ :

ﺷﺮ او ﯾﺎ ّ
 - ١زﯾﺮا ھﺪف از زﺟﺮ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ،رﻓﻊ ّ
ﺷﺮ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﭘﺲ از زاﺋﻞ ﺷﺪن ﻗﺪرت
واﻟﯽ ،اﯾﻦ زﺟﺮ ،ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(

ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور
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»و ھﺮ ھﺰﯾﻨﻪای را ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ھﺮ ﻧﺬری را ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﯽﮔﻤﺎن
ﺧﺪا آن را ﻣﯽداﻧﺪ«.

و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ َّ ۡ َ ۡ ُ ْ َ َ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ ُ ُ َ ُ ۡ َ ۡ َ َّ َّ ُ ْ ۡ
ٱ�َ ۡي ۡ َ
يق] ﴾٢٩اﻟﺤﺞ.[۲۹ :
ِ
﴿�م �قضوا �فثهم و�وفوا نذورهم و�طوفوا ب ِ
ت ٱلعت ِ ِ

»ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﯾﺪ آﻟﻮدﮔﯽھﺎ را از ﺧﻮد ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺬرھﺎی ﺧﻮﯾﺶ وﻓﺎ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺧﺎﻧﻪی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮔﺮاﻣﯽ را ﻃﻮاف ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.

و ﺧﺪاوﻧﺪ وﻓﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺬر را ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ُ ُ َ َّ ۡ َ َ َ ُ َ
� ُهۥ ُم ۡس َت ِ ٗ
ون يَ ۡو ٗما َ� َن َ ُّ
ط��] ﴾٧اﻹﻧﺴﺎن.[۷ :
﴿يوفون ب ِٱ�ذرِ و�خاف

»ﺑﻪ ﻧﺬر ﺧﻮد وﻓﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ واز روزی ﻣﯽھﺮاﺳﻨﺪ ﮐﻪ ّ
ﺷﺮ و ﺑﻼی آن ﮔﺴﺘﺮده و ﻓﺮاﮔﯿﺮ
اﺳﺖ«.

و ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻧﺬر ان ﻳﻄﻴﻊ اﷲ ﻓﻠﻴﻄﻌﻪ ،وﻣﻦ ﻧﺬر ان
ﻳﻌﺼﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻌﺼﻪ«؛ »ھﺮ ﮐﺲ ﻧﺬر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و

ھﺮ ﮐﺲ ﻧﺬر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ او را ﻧﮑﻨﺪ« .ﺑﺨﺎری ،اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی،
ﻧﺴﺎﯾﯽ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
ّ
ّ
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﻪ ﻧﮑﻮھﺶ »ﻧﺬر ﻣﻌﻠﻖ« ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ )ﻧﺬر ﻣﻌﻠﻖ:
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺧﺪاﯾﺎ ﻧﺬر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ در اﻣﺘﺤﺎن ـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ـ
اﻧﺴﺎن ﺑﺨﯿﻞ و ﺗﻨﮓ ﭼﺸﻢ ﻧﺬر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻗﺒﻮل ﺷﺪم ،ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ذﺑﺢ ﮐﻨﻢ(؛ زﯾﺮا
ِ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﻧﺬر ﻧﮫﯽ ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺬر ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی را از
ﻗﺪرھﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﺎ آن از ﺑﺨﯿﻞ ﭼﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد« .ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ.
و ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرث س ﮔﻮﯾﺪ :از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ :آﯾﺎ از ﻧﺬر ﻧﮫﯽ
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﻧﺬر ھﯿﭻ ﻧﻔﻌﯽ را ﺟﻠﺐ و ھﯿﭻ ﺿﺮری را
دﻓﻊ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﺎ آن ،از ﺑﺨﯿﻞ ﭼﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«[.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺬری واﺟﺐ اﺳﺖ«؛ ﯾﺎ »ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺬر ﺧﺪا واﺟﺐ
اﺳﺖ«؛ و ﻣﻮرد ﻧﺬر را ذﮐﺮ ﻧﮑﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺒﺎراﺗﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻟﻔﻆ» ،ﻧﺬر« و از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﯽ» ،ﺳﻮﮔﻨﺪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در
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ّ
آن ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ .١
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻧﺬر ﮐﺮد و ﻣﻮرد ﻧﺬر را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺶ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺬر ﮐﺮد و ﻧﺬرش را ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﺴﺎﺧﺖ و ﻣﻮرد ﻧﺬر
را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﺮد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :در ﺟﮫﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،روزهی ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺮ ﻣﻦ
واﺟﺐ اﺳﺖ«؛ ﯾﺎ »در ﺟﮫﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ّ
ﺣﺞ ﺑﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ«؛ و ﯾﺎ
»در ﺟﮫﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮔﺰاردن دو رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
وﻓﺎی ﺑﺪان ﻧﺬر ،واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
]ﻧﺬر دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻧﺬر ﻣﻄﻠﻖ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ّ
ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪی ﭼﯿﺰی ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺳﻪ
روز روزه ﺑﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﺗﮫﯿﻪی ﻏﺬا ﺑﺮای ده ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺬر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺬر ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﻓﺎی ﺑﺪان واﺟﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ۡ ُ ْ َ ۡ َّ َ َ َ ُّ
﴿ َوأوفوا بِعه ِد ٱ� ِ إِذا �ٰهد� ۡم﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ.[۹۱ :
ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺗﻌﮫﺪی ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﺑﻪ ّ
»ھﺮﮔﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ّ
ﺗﻌﮫﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﮐﻨﯿﺪ«.

ﻧﺬر ﻣﻄﻠﻖ ﻏﯿﺮ ّ
ﻣﻌﯿﻦ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻧﺬری ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ
اﺳﺖ؛ و ﻣﻮردی را ھﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
ّ
ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺬر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮫﯿﻪی ﻏﺬا
ّ
ﺑﺮای ده ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﮐﻔﺎرهی ﻧﺬری
ّ
ﮐﻪ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ« .ﻣﺴﻠﻢ.
ﻧﺬری ﮐﻪ ﺑﺎ ارادهی ﺧﺪاوﻧﺪ ارﺗﺒﺎط دارد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻣﺎدرم از اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ ،ده ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺬر اﺳﺖ.

 - ١اﺑﻮداود از ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ س رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻛﻔﺎرة اﻟﻨﺬر ،ﻛﻔﺎرة اﻟﻴﻤﲔ«؛
ّ
ّ
»ﮐﻔﺎره ﻧﺬر ھﻤﺎن ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« .ھﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺗﺮﻣﺬی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﻔﻆ رواﯾﺖ ﮐﺮده
ّ
ﻳﺴﻢ ﻛﻔﺎرة ﻳﻤﲔ«؛ »ﮐﻔﺎرهی ﻧﺬر ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﺬر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ» :ﻛﻔﺎرة اﻟﻨﺬر اذا ﱂ ﹼ
ّ
ﺑﺎﺷﺪ ـ ھﻤﺎن ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ« ﺗﺮﻣﺬی ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺣﺴﻦ ،ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﺮﯾﺐ
اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور
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ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺬرھﺎﯾﯽ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻣﺎدرش از ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫﺒﻮدی ﯾﺎﻓﺖ ،وﻓﺎی ﺑﻪ ﻧﺬر ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ؛ ّاﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎدرش ﺷﻔﺎ
ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد ،ﻧﺬری ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺬری ﮐﻪ ّ
ﻣﻘﯿﺪ و ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری از ﻃﺮف دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﮔﺮ اﻣﺴﺎل ھﻤﻪی ﮐﺎرھﺎی ﮐﺸﺎورزی را ﺗﻮ اﻧﺠﺎم دادی ،ﺻﺪ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ
ﻣﻦ ﻧﺬر ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ﺣﮑﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺬرھﺎﯾﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ را
ﺑﭙﺮدازد؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﺸﻤﻨﺎﮐﯽ ﻧﺬر ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و
ّ
ّ
ﮐﻔﺎرهی آن ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ« .ﺳﻨﻦ ﺳﻌﯿﺪ.
ّ
ّ
ﺣﯿﺜﯿﺖ
ﻣﻌﺼﯿﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺬر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﺑﺮو و
ﻧﺬر ﮐﺮدن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺣﺮام و
ّ
ﯾﮑﯽ از ﻟﮑﻪدار ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮد ﻧﺬر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺨﻮاﻧﺪ.
ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺬرھﺎ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن و وﻓﺎﻧﻤﻮدن ﺑﺪانھﺎ ﺣﺮام و
ّ
ﻧﺎﻣﺸﺮوع و
ﻣﻌﺼﯿﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﺎﻋﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻧﺬر ﺧﻮد وﻓﺎ ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ او ﻧﺬر ﮐﺮده ،او را
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻧﮑﻨﺪ« .ﺗﺮﻣﺬی.
و ﺿﻤﻦ آن ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺬر ﺧﻮد وﻓﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻘﺾ آن ،ﮐﻔﺎرهاش را ﻧﯿﺰ
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺬر ﮐﺮدن در ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﯾﻢ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻼل و ﻣﺒﺎﺣﺸﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺧﻮردن ﺑﺮﻧﺞ ﯾﺎ ﻣﯿﻮه ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ و ...
ھﯿﭻ ﯾﮏ از آنھﺎ ـ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪن رواﺑﻂ ھﻤﺴﺮی ـ ﺣﺮام ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺴﯽ
ّ
ﮐﻪ زﻧﺶ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ؛ و ﮐﻔﺎرهی ﻧﺬر
ّ
ﺑﺮای ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ھﻤﺎن ﮐﻔﺎرهی ﻧﻘﺾ ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ:
ﻧﺬر ﻣﻄﻠﻖ ،ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺒﺎدت و اﺣﺴﺎن و در ﺟﮫﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺒﺎح اﺳﺖ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺬر ﺑﺮای روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺻﺪﻗﻪ دادن ،ﮐﻪ وﻓﺎی ﺑﺪان واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﻧﺬری ﮐﻪ ّ
ﻣﻘﯿﺪ و ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺸﻮد ،ﮐﺮاھﺖ دارد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ:
اﮔﺮ ﻣﺎدرم از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻔﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ده روز روزه ﺑﺮ ﻣﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ده ھﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺬر ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ّاﻣﺎ ﻧﺬرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮﯾﻌﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﺬر ﺑﺮای ﻣﻘﺒﺮهی ﺑﺰرﮔﺎن و ارواح ﻧﯿﮏ ﻣﺮدان ،ﺣﺮام و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ای آﻗﺎ و ﺳﺮور ﻣﻦ! اﮔﺮ ﻣﺎدرم از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻔﺎ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﺬر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺗﻮ ذﺑﺢ ﮐﻨﻢ؛ ﯾﺎ ده ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﺻﺮف
ﮔﻨﺒﺪ و ﺑﺎرﮔﺎه ﺗﻮ ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺬرھﺎ ،ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ،و ﺟﮫﺖ ﻋﺒﺎدت را از ﺧﺎﻟﻖ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ.
ﭘﺲ ﻧﺬر ،وﻗﺘﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آنّ ،
ﺗﻘﺮب و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وﻓﺎء ﺑﺪان واﺟﺐ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪ
ً
ل ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ» :ھﺮ ﮐﺲ ﻧﺬر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ
و ھﺮ ﮐﺲ ﻧﺬر ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ او را ﻧﮑﻨﺪ« .ﺑﺨﺎری.
ّ
ّ
ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺎ آن ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد؛
و ﻧﺬر در
ّ
ّ
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﻔﺎرهی آن
ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻧﺬر در
ّ
ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ« .اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی ،ﻧﺴﺎﯾﯽ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[.
ّ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻧﺬرش را ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﻣﻌﻠﻖ ﮐﺮد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻔﺎ دھﺪ؛ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪم )از ﺳﻔﺮ( ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ روز روزه ﻣﯽﮔﯿﺮم ،ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﮔﺰارم ،ﯾﺎ ّ
ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﯾﺎ ﺑﺮدهای را آزاد ﻣﯽﺳﺎزم؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ھﺮﮔﺎه ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،آﯾﺎ وﻓﺎی ﺑﻪ ﻧﺬر ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﻓﺎی ﺑﻪ ﻧﺬر ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻟﻔﻆ ﻗﺮآن ﻋﺎم
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َُۡ ُ ْ ُ ُ َ ُ
وره ۡم﴾ ]اﻟﺤﺞ.[۲۹ :
﴿و�وفوا نذ
»و ﺑﻪ ﻧﺬرھﺎی ﺧﻮﯾﺶ وﻓﺎء ﮐﻨﻨﺪ« .١

ّ
ّ
ﻣﻌﻠﻖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
 - ١در اﯾﻦ آﯾﻪ ،اﻣﺮ ﺑﻪ وﻓﺎی ﻧﺬر ،ﻋﺎم و ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺬر ﻣﻄﻠﻖ و
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ّ
ﻣﺬﻣﺖ و ﺗﻮﺑﯿﺦ ﮐﺴﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺬر ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺬرش وﻓﺎ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ س
ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﲑﻛﻢ ﻗﺮﻧﯽ ﺛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﳖﻢ ﺛﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮﳖﻢ ـ ﻗﺎل ﻋﻤﺮان :ﻻ ادری ذﻛﺮ ﺛﻨﺘﲔ

او ﺛﻼﺛ ﹰﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺮﻧﻪ ـ ﺛﻢ ﳚﻴﯽء ﻗﻮم ﻳﻨﺬرون وﻻ ﻳﻔﻮن وﳜﻮﻧﻮن وﻻ ﻳﺆﲤﻨﻮن وﻳﺸﻬﺪون وﻻ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪون وﻳﻈﻬﺮ

ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺴﻤﻦ«.

ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور
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و از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻧﺬر ﮐﺮد و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
»اﮔﺮ ﻓﻼن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادم ،ﺑﺮ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺣﺞ ،ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ روزهی ﯾﮏ ﺳﺎل واﺟﺐ
ّ
ﺑﺎﺷﺪ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ )ﺑﻪ ﺟﺎی وﻓﺎی ﺑﻪ ﻧﺬر( ،ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد ،او را
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ  .١و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﺑﺎور ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
»ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮن ﻣﻦ و ﺟﺰو اﺻﺤﺎب ﻣﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻌﺪ از اﺻﺤﺎب ،ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺸﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻣﯽآﯾﻨﺪ
و ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .ـ ﻋﻤﺮان س ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ،آﯾﺎ دو ﻗﺮن ﯾﺎ ﺳﻪ ﻗﺮن را
ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ـ ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ،اﻓﺮادی ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺬر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ وﻓﺎء ﺑﻪ ﻧﺬر ﺧﻮد ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﻣﺎﻧﺖ را رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺷﺎھﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ از اﯾﺸﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﮫﺎدت ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ
ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪﺷﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ و زﯾﻨﺖ آن ﻓﺮاوان ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن
اﺳﺮاف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭼﺎق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«) .ﺑﺨﺎری(.
ّ
 - ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره ،از ﻋﮫﺪهی وﻓﺎء ﺑﻪ ﻧﺬر ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد؛ و
اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ّﻧﯿﺖ ﺷﺮﻃﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺗﺤﻘﻖ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا در آن،
ﻣﻌﻨﺎی ﯾﻤﯿﻦ ـ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﻨﻊ اﺳﺖ ـ وﺟﻮد دارد؛ و ﻇﺎھﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺬر اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو
وی ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از دو ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﮑﻨﺪ؛ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﮐﻪ ّﻧﯿﺖ
ّ
ﺷﺮﻃﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺗﺤﻘﻖ آن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎریام را
ﺷﻔﺎ دھﺪ«...؛ زﯾﺮا در آن ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎی ﯾﻤﯿﻦ ـ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﻨﻊ اﺳﺖ ـ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ و ھﻤﯿﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ
ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ ھﻤﺎم در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﻟﺰوم ﻋﯿﻦ ﻣﻮرد
ّ
ﻧﺬر ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺑﺎﺷﺪ ـ رﺟﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه در ﻣﯿﺎن
ّ
اﻧﺠﺎم ﻋﯿﻦ ﻧﺬر و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ .رواﯾﺖ ّاول ـ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻋﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﺬر ـ در
»ﻇﺎھﺮاﻟﺮواﯾﺔ« ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ؛ و رواﯾﺖ »ﺗﺨﯿﯿﺮ« از اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ )ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن ﺑﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﯿﻦ ﻧﺬر
ّ
رواﯾﺖ
و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره( در »ﻧﻮادر« ﺑﺪان اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ...و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ زاھﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﺎن
ِ
»ﺗﺨﯿﯿﺮ« ﻓﺘﻮا داده اﺳﺖ.
وﻟﻮاﻟﺠﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﻠﺦ و ﺑﺨﺎرا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رواﯾﺖ »ﺗﺨﯿﯿﺮ« ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ و ﺷﻤﺲ اﻻﺋﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﮐﺜﺮت ﺑﻠﻮی در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﺑﺪان ﻓﺘﻮا داده اﺳﺖ .دﻟﯿﻞ »ﻇﺎھﺮاﻟﺮواﯾﺔ« )ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻋﯿﻦ
ﻣﻮرد ﻧﺬر( ﻧﺼﻮص ﻗﺮآن و اﺣﺎدﯾﺚ اﺳﺖ؛ و دﻟﯿﻞ »رواﯾﺖ ﻧﻮادر« )ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﯿﯿﺮ ﻣﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﻋﯿﻦ
ّ
ﻣﻮرد ﻧﺬر و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره( ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ س اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺪان اﺷﺎره رﻓﺘﻪ
ّ
ّ
ّ
ّ
اﺳﺖ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﻔﺎرة اﻟﻨﺬر ﮐﻔﺎرة اﻟﯿﻤﯿﻦ«؛ »ﮐﻔﺎرهی ﻧﺬر ،ھﻤﺎن ﮐﻔﺎرهی
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

س :ﻓﺮدی ﻧﺬر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪا را ﺑﮑﻨﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﻓﺎی ﺑﻪ ﻧﺬرش ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪا را ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی وﻓﺎی
ّ
ّ
ﺑﻪ ﻧﺬر ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﮐﻔﺎره ﺑﭙﺮدازد ] .١ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد:
ّ
ّ
ّ
ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪا ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ و
ﻣﻌﺼﻴﺔ ،و�ﻔﺎرﺗﻪ ﻛﻔﺎرة ﻳﻤ�«؛ »ﻧﺬر در
»ﻻ ﻧﺬر ﻰﻓ
ّ

ّ

ﮐﻔﺎرهی آن ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ« ﺗﺮﻣﺬی[.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻧﺬر ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻣﺎﻟﺶ در راه ﺧﺪا ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﻤﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ زﮐﺎت در آن

ّ
ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻘﺘﻀﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره ،وﻓﺎی ﺑﻪ ﻧﺬر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ
ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﯿﻦ ﻧﺼﻮص ﺗﻌﺎرض اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭘﺲ )ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض( ،ﻣﻄﻠﻖ وﻓﺎی
ّ
ّ
ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﺬر ،ﺑﺮ ﻧﺬر ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﻄﻠﻖ ﺳﻘﻮط ﮐﻔﺎره ،ﺑﺮ ﻧﺬر ﻣﻌﻠﻖ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد...
ِ
ّ
س
ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﮔﻮﯾﺪ :اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ  ،ﻣﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﺣﺪﯾﺚ ﻋﻘﺒﻪ ،ﺑﺮ ﻧﺬر ﻏﯿﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در رواﯾﺖ ﺗﺮﻣﺬی ﺑﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .آری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای
ﺗﻮﺟﯿﻪ آن ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ھﺪاﯾﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺟﺴﺖ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ در ﻧﺬرّ ،ﻧﯿﺖ ﺷﺮﻃﯽ
ّ
را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺎن ﺗﺤﻘﻖ آن ﻧﺒﻮد ،در آن ﺻﻮرت در آن ﻣﻌﻨﺎی ﯾﻤﯿﻦ ـ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﻣﻨﻊ اﺳﺖ ـ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﻇﺎھﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺬر اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو وی ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮ
ﮐﺪام از دو ﺟﮫﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﮑﻨﺪ.
 - ١ﻋﺎﯾﺸﻪ ل ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻧﺬر ان ﯾﻄﯿﻊ اﻟﻠﻪ ﻓﻠﯿﻄﻌﻪ و ﻣﻦ ﻧﺬر ان ﯾﻌﺼﯿﻪ ﻓﻼ
ﯾﻌﺼﯿﻪ«؛ »ھﺮ ﮐﺲ ﻧﺬر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪا را اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺲ ﻧﺬر ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ او را ﻧﮑﻨﺪ«) .ﺑﺨﺎری(
و ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻ وﻓﺎء ﻟﻨﺬر ﻓﯽ ﻣﻌﺼﯿﺔ و ﻻ ﻓﯿﻤﺎ ﻻ ﯾﻤﻠﮏ اﺑﻦ
آدم«؛ »ھﺮ ﮐﺲ ﻧﺬر ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ آن ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺬر ﻧﻤﻮد ،در آن
ﺻﻮرت وﻓﺎء ﺑﻪ ﻧﺬر واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ«) .ﻣﺴﻠﻢ(
و در رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦ س ﮔﻮﯾﺪ :از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﻨﺬر
ّ
ّ
ﻧﺬران؛ ﻓﻤﻦ ﻧﺬر ﻓﯽ ﻣﻌﺼﯿﺔ ﻓﺬﻟﮏ ﻟﻠﺸﯿﻄﺎن و ﻻ وﻓﺎء ﻓﯿﻪ و ﯾﮑﻔﺮه ﻣﺎ ﯾﮑﻔﺮ اﻟﯿﻤﯿﻦ«؛ »ﻧﺬر ﺑﺮ دو
ﻧﻮع اﺳﺖ؛ ﭘﺲ آن ﮐﻪ ﻧﺬر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺬر ﺑﺮای ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ و در آن
ّ
ّ
وﻓﺎء ﺑﻪ ﻧﺬر وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﻔﺎرهی آن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«) .ﻧﺴﺎﯾﯽ(

ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور
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واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ھﻤﻪی داراﯾﯽ و ﻣﺎ ﯾﻤﻠﮏ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﺬر ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﺪو
ِ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ را ﻓﺮاﭼﻨﮓ ﻣﯽآوری ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ از اﻣﻮال و داراﯾﯽ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﻔﻘﻪ و ھﺰﯾﻨﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮداری؛ و ھﺮﮔﺎه ﻣﺎﻟﯽ
را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آوردی ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهات ھﺰﯾﻨﻪ
ﻧﻤﻮدی ،ﺻﺪﻗﻪ ﮐﻦ .٢
ّ
ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ

س :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻔﺎد آن ﺟﺎﻣﻪی ﻋﻤﻞ ﻧﭙﻮﺷﺎﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت
ّ
ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻔﺎره ﺑﭙﺮدازد؟
ّ
ج :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َّ
َ
َ َّ ُّ
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 - ١ﻗﯿﺎس ﻣﻘﺘﻀﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮال و داراﯾﯽاش را ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺎل
ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺷﻮد .وﺟﻪ اﺳﺘﺤﺴﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻧﺬر آن اﺳﺖ
ّ
ﻓﺮض ﺻﺪﻗﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ھﻤﺎن
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺣﻤﻞ ﮔﺮدد؛ و ـ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﮐﺎت ـ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ِ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎﯾﻤﻠﮏ و داراﯾﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﻼ ،ﻧﻘﺮه ،ﮐﺎﻻھﺎی
ﺗﺠﺎری و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭼﺮﻧﺪه ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪھﺪ .و در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،در ﻣﻘﺪار ﻧﺼﺎب و ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد؛ و اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻧﺬر ﺧﻮد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ داراﯾﯽ ﺧﻮد را )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ( ﻧﺬر ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ھﻤﻪی
اﻣﻮال و داراﯾﯽ وی در ﻧﺬرش داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة ّ
اﻟﻨﯿﺮة«(
 - ٢ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺪوری اﯾﻦ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ را در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب »اﻟﮫﺒﺔ« ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﻣﺎ از آن ﺟﮫﺖ اﯾﻦ دو
ﻣﺴﺌﻠﻪ را در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ھﻤﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺣﮑﺎم ﻧﺬر در ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد.
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َۡ ُ

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

َ

�شك ُرون] ﴾٨٩اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۸۹ :

»ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎی ﺑﯿﮫﻮده و ﺑﯽاراده ﻣﺆاﺧﺬه ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺷﻤﺎ را
ّ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روی ﻗﺼﺪ واراده ﺧﻮردهاﯾﺪ ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻔﺎرهی اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺧﻮراک دادن ﺑﻪ ده ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ از ﻏﺬاھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و
ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد ﻣﯽدھﯿﺪ ،ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻪدادن ﺑﻪ ده ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ،و ﯾﺎ
آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدهای) .ﻣﯿﺎن ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺎر ّ
ﻣﺨﯿﺮ ھﺴﺘﯿﺪ(؛ ّاﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ )ھﯿﭻ
ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺎر را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم آنھﺎ را( ﻧﯿﺎﻓﺖ) ،او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ( ﺳﻪ روز
ّ
روزه ﺑﮕﯿﺮد؛ اﯾﻦ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ .ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﯿﺪ )و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺨﻮرﯾﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮردﯾﺪ ﺑﺪانھﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،و اﮔﺮ ھﻢ
ّ
ﺳﻮﮔﻨﺪھﺎ را ﺷﮑﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻔﺎره را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ( .ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﻦ ،آﯾﺎت اﺣﮑﺎم
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ )ﺑﺮ اﺛﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﻟﮫﯽ( ﺷﮑﺮ )ﻧﻌﻤﺖھﺎی او را(
ﺑﺠﺎی آورﯾﺪ«.

ّ
اﯾﻦ )آﯾﻪ( ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ و روﺷﻨﮕﺮ ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ؛ و ﻓﺮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ده ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ از ﻏﺬاھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد ﻣﯽدھﺪ،
ﺧﻮراک ﺑﺪھﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ده ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ،ﺟﺎﻣﻪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ؛ و ﯾﺎ ﺑﺮدهای را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺎر را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم آنھﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺖ ،او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ
روز ﭘﯿﺎﭘﯽ روزه ﺑﮕﯿﺮد.
ّ
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﺑﺸﮑﻨﺪ ،ﮐﻔﺎرهی آن ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ده ﻣﺴﮑﯿﻦ از ﻏﺬاھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی ﺧﻮد
ﻣﯽدھﺪ.
ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن ده ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان.
آزاد ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺑﺮده.
و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻪ روز ،روزه ﺑﮕﯿﺮد؛ وﻟﯽ
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻣﻮرد ﻓﻮق را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ روزه را
ّ
ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪش ﻗﺮار دھﺪ[.
س :اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ده ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺧﻮراک ﺑﺪھﺪ؛ در آن ﺻﻮرت
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ج :در آن ﺻﻮرت وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ده ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان را ﺑﻪ ﺻﺮف ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم دﻋﻮت
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪانھﺎ ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺪھﺪ و آنھﺎ را ﺳﯿﺮ ﺑﮕﺮداﻧﺪ؛ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آنھﺎ،

ﮐﺘﺎب اﯾﻤﺎن )ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎ( و ﻧﺬور

١٢٣

ﻧﺼﻒ ﺻﺎع ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﺎع از ﺟﻮ ﯾﺎ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺪھﺪ.
س :اﮔﺮ ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ده ﻧﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺼﻒ ﺻﺎع از ﮔﻨﺪم ،ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﺻﺎع
ّ
از ﺟﻮ ﯾﺎ ﺧﺮﻣﺎ را داد ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﮐﻔﺎرهاش ادا ﻣﯽﮔﺮدد؟
ّ
ج :آری؛ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﯾﺎ ﺟﻮ و ﯾﺎ ﺧﺮﻣﺎ ،ﮐﻔﺎرهاش ادا ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ده ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان را ﺟﺎﻣﻪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ؛ در آن
ﺻﻮرت ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آن ده ﻧﻔﺮ ،ﯾﮏ ﻟﺒﺎس ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﺪھﺪ؛ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺪار ﻟﺒﺎس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ادای ﻧﻤﺎز ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ .١
ّ
س :اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرﻧﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪ ،ﺑﺮدهای را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﭼﻪ ﺑﺮدهای را ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﮐﻨﺪ؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮدهای ﺳﺎﻟﻢ و ﺗﻨﺪرﺳﺖ آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻔﺎرهی »ﻇﮫﺎر«
ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺎر را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم آنھﺎ را ﻧﯿﺎﻓﺖ ،او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ روز ﭘﯿﺎﭘﯽ را روزه ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺣﺎل ﺳﺆال
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﻣﻮﺿﻮع »ﭘﯿﺎﭘﯽ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ« ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ ،ﺳﻪ روز ﭘﯿﺎﭘﯽ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ؟
ج :دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺎﭘﯽ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ :ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س اﺳﺖ؛ وی ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاﺋﺖ

 - ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب »ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوری« درﺑﺎرهی ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻟﺒﺎس
ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ،از اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .و از اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ /
ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻟﺒﺎس آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺪن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ
ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺷﻠﻮار داد درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﻠﻮار ﻣﯽﭘﻮﺷﺪ ،در ﻋﺮف ﻣﺮدم،
ﻋﺮﯾﺎن و ﺑﺮھﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ آﻧﭽﻪ در ﻟﺒﺎس ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺟﮫﺖ ﺧﻮراک ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ھﻤﺎم در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :آﻧﭽﻪ در ﮐﺘﺎب
»ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻘﺪوری« درﺑﺎرهی ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻟﺒﺎس ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ،از اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ
رو اﮔﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺷﻠﻮار داد ،درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و از اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻠﻮارھﺎ را ﺑﻪ زﻧﺎن داد ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻤﺎز زن ﺑﺎ آن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

١٢٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﻣﯽﻧﻤﻮد» :ﻓﺼﻴﺎم ﺛﻼﺛﺔ ا ﹼﻳﺎم ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎت« ١؛ »روزهی ﺳﻪ روز ﭘﯿﺎﭘﯽ«.

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرد؛ ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺳﻮﮔﻨﺪش ﺣﺎﻧﺚ
ّ
ﮔﺮداﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﭘﯿﺶ از ﺣﺎﻧﺚ ﺷﺪن ،ﮐﻔﺎرهی ﺳﻮﮔﻨﺪش را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮد؛ آﯾﺎ ﭘﺲ از ﺣﺎﻧﺚ
ّ
ﺷﺪن ﺑﺮ او واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر ّ
دوم ﻧﯿﺰ ﮐﻔﺎره ﺑﭙﺮدازد؟
ّ
ﮐﻔﺎره را ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ )ﺣﻨﺚ( ّ
ﻣﻘﺪم ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ وی
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ِ
ّ
٢
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺎﻧﺚ ﺷﺪن ،ﺑﺮای ﺑﺎر ّ
دوم ﻧﯿﺰ ﮐﻔﺎره ﺑﭙﺮدازد.

 - ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻗﺮاﺋﺖ،
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن در ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺮآن ،ﭼﯿﺰی را اﻓﺰود؛ اﺑﻮﺑﮑﺮ
ّ
ﺟﺼﺎص در »اﺣﮑﺎم اﻟﻘﺮآن« ) (۴۶۱/۲ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺠﺎھﺪ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س و اﺑﻮاﻟﻌﺎﻟﯿﺔ از ُا ّ
ﺑﯽ
ﺑﻦ ﮐﻌﺐ س  ،ﻗﺮاﺋﺖ »ﻓﺼﯿﺎم ﺛﻼﺛﺔ ّاﯾﺎم ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎت« را ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .و اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮاﺋﺖ
ﻣﺎ ھﻤﺎن »ﻓﺼﯿﺎم ﺛﻼﺛﺔ ّاﯾﺎم ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺎت« اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س  ،ﻣﺠﺎھﺪ س  ،اﺑﺮاھﯿﻢ س  ،ﻗﺘﺎده س
و ﻃﺎووس س ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﺳﻪ روز روزه ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎﭘﯽ و ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺟﺪا ﺟﺪا ﮔﺮﻓﺘﻦ آنھﺎ
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﺗﺘﺎﺑﻊ« )ﭘﯿﺎﭘﯽ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ( از ﻗﻮل اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻪ از ﺗﻼوت؛ زﯾﺮا
اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ ﺗﻼوت ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺣﮑﻤﺶ ﺑﺎﻗﯽ و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻗﻮل اﺻﺤﺎب ﻣﺎ
)اﺣﻨﺎف( اﺳﺖ.
و اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﯽﺗﻮان آن ﺳﻪ روز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮق و ﭘﺮاﮐﻨﺪه روزه ﮔﺮﻓﺖ.
اﺑﻦ ھﻤﺎم در ﮐﺘﺎب »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻗﻮل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ھﺪاﯾﻪ» :ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ«؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺮت ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﺗﺎ روزﮔﺎر
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ھﻤﺎم ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺨﺺ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺳﻪ روز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺎﭘﯽ و ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
ﻣﺘﻔﺮق و
ﭘﺮاﮐﻨﺪه؛ زﯾﺮا ّ
ﻧﺺ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل از ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .و
در ﻗﻮﻟﯽ دﯾﮕﺮ» ،ﺗﺘﺎﺑﻊ« ﺷﺮط روزه داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
آن دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ّ
 - ٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة« ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﻧﺰد ﻣﺎ )اﺣﻨﺎف( اﺳﺖ .و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ّ
ّ
ﮐﻔﺎره را ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ّ
ﻣﻘﺪم ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎرهاش را ﺑﺎ روزه
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ
ّ
ّ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺎره را ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻘﺪم ﮐﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب دﻋﻮی

ﮐﺘﺎب » َدﻋﻮی«
)داد ﺧﻮاﻫﯽ .ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮدن .ﻣﺮاﻓﻌﻪ.
ﻋﺮض ﺣﺎل دادن ﺑﺮای اﺧﺬ ﺣﻖّ .ادﻋﺎ(
س :ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی و ﺷﺮﻋﯽ » َدﻋﻮی« ﭼﯿﺴﺖ؟
َ
جَ » :دﻋﻮی« در ﻟﻐﺖ ﺑﺮ وزن »ﻓﻌﻠﯽ« ،و ﻣﻌﺘﻞ واوی و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻧﺴﺒﺖ دادن« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در ﺷﺮع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از» :ﻧﺴﺒﺖ دادن ﭼﯿﺰی
ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم دادﺧﻮاھﯽ و اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا«؛ و »ا ﹼدﻋﯽ ﻳﺪﹼ ﻋﯽ ا ﹼدﻋﺎء ﹰا ﻓﻬﻮ ﻣﺪﹼ ع« ،از ﺑﺎب
»اﻓﺘﻌﺎل« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺼﺪر آن ) ّادﻋﺎء( ،ﺗﺎء در دال ادﻏﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .١
]ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ؛ َدﻋﻮی در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻃﻠﺐ و دادﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ َّ ُ َ
َ ُ
﴿ َول� ۡم �ِيها ما تدعون﴾ ]ﻓﺼﻠﺖ.[۳۱ :

»آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ھﺴﺖ«.

ّ
و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ّ
ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﻮد را
ﭼﯿﺰی ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی او اﺳﺖ.
ّ
و» ّ
ﻣﺪﻋﯽ« :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ّادﻋﺎی ﺣﻘﯽ را ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮﮔﺎه دﺳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮدارد،
رھﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
و» ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ« :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯽ از او ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﻮد وھﺮﮔﺎه ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد.
 - ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ« ) (۱۹۹/۷ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺘﺎب »اﻟﮑﺎﻓﯽ« ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮدّ » :ادﻋﯽ
ً
ّ
ﻣﺪﻋﯽ و ﻋﻤﺮو ،ﱠ
ﱠ
ﻣﺪ َﻋﯽ
زﯾﺪ ﻋﻠﯽ ﻋﻤﺮو ﻣﺎﻻ«؛ »زﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﺮو ،ﻣﺎﻟﯽ را ادﻋﺎ ﮐﺮد«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﯾﺪِ ،
ﻋﻠﯿﻪ و ﻣﺎل ،ﱠ
ﻣﺪ َﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و » ّادﻋﺎء« :ﻣﺼﺪر ،از ﺑﺎب اﻓﺘﻌﺎل و از رﯾﺸﻪی »دﻋﺎ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و
َ
» َدﻋﻮی« :اﺳﻢ و ﺑﺮ وزن »ﻓﻌﻠﯽ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻟﻒ آن ﺑﺮای ﺗﺄﻧﯿﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮ آن ﺗﻨﻮﯾﻦ
وارد ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد» :دﻋﻮی ﺑﺎﻃﻠﺔ و ﺻﺤﯿﺤﺔ« .و ﺟﻤﻊ آن »دﻋﺎوی« ]ﺑﻪ ﻓﺘﺢ واو[
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺘﻮی و ﻓﺘﺎوی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب »دﻋﻮی« )داد ﺧﻮاﻫﯽ .ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮدن...
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ّ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ َدﻋﻮی و ّﺑﯿﻨﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
اﺻﻞ در
ّ
»اﮔﺮ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﺮدم ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ آنھﺎ داده ﺷﻮد ،اﻓﺮادی ادﻋﺎی ﺧﻮن و اﻣﻮال ﻣﺮدم را
ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد ،ﻟﯿﮑﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
و ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ از ﭘﺪرش از ّ
ﺟﺪش رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد:

ّ
ّ
ﻣﺪﻋﯽ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ ﱠ
ﱠ
ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ
»اﺒﻟیﻨﺔ ﻰﻠﻋ اﻤﻟﺪﻰﻋ واﻴﻟﻤ� ﻰﻠﻋ ﻣﻦ اﻧ�ﺮ«؛ »ﺑﯿﻨﻪ و ﺷﺎھﺪ ﺑﺮ ِ

اﺳﺖ« ﺗﺮﻣﺬی[.
ﱠ
س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ »ﻣﺪ ِﻋﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
جّ » :
ﻣﺪﻋﯽ« :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ دﺳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و دادﺧﻮاھﯽ ﺑﺮدارد ،ﺑﺮ اﻗﺎﻣﻪی
دﻋﻮا و دادﺧﻮاھﯽ وادار ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ؛ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ّادﻋﺎی
ّ
ﺣﻘﯽ را ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه دﺳﺖ از ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺮدارد ،رھﺎ ﻣﯽﺷﻮد(.
س :ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ »ﻣﺪﱠ ﻋﯽ ﻋﻠﻴﻪ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

ج» :ﻣﺪﱠ ﹶﻋﯽ ﻋﻠﻴﻪ« :ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ )ﺣﻘﯽ از او ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﻮد و ھﺮﮔﺎه ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ( ﺑﻪ

ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا و دادﺧﻮاھﯽ وادار ﻣﯽﮔﺮدد )و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺑﺨﻮرد(.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﭼﯿﺰی را ّادﻋﺎ ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ّادﻋﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ّ
ﻣﺠﺮد ّادﻋﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮد؟
ج :ﻗﺎﺿﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ّادﻋﺎی ّ
ﻣﺪﻋﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﺟﻨﺲ
ّ
ّ
و ﻣﻘﺪارش ﻣﻌﻠﻮم و ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﺷﯽء ﻣﻮرد ادﻋﺎ ،ﮐﺎﻻ و ﺟﻨﺴﯽ در دﺳﺖ »ﻣﺪﹼ ﻋﯽ

ﻋﻠﻴﻪ« ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت وی وادار ﮔﺮدد ﺗﺎ آن ﮐﺎﻻ و ﺟﻨﺲ را در ﻣﺠﻠﺲ ﺣﮑﻢ ﺣﺎﺿﺮ
ﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ در دﻋﻮا و دادﺧﻮاھﯽ ﺑﺪان اﺷﺎره ﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﺷﯽء ﻣﻮرد ّادﻋﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد ،در
آن ﺻﻮرت ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﭙﺮدازد.
و اﮔﺮ ّادﻋﺎی اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل و داراﯾﯽ ِﻣﻠﮑﯽ )ھﻤﭽﻮن زﻣﯿﻦ( را داﺷﺖ ،در آن
ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ّ
ﺣﺪ و ﻣﺮز آن ﺑﭙﺮدازد و اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن زﻣﯿﻦ در دﺳﺖ
ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و وی ﺧﻮاھﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی آن اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ّادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ّ
ﺣﻘﯽ ﺑﺮ ّ
ذﻣﻪی ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن ﺣﻖ ﺑﭙﺮدازد و ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ
ﺧﻮاھﺎن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.
س :ھﺮﮔﺎه ّادﻋﺎی ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ّ
ج :وﻗﺘﯽ ّادﻋﺎی ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ را ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ّ
و از او درﺑﺎرهی آن ّادﻋﺎ ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﮔﺮ ّ
ﻣﺪﻋﯽ آن را ّادﻋﺎ
ﻣﺪﻋﯽ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ّ
ﻧﻤﻮده اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ
ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ﻣﻮرد ّادﻋﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ از ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﺎ اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ )ﮔﻮاه
و ﺷﺎھﺪ( ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺮ ّادﻋﺎﯾﺶ اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺲ از
ﺷﮫﺎدت ﮔﻮاھﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ّ
ﻣﺪﻋﯽ از ِاﺣﻀﺎر ﮔﻮاه و ﺷﺎھﺪ و دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک ،ﻋﺎﺟﺰ و درﻣﺎﻧﺪه ﺷﺪ و
درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻃﺮف دﻋﻮا ّ
)ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ( ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد؛ در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ از
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ّ
ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد،
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دادﺧﻮاھﯽ و دﻋﻮای ّ
ﻣﺪﻋﯽ را ّرد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ را وادار ﺳﺎزد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻨﺪ و ّ
ﻧﻔﻊ ّ
ﻣﺪﻋﯽ آن را ّادﻋﺎ
ﻧﻤﻮده ،ﺑﺪو ﺑﭙﺮدازد.
و ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ
ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ اﮔﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﮐﺮدی) ،دادﺧﻮاھﯽ و دﻋﻮای ّ
ﻣﺪﻋﯽ
را رد ﻣﯽﮐﻨﻢ (،و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪی ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻣﺪﻋﯽ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺗﻮ را وادار ﻣﯽﺳﺎزم ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ّ
ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻪ ا ّدﻋﺎی آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ،
ﺑﺪو ﺑﭙﺮدازی.
ّ
ﭘﺲ از آن ،اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺮ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد و او از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد
ﻧﻤﻮدن اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺿﺮر او و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻨﺪ .١
ﺧﺼﺎف ﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻪ ﺑﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮدن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ ّ
ّ -١
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ« ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﯿﺎط و ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در اﺑﺮاز و
اﻇﮫﺎر ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻣﺬھﺐ اﺣﻨﺎف ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﯾﮑﺒﺎر
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺰ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪﻧﺶ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و
ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎھﯽ اﯾﻦ »اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪن از ﺳﻮﮔﻨﺪ« ،ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ
َ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮرم«؛ و ﮔﺎھﯽ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﮑﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺮ
ﯾﺎ ﮔﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ.
و ﺣﮑﻢ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪن ﺣﮑﻤﯽ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ﻣﺪﻋﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪاﻧﺶ را اﺣﻀﺎر ﮐﻨﺪ؛ و ّ
س :اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ از ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ
ِ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺷﺎھﺪاﻧﻢ ﺣﺎﺿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ّادﻋﺎ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ّ
ّ
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪﻋﯽ ،ﺷﺎھﺪان و ﮔﻮاھﺎﻧﯽ ﺑﺮ ادﻋﺎﯾﺶ
داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ )ﭘﯿﺶ از ﮔﻮاھﯽ ﺷﺎھﺪان(،
ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ را ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ.
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ّ
س :اﮔﺮ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ّ
ّ
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدن ﺧﻮد داری ﮐﻨﺪ ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻋﯽ
ّ
ّ
ﻤﺪﻰﻋ واﻴﻟﻤ� ﻰﻠﻋ ﻣﻦ اﻧ�ﺮ«؛
ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ]زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﺒﻟیﻨﺔ ﻰﻠﻋ اﻟـ

ﻣﺪﻋﯽ و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ ّ
»ﺷﺎھﺪ آوردن ﺑﺮ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺖ« ﺗﺮﻣﺬی[.
ّ
ُ
ﻨﮑﺮ ،ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ
س :آﯾﺎ )در ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم( اﻣﻮری وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آنھﺎ ﻓﺮد ﻣ ِ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻧﺸﻮد؟
ُ
ﻨﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻣﻮز زﯾﺮ ،ﻓﺮد ﻣ ِ
ﻧﻤﯽﺷﻮد:
دﻋﻮای ﻧﮑﺎح.
دﻋﻮای رﺟﻌﺖ.
َ
دﻋﻮای ﻓﯽء )ﺑﺎزﮔﺸﺖ و رﺟﻮع(.
دﻋﻮای ِاﯾﻼء.
دﻋﻮای ِر ّﻗﯿﺖ )ﺑﺮدﮔﯽ(.
دﻋﻮای ِاﺳﺘﯿﻼء )ﻃﻠﺐ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺮدن از ﮐﻨﯿﺰ = ّام وﻟﺪ(.
دﻋﻮای ﻧﺴﺐ.
دﻋﻮای » َوﻻء«.
دﻋﻮای ﺣﺪود.
دﻋﻮای ﻟﻌﺎن.

وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ در دو ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ،
ُ
ﻨﮑﺮ ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد:
ﻓﺮد ﻣ ِ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

دﻋﻮای ﺣﺪود.
دﻋﻮای ﻟﻌﺎن.
ّ
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯽ در ﻧﺰد ﻓﻼﻧﯽ )ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ( دارﻧﺪ؛ و ھﺮ ﮐﺪام
آن او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ ﯾﮏ از آن دو
از آن دو ّ ﻧﻔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ آن ﺟﻨﺲ از ِ
ﻧﻔﺮ ،ﺑﺮ ادﻋﺎﯾﺶ ﮔﻮاه و ﺷﺎھﺪ آورد؛ در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻓﯿﺼﻠﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﻗﺎﺿﯽ آن ﺟﻨﺲ را ﺑﻪ ھﺮ دو ﻧﻔﺮ آنھﺎ ﺑﺴﭙﺎرد .١
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ،ﻧﮑﺎح ﯾﮏ زن را ّادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮ ﮐﺪام از آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ّادﻋﺎﯾﺶ ،ﮔﻮاه
و ﺷﺎھﺪ آورد؛ در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﮫﺎدت ﮔﻮاھﺎن آن دو ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد زن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﺮ ﮐﺪام را ﮐﻪ زن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد ،ھﻤﺎن ﺷﻮھﺮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ّادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ،اﯾﻦ ﺑﺮده را از ﻓﻼﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ﺑﺮ ّادﻋﺎﯾﺶ ،ﮔﻮاه و ﺷﺎھﺪ آورد؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ در
ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ ﮐﺪام از آن دو ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺼﻒ ﺑﺮده را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺼﻒ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﮕﯿﺮد؛ واﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ّادﻋﺎﯾﺶ را
ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ
از آنھﺎ ﮔﻔﺖ :ﻧﺼﻒ ﺑﺮده را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮم ،ﺑﻠﮑﻪ ّادﻋﺎﯾﻢ را ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ در آن ﺻﻮرت ﻓﺮد
دوم ّ
ّ
ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮده را ﺑﮕﯿﺮد.
و اﮔﺮ ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ّ
ﺣﻖ ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮﯾﺪش ،ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ؛ ٢و اﮔﺮ ھﯿﭻ ﮐﺪام از آنھﺎ ﺑﻪ
آن ھﻤﺎن
ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﭙﺮداﺧﺖ و ﺑﺮده در اﺧﺘﯿﺎر ﯾﮑﯽ از آن دو ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮده از ِ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮده در دﺳﺖ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ّادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻼن ﺟﻨﺲ را از ﻓﻼﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و دﯾﮕﺮی
 - ١ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺲ را ﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﻧﺼﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻧﺼﻔﯽ را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪھﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 - ٢اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ و دﯾﮕﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪش ذﮐﺮ ﻧﮑﺮد،
در آن ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪش ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ آن ﺟﻨﺲ را ﺑﺪو ھﺒﻪ ﻧﻤﻮده و او ﻧﯿﺰ آن را ﻗﺒﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﮐﺪام
از آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ّادﻋﺎﯾﺶ ﮔﻮاه آورد؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺪام از آن دو ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮﯾﺪ و ھﺒﻪ ﻧﭙﺮداﺧﺖ؛ در آن ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرتّ ،
ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ّادﻋﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ّادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻼن ﮐﺎﻻ را از ﻓﻼن ﻣﺮد ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و زﻧﯽ
ّادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻤﺎن ﮐﺎﻻ ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ )ﯾﻌﻨﯽ آن ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ
ﻣﮫﺮﯾﻪاش ﻗﺮار داده اﺳﺖ(؛ و ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ّ
ﻋﻨﻮان ّ
ﻣﺪﻋﯽ )زن و ﻣﺮد( ،ﺑﺮ ّادﻋﺎﯾﺸﺎن
ﮔﻮاه آورد؛ در آن ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﯿﭻ ﯾﮏ از آن دو ّ
ﻣﺪﻋﯽ ،ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪارد و ھﺮ دو در اﯾﻦ
ّادﻋﺎ ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ّادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻼن ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » َرھﻦ« )ﮔﺮو( از »زﯾﺪ« ﮔﺮﻓﺘﻪ و
آن را ﻧﯿﺰ ﻗﺒﺾ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و دﯾﮕﺮی ّادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ »زﯾﺪ« آن ﮐﺎﻻ را ﺑﺪو ھﺒﻪ ﻧﻤﻮده و او
ﻧﯿﺰ آن را ﻗﺒﺾ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﮐﺪام از آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ّادﻋﺎﯾﺶ ﮔﻮاه آورد؛ در آن ﺻﻮرت
ّادﻋﺎی ﮐﺪام ﯾﮏ از آنھﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ّادﻋﺎی رھﻦ را ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ّادﻋﺎی وی ﺑﺮ
ّادﻋﺎی دﯾﮕﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد.
س :دو ﻧﻔﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯽ را در دﺳﺘﺮس و اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺑﺮ داراﯾﯽ و
ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻄﻠﻖ ،اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ ،در آن
ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ادﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ
دﯾﮕﺮی ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن ﺟﻨﺲ را از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺮای
دو ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺘﻔﺎوت ،اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ّادﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :دو ﻧﻔﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ،ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ّادﻋﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد و دﯾﮕﺮی ﺟﻨﺲ
ﻣﻮرد ادﻋﺎ را در دﺳﺖ دارد؛ ﻓﺮد اول در ﻣﻮرد داراﯾﯽ و ِﻣﻠﮑﯽ ﻣﻄﻠﻖ ،اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دارد و دﯾﮕﺮی ،ﺑﺮ داراﯾﯽ و ِﻣﻠﮑﯽ اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ آن
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو ﻧﻔﺮ اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ّادﻋﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺗﺎرﯾﺦ
دﯾﮕﺮی ذﮐﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
آن او
س :اﮔﺮ ﺣﯿﻮاﻧﯽ در دﺳﺖ ﻓﺮدی ﺑﻮد و آن ﻓﺮد ّادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﺣﯿﻮان از ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﯿﻮان در اﺧﺘﯿﺎر وی ﻧﯿﺴﺖ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﺣﯿﻮان در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ
او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﺮ ﮐﺪام از آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ » ِﻧﺘﺎج« )ﺑﭽﻪی( ﺣﯿﻮان ،اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در
ّ
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از آنھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ّ
ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﯿﻮان را در دﺳﺖ دارد؛ زﯾﺮا او ﺳﺰاوارﺗﺮ و
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ ﺑﺪان ﺣﯿﻮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
آن اوﺳﺖ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻼن ﻟﺒﺎس از ِ
ﻟﺒﺎس در اﺧﺘﯿﺎرش ﻧﯿﺴﺖ؛ و دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻟﺒﺎس در اﺧﺘﯿﺎر وی اﺳﺖ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آن
ﻟﺒﺎس در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ھﺮ ﮐﺪام از آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺘﻦ آن ﻟﺒﺎس ،اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ
ّ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از آنھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :اﮔﺮ ﻟﺒﺎس ،از آن دﺳﺖ ﻟﺒﺎسھﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در آن
ﺻﻮرت آن ﻟﺒﺎس ﺑﺮای ﻓﺮدی ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر او اﺳﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮ
ﺳﺒﺒﯽ ﮐﻪ در ِﻣﻠﮏ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮار ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﮑﻤﺶ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻟﺒﺎس ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه در
ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ.
س :ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺴﯽ را در دﺳﺘﺮس و اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺮ داراﯾﯽ و
ِﻣﻠﮑﯽ ﻣﻄﻠﻖ ،اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ آن ﺟﻨﺲ را در دﺳﺖ دارد ،ﻧﯿﺰ
اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺟﻨﺲ و ﮐﺎﻻ را از ھﻤﺎن ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو ﻧﻔﺮ اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﮐﺎﻻ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
س :دو ﻧﻔﺮﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ،ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ را از دﯾﮕﺮی ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ّادﻋﺎ ،اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ھﯿﭻ ﮐﺪام از آنھﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ذﮐﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ھﯿﭻ ﯾﮏ از آن دو ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ھﺮ دو ّﺑﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
ّ
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮّ ،
ﻣﺪﻋﯽ ﯾﮏ ﺷﯽء ﺷﺪﻧﺪ و ھﺮ دو ﺑﺮ ادﻋﺎﯾﺸﺎن ّﺑﯿﻨﻪ آوردﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﯾﮑﯽ
ِ

ﮐﺘﺎب »دﻋﻮی« )داد ﺧﻮاﻫﯽ .ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮدن...
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ﺷﺎھﺪان ﯾﮑﯽ
از آنھﺎ ﺑﺮ ّادﻋﺎﯾﺶ ،ﭼﮫﺎر ﺷﺎھﺪ و دﯾﮕﺮی دو ﺷﺎھﺪ آورد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
ِ
از اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ،ﺑﺮ ﺷﺎھﺪان ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد؟
ج :ﺷﺎھﺪان ھﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎناﻧﺪ و ھﯿﭻ ﮐﺪام از آن ﺷﺎھﺪان ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻧﺪارد.
ّ
ّ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ادﻋﺎی ﻗﺼﺎص ﮐﺮد؛ و ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ّ
ﻗﻀﯿﻪی ﻗﺼﺎص
ﭘﺮداﺧﺖ؛ در آن ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت از ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻗﺼﺎص ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻔﺲ )ﻗﺼﺎص اﻋﻀﺎء( ،از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن اﻣﺘﻨﺎع
ﯾﺎد ﮐﻨﺪ؛ اﮔﺮ در ﻣﻮرد
ِ
ورزﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ او ﻗﺼﺎص ﻻزم ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد »ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ« ،از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﺎ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد.
وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ :در ھﺮ دو ﺻﻮرت )در
ﻗﺼﺎص ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﻔﺲ ،و در ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ( ،ﺧﻮن ﺑﮫﺎ ﺑﺮ او واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد.
ِ
ّ
س :اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺪﻋﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺷﺎھﺪاﻧﻢ در ﺷﮫﺮ اﺳﺖ و ـ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﺪ ـ ﺑﻪ
زودی آنھﺎ را ِاﺣﻀﺎر ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ،ﺑﻪ ﻃﺮف دﻋﻮای او )ﯾﻌﻨﯽ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ( ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺮای
ﻣﺪﻋﯽ ،ﮐﻔﯿﻠﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻦ ﮐﻪ ّ
ّ
ﺗﻌﮫﺪ ﺑﺴﭙﺎرد ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ روز ﺗﻮ را در دادﮔﺎه ِاﺣﻀﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ،در ﻏﯿﺮ آن ﺻﻮرت ،ﻗﺎﺿﯽ ،ﺑﻪ ّ
اﮔﺮ ّ
ﻣﺪﻋﯽ
دﺳﺘﻮر دھﺪ ﮐﻪ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ را ﻻزم ﺑﮕﯿﺮد و او را رھﺎ ﻧﮑﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﺿﯽ ،ﻣﻼزم او ﺑﺎﺷﺪ و او را رھﺎ ﻧﮑﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﭼﯿﺰی را ّادﻋﺎ ﮐﺮد؛ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ـ ﮐﻪ
اﮐﻨﻮن ﻏﺎﺋﺐ اﺳﺖ ـ آن ﺷﯽء را در ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ ﯾﺎ ﮔﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﯾﺎ آن را از
ﭘﯿﺶ او ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮدهام؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ،در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺷﺎھﺪ آورد ،در آن ﺻﻮرت ھﯿﭻ
دادﺧﻮاھﯽ و ﻣﺮاﻓﻌﻪای در ﻣﯿﺎن او و ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .١
 - ١زﯾﺮا او ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ دﺳﺖ او دﺳﺖ ﺧﺼﻮﻣﺖ و دﻋﻮا ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﺑﻪ ّ
ﻣﺠﺮد ّادﻋﺎ ،ﺧﺼﻮﻣﺖ از وی
دور ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ و ﻣﺪرک ﺑﯿﺎورد.

١٣٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﭼﯿﺰی را ّادﻋﺎ ﮐﺮد و ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ـ
ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻏﺎﺋﺐ اﺳﺖ ـ آن ﺷﯽء را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدهام؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ،
ﻃﺮف دﻋﻮای ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ،ﻃﺮف دﻋﻮای ّ
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﻧﺰد ﺧﻮد ،ﭼﯿﺰی )ﮐﺎﻻﯾﯽ( داﺷﺖ و دﯾﮕﺮی ّادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﺷﯽء
از او ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ﺑﺮ اﯾﻦ ّادﻋﺎ ﺷﺎھﺪ ﻧﯿﺰ آورد؛ وﻟﯽ ﻓﺮدی ﮐﻪ آن ﺷﯽء در ﻧﺰد
او اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﻓﻼﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﯽء را در ﻧﺰد ﻣﻦ ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺳﺨﻨﺶ ﺷﺎھﺪ ﻧﯿﺰ آورد؛ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺎھﺪ آوردن وی ،ﺧﺼﻮﻣﺖ )ﻣﺮاﻓﻌﻪ و دادﺧﻮاھﯽ( رﻓﻊ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﻣﺖ )ﻣﺮاﻓﻌﻪ و دادﺧﻮاھﯽ( رﻓﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﻧﺰد ﺧﻮد ،ﭼﯿﺰی )ﮐﺎﻻﯾﯽ( داﺷﺖ و ّادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ آن را
در ﻧﺰد او ﺑﻪ ودﯾﻌﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺷﯽء را از ﻓﻼﻧﯽ
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدهام؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﺧﺼﻮﻣﺖ )ﻣﺮاﻓﻌﻪ و دادﺧﻮاھﯽ( در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺼﻮﻣﺖ و دﻋﻮا در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﺑﺪون ّﺑﯿﻨﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
دﻋﻮا و ﻣﺮاﻓﻌﻪی دو ﻧﻔﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻨﺰل

س :ﻣﻨﺰﻟﯽ در دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ؛ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﻮرد آن ّادﻋﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽّ ،
ﻣﺪﻋﯽ
ھﻤﻪی آن و دﯾﮕﺮیّ ،
ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺼﻒ آن اﺳﺖ؛ و ھﺮ دو ﺑﺮ ّادﻋﺎﯾﺸﺎن ﮔﻮاه آوردﻧﺪ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﻨﺰل در ﻣﯿﺎن آن دو ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ ﭼﮫﺎر
ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﻪ ﭼﮫﺎرم آن ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ھﻤﻪی آن اﺳﺖ و
ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم آن ،از آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺼﻒ آن اﺳﺖ.
ِ

و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻣﻨﺰل ،در ﻣﯿﺎن آن دو ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ

 - ١زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ دﺳﺖ او دﺳﺖ ِﻣﻠﮏ اﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ﮐﻪ
ﺧﺼﻢ و ﻃﺮف دﻋﻮای ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(

ﮐﺘﺎب »دﻋﻮی« )داد ﺧﻮاﻫﯽ .ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮدن...

١٣٥

ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .١
س :اﮔﺮ ﻣﻨﺰل در دﺳﺖ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ،و آن دو ﻧﻔﺮ در ﻣﻮرد آن ّادﻋﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ و ﯾﮑﯽ از
ﻣﺪﻋﯽ ھﻤﻪی آن ،و دﯾﮕﺮی ّ
آنھﺎ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺼﻒ آن ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن آنھﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ھﻤﻪی آن اﺳﺖ؛ ﻧﺼﻒ
آن  ،٢از ﻟﺤﺎظ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺪو ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮش٣ ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺪو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
دﻋﻮا و ﻣﺮاﻓﻌﻪی دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان

س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دادﺧﻮاھﯽ و اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا ﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮ
ﯾﮏ از آن دو ،ﮔﻮاه آوردﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺣﯿﻮان در ﻧﺰد او زاﯾﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ
ﺑﺮ اﯾﻦ ّادﻋﺎﯾﺸﺎن ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﺮدﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﻪ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺣﯿﻮان
ﺳﻦ ﺣﯿﻮان ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ّ
ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ )و ﺗﻄﺒﯿﻖ ّ
ﻣﺪﻋﯽ( ،ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ؛ در آن
ّ
ﺻﻮرت ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ھﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .٤
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﻮرد ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ دادﺧﻮاھﯽ و اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا ﮐﺮدﻧﺪ؛ و اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ،ﺳﻮار و دﯾﮕﺮی ﻟﺠﺎم آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو ﻧﻔﺮ اﺳﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺣﯿﻮان ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﯿﻮان ﺳﻮار اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﻮرد ﺷﺘﺮی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دادﺧﻮاھﯽ و اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ و اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ آن ﺷﺘﺮ ،ﺑﺎر و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ دارد و دﯾﮕﺮی ،ﺗﻨﮫﺎ در
ّ
ّ
آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
-١
دو ﺳﻮم آن ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ھﻤﻪی آن اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺳﻮم آن ،از ِ
ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺼﻒ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 - ٢ﻣﺮاد ھﻤﺎن ﻧﺼﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
 - ٣ﻣﺮاد ھﻤﺎن ﻧﺼﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺷﺮﯾﮑﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﺮاد از »ﻗﺮار ﻗﻀﺎﯾﯽ« :ﻗﻀﺎء ﺗﺮک اﺳﺖ
ﻧﻪ ﻗﻀﺎء ِاﻟﺰام) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(
 - ٤زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺻﻮرت »ﺗﻮﻗﯿﺖ« )زﻣﺎن ﺑﻨﺪی .ﺗﺎرﯾﺦ( ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو ﻧﻔﺮ
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(

١٣٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ّ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو ﻧﻔﺮ
ﻣﻮرد آن ﺷﺘﺮ ّادﻋﺎی
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺘﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺷﺘﺮ ،ﺑﺎر و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
دارد.
دﻋﻮا و ﻣﺮاﻓﻌﻪی دو ﻧﻔﺮ در ﻣﻮرد ﻟﺒﺎس

س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ در ﻣﻮرد ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ دادﺧﻮاھﯽ و اﻗﺎﻣﻪی دﻋﻮا ﮐﺮدﻧﺪ؛ و اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔﺮ ،آن ﻟﺒﺎس را ﺑﻪ ﺗﻦ دارد و دﯾﮕﺮی ،ﺗﻨﮫﺎ آﺳﺘﯿﻦ
ﻟﺒﺎس را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪان ﭼﻨﮓ زده اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو
ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺗﻦ دارد.
دﻋﻮا و ﻣﺮاﻓﻌﻪی ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه

س :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه درﺑﺎرهی ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ
ﻗﯿﻤﺖ آن ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،دارای ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﺧﺘﻼف ﺻﻮرت،
اﺧﺘﻼف ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد؛ ﭘﺲ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
ﻣﺪﻋﯽ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮوﺷﻨﺪهّ ،
ھﺮﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪارّ ،
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﮔﺮدد؛ ﯾﺎ
ﻣﺪﻋﯽ ﻣﻘﺪاری از ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد و ﺧﺮﯾﺪارّ ،
ﻓﺮوﺷﻨﺪهّ ،
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن
ِ
ﻣﻘﺪار ﮔﺮدد؛ و ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺮ ّادﻋﺎﯾﺶ ﮔﻮاه آورد؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺴﯽ ﻓﯿﺼﻠﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮ ّادﻋﺎﯾﺶ ،ﺷﺎھﺪ و ﮔﻮاه آورده اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ،ﺑﺮ ّادﻋﺎﯾﺸﺎن ﮔﻮاه آورد ،در آن ﺻﻮرت ھﻤﺎن ﮔﻮاھﺎن و
ﺷﺎھﺪاﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﯾﺎده را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﮔﻮاھﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪار ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪهّ ،
ﻣﺪﻋﯽ آن اﺳﺖ ،راﺿﯽ ﺷﻮ و ﯾﺎ ﻣﺎ،
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ّ
و ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﯾﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ،ﻣﺪﻋﯽ آن اﺳﺖ ،ﺑﺪو
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺪه و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﺑﺪﯾﻦ اﻣﺮ راﺿﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ھﺮ ﯾﮏ از ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ّادﻋﺎی دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪ؛ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﺧﺮﯾﺪار ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ.
و ھﺮﮔﺎه ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را
ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪﻧﺪ،
در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻃﺮف دﻋﻮای او ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،در ﻣﻮرد »ﺳﺮ رﺳﯿﺪ و ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل« ،ﯾﺎ »ﺷﺮط
ﺧﯿﺎر« و ﯾﺎ »ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ« ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت
ھﯿﭻ ﮐﺪام از آن دو ،ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺨﻦ ﮐﺴﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﮑﺮ »ﺷﺮط ﺧﯿﺎر« و »ﺳﺮ رﺳﯿﺪ و ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل« ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺨﻨﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮرد.
اﮔﺮ ﺧﺮﯾﺪار ،ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻗﺒﺾ ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ آن ﮐﺎﻻ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ؛ و ﭘﺲ از
ّ
ﻣﺪﺗﯽ ،ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻣﻮرد ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺪام از آن دو ،ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و در ﻣﻮرد »ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ« ،ﻗﻮل ﺧﺮﯾﺪار
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
وﻟﯽ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ھﺮ ﯾﮏ از ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه
ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از دو ﺑﺮدهی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻣﻮرد
ﻗﯿﻤﺖ آن ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ رھﺎ ﮐﺮدن ﺣﺼﻪی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ھﺮ ﯾﮏ از ﺧﺮﯾﺪار و
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮدهی زﻧﺪه و
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮدهی ھﻼک ﺷﺪه ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد.
 - ١در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻗﻮل ﺧﺮﯾﺪار ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪش اﻋﺘﺒﺎر دارد.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

دﻋﻮا و ﻣﺮاﻓﻌﻪی زن و ﺷﻮﻫﺮ

ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
س :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ زن و ﺷﻮھﺮ ،در ﻣﻮرد
دادﺧﻮاھﯽ و ﻣﺮاﻓﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد؛ از اﯾﻦ رو اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺴﭙﺎر:
ّ
ﺷﻮھﺮ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺰار )درھﻢ( ،در ﻋﻘﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮﯾﺶ
درآورده اﺳﺖ؛ وﻟﯽ زن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﻣﺮا در ﻣﻘﺎﺑﻞ دو ھﺰار )درھﻢ( ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺧﻮﯾﺶ
درآورده اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ ﮐﺪام از آن دو ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪاش اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ ﮐﻨﺪ،
ّﺑﯿﻨﻪاش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و اﮔﺮ ھﺮ دو ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪﺷﺎن اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ّﺑﯿﻨﻪ و ﮔﻮاھﺎن زن
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﯿﭻ ﮐﺪام از آنھﺎ ﺑﺮ ّادﻋﺎﯾﺸﺎن ،ﮔﻮاه و ﻣﺪرک ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ دو ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻧﮑﺎح ﻧﯿﺰ ﻓﺴﺦ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ »ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ« ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ
»ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ« ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﺑﺪان اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ،و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻣﻘﺪاری
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﺑﺪان اﻗﺮار ﮐﺮده؛ در آن ﺻﻮرت ﺳﺨﻦ ﺷﻮھﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ »ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ« ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زن ّ
ﻣﺪﻋﯽ آن اﺳﺖ ،و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
آن ﻣﻘﺪاری ﺑﻮد ﮐﻪ زن ﺑﺪان اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺨﻦ زن ،ﻓﯿﺼﻠﻪ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ »ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ« ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ،ﺑﺪان اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده و ﯾﺎ
ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻣﻘﺪاری ﺑﻮد ﮐﻪ زنّ ،
ﻣﺪﻋﯽ آن اﺳﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ »ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ« ﻓﯿﺼﻠﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد.
س :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ زن و ﺷﻮھﺮ ،در ﻣﻮرد ﻟﻮازم و اﺛﺎث ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ :آﻧﭽﻪ از ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺳﺎزﮔﺎر و
١
آن ﻣﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و آﻧﭽﻪ از ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎزﮔﺎر
از
ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،
ِ
 - ١ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﻤﺎﻣﻪ ،اﺳﺐ ،ﮐﻤﺎن و اﺳﻠﺤﻪ و ادوات ﺟﻨﮕﯽ.

ﮐﺘﺎب »دﻋﻮی« )داد ﺧﻮاﻫﯽ .ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮدن...
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١
آن زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای زن و ﻣﺮد ،ھﺮ دو ﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ٢ ،از
اﺳﺖ ،از ِ
آن ﻣﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ِ
ّ
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ زن ،ھﻤﺎن اﺛﺎث و ﻟﻮازﻣﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ آن
ﺗﮫﯿﻪ و آﻣﺎده ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ّ
ﺟﮫﯿ ّﺰﯾﻪی ﻋﺮوسّ ،
ﺑﻘﯿﻪی اﺛﺎﺛﯿﻪی ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ھﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺳﻮﮔﻨﺪش ﻣﯽرﺳﺪ .٣

دﻋﻮا و ﻣﺮاﻓﻌﻪی اﺟﺎره دﻫﻨﺪه و اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪه

س :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﺟﺎره دھﻨﺪه و اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪه ،اﺧﺘﻼف رخ
ﻣﯽدھﺪ؛ در آن ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺰ دارای ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ )از اﯾﻦ رو
اﺧﺘﻼف ﺻﻮرت ،اﺧﺘﻼف ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد؛( ﭘﺲ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ را ﺧﻮب ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد اﺟﺎره ،اﺧﺘﻼف ﮐﺮدﻧﺪ؛
اﮔﺮ اﺟﺎره دھﻨﺪه و اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪه ،ﭘﯿﺶ از درﯾﺎﻓﺖ ِ
در آن ﺻﻮرت ھﺮ دو ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺮار داد اﺟﺎرهﺷﺎن
را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد اﺟﺎره ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در آن
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ِ
ﺻﻮرت ھﯿﭻ ﮐﺪام از آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻗﻮل اﺟﺎره
ﮐﻨﻨﺪه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪش ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد اﺟﺎره ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدﻧﺪ؛ در آن
و اﮔﺮ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ِ
ﺻﻮرت ھﺮ دو ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻗﺮار داد اﺟﺎره در ﻗﺴﻤﺖ
ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد اﺟﺎره ،ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و در ﻣﻮرد ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ِ
اﺳﺖ ،ﻗﻮل اﺟﺎره ﮐﻨﻨﺪه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪش ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 - ١ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﻠﺨﺎل )اﻟﻨﮕﻮی ﭘﺎ .ﭘﺎﺑﻨﺪ( ،اﻟﻨﮕﻮ )دﺳﺘﺒﻨﺪ( و ﻟﺒﺎس اﺑﺮﯾﺸﻢ.
 - ٢ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﺨﺖ ،ﺑﻮرﯾﺎ و ﻇﺮوف؛ زﯾﺮا ﻇﺎھﺮ اﻣﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻋﮫﺪه دار و ﺧﺮﯾﺪار آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از
ّ
اﯾﻦ رو ﺗﻤﻠﮏ وی در آنھﺎ ﻇﺎھﺮﺗﺮ و آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(
 - ٣از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ،ﻃﻼق و ﻣﺮگ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ دارﻧﺪ؛ زﯾﺮا وارﺛﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و اﻣﺎم
آن ﻣﺮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و آﻧﭽﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ از ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،از ِ
آن زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای زن و ﻣﺮد
از اﺛﺎث ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،از ِ
آن ﻣﺮد ﯾﺎ وارﺛﺎن او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
ھﺮ دو ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ،از ِ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

اﺧﺘﻼف ارﺑﺎب و ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ در »ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ«

س :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارﺑﺎب و ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،در ﻣﻮرد ﻣﻘﺪار »ﺑﺪل
ﮐﺘﺎﺑﺖ« ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﻮل ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﯿﭻ ﮐﺪام از ارﺑﺎب و ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و در ﻣﻘﺪار »ﺑﺪل ﮐﺘﺎﺑﺖ« ،ﻗﻮل ﺑﺮدهی
ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪش ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ :ھﺮ دو ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﺧﻮردن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺮار داد »ﮐﺘﺎﺑﺖ« ﻧﯿﺰ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
دﻋﻮای ﻧﺴﺐ در ﻣﻮرد ﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﮐﻨﯿﺰ ،آن را ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد.

س :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و ﭘﺲ
از ّ
ﻣﺪﺗﯽ ،ھﻤﺎن ﮐﻨﯿﺰ در ﻧﺰد ﺧﺮﯾﺪار ّﺑﭽﻪای را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآورد؛ و ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ّادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻧﻮزاد ،ﻓﺮزﻧﺪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻧﺴﺐ آن ﻧﻮزاد از ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ،ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻔﺮوﺷﺪ؛ )و ﭘﺲ از ّ
ﻣﺪﺗﯽ ،ھﻤﺎن ﮐﻨﯿﺰ
در ﻧﺰد ﺧﺮﯾﺪار( ،ﺑﭽﻪای را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد؛ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﯿﺰ ّادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻧﻮزاد ﻓﺮزﻧﺪ او
اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن ﻧﻮزاد در ّ
ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ـ ﭘﺲ از روز
ّ
ُ
ﻓﺮوش ﮐﻨﯿﺰ ـ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت آن ﻧﻮزاد ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،و ﻣﺎدر او »ا ّم وﻟﺪ«
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺴﺦ و ﻗﯿﻤﺖ او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ
ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮزاد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه از ﮐﻨﯿﺰ ،ﻓﺮزﻧﺪ او اﺳﺖ ،و ﺷﺨﺺ
س :اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ّادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ
ِ
ﺧﺮﯾﺪار ﻧﯿﺰ ّادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻧﻮزاد ،ﻓﺮزﻧﺪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻧﻮزاد
در ّ
ﻣﺪت ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ـ ﭘﺲ از روز ﻓﺮوش ﮐﻨﯿﺰ ـ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ّ
اﯾﻦ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
آن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻮزاد ﮐﻨﯿﺰ ،از ّ ِ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن ﻧﻮزاد ،در ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ـ ﭘﺲ از روز ﻓﺮوش ﮐﻨﯿﺰ ـ ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ّادﻋﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟

ﮐﺘﺎب »دﻋﻮی« )داد ﺧﻮاﻫﯽ .ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺑﺮدن...
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ّ
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن ﻧﻮزاد در ّ
ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ،و ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل ﻣﺘﻮﻟﺪ ﮔﺮدد؛ در
آن ﺻﻮرت ّادﻋﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪارّ ،ادﻋﺎی او را ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
س :اﮔﺮ ﮐﻨﯿﺰ در ﻧﺰد ﺧﺮﯾﺪار ،در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ـ ﭘﺲ از روز ﺧﺮﯾﺪش ـ
ﻧﻮزادی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد؛ وﻟﯽ آن ﻧﻮزاد ﻓﻮت ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ،ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ّادﻋﺎ
ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻧﻮزاد ﻓﺮزﻧﺪ او ﺑﻮده اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻧﺴﺐ آن ﻧﻮزاد از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ُّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ آن ﻧﻮزاد از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﮐﻨﯿﺰ ﻧﯿﺰ »ام وﻟﺪ«
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ّ
س :اﮔﺮ ﮐﻨﯿﺰ )در ﻧﺰد ﺧﺮﯾﺪار( ،در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ـ ﭘﺲ از ﻓﺮوﺷﺶ ـ
ﻧﻮزادی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد؛ وﻟﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺰ ﻓﻮت ﻧﻤﻮد ،و ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ،ﺷﺨﺺ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ّادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ آن ﻧﻮزاد ﻓﺮزﻧﺪ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻧﺴﺐ آن ﻧﻮزاد از ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد از ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را از ﺧﺮﯾﺪار ﺑﮕﯿﺮد.
و اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ:
ﺣﺼﻪی ﻧﻮزاد را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﻪ ّ
ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ّ
ﺣﺼﻪی ﻣﺎدر را.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻨﯿﺰی دو ﻗﻠﻮ زاﯾﯿﺪ؛ و ارﺑﺎب ّادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻮزاد از او
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد دﯾﮕﺮ از او ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺐ ﻧﻮزاد دﯾﮕﺮ ،از ارﺑﺎب ﻧﻔﯽ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺐ ھﺮ دو ﺑﭽﻪ از
او ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﺳﺘﺤﻼف )ﻃﻠﺐ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﮐﺮدن .ﺳﻮﮔﻨﺪ دادن .ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻦ(

سّ :
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد؛ ﭘﺲ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ را ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺑﺴﭙﺎر.
ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ )ذات ،ﻧﺎم و ﺻﻔﺎت( »اﻟﻠﻪ« ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺗﺄﮐﯿﺪ

١٤٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ّ
)ﻣﺸﺨﺺ و ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺳﺨﺖ ﮐﺮدن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن
ﻓﺮد ﯾﮫﻮدی ،ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎری ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ﺷﻮد ﮐﻪ »ﺗﻮرات« را ﺑﺮ »ﻣﻮﺳﯽ÷« ﻓﺮو
ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻓﺮد ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎری ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ﺷﻮد ﮐﻪ »اﻧﺠﯿﻞ« را ﺑﺮ »ﻋﯿﺴﯽ÷« ﻓﺮو
ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻓﺮد آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺖ )ﻣﺠﻮﺳﯽ( ،ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎری ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ﺷﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ را آﻓﺮﯾﺪه
اﺳﺖ.
ﯾﮫﻮدﯾﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن در ﻋﺒﺎدتﮔﺎهﺷﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
و اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻮرتھﺎی »اﺳﺘﺤﻼف« ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﮔﺮ ﻓﺮدی ّادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮدهی ﻓﻼﻧﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺰار )درھﻢ( از او ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ؛ وﻟﯽ آن ﺷﺨﺺ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺮﯾﺪ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ داده
ﻣﯽﺷﻮد» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا! در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﺮده ،ﻣﯿﺎن ﻣﺎ داد و ﺳﺘﺪی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ« .و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا! اﯾﻦ ﺑﺮده را ﺑﺪو ﻧﻔﺮوﺧﺘﻪام«.
در ﻣﺴﺌﻠﻪی »ﻏﺼﺐ«ّ ،
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ﻣﯽﺷﻮد» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا!
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ّرد اﯾﻦ ﮐﺎﻻ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ّرد ﻗﯿﻤﺖ آن« .و ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ
داده ﻧﻤﯽﺷﻮد» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﻏﺼﺐ ﻧﮑﺮدهام«.
در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻧﮑﺎح ،ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ﻣﯽﺷﻮد» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا! ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﯿﺎن
ﻣﺎ ازدواﺟﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ« .١
در دﻋﻮای ﻃﻼق ،ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ﻣﯽﺷﻮد» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا! اﯾﻦ زن ـ در ھﻤﯿﻦ
ﻟﺤﻈﻪ ـ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ٢ ،از ﻣﻦ ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ«؛ و ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا! اﯾﻦ زن را ﻃﻼق ﻧﺪادهام«.

 - ١اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﮑﺎح ﺳﻮﮔﻨﺪ داده ﻣﯽﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(
 - ٢ﻗﯿﺪ »ﺑﻪ ﺟﮫﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ« ،اﺣﺘﺮاز از ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻣﺮﺗﺪ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ
ﺷﻮھﺮش ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﺎع )دﺧﻮل( ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻠﺐ ﻧﻔﻘﻪی ّاﯾﺎم ّ
ﻋﺪهّ ،ادﻋﺎی
ﻣﮫﺮﯾﻪّ ،
ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻃﻼق ﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ از دﺧﻮل ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﻠﺐ ﻧﺼﻒ
ﺷﻮھﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت دروﻏﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.

ﮐﺘﺎب ﺷﻬﺎدات

ﺷﻬﺎدات )ﮔﻮاﻫﯽ دادن ﯾﺎ ﺷﻬﺎدت(
س» :ﺷﮫﺎدت« )ﯾﺎ ﮔﻮاھﯽ دادن( ،در ﺷﺮع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﺑﺮ ﺷﺎھﺪان ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﯿﺎی ﺣﻘﻮق و ﺣﻔﻆ آن از ﺗﻀﯿﯿﻊ ،ﺑﻪ ادای
ﺷﮫﺎدت ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ و آنھﺎ را ﻧﺴﺰد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮاھﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ،
ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﭘﻨﮫﺎان و ﮐﺘﻤﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ۡ َ ُّ َ َ ٓ َ َ ُ ُ ْ
﴿ َو� يأب ٱلشهدا ُء إِذا ما دعوا﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۸۲ :
»و ﭼﻮن ﮔﻮاھﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮاھﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد داری ﻧﻮرزﻧﺪ«.

و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ
ْ
َ َ ُۡ
َ ُُ
َّ َ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ُ
﴿ َو� ت�ت ُموا ٱلش�ٰدة ۚ َومن ي�تمها فإِنه ٓۥ َءاث ِٞم قلبه﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۸۳ :

»و ﮔﻮاھﯽ را ﭘﻨﮫﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ و ھﺮ ﮐﺲ آن را ﭘﻨﮫﺎن دارد ،ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺰھﮑﺎر اﺳﺖ«.

اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮔﻮاھﯽ ،در ﻣﻮرد ﺷﮫﺎدت در »ﺣﻘﻮق« ﺑﻮد؛ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺷﮫﺎدت در
»ﺣﺪود« ،ﻓﺮد ﮔﻮاه ،ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺮ
ﻣﺮدم آﺷﮑﺎر و ھﻮﯾﺪا ﻧﮕﺮداﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را آﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در ھﺮ
ﺣﺎل ،ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آن ﺑﮫﺘﺮ و زﯾﺒﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در ﻣﻮﺿﻮع »ﺳﺮﻗﺖ« ،ﺑﺮ ﮔﻮاه واﺟﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت را ﭘﻨﮫﺎن ﻧﮑﻨﺪ و )در ﻣﺤﮑﻤﻪی دادﮔﺎه( ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻓﻼﻧﯽ ،ﻣﺎل را
ﺑﺮداﺷﺖ«؛ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ» :ﻓﻼﻧﯽ ﻣﺎل را دزدﯾﺪ«.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ »ﺷﮫﺎدت« :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ،دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪهھﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﺑﺮای ﺷﮫﺎدت در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎنھﺎ ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﻪ اﺳﺖ؛
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ:
َ َ َ ۡ َ ُّ َ َ ٓ ُ َ َ ُ ُ ْ
﴿و� يأب ٱلشهداء إِذا ما دعوا﴾
»و ﭼﻮن ﺷﺎھﺪان را ﺑﻪ ﮔﻮاھﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد داری ﻧﻮرزﻧﺪ«.

ّاﻣﺎ ادای ﺷﮫﺎدت ،ﻓﺮض ﻋﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ:
َۡ
َ َّ
ۡ
َ َ ۡ ْ َّ َ
﴿ َو� ت� ُت ُموا ٱلش َ� ٰ َدة ۚ َو َمن يَ� ُت ۡم َها فإِن ُه ٓۥ َءاث ِٞم قل ُب ُه﴾

»و ﺷﮫﺎدت را ﭘﻨﮫﺎن ﻧﮑﻨﯿﺪ و ھﺮ ﮐﺲ آن را ﭘﻨﮫﺎن دارد ،ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺰھﮑﺎر اﺳﺖ«.

و ﺑﺮ ﺷﺎھﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ را ﺑﮕﻮﯾﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ زﯾﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی

ﮐﺘﺎب ﺷﻬﺎدت )ﮔﻮاﻫﯽ دادن ﯾﺎ ﺷﻬﺎدت(
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ:
َ َ
ُ ۡ َ
ُ َ َ ٓ َّ َ َ ۡ َ َ َُ
ۡ
ْ
ْ
ُ
ِين َء َام ُنوا كونُوا قَ َّ�ٰم َ
�� ُّ� َها َّٱ� َ
ِ� ب ِٱلقِ ۡس ِط شهدا َء ِ�ِ ولو ٰٓ
﴿ ٰٓ
� أنفسِ�م أ ِو
َ
َ ُ ۡ َ ًّ َ ۡ َ ٗ َ َّ ُ َ
ۡٱل َ� ٰ ِ َ�يۡن َو ۡٱ�َ ۡق َر� َ
ٱ� أ ۡو َ ٰ� ب ِ ِه َماۖ فَ َ� تَ َّتب ِ ُعوا ْ ٱل ۡ َه َو ٰٓ
ى أن
�ۚ إِن ي�ن غن ِيا أو فقِ�� ف
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ۡ
َۡ ُ ْ
ُ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ُ
ۡ
ۡ
ٗ
ۡ
َ
�عدِل ۚوا �ن تل ُو ٓۥا أو �ع ِرضوا فإِن ٱ� �ن ب ِ َما �ع َملون خبِ��] ﴾١٣٥اﻟﻨﺴﺎء.[۱۳۵ :
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! دادﮔﺮی ﭘﯿﺸﻪ ﺳﺎزﯾﺪ و در اﻗﺎﻣﻪی ﻋﺪل و داد ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﺷﮫﺎدت دھﯿﺪ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدﺗﺘﺎن ﺑﻪ زﯾﺎن ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن او ﺷﮫﺎدت داده ﻣﯽﺷﻮد ،دارا ﯾﺎ ﻧﺪار ﺑﺎﺷﺪ
)ﺷﻤﺎ را از ادای ﺷﮫﺎدت ﺣﻖ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﮑﻨﺪ( ﭼﺮا ﮐﻪ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ از رﺿﺎی ھﺮ دوی
آنھﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ از ھﻮا و ھﻮس ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،و اﮔﺮ زﺑﺎن از
ادای ﺷﮫﺎدت ﺣﻖ ﺑﭙﯿﭽﺎﻧﯿﺪ ﯾﺎ از آن روی ﺑﮕﺮداﻧﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آ ﮔﺎه
اﺳﺖ«.

و ﺷﮫﺎدت ﺑﺪون آ ﮔﺎھﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ:
َّ َ َ َ ۡ َ ّ ُ َ ۡ َ َ
ٱ� ِق َوه ۡم �عل ُمون﴾ ]اﻟﺰﺧﺮف.[۸۶ :
﴿إِ� من ش ِهد ب ِ
»ﻣﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آ ﮔﺎھﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺷﮫﺎدت و ﮔﻮاھﯽ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

و ﺷﮫﺎدت دروغ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺪﯾﺚ اﺑﻮﺑﮑﺮه س از
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :آﯾﺎ ﺷﻤﺎ را از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﮑﻨﻢ؟ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺑﻠﻪ ای
رﺳﻮل ﺧﺪا! ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺮار دادن ﺑﺮای ﺧﺪا و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ واﻟﺪﯾﻦ« .و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺗﮑﯿﻪ داده ﺑﻮد ﻧﺸﺴﺖ و ﻓﺮﻣﻮد» :آ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ دروغ و ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه ھﺴﺘﻨﺪ« .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ :ای ﮐﺎش دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﮑﺮار ﻧﮑﻨﺪ« ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[.
س :آﯾﺎ ﺷﮫﺎدت ،دارای ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ؟
ج :ﺷﮫﺎدت دارای ﻣﺮاﺗﺒﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:
ﺷﺎھﺪ )ﻋﺎدل و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﮐﻪ
ﺷﮫﺎدت در زﻧﺎ :و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻋﻤﻞ زﻧﺎ ،وﺟﻮد ﭼﮫﺎر ﻣﺮد
ِ
ﻋﯿﻦ ﻋﻤﻞ زﻧﺎ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﮫﺎدت زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺮد )ﻋﺎدل و
ﺷﮫﺎدت در ﻗﺼﺎص وﺳﺎﺋﺮ ﺣﺪود :و در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،ﺷﮫﺎدت دو ِ
ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر( ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺷﮫﺎدت زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺷﮫﺎدت در ﻏﯿﺮ زﻧﺎ ،ﻗﺼﺎص و ﺳﺎﺋﺮ ﺣﺪود :ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﮫﺎدت دو ﻣﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻣﺮد و دو زن ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،و آن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮ از زﻧﺎ ،ﻗﺼﺎص و ﺳﺎﺋﺮ ﺣﺪود ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﮔﻮاھﯽ در ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻘﻮق ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ:
ﻧﮑﺎح ،ﻃﻼق ،وﮐﺎﻟﺖ و ّ
وﺻﯿﺖ.
ﺷﮫﺎدت در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »وﻻدت«» ،ﺑﮑﺎرت« و »ﻋﯿﺐھﺎی زﻧﺎن ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮ از
ﺧﻮد زﻧﺎن از آن آ ﮔﺎه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ« ،ﺷﮫﺎدت ﯾﮏ زن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ »ﺷﮫﺎدت« ،ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺮاﺋﻄﯽ ھﻢ ﻻزم و ﺿﺮوری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﮫﺎدت» ،ﻋﺪاﻟﺖ« )ﺷﺎھﺪان( و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﻟﻔﻆ »ﺷﮫﺎدت«
ﺷﺮط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺷﺎھﺪ در ﮔﻮاھﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻟﻔﻆ »ﺷﮫﺎدت« را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺒﺮد و
ّ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :اﻋﻠﻢ« ]ﻣﯽداﻧﻢ[ ،ﯾﺎ »اﺗﯿﻘﻦ« ]ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدم[؛ در آن ﺻﻮرت ﺷﮫﺎدﺗﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﺷﮫﺎدت ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪن و ﺷﻨﯿﺪن و ﻋﻠﻢ ﯾﻘﯿﻦ ﺧﻮد او ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﺪ،
ﻓﺮﻣﻮد» :آﻓﺘﺎب را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ«؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن،
ﮔﻮاھﯽ ﺑﺪه ﯾﺎ از ﮔﻮاھﯽ دادن ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻦ« .اﺑﻦ ﻋﺪی و ﺣﺎﮐﻢ.
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻟﻎ ،ﻋﺎﻗﻞ و ﻋﺎدل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و »ﺷﮫﺎدت« ﺗﻨﮫﺎ از
ِ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮫﺎدت ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮی دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﺪ؛ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ:
ََۡ ُ ْ ََ ۡ َ ۡ ّ ُ
ي عد ٖل مِن� ۡم﴾ ]اﻟﻄﻼق.[۲ :
﴿وأش ِهدوا ذو
»و دو ﻧﻔﺮ ﻋﺎدل از ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﮔﯿﺮﯾﺪ«.

و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ُّ َ َ ٓ
﴿مِمن ترضون مِن ٱلشهداءِ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۸۲ :

»از ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎھﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺷﻤﺎ ھﺴﺘﻨﺪ«؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮ ،ﻋﺎدل ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،و از ﻣﺎ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ«.

و ﺷﮫﺎدت ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ:
َ ُ
ۡ َ ۡ ُ ْ َ َۡ
﴿ َوٱستش ِهدوا ش ِهيدي ِن مِن ّرِجال ِ� ۡم﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۲۸۲ :
»و دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﮔﯿﺮﯾﺪ«؛ و ﮐﻮدک ،ﺟﺰو ﻣﺮدان ﻧﯿﺴﺖ.

ﮐﺘﺎب ﺷﻬﺎدت )ﮔﻮاﻫﯽ دادن ﯾﺎ ﺷﻬﺎدت(
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و ﺷﮫﺎدت ﺷﺨﺺ ﮐﻢ ﻋﻘﻞ ،دﯾﻮاﻧﻪ و اﻣﺜﺎل آنھﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﺳﺨﻦ آﻧﺎن
َ
در ﺣﻖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ در ﺣﻖ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ.
و ﺷﮫﺎدت ﻓﺎﺳﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ:
ََۡ ُ ْ ََ ۡ َ ۡ ّ ُ
ي عد ٖل مِن� ۡم﴾ ]اﻟﻄﻼق.[۲ :
﴿وأش ِهدوا ذو
»و دو ﻧﻔﺮ ﻋﺎدل از ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﮫﺎدت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«.

و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻻ ﺠﺗﻮز ﺷﻬﺎدة ﺧﺎﺋﻦ وﻻ ﺧﺎﺋﻨﺔ ،وﻻ زان وﻻ زاﻧﻴﺔ ،وﻻ
َ
ذی ﻏﻤﺮ ﻰﻠﻋ اﺧﻴﻪ«؛ »ﺷﮫﺎدت ﻣﺮد و زن ﺧﺎﺋﻦ و زﻧﺎﮐﺎر ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﮫﺎدت

ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﮐﯿﻨﻪ دارد ،ﺟﺎﯾﺰ و روا ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ« .اﺑﻮداود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[.
س :آﯾﺎ در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺷﮫﺎدت ﮔﻮاھﺎن ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻇﺎھﺮی آﻧﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﭘﻨﮫﺎن و آﺷﮑﺎر ،اوﺿﺎع و ﺣﺎﻻت آﻧﺎن ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و وارﺳﯽ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﯿﻨﻔﻪ /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻇﺎھﺮی ﻓﺮد
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﮐﺘﻔﺎ و ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺗﻨﮫﺎ در »ﺣﺪود« و »ﻗﺼﺎص« ،از اوﺿﺎع و ﺣﺎﻻت
ﮔﻮاھﺎن ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ ﻃﺮف دﻋﻮا )ﺧﺼﻢ( در ﻣﻮرد ﮔﻮاھﺎن،
ﭘﮋوھﺶ ﺧﻮاھﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و آﻧﺎن را ﺗﮑﺬﯾﺐ و ّرد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ اوﺿﺎع و ﺣﺎﻻت ﮔﻮاھﺎن را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ و وارﺳﯽ ﻗﺮار دھﺪ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﭘﻨﮫﺎن و
آﺷﮑﺎر ،اوﺿﺎع و ﺣﺎﻻت ﮔﻮاھﺎن ،ﻣﻮرد وارﺳﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد )ﺗﺎ
ﻋﺪاﻟﺖ و دادﮔﺮی آﻧﺎن ،ﻇﺎھﺮ و آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد(.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﻬﺎدﺗﺸﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ،اﻓﺮادی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ در ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮫﺎدت ،اﻓﺮادی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ.
ﺑﺮده.
ﻓﺮدی ﮐﻪ » ّ
ﺣﺪ ﻗﺬف« )ﺗﮫﻤﺖ زﻧﺎ( ﺑﺮ او ﺟﺎری ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﺮده

١٤٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﮫﺎدت ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ؛ و ﺷﮫﺎدت ﭘﺪر ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان
و ﻧﻮاﺳﻪھﺎ.
ﺷﮫﺎدت زن و ﺷﻮھﺮ ﺑﺮای ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.
ﺷﮫﺎدت ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺮای ﺑﺮده و ﻣﮑﺎﺗﺒﺶ.
ﺷﮫﺎدت ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺮای ﺷﺮﯾﮏ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ّ

ﺷﮫﺎدت ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺣﺎﻻت و اﻃﻮار زﻧﺎن را از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﺑﺪھﺪ) .ﻣﺨﻨﺚ= زن ﺻﻔﺖ(.
ﺷﮫﺎدت زن ﻧﻮﺣﻪﮔﺮ )ﻣﻮﯾﻪﮔﺮ ﺣﺮﻓﻪای(.
زن ﺧﻮاﻧﻨﺪه و ﺗﺮاﻧﻪ ﺧﻮان ُ)ﻣﻄﺮب(.
ﺷﮫﺎدت ِ
ﺷﮫﺎدت ﻓﺮدی ﮐﻪ از روی ّ
ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﺳﺮﻣﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ
١
ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﻣﻌﺘﺎد اﺳﺖ.
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن )ھﻤﭽﻮن ﮐﺒﻮﺗﺮ( ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ ُﻣﻄﺮﺑﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮑﯽ از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ ّ
ﺣﺪ ﺑﺪانھﺎ
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺪون ازار ﺑﻪ ّ
ﺣﻤﺎم وارد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺮد ﺳﻮدﺧﻮار.
َ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺘﻪی ﻧﺮد و ﺷﻄﺮﻧﺞ ،ﺑﻪ ﻗﻤﺎر ﺑﺎزی ﻣﯽﭘﺮدازد .٢
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺣﻘﯿﺮ آﻣﯿﺰ و ﭘﺴﺖ ،ﺧﻮدش را ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﻘﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛
ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﭘﯿﺸﺎب ﮐﺮدن در راه ،و ﯾﺎ ﺧﻮردن در ﺣﺎل راه رﻓﺘﻦ.
ﻓﺮدی ﮐﻪ آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ّ
ﺳﺐ و دﺷﻨﺎم » َﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ« )ﺻﺤﺎﺑﻪ و دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن
دﯾﻦ(ﻣﯽﭘﺮدازد.
١
َ
ﺷﮫﺎدت ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .

 - ١ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻏﯿﺮ ﺷﺮاب ـ از دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽھﺎی ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﺸﻪآور ـ ﺑﭙﺮدازد؛
زﯾﺮا ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺷﺮاب ﻣﯽﻧﻮﺷﺪ ،ﻋﺪاﻟﺘﺶ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن آن ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺮاب را از روی
ﺳﺮ ﻣﺴﺘﯽ و ّ
ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻨﻮﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(
 - ٢در ﮐﺘﺎب »ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ« اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻧﯿﺰ اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﯾﺎ ﻧﻤﺎزش ﻓﻮت ﮔﺮدد«.

ﮐﺘﺎب ﺷﻬﺎدت )ﮔﻮاﻫﯽ دادن ﯾﺎ ﺷﻬﺎدت(

١٤٩

ﺷﮫﺎدت دﺷﻤﻦ ،ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﺷﻤﻨﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﯿﻮی ﺑﺎﺷﺪ .٢
س :ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت ﭼﻪ اﻓﺮادی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ّرد ﻧﻤﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺷﮫﺎدت اﻓﺮاد ذﯾﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭘﺲ آنھﺎ را ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
ﺷﮫﺎدت ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﺑﺮادر و ﻋﻤﻮﯾﺶ.
َ
ّ
ﺧﻄﺎﺑﯿﮥ«  ،٤ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﺷﮫﺎدت ﻓﺮﻗﻪھﺎ و ﻣﺬاھﺐ )٣اھﻞ اھﻮاء( ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺮﻗﻪی »
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ذﻣﯽ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻓﺮان ّ
ﺷﮫﺎدت ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٥
 - ١ﻣﺮاد از ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ :ﮐﺎﻓﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺎن و زﻧﮫﺎر ﺑﺨﻮاھﺪ )ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺴﺘﺄﻣﻦ(؛ و
ﮐﺎﻓﺮان ﻣﺴﺘﺄﻣﻦ در ﻣﻮرد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﮫﺎدت
ِ
ﻣﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ از دو ﮐﺸﻮر و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ :روم و ﺗﺮک؛ در آن ﺻﻮرت ﮔﻮاھﯽﺷﺎن در
ﻣﻮرد ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(
 - ٢زﯾﺮا دﺷﻤﻨﯽ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻧﯿﻮی ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن ﺷﻮد ،از ﺗﮫﻤﺖ
و اﻓﺘﺮا ﺑﺴﺘﻦ در ﻣﻮرد دﺷﻤﻨﺶ در اﻣﺎن ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد .وﻟﯽ اﮔﺮ دﺷﻤﻨﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،در
آن ﺻﻮرت ﺷﮫﺎدت دﺷﻤﻦ ﻋﻠﯿﻪ دﺷﻤﻦ وی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا دﺷﻤﻨﯽ ورزﯾﺪن وی ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دﯾﻦ
داری و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ّﻗﻮت دﯾﻦ وﻋﺪاﻟﺖ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﺮح زﯾﻠﻌﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ .(۲۲۱/۴
َ
 - ٣در ﮐﺘﺎب »اﻟﺬﺧﯿﺮة« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﮫﺎدت اھﻞ اھﻮاء ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
و ﮔﺮاﯾﺶ آﻧﺎن ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،زﯾﻠﻌﯽ در ﺷﺮح ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
ّ
ﺧﻄﺎﺑﯿﺔ« :ﮔﺮوھﯽ از رواﻓﺾاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ »اﺑﻮاﻟﺨﻄﺎب« )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ وھﺐ اﺟﺪع( ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و
»-٤
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ وھﺐ اﺟﺪع :ﻣﺮدی از ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد :ﻋﻠﯽ س ﺧﺪای ﺑﺰرگ و ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق س
ﺧﺪای ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ؛ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻣﯿﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ دار ﻣﺠﺎزات
آوﯾﺨﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(
 - ٥اﮔﺮ ﭼﻪ آﯾﯿﻦ و دﯾﻨﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﮐﺎﻓﺮان ّ
ذﻣﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﯾﮫﻮدﯾﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن،
ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و آﻧﺎن ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰﯾﻪ را ﺑﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ و ﺷﮫﺎدت آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺷﮫﺎدت
ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دﺷﻤﻨﯽﺷﺎن در ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﺮان
ّ
ذﻣﯽ ،ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ دﺷﻤﻨﯽ
ﮐﺎﻓﺮان ّ
ذﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(

١٥٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺷﮫﺎدت ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻧﯿﮑﯽھﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺑﺪیھﺎﯾﺶ ﻏﻠﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻮرزد؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﮔﻨﺎھﺎن ﮐﺒﯿﺮه
اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻮرزد )و ﻧﯿﮑﯽھﺎﯾﺶ ﺑﺮ ﺑﺪیھﺎﯾﺶ ﻏﻠﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد( ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎھﺎن )ﺻﻐﯿﺮه( ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮد.
َ
ﺷﮫﺎدت ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪه ،اﺧﺘﻪ ﺷﺪه و »وﻟﺪ اﻟﺰﻧﺎ« )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻧﺘﯿﺠﻪی زﻧﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی
وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ُ
ﺷﮫﺎدت ﺧﻨﺜﯽ )آن ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻮدن ﯾﺎ زن ﺑﻮدﻧﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ( ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺷﮫﺎدت ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﺮی ﮐﻪ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺎن و زﻧﮫﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ )ﮐﺎﻓﺮ ﻣﺴﺘﺄﻣﻦ( ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﺮ
َﺣﺮﺑﯽ و ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺎﯾﺪه:
ﺷﮫﺎدت در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻋﻮا ،ﻣﻮاﻓﻖ و ﺳﺎزﮔﺎر و ﻣﻨﻄﺒﻖ و
ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﺷﮫﺎدت ﺑﺎ دﻋﻮا ،ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻌﺎرض ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪان ﺑﺎﯾﺪ در »ﻟﻔﻆ« و »ﻣﻌﻨﯽ« ،ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻓﻖ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ .١
ﺗﻮاﻓﻖ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ واﺧﺘﻼف و ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺎﻫﺪان

س :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ،در ّ
ﻗﻀﯿﻪی ﺷﮫﺎدت ،ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
اﺧﺘﻼف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ ھﺰار )درھﻢ( و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دو
ھﺰار )درھﻢ( ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮫﺎدﺗﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ھﯿﭻ ﮐﺪام از آن دو ﺷﮫﺎدت،
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮاھﯽ ﻓﺮدی
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺰار )درھﻢ( ،ﮔﻮاھﯽ داده اﺳﺖ.
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ) ،در ّ
ﻗﻀﯿﻪی ﺷﮫﺎدت ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺜﺎل (:ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ ھﺰار )درھﻢ( و دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ )درھﻢ( ﮔﻮاھﯽ
 - ١اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /واﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪان ﺗﻨﮫﺎ در »ﻣﻌﻨﯽ« ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ
ﻣﻮاﻓﻖ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ) .زﯾﻠﻌﯽ در ﺷﺮح ﮐﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ(.

ﮐﺘﺎب ﺷﻬﺎدت )ﮔﻮاﻫﯽ دادن ﯾﺎ ﺷﻬﺎدت(
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داد؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻧﯿﺰ ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ )درھﻢ( ّادﻋﺎ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ اﯾﻦ دو ﮔﻮاھﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻮرد ھﺰار )درھﻢ( ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ،ﺑﻪ ھﺰار )درھﻢ( ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
ﭘﺎﻧﺼﺪ )درھﻢ( از آن ھﺰار )درھﻢ(را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ھﺰار )درھﻢ( ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﮔﻮاھﯽ ﺷﺎھﺪان در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺷﺎھﺪی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد» :وی ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ را ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﻮده« ،ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮫﺎدت دھﺪ.
و ﺑﺮای ﺷﺎھﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و زﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ آ ﮔﺎھﯽ و
اﻃﻼع داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ اﻋﺘﺮاف ﻧﮑﺮده ،ﺑﻪ
ھﺰار درھﻢ ﮔﻮاھﯽ ﻧﺪھﺪ.
ّ
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ »زﯾﺪ« در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،در ﻣﮑﻪی ّ
ﻣﮑﺮﻣﻪ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ و دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ دﯾﮕﺮ ،ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ وی در روز ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن در ﮐﻮﻓﻪ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ھﺮ دو ﮔﺮوه از اﯾﻦ ﺷﺎھﺪان ،در ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ )و در ﻣﺤﮑﻤﻪی
دادﮔﺎه( ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮫﺎدت ھﺮ دو ﮔﺮوه از اﯾﻦ ﮔﻮاھﺎن را ّرد
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ،زودﺗﺮ از ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺷﮫﺎدت داد و ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺷﮫﺎدت آﻧﺎن ،ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ ﮔﻮاھﺎن دﯾﮕﺮ )در ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ و ﻣﺤﮑﻤﻪی
دادﮔﺎه( ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ﺷﮫﺎدت ﮔﺮوه اول ،ﺣﮑﻤﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ )ﺳﭙﺲ ﮔﻮاھﺎن
ج :ھﺮﮔﺎه ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ِ
ﮔﻮاھﺎن اول ﺷﮫﺎدت دھﻨﺪ(؛ در آن ﺻﻮرت ﺷﮫﺎدت ﮔﻮاھﺎن
دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف
ِ
دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و ﺣﮑﻢ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺴﺦ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﮔﻮاﻫﯽ از راه ﻧﻘﻞ ﻗﻮل
ِ

]ﮔﻮاھﯽ از راه ﺗﺴﺎﻣﻊ؛ »ﺗﺴﺎﻣﻊ« :روﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت دﻟﯿﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﮫﺎدت
ﻧﻘﻞ ﻗﻮل .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﮐﻼم ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﻣﺮدم
و ﮔﻮاھﯽ دادن از راه ِ
ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ[.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

س :آﯾﺎ ﺷﺎھﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻣﻮری ﮔﻮاھﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ؟
ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ در اﯾﻦ اﻣﻮر :ﻧﺴﺐ،
ج :ﺷﮫﺎدت و ﮔﻮاھﯽ دادن از ِ
راه ِ
ﻣﺮگ ،ﻧﮑﺎح ،دﺧﻮل )ﺟﻤﺎع و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زن( ،و وﻻﯾﺖ و ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﻗﺎﺿﯽ؛ و ﮔﻮاھﯽ
ﻧﻘﻞ ﻗﻮل در اﯾﻦ اﻣﻮر در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﻮرد
دادن از ِ
راه ِ
اﻋﺘﻤﺎد ،ﺑﺪانھﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﺪ .١
ﺷﻬﺎدت دادن ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت

س :آﯾﺎ ﺷﮫﺎدت دادن ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت دﯾﮕﺮی درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﮫﺎدت
ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﺻﻮرت آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟ و آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﺑﺮ آن
ﺷﮫﺎدت ،ﺷﺎھﺪ و ﮔﻮاه ﺑﮕﺮداﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ج :اﻣﻮری را ﮐﻪ ﺷﺎھﺪ ﺑﺮ دوش ﻣﯽﮐﺸﺪ و آنھﺎ را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺮ دو ﻧﻮع
اﺳﺖ:
اﻣﻮری ﮐﻪ ﺣﮑﻢ آنھﺎ را ﺧﻮدش ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ،اﺟﺎره ،ﻧﮑﺎح،
اﻗﺮار ،ﻏﺼﺐ ،ﻗﺘﻞ و ﺣﮑﻢ ﺣﺎﮐﻢ .از اﯾﻦ رو ھﺮﮔﺎه ﻓﺮد ﺷﺎھﺪ ،اﯾﻦ اﻣﻮر را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد ﯾﺎ
آنھﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آن ﮔﻮاھﯽ ﺑﺪھﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ او را ﺑﺮ آن ،ﺷﺎھﺪ و
ﮔﻮاه ﻧﮕﺮداﻧﻨﺪ؛ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﮔﻮاھﯽ دادن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ او )ﻓﻼن
ﭼﯿﺰ را( ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ« .و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﺮا ﺑﺮ آن ،ﺷﺎھﺪ و ﮔﻮاه ﮔﺮداﻧﺪ«.
اﻣﻮری ﮐﻪ ﺣﮑﻢ آنھﺎ را ﺧﻮدش ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ و ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »ﺷﮫﺎدت دادن ﺑﺮ
ﺷﮫﺎدت« .ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﻓﺮدی ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ ﮔﻮاه و ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت او ﮔﻮاھﯽ ﺑﺪھﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ او را ﺑﺮ آن ﻣﻮﺿﻮع،
ﮔﻮاه و ﺷﺎھﺪ ﺑﮕﺮداﻧﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪی ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت وی ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﺪ،
در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﺮد ﺷﻨﻮﻧﺪه درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻮاھﯽ ﺑﺪھﺪ.
و ﺷﮫﺎدت دادن ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت ،در ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﮫﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﮕﺮدد؛ از اﯾﻦ
رو ﺷﮫﺎدت دادن ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت در ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ .و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ دو
ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ دﯾﮕﺮ ،ﮔﻮاھﯽ ﺑﺪھﻨﺪ؛ و ﺷﮫﺎدت ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت
 - ١و ﺷﺮط اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻣﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد و دو زن ﻋﺎدل و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺪو ﺧﺒﺮ ﺑﺪھﺪ؛ و
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ دادن ،ﺑﻪ ﻟﻔﻆ »ﺷﮫﺎدت« ﺑﺎﺷﺪ؛ ّ
ﺧﺼﺎف ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(

ﮐﺘﺎب ﺷﻬﺎدت )ﮔﻮاﻫﯽ دادن ﯾﺎ ﺷﻬﺎدت(
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ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ دﯾﮕﺮ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
س :ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ »ﮔﻮاه ﮔﺮﻓﺘﻦ« را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ج :روش و ّ
ﮐﯿﻔﯿﺖ »ﮔﻮاه ﮔﺮﻓﺘﻦ« ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ]ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل [:ﺷﺎھﺪ
اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺎھﺪ ﻓﺮﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﭘﺴﺮ ﻓﻼﻧﯽ ،در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻓﻼن ﭼﯿﺰ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد و ﻣﺮا ﺑﺮ آن ﮔﻮاه ﮔﺮداﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت ﻣﻦ
ﮔﻮاھﯽ ﺑﺪه«.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺎھﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت» :و ﻣﺮا ﺑﺮ آن ﮔﻮاه ﮔﺮداﻧﺪ« ﻧﭙﺮداﺧﺖ،
ﺑﺎز ھﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :ھﺮﮔﺎه ﺷﺎھﺪ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻪ ادای ﺷﮫﺎدت ﺑﭙﺮدازد ،در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮕﻮﯾﺪ؟
ج :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ادای ﺷﮫﺎدت ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ در ﺣﻀﻮر ﻓﻼﻧﯽ
)ﺷﺎھﺪ اﺻﻠﯽ( ﺑﻪ ﻓﻼن ﭼﯿﺰ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد و ﺷﺎھﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت
او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻼن ﭼﯿﺰ ﮔﻮاھﯽ ﺑﺪھﻢ؛ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻢ«.
ﺷﮫﺎدت ﺷﺎھﺪان ﻓﺮﻋﯽ ،ﺷﺮﻃﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
ِ
ﺷﮫﺎدت ﮔﻮاھﺎن ﻓﺮﻋﯽ ،ﺗﻨﮫﺎ در ﺳﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ج:
ِ
ﮔﻮاھﺎن اﺻﻠﯽ وﻓﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮔﻮاھﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻪ روز راه ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ،ﻏﺎﺋﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﻮاھﺎن اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮﺿﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺎﺿﯽ و
ﻣﺤﮑﻤﻪی دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﺷﺎھﺪان ﻓﺮﻋﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺎھﺪان اﺻﻠﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺎھﺪان اﺻﻠﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ واﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ج :ﺷﺎھﺪان ﻓﺮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ِ
ﮔﻮاھﺎن ﻓﺮﻋﯽ در ﻣﻮرد ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﻮاھﺎن اﺻﻠﯽ ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛
و در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اوﺿﺎع و ﺣﺎﻻت آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و وارﺳﯽ و
ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻗﺮار دھﺪ.
س :اﮔﺮ ﺷﺎھﺪان ﻓﺮﻋﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ )ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت ﮔﻮاھﺎن اﺻﻠﯽ( ﮔﻮاھﯽ ﺑﺪھﻨﺪ؛ وﻟﯽ
ﺷﺎھﺪان اﺻﻠﯽ ،ﻣﻨﮑﺮ ﮔﻮاه ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﻮاھﺎن ﻓﺮﻋﯽ را ﺑﺮ ﺷﮫﺎدﺗﻤﺎن،
ﮔﻮاه ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪهاﯾﻢ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺷﮫﺎدت ﮔﻮاھﺎن ﻓﺮﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺷﺎھﺪان ﻓﺮﻋﯽ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻮاھﯽ
ِ
رﺟﻮع ﮐﺮدن از ﺷﻬﺎدت

س :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ از ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و
ﮔﻮاھﯽﺷﺎن را ﭘﺲ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﮔﻮاھﯽ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﮐﺮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺷﺎھﺪان ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺟﻮد دارد؛ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ و
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺣﮑﺎم ﮔﻮش ﻓﺮادھﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﯽ؛
واﯾﻦ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ،ﭘﯿﺶ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ،از ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ؛ در آن ﺻﻮرت
ﮔﻮاھﯽﺷﺎن ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ آنھﺎ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﮔﻮاھﯽ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪّ ،
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ را وادار ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ
ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﭙﺮدازد؛ آنﮔﺎه ﮔﻮاھﺎن از ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺴﺦ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮاھﺎن ﺿﺎﻣﻦ ھﻤﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ّ
ﻣﺪﻋﯽﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از او ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﮔﻮاھﯽ آﻧﺎن ،ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ از ﮔﻮاھﯽاش ﺑﺮﮔﺸﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺼﻒ
ِ
ﻣﺎل ﺑﺮای ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ از ﮔﻮاھﯽاش
ﺑﺮﮔﺸﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻮاه ّ
دوﻣﯽ ﻧﯿﺰ از
ﺷﮫﺎدﺗﺶ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در آن ﺻﻮرت ھﺮ دو ﮔﻮاه )ﮐﻪ از ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ( ،ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺼﻒ
ﻣﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ّ
اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺮد و دو زن) ،در ﻣﻮرد ﺣﻘﯽ( ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از آن دوزن ،از
ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺣﻖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﺮ دو
زن از ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺣﻖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ّ
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد و ده زن) ،در ﻣﻮرد ﺣﻘﯽ( ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ھﺸﺖ زن از
ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه آن ھﺸﺖ
ُ
زن ،ﯾﮏ زن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﮔﻮاھﯽاش ﺑﺮﮔﺸﺖ ،در آن ﺻﻮرت ،اﯾﻦ ﻧﻪ زن ،ﺿﺎﻣﻦ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم
ّ
ﺣﻖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن ﯾﮏ ﻣﺮد و آن ده زن از ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،در آن

ﮐﺘﺎب ﺷﻬﺎدت )ﮔﻮاﻫﯽ دادن ﯾﺎ ﺷﻬﺎدت(
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ﺻﻮرت اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ،ﺿﺎﻣﻦ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ و زﻧﺎن ،ﺿﺎﻣﻦ ﭘﻨﺞ
ﺷﺸﻢ ﺣﻖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺼﻒ ّ
ﺣﻖ،
ِ
ِ
ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ آن ،ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی زﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﻣﺮد و
ﺿﻤﺎﻧﺖ ِ
ِ
اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ،ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن زن ﺑﺎ ﻓﻼن ﻣﺮد ﺑﻪ اﻧﺪازهی »ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ« ﯾﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ،ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ از ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺑﺮ
آنھﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از »ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ« ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ از ﮔﻮاھﯽﺷﺎن
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن ﻣﺮد ﺑﺎ ﻓﻼن زن ﺑﻪ اﻧﺪازهی »ﻣﮫﺮ
ﻣﺜﻞ« ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آن ،ازدواج ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ از ﮔﻮاھﯽﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﺿﺎﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ازدواج آن ﻣﺮد ﺑﺎ آن زن ،ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از »ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ« ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ،و ﭘﺲ
از آن از ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﻣﺒﻠﻎ زﯾﺎده از »ﻣﮫﺮ ﻣﺜﻞ« را ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ؛
و ﭘﺲ از آن ،از ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺜﻞ آن ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ،ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ،ھﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺶ از
»دﺧﻮل« )ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺑﺎ زن( ﻃﻼق داده اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ از ﮔﻮاھﯽﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،در
آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺼﻒ ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ِ
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از »دﺧﻮل« )ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ زن( ،از ﮔﻮاھﯽﺷﺎن
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮدهی ﺧﻮﯾﺶ را آزاد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛
ﺳﭙﺲ از ﮔﻮاھﯽﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ در ﻣﻮرد ﻗﺼﺎص ،ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ؛ آنﮔﺎه ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ )ﻗﺼﺎص ﻧﻔﺲ(،
از ﮔﻮاھﯽﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ دﯾﻪ و ﺧﻮن ﺑﮫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ از آﻧﺎن
ﻗﺼﺎص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﮔﻮاھﺎن ﻓﺮﻋﯽ از ﮔﻮاھﯽﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ھﺮﮔﺎه ﺷﺎھﺪان و
ِ
ﺷﺎھﺪان اﺻﻠﯽ از ﮔﻮاھﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺷﺎھﺪان
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ِ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﻓﺮﻋﯽ را ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت ﺧﻮﯾﺶ ،ﮔﻮاه ﻧﮕﺮداﻧﯿﺪهاﯾﻢ«؛ در آن ﺻﻮرت ﺷﺎھﺪان اﺻﻠﯽ ﺿﺎﻣﻦ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺷﺎھﺪان ﻓﺮﻋﯽ را ﺑﺮ ﺷﮫﺎدت ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻮاه
١
ﮔﺮداﻧﯿﺪهاﯾﻢ ،و ﻣﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪهاﯾﻢ«؛ در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺎھﺪان ﻓﺮﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﮔﻮاھﺎن اﺻﻠﯽ دروغ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ«؛ ﯾﺎ
»ﮔﻮاھﺎن اﺻﻠﯽ در ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ«؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
آﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻋﻤﻞ زﻧﺎ ،ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ؛ و دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ دﯾﮕﺮ
ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد زﻧﺎﮐﺎرُ » ،ﻣﺤﺼﻦ« اﺳﺖ؛ آنﮔﺎه ﭘﺲ از ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺷﺪن زﻧﺎﮐﺎر ،دو
ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ » ُﻣﺤﺼﻦ« ﺑﻮدن زﻧﺎﮐﺎر ،ﺷﮫﺎدت داده ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﮔﻮاھﯽﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ؛
در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮔﻮاھﺎن و ﺷﺎھﺪان را ﭘﺎﮐﯿﺰه و ﻋﺎدل و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪی ﮔﻮاھﯽ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﮔﺮ از ّ
ﺗﺰﮐﯿﻪﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮاھﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ ،در ﻣﻮرد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﻓﺮدی ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ؛ و دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ
دﯾﮕﺮ ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮط ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :دو ﻧﻔﺮ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﻼﻧﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ» :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ! ﻓﻼن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدھﻢ« .ﺳﭙﺲ دو
ﻧﻔﺮ ﺷﺎھﺪ دﯾﮕﺮ ﮔﻮاھﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ ،آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ( .ﺳﭙﺲ ھﺮ دو دﺳﺘﻪ
از ﮔﻮاھﺎن ،از ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ،ﮔﺮوھﯽ از اﯾﻦ دو دﺳﺘﻪی ﮔﻮاھﺎن
ﺿﺎﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن آن ﻓﺮد ،ﮔﻮاھﯽ دادهاﻧﺪ.
ﭘﺎرهای از اﺣﮑﺎم

ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮاھﯽ دادن در ﻣﻮرد »ﺟﺮح« ٢و »ﻧﻔﯽ« ّ
ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﮑﻨﺪ و در آن

 - ١اﯾﻦ ﺣﮑﻢ از دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮﮔﺎه اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻮاھﺎن اﺻﻠﯽ از ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻓﯿﺼﻠﻪ و
ﺷﮫﺎدت ﮔﻮاھﺎن ﻓﺮﻋﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
ﻗﻀﺎوت ﺑﺮ اﺳﺎس
ِ
ّ
 - ٢ﮔﻮاھﯽ دادن در ﻣﻮرد »ﺟﺮح« :ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﻮاھﺎن را ﺟﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر
ﺧﻮاﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﮔﻮاھﺎن ﻓﺎﺳﻖ و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎرﻧﺪ« ﯾﺎ »اﺟﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺮت ﮔﻮاھﯽ
ﺑﺪھﻨﺪ«؛ و ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﺮح ﺧﻮﯾﺶ ،اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺑﮑﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﮔﻮاھﺎن ّ
ّﺑﯿﻨﻪی او ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ،ﭘﺮس و ﺟﻮ
ِ

ﮐﺘﺎب ﺷﻬﺎدت )ﮔﻮاﻫﯽ دادن ﯾﺎ ﺷﻬﺎدت(
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ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /در ﻣﻮرد )ﮐﯿﻔﺮ( ﺷﺎھﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ و دروغ ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﺪ،
ﮔﻮﯾﺪ :او را در ﺑﺎزار رﺳﻮا و زﺑﻮن ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ /
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎھﺪی را ﭼﻨﺎن ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺨﺘﯽ زدن و درد و رﻧﺞ آن را
ﺑﭽﺸﺪ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ او را ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽاﻓﮑﻨﯿﻢ.
ﺑﺮای ﺷﺎھﺪ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﺧﻂ ﺧﻮﯾﺶ را دﯾﺪ )در ﻣﻮرد اﻣﺮی( ﺷﮫﺎدت
دھﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺷﮫﺎدت را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ ﺑﻪ ّ
ﺗﺰﮐﯿﻪی آﻧﺎن ﺑﭙﺮدازد؛ و ھﺮﮔﺎه ﻋﺪاﻟﺖ ﺷﺎھﺪان ﺛﺎﺑﺖ
و ﻣﺤﺮز ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ »ﻧﻔﯽ« در ﺻﻮرﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ »اﺛﺒﺎت« ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ از
زﻣﺮهی اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﺖ ﻗﻀﺎء داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮔﻮاھﺎن ،ﺷﮫﺎدت دھﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﺮد وارث ﻓﻼﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺰ او دﯾﮕﺮ وارﺛﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ او دﯾﮕﺮ وارﺛﯽ را ﺳﺮاغ ﻧﺪارﯾﻢ؛
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮔﻮاھﯽ آﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮال ﺑﺪو ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺑﺮدهاش ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﻣﺮوز در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ وارد ﻧﺸﻮی ،آزاد
ھﺴﺘﯽ؛ ﺳﭙﺲ دو ﻧﻔﺮ ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺮده در ﺧﺎﻧﻪ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت
ﮔﻮاھﯽﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آزادی ﺑﺮده ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا در ﻣﻮﺿﻮع »ﻧﻔﯽ« ،ﺑﻪ
ﮔﻮاھﯽ دادن در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮوط ،ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة ّ
اﻟﻨﯿﺮة(
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آداب ﻗﺎﺿﯽ
س :آﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ُﭘﺴﺖ ﻗﻀﺎوت ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
ج :ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ُﭘﺴﺖ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮای ﮐﺴﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان ﭼﻪ ﺑﺪو ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ،ﻋﺪاﻟﺖ و دادﮔﺮی را ﻧﺼﺐ اﻟﻌﯿﻦ و آوﯾﺰهی
ﻓﺮض ﻗﻀﺎوت ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪ،
ﮔﻮش ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ؛ و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﯿﻢ آن دارد ﮐﻪ از ادای ِ
ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ُﭘﺴﺖ ﻗﻀﺎوت ،دﭼﺎر ﻇﻠﻢ و ِاﺟﺤﺎف ﮔﺮدد؛ در
آن ﺻﻮرت ﺑﺮای وی ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ ﮐﻪ ُﭘﺴﺖ ﻗﻀﺎوت را ﺑﭙﺬﯾﺮد؛ و ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن درﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت را درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
و وﻻﯾﺖ ﻗﺎﺿﯽ زﻣﺎﻧﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺟﻮد او ﺷﺮاﺋﻂ ﺷﮫﺎدت ١ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و
ﺧﻮد او ﻧﯿﺰ از اھﻞ اﺟﺘﮫﺎد ﺑﺎﺷﺪ .٢
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ »ﻗﻀﺎوت« :ﺑﯿﺎن و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ.
و ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺮآنّ ،
ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع ّاﻣﺖ ،ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ََ ۡ ُ
�م بَ ۡي َن ُهم ب َما ٓ أ َ َ َ َّ ُ
نزل ٱ�﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۴۹ :
﴿وأ ِن ٱح
ِ
»و در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻃﺒﻖ ﭼﯿﺰی ﺣﮑﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ«.

و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ ٰ َ ُ ُ َّ َ َ ۡ َ ٰ َ َ َ
اس ب ۡ َ ّ
ِيف ٗة � ۡٱ�َ ِ َ ۡ ُ َ ۡ َ َّ
ٱ� ِق﴾ ]ص.[۲۶ :
﴿�داوۥد إِنا جعل�ك خل
ِ
�ض فٱح�م �� ٱ� ِ ِ

»ای داود! ﻣﺎ ﺗﻮ را در زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻗﺮار دادﯾﻢ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪا را اﺟﺮا ﮐﻨﯽ؛
ﭘﺲ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﻖ ﻗﻀﺎوت ﮐﻦ«.

و ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎص س ﮔﻮﯾﺪ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮﮔﺎه ﺣﺎﮐﻢ از روی
اﺟﺘﮫﺎد ،ﺣﮑﻤﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﺣﮑﻤﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻖ ﺷﻮد ،دو اﺟﺮ دارد و اﮔﺮ از روی
 - ١ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﮫﺎدت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻋﻘﻞ ،ﺑﻠﻮغ ،آزادی ،اﺳﻼم و ﻋﺪاﻟﺖ.
 - ٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ » ّ
اھﻠﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﮫﺎد« ،ﺷﺮط
ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﺘﺎب آداب ﻗﺎﺿﯽ

١٦١

اﺟﺘﮫﺎد ﺣﮑﻤﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد ،ﯾﮏ اﺟﺮ دارد« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ّ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻗﻀﺎوت اﺟﻤﺎع ﮐﺮدهاﻧﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ
و ﻗﻀﺎوت ،ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﻪ اﺳﺖ؛ و ﺑﺮ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻧﯿﺎز ،در ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻗﻀﺎوت
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﺮد و ﻋﻠﯽ س را ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﯾﻤﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﺧﻠﻔﺎی راﺷﺪﯾﻦ ھﻢ در زﻣﺎن ﺧﻼﻓﺘﺸﺎن ،ﻗﻀﺎوت را در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺑﺮ ﭘﯿﺸﻮا و ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﺮ ﺷﮫﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ،
ﻣﺤﮑﻤﻪای ﻗﻀﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﯿﺎن و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ و اﻟﺰام ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺎت آنھﺎ راه
اﻧﺪازی ﮐﻨﺪ.
و در ﻣﻮرد ّ
اھﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت ،ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت،
ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ و ّ
ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻗﻀﺎوت ﻧﯿﺎﺑﺖ از ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﺮای اﺟﺮای اﺣﮑﺎم و دﺳﺘﻮرات ﺷﺮﻋﯽ ،ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ واﻻی ﻗﺮآﻧﯽ ،اواﻣﺮ و ﻓﺮاﻣﯿﻦ
اﻟﮫﯽ و ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و آﻣﻮزهھﺎی ﻧﺒﻮی اﺳﺖ.
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺴﺎدت ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در دو
ّ
ﻣﻮرد :ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻣﺎﻟﯽ داده و او را در ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن آن در راه ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻂ
ﮐﺮده؛ و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﺪا ﺣﮑﻤﺘﯽ ﺑﻪ او داده ،ﺑﺎ آن ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
آﻣﻮزش ﻣﯽدھﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻣﻮرد ﺧﻄﯿﺮ ﺑﻮدن ﭘﺴﺖ ﻗﻀﺎوت ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﺎﺿﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﮔﻮﯾﺎ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﺎرد ذﺑﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ« .اﺑﻮداود ،ﺗﺮﻣﺬی
و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
ُ
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﻀﺎت ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ :دو دﺳﺘﻪی آﻧﺎن در آﺗﺶ ﺳﻮزان دوزخ و
ﯾﮏ دﺳﺘﻪ در ﺑﮫﺸﺖاﻧﺪ؛ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺣﻖ را ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺪان ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺑﮫﺸﺖ اﺳﺖ؛
ﻣﺮدی ﮐﻪ از روی ﺟﮫﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻗﻀﺎوت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در آﺗﺶ ﺳﻮزان دوزخ اﺳﺖ؛ و ﻧﯿﺰ
ﻣﺮدی ﮐﻪ در ﻗﻀﺎوت ﺧﻮﯾﺶ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در آﺗﺶ دوزخ اﺳﺖ« .اﺑﻮداود و اﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ.
و ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺐ آن داده ﻧﻤﯽﺷﻮد :ﺳﭙﺮدن ﻣﻨﺼﺐ ّ
ﺣﺴﺎس ﻗﻀﺎوت ،ﺑﻪ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن ـ ﺑﺪون ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﺎﻧﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ـ ﺗﻼش
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،داده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻣﻘﺎم
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن
ﻗﻀﺎوت ،ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ و
اھﻤﯿﺖ و ّ
ﺣﺴ ّ
ﺑﺪان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ّ
ﺎﺳﯿﺖ آن ﺑﯽاﻃﻼعاﻧﺪ؛ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آن ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ،از
آن ﻣﻘﺎم ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ّ
ﻣﺎدﯾﺎت و ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان از آن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪی ﻓﺴﺎد و ﻧﺎھﻨﺠﺎریھﺎی دﯾﻨﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزﻧﺪ و آﺗﺶ دوزخ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻓﺮوزﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا! ﻣﺎ اﯾﻦ
دﺳﺖ آوردﻧﺶ از ﺧﻮد ﺣﺮص و رﻏﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﻧﻤﯽدھﯿﻢ« .اﺑﻮداود ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و
ﺗﺮﻣﺬی.
و ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮۀ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ای ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ!
درﺧﻮاﺳﺖ ِاﻣﺎرت ﻣﮑﻦ؛ ﭼﻮن اﮔﺮ ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺘﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ واﮔﺬار ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را
ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدت رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺪون درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ واﮔﺬار ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻣﺮ
ﻗﻀﺎوت ﺗﻮ را ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
و ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻋﺎﻗﻞ ،ﺑﺎﻟﻎ ،آزادﮔﯽ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،آ ﮔﺎھﯽ از ﻗﺮآن و ّ
ﺳﻨﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎری،
ﺷﻨﻮا ،ﺑﯿﻨﺎ و دارای ﻗﺪرت ﮐﻼم و ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﯽ.
اﺑﻮﻋﻠﯽ ﮐﺮاﺑﯿﺴﯽ ،در ﮐﺘﺎب »آداب اﻟﻘﻀﺎء« ﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ،ھﯿﭻ
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان َﺳﻠﻒ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت در
ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻓﻀﯿﻠﺖ ،راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ،ﻋﻠﻢ و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎریاش آﺷﮑﺎر؛ ﻗﺎری
ﮐﺘﺎب ﺧﺪا وﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﮑﺎم آن ﺑﺎﺷﺪ؛ از ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آ ﮔﺎه ﺑﻮده و اﮐﺜﺮ آن را از
ﺣﻔﻆ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﻗﻮال ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻣﺤﻞ اﺗﻔﺎق و اﺧﺘﻼف و اﻗﻮال ﻓﻘﮫﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ
آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺻﺤﯿﺢ را از ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ و در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ؛ اﮔﺮ در آن ﻧﯿﺎﻓﺖ از ّ
ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ در آن ھﻢ ﻧﯿﺎﻓﺖ،
ﺑﺪاﻧﭽﻪ اﺻﺤﺎب ﺑﺮ آن اﺗﻔﺎق ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ دﯾﺪ ﮐﻪ اﺻﺤﺎب در آن ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ّ
ﺳﻨﺖ ،ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﻓﺘﻮای ﺑﺰرﮔﺎن اﺻﺤﺎب؛ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺗﻘﻮا ،ﺑﺎ اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺸﻮرت
ﮐﻨﺪ و زﺑﺎﻧﺶ را از ﻣﻨﮑﺮ و ﺷﮑﻤﺶ را از ﺣﺮام ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ؛ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺳﺨﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ
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دﻋﻮی را ﺑﻔﮫﻤﺪ؛ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺮو ھﻮا و ھﻮس ﻧﺒﺎﺷﺪ«.
ﮐﺮاﺑﯿﺴﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻮﯾﺪ» :ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در روی زﻣﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﺻﻔﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻢاﻧﺪ ّاﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ زﻣﺎن ،ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺑﺮای
ﻗﻀﺎوت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ« .ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎری.[۱۳/۱۴۶
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت در ﻣﻮرد زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﺎﺿﯽ ﻗﺒﻠﯽ در روزﮔﺎر ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ آنھﺎ را ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ِ
دﯾﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺪو
ﮔﺮدد،
ﻣﯽ
ﻣﻨﺼﻮب
ﻗﻀﺎوت
ﻣﻘﺎم
ﺑﻪ
ﻓﺮدی
ﮐﻪ
آن
از
ﭘﺲ
ج:
ِ
ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد؛ و وی ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع و ﺣﺎﻻت زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﭙﺮدازد؛ ﭘﺲ ھﺮ
ّ
ﻓﺮدی از زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ،ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺣﻖ را ﺑﺮ وی ﻻزم ﮔﺮداﻧﺪ و ھﺮ
ﮐﺲ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر آن ﺣﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺪون ّﺑﯿﻨﻪ و ﺷﺎھﺪ و دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک ،ﺣﮑﻢ
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺷﺪه را در ﻣﻮرد او ﻧﭙﺬﯾﺮد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد آن زﻧﺪاﻧﯽّ ،ﺑﯿﻨﻪای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﺸﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﺎﻣﻞ
ﺷﺪن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﺷﮑﺎر ﺷﺪن اﻣﻮر وی ،در رھﺎ ﮐﺮدﻧﺶ ﻋﺠﻠﻪ و ﺷﺘﺎب ﻧﻮرزد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،در ﻣﻮرد ودﯾﻌﺖھﺎ و اﻣﻮال وﻗﻔﯽ ،رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و آنھﺎ را
ِ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دھﺪ ،و در ﻣﻮرد آنھﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ و ﯾﺎ اﻋﺘﺮاف
ﻓﺮدی ﮐﻪ آنھﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻗﻮل ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺷﺪه،
ِ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ آنھﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺑﺪﯾﻦ ّ
ﻗﻀﯿﻪ اﻋﺘﺮاف
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺷﺪه ،آنھﺎ را ﺑﺪو ﺳﭙﺮده اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﻮل ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر
ِ
ِ
ﺷﺪه ،در ﻣﻮرد آن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ از اوﺻﺎف و ﺧﺼﻠﺖھﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺿﯽ آنھﺎ را در اﯾﺎم
ﻗﻀﺎوﺗﺶ ،ﻧﺼﺐ اﻟﻌﯿﻦ و آوﯾﺰهی ﮔﻮش ﺧﻮﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ج] :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت را ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آداب زﯾﺮ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ[:
ّ
ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر و ﻋﻠﻨﯽ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ) .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ؛ ﺣﺘﯽ
اﻻﻣﮑﺎن ،دادﮔﺎه و ﻣﺤﻞ ﻗﻀﺎوت او در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮫﺮ و در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم و ادارهی اﻣﻮر ﻣﺤﮑﻤﻪ و دادﮔﺎه
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺤﺮم ﺧﻮﯾﺶ ﯾﺎ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪن
ھﺪﯾﻪ را ﻧﭙﺬﯾﺮد ،ﻣﮕﺮ از
ِ
او ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت ،ﺗﺒﺎدﻟﻪی ھﺪاﯾﺎ در ﻣﯿﺎن او و آنھﺎ ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

دﯾﮕﺮ ،از ﻗﺒﻮل ھﺪﯾﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر دادﮔﺎه و ﻣﺤﮑﻤﻪ دارﻧﺪ ﺧﻮد داری ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ،و ﺑﻪ او
ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﯾﻢ ،ھﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺣﻠﻘﻪھﺎی زﻧﺠﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در روز
ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﭘﺎھﺎی او ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ« .اﺑﻮداود(.
دﻋﻮت ﮐﺴﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ و در دﻋﻮﺗﯽ او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ آن دﻋﻮﺗﯽ،
ﻋﻤﻮﻣﯽ و ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزهھﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮود.
ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف دﻋﻮا را ﺑﺪون دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﻧﺨﻮاﻧﺪ.
ھﺮﮔﺎه ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا در ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن ،ﻣﺴﺎوات را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ؛ ﻣﯿﺎن ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا در ﺟﺎﯾﮕﺎه و
ِ
ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن و اﺳﺘﺪﻻلھﺎﯾﺸﺎن ،ﻣﺴﺎوات را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ و ﻣﻘﺎم و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ّ
ّ
ﻣﺎدی ھﯿﭻ ﯾﮏ از آنھﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد و ﻗﻀﺎوت او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ
ّ
ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد(.
ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف دﻋﻮا ﺑﺪون دﯾﮕﺮی ،در ﮔﻮﺷﯽ ﺣﺮف ﻧﺰد و در ﮔﻮش او ﭘﭻ ﭘﭻ
ﻧﮑﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف دﻋﻮا ،اﺷﺎره ﻧﮑﻨﺪ.
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف دﻋﻮا ،اﺳﺘﺪﻻﻟﺶ را ﯾﺎدآوری ﻧﮑﻨﺪ.
]و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ،ﻗﻮی و ﺷﺠﺎع ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ ،و
ﻣﺘﯿﻦ و ﺑﺎوﻗﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﻤﻦ آن ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺳﺘﻤﮑﺎران در او ﻃﻤﻊ ﻧﻮرزﻧﺪ و
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ از او ھﺮاس ﺑﻪ دل راه ﻧﺪھﺪ.
و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮدﺑﺎریاش ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺿﻌﻒ او ﺑﮕﺮدد ،ﺗﺎ
ﻃﺮفھﺎی دﻋﻮای ﺟﺎھﻞ و ﻧﺎ اھﻞ ،ﺟﺮأت ﺟﮫﺎﻟﺖ در ﺣﻀﻮر او را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و
ّ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎرش را ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ و دﻗﺖ و آراﻣﺶ،
اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ھﻮﺷﯿﺎر و ﺑﺎ ذﮐﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ھﻮﺷﯿﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪی و
ﺗﺤﻘﯿﺮ دﯾﮕﺮان ﻧﮕﺮدد.
ّ
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ و ...
ﺑﺮای ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و رأی ﻧﮫﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎء و
ﻣﺸﻮرت و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.
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ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﺸﻢ ،ﺑﯿﻤﺎری ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﺸﻨﮕﯽ ،ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎی زﯾﺎد و ﺧﺴﺘﮕﯽ ،از
ﺻﺪور ﺣﮑﻢ و ﻗﻀﺎوت ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ھﯿﭻ ﻗﺎﺿﯽ در ھﻨﮕﺎم
ﺧﺸﻢ ،ﻣﯿﺎن دو ﻧﻔﺮ ﻗﻀﺎوت ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺷﮫﻮد ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻨﺪ؛ از ﺻﺪور رأی و ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان و
ً
ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺧﻮد داری ﮐﻨﺪ؛ از ﻗﺒﻮل رﺷﻮه ﺟﺪا ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل
ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﻟﻌﻨﺖ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ رﺷﻮه دھﻨﺪه و رﺷﻮه ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﻣﻮرد
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﮑﻢ و ﻗﻀﺎوت ﺑﺎد« .ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ.
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻗﻀﺎوت ﻗﺎﺿﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:
و ﻣﻮارد زﯾﺮ در ﻣﺤﺪودهی ﮐﺎر و
ّ
ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ادﻋﺎھﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻃﻊ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ـ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت ﺧﻮد در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ـ؛ ّاﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
دﻻﯾﻞ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻌﺎرض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺘﺪﻻل ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ﺳﺴﺖ ﺑﻮده و
ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ﺑﻪ دﻋﻮای آنھﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
ّ
ﻣﺘﻌﺮض ّ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ﺟﺪی و ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺘﻤﮑﺎر و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺪریّ ،
اﻣﻨﯿﺖ و
آﺳﺎﯾﺶ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ و ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد.
اﺟﺮای ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ،ﻃﻼق ،ﻧﻔﻘﻪ و  ...از دﯾﮕﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر
ﺧﺎﻧﻮاده.
َ
ّ
ﺗﻮﺟﻪ و اھﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﻣﻮال اﯾﺘﺎم و دﯾﻮاﻧﮕﺎن وﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ و اﺟﺮای اﺣﮑﺎم
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎھﻨﺠﺎریھﺎی اﺧﻼﻗﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و اداری.
ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺎت[.
ذﻣﻪی ّ
س :آﯾﺎ ﭘﺲ از ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﺣﻖ ﺑﺮ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ زﻧﺪان
ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﺪ؟
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ،ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺻﺎﺣﺐ ّ
ذﻣﻪی ّ
ج :ھﺮﮔﺎه ﺑﺮ ّ
ﺣﻖ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ﺷﺪ ﮐﻪ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺑﺪھﮑﺎرش ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﺷﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﻮدن او ﻋﺠﻠﻪ و
ﺷﺘﺎب ورزد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺨﺴﺖ او را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽاش ﻓﺮﻣﺎن دھﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از
ﭘﺮداﺧﺖ آن اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را در ﺑﺮاﺑﺮ دو » َدﯾﻦ« )ﻗﺮض
و ﺑﺪھﯽ( زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
ھﺮ َدﯾﻦ و ﻗﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ّ
ذﻣﻪی او در ﺑﺪل ﻣﺎﻟﯽ واﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و َﺑﺪل ﻗﺮض.
ھﺮ َدﯾﻦ و ﻗﺮﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻋﻘﺪ و ﻗﺮار داد ،ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﻣﮫﺮﯾﻪی ُﻣ ّ
ﻣﺎﻧﻨﺪّ :
ﻌﺠﻞ و ﮐﻔﺎﻟﺖ .و ﻋﻼوه از اﯾﻦ دو ﻗﺴﻢ َدﯾﻦ ،در ﺳﺎﺋﺮ دﯾﻮن ﺑﻪ زﻧﺪان
اﻓﮑﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﻓﻘﯿﺮ ھﺴﺘﻢ.
س :اﮔﺮ ّ
ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ھﺴﺘﻢ«؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﺷﻮد و اوﺿﺎع و ﺣﺎﻻﺗﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و وارﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺘﯿﺶ
ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎر )ﻣﺪﻋﯽ( ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺪھﮑﺎر دارای ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ از او درﺑﺎرهی
داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﭙﺮﺳﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای او داراﯾﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﻇﺎھﺮ ﻧﺸﺪ ،در آن ﺻﻮرت او
را رھﺎ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺎن او و ﻃﻠﺒﮑﺎراﻧﺶ ﺣﺎﺋﻞ ﻧﺸﻮد و آنھﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن واﮔﺬارد ﺗﺎ
ﻃﻠﺒﺸﺎن را از او وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
س :آﯾﺎ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻔﻘﻪ و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﺴﺮش ،ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :آری؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
س :آﯾﺎ ﭘﺪر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪھﯽ و ﻗﺮض ﻓﺮزﻧﺪش ،ﺑﻪ زﻧﺪان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﭘﺪر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪھﯽ ﻓﺮزﻧﺪش ،ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ١و ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ ﺻﻮرت
زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ،از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ و ھﺰﯾﻨﻪھﺎی واﺟﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪش
اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ .٢
 - ١زﯾﺮا زﻧﺪان ،ﯾﮏ ﻧﻮع ﻋﻘﻮﺑﺖ و ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش را ﺑﻪ زﻧﺪان ﺑﯿﺎﻓﮑﻨﺪ.
 - ٢اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺪر از ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪی واﺟﺐ ﻓﺮزﻧﺪش اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﻘﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا در زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﻤﻮدن ﭘﺪرش ،ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮزﻧﺪ وﺟﻮد دارد.
)ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(

ﮐﺘﺎب آداب ﻗﺎﺿﯽ
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ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﺎﺣﯿﻪای ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد؛ در آن
س :اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ،زﻧﯽ را در ﻣﻨﺼﺐ
ِ
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﻀﺎوت او درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﻗﻀﺎوت زن در ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ »ﺣﺪود« و »ﻗﺼﺎص« درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ ﻗﻀﺎوت و اﻗﺎﻣﻪی دادرﺳﯽ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﺎﺋﺐ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﺎﺋﺐ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ وﮐﯿﻞ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او ،در
ﻣﺠﻠﺲ و ﻣﺤﮑﻤﻪی دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .١
س :اﮔﺮ ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯽ ،ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ دﯾﮕﺮی اراﺋﻪ ﮔﺮدد؛ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ او را ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درآورد؟
ج :ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﺿﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درآورد؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ او را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻤﺶ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآنّ ،
ﺳﻨﺖ و اﺟﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ ،و ﯾﺎ
ﺣﮑﻤﺶ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﺑﺮھﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ ﻗﻀﺎوت ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯽ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﯿﺎر ّ
ﺗﺎم
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪو اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ(.
س :اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪان و ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد رأی ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﻗﻀﺎوت
ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺻﺪور رأی و ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﺮزﻧﺪان و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ھﻤﺴﺮ ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺤﮑﯿﻢ )ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺰاع و درﮔﯿﺮی از ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ

ﻫﯿﺄت .داور ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﮐﺴﯽ در ﮐﺎری ﯾﺎ اﻣﺮی .ﮐﺴﯽ را داور ﮐﺮدن و اﻣﺮی را ﺑﺪو
واﮔﺬار ﺳﺎﺧﺘﻦ(.

س :دو ﻧﻔﺮﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻨﺸﺎن ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﻧﺰاﻋﯽ رخ داده اﺳﺖ؛ آن دو ﻧﻔﺮ )ﺑﺮای رﻓﻊ
َ
ﺧﺼﻮﻣﺖ و درﮔﯿﺮی ﺧﻮﯾﺶ( ،ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور و َﺣﮑﻢ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و ھﺮ دو ﺑﻪ
ﺣﮑﻢ و ﻓﯿﺼﻠﻪی او راﺿﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ّ
داور ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت و
ج :ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺎری در ﺻﻮرﺗﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ِ
َ َ
وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﯾﮏ ﺣﮑﻢ و داور )واﻗﻌﯽ و راﺳﺘﯿﻦ( ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو داور ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻓﺮد
ﺷﺨﺺ ﻏﺎﺋﺐ ،ھﻤﺎن وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ او را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 - ١ﻣﺮاد از ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ِ
ِ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﮐﺎﻓﺮ ،ﺑﺮده ،ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ او »ﺣﺪ ﻗﺬف« )ﺗﮫﻤﺖ زﻧﺎ( ﺟﺎری ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻓﺎﺳﻖ
و ﮐﻮدک درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
َ َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ ،ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور و ﺣﮑﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﯾﮑﯽ از آن
دو ﯾﺎ ھﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از داور ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ؛ آﯾﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺮای آنھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻓﺮد داور ،ﺑﺮ آنھﺎ ﺣﮑﻤﯽ را ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﮑﺮده
ﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد آنھﺎ ،ﺣﮑﻤﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ
آنھﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ او ﮔﺮدن ﺑﻨﮫﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﯿﺼﻠﻪی داور را ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ اراﺋﻪ دادﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ
او را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درآورد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪی داور ،ﻣﻮاﻓﻖ و ھﻤﺎھﻨﮓ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻮد ،در آن
ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪی او ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺑﺎور ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻮد ،در
آن ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ آن را ِاﺑﻄﺎل و ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :آﯾﺎ ﺷﺨﺺ َﺣ َﮑﻢ و داور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ّﺑﯿﻨﻪ و ﮔﻮاه ّ
)ﻣﺪﻋﯽ( ،و اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪن
ّ
)ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن( ،ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻨﺪ؟
ج :آری؛ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
َ َ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ ،ﻓﺮدی را در ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داور و ﺣﮑﻢ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ؛ و
ﺷﺨﺺ داور ﻧﯿﺰ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮن ﺑﮫﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻗﻠﻪی ﻗﺎﺗﻞ ﺑﭙﺮدازد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﺣﮑﻤﺶ اﺟﺮا ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻤﺶ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯽ دﯾﮕﺮ

س :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪی ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﻧﺎﻣﻪی ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯽ دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻧﺎﻣﻪ درﺑﺎرهی
»ﺣﻘﻮق« ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﮔﻮاھﯽ داده ﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو ﻧﺎﻣﻪی ﻗﺎﺿﯽ
ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯽ دﯾﮕﺮ در »ﺣﺪود« و »ﻗﺼﺎص« ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ ﮔﻮاھﺎن در ﻣﻮرد ﻃﺮف دﻋﻮا ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺰ دارد ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﺷﮫﺎدﺗﺸﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﻮاھﺎن در ﻣﻮرد ﻃﺮف دﻋﻮا ﮐﻪ ﺣﻀﻮر
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ﻧﺪارد ﮔﻮاھﯽ دادﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮاھﯽﺷﺎن ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﮔﻮاھﯽ ،ﻣﮑﺘﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ دﯾﮕﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ در ﻣﻮردش ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و
ﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮ ﮔﻮاھﺎن ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت و
ّ
ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ،آ ﮔﺎه و ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺸﻮﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﻪ را ﻣﮫﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮاھﺎن ﺑﺴﭙﺎرد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺿﯽ ،ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ
ّ
دوم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪی ﻗﺎﺿﯽ اول را ﺑﺪون ّﺑﯿﻨﻪ و ﮔﻮاه ﺑﭙﺬﯾﺮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺪون ﺷﮫﺎدت دو ﻣﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد و دو زن ﻧﭙﺬﯾﺮد؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﻃﺮف دﻋﻮا ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﺪ.
و ھﺮﮔﺎه ﮔﻮاھﺎن ،ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ،ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﮫﺮ آن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و وﻗﺘﯽ
ﮔﻮاھﺎن ﺷﮫﺎدت دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪی ﻓﻼن ﻗﺎﺿﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻀﺎوﺗﺶ
ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮده و آن را ﻣﮫﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﺲ از آن ،ﻗﺎﺿﯽ ّ
دوم،
ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮد و آن را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺮ اﻓﺮاد ﻃﺮف دﻋﻮا ﺑﺨﻮاﻧﺪ و آنھﺎ را ﺑﺪانﭼﻪ
ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻠﺰم ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻗﺴﻤﺖ

ﮐﺘﺎب ﻗﺴﻤﺖ )ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدن .ﺑﺨﺶ ﻧﻤﻮدن(
س :ﻣﻨﺰل ،ﯾﺎ زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن دو ﻧﻔﺮ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ؛ و ﺷﺮﮐﺎء ﻻزم
دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آن را در ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻣﻨﺰل ﯾﺎ
زﻣﯿﻦ را در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﺑﺮای اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
»ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﻨﻨﺪه« ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺣﻘﻮق او را از ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﭙﺮدازد ﺗﺎ ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰد از
ﻣﺮدم ،اﻣﻮال آنھﺎ را در ﻣﯿﺎنﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آن ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ،ﺣﻘﻮق ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪهای را ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻨﺼﻮب ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻓﺮدی را ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺮت ،ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻣﻮال و داراﯾﯽ آنھﺎ ﺑﭙﺮدازد؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺟﺮت ﻓﺮد ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﺷﺮﮐﺎء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه« :ﻓﺮدی ﻋﺎدل ،اﻣﯿﻦ و داﻧﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ
اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺮدم را وادار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪه را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ و ﺳﮫﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺎء ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺰد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؟
ج :در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارد؛ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
 /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ :اﺟﺮت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺎء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ :ﻣﺰد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﯿﺰان ﺳﮫﻢ ھﺮ
ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﮐﺎء در ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ّادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺰل ﯾﺎ
زﻣﯿﻦ را از ﻓﻼﻧﯽ ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ّ
ﻣﺠﺮد ّادﻋﺎﯾﺸﺎن،
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ﻣﻨﺰل ﯾﺎ زﻣﯿﻦ را در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آنھﺎ ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ّادﻋﺎﯾﺸﺎن،
اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮگ ﻓﺮدی ﮐﻪ از او ارث
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد وارﺛﺎن ،اﻗﺎﻣﻪی ّﺑﯿﻨﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،آن ﻣﻨﺰل ﯾﺎ زﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ :ﺑﻪ ّ
ﻣﺠﺮد اﻋﺘﺮاﻓﺸﺎن،
ﻣﻨﺰل ﯾﺎ زﻣﯿﻦ را در ﺑﯿﻨﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .و در ﮐﺘﺎب »ﻗﺴﻤﺖ« ﭼﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮل ﺷﺮﮐﺎء ،ﻣﻨﺰل ﯾﺎ زﻣﯿﻦ را در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﻮرد » َﻋﻘﺎر« )اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل .داراﯾﯽ ِﻣﻠﮑﯽ.
اﻣﻮال ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺟﺰ » َﻋﻘﺎر« ،آن
داراﯾﯽ زﻣﯿﻨﯽِ .ﻣﻠﮏ و زﻣﯿﻦ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺣﮑﻢ ﺳﺎﺋﺮ
ِ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﮐﺎء ّادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻣﺎل را از ﻓﻼﻧﯽ ﺑﻪ ارث ﺑﺮدهاﻧﺪ ،در آن
ﺻﻮرت اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮل ﺷﺮﮐﺎء ،آن ﺷﯽء را در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
س :ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺮاث ﺑﻮد؛ ﺣﺎل ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﮐﺎء ادﻋﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ آن زﻣﯿﻦ ،در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ ﺑﯿﺎن
ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن زﻣﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﯾﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺷﺪﻧﺪ؛ در
آن ﺻﻮرت دﯾﺪﮔﺎھﺘﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﺮار آنھﺎ ،در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ از وارﺛﺎن در ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺮگ و ﺗﻌﺪاد وارﺛﺎن ،ﮔﻮاه و
ﺷﺎھﺪ آوردﻧﺪ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺰل ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آنھﺎ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﻣﻨﺰل ﺷﺪﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن وارﺛﺎن ،وارث دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن ﻏﺎﺋﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ وارﺛﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﻣﻨﺰل را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺎن ،ﻣﻨﺰل را در
ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﺮای وارث ﻏﺎﺋﺐ ﻧﯿﺰ وﮐﯿﻠﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﮫﻢ او را
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺻﻮرت ارث ﺑﻪ ﺗﻤﺎم

ﮐﺘﺎب ﻗﺴﻤﺖ )ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدن .ﺑﺨﺶ ﻧﻤﻮدن(
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وارﺛﺎن ﺑﺮﺳﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺰل را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از
ﺷﺮﮐﺎء ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺰل در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ اﻗﺎﻣﻪی
ّﺑﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﮑﻨﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وارﺛﺎن ،زﻣﯿﻨﯽ را از ﻣﺮده ﺑﻪ ارث ﺑﺮدﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻮد؛ و
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن در دﺳﺖ آن وارث ﻏﺎﺋﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و
وارﺛﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ زﻣﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ زﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎن
آنھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﻣﯿﻦ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺎء در ﻧﺰد ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن در ﻧﺰد
ﻗﺎﺿﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس در
ﺧﻮاﺳﺖ او زﻣﯿﻦ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء از ﺳﮫﻢ ﺧﻮد ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ،زﻣﯿﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﻧﺎن در ﭼﯿﺰی ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن از ﺳﮫﻢ ﺧﻮد ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮد و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺪک ﺑﻮدن ﺳﮫﻤﺶ،
ﺿﺮر و آﺳﯿﺐ ﻣﯽدﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﮫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ،ﻣﺎل
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﮫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﺎل ،ﺿﺮر و آﺳﯿﺐ ﻣﯽدﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ راﺿﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن »ﻋﺮوض« )ﮐﺎﻻھﺎ و اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل( دارای ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻻھﺎ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء،
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از دو ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ
ﺷﺮﮐﺎء ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن ﺑﺮدهھﺎ و ﺟﻮاھﺮات ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮده و ﺟﻮاھﺮات ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدهھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد وﻟﯽ ﺟﻮاھﺮات ﺗﻘﺴﯿﻢ
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ﻧﻤﯽﺷﻮد.
س :آﯾﺎ ّ
ﺣﻤﺎم و آﺳﯿﺎب ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
جّ :
ﺣﻤﺎم و آﺳﯿﺎب ،ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺎء ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :ﻣﻨﺎزﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮکاﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺷﮫﺮ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎزﻟﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ھﺮ ﻣﻨﺰل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛
وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺎء ،ﺑﮫﺘﺮ و
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آن ﻣﻨﺎزل را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ،آنھﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ،در ﯾﮏ ﻣﻨﺰل و زﻣﯿﻦ ،ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﻨﺰل و ﻣﻐﺎزه ﺷﺮﯾﮏ
ﺑﻮدﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :در آن ﺻﻮرت ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
سّ :
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﺤﻮهی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻘﺴﯿﻢ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ،ﺗﺮازو و ﺑﺮاﺑﺮ
و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺳﮫﻢ ھﺮ ﯾﮏ را از ﺳﮫﻢ دﯾﮕﺮی
ھﻤﺮاه ﺑﺎ راه و آﺑﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﮫﻢ دﯾﮕﺮ ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ّ
ﺗﻌﻠﻖ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻧﺎمھﺎی ﺷﺮﮐﺎء را ﺑﺮای ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬی
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ؛ آنﮔﺎه ﺳﮫﻢھﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ـ از اول ﺗﺎ آﺧﺮ ـ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛
آن او و
ﺳﭙﺲ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ و ھﺮ آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ اول ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺳﮫﻢ اول از ِ
ّ
ّ
آن او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﻧﺎﻣﺶ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺳﮫﻢ دوم از ِ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ﺳﮫﻢ آﺧﺮ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ را اداﻣﻪ ﺑﺪھﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ،درھﻢ و دﯾﻨﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﺪان
راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
راه ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء
س :اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ،زﻣﯿﻦ را در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،و ﺑﺴﺘﺮ آب ﯾﺎ ِ
در ِﻣﻠﮏ ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد آﺑﺮاھﻪ ﯾﺎ راه در ِﻣﻠﮏ
دﯾﮕﺮی ،در ﺗﻘﺴﯿﻢ ،ﺷﺮط ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﮔﺮداﻧﯿﺪن راه و ﺑﺴﺘﺮ آب از ﺳﮫﻢ ﺷﺮﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،در
آن ﺻﻮرت وی ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ راه در ﻣﻠﮏ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﻣﻠﮏ او را ﺑﺴﺘﺮ

ﮐﺘﺎب ﻗﺴﻤﺖ )ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدن .ﺑﺨﺶ ﻧﻤﻮدن(
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آب و آﺑﺮاھﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت
ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﺧﺘﻼف و آﺷﻔﺘﮕﯽ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻃﺒﻘﻪی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺖ و ﻃﺒﻘﻪی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ؛
ِ
ﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﻃﺒﻘﻪی ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺖ؛ و ﯾﺎ ﻃﺒﻘﻪی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ آن در ﻣﯿﺎن دو ﻧﻔﺮ
ِ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺬاری و ارزش ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ،آنھﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ،
راھﮑﺎرھﺎی دﯾﮕﺮ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
س :اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺎء ـ ﮐﻪ ﺳﮫﻢﺷﺎن در ﺑﯿﻦﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ـ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف
ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ]ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل [:ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﮔﻔﺖ :ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﮑﺮدهام؛ و دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﮫﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل و ﺗﻤﺎم ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و دو ﻧﻔﺮ
از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﮫﺎدت دادﻧﺪ ﮐﻪ وی ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل درﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﮔﻮاھﯽ آن دو ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢﮐﻨﻨﺪه ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :آری؛ ﮔﻮاھﯽ آن دو ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء ّادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ و ﭼﻨﯿﻦ
ّ
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ آن ّ
ﺣﻖ ،در ﻧﺰد ﺷﺮﯾﮑﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ در
ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﺑﺪو ﺣﻘﯽ
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل درﯾﺎﻓﺖ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ّادﻋﺎی او ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ّادﻋﺎﯾﺶ ﺑﺪون ّﺑﯿﻨﻪ و ﺷﺎھﺪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدهام،
ّ
وﻟﯽ ﭘﺲ از آن ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺣﻘﻢ را ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
آن ﺷﺮﯾﮏ ،اﯾﻦ ّ
ﻗﻀﯿﻪ را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﻮل ﺧﺼﻢ او )ﻃﺮف دﻋﻮای او( ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪش ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺳﮫﻢ ﻣﻦ از ﻓﻼن ﻣﮑﺎن ﺗﺎ ﻓﻼن ﺟﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ
ﺷﺮﯾﮑﻢ )ﻓﻼﻧﯽ( آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺪاده اﺳﺖ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وی ﭘﯿﺸﺘﺮ
اﻋﺘﺮاف ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺷﺮﯾﮑﺶ ﻣﻨﮑﺮ اﯾﻦ ّ
ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ دو ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و ﭘﺲ از
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردن ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ )ﭼﯿﺰی در ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ( در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﮫﻢ ﯾﮑﯽ
از ﺷﺮﮐﺎء ،ﺣﻖ داری ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و در آن ّادﻋﺎی ّ
ﺣﻖ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺴﺦ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺴﺦ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻠﮑﻪ آن ﺷﺮﯾﮏ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﮫﻤﺶ ـ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺣﻖ داری ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ـ از ﺳﮫﻢ ﺷﺮﯾﮑﺶ
ﺑﮕﯿﺮد.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد .١

 - ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺎ اﻣﺎم اﯾﻮﯾﻮﺳﻒ
در ﺻﻮرﺗﯽ روﻧﻤﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﮫﻢ ﻏﯿﺮ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء ،ﺣﻖداری ﭘﯿﺪا ﺷﻮد؛
ِ
وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﮫﻢ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺎء ،ﺣﻖداری ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ
ِ
ِ
ﱢ
اﺟﻤﺎع ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﮫﻤﯽ ﻏﯿﺮ ّ
ﻣﻌﯿﻦ از ﮐﻞ ﻣﺎل ،ﺣﻖداری ﭘﯿﺪا ﺷﺪ،
در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﺴﺦ ﻣﯽﮔﺮدد؛ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﺷﺪ.
و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب ،ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻗﻮل اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺑﻮﺳﻠﯿﻤﺎن ،ﻗﻮل اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و اﺑﻮﺣﻔﺺ ،ﻗﻮل اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ
 /ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﮐﺘﺎب اﮐﺮاه

ِاﮐﺮاه

)ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ زور و ﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎری واداﺷﺘﻦ.
ﮐﺴﯽ را ﺧﻼف ﻣﯿﻞ او ﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدن(
س :ﺑﺎ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﮑﻢ » ِاﮐﺮاه« ِ)اﻋﻤﺎل زور .ﺗﺤﻤﯿﻞِ .اﺟﺒﺎر .وادار ﮐﺮدن(ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺣﮑﻢ » ِاﮐﺮاه« وﻗﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ِاﮐﺮاه و ِاﺟﺒﺎر از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻓﺮدی ﺑﻪ وﺟﻮد
آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﺮد را ﺑﺪان ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﺮده ،دارا ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن
ﻓﺮد ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دزد.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻣﺎﻟﺶ ،ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدن ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﮔﺮدﯾﺪ؛
ﯾﺎ وادار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺰار درھﻢ ﺑﺮای ﻓﺮدی اﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺰﻟﺶ را ﺑﻪ
اﺟﺎره ﺑﺪھﺪ؛ و اﯾﻦ ِاﺟﺒﺎر و ِاﮐﺮاه ﺑﺎ ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ﺷﺪﯾﺪ و ﯾﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻮد؛ و
ﻓﺮد وادار ﺷﺪه ،ﻣﺎﻟﺶ را ﻓﺮوﺧﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻻ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ِاﺟﺒﺎر و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ِ
ِاﮐﺮاه زاﺋﻞ ﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ُ)ﻣ َ
ﮑﺮه( ،ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻓﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺎﻻﯾﺶ
را ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ؛ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ زور و اﺟﺒﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻣﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ،و ﯾﺎ از روی
ﻣﯿﻞ ،ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ داد ،در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ ﮐﺎر وی ،اﺟﺎزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﻣﺎﻟﺶ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ و از روی اﺟﺒﺎر ،ﻗﯿﻤﺖ آن را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وی ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ وی ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ در اﺧﺘﯿﺎرش اﺳﺖ ،آن را ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮐﺎﻻی ﺧﻮﯾﺶ را از روی اﺟﺒﺎر ﻓﺮوﺧﺖ؛ وﻟﯽ ﻓﺮد ﺧﺮﯾﺪار ،آن ﮐﺎﻻ را
از روی ﻣﯿﻞ از او ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در دﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻠﻒ

ﮐﺘﺎب ِاﮐﺮاه )ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ روز و ﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر واداﺷﺘﻦ .ﮐﺴﯽ را ﺧﻼف ﻣﯿﻞ١٧٩ ...
ﮔﺮدﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺿﺎﻣﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ ﻓﺮد وادر ﺷﺪه ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد وادار ﮐﻨﻨﺪه را ﺿﺎﻣﻦ ﮔﺮداﻧﺪ؟
ج :آری؛ اﮔﺮ ﻓﺮد وادر ﺷﺪه ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد وادار ﮐﻨﻨﺪه را ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﯿﻮان ﺧﻮد ﻣﺮده را ﺑﺨﻮرد ﯾﺎ ﺷﺮاب را
ﮔﻮﺷﺖ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﮐﺴﯽ را وادار ﮐﺮد ﮐﻪ
ِ
ِ ُّ
ﺑﻨﻮﺷﺪ؛ در ﻏﯿﺮ آن ﺻﻮرت او را ﺑﺎ َﺣﺒﺲ ،ﮐﺘﮏ زدن ،ﯾﺎ ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺧﻮاھﺪ
ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای او ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﺧﻮد ﻣﺮده را ﺑﺨﻮرد ﯾﺎ
ﺷﺮاب را ﺑﻨﻮﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﯿﺪن آنھﺎ وادار ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﻧﺨﻮردن ﯾﺎ ﻧﻨﻮﺷﯿﺪن ،ﺑﯿﻢ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺟﺎن ،ﯾﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎی ﺧﻮﯾﺶ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻢ و ﺗﺮس را داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﺷﺖ
ﺣﯿﻮان ﺧﻮد ﻣﺮده را ﺑﺨﻮرد و ﺷﺮاب را ﺑﻨﻮﺷﺪ.
س) :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ (،آﯾﺎ ﻓﺮد وادر ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮫﺪﯾﺪات ﻓﺮد وادار
ﮐﻨﻨﺪه ،ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺨﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﺧﻮد ﻣﺮده و
ﻧﻨﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ،ﻗﺘﻞ ﯾﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎﯾﺶ را ّ
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺶ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﺧﻮد ﻣﺮده را
ﻧﺨﻮرد ﯾﺎ ﺷﺮاب را ﻧﻨﻮﺷﯿﺪ ،و ﻓﺮد اﺟﺒﺎر ﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﮫﺪﯾﺪات ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ وی ِاﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد،
در آن ﺻﻮرت ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی وادار ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮد ،ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را دﺷﻨﺎم دھﺪ؛ در ﻏﯿﺮ
آن ﺻﻮرت او را ﺑﺎ ﺣﺒﺲ ،ﯾﺎ ﮐﺘﮏ زدن ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ اﯾﻦ ِاﮐﺮاه،
ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ِاﮐﺮاه و اﺟﺒﺎری ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .و ِاﮐﺮاه ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮد وادار ﺷﺪه از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﺟﺎﻧﺶ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدﺷﺪن ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮد وادار ﺷﺪه از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻓﺮد وادارﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﯿﻢ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﯾﺎ
ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎﯾﺶ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدد؛ و ﺑﺎزور و ِاﺟﺒﺎر وادار ﺑﻪ اﻇﮫﺎر ﮐﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت
آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ )در ﻇﺎھﺮ( ﺑﻪ ﺧﺪا ﮐﺎﻓﺮ ﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻼف آن را در
ﻗﻠﺒﺶ ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽدارد؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ در ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ِاﺟﺒﺎر وادار ﺑﻪ اﻇﮫﺎر ﮐﻔﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و

١٨٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

در ھﻤﺎن ﺣﺎل دﻟﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺮ آن ﺑﻮد ،ھﯿﭻ ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺳﻮرهی »ﻧﺤﻞ« ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ١ .وﻟﯽ ﻓﺮد وادار ﺷﺪه
ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ از »ﺗﻮرﯾﻪ«  ٢اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و اﻟﻔﺎﻇﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد ﮐﻪ
ﻣﺮاد ﻓﺮد وادار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ِ
س) :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ (،اﮔﺮ ﻓﺮد وادار ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮫﺪﯾﺪات و ﻓﺸﺎرھﺎی ﻓﺮد
وادار ﮐﻨﻨﺪه ،ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮐﺮد ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ و ﮐﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا را
اﻇﮫﺎر ﻧﮑﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺄﺟﻮر )ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺎداش( ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی وادار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺗﻠﻒ ﮔﺮداﻧﺪ ،در ﻏﯿﺮ آن ﺻﻮرت
ﺟﺎﻧﺶ ﯾﺎ ﻋﻀﻮی از اﻋﻀﺎﯾﺶ را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ داد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎل
ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺗﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎن را )از روی اﺟﺒﺎر و ﻓﺸﺎر( ﺗﻠﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س) :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ (،آﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮد وادار ﮐﻨﻨﺪه را ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
٣
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺨﺺ اﺟﺒﺎر ﮐﻨﻨﺪه را ﺿﺎﻣﻦ ﮔﺮداﻧﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی وادار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،در ﻏﯿﺮ آن ﺻﻮرت
اﮔﺮ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪھﺪ ،ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺟﮫﺖ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ آن ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ وی
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮫﺪﯾﺪات و ﻓﺸﺎرھﺎی ﻓﺮد وادار ﮐﻨﻨﺪه ،ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻪ

ن ب ۡٱ� َ
ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ُّ ۢ
١
ي� ٰ ِن﴾ ]اﻟﻨﺤﻞ» .[١٠٦ :ﺑﻪ ﺟﺰ
 آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :أ� ِره وقلبهۥ مطم� ِ ِ ِآﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و اﺟﺒﺎر وادار ﺑﻪ اﻇﮫﺎر ﮐﻔﺮ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و در ھﻤﺎن ﺣﺎل دﻟﮫﺎﯾﺸﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ اﯾﻤﺎن
اﺳﺖ«.
» - ٢ﺗﻮرﯾﻪ« :اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ دو ﻣﻌﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ )ﯾﮑﯽ ﻧﺰدﯾﮏ و دﯾﮕﺮی دور و ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻦ
ﻣﻌﻨﯽ دور(.
 - ٣زﯾﺮا ﺷﺨﺺ وادار ﺷﺪه ،آﻟﻪ و وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻓﺮد وادار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﻠﻒ ﮐﺮدن ﻣﺎل ﻧﯿﺰ
از ھﻤﯿﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(

ﮐﺘﺎب ِاﮐﺮاه )ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ روز و ﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر واداﺷﺘﻦ .ﮐﺴﯽ را ﺧﻼف ﻣﯿﻞ١٨١ ...
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ .١
س) :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ (،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد وادار ﺷﺪه از روی اﺟﺒﺎر و ﻓﺸﺎر ،ﻓﺮد
ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ او ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.
س) :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ (،اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﻗﺼﺎص واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟ ﻓﺮد وادار ﺷﺪه ﯾﺎ ﺷﺨﺺ اﺟﺒﺎر ﮐﻨﻨﺪه؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﻗﺼﺎص ﺑﺮ ﻓﺮدی واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد را وادار و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد وادار ﮐﻨﻨﺪه.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی وادار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق ﺑﺪھﺪ ﯾﺎ ﺑﺮدهاش را آزاد ﺑﮑﻨﺪ؛ و او
ﻧﯿﺰ از روی اﺟﺒﺎر و ﻓﺸﺎر ،ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق و ﺑﺮدهاش را آزاد ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ
ﻃﻼق و آزادی ﺑﺮده واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد وادار ﺷﺪه ،ھﻤﺴﺮش را ﻃﻼق داد ﯾﺎ ﺑﺮدهاش را
آزاد ﻧﻤﻮد ،ﻃﻼق ھﻤﺴﺮش و آزادی ﺑﺮدهاش واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
س) :در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ھﺮﮔﺎه ھﻤﺴﺮش ﻃﻼق ﮔﺮدد و ﺑﺮدهاش آزاد ﺷﻮد ،در آن
ﺻﻮرت( ﻓﺮد وادار ﺷﺪه ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮده و ﻣ ّ
ﮫﺮﯾﻪی ھﻤﺴﺮش را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﻓﺮد وادار ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮدهاش ،ﺑﻪ ﺷﺨﺺ
وادار ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﻼق ھﻤﺴﺮش ﭘﯿﺶ از دﺧﻮل )ﺟﻤﺎع و
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ او( ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻧﺼﻒ ّ
ﻣﮫﺮﯾﻪ را از ﻓﺮد اﺟﺒﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻃﻼق ھﻤﺴﺮش ،ﭘﺲ از دﺧﻮل )ﺟﻤﺎع و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ او( ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻓﺮد
وادار ﮐﻨﻨﺪه ،ﺿﺎﻣﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری وادار ﮔﺮدﯾﺪ و وی )از روی اﺟﺒﺎر و ﻓﺸﺎر( ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪ؛
در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮ وی ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮ وی واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن )ﺣﺎﮐﻢ( او را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری وادار ﻧﻤﺎﯾﺪ .وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ /

 - ١زﯾﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻧﻮع از ﺿﺮورتھﺎ ﻣﺒﺎح ﻗﺮار داده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ واﯾﻦ ﺿﺮورت ﻧﯿﺰ
)ﺿﺮورت ِاﺟﺒﺎر و ِاﮐﺮاه( ،ﻣﺒﺎح ﮐﻨﻨﺪهی ﻗﺘﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﺟﺮای ّ
ﺣﺪ زﻧﺎ ﺑﺮ وی واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻏﯿﺮ ﺳﻠﻄﺎن
)ﺣﺎﮐﻢ( او را ﺑﻪ زﻧﺎﮐﺎری وادار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی وادار ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ از دﯾﻦ اﺳﻼم دﺳﺖ ﺑﺸﻮﯾﺪ و ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو او
ﻧﯿﺰ )از روی اﺟﺒﺎر و ﻓﺸﺎر( ،ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻔﺮ را اﻇﮫﺎر ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ھﻤﺴﺮش از وی
ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد؟
َ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﻤﺴﺮش از او ﺟﺪا ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ از ﺗﻪ دل و از ﺻﻤﯿﻢ
ﻗﻠﺐ ﻣﺮﺗﺪ ﮔﺮدد؛ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ھﻤﺴﺮش از وی ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد.

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ

ِﺳ َﯿﺮ
سِ » :ﺳ َﯿﺮ« ﭼﯿﺴﺖ؟
جِ » :ﺳ َﯿﺮ« :ﺟﻤﻊ »ﺳﯿﺮۀ« اﺳﺖ؛ و در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻃﺮﯾﻘﻪ و روش« در ﺗﻤﺎﻣﯽ

اﻣﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در اﺻﻄﻼح ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ» ،ﺳﯿﺮۀ« :ﺑﻪ راه و روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در
ﻏﺰواﺗﺶ اﺧﺘﺼﺎص دارد.
و ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ در ﮐﺘﺎب »ﺳﯿﺮ« ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﺟﮫﺎد و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
ّ
ﺟﮫﺎد ﺗﻌﻠﻖ و ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ از ﻗﺒﯿﻞ :ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﺋﻢ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺰﯾﻪ ،ﻗﻀﺎوت اﻣﺎم در ﻣﻮرد
ُ
اﺳﺮای ﺟﻨﮕﯽ و  ...ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ.
س :در ﺷﺮﯾﻌﺖ ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﺟﮫﺎد دارای ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﺟﮫﺎد )ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (،ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن
ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم ،اﻓﺮاد و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ،
از دوش ّ
ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺮدم ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم
ﺑﺮﻧﺨﻮاﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮک ﺟﮫﺎد ﮔﻨﮫﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
و ﺟﮫﺎد ﺑﺮ ﮐﻮدک ،ﺑﺮده ،زن ،ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ،ﻓﺮد ﻓﻠﺞ و زﻣﯿﻦ ﮔﺮ ،و ﻓﺮدی ﮐﻪ دﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺶ
ﻗﻄﻊ اﺳﺖ ،واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ھﺠﻮم آورد ،در آن
ﺻﻮرت ﺟﮫﺎد و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺮ ھﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮض ﻋﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و
در اﯾﻦ ﺻﻮرت زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺷﻮھﺮ و ﺑﺮده ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزهی
ﺧﻮاﺟﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺟﮫﺎد و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم ﺑﯿﺮون ﺷﻮد.
]» ِﺟﮫﺎد« :از »ﺟﮫﺪ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻃﺎﻗﺖ و ﻣﺸﻘﺖ« اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻪ
ﺟﺎﻫﺪﹶ ﹸﳚ ﹺ
ﺎﻫﺪﹶ ﹰة«؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد و
ﺎﻫﺪﹸ ﹺﺟﻬﺎد ﹰا و ﹸﳎ ﹶ
ﻣﯽﺷﻮد » :ﹶ
ّ
در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ و دﻓﺎع از ﺧﻮد ،ﻣﺸﻘﺎت زﯾﺎدی را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮد.
ﺟﮫﺎد ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺟﮫﺎد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﺪف از آن :ﮐﺴﺐ رﺿﺎی ﺧﺪا و

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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اﻋﻼی ﮐﻠﻤﮥ اﻟﻠﻪ و ﺑﻪ ِاھﺘﺰاز در آوردن ﭘﺮﭼﻢ ﺣﻖ ،و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﺬل ﺟﺎن در
راه رﺿﺎﻣﻨﺪی ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ھﺪف از ﺟﮫﺎد ،اھﺪاف دﻧﯿﻮی دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ذﮐﺮ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﮫﺎد ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﯾﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻏﻨﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﺷﺠﺎﻋﺖ
ﯾﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﮫﺮت ﺑﺠﻨﮕﺪ ،ھﯿﭻ اﺟﺮ و ﭘﺎداﺷﯽ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻧﺪارد.
اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ اﺷﻌﺮی س ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدی ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﻣﯽﺟﻨﮕﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮫﺮت ،و ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻘﺎﻣﺶ؛ ﮐﺪام
ﯾﮏ از آﻧﺎن در راه ﺧﺪا اﺳﺖ؟ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﺘﻟﻜﻮن ﻠﻛﻤﺔ اﷲ � اﻟﻌﻠﻴﺎ،
ﻓﻬﻮ ﻰﻓ ﺳبﻴﻞ اﷲ«؛ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﻼی ﮐﻠﻤﮥ اﻟﻠﻪ ﺑﺠﻨﮕﺪ او در راه ﺧﺪا ﺟﮫﺎد ﮐﺮده

اﺳﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.

و ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﺎت ﻗﺮآن و ّ
ﺳﻨﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد رﺳﻮل ﺧﺪا ج  ،ﺟﮫﺎد ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ
ُ
ﻋﺒﺎدتھﺎ و اﺳﺒﺎب ﻗﺮب و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی در دﻧﯿﺎ و
ﺳﻌﺎدت در آﺧﺮت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺟﮫﺎد و ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺷﮫﺎدت در راه ﺧﺪا ،آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ
ﻓﺮاواﻧﯽ در ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی آﯾﺎت و رواﯾﺎت وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
و ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن ﺗﺪارﮐﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و دﻓﺎع از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن
و ﻣﺤﺮوﻣﺎن ،ھﻤﭽﻮن ﺧﻮد ﺟﮫﺎد ،واﺟﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ
َ
َۡ ُ
َّ
َ
﴿ َوأَع ُِّدوا ْ ل َ ُهم َّما ۡ
اط
ٱس َت َط ۡع ُتم ّمِن ق َّو� ٖ َومِن ّرِ َ� ِ
ٱ� ۡي ِل ت ۡره ُِبون بِهِۦ ع ُد َّو ٱ�ِ
َ ُ َّ ُ ۡ
َوعدو�م﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[۶۰ :
»ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ،ﻧﯿﺮوی )ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی( و )از ﺟﻤﻠﻪ(
اﺳﺐھﺎی ورزﯾﺪه و )ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺟﻨﮕﯽ( را آﻣﺎده ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آنھﺎ
دﺷﻤﻦ ﺧﺪا و دﺷﻤﻦ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﯿﺪ«.

و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﺗﯿﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺖ
ﻣﯽﺑﺮد :ﺳﺎزﻧﺪهی آن ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد ﻗﺼﺪ ﺧﯿﺮ و ﺧﺪﻣﺖ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﺗﯿﺮاﻧﺪاز و
ﺧﺮﯾﺪار آن؛ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و ﺳﻮارﮐﺎری و ﻧﯿﺰه اﻧﺪازی را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و ﻣﻦ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻮارﮐﺎری دوﺳﺖ ﻣﯽدارم؛ زﯾﺮا ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺰء ﻟﮫﻮ و ﻟﻌﺐ و ﮐﺎرھﺎی ﺑﯿﮫﻮده
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ :آﻣﻮزش دادن اﺳﺐﺳﻮاری ،ﺑﺎزی و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و ﺑﻪ ﮐﺎری ﮔﯿﺮی اﺳﻠﺤﻪ« .ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺮ ھﻤﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ و ﻏﺎﺻﺒﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﯿﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ و رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم،
ھﻤﻪی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﮫﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻦ اﺳﻠﺤﻪھﺎی
ّ
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎر آزﻣﻮده و آﻣﻮزشھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و اﻣﺮوزی ،و آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوھﺎی
ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .و ﺑﺮ ھﻤﻪی ﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞ اﺳﻠﺤﻪ را دارﻧﺪ،
آﻣﻮزشھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ،واﺟﺒﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز اﺳﺖ.
ﺟﮫﺎد و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن از دوش ّ
ّ
ﺑﻘﯿﻪی ﻣﺮدم ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ آنھﺎ ،اﻓﺮاد و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ،
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ ّ ۡ َ ّ ۡ ُ ۡ َ ٓ َ ْ ُ َّ َ َ َ ّ ٞ
َ َ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ُ ْ َ َّ ٗ َ َ ۡ َ َ َ َ
� ف ِرقةٖ مِنهم طا�ِفة ِ�تفقهوا
﴿وما �ن ٱلمؤمِنون ِ�ن ِفروا كآفة ۚ فلو� �فر مِن ِ
ّ َ ُ ُ ْ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َ َّ ُ َ ۡ َ َ
� ِه ۡم لعله ۡم �ذ ُرون] ﴾١٢٢ا�و�ة.[۱۲۲ :
ِين و ِ�نذِروا قومهم إِذا رجعوا إ ِ
ِ� ٱ� ِ
»ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻣﺆﻣﻨﺎن )ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ( ﺑﯿﺮون
ﺑﺮوﻧﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ از ھﺮ ﻗﻮﻣﯽ ّ
ﻋﺪهای ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزشھﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﻣﺮدم ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎز ﮔﺸﺘﻨﺪ ،آﻧﺎن را از )ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪا( ھﺸﺪار دھﻨﺪ ﺗﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ«.

ّاﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺮای
ﺟﮫﺎد ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺮ
ھﻤﻪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن ھﻢ واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ؛ ﺟﮫﺎد در ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت »ﻓﺮض ﻋﯿﻦ« ﻣﯽﺷﻮد:
ّ
ﻓﺮد ﻣﮑﻠﻒ ،در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ و ﮐﺎرزار ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ۡ َ ٗ َ ۡ ُ ُ ْ
﴿ ٰٓ
���ها ٱ�
ِين َءامن ٓوا إِذا ل ِقيتم ف ِئة فٱثبتوا﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[۴۵ :
»ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ )از دﺷﻤﻨﺎن در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ( روﺑﺮو ﺷﺪﯾﺪ،
ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ«.

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ
َ
ۡ
َّ
ْ
ْ
ُّ
َ
َ
َ َ َ ُ َ ۡٗ َ َُ ُ
ِين َء َام ُن ٓوا إ َذا لق ُ
وه ُم ٱ� ۡدبَ َ
�� ُّ� َها َّٱ� َ
﴿ ٰٓ
ار﴾١٥
يت ُم ٱ�ِين �فروا زحفا ف� تول
ِ ِ
]اﻷﻧﻔﺎل.[۱۵ :

»ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺒﻮه ﮐﺎﻓﺮان )در ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد( روﺑﺮو ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﺸﺖ
ﻧﮑﻨﯿﺪ«.

ھﺮﮔﺎه دﺷﻤﻦ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را اﺷﻐﺎل ﮐﻨﺪ.
ّ
ھﺮﮔﺎه ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ دﺳﺘﻮر ﺧﺮوج دھﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج :
ٌ ٌّ
ّ
ﻧﻴﺔ واذا اﺳتﻨﻔﺮﺗﻢ ﻓﺎﻧﻔﺮوا«؛ »ﺑﻌﺪ از ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ھﺠﺮﺗﯽ
»ﻻ ﻫﺠﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺢ وﻟ�ﻦ ﺟﻬﺎد و
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ھﺮ ﭼﻪ ھﺴﺖ ﺟﮫﺎد و ﻧﯿﺖ اﺳﺖ؛ ھﺮﮔﺎه ﺣﺎﮐﻢ دﺳﺘﻮر ﺧﺮوج ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﺻﺎدر ﮐﺮد،

ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
و ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖھﺎی واﺟﺐ ﺷﺪن ﺟﮫﺎد ،ﭘﺎﺳﺪاری از دﯾﻦ ،ﺟﺎن ،ﻣﺎل ،ﻧﺴﻞ و
ﻧﻔﺲ ﺑﺸﺮی و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ،و آزاد ﺳﺎزی اﻧﺴﺎنھﺎ از ﺑﺮدﮔﯽ و
ﺑﻨﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪھﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖھﺎی ﮔﻤﺮاه و ﺳﺘﻢ ﭘﯿﺸﻪ و اﯾﺠﺎد ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮادری
و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﯿﺮ و ﻓﻀﯿﻠﺖ در ﻣﯿﺎن ّ
ﺑﺸﺮﯾﺖ اﺳﺖ :زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َّ ٰ َ َ ُ َ ۡ َ َّ ُ ُّ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ٞ
ِين �هۥ ِ�ِ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[۳۹ :
﴿و�تِلوهم ح� � ت�ون ف ِتنة و��ون ٱ�
»ﺑﺎ )دﺷﻤﻨﺎن دﯾﻦ و ﺣﻖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮان( ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎدی ﻧﺒﺎﺷﺪ و ھﻤﻪی ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
رھﻨﻤﻮدھﺎی دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ دھﯿﺪ«.

ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﻟﻎ ،ﻋﺎﻗﻞ ،آزاد و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪن ،و ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﯽ
و ﺟﮫﺎد ﺑﺮ ھﺮ
ِ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻔﻘﻪی ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ.
وﺟﻮب ﺟﮫﺎد ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻋﺪم وﺟﻮب آن ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﺟﮫﺎد :ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﮐﺎﻓﺮان اﺳﺖ.
ّاﻣﺎ وﺟﻮب آن ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺪم وﺟﻮب آن ﺑﺮ ﮐﻮدک ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪی اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س اﺳﺖ
ُ
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ» :روز ﺟﻨﮓ اﺣﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﮫﺎرده ﺳﺎل داﺷﺘﻢ ،ﻣﺮا ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزهی ﺟﮫﺎد ﻧﺪاد؛ ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ در روز ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق ﻣﺮا ﻧﺰد او ﺑﺮدﻧﺪ
و ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزهی ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﮫﺎد را داد« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
دﻟﯿﻞ وﺟﻮب ﺟﮫﺎد ﺑﺮ ﻋﺎﻗﻞ و ﻋﺪم وﺟﻮب آن ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﺣﺪﯾﺚ» :رﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ
الﺼﻰﺒ ﺣﻰﺘ ﻳﺒﻠﻎ ،وﻋﻦ اﻤﻟﺠﻨﻮن ّ
ّ
ﺣﻰﺘ ﻳﻔﻴﻖ وﻋﻦ اﻨﻟﺎﺋﻢ ﺣﻰﺘ �ﺴتﻴﻘﻆ«؛ »ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺛﻼﺛﺔ :ﻋﻦ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

از ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﮐﻮدک ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد؛ دﯾﻮاﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﻮش آﯾﺪ ،و ﺧﻮاﺑﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﯿﺪار

ﺷﻮد« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
دﻟﯿﻞ وﺟﻮب ﺟﮫﺎد ﺑﺮ ﻣﺮدان و ﻋﺪم وﺟﻮب آن ﺑﺮ زﻧﺎن ،ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﯾﺸﻪ ل اﺳﺖ:
»ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ! ﻫﻞ ﻰﻠﻋ اﻟنﺴﺎء ﺟﻬﺎد؟ ﻗﺎل :ﺟﻬﺎد ﻻ ﻗﺘﺎل ﻓﻴﻪ ،اﺤﻟﺞ واﻟﻌﻤﺮة«؛ »ای رﺳﻮل
ﺧﺪا! آﯾﺎ ﺟﮫﺎد ﺑﺮ زﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﮫﺎدی ﮐﻪ در آن ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه

اﺳﺖ« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
و دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮب ﺟﮫﺎد ﺑﺮ ﻣﺮﯾﺾ و ﻧﺎدار ،اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ:
َّ ۡ َ َ َ ُّ َ َ ٓ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ َ َ َّ َ َ َ
ُ َ
َ
� ُدون َما يُنفِقون َح َر ٌج
﴿ليس � ٱلضعفاءِ و� � ٱلمر
� و� � ٱ�ِين � ِ
َ َ َ ُ ْ َّ
حوا ِ�ِ َو َر ُس ِ
و� ِ﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۹۱ :
إِذا نص

»ﺑﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن و ﺑﯿﻤﺎران و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺻﺮف ﺟﮫﺎد ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻨﺎھﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ھﺮﮔﺎه اﯾﻨﺎن ﺑﺎ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.

ّاﻣﺎ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮب ﺟﮫﺎد ﺑﺮ ﺑﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮده ﻣﻠﮏ ّ
ﺳﯿﺪش اﺳﺖ و ﺑﺪون
ِ
اﺟﺎزهی او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﮫﺎد ﮐﻨﺪ[.
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﮫﺎد و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم ،ﻓﺮض
ﮐﻔﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در
آن ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺮ ھﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮض ﻋﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺣﺎل
ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ :ﺟﮫﺎدی ﮐﻪ ﻓﺮض ﮐﻔﺎﯾﻪ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ در ھﺮ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،اﮔﺮ ﭼﻪ آنھﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ و ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار ﻧﺪھﻨﺪ؛ و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎرزار ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم را ﮔﺮدن ﻧﮫﻨﺪ ،و
ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﺟﺰﯾﻪ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ )ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺮاﻧﻪ
اﻗﻠﯿﺖھﺎی ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﺎف ﺑﻮدن از ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﮫﺎد و ﺗﺄﻣﯿﻦ ّ
اﺳﺖ و از ّ
اﻣﻨﯿﺖ
ﺟﺎن و ﻣﺎل آﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد(.
و از وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎرزار ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ را

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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١

رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺧﻮار و زﺑﻮن ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎزﯾﭽﻪی دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
]ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در وﻋﯿﺪ ﻋﺬاب ،ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﮫﺎد را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َّ َّ َ ۡ ُ ۡ َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ۡ َ َ َ ُ
� ُم ٱنفِ ُروا ْ � َ
ب
س
﴿���ها ٱ�ِين ءامنوا ما ل�م إِذا �ِيل ل
يل ٱ�ِ ٱثاقلتم إِ�
ِ
ِ ِ
َۡ
ۡ
َّ
َ َ َ َ َ ٰ ُ َ َ ٰ ُّ ۡ
ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ
�ض أَ َرض ُ
ٱ�� َيا م َِن ٱ�خِرة ِ� �ما م�ع ٱ�يوة ِ
يتم ب ِٱ�يوة ِ
ٱ�� َيا ِ� ٱ�خ َِرة ِ إِ�
ٱ� ِ � ِ
َ ٌ
َّ َ ُ ْ ُ َ ّ ۡ ُ
� ۡم َع َذابًا أَ ِ� ٗما َو� َ ۡستَ ۡبد ِۡل قَ ۡو ًما َ� ۡ َ
�وهُ
� ُ� ۡم َو َ� تَ ُ ُّ
قل ِيل ٣٨إِ� تنفِروا �عذِب
َ ۡ ٗ َ َّ ُ َ َ ٰ ُ ّ
� ٖء قَد ٌ
� َ ۡ
ِير] ﴾٣٩اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۳۹-۳۸ :
ش�ٔاۗ وٱ�
� ِ
»ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! ﭼﺮا ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و دل ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽدھﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ّ
ّ
آن ﺟﮫﺎن ﺧﺸﻨﻮدﯾﺪ؟ ﺗﻤﺘﻊ و ﮐﺎﻻی اﯾﻦ ﺟﮫﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺘﻊ و ﮐﺎﻻی آن ﺟﮫﺎن ،ﭼﯿﺰ
ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺟﮫﺎد ﺑﯿﺮون ﻧﺮوﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻋﺬاب دردﻧﺎﮐﯽ
ﻣﯽدھﯿﺪ و ﻗﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﺘﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﯿﭻ زﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﯿﺪ و ﺧﺪا ﺑﺮ
ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ«.

و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َّ َ ُ ۡ ُ ْ
ُ ۡ َ َّ ۡ ُ َ
﴿ َوأَنفِ ُقوا ْ � َ
ٱ�هلكةِ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۹۵ :
يل ٱ�ِ َو� تلقوا بِ�يۡدِي�م إِ�
ب
س
ِ ِ ِ
»و در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ ﻧﯿﺎﻓﮑﻨﯿﺪ«.

اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﯿﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﯿﺐ ،از اﺳﻠﻢ اﺑﯽ ﻋﻤﺮان رواﯾﺖ ﮐﺮده
ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدی از ﻣﮫﺎﺟﺮﯾﻦ در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻒ دﺷﻤﻨﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺻﻒ آﻧﺎن را ﺷﮑﺎﻓﺖ؛ اﺑﻮاﯾﻮب اﻧﺼﺎری س ھﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻮد؛ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺧﻮد ﺧﻮدش را ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ اﻧﺪاﺧﺖ؛ اﺑﻮاﯾﻮب س ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ
اﯾﻦ آﯾﻪ در ﺷﺄن ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪ :ﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ھﻤﺮاھﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ او در ﺑﺴﯿﺎری از ﻏﺰوات
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و او را ﯾﺎری دادﯾﻢ .وﻗﺘﯽ اﺳﻼم ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،ﻣﺎ
ّ
ّ
١
ﻋﻤﻬﻢ اﷲ اﻟﻌﺬاب«؛ »ھﯿﭻ ﻣﻠﺘﯽ
 -اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺎ ﺗﺮک ﻗﻮم اﳉﻬﺎد اﻻ ﹼ

ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎرزار ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن را ﺗﺮک ﻧﮑﺮد ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺬاب و ﻋﻘﻮﺑﺖ
ّ
را ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﮐﺮد«) .ﻣﻌﺠﻢ اﻻوﺳﻂ ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰواﺋﺪ.(۲۸۴/۵

و ھﻢ اﮐﻨﻮن آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺪان ﺧﺒﺮ دادهاﻧﺪ ،روﻧﻤﺎ و آﺷﮑﺎر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ھﻤﺎن روزی ﮐﻪ از ﺟﮫﺎد ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪﻧﺪ و آن را رھﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺼﺎﺋﺐ
ﺑﺰرگ و ﭼﺎﻟﺶھﺎ و دﻏﺪﻏﻪھﺎی ﺳﺘﺮگ ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻧﺼﺎر ،از روی ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮدھﻢ آﻣﺪﯾﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﺼﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮش و ﯾﺎری او ،ﻣﺎ را ّ
ﻋﺰت ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
زﯾﺎد ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﺑﺮ اھﻞ و ﻣﺎل ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺮﺟﯿﺢ دادﯾﻢ؛ اﮐﻨﻮن ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن اھﻞ و اوﻻدﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ آﯾﻪ
را در ﺷﺄن ﻣﺎ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد:
َ
َّ َ ُ ۡ ُ ْ
ُ ۡ َ َّ ۡ ُ َ
﴿ َوأَنفِ ُقوا ْ � َ
ٱ�هلكةِ﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة.[۱۹۵ :
يل ٱ�ِ َو� تلقوا بِ�يۡدِي�م إِ�
ب
س
ِ ِ ِ
ﭘﺲ ھﻼﮐﺖ در ﻣﺎﻧﺪن ﻣﯿﺎن اھﻞ و ﻣﺎل و ﺗﺮک ﺟﮫﺎد اﺳﺖ« .ﺗﺮﻣﺬی.

و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﯿﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﺮدﯾﺪ و دم
ﮔﺎوھﺎ را ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ﭘﺮداﺧﺘﯿﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﺖ و زرع ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﯾﺪ و ﺟﮫﺎد را
ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ذﻟﺘﯽ را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﻨﺘﺎن ﺑﺎزﻧﮕﺮدﯾﺪ ،آن را از
ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارد« اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ[.
س :اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎرزار ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم رﻓﺘﻨﺪ و در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﮫﺮ ﯾﺎ ﻗﻠﻌﻪای را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﻧﺨﺴﺖ
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟
ج :در آن ﺻﻮرت ،ﻧﺨﺴﺖ دﺷﻤﻨﺎن و ﮐﺎﻓﺮان را ﺑﻪ ﺳﻮی اﺳﻼم ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﻨﺪ؛ اﮔﺮ دﻋﻮت
آنھﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﻼم ﮔﺮدن ﻧﮫﺎدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ آنھﺎ وارد ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎرزار
ﻧﺸﻮﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪﻧﺪ ،آنھﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ »ﺟﺰﯾﻪ«
ّ
)اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ
ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت
آﻧﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و( ﺑﻪ ﺳﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
)ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ »ﺟﺰﯾﻪ« :ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و از ﻣﺮدان
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آنھﺎ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ و از
ﻋﺎﻗﻞ
ِ
ﺑﺎﻟﻎ و ﺳﺎﻟﻢ و ِ
راھﺒﺎن ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ ،ﺟﺰﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻓﺮاد ﻓﻠﺞ ،ﮐﻮر ،ﺑﻨﺪه ،ﻓﻘﯿﺮ ،ﺣﻘﯿﺮ ،زن ،ﮐﻮدک و
ِ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﺋﻢ ،زﮐﺎت
ّ ّ
ﻓﻄﺮﯾﻪ ،ﮐﻔﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ و ﻏﯿﺮه.
ﻣﺎل،
ّ
واﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ آﻧﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ
در ﺿﻤﻦ اھﻞ ﮐﺘﺎب را از ﺟﮫﺎد ﻣﻌﺎف ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺧﻮردارﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﻟﺬا ﺟﺰﯾﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ّ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و اﺳﺘﻘﻼل و ّ
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ(.
ﺑﺮای دﻓﺎع از

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ
از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺎ آنھﺎ وارد ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎرزار ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای ھﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﺎن ،ﻣﻨﺠﻨﯿﻖھﺎ
را ﻧﺼﺐ ﮔﺮداﻧﻨﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ؛ آب را ﺑﺮ آنھﺎ روان ﺳﺎزﻧﺪ؛ درﺧﺘﺎﻧﺸﺎن را
ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺸﺘﺰارھﺎﯾﺸﺎن را وﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
َ
و ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻏﺪر و ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﻧﺪ؛ در ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛
دﺷﻤﻨﺎن را ُﻣﺜﻠﻪ  ١ﮐﻨﻨﺪ؛ زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ،دﯾﻮاﻧﻪھﺎ ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،و اﻓﺮاد ﮐﻮر و ﻓﻠﺞ را ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد از زﻣﺮهی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﮕﯽ
و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺻﺎﺣﺐ رأی و ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﯾﺎ زن ،ﻣﻠﮑﻪ و ﭘﺎدﺷﺎه آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
و زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺷﻮھﺮش وارد ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎرزار ﮔﺮدد؛ و ﺑﺮده ﻧﯿﺰ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﺧﻮاﺟﻪاش ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﺑﺮود ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ )ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ از
ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ،ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ و ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در آن
ّ
ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ھﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺮ ھﻤﻪ ـ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ زﻧﺎن و ﺑﺮدﮔﺎن ـ ﻓﺮض ﻋﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
ﺟﮫﺎد ﻣﺸﺮوع ،ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو آرزوی ﺑﺰرگ و ارزﺷﻤﻨﺪ:
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل،
ِ
ّ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم ﯾﺎ ﺷﮫﺎدت در راه ﺧﺪا ،دارای ﭘﺎﯾﻪھﺎ و ارﮐﺎن زﯾﺮ اﺳﺖ:
ّﻧﯿﺖ ﭘﺎک و ﺑﯽﺷﺎﺋﺒﻪ ،ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﮫﺎد اﺳﺖ؛ و ﺟﮫﺎدﮔﺮ و رزﻣﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ
ﻗﺼﺪ او از ﺟﮫﺎد ،ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻮر رﺳﺎﻟﺖ اﺳﻼم و ﺑﺮﺗﺮی دﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ھﺪف
ﻧﺎﻣﺸﺮوﻋﯽ را دﻧﺒﺎل ﻧﮑﻨﺪ .از رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ّ
ﺗﻌﺼﺐ ﻗﻮﻣﯽ و ﯾﺎ
ﺟﻤﻊ اﻣﻮال و ﯾﺎ ﻇﺎھﺮ ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﻣﯽرود ﺳﺆال ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آنھﺎ اھﻞ ﺟﮫﺎد
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺗﺮی دﯾﻦ ﺧﺪا ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺎر
او ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪا اﺳﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ﭘﺎﯾﻪی ّ
دوم ﺟﮫﺎد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺎزهی اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ او
ﺟﮫﺎد اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪک ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
 - ١ارﺑﺎﺑﺎن ﻟﻐﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :وزن »ﻣﺜﻞ« )ﺑﺪون ﺗﺸﺪﯾﺪ( ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎب »ﻗﺘﻞ ﻳﻘﺘﻞ ﻗﺘ ﹰ
ﻼ« اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ

ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻦ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ،اﻋﻀﺎ ﯾﺎ ﺑﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﮔﻮش ﯾﺎ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و  ...را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و واژهی »ﻣﺜﻠﻪ« اﺳﻢ اﺳﺖ .و ارﺑﺎﺑﺎن ﻟﻐﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﻣﺜﻞ« :ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ اﺳﺖ) .ﻧﻮوی
در ﮐﺘﺎب »ﲥﺬﻳﺐ اﻻﺳﻤـﺎء واﻟﻠﻐﺎت« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ(.

١٩٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﮐﻪ ﺑﺪون اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮا زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﺟﮫﺎد ﺑﺪون ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ارﮔﺎنھﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاری و اﺟﺮاﯾﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﭘﯿﺸﻮای ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روا ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َ
َ
ُ
ِيعوا ْ َّ ُ َ ْ ۡ ۡ
ٱ� َوأط ُ
ِين َء َام ُن ٓوا ْ أط ُ
ِيعوا ْ َّ َ
ُ ۡ
�� ُّ� َها َّٱ� َ
﴿ َ ٰٓ
ٱلرسول َوأو ِ� ٱ�م ِر ِمن�م﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء:
.[۵۹

»ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! از ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﮐﺎرﺑﺪﺳﺘﺎن اﻣﻮری ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﯿﺪ«.

ﺗﮫﯿﻪی ﺗﺪارﮐﺎت ﻻزم از ﻗﺒﯿﻞ :اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،اﺳﻠﺤﻪ ،اﻓﺮاد ،در ّ
ﺣﺪ ﺗﻮان؛ و ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی ھﻤﻪی ﺳﻌﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ھﺮ ﭼﻪ ﺑﮫﺘﺮ آنھﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ْ
َ
ُّ ُ َّ ۡ َ َ ۡ ُ ّ ُ
﴿ َوأعِدوا لهم ما ٱستطعتم مِن ق َّو� ٖ﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[۶۰ :

رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ اﻣﺎم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
اﻣﻮر ،رﻓﺘﻦ او را ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﻻزم ﺑﺪاﻧﻨﺪ؛ ﯾﺎ دﺷﻤﻦ ،ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و وﻃﻦ آنھﺎ را ﻣﻮرد
ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ.
اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری از ﭘﯿﺸﻮا و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺻﺎدق و ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ،
ﺿﺮوری اﺳﺖ .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﺑﺮرﺳﯽ ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی دﺷﻤﻦ ،ﻋﻮاﻗﺐ و ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ّ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ واﺛﺮات داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ آن ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ درﺟﻪ ّاول ،ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺟﮫﺎد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﮔﻨﺎه و

ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را از
اﻣﯿﺮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺧﻮد ﻧﭙﺴﻨﺪد ،ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا اﮔﺮ
ﮐﺴﯽ ﯾﮏ وﺟﺐ از دﺳﺘﻮرات ﭘﯿﺸﻮا و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﻮر ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻤﯿﺮد ،ﻣﺮگ او در
ّ
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ﺣﺎل
ّ
روﺣﯿﺎت
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺟﮫﺎد و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽرود ،ﻻزم اﺳﺖ از ﺣﺎﻻت و
زﯾﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و داﺷﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰهی ﻋﺒﺎدت و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﯾﺎ
ّ
روﺣﯿﻪی ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﮫﺎد ﺑﺮود؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻘﺐ
ﺷﮫﺎدت و داﺷﺘﻦ

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ

١٩٣

ﻧﺸﯿﻨﯽ و ھﺮاس در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ را ﺣﺮام و ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺸﺎن ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ،
ِ
ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ دﺷﻤﻦ و ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺠﺎھﺪان و  ...ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﻗﻠﺒﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن از
ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻧﺼﺮت دوﺳﺘﺎﻧﺶ اﺳﺘﻤﺪاد ﺟﻮﯾﺪ؛ زﯾﺮا ذﮐﺮ و ﯾﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ،آراﻣﺶ
و اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ دل اﻧﺴﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
در ھﻤﻪ ﺣﺎل و اﺣﻮال ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻋﺮﺻﻪھﺎی ﺟﮫﺎد ،از ﮔﻨﺎه و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او ﭘﺮھﯿﺰ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﺣﺪت و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و دﭼﺎر ﻧﮕﺮدﯾﺪن ﺑﻪ ﺷﮑﺎف و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ ،از ھﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺰاع ﻟﻔﻈﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﺷﻮد ،و ھﻤﻪی ﻣﺠﺎھﺪان و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ھﻤﭽﻮن دﯾﻮار
ﻣﺤﮑﻢ و ﭘﻮﻻدﯾﻦ ،ﯾﺎر و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﻨﺪ و دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،و ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوزی از ﭘﺎی ﻧﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و دﭼﺎر ﺳﺴﺘﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ] .اﻧﻔﺎل ۴۵/و [۴۶
و ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮدن آداب ﺟﮫﺎد ﮐﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺮوزی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻻزم و ﺿﺮوری
اﺳﺖ؛ واﯾﻦ آداب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻋﺪم اﻓﺸﺎی اﺳﺮار ﺟﻨﮕﯽ و ﻣﯿﺰان اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳﻠﺤﻪھﺎ و ﻃﺮحھﺎ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ.
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی رﻣﺰھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و ﺣﺮﮐﺎت
ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﺧﻮدی از ﻏﯿﺮ ﺧﻮدی ،ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :اﮔﺮ ﺷﺐ ھﻨﮕﺎم ﺑﺎ دﺷﻤﻦ درآﻣﯿﺨﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﮐﻠﻤﻪی رﻣﺰﺗﺎن »ﺛﻢ ﻻ

ﻨﴫون« ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﻠﻤﻪی رﻣﺰ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﮓھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ س در آن ﺣﻀﻮر
ﹸﻳ ﹶ
َ
َ
داﺷﺖ» ،ا ِﻣﺖ ،ا ِﻣﺖ« ﺑﻮد« ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ﭘﺮھﯿﺰ از ﮐﻼم و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ،ﺑﻪ وﯾﮋه
در ﺟﻨﮓھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻦ ،زﯾﺮا داد و ﻓﺮﯾﺎد و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺒﺐ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و
ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ،زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن آن ﺑﻪ ﻃﻮر ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮد و روی آنھﺎ ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا »رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﻣﻮرد

١٩٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ّ
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺟﻨﮓھﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ّ
ﭘﯿﺶ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و روﯾﺎروﯾﯽ ،ﮐﻔﺎر و دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ
آنھﺎ را ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﯾﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪن و
دادن ﺟﺰﯾﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از آنھﺎ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،در
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
از ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﻏﻨﺎﯾﻢ؛ ﮐﺸﺘﻦ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و رھﺒﺮان دﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ
ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﺑﻪ
ّ
ﻧﺎم ﺧﺪا و در راه ﺧﺪا و ﺑﺮای ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ! ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان،
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن را ﻧﮑﺸﯿﺪ! ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ھﻤﻪی ﻏﻨﯿﻤﺖھﺎ را ﯾﮑﺠﺎ ﺟﻤﻊ
ﮐﻨﯿﺪ! اﺻﻼح و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎر و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻧﯿﮑﻮﮐﺎران اﺳﺖ« .اﺑﻮداود.
َ
از ﻏﺪر و ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﮐﺸﺘﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا رﺳﻮل
َ
ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :روز ﻗﯿﺎﻣﺖ در ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﻧﺘﮕﺮ و ﻏﺪر ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮﭼﻤﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد
و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ّ
ﻏﺪار و ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎر ،ﻓﻼن ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﻼن اﺳﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
از ﺳﻮزاﻧﺪن و ُﻣﺜﻠﻪ ﮐﺮدن دﺷﻤﻦ ﭘﺮھﯿﺰ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :اﮔﺮ
ﻓﻼﻧﯽ را ﯾﺎﻓﺘﯿﺪ او را ﺑﮑﺸﯿﺪّ ،اﻣﺎ او را ﻧﺴﻮزاﻧﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد
ﺟﺎﻧﺪاری را ﺑﺎ آﺗﺶ ﻋﺬاب ﺑﺪھﺪ« .ﺑﺨﺎری.
ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،از دﻋﺎ و درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎری از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻮﺗﺎھﯽ
ﻧﺸﻮد[.
س :آﯾﺎ ﮐﺎرزار ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ،ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن اﺳﻼم ﺑﺮ آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
ج :ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎرزار ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻋﻮت اﺳﻼم ﺑﺪانھﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛
و ﮐﺎرزار ﻧﻤﻮدن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ،زﻣﺎﻧﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﭘﯿﺶ از آن ،ﺑﻪ ﺳﻮی
اﺳﻼم ﻓﺮا ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ؛ وﻟﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﮑﺎر ،دﻋﻮت اﺳﻼم ﺑﺪﯾﺸﺎن رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ ،آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﯿﻢ؛ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
]اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪی
َ َ ُ َّ ُ َ ّ َ َ َّ َ ۡ َ َ ُ ٗ
﴿وما كنا معذِ�ِ� ح ٰ
� �بعث َرسو�﴾ ]اﻹﺳﺮاء.[۱۵ :
ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺬاب ﺑﺪون ﺑﯿﺎن ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ ،و اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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ﺳﺘﻤﮕﺮان و ﻣﻨﺤﺮﻓﺎن را ﮐﯿﻔﺮ ﻧﻤﯽدھﺪ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی را ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ
راه و ﭼﺎه را ﺑﺪﯾﺸﺎن ﺑﻨﻤﺎﯾﺎﻧﺪ«.

اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﺑﻌﺜﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ج ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺪهاﻧﺪ:
ّ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﻌﺜﺖ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ؛ اﯾﻨﺎن رﺳﺘﮕﺎرﻧﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی راﺳﺘﯿﻦ ،دﻋﻮت اﺳﻼم ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﮫﻞ
اﻧﮕﺎری ﯾﺎ ِﻋﻨﺎد ،ﺑﺪان ﻧﻤﯽﮔﺮوﻧﺪ؛ اﯾﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻋﺬاب ﮐﺮدﮔﺎرﻧﺪ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی راﺳﺘﯿﻦ ،دﻋﻮت اﺳﻼم ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،و ﻣﺤﻤﺪ ج ھﻤﭽﻮن
ﺷﺨﺺ ﻧﯿﺮﻧﮕﺒﺎز و ﺟﺎه ﻃﻠﺐ و ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﺑﺪﯾﺸﺎن ّ
ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻨﺎن
ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻮن ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ،رﺳﺘﮕﺎر و از ﻋﺬاب در اﻣﺎﻧﻨﺪ«[.
ّ
س :اﮔﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ،اﺳﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﮐﻔﺎر و
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﯾﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ،ﺗﺎﺟﺮان و
ِ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن را ﻣﻮرد ھﺪف ﺗﯿﺮھﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﯿﻢ،
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از آن ﺗﯿﺮھﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺻﺎﺑﺖ ﻧﮑﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از
ﭘﺮﺗﺎب ﺗﯿﺮ دﺳﺖ ﺑﺸﻮﺋﯿﻢ؟
ّ
و در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺆاﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ذھﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﮐﻔﺎر )ﺑﺮای
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻤﻠﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از(ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﺎ اﺳﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺳﭙﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار
دادﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻮدﮐﺎن و اﺳﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن را ھﺪف
ﻗﺮار دھﻨﺪ )ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ(؟
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺠﺎھﺪ و ﻣﺒﺎرز و رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ،
ِ
ﮐﺸﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن) .ﺑﻪ ھﺮ
ّ
ﺣﺎل؛ اﮔﺮ ﮐﻔﺎر ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻤﻠﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﺳﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺟﻠﻮی
ﻟﺸﮑﺮ ﻗﺮار دھﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻦ دﺷﻤﻦ ﺑﺪون ھﺪف ﻗﺮار دادن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ،اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺣﻨﺒﻞ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
ھﺪف ﻗﺮار دادن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ اﺣﺴﺎس
ﺷﻮد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﺑﻪ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد ﮐﻨﺪ ﯾﺎ آﻧﺎن را ﺑﺎ
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﻨﺪ؛ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ دﺷﻤﻦ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی
ً
ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺗﯿﺮاﻧﺪازی آﻧﺎن ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ ،ﺷﺮﻋﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﻮد .وﻟﯽ اﺣﻨﺎف در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ھﺪف ﮔﺮﻓﺘﻦ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ دﺷﻤﻦ اﯾﻦ را ﺣﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر
ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﺴﺎزد(.
س :آﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺎن و ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ )دار ﺣﺮب(
ﺑﺒﺮﻧﺪ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻋﻈﯿﻢ و ُﭘﺮﺷﮑﻮه و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻮد و
ّ
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪای ﺑﺮای ّ
اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺮدن زﻧﺎن و ﻗﺮآن اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧﺪارد.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﮐﻮﭼﮏ و ﺣﺎﺷﯿﻪی ّ
اﻣﻨﯿﺘﺶ اﻧﺪک ﺑﻮد؛ در آن
ﺻﻮرت ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺮدن زﻧﺎن و ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﺣﮑﻢ ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن ،اﺳﻠﺤﻪ و ادوات
ﺟﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
١
دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ،ادوات ﺟﻨﮕﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﻣﻌﺎﻫﺪه ﯾﺎ ﺻﻠﺢ

س :آﯾﺎ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ از آﻧﺎن ،ﺻﻠﺢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﭘﯿﻤﺎن آﺗﺶ ﺑﺲ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺟﻨﮓ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ )زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﮓھﺎ ،ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺘﺎرﮐﻪ و
ﯾﮫﻮدﯾﺎن
آﺗﺶ ﺑﺲ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺘﺎرﮐﻪی ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ِ
ﻣﻨﻮره اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ّ
ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺪﯾﻨﻪی ّ
ﻣﺪﺗﯽ ،آﻧﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ ﻧﻤﻮده و رﺳﻮل
ﺧﺪا ج دﺳﺘﻮر اﺧﺮاﺟﺸﺎن را از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎھﺪهُ ،ﺣﺴﻦ ھﻤﺠﻮاری و ﻋﺪم ّ
ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻣﺮزھﺎ و ﭘﺮھﯿﺰ از دﺧﺎﻟﺖ در
اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺣﺘﯽ دﺷﻤﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ آن را اﯾﺠﺎب
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻮارد ﭘﯿﻤﺎن واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ّ
ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻣﺎل و ﺟﺎن
اﻓﺮاد آنھﺎ ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺪﻏﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن ،ادوات ﺟﻨﮕﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ،آنھﺎ را
 - ١ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ِ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد از ھﺮ ﻣﺬھﺐ و اﻧﺪﯾﺸﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﺎرهای
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ را ﺑﺮای آنھﺎ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ و
ّ
ّ
ﺣﺪﯾﺒﯿﻪ« ﺑﺎ ﺳﺮان ﻣﮑﻪ و ﺑﺎ اھﻞ ﻧﺠﺮان و
آﺷﺘﯽ را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج در »
ﺑﺤﺮﯾﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺰﯾﻪای ﮐﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﭘﯿﻤﺎن آﺷﺘﯽ را
اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮد(.
س :اﮔﺮ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎ ّ
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺻﻠﺢ ﮐﺮد و ﭘﯿﻤﺎن آﺗﺶ ﺑﺲ
اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺻﻼح دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن
ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ وﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﭘﯿﺶ از ﻟﻐﻮ ﭘﯿﻤﺎن )و
ﺑﺪون آن ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﯿﺎﮔﺎھﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ( ﺑﺪاﻧﺎن
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
َ
َ
َّ َ َ َ
ٱ� � ُ� ُّ
� َس َوا ٓ ٍء إ َّن َّ َ
ا� َّن مِن قَ ۡو ٍ� خ َِيانَ ٗة فَٱ�ب ِ ۡذ إ ِ ۡ� ِه ۡم َ ٰ
﴿�ما �
ِب
� ِ
َۡ ٓ َ
ٱ�ا�ِن ِ�] ﴾٥٨اﻷﻧﻔﺎل.[۵۸ :
»اﮔﺮ )ﺑﺎ ﻇﮫﻮر ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎﯾﯽ( از ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮔﺮوھﯽ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ )ﮐﻪ ﻋﮫﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و ﺣﻤﻠﻪی ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮاﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮ آﻧﺎن را آ ﮔﺎه ﮐﻦ و( ھﻤﭽﻮن اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﺸﺎن را
ﻟﻐﻮ ﮐﻦ )و ﺑﺪون اﻃﻼع ﺑﺪاﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﮑﻦ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻼف ّ
ﻣﺮوت و ﺷﺮﯾﻌﺖ
اﺳﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و( ﺑﯽﮔﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران را دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارد«.

]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ اﺳﻼم ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ّ
ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد و در راه دﻋﻮت و اﻧﺪﯾﺸﻪ و
رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻨﮓ و ﻓﺘﻨﻪﮔﺮی و ّ
اذﯾﺖ و آزار از او ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﯾﺪ،
ھﯿﭻﮔﺎه از وﺿﻊ و ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد ـ زﯾﺮا ،ﺻﻠﺢ،
اﺻﻞ راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم در اﺳﻼم اﺳﺖ ـ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ازاﯾﻦ وﺿﻊ ـ ﺻﻠﺢ ـ
ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻠﺢ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺪاﻟﺖ و اﯾﺠﺎد ّ
اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و
دﺷﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ او ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس در ھﻤﺎن آﻏﺎز ،اﺳﻼم ،ﺟﻨﮓ و ﺗﺠﺎوزﮔﺮی
و ﺣﻖ ﮐﺸﯽ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دادن اﻧﺴﺎنھﺎ را ﺑﺮ اھﻞ اﯾﻤﺎن ﺣﺮام ﮔﺮداﻧﯿﺪه
اﺳﺖ) .ﺣﺞ۳۹/و ۴۰؛ ﺑﻘﺮه(۱۹۰/
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﻼم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﮓ دارای ﻣﻘﺮرات ّ
ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻮل و
ّ
ارزشھﺎی زﯾﺮ ﺗﺠﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنھﺎ ،ﺻﻠﺢ و ھﻤﮑﺎری اﺳﺎس و ﻣﺤﻮر اﺳﺖ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ّ
ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوزﮔﺮی ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﺣﻞ آن از
ﺟﻨﮓ را زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻨﮫﺎ راه ِ
راه ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ّ
ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ھﺮﮔﺎه از روی اﺟﺒﺎر و ﻧﺎﭼﺎری ﺟﻨﮕﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ھﻤﭽﻮن ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﺿﺮوری ،ﺑﻪ
ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از ﺗﺠﺎوزﮔﺮی و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ،
اھﻞ اﯾﻤﺎن را ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽدارد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﻨﻤﻮده و ﺗﺪارﮐﺎت ﻻزم را
ﻓﺮاھﻢ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮرد ّ
ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﺟﻨﮓ ،ﺧﻮاھﺎن ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ ﺷﺪ ،ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﺳﺮع وﻗﺖ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪھﺪ و ﺟﻨﮓ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
ﺑﺎ اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﯿﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل
از ﻃﺮف ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﻮد آزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮫﻤﺎن ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﺷﻮد.
رأﻓﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﻼم در ﺟﻨﮓ:
اﺳﻼم ﭘﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰی ّ
ﺗﻌﺪی و ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی را ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ھﺮﮔﺎه از روی
اﺟﺒﺎر و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺎوزﮔﺮی و ّ
ﺗﻌﺪی ،ﺑﺎ دﯾﮕﺮان وارد ﺟﻨﮓ دﻓﺎﻋﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ّ
را از ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و ﺗﺨﺮﯾﺐ و وﯾﺮاﻧﮕﺮی و ﮐﺸﺘﻦ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ اﻋﻢ از زن و ﮐﻮدک و
ﭘﯿﺮﻣﺮد و ﭘﯿﺮ زن و ﺷﮫﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﻼم ،اﺟﺎزهی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻏﺎز ﻧﻤﻮده را ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺧﯿﺮ ﺑﺪﯾﺸﺎن
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :اﺳﻼم اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺪ رﻓﺘﺎری ﺷﻮد
و ﻣﻮرد ّ
اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﺸﺘﻦ اﯾﺸﺎن را روا ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ...
در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﺳﻼم ،ﺷﺮط ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﺟﻨﮓ ﺟﻮﯾﺎن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار
ﻧﻤﯽدھﺪ و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎر دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ و ّ
ﻣﺘﻌﮫﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
آﻏﺎزﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ و
ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق و ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از ّ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺗﺠﺎوزﮔﺮیھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﻤﺎن و ﻗﺮار داد ﺑﺴﺖ.
ﻣﻌﺎھﺪات از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم:

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼمّ ،
ﻗﻀﯿﻪی رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻞ ﺻﻠﺢ و ﺗﻔﺎھﻢ
ّ
ﻗﺮار داده و ﺟﻨﮓ را ﺗﻨﮫﺎ راه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﭘﯿﺶ رو ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪهای ﺷﺎذ و ﻧﺎدر
ّ
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﻨﻄﻖ و ﻣﻮﻋﻈﻪ ،ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورد؛ ھﺮﮔﺎه
ﺟﻨﮕﯽ روی داد و ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ﺧﻮاھﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮنرﯾﺰی و وﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺑﺪان ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺪھﺪ) .اﻧﻔﺎل ۶۱/و (۶۲
و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﻼم ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺣﻖ را
ھﻢ ﺑﺪﯾﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ و دوام ﺻﻠﺢ و ّ
اﻣﻨﯿﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﻨﮓ و
وﯾﺮاﻧﯽ ،ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﻼح ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ وارد ﻣﺬاﮐﺮات ﺻﻠﺢ ﺷﻮﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ
ﻋﻘﺪ ﻗﺮار داد ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ آنھﺎ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﻋﻘﺪ
ﻗﺮاردادھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﻓﺎع ﻣﺸﺘﺮک در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺸﺘﺮک و در ﺟﮫﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺑﻪ ھﺮ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن وارد ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺮوﻃﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎھﺪه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد:
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎھﺪاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﮫﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ا ّ
ﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽدھﺪ و دﺳﺘﺸﺎن را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬاردّ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﺑﺮای ّ
ّ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻗﺮاردادھﺎ ،ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺮوط زﯾﺮ را ﻻزم ﻣﯽﺷﻤﺎرد:
ﺻﺤﺖ و
ﻣﻮاد ﺗﻮاﻓﻖ در ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎھﺪات ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﺼﻮص ﻗﻄﻌﯽاﻟﺜﺒﻮت و
ھﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪّ ،
ﺼﯿﺖ و ّ
ﻗﻄﻌﯽاﻟﺪﻻ ﻟﮥ ﮐﻪ ﻗﻮام ﺷﺨ ّ
ﺗﻀﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در اﯾﻦ
ّ
ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﻮرد از رﺳﻮل ﺧﺪا ج رواﯾﺖ ﺷﺪه» :ھﺮ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ در
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﻌﺎھﺪهای ﮐﻪ ّ
ّ
ھﻮﯾﺖ و
ﻣﺮدود اﺳﺖ« .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
ارزشھﺎی اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣﻌﺮض ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻗﺮار دھﺪ و زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﺗﮫﺎﺟﻢ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎورھﺎ و اﺣﮑﺎم ﺛﺎﺑﺖ و ارزشھﺎی اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﻣﯿﻨﻪی ﺿﻌﻔﺸﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرج در ﻣﻌﺎھﺪه ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ھﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻋﻘﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس زور و اﮐﺮاه و زﯾﺮ ﺣﻤﻼت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺎﻧﮏھﺎ و ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎ و
ﻣﻮﺷﮏھﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،از ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ارزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا در ﻣﻮرد ّ
ﻣﺎھﯿﺖ ﻋﻘﺪ و
ﭘﯿﻤﺎن ،رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻋﻘﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﺎﻻﯾﯽ ـ
ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ـ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺷﺮط ّ
ﺻﺤﺖ آن اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎھﺪات و ﻗﺮار
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ّ
ّ
دادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ و ّ
ﻋﺰت و ذﻟﺖ ﻣﻠﺘﯽ ﺳﺮو ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﺷﺮط رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ
در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد.
ً
ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺘﺰاﻣﺎت و ّ
ﺗﻌﮫﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ را
ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺳﺎﺳﯽ و اھﺪاف ﻣﻌﺎھﺪات،
ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و ھﯿﭻ ﻧﻮع زﻣﯿﻨﻪای را ﺑﺮای ﺗﺄوﯾﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺑﺎزی ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت و
اﻟﻔﺎظ را ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬارد.
وﻓﺎداری ﺑﻪ ّ
ﺗﻌﮫﺪات؛ اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻣﻌﺎھﺪاﺗﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ و
ً
ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺮوط آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ آن را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﻮد ،و ﻋﻤﻼ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﺸﺪ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار داد در آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا
ﻧﻨﻤﻮد ،وﻓﺎداری و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﺪان واﺟﺒﯽ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎز ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻨﯽ ﻏﺪر و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ً
ّاﻣﺎ ھﺮﮔﺎه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﮫﺪات ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﻮد و ﻋﻤﻼ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ،دﺳﺖ
ھﻤﮑﺎری داد ﯾﺎ آﻧﺎن را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﺪارک
ﻧﻤﻮده ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻟﮏ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻏﺎزﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﺷﺪ؛ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﻣﻌﺎھﺪات ،ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺪون ھﺸﺪار و
اﻋﻼن ،ﺿﺮوری اﺳﺖ .رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺸﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﮏھﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪی ﺑﻨﯽ ﺑﮑﺮ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪی ﺧﺰاﻋﻪ ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﮐﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎھﺪات ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ؛ رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ّ
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﭙﺎھﯿﺎن اﺳﻼم راھﯽ ﻣﮑﻪ ﺷﺪ و آن را ﻓﺘﺢ ﮐﺮد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮﮔﺎه ﻃﺮﻓﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﺧﺒﺎر ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺮاﺋﻦ و ﺷﻮاھﺪ واﺿﺢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﻧﻘﺾ ﻗﺮار داد اﺳﺖ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار داد در آن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻮاد آن ﺿﺮر و
زﯾﺎﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﯿﺮ و ﻣﺼﺎﻟﺤﺶ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس »ﻣﺸﻮرت و راﯾﺰﻧﯽ« و »ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻓﯽ« ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺟﺪﯾﺪی را اﺗﺨﺎذ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪّ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اوﺿﺎع و ﺣﺎﻟﺖھﺎ اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﮐﻪ
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را از ﻗﺼﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺮار داد ﻣﻄﻠﻊ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ آنھﺎ را ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار دھﻨﺪ،

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ ﻓﺴﺦ ﻗﺮار داد ﺑﻪ آنھﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و آنھﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﻣﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ) .اﻧﻔﺎل۵۸/؛ ﺗﻮﺑﻪ(۳/
ﺣﮑﻢ و دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎھﺪاﺗﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪی ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﯽ و ّ
اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻔﻆ
ﺣﻘﻮق را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ از ﺟﮫﺖ ﺷﯿﻮهی ﻋﺒﺎرات و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻣﻮاد آن و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﻧﻘﺾ و ﮐﻨﺎر ﻧﮫﺎدن آن ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آنھﺎ را ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده
و رﺳﻮل ﺧﺪا ج و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ ـ ﭼﮫﺎرده ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح
ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوز ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺑﺘﺪاﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ـ آنھﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از آن ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺘﻤﺪن ﻣﻌﺎﺻﺮ ،از ﻃﺮﯾﻖ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ» :ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ً
ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ« ﯾﺎ »ﺳﺎزﻣﺎن ّ
ّ
اﻣﻨﯿﺖ« و  ...ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﺮدم ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﻮد
اﯾﺸﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرھﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ و ﻏﺎرت
ﺛﺮوت و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ و وﯾﺮاﻧﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﯾﯿﻞ و ﺑﻤﺒﺎران ھﯿﺮوﺷﯿﻤﺎ و ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ و ﺟﻨﮓ و ﮐﺸﺘﺎرھﺎی وﯾﺘﻨﺎم اﺷﺎره ﮐﺮد؛
و اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖھﺎ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻓﺮھﻨﮓ ،اﻗﺘﺼﺎد و
ﻧﻈﺎم روی ﻣﯽدھﺪ ،ﺷﻌﺎر ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ّ
اﻣﻨﯿﺖ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاھﯽ اﯾﺸﺎن را ﺑﺴﯿﺎر
ﭘﻮچ و ﺑﯽﻣﺤﺘﻮا ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ؛ راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ:
َ
َّ َ َ
َ َّ َّ َ َ َ ْ َ َ ۡ
َّ ۡ
َّ َ َّ َّ َ ٓ ّ
ِين � ٰ َهدت مِن ُه ۡم
ِين �ف ُروا � ُه ۡم � يُؤم ُِنون ٥٥ٱ�
ب عِند ٱ�ِ ٱ�
﴿إِن � ٱ�وا ِ
ُ ۡ َ َ َّ ُ َ
ُ َّ َ ُ ُ َ
ون َ� ۡه َد ُه ۡم � ُ ّ َ
�م ينقض
� م َّر� ٖ َوهم � �تقون] ﴾٥٦اﻷﻧﻔﺎل.[۵۶-۵۵ :
ِ ِ
»ﺑﯽ ﮔﻤﺎن ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎنھﺎ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮﻧﺪ و اﯾﻤﺎن
ﻧﻤﯽآورﻧﺪ؛ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪای وﻟﯽ ھﺮ ﺑﺎر ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﮑﻨﻨﺪ و از
ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﻧﻘﺾ ﻋﮫﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ«[.

س :اﮔﺮ دﺷﻤﻨﺎن ،ﻋﮫﺪ ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت
رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ اﯾﻦ ﻧﻘﺾ ﻋﮫﺪ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ھﻤﻪی آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،رھﺒﺮ و
ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﻃﻼع و ﺑﺪون آن ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺑﯿﺎﮔﺎھﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ
اﯾﺸﺎن دﯾﮕﺮ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺪاﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ.
س :آﯾﺎ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل ،ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺻﻠﺢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺮای رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺻﻠﺢ ،از دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در ﻣﺼﺎرف ﺟﺰﯾﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ،ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺎن و زﻧﻬﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻦ

ّ
س :ﺣﮑﻢ زﻧﮫﺎر دادن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻔﺎر و دﺷﻤﻨﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن و آزاد ،ﮐﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ از ﮐﺎﻓﺮان ،ﯾﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﯾﺎ ﺷﮫﺮی
را زﻧﮫﺎر دادﻧﺪ ،زﻧﮫﺎر دادﻧﺸﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و ﭘﺲ از آن ﺑﺮای ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ درﺳﺖ
ﮐﺎﻓﺮان زﻧﮫﺎر داده ﺷﺪه ،وارد ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎرزار ﮔﺮدﻧﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ در اﻣﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ِ
دادن آنھﺎ ،ﻣﻔﺴﺪه و ﻋﻮارﺿﯽ ﻣﻨﻔﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ،رھﺒﺮ و
ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﮫﺎر دادن آنھﺎ را ﻟﻐﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم اﻓﺮادی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻣﺎن دادﻧﺸﺎن درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
ج :آری؛ اﻣﺎن دادن ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ ،اﺳﯿﺮ و ﺗﺎﺟﺮ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن وارد ﻣﯽﺷﻮد،
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎن دادن ﺑﺮدهی
»ﻣﺤﺠﻮر« )ﺑﺮدهای ﮐﻪ از دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف وی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ( ﻧﯿﺰ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛
ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪاش ﺑﺪو اﺟﺎزهی ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎرزار را داده ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎن دادن ﺑﺮدهی »ﻣﺤﺠﻮر«
درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻏﻨﺎﺋﻢ و ﺗﻘﺴﯿﻢ آن

س :اﮔﺮ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺷﮫﺮی را ﺑﺎ ﻗﮫﺮ و ﻏﻠﺒﻪ ﻓﺘﺢ ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ
اراﺿﯽ و ﻣﺮدم آن ﺷﮫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اراﺿﯽ و ﻣﺮدم آن ﺷﮫﺮ را در ﻣﯿﺎن ﻟﮑﺸﺮﯾﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ )ﻣﺮدم آن ﺷﮫﺮ را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﻧﮑﺸﺪ و زﻣﯿﻦھﺎﯾﺸﺎن را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر آنھﺎ ﻗﺮار
ﺑﺪھﺪ( و ﺑﺮ آنھﺎ »ﺟﺰﯾﻪ« و ﺑﺮ زﻣﯿﻦھﺎﯾﺸﺎن »ﺧﺮاج« ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﺮدآوری ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت اﻣﺎم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ آنھﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ و آنھﺎ را در ﻣﯿﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ؟
ج :رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﺑﯿﺮون ﻧﻤﻮدن اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ
دﺷﻤﻦ ،ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ آنھﺎ دﺳﺖ ﯾﺎزد؛ و ھﺮﮔﺎه اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرج
ُ
ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﻮاﺳﺖ آنھﺎ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت »ﺧﻤﺲ« )ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ از اﻣﻮال

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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ﻏﻨﯿﻤﺖ( را ﺑﺮدارد؛ و ﭼﮫﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را در ﻣﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  : /ﺑﻪ ﺳﻮاره ،دو ﺳﮫﻢ و ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ،ﯾﮏ ﺳﮫﻢ داده
ﻣﯽﺷﻮد .و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاره ،ﺳﻪ ﺳﮫﻢ و
ّ
ﺑﻪ ﭘﯿﺎده ،ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ً
و اﻓﺮاد » ِردء« ) ١ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و
ً
رزﻣﻨﺪﮔﺎن را ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ( و ﻣﺠﺎھﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ،
در ﺳﮫﻢ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ٢ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ
از ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ،ﺑﺮای ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ ،ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ رﺳﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺎ
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ در ﺳﮫﻢ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺳﮫﯿﻢ و ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺳﺐھﺎی ﺗﺎﺗﺎری )اﺳﺐھﺎی ﻋﺠﻤﯽ( و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺳﺐھﺎی ﻧﺠﯿﺐ ﻋﺮﺑﯽ،
در ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺐ ،ﺳﮫﻤﯽ از ﻏﻨﺎﺋﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد؛
ّ
و ﺑﺮای ﺷﺘﺮان ﺑﺎرﮐﺶ و ﺳﻮاری و ﻗﺎﻃﺮ ،ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ اﻣﻮاﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در »داراﻟﺤﺮب« ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ ،ﭘﯿﺸﻮا و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ آن را در اﺧﺘﯿﺎر
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و در ﻃﺮحھﺎ و ﭘﺮوژهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و ﭼﮫﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه،
ً
ﻣﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﻨﮓ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد؛ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در
ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ِ » - ١ردء« :ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در »اﻟﻘﺎﻣﻮس« آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی» :ﯾﺎور و ﻣﺪدﮐﺎر« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻣﺮاد از آن
ً
اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و رزﻣﻨﺪﮔﺎن را ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و ﺑﺪانھﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺑﺪانھﺎ ﯾﺎری
ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.
ً
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :ﺣﮑﻢ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻤﺎری و ﻏﯿﺮه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در
ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
 - ٢زﯾﺮا اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و رزﻣﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺒﺐ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ؛ و ﺳﺒﺐ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻋﺒﻮر از ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )داراﻻﺳﻼم( ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻨﺎن )داراﻟﺤﺮب(؛ و ﯾﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن در ﮐﺎرزار و ﭘﯿﮑﺎر.
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ان﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[۴۱ :
ِ
ٱ�مع ِ

ّ
»ﺑﺪاﻧﯿﺪ! ھﻤﻪی ﻏﻨﺎﺋﻤﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﺪ ،ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان اﯾﺸﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و واﻣﺎﻧﺪﮔﺎن در راه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪهی ﺧﻮد )ﻣﺤﻤﺪ( در روز ﻓﺮﻗﺎن و ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن
ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ«.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺿﻤﻦ ﺣﻤﻠﻪای ،ﻏﻨﺎﺋﻤﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪّ ،
ﺑﻘﯿﻪی
دوﺳﺘﺎن و ھﻤﮑﺎران آﻧﺎن در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﮕﺎھﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ آنھﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
و از اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﮫﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﺮط زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ّ
اﺳﻼم ،ﺑﻠﻮغ ،ﻋﻘﻞ ،ﺣﺮﯾﺖ و آزادی و ﻣﺮد ﺑﻮدن .ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﻨﺞ
ّ
ﺷﺮط در او وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻧﺪﮐﯽ از ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺪو داده ﻣﯽﺷﻮد ّاﻣﺎ ﺳﮫﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن از ﺟﻤﻠﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎد ﺑﺮ آنھﺎ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻋﻤﯿﺮ
ﻣﻮﻻی اﺑﻦ ﻟﺤﻢ ﮔﻮﯾﺪ» :در روز ﺟﻨﮓ ﺧﯿﺒﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻻﯾﻢ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم؛ ﭼﻮن ﺑﺮده
ﺑﻮدم از ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﻨﮕﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺪادﻧﺪ وﻟﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﮐﮫﻨﻪ ،ﺷﻤﺸﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻦ دادﻧﺪ
ﮐﻪ وﻗﺘﯽ آن را روی ﺷﺎﻧﻪھﺎﯾﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدادم ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ« .ﺗﺮﻣﺬی ،اﺑﻮداود
و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﻣﺠﺮوﺣﺎن را ﻣﺪاوا
ﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽداد وﻟﯽ ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﺮد« .ﻣﺴﻠﻢ،
اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی[.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﮐﺎرزار و ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺒﺶ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ وارد ﮔﺮدﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ اﺳﺒﺶ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳﮫﻢ ﺳﻮاره ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﺎ ﺳﮫﻢ ﭘﯿﺎده؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳﮫﻢ ﺳﻮاره ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ وارد ﮔﺮدﯾﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺒﯽ را
ّ
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺪو ﺳﮫﻢ ﺳﻮاره ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺳﮫﻢ ﭘﯿﺎده؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪو ﺳﮫﻢ ﭘﯿﺎده ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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س :اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ،ﭘﯿﺶ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ و
ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻓﻮت ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳﮫﻤﺶ از
اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﯿﭻ ﺳﮫﻤﯽ از اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻧﺪارد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن اﺳﻼم ،ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ
دﺷﻤﻦ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻓﻮت ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﺳﮫﻤﺶ از اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت وی ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺳﮫﻤﺶ از ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﮫﻢ وی ﺑﻪ وارﺛﺎﻧﺶ
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن اﺳﻼم ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل داد و ﺳﺘﺪ در ﺑﺎزار اردوﮔﺎه
ﻣﺠﺎھﺪﯾﻦ و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺳﮫﻤﯽ در ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ در ﻣﯿﺪان
ﮐﺎرزار و ﭘﯿﮑﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
س :آﯾﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﺋﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ )دار اﻟﺤﺮب( درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ )اﺟﺎزهی( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﺋﻢ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ
ﺑﺪھﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ )ﻓﺮﻣﺎن دھﺪ ﺗﺎ( ﻏﻨﺎﺋﻢ را از آﻧﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرج ﮔﺮداﻧﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ آنھﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺑﺰار و وﺳﺎﺋﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻏﻨﺎﺋﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﻪ
ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت »ودﯾﻌﺖ« داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﻧﺘﻘﺎل دھﻨﺪ و از ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرج ﮔﺮداﻧﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،
ُ
ﻏﻨﺎﺋﻢ از دﺳﺖ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﮔﺮدآوری ﺷﻮد و ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ )ﺧﻤﺲ( آن را ﺑﯿﺮون
ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﮫﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه را در ﻣﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
س :ﺣﮑﻢ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻏﻨﺎﺋﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ و ﭘﯿﺶ از ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
س :آﯾﺎ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻏﻨﺎﺋﻢ را ﭘﯿﺶ از ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن از
ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دھﻨﺪ؟
ج :ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎﻧﺸﺎن را از اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻋﻠﻒ ﺑﺪھﻨﺪ؛ و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
از ﺧﻮراﮐﯽھﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و از ﭼﻮبھﺎ آﺗﺶ ﺑﯿﺎﻓﺮوزﻧﺪ و ﺑﺎ روﻏﻦ ،ﺧﻮدﺷﺎن را ﭼﺮب ﮐﻨﻨﺪ و
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ﻣﺎﺳﺎژ ﺑﺪھﻨﺪ و ُﺳﻢ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﺸﺎن را ـ ﮐﻪ از راه رﻓﺘﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎﯾﯿﺪه ﺷﺪه ـ ﺑﺎ ﭘﯿﻪ و روﻏﻦ
ﮔﺪاﺧﺘﻪ ،ﺳﺨﺖ و ﺳﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪھﺎ و ادوات ﺟﻨﮕﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ ،ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻣﻮر ،ﭘﯿﺶ از
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
و ﻓﺮوش ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی از اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ ﭘﻮلدار و ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﺰد ﮐﺴﯽ از ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن،
ﻋﻠﻒ ﯾﺎ ﺧﻮراﮐﯽ اﺿﺎﻓﻪ آﻣﺪ ،آن را ﺑﻪ اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪ.
و ھﺮﮔﺎه ﻟﺸﮑﺮ اﺳﻼم از ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮاﯾﺸﺎن
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ ،ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎﻧﺸﺎن را ﻋﻠﻒ ﺑﺪھﻨﺪ ،ﯾﺎ از اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﭼﯿﺰی را ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
ّ
س :اﮔﺮ ﺑﺮده ،ﯾﺎ زن ،ﯾﺎ ﮐﻮدک ،ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ذﻣﯽ در ﺟﮫﺎد و ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎرزار ﺑﺎ
دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮای آنھﺎ ﺳﮫﻤﯽ از ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺟﮫﺎد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﮫﻢ ﻣﺸﺨﺺ و ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻏﻨﯿﻤﺖ
ّ
ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻠﮑﻪ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻼح دﯾﺪ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪﮐﯽ از ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﺪانھﺎ ﺑﺪھﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،از ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﮫﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﺮط را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :اﺳﻼم ،ﺑﻠﻮغ ،ﻋﻘﻞّ ،
ﺣﺮﯾﺖ و آزادی و ﻣﺮد ﺑﻮدن؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﭘﻨﺞ ﺷﺮط در او وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت اﻧﺪﮐﯽ از ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺪو داده ﻣﯽﺷﻮدّ ،اﻣﺎ
ﺳﮫﻢ ﻣﺸﺨﺺ و ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن از ﺟﻤﻠﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﮫﺎد ﺑﺮ
آنھﺎ واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ[.
س) :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ (،رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻏﻨﯿﻤﺖ را در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ را در ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻏﻨﯿﻤﺖ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﮫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺮای ﯾﺘﯿﻤﺎن؛ ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان؛ و ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان
واﻣﺎﻧﺪه در راه] .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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ُۡ ۡ َ ۡ
ۡ َ ْ َ َّ َ ُ ّ َ
�ء فَأَ َّن ِ َّ�ِ ُ ُ
� َس ُهۥ َول َّ
ِلر ُسو ِل َو ِ�ِي ٱلقر ٰ
� َوٱ�َ َ�ٰ َ ٰ
�
﴿ َوٱعل ُم ٓوا �� َما غن ِۡمتم مِن ۡ ٖ
َّ َ َ ٓ َ َ ۡ َ َ َ ٰ َ َ
َ َۡ َ
نت ۡم َء َام ُ
ٱلسبيل إن ُك ُ
�كِ� َوٱبۡن َّ
ٰ
� � ۡبدِنا يَ ۡو َم
وٱلم
نتم ب ِٱ�ِ وما أنز�ا
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ۡ
َ
ۡ
َ ۡ َ َ َّ ُ َ ٰ ُ ّ
ُۡ َۡ ََۡ ََ
�ءٖ قَد ٌ
� َ ۡ
ِير] ﴾٤١اﻷﻧﻔﺎل.[۴۱ :
ان� وٱ�
ٱلفرق ِ
ان يوم ٱ�� ٱ�مع ِ
� ِ

»)ای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن!( ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻏﻨﺎﺋﻤﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮاﭼﻨﮓ ﻣﯽآورﯾﺪ ،ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ آن
ّ
واﻣﺎﻧﺪﮔﺎن در
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان )ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ( و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و
ِ
راه اﺳﺖ) .ﺳﮫﻢ ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﻪای اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ در زﻣﺎن
ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪّ .
ﻣﻘﺮر ﻣﯽدارد ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻌﺪ از او ّ
ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ّ
ﺑﻘﯿﻪی ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ
رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در
ھﻢ ﺻﺮف اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﮫﺎر ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎن
ِ
ﺻﺤﻨﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﺷﻮد( اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪهی
ﺧﻮد در روز ﺟﺪاﯾﯽ )ﮐﻔﺮ از اﯾﻤﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ،روز ھﻔﺪھﻢ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ،ﺳﺎل
دوم ھﺠﺮی( ﻧﺎزل ﮐﺮدﯾﻢ اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ .روزی ﮐﻪ دو ﮔﺮوه )ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﮐﺎﻓﺮان( روﯾﺎروی
ﺷﺪﻧﺪ )و ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻨﮕﯿﺪﻧﺪ ،و ﮔﺮوه اﻧﺪک ﻣﺆﻣﻨﺎن ،ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮ ﮐﺎﻓﺮان ،در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺪد
اﻟﮫﯽ ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ( و ﺧﺪا ﺑﺮ ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ«[.

س :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ۡ
ۡ
ۡ َ ْ َ َّ َ ُ ّ َ
�ء فَأَ َّن ِ َّ�ِ ُ ُ
� َس ُهۥ َول َّ
ِلر ُسو ِل َو ِ�ِي ٱل ُق ۡر َ ٰ
� َوٱ�َ َ�ٰ َ ٰ
�
﴿ َوٱعل ُم ٓوا �� َما غن ِۡمتم مِن ۡ ٖ
َ َۡ َ
�كِ� َوٱبۡن َّ
ٰ
يل﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[۴۱ :
ب
ٱلس
وٱلم
ِ
ِ ِ
ِ
ّ
»ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻏﻨﺎﺋﻤﯽ را ﮐﻪ ﻓﺮاﭼﻨﮓ ﻣﯽآورﯾﺪ ،ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺪا و
واﻣﺎﻧﺪﮔﺎن در راه اﺳﺖ«.
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و
ِ

ﺧﺪاوﻧﺪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ،ﺳﮫﻤﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ،ﺳﮫﻤﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺧﺪا و ﺳﮫﻤﯽ را
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ )و ﺳﮫﻤﯽ را ﺑﺮای ﯾﺘﯿﻤﺎن ،ﺳﮫﻤﯽ را ﺑﺮای ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ و ﺳﮫﻤﯽ
ﺑﺮای
ِ
ﻣﺴﺎﻓﺮان واﻣﺎﻧﺪه در راه( ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ در
را ﺑﺮای
ِ
ُ
ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﺑﯿﺎن ﺳﮫﻢ ﯾﺘﯿﻤﺎن ،ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ و
ِ
ﺗﻘﺴﯿﻢ »ﺧﻤﺲ« )ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻏﻨﯿﻤﺖ( ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ِ
واﻣﺎﻧﺪه در راه ﭘﺮداﺧﺘﯿﺪ؟
ُ
ج :ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻔﺘﻪ ،ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻤﺲ ،ﺑﺮای
ﺑﺮﮐﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺷﺮوع ﮐﻼم ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد؛ ّ
واﻣﺎ ﺳﮫﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ وﻓﺎت آن

٢٠٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺣﻀﺮت ج ﺳﺎﻗﻂ ﮔﺮدﯾﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ وﻓﺎت آن ﺣﻀﺮت ج » َﺻﻔﯽ« ١ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪ؛ و
ﺳﮫﻢ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج )ﺑﻨﯽ ھﺎﺷﻢ و ﺑﻨﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ( ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ
ّ
ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﮏ و ﻧﺼﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از وﻓﺎت
ّ
ُ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻧﯿﺰ اﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﮫﻤﯽ از ﺧﻤﺲ دارﻧﺪ؛  ٢و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻓﻘﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﺮاء و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ،
ِ
ّ
ُ
وﻟﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﯿﺰی از ﺧﻤﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ِ
س :اﮔﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﺪون اﺟﺎزهی رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ
ُ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﻣﺎﻟﯽ را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آوردﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت »ﺧﻤﺲ« در
آن ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ُ
ج :در آن ﭼﻪ ﻓﺮاﭼﻨﮓ آوردهاﻧﺪ ،ﺧﻤﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
س :اﮔﺮ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺪاری ﻣﺎل ﻓﺮاﭼﻨﮓ
ُ
ﻣﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺧﻤﺲ وﺟﻮد دارد؟
آوردﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ُدر ِ
ﻣﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آنھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﮔﺮوه،
ج :آری؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺧ ِ
ﻤﺲ ِ
دارای ﻗﺪرت و ﻧﯿﺮو ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﺟﺎزهی ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را
ﺑﺪانھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ .٣
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )ﭘﺲ از ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎرزار ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن( ،ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮدد؛ وﻟﯽ ھﻤﺮاه او ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ :ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺘﺮ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻻزم را ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
َ » - ١ﺻﻔﯽ« ـ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﺻﺎد و ﮐﺴﺮ ﻓﺎء ـ :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج )ﺳﺮدار ﻟﺸﮑﺮ( ﭘﯿﺶ از
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﺪ؛ ﻣﺜﻞ :زره ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ،ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ.
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج  ،اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ
 - ٢در ﻣﻮرد ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن ﺳﮫﻢ
ِ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در اﺻﻨﺎف ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ).ﺑﻪ
وﺟﻮد دارد؛ وﻟﯽ
ِ
ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 - ٣زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﺎ ﻗﮫﺮ و ﻏﻠﺒﻪ ﻓﺮاﭼﻨﮓ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ و ﻋﻼوه از آن،
ﺑﺮ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ آنھﺎ را ﮐﻤﮏ و ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺷﮑﺴﺖ آﻧﺎن،
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮ ﺧﻼف ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
دﺷﻤﻦ ﯾﻮرش ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮ رھﺒﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻧﺼﺮت و ﮐﻤﮏ آﻧﺎن واﺟﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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دﺳﺘﺮس ﻧﺪارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ وی ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاﺷﯽ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮاﺷﯽ و ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﺎن را ﺑﺮای دﺷﻤﻨﺎن رھﺎ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آنھﺎ را ذﺑﺢ
ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺴﻮزاﻧﺪ؛ و دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻣﻮاﺷﯽ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﭘﯽ ﻧﮑﻨﺪ و آنھﺎ را
ﻣﺠﺮوح و زﺧﻤﯽ ﻧﮕﺮداﻧﺪ.
ﻧﻔﻞ

)ﻧﻔﻞ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰه .ﻣﻘﺪار ﭘﻮل ﯾﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن،
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺟﻨﮕﯽ ـ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق و ﺳﮫﻢ آنھﺎ در ﻏﻨﯿﻤﺖ ـ ﺑﻪ آﻧﺎن
داده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ آن ﺟﺎﯾﺰه و ﭘﺎداش ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻧﺒﻮده و
ّ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ در داﺧﻞ ﺧﺎک دﺷﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد(.
س :آﯾﺎ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای رزﻣﻨﺪﮔﺎن ـ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق و ﺳﮫﻢ آنھﺎ
در ﻏﻨﯿﻤﺖ ـ ﭼﯿﺰی را ﺑﺪھﺪ؟
ج :ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎل ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎرزار ،ﺑﺮای رزﻣﻨﺪﮔﺎن ،اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ
ﺣﻘﻮق و ﺳﮫﻢ آنھﺎ در ﻏﻨﯿﻤﺖ ،ﭼﯿﺰی را ﺑﺪھﺪ و آنھﺎ را ﺑﺮ ﻓﺮاﭼﻨﮓ آوردن آن،
َ
ََ َ ً
ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺧﻄﺎب ﺑﺪانھﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻗﺘﯿﻼ ﻓﻠﻪ َﺳﻠﺒﻪ«؛ »ھﺮ ﮐﺲ
ّ
َ
ﺷﺨﺺ ﮐﺎﻓﺮی را در ﻣﯿﺪان ﮐﺎرزار ﺑﮑﺸﺪَ ،ﺳﻠﺒﺶ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
ﯾﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﻪای از رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺧﻤﺲ از اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ،
١
ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﻏﻨﺎﺋﻢ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻢ داد«.
و ﺟﺎﯾﺰه دادن رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای رزﻣﻨﺪﮔﺎن ،ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﻘﺎل ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )دار اﻻﺳﻼم( اﺳﺖ؛ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎل
داده ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای ﮐﺴﯽ از آن ،ﻧﻔﻞ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ُ
رزﻣﻨﺪﮔﺎن از ﺧﻮد ﺧﻤﺲ ،ﭘﺎداش و ﺟﺎﯾﺰهای را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
َ
سَ » :ﺳﻠﺐ« ﭼﯿﺴﺖ؟
َ
جَ » :ﺳﻠﺐ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻮل از ﻗﺒﯿﻞ :ﻟﺒﺎس و اﺳﻠﺤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و
ﺳﻮاری ﻣﻘﺘﻮل و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻮاری و ﻣﺮﮐﺐ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ِ
ُ
 - ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺧﻤﺲ از اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﻼﻣﻪ ﻋﯿﻨﯽ ،ﻗﻮل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ھﺪاﯾﻪ« را در ﮐﺘﺎب »اﻟﺒﻨﺎﯾﺔ« ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮح داده
ُ
اﺳﺖ» :ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺧﻤﺲ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽرﺳﺪ«.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

از ﻗﺒﯿﻞ :زﯾﻦ و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﺋﻞ و اﺑﺰار آﻻت؛ و ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻣﻘﺘﻮل
ﮐﻪ در ﺧﻮرﺟﯿﻦ و ﺑﺎر و ﺑﻨﻪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﮐﻤﺮ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد از زﻣﺮهی »ﺳﻠﺐ«
َ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،از ﺟﻤﻠﻪی َﺳﻠﺐ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
َ
)ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎلَ » ،ﺳﻠﺐ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﻟﺒﺎس ،زﯾﻮرآﻻت ،اﺳﻠﺤﻪ و ادوات ﺟﻨﮕﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
َ
س :اﮔﺮ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎنَ » ،ﺳﻠﺐ« را ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪاد ،در آن ﺻﻮرت
ﺣﮑﻤﺶ ﭼﯿﺴﺖ؟
َ َ
ج :در آن ﺻﻮرت »ﺳﻠﺐ« در زﻣﺮهی اﻣﻮال ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ و ﻗﺎﺗﻞ و ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺗﻞ در آن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ.
ّ
س :اﮔﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،دﺳﺘﻪای از ﮐﻔﺎر و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
در آن ﺻﻮرت رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ )و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺣﮑﻤﺖ و ّ
ﻋﺰت و ﻣﺼﻠﺤﺖ ،در ﻣﻮرد آنھﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد(؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﻧﮕﻪ
دارد؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنھﺎ را آزاد ﮔﺮداﻧﺪ و در ﭘﻨﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ )ﯾﻌﻨﯽ
در ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آزاداﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ادای ﺟﺰﯾﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آنھﺎ را دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ )داراﻟﺤﺮب( ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن ّﻣﻨﺖ ﮔﺬارد و ﺑﺪون ﻋﻮض آزادﺷﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ
ّ
ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺮای ﮐﻔﺎر را ﺑﺎ اﺳﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ واﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ،رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای
ّ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﯾﻦ ﺣﻖ را دارد ﮐﻪ اﺳﺮای ﮐﻔﺎر را ﺑﺎ اﺳﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّ
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺳﺮای ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻔﺎر و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم،
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل و ﻓﺪﯾﻪ آزاد
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ّ
و ﻣﯽﺗﻮان ھﻤﯿﻦ را ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺳﺮای ﮐﻔﺎر دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ:
دﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺳﺎرت ،ﺑﺮده و ﮐﻨﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن؛
ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از ﮐﺸﺘﻦ ﮐﻮدﮐﺎن و زﻧﺎن ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و اﺳﺮا را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎل ﻏﻨﯿﻤﺖ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد.

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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دﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺳﺎرت ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻣﺮدان ﺑﺎﻟﻎ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد،
ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ،آنھﺎ را ﺑﮑﺸﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﻧﮕﻪ دارد و ﯾﺎ
ّ
آﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ آزاد ﮐﺮدن اﻓﺮادی از اﺳﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻔﺎر
دھﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َۡ
َ
َ َ َ َ ّ َ َ ُ َ َ ُ ٓ ۡ َ ٰ َ َّ ٰ ۡ
خ َن ِ� ٱ� ِ
�ض﴾ ]اﻷﻧﻔﺎل.[۶۷ :
� أن ي�ون �ۥ أ�ى ح
� ُ�ث ِ
﴿ما �ن �ِ ِ ٍ
ً

»ھﯿﭻ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آنﮔﺎه ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮ
دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺮوز ﮔﺮدد و ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﻄﺮه و ﻗﺪرت ﯾﺎﺑﺪ )در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت
ﻗﺎﻃﻊ و ﮐﻮﺑﻨﺪه و ﭘﯿﺎﭘﯽ ،ﻧﯿﺮوی دﺷﻤﻦ را از ﮐﺎر ﺑﯿﺎﻧﺪازد؛ ّاﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن
از ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد و ﺷﮑﺴﺖ دﺷﻤﻦ ،دﺳﺖ از ﮐﺸﺘﺎر ﺑﺮدارد و ﺑﻪ اﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﻗﻨﺎﻋﺖ
ﮐﻨﺪ(«.

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺮدان ﺑﻨﯽ ﻗﺮﯾﻈﻪ را ﮐﺸﺖ و ﻣﺮدان ﺑﻨﯽ ﻣﺼﻄﻠﻖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﻧﮕﻪ
داﺷﺖ ،و ﺑﺮ »اﺑﻮاﻟﻌﺎص ﺑﻦ رﺑﯿﻊ« و »ﺛﻤﺎﻣﮥ ﺑﻦ اﺛﺎل« ّﻣﻨﺖ ﻧﮫﺎد و ﺑﺪون ﻋﻮض آن دو را
آزاد ﮐﺮد؛ و اﺳﯿﺮان ﺟﻨﮓ ﺑﺪر را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎل و ﻓﺪﯾﻪ آزاد ﻧﻤﻮد ،و دو ﻣﺮد از اﺻﺤﺎﺑﺶ
را ﺑﺎ ﻣﺮدی از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ »ﺑﻨﯽﻋﻘﯿﻞ« ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ّ َ
َ َّ ٰٓ َ ٓ َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ ُ ُّ ْ ۡ َ َ َ
اب ح� إِذا ��نتموهم فشدوا ٱلوثاق
ٱلرق ِ
﴿فإِذا لقِيتم ٱ�ِين �فروا ف�ب ِ
َ
َ َّ َ َّ ۢ َ ۡ ُ َّ َ ٓ ً َ َّ ٰ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ
فإِما من� �عد �ما ف ِداء ح� تضع ٱ�رب أوز
ارها﴾ ]ﻣﺤﻤﺪ.[۴ :
»ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺮان )در ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ( رو ﺑﻪ رو ﺷﺪﯾﺪ ،ﮔﺮدنھﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺰﻧﯿﺪ ،و
ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ دﺷﻤﻦ را )ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻦ و زﺧﻤﯽ ﮐﺮدن( ﺿﻌﯿﻒ و
درھﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪ .در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم )اﺳﯿﺮان را( ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ؛ ﺑﻌﺪھﺎ ﯾﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ّﻣﻨﺖ
ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ )و ﺑﺪون ﻋﻮض آزادﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ( و ﯾﺎ )در ﺑﺮاﺑﺮ آزادی از آﻧﺎن( ﻓﺪﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ
)ﺧﻮاه ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﺿﻪی اﺳﺮاء و ﺧﻮاه ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻣﻮال .اﯾﻦ وﺿﻊ ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ( ﺗﺎ ﺟﻨﮓ ﺑﺎرھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﻧﮫﺪ و ﻧﺒﺮد ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮد«[.

ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ )داراﻟﺤﺮب( ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ّ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﮐﻔﺎر ،در »دار اﻟﺤﺮب« ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺳﻼم آوردﻧﺶ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را )از دﺳﺖ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم( ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﺑﺎ اﺳﻼم آوردﻧﺶ ،ھﻢ ﺟﺎن ﺧﻮد و ھﻢ ﺟﺎن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮده
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

اﺳﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﺧﻮد و ھﺮﮔﻮﻧﻪ ودﯾﻌﺘﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮان
ّ
ذﻣﯽ دارد ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻔﻮظ و در اﻣﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ّ
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی از ﮐﻔﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای وی در
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺰرگ ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﺮ
»داراﻟﺤﺮب« ،زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ھﻤﺴﺮ و ﯾﺎ
ِ
»داراﻟﺤﺮب« ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪﯾﻢ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ آنھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ھﺮﮔﺎه ﺑﺮ »داراﻟﺤﺮب« ﭼﯿﺮه و ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﯾﻢ ،در آن ﺻﻮرت زﻣﯿﻦ وی ،ھﻤﺴﺮ وی،
َ
ﺟﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ھﻤﺴﺮ وی اﺳﺖ ،و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺰرگ وی ،از زﻣﺮهی »ﻓﯽء« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮدهای از ﺑﺮدﮔﺎﻧﺶ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد ﮐﺎرزار و ﭘﯿﮑﺎر ﺷﺪ ،او ﻧﯿﺰ
َ
َ
»ﻓﯽء« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .و »ﻓﯽء« :اﻣﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن در ﺣﯿﻦ ﻓﺮار ،آن را از ﺧﻮد ﺑﺮ
ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﻮر ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻏﻨﯿﻤﺖ ،آن را در
ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ؛ » َﻓﯽء« :در ﺷﺮع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ از
ّ
ّ
ﮐﻔﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎر از ﺗﺮس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و
»ﺟﺰﯾﻪ« و »ﺧﺮاج« و اﻣﻮال اھﻞ ّ
ذﻣﻪای ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ آن ﺑﻤﯿﺮد و وارﺛﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ
َ
از »ﻓﯽء« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ(.
ّ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﮐﻔﺎر ،در »داراﻟﺤﺮب« ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎل او
را ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ذ ّﻣﯽ ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن
ﭼﯿﺴﺖ؟
َ
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﺶ در دﺳﺖ ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ ﺑﻮد» ،ﻓﯽء« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ و ﻓﺮﻗﯽ
ﻣﺎل وی را ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ودﯾﻌﺖ در دﺳﺘﺶ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ِ
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﺶ را ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ ﻏﺼﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و آن ﻣﺎل در دﺳﺘﺸﺎن
َ
ﺑﻮد؛ در آن ﺻﻮرت اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺎل» ،ﻓﯽء« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ
َ
١
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ» ،ﻓﯽء« ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
 - ١اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  ، /اﯾﻦ اﺧﺘﻼف را ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﮐﺘﺎب »ﺳﯿﺮاﻟﮑﺒﯿﺮ« ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﻋﻠﻤﺎء و
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،در ﺷﺮح »ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ« ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮل اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ
 /ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(.

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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ُ
ﻋﺸﺮ و ﺧﺮاج

سُ » :ﻋﺸﺮ« ﯾﺎ »ﺧﺮاج« در ﭼﻪ زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :زﻣﯿﻦ ُﻋﺸﺮی ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع اﺳﺖ:
ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦھﺎی ﻋﺮب ،ﻋﺸﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺣﺪود ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻋﺮب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
َ
» ُﻋﺬﯾﺐ«  ١ﺗﺎ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی »ﺣﺠﺮ« در ﯾﻤﻦ؛ از »ﻣﮫﺮۀ« ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﺎم.

 - ١ﻣﺮاد از » ُﻋﺬﯾﺐ« )ﺑﻪ ﺿﻢ ﻋﯿﻦ و ﻓﺘﺢ ذال( :ھﻤﺎن آب ﻗﺒﯿﻠﻪی »ﺗﻤﯿﻢ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و »ﺣﺠﺮ« )ﺑﻪ ﻓﺘﺢ
ﺣﺎء و ﺟﯿﻢ( :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺳﻨﮓ و ﺻﺨﺮه« اﺳﺖ؛ و ﻣﺮاد ﺗﺎ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪی ﯾﻤﻦ ـ ﮐﻪ ھﻤﺎن آﺧﺮﯾﻦ
ﺻﺨﺮه از آن اﺳﺖ ـ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و » َﻣﮫﺮة« )ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻣﯿﻢ و ﺳﮑﻮن ھﺎء( :ﻧﺎم ﻓﺮدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻧﺎم ﻗﺒﯿﻠﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺷﺘﺮان »ﻣﮫﺮﯾﺔ« ﺑﺪان ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﭘﺲ از آن ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ھﻤﺎن اﺳﻢ ،ﻧﺎﻣﮕﺬاری
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .و واژهی »ﻣﮫﺮة« :ﺑﺪل از »ﯾﻤﻦ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﻃﻮل ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮب ﺑﻮد.
و ﻋﺮض ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮب از »رﻣﻞ ﯾﺒﺮﯾﻦ« و »دھﻨﺎء« ﮐﻪ ﺑﻪ »رﻣﻞ ﻋﺎﻟﺞ« ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﺷﺮوع
ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺎ روﺳﺘﺎھﺎی ﺷﺎم ـ ﮐﻪ از آن ﺑﻪ »ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﺴﻤﺎوة« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ـ اﻣﺘﺪاد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﮐﺮﺧﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮب ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺠﺎز ،ﺗﮫﺎﻣﺔ ،ﻣﮑﺔ ،ﯾﻤﻦ ،ﻃﺎﺋﻒ و ّ
ﺑﺮﯾﺔ )ﺻﺤﺮا و
ﺑﯿﺎﺑﺎن( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺣﺠﺎز ھﻤﺎن »ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و از آن ﺟﮫﺖ ﺑﺪان »ﺟﺰﯾﺮة« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺤﺮ ﺣﺒﺶ ،ﺑﺤﺮ ﻓﺎرس و ﻓﺮات آن را اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و ﺑﺪان ﺟﮫﺖ ﺑﻪ آن »ﺣﺠﺎز«
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن »ﻧﺠﺪ« و »ﺗﮫﺎﻣﺔ« ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ« و »اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ«(
ّاﻣﺎ »ﯾﺒﺮﯾﻦ« )ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﯾﺎء و ﺳﮑﻮن ﺑﺎء و ﮐﺴﺮ راء ،ﯾﺎء و ﻧﻮن( :ﺣﻤﻮی در ﮐﺘﺎب »ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان«
) (۴۲۷/۵ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ» :ﯾﺒﺮﯾﻦ« ،ﺷﻨﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺮاف و اﮐﻨﺎف آن از ﻧﺎﺣﯿﻪی راﺳﺖ
ﺷﺮﻗﯽ از ﺣﺠﺮ ﯾﻤﺎﻣﻪ درک ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺳﮑﺮی ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﺒﺮﯾﻦ ،ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺑﻨﯽ ﺳﻌﺪ اﺳﺖ .در
ﮐﺘﺎب »ﻧﺼﺮ« ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﯾﺒﺮﯾﻦ« ،از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای دو ﺳﮑﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در
آﻧﺠﺎ رﯾﮕﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ »ﮐﺜﺮة« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن »ﯾﺒﺮﯾﻦ« و »ﻓﻠﺞ« ،ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺟﻮد دارد؛ و
در ﻣﯿﺎن »ﯾﺒﺮﯾﻦ« و »اﺣﺴﺎء« و »ھﺠﺮ« ،دو ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺟﻮد دارد.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ﮐﻠﻤﻪی » َﻋ َﺮب« از ﺻﺤﺮاھﺎ و ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺑﯽآب و ﻋﻠﻒ ،ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺷﻮره زار و ﺳﻨﮕﻼﺧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ آﺑﯽ در آن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﮔﯿﺎھﯽ.
از اﯾﻦ رو ،اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ و اﯾﻦ ﻧﺎم را از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺑﺮ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮﻣﯽ را ﮐﻪ در آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ و آن ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎ و ﺻﺤﺮاھﺎ را وﻃﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ» ،ﻋﺮب«
ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.
ً
ً
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻏﺮﺑﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﻪ درﯾﺎی ﺳﺮخ و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮهی ﺳﯿﻨﺎ؛ ﺷﺮﻗﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ
ً
ﻓﺎرس و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺟﻨﻮب ﻋﺮاق؛ ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﻪ درﯾﺎی ﻋﺮب ﮐﻪ اﻣﺘﺪاد درﯾﺎی ھﻨﺪ اﺳﺖ؛ و
ً
ﺷﻤﺎﻻ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎم و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ھﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ اھﻞ آن اﺳﻼم آورد ،ﻋﺸﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ھﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻠﺒﻪ و ﻗﮫﺮ ﻓﺘﺢ ﮔﺮدد و در ﺑﯿﻦ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد،
ﻋﺸﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
زﻣﯿﻦ »ﺑﺼﺮه« در ﻧﺰد ﻣﺎ )اﺣﻨﺎف(  ١ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ  ،yﻋﺸﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و زﻣﯿﻦ ﺧﺮاﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ »ﺳﻮاد« ) ١ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق( ،ﺧﺮاﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺣﺪود ﺳﺮزﻣﯿﻦ

ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ّ
ﺣﺪ و ﻣﺮزھﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎﯾﻞ ّ
ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ﺳﯿﺼﺪ
ھﺰار ﻣﺎﯾﻞ ّ
ﻣﺮﺑﻊ ﮔﻔﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ّ
ّ
اھﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ از
ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب ،از ﺣﯿﺚ
ّ
اﻧﺪرون ،از ھﺮ ﺳﻮی در ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﺻﺤﺮاھﺎ و ﺷﻨﺰارھﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﺷﺒﻪ
ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت دژ ﻣﺤﮑﻤﯽ درآﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺗﻮان اﺷﻐﺎل و ﻓﺘﺢ
آن ،ﺳﯿﻄﺮه ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ آن و ﻧﻔﻮذ ﮐﺮدن در آن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﮫﺖ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب از دورانھﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺮﯾﻨﻪ در ھﻤﻪی اﻣﻮر آزاد
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎ آن ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت دو اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ و اﮔﺮ اﯾﻦ ّ
ﺳﺪ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ
ﻧﺒﻮد ،ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ھﺠﻮم و ﺣﻤﻠﻪی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و دﻣﺎدم آنھﺎ را دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﯿﺮون ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﻣﯿﺎﻧﻪی ّ
ﻗﺎرهھﺎی ﻣﻌﺮوف در ﺟﮫﺎن ﻗﺪﯾﻢ واﻗﻊ ﺷﺪه و از راه ﺧﺸﮑﯽ و درﯾﺎ
ﺑﻪ ھﻤﻪی آنھﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد؛ ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ آن ،در واﻗﻊ ،دروازهی ورود ﺑﻪ ّ
ﻗﺎرهی
آﻓﺮﯾﻘﺎﺳﺖ؛ ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ آن درب ورودی ّ
ﻗﺎرهی اروﭘﺎﺳﺖ؛ ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺷﺮﻗﯽ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن را ﺑﻪ
ﻧﻮاﺣﯽ اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻋﺠﻢ راه ﻣﯽدھﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ و
ﺧﺎور دور ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺳﺎزد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ّ
ﻗﺎرهھﺎ از راه درﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮب
ً
دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ،و ﮐﺸﺘﯽھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺑﻨﺪرھﺎی ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮهی ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ّ
ّ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺤﻞ
ﻟﻨﮕﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ھﻤﯿﻦ
ّ
ّ
ﺗﺠﻤﻊ ھﻤﻪی ﻣﻠﺖھﺎ و ﻣﺮﮐﺰ داد و ﺳﺘﺪھﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،دﯾﻨﯽ ،ھﻨﺮی و ﻏﯿﺮه ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ[
 - ١ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺪوری ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  ، /ﺗﻤﺎم ﺑﺼﺮه ـ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ ـ ﻋﺸﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ھﺪاﯾﻪ،
اﯾﻦ ﻗﻮل را ﺑﻪ اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ ﻧﺴﺒﺖ داده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻗﯿﺎس در ﻣﻮرد ﺑﺼﺮه ﻣﻘﺘﻀﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺮاﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا در ﻣﺤﺪودهی زﻣﯿﻦھﺎی ﺧﺮاﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ آن را ﻋﺸﺮی ﻗﺮار
دادهاﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد اﺟﻤﺎع ﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﻗﯿﺎس ﺗﺮک ﻣﯽﮔﺮدد.

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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»ﺳﻮاد« )ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق( ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻣﺎ ﺑﯿﻦ » ُﻋﺬﯾﺐ« ﺗﺎ ﻋﻘﺒﻪی »ﺣﻠﻮان« و از
ّ
» ُﻋﻠﺚ« ﺗﺎ »ﻋﺒﺎدان« .و اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎ در ﺗﻤﻠﮏ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﻗﺮار دارد؛ از اﯾﻦ رو ،ﺣﻖ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در آن را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ھﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زور و ﻏﻠﺒﻪ ﻓﺘﺢ ﮔﺮدد و ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﺮ آن زﻣﯿﻦھﺎ ﻋﮫﺪهدار و ﻣﺴﺌﻮل
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺧﺮاﺟﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﺣﯿﺎء و آﺑﺎدﺳﺎزی زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺮ ﺑﭙﺮدازد ،در آن ﺻﻮرت اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ /
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻦ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻣﺤﺪودهی زﻣﯿﻦھﺎی ﺧﺮاﺟﯽ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮد ،ﺧﺮاﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻣﺤﺪودهی زﻣﯿﻦھﺎی
ﻋﺸﺮی ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﻋﺸﺮی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺎﯾﺮ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ،ﯾﺎ ﮐﺸﻒ ﭼﺸﻤﻪ ،ﯾﺎ
ّ
ُ
آب دﺟﻠﻪ ،ﯾﺎ آب ﻓﺮات ﯾﺎ آب ﻧﮫﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﻠﮏ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،آﺑﺎد و اﺣﯿﺎء ﻧﻤﻮد ،در
آن ﺻﻮرت آن زﻣﯿﻦ ﻋﺸﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛  ٢و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﻧﮫﺮھﺎﯾﯽ آﺑﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺠﻢھﺎ )ﻏﯿﺮ ﻋﺮبھﺎ( ﮐﺎوﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ» :ﻧﮫﺮ اﻟﻤﻠﮏ« و »ﻧﮫﺮ ﯾﺰدﮔﺮد« ،٣
در آن ﺻﻮرت زﻣﯿﻦ ﺧﺮاﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ادای »ﻋﺸﺮ« را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ج :ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺘﺎب »زﮐﺎت« ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺟﺰﺋﯿﺎت و اﺣﮑﺎم »ﻋﺸﺮ« ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ؛ ﺑﺪاﻧﺠﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.
س :ﻣﻘﺪار »ﺧﺮاج« را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
ج :ﺧﺮاج و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺮاق ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ
 - ١ﻣﺮاد از »ﺳﻮاد ﻋﺮاق« :ھﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺮاق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺳﺮﺳﺒﺰی و ﻃﺮاوت
آن ،ﺑﻪ »ﺳﻮاد ﻋﺮاق« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ و ﺣﺪود آن از ﻟﺤﺎظ ﻋﺮﺿﯽ ،از ﻋﺬﯾﺐ ﺗﺎ ﻋﻘﺒﻪی
ﺣﻠﻮان ،و از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﯽ ،از ﻋﻠﺚ ﺗﺎ ﻋﺒﺎدان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و »ﻋﻠﺚ« ـ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ ﻋﯿﻦ و ﺳﮑﻮن ﻻم ـ  :ﻗﺮﯾﻪای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻋﻠﻮیھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در
اول ﻋﺮاق از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﺷﺮﻗﯽ دﺟﻠﻪ ﻗﺮار دارد .و »ﻋﺒﺎدان« :ﻗﻠﻌﻪای ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و »ﺣﻠﻮان« :ﻧﺎم ﺷﮫﺮی اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ« و »اﻟﮑﻔﺎﯾﺔ«(
 - ٢و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آب ﺑﺎران اﺣﯿﺎء ﻧﻤﻮد ،ﺑﺎز ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﺣﮑﻢ را دارد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ھﺪاﯾﻪ(
 - ٣ﯾﺰدﮔﺮد :ﯾﮑﯽ از ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﭘﺎرس اﺳﺖ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ از ھﺮ ﺟﺮﯾﺐ ١زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ آب ﺑﺪان ﻣﯽرﺳﯿﺪ و ﻗﺎﺑﻞ زراﻋﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد ،ﯾﮏ
ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی ھﺎﺷﻤﯽ ـ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺻﺎع و ﯾﮏ درھﻢ ـ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ؛ و ﺧﺮاج ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺐ زﻣﯿﻨﯽ
ﮐﻪ در آن ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﻨﺞ درھﻢ ﺑﻮد؛ و ﺧﺮاج ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن
ﺗﺎک اﻧﮕﻮر و درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ده درھﻢ ﺑﻮد؛ و در ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺗﻮان ﻣﺮدم ،ﺧﺮاج و ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺿﻊ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ .٢
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ﺧﺮاج ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﺟﻨﮓ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ّ
ﺗﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ رﺳﻤﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ آن زﻣﯿﻦھﺎ را ﻣﯿﺎن ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﺎ آﻧﺎن را وﻗﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ و آنھﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺟﺎره ﺑﺪھﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻣﯿﻦھﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮاج و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪای در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺻﻠﯽ،
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﻪی ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﺮ آﯾﯿﻦ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ،
و آنھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
درآﻣﺪ آن را در ﻃﺮحھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س
در ﻣﻮرد اراﺿﯽ ﺷﺎم و ﻋﺮاق و ﻣﺼﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد[.
س :اﮔﺮ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،در ﻣﻮرد زﻣﯿﻨﯽ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺮاج را ّ
ﻣﻘﺮر ﮐﺮد؛
وﻟﯽ ﺻﺎﺣﺐ آن زﻣﯿﻦ ،ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺮاج را ﻧﺪارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎم ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ّ
وﺿﻌﯿﺖ وی ،ﺧﺮاج را ﮐﺎھﺶ ﺑﺪھﺪ.
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺎل و
س :اﮔﺮ آب ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﭼﯿﺮه ﺷﺪ )و ﻣﺤﺼﻮل آن را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد( ،ﯾﺎ آب از زﻣﯿﻨﯽ ﻗﻄﻊ
ﮔﺮدﯾﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از آن ﻧﺮوﯾﯿﺪ ،ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آﻓﺘﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺧﺮاج ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺮاج ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ زﻣﯿﻦ ،زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺘﺮوک و ﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده رھﺎ ﮐﺮد و آن را
» - ١ﺟﺮﯾﺐ« :ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ از زﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎدل ده ھﺰار ﻣﺘﺮ ّ
ﻣﺮﺑﻊ] .ﻣﺘﺮﺟﻢ[
 - ٢ﺧﺠﻨﺪی ﮔﻮﯾﺪ :در ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ در آن زﻋﻔﺮان ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺮاج ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﻮان
ﮐﺸﺎورز ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ،اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮل آن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ زراﻋﺘﯽ ﺑﻮد ،در آن
ِ
ﺻﻮرت ﺧﺮاج آن ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺧﺮاج زﻣﯿﻦھﺎی زراﻋﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازهی
ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺧﺮاﺟﺶ ﭘﻨﺞ درھﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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ﮐﺸﺖ و زرع ﻧﮑﺮد؛ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از آن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ ﺧﺮاج در آن زﻣﯿﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺮاج واﺟﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ذﻣﯽ ﺑﻮد؛ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﮐﺎﻓﺮ ّ
س :اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﺧﺮاﺟﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻓﺮان ّ
ذﻣﯽ
ِ
ّ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ؛ ﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،زﻣﯿﻦ ﺧﺮاﺟﯽ را از ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻓﺮان ذﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﻣﺎﻟﯿﺎت زﻣﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯿﺎت زﻣﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ و ﺑﻪ ﺳﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ھﻤﺎن ﺧﺮاج
ِ
ﭘﯿﺸﯿﻦ از آن زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
س :آﯾﺎ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ ﺧﺮاﺟﯽُ ،ﻋﺸﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن در ﻣﯿﺎن دو ﻣﺎﻟﯿﺎت )ﺧﺮاج و ُﻋﺸﺮ( درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ از اﯾﻦ رو ،از
ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ ﺧﺮاﺟﯽُ ،ﻋﺸﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
س :اﮔﺮ در ّ
ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ،زﻣﯿﻦ ﺧﺮاﺟﯽ دو ﺑﺎر ﻣﺤﺼﻮل داد ،در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺎ
ﺗﮑﺮار ﻣﺤﺼﻮل ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺮاج ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮔﺮدد؟
١
ج :ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﺤﺼﻮل زﻣﯿﻦ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺮاج ﺗﮑﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ﺟﺰﯾﻪ

س» :ﺟﺰﯾﻪ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﺟﺰﯾﻪ« :ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آن را از اھﻞ ّ
ذﻣﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ
ّ
اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ از آنھﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد] .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ،ﺟﺰﯾﻪ :ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ
ﻣﺮدان ﺑﺎﻟﻎ ،ﺳﺎﻟﻢ ،ﻋﺎﻗﻞ و
ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ و از
ِ
ِ
اﻧﺪازهی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد؛ و از اﻓﺮاد ﻓﻠﺞ ،ﮐﻮر ،ﺑﻨﺪه ،ﻓﻘﯿﺮ ،ﺣﻘﯿﺮ ،زن ،ﮐﻮدک و
راھﺒﺎن ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از اھﻞ ﮐﺘﺎب ﺟﺰﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و از
ّ
ُ
ّ
ﻓﻄﺮﯾﻪ ،وﺟﻮه ﮐﻔﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ و ﻏﯿﺮه.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺧﻤﺲ ﻏﻨﺎﺋﻢ ،زﮐﺎت ﻣﺎل،
در ﺿﻤﻦ اھﻞ ﮐﺘﺎب را از ﺟﮫﺎد ﻣﻌﺎف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ّ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ آﻧﺎن را ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﺧﻮردارﺷﺎن ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﻟﺬا ﺟﺰﯾﻪ ﯾﮏ ﻧﻮع ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ
ّ
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و اﺳﺘﻘﻼل و ّ
اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ[.
ﺑﺮای دﻓﺎع از
 - ١زﯾﺮا ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ) ،در ﯾﮏ ﺳﺎل( دو ﺑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺰﯾﻪ را ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺮ ﺧﻼف ُﻋﺸﺮ؛
زﯾﺮا وﺟﻮب ُﻋﺸﺮ در ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از زﻣﯿﻦ ﻣﯽروﯾﺪ ،ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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و ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
ﺟﺰﯾﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ و ﺗﻮاﻓﻖ دو ﺟﺎﻧﺒﻪ ّ
ﻣﻘﺮر ﮔﺮدد؛ و اﯾﻦ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﮐﻨﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺟﺰﯾﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آن را از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ّ
ﻣﻘﺮر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و
ّ
اﯾﻦ ﺟﺰﯾﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﮐﻔﺎر ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ و آنھﺎ را ﺑﺮ اﻣﻼﮐﺸﺎن ﺑﺎﻗﯽ و ﺑﺮﻗﺮار ﺑﮕﺮداﻧﺪ.
س :اﺣﮑﺎم و ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﺰﯾﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﮐﻪ اﻣﺎم وﺿﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ج :از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﮕﺮی ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﺶ ﺑﺮای ھﻤﻪ ﻇﺎھﺮ و ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ »ﭼﮫﻞ
ّ
وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدیاش
و ھﺸﺖ درھﻢ« ﺑﮕﯿﺮد؛ در ھﺮ ﻣﺎه ﭼﮫﺎر درھﻢ .و از ﻓﺮدی ﮐﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ »ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر درھﻢ« ﺑﮕﯿﺮد؛ در ھﺮ ﻣﺎه دو درھﻢ .و از ﻓﺮد
ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﭘﯿﺸﻪور اﺳﺖ ،ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ »دوازده درھﻢ« ﺑﮕﯿﺮد؛ ھﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ درھﻢّ .
]اﻣﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ را اﻣﻀﺎء ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ھﻤﺎن
ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ در ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .و ھﺮﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮﻧﺪ،
از ﭘﺮداﺧﺖ آن ﻣﻌﺎف ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .و ﺟﺰﯾﻪ در ﻃﺮحھﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮔﺮدد و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد و در ﻃﺮحھﺎ و ﭘﺮوژهھﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﺰﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ[.
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ّ
ذﻣﻪ ،اﻓﺮادی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از آنھﺎ ﺟﺰﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد؟
ج :از اﻓﺮاد زﯾﺮ ،ﺟﺰﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
زن.
ﮐﻮدک.
اﻓﺮاد زﻣﯿﻦﮔﯿﺮ و ﻓﻠﺞ.
ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪی ﮐﻪ ﮐﺎر و ﭘﯿﺸﻪ ﻧﺪارد )ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر را ﻧﺪارد(.
راھﺒﺎن ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ.
ُ
ّ
]از ﻧﺎﻓﻊ ،از ﺳﺎﻟﻢ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ» :ان ﻋﻤﺮ س ﻛﺘﺐ اﻰﻟ امﺮاء اﻻﺟﻨﺪاد :ﻻ ﺗﺮﻀ�ﻮا
ّ
اﺠﻟﺰ�ﺔ ﻰﻠﻋ اﻟنﺴﺎء والﺼﺒﻴﺎن ،وﻻ ﺗﺮﻀ�ﻮﻫﺎ اﻻ ﻰﻠﻋ ﻣﻦ ﺟﺮت ﻋﻠﻴﻪ اﻟـﻤﻮاﻰﺳ«؛ »ﻋﻤﺮ س
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﺳﭙﺎه ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﺮ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﺰﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺰﯾﻪ را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدان ﺑﺎﻟﻎ« .ﺑﯿﮫﻘﯽ[
س :آﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ ،ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻓﺮان ّ
ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻮام ،از ﭘﺮداﺧﺖ

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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آن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ج :ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺮ اھﻞ ﮐﺘﺎب )ﯾﮫﻮد و ﻧﺼﺎری( ،ﻣﺠﻮﺳﯿﺎن )آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺘﺎن( و
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻋﺠﻢ )ﻏﯿﺮ ﻋﺮب( ّ
ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺑﺮ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻋﺮب و
ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ وﺿﻊ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا اﯾﻦ دو ﮔﺮوه )ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻋﺮب و ّ
ّ
ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ( راھﯽ ﺟﺰ
ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن را ﻧﺪارﻧﺪ؛ )ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎ اﺳﻼم را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و ﯾﺎ از َدم ﺗﯿﻎ
ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ(.
ً
س :اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ،و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺟﺰﯾﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺟﺰﯾﻪاش ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ ﺑﺎ اﺳﻼم آوردﻧﺶ ،ﺟﺰﯾﻪ از وی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪی دو ﺳﺎل ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ واﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ؛ )ﯾﻌﻨﯽ دو ﺳﺎل ﺑﺮ او
ﺳﭙﺮی ﺷﺪ وﻟﯽ او ﺟﺰﯾﻪاش را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮد؛( در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺰﯾﻪ از او،
آﺳﺎنﮔﯿﺮی و ﺗﺴﺎﻣﺤﯽ ِاﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ او آﺳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮ دو ﺟﺰﯾﻪ در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺰﯾﻪ از او اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ،اﻓﺮادی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ زﮐﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از آنھﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؟
زﮐﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛
ج :آری؛ از اﻣﻮال ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن »ﺑﻨﯽ ﺗﻐﻠﺐ« ،ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ِ
١
واﯾﻦ ﻣﺎل از زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از ﮐﻮدﮐﺎﻧﺸﺎن ﭼﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ّ
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ،ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺷﺪه
» - ١ﺗﻐﻠﺐ ﺑﻦ واﺋﻞ« ،از ﻋﺮبھﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪی »رﺑﯿﻌﻪ« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در روزﮔﺎر
ﺑﻮدﻧﺪ؛ وﻗﺘﯽ اﺳﻼم ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪی وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺖ و ﭘﺲ از آن در روزﮔﺎر ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب
س  ،آنھﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ؛ وﻟﯽ آنھﺎ از دادن ﺟﺰﯾﻪ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪﻧﺪ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ّ
ﺗﮑﺒﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻋﺮب ھﺴﺘﯿﻢ ،ﭘﺲ از ﻣﺎ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪاری را
ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻤﺎ از ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﮐﺎت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻤﺮ س در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از
ﻣﺸﺮک ﺻﺪﻗﻪ ﻧﺨﻮاھﻢ ﮔﺮﻓﺖ؛ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ روم ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻮچ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ زرﻋﻪ س ﮔﻔﺖ :ای اﻣﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن! اﯾﻦ ﻗﻮم ﻗﺪرت و ّﻗﻮت زﯾﺎدی دارﻧﺪ و ﻋﻼوه از آن از
ﻋﺮبھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از دادن ﺟﺰﯾﻪ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪهاﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺖ ﺗﻮ را
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آنھﺎ ﻟﻌﻦ ﻧﮑﻨﺪ ،از آنھﺎ ﺟﺰﯾﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺻﺪﻗﻪ و زﮐﺎت ﺑﮕﯿﺮ .ﻋﻤﺮ س ﻧﯿﺰ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ
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َ
َ
َ
»ﻓﯽء« س» :ﻓﯽء« ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻓﺮق »ﻏﻨﯿﻤﺖ« ﺑﺎ »ﻓﯽء« در ﭼﯿﺴﺖ؟

َ
َ
ج» :ﻓﯽء« ﺑﺮ وزن »ﺷﯽء« اﺳﺖ ﮐﻪ از »ﻓﺎء ﯾﻔﯿﯽء« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »رﺟﻊ
ﯾﺮﺟﻊ« ) ١ﺑﺮﮔﺸﺖ( اﺳﺖ.
َ
و ﻓﺮق »ﻏﻨﯿﻤﺖ« ﺑﺎ »ﻓﯽء« در آن اﺳﺖ ﮐﻪ :آﻧﭽﻪ از ﮐﺎﻓﺮان و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم ﮐﻪ ﺑﺎ
زور و ﻏﻠﺒﻪ و ﺑﺎ ّﻗﻮت و ﻧﯿﺮوی رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪان »ﻏﻨﯿﻤﺖ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ و
ّ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﺎرزار و ﭘﯿﮑﺎر از آنھﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎر از ﺗﺮس
َ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ(؛ ﺑﺪان »ﻓﯽء« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
)ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ؛ » َﻓﯽء« :در ﺷﺮع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺪون
ّ
ّ
ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﮑﺎر از ﮐﻔﺎر و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻔﺎر از ﺗﺮس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از
ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارﻧﺪ(.
َ
و »ﻓﯽء« ،ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ در
ﮐﺘﺎبھﺎی ﻓﻘﮫﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آنھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ :ﺧﺮاج ،ﺟﺰﯾﻪ ،و آﻧﭽﻪ از ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ و ...
و ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻮرتھﺎی آن در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ آﺷﻨﺎ ﺷﺪی؛ و ﺑﻪ زودی ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﻮرتھﺎی آن ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ .ان ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ.

َ
ﻣﺼﺎرف »ﺧﺮاج«» ،ﺟﺰﯾﻪ« و »ﻓﯽء«

َ
س :اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ از »ﺧﺮاج«» ،ﺟﺰﯾﻪ« و »ﻓﯽء« ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ،در ﭼﻪ ﻃﺮحھﺎ و
ﭘﺮوژهھﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟
ج :اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از »ﺧﺮاج«» ،ﺟﺰﯾﻪ« و »اﻣﻮال ﺑﻨﯽ ﺗﻐﻠﺐ«
ﮔﺮدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اھﻞ ﺣﺮب ﺑﻪ اﻣﺎم ﭘﯿﺸﮑﺶ و ھﺪﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺗﻤﺎﻣﯽ

دﻧﺒﺎل آنھﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎل را ﺑﺮ آنھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دو ﭼﻨﺪان ﺳﺎﺧﺖ و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﺮ س اﺟﻤﺎع ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آنھﺎ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،اﺟﻤﺎع
ﻧﻤﻮدﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﯾﺮ«(
َ
ّ
ّ
 - ١آﻧﭽﻪ از ﮐﻔﺎر ﺑﺪون ﺟﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪان ﺟﮫﺖ ﺑﻪ »ﻓﯽء« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻮال ﮐﻔﺎر از
دﺳﺖھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺪون ﺟﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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اﯾﻦھﺎ در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )و ﻃﺮحھﺎ و ﭘﺮوژهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ( ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو،
ﺑﺎ ھﻤﺎن اﻣﻮال ،ﻣﺮزھﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ )در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آن را
ﻣﻮرد ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻗﺮار دھﻨﺪ( ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺣﺮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﺎ ھﻤﺎن اﻣﻮالُ ،ﭘﻞھﺎی ﮐﻮﭼﮏ
و ﺑﺰرگ )ﺑﺮای رﻓﺎه ﺣﺎل ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺑﺎ ھﻤﺎن اﻣﻮال ،ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻧﯿﺎز
ُ
ﺑﻪ ﻗﻀﺎت و ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺑﺎ آن ،ھﺰﯾﻨﻪھﺎی رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن
ﻧﯿﺰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
ﭘﺎرهای از اﺣﮑﺎم اﻫﻞ ذﻣﻪ

]ﻋﻘﺪ ّ
ذﻣﻪ :اﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮدﯾﺪه و دادن »ﺟﺰﯾﻪ«
را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ّ
ﻣﺘﻌﮫﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﺪود ﻗﺘﻞ و
دزدی و زﻧﺎ را ﮔﺮدن ﺑﻨﮫﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮرد اﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﭘﺬﯾﺮش ّ
ّ
ﺗﻌﮫﺪات
ِ
آنھﺎ ،ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی اﻣﺎم ﯾﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن رﺳﻤﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ّ
ّ
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻔﺎر اھﻞ ذﻣﻪ،
دارای ﻟﺒﺎس ﻣﺨﺼﻮص ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﮋهی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
دﻓﻦ ﻧﺸﻮﻧﺪّ .اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ،ﺑﺎ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر درﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ
ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺴﺎﯾﻞ آنھﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺸﻮد ،و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان آنھﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﺟﺎن و اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮرد ّ
ﺗﻌﺮض ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ﻋﻘﺪ ّ
ذﻣﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی او ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اھﻞ
ّ
ﮐﺘﺎب ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﻔﺎر اﺟﺎزه دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دو ﺷﺮط ﺑﺮ ﮐﻔﺮﺷﺎن ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ:
ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ.
اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ.
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻋﻘﺪ ّ
ّ
ذﻣﻪ ،اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ:
دﻟﯿﻞ
َّ
ۡ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ َُّ ُ َ
ۡ
َّ
ون َما َح َّر َم َّ ُ
﴿ َ�ٰتِلوا ٱ� َ
ِين � يُؤم ُِنون ب ِٱ�ِ َو� ب ِٱ�َ ۡو ِم ٱ�خ ِِر و� � ِرم
ٱ�
َ َ ُ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ۡ َ ّ َ َّ َ ُ ُ ْ ۡ َ ٰ َ َ َّ ٰ ُ ۡ ُ ْ ۡ َ َ
ٱ� ۡز َ�ة عن
ورسو�ۥ و� يدِينون دِين ٱ� ِق مِن ٱ�ِين أوتوا ٱلكِ�ب ح� �عطوا ِ
َ
َ ُ ۡ َ
ي ٖد َوهم � ٰ ِغ ُرون] ﴾٢٩اﻟﺘﻮﺑﺔ.[۲۹ :
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

»ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ از اھﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻧﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ اﯾﻤﺎن دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی را
ّ
ﮐﻪ ﺧﺪا و ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﺮام ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﻪ آﯾﯿﻦ ﺣﻘﯽ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ،
ﺟﻨﮓ و ﮐﺎرزار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ،ﺟﺰﯾﻪ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ«.

ذﻣﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اھﻞ ّ
و ھﺮﮔﺎه ﻋﻘﺪ ّ
ذﻣﻪ ﺣﺮام ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻣﻮال ،آﺑﺮو و
ﻧﺎﻣﻮس ،ﺗﻀﻤﯿﻦ آزادیﺷﺎن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آزار رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ آﻧﺎن واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮﮔﺎه ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺸﺮک روﺑﺮو ﺷﺪی ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ دﻋﻮت
ﮐﻦ .ھﺮ ﮐﺪام را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ از آﻧﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﻨﮓ ﻧﮑﻦ؛ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت
ﮐﻦ ،اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ ،از آﻧﺎن ﻗﺒﻮل ﮐﻦ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﮑﻦ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎز زدﻧﺪ
از آﻧﺎن ﺟﺰﯾﻪ ﺑﺨﻮاه ،اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ دادﻧﺪ از آﻧﺎن ﻗﺒﻮل ﮐﻦ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﻨﮓ ﻣﮑﻦ«.
ّ
و اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎنھﺎ در اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻋﻘﻮد و ﻗﺮاردادھﺎ ،و
ﺧﺴﺎرت ﺟﻨﺎﯾﺎت ،و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻠﻒ ﺷﺪهھﺎ ،و ﺣﺪود ،ﺑﺮ اھﻞ ّ
ذﻣﻪ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﺲ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺮدی ﯾﮫﻮدی ،ﺳﺮ ﮐﻨﯿﺰی را ﺑﯿﻦ دو ﺳﻨﮓ در ھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ .ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺗﻮ ﮐﺮد؟ ﻓﻼﻧﯽ؟ ﻓﻼﻧﯽ؟ ھﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﮫﻮدی ﺑﺮده
ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺮش اﺷﺎره ﮐﺮد .ﯾﮫﻮدی را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ
ﺳﺮش را در ﺑﯿﻦ دو ﺳﻨﮓ ﺑﮑﻮﺑﻨﺪ؛ و ﺳﺮش ﺑﯿﻦ دو ﺳﻨﮓ درھﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪ« .ﺑﺨﺎری و
ﻣﺴﻠﻢ.
و اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ» :زن و ﻣﺮد ﯾﮫﻮدی ـ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ـ ﻧﺰد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آورده ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج آن دو را رﺟﻢ ﮐﺮد«.
و ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از اھﻞ ّ
ذﻣﻪ ،ﻋﮫﺪش را ﻧﻘﺾ ﮐﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺮ ﺑﺎ او رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ،ﮐﺸﺘﻨﺶ ﺣﺮام اﺳﺖ ،و اﮔﺮ اﺳﻼم ﻧﯿﺎورد ،ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ،او را ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ
ﺑﺮ او ّﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺪﯾﻪ او را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ[.
س :اھﻞ ّ
ذﻣﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ آﯾﺎ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ وﯾﮋه
ّ
ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ﻣﺨﺘﺺ آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ج :آری؛ ﭘﺎرهای از اﺣﮑﺎم،
ﺑﺮای آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ »ﮐﻠﯿﺴﺎ« و »ﮐﻨﯿﺴﻪ«
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛ و رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺟﺎزهی ﺑﻨﺎ و ّ
ﻣﺮﻣﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎھﺎ و

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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ﮐﻨﯿﺴﻪھﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻏﻠﺒﻪی اﺳﻼم وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﻨﮫﺪم ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺪانھﺎ
ﺑﺪھﺪ.
ﺑﺪانھﺎ اﻣﺮ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ،ﻣﺮﮐﺐ ،زﯾﻦ و ﮐﻼهھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ،
ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن آنھﺎ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
اھﻞ ّ
ذﻣﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد اﺳﻠﺤﻪ و ادوات ﺟﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﻤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ] .و در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﺮاﺑﺨﻮاری و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮک و ﺧﻮردن و
آﺷﺎﻣﯿﺪن در روزھﺎی ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ .و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ّ
ﺗﻌﺮض
ذﻣﻪ و ّ
ﺣﯿﺜﯿﺖ اھﻞ ّ
ّ
اذﯾﺖ و آزارﺷﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ؛ و
ﺑﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻧﺎن ﭘﯿﻤﺎن و ّ
ﺗﻌﮫﺪ ﺧﻮد را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ در
ﻣﻮردﺷﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮ ﮐﺲ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دارای ّ
ﺗﻌﮫﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ،آزار دھﺪ ،روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﻣﻦ ﺧﻮد دﺷﻤﻦ او
ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد«[.
س :اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﯿﺪ؛ ﯾﺎ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را دﺷﻨﺎم و ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺖ؛ ﯾﺎ ﺑﺎ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن زﻧﺎ ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﻣﻮارد آﯾﺎ ﻋﮫﺪ و
ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ ﻧﻘﺾ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﺶ ﻧﻘﺾ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﮫﺪ او ﻧﻘﺾ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ »داراﻟﺤﺮب« )ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ( ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد و ﺑﺪانھﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد؛ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ اھﻞ ّ
ذﻣﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
وارد ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎرزار ﺷﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻋﮫﺪ و ﭘﯿﻤﺎﻧﺸﺎن ﻧﻘﺾ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺴﺘﺄﻣﻦ )ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎن و زﻧﻬﺎر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ،ﺳﻔﺎرت و ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﯾﻦﻫﺎ ،وارد ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮد(.

س :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﺎن و زﻧﮫﺎر
ﺧﻮاﺳﺘﻦ ،وارد ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ؛ و زﯾﺎد اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻧﺎن وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ،آﺷﻨﺎ
ﺑﺸﻮﯾﻢ؛ ﭘﺲ آنھﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ج :ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﮐﻪ در اﺣﮑﺎم و
ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺗﯽ ،اﯾﻦ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺮاﯾﺖ ﺑﮫﺘﺮ روﺷﻦ و واﺿﺢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ ﭘﺲ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

را ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،اﻣﺎن و زﻧﮫﺎر ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت وارد ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ
)داراﻟﺤﺮب( ﺷﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل و ﺟﺎن ﻣﺮدﻣﺎن آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ّ
ﺗﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ از اﯾﻦ رو ،اﮔﺮ ﺑﺪانھﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ورزﯾﺪ و ﭼﯿﺰی را از آﻧﺠﺎ ﺑﺮداﺷﺖ و
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ »داراﻻﺳﻼم« )ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( آورد ،در آن ﺻﻮرت آن ﺷﯽء را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﺣﺮام در ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ درآورده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آن را
ﺻﺪﻗﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ ،اﻣﺎن و زﻧﮫﺎر ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﺑﺸﻮد ،در آن
ﺻﻮرت اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺎم ﺧﻄﺎب ﺑﺪو
ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ ّ
ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪی ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ
ﺗﻮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ را ّ
ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﯾﺪ،
از او ﺟﺰﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰﯾﻪ ،از زﻣﺮهی »اھﻞ ّ
ذﻣﻪ« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و
ﭘﺲ از آن اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ »داراﻟﺤﺮب« ﺑﺮﮔﺮدد.
)در ﻣﺴﺌﻠﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ (،اﮔﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ »داراﻟﺤﺮب« )ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ( ﺑﺮﮔﺸﺖ و
ودﯾﻌﻪای را در ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ؛ و ﯾﺎ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و
ﮐﺎﻓﺮان ّ
ذﻣﯽ ،ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ ﺑﻪ »داراﻟﺤﺮب« ،ﺧﻮﻧﺶ ﻣﺒﺎح
ﻣﯽﮔﺮدد و داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﺶ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،در ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛
اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮ
آنھﺎ ﭼﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻃﻠﺒﮑﺎریھﺎﯾﺶ از ﺑﺪھﮑﺎران ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدد و
َ
ودﯾﻌﺖھﺎﯾﺶ در »ﻓﯽء« داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﻏﻠﺒﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ .در آن
ّ
ﺻﻮرت وامھﺎ و ودﯾﻌﺖھﺎﯾﺶ ﺑﻪ وارﺛﺎن او ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ّ
ﭼﯿﺮه ﺷﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮان؛ و ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪن ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن

ّ
س :ﺣﮑﻢ ﭼﯿﺮه ﺷﺪن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮان ،و ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدﯾﺪن ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،و
ّ
ﭼﯿﺮه ﺷﺪن ﮔﺮوھﯽ از ﮐﻔﺎر ﺑﺮ دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ از آﻧﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎری از اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ آنھﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ و واﺿﺢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺣﻮاس
ّ
ﺧﻮﯾﺶ را ﺧﻮب ﺟﻤﻊ ﮐﻦ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮش ﻓﺮا ده:

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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اﮔﺮ ﮔﺮوھﯽ از ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺮ دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ از ﺧﻮد ﭼﯿﺮه ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و آنھﺎ را ﺑﻪ اﺳﺎرت
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺑﻪ ﻏﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺮوه ﭘﯿﺮوز و ﻏﺎﻟﺐ ،ﭼﯿﺮه ﺷﺪﯾﻢ؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻣﺎ
و اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ آن
ِ
ﺣﻼل اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از اﻣﻮال آنھﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺮ اﻣﻮال ﻣﺎ ﭼﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ ﮐﺎﻓﺮان ﭼﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ و
ھﻤﺎن اﻣﻮال را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آوردﻧﺪ ،و ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻮال ،ﭘﯿﺶ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ،آن را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،در آن
ّ
ﺻﻮرت آن اﻣﻮال ـ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﯿﺰی ـ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪانھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ واﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ،اﻣﻮال ﺧﻮﯾﺶ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﮔﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ،ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺗﺎﺟﺮی ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ )داراﻟﺤﺮب( وارد ﺷﺪ ،و اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ
ﮐﺎﻓﺮان ﭘﺲ از ﻏﻠﺒﻪی ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از آنھﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ و آن را
ﻣﺎﻟﮏ ّاو ِل اﯾﻦ اﻣﻮال
ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )داراﻻﺳﻼم( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت
ِ
ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮال ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻗﯿﻤﺘﯽ از
ﺑﺎزرﮔﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ او از ﮐﺎﻓﺮان ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ھﻢ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﻮاﻟﺶ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﺘﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺳﻮی دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮔﺮﯾﺨﺖ
و آنھﺎ او را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .١
اﺣﮑﺎم ﺑﺮدهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﮐﺎﻓﺮان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی آنﻫﺎ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

س :اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮان ،ﺑﺮدهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را اﺳﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﺑﺮدهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻻ
ﺑﻪ ﺳﻮی آنھﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ؛ و ﯾﺎ آنھﺎ ﺑﺮ ﺑﺮدهی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﯿﺮه ﮔﺮدﻧﺪ و او را در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﺣﮑﺎم زﯾﺮ را ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮﯾﺶ را از آنھﺎ ﺑﯿﺎﺑﯽ:
اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮان ،ﺑﺮدهی ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را اﺳﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ؛ و ﻓﺮدی آن ﺑﺮده را از آنھﺎ
ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﭼﺸﻢ ﺑﺮده ،از ﺣﺪﻗﻪ درآورده
 - ١و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ آن ﺷﺘﺮ را از ﮐﺎﻓﺮان ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ »داراﻻﺳﻼم« ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت
ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(

٢٢٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ارﺑﺎب ﺳﺎﺑﻖ
ﺷﻮد و ﺧﺮﯾﺪار ﺧﻮنﺑﮫﺎی آن را از ﻓﺮد ﺟﺎﻧﯽ ﺑﮕﯿﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺧﻮاﺟﻪ و ِ
ِ
ﺑﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮدهاش را ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ارﺑﺎب ّ
دوم )ﺧﺮﯾﺪار( از دﺷﻤﻨﺎن و ﮐﺎﻓﺮان
ِ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ،از او ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮنﺑﮫﺎی ﺑﺮده را از او ﺑﮕﯿﺮد.
اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮان ،ﺑﺮدهی ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ و ﻓﺮدی آن ﺑﺮده را از آنھﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺰار درھﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺑﺎر ّدوم ،اﯾﻦ ﺑﺮده اﺳﯿﺮ ﮐﺎﻓﺮان ﺷﺪ و او را
ﺑﻪ »داراﻟﺤﺮب« )ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ آنﮔﺎه ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ آن ﺑﺮده را از
ﮐﺎﻓﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺰار درھﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ارﺑﺎب و ﺧﻮاﺟﻪی ّاو ِل ﺑﺮده،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﺑﺮده را از ارﺑﺎب ّدوم ،در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﺎن ھﺰار درھﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ .و ﺧﺮﯾﺪار
ّاول ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ﺑﺮده را در ﺑﺮاﺑﺮ ھﻤﺎن ھﺰار درھﻢ از ﺧﺮﯾﺪار ّدوم ،ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺳﭙﺲ
ارﺑﺎب اول ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮده را در ﺑﺮاﺑﺮ دو ھﺰار درھﻢ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ِ
اھﻞ ﺣﺮب )دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاھﺎن اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ( ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮدهی
١
» ّ
ﻣﺪﺑﺮ« ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎنّ » ،ام وﻟﺪ« ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن» ،ﻣﮑﺎﺗﺐ« ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،و »اﻓﺮاد آزاد« ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﺸﻮﻧﺪ؛ وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اھﻞ ﺣﺮب ،ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنھﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎﻓﺮان و دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد و آنھﺎ او را در
اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ در آن ﺻﻮرت از دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮐﺎﻓﺮان ،ﻣﺎﻟﮏ او
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ٢وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ آنھﺎ ﻣﺎﻟﮏ آن
ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺎﻓﺮان و دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮد اﺳﺐ و
ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﺮد؛ و ﮐﺎﻓﺮان آن ﺑﺮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ او از اﺳﺐ و ﮐﺎﻻ اﺳﺖ ،در اﺧﺘﯿﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻓﺮدی )از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن( آنھﺎ را از ﮐﺎﻓﺮان ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
 - ١زﯾﺮا ﺳﺒﺐ ،اﻓﺎدهی ِﻣﻠﮏ را در ﻣﺤﻞ آن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﻣﺤﻞ ِﻣﻠﮏ ﻧﯿﺰ »ﻣﺎل ﻣﺒﺎح« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ﺷﺨﺺ
آزاد و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد آزاد ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ،ﻣﺼﻮن و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪه و ﻣﻌﺼﻮم و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛
ﺣﺮﯾﺖ و آزادﮔﯽ از وﺟﮫﯽ در او ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺤﺮز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺮدهھﺎ ﮐﻪ ﺷﺮع ّ
زﯾﺮا ّ
ﻣﻘﺪس
اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﺸﺎن ،ﻋﺼﻤﺖ )ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ( آنھﺎ را ﺳﺎﻗﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﯾﺸﺎن را ﺑﺮده
ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ و در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ از آنھﺎ ﺳﺮ ﻧﺰده اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
ّ
 - ٢زﯾﺮا اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﺮان ،ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﺮده ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ و وﻗﺘﯽ ﻣﻠﮑﯿﺖ ﮐﺎﻓﺮان
ارﺑﺎب ﺳﺎﺑﻘﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﯿﺰی درﯾﺎﻓﺖ
در ﺑﺮده ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮدد ،در آن ﺻﻮرت
ِ
ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ

٢٢٧

ارﺑﺎب
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
ِ
ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮده ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮدهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﭼﯿﺰی از آن ﻓﺮد ﺑﮕﯿﺮد؛ وﻟﯽ اﺳﺐ
ِ
و ﮐﺎﻻی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﯿﻤﺖ ،ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ارﺑﺎب ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮده و
ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ او اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﮔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ )دﺷﻤﻦ( ،ﭘﺲ از اﻣﺎن و زﻧﮫﺎر ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
وارد ﺷﺪ؛ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮدهای ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد و آن را ﺑﻪ »داراﻟﺤﺮب«
)ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
آن ﺑﺮده آزاد ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ آزاد
ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﺑﺮدهی ﯾﮏ ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﺸﺮف ﮔﺮدد و »داراﻟﺤﺮب« را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
»داراﻻﺳﻼم« ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ »داراﻟﺤﺮب« ﭼﯿﺮه ﮔﺮدﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آن
ﺑﺮده آزاد ﻣﯽﮔﺮدد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺑﺮدهھﺎی ﮐﺎﻓﺮان ﺣﺮﺑﯽ ،از »داراﻟﺤﺮب« ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی
اردوﮔﺎه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ آزاد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ّ
اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺗﺪﯾﻦ

]ﻣﺮﺗﺪ :ﺑﻪ ﮐﺴﯽ »ﻣﺮﺗﺪ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده و از روی اﺧﺘﯿﺎر ،آﯾﯿﻦ
ّ
ّ
ﯾﮫﻮدﯾﺖ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢِ ،اﻟﺤﺎد و ...
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ،
اﺳﻼم را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﯾﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺑﮕﺮود[.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن )ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ ،از روی اﺧﺘﯿﺎر(،
س :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ِ
آﯾﯿﻦ اﺳﻼم را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )و ﺑﻪ آﯾﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ( ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ؛ اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه را
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ج :اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ را ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
ھﺮﮔﺎه ﻓﺮدی از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آﯾﯿﻦ اﺳﻼم را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ؛ )ﺑﺎ او ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ
ﻣﯽﺷﻮد( و اﺳﻼم ﺑﺮ وی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﮫﺎت و ﻋﻮاﻣﻠﯽ،
اﺳﻼم را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﻘﺎﯾﻖ آن ﺑﺮاﯾﺶ روﺷﻦ و واﺿﺢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﻪ ّ
ﻣﺪت ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ
روز ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﮑﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ اﺳﻼم را در اﯾﻦ ّ
ﻣﺪت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،او را رھﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم ﻧﺸﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام و ﻗﺘﻞ،
ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از اﺳﻼم ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﺸﻮد ،و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﮫﺎت و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ،اﺳﻼم را ﺗﺮک ﮐﺮده ،ﺣﻘﺎﺋﻖ آن ﺑﺮاﯾﺶ روﺷﻦ و
آﺷﮑﺎر ﺷﻮد ،و در ﻣﻮرد زﯾﺎنھﺎی دﻧﯿﻮی و اﺧﺮوی ارﺗﺪاد ،ﺑﺮای او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻓﯽ داده
ّ
ﺷﻮد .و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﻧﺸﺪ و ﮔﻮش ﺷﻨﻮا ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن
ﺑﺤﺚھﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺴﺘﺪل ﻧﺪاﺷﺖ ،ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻢ و ﻓﺘﻮای
ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ و ﻋﻠﻤﺎء و رأی ﻣﺤﮑﻤﻪ و دادﮔﺎه ﺷﺮﻋﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮔﺮدد؛
زﯾﺮا از رﺳﻮل ﺧﺪا ج رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن ھﯿﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ
ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ آدم زﻧﺎﮐﺎر دارای ھﻤﺴﺮ ،ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
دﯾﻦ ﺧﻮد و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﺮک ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[
اﮔﺮ ﻓﺮدی )از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن( ،ﭘﯿﺶ از ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮدن اﺳﻼم ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺪ ،او را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ،
ّ
در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ ﮐﺎرش ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ؛ و ﺑﺮ او ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮنﺑﮫﺎ و وﺟﻮب ﻗﺼﺎص ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
اﮔﺮ زﻧﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آﯾﯿﻦ اﺳﻼم را ﺗﺮک ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت وی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ارﺗﺪادش
ﮐﺸﺘﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ آﻏﻮش اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮدد ،در زﻧﺪان ﺧﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪن ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎنّ ،
ﻣﻠﮑﯿﺖ او در اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻣﯽآﯾﺪ؛ اﯾﻦ
ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ آﻏﻮش اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺖ ،دوﺑﺎره ﻣﺎﻟﮏ داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﺶ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و
ﺣﺎل ارﺗﺪاد ،ﻓﻮت ﮐﺮد ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ در
اﮔﺮ در ھﻤﺎن ِ
ّ
ﺣﺎل اﺳﻼم ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،ﺑﻪ وارﺛﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ
ّ
َ
در ﺣﺎل ارﺗﺪادش ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورده» ،ﻓﯽء« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺗﺪ ،اﻋﺪام ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻏﺴﻞ ّﻣﯿﺖ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد؛
ﻧﻤﺎز ﺑﺮ او ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﻓﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﻣﻮال او ـ ﮐﻪ در
ّ
ﺣﺎل ارﺗﺪاد آنھﺎ را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورده ـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارث ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ و آﻧﭽﻪ از
او ـ ﭘﺲ از ارﺗﺪاد ـ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ،ﺟﺰو ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و درﻃﺮحھﺎ و
ﭘﺮوژهھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﮥ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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»و ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺮدهھﺎی آﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﻣﮕﺰار! و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺒﺮش ﻧﺎﯾﺴﺖ! زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن
ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺣﺎل ﻓﺴﻖ ﻣﺮدﻧﺪ«.

و رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﮐﺎﻓﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﮐﺎﻓﺮ ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد«.
ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[
اﮔﺮ ﻓﺮدی ،آﯾﯿﻦ اﺳﻼم را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ »داراﻟﺤﺮب« )ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ( ﭘﯿﻮﺳﺖ؛ و
ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن او ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮان و دﺷﻤﻨﺎن ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮدهھﺎی
ّ
ﻣﺪﺑﺮ وی و ّام وﻟﺪھﺎی او آزاد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ و زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽھﺎی وی ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ .و
ّ
داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﯽ را ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺳﻼم ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورده ،ﺑﻪ وارﺛﺎن وی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛
و ﺑﺪھﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﺳﻼم ﺑﺮ او ﻻزم ﺷﺪه ،از ھﻤﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در
ﺣﺎل اﺳﻼﻣﺶ ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورده اﺳﺖ؛ و ﺑﺪھﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ارﺗﺪاد ﺑﺮ وی ﻻزم ﮔﺮدﯾﺪه،
از ھﻤﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺣﺎل ارﺗﺪادش ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ را در ﺣﺎل ارﺗﺪاد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ؛ ﯾﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ را در ﺣﺎل ارﺗﺪادش
ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮد؛ و ﯾﺎ در ﺣﺎل ارﺗﺪادش ﺑﻪ دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف در اﻣﻮاﻟﺶ ﭘﺮداﺧﺖ؛ در آن
ﺻﻮرت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف وی ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﯿﻖ درﻣﯽآﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ اﮔﺮ
دوﺑﺎره ﺑﻪ آﻏﻮش اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﻋﻘﻮد و ﻗﺮار دادھﺎی وی ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﮔﺮ در
ھﻤﺎن ﺣﺎل ارﺗﺪاد ﻓﻮت ﮐﺮد ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ داراﻟﺤﺮب ﭘﯿﻮﺳﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻋﻘﻮد و
ﻗﺮاردادھﺎی وی ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ ،ﺣﮑﻢ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن وی را ﺑﻪ »داراﻟﺤﺮب« )ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﺷﻤﻦ( ﺻﺎدر ﮐﺮد؛
ﺳﭙﺲ دوﺑﺎره ﺑﻪ آﻏﻮش اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺸﺖ و »داراﻟﺤﺮب« را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ »داراﻻﺳﻼم« ﺗﺮک
ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ھﺮ آﻧﭽﻪ از داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﺶ را ﮐﻪ در ﻧﺰد وارﺛﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،آن
را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .١
 - ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :زﯾﺮا وارث ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻐﻨﺎء و ﺑﯽﻧﯿﺎزی ﻣﺮﺗﺪ از ﻣﺎﻟﺶ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او
در ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ھﺮﮔﺎه ﻣﺮﺗﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺮدد و ﺑﻪ داراﻻﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺎﻟﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ازاﯾﻦ رو داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﺪو ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وارث،
ﻣﻠﮑﯿﺖ او دور ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺑﺮ ﺧﻼف ّام وﻟﺪھﺎ و ﺑﺮدهھﺎی ّ
ﻣﺎل را از ّ
ﻣﺪﺑﺮ او؛ زﯾﺮا ﻓﯿﺼﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
دﻟﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از اﯾﻦ رو ﻧﻘﺾ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻗﺎﺿﯽ در
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اﮔﺮ زﻧﯽ ﻣﺮﺗﺪ ﺷﺪ ،و در ﺣﺎل ارﺗﺪاد ﺧﻮﯾﺶ ،در داراﯾﯽ و اﻣﻮال ﺧﻮد دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف
ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف وی درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
]ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺮدارھﺎ و ﮔﻔﺘﺎرھﺎی ﮐﻔﺮآﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آنھﺎ ﮐﺎﻓﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
دﺷﻨﺎم و ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن.
ّ
ّ
رﺑﻮﺑﯿﺖ(؛ و اﻧﮑﺎر
)اﻟﻮھﯿﺖ و
اﻧﮑﺎر آﻓﺮﯾﺪﮔﺎری و ﻣﻌﺒﻮد و ﻣﺴﺘﻌﺎن ﺑﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ.
رﺳﺎﻟﺖ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﺑﺎور ﺑﻪ آﻣﺪن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ّ
ﻣﺤﻤﺪ ج .
اﻧﮑﺎر آ ﮔﺎھﺎﻧﻪی ﯾﮑﯽ از واﺟﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرد واﺟﺐ
ﺑﻮدن آن ،اﺟﻤﺎع و اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﻤﺎز ،روزه ،ﺣﺞ ،ﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
و ﺟﮫﺎد در راه ﺧﺪاوﻧﺪ.
اﻧﮑﺎر آ ﮔﺎھﺎﻧﻪی ﯾﮏ ﺳﻮره ﯾﺎ ﯾﮏ آﯾﻪ از ﻗﺮآن.
اﻧﮑﺎر ﯾﮑﯽ از اﺳﻤﺎء ﯾﺎ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺣﯿﺎت ،ﻋﻠﻢ ،ﺳﻤﯿﻊ ،ﺑﺼﯿﺮ و ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻮدن
ﺧﺪاوﻧﺪ.
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اوﻟﯿﺎء ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎء او ﺑﺮﺗﺮی دارﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ اوﻟﯿﺎء از ﻋﺒﺎدت
ﻣﻌﺎف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
و ...
ﻣﻮارد ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﺤﺚ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮑﯽ از
ِ
اﺳﺘﺪﻻل و اﻧﺪرز ﺑﺎ آنھﺎ در ﺳﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪ و ﺑﺮ ﮐﻔﺮ ﺧﻮد اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ،
ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻓﺘﻮای ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺠﺘﮫﺪﯾﻦ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻂ و ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻤﻪ
و دادﮔﺎه ﺷﺮﻋﯽ ،ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ،ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ[.
َ
»اﻫﻞ ﺑﻐﯽ« )ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺎن و ﻗﯿﺎم ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ(

ّ
]»اھﻞ ﺑﻐﯽ« :ﺑﻪ ﮔﺮوه و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﺢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﺗﺄوﯾﻞھﺎ و ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﺧﻮد از دﯾﻦ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ،ﺳﺘﻤﮑﺎری ﯾﺎ ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ اﻣﻮال
ﻣﺮدم و ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺪون اﻗﺪام راه ﺣﻞھﺎی
ﻣﺸﺮوع و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،از ﻓﺮﻣﺎن و اﻃﺎﻋﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم و
ﻣﻮردش ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮔﺮدد و ﺑﻪ داراﻻﺳﻼم ﺑﺮﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ِﺳ َﯿﺮ
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ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ آن ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ[.
س :اﮔﺮ ﮔﺮوھﯽ ،از وﻓﺎداری و ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻃﺮﻓﺪاری و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺎرج
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﺷﮫﺮی از ﺷﮫﺮھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﯿﺮه و ﻏﻠﺒﻪ ﯾﺎﺑﻨﺪ؛ در آن ﺻﻮرت رھﺒﺮ و
ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﺮﺧﻮرد و رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،آنھﺎ را ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻓﺮا
ﺧﻮاﻧﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﮫﺎت و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ،ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻗﯿﺎم و ﺳﺮﮐﺸﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺣﻘﺎﺋﻖ را ﺑﺮای آنھﺎ واﺿﺢ و روﺷﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آنھﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻨﮓ
ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻣﺎم ،ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ّ
ﺿﺪ آنھﺎ را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎرزار ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت
اﻣﺎم و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻧﻤﻮدن ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﮔﺮوهﺷﺎن ﺑﺎ آنھﺎ
ﺑﺠﻨﮕﺪ.
و اﮔﺮ »اھﻞ ﺑﻐﯽ« ،دﺳﺘﻪای ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ )ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ( ﺑﺪان ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ،
در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ زﺧﻤﯽھﺎﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و آنھﺎ را ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ١و
ﻓﺮاریھﺎﯾﺸﺎن را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ »اھﻞ ﺑﻐﯽ« ،دﺳﺘﻪای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ )ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ( ﺑﺪان
ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮ زﺧﻤﯽھﺎﯾﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و آنھﺎ را ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻓﺮاریھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و ﻓﺮزﻧﺪان اھﻞ ﺑﻐﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
ّ
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ ،ﺑﺎ اھﻞ
ﺑﻐﯽ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺪام آنھﺎ ﺳﺆال ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد
ﺳﺘﻤﮑﺎری و ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ،دارای دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرک و ﮔﻮاھﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﻮای
ّ
ّ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ آنھﺎ را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ّ
واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد و
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای آنھﺎ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﻮر،
دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن اراﺋﻪ دھﻨﺪ؛ ﭘﺲ از آن ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻗﯿﺎم ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪی ﺧﻮد دﺳﺖ
 - ١اﮔﺮ ﺑﺮای اھﻞ ﺑﻐﯽ ،دﺳﺘﻪای ﻧﻈﺎﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،درآن ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮردﻧﺪ و ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮاریھﺎیﺷﺎن ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺮ زﺧﻤﯽھﺎﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ
ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و آنھﺎ را ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
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ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺟﺎن و ﻣﺎل آنھﺎ در اﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ؛ و در
ّ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺑﺮ ھﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ََ
َ ُۡ ۡ َ ۡ
َ ٓ ََ
ٱ� َت َتلُوا ْ فَأَ ۡصل ُِحوا ْ بَ ۡي َن ُه َماۖ فَإ ۢن َ� َغ ۡ
ان مِن ٱلمؤ ِمن ِ�
ت إ ِ ۡح َدٮ ٰ ُه َما �
﴿�ن طا�ِفت ِ
ِ
َّ َ َ ٓ ۡ َ َ
َ َ
ُ
ْ
ُ ْ َّ
ۡٱ� ۡخ َر ٰ
� َء إ ِ ٰٓ
� تَ ِ ٓ
ى َف َ�ٰتِلوا ٱل ِ� َ� ۡب ِ� َح َّ ٰ
� أ ۡم ِر ٱ�ِۚ فإِن فا َءت فأ ۡصل ُِحوا بَ ۡي َن ُه َما
ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ٓ ْ َّ َّ َ ُ ُّ ۡ ُ ۡ
س َ
ط�] ﴾٩اﻟﺤﺠﺮات.[۹ :
ق
ب ِٱلعد ِل وأقسِ ط ۖوا إِن ٱ� �ِب ٱلم ِ ِ
»ھﺮﮔﺎه دو ﮔﺮوه از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﯾﺪ؛
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن در ﺣﻖ دﯾﮕﺮی ﺳﺘﻢ ﮐﻨﺪ و ّ
ﺗﻌﺪی ورزد و ﺻﻠﺢ را ﭘﺬﯾﺮا ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎ آن
دﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﺳﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ّ
ﺗﻌﺪی ﻣﯽورزد ﺑﺠﻨﮕﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻃﺎﻋﺖ از
ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺣﮑﻢ او را ﭘﺬﯾﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ھﺮﮔﺎه ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا را ﭘﺬﯾﺮا
ﺷﺪ ،در ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن دادﮔﺮاﻧﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﯾﺪ و در اﺟﺮای ﻣﻮاد و اﻧﺠﺎم ﺷﺮاﯾﻂ آن،
ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺪا ﻋﺎدﻻن را دوﺳﺖ دارد«.

و ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺨﺖ و ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺑﻤﺒﺎران ھﻮاﯾﯽ و ﻣﻮﺷﮏ و ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ّ
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم آنھﺎ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮدن و ﺗﻼش ﺑﺮای
ِ
ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدن آنھﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ّ
ﻣﮫﻤﺎت و آب و ﻏﺬاﯾﺸﺎن ،آنھﺎ را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دھﻨﺪ
ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
و ﮐﺸﺘﻦ و ّ
اذﯾﺖ و آزار ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان آنھﺎ و ﻣﺼﺎدرهی اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﺣﺮام و
ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ؛ و ﮐﺸﺘﻦ اﺳﯿﺮ ،زﺧﻤﯽ و ﻓﺮاری آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻨﮓ و ﺷﮑﺴﺖ آﻧﺎن ،ﻗﺼﺎص ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﭼﯿﺰی از آﻧﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد[.
َ
ﻟﺸﮑﺮ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﺳﻠﺤﻪ و ادوات ﺟﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ اھﻞ َﺑﻐﯽ را
س :اﮔﺮ
ِ
ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮای
ِ
َ
اﺳﻠﺤﻪ و ادوات ﺟﻨﮕﯽ آﻧﺎن ،ﺑﺎ اﯾﺸﺎن وارد ﭘﯿﮑﺎر و ﮐﺎرزار ﮔﺮدﻧﺪ؟
ج :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺪان ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ادوات ﺟﻨﮕﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻧﺎن ،ﺑﺎ اھﻞ ﺑﻐﯽ وارد ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ و ﭘﯿﮑﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
ﻟﺸﮑﺮ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﺮ داراﯾﯽ و اﻣﻮال اھﻞ ﺑﻐﯽ ﭼﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ؛ در آن
س :اﮔﺮ
ِ
ﺻﻮرت اﻣﺎم ﺑﺎ داراﯾﯽ و اﻣﻮال آنھﺎ ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﺪ؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،اﻣﻮال آنھﺎ را ﺿﺒﻂ و ﻣﺼﺎدره ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
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ﮐﻪ از ﻗﯿﺎم و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺑﺪانھﺎ ﺑﺎز
ﻧﮕﺮداﻧﺪ؛ و ھﺮﮔﺎه ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺑﺪانھﺎ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ اھﻞ ﺑﻐﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ و از آن ﻣﻨﺎﻃﻖ،
ﺧﺮاج و ُﻋﺸﺮ را ﮔﺮدآوری ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﺳﭙﺲ رھﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﺮ آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﯿﺮه
و ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر ّ
دوم از اھﻞ آن
ﻣﻨﺎﻃﻖُ ،ﻋﺸﺮ و ﺧﺮاج ﮔﺮدآوری ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :در آن ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎر ّ
دوم از اھﻞ آن ﻣﻨﺎﻃﻖُ ،ﻋﺸﺮ
و ﺧﺮاج ﺑﮕﯿﺮد؛ و اﮔﺮ آنھﺎ ﻋﺸﺮ و ﺧﺮاج ﮔﺮدآوری ﺷﺪه را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ُﻋﺸﺮ و ﺧﺮاج ﻣﺮدم ادا ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ) ،و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎر
ّ
دومُ ،ﻋﺸﺮ و ﺧﺮاج ﺑﭙﺮدازﻧﺪ(.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت اھﻞ آن
ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ »دﯾﺎﻧﺖ و دﯾﻨﺪاری« )ﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻗﻀﺎﯾﯽ(ُ ،ﻋﺸﺮ و ﺧﺮاج
ﺧﻮﯾﺶ را دوﺑﺎره ﺑﺪھﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب اﻟﺤﻈﺮ و اﻻﺑﺎﺣﺔ

اﻟﺤﻈﺮ واﻻﺑﺎﺣﺔ
س :ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﮫﻮم »ﺣﻈﺮ« و »اﺑﺎﺣﮥ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﺣﻈﺮ« :در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﻨﻊ« )ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی(؛ و »ﻣﺤﻈﻮر« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
»ﻣﻤﻨﻮع« )ﺣﺮام و ﻧﺎﻣﺸﺮوع( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
و »اﺑﺎﺣﮥ« :در ﻟﻐﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮدن ﻓﺮد ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ )ﻣﮑﻠﻒ( ،در اﻧﺠﺎم
ﯾﺎ ﺗﺮک ﮐﺎری ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﭘﺎداش ﯾﺎ ﮐﯿﻔﺮ ﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ؛ »اﺑﺎﺣﺖ«:
در ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺻﻮﻟﯽ ،ﺣﮑﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﺎ ﺗﺮک ﮐﺎری را ّ
ﻣﺨﯿﺮ ﻣﯽﺳﺎزد(.
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس

س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻟﺒﺎسھﺎﯾﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدان و زﻧﺎن ،ﭘﻮﺷﯿﺪن آنھﺎ ﺣﻼل و ﯾﺎ
ﭘﻮﺷﯿﺪن آنھﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،ﻧﺎﻣﺸﺮوع و ﻧﺎروا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ را ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
ﺑﺮای زن و ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را در ﻟﺒﺎس و ﺷﮑﻞ ،ﺑﻪ زﻧﺎن و
ﻣﺮدان ﮐﺎﻓﺮ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ
ِ
زﻧﺎن ،و ﯾﺎ زﻧﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .١
اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ ﻧﻤﻮدن در ﻟﺒﺎس ،ﺣﻼل ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

١

 -اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﻌﻦ اﻟﻨﹼﺒﯽ ج اﻟـﻤﺨﻨﺜﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟـﻤﱰﺟﻼت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء .وﻗﺎل :اﺧﺮﺟﻮﻫﻢ ﻣﻦ

ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ«؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ را ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را )در ﻟﺒﺎس و

ھﯿﺄت( ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ را از ﺧﺎﻧﻪھﺎﯾﺘﺎن ﺑﯿﺮون
ﮐﻨﯿﺪ«) .ﺑﺨﺎری(

و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻟﻌﻦ اﷲ اﳌﺘﺸﺒﻬﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء واﳌﺘﺸﺒﻬﺎت

ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل«؛ »ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس زﻧﺎن را ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﺮدان را ﺑﺮ ﺗﻦ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ھﯿﺄت زﻧﺎن در ﻣﯽآورﻧﺪ و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮدان آراﯾﺶ
دھﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«) .ﺑﺨﺎری(
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ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭘﺎرﭼﻪی اﺑﺮﯾﺸﻢ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺮاھﻦ ،ﻋﻤﺎﻣﻪ و  .(..ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺣﻼل ﻧﯿﺴﺖ؛
وﻟﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن روا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ :ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭘﺎرﭼﻪھﺎی اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
و دﯾﺒﺎ ،در ﺟﻨﮓ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /ﭘﻮﺷﯿﺪن آنھﺎ در
ﺟﻨﮓ ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺮدان درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪای را ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎر آن از اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﭘﻮد آن از
ﭘﻨﺒﻪ ﯾﺎ ﭘﺸﻢ ﻧﺮم و ﻧﺎزک ﺑﺎﺷﺪ.
١
ﺑﺮای ﻣﺮدان ،ﻓﺮوھﺸﺘﻦ ازار ،ﺷﻠﻮار ،ﭘﯿﺮاھﻦ و ﻏﯿﺮه ،ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻗﻮزک ﭘﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ.
س :ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎﻟﺶ از ﭘﺎرﭼﻪی اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  : /ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎﻟﺶ از اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ :ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎﻟﺶ از اﺑﺮﯾﺸﻢ ،ﻣﮑﺮوه
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ اﺳﻼم ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪای
زﯾﺒﺎ و ﻇﺎھﺮی ﺗﻤﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻟﺒﺎس و وﺳﺎﺋﻞ زﯾﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺧﺘﯿﺎرش
ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
اﺳﻼم ﺑﺮ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻧﺎزک ﺑﭙﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺪن او
ً
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﺗﻨﮕﯽ را ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖھﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﺴﺘﺎن و
ﺳﯿﻨﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی ّ
ﺣﺴﺎس او را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ :زن ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻟﺒﺎس ﻣﺮدان را ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﻣﺮد ﻧﯿﺰ ﺣﻖ
ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس زﻧﺎن را ﻧﺪارد؛ و ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زن ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ زﻧﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮدان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻟﻌﻦ،
 - ١اﺑﻮھﺮﯾﺮه س ﮔﻮﯾﺪ :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺎ اﺳﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻌﺒﲔ ﻣﻦ اﻻزار ﻓﯽ اﻟﻨﺎر«؛ »آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﻠﻮار
ﮐﻪ از ﻗﻮزک ﭘﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ ،در آﺗﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ«) .ﺑﺨﺎری(

ﺟﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﺳﺎﻟﻢ از ﭘﺪرش ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد» :اﻻﺳﺒﺎل ﻓﯽ اﻻزار واﻟﻘﻤﻴﺺ واﻟﻌﲈﻣﺔ .ﻣﻦ ﹼ

ﺷﻴﺌ ﹰﺎ ﺧﻴﻼء ﱂ ﻳﻨﻈﺮ اﷲ اﻟﻴﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ«؛ »اﺳﺒﺎل در ازار ،ﭘﯿﺮاھﻦ و دﺳﺘﺎر ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را از روی ّ
ﺗﮑﺒﺮ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﮑﺸﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ او ﻧﮕﺎه رﺣﻤﺖ
ﻧﻤﯽاﻧﺪازد«) .اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﯾﯽ(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ در ﺣﺮﮐﺎت و ادا و اﻃﻮار و ﺣﺮف زدن و ﻧﺤﻮهی راه رﻓﺘﻦ و  ...ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻼی زﻧﺪﮔﯽ و آﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪان دﭼﺎر ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮدن از ﻗﺎﻧﻮن
ﻓﻄﺮت و ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﯽ ّ
ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت آن اﺳﺖ؛ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدﻻﻧﻪ،
ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪی ﻣﺮد و زن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺑﺮای ھﺮ ﯾﮏ،
ّ
ّ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺮداﻧﮕﯽ را
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻗﺮار داده اﺳﺖ؛ ھﺮﮔﺎه ﻣﺮد
ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت زن ﺧﻮد را ﺟﻠﻮه دھﺪ و زن ﻧﯿﺰ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽھﺎی
ً
ﻓﻄﺮی ﮐﻪ در ﻧﮫﺎد زﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮد ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ اﺿﻤﺤﻼل و
ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ در ﻧﻈﺎم ﻓﻄﺮت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج  ،ﻣﺮدی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮد آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ او ﺧﻮدش را ﺑﻪ
ﺻﻮرت زن در ﻣﯽآورد و ﯾﺎ زﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ زن ،ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ّاﻣﺎ ﺧﻮدش
را در ﻗﯿﺎﻓﻪی ﻣﺮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ھﺮ دو را ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورده اﺳﺖ ﮐﻪ در
دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ،ﻟﻌﻨﺖ و ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮای ﻗﺒﻮل ﻟﻌﻨﺖ و ﻧﻔﺮﯾﻨﺸﺎن آﻣﯿﻦ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ّ
و ﻗﺎﻋﺪهی ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری از ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰهی ﺧﺪا اﻋﻢ از ﺧﻮردﻧﯽ،
ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ و ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ در آﻧﮫﺎ اﺳﺮاف ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺨﺮ و
ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﮐﺴﺐ ﺷﮫﺮت ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﺳﺮاف ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :اﺳﺘﻔﺎدهی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازهی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺣﻼل؛ ّاﻣﺎ ﻓﺨﺮ
ﻓﺮوﺷﯽ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﺮی اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ّﻧﯿﺖ و ﻗﻠﺐ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮ ﻣﺮدم را دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َّ ُ َ ُ ُّ ُ َّ ُ ۡ َ َ ُ
ور﴾ ]اﻟﺤﺪﯾﺪ.[۲۳ :
﴿وٱ� � �ِب � �تا ٖل فخ ٍ
»ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻓﺨﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.

ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﺒﺮ و ﻓﺨﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ،ﻟﺒﺎس
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﮑﺸﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ او ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد« .ﺑﺨﺎری
و ﻣﺴﻠﻢ.
ّ
ﻣﻈﺎن ﻓﺨﺮ و ﻣﺒﺎھﺎت و ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از
و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن از

ﮐﺘﺎب اﻟﺤﻈﺮ واﻻﺑﺎﺣﺔ
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ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎسھﺎی ﮔﺮانﺑﮫﺎ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻔﯿﺲ ﻣﻌﺮوف ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؛
ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﺒﺎسھﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﺨﺮ و ﻣﺒﺎھﺎت ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﺷﮫﺮت ﺑﭙﻮﺷﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻟﺒﺎس ذﻟﺖ
و ﺧﻮاری ﺑﻪ ﺗﻦ او ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد« .اﺑﻮداود و ﻧﺴﺎﯾﯽ.
ﺷﺨﺼﯽ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﭙﻮﺷﺪ؟ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س در ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺖ» :ﻟﺒﺎﺳﯽ را ﺑﭙﻮش ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺷﻌﻮر را ﺑﻪ ﺧﻨﺪه در ﻧﯿﺎورد و ﻋﺎﻗﻼن ﺑﻪ واﺳﻄﻪی
آن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﺮاد ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ« .ﻃﺒﺮاﻧﯽ.
ﯾﻌﻨﯽ :ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻧﺎﭘﺎک و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﺎدان ﺑﺪان ﺑﺨﻨﺪد و ﻧﻪ اﯾﻦ
ﻗﺪر ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ّ
ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺮاد ﻋﺎﻗﻼن ﺷﻮد.
ﭘﺲ ھﺪف از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ،دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ،ﺳﺘﺮ ﻋﻮرت و دﯾﮕﺮی ،زﯾﻨﺖ و
زﯾﺒﺎﯾﯽ؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دو اﻣﺮ ،اﻓﺮاط و زﯾﺎده روی ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ّ
ﺣﺪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ،از راه
راﺳﺖ اﺳﻼم ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﯿﻄﺎن اﻧﺤﺮاف ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ[.
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه

س :اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﺑﺎ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ،زﯾﻨﺖ و آراﯾﺶ دھﻨﺪ؛ وﻟﯽ
زﻧﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﻃﻼ ﺑﺮ ﮐﻮدک ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .١
ﻣﺮدان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﻘﺎل
ﻧﺮﺳﺪ؛ و ﻋﻼوه از ﻧﻘﺮه ،اﺳﺘﻌﻤﺎل ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ .٢
 - ١زﯾﺮا ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﻼ و اﺑﺮﯾﺸﻢ در ﺣﻖ ﻣﺮدان) ،از اﺣﺎدﯾﺚ( ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن
آنھﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪن آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺎروا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاب ﮐﻪ ھﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪن آن و ھﻢ
ﻧﻮﺷﺎﻧﯿﺪن آن ﺣﺮام و ﻧﺎروا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(
 - ٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻘﺮه ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮑﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﻧﻘﺮه ،اﺳﺘﻐﻨﺎء وﺑﯽﻧﯿﺎزی )از دﯾﮕﺮ اﺷﯿﺎء( ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ،ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺮه،
از ﻗﺒﯿﻞ :ﺳﻨﮓ ،ﻃﻼ ،آھﻦ ،ﻓﻠﺰ ،ﺳﺮب ،ﺷﯿﺸﻪ واﻣﺜﺎل آنھﺎ ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﭘﻮﺷﯿﺪن و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﻼی ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﺣﺮام ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﯾﻦ در
ّ
ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎنّ ،
ﻣﺰﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم زﯾﻨﺖ را ﻣﺒﺎح ﻧﻤﻮده و
اﺳﺘﻔﺎده از آن را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﻨﺪ؛
َ
ُ ۡ َ ۡ َ َّ َ َ َ َّ
ٱلط ّي َ�ٰت م َِن ّ ۡ
ٱ� َّٱل ٓ ۡ َ
ٱلرز ِق﴾ ]اﻷﻋﺮاف:
� أخ َرج لِعِ َبادِه ِۦ َو َّ ِ ِ
ِ
﴿قل من حرم زِ�نة ِ ِ
.[۳۲

»ﺑﮕﻮ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ زﯾﻨﺘﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﭘﺪﯾﺪ آورده اﺳﺖ ﺣﺮام ﮐﺮده
اﺳﺖ؟ و ﯾﺎ روزیھﺎی ﭘﺎﮐﯿﺰه را ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«؟.

ّاﻣﺎ دو ﻧﻮع زﯾﻨﺖ را ﺑﺮ ﻣﺮدان ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ وﻟﯽ زﻧﺎن را در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دو ﻧﻮع
ﻧﯿﺰ آزاد ﮔﺬارده اﺳﺖ:
ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻃﻼ؛ و ّ
دومّ :
اولّ :
ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﺣﺮﯾﺮ اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ س ﮔﻮﯾﺪ:

ّ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺣﺮﯾﺮ را در دﺳﺖ راﺳﺖ و ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻼ را در دﺳﺖ ﭼﭙﺶ ﻗﺮار داد
و ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ دو ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺮدان ّاﻣﺖ ﻣﻦ ﺣﺮام اﺳﺖ« .اﺑﻮداود ،ﻧﺴﺎﯾﯽ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ.
و در رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :و اﯾﻦ دو ﺗﺎ ﺑﺮ زﻧﺎن ّاﻣﺖ ﻣﻦ ﺣﻼل
اﺳﺖ«.
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﮔﻮﯾﺪ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﺮﯾﺮ را ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ؛ زﯾﺮا ھﺮ
ﻣﺮدی ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ آن را ﺑﭙﻮﺷﺪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ از ﭘﻮﺷﯿﺪن آن ﻣﺤﺮوم اﺳﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج درﺑﺎرهی ّ
ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪن ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺣﺮﯾﺮ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻟﺒﺎس ،ﻟﺒﺎس
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﮫﺮهای ﻧﺪارد« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﺨﺼﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻃﻼ در دﺳﺖ دارد؛ آن اﻧﮕﺸﺘﺮ را از دﺳﺘﺶ
ً
ﺑﯿﺮون آورد و ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧﺖ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺪا ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺎرهای از آﺗﺶ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ« .ﻣﺴﻠﻢ
ﯾﻌﻨﯽ :اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻃﻼ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺮدن ﻣﻮﺟﺐ آﺗﺶ دوزخ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
رﻓﺖ؛ ﺑﺪان ﻣﺮد ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮو و اﻧﮕﺸﺘﺮت را ﺑﺮدار و ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎ .آن
ﻣﺮد ﺟﻮاب داد :ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ! ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج دور اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ دﯾﮕﺮ آن را
ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارم .ﻣﺴﻠﻢ.
و ﻗﻠﻢ ،ﺳﺎﻋﺖ ،ﭘﯿﺎﻟﻪ ،اﺳﺘﮑﺎن ،ﭼﻮب ﺳﯿﮕﺎر و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﯿﺰھﺎی ﻃﻼﯾﯽ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ّ
ﻋﯿﺎش از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﮑﻢ اﻧﮕﺸﺘﺮ را دارﻧﺪ؛ ّاﻣﺎ اﻧﮕﺸﺘﺮی ﻧﻘﺮه

ﮐﺘﺎب اﻟﺤﻈﺮ واﻻﺑﺎﺣﺔ
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ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻣﺒﺎح اﺳﺖ.
اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س ﮔﻮﯾﺪ» :ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﯾﮏ اﻧﮕﺸﺘﺮ ﻧﻘﺮه در دﺳﺖ داﺷﺖ؛ ﺑﻌﺪ از وﻓﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ج در دﺳﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ س ﺑﻮد؛ و ﺑﻌﺪ از اﺑﻮﺑﮑﺮ س در دﺳﺖ ﻋﻤﺮ س ﺑﻮد؛ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﺮ س ،
ﻋﺜﻤﺎن س آن را در اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭼﺎھﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ارﯾﺲ« اﻓﺘﺎد و ﮔﻢ ﺷﺪ«.
ﺑﺨﺎری.
و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﺮورت ّ
ﻃﺒﯽ اﯾﺠﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﭘﻮﺷﯿﺪن اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺮای ﻣﺮد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج اﺟﺎزه ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف س و زﺑﯿﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام س ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎرﺷﯽ
ﮐﻪ در ﺑﺪن داﺷﺘﻨﺪ ،ﻟﺒﺎس اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ .ﺑﺨﺎری.
و دﻟﯿﻞ و ﺣﮑﻤﺖ ﺣﺮﻣﺖ اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﻃﻼ ﺑﺮ ﻣﺮدان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ :ھﺪف اﺳﻼم از ﺗﺤﺮﯾﻢ
اﺳﺘﻔﺎدهی زﯾﻨﺘﯽ از اﺑﺮﯾﺸﻢ و ﻃﻼ ﺑﺮای ﻣﺮدان ،ﯾﮏ ھﺪف ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻣﺮدان اﺳﺖ .اﺳﻼم ﮐﻪ دﯾﻦ ﻧﯿﺮو و ﺟﮫﺎد اﺳﺖ،
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن
ِ
ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﺎﻣﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻣﺮدان را از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی ﺿﻌﻒ و ﺷﮑﺴﺖ و
ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﮫﺪارد .ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺮو و ﻗﺪرت و ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﺮ زن ﺑﺮﺗﺮی داده اﺳﺖ ،ﺳﺰاوار و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻣﻘﺎم او ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از
زﯾﻨﺖآﻻت ،ﺑﺎ زن ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ دھﺪ و در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ او ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺰﺑﻮر ،ﯾﮏ ھﺪف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ّ
ﻣﮫﻤﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
ّ
اﺷﺮاﻓﯿﺖ و
اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﯾﮑﯽ از اھﺪاف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ اﺳﻼم ﻣﺒﺎرزهی ھﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺎ
ّ
اﺷﺮاﻓﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ،ﻣﻮﺟﺐ از ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻦ رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﻮی
ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ اﺳﺖ.
ّ
ّ
اﺷﺮاﻓﯿﺖ ﯾﮑﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ِﮐﯿﺎن ﻣﻠﺖھﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ؛
از ﻣﻈﺎھﺮ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ ّ
ﻋﺪهی ﮐﻤﯽ ،اﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺮدم را
ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ّ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻧﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ّ
ﻋﺪه در ھﺮ ﻋﺼﺮ و
زﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ھﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺷﻤﻨﯽ
ورزﯾﺪهاﻧﺪ) .اﺳﺮاء ۱۶/و ﺳﺒﺄ.(۳۴/
ّ
ّ
اﺷﺮاﻓﯿﺖ و ﺧﻮش
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از روح و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺮآن ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﮐﻠﯿﻪی ﻣﻈﺎھﺮ
ﮔﺬراﻧﯽ را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ زﯾﻨﺖ ﺣﺮﯾﺮ و ﻃﻼ را ﺑﺮ ﻣﺮد
ﺣﺮام ﮐﺮده و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه را ﺑﺮ ﻣﺮد و زن ﺣﺮام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺣﺮﻣﺖ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻃﻼ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر ،دﻟﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻗﺎﺑﻞ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ّ
اھﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻃﻼ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭘﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻖ ﻧﺪارد ﮐﻪ
آن را از ﻣﯿﺪان اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎرج ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﻨﺖ آﻻت ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻇﺮوف درآورد.
ً
و زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻃﺒﻊ زﻧﺎﻧﮕﯽ ،ذاﺗﺎ ﻋﻼﻗﻪی زﯾﺎدی ﺑﻪ زﯾﻨﺖ آﻻت دارﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺧﺪاوﻧﺪ
آﻧﺎن را از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻌﺎف ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ ھﺪﻓﺸﺎن از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺣﺮﯾﺮ و زﯾﻨﺖ
ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺮدان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ[.
آﻻت ﻃﻼ ،ﻓﺮﯾﺐ و ﺗﺤﺮﯾﮏ
ِ
ﺧﻮردن ،ﻧﻮﺷﯿﺪن ،ﭼﺮب ﮐﺮدن ،ﺧﻮد را ﺧﻮﺷﺒﻮی ﻧﻤﻮدن از ﻇﺮوف ﻃﻼﯾﯽ و ﻧﻘﺮهای
درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ ﻃﻼﯾﯽ و ﻧﻘﺮهای
ﭼﯿﺰی را ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﻪ ﮐﺶ ﻃﻼﯾﯽ و ﻧﻘﺮهای ،ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﺳﺮﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻇﺮوﻓﯽ ﮐﻪ از ﺷﯿﺸﻪ ،ﺳﺮب ،ﺑﻠﻮر و ﻋﻘﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻧﻮﺷﯿﺪن در ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺮه ﮐﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ زﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺮهﮐﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ و ﭼﮫﺎرﭘﺎﯾﻪای ﮐﻪ
ﻧﻘﺮهﮐﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻘﺮه،
دور ﻧﮕﻪ دارد.
ﺗﺰﺋﯿﻦ و آراﺳﺘﻦ ﻣﺼﺤﻒ و ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ آب ﻃﻼ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد.
ﻧﺰدﯾﮑﯽ و آﻣﯿﺰش ﺑﺎ زن؛ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ زن؛ و ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮدن او

س :ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﻣﺮد ﺑﻪ زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﻣﺮد ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت و دو ﮐﻒ دﺳﺖھﺎی زن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ از ﺷﮫﻮت
)اﺷﺘﮫﺎء و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ( در اﻣﺎن ﻧﺒﻮد١ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺪون ﺿﺮورت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
 - ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ« ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ از ﺷﮫﻮت در اﻣﺎن ﻧﺒﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺪون ﺿﺮورت ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ از اﺷﺘﮫﺎء و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻢ داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺪون ﻧﯿﺎز و
ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺻﻮرت زن ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را از ﺣﺮام ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﯾﻦ ﻗﻮل» :اﮔﺮ از ﺷﮫﻮت در اﻣﺎن ﻧﺒﻮد« :ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺷﮫﻮت ،ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ
داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت زن ﻣﺒﺎح ﻧﯿﺴﺖ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﮫﻮت
و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ داﺷﺖ ﯾﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻤﺎن وی ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ او از اﺷﺘﮫﺎء و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ در
اﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،در آن ﺻﻮرتھﺎ ﺑﺪون ﺿﺮورت ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن وی ﺑﻪ ﺻﻮرت زن ﻣﺒﺎح ﻧﯿﺴﺖ.
ﺟﻮاز ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﻨﺪهی ﻧﺎﺗﻮان )ﻧﮕﺎرﻧﺪه( ﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در اﻣﺎن ﺑﻮدن از ﺷﮫﻮتِ ،
ﺷﺮط ِ
زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ـ ﺑﻠﮑﻪ در اﻣﺎن ﺑﻮدن از ﺷﮫﻮت ،ﺷﺮط ﺟﻮاز ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺎن ﻣﺤﺮم ﻧﯿﺰ
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زن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ﻣﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﻮرت و ﮐﻒ دﺳﺖ زن را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ از ﺷﮫﻮت ﻧﯿﺰ در اﻣﺎن
ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ﺟﺎھﻠﯿﺖ
]زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ دارای اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را از زن ﮐﺎﻓﺮ و زن زﻣﺎن
ّ
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ،وﻗﺎر ،ﻋﻔﺖ و ﺣﯿﺎی ﺧﻮد
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﺟﺪا ﺳﺎزد .اﺧﻼق زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ّ
ﺟﺎھﻠﯿﺖ ،ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﺮدان اﺳﺖ.
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و اﺧﻼق زن ﮐﺎﻓﺮ و زن زﻣﺎن
وﻗﺘﯽ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ در ﻣﯽآﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﺪو ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :ﺻﺎﺣﺐ آداب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ادبھﺎی زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ:
اﻟﻒ( ﻧﻈﺮ ﻧﮑﺮدن :ﻧﻔﯿﺲﺗﺮﯾﻦ زﯾﻨﺖ ﺑﺮای زن ﺣﯿﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺣﯿﺎ،
ِ
ﺣﻔﻆ ﭼﺸﻢ از دﯾﺪن ﻧﺎﻣﺤﺮم اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﻪ زﻧﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﮕﻮ :ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن را ﻣﺤﻔﻮظ دارﻧﺪ«.
ب( ﻋﺪم اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺑﺪن او ﺑﺎ ﻣﺮد ﺗﻤﺎس ﭘﯿﺪا ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؛ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
اﺳﺖ ـ ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺷﺮع ّ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑﺪون ﺣﺠﺎب و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺻﻮرتھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮھﻨﻪ اﺳﺖ ،در ﺑﺎزارھﺎ و ﮐﻮﭼﻪھﺎ و ﺑﻮﺳﺘﺎنھﺎ و ﭘﺎرکھﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدش و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ؛
زﯾﺮا ﻋﺼﺮ )ﻣﺎ( ،ﻋﺼﺮ ﻓﺴﻖ و ﻋﺼﯿﺎن اﺳﺖ؛ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﺎﺳﻘﺎن و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎران
ّ
در اﻣﺎن ﺑﻮد از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮫﻮت و ﻟﺬت ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ!.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺪﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻧﻮرزﯾﺪهاﻧﺪ و ﺑﯿﺮون ﺷﺪن زﻧﺎن را از ﺧﺎﻧﻪ آن ھﻢ ﺑﺪون ﺣﺠﺎب
ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﺑﺮھﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺻﻮرت و
دﺳﺖ زن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و ﭼﻮن زﻧﺎن از اﯾﻦ ﻓﺘﻮای ﺻﺎدر ﺷﺪه آ ﮔﺎھﯽ
و اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻨﺪّ ،
ﻗﻀﯿﻪی ﺣﺠﺎب را ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻨﺪ و ﺳﺮ و ﺻﻮرت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮھﻨﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﺳﯿﻨﻪھﺎﯾﺸﺎن را ﻇﺎھﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺪون ﺣﺠﺎب از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺪﻧﺪ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ھﻢ اﮐﻨﻮن در
ﺑﺎزارھﺎ و آﺑﺎدیھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﯾﻦ ﻣﺠﺘﮫﺪ ،از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﮔﺮاﯾﺶ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و آراﯾﺶ ﻧﻤﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻇﮫﺎر زﯾﻨﺖ و آراﯾﺶ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﻧﻤﯽﻓﮫﻤﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮھﻨﻪ ﮐﺮدن ﺻﻮرت و دﺳﺖھﺎ
اﮐﺘﻔﺎ و ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ،اﯾﻦ ﻣﺠﺘﮫﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ،دﭼﺎر ﻟﻐﺰش و ﺧﻄﺎ ﺷﺪه و ھﻢ
ﺧﻮد از راه ﺻﻮاب دور ﺷﺪه و ھﻢ دﯾﮕﺮان را از راه ﺻﻮاب دور ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻔﺘﯿﺎن
ﺧﺪاﺗﺮس را ﻣﻮرد رﺣﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﭼﺎدر ﺑﺰرﮔﯽ
ﮐﻪ ﺳﺮ ،ﺻﻮرت و ﺳﯿﻨﻪی آنھﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺸﻮﻧﺪ؛ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ ھﻤﺎن
ﭼﯿﺰی ﺗﻮﻓﯿﻖ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ّ
ﻣﺤﺒﺖ و رﺿﺎﯾﺖ اوﺳﺖ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

در ﺳﯿﻨﻤﺎھﺎ و ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و اﺗﻮﺑﻮسھﺎی ﺧﻂ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦھﺎ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﻪ ھﻢ
ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ.
ّ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺮ
ج( ﻟﺒﺎس زن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ادب و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و دارای
ﺑﺎﺷﺪ:
ﺗﻤﺎم ﺟﺴﻢ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
ّ
ﻧﺒﺎﯾﺪ آنﻗﺪر ﺷﻔﺎف و ﻧﺎزک ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن را ﻧﺸﺎن داده و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد.
ّ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽھﺎ و ﻧﻘﺎط ّ
ﺣﺴﺎس ﺑﺪن را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺎزک ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎسھﺎی ﺗﻨﮕﯽ ﮐﻪ ّ
ﺗﻤﺪن ﺷﮫﻮت ﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺑﯽﺑﻨﺪ و ﺑﺎری ﻏﺮب آنھﺎ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
آورده و ُﻣﺪﭘﺮﺳﺘﺎن ،ھﺮ روز ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﺮمآور آن را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط
ﺣﺴﺎس و ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺪن زن را ّ
ّ
ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﻏﺮاﯾﺰ و ﻗﻮای ﺟﻨﺴﯽ را
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻮﺷﻨﺪهی آنھﺎ ،ﻋﺮﯾﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻟﺒﺎس ،از
ﻟﺒﺎس ﻧﺎزک ،ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﺒﺎس زن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮدان اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﮐﺮده زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮدان درﻣﯽآورﻧﺪ و ﻣﺮداﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زن
درﻣﯽآﯾﻨﺪ؛ و زﻧﺎن را از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﻣﺮدان و ﻣﺮدان را از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس زﻧﺎن ﻣﻨﻊ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻟﺒﺎس زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن ﮐﺎﻓﺮ ـ اﻋﻢ از ﯾﮫﻮدی،
ﻧﺼﺮاﻧﯽ ،ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ و ّ
ﻣﺎدهﭘﺮﺳﺖ ـ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن ﭘﯿﺮوی و ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﯾﺸﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ.
اﺳﻼم ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﺮواﻧﺶ اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد دارای اﺳﺘﻘﻼل ﻇﺎھﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﺬا در
ّ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر ،دﺳﺘﻮر داده ﺗﺎ از ﮐﻔﺎر ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﺸﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻒ آنھﺎ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد.
د( ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ زن را از ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﮐﺸﻒ ﺣﺠﺎب ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽدارد ،وﻗﺎر و
ﻣﺘﺎﻧﺖ و درﺳﺖ راه رﻓﺘﻦ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اوﺳﺖ .زن ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺟﺴﻢ و
ﺻﻮرﺗﺶ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ھﻮسﭘﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﻮع
ً
ّ
رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﯾﮏ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ از زﻧﺎن ﺑﯽﻋﻔﺖ ﺳﺮ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻋﻮرت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ دﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ
اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻈﺮ و ﻟﻤﺲ ﻋﻮرت ،وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ّ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ[.
س :ﭼﻪ ﻧﯿﺎز و ﺿﺮورﺗﯽ ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻮرت زن را ﺟﺎﯾﺰ و ﻣﺒﺎح ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ؟

ﮐﺘﺎب اﻟﺤﻈﺮ واﻻﺑﺎﺣﺔ
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ج :ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:
ﺑﺮای ﮔﻮاه ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﺷﮫﺎدت ﺑﺪھﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت او
ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻗﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در ﻣﻮرد زﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت او ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ از
ﺷﮫﻮت و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
]ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻈﺮ و ﻟﻤﺲ ﻋﻮرت ،وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ّ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ّ
ﺟﺮاح و ﭘﺰﺷﮏ
در وﻗﺖ ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻮرت زن ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آن را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻏﺮﯾﺰهی ﺟﻨﺴﯽ در ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ[.
س :اﮔﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ران زن ،زﺧﻢ و ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،و ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺪان ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭘﺰﺷﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮏ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ زﺧﻢ و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﻗﺴﻤﺖھﺎی ران زن ،ﻧﮕﺎه ﻧﯿﺎﻧﺪازد.
س :ﻧﮕﺎه ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﺮد و ﻧﮕﺎه زن ﺑﻪ زن ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﺑﺮای ﻣﺮد درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪن ﻣﺮد ـ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﺎف ﺗﺎ زاﻧﻮ ـ ﻧﮕﺎه
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و زن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار از ﺑﺪن زن ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ
ﺑﺪن ﻣﺮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.
س :آﯾﺎ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار از ﺑﺪن ﻣﺮد ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن
ﻣﺮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.
س :ﻧﮕﺎه ﻣﺮد ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰش و ﯾﺎ ھﻤﺴﺮش ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺪن ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل اﺳﺖ ١ ،ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ .و
ِ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﯾﺶ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪی ﺑﺪن ھﻤﺴﺮش ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 - ١ﻗﯿﺪ »ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﻼل اﺳﺖ« ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮاز از ﮐﻨﯿﺰ ﻣﺠﻮﺳﯽ ،ﮐﻨﯿﺰ ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ
ﻣﻨﮑﻮﺣﻪی ﻏﯿﺮ اﺳﺖ و ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ »رﺿﺎﻋﺖ« )ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﯽ( و »ﻣﺼﺎھﺮت« )ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺤﺮﻣﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؛ آن را
س :اﮐﻨﻮن ﺣﮑﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﻣﺮد ﺑﻪ
ِ
ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
)ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺤﺮم(
ج :ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ،ﺳﺮ ،ﺳﯿﻨﻪ و ﺳﺎق ﭘﺎی ﻣﺤﺎرم
ِ
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ١و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ،ﺷﮑﻢ و ران آنھﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺻﻮرت ،ﺳﺮ ،ﺳﯿﻨﻪ و ﺳﺎق ﭘﺎی ﻣﺤﺎرم ﺧﻮﯾﺶ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد ،اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧﺪارد .٢
ّ
س :ﻧﮕﺎه ﻣﺮد ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺰی ﮐﻪ در ﺗﻤﻠﮏ ﻏﯿﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ دارد؟
ج :ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار از ﺑﺪن ﮐﻨﯿﺰ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن
زﻧﺎن ﻣﺤﺎرم ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ؛ و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺎن ﻗﺴﻤﺖھﺎی
ِ
ﺑﺪﻧﺶ را ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﺑﺪان ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ از ﺷﮫﻮت و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ
ﻧﯿﺰ در اﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ّ
ﺳﯿﺪه و ﺑﺎﻧﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ؟
ج :ﺑﺮده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار از ﺑﺪن ّ
ﺳﯿﺪه و ﺑﺎﻧﻮﯾﺶ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن وی ّ
)ﺳﯿﺪه( ﻧﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ از ﺷﮫﻮت و ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺟﻨﺴﯽ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
»اﺣﺘﮑﺎر« )اﻧﺤﺼﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش( و »ﺗﺴﻌﯿﺮ« )ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ(

]ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آﻓﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ھﺮ ﮐﺲ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻟﮏ ھﻤﻪﭼﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎج ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﮔﺎھﯽ
ﮐﺴﯽ ﭼﯿﺰی دارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮی آن را ﻧﺪارد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،آﻧﺎن را اﻟﮫﺎم
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻓﺮاوردهھﺎی ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت
دﯾﮕﺮ ،اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ھﻢ ﻧﺨﻮرد و ﮐﺎروان زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دھﺪ.

ﺑﺮ ﻣﺮد ﺣﺮام ﮔﺸﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺰان ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ زن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .در
ﮐﺘﺎب »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ھﻤﯿﻦﮔﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ(.
 - ١اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺷﮫﻮت ﺧﻮد و ﺷﮫﻮت و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ زن در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 - ٢اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﮫﻮت ﺧﻮﯾﺶ و از ﺷﮫﻮت زن در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
»دراﻟﻤﺨﺘﺎر«(

ﮐﺘﺎب اﻟﺤﻈﺮ واﻻﺑﺎﺣﺔ
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ّ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺒﻌﻮث ﮔﺮدﯾﺪ ،در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖ ﻋﺮب ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ داد و ﺳﺘﺪ
وﺟﻮد داﺷﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﯾﻦ داد و ﺳﺘﺪھﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم و اﺻﻮل آن
ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد و ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮی را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺒﻮد و ﭘﺎﯾﻪی
ّ
ﻣﻌﺼﯿﺖ و ﻓﺮﯾﺐ و اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮد،
آن ﺑﺮ اﻋﺎﻧﻪی ﺑﺮ
ﻣﻤﻨﻮع و ﻗﺪﻏﻦ ﻧﻤﻮد.
و اﺻﻮل داد و ﺳﺘﺪھﺎ در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ:
ً
اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺷﺶ ﻧﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ :ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در
ﮐﺎرھﺎی ﮔﻨﺎه و ﻣﻤﻨﻮع از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :وﺳﺎﯾﻞ ﻗﻤﺎر ،ﺑﺖ،
ّ
ﻣﻌﺼﯿﺖ
ﻋﻼﻣﺖ ﺻﻠﯿﺐ و ﻣﺠﺴﻤﻪ و اﻣﺜﺎل آنھﺎ و اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﺪف و اﺳﺘﻔﺎده از آنھﺎ
اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﻮک ،ﺷﺮاب ،ﺧﻮراﮐﯽھﺎ و ﻣﺸﺮوﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم آنھﺎ را ﺗﺤﺮﯾﻢ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ آنھﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﺻﺪور اﺟﺎزهی
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎی ﺣﺮام و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ آنھﺎ و
ّ
ﺗﮫﯿﻪی وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ّاﻣﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺎ
آنھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺘﺮوک ﺷﺪن و ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﺎﻧﺪن و دوری ﻣﺮدم از آنھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺮام و ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ:
ھﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﯾﺎ وﺟﻮد ﻓﺮﯾﺐ و
دﺳﯿﺴﻪ و ﯾﺎ ﻣﻐﺒﻮن ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف و
دﺷﻤﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از آن ﻧﮫﯽ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻓﺮوش ﻧﻄﻔﻪای ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺣﯿﻮان ﻧﺮ و ﯾﺎ در ﺷﮑﻢ ﺣﯿﻮان
ﻣﺎده ﻗﺮار دارد و ﻓﺮوش ﭘﺮﻧﺪه در ھﻮا و ﻣﺎھﯽ در درﯾﺎ و ھﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐ و
ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖھﺎ:
اﺳﻼم دوﺳﺖ دارد ﮐﻪ آزادی ﺑﺎزار ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در
ّ
آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺎﻣﻞ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ وﻗﺘﯽ
ﻗﯿﻤﺖھﺎ در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎﻻ ﻣﯽرﻓﺖ ،ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا ج ! ﺷﻤﺎ ﻗﯿﻤﺖھﺎ
را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﯿﻤﺖﮔﺬار ،ﮐﻢ و زﯾﺎدﮐﻨﻨﺪهی ﻧﻌﻤﺖ و رازق ،ﺗﻨﮫﺎ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺧﺪا اﺳﺖ؛ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﻣﺸﺮف ﻣﯽﺷﻮم ﮐﺴﯽ از
ﻣﻦ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺧﻮن ﯾﺎ ﻣﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ« .اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮده ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ در آزادی اﻓﺮاد و ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ
آﻧﺎن ﺑﺪون ﺿﺮورت ،ﻇﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ دارد ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا
ﻣﺸﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،از ّ
ّ
ﺷﺮ آن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﺎزار دﺧﺎﻟﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﺷﺨﺎص ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﻪ اﺣﺘﮑﺎر ارزاق ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ اﺷﯿﺎء در دﺳﺖ ﻋﺪهای
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮم ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﻔﻆ آزادی اﻓﺮاد ﻣﻘﺪمﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز آن و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهی ﺳﻮدﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻃﻤﻊ ﮐﺎران ،ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
از ﺿﺮر و ﻇﻠﻢ ﻓﺎﺣﺶ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻤﺎء و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻗﯿﻤﺖ و دﺧﺎﻟﺖ در آن ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و ﺣﺮام ،و ﯾﺎ ﻋﺪل اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﺰ.
ھﺮﮔﺎه ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری و ﺗﻌﯿﯿﻦ آن از روی ﺣﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺿﺮورﺗﯽ آن را اﯾﺠﺎب ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ
ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮان ﺷﻮد و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻓﺮوش اﺷﯿﺎء ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻇﻠﻢ و زﯾﺎﻧﯽ
ﺑﺪان راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎروا اﺳﺖ؛ ّاﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ
ّ
ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺷﺮﻋﯽ و ﭘﺮھﯿﺰ از ﺗﻘﻠﺐ و ﺧﯿﺎﻧﺖ و رﺑﺎ
ّ
ﺷﻮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺟﺎﯾﺰ و ﺣﺘﯽ واﺟﺐ ھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب،
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﺎﺑﻖ در ﻣﻮرد ﻗﺴﻢ اول ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّاﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ،ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎرف و ﺑﺪون ﻇﻠﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮار
ّ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻ رود ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
دھﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ ازدﯾﺎد
اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺪا اﺳﺖ؛ اﺟﺒﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ،اﺟﺒﺎری اﺳﺖ ﻧﺎﺣﻖ و
ﺣﺮام.
ّاﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺴﻢ ّ
دوم ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم را اﺣﺘﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺰاف آن را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺘﺪاول و ﻧﺮخ ﻣﺸﺎﺑﻪ روز در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار دھﺪ .دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺰ اﻟﺰام
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد و اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﭼﻮن اﻟﺰام
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ّ
ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪل اﺳﺖ و ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای آن اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﺰ و ﻣﺒﺎح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ،اﺣﺘﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻠﻌﻮن اﺳﺖ؛ ھﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﻼم ﺑﻪ آزادی اﻓﺮاد در
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد و آن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻌﺪادھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﻮﻧﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ّ
ﺷﺪت ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاھﯽ و ﻃﻤﻊ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب دﯾﮕﺮان ﺛﺮوت و ﻣﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﻗﻮت و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﺿﺮوری ﻋﻤﻮم را وﺳﯿﻠﻪی
ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ھﺪف ﺷﻮم ﻗﺮار دھﻨﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج
ﺑﺎ ﺟﻤﻼت ﮐﻮﺑﻨﺪه ،اﺣﺘﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داده و از اﺣﺘﮑﺎر ﻧﮫﯽ ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ[.
س :ﺣﮑﻢ اﺣﺘﮑﺎر در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺧﻮراﮐﯽھﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :اﮔﺮ اﺣﺘﮑﺎر در ﺷﮫﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن آﻧﺠﺎ ﺿﺮر و زﯾﺎن وارد ﻣﯽآورد،
در آن ﺻﻮرت اﺣﺘﮑﺎر در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺧﻮراﮐﯽھﺎی اﻧﺴﺎنھﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،درﺳﺖ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
]اﺣﺘﮑﺎر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮ ،ﮐﺎﻻﯾﯽ را اﻧﺒﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش آن ﺑﺎﻻ رود .اﺣﺘﮑﺎر از
ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ؛ دارﻧﺪهی ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم وارد ﻣﯽﺷﻮد ّ
ﺗﻮﺟﮫﯽ ﻧﺪارد؛ ﻓﻘﻂ در ﻓﮑﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮدھﺎی
ﺳﺮﺷﺎری ﻧﺎﯾﻞ آﯾﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮی ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪهی ﻧﻮع ّ
ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﮔﺮوھﯽ
از ﺗﺎﺟﺮان ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻔﯽ و ﺣﺒﺲ ﮐﺮدن ﮐﺎﻻ ،ﺳﺒﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز
ﺷﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ و ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﻨﺪ؛
در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺣﺘﮑﺎر ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺷﯿﻮهی ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺑﺮ دو ﭘﺎﯾﻪی اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ( ۱ :رﺑﺎ؛  ( ۲اﺣﺘﮑﺎر.
و ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﺑﺮ ﺳﺮ دو ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ:
ﺟﻨﺲ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
زﻣﺎن و ﺑﺮھﻪای ﮐﻪ ﮐﺎﻻ را اﺣﺘﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﯿﮫﺎن اﺣﺘﮑﺎر را ﻓﻘﻂ در ﺧﻮردﻧﯽھﺎ و اﻃﻌﻤﻪ ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .و ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﮑﺎر ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎی اﻧﺴﺎن ،ﺧﻮاه ﻃﻌﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دارو،
ﻟﺒﺎس ،ﯾﺎ اﺑﺰار درﺳﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ و اﻣﺜﺎل اﯾﻦھﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .دﻟﯿﻞ آن
ّ
ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻻ ﳛﺘﻜﺮ اﻻ ﺧﺎﻃﯽ«؟؛ »ﺗﻨﮫﺎ
ﺧﻄﺎﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﻣﺴﻠﻢ.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ّ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺣﺘﮑﺎر در ﻃﻌﺎم و ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ ،ﻓﻘﻂ در آن ،ھﯿﭻ
و ورود ﻧﺼﻮص ﺑﺮ
ّ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺣﺘﮑﺎر دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد ﺟﺰ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻣ ّﯿﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺪارد .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ھﻤﺎن زﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم در اﺛﺮ اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز .ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ،ﺗﻨﮫﺎ در ﻃﻌﺎم ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮوزه اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺧﻮردن،
ّ
آﺷﺎﻣﯿﺪن ،ﻟﺒﺎس ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﻟﻮازم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ،دارو ،وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﹺ
ﺣﺒﺴﻪ ﻓﻬﻮ
اﴐ ﺑﺎﻟﻨﺎس
و  ...ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻛﻞ ﻣﺎ ﹼ
اﺣﺘﻜﺎر«؛ »اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم زﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﺣﺘﮑﺎر ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد«.

ھﺮ اﻧﺪازه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻨﺎه اﺣﺘﮑﺎر آن ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ّ
ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیھﺎ ،ﻃﻌﺎم و ﺧﻮراﮐﯽ ﻗﺮار دارد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻗﻮتھﺎی ﺿﺮوری از دﯾﮕﺮ اﻃﻌﻤﻪ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﮫﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
و اﻣﺮوزه وﺟﻮد داروھﺎ و ﭘﻮﺷﺎک ﻧﯿﺰ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﻣﺮی ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻧﯿﺎزھﺎی اﻧﺴﺎن ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻌﻀﯽ از
وﺳﺎﯾﻞ و ﻟﻮازم رﻓﺎھﯽ و ّ
ﺗﺠﻤﻠﯽ از ﻧﯿﺎزھﺎی اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺪﮔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺎزھﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ
اﻣﺮ ﺿﺮوری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
وﻗﺖ و زﻣﺎن اﺣﺘﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از
ﻓﻘﯿﮫﺎن اﺣﺘﮑﺎر را در ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﻣﻤﻨﻮع داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﻣﯿﺎن وﻗﺖ ﺗﻨﮓ و وﻗﺖ ﻓﺮاخ،
ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﮑﺎر زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﻌﺎم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﻣﺮدم ،ﮐﻤﯿﺎب ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﻓﺮوش آن ﺿﺮر ﺑﻪ ﻣﺮدم وارد آورد[.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﺮد؛ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و
اﺣﺘﮑﺎر
ﺧﻮراﮐﯽھﺎﯾﯽ را از ﺷﮫﺮی دﯾﮕﺮ آورد و آنھﺎ را ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﻤﻮد؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد در
ِ
ﻣﻤﻨﻮع ،داﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی از زﻣﺮهی اﺣﺘﮑﺎر ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن )ﺣﺎﮐﻢ( ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻھﺎ و اﺷﯿﺎء را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؟
ج :ﺳﻠﻄﺎن و ﺣﺎﮐﻢ را ﻧﺴﺰد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺧﻮﯾﺶ رھﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ،اﻣﻮال ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اراده و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن در

ﮐﺘﺎب اﻟﺤﻈﺮ واﻻﺑﺎﺣﺔ
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ﻣﯿﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داد و ﺳﺘﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .١
]ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ در اﺑﺘﺪای دورهی ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران دوﻟﺖ اﺟﺎزه ﻣﯽدادﻧﺪ
ﮐﻪ ھﻨﮕﺎم ﺿﺮورت و ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﮐﺎﻻھﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ رواﯾﺖ
ّ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد از ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻھﺎ ﺑﯽروﯾﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺮدم از آن ﺣﻀﺮت ج درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﮐﺎﻻھﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ّاﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻧﺲ س ﮔﻮﯾﺪ :در زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻗﯿﻤﺖھﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺮدم درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! ﺷﻤﺎ ﻗﯿﻤﺖھﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ! ّاﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد:
ّ
ٌ
»ان اﷲ ﻫﻮاﻟـ ّ
ﻤﺴﻌﺮ اﻟﻘﺎﺑﺾ اﺒﻟﺎﺳﻂ وا� ﻻ ارﺟﻮا ان اﻟﻰﻘ اﷲ وﻟیﺲ اﺣﺪ ﻣﻨ�ﻢ
ﻳﻄﺎﺒﻟ� ﺑﻤﻈﻠﻢۀ ﻰﻓ دم وﻻ ﻣﺎل«؛ »ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬار اﺻﻠﯽ ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ روزی
را ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﮐﺎھﺪ و ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﯾﺪار ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮوم ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎل و ﯾﺎ

ﺧﻮن ﻓﺮدی از ﺷﻤﺎ ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮم« .اﺑﻮداود و ﺗﺮﻣﺬی.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻗﯿﻤﺖھﺎ را ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎزار )ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ در
ﺳﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﮐﺮدّ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ
ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺑﺎزار دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﺷﺨﺎص ﺳﻮدﺟﻮد ﺑﻪ اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺎﻻھﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ
ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ اﺷﯿﺎء ﺑﺎزﯾﭽﻪی دﺳﺖ ّ
ﻋﺪهای ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ آزادی اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺮدم و

 - ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »دراﻟﻤﺨﺘﺎر« ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺎﺿﯽ و ﺣﺎﮐﻢ ،ﮐﺎﻻھﺎ را ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﻮال ،ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﺣﺶ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اھﻞ
رأی ﻣﺸﻮرت و راﯾﺰﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮐﺎﻻھﺎ را ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ  /ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻪ در وﻗﺖ ﮔﺮاﻧﯽ ،ﮐﺎﻻھﺎ را ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨﯽ در وﻗﺖ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺿﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻھﺎ
را ﻧﺮخﮔﺬاری ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب »ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺎن« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ  /وﺟﻮد »ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺎﺣﺶ« را در ّ
ﻗﻀﯿﻪی ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﺷﺮط ﻗﺮار ﻧﺪاده
اﺳﺖ ،ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺑﻦ ﮐﻤﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .و ﺑﺎ ﺷﺮط ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ »ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺎﺣﺶ در
ّ
ﻗﻀﯿﻪی ﻧﺮخ ﮔﺬاری« ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن دو ﻣﺬھﺐ )ﻣﺬھﺐ اﺣﻨﺎف و ﻣﺬھﺐ ﻣﺎﻟﮏ( روﺷﻦ و واﺿﺢ
ﮔﺸﺖ(۲۵۶/۵) .
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻗﺘﻀﺎ دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺰاران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﻗﯿﻤﺖھﺎ وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ؛ و اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺷﺮﻋﯽ و ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﯾﺎ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و ﺣﺮام ،و ﯾﺎ ﻋﺪل اﺳﺖ و ﺟﺎﯾﺰ .ھﺮﮔﺎه
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ،ﻇﻠﻢ و زﯾﺎﻧﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﺮده و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻓﺮوش اﺷﯿﺎء ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺪان راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎزد و از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺒﺎح ﮐﺮده
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻧﺎروا و ﻧﺎﻣﺸﺮوع اﺳﺖ؛ ّاﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ در ﻗﯿﻤﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آن ﺑﺎ ھﺪف اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ
ّ
ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪی ﺷﺮﻋﯽ و ﭘﺮھﯿﺰ از ﺗﻘﻠﺐ و ﺧﯿﺎﻧﺖ و رﺑﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ّ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺟﺎﯾﺰ و ﺣﺘﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از اﻧﺲ س رواﯾﺖ ﺷﺪ ،درﺑﺎرهی ﻧﻮع ّاول
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری اﺳﺖ.
ﺣﺎل ،وﻗﺘﯽ ﻣﺮدم ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﺎرف و ﺑﺪون روا داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻇﻠﻤﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار دھﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖھﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪی ﮐﺎﻻ و
ّ
ﺟﻤﻌﯿﺖ )اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ( ﺑﺎﻻ رود ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﺧﺘﯿﺎرات
ﯾﺎ ازدﯾﺎد
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻠﺰم ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﺎروا و
ﺣﺮام اﺳﺖ.
ّاﻣﺎ درﺑﺎرهی ﻧﻮع دوم ،ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم را اﺣﺘﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖﮔﺰاف آن را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ او را وادار ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﻨﺎس ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺘﺪاول و ﺑﻪ روز در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار دھﺪ .دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﺮ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ،ﺟﺰ اﻟﺰام
ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﺮوش آن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ روز ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﺮاﻋﺎت ﻋﺪاﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻣﻠﺰم ﻣﯽدارد.
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدم ﺟﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
ﺑﺮآورده ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺴﺎرت و زﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ وارد
ﺷﻮد ،ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﻣﺼﺎﻟﺢ ّاﻣﺖ ﺑﺪون آن ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ،اﻗﺪاﻣﯽ در ﺟﮫﺖ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺻﻮرت ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻌﯿﺎر و ﻣﺒﻨﺎی اﺣﮑﺎم درﺑﺎره ی ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﯾﺎ ﻋﺪم آن ،ھﻤﺎﻧﺎ ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮدم و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ دﯾﺪن آنھﺎ اﺳﺖ .ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ ی
ّ
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ھﺎ ،در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز و ﺗﺤﻘ ﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ

٢٥٣

ﮐﺘﺎب اﻟﺤﻈﺮ واﻻﺑﺎﺣﺔ

ﺑﻨﺪﮔﺎن و در ﺟﮫﺖ اﻗﺎﻣﻪ ی ﻋﺪاﻟﺖ و دﻓﻊ ﻇﻠﻢ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﺒﺎب و ﻋﻮاﻣﻞ
اﺧﺘﻼف و درﮔﯿﺮی و ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدم ،ﺑﺎ روی ﺧﻮش ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻗﻠﻢ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮ آن
ّ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﻣﯽ ﻧﮫﺪ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ،ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﮐﻪ ﺗﻮان ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻗﯿﻤﺖھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدﻻﻧﻪ ،ﺑﺪون ﺿﺮر و ِا ﺟﺤﺎف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ[.
ﭘﺎرهای از اﺣﮑﺎم

٢

»ﺗﻌﺸﯿﺮ« )١ده آﯾﻪ ﻧﻤﻮدن آﯾﺎت(؛ و »ﺗﻨﻘﯿﻂ« )ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری آﯾﺎت .ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری و
ﺳﺠﺎوﻧﺪی آﯾﺎت( ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام در آوردن اﻓﺮاد اﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﮑﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﺧﺘﻪ ﮐﺮدن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﻻغ را وادار ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺑﺠﮫﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ از آنھﺎ »ﻗﺎﻃﺮ«
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
٣
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮل ﺑﺮده و ﮐﻮدک ،در ﻣﻮﺿﻮع »ھﺪﯾﻪ« و »اﺟﺎزه« ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .
در ﻣﻌﺎﻣﻼت ،ﻗﻮل ﻓﺎﺳﻖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
» - ١ﺗﻌﺸﯿﺮ« :ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ھﺮ ده آﯾﻪ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﻋﻼﻣﺘﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪان ﻃﺮﯾﻖ ھﺮ
ده آﯾﻪ از ده آﯾﻪی دﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﺮدد.
 - ٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﻮھﺮة ّ
اﻟﻨﯿﺮة« ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺬاری ﻗﺮآن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﮑﺮوه ﺑﻮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ﻋﺮبھﺎ ﺧﺎﻟﺺ و ﻓﺼﯿﺢ ﺑﻮدﻧﺪ و در آنھﺎ» ،ﻟﺤﻦ« و »ﺗﺼﺤﯿﻒ« ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد») .ﻟﺤﻦ«:
ﺧﻄﺎی در اﻋﺮاب و ﺑﻨﺎء» .ﺗﺼﺤﯿﻒ« :ﺧﻄﺎ ﮐﺮدن در ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﮐﺮدن
ﻧﻘﻄﻪھﺎی آن(.؛ ّاﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻋﺮب و ﻋﺠﻢ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ از اﯾﻦ رو ،ﻧﻘﻄﻪﮔﺬاری و
ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری آﯾﺎت ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺮک اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻗﺮآن ،ﺧﻠﻞ اﯾﺠﺎد
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
 - ٣ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻓﺮدی از ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ اﺟﺎزهی ورود ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻮدک از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و او را ﺑﻪ
وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای آن ﻓﺮد درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ وارد ﺷﻮد و ﺑﻪ
اﺟﺎزهی ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﻮدک ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا )ﻋﺎدت ﺑﺮ آن رﻓﺘﻪ ﮐﻪ( اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر از
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﺑﺮدهی ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزهی ورود وی را ﺑﻪ اﺟﺎزه
ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛ وھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﮐﻮدک ﯾﺎ ﺑﺮده ﺑﺎ ﺧﻮد ھﺪﯾﻪای آوردﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﯾﻦ ھﺪﯾﻪ را
ارﺑﺎﺑﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای آن ﻓﺮد درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﺪﯾﻪ را از آنھﺎ
ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

٢٥٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

در اﺧﺒﺎری ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر »دﯾﺎﻧﺖ و دﯾﻨﺪاری« اﺳﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻗﻮل ﻓﺮد ﻋﺎدل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﮑﻢ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﻓﺮد اﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ھﻤﭽﻮن ﻣﺮد ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ )و ﺑﺪون
اﺧﺘﻪ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزهی ﮐﻨﯿﺰش ،از او ﻋﺰل ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون اﺟﺎزهی وی ،آب
ﻣﻨﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﯿﺮون از ﻓﺮج او ﺑﺮﯾﺰد(؛ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ھﻤﺴﺮش ﺑﺪون اﺟﺎزهی وی،
ﻋﺰل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
١
ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ و ادوات ﺟﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ در ّاﯾﺎم ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﻣﮑﺮوه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﻓﺮدی آب ﻣﯿﻮه را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺮاب
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻓﺮوﺷﺶ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد.

 - ١ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش اﺳﻠﺤﻪ و ادوات ﺟﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺣﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ وی از اھﻞ ﻓﺘﻨﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺧﻮارج و اھﻞ ﺑﻐﯽ اﺳﺖ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﺠﻮھﺮة(

ﮐﺘﺎب ّ
وﺻﯿﺖ

ّ
وﺻﯿﺖ
سّ » :
وﺻﯿﺖ« ﭼﯿﺴﺖ و دارای ﭼﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :از ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﻮی ،واژهھﺎی » ّ
وﺻﯿﺖ« و »اﯾﺼﺎء« ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺳﻔﺎرش ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ،در ﻏﯿﺎب او ـ در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﯾﺎ ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ـ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم
دھﺪ.
و در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ،ﻋﺒﺎرت از ﺗﻤﻠﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﭘﺲ از
ﻣﺮگ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﻠﯿﮏ در ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در
ﻣﻨﻔﻌﺖ.
ُ
وﺻﯿﺖ از » ّ
]ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ؛ ّ
وﺻﯿﺖ اﻟﺸﯽ اوﺻﯿﻪ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آن
ﭼﯿﺰ را وﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯽ؛ ﻟﺬا ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه آﻧﭽﻪ را در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺶ دارد ،ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮﮔﺶ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺳﻔﺎرش ﺷﺨﺺ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺟﻨﺲ ،ﻗﺮض و ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ـ ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ـ
واﮔﺬار ﮐﺮده و ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ .ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ،اﯾﻦ ﮐﻪّ :
وﺻﯿﺖ :ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﭼﯿﺰی ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻣﻘﺪاری از داراﯾﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎسّ ،
وﺻﯿﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻮع اولّ :
وﺻﯿﺖ و ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﮑﺎریھﺎ،
ّ
ّ
ﺧﺮدﺳﺎل
ﻓﺮزﻧﺪان
اﻣﻮر
ﺑﺮ
ﻧﻈﺎرت
و
ﺗﻮﺟﻪ
ﯾﺎ
دارد،
ﻖ
ﺗﻌﻠ
ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ
ﮐﻪ
ﯽ
ﺣﻘ
ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن
ِ
ِ
ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
دومّ :
ﻧﻮع ّ
وﺻﯿﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او
وﺻ ّﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ«[.
ّ
وﺻﯿﺖ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ ّ
ذﻣﻪی ّ
و ﺣﮑﻢ » ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ادای ﺣﻘﯽ از ﺣﻘﻮق
واﺟﺐ اﻟﮫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ زﮐﺎت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ّ
ﺣﺞ ﺑﺮ وی
ﻓﺮض ﮔﺮدﯾﺪه وﻟﯽ آن را ادا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ادای ﺣﻘﻮق واﺟﺐ اﻟﮫﯽ ّ
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ادای ﺣﻘﻮق ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ

ﮐﺘﺎب ّ
وﺻﯿﺖ
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ﺑﺪھﮑﺎریھﺎی ﺧﻮﯾﺶ و ادای اﻣﺎﻧﺖھﺎ و ودﯾﻌﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدش اﺳﺖّ ،
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺪا و ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﮑﺎریھﺎ ﺑﺮ ّ
ذﻣﻪاش واﺟﺐ ﻧﺒﻮد،
در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای وی ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﺶ
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در اﻣﻮر ﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺪ؛ ١و اﮔﺮ ﺑﺪھﮑﺎریھﺎی وی ﺑﻪ ّ
ّ
ﺣﺪی زﯾﺎد ﺑﻮد
ﮐﻪ ھﻤﻪی اﻣﻮال و داراﯾﯽ وی را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای وی درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮدّ ،
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و اﮔﺮ ھﻢ ّ
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ّ
وﺻﯿﺘﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی
اﺟﺮا در ﻧﻤﯽآﯾﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻃﻠﺒﮑﺎران او را از ﺑﺪھﮑﺎری ﺑﯿﺮون آورﻧﺪ و ّ
ذﻣﻪاش را ﺑﺮی
ﮐﻨﻨﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻠﯽ از ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖّ ،
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮدن ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ
َ
َّ
ۡ
ۡ
ْ
َ َ َ ُ َ َٰ َ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ
ُ
َ
﴿ ٰٓ
ص َّي ِة
�� ُّ� َها ٱ�ِين ءامنوا ش�دة بين ِ�م إِذا ح
� أحد� ُم ٱل َم ۡوت حِ� ٱل َو ِ
ۡٱ� َن َ َ ۡ ّ ُ ۡ
ان ذ َوا عد ٖل مِن�م﴾ ]اﻟﻤﺎﺋﺪة.[۱۰۶ :
ِ

»ای ﻣﺆﻣﻨﺎن! ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ )ﻗﺮاﯾﻦ و ﺷﻮاھﺪ( ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻓﺮا رﺳﺪ؛ )و ﺧﻮاﺳﺖ در
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ( ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ّ
ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ّ
وﺻﯿﺖ ،دو ﻧﻔﺮ دادﮔﺮ از ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ و ﺷﺎھﺪ ﺑﺎﺷﺪ«.

وﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ
ََ َ َ ًۡ َۡ ُ ۡ
ُ َ َ َۡ ُ
� ۡم إ َذا َح َ َ َ َ ُ ۡ ُ
﴿كتِب علي
ص َّية ل ِل َ� ٰ ِ َ�يۡ ِن
� أحد� ُم ٱل َم ۡوت إِن ترك خ�ا ٱلو ِ
ِ
َ
ۡ
ۡ
َ ًّ َ
ۡ
َو ۡٱ�َ ۡق َر� َ
َّ َ
وف� حقا � ٱل ُمتقِ�] ﴾١٨٠اﻟﺒﻘﺮة.[۱۸۰ :
� ب ِٱل َمع ُر ِ
ِ
»ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ را ﻣﺮگ ﻓﺮا رﺳﺪ .اﮔﺮ داراﯾﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ،
ّ
وﺻﯿﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺣﻖ واﺟﺒﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎران«.

و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺣﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد
داراﯾﯽ ﺧﻮد ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب آن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪھﮑﺎر اﺳﺖ ﯾﺎ اﻣﺎﻧﺘﯽ ﻧﺰد او وﺟﻮد دارد ﯾﺎﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
ﻧﺰد اوﺳﺖ ،واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن ﺣﻖ ﻣﺮدم و ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ در روز ﻗﯿﺎﻣﺖّ ،
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 - ١و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ّ
وﺻﯿﺖ در ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ از ادای ﺣﻘﻮق و دﯾﻮن ،اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دارای ﺛﺮوت و اﻣﻮال ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ و وارﺛﺎن او ھﻢ از وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻧﺎدارﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ وارث او ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺧﯿﺮ و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﮥ ّ
وﺻﯿﺖ
و ﺳﻔﺎرش ﻧﻤﺎﯾﺪ[.
ﺻﯿﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮای ﮐﺎﻓﺮ ،ﯾﺎ ّ
س :آﯾﺎ و ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ در ھﺮ دو ﺻﻮرتّ ،
وﺻﯿﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻮدک ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؟
جّ :
وﺻﯿﺖ ﮐﻮدک درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
]ﺷﺮاﯾﻂ ّ
وﺻﯿﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
وﺻﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎری را ﺑﺮای ّ
ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ او اﻧﺠﺎم دھﺪ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻧﺎدان و ﻧﺪاﻧﻢﮐﺎر ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
وﺻﯿﺖ ّ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ِ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎﻗﻞ و اھﻞ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﻮده و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ّ
ّ
وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ّ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد او ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎری ﯾﺎ ﮐﺎﻻ و ﺛﺮوﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ّ
وﺻﯿﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎح و ﺣﻼل
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎلّ :
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﺮای او ﮔﻨﺒﺪ و ﺑﺎرﮔﺎه
ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﯾﺎ اﻣﻮاﻟﺶ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ و ﮐﻨﯿﺴﻪ ﯾﺎ ھﺮ ﮐﺎر ﺣﺮاﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ،
ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ّ
وﺻﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ آن را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را ﻧﭙﺬﯾﺮد،
ّ
وﺻﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ،ﺣﻖ ّادﻋﺎﯾﺶ را ﻧﺪارد[.
س :آﯾﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ،اﻓﺮادی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ّ
وﺻﯿﺖ ﺑﺮای آنھﺎ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
وﺻﯿﺖ ﺑﺮای ﻗﺎﺗﻞ ّ
جّ :
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ وی ﺑﻪ
ِ
ً
ﺻﻮرت ﻋﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﻄﺎ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
در ﻗﺘﻞ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﻋﻼوه از ﻗﺎﺗﻞ ،اﻓﺮادی دﯾﮕﺮ ھﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ّ
وﺻﯿﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
جّ :
وارﺛﺎن ﺑﺰرگ و ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ ،ﺑﺪان
وﺻﯿﺖ ﺑﺮای وارث ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ِ

ﮐﺘﺎب ّ
وﺻﯿﺖ
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وﺻﯿﺖ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ] .١ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ؛ ّ
ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮدن ـ ھﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪک ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺑﺮای
ّ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد وارث اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ وارﺛﺎن دﯾﮕﺮ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻣﺘﻮﻓﯽ
ﺑﺪان ّ
وﺻﯿﺖ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪی ﺑﺎھﻠﯽ س رواﯾﺖ اﺳﺖ :از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﺧﻄﺒﻪی ﺣﺠﮥ اﻟﻮداع
ّ
ﺣﻘﯽ را داده اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ّ
وﺻﯿﺘﯽ ﺑﺮای
ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ ھﺮ ﺻﺎﺣﺐ
وارث ﻧﯿﺴﺖ« .اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺗﺮﻣﺬی و اﺑﻮداود[.
ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﮐﺮدﯾﺪ؛ آﯾﺎ ّ
وﺻﯿﺖ را ﺑﻪ »ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎل« ّ
ﻗﻀﯿﻪی ّ
ﻋﻠﺖّ ،
وﺻﯿﺖ ﺑﻪ
س :ﺑﻪ ﭼﻪ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎل ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ؟
وﺻﯿﺖ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺎل ّ
ج :ﻣﺎ ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﻪ )از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺮع
ّ
ّ
ّ
ﺳﻮم ﻣﺎل و داراﯾﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و در ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﻣﻘﺪس اﺳﻼم( ،وﺻﯿﺖ ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ ِ
وارﺛﺎن ﺑﺰرگﺳﺎل )و ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ( ﭘﺲ از ﻣﺮگ
ﺳﻮم ﻣﺎل درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ
ِ
ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺪان راﺿﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ و اﺟﺎزهی آنھﺎ در وﻗﺖ ﺣﯿﺎت ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎﻟﺶ ّ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺮای ّ
وﺻﯿﺖ
ّ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ] .٢ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ وﻗﺎص س ﮔﻮﯾﺪ» :در ﻣﮑﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﻪ ﻋﯿﺎدت ﻣﻦ آﻣﺪ .او
دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻪ از آن ھﺠﺮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻤﯿﺮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮد:
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﻦ ﻋﻔﺮاء را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﻤﺎم داراﯾﯽام را
ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﯿﺮ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﻧﺼﻒ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﯿﺮ .ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﯾﮏ ﺳﻮم؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ﯾﮏ ﺳﻮم ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم ھﻢ زﯾﺎد اﺳﺖ؛ ﭼﻮن اﮔﺮ وارﺛﺎن ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدت
ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮔﺮداﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ رھﺎ ﮐﻨﯽ و دﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮدم
دراز ﮐﻨﻨﺪ .ھﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺘﯽ ﻟﻘﻤﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮت
ﻣﯽدھﯽ .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺷﻔﺎ دھﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺗﻮ ﻧﻔﻊ و ﻓﺎﯾﺪه ﺑﺒﺮﻧﺪ
 - ١ﻗﯿﺪ ﻋﺎﻗﻞ ،ﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺰرگ ﺳﺎل ﺑﻮدن وارث ،ﺑﺪان ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزهی دﯾﻮاﻧﻪ و ﮐﻮدک ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
٢
ﻏﺾ اﻟﻨﺎس اﻟﯽ اﻟﺮﺑﻊ ﻻن رﺳﻮل اﷲ ج ﻗﺎل :اﻟﺜﻠﺚ ،واﻟﺜﻠﺚ ﻛﺒﲑ او ﻛﺜﲑ«؛
 -اﺑﻦ ﻋﺒﺎس س ﮔﻮﯾﺪ» :ﻟﻮ ﹼ

»ﭼﻪ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ ّ
وﺻﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﻓﺮﻣﻮد» :ﯾﮏ ﺳﻮم ،ھﺮ ﭼﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻮم ھﻢ ﺑﺰرگ ﯾﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ«) .ﺑﺨﺎری؛ ﮐﺘﺎب اﻟﻮﺻﺎﯾﺎ(
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)ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻏﻨﺎﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ از ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮫﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ( و ﮐﺴﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ از ﺗﻮ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ )ﻣﺸﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ھﻼک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( .و ﺳﻌﺪ ﺑﻦ
اﺑﯽ وﻗﺎص س در آن روز ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ،وارث دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[.
وﺻﯿﺖ ﮐﺮد؛ و آن ﻓﺮد )ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ( ّ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای دﯾﮕﺮی )ﭼﯿﺰی را( ّ
وﺻﯿﺖ را
در زﻣﺎن زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﯾﺎ رد ﮐﺮد؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ ّرد ﻧﻤﻮدن
وی در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت و زﻧﺪﮔﯽ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ رد ﻧﻤﻮدن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻮت ﮐﺮد و
ﭼﮫﺮه در ﻧﻘﺎب ﺧﺎک ﮐﺸﯿﺪ؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ّ
وﺻﯿﺖ و ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ،ﭘﺲ از ﻣﺮگ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪهّ ،
ّ
وﺻﯿﺘﺶ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﯾﺎ رد ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ و رد ﻧﻤﻮدن،
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﺻﯿﺖ ﺷﺪهّ ،
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای او ّ
وﺻﯿﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،آﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ او ،ﻣﺎﻟﮏ
ﻣﻮرد ّ
وﺻﯿﺖ )ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ( ﻣﯽﺷﻮد؟
ِ
ّ
ّ
ج :ھﺮﮔﺎه »ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ« )ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای او وﺻﯿﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ( ،وﺻﯿﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ،
در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ او ،ﻣﺎﻟﮏ »ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ« )ﻣﻮرد ّ
وﺻﯿﺖ( ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﮕﺮ در ﯾﮏ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ در آن ،ﭘﯿﺶ از ﻗﺒﻮل ،ﻣﺎﻟﮏ آن ﻣﯽﮔﺮدد؛ و آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن ﮐﻪ:
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻮت ﮐﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ »ﻣﻮﺻﯽﻟﻪ« )ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای او ّ
ّ
وﺻﯿﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ(
ﭘﯿﺶ از ﻗﺒﻮل ّ
وﺻﯿﺖ ،ﻓﻮت ﮐﻨﺪ و ﭼﮫﺮه در ﻧﻘﺎب ﺧﺎک ﺑﮑﺸﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﻣﻮرد
ّ
ﻣﻠﮑﯿﺖ وارﺛﺎن ﻓﺮد ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ( در ّ
وﺻﯿﺖ )ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻪ = ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ّ
ّ
وﺻﯿﺖ
وﺻﯿﺖ ﺑﺪان
ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
وﺻﯿﺖﮐﻨﻨﺪه ،او را ﺑﺮای اﺟﺮای ّ
ﺻﯽ )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ّ
َو ّ
وﺻﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ(.

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای اﺟﺮای ّ
وﺻﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد و او ﻧﯿﺰ در ﺟﻠﻮی
وﺻﯿﺖ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ وﻟﯽ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪهّ ،
ﭼﺸﻢ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،آن را رد
ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺣﮑﻢ ّ
وﺻﯿﺖ رد ﻣﯽﮔﺮدد؟
وﺻﯿﺖ را در روﺑﺮوی ّ
وﺻﯽّ ،
ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه رد ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ّ
وﺻﯿﺖ رد و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آن را در ﺟﻠﻮی روی او رد ﻧﮑﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت
ﺣﮑﻢ ّ
وﺻﯿﺖ رد ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺮده ﯾﺎ ﮐﺎﻓﺮ و ﯾﺎ ﻓﺎﺳﻘﯽ را ﺑﺮای اﺟﺮای ّ
وﺻﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد؛

ﮐﺘﺎب ّ
وﺻﯿﺖ
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در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ّ
وﺻﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ آنھﺎ را از اﺟﺮای ّ
وﺻﯿﺖ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ و اﻓﺮادی دﯾﮕﺮ را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آنھﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺮدهی ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای اﺟﺮای ّ
وﺻﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت
آﯾﺎ ّ
وﺻﯿﺘﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن وارﺛﺎن ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،اﻓﺮاد ﺑﺰرگ ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ِ
در آن ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ّ
وﺻﯿﺘﯽ درﺳﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ،ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮدهی ﺧﻮﯾﺶ
را ﺑﺮای اﺟﺮای ّ
وﺻﯿﺖ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮدی را ﺑﺮای اﺟﺮای ّ
س :اﮔﺮ ّ
وﺻﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از
وﺻﯿﺖ ﻧﺎﺗﻮان و درﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ّ
اﺟﺮای ّ
وﺻﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ،ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای اﺟﺮای ّ
وﺻﯿﺖ ،ﺑﺎ ﱢ
وﺻﯽ ﻧﺎﺗﻮان ،ﻣﻠﺤﻖ و
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،دو ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای اﺟﺮای ّ
س :اﮔﺮ ّ
وﺻﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد؛ در آن
وﺻﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺧﻞ و ّ
ّ
ﺗﺼﺮف ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻓﻖ و
ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺑﺮ آن دو ﻧﻔﺮ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ :اﮔﺮ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،دو ﻧﻔﺮ را
ﺑﺮای اﺟﺮای ّ
وﺻﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔﺮ درﺳﺖ
وﺻﯽ ّ
دوم ،دﺧﻞ و ّ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ّ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻣﮕﺮ در اﻣﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدن
ﮐﻔﻦ ّﻣﯿﺖ؛ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای دﻓﻦ ﮐﺮدن ّﻣﯿﺖ ﻻزم اﺳﺖ؛ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﻮدن
ﺧﻮراک و ﭘﻮﺷﺎک ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻮﭼﮏ ّﻣﯿﺖ؛ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن ﻋﯿﻦ ودﯾﻌﺖ؛ اﺟﺮا ﻧﻤﻮدن ﻋﯿﻦ
وﺻﯿﺖ ّ
ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه؛ آزادی ﻋﯿﻦ ﺑﺮده؛ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﮑﺎریھﺎ و دادﺧﻮاھﯽ و اﻗﺎﻣﻪی
ِ
دﻋﻮا در ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ اﺳﺖ.
وﺻﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ّ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺰﺑﻮر ،ﯾﮑﯽ از آن دو ﻧﻔﺮ ّ
ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ّ
وﺻﯿﺖ و ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ(

وﺻﯿﺖ ﺗﻨﮫﺎ در ﯾﮏ ّ
س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ّ
ﺳﻮم ﻣﺎل ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آن درﺳﺖ
اﺳﺖ؛ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺆاﻟﯽ در ذھﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :اﮔﺮ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺮای
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﮐﺴﯽ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎﻟﺶ را ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد؛ و وارﺛﺎن او ﺑﺪﯾﻦ ّ
ﺳﻔﺎرش و ّ
وﺻﯿﺖ راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ وﺻ ّﯿﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت روش اﺟﺮای اﯾﻦ ّ
وﺻﯿﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل ،در ﻣﯿﺎن آن
دو ﻧﻔﺮ ،ﺑﻪ دو ﻧﯿﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد.
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ،ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ّ
س :اﮔﺮ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮد و ﺑﺮای
ﻓﺮدی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ،ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﺎل را ﺳﻔﺎرش و ّ
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ﻣﺎل
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت روش اﺟﺮای اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ِ
ﺳﻮم ِ
وﺻﯿﺖﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای او ﯾﮏ ّ
ّ
ﺳﻮم ﺳﻔﺎرش
ﱢ
ﺳﻮم ﮐﻞ ﻣﺎل و ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای او ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺳﻔﺎرش
ﺷﺪه ،دو ﻗﺴﻤﺖ از آن ﯾﮏ ِ
ّ
ﮐﻞ ﻣﺎل ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺷﺪه ،ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ از آن ﯾﮏ ِ
ﺳﻮم ِ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻓﺮدی ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﻟﺶ را و ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ،ﯾﮏ ّ
س :اﮔﺮ ّ
ﺳﻮم آن را
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪان ّ
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد؛ و وارﺛﺎن ّ
ﺳﻔﺎرش و ّ
وﺻﯿﺖ راﺿﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ؛ در آن
ِ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل ّ
وﺻﯿﺖﮐﻨﻨﺪه ،در ﻣﯿﺎن آن دو ﻧﻔﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ِ
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل ،در ﻣﯿﺎن آن دو ﻧﻔﺮ ﻧﺼﻒ ﻣﯽﮔﺮدد .اﻣﺎم
اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ :ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل ،در ﻣﯿﺎن آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ
ﭼﮫﺎر ﺳﮫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎل ،ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ،ﺳﻪ ﺳﮫﻢ و
ّ
ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای او ﯾﮏ ﺳﻮم ﺳﻔﺎرش ﮔﺮدﯾﺪه ،ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  ، /آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ« )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او
ﺳﻔﺎرش و ّ
وﺻﯿﺖ ﺷﺪه( ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل ﭘﺮداﺧﺖﻧﻤﻮد؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای »ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ« ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ ﻣﮕﺮ در »ﻣﺤﺎﺑﺎت« » ،١ﺳﻌﺎﯾﮥ« ١و »دراھﻢ ﻣﺮﺳﻠﮥ« .٢

 - ١ﺻﻮرت »ﻣﺤﺎﺑﺎت« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی دو ﺑﺮده دارد؛ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺑﺮده ،ھﺰار و ﺻﺪ و ﻗﯿﻤﺖ
دﯾﮕﺮی ،ﺷﺸﺼﺪ درھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮاﺟﻪی اﯾﻦ دو ﺑﺮدهّ ،
وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ را ﺑﻪ ﻓﻼن
ﺷﺨﺺ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺼﺪ درھﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ و ﺑﺮدهی دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﻼﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺼﺪ
درھﻢ ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ؛ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻀﯿﻪی »ﻣﺤﺎﺑﺎت« در ﯾﮏ ﺑﺮده ﺑﻪ ھﺰار و در ﺑﺮدهی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ

ﮐﺘﺎب ّ
وﺻﯿﺖ

٢٦٣

ﺳﻮم درھﻢھﺎ ﯾﺎ ﯾﮏ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ّ
وﺻﯿﺖﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺮای ﻓﺮدی ّ
س :اﮔﺮ ّ
ﺳﻮم
وﺻﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا در ﺣﺎل ﻣﺮﯾﻀﯽ ّ
درھﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ّ
وﺻﯿﺖ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ّ
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺺ وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪون آن دو ﺑﺮده ،داراﯾﯽ واﻣﻮاﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و وارﺛﺎن
او ﺑﺪان ّ
وﺻﯿﺖ راﺿﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺤﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو در ﻣﯿﺎن
آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺑﻪ ھﺰار درھﻢ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ ّ
ّ
وﺻﯿﺖ ﮔﺮدﯾﺪه ـ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
وﺻﯿﺖ ،ھﺰار
ّ
ّ
وﺻﯿﺖ ـ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺑﺎﺗﺶ ھﺰار درھﻢ اﺳﺖ ،دو ﺳﮫﻢ از ﯾﮏ ﺳﻮم
آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺑﺎﺗﺶ ﭘﺎﻧﺼﺪ درھﻢ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺳﮫﻢ از ﯾﮏ ﺳﻮم را از ِ
زﯾﺮا ھﺰار درھﻢ ،دو ّ
ﺳﻮم ھﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮل اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮ وﺻﺎﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل ،ﺑﺮای ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ داده ﻧﺸﻮد.
]ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ » ُﻣﺤﺎﺑﺎة« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻣﻮرث ،ﻣﺴﺎوات واﺟﺐ را در ﻣﯿﺎن ورﺛﻪی
ﺧﻮد ﻧﻘﺾ ﮐﻨﺪ[.
ّ
 - ١ﺻﻮرت »ﺳﻌﺎﯾﺔ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ آزاد ﺷﺪن دو ﺑﺮدهاش وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺑﺮده ھﺰار و ﻗﯿﻤﺖ دﯾﮕﺮی ،دو ھﺰار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﺪون آن دو ﺑﺮده ،داراﯾﯽ
و اﻣﻮاﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺪارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ وارﺛﺎن ﺑﺪان ّ
وﺻﯿﺖ راﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ھﺮ دو ﺑﺮده آزاد
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ و اﮔﺮ راﺿﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،آن دو ﺑﺮده از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل آزاد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ و ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎﻟﺶ ﻧﯿﺰ
ھﺰار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻮم )ھﺰار( در ﻣﯿﺎن آن دو ﺑﺮده ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار ّ
وﺻﯿﺖ آنھﺎ
ّ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ دو ﺳﻮم ھﺰار ،ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺑﺮدهای ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ دو ھﺰار اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮده
ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ﯾﮏ ﺳﻮم ھﺰار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ّ
ﺑﺮدهای ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﺶ ھﺰار اﺳﺖ؛ واو ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﯾﺶ را
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 - ٢ﺻﻮرت »دراھﻢ ﻣﺮﺳﻠﺔ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
وﺻﯿﺖﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺑﻪ دو ھﺰار درھﻢ و ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ
ھﺰار درھﻢ ّ
وﺻﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل وی ،ھﺰار درھﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و
وﺻﯿﺖ راﺿﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮرد ّ
وارﺛﺎن او ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ّ
وﺻﯿﺖ در ﻣﯿﺎن آن دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﺳﮫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ھﻤﻪی وﺻﯿﺘﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ّ
وﺻﯿﺖ
از اﺻﻠﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل آن ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد دارد؛ از اﯾﻦ رو اﯾﻦ
ﻣﻘﺪار ،از ﺛﻠﺚ ﺑﯿﺮون آورده ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
و اﮔﺮ ﺑﺮای ﻓﺮدی ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎﻟﺶ را و ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ،ﻧﺼﻒ ﯾﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن را وﺻﯿﺖ ﮐﺮد؛ در آن
ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا ّ
وﺻﯿﺖ از اﺻﻞ ﺧﻮد ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺪان ﺟﮫﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ وی ﻣﺎل
ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ دارای ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ھﻤﺎن ّ
وﺻﯿﺖ در آن داﺧﻞ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﺛﻠﺚ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﮔﺮدد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺣﺎﺷﯿﻪی ﮐﺘﺎب »ھﺪاﯾﻪ«(

٢٦٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪاﻧﺶ را ﺑﺪو ﺑﺪھﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ دو ﺳﻮم آنھﺎ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم آن ﺑﺎﻗﯽ
ّ
ﻣﺎﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ »ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ« )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه( ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،از ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺎﻟﺶ ﺟﺪا
آن او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﯽﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهاش از ِ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻓﺮدی ّ
س :اﮔﺮ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻟﺒﺎسھﺎﯾﺶ را ﺑﺪو
ﺑﺪھﻨﺪ؛ ﺳﭙﺲ دو ﺳﻮم ﻟﺒﺎسھﺎ ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪ و ﯾﮏ ﺳﻮم آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،از ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻣﺎﻟﺶ ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛
ّ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ »ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ« ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻟﺒﺎسھﺎ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت »ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ« ،ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ھﻤﺎن ﯾﮏ ِ
ﻣﯽﮔﺮدد .١
ّ
ﻣﺎل
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ،ھﺰار درھﻢ وﺻﯿﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ِ
وﺻﯿﺖﮐﻨﻨﺪه ،ھﻢ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ و ھﻢ ﻗﺮض؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎل ّ
ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺑﺮای »ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﮔﺮ ھﺰار درھﻢ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ،از ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم ﺟﻨﺲ ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت
ِ
ھﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺑﺪو ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ھﺰار درھﻢ ّ
وﺻﯿﺖ ﺷﺪه از ﯾﮏ ﺳﻮم ﺟﻨﺲ،
ِ
ّ
ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم ﺟﻨﺲ ،ﺑﻪ »ﻣﻮﺻﯽﻟﻪ« ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
و در ﻣﻮرد »ﻗﺮض« ﻧﯿﺰ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آن وﺻﻮل ﻣﯽﮔﺮدد ،ﯾﮏ ﺳﻮم آن ﺑﻪ »ﻣﻮﺻﯽ
ّ
ﻟﻪ« ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ھﺰار درھﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد.
س :آﯾﺎ ّ
وﺻﯿﺖ ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻦ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :آری؛ درﺳﺖ اﺳﺖ.
س :آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻨﯿﻦ را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮد؟ )ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ؛ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻨﯿﻦ
را از اﺷﯿﺎی ﻣﻮرد ﺳﻔﺎرش و ّ
وﺻﯿﺖ ﻗﺮار داد(؟
وﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از روز ّ
جّ :
وﺻﯿﺖ ،در ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺶ
 - ١ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻓﻘﮫﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺒﺎسھﺎ از ﺟﻨﺲھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻟﺒﺎسھﺎ از ﯾﮏ ﺟﻨﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪی درھﻢھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ؛ و
ﭼﯿﺰھﺎی ﮐﯿﻠﯽ )ﭘﯿﻤﺎﻧﻪای( و وزﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎن آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا در آنھﺎ ﺟﻤﻊ ﺟﺎری ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن درﺳﺖ درآﯾﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ھﺪاﯾﻪ(

ﮐﺘﺎب ّ
وﺻﯿﺖ

٢٦٥

ﻣﺎه ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
س :اﮔﺮ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻓﺮدی،ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ را وﺻ ّﯿﺖ ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ
ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﭘﯿﺶ از ﻗﺒﻮل ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ،آن ﮐﻨﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد؛ و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ
ّ
ﺑﭽﻪ ،ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ّ
وﺻﯿﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؛ در آن ﺻﻮرت آﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪش از آن او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻨﯿﺰ و ﻓﺮزﻧﺪش ،از ﯾﮏ
آن ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و اﮔﺮ از ﯾﮏ
ﺳﻮم ﻣﺎل ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ھﺮ دو از ِ
ﺳﻮم ﻣﺎل ،ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﮐﻨﯿﺰ و ﻓﺮزﻧﺪش در ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل داﺧﻞ
ّ ّ
ﺳﻮم ﮐﻞ ﻣﺎل ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﮫﻢ ھﺮ دوی آنھﺎ را از ﯾﮏ
و اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل را از ﻣﺎدر ﺑﮕﯿﺮد و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﮕﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﯾﺎ وارﺛﺎن ﻓﻼن ﻓﺮد) ،ﭼﯿﺰی را( ّ
وﺻﯿﺖ
ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ّ
وﺻﯿﺖ در ﻣﯿﺎن آنھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ّ
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ّ
وﺻﯿﺖ
ّ
ّ
در ﻣﯿﺎن ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﺆﻧﺚ آنھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ﺑﺮای وارﺛﺎن ﻓﻼن
ﺷﺨﺺ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﮫﺮهی ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺑﮫﺮهی دو زن
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ زﯾﺪ و ﻋﻤﺮو ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮد؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺮو ﻓﻮت ﻧﻤﻮده و ﭼﮫﺮه در ﻧﻘﺎب ﺧﺎک ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ّ
وﺻﯿﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل ،ﺑﻪ زﯾﺪ ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﻦ زﯾﺪ وﻋﻤﺮو اﺳﺖ«؛ و
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺪ ﻓﻮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم ﻣﺎل ،ﺑﻪ ﻋﻤﺮو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ،ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮد؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﯽ ﻧﺪارد؛ ﺳﭙﺲ داراﯾﯽ و اﻣﻮاﻟﯽ را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورد و
ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ »ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ« )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه(
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ »ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ« ،ﯾﮏ ﺳﻮم از ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم وﻓﺎﺗﺶ ،ﻣﺎﻟﮏ آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺧﻮد
س :اﮔﺮ ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای او ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه( ،در زﻣﺎن ﺣﯿﺎت و
زﻧﺪﮔﯽ ِ
ِ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ ّ
ّ
وﺻﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ّ
وﺻﯿﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﮫﻢ ﭘﺴﺮش ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﮑﻢ
اﯾﻦ ّ
وﺻﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟
وﺻﯿﺖ درﺳﺖ اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ّ
ج :اﯾﻦ ّ
وﺻﯿﺖﮐﻨﻨﺪه ،دو ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ،در آن
ّ
ﺻﻮرت ﺑﻪ آن دو ﭘﺴﺮ ،دو ﺳﻮم ﻣﺎل و ﺑﺮای ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ،ﯾﮏ ﺳﻮم آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﮫﻤﯽ از ﻣﺎﻟﺶ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮد و آن ﺳﮫﻢ را ﻣﺸﺨﺺ و
ّ
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮑﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﮫﺎم وارﺛﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ
ﺳﮫﻤﺶ از ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﺎل ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺮدد ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ،ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﻣﺎﻟﺶ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ
ّ
ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ وارﺛﺎن ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ
ِ
ّ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﺑﺪھﯿﺪ؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ وارﺛﺎن ﺑﺪو ﺑﺪھﻨﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺎﻟﯽ را ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎل
ّ
ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از آن ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  : /ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت
و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺴﺒﯿﺪه و ھﻢ ﻣﺮز ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و ھﻤﯿﻦھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎل ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺴﺘﺤﻖ ِ
َ
َ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای »اﺻﮫﺎر« ﯾﺎ »اﺧﺘﺎن« ﺧﻮﯾﺶ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ
َ
ﮐﺴﯽ ﻣﺼﺪاق واژهی » ِﺻﮫﺮ« و »ﺧﺘﻦ« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ج :ھﺮﮔﺎه ﻓﺮدی ﺑﺮای » َاﺻﮫﺎر« ﺧﻮﯾﺶ ّ
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺼﺪاق واژهی

ﮐﺘﺎب ّ
وﺻﯿﺖ
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»ﺻﮫﺮ« ،ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺤﺮم ھﻤﺴﺮ ّ
وﺻﯿﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ّ
و ھﺮﮔﺎه ﺑﺮای »اﺧﺘﺎن« ﺧﻮﯾﺶ وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺼﺪاق »ﺧﺘﻦ« ،ﺷﻮھﺮ و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺤﺮم او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .١
ِ
َ
ّ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای »اﻗﺎرب« )ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن( ﺧﻮﯾﺶ وﺻﯿﺖ
ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ّ
وﺻﯿﺖ داﺧﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؟
وﺻﯿﺖ ھﺮ ﮐﺲ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺤﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
ج :در اﯾﻦ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
ِ
اﺳﺖ ،ﺷﺎﻣﻞ آن ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ،ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ّ
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و
اﯾﻦ ّ
وﺻﯿﺖ ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای اﻗﺎرب و ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺎﻟﯽ را ّ
وﺻﯿﺖ
ﮐﺮد؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،دو ﻋﻤﻮ و دو داﯾﯽ وﺟﻮد دارد؛ در آن
ّ
ﺻﻮرت ﻣﺎل ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟
ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎل ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﺑﻪ دو ﻋﻤﻮی ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای اﻗﺎرب و ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺧﻮﯾﺶ ،ﻣﺎﻟﯽ را ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮد؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﯾﮏ ﻋﻤﻮ و دو داﯾﯽ وﺟﻮد دارد؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﮐﺴﯽ از
ﻣﺎل ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
آنھﺎ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ِ
ﻣﺎل ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ،در ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻋﻤﻮ و دو
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ِ
آن دو
داﯾﯽ ،ﻧﺼﻒ ﻣﯽﮔﺮدد؛
ِ
ﻧﺼﻒ ِ
آن ﻋﻤﻮ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ آن ،از ِ
ﻣﺎل ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه از ِ
داﯾﯽ.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ،ﻓﺮدی ﺑﺮای »اﻗﺎرب«
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ّ
)ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﺑﺴﺘﮕﺎن( ﺧﻮﯾﺶ ّ
وﺻﯿﺖ او ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ در اﺳﻼم ،ﻧﺴﺒﺖ و ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ دورﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪرش دارد.

َ
 - ١واژهی »ﺧﺘﻦ« در ﻟﻐﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ :ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف زن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر و
ﺑﺮادر ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺪر زن .ﺑﺮادر زن .ﭘﺪر ﺷﻮھﺮ .ﺑﺮادر ﺷﻮھﺮ .داﻣﺎد .ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ.
و واژهی » ِﺻﮫﺮ« ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ :داﻣﺎد .ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ .ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺳﺒﺒﯽ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ُ َّ
َ ََ َ َۡٓ ََ ٗ َ َ َ َ
ج َعل ُهۥ � َس ٗبا َوصِ ۡه ٗر�﴾ ]اﻟﻔﺮﻗﺎن .[٥٤ :و در اﯾﻦ آﯾﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :وه َو ٱ�ِي خلق مِن ٱلماءِ ��� ف
ً
ﻣﺮاد از »ﺻﮫﺮا« :ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﮫﺖ زﻧﺎن اﺳﺖ) .ﻣﺘﺮﺟﻢ(
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آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده؛ ﻣﺤﺎﺑﺎت؛ و ﻫﺒﻪ در ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎری و دردﻣﻨﺪی

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﺑﯿﻤﺎری وﻓﺎت ،ﺑﺮدهاش را آزاد ﮔﺮداﻧﯿﺪ؛ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ را ﻓﺮوﺧﺖ و در
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد؛ و ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﺨﺸﯿﺪ؛ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ؟
ج :ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎﻟﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی
اﺟﺮا درﻣﯽآﯾﺪ] .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ »ﻣﺤﺎﺑﺎت« در ﻟﻐﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از »ﯾﺎری ﮐﺮدن؛
ﻃﺮﻓﺪاری ﮐﺮدن ،ﻓﺮو ﮔﺬار ﮐﺮدن« و در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﺪ و
در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ آﺳﺎﻧﮕﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﮕﯿﺮد[.
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﺤﺎﺑﺎت ﮐﺮد )و در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،آﺳﺎﻧﯽ ﮐﺮد؛( ﺳﭙﺲ ﺑﺮدهاش را آزاد ﻧﻤﻮد؛
ﯾﺎ ﺑﺮدهاش را آزاد ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﻣﺤﺎﺑﺎت ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﺤﺎﺑﺎت و
آزادی ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ّ
ﻣﻘﺪم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :در ﺻﻮرت اول) ،ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮدی ﻣﺤﺎﺑﺎت ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺮدهاش را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ؛( ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺑﺎت ﺑﺮ آزادی ﺑﺮده ،ﻣﻘﺪم ﮔﺮدد؛ اﻣﺎ در
ﺻﻮرت دوم )ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﮔﺎه ﻓﺮدی ﺑﺮدهاش را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﺤﺎﺑﺎت ﮐﻨﺪ؛( در آن
ﺻﻮرت ھﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﯿﭻ ﮐﺪام از آن دو ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪارد.
و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :در ھﺮ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
آزادی ﺑﺮده ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺑﺎت ّ
ﻣﻘﺪم ﮔﺮدد.
وﺻﯿﺖ و ﺳﻔﺎرش ّ
ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﺟﺮای ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ِ

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺛﻮاب و ﭘﺎداش اﻟﮫﯽّ ،
وﺻﯿﺖھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻤﻮد؛ در آن ﺻﻮرت
وﺻﯿﺖھﺎ ﺑﺮای اﺟﺮا ،در ّ
ﮐﺪام ﯾﮏ از آن ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
وﺻﯽ ،ﻓﺮاﺋﺾ را ﺑﺮ ﻏﯿﺮ آن ّ
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ّ
ﻣﻘﺪم ﮔﺮداﻧﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺣﺞ ،زﮐﺎت و
ّ
ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه آنھﺎ را ّ
ﮐﻔﺎرات؛ و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ّ
ﻣﻘﺪم ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺆﺧﺮ.
وﺻﯿﺖھﺎ و ﺳﻔﺎرشھﺎی ّ
و اﮔﺮ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﻣﻮر ﻏﯿﺮ واﺟﺐ ﺑﻮد؛ در آن ﺻﻮرت
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ّ
وﺻﯽ ﻧﯿﺰ آنھﺎ را ﺑﺮای اﺟﺮا در ّ
آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ّ
ﻣﻘﺪم ﮐﺮدهّ ،
اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﺑﺪھﺪ.
ّ
ّ
وﺻﯿﺖ ﺑﻪ ادای ﺣﺞ

س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ادای ّ
ﺣﺞ ﻓﺮضّ ،
وﺻﯿﺖ ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ وارﺛﺎن
واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد؟
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﺷﮫﺮش ﺑﻪ ّ
ج :ﺑﺮ وارﺛﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﻋﻮض ّ
ﺣﺞ

ﮐﺘﺎب ّ
وﺻﯿﺖ
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ﺣﺞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮاره ﺑﻪ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ّ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ؛ و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮر اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮف ّ
ﺣﺞ
ﺑﭙﺮدازد؛ و اﮔﺮ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ادای ﺣﺞ ،ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﺰان ّ
وﺻﯿﺖ ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
١
ﮐﻪ ﻣﺎل ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺣﺞ را اداﻣﻪ ﺑﺪھﺪ.
]و ﺧﻼﺻﻪی ﺷﺮاﺋﻂ ّ
ﺣﺞ ﺑﺪل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﭼﮫﺎر ﺷﺮط از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه )آﻣﺮ( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن؛ ﻓﺮض ﺑﻮدن ﺣﺞ ﺑﺮ او ،و ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ ادای ﺣﺞ.
داﺋﻤﯽ ﺑﻮدن ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ او از ادای ﺣﺞ.
ﭘﯿﺶ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺪل ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺪن.
ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮدن ﮐﺴﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﺑﺪل ﯾﺎ ﺑﺮای آن ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﺮدن.
ﭼﮫﺎر ﺷﺮط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﻣﺄﻣﻮر« ﯾﺎ »ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن.
ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻮدن.
در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ،اھﻞ ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﻮدن و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ّ
ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺞ ﺑﺪل ،اﺟﺮت ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ.
و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﻪ اﻓﻌﺎل ﺣﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
در اﻧﺠﺎم ﺣﺞ ﺑﺪل ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎل ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺮج ﮐﺮدن؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺪﮐﯽ از
ﻣﺎل ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ ھﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﺪ ،اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻔﺮ را ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪی ّ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﭘﯿﺎده ﺣﺞ ﮐﺮدن ،ﺣﺞ
ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ادا ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺳﻔﺮ ﺣﺞ را از وﻃﻦ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮوع ﮐﺮدن.
 - ١ﻋﻼﻣﻪ ﻗﺪوری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺰﯾﻨﻪی ﺣﺞ از
ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺪاﮔﺮدد؛ و وﺟﻮد اﯾﻦ ﻗﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ھﺮ
وﺻﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل ّ
ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪون اﺟﺎزه و رﺿﺎﯾﺖ وارﺛﺎن ،اﺟﺮا ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
ّ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی »ﻏﻨﯿﺔ اﻟﻨﺎﺳﮏ« )ص (۱۸۲ﮔﻮﯾﺪ :اﮔﺮ ﻓﺮدی وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻃﺮف او ﺣﺞ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺣﺞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ«؛ و ّ
وﺻﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
ﻤﯿﺖ ّ
ﺣﺞ« ﻧﭙﺮداﺧﺖ؛ در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﻔﺎﯾﺖ ،از ﯾﮏ ّ
»ﻣﺎل« و » َﮐ ﱠ
ﺳﻮم ﻣﺎﻟﺶ ،ﯾﮏ ﺣﺞ ادا
ﻣﯽﮔﺮدد.
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ﻓﺎﺳﺪ ﻧﮑﺮدن ﺣﺞ.
ّﻧﯿﺖ ﮐﺮدن ﺣﺞ ﺑﻪ وﻗﺖ اﺣﺮام ﻓﻘﻂ از ﻃﺮف ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه.
ﻓﻮت ﻧﮑﺮدن ﺣﺞ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﺮدن ﺑﺎ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه.
ﺑﺪل ﻓﺮض اﺳﺖ[.
و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﺞ ِ
ِ
س :اﮔﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای ادای ﺣﺞ از ﺷﮫﺮش ﺑﯿﺮون ﺷﺪ؛ ﺳﭙﺲ در ّ
ﻃﯽ راه ﻓﻮت ﻧﻤﻮد و
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮف او ّ
)ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﻓﺎت ﺧﻮﯾﺶ( ّ
ﺣﺞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ در آن ﺻﻮرت از ﭼﻪ
ﻣﮑﺎﻧﯽ واﺟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ّ
ﺣﺞ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه را اداﻣﻪ دھﻨﺪ؟
ِ
ج :اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﮔﻮﯾﺪ :در آن ﺻﻮرت ﺳﻔﺮ ﺣﺞ را از ﺷﮫﺮ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه اداﻣﻪ
دھﻨﺪ؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ وی را از ھﻤﺎن
ﻣﮑﺎﻧﯽ اداﻣﻪ دھﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ وﻓﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﭘﺎرهای از اﺣﮑﺎم

ّ
وﺻﯿﺖ ﺑﺮدهی ﻣﮑﺎﺗﺐ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﮔﺮ ﭼﻪ از ﭘﺲ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬارد.
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ّ
ّ
وﺻﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ از اﯾﻦ رو ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ و
روﺷﻨﯽ ،رﺟﻮع ﺧﻮﯾﺶ را از ّ
وﺻﯿﺖ اﻋﻼم و آﺷﮑﺎر ﮐﺮد ،در آن ﺻﻮرت رﺟﻮع وی ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﻧﮑﺎر ّ
وﺻﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ،در آن ﺻﻮرت اﻧﮑﺎر وی ،رﺟﻮع ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ] .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎری ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻣﻘﺪاری از
داراﯾﯽاش ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ّ
وﺻﯿﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺖ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪھﺪ .ﻋﻤﺮﺑﻦ ﺧﻄﺎب س ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ھﺮ ﮐﺲ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ّ
وﺻﯿﺖ ﺧﻮد
را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪھﺪ«[.
ّ
ّ
ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ ،ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری و
اﮔﺮ ﻓﺮدی وﺻﯿﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮدهاش ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪﯾﻦ ِ
ّ
ّ
ﺳﺎل ﻣﺸﺨﺺ،
ﻧﻮﮐﺮی ﻓﺮدی را ﺑﮑﻨﺪ؛ ﯾﺎ وﺻﯿﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﺰﻟﺶ ،ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪﯾﻦ ِ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ّ
وﺻﯿﺘﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ
وﺻﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ )ﯾﻌﻨﯽ ّ
ﮐﻪ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮدهاش
ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ،ﻧﻮﮐﺮی ﻓﻼﻧﯽ را ﺑﮑﻨﺪ؛ ﯾﺎ ّ
وﺻﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺮای ھﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻨﺰﻟﺶ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ(.

ﮐﺘﺎب ّ
وﺻﯿﺖ

٢٧١

و اﮔﺮ ﺑﺮده از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎل ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ »ﻣﻮﺻﯽﻟﻪ« ﺳﭙﺮده ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری او ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺪون ﺑﺮده ،داراﯾﯽ و ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ
ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺮده دو روز ﺑﺮای وارﺛﺎن و ﯾﮏ روز ﺑﺮای »ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ«
ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاری و ﻧﻮﮐﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ و ھﺮﮔﺎه »ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ« وﻓﺎت ﻧﻤﻮد ،درآن ﺻﻮرت ﺑﺮده ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
و ﮐﻤﺎل ﺑﻪ وارﺛﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺾ

ﻓﺮاﺋﺾ ]ﻣﯿﺮاث[
س» :ﻓﺮاﺋﺾ« ﭼﯿﺴﺖ؟
ج» :ﻓﺮاﺋﺾ« ﺟﻤﻊ »ﻓﺮﯾﻀﮥ« اﺳﺖ؛ و »ﻓﺮﯾﻀﮥ« :ﺑﺮ ﭼﯿﺰی اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ آن را ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﯾﺶ ّ
ﻣﻘﺪر و ّ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻓﺮاوان ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم آن ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﺎﺷﺪ؛ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﻧﺠﺎم آن ھﺴﺘﻨﺪ؛ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ آن را
ﺑﺪون ﻋﺬر ﺷﺮﻋﯽ ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻓﺎﺳﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
و ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺮ آن رﻓﺘﻪ ﮐﻪ واژهی »ﻓﺮض« را در ﺳﮫﻢھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪهی ﻣﯿﺮاث ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ ﺳﮫﻢھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ آنھﺎ را در ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ
ّ
ّ
ﻣﺆﻧﺚ از ﻣﺎل ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از اﻣﻮاتّ ،
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
وارﺛﺎن ﻣﺬﮐﺮ و
]ﻗﺮآن[ ﺑﺮای
ِ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
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»ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهی )ارث ﺑﺮدن( ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن )و ﭘﺪران و ﻣﺎدراﻧﺘﺎن( ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎن
ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ )ﭼﻮن ُﻣﺮدﯾﺪ و دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮاﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ( ﺑﮫﺮهی ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺑﮫﺮهی دو زن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ھﻤﻪ
دﺧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪادﺷﺎن )دو و ﯾﺎ( ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺑﻮد ،دو ّ
ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪ ﺑﮫﺮهی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ ،و
اﮔﺮ ورﺛﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺼﻒ ﺗﺮﮐﻪ از آن او اﺳﺖ )و ﭼﻪ ورﺛﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ و ﭼﻪ
ّ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ورﺛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺳﺖ( .اﮔﺮ
ُﻣﺮده دارای ﻓﺮزﻧﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯽرﺳﺪ
)و ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﯽرﺳﺪ )و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از آن ﭘﺪر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد( .اﮔﺮ ُﻣﺮده )ﻋﻼوه
از ﭘﺪر و ﻣﺎدر( ﺑﺮادراﻧﯽ )ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮاﻧﯽ ،از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﯾﺎ از ﯾﮑﯽ از آن دو( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺎدرش ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﯽرﺳﺪ) .ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺳﮫﺎم ﻣﺬﮐﻮر( ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ّ
وﺻﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ُﻣﺮده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ واﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارد )و ﭘﺮداﺧﺖ وام ّ
ﻣﻘﺪم ﺑﺮ
اﻧﺠﺎم ّ
وﺻﯿﺖ اﺳﺖ( .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﭘﺪران و ﻣﺎدران و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮﻧﺪ) .ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح در آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺪان دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ( .اﯾﻦ
ﻓﺮﯾﻀﻪی اﻟﮫﯽ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺎ )ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﻤﺎ( و ﮐﺎر ﺑﺠﺎ اﺳﺖ )در آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
واﺟﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ(«.

و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺼﻒ داراﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪهی ھﻤﺴﺮاﻧﺘﺎن اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪی )از ﺷﻤﺎ ﯾﺎ
از دﯾﮕﺮان و ﯾﺎ ﻧﻮه ﯾﺎ ﻧﻮادﮔﺎﻧﯽ( ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )و ﺑﺎﻗﯽ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آﯾﻪی ﻗﺒﻠﯽ ،ﺑﻪ
ّ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن و ﭘﺪران و ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد( .و اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﮫﻢ
ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺗﺮﮐﻪ اﺳﺖ )و ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ذوی اﻟﻔﺮوض و ﻋﺼﺒﻪ ،ﯾﺎ ذوی
اﻻرﺣﺎم ﯾﺎ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ،ﭼﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻓﺮزﻧﺪی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﮫﻢ ﺷﻤﺎ( ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ّ
وﺻﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ واﻣﯽ اﺳﺖ
وﺻﯿﺖ ّ
ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮫﺪه دارﻧﺪ )و ﭘﺮداﺧﺖ وام ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ّ
ﻣﻘﺪم اﺳﺖ( .و ﺑﺮای زﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﯾﮏ
ﭼﮫﺎرم ﺗﺮﮐﻪی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪی )ﯾﺎ ﻧﻮه و ﻧﻮادﮔﺎﻧﯽ از آﻧﺎن ﯾﺎ از دﯾﮕﺮان( ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ) .اﮔﺮ ھﻤﺴﺮ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم را ﺗﻨﮫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽدارد و اﮔﺮ دو ھﻤﺴﺮ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﯽرﺳﺪ( .و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪی )ﯾﺎ ﻧﻮه و
ﻧﻮادﮔﺎﻧﯽ( داﺷﺘﯿﺪ ،ﺳﮫﻤﯿﻪی ھﻤﺴﺮاﻧﺘﺎن ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻮده )و ّ
ﺑﻘﯿﻪی ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ
ّ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن و ﭘﺪران و ﻣﺎدراﻧﺘﺎن ـ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ـ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ( ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم
ّ
وﺻﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از واﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارﯾﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺮدی ﯾﺎ زﻧﯽ ﺑﻪ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﮔﻮﻧﻪی »ﮐﻼﻟﻪ« ارث از آﻧﺎن ﺑﺮده ﺷﺪ )و ﻓﺮزﻧﺪ و ﭘﺪری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ( و ﺑﺮادر )ﻣﺎدری( ﯾﺎ
ﺧﻮاھﺮ )ﻣﺎدری( داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﮫﻢ ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ،ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺗﺮﮐﻪ اﺳﺖ )و ﻓﺮﻗﯽ ﻣﯿﺎن آن
دو ﻧﯿﺴﺖ( و اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از آن )ﺗﻌﺪاد ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﺮادر ﻣﺎدری و ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری( ﺑﻮدﻧﺪ،
آﻧﺎن در ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺎ ھﻢ ﺷﺮﯾﮑﻨﺪ )و ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم را ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ
ّ
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ھﻢ( ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ّ
وﺻﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛
ﭘﺮداﺧﺖ واﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮫﺪهی ُﻣﺮده اﺳﺖّ .
وﺻﯿﺖ و واﻣﯽ ﮐﻪ )ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن( زﯾﺎن
ﻧﺮﺳﺎﻧﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ّ
وﺻﯿﺖ از ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺮده از روی ﻏﺮض اﻗﺮار ﺑﻪ واﻣﯽ
ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی او ﻧﯿﺴﺖ ،و ﯾﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از واﻣﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ دﯾﮕﺮان دارد و  .(..اﯾﻦ
ﺳﻔﺎرش ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺧﺪا داﻧﺎ )ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و آ ﮔﺎه از ّﻧﯿﺎت
ّ
وﺻﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( و ﺷﮑﯿﺒﺎ اﺳﺖ )و ﺷﺘﺎﺑﯽ در ﻋﻘﺎب ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ(«.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ در اﺳﻼم اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﻐﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻃﺮﻓﺪار ھﺮج و ﻣﺮج اﻗﺘﺼﺎدی
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا اﺣﮑﺎم اﺳﻼم در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻤﻪی اﻣﻮر ّ
ﺣﺪ وﺳﻂ را ﺑﺮ
ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ و از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ ،از ﺑﯿﻦ ﻃﻐﯿﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ھﺮج و ﻣﺮج ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽّ ،
ﺣﺪ ﻣﯿﺎﻧﻪ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﻼم ّ
ﻗﻀﯿﻪی ارث را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺮار داده ـ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮد و زن و ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ـ دارای ﺣﮑﻤﺖھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ:
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺮد در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ زن و ﻣﺮد ،اﺳﻼم ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻟﻮازم و ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ از دوش
زن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻋﮫﺪهی ﺷﻮھﺮ او ﻧﮫﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﺠﺎب
ّ
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺳﮫﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﮫﻢ زن ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﻨﮕﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ زن و ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺳﮫﻤﯽ ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
زن داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﯿﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻮادث و
ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ،ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و  ...ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ او را ﺗﮫﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :اﺳﻼم از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث ﻣﯽﻧﮕﺮد
ّ
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎن آنھﺎ
ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻣﯿﺎن اﻗﻮام و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ،ﺳﺒﺐ ﺻﻔﺎ و

ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ]ﻣﯿﺮاث[
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ﻣﯽﺷﻮد ،و ھﺮ ﯾﮏ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد؛
ّاﻣﺎ ھﺮﮔﺎه اﻣﻮال ﺷﺨﺺ ﻓﻮت ﺷﺪه ﺗﻨﮫﺎ در ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺪادی از آنھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ،و دﯾﮕﺮان از آن
ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﻪی ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽ و ﺗﻔﺮﻗﻪ را ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
در ﻣﻮرد ﺣﮑﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ :اﺳﻼم از ﻃﺮﯾﻖ
اﺣﮑﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث ،دو ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ را از ﺟﺎﻣﻌﻪ دور ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ:
اول :ﮔﺮدآﻣﺪن ﺛﺮوت و اﻣﻮال در دﺳﺖ ﺗﻌﺪادی اﻧﺪک ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﺮور و ﻃﻐﯿﺎن
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﻣﯽﮔﺮدد.
ّدوم :ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﻮدن ھﻤﻪی اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده از ﺛﻤﺮهی ﺗﻼشھﺎی ﭘﺪران و ﻓﺮزﻧﺪان و
ھﻤﺴﺮان و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان؛ آنھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ارﺗﺒﺎط ﻧﺴﺒﯽ و ﺳﺒﺒﯽ و ﻗﺮاﺑﺖ و اﺣﺴﺎس
ّ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت زﻣﯿﻨﻪی ﻧﺎھﻨﺠﺎریھﺎی ﺑﺴﯿﺎر را ﻓﺮاھﻢ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ّاﻣﺎ اﺳﻼم اﻣﻮال ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﺷﺨﺺ ﻓﻮت ﺷﺪه را ﻣﯿﺎن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و از دادن آن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ّ
ﻣﻌﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﻐﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﺳﻼم آن اﻣﻮال را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻢ ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ھﻤﻪی
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان از آن ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﻧﺎﮔﻮار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ
ّ
را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و ﺣﺘﯽ از ﻃﻐﯿﺎن و ﺳﺮﮐﺸﯽ و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در دﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ زﯾﺎﻧﺒﺎرﺗﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯿﺶ از ّ
ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ وﺟﻮد
ّ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖھﺎی زﯾﺎدی را ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ آورد .در ﮐﻨﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﻓﻘﺮ ﮔﺴﺘﺮده ،ھﯿﭻ ﮔﺎه زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
وﯾﮋﮔﯽھﺎ و اﻣﺘﯿﺎزات ﻧﻈﺎم ارﺛﯽ اﺳﻼم ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻈﺎمھﺎی ارﺛﯽ دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ارث در اﺳﻼم ،ﺑﺨﺸﯽ از دﯾﻦ ھﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﻧﺼﻮص ﻗﻄﻌﯽ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚاﻧﺪ و ﻗﯿﺎس در ﺗﺪوﯾﻦ آنھﺎ ھﯿﭻ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺟﮫﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ارث را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در آن ،ﻣﯿﺎن ﻣﺠﺘﮫﺪان و
ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻣﻮاردی ﻣﺤﺪود ﮐﻪ در آنھﺎ ﺣﮑﻢ
ﻧﺺ وارد ﺷﺪه دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﺮﯾﺢ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ِ
ّ
ﻧﻈﺎم ارﺛﯽ اﺳﻼم ،آنﭼﻨﺎن دﻗﯿﻖ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از ذﮐﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ّ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﻧﯿﺰ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ّ
ﺣﻘﯽ را ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﭼﻮن
ﺣﻖ ھﺮ ﺻﺎﺣﺐ
ً
ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻗﺎﺿﯽ در آن ﺗﻮان ّ
ﺗﺼﺮف دارد و ﻧﻪ
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وارث ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﻨﺪ.
دﯾﻦ اﺳﻼم ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ وارﺛﺎن ﻣﺘﻮﻓﯽ را اﺻﻮل و ﻓﺮوع )ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪان( او
ً
ّ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻓﻄﺮت و ﺳﺮﺷﺖ آدﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن
ّ
ھﻤﻮاره ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ و آﺳﺎﯾﺶ اوﻻد ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ و ﺣﺘﯽ در واﭘﺴﯿﻦ ﻟﺤﻈﺎت
ﻋﻤﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪی ﺧﺎﻃﺮ او ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺲ از وی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ارث ھﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ ،اﺻﻮل و ﻓﺮوع وی ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﺳﻼم ﺑﻪ
ً
ﮐﺎﻣﻼ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﯿﻞ ﻓﻄﺮی
اﺳﻼم ﺗﺤﺖ ھﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻮرث اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ وارث ﯾﺎ وارﺛﺎن ﺧﻮﯾﺶ را از
ً
وﺻﯿﺖ ﮐﺮدّ ،
داراﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ّ
وﺻﯿﺖ وی ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و وارث ﻗﮫﺮا
از ﻣﺎل او ارث ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد.
در ﻧﺰد ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻮام ،رﺳﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﺗﺮک ّﻣﯿﺖ را ھﻤﺮاه وی دﻓﻦ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﯿﮫﻮدهای ﭼﻮن ﺧﺘﻢ و دﻋﻮت ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﻏﺬا دادن و  ...ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪّ .اﻣﺎ اﺳﻼم ﺑﻪ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ
ﮐﻠﯿﻪی ﻣﺎﺗﺮک ّﻣﯿﺖ را ّ
ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ّ
ﺣﻖ وارﺛﺎن را ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم ّ
ﺣﻖ
ً
وارﺛﺎن وی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽدارد و از ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ آن ـ ﺑﻪ ھﺮ ﺷﮑﻞ و ﺑﮫﺎﻧﻪای ـ اﮐﯿﺪا ﻣﻨﻊ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ،ﯾﮑﯽ از ّوراث ﺑﺨﻮاھﺪ از ﺳﮫﻢ ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ آن
ّ
را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان واﮔﺬارد ،اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ وارﺛﺎن اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﻪ او را ﮐﺎﻟﻌﺪم ﺗﻠﻘﯽ
ﮐﻨﻨﺪ؛ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮدش راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ارث را ﻣﻨﮫﺎی او ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﺳﻼم دﺳﺘﻮر
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺳﮫﻢ او را ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﺑﻪ وی ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﻨﺪ و از آن ﭘﺲ
او ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻃﻮر دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ در آن دﺧﻞ و ّ
ﺗﺼﺮف ﮐﻨﺪ.
اﺳﻼم ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪی ﺧﻮد ،ﺑﺎب ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺰاع ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ّ
ﺳﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ؛
زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ وارث در اﺛﺮ ّ
ﺷﺪت ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﻋﺰﯾﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪی ﺧﻮﯾﺶ ،دﭼﺎر
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎل و دﻧﯿﺎ ﺑﺮای او ھﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
ﺳﺒﺐ از ﺳﮫﻢ ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ُﺣﺠﺐ و ﺣﯿﺎ ،ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪی ارث ﺷﻮد و
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮهی ّﻣﯿﺖ از ﯾﺎدھﺎ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ وارث ﭘﺸﯿﻤﺎن
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ﺷﻮد و ّ
ﺣﻖ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﮐﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ھﺮﮐﺴﯽ ﺳﮫﻢ
ﺧﻮد را ﻣﺼﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل درﮔﯿﺮی و ﻧﺰاع ،ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ّ
از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم ،ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی در ﻣﯿﺮاث ،ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ
و ﯾﺎ وﺟﻪ اﻣﺘﯿﺎزی ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﻪی ﻓﺮزﻧﺪان اﻋﻢ از داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﺑﯽﺳﻮاد ،ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﺎھﻞ،
ّ
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ،ﻗﻮی و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎویاﻧﺪ .و ﺣﺘﯽ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ
ﻣﺎدرش ﻗﺮار دارد ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن در ﺗﺮﮐﻪی
ّﻣﯿﺖ ﺳﮫﯿﻢ اﺳﺖ .و ﺗﻨﮫﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﺼﻮص در ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪان وﺟﻮد دارد ،ﺗﻔﺎوت
ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادر اﺳﺖ ﮐﻪ آن ھﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم از ﺣﻘﻮق زن
ﮐﺮده اﺳﺖ[.
س :ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ج :ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎل ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪهی او ،ھﺰﯾﻨﻪھﺎی
ﺗﺠﮫﯿﺰ و ﺗﮑﻔﯿﻦ او ﺑﺪون ﺗﺒﺬﯾﺮ و اﺳﺮاف و ﺗﻘﺘﯿﺮ و ﺗﻨﮓ ﭼﺸﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد؛ ﺳﭙﺲ از
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺪھﯽھﺎﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد؛ و ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽھﺎّ ،
وﺻﯿﺖ
ِ
وی از ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم ﻣﺎل ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه اﺟﺮا ﮔﺮدد؛ و ﺑﻌﺪ از آن )اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد( ،ﺑﺮ
وارﺛﺎﻧﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮﯾﺶ و ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد.
و ﺻﺎﺣﺒﺎن »ﻓﺮوض« ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎل ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از
ّﻣﯿﺖ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮوض ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﮫﺎم آنھﺎ در ﻗﺮآنّ ،
ﻣﻘﺪر و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﭘﺲ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮوض) ،اﮔﺮ از ﺳﮫﻢھﺎی ﻓﺮض ﺷﺪه ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ (،ﺑﻪ
ّ
ﻋﺼﺒﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و »ﻋﺼﺒﺎت« ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﮫﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ّ
ﻓﺮوضّ ،
ﺑﻘﯿﻪی ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎل ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ّﻣﯿﺖ ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮوض ﮐﺴﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد ،ﻋﺼﺒﻪ ،ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐﻪ را ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺼﺒﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﻪ »ذوی
اﻟﻔﺮوض ﻧﺴﺒﯽ« ـ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن ـ ّرد ﻣﯽﮔﺮدد؛ و اﮔﺮ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻓﺮوض و ﻋﺼﺒﺎت وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﯾﺎ ﮐﺴﯽ از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮوض وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ّ
ﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺪو ّرد ﮔﺮدد ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ »ذوی اﻻرﺣﺎم« ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .و اﮔﺮ
ھﯿﭻ ﯾﮏ از »ذوی اﻻرﺣﺎم« ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ »ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻤﻮاﻻة«
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ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ »ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻤﻮاﻻة« ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﻣﺎل ﺑﺮ ﺟﺎی
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎل ،ﺑﺮاﯾﺶ ّ
وﺻﯿﺖ و ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه
ﻣﺎﻧﺪه از ّﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ؛ واﮔﺮ ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺰﺑﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎل ﺑﺮ ﺟﺎی
ّ
ﻣﺎﻧﺪه از ّﻣﯿﺖ ﺑﻪ »ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل« ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ّ
ھﺮ ﺣﺎل؛ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎل ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﻣﺘﻮﻓﯽ در زﻣﺎنھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
ّ
ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﮫﺎم
»ذوی اﻟﻔﺮوض ﻧﺴﺒﯽ و ﺳﺒﺒﯽ« :در ﺑﯿﻦ ورﺛﻪی ﻣﺘﻮﻓﯽ ،ﻧﺨﺴﺖ
ِ
ِ
ﻓﺮض داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮاه ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﺧﻮاھﺮ؛ و ﯾﺎ ﺳﺒﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
ﯾﻌﻨﯽ زوج ﯾﺎ زوﺟﻪ.
ﻋﺼﺒﻪی ﻧﺴﺒﯽ :آﻧﭽﻪ ﭘﺲ از اﺧﺮاج ﺳﮫﺎم اﺻﺤﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ـ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ـ
ﺑﻪ ﻋﺼﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ّﻣﯿﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﭘﺴﺮ ّﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﺑﺮادر ّﻣﯿﺖ و ...
ﻋﺼﺒﻪی ﺳﺒﺒﯽ ﯾﺎ »ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ« :اﮔﺮ ّﻣﯿﺖ ﻋﺼﺒﻪی ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ّ
از ﻓﺮض ذوی اﻟﻔﺮوض ﯾﺎ ﮐﻞ ﺗﺮﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ذوی اﻟﻔﺮوض ،ﺑﻪ ﻋﺼﺒﻪی ﺳﺒﺒﯽ ّﻣﯿﺖ
ُ
ﻌﺘﻖ )آزاد ﮐﻨﻨﺪهی ﺑﺮده( اﺳﺖ.
داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺼﺒﻪی ﺳﺒﺒﯽ ھﻤﺎن ﻣ ِ
و » َوﻻء« ـ ﺑﻪ ﻓﺘﺢ واو ـ ﻣﺸﺘﻖ از »ﻣﻮاﻻۀ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »دوﺳﺘﯽ« اﺳﺖ .اﯾﻦ وﻻء،
راﺑﻄﻪای ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺛﺮ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮده ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺎﻟﮏ او ،ﺑﯿﻦ آزاد ﮐﻨﻨﺪه
َ
ُ
ﻌﺘﻖ( و آزاد ﺷﺪه ُ)ﻣﻌﺘﻖ( ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،در ﺻﻮرت ﻣﺮگ ﺑﺮدهی آزاد
)ﻣ ِ
ﺷﺪه و ﻧﺒﻮدن ﻋﺼﺒﻪی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮای او ،آزاد ﮐﻨﻨﺪه وارث اﻣﻮال او ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺮدهداری راﯾﺞ ﺑﻮد ،ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻼﻗﻪی ّ
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری آزادی داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺮاﻧﺪاﺧﺘﻦ اﯾﻦ رﺳﻮم ّ
ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺖ و ﺟﮫﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ،وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ » َوﻻء« ﯾﮑﯽ از آنھﺎ اﺳﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت از اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ :ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ اﺣﺴﺎن ﺧﻮد ﺑﺮدهای را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرش ﺑﻮد و از ﻗﯿﺪ ﺑﺮدﮔﯽ آزاد
ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻧﻌﻤﺖ آزادی ﺑﻪ او ،ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﭘﺲ از ﻣﺮگ آن
ً
ﺑﺮده ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻗﺎرب و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ،از وی ارث ﻣﯽﺑﺮد؛ اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰهی ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﯾﻖ
دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﯿﺮ ـ ﯾﻌﻨﯽ آزادی ﺑﺮدﮔﺎن ـ ﻣﺸﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ،
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آزاد ﮐﺮدن ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﻮد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮدﮔﯽ در
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺸﺮی ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
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اھﻤﯿﺖ ّ
در روزﮔﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺮدهداری از روﻧﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻣﻮﺿﻮع وﻻء ّ
ﺧﺎﺻﯽ
داﺷﺖ و ﻓﻘﮫﺎ و ﻋﻠﻤﺎی ﻓﺮاﺋﺾ ،آن را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪّ .اﻣﺎ اﻣﺮوز ﮐﻪ
دﻧﯿﺎی ﻣﺘﻤﺪن ،ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﻤﻨﻮع داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺷﺪه و ارث ﺑﻪ وﻻء ﻣﻮرد ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و
ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ آن اﻣﺮی زاﺋﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ »ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ« :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در زﻣﺎن ﻓﻮت آزاد ﺷﺪه ،ﺷﺨﺺ آزاد
ﻋﺼﺒﺎت
ِ
ﮐﻨﻨﺪه زﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐﻪی آن ﺑﺮده ﯾﺎ ﻣﺎزاد آن ـ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﮫﺎم ورﺛﻪی ذوی
اﻟﻔﺮوض ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪه ـ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﺎت ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﺔ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ( ﭘﺴﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ و ...
ب( ﭘﺪر ﯾﺎ ﭘﺪر ﭘﺪر ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ و ...
ج( ﺑﺮادر ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ و ...
د( ﻋﻤﻮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ و ...
ّرد ﺑﺮ ذوی اﻟﻔﺮوض ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﮫﺎم ﻗﺒﻠﯽ آﻧﺎن :اﮔﺮ ّﻣﯿﺖ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺼﺒﻪی
ﻧﺴﺒﯽ و ﺳﺒﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه از ﺳﮫﺎم ذوی اﻟﻔﺮوض ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻓﺮوض ﺳﺎﺑﻖ آﻧﺎن ،ﺑﻪ آنھﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در اﺻﻄﻼح اھﻞ ﻓﺮاﺋﺾ » ّرد«
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﺮ ذوی اﻟﻔﺮوض ﺳﺒﺒﯽ ـ ﯾﻌﻨﯽ
زوﺟﯿﻦ ـ ّرد ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ّ
ﺳﮫﻤﯿﻪی
ذوی اﻻرﺣﺎم :ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از ذوی اﻟﻔﺮوض و ﻋﺼﺒﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ از ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ذوی اﻻرﺣﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ ّﻣﯿﺖ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮاھﺮ ّﻣﯿﺖ ،ﺧﺎﻟﻪ و ّ
ﻋﻤﻪی ّﻣﯿﺖ.
»ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻤﻮاﻻۀ« :اﮔﺮ ّﻣﯿﺖ وارث ذورﺣﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﮐﻪی او ﺑﻪ »ﻣﻮﻟﯽ
اﻟﻤﻮاﻻۀ« ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
و ﺷﺨﺺ ﻣﺠﮫﻮل اﻟﻨﺴﺒﯽ ـ ﭼﻪ ﻣﺮد و ﭼﻪ زن ـ ﮐﻪ رﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺐ آن را ﮐﺴﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪن ﭼﻮن ھﯿﭻ وارﺛﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن
دﯾﮕﺮی ﭘﯿﻤﺎن دوﺳﺘﯽ و ّ
اﺧﻮت ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﺮارداد ﻣﯽﺑﻨﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ
ﻣﻮﻻﯾﻢ ﺑﺎﺷﯽ و ﻣﺮا ﯾﺎری دھﯽ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوز دﯾﮕﺮان از ﻣﻦ دﻓﺎع ﮐﻨﯽ و ﻋﺎﻗﻠﻪی ﻣﻦ
ﺑﺎﺷﯽ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ از ﻣﻦ ﺳﺮزد و ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻠﯽ ﺷﺪم ﯾﺎ ﻋﻀﻮ ﮐﺴﯽ را
ﺗﻠﻒ ﮐﺮدم ،ﺗﻮ دﯾﻪی آن را ﺑﭙﺮدازی و در ﻋﻮض اﯾﻦ ھﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اراﺋﻪ
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ﻣﯽدھﯽ ،ﻓﺎﯾﺪهی ﺗﻮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻣﻦ ُﻣﺮدم ،وارث ﻣﻦ ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ و ﺗﺮﮐﻪام ﻣﺎل ﺗﻮ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺮار داد را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ او »ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻤﻮاﻻۀ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺧﻮد اﯾﻦ ﻗﺮارداد را »ﻋﻘﺪ ﻣﻮاﻻۀ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .در اﺛﺮ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺺ
ّ
ﻣﺠﮫﻮل اﻟﻨﺴﺐ ﺑﻤﯿﺮد ،ارث او ﺑﻪ »ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻤﻮاﻻۀ« ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﻘﺮ ﻟﻪ ّ
ّ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﯽ اﻟﻐﯿﺮ :اﮔﺮ ّﻣﯿﺖ» ،ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻤﻮاﻻۀ« ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﮐﻪی او ﺑﻪ
ﻘﺮﻟﻪ ّ
ﻣﻘﺮﻟﻪ ّ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﯽ اﻟﻐﯿﺮ« داده ﻣﯽﺷﻮد .و » ُﻣ ّ
» ّ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﯽ اﻟﻐﯿﺮ« :ﺷﺨﺺ
ﻣﺠﮫﻮل ّاﻟﻨﺴﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ّﻣﯿﺖ ﺑﺎ اﻗﺮارش در ﺣﺎل ﺣﯿﺎت ﺧﻮد ،او را در ردﯾﻒ وارﺛﺎن
ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرﯾﺚ او ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﻘﺮ ﻟﻪ ،ﻣﺠﮫﻮل اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﻌﺮوف اﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻗﺮار ّ
اﻟﻒ( ّ
ﻣﻘﺮ ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻘﺮ )اﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪه( ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺐ آن ﻣﺠﮫﻮل اﻟﻨﺴﺐ از ﺧﻮد ّ
ب( اﻗﺮار ّ
ﻣﻘﺮ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ّ
ﻣﻘﺮ ﻧﺴﺐ او را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮕﻮﯾﺪ :اﯾﻦ آﻗﺎ ﺑﺮادر ﻣﻦ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﺪرم اﺳﺖ.
ج( ﺷﺎھﺪی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻧﺴﺐ ّ
ﻣﻘﺮ ﻟﻪ از اﯾﻦ ﻏﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﻨﻈﻮر از
ﻣﻘﺮ )اﻗﺮارﮐﻨﻨﺪه( ،او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪر ّ
»ﻏﯿﺮ« ھﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﻣﻘﺮ ﻟﻪ )ﯾﻌﻨﯽ
ﭘﺪر ھﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﺠﮫﻮل اﻟﻨﺴﺐ( ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ً
ً
د( ّ
ﺳﻦ و ﺳﺎل ّ
ﻣﻘﺮ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای آن »ﻏﯿﺮ« ﺷﺮﻋﺎ و ﻋﻘﻼ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ّ
ﻣﻘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ھﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﭘﺪرش اﺳﺖ اﻗﺮار ﮐﻨﺪ
ّ
ً
ﮐﻪ اﯾﻦ آﻗﺎ ﺑﺮادرم ھﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺬب اﯾﻦ اﻗﺮار آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﺷﺮﻋﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد
و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ.
ﻣﻘﺮ ﻟﻪّ ،
ھ( ّ
ﻣﻘﺮ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﮑﻨﺪ.
و( ّ
ﻣﻘﺮ ﺑﺮ اﻗﺮار ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ از آن رﺟﻮع ﻧﮑﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ از
اﻗﺮار ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد ،اﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽاش ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق ،ھﺮﮔﺎه ّ
ﻣﻘﺮ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ و ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن ﻗﺒﻠﯽ او وﺟﻮد
ﻣﻘﺮ ﺑﻪ ّ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ارث ّ
ﻣﻘﺮ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﯽ اﻟﻐﯿﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮﺻﯽ ﻟﻪ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺎل :اﮔﺮ از اﺻﻨﺎف ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،ھﯿﭻ ﻣﺴﺘﺤﻘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﮐﻪ

٢٨٣

ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ]ﻣﯿﺮاث[

و ﻣﺎل ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ﻣﺘﻮﻓﯽ ،ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ّﻣﯿﺖ ﺑﻪ دادن ﺗﻤﺎم ﻣﺎل و
ﻣﻨﺎل ﺧﻮد )ﯾﺎ زاﺋﺪ از ﺛﻠﺚ ﺗﺮﮐﻪ( ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪو ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﯾﺎ ﺧﺰاﻧﻪی دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ :اﮔﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ از اﻧﻮاع ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻧﺪ،
ھﯿﭻ وارﺛﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐﻪی او در ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل و ﺧﺰاﻧﻪی دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ آن در ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ اﺣﻨﺎف ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻤﯿﺮد و ھﯿﭻ وارﺛﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ارث او
ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ،ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﮐﻔﻦ و دﻓﻦ،
ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮضھﺎ واﺟﺮای وﺻﺎﯾﺎی ّﻣﯿﺖ از  1ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی اﺟﺮا در
3

ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ[.
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﻌﺪاد و ﻧﺎمھﺎی ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎل ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ّﻣﯿﺖ
ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؟
ج :ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،از ّﻣﯿﺖ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ده
ﮔﺮوھﻨﺪ:
ﭘﺴﺮﭘﺴﺮ اﻟﯽ آﺧﺮ] ...ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ:
 ۱و ۲ـ ﭘﺴﺮ و ِ
َ
ُ
ُ ُ َّ ُ ٓ ۡ َ ُ ۡ َّ َ ۡ ُ َ ّ ۡ َ َ ۡ
�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۱ :
﴿ي ُ ِ
وصي�م ٱ� ِ
� أو�ٰدِ�مۖ ل ِ�ك ِر مِثل ح ِظ ٱ�نثي ِ
»ﺧﺪاوﻧﺪ درﺑﺎرهی ارث ﺑﺮدن ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ
ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺮهی ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺑﮫﺮهی دو زن اﺳﺖ«[.

ﭘﺪر ﭘﺪر اﻟﯽ آﺧﺮ] ...ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ:
 ۳و  ۴ـ َﭘﺪر و ِ
َ ََۡ ُّ
ُّ ُ ُ
ِ� َ� ٰ ِ ّ ۡ ُ
ح ٖد مِنه َما ٱلسدس﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۱ :
﴿و ِ�بو�هِ ل ِ

»و ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ّﻣﯿﺖ ،ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯽرﺳﺪ« .و ّ
ﺟﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﭘﺪر

اﺳﺖ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی رﺳﻮل ﺧﺪا ج » :اﻧﺎ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ«؛ »ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ
ھﺴﺘﻢ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[.

 ۵و  ۶ـ ﺑﺮادر و ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ]ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
ُ َ ُ َ ٓ َّ َ ُ َّ َ َ ٞ
﴿ َوه َو ي ِر�ها إِن ل ۡم ي�ن لها َو�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۷۶ :

»و اﮔﺮ ﺧﻮاھﺮی ﺑﻤﯿﺮد و ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮادر ھﻤﻪی ﺗﺮﮐﻪ را ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد«[.

٢٨٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

 ۷و  ۸ـ ﻋﻤﻮ و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ]اﮔﺮ ﭼﻪ دور ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج :
»اﺤﻟﻘﻮا اﻟﻔﺮاﺋﺾ ﺑﺎﻫﻠﻬﺎ ،ﻓﻤﺎ ﺑﻰﻘ ﻓﻬﻮ ﻻو� رﺟﻞ ذﻛﺮ«؛ »ﺳﮫﻢھﺎ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ،
و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﺎل ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺮد ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ اﺳﺖ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[

 ۹ـ ﺷﻮھﺮ] .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ َ
َّ ۡ َ ُ َّ ُ َّ َ َ َٞ َ َّ ُ َ َ َ َ ٞ
ُ
ُ
َ ُ
﴿ َول� ۡم ن ِۡصف َما ت َر َك أ ۡز َ� ٰ ُج� ۡم إِن لم ي�ن لهن و� ۚ فإِن �ن لهن و�
َ ۡ
ََ ُ
ۡ
َ َ ٓ َۡ َۡ
� ُم ُّ
وص� بِها أو دي ٖن﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۲ :
فل
ص َّيةٖ يُ ِ
ٱلر ُ� ُع م َِّما ت َر� َنۚ ِم ۢن َ�ع ِد َو ِ
 ۱۰ـ ّ
ﺳﯿﺪ آزاد ﮐﻨﻨﺪهی ﺑﺮده] .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج » :الﻮﻻء ﻟـﻤﻦ اﻋﺘﻖ«؛
»وﻻء ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮده را آزاد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[

س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﻌﺪاد و ﻧﺎمھﺎی زﻧﺎﻧﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﺎء و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان
اﺳﻼﻣﯽ ،از ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎل ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ّﻣﯿﺖ ،ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؟
ج :زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎل ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ّﻣﯿﺖ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ھﻔﺖ ﮔﺮوھﻨﺪ:
 ۱و ۲ـ دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ]ھﺮ ﭼﻨﺪ ﭘﺪرش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل:
َ
ُ
ُ ُ َّ ُ ٓ ۡ َ ُ ۡ َّ َ ۡ ُ َ ّ ۡ َ َ ۡ
�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۱ :
﴿ي ُ ِ
وصي�م ٱ� ِ
� أو�ٰدِ�مۖ ل ِ�كرِ مِثل ح ِظ ٱ�نثي ِ
 ۳و  ۴ـ ﻣﺎدر و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ]ﻣﺎدر ﻣﺎدر و ﻣﺎدر ﭘﺪر؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ َََۡ ُّ
ُّ ُ ُ
ِ� َ� ٰ ِ ّ ۡ ُ
ح ٖد مِنه َما ٱلسدس﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۱ :
﴿و ِ�بو�هِ ل ِ
 ۵ـ ﺧﻮاھﺮ] .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ:
ۡ ُ ٌْ َ َ َ
� َو َ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ ٞ
ك لَ ۡي َس َ ُ�ۥ َو َ ٞ
� ٓۥ أخت فلها ن ِصف ما ت َرك﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۷۶ :
﴿إ ِ ِن ٱمرؤا هل
»اﮔﺮ ﻓﺮدی ُﻣﺮد و ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺖ و دارای ﺧﻮاھﺮی ﺑﻮد ،ﻧﺼﻒ ﺗﺮﮐﻪ از آن او اﺳﺖ«[.

 ۶ـ ھﻤﺴﺮ] .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ:
َ
َ ۡ
َّ ۡ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ َ َ ٞ َ ۡ ُ َ َ َ َ ٞ
﴿ َول َ ُه َّن ُّ
� فل ُه َّن ٱ�ُّ ُم ُن
ٱلر ُ� ُع م َِّما ت َر� ُت ۡم إِن لم ي�ن ل�م و� ۚ فإِن �ن ل�م و
َ ُۡ ّ ۡ
ُ ُ َ َ ٓ َۡ َۡ
ص َّيةٖ توصون بِها أو دي ٖن﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۲ :
م َِّما ت َر�ت �م ِم ۢن َ�ع ِد َو ِ

»و ﺑﺮای ھﻤﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺗﺮﮐﻪی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪی داﺷﺘﯿﺪ ،ﺳﮫﻤﯿﻪی ھﻤﺴﺮاﻧﺘﺎن ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ ﺗﺮﮐﻪ اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم
ّ
وﺻﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از واﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه دارﯾﺪ«[.

 ۷ـ زن ّ
ﺳﯿﺪه ،ﮐﻪ ﺑﺮدهای را آزاد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ] .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج » :الﻮﻻء
ِ

ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ]ﻣﯿﺮاث[
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ﻟـﻤﻦ اﻋﺘﻖ«؛ »وﻻء ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮده را آزاد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ«[ ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ.
و اﺳﺒﺎب ارث ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻧﺴﺐ :ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮاﺑﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ وارث ﭘﺪر ﯾﺎ ﭘﺪرﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان و
ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادر و ﻋﻤﻮ و ﻋﻤﻮزاده و  ...ﺷﺨﺺ ﻓﻮت ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ:
َ
َُُْ ْ ۡ َ
ام َ� ۡع ُض ُه ۡم أ ۡو َ ٰ� ب َب ۡ
ٱ� ۡر َ
ِ
ض﴾ ]اﻷﺣﺰاب.[۶ :
ع
ح
﴿وأولوا
ِ ٖ
»و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﺪﯾﮕﺮ از ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ«.

رواﺑﻂ ﺳﺒﺒﯽ :ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﮑﺎح و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ھﻢ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ھﺮ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﺒﺴﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .زن و ﺷﻮھﺮ در ﻃﻼق رﺟﻌﯽ و ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻣﺮگ زﻧﺶ را ﻃﻼق داده ﺑﺎﺷﺪ ،از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
و ﻧﮑﺎح ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎب ارث اﺳﺖ:
َ ُ ۡ ُ َ َ َ ََۡ ُ ُ
﴿ َول� ۡم ن ِصف ما ت َرك أز�ٰج� ۡم﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۲ :
ّ
َوﻻء :ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮده ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪهاش ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﯾﺎ
ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻘﺪ ﻣﻮاﻻۀ اﺳﺘﺤﻘﺎق درﯾﺎﻓﺖ آن را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﻘﻖ ارث ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﻮت ُ
ﻮرث :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺛﺒﻮت ﻣﻮت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﻣﻮت ﻓﺮﺿﯽ )ﺣﮑﻤﯽ( ّﻣﯿﺖ،
ﻣ
ِ
ّ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﺮﮐﻪ از ّﻣﯿﺖ ﺳﻠﺐ و ﺑﻪ وارﺛﺎﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ّ
و ﻣﻮت ﻓﺮﺿﯽ و ﺣﮑﻤﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در واﻗﻊ و ﻧﻔﺲ اﻻﻣﺮ ،ﻣﺴﻠﻢ و
ﻣﺤﺮز ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ او را ّﻣﯿﺖ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ّ
ﻣﺪت زﯾﺎدی ﻏﺎﯾﺐ و ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﯾﺎ ﺣﯿﺎت و ﻣﻮت او
در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ دراﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﮫﺎرﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻮت او ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﯿﺎت وارث :ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻓﻮت ّﻣﯿﺖ ،زﻧﺪه ﺑﻮدن وارث ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﻘﺼﻮد از
ارث ،اﻧﺘﻘﺎل ﻗﮫﺮی ﻣﺎل ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ وارث او اﺳﺖ و ﺑﺪون وﺟﻮد وارث ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎل ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ،زﻧﺪه ﺑﻮدن وارث ﻣﺴﻠﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﻨﺘﻘﻞ اﻟﯿﻪ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد ،ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮﮐﻪی ﻣﻮرث ﺑﻪ وارث ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
و ﺣﯿﺎت وارث ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ( ﺣﯿﺎت ﻓﻌﻠﯽ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ وارث ﺑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ب( ﺣﯿﺎت ﻓﺮﺿﯽ :ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ وارث ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ارث
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ً
ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻧﻄﻔﻪی آن ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت ّﻣﯿﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪا ھﻢ زﻧﺪه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد؛
)اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻤﯿﺮد( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺟﻨﯿﻦ ،ﯾﮏ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺖ و
ﻓﻘﮫﺎء ﺟﻨﯿﻨﯽ را ﮐﻪ وﻗﺖ ﻓﻮت ّﻣﯿﺖ وﺟﻮد دارد ،در ﻣﯿﺎن وارﺛﺎن زﻧﺪهی ّﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﯾﮏ وارث ﻣﯿﺮاث َﺑﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ّ
ّ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ وارث از
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و
ﻋﺪم ﻣﻮاﻧﻊ ارث :ﻣﻮاﻧﻊ ارث اوﺻﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ارث ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ وارث ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻮرث ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﺎل ﻣﺘﻮﻓﯽ ارث
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﺮد[.
س :ﻣﻮاﻧﻊ ارث ﭼﯿﺴﺖ؟
ج :ﭼﮫﺎر ﭼﯿﺰ از زﻣﺮهی ﻣﻮاﻧﻊ ارث ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﺑﺮدﮔﯽ] .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از وارﺛﺎن ﺑﺮده ﺑﻤﯿﺮد ،ﺑﺮده از ﻣﺎل او ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد و ﻣﺤﺮوم
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮدهی ﺷﺮﻋﯽ ھﯿﭻ ّ
ﻣﻠﮑﯿﺘﯽ از ﺧﻮد ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﺑﻪ او ﻣﯿﺮاث ﺑﺪھﯿﻢ اﻣﻮاﻟﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد ﻧﺼﯿﺐ آﻗﺎی ﺑﺮده ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ رﺳﺎﻧﺪن ّ
ﺣﻖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺮده ﺷﺨﺼﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ
ﺑﺮده ﮐﻪ ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺪارد.
واﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﺑﺮده ﺑﻤﯿﺮد ،وارﺛﺎﻧﺶ از ارث او ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺧﻮد ﺑﺮده و
ّ
ﺗﻤﺎم اﺳﺒﺎب و اﻣﻮاﻟﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ و آﻗﺎی اوﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ واﻗﻊ
ھﯿﭻ ﻣﺎﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺑﺮده ﺑﻪ وارﺛﺎﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ[.
ﻗﺘﻞ] .وﺟﻮد اﻧﮕﯿﺰهی ﺷﺪﯾﺪ ّ
ﻣﺎدی و ﮔﺮاﯾﺶ زﯾﺎد ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از
وارﺛﺎن را ﮐﻪ دارای ﺿﻌﻒ اﺧﻼﻗﯽ و ﺿﻌﻒ اﻋﺘﻘﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞ
ﻣﻮرث ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد و ﺷﯿﻄﺎن آﻧﺎن را وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال ﻣﻮرث
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰهی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪای و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ارﺗﮑﺎب
اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﻗﺘﻞ را از ﻣﻮاﻧﻊ ارث ﻣﻘﺘﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ
اﮔﺮ آدم ﻋﺎﻗﻞ و ﺑﺎﻟﻎ ،ﻣﻮرث ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻗﺎﺗﻞ از ﻣﯿﺮاث ﻣﻘﺘﻮل
ً
ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻻ ﻳﺮث اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺷیﺌﺎ«؛ »ﻗﺎﺗﻞ
ﭼﯿﺰی از ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎل ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ّﻣﯿﺖ را ﺑﻪ ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد« .اﺑﻮداود.
ّ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻗﺎﺗﻞ از ﻣﯿﺮاث ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﻮد ﻗﺎﺗﻞ از ارث ﻣﻘﺘﻮل ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ
راز
ﮔﺮدد ،ھﻤﻪ روز ﺷﺎھﺪ ﻗﺘﻞھﺎی زﯾﺎدی ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا ھﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﺮص و ﻃﻤﻊ
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ً
ﻣﺎل و ﻣﻨﺎل دﯾﻨﻮی ﻓﻮرا ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و اﻣﻮاﻟﺶ را ﺗﺼﺎﺣﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت ،ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺑﺸﺮی دﭼﺎر ﻧﺎ اﻣﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ
ھﺮج و ﻣﺮج ﻓﺮاوان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺎھﯽ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﮑﻤﺖ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺘﻞ ،در ذات ﺧﻮد ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ و ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ اﺳﺖ
و ﻣﯿﺮاث ،ﻧﻌﻤﺖ و ﺗﺤﻔﻪی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ُﻣﻔﺖ و ﺑﺪون زﺣﻤﺖ ﺑﻪ وارث
ً
ً
ارزاﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻘﻼ و ﺷﺮﻋﺎ ﻗﺎﺗﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﭼﻨﺎن ﺟﺮﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻻﯾﻖ
درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰهی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻗﺘﻠﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ارﺗﮑﺎب آن ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺎص ﯾﺎ دادن ﮐﻔﺎره واﺟﺐ
ّ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻗﺎﺗﻞ از ارث ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﮔﺮدد ،ﻣﻮﺟﺐ
و از ﻣﯿﺎن »ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ«» ،ﻗﺘﻞ ﺷﺒﻪ ﻋﻤﺪ«» ،ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎ«» ،ﻗﺘﻞ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺧﻄﺎ« و
ّ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻗﺎﺗﻞ از ارث ﻣﻘﺘﻮل ﻧﻤﯽﺷﻮد؛
»ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ« ،ﻓﻘﻂ ﻗﺘﻞ »ﺑﻪ ﺳﺒﺐ« ﻣﻮﺟﺐ
ّ
زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﺘﻞ ،ﻧﻪ ﻗﺼﺎص واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﮐﻔﺎره .ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺑﺮ
ﻋﺎﻗﻠﻪی ﻗﺎﺗﻞ واﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﮫﺎر ﻗﺘﻞ ﻗﺒﻠﯽ ،در ﻗﺘﻞ
»ﻋﻤﺪ« ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﻗﺼﺎص واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺳﻪ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﻪ و ﺧﻮنﺑﮫﺎ،
ّ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻗﺎﺗﻞ از
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻔﺎره ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ؛ و ھﺮ ﯾﮏ از آن ﭼﮫﺎر ﻗﺘﻞ ،ﻣﻮﺟﺐ
ارث ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻗﺘﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺠﻨﻮن ﯾﺎ ﮐﻮدک ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﻗﺎﺗﻞ از
ارث ﻣﺤﺮوم ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺴﺎن ،ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻤﯿﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﺪ در ﻋﻤﻞ آﻧﺎن وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
ّ
و اﮔﺮ وارث ،ﻣﻮرث ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺪ و ﯾﺎ ﻗﺼﺎص ﮐﺸﺖ ،ﻗﺎﺗﻞ از ارث ﻣﻘﺘﻮل ﻣﺤﺮوم
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻗﺎﺿﯽ ﺷﺮع ﺑﻮده اﺳﺖ[.
اﺧﺘﻼف دﯾﻦ ] .١اﮔﺮ وارث ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﻮرث ـ ّﻣﯿﺖ ـ  ،ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ارث آن ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻪ
وارث ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﻧﻤﯽرﺳﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ارث ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻪ وارﺛﺎن ﮐﺎﻓﺮش داده ﻣﯽﺷﻮد؛ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻣﻮرث ـ ﯾﻌﻨﯽ ّﻣﯿﺖ ـ  ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و وارث او ،ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ارث آن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ّ
ﺑﻪ وارث ﮐﺎﻓﺮش داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ وارﺛﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 - ١ﻣﺮاد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎن و دﯾﮕﺮی ﮐﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ارث
ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ ھﺮ دو ﮐﺎﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،در آن ﺻﻮرت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ اﮔﺮ ﭼﻪ از دو آﺋﯿﻦ و
ّ
ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎﻣﺶ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ.

٢٨٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ّ
ّاﻣﺎ ﮐﻔﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﯾﮫﻮدی ،ﻣﺴﯿﺤﯽ و  ...اﮔﺮ ﺑﺎ ھﻢ ﻗﺮاﺑﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ؛ زﯾﺮا »اﻟ�ﻔﺮ مﻠﺔ واﺣﺪة« .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﭘﺪر ﯾﮫﻮدی اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ
ﻣﺴﯿﺤﯽ؛ ﺣﺎل ھﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻤﯿﺮد ،آن دﯾﮕﺮی از ﻣﺎل وی ارث ﻣﯽﺑﺮد.
و دﻟﯿﻞ ﻓﻘﮫﺎء درﺑﺎرهی ﻋﺪم ﺗﻮارث ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﮐﺎﻓﺮ ،اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﮔﮫﺮﺑﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ج
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﻻ ﻳﺮث اﻟـﻤﺴﻠﻢ الﺎﻜﻓﺮ وﻻ الﺎﻜﻓﺮ اﻟـﻤﺴﻠﻢ«؛ »ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﮐﺎﻓﺮ و

ﮐﺎﻓﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد« .ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ[
اﺧﺘﻼف دار ﯾﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻤﻠﮑﺖ و ﮐﺸﻮر] .اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ ،ﻣﺨﺼﻮص ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ دو ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪّ ،اﻣﺎ در دو ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و آن دو ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺎھﺪهی ﺻﻠﺢ و رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺣﺎل اﮔﺮ ھﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺑﻤﯿﺮد ،آن دﯾﮕﺮی از وی ارث ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﺮد.
ّ
ً
و در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ دو ﮐﺸﻮر ﮐﻔﺮ ،دارای ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺻﻄﻼﺣﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ّ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ،اﮔﺮ وارث و ﻣﻮرث ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف
دار ،از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ:
ھﺮ ﮐﺸﻮر دارای ارﺗﺶ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ھﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺎدﺷﺎه و ﯾﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آن دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ّ
اﻣﻨﯿﺖ در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ و رواﺑﻂ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن دو ﮐﺸﻮر ﮐﻔﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺎن
ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻔﻘﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،در آﻧﺠﺎ اﺧﺘﻼف دار وﺟﻮد ﻧﺪارد و از ﻣﻮاﻧﻊ ارث ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :ﭘﺪر ھﻨﺪو اﺳﺖ و در ھﻨﺪوﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﭘﺴﺮش در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ دارد و آﻣﺮﯾﮑﺎ و ھﻨﺪوﺳﺘﺎن رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ دارﻧﺪ؛ ﺣﺎل اﮔﺮ ھﺮ ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ـ ﭘﺴﺮ ﯾﺎﭘﺪر ـ ﺑﻤﯿﺮد ،آن دﯾﮕﺮی از او ارث ﻣﯽﺑﺮد؛ اﻣﺎ اﮔﺮ ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺎ
آﻣﺮﯾﮑﺎ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آنﮔﺎه ھﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد ،آن دﯾﮕﺮی
از ارث او ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ[.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮﺗﺪ و ﺑﺮده از ﮐﺴﯽ ارث ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ وﻗﺎﺗﻞ از ﻣﻘﺘﻮل ،ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﮐﺎﻓﺮ ،ﮐﺎﻓﺮ از
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ )ﮐﺎﻓﺮی ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﮐﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ( از ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ )ﮐﺎﻓﺮی ﮐﻪ
در ﮐﺸﻮر اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺰﯾﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ،و ﮐﺎﻓﺮ ّ
ذﻣﯽ از
ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ارث ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ]ﻣﯿﺮاث[
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و اﮔﺮ دو ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﯽ در دو ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ.
س :ﻓﺮضھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آنھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ و
ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ج :ﻓﺮضھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻗﺮآن ،ﺷﺶ ﻧﻮع ھﺴﺘﻨﺪ:
ﻧﺼﻒ.
ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم )رﺑﻊ(.
ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ )ﺛﻤﻦ(.
دو ّ
ﺳﻮم )ﺛﻠﺜﺎن(.
ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم )ﺛﻠﺚ(.
ﯾﮏ ﺷﺸﻢ )ﺳﺪس(.
ﻓﺮض ﻧﺼﻒ ،ﺳﮫﻢ ﭼﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ؟
سِ :
ج :ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺎﻻت ،ﻓﺮض »ﻧﺼﻒ« ﺳﮫﻢ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
دﺧﺘﺮ] .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
ۡ ُ
َ َ ۡ َ َٗ َََ
﴿�ن �نت �ٰحِدة فلها ٱ�ّ ِصف﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۱ :
»و اﮔﺮ ورﺛﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺼﻒ ﺗﺮﮐﻪ از آن او اﺳﺖ«[.

دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ّﻣﯿﺖ دﺧﺘﺮ ﺻﻠﺒﯽ )ﮐﻪ از ﭘﺸﺖ ﺧﻮد او اﺳﺖ( ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ] .ﭼﻮن ﺑﻪ اﺟﻤﺎع ّاﻣﺖ ،دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی دﺧﺘﺮ ﺻﻠﺒﯽ اﺳﺖ .اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ﮔﻮﯾﺪ:
»اﺟﻤﺎع ّاﻣﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ّﻣﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻠﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮ او ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪی ﭘﺴﺮان او و دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮ او ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی دﺧﺘﺮان او ھﺴﺘﻨﺪ«[.
ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و ﻣﺎدری] .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
ۡ ُ ٌْ َ َ َ
� َو َ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ ٞ
ك لَ ۡي َس َ ُ�ۥ َو َ ٞ
� ٓۥ أخت فلها ن ِصف ما ت َرك﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۷۶ :
﴿إ ِ ِن ٱمرؤا هل

»اﮔﺮ ﻣﺮدی ُﻣﺮد و ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺖ و دارای ﺧﻮاھﺮی ﭘﺪری و ﻣﺎدری ﺑﻮد ،ﻧﺼﻒ ﺗﺮﮐﻪ از
آن او اﺳﺖ«[.
ِ

ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری؛ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ او وارث ّﻣﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ و در ﮐﻨﺎر او ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و
ﻣﺎدری ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﻮھﺮ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﻮهی ﭘﺴﺮی ﯾﺎ دﺧﺘﺮی اﻟﯽ آﺧﺮ ...ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ] .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:

٢٩٠

َ ُ

ۡ ُ

َ َ َ ََۡ ُ ُ

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

َّ َ ُ

َّ ُ

َٞ

﴿ َول� ۡم ن ِصف ما ت َرك أز�ٰج� ۡم إِن ل ۡم ي�ن له َّن َو�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۲ :

»و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﺼﻒ داراﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪهی ھﻤﺴﺮاﻧﺘﺎن اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪی )از ﺷﻤﺎ ﯾﺎ از
دﯾﮕﺮان و ﯾﺎ ﻧﻮه ﯾﺎ ﻧﻮادﮔﺎﻧﯽ( ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«[.

س :ﭼﻪ اﻓﺮادی از وارﺛﺎن ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم از ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ّ
ج :ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺗﺮﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺷﻮھﺮ؛ آن ھﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺎی وی ،دارای ﻓﺮزﻧﺪ ،ﯾﺎ ﻧﻮهی ﭘﺴﺮی و دﺧﺘﺮی
اﻟﯽ آﺧﺮ ...از ﺧﻮد او ﯾﺎ از ﺷﻮھﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ] .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ ۡ
َ َ َ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ ٞ
� ُم ُّ ُ
ٱلر� ُع م َِّما ت َر� َن﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۲ :
﴿فإِن �ن لهن و� فل
»و اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﮫﻢ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺗﺮﮐﻪ اﺳﺖ«[.

ّ
زن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﻣﺘﻮﻓﺎی او دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮهی دﺧﺘﺮی و ﭘﺴﺮی اﻟﯽ آﺧﺮ ...از
ﺧﻮد او ﯾﺎ از زﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ] .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﺪهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ ُۡ
َّ َ ُ َّ ُ َ ٞ
﴿ َول َ ُه َّن ُّ ُ
ٱلر� ُع م َِّما ت َر�ت ۡم إِن ل ۡم ي�ن ل� ۡم َو�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۲ :
»و ﺑﺮای زﻧﺎن ﺷﻤﺎ ،ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺗﺮﮐﻪی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪی )ﯾﺎ ﻧﻮه و ﻧﻮادﮔﺎﻧﯽ از آﻧﺎن
ﯾﺎ از دﯾﮕﺮان( ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ«[.

ّ
ّ
و اﮔﺮ ﻣﺮد ﻣﺘﻮﻓﯽ ،ﭼﻨﺪ زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم از ﺗﺮﮐﻪی او ،ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :ﭼﻪ اﻓﺮادی از وارﺛﺎن ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎل ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ّﻣﯿﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ّ
ج :ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ ﺳﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ زﻧﯽ ﯾﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ آنھﺎ
ّ
ﻓﻮت ﻧﻤﻮده و دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮه اﻟﯽ آﺧﺮ ...ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و اﮔﺮ ﻣﺮد ﻣﺘﻮﻓﯽ ﭼﻨﺪ زن داﺷﺘﻪ
ّ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎز ھﻢ ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ ازﺗﺮﮐﻪی او ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
س :ﭼﻪ اﻓﺮادی از وارﺛﺎن ،ﻣﺴﺘﺤﻖ دو ّ
ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎل ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ّﻣﯿﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ّ
ج :دو ّ
ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪ ،ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﮔﺮوه از وارﺛﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد:
دو دﺧﺘﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آنھﺎ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﻮت ﺷﺪه ﺑﻪ ھﻤﺮاه دو دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
آنھﺎ ،ﭘﺴﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ] .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ
ُ
� َّن � َِسا ٓ ٗء فَ ۡو َق ٱثۡنَ َت ۡ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ
� فله َّن ثلثا ما ت َرك﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۱ :
﴿فإِن
ِ

ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ]ﻣﯿﺮاث[
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»و اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ھﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪادﺷﺎن دو و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺑﻮد ،دو ّ
ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪ
ﺑﮫﺮهی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ«[.

دو دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ّﻣﯿﺖ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آنھﺎ ،در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﻠﺒﯽ و ﻋﺪم
وﺟﻮد ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ.
دو ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﯾﺎ دو ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آنھﺎ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ّﻣﯿﺖ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ] .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ َ ُّ ُ َ
َ َ
ان م َِّما ت َرك﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۷۶ :
� فلهما ٱ�لث ِ
﴿فإِن ��تا ٱثنت ِ
»و اﮔﺮ دو ﺧﻮاھﺮ )ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،از ﻣﺘﻮﻓﯽ( ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،دو ّ
ﺳﻮم اﻣﻮال را ﺑﻪ ارث
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ«[.

ﭘﺪر؛ ١در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ّﻣﯿﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ّﻣﯿﺖ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ
دﺧﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
س :ﭼﻪ اﻓﺮادی از ﻣﯿﺎن وارﺛﺎن ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎل ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ّﻣﯿﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ّ
ّ
ج :ﯾﮏ ﺳﻮم ،ﺳﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه از وارﺛﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد:
ﻣﺎدر؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ّﻣﯿﺖ دارای ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ،دو ﺑﺮادر و دو ﺧﻮاھﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
آنھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ] .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
»و اﮔﺮ ﻣﺮده دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻨﮫﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر از او ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم
ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﯽرﺳﺪ«[.
ّ
ﺑﺮادران و ﺧﻮھﺮان ﻣﺎدری ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻮﻓﯽ
دارای ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ ،ﭘﺪر و ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان
ﻣﺎدری ،در ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن و ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ھﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ] .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:

َ َّ
ُ
 - ١ﭘﺪر ،دو ّ
ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺼﺒﻪ ﺑﻮدن ،از آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :فإِن ل ۡم يَ�ن
َ َ
َ ُ
ُ ُ
َّ ُ�ۥ َو َ ٞ
� َو َورِث ُه ٓۥ �بَ َواهُ ف ِ� ّ ِمهِ ٱ�ُّلث﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء[۱۱ :؛ »و اﮔﺮ ﻣﺮده دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻨﮫﺎ
ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﯽرﺳﺪ« .از اﯾﻦ رو ھﺮﮔﺎه ﯾﮏ ّ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر از او ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدر
ّ
ﺑﺮﺳﺪ ،در آن ﺻﻮرت دو ّ
ﺳﻮم دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

َ َ َ ُ ّ ُ َ ٞ ۡ ُ ۡ َ ٌ َ ٓ ُ َ َ ٞ َ َ ۡ َ ً َ َٰ َ ُ َ ُ ٞ
ۡ
ح ٖد ّمِن ُه َما
ِ� َ� ٰ ِ
﴿�ن �ن رجل يورث ك�لة أوِ ٱمرأة و�ۥ أخ أو أخت فل ِ
َ َ َ ُ ۡ ُ ََٓ
ُّ ُ
ُّ ُ ُ َ َ ُ ٓ ْ َ ۡ
�ََ
� مِن �ٰل ِك �هم
س فإِن �نوا أ
ث﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۲ :
�� ُء ِ� ٱ�ل ِ
ٱلسد ۚ

»و اﮔﺮ ﻣﺮدی ﯾﺎ زﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﮐﻼﻟﻪ ارث از آﻧﺎن ﺑﺮده ﺷﺪ )و ﻓﺮزﻧﺪ و ﭘﺪری ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ( و
ﺑﺮادر )ﻣﺎدری( ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮ )ﻣﺎدری( داﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﮫﻢ ھﺮ ﯾﮏ از آن دو ،ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺗﺮﮐﻪ
اﺳﺖ؛ و اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از آن ﺗﻌﺪاد )ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺑﺮادر ﻣﺎدری و ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری( ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﺎن
در ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم ﺑﺎ ھﻢ ﺷﺮﯾﮑﻨﺪ«[.

س :ﭼﻪ اﻓﺮادی از ﻣﯿﺎن وارﺛﺎن ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎل ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ّﻣﯿﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ّ
ج :ﻓﺮض ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ،ﺳﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ از وارﺛﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ّ
 ۱و  .۲ھﺮ ﯾﮏ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﺎی او دارای ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﻮه اﻟﯽ
آﺧﺮ ...ﺑﺎﺷﺪ] .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل:
حد ّم ِۡن ُه َما ُّ
ٱلس ُد ُس م َِّما تَ َر َك إن َ� َن َ ُ َ ٞ
﴿ َو ِ�َبَ َو ۡ�هِ ل ُ ّ َ
�ۥ َو�﴾ ]اﻟﻨﺴﺎء.[۱۱ :
ِ� � ٰ ِ ٖ
ِ
ِ

»و اﮔﺮ ﻣﺮده دارای ﻓﺮزﻧﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺗﺮﮐﻪ
ﻣﯽرﺳﺪ«[.

ّ
 .۳ﻣﺎدر؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺘﻮﻓﺎی او دارای دو ﺑﺮادر ﯾﺎ دو ﺧﻮاھﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
آنھﺎ ـ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آن دو ـ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۴ﻣﺎدر ﺑﺰرگ و ﭘﺪر ﺑﺰرگ؛ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮه.
 .۵دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ھﻤﺮاه دﺧﺘﺮ؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮادرﺷﺎن ﺑﻪ ھﻤﺮاه آنھﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 .۶ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪری ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و ﻣﺎدری؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه آنھﺎ،
ﺑﺮادراﻧﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .۷ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎدر؛ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮد ّ
ﻣﺘﻮﻓﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﻮه )دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ(
اﻟﯽ آﺧﺮ ..و ﭘﺪر و ﭘﺪرﺑﺰرگ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
س :آﯾﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺎرب و ﺧﻮﯾﺸﺎن ،ﻣﺎﻧﻊ از ارث ﺑﺮدن ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از آنھﺎ
ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :آری؛ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن و اﻗﺎرب ،ﻣﺎﻧﻊ از ارث ﺑﺮدن ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از آنھﺎ
ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺗﻔﺼﯿﻞ و ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ]ﻣﯿﺮاث[
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ﻣﺎدر ،ﻣﺎﻧﻊ از ارث ﺑﺮدن ﻣﺎدر ﺑﺰرگھﺎ ﻣﯽﺷﻮد .١
و ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﺪر ،ﭘﺪرﺑﺰرگ و ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان از ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎدر در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ از ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮدد :ﻓﺮزﻧﺪ،
ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ )ﻧﻮهی ﭘﺴﺮی( ،ﭘﺪر و ﭘﺪرﺑﺰرگ.
ھﺮﮔﺎه دو دﺧﺘﺮ ،دو ّ
ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮ از ارث
ﺑﺮدن ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ در درﺟﻪی آن دﺧﺘﺮان ،ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ردﯾﻒ آنھﺎ،
ﭘﺴﺮﭘﺴﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻋﺼﺒﻪ« درﻣﯽآﯾﻨﺪ .٢
ھﺮﮔﺎه دو ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و ﻣﺎدری ،دو ّ
ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺮان
ﭘﺪری از ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه آﻧﺎن ،ﺑﺮادرﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت
ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ﻋﺼﺒﻪ« درﻣﯽآﯾﻨﺪ .٣
ﻋﺼﺒﺎت

س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮوض و ﺳﮫﻢھﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهی اﯾﺸﺎن ﮐﻪ
ّ
ﺑﺪانھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ؛ ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ درﺑﺎرهی ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺼﺒﺎت در ارث
ﺑﺮدن از ّﻣﯿﺖ ،اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﻓﺮاﭼﻨﮓ آورﯾﻢ؟
ج :ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻋﺼﺒﻪ ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﭘﺴﺮان.
ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮان.
ﭘﺪر.
ﭘﺪر ﺑﺰرگ.
ﭘﺴﺮان ﭘﺪر ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮادران.
ﭘﺴﺮان ﭘﺪر ﺑﺰرگ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻮھﺎ.
ﭘﺴﺮان ﭘﺪر ﭘﺪر ﺑﺰرگ؛ )ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮھﺎ(..
ِ
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺴﺮان ﭘﺪر در ﯾﮏ درﺟﻪ و ردﯾﻒ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﻓﺮادی
ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻧﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در ارث َﺑﺮی در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 - ١و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﭘﺪری ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺎدری.
 - ٢ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫﺮهی ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺑﮫﺮهی دو زن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
 - ٣ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫﺮهی ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺑﮫﺮهی دو زن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺴﺮﭘﺴﺮ و ﺑﺮادران ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮاﻧﺸﺎن ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
و ﻣﯿﺮاث ﭘﺴﺮ ،ﭘ ِ
ّ
وارﺛﺎن ﻣﺬﮐﺮ ّﻣﯿﺖ،
ﺑﮫﺮهی ﻣﺮد ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫﺮهی زن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ و در ﺳﺎﺋﺮ ﻋﺼﺒﺎت ،ﺗﻨﮫﺎ
ِ
ّ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﮐﻞ ﺗﺮﮐﻪی ّﻣﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ وارﺛﺎن ﻣﺆﻧﺚ.
و اﯾﻦ ﻋﺼﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آنھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ،ﻋﺼﺒﻪ از ﺟﮫﺖ »ﻧﺴﺐ« ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ؛ و
در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﺼﺒﻪی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺪان »ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ
ُ
ﻣﺮگ
ﮐﻪ ﻣﻮرث )ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از او ارث ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد( را آزاد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در ﺻﻮرت ِ
ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪه )و ﻧﺒﻮدن ﻋﺼﺒﻪی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮای او( ،آزاد ﮐﻨﻨﺪه ،وارث اﻣﻮال او ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد .و ﺑﺪﯾﻦ ﻋﺼﺒﻪ» ،ﻋﺼﺒﻪ از ﺟﮫﺖ ﺳﺒﺐ« )ﻋﺼﺒﻪی ﺳﺒﺒﯽ( ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در
زﻣﺎن ﻓﻮت ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪه ،ﺷﺨﺺ آزاد ﮐﻨﻨﺪه زﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ھﺮ ﮐﺪام از
ﻋﺼﺒﻪی »ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ« )آزاد ﮐﻨﻨﺪه( ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﺮﮐﻪی آن
ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ّ
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ،ﻋﺼﺒﻪی ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮ »ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ« ﻣﻘﺪم
اﺳﺖ؛ وﻟﯽ »ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ« ﺑﺮ »ذوی اﻻرﺣﺎم« ّ
ﻣﻘﺪم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ُ
ﻌﺘﻖ ﯾﺎ آزاد ﮐﻨﻨﺪه ـ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ
]»ﻋﺼﺒﻪی ﺳﺒﺒﯽ« :ھﻤﺎن »ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ« ـ ﻣ ِ
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮده ﭘﺲ از آزاد ﺷﺪن ﺑﻤﯿﺮد و ھﯿﭻ وارث ذوﻓﺮض و ﻋﺼﺒﻪی ﻧﺴﺒﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐﻪاش ،و اﮔﺮ ﻓﻘﻂ وارث ذوﻓﺮض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ از
ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﮫﺎم ذوی اﻟﻔﺮوض ،آﻧﭽﻪ از ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ »ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ« )آزاد
ﮐﻨﻨﺪهی( آن ﺑﺮده )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را از ﻗﯿﺪ ﺑﺮدﮔﯽ آزاد ﮐﺮده ،ﺧﻮاه ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ زن(
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ
ﻋﺼﺒﺎت
داده ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ زﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ِ
ِ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد:
ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ و ...
ﭘﺴﺮ ﯾﺎ ِ
ﭘﺪر ﭘﺪر ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ و ...
ﭘﺪر ﯾﺎ ِ
ﺑﺮادر ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ و ...
ﻋﻤﻮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ و ...
ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ﻋﺼﺒﻪ در اﺻﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از »ﻋﺼﺐ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »رگ و َﭘﯽ« و »ﺗﻘﻮﯾﺖ
و اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدن« آﻣﺪه اﺳﺖ .و در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ اﻗﺎرب و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﭘﺪر ﺑﻪ
ّﻣﯿﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﺼﺒﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﮑﻢ ﻋﺼﺒﺎت در ﻣﯿﺮاث اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﺎت ﺳﮫﻤﯿﻪی ﻣﺸﺨﺺ و ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ
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ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ:
اﮔﺮ ّﻣﯿﺖ ،وارث ذوﻓﺮض ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐﻪ را ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
اﮔﺮ ّﻣﯿﺖ ،وارث ذوﻓﺮض داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎزاد ﺗﺮﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﮫﺎم ذوی اﻟﻔﺮوض
ّ
ﺑﻪ ﻋﺼﺒﺎت ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﮔﺮ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث در ﻣﯿﺎن ذوی اﻟﻔﺮوض ،ﺗﺮﮐﻪی ّﻣﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،ﻋﺼﺒﺎت
ّ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﻋﺼﺒﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ:
ﻋﺼﺒﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ :ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ذﮐﻮری ﮐﻪ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﯾﺎ ﺑﺎواﺳﻄﻪی ذﮐﻮر دﯾﮕﺮ ،از
ﻃﺮف ﭘﺪر ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﭘﺴﺮ ّﻣﯿﺖ ،ﭘﺴﺮﭘﺴﺮ ّﻣﯿﺖ و ...
و ﺟﮫﺎت ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ،ﻋﺼﺒﺎت ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ( ﺟﮫﺖ ّ
ﺑﻨﻮت )ﺟﮫﺖ ﻓﺮزﻧﺪی( :ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺴﺮ ،ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ اﻟﯽ آﺧﺮ...
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ُ ُّ
ب( ﺟﮫﺖ اﺑﻮت )ﺟﮫﺖ ﭘﺪری( :ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺪر ،ﭘﺪر ﭘﺪر اﻟﯽ آﺧﺮ ...ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ُُ
ج( ﺟﮫﺖ اﺧ ّﻮت )ﺟﮫﺖ ﺑﺮادری( :ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮادر ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﺑﺮادر ﭘﺪری ،ﭘﺴﺮ
ﺑﺮادر ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﭘﺪری و ...ﻣﯽﺷﻮد.
د( ﺟﮫﺖ ُﻋﻤﻮﻣﺖ )ﺟﮫﺖ ﻋﻤﻮﯾﯽ( :ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻮی ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻋﻤﻮی ﭘﺪری،
ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﭘﺪری و ...ﻣﯽﺷﻮد.
 -۲ﻋﺼﺒﻪ ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ )ﻋﺼﺒﻪ ﺑﺎواﺳﻄﻪ(:
ھﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش ذو ﻓﺮض اﺳﺖ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮادرش ﮐﻪ از ﻋﺼﺒﺎت
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ و ھﻢ درﺟﻪی اوﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،آن زن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادرش ﻋﺼﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
و ﻋﺼﺒﻪ ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ در ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ از ورﺛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ( دﺧﺘﺮ ﺻﻠﺒﯽ.
ب( دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ.
ج( ﺧﻮاھﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ.
د( ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری.
و ھﺮ ﯾﮏ از آن ھﺎ اﮔﺮ در ﮐﻨﺎر ﺑﺮادر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮادر آن ھﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺼﺒﻪ
درﺧﻮاھﺪ آورد.
ّ
 -۳ﻋﺼﺒﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ :ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺮان ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﭘﺪری ﻣﯿﺖ )ﭼﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ( ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ّﻣﯿﺖ )دﺧﺘﺮ ﺻﻠﺒﯽ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ّﻣﯿﺖ ،ﭼﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ(
ّ
ﻓﺮﺿﯿﺖ ﺧﻮد را از
ھﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪ) ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮادری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ،ﺧﻮاھﺮان
دﺳﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﻋﺼﺒﻪ ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ[.
ُ
ﺣﺠﺐ

ّ
سُ » :ﺣﺠﺐ« ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
جُ » :ﺣﺠﺐ« :ﻋﺒﺎرت از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از وارﺛﺎن ،ﺑﻪ ﺟﮫﺖ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،از
ارث ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﻧﺪ؛ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از ارث ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺪان » ُﺣﺠﺐ
ِﺣﺮﻣﺎن«؛ و اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺳﮫﻢ اﻻرث ﺑﺮﺧﯽ را ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪ ،ﺑﺪان » ُﺣﺠﺐ ﻧﻘﺼﺎن«
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ از وارﺛﺎن ،در ھﻤﻪ اﺣﻮال ارث ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در
ﺑﻌﻀﯽ از اوﻗﺎت اوﺿﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ وارث ﯾﺎ از ﮐﻠﯿﻪی ﺳﮫﻢ اﻻرث ﺧﻮد،
ﻣﺤﺮوم و ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﮫﻢ اﻻرث وی ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﯾﺎ ّ
ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ّ
ّ
ﺗﻨﺰل ،در اﺻﻄﻼح اھﻞ ﻓﺮاﺋﺾ و ﻣﯿﺮاث
ﺗﻨﺰل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ
داﻧﺎنُ » ،ﺣﺠﺐ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
» ُﺣﺠﺐ« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﻨﻊ« آﻣﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا وارث در ھﺮ دو ﺻﻮرت
ﺗﻨﺰل ﺳﮫﻢ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ّ
)ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﺎ ّ
ّ
ﺣﺪاﻗﻞ( از ﺑﺮدن ﺳﮫﻤﯿﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد
ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﮔﺮدد.
ّ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﯾﮏ وارث را از ﺗﻤﺎم ارث ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﻪ
و ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼﺣﯽ »ﺣﺠﺐ«:
ّ
ﻋﻠﺖ وﺟﻮد وارث ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ّﻣﯿﺖُ ،ﺣﺠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،وارث ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ
ّﻣﯿﺖ را ﮐﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد» ،ﺣﺎﺟﺐ«؛ و وارث دورﺗﺮ را ﮐﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد وارث ﻧﻤﯽﺑﺮد،
»ﻣﺤﺠﻮب« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
» ُﺣﺠﺐ« ،ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
ُ
ُﺣﺠﺐ ﻧﻘﺼﺎن.
ُﺣﺠﺐ ِﺣﺮﻣﺎن.
ّ َ
ّ َ
ّ
ﺣﺪ ادﻧﯽ» ،ﺣﺠﺐ ﻧﻘﺼﺎن«
ﺣﺪ اﻋﻠﯽ ﺑﻪ
ﺗﻨﺰل و ﮐﺎھﺶ ﻓﺮض ﯾﮏ وارث را از
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺠﺐ ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از وارﺛﺎن ذوﻓﺮض ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱زوج :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮهی ﭘﺴﺮی ﺑﺮای زوﺟﻪ ،ﺳﮫﻤﯿﻪی ﺷﻮھﺮش از
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ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ]ﻣﯿﺮاث[
1
2

ﺑﻪ

1
4

1

ﺑﻪ

ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 -۲زوﺟﻪ :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮهی ﭘﺴﺮی ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ ،ﺳﮫﻤﯿﻪی زوﺟﻪاش
1

ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

از
4
ّ
ّ
 -۳ﻣﺎدر :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻮهی ﭘﺴﺮی ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻓﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺪد ﺧﻮاھﺮان و
ﺑﺮادران ّﻣﯿﺖ ،ﺳﮫﻤﯿﻪی ﻣﺎدر از  1ﺑﻪ  1ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
8

3

6

 -۴دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﺟﻮد دﺧﺘﺮ ﺻﻠﺒﯽ ﺑﺮای ّﻣﯿﺖ ﺳﮫﻤﯿﻪی دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ّﻣﯿﺖ،
از

1
2

ﺑﻪ

1
6

ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

 -۵ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری :ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﺧﻮاھﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ّﻣﯿﺖ ،ﺳﮫﻤﯿﻪی ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری
ّﻣﯿﺖ از  12ﺑﻪ  16ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺠﺐ ِﺣﺮﻣﺎن:
ﺗﻌﺮﯾﻒ ُﺣ
ِ
ّ
ّ
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ وارث را از ﺗﻤﺎم ارث ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺷﺨﺺ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ از او ﺑﻪ
ّﻣﯿﺖ ،ﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪّ :
ﺟﺪ ﺻﺤﯿﺢ )ﭘﺪر ﭘﺪر( ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم زﻧﺪه ﺑﻮدن ﭘﺪر
ّﻣﯿﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن ،ﻣﺤﺠﻮب ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ّ
ﺟﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﭘﺪر ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ ،از ﭘﺪر ﭘﺪر ،ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ.
و ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ )اﺑﻦ اﻻﺑﻦ( ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم زﻧﺪه ﺑﻮدن ﭘﺴﺮ ّﻣﯿﺖ )اﺑﻦ( ،ﺑﻪ ﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن
ﻣﺤﺠﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﺎ در اﺻﻄﻼح ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ »اﺑﻦ اﻻﺑﻦ« ،ﺗﻮﺳﻂ »اﺑﻦ« ﺳﺎﻗﻂ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ» ،اﺑﻦ« را ﺣﺎﺟﺐ ،و »اﺑﻦ اﻻﺑﻦ« را ﻣﺤﺠﻮب ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ورﺛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
 -۱دﺳﺘﻪای ﮐﻪ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن ،ﻣﺤﺠﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﭘﺎره ای از اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺣﺠﺐ ﻧﻘﺼﺎن ،ﺳﮫﻢ اﻻرث آﻧﺎن ﮐﻢ
ّ
ﻣﯽﺷﻮدّ ،اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ از ﮐﻞ ﻣﯿﺮاث ﻣﺤﺠﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ
ً
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺣﺼﻪ ای از ﺗﺮﮐﻪی
ّﻣﯿﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﻨﺪ و ھﺮﮔﺰ ﺑﯽ ﺑﮫﺮه ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن
ﮐﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ارث در آﻧﺎن دﯾﺪه ﻧﺸﻮد.
و وارﺛﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل آﻧﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺷﺶ ﻧﻔﺮه را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ ،ﻣﻨﺴﻮب و ﻣﺘﺼﻞ ھﺴﺘﻨﺪ؛
و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

اﻟﻒ( ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺖ .ب( ﭘﺪر ّﻣﯿﺖ .ج( ﺷﻮھﺮ ّﻣﯿﺖ .د( دﺧﺘﺮ ّﻣﯿﺖ .ھ( ﻣﺎدر ّﻣﯿﺖ .و(
ھﻤﺴﺮ ّﻣﯿﺖ[.
س :ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ » ُﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن« و » ُﺣﺠﺐ ﻧﻘﺼﺎن« ﺑﭙﺮدازﯾﺪ؟
ج :اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﭘﺴﺮ ،ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ ،اﻟﯽ آﺧﺮ ،...دو ﺑﺮادر ﯾﺎ دو ﺧﻮاھﺮ از ھﺮ ﺟﮫﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﮫﻤﯿﻪی ﻣﺎدر از

1

ﺑﻪ

3

1
6

ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ ،ﺳﮫﻤﯿﻪی ﺷﻮھﺮش از

1
2

ﺑﻪ

1

1

ﺑﻪ  18ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

4

ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﺟﻮد ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ ،ﺳﮫﻤﯿﻪی ھﻤﺴﺮش از
و اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺎی » ُﺣﺠﺐ ﻧﻘﺼﺎن« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ّ
و »ﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن« در اﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎ ،ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ:
وﺟﻮد دو دﺧﺘﺮ ّﻣﯿﺖ ،ﻣﺎﻧﻊ از ارث ﺑﺮدن دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ّﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد؛ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ّﻣﯿﺖ از ﭘﺲ ﺧﻮد ،ﯾﮏ دﺧﺘﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﮕﺬارد ،در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ
دﺧﺘﺮ ،ﻧﺼﻒ ﺗﺮﮐﻪ و ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ،ﯾﮏ ﺷﺸﻢ آن  -ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدن دو ّ
ﺳﻮم -
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺧﻮد ،دو ﺧﻮاھﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ )ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ؛( و ﯾﮏ
ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ،وﺟﻮد دو ﺧﻮاھﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻣﺎﻧﻊ از ارث ﺑﺮدن
ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﭘﺲ ﺧﻮد ،ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری ،و ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ،در
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،دو ّ
ﺳﻮم ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدد.
آن ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری  1ﺗﺮﮐﻪ
4

6

]در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮان دو ﻗﺎﻋﺪه را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ »ﺣﺎﺟﺐ« و »ﻣﺤﺠﻮب« ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ّ
ﻗﺎﻋﺪهی اول :ھﺮ وارث ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی وارث دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ ﻣﻨﺴﻮب و ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ؛
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد آن واﺳﻄﻪ ،زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﮕﺮی ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن،
ﻣﺤﺠﻮب ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻣﺜﻞ :ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﭘﺴﺮ ،ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ ﻣﻨﺴﻮب اﺳﺖ؛ ﻟﺬا
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد »ﭘﺴﺮ« ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ» ،ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ« ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ
ﺳﻘﻮط »ﭘﺪر ﭘﺪر« ﺗﻮﺳﻂ »ﭘﺪر« و ﺳﻘﻮط »ﻣﺎدر ﻣﺎدر« ﺑﻪ واﺳﻄﻪی »ﻣﺎدر«.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎدر )ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ﻣﺎدری( ،از ﻗﺎﻋﺪهی ﺑﺎﻻ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ

ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ]ﻣﯿﺮاث[
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ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺎدر ﮐﻪ واﺳﻄﻪی ﻗﺮاﺑﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی آﻧﺎن ﺑﺎ ّﻣﯿﺖ اﺳﺖ،
ﻣﯿﺮاث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺤﺠﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺎﻋﺪهی دوم :وارث ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ ،وارث دورﺗﺮ را ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺧﻮاه در ﺟﮫﺖ،
ّ
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ »ﭘﺴﺮ«» ،ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ« را اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮدش ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ﺑﺮادرزادهاش ﺑﺎﺷﺪ ،از ارث ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺮادر ّﻣﯿﺖ« ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺮادرزادهھﺎی
ّﻣﯿﺖ را )اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺴﺮان ﺧﻮدش ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ (،از ارث ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ّ
و ﺧﻮاه در ﺟﮫﺖ ،ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﺮ ّﻣﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادر ّﻣﯿﺖ را ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
ﺑﻨﻮت« اﺳﺖ و ﺑﺮادر ،از ﺟﮫﺖ » ّ
زﯾﺮا ﭘﺴﺮ از ﺟﮫﺖ » ّ
اﺧﻮت«.
ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادرزادهی ّﻣﯿﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ّﻣﯿﺖ را ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮادرزاده از
ﺟﮫﺖ » ّ
اﺧﻮت« ،و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ،از ﺟﮫﺖ »ﻋﻤﻮﻣﺖ« اﺳﺖ[.
ّ
ﻗﺎﻧﻮن »رد«

س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎن وارﺛﺎن ،ﻋﺼﺒﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﭘﺲ از ﺳﮫﺎم ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮوض ،ﺑﻪ ﺧﻮد آن ھﺎ ّرد
ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ّرد در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﺼﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ و
ّ
ّ
ﺳﺒﺒﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﺼﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ،ﺗﺒﻠﻮر و ﺗﺤﻘﻖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؟
ّ
ج :رد ،ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺼﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﻣﯽﮔﺮدد و ھﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺼﺒﺎت ﺳﺒﺒﯽ؛ از اﯾﻦ رو اﮔﺮ
ﺑﺮای ّﻣﯿﺖ ﻋﺼﺒﻪی ﺳﺒﺒﯽ  -ﻣﻮﻟﯽ اﻟﻌﺘﺎﻗﮥ ) -آزاد ﮐﻨﻨﺪه( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﯿﺮاث ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺳﮫﺎم ذوی اﻟﻔﺮوض ﺑﻪ ﺧﻮد ذوی
اﻟﻔﺮوض ّرد ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎل؛ ّرد در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »رﺟﻮع و ﺑﺎزﮔﺸﺖ« ،و ﺿﺪ »ﻋﻮل« اﺳﺖ؛ و در
اﺻﻄﻼح ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﮫﺎم ذوی
اﻟﻔﺮوض ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺳﮫﻢ  -ﺑﻪ ﺟﺰ زوﺟﯿﻦ  -ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﮫﺎم ﻣﺸﺨﺺ آﻧﺎن ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻋﺼﺒﻪ ای در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ؛ ﮔﺎھﯽ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ّ
ﺣﺼﻪی ﮐﺎﻣﻞ ذوی اﻟﻔﺮوض ،ﻣﻘﺪاری از
ﺗﺮﮐﻪی ّﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻋﺼﺒﻪ ای ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
اﺿﺎﻓﻪ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﺿﺎﻓﻪی
ﺗﺮﮐﻪ ،دوﺑﺎره ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﮫﺎم ﺳﺎﺑﻖ آﻧﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﻋﻤﻞ در اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﺎی ﻓﺮاﺋﺾّ » ،رد« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ﮐﻪ ّرد ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ذوی اﻟﻔﺮوض ﻧﺴﺒﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮ ذوی
اﻟﻔﺮوض ﺳﺒﺒﯽ  -ﯾﻌﻨﯽ زن و ﺷﻮھﺮ ّ -رد ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ذوی اﻟﻔﺮوض ﻧﺴﺒﯽ را »ﻣﻦ ﹸﻳ ﹶﺮ ﹼد ﻋﻠﻴﻬﻢ« ،و ذوی اﻟﻔﺮوض ﺳﺒﺒﯽ را »ﻣﻦ ﻻ ﹸﻳ ﹶﺮ ﱡد ﻋﻠﻴﻬﻢ«

ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ[.
س :در اﯾﻨﺠﺎ ،ﺳﺆاﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ
ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪی ّﻣﯿﺖ ،ﺑﻪ ذوی اﻟﻔﺮوض ﻧﺴﺒﯽ ّرد ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺣﺎل ﺳﺆال
اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ذوی اﻟﻔﺮوض را ّ
ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ »ﻧﺴﺒﯽ« ﻧﻤﻮدﯾﺪ؟
ج :زﯾﺮا ّرد ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺮ ذوی اﻟﻔﺮوض ﻧﺴﺒﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد )و ﺑﺮ ذوی اﻟﻔﺮوض ﺳﺒﺒﯽ،
ﯾﻌﻨﯽ( زن و ﺷﻮھﺮّ ،رد ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد] .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ذوی اﻟﻔﺮوض

ﻧﺴﺒﯽ را» :ﻣﻦ ﹸﻳ ﹶﺮ ﹼد ﻋﻠﻴﻬﻢ« و ذوی اﻟﻔﺮوض ﺳﺒﺒﯽ  -زن و ﺷﻮھﺮ  -را »ﻣﻦ ﻻ ﹸﻳ ﹶﺮ ﹼد ﻋﻠﻴﻬﻢ«
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و ﺑﺮ زن و ﺷﻮھﺮ از آن ﺟﮫﺖ ّرد ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد؛ زﯾﺮا ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی زوﺟﯿﻦ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻘﺪ ازدواج اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺮگ ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﺎن ،ﺗﺎر و ﭘﻮد اﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی از
ّ
ّ
ﻓﺮﺿﯿﺖ ،از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و
ھﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ّ
ّ
ﺳﮫﻤﯿﻪی دﯾﮕﺮی از ﻗﺎﻧﻮن ّرد ،ﺑﺪاﻧﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻓﺘﻮای ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ّرد ﺑﺮ زوﺟﯿﻦ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ وارث
ّ
ﻣﺘﻮﻓﯽ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ زوج ﯾﺎ زوﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وارث دﯾﮕﺮی از ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪی »ذوی
اﻟﻔﺮوض«» ،ﻋﺼﺒﺎت« و »ذوی اﻻرﺣﺎم« وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ ﯾﮏ از
زوج ﯾﺎ زوﺟﻪ ،ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮض ﺧﻮد ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ّرد ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدھﺪ[.
ذوی اﻻرﺣﺎم

س :ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺑﯿﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ ارث )و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ( ،ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ّﻣﯿﺖ وارث ذوﻓﺮض و ﻋﺼﺒﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت ارث او در ﻣﯿﺎن ذوی اﻻرﺣﺎم
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ذوی اﻻرﺣﺎم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج) :ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ از ذوی اﻟﻔﺮوض و ﻋﺼﺒﺎت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺳﮫﻤﯿﻪی ّ
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ از
ﻓﺮزﻧﺪان
ﺗﺮﮐﻪی ّﻣﯿﺖ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ» ،ذوی اﻻرﺣﺎم« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ِ
دﺧﺘﺮ ّﻣﯿﺖ؛ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮاھﺮ ّﻣﯿﺖ؛ ﺧﺎﻟﻪ و ّ
ﻋﻤﻪی ّﻣﯿﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ( »ذوی اﻻرﺣﺎم« ،ده
ِ
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ﮔﺮوھﻨﺪ:
ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ.
ﭘﺴﺮ ﺧﻮاھﺮ.
دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر.
دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮ.
داﯾﯽ.
ﺧﺎﻟﻪ.
ﭘﺪر ﻣﺎدر.
ﻋﻤﻮی ﻣﺎدر.
ّ
ﻋﻤﻪ.
ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﻣﺎدری.
و ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ده ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ ،در اﺳﺘﺤﻘﺎق ارث ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ،در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
س :آﯾﺎ ﺑﺮای ارث ﺑﺮی ذوی اﻻرﺣﺎم ،ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ھﻢ وﺟﻮد دارد؛ ﯾﺎ ھﻤﻪی آن ھﺎ در
ارثﺑﺮی ،ﺑﺎ ھﻢ ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ؟
ج :ذوی اﻻرﺣﺎم ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ّﻣﯿﺖ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ:
اﻟﻒ( ﭘﯿﺶ از ھﻤﻪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ از ذوی اﻻرﺣﺎم ﺑﺮای ارث ﺑﺮی در ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
»ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ ّﻣﯿﺖ« ﺑﺎﺷﺪ.
ب( ﺳﭙﺲ دﺧﺘﺮان ﺑﺮادر و دﺧﺘﺮان ﺧﻮاھﺮ.
ج( و ﭘﺲ از آنھﺎ ،داﯾﯽھﺎ ،ﺧﺎﻟﻪھﺎ و ﻋﻤﻪھﺎ.
س :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دو ﻧﻔﺮ از وارﺛﺎن ،از ﻧﺎﺣﯿﻪی ّﻗﻮت ﻗﺮاﺑﺖ ،در ﯾﮏ درﺟﻪ و ردﯾﻒ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آﯾﺎ ھﺮ دو ﻧﻔﺮ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ارث ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی
در ارثﺑﺮیّ ،
ﻣﻘﺪم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ّﻗﻮت ﻗﺮاﺑﺖ و
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮدی در ارث ﺑﺮی در
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی او ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .١

 - ١ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻓﻮت ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮ و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻪ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛
دﺧﺘﺮ
دﺧﺘﺮ
آن دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ﯾﮏ
ِ
ِ
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﻪ از ِ
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ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﭘﺎرهای از اﺣﮑﺎم

» -۱ﻣﺎدر« ،در دو ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﻒ( زﻧﯽ ﻓﻮت ﮐﺮده و از ﭘﺲ ﺧﻮد ﺷﻮھﺮ ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺮاث او ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
ّ
ﻧﺼﻒ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ
آن ﭘﺪر ،و ﯾﮏ
ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺑﯿﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ دو ﺳﻮم آن از ِ
آن ﻣﺎدر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮم آن ،از ِ
ب( ﺷﺨﺼﯽ وﻓﺎت ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ﯾﮏ زن و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﯿﺮاث او ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد:
ّ
ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ زن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﮫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺑﯿﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮔﺮدد؛اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ دو ّ
ﺳﻮم آن ،ﺑﻪ ﭘﺪر و ﯾﮏ
ّ
ﺳﻮم آن ،ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -۲اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻓﻮت ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺧﻮد ،دو ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ؛ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ» ،ﺑﺮادر ﻣﺎدری« اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﯾﮏ ﺷﺸﻢ
ّ
ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ »ﺑﺮادر ﻣﺎدری« ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪ ،در ﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﻧﺼﻒ
ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۳اﮔﺮ زﻧﯽ ﻓﻮت ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ﺷﻮھﺮ ،ﻣﺎدر ﯾﺎ ﻣﺎدرﺑﺰرگ ،ﺑﺮادران ﻣﺎدری و
ﺑﺮادر ﺣﻘﯿﻘﯽ )ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ (،ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﯿﺮاث او ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد:
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و ﯾﮏ ﺷﺸﻢ آن ﺑﻪ ﻣﺎدر؛ و ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم آن ﺑﻪ ﺑﺮادران
ﻧﺼﻒ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ
ّ
١
ﻣﺎدری ﻣﯽرﺳﺪ؛ و در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﭼﯿﺰی از ﺗﺮﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
 -۴اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ؛ ﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ زﯾﺮ آوار ﺷﺪﻧﺪ و داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ
ﮐﺪام ﯾﮏ از آن ھﺎ زودﺗﺮ ﻓﻮت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﻮال و داراﯾﯽ ھﺮ
دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺗﻌﻠﻖ
دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎل ﺑﻪ دﺧﺘ ِﺮ
دﺧﺘﺮ
دﺧﺘﺮ و ﯾﮏ
ِ
ِ
ِ
ﻣﯽﮔﯿﺮد) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(
ُ
 - ١زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ ،ﻧﺼﻒ و ﺑﺮای ﻣﺎدر ،ﺳﺪس )ﯾﮏ ﺷﺸﻢ( و ﺑﺮای ﺑﺮادران
ُ
ﻣﺎدری ،ﺛﻠﺚ )ﯾﮏ ﺳﻮم( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮﮐﻪ را از آن
ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮادر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﯿﺰی از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »اﻟﺠﻮھﺮة«(
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ّ
وارﺛﺎن زﻧﺪهﺷﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﮐﺪام از آن ھﺎ ﺑﻪ
ِ
 -۵اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻓﺮد ﻣﺠﻮﺳﯽ )آﺗﺶﭘﺮﺳﺖ (،دو ﻗﺮاﺑﺖ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺟﻤﻊ
ﮔﺮدد؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﻗﺮاﺑﺖ در دو ﺷﺨﺺ ﻓﺮض ﮐﺮده ﺷﻮد؛ در آن
ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ وارث دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﺮدد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﺮد ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی ھﺮ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻗﺮاﺑﺖ ،وارث ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .١
 -۶ﻓﺮد آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺖ )ﻣﺠﻮﺳﯽ( ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻧﮑﺎح ﻓﺎﺳﺪی ﮐﻪ آن را در آﯾﯿﻦ و
ﻣﮑﺘﺒﺸﺎن روا ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ارثﺑﺮی ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ّ
 -۷ﻋﺼﺒﻪی »ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺎ« )ﺑﭽﻪ ای ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪی زﻧﺎ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ (،و ﻋﺼﺒﻪی
»ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻼﻋﻨﻪ« ،ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺎدرﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٢
 -۸اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﻓﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﺴﺮش
ﺑﺎردار ﺑﻮد؛ در آن ﺻﻮرت اﻣﻮال و داراﯾﯽاش ﺗﺎ زﻣﺎن وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ھﻤﺴﺮش در
ﺑﯿﻦ وارﺛﺎن ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
 -۹از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  : /ﭘﺪر ﺑﺰرگ ّ
)ﺟﺪ( در ارث ﺑﺮی ،از ﺑﺮادران در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ّ
ّ
ﺟﺪ،

 - ١ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة« ،ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :ﻓﺮد ﻣﺠﻮﺳﯽ ﺑﺎ
دﺧﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ ازدواج ﻣﯽﮐﻨﺪ از او ﺻﺎﺣﺐ دو دﺧﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻮﺳﯽ ﻓﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﺑﻌﺪ
از او ،ﯾﮑﯽ از آن دو دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﭼﮫﺮه در ﻧﻘﺎب ﺧﺎک ﻣﯽﮐﺸﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ّ
ﻣﺘﻮﻓﯽ از
ﭘﺲ ﺧﻮد ،ﯾﮏ ﻣﺎدر )ﮐﻪ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( ،و ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و ﻣﺎدری )ﺣﻘﯿﻘﯽ( ﺑﺮ ﺟﺎی
ﻣﯽﮔﺬارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﻣﺎدر -ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﺎدری -ﯾﮏ ﺷﺸﻢ و ﺑﺮای ﺧﻮاھﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ،
ّ
ﻧﺼﻒ و ﺑﺮای ﻣﺎدر -ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری ﺑﻮدن -ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 - ٢ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﮐﺘﺎب »اﻟﺠﻮھﺮة اﻟﻨﯿﺮة« ﮔﻮﯾﺪ :زﯾﺮا زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای »ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺎ« ﭘﺪری ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺮدد ،در
ّ
وﺿﻌﯿﺖ را دارد؛ از
آن ﺻﻮرت آن ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد؛ و »ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻼﻋﻨﻪ« ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ
اﯾﻦ رو اﮔﺮ آن ﻓﺮزﻧﺪ )ﻓﺮزﻧﺪ زﻧﺎ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻼﻋﻨﻪ( ،ﻓﻮت ﮐﺮد؛ در آن ﺻﻮرت ﻣﯿﺮاث او در ﺑﯿﻦ ﻣﺎدر و
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎدر او ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد و در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮدان و زﻧﺎن آﻧﺎن در ارث ﺑﺮی ﯾﮑﺴﺎن
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ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .و اﮔﺮ آن ﻓﺮزﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺑﺮادران ﻣﺎدری ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت
ّ
ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن دو و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو ﺑﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﯾﮏ
ّ
ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪ ،ﺑﮫﺮهی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ؛ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﻣﯿﺮاث ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪان او ،ﺑﻪ ﻋﺼﺒﻪی ﻣﺎدر ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮاﻧﺪ ،در ارث ﺑﺮی در ّ
ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ھﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ ﺑﻪ ّ
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

٣٠٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺳﮫﻤﯿﻪی ّ
ﺟﺪ،
از ﯾﮏ ّ
ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺮدد .١
 -۱۰ھﺮ ﮔﺎه ّﻣﯿﺖ دارای ﭼﻨﺪ ّ
ﺟﺪه )ﻣﺎدر ﺑﺰرگ( ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت  16ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ
ّ
آن ھﺎ ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ ،ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ّ -۱۱
ﺟﺪ ،ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ را از ﻣﯿﺮاث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﻣﺎدر ﭘﺪر ﻣﺎدر ،ﺳﮫﻤﯽ از
ﻣﯿﺮاث ﻧﺪارد؛ و ھﺮ ّ
ﺟﺪهای ،ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ را از ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ّ
]و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ُﺣﺠﺐ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
اﻟﻒ( »ﻣﺎدر ﻣﺎدر« ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی »ﻣﺎدر ّﻣﯿﺖ«؛ زﯾﺮا ﻣﺎدر ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ
ّﻣﯿﺖ اﺳﺖ از ﻣﺎدر ﻣﺎدر؛ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺪر ّﻣﯿﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ّ
ﺟﺪه ھﺎی ﻣﺎدری را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﺪ.
ب( »ﻣﺎدر ﭘﺪر ّﻣﯿﺖ« ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺎدر ّﻣﯿﺖ و ﭘﺪر ّﻣﯿﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺪر
ﭘﺪر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎدر ﭘﺪر را ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﺪ.
ج( »ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ« ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ »ﻣﺎدر ﺑﺰرگ دورﺗﺮ« را ﻣﺤﺠﻮب
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل» :ﻣﺎدر ﻣﺎدر ﻣﺎدر« ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی »ﻣﺎدر ﻣﺎدر« ﻣﺤﺠﻮب ﻣﯽﺷﻮد[.
َ
 -۱۲اﮔﺮ » ُﻣﻌﺘﻖ« )ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪه( ،ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ﭘﺪر و ﭘﺴﺮ ارﺑﺎب و ﺧﻮاﺟﻪی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد؛ در آن ﺻﻮرت از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /و اﻣﺎم
ّ
ﻣﺤﻤﺪ  ، /ﻣﯿﺮاث او ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﺟﻪاش ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ /
ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی آن ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ارﺑﺎب
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
 -۱۳و اﮔﺮ ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪه ،ﭘﺲ از ﺧﻮد ّ
ﺟﺪ )ﭘﺪر ﺑﺰرگ( و ﺑﺮادر ارﺑﺎب و ﺧﻮاﺟﻪی
ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد؛ در آن ﺻﻮرت اﻣﺎم اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ  /ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻟﺠﺪ« اﺷﺎره دارد؛ و ﻣﻌﻨﯽ »ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ« آن اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
 - ١اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ،ﺑﻪ »ﻣﻘﺎﺳﻤﺔ ّ
ﺟﺪ )ﭘﺪر ﺑﺰرگ(
ﺳﮫﻤﯿﻪی ّ
ّ
ﺟﺪ،
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران )ﺣﻘﯿﻘﯽ( ﻗﺮار داده ﺷﻮد؛ و ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ» :ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ
ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺮدد« :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮫﻤﯿﻪی ّ
از ﯾﮏ ّ
ﺟﺪ ،از ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و اﯾﻦ
ﻣﯿﺖ ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ﯾﮏ ّ
ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﮫﺘﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ و واﺿﺢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪّ :
ﺟﺪ و ﺳﻪ ﺑﺮادر را ﺑﺮ
ّ
ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ّ
ﺟﺪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮادران ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم
ﺳﮫﻤﯿﻪاش از ﺛﻠﺚ )ﯾﮏ ﺳﻮم( ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ،ﺑﻪ ّ
ّ
ﺟﺪ
ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺛﻠﺚ )ﯾﮏ ﺳﻮم( داده ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪ )دو ﺳﻮم
دﯾﮕﺮ( ،در ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺑﺮادر ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﮫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ]ﻣﯿﺮاث[

٣٠٥

ّ
ﻣﯿﺮاث او ﺑﻪ ّ
ﺟﺪ )ﭘﺪر ﺑﺰرگ( ﺧﻮاﺟﻪاش ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و اﻣﺎم اﺑﻮﯾﻮﺳﻒ  /و
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ  /ﺑﺮ آﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻪی ﺑﺮدهی آزاد ﺷﺪه ،در ﻣﯿﺎن ھﺮ دو ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮔﺮدد.
» -۱۴وﻻء ﻋﺘﺎق« ،ﻧﻪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﮔﺮدد؛ ]زﯾﺮا اﺑﻦ ﻋﻤﺮ س
ﮔﻮﯾﺪ» :ﻧ� اﻨﻟﻰﺒ ج ﻋﻦ ﺑﻴﻊ الﻮﻻء وﻫﺒﺘﻪ« )ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ(؛ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج از
ﻓﺮوش و ﺑﺨﺸﯿﺪن وﻻء ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ« .و » َوﻻء«  -ﺑﻪ ﻓﺘﺢ واو و ّ
ﻣﺪ اﻟﻒ -
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :وارث ﺷﺪن آزاد ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺎل آزاد ﺷﺪه را ﭘﺲ از ﻣﺮگ آزاد ﺷﺪه[.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪی ﻓﺮاﺋﺾ

س :ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎل ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ّﻣﯿﺖ ،در ﻣﯿﺎن ورﺛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟ و ﺑﻪ
ﭼﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ج :اﺣﮑﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر:
اﮔﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ،دو ﻓﺮض ﻧﺼﻒ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﯽ ﭘﺲ از ﺧﻮد،
ﺷﻮھﺮ و دو ﺧﻮاھﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد؛ ﯾﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ،ﻓﺮض ﻧﺼﻒ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﯽ ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ﺷﻮھﺮ و ﻋﻤﻮ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد؛ در آن ﺻﻮرت )ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺗﺮﮐﻪ (،اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،از  ۲ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و اﮔﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ،ﻓﺮض ﺛﻠﺚ )ﯾﮏ ﺳﻮم( و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﭘﺲ از
ُ
ﺧﻮد ،ﻣﺎدر و ﻋﻤﻮ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد؛ و ﯾﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ای دو ﻓﺮض ﺛﻠﺚ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺧﻮد ،دو دﺧﺘﺮ و ﻋﻤﻮ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد؛ در آن ﺻﻮرت اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،از ۳
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و اﮔﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ،ﻓﺮض رﺑﻊ )ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم( و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد  -ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻓﺮدی ﭘﺲ از ﺧﻮد ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ و ﯾﮏ ﺑﺮادر ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد  -و ﯾﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻓﺮض رﺑﻊ و
ﻓﺮض ﻧﺼﻒ ﺑﺎﺷﺪ  -ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ﺷﻮھﺮ و دﺧﺘﺮ و ﺑﺮادر ﺑﺮ ﺟﺎی
ﮔﺬارد  -؛ در آن ﺻﻮرت ،اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۴ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و اﮔﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ،ﻓﺮض ﺛﻤﻦ )ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ( و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﻓﺮدی ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد  -و ﯾﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ،ﻓﺮض ﺛﻤﻦ )ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ(
و ﻓﺮض ﻧﺼﻒ ﺑﺎﺷﺪ  -ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد
 -؛ در آن ﺻﻮرت اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۸ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

٣٠٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

و اﮔﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ،ﻓﺮض ﻧﺼﻒ و ﻓﺮض ﺛﻠﺚ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﯽ
ﺷﻮھﺮ ،ﻣﺎدر و ﺑﺮادر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد  -؛ و ﯾﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ،ﻓﺮض ﻧﺼﻒ و ﻓﺮص
ﺳﺪس )ﯾﮏ ﺷﺸﻢ( ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ﻣﺎدر و ﯾﮏ
دﺧﺘﺮ و ﯾﮏ ﺑﺮادر ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد  -؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،از  ۶ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
و اﮔﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ،ﻓﺮض رﺑﻊ )ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم( ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﻠﺚ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﻣﺜﻞ
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ھﻤﺴﺮ و ﻣﺎدر را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد  -؛ و ﯾﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ،ﻓﺮض
رﺑﻊ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺳﺪس )ﯾﮏ ﺷﺸﻢ( ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ زﻧﯽ ﭘﺲ از ﺧﻮد،
ﺷﻮھﺮ ،ﻣﺎدر و ﭘﺴﺮ را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد  -؛ در آن ﺻﻮرت اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۱۲ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
و اﮔﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ،ﻓﺮض ﺛﻤﻦ )ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ( ﺑﺎ دو ﻓﺮض ﺳﺪس )ﯾﮏ ﺷﺸﻢ( ﺟﻤﻊ
ﮔﺮدد  -ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﭘﺲ از ﺧﻮد ھﻤﺴﺮ ،ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﭘﺴﺮ را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد  -؛ و
ﯾﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ،ﻓﺮض ﺛﻤﻦ ﺑﺎ دو ﻓﺮض ﺛﻠﺚ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد  -ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﭘﺲ از ﺧﻮد،
ھﻤﺴﺮ و دو دﺧﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد  -؛ در آن ﺻﻮرت اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۲۴ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
]ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﺻﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﯿﺮاﺛﯽ:
ﻣﺮاد از اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ :ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺳﮫﻤﯿﻪی ھﺮ وارث را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻋﺪدی ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺮراﺳﺖ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﮐﺴﺮ( از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮد .و ﺑﺮای ﺗﻔﮫﯿﻢ
ﺑﮫﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺷﺶ ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﺮاﺛﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار داد:
ﺣﺎﻟﺖ اول :وارث ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وارث ّﻣﯿﺖ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﭼﻪ از اﺻﺤﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ،ﭼﻪ از ﻋﺼﺒﺎت و ﭼﻪ
از ذویاﻻرﺣﺎم( ،اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از »ﯾﮏ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺜﺎل :ﺷﺨﺼﯽ ﻓﻮت ﮐﺮده و ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ دارد؛ ﻧﻘﺸﻪی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯿﺮاث او ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺴﺄﻟﻪ . ۱
ﻣﯿـــــــــــــــــــــﺖ
ﭘﺴﺮ
١

٣٠٧

ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ]ﻣﯿﺮاث[

ﺣﺎﻟﺖ دوم :وارﺛﺎن ﮔﺮوھﯽ از ﻋﺼﺒﺎت ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ھﺴﺘﻨﺪ:
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ورﺛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﺼﺒﺎت ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻋﺪد رؤوس
ﻋﺼﺒﺎت )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺜﺎل :وارﺛﺎن ﺷﺨﺺ ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ارث او ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد:
ﻣﺴﺄﻟﻪ . ۳
ﻣﯿـــــــــــــــــــــﺖ
ﭘﺴﺮ
١

ﭘﺴﺮ
1

ﭘﺴﺮ
1

ّ
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ ﺗﺮﮐﻪی اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ھﺮ ﭘﺴﺮ

1
3

آن داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم :وارﺛﺎن ،ﻋﺼﺒﻪ ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ:
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺧﺘﺮان ﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ّﻣﯿﺖ؛ و ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮان ّﻣﯿﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺮادران ّﻣﯿﺖ.
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ھﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی دو دﺧﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد آنھﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺑﻪ ھﺮ ﭘﺴﺮ ،دو ﺳﮫﻢ و ﺑﻪ ھﺮ دﺧﺘﺮ،
ﯾﮏ ﺳﮫﻢ واﮔﺬار ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺜﺎل :وارﺛﺎن ﻣﺘﻮﻓﯽ ،ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺻﻠﺒﯽ و ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ھﺴﺘﻨﺪ؛ ارث او ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺴﺄﻟﻪ . ۷
ﻣﯿــــــــــــــــــــــــــﺖ
ﭘﺴﺮ
٢
ﭘﺴﺮ
٢

ﭘﺴﺮ
٢

دﺧﺘﺮ
ﺻﻠﺒﯽ
١در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ﺗﺮﮐﻪی ّﻣﯿﺖ ﺑﻪ ھﻔﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد و
ّ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و  67دﯾﮕﺮ در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺮاﻧﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

1
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ﺑﻪ دﺧﺘﺮش

ﺣﺎﻟﺖ ﭼﮫﺎرم :وارﺛﺎن دو ﻧﻔﺮﻧﺪ؛ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ذوﻓﺮض و ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﺼﺒﻪ:
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺮج ھﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮض ّ
ﻣﻘﺪره ،اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

٣٠٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﻣﺜﺎل :زﻧﯽ ﻓﻮت ﮐﺮده و ورﺛﻪی او دو ﻧﻔﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻮھﺮ و ﭘﺴﺮش ھﺴﺘﻨﺪ؛ ارث او اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺴﺄﻟﻪ . ۴
ﻣﯿـــــــــــــــــــــﺖ
زوج
ﭘﺴﺮ
1
ق.ع
4
٣
ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﯾﮏ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮض وﺟﻮد دارد )ﯾﻌﻨﯽ  ( 14و ﻣﺨﺮﺟﺶ  ۴اﺳﺖ؛ از

اﯾﻦ رو اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺰ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺮﮐﻪی اﯾﻦ زن ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ آن ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ و ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺴﺮش داده
ﻣﯽﺷﻮد:
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﻢ :وارﺛﺎن ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﺼﺒﻪ و ﭼﻨﺪ ذوی اﻟﻔﺮوض ﻣﺴﺎوی اﻟﻔﺮضاﻧﺪ:
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﯾﮏ ﻓﺮض را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺨﺮﺟﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در
ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﺜﺎل :ورﺛﻪی ّﻣﯿﺘﯽ ،ﻣﺎدر ،ﺑﺮادر ﻣﺎدری ،ﺑﺮادر ﭘﺪری ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﯿﺮاث او ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺴﺄﻟﻪ . ۶
ﻣﯿــــــــــــــــــــــــﺖ
ﻣﺎدر

ﺑﺮادر ﻣﺎدري

ﺑﺮادر ﭘﺪري

ق.ع
4

ﻓﺮض ﻣﺎدر و ﺑﺮادر ﻣﺎدری ھﺮ دو

1
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اﺳﺖ؛ و ﻣﺨﺮج آن  ۶اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ

از ﺷﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﮐﻪی ّﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺑﻪ
ﻣﺎدر و ﺑﺮادر ﻣﺎدری ھﺮ ﮐﺪام ،ﯾﮏ ﺳﮫﻢ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه )ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫﺎر ﺳﮫﻢ دﯾﮕﺮ( ﺑﻪ ﺑﺮادر
ّ
ﻋﺼﺒﯿﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺪری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺸﻢ :ورﺛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ دﺳﺘﻪای از اﺻﺤﺎب ﻓﺮاﺋﺾاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮض آﻧﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ؛ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻋﺼﺒﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ:
در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺶ ﻗﺎﻋﺪهی زﯾﺮ ،اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ:

٣٠٩

ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ]ﻣﯿﺮاث[

ﻗﺎﻋﺪهی اول:
اﮔﺮ ﻓﺮوض ّ
ﻣﻘﺪره ،دارای ﻣﺨﺎرج ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺮج ھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ
ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺜﺎل :دو ﮐﺴﺮ

2
3

1

و

دارای ﻣﺨﺎرج ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺮج ھﺮ دو ﮐﺴﺮ ،ﺳﻪ

3

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺰ از ﺳﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺎﻋﺪهی دوم:
اﮔﺮ ﻓﺮوض ّ
ﻣﻘﺪره ،ﺗﻨﮫﺎ از ﻣﯿﺎن ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ا ﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺨﺎرج ﮐﺴﺮھﺎ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﺮج را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﺜﺎل  :۱دو ﮐﺴﺮ

1
2

و

1
4

از دﺳﺘﻪی اول ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ اول  ۲و ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ

دوم  ۴اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﭼﮫﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دو اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل  :۲دو ﮐﺴﺮ

1
2

و

1
8

از دﺳﺘﻪی اول ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ اول  ۲و ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ

دوم  ۸اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ھﺸﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ھﺸﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دو
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺜﺎل  : ۳دو ﮐﺴﺮ

1
6

و

2
3

از دﺳﺘﻪی دوم ھﺴﺘﻨﺪ؛ و ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ اول  ۶و ﻣﺨﺮج

ﮐﺴﺮ دوم  ۳اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﺘﺮ )ﯾﻌﻨﯽ از ﺷﺶ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﺎﻋﺪهی ﺳﻮم:
اﮔﺮ

1
2

از دﺳﺘﻪی اول ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮض از دﺳﺘﻪی دوم ھﻤﺮاه ﺷﻮد ،اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ

از  ۶ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺮج

1
2

را ﮐﻪ دو اﺳﺖ در ﺿﺮﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖ  ۳ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و

= 2× 3
ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﮔﺮدد6 .

ﻗﺎﻋﺪهی ﭼﮫﺎرم:
اﮔﺮ

1
4

از دﺳﺘﻪی اول ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮض از دﺳﺘﻪی دوم ھﻤﺮاه ﺷﻮد ،اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ

از  ۱۲ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺮج

1
4

را ﮐﻪ ﭼﮫﺎر اﺳﺖ در ﺿﺮﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖ  ۳ﺿﺮب

= 4× 3
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﮔﺮدد12 .

ﻗﺎﻋﺪهی ﭘﻨﺠﻢ:
اﮔﺮ

1
8

از دﺳﺘﻪی اول ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮض از دﺳﺘﻪی دوم ھﻤﺮاه ﺷﻮد ،اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ

از  ۲۴ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺮج

1
8

را ﮐﻪ ھﺸﺖ اﺳﺖ در ﺿﺮﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖ  ۳ﺿﺮب

٣١٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

= 8×3
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﮔﺮدد24 .

ﻗﺎﻋﺪهی ﺷﺸﻢ:
اﮔﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ای دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮض از دﺳﺘﻪی اول ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮض از دﺳﺘﻪی
دوم ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﭘﺲ از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﺮج از ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺮھﺎی دﺳﺘﻪی اول،
آن را در ﺿﺮﯾﺐ ﺛﺎﺑﺖ  ۳ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪای ،ﻓﺮوض

1

ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺮھﺎی دﺳﺘﻪی اول ،ﯾﻌﻨﯽ

1

2

8

و  18و

و

1
2

1
6

ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺨﺮج از

ﻋﺪد ھﺸﺖ اﺳﺖ؛

ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ھﺸﺖ را در ﺳﻪ ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ ،ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ۲۴ ،ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ،ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﺧﺘﻼط ﮐﺴﺮھﺎی دﺳﺘﻪی اول و دﺳﺘﻪی دوم ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهی اﺻﻞ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﮐﺴﺮھﺎی دﺳﺘﻪی ﻧﺨﺴﺖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺴﺮھﺎی دﺳﺘﻪی دوم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
و ھﻤﻮاره اﺻﻞ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﯿﺮاﺛﯽ ،ﯾﮑﯽ از ھﻔﺖ ﻋﺪد زﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد:
[۲۴ - ۱۲ - ۸ - ۶ - ۴ -۳ - ۲
ﻗﺎﻧﻮن »ﻋﻮل«

س :ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوض ّ
ﻣﻘﺪرهی ھﺮ ﯾﮏ از ذوی اﻟﻔﺮوض ،ﻧﻘﺺ
اﻧﺪﮐﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آن ھﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد:
ج :در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﮫﺎم ﮐﻢ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آن ھﺎ
اﻓﺰوده ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهی ﻣﯿﺮاﺛﯽ را »ﻋﻮل« ،و آن ﻣﺴﺄﻟﻪ را »ﻋﺎﺋﻠﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
]ﺑﻪ ھﺮ ﺣﺎلَ » ،ﻋﻮل« در ﻟﻐﺖ :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺷﺪن ﺗﺮازو اﺳﺖ؛ و ﮔﺎھﯽ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﻮل ﺑﻪ ﻓﺮض ّ
ﻣﻘﺪرهی ھﺮ ﯾﮏ
از ذوی اﻟﻔﺮوض ،ﻧﻘﺺ اﻧﺪﮐﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻮﻋﯽ ﻇﻠﻢ ﺻﻮری اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهی ﻣﯿﺮاﺛﯽ را »ﻋﻮل« ﻧﺎم ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻄﻼﺣﯽ »ﻋﻮل« :ﮐﻢ ﮐﺮدن از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺳﮫﺎم و اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آن ھﺎ را
»ﻋﻮل« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ ﻣﺪاد  ۱۲ﻋﺪدی را در ﺑﯿﻦ  ۳ﻧﻔﺮ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام  ۴ﻋﺪد ﻣﯽرﺳﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات  ۴ﺷﺪ و ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ھﺮ
ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام  ۳ﻣﺪاد ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ از ﺳﮫﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ

٣١١

ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ]ﻣﯿﺮاث[

ﻗﺒﻠﯽ ھﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﺪاد ﮐﺴﺮ و روی ھﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ دﯾﮕﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد؛
اﯾﻦ ﮐﻢ ﮐﺮدن از ﻣﻘﺪار ﺳﮫﺎم و اﻓﺰودن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد آن ھﺎ را »ﻋﻮل« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ:
ﻣﺴﺄﻟﻪ . ۶
ﻣﯿــــــــــــــــــــــــــﺖ
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺎدر
1

1

1

3

3

2

2

2

3

ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ،ﻧﺼﻒ و ﺑﻪ ﺧﻮاھﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺼﻒ ﺑﺪھﯿﻢ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﮫﻢ ﻣﺎدر ،ﺑﯽﻣﺤﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ!
اﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ دو ﺳﮫﻢ ﺑﯽ ﻣﺤﻞ و اﺿﺎﻓﻪ از اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ از
ھﻤﯿﻦ ﺷﺶ ﺳﮫﻤﯽ ﮐﻪ دارﯾﻢ ،ﻣﻘﺪاری ﺑﺮ دارﯾﻢ ﺗﺎ ھﺸﺖ ﺳﮫﻢ درﺳﺖ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
»ﻋﻮل دادن« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﻘﺪار ﺳﮫﺎم ﮐﻢ ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﻋﺪد ﺳﮫﺎم اﻓﺰودن؛ ﺗﺎ در
ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ،ھﻤﻪی ﻓﺮض ﺑﺮان ،از ﺗﺮﮐﻪ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ھﯿﭻ وارﺛﯽ ﺑﯽﺟﮫﺖ
ﻣﺤﺮوم ﻧﮕﺮدد.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻪ را در ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﺶ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،آن را ﺑﻪ
ھﺸﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ و در اﺻﻄﻼح ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۶ﺑﻪ  ۸ﻋﻮل
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻧﻘﺼﺎن وارده در اﺛﺮ ﻋﻮل ﺑﻪ ﺳﮫﺎم ذوی اﻟﻔﺮوض ﻧﯿﺰ ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :در ھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺳﮫﻢ ﺷﻮھﺮ از ﺷﺶ ﺳﮫﻢ ،ﺳﻪ ﺳﮫﻢ ﺑﻮده و ﺣﺎل
ﭘﺲ از ﻋﻮل ،ﺳﮫﻢ ﺷﻮھﺮ از ھﺸﺖ ﺳﮫﻢ ،ﺳﻪ ﺳﮫﻢ اﺳﺖ؛ ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ

3
6

از

3
8

ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﮫﻢ دو وارث دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮض آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﮫﺎم ذوی اﻟﻔﺮوض ﺑﯿﺶ از اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮای ادای ھﻤﻪی ﻓﺮوض ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،از ﻗﺎﻋﺪهی ﻋﻮل ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن
ﻓﺮض ھﻤﻪی وارﺛﺎن ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوی وارد ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ھﯿﭻ ذوی
ﻧﻘﺺ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه در ِ
ﻓﺮﺿﯽ ﻓﺮض ﮐﺎﻣﻞ او داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ذوی اﻟﻔﺮوض ﺳﮫﻤﯿﻪی ﻧﺴﺒﯽ )و
ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ( واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد.
در ﮐﺘﺎب ھﺎی ﻓﻘﮫﯽ ،ﻋﻮل را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ »ع« ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،
ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﺎﻻ ،ﭘﺲ از ﻋﻮل ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:

٣١٢

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﻣﺴﺄﻟﻪ  ۶ع . ۸
ﯿــــــــــــــــــــــــــﺖ
ﻣﺷﻮﻫﺮ
3

ﺧﻮاﻫﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺎدر

٣

٢

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﺮاث ،ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
 .۱ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻋﺎدﻟﻪ :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوض و ﺳﮫﺎم در ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ آن »ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻋﺎدﻟﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﻒ و ﻧﺼﻒ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ:
ﻣﺴﺄﻟﻪ . ۲ﻣﯿــــــــــــــــــــــــــﺖ
ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ
1

1

١

١

2

2

 .۲ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻗﺎﺻﺮه ّ
)ردﯾﻪ( :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺠﻤﻮع ﺳﮫﺎم و ﻓﺮوض ،از اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آن »ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻗﺎﺻﺮه« ﯾﺎ » ّردﯾﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻓﺮض ﺛﻠﺜﺎن )دو ﺳﻮم( در ﻣﺴﺄﻟﻪی زﯾﺮ ﮐﻪ ھﻨﻮز
دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دو وارث ّرد ﺷﻮد:

1
3

ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ

ﻣﺴﺄﻟﻪ . ۳
ﻣﯿــــــــــــــــــــــــــﺖ
دو دﺧﺘﺮ ﺻﻠﺒﯽ
2
3

٣
 .۳ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻋﺎﺋﻠﻪ :ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺠﻤﻮع ﺳﮫﺎم و ﻓﺮوض ،از اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ آن
»ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻋﺎﺋﻠﻪ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﺼﻒ و ﻧﺼﻒ و ﺛﻠﺚ در ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻔﮫﻮم ﻋﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ:
ﻣﺴﺄﻟﻪ  ۶ع . ۸
ﻣﯿــــــــــــــــــــــــــﺖ
ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺎدر
1

1

1

٣

٣

٢

2

2

3

ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ]ﻣﯿﺮاث[

٣١٣

ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺎﺋﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺼﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛
زﯾﺮا ﻋﺼﺒﺎت ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪ را ﭘﺲ از ذوی اﻟﻔﺮوض درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺴﺄﻟﻪی
ﻓﺮوض ذوی اﻟﻔﺮوض ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﺿﺎﻓﻪای از ﺗﺮﮐﻪ
ﻋﺎﺋﻠﻪ،
ِ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺼﺒﺎت آن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪ[!.
و ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج )اﺻﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﺮاث( ،ھﻔﺖاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﻋﺪد از
آنھﺎ ،ﻋﻮل ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺳﻪ ﻋﺪد دﯾﮕﺮ ،ﻋﻮل ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
اﺻﻮل ﻋﻮل ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از۲ - ۳ - ۴ - ۸ :
اﺻﻮل ﻋﻮل ﭘﺬﯾﺮ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از۶ - ۱۲ - ۲۴ :
ﻋﺪد  ۶ﺗﺎ ) ۱۰ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺎق  -ﻓﺮد  -و ﺟﻔﺖ  -زوج  ( -ﻋﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ
ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﻋﻮل ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ(.
و ﻋﺪد  ۱۲ﺗﺎ  ۱۷ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺎق )ﻓﺮد( ﻋﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و ﻋﺪد  ۲۴دارای ﯾﮏ ﻋﻮل اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ھﻔﺖ ﻋﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ )و اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ » ّ
ﻣﻨﺒﺮﯾﻪ« اﺳﺖ(.
ﺑﺎب :ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ

]ﮔﺎھﯽ ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺳﮫﺎم ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ از
ورﺛﻪی ّﻣﯿﺖ ﺑﺮ ﻋﺪد رؤوس آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدی ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺮراﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ً
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﯾﮏ دﺳﺘﻪ  ۳ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﮫﺎم آﻧﺎن
ھﻔﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ھﻔﺖ را در ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﮫﻤﯿﻪی ھﺮ ﮐﺪام  2 13ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺪدی ﮐﺴﺮی اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ُرﻧﺪ و ﺳﺮراﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ
از ورﺛﻪ را دﭼﺎر ﺣﯿﺮت و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻋﻠﻤﺎی ﻓﺮاﺋﺾ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻮاﻋﺪ
ّ
ﮐﺴﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﮫﺎم از ﺑﯿﻦ
و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ را وﺿﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل آﻧﮫﺎ ِ
ﻣﯽرود و ﺳﮫﻢ اﻻرث ھﺮ وارث ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدی ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺮراﺳﺖ درﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ
ً
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪف ﻣﺬﮐﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺼﺤﯿﺢ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر
اﺳﺖ .وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪی اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺒﻮدن ﺳﮫﺎم ھﺮ
ﻃﺎﺋﻔﻪ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد آن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﺮاﺋﺾ ﮐﻪ ﺑﻪ

٣١٤

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﺟﺎی ﭘﺰﺷﮏ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻗﻮاﻋﺪ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد اﯾﻦ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری را رﻓﻊ و ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ[.
س :ھﺮ ﮔﺎه اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺨﺮج آن( ﺑﺮ وارﺛﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮔﺮدد؛ ﭘﺲ در آن ﺻﻮرت ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ روﻧﻤﺎ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،وﻟﯽ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ
ﺳﮫﺎم ﯾﮏ ﮔﺮوه از وارﺛﺎن ،ﺑﺮ ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﮕﺮدد؛ ﺣﺎل
ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرﺗﯽ ،ﻣﯿﺮاث ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺪان ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد ،ﭼﮫﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﻤﺎﺛﻞ.
ﺗﺪاﺧﻞ.
ﺗﻮاﻓﻖ.
ﺗﺒﺎﯾﻦ.
ﻣﻌﻨﺎی »ﺗﻤﺎﺛﻞ« در ﻣﯿﺎن دو ﻋﺪد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺑﺎ ﻋﺪد دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺪاد ۳و.۳
و ﻣﻌﻨﺎی »ﺗﺪاﺧﻞ« در ﻣﯿﺎن دو ﻋﺪد آن اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻋﺪد ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار دو ﻋﺪد ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪد آن ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺤﯿﺢ،
ّ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺪاد ۳و] ۹ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻋﺪد اﮐﺜﺮ ﺑﺮ ﻋﺪد اﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ
۳و ،۹در آن ﺻﻮرت ﺑﯿﻨﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺪاﺧﻞ اﺳﺖ[.
و ﻣﻌﻨﺎی »ﺗﻮاﻓﻖ« در ﻣﯿﺎن دو ﻋﺪد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻋﺪد ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﮕﺮدد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺑﺮ ﻋﺪدی ّﺳﻮم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻋﺪاد  ۸ھﻤﺮاه ﺑﺎ  ۲۰ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد ﭼﮫﺎر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﭘﺲ در ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد  ۸و ۲۰
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎی »ﺗﺒﺎﯾﻦ« در ﻣﯿﺎن دو ﻋﺪد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻋﺪد ﮐﻢﺗﺮ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﮕﺮدد؛ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﺪد ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻋﺪاد ۹
و  ۱۰ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻮارد آ ﮔﺎھﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدی ،ﺣﺎل ﺑﺪان ﮐﻪ :اﮔﺮ ﺳﮫﺎم ﯾﮏ
ﮔﺮوه از وارﺛﺎن ،ﺑﺮ آن ھﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﮕﺮدد؛ در آن ﺻﻮرت ﺳﮫﺎم
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﻋﺪدش دارای ﮐﺴﺮی اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﯿﺮاث ﺿﺮب ﮐﻦ؛ و اﮔﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،از زﻣﺮهی ﻣﺴﺎﺋﻞ »ﻋﺎﺋﻠﻪ« )ﻋﻮلدار( ﺑﻮد ،آن را ﺑﻪ »ﻋﻮل« ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺿﺮب

٣١٥

ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ]ﻣﯿﺮاث[

ﮐﻦ؛ آن ﮔﺎه از ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ،ﺳﮫﺎم وارﺛﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ؛ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا،
از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﯿﺮاث را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺧﻮد ،زن و دو ﺑﺮادر را ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺑﻪ زن ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ،و ﺑﻪ دو ﺑﺮادر ،ﺳﻪ ﭼﮫﺎرم ﺣﺼﻪی ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯽرﺳﺪ؛ و ﺳﻪ ﭼﮫﺎرم ﺗﺮﮐﻪ ،ﺑﺮ
دو ﺑﺮادر ﺑﺪون ﮐﺴﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﻋﺪد دو ﺑﺮادر را )ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۲را( در
اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ )ﮐﻪ  (۴اﺳﺖ ،ﺿﺮب ﮐﻦ؛ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ۸ ،ﻣﯽﺷﻮد؛ آن ﮔﺎه از ﻋﺪد  ، ۸ﻣﺴﺄﻟﻪ
را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻦ؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ  ۲ﺑﺮای زن ،و  ۶در ﻣﯿﺎن دو ﺑﺮادر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺻﻮرﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻋﺪد رؤوس و
ﺳﮫﺎم ﺗﺒﺎﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺳﮫﺎم آنھﺎ ،ﺑﺎ ﻋﺪد رؤوس وارﺛﺎن ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ،
در آن ﺻﻮرت وﻓﻖ ﻋﺪد وارﺛﺎن را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺿﺮب ﮐﻦ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﭘﺲ از
ﻣﺮگ ﺧﻮﯾﺶ ،ﯾﮏ زن و ﺷﺶ ﺑﺮادر ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای زن ،ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم و
ﺑﺮای ﺑﺮادران ﺳﻪ ﭼﮫﺎرم  -ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺳﮫﻢ  -ﻣﯽرﺳﺪ؛ و اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﮫﺎرم ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺑﺮادران
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺿﺮب اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ
ﺳﻮم ﻋﺪد ﺑﺮادران  -ﯾﻌﻨﯽ  - ۲را )ﮐﻪ آن را »وﻓﻖ« ﻋﺪدﺷﺎن ﻣﯽداﻧﯿﻢ( در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺿﺮب ﮐﻨﯽ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ھﺮ ﮔﺎه ﻋﺪد  ۲ﺑﺎ ﻋﺪد ۴
ﺿﺮب ﮔﺮدد؛ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب آن  ۸ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ زن  ۲ﺳﮫﻢ و ﺑﻪ ﺑﺮادران  ۶ﺳﮫﻢ
 ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺳﮫﻢ  -ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻏﯿﺮ ﻋﻮﻟﯽ واﺿﺢّ
و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ؛ وﻟﯽ ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﺄﻟﻪ ،از زﻣﺮهی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻮﻟﯽ )ﯾﺎ »ﻋﺎﺋﻠﻪ«( ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﺎل آن
در ﺣﺎﻟﺖ »ﺗﺒﺎﯾﻦ« ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﮫﺎم ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ و ﺳﻪ ﺧﻮاھﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ )ﮐﻪ
از ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۶ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ »ﻋﻮل« ،اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۷ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ۲۱
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ از زﻣﺮهی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻮﻟﯽ ﺑﻮد و ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد آن ،ﻧﺴﺒﺖ »ﺗﻮاﻓﻖ«
وﺟﻮد داﺷﺖ ،و ﻧﯿﺎز ﺑﺪان ﺑﻮد ﮐﻪ در »ﻋﻮل« ﺧﻮد ﺿﺮب ﮔﺮدد؛ ﻣﺜﻞ آن ﮐﻪ :زﻧﯽ ﻓﻮت
ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ﺷﻮھﺮ ،ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و ﺷﺶ دﺧﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﺻﻞ
ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۱۲ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ  14ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺳﮫﻢ؛ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ّ
ﺳﮫﻢ؛ و ﺑﻪ ﺷﺶ دﺧﺘﺮ 23 ،ﯾﻌﻨﯽ ھﺸﺖ ﺳﮫﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫﺎر

در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ،ﻣﺨﺮج و اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺗﻨﮓ و ﻣﺤﺪود ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ

٣١٦

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

 ۱۵ﻋﻮل ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﺳﮫﻢ دﺧﺘﺮان ﮐﻪ  ۸ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮ ﻋﺪد رؤوﺳﺸﺎن ﮐﻪ  ۶ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﮔﺮدد؛ و اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻋﺪد رؤوس آن ھﺎ
و ﺳﮫﺎﻣﺸﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ  -ﯾﻌﻨﯽ  - ۲ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﺪد رؤوس
ﺷﺶ دﺧﺘﺮ را ﺑﻪ ﻧﺼﻒ  -ﯾﻌﻨﯽ  - ۳رد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﺳﭙﺲ ﻋﺪد  ۳را در ﻋﻮل  -ﯾﻌﻨﯽ ۱۵
 ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ و ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب  ۳ﺑﺎ  ، ۱۵ﻋﺪد  ۴۵ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ۹ ،ﺳﮫﻢ و ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ۱۲ ،ﺳﮫﻢ و ﺑﻪ
دﺧﺘﺮان ۲۴ ،ﺳﮫﻢ  -ھﺮ ﮐﺪام از ﺷﺶ دﺧﺘﺮ ۴ﺳﮫﻢ  -ﻣﯽرﺳﺪ .و در اﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻗﺴﻤﺖ آن ،ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﮔﺮدد.
س :از ﺧﻼل ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﯾﺪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ﺻﻮرﺗﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﺮی
ﺳﮫﺎم در ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از وارﺛﺎن اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺣﺎل ﺳﺆال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﺮی ﺳﮫﺎم
ّ
در دو دﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،در آن ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﮫﺎم دو دﺳﺘﻪ از وارﺛﺎن ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ،ﮐﺴﺮی داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت
ﺳﮫﺎم ﯾﮑﯽ از دو دﺳﺘﻪ را در ﺳﮫﺎم دﺳﺘﻪی دﯾﮕﺮ ﺿﺮب ﮐﻦ؛ آن ﮔﺎه ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺿﺮب را
در ﺳﮫﺎم دﺳﺘﻪی ﺳﻮم ﺿﺮب ﮐﻦ؛ و ﭘﺲ از آن ،ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺿﺮب
رؤوس دو دﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دو دﺳﺘﻪ،
ﻧﻤﺎ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﻋﺪاد
ِ
ﻧﺴﺒﺖ »ﺗﺒﺎﯾﻦ« وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی وﻓﺎت ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺧﻮد ،دو زن،
ﭘﻨﺞ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ،ﺳﻪ ﺑﺮادر ﻣﺎدری و ﯾﮏ ﻋﻤﻮ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
از  ۱۲ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻪ دو زن،
ﺳﮫﻢ و ﺑﻪ ﺑﺮادران ﻣﺎدری،

1
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ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺳﮫﻢ و ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ،
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ﯾﻌﻨﯽ دو

ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫﺎر ﺳﮫﻢ و ﺑﺮای ﻋﻤﻮ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ

ﺳﻪ ﺳﮫﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ ،ﮐﺴﺮ در ﺳﮫﺎم ﺳﻪ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ :ﺳﮫﺎم دو زن؛ ﺳﮫﺎم ﭘﻨﺞ ﻣﺎدر
ﺑﺰرگ و ﺳﮫﺎم ﺑﺮادران ﻣﺎدری .ﭘﺲ ﻋﺪد دو زن را  -ﯾﻌﻨﯽ  ۲را  -در ﻋﺪد ﻣﺎدرﺑﺰرگھﺎ -
ﯾﻌﻨﯽ  - ۵ﺿﺮب ﮐﻦ؛ و ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ۱۰ ،ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺳﭙﺲ ﻋﺪد  ۱۰را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮادران
 ﮐﻪ  ۳اﺳﺖ  -ﺿﺮب ﮐﻦ؛ و ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ۳۰ ،ﻣﯽﮔﺮدد؛ آن ﮔﺎه ﻋﺪد  ۳۰را در اﺻﻞﻣﺴﺄﻟﻪ  -ﮐﻪ ﻋﺪد  ۱۲اﺳﺖ  -ﺿﺮب ﮐﻦ؛ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ۳۶۰ ،ﻣﯽﮔﺮدد؛ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺪد،
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮔﺮدد.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد ،ﻧﺴﺒﺖ »ﺗﺒﺎﯾﻦ« وﺟﻮد داﺷﺖ و اﻋﺪاد ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺴﺎوی و
ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ؛ در آن ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ،دﯾﮕﺮی را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی

٣١٧

ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ]ﻣﯿﺮاث[

وﻓﺎت ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺧﻮد ،دو زن و دو ﺑﺮادر ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﺴﺄﻟﻪ از ۴
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮ دو زن ،ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ
 -ﯾﻌﻨﯽ
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آن ﺑﺮادران اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮ  -از ِ
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ﺗﺮﮐﻪ اﺳﺖ؛ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪ

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،در ﺳﮫﺎم ھﺮ دو ﮔﺮوه ،ﮐﺴﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ؛ از اﯾﻦ رو ھﺮ ﮔﺎه
ﺧﻮاﺳﺘﯽ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﯽ ،در آن ﺻﻮرت ﻋﺪد ﯾﮑﯽ از دو ﮔﺮوه را  -ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ۲
را  -در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  -ﮐﻪ  ۴اﺳﺖ  -ﺿﺮب ﮐﻦ؛ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ۸ ،ﻣﯽﺷﻮد؛ و از ﻋﺪد ،۸
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ دو زن،
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ﺗﺮﮐﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ  ۲ﺳﮫﻢ  -ھﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ

ﺳﮫﻢ  -؛ و ﺑﻪ دو ﺑﺮادر ۶ ،ﺳﮫﻢ  -ھﺮ ﮐﺪام ﺳﻪ ﺳﮫﻢ  -ﻣﯽرﺳﺪ .و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از
دو ﻋﺪد ،ﺟﺰء دﯾﮕﺮی ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ،ﺟﺰء ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی
وﻓﺎت ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺧﻮد ۴ ،زن و دو ﺑﺮادر ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد؛ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ھﺮ ﮔﺎه ﻋﺪد ۴
را ﺿﺮب ﮐﻨﯽ ،در آن ﺻﻮرت از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻋﺪد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮ را ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻋﺪد ﺑﺎ ﻋﺪد دﯾﮕﺮ ،ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد؛ در آن ﺻﻮرت وﻓﻖ ﯾﮑﯽ از
آنھﺎ را در ھﻤﻪی ﻋﺪد دﯾﮕﺮی ،ﺿﺮب ﮐﻦ؛ آن ﮔﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
دوﺑﺎره ﺿﺮب ﮐﻦ؛ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ،و ﭘﺲ از ﺧﻮد ﭼﮫﺎر زن ،ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ،
و ﺷﺶ ﻋﻤﻮ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻋﺪاد  ۶و  ،۴در ﻧﺼﻒ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮاﻓﻖ
ھﺴﺘﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻧﺼﻒ ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺪد دﯾﮕﺮ ﺿﺮب ﮐﻦ؛ ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ
ﺿﺮب را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،دو ﺑﺎره ﺿﺮب ﮐﻦ؛ و ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ۴۸ ،ﻣﯽﺷﻮد؛ و از ، ۴۸
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮔﺮدد.
و ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺳﮫﺎم ھﺮ وارث را در ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎل
ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ّﻣﯿﺖ ﺿﺮب ﮐﻦ؛ ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ را ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ از آن ﺻﺤﯿﺢ
ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ؛ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ھﺮ وارث ،ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﺪا ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻨﺎﺳﺨﻪ

س :ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از وارﺛﺎن ،ﭘﯿﺶ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ و
ﻣﯿﺮاث وارﺛﺎن زﻧﺪهای ﮐﻪ از
ﻣﺎل ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ّﻣﯿﺖ ،وﻓﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ِ
ّﻣﯿﺖ اول و دوم ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؟
ج :اﮔﺮ ﺳﮫﻤﯿﻪای ﮐﻪ از ّﻣﯿﺖ اول ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ دوم ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد
وارﺛﺎن ّﻣﯿﺖ دوم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،در آن ﺻﻮرت ھﺮ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ،از ﭼﯿﺰی ﺗﺼﺤﯿﺢ

٣١٨

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی اول از آن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ :زﻧﯽ وﻓﺎت ﮐﻨﺪ؛ و
ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ﺷﻮھﺮ ،ﯾﮏ ﭘﺴﺮ و دو دﺧﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ۴
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺷﻮھﺮ،
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ﺳﮫﻢ را ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و ﺳﻪ ﺳﮫﻢ دﯾﮕﺮ در ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی

اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ» :ﻟﻠﺬﮐﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻻﻧﺜﯿﯿﻦ« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﮫﺮهی ﯾﮏ
ﻣﺮد ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺑﮫﺮهی دو زن اﺳﺖ(.
ﺳﭙﺲ ،در ﺳﮫﺎم ﻓﺮزﻧﺪان ،ﮐﺴﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ؛ از اﯾﻦ رو ﻋﺪد رؤوس را؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد
 ۴را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ  ۴اﺳﺖ ،ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ۱۶ ،ﻣﯽﺷﻮد) .ﻣﺎ از آن
ﺟﮫﺖ ،ﻋﺪد رؤوس را  ۴ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮدﯾﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﭘﺴﺮ در ﻣﻘﺎم  ۲دﺧﺘﺮ اﺳﺖ؛( ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
)از ﻋﺪد  ،(۱۶ﭼﮫﺎر ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ،و ﺷﺶ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ و ﺷﺶ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ دو دﺧﺘﺮ  -ھﺮ
ﮐﺪام ﺳﻪ ﺳﮫﻢ  -ﻣﯽرﺳﺪ .ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺶ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎل ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از ّﻣﯿﺖ،
ﺷﻮھﺮ زن ﻧﯿﺰ وﻓﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺧﻮﯾﺶ ،ھﻤﺎن ﯾﮏ ﭘﺴﺮ و دو دﺧﺘﺮی ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎﻧﺸﺎن ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۱۶ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻃﻮر ﮐﻪ ھﺸﺖ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ و ھﺸﺖ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ دو دﺧﺘﺮ  -ھﺮ ﮐﺪام ﭼﮫﺎر
ﺳﮫﻢ  -ﻣﯽرﺳﺪ.
ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن اﺻﻞ
ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم ،و ﻣﯿﺎن ﻋﺪد ﺳﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ّﻣﯿﺖ دوم از ّﻣﯿﺖ اول رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺴﺎوی و
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺿﺮب و ﻋﻤﻠﯽ دﯾﮕﺮ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
وﻟﯽ ھﺮ ﮔﺎه در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ »ﺗﻮاﻓﻖ« ﯾﺎ »ﺗﺒﺎﯾﻦ« وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ در آن
ﺻﻮرت وﻓﻖ ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم را در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪی اول ﺿﺮب ﮐﻦ؛ آن ﮔﺎه ھﻤﺎن وﻓﻖ را
در ﺳﮫﺎم ورﺛﻪی ّﻣﯿﺖ اول ﺿﺮب ﮐﻦ؛ در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ دو ﺿﺮب ،ھﺮ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ
را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ :زﻧﯽ وﻓﺎت ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ﺷﻮھﺮ و دو ﺑﺮادر ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬارد؛ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۴ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺷﻮھﺮ ﻧﺼﻒ ﺳﮫﻢ  -ﯾﻌﻨﯽ دو ﺳﮫﻢ  -را ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ و
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه  -ﯾﻌﻨﯽ دو ﺳﮫﻢ دﯾﮕﺮ را  -دو ﺑﺮادر  -ھﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺳﮫﻢ  -ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺳﭙﺲ ،ﺷﻮھﺮ ﭘﯿﺶ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ،وﻓﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ﻓﻘﻂ ﭼﮫﺎر ﭘﺴﺮ ﺑﺮ
ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﻣﯿﺎن اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم و ﻣﯿﺎن ﻋﺪد ﺳﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ّﻣﯿﺖ دوم از ّﻣﯿﺖ اول ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺗﻮاﻓﻖ در ﻧﺼﻒ وﺟﻮد دارد؛ از اﯾﻦ رو ﻧﺼﻒ اﺻﻞ

٣١٩

ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﺋﺾ ]ﻣﯿﺮاث[

ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم  -ﯾﻌﻨﯽ  ۲را  -در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪی اول  -ﯾﻌﻨﯽ  - ۴ﺿﺮب ﮐﻦ؛ ﺣﺎﺻﻞ
ﺿﺮب ۸ ،ﻣﯽﺷﻮد؛ آن ﮔﺎه ھﻤﺎن وﻓﻖ را در ﺳﮫﺎم وارﺛﺎن ّﻣﯿﺖ اول ﺿﺮب ﮐﻦ؛ در آن
ﺻﻮرت ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از ﺑﺮادران ۲ ،ﺳﮫﻢ و ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از ﭘﺴﺮان ﺷﻮھﺮ ،ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ.
و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﯿﺎﻧﺸﺎن ،ﻧﺴﺒﺖ »ﺗﺒﺎﯾﻦ« وﺟﻮد داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻣﯽ
ّ
ﺗﺼﺤﯿﺢ دوم را در ﮐﻞ ﺗﺼﺤﯿﺢ اول ﺿﺮب ﮐﻦ؛ و ھﺮ ﭼﻪ درآﻣﺪ ،ﻣﺨﺮج و ﺳﮫﺎم ھﺮ دو
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﮫﺎم وارﺛﺎن ّﻣﯿﺖ اول در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم ﯾﺎ در وﻓﻖ آن
ﺿﺮب ﮐﺮده ﻣﯽﺷﻮد؛ و ﺳﮫﺎم وارﺛﺎن ّﻣﯿﺖ دوم ﻧﯿﺰ در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﺰدش وﺟﻮد دارد و
ﯾﺎ در وﻓﻖ آن ﺿﺮب ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ :زﻧﯽ وﻓﺎت ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺧﻮد ،ﺷﻮھﺮ ،دﺧﺘﺮ ،ﻣﺎدر و ﺑﺮادر ﺑﺮ ﺟﺎی
ﮔﺬارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۱۲ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺷﻮھﺮ،
ﻧﺼﻒ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺶ ﺳﮫﻢ؛ ﻣﺎدر
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ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺳﮫﻢ؛ دﺧﺘﺮ

ﯾﻌﻨﯽ دو ﺳﮫﻢ و ﺑﺮادر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ

ﺳﮫﻢ را ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺳﭙﺲ )ﭘﯿﺶ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ (،ﺷﻮھﺮ ﻧﯿﺰ وﻓﺎت ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﺧﻮد،
ﯾﮏ زن ﻏﯿﺮ از زن اوﻟﯽاش ،و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد؛ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ از ۴
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ زن
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ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ و ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهی ﺗﺮﮐﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺳﮫﻢ

آن ﭘﺪر و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ از آن ﻣﺎدر( .و در ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای
دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ )دو ﺳﮫﻢ از ِ
ﺷﻮھﺮ از ﺗﺮﮐﻪ و ﻣﺎل ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از زن اوﻟﯽ رﺳﯿﺪه و ﻣﯿﺎن اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم ،ﺗﺒﺎﯾﻦ
وﺟﻮد دارد؛ ﭘﺲ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اول ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺣﺎﺻﻞ
ﺿﺮب ۴۸ ،ﻣﯽﺷﻮد؛ و از ﻋﺪد  ، ۴۸ھﺮ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮔﺮدد.
وارﺛﺎن زﻧﺪهی ّﻣﯿﺖ اول را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم  -ﮐﻪ  ۴اﺳﺖ  -ﺿﺮب
آن ﮔﺎه ﺳﮫﺎم
ِ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ و ﭘﺲ از آن ﺳﮫﺎم وارﺛﺎن ّﻣﯿﺖ دوم را در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ّﻣﯿﺖ اول ﺑﻪ ّﻣﯿﺖ دوم
رﺳﯿﺪه ،ﺿﺮب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ؛ از اﯾﻦ رو دﺧﺘﺮ ّﻣﯿﺖ اوﻟﯽ ۲۴ ،ﺳﮫﻢ ،ﻣﺎدر ّﻣﯿﺖ اوﻟﯽ  ۸ﺳﮫﻢ،
ﺑﺮادر ّﻣﯿﺖ اوﻟﯽ  ۴ﺳﮫﻢ ،زن دوم زﻧﺪه  ۳ﺳﮫﻢ ،ﭘﺪر ّﻣﯿﺖ دوﻣﯽ  ۶ﺳﮫﻢ و ﻣﺎدرش ۳
ﺳﮫﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ و ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺳﮫﺎم ۴۸ ،ﺳﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﺎﯾﺪه:
ھﺮ ﮔﺎه ﻣﺴﺄﻟﻪی »ﻣﻨﺎﺳﺨﻪ« ﺻﺤﯿﺢ و درﺳﺖ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﮐﺪام از
وارﺛﺎن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درھﻢھﺎ ﺑﺪاﻧﯽ؛ در آن ﺻﻮرت ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﭼﮫﻞ و ھﺸﺖ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ؛ و ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ ،ﺑﺮای آن از ﺳﮫﺎم ھﺮ وارث ،ﯾﮏ ّ
ﺣﺒﻪ )وزن دو ﺟﻮ؛

٣٢٠

ﺳﯿﺮی در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺪوری )ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم(

ﯾﺎ ﺷﺶ دھﻢ ﯾﮏ درھﻢ( ﺑﮕﯿﺮ .و اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب.
ﻓﺮﺟﺎم

و ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و اﺣﺴﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎ و ﺑﺨﺸﻨﺪه ،ﻧﮕﺎرش و ﺗﺤﺮﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻔﯿﺲ و
ﮔﺮاﻧﺴﻨﮓ ،در اواﺋﻞ ﻣﺎه ﺻﻔﺮ اﻟﻤﻈﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۴۱۱ھ  .ق ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهاش ،ﺑﻨﺪهی
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی ﭘﺮوردﮔﺎرش» :ﻣﺤﻤﺪ« ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ »ﻋﺎﺷﻖ اﻟﮫﯽ« -
ﺧﺪاﯾﺶ او را ﺑﺒﺨﺸﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮ و ﺑﺪی ،ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺘﺶ ﮐﻨﺪ و آﺧﺮﺗﺶ را ﺑﮫﺘﺮ و
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ از دﻧﯿﺎﯾﺶ ﮔﺮداﻧﺪ  -ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
»و اﳊﻤﺪ ﷲ اوﻻﹰ وآﺧﺮ ﹰا وﺑﺎﻃﻨ ﹰﺎ وﻇﺎﻫﺮ ﹰا؛ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﻦ أرﺳﻞ ﺑﺎﳊﺠﺞ

اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻜﺎن دﻳﻨﻪ ﻋﻠﯽ ﺳﺎﺋﺮ اﻻدﻳﺎن ﻏﺎﻟﺒ ﹰﺎ وﻇﺎﻫﺮ ﹰا؛ وﻋﻠﯽ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﻪ وﺟﺎﻫﺪ ﻣﻌﻪ ﻓﻜﺎن ﻟﺪﻳﻦ

اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺎﴏ ﹰا؛ وﻋﻠﯽ ﻛﻞ ﻣﻦ ﲪﻞ دﻳﻨﻪ وﺑﻠﻐﻪ ﻓﻜﺎن ﻟﺴﻨﹼﺘﻪ ﻧﺎﴍ ﹰا«.

