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األول في حد الزنا«   بخش اول: حدود 

 حدود بخش اول:

 األول في حد الزنا

 [۹۴۶اشاره : و النظر فيه في الموجب و ما يثبت به و الحد و اللواحق.]

 القول في الموجب

الزنا الموجب للحد بإدخال اإلنسان ذكره األصلي في فرج امرأة محرمة عليه أصاله من غير عقد نکاح يتحقق  -۱مسأله 
 [۹۵۶دائما أو منقطع وال ملك من الفاعل للقابله و ال تحلیل وال شبهة مع شرائط يأتي بيانها.]

 فصل اول: در حّد زنا
زنا و ملحقات  لۀ آن ثابت می شود و حدّ و نظر در این فصل در موجب تحقق زنا و آنچه که زنا به وسی

 آن است.
  موجب زنا

فرج زنی که  تحقق زنای موجب حد، به این است که انسان آلت اصلی مردانگی اش را در ـ 1مسأله 
بدون ملک بودن  اصالتًا بر او حرام است داخل نماید، بدون وجود عقد ازدواج دائم یا منقطع و

 بیان آن ها می آید. دهنده( برای فاعل و بدون تحلیل و بدون شبهه، با شرایطی کهقابله )زنا 
 

ال يتحقق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير األصأأليو و ال بالدخول المحرغ غير األصأأليو كالدخول حال الحي  و  -۲مسأأأله 

 الصوغ و اإلعتكاف وال مع الشبهة موضوع أو حكمة.

حرام غیر اصلی  نمودن خنثی عورت مردانگی غیر اصلی اش، و همچنین با دخول با داخل ـ 2مسأله 
دخول به شبهه از نظر موضوع  )عارضی( مانند دخول در حال حیض و روزه و اعتکاف و همچنین با

 نمی کند. یا حکم، زنا تحقق پیدا
 

الحشأأأفة يكفي صأأأدو الدخول عرفا و لو ل  يكن يتحقق الدخول بغيبوبة الحشأأأفة  بو أو دبرةو و في عادغ  -۳مسأأأأله 

 [۹۵۱بمقدار الحشفةو و األحوط في إجراء الحد حصوله بمقدارهاو بل يدرأ بما دونها.]

ندارد،  دخول، به غیبوبت حشفه در ُقُبل یا ُدبُر تحقق پیدا می کند. و کسی که حشفه ـ 3مسأله 
حشفه نباشد، و  نماید ولو این که به مقدار دخول در مورد او به این است که عرفًا صدق دخول

بلکه حّد به کمتر از حشفه،  احوط )وجوبی( در اجرای حّد این است که دخول به مقدار حشفه باشد،
 دفع می شود.

لى ع يشترط في ثبوت الحد على كل من الزانی و الزانية البلوغ فو حد على الصغير و الصغيرةو و العقلو فو حد -۴مسأله 

المجنونه بو شأأأبهةو و ال على المجنون على األصأأألو و العل  بالتحري  حال و وع الفعل منه اجتهادة أو تقليداو فو حد 

على الجاهل بالتحري و و لو نسأأأي الحك  يدرأ عنه الحدو و كلا لو غفل عنه حال العملو و اإلختيارو فو حد على المكره و 

 ه في طرف الرجل كما يتحقق في طرف المرأة.المكرهه وال شبهه في تحقق اإلكرا
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األول في حد الزنا«  دبخش اول: حدو   

بر صغیر و  در ثبوت حّد بر هر یک از زانی و زانیه اموری شرط است: بلوغ؛ پس حدی ـ 4مسأله 

دیوانه نیست. و علم  صغیره نیست. و عقل؛ پس بدون شک، حدی بر زن دیوانه و بنابر اصح بر مرد

کسی که جاهل به تحریم است  ـ در حال وقوع فعل از او، پس بر به تحریم ـ از روی اجتهاد یا تقلید

او دفع می شود و همچنین است اگر در  حّدی نمی باشد. و اگر حکم را فراموش کرده است حّد از

بر مرد و زن مکره، حّدی نیست. و در تحقق  حال عمل، از حرمت آن غافل باشد. و اختیار؛ پس

 طرف زن تحقق پیدا می کند ـ شکی نیست. مرد ـ همان طور که دریافتن اکراه در طرف 

لو تزوج امرأة محرمة عليه كاألغ و المرضأأعة و ذات البعل و جوجة األو و االبن فوطأ مع الجهل بالتحري  فو  -۵ مسأأأله

 جهالة مغتفرة كما لو أخبرتيكن كللكو أو جهل بالوا ع  حد عليهو و كلا االحد مع الشأأأبهة بأن اعتقد فاعله الجوا  و ل 

المرأة بكونها خلية و كانت ذات بعلو أو  امت البينة على موت الزوج أو طو هو أو شك في حصول الرضاع المحرغ و كان 

حاصأأوو و يشأأكل حصأأول الشأأبهة مع الظن غير المعتبر فرأأو عن مجرد اإلحتمال فلو جهل الحك  و لكن كان ملتفت و 

فالظاهر عدغ كونه شبههو نع  لو كان جاهو  اصرة أو مقصر غير ملتفت إلى الحك  و السؤال احتمل الحرمه ول  يسأل 

 فالظاهر كونه شبهه دارئة.

شوهردار، زن پدر  اگر با زنی که بر او حرام است ازدواج نماید ـ مانند مادر، مرضعه، زن ـ 5مسأله 
نمی باشد. و همچنین وطی به شبهه  حدی بر اوو زن پسر ـ پس با جهل به تحریم، او را وطی نماید، 

باشد در حالی که جوازی ندارد، یا جهل به  حد ندارد، به این که فاعل آن، به جواز آن اعتقاد داشته
مانند این که زن به او خبر دهد که بی شوهر  واقع داشته باشد، که آن جهل، بخشوده شده باشد؛

مردن شوهر یا طالق او اقامه شود، یا در پیدا  وده باشد، یا بّینه براست و حال آن که شوهردار ب
حال آن که چنین رضاعی حاصل شده باشد. ولی  شدن رضاعی که حرمت آور است، شک نماید و

است تا چه رسد به مجّرد احتمال؛ پس اگر جاهل به حکم  حصول شبهه با ظن غیر معتبر، مشکل
احتمال حرمت بدهد و سؤال نکند، ظاهراً این شبهه نمی باشد. البته  باشد وباشد و لیکن ملتفت 

جاهل مقّصر غیر ملتفت به حکم و سؤال باشد، ظاهراً این شبهه، حّد را دفع می   اگر جاهل قاصر یا
 کند.

لو اسأأتأجرها للوطء مع لو عقد على محرمة عليه كالمحارغ و نحوها مع علمه بالحرمه ل  يسأأقط الحدو و الا  -۹مسأأأله 

علمه بعدغ الصحةو فالحد ثابت خوفا للمحكي عن بع  أهل الخوفو و كلا ال يشترط في الحد كون المسألة إجماعيةو 

فلو كانت اختوفية لكن أدى اجتهاده أو تقليده إلى الحرمه ثبت الحدو و لو خالف اجتهاد الوالي الجتهاد المرتکب و  ال 

 هل له إجراء الحد أغ ال؟ األشبه الثانيو كما أنه لو كان بالعكس ال حد عليه.الوالي بعدغ الحرمه ف 

محارم و  اگر با این که علم به حرمت دارد، بر زنی عقد ببندد که بر او حرام است ـ مانند ـ 6مسأله 
باشد با نموده  مانند آن ها ـ حّد ساقط نمی شود. و همچنین است اگر او را جهت وطی استیجار

بعضی از اهل خالف،  این که علم دارد که صحیح نیست، پس حّد ثابت است؛ برخالف آنچه که از
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األول في حد الزنا«   بخش اول: حدود 

اجماعی باشد، بنا بر این، اگر مورد  حکایت شده است. و همچنین در حّد شرط نیست که مسأله
ت می شود. و اگر منتهی شده باشد، حّد ثاب اختالف باشد لیکن اجتهاد یا تقلید او به حرمت آن

است مخالف باشد و والی آن را حرام نداند آیا حق  اجتهاد والی با اجتهاد کسی که مرتکب آن شده
 است، چنان که اگر بر عکس آن باشد حّدی بر او نیست. اجرای حّد دارد یا نه؟ اشبه دومی

شه امر  -۷مسأله  شبهت يسقط الحد في كل موضع يتوه  الحل كمن وجد على فرا أة فتوه  أنها جوجته فوطأهاو فلو ت

امرأة نفسأأها بالزوجة فوطأها فعليها الحد دون واطاهاو وفي اواية يقاغ عليها الحد جهرة و عليه سأأراو و هي ضأأعيفة غير 

 [۹۵۲معول عليها.]

 فراشش زنی را در هر جایی که توهم حلیت باشد حّد ساقط می شود؛ مانند کسی که در ـ 7مسأله 
زنی خودش را شبیه زن  بیابد که توهم کند او زن خودش است آنگاه با او نزدیکی نماید. پس اگر

کنندۀ او. و در روایتی آمده که  او نموده باشد و مرد با او نزدیکی کند حّد بر زن است نه بر وطی
ایت ضعیف است که قابل می شود. و این رو حّد به طور آشکار بر زن، و به طور سّری بر مرد جاری

 عمل نمی باشد.
يسقط الحد بدعوى كل ما يصلل أن يكون شبهه بالنظر إلى المدعي لهاو فلو ادعى الشبهة أحدهما أو هما مع  -۸مسأله 

عدغ إمكانها إال بالنسأأأبة إلى أحدهما سأأأقط عنه دون صأأأاحبهو و يسأأأقط بدعوى الزوجية ما ل  يعل  كلبهو و ال يكلف 

 بينة.اليمين وال ال

حد ساقط  با ادعای هر آنچه که صالحّیت دارد به این که نسبت به مدعی آن شبهه باشد، ـ 8مسأله 
مگر نسبت به  می شود؛ پس اگر یکی از آن ها ادعای شبهه نماید و یا هر دو، با ممکن نبودن آن

زوجیت ـ مادامی که دروغ  ادعاییکی از آن ها، حّد از او ساقط می شود؛ نه از طرف دیگر. و حّد با 
 مکلف نمی شود. او معلوم نباشد ـ ساقط می گردد و به قسم و همچنین به بّینه،

 يتحقق اإلحصان اللي يجب معه الرج  بإستجماع أمور: -۶مسأله 

تامة الوطء –األول  لدبر ال يوجبه على األحوطو فلو عقد و خو بها خلوة  أو جامعها فيما بين  بأهله في القبلو و في ا

الفخلين أو بما دون الحشأأفة أو ما دون  درها في المقطوعة مع الشأأك في حصأأول الدخول ل  يكن محصأأنة وال المرأة 

 محصنةو و الظاهر عدغ اشترط االنزالو فلو التقى الختانان تحقق وال يشترط سومة الخصيتين.

 إحصأأأأان مع إيوج الطفل و إن كان مراهقاو كما ال تحصأأأأن المرأة أن يكون الواطیء بأهله بالغة على األحوطو فو -الثانی

 [۹۵۳بللكو فلو وطأها و هو غير بالغ ث   نی بالغة ل  يكن محصنا على األحوط و لو كانت الزوجية با ية مستمرة.]

  تى جئ ثأن يكون عا و حين الدخول بزوجته على األحوط فيهو فلو تزوج في حال صأأأأحته و ل  يدخل بها ح -الثالث 

 وطأها حال الجنون ل  يتحقق اإلحصان على األحوط.

أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائ  الصأأحيل أو ملك اليمينو فو يتحقق اإلحصأأان بوطء الزنا و ال  -الرابع 

 الشبهةو و كلا ال يتحقق بالمتعةو فلو كان عنده متعه يروح و يغدو عليها ل  يكن محصنا.
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األول في حد الزنا«   بخش اول: حدود 

ن يكون متمكنا من وطء الفرج يغدو عليه و يروح إذا شأأأأاء فلو كان بعيدا و غائبا ال يتمكن من وطاها فهو أ  -الخامس 

غير محصأنو و كلا لو كان حاضأرا لكن غير  ادر لمانع من حبسأه أو حبس جوجته أو كونها مريرأة ال يمكن له وطوءها أو 

 منعه ظال  عن اإلجتماع بها ليس محصنة.

 ار أن يكون ح -السادس 

 پیدا می کند: محصن بودنی که رجم با آن واجب است با جمع شدن اموری تحقق ـ 9مسأله 
نمی شود.  نزدیکی در ُقُبل اهلش؛ ولی نزدیکی در ُدبُر، بنابر احتیاط )واجب( موجب احصان اول:

کمتر از حشفه  ران یا بهپس اگر عقد نماید و با او به طور کامل خلوت نماید، یا با او در مابین دو 
نماید و در پیدا شدن  یا به کمتر از مقدار حشفه در کسی که حشفه اش بریده شده است مجامعت

آن است که انزال منی، شرط  دخول، شک باشد، نه مرد محصن می باشد و نه زن محصنه. و ظاهر
کنند، احصان تحقق پیدا می کند و  نیست؛ پس اگر دو ختنه گاه )مرد و زن( همدیگر را مالقات

 سالم بودن خصیه ها شرط نیست.
بچه ای ولو  این که کسی که با اهلش وطی می کند بنابر احتیاط )واجب( بالغ باشد؛ پس اگر دوم:

وطی، محصنه نمی  این که نزدیک بلوغش باشد، دخول نماید احصانی نیست، چنان که زن با این
حالی که بالغ شده است زنا  رد، در حالی که بالغ نباشد، زن را وطی کند، سپس درشود. پس اگر م

 زوجیت باقی و مستمر باشد. نماید، بنابر احتیاط )واجب( محصن نمی باشد ولو این که
صحتش  در وقت دخول به زوجه اش، بنابر احتیاط )واجب( عاقل باشد؛ پس اگر در حال سوم:

نزدیکی کند، بنابر  د و به او دخول نکند تا این که دیوانه شود سپس در حال جنون با اوازدواج نمای
 احتیاط )واجب( احصان تحقق پیدا نمی کند.

باشد؛ پس  این که وطی در فرجی باشد که با عقد دائمی صحیح یا ملک یمین، مملوک او چهارم:
متعه ای داشته  متعه، تحقق پیدا نمی کند. پس اگر احصان، با وطی زنا و وطی شبهه و همچنین با

 باشد که صبح و شب در رفت و آمد با او است، محصن نمی باشد.
و غائب  این که بر وطی فرج هر وقت ـ از روز و شب ـ بخواهد متمکن باشد؛ پس اگر دور پنجم:

باشد لیکن به خاطر  اگر حاضر باشد که متمکن از وطی او نباشد غیر محصن است. و همچنین است
زندانی بودن زوجه اش یا مریض  مانعی قدرت بر وطی نداشته باشد از قبیل زندانی بودن خودش یا

ظالمی او را از جمع شدن با او منع نماید،  بودن زوجه که وطی او برایش ممکن نباشد یا این که
 محصن نمی باشد.

 این که حّر باشد. ششم:
سأله  يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجلو فو ترج  لو ل  يكن معها جوجها يغدو عليها و يروحو وال  -۱۶م

 [۹۵۴ترج  غیر المدخول بها و ال غير البالغة و ال المجنونة و ال المتعة.]

دارد؛ پس اگر  اعتبارآنچه که در محصن بودن مرد معتبر است، در محصن بودن زن هم  ـ 11مسأله 
زنی که به او دخول نشده  شوهرش با او نباشد که در صبح و شب بر او وارد شود رجم نمی شود. و

 رجم نمی شود. و همچنین زن غیر بالغه و همچنین زن دیوانه و همچنین متعه
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أو  نت في الطوو الرجعي كان عليهما الرج و و لو  یالطوو الرجعي ال يوجب الخروج عن اإلحصانو فلو  ن -۱۱مسأله 
تزوجت عالمه كان عليها الرج و و كلا الزوج الثاني إن عل  بالتحري  و العدةو و لو جهل بالحك  أو بالموضوع فو حدو و 

و لو  لو عل  أحدهما فعليه الرج  دون الجاهلو و لو ادعى أحدهما الجهل بالحك   بل منه إن أمكن الجهل في حقهو
 [۹۵۵ادعى الجهل بالموضوع  بل كللك.]

 یدر طالق رجع زن ایشود؛ پس اگر مرد  یموجب خروج از محصن بودن نم یطالق رجعـ  11مسأله 
رجم  دیداند، ازدواج نما یم که  یدر حال یباشد. و اگر زن در طالق رجع یزنا کنند بر آن ها رجم م

 ایجاهل به حکم  گر ا  یباشد، ول او ۀو عدّ  میاست شوهر دوم اگر عالم به تحر  نیدارد. و همچن
از آن  یک یرجم دارد، نه جاهل به آن. و اگر  از آن ها بداند او یک ی. و اگر ستین یموضوع باشد حد

اگر شود. و  یجهل، در حق او ممکن باشد از او قبول م که  یدر صورت دیجهل به حکم نما یها ادعا
 شود. یقبول م یصورت نیدر چن جهل به موضوع داشته باشد، یادعا

يخرج المرء و كلا المرأة عن اإلحصان بالطوو البائن كالخلع و المبارأةو و لو راجع المخالع ليس عليه الرج   -۱۲مسأله 
 إال بعد الدخول.

شوند؛  یخارج م زن با طالق بائن ـ مانند خلع و مبارات ـ از محصن بودن نیمرد و همچنـ  12مسأله 
 مگر بعد از دخول. ستیبر او ن یرجم د،یو اگر زوج خلع کننده رجوع نما

ال يشترط في اإلحصان اإلسوغ في أحد منهماو فيحصن النصراني النصرانية و بالعکسو و النصراني اليهودية  -۱۳مسأله 
پرج و وال يشترط صحة عقده  إال عنده و فلو صل عنده  و  یمسل  جوجته الدائمة ث   ن ر یو وطأ غو بالعكسو فل
 في الحك  بالرج  یبطل عندنا اف

و بر  هینصران به یپس نصران ست؛یاز آن دو شرط ن کی چیاسالم در محصن بودن هـ  13مسأله 
خودش  یدائم ۀزوج مسلمان ر یشود. پس اگر غ یو بر عکس محصن م هیهودیبه  یعکس و نصران

 ا؛مگر نزد خود آن ه ستین شود. و صحت عقد آن ها شرط یسپس زنا کند، رجم م دینما یرا وط 
 کند.  یم تیباشد، در حکم به رجم، کفا در نزد ما باطل یباشد ول حیپس اگر عقد، در نزد آن ها صح

بعد عدة  یخرج عن اإلحصانو لبينونة جوجته منه. و لو ارتد عن ملة فإن  ن لو ارتد المحصن عن فطرة -۱۴مسأله 
 [۹۵۹جوجتها ليس محصنةو و إال فهو محصن.]

زوجه اش  رایز  شود؛ یکند، از محصن بودن خارج م  دایپ یاگر مرد محصن، ارتداد فطر ـ  14مسأله 
باشد  یمحصن نم د،ینما زوجه اش زنا ۀباشد پس اگر بعد از عدّ  یشود. و اگر مرتد ملّ  یاز او جدا م

 و گرنه محصن است.

يثبت الحد رجما أو جلد على األعمىو و لو ادعى الشبهة مع احتمالها في حقه فاأل وى القبولو و  يل ال  -۱۵مسأله 
 دعاهو و الكل ضعيف.تقبل منه أو ال تقبل إال أن يكون عدا أو ال تقبل إال مع شهادة الحال بما ا 

در  دینما شبهه یشود؛ چه رجم و چه جلد. و اگر ادعا یحد، بر شخص کور ثابت م ـ 15مسأله 
گفته اند که از او  یبعض یاو است، ول یقبول ادعا یکه احتمال شبهه در حق او باشد، اقو  یصورت

که   نیشود مگر ا ینم از او قبول ایکه عادل باشد،   نیشود مگر ا یاز او قبول نم ایشود،  یقبول نم
 باشد. یم فیها ضع نیا ۀاو شهادت دهد. و هم یحال و وضع او به مدعا

ذلک من اإلستمتاعات دون الفرج تعزير وال حد لهاو كما ال تحديد  ر یفي التقبيل و المراجعة و المعانقه و غ -۱۹مسأله 
 [۹۵۷في التعزيرو بل هو منوط بنظر الحاك  على األشبه.]
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فرج ـ  از ر یها از استمتاعات ـ به غ نیا ر یو معانقه، و غ دنیو با هم خواب دنیدر بوسـ  16مسأله 
ـ  ر یبلکه تعز  باشد، ینم ینیمع ۀانداز  ر،یچنان که در تعز  ست،یدر آن ها ن یباشد و حدّ  یم ر یتعز 

 بنابر اشبه ـ منوط به نظر حاکم است.

 القول في ما يثبت به

يثبت الزنا باإل رارو و يشترط فيه بلوغ المقر و عقله و اختياره و  صدهو فو عبرة بإ رار الصبى و إن كان مراهقاو  -۱مسأله 
 و الغافل و النائ  و الهاجل و نحوه . یجنونهو وال بإ رار المكرهو وال بإ رار السكران و الساهوال بإ رار المجنون حال 

 شود یآن ثابت م ۀلیآنچه که زنا به وس

شرط است.  و قصد ُمِقرّ  ار یشود. و در اقرار، بلوغ و عقل و اخت یاقرار ثابت م ۀلیزنا به وسـ  1 مسأله
او ـ و  یوانگ یحال د ـ در وانهیاقرار د نیبلوغش باشد و همچن کیاقرار بچه اگرچه نزد ن،یبنا بر ا
و شخص خواب و مزاح   غافل و یاقرار شخص مست و ساه نیاقرار شخص مکره و همچن نیهمچن

 ها اعتبار ندارد. نیکننده و مانند ا

والبد من تكراره أابعةو و هل يعتبر أن  ویعه االحتمال العقوئالبد وأن يكون اإل رار صريحا أو ظاهرا ال يقبل م -۲مسأله 
يكون األابع في أابعة مجالس أو يكفي األابع و لو كان في مجلس واحد؟ فيه خوفو أ ربه الثبوتو و األحوط اعتبار أابعة 

و يستوي في كل ما ذكر الرجل و المرأةو و إشارة  رهویالحدو و الظاهر أن للحاا  تعز  يثبتمجالسو و لو أ ر دون األابعة ال 
 [۹۵۸األخرس المفهمه للمقصود تقوغ مقاغ النطقو و لو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادالن.]

خالف آن داده  بر ییداشته باشد که احتمال عقال یظهور  ایباشد  حیصر  دیاقرار حتمًا باـ  2مسأله 
 ایدر چهار جلسه باشد  چهار مرتبه، معتبر است که نیا ایچهار مرتبه تکرار گردد. و آ دینشود. و با

اختالف است که اقرب، ثبوت   جلسه باشد؟ در آن کیکه در   نیکند ولو ا  یم تیچهار مرتبه کفا
حّد ثابت  دیکمتر از چهار مرتبه اقرار نما ( اعتبار چهار جلسه است. و اگریاست و احوط )استحباب

را دارد. و زن و مرد در تمام آنچه که ذکر شد  او ر یشود و ظاهر آن است که حاکم حق تعز  ینم
به  اجی. و اگر احتردیگ  ینطق را م یبفهماند، جا امقصود ر  شخص الل که ۀباشند. و اشار  یم یمساو

 کند.  یم تیآن کفا ترجمه باشد دو شاهد عادل در

بفونة العفيفةو ل  يثبت الزنا الموجب للحد في طرفه إال إذا كررها أابعةو و هل يثبت القلف  تی ن» لو  ال: -۳مسأله 
 بللك للمرأة؟ فيه ترددو و األشبه العدغو نع  لو  ال:

 فعليه حد القلف. «یبزنائ هیبها و هي أيرا  ان تی ن

 یثابت نم که موجب حّد است در طرف او،  یی، زنا«زنا کردم فهیبا فالن عف: »دیاگر بگوـ  3مسأله 
شود؟ در آن  یم قذف به زن ثابت ن،یبه جهت ا ایکه آن را چهار مرتبه تکرار کند. و آ  نیشود مگر ا

 ترّدد است، و اشبه عدم است.

 است.ثابت  حّد قذف بر او« است هیمن زان یبا او زنا کردم و آن زن هم با زنا: »دیاگر بگو یول

 

https://t.me/ekhtebar


7 صفحه             گردآوری و تدوین: امید سلطانی                                                                    

األول في حد الزنا«   بخش اول: حدود 

يكلف بالبيانو بل يجلد حتى يكون هو اللى ينهى عن نفسهو  -الحد و ل  يعين ال وجبیمن أ ر على نفسه بما  -۴مسأله 
به وردت اواية صحيحةو و ال بأس بالعمل بهاو و  يده  وغ بأن ال يزيد على المائةو و بع  بأن ال ينقص عن ثمانين 

يكلف بالبيانو بل يجلد حتى يكون هو اللى ينهى عن  -الحد و ل  يعين ال وجبیمن أ ر على نفسه بما  -۴[ مسأله ۹۵۶.]
نفسهو به وردت اواية صحيحةو و ال بأس بالعمل بهاو و  يده  وغ بأن ال يزيد على المائةو و بع  بأن ال ينقص عن ثمانين 

[.۹۵۶] 

مکلف به  د،یننما نییو تع دیکه موجب حّد است اقرار نما  یز یکه بر خودش به چ  یکسـ  4مسأله 
به  یا حهیصح تیروا کند. و  یر یکه خود او از آن جلوگ  نیشود تا ا یشود، بلکه جلد م یآن نم انیب
 شتر یکرده اند که ب  دیّ آن را مق یعّده ا یندارد. ول یمضمون وارد شده است و عمل به آن اشکال نیا

 هشتاد نباشد. نموده اند که کمتر از دیمق گر ید یاز صد نباشد و بعض

الرج  ث  أنكر سقط الرج و و لو أ ر بما ال يوجبه ل  يسقط باإلنكارو و األحوط إلحاو القتل  وجبیلو أ ر بما  -۵مسأله 
 بالرج و فلو أ ر بما يوجب القتل ث  أنكر ل  يحك  بالقتل.

شود. و  یساقط م رجم د،یسپس انکار نما دیکه موجب رجم است اقرار نما  یز یاگر به چـ  5مسأله 
( آن یشود. و احوط )وجوب ینم با انکار، ساقط د،یشود، اقرار نما یاگر به آنچه که موجب رجم نم

سپس انکار  کندموجب قتل است اقرار   است که قتل، به رجم ملحق شود؛ پس اگر به آنچه که
 شود. یحکم به قتل نم د،ینما

الحد ث  تاو كان لإلماغ عليه السوغ عفوه أو إ امة الحد عليه رجما كان أو غيرهو و ال يبعد  وجبیلو أ ر بما  -۹مسأله 
 ثبوت التخيير الغير إماغ األصل من نوابه.

عفو  حقالسالم هیعلامام  د،یکه موجب حّد است اقرار کند، سپس توبه نما  یز یاگر به چـ  6مسأله 
که عبارت از  امام اصل ـ ر یغ یبرا ر ییآن ـ را بر او دارد. و ثبوت تخ ر یغ ایحّد ـ رجم باشد  ۀاقام ایاو 

 .ستین دیباشند ـ بع ینواب امام م

بعل لها ل  تحد إال مع اإل رار بالزنا أابعا أو تقوغ البينة على ذلكو و ليس على أحد  -لو حملت المرأة التي ال -۷مسأله 
 التفتيش عن الوا عة. سؤالها و ال

مرتبه اقرار به  که چهار  نیشود، مگر ا یکه شوهر ندارد، حامله شود حّد زده نم  یاگر زنـ  7مسأله 
 را ندارد. هیقض از شیتفت نیحق سؤال از او و همچن یشود و کس نهیّ ب ۀبر آن اقام ای دیزنا نما

و أنا  یب یبامرأة حد دونها و إن صرح بأنها طاوعته على الزناو و الا لو أ رت أابعة بأنه  ن یلو أ ر أابعة أنه  ن -۸مسأله 
طاوعته حدت دونهو و لو ادعى أابعة أنه وطأ امرأة ول  يعترف بالزنا ال يثبت عليه حد و إن ثبت أن المرأة ل  تكن جوجتهو 

ة ل  يثبت عليه حد و ال مهرو ولو ادعت أنه أكرهها على و أنكرت هي الوطء و الزوجي جتهو لو ادعى في الفرض أنها جو
 الزنا أو تشبه عليها فو حد على أحد منهما.

آن زن،  شود، نه یزنا کرده است، خود او حّد زده م یاگر چهار مرتبه اقرار کند که با زنـ  8مسأله 
مرتبه اقرار کند که  اگر زن چهار نیکند که زن او را در زنا اطاعت کرده است. و همچن  حیاگرچه تصر 

چهار مرتبه  یو اگر مرد مرد. نخورد، نه آ  یبا من زنا کرده و من موافق بودم، خود او حّد م یمرد
اگرچه ثابت باشد   ستیاو ثابت ن بر ینموده است و اعتراف به زنا نکند حدّ  یرا وط  یادعا کند که زن
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زن،  یکند که او زوجه اش بوده است، ول فرض ادعا نیدر همکه زن زوجه اش نبوده است. و اگر 
. و اگر زن ادعا کند که مرد او را بر یاست و نه مهر  ابتبر او ث یرا انکار کند نه حدّ  تیو زوج یوط 

 .ستین یاز آن ها حدّ  کی چینموده، بر ه خود را بر او مشتبه ایزنا اکراه نموده 

بالبينةو و يعتبر أن ال تكون أ ل من أابعة رجال أو ثوثة رجال و امرأتين. وال تقبل شهادة النساء يثبت الزنا  -۶مسأله 
منفردات و ال شهادة رجل و ست نساء فيهو وال شهادة رجلين و أابع نساء في الرج و و يثبت بها الحد دون الرج  على 

 [۹۹۶د رجما وال جلد(و بل حدوا للفرية.] األ وىو و لو شهد ما دون األابعة و ما في حكمها ل  يثبت الح

و دو زن  سه مرد ایشود؛ و معتبر است که کمتر از چهار مرد  یثابت م نهیّ ب لهیزنا به وسـ  9مسأله 
 نیدر آن، و همچن مرد و شش زن کیشهادت  نینباشند. و شهادت زن ها به طور جداگانه و همچن

زن، حّد کمتر از رجم  هار و چ شود و با شهادت دو مرد یشهادت دو مرد و چهار زن در رجم، قبول نم
حکم چهار مرد است، شهادت دهد، حّد  ثابت است. و اگر کمتر از چهار مرد و آنچه که در یبنابر اقو

 شوند. یه مبه جهت افترا حّد زد شود، بلکه شهود یـ اعم از رجم و جلد ـ ثابت نم

البد في شهادة الشهود على الزنا من التصريل أو نحوه على مشاهدة الولوج في الفرج االميل في المكحلة أو  -۱۶مسأله 
 نع و:  يل ؟ للتحليل سببا بينهما نعل  ال يقولوا أن يكفي هل و. إكراه ال و شبهه ال و ملک ۔اإلخراج منه من غير عقد و ال

 و في كفايه الشهادة مع اليقين و إن ل  يبصر به وجه ال يخلو من شبهة في المقاغ الو األشبه و

که در   یلیم دخول در فرج مانند ۀمانند آن بر مشاهد ای حیدر شهادت شهود بر زنا، تصر ـ  11مسأله 
بدون بدون شبهه و  آوردن از فرج، بدون عقد و بدون ملک و رونیب ۀمشاهد ایسرمه دان است 

  یبعض م؟یدان یها نم آن نیب یلی: ما سبب تحلندیکه بگو  نیکند ا  یم تیکفا  ایاکراه الزم است. و آ
 دهیاگرچه آن را به چشم ند نیقیشهادت به  تیاشبه عدم آن است. و در کفا یول ؛یگفته اند: آر 
 .ستیاز شبهه ن یمقام خال نیاست که در ا یباشد ـ وجه

و أولج االميل في المكحلة من غير ذكر  مان أو  یالشهادة على نحو اإلطوو بأن يشهد الشهود أنه  نتكفى  -۱۱مسأله 
 يوغ الجمعة و اآلخر بأنه یمكان أو غيرهماو لكن لو ذكروا الخصوصيات و اختلف شهادته  فيها كأن شهد أحده  بأنه  ن

يوغ السبت أو شهد بعره  أنه  ني في مكان كلا و اآلخر في مكان غيره أو بفونة و اآلخر بغيرها ل  تسمع شهادته  و ال 
يحد و يحد الشهود للقلفو و لو ذكر بعره  خصوصية و أطلق بعره  فهل يكفي ذلك أو البد مع ذكر أحده  الخصوصية 

 فيه إشكال و األحوط لزومه.أن يلكرها البا ون؟ 

نموده  شهادت به طور مطلق، به این که شهود شهادت دهند که او زنا کرده و دخول ـ 11مسأله  
کفایت می کند.  است مانند میل در سرمه دان، بدون آن که از زمان یا مکان یا غیر آن ها ذکری شود

این که یکی از آن ها  آن ها مختلف باشد مثل لیکن اگر خصوصیات را ذکر کنند و شهادتشان در 
این که در روز شنبه بوده  شهادت دهد که او روز جمعه زنا کرده است و دیگری شهادت دهد به

شهادت دهد که در غیر آن مکان  است، یا بعضی از آن ها شهادت دهد که در فالن مکان و دیگری
است و دیگری شهادت دهد که با غیر آن  فالن زن زنا نمودهزنا نموده است، یا شهادت دهد که با 

نمی باشد و حّد جاری نمی شود و شهود به جهت قذف،  زن زنا کرده است، شهادت این ها مسموع
آن ها خصوصیتی را ذکر کند و بعضی از آن ها به طور مطلق  حّد زده می شوند. و اگر بعضی از
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می کند یا حتمًا در صورتی که یکی از آن ها خصوصیتی را ذکر کند، بقیه  شهادت دهد آیا این کفایت
 نمایند؟ در آن اشکال است و احوط )وجوبی( لزوم آن می باشد. هم باید آن را ذکر

لو حرر بع  الشهود و شهد بالزنا في غيبة بع  آخر حد من شهد للفريةو ول  ينتظر مجيء البقية إلتماغ  -۱۲مسأله 
لو شهد دفعهو ف نینةو فلو شهد ثوثة منه  على الزنا و  الوا: لنا رابع سيجيء حدواو نع  ال يجب أن يكونوا حاضر البي

و ال حد على الشهودو و ال يعتبر تواطؤه  على الشهادةو فلو شهد  زناواحد و جاء اآلخر بو فصل فشهد و هكلا ثبت ال
او و ثبت الزناو و لو شهد بعره  بعد حروره  جميعا للشهاده و نکل األابعة بو عل  منه  بشهادة السائرين ت  النص

 [۹۹۱بع  يحد من شهد للفرية.]

که   یکس به زنا شهادت دهد گر،یشهود د بتیاز شهود حاضر شود و در غ یاگر بعضـ  12مسأله 
شود؛  یصبر نم نه،یّ کامل شدن ب  یبرا هیشود و تا آمدن بق یشهادت داده به جهت افترا حّد زده م

 د،یآ یم یم که به زودیدار  ی: ما نفر چهارمندیپس اگر سه نفر از آن ها بر زنا شهادت بدهند و بگو
شهادت  یک یحاضر شوند، پس اگر  دفعه کیکه به طور   ستیشوند. البته واجب ن یهر سه حّد زده م

بر  یشود و حدّ  یصورت، زنا ثابت م نیهم و شهادت دهد و به دیایبدون فاصله ب یگر یبدهد و د
باشد؛ پس اگر چهار نفر  یدر شهادت، معتبر نم گر یهمد باشد. و اطالع داشتن آن ها از یشهود نم

شود. و اگر  یشهادت دهند، نصاب، کامل است و زنا ثابت م را بدانند، هیکه شهادت بق  نیبدون ا
از آن ها نکول کند   یشهادت، شهادت بدهد و بعض یآن ها برا ۀهم از شهود بعد از حضور یبعض
 شود. یجهت افترا حّد زده م که شهادت داده  یکس

لو شهد أابعة بالزنا و كانوا غير مرضيين كله  أو بعره  كالفساو حدوا للقلفو و  يل: إن كان رد الشهادة  -۱۳مسأله 
مر خفي كالفسق الخفي ال يحد إال المردودو و لو كان الشهود ألمر ظاهر االعمى و الفسق الظاهر حدواو و إن كان الرد أل

 مستواين و ل  يثبت عدالته  وال فسقه  فو حد عليه  للشبهة.

)شهادتشان قابل  یّ از آن ها مرض یبعض ایاگر چهار نفر شهادت به زنا بدهند و همه ـ  13مسأله 
گفته اند که: اگر رد شهادت  ید. و بعضشون یقبول( نباشند مانند فاسق ها، جهت قذف حّد زده م

رد آن به جهت امر  گر شوند. و ا  یم و فسق آشکار، حّد زده یباشد مانند کور  یبه خاطر امر ظاهر 
که رد شده است. و اگر شهود   یشاهد شود مگر آن یباشد مانند فسق پنهان، حّد زده نم یمخف

 .ستیبر آن ها ن یبه جهت شبهه، حدّ  ناشناخته باشند و عدالت و فسق آن ها ثابت نباشد،

 تقبل شهادة األابعة على االثنين فما  ادو فلو  الوا: إن فون و فونا  نيا  بل منه  و جرى عليهما الحد. -۱۴مسأله 

درستی که  به»علیه دو نفر و بیشتر قبول است؛ پس اگر بگویند: شهادت چهار نفر بر  ـ 14مسأله 
 جاری می شود. از آن ها قبول می شود و حّد بر هر دو نفر« فالنی و فالنی زنا کرده اند

إذا كملت الشهاده ثبت الحدو وال يسقط بتصديق المشهود عليه مرة أو مرات دون األابعو خوفا لبع  أهل  -۱۵مسأله 
 وفو و كلا ال يسقط بتكليبه.الخ

مرتبه  کی هیمشهود عل قیتصد ۀشود و به واسط یاگر شهادت کامل شود حّد ثابت مـ  15مسأله 
با  نیخالف. و همچن از اهل یشود، برخالف بعض یچند مرتبه ـ کمتر از چهار مرتبه ـ ساقط نم ای

 شود. یاو، ساقط نم بیتکذ
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تاو  بل  ياغ البينه رجما كان أو جلدا و ال يسقط لو تاو بعدهو و ليس لإلماغ عليه السوغ أن يسقط الحد لو  -۱۹مسأله 
 [۹۹۲.]الحد سقط اإل رار  بل تاو لو و وڑيعفو بعد  ياغ البينةو و له العفو بعد اإل رار كما غ

بعد از  شود. و اگر یجلد ـ ساقط م ایحد ـ رجم باشد  د،یتوبه نما نهیّ ب امیاگر قبل از قـ  16مسأله 
عفو  قح یندارد ول نهیّ ب امیحق عفو او را بعد از ق السالم هیعلشود. و امام  یآن توبه کند ساقط نم

 .حّد ساقط است دیتوبه نما ر،بعد از اقرار را دارد، چنان که گذشت. و اگر قبل از اقرا

 القول في الحد و فيه مقامان

 األول في أ سامه:  اشاره

بلات محرغ للنسب ااألغ و البنت و األخت و شبههاو وال يلحق ذات  یالقتلو فيجب على من  ن -للحد أ ساغ: األول 
محرغ للرضاع بالنسب على األحوط لو ل  يكن األ وىو و هل تلحق األغ و البنت و نحوهما من الزنا بالشرعي منها؟ فيه 

و المحارغ السببية كبنت الزوجة و أمها بالنسبيةو نع  األ وى إلحاو ترددو و األحوط عدغ اإللحاوو و األحوط عدغ إلحا 
بمسلمه مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط اللمة أغ الو و  یامرأة األو بهاو فيقتل بالزنا بهاو و يقتل اللمى إذا  ن

 ن ال يبعد عدغ السقوط و كلاالظاهر جريان الحك  في مطلق الكفار فلو أسل  هل يسقط عنه الحد أغ ال؟ فيه إشكال و إ 
 [۹۹۳بامرأة مكرها لها.] یيقتل من  ن

 و در آن دو مقام است: - حدّ 
 مقام اول: در اقسام حّد است

نسبی مانند  قتل است؛ که بر کسی واجب است که با صاحب محرمّیت اول: حّد زنا اقسامی دارد:
بنابر احتیاط )واجب(  ت. و صاحب محرمّیت رضاعیمادر و دختر و خواهر و شبه آن ها زنا کرده اس

این ها از زنا، به شرعی این ها  اگر اقوی نباشد، به نسبی ملحق نمی شود. و آیا مادر و دختر و مانند
الحاق است. و احوط )وجوبی( عدم الحاق  ملحق می شود؟ در آن ترّدد است و احوط )وجوبی( عدم

به محارم نسبی است، ولی اقوی الحاق زن پدر به  دختر زن و مادر زن ـمحرم های سببی ـ مانند 
زنای با او کشته می شود. و ذّمی اگر با زن مسلمانی زنا کند ـ  محارم نسبی می باشد؛ پس به واسطۀ

این کشته می شود، بر شرایط ذّمه باشد یا نه. و ظاهر آن است که  با موافقت او باشد یا با اکراه او
جاری می باشد، پس اگر مسلمان شود آیا حّد از او ساقط می شود یا نه؟ در  حکم در مطلق کفار

اگرچه عدم سقوط، بعید نیست. و همچنین کسی که با زنی زنا نماید در حالی که او  آن اشکال است
 اکراه نموده باشد کشته می شود. را به آن
المتقدمة اإلحصانو بل يقتل محصنا كان أو غير محصنو و يتساوى الشيخ و الشاو و  ال يعتبر في المواضع -۱مسأله 

المسل  و الكافر و الحر و العبد و هل يجلد الزاني المحكوغ بقتله في الموارد المتقدمة ث  يقتل فيجمع فيها بين الجلد 
 [۹۹۴و القتل؟ األوجه عدغ الجمع و إن كان في النفس تردد في بع  الصور.]

بالغة عا لةو و على المحصنه إذا  نت ببالغ عا ل إن كانا شابينو و في  یالرج  فقطو فيجب على المحصن إذا  ن -ثاني ال
  ول معروف يجمع في الشاو و الشابه بين الجلد و الرج و و األ رو الرج  فقط.

محصن به  ریغ ایدر مواضع گذشته، محصن بودن اعتبار ندارد، بلکه چه محصن باشد ـ  1مسأله 
که   یزناکار  ایو آ باشند، یم یو جوان و مسلمان و کافر و حّر و عبد، مساو رمردیرسد. و پ یقتل م

موارد  نیرسد پس در ا یم شود سپس به قتل یحکم به قتلش شده است در موارد گذشته جلد م
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از صورت ها، در نفس،  یبعض شود؟ اوجه عدم جمع است، اگرچه در یجلد و قتل م نیجمع ب
 ترّدد است.

محصنه که  و بر زن دیزنا نما یرجم تنها است؛ که بر شخص محصن که با زن بالغه و عاقله ا: دوم
و در قول معروف  که هر دو جوان باشند ـ واجب است.  یـ در صورت دیزنا نما یبا مرد بالغ و عاقل

 تنها است. ماقرب، رج یو رجم جمع شود، ولجلد  نیفقها است که: در مرد و زن جوان ب

البالغ العا ل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرج  أغ الحد دون الرج ؟ و جهانو ال يبعد  یلو  ن -۲مسأله 
ثبوت الرج  عليهو و لو  ني المجنون بالعا لة البالغة مع كونها مطاوعه فعليها الحد كامله من رج  أو جلدو و ليس على 

 المجنون حد على األ وى.

 یثابت على الزاني غير المحصن إذا ل  يملك أي ل  يزوجو و على المرأة العا لة البالغة إذا  ن الجلد خاصةو و هو - الثالث
 بها طفلو

 محصنة أو الو و على المرأة غير المحصنة إذا  نت. كانت

 الجلد و الرج  معاو و هما حد الشيخ و الشيخة إذا كانا محصنين فيجلدان أوال ث  يرجمان. - الرابع

 الجلد و التغريب و الجرو و هي حد البكرو و هو اللي تزوج ول  يدخل بها على األ رو. - الخامس

فقط رجم  ایآ د،یزنا نما وانهیبا زن د ایبالغه  ر یاگر مرد بالغ و عاقل و محصن، با زن غـ  2مسأله 
با زن  وانهیمرد د . و اگرستین دیحّد کمتر از رجم؟ دو وجه دارد، که ثبوت رجم بر او بع ایدارد 

جلد ـ بر زن واجب  ای رجم ز که زن هم موافق باشد حّد کامل ـ ا  یدر صورت دیعاقل و بالغ زنا نما
 .ستین وانهیبر د یحدّ  ،یاست و بنابر اقو

 یعنیباشد  که مالک نشده  یدر صورت ستیکه محصن ن  یجلد تنها است؛ و جلد بر مرد زان: سوم
 ایزن محصنه باشد  با او زنا کند؛ چه یکه بچه ا  ینکرده باشد و بر زن عاقل و بالغ در صورت جیتزو

 باشد. یکه زنا کند، ثابت م  یدر صورت ستیکه محصنه ن  ینباشد و بر زن

محصن  که هر دو  یباشد در صورت یم رزنیو پ رمردیجلد و رجم با هم؛ و آن دو، حّد پ: رمچها 
 گردند.  یشوند سپس رجم م یاول جلد مباشند، پس 

است که  یمرد باشند و او بنابر اقرب یها حّد بکر م نی( و جّز است؛ و ادی)تبع بیجلد و تغر : پنجم
 به زوجه، دخول ننموده است. یازدواج کرده ول

جميع رأسهو وال يكفي حلق شعر الجز حلق الرأسو وال يجو  حلق لحيته وال حلق حاجبه و الظاهر لزوغ حلق  -۳مسأله 
 الناصية .

باشد.  ینم زیاو جا یابروها نیو همچن شیر  دنیتراش یباشد؛ ول یسر م دنیجّز، تراشـ  3مسأله 
 کند.  ینم تیکفا سر یجلو دنیتمام سرش الزم است و تراش دنیو ظاهر آن است که تراش
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فيهاو و تعيين البلد مع الحاك و ولو كانت بلدة الحد غير وطنه ال يجو  النفي حد النفى سنة من البلدة التي جلد  -۴مسأله 
منها إلى وطنهو بل البد من أن يكون إلى غير وطنهو و لو حده في فوة ال يسقط النفيو فينفيه إلى غير وطنهو و ال فرو في 

 البلد بين كونه مصر أو  رية.

نفـ  4مسأله  شهر با  نییاست که در آن جلد شده است و تع یشهر سال از  کی( دیبلد )تبع یحدِّ
بلکه  ست،ین زیاو از آن شهر به وطنش جا یاز وطن او باشد، نف ر یباشد. و اگر شهر حد، غ یحاکم م
بخورد، نف ییوطنش باشد. و اگر در صحرا ر یبه غ دیحتمًا با  ر یشود پس به غ ینم او ساقط یحدِّ

  .ستین یروستا فرق ایکه شهر باشد   نیا نیشود؛ و در بلد ب یم یوطنش نف

في تكرر الزنا مرتين أو مرات في يوغ واحد أو أياغ متعددة بامرأة واحدة أو متعددة حد واحد مع عدغ إ امة  -۵مسأله 
ي حدود مختلفة كأن يقتر یالحد في خولها هلا إذا ا ترى الزنا المتكرر نوع واحد من الحد االجلد مثوو و أما إن ا تر

 [۹۹۵الرج  فالظاهر تكراره بتكرار سببه . ] وبعره الجلد خاصة و بعره الجلد و الرج  أ 

 کیچند زن ـ  ایزن  کیچند روز، با  ایروز  کیچند مرتبه، در  ایدر تکرار زنا ـ دو مرتبه ـ  5مسأله 
 یاست که زنا یصورت در نیدر خالل آن ها اقامه نشده باشد. و ا یکه حدّ   یحّد است؛ در صورت

  نیمثل ا دیرا اقتضا نما یمختلف نوع از حّد را اقتضا کند مثل جلد مثالً و اما اگر حدود کی ،یتکرار 
ظاهر آن  د،یفقط رجم را اقتضا نما ایاز آن ها جلد و رجم  یاز آن ها فقط جلد و بعض یکه بعض
 شود. یه به تکرار سبب آن، حّد تکرار ماست ک

لو تكرر من الحر غير المحصن و لو كان امرأة فأ ي  عليه الحد ثوث مرات  تل في الرابعةو و  يل  تل في الثالثة  -۹مسأله 
 یبعد إ امة الحد مرتينو و هو غير مرض

مرتبه بر او حّد  که زن باشد، پس سه  نیمحصن، تکرار شود ولو ا ر یاگر زنا از شخص حّر غـ  6مسأله 
  یدو حّد بر او، در سوم ۀگفته اند که بعد از اقام  یشود. و بعض یچهارم کشته م ۀاقامه شود، در مرتب

 .ستین دهیقول، پسند نیا یشود. ول یکشته م

إ امة الحد عليه و تسليمه إلى أهل نحلته و ملته ليقيموا الحد على  نیب ی الوا: الحاك  بالخيار في اللم -۷مسأله 
 باللمية أو الكافرةو و إال فيجري عليه الحد بو إشكال. یمعتقده و و األحوط إجراء الحد عليهو هلا إذا  ن

آن که  و ملتش تا نییاو به اهل آ میحّد بر او و تسل ۀاقام نیب ،یگفته اند: حاکم، در ذمّ ـ  7مسأله 
است که حّد بر  ( آنیاحوط )وجوب یاست؛ ول ر یمخ ند،یحّد نما ۀبر اساس اعتقاداتشان، بر او اقام

بدون اشکال حّد بر او  و گرنه دینماکافره زنا   ای هیّ است که با زن ذمّ  یدر صورت نیاو اجرا شود، و ا
 شود. یم یجار 

الحامل و لو كان حمله من الزنا حتى ترع حملها و تخرج من نفاسها إن خيف ال يقاغ الحد رجما وال جلدا على  -۸مسأله 
إن خيف اإلضرار برضاعهاو و لو  -و لو كان جلد  -في الجلد الررر على ولدهاو و حتى ترضع ولدها إن ل  يكن له مرضعة 

 وجد له كافل يجب عليها الحد مع عدغ الخوف عليه.

از زنا باشد  که حمل او  نیشود ـ ولو ا یجلد، بر زن حامله اقامه نم ایحد؛ چه رجم باشد ـ  8مسأله 
ترس ضرر بر فرزند  که در جلد،  یو از نفاس آن خارج گردد، در صورت دیکه وضع حمل نما  نیـ تا ا
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که جلد   نیباشد ـ ولو ا نداشته یکه او مرضعه ا  یدهد در صورت ر یکه بچه اش را ش  نیاو باشد. و تا ا
شود، حّد بر زن واجب  دایپ یسرپرست او یدادن او باشد. و اگر برا ر یباشد ـ اگر ترس اضرار به ش

 بر فرزند نباشد. یکه خوف   یاست در صورت

يجب الحد على المري  و نحوه كصاحب القروح و المستحاضة إذا كان رجما أو  تلهاو و ال يجلد أحده  إذا ل   -۶مسأله 
أو الرج  خوفا من السرايةو و ينتظر البرءو و لو ل  يتو ع البرء أو رأى الحاك  المصلحة في التعجيل ضربه  يجب القتل 

و نحوهماو وال يعتبر وصول كل سوط أو شمراخ إلى جسدهو فيكفي  خیبالرغث المشتمل على العدد من سياط أو شماا 
عده و برأ  بل الررو بالرغث حد االصحيلو و أما لو برأ بالررو بالشماايخ مجتمعةو و ل یالتأثير باإلجتماع و صدو مسم

 [۹۹۹ل  يعدو وال يؤخر حد الحائ و و األحوط التأخير في النفساء.]

یا قتل باشد،  حّد بر مریض و مانند او مثل صاحب قروح و مستحاضه در صورتی که رجم ـ 9مسأله 
سرایت ـ و انتظار خوب شدن  جهت خوف ازواجب است، ولی هیچ یک از آن ها جلد نمی شوند ـ به 

نباشد. و اگر توقع خوب شدن نباشد یا  آن ها کشیده می شود، در صورتی که قتل یا رجم واجب
وسیلۀ یک دسته که مشتمل بر عدد است، از  حاکم مصلحت بداند که تعجیل شود، آن ها را به

رسیدن هر تازیانه یا هر ترکه به بدن او اعتبار ندارد، پس  تازیانه ها یا ترکه یا مانند این ها می زند. و
صدق مسّمای زدن به مجموعۀ ترکه ها، کفایت می کند. و اگر قبل  تأثیر آن به طور دسته جمعی و

خوب شود، مانند شخص سالم حّد زده می شود. و اما اگر بعد از آن خوب  از زدن با یک دسته،
می شود. و حّد حائض، تأخیر نمی افتد، ولی احوط )وجوبی( تأخیر حّد زن نفساء ن شود، حّد اعاده

 .است

ال يسقط الحد بإعتراض الجنون أو اإلرتدادو فإن أوجب على نفسه الحد و هو صحيل ال عله به من ذهاو عقل  -۱۶مسأله 
ي دور إفا ته وصحته أ ي  عليه الحد و ما يوجبه ف یث  جن أ ي  عليه الحد رجما أو جلدةو و لو ارتكب المجنون األدواا 

 لو في دور جنونهو و ال ينتظر به اإلفا ةو و ال فرو بين أن يحس باألل  حال الجنون أو ال.

واجب   یحدّ  شود، پس اگر بر خودش یارتداد، ساقط نم ای یوانگ یحّد با عارض شدن دـ  11مسأله 
شود، حّد بر او  وانهید است و مرض از دست دادن عقل در او نباشد، سپس حیکه صح  یکرد در حال

 یز یمرتکب چ تش،افاقه و صح در وقت یادوار  ۀوانیجلد. و اگر د ایشود، چه رجم باشد  یاقامه م
او   ۀاو باشد و انتظار افاق یوانگ یحال د شود ولو در یشود که موجب حّد شود حّد بر او اقامه م

 کند.  ینه، فرق نم ایرا احساس بکند  درد یوانگ یکه در حال د  نیا نیشود؛ و ب ینم دهیکش

ال يقاغ الحد إذا كان جلدة في الحر الشديد و ال البرد الشديدو فيتوخى به في الشتاء وسط النهارو و في الصيف  -۱۱مسأله 
حدو وال يقاغ في أرض العدو وال في الحرغ على من التجأ في ساعة برده خوفا من الهوك أو الررر  ائدة على ما هو ال غ ال

 [۹۹۷إليهو لكن يريق عليه في المطع  و المشرو ليخرجو و لو أحدث موجب الحد في الحرغ يقاغ عليه فيه.]

شود. پس  ینم اقامه د،یشد یدر سرما نیو همچن دیشد یحد، اگر جلد باشد در گرماـ  11مسأله 
به جهت  رد؛یگ  یصورت م آن در زمستان، در وسط روز و در تابستان در ساعت خنک آن فقط ۀاقام

شود و  ینم هدشمن حّد اقام نیزم حّد است. و در ۀاز آنچه که الزم شتر یضرر ب ایخوف هالکت 
 یته مبر او تنگ گرف یدنیدر غذا و آشام کنیکه به آن پناه برده است، ل  یدر حرم بر کس نیهمچن

 شود. یکرده باشد حّد بر او در حرم اقامه م  جادیا اگر موجب حّد را در حرم یشود تا خارج شود. ول
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 المقاغ الثاني في كيفية إيقاعه

بما ال يفوت معه اآلخر فلو اجتمع الجلد و الرج  عليه جلد أوال ث  رج و و  ءیإذا اجتمع على شخص حدود بد -۱مسأله 
لو كان عليه حد البكر و المحصن فالظاهر وجوو اون الرج  بعد التغريب على إشكالو وال يجب تو ع برء جلده فيما 

 [۹۹۸. ]ریالجلد و الرج و بل األحوط عدغ التأخ تمعاج

 واقع ساختن حّد است تیفیمقام دوم: در ک

فوت  گر ید شود که با انجام آن، حدّ  یم یجمع شود، ابتدا به حدّ  یاگر چند حّد بر شخصـ  1 مسأله
گردد. و اگر   یم شود سپس رجم یشود. پس اگر جلد و رجم بر او جمع شده باشد ابتدا جلد م ینم

بکر و محصن باشد ظاهر آن است که واجب باشد ا بلد واقع شود  ینف که رجم بعد از  نیبر او حدِّ
و رجم جمع شده اند،   که جلد  یاشکال است. و انتظار خوب شدن جلد او در مورد یاگرچه دارا

 .فتدین ر ی( آن است که تأخیشود، بلکه احوط )وجوب ینم دهیکش

يدفن الرجل للرج  إلى حقويه ال أجيدو و المرأة إلى وسطها فوو ألحقوه تحت الصدرو فان فر أو فرت من الحفيرة  -۲مسأله 
ردا إن ثبت الزنا بالبينةو و إن ثبت باإل رار فإن فرا بعد اصابه الحجر و لو واحدا ل  يرداو و إال رداو و في  ول مشهور إن 

 هلا في الرج و و أما في الجلد فالفرار غير نافع فيهو بل يرد و يحد مطلقا. ثبت باإل رار ال يرد مطلقاو و هو أحوطو

شوند؛ پس اگر  یم دفن نه،یس ر یکمر و ز   یـ و زن تا باال شتر یرجم تا کمر ـ نه ب یمرد براـ  2مسأله 
شوند. و اگر با اقرار  یبرگردانده م ثابت شده باشد نهیّ زن از گودال فرار کنند اگر چنانچه زنا با ب ایمرد 

شوند  یبرگردانده نم ندیـ فرار نما سنگ کیثابت شده باشد، پس اگر بعد از خوردن سنگ ـ ولو 
مشهور است اگر به اقرار ثابت شده باشد، مطلقا برگردانده   که  یبرگردانده شوند. و بنابر قول دیوگرنه با

ندارد، بلکه مطلقا  یدر رجم، اما در جلد، فرار نفع نی( است. ای)استحباب احوط نیشود و ا ینم
 خورد. یشود و حّد م یم برگردانده

إذا أ ر الزاني المحصن كان أول من يرجمه اإلماغ عليه السوغ ث  الناسو و إذا  امت عليه البينة كان أول من  -۳مسأله 
 يرجمه البينة ث  اإلماغ عليه السوغ ث  الناس.

سپس  است،السالم هیعلکند امام   یکه او را رجم م  یاول کس د،یمحصن اقرار نما یاگر زانـ  3مسأله 
است،  نهیّ ب کند،  یکه او را رجم م  یبر آن قائم شود، اول کس نهیّ کنند. و اگر ب  یمردم او را رجم م

 .ندینما ی، و پس از او مردم او را رجم مالسالم هیعلسپس امام 

 ی ائ  مجردا من ثيابه إال ساتر عورته و يررو أشد الرروو و يفرو على جسده من أعال یيجلد الرجل الزان -۴مسأله 
بدنه إلى  دمه و و لكن يتقي رأسه و وجهه و فرجهو و تررو المرأة جالسةو و تربط عليها ثيابهاو و لو  تله أو  تلها الحد 

 [۹۹۶فو ضمان.]

شود و به  یم و به صورت برهنه ـ مگر در ساتر عورتش ـ جلد ستادهیدر حال ا یمرد زانـ  4مسأله 
از  کنیشود ول یم عیتوز  شیآن تا پا یباال یشود و بر تن او از قسمت ها یزدن، زده م نیدتر یشد

شود و لباسش بر  یزده م که نشسته است  یشود. و زن در حال یسر و صورت و عورتش، اجتناب م
 ندارد. یزن را به قتل برساند ضمان ایباشد. و اگر حد، مرد  یتن او م
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ينبغي للحاك  إذا أراد إجراء الحد أن يعل  الناس ليجتمعوا على حروره. بل ينبغي أن يأمره  بالخروج لحرور  -۵مسأله 
كون األحجار صغاراو بل هو األحوطو وال يجو  بما الحدو و األحوط حرور طائفة من المؤمنين ثوثة أو أكثرو و ينبغي أن ي

ال يصدو عليه الحجر كالحصىو وال بصخرة كبيرة تقتله بواحدة أو اثنتينو و األحوط أن ال يقي  عليه الحد من كان على عنقه 
و في طلقاو و ال فر حد سيما إذا كان ذنبه مثل ذنبهو و لو تاو عنه بينه و بين اهلل جا  إ امتهو و إن كان األ وى الكراهة م

 ثبوت الزنا باإل رار أو البينة. نیذلک ب

اعالن کند تا به  به مردم دیحّد نما یخواهد اجرا یکه م  یحاکم سزاوار است در وقت یبراـ  5مسأله 
حضور حّد خارج  یبرا بلکه سزاوار است که به آن ها امر کند تا ند،یجهت حضور حّد اجتماع نما

. و سزاوار است که سنگ ستـ ا شتر یب ایـ سه نفر  نیاز مؤمن ی( حضور گروهیشوند؛ و احوط )وجوب
 ز یآنچه که بر آن حجر )سنگ( صدق نکند، جا ( است. و بایها کوچک باشند، بلکه احوط )استحباب

 . و احوطستین ز یشود جا یآن کشته مدو تا از  ای یک یبا  و با تخته سنگ که زهیمانند سنگ ر  ست،ین
مخصوصًا اگر گناه  د،یحّد ننما ۀبر او اقام شد،با یعهده اش حّد م که بر  ی( آن است کسی)استحباب

 ز یحّد جا ۀتوبه نموده باشد، اقام شیخود و خدا نیباشد. و اگر از آن گناه، ب او مانند گناه آن شخص
 .ستین یفرق نهیّ ب ایثبوت زنا با اقرار  نیکراهت آن است مطلقا. و در آن ب  یاقو است، اگرچه

إذا أايد رجمه يأمره اإلماغ عليه السوغ أو الحاك  أن يغتسل غسل الميت بماء السدر ث  ماء الكافور ث   -۹مسأله 
و يدفن بو  يرج  فيصلى عليهالقراحو ث  يكفن كتكفين الميت يلبس جميع  طعه و يحنط  بل  تله احنوط الميتو ث  

تغسيل في  بور المسلمينو وال يلزغ غسل الدغ من افنهو و لو أحدث  بل القتل ال يلزغ إعادة الغسلو و نية الغسل من 
 المأمورو و األحوط نية اآلمر أيرا.

دهد که  یمحاکم، به او دستور  ای السالم هیعلشود، امام  یکه رجم او اراده م  یدر وقتـ  6مسأله 
  ت،یّ م کند و پس از آن مانند کفن شدن  تیآب سدر، سپس آب کافور سپس آب خالص، غسل م با

شود،  یم حنوط ت،یپوشد و قبل از قتلش، مانند حنوط م یشود، تمام قطعات کفن را م یکفن م
دادن، در قبرستان  شود و بدون غسل یگردد. و بعد از آن بر او نماز خوانده م  یسپس رجم م

 ۀقتل، ُمحِدث شود اعاد  و اگر قبل از ستیگردد. و شستن خون از کفنش الزم ن  یدفن م نیمسلم
 تیّ )مستحب( آن است که آمر هم ن اطیباشد و احت یغسل از مأمور م تیّ . و نستیغسل الزم ن

 .دیغسل نما
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 القول في اللواحق و فيها مسائل

شهد الشهود بمقدار النصاو على امرأة بالزنا  بو فادعت أنها بكر و شهد أابع نساء عدول بللك يقبل إذا  -۱مسأله 
شهادتهن و يدرأ عنها الحدو بل الظاهر أنه لو شهدوا بالزنا من غير  يد بالقبل وال الدبر فشهدت النساء بكونها بكرة يدرأ 

ثانيو و كلا يسقط الحد عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهله المرأة الحد عنهاو فهل تحد الشهود للفرية أغ ال؟ األشبه ال
سواء شهدوا بالزنا  بو أو أطلقوا فشهدت النساء بكونها بكرةو نع  لو شهدوا بزناه دبرا ثبت الحدو و ال يسقط بشهادة  

و نحوه اونها بكرا و  د شهد الشهود بزناها  بلها أو  ناه معها كللك فالظاهر ثبوت حد  التواتر كونها بكرو و لو ثبت علما ب
الفرية إال مع احتمال تجديد البكارة و إمكانه و لو ثبت جب الرجل المشهود عليه بالزنا في  مان ال يمكن حدوث الجب 

 [۹۷۶للفرية إن ثبت الجب علماو و إال فو يحد.] بهاو و حد الشهود یعنه الحد و عن المرأة التي شهدوا أنه  ن ءیبعده دا 

 ملحقات حّد زنا

ادعا کند که باکره  در ُقُبل، شهادت دهند، پس زن یبه زنا ینصاب، بر زن ۀاگر شهود به انداز ـ  1مسأله 
شود و حّد از  یقبول م زن ها نیاست و چهار زن عادل به باکره بودن او شهادت دهند، شهادت ا

 ند،یبه ُقُبل و دبر نما دیکه مق  آن او بدون یگردد؛ بلکه ظاهر آن است که اگر شهود به زنا  یاو دفع م
گردد.   یزن باکره است، حّد از او دفع م نیشهادت دهند، سپس چهار زن عادل شهادت دهند که ا

حّد از مرد  نیاست. و همچن یاشبه دومنه؟  ایشوند  یشهود به جهت افترا حّد زده م نیا ایو آ
در ُقُبل بدهند  یزن شهادت دهند ـ چه شهادت به زنا نیاو با ا یشهود به زنا نیشود اگر ا یساقط م

شهود  نیزن باکره است. البته اگر ا نیعادل شهادت بدهند که ا ـ سپس چهار زن ندیمطلق بگو ای
که او باکره   نیحّد با شهادت به ا نیشهادت دهند، حّد ثابت است و ا او هیدر ُدبُر، بر عل یبه زنا

تواتر و مانند آن ثابت شود که او باکره است و شهود  ۀشود. و اگر با علم به واسط ینم است، ساقط
 حد آن مرد با آن زن در ُقُبل، شهادت بدهند، ظاهر آن است که یبه زنا ایآن زن در ُقُبل  یزنا به

 هیکه عل  یردم بکارت و امکان آن. و اگر مقطوع بودن آلت دیافترا، ثابت است مگر با احتمال تجد
آن ممکن نبوده، ثابت  قطع شدن بعد از نیکه حدوث ا  یاو به زنا شهادت داده شده است در زمان

گردد و شهود به   یاست، دفع م مرد با او زنا کرده نیکه شهادت داده اند که ا  یشود، حّد از او و از زن
 شوند. یشود وگرنه حّد زده نم ثابت که با علم، قطع آن  یشوند در صورت یخاطر افترا حّد زده م

ال يشترط حرور الشهود عند إ امة الحد رجما أو جلدةو فو يسقط الحد لو ماتوا أو غابواو نع  لو فروا ال يبعد  -۲مسأله 
يجب عقو على الشهود حروره  موضع الرج  مقدمة لوجوو بدئه  بالرج و كما يجب على  السقوط للشبهة الدارئهو و

 به بعد الشهود إذا ثبت بالبينة. یأتیاإلماغ عليه السوغ أو الحاك  الحرور ليبدأ بالرج  إذا ثبت باإل رار و 

 ای رندیاگر بم باشد؛ پس یجلد ـ شرط نم ایحّد ـ رجم باشد  ۀحضور شهود در وقت اقامـ  2مسأله 
که دفع    یخاطر شبهه ا سقوط آن، به ندیشود. البته اگر شهود فرار نما یشوند، حّد ساقط نم بیغا

آن ها به رجم ـ واجب  یداوجوب ابت ۀباشد. و عقالً بر شهود ـ به جهت مقدم ینم دیکننده است بع
حاکم، واجب است که  ایالسالم هیعلبر امام  است که در محل رجم حضور داشته باشند، چنان که

که   یو در صورت د،یشده باشد ابتدا به رجم نما  که حّد با اقرار ثابت  یحضور داشته باشد تا در صورت
 انجام دهد. ثابت شده باشد، بعد از شهود آن را نهیّ با ب
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األول في حد الزنا«   بخش اول: حدود 

و ترج  المرأة أو يوعن الزوج و يجلد اآلخرون للفرية؟  والن و إذا شهد أابعة أحده  الزوج بالزنا فهل تقبل  -۳مسأله 
 [۹۷۱ال يبعد ترجيل الثاني على إشكال.]  تانویاوا

شود و زن  یم قبول ایاز آن ها شوهر است، به زنا شهادت دهند آ یک یاگر چهار نفر که ـ  3مسأله 
 تیدو قول و دو روا شوند؟ یبه خاطر افترا، جلد م هیو بق دیلعان نما دیزوج با ایگردد،   یرجم م

 .ستین دیکه دارد ـ بع  یـ البته با اشکال یدوم حیاست که ترج

بو لو عل  بالسب یللحاك  أن يحك  بعلمه في حقوو اهلل و حقوو الناسو فيجب عليه إ امة حدود اهلل تعال -۴مسأله 
فيحد الزاني كما يجب عليه مع  ياغ البينة و اإل رارو وال يتو ف على مطالبه أحدو و أما حقوو الناس فتقف إ امتها على 

 العمل بعلمه. لهالمطالبة حدا كان أو تعزيرةو فمع المطالبة 

سبب را  س اگرپ د؛یحاکم حق دارد در حقوق اهلل و حقوق الناس، به علمش حکم نماـ  4مسأله 
همان طور که با  زند یرا حّد م ی. پس زاندیداند، بر او واجب است که حدود خدا را اقامه نما یم
و اما حقوق الناس  باشد. یکس، متوقف نم  چیه ۀو اقرار بر او واجب است. و بر مطالب نهیّ ب امیق

او  یاز او مطالبه شد، برا ـ پس اگر ر یتعز  ایآن ها، بر مطالبه توقف دارد ـ چه حّد باشد  ۀپس اقام
 .دیاست که به علمش عمل نما

 من افت  بكرة حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها: و يعزره الحاك  بما رأي. -۵مسأله 

هستند )مهر  که مثل آن زن  یرا با انگشتش افضا کند مهر زنان یکه زن بکر حره ا  یکسـ  5مسأله 
 کند.  یم ر یتعز  ندیب یاست و حاکم او را به آنچه که صالح م المثل( بر او الزم

االمسجد و الحرغ و المشاهد المشرفة   فیاشهر رمران و الجمع و األعياد أو مكان شر   فیمن  نى في  مان شر  -۹مسأله 
كان مع م فیعو ب جيادة على الحدو و هو بنظر الحاك و و توحظ الخصوصيات في األ منة و األمكنة أو اجتماع  مان شر 

للجمعة في المسجدو أو عند الررائل المعظمه من المشاهد  المصادفةامن ارتكب و العياذ باهلل في ليلة القدر   فویشر 
 المشرفة.

مانند  یفیشر  در مکان ای دها،یمانند ماه رمضان و جمعه ها و ع یفیکه در زمان شر   یکسـ  6مسأله 
به نظر حاکم  نیشود و ا یم عالوه بر حد، مجازات دیمشرفه، زنا نما یها ارتگاهیمسجدها و حرم و ز 

مالحظه  ف،یمکان شر  با فیزمان شر  جمع شدن ایدر زمان ها و مکان ها  اتیخصوص دیاست و با
نزد ضرائح  ایمصادف جمعه است در مسجد،  باهلل ـ در شب قدر که اذیکه ـ الع  یشود؛ مانند کس

 مشرفه، زنا کند. یها ارتگاهیمقدس ز 

 [۹۷۲ال كفالة في حد و ال تأخير فيه مع عدغ علر كحبل أو مرضو و ال شفاعة في إسقاطه.]  -۷مسأله 

مانند  یعذر  که  یدر صورت ست،یدر حّد ن ر یتأخ نیباشد. و همچن یکفالت روا نمدر حد،  ـ  7مسأله 
 .ستین ینباشد. و در اسقاط حّد شفاعت یضیمر  ای یحاملگ 
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 الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة

و هو ال يثبت إال بإ رار الفاعل أو المفعول أابع مراتو أو شهادة  رهویو غ قاویبا یاللواط وطء اللكران من اآلدم -۱مسأله 
 أابعة رجال بالمعاينه مع جامعته  لشرائط القبول.

 یفصل دوم: در لواط و سحق و قواد
 یثابت نم نیباشد. و ا یآن م ر یدخول و غ ۀدو مذکر از جنس آدم به واسط یلواط، وط ـ  1 مسأله

که   یمشاهده در صورت شهادت چهار مرد به طور ایمفعول به چهار مرتبه،  ایشود مگر با اقرار فاعل 
 قبول باشند. طیجامع شرا

يشترط في المقر فاعو كان أو مفعوال البلوغ و امال العقل و الحرية و اإلختيار و القصدو فو عبرة بإ رار الصبي  -۲مسأله 
 المكره و الهاجل.و المجنون و العبد و 

شرط است؛  و قصد، ار یو اخت تیمفعول ـ بلوغ و کمال عقل و حر  ایدر مقّر ـ فاعل باشد ـ  2مسأله 
 ندارد. یکننده، اعتبار   یو عبد و مکره و شوخ وانهیاقرار بچه و د نیبنا بر ا

بما يرىو و لو شهد بللك دون األابعة ل  يثبتو بل كان عليه   رهیلو أ ر دون األابع ل  يحدو و للحاك  تعز  -۳مسأله 
 الحد للفريةو و ال يثبت بشهادة النساء منفردات أو منرماتو و الحاك  يحك  بعلمه إماما كان أو غيره.

که   یبه طور  شود و حاکم حق دارد او را یحّد زده نم دیاگر کمتر از چهار مرتبه اقرار نماـ  3مسأله 
شود، بلکه حّد بر  ینم . و اگر کمتر از چهار نفر به آن شهادت دهند، ثابتدینما ر یتعز  ندیب یح مصال

شود.  یبا مردان ـ ثابت نم ای باشند هشود. و به شهادت زنان ـ جداگان یآن ها به خاطر افترا اقامه م
 کند.  یآن ـ به علمش حکم م ر یغ ایو حاکم ـ امام باشد 

وطأ فأو ب ثبت عليه القتل و على المفعول إذا كان كل منهما بالغ عا و مختارةو و يستوي فيه المسل  و  لو -۴مسأله 
و لوالط البالغ العا ل بالصبي مو بة  تل البالغ و أدو الصبيو و كلا لو الط البالغ العا ل مو بة  رهیالكافر و المحصن و غ

بما يراهو و لو الط الصبي بالصبي أدبا معاو و لو الط مجنون بعا ل حد العا ل  الحاك بالمجنونو و مع شعور المجنون أدبه 
 یو لو الط اللمي بمسل   تل و إن ل  يو بو و لو الط ذم ویدون المجنونو و لو الط صبي ببالغ حد البالغ و أدو الصب

ملته ليقيموا عليه حده و و األحوط  أهل لىدفعه إ  نی يل كان اإلماغ عليه السوغ مخير بين إ امة الحد عليه و ب یبلم
 [۹۷۳لو ل  يكن األ وى إجراء الحد عليه.]

 کیکه هر  یقتل بر او و بر مفعول، ثابت است در صورت د،یکند پس دخول نما  یاگر وط ـ  4مسأله 
باشد.  یم یمساو محصن در آن ر یاز آن ها بالغ عاقل مختار باشند و مسلمان و کافر و محصن و غ

 بیشود و بچه تأد یم شخص بالغ کشته نیا د،یو اگر بالغ عاقل با بچه لواط نموده و دخول نما
 وانه،یو با شعور داشتن د دخول کند. وانهیاست اگر بالغ عاقل با لواط به د نیگردد. و همچن  یم

 بیهر دو تأد دیبچه لواط نما کند. و اگر بچه با  یم بیاو را تأد ند،یب یحاکم به آنچه که صالح م
. و اگر بچه با بالغ لواط  وانهیخورد؛ نه د یم با عاقل لواط کند، عاقل حدّ  یا وانهیشوند. و اگر د یم

رسد  یبا مسلمان لواط کند به قتل م یاگر ذمّ  گردد. و  یم بیخورد و بچه تأد یکند، بالغ حّد م
 نیب السالم هیعلگفته اند که امام   یلواط کند، بعض یمّ با ذ یاگرچه دخول نکرده باشد. و اگر ذمّ 

است. و احوط  ر یمخ ندیحدشان را بر او اقامه نما او به اهل ملتش تا لیتحو نیحّد بر او و ب ۀاقام
 .دیحد را بر او اجرا نما است که نینباشد ـ ا ی( ـ اگر اقوی)وجوب
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ضرو عنقه بالسيف أو إلقائه من شاهق كجبل و نحوه مشدود اليدين و الرجلين أو  نیالحاك  مخير في القتل ب -۵مسأله 
إحرا ه بالنار أو رجمه و على  ول أو إلقاء جدار عليه فاعو كان أو مفعوالو و يجو  الجمع بين سائر العقوبات و اإلحراو بأن 

 يقتل ث  يحرو.

مانند کوه و  یبلند یاو را از جا ایبزند  ر یشمش که گردن او را به  نیا نیحاکم، در قتل، بـ  5مسأله 
او را رجم  ایبسوزاند  او را به آتش ایبسته باشد، پرت کند  شیکه دست ها و پاها  یمثل آن به طور 

است. و جمع  ر یمفعول، مخ ای اشداو خراب کند ـ خواه فاعل ب یرو یوار ید ای یـ و بنابر قول دینما
 باشد. یم ز یسوزانده شود، جا که کشته شود سپس  نیمجازات ها و سوزاندن، به ا یۀبق نیب

و الكافر  رهیإذا ل  يكن اإلتيان ايقابة كالتفخيل أو بين األليتين فحده مأة جلدةو من غير فرو بين المحصن و غ -۹مسأله 
و المسل  إذا ل  يكن الفاعل كافرا و المفعول مسلمةو و إال  تل كما مرو و لو تكرر منه الفعل و تخلله الحد  تل في 

 .أشبهالرابعةو و  يل في الثالثةو و األول 

 انهیصد تاز  دو کفل، حّد آن نیب ای ذیکه لواط به طور دخول نباشد مانند تفخ  یدر صورتـ  6مسأله 
که فاعل کافر و   یصورت در ستین یمحصن و کافر و مسلمان فرق ر یمحصن و غ نیباشد؛ و ب یم

فعل از او تکرار شود و حّد در   شود چنان که گذشت. و اگر یمفعول مسلمان نباشد وگرنه کشته م
رسد  یمبه قتل  یگفته اند که در سوم یشود و بعض یکشته م  یخالل آن ها واقع شود در چهارم

 اشبه است. یاول یول

و ل  يكن بينهما رح  وال تقتري ذلك ضرورةو و التعزير  نیالمجتمعان تحت إ ار واحد يعزران إذا كانا مجرد -۷مسأله 
  وبنظر الحاك و و األحوط في المقاغ الحد إال سوطاو و كلا يعزر من  بل غوما بشهوةو بل أو رجو أو امرأة صغيرة أ 

 [۹۷۴كبيرة.]

رحم  گر یکدی که برهنه باشند و با  یروانداز جمع شده اند در صورت کی ریکه ز   یدو نفر ـ  7مسأله 
نظر حاکم است و  به ر یشوند. و تعز  یم ر یآن را اقتضا نکرده باشد، هر دو تعز  ینباشند و ضرورت

 یرا از رو یپسر بچه ا اگر  نیهمچن . وانهیتاز  کیبه مقدار حّد است مگر  نجا،ی( در ایاحوط )وجوب
 شود. یم ر یببوسد، تعز  بزرگ را ایزن کوچک  ایشهوت ببوسد، بلکه اگر مرد 

أو غيره  بل  ياغ البينة سقط الحد و لو تاو بعده ل  يسقطو و لو كان الثبوت بإ راره فتاو  قابایلو تاو الوئط ا -۸مسأله 
 فلإلماغ عليه السوغ العفو و االجراءو و كلا لنائبه على الظاهر.

حد ساقط  توبه کند نه،یّ ب امینه ـ اگر قبل از ق ایکه لواط نموده ـ دخول نموده باشد   یکسـ  8مسأله 
 د،یسپس توبه نما شود. و اگر ثبوت آن با اقرار او باشد یشود و اگر بعد از آن توبه کند ساقط نم یم

 نیاو ظاهراً ا بینا نیحّد کند. و همچن یاجرا ایو  دیحق دارد او را عفو نما السالم هیعلپس امام 
 حق را دارد.

يثبت به اللواطو و حده مأة جلدة بشرط البلوغ و العقل و اإلختيار يثبت السحق و هو وطء المرأة مثلها بما  -۶مسأله 
 محصنة كانت أغ االو و  يل في المحصنة الرج و و األشبه األولو وال فرو بين الفاعلة و المفعولهو وال الكافرة و المسلمة.

آنچه که  ۀلیوس گردد به  یـ ثابت م دینما یاست که زن با زن وط  نیسحق ـ که عبارت از اـ  9مسأله 
چه محصنه  ار؛یاخت است به شرط بلوغ و عقل و انهیشود، و حّد آن صد تاز  یلواط با آن ثابت م

فاعله و مفعوله و   نیب واست.  یاشبه اول یگفته اند در محصنه رجم است، ول  ینه. و بعض ایباشد 
 .ستین یکافره و مسلمه فرق
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تخللها الحد  تلت في الرابعة و يسقط الحد بالتوبة  بل  ياغ البينةو وال يسقط بعدهو إذا تكررت المساحقه مع  -۱۶مسأله 
 و لو ثبت باإل رار فتابت يكون اإلماغ عليه السوغ مخير كما في اللواطو و الظاهر أن نائبه مخير أيرا.

چهارم   ۀدر مرتب که حّد در خالل آن ها واقع شده باشد  یاگر مساحقه تکرار شود در صورتـ  11مسأله 
 یبعد از آن ساقط نم یگردد؛ ول  یساقط م نه،یّ ب امیتوبه قبل از ق ۀلیشود. و حّد به وس یکشته م

است، همان طور   ریمخلسالما  هیعلامام  دیشود. و اگر مساحقه با اقرار ثابت شود سپس توبه نما
 را دارد. ر ییتخ نیاو هم هم بیاست و ظاهراً نا نیکه در لواط چن

 األجنبيتان إذا وجدتا تحت إ ار واحد مجردتين عزرت كل واحدة دون الحدو و األحوط مأة إال سوطأ. -۱۱مسأله 

کمتر از حّد  از آن ها به کیروانداز به صورت برهنه باشند، هر  کی ریز  گانهیاگر دو زن بـ  11مسأله 
 .انهیتاز  کیباشد مگر  یم انهیشود و احوط صد تاز  یم ر یتعز 

إن تكرر الفعل منهما و التعزير مرتين أ ي  عليهما الحدو و لو عاد تا بعد الحد فاألحوط التعزير مرتين و الحد  -۱۲مسأله 
 [۹۷۵في الثالثةو و  يل تقتونو و  يل تقتون في التاسعة أو الثانية عشرو و األشبه ما تقدغ.]

شود.  یاقامه م شوند، حّد بر آن ها ر یز آن ها تکرار شود و دو مرتبه تعز اگر عمل مذکور اـ  12مسأله 
سوم حّد  ۀاست و در مرتب ری( دو مرتبه تعز یو اگر بعد از حد، به همان عمل برگردند، احوط )وجوب

دوازدهم   اینهم  ۀگفته اند که در مرتب  یرسند. و بعض یگفته اند که به قتل م  یباشد. و بعض یثابت م
 اشبه آن است که گذشت. یشوند. ول یکشته م

صاحب الماءو و على الصبية الجلد مأة بعد وضعها  ءیلو وطأ جوجته فساحقت بكرو فحملت البكر فالولد للواط  -۱۳مسأله 
إن كانت مطاوعه و الولد يلحق بها أيراو و لها بعد رفع العلره مهر مثل نسائهاو و أما المرأة فقد ورد أن عليها الرج و و 

 مأة. دفيه تأملو و األحوط األشبه فيها الجل

بکر،  نیو ا دیمساحقه نما یزن با باکره ا نیکند سپس ا  یاگر مرد زوجه اش را وط ـ  13مسأله 
وضع حملش در  دختر بعد از نیصاحب نطفه است. و ا ۀکنند  یحامله شود پس فرزند مال مرد وط 

و بعد از  شود یملحق م شود و فرزند به او هم یجلد م انهیصد تاز  کیکه موافق بوده به   یصورت
وارد شده است   قاً یزن، پس تحق سّن و سالش را دارد. و اما هم یرفع بکارت از او، مهر المثل زن ها

 است. انهیصد تاز  کیزن  نیا در آن تأمل است و احوط اشبه در یکه او رجم دارد. ول

تثبت القيادة و هي الجمع بين الرجل و المرأة أو الصبية للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبي للواط باإل رار مرتينو  -۱۴مسأله 
و  يل مرةو و األول أشبهو و يعتبر في اإل رار بلوغ المقر و عقله و اختياره و  صدهو فو عبرة بإ رار الصبى و المجنون و 

 المكره و الهاجل و نحوهو و تثبت أيرا بشهادة شاهدين عدلين.

مرد و  ایزنا،  یدختر بچه برا ایمرد و زن  نیـ و آن عبارت است از جمع نمودن ب یقّوادـ  14مسأله 
 یمرتبه اقرار، ثابت م کیگفته اند با   یلواط ـ با دو مرتبه اقرار کردن و بعض یپسر بچه برا ایمرد 

و مکره  وانهیپس اقرار بچه و د باشد؛ یو قصد او معتبر م ار یشود. و در اقرار، بلوغ مقّر و عقل و اخت
 شود. یعادل هم ثابت م ادت دو شاهدو مزاح کننده و مانند آن اعتبار ندارد. و با شه

 
و ينفي من البلد إلى غيرهو و األحوط أن يكون النفي  یيحد القواد خمس وسبعون جلدة ثوثة أاباع حد الزان -۱۵مسأله 

في المرة الثانيةو و على  ول مشهور يحلق رأسه و يشهرو و يستوي فيه المسل  و الكافر و الرجل و المرأة إال أنه ليس في 
 د أن يكون حد النفى بنظر الحاك .شهرة عليهاو وال يبع وال یالمرأة إال الجلدو فو حلق وال نف
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آن  ر یبه غ شود و از آن بلد یـ حّد زده م یـ سه چهارم حّد زان انهیقّواد، هفتاد و پنج تاز ـ  15مسأله 
قول مشهور،  دوم باشد. و بنابر ۀدر مرتب دی( آن است که تبعیشود. و احوط )استحباب یم دیتبع

مرد و زن در آن  و فر شود. و مسلمان و کا یمردم گذاشته م دیشود و به د یم دهیسرش تراش
و در  دیتبع نیو همچن سر دنیتراش نیبنا بر ا ست،یاز جلد ن ر یغ یز یاست. البته در زن چ یمساو

 به نظر حاکم باشد. دیتبع که مقدار  ستین دی. و بعستیقرار دادن، بر زن ن گرانیمقابل چشم د

 الفصل الثالث في حد القلف

 القاذف و المقلوف و األحكاغو النظر فيه في الموجب و 

 القول في الموجب

 موجب الحد الرمي بالزنا أو اللواطو و أما الرمی بالسأأأحق و سأأأائر الفواحش فو يوجب حد القلفو نع  لإلماغ -۱مسأأأأله 

 [۹۷۹عليه السوغ تعزير الرامی.]

 فصل سوم: در حّد قذف

 و نظر در آن در موجب و قاذف و مقذوف و احکام آن است.

 موجب حّد قذف

موجب حّد  فواحش یۀبه سحق و بق یلواط است، و اما رم ایبه زنا  یحد، رم نیموجب اـ  1مسأله 

 به آن ها را دارد. ،کننده  یرم ر یحق تعز  السالم هیعلباشد. البته امام  یقذف نم

أو  «أنت  ان»أو « لطت».. أو « أنت  نیت»يعتبر في القلف أن يكون بلفظ صأأريل أو ظاهر معتمد عليه كقوله:  -۲مسأأأله 

و نحو ذلك مما يؤدى المعنى صأأأأريل أو ظاهر « یا الطیء« »یا  انی»أو « أنت منکوح في دبر ك»أو « أو اليط بک« الئط»

له اللفظ و مفاده في اللغة التي يتكل  بهاو فلو  ال عجمي أحد األلفاظ  معتمدا عليهو و أن يكون القائل عارفا بما وضأأأأع

الملكورة مع عدغ علمه بمعناها ل  يكن  اذفاو و ال حد عليه و لو عل  المخاطبو و على العكس لو  اله العارف باللغة 

 يكن عارفا فهو  اذف و عليه الحد.لمن ل  

مانند قول  باشد که بر آن اعتماد شود یظاهر  ای حیصر در قذف معتبر است که به لفظ ـ  2مسأله 
به تو لواط » ای «یکننده ا لواط» ای «یتو زناکار » ای «یتو لواط نمود» ای «یتو زنا کرد»قذف کننده: 

 حاً یها از آنچه که صر  نیمانند ا و« لواط کننده یا» ای« زناکار یا» ای« در دبر تو دخول شده» ای« شده
آن  یبه آنچه که لفظ برا ندهیکه گو . و معتبر استدیرا ادا نما یمعن نیبا ظاهر مورد اعتماد، ا ای

 ینفر عجم کیعارف باشد؛ پس اگر  د،یگو  یم که به آن سخن  یآن، در آن زبان یوضع شده و به معنا
 یداند قذف کننده نم یا نمآن ها ر  یکه معنا  یدر صورت دی( بگویلفظ ها را )به زبان عرب نیاز ا یک ی
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 یکه معنا  یآن را بداند. و برعکس، اگر کس یمخاطب، معنا که  نیولو ا ستیبر او ن یباشد و حدّ 
 قذف کننده است و حّد دارد. د،یداند، بگو یآن را نم که  یداند به کس یلغت را م

فعليه الحدو و كلا لو  ال لغيره « لسأأت بولدى»شأأرعی: لو  ال لولده اللي ثبت كونه ولده بإ رار منه أو بوجه  -۳مسأأأله 

نع  لو كان في أمثال ذلك  رينة على عدغ إرادة « أنت ولد عمرو»أو « لست بولد جيد»اللي ثبت بوجه شرعي أنه ولد جيد: 

سأأأأت ل أنت»مرید به ليس فيك ما يتو ع منك أو « أنت لسأأأأت بولدى»القلف و لو للتعارف فليس عليه الحدو فلو  ال: 

 مثو فو حد عليه وال يكون  لف. بابن عمروو مرید به ليس فيك شجاعته

تو : »دیبگو فرزند او بودنش ثابت است، یبه وجه شرع  ایاگر به فرزندش که با اقرار او ـ  3مسأله 
ثابت شده که فرزند  یشرع  او که به وجه ر یاست اگر به غ نیبر او، حّد است. و همچن «یستیفرزندم ن

گونه   نی. البته اگر در امثال ا«یهست تو فرزند عمرو» ای «یستین دیتو فرزند ز : »دیاست، بگو دیز 
مقصود از لفظ به حسب متعارف  یکه معنا  نیا یقذف ندارد ولو برا ۀباشد که اراد یا نهیموارد قر 

خواهد  یکه م  یدر حال «یستیتو فرزند من ن»: دیبگو پس اگر ست؛یبر او ن یقذف باشد، حدّ  ر یغ
 که اراده کرده که  یدر حال «یستیتو پسر عمرو ن» ای ست،یتو ن رود در یآنچه که از تو توقع م دیبگو

 باشد. یندارد و قذف نم یپس حدّ  ست،ین مثالً شجاعت عمرو در تو

و أمثال ذلك فالقلف ليس «  نت أمك»أو « يا ابن الزانية» أو« يا أخت الزانية»أو « يا جوج الزانية»لو  ال:  -۴مسأأأأأله 

يا أخ »أو « يا أخ الوطیء»أو « يا ابن الملوط»أو « يا ابن الوطیء»للمخاطبو بل لمن نسأأأأب إليه الزناو و كلا لو  ال: 

هتكه فيما  اطب وخمثو فالقلف لمن نسب إليه الفاحشة ال للمخاطبو نع  عليه التعزير بالنسبة إلى إيلاء الم« الملوط

 ال يجو  له ذلك.

مادرت زنا » ای «هیپسر زن زان یا» ای «هیخواهر زان یا» ای «هیشوهر زن زان یا: »دیاگر بگوـ  4مسأله 
است که زنا به او  یبلکه مربوط به کس ست،یها، پس قذف مربوط به مخاطب ن نیو امثال ا« داده

پسر شخص  یا» ای «کننده پسر لواط یا: »دیاست اگر مثالً بگو نینسبت داده شده است. و همچن
است   ی، پس قذف مربوط به کس«داده که لواط  یبرادر کس یا» ای« برادر لواط کننده یا» ای« لواط داده

مخاطب و هتک او در  یذایالبته نسبت به ا که فحشا به او نسبت داده شده است، نه مخاطب.
 دارد. ر یتعز  ست،ین ز یجا شیآنچه که برا

ولدتك أمك من الزناو فالظاهر عدغ ثبوت الحدو فان المواجه ل  يكن مقلوفاو و يحتمل انفراد األو »لو  ال:  -۵مسأأأله 

بالزنا أو األغ بللكو فو يكون القلف لمعينو ففي مثله تحصل الشبهة الدارئهو و يحتمل ثبوت الحد مع مطالبة األبوينو 

 [۹۷۷ء و يحتمل الحد بمطالبتهما.]فإنه يحتمل الدر« أحد كما  ان» و كلا لو  ال:

شخص  رایز   ست؛یظاهراً حّد ثابت ن« آورده است ایمادرت تو را از زنا به دن: »دیاگر بگوـ  5مسأله 
کرده باشد پس قذف  مادر به زنا اقدام ایمخاطب او، قذف نشده است؛ و احتمال دارد که فقط پدر 

 یحّد است، حاصل م ۀکنند که دفع  یدر مثل آن، شبهه ا نیواقع نشده، بنا بر ا ینیشخص معبر 
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از  یک ی: »دیاست اگر بگو نینهمچ پدر و مادر حّد ثابت شود. و ۀشود. و احتمال هم دارد با مطالب
 رود. یآن ها احتمال حّد م ۀرود و به مطالب یاحتمال دفع آن م رایز  ؛«دیشما زناکار 

فالقلف للمواجه دون المنسأأوو إليه على األشأأبهو و  يل: عليه « لطت بفون»أو «  نيت أنت بفونة»لو  ال:  -۹مسأأأله 

 حدان. 

ـ بنابر اشبه ـ بر  پس قذف «یلواط نمود یبا فالن» ای «یتو با فالن زن زنا کرد: »دیاگر بگوـ  6مسأله 
 یکه دو حّد بر او م گفته اند  یکه طرف نسبت واقع شده. و بعض  یمخاطب واقع شده، نه بر کس

 باشد.

أو  « نيت أنا بفونة»فعليه الحد لها و لو  ال المرأة: « یا  انية»أو لها « يا ابن الزانية»لو  ال البن الموعنه:  -۷مسأأأأأله 

 [۹۷۸ی.]فاألشبه عدغ الحد لهاو و لو أ ر بللك أابع مرات يحد حد الزان«  نیت بك»

 یا: »دیبگو به زن ای «هیپسر زن زان یا: »دیکه مورد لعان واقع شده بگو  یاگر به پسر زنـ  7مسأله 
با تو » ای« زنا کردم من با فالن زن: »دیبه جهت قذف آن زن، حّد بر او ثابت است. و اگر بگو «هیزان

مراد او نسبت زنا به خودش  دیشا رایز ) پس اشبه عدم ثبوت حّد است بر او به خاطر آن زن« زنا کردم
 شود. یبه او زده م ،یزان حدّ  دیو اگر چهار مرتبه، به آن اقرار نما .(باشد نه به آن زن

القلف في عرفه و لغته يثبت به التعزير ال  أو تعري  بما يكرهه المواجه و ل  يفد« یا دیوث»كل فحش نحو   -۸مسأأأأأله 

يا »أو يقول: « ما وجدتك علراء»أو يقول لزوجته: « يا ولد الحي »أو « يا ولد الحراغ»أو « أنت ولد حراغ»الحدو كقوله: 

 الو أمثال ذلك مما يوجب اإلستخفاف بالغير ول  يكن الطرف مستحقا ففيه التعزير « یا شارو الخمر« »يا فاجر« »فاسق

 الحدو و لو كان مستحقا فو يوجب شياا.

کراهت دارد و در  به آنچه که مخاطب، آن را یضیهر تعر  ای «وثید یا»مانند  یهر فحشـ  8مسأله 
تو »نه حد، مانند قول او:  شود، یثابت م ر یباشد، به سبب آن، تعز  یقذف نم دیعرف و لغت او مف

 ای «افتمیتو را باکره ن: »دیگوزوجه اش ب به ای ،«ضیفرزند ح یا» ای« حرام زاده یا» ای «یحرام زاده ا
 یگر یها که موجب استخفاف به د نیو امثال ا «شارب الخمر یا»، «فاجر یا»، «فاسق یا: »دیبگو

باشد، نه حد. و اگر طرف مستحق  یم ر یباشد، در آن تعز  ینم است و حال آن که طرف، مستحق آن
 باشد. ینم یز یچ آن باشد، موجب
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 القول في القاذف و المقلوف

یعتبر في القاذف البلوغ و العقلو فلو  لف الصبى ل  يحد و إن  لف المسل  البالغ العا لو نع  لو كان مميزة  -۱مسأله 

المجنونو و كلا يعتبر فيه اإلختيارو فلو  لف مكرها ال شيء عليهو يؤثر فيه التأديب أدو على حسب رأي الحاك و و كلا 

 هية أو غافو أو هزا ل  يحد.و القصدو فلو  لف سا

 قاذف و مقذوف

خورد  یحّد نم د،یدر قاذف )قذف کننده(، بلوغ و عقل معتبر است؛ پس اگر بچه قذف نماـ  1مسأله 
در او اثر دارد، طبق نظر  بیتأد  باشد که یز یاگر مم یول د،یاگرچه مسلمان بالغ عاقل را قذف نما

معتبر است؛ پس اگر  ار یدر قاذف، اخت نیهمچن . ووانهیاست د نیشود و همچن یم بیحاکم، تأد
 غفلت ایباشد. و قصد معتبر است؛ پس اگر به طور سهو  یاو نم بر یز یچ دیاکراه قذف نما یاز رو

نم د،یمزاح، قذف نما ای  خورد. یحدِّ

 ل  لو  لف العا ل أو المجنون أدوارة في دور عقله ث  جئ العا ل و عاد دور جنون األدواای ثبت عليه الحد و -۲مسأله 

 [۹۷۶يسقطو و يحد حال جنونه.]

جنون  ایشود  وانهیسپس عاقل د د،یدر دور عقلش، قذف نما یادوار  ۀوانید ایاگر عاقل ـ  2مسأله 
 شود. یحّد زده م یوانگ ید شود و در حال یحّد بر او ثابت است و ساقط نم د،یعود نما یادوار 

يشأأترط في المقلوف اإلحصأأانو و هو في المقاغ عبارة عن البلوغ و العقل و الحرية و اإلسأأوغ و العفةو فمن  -۳مسأأأله 

استكملها وجب الحد بقلفهو و من فقدها أو فقد بعرها فو حد على  اذفهو و عليه التعزيرو فلو  لف صبية أو صبية أو 

كان متظاهرة بالزنا أو اللواط فو حرمة لهو فو حد على القاذف وال تعزیرو لو مملوكا أو كافرا يعزرو و أما غير العفيف فان  

ل  يكن متظاهرة بهما فقلفه يوجب الحدو و لو كان متظاهرة بأحدهما ففيما يتظاهر ال حد وال تعزيرو و في غيره الحد 

 على األ وىو و لو كان متظاهرة بغيرهما من المعاصي فقلفه يوجب الحد. 

از بلوغ و  مقام، عبارت نیدر مقذوف )قذف شده(، احصان شرط است. و احصان در اـ  3مسأله 
 یاو حّد واجب م که تمام آن ها را دارد، به قذف  یباشد؛ پس کس یو اسالم و عفت م تیعقل و حر 
باشد،  یم ر یندارد و بر او تعز  یباشد قاذف او حد یاز آن ها را فاقد م یبعض ایکه همه   یشود و کس

 فیعف ر یشود. و اما غ یم ر یتعز  دینما را قذف یکافر   ایمملوک  ایدختر بچه  ایپس اگر پسر بچه 
باشد. و اگر  یبر قاذف او نم یر یو حّد و تعز  ندارد یلواط باشد پس حرمت ایچنانچه متظاهر به زنا 

از آن ها باشد پس  یک ی. و اگر متظاهر به دباش یم متظاهر به آن ها نباشد پس قذف او موجب حدّ 
آن ها از  ر یحّد است. و اگر به غ یآن بنابر اقو ر یو در غ ستین یر یدر آنچه که تظاهر دارد حّد و تعز 

است. ها متظاهر باشد قذف تیمعص  او موجب حدِّ
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كافرة ففي اواية يررو القاذف حدةو ألن المسل  أمك  انيةو و كانت أمه  »أو « يا ابن الزانية»لو  ال للمسل :  -۴مسأله 

 نهاو و األحوط التعزير دون الحد.حص

باشد در  ، و مادرش کافر«است هیمادرت زان» ای «هیپسر زان یا: »دیاگر به مسلمان بگوـ  4مسأله 
احوط  یولاست،  مسلمان او را محصن قرار داده رایشود؛ ز  یآمده که به قاذف حّد زده م یتیروا

 نمودن به کمتر از حّد است. ر ی( تعز ی)وجوب

لو  لف األو ولده بما یوجب الحد ل  يحدو بل عليه التعزير للحرمه ال للولدو و كلا ال يحد لو  لف جوجته  -۵مسأأأأأله 

و و الظاهر أن الجد ولدهو و لو كان لها ولد من غيره كان له الحدو و الا لو كان لها وارث آخر غيره -الميتة وال وارث لها إال

 و األ ارو لو  لفوا بعرأأه  والدو فو يحد بقلف ابن ابنهو و يحد الولد لو  لف أباه و إن عوو و تحد األغ لو  لفت ابنهاو

 بعرا.

شود، بلکه  ینم حّد زده دیاگر پدر، فرزندش را به آنچه که موجب حّد است، قذف نماـ  5مسأله 
شود اگر زن مرده اش  ینم حّد زده نیفرزند. و همچن یحرمت قذف، نه برا یبر او است برا ر یتعز 

او داشته باشد، حّد  ر یغ از  یزن فرزند . و اگر آندیمرد، قذف نما نیندارد مگر فرزند هم یرا که وارث
پدر فرزند داشته باشد. و ظاهر آن است که جد،  از ر یغ یگر یاست اگر زن وارث د نیدارد. و همچن

پسرش حّد ندارد و اگر فرزند، پدرش را ـ اگرچه باال برود ـ   شود؛ پس به قذف پسر یمحسوب م
 ی( اگر بعضشانیحّد دارد. و اقارب )خو دیمادر اگر پسرش را قذف نما خورد. و یحّد م دیقذف نما

 خورند. یحّد م ندینما را قذف یبعض

واحد فلكل واحد حدو سأأأأواء جالوا لطلبه مجتمعين أو متفر ينو و لو  لفه  إذا  لف جماعة واحدة بعد  -۹مسأأأأأله 

فإن افتر وا في المطالبة فلكل واحد حدو و إن اجتمعوا بها فللكل حد واحدو و لو « هؤالء  ناه»بلفظ واحد بأن يقول: 

:  و أما لو  ال« جید  ان و عمرو و بكر»فالظاهر أنه  لف بلفظ واحدو و الا لو  ال: «  نانه -مثو  -جید و عمرو و بكر » ال: 

فالحد لهماو و « يا ابن الزانيين»فلكل واحد حد اجتمعوا في المطالبة أغ الو و لو  ال: « جید  ان و عمرو  ان و بكر  ان»

 [۹۸۶القلف بلفظ واحد فيحد حد واحدة مع اإلجتماع على المطالبةو و حدين مع التعا ب.]

باشد،  یحد م کیاز آن ها  کیهر  یپس برا د،یقذف نما یگر یبعد از د یک یرا  یاگر گروهـ  6مسأله 
  نیبه ا دیلفظ قذف نما کیرا با  ینفر، گروه کیجدا جدا. و اگر  ای ندیایطلب حّد ب یچه با هم برا

حّد است  کی ک،یهر  یبرا کنند، مطالبه مراجعه یپس اگر جدا جدا برا« ها زنا کارند نیا» دیکه بگو
« و عمرو و بکر زناکارند دیز : »دیمثالً بگو حّد است. و اگر کیهمه  یو اگر با هم مراجعه کنند، برا

زناکار است و عمرو  دیز : »دیاست اگر بگو نیهمچن لفظ است. و کیقذف با  ن،یظاهر آن است که ا
حّد است؛  کیهر  یبرا« است یاست و بکر زان یو عمرو زان است یزان دیز : »دیو اما اگر بگو« و بکر

د باش یهر دو م ی، پس حّد برا«پسر دو زنا کار یا: »دینه. و اگر بگو ایکنند  چه در مطالبه، اجتماع
 یدر پ یکه پ  یحّد و در صورت کیلفظ است، پس در صورت اجتماع بر مطالبه،  کیو قذف با 

 خورد. یحّد م دو ند،ینما مطالبه
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 القول في األحكاغ

يثبت القلف باإل رارو و يعتبر على األحوط أن يكون مرتينو بل ال يخلو من وجهو و يشترط في المقر البلوغ و  -1مسألة 

 ادة النساء منفردات و ال منرمات.اإلختيار و القصدو و يثبت أيرا بشهادة شاهدين عدلينو وال يثبت بشهالعقل و

 احکام حّد قذف

باشد، بلکه  ( معتبر است که دو مرتبهیشود و بنابر احوط )وجوب یقذف، با اقرار ثابت مـ  1مسأله 

شهادت دو شاهد  با ز یو قصد شرط است. و ن ار ی. و در مقّر، بلوغ و عقل و اختستیاز وجه ن یخال

 شود. یـ ثابت نم دهامر  مهیشود و با شهادت زن ها ـ چه جداگانه و چه به ضم یعادل ثابت م

الحد في القلف ثمانون جلد ذكرا كان المفترى أو أنثى و يررو ضربة متوسطة في الشدة ال يبلغ به الررو في  -۲مسأله 

الزناو و يررو فوو ثيابه المعتادةو وال يجردو و يررو جسده كله إال الرأس و الوجه و الملاكيرو و على رأي يشهر القاذف 

 شهادته.حتى تجتنب 

به طور متوسط  زن ـ و ایکه افترا زده مرد باشد   یاست ـ خواه کس انهیحد قذف هشتاد تاز ـ  2مسأله 
شود و برهنه  یاش زده م یعاد لباس یشود و رو یکه به زدن در زنا نرسد، زده م  یدر شدت به طور 

قاذف  ،یبعض یشود. و بنابر رأ یه مزد از سر و صورت و عورت ر یشود و به تمام بدن او به غ ینم
 اجتناب شود. شود تا از شهادتش یمردم گذاشته م دیدر د

 لو تكرر الحد بتكرر القلف فاألحوط أن يقتل في الرابعة و لو  لف فحد فقال: -۳مسأله 

 و ارره ليس«  انأنت »وجب في الثاني التعزیر و لو  لف شخصا بسبب واحد عشر مرات بأن  ال: « إن اللي  لت حق

 ففي تكرر « أنت  ان و أنت الئط»عليه إال حد واحدو و لو تعدد المقلوف يتعدد الحدو و لو تعدد المقلوف به بأن  ال: 

 [۹۸۱حد إشكالو و األ رو التكرر.]ال

چهارم   ۀمرتب ( آن است که دریاگر حّد به سبب تکرار قذف مکرر شود، احوط )وجوبـ  3مسأله 
، «گفتم حق است که آنچه که  یبه درست: »دیپس حّد بخورد و بگو دیکشته شود. و اگر قذف نما

  نید، به ایمرتبه قذف نما سبب ده کیرا به  یشود. و اگر شخص ر یدوم تعز  ۀواجب است که مرتب
اگر شخص قذف شده باشد. و  یم حّد بر او کیفقط  دیو آن را تکرار نما «یتو زناکار » دیکه بگو

 :دیکه بگو  نیقذف نموده، متعدد باشد، به ا که با آن  یکند. و اگر کار   یم دایمتعدد باشد، حّد تعدد پ
 اقرب تکرار آن است. یولاشکال است،  پس در تکرار حد، «یتو لواط کار  ،یتو زناکار »

إذا ثبت الحد على القاذف ال يسقط عنه إال بتصديق المقلوف و لو مرةو و بالبينة التي يثبت بها الزناو و بالعفوو  -۴مسأله 

  لف الزوجه يسقط باللعان أيرا.و لو عفا ث  رجع عنه ال أثر لرجوعهو و في 
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که قذف   یکس قیشود مگر با تصد یکه حّد بر قاذف ثابت شود از او ساقط نم  یدر صورتـ  4مسأله 
شود و با عفو؛ و اگر  یم آن زنا ثابت ۀلیکه به وس  یا نهیّ طور با ب نیمرتبه باشد و هم کیشده ولو 

 شود. یزوجه، با لعان هم حّد ساقط م ندارد. و در قذف یعفو کند سپس از آن برگردد رجوع او اثر 

عزراو سواء كان  لف كل بما يقلف به اآلخر كما لو  لف كل صاحبه باللواط فاعو  إذا تقاذف اثنان سقط الحدو -۵مسأله 

 [۹۸۲و  لف اآلخر إياه باللواط.] كأن  لف أحدهما صاحبها بالزنا أو مفعوال أو اختلف

شوند، چه قذف  یم ریشود و هر دو تعز  یحّد ساقط م ندیرا قذف نما گر یاگر دو نفر همدـ  5مسأله 
طرفش را به لواط ـ فاعل  کیکه هر   نیباشد، مانند ا یگر یمثل قذف د یگر یاز آن ها به د کیهر 

 یگر یطرفش را به زنا و د اآن ه از یک یکه   نیمختلف باشد، مانند ا ای د،یمفعول ـ قذف نما ایباشد 
 .دیاو را به لواط، قذف نما

يعف عنه و يرثه من يرث المال ذكورا وإناثا إال الزوج و الزوجةو حد القلف مواوث إن ل  يستوفه المقلوف ول   -۹مسأله 

 كما يورث المال من التوجيعو بل لكل واحد من الورثة المطالبة به تاما و إن عفا اآلخر.  -لكن ال يورث 

نکرده باشد و عفو  فایکه قذف شده، آن را است  یکه کس  یرسد در صورت یحّد قذف، ارث مـ  6مسأله 
مرد باشد و چه زن، مگر زوج  برد؛ چه یبرد، آن را ارث م یکه مال را ارث م  یننموده باشد و کسهم 

آن  ۀاز ورثه حق مطالب کیهر  لکهندارد، ب عیارث بردن آن ـ مانند ارث بردن مال ـ توز  کنیو زوجه. ل
 آن را ببخشد. گر،ید ۀرا به طور کامل دارند؛ اگرچه ورث
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 فروع

من سب النبي صلى اهلل عليه و آله و العياذ باهلل وجب على سامعه  تله مال  يخف على نفسه أو عرضه أو نفس  -األول 

مؤمن أو عرضأأأأهو و معه ال يجو و ولو خاف على ماله المعتد به أو مال أخيه كللك جا  ترل  تلهو وال يتو ف ذلك على 

لا الحال لو سأأأب بع  األئمة عليه  السأأأوغو و في إلحاو الصأأأديقة الطاهرة إذن من اإلماغ عليه السأأأوغ أو نائبهو و ك

 [۹۸۳النبي )ص( يقتل بو إشكال.] سوغ اهلل عليها به  وجهو بل لو رجع إلى ست

سمعها منه إال مع الخوف كما تقدغو و من كان على ظاهر اإلسوغ  -الثاني  من ادعى النبوة يجب  تلهو و دمه مباح لمن 

 [۹۸۴صادو أو الو يقتل.]ال أداي أن محمد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه و آله »و  ال: 

الثالث من عمل بالسأأأأحر يقتل إن كان مسأأأألماو و يؤدو إن كان كافرا و يثبت ذلك باإل رارو و األحوط اإل رار مرتينو و 

 النبوة فو بأس به بل ابما يجب. بالبينةو و لو تعل  السحر إلبطال مدعى

هدين أن يكون مرتينو و بشأأأأاكل ما فيه التعزير من حقوو اهلل سأأأأبحانه و تعالى يثبت باإل رار و األحوط األولى   -الرابع 

 عدلين.

كل من ترل واجبا أو ارتكب حراما فلوماغ عليه السأأأوغ و نائبه تعزیره بشأأأرط أن يكون من الكبائرو و التعزير   -الخامس 

 قدير عدغ التجاو  عن أ ل الحدود.و األحوط له فيما ل  يدل دليل على التدون الحدو و حده بنظر الحاك و 

سادس  سواطو و الظاهر أن تأديبه بحسب نظر المؤدو و الولیو  -ال صبى على عشرة أ  يل: إنه يكره أن يزاد في تأديب ال

ط دون عزير البالغ بل األحوفربما تقترأأأأی المصأأأألحة أ ل و ابما تقترأأأأى األكثرو وال يجو  التجاو و بل وال التجاو  عن ت

 بسته أو خمسة. تعزیرهو و أحوط منه اإلكتفاء

 ...(نبوت و ی، ادعا امبر یچند فرع )سب پ

آن واجب  ۀنوندبر ش د،یباهلل ـ ناسزا بگو اذیـ والع و آله وسلم هیاهلل عل یصل غمبریکه به پ  یکساول: 

 ای یبر جان شخص مؤمن ایعرض خود  ایبر خود  یکه خوف   یاو را به قتل برساند مادام است که

مورد  بر مال ایباشد. و اگر بر مال مورد توجه او  ینم ز یخوف، جا نیعرض او نباشد؛ و با وجود ا

 بینا ای السالم هیعلبر اذن از امام  نیاست. و ا ز یتوجه برادر مسلمانش خوف باشد، ترک قتل او جا

ملحق  . و دردیرا ناسزا بگو السالم همیعلاز ائمه  یاست حال اگر بعض نیاو توقف ندارد. و همچن

آن حضرت به  است، بلکه اگر سّب  یـ به آنان وجه هایطاهره ـ سالم اهلل عل ۀقینمودن حضرت صد

 رسد. یبرگردد بدون اشکال به قتل مو آله وسلم هیاهلل عل یصل غمبریسّب پ
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نبوت را از او  یکه ادعا  یکس  یقتل او واجب است و خون او برا دینبوت نما یکه ادعا  یکس: دوم

بر ظاهر اسالم باشد  که  یکه خوف داشته باشد، چنان که گذشت. و کس  نیمباح است، مگر ا ده،یشن

 یقتل م هب« نه ایاست  گوراست و آله وسلم هیاهلل عل یصلدانم که محّمد بن عبداهلل  ینم: »دیو بگو

 رسد.

 یم بیتأد شود؛ و اگر کافر باشد، یاگر مسلمان باشد کشته م دیکه عمل به سحر نما  یکس: سوم

هم  نهیّ و با ب دینما ( آن است که دو مرتبه اقراریشود و احوط )وجوب یشود. و سحر با اقرار ثابت م

ندارد، بلکه چه  یاشکال ردیبگ ادینبوت  یشود. و اگر سحر را به جهت باطل نمودن مدع  یثابت م

 بسا واجب باشد.

آن  یاحوط اول شود و یدر آن است، با اقرار ثابت م ر یتعز  یهر آنچه که از حقوق اهلل تعال: چهارم

 شود. یاست که دو مرتبه باشد. و با دو شاهد عادل هم ثابت م

دارد  او حق بیو نا السالم هیعلمرتکب حرام شود، پس امام  ای دیکه ترک واجب نما  یهر کس: پنجم

مقدار آن به نظر  باشد و یکمتر از حّد م  ر یباشد و تعز  رهیکه از گناهان کب  یبه شرط  دینما ر یاو را تعز 

است   نیا دیداللت ننما آن قدار بر م یلیکه دل  یحاکم در مورد ی( برایحاکم است و احوط )وجوب

 .دیحدود، تجاوز ننما نیکه از کمتر 

ظاهر آن است   یزده شود، ول انه،یاز ده تاز  شتر یبچه به ب بیگفته شده که مکروه است در تأد: ششم

کند که کمتر   یاقتضا م باشد؛ پس چه بسا مصلحت یم یّ او به حسب نظر مؤدب و ول بیکه تأد

 ر یاز تعز  دیبلکه نبا ست،ین ز یجا داشته باشد، و تجاوز از مقدار حدّ  شتر یب یباشد و چه بسا اقتضا

 ایاو باشد و احوط از آن، اکتفا به شش  ر یتعز  ( است که کمتر ازیبالغ تجاوز کند، بلکه احوط )وجوب

 باشد. یپنج م
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 الفصل الرابع في حد المسكر

 النظر في موجبه و ایفیته و أحكامه. و:  اشاره

 القول في موجبه و ایفیته

وجب الحد على من تناول المسأأكر أو الفقاع و إن ل  يكن مسأأكرة بشأأرط أن يكون المتناول بالغ عا و مختارة  -1مسأأألة 

هما إذا أمكن عالما بالحك  و الموضأأأوع فو حد على الصأأأبر و المجنون و المكره و الجاهل بالحك  و الموضأأأوع أو أحد

 [۹۸۵حقه.] الجهل بالحك  في

 فصل چهارم: در حّد مسکر

 و احکام آن است. تیفیو نظر در موجب و ک

 آن تیفیموجب و ک

که   یشرط  فّقاع ــــ اگرچه مسکر نباشد ــــ بخورد حّد واجب است، به ایکه مسکر   یبر کســــ  1 مسأله

ــــوع را بداند؛ پس بر بچه و ۀخورند و مکره و  وانهید آن بالغ و عاقل و مختار بوده و حکم و موض

ــ در صورت یک یبه  ایجاهل به حکم و موضوع  او ممکن باشد ـ  حقدر  که جهل به حکم  یاز آن ها ـ

 باشد. ینم یحد

أو التمر: و هو النبيلو أو الزبيب: و هو النقيعو ال فرو في المسكر بين أنواعه كالمتخل من العنب: و هو الخمرو  -۲مسأله 

أو العسأأل: و هو البتعو أو الشأأعير: و هو المزرو أو الحنطة أو اللرة أو غيرهاو و يلحق بالمسأأكر الفقاع و إن فرض أنه غير 

 به حد.مسكرو و لو عمل المسكر من شياين فما  اد ففي شر 

از  ایباشد،  یم شود و آن خمر یانواع آن مانند آنچه که از انگور گرفته م نیدر مسکر بـ  2مسأله 
از عسل گرفته  ایاست،  عیشود و آن نق یاز کشمش گرفته م ایاست،  ذیشود و آن نب یخرما گرفته م

از  ایشود،  یگرفته م  گندم از ایشود و آن مزر است،  یاز جو گرفته م ایشود و آن بتع است،  یم
شود اگرچه فرض شود   یملحق م . وفّقاع به مسکرستین یشود، فرق یآن ها گرفته م ر یاز غ ایارزن 

 باشد. یحّد م کیشود در شرب آن  ساخته شتر یو ب ز ی. و اگر مسکر از دو چستیکه مسکر ن

إشأكال في حرمه العصأير العنبى سأواء غلى بنفسأه أو بالنار أو بالشأمس إال إذا ذهب ثلثاه أو ينقلب خوو  -ال -۳مسأأله 

لكن ل  يثبت إسأكارهو و في إلحا ه بالمسأكر في ثبوت الحد و لو ل  يكن مسأكرة إشأكالو بل منع سأيما إذا غلى بالنار أو 

 [۹۸۹ق بالمسكر حرمه وال حدا.]يلحبالشمسو و العصير الزبیبی و التمرى ال 
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 دیخورش ایو  آتش ۀلیبه وس ایخود  یچه به خود ست؛ین یانگور اشکال ر یدر حرمت عصـ  3مسأله 
بودن آن ثابت نشده  مسکر کنیبه سرکه منقلب شود؛ ل ایکه دو ثلث آن برود   نیبجوشد، مگر ا

منع است،  بلکهاشکال،  که مسکر نباشد ـ  نیاست. و در الحاق آن به مسکر در ثبوت حّد ـ ولو ا
شود  یو خرما به مسکر ملحق نم کشمش  ر یبجوشد. و عص دیخورش ایآتش  ۀلیمخصوصاً اگر به وس

 نه از نظر حرمت و نه از نظر حد.

كرة فعوو كن مسال إشكال في أن المسكر  ليله و كثيره سواء في ثبوت الحد بتناوله و لو كان  طرة منه و ل  ي -۴مسأله 

فما كان كثيره مسأأكرة يكون في  ليله حدو كما ال إشأأكال في الممتزج بغيره إذا صأأدو اسأأمه عليه و كان غيره مسأأتهلكا 

فيهو كما ال إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكرة و ل  يخرج بإمتزاجه عن اإلسکارو ففي كل ذلك حدو و أما إذا امتزج 

بنحو استهلك فيه و ل  يصدو اسمه و ل  يكن الممتزج مسكرة ففی ثبوت الحد به إشكالو و بغيره كاألغلية و األدوية 

إن كان حراما ألجل نجاسأأة الممتزجو فلو اسأأتهلک  طره منه في مائع فو شأأبهة في نجاسأأة الممتزجو و لكن ثبوت حد 

 الحك  بالحد معروف بین أصحابنا. المسكر عليه محل تأمل و إشكالو لكن

 یم یآن مساو آن، در ثبوت حّد به خوردن ادیز  ایکه مسکر، کم   ستین نیدر ا یاشکالـ  4مسأله 
آن مسکر باشد در   ادیکه ز  قطره از آن باشد و فعالً هم مسکر نباشد؛ پس آنچه کیکه   نیباشد ولو ا

آن بر آن که اسم   یممزوج شده در صورت گرید ز یکه با چ  یکم آن حّد است. چنان که در مسکر 
 ز یهمان طور که در آنچه که به چ ست،ین یمستهلک باشد، اشکال در آن گر ید ز یو آن چ دیصدق نما

 یکه مسکر باشد و با امتزاج به آن از اسکار خارج نشده باشد، اشکال  یدر صورت  ممزوج شده گر ید
به  ممزوج شود هیو ادو هیمسکر مانند اغذ ر یها حّد است. و اما اگر به غ نیا ۀپس در هم ست؛ین

پس در ثبوت حّد  ممتزج، مسکر نباشد، نیکه در آن مستهلک شود و اسم آن صدق نکند و ا  یطور 
 یعیاز آن در ما یپس اگر قطره ا باشد؛ یآن، اشکاالست؛ اگرچه به خاطر نجاست ممزوج، حرام م به

ثبوت حّد مسکر بر آن محل تأمل و  کنیول باشد، یدر نجاست ممتزج نم یمستهلک شود شبهه ا
 ما معروف است. اصحاب نیحکم به حد، ب کنیاشکال است، ل

 (۹۸۷]لو اضطر إلى شرو المسكر لحفظ نفسه عن الهوك أو من المرض الشديد فشرو ليس عليه الحد. -۵مسأله 

کند و   دایاضطرار پ د،یاز مرض شد ایمسکر جهت حفظ نفس از هالکت  دنیاگر به آشامـ  5مسأله 
 .ستیحّد بر او ن اشامدیب

لو شأأرو المسأأكر مع علمه بالحرمة وجب الحد و لو جهل أنه موجب للحدو و لو شأأرو مائعا بتخيل أنه محرغ  -۹مسأأأله 

رل أنه مسكر ل  يثبت الحد عليهو و لو عل  أنه مسكر و ت سكر بالفعل فشروغیر مسكر فات  خيل أن الموجب للحد ما أ

 فالظاهر وجوو الحد. ليله 

نداند که  که  نیداند حرام است، حّد واجب است ولو ا یکه م  نیبا ا اشامد،یاگر مسکر بـ  6مسأله 
پس از آن  اشامد،یب مسکر است ر یکه حرام غ  نیرا به گمان ا یعیآن موجب حّد است. و اگر ما
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کند    الیاست و خ ر مسک شود. و اگر بداند که یباشد، حّد بر او ثابت نم یکه مسکر م  روشن شود
ظاهراً حّد  اشامد،یکم آن را ب باشد، آن است که بالفعل مسکر باشد، پس یکه آنچه موجب حّد م

 واجب است.

تبر الحرية و اإلختيار و القصأأدو و يع يثبت شأأرو المسأأكر باإل رار مرتينو و يشأأترط في المقر البلوغ و العقل و -۷مسأأأله 

في اإل رار أن ال يقرن بشأأأیء يحتمل معه جوا  شأأأربه كقوله: شأأأربت للتداوي أو مكرهاو و لو أ ر بنحو اإلطوو و  امت 

شربه معلورة ل  يثبت الحدو و لو أ ر بنحو اإلطوو ث  ادعی علرا  بل منهو و يدرأ عنه الحد لو احتمل في   رينة على أنه 

 ه ذلكو و ال يكفي في ثبوته الرائحة و النكهة مع احتمال العلر .حق

 ار یو اخت تیو حر  شود. و در مقّر، بلوغ و عقل یمسکر، با دو مرتبه اقرار ثابت م دنیآشامـ  7مسأله 
که با آن احتمال جواز شربش  نشود یز یو قصد شرط است. و در اقرار معتبر است که مقرون به چ

قائم شود  نهیمطلق اقرار کند و قر  ر و اگر به طو «به اکراه ایمداوا  یبرا دمیآشام»مانند قول او: باشد 
شود. و اگر به طور اطالق،  یاست حد ثابت نم دهیداشته آن را آشام که عذر  یکه او در حال  نیبر ا

 یز یچ نیکه چن  یشود در صورت یاز او قبول است و حّد از او دفع م د،یعذر نما یادعا اقرار کند سپس
 کند.  ینم تیکفا دهان، یو بو حهیدر حق او محتمل باشد. و در ثبوت آن با احتمال عذر، را

و يثبت بشاهدين عادلينو وال تقبل شهادة النساء منفردات و ال منرماتو و لو شهد العدالن بنحو اإلطوو   -۸مسأله 

 ال  أو« إنه شأأرو الخمر»و اآلخر « إنه شأأرو الفقاع»الخصأأوصأأيات كأن يقول أحدهما: كفي في الثبوتو و لو اختلفا في 

ل  يثبت الشأأروو فو حدو و كلا لو شأأهد أحدهما بأنه « إنه شأأرو في البيت»و اآلخر: « إنه شأأرو في السأأوو»أحدهما: 

و  يد « شأأرو المسأأكر»و  ال:  شأأرو عالما بالحك  و اآلخر بأنه شأأرو جاهو و غيره من اإلختوفاتو و لو أطلق أحدهما

 فالظاهر ثبوت الحد.« شرو الخمر» الثاني و  ال:

 ۀمیضم به ایشهادت زن ها ـ چه جداگانه  یشود؛ ول یو با دو شاهد عادل هم ثابت مـ  8مسأله 
  یم تیآن کفا  شود. و اگر دو شاهد عادل به طور مطلق شهادت دهند در ثبوت یمردها ـ قبول نم

 یگر یو د «دیفقاع آشام او: »دیاز آن ها بگو یک یکه   نیاختالف کنند مثل ا اتیکند. و اگر در خصوص
او در خانه : »دیبگو یگر ید «دیآشام او در بازار: »دیاز آن ها بگو یک ی ای« او شراب خورد: »دیبگو

از آن ها شهادت  یک ین است اگر یهمچن . وستین یشود، پس حد یشرب آن ثابت نم «دیآشام
از  نیا ر یو غ دیجهل آشام یشهادت بدهد که او از رو یگر یو د دیبدهد که او با علم به حکم، آشام

کند و   دیمق یو دوم «دیمسکر آشام: »دیشهادت دهد و بگو از آن ها مطلق یک یاختالفات. و اگر 
 حد ثابت است. ظاهراً  «دیخمر آشام: »دیبگو

في الشرو ثمانون جلده كان الشارو رجو أو امرأة و الكافر إذا تظاهر بشربه يحدو و إذا استتر ل  يحدو و  الحد -۶مسأله 

 [۹۸۸  يحد.]كنائسه  و بيعه  ل إذا شرو في
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 دنیبه آشام زن. و اگر کافر ایآن مرد باشد  ۀاست؛ خورند انهیحّد در شرب آن، هشتاد تاز ـ  9مسأله 
ها و مراکز  سهیکن خورد. و اگر در یبدارد حّد نم یشود و اگر مخف یحّد زده م د،یآن تظاهر نما

 خورد. یحّد نم اشامد،یعبادتشان ب

يررو الشارو على ظهره و كتفيه وسائر جسدهو و يتقی وجهه و رأسه و فرجهو و الرجل يررو عريانا ما عدا  -۱۶مسأله 

 في ثيابهاو وال يقاغ عليهما الحد حتى يفيقا. | العورة  ائماو و المرأة تررو  اعده مربوطه 

عورتش  شود و از صورت و سر و یتن شارب، حّد زده م ّیۀبر پشت و دو کتف و بقـ  11مسأله 
و زن به صورت  شود یزده م ستادهیاز عورت ـ و ا ر یـ غ انیگردد. و مرد به صورت عر   یاجتناب م

( افاقه یکه )از مست  نیا شود تا یحّد نم ۀشود. و بر آن ها اقام یزده م ش،ینشسته و با لباس ها
 کنند.  دایپ

 حد حال جنونه و ارتداده.ال يسقط الحد بعروض الجنون وال باإلرتدادو في -۱۱مسأله 

و  یوانگ ید شود؛ پس در حال یبا ارتداد ساقط نم نیو همچن یوانگ یحد، با عروض دـ  11مسأله 
 خورد. یارتدادش حّد م

لو شأأأأرو كرارة و ل  يحد خولها كفي عن الجميع حد واحدو و لو شأأأأرو فحد  تل في الثالثةو و  يل في  -۱۲مسأأأأأله 

 [۹۸۶الرابعة.]

 تیآن ها کفا ۀحّد از هم کیدر خالل آن ها حّد زده نشود،  یول اشامدیاگر چند مرتبه بـ  12مسأله 
چهارم   ۀکه در مرتب رسد و گفته شده یسوم به قتل م ۀو حّد بخورد، در مرتب اشامدیکند. و اگر ب  یم

 شود. یکشته م

 القول في أحكامه و بع  اللواحق

لو شأأهد عدل بشأأربه و آخر بقياه وجب الحدو سأأواء شأأهد من غير تاايخ أو بتاايخ يمكن االتحادو و مع عدغ  -۱مسأأأله 

 يحد إذا شهدا بقياه؟ فيه إشكال. إمكانه ال يحدو و هل

 از ملحقات آن یاحکام مسکر و بعض

حد واجب  کردن آن شهادت دهد،  یبه ق یگر یمسکر و د دنیبه آشام یاگر شخص عادلـ  1 مسأله
آن ها ممکن باشد و در  شهادت بدهد که اتحاد یخیبه تار  ایشهادت بدهد  خیاست؛ چه بدون تار 

کردن آن شهادت   یاگر هر دو به ق  خورد. و یبودن آن ها ممکن نباشد، حّد نم یک یکه   یصورت
 خورد؟ در آن اشکال است. یحّد م ایبدهند آ
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من شأأرو الخمر مسأأتحو لشأأربها أصأأو و هو مسأأل  اسأأتتيب فان تاو أ ي  عليه الحدو وإن ل  يتب و رجع  -۲مسأأأله 

إنكاره إلى تكليب النبي صأأأألى اهلل عليه و آله  تلو من غير فرو بين كونه مليا أو فطريةو و  يل حكمه حك  المرتد ال 

و األول أشبهو و ال يقتل مستحل شرو غير الخمر من المسكرات  يستتاو إذا ولد على الفطرةو بل يقتل من غير استتابة

مطلقاو بل يحد بشأأربه خاصأأة مسأأتحو كان له أو محرغو و بائع الخمر يسأأتتاو مطلقاو فان تاو  بل منهو و إن ل  يتب و 

 تب. و ل  ييقتل و إن باعه مستحورجع استحوله إلى تكليب النبي صلى اهلل عليه و آله  تلو و بائع ما سواها ال 

که   یحال داند ـ در یآن را حالل م دنیکه اصالً آشام  یآشامد در حال یکه خمر م  یکسـ  2مسأله 
و  دیتوبه ننما شود و اگر یتوبه داده شود، پس اگر توبه کند، حّد بر او اقامه م دیمسلمان است ـ با

 یفطر  ای یملّ  نیب یرسد و فرق یم تلبرگردد به قو آله وسلم هیاهلل عل یصل غمبریپ بیانکار او به تکذ
 یتوبه داده نم آمده، ایگفته اند که حکم او حکم مرتد است که اگر بر فطرت به دن  ی. و بعضستین

خمر را  ر یمسکرات غ که  یاشبه است. و کس یاول یشود، ول یشود، بلکه بدون توبه دادن کشته م
خورد؛ حالل بداند  یآن حّد م دنیآشام به جهت خصوص هرسد، بلک یحالل بداند، مطلقًا به قتل نم

شود  یاز او قبول م دیشود، پس اگر توبه نما یم خمر، مطلقًا توبه داده ۀحرام. و فروشند ایآن را 
 یبرگردد کشته م و آله وسلم هی علاهلل یصل غمبریپ بیتکذ و اگر توبه نکند و حالل دانستن او به

شود؛ اگرچه آن را حالل دانسته و بفروشد و توبه  ینم از خمر کشته ر یمسکرات غ ۀندشود. و فروش
 .دیننما

لو تاو الشارو عنه  بل  ياغ البيت عليه بشربه سقط عنه الحدو و لو تاو بعد  يامها ل  يسقط و عليه الحدو  -۳مسأله 

 [۹۶۶لعفوو و األحوط له اإل امة.]اإل رار فو يبعد تخيير اإلماغ عليه السوغ في اإل امة و ا و لو تاو بعد 

حد از او  آن قائم شود توبه کند، دنیاو بر آشام هیبر عل نهیّ اگر شرابخوار قبل از آن که بـ  3مسأله 
اگر بعد از اقرار  شود و بر او حّد است. و یتوبه کند ساقط نم نهیّ ب امیشود. و اگر بعد از ق یساقط م

( یاحوط )استحباب باشد و ر یّ حّد بر او و عفو، مخ ۀدر اقامالسالم هیعلکه امام   ستین دیتوبه کند بع
 حّد است. ۀحاکم، اقام یبرا

با لح  الخنزير و الر  من اسأأتحل شأأياا من المحرمات المجمع على تحريمها بين المسأألمين كالميته و الدغ و -۴مسأأأله 

فان ولد على الفطرة يقتل إن رجع إنكاره إلى تكليب النبي صأأأألى اهلل عليه و آله أو إنكار الشأأأأرعو و إال فيعزرو و لو كان 

شبهته فأصر على اإلستحول  تل لرجوعه إلى تكليب النبي  صحت في حقه فو يعزرو نع  لو رفعت  شبهه ممن  إنكاره ل

سواء  صلى اهلل عليه و آلهو  شااع فيه حد عالما بتحريمها ال مستحو عزرو  شياا من المحرمات غير ما  رر ال و لو ارتكب 

 مات من الكبائر أو الصغائر.كانت المحر 

بداند مانند  آن اجماع دارند، حالل میبر تحر  نیرا که مسلم یاز محرمات یز یکه چ  یکسـ  4مسأله 
که انکار   یرسد در صورت یم به قتل افتهیمردار و خون و گوشت خوک و ربا، پس اگر بر فطرت تولد 

شود. و اگر  یم ر یتعز  وگرنهانکار شرع برگردد  ای و آله وسلم هیاهلل عل یصل غمبریپ بیاو به تکذ
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شود. البته اگر شبهه  ینم ر یباشد، تعز  حیکه در حق او صح  یباشد از کس یانکار او به خاطر شبهه ا
برگشت آن به  رایرسد؛ ز  یآن داشته باشد، به قتل م اش برطرف شود و باز اصرار بر حالل بودن

از آنچه که شارع  ر یاز محرمات را غ یز یچ . و اگرستا و آله وسلم هیاهلل عل یصل غمبریپ بیتکذ
 یم ر یآن ـ نه آن که حالل بداند ـ مرتکب شود تعز  میتحر  فرموده با علم به نییرا تع یدر آن حدّ 
 .ریصغا ایباشند  ر یکبا که محرمات از  نیشود، چه ا

 عزير فو دية له إذا ل  يتجاو ه.من  تله الحد أو الت -۵مسأله 

از حّد تجاوز  که  یدر صورت ستین شیبرا یا هیاو را به قتل رساند، د ر یتعز  ایکه حّد   یکسـ  5مسأله 
 نشده باشد.

لو أ اغ الحاك  الحد بالقتل فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود كانت الديه في بيت المالو وال يرمنها  -۹مسأله 

ت فالحاك  وال عا لتهو و لو أنفل الحاك  إلى حامل إل امة الحد عليها أو ذكرت بما یوجب الحد فأحرأأأأرها للتحقيق فخا

 [۹۶۱فسقط حملها فاأل وى أن دية الجنين على بيت المال.]

دو شاهد  قتل انجام دهد، سپس بعد از آن ظاهر شود که ۀلیحّد را به وس ۀاگر حاکم اقامـ  6مسأله 
باشند. و اگر  ینم المال است و حاکم و عاقله اش ضامن آن تیاو از ب یۀشهود فاسق بوده اند، د ای

که موجب حّد باشد،   یکار  ۀطاز آن زن به واس ایحّد به دنبال زن حامله بفرستد،  ۀحاکم، جهت اقام
 دیزن بترسد و حملش را سقط نما نیا و دیاو را احضار نما ق،ینام برده شود، پس حاکم جهت تحق

 المال است. تیبر ب نیجن یۀد یبنابر اقو
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 الخامس في حد السر ةالفصل 

 و النظر فيه في السااو و المسروو و ما يثبت به و الحد و اللواحق.:  اشاره

 القول في السااو

 يشترط في وجوو الحد عليه أمور: -1مسألة 

البلوغو فلو سرو الطفل ل  يحدو و يؤدو بما يراه الحاك  و لو تكررت السر ة منه إلى الخامسة فما فووو و  يل  -األول 

يعفى عنه أوال فإن عاد أدو فإن عاد حكت أنامله حتى تدميو فإن عاد  طعت أنامله فإن عاد  طع كما يقطع الرجلو و 

األشبه عليه السوغو ف ل  يصنعه إال رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله و أناو أي أمير المؤمنين»في سر ته اوایاتو و فيها 

 ما ذكرنا.

عر بالتأديب و جنون و لو أدوارة إذا سأأأرو حال أدواره و إن تكررت منهو و يؤدو إذا اسأأأتشأأأالعقلو فو يقطع الم -الثاني 

 أمكن التأثير فيه.

 اإلختيارو فو يقطع المكره. -لث الثا 

 طع المرطر إذا سرو لدفع اضطراره.عدغ اإلضطرارو فو يق -الرابع 

سااو هاتكا للحر  منفردا أو مشاركاو فلو هت -الخامس  سرو هو من غير حر  ال يقطع واحد أن يكون ال سااو و  ك غير ال

 تلفه و السااو ما سر ه.منهما و إن جاءا معا للسر ة و التعاون فيهاو و يرمن الهاتك ما أ

أن يخرج المتاع من الحر  بنفسأأه أو بمشأأاركة غيرهو و يتحقق اإلخراج بالمباشأأرة كما لو جعله على عاتقه و  -السأأادس 

ا لو شأأده بحبل ث  يجلبه من خااج الحر و أو يرأأعه على دابه من الحر  و يخرجهاو أو على جناح أخرجهو و بالتسأأبيب كم

 ن مميزة ففى القطع إشكال بل منع.طائر من شأنه العود إليهو أو أمر مجنونا أو صبية غير مميز باإلخراجو و أما إن كا 

أن ال يكون السااو والد المسروو منهو فو يقطع الوالد لمال ولدهو و يقطع الولد إن سرو من والدهو و األغ إن  -السابع 

 و األ رباء إن سرو بعره  من بع .سر ت من ولدهاو 

 [۹۶۲فكللك.]را و أخل ظاهرا  هرا أن يأخل سراو فلو هتك الحر  فهرة ظاهرة و أخل ال يقطعو بل لو هتك س -الثامن 

 (یفصل پنجم: در حّد سرقت )دزد

شود و حّد و  یم شده( و آنچه که با آن سرقت ثابت دهیدزد ز ینظر در آن در سارق و مسروق )چ و

 سارق ملحقات آن است.

 در وجوب حّد بر او چند امر شرط است:ـ  1مسأله 
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 ند،یب یصالح م خورد و طبق آنچه که حاکم یسرقت کرد، حّد نم یبلوغ است؛ پس اگر بچه ااول: 

گفته اند که در   یبعض تکرار شود. و شتر،یاز بچه تا پنج مرتبه و ب یکه دزد  نیشود ولو ا یم بیتأد

اگر دوباره عود نمود سر  باز  گردد،  یم بیپس اگر عود نمود تأد رد،یگ  یمرتبه اول مورد عفو قرار م

 یعود کند سر انگشتانش قطع م پس اگر د،یایکه خون ب  نیود تا اش یانگشتانش خراش داده م

گردد. و در سرقت بچه   یمرد قطع م شود همان طور که از یقطع م دیشود و آنگاه اگر عود نما

 یصلـ و رسول اهلل   السالم هیعل نیرالمؤمنیام یعنیفقط من ـ »هست و در آن ها است که:  یاتیروا

  .میپس اشبه آن است که ذکر کرد «میآن را انجام داد و آله وسلم هیاهلل عل

کند قطع   یدزد که در حال جنونش،  یباشد در صورت یکه ادوار   نیولو ا وانهیعقل است؛ پس ددوم: 

داشته باشد،  ر یامکان تأث را درک کند و بیأدکه ت  یشود؛ اگرچه از او تکرار شود و در صورت ینم

 گردد.  یم بیتأد

 شود. یاست؛ پس شخص مکره قطع نم ار یاخت: سوم

 شود. یقطع نم کند  یعدم اضطرار است؛ پس اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدچهارم: 

داشته  کیشر  ایباز کند  ییبشکند؛ چه به تنها ای( را باز کند یکه دزد، حرز )محل نگهدار   نیا: پنجم

کدام آن ها مورد   چیه باشد بدزدد یکه حرز   نیدزد حرز را باز کند و او بدون ا ر یباشد؛ پس اگر غ

آمده باشند. و  ،یدر دزد گر یهمد و کمک به یدزد یشوند، اگرچه هر دو با هم برا یقطع واقع نم

 باشند. یضامن م ده،یدزدآنچه را که  که آن را باز کرده، آنچه را که تلف نموده و دزد  یشخص

با مباشرت،  متاع را از حرز خارج سازد، و اخراج آن، ،یگر یبا مشارکت د ایکه خودش   نیا: ششم

هم تحقق  بیتسب شانه اش قرار دهد و خارج سازد و با یکه آن را رو  نیکند مانند ا  یم دایتحقق پ

 یبر بال پرنده ا ایبکشد  حرز آن را رونیببندد سپس از ب یکه آن را با طناب  نیکند، مانند ا  یم دایپ

دستور دهد که از حرز  ز یمم ر یغ ۀبچ ای وانهیبه د ایگردد،   یاو برم یبگذارد که به طور معمول به سو

 اشکال بلکه منع است. دزد، دیباشد، در قطع  ز یآورد. و اما اگر بچه مم رونیب
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 یقطع نم مال فرزندش، یشده نباشد؛ پس پدر برا دهیکه از او دزد  یکه دزد، پدر کس  نیا: هفتم

اگر  شانیو خو شود. و مادر اگر از فرزندش بدزدد یاگر فرزند از پدرش بدزدد، قطع م یشود. ول

 شود. یبدزدند، قطع م یاز بعض یبعض

بردارد، قطع  بردارد، پس اگر حرز را به قهر و به طور ظاهر بشکند و یکه به طور پنهان  نیا: هشتم

 به زور بردارد. به صورت ظاهر و یبشکند ول یاست اگر به طور پنهان نیشود؛ بلکه چن ینم

تركا اشلو اشتركا في الهتك و انفرد أحدهما بالسر ة يقطع السااو دون الهاتكو و لو انفرد أحدهما بالهتك و  -۲مسأله 

 .مع تحقق سائر الشرائط في السر ة  طع الهاتك السااوو و لو اشتركا فيهما  طعا

از دزد قطع  کند  یدزد ییاز آن ها به طور تنها یک یباشند و  کیاگر دو نفر در باز کردن شر ـ  2مسأله 
باشند، دزد  کیشر  یدر دزد یآن را باز کند ول ییاز آن ها به تنها یک یشود، نه از بازکننده. و اگر  یم

 ّیۀباشند با تحقق بق کیشر  ( با همیدآن ها )بازکردن و دز  یشود. و اگر در هر دو یبازکننده قطع م
 شود. یاز هر دو قطع م ط،یشرا

ظن بيعتير في السر ة و غيرها مما فيه حد ارتفاع الشبهة حكما و موضوعاو فلو أخل الشريك المال المشترك  -۳مسأله 

جوا  ذلك بدون إذن الشأأأأريک ال  طع فيه و لو  اد ما أخل على نصأأأأيبه بما يبلغ نصأأأأاو القطعو و كلا لو أخل مع علمه 

سر ة مع علمه بالحك  يقطعو و كلا ال  صد ال سي  و اإلذن بعده ل  يقطعو نع  لو أخل بق سر ة بل للتق بالحرمة لكن ال لل

 يكون سأأر ةو و لو سأأرو من المال المشأأترك بمقدار نصأأيبه ل  يقطعو و إن يقطع لو أخل مال الغير بتوه  مالهو فإنه ال

 [۹۶۳عليه بمقدار النصاو يقطع. ]  اد

 یموضوع   و یحکم ۀحّد است برطرف بودن شبه یآن از آنچه که دارا ر یدر سرقت و غـ  3مسأله 
 ز یبرداشتن آن جا کیکه بدون اذن شر   نیمال مشترک را به گمان ا ک،یمعتبر است، پس اگر شر 

که به نصاب   یسهمش به قدر  که آنچه را که برداشته از  نیولو ا ستیدر آن ن یاست بردارد، قطع
 یبلکه برا یدزد ینه برا کنیآن را بردارد، ل اگر با علم به حرمت، نیباشد. و همچن شتر یقطع برسد ب

البته اگر به قصد سرقت با علم به حکم بردارد، قطع  شود. یو گرفتن اذن بعد از آن، قطع نم میتقس
 یکه مال خودش است بردارد، قطع نم  نیرا به توّهم ا یگر ید اگر مال شخص نیگردد. و همچن  یم

شود و اگر  یقطع نم دیسهمش سرقت نما ۀز اگر از مال مشترک به اندا و ستیسرقت ن رایشود؛ ز 
 گردد.  یباشد، قطع م شتر ینصاب ب ۀاز سهمش به انداز 

في السأأر ة من المغن  اوايتان إحداهما ال يقطعو و األخرى يقطع إن  اد ما سأأر ه على نصأأيبه بقدر نصأأاو  -۴مسأأأله 

 القطع. 
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آمده که قطع  از آن ها یک یاست که در  تیغنائم، دو روا یدر سرقت از محل جمع آور ـ  4مسأله 
باشد، قطع  شتر یسهمش ب نصاب از ۀبه انداز  ده،یآمده که اگر آنچه را که دزد یگر یشود و در د ینم
 شود. یم

ال فرو بين اللكر و األنثىو فتقطع األنثى فيما يقطع اللكرو و كلا المسأأل  و اللمي فيقطع المسأأل  وإن سأأرو  -۵مسأأأله 

 من اللمیو و اللمی كللك سرو من المسل  أو اللمي.

  یقطع م زیشود، از زن ن یکه از مرد قطع م  یپس در مورد ست؛ین یمرد و زن فرق نیبـ  5مسأله 
باشد  دهیدزد یشود اگرچه از ذمّ  یپس از مسلمان قطع م ؛یاست مسلمان و ذمّ  نیگردد. و همچن

 .یاز ذمّ  ایباشد  دهیاست، از مسلمان دزد نیچن نیهم ا یو ذمّ 

سأأأأرو المؤجر عين  ل  يكن سأأأأار او و لو سأأأأرو الراهن الرهن ل  يقطعو و كلا لو لو خان األمين ل  يقطع و -۹مسأأأأأله 

 [۹۶۴المستأجرة.]

رهن را بدزدد  باشد. و اگر راهن یشود و دزد نم یکند، قطع نم  انتیخ نیاگر شخص امـ  6مسأله 
 را بدزدد. یجار یاست نیاست اگر موجر ع نیشود. و همچن یقطع نم

األجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فو يقطعو و إن أحر  المال من دونه فهتك الحر  و سرو إذا سرو  -۷مسأله 

يقطعو و كلا يقطع كل من الزوج و الزوجة بسأأأأر ة مال اآلخر إذا أحر  عنهو و مع عدغ اإلحرا  فوو نع  إذا أخل الزوجه 

فو  طع عليها إذا ل  يزد على النفقة بمقدار النصأأاوو و   من مال الرجل سأأر ة عوضأأا من النفقة الواجبة التي منعها عنها

 قطع.كلا الريف يقطع إن أحر  المال عنه و إال ال ي

گردد؛   ینم بر آن قرار داده باشد قطع نیاز مال مستأجر بدزدد، پس اگر او را ام ر یاگر اجـ  7مسأله 
 یبشکند و بدزدد قطع م حرز را ر یخود در حرز قرار داده باشد، پس اج ر یاگر مال را از دست غ یول

که از او در حرز قرار داده   یتصور  در یگر یاز زوج و زوجه به سرقت مال د کیهر  نیشود. و همچن
 ۀگردد. البته اگر زوجه از مال مرد، عوض نفق  ینم شود و در صورت نبود حرز، قطع یباشد، قطع م

که به مقدار نصاب از   یشود در صورت یبدزدد از زن قطع نم واجب که شوهر آن را از او منع کرده،
شود اگر مال از او در حرز قرار داده شده باشد  یقطع م همانیاز م نینباشد. و همچن شتر ینفقه ب

 .ستین یوگرنه قطع

سقط « أذن لي في إخراجه»أو « سر ه و  ال المخرج:| وهبنىلو أخرج متاعة من حر  و ادعى صاحب الحر  أنه  -۸مسأله 

و أنکر صأأأاحب المنزل فالقول وإن كان  ول صأأأاحب المنزل « الحد إال أن تقوغ البياة بالسأأأر ةو و كلا لو  ال: المال لی

 بيمينه و أخل المال من المخرج بعد اليمين لكن ال يقطع.

 ۀآورند رونیب  و ده،یو صاحب حرز ادعا کند که او دزد اوردیب رونیب یرا از حرز  یاگر متاع ـ  8مسأله 
 یحّد ساقط م« است آوردن آن اذن داده رونیبه من در ب» ای« است دهیبه من بخش: »دیآن بگو
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« مال، مال من است نیا» :دیاست اگر بگو نیبر سرقت قائم شود. و همچن نهیّ که ب  نیشود، مگر ا
با قسمش و مال را بعد  تمنزل اس پس اگرچه قول، قول صاحب دیو صاحب منزل آن را انکار نما

 .ستیکار ن در یقطع کنیل رد،یگ  یآن م ۀآورند رونیاز قسم از ب

 القول في المسروو

ة و بلغ  يمته ابع دينار الائي من األلبسنصاو القطع ما بلغ ابع دينار ذهب خالصا مرروبا عليه السكة أو ما  -۱مسأله 

المعادن و الفواكه و األطعمة رطبة كانت أو الو كان أصأأأأله اإلباحة لجميع الناس أو الو كان مما يسأأأأرع إليه الفسأأأأاد  

 القطع حتى الطير واالخرأأأأروات و الفواكه الرطبة و نحوها أو الو و بالجمله كل ما يملكه المسأأأأل  إذا بلغ الحد ففيه 

 حجارة الرخاغ.

 شده است دهیآنچه که دزد

  یز یچ ایبرسد،  خالص که سکه بر آن زده شده یطال نار ینصاب قطع آن است که به ربع دـ  1 مسأله

ها و اطعمه، چه تازه  وهیم لباس ها و معادن و لیبرسد، از قب ینیچن نیا نار یآن به ربع د متیکه ق

شود  یکه به سرعت فاسد م  باشد ییزهاینه، از چ ایتمام مردم مباح باشد  ینه، اصل آن برا ایباشد 

 یخالصه هر آنچه را که مسلمان مالکش م نه. و ایتازه و مانند آن ها  یها وهیو م جاتیمانند سبز 

 پرنده و سنگ مرمر. یباشد، حت یثابت م حّد برسد، در آن قطع نیکه به ا  یشود در صورت

ال فرو في اللهب بين المسأأکول و غیرهو فلو بلغ اللهب غير المسأأكوك  يمه ابع دينار مسأأکول  طعو و لو  -۲مسأأأله 

و كان و نه  يمته  یمتهبلغ و نه وجن ابع دينار مسأأأأکول لكن ل  تبلغ  يمته  يمة الربع ل  يقطعو و لو انعکس و بلغ  

 أ ل يقطع.

ربع  متیق مسکوک به ر یغ یپس اگر طال ست؛ین یآن فرق ر یمسکوک و غ نیدر طال، بـ  2مسأله 
آن  متیق کنیبرسد ل مسکوک نار یشود و اگر وزن آن به وزن ربع د یمسکوک برسد، قطع م نار ید

 یآن برسد ول متیبه ق متشیق یعنیگردد. و اگر بر عکس شود،   یربع نرسد، قطع نم نیا متیبه ق
 شود. یوزنش کمتر باشد قطع م

لو فرض اواج دینااین مسکو این بسکتين و كانت  يمتهما مختلفة ال ألجل النقص أو الغش في أحدهما بل  -۳مسأله 

 بلوغ األ ل.ألجل السکه فاألحوط عدغ القطع إال ببلوغه ابع  يمة األكثرو و إن كان األشبه كفايه 

مختلف باشد  آن ها متیباشد و ق جیرا ۀمسکوک به دو سک نار یاگر فرض شود که دو دـ  3مسأله 
( عدم قطع است، ی)استحباب از آن ها، بلکه به خاطر سّکه ـ احوط یک یغش در  ایـ نه به خاطر نقص 
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 دنیبرسد؛ اگرچه اشبه آن است که رس است شتر یآن ب متیکه ق  یربع سکه ا متیکه به ق  نیمگر ا
 کند.  یم تیآن به کمتر، کفا

المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائجو فلو فرض وجود مسکو ای غیر رائج فو اعتبار في ابع  يمتهو فلو بلغ  -۴مسأله 

 بمقدار  يمة ابع الدااج ل  يقطع.ابع  يمته و ل  يكن  يمه ابعه 

 جیرا ر یغ یمسکوک  است؛ پس اگر فرض شود که جیمنظور از مسکوک، همان مسکوک راـ  4مسأله 
ربع آن به مقدار  متیبرسد و ق آن متیپس اگر به ربع ق ست،یآن ن متیدر ربع ق یوجود دارد اعتبار 

 شود. ینباشد، قطع نم جیربع مسکوک را متیق

لو سأأرو شأأياا و تخیل عدغ وصأأوله إلى حد النصأأاو كأن سأأرو دينارة بتخيل أنه دره  فالظاهر القطعو و لو  -۵مسأأأله 

 النصاو بتخيل النصاو ل  يقطع.ون انعکس و سرو ما د

را سرقت   ینار ید که  نیرسد، مثل ا یکند که به حّد نصاب نم  الیرا بدزدد و خ یز یاگر چـ  5مسأله 
کمتر از نصاب را   یعنی شود. و اگر برعکس شود، یکه درهم است، ظاهراً قطع م  نیا الیکند به خ
  شود. یقطع نم د،یرسد، سرقت نما یکه به حّد نصاب م  نیبه گمان ا

ابع الدينار أو ما بلغ  يمة الربع هو أ ل ما يقطع بهو فلو سرو أكثر منه يقطع كقطعة بالربع بلغ ما بلغو و ليس  -۹مسأله 

 .في الزيادة شيء غير القطع

 یآن قطع م ۀاست که به واسط یمقدار  نیربع برسد کمتر  متیآنچه که به ق ای ناریربع دـ  6مسأله 
شود، تا به هر اندازه  یم از آن را سرقت کند، همانند قطع آن به سبب ربع، قطع شتر یشود؛ پس اگر ب

 .ستیاز قطع ن ر یغ یز یچ شتر یکه برسد و در مقدار ب  یا

 ك عنيشأأأترط في المسأأأروو أن يكون في حر  ككونه في مكان مقفل أو مغلقو أو كان مدفونا أو أخفاه المال -۷مسأأأأله 

األنظار تحت فرش أو جوف كتاو أو نحو ذلك مما يعد عرفا محر ةو و ما ال يكون كللك ال يقطع به و إن ال يجو  الدخول 

 إن ال يجو  دخوله فيه إال بإذنه.إال بإذن مالكهو فلو سرو شياا عن األشياء الظاهرة في دكان مفتوح ل  يقطع و 

قفل شده  یجا که در  نیشود، شرط است که در حرز باشد، مثل ا یم دهیدر آنچه که دزدـ  7مسأله 
ها از  نیمانند ا ای یکتاب داخل ای یرفرشیمالک آن را از نظرها ز  ایمدفون باشد  ایباشد  یبسته ا ای

شود،  یبه سبب آن قطع نم باشدن نی. و آنچه که چندیشود، پنهان نما یآنچه که عرفًا حرز حساب م
ظاهر را در  یزهایاز چ یز یپس اگر چ نباشد مگر به اذن مالکش؛ ز یاگرچه داخل شدن به آن جا

نباشد مگر به اذن مالک  ز یاگرچه دخول در آن جا شود؛ یکه باز است سرقت کند، قطع نم  یدکان
 آن.
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شيء من األشياء فهل يكون حر  لما كان األشياء مختلفة في الحر  في تعارف الناس فلو كان موضع  -۸مسأله  حر ة ل

شيء  سر ة الفرس مثو فعثر على  -لكل  سااو كسر القفل و دخل ل سقط من جيب المالک دینارة في اإلصطبل و ال فلو 

؟ األشأأأأبه و األحوط هو الثانيو نع  لو أخفى المالك -الدينار فسأأأأر ه كفي في لزوغ القطع أو ال لعدغ إخراجه من حر ه

 بل فأخرجه السااو يقطع.في اإلصط دیناره

 ،ییپس اگر جا باشند، یمختلف م گر یکدیدر حرز با  اءیکه در عرف مردم، اش  ییاز آن جاـ  8مسأله 
 ینار یمالک، د بیاگر از ج باشد، پس یم یز یآن حرز، حرز هر چ ایحرز باشد آ زهایاز چ یز یچ یبرا

 ندیرا بب نار یمثالً، داخل آن شود و د و دزد قفل آن را بشکند و جهت سرقت اسب فتدیبه اصطبل ب
 اوردهین رونیآن را از حرزش ب رایز  ست؛ین نیچن ایکند   یم تیدر لزوم قطع کفا د،یو آن را سرقت نما

 رونیرا در اصطبل پنهان کند و دزد آن را ب نارشیمالک د است. البته اگر یاست؟ اشبه و احوط دوم
 شود. یقطع م اوردیب

ما ليس بمحر  ال. يقطع سأأأار ه كالسأأأر ة من الخانات و الحمامات و البيوت التي كانت أبوابها مفتوحة على  -۶مسأأأأله 

لة كل موضع أذن طائفهو و نحو المساجد و المدارس و المشاهد المشرفة و المؤسسات العامةو و بالجم العموغ أو على

للعموغ أو لطائفةو و هل مراعاة المالک و نحوه و مرا بته للمال حر  فلو اانت دابته في الصأأأحراء و كان لها مراعيا يقطع 

بسر ته أو ال؟ األ وى الثانیو و هل يقطع سااو ستارة الكعبة؟  يل: نع و و األ وى عدمهو و كلا سااو ما في المشاهد 

 هر أو الرواو و الصحن.الحرغ المطالمشرفة من 

و حمام ها و  در کاروانسراها یشود، مانند دزد یسارقش قطع نم ستیآنچه که در حرز نـ  9مسأله 
 ارتگاهیو مدرسه ها و ز  باز است و مانند مساجد ،یگروه  ایعموم  یآن ها به رو یکه دربها  ییخانه ها

اذن داده شده است.  یگروه ایعموم  یکه برا  ییو خالصه هر جا یمشرفه و مؤسسات عموم یها
در صحرا  شیباشد، پس اگر چهارپا یم مال، حرز یمراعات مالک و مانند او و مراقبت او برا ایو آ

دزد  ایاست. و آ یدوم ینه؟ اقو ایشود  یقطع م سرقت آن ۀباشد و چوپان داشته باشد به واسط
است دزد آنچه   نیعدم آن است. و همچن یاقو ی. ولیبل  گفته اند:  یشود؟ بعض یکعبه قطع م  ۀپرد

 رواق و صحن است. ایحرم مطهر  مشرفه از یها ارتگاهیکه در ز 

لو سأأأرو من جيب إنسأأأان فإن كان المسأأأروو محر ا كأن كان في الجيب اللي تحت الثوو أو كان على درو  -۱۶مسأأأأله 

جيبه آله كاآلالت الحديثة تحر ه فالظاهر ثبوت القطعو و إن كان في جيبه المفتوح فوو ثيابه ال يقطعو و لو كان الجيب 

 [۹۶۵الحر .]القطعو فالميزان صدو في بطن ثوبه األعلى فالظاهر 

که در   نیباشد مثل ا شده در حرز دهیشود چنانچه آنچه که دزد یانسان دزد بیاگر از جـ  11مسأله 
( باشد که آن پی)مثالً ز  دیوسائل جد مانند یا لهیوس بشیسر ج ایلباس است  ر یباشد که ز  یبیج

لباس است باشد  یو رو ز او که با بیجو اگر در  دهد، ظاهراً قطع ثابت است. یرا در حرز قرار م
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 نیا ار یشود؛ پس مع یباشد، ظاهراً قطع م ییداخل لباس رو در طرف بیشود. و اگر ج یقطع نم
 حرز است. است که صدق کند که

ال إشأأكال في ثبوت القطع في أثمار األشأأجار بعد  طفها و حر هاو و ال في عدغ القطع إذا كانت على األشأأجار  -۱۱مسأأأله 

سر ة ثمرتها أو  ستان مقفل فهل يقطع ب ط بل ال؟ األحوإن ل  تكن األشجار محر ةو و أما إذا كانت محر ؛ كأن كانت في ب

 األ وى عدغ القطع.

ثبوت قطع در  در یاشکال رند،یشوند و در حرز قرار بگ دهیختان بعد از آن که چدر  ۀویمـ  11مسأله 
 یدر حرز نباشند، اشکال که درخت ها  یدرخت ها باشد، در صورت یاگر رو نی. و همچنستیآن ها ن

باشند  یکه در باغ قفل شده ا  نیا باشد. و اما اگر درخت ها در حرز باشند مثل یدر عدم قطع نم
 عدم قطع است. یاقو نه؟ احوط بلکه ایشود  یآن ها قطع م یها وهیبا سرقت م ایآ

 طع على السأأااو في عاغ مجاعه إذا كان المسأأروو مأكوال و لو بالقوه كالحبوو و كان السأأااو مرأأطرة  -ال -۱۲مسأأأله 

و األحوط عدغ القطع بل في المحتاج إذا  إليهو و في غير المأكول و في المأكول في غير مورد اإلضأأأأطرار محل إشأأأأكالو

  وة. سرو غير المأكول ال يخلو من

بالقوه مانند حبوبات  باشد ولو یکه مسروق، خوردن  یدر صورت یکه در سال گرسنگ   یدزدـ  12مسأله 
مورد اضطرار  ر یکه غ  یدر خوردن و یخوردن ر یشود. و در غ یبدزدد و مضطر به آن باشد، قطع نم

که محتاج   یاست؛ بلکه عدم قطع در کس ( عدم قطعیاست، محل اشکال است، و احوط )وجوب
 .ستیقوت ن از یرا بدزدد خال یخوردن ر یاست اگر غ

لو سأأرو حرة كبيرة أو صأأغيرة ذكر أو أنثى ل  يقطع حداو فهل يقطع دفعا للفسأأاد؟  يل: نع و و به اوایةو و  -۱۳مسأأأله 

 طع و تعزیره بما يراه الحاك .األحوط ترل الق

 ایشود، پس آ ینم زن ـ بدزدد از جهت حد، قطع ایرا ـ مرد باشد  ر یصغ ای ریاگر حّر کبـ  13مسأله 
احوط  یاست. ول یتیروا و به آن ؛یگفته اند: بل  ینه(؟ بعض ایشود ) یجهت دفع فساد، قطع م

 داند. یصالح م او است به آنچه که حاکم ر ی( ترک قطع و تعز ی)وجوب

لو أعار بيتا مثو فهتك المعير حر ه فسأأأأرو منه ماال للمسأأأأتعير  طعو و لو آجر بيتا مثو و سأأأأرو منه ماال  -۱۴مسأأأأأله 

ن  إ للمستأجر  طعو و لو كان الحر  مغصوبة ل  يقطع بسر ة مالكهو و لو كان ماله في حر  فهتكه و أخرج ماله ل  يقطع و 

 ار ماله أو أجيد بما دون النصاو.كان ماله مخلوطا بمال الغاصب فأخل بمقد

که مال  را یدهنده حرز آن را بشکند و مال هیبدهد پس عار  هیرا عار  یاگر مثالً خانه اـ  14مسأله 
را که مال  یمال  را اجاره دهد و یشود. و اگر مثالً خانه ا یقطع م د،یاست از آن سرقت نما ر یمستع

 یمالک آن، قطع نم شود. و اگر حرز مغصوب باشد با سرقت یمستأجر است از آن بدزدد قطع م
کند اگرچه مالش با مال  در حرز باشد پس آن را بشکند و مالش را خارج یشود. و اگر مال کس
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 ینصاب، بردارد قطع نم از کمتر  از آن به مقدار شتر یب ایغاصب مخلوط باشد، پس به مقدار مالش 
 شود.

كما في بع  الصور أو للمو وف عليهو و لو  لنا إنه فك  لو كان المسروو و فا يقطع لو  لنا بأنه ملك للوا ف -۱۵مسأله 

ملك لدر المنفعه على المو وف عليه ل  يقطعو و لو سأأرو ما يكون مصأأرفه أشأأخاصأأا االز اا بناء على عدغ الملك ألحد 

سأأأأرو ماال يكون لإلماغ عليه السأأأأوغ انصأأأأف الخمس بناء على كونه ملكا له عليه السأأأأوغ فهل يقطع ل  يقطعو و لو 

ع على األمر ال يقط بمطالبة الفقيه الجامع للشأأأأرائط أو ال؟ فيه ترددو و بناء على عدغ الملك و كونه عليه السأأأأوغ ولي

 [۹۶۹األحوط.]

چنان که در  که ملک واقف است،  میر قائل باششود اگ یاگر مسروق وقف باشد قطع مـ  15مسأله 
که وقف،   میقائل باش است. و اگر هیملک موقوف عل میقائل باش ایاست  نیاز صورت ها چن یبعض

مصرف  کهرا   یز یشود. و اگر چ ینم قطع ه،یفّک ملک است جهت وصول منفعت آن بر موقوف عل
شود. و اگر  یـ قطع نم ستین یملک کس که  نیباشد، بدزدد مانند زکات ـ بنابر ا یآن اشخاص م

است السالم هیعلکه ملک امام   نیـ بنابر ا است مانند نصف خمس السالم هیعلرا که مال امام  یمال
که ملک   نیآن ترّدد است و بنابر ا در  نه؟ ایشود  یقطع م ط،یجامع شرا هیفق ۀبا مطالب ایـ بدزدد آ

 شود. ی( قطع نمی)وجوب امر آن باشد، بنابر احوط یّ ول السالم هیعلنباشد و امام  السالم هیعلامام 

باو الحر  و الا ما بني على الباو و الجدار من الخااج ليس محر ةو فو  طع بهاو نع  الظاهر كون الباو  -۱۹مسأأأأأله 

باو الحر  محر ة باو الحر  فيقطع بهو و كلا ما على الجدار داخوو فإذا كسأأأأر الباو و دخل الحر  و أخرج  الداخل وراء

 اا من أجزاء الجدار الداخل يقطع.شي

داخل در حرز  شود، یساخته م رونیاز ب وار یآنچه که بر درب و د نیدرب حرز و همچنـ  16مسأله 
که پشت درب حرز   یداخل باشد. البته درب یدر کار نم یآن ها قطع یباشد، پس به سبب دزد ینم

 نی. و همچندشو یآن قطع م ۀواسط باشد پس به یدرب حرز، حرز شده م ۀاست، ظاهراً به واسط
را از  یز یدرب را بشکند و داخل حرز شده و چ باشد، پس اگر یآن م یداخل وار یاست آنچه که در د

 شود. یقطع م اورد،یب رونیب یداخل وار ید یاجزا

سأله  صاوو و لو نبش و  -۱۷م شرط بلوغه حد الن سر ه و لو بع  أجزائه المندوبة ب سااو الكفن إذا نبش القبر و  يقطع 

ل  يسأأرو الكفن ل  يقطع و يعزرو و ليس القبر حر ة لغير الكفنو فلو جعل مع الميت شأأيء في القبر فنبش و أخرجه ل  

 على األحوطو و لو تكرر منه النبش من غير أخل الكفن و هرو من السلطان  يل يقتلو و فيه تردد.يقطع به 

  یبه شرط  مستحب آن را بدزدد یاز قسمت ها یدزد اگر نبش قبر کند و کفن ولو بعضـ  17مسأله 
شود  یقطع نم د،یشود. و اگر نبش قبر کند و کفن را سرقت ننما یکه به حّد نصاب برسد، قطع م

قرار داده شده  ر قب در یز یچ تیباشد؛ پس اگر با م یکفن نم  ر یشود. و قبر، حرز غ یم ر یتعز  یول
نبش  یشود. و اگر کس ینم )واجب( قطع اطیبنابر احت اوردیب رونیباشد و سارق نبش کند و آن را ب
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 یگفته اند که کشته م  یفرار کند، بعض و از سلطان اوردیب رونیقبر را تکرار کند بدون آن که کفن را ب
 در آن ترّدد است. یشود، ول

 القول فيما يثبت به

سأله  شهادة عدلينو و لو أ ر مرة واحدة ال يقطعو و لكن يؤخل المال منهو و ال  -۱م يثبت الحد باإل رار بموجبه مرتين و ب

 (۹۶۷فرداتو و ال يشاهد و یمین .]يقطع بشهادة النساء منرمات و ال من

 شود یحّد با آن ثابت م نیآنچه که ا

 کیاگر  شود. و یحّد با دو مرتبه اقرار به موجب آن و با شهادت دو عادل ثابت م نیا - 1 مسأله

خواه جداگانه  شود. و با شهادت زن ها؛ یمال از او گرفته م کنیشود، ول یمرتبه اقرار کند قطع نم

 شود. یشاهد و قسم، قطع نم کیبا مردها و با  ایباشند 

يعتبر في المقر البلوغ و العقل و اإلختيار و القصدو فو يقطع بإ رار الصبي حتى مع القول بقطعه بالسر ةو وال  -۲مسأله 

ساهي و المغمى عليهو فلو أ ر  بإ رار المجنون كرها مولو أدوارا دور جنونهو و ال بالمكره وال بالهاجل و الغافل و النائ  و ال

   يقطعو و ل  يثبت المال.أو بو  صد ل

قول به  بنابر یو قصد معتبر است؛ پس با اقرار بچه ـ حت ار یدر مقّر، بلوغ و عقل و اختـ  2مسأله 
در دور جنونش  که  یولو ادوار  وانهیبا اقرار د نیشود. و همچن یسرقت ـ قطع نم ۀقطع او به واسط

 یقطع نم هوشیو ب یاهس کننده و غافل و شخص خواب و  یبا اقرار مکره و شوخ نیاست و همچن
 شود. یمال ثابت نم شود و یبدون قصد، اقرار کند قطع نم ایشود. پس اگر با اکراه 

ة على يلو أكرهه على اإل رار برأأأرو و نحوه فأ ر ث  أتي بالمال بعينه ل  يثبت القطع إال مع  ياغ  رائن  طع -۳مسأأأأله 

 القطع. سر ته بما يوجب

 اوردیرا ب مال نیسپس ع د،یاگر او را با زدن و مانند آن مجبور به اقرار کند پس اقرار نماـ  3مسأله 
شود، قائم  یقطع م که موجب  یز یبر سرقت او به چ یکه قرائن قطع  نیشود، مگر ا یقطع ثابت نم

 شود.

فهل يقطع أو ال؟ األحوط الثانيو و األرجل األولو و لو أنكر بعد اإل رار مرة يؤخل منه لو أ ر مرتين ث  أنكر  -۴مسأأأأأله 

المال وال يقطعو و لو تاو أو أنكر بعد  ياغ البينة يقطعو و لو تاو  بل  ياغ البينة و  بل اإل رار سقط عنه الحدو و لو تاو 

 [۹۶۸ين العفو و القطع. ]بعد اإل رار يتحت  القطع و  يل: يتخير اإلماغ عليه السوغ ب

 ی( دومی)استحباب نه؟ احوط ایشود  یقطع م ایآ د،یاگر دو مرتبه اقرار کند سپس انکار نماـ  4مسأله 
شود  یمال از او گرفته م دیمرتبه اقرار، انکار نما کیباشد. و اگر بعد از  یم یارجح اول یاست ول
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 امیشود. و اگر قبل از ق یقطع م انکار کند، ای دیتوبه نما نهیّ ب امیشود. و اگر بعد از ق یقطع نم یول
 یقطع حتم د،یبعد از اقرار توبه نما شود. و اگر یو قبل از اقرار، توبه کند حّد از او ساقط م نهیّ ب

 است. ر یّ مخ عفو و قطع نیبالسالم هیعلگفته اند که امام   یاست و بعض

 القول في الحد

حد السأأأااو في المرة األولى  طع األصأأأابع األابع من مفصأأأل أصأأأولها من اليد اليمنىو و يترك له الراحة و  -۱مسأأأأله 

اإلبهاغو و لو سرو ثانيا  طعت رجله اليسرى من تحت  بة القدغ حتى يبقى له النصف من القدغ و مقدار  ليل من محل 

سرو ثالثا حبس دائما حتى يموتو و يجرى عليه من سر  المسلو و إن  لو  و رابعة وبیت المال إن كان فقيرةو و إن عاد و 

 (۹۶۶في السجن  تل.]

 حّد سرقت

راست است؛ و   انگشتان دست یاول، قطع چهار انگشت از مفصل اصل ۀحّد دزد در دفعـ  1مسأله 
 ر یچپ او از ز  ینمود، پا یدوم دزد ۀشود. و اگر دفع یگذاشته م  یاو باق یکف دست و ابهام برا

بماند. و  یاو باق یمحل مسح، برا از یکه نصف پا و مقدار کم  نیشود تا ا یپا قطع م یرو یبرآمدگ 
المال خرج او را  تیباشد از ب ر یاگر فق  و ردیافتد تا بم یکرد به زندان ابد م  یسوم دزد ۀاگر دفع

 رسد. یدر زندان باشد، به قتل م یکه دزد  نیولو ا دینما یچهارم دزد ۀدهند. و اگر برگردد و دفع یم

 لو تكررت منه السأأر ة و ل  يتخلل الحد افی حد واحدو فلو تكررت منه السأأر ة بعد الحد  طعت رجله ث  لو -۲مسأأأله 

 تكررت منه حبس ث  لو تكررت  تل.

کند؛ پس   یم تیحّد کفا کیاز او تکرار شود و حّد در خالل آن ها واقع نشود،  یاگر دزدـ  2مسأله 
 یاز او تکرار شد زندان یشود، سپس اگر دزد یقطع م شیاگر بعد از حد، سرقت از او تکرار شود پا

 شود. یشود سپس اگر تکرار شد، کشته م یم

  لو نعال تقطع اليسار مع وجود اليمين سواء كانت اليمين شوء و اليسار صحيحة أو العكس أو هما شوءو  -۳مسأله 

خيف الموث بقطع الشأأأوء إلحتمال عقوئی له منشأأأأ عقوئی ااخبار الطبيب بللك ل  تقطع احتياطا على حياة السأأأااوو 

 ن دون اليسار؟ األشبه عدغ القطع.فهل تقطع اليسار الصحيحة في هلا الفرض أو اليسار الشوء مع الخوف في اليمي

دست  شود؛ چه دست راست َشل باشد و ینمدست چپ با وجود دست راست قطع  ـ 3مسأله 
قطع دست  هر دو َشل باشند. البته اگر خوف مردن به جهت ایبرعکس آن باشد ـ  ای حیچپ صح

 جهتپزشک به آن ـ به  است، مانند اخبار ییمنشأ عقال یکه دارا  ییَشل باشد با بودن احتمال عقال
فرض، دست چپ که سالم است  نیدر ا ایشود؛ پس آ یدزد، دست شل قطع نم اتیبر ح اطیاحت

دست چپ  ایراست باشد، نه در دست چپ، آ که خوف مردن در دست  یدر صورت ایشود؟  یقطع م
 شود؟ اشبه عدم قطع است. یشل قطع م
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رو و ى المشهولو ل  يكن للسااو يسار  طعت يمناه على المشهورو و في اواية صحيحة ال تقطعو و العمل عل -۴مسأله 

 سر ة فلهبت بعده ل  تقطع اليسار.حین ثبوت ال لو كان له يمين

 تیدر روا یول شود، یاگر دزد دست چپ نداشته باشد بنابر مشهور دست راستش قطع مـ  4مسأله 
 یدر وقت ثبوت دزد شود. و عمل بر قول مشهور است. و اگر یآمده است که قطع نم یا حهیصح
 شود. یقطع نم برود، دست چپ او نیدست راست باشد و بعد از آن از ب یدارا

من سرو و ليس له اليمنى  يل فان كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك و كانت له اليسرى  طعت يسراهو  -۵مسأله 

ي الحبسو و األشأأأبه ففان ل  تكن له أيرأأأا اليسأأأری  طعت رجله اليسأأأرىو فان ل  يكن له رجل ل  يكن عليه أكثر من 

 وط الحد و اإلنتقال إلى التعزير.جميع ذلك سق

در قصاص  گفته اند که: چنانچه  یکند و دست راست نداشته باشد، بعض  یکه دزد  یکسـ  5مسأله 
شود؛ پس اگر دست  یم آن، قطع شده باشد و دست چپ داشته باشد، دست چپ او قطع ر یغ ای

از  شتر یب یز ینداشته باشد چ چپ یشود. پس اگر پا یچپ او قطع م یچپ هم نداشته باشد پا
 باشد. یم ر یبه تعز  ها سقوط حّد و انتقال نیا ۀاشبه در هم ی. ولستیزندان بر او ن

سر ةو و لو  طع  -۹مسأله  ساره مع العل  حکما و موضوع فعليه القصاصو وال يسقط  طع اليمين بال لو  طع الحداد ي

 سقط  طع اليمين بها؟ األ وى ذلك.إلشتباه في الحك  أو الموضوع فعليه الديةو فهل ياليسرى 

او قصاص  بر دیحد، دست چپ او را با علم به حکم و موضوع قطع نما ۀکنند  یاگر جار ـ  6مسأله 
چپ او را به جهت  شود. و اگر دست یساقط نم ،یدزد ۀباشد و قطع دست راست او به واسط یم

 یدست راست با آن ساقط م قطع ایباشد؛ پس آ یم هیبر او د دیموضوع قطع نما ایاشتباه در حکم 
 سقوط آن است. یشود؟ اقو

سرایة الحد ليست مرمونة ال على الحاك  و ال على الحداد و إن أ ي  في حر أو بردو نع  يستحب إ امته في  -۷مسأله 

 ار و في الشتاء في وسطه لتو ی شدة الحر و البرد.الصيف في أطراف النه

سرما اقامه  ای حد، اگرچه در گرما ۀکنند  یحّد نه مورد ضمان حاکم است و نه جار  تیسراـ  7مسأله 
زمستان در وسط آن  حّد در تابستان در اول و آخر روز و در ۀشود. البته مستحب است که اقام

 سرما، مصون بماند.باشد، تا از شّدت گرما و 
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 القول في اللواحق

لو سأأرو اثنان نصأأابا أو أكثر بما ال يبلغ نصأأيب كل منهما نصأأاو فهل يقطع كل واحد منهما أو ال يقطع واحد  -۱مسأأأله 

 الثانی منهما؟ األشبه

 ملحقات حّد سرقت

نصاب  ۀانداز  از آن ها به کیکه سهم هر   یشتر یبه مقدار ب ایاگر دو نفر به مقدار نصاب  - 1مسأله 

 یشوند؟ اشبه دوم ینم از آن ها قطع کی چیه ایشوند  یاز آن ها قطع م کیهر  اینرسد بدزدند، آ

 است.

لو سأأأرو و ل  يقدر عليه ث  سأأأرو ثانية فأخل و أ يمت عليه البينة بهما جميعا معا دفعة واحدة أو أ ر بهما  -۲مسأأأأله 

شهود فشهد اثنان  جميعا كللك  طع باألولى يدهو و ل  تقطع بالثانية رجلهو بل ال يبعد أن يكون الحك  كللك لو تفرو ال

نية  بل  ياغ الحدو أو أ ر مرتین دفعه بالسأأر ة األولى و مرتين دفعة أخرى بالسأأر ة األولى ث  شأأهد اثنان بالسأأر ه الثا

خرى يمينه ث   امت األبالسأأر ة الثانية  بل  ياغ الحدو و لو  امت الحجه بالسأأر ه ث  أمسأأكت حتى أ ي  الحد و  طع 

  طعت رجله.

بر هر  نهیّ ب و گرفته شود وکند   یدوم دزد ۀسپس مرتب ابند،یکند و بر او دست ن  یاگر دزدـ  2مسأله 
 د،یصورت اقرار نما نیآن ها با هم به ا یبه هر دو ایدفعه اقامه شود،  کیبا هم در  یهمگ  یدو دزد

 دیشود، بلکه بع یقطع نم شیپا دوم یبه جهت دزد یشود، ول یاول دستش قطع م یبه جهت دزد
با هم نباشند( پس دو  یباشند )و همگ  که شهود متفرق  یباشد در صورت نیچن نیکه حکم ا  ستین

در  ایدوم شهادت بدهند،  یحد، به دزد ۀاقام اول شهادت دهند سپس دو نفر قبل از ینفر به دزد
دوم  یحّد به دزد ۀقبل از اقام گر ید ۀدفع ر دو مرتبه د اول اقرار کند و یدفعه دو مرتبه به دزد کی

  نیدوم متوقف شود تا ا یحّجت بر دزد ۀاقامه شود سپس اقام یاگر حجت بر دزد ی. ولدیاقرار نما
 .شود یقطع م شیاقامه شود پا یگر یراستش قطع گردد، سپس حّجت د حّد شود و دست ۀکه اقام

و ل  منهو فللو أ يمت البينة عند الحاك  أو أ ر بالسأأأر ة عنده أو عل  ذلك ل  يقطع حتى يطالبه المسأأأروو  -۳مسأأأأله 

يرفعه إلى الحاك  ل  يقطعه و لو عفا عنه  بل الرفع سأأأأقط الحدو و كلا لو وهبه المال  بل الرفعو و لو رفعه إليه ل  

حدو و ليسقط الحدو و كلا لو وهبه بعد الرفعو و لو سرو ماال فملکه بشراء و نحوه  بل الرفع إلى الحاك  و ثبوته سقط ا 

 لو كان ذلك بعده ل  يسقط.

آن را بداند،  حاکم ایسارق نزد حاکم به سرقت اقرار کند  اینزد حاکم اقامه شود  نهیّ اگر بـ  3سأله م

حاکم به مرافعه  شده، آن را مطالبه کند، پس اگر آن را نزد یکه از او دزد  یشود تا کس یقطع نم
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شود.  یحّد ساقط م د،ینما عفو ار کند او را. و اگر قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، او   ینبرد، قطع نم

اگر آن را نزد حاکم  یببخشد. ول است اگر مال را قبل از بردن مرافعه نزد حاکم، به او نیو همچن

را  ینزد حاکم، آن را ببخشد. و اگر مال است اگر بعد از مرافعه نیشود و همچن یببرد حّد ساقط نم

حاکم و ثبوت آن، آن را مالک شود، حّد ساقط  و مانند آن، قبل از بردن نزد دنیبدزدد سپس با خر 

 شود. یاست و اگر بعد از آن باشد ساقط نم

لو أخرج السأأااو المال من حر ه ث  أعاده إليه فإن و ع تحت يد المالك و لو في جملة أمواله ل  يقطعو و لو  -۴مسأأأله 

 لكو و إن ال يخلو منلو تلف  بل و وعه تحت يده فهل يقطع بللك؟ األشأأأأبه ذ حر ه و ل  يقع تحت يده كما أرجعه إلى

 [۷۶۶إشكال.]

مالک  دی آورد سپس به آن جا برگرداند پس اگر تحت رونیاگر دزد، مال را از حرزش بـ  4مسأله 
مالک  دیتحت  یول شود. و اگر آن را به حرزش برگرداند یقطع نم ردیاموالش قرار بگ ۀولو در زمر 

شود؟  یبه سبب آن، قطع م ایاو، تلف شود آ دیکه قبل از وقوع آن در تحت   نیواقع نشود، مانند ا
 .ستیاز اشکال ن یاشبه قطع است؛ اگرچه خال

لو هتك الحر  جماعه فأخرج المال منه أحده  فالقطع عليه خاصأأأأةو و لو  ربه أحده  من الباو و أخرجه  -۵مسأأأأأله 

الحر  فالقطع على المخرج لهو و لو وضأأأعه الداخل في وسأأأط النقب و أخرجه اآلخر الخااج فالظاهر أن القطع اآلخر من 

على الداخلو و لكن لو وضأأأعه بين الباو اللي هو حر  للبيت بحيث ل  يكن الموضأأأوع داخلها و ال خارجا عرفا فالظاهر 

الخااج و نصأأفه في الداخل فان بلغ كل من النصأأفين عدغ القطع على واحد منهماو نع  لو وضأأعه بنحو اان نصأأفه في 

 إن بلغ الداخل ذلك يقطع الخااج. النصاو يقطع كل منهماو و إن بلغ الخااج النصاو يقطع الداخلو و

مخصوص  آورد قطع رونیاز آن ها مال را از حرز ب یک یحرز را بشکنند آنگاه  یاگر گروهـ  5مسأله 
آورد، قطع  رونیحرز ب آن را از یگر یو د اوردیدرب حرز ب کیاز آن ها آن را تا نزد یک یاو است. و اگر 

شده، آن را در وسط نقب  اخلد که  یآورده است. و اگر کس رونیاست که آن را از حرز ب یبر کس
 کنیل است که داخل است. و یقطع بر کس ظاهراً  اورد،یب رونیکه خارج است آن را ب  یگر یبگذارد و د

که آنچه قرار داده شده، عرفًا نه داخل   یدهد به طور  که حرز خانه است قرار  یدرب نیاگر آن را در ب
قرار دهد که نصف  ی. البته اگر آن را طور ستیها قطع ن نآ  از کی چیباشد و نه خارج، ظاهراً بر ه

از دو نصف، به حّد نصاب برسد از هر  کیدر داخل باشد پس اگر هر  آن گر یآن در خارج و نصف د
شود و اگر داخل به  یقطع م یشود. و اگر خارج به حّد نصاب برسد، داخل یم از آن ها قطع کی

 شود. یقطع م یباشد خارج حّد نصاب
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زء فجزء لو أخرج النصأأاو دفعات متعددة فإن عدت سأأر ة واحدة كما لو كان شأأياا ثقيو ذا أجزاء فأخرجه ج -۹مسأأأله 

بو فصأأأل طویل يخرجه عن اسأأأ  الدفعة عرف يقطعو و أما لو سأأأرو جزء منه في ليله و جزء منه في ليلة أخرى فصأأأار 

حوط لو ل  يكن األ وى عدغ المجموع نصأأأابا فو يقطعو و لو سأأأرو نصأأأف النصأأأاو من حر  و نصأأأفه من حر  آخر فاأل

 القطع.

حساب شود مانند  سرقت کیآورد، پس اگر  رونیمتعدد باگر مقدار نصاب را در دفعات ـ  6مسأله 
ـ که آن  یطوالن ۀبدون فاصل باشد که چند قسمت دارد، پس آن را تکه تکه و ینیسنگ ز یکه چ  نیا

از آن را در  یاگر قسمت اشود؛ و ام یم آورد، قطع رونیدفعه بودن خارج سازد ـ ب کیرا عرفًا از اسم 
آورد و مجموع آن ها به حّد نصاب برسد،  رونیب یگر یاز آن را در شب د یگر یشب و قسمت د کی

( یبدزدد، احوط )وجوب یگر یو نصف آن را از حرز د یحرز  شود. و اگر نصف نصاب را از یقطع نم
 قطع است. نباشد، عدم یاگر اقو

و لو أحدث في الشيء اللي  در النصاو داخل  لو دخل الحر  فأخل النصاو و  بل اإلخراج منه أخل ل  يقطعو -۷مسأله 

 الشاة أو خرو الثوو داخل الحر . الحر  ما أخرجه عن النصاو ث  أخرجه ل  يقطعو كما لو ذبل

گرفته شود،  آوردن از آن رونیاگر داخل حرز شود پس به حّد نصاب بردارد و قبل از بـ  7مسأله 
آن را از نصاب خارج  که  یز ینصاب است، چ ۀحرز به انداز که داخل   یز یشود. و اگر در چ یقطع نم

که در داخل حرز گوسفند را   نیا شود مانند یآورد، قطع نم رونیسپس آن را ب دیسازد، احداث نما
 .دیلباس را پاره نما ایذبح کند 

 ل  يستهلك لكن تعلر إخراجهلو ابتلع النصاو داخل الحر  فان استهلك في الجوف كالطعاغ ل  يقطعو و إن  -۸مسأله 
فو  طع و ال سر ة و لو ل  يتعلر إخراجه من الجوف و لو بالنظر إلى عادته فخرج و هو في جوفه ففى القطع و عدمه و 

 جهانو أشبههما القطع إذا كان البلع للسر ة بهلا النحوو و إال فو  طع.

شود مانند طعام،  اگر در جوف او، مستهلکاگر به قدر نصاب را در داخل حرز ببلعد، پس ـ  8مسأله 
هست و نه  یقطع آوردن آن متعذر باشد، نه رونیب کنیشود. و اگر مستهلک نشود ل یقطع نم

ـ پس خارج شود در  اوعادت  آوردن آن از جوف او متعذر نباشد ـ ولو با نظر به رونیو اگر ب ،یسرقت
 یوجه است که اشبه آن ها قطع م باشد، پس در قطع و عدم آن دو یکه آن در جوف او م  یحال

 .ستین یباشد، وگرنه قطع یبه خاطر دزد دنیبلع نیچن نیکه ا  یباشد، در صورت
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 الفصل السادس في حد المحارو

بر كان أو في بحرو في المحارو هو كل من جرد سأأوحه أو جهزه إلخافة الناس و إرادة اإلفسأأاد في األرضو في  -۱مسأأأله 

مصأأأأر أو غيره ليو أو نهاراو وال يشأأأأترط كونه من أهل الريبة مع تحقق ما ذكرو و يسأأأأتوي فيه اللكر واألنثىو و في ثبوته 

للمجرد سوحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفا ال يتحقق من إخافته خوف ألحد إشكال بل منعو نع  لو كان ضعيفا لكن 

 [۷۶۱اص فالظاهر كونه داخو فيه.]ف من إخافته بل يتحقق في بع  األحيان و األشخال بحد ال يتحقق الخو

 فصل ششم: در حّد محارب

سأله  س - 1م ش یمحارب ک ست که شم مردم را  تا دینما یم ز یآن را تجه ایکند   یرا برهنه م رشیا

ساد نما نیخواهد در زم یبترساند و م شک  د؛یاف شد  یخواه در خ شد  در ا،یدر در  ایبا در  ایشهر با

)افراد  بهیاهل ر  از که   ستین روز. و در صورت تحقق آنچه که ذکر شد، شرط ایآن، شب باشد  ر یغ

که با قصد مذکور،   یثبوت آن بر کس است. و در یمشکوک و متهم( باشد، و مرد و زن در آن مساو

 دایترس تحقق پ یاحد یاز ترساندنش، برا که است یفیکه شخص ضع  یسالحش را بکشد در حال

ست. البته اگر  ینم شکال، بلکه منع ا شد، ول فیضع کند، ا که ترس از ترساندن او   یحدّ نه به  یبا

کند، ظاهر آن است که داخل در   یم دایو اشخاص تحقق پ انیاح از یمتحقق نشود، بلکه در بعض

 باشد. یآن م

له  فل و نحوها ليخبر رفقاءه من  طاع الطريقو و ال للردء و هو ال يثبت الحك  للطل -۲مسأأأأأأ يعو و هو المرا ب للقوا

ربط األموالو سوء و  المعين ل سوحه إلخافة المحارو ولدفع فساده أو لدفع من يقصده ب سيفه أو جهز  شهر  وال لمن 

 للصغير و المجنونو وال للموعب. نحو ذلك مما هو  طع الفساد ال الفسادو وال

قافله ها و مانند  است که مراقب یآن کس «عیطل»و  ست؛یثابت ن «عیطل» یحکم برا نیاـ  2مسأله 
 ست؛یثابت ن« ردء» یبرا حکم نیا نیخبر بدهد. و همچن ق،یاز قطاع الطر  شیآن ها است تا به رفقا

  یحکم برا نیا نیمچن. و هدینما یم اموال، معاونت و کمک ینگهدار  یاست که برا یکس« ردء»و 
تا محارب را بترساند و فساد او را دفع کند  دینما سالحش را مجّهز ایرا بکشد  رشیکه شمش  یکس

ها از آنچه که قطع فساد است ـ نه افساد  نیکند و مانند ا را که به او قصد سوء نموده، دفع یکس  ای
 .ستیکننده ثابت ن  یباز  یبرا نیو همچن وانهیو د ر یصغ یبرا نیباشد. و همچن یـ ثابت نم

سأله  سوح ليأخل ماله أو يقتله جا و بل وجب الدفاع في الثاني و لو انجر إلى  تلهو لكن  -۳م لو حمل على غيره من غير 

بل عدمه أ رو في  ال يثبت له حك  المحارو و لو أخاف الناس بالسأأأأوط و العصأأأأا و الحجر ففی ثبوت الحك  إشأأأأكالو

 [۷۶۲] األولين.
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 ز یدفاع، جا او را به قتل برساند، ای ردیحمله کند تا مال او را بگ یگر یاگر بدون سالح بر دـ  3مسأله 
. ستیمحارب بر او ثابت ن  حکم کنیکه به قتل او منجّر شود، ل  نیواجب است ولو ا یبلکه در دوم

 یاول یحکم اشکال است، بلکه در دوتا نیو عصا و سنگ بترساند در ثبوت ا انهیو اگر مردم را با تاز 
 عدم آن اقرب است.

و ال تقبل شأأأأهادة النسأأأأاء منفردات و ال »يثبت المحاابة باإل رار مرةو و األحوط مرتينو و بشأأأأهادة عدلين  -۴مسأأأأأله 

هادة المأخوذ منه  بعره  البع  بأن  الوا منرماتو وال تقبل شهادة اللصوص و المحاابين بعره  على بع و وال ش

 بل على « ن هؤالء ال مناعرضأأأوا لنا و أخلوا م»جميعا: تعرضأأأوا لنا و أخلوا مناو و أما لو شأأأهد بعرأأأه  لبع  و  ال: 

 األشبه.

شهادت دو عادل  ( با دو مرتبه ـ و بایمرتبه اقرار ـ و بنابر احوط )استحباب کیمحاربه با ـ  4مسأله 

شود. و شهادت دزدها و  ینم با مردها ـ قبول ایشود. و شهادت زن ها ـ جداگانه باشند  یثابت م

از آن ها گرفته شده  الکه م  یشهادت کسان نیشود. و همچن یقبول نم یبر بعض یمحارب ها بعض

شود. و اما  ینمقبول « متعرض ما شدند و از ما گرفتند» :ندیکه همه بگو  نیبه ا ،یبعض یبرا یبعض

ها گرفتند نه از ما،  نی: عارض ما شدند و از ادیشهادت دهد و بگو یبعض یاز آن ها برا یاگر بعض

 شود. یبنابر اشبه قبول م

األ وى في الحد تخيير الحاك  بين القتل و الصأأألب و القطع مخالفة و النفيو وال يبعد أن يكون األولى له أن  -۵مسأأأأله 

و يختار ما يناسبهاو فلو  تل اختار القتل أو الصلبو و لو أخل المال اختار القطع و لو شهر السيف و أخاف  يوحظ الجناية

 [۷۶۳واياتو و األولى ما ذكرنا.]فقط اختار النفيو و  د اضطربت كلمات الفقهاء و الر 

بلد،  یو نف قتل و مصلوب کردن و قطع به طور مخالف نیحاکم ب یحد، بنابر اقو نیدر اـ  5مسأله 

آنچه که مناسب آن  را مالحظه کند و تیحاکم بهتر باشد که جنا یکه برا  ستین دیاست. و بع ر یّ مخ

کند. و اگر مال را   ار یخترا ا مصلوب نمودن ای. پس اگر کشته است، حاکم، قتل دینما ار یاست، اخت

  ار یبلد را اخت یترسانده است، نف و فقط دهیکش  ر ی. و اگر شمشدینما ار یاختبرداشته است قطع را 

 .میبهتر همان است که ما ذکر کرد مضطرب است و اتیکلمات فقها و روا  قاً یکند. و تحق

سواء رفع ولی الدغ أمره إلى  -۹مسأله  سواء  تل شخصا أو الو و  سابقة حد المحارو  و الحاك  أ ما ذكرنا في المسألة ال

الو نع  مع الرفع يقتل  صأأأاصأأأة مع كون المقتول افواو و مع عفوه فالحاك  مختار بين األمور األابعةو سأأأواء كان  تله 

متقدمة ال طلبا للمال أو الو و كلا لو جرح و ل  يقتل كان القصأأأأاص إلى الولیو فلو ا تص كان الحاك  مختارة بين األمور 

 حدا و كلا لو عفا عنه.

https://t.me/ekhtebar


53 صفحه             گردآوری و تدوین: امید سلطانی                                                                    

الفصل السادس في حد المحارب«   بخش اول: حدود 

نه و خواه  ایبکشد  را یحّد محارب است؛ خواه کس م،یگذشته ذکر کرد  ۀآنچه که در مسألـ  6 مسأله
 ینزد حاکم ببرد به عنوان قصاص کشته م که  ینه. البته در صورت ایدم، امرش را نزد حاکم ببرد  یّ ول

  یاست؛ چه او را برا ر یّ مخامر  ار چه نیبا عفو او، حاکم ب که مقتول کفو او باشد. و  یشود در صورت
است؛ پس  یّ اگر مجروح کند ونکشد، قصاص مربوط به ول نینه. و همچن ای گرفتن مال کشته باشد

عفو  از آن یّ است اگر ول نیامور گذشته از نظر حد، مختار است و همچن نیحاکم ب رد،یبگ اگر قصاص
 .دینما

د عليه سأأأأقط الحد دون حقوو الناس من القتل و الجرح و المالو و لو تاو بعلو تاو المحارو  بل القدرة  -۷مسأأأأأله 

 الظفر عليه ل  يسقط الحد أيرا.

 لیحقوق الناس از قب شود، نه یحّد ساقط م دیبر او، توبه نما ییاگر محارب قبل از تواناـ  7مسأله 
 شود. یساقط نم بر او توبه کند، حّد هم افتنیقتل و جرح و مال. و اگر بعد از دست 

مر اللص إذا صأأأأدو علیه عنوان المحارو كان حكمه ما تقدغ و إال فله أحكاغ تقدمت في ذيل كتاو األ -۸مسأأأأأله 

 بالمعروف و النهي عن المنكر.

 یاحکام یدارا اگر عنوان محارب، بر دزد صدق کند، حکم او همان است که گذشت وگرنهـ  8مسأله 
 از منکر گذشت. یکتاب امر به معروف و نه  لیاست که در ذ

يصأألب المحارو حياو وال يجو  اإلبقاء مصأألوبة أكثر من ثوثة أياغو ث  ينزل فان كان ميتا يغسأأل و يكفن و  -۶مسأأأله 

هو و بو يموت يصأألى عليه و يدفنو و إن كان حيا  يل يجهز عليهو و هو مشأأکلو نع  يمكن القول بجوا  الصأألب على نح

 هو أيرا ال يخلو من إشكال.

از سه  شیب ماندن او به صورت مصلوب یشود ـ و باق یمحارب به طور زنده مصلوب مـ  9مسأله 
شود و بر او  یو کفن م شود، پس اگر مرده باشد غسل یآورده م نییباشد ـ سپس پا ینم ز یروز جا

 یم عیگفته اند که: در قتل او تسر   یبعض گردد. و اگر زنده باشد،  یشود و دفن م ینماز خوانده م
مصلوب شود که به  یاست طور  ز یگفته شود که جا مشکل است؛ البته ممکن است نیا یشود. ول

 .ستیاشکال ن از یهم خال نیا یول رد،یسبب آن بم

إلى كل بلد يأوي إليه بالمنع عن مؤاكلته و معاشأأأأرته و  إذا نفى المحارو عن بلده إلى بلد آخر يكتب الوالي -۱۶مسأأأأأله 

مبايعته و مناكحته و مشأأاورتهو و األحوط أن ال يكون أ ل من سأأنة و إن تاوو و لو ل  يتب اسأأتمر النفي إلى أن يتووو و 

 ه من دخولها  وتلوا حتى يخرجوه.|لو أراد بود الشرك يمنع منهاو  الوا: و إن مكنو

 یکه در آن مأو یبه هر شهر  دیبا یشود، وال دیتبع یگر یر محارب از شهرش به شهر داگـ  11مسأله 
 ز یو مشاوره با او پره و فروش و ازدواج دیکه از هم غذا شدن و معاشرت و خر   سدیبنو ردیگ  یم

 ینکند، نف. و اگر توبه دیتوبه نما سال نباشد اگرچه کی( آن است که کمتر از یشود. و احوط )وجوب
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خاتمه في سائر العقوبات«   بخش اول: حدود 

 یم یر یبخواهد به بالد شرک برود جلوگ کند. و اگر  یم دایاستمرار پ د،یکه توبه نما  نیبلد او تا ا
 د.کنن  رونیشوند تا او را ب یبالد شرک شود مقاتله م نمودند که وارد نیشود. گفته اند: اگر او را تمک

اعتبار النصأأاو أو الحر و بل اإلماغ عليه السأأوغ مخير بمجرد ال يعتبر في  طع المحارو السأأر ة فرأأو عن  -۱۱مسأأأله 

صأأأدو المحاروو و لو  طع فاألحوط البدأ بقطع اليد اليمنى ث  يقطع الرجل اليسأأأرىو و األولى الصأأأير بعد  طع اليمني 

 [۷۶۴ماغ عليه السوغ غير القطع.]حتى تحس و و لو فقدت اليمنى أو فقد العروان يختار اإل

 هیعلبلکه امام  حرز، ایدر قطع محارب، سرقت اعتبار ندارد؛ تا چه رسد به اعتبار نصاب ـ  11مسأله 
است که ابتدا دست  ( آنیاست. و اگر قطع شود احوط )وجوب ر یّ به مجرد صدق محارب مخالسالم

صبر شود تا خون  دست راست چپش قطع شود. و بهتر آن است که بعد از قطع یراست سپس پا
  یم ار یقطع را اخت ر یغ السالم هیعلباشد، امام  هر دو عضو را نداشته ایو اگر دست راست  د،یایبند ب
 کند.

لو أخل المال بغیر محاابة ال يجرى عليه حكمهاو كما لو أخل المال و هروو أو أخل  هر من غير إشأهار سأوحو  -۱۲مسأأله 

سااوو و أو احتال في أخل األموال  بوسائل اتزوير اإلسناد أو الرسائل و نحو ذلكو ففيها ال يجرى حد المحارو وال حد ال

 [۷۶۵لكن عليه التعزير حسب ما يراه الحاك .]

که مال را   نیمانند ا شود، ینم یاگر مال را بدون محاربه بردارد، حکم محاربه بر او جار ـ  12مسأله 
 دینما لهیح یدر گرفتن اموال به وسائل ای رد،یسالح، بگ دنیبه زور و بدون کش ایبردارد و فرار کند، 

حّد سارق،  نیها حّد محارب و همچن نیاکه در  ها، نینامه ها و مانند ا ایمانند تقلب در اسناد 
 شود. ر یتعز  دیطبق نظر حاکم با کنیشود؛ ل ینم یجار 

 خاتمه في سائر العقوبات

 القول في اإلرتداد:  اشاره

ذكرنا في الميراث المرتد بقسأأميه و بع  أحكامهو فالفطري ال يقبل إسأأومه ظاهرةو و يقتل إن كان رجوو و ال  -۱مسأأأله 

تقتل المرأة المرتدة و لو عن فطرةو بل تحبس دائما و ترأأرو في أو ات الصأألواتو و يرأأيق عليها في المعيشأأةو و تقبل 

غو و  تل في ا عن الحبسو و المرتد الملي يستتاوو فان امتنع  تلو و األحوط استتابته ثوثة أيتوبتهاو فان تابت أخرجت 

 [۷۶۹اليوغ الرابع.]

 ارتداد/  مجازات ها یۀخاتمه در بق

 یمرتد فطر  پس م،یاز احکام آن را ذکر کرد یدر کتاب ارث، هر دو قســم مرتد و بعضــ - 1مســأله 

 یکه فطر   نیا رســد. و زن مرتد ولو یشــود، و اگر مرد باشــد به قتل م یاســالمش ظاهراً قبول نم

بر  شتیو در مع شود یم افتد و در اوقات نمازها زده یرسد، بلکه به زندان ابد م یباشد به قتل نم
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قوباتخاتمه في سائر الع«   بخش اول: حدود 

 یآورده م رونیاز زندان ب دیشـــود، پس اگر توبه نما یشـــود و توبه اش قبول م یاو تنگ گرفته م

ــــود. و مرد مرتد ملّ  ــــود، پس اگر خوددار  یتوبه داده م یش ــــد؛ و احوط  یبه قتل م کرد  یش رس

 روز چهارم کشته شود. و در دی( آن است که سه روز از او بخواهند که توبه نمای)وجوب

 و إن كان مراهقاو و اليعتبر في الحك  باإلرتداد البلوغ و العقل و اإلختيار و القصأأأأد فو عبرة بردة الصأأأأبي  -۲مسأأأأأله 

و و لو هالمجنون و إن كان أدوااي دور جنونهو وال المكرهو و ال بما يقع بو  صد االهاجل و الساهی و الغافل و المغمى علي

 ملك معه نفسه ل  يحك  باإلرتداد.يصدر منه حال غرب غالب ال

اگرچه  و قصد، معتبر است؛ پس ارتداد بچه ار یدر حکم به ارتداد، بلوغ و عقل و اختـ  2مسأله 
ارتداد مکره  نیهمچن باشد و یاگرچه ادوار  یوانگ یدر حال د وانهید نیبلوغش باشد و همچن کینزد

و غافل  یگو و ساه  زلمانند ه شود یآنچه که بدون قصد واقع م ۀبه واسط نیاعتبار ندارد و همچن
از او  ست،یکه با آن بر خود مسلط ن بر او تیّ عصبان ۀحال غلب . و اگر در ستین یاعتبار  هوش،یو ب

 شود. یصادر شود، حکم به ارتداد نم

لو ظهر منه ما يوجب اإلرتداد فادعى اإلكراه مع احتماله أو عدغ القصد و سبق اللسان مع احتماله  بل منهو  -۳مسأله 

 [۷۶۷عى ما ذكر  بل منه.]تداد فادو لو  امت البينة على صدور اوغ منه موجب لإلر 

که   یصورت در د،یاکراه نما یاز او ظاهر شود که موجب ارتداد باشد آنگاه ادعا یز یاگر چـ  3مسأله 
محتمل باشد، از او قبول  که  یعدم قصد و سبق لسان داشته باشد، در صورت یادعا ایمحتمل باشد، 

قائم شود، آنگاه آنچه را که ذکر  از او که موجب ارتداد است یبر صدور سخن نهیّ شود. و اگر ب یم
 از او قبول است. دیشد ادعا نما

ولد المرتد الملی  بل ارتداده بحك  المسأأل و فلو بلغ و اختار الكفر اسأأتتيبو فان تاو و إال  تلو و كلا ولد  -۴مسأأأله 

ر الكفر و كلا ولد المسأأأأل  إذا بلغ و اختار الكفر  بل إظهار المرتد الفطری  بل ارتداده بحك  المسأأأأل و فإذا بلغ و اختا

 ماو بل يستتابانو و إال فيقتون.اإلسوغ فالظاهر عدغ إجراء حك  المرتد فطرية عليه

 ار یو کفر را اخت قبل از ارتدادش در حکم مسلمان است؛ پس اگر بالغ شد یفرزند مرتد ملـ  4مسأله 
 نیرسد. و همچن یوگرنه به قتل م شود، پس چنانچه توبه کند که همان است ینمود، توبه داده م

کفر نمود و   ار یاخت ومسلمان است؛ پس اگر بالغ شد  قبل از ارتدادش در حکم یفرزند مرتد فطر 
کفر نمود، ظاهر آن است که حکم   ار یو قبل از اظهار اسالم اخت فرزند مسلمان اگر بالغ شد نیهمچن

 رسند. یشوند وگرنه به قتل م یشود، بلکه هر دو توبه داده م یاجرا نم  بر آن ها ید فطر مرت
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خاتمه في سائر العقوبات«   بخش اول: حدود 

  يل يقتل في الرابعةو و هو أحوط.إذا تكرر اإلرتداد من الملی  يل: يقتل في الثالثةو و  -۵مسأله 

شود. و  یم سوم کشته ۀگفته اند که در مرتب  یتکرار شود بعض یاگر ارتداد از مرتد ملّ ـ  5مسأله 
 ( است.یاحوط )وجوب نیشود و ا یچهارم کشته م ۀگفته اند که در مرتب  یبعض

ستتابته و امتناعه المبيل لقتله  -۹مسأله  ستتابته ل  يقتلو و لو طرأ الجنون بعد ا لو جن المرتد الملی بعد ردته و  بل ا

 لفطري إذا عرضة الجنون بعد ردته.يقتلو كما يقتل ا 

و اگر بعد  شود. یشود کشته نم وانهیبعد از ارتداد و قبل از توبه دادنش د یاگر مرتد ملّ ـ  6مسأله 
شود،  یشود، کشته م عارض یوانگ یکند، د  یاو از توبه که قتلش را مباح م یاز توبه دادنش و خوددار 

 شود. یشود، کشته م عارض بعد از ارتدادش بر او یوانگ یکه د  یدر صورت یچنان که مرتد فطر 

ي فلو تاو المرتد عن مله فقتله من يعتقد بقاءه على الرد؛  يل عليه القودو و األ وى عدمهو نع  عليه الدية  -۷مسأأأله 

 [۷۶۸ماله.]

است او را  مانده یکه معتقد است او بر ارتدادش باق  یتوبه کند، پس کس یاگر مرتد ملّ ـ  7مسأله 
در مالش بر او  هید عدم قصاص است؛ البته یاقو یقصاص شود، ول دیفته اند که باگ  یبکشد، بعض

 باشد. یم

مال  لي أو صالحه علىلو  تل المرتد مسلما عمدا فللولي  تله  وداو و هو مقدغ على  تله بالردةو و لو عفا الو -۸مسأله 

  تل بالردة.

بر قتل  نیو ا او حق دارد به عنوان قود او را بکشد یّ را عمداً بکشد، ول یاگر مرتد، مسلمانـ  8مسأله 
سبب ارتداد به قتل  مصالحه کند به یبا مال ای دیعفو نما یّ او به جهت ارتداد، مقدم است. و اگر ول

 رسد. یم

يثبت بشأأأأهادة النسأأأأاء منفردات و ال يثبت اإلرتداد بشأأأأهادة عدلين و باإل رارو و األحوط إ راره مرتينو وال  -۶مسأأأأأله 

 منرمات.

مرتبه اقرار او  ( دویشود؛ و احوط )وجوب یارتداد، با شهادت دو عادل و با اقرار ثابت مـ  9مسأله 
 شود. یـ ثابت نم مهیبا ضم ایباشد. و با شهادت زن ها ـ جداگانه باشند  یم
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القول في وطء البهيمة و الميت«   بخش اول: حدود 

 القول في وطء البهيمة و الميت

وطء البهيمة تعزیرو و هو منوط بنظر الحاك و و يشأأترط فيه البلوغ و العقل و اإلختيار و عدغ الشأأبهة مع في  -۱مسأأأله 

إمكانهاو فو تعزیر على الصأأأأبى و إن كان مميزو يؤثر فيه التأديب أدبه الحاك  بما يراهو و ال على المجنون و لو أدوارة إذا 

 ن الشبهه في حقه حكمة أو موضوعا.مشتبه مع إمكا فعل في دور جنونهو و ال على المكره وال على ال

 تیو م مهیبه یوط  

 ار یعقل و اخت منوط به نظر حاکم است. و در آن، بلوغ و نیاست؛ و ا ر یتعز  مهیبه یدر وط ـ  1مسأله 
 یز یّ و اگر مم ستین ر یتعز  که شبهه ممکن باشد ـ شرط است. پس بر بچه  یو عدم شبهه ـ در صورت

 وانهیکند. و بر د  یرا ادب م وا ندیب یم گذارد حاکم طبق آنچه که صالح  یدر او اثر م بیباشد که تأد
که امر بر او   یانجام دهد، و بر مکره و به کس اش یوانگ یکه در دور د  یباشد در صورت یولو ادوار 

 .ستین یر یباشد ـ تعز موضوع در حق او ممکن  ایکه اشتباه در حکم   یمشتبه شده ـ در صورت

يثبت ذلك بشهادة عدلينو وال يثبت بشهادة النساء ال منفردات و ال منرماتو و باإل رار إن كانت البهيمة لهو  -۲مسأله 

 ئر األحكاغ إال أن يصد ه المالك.و إال يثبت التعزير بإ راره وال يجري على البهيمة سا

جداگانه و نه با   به شهادت زن ها ـ نه یشود، ول یت مبا شهادت دو عادل ثاب ،یوط  نیاـ  2مسأله 
شود وگرنه با  یثابت م مال خودش باشد مهیکه به  یشود. و با اقرار، در صورت یـ قبول نم مهیضم

  قیکه مالک او را تصد  نیمگر ا شود، ینم یجار  مهیاحکام بر به یۀشود و بق یثابت م ر یاقرار او، تعز 
 کند.

 

 تخلله فاألحوط  تله في الرابعة. عليه إال التعزيرو و لو لو تكرر منه الفعل فان ل  يتخلله التعزير فليس -۳مسأله 

 ستیبر او ن یز یدر خالل آن ها واقع نشود چ ر یکار از او تکرار شود چنانچه تعز   نیاگر اـ  3مسأله 
چهارم  ۀاست که در مرتب ( آنیبوده است احوط )وجوب ر ی. و اگر در خالل آن ها تعز ریمگر همان تعز 
 به قتل برسد.

الحد في وطء المرأة الميته كالحد في الحيه رجما مع اإلحصأأان و حدة مع عدمه بتفصأأيل مر في حد الزناو و  -۴مسأأأله 

فيهو و لو وطأ امرأته  اإلث  و الجناية هنا أفحش و أعظ و و عليه تعزیر  ائدة على الحد بحسأأأأب نظر الحاك  على تأمل

 [۷۶۶الميته فعليه التعزير دون الحدو و في اللواط بالميت حد اللواط بالحي و يعزر تغليظا على تأمل.]

بودن، رجم و  که مرده مانند حّد در زن زنده است که در صورت محصن  یزن یحّد در وط ـ  4مسأله 
 نجایدر ا تیگناه و جنا که در حّد زنا گذشت. و  یلیدر صورت محصن نبودن، حّد است، به تفص

ر شود؛ البته در ینظر حاکم تعز  فاحش تر و بزرگ تر است و بر او است که عالوه بر حّد، به حسب
شود. و در لواط  یم ر یبه کمتر از حّد تعز  کند  یزن خودش را که مرده، وط  یآن تأمل است. و اگر کس
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القول في وطء البهيمة و الميت«   بخش اول: حدود 

حکم  نیکه در ا  یشود با تأمل یم ر یغلظت گناه تعز  با زنده است و به جهتبا مرد مرده، حّد لواط 
 است. ر یتعز 

 العقل و اإلختيار و عدغ الشبهة. يعتبر في ثبوت الحد في الوطء بالميت ما يعتبر في الحي من البلوغ و -۵مسأله 

شبهه ـ در زنده  و عدم ار یآنچه که ـ از بلوغ و عقل و اخت ت،یبا م یدر ثبوت حّد در وط ـ  5مسأله 
 باشد. یمعتبر بود، معتبر م

يثبت الزنا بالميته و اللواط بالميت بشهادة أابعة رجالو و  يل يثبت بشهادة عدلينو و األول أشبهو وال يثبت  -۹مسأله 

ي فعلى األحوط في وطء الميتةو و على األ وى  بشأأأأهادة النسأأأأاء منفردات و ال منرأأأأمات حتى ثوثة رجال مع امرأتين

 الميتو و باإل رار أابع مرات.

شهادة عدلين و اإل رارو و ال يثبت  ستمنی بيده أو بغيرها من أعرائه عزرو و يقدر ينظر الحاك  و يثبت ذلك ب فرع: من ا

ن ذيل كتاو األمر بالمعروف و النهي ع بشهادة النساء منرمات و ال منفردات. و أما العقوبة دفاعا فقد ذكرنا مسائلها في

 المنكر.

گفته اند   یشود. و بعض یزنا با زن مرده و لواط با مرد مرده با شهادت چهار مرد ثابت مـ  6مسأله 
 ایـ جداگانه باشند  اشبه است. و با شهادت زن ها یاول یشود، ول یکه با شهادت دو عادل ثابت م

در  یمرده، و بنابر اقو زن ی( در وط یدو زن بنابر احوط )وجوب ایسه مرد  یمردها ـ حت ۀمیبه ضم
 شود. یشود. و با چهار مرتبه اقرار، ثابت م یمرد مرده ثابت نم

آن به نظر  ۀشود؛ و انداز  یم ر یاستمنا کند، تعز  شیدست، از اعضا ر یبا غ ایکه با دستش   یکس  :فرع
 ۀمیزن ها ـ به ضم شود و با شهادت یبا شهادت دو عادل و اقرار، ثابت م نیباشد. و ا یحاکم م

 شود. یتنها زن ها باشند ـ ثابت نم ایمردها باشند 

از منکر ذکر   یکتاب امر به معروف و نه  لیمسائل آن را در ذ قیاما مجازات به جهت دفاع، به تحق و
 .میکرد
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تتمة فيها أحكام أهل الذمة«   بخش اول: حدود 

 تتمة فيها أحكاغ أهل اللمة

 القول فيمن تؤخل منه الجزية:  اشاره

سأله  شبهه اتاوو و ه  المجوسو من غير فرو بين  -۱م صارى من أهل الكتاو و ممن له  تؤخل الجزية من اليهود و الن

د أن كانوا صأأأول بعالملاهب المختلفة فيه  كالكاتوليكية و البروتسأأأتانية و غيرهما و إن اختلفوا في الفروع و بع  األ

 لفرو.من إحدى ا 

 احکام اهل ذّمه

 شود یگرفته م  هیکه از او جز   یدر کس

کتاب هستند ـ و  ۀشبه یکه دارا  یو نصارا که از اهل کتاب هستند و از کسان هودیاز  هیجز ـ  1 مسأله

و  یک یمانند کاتول مذاهب مختلف در آن ها، نیشود. و ب یباشند ـ گرفته م یآنان مجوس م

از فرقه  یک یبعد از آن که  از اصول ـ یاگرچه در فروع و بعض ست،ین یآن ها، فرق ر یو غ یپروتستان

 باشند ـ اختالف داشته باشند. یآنان م یها

ال تقبل الجزية من غيره  من أصأأناف الكفار و المشأأراین اعباد األصأأناغ و الكواكب و غيرهماو عربيا كانوا أو  -۲مسأأأله 

عجميةو من غیر فرو بين من كان منتسأأأبين الى من كان له اتاو اابراهی  و داود و غيرهما عليه  السأأأوغ و بين غيرهو 

غ أو القتلو و كلا ال تقبل ممن تنطر أو تهود أو تمجس بعد نسأأأأخ كتبه  فو يقبل من غير الطوائف الثوث إال اإلسأأأأو

 مشركا أو من سائر الفرو الباطلة.باإلسوغو فمن دخل في الطوائف حربی سواء كان 

آن  ر یو غ مانند بت پرستان و ستاره پرستان نیآن ها از اصناف کفار و مشرک ر یاز غ هیجز ـ  2مسأله 
  یکه دارا  یکس که انتساب داشته باشند به  یکسان  نیشود. و ب یعجم ـ قبول نم ایها ـ عرب باشند 

. بنا بر ستین یآن ها، فرق ر یغ نیو بالسالم همیعلآن ها  ر یو داوود و غ میکتاب است مانند ابراه
که خود را   یکس از نیقتل. و همچن ایشود مگر اسالم  یقبول نم یز یچ فه،یسه طا ر یاز غ ن،یا

شود؛  یمنسوخ شد، قبول نم قرار دهد بعد از آن که کتابشان با اسالم یمجوس ای یهودی ای ینصران
 باطل. یفرقه ها یۀاز بق ایباشد  باشد، مشرک یم یبشود حرب فیطوا نیکه داخل ا  یپس کس

سأله  شرائط اللمة اآلتية أ روا على دينه -۳م سواء كانوا عربا أو عجماو و كللك من كان من الفرو الثوث إذا التزموا ب   

 بشرائطهاو و تقبل منه  الجزية . نسله و فإنه يقر على دينه

 یبرقرار م نشانیـ ملتزم باشند بر د دیآ یذّمه ـ که م طیکه به شرا  یسه فرقه در صورت نیاـ  3مسأله 
 طیآن ها با شرا که از نسل آن ها باشند پس  یاست کسان نیعجم. و همچن ایمانند؛ عرب باشند 

 شود. یقبول م هیبرقرار هستند و از آن ها جز  نشانیذّمه بر د
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من انتقل من دينه من غير الفرو الثوث إلى إحدى الطوائف فإن كان  بل نسخ شرائعه  أ روا عليهو و إن كان  -۴مسأله 

حك  الكفار غير أهل الكتاوو و لو انتقل مسأأأل  إلى غير اإلسأأأوغ فهو بعده ل  يقروا و ل  تقبل منه  الجزيةو فحكمه  

 ا حكمه في بابه.مرتد ذكرن

کنند، پس  دایها انتقال پ فهیطا نیاز ا یک یسه فرقه به  نیا ر یاز غ نشانیکه از د  یکسانـ  4مسأله 
مانند  یبرقرار نم مانند. و اگر بعد از آن باشد یباشد بر آن برقرار م شانیها عتیاگر قبل از نسخ شر 

 یاست. و اگر مسلمان کتاب  هلا ر یشود، پس حکم آن ها حکم کّفار غ یاز آن ها قبول نم هیو جز 
 .میذکر کرد او مرتد است که حکم او را در بابش ابدیاسالم انتقال  ر یبه غ

فادعوا أنه  أهل الكتاو من الثوث يقبل منه  إذا بللوا الجزيةو و لو أحاط المسأألمون بقوغ من المشأأركين  -۵مسأأأله 

نه أهل الكتاو و أنكر بع  يقر المدعي وال يقبل  ول غيره  نةو و لو ادعى بع  أ ما ادعواو و ل  يكلفوا البي يقروا على 

 تق  العهد.  ليسوا أهل الكتاو انعليهو ولو ثبت بعد عقد الجزية بإ رار منه  أو بينه أو غير ذلك أنه

کتاب ـ  پس آن ها ادعا کنند که اهل ند،یرا احاطه نما نیاز مشرک یاگر مسلمان ها قومـ  5مسأله 
بر آنچه که   شود و یکنند، از آن ها قبول م  هیکه بذل جز   یباشند، در صورت یـ م فهیاز آن سه طا

ادعا کند که اهل   از آن ها یشوند. و اگر بعض یمکّلف نم نهیّ مانند و به ب یکنند برقرار م  یادعا م
شود.  یاو قبول نم هیعل یگر یماند و قول د یبرقرار م یمدع  دیانکار نما گر ید یکتاب است و بعض

عهد  ستند،یآن ها اهل کتاب ن ثابت شد که آن ریغ ای نهیّ با ب ایبا اقرار آن ها  هیو اگر بعد از عقد جز 
 شود. یشکسته م

ال تؤخل الجزية من الصأأأأبيان و المجانين و النسأأأأاء و هل تسأأأأقط عن الشأأأأيخ الفاني و المقعد و األعمى و  -۹مسأأأأأله 

ستثنی و لو كانوا رهبانا أو ف سقوط و تؤخل ممن عدا ما ا وسر قراء لكن ينتظر حتى يالمعتوه؟ فيه ترددو و األشبه عدغ ال

 الفقير.

اشخاص  فرسوده و رمردیاز پ ایشود. و آ یها و زن ها گرفته نم وانهیاز بچه ها و د هیجز ـ  6مسأله 
اشبه عدم سقوط  شود؟ در آن ترّدد است و یالعقل )عقب مانده( ساقط م فیو کور و ضع ر ینگیزم

انتظار   کنیفقرا باشند، ل ایکه رهبانان   نیشود ولو ا یکه استثنا شده گرفته م  یکسان  ر یاست. و از غ
 کند.  دایپ یمال ییتوانا ر یشود تا فق یم دهیکش

ال يجو  في عقد اللمة اشأأأتراط كون الجزية أو بعرأأأها على النسأأأاءو فلو اشأأأترط بطل الشأأأرطو و لو حاصأأأر  -۷مسأأأأله 

المسأألمون حصأأنا من أهل الكتاو فقتلوا الرجال  بل العقد فسأأألت النسأأاء إ رارهن ببلل الجزية ال يصأأل و كلا لو كان 

 لعقد.عد ا سؤال اإل رار ب

پس اگر  باشد؛ ینم ز یاز آن بر زن ها باشد جا یقسمت ای هیکه جز   نیدر عقد ذّمه، شرط اـ  7مسأله 
پس مردان  ند،ینما از اهل کتاب را محاصره یشرط شود، شرط باطل است. و اگر مسلمانان قلعه ا
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. ستین حیبمانند، صح ار برقر  ه،یرا قبل از عقد بکشند، سپس زن ها بخواهند که در مقابل بذل جز 
 صورت، بعد از عقد )با مردان( باشد. نیاست اگر درخواست برقرار ماندن زن ها در ا نیو همچن

جزية على المجنون مطبقاو فلو أفاو حوال وجبت عليه و لو أفاو و تا و جن و تا  يل يعمل باألغلبو و  -ال -۸مسأأأأأله 

 و في ثبوتها عليه إشكال و تردد. فيه إشكالو

واجب  بر او هیکند، جز   دایسال افاقه پ کیپس اگر  ست؛ین هیجز  ،یشگ یهم ۀوانیبر دـ  8مسأله 
گفته اند که عمل  یشود، بعض یم وانهید گر یکند و در وقت د  یم دایافاقه پ یاست. و اگر در وقت

 است. دتردّ  بر او اشکال و هیدر آن اشکال است و در ثبوت جز  یشود، ول یبه اغلب م

كل من بلغ من صأأبيانه  يؤمر باإلسأأوغ أو الجزيةو فإن امتنع صأأار حربيةو والبد في الصأأبيان بعد البلوغ من   -۶مسأأأله 

و ال يدخل حوله  في  يكفي العقد اللي مع آبائه  عنه و فلو عقدوا أخلت الجزية منه  بحلول الحول العقد معه و وال

 ن العقد مو وف على إذن أوليائه .حول آبائه و و لو بلغوا سفيها فالظاهر أ 

 یخوددار  شود و چنانچه یم هیجز  ایآن ها که بالغ شود، امر به اسالم  یاز بچه ها کیهر ـ  9مسأله 
که با پدرانشان بسته  یقدبا بچه ها بعد از بلوغشان عقد بسته شود و ع دیشود. و با یم یحرب دینما

شود؛  یگرفته م  هیآن ها جز  زسال، ا دنیکند. پس اگر عقد ببندند، با رس  ینم تیشده از آن ها کفا
بالغ شوند، ظاهر آن است که عقد  شود. و اگر با سفاهت یو سال آن ها در سال پدرانشان داخل نم

 متوقف است. شانیایبر اذن اول

 اختار الحرو و امتنع عن اإلسوغ و الجزیه رد إلى مأمنهو وال يجو  اغتيالهو فإنه داخل في أمان أبيه.إذا  -۱۶مسأله 

 یبرگردانده م به محل امانش دینما یخوددار  هیکند و از اسالم و جز   ار یاگر جنگ را اختـ  11مسأله 
 در امان پدرش داخل است. رایباشد؛ ز  ینم ز یاو جا ۀرانیشود و قتل غافلگ

 القول في كمية الجزية

ال تقدير خاص في الجزيه و ال حد لهاو بل تقديرها إلى الوالي بحسب ما يراه من المصالل في األمكنة و األ منه  -۱مسأله 

 اللل. غار وغ تحقيقا للصو مقتریات الحالو و األولى أن ال يقدرها في عقد اللمه و يجعلها على نظر اإلماغ عليه السو

 هیمقدار جز 

باشد؛ به حسب  یم یآن به نظر وال ۀندارد، بلکه انداز  یو حدّ  ستین هیدر جز  یخاص ۀانداز ـ  1 مسأله

 ۀ. و بهتر است که انداز ندیب یم احوال، صالح اتیآنچه که از مصالح و مکان ها و زمان ها و مقتض

تا آن که حقارت و ذّلت )که  شود دهقرار دا السالم هیعلآن در عقد ذّمه معلوم نشود و به نظر امام 

 .ابدیدر قرآن مذکور است( بر آنان تحقق 
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شي و األش -۲مسأله  رعها على الموا ضي أو عليهما معاو بل له أن ي و  جار يجو  للوالى وضعها على الرلوس أو على األرا

 بما يراه مصلحة. المستغوت

آن ها قرار دهد،  یبر هر دو ایها  نیبر زم ایرا به طور سرانه  هیاست که جز  ز یجا یوال یبراـ  2مسأله 
 ـ قرار دهد. ندیب یمصلحت م که  یرا بر گله ها و درخت ها و مستغالت ـ به طور  هیتواند جز  یبلکه م

الرلوس ال يجو  بعده أخل شأأأيء من أراضأأأيه  و غيرهاو و لو وضأأأع على  لو عين في عقد اللمه الجزية على -۳مسأأأأله 

ى لة البد من العمل علاألراضى ال يجو  بعده الوضع على الرءوسو و لو جعل عليهما ال يجو  النقل إلى إحداهماو و بالجم

 طبق الشرط.

آن ها و  یها نیزم از یز یرا سرانه قرار دهد، بعد از آن گرفتن چ هیاگر در عقد ذّمه، جز ـ  3مسأله 
 ینم ز یقرار دادن بر سرها جا ها قرار دهد بعد از آن نیرا بر زم هیباشد. و اگر جز  ینم ز یآن ها جا ر یغ

طبق  دی. و خالصه حتمًا باستین ز یجا ااز آن ه یک یآن ها قرار دهد، نقل به  یباشد. و اگر بر هر دو
 شرط عمل شود.

مقدار على الرلوس أو األراضي أو غيرهما في سنة جا  له تغييره في السنين األخر بالزيادة و النقيصة لو وضع  -۴مسأله 

 داهما دون األخرى أو على الجميع.أو الوضع على إح

است که  ز یجا شیآن ها قرار دهد، برا ر یغ ایها  نیزم ایرا بر سرها  یمقدار  یاگر در سالـ  4مسأله 
 ر ییبر همه تغ ای ،یگر ید از آن ها، نه بر یک یو کم با قرار دادن بر  ادهیبه ز  گر،ید یآن را در سال ها

 دهد.

 لو طرح التقدير و جعل على نظر اإلماغ عليه السوغ فله الوضع أي نحو و بأى مقدار و بأى شيء شاء.  -۵مسأله 

و  قرار داده شود، حق دارد هر طور السالم هیعلآن معلوم نشود و به نظر امام  ۀاگر انداز ـ  5مسأله 
 خواهد، قرار بگذارد. یکه م  یز یهر مقدار و به هر چ

يجو  أن يشترط عليه   ائدة على الجزیه ضيافة مارة المسلمين عسكرة كانوا أغ الو و الظاهر لزوغ تعیین  مان  -۹مسأله 

ری نحله غير أهلها ممن يالرأأيافه كيوغ أو ثوثة أياغو و يجو  إيكال كيفية الرأأيافة إلى العرف و العادة من ضأأيافة أهل 

 نجاسته .

نه ـ بر  ایباشند  ینظام یروهایرهگذران مسلمان ـ ن افتیض ه،یالوه بر جز است که ع ز یجاـ  6مسأله 
سه روز.  ایروز  کیمانند  الزم است افتیض نیزمان ا نییآن ها شرط شود. و ظاهر آن است که تع

را که آن  یگر ید نییاهل آ ،ینییاهل آ یهمانیبه عرف و عادت ـ در م یمهمان تیفیاست که ک ز یو جا
 دانند ـ واگذار شود. یها را نجس م
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الجزيه كالزكاة و الخراج تؤخل كل حولو و الظاهر جوا  اشأأتراط األداء عليه  أول الحول أو آخره أو وسأأطهو و  -۷مسأأأله 

شرط  ذاإ لو أطلق فالظاهر أنها تجب في آخر الحولو فحينال إن أسل  اللمي  بل الحول أو بعده  بل األداء أو  بل األداء 

 عليه أول الحول سقطت عنه.

شرط نمودن  شود. و ظاهر آن است که یـ مانند زکات و خراج ـ هر ساله گرفته م هیجز ـ  7مسأله 
گذاشته شود ظاهراً در   است. و اگر مطلق ز یجا ند،یوسط سال، ادا نما ایآخر  ایبر آن ها که اول 

قبل از  ایبعد از سال قبل از ادا،  ایقبل از سال  یصورت اگر ذمّ  نیآخر سال واجب است؛ پس در ا
 شود. یاز او ساقط م هیجز  اورد،یاسالم ب که بر او شرط شده باشد که اول سال ادا کند  یادا در صورت

 ضعيف.و و القول بعدمه في األول الظاهر سقوطها باإلسوغ سواء كان إسومه لداعی سقوطها أو ال -۸مسأله 

 ۀز یانگ شود؛ چه اسالم آوردن او به یبا اسالم آوردن ساقط م هیظاهر آن است که جز ـ  8مسأله 
 است. فیضع ینه؛ و قول به ساقط نشدن در اول ایباشد  هیسقوط جز 

 أول الحوللو مات اللمي بعد الحول ل  تسأأقط و أخلت من تركته و لو مات في أثنائه فإن شأأرط عليه األداء  -۶مسأأأله 

فكللكو و إن شأأأرط في أثنائه و مات بعد تحقق الشأأأرط فكللك أيرأأأاو و إن و عت على الشأأأهور فتؤخل بمقدارهو و إن 

وضأأعت عليه آخر الحول بمعنى أن يكون حصأأول الدين في آخره فمات  بله ل  تؤخل شأأيااو و إن وضأأعت عليه و شأأرط 

 ن ال يبعد تعجيلها كسائر الديون.ره أو ال؟ فيه تأملو و إ التأخير إلى آخره تؤخلو فهل لوارثه التأخير إلى آخ

و اگر در  شود یشود و از ترکه اش گرفته م یساقط نم هیجز  رد،یبعد از سال بم یاگر ذمّ ـ  9مسأله 

است. و اگر ادا در  طور نیچنانچه ادا در اول سال بر او شرط شده باشد پس هم ردیسال بم یاثنا

 طیاست. و اگر بر ماه ها تقس نیچن ز ین ردیآن بر او شرط شده باشد و بعد از تحقق شرط بم یاثنا

در  نیکه حصول د  یمعن نیشود ـ به ا شود. و اگر آخر سال بر او وضع یشود به مقدار آن گرفته م

آن تا  ر یشود. و اگر بر او وضع شود و تأخ ینم گرفته  یز یچ رد،یآخر سال باشد ـ پس قبل از آن بم

نه؟ در آن  ایتا آخر سال را دارد  ر یتأخ حقوارث او  ایشود. پس آ یآخر سال شرط شود گرفته م

 شود. لیدر آن تعج ونید یۀبق که مانند  ستین دیتأمل است؛ اگرچه بع

و الميته و نحوهاو سواء أدوها أو أحالوا إلى المشترى  يجو  أخل الجزية من أثمان المحرمات كالخمر و الخنزير  -۱۶مسأله 

 يجو  أخل أعيان المحرمات جزية. منه  إذا كان منه و وال

 ز یها جا نیا و مانند تهیحرام مانند شراب، خوک، م یزهایچ یاز ثمن ها هیگرفتن جز ـ  11مسأله 
  یـ در صورت دهیخر  حرام را یزهایکه چ  شانیاز ا یبه کس ای ندیاست؛ چه خودشان آن ها را ادا نما

 باشد. ینم ز یجا ه،یز ج محرمات به عنوان انی. و گرفتن اعندیباشد ـ حواله نما شانیکه از ا
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الظاهر أن مصأأرف الجزية اآلن هو مصأأرف خراج األراضأأيو وال يبعد أن يكون مصأأرفها و كلا مصأأرف الخراج و  -۱۱مسأأأله 

 ل.اإلسوغ و المسلمين و إن عين مصرف بع  األصناف في بع  األموا سائر الماليات مصالل 

 دیاست. و بع ها نیزمان، همان مصرف خراج زم نیدر ا هیظاهر آن است که مصرف جز ـ  11مسأله 
باشد،  نیو مسلم ها ـ مصالح اسالم اتیمال ر یمصرف خراج و سا نیکه مصرف آن ـ و همچن  ستین

 شده است. نییاز اموال تع یاز صنف ها در بعض یاگرچه مصرف بعض

عقد اللمة من اإلماغ عليه السأأأأوغ و في غيبته من نائبه مع بسأأأأط يدهو و في الحال لو عقد الجائر كان لنا  -۱۲مسأأأأأله 

 و و خرجوا بالعقد معه عن الحربي.أخل الجزية منهو كأخل الجوائز و األخرجه ترتیب آثار الصحة و

باشد  دیکه مبسوط ال  یاو ـ در صورت بیاو از نا بتیو در غ السالم هیعلعقد ذّمه از امام ـ  12مسأله 
مترتب نموده  ما است که آثار صحت را بر آن یبرا د،یحال اگر ظالم عقد نما نیباشد؛ و در ا یـ م

بودن خارج  یاز حرب م،عقد با ظال ۀطمانند گرفتن جوائز و خراج ها. و به واس میر یاز او بگ هیو جز 
 شوند. یم

المال اللي يجعل عليه عقد الجزية يكون بحسأب ما يراه الحاك  من النقود أو العروض كالحلي و األحشأاغ  - ۱۳مسأأله 

 و غيرهما.

کاال ـ مانند  ایشود به حسب نظر حاکم از نقود  یقرار داده م هیکه بر آن عقد جز   یمالـ  13مسأله 
 باشد. یآن ها ـ م ر یو حشم ها و غ ورآالتیز 

 شرائط اللمه یالقول ف 

 بول الجزية بما يراه اإلماغ عليه السأأأأوغ أو والى المسأأأألمين على الرلوس أو األراضأأأأي أو هما أو غيرهما أو  - األول

 أن ال يفعلوا ما ينافي األمان مثل العزغ على حرو المسلمين و إمداد المشركين. -جميعها. الثاني 

منهما من مقومات عقد الجزية و الثاني منهما مخالفة هلين الشرطين مستلزمة للخروج عن اللمةو بل األول  -۱مسأله 

من مقترأأأيات األمانو و لو ل  یعدا شأأأرطة كان حسأأأناو و لو فعلوا ما ينافي األمان كانوا نا رأأأين للعهد و خارجين عن 

 وأن ال يتظاهروا بالمنكرات عندنا كشأأرو الخمر و الزنا و أكل لح  الخنزير  -اللمةو اشأأترط عليه  أغ ل  يشأأترط. الثالث 

 بول أن تجرى عليه  أحكاغ المسأألمين من أداء حق أو ترل محرغ أو إجراء حدود اهلل تعالی و  -نكاح المحرمات. الرابع 

 وهاو و األحوط اشتراط ذلك عليه .نح

 ذّمه طیشرا

هر  بر ایها  نیزم ایبر سرها  نیمسلم یوال ای السالم هیعلکه امام   یاست به صورت هیقبول جز : اول

 داند. یآن ها، صالح م عیجم ایآن ها  ر یغ ایآن ها  یدو
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نمودن به  و کمک نینکنند که منافات با امان داشته باشد، مثل عزم جنگ با مسلم یکار : دوم

 .نیمشرک

 هیمقّومات عقد جز  دو شرط، مستلزم خروج از ذّمه است، بلکه شرط اول از نیمخالفت اـ  1 مسأله

کردند که   یاست. و اگر کار  امان است و اگر شرط شمرده نشوند، خوب اتیآن ها از مقتض یو دوم

 نه. ایشرط شده باشد  هاچه بر آن  با امان منافات دارد، عهد را شکسته و از ذّمه خارج گشته اند؛

ن اللمةو بل يحتمل أن يكون مخالفة لو شرط هلان القسمان في عقد الجزية فخالفوا نق  العهد و خرجوا ع -۲مسأله 

ن ال أ  -هلين أيرأأأأا موجبة لنق  العقد مطلقاو فيخرجوا عنها باالمتناع و المخالفه و إن ل  يشأأأأترطا عليه . الخامس 

سر ه ألمواله  و إيواء عين المشركين و التجسس له و وال يبعد  سائه  و اللواط بأبنائه  و ال يؤذوا المسلمين كالزنا بن

سادس أن يكون  رياته. ال سيما الثاني منهما من منافيات األمان و لزوغ تركهما من مقت يسه أن ال يحدثوا كن -األخيران 

 يطيلوا بناءو و لو خالفوا عزاوا.وال يرربوا نا وسا وال 

 یشکسته م شرط شود پس آن ها مخالفت کنند، عهد هیدو قسم، در عقد جز  نیاگر اـ  2مسأله 

مطلقًا موجب نقض  دو شرط هم نیارج شده اند، بلکه احتمال دارد که مخالفت اشود و از ذّمه خ

دو بر آن ها شرط  نیاگرچه ا شوند؛ یو مخالفت آن ها، از ذّمه خارج م یچیعقد باشد؛ پس به سرپ

 نشود.

اموالشان  یو لواط با پسرانشان و دزد شانیرا آزار ندهند مانند زنا با زن ها نیکه مسلم  نیا: پنجم

 یآخر  یدوتا که  ستین دیآن ها. و بع یکردن برا  یو جاسوس نیدادن جاسوس مشرک یو جا

 باشد. انام اتیامان باشد و لزوم ترک آن ها از مقتض یها یآن ها از مناف  یمخصوصًا دوم

 ر یمخالفت کنند تعز  و اگر ند؛یننما یرا طوالن ینکنند و ناقوس نزنند و ساختمان سهیاحداث کنششم: 
 شوند. یم

هلان الشأأأرطان أيرأأأا كالثالث و الرابع يحتمل أن يكون مخالفته  فيهما نا رأأأا للعهد مطلقاو و يحتمل أن  -۳مسأأأأله 

يكون نا رأأة مع اإلشأأتراطو و احتمل بعرأأه  أن يكون النق  فيما إذا اشأأترط بنحو تعليق األمان ال الشأأرط في ضأأمن 

 ال شبهة في النق  على هلا الفرض.عقدهو و 

مطلقًا  ها، نیدو شرط هم مانند سوم و چهارم احتمال دارد که مخالفت آن ها در ا نیاـ  3مسأله 
احتمال داده است   از فقها یناقض عهد باشد و احتمال دارد که با شرط کردن، ناقض باشند. و بعض
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شرط در باشد ـ نه آن که  شرط شود که امان معلق بر آن یاست که به طور  ییکه نقض عهد در جا
 باشد. یعهد نم در نقض یفرض شبهه ا نیضمن عقد باشد ـ و بنا بر ا

لو ارتكبوا جنایه توجب الحد أو التعزير فعل به  ما يقترأأيهو و لو سأأبوا النبي صأألى اهلل عليه و آله أو األئمة  -۴مسأأأله 

عليه  السوغ أو فاطمة الزهراء سوغ اهلل عليها على احتمال غير بعيد  تل الساو كغيره  من المكلفينو و لو نالو ه  

لعقد الكف عنه نق  العهد على  ولو و لو علق األمان على الكف نق  العهد بما دون السأأأأب عزاواو و لو اشأأأأترط في ا 

 بالمخالفة. 

اقتضا دارد بر  آنچه را که دیاست بشوند، با ر یتعز  ایکه موجب حّد   یتیاگر مرتکب جناـ  4مسأله 
  یاحتمال ـ بنابر  ای السالم همیعلائمه  ای و آله وسلم هیاهلل عل یصل غمبریعمل شود. و اگر پ شانیا

به  نیآن ها از مکّلف ر یسّب کننده مانند غ ند،یرا سّب نما هاالسالمیعلزهرا  ۀـ فاطم ستین دیکه بع
شرط  شوند. و اگر در عقد یم ر یکه کمتر از سّب باشد تعز   ندیبگو یز یرسد. و اگر به آن ها چ یم قتل

از آن معّلق  یخوددار  شود. و اگر امان، بر ینقض عهد م یشود، بنابر قول یشود که از آن خوددار 
 شود. یم دشود، با مخالفتش نقض عه

لو نسي في عقد اللمة ذكر الجزية بطل العقدو و أما رابع الملكورات ففي بطونه بعدغ ذكره و عدمه ترددو و لو  -۵مسأله 

 يل بعدغ البطون كان حسأأأأناو و لزغ عليه  مع عدغ الشأأأأرط اإللتزاغ بأحكاغ اإلسأأأأوغ و مع اإلمتناع نق  العهد على 

وال يبطل العهد بعدغ ذكرهو و غير ما ذكر أيرا ال يوجب عدغ ذكرها بطون  احتمالو و الثاني من مقتريات األمان كما مر 

 العقد. 

مذکورات در  از یفراموش شود عقد باطل است. و اما چهارم هیاگر در عقد ذّمه، ذکر جز ـ  5مسأله 
باطل  گفته شود که که در عقد ذّمه ذکر نشود، در بطالن و عدم بطالن ترّدد است و اگر  یصورت

که به احکام اسالم   ستالزم ا که بر آن ها شرط نشود، بر آن ها  یباشد. و در صورت یخوب م ست،ین
از  یشود. و دوم یـ شکسته م یاحتمال عهد ـ بنابر ندینما یکه خوددار   یملتزم باشند و در صورت

 ر یشود. و غ یباطل نمآن در عقد ذّمه، عهد  امان است چنان که گذشت و با عدم ذکر اتیمقتض
 باشد. یبطالن عقد نم ذکر نشدن آن ها موجب ز،یآنچه که ذکر شد ن

لو خالف أهل اللمة اآلن و  -شرط عليه  أغ ال -ال مورد يوجب اإلمتناع و المخالفة الخروج من اللمة مطلق  -۹مسأله 

ن اللمة مو وف على اإلشأأأأتراط و المخالفه امتنع منه يصأأأأير حربية و يخرج عن اللمةو و كل مورد  لنا بأن الخروج ع

رط شأأ -يشأأكل الحك  بإنتقاض العهد و خروجه  عن اللمة لو خالفواو و لو  لنا بأن جميع الملكورات من شأأرائط اللمة 

 في واحد منها عنها و يصير حربية.في العقد أغ ال يخرج المخالف 

موجب خروج  نه ـ ایکه امتناع و مخالفت مطلقًا ـ چه بر آن ها شرط شده باشد   یهر موردـ  6مسأله 
شوند و از ذّمه  یم یحرب زمان اهل ذّمه مخالفت کنند و از آن امتناع ورزند نیاز ذّمه باشد، اگر در ا

ف دارد و مخالفت آن ها توق ردنک خروج از ذّمه بر شرط میکه گفت  یشوند. و هر مورد یخارج م
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که مخالفت کنند مشکل است. و اگر    یصورت  حکم به شکسته شدن عهد و خروج آن ها از ذّمه در
از  یک یکه در   ینه ـ کس ایباشد ـ در عقد شرط شود  یم ذّمه طیتمام آنچه که ذکر شد، از شرا میگفت

 شود. یم یگشته و حرب آن ها مخالفت کند، از ذّمه خارج

ينبغي أن يشأأأترط في عقد اللمة كل ما فيه نفع و رفعة للمسأأألمين و ضأأأعه له  و ما يقترأأأی دخوله  في  -۷مسأأأأله 

شعر و الراوو و الكتي بما هو  شتراط التميز عن المسلمين في اللباس و ال اإلسوغ من جهته رغبه أو رهبةو و من ذلك ا

 ملكور في المفصوت.

اهل  یبرا نفع و رفعت و نیمسلم یر آنچه که در آن براسزاوار است که در عقد ذّمه هـ  7مسأله 
ترس ـ شرط شود.  ایرغبت  یدخول آن ها به اسالم است ـ از رو یذّمه خفت است و آنچه که مقتض

ها، به آنچه که در  هیکنو   یسوار  از مسلمانان در لباس و مو و ز یّ است شرط کردن تم لیقب نیو از ا
 مفّصل مذکور است. یجاها

إذا خر وا اللمة في دار اإلسأأأوغ و خالفوا في موارد  لنا ينتق  عهده  فيها فلوالي المسأأألمین رده  إلى  -۸مسأأأأله 

مأمنه و فهل له الخيار بين  تله  و اسأأأتر ا ه  و مفاداته ؟ الظاهر ذلك على إشأأأكال. و هل أمواله  بعد خرو اللمة 

 لى مأمنه  أغ ال؟ األشبه األمان.في أمان يرد إليه  مع رده  إ 

 ینقض م عهدشان در آن ها میکه گفت  یاگر ذّمه را در داراالسالم شکستند و در مواردـ  8مسأله 
 یوال ایبرگرداند؛ پس آ است که آن ها را به مأمنشان نیمسلم یوال یشود مخالفت کردند، پس برا

که   ین است، با اشکالیظاهر چن است؟ ر یخواستن مخ هیقتل آن ها و بنده قرار دادنشان و فد نیب
شود با رد خود آن  یبه آن ها رد م اموال آن ها بعد از شکستن ذّمه، در امان است که ایدارد. و آ

 نه؟ اشبه امان است. ایها به مأمنشان 

عنهو و بقي على الرو و ل  يرد إليه  إن أسأأأل  اللمي بعد اإلسأأأتر او أو المفاداة لخر ه اللمة ل  يرتفع ذلك -۶مسأأأأله 

الفداءو و إن أسأأأأل   بلهما و  بل القتل سأأأأقط عنه الجميع و غيرها مما عليه حال الكفر عدا الديون و القود لو أتي 

 ابموجبهو و يؤخل منه أموال الغير إذا كان عنده غصبة مثوو و أما الحدود فقد  ال الشيخ في المبسوط: إن أصحابنا اوو

 مه ال يسقط عنه الحد.أن إسو

او مرتفع  از اوردیدادن به جهت شکستن ذّمه، اسالم ب هیفد ایبعد از رق شدن  یاگر ذمّ ـ  9مسأله 
قبل از قتل،  گردد. و اگر قبل از آن ها و  یبه او برنم هیماند و فد یم یشود و بر رق بودن باق ینم

 ر یشود غ یساقط م باشد، از او یآن ها از آنچه که در حال کفر بر او م ر یآن ها و غ ۀهم اوردیاسالم ب
که مثالً نزد   یدر صورت گر ید و قصاص اگر موجب آن را به جا آورده باشد. و اموال شخص ونیاز د

در مبسوط گفته: به  خیش قیتحق شود. و اما حدود، به یاو به صورت غصب باشد، از او گرفته م
 کند.  یاز او ساقط نم کرده اند که اسالم او، حّد را  تیه اصحاب ما رواک  یدرست
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يكره السوغ على اللمی ابتداءو و  يل يحرغو و هو أحوطو و لو بدأ اللمي بالسوغ ينبغي أن يقتصر في الجواو  -۱۶مسأله 

يت  جوابه جا  بو كراهيةو و أما غير و يكره إتمامه ظاهراو و لو اضأأأطر المسأأأل  إلى أن يسأأأل  عليه أو « علیک على  وله

اللمی فاألحوط ترل السأأوغ عليه إال مع االضأأطرار و إن كان األوجه الجوا  على كراهيةو و ينبغي أن يقول عند مو اته : 

 السوغ علی من اتبع الهدىو و يستحب أن يرطره  إلى أضيق الطرو.

احوط  نیگفته اند حرام است. و ا  یست. و بعضمکروه ا یابتدا به سالم کردن به ذمّ ـ  11مسأله 
اکتفا   «کیعل» ابتدا به سالم کند سزاوار است که در جواب، به گفتن ی( است. و اگر ذمّ ی)استحباب

جوابش  ایسالم دهد  وکند که به ا  دایکند و اتمام آن ظاهراً مکروه است. و اگر مسلمان اضطرار پ
( ترک سالم بر او است مگر ی)استحباب احوط یذمّ  ر یاست. و اما غ ز یبدون کراهت جا د،یرا کامل نما

: السالم دیسزاوار است که در وقت مالقاتشان بگو  با اضطرار اگرچه اوجه جواز آن است، با کراهت. و
 .دیراه ها مضطر نما نیکه آن ها را به تنگ تر  . و مستحب استیمن اتبع الهد یعل

 القول في أحكاغ األبنية

ال يجو  إحداث أهل الكتاو و من في حكمه  المعابد في بود اإلسأأوغ كالبيع و الكنائس و الصأأوامع و بيوت  -۱مسأأأله 

 وجبت إ التها على والى المسلمين.النيران و غيرهاو و لو أحدثوها 

 احکام ساختمان ها

 سهیها و کن عهیب مانند یکه معابد  ستین ز یت، جاکه در حکم آن ها اس  یاهل کتاب و کسـ  1مسأله 

اگر آن ها را احداث  و ند؛یآن ها را در بالد اسالم، احداث نما ر یها و صومعه ها و آتشکده ها و غ

 ببرد. نیواجب است که آن ها را از ب نیمسلم ینمودند بر وال

اإل الة بين ما كان البلد أحدثه المسأأأألمون االبصأأأأرة و ال فرو في ما ذكر من عدغ جوا  االحداث و وجوو  -۲مسأأأأأله 

الكوفه و بغداد و طهرانو و جملة من بود إيران مصرها المسلمون أو فتحها المسلمون عنوة ككثير من بود ایران و تركيا 

ا بقالها كمو العراو و غيرها أو صأأألحا على أن تكون األرض للمسأأألمينو ففي جميع ذلك يجب إ الة ما أحدثوهو و يحرغ إ

سيما مع ما نرى من المفاسد  -و لو كانوا جائرين  -يحرغ اإلحداثو و على الوال: منعه  عن اإلحداثو و إ الة ما أحدثوهو 

 ظي  على شبان المسلمين و بوده .العظيمة الدينية و السياسية و الخطر الع

 ستین یآن ها ـ فرق بردن نیاز ب در آنچه که ذکر شد ـ از عدم جواز احداث معابد و وجوبـ  2مسأله 
باشند مانند بصره و کوفه و  باشد که مسلمانان آن را احداث کرده ییکه شهر از آن شهرها  نیا نیب

 ایآن ها را شهر نمودند،  انانمسلم که  ییاز آن ها رانیا یاز شهرها یبغداد و تهران و مجموعه ا
آن  ر یو عراق و غ هیو ترک رانیاز ا یادیز  یمسلمان ها به قهر آن ها را فتح نموده اند مانند شهرها

 ۀباشد؛ پس در هم نیمال مسلم نیمبنا که زم نیمسلمان ها آن ها را به صلح گرفته اند بر ا ایها، 
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آن ها حرام است، همان  یابقانموده اند، ازاله شود و  ها واجب است که آنچه را که احداث نیا
که ظالم باشند ـ واجب است که از احداث   نیها ـ ولو ا یوال طور که احداث آن ها حرام است. و بر

 مینیب یببرند؛ مخصوصًا با آنچه که ما م نیرا که احداث کرده اند از ب و آنچه ندینما یر یآن ها جلوگ
 هست. نیجوانان مسلمانان و بالد مسلم یکه برا  یو خطر بزرگ  یاسیس و ینید گاز مفاسد بزر 

لو فتحت أرض صلحا على أن تكون األرض لواحد من أهل اللمة و ل  يشترط عليه  عدغ إحداث المعابد جا   -۳مسأله 

بل الفتل و ل  ي نت له    بد التي كا جديدهاو و المعا جا  له  تعميرها و ت هدمت  هاو و لو ان ها في حداث ها له  إ هدم

 إ راره  عليها على تأمل و إشكال.المسلمون جا  

بر آن ها  از اهل ذّمه باشد و یک یمال  نیمبنا که زم نیبا صلح فتح شود بر ا ینیاگر زمـ  3مسأله 
و اگر خراب  ندینما است که در آن، احداث معابد ز یآن ها جا یشرط نشود که احداث معابد نکنند برا

که آن ها قبل از فتح   یمعابد . وندینما دیو تجد ر یاست که آن ها را تعم ز یآن ها جا یشوند برا
بر آن معابد ـ با  شانیبرقرار گذاردن ا داشتند و مسلمان ها آن ها را خراب نکرده بودند نیمسلم

 است. ز یکه دارد ـ جا  یتأمل و اشکال

أن يعلوا به على المسلمين من مجاوایهو و هل يجو  مساواته؟ فيه  كل بناء يستجده و يحدثه اللمي ال يجو    -۴مسأله 

تأمل و إن ال يبعدو و لو ابتوع من مسل  ما هو مرتفع على ارتفاعه و علوه جا  و ل  يؤمر بهدمهو و لو انهدغ المرتفع من 

إن ال  وطو وونه على األحأصأأله أو خصأأوص ما عو به ل  يجز بناله ااألولو فل  يعل به على المسأأل و فيقتصأأر على ما د

 يبعد جوا  المساواة.

که   یمسلمانان که آن را بر  ستین ز یکند جا  یو احداث م دیتجد یرا که ذمّ  یهر ساختمانـ  4مسأله 
 دیاست اگرچه بع است؟ در آن تأمل ز یمساوات آن جا ایاو هستند باالتر قرار دهد و آ یۀهمسا

است و مأمور  ز یاش بخرد جا یبلند  را که مرتفع است با ارتفاع و یساختمان. و اگر از مسلمان ستین
خصوص قسمت باالتر خراب شود  ایاصل  شود. و اگر ساختمان مرتفع، از یآن نم بیبه تخر 

 اطیباالتر از مسلمان قرار دهد، پس بنابر احت دینبا پس ست؛ین ز یساختن آن به صورت اول جا
است؛ اگرچه جواز مساوات با مسلمان  لمانتر از مس نییپا کند به آنچه که  یکتفا م( ا ی)استحباب

 .ستین دیبع

 لو انشعب شيء من المبتاع من المسل  أو مال و ل  ينهدغ جا  رمه و إصوحه.  -۵مسأله 

خراب  یشود، ول کج  ایشده از مسلمان شکسته و ترک بردارد  یدار یخر  یاز بنا یز یاگر چـ  5مسأله 
 باشد.  یم ز یو اصالح آن جا مینشود، ترم

لو بنی مسل  ما هو أخف  من مسكن ذمی ل  يؤمر اللمی بهدمه و جعله مساويةو و كلا لو اشترى من ذمی  -۹مسأله 

 ما هو أخف 
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خراب کردن  مأمور به یباشد، ذمّ  یبنا کند که کوتاه تر از مسکن ذمّ  یاگر مسلمان ساختمانـ  6مسأله 
را که از مسکن  یساختمان یاست اگر از ذمّ  نیشود. و همچن یقرار دادن آن نم یساختمانش و مساو

 کوتاه تر است بخرد.  یذمّ 

لو كانت دار المسل  في أرض منخفرة هل يجو  لللمي أن يبني في أرض مرتفعة إذا كان جداره مساويا لجدار  -۷مسأله 

ال يبعد عدغ الجوا و و لو انعکس ففيه أيرا وجهانو و ال يبعد جوا  اون جدار اللمي أطول إذا المسل  أو أدون؟ وجهانو 

 مسل  بموحظه كونه في محل منخف .ال ل  يعل على جدار

 یبلندتر  نیاست که در زم ز یجا یذمّ  یبرا ایباشد، آ ینییپا نیمسلمان در زم ۀاگر خانـ  7مسأله 
دو وجه دارد، که  تر باشد؟ نییپا ای یمسلمان مساو وار یاو با د وار یکه د  یساختمان بسازد در صورت

بلندتر  یذمّ  وار یکه د  نیا واز ج . و اگر برعکس باشد در آن هم دو وجه است وستین دیعدم جواز بع
تر است،  نییدر محل پا یذمّ  نیلحاظ که زم نیمسلمان نباشد به ا وار یکه باالتر از د  یباشد در صورت

 باشد. ینم دیبع

الظاهر أن عدغ جوا  العلو من أحكاغ اإلسوغو فو دخل لرضا الجار و عدمه فيهو كما أنه ليس من أحكاغ عقد  -۸مسأله 

 و يكون المدار اشتراطه و عدمه.اللمةو بل من أحكاغ اللمي و المسل و ف

و  هیهمسا تیکام اسالم است؛ پس رضاظاهر آن است که عدم جواز باالتر بودن، از احـ  8مسأله 
و  یاحکام ذمّ  باشد، بلکه از یدر آن دخالت ندارد، چنان که از احکام عقد ذّمه نم تینبود رضا

 باشد. یشرط نمودن و عدم آن نم ار یمسلمان است پس مع

سأله  سواء كانوا من أهل اللمة  -۶م شكال  سجد الحراغ بو إ ساجد إذا كان ال يجو  دخول الكفار الم سائر الم أغ الو وال 

 ن إذنه  فيهو و لو أذنوا ل  يصل.في دخوله  هتكو بل مطلقا على األحوط لو ل  يكن األ وىو و ليس للمسلمي

 نینه. و همچن ایاز اهل ذّمه باشند  ست؛ین ز یبدون اشکال دخول کفار به مسجد الحرام جاـ  9مسأله 
نباشد،  ی( اگر اقوی)وجوب که هتک باشد، بلکه مطلقًا بنابر احوط  یمساجد در صورت یۀدخول به بق

 .ستین حیاذن بدهند صح ر اگ حق اذن دادن به آن ها در آن را ندارند و نی. و مسلمستین ز یجا

ال يجو  مكثه  في المسأأاجد و ال اجتيا ه  وال دخوله  لجلب طعاغ أو شأأيء آخرو و هل يجو  دخوله  في  -۱۶مسأأأله 

الحرغ مكثا أو اجتيا ة أو امتیا ا؟  الوا: ال يجو . ألن المراد من المسأأجد الحراغ في اآلية الكريمة هو الحرغو و فيه أيرأأا 

اوایةو و األحوط ذلكو و احتمل بعره  إلحاو حرغ األئمة عليه  السوغ و الصحن الشريف بالمساجدو و هو كللك مع 

 هتكو و األحوط عدغ الدخول مطلقا.ال

مساجد  دخولشان به نیعبور از مساجد و همچن نیمکث آن ها در مساجد و همچنـ  11سأله م
 ایعبور و مرور  ای دخول آن ها در حرم از نظر مکث ای. و آستین ز یجا گر ید ز یچ ایجهت گرفتن غذا 

از مسجد الحرام که در   منظور رایز  ست؛ین ز یاست؟ گفته اند جا ز یو به دست آوردن طعام جا هیّ ته
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القول في أحكام األبنية«   بخش اول: حدود 

از فقها  یاست. و بعض نی( ای)وجوب است و احوط یتیروا ز یباشد و در آن ن یآمده، حرم م مهیکر   یۀآ
 نیچن نیمساجد ملحق شود و آن ا به فیو صحن شر  السالم همیعلاحتمال داده اند که حرم ائمه 

 دخول آن ها است مطلقًا. دمع (یکه هتک باشد و احوط )استحباب  یاست در صورت

ال يجو  له  اسأأتيطان الحجا  على  ول مشأأهورو و ادعی شأأیخ الطائفة اإلجماع عليهو و به وردت الرواية من  -۱۱مسأأأله 

 والفريقينو وال بأس بالعمل بهاو و الحجا  هو ما يسأأأأمى اآلن بهو وال يختص بمكة و المدينةو و األ وى جوا  اإلجتيا  

 .و تلحق بالمقاغاإلمتيا  منه. 

 یالطائفه، ادعا خیو ش ست؛ین ز یآن ها جا یوطن قرار دادن حجاز ـ بنابر قول مشهور ـ براـ  11مسأله 
ندارد.  یعمل به آن اشکال بر آن آمده است و یو سن عهیاز ش ز ین یتیاجماع بر آن نموده است. و روا

 یندارد و اقو نهیمکه و مد به یاختصاص شود و یم دهیو حجاز همان است که اآلن به حجاز نام
 باشد. یطعام از آن م یۀجواز عبور و مرور و ته

صیر   -: األول فروع صرانی ب كل ذمی انتقل عن دينه إلى دين ال يقر أهله عليه ل  يقبل منه البقاء عليه وال يقر عليهو كالن

وغ أو القتلو و لو رجع إلى دينه األول فهل يقبل منه و يقر عليه أغ و ثنياو و اليهودي يصأأير بهائية فو يقبل منه إال اإلسأأ

ال؟ فيه إشأأكال و إن ال يبعد القبولو و لو انتقل من دينه إلى دين يقر أهله عليه االيهودي يصأأير نصأأرانيا أو العكس فهل 

 غ أو القتل.يقبل منه إال اإلسو يقبل منه و يقر عليه أغ ال؟ ال يبعد القبول و اإل رارو و  يل ال

لو ارتكب أهل اللمة ما هو سائغ في شرعه  و ليس بسائغ في شرع اإلسوغ ل  يعترضوا ما ل  يتجاهروا بهو و  -الثاني 

لو تجاهروا به عمل به  ما يقترأأأي الجناية بموجب شأأأرع اإلسأأأوغ من الحد أو التعزيرو و لو فعلوا ما ليس بسأأأائغ في 

ية في شأأرع اإلسأأوغ  یل و إن شأأاء الحاك  دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد شأأرعه  يفعل به  ما هو مقترأأى الجنا

 هلا القس  بين المتجاهر و غیره. عليه بمقترى شرعه  و األحوط إجراء الحد عليه حسب شرعناو و ال فرو في

ا ل  يجز لنا و رجع األمر إلينلو أوصى اللمی ببناء كنيسة أو بيعه أو بيت نار معبدا له  و محو لعباداته  الباطلة  -الثالث 

إنفاذهاو و كلا لو أوصى بصرف شیء في كتابة التوراة و اإلنجيل و سائر الكتب الرالة المحرفة و طبعها و نشرهاو و كلا لو 

و ف شياا على شيء مما ذكرو ولو ل  يرجع األمر إلينا فإن كان البناء مما ال يجو  إحداثها أو تعميرها يجب المنع عنهو و 

عه  و نال ليس لنا االعتراض إال إذا أرادوا بللك تبلیغ ملاهبه  الباطلة بين المسأأألمين و إضأأأول أبنائه و فإنه يجب مإ 

 دفعه  بأية وسيلة مناسبة.

ليس للكفار ذميا كانوا أو ال تبلیغ ملاهبه  الفاسأأأدة في بود المسأأألمينو و نشأأأر كتبه  الرأأأالة فيهاو و دعوة  -الرابع 

المسأأأألمين و أبنائه  إلى ملاهبه  الباطلةو و يجب تعزیره و و على أولياء الدول اإلسأأأأومية أن يمنعه  عن ذلك بأية 

وا عن كتبه  و مجالسه  و يمنعوا أبناءه  عن ذلكو و لو وصل إليه  وسيلة مناسبةو و يجب على المسلمين أن يحترج

من كتبه  و األوراو الرأأأأاله منه  شأأأأياا يجب محوهاو فان كتبه  ليسأأأأت إال محرفة غير محترمهو عصأأأأ  اهلل تعالى 

 و أعلى اهلل تعالى كلمة اإلسوغ.المسلمين من شرور األجانب و ایده  
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القول في أحكام األبنية«    

 چند فرع الحاقی
نمی شوند(،  که از دینش به دینی منتقل شود که اهل آن بر آن برقرار نمی مانند )پذیرفتههر ذّمی  اول: 

شود و یهودی بهایی  بقای بر آن و برقرار ماندن بر آن از او قبول نمی شود، مانند این که نصرانی وثنی
اولش برگردد آیا از او قبول  شود؛ بنا بر این از او قبول نمی شود، مگر اسالم یا قتل. و اگر به دین

اگرچه قبول آن بعید نیست. و اگر از  می شود و بر آن برقرار می ماند یا نه؟ در آن اشکال است،
شود مانند این که یهودی، نصرانی شود یا  دینش به دینی که اهل آن بر آن برقرار می مانند، منتقل

می گردد یا نه؟ قبول و برقرار نمودن بعید نیست. و  ربرعکس، آیا از او قبول می شود و بر آن برقرا
 مگر اسالم یا قتل. بعضی گفته اند که: از او قبول نمی شود

جایز نمی باشد،  اگر اهل ذّمه مرتکب چیزی شوند که در شرعشان جایز است و در شرع اسالم :دوم
آن تجاهر نمایند آنچه را که این  د. و اگر بهمادامی که متجاهر نباشند، به آن ها اعتراضی نمی شو

اقتضا دارد دربارۀ آن ها عملی می شود. و اگر چیزی  جنایت به موجب شرع اسالم از حّد یا تعزیر
انجام دهند آنچه را که این جنایت، در شرع اسالم اقتضا دارد، دربارۀ  را که در شرعشان جایز نیست

و بعضی گفته اند که اگر حاکم بخواهد او را تحویل اهل ملتش می دهد تا به  آن ها عملی می شود
ما است؛   شرعشان بر او اقامۀ حّد نمایند. ولی احوط )وجوبی( اجرای حّد بر او طبق شرع مقتضای

 و در این قسم بین متجاهر و غیر متجاهر فرقی نیست.

عبادت های  ا آتشکده به عنوان معبد برای آن ها و محلاگر ذّمی به ساختن کنیسه یا بیعه یسوم: 
همچنین است اگر به  باطل، وصیت نماید و این امر به ما برگردد انفاذ آن برای ما جایز نیست. و

تحریف شده و طبع و نشر آن  خرج کردن چیزی در کتابت تورات و انجیل و بقّیۀ کتاب های ضاّله و
آنچه که ذکر شد، وقف نماید. و اگر امر  نین است اگر چیزی را بر چیزی ازها، وصیت کند. و همچ

باشد که احداث یا تعمیر آن ها جایز نیست،  به ما رجوع نشود، پس اگر ساختمان از آن هایی
اعتراض نداریم، مگر این که به این وسیله بخواهند مذاهب  جلوگیری از آن واجب است وگرنه ما حق

نمایند و فرزندان مسلمین را گمراه نمایند، پس جلوگیری و دفع آن  ان را بین مسلمین تبلیغباطلش
 واجب است. ها به هر وسیلۀ مناسب،

نمایند و   کّفار ـ ذّمی باشند یا نه ـ حق ندارند در بالد مسلمین، مذاهب فاسدشان را تبلیغ  چهارم:
باطلشان دعوت  منتشر کنند و مسلمین و فرزندان آن ها را به مذاهبکتاب های ضاّله را در آن ها 

را از این کار به هر وسیلۀ  نمایند. و تعزیر آن ها واجب است و بر اولیای دول اسالمی است که آن ها
و مجالس آن ها احتراز نمایند و  مناسب، جلوگیری کنند. و بر مسلمین واجب است که از کتاب ها

ضاّلۀ آن ها چیزی به ایشان برسد محو آن  دانشان را از آن منع کنند. و اگر از کتاب ها و اوراقفرزن
نیست مگر تحریف شده و غیرمحترم. خداوند متعال  ها واجب است؛ زیرا کتاب های این ها چیزی

 م را اعلی قرار دهد.آنان حفظ فرماید و خداوند تعالی کلمۀ اسال مسلمین را از شرور بیگانگان و کید
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کتاب الوکاله«   بخش دوم: وکالت 

 بخش دوم: وکالت  

 اتاو الوااله

و هي تفوي  أمر إلى الغير ليعمل له حال حياتهو أو إرجاع تمشيه أمر من األمور إليه له حالهاو و هي عقد يحتاج إلى 

یه  وله: الظاهر افاإيجاو بكل ما دل على هلا المقصودو كقوله وكلتك أو أنت و ایلی في كلا أو فوضته إليك و نحوهاو بل 

بع داای  اصدا به التفوي  الملكور فيهو و  بول بكل ما دل على الرضا بهو بل الظاهر أنه يكفي فيه فعل ما وكل فيه بعد 

اإليجاوو بل األ وى و وعها بالمعاطاة بأن سل  إليه متاعا ليبيعه فتسلمه لللكو بل ال يبعد تحققها بالكتابة من طرف 

ا فيها من طرف الوایل و إن تأخر وصولها إليه مدةو فو يعتبر فيها المواالة بين إيجابها و  بولهاو و الموكل و الرضا بم

فهما فقال: مست« أنا وايلك في بيع دار اک»بالجملة يتسع األمر فيها بما ال يتسع في غيرهاو حتى أنه لو  ال الوكيل: 

 [۲۵۶.]صل و ت  و إن ل  نكتف بمثله في سائر العقود« نع »

يشترط فيها على األحوط التنجيز بمعنی عدغ تعليق أصل الوكالة على شيء كقوله مثو إذا  دغ جيد أو أهل  -1مسأله 

وكلتك في  وهول الشهر و التك في كلاو نع  ال بأس بتعليق متعلقها كقوله أنت و ایلی في أن تبيع دااي إذا  دغ جيد أ 

 شراء كلا في و ت كلا.

 کتاب وکالت

ارجاع  ایدهد؛  انجام شیبرا اتش،یاست تا آن را در حال ح یگر یبه د ی)سپردن( کار  ضیت، تفووکال

 یباشد. و وکالت عقد یم یگر ید به اتشیاو در حال ح یاز امور برا ی)راه انداختن( امر  تیدادن تمش

تو را »مانند قول او:  دیمقصود نما نیا که داللت بر  یدارد به هر لفظ  اجیاحت جابیاست که به ا

ها. بلکه ظاهر  نیو مانند ا« کردم آن را  ضیتفو به تو» ای« در فالن کار یمن لیتو وک» ای« نمودم لیوک

باشد که امر فروش خانه به او  نیکه قصدش ا  یحال در« خانه ام را بفروش»آن است که قول او: 

 د،یبه آن بنما تیکه داللت بر رضا  یز یدارد با هر چ اجیقبول احت کند. و به  یم تیشود، کفا ضیتفو

در قبول   جاب،یانجام دادن آنچه که در آن به او وکالت داده شده، بعد از ا بلکه ظاهر آن است که

را به  ییکه کاال  نیشود، به ا یآن است که وکالت با معاطات واقع م یبلکه اقو کند.  یم تیکفا

تن که به نوش  ستین دی. بلکه بعردیبگ لیو او به جهت فروش، آن را تحوبه او بدهد  جهت فروش

آن نوشته  کند اگرچه وصول  دایتحقق پ لیبه آنچه در آن هست از طرف وک تیطرف موّکل و رضا از

در امر وکالت توسعه  . و خالصه،ستیو قبول آن معتبر ن جابیا نیپس مواالت ب فتد،یب ر یتأخ یمدت

تو  لیمن وک ایآ: »دیاستفهام بگو به طور لیکه اگر وک  نیا یحت ست،یوکالت ن ر یهست که در غ یا
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عقود   ر یاست اگرچه مثل آن را در سا حیصح  «یبل: »دیپس جواب بگو« هستم در فروش خانه ات؟

 .میندان یکاف 

وکالت بر  معلق نکردن اصل یعنیشرط است؛  ز ی)واجب( تنج اطیدر وکالت بنابر احتـ  1مسأله 
 یم لیفالن کار وک  شد تو را در دهیاگر هالل اول ماه د ایآمد  دیاگر ز »مانند قول او مثالً:  ،یز یچ

که خانه   نیدر ا یمن لیوک تو»ندارد، مانند قول او:  یمعلق کردن متعلق وکالت اشکال ی. ول«مینما
 «.در فالن موقع ز یفالن چ دنیخر  وکالت دادم به تو در» ای «یبفروش دیایب دیکه ز   یام را در صورت

وكل من الت -يشترط في كل من الموكل و الوكيل البلوغ و العقل و القصد و اإلختيارو فو يصل التوكيل و ال -۲مسأله 

ه فيه إذا كان فيصل توكيلالصبی و المجنون و المكرهو نع  ال يشترط البلوغ في الوكيل في مجرد إجراء العقد على األ روو 

مميزة مراعيا للشرائطو و يشترط في الموكل كونه جائز التصرف فيما و كل فيهو فو يصل توكيل المحجور عليه لسفه أو 

فلس فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطووو و أن يكون إيقاعه جائزة له و لو بالتسبيبو فو يصل منه التوكيل في عقد 

ع الصيد إن كان محرماو و في الوكيل كونه متمكنا عقو و شرعا من مباشرة ما توكل فيهو فو تصل وكالة النكاح أو ابتيا 

 يد و إمساكه و إيقاع عقد النكاح.المحرغ فيما ال يجو  له كإبتیاع الص

نمودن  لیوک شرط است، پس ار یبلوغ و عقل و قصد و اخت ل،یاز موّکل و وک کیدر هر ـ  2مسأله 
عقد، بنابر  یمجّرد اجرا در لی. البته در وکستین حیو ُمکَره )مجبور( صح وانهیشدن بچه و د لیو وک

 ز یّ که مم  یصورت ر است د حیصح عقد، ینمودن بچه در اجرا لیپس وک ست،یاقرب، بلوغ شرط ن
دهد، تصرفش در  یر آن مآنچه را که وکالت د را مراعات کند. و در موّکل شرط است طیبوده و شرا

افالس ـ در آنچه که در آن  ایـ به خاطر سفاهت  هیعل نمودن محجور لیباشد؛ پس وک ز یآن جا
را  یگر یتواند د ی)که م القبرخالف آنچه در آن محجور نشده مانند ط ست،ین حیمحجور شده صح

 باشد، پس ز یجا ب،یولو به تسب شیبرا ز یشرط است که واقع ساختن آن چ کند(. و  لیدر آن وک
 لی. و در وکستین حیکه ُمحرم باشد صح  یشکار در صورت دنیخر  ایدر عقد نکاح  گرفتن او  لیوک

پس  کرده مباشرتًا انجام دهد،  دایداشته باشد که آنچه وکالت پ یو شرع  یاست که تمکن عقل شرط
شکار و  دنیباشد، مانند خر  ینم حیصح ستین ز یمحرم جا یشدن محرم در آنچه که برا لیوک

 آن و واقع ساختن عقد نکاح. ینگاهدار 

افر إال عن المسل  و الك -بل و المرتد و إن كان عن فطرة  -ال يشترط في الوكيل اإلسوغو فتصل وكالة الكافر  -۳مسأله 

 مسل .مخاصمه معه و إن كان ذلك ل المسل  أوفيما ال يصل و وعه من الكافر كابتياع المصحف لكافر و ااستیفاء حق من 

 یفطر  شدن کافر، بلکه مرتد ـ اگرچه لیمسلمان باشد، پس وک لیکه وک  ستیشرط نـ  3مسأله 
 ست،ین حیصح که وقوع آن از کافر  یاست، مگر در مورد حیباشد ـ از طرف مسلمان و کافر صح

 یاگرچه برا اوبا  یمخاصمه ا ایاز مسلمان  یحق یفایکافر و مانند است  یبرا میقرآن کر  دنیمانند خر 
 مسلمان باشد.
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 فلس عن غيرهما ممن ال حجر عليه. تصل وكالة المحجور عليه لسفه أو -۴مسأله 

بر  یکه حجر  یافالس محجور شده، از طرف کس ایکه به جهت سفاهت   یشدن کس لیوکـ  4مسأله 
 است. حیصح ستیاو ن

 لو جو نا للصبي بع  التصرفات في ماله كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين جا  له التوكيل فيما جا  له.  -۵مسأله 

 یکردن به کارها تیـ مانند وص میبدان ز یاز تصرفات را در مالش جا یبچه بعض یاگر براـ  5مسأله 
را  یاست، کس ز یجا شیبرا که  یز یاست در آن چ ز یکه ده ساله است ـ جا  یکس  یِ معروف و خوب برا

 .دینما لیوک

ما كان شرطا في الموكل و الوكيل ابتداء شرط فيهما استدامةو فلو جاا أو أغمي عليهما أو حجر على الموكل  -۹مسأله 

 انع احتاج عودها إلى توكيل جديد.فيما و كل فيه بطلت الوكالة على األحوطو و لو  ال الم

پس اگر  باشد، یشرط است در ادامه اش هم شرط م لیآنچه که ابتداًء در موّکل و وکـ  6 مسأله
 اطیشود، بنابر احت موّکل در آنچه که وکالت داده محجور ایشوند  هوشیب ای وانهیموّکل د ای لیوک

 اجین مجدد احتنمود لیبه وک شود. و اگر مانع برطرف شود برگشتن وکالت ی)واجب( وکالت باطل م
 دارد.

توكيل في  -يشترط فيما وكل فيه أن يكون سائغا في نفسه و أن يكون للموكل سلطنة شرعا على إيقاعهو فو -۷مسأله 

المعاصی كالغصب و السر ة و القمار و نحوهاو وال على بيع مال الغير من دون والية عليهو و ال تعتبر القدرة عليه خارجا 

 ليه.و وعه منه شرعاو فيجو  لمن ل  يقدر على أخل ماله من غاصب أن يوكل فيه من يقدر عمع كونه مما يصل 

بر واقع  باشد و موّکل ز یشود شرط است که ذاتًا جا یدر آنچه که در آن وکالت داده مـ  7مسأله 
ل آن ها قمار و مث و یها مانند غصب و دزد تیساختن آن شرعًا قدرت داشته باشد، پس بر معص

. و قدرت ستین حیصح گرفتن  لیبر آن داشته باشد، وک یتیبدون آن که وال یگر یو فروش مال د
  یکس  یپس برا ست؛یاست ـ معتبر ن حیکه وقوع آن از او شرعًا صح  نیداشتن بر آن در خارج ـ با ا

 .دینما لیرا که بر آن قدرت دارد، وک یکه کس است ز یکه قدرت گرفتن مالش را از غاصب ندارد، جا
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لو ل  يتمكن شرعة أو عقلها من إيقاع أمر إال بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل كتطلق امرأة ل  تكن في  -۸مسأله 

ي فحالته و تزوج من كانت مزوجه أو معتدة و نحو ذلك فو إشكال في جوا  التوكيل فيه تبعا لما تمكن منهو بأن يوكله 

إيقاع المرتب عليه ث  إيقاع ما رتب عليهو بأن يوكله مثو في تزویج امرأة له ث  طو ها أو شراء مال ث  بيعه و نحو ذلكو  

الوكالة على كلی يكون هو من مصادیقهو كما لو وكله على جميع أموره فيكون وكيو في  كما أن الظاهر جوا ه لو و عت

و رهن و غيرهماو و أما التوكيل استقوال في خصوصه من دون التوكيل في المرتب  المتجدد في ملكه بهبة أو إرث بيعة

عليه ففيه إشكالو بل الظاهر عدغ الصحة من غير فرو بين ما كان المرتب عليه غير  ابل للتوایل اانقراء العدة أو  ابوو 

او و كلا في طوو جوجه سينكحها أو بيع فو يجو  أن يوكل في تزويج المعتدة بعد انقراء عدتها و المزوجه بعد طو ه

 متاع سيشتريه و نحو ذلك.

  یز یشدن چ دایتمّکن نداشته باشد مگر بعد از پ یز یعقالً بر واقع ساختن چ ایاگر شرعًا ـ  8مسأله 
که   یزن جیو تزو ستین که در حباله او  یمانند طالق دادن زن ست،یکه در وقت وکالت دادن حاصل ن

در آن به تبع آنچه که متمکن از  در عده و مانند آن است، در جواز وکالت دادن ای تیدر حباله زوج
آنچه   قاعیاو وکالت بدهد سپس در ا امر متقدم به قاعیکه در ا  نیبه ا ست،ین یباشد، اشکال یآن م

سپس  ش،یبرا یزن جیدر تزو وکالت بدهد مثالً  که به او  نیکه بر آن مترتب است وکالت دهد؛ به ا
به او  یها. چنان که اگر وکالت کل نیفروش آن و مانند ا مال، سپس در دنیدر خر  ایدر طالق او؛ 

به او  شیاست همان طور که در همه کارها ز یباشد، ظاهراً جا آن قیاز مصاد یک ی نیبدهد که ا
 نیا ر یشده از نظر فروش و رهن و غ دایارث پ ایاو هم که به هبه  دیجد وکالت بدهد، پس در ملک

 یلینمودن به طور استقالل در خصوص امر مترتب بدون آن که توک لیاما وک باشد. و یم لیها وک
چه امر متقدم بر مورد  ست؛ین حیاشکال است، بلکه ظاهراً صح یبر آن باشد دارا در امر متقدم

 جیباشد، پس وکالت دادن در تزو لیقابل توک ایعده،  ینباشد مانند انقضا لیقابل توک وکالت
. ستین زیاست بعد از طالقش، جا تیزوج ۀکه در حبال  یزن جیعده اش و تزو انیپا از عده دار بعد  زن

در فروش   ای آورد، یاو را به ازدواج در م ندهیکه در آ  یوکالت دادن در طالق زوجه ا نیو همچن
 .ستین ز یها جا نیخرد و مانند ا یکه بعداً آن را م  ییکاال

عمو  إلى الغير بأن ل  يعتبر فيه المباشرة من الموكلو فلو تقبل يشترط في الموكل فيه أن يكون  ابو للتفوي  -۶مسأله 

بقيد المباشرة ال يصل التوكيل فيهو و أما العبادات البدنية كالصوة و الصياغ و الحج و غيرها فو يصل فيها التوكيل و إن 

ع  نيابة غير الوكالة اعتباراو نفرض صحة النيابة فيها عن الحي االحج عن العاجز أو عن الميت كالصوة و غيرهاو فإن ال

 [۲۵۱إخراج و إيصال إلى المستحق.]تصل الوكالة في العبادات المالية كالزكاة و الخمس و الكفارات 

خود موّکل  که مباشرت  نیباشد؛ به ا یگر یبه د ضیشرط است که مورد وکالت قابل تفوـ  9مسأله 
در آن  لیباشد توک به مباشرت خودش دیّ د که مقرا قبول کن یدر آن معتبر نباشد، پس اگر عمل

 ستین حیها صح نیا ر یو غ مانند نماز و روزه و حج یبدن یدر عبادت ها لی. و اما توکستین حیصح
مانند نماز و  تیاز م ایشخص عاجز،  باشد مانند حج از حیدر آن ها از زنده صح ابتیاگرچه فرضًا ن
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مانند زکات و  یمال یوکالت در عبادت ها یول از وکالت است، ر یاعتباراً غ ابتین رایها؛ ز  نیا ر یغ
 است. حیدر رساندن به مستحق صح خمس و کفارات چه در خارج نمودن و چه

يصل التوكيل في جميع العقود كالبيع و الصلل و اإلجارة و الهبة و العااية و الوديعة و المراابة و المزارعة و  -۱۶مسأله 

المسا اه و القرض و الرهن و الشركة و الرمان و الحوالة و الكفالة و الوكالة و النكاح إيجاو و  بوال في الجميع و كلا في 

الوصية و الو ف و الطوو و اإلبراء و األخل بالشفعة و إسقاطها و فسخ العقد في موارد ثبوت الخيار و إسقاطهو و الظاهر 

رجعية إذا أو عه على وجه ل  يكن صرف التوكيل تمسكا بالزوجية حتى يرتفع به متعلق صحته في الرجوع إلى المطلقة ال

ى إشكال و اإل رار عل الواالهو و ال يبعد صحته في النلر و العهد و الظهارو و ال يصل في اليمين و اللعان و اإليوء و الشهادة

 في األخير.

مضاربه و  و عهیو ود هیو صلح و اجاره و هبه و عار  عیدر تمام عقدها مانند ب لیتوکـ  11مسأله 
است  حیو نکاح، صح مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شرکت و ضمان و حواله و کفالت و وکالت

ت و وقف و یدر وص لیتوک نیها؛ و همچن نیو چه از جهت قبول در همه ا جابیچه از جهت ا
 حیصح ار،یو اسقاط خ ار یثبوت خ آن و فسخ عقد در موارد طالق و ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط

 یکه طور   یاست در صورت حیداده شده صح یکه طالق رجع  یدر رجوع به زن لیاست. و ظاهراً توک
 نینباشد که متعلق وکالت از ب تینمودن )رجوع( به زوج تمسک ل،یآن را واقع سازد که صرف توک

و  الءیو لعان و ا نیمیدر  یباشد. ول حینذر و عهد و ظهار صح در لیکه توک  ستین دیبرود. و بع
 هست. یاشکال یاگرچه در آخر  ستین حیشهادت و اقرار صح

يصل التوكيل في القب  و اإل باض في موارد لزومهما كما في الرهن و القرض و الصرف بالنسبة إلى العوضينو  -۱۱مسأله 

 فاء الديون و استيفائها و غيرها.و في إي و السل  بالنسبة إلى الثمنو

رهن و  است، همانند حیباشند صح یکه الزم م  یدر قبض و اقباض در موارد لیتوکـ  11مسأله 
 ر یآن ها و غ یفایاست و ونید یقرض و صرف نسبت به عوض و معّوض و سلم نسبت به ثمن و ادا

 ها. نیا

الطوو غائبا كان الزوج أغ حاضرو بل يجو  توكيل الزوجة في أن تطلق نفسها بنفسها أو بأن يجو  التوكيل في  -۱۲مسأله 

 وكل الغير عن الزوج أو عن نفسها.ت

نمودن زوجه در  لیغائب، بلکه وک ایاست؛ چه شوهر حاضر باشد  ز یدر طالق جا لیتوکـ  12مسأله 
طرف خودش وکالت دهد،  از ایرا از طرف شوهر  یگر ید ایکه او خودش را طالق دهد   نیطالق به ا

 باشد. یم ز یجا

تجو  الوكاله في حيا ة المباح كاإلستقاء و اإلحتطاو و غيرهماو فإذا و كل شخص فيها و  د حا  بعنوان الوكالة  -۱۳مسأله 

 عنه صار ملكا له. 
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 ز یها جا نیا ریو غ زمیدن هآب و جمع کر  هیّ مباح مانند طلب و ته ازتیوکالت در حـ  13مسأله 
کند، ملک   ازتیح است، پس اگر در آن ها شخص را وکالت دهد و او به عنوان وکالت از طرف او

 شود. یموّکل م

ل  يصلو  «و التك على أمر من األمور»يشترط في الموكل فيه التعيين بأن ال يكون مجهوال أو مبهماو فلو  ال:  -۱۴مسأله 

 بالتعمي  و اإلطوو كما يأتي.أس نع  ال ب

مبهم نباشد؛  ایکه مجهول   نیشود، به ا نیی)مورد وکالت( تع هیشرط است که موّکل فـ  14مسأله 
دادن و اطالق آن  تیّ عموم یول ستین حیصح« از کارها وکالت دادم یک یبه تو در : »دیپس اگر بگو
 ندارد. یـ اشکال دیآ یـ چنان که م

الوكالة إما خاصة و إما عاغ و إما مطلقهو فاألولى ما تعلقت بتصرف معين في شيء معينو كما إذا و كله في  -۱۵مسأله 

شراء بيت معینو و هلا مما ال إشكال في صحتهو و الثانية إما عامة من جهة التصرف و خاصة من جهة المتعلقو كما إذا 

و إما بالعكس كما إذا و كله في بيع جميع ما يملكهو و إما عامة من و كله في جميع التصرفات الممكنة في داره المعينة 

الجهتين كما إذا و كله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه أو في إيقاع جميع ما كان له فيما يتعلق به بجميع 

هو  خاصة من جهة متعلق أنواعه بحيث يشمل الترويج له و طوو جوجته و كلا الثالثة  د تكون مطلقة من جهة التصرف

مقابل المقيد بثمن معين أو شخص « أنت وایلی في بيع داای»و كلا لو  ال: « أنت و ایلی في أمر داای»كما لو  ال: 

معينو و  د يكون بالعكس كما لو  ال: أنت و ایلی في بيع أحد أموكي أو في بيع ملكیو و  د تكون مطلقه من الجهتينو  

و ابما يكون التوكيل بنحو التخيير بين أمور: إما في التصرف دون المتعلقو  « ی في التصرف في مالیأنت و ایل»كما لو  ال: 

ی في أنت وایل»و إما في المتعلق فقطو كما لو  ال: « أنت وایلی في بيع داای أو صلحها أو هبتها أو إجارتها»كما لو  ال: 

 ظاهر صحة الجميع.مثوو و ال« بيع هله الدار أو هله الدابة أو هله الفرش

در  ینیمع آن است که به تصرف یمطلق؛ اول ایعاّم است و  ایخاص است و  ایوکالت ـ  15مسأله 
گونه   نیصحت ا وکالت دهد و در ینیمع ۀخان دنیکه به او در خر   نیمانند ا ابد،یتعلق  ینیمع ز یچ

مانند  تعلق،است از جهت م عام است از جهت تصرف و خاص ای ی. و دومستین یوکالت اشکال
  نیباشد مانند ا یبه عکس م ایو  وکالت دهد ینیمع ۀکه به او در تمام تصرفات ممکن در خان  نیا

از هر دو جهت عام است مانند  ایدهد و  که به او در فروش تمام آنچه را که ملک او است وکالت
تمام آنچه   قاعیدر ا ایدهد  التملک او است وک تصرفات ممکن در تمام آنچه که او را در تمام  نیا

( یکه )عالوه بر تصّرفات مال  یبه او تعلق دارد به طور  انواع آن عیکه جم  یاو است در امر  یکه برا
 یکه گاه  یاست سوم نیزوجه اش بشود، به او وکالت دهد. و همچن او و طالق یبرا جیشامل تزو

تو در امر خانه : »دیکه بگو  نیباشد مانند ا یممطلق است و از جهت متعلق خاص  از جهت تصرف
 ینیکه به ثمن مع  نیدر مقابل ا« در فروش خانه ام یمن لیتو وک: »دیبگو نیو همچن «یمن لیام وک

فروش  در یمن لیتو وک: »دیکه بگو  نیبرعکس است مانند ا یشود و گاه دیمق ینیشخص مع ای
تو : »دیبگو که  نیاز دو جهت مطلق است مانند ا یو گاه« در فروش ملکم ای میاز ملک ها یک ی

https://t.me/ekhtebar


79 صفحه             گردآوری و تدوین: امید سلطانی                                                                    

کتاب الوکاله«   بخش دوم: وکالت 

در تصرف  ایاست که  چند امر نیدر ب ر ییبه نحو تخ لیتوک یو گاه« در تصرف در مالم یمن لیوک
در هبه  ایدر صلح آن  ایخانه ام  در فروش یمن لیتو وک: »دیکه بگو  نیاست، نه در متعلق مانند ا

 نیا ایخانه  نیدر فروش ا یمن لیتو وک» :دیکه بگو  نیدر متعلق است مانند ا قطف ایو « آن ۀاجار  ای
 باشند. یم حیصح ها نیو ظاهراً تمام ا« فرش مثالً  نیا ایچهارپا 

شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرة و لو بمعونه البد أن يقتصر الوكيل في التصرف في الموكل فيه على ما  -۱۹مسأله 

 رائن حالية أو مقالي و لو كانت هي العادة الجااية على أن التوكيل في أمر ال مه التوكيل في أمر آخرو كما لو سل  إليه 

 كاله له. وو من شمول ال المبيع و و كله في بيعه أو سل  إليه الثمن و و كله في الشراءو و بالجملة البد في صحة التصرف

 حیبه طور صر  ایاکتفا کند که عقد وکالت  یز یبه چ دیدر تصرف در مورد وکالت با ل،یوکـ  16مسأله 
عادت  نه،یقر  نیکه ا  نیا گفتار، ولو  ایشود، ولو به کمک قرائن حال  یبا ظهورش شامل آن م ایو 
را به او  عیکه مب  نیاست؛ مانند ا  یگر یدر امر د لیالزمه اش توک ،یدر امر  لیباشد که توک یجیرا

 لیاو را وک یز یچ دنیکند و در خر   میتسل ثمن را به او ایکند   لیو او را در فروش آن وک دینما میتسل
 شامل آن شود. وکالت دی. و خالصه در صحت تصرف بادینما

لو خالف الوكيل و أتی بالعمل على نحو ل  يشمله عقد الوكاله فإن كان يجري فيه الفرولية كالعقود تو فت  -۱۷مسأله 

صحته على إجا ة الموكلو وال فرو في التحالف بين أن يكون بالمباينه كما إذا و كله في بيع داره فاجرها أو ببع  

ياة أو بخيار فباع بدونهو نع  لو عل  شموله لفا د الخصوصية أيرا صل الخصوصيات كما إذا وكله في بيعها نقدا فباع نس

في الظاهرو كما إذا و كله في أن يبيع السلعة بدينار فباع بدينااينو فان الظاهر بل المعلوغ من حال الموكل أن تحديده 

ك ن معين فباعها في غيره بللمن طرف النقيصة ال الزيادةو و من هلا القبيل ما إذا و كله في البيع في سوو معين بثم

الثمنو فان الظاهر أن مراده تحصيل الثمنو هلا بحسب الظاهرو و أما الصحة الوا عية فتابعة للوا عو و لو فرض احتمال 

 في الظاهر و الوا ع تابع للوا ع.وجود غرض عقوئي في التحديد ل  يجز التعدیو و معه فرولي 

آن نباشد،  انجام دهد که عقد وکالت شامل یمخالفت کند و کار را به صورت لیاگر وکـ  17مسأله 
موّکل توقف  ۀاجاز  است مانند عقدها، صحت آن بر یدر آن جار  یباشد که فضول یز یپس اگر چ

که او   نیمثل ا دوکالت باش مورد یو مناف  نیکه مبا  نیا نیب ستین یفرق لیدارد. و در مخالفت وک
 اتیاز خصوص یکه در بعض  نیا نیب آن را اجاره دهد و لیوک ینموده ول لیروش خانه اش وکرا در ف

فسخ  ار یبا خ ای یداده که خانه اش را نقد که او را وکالت  نیدر مورد وکالت، مخالفت کند مثل ا
که عقد وکالت   . البته اگر معلوم باشددفروش برسان به ار یبدون خ ای هیاو به طور نس یبفروشد، ول

که کاال را   دینما لیکه او را وک  نیاست؛ مانند ا حیظاهراً صح شود، یهم م تیّ شامل فاقد خصوص
ظاهر بلکه از حال موّکل معلوم است   رایبه فروش برساند؛ ز  نار ید بفروشد و او به دو نار ید کیبه 

که وکالت بدهد تا   یاست مورد لیقب نی. و از ایادیطرف ز  از است نه  صهینق از طرف دشیکه تحد
 رایز  وشد؛بفر  متیبه همان ق یگر یآن را در بازار د لیوک یبفروشد، ول ینیّ مع متیبه ق ینیمع در بازار

تابع  یصحت واقع به حسب ظاهر است و اما نیثمن است. ا لیظاهر آن است که منظورش، تحص
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 ییاحتماالً غرض عقال (ینیمع مثالً به بازار) موّکل دیفرض شود که در تحد اگر باشد. و  یواقع م
است و در واقع، تابع واقع  یظاهر فضول در یو در صورت تعدّ  ستین ز یاز آن جا یوجود دارد، تعدّ 

 است.

 [۲۵۲مولى عليه له الوالية عليه.]جو  للولی ااألو و الجد للصغير أن يوكل غيره فيما يتعلق بالي –۱۸مسأله 

تعلق  «هیعل یمولّ » را در آنچه که به یگر یاست که د ز یجا ر یمانند پدر و جّد صغ یّ ول یبراـ  18مسأله 
 .دینما لیدارد ـ وک تیبر آن ها وال یّ که ول  ییزهایدارد ـ از آن چ

ال يجو  للوكيل أن يوكل غيره في إيقاع ما توكل فيه ال عن نفسه وال عن الموكل إال بإذنهو و معه يجو  بكو  -۱۶مسأله 

ي فهو إذن ف« و التك في أن توال غیر »النحوينو فان عين أحدهما فهو المتبعو وال يجو  التعدي عنهو و لو  ال مثو: 

 وان ال يخلو من تأمل.« وكل غير »للك لو  ال: توكيل الغير عن الموكلو و الظاهر أنه ك

دارد ـ نه از  را در واقع ساختن آنچه که در آن وکالت یگر یکه د  ستین ز یجا لیوک یبراـ  19مسأله 
 ز یدو قسم آن جا مگر با اذن موّکل. و با اذن او هر دینما لیطرف خودش و نه از طرف موّکل ـ وک

. ستین ز یاز آن جا یتعدّ  وهمان را متابعت نمود  دیکند با  نیاز آن ها را مع یک یباشد؛ پس اگر  یم
از  یگر ید لیاذن است در توک نیا  «یینما لیرا وک یگر یوکالت دادم به تو که د: »دیو اگر مثالً بگو

از تأمل  یاگرچه خال« نما لیرا وک یگر ید» :دیکه بگو  یاست در صورت نیطرف موّکل و ظاهراً چن
 .ستین

لو كان الوكيل الثاني وايلها عن الموكل كان في عرض األولو فليس له أن يعزله و ال ينعزل بإنعزالهو بل لو  -۲۶مسأله 

مات يبقى الثاني على وكالتهو و لو كان وكيو عنه كان له عزلهو و كانت وكالته تبعة لوكالتهو فينعزل بانعزاله أو موتهو وال 

 ل عزله من دون عزل الوكيل األول.للموكيبعد أن يكون 

دوم از  لی)وک اول خواهد بود لیاز طرف موّکل باشد در عرض وک لیدوم، وک لیاگر وکـ  21مسأله 
و با عزل شدن  دیعزل نما اول حق ندارد او را لیشود(، پس وک یم کسانیاول  لیوکالت با وک ثیح
ماند. و اگر  یم یبه حالش باق یدوم وکالت ردیاول بم لیشود، بلکه اگر وک یعزل نم یدوم ،یاول
 یاو را عزل کند و وکالت او تابع وکالت اول اول حق دارد لیباشد، وک لیوک یدوم از طرف اول لیوک

که موّکل حق   ستین دیشود. و بع یعزل م ز ین یدوم با مرگ او، ای یاست، پس با عزل شدن اول
 . دینما عزلرا  یکند، دوم را عزل یداشته باشد که بدون آن که اول
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يجو  أن يتوكل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحدو فان صرح الموكل بانفرادهما أو كان لكومه ظاهر متبع  -۲۱مسأله 

ال ل  يجز اإلنفراد األحدهما و لو مع غيبة في ذلك جا  لكل منهما اإلستقول في التصرف من دون مراجعة اآلخرو و ا 

صاحبه أو عجزهو سواء صرح باإلنرماغ و اإلجتماع أو أطلق بأن  ال مثلما و التكما أو أنتما وایوی و نحو ذلكو و لو مات 

 وكالة البا ی لو وكل باالنفراد. أحدهما بطلت الوكاله رأسا مع شرط اإلجتماع أو اإلطوو المنزل منزلته و بقيت

 حاً یموّکل صر  شوند؛ پس اگر لینفر وک کیکار از طرف   کیدر  شتر یاست دو نفر و ب ز یجاـ  21مسأله 
هر کدام از آن ها  یبرا در انفراد داشته باشد، یکالم موّکل ظهور عرف   ای دینما لیآن ها را منفرداً وک

از آن  کی چیه یوگرنه برا ندینما عمل یگر یاست که در تصرف مستقالً و بدون مراجعه به د ز یجا
عاجز باشد؛ چه موّکل به  ای بیغا یگر ید که  نیولو ا ستین ز یها انفراد در عمل مورد وکالت جا

وکالت دادم به : »دیکه مثالً بگو  نیگذاشته باشد به ا مطلق ایکرده باشد   حیانضمام و اجتماع تصر 
که   یدر صورت رد،یاز آن ها بم یک یها. و اگر  نیا مانند و «دیمن هست لیشما دو نفر وک» ای« شما

ل باط یکه در حکم شرط نمودن اجتماع باشد، وکالت به طور کل باشد یاطالق ایاجتماع را شرط کرده 
 یم یمانده به حال خود باق یشده باشد، وکالت شخص باق لیمنفرداً وک که  یشود و در صورت یم

 ماند.

الوكاله عقد جائز من الطرفينو فللوكيل أن يعزل نفسه مع حرورو الموكل و غیبتهو و كلا للموكل أن يعزلهو  - ۲۲مسأله 

لغه و لو بلكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياهو فلو أنشأ عزله و ل  يطلع عليه الوكيل ل  ينعزل فلو أمرى أمر  بل أن ي

 بإخبار ثقه كان نافلة.

در  ایموّکل  حق دارد خود را در حضور لیاست، پس وک ز یت از دو طرف جاعقد وکالـ  22مسأله 
شدن او با عزل کردن  عزل کنیل د،یموّکل حق دارد او را عزل نما نی. و همچندیاو عزل نما ابیغ

از  یاطالع  لیوک یولانشا کند  را لیبرسد، پس اگر موّکل، عزل وک لیموّکل، مشروط است که به وک
 دنیکه مورد وکالت بوده قبل از رس را یامر  لیاگر وک ن،یشود. بنا بر ا یآن نداشته باشد عزل نم

 باشد. یدهد، نافذ م ـ انجام یخبر دادن شخص موثق ۀخبر ـ ولو به واسط

ل الجنون على كتبطل الوكالة بموت الوكيلو و كلا بموت الموكل و إن ل  يعل  الوكيل بموتهو و بعروض  -۲۳مسأله 

منهما على األ وى في اإلطبا یو و على األحوط في غيرهو و باغماء كل منهما على األحوطو و بتلف ما تعلقت به الوكالهو و 

كله في بيع ه كما و ما تعلقت بهو كما لو وكله في بيع سلعة ث  باعهاو أو فعل ما ينافي -و لو بالتسبيب  -بفعل الموكل 

 شیء ث  أو فه.

نداند. و  مرگ او را لیشود؛ اگرچه وک یموّکل باطل م نیو همچن لیوکالت با مرگ وکـ  23ه مسأل
 کیهر  یهوشیب )واجب( و با اطیمستمّر بنابر احت ر یو در غ یمستمر بنابر اقو یوانگ یشدن د دایبا پ
گرفته است و با انجام دادن  )واجب( و با تلف شدن آنچه وکالت به آن تعلق اطیها بنابر احت نیاز ا

که به او وکالت   نیشود؛ مانند ا یم ـ باطل بیموّکل آنچه را که مورد وکالت است ـ هر چند با تسب

https://t.me/ekhtebar


82 صفحه             گردآوری و تدوین: امید سلطانی                                                                    

کتاب الوکاله«   بخش دوم: وکالت 

انجام دهد که با وکالت  یکار   ایفروش برساند،  را بفروشد، سپس خودش آن را به ییبدهد که کاال
 .دیسپس خودش آن را وقف نما دینما لیوک یز یچ روشف که او را در  نیمنافات داشته باشد، مثل ا

يجو  التوكيل في الخصومة و المرافعة لكل من المدعي و المدعى عليهو بل يكره للوي المروءات من أهل  -۲۴مسأله 

ضا ر الشرف و المناصب الجليه أن يتولوا المنا عه و المرافعة بأنفسه  خصوصا إذا كان الطرف بلي اللسانو و ال يعتبر 

 يس له اإلمتناع عن خصومه الوكيل.صاحبهو فل

است، بلکه  زیدر خصومت و مرافعه جا لیتوک ،«هیعل یمّدع »و  «یمدع »از  کیهر  یبراـ  24مسأله 
 یاست که خودشان متول بزرگ، مکروه یاز اهل شرف و منصب ها تیصاحبان مرّوت و شخص یبرا

 ست،ین عتبر طرف م تیباشد. و رضا که طرف، بد زبان  یمنازعه و مرافعه شوند، خصوصًا در صورت
 کند.  یخوددار  لیپس حق ندارد از خصومت وک

وكيل المدعي وظيفته بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاك و و إ امة البينة و تعديلهاو و تحلیف المنكرو  -۲۵مسأله 

خص  و بالجملة كل ما هو وسيلة إلى اإلثباتو و وكيل المدعى عليه وظيفته اإلنكارو و الطعن على و طلب الحك  على ال

 الشهودو و إ امة بينه الجرحو و مطالبة الحاك  بسماعها و الحك  بهاو و بالجملة عليه السعي في الدفع ما أمكن

 ۀنموده و اقام یدعو حیتشر  هیعل یاست که نزد حاکم بر مدع  نیا یمدع  لیوک فهیوظـ  25مسأله 
منکر را قسم دهد و طلب  ( ودیرا ثابت نما نهیّ کند )عدالت ب  نهیّ ب لیو تعد دینما یبر اثبات دعو نهیّ ب

 لیوک ۀفیدهد. و وظ جاماست ان یاثبات دعو ۀلیکه وس  یز یو خالصه هر چ دیحکم بر خصم نما
 ۀنیّ ب ۀمورد طعن و خدشه قرار دهد و اقام را انکار نموده و شهود را یاست که دعو نیا هیعل یمدع 

که ممکن است در   ییتا جا دیو خالصه با دینما و حکم به آن نهیّ ب دنیحاکم به شن ۀجرح و مطالب
 کوشش کند.  یدفع دعو

لو ادعى منكر الدين مثو في أثناء مدافع وایله عنه األداء أو اإلبراء انقلب مدعية و صارت وظيفة وكيله  -۲۹مسأله 

إ امة البينة على هله الدعوى و غيرها مما هو وظيفة المدعیو و صارت وظيفة خصمه اإلنكار و غیره من وظائف المدعى 

 عليه. 

 ایادا کرده و  را نیاز طرف او، ادعا کند که د لیوک اتیدفاع یاثنا در  ن،یاگر مثالً منکر دـ  26مسأله 

 یم نیا لشیوک فهیوظ شود و یم یمرافعه قلب به مدع  نیطلبکار او را ابراء نموده است، منکر در ا

خصمش،  ۀفیاست و وظ یمدع  ۀفیوظکه   ییزهایآن از چ ر یو غ دینما نهیّ ب ۀادعا اقام نیشود که بر ا

 است. هیعل یمّدع  ۀفیکه وظ  ییزهایشود و چ یانکار آن م
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ال يقبل إ رار الوكيل في الخصومة على موكلهو فلو أ ر وكيل المدعي القب  أو اإلبراء أو  بول الحوالة أو  -۲۷مسأله 

ومة على صيقبلو و بقيت الخالمصالحة أو بأن الحق مؤجل أو أن البينة فسقه أو أ ر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي ل  

رار ظال  في الخصومة الحك  أو غيرهو و ينعزل بللك و تبطل وكالتهو ألنه بعد اإل  حالها سواء أ ر في مجلس

 [۲۵۳بزعمه.]

اقرار کند  یمدع  لیشود؛ پس اگر وک یموّکلش قبول نم هیبر عل لیدر خصومت، اقرار وکـ  27مسأله 
 ایفاسق است،  نهیّ ب ایمدت است  یکه حق دارا  نیا ایمصالحه  ایقبول حواله  ایابراء  ایبه قبض 

خصومت به حال خودش   شود و یقبول نم د،یبنما یمدع  یاقرار به حق برا هیعل یمدع  لیاگر وک
شود و وکالتش باطل  یاقرار عزل م نیآن. و با ا ر یدر غ ایاست؛ چه در مجلس حکم اقرار کند  یباق
 خصومت ظالم است. اقرار، او در نیبعد از ا لیبه گمان وک رایشود؛ ز  یم

 يكون وكيو في ذلك أيرا بالخصوص.الوكيل بالخصومه ال يملك الصلل عن الحق أو اإلبراء منه إال أن  - ۲۸مسأله 

که   نیمگر ا ابراء حق را ندارد، ایصلح از حق  ار یدر خصومت است، اخت لیکه وک  یکسـ  28مسأله 
 باشد. لیمورد هم به خصوص وک نیدر ا

يجو  أن يوكل اثنين فصاعدا بالخصومه كسائر األمور فان ل  يصرح باستقول كل منهما و ل  يكن لكومه  -۲۶مسأله 

 ا.على ما فوض إليهم احبه و يعينهظهور فيه ل  يستقل بها أحدهماو بل يتشاوران و يتباصران و يعرد كل منهما ص

پس اگر به  امور، ر یمانند سا دینما لیرا در خصومت، وک شتر یاست که دو نفر و ب ز یجاـ  29مسأله 
کدام آن ها در   چینباشد ه آن یبرا ینکرده باشد و در کالم او ظهور  حیاز آن ها تصر  کیاستقالل هر 

و در آنچه که  ندینما یم آگاهو  را روشن گر یبلکه با هم مشاوره کرده و همد ستند،یعمل مستقل ن
 .ندینما یو کمک م تیرا تقو گر یبه آن ها سپرده شده همد

لو وكل رجل وكيو بحرور الحاك  في خصوماته و استیفاء حقو ه مطلقا أو في خصومة شخصية ث   دغ  -۳۶مسأله 

الدعوى عليه يسمع الحاك  دعواه عليهو و الا إذا ادعى عند الحاك  وكالته في الدعوى و الوكيل خص  الموكله و أ اغ 

أ اغ البينة عنده عليهاو و أما إذا ادعاها من دون بينه فان ل  يحرر خصما عنده أو أحرر ول  يصد ه في وكالته ل  يسمع 

 لته عن موكله بحيث تكون حجة عليهو فإذا  رتدعواه و لو صد ه فيها فالظاهر أنه يسمع دعواه لكن ل  تثبت بللك وكا 

مواجين القراء بحقية المدعي يلزغ المدعى عليه بالحقو و لو  رت بحقية المدعى عليه فالمدعي على حجته فإذا أنكر 

 تالوكالة تبقی دعواه على حالهاو و للمدعى عليه أو وكيل المدعی إ امة البينة على ثبوت الوكالةو و مع ثبوتها بها تثب

 ة المدعى عليه في ماهية الدعوى.حقيق

در  ای یطور کل حقوقش به یفایرا در خصومات و است یدر حضور حاکم، کس یاگر مردـ  31مسأله 
او  هینزد حاکم ببرد و عل موّکلش یرا برا یخصم لیسپس وک د،ینما لیوک یخصومت مشخص کی

وکالت در  یااگر نزد حاکم ادع است نیاو را بشنود. و همچن یدعوا دیحاکم با د،ینما یاقامه دعو
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پس اگر  د،یآن را ادعا نما نهیّ بدون ب کند. و اما اگر  نهیّ ب ۀو بر آن نزد حاکم اقام دیاز او بنما یدعو
شود.  ینم دهیاو شن ینکند، دعوا قیاو را تصد وکالت یول دیحاضر نما ایخصم را نزد او حاضر نکند 
وکالتش از  کنیمسموع است ل شیدعوا اهراً ظ دینما قیوکالت تصد یو اگر خصم او را در دعوا

 یمدع  تیّ قضاوت، بر حقان نیحجت بر موّکل باشد، پس اگر مواز  که  یشود به طور  یموّکل ثابت نم
ر ب یحکم کند پس مدع  هیعل یمدع  تیّ شود و اگر بر حقان یالزم م هیعل یمدع  حق بر د،یحکم نما

 یمّدع  یماند و برا یم یاو به حالش باق یاگر وکالت را منکر شود دعوا نیاست، بنا بر ا یحجتش باق
 تیّ حقان نه،یّ ب و با ثبوت وکالت با دینما نهیّ ب ۀاست که بر ثبوت وکالت، اقام یمدع  لیوک ای هیعل

 شود. یثابت م یدعو تیدر ماه هیعل یمدع 

لو وكله في الدعوى و تثبیت حقه على خصمه ل  يكن له بعد اإلثبات  ب  الحقو فللمحكوغ عليه أن يمتنع  -۳۱مسأله 

 ن تسلی  ما ثبت عليه إلى الوكيل.ع

 ،یاثبات دعو بعد از د،ینما لیو ثابت کردن حقش بر خصم وک یاگر او را )فقط( در دعوـ  31مسأله 
او حکم شده، به  بر آنچه که  میحق دارد از تسل هیحق قبض حق را ندارد، پس محکوم عل لیوک
 کند.  یخوددار  لیوک

لو وكله في استيفاء حق له على غيره فجحده من عليه الحق ل  يكن للوایل مخاصمته و مرافعته و تثبيت  -۳۲مسأله 

 ليه ما ل  يكن وكيو في الخصومة.الحق ع

حق بر عهده  که  یپس کس د،ینما لیدارد وک یگر یکه او بر د  یحق یفایاگر او را در استـ  32مسأله 
که با او مخاصمه و  در خصومت نباشد حق ندارد لیکه وک  یمادام لیاش است او را انکار کند، وک

 .دیاو بنما هیمرافعه کند و اثبات حق بر عل

و انما يستحق الجعل في األول بتسلي  العمل الموكل فيهو فلو و كله في البيع  يجو  التوكيل بجعل و بغيرهو -۳۳مسأله 

أو الشراء و جعل له جعو فله المطالبة به بمجرد إتماغ المعامله و إن ل  يتسل  الموكل الثمن أو المثمن و كلا لو و كله 

 د إثباته و إن ل  يتسلمه الموكل.في المرافعة و تثبيت الحق استحقه بمجر 

مستحق  یوقت است. و در صورت اول، ز یبا جعل )حق الوکاله( و بدون جعل جا لیتوکـ  33مسأله 
و  دینما لیوک دیخر  ای دهد، پس اگر او را در فروش لیشود که عمل مورد وکالت را تحو یجعل م

اگرچه موّکل،  د؛یماآن را طلب ن حق دارد به مجرد تمام کردن معامله، لیقرار دهد، وک یجعل شیبرا
به  د،ینما لیحق وک تیدر مرافعه و تثب اگر او را نینگرفته باشد. و همچن لیمثمن را تحو ایثمن 

 آن حق را نگرفته باشد. شود؛ اگرچه موّکل یمجرد اثبات آن، مستحق جعل م
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 [۲۵۴رثه إال أن تشملها الوكاله.]فمات  بل األداء ل  يكن له مطالبه وا لو وكله في  ب  دينه من شخص -۳۴ مسأله

 ردیآن بم یادا پس آن شخص قبل از د،ینما لیوک یاگر او را در گرفتن طلبش از شخصـ  34مسأله 
 که وکالت شامل آن باشد.  نیمگر ا د،یاو مطالبه نما ۀحق ندارد از ورث

أي  -جيد: خل هله الدراه  و ا   بها دين فون  لو وكله في استيفاء دينه من جید فجاء إليه للمطالبة فقال -۳۵مسأله 

فأخلها صار وایل جيد في  راء دينهو و كانت الدراه  با ية على ملك جيد ما ل  يقبرها صاحب الدينو و  -موكله 

للوكيل أن يقب  نفسه بعد أخله من المديون بعنوان الوكالة عن الدائن في اإلستيفاء إال أن يكون توكيل المديون بنحو 

ال يشمل  ب  الوایلو فلزيد استردادها ما دامت في يد الوایل و ل  يتحقق القب  من الدائن بنحو مما ذكرو و لو تلفت 

و  وعنده بقي الدين بحالهو و لو  ال: خلها عن الدين اللي تطالبني به لفون فأخلها كان  اب  للموال و برأت ذمه جید

 ليس له اإلسترداد.

 دیبرود و ز  دیز  آن نزد ۀپس جهت مطالب رد،یبگ دیرا وکالت دهد که طلبش را از ز  اگر اوـ  35مسأله 
پس او هم درهم ها را  «موّکل او را ـ بده یعنیرا ـ  یفالن نیو د ر یدرهم ها را بگ نیا: »دیبه او بگو

قبض نکرده باشد در درهم ها را  نیاکه طلبکار   یشود و مادام یاو م نید یدر ادا دیز  لیوک رد،یبگ
حق از طرف طلبکار، آن ها را  یفایاست حق دارد به عنوان وکالت در لیاست و وک یباق دیملک ز 

 لیشامل قبض وک ونیکه وکالت مد  نیمگر ا د،ی(، خودش قبض نمادی)ز  ونیبعد از گرفتن از مد
که ذکر   یاز طلبکار به نحو است و قبض لیوک دست که آن ها در  یحق دارد مادام دینباشد، پس ز 
 یبه حال خودش باق نیتلف شدند د لی. و اگر نزد وکدیاسترداد نما نکرده آن ها را دایشد، تحقق پ

او هم آن ها را  ،«ریبگ یکن  یمطالبه م یفالن یکه برا  ینیها را عوض از د نیا» :دیاست. و اگر بگو
 حق استرداد را ندارد. دیشود و ز  یء م یبر  دیز  ۀاست و ذم فتهموّکل گر  یبرا ردیبگ

الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده ال يرمنه إال مع التفريط أو التعديو كما إذا لبس ثوبا أو حمل على دابه   -۳۹مسأله 

ل أن بكان وكيو في بيعها لكن ال تبطل بللك وكالتهو فلو باع الثوو بعد لبسه صل بيعهو و إن كان ضامنا له لو تلف  

  يبعد ارتفاع ضمانه بنفس البيع.يبيعهو و بتسليمه إلى المشتري يبرأ عن ضمانهو بل ال

  نیمگر ا ست،یباشد و ضامن آن ن یم نینسبت به آنچه که در دستش است، ام لیوکـ  36مسأله 
فروش آن ها  را بار کند که در ییچهارپا ایرا بپوشد  یکه لباس  نیکند ـ مانند ا  یتعدّ  ای طیکه تفر 

بفروشد، فروش   اآن ر  دن،یشود، پس اگر بعد از پوش یوکالتش با آن باطل نم کنیبوده ـ ل لیوک
 میباشد و با تسل یضامن آن م که قبل از فروش آن تلف شود،  یاست، اگرچه در صورت حیآن صح

 .ستین دیبع عیضمان آن با خود ب شود؛ بلکه برطرف شدن یء م یاز ضمان بر  یآن به مشتر 

لو وكله في إيداع مال فأودعه بو إشهاد فجحد الودعي ل  يرمنه الوكيل إال إذا وكله في أن يودعه مع  -۳۷مسأله 

 [۲۵۵ه بو إشهاد و أنكر الدائن.]كلا الحال لو وكله في  راء دينه فأدا اإلشهاد فخالفو و
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 عهیآن را ود بگذارد و او هم بدون گرفتن شاهد عهیرا ود یاگر به او وکالت دهد که مالـ  37مسأله 
او را وکالت داده باشد   که  نیباشد، مگر ا یضامن آن نم لیوک د،یآن را انکار نما یبگذارد، سپس ودع 

ت حال اگر او را در اس نیهمچن . ودیمخالف آن عمل نما لیبگذارد و وک عهیکه با گرفتن شاهد ود
 ادا کند و طلبکار آن را انکار کند. و او هم آن را بدون گرفتن شاهد دینما لیوک نشید یقضا

لو وكله في بيع سلعة أو شراء متاع فان صرح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يع  نفسه فو إشكالو و  -۳۸مسأله 

إن أطلق و  ال : أنت و ایلی في أن تبيع هله السلعة أو تشتري لي المتاع الفوني فهل يع  نفس الوكيل فيجو  أن يبيع 

 أ واهما األول و أحوطهما الثاني.فسه أغ ال؟ و جهان بل  والنو السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من ن

 ایفروش  کند که  حیوکالت دهد پس اگر تصر  یمتاع  دنیخر  ایاگر او را در فروش کاال ـ  38مسأله 
ندارد. و اگر مطلق  یاشکال که خود او را شامل شود،  دینما حیتصر  یز یبه چ ایباشد  یگر یاز د دیخر 

خود  ایآ «یمن بخر  یرا برا متاعفالن  ای یکاال را بفروش  نیکه ا  یمن هست لیتو وک: »دیبگذارد و بگو
او بخرد  یمتاع را از خودش برا ایخودش بفروشد  باشد که کاال را به ز یشود تا جا یرا شامل م لیوک
 آن ها اول و احوط آن ها دوم است. یاقوا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است، که ای

لو اختلفا في التوكيل فالقول  ول منكرهو و لو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل فالقول  ول الوایلو و لو  -۳۶مسأله 

اختلفا في دفع المال إلى الموكل فالظاهر أن القول  ول الموكل خصوصا إذا كانت الوكاله يجعلو و كلا الحال فيما إذا 

اختلف الوصی و الموصی له في دفع المال الموصى به إليهو و األولياء حتى األو و الجد إذا اختلفوا مع المولى عليه بعد 

جوال الوالية عليه في دفع ماله إليهو فإن القول  ول المنكر في جميع ذلکو نع  لو اختلف األولياء مع المولى عليه  في 

 [۲۵۹لقول  ول األولياء بيمينه .]في  مان واليته  فالظاهر أن ا اإلنفاو عليه  أو على ما يتعلق به  

 لیوک طیتفر  در ایقول، قول منکر آن است. و اگر در تلف  ندیاختالف نما لیاگر در توکـ  39مسأله 
ظاهراً قول، قول  ندینما مال به موّکل اختالف لیاست. و اگر در تحو لیاختالف کنند قول، قول وک

 لیکه در تحو  یدر مورد لاست حا  نیموّکل است؛ خصوصاً اگر وکالت در مقابل جعل باشد و همچن
پدر و جّد با  یحت اءیکه اول  یباشد و در مورد اختالف یاو و وص نیب« له یموص»به « به یموص»مال 

موارد،  نیا ۀدر هم رایمال به او اختالف کنند؛ ز  لیتحو بر او در تیبعد از زوال وال «هیعل یمولّ »
که متعلق به   یز یدر چ ایدر انفاق بر آن ها  همیعل یبا مولّ  اءیاول باشد. البته اگر یقول، قول منکر م

قسم  دیاست؛ البته با اءیظاهراً قول، قول اول ند،یاختالف نما اء،یاول تیآن ها است در زمان وال
 بخورند.
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 و هي أمور القول في صفات الشهود

البلوغو فو اعتبار بشأأأهادة الصأأأبي غير المميز مطلقا وال بشأأأهادة المميز في غير القتل و الجرحو و ال بشأأأهادته  -األول 

ر شأأهادة اعتبفيهما إذا ل  يبلغ العشأأرو و أما لو بلغ عشأأرة و شأأهد بالجراح و القتل ففيه ترددو نع  ال إشأأكال في عدغ ا

 [۹۳۶الصبية مطلقا.] 

العقلو فو تقبل شأأأهادة المجنون حتى األدواای منه حال جنونه و أما حال عقله و سأأأومته فتقبل منه إذا عل   -الثاني 

الحاك  باإلبتوء و االمتحان حرور ذهنه و امال فطنتهو و إال ل  تقبلو و يلحق به في عدغ القبول من غلب عليه السهو 

أو الغفلة أو كان به البلهو و في مثل ذلك يجب اإلستظهار على الحاك  حتى يستثبت ما يشهدون بهو فالو غ  أو النسيان

 [۹۳۱غلطه  في التحمل و النقل.]اإلعراض عن شهادته  إال في األمور الجلية التي يعل  بعدغ سهوه  و نسيانه  و 

ر المسل  مطلقا على مؤمن أو غيره أو لهماو نع  تقبل شهادة اإليمانو فو تقبل شهادة غير المؤمن فرو عن غي -الثالث 

اللمي العدل في دينه في الوصأأية بالمال إذا ل  يوجد من عدول المسأألمين من يشأأهد بهاو وال يعتبر كون الموصأأى في 

 لغربهو فلو كان في وطنه و ل  يوجد عدول المسأأأألمين تقبل شأأأأهادة اللمي فيهاو وال يلحق باللمي الفاسأأأأق من أه

اإليمانو و هل يلحق به المسأأأأل  غير المؤمن إذا كان عدال في ملهبه؟ ال يبعد ذلكو و تقبل شأأأأهادة المؤمن الجامع 

شهادة كل مله على ملته ؟ به  شهادة الحربی مطلقاو و هل تقبل  للشرائط على جميع الناس من جميع المللو و ال تقبل 

 اوایةو و عمل بها الشيخ  دس سره.

سقو و هو المرتكب للكبيرة أو المصر  -الرابع  شهادة الفا صية اهلل تعالىو فو تقبل  العدالةو و هي الملكة الرادعة عن مع

ع التوبة و معلى الصأأغيرةو بل المرتكب للصأأغيرة على األحوط إن ل  يكن األ وىو فو تقبل شأأهادة مرتكب الصأأغيرة إال 

 [۹۳۲ظهور العداله.] 

 صفات شهود

 ها چند امر است:و آن 

قتل و  ر یغ در ز یّ مم ۀشهادت پسر بچ نیمطلقًا و همچن ز یّ مم ر یغ ۀبلوغ؛ پس شهادت پسر بچ اول:

ندارد. و اما اگر به سّن  که به ده سال نرسد، اعتبار  یشهادت او در آن ها در صورت نیجرح و همچن

در عدم اعتبار شهادت  یالاشک یاست. ول ده سال برسد و به جرح و قتل شهادت بدهد، در آن ترّدد

 .ستیدختر بچه مطلقًا ن
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و اما در حال  شود. یقبول نم یوانگ یدر حال د ،یادوار  ۀوانید یحت وانه،یعقل؛ پس شهادت د :دوم

امتحان به حضور ذهن و   و شیکه حاکم از راه آزما  یشود در صورت یعقل و سالمتش از او قبول م

غفلت بر او غالب  ای انینس ای که سهو  یشود. و کس یکند وگرنه قبول نم  دایهوش او علم پکمال 

باشد. و در مثل  یملحق م وانهیبه د بالهت )کودن( است، در عدم قبول شهادتش، یدارا ایاست 

تا ثبوت آنچه را که آن ها به آن شهادت  دینما (یبر حاکم واجب است که استظهار )محکم کار  ن،یا

 یکه م  یشود مگر در امور واضح ضشهادت آن ها اعرا داده اند روشن شود؛ پس الزم است که از

 و اشتباه نکرده اند. یسهو و فراموش داند آن ها در تحمل و نقل آن ها

او  ر یغ ای مؤمن هیمطلقًا بر عل مسلمان ـ ر یمؤمن ـ تا چه رسد به غ ر یپس شهادت غ مان؛یا :سوم

در  ،یمال تیوص عادل است در نشیکه در د  یشود. البته شهادت ذمّ  یبه نفع آن ها قبول نم ای

 یکه موص  ستیمعتبر ن  شود و ینباشد که به آن شهادت دهد، قبول م یکه مسلمان عادل  یصورت

 تیدر آن وص ینشود شهادت ذمّ  دایپ یدر غربت باشد؛ پس اگر در وطنش باشد و مسلمان عادل

  یمؤمن در صورت ر یمسلمان غ ایشود. و آ ینم ملحق یبه ذمّ  مانیشود. و فاسق از اهل ا یقبول م

 طیمؤمن جامع شرا شهادت. و ستین دیبع نیشود؟ ا یم که در مذهبش عادل باشد به او ملحق

شهادت هر  ایشود. و آ یمطلقًا قبول نم یشود. و شهادت حرب یم ملل قبول ۀبر تمام مردم، از هم

 به آن عمل نموده است. قدس سره خیدر آن هست و ش یتیشود؟ روا یم بر ملتشان قبول یملت

شهادت  نیدارد. بنا بر ا یمتعال باز م یخدا تیاست که از معص یعدالت؛ و آن ملکه ا :چهارم

ورزد ـ بلکه مرتکب   یم اصرار رهیبر گناه صغ ایشود  یم رهیکه مرتکب گناه کباست   یفاسق ـ و او کس

شهادت مرتکب گناه  ن،ی.  بنا بر استین نباشد، قبول ی( اگر اقویهم، بنابر احوط )وجوب رهیگناه صغ

 شود مگر با توبه و ظهور عدالت. یقبول نم رهیصغ

ال تقبل شهادة كل مخالف في شيء من أصول العقائدو بل ال تقبل شهادة من أنكر ضرواية من اإلسوغو كمن  -۱مسأله 

الفروع و إن خالف أنكر الصأأأأوة أو الحج أو نحوهما وإن  لنا بعدغ كفره إن كان لشأأأأبهةو و تقبل شأأأأهادة المخالف في 

 اإلجماع لشبهة.

بلکه شهادت   شود. یمخالف است قبول نم دیاز اصول عقا یز یکه در چ  یشهادت هر کسـ  1مسأله 
ها را  نیمانند ا ایحج  ایکه نماز   یباشد ـ مانند کس یاسالم شود، قبول نم یکه منکر ضرور   یکس
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که   یشود. و شهادت کس ینم شبهه باشد کافر یکه از رو  یدر صورت مییـ اگرچه بگو دیانکار نما
 مخالف اجماع باشد. شبهه، یباشد اگرچه از رو یمخالفت در فروع دارد قبول م

ال تقبل شهادة القاذف مع عدغ اللعان أو البينة أو إ رار المقلوف إال إذا تاوو و حد توبته أن يكلو نفسه عند  -۲مسأله 

ه و نفسا پوای في تكليبه نفسهو فإذا كلو من  لف عنده أو عند جمع من المسلمين أو عندهماو و إن كان صاد ا وا ع

 تاو تقبل شهادته إذا صلل.

 ست،یقبول ن کدام نباشد،  چیاقرار مقذوف ه ای نهیّ ب ایکه لعان   یشهادت قاذف، در صورتـ  2مسأله 
نزد   ایقذف نموده  که نزد او  یاست که نزد کس نیو حّد توبه اش ا د،یکه توبه نما  یمگر در صورت

 دیواقع صادق باشد با در  . و اگردینما بیآن ها خودش را تکذ ینزد هر دو ای نیاز مسلم یگروه
 تیکه صالح  یتوبه نمود در صورت کرد و  بیپس اگر خود را تکذ د؛ینما هیخودش، تور  بیدر تکذ

 کند شهادتش قبول است.  دایپ

اإلستفراخ و التطبير و اللعب ليس بحراغو نع  اللعب بها مكروهو فتقبل اتخاذ الحماغ لألنس و إنفاذ الكتب و  -۳مسأله 

 حراغ ال تقبل شهادة من فعل ذلك. شهادة المتخل و الوعب بهاو و أما اللعب بالرهان فهو  مار 

حرام  یو باز  و پراندن به هوا ینگهداشتن کبوتر جهت انس و رساندن نامه ها و جوجه کشـ  3مسأله 
 ینگهداشته و با آن ها باز  که آن ها را  یبا آن ها مکروه است؛ پس شهادت کس یالبته باز . ستین
کند قبول   نیکه چن  یکس  تشهاد قمار و حرام است و ،یبا شرط بند یکند، قبول است. و اما باز   یم

 باشد. ینم

و صأأنعه الحجامة و الحياكه و نحوهاو وال  ال ترد شأأهادة أاباو الصأأنائع المكروهو ابيع الصأأرف و بيع األكفان -۴مسأأأله 

 هات الخبيثة كاألجلغ و األبرص.شهادة ذوي العا

طيب المولدو فو تقبل شأأأهادة ولد الزنا و إن أظهر اإلسأأأوغ و كان عادالو و هل تقبل شأأأهادته في األشأأأياء  -الخامس 

بفراش تقبل شأأأهادته و إن أنالته األلسأأأنو و إن اليسأأأيرة؟  يل: نع و و األشأأأبه الو و أما لو جهلت حاله فان كان ملحق 

 [۹۳۳له فراش ففي  بولها إشكال.] جهلت مطلقا ول  يعل 

أن يجر بشأأهادته نفعا له عينا أو  -منها ارتفاع التهمة ال مطلقا بل الحاصأألة من أسأأباو خاصأأةو وهي أمور: -السأأادس 

بل شهادتهو و صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال منفعة أو حقا كالشريک فيما هو شريک فيهو و أما في غيره فتق

يتعلق دینه بهو بخوف غير المحجور عليهو و بخوف مال ل  يتعلق حجره بهو و الوصأأأأي و الوكيل إذا كان لهما جيادة أجر 

فيه لقا منهما فبزيادة المالو بل و الا فيما كان لهما الوالية عليه و كانا مدعيين بحق واليتهماو و أما عدغ القبول مط

إذا دفع  -[ و منها۹۳۴تأملو و اشأأهادة الشأأريك لبيع الشأأقص اللي فيه له الشأأفعةو إلى غير ذلك من موارد جر النفع.]

شهادة الوكيل و الوصی بجرح الشهود على الموكل و  شهود الجناية خطأو و  بشهادته ضررة عنهو كشهادة العا لة بجرح 

أن يشأأأأهد ذو العداوة الدنيوية على عدوهو و تقبل شأأأأهادته له إذا ل   -. و منهاالموصأأأأى في مثل الموردين المتقدمین
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تستلزغ العداوة الفسقو و أما ذو العداوة الدينية فو ترد شهادته له أو عليه حتى إذا أبغره لفسقه و اختصمة لللك. و 

ن السؤال حرفه و دیدن لهو و أما السؤال السؤال بكفهو و المراد منه من يكون سائو في السوو و أبواو الدور و كا  -منها 

التبرع بالشهادة في حقوو الناسو فإنه يمنع عن القبول في  ول  -أحيانا عند الحاجة فو يمنع من  بول شهادته. و منها 

 للمصالل العامة فاألشبه القبول. معروفو و فيه ترددو و أما في حقوو اهلل كشرو الخمر و الزنا و

 یو بافندگ  کفن و کار حجامت  عیصرف و ب عیمکروه مانند ب یشهادت صاحبان شغل ها - 4مسأله 

ــاحبان ب نیها و همچن نیو مانند ا ــهادت ص ــان یها یمار یش جذام و برص  که  یتنّفرآور، مانند کس

 شود. یدارند رد نم

قبول  و عادل باشـــد دیماشـــهادت ولدالزنا، اگرچه اظهار اســـالم ن ن،یوالدت؛ بنا بر ا یپاک : پنجم

اشـبه عدم  یول ،یگفته اند: بل  یشـود؟ بعضـ یکوچک قبول م  یزهایشـهادت او در چ ای. و آسـتین

ش شد پس اگر به فرا ست. و اما اگر حال او مجهول با شد یقبول ا ست  قبولشهادتش  ملحق با ا

سبت شند. و اگر حالش مطلقًا مجهول یاگرچه زبان ها به او ن ش داده با شد و فرا او معلوم  یبرا یبا

 نباشد در قبول شهادتش اشکال است.

شود؛  یحاصل م یکه از اسباب خاص  یبلکه تهمت ،یبر کنار بودن از تهمت؛ البته نه هر تهمت :ششم

 و آن ها چند امر است:

شهادتش، نفع ۀجمل از  شد  نیع د؛یخود جلب نما یسو را به یآن ها: با  حق مانند  ایمنفعت  ایبا

شر  شر  کیشهادت  ست و اما در غ کیدر آنچه که او در آن  شهادتش ر یا ست. و مانند  آن،  قبول ا

دهد، به  ادتبه آن دارد شه او تعلق نیکه د  یبه مال هیمحجور عل یکه برا  یدر صورت ن،یصاحب د

 لیو وک یتعلق نگرفته است. و مانند وص که حجر او به آن  یو به خالف مال هیمحجور عل ر یخالف غ

صورت شد. بلکه و همچن یادتر یز  بودن مال، مزد ادیآن ها با ز  یکه برا  یدر  ست در جا نیبا که   ییا

سط تیآن ها بر آن وال شان،یوال حق ۀدارند و به وا شندب یم یمدع  ت شهادت آن  ا و اما عدم قبول 

ــت. و ــر  ها به طور مطلق در آن تأمل اس ــهادت ش ــهم کیمانند ش  یکه او در آن دارا  یبه فروش س

 در آن است. یکه جلب منفعت  یموارد ها از نیا ر یباشد. و غ یشفعه م

شــهود  از خودش دفع شــود، مانند شــهادت عاقله به جرح یآن ها: با شــهادتش ضــرر  ۀاز جمل و

 دو مورد گذشته. در مثل یبه جرح شهود بر موّکل و موص یو وص لیو شهادت وک ؛ییخطا تیجنا
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به نفع او ـ  شهادتش یدشمنش شهادت دهد، ول هیبر عل یویآن ها: صاحب عداوت دن ۀاز جمل و

ه ب ینیعداوت د که عداوتش مستلزم فسق نباشد ــــــ قبول است. و اما شهادت صاحب  یدر صورت

 یورزد و با او دشـــمن اگر به خاطر فســـق او، با او بغض یشـــود، حت یدشـــمنش رد نم هیعل اینفع 

 .دینما

بازار و درب  است که در یآن ها: سؤال نمودن به کف )دست( است؛ و مقصود از آن کس ۀاز جمل و

سؤال یحرفه و روش او م ییگدا  نیکند و ا  یم ییخانه ها گدا شد. و اما  ـــــ اح با ـــــ در وقت  اناً یـ ـ

 شود. یمانع قبول شهادتش نم اجیاحت

ــهادت بنابر قول نیا رایآن ها: تبّرع به شــهادت در حقوق الناس اســت؛ ز  ۀاز جمل و معروف، از  ش

 یو زنا و برا کند و در آن ترّدد اســـــت. و اما در حقوق اهلل مانند شـــــرب خمر  یم یر یقبول جلوگ

 اشبه قبول آن است. ،یمصالح عموم

سأله  سائر األ رباء  -۵م شهادةو كاألو لولده و عليهو و الولد لوالدهو و األخ ألخيه و عليهو و  سب ال يمنع عن  بول ال الن

بعرها البع  و عليهو و هل تقبل شهادة الولد على والده؟ فيه ترددو و كلا تقبل شهادة الزوج لزوجتها و عليها و شهادة 

و عليهو وال يعتبر في شأأأأهادة الزوج الرأأأأميمهو و في اعتبارها في الزوجه وجهو و األوجه عدمهو و تظهر  الزوجة لزوجها

 ال تثبتو و على عدمه يثبت الربع.الفائدة فيما إذا شهدت لزوجها في الوصيةو فعلى القول باالعتبار 

فرزند به نفع  او و هیباشد، مانند پدر به نفع فرزندش و عل ینسب، مانع قبول شهادت نمـ  5مسأله 
شهادت  ایاو. و آ هیعل و یبه نفع بعض یبعض کانینزد یۀاو و بق هیپدرش و برادر به نفع برادرش و عل

 هیبه نفع زوجه اش و عل زوجشهادت  نیپدرش قبول است؟ در آن ترّدد است. و همچن هیفرزند عل
معتبر  مهیاست. و در شهادت زوج، بودن ضم او قبول هیوجه به نفع زوجش و علاو و شهادت ز

 ییاش در جا دهیاست و اوجه عدم اعتبار است. و فا یوجه در زوجه مهیدر اعتبار ضم یول ست،ین
 مه،یشهادت بدهد؛ پس بنابر قول به اعتبار بودن ضم تیزوجش در وص یشود که زوجه برا یظاهر م

 شود. یچهارم ثابت م کی مه،یشود و بنابر قول به عدم اعتبار ضم ینم ثابت تیوص

تقبل شأأهادة الصأأديق على صأأديقه و كلا لهو و إن كانت الصأأدا ة بينهما أكيدة و الموادة شأأديدةو و تقبل  -۹مسأأأله 

ن أ ربهما المنعو و لو تحمل شهادة الريف و إن كان له ميل إلى المشهود لهو و هل تقبل شهادة األجير لمن آجره؟  وال

 حال اإلجارة و أداها بعدها تقبل.

آن  نیاگرچه ب به نفع دوستش، نیدوستش قبول است و همچن هیشهادت دوست بر علـ  6مسأله 
مشهود له داشته باشد  به لیـ اگرچه م همانیباشد. و شهادت م یدیمحکم و مودت شد یها دوست
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است، که  لقبول است؟ دو قو نموده است ر یکه او را اج  یکس  یبرا ر یشهادت اج ایـ قبول است. و آ
 دیو بعد از اجاره آن را ادا نما دینما اقرب آن ها عدم قبول آن است. و اگر در حال اجاره تحمل

 شود. یقبول م

من ال يجو  شأأهادته لصأأغر أو فسأأق أو كفر إذا عرف شأأياا في تلك الحال ث   ال المانع و اسأأتكمل الشأأروط  -۷مسأأأله 

لكفر و ا فأ اغ تلك الشأأأهادة تقبلو و كلا لو أ امها في حال المانع فردت ث  أعادها بعد جوالهو من غير فرو بين الفسأأأق 

 [۹۳۵الظاهرین و غيرهما.]

 یز یکه چ  یصورت در ست،یکفر قبول ن  ایفسق  ایبودن  ر یشهادتش به جهت صغکه   یکسـ  7مسأله 
آنگاه آن شهادت را اقامه  برود و شروط شهادت کامل گردد نیرا در آن حال بداند، سپس مانع از ب

پس رد شود  د،یبودن مانع اقامه نما  است اگر شهادت را در حال نیشود. و همچن یقبول م دینما
آن  ر یفسق و کفر که ظاهر هستند و غ نیب . و )در مانع(دیسپس بعد از زوال مانع، آن را اعاده نما

 .ستین یها فرق

 إذا سمع اإل رار مثو صار شاهدة و إن ل  يستدعه المشهود له أو عليهو فو يتو ف -۸مسأله 

يتو ف أخل الحق على شأأأأهادته فهو بالخيار بين الشأأأأهادة و كونه شأأأأاهدا على اإلشأأأأهاد و اإلسأأأأتدعاءو فحينال إن ل  

السأأكوتو و إن تو ف وجبت عليه الشأأهادة بالحقو و كلا لو سأأمع اثنين يو عان عقدة كالبيع و نحوه أو شأأاهد غصأأبا أو 

 .دير شاهجنايةو و لو  ال له الغريمان أو أحدهما: ال تشهد علينا فسمع ما يوجب حكما ففي جميع تلك الموارد يص

تقاضا  از او ه،یمشهود عل ایشود، اگرچه مشهود له  یاگر مثالً اقرار را بشنود، شاهد مـ  8مسأله 
 نیدر ا ن،یبنا بر ا پس شاهد بودن او، بر اشهاد )شاهد قرار دادن( و تقاضا، توقف ندارد. د؛یننما

است و اگر متوقف  ر یّ مخ ت،سکو شهادت و نیصورت اگر گرفتن حق، بر شهادت او متوقف نباشد ب
 عیمانند ب یاست اگر بشنود که دو نفر عقد نیهمچن بر آن باشد شهادت به حق بر او واجب است. و

از آن  یک ی ای می. و اگر هر دو غر دیرا مشاهده نما یتیجنا ایغصب  ایسازند،  یو مثل آن را واقع م
 نیا ۀرا بشنود که موجب حکم باشد پس در هم یز یچپس  : شاهد بر ما نباش،ندیها به او بگو

 شود. یموارد شاهد م

المشهور بالفسق إن تاو لتقبل شهادته ال تقبل حتى يستبان منه اإلستمرار على الصوح و حصول الملك  -۶مسأله 
و فان ؛ بظهور الصوحالرادعةو و كلا الحال في كل مرتكب الكبيرة بل الصغيرةو فمیزان  بول الشهادة هو العدالة المحر 

 [۹۳۹تقبل شهادته.]تاو و ظهر منه الصوح يحك  بعدالته و 

نماید، شهادتش  کسی که مشهور به فسق است اگر برای این که شهادتش قبول شود توبهـ  9مسأله 
دارد  که از گناه باز می قبول نمی شود تا این که معلوم شود که او استمرار بر صالح دارد و ملکه ای

پس معیار قبول شهادت،  تحقق یافته. و همچنین است حال در هر مرتکب کبیره، بلکه صغیره.
توبه کند و از او صالح ظاهر شود  عدالت است که به واسطۀ ظهور صالح، احراز شده است؛ پس اگر

 حکم به عدالت او می شود و شهادتش قبول می گردد.
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 اهدالقول فيما به يصير الشاهد شا

الرأابط في ذلك العل  القطعی و اليقينو فهل يجب أن يكون العل  مسأتندة إلى الحواس الظاهرة فيما يمكن   -۱مسأأله 

كالبصر في المبصرات و السمع في المسموعات و اللوو في المدو ات و هكلاو فإذا حصل العل  القطعی بشیء من غير 

فيد للعل  القطعي ل  يجز الشأأأهادة أغ يكفي العل  القطعي بأي المبادىء الحسأأأية حتى في المبصأأأرات من السأأأماع الم

سبب كالعل  الحاصل من التواتر و اإلشتهار؟ و جهانو األشبه الثانيو نع  يشكل جوا  الشهادة فيما إذا حصل العل  من 

 [۹۳۷الرمل و إن كان حجه للعال .]األمور غير العاديه االجفر و 

 شود یآنچه که به آن، شاهد، شاهد م

که   ییجا واجب است که علم ـ در ایآ نیاست. بنا بر ا نیقیو  یمالک در آن، علم قطعـ  1 مسأله

ها و  یدنیشن در دنیها و شن یدنیدر د دنیباشد مانند د یممکن است ـ مستند به حواس ظاهر 

 یحت یحسّ  یدمبا ر یغ ـ از یز یبه چ یصورت؛ پس اگر علم قطع نیها و به هم یدنیدر چش دنیچش

با  یعلم قطع ای ست،ین ز یشهادت جا شود، دایاست پ یعلم قطع دیکه مف  یدنیها ـ از شن یدنیدر د

شود؟ دو وجه است، اشبه  یم دایو شهرت پ که از تواتر  یکند مانند علم  یم تیباشد کفا یهر سبب

جفر و رمل حاصل شود  مانند یعاد ر یعلم از امور غ که  ییاست. البته جواز شهادت در جا یدوم

 حجت است. خود عالم یمشکل است؛ اگرچه برا

التسامع و اإلستفاضة إن أفادا العل  يجو  الشهادة بهما ال لمجرد اإلستفاضة بل لحصول العل . و حينال ال  -۲مسأله 

ل تجو  في المبصرات و المسموعات إذا ينحصر في أمور خاصه كالو ف و الزوجية و النسب و الوالء و الوالیه و نحوهاو ب

حصأل منهما العل  القطعیو و إن ل  يفدا علما و إنما أفادا ظنا و لو متاخما للعل  ال يجو  الشأهادة بالمسأببو نع  يجو  

 أو إني أظن ذلك أو من اإلستفاضة.الشهادة بالسبب بأن يقول: إن هلا مشهور مستفی و 

شهادت به  علم باشند، دیاز شهرت است( اگر مف یفاضه )مرحله ا( و استاعیتسامع )شـ  2مسأله 
صورت انحصار  نیا است و در ز یآن ها، نه به جهت مجرد استفاضه، بلکه به جهت حصول علم جا

 یدنیها ندارد، بلکه در د نیا و مانند تیو نسب و والء و وال تیمانند وقف و زوج یبه امور خاص
 دیاست. و اگر مف ز یشود، جا دایپ یکه از تسامع و استفاضه علم قطع  یها در صورت یدنیها و شن

البته  ست؛ین ز یشهادت به مسّبب جا به علم ـ باشند، کیظن ـ ولو نزد دیعلم نباشند و فقط مف
گمان   نیچن» ای« است ضیفمشهور و مست نیا: »دیگو  یکه م  نیاست، به ا ز یشهادت به سبب جا

 کنم.  یگمان م  نیاز استفاضه چن ای« دارم
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هل يجو  الشهادة بمقترى اليد و البينة و اإلستصحاو و نحوها من األمارات و األصول الشرعيةو فكما يجو   -۳مسأله 

شهادة على الملكية و بالجملة يجو  االتك صحاو كللك تجو  ال ل ا شراء ما في يده أو ما  امت البينة على ملكه أو اإلست

على ما هو حجة شأأرعية على الملك ظاهرة فيشأأهد بأنه ملک مریدا به الملكية في ظاهر الشأأرع؟ وجهانو أوجههما عدغ 

الجوا  إال مع  ياغ  رائن  طعية توجب القطعو نع  تجو  الشهادة بالملكية الظاهرية مع التصريل بهو بأن يقول: هو ملك 

سأأأأتندة إلى اليد و كلا اإلطووو و وردت اواية بجوا  الشأأأأهادة م له بمقترأأأأی بده أو بمقترأأأأى اإلسأأأأتصأأأأحاو ال بنحو

 اإلستصحاو.

 هیاصول شرع ها از امارات و نیو استصحاب و مانند ا نهیّ و ب دی یشهادت به مقتضا ایآـ  3مسأله 
استصحاب بر ملک او  ای نهیّ ب ایآنچه که در دست او است  دنیکه خر   یاست، پس همان طور  ز یجا

کردن بر آنچه    هیباشد و خالصه تک یم زیهم جا تیشهادت بر ملک نیاست، همچن ز یقائم است جا
که آن ملک است   نیدهد به ا یپس شهادت م باشد یم ز یبر ملک است جا یکه ظاهراً حجت شرع 

جواز آن ها عدم  نیتر  هیشرع؟ دو وجه است، که وج را در ظاهر تیکند ملک  یکه اراده م  یدر حال
ه ب حیبا تصر  یظاهر  تیّ لکموجب قطع باشند. البته شهادت به م که  یقرائن قطع امیاست مگر با ق

استصحاب؛ نه به طور  یبه مقتضا ایاو  دی یملک او است به مقتضا نی: ادیکه بگو  نیآن، به ا
باشد وارد شده است. و  یم دیکه مستند به   یبه جواز شهادت یتیروا باشد. و یم ز یمطلق، جا

 است استصحاب. نیهمچن

يجو  لألعمى و األصأأ  تحمل الشأأهادة و أدالها إذا عرف الوا عةو و تقبل منهماو فلو شأأاهد األصأأ  األفعال  -۴مسأأأله 

ف ر و هي مطروحه و لو سمع األعمی و ع« الثانی -يؤخل بشهادته في القتل بأول  وله ال»جا ت شهادته فيهاو وفي اواية 

صاحب الصوت علما جا ت شهادتهو و كلا يصل لألخرس تحمل الشهادة و أدالهاو فإن عرف الحاك  إشارته يحك و و إن 

 [۹۳۸ادته أصوو و يحك  بشهادته.]جهلها اعتمد فيها على مترجمین عدلينو و تكون شه

پس اگر  است؛ ز یند، جاآن، اگر واقعه را بدان یو ناشنوا تحمل شهادت و ادا نایناب یبراـ  4مسأله 
است که: شهادت  یتیاست و در روا ز یشخص ناشنوا افعال را مشاهده کند شهادت او در آن ها جا

گذاشته شده است. و   نار ک تیروا نیا یـ مأخوذ است، ول یقولش ـ نه به دوم نیاو در قتل به اول
تحمل  نیاست. و همچن ز یجا علم بشناسد، شهادتش یبشنود و صاحب صدا را از رو نایاگر ناب

کند و   یاو را بداند، حکم م ۀحاکم اشار  است؛ پس اگر حیشخص الل صح یآن برا یشهادت و ادا
 ی. و شهادت شخص الل اصل مدکن  یاعتماد م او را نفهمد، در آن به دو مترجم عادل ۀاگر اشار 

 .دینما یحکم م شهادت او ۀباشد و حاکم به واسط

 

 

 

https://t.me/ekhtebar


95 صفحه             گردآوری و تدوین: امید سلطانی                                                                    

القول في أقسام الحقوق«   بخش سوم: شهادت 

 القول في أ ساغ الحقوو

الحقوو على كثرتها  سأأأأمان: حقوو اهلل تعالی و حقوو اآلدميينو أما حقوو اهلل تعالی فقد ذكرنا في كتاو  - ۱مسأأأأأله 

ثبت يالحدود أن منها ما يثبت بأابعة رجال أو يثبت بثوثة رجال و امرأتينو و منهما برجلين و أابع نسأأأأاءو و منها ما 

 [۹۳۶بشاهدين فليراجع إليه.]

 اقسام حقوق

. اما حقوق یآدم و حقوق یتعال یکه دارد ـ دو قسم است: حقوق خدا  یحقوق ـ با کثرتـ  1مسأله 

آن ها است که با چهار مرد  از یکه بعض  نیبه ا م،یدر کتاب حدود ذکر کرد قیرا به تحق یتعال یخدا

از آن ها است   یزن و بعض ر چها از آن ها با دو مرد و یشود و بعض یبا سه مرد و دو زن ثابت م ای

 شود؛ پس به آن جا مراجعه شود. یکه با دو شاهد ثابت م

حق اآلدمي على أ سأأاغ: منها ما يشأأترط في إثباته اللكورة فو يثبت إال بشأأاهدین ذارین االطووو فو يقبل  -۲مسأأأله 

 منرماتو وهل يع  الحك  أ سامه كالخلع و المبارأة؟ األ رو نع  إذا كان اإلختوف منفردات و ال -فيه شهادة النساء ال

ي مدع بارأة بين كون المرأة  بلل فوو و ال فرو في الخلع و الم قدار ال ما اإلختوف في م ة أو الرجل على في الطووو و أ

 إشكال في الثاني.

است؛ پس ثابت  در اثباتش مرد بودن شرطاز آن ها  یبر چند قسم است: بعض یحق آدمـ  2مسأله 
زن ها ـ نه جداگانه و نه  در طالق، شهادت نیشود مگر به دو شاهد مرد، مانند طالق، بنا بر ا ینم

شود مانند خلع و  یشامل م حکم اقسام طالق را نیا ایشود. و آ یمردها ـ قبول نم ۀمیبه ضم
اختالف در طالق باشد و اما اگر اختالف  که  یشود، در صورت یمبارات؟ اقرب آن است که شامل م

مرد ـ با  ایباشد  یکه زن مدع   نیا نیمبارات، ب شود. و در خلع و یدر مقدار بذل باشد، شامل نم
 کند.   یهست ـ فرق نم یکه در دوم  یاشکال

ل ال تقبل شهادة النساء فيها ال منفردات و ال  يل ما يكون من حقوو اآلدمي غير المالية و ل  يقصد منه الما  -۳مسأله 

منرماتو و مثل لللك باإلسوغ و البلوغ و الوالء و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص و الوكاله و الوصايا و الرجعة 

من  لوو عيوو النسأأأاء و النسأأأب و الهولو و ألحق بعرأأأه  الخمس و الزكاة و النلر و الكفارةو و الرأأأابط الملكور ال يخ

 شهادتهن على الرضاع على األ رو. وجه و إن كان دخول بع  األمثلة فيها محل تأملو و تقبل

آن مال  که مقصود از  یاز حقوق ر یو غ یاز حقوق مال ر یغ یگفته اند: از حقوق آدم  یبعض ـ 3مسأله 
مثال زده  نیا یمردها و برا مهینه جداگانه و نه به ضم ست؛یاست، شهادت زنان در آن ها قبول ن

و رجوع و  ایوصا و عفو از قصاص و وکالت و لیشده است به اسالم و بلوغ و والء و جرح و تعد
زکات و نذر و کّفاره را. و  از فقها، ملحق کرده است خمس و یزن ها و نسب و هالل. و بعض وبیع
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ضابطه محل تأمل است.  نیمثال ها در ا از یاگرچه دخول بعض ست؛یاز وجه ن یمذکور خال ۀضابط
 و شهادت زن ها بر رضاع بنابر اقرب قبول است.

من حقوو اآلدمي ما يثبت بشأأأاهدينو و بشأأأاهد و امرأتين و بشأأأاهد و يمين المدعیو و بامرأتين و يمين  -۴مسأأأأله 

بالمعنى األع  و فيدخل فيها القرض و ثمن المبيع و المدعیو و هو كل ما كان ماال أو المقصأأأأود منه المال كالديون 

وعقود المعاوضات مطلقا و الوصية لهو و الجناية التي توجب الدية كالخطأ و  السلف و غيرها مما في اللمةو و كالغصب

شأأبه العمد و  تل األو ولده و المسأأل  اللمي و المأمومه و الجائفه و اسأأر العظاغ و غير ذلك مما كان متعلق الدعوى 

ها  هادة المرأتين و اليمين على األظهرو و تقبل في ما ذكر حتى بشأأأأ بت ب مالو فجميع ذلك تث ها ال ماال أو مقصأأأأود من

 ن في النكاح إذا كان معهن الرجل.شهادته

 کیزن؛ و با  شاهد مرد و دو کیاست که با دو شاهد مرد؛ و با  یحقوق یاز حقوق آدمـ  4مسأله 
 ایاست که مال  یز یچ شود. و آن هر یثابت م یو زن و قسم مدع و با د ؛یشاهد مرد و قسم مدع 

آن  ر یو غ سلفو  عیثمن مب اعم آن؛ پس قرض و یبه معنا ونیمقصود از آن، مال باشد، مانند د
و عقود معاوضات به طور مطلق  باشد. و مانند غصب یم ونیها از آنچه که در ذّمه است داخل د

خطا و شبه عمد و کشتن پدر فرزندش را  است مانند هیکه موجب د  یتیو جنا یآدم یبرا تیو وص
ها از آنچه   نیا ر یجائفه و شکستن استخوان ها و غ را و جراحت مأمومه و جراحت یو مسلمان ذمّ 

ها به آنچه که ذکر شد  نیا ۀآن مال باشد، پس هم  مقصود از ایدر آن ها، مال  یکه متعلق دعو
که با   یشود. و شهادت زنان در ازدواج، در صورت یثابت م به شهادت دو زن و قسم بنابر اظهر، یحت

 آن ها مرد باشد، قبول است.

في  بول شهادتهن في الو ف وجه ال يخلو عن إشكالو و تقبل شهادتهن في حقوو األموال كاألجل و الخيار و  -۵مسأله 

 [۹۴۶شهادتهن فيما يوجب القصاص.] ل و نحو ذلك هي حقوو آدمیو و ال تقبلالشفعة و فسخ العقد المتعلق باألموا 

شهادت زن  باشد. و یاز اشکال نم یاست که خال یدر قبول شهادت زن ها در وقف وجهـ  5مسأله 
اموال تعلق دارد و  که به  یو شفعه و فسخ عقد ار یها در حقوق متعلق به اموال مانند مدت و خ

که موجب   نچهدر آ شود. و شهادت آن ها یباشد، قبول م یها از آنچه که حقوق آدم نیمانند ا
 باشد. یقصاص است قبول نم

ضابطه كل ما يعسر اطوع الرجال عليه  -۹مسأله  رماتو و  ساء منفردات و من من حقوو اآلدمي ما يثبت بالرجال و الن

با االوالده و العلرة و الحي  و عيوو النسأأأأاء ال فرج دون الظاهرة كالعرج و باطنه كالقرن و الرتق و القرحة في الغال

 العمى.

شود؛ و  یم ثابت گر یبا همد ایو  ییاست که به مردان و زنان به تنها یاز حقوق آدم یبرخـ  6مسأله 
مانند والدت و بکارت  کردن مردان بر آن، غالباً سخت است،  دایاست که اطالع پ یز یآن هر چ ۀضابط
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و   یمانند لنگ  یظاهر  وبیع نهزنان،  زنان مانند قرن و رتق و قرحه در فرج یباطن وبیو ع ضیو ح
 .یکور 

كل موضع تقبل شهادة النساء منفردات ال يثبت بأ ل من أابعو نع  تقبل شهادة المرأة الواحدة بو يمين في   -۷مسأله 

و و االثنتين في النصأأأفو و الثوث في ثوثة أاباعو و األابع في الجميعو وال يلحق بها ابع میراث المسأأأتهل و ابع الوصأأأية

 رجل واحدو و ال يثبت به أصو.

 یثابت نم شود به کمتر از چهار زن یکه شهادت زنان به طور جداگانه قبول م  ییهر جاـ  7مسأله 
آمده و سپس  ایدن که زنده به  یکودک ) مستهل راثیزن بدون قسم در ربع م کیشود. البته شهادت 

تمام آن قبول  در چهار زن  و شهادت دو زن در نصف و سه زن در سه چهارم و تیو ربع وص (مرده
 شود. یثابت نم شود و اصالً با شهادت او یمرد ملحق نم کیاست و به زن 

 فروع

 [۹۴۱إال الطوو و الظهار.]قاعات الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود و االي -األول 

حك  الحاك  تبع للشأأأأهادةو فإن كانت محققة نفل الحك  ظاهرة و وا عاو و إال نفل ظاهرا ال وا عاو وال يباح  -الثاني 

سواء كان الشاهدان عالمين ببط شهادتهما أو معتقدينللمشهود له ما حك  الحاك  له مع علمه ببطون الشهادةو   ون 

 بصحتها.

ألحوط وجوو تحمل الشأأهادة إذا دعى إليه من له أهلية لللكو و الوجوو على فرضأأه كفائي ال يتعين عليه إال ا  -الثالث 

 مع عدغ غيره ممن يقوغ بالتحملو وال إشكال في وجوو أداء الشهادة إذا طلبت منهو و الوجوو هيهنا أيرا افائی.

 چند فرع

 مگر در طالق و ظهار. ستیشرط ن قاعاتیاز عقود و ا کی چیشهادت در ه اول:

ظاهراً و واقعًا  باشد؛ پس اگر شهادت مطابق با واقع باشد حکم یحکم حاکم تابع شهادت م دوم:
مشهود له، با  یبرا نافذ است؛ و گرنه ظاهراً نافذ است، نه واقعًا و آنچه که حاکم حکم کرده است

شهادتشان را بدانند  طالنب خواه دو شاهد، ست؛یمباح ن شیکه شهادت باطل است برا  نیعلم او به ا
 صحت آن را اعتقاد داشته باشند. ای

که به   یصورت آن را دارد، در تیکه اهل  یکس  ی( وجوب تحمل شهادت است برایاحوط )وجوبسوم: 

که   نیباشد مگر ا ینم نیاست و بر او متع ییآن دعوت شود و وجوب آن ـ در فرض وجوب ـ کفا

 شهادت ی. و در وجوب ادادینباشد که آن را تحمل نما یاز او کس ر یغ
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 القول في الشهادة على الشهادة

تقبل الشأأهادة على الشأأهادة في حقوو الناس عقوبة كانت كالقصأأاص أو غيرها كالطوو و النسأأبو و كلا في  -۱مسأأأله 

عاوضأأأاتو و كلا ما ال يطلع عليه الرجال غالبا كعيوو النسأأأاء الباطنة و األموال كالدین و القرض و الغصأأأب و عقود الم

 هولو و غير ذلك مما هو حق آدمی.الوالدة و اإلست

 شهادت بر شهادت

سأله  صاص  - 1م شد مانند ق شهادت در حقوق الناس، خواه عقوبت با مانند  آن ر یغ ایشهادت بر 

است. و  و قرض و غصب و عقود معاوضات، قبول نیدر اموال مانند د نیطالق و نسب و همچن

ست آنچه که مردان غالبًا بر آن اطالع پ نیهمچن والدت و  و زنان یباطن وبیکنند مانند ع  ینم دایا

 است. یها از آنچه که حق آدم نیا ر یآمدن بچه( و غ ایاستهالل )زنده به دن

ال تقبل الشأأهادة على الشأأهادة في الحدودو و يلحق بها التعزيرات على األحوط لو ل  يكن األ وىو و لو شأأهد  -۲مسأأأله 

سواء كانت حق اهلل محرا احد  شهادة األصل  سر ة ال تقطعو و البد في الحدود من  شاهدين على ال شهادة  شاهدان ب

 [۹۴۲احد القلف و السر ة.]اآلدمی  الزنا و اللواط أو مشتركة بينه تعالی و بین 

 ی( ـ اگر اقوی)وجوب بنابر احوط رات،یشود و تعز  یشهادت بر شهادت، در حدود قبول نمـ  2مسأله 
سرقت، شهادت دهند دست  نباشد ـ به حدود ملحق است. و اگر دو شاهد به شهادت دو شاهد بر

باشد مانند  ضباشد، خواه حق اهلل مح یشهادت شهود اصل دیشود. و در حدود حتمًا با یقطع نم
 باشد، مانند حّد قذف و سرقت.  یحق آدم نیو ب یحق اهلل تعال نیمشترک ب ایحّد زنا و لواط، 

إنما ال تقبل الشأأأهادة على الشأأأهادة في الحدود إلجراء الحد و أما في سأأأائر اآلثار فتقبلو فإذا شأأأهد الفرع  -۳مسأأأأله 

ال تقطع لكن يؤخل المال منهو و كلا يثبت بها نشأأأر الحرمه بأغ الموطوء و أخته و بنتهو و كلا  بشأأأهادة األصأأأل بالسأأأر ه

 الحد. سائر ما يترتب على الوا ع المشهود به غیر

آثار قبول  یۀبق و اما در ستیحدود قبول ن یاجرا یشهادت بر شهادت در حدود، فقط براـ  3مسأله 
 یدهد، قطع دست نم به سرقت شهادت یبه شهادت شاهد اصل یشود؛ پس اگر شاهد فرع  یم

  مادر در  ،یشهادت شاهد فرع  حرمت به تیسرا نیشود. و همچن یمال از او گرفته م کنیشود، ل
آنچه که بر واقع مشهود  یۀاست بق نیهمچن شود. و یشده و خواهر و دختر او ثابت م یکه وط   یکس

 شود. یاز حّد ـ مترتب م ر یبه ـ غ

سائر حقوو اهلل غير الحدو االزااة و الخمس و أو اف المساجد و الجها -۴مسأله  شهادة الفرع في   ت العامة بل وتقبل 

 [۹۴۳األهله أيرا.]
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و اوقاف  از حّد قبول است، مانند زکات و خمس ر یشهادت فرع در تمام حقوق اهلل غـ  4مسأله 
 هالل ماه ها.  نیمسجدها و جهات عام، بلکه و همچن

 [۹۴۴لشهادة على الشهادة و هكلا.]ال تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على ا  -۵مسأله 

 .ستیقبول ن صورت، نیشهادت فرع فرع، مانند شهادت بر شهادت بر شهادت و به هم ـ 5مسأله 

سأله  شهادة األصل من العد -۹م شهادة ما يعتبر في  شهادة على ال شهادة الواحدو يعتبر في ال د و األوصافو فو تثبت ب

فلو شأأهد على كل واحد اثنان أو شأأهد اثنان على شأأهادة كل واحد تقبلو و كلا لو شأأهد شأأاهد أصأأل و هو مع آخر على 

 شهادة المرأة فيما جا ت شهادتها.شهادة أصل آخرو و كلا لو شهد شاهدان على 

است در  دت اصل ـ از عدد و اوصاف ـ معتبردر شهادت بر شهادت، آنچه که در شهاـ  6مسأله 
دو  ک،یهر  شود. پس اگر بر ینفر ثابت نم کیباشد؛ پس با شهادت  یشهادت فرع هم معتبر م

 گر است ا  نیهمچن شهادت بدهند قبول است. و کیدو نفر بر شهادت هر  اینفر شهادت بدهند 
 نیشهادت بدهد. و همچن یگر ید  یباشد، بر شهادت شاهد اصل یگر یکه با د  یدر حال یشاهد اصل

 است ـ شهادت بدهند. ز یزن جا که شهادت  ییاست اگر دو شاهد بر شهادت زن ـ در جا

ال تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما ال تقبل فيها شهادتهن منفردات أو منرماتو فهل تقبل فيما تقبل  -۷مسأله 

 كللك؟ فيه  والن أشبههما المنع.  شهادتهن

مردها ـ قبول  ۀمیبه ضم ایکه شهادت زنان ـ جداگانه   ییشهادت زنان بر شهادت، در جاـ  7مسأله 
 (مردان ۀمیضم به ایجداگانه ) نیچن نیکه شهادت آن ها ا  ییدر جا ای. و آستیشود، قبول ن ینم

 باشد. یشود؟ در آن دو قول است که اشبه آن ها منع م یقبول است، قبول م

 

األ وى عدغ  بول شأأهادة الفرع إال لعلر يمنع حرأأور شأأاهد األصأأل إل امتها لمرض أو مشأأقة يسأأقط بهما  -۸مسأأأله 

 ن المنع الحبس المانع عن الحرور.وجوو حرورهو أو الغيبه كان الحرور معها حرج و مشقةو و م

 یشاهد اصل باشد که مانع حضور یکه عذر   نیمگر ا ست،یشهادت فرع قبول ن یاقوبنابر ـ  8مسأله 
او به سبب آن ها ساقط  که وجوب حضور  یمشقت ای یمار یشهادت است؛ مثالً به خاطر ب ۀجهت اقام

بودن که مانع  ینداشته باشد و زندا که حضورش با آن حرج و مشقت  یبه خاطر غائب بودن ایاست 
 است. لیقب نیحضور او باشد از ا

شاهد األصل فإن كان بعد حك  الحاك  فو يلتفت إلى اإلنكارو و إن   -۶مسأله  شهادة األصل فأنكر  شهد الفرع على  لو 

 [۹۴۵كان  بله فهل تطرح بين الفرع أو يعمل بأعدلهما و مع التساوی تطرح الشهادة؟ وجهان.]
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اگر بعد از  پس دیانکار نما یبر شهادت اصل شهادت بدهد، سپس شاهد اصل اگر فرع ـ 9مسأله 
 یفرع رد م ۀنیّ ب ایشود و اگر قبل از حکم حاکم باشد آ یبه انکار او نم ییحکم حاکم است، اعتنا

 وجه است. دو گردد؟  یآن ها، شهادت رد م یشود؛ و با تساو یبه اعدل آن ها عمل م ایشود 

 في اللواحقالقول 

يشترط في  بول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحدو فان اتفقا حك  بهماو و الميزان اتحاد المعنى  -۱مسأله 

اللفظو فان شهد أحدهما بأنه غصب و اآلخر بأنه انتزع منه  هراو أو  ال أحدهما: باع و اآلخر ملکه بعوض تقبلو و لو  -ال

فان شهد أحدهما بالبيع و اآلخر بإ راره بالبيع و كلا لو شهد أحدهما بأنه غصبه من جید و اختلفا في المعنى ل  تقبل 

 الغصب منه أع  من كونه ملكا له. اآلخر بأن هلا ملك جيد ل  تردا على معنى واحدو ألن

 ملحقات

هر دو اتفاق  شرط است؛ پس اگر ز یچ کیدر قبول شهادت دو شاهد، وارد شدن آن ها بر ـ  1مسأله 

از آن  یک یپس اگر  است نه لفظ؛ یاتحاد در معن ار،یشود و مع یبه شهادت آن ها حکم م ند،ینما

  یرا به زور از کس نکه: آ   نیا شهادت بدهد به یگر یکه: او غصب نموده و د  نیها شهادت دهد به ا

 یکرد، قبول م  کیمقابل عوض، تمل : دردیبگو یگر ی: فروخت و ددیاز آن ها بگو یک ی ایگرفته، 

به اقرار او به  یگر یو د عیاز آن ها به ب یک ی پس اگر ست؛یاختالف کنند قبول ن یشود. و اگر در معن

غصب نموده و  دیکه: از ز   نیبه ا هدشهادت بد از آن ها یک یاگر  نیشهادت بدهد و همچن عیب

 دیغصب از ز  رایوارد نشده اند؛ ز  یمعن کیاست، بر  دیملک ز  نیکه: ا  نیشهادت بدهد به ا یگر ید

 ملک او باشد. ز یکه آن چ  نیاعم است از ا

لو شهد أحدهما بشیء و شهد اآلخر بغيره فان تكاذبا سقطت الشهادتانو فو مجال لر  يمين المدعيو و إن  -۲مسأله 

 تكاذو أيراو و األشبه ماهما في صورة الل  يتكاذبا فان حلف مع كل واحد يثبت المدعیو و  يل يصل الحلف مع أحد

 ذكرناه.

پس اگر  آن شهادت دهد، ر یبه غ یگر یشهادت بدهد و د یز یاز آن ها به چ یک یاگر ـ  2مسأله 
 ینمودن قسم مدع   مهیضم یشود و مجال برا ینمودند هر دو شهادت، ساقط م بیرا تکذ گر یهمد

شود. و  یبخورد مدعا ثابت م قسم ک،ینکردند پس اگر با هر  بیرا تکذ گر ی. و اگر همدستین
است،  حیهم نمودند صح بیرا تکذ گر یهمد که  یاز آن ها در صورت یک یگفته اند که: قسم با   یبعض

 .میاشبه آن است که ما ذکر کرد یول
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يقطع و ل  يحك  يرد المالو و كلا لو  لو شهد أحدهما بأنه سرو نصابا غدوة و اآلخر بأنه سرو نصابا عشية ل  -۳مسأله 

 آلخر سرو هلا النصاو بعينه عشية. ال ا 

شهادت  یگر ید کرد و  یاز آن ها شهادت بدهد که او در صبح به حّد نصاب دزد یک یاگر ـ  3مسأله 
 یبرگرداندن مال محکوم نم شود و به یکرد، دستش قطع نم  یدهد که در شب به حّد نصاب دزد

 .دیشب دزد نهیبع نصاب را نی: همدیبگو یگر یاست اگر د نیشود. و همچن

لو اتفق الشاهدان في فعل و اختلفا في  مانه أو مكانه أو وصفه بما يوجب تغاير الفعلين ل  تكمل شهادتهماو   -۴مسأله 

كما لو  ال أحدهما: سرو ثوبا في السوو و اآلخر سرو ثوبا في البيتو أو  ال أحدهما: سرو دينار عرا ية و  ال اآلخر: 

ينارا غدوة و اآلخر عشيةو فإنه ل  يقطع و ل  يثبت الغرغ إال إذا حلف المدعي سرو دينار كويتياو أو  ال أحدهما: سرو د

مع كل واحد فإنه يغرغ الجميعو فلو تعارض شهادتهما تسقطو وال يثبت بهما شيء ولو مع الحلفو و كلا لو تعارضت 

معة في النجف و شهدت البينتان سقطت على األشبهو كما لو شهدت إحداهما بأنه سرو هلا الثوو أول جوال يوغ الج

 يثبت بشیء منها القطع وال الغرغ.األخرى بأنه سرو هلا الثوو بعينه أول جوال هلا اليوغ بعينه في بغدادو و ال 

که   یبه طور  وصف آن ایمکان  ایدر زمان  یمتفق باشند، ول یاگر هر دو شاهد در کار ـ  4مسأله 
از آن ها  یک یکه   نیا مانند ست؛یادت آن ها کامل ندو فعل باشد اختالف کنند، شه ر یموجب تغا

 کی: دیاز آن ها بگو یک یا ی د؛یدزد : لباس را در خانهدیبگو یگر یو د دی: لباس را در بازار دزددیبگو
 نار ید کی: صبح دیاز آن ها بگو یک ی ای د؛یدزد یتیکو  نار ید کی: دیبگو یگر یو د دیدزد یعراق نار ید

شود و غرامت ثابت  یدر صورت اختالف، دست او قطع نم پس د،ی: شب دزددیبگو یگر یو د دیدزد
همه را غرامت بدهد. و اگر  دیبخورد پس با ماز آن ها قس کیهر  با یکه مدع   نیگردد؛ مگر ا  ینم

م که با قس  نیشود ولو ا یبه آن ها ثابت نم یز یشوند و چ یساقط م ند،ینما شهادت آن ها تعارض
از  یک ی که  نیشوند: مانند ا یتعارض کنند، بنابر اشبه، ساقط م نهیّ است اگر دو ب نیباشد. و همچن

 یگر ید است و دهیلباس را اول ظهر روز جمعه در نجف دزد نیا اوکه   نیشهادت بدهد به ا آن ها
آن ها نه  ۀلیوس است، که به دهیروز در بغداد دزد نیلباس را اول هم نیهم نیشهادت بدهد که ع

 شود. یقطع دست و نه غرامت ثابت نم

لو شهد أحدهما أنه باع هلا الثوو أول الزوال في هلا اليوغ بدينار و شهد آخر أنه باعه أول الزوال بدينااين  -۵مسأله 

ل هد له مع كل واحد شاهد آخر  بل  يثبت و سقطتاو و  يل كان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمينو و فيه ضعفو و لو ش

ثبت الدينارانو و األشبه سقوطهماو و كلا لو شهد واحد باإل رار بألف و اآلخر بألفين في  مان واحد سقطتاو و  يل يثبت 

إلى الثانیو و هو ضعيفو فالرابط أن كل مورد و ع التعارض سقط المتعارضان بينة   بهما األلف و اآلخر بانرماغ اليمين

 [۹۴۹واحد و يمين المدعى الدعوى.]و شهادة واحدةو و مع عدغ التعارض عمل بالبينة و تثبت مع الكانا أ 

 نار ید کی روز، به نیلباس را اول ظهر در ا نیاز آن ها شهادت بدهد که او ا یک یاگر ـ  5مسأله 
شود و  یثابت نم فروخت نار یلباس را اول ظهر به دو د نیشهادت بدهد که او ا یگر یفروخت و د
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ها را که بخواهد، همراه  نآ  گفته اند که او حق مطالبه به هر کدام از  یگردند. و بعض  یهر دو ساقط م
شهادت بدهد،  یگر یآن ها، شاهد د از کیاو با هر  یدر آن ضعف است. و اگر برا یبا قسم دارد، ول

است اگر  نیباشد. و همچن یسقوط هر دو م اشبه یشود، ول یثابت م نار یگفته اند که: دو د  یبعض
 یزمان شهادت بدهند، هر دو ساقط م کیهزار در   به اقرار به دو یگر یبه اقرار به هزار و د یک ی

 یبا انضمام قسم به دوم گر یشود و هزار د یهزار ثابت م گفته اند که به سبب آن ها  یشوند. و بعض
که تعارض واقع شود   یاست که در هر مورد نیاست. پس ضابطه ا فیضع نیا یشود، ول یثابت م

ل عم نهیّ شهادت واحد؛ و با عدم تعارض، به ب ایباشند  نهیّ ب اهشوند؛ خو یم هر دو متعارض ساقط
 شود. ی(، ثابت مزی)ن یشاهد و قسم مدع  کیبا  یدعو شود و یم

ماتا أو جنا أو أغمى عليهما حک  بشهادتهماو و كلا لو شهدا ث   كيا لو شهدا عند الحاك  و  بل أن يحك  بهما  -۹مسأله 

بعد عروض تلك العوارض حك  بهما بعد التركيةو و كلا لو شهدا ث  فسقا أو كفرا  بل الحك  حک  بهماو بل ال يبعد ذلك 

 تعالی و حقوو الناس لو شهد األصل و حمل الفرع و كان األصل عادال ث  فسق ث  شهد الفرعو و ال فرو في حدود اهلل

في غير الفسق و الكفرو و أما فيهما فو يثبت الحد في حقوو اهلل مح  كحد الزنا و اللواط و في المشتركة بينه و بين 

 و أما في القصاص فالظاهر ثبوته. العباد االقلف و السر ه ترددو و األشبه عدغ الحدو

هر دو  دیکه حاکم، حکم به آن ها نما  نیقبل از ااگر هر دو نزد حاکم شهادت بدهند و ـ  6مسأله 
است اگر هر  نیشود. و همچن یشوند، به شهادت آن ها حکم م هوشیب ایشوند  وانهید ای رندیبم

 یحکم به آن ها م هیتزک شوند، بعد از هیشدن آن عوارض تزک دایدو شهادت بدهند سپس بعد از پ
کافر شوند به آن ها حکم   ای است اگر شهادت بدهند سپس قبل از حکم، فاسق نیشود. و همچن

عادل باشد سپس  یکند و اصل شهادت بدهد و فرع آن را تحّمل یشود، بلکه اگر شاهد اصل یم
متعال  یحدود خدا در طور باشد. و  نیهم که  ستین دیفاسق گردد پس از آن فرع شهادت بدهد، بع

و اما در کفر و فسق، پس حّد در حقوق اهلل محض  ستین یفسق و کفر، فرق ر یو حقوق الناس در غ
او و بندگان مشترک است  نیمتعال که ب یدر حقوق خدا شود و یمانند حّد زنا و لواط، ثابت نم

 ثابت است. قصاص ظاهراً  ر اشبه عدم حّد است. و اما د مانند قذف و سرقت، ترّدد است و

 الوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات  بل الحك  فانتقل المشهود به إليهما ل  يحك  به لهما بشهادتهماو و فيه  -۷مسأله 

 .و الوجه في ذلك ثبوت حصة الشريكتردد و إشكالو و أشكل منه ما  يل: إنه ل  يثبت بشهادتهما لشريكهما في اإلرثو 

قبل از حکم  شخص، نیبرند، شهادت بدهند و ا یکه از او ارث م  یکس  یبراگفته اند: اگر ـ  7مسأله 
شود و  یآن ها نم یپس مشهود به، با شهادت شاهدها به آن ها منتقل شود، حکم به آن برا ردیبم

 ی: با شهادت آن ها برادگفته ان یاست که بعض یز یدر آن ترّدد و اشکال است. و مشکل تر از آن چ
 است. کیشر  ۀثبوت حّص  ه،یصورت قول وج نیدر ا یشود، ول ی( ثابت نمیز یدر ارث )چ انکشیشر 
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لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة  بل الحك  و بعد اإل امة ل  يحك  بها وال غرغو فان اعترفا بالتعمد  -۸مسأله 

هود فهل تقبل شهادتهما؟ فيه إشكالو فلو كان المش بالكلو فسقاء و إال فو فسقو فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية

 لوا: أو همنا فو حد على األ وى.به الزنا و اعترف الشهود بالتعمد حدوا للقلفو و لو  ا 

شهادت برگردند  شهادت، از ۀاز آن ها قبل از حکم و بعد از اقام یک ی ایاگر هر دو شاهد ـ  8مسأله 
عمداً دروغ گفته اند، فاسق  پس اگر هر دو اعتراف کردند که ست؛ین یشود و غرامت یحکم به آن نم

شهادتشان قبول  ایبرگردند آ ،صورت دوم اگر از رجوع در ن،ی. بنا بر استین یشده اند و گرنه فسق
که دروغ گفته   ندیبه، زنا باشد و شهود اعتراف نما شود؟ در آن اشکال است. پس اگر مشهود یم

 .ستیبر آن ها ن یحدّ  یبنابر اقو م،ی: توّهم کردندیو اگر بگو  شود یقذف به آن ها زده م اند، حدّ 

لو رجعا بعد الحك  و اإلستيفاء و تلف المشهود به ل  ينق  الحك و و عليهما الغرغو و لو رجعا بعد الحك   -۶مسأله 

ما كان مشترك نحو حد القلف و حد السر ةو و األشبه  بل اإلستيفاء فان كان من حدود اهلل تعالى نق  الحك و و كلا 

عدغ النق  بالنسبة إلى سائر اآلثار غير الحد كحرمة أغ الموطوء و أخته و بنتهو و حرمه أكل لح  البهيمة الموطوءةو و 

ا لو رجع  سمه مال المحكوغ بالردةو و اعتداد جوجتهو و ال ينق  الحك  على األ وى في ما عدا ما تقدغ من الحقووو و

 [۹۴۷ت العين با ية على األ وى.]بعد اإلستيفاء في حقوو الناس ل  ينق  الحك  و إن كان

 یحکم نم آن و تلف مشهود به برگردند، نقض یفایاگر هر دو شاهد بعد از حکم و استـ  9مسأله 
اگر از حدود اهلل  برگردند پس فایباشد. و اگر بعد از حکم و قبل از است یشود و غرامت بر آن ها م

قذف و  دمانن است آنچه که مشترک باشد نیشود. و همچن یباشد، حکم نقض م یتعال حدِّ
سرقت. و اشبه عدم نقض حکم است نسبت به سا که   یمانند حرمت مادر کس از حدّ  ر یآثار، غ ر یحدِّ

که   یمال کس میشده، و تقس یوط  یشده و خواهر و دختر او و حرمت خوردن گوشت چهارپا یوط 
 یگذشت، بنابر اقو  قوقآنچه که از ح ر یغ محکوم به ارتداد است و عّده نگهداشتن زوجه اش. و در

شود،  یدر حقوق الناس برگردند، حکم نقض نم فایشود. و اگر هر دو بعد از است یحکم نقض نم
 باشد. یباق نیع یاگرچه بنابر اقو

المشهود به  تو أو جرحا موجبا للقصاص و استوفي ث  رجعوا فان  الوا: تعمدنا ا تص منه و و إن إن كان  -۱۶مسأله 

 الوا: أخطأنا كان عليه  الديه في أمواله و و إن  ال بعره : تعمدنا و بعره : أخطأنا فعلى المقر بالتعمد القصاص و 

ين بالعمد أجمع و رد الفاضل عن ديه صاحبهو و له  تل على المقر بالخطأ الديه بمقدار نصيبهو و لولى الدغ  تل المقر 

 عره  و يرد البا ون  در جنايته .ب

سپس برگردند  شود فایباشد که موجب قصاص است و است یجرح ایاگر مشهود به، قتل ـ  11مسأله 
بر آن  هید م،یاشتباه کرد ندیشود. و اگر بگو یاز آن ها قصاص م م،یکرد  نیپس اگر گفتند عمداً چن

اشتباه   ندیبگو گر ید یبعضو  میکرد نی: عمداً چنندیاز آنان بگو یها است در اموالشان. و اگر بعض
 هیسهمش د ۀکه ُمِقّر به اشتباه است به انداز  یکه ُمِقّر به عمد است قصاص و بر کس  یبر کس م،یکرد
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طرفش  هیاز د ادتر یبه عمد کرده اند بکشد و ز اقرار  را که یدم، حق دارد همه کسان یّ باشد و ول یم
 .دنیرد نما هید تشانیبه مقدار جنا هیبه قتل برساند و بق را از آن ها یرا برگرداند. و حق دارد بعض

لو كان المشهود به ما يوجب الحد برج  أو  تل فان استوفی ث   ال أحد الشهود بعد الرج  مثو: كلبت  -۱۱مسأله 

ه البا ون و  الوا: تعمدنا كان لولى الدغ  تله  بعد رد ما فرل من دية المرجوغ و إن شاء  تل واحدة و متعمدا و صد 

على البا ين تكمله ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتولو و إن شاء  تل أكثر من واحد و رد األولياء ما فرل من دیه 

إن ل  يصد ه البا ون مرى إ راره على نفسه فحسبو صاحبه و و أكمل البا ون ما يعو  بعد وضع نصيب من  تلو و 

 عليهو وله أخل الدية منه بحصته. فللولي  تله بعد رد فاضل الدية

شود  فایاست قتل است، پس اگر ایباشد که موجب حّد با رجم  یز یاگر مشهود به چـ  11مسأله 
 ندیو بگو ندینما قیتصد او را هیبق: عمداً دروغ گفتم و دیاز شهود بعد از رجم مثالً بگو یک یسپس 

است آن ها را  شتر یب ومشخص مرج یۀد دم حق دارد بعد از رد آنچه که از یّ ول م،یعمداً دروغ گفت
 ۀاو بعد از کم کردن سهم مقتول به عهد یۀد لیتکم کشد و  یاز آن ها را م یک یبکشد. و اگر بخواهد 

ه  دم آنچ یایکشد و اول  ینفر را م کیاز  شتر یو اگر بخواهد، ب باشد. یآنان م یبه مقدار حصه ها هیبق
بعد از کم کردن  دیآ یشهود، آنچه را که کم م یۀو بق ندینما یاست را رد م شتریطرفشان ب یۀکه از د

نکردند، اقرار او فقط  قیآن ها، او را تصد یۀکنند. و اگر بق  یم لیکشته شده، تکم که  یسهم کس
برساند و حق   به او، او را به قتل هید یادیدم حق دارد بعد از رد ز  یّ خودش نافذ است، پس ول بر

 .ردیبگ هیدارد از او به مقدار حصه اش د

د به المشهو لو ثبت أنه  شهدوا بالزور نق  الحك  و استعيد المال إن أمكنو و إال يرمن الشهودو و لو كان -۱۲مسأله 

 تو ثبت عليه  القصاصو و كان حكمه  حك  الشهود إذا رجعوا و أ روا بالتعمدو و لو باشر الولى القصاص و اعترف 

عليه   قصاصبالتزوير كان القصاص عليه ال الشهود و لو أ ر الشهود أيرا بالتزويرو و يحتمل في هله الصورة كون ال

 جميعاو و األول أشبه.

صورت  شود و مال در یاگر ثابت شود که آن ها شهادت ناحق داده اند، حکم نقض مـ  12مسأله 
مشهود به قتل باشد  باشند. و اگر یصورت شهود، ضامن م نیا ر یشود و در غ یامکان برگردانده م

 که عمداً   کنندبرگردند و اقرار   است که ییقصاص بر آن ها ثابت است و حکم آن ها حکم شاهدها
قصاص بر او  دینما ر یاعتراف به تزو مباشرت در قصاص داشته باشد و ،یّ دروغ گفته اند. و اگر ول

صورت،  نی. و احتمال دارد که قصاص در اندینما ریاست، نه شهود؛ اگرچه شهود هم اقرار به تزو
 اشبه است. یاّول یآن ها باشد. ول ۀبر هم

بسر ه فقطعت يده ث  ثبت تزويرهما فللولى القصاص منهما بعد رد نصف الديه لو شهد اثنان على رجل  -۱۳مسأله 

إليهماو و من واحد منهما و يرد اآلخر ابع الديه إلى صاحبهو و لو رجعا في الفرض فان  اال: تعمدنا فمثل التزويرو و إن 

 ى اآلخر.و و ل  يقبل شهادتهما علفونا غيره أغرما دية اليد  اال: أوهمنا و كان السااو
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آن  ر یتزو به سرقت شهادت دهند پس دست او قطع شود، سپس یاگر دو نفر بر مردـ  13مسأله 
 یک یو حق دارد  .دیبه آن ها، هر دو را قصاص نما هیحق دارد بعد از رد نصف د یّ ها ثابت شود، ول

فرض برگردند، پس  نیهم را به صاحبش برگرداند. و اگر در هیربع د یگر یاز آن ها را قصاص کند و د
 میتوّهم کرد ندیاست. و اگر بگو ر یتزو صورت مثل نیپس حکم در ا میکرد  نیعمداً چن ندیاگر بگو

قبول  یگر یکشند و شهادت آن ها بر د  یغرامت م دست را یۀاو ـ بوده است، د ر یـ غ یو دزد فالن
 شود. ینم

لو شهدا بالطوو ث  رجعا بعد حك  الحاك  ل  ينق  حكمهو فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج ل  يرمنا  -۱۴مسأله 

 [۹۴۸مهر المسمیو و في هلا تردد.]شيااو و إن كان  بله ضمنا نصف 

شود؛  ینقض نم اگر به طالق شهادت بدهند، سپس بعد از حکم حاکم برگردند، حکم اوـ  14مسأله 
از آن باشد ضامن نصف  باشند و اگر قبل ینم یز یپس اگر رجوع بعد از دخول زوج باشد ضامن چ

 ترّدد است. نیباشند و در ا یم یمهر المسم

يجب أن يشهر شهود الزور في بلده  أو حيه  لتجتنب شهادته  و يرتدع غیره و و يعزره  الحاك  بما يراهو  -۱۵مسأله 

  إال أن يتوبوا و يصلحوا و تظهر العدالة منه و وال يجرى الحك  فيمن تبين غلطه أو ردت شهادته و ال تقبل شهادته

 نة أخرى أو ظهور فسق بغير الزور.لمعارضة بي

آن ها  شان مشهور شوند تا از شهادت لهیقب ایواجب است که شهود ناحق در شهر ـ  15مسأله 
 یکه صالح م . و حاکم به آنچهندینما یخالف واقع خوددار آنان از شهادت بر  ر یاجتناب شود و غ

صالح شوند و از  که توبه کنند و  نیشود مگر ا ی. و شهادتشان قبول نمدینما ر یداند، آن ها را تعز 
شهادتش به خاطر  ای که اشتباهش معلوم شود  یحکم در کس نیآن ها عدالت، آشکار شود. و ا

 باشد. ینم یگردد جار  از شهادت ناحق ـ رد ر یـ غ یظهور فسق ای یگر ید ۀنیّ تعارض با ب
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