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 معرفی مجموعه قرآنی حافظون 

 های حافظون عبارتند از: دهد. اهم فعالیت حافظون یک مؤسسه علمی قرآنی است که خدمات تخصصی دانشگاهی و دینی ارائه می 

 دبستان قرآنی آیات  -1

شهر تهران شروع بــه فعالیــت نمــود و در همــان اولــی   12در منطقه  9۵دبستان قرآنی آیات با رویکرد کلی تربیت قرآنی از سال 

آموزان مقطع ابتدایی مواجه گردید. تولید و اجرای محتوای عمیــد دینــی، سال فعالیت با استقبال کم نظیر خانواده ها و دانش

های رشد، آموزش دو زبان انگلیسی )در حــد مکالمــهع و عربــی )در ه اکثریت ممک  ساحتمحیط شاد و جذاب، تأکید و توجه ب

های نوی  آموزش و دارا بودن گیری از شیوههای مادر )ژیمناستیک و شناع، بهرهحد فهم متون دینیع، آموزش آکادمیک ورزش

 دست دینی از ویژگیهای ای  دبستان است.محیط کاماًل یک

دل تعلیم و تربیت قرآن محور تولید شده توسط تیم پژوهشی دبستان آیات، توسط معلمان و مــدارز زیــادی الزم به ذکر است م

 برداری قرار گرفته است.در سطح کشور مورد استقبال و بهره

 پیش دبستان قرآنی آیات  -2

سازی نوآموزان برای ی آمادههپیش دبستان آیات )حافظونع نیز با دارا بودن دو شعبه در سطح تهران، رویکردی متفاوت در زمین

هــای های اطالعات محور، بر روی مهارتآیات، به جای تمرکز بر آموزه دبستانورود به دبستان دارد. فعالیت های آموزشی پیش

ها عبارتند از: دقت و تمرکز، سرعت واکنش، حل مسأله، حافظــه کوتــاه ماندگار ذهنی متمرکز شده است. بخشی از ای  مهارت

های اجتماعی، آموزش آداب، مهارت شنیدن و فهم کالم مربی، مهارت فهم، حفــو و عمــل بــه آیــات و دراز مدت، مهارتمدت  

 موضوعی و... .

 های الهیاتآموزشگاه کنکور تحصیالت تکمیلِی ارشد و دکترِی کلیۀ گرایش -3

رتاسر کشور با حافظون آشــنا شــوند، تری  فعالیت مجموعه آموزشی حافظون، که موجب گردیده مؤمنی  فرهیخته در س قدیمی

-خدمات حافظون در زمینه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری گرایشهای الهیات است. اکنون بعد از حدود یک دهه فعالیت می

شویم که حافظون، کاملتری ، به روز تری  و مفیدتری  خدمات در زمینه تحصیالت تکمیلی الهیات در   مّدعیتوانیم با اطمینان  

هــا، محصــوالت بــه روز، آمــوزش مجــازی در دهد. تنوع خدمات، تنــوع رشــتهها ارائه میمندان ای  رشتهشور را به عالقهسطح ک

 هاست. منزل و... تنها بخشی از ای  ویژگی

 های آمادگی کنکوردوره  .1
 40کنــون بــال  بــر   های کنکور در سطح کشور است. تــاکالسهای آمادگی کنکور ارشد و دکتری حافظون پر طرفدارتری  کالز

ی کنکور ارشد و دکتری الهیات توسط حافظون برگزار گردیده است. ای  کالسها در سه گرایش قرآن و حدیث، فقه و مبانی دوره

گــردد. همــه ســاله )ویژه حفاظ قرآنع ، ارشــد و دکتــری برگــزار مــی حقوق و فلسفه و حکمت اسالمی و در سه مقطع کارشناسی

 ها هستند.های ای  کالزرقمی کنکور از خروجی های تکبسیاری از رتبه
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 های آموزشی بسته .2
نامه های حافظون در سرتاسر کشور و در دانشگاه به دانشگاه کشور بی  دانشــجویان و داوطلبــان دســت بــه ها و تستنامهدرز

ادبیات عــرب و زبــان انگلیســی، الذکر و در دروز عمومی مثل  شد در سه رشته فوق   مّدعیتوان  شود. با اطمینان میدست می

باشد. به روز رسانی ساالنه و انطباق بر کنکور هــر ســال، اشــتمال بــر همــه ها کاماًل کافی و وافی نیز میبرای کسب باالتری  رتبه

شده در حدود یک پــنجم های حسابنامه ها، تلخیصسؤاالت کنکورها، طبقه بندی موضوعی و پاسخنامه کاماًل تشریحِی تست

ی منسجم، حذف زوائد غیرکاربردی و... تنها بندی شدهع اصلی، مطالب توضیحی بیشتر جهت تفهیم بهتر، محتوای طبقهمناب

 بخشی از دالیلی است که موجب گردیده است حافظون تنها گزینه داوطلبان در کنکور باشد.

 آموزش مجازی .3
شد که از بخشــی از مکرر داوطلبان شهرستانی موجب میی های حافظون دایر بوده است، مطالبهدر طول ای  سالها که کالز

کالسها صوت یا فیلم تهیه شده و برایشان ارسال گردد. ای  مطالبــه بــه مــرور مــا را بــر آن داشــت کــه بــه ســمت تولیــد محتــوای 

ر سرتاســر کشــور الهیات تهیــه شــده و جهــت نشــر د  تری  اساتید رشتهدیجیتال رفته و نرم افزارهایی بسیار با کیفیت از برجسته

باشد. دو ویژگی مهم نرم افزارهای حافظون عبارت است از: امکان شنیدن و دیدن درز ها میآماده ارائه به مشتاقان ای  رشته

 استاد به دفعات مکرر، بهره گیری از بهتری  اساتید کشور.

 های هفتگی، ماهانه و جامع آزمون .4
های دائمی که مدام او را رصد کند، مطالعاتش ریزی و آزمونباشد، برنامهکنکور میبرای داوطلبی که در حال آماده شدن برای  

ای حــافظون، های هفتگی و دورهرسد. آزمونرا جهت دهد، اشکاالتش را به او گوشزد نماید، بسیار ضروری و حیاتی به نظر می

هــا را مــرور نــد و بتواننــد بــه انــدازه کــافی درزکند که هم به یک برنامه ریزی درست تری دست پیــدا کنبه داوطلبان کمک می

 زنی و تنظیم وقت و دیگر شرایط خو بگیرند. نمایند و هم مدام در شرایط آزمون قرار گرفته و با تست

   های آزاددوره  .5
ی، آمادگی هایی با عناوینی مانند روش تحقید، مقاله نویسهای آزاد و کارگاههای آمادگی کنکور، کالزحافظون عالوه بر دوره

 نماید.... نیز برگزار می مصاحبه، مت  خوانی عربی، تجزیه و ترکیب قرآن، تفسیر و

 های زبانهدور .6

o عربی 
تری  دوره آموزش زبان عربی از مقدماتی تا آمادگی کنکور دکتری؛ شامل صرف و نحو، مکالمــه، بالغــت، ل ــت، کامل

 القرآن و...اعراب  

o  انگلیسی 
 های دانشگاهی، از مقدماتی تا پیشرفته.ژه کنکور ارشد و دکتری کلیه رشتههای ویها و بستهدوره

 و همچنی  زبان تخصصی الهیات

o زبان کودک 

 های انگلیسی و عربی )زبان قرآنع از مهد تا دوره راهنمائیمند زبان آموزش نظام

 پژوهشکده قرآن و حدیث  -4

 با امر آموزش و پرورش ارتباط دارد ارائه شده است که برخی از آنها تکمیل شده و   در ای  مرکز طرح
ً
پژوهشی متنوعی که مستقیما

ع و برخی دیگــر در :های آموزشی منتشر یافته است )مانند حاشیه قرآن کریم تحت عنوان فرهنگ اهل بیتبه عنوان کتاب یا بسته

فهم قرآن« که رویکردی کاماًل جدید در آموزش قرآن و زبان عربی است. یا »سبک حال انجام است )مانند طرح »صراط مستقیم در  

 های آموزشیعزندگی قرآنی« و دیگر طرح



 

 

 

 

 

 مطالب  فهرست



 درسنامۀ فقــه 

 

 شرعًا و قانونًا مجاز نیست.هرگونه کپی برداری  6

 

 



   جهاد. 1درس   

 7   شرعًا و قانونًا مجاز نیست. هرگونه کپی برداری  
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 اقسام جهاد:

  .است جهت دعوت آنان به اسالم ،با مشرکان ییجهاد ابتدا. 1

ا غارت کردن اموال آنها یمسلمانان  یاند و خوف تسلط آنان بر شهرهاکه به مسلمانان حمله کرده  یجهاد با کسان  ؛یجهاد دفاع.  2

 رود. یم عگرچه کم باشد)و مانند آن 

هم گفته  "دفاع" ،از جهاد   قسمیم انسان را دارد، به ایرکردن حریا اس یا گرفت  مال یکه قصد کشت   نفس محترم   ی. جهاد با کس3

   است.یر همکه بهت ،شودمی

 اند.که بر امام معصوم خروج کرده یکسان یعنی جهاد با ُبغات. 4

 :ییجهاد ابتدا

بــه مقــدار افــراد اگــر  یحتــ . خواهــد بــود ینــ یاو واجب ع  یامر کند برا یدارد و اگر امام به شخص خاص   ییوجوب کفا  جهاد ابتدایی

 .شودیمتعیی  ا کم بودن و قوت و ضعف دشمنان یاد یاز ز یناش  اِج یت بر حسب احتیمقدار کفا ت حاضر شده باشند.یکفا

  َن): دیــ فرمایك مرتبه است. چون خداوند می یسال ،ابتدایی   مقدار جهادیکمتر
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 یهــاماه یوقتــ » (ی  ِنفََ

 «.دیشد مشرکان را بکش یحرام سپر

لذا با تحقــد شــرط، وجــوب جهــاد  .حرام واجب نموده و آن را شرط جهاد کرده است  یهاشدن ماه  یجهاد را پس از سپر  ،فهیه شریآ

 کند.یداللت بر تکرار نم ،نهیقر بدون وجوِد  ،را امریز .شودیه سال تکرار نمیو در بق شودثابت می

از و بــا توجــه بــه یــ بــه حســب ندر غیر ایــ  صــورت . نباشد ازیجهاد نك مرتبه یش از یك سال به بیاست که در   یحکم مذکور در صورت

 اقدام به جهاد نمود. ، بایدامام یترك جهاد از سو  ندانستِ  ا صالح یك بار جهاد در سال یش از یب ،ییتوانا

 ط وجوب جهاد:یشرا

 یا نائب خاص او که مستقیامام معصوم    حضوربه شرط    ییجهاد ابتدا
ً
 واجــب  ،ا اعم از جهاد نصــب شــدهیجهاد  یبرا  ،امام  یاز سو   ما

 .کند ییامر به جهاد ابتدا ،امام بِت یتواند در غیط نمیالشراه جامعیفق یعنی. اما نائب عام شودمی

  ه ندارد.یبه امر فق یازیر اقسام جهاد نیسا: نکته 

گیــر به صورتی که موجــب زمی  .گی استمنوط به بلوغ، عقل، بینایی، عدم بیماری و عدم لن ،وجوب جهاد ابتدائی بر اشخاص ❖

 
ً
 قابل تحمل نباشد. شدن یا سخت راه رفت  بوده و عادتا

)پیمــودن مســیر  اش و طریــدفقر است. به حدی که فرد در تأمی  مخارج خود و خــانواده  عدمجهاد ابتدایی همچنی  منوط به   ❖

 .نباشدقیمت سالح ناتوان پرداخت  و  جهادع

  چیز دیگری، واجب است. باشد یا نابینا، بیمار باشد یا هر بینا ،مرد باشد یا زن ،قادر دفاعی، دفاع بر شخِص جهاد در  : نکته 

ا نائب او جهــاد واجــب یاز به اذن امام ی  مورد بدون نیرد. در ایکه اساز اسالم مورد مخاطره قرار گ  ،هجوم دشم  بر مسلمانان ❖

 شود.یم

 :جهاد از  کننده منع عوامل 

 پدر و مادر اذن ❖
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  معنا که امام یبه ا ؛نشده باشد ینیمنع کنند به شرط آنکه جهاد بر او واجب ع  ییش را از جهاد ابتدایتوانند فرزند خو یپدر و مادر م

ر یشود و همچون ســایم ینیواجب ع ،  مورد جهادیا قدرت جهاد مسلمانان بدون حضور او کم شود. چون در ایبه او امر کرده باشد  

   ندارد.یبه اذن والد یازین  ،ینیع واجباِت 

بنــابر  باشــد.شهید اول آن است که شــرط نمی عبارِت  قول است و ظاهرِ  دو ،باشد یا نهر شرط میددر اینکه آیا مسلمان بودن پدر و ما

رفت  به جهاد منوط به اذن همه آنها خواهد  ،زنده باشند یو اجداد همگ  یرا دارند. لذا اگر والد   یحکم والد  زیاجداد ن  ،یقو   ینظر

 بود.

 نکهی)البته به شرط ا ییواجب کفا ایمستحب    ایکه مباح    ییسفرها  ریمعتبر است در سا   یاذن والد،  : همانطور که در جهادته نک 

 ریســاامــا  داشــ ب ییکفــا ای ینیواجب ع یاگر سفر  یبنابرا .است  یبه اذن والد  ازین  ،زینباشدع ن  ینیبر آن شخص واجب ع

صورت جواز ســفر متوقــف بــر اذن   یا ریو در غ  ستین ازیمورد ن   یاذن والد  ،دنآن اقدام نکن  رایب  ازیمقدار مورد ن  به  افراد

 آن دو است.

 فقر ❖

و  عدیطر، هزینه پیمــودن مســیر جهــاد)اش  مخارج خود و خانوادهیفرد در تأم  اگر  است.عدم فقر    منوط به  یهمچن  ییجهاد ابتدا

 ، جهاد بر او واجب نیست.مت سالح ناتوان باشدیق

  یِد  ❖

مــت بــه یاز عزبه شرط آنکه زمان پرداخت دی  رســیده باشــد  ،ش استیخو  یبده یبدهکار را که قادر بر اداشخص  تواند  یطلبکار م

 :مگر اینکه.جهاد منع کند

  .باشد معسر )ناتوانع الفع بدهکار

احتمــال دارد کــه در ای  مــورد ). رسدیفرا م تأدیه دی اگر عادتا قبل از بازگشت شخص از جهاد زمان   یحت  باشد،  مدت دار  یدبع  

 عحد منع داشته باشد.

 هجرت:

روزه و ...  ،نمــاز، مثل اذان یبه شعائر اسالم  اکه قادر بر عمل آشکار   یکس  یبرا  در صورت قدرت بر هجرت،    شركیماندن در سرزم

 پس:  .ست حرام استین

 به سبب بیماری، فقر و امور دیگر نتواند هجرت کند اقامت حرام نیست. شخص اگر الفع

بــر را اقامه کند هجــرت  یتواند شعائر اسالمیکنند میکه از او محافظت م  یشانیا خو یاز قدرت    یبه سبب برخوردار  گر شخصابع  

 ست.یواجب ناو 

 :)ِرباط( یمرزبان

 اطالع دادن به مسلمانان از حال و اوضاع مشرکان بر فرض حمله آنها. یبرا ی  اسالمیسرزم ی  کردن در مرزهایکم یعنیرباط 

شخص روز است و اگر  40آن  مدت  یشتریروز و ب 3آن  مدت   یبت مستحب است و کمتریعصر غدر  عصر امام و هم    هم در  یمرزبان

 .خواهد داشتبماند ثواب جهاد را از ای  مقدار   شتریب

ب یــ اگر امــام معصــوم غا یحت ،واجب است به نذر خود عمل کند ،را در راه مرزبانان نذر کند یا مالید ینما ینذر کند مرزبان  یاگر کس

 باشد.یست لذا حضور امام در آن شرط نمیمتضم  جهاد ن یرا مرزبانیز ؛باشد
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 :کفّار با جهاد

نکه یواجب است تا اآنان،  یرش از سو یپذ یپس از دعوت کردن آنها به اسالم و خوددار  عیرکتابیکافران غ)  یدن با کافران حربیجنگ

 ست.یرفته نیاز آنها پذ یگریز دیچ آوردن ا کشته شوند و جز اسالمیا مسلمان شوند ی

ا کشــته شــوند، مگــر آنکــه ملتــزم بــه یــ د تا مسلمان شــوند ید با آنها جنگیز بایع نیزرتشت –  یحیمس  –  یهودیدر مورد کفار اهل کتاب )

 شود.ی  صورت جنگ با آنان متوقف میط ذمه گردند که در ایشرا

 :ط ذمهیشرا 

 هیپرداخت جز. 1

 یت احکام اسالمیرعا. 2

 ترك ازدواج با زنان مسلمان. 3

 یپنــاه دادن بــه جاسوســان، مشــرکان، و افشــا ،و سرقت اموالشان یو راهزندر دی  د فتنه یترك تعرض نسبت به مسلمانان از طر.  4

 اسرار مسلمانان

 ازدواج با محارم به صورت آشکارا. ،یرباخوار ،شرب خمر ،خوردن گوشت خوك :مثل یعت اسالمیاظهار منکرات شرعدم . 5

جزیــه  ،ا هر دویشان یها یا زمیبر اساز تعداد آنها  ،ر استیتر امام مخیبنابر قول قو  و بر عهده امام است جزیه  مقدار  ییتع  ه:یجز

 ع.  کندییتعمجزا ه یجزو هر زمی   تواند بر هر فردیمامام   یعنی) .  کندییتعرا 

در و جزیــه  شــتر آنــان اســتیر بی  گونه عمل کردن باعث تحقیش از آن چون ای  شود نه پییآن تع  یآورجمع  در روزِ باید  ه  یمقدار جز

 .شودگرفته می، کافر ذمی به خفت و ذلت افتاده باشدحالی که 

 :جنگ  یچگونگ

 یشــتریخطر ب ،دورتر مگر آنکه دشمِ    .کتر استیا منصوب او نزدیشروع کرد که به امام    یدشمنمقابله با  با  باید  . جنگ را در ابتدا  1

 داشته باشد.

 مگر در دو صورت: ست.یز نیا کمتر باشد جایکه دشم  دو برابر مسلمانان  یجنگ در صورت و ترک میدان . فرار2

 منتقل شود. یتر نسبت به حالت قبل به موضع مناسب یخواهد از موضعیکه م یکسبرای الفع 

 ر عمــل کنــدوندد تا با کمك آنان در جنــگ بهتــ یرد و به آنان بپیگر مسلمانان قرار گید  یهاخواهد در کنار گروهیکه م  یکسبرای  بع  

 به دو شرط: .ادیز چه  گروه کم باشند  یچه ا

 .کمك کنند در جنگملحد گردد که بتوانند  یبه گروه -

 گر اسم جنگجو بر آنها صدق نکند.یدان جنگ دور نباشند که دیآن قدر از مگروه  -

دن درختــان در یــ بر و دیــ بــردن از منجبهره  ،مثل منهــدم ســاخت  قلعــه هــا  .ز استیجابرسد    یروزیبه پ  هر روشی کهدن به  ی. جنگ3

 نفسه مکروه است.  ی  عمل فیرچه اه ،متوقف بر آن است یروزیکه پ یموارد

آتــش افکنــد و درختــان بنــی نضــیر را بــه  و  امبر درختــان طــائف را قطــع کــردیــ از طرق مــذکور آن اســت کــه پ  یریگبهره  ل جوازِ یدل 

 خراب کرد. شان رایهاخانه

نکــه موجــب قتــل نفــس یمگــر ا ،ان دشم  مکروه اســتیساخت  آب و پرتاب آتش و القاء سم در م  یتر جاری  بنابر نظر قو ی.همچن4

 یروزیــ همانگونه که اگــر پ .ّسر باشد، حرام خواهد بودیو جنگ م یروزیها پوهی  ش ی  صورت اگر بدون ارتکاب ایدر ا  .شود  یمحترم

 متوقف بر آن باشد واجب است.

 ها در جنگ جایز نیست:کسانی که کشت  آن. 5
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  صورت که دشم  یبه ا .نکه ضرورت داشته باشدیست مگر ایز نیکنند جا یاریاگر دشم  را   یوانگان و زنان حتید  و  کودکانکشت   

 )ُخنثی مشِکل در حکم زن است.عمتوقف بر کشت  آنها باشد. یروزیآنها را سپر خود قرار داده باشد و پ

ا شــرکت در جنــگ یــ خود  رنظاظهار که با    یجز در صورت  و راهب،  مرد مسّ  که به حد سالخوردگی نرسیده،  رمرد سالخوردهیکشت  پ

 ست.یز نیکند جا یاریدشم  را  

  از مسلمانان را سپر خود سازد: یاگر دشم  گروه:نکته 

افــت بــا کشــت  یاگر جز با کشت  آنها نتــوان بــه دشــم  دســت اما    کرد.  ید از کشت  آنها خودداریتا آنجا که امکان دارد با

  ؛هیشود نه دیشان نه قصاص ثابت میا
ً
 ز بوده است.یجا چون کشت  آنها شرعا

 دو وجه است:  ،عمدخطا است یا نکه کفاره قتل یادر قتل واجب است. اما  یکفاره در صورت قتل آنها پرداخِت 

بلکــه  در  ،ها را نداشــتهکشته است قصد کشت  مسلمان -اندکه سپر قرار گرفته-ها را  که مسلمان  یکس  آن  یاز طرف  الفع  

 ع .د بدهدیبا را . )پس کفاره قتل خطاکشت  کافران بوده است یپ

 قتــل)پس کفاره  .مسلمان آن شخص را عمدا کشته است ی  است که جنگجو یدر واقع رخ داده ا  گر آنچهید  یاز سو بع    

 ع.د بدهدیبارا عمد 

 از مكروهات جنگ: یبرخ 

 مکروه است.)حمله شبانهع خون زدن یشب ❖

 یآســمان بــاز شــده و نصــرت الهــ  ی  زمان درهایبهتر است جنگ بعدازظهر باشد چون در ا .دن قبل از ظهر مکروه استیجنگ ❖

 ست.ین یا جنگ قبل از ظهر باشند کراهتیخون زدن یشود و بهتر است بعد از نماز ظهر و عصر باشد. اگر مجبور به شبینازل م

 مسلمان مکروه است. یتوسط جنگجو  ،جنگ کِب ر م   یدن دست و پایبر ❖

کــه  یدر صــورت .مکروه است و اگر امام منع کند حرام خواهد بودتر حی  دو لشکر بدون اذن امام بنابر قول صحیدن بیطلب  مبارز ❖

، خواهد بود ییاقدام مبارزه کند واجب کفا  یکیرا امر کند که    یتشود و اگر جماعیکند بر او واجب میامر م  ینیبه فرد معامام  

 اما امر نکند مستحب است. دعوت کندکه به آن  یو در صورت

 نگ کشته شده است واجب است.که در ج)نه کافرع  یمسلمان دف  ❖

 جنگ:  موانع 

  یدر موارد
ً
 د:ید از جنگ دست کشیبا وجوبا

کــافر  یو مــال یکه در حکم آن است )مثل نوشتهع که داللت بر سالمت جان  یزیا چیکالم    به واسطه  یمسلمان  یعنی:  امان دادن ❖

 به او امان دهد. -کافر صادر شده یدرخواست امان از سو  یو در پ-کند 

 جهاد با او واجب است.که  )موضوع امان نامهع شودکسی صادر می نامه دربارهامان 

 د بال ، عاقل و مختار باشد.یامان دهنده با

 ،امــام صــادر شــده باشــد یست از سو یکند و شرط نیاست که داللت بر امان دادن م یافهمها اشاره مُ یا نوشته  یهر لفو    عقد امان:

 ز است.یك شهر جای یاهال یامام و نائب او برا یا از سو یفرد فرد مسلمان به آحاد کافران  یبلکه دادن امان از سو 

  نامه امان بودن نافذ  شرط: نکته: 

   است که قبل از اسارت باشد. یافراد مسلمانان صادر شده باشد ا یکه از سو  یدر صورتالفع 

 ران منت گذاشته و آزادشان کند.یتواند بر اس یامام م .ز استیز جایبعد از اسارت نآن را صادر کند امام  بع در صورتی که
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 و نافذ نیست. باشدیح نمیامان دهد صح یداشته باشد مثال اگر به جاسوس  یامفسدهنباید امان دادن چع 

. کشــیده مــی شــود دســت از نبــرد به حکم امام یا فردی که امام او را برگزیده استبنا  :  امام یا فردی که امام برگزیده است  حکم ❖

 یبــرا یکند که نفعــ  ینافذ است که با شرع مخالفت نداشته باشد. مثال اگر حکم  یده در صورتیکه امام او را برگز  یحکم شخص

 ، نافذ نخواهد بود.ذمه بر خالف احکام اهل ذمه حکم کند نکه در مورد اهلیا ایمسلمانان ندارد 

 رییــ کــه موجــب تخ باشــداگر بعــد از اســارت او  ی. حتاست  حرام  مطلقا  او  با  دنیمسلمان شود جنگ  یهرگاه کافر  :اسالم آوردن ❖

 .  است اونکشت   ایکشت    انیم

 ســاقط قتل حکم  اورد،یاش نمود اسالم بحاکم حکم به کشت  او، گرفت  اموالش و به اسارت رفت  خانواده  نکهیااز  پس    اگر  اما

 .ماندیم یباق گرید موارد و شودیم

ه بپــردازد و احکــام ذمــه را یــ رد کــه جزیع بپــذی)مثل زرتشت  کافر کتابی استکه در حکم    یو کافر  یاگر کافر کتاب  ه دادن:یجز ❖

 شود.یه آنان متوقف میگردن نهد، جنگ عل

 (:نههاد  )م   مخاصمه ترک مانیپ
. بــر اســاز ز اســتیکه جنگ با آنها جا ی، با کسانشده  منظور نصب یبه ا اماماز طرف که  یا کسیامام    ی است بی قراردادمهادنه   

 افت نشود. یهم در ینکه عوضیا ای باشد در برابر عوضاست خواه   یمع یمدت یترك جنگ برا مهادنه، بنا بر

ســال  10مدت ای  حداکثر  ماه جایز است.  4کمتر از  حداقل ای  مدت به اجماع فقها    شود.حداقل ای  مدت به نظر امام تعیی  می

 .ستیح نیصحاز ای  مدت چ  وجه تجاوز یاست و به ه

 سال باشد. 10ماه و  4  یببر اساز مصلحت د ینظر مختار آن است که مدتش با

 قرارداد صلح 

د ینمودن ام ا در صورت صبری ،تعدادشان اندك باشدمثل زمانی که  .است جایزمسلمانان  یدر صورت وجود مصلحت براصلح کردن  

 کند.یت میکه مسلمانان را تقو  یزیا صبرکردن موجب حصول چیبه اسالم آوردن کافران برود 

از یــ جهــاد بــه درجــه ن ز که مصــلحِت یگاه ن .شودیواجب م ه ای  امر، صلح از مسلمانان بیبه سبب وجود ن یگاه با وجود جواز صلح، 

 ح نخواهد بود.یدر صلح نباشد، صلح صح یاگر مصلحت مباح خواهد بود.صلح نرسد 

 یغنائم جنگ

با غلبه بر لشــکر فقط که سپاه اسالم   شودی گفته میائیاش به    یاست و در اصطالح فقه  به دست آمدهمال    یمت در ل ت به معنایغن

 .آوردیدشم  بدست م

رباینــده آن بــه متعلــد نگونــه امــوال ی؛ چــون ابه دست آمده اند نمــی شــود  مثل ربودن و سرقت  یاز طرقغنیمت شامل اموالی که      -

   است.

امــام بــه امــوال   یــ ؛ چــون انمی شود  دهدست آمه  دشم  و ترك آن اموال بدون جنگ و غلبه برار  فه از راه  غنیمت شامل اموالی ک   -

 تعلد دارد.

 مت رفتن اشخاص:یبه غن 
 .ند گرچه جنگ هنوز ادامه داشته باشدیآیت مسلمانان درمیرشدن به ملکیزنان و کودکان با اس  ❖

 مردان بال :  ❖

 .شوندیصورت کشته نم  یمگر آنکه مسلمان شوند که در ا ،شوندیر شوند حتما کشته میکه جنگ برپاست اس  یاگر در حالالفع 
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 .شونددر صورتی که پس از پایان جنگ اسیر شوند کشته نمی بع

 :انیممخیر است امام در هر دو صورت در زماِن حضور، 

 برده کردن آنها -

 منت نهادن و آزادکردن -

 گرفت  در برابر آزادساخت  فدیه -

کــه در  یمــال یاآن شخص  د خوِد یرا برگز  فدیها  یگرفت     یاگر امام به بردگند.  یگزی  امور که به مصلحت باشد را برمیکه هر کدام از ا

 مت خواهد بود.یاش گرفته شده داخل در غنیبرابر آزاد

 ست.یز نیست قتلش جایکه قادر به راه رفت  ن یریاس جع 

 رمنقول:یاموال منقول و غرفتن   متیغن به 
 در آن برابرند. مسلمانان دیگران و یهمه مسلمانان تعلد دارد و جنگجو   و خانه و درخت به یکافران مثل زم  رمنقوِل یاموال غ

 :م کردنپس از ک  رمنقولیاموال غ

 که اسرار دشم  را افشاء نموده است.  ییمانند پول راهنما ه استآن را قرار داده بود یمصالح یکه امام برا یمبال   -1

  .و نقل آن ینگهدار نهیآنچه مربوط به غنائم است مثل هز -2

ض    -3 کرده  یاریکه سپاه اسالم را  یو کافر یکه از سهم صاحبان سهم کمتر است. مانند آنچه به زنان و افراد خنث  یبخشش  یعنیخ  ر 

 ع.آنان از غنائم بدهدبنا به مصلحت و مناسب حال تواندیامام م رای)ز شودیداده م

 مبل  خمس -4

احوال دشم    یحمله به قلعه ،جاسوس   ،یفرمانده  ،ییمثل راهنما  یبنابر مصالح  ،متیکه امام عالوه بر سهم غن  یاسهم اضافه  -5

 .دهدیاز رزمندگان مسلمان م یکه موجب ضعف کفار است به بعض یگریو امور د

 .ندیگزیخود برم یکه امام برا ییایپس از کنارگذاشت  اش  و -6

 به شکل زیر تقسیم میشود:

رزمندهع و پس   ریاست )نه غ  یاکه فرزند رزمنده  یطفل پسر  یحت  ،دندیجنگ آمده بودند اما نجنگ  یکه برا  یرزمندگان و اشخاص   -

  .آمده است ایدنه آن ب میاز گرفت  غنائم و قبل از تقس

 میاند تقســ نشــده دنیــ ه جنگموفــد بــ  یاند ولــ رزم رسانده دانیخود را به م میکه پس از گرفت  غنائم و قبل از تقس  یکمک  یروهاین  -

  .شوندیم

  تقسیم غنائم بی  گروه های ذکر شده به شکل زیر خواهد بود:ِب یترت

که چند اســب  یبه کس .برندیسهم م كیاسب داشته استع  ریغ یموکبخواه پیاده باشد یا )اسب بدون اسب سوار دو سهم و افراد   -

هــم  او نشــود چــون بــاز یهابه اسب یازیباشند و ن  دهیجنگ  یکشت  یرو  حتی اگر.  رسدیسهم م  3باشد    یادیاگر تعداد ز  یحت  دارد

 تحمل نموده است.  نیزآوردن اسب را  یو سخت کندیز )اسب سوارع بر او صدق مفارِ   عنوان

 مت ندارند:یاز غن یكه سهم  ییهاگروه 
ترساند. چون اگر مصلحت در تــرك قتــال یبا قهرمانان لشکر دشم  م  ییارویرا از جنگ و رواسالم  که رزمندگان    ی: کسل خِذ ُم  ❖

   مردم بازگو کند.ینکه در بیا فرمانده گفت نه اید به امام یباشد با

  عنــوان یــ گــردد. ایلشکر مسلمانان م یکه موجب سست یاشود به گونهیادآور میکه قدرت و کثرت مشرکان را   یکس  ف:رِج ُم  ❖

 اخّص از 
ً
ل است.ظاهرا

ّ
 مخذ
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 نخواهند داشت. یز سهمیشان نیهااسب ید اولینبرند به طر ی  دو گروه سهمیا یوقت

 برند:  ینم یكه سهم ییهااسب 
ح  یاسب پ ❖

 
 معر و سالخورده )ق

ععی یآن به سبب کوچک ینشست  بر رو امکانکه   یاسب ❖ ر   ا ضعف وجود ندارد )ض 

ِطمعییپارو به ش سرش از حد یب یکه به جهت الغر یاسب الغر ❖    است )ح 

 حعکردن با صاحب خود در جنگ را ندارد )رازِ یا ضعف توان همراهی یکه به جهت الغر  یاسب ❖

 كنندگان بر امام(احكام ب غات )خروج

مانند اصحاب جمــل و  ،چه متعدد باشد و اب  ملجم مثل ،ك نفر باشدیچه   ،است  یاغی و شورشیهر کس بر امام معصوم خروج کند  

ا بــه قتــل یــ نــد ید مانند کافران به جنگ با آنها پرداخــت تــا بــه اطاعــت امــام درآیبا که امام به جنگ با آنان بخواند،  یدر صورت.   یصف

 برسند.

 :کنندگان خروج

 ه:یمثل اصحاب جمل و معاو ،داشته باشند یگاهیکه پا یدر صورتالفع 

 شوند.یکشته مآنها  انمجروحان -

 شوند.یر میت و دستگیان آنها تعقیفرار -

 رسند.یران آنها به قتل میاس  -

 :مثل خوارج ،نداشته باشند یگاهیکه پا یدر صورتبع 

 ها شتاب شود.آنمجروحان در کشت  ا یکشته شوند و   رانیاس  یا ب شوندیان تعقیبدون آنکه فرار ،تا پراکنده شوند شوندیرها م

  شوندیر نمیاس  هر دو گروهبنابر مشهور فقها زنان و خانواده  :نکته. 

 د. یآیت مجاهدان درنمیاگر منقول باشد به اجماع فقها به مالک یست حتیکه در لشکرگاه نکنندگان  خروجاز  یاموال ❖

 خودشان است. یرسد و برایند به مجاهدان نمیکه به اطاعت امام درآ یکه در لشکرگاه باشد در صورت یاموال ❖

تر بــه حیقــول صــح کننــد اخــتالف اســت و یپافشــار یهمچنان بر دشمنکنندگان    خروج  که در لشکرگاه باشد و  یتنها در مورد اموال

 .امر به بازگرداندن اموال آنها نمود ،چون امام ؛م اموال آنهاستیعدم تقس ،بصره یدر مورد اهال یاستناد رفتار امام عل
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 از منکرامر به معروف و نهی .2درس 

زبــانی یــا عملــی  ت و نهی از منکر؛ بازداشت  و نهی از محّرمات و معاصی بــه صــورتبه انجام واجبا  دعوت و واداشت   ؛امر به معروف

 است.

 واجب اند. عقلی و نقلیاز نظر  امر به معروف و نهی از منکر

پس امر به معــروف  و لطف بر مقتضای قواعد عدل واجب است. استبه معروف و نهی از منکر مصداق لطف   : امریعقل  وجوب  لیدل

 و نهی از منکر واجب اند.

 به عنوان مثال:داللت دارد. به معروف و نهی از منکر  امرای  بر وجوب  بر مبنای کتاب و سنت دالیل زیادی :ینقل وجوب لیدل

م ن)آل عمران:  سوره  104آیه  
ش
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باید از میان شما گروهــی دعــوت بــه خیــر  (... ن

 .کند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند

ِا َف لَتَِ ْ »  :حدیث شریف نبوی ُْْرف ََ لْل را وَْف لَ لَتَأُْمُرنَّ بِا ََِ ْ َُ نا لْل ََنَّ  یُهنَّ عَِ خ  ا   للاِّ سَِ ِّا ْْ َع َِ ُُ ََ َرل ْْ فَ یِشِا ُُ َا ْدُعو یِل

ْْ فَََل  ی ا  ُُ َُ ْْ یل   یکند، و چــون چنــ ره مییکانتان چید، و گرنه خدا بدان شما را بر نیامر به معروف و نهی از منکر کن  «ْستََجلُب لَُه

  .نخواهد کردکان دعا کنند خدا مستجاب یشود، هر چه ن

   :ی)بایــد از میــان شــما گروهــ  با توجه به عبارت  زیرا  ؛است  ییواجب کفا  عبهترأصح )امر به معروف و نهی از منکر بنابر قول  نکته 

 . داللت دارد کفایی بودن ای  امربر مذکور  آیه ...ع دعوت به خیر  کند

لــذا هــر زمــان ایــ  دو  ،اینکه مباشرت شخص خاص مقصود باشدغرض شارع محقد شدن معروف و برطرف شدن منکر است بدون  

 شود و معنای وجوب کفایی نیز همی  است.غرض محقد شد وجوب برداشته می

   :ر بــه معــروف و مزیرا ا ؛گیردقرار نمیامر به معروف و نهی از منکر  بوده و در دایرهمستحب  ،از مکروه یامر به مستحب و نهنکته

)شــهید اولع امــر بــه  مصــّنفولی ای  دو واجب نیســتند. بــه همــی  دلیــل هــم   اند  واجبکلیه فقها    عنهی از منکر به اجما

 ورد مستقل آورده است.میک به صورت  مستحب و نهی از مکروه را

 از منكر: یوجوب امر به معروف و نهط یشرا

 یگــاهو آ  علــم ،یشــرع منکــرِ  و معــروف به نسبت دیبا منکر از یناه و معروف به عاملشخص  :یشرع معروف و  منکر  به  علم.  1

 کند.  ینه یشرع معروِف  از ای و کرده یشرع منکرِ  به دعوت اشتباهاداشته باشد تا مبادا 

آن را اســت و  مانیپشــ  اگر به هر طرید مشخص شود که فرد از عمل خــود :خود  عملفاعل منكر و تارك معروف بر  اصرار  .  2

 بلکه حرام خواهد بود. ،امر به معروف و نهی از منکر واجب نیستکنار گذاشته است، نه تنها دیگر 

 متوجــه یــیآبرو ایــ  یمــال ،یجانضرر  ؛اقدام  یا با باشد مطمئ  دیبا منکر از ینه و معروف به امر دهنده انجام  :ضرر  از  یمنیا.  3

 حرام خواهد بود.ونهی از منکر بنابر قول قویتر امر به معروف در صورت نداشت  اطمینان   .ستین مومنان گریدخودش و 

معروف و نهی از منکر در شخص غیرممک  نباشد. بعضی از فقها بر ای  باورند همی  که ظــ  بــه امر به  یعنی تأثیر    :ریتأث  . احتمال4

 باشد.ای  نظر صحیح نمی مصّنفاز نظر ولی ، شودداشته باشد وجوب امر به معروف ساقط میوجود عدم تأثیر 

   :حتــی  ،صورت وجــود ضــرر یعنی در 3شرط  تفاوت وجود دارد. دردر سقوط وجوب ی طعبی  ظ  و علم ق 4و   3  شروطدر    نکته

یعنــی  4در مــورد  امــاکنــد. ســاقط میرا امر به معروف و نهی از منکر وجوب  ،نسبت به خود و یا موم  دیگریّظ  به ضرر  
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علم به عدم تــأثیر )یقــی  دارد کــه نیاز به  بلکه    شودباعث سقوط وجوب  به تنهایی  نمتیواند  ظ  به عدم تأثیر  احتمال تاثیر،  

 موجب سقوط وجوب گردد.تا امر به معروف اثری نداردع 

  یعنــی در صــورت وجــود ضــرر، اگــر  3دارد. در مورد  ددر مورد حکم امر به معروف و نهی از منکر تفاوت وجو   4و    3در مورد    :نکته

از بی  رفته و بر اســاز قــول قــوی تــر جواز آن هم شود بلکه نه تنها وجوب ساقط میظ  یا علم به ضرر وجود داشته باشد 

فقــط وجــوب ســاقط  ،احتمال تــأثیر ندهــداگر فرد  4در شرط در صورتی که  امر به معروف و نهی از منکر حرام خواهد بود.

 .گرددشود اما جواز امر به معروف ساقط نمیمی

 از منكر: یمراتب امر به معروف و نه 

 گردانی از فاعل گناه به صورت تدریجی. چون رویگردانی خودش مراتب متعددی دارد.و روی یاظهار نمودن ناراحت.  1

 باشد.رویگردانی از شخص مؤثر ندر صورتی که  گفتار نرم. 2

 را تندتر کند. به تدریج باید کالم خود ،عدم تاثیر گفتار نرمدر صورت   گفتار خش :. 3

و متناسب با مصلحت است و  ردزدن نیز باید به تدریج عمل کاستفاده می شود. در  عدم تاثیر مراتب فوق، از زدندر صورتی    زدن:.  4

 است حاصل شود.ن به نتیجه مطلوب ، که رسیدکه غرضگونه ای اشد؛ به شته بنوع عمل همخوانی داه شیوه ای اقدام کرد که با ب

 کشت؟توان از ای  حد نیز تجاوز کرد و شخص را مجروح ساخت یا اینکه آیا می سؤال:

 در صورتی که زدن نیز مؤثر نیافتد دو قول است: پاسخ:

 . چنی  کاری جایز نیست. 1

 و عمومیت دارد. اطالق  هآمدمورد زیرا اوامری که در ای   ،جایز استای  کار . 2

زیرا هدف از انجام ای  واجب کفایی، اقامه معــروف و تواند درست باشد نه در قتل. مجروح ساخت  می ای  بحث تنها در:  2نقد قول  

 . پس اگر فرد کشته شود نقض غرض صورت گرفته است  ترک منهی عنه است و شرط وجوب آن نیز احتمال تاثیر آن است.

   :در مورد امام جــایز اســت و امــام  ،دن یا کشت  شخصمجروح کر به ای  مساله اشاره می کند که  «دروز»در کتاب   مصّنفنکته

 ع.ای  سخ  تنها در قتل نیکوست )یعنی در مجروح کردن سایری  نیز حد چنی  کاری را دارند. اما داردرا چنی  حقی 

   :رایط خــواه شــ  باشــد،به ای  معنا که اراده انجام معروف و کراهت داشت  از منکر در نفــس انســان   واجب است.  انکار قلبینکته

ای نیــز در انکار قلبی به معنایی که گفته شد از لوازم ایمان است و مفســده زیراوجوب امر به معروف موجود باشد خواه نه. 

پی ندارد. با ای  وجود، انکار قلبی داخل در امر به معروف یا نهی از منکر نیست بلکه حکمی است که اختصاص به کســی 

گردد تا آن اعتقادی که در مورد آن عمل سزا است را در خود ایجاد کنــد و بــه گاه میدارد که از انجام عملی مخالف شرع آ 

 فتح عمل معتقد باشد. اما بسیاری از فقها  
ً
اند در حــالی کــه چنــی  انکــار قلبــی را از مراتــب امــر بــه معــروف دانســته  مجازا

 نیست.

 :  بتیغ عصر در  فقها فهیوظ

 می توانند: یمفت فاتص در صورت داشت   بتیدر عصر غ فقها

 حدود شرعی را اقامه کنند. ،ضرری بر خود یا سایر مؤمناننرسیدن از   طمینان داشت در صورت االفع 

 حقوق را اثبات کنند. ،و قسم و غیر آن دو بّینهمیان مردم قضاوت کنند و با بع 

 عبارت است از: و  یمفت صفات 

 امامی بودن  عهیش  ❖
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 عادل بودن ❖

هشناخت  احکام شرعی فرعی از روی   ❖
ّ
هکــه  -  توانایی رّد فروع احکام به اصــول و قواعــد کلــی  ،تفصیلی  ادل

ّ
احکــام بــه شــمار  ادلــ

 .آیندمی

 : بتیغ عصر  در مردم فهیوظ

را نــزد  خــود اگــر دعــاوی طرح کننــد. نزد فقهای جامع شرایط ،نیاز دارندن ه آبدر مورد احکامی که خود  دعاوی  بر مردم واجب است  

 ند.گردفقیهی از سایر مذاهب طرح کند مرتکب گناه شده و فاسد می

هــرکس حکــم ایشــان را رد کنــد گناهکــار اســت.چون اما    میان مردم قضاوت کنند.  ،اگر مصون از ضرر باشندواجب است  بر فقها نیز  

 ت بر می آید در حد کفر به خدواند است.و آن طور که از روایا خود خداوند است ر خدا و امامان معصوم وبحکم پیام همچون رّد 

   :شود که تصدی آنهــا بــرای مّقلــدان جــایز  از اینکه منصب افتاء، قضاوت و اجرای حدود برای فقها جایز دانسته شده است، فهم می نکته

اند بدون آنکه مخالفی وجــود داشــته باشــد. البتــه مقلــد یــك فقیــه  و دیگر فقها به ای  مطلب قاطعانه تصریح کرده   مصّنف نیست.  

د جــایز  دیگران نقل کند اما ای  کار فتوا دادن به شمار نمی تواند احکام او را برای  زنده می 
ّ

آید. ولی قضاوت در هر حالی بــرای مقلــ

 شرط است.   قضاوت  امام برای منصب زیرا اجماع وجود دارد بر اینکه شرائط فتوا دادن در عصر حضور و غیبت    . نیست 

 :هیفق ریاقامه حد توسط غ 

 یا نه.کرده باشد  او نزدیکی خواه باویش اقامه حد کند تواند بر همسر دائم یا موقت خ. شوهر می 1

 تواند بر فرزند خویش هر قدر پایی  رود )نوه و نتیجه و ...ع اقامه حد کند چه ای  حد شالق باشد یا سنگسار یا قطع عضو.. پدر می  2

 نظر اختالف انیب 

حد )برای شوهر و پدرع از طرید مشاهده یا اقــرار شــخص  در صور فوق به شرطی جایز است که علم به سبِب  اقامه حّد : اول  نظر ❖

بــر اســاز  را جاری کنند. زیــرا اجــرای حــّد  توانند حّد )شهادت شهودع ثابت شود نمی بّینهدست آمده باشد. اما اگر از طرید ه  ب

توانند حد را جاری تناد آن میکه بتواند نزد قاضی ثابت کند، پدر و شوهر نیز به اس   ای باشدبّینهاگر    است.  حاکماز وظایف    بّینه

 کنند.

در صورتی که پدر یــا شــوهر  اماو ای  قول خالف اصل است.  ،حاکم استاصل عدم جواز اجرای حدود توسط غیردوم:  قول  نقد ❖

 فقیه باشند بدون تردید جایز است. 

   اما 
 
 یا شوهر فقیه باشد نه موردی که فقیه نباشند. که پدر  جایی ست   اختالف   ای    محل   ف آن است که ظاهر عبارت عالمه حلی در کتاب مختل

، انجــام ایــ  را مجبور به اقامه حد یا قصاصی از روی ستم کند یا او را اجبار به صدور حکمی خالف شرع کند  شخصی. اگر پادشاه  3

 .در قتل تقیه وجود ندارد ، زیرادر قتل مگربه خاطر اضطرار جایز است. امور 

است چون روایت وارد شده درباره ای  است که در قتل نفس تقیه وجود ندارد؛ از ای  رو جراحت خارج   اما وارد ساخت  جراحت جایز 

 از ای  حکم )ممنوعیت ع است.

دیــدگاه  اما شیخ طوسی به ادعای اینکه در دماء )خونع تقیه وجود ندارد، جراحت را نیز همچون قتل ممنوع دانسته اســت. امــا ایــ 

 .محل اشکال است
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 قضاء  .3درس 

زمــان حضــور   در  قضــاوت  است و بــرای کســانی کــه صــالحیت آن را دانــد واجــب کفــایی اســت.  مردم  بی حکم کردن  به معنی    ءقضا

 است. اماموظیفه امام یا وظیفه نائب  7معصوم

قضاوت تعیــی  امام کسی را برای امر ولی اگر    آن شخص واجب عینی است  برقضاوت    ،اگر امام کسی را برای امر قضاوت تعیی  کند

 دارند واجب کفایی است. آنبر تمامی کسانی که صالحیت قضاوت  ،نکند

 :7منصوب از طرف امام   یقاض تیاثبات وال  یهاراه
 گردد.خبر دادن گروهی از مردم که به واسطه آن ظ  غالب به صدق گفتارشان حاصل می ؛ یعنیعا. شی1

 . شهادت دادن دو مرد عادل2

  :از عبارتند 7 امام طرف از منصوب  یقاض طیشرا

 حالل زاده بودن،  عقل، بلوغ: کمال. 1

 گیردععدالت )شیعه دوازده امامی بودن هم ذیل همی  عنوان قرار می. 2

 داشت  اهلیت برای افتاء. 3

  مرد بودن. 4

 ع، ضبط وقایع بدون نوشت  مشکل است9قدرت کتابت )چون در مورد غیر پیامبر. 5

 بتواند طرفی  دعوا را از یکدیگر تشخیص دهدعبرای اینکه بینا بودن ). 6 

 دن )اختالفی استع آزاد بو ، الل نبودن، داشت  قدرت حافظه قوی: نیامده است مصّنفدیگر شرایطی که در کالم 

 :شرایط افتاء را دارد.وظیفه فقیهی است که 7در زمان غیبت معصوم قضاوت  نکته 

 افتاء طیشرا

 طبدو  المولدع  هحالل زاده باشد )طهار ،  عادل باشد،  شیعه دوازده امامی باشد،  مرد باشد،  عاقل باشد،  بال  باشد  :یاجتماع  طیشرا

 بینا باشد.، آزاد باشد، قدرت کتابت داشته باشد ؛مشهور نظر

 در احکام شرعیه مجتهد باشد.و  ی او بیش از فراموشی باشدی حافظهقوه، الل نباشد :طیشرا گرید

 :کند فاسد است و مرتکب گنــاه کبیــره شــده  عدول از قضاوت فقیه جامع الشرایطکند و    جور  اضیرجوع به ق  یشخص  اگر  نکته

َْ  َمن»: 7از امام صادق  مقبوله عمر ب  حنظلهبر اساز    رایز  است. َُ َْ  للَلغوتا  إلَخ تَحل َا حتل أ ُِِ ُ ی فإنَِّل لَهُ  فَُح  إن ف سُِِ

ْا   وَ  َ   ألنِّهُ   ،  لَهُ   ثلباتل  َحقُّهُ   ُلنَ  ُ   وَمرَ   قد  ف  ،  للَلغوتا   بُحَ ع ســتمگر)حــاکم  طــاغوت شیپ داوری که هر «بها  َفُرَ ی  ون  للاِّ

م حد  چند  هر  است  حرام  ردیگ  می  آنچه  کند،  صادر  حکم  نفعش  به  او  و  برد
ّ
 اســت گرفته طاغوت حکم به رایز باشد؛ او مسل

  .شود دهیورز کفر طاغوت به است داده دستور خداوند که آن حال

 میتحک  یقاض

با اینکــه  ،کنند و به هر حکمی که وی بدهد راضی هستنداو رجوع میکسی است که طرفی  دعوا برای امر قضاوت به قاضی تحکیم  

  در جامعه حضور دارد.7قاضی منصوب از طرف امام 

  قابل تصور است.امام معصوم حضور در زمان  قاضی تحکیم فقط :نکته 
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 :میتحک  یقاض درباره فقها نظرات 

 قاضی تحکیم.در وجود داشته باشد مگر شد گفته شد باید در قاضی تمام شرایطی که  اول در لمعه: شهید

کــدام از شــرایط مــذکور را دارا نباشــد بلکــه قاضــی تحکــیم بایــد مراد ای  نیست که قاضی تحکیم هــیچ  :در شرح لمعه   شهید ثانی

 شرایط فتوا دادن را داشته باشد و ای  مطلب، اجماعی است.

را دارا باشد: عاقل باشد، بال  باشد، حالل زاده باشد، حافظه قوی داشــته باشــد و نیــز عــادل قاضی تحکیم باید شرایط ذیل    نتیجه:

 یت و ... اختالف وجود دارد.ّر باشد. البته در مورد دیگر شرایط نظیر ُح 

شرایط قاضی تحکیم همان شرایط قاضــی   هایش :شهید اول در دروس، محقق حلی در شرایع االسالم و عالمه حلی در کتاب

 است و هیچ استثنایی وجود ندارد.7نصوب از طرف امام م

تحکیم شرعی عبارت است از اینکه دو طرف دعوا شخصی را به داوری برگزینند کــه تمــام شــرایط   فخر المحققین در شرح قواعد:

 نیست.7قضاوت را دارا باشد به جز اینکه منصوب از طرف امام 

 حکم صادره از سوی قاضی تحکیم، رضایت طرفی  دعوا به حکم شرط است؟فوذ نآیا در  سؤال:

 دو قول وجود دارد: پاسخ:

 حکم صادره رضایت داشته باشند. طرفی  باید به

 شرط نیست. صادره  طرفی  به حکم رضایت به علت اطالق نصوص، :یثان دینظر شه

 :نکته 

 ع اجتهاد در مورد قاضی )چه قاضی تحکیم و چه غیر اوع در همه عصرها )حضور امام یا غیبت اوع الزم است.1

 ت و در غیر ای  صورت جایز نیست.ارتزاق وی از بیت المال جایز اس  ،ع اگر قاضی محتاج است2

بــه معنــی گــرفت  رشــوه  زیــرا ایــ  کــار  ع جایز نیست که قاضی از طرفی  دعوا و یا غیر آن دو،  ُجعل )عوضع و یا اجرت دریافت کند.  3

 است. 

 قضاء آداب

 واجبات

ایســتادن ، اذن ورود بــه دادگــاهمانند ) اکرامانواع ، نگاه کردن، سالم کردن، سخ  گفت  با هر دو  دررعایت تسویه بی  دو طرف دعوا  

انصاف )در جــایی کــه شــرایط،   گوش دان به کالم هر دو طرف دعوا،  خوش رویی،  نشاندن هر دو طرف،  ها به قصد احترامبه پای آن

  کندعرعایت آن را ایجاب می

 :چــه هــر دو  چه هر دو مســلمان باشــند.:بکندست در میل قلبی هم، تسویه را بی  دو طرف دعوا رعایت  نیبر قاضی واجب    نکته

را مخاطــب  کراهت دارد که قاضی به طور مشخص یک طرف دعــوااما    چه یکی مسلمان و دیگری کافر باشد.  کافر باشند.

 خود قرار دهد، زیرا در آن نوعی ترجیح وجود دارد.

 محرمات

 زی که موجب ضرر برای طرف مقابل است.تلقی  کردن دلیل و تفهیم مدرک به یکی از دو طرف دعوا و یا هر چی -1

 .کند حد باشد یا باطلخواه آنچه به نفع رشوه دهنده حکم می، گرفت  رشوه -2
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گونه که گرفت  رشــوه حــرام همان« باشد.رشوه کفر به خداوند و پیامبر او می»می فرمایند:  7امام باقر    حرمت رشوه، اجماعی است.

با ای  کار به گناه و عدوان کمک کرده است. مگر اینکه تحصیل حد متوقف بــر رشــوه دادن   وی  .زیرااست دادن رشوه هم حرام است

 باشد. در ای  حالت تنها بر گیرنده رشوه حرام است.

  باید آن را به صاحبش باز گرداند. ،باقی باشد اگر مال مورد رشوه :نکته 

 قیمت آن را باید بازگرداند. ،قیمتی باشد و اگر  مثل آن را باید برگرداند ،اگر مثلی باشد باقی نباشد:اگر 

 مستحبات

 اگر صلح و سازش بی  دو طرف ممکــ  باشــد دعوت کند.و صلح قبل از صدور حکم، طرفی  دعوا را به سازش مستحب است قاضی 

 بر طبد شرع صادر کند. حکم خود را ،گر صلح و سازش بی  دو طرف ممک  نباشدکه بهتری  حالت است اما ا

 مکروهات

 وساطت کردن نزد صاحب حد برای اسقاط حد خود. ❖

 .برای گذشت  از ادعایش مّدعیوساطت کردن نزد  ❖

 از ای  کارع9قرار دادن نگهبان و دربان برای خود در هنگام قضاوت )به سبب نهی پیامبر اکرم 

در ایــ  کــار نــوعی از  زیــرا انــد.یی که هر دو طرف سکوت کــردهاختصاص دادن خطاب و سخ  گفت  با یکی از دو طرف دعوا در جا

 ترجیح وجود دارد و اقل مرتبه آن کراهت است.

حکم کردن در هنگام چرت زدن، گرفتاری، ناراحتی، غضب، گرسنگی و سیری مفرط )البته اگر در ای  حالــت حکــم کنــد. حکمــش 

 عاما کراهت دارد. باشدنافذ می

 :نکته 

، معلوم شود که صاحب حد کیست و سپس وی درخواست صدور حکــم را بکنــد، قاضــی مّدعیع اگر پس از بیان ادعای  1

 باید حکم را صادر کند.

، صدور حکم را به تأخیر بیاندازد و باید در تحصیل آن تالش مسألهع هرگاه حد بر قاضی مشتبه باشد باید تا آشکار شدن  2

 نماید.

 کیفیت حکم کردن

 و منکر یمّدعشناخت  

 است که: یکس یمّدع 

 رود.: اگر از ادعای خود دست بکشد، اختالف و نزاع از بی  می)برمبنای ادعاع اول فیتعر ❖

 : قولش خالف اصل باشد.)بر مبنای اصلع دوم فیتعر ❖

 : قولش خالف ظاهر باشد.) بر مبنای ظاهرع سوم فیتعر ❖

 :قرار می گیرد. مّدعیو منکر کسی است که در برابر  است. مّدعیتعریف منکر، عکس تعریف  نکته 

 به مثال زیر توجه کنید: در غالب موارد نتیجه ای  سه تعریف یکسان است.

 :را تشخیص دهیم و منکر مّدعیمیخواهیم  کند.است مطالبه می ومر دعوی: زید، عی  مالی را که در دست ع  

 رود.است چون اگر از ادعای خود دست بکشد، نزاع از بی  می مّدعیول: زید بنابر تعریف ا
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 عاستبرائت ذمه  در ای  مثالاست چون قولش مخالف اصل است. )اصل  مّدعیبنابر تعریف دوم: زید 

اشــد مــال باست چون قولش مخالف ظاهر است. چون ظاهر ای  است که مالی که در دست عمــرو مــی مّدعیبنابر تعریف سوم: زید  

 خود اوست.

 به مثال های زیر توجه کنید:گاهی نتیجه ای  سه تعریف یکسان نیست.اما 

گوید: ما هر دو بــا هــم در یــک زمــان اســالم آوردیــم و در آورند. حال مرد میدعوی: زن و مردی بعد از عقد و قبل از دخول اسالم می

ای که ابتــدا مــ  اســالم آوردم و ســپس وی اســالم یب اسالم آوردیم به گونهبه ترت  گوید:باشد. اما زن مینتیجه نکاح بی  ما باقی می

 را تشخیص دهیم: و منکر مّدعیمیخواهیم  آورد و در نتیجه نکاح باطل گردیده است.

ل رود و نکاحی که وقوع آن معلوم اســت بــه حــااست زیرا اگر از ادعای خود دست بکشد، نزاع از بی  می  مّدعیبنابر تعریف اول: زن  

 ماند.خود باقی می

چون معنای تعاقب ای  است که یکی از دو امر حــاد  ،  است چون اصل، عدم تعاقب اسالم آوردن است  مّدعیبنابر تعریف دوم: زن  

 .شده بر دیگری تقدم داشته باشد و حال اینکه اصل، عدم تقدم است

 زمان بعید است و خالف ظاهر است. است چون اسالم آوردن به صورت هم مّدعیبنابر تعریف سوم: مرد 

توان مالی هم داشته است. نفقه همسر خــود را داده اســت و زن  کرده ویم یزندگ خود همسر با که یزمان در دیگو یم  یمرد  :یدعو 

 را تشخیص دهیم: و منکر مّدعیمیخواهیم  ای  مساله را انکار می کند.

 رود.است چون اگر از ادعای خود دست بکشد نزاع از بی  می مّدعیبنابر تعریف اول: زن 

 است چون اصل، عدم پرداخت نفقه است. مّدعیبنابر تعریف دوم: مرد 

 کرده است.است چون ظاهر ای  است که مرد نفقه را در طول زندگی پرداخت می مّدعیبنابر تعریف سوم: زن 

 یدعو اقامه طیشرا
 باید الزام آور باشد. مّدعیادعای . 1

 روش  و معلوم باشد. مّدعیادعای . 2

 از روی قطع باشد. مّدعیادعای . 3

 :باشد.هر سه شرط باال را دارا باشد به اتفاق علما چنی  دعوایی مسموع می مّدعیاگر  نکته 

 مسموع نیست. ،فاقد شرط اول باشد مّدعیاگر  -1
ً
 چنی  دعوایی اجماعا

مالی را ادعا کند که به او هبه شده ولی قبض صورت نگرفته است و یا اینکه مالی را ادعا کنــد کــه بــه او وقــف شــده امــا   مّدعی  مثال:

البتــه بنــابر قــولی کــه - .قبض صورت نگرفته است و یا اینکه مالی را ادعا کند که به او ره  داده شده اما قبض صورت نگرفتــه اســت

 -ددانقبض را شرط لزوم ره  می

 فاقد شرط دوم باشد: مّدعیاگر  -2

 زیرا:؛  نظر شهید اول در کتاب دروز: چنی  دعوایی مسموع نیستبر طبد 

زیرا فایده استماع دعوی ای  است که در صورت پاسخ مثبت دادن طرف دعــوی، حــاکم شــرع بتوانــد   .. چنی  ادعایی فایده ندارد1

 طبد آن حکم کند و حال اینکه ای  امر، ممک  نیست.

 باشد.به )مورد ادعاع مورد اختالف است چون مجهول میمّدعی. 2

 زیرا:  ؛شهید ثانی: چنی  دعوایی مسموع استبر طبد نظر 
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ه.  1
ّ
شوند و هم ادعای مجهــول را. ای که هم ادعای معلوم را شامل میگونهه بر وجوب قضاوت داللت دارند مطلد هستند بای که  ادل

هاز طرف دیگر  
ّ
چون در صورت مجهول بــودن ادعــا، حــاکم شــرع  .ای  اطالق را نداردزدن به صالحیت قید  ،ی قائلی  به قول اولادل

 شود تا مورد ادعا را مشخص نماید.علیه حبس میمّدعی تواند حکم کند و آن بدی  صورت است کهمی

داند که لباسی یا اسبی نــزد وی دارد لکــ  مثاًل می .علم اجمالی داردعلیه دارد مّدعیبه اینکه حقی بر گردن   مّدعی. ممک  است  2

 گردد.داند. در ای  حالت اگر ادعای او پذیرفته نشود حد او باطل میمشخصات آن را نمی

 :چند قول وجود دارد مسألهدر  ،در ادعای خود تصریح به ظ  یا احتمال کند مّدعیفاقد شرط سوم باشد یعنی  مّدعیر اگ -3

 بهتری  قول:

 چنی  دعوایی مسموع نیست. ،از مواردی باشد که اطالع یافت  بر آن مشکل نیست مانند معامالت مّدعیادعای اگر 

 باشد.چنی  دعوایی مسموع می ،سرقتاز مواردی باشد که اطالع یافت  بر آن مشکل است مثل قتل و  مّدعی ادعای اگر

 لک  باید به چند نکته توجه داشت:

 حد قسم خوردن ندارد. مّدعی ،باز گرداند مّدعیع اگر منکر، قسم نخورد و قسم را به 1

 ارد.حد قسم خوردن ند مّدعی ،ع اگر منکر قسم نخورد و نکول ورزد2

 تواند بدی  وسیله احقاق حد نماید.نمی مّدعی ،شودای که با یک شاهد و قسم ثابت میع در دعاوی3

البته در صورتی که قائــل باشــیم بــه ، شود که منکر قسم بخورد و یا اقرار نماید و یا نکول نمایدثابت می مّدعیع تنها در صورتی قول 4

 شود.متوقف می مّدعیدر غیر ای  صورت ادعای  .علیه منکر حکم صادر نمایدتواند اینکه قاضی به محض نکول می

  حالت خارج نیست: 3دعوای مسموعی راطرح کند، از منکر درخواست پاسخ می شود. پاسخ منکر از  مّدعیزمانی که : نکته 

 کند.اقرار می مّدعیبه ادعای . 1

 .را انکار می کند مّدعیادعای . 2

 .مّدعیانکار کردن تمام ادعای الفع 

 .مّدعیانکار کردن بعض ادعای بع 

 کند.سکوت می. 3

 اقرار.1
 باشد به شرط آنکه:علیه اقرار نماید، اقرار او نافذ می مّدعیاگر 

 بال  باشد.الفع 

 عاقل باشد.بع 

 -البته در مورد دعاوی مالی- .محجور )ممنوع التصرفع نباشدجع 

 قاضی باید به نفع او حکم را صادر نماید. ،پس از آنکه منکر اقرار نمود، درخواست صدور حکم کند مّدعیاگر 

علیه را مکتوب نمایــد، قاضــی بایــد اقــرار او را مکتــوب نمایــد و بــر آن، شــاهد هــم مّدعیاز قاضی درخواست کند که اقرار   مّدعیاگر  

 بگیرد. البته به شرط حاصل بودن یکی از سه شرط ذیل:

 علیه را بشناسد.مّدعی. قاضی، 1

 شناسند.علیه را میمّدعی. دو نفر عادل شهادت دهند که 2

 علیه را هم یادداشت نماید.مّدعی. قاضی صفات ظاهری 3
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 :گانــه مــذکور کدام از شرایط سهکه هیچ علیه، اقرار او را مکتوب نماید در حالیمّدعیتواند به صرف اقرار کردن  قاضی نمی  نکته

علیه بگویــد کــه نــام مــ  علــی مّدعیمثاًل ، علیه را از لحاظ نام و نسب تصدید نمایدمّدعی،  مّدعیقد نباشد؛ هر چند  مح

زیرا ممک  است ایــ  دو بــا هــم تبــانی کــرده باشــند و نــام  هم تصدید کند که نام او علی علوی است. مّدعیعلوی است و 

 .دیگری ثابت شودآن نوشته، پرداخت مالی بر گردن شخص ی شخص دیگری را بیان کنند تا در نتیجه به واسطه

 اعسار یدعوا 

عبارت است از اینکه شخص چیــزی افــزون بــر  ؛اعسار کند.علیه )منکرع ادعای اعسار میمّدعیثابت شد،  مّدعیپس از آنکه ادعای 

 اش نداشته باشد.خانه، مرکب و خادمی که الید شأن او باشد و نیز افزون بر قوت یک شبانه روز خود و افراد واجب النفقه

 اثبات اعسار یهاراه

 )دو نفر عادلع که از باط  مال او آگاه هستند شهادت به معسر بودن او دهند. بّینه. 1

 ، منکر را در معسر بودن تصدید کند.مّدعی. 2

ای که در اصل، غیر مالی است امــا موجــب اثبــات مــال هــم البته در خصوص دعاوی، . خود منکر بر معسر بودن خود قسم یاد کند3

 . تل انسان و ...شده است. مانند اتالف مال غیر، ق

 :شود تا زمانی که تمک  مالی پیدا کند.در صورت اثبات اعسار، منکر رها می نکته 

 :توان او را وادار به کسب درآمد نمود اگرچه بر شخص واجب است در جهت ایفای دی  تالش نماید.بنابر قول مشهور نمی نکته  

کنند تا از حقیقت مال او مطلع شوند که آیا معسر است یــا سار را حبس میاع  مّدعی  ،هرگاه به یکی از طرق مذکور اعسار ثابت نشود

 خیر.

 :درباره ادعای او بعد از تحقید

 ازتوانــد کنند. اگر وی از پرداخت دی  امتناع بورزد، حاکم مــیاو را وادار به ایفاء دی  می  ،اگر اطالع یافتند که شخص، متمک  است

 ا به طلبکاران بدهد.و آن ر   ، بفروشدبرداشته  اموال او

 شود تا زمانی که بر پرداخت دی  قادر گردد.آزاد می ،اگر اطالع یافتند که معسر است

 شود.دارند و سپس آزاد میهمان مقدار را بر می ،اگر اطالع یافتند که او مالی ندارد که وافی به تمام دیون باشد

 انکار.2

 :را انکار کند یمّدع یادعا هیعلیمّدعاگر 
چه مورد دعــوی،  -مسألهطبد اصّح دو قول موجود در -قاضی باید به علم خود عمل کند  ،اگر قاضی علم و قطع به حد داشته باشد

هحد 
ّ
 .باشد و چه حد الناز الل

 اگر قاضی علم به حد نداشته باشد:

 کند. نهبیّ قاضی باید از او مطالبه  ،بیاورد بّینهداند که باید نمی مّدعیاگر 

 تواند سکوت کند.قاضی می ،بیاورد بّینهداند که باید می مّدعیاگر 

 :نکات 

 تواند منکر را قسم دهد.کند که میندارم، قاضی به او یادآوری می بّینهبگوید که  مّدعیع اگر 1

 قاضی باید منکر را قسم دهد. ،خواهان قسم خوردن منکر باشد مّدعیع اگر 2

 است. مّدعیقسم دادن، حد زیرا ، منکر را قسم دهد. مّدعیتواند بدون تقاضای ع قاضی نمی3
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 از وظایف قاضی است.دادن ع  قسم 4

 باشد.ع اگر منکر بدون امر حاکم قسم بخورد چنی  قسمی ل و می5

 د بود. چون ای  کار از وظایف قاضی است.بدون اذن قاضی، منکر را قسم بدهد، ل و خواه مّدعیع اگر 6

 بعد از آنکه منکر قسم خورد:

 بر ذمه او باقی باشد. مّدعیشود اگرچه که ممک  است به حسب واقع حد . دعوا از او ساقط می1

 .از اموال منکر در مقابل حد خود حرام است مگر آنکه منکر پس از قسم خوردن، خود را تکذیب کند مّدعی. تقاص کردن 2

ضِِا »ر: شود به سبب صحیحه اب  ابــی یعفــو پذیرفته نمی  بّینه،  مّدعی. از  3 ََ لحا ُ  یإاذَل  تَْح َفَهُ یَِِا یبا  لْلحَِِ ا  صَِِ ها فَلسِِْ را لاَحقِِِّا ْ َِِا َُ نا لْل

َْْد َمل لْستَْح َفَهُ با  ففََح ََف وَْن ََل َح َّ لَهُ قابَ َهُ  سا  لللِّ إاْن وَقَلَم بَ َْ ُُلَّ َمل لدََّعلهُ یَا یللْ  فإنَّ  هَن َقَسلمَ یَ  ََ َْت  هرگاه صاحب حــد   «ُن قَْد وَْب

بــر عهــده   مّدعی یه  از ناح یحق یچاو طلب قسم کند و منکر هم قسم بخورد که هشود و از    یکه منِکر حقش است راض  یبه قسم کس

ندارد و با قسم منکر،   یحق  یگرپنجاه قسامه هم اقامه کند د  مّدعیمنکر قسم به خداوند متعال خورد،    ینکههرچند بعد از ا  یستاو ن

 .شودیبوده و منکر را بر آن قسم داده، باطل م مّدعی یه  که از ناح ییتمام ادعاها

 رد کند: مّدعیو قسم را به  علیه قسم نخوردمّدعیاگر 

 .قسم می خورد مّدعی ،بودهو یقی  از روی علم  مّدعیاگر ادعای 

 .قسم نمی خورد مّدعی ،از روی علم نبوده مّدعیاگر ادعای 

 عباشد. )چه ادعایش از روی علم بوده و چه نبوده.قسم نمی خورد مّدعی ،، ولی یا وصی باشدمّدعیاگر 

 هرگاه تنها منکر ملزم به قسم خوردن باشد:

 شود.ثابت می مّدعیحد ، اگر قسم بخورد

 یا طبد نکول وی حکم شود.، یا قسم بخورد شود تا اینکهحبس می ،اگر قسم نخورد

 رد شود: مّدعیدر جایی که قسم به 

 شود.ادعایش ثابت می ،اگر وی قسم بخورد

 شود.شود و بر طبد قول مشهور، ادعایش به طور کلی ساقط میساقط می قطعاادعایش در ای  مجلس  ،اگر وی قسم نخورد

 تواند طرح دعوی کند مگر اینکه شاهدی بر مدعایش پیدا کند.حال که ادعایش ساقط شده دیگر نمی

 :نکته 

 شود.به او مهلت داده می ،در قسم خوردن، مهلت بخواهد مّدعیاگر 

 شود.به او مهلت داده نمی ،اگر منکر در قسم خوردن، مهلت بخواهد

 نکول 
 گویند که او ناکل است.هم رد نکند، در اصطالح می مّدعیاگر در دعوایی قسم متوجه منکر گردد و او قسم نخورد و آن را به 

 مسأله اقوال در 

گوید: »اگر قسم خوردی که هیچ وگرنه تو را ناکل قرار داده، البته بعد از آنکه قاضی به منکر می .شودرد می  مّدعیقول اول: قسم به  

شود و اگر قسم نخورد ادعایش در آن مجلس قسم بخورد ادعایش ثابت می  مّدعیکنم«. پس از آن اگر  رد می  مّدعیخودم قسم را به  

 شود.ساقط می

 است. محمد ب  مسلم حهیصح مطلب  یا لیدل.شودحکم میعلیه وی  ،منکر قول دوم: به مجرد نکوِل 

 باشد.قول اول، اقرب می شهیدی : نظر
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چون ممک  است منکر بــه جهــت اجــالل و عظمــت نــام خــدا از ســوگند خــوردن  ؛باشدمی مّدعینکول اعم از پذیرش حد برای    زیرا

 دست کشیده است.

 نهیّ ب 

هــا را توانــد آنکنــد کــه مــیحاکم به او یادآوری مــی، باشدم ، حاضر می بّینهدارم و  بّینهبگوید که م    مّدعیاگر    ،منکر  پس از انکارِ 

 احضار نماید.

 نماید. بّینهمخیر است ولی حد ندارد ابتدا خواهان سوگند منکر شود و سپس اقامه  بّینهبی  قسم دادن منکر و اقامه  مّدعی

 .بّینهتا آمدن کردن کند بی  قسم دادن منکر و صبر قاضی او را مخیر می ،م  غایب است بّینهدارم اما  بّینهبگوید که م ،  مّدعیاگر 

 :یا بودن در  مّدعیتواند منکر را به معرفی کفیل برای قاضی نمی ،خود از قاضی مهلت بخواهد بّینهار برای احض مّدعیاگر    نکته

 ای  عمل، مجازاتی است زودرز که هنوز سبب آن ثابت نشده است.زیرا  ملزم نماید. مّدعیکنار 

 شهود خود را حاضر کند: یمّدعاگر  
 نماید.بر ادای شهادت و صدور حکم، انشای رأی می مّدعیاز درخواست قاضی پس  ،ها را احراز نمایداگر قاضی، عدالت آن

ای کــه بــر فســد بّینهکند و نباید دلیلی بر عدالت شهود طلب کند. زیرا قاضی حکم صادر نمی  ،ها را احراز نمایداگر قاضی، فسد آن

 دهند مقدم هستند.ای که بر عدالت آن شهادت میبّینهدهند بر شهود شهادت می

بتواند هر یک از شهود   مّدعیطلب تزکیه شهود را کند. حال اگر    مّدعیقاضی باید از    ،اگر قاضی از حال شهود آگاهی نداشته باشد

شــود. پــس از آنکــه عــدالت شناسند تزکیه نماید، عدالت شــهود اثبــات مــیرا با آوردن دو شاهد که اسباب تحقد و زوال عدالت را می

شــود؛ خواهد که بر فسد شهود استدالل کند و اگر مهلت بخواهد به او ســه روز مهلــت داده مــینکر میشهود اثبات شد، قاضی از م

 حال:

قاضی به هر نحو که صالح بداند، چه به طور مفصل و چه بــه طــور اجمــالی حــال جــارحی  را مــورد  ،. اگر منکر بتواند جارح بیاورد1

 دارد چون شهود جارح بر شهود معّول مقدم هستند.ها را بر شهود معّول مقدم میآندهد و چنانچه ایراد او را بپذیرد، بررسی قرار می

 کند.صادر می مّدعی، رأی خود را به نفع مّدعیقاضی پس از درخواست  ،. اگر منکر نتواند جارح بیاورد2

 کند.صادر می، رأی خود را به نفع او مّدعیقاضی پس از درخواست  ،. اگر منکر اعتراف کند که جارح ندارد3

 :بر قاضی حرام است که: نکته 

 ع کلماتی را در بی  سخنان شاهد بیاورد که موجب شود وی به تردید و اشتباه بیفتد.1

ای کــه اگــر آن کلمــات نبــود، گونــهه ع به دنبال شهادت شاهد، کالمی را ضمیمه کند تا موضوع شهادت را کامل نمایــد بــ 2

 داد.ای دیگر شهادت مییا اینکه به گونهافتاد و شاهد حتما به تردید می

 تردید دارد، او را به ادای شهادت تشوید کند. ع در زمانی که شاهد در شهادت دادن3

 میل گرداند.ع در زمانی که شاهد توقف نموده است، او را به ادای شهادت بی4

هاقرار باز دارد مگــر در مــورد حــد ع در زمانی که شخصی قصد اقرار به امری را دارد، او را متوقف کرده و از 5
ّ

. بــه دلیــل اللــ

 انداخت.، که ایشان وی را در مورد اقرار به زنا به تردید می9سرگذشت ماغر ب  مالک با پیامبر اکرم

 سکوت.3
، )قابــل فهــمع خواهد که به موجب اشاره مفهمــهعلیه میمّدعی، حاکم از بودن علیه به جهت آفتی باشد مانند اللمّدعیاگر سکوت  

 پاسخش را ارائه نماید ولو توسط دو مترجم عادل.
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 علیه از روی عناد باشد:مّدعیاگر سکوت  

  .کند تا جواب دهدحاکم او را حبس می :نظر شهید ثانی قول اول 

 دهد:حاکم او را ناکل قرار می قول دوم:

 شود.ی  حال علیه او حکم میتوان علیه وی حکم نمود، در اای  باشد که به صرف نکول می ااگر مبن

 شود.رد می مّدعیبعد از نکول منکر، قسم به   ،توان علیه وی حکم نمودای  باشد که به صرف نکول نمی ااگر مبن

 .حاکم در حبس کردن منکر یا ناکل قرار دادن او مخیر است :نظر شهید اول  قول سوم

 نیمی 

هکننده دعوی از جانب منکر است، تنها به اسم جالله ) و یا اسقاط  مّدعیکه اثبات کننده حد از جانب    یقسم ❖
ّ
ع و نیز اســماء الل

 ریبغ ح َفیُ »َل: 7روایت امام صادق  ؛ به دلیلشود و فرقی وجود ندارد که قسم خورنده، مسلمان باشد یا کافرخاصه منعقد می

یهودی و مسیحی و   «لللِّ َل بإفوهْ  َل تح ِّا   ، فللَجوسخُّ   یُّ صرلن، فلل   یُّ هودیلل»به غیر از نام خدا قسم خورده نمیشود     «للاِّ 

 زرتشتی را جز به نام خداوند سوگند مدهید.

 قسم خوردن به کتب آسمانی و انبیاء و ائمه علیهم السالم جایز نیست.

هــا موجــب اعتقادی به خداوند متعال ندارند و برای آن حرمتی قائل نیستند، بنابرای  قســم خــوردن بــرای آنار  از آنجا که کّف   سؤال:

 مشقت نیست. پس نباید کفار را قسم به خداوند متعال دهیم.

 داد. ای  مطلب صحیح است لک  روایتی خاص در ای  زمینه داللت دارد بر اینکه کفار را هم باید به خداوند متعال قسم پاسخ:

 مستحب است ت لیط در قسم: ❖

ن»ونمانند اینکه بگوید  در قول:
ّ
نإالننیامذنالل

ِ
نإنمه
ا
ننل
ْ
 م«یحح ننامح نْنامح نه

 مانند روز جمعه، عید فطر، عید قربان، بعد از زوال در زمان:

 مانند کعبه و محراب مساجد در مکان:

هدر همه حقوق اعم از حد   واستحباب ت لی
ّ
 دینار کمتر باشد. 4/1و حد الناز وجود دارد. مگر اینکه حد، مالی بوده و از  الل

 کنند، آن را اجابت نماید.واجب نیست که زمانی که او را به ت لیط قسم دعوت می قسم خورندهبر 

خوف از عتاب  را موعظه نموده و او را به ترک قسم به جهت تعظیم حد خداوند و یا به جهت  قسم خورندهمستحب است حاکم،   ❖

 در صورت کذب، ترغیب نماید.

  .از آن جواب داده باشد خّص ااگرچه منکر در هنگام انکار به  .کافی است مّدعیقسم خوردن بر نفی استحقاق  ❖

ید گوید که م  از فالنی، مالی طلبکار هستم به جهت اینکه او از م  آن را قرض نموده. اما منکر در هنگام انکار بگو می  مّدعیمثال:  

 مستحد مالی نیست. مّدعیام. لک  منکر در هنگام قسم خوردن بگوید که که م  از وی مالی قرض ننموده

   :خــورد شود. یعنی وقتی که منکر قســم مــیباشد و متنازع فیه و غیر آن را شامل میقسم به نفی استحقاق خوردن اعم مینکته

 شود و هم سایر مطالبات مالی را.مستحد مالی نیست، هم قرض نگرفت  از وی را شامل می مّدعیکه 

 در موارد زیر به طور قطعی و یقینی قسم بخورد زیرا قطع پیدا کردن به ای  امور ممک  است:  قسم خورنده باید ❖

 سر زده است. شانجام فعلی که از خود

 سر زده است. شترک فعلی که از خود

 ه از دیگران سر زده است.بر فعلی ک

 قطع پیدا کردن بر ترک فعل از دیگران ممک  نیست.، زیرا بر نفی علم قسم بخورد در مورد ترک فعلی که از دیگران سر زده است
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 نیمیشاهد و  

 :شودشود، توسط شهادت یک مرد عادل و قسم نیز ثابت میزن عادل ثابت می دومرد عادل و یک هر امری که توسط شهادت الفع 

عقود معاوضی مانند بیع، صلح، اجــاره و هبــه ، غصب، قرض، دی  مانند:باشد.که مالی است و یا مقصود از آن، مال می  یامور ❖

 معوضه

کشــت  کــافر ،  خودپدر    توسطکشت  فرزند  ،  جنایت شبه عمدی،  مانند:جنایت خطایی  .شوندکه موجب ثبوت دیه می  یاتیجنا ❖

جنایتی است کــه جــانی آلــت جنایــت را در شــکم )  فهئجا  ، جنایتاستخوان )اگرچه که عمدی باشدعشکست   سط مسلمان،  تو 

ای کــه اثــر علیه وارد کرده به گونــه  مجّنیجنایتی است که جانی آلت جنایت را در سر  )  مأمومه  ع، جنایتعلیه داخل کند  مجّنی

 ععلیه شده باشد. مجّنیتخوان جایی اس جنایتی است که موجب جابه)منقله جنایت. آن به جمجمه برسد

 شود:اموری که توسط شهادت یک مرد عادل و یک قسم ثابت نمیبع 

 چون نه امر مالی است و نه اینکه مقصود از آن مال باشد. ،زنان و مردان  وبیع ❖

اگرچه عوض، شرط خلــع   ،طالق خلع )تعریف: ازاله قید نکاح در برابر گرفت  عوضع چون عوض داخل در حقیقت خلع نیست ❖

 است.

 چون امر مالی نیست. ،هاطالق  ریسا ❖

 چون امر مالی نیست. ،رجوع ❖

 باشد، چون نفقه داخل در حقیقت نسب نیست.چون امر مالی نیست اگرچه که وجوب نفقه مترتب بر آن می  ،نسب ❖

 .چون معنای وکالت، والیت بر تصرف است اگرچه که ممک  است مورد آن، مال باشد ،وکالت ❖

 چون امر مالی نیست. ،)ادعای اینکه وصی میت استع  تیّ وص  ❖

  شود، دو قول وجود دارد. قول مشهور ای  است کــه در مورد اینکه نکاح، توسط شهادت یک مرد عادل و یک قسم ثابت می:  نکته

نکاح، حفــو نفــس از مقصود ذاتی از زیرا  نکاح باشد، چه مرد.  مّدعیشود؛ چه زن  توسط یک شاهد و یک قسم ثابت نمی

باشند. اما مهر و نفقه اگرچــه کــه امــور مــالی از حرام و تولید نسل است و ای  امور، مالی نمی  فسن  فامور منافی عفت، ک

 باشند.میآن هستند لک  داخل در حقیقت نکاح نیستند و تابع 

   :اهد را حاضر نمایند، ای  شاهد از همگی وجود داشته باشد و همگی با هم یک ش  مّدعیاگر در امری که مالی است، چند نکته

ها در صدد اثبات حد برای خــود هســتند و هر کدام از آن زیراها باید یک قسم بخورند. لک  هر کدام از آن  .کندکفایت می

 باشد.لذا رسیدن مال هرکس به دست خود، متوقف بر قسم صاحب مال می

 قسم و شاهد اقامه وهیش

 کند.کند و پس از ای  دو، قسم یاد میشاهد را تعدیل می مّدعی ، سپسابتدا شاهد باید شهادت دهد

 رجوع

علیــه  مــّدعیشــاهد بایــد نصــف مــال را بــه  ،اگر شاهد پس از شهادت دادن، اجرای قسم و حکم حاکم، از شهادت خــود رجــوع کنــد

 .علیه شده است مّدعیبازگرداند. چون شاهد یکی از دو جزء سببی است که موجب تفویت مال 

علیه قبض نموده بــه او بازگردانــد. چــون او  مّدعیباید تمام مالی را که از  مّدعی ،پس از گرفت  مال از ادعایش رجوع کند  مّدعیاگر  

 باشد.علیه می مّدعیاعتراف نموده که مال، از آِن 
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 (یابی)حکم غ  بر شخص غائب  وتقضا

فرقی وجود ندارد در اینکه وی از مجلس قضا دور باشد و یا نزدیک؛ حتــی تواند علیه شخص غائب از مجلس، حکم نماید. قاضی می

هباز هم قاضی بــه علــت عمومیــت  در صورتی که وی در شهر هم باشد و عذری هم برای عدم حضور نداشته باشد
ّ

قضــاء میتوانــد  ادلــ

 علیه او حکم کند.

 حاضر شود و ادعا کند که 
ً
و یــا اینکــه او مــرا ابــراء نمــود؛ در ایــ   مون طلب او را اداء کــردطلبکار نیست چ م از  مّدعیاگر منکر بعدا

 صورت:

 تواند آن را اقامه کند.ای داشته باشد میبّینهاگر 

 را قسم دهد. مّدعیتواند ای نداشته باشد میبّینهاگر 

 کند.حکم میکند و سپس علیه وی اگر منکر در مجلس قضا حضور داشته باشد، قاضی ابتدا به او تفهیم اتهام می

حکم غیابی به منظــور احتیــاط و رعایــت حــد   زیراتوان بر شخص غائب حکم نمود که مورد دعوا، حد الناز باشد  تنها در زمانی می

هدیگران است تا مبادا از بی  برود. اما حد 
ّ
 نیاز است.مبنی بر تخفیف هستند چون خداوند متعال از احقاق حد بی الل

 نهیّ ببه  نیمی کردن مهیضم 

 در حکم غیابی علیه منکر غائب:

 ، قسم نیز بخورد.بّینهوی باید عالوه بر  ،اگر دعوی از سوی خود صاحب مال طرح شود

شــود بلکــه کافی است، ولی مال به وکیل یا ولــی داده نمــی بّینهصرف داشت   ،اگر دعوی توسط وکیل یا ولی صاحب مال طرح شود

گردد و خود  بال دهد، تا زمانی که موکل حاضر شده و یا اینکه مولی علیه عنوان کفیل قرار میحاکم آن را در اختیار شخص ثالثی به  

 او قسم بخورد.

 ، قسم هم بخورد. نفی هم در ای  زمینه وجود دارد.بّینهباید عالوه بر  مّدعی ه حکم اجماع فقها،اگر منکر، میت باشد ب

 طفل یا مجنون باشد:، اگر منکر، غایب

 ، قسم هم بخورد.بّینهباید عالوه بر داشت   ّدعیم وجه اول:

در مورد میت وارد شده مشترک هستند و آن علت ای  است که هر سه زبانی برای جواب ندارند و   در علتی که در نِص نفر  ای  سه    زیرا 

مــرا ابــراء  مــّدعیگفتنــد کردند و مــیشدند از خود دفاع میحاضر می ءچه بسا اگر دارای شرط کمال بودند و یا اینکه در مجلس قضا

 ام.نموده و یا اینکه م ، دی  خود را ایفاء نموده

  جهتنیست بلکه از   معمولسرایت حکم به ای  سه از باب قیاِز   ید ثانی:شهنظر  
ّ
به دلیل وحدت مــالک دو و ه قیاز منصوص العل

 است.مساله 

باشد و باطل است. بنابرای  تنها در مورد منکــری سرایت دادن حکم به ای  سه قیاز می  وجه دوم )نظر شهید ثانی بر نظر خود(:

 ، قسم هم بخورد.بّینهوه بر باید عال مّدعیکه میت است، 

 در مورد ای  سه نصی وارد نشده است. زیرا 
ً
 اوال

 
ً
ای  سه تفاوت دارد زیرا میت در ای  دنیا لسانی برای دفاع ندارد چه در زمان حکم حاکم و چه بعد از آن. اما  مسألهمیت با   مسألهثانیا

 د دفاع کنند.توانند از خو ای  سه بعد از حکم حاکم و پس از زوال عذر می

 تنها باید زمانی قسم بخورد که مورد ادعا دی  باشد و یا خیر؟ مّدعیآیا  سؤال:

واجــب  مــّدعیت و در هــر دو صــورت بــر سنی  فرقی بی  عی  بودن و دی  بودن مورد ادعا  (:یثان  دیشه  و  اول   دیقول اول )نظر شه

 است که قسم بخورد.
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 قول دوم:

 بدون اطالع شهود، منکر را ابراء نموده باشد. مّدعیواجب است چون ممک  است  مّدعیقسم خوردن بر  ،اگر مورد ادعا، دی  باشد

دیگر قسم است و  مّدعیواجب نیست چون به واسطه استصحاب بقاء عی  در ملک  مّدعیقسم خوردن بر   ،اگر مورد ادعا، عی  باشد

 کند.خوردن موردی پیدا نمی

 دوم:اشکال شهید ثانی بر قول 

 آن را بدون اطالع شهود به منکر منتقل کرده باشد. مّدعی. در مورد عی  هم ممک  است 1

 . علت وجوب قسم، نداشت  لسان برای دفاع بود و در ای  امر فرقی بی  عی  بودن یا دی  بودن وجود ندارد.2

 اموال در  تعارض

اگر هر یک از دو طرف دعوا ادعــای  دچار دعوا و تعارض هستند.  پردازیم که دو نفر در مالکیت یک عی   در ای  بخش به مواردی می

در اختیــار هــر دو کــه  هر دو طرف ادعای تمامیت مالکیت عینــی را دارنــد. اگر  که در ید هر دو آنهاست  دنکن  مالکیت بر تمام مالی را

 در اینجا چند حالت متصور است:. است که اصطالحا بر آن ید دارند

 ندارند: هیچ یک از طرفی  شاهدی

در ای  حالت هر یک از طرفی  بر نفی استحقاق طرف مقابل قسم میخورد و سپس عی  مورد نزاع به صــورت مســاوی بــی  دو طــرف 

 تقسیم می شود.

 اگر هر دو طرف از قسم خوردن نکول کنند باز هم عی  به صورت مساوی بی  آنها تقسیم میشود.

 کند، عی  متعلد به کسی خواهد بود که قسم خورده است.اگر یک طرف قسم بخورد و دیگری نکول 

  اگر سوگند او پس از نکول طرف دیگر دعوا باشد یک قسم مبنی بر اثبــات حــد خــودش و نفــی حــد طــرف دیگــر کفایــت نکته :

 باید یک قسم دیگر هم در مورد ادعای خود بر مالکیت تمام عی  بخورد.میکند. اما اگر 

داخــل  بّینــهخــارج را بــه  بّینــهباز هم مال به تساوی بینشان تقسیم می شود. و با ای  شــرط کــه   کرده باشند  اقامه  بّینهاگر هر دو نفر  

از جهت تعــداد و  بّینهدر ای  حالت تساوی و اختالف ترجیح دهیم حکم می شود آنچه در دست هر کدام است به دیگری تعلد دارد. 

 عدالت تفاوتی ندارد.

  چــون شــودیداخل گفتــه م بّینه شودیم  دهینام  دیدارد و ذوال  دیاوست و به اصطالح بر آن    اریدر اخت   یعکه    یکس  بّینه  به:  نکته .

 را  یعآن  تیملک ینداشته و ادعا دی  یعکه در مقابل اوست و بر  یفرد بّینهدست اوست. و به    درو    اریاخت  در  داخل   یع

 شود. یخارج گفته م بّینه دارد

 .دعوا ادعای مالکیت بر تمام مالی را کنند که در ید شخص ثالث استاگر هر یک از دو طرف 

قسم میخورد  و شخص ثالث در ای  زمان باید بــر عــدم شخص تصدید شده    و  اگر شخص ثالث ادعای یک طرف دعوا را تصدید کند

ادعــای خــود قســم مــی  صّحتمالکیت فرد تصدید نشده قسم بخورد. اگر شخص ثالث از ای  قسم نکول کند، فرد تصدید نشده بر 

مالکیت طرف اول  ، شخص ثالث باید قیمت عی  را به او بدهد زیرا با اقرار و تصدید بهفرد تصدید نشدهخوردِن خورد. و پس از قسم 

 ادعای خودش هم قسم نخورده است. صّحتدعوی باعث شده است که عی  به طرف تصدید نشده برسد و بر 

 اگر شخص ثالث ادعای هر دو طرف را تصدید کند:

 طرفی  دعوا باید بر عدم حد طرف دیگر قسم بخورند و در ای  حالت مال بی  آنها تقسیم می شود.

 کنند و قسم نخورند باز هم مال به تساوری بی  آنها تقسیم می شود.اگر هر دو از قسم نکول 
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  ند شخص ثالث را قسم دهند شخص ثالث بر مالکیت او علم دارد میتواندر صورتی که هر یک از طرفی  ادعا کنند که  :نکته. 

 ید خود شخص ثالث می ماند. اگر شخص ثالث قول هیچ یک را تصدید نکند، قول او مقدم است و در صورتی که قسم بخورد مال در

در حالتی که بررسی شد، یعنی زمانی که دو هر یک از دو طرف دعوا ادعای مالکیت بر تمــام مــالی را کننــد کــه در یــد شــخص ثالــث 

 :است

  داشته باشد، در صورتی که قسم هم بخورد عی  به او تعلد پیدا میکند. بّینهاگر هر یک از طرفی  دعوا 

عادل تری داشته باشد مقدم است. در صورت تساوی شــاهدان در عــدالت،  بّینهداشته باشند، ادعای کسی که   هبّیناگر هر دو طرف  

 قول کسی مقدم است که تعداد شهود بیشتری داشته باشد. و اگر تعداد شهود هم برابر بود قرعه انداخته می شود.

 ادعای خود قسم میخورد و تمام عی  را می گیرد. صّحتدر ای  حالت شخصی که قرعه به نام او افتاده است بر 

اگر شخصی که نامش در قرعه آمده از قسم خوردن امتناع کند، طرف دیگر دعوا میتواند بر ادعای خود قســم بخــورد و تمــام مــال را 

 بگیرد.

 به تساوی بی  آنها تقسیم میشود.اگر هر دو از قسم خوردن نکول کنند مال 

 اگر عی  مورد دعوا در تصرف یکی از طرفی  باشد

داشــته  بّینــهای هم بر ادعای خود نداشته باشد، صاحب ید قسم می خورد و عی  بــه او مــی رســد. خــواه   بّینهاگر کسی که ید ندارد  

 باشد یا نه.

امتناع کند کافی نیست. زیرا در ای  دعوا او منکر است و بر طبــد قاعــده بیاورد و از قسم خوردن   بّینهاگر کسی که عی  در ید اوست  

 .بّینه»الیمی  علی م  انکر« کسی که منکر است باید قسم بخورد و چیزی نمیتواند جایگزی  قسم شود حتی 

 به او تعلد می گیرد.اگر صاحب ید از قسم خوردن نکول کند طرف مقابل قسم میخورد و کل عی  

 بل هم از قسم نکول کند عی  در تصرف کسی که بر آن ید دارد باقی میماند.اگر طرف مقا

 اقامه کنند در نتیجه حاصله بی  فقها اختالف نظر است: بّینهاگر هر دو طرف 

 بّینــهد و قول صاحب ید را مقدم میدانند. هم به دلیــل قــولی کــه در واقعــه ای حضــرت علــی داخل را مقدم می دانن  بّینهبرخی فقها  

ارائه شده با هم تعارض داشته  و ساقط می شوند و  بّینهخل را در چنی شرایطی مقدم دانسته اند و هم به ای  دلیل که در ای  حال دا

 ذوالید همچنان مالک عی  باقی میماند.

مقــدم  مــّدعی بّینــه مبتنی بر اینکه در چنی  مــواردی قــول ذوالیــد وخارج را مقدم می دانند بنا بر روایتی مستفیض   بّینهبرخی فقها  

 است.

 بّینــههر دو طرف شهادت بر ملیکت مطلد یکی از طرفی  و یا به ملکیتی که سبب آن ذکــر شــده اســت شــهادت دهنــد و یــا   بّینهاگر  

 بّینــهداخــل، ســبب ملکیــت را ذکــر کنــد   بّینــهخارج مقدم خواهد بود. اما اگر فقــط    بّینه،  خارج به ذکر سبب اختصاص داشته باشد

 داخل مقدم خواهد بود.

 هر دو طرف فقط سبب ملکیت را ذکر کنند ، قول داخل مقدم خواهد بود. بّینهاگر 

 اگر هر دو طرف بر مال ید داشته باشند و یکی ادعای مالکیت تمام عی  و دیگری ادعای مالکیت نصف عی  را

 :باشند نداشته بّینهاگر هیچ یک از طرفی  

نصف عــی  قســم   مّدعیتقسیم شود و پس از آن  عی  بی  آنهاحکم می شود تا بخشی از عی  که مورد دعواست مشاع باشد، الفع و  

نصف، با ادعای نصــف عــی ،  مّدعیکل نیست. چون  مّدعیکل حقی در سهم او ندارد. اما نیازی به قسم خوردن   مّدعیمیخورد که  

 کل را بر نیم دیگر عی  تایید میکند. پس نزاع آنها فقط بر یر نیمی از عی  است. مّدعیبه صورت ضمنی ادعای 
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و بخشی از عی  که مورد دعواست مشاع نباشد و بخشی مشخص و معی  از عی  باشد. پس از اینکه هر دو طــرف قســم خوردنــد بع  

 ی  )یعنی یک چهارم عی ع تعلد میگیرد.هر کدام نیمی از نصف عنصف مشخص به تساوی بی  آنها تقسیم می شود. یعنی به  نآ

  تفاوت بی  مشاع بودن و یا مشخص بودن نیمی از عی  مورد دعوا در ای  است که زمانی که عی  مشــاع اســت هــر یــک از نکته :

طرفی  ادعا می کندد در جزء به جزء از عی  محد هستند و هیچ ترجیح و تفاوتی در بخش های مختلف عی  نیست. امــا 

. و فقــط همــی  نصــف مشــخص بخش معی  و مشخصی صحبت می شود یعنی در نیم دیگر نزاعی وجــود نــداردوقتی در  

 محل دعواست و باید درباره آن تصمیم گیری شود.

 :ارائه کنند بّینهاگر هر دو طرف 

وجه به اینکه هر دو در ای  فرض با تخارج بر داخل، عی  از آن کسی است که خارج محسوب می شود.   بّینهبر مبنای مقدم دانست   

نصف بر تمام آنچه ادعا میکند ید  مّدعیکل خارج محسوب میشود چون  مّدعی، یک طرف بر کل و دیگری بر نصف، بر مال ید دارند

کــل تمــام عــی  را  مــّدعیپس  کل بر کل مدعای خود احاطه ندارد پس خارج محسوب می شود. مّدعیدارد و داخل در آن است اما  

 بدست می آورد.

ای وجــود نداشــت، زیــرا  بّینــهداخل بر خارج، عی  میان دو طرف دعوا نصف میشــود. مثــل وقتــی کــه   بّینهبر مبنای مقدم دانست    

و نصــف دیگــِر مــال بــه  او را مقدم بدانیم همان نصف در تصــرف او مــی مانــد  بّینهنصف، بر نصف مال مسلط است و وقتی که    مّدعی

 کل مال می رسد. مّدعی

اقامه کند تمام عی  به او مــی  بّینهکل مال  مّدعیاو حکم می شود. یعنی اگر    بّینهارائه کند، طبد    بّینهاز طرفی  دعوا  اگر فقط یکی  

 .ارائه کند نصف عی  به او میرسد بّینهنصف مال  مّدعیرسد و اگر 

 تمام عی  باشد و عی  هم در ید شخص ثالث باشد مّدعینصف و دیگری  مّدعیاگر شخصی 

 .ای  حالت تماما مانند حالتی است که اگر هر یک از دو طرف دعوا ادعای مالکیت بر تمام مالی را کنند که در ید شخص ثالث اســت

دعــوا تنهــا در کــه شــود بلکــه از آنجــایی   فقط در حالت آخر در صورت نکول هر دو طرف از قسم مال به تساوی بی  آنها قسمت نمی

کل مال را در نصف مال قبول دارد و نزاع تنها در نصف مال استع پس همان  مّدعینصف مال مطرح است )زیرا مالک نصف مالکیت 

کل هم یک چهارم از مال را میگیرد. در نهایــت   مّدعینصف یک چهارم و    مّدعینصف مال به تساوی بی  آنها تقسیم می شود. یعنی  

 نصف مالک یک چهارم مال خواهد شد. مّدعیسه چهارم مال و کل مالک  مّدعی

 شهود حیترج 

در بحث نزاع طرفی  دعوا در مواردی که حکم به برابری شهود دو طرف یا ترجیح شهود یک طرف بر اساز مرجحات را داشتیم ایــ  

 ها مطلد باشند و یا تاریخ آنها یکسان باشد. بّینهموضوع مربوط به جاییست که 

 ی از شهود جلوتر باشد او مقدم است. زیرا بر اساز آن مالکیت سابد ثابت شده و استصحاب می گردد.تاریخ شهادت یک اما اگر

 .البته اگر شهود دو طرف بر ملکیت مطلد، ملکیت مسّبب یا یکی به مطلد و دیگری به مسّبب شهادت بدهد

اگر یکی به ید و دیگری به ملکیت شهادت دهد حتی اگر شهادت به ید تاریخش جلوتر باشد شهادت به ملک مرجعیت داردو زیرا  اما 

 بّینــهقدرت مالکیت از ید که اماره است بیشتر است. اما اگر شهادت به ملکیت بر ید مقدم باشد شیخ طوسی دو قول آورده است کــه 

 است. حرجملکیت م بّینهاست و که  حید مرج
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 نیع  میتقس 

هــر چنــد در تقســیم انتقــال و رد مــال . و جدا کردن یکی از دو یا چند بخش عی  از مابقی آن  تقسیم یعنی جدا کردن بخشی از عی 

و در آن اجبار به رد مال وجــود دارد و در صــورت  داردننیاز  نمی شود؛ زیرا به صی ه  محسوب  در بی  فقهای امامیه بیع  وجود دارد اما  

مــورد در بیــع صــادق  3ود اجبار، تقسیم الزم می شود و مقدار هر یک از سهم ها در تقسیم باید برابــر باشــد کــه هــیچ یــک از ایــ  وج

 نیست.

. خیارات م  جملــه خیــار مجلــس در تقسیم فوایدی دارد از جمله: با تقسیم برای شریک حد شفعه به وجود نخواهد آمد  بیع نبودِن 

 آن وجود ندارد. با جدا کردن سهم قبل از قبض تقسیم باطل نمی شود زیرا تقابض در آن شرط نیست.

 د آن را انجام دهد. مگر اینکه:اگر شریک درخواست تقسیم کند، شریک دیگر به تقسیم مجبور می شود و بای

 با تقسیم مال ضرری به او برسد مانند اینکه مال جواهر باشد یا دو لنگه در یا شمشیر که در صورت تقسیم از مالیت آن کم میشود.

 باشد. ی غیر از مال مشترکشانمال تقسیم نیازمند رّد 

ای  امــر جــایز اســت ولــی  ،کنده تناسب اجزای عی  و یا زمانع )تقسیم کردن منفعت بمهایات یا اگر شریکی تقاضای تقسیم توافقی 

انجام آن برای شریک واجب نیست و حتی در صورت پذیرش ای  پیشنهاد وفای به آن برای هیچ یک از طرفی  الزام آور نیست. خواه 

 عی  از اموالی باشد که تقسیم اجباری آن امکان داشته باشد یا خیر.

، در صورتی که اجزاء مال مســاوی باشــد بــه ســادگی تقســیم انجــام دو بر حسب اجزا مشخص و جدا ش   زمانی که سهم ها تعدیل شد

اگر دو شریک در تقسیم اجزا توافــد کننــد تقســیم الزم میشــود و ایــ  تقســیم بــا  میشود اما اگر از نظز قیمت یا اوضاف متفاوت باشد

 انداخته میشود.رضایت شرکا صورت میگیرد. اما اگر توافد نداشته باشند قرعه 

اگر مشخص شود در تقسیم اشتباه صورت گرفته تقسیم باطل خواهد شد. اگر یکی از شرکا ادعا کند که در تقسیم اشتباه شده ولــی 

ای نــدارد. اگــر   بّینــه  صــّحتعــدم    مّدعیو    تقسیم است  صّحتشاهدی نداشته باشد، شریک دیگر قسم میخورد. زیرا در اینجا اصل  

 قسم میخورد و تقسیم باطل میشود. مّدعیخود باقی میماند اما اگر نکول کرد،  صّحتقسم خورد تقسیم به 

 اگر پس از تقسیم مشخص شود که مال شخص ثالث در مال تقسیم شده وجود دارد:

خص ثالث جدا می شود و تقســیم بــه به تساوی در مال شرکا تقسیم شده باشد. مال ش بخش معینی باشد و  .اگر سهم شخص ثالث  1

 قوت خود باقی است زیرا با جدا شده مال ثالث باز هم تساوی در تقسیم وجود دارد.

بخش معینی باشد ولی به تساوی در مال دو شریک تقسیم نشده باشد تقسیم باطل اســت زیــرا ســهم بــاقی .اگر سهم شخص ثالث 2

 یم نشده است.مانده شرکا پس از رد مال شخص ثالث عادالنه تقس

.اگر مال شخص ثالث بخش معینی نباشد و مشاع باشد تقسیم باطل است. زیرا شخص ثالــث در ایــ  فــرض خــودش یــک شــریک 3

 است و تقسیم بدون رضایت همه شرکا صورت گرفته است.


