احیاء موات
يمذيّ
دیٍ يمذط اعالو ًْبٌ گَّٕ کّ ثّ ػجبداد ثُذگبٌ ػُبیذ يٕ ًکذی داسد ،ثّ کبس ٔرالػ،
صساػذ ٔ ايشاس يؼبػ آَبٌَ ،یض ػُبیذ ٔ رٕعّ داسد .ثُبثشایٍ اؽیبی اسامی يٕاد ٔ
يهکیذ آٌ ػالِٔ ثش آَکّ اص يغبئم فمٓی ٔ ؽمٕلی اعذ ،یک يغأنّ الزقبدی عبيؼّ ْى
اعذ ٔ اگش اص دسآيذْبی هجیؼی کؾٕس ثّ فٕسد فؾیؼ ثٓشِ ثشداسی ؽٕد ،عبيؼّ
دچبس سکٕد الزقبدی َخٕاْذ ؽذ .اص آَغب کّ يٕمٕع اسامی يٕاد اص يغبیم يجزال ثّ
يهذ ْب ٔ ؽکٕيذ ْبی اعاليی يیثبؽذ ،هجیؼی اعذ کّ اؽیبء اسامی يٕاد َمؼ اعبعی
دس صَذگی يهذ ْب ٔ رشلی ٔ رؼبنی کؾٕسْب داسد .اؽیبی اسامی يٕاد دس فمّ اعاليی اص
خٕد ؽذٔد ٔ ؽشٔهی داسد کّ دس ایٍ رؾمیك ثّ آٌ ْب پشداخزّ يی ؽٕد.
 ۱٫يفٕٓو دریى:
یکی اص يغبئم کّ دس کزت فمٓی ٔ ثؼنی اص اخجبس ٔ اؽبدیش ،رکش اص آٌ ثّ يیبٌ آيذِ
يغأنّ ؽشیى اعذ کّ أل ثّ ٔاژِ ٔ يفٕٓو ؽشیى اص يُظش نغذ ،افطالػ ٔ ػشف ثؾش،
عپظ ثّ يطبنت ثؼذی ؽشیى پشداخزّ خٕاْذ ؽذ.
 ۱/۱٫در نغج :ؽشیى يقذس اعذ ٔ دس نغذ ثّ يؼُبی ؽشاوًْ ،یٍ هٕس ْشعبی کّ يٕسد
ؽًبیذ ٔ عبیگبِ دٔنذ ثبؽذ ثّ کبس يیسٔد ٔ َیض ؽقبس دٔس ؽٓش سا ؽشیى َبيیذِاَذ]۱[ .
 ۲/۱٫در اصطالح فقٓاء :ؽشیى اص ؽشيذ گشفزّ ؽذِ ثّ يؼُی يُغ اعذ ،ؽشیى سا اص آٌ
عٓذ ؽشیى خٕاَذِاَذ کّ رؼشًك دیگشاٌ َغجذ ثّ آٌ ثّ گَّٕای ػذٔاَی ،ؽشاو ٔ يًُٕع
اعذ ]۲[.فبؽت يفزبػ انکشايخ ؽشیى سا چُیٍ رؼشیف يیکُذ« :يکبٌ ْبی ثبیشَ ،ضدیک
ثّ صيیٍ آثبدی اعذ کّ اعزفبدِای کبيم ٔ رًبو اص آٌ يؾم ،ثّ اَزفبع اص ایٍ يکبٌ يزٕلف
يیثبؽذ ٔ ػهی انظبْش ؽخـ دیگشی ،عض يبنک آٌ ثشؽشیى رغهو َذاسد]۳[ ».
عیٕهی دس کزبة«انؾبٔی» يیگٕیذ« :انزی یؾزبط انیٓب انزًبو االَزفبع ثٓب؛ ؽشیى ْب ،يکبٌ
ْبی َضدیکی ْغزُذ کّ ثشای اَزفبع ثشدٌ کبيم ثّ آَٓب يؾزبط يیثبؽذ]۴[ ».
ظبْشا ْیچ اخزالفی يیبٌ فمٓبی اعالو (ػبيّ ٔ خبفّ) دس افم يُغ اص اؽیبی ؽشیًی کّ
يقهؾذ يکبٌ آثبد ثّ آٌ ٔاثغزّ اعذٔ ،عٕد َذاسد .خٕاِ آٌ يکبٌ آثبد عبخزًبٌ ،خٕاِ
چؾًّ ،یب يُجغ آة ،یب يؼذٌ ،یب يضسػّ ٔ … ثبؽذ ْیچ فشلی َذاسد.
 ۳/۱٫دکى دریى:
ؽبال ثبیذ دیذ کّ آیب ؽکى ؽشیى صيیٍ ْبی آثبد یب چبْی کّ دس صيیٍ يٕاد ؽفش ؽذِ
چیغذ؟ ثذیٍ يؼُب کّ آیب کغی يیرٕاَذ لطؼّ صيیٍ کّ دس يؾذٔدِی یک يهک لشاس داسد
اگش چّ آٌ لطؼّ اص صيیٍ يٕاد ثبؽذ ،الذاو ثّ رقشف ٔ اؽیبء آٌ ًَبیذ ٔ اعزذالل کُذ کّ
پیبيجش اکشو (ؿ) فشيٕدَذ« :يٍ اؽیبء اسمب يٕارب فٓی نّ ».ثُبثشایٍ ؽك داسو ایٍ صيیٍ
يٕاد سا اؽیب ًَبیى؟ ًّْی ػهًبء ارفبق َظش داسَذ کّ چُیٍ صيیٍ دس ؽکى صيیٍ ْبی
ػبيش (آثبد) ثٕدِ ٔ ْیچ کظ ؽك اؽیبی آٌ سا َذاسد.
بررسی دیذگاِ فقٓاء
فمٓبء ثضسگٕاس دس ریم ثؾش اص ؽشایو اؽیبء کّ ثؼذا يززکش خٕاْى ؽذ ،آٔسدِاَذ :یکی اص
ؽشایو ایٍ اعذ کّ صيیٍ يٕاد ؽشیى صيیٍ ػبيش (آثبد) َجبؽذ .يب اثزذا رکش الٕال فمٓبء ٔ
عپظ دالیم آَٓب سا رؾشیؼ يیکُیى:
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ؽٓیذ أل دس نًؼّ يیفشيبیُذ« :الیغٕص اؽیبء انؼبيش ٔ رٕاثؼّ کبنطشیك ٔ انؾشة؛ اؽیبء
صيیٍ آثبد ٔ رٕاثغ آٌ (ؽشیى آٌ) يبَُذ ساِ ٔ ؽك ؽشة صيیٍ آثبد عبیض َیغذ ]۵[ ».يؾمك
ؽهی دس يمبو ثیبٌ ؽشایو اؽیبء يیفشيبیذ :ؽشه دٔو اص ؽشایو اؽیبء ایٍ اعذ کّ ؽشیى
صيیٍ ْبی آثبد َجبؽذ ًْبَُذ :ساِ ؽك ؽشة ،ؽشیى چبِ ،چؾًّ ٔ دیٕاس ٔ… []۶
ؽٓیذ صبَی دس «يغبنک» رقشیؼ يیکُذ کّ ؽشیى چٌٕ ٔاثغزّ ثّ صيیٍ ػبيش اعذ ؽکى
صيیٍْبی آثبد سا داسد]۷[.
اص ثشسعی الٕال فمٓبء ثّ ایٍ َزیچّ يیسعیى؛ صيیٍ يٕاری کّ دس ؽشیى ٔ يؾذٔدِی صيیٍ
آثبد ثبؽذ ،ؽکى صيیٍ آثبد سا داسد ٔ ْیچ کظ ؽك رقشف ٔ رغبٔص ثّ آٌ سا َذاسد .ؽشیى
صيیٍ دس اخزیبس يبنک صيیٍ ػبيش ثٕدِ ٔ أ اعذ کّ أنٕیذ دس خقٕؿ ثٓشِ ثشداسی
اص آٌ سا داسد .چُبَچّ کغی اگش ثخٕاْذ دس ؽشیى أ ٔاسد ؽٕد ٔ دخم ٔ رقشف ًَبیذ،
يبنک يغبص اعذ أ سا اص ایٍ کبس يُغ کشدِ ٔ اص ْش گَّٕ رقشفی عهٕگیشی ًَبیذ.
 ۴/۱٫ادنت يًُٕعیج از ادیاء دریى:
فمٓبء دس ایٍ صيیُّ ثّ دالیم ریم رًغک کشدِاَذ:
انف .دذیث َبٕی(ص) :یکی اص دالیهی کّ فمٓبء ػظبو ثش ػذو عٕاص اؽیبء ؽشیى ثّ آٌ
اعزذالل کشدِاَذ ،ؽذیش َجٕی اعذ کّ يیفشيبیذ« :يٍ اؽیبء اسمب يیزخ فی غیش ؽك يغهى
فٓی نّ؛ پظ آٌ صيیٍ يٕاری سا اؽیبء کُذ کّ دس صيشِ ؽمٕق يغهًبَبٌ دیگشی َجبؽذ ،پظ
آٌ صيیٍ يبل أعذ]۸[».
بَ .فی ضرر :دنیم دٔو کّ يیرٕاَذ ثّ ػُٕاٌ ػذو عٕاص اؽیبء ؽشیى يطشػ ؽٕد ،ایٍ
اعذ کّ دس فشك يغبص ثٕدٌ اؽیبء ؽشیى ،ثّ فبؽت صيیٍ يؼًٕسِ (آثبد) مشس ٔاسد
يیؽٕد .چشا کّ أ ًَیرٕاَذ کًبل اَزفبع ٔ ثٓشِٔسی سا اص يهک خٕد داؽزّ ثبؽذ ،چّ ثغب
دس ثؼنی اص يٕاسد ؽمٕق ٔی سا مبیغ کُذ ،چُبَکّ ؽٓیذ صبَی دس يغبنک يیفشيبیذ:
اؽذی ؽك َذاسد ،ساِ ٔ يغیشی سا کّ ثّ عٕی يهک يبنک اعذ ٔ عضء ؽشیى أ يیثبؽذ
ثّ ٔاعطّی اؽیبء ثگیشد ٔ ایٍ لٕل اعًبػی اعذ]۹[ .
ج .دق دریى :ؽشیى َبو يمذاسی صيیٍ اعذ ،ايب ؽمی کّ يبنک يغبٔسِ ؽشیى داسد ؽك
ؽشیى َبيیذِ يیؽٕد ]۱۰[.ؽٓیذ صبَی دس ؽشػ نًؼّ دس ثیبٌ ایٍ عٕال يیفشيبیذ« :الٌ
يبنک انؼبيش اعزؾك ؽشیًّ الٌ يٍ يشافمّ ٔ يًب یزٕلف کًبل اَزفبػّ ػهیّ؛ ثشای ایٍ کّ
يبنک صيیٍ آثبد يغزؾك ؽشیى آٌ يیثبؽذ ،اص ایٍ عٓذ کّ ؽشیى اص يشافك صيیٍ يؾغٕة
يیؽٕدًْ ٔ ،یُطٕس ثٓشِثشداسی کبيم اص يهک ػبيش ثذاٌ رؼهك داسد]۱۱[ ».
ثُبثشایٍ ،ؽشیى يُطمّ يًُٕػّ ثشای دیگشاٌ اعذْ ،یچ کظ ثذٌٔ اعبصِ يبنک صيیٍ آثبد
ؽك رقشف دس آٌ سا َذاسد ،چٌٕ ؽك ؽشیى الصيّ صيیٍ آثبد يیثبؽذ.
 ۵/۱٫دذٔد دریى:
يشاد اص ؽذٔد ؽشیى ایٍ اعذ کّ اَذاصِی ؽشیى چّ يمذاس يیثبؽذ .ثّ ػجبسد دیگش آیب الصو
اعذ ثشای ْشچیض ٔ يٕسد ،يمذاسؽشیى آٌ سا ثّ فٕسد ػذد ،يؾخـ کُیى یب خیش؟
فمٓبی اعاليی دس ایٍ يغأنّ اخزالف َظش داسد ،اکضش آلبیبٌ لبیم ثّ رؾذیذ ؽشیى ْغزُذ ٔ
ثشای ْش يٕسدی ًْبَُذ چؾًّ ،چبِ ،ساِ ٔ… اػذاد ٔ اسلبو يؾخقی سا رؼییٍ کشدِاَذ
کّ سػبیذ ایٍ ؽشیى ثشای ؽخقی کّ لقذ اؽیبی صيیٍ يٕاد سا دس آٌ يُطمّ داسد
انضايی اعذ .گشْٔی اص فمٓبء يؼزمذَذ کّ ػذد خبؿ ثشای رؼییٍ ؽذٔد ؽشیى فؾیؼ
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َیغذ ثهکّ ایٍ ايش ثبیذ ثّ ػشف ٔ ػبدد يؾم ٔ يٕلؼیذ يکبَی ْش يٕسد ٔاگزاس گشدد.
ؽبیذ صيبَی ثشای ساِ ،یک يؾذٔدِی عّ يزشی کبفی ثبؽذ ،ايب دس صيبٌ دیگش یک
يؾذٔدِی ْفذ يزشی کبفی َجبؽذ .ثُبثشایٍ رؼییٍ ؽذٔد ؽشیى ثغزگی ثّ يٕلؼیذ خبؿ
يکبَی ،صيبَی ،عًؼیزی ،ؽٓشی ٔ سٔعزبیی ْش يُطمّ داسد.
 ۶/۱٫اقساو دریى:
یکی اص يٕاسد کّ فمٓبء يؼزمذ ثّ رؾذیذ ؽشیىاَذ ٔ ػذد خبؿ سا ثشای آٌ رکش کشدِاَذ
ؽشیى چبِ ٔ چؾًّ يیثبؽذ .چبِ ثّ اػزجبس اعزفبدِ ٔ ثٓشِثشداسی کّ اص آَٓب يیؽٕد ثّ چُذ
لغى رمغیى يیؽٕد:
انف .چاِ يعطٍ( :آثخٕس ؽزشاٌ) ،ثش ٔصٌ «يغغذ» ،چبِ يؼطٍ ثّ چبْی گفزّ يیؽٕد کّ
ثشای آة دادٌ ثّ ؽزشاٌ ،اص آٌ آة يیکؾذ ،يؼطٍ خٕاثگبِ ؽزشاٌ ٔ آغم گٕعفُذاٌ دس
پیشايٌٕ آة گفزّ يیؽٕد]۱۲[ .
ب .چاِ َاضخ :آٌ چبْی اعذ کّ عٓذ کؾبٔسصی ٔ آة دادٌ ثّ ثبغٓب ٔ يضسػّْب اص آٌ
آة يیکؾُذ کّ يؼًٕال دس لذیى ثب اعزفبدِ اص ؽزشاٌ ،آة سا اص ایٍ چبِْب يیکؾیذَذٔ ،لذ
گفزّ يیؽٕد« :رنؼ انجؼش انًبء» یؼُی ؽزش ثشای آثیبسی کؾذ اص سٔدخبَّ یب چبِ ،آة
کؾیذ]۱۳[.
ج .چاِ عادی :ثشچبْی اهالق يیؽٕد کّ دس ثیبثبٌْب فشف ثشای َٕؽیذَذ ٔ َٕؽبَیذٌ
ؽیٕاَبد اص آٌ اعزفبدِ يیکُذ».
د .چاِ خاَّ :ثّ چبْی گفزّ يیؽٕد کّ دس خبَّ ٔ يُضل ؽفش يیؽٕد عٓذ يقبسف
ؽخقی ،کّ دس گزؽزّ يشدو اص ایٍ گَّٕ چبِْب ٔ اکٌُٕ ْى دس ثؼنی ثالد اص ایٍ گَّٕ
چبِْب اعزفبدِ يیکُُذ.
فمٓبی اعاليی[]۱۴ؽشیى چبِ سا ثشای آثخٕس ؽزشاٌ چٓم صساع ٔ ثشای چبِ کؾبٔسصی
ؽقذ صساع ٔ فبفهّ ثیٍ دٔ چبِ سا پبَقذ صساع ٔ ،اگش صيیٍ عخذ ثبؽذْ ٔ ،ضاس
صساع اگش صيیٍ سخِٕ (عغذ) ثبؽذ ثیبٌ کشدِ اعذ.
فقٓاء دُیفی :ؽُفیْب َیض لٕل رؾذیذ سا پزیشفزّ ٔ ؽشیى چبِ سا چٓم صساع داَغزّاَذ .انجزّ
اثٕؽُیفّ دس ؽشیى چبِ رفبٔری ثیٍ چبِ آثخٕس ؽزشاٌ ٔ چبِ کؾبٔسصی لبئم َیغذ ٔ دس ْش
دٔ چٓم صساع يؼزمذَذ.
عشخغی دس «انًجغٕه» آٔسدِ اعذ« :ػٍ انؾغٍ انجقشی ،ػٍ سعٕل هللا (ؿ) لبل يٍ
ؽفش ثئشاَ فهّ يب ؽٕنّ اسثؼیٍ صساػب…» عپظ ثؼذ اص رٕمیؾبری دس خقٕؿ اعزؾمبق
ؽشیى يیگٕیذ« :فب اعزؾك انؾشیى نزنک ٔ لذس انؾشع رنک اسثؼیٍ صساػب ٔ هشیك
انًؼشفخ انًمبدیش انُـ دٌٔ انشأيی… ٔ یغزٕی فی يمذاس انؾشیى ثئش انًؼطٍ ٔ َبمؼ ػُذ
اثی ؽُیفّ»[]۱۵
فقٓاء يانکی :يبنکیْب ثشخالف اثٕؽُیفّ ػمیذِ داسَذ کّ اػزمبد ثش رؾذیذ ؽشیى َذاسد،
ثهکّ يمذاس ؽشیى سا ثشای چبِ ٔ ًْیٍ هٕس چؾًّ رب آَغب يیداَذ کّ ثش چبِ أنی مشس
َشعبَذ .دس کزبة «انًذَّٔ انکجشی» چُیٍ آٔسدِ :عؾٌُٕ اثٍ عؼیذ گفذ :ثّ اثٍ انمبعى
گفزى آیب اص َظش يبنک چبِ ؽشیى داسد یبخیش؟ پبعخ گفذ خیش َّ ،ثشای چبِ ٔ َّ ثشای
چؾًّ ؽشیى يؾخقی َیغذ ،يگش آَکّ ثّ چبِ ٔ چؾًّ مشس ٔاسد کُذ ،عپظ يیگٕیذ کّ
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يبنک گفذ :اص الغبو چبِْب چبْی دسصيیٍ َشو ٔ چبْی کّ دس صيیٍ عخذ اعذ ؽشیى آٌ
ثّ اَذاصِی اعذ کّ ثّ چبِ مشس َضَذ]۱۶[.
فقٓاء شافعی :ؽبفؼیْب يؼزمذ اعذ کّ يمذاس ؽشیى اَذاصِی اعذ کّ ثذاٌ اؽزیبط داسیى ٔ
آٌ سا رؾذیذ َکشدِ اعذ ،ثهکّ گفزّ اعذ ثش ؽغت ػبدد ٔ ػشف يیثبؽذ ٔ ،دنیم يب
اعًبع ػهًبء اخجبس ٔ سٔسیبد آَٓب اعذ]۱۷[ .
فمّ اعاليی ثّ غیش اص چبِ ثشای يٕاسد ٔ يٕامغ گَٕبگٌٕ دیگش َیض ؽشیى لبئم ؽذِ اعذ.
ػاليّ دس لٕاػذ ،ؽشیى صيیٍْبی آثبد ؽٓش سا چُیٍ رکش يیکُذ« :دس صيیٍْبی يٕا د،
اهشاف آٌ کّ ػجبسداَذ اص يؾم اعزًبع يشدو ،يؾم عًغ ؽذٌ اعتْب ،يؾم َگّداسی
ؽزشاٌ ،يؾم سیخزٍ آؽغبل ٔ فبمالةْب ،خبکشٔثّْب ٔ يؾم چشای داوْب کّ لبثم اؽیبء
َیغزُذًْ ٔ ،یٍ هٕس عبیش سٔعزبْبی يغهًبٌ ٔ ،ؽشیى ساِ .دس صيیٍ يجبػ پُظ صساع ٔ
لٕل دیگشی ْى گٕیذ کّ ْفذ صساع ،کّ سػبیذ آٌ ثشای َفش ثؼذی الصو اعذ ،ؽشیى َٓش
ٔ لُبد ،يؾم سیخزٍ خبکؼ ٔ يؾم ػجٕس اص دٔ هشف آٌ يیثبؽذ .ؽشیى دیٕاس دس صيیٍ
يجبػ ثّ اَذاصِ سیضؽگبِ خبکؼًْ ٔ ،یٍ هٕس خبَّ کّ ػالِٔ ثش سیضؽگبِ خبک ،آة،
ثشف ٔ يؾم ػجٕس ٔ يشٔس دس َبؽیّ دسةَ ،یض عضء آٌ يیثبؽذ]۱۸[ ».
ْـ .دریى قریّ (رٔسخا) :ؽشیى سٔعزب ػجبسد اعذ اص يمذاس صيیٍ يٕاد (اػى اص يشرغ ٔ
غیش آٌ) اهشاف سٔعزب کّ ػشفب يقبنؼ ٔ يُبفغ سٔعزب ٔاثغزّ ثّ آٌ اعذ کّ دس اَزفبع ٔ
سفغ َیبصْبی هجیؼی يٕسد اعزفبدِی اْبنی دس ينیمّ لشاس گیشَذ .فمٓبء دس ایٍ صيیُّ
رؼبسیفی ثیبٌ ًَٕدِاَذ ،اص عًهّ :ؽٓیذ أل دس کزبة «دسٔط انؾشػیّ» چُیٍ يیگٕیذ:
ؽشیى سٔعزب ػجبسد اعذ اص يؾم سیخزٍ صثبنّ ٔ خبک ٔ گم ٔ عبیگبِ َگٓذاسی ؽزشاٌ ٔ
اعجبٌ ٔ ،يؾهی کّ يشدو دس آٌ رغًغ يیًَبیُذ ٔ عبی کّ کٕدکبٌ ثّ ثبصی يیپشداصَذٔ ،
آة ساِ سٔعزب ٔ يؾم چشاگبِ چٓبسپبیبٌ ٔ ،عبی کّ يشدو ْیضو عًغآٔسی يیکُُذ ثّ
يمذاس کّ ػبدرب ثّ آٌ دعزشعی داسَذ .عبکُبٌ سٔعزب ؽك عهٕگیشی اص اعزفبدِی غیش اْبنی
ٔ دیگشاٌ دس چشاگبِ ٔ يؾم عًغآٔسی ْیضو ،کّ چُذاٌ ثّ آٌ َیبص َذاؽزّ ٔ گٓگبِ يٕسد
اعزفبدِی دیگشاٌ ،دس فٕسد کّ ثبػش صیبٌ آٌ َؾٕد ،سا َذاسَذ .انجزّ ؽذٔد ؽشیى سٔعزب
سا ًَیرٕاٌ ثّ فبفهّای کّ فذای ثهُذ ثّ آٌ ثشعذ يؾذٔد ًَٕد ٔ ،رفبٔد سٔعزبی يغهًبٌ
َؾیٍ ٔ اْم ريّ ٔعٕد َذاسد]۱۹[ ».
 ۲٫شرایط ادیاء
فمٓبء ػظبو دس عٕاص اؽیبء ،ؽشایطی سا يززکش ؽذِاَذ کّ ثؼنی اص آَٓب يٕسد ارفبقٔ ،
ثشخی دیگش يٕسد اخزالف اعذ ،يؾمك ؽهی دس ؽشایغ االعالو [ ]۲۰پُچ ؽشه ثشای اؽیبء
رکش کشدِ اعذ ،ؽٓیذ أل دس ؽشػ نًؼّ انذيؾمیخ [ ]۲۱ؽؼ ؽشه ٔ ،دس کزبة
دسٔط[ َّ ]۲۲ؽشه سا َبو ثشدِ اعذ ،يؾًذ ثٓبءانذیٍ ػبيهی دس کزبة عبيغ
ػجبعیْ]۲۳[،فذ ؽشه سا ثشای اؽیبء ثیبٌ کشدِ اعذ .ثؼنی اص ایٍ ؽشایو ثّ ؽخقی
يؾی (اؽیبء کُُذِ) ٔ ثؼنی ثّ صيیٍ يؾیبِ (اؽیبء ؽذِ) يشرجو اعذ.
 ۱/۲٫شرایط يذی (ادیاء کُُذِ):
 ۱/۱/۲٫اسالو :ایٍ ثؾش دس ثیٍ فمٓبء يؾم اخزالف اعذ کّ آیب دس اؽیبء ؽشه اعذ کّ
يؾی يغهًبٌ ثبؽذ یب َّ؟ دس پبعخ ایٍ عؤال فمٓبء اعالو دچبس اخزالف ؽذِاَذ ،ػذِای
يغهًبٌ ثٕدٌ سا ؽشه يیداَُذ ٔ ثشخی دیگش آٌ سا يُفی يیداَُذ.
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قٕل أل -يذی بایذ يسهًاٌ باشذ :ػذِای صیبد اص فمٓبء ؽیؼّ لبئماَذ کّ يؾی ثبیذ يغهًبٌ
ثبؽذ .رکش الٕال اکضش ثبػش هٕالَی ؽذٌ يجؾش دس ایٍ َٕؽزبس يیؽٕد ،نزا ثّ ػُٕاٌ
ًََّٕ لٕنی اص آَٓب رکش يیؽٕد :يؾمك ؽهی اص عًهّ کغبَی اعذ کّ يغهًبٌ ثٕدَذ سا
ثشای يؾی ؽشه يیداَذ ،دس ؽشایغ يیفشيبیذ« :فًزی ارٌ يهکّ انًؾی نّ ارا کبٌ يغهًب ٔ
ال یًهکّ انکبفش[]۲۴؛ پظ ْشگبِ ايبو (ع) ثّ يؾی ارٌ اؽیبء فبدس فشيٕدَذٔ ،ی يبنک
صيیٍ اؽیبء ؽذِ يیگشدد ،انجزّ دس فٕسد کّ يؾی يغهًبٌ ثبؽذ ،چُبَچّ کبفش ثبؽذ
يبنک صيیٍ يؾیبِ ًَیگشدد».
َظر فقٓاء عايّ :دس عشاط چُیٍ َمم ؽذِ« :صيیٍ کّ ْشگض آثبد َؾذِ (يٕاد افهی) اگش
دس ثؼذ اعالو ثبؽذ يغهًبٌ يیرٕاَذ آٌ سا اؽیبء ٔ رًهک کُذ ،ايب کبفشريی يبنک ًَیؽٕد،
ایٍ لٕل اثٕؽُیفّ اعذ]۲۵[ ».
شافعی يیگٕیذ« :ايبو ًَیرٕاَذ ارٌ اؽیبء ثذْذ ٔ اگش ارٌ اؽیبء ْى ثذْذ ،کبفش ريی يبنک
ًَیؽٕد]۲۶[».
ادنّ :کغبَی کّ يؼزمذَذ اؽیبء کُُذِ صيیٍ يٕاد دس ثالد اعالو ثبیذ يغهًبٌ ثبؽذ ،کبفش ؽك
اؽیبء سا َذاسد ،چُیٍ دنیم يیآٔسد:
انف .ؽذیش َجٕی (ؿ) کّ يیفشيبیذ« :يٕربٌ االسك هلل ٔ سعٕنّ صى ْی نکى ایزٓب
انًغهًٌٕ]۲۷[».
ة .فؾیؾّ اثٕخبنذ کبثهی اعذ کّ اص ايبو ثبلش (ع) َمم يیکُذ ًّْ« :صيیٍ يبل يبعذ ٔ
ْش کظ اص يغهًبَبٌ آٌ سا اؽیبء کشدِ ٔ آثبد عبصد ثبیذ خشاط آٌ سا ثّ ايبو (ع) اص
اْمثیذ يٍ ثپشداصد]۲۸[ ».
دس ایٍ سٔایذ اؽیبءگش سا يغهًبٌ يیداَذ ،ثُبثشایٍ دس اؽیبی اسامی يٕاد يغهًبٌ ثٕدٌ
ؽشه اعذ.
لٕل دٔو -ػذو ؽشه اعالو :الٕال يزؼذدی دس ایٍ صيیُّ ثیبٌ ؽذِ کّ اص رکش آَٓب خٕدداسی
يیؽٕد رُٓب ثّ لٕنی فبؽت عٕاْش اکزفب يیؽٕد ٔ يیفشيبیذْ« :ى َـ ٔ ْى فزٕی
ظٕٓس داسَذ دس ایٍ کّ اؽیبء ،عجت ؽشػی ثشای ؽقٕل رًهک اعذ ًْشاِ ثب ؽشایو
دیگش ،اص عًهّ آَٓب اعبصِی ايبو (ع) يیثبؽذ ،فشق ًَیکُذ اؽیبء کُُذِ يغهًبٌ ثبؽذ یب
کبفش ،صيیٍْبی يٕاد دس ثالد اعالو ثبؽذ یب دس ثالد کفشًْ ٔ ،یٍ هٕس فشلی َیغذ کّ
کبفش ريی ثبؽذ یب غیش ريی ،اگش چّ يبل کبفش ؽشثی سا يیرٕاٌ رًهک کشد]۲۹[ ».
دس ایٍ يغأنّ سٔایبد صیبدی ٔعٕد داسد ،فمو ثّ یک سٔایذ اکزفب يیؽٕد .سأی يیگٕیذ؛
اص ايبو فبدق (ع) دس يٕسد خشیذٌ صيیٍ اص اْم ريّ پشعیذو ،فشيٕد« :يبَؼی َذاسد کّ
صيیٍ اص آَٓب ثخشیذْ ٔ ،ش گبِ آَٓب صيیٍ سا ثّ کبس گشفزُذ ٔ آثبد کشدَذ يبل آَٓب
اعذ]۳۰[».
 ۲/۱/۲٫قصذ حًهک :ایٍ يجؾش دس فمّ اعاليی يطشػ اعذ کّ آیب لقذ رًهک اص ؽشایو
يؾی اعذ یب خیش؟ ثذثٍ يؼُی کّ اؽیبء کُُذِ ثبیذ اص اؽیبء صيیٍ يٕاد لقذ رًهک داؽزّ
ثبؽذ ،دس غیش ایٍ فٕسد یؼُی اگش لقذ رًهک َذاؽزّ ثبؽذ ،ثب اؽیبء صيیٍ يشدِ يبنک
آٌ ًَیؽٕد يغهًب کغی دس ثیبثبٌ چبْی ؽفش کُذ ٔ ْذفؼ اعزفبدِی يٕلزی اص آة ثبؽذ َّ
رًهک چبِ ،دس ایٍ ثبسِ عّ َظشیّ اص عٕی فمٓبء ؽیؼّ اسائّ ؽذِ:

5

انف .ثّ َظش اکضش فمٓبء ؽیؼّ لقذ رًهک اص ؽشایو اؽیبء اعذ کّ يؾی (اؽیبء کُُذِ) ثبیذ
لقذ رًهک داؽزّ ثبؽذ ٔ گشَّ يبنک صيیٍ اؽیبء ؽذِ ًَیگشدد.
ؽٓیذ أل دس کزبة «دسٔط» يیَٕیغذ« :ؽشه ْفزى اص ؽشایو اؽیبء لقذ رًهک اعذ ٔ
ْش گبْی يؾی اعجبة يهک سا ثّ غیش لقذ اَغبو دْذ ظبْشاَ يهک صيیٍ اؽیبء ؽذِ
ًَیگشددًْ ٔ ،یٍ هٕس اگش ثذٌٔ لقذ ثّ اؽیبء صيیٍ يٕاد ثپشداصد يبنک آٌ ًَیؽٕد ٔ
ایٍ ؽکى دس عبیش يجبؽبد يضم فیذ کشدٌ ٔ عًغ کشدٌ ْیضو ٔ ػهفْب ثیبثبٌ َیض عبسی
اعذ]۳۱[».
ة .عًؼی اص يزأخشیٍ لقذ رًهک سا اص ؽشایو اؽیبء َذاَغزّاَذ ،چُبَچّ فبؽت عٕاْش
يیفشيبیذ« :الدنیم ػهی اؽزشاه رانک (لقذ) ثم انظبْش االدنخ خالفّ؛ دس ادايّ يیفشيبیذ:
«ادنّ ظٕٓس داسَذ ثش ایٍ کّ ْشگبِ يقذاق اؽیبء دس خبسط رؾمك یبفذ ،يهکیذ ثشآٌ
يزشرت يیؽٕد .اگشچّ يؾی لقذ ػذو يهکیذ کشدِ ثبؽذ؛ صیشا رشرًت يغجت(يهکیذ)
ثشعجت (اؽیبء) لٓشی اعذْ .شچُذ ایغبد عجت اخزیبسی اعذ ،يگش ایُکّ دس عجت ؽک
کُیى]۳۲[».
ج .قائهیٍ بّ حفصیم :ػاليّ اص عًهّ کغبَی اعذ کّ لبئم ثّ رفقیم ؽذِ دس کزبة رزکشِ
فشيٕدِ« :ػًهی کّ يؾی عٓذ آثبد کشدٌ اَغبو يیدْذ ثش دٔ لغى اعذ -۱ :اگش فؼم يؾی
(اؽیبء کُُذِ) اص کبسْبی ثبؽذ کّ ػبدرب ثّ عٓذ رًهک اَغبو يیگیشد ،يضم عبخزٍ خبَّ ،یب
آثبد کشدٌ ثبؽ ٔ يبَُذ ایُٓب ،دس ایٍ يٕسد اؽیبء کُُذِ يبنک يیؽٕد ،اگش چّ لقذ رًهک
َکشدِ ثبؽذ -۲ .اگش ػًم يؾی اص کبسْبیی ثبؽذ کّ ػبدرب يزًهک ٔ غیش يزًهک ْش دٔ آٌ
سا اَغبو يیدْذ ،يضم ؽفش چبِ دس صيیٍ يٕاد ،دس ایٍ فٕسد رؾمك يبنکیذ يُٕه ثّ
رؾمك لقذ رًهک اعذْ ٔ ،ش گبِ لقذ رًهک کُذ اؽیبء يٕعت يبنکیذ اعذ ٔ اگش لقذ
رًهک َجبؽذ يغئهّ ْذفؼ اَزفبع يٕلذ ثشدٌ ص آٌ ثبؽذ ،يبنک صيیٍ يضثٕس
ًَیؽٕد]۳۳[».
 ۳/۱/۲٫ارٌ اياو یا دٔنج اساليی در ادیای زيیٍْای يٕاث :دس ایٍ يغأنّ کّ آیب اؽیبی
صيیٍْبی يٕاد يؾشٔه ثّ اعبصِای ايبو يؼقٕو (ع) اعذ یب خیش؟ يیبٌ فمٓبء اخزالف
ٔعٕد داسد ،لٕنی ثّ يؾشٔه ثٕدٌ ارٌ دس صيبٌ ؽنٕس ٔ غیجذ ايبو ۰ع) ثّ عٓذ رطبثك
ثب لٕاػذ ٔ سٔایبد سؽغبٌ داسد .ايب ثشخی اؽبدیش يؼزجش ،گٕیبی ایٍ ْغزُذ کّ ايبيبٌ
يؼقٕو (ع) ارٌْبی ػبيی ثشای اؽیبی صيیٍْبی يٕاد ٔ اعزفبدِ اص اَفبل ،رب صيبٌ
ظٕٓس ؽنشد يٓذی (ػظ) فبدس ًَٕدِاَذ ،انجزّ ؽکٕيذ فبنؼ دس صيبٌ غیجذ ثّ
يمزنبی َیبثذ اص ايبو (ع) يیرٕاَذ ایٍ ارٌ ػبو سا دس عٓذ يقبنؼ يغهًبَبٌ يؾشٔه ثّ
يمشساری کُذ.
 ۲/۲٫شرایط يذیاة :الطبع َجٕدٌ صيیٍ يٕاد :یکی اص ؽشایو اؽیب ایٍ اعذ کّ صيیٍ،
يٕاد ،الطبع َجی (ؿ) یب ايبو (ع) َجبؽذ ،اص عٓبری الطبع يٕسد ثؾش اعذ:
انف .يؼُبی نغٕی الطبع :يؼذس ثبة افؼبل (الطغ یمطغ الطبػب) ثّ يؼُی عذا کشدٌ ،اػطب
ٔ ثخؾیذَذ چیضی اص صيیٍ ،اؽیبء ٔ يبَُذ آٌ ثّ دیگشی اعذ.
ة .يؼُبی افطالؽی الطبع :فمٓبء ؽیؼّ رؼشیف دلیمی اص الطبع اسائّ َکشدِاَذ ٔ رُٓب ثّ
رکش ٔ ثیبٌ اؽکبو آٌ اکزفب ًَٕدِاَذ.
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دس سٔایبد يب ،کهًّ لطبع ،لطبیغ ،لطیؼّ ٔ الطبػخ آيذِ اعذ ،اص يغًٕع سٔایبد ٔ
ادنّی کّ دسثبسِی ايٕال ػًٕيی ٔاسد ؽذِ ،ثّ دعذ يیآیذ کّ ْیچ کظ ؽك رقشف دس
يُبثغ يٕاد خبو ،اػى اص صيیٍ یب يؼبدٌ ،سا دس صيبٌ غیجذ ايبو (ع) ثذٌٔ اعبصِی ايبو
يغهًیٍ ٔ ٔنی ايش َذاسدٔ ،نی ايش اخزیبس داسد کّ ثّ هٕس يغزمیى یب ثب رأعیظ
عبصيبٌْبی اعزًبػی ،اص يُبثغ هجیؼی ثٓشِثشداسی اص آٌ سا ثّ افشاد ؽمیمی ثب ؽمٕلی ثّ
يُظٕس ثغو ػذانذ اعزًبػی ٔ رٕصیغ ػبدالَّی عشيبیّْبی هجیؼی ٔاگزاس ًَبیذ.
اص يٕاَؼی کّ فمٓبء[ ]۳۴دس اؽیبی صيیٍ يٕاد ثذاٌ رٕعّ داؽزّاَذ ،ایٍ اعذ کّ صيیٍ
يٕاد اص الطبػبد َجی (ؿ) یب ايبو (ع) َجبؽذْ ،ش گبِ َجی یب ايبو صيیٍ يٕاری سا ثّ کظ
الطبع کُذ ،دیگشاٌ ًَیرٕاَُذ دس آٌ رقشف کُُذ .ثشخی دیگش اص فمٓبء رقشیؼ کشدِاَذ
کّ الطبع يضم رؾغیش يفیذ أنٕیذ ٔ اخزقبؿ اعذ ،کغی کّ صيیٍ ثّ أ الطبع ؽذِ ،دس
اؽیبء صيیٍ يضثٕس اص عبیشیٍ أنٕیذ ٔ ؽك رمذو داسد ،ثّ ػجبسد دیگش ،خٕد الطبع ثّ
رُٓبیی دس ؽقٕل أنٕیذ کبفی اعذ ٔ َیبصی ثّ رؾغیش َیغذ.
۱/۲/۲٫دًی (قرقگاِ) َباشذ :اص عًهّ ؽشایو اؽیبء صيیٍ يٕاد ایٍ اعذ کّ صيیٍ يؾیبح
عضء ؽًی پیبيجش (ؿ) ٔ ايبو (ع) َجبؽذ ،ثّ ػجبسد دثگش اص عًهّ يٕاَغ اؽیبء ،ایٍ اعذ
کّ صيیٍ يٕا د عضء ؽًی پیبيجش (ؿ) یب ايبو (ع) َجبؽذ.
يؾمك ؽهی دس «ؽشایغ» يیفشيبیذ« :یکی اص يخزقبد سعٕل خذا (ؿ) ٔ ايبو يؼقٕو
(ع) دس َضد ايبيیّ ،اخزقبؿ دادٌ صيیٍ اعذ ثّ ػُٕاٌ ؽًی (لشلگبِ) چّ ثشای ؽخـ
خٕد ایٍ ؽك سا لشاس دْذ یب ثشای يقبنؼ ايذ ،ثُبثشایٍ اگش کغی لشلگبْی سا اؽیبء کُذ
يبنک آٌ ًَیؽٕد رب صيبَی کّ لشلگبِ اعزًشاس داؽزّ ثبؽذ ،ثهی اگش ؽخـ سعٕل اکشو
(ؿ) یب ايبو يؼقٕو ( ع) لشلگبْی سا ثشای يقهؾی رؼییٍ کذِ ثبؽذ ٔنی دیگش سػبیذ
آٌ يقهؾذ الصو َجبؽذ ،دس ایٍ فٕسد ؽکغزٍ ٔ اعزفبدِ کشدٌ اص آٌ عبیض اعذ ،ثؼنی
اص فمٓبء گفزّاَذ آَچّ سعٕل اکشو (ؿ) ثشای ؽخـ خٕد ،ؽًی لشاس دادَذ ،لبثم َمل
َیغذ چٌٕ ػًم پیبيجش (ؿ) يبَُذ دنیهی اعذ کّ َـ دس یک يؼُب ثبؽذ ٔ لٕل ثّ عٕاص
َمل ،اعزٓبد دس يمبثم َـ اعذ [ ٔ ]۳۵اعزٓبد دس يمبثم َـ ثبهم اعذ.
 ۲/۲/۲٫حذجیر َشذِ باشذ :یکی دیگش اص ؽشایو صيیٍ يؾیبح ایٍ اعذ کّ لجال يٕسد
رؾغیش دیگشاٌ ٔالغ َؾذِ ثبؽذ ٔ ایٍ يٕسد ثؾشْبی ثشلشاس صیش يطشػ اعذ:
انف .رؾغیش دس نغذ :دس يُبثغ يخزهف نغٕی ،رؾغیش ثّ يؼُبی لشاس دادٌ ػاليذْب یب
َٓبدٌ َؾبَّْبی ثش لطؼّای اص صيیٍ ثّ لقذ ؽیبدد ٔ رقشف آٌ ٔ ،ثشای عهٕگیشی اص
رغبٔص دیگشاٌ ثّ آٌ صيیٍ اعذ.
ة .رؾغیش دس افطالػ فمٓبء :دس يؼُبی افطالؽی فمٓبء اخزالف کشدِاَذ .ثشخی
ثشاعبط يؼُبی نغٕی ،اؽیبی صيیٍ سا گٕیذَ ٔ ،یض ثشای عهٕگیشی اص رغبٔص دیگشاٌ ثش
آٌ لطؼّ صيیٍ رقشف ؽذِ ،يضم ٔمغ عُگٓب ،عًغ کشدٌ خبکٓب ٔ چیضْبی دیگشی کّ
دس ػشف ٔ ػبدد ثّ لقذ اؽیی صيیٍ دس آٌ يیگزاسَذ.
ثشخی دیگش دس رؼشیف رؾغیش گفزّاَذ :رؾغیش يشؽهّ ؽشٔع اؽیبء صيیٍ اعذ یب اثزذای
اَزمبل صيیٍ يٕاد اص ؽبنذ ثیؽبفهی ثّ ؽبنذ عشعجضی ٔ لبثهیذ ثٓشِثشداسی يضم
دسعذ کشدٌ ٔ کؾیذٌ عٕی آة ،یب ؽفش لُبد ،یب دیٕاسکؾی یب يشص ثُذی ٔ ايضبل آٌ ،اص
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آصبس اؽیبء ثبؽذ ،ایٍ رؼشیف دنیم ثش ایٍ اعذ کّ آَٓب رؾغیش سا یکی اص يشاؽم ػًهی
اؽیبء يیداَُذ]۳۶[.
 ۳/۲/۲٫یذ يسهًاٌ ٔ يعاْذ بر زيیٍ يٕاث جاری َباشذ :یکی دیگش اص ؽشایطی کّ
فمٓبء دس اؽیبء صيیٍ يٕاد يززکش ؽذِاَذ ایٍ اعذ کّ یذ يغهًبٌ یب يؼبْذ (کغی کّ ايبو
(ع) ثب أ فهؼ کشدِ ثبؽذ) ثش صيیٍ يٕاد عبسی َجبؽذ ،دس ٔالغ اصجبد یذ يؾزشو ثش صيیٍ
يٕاد ،يبَغ اص رقشف عبیشیٍ دس صيیٍ يضثٕس خٕاْذ ؽذ ،اکضش فمٓبء ؽیؼّ عٌٕ اثٍ
ثشاط ،ؽیخ هٕعی ،يؾمك ؽهی ،ػاليّ ؽهی ،ؽٓیذیٍ ،يیشصای لًی ،فیل کبؽبَی ٔ…
ثذیٍ يطهت رقشیؼ کشدِاَذ.
 ۴/۲/۲٫زيیٍ يٕاث از يشاعر عبادث َباشذ :اص دیگش اص ؽشایو اؽیبء ایٍ اعذ ،صيیٍ
يشدِای کّ يٕسد اؽیبء لشاس گیشد ٔ َجبیذ اص يؾبػش ػجبدد ثبؽذ يضم صيیٍ ػشفبد ،يُی
ٔ يؾؼش ثبؽذ ،يٕسد ارفبق ػهًبء ؽیؼّ اعذ ٔ يخبنفی دس يغأنّ يؾبْذِ َؾذِ اعذ ،انجزّ
فمٓبی ؽیؼّ رب لجم اص يؾمك ؽهی ،ثذیٍ يغأنّ اؽبسِ فشیؼ َکشدِاَذ ٔ ،أنیٍ ثبس يؾمك
ؽهی دس آصبسػ ثّ هٕس فشیؼ ثّ ایٍ ؽشه رٕعّ ًَٕدِ اعذ ٔ فبؽت يفزبػ انکشايخ َیض
يغأنّ سا اص مشٔسیبد دیٍ ؽًشدِ اعذ.
دیذگبِ فمٓبء ػبيّ :دس يُبثغ ػبيّ ،يؼظًی اص فمٓبء ثّ هٕس پشاکُذِ ثّ ؽشه يزکٕس اؽبسِ
ًَٕدِاَذ ٔ اص ػجبسد آَٓب ثذعذ يیآیذ کّ دس يغأنّ خالفی ثیٍؽبٌ َیغذ .چُبَچّ سيهی
دس «َٓبیخ انًؾزبط» ادػبی ػذو خالف کشدِ اعذ]۳۷[ .
 ۵/۲/۲٫زيیٍ يٕاث دریى زيیٍ عاير(آباد) َباشذ :اص عًهّ ؽشٔه کّ اکضش فمٓبء ؽیؼّ
يززکش ؽذِاَذ ،ایٍ اعذ کّ صيیٍ يٕاد يٕسد اؽیبء ،ؽشیى صيیٍ آثبد َجبؽذ ٔ ،اگش ؽشیى
صيیٍ آثبد یب يکبَی آثبدی ثبؽذ ًَی رٕاٌ آٌ سا اؽیبء کشد ،يضال صيیٍ يٕاری ؽشیى ؽٓش یب
سٔعزب یب يضسػّ یب دسِْبی ػًٕيی ٔ یب ؽشیى چبِ ٔ لُبد ٔ غیشِ ثبؽذ .ایٍ ؽشه يٕسد
ارفبق رًبو فمٓبی ؽیؼّ اعذ ٔ ،ثؼنی اص فمٓبء چٌٕ فبؽت عٕاْش ٔ ػاليّ ٔ ؽٓیذ صبَی
ادػبی ػذو خالف دس يغأنّ کشدِاَذ.
[ .]۱عؼیذ خٕای ؽشرٕری ثُبَی ،الشة انًٕاسد ،لى ،يکزجّ آیذ هللا يشػؾی۱۴۰۳ ،ق،.
ط ،۱ثبة ػ ،ؿ۱۸۵٫
[.]۲يؾًذ عؼفش ،عؼفشی نُگشٔدی ،ؽمٕق ايٕال ،رٓشاٌ ،کزبثخبَّ گُظ داَؼ۱۳۷۶ ،ػ،
ؿ۳۳۹٫
[ .]۳يؾًذ ثٍ اثی ثکش ،عیٕهی ،انؾبٔی نهفزبٔی ،ط  ،۱ؿ۲۷۳٫
[ًْ .]۴بٌ.
[ .]۵يؾًذ عٕاد ؽغیُی ػبيهی ،يفزبػ انکشايخ ،لى ،چبپ يٕعغّ آل انجیذ (ع) ،ثی رب،
ط ،۷ؿ۱۳٫
[ .]۶يؾًذ ثٍ عًبل انذیٍ يکی ػبيهی(ؽٓیذ أل) ،انًؼزّ انذيؾمیّ ،چبپ ػهًیّ ،چبپ
دٔو۱۳۹۳ ،ق ،.ط ،۷ؿ۱۶۳٫
[ .]۷عؼفش ثٍ انؾغٍ ثٍ یؾیی ثٍ عؼیذ انؾهی ،ؽشایغ االعالو ،رٓشاٌ ،چبپ اعاليیّ،
ط ،۱ؿ۲۸۷٫
[ .]۸صیٍ انذیٍ ػبيهی ،يغبنک ،لى ،چبپ يکزجّ ثقیشری ،ثی رب ،ط  ،۲ؿ۲۸۹٫
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 ۱٫اؽًذ ثٍ ؽغٍ ،کشکی( ،يؾمك صبَی) ،عبيغ انًمبفذ ،لى ،چ يٕعغّ آل انجیذ ،ثی رب،
ط ،۷ؿ۲۰٫
[ .]۱۰صیٍ انذیٍ ػبيهی ،يغبنک ،ط،۲ؿ۲۸۲٫
[ .]۱۱يؾًذ عؼفش ،عؼفشی نُگشٔدی ،پیؾیٍ ،ؿ ۳۳٫
[ .]۱۲اثشاْیى يذکٕس ،انًُغذ اثغذی ،ثیشٔد ،يکزجّ انؾشلیّ ،چ دٔو ،ثی رب ،ؿ ۶۱۵٫
[ًْ .]۱۳بٌ ،ؿ۹۱۸٫
[.]۱۴يؾًذ ثٍ يُقٕس ثٍ اؽًذ ثٍ ادسیظ انؾهی ،عشائش ،ط  ،۲ؿَ -۳۷۴غى انذیٍ ؽهی،
انًخزقش انُبفغ ،ؿ -۲۵۹عؼفش ثٍ ؽغٍ انؾهی ،ؽشایغ انغالو ،ط  ،۳ؿ۷۹۳٫
[ .]۱۵ؽًظ انذیٍ عشخظ ،انًجغٕه ،ثیشٔد ،داس انًؼشفذ۱۴۱۴ ،ق ،.ط،۲۳
ؿ۱۶۱٫ٔ۱۶۲
[ .]۱۶يبنک ثٍ اَظ االفجؾی ،انًذَّٔ انکجشی ،لبْشِ ،ثی رب ،ط  ،۶ؿ۱۸۹٫
[ .]۱۷يؾًذ ثٍ ؽغٍ انطٕعی ،خالف ،لى ،چ يٕعغّ َؾش اعاليی ،ثی رب ،ط ،۳
ؿ۵۳۰٫
[ .]۱۸ؽٓیذ أل ،انذسٔط ؽشػیّ ،لى ،يٕعغّ َؾش اعاليی ،چ أل ،ثی رب ،ط  ،۳ؿ۹۵٫
[ .]۱۹ؽغٍ ثٍ یٕعف ثٍ يطٓش االعذی ػاليّ ؽهی ،لٕاػذ االؽکبو ،لى ،يٕعغّ َؾش
اعاليی۱۴۱۸ ،ق ، .ط ،۲ؿ۲۶۷٫
[ .]۲۰عؼفش ثٍ ؽغٍ ثٍ يؾمك ؽهی ،ؽشایغ االعالو ،چ يٕعغّ يؼبسف اعاليی ،لى،
ط ،۳ؿ۴۴۹٫
[ .]۲۱يؾًذ ثٍ عًبل انذیٍ يکی ػبيهی ،انهًؼّ انذيؾیمّ ،ثیشٔد ،داسانزشاس انؼشثی،
ط ،۷ؿ۱۵۵٫
[ .]۲۲يؾًذ ثٍ ػهی ػبيهی ،دسٔط ،يٕعغّ َؾش اعاليی ،لى۱۴۱۴ ،ق ،.ط ،۳ؿ. ۵۵
[ .]۲۳يؾًذ ثٓبءانذیٍ ػبيهی ،عبيغ ػجبعی ،ثبة دْىُْ ،ذ ،چ ثًجئی۱۳۱۹ ،ق ،.ؿ
۲۵۶٫
[ .]۲۴ؽشایغ االعالو ،ط ،۶ؿ۲۷۰٫
 ۲٫يؾًذ ثٍ ؽغٍ انطٕعی ،انخالف ،ط  ،۳ؿ ،۵۲۶چ يٕعغّ َؾش اعاليی ،ثیزب.
[ًْ .]۲۶بٌ.
[ .]۲۷يغبنک ،ط ،۱۲ؿ۳۹۰٫
[ .]۲۸يؾًذ ثٍ انؾغٍ ػبيهیٔ ،عبیم انؾیؼّ ،لى ،چ يٓش ،چ دٔو۱۴۱۴ ،ق ،.ط،۲۵
ؿ۴۱۴٫
[ .]۲۹يؾًذ ؽغٍ َغفی ،عٕاْش انکالو ،ثیشٔد ،چ داس االؽیبء انزشاس انؼشثی ،چ ْفزى،
۱۹۸۱و ، .ط ،۳۸ؿ ۱۷رب۱۳٫
[ٔ .]۳۰عبیم انؾیؼّ ،ػ ،۲۵ؿ۴۱۶٫
[ .]۳۱ؽًظ انذیٍ يؾًذ ثٍ يهک انؼبيهی( ،ؽٓیذ أل) ،دسٔط ،چ يٕعغّ َؾش اعاليی،
ط ،۳ؿ۶۱٫
[ . ]۳۲عٕاْش انکالو ،پیؾیٍ ،ط  ،۳۸ؿ۳۳٫ ٔ ۳۲
[ .]۳۳عًبل انذیٍ ؽغٍ ثٍ یٕعف ثٍ ػهی ثٍ يطٓش انؾهی ،رزکشِ انفمٓبء ،ط ،۲
ؿ۴۱۳٫
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[َ .]۳۴غى انذیٍ عؼفش ثٍ انؾغٍ ؽهی ،ؽشایغ االعالو ،ط  ،۳ؿ ،۲۵۱چ يٕعغّ يؼبسف
اعاليی ،چ أل۱۴۱۵ ،ق.
[ .]۳۵عٕاْش انکالو ،ط ،۳۸ؿ۶۴٫
[ .]۳۶يؾًذ ثٍ انؾغٍ ثٍ ػهی انطٕعی ،انًجغٕه ،ط  ،۳ؿ ۲۷۳٫
[ .]۳۷ؽًظ انذیٍ يؾًذ ثٍ ػهی اثی انؼجبط اؽًذ ثٍ ؽًضِ اثٍ ؽٓبة انذیٍ انشيهیَٓ ،بیخ
انًؾزبط ،ثیشٔد ،چ داسانفکش۱۴۰۴ ،ق ، .ط ،۵ؿ۳۳۴٫
صيیٍ ْبی يٕاد اص َظش فمّ اعاليی
صيیُٓبٖ يٕاد دس فمّ عضء اَفبل ثٕدِ اص ايٕال دٔنزٗ يؾغٕة يٗؽَٕذ; هجك سٔایذ
«يٍ ادیى ارضا يٕاحا فٓى نّ» ْشكظ ؽك اؽیبء ٔ رًهك آَٓب سا داسد ،ايب ؽشایو صيبٌ ٔ
افضایؼ عًؼیذ ایغبة يٗكُذ كّ ایٍ ارٌ كهٗ ثش اؽیبء اص ػبيّ عهت ؽٕد رب كٕيذثزٕاَذ
َیبصْبٖ عبيؼّ سا دس رٓیّ يغكٍ يُبعت ثشاٖ آَٓب ؽم ًَبیذ .ثّ ًْیٍ دنیم لبََٕگزاس ثب
ارٌ ٔنٗ فمیّ ؽك اعزفبدِ اص اؽكبو صبَٕیّ ثشاٖ رقٕیت يٕادٖ يزُبعت ثب يمزنیبد ٔ
ؽشایو صيبٌ سا ثشاٖ خٕد لبئم ؽذِ اعذ ; ايب اؽكبو صبَٕیّ اعزضُبء ثش اؽكبو أنیّ اعذ ٔ
َیض لبػذِ «انُاس يسهطٌٕ عهى ايٕانٓى» ایغبة يٗكُذ كّ ؽك يبنكیذ ایغبد ؽذِ ثش
صيیُٓبٖ يٕاد كّ دس اصش اؽیبء ثّ دعذ آيذِ يؾزشو ؽًشدِ ؽٕد; ثّ ًْیٍ عٓذ خبفیذ
رخقیقٗ اؽكبو صبَٕیّ َغجذثّ اؽكبو أنیّ فشفب يؾذٔد ثّ يكبٌ ٔ صيبٌ اعذ ٔ َّ ثیؼ
اص آٌ.
يٕاد دس نغذ ثّ يؼُٗ ثیغبٌ ٔ يشدِاعذ ٔ صيیٍ يٕاد افطالؽب صيیُٗ اعذ كّ ػًشاٌ
ٔ آثبدٖ دس آٌ َجبؽذ .دس رؼشیف يٕاد دس فمّ ٔ لبٌَٕ رمبٔرٓبیٗ يؾبْذِ يٗگشدد .فمٓب
ػًٕيب يٕاد سا صيیُٗ داَغزّاَذ كّ ثّ ػههٗ ثیكبس افزبدِ ثبؽذ .ايبو خًیُٗ سؽًّ هللا دس
رؼشیف يٕاد فشيٕدِاَذ« :يٕاد صيیٍ يؼطهٗ اعذ كّ اَزفبػٗ اص آٌ ثشدِ ًَٗؽٕد یب ثّ
عٓذ لطغ ؽذٌ آة آٌ یب ثشاٖ اعزیالء آثٓب یب يبعّْب یب ؽٕسِ ًَك یب عُگٓب ثش آٌ یب ثّ
عٓذثیؾّ ؽذٌ ٔ پیچیذِ ؽذٌ َٗ ٔ دسخزٓب دس آٌ یب ثّ عٓذ غیش ایُٓب»  .ػجبسد «ثّ
عٓذ غیش ایُٓب» دس رؼشیف فٕق َؾبٌ يٗدْذ كّ ػهم يؼطم يبَذٌ صيیٍ ؽقشٖ َیغذ
ٔ يؼطم يبَذٌ صيیٍ ثّ ْش عٓزٗ ،آٌ سا دس ؽًٕل رؼشیف يٕاد لشاس يٗدْذ .ؽٓیذ صبَٗ
دس ؽشػ نًؼّ يؾبثّ ایٍ رؼشیف سا اسائّ كشدِ ،ثب ایٍ رفبٔد كّ لیذ «ٔ ايضبنٓب» سا
َیبٔسدِ اعذ .ایٍ يطهت سا َجبیذ دنیهٗ ثش ؽقشٖ داَغزٍ ػهم رؼطیم صيیٍ داَغذ:
«صيیٍ يٕاد صيیُٗ اعذ كّ اص آٌ اعزفبدِ ًَٗؽٕد ٔ ثّ عٓذثیكبس يبَذٌ آٌ یب ثّ عجت
َیضاس ؽذٌ آٌ یب ثشیذِ ؽذٌ آة اص آٌ یب فشٔ سفزٍ آة ٔ يغزٕنٗ ؽذٌ ثّ آٌ» .
دس فمّ ،صيیٍ يٕاد ثّ دٔ َٕع رمغیى ؽذِ اعذ:
 -1صيیٍ يٕاد افهٗ یب ثبالفبنّ ٔ آٌ صيیُٗ اعذ كّ عبثمّ ػًشاٌ ٔ آثبدٖ َذاؽزّ ثبؽذ.
ثبیذ رٕعّ داؽذ َذاؽزٍ عبثمّ ػًشاٌ ثّ ایٍ يؼُب َیغذ كّ آٌ صيیٍ ْیچگبِ آثبد َجٕدِ
ثبؽذ ،ثهكّ يًكٍ اعذ سٔصگبسٖ آثبد ثٕدِ ثبؽذ ايب يب اص آٌ اهالع َذاؽزّ ثبؽیى ،ثُبثشایٍ
ؽبیذ ثٓزش اعذ ثگٕییى صيیٍ يٕاد افهٗ ،صيیُٗ اعذ كّ عبثمّ اؽیبٖ آٌ يؼهٕو َجبؽذ.
10

 -2صيیٍ يٕاد ػبسمٗ كّ ػجبسد اعذ اص صيیُٗ كّ عبثمّ اؽیب داؽزّ ٔ ففذ يٕاد
ثؼذ اص ؽیبد ثش آٌ ػبسك ؽذِ ثبؽذ ،دس ٔالغ صيیٍ يٕاد ػبسمٗ صيیُٗ اعذ كّ يب اص
عبثمّ اؽیبٖ آٌ اهالع داؽزّ ثبؽیى.
يانكیج زيیٍ يٕاث
صيیُٓبٖ يٕاد يغهًب عضء ايٕال خقٕفٗ َیغذ ٔ دس سدیف اَفبل لشاس يٗگیشد .اَفبل
ايٕانٗ اعذ كّ ثّ يٕعت يمشساد ؽشػیّ يزؼهك ثّ ؽخـ أل اعالو (پیبيجش فهٗ هللا
ػهیّ ٔ آنّ ،ايبو ػهیّ انغالو ٔ دس ؽبل ؽبمش ٔنٗ فمیّ) يٗثبؽذ; صيیُٓبٖ يٕاد َیض اص
اَفبل يٗثبؽُذًْ .چُبٌ كّ دس رؼشیف يٕاد ثیٍ يزٌٕ فمٓٗ ٔ لٕاَیٍ يٕمٕػّ اخزالف
َظش ٔعٕد داسد اص عٓذ اؽكبو يشثٕه ثّ يبنكیذ َیض ایٍ رفبٔد ثّ چؾى يٗخٕسد .دس
خقٕؿ يبنكیذ صيیٍ يٕاد ،دس فمّ ،ثبیذ گفذ صيیٍ يٕاد افهٗ ثش هجك سٔایذ
يؾٕٓس «يٍ اؽیٗ اسمب يٕارب فٓٗ نّ» يهك كغٗ اعذ كّ آٌ سا اؽیب يٗكُذ .دس يبنكیذ
صيیٍ يٕاد ػبسمٗ ،ثبیذ ایٍ اسامٗ سا ثّ دٔ َٕع رمغیى كشد:
أل صيیُٗ كّ يبنك اص آٌ اػشاك كشدِ اعذ ،يضم لشائٗ كّ عبكُبٌ آٌ كٕچ كشدِ ثبؽُذ.
دٔو صيیُٗ كّ يغٕٓل انًبنك اعذ ; یؼُٗ يًكٍ اعذ يبنك داؽزّ ثبؽذ ٔنٗ يبنك آٌ
ؽُبخزّ ؽذِ َیغذَٕ .ع أل يٕاد ػبسمٗ ثٗ رشدیذ اص اَفبل اعذ ٔ ْش فشدٖ يٗرٕاَذ
آٌ سا اؽیب كُذًْ ،چُبٌ كّ دس خقٕؿ صيیٍ يٕاد ثبالفبنّ گفزّ ؽذ .انجزّ دس نضٔو ارٌ
ايبو ػهیّ انغالو دس اؽیب اسامٗ فٕق ،اخزالف َظش اعذ ٔ فبؽت عٕاْش الٕٖ سا ثش
اخز ارٌ ايبو ػهیّ انغالو داَغزّ اعذ.
دس َٕع دٔو صيیُٓبٖ يٕاد ػبسمٗ ،كّ ًْبٌ اسامٗ يغٕٓل انًبنك يٗثبؽذ ،گفزّ ؽذِ
ارٌ ايبو دس اؽیب الصو اعذ .ؽنشد ايبو خًیُٗ سؽًّ هللا دس خقٕؿ يبنكیذ اسامٗ
يٕاد چُیٍ اظٓبس داؽزّاَذ ٔ« :ايب لغى دٔو ،اؽٕه آٌ اعذ كّ ثب آٌ يؼبيهّ يغٕٓل
انًبنك ؽٕد ثّ ایُكّ اص فبؽت آٌ عغزغٕ گشدد ٔ ثؼذ اص یبط اص فبؽجؼ ،ػیٍ آٌ سا اص
ؽبكى ؽشع ثخشد ٔ صًٍ آٌ فشف فمشا ؽٕد ٔ یب ایُكّ آٌ سا اص ؽبكى ؽشع دس يمبثم
اعشد يؼیُٗ اعبصِ يٗكُذ یب دس فٕسد اَزفبع اص آٌ ،اعشد انًضم آٌ رمذیش يٗؽٕد ٔ
ٔعّ االعبسِ ثّ فمشا فذلّ دادِ يٗؽٕد ٔ اؽٕه آٌ اعذ كّ اص ؽبكى ؽشع ههت ارٌ
ًَبیذ»
ادیای يٕاث
آثبد کشدٌ صيیُی کّ اص آٌ اعزفبدِ ًَی ؽٕد (خٕاِ صيیُی ثبؽذ کّ ْشگض آثبد َجٕدِ یب ٔلزی
آثبد ثٕدِ ٔ پظ اص آٌ ،ثّ ٔاعطّ اص يیبٌ سفزٍ عکُّٔ ،یشاٌ ٔ ثّ کهی اص فبیذِ افزبدِ یب
يبَُذ يشغضاس ٔ َیضاس ثبؽذ) دس ْش ؽبل ،آثبد کشدٌ دس اعالو یکی اص کبسْبی َیک
ؽًشدِ ؽذِ ٔ ػالِٔ ثش ایٍ کّ یکی اص اعجبة يبنکیذ اعذ ،يٕعت صٕاة اخشٔی َیض يی
ثبؽذ.
اص پیغًجش اکشو (ؿ) يشٔی اعذ کّْ :ش کظ صيیٍ ثبیشی سا آثبد کُذ ،آٌ صيیٍ يزؼهك ثّ
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أ اعذ.
ٔ اص ؽنشد فبدق (ع) يُمٕل اعذْ :ش عًبػزی کّ صيیُی سا صَذِ ٔ آثبد ًَٕدَذ ،ؽك
أنٕیذ داسَذ ٔ آٌ صيیٍ ،يزؼهك ثّ ایؾبٌ اعذ.
دس اعالو ،صيیٍ ْبی ثبیش يبل خذا ٔ سعٕل ٔ ايبو اعذ (یؼُی يزؼهك ثّ ؽکٕيذ اعاليی
اعذ) ٔ اص اَفبل يی ثبؽذ .صيیٍ يٕاد سا ثب ؽشایو صیش يی رٕاٌ آثبد کشدِ ٔ يبنک ؽذ ٔ
اگش چُذ َفش لقذ رًهک کُُذ ،آٌ کّ پیؼ لذو رش اعذ ؽك أنٕیذ داسد:
 -1ارٌ ايبو یب َبیت أ.
 -2دیگشی لجال آٌ سا عُگ چیٍ یب يشصثُذی ٔ َظیش آٌ َکشدِ ثبؽذ.
 -3ؽشیى يهک دیگشاٌ َجبؽذ ،يبَُذ اهشاف َٓش ٔ خبک سیض چبِ ٔ يشص يضاسع.
 -4آٌ کّ صيیُی آصاد  -يبَُذ يغبعذ يخشٔثّ ٔ ألبف  -یب يبل ػًٕو يغهًیٍ  -يبَُذ
خیبثبٌ ْب ٔ عبدِ ْب َ -جبؽذ.
رجقشِ :رؼًیش ٔ آثبد ًَٕدٌ ،یک يفٕٓو ػشفی اعذ ،ثُبثشایٍ ًْیٍ کّ ػشف ثگٕیذ:
«ؽخقی فالٌ صيیٍ سا آثبد کشد» يبنکیذ رؾمك يی پزیشد ٔ انجزّ آثبد کشدٌ َیض ثّ ؽغت
يمبفذ گَٕبگٌٕ ٔ يخزهف اعذ ،چُبٌ کّ دس صساػذ ،ثب ؽخى ٔ ؽیبس ثّ ػًم يی آیذ ٔ
دس عبخزًبٌ ،ثب کؾیذٌ دیٕاس صبثذ يی ؽٕد.
 -5کبَی ْبیی کّ ظبْشَذ ٔ ًّْ کظ ،ثذٌٔ ؽفش ٔ اعزخشاط ،يی رٕاَذ اص آٌ ْب اعزفبدِ
ًَبیذ ،ثشای ًّْ عبیض اعذ کّ ثّ اَذاصِ ؽبعذ ،اص آٌ ْب ثشخٕسداس ؽَٕذ ٔ اگش اعزفبدِ
اص آٌ ْب َیبصيُذ ثّ ؽفش ٔ اعزخشاط ٔ عبیش فؼبنیذ ْبی فُی ثبؽذ  -يبَُذ هال ٔ يظ ٔ
غیش آٌ ْب  -کغی کّ سَظ ثشدِ ،ثّ اعزخشاط لیبو ًَبیذ ،يبنک آٌ خٕاْذ ثٕد.
َٓ -6شْبی ثضسگ ،يیبٌ يغهًبَبٌ يؾزشک اعذ ٔ ْى چُیٍ سٔدخبَّ ْب ٔ آة ثشف ٔ
ثبساٌ کّ اص کْٕغزبٌ ْب عشاصیش يی ؽٕد ٔ ْش کّ َضدیک رش ٔ عهٕرش اعذ ،ثش دیگشاٌ
يمذو اعذ
إَاع صيیٍ ٔ يبنکیذ آَٓب اص َظش اعالو
 1صيیٍ یب ثّ َؾٕی اعذ کّ يشدو ٔ يبنکیٍ أنیّ آٌ ثذٌٔ عُگ يغهًبٌ ؽذِاَذ ،دس ایٍفٕسد يهک ؽخقی آَٓبعذ ٔ يؼبيهّ يبنکیذ ثب آٌ يیؽٕد ٔ ،یب آٌ کّ عشصيیٍ ،ػُٕح
فزؼ يیؽٕد ،دس ایٍ فٕسد صيیٍ ثّ ػًٕو يغهًیٍ رؼهك يیگیشد ٔنی ثّ ؽشهی کّ آٌ
صيیٍ ،يؾیبح ٔ دس ؽمیمذ يًهٕک کفبس ثبؽذ .ایُچُیٍ عشصيیُی ثشخالف عبیش يًهٕکبد
کفبس کّ ثّ غُیًذ ثشدِ يیؽٕد ٔ رمغیى يیؽٕد رمغیى ًَیگشدد ٔ ثّ ػًٕو يغهًیٍ ،اص آٌ
عًهّ خٕد يبنکبٌ أنیّ اگش اعالو اخزیبس کُُذ رؼهك يیگیشد ،ايب ایُکّ ثبیذ خشاط ٔ يمبعًّ
ثپشداصَذ يطهجی اعذ کّ ثؼذا گفزّ خٕاْذ ؽذ ٔ .ايب اگش عشصيیٍ فزؼ ؽذِ يٕاد ثبؽذ،
هجك فمّ ؽیؼّ ثّ ايبو رؼهك يیگیشد ٔ فذ دس فذ ثّ َظش ؽکٕيذ ػبدنّ ؽك ٔاگزاس
يیؽٕد ٔ ،ايب ایٍ کّ کغبَی کّ ایٍ عشصيیُٓب ثّ آَٓب ٔاگزاس يیؽٕد ،آیب يبنک ایُٓب
يیؽَٕذ ٔ يیرٕاَُذ خشیذ ٔ فشٔػ کُُذ ،یب يبَُذ يفزٕػ ػُٕح ًَیرٕاَُذ خشیذ ٔ فشٔػ
کُُذ؟ًْ ٔ ،چُیٍ آیب ثبیذ دس يمبثم ایٍ ٔاگزاسی ،چیضی ثّ ثیذ انًبل ثّ ػُٕاٌ خشاط
ثپشداصَذ یب َّ ٔ ،فذ دس فذ يؼبيهّ يهک ؽخقی ثب آٌ صيیٍ يیؽٕد ،يطهجی اعذ کّ
ثبیذ ثؾش ؽٕد.
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ٔ ًْچُیٍ آیب يبنکیذ يطهك ٔ يؾذٔد صيیٍ يٕاد ًْچُبٌ کّ ثّ ؽشه االؽیبء اعذ ،يبداو
االؽیبء اعذ یب ايذی َذاسد؟ اگش ايذ داسد ،ايذ آٌ چمذس اعذ؟ اگش اؽیبء کُُذِ ،يبنک
يطهك ثؾٕد ٔ خشاط َپشداصد ٔ يؾشٔه ثّ يبداو االؽیبء َیض َجبؽذ ،اصش اخزیبس ايبو فمو ایٍ
اعذ کّ أل ثّ اعبصِ أ ثبیذ دادِ ؽٕد ٔ َظبسد أ ثشای ًْیؾّ عبلو يیؽٕد ٔ صيیٍ
يیبٌ يبنکبٌ يغزمم اص َظش ايبو دعذ ثّ دعذ يیؽٕد .اگش يبداو االؽیبء سا ؽشه کُیى،
اصش دیگش اخزیبس ايبو ایٍ اعذ کّ ْش ٔلذ صيیٍ ثبئش ثبؽذ ،دٔ يشرجّ ثبیذ ثب َظش ايبو ثّ
افشاد رفٕیل ؽٕد ٔ اعبصِ اؽیبء دادِ ؽٕدٔ ،نی اگش ايبو ؽك داؽزّ ثبؽذ کّ خشاط ثگیشد
ثبیذ گفذ ثشای ًْیؾّ صيیٍ دس اخزیبس ايبو ثبلی يیيبَذْ ٔ ،ش چُذ يؾیی ،يبنک يیؽٕد
ٔ َظیش يضاسع َیغذ ٔ ؽك خشیذ ٔ فشٔػ داسد ،ايب ؽمی ْى اص ايبو ثشای ًْیؾّ صيیٍ
ثش صيیٍ ْغذ کّ ثّ يٕعت آٌ ،خشاط يیگیشد ٔ .اگش ؽك خشیذ ٔ فشٔػ ْى عهت ؽٕد،
ػًال عهت يبنکیذ اص يؾیی ؽذِ ٔ أ فمو أنٕیذ ثٓشِثشداسی داسد ٔ فشلی يیبٌ اسامی
يفزٕؽّ ػُٕح ٔ اسامی يٕاد کّ عضء اَفبل اعذ ،ثبلی ًَیيبَذ.
 -2صيیُٓبیی کّ فبؽجبٌ آَٓب ثب فهؼ ،اعالو اخزیبس کشدِاَذ ،يبَُذ عشصيیٍ يذیُّ ،رؼهك
داسد ثّ يبنکیٍ افهی ٔ ،اص ایٍ عٓذ فشلی يیبٌ صيیٍ ٔ غیشصيیٍ َیغذ ٔ ،کأَّ ایٍ
ايزیبصی اعذ کّ ثّ ایُٓب دادِ ؽذِ اعذٔ ،نی انجزّ ایُٓب َیض يبداو االؽیبء ،يبنکاَذ ،ثّ
فشف ایٍ کّ خشاثّ ؽذ ،اص يبنکیذ آَٓب خبسط يیؽٕد ٔ يهک ايبو يیؽٕد .پظ ْش
صيیٍ کّ یک ثبس ثّ ؽبنذ يٕاد دسآيذ ،اص يبنکیذ ؽخقی ػهی االهالق خبسط يیؽٕد
ٔ دٔ يشرجّ يًهٕک ػهی االهالق ًَیؽٕد ،يگش آَکّ ثگٕییى يؼُی " « يٍ ادیی ارضا
يٕاحا فٓی نّ؛ ْش کظ صيیٍ يشدِ ای سا صَذِ کُذ يبنکؼ يی ؽٕد " ».يبنکیذ ػهی
االهالق اعذ.
 -3صيیُٓبیی کّ يؼًٕسِ اعذ ٔ اْهؼ عالء ٔهٍ يیکُُذ ثذٌٔ آٌ کّ نؾگشکؾی فٕسد
گشفزّ ثبؽذ ،یب فبؽجبٌ آَٓب ثبنطٕع ٔ انشغجّ ثّ يغهًیٍ رغهیى يیکُُذ ،ایُٓب فیء َبيیذِ
يیؽٕد ٔ عضء اَفبل اعذ ٔ يبَُذ اسامی يٕاد ثّ ايبو رؼهك داسد ،یؼُی ایٍ صيیُٓب َّ
َظیش غُبئى اعذ کّ يیبٌ افشاد رمغیى ؽٕدَ َّ ٔ ،ظیش اسامی يفزٕؽخ ػُٕح اعذ کّ ثّ
ػًٕو يغهًیٍ رؼهك گیشد ،ثهکّ َظیش اسامی أنیّ اعذ کّ يغزمیًب رؾذ َظش ٔنی ايش
اعذ.
پظ عّ لغى صيیٍ داسیى :صيیُٓبیی کّ يبنک ؽخقی داسد َّ ٔ ،ػًٕو ٔ َّ ٔنی ايش ؽمی
ٔ َظشی دس آَٓب َذاسَذ .دیگش صيیُٓبیی کّ ثّ ػًٕو يغهًیٍ رؼهك يیگیشد ٔ ٔنی ايش
يزقذی خشاط ٔ يمبعًّ ٔ اؽیبَب رُظیى ٔاگزاسی آٌ صيیُٓبعذ .ایٍ صيیُٓب َظیش ايبکٍ
ػًٕيی اص يغغذ ٔ غیشِ يیثبؽُذ کّ ْش کظ رمذو پیذا کشد ثّ أ رؼهك يیگیشد .عٕو،
صيیُٓبیی کّ َّ ثّ افشاد رؼهك داسد ٔ َّ ثّ ػًٕو يغهًیٍ ،ثهکّ ثّ ٔنی ايش رؼهك داسد.
لٓشا ٔنی ايش دس ایٍ گَّٕ صيیُٓب اخزیبس ثیؾزشی داسد (ایٍ گَّٕ صيیُٓب یب يٕاد اعذ کّ
ثب اعبصِ ٔنی ايش ثبیذ اؽیبء ؽٕد ٔ ،یب يؾیبح اعذ ،اص لجیم لطبیغ يهٕک ٔ صيیُی کّ السة
نٓب .ایُٓب َیض ثب َظش ٔنی ايش ثبیذ رمغیى ؽٕد ٔ اؽیبَب خشاط گشفزّ ؽٕدًْ ٔ .چُیٍ اعذ
اسامی فهؼ یب فیء کّ نى یٕجف عهیٓا بخیم ٔ الرکاب) .ثبیذ دیذ اخزیبس ثیؾزش أ دس ایٍ
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صيیُّ چیغذ؟
 -4اَفبل .اْم رغٍُ ،اَفبل سا ثب غُبئى عُگی يغبٔی داَغزّاَذٔ ،نی اص َظش فمّ ؽیؼّ،
اَفبل ثب غُبئى عُگی يغبیش اعذ ٔ فمو لغًزی اص غُبئى عُگی ( يا یصطفیّ االياو؛ آَچّ
ايبو ثشيی گضیُذ ).اعذ کّ دس سدیف اَفبل ٔالغ يیؽٕد .غُبئى رؼهك داسد ثّ ؽشکذ
کُُذگبٌ دس عُگ ٔ ،يیبٌ آَٓب رمغیى يیؽٕدٔ ،نی اَفبل رؼهك داسد ثّ ٔنی ايش .اَفبل َمطّ
يمبثم يًهٕکبد رؾقیهی فشدی اعذ کّ یک َفش يغهى یب ريی ،دس اصش کبس ٔ یب اؽیبء صيیٍ
ثّ دعذ يیآٔسد ٔ ،دیگش ،يمبثم يًهٕکبد کفبس اعذ کّ ثّ غُیًذ ثّ يغهًیٍ يیسعذ،
یؼُی " َمم " اعذ ،چیضی اعذ کّ َّ يؾقٕل کبس کغی اعذ کّ ػًهؼ غیشيؾزشو اعذ
ٔ ثّ اعزُمبرکُُذِ رؼهك داسد .اَفبل اص يخزقبد فمّ ؽیؼّ ٔ ،یک َمطّ ثشعغزّ اص فمّ ؽیؼّ
اعذ .اَفبل يُؾقش ثّ صيیٍ َیغذ ،ثهکّ صيیٍ لغًزی اص اَفبل اعذ .یؼُی لغًزی اص
صيیُٓب ،لغًزی اص اَفبل سا رؾکیم يیدُْذ ( ،يثم االرض انخی نى یٕجف عهیٓا بخیم ٔ ال
رکاب؛ يبَُذ صيیُی کّ ثب ؽًهّ َظبيی فزؼ َؾذِ اعذ ٔ ).اسامی يٕاد ٔ اسامی ای کّ
ال رب نٓا ٔ اٌ نى حکٍ يٕاحا ؛ آَچّ فبؽجی َذاسدْ ،شچُذ صيیٍ ثبیشی ثبؽذ.
 -5أل کغی کّ صيیُٓب سا اص ٔمغ افهی دس اعالو خبسط کشد ػضًبٌ ثٕد کّ "الطبػبد
ػضًبٌ" دس ربسیخ يؼشٔف اعذ.
رؾغیش  ،افطالؽی فمٓی ٔ ؽمٕلی دس ثبسِ اؽیبی صيیٍ يٕاد  .اص سیؾّ ؽغش ٔ ثّ
يؼُبی ثغزّ ؽذٌ ْبنّ ثّ دٔس يبِ داؽ کشدٌ دٔس چؾى ؽزش ثب آٍْ گشد عخذ ٔ يؾکى
ؽذٌ ٔ چیضی سا دس رُگُب لشاس دادٌ آيذِ اعذ ٔ.اژِ رؾغیش دس لشآٌ کشیى َیبيذِ ٔنی دس
اؽبدیش ثّ يؼبَی يزکٕس ثّ کبس سفزّ اعذ .دس افطالػ فمٓی رؾغیش ػجبسد اعذ اص
ایغبد اصشی دس صيیٍ يٕاد ايب َّ ثّ ؽذ اؽیبی آٌ دس ٔالغ رؾغیش يشؽهّ آغبصیٍ اؽیبی
صيیٍ ثّ ؽًبس يی سٔد ٔ يؼًٕال ثب عُگچیٍ کشدٌ یبکُذٌ خُذلی کٕچک یب کؾیذٌ
دیٕاسی کٕربِ ثّ دٔس صيیٍ ٔ ؽشٔع ؽفش چبِ یب کُذٌ َٓشپیؼ اص سعیذٌ آثقٕسد يی
گیشد .اص دیذگبِ فمٓب َٕع ٔ ؽذٔد رؾغیش دس ْش يٕسد ثّ رؾخیـ ػشف اعذ  .ثّ ًْیٍ
دنیم ْش کبسی کّ ػشف آٌ سا آغبص ػًهیبد ػًشاٌ ٔ اؽیبی صيیٍ ثذاَذ رؾغیش يؾغٕة
يی ؽٕد .
رؾغیش يٕعت يبنکیذ ًَی ؽٕد ٔنی ثّ عجت ؽشٔع ثّ اؽیبی صيیٍ ثشای رؾغیشکُُذِ ؽك
أنٕیذ ایغبد يی کُذ .ثش ایٍ اعبط رب صيبَی کّ ایٍ ؽك ثبلی ثبؽذ ْیچ فشد دیگشی َغجذ
ثّ اؽیبی صيیٍ ٔ رًهک آٌ اعزؾمبق َذاسد .يؼذٔدی اص فمٓبی ايبيی ٔ ثشخی ؽبفؼیبٌ
رؾغیش سا عجت يبنکیذ داَغزّ اَذ ايب فمٓبی دیگش اص ایٍ َظش اَزمبد کشدِ اَذ  .يغزُذ
ثشخی فمٓب ثشای ایغبد ؽك اؽبدیش اؽیبی اسامی يٕاد اعذ ايب ثب رٕعّ ثّ ایٍ کّ
اؽبدیش يضثٕس ثّ فشاؽذ ؽك أنٕیذ َبؽی اص رؾغیش سا اصجبد ًَی کُذ دس آصبس فمٓی
يزأخش ايبيی ثیؾزش ثّ اعًبع ٔ عیشِ ػمال اعزذالل ؽذِ اعذ  .دس پبسِ ای يُبثغ فمٓی ٔ
ؽمٕلی ثشای رؾمك رؾغیش ؽشایطی رکش ؽذِ اعذ .
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انجزّ اص آَغب کّ اص دیذگبِ فمٓب رؾغیش يبْیزی عذا اص اؽیب ٔ ػًشاٌ صيیٍ َذاسد ٔ فشفب
يمذيّ ٔ ؽشٔع آٌ اعذ .دس ثغیبسی اص يُبثغ فمٓی ایٍ ؽشایو دس لبنت ؽشٔه اؽیب ثیبٌ
ؽذِ اعذ  .اص يًٓزشیٍ ؽشایو رؾغیش آٌ اعذ کّ رؾغیشکُُذِ ثّ لقذ اؽیب الذاو ثّ رؾغیش
کُذ ٔ آَچّ سا فمٓب اص يقبدیك رؾغیش ؽًشدِ اَذ (عُگ چیٍ کشدٌ ٔ )...يی رٕاَذ ؽبکی
اص ایٍ لقذ ثبؽذ .دس ؽبنی کّ يضال اگش کغی ثّ لقذ عکَٕذ دس يکبَی خیًّ ای ثشپب
داسد صيیٍ يضثٕس يٕاد ثبلی يی يبَذ ٔ ْیچ ؽمی ثشای ٔی پذیذ ًَی آیذ .ؽزی ثّ َظش
ثشخی فمٓب اگش ایٍ ػًم ٔاعذ اصش ؽمٕلی ثبؽذ ثب ػذانذ اعزًبػی ٔ ؽمٕق عبیش افشاد
عبصگبس َخٕاْذ ثٕد .ؽشه دیگش رؾغیش ایٍ اعذ کّ رؾغیشکُُذِ رٕاَبیی اؽیبی صيیٍ
رؾغیش ؽذِ سا داؽزّ ثبؽذ ٔ دس فٕسد فمذاٌ لذسد اؽیب دیگشاٌ يی رٕاَُذ ثذاٌ يجبدسد
ًَبیُذ ٔ رؾغیش ٔی َغجذ ثّ يمذاس صایذ ثش يمذٔس اصشی َذاسد .اگش رؾغیشکُُذِ اثزذا
رٕاَبیی آثبد کشدٌ صيیٍ سا داؽزّ ثبؽذ ٔنی لذسد أ اص ثیٍ ثشٔد دس فٕسد يٕلذ ثٕدٌ
َبرٕاَی ؽك أنٕیذ ٔی اص يیبٌ ًَی سٔد .ثش ایٍ اعبط کغی کّ لبدس ثّ اؽیب َیغذ ًَی
رٕاَذ صيیٍ رؾغیش ؽذِ سا ثّ عججی اص اعجبة يؾشٔع يبَُذ فهؼ یب ْجّ ثّ دیگشی ٔاگزاس
کُذ.
ثشای ایُکّ رؾغیش ٔاعذ اصش ؽمٕلی ثبؽذ ثبیذ آصبس رؾغیش ثبلی ثًبَذْ .ش گبِ کغی دس
رؾغیش کٕربْی کُذ ٔ ایٍ آصبس اص ثیٍ ثشٔد ؽك أنٕیذ ٔی عبلو خٕاْذ ؽذ .ثّ َظش
ثشخی فمٓب دس فٕسری کّ صٔال آصبس ثّ عجت ػٕايم هجیؼی ٔ خبسط اص اسادِ رؾغیشکُُذِ
(يبَُذ هٕفبٌ ٔ عیم ) ثبؽذ ًَی رٕاٌ ؽك يزکٕس سا عبلو داَغذ .ؽًبسی اص فمٓب ثشآٌ
اَذ کّ دس ایٍ يٕاسد َیض ؽك أنٕیذ أ اص ثیٍ يی سٔد صیشا ػشف ثمبی ایٍ ؽك سا يُٕه
ثّ ثبلی يبَذٌ َؾبَّ ْبی رؾغیش يی داَذ  .رب صيبَی کّ آصبس رؾغیش ثبلی ثبؽذ ٔ
رؾغیشکُُذِ ثذٌٔ ػزس اص اؽیب خٕدداسی َکُذ اص دخبنذ ْش يزقشف دیگشی يًبَؼذ
خٕاْذ ؽذ .ثّ َظش ثیؾزش فمٓبی ػبيّ ٔ ايبيی دس فٕسد اؽیبی صيیٍ ثّ دعذ يزقشف
دیگش ؽك يبنکیذ ثشای ٔی ثّ ٔعٕد ًَی آیذ ْش چُذ يؼذٔدی اص فمٓب ثّ عٓذ ایغبد عجت
يبنکیذ یؼُی اؽیب أ سا يبنک صيیٍ داَغزّ اَذ .
اگش ثٓشِ ثشداسی اص صيیٍ یب چبِ ثذٌٔ ؽفع ؽشیى يًکٍ َجبؽذ رؾغیشکُُذِ ػالِٔ ثش
صيیٍ یب چبِ َغجذ ثّ اهشاف آٌ َیض ؽك أنٕیذ ثشای اؽیب يی یبثذ ْ.ش گبِ رؾغیشکُُذِ
دس اؽیبی صيیٍ کٕربْی کُذ ؽبکى اعاليی ٔی سا ٔايی داسد کّ ثّ اؽیب يجبدسد کُذ یب اص
آٌ دعذ ثشداسد اگش ٔی ػزسی پزیشفزُی داؽزّ ثبؽذ ؽبکى ثّ أ يٓهذ يُبعت يی دْذ .دس
فٕسری کّ رؾغیشکُُذِ ثذٌٔ ػزس اص ادايّ کبس ايزُبع ٔسصد اص ٔی سفغ یذ يی
ؽٕد.ثشخی فمٓب ثّ اعزُبد اؽبدیش يٓهذ يضثٕس سا عّ عبل داَغزّ اَذ .الصو َیغذ رؾغیش
ثب يجبؽشد خٕد فشد فٕسد گیشد ْش فشدی يی رٕاَذ ثب دادٌ ٔکبنذ ثّ دیگشی یب اعیش
کشدٌ أ الذاو ثّ رؾغیش کُذ ٔ ؽك پذیذ آيذِ ثّ يٕکم یب يغزبعش رؼهك داسد َّ ثّ ٔکیم یب
اعیش.
ؽك أنٕیذ َبؽی اص رؾغیش اص دیذگبِ فمٓب ٔ ؽمٕلذاَبٌ ؽمی يبنی ؽًشدِ يی ؽٕد کّ ثب
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فهؼ یب ْجّ لبثم ٔاگزاسی اعذ ٔدس فٕسد فٕد داسَذِ ؽك ثّ ٔاسصبٌ ٔی يُزمم يی
ؽٕد .ثب ایًُّٓ ثّ َظش ثیؾزش فمٓب ؽك يضثٕس سا يبَُذ ؽك ؽفؼّ * پیؼ اص دعزشعی ثّ آٌ
ًَی رٕاٌ ثّ دیگشی فشٔخذ  .انجزّ يؼذٔدی اص فمٓب آٌ سا يبَُذ ؽك أنٕیذ يٕعٕد دس
اسامی يفزٕػ ػُِٕ * ثّ رجغ آصبس آٌ لبثم فشٔػ يی داَُذ .

حدود
معنای اصطالحی حد
حد از نظر اصطالح به آن عقوبتی میگویند که برای آن در کتاب و سنت معین شده« ،الزانیة و
الزانی فاجلدوا ک ّک واحد منهما مؤة جلدة».
فرق بین حد و تعزیر
یک :ممالًال در بارهی حدود از ناحیه پیغمبر اکرم قانون داریم که «:الحدود تدرأ بالشبهات» [ٔ] ،و لذا
قاضی نباید اصرار کند که حتما ًال جرم مابت بشود ،بلکه میتواند به قانون درأ عمک کند ،الحدود تدرأ
بالشبهات ،البته به شرط اینکه حق دیگری ضایع نشود ،ولی در تعزیر یک چنین قانونی ندارد.
دوم :در «حدود» قسم معتبر نیست.
سوم :عدم قبوک کفالت ،یعنی حد کفالت بر نمیدارد.
چهارم :امام میتواند حد را عفو کند ،منتها به شرط اینکه با بیّنه مابت نشود بلکه با اقرار مابت شود.
پنجم :عدم الشفاعة فیه ،پیغمبر اکرم فرمود« :ال شفاعة فی الحد» [ٕ].
تعریف حدود
← در فقه
در اصطالح فقهی ،مراد از حدود در این بحث ،با توجه به معنای واژه ،برخی مجازاتهای بدنی با
اندازههای مشخص است که از جانب شرع برای جرائمی خاص تعیین شده است.
← در قانون مجازات اسالمی
به تعبیر قانون مجازات اسالمی ایران  ،حد به مجازاتی گفته میشود که نوع ،میزان و کیفیت آن در
شرع تعیین شده باشد.
← از دیدگاه حنفیان
به نظر حنفیان  ،حد کیفری است که میزان آن مشخص و اجرای آن حق ّ
 باشد .از دیدگاه آنان ،چون
قصاص حقالناس است ،حد بهشمار نمیرود ،زیرا در قصاص امکان عفو و مصالحه وجود دارد.
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رابطه حد و قصاص
فقهای اهکس ّنت قصاص را در شمار حدود قرار دادهاند .با این همه ،بیشتر فقهای امامی قصاص را
در شمار حدود ندانستهاند ]ٔ۵[ ]ٔ۴[ ،همچنانکه آنان و بسیاری از فقهای اهک س ّنت ،در منابع فقهی
در مبحث حدود به موضوع قصاص نپرداخته و آن را در بابی جداگانه آوردهاند .همچنین برخی فقها
گفتهاند که بعضی حدود (مانند قذف ) ،عالوه بر حق ّ
 بودن ،حقالناس هم بهشمار میرود.
وجوه کاربرد حدود در معنای اصطالحی
برای کاربرد واژه حدود در این معنای اصطالحی وجوه گوناگونی ذکر شده است ،از جمله آنکه این
کیفرها مجرمان را از تکرار جرم بازمیدارند یا موجب تؤدیب آنها میشوند یا وقوع جرائم را
محدود میکنند یا ازآنروست که در شرع اندازه آن در موارد مختلف مشخص شده است .در کتابهای
فقهی گاهی واژه حد برای جرائمی که مجازات آنها حد است نیز بهکار رفته است.
واژه حدود در قرآن
ّ
حدود» ،بهکار رفته و مراد از آن ،فرایض و
واژه حدود چهارده بار در قرآن  ،غالبآ با تعبیر «
قرآنی حدود گستردهتر
م َُحرَّ مات الهی یا به تعبیر دیگر اوامر و نواهی خداوند است؛ ازاینرو ،مفهوم
ِ
از معنای مصطلح فقهی است.
در احادیث  ،حد به معانی متعددی بهکار رفته است ،از جمله معنای لغوی یعنی بازداشتن و معانی
دیگر یعنی کیفر معین (معنای فقهی) ،کیفر نامعین یا هرگونه کیفر
حدود در احادیث
در احادیث و منابع فقهی ،ضمن تؤکید بر اجرای حدود و فواید متعدد آن ،گاه به حکمت تشریع احکام
مربوط به حدود اشاره شده و از جمله دالیک اهتمام به اجرای حدود ،پیشگیری از تعدی به ارکان
جامعه و مصالح عمومی ،یعنی حیمیت ،بدن  ،عقک و ماک انسانها ،ذکر شده است .همچنین گفتهاند درد
و ناراحتی جسمی ناشی از اجرای حد ،موجب تقویت نیروی بازدارنده از گناه در مجرمان میشود با
ب حد ،بسیار دشوار است و به ادله و شواهد متعددی
این همه ،از دیدگاه شرعی امبات
جرائم مستوج ِ
ِ
نیاز دارد.
حدود در منابع فقهی
باتوجه به اهمیت موضوع حدود ،در منابع جامع فقهی ،معموال مبحمی اصلی به حدود اختصاص
دارد .عالوه بر این ،فقها در ضمن دیگر مباحث فقهی (مانند لِعان  ،شهادت  ،اطعمه و اشربه  ،امر
به معروف و نهی از منکر ) ،به احکام حدود نیز پرداختهاند.
مصادیق حد از دیدگاه مذاهب مختلف
ب حد یکسان نیست .درباره برخی مصادیق
مصادیق
دیدگاه مذاهب گوناگون درباره
جرائم مستوج ِ
ِ
ِ
(مانند زنا  ،سرقت  ،قذف  ،شرب خمر و محاربه ) اتفاقنظر وجود دارد ،ولی درباره شماری دیگر
(از جمله لواط  ،مساحقه  ،قوّ ادی  ،ارتداد و بغی ) اختالف نظر هست .بیشتر منابع فقهی اهک س ّنت
مصادیق قطعی حدود را هفت مورد دانستهاند .خوئی تعداد جرائم مستوجب حد را شانزده مورد ذکر
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جرائم حدی ،مستقک ندانستن پارهای جرائم (مانند
شمارر
کرده است .از جمله اسباب اختالف در
ِ
ِ
راهزنی در برابر سرقت) و تعزیری بهشمار آوردن برخی جرائم (مانند ارتداد) است.
وجوب اجرای حد
فقها برای وجوب اجرای حد در مورد هریک از جرائم حدی ،به ادله گوناگون ،یعنی کتاب ،س ّنت ،
اجماع و عقک  ،استناد کردهاند
انواع حدود
ُحصن یا محصنه
حدود بسته به نوع جرائم ،اشکاک و انواعی دارد :سنگسار ( َرجم ) برای زنای م َ
(مرد یا زن متؤهک) ،صد ضربه تازیانه برای زنای غیرمحصن یا غیرمحصنه ،هشتاد ضربه تازیانه
صلب) برای محاربه ،بریدن انگشتان دست به جرم
برای قذف و شرابخواری ( َج ْلد) ،به دار آویختن ( َ
ب
تکرار
سرقت ،و تبعید در پارهای موارد مانند محاربه ،قوّ ادی و زنای محصن .گاهی
جرم مستوج ِ
ِ
ِ
حد ،موجب تغییر نوع حد میشود ،مانند بریدن پای سارق در بار دوم ،حبس ابد در بار سوم و قتک او
جرم حدی در بار سوم یا چهارم ،مشموک مجازات مرگ
در بار چهارم .در بیرتر موارد ،تکرار
ِ
میگردد[ .
حدود پیر از اسالم
برخی گونههای حدود ،مانند بریدن دست سارق یا کشتن زناکار ،پیر از اسالم نیز رواج داشته است.
شروط اجرای حدود
به نظر مشهور فقها ،از جمله شروط اجرای حد آن است که مرتکب جرم بالغ و عاقک باشد و آن را با
قصد ،اختیار و بدون اضطرار انجام داده باشد؛ بنابراین ،ممالًال در موارد اکراه یا اضطرار (مانند
ارتکاب زنا برای نجات از تشنگی یا سرقت در زمان قحطی) ،حد را قابک اجرا نمیدانند .جنون
مرتکب جرم ،پس از حکم به حد ،آن را ساقط نمیکند( .منابعی که در آن به اجرای حد بر مجنون در
برخی موارد قائکاند
به نظر فقهای امامی ،مسلمان بودن از شرایط اجرای حد نیست ،فقط شرابخواری کافر به صورت
ت حد مستمنا شده است
غیرعلنی از مجازا ِ
اجرای حدود در غیر مسلمان
[ویرایر]
جرائم مستوجب حد
به حاکم شرع اختیار داده شده است تا در مورد غیرمسلمانانی که مرتکب برخی
ِ
شدهاند ،حد شرعی را اجرا کند یا آنها را به همکیشانشان تحویک دهد تا بر طبق شریعت خود آنان را
کیفر دهند.
اجرای حدود بر کافران
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فقهای اهک س ّنت درباره امکان اجرای حدود بر کافران ،اختالفنظر دارند .حنفیان ،اهک ذمه را
برخالف غیرمسلمانان دیگر ،مشموک حد زنا ندانستهاند.
اجرای حدود بر جاهک
به نظر فقها ،در صورت ناآگاهی مکلف به ماهیت مجرمانه کار خود ،چه در صورت جهک به حکم
چه درصورت جهک به موضوع ،حد جاری نمیشود..
برخی فقها ،در صورتی که جهک به حکم ،ناشی از کوتاهی باشد و مرتکب جرم ،هنگام ارتکاب جرم
به جهک خود توجه داشته باشد ،حد را ساقط ندانستهاند.
حد در جرائم مربوط به حقالناس
در جرائم حدیای که به حقالناس ارتباط دارد ،مانند قذف ،وجود شاکی خصوصی و مطالبه حق از
جانب او شرط اجرای حد است.
امبات حدود
شرط مهم اجرای حد ،امبات ارتکاب جرم توسط متهم است که فقها بدان اهتمام خاص داشته و
راههایی برای آن ذکر کردهاند.
← اقرار
یکی از این راهها ،اقرار صریح شخص عاقک بالغ است ،مشروط بر آنکه همراه با اختیار و بدون
اکراه باشد .در تعداد دفعات اقرار در جرائم گوناگون ،اختالفنظر وجود دارد .ممالًال به نظر مشهور
فقهای شیعه  ،برای امبات جرم زنا ،لواط و مساحقه ،چهار بار اقرار و برای امبات نوشیدن شراب ،
قذف و قوّ ادی ،دو بار اقرار نزد قاضی الزم است ..با این همه ،در متون دینی توصیه شده است که
ب حد ،اگر از رفتار مجرمانه خود پشیمان است از اقرار نزد حاکم خودداری و
ب
جرم مستوج ِ
مرتک ِ
ِ
ب حد نیز ناپسند بهشمار رفته است.
به درگاه الهی توبه کند .تجسس وتفتیر در
جرائم مستوج ِ
ِ
← شهادت
راه دیگر امبات حدود ،شهادت (بینه) است .تعداد و شرایط شاهدان ،بسته به نوع جرم ،متفاوت است.
ممال ،در لواط و مساحقه ،شهادت چهار مرد عادک ،در زنا شهادت چهار مرد عادک یا سه مرد و دو
زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن ،و در دیگر جرائم مستوجب حد ،شهادت دو مرد
ضروری است .به نظر مشهور فقهی ،شهادت زنان به تنهایی در مور ِد جرائم حدی کافی نیست.
← علم قاضی
جرم حدی برای امبات آن کافی است .قراین و شواهد دا ّک
ب
به نظر فقهای شیعه ،علم قاضی به ارتکا ِ
ِ
بر وقوع جرم نیز تنها در صورتی که به علم قاضی بینجامد ،معتبرند .به نظر مشهور فقهای اهک
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س ّنت ،در حدود ،قاضی نمیتواند به علم خود استناد کند و در مورد حقالناس ،برخی بر آناند که
قاضی جایز است از علم خود پیروی کند
← سوگند خوردن
فقها سوگند خوردن را در شمار ادله امبات حدود ذکر نکرده و برخی به صراحت آن را معتبر
ندانستهاند [ٓ ]ٔ۹البته سوگند خوردن در شرایط خاص لعان میتواند به حد زنا یا قذف منجر شود.
شفاعت در حدود
[ویرایر]
از جمله ویژگیهای حدود ،به استناد حدیث نبوی ،آن است که شفاعت (وساطت) یا کفالت اشخاص
نمیتواند مانع اجرای حد بر فرد محکوم شود؛ البته بعضی فقها در برخی موارد ،شفاعت را جایز
شمردهاند ،از جمله در صورت امبات حد با اقرار و پیر از اقامه دعوا نزد حاکم.
وظیفه اجرای حدود بر عهده کیست؟
به نظر فقهای شیعه ،در زمان حضور امام معصوم  ،اجرای حدود وظیفه امام یا نماینده اوست .برخی
فقهای شیعه در عصر غیبت حدود را قابک اجرا نمیدانند .از جمله مستندات این دیدگاه حدیمی است که
اجرای حدود را از اختیارات امام معصوم دانسته است .در برابر ،برخی فقها ،با استناد به ادله عقلی
و نقلی ،مانند ضرورت رفع مفاسد جامعه و اختصاص نداشتن آیات و احادیث حدود به زمانی خاص،
به جواز اجرای حدود فتوا داده و حتی اجرای آن را وظیفه حاکم شرع دانستهاند .بر پایه فقه اهک
س ّنت ،اجرای حدود از وظایف حاکم یا نایب خاص اوست و در صورت اهماک او ،بر هر کسی
واجب است.
وجوب فوری اجرای حدود
به استناد احادیث ،اجرای حدود بر حاکم شرع واجب فوری است ،جز در برخی موارد که تؤخیر آن
را الزم دانستهاند ،مانند اجرای حد زنا در مورد زن باردار و شیرده بهسبب زیانبار بودن آن برای
کودک و تؤخیر در اجرای حد رجم بر بیماران تا زمان سالمت آنها.
در پارهای موارد ،مرتکب جرم عالوه بر حد ،کیفر تکمیلی دیگری را نیز باید تحمک کند ،مانند تعزیر
زناکننده در ماه رمضان یا در مسجد و تعزیر مکمک در جرم قوّ ادی.
عدم جواز اجرای حدود
مستی محکوم،
فقها اجرای حدود را در برخی زمانها یا مکانها جایز ندانستهاند ،از جمله در حالت
ِ
هوای بسیار گرم یا بسیار سرد ،سرزمین دشمنان اسالم و منطقه حرم یا مساجد
مستحبات اجرای حدود
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آگاه ساختن مردم از مکان و زمان اجرای حد و حضور آنان در هنگام اجرای حد مستحب دانسته شده
است .برخی فقها ،با استناد به آیه ٕ سوره نور ،حضور حداقک یک نفر ،برخی حضور سه نفر ،و
شماری دیگر حضور ده نفر را الزم دانستهاند فتحی ،ص ۹۵ـٓٓٔ؛.

تعدد حدود
ب حد ،مشموک مجازات همه جرائم ارتکابی
مرتکب جرم ،در صورت ارتکاب چندین
جرم مستوج ِ
ِ
خواهد بود با وجود این ،در صورتی که یک نوع جرم ،مانند سرقت ،پیر از اجرای حد چندین بار
تکرار شده باشد ،بسیاری از فقها به تداخک مجازاتها قائک شده و اجرای یک حد را کافی دانستهاند.
برخی فقهای اهک س ّنت ،حدود مربوط به حق ّ
 را از حدود دیگر متمایز کردهاند.
ساقط شدن حدود
← وجود شبهه
شبهه ؛ (ا ِْد َرأوا الحُ ُدودَ بال ُ
حدود در برخی موارد ساقط میشوند ،از جمله هنگام وجود ُ
ش َبهات) ،حکم
به سقوط حد دادهاند .برخی موارد شبهه عبارتاند از :تردید در ارتکاب عمدی یا اختیاری جرم ،
شرکت غیرمستقیم در ارتکاب جرم ،رجوع شاهدان از شهادت خود پیر از صدور حکم یا پیر از
اجرای آن ،آشکار شدن فسق شاهدان و فرار شهود؛
← توبه
از موارد دیگری که به نظر فقهای امامی و برخی از اهک س ّنت ،حد ساقط میشود ،توبه مجرم پیر
از امبات جرم با گواهی شاهدان و نیز توبه او پس از اقرار به جرم است .در این موارد قاضی جایز
است عفو او را از حاکم درخواست کند .تمامی فقهای اهک س ّنت به سقوط حد محارب با توبه قائکاند؛
اما در دیگر اقسام حدود اختالفنظر دارند.
امکان سقوط حد با توبه ،توبه متهم به قذف را استمنا کردهاند البته در این نوع جرائم ،با
از حکم کلی
ِ
عفو صاحب حق ،حد ساقط میشود..
ِ
← اسباب دیگر
در هریک از اقسام حد ممکن است اسباب دیگری نیز موجب سقوط اجرای حد شود .ممالًال اجرای
لعان سبب سقوط حد زنا و قذف از زن و شوهر میشود یا انتقاک ملکیت امواک مسروقه به سارق از
راههایی ،مانند بخشر مالک یا خرید آنها ،سبب سقوط حد سرقت میگردد .همچنین انکار اتهام پس
از اقرار به آن ،در برخی انواع حد ،موجب سقوط آن میشود.
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آمار و تبعات اجرای حدود
اجرای حدود آمار و تبعات خاصی برای مجرمان دارد ،از جمله حکم به فاسق بودن آنها و نپذیرفتن
شهادتشان تا زمان توبه .همچنین فقها مجرمی را که هنگام اجرای حد بمیرد مستحق ضمان و دیه
ندانستهاند.
مباحث جدید حدود
جایز بودن یا نبودن استفاده از بیحسی موضعی یا عمومی در برخی از حدود و نیز پیوند زدن عضو
قطع شده در حد سرقت به خود سارق یا به دیگری ،از مباحمی است که امروز مورد توجه قرار
گرفته است.
احکام میت پس از حد
در حدودی که منجر به مرگ مجرم میشود (مانند حد رجم) ،وی به دستور حاکم شرع ،پیر از
اجرای حد ،غسک میت بهجا میآورد .در غیر این صورت ،پس از اجرای حکم ،جنازه او غسک داده
و کفن میشود و سپس در قبرستان مسلمانان دفن میگردد .هزینه اجرای حدود از بیتالماک پرداخت
میشود.
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