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  حيممحن الرّ بسم اهللا الرّ 
  

 ن قرائتيمقدمه حجت االسالم و المسلمين محس
  الحمد هللا رب العالمين و صلّي اهللا علي سيدنا و نبينا محمد و اهل بيته الطيبين الطاهرين

را در صداي جمهوري اسالمي گفتم كريم قرآن  كاملبا لطف خداوند يك دور تفسير 
در ده جلد منتشر گرديد كه در  »تفسير نور« از تكميل، تحت عنوانپس مطالب آن و 

خداوند توفيق داد و . ايران معرفي شدتاب سال جمهوري اسالمي نوان كبه ع 76سال 
 بارديگر يك دور تفسير قرآن به شكل تصويري ضبط گرديد كه به زودي در اختيار

  .گيردقرآن دوستان قرار مي
اين تفسير آن است كه از نقل اقوال و طرح احتماالت و توجه به  مهمويژگي 

و ساده عبارات در  جنبه كاربردي دارد،، آنچه قرآنو از متن اصطالحات دوري كرده 
   .بيان شده استپيام گونه 
نِيِه َوقَْوِمِه َما َهِذهِ احكَماِعيُل اليِت «: خوانيمسوره انبياء مي 52در آيه ل امثبه عنوان 

َ
إِْذ قَاَل ِأل

نتُْم لََها
َ
 ها چيستگويد اين مجسمهبه عموي خود مي 7حضرت ابراهيم  »َخِكُفونَ  أ

آيه كه يك نقل تاريخي است چند اصل عملي از اين  كنيد؟كه شما آنها را عبادت مي
  :استخراج كرده ايم در امر به معروف و نهي از منكر 

. دهدابراهيم به عموي خود تذكر مي. سن شرط نيست در اصالح و ارشاد،: اصل اول
نِيهِ «

َ
  ». . . قَاَل ِأل

ابراهيم به تنهايي به جمع تذكر . تعداد شرط نيست در اصالح و ارشاد،: اصل دوم
 « :دهدمي

َ
   »نِيِه َوقَْوِمهِ قَاَل ِأل

ابراهيم اول به بستگان . شروع كنيدخود از نزديكان  در اصالح و ارشاد،: اصل سوم
نِيهِ «. تذكر مي دهد

َ
  » ...قَاَل ِأل

ترين رستي مهمپبت. شروع كنيد منكرات تريندر اصالح و ارشاد از مهم: اصل چهارم
  »ما َهِذهِ احكَماِعيل«. منكر است
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و  امر و نهي را در قالب سؤال از وجدان مطرح كنيد در اصالح و ارشاد،: اصل پنجم
  »ما َهِذهِ احكَماِعيل« .يدنماي طرف مقابل را به تفكر وادار

اصول كاربردي براي همه نسلها در همه  اي كه سيماي تاريخي داشت،هآيآري از 
بر اين اساس هزاران پيام و نكته در تفسير نور آمده كه مورد  .صرها استخراج شدع

آقاي مجتبي در اين ميان . قرار گرفتفرهيختگان حوزوي و دانشگاهي توجه 
دانشگاه امام صادق دانشجويان دوره دكتري حقوق جزا و جرم شناسي از جاويدي 

بر هاي حقوقي آن را استخراج و ميك دور تفسير نور را با دقت مطالعه و نكات و پيا
   .بندي نموددستهاساس علم حقوق 

ميرمحمد صادقي مدير حسين جناب آقاي دكتر به پيشنهاد بنده اين پژوهش در اختيار 
گروه حقوق جزا و جرم شناسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و نويسنده 

هاي زبان هها مقاله بهاست و ده بيش از ده كتاب حقوقي كه متن درسي دانشكده
و نظرات ايشان موجب اصالح و تكميل مباحث گرديد  عرضه شد مختلف هستند،

  .نمايمكه در اينجا به سهم خويش از زحمات ايشان تشكر مي
البالغه و روايات و سيره اگر اساتيد و دانشجويان عزيز ما با اين نگاه يك دور نهج

در مكتب اسالم شده با قي را كه حقوهاي را نيز مطالعه و دقت : اهل بيت
زيرا اسالم   .مكاتب ديگر مقايسه كنند، با تمام وجود به اسالم عشق خواهند ورزيد

هايي مطرح نموده كه از هاي زندگي اعم از فردي و اجتماعي توصيهدر همه حوزه
  .نظر حقوقي قابل تامل و بهره گيري است و اين همه از جامعيت اسالم حكايت دارد

و  روندبناشناخته هاي اين گنجكشف ميد روزي كه حقوقدانان بشري به سراغ به ا
تكيه كنند، بگيرند، به قوانين  بشري بشر به جاي آن كه حقوق را از خالق اگر بدانند 

  .اندكرده خسارت
  محسن قرائتي

  89زمستان 
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  به نام خدا

 
  مقدمه آقاي دكتر حسين ميرمحمد صادقي 

  ق دانشگاه شهيد بهشتيدانشيار دانشكده حقو
قرآن مجيد كالم خداوندگار بزرگ است، كه همو تدبر در كالم خـود، و نـه خوانـدن    

آيات اين كتاب عظيم، طبق مـتن   .ي مؤمنان توصيه فرموده استصرف آن، را به همه
، داراي ظاهري است و باطني، كه هر باطن آن خـود  :روايات وارده از معصومين 

خود، با تدبر در آيـات  و هركس با توجه به سطح فهم و درك  هاي ديگري داردباطن
گـاه  چاي اين كتاب را پاياني نيسـت و تـازگي آن هي  هزيبايي .يابدها راه ميبه معني آن

از اين روسـت كـه    .شودهاي مختلف به كهنگي بدل نميبراي جستجوگران در عرصه
هاي گوناگون، طي نهمندان به كاوشگري در زميهاي مختلف و عالقهصاحبان تخصص
هر يـك   ،گذردده كه از عمر اين كالم موزون و عميق پروردگار ميسبيش از چهارده 

كـران  اي از ايـن اقيـانوس عظـيم و بـي    اند حسب ذوق و توانايي خود، جرعهتوانسته
ها براي بيشتر و بهتر فهميـدن سـخن   تحقيق با هر نوشيدني بر تشنگي آنبنوشند، و به 
  .وده شده استباري تعالي افز

 »آيـات االحكـام  «ي علم حقوق هم، عالوه بر آيات معدودي كه در اصطالح در زمينه
هاي حقوقي بـر  ها پيامتوان يافت كه از آنشوند، بسياري از آيات ديگر را ميناميده مي

تـوان  از ايـن رو بـه جـرأت مـي    . هاي خاص اسالم، قابل استنباط استاساس ديدگاه
هاي واضح و روشني در مورد اصول مهم حقوقي، از قبيل ن پيامگفت كه اسالم و قرآ

ها، اصل قداست قراردادها و تعهدات، لزوم وجود اصل قانوني بودن جرايم و مجازات
هـا موضـوع   زوم رعايت حريم خصوصـي اشـخاص و ده  ل عنصر رواني براي جرايم،
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ه آيـات و روايـات   حقوقي ديگر دارد، كه پي بردن به آنها نيازمند نگاهي نو و عميق ب
  .باشدمي _ اندبه جاي تكرار آن چه پيشينيان گفته _ هاي علم حقوقدر پرتو آموزه

منـد و پژوهشـگر   اينك خوشوقتم كه آقـاي مجتبـي جاويـدي، از دانشـجويان عالقـه     
حضـرت حجـت االسـالم و     »تفسـير نـور  «دانشگاه امام صـادق، بـر اسـاس مطالـب     

ين تفسير مثل خود قرآن براي هر كس بـر حسـب   المسلمين جناب آقاي قرائتي، كه ا
باشد، نسبت به استخراج آيـات حقـوقي   ميزان معلومات و دانش وي قابل استفاده مي

ـ  هاي شناخته شده در علم حقـوق، با توجه به تقسيم بندي قرآن، ت گمـارده انـد  هم. 
انـد و ايـن   آقاي جاويدي براي تدوين اين كار ماهها تـالش كـرده و زحمـت كشـيده    

نظرات خود را طي چند جلسه براي بهبود كار بـه وي ارائـه    جانب نيز، حسب مورد،
پندارد ثر خود را خالي از عيب ونقص نميبديهي است مؤلف محترم هيچ گاه ا .امداده

و بايد به طور جد و پيوسته در صدد رفع نواقص و ارتقاي سطح اين اثر، بـر اسـاس   
  .ران در اين عرصه، برآيدپيشنهادها و انتقادات همه ي صاحب نظ

دانم كه از ايشان و از كسان ديگـري كـه اخيـرا در ايـن     ي خودم مياين جانب وظيفه
ي تالش آنها به زيور طبع آراسته شـده اسـت، بـه سـهم     اند و نتيجهزمينه تالش كرده

خود تشكر و قدرداني نموده و براي حضرت حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي 
نظر من ايشان را بايد قهرمان احيـاي موضـوعات فرامـوش شـده و بـر       قرائتي، كه به

زمين مانده و پرهيز از تكرار مكررات دانست، سالمتي، طول عمر و توفيـق بيشـتر در   
ي اين راه و آشنا كردن مردم و به ويـژه نسـل نـو، بـا ابعـاد ديگـري از زوايـاي        ادامه

شـمول شـكايت پيـامبر بزرگـوار     باشد كـه مـا م   .ي قران كريم مسألت نمايمناشناخته
 رآنَ ا القُ ذَ ذوا هَ ويم اخت يا رّب اّن قَ «: فرمودبه پيشگاه باري تعالي قرار نگيريم كه  9اسالم

ً هجُ مَ    )30آيه  ،وره فرقانس( »ورا
  1431نيمه شعبان _1389پنجم مرداد _تهران

  حسين ميرمحمدصادقي
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گفتار                پيش  
  

 و» موعظه«، »ذکر«، »تبيان«، »برهان«، »نور«قرآن کريم، خود را با تعابيري چون 
کند و تدبر در آن را الزم و عدم تأمل در آن را نشانه مهر                 معرفي مي» الحديث                احسن«

در . »١أَقْفالُها قُلُوبٍ  یعل أَم الْقُرآن يتَدبرون أَفَال«خوردن بر قلوب آدميان دانسته است؛
                 در روز قيامت،) و آله و سلم صلي اهللا عليه(اين کتاب مقدس علت شکايت پيامبر 

 الْقُرآن هذَا اتَّخَذُوا قَومي إِن رب يا الرسولُ قالَ و«: مهجور کردن قرآن بيان شده است
تنها منابع قابل اعتماد براي هدايت ) السالمعليهم(قرآن و سنت اهل بيت . »٢مهجوراً

اما با اين . کند                معرفي مي» ٣ء شَي لكُلِّ تبياناً«د را قرآن کريم خو. جامعه بشري هستند
حال روز به روز موج ليبراليسم هرچه بيشتر خود را در عرصه علوم انساني کشور 

هاي مرتبط با علوم انساني، بسياري از معارف                 در برخي از دانشکده. سازد                نمايان مي
رود، ولي اندک کسي خود را پاسخگوي شبهات                 دو گنج عظيم زير سؤال مياين 

با مشاهده وضع مذکور، اهتمام مؤلف بر پژوهش در عرصه . داند                مطرح شده مي
در گام اول بررسي سيماي حقوق . بيت قرار گرفت                حقوق در قرآن کريم و عترت اهل

  .رو استانجام پذيرفت که حاصل آن اثر پيشدر قرآن 

                                                 
24/محمد  1  
30/فرقان  2  
٨٩/نحل  3  
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  :هاي اين اثر عبارت است ازترين ويژگي                مهم
تفسير «عالوه بر » تدبر در قرآن«هاي حقوقي قرآن، رويکرد                 براي احصاي پيام ‐١

مد نظر قرار گرفته است و لذا آيات حقوقي قرآن در اين مجموعه، منحصر به » قرآن
نيست؛ بلکه آيات فراوان ديگري نيز مورد » االحکام                آيات«انصد آيه معروف به پ

 .استفاده قرار گرفته است

بندي منظم و منطقي و با جامعيت نسبي پيرامون                 در تدوين اين اثر، ارائه يک طبقه ‐٢
 .نکات حقوقي قرآن مد نظر بوده است

سيري و ساير کتب مربوط در اين زمينه، يک جستجو و کنکاش در کتب تف ‐٣
نبوده بلکه يک ) اي توسط رايانه                جست و جوي کليدواژه(جستجوي ماشيني 

جستجوي اصطالحاً چشمي بوده و کتب مربوط به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و 
 .نکات مربوط به اين صورت گزينش شده است

اي به دو يا چند موضوع اشاره داشته باشد، آيه مربوط به نکته                 در صورتي که آيه ‐٤
 .مد نظر در هر قسمت آورده شده است

عمده تأکيد اين کتاب بر نکات مورد اشاره در تفسير نور است؛ اما جهت ارائه  ‐٥
يک مجموعه با جامعيت نسبي، در برخي موارد داراي ابهام، از تفاسير ديگري چون 

در عين حال از نکات استفاده شده از آيات قرآن . اده شده استنمونه و الميزان استف
 .در کتب حقوقي نيز غفلت نشده است و از آنها نيز استفاده شده است

بودند، » غيرحقوقي«در مواردي که عبارات استفاده شده در تفسير نور  ‐٦
 .گزين آن گرددجاي» هاي حقوقي                واژه«االمکان سعي شده است                 حتي

هاي                 االسالم و المسلمين قرائتي و با مشاوره                مجموعه حاضر تحت نظارت حجت ‐٧
االسالم و المسلمين قرائتي با ارائه                 حجت. دکتر ميرمحمدصادقي انجام پذيرفته است

دقي با مطالعه دقيق اثر و ارائه نظرات هاي خود و دکتر ميرمحمدصا                نظرات و تشويق
 .جانب نمودند                کارشناسي خود، کمک شاياني را به اين
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 متمايز گرديده است، از تفسير نور و مواردي که با عالمتدايره مواردي که با  ‐٨
استنباطات نگارنده نيز در . مشخص شده است از ساير منابع استفاده شده است لوزي

 .آورده شده استقسمت اخير 

در مقابل هر نکته حقوقي، قسمتي از آيه که نشانگر نحوه استنباط آن نکته، از آن  ‐٩
کنند در مواردي که تعدادي از آيات به يک نکته اشاره مي. آيه است، بيان شده است

جهت جلوگيري از تکرار زايد آن نکته، ابتدا توضيحي در خصوص آن بيان شده و 
 .ذکر شده استدر ادامه آيات مدنظر 

براي کثيري از نکات ذکر شده امکان آوردن شاهد مثال قانوني وجود داشت  ‐ ١٠
ولي به داليلي از جمله جلوگيري از حجيم شدن کتاب و در حال تغيير بودن برخي 

 .از قوانين در حال حاضر، اين امر در اين اثر صورت نپذيرفت

هي است که در بدي. مجموعه حاضر درصدد تبيين احکام حقوقي قرآن است ‐ ١١
زمينه فلسفه حقوق نيز نکات فراواني از اين کتاب مقدس قابل استنباط است که 

لذا اين اثر ناظر به احکام حقوقي و داراي . نيازمند انجام پژوهشي جداگانه است
 :هفت فصل به شرح زير است

  حقوق خصوصي :فصل اول
  حقوق جزا و جرم شناسي :فصل دوم
  حقوق عمومي :فصل سوم

  المللحقوق بين :چهارمفصل 
  )اصول محاکمات و ادله اثبات دعوي(آئين دادرسي  :فصل پنجم
  حقوق بشر و شهروندي و تکاليف شهروندان :فصل ششم
 قواعد حقوقي :فصل هفتم

در زمينه آيات حقوقي قرآن، چند کتاب ديگر نيز منتشر شده است؛ از جمله کتاب 
وزه و دانشگاه به انجام رسيده است قرآن و حقوق که توسط انتشارات پژوهشگاه ح
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که در سه جلد توسط انتشارات ) پژوهشنامه قرآني حقوق(و کتاب تبيان حقوق 
رو نسبت به ساير آثار منتشر شده، عالوه ويژگي اثر پيش. دادگستر منتشر شده است

بر نکات فراوان استنباط شده و توضيح و تبيين هر آيه به صورت جداگانه، در ارائه 
بندي منظم و منطقي در اين خصوص است که فهرست اجمالي و تفصيلي بقهيک ط

  .اين کتاب کامالً بيانگر اين رويکرد است
شود که                 نظران تقاضا مي                لذا از تمامي صاحب. شک اين اثر مبراي از اشکال نيست                بي

در . غناي هر چه بيشتر اين اثر را فراهم آورنداين ايرادات را متذکر شده و موجبات 
االسالم و                 حجتمعنوي علمي و  هاي                ها و حمايت                دانم از مشاوره                پايان الزم مي

کمال  دکتر ميرمحمدصادقيو نظرات ارزشمند جناب آقاي  المسلمين قرائتي
سيد ، زاده                ميثم صداقتهاي آقايان                 همچنين الزم است از تالش. قدرداني را نمايم
که در  علي زمانيان جهرميو پور                 مهدي اسماعيل، حجت مبين، محمدهادي راجي

 اين کار إن شاء اهللا. ها بردم تشکر نمايم                هاي آنان بهرهجريان کار از نظرات و تالش
     مورد قبول حضرت حق واقع شده و گامي هر چند کوچک در راستاي 

  .حرکت به سمت حقوق اسالمي باشدمهجوريت زدايي از قرآن و 
  و آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
  دوستدار بندگان خدا
  مجتبي جاويدي

  ١٣٨٩تابستان / ١٤٣٠رجب المرجب 
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حقوق خصوصي :صل اول ف  
  

  احوال شخصيه) الف
  اهليت، حجر و قيمومت ‐ ١
 و رشد بلوغ ١‐ ١

َتاىم«  ْ ْموالَُهمْ  َح   َو اْنتَلُوا ا
َ
ِْهْم أ َ

  )٦نساء،(» إِذا بَلَُغوا اجِّاكَح فَإِْن آنَْستُْم ِمنُْهْم رُْشداً فَاْدَفُعوا إِ
 يبرسند، پس اگر در آنان رشد) بلوغ و ازدواج سن(كه به  يو يتيمان را بيازماييد، تا هنگام

  .يافتيد، اموالشان را به ايشان برگردانيد) يفكر(

براي در اختيار داشتن سرمايه، عالوه بر بلوغ جنسي، بلوغ اقتصادي و اجتماعي هم  *
ً ا بلغو اذا«. الزم است   ١»اجاكح فان آنستم منهم رشدا

وجود بايد اطمينان به رشد . افي نيستدر سپردن اموال يتيم به او، حدس و گمان ك *
ً «. داشته باشد  »آنستم منهم رشدا

 » ِ َتِيِم إِال بِال ْ ْحَسُن َح  ىِهَ  َو ال َيْقَرُبوا ماَل ا
َ
ُشدهُ  أ

َ
  )٣٤ارساء،(» َفبْلَُغ أ

و نزديك نشويد، تا آنكه به حد بلوغ ) كه به نفع يتيم باشد(و به مال يتيم، جز به بهترين راه 

  .)گردانيد يكه آن گاه اموالش را به او بر م. (رشدش برسد

اقتصادي و جسمي  ،زمان واگذاري مال يتيم به خود او وقتي است كه به بلوغ فكري *
ّ «. برسد  »يبلغ اشّده ح

                                                 
قرائتي، محسن، تفسير (.ين است كه بتواند مال خود را حفظ كندا» آنستم رشدا«از  مراد: فرمودند 7 مام صادقا. ١

 .)٢٤٥، ص ٢ ج، ١٣٨٣، مركز فرهنگي درسهايي از قرآننور، 
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قبل از  ،از اين آيه، ممنوعيت مداخله در اموال يتيمان صغير از سوي ساير افراد 
  .قابل استنباط استرسيدن به سن بلوغ و احراز رشد 

يَن لَْم َفبْلُُغوا احْلُلَُم ِمنْكُ «  ِ يْمانُُكْم َو ا
َ
يَن َملََكْت أ ِ ِذنُْكُم ا

ْ
يَن آَمنُوا ِليَْستَأ ِ َها ا فُّ

َ
ْم ثَالَث يا ك

َصالةِ الِْعشاِء ثَالُث  َمراٍت ِمْن َقبِْل َصالةِ الَْفْجِر َو ِحنَي تََضُعوَن ِعيابَُكْم ِمَن الظِهرَيةِ َو ِمْن َنْعدِ 
  )٥٨نور،(» َعْوراٍت لَُكمْ 

از شما كه به سن بلوغ و  يكه مالكشان هستيد و كسان يبايد بردگان! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

پيش از نماز صبح و نيمروز، : اجازه بگيرند) ورود به اتاق يبرا(اند در سه وقت از شما  احتالم نرسيده

  .اين سه وقت هنگام خلوت شماست. كنيد، و بعد از نماز عشا ين بيرون مكه لباس از ت يهنگام

. گيردنهي قرارتواند مخاطب امر وشخص صغير در حدي که قابليت فهم وادراک دارد مي *
ين لم يبلغوا احلُلُم... ليستأذنكم « .بنابراين صغير مميز داراي درجاتي از مسئوليت است ّ  »ا

ْطفاُل « 
َ
يَن ِمْن َقبِْلِهمْ  َو إِذا بَلََغ اْأل ِ َذَن ا

ْ
ِذنُوا َكَما اْستَأ

ْ
  )٥٩نور،(» ِمنُْكُم احْلُلَُم فَلْيَْستَأ

در (اند،  كه قبلًا بالغ شده يو هر گاه كودكان شما به حد بلوغ رسيدند، پس بايد همانند بزرگساالن

  . بگيرند) ورود(اجازه ) همه وقت

ْطفاُل ِمنُْكُم احْلُلُمَ بَلَ «. احتالم مرز رسيدن به بلوغ شرعي است *
َ
 »َغ اْأل

ُشدُه َو اْستَو«  
َ
ً   یَو لَما بَلََغ أ  )١٤قصص،(» آتَيْناُه ُحْكماً َو ِعلْما

  .نيرومند شد و كامل گرديد، به او حكمت و دانش عطا كرديم يچون موس

به  »استواء« از ماده »ياستو« نيرومند شدن است، و ياز ماده شدت به معن »اشد« 
است، مفسران  يدر اينكه ميان اين دو چه تفاوت .كمال خلقت و اعتدال آن است يمعن

را  »استواء «، ويكمال جسم يرا به معن »بلوغ اشد« يبعض :دارند يمختلف يگفتگوها
 .اند دانسته يو فكر يعقل يبه معن

به سر حد كمال  يجسمان يآن است كه انسان از نظر قوا »بلوغ اشد« اند گفته يبعض 
همان اعتدال و استقرار در امر  »استواء«است، و يسالگ ١٨در سن  د كه غالباًبرس

در  .شود يحاصل م يجسمان يبعد از كمال نيرو است كه غالباً يحيات و زندگ
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 ،اشد :چنين آمده استاالخبار نقل شده  يكه در كتاب معان 7از امام صادق  يحديث
در ميان اين تعبيرات  .يرون آيداست كه محاسن ب ياست، و استواء زمان يسالگ ١٨

تكامل  ،اين دو واژه يلغو ينيست، و از مجموعه آن با توجه به معن يتفاوت زياد
 ١.شود ياستفاده م يو روح يو فكر يجسم ينيروها

بلوغ واقعي تنها به رشد جسمي و نيروي جنسي نيست، بلكه به كمال فكر و عقل  *
 »یستوو لّما بَلَغ أشّده و ا«. نيز وابسته است

 واليت بر مال سفيه ٢‐ ١

  » ِ ُُّه بِالَْعْدلِ  یفَإِْن اكَن ا ِ ْن يُِمل ُهَو فَلْيُْمِلْل َو
َ
ْو ال يَْستَِطيُع أ

َ
ْو َضِعيفاً أ

َ
  »َعلَيِْه احْلَقُّ َسِفيهاً أ

  )٢٨٢بقره،(                                                                                                                         
 يتواناي) به جهت الل بودن(ضعيف و يا ) از نظر عقل(كه حق بر ذمه اوست، سفيه يا  يو اگر كس

  .امال كند) را يمدت و مقدار بده(با رعايت عدالت ) او يبجا(او  يبر امال كردن ندارد، بايد ول

متن بايد د، سرپرست و ولي او اشگ و الل بيا گن ،ناتوان ،ضعيف ،اگر بدهكار، سفيه *
ّه... عليه احلّق سفيهاً او ضعيفاً  یفان اكن ا«. قرارداد را بگويد و كاتب بنويسد  »فليملل و

ّه«. ناتوانان در مناسبات اجتماعي، نيازمند ولي هستند سفيهان و *  »فليملل و

عليه باشد وگرنه اقدامات ولي يا قيم بايستي با رعايت عدالت و مصلحت مولي  
ُُّه بِالَْعْدلِ «. باطل است ِ  »َفلْيُْمِلْل َو

 » ِ ْموالَُكُم ال
َ
َفهاَء أ ً  َو ال تُْؤتُوا السُّ   )٥نساء،(» َجَعَل اُهللا لَُكْم ِقياما

  .شما قرار داده، به دست سفيهان ندهيد يزندگ يبرپاي ي و اموال خود را كه خداوند وسيله

 »اموالكم«اگر آيه در مورد اموال يتيمان است چرا کهاين آيه سؤال اين است در  
 ،ممكن است نكته اين تعبير ؟)انآن يثروتها( »اموالهم«نه،: گويد يم) شما يثروتها(

  يباشد كه اسالم همه افراد جامعه را يك يو اقتصاد يبيان اين مسئله مهم اجتماع

                                                 
  .٤٠و ٣٩، ص ١٦ ج  اول، چاپ ١٣٧٤، تهران، دار الكتب اإلسالمية تفسير نمونه،مکارم شيرازي، ناصر، . ١
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فع جدا باشد، همچنين تواند از منا يكه مصلحت و منفعت يك فرد نم يداند، بطورمي
بنابراين به خاطر همين موضوع به . زيان يك فرد عين زيان يك جامعه است

اين اموال در حقيقت فقط  يقرار داده شده، يعن »ضمير مخاطب»«ضمير غائب«يجا
به آن متوجه شود  يمتعلق به ايتام نيست، بلكه به شما هم مربوط است، و اگر زيان

آن بايد مراقبت كامل  يشده است، لذا در نگهدار بطور غير مستقيم متوجه شما
ي اقتصادي  حاكم شدن سفيه حتّي بر اموال خود، ضربهبه عبارت ديگر  .١داشته باشيد

 . ت به اموال شخصي افراد حق داردببه جامعه است و جامعه نس

تصرف سفيه در شود که اگر تفسير فوق پذيرفته شود از اين آيه چنين استنباط مي  *
 »التؤتوا السفهاء«. خود ممنوع است مال

هم هست و آن اينكه مقصود از اموالكم اموال خود  يدرباره اين تعبير تفسير ديگر 
خواهيد به افراد يتيم كه هنوز رشد اگر شما مي يسرپرستان است نه اموال يتيمان، يعن

ها نبدست آ ياند كمك كنيد شايد تحت تاثير عواطف حساب نشده اموال نيافته يكاف
اين  يها ساخته نيست، بلكه به جابگماريد كه از آن يها را به كارهايبسپاريد و آن

كار غير عاقالنه بهتر اين است كه غذا و لباس و مسكن آنها را تامين كنيد تا بالغ و 
 ٢.رشيد شوند

شود که سفيهان اهليت اگر تفسير دوم پذيرفته شود، از اين آيه اين نکته استنباط مي 
  .و تصرف در اموال ديگران را هم ندارند تسلط

   

                                                 
  . ٢٦٩، ص ٣ جهمان، . ١
   .همان. ٢
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  شناسنامهنسب و تغيير  ‐ ٢
قَْسُط ِعنَْد اِهللا « 

َ
ُكْم َو  فَإِْن لَْم َيْعلَُموا آباَءُهْم فَإِْخوانُُكْم ىِف  اْدُعوُهْم ِآلبائِِهْم ُهَو أ ِ يِن َو َموا ِّ ا

ُيْم بِِه َو لِكْن ما 
ْ
ْخَطأ

َ
ً لَيَْس َعلَيُْكْم ُجناٌح ِفيما أ ً رَِحيما  »َيَعمَدْت قُلُوُبُكْم َو اكَن اُهللا َلُفورا

  )٥احزاب،(                                                                                         
تر است، پس اگر  را به نام پدرانشان بخوانيد، كه اين نزد خداوند عادالنه) خواندگان فرزند(آنان 

خطا ) پيش از اين(شما هستند و در آنچه  يو موال يشناسيد، آنان برادران دين يرا نمپدرانشان 

هايتان  در آنچه دل يبر شما نيست، ول يگناه) و پسر خواندگان را فرزند خود دانستيد(كرديد 

  .مهربان است ي و خداوند آمرزنده) مسئوليد(قصد و عمد داشته 

ي افراد بايد  در شناسنامه. ردحفظ ك بايد شان ي نسبي افراد را با پدران واقعي رابطه *
  »ادعوهم البائهم« .نام پدرشان باشد

 »و لكن ما تعّمدت قلوبكم«. ها جرم است ها و نسب ي شناسنامه تغيير آگاهانه *

قَْسُط ِعنْدَ اْدُعوُهْم ِآلبائِ «.کنديا سببي ايجاد نمي فرزندخواندگي رابطه نسبي 
َ
  »اهللاِهْم ُهَو أ

 و مالکيتاموال ) ب
  مالکيت حقيقي از آن خدا ‐ ١
يت ها اعتباري است و مالکبا توجه به آياتي از جمله آيات زير، مالکيت انسان *

  :حقيقي از آن خداوند متعال است

رِْض َو إىَِل  السماواِت َو ما ىِف  َو ِهللاِ ما ىِف « 
َ
ُموُر  اْأل

ُ
  )١٠٩آل عمران،(» اِهللا تُرَْجُع اْأل

 يبازگشت همه امور تنها به سو آنچه در زمين است، از آن خداست ووا ه آنچه در آسمانو

  .خداست

ُ ما ىِف «  رْض السماواِت َو ما ىِف  َ
َ
  )٢٥٥بقره، (»اْأل

  .، از آن اوستاستآنچه در آسمانها و آنچه در زمين 
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ْستَْخلَِفنَي فِ «  ْ ِمما َجَعلَُكم مُّ نِفُقوا
َ
ِ َوأ ِ ْ بِاِهللا َورَُسو ْ لَُهْم َءاِمنُوا نَفُقوا

َ
ْ ِمنُكْم َوأ يَن َءاَمنُوا ِ يِه فَا

ْجٌر َكِبريٌ 
َ
  )٧حديد ،( »أ
. آن جانشين قرار داد، انفاق كنيد) استفاده از(به خدا و پيامبرش ايمان آوريد و از آنچه شما را در  

  .بزرگ است يكنند برايشان پاداش از شما كه ايمان آورند و انفاق يپس كسان

ْستَْخلَِفنَي ِفيهِ «: مثال شاهد *  »ِمما َجَعلَُكم مُّ

 مالکيت، حق طبيعي افراد ‐ ٢
رِْضُكْم بِِسْحرِِهما« 

َ
ْن خُيْرِجاُكْم ِمْن أ

َ
  )٦٣طه،(» قالُوا إِْن هذاِن لَساِحراِن يُِريداِن أ

خواهند با سحرشان  يم) كه(قطعاً جادوگرند ) و هارون يموس(همانا اين دو : گفتند) فرعونيان( 

  .ا از سرزمينتان بيرون كنندشما ر

. كنند ها با مخالف آن مبارزه مي طبيعي است و انسان غريزي و مالكيت يك خواسته *
  »خيرجاكم من ارضكم«

ُمُرون« 
ْ
رِْضُكْم بِِسْحِرهِ فَما ذا تَأ

َ
ْن خُيْرَِجُكْم ِمْن أ

َ
  )٣٥شعراء،(»  يُِريُد أ

  دهيد؟ يو دستور م يد، پس چه رأخواهد با سحرش شما را از سرزمينتان آواره كن ياو م

هاست و فرعون براي تحريك مردم  ز انسانيي مالكيت، از غرا                دوستي و انگيزه وطن *
او شما را آواره و مالكيت شما را : عليه موسي اين دو سوژه را بهانه قرار داد و گفت

 »خيرجكم من ارضكم«. لغو خواهد كرد

 آن به ي در اسالم و احترامپذيرش اصل مالکيت خصوص ‐ ٣
ْمواِلُكْم ال َيْظِلُموَن َو ال ُيْظلَُمونَ « 

َ
  )٢٧٩بقره،(» إِْن تُبْتُْم فَلَُكْم ُرُؤُس أ

) اصل(كنيد،  توبهايد و اگر  اعالن جنگ با خدا و رسولش داده) بدانيد كه(پس اگر چنين نكرديد، 

  .شود يكنيد و نه بر شما ستم م يستم م نه) و در اين صورت. (شما از آن خودتان است يها سرمايه

مالكيت خصوصي  .گرفتناديده نبايد براي نجات محرومان، اصل مالكيت مردم را  *
  »فلكم رؤس اموالكم«. در اسالم پذيرفته شده است
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ْن تَُكوَن جِت « 
َ
ْموالَُكْم بَيْنَُكْم بِاْكاِطِل إِال أ

َ
ُكلُوا أ

ْ
يَن آَمنُوا ال تَأ ِ َها ا فُّ

َ
اَرًة َقْن تَراٍض يا ك
  )٢٩نساء،(» ِمنُْكمْ 

با  ياموال يكديگر را در ميان خود به باطل نخوريد، مگر اينكه تجارت! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .رضايت يكديگر باشد

مالكيت فردي محترم است و تصرف در اموال ديگران، جز از راه معامالت صحيح و  *
 »جتارة عن تراض... اال... واالتأكل«. بر اساس رضايت حرام است

اصل بر ممنوعيت تصرف در اموال ديگران است و وجود معامله ناقله صحيح بايد  
  .به اثبات برسد

 .باشد) عقود ‐معامله(انتقال مالکيت بايد از طريق تجارت 

يِهْم بِها َو َصلِّ َعلَيِْهمْ «  ِّ ُرُهْم َو تَُز ْموالِِهْم َصَدقًَة ُيَطهِّ
َ
  ) ١٠٣،توبه(» ُخْذ ِمْن أ

و  يساز پاك) ياز بخل و دنياپرست(بگير تا بدين وسيله آنان را ) زكات(از اموالشان صدقه 

  ).و دعا كن(و بر آنان درود فرست  يرشدشان ده

 »امواهلم«. پذيرد اسالم مالكيت خصوصي را مي *

 » ً نْعاما
َ
يِْدينا أ

َ
نا َخلَْقنا لَُهْم ِمما َعِملَْت أ

َ
  )٧١يس،(» َفُهْم هَلا ماِلُكونَ  أَو لَْم يََرْوا ك

آفريديم كه آنان  يآنان چهارپايان يآيا نديدند كه ما از آن چه با قدرت خود به عمل آورديم برا

  مالك آن هستند؟

 »فهم هلا مالكون«. اصل مالكيت مورد قبول اسالم است *

  )٢٤ص،(» نِعاِجهِ   قاَل لََقْد َظلََمَك بُِسؤاِل َغْعَجِتَك إىِل« 
  .خودش به تو ستم كرده است يها حقّا كه او با درخواست افزودن ميش تو به ميش: گفت) دداو( 

ميش انتقاد نكرد،  ٩٩حضرت داود از داشتن . تواند مالك اموال زياد باشد انسان مي *
 »...لقد ظلمك«. طلبي برادر انتقاد كرد از افزون به خيال خود بلكه

ْموالَُكْم بَيْنَ « 
َ
ُكلُوا أ

ْ
ْمواِل اجاِس  ُكْم بِاْكاِطِل َو تُْدلُوا بِها إىَِل َو ال تَأ

َ
ً ِمْن أ ُكلُوا فَِريقا

ْ
احْلاُكِم حِكَأ

ْغتُْم َيْعلَُمونَ 
َ
ثِْم َو أ   )١٨٨بقره،( »بِاْإلِ
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عنوان رشوه، به (در ميان خودتان نخوريد و اموال را به ) و ناحق(و اموال يكديگر را به باطل 

كه  ياز اموال مردم را به گناه بخوريد، در حال يسرازير نكنيد تا بخشها  يحاكمان و قاض) كيسه

  ).كنيد يكه خالف م(دانيد  يخود م

. داند مردم را مالك اموالشان مي شناسد ومالکيت خصوصي را به رسميت مي اسالم *
 »اموال اجاس«

 مالکيت عمومي ‐ ٤
نْفاُل ِهللاِ وَ « 

َ
نْفاِل قُِل اْأل

َ
  )١انفال،(» الرُسولِ  يَْسئَلُونََك َعِن اْأل

: بگو) كه از آن كيست؟(پرسند  يم) يو اموال عموم يغنائم جنگ(انفال  ي از تو درباره!) پيامبر يا( 

  . انفال، از آن خدا و پيامبر است

 پيامبر و حاکم اسالميست، پس بايد در دست وند اخدابراي مالكيت اموال عمومي  *
 »ولالرس و هللاقل االنفال «. قرار گيرد

 حق مالکيت زن ‐ ٥
  )٤نساء،(» َو آتُوا النِّساَء َصُدقاتِِهن حِنْلَةً « 

  .و مهر و كابين زنان را به صورت هديه و با رغبت بدهيد

ي او را براي  پدر و بستگان زن، حق گرفتن مهريه. ي خود است مالك مهريه زن *
 »آتوا النّساء صدقاتهن« ١.خود ندارند

رَْدُيُم اْستِ « 
َ
ً َو إِْن أ ُخُذوا ِمنُْه َشيْئا

ْ
  )٢٠نساء،(» بْداَل َزْوٍج َماكَن َزْوٍج َو آتَيْتُْم إِْحداُهن قِنْطاراً فَال تَأ

به آنان داده باشيد، از او  يانتخاب كنيد و مال فراوان يهمسر يبجا يو اگر خواستيد همسر

  . مگيريد يچيز

فالتأخذوا منه «. حويل شودكم وكاست به او ت بيبايد  زن حق مالكيت دارد و مهريه *
 »شيئا

                                                 
و آتُوا «: ابتدا نام گيرنده را برد وفرمود قرآنگرفتند،  را پدر يا بستگان مي بعضي اقوام، مهريه زنو چون در جاهليت. ١

  .مهريه زنان را بپردازيد، تا گيرنده هر كه بتواند باشد» و اتوا صدقات النساء«: مهريه را به خود زن بدهيد ونفرمود» النِّساَء
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  )٣٢نساء،(» لِلرِّجاِل نَِصيٌب ِمما اْكتََسبُوا َو لِلنِّساِء نَِصيٌب ِمما اْكتََسنْبَ « 
 يا اند بهره زنان نيز از آنچه كسب كرده ياست و برا يا اند بهره مردان از آنچه بدست آورده يبرا

  .باشد يم

للرّجال «. اي خود به طور مساوي مالكندنسبت به دستاورده هر يك از زن و مرد *
 »نصيب، للنساء نصيب

النِّساِء  يَتاىَم  الِْكتاِب ىِف  َعلَيُْكْم ىِف   ُفْفِتيُكْم ِفيِهن َو ما ُفتىْل   النِّساِء قُِل اهللاُ َو يَْستَْفتُونََك ىِف « 
 ِ ْن َينْكِ  الال

َ
ْن َيُقوُموا ال تُْؤتُوَغُهن ما ُكِتَب لَُهن َو تَْرَلبُوَن أ

َ
اِن َو أ ْ ُحوُهن َو الُْمْستَْضَعِفنَي ِمَن الِْو

ً   لِلْيَتاىم   )١٢٧نساء،(» بِالِْقْسِط َو ما َيْفَعلُوا ِمْن َخرْيٍ فَإِن اَهللا اكَن بِِه َعِليما
دهد، و  يم يخدا درباره آنها به شما فتو: خواهند، بگو يم  يزنان از تو فتو) ارث( ي و درباره

خواهيد  يدهيد و م يزنان يتيم كه حقّشان را نم ي شود، درباره يقرآن كه بر شما تالوت م يها آيه

كه با يتيمان به انصاف ) دهد يم  يبه شما فتو(كه مستضعفند  يبه ازدواجشان درآوريد و كودكان

  .انجام دهيد، خدا از آن آگاه است يرفتار كنيد و هر كار نيك

 »هلن  كتب«. اي از ارث قرار داده است برايشان بهره خدا زنان را مالك دانسته و *

وتُوا الِْكتاَب ِمْن َقبِْلُكْم إِذا آتَيْتُُموُهن « 
ُ
يَن أ ِ َو الُْمْحَصناُت ِمَن الُْمْؤِمناِت َو الُْمْحَصناُت ِمَن ا

ُجورَُهن حُمِْصِننَي َلرْيَ ُمسافِِحنَي َو ال ُمتِخذِ 
ُ
ْخدانٍ  یأ

َ
  )٥مائده،(» أ

كه پيش از شما به آنان كتاب  يزنان پاكدامن و با ايمان و نيز زنان پاكدامن از كسان) ازدواج با(و 

كه مهريه زنان را بپردازيد و پاكدامن باشيد نه زناكار،  يدر صورت. ندارد يداده شده مانع يآسمان

  .)و نامشروع( يپنهان ي و نه دوست گيرنده

 »اُجورهنّ «. لكيت داردحق ماچه مسلمان و چه غير مسلمان زن  *

وتُوا الِْكتاَب ِمْن َقبِْلُكْم إِذا « .حق دارد مهريه بگيرد هم مسلمانغير زن  
ُ
يَن أ ِ ِمَن ا

ُجورَُهن 
ُ
 »آتَيْتُُموُهن أ

بْنائِهِ « 
َ
ْو أ

َ
ْو آباِء ُنُعوحَكِِهن أ

َ
ْو آبائِِهن أ

َ
ْو َو ال ُفبِْديَن ِزينَتَُهن إِال ِكُُعوحَكِِهن أ

َ
بْناِء ُنُعوحَكِِهن أ

َ
ْو أ

َ
ن أ

ْو بىَِن 
َ
ْو بىَِن  إِْخوانِِهن أ

َ
ِ  إِْخوانِِهن أ و

ُ
ِو احكابِِعنَي َلرْيِ أ

َ
يْماُغُهن أ

َ
ْو ما َملََكْت أ

َ
ْو نِسائِِهن أ

َ
َخواتِِهن أ

َ
 أ

 ِ ْفِل ا ِو الطِّ
َ
ْربَِة ِمَن الرِّجاِل أ   )٣١نور،(» َعْوراِت النِّساءِ   َن لَْم َفْظَهُروا بَل ياْإلِ
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شوهر خود، يا پدر خود يا پدرشوهر خود، يا پسر خود، يا  يو زينت خود را ظاهر نكنند جز برا

يا برادر خود، يا پسر برادر خود، يا پسر خواهر خود، ) كه از همسر ديگر است(پسر شوهر خود 

، يا مردان خدمتگزار كه تمايل )و بردهاز كنيز (اند  خود، يا آنچه را مالك شده) كيش هم(يا زنان 

  . زنان آگاه نيستند يبر امور جنس) به سن تمييز نرسيده و(كه  يندارند، يا كودكان يجنس

 »َملَكت ايمانهنّ «. زن حق مالكيت دارد *

نِتاِت َو الصاِدِقنَي َو إِن الُْمْسِلِمنَي َو الُْمْسِلماِت َو الُْمْؤِمِننَي َو الُْمْؤِمناِت َو الْقانِتنَِي َو الْقا« 
قاِت َو  ِقنَي َو الُْمتََصدِّ الصاِدقاِت َو الصابِِريَن َو الصابِراِت َو اخْلاِشِعنَي َو اخْلاِشعاِت َو الُْمتََصدِّ

ً َو  اِكِريَن اَهللا َكِثريا َعد الصائِِمنَي َو الصائِماِت َو احْلافِِظنَي فُُروَجُهْم َو احْلافِظاِت َو ا
َ
اِكراِت أ ا

 ً ْجراً َعِظيما
َ
  )٣٥احزاب،(» اُهللا لَُهْم َمْغِفَرًة َو أ

همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان، و مردان با ايمان و زنان با ايمان، و مردان مطيع خدا و زنان 

مطيع خدا، و مردان راستگو و زنان راستگو، و مردان شكيبا و زنان شكيبا، و مردان فروتن و 

گر، و مردان روزه دار و زنان روزه دار، و مردان  گر و زنان انفاق ن فروتن، و مردان انفاقزنا

كه بسيار به ياد خدا  يكنند و زنان يكه خدا را بسيار ياد م يپاكدامن و زنان پاكدامن، و مردان

  .گرانقدر و بزرگ آماده كرده است يآنان آمرزش و پاداش) ي همه( يهستند، خداوند برا

. تواند اموال خود را ببخشديز مثل مرد اهليت کامل دارد تا جايي که مينزن  *
  »املتصّدقني واملتصّدقات«
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  مالکيت افراد خاص ‐ ٦
 مالکيت بردگان ١‐ ٦

يْمانُُكْم ِمْن « 
َ
ْن َفنِْكَح الُْمْحَصناِت الُْمْؤِمناِت فَِمْن ما َملََكْت أ

َ
َو َمْن لَْم يَْستَِطْع ِمنُْكْم َطْوًال أ

ْهِلِهن َو َفتَ 
َ
ْعلَُم بِإِيمانُِكْم َنْعُضُكْم ِمْن َنْعٍض فَانِْكُحوُهن بِإِْذِن أ

َ
ياتُِكُم الُْمْؤِمناِت َو اُهللا أ

ُجورَُهن بِالَْمْعُروِف 
ُ
  )٢٥نساء،(» آتُوُهن أ

با ندارد تا با زنان آزاد باايمان ازدواج كند، پس از كنيزان  يمال يو هر كس از شما، كه تواناي

همه از يكديگريد، پس .و خداوند به ايمان شما داناتر است) بگيرد يبه زن(كه شما مالك آنيد،  يايمان

درآوريد و مهريه  يبا اذن صاحبانشان آن كنيزان را به همسر) و. كه من آزادم و تو كنيز: نگوييد(

  .طور شايسته به آنان بدهيد نيكو و به

ق اقتصادي و اجتماعي بردگان بايد مراعات حقو. دادبه خود كنيز بايد مهريه را  *
 »آتوهّن اُجورهنّ «. شود

 يقرار داد، و آن را به خود آنان داد، يعن کنيزان يبرا يا بايد مهر متناسب و شايسته 
از مفسران معتقدند كه آيه  يخود كنيزان خواهند بود، اگر چه جمع »مالك مهر«

 »هر آنها را به مالكان آنها بپردازيدم«:»آتوا مالكهن اجورهن«دارد و در اصل يمحذوف
از روايات آن را  ياين تفسير با ظاهر آيه موافق نيست اگر چه بعض يبوده است، ول

 يتوانند مالك اموال يشود كه بردگان نيز م ياز ظاهر آيه استفاده م ضمناً. كند يتاييد م
 ١.اند گردند كه از طرق مشروع به آن دست يافته

 مالکيت کودکان ٢‐ ٦

 » ِ َتِيِم إِال بِال ْ ْحَسُن َح  ىِهَ  َو ال َيْقَرُبوا ماَل ا
َ
ُشدهُ  أ

َ
  )٣٤ارساء،(» َفبْلَُغ أ

نزديك نشويد، تا آنكه به حد بلوغ و ) كه به نفع يتيم باشد(و به مال يتيم، جز به بهترين راه 

  . رشدش برسد

                                                 
  .٣٤٩، ص ٣ج مکارم شيرازي، ناصر، همان ،. ١
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تيم«. كودكان حق مالكيت دارند *  »مال ا

يتيم بايستي صرفاً به مصلحت او و تبديل به کودک ص اموال مداخله در خصو 
ِ « .احسن باشد ْحَسُن َح  ىِهَ  إِال بِال

َ
ُشدهُ  أ

َ
 »َفبْلَُغ أ

داُر فاَكَن ِلُغالَمنْيِ يَتِيَمنْيِ ىِف «  ما اجْلِ
َ
ر َو أ

َ
بُوُهما صاحِلاً فَأ

َ
اَد الَْمِدينَِة َو اكَن حَتْتَُه َكزْنٌ لَُهما َو اكَن أ

ُشدُهما َو يَْستَْخرِجا َكزنَُهما رمَْحًَة ِمْن َربَِّك 
َ
ْن َفبْلُغا أ

َ
  )٨٢كهف،(» َربَُّك أ

آن دو بود و  يبرا يو اما آن ديوار، از آن دو نوجوان يتيم در آن شهر بود و زير آن ديوار، گنج

خود برسند ) لوغو ب(پس پروردگارت اراده كرد كه آن دو به حد رشد . صالح بود يپدرشان مرد

  .پروردگارت بود استخراج كنند ياز سو يو گنج خويش را كه رحمت

 ، اما شرط تصرف در اموال)حق تمتع(باشد اموال تواند مالك كودك نابالغ نيز مي *
ّ «. ، توانمندي و رشد است)حق استيفاء(  »يبلغا اشّدهما كزن هلما، ح

  مالکيت کفار ٣‐ ٦

يَن َءا«  ِ َها ا فُّ
َ
ْعلَُم بِإِيَمانِِهن فَإِْن يَآ ك

َ
ْ إَِذا َجآَءُكُم الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوُهن اُهللا أ َمنُوا

لُّوَن لَُهن وََءاتُوُهم مآ  َعِلْمتُُموُهن ُمْؤِمنَاٍت فََال تَرِْجُعوُهن إىَِل  الُْكفاِر َال ُهن ِحل لُهْم َوَال ُهْم حَيِ
 ْ نَفُقوا

َ
  )١٠ممتحنه،(» أ
هجرت كنان نزد شما ) از شوهرِ كافر جدا شده(ايد هرگاه زنان مؤمن  كه ايمان آورده يكسان يا

پس اگر آنان را مؤمن . تر است آزمايش كنيد و خدا به ايمان آنان آگاه) از نظر ايمان(آمدند آنان را 

اينان حالل و  يلند و نه آنان براآنان حال يكفّار باز نگردانيد، نه اينان برا يتشخيص داديد، به سو

  .به آنان بپردازيد) از قبيل مهريه(اند  پرداخت كرده) اين زنان يبرا(آنچه را كه شوهران كافر 

 »اتوهم ما انفقوا«. حق مالكيت و حقوق مالي كفّار غير حربي محفوظ است *

 اسباب مالکيت ‐ ٧
ْ فَإِْن  َو آتُوا النِّساَء َصُدقاتِِهن حِنْلَةً «  َ ً  ِطنْبَ لَُكْم َقْن    )٤نساء،(» ٍء ِمنُْه َغْفساً فلَُكُوُه َهِنيئاً َمِريئا

از  يو مهر و كابين زنان را به صورت هديه و با رغبت بدهيد و اگر با ميل و رغبت خويش چيز

  .آن را به شما بخشيدند، آن را حالل و گوارا مصرف كنيد
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 »ء ، فَان طنب لكم عن صدقاتهنّ «. است يتمهر و هبه از اسباب مالك *

قَْربُ « 
َ
اِن َو اْأل ِ قَْربُوَن َو لِلنِّساِء نَِصيٌب ِمما تََرَك الْوا

َ
اِن َو اْأل ِ وَن ِمما لِلرِّجاِل نَِصيٌب ِمما تََرَك الْوا

 ً ْو َكرُثَ نَِصيباً َمْفُروضا
َ
  )٧نساء،(» قَل ِمنُْه أ

 ياست، و برا ياند سهم گذاشته يبر جا) پس از مرگ(، مردان، از آنچه پدر و مادر و نزديكان يبرا

) مقدار مال(است، خواه  ياند، سهم گذاشته ياز آنچه پدر و مادر و خويشاوندان بر جا) نيز(زنان 

  .معين و مقرر است يكم باشد يا زياد، سهم

 «. ارث از اسباب مالكيت است *
َ
اِن َو اْأل ِ قَْرُبوَن َو لِلنِّساِء نَِصيٌب لِلرِّجاِل نَِصيٌب ِمما تََرَك الْوا

قَْرُبونَ 
َ
اِن َو اْأل ِ  »ِمما تََرَك الْوا

 » ً ْن تَِرثُوا النِّساَء َكْرها
َ
لُّ لَُكْم أ يَن آَمنُوا ال حَيِ ِ َها ا فُّ

َ
  )١٩نساء،(» يا ك

  .شما حالل نيست كه زنان را به اكراه به ارث بريد يبرا! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

 تنها اموال قابل ارث شد، خالف سنّت جاهليت، كه گاهي زن نيز به ارث برده ميبر  *
تواند موضوع مالکيت و انسان نمي. است و همسرِ متوفّي، ارث كسي نيست بردن

 .ارث بري باشد

  )اهليت استيفا(تصرف در اموال ‐ ٨
 تصرف در اموالحق مطلق نبودن  ١‐ ٨

يَن َفبْخَ «  ِ لُوَن بِما آتاُهُم اُهللا ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخرْياً لَُهْم بَْل ُهَو رَش لَُهْم َسيَُطوقُوَن ما َو ال حَيَْسنَب ا
رِْض َو اُهللا بِما َيْعَملُوَن َخِبريٌ 

َ
لُوا بِِه يَْوَم الِْقياَمِة َو ِهللاِ ِمرياُث السماواِت َو اْأل   )١٨٠آل عمران،(» خَبِ

ورزند، گمان نكنند كه  يخداوند از فضلش به آنان داده، بخل م آنچه) انفاق(كه نسبت به  يو كسان

اند در  آنچه را كه بخل كرده يبه زود. آنان بهتر است، بلكه آن برايشان بدتر است يبرا) اين بخل(

ها و زمين  و ميراث آسمان. شود يبر گردنشان آويخته م يطوق) به صورت(روز قيامت، 

  .دهيد آگاه است يجام ممخصوص خداست و خداوند به آنچه ان

 »سيطوقون ما خبلوا«. آزاد نيستبه طور کامل انسان در تصرف اموال خود  *

 .شودتصرف انسان در اموال خود بر اساس قواعد اخالقي نيز محدود مي 
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َتاىم«  ْ ْموالَُهمْ إِذا بَلَُغوا اجِّاكَح فَإِْن آنَْستُْم ِمنُْهْم رُْشداً فَاْدَفُعوا إِ  َح   َو اْنتَلُوا ا
َ
ِْهْم أ   )٦نساء،(» َ

 يبرسند، پس اگر در آنان رشد) سن بلوغ و ازدواج(كه به  يو يتيمان را بيازماييد، تا هنگام

  .يافتيد، اموالشان را به ايشان برگردانيد) يفكر(

يتيم مالك هست، اما تا رشد نيابد، . مالكيت همواره همراه با جواز تصرف نيست *
ً « .حق تصرف ندارد  »فَان انستم منهم رُشدا

فَِإْن آنَْستُْم ِمنُْهْم «. اهليت تصرف منوط به احراز رشد است. اصل بر عدم رشد است 
ْموالَُهمْ 

َ
ِْهْم أ َ  »رُْشداً فَاْدَفُعوا ِإ

ْمواَل اج « 
َ
ُكلُوَن أ

ْ
َأ َ ْحباِر َو الرُّْهباِن 

َ
ً ِمَن اْأل يَن آَمنُوا إِن َكِثريا ِ َها ا فُّ

َ
وَن يا ك اِس بِاْكاِطِل َو يَُصدُّ

َهَب َو الِْفضَة َو ال ُفنِْفُقونَها ىِف  يَن يَْكزِنُوَن ا ِ ُْهْم بَِعذاٍب  َقْن َسِبيِل اِهللا َو ا َسِبيِل اِهللا فَبرَشِّ
مٍ  ِ

َ
  )٣٤،توبه(» أ
) ز موقعيت خود،با سوء استفاده ا(از دانشمندان و راهبان،  يبسيار! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

كه طال و نقره  يو كسان. دارند يخورند و آنان را از راه خدا باز م ياموال مردم را به ناحق م

  !دردناك، بشارت بده يكنند، پس آنان را به عذاب ياندوزند و آن را در راه خدا انفاق نم يم

 اسالم محدوديتي براي سرمايه نيست، اما راه تحصيل آن شروطي دارد و در *
ين يكزنون«. حرام است ثروت مصرف كردن زراندوزي و بد سبيل  الينفقونها ىف و... ا

  »هللا
تصرف فقط در مال خود . تصرف در اموال غير به باطل مستوجب عقاب است 

مٍ « .جايز است ِ
َ
ُْهْم بَِعذاٍب أ  »فَبرَشِّ

ْن َغرْتَُك ما َفْعبُ « 
َ
ُمُرَك أ

ْ
َصالتَُك تَأ

َ
ْن َغْفَعَل ىِف قالُوا يا ُشَعيُْب أ

َ
ْو أ

َ
ْمواِجا ما نَشُؤا ُد آباُؤنا أ

َ
  »أ

  )٨٧هود،(                                                                                                                                 
آنچه ) يبه ما بگوي(دهد كه  ين مآيا نمازت به تو فرما! شعيب يا: گفتند) اما مردم مدين در جواب( 

خواهيم، در  يآن گونه كه خود م) نتوانيم(يا اينكه ) و(پرستيدند رها كنيم؟  يرا كه پدرانمان م

  ! اموالمان تصرف كنيم؟

در قوانين شعيب، . مالكيت بر چيزي دليل جواز بر هر نوع مصرف كردن آن نيست *
  »امواجا ما نشاء ان نفعل ىف... نرتك«. استوجود داشته  قانون كنترل مصرف
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داُر فاَكَن ِلُغالَمنْيِ يَتِيَمنْيِ ىِف «  ما اجْلِ
َ
راَد  َو أ

َ
بُوُهما صاحِلاً فَأ

َ
الَْمِدينَِة َو اكَن حَتْتَُه َكزْنٌ لَُهما َو اكَن أ

ُشدُهما َو يَْستَْخرِجا َكزنَُهما رمَْحًَة ِمْن َربَِّك 
َ
ْن َفبْلُغا أ

َ
  )٨٢كهف،(» َربَُّك أ

آن دو بود و  يبرا يو اما آن ديوار، از آن دو نوجوان يتيم در آن شهر بود و زير آن ديوار، گنج

خود برسند ) و بلوغ(پس پروردگارت اراده كرد كه آن دو به حد رشد . صالح بود يپدرشان مرد

  .پروردگارت بود استخراج كنند ياز سو يو گنج خويش را كه رحمت

ند مالك باشد، اما شرط تصرف در اموال، توانمندي و رشد توا كودك نابالغ نيز مي *
ّ «. است  »يبلغا اشّدهما كزن هلما، ح

ْعىم لَيَْس بَلَ « 
َ
ْعَرِج َحَرٌج َو ال بَلَ  َحَرٌج َو ال بَلَ   اْأل

َ
ْن   الَْمِريِض َحَرٌج َو ال بَل  اْأل

َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
أ

ْو ُنيُوِت آب
َ
ُكلُوا ِمْن ُنيُوتُِكْم أ

ْ
َخواتُِكْم تَأ

َ
ْو ُنيُوِت أ

َ
ْو ُنيُوِت إِْخوانُِكْم أ

َ
مهاتُِكْم أ

ُ
ْو ُنيُوِت أ

َ
ائُِكْم أ

ْو ما َملَْكتُْم 
َ
ْو ُنيُوِت خاالتُِكْم أ

َ
ْخواِلُكْم أ

َ
ْو ُنيُوِت أ

َ
ْو ُنيُوِت َقماتُِكْم أ

َ
ْعماِمُكْم أ

َ
ْو ُنيُوِت أ

َ
أ

ْو َصِديِقُكْم لَيَْس َعلَيُْكْم جُ 
َ
ً َمفاحِتَُه أ ْشتاتا

َ
ْو أ

َ
يعاً أ ُكلُوا مَجِ

ْ
ْن تَأ

َ
  )٦١نور،(» ناٌح أ
 يها خود يا خانه يها نيست كه بخوريد از خانه يبر نابينا و لنگ و بيمار و بر خود شما ايراد

 يها خواهرانتان يا خانه يها برادرانتان يا خانه يها مادرانتان يا خانه يها پدرانتان يا خانه

 يهاي هايتان يا آن خانه خاله يها هايتان يا خانه يداي يها هايتان يا خانه عمه يها عموهايتان يا خانه

نيست كه به طور دسته  يبر شما باك. دوستانتان يها كه كليدهايش را در اختيار داريد يا خانه

  .بخوريد) و تنها(يا پراكنده  يجمع

مال تصرف در ) شرايط اضطراري(گيرندبراي افرادي که در شرايط خاص قرار مي 
 . غير به حد ضرورت جايز است

خانه فردي که با او دوست هستيد يا .(آيه بيانگر اعتبار حقوقي اذن فحوي است 
  .)اش را داريدکليد خانه

ي غذا خوردن است، ولي تصرفات ديگر در مال ديگران مشروط  اين آيه تنها درباره *
دور از به بايد طبيعي و  گانه، هاي يازده و خوردن غذا از خانه ١.به گرفتن اجازه است
 .اسراف و تبذير باشد

                                                 
قرائتي، محسن، (مراد از خوردن در آيه خوردن خرما، نان و خورشت است نه غير آن: فرمودند 7 امام صادق. ١

  .)٢١٣، ص ٨ جهمان، 
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دادن  به عنوان مثال .قرائن محكم و اطمينان عقاليي براي جواز مصرف كافي است *
 »ملكتم مفاحته او صديقكم« .كليد خانه، نشان رضايت است

  )٣٨،روم(» َحقُه َو الِْمْسِكنَي َو اْنَن السِبيلِ   فَآِت َذا الُْقْر« 
پس حق خويشاوند و تنگدست و در راه مانده ) رزق به دست خداست، ي توسعه ينستاكنون كه دا(

  .را ادا كن

. موارد مصرف مال را هم بايد خداوند مشخّص كندلذا مالك اموال خداوند است،  *
 »فَآِت «

يَن يِف «  ِ ْمَوالِِهْم َحق مْعلُوٌم لِّلسآئِِل َو الَْمْحُرومِ  َو ا
َ
  )٢٥و٢٤معارج،(» أ

 . افراد سائل و محروم يبرا. است معلوم يآنان كه در اموالشان حقّ و

 ١»حّق معلوم للسائل واملحروم«.و شريكند داراي حقنيازمندان در اموال توانگران  *

است و شايد بتوان آن را از مصاديق حق طبيعي دانست، » حق«انفاق به نيازمند  
از جانب مديون قابل استرداد  زيرا ضمانت اجراي دنيوي ندارد، ولي در صورت ايفاء

  )صدقه.(و رجوع نيست

ْغَعاُم َواجاُر َمثْوَ « 
َ
ُكُل اْأل

ْ
ُكلُوَن َكَما تَأ

ْ
يَن َكَفُرواْ َفتََمتُعوَن َويَأ ِ   )١٢حممد،(» لُهمْ  یَوا

خورند  يگيرند و همان گونه كه چهارپايان م يبهره م) دنيا ياز زندگ(كه كفر ورزيدند  يو كسان

  .آتش جايگاه آنهاست) سرانجام،(ورند، و خ يم

در اين آيه  .در چهارچوب مقررات الهي جايز استصرفاً گيري و كاميابي  بهره *
 »يأكلون كما تأكل االنعام« .ستا واقع شده مورد انتقادگونه  هاي حيوان كاميابي

  
  
 

                                                 
اين حق غير از زكات واجب است و مراد آن است كه : سؤال شد، فرمود» حق معلوم«درباره  7از امام صادق . ١

كند و مشقّت را از خويشان خود بر  ن را جدا كرده و با آن صله رحم ميخداوند به انسان ثروتي داده و او بخشي از آ
 ، انتشارات محالتي رسولي هاشم سيد: الثقلين، تحقيق نور جمعه، تفسير بن علي عبد حويزي، عروسي(دارد  مي

  .)٤١٧ ،، ص٥ جق، ١٤١٥،  اسماعيليان، قم، چهارم



  ١٩           حقوق خصوصي: فصل اول 

 

 جواز محدود شدن مالکيت در راستاي منافع عمومي ٢‐ ٨

ُوُسَف ىِف  َو َكذلَِك َمكنا«   ِمنْها َحيُْث يَشاءُ  ِ
ُ
رِْض يَتَبَوأ

َ
  )٥٦يوسف،(» اْأل

گونه به يوسف در آن سرزمين، مكنت و قدرت داديم كه در آن هر جا كه خواهد قرار و ما اين

  .) و تصرف كند(گيرد 

توانند آزادي مردم را در تصرف اموال و ها در شرايط بحراني کشور ميحکومت *
يتبوء «.آنان را به سمت مصالح همگاني سوق دهندو دود ساخته امالک خويش مح

 »منها حيث يشاء

 حق ايتام و محرومان در اموال ديگران ‐ ٩
  )٣٨،روم(» َحقُه َو الِْمْسِكنَي َو اْنَن السِبيلِ   فَآِت َذا الُْقْر« 

  .ده را ادا كنپس حق خويشاوند و تنگدست و در راه مان) توسعه رزق بدست خداست،که  يدانست(

. محرومان در مال اغنيا حق دارند و در پرداخت حقّشان نبايد بر آنان منّت گزارد *
 »حّقه«

  )٣٢نساء،(» لِلرِّجاِل نَِصيٌب ِمما اْكتََسبُوا َو لِلنِّساِء نَِصيٌب ِمما اْكتََسنْبَ « 
  .باشد يم يا اند بهره هزنان از آنچه كسب كرد يوبرا يا اند بهره مردان از آنچه بدست آورده يبرا
سهم  ،آن بخش ديگر» ممااكتسبوا«. انسان، تنها مالك بخشي از دست رنج خود است *

 .فقرا و حكومت اسالمي است

  عدم حصول مالکيت از راه باطل ‐١٠
ْموالَُكْم بَيْنَُكْم بِاْكاِطِل َو تُْدلُوا بِها إىَِل « 

َ
ُكلُوا أ

ْ
ُكلُوا فَ  َو ال تَأ

ْ
ْمواِل اجاِس احْلاُكِم حِكَأ

َ
ً ِمْن أ ِريقا

ْغتُْم َيْعلَُمونَ 
َ
ثِْم َو أ   )١٨٨بقره،(» بِاْإلِ

عنوان رشوه، به (در ميان خودتان نخوريد و اموال را به ) و ناحق(و اموال يكديگر را به باطل 

كه  ياز اموال مردم را به گناه بخوريد، در حال يها سرازير نكنيد تا بخش يحاكمان و قاض) كيسه

  ).كنيد يكه خالف م(دانيد  يد مخو
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حيازت، تجارت، زراعت، صنعت،  ، مثلمالكيت بايد صحيح باشدطريقه حصول  *
ال تالكوا «. كند امثال آن، ولي تصرف از طريق باطل ايجاد مالكيت نمي و ارث، هديه

 »اموال اجاس باكاطل

يَن آَمنُوا ايُقوا اَهللا َو َذُروا ما بَ «  ِ َها ا فُّ
َ
با إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننيَ  ىِقَ يا ك   )٢٧٨بقره،(» ِمَن الرِّ

مانده است،  يربا باق) مطالبات(پيشه كنيد و آنچه را از  ياله يتقوا! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .رها كنيد، اگر ايمان داريد

ذروا «. شناسد اسالم سود ربوي را به رسميت نمي شود و رباخوار مالك بهره نمي *
 »من الربا مابىق

ْمواِلُكْم ال َيْظِلُمو« 
َ
ِ َو إِْن تُبْتُْم فَلَُكْم ُرُؤُس أ ِ َذنُوا حِبَْرٍب ِمَن اِهللا َو رَُسو

ْ
َن َو ال فَإِْن لَْم َيْفَعلُوا فَأ

  )٢٧٩بقره،(» ُيْظلَُمونَ 
) لاص(كنيد،  توبهايد و اگر  اعالن جنگ با خدا و رسولش داده) بدانيد كه(پس اگر چنين نكرديد، 

كنيد و نه بر شما ستم  ينه ستم م) و در اين صورت. (شما از آن خودتان است يها سرمايه

  .شود يم

 »فلكم رؤس اموالكم«. تنها مالك اصل مال است، نه بهره آن رباخوار *

 لزوم تعديل و گردش ثروت ‐١١
فَآَء اُهللا بَلَ « 

َ
ْهِل الُْقرَ  َمآ أ

َ
ِ ِمْن أ ِ ِ فَِللِه َولِلرسُ  یرَُسو ِ َ  یوِل َو َتَاىَم  الُْقْر ْ َوالَْمَساِكنِي َوابِْن  َوا

ْلنَيَآِء ِمنُكم السِبيِل ىَك 
َ
  )٧حرش،(» َال يَُكوَن ُدولًَة َننْيَ اْأل

 يرسول و برا يخدا و برا يها به رسولش بازگرداند، پس برا يآنچه را خداوند از اهل آباد

تنها ميان ثروتمندان شما ) اين اموال(ماندگان است تا  خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و در راه

  .در گردش نباشد

عدم تمركز آن در  ريزان اقتصادي بايد به تعديل ثروت و برنامهدر نظام اسالمي  *
 »...ال يكون دولة بني االغنياء ىك«. دست يك گروه خاص توجه داشته باشند
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 منع مصادره اموال ‐١٢
ْمواِلُكْم ال َيْظِلُموَن َو ال فَإِْن لَْم َيْفَعلُوا فَ « 

َ
ِ َو إِْن تُبْتُْم فَلَُكْم ُرُؤُس أ ِ َذنُوا حِبَْرٍب ِمَن اِهللا َو رَُسو

ْ
أ

  )٢٧٩بقره،(» ُيْظلَُمونَ 
) اصل(كنيد،  توبهايد و اگر  اعالن جنگ با خدا و رسولش داده) بدانيد كه(پس اگر چنين نكرديد، 

كنيد و نه بر شما ستم  ينه ستم م) و در اين صورت(. شما از آن خودتان است يها سرمايه

  .شود يم

جانبه مصادره  استثمار داده شده و نه اموال مردم يك كشي و بهره نه اجازه ربا و *
گيرند و  تمام اموال را از صاحبانشان مي ها، مالكيت ملغي و در بعضي نظام. گردد مي

فَلَُكْم ُرُؤُس « .كلي آزاد استكشي و ربا، به هر ش در برخي ديگر، استثمار و بهره
ْمواِلُكْم ال َيْظِلُموَن َو ال ُيْظلَُمونَ 

َ
 »أ

 عقود و قراردادها) ج
  قواعد عمومي قراردادها ‐ ١
 اصل لزوم وفاي به عهد ١‐ ١

ماناتِِهْم َو َقْهِدِهْم راُعون« 
َ
يَن ُهْم ِأل  )٣٢و معارج  ٨مؤمنون، (»  َو ا

 .هد تأکيد شده استدر اين آيه، بر لزوم وفاي به ع 

  )١٧٧بقره،(» َو الُْموفُوَن بَِعْهِدِهْم إِذا خَهُدوا«  
 . و آنان كه چون پيمان بندند، به عهد خود وفا كنند

 .هاي نيکوکاران شمرده شده استدر اين آيه، وفاي به عهد يکي از ويژگي 
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وا لَْو تَْكُفُروَن َكما َكَفُروا َفتَُكونُوَن َسواًء فَال يَ «  اَء َح وَدُّ ِ ْو
َ
 يُهاِجُروا ىِف  تِخُذوا ِمنُْهْم أ

ا َو ال  ِ ً َسِبيِل اِهللا فَإِْن تََولْوا فَُخُذوُهْم َو اْقتُلُوُهْم َحيُْث وََجْدُيُموُهْم َو ال َيتِخُذوا ِمنُْهْم َو إِال  نَِصريا
يَن يَِصلُوَن إىِل ِ   )٩٠و ٨٩نساء،(» ٌق قَْوٍم بَيْنَُكْم َو بَيْنَُهْم ِميثا  ا

پس از آنان . دوست دارند كه شما همچون خودشان كافر شويد، تا با آنان برابر گرديد) منافقان(

 يو به همكار(اگر سرباز زدند پس  .در راه خدا هجرت كنند) كرده و توبه(نگيريد تا آنكه  يدوستان

 يو از آنان هيچ دوست و ياورپس آنان را هر جا يافتيد بگيريد و بكشيد ) با كفّار ادامه دادند

  .است ياند كه ميان شما و آن قوم پيمان پيوسته يكه به قوم) از منافقان( يمگر كسان .نگيريد

 »بينكم و بينهم ميثاق«. بايد احترام گذاشت نيز هاي نظامي حتّي با كفّار به پيمان *

ْوفُوا بِالُْعُقودِ « 
َ
يَن آَمنُوا أ ِ َها ا فُّ

َ
  )١مائده،(» يا ك

  . وفا كنيد) خود، با خدا و مردم ي(ها  به عقد و پيمان! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

ها عمل نشود،  اگر به پيمان .ها الزم شمرده استدر اين آيه وفاي به عقود و پيمان *
ْوفُوا بِالُْعُقودِ « .آيد هرج ومرج پيش مي ريزد و م ميه اساس جامعه واعتماد عمومي به

َ
 »أ

يَن خ«  ِ   )٥٦انفال،(» لُكِّ َمرةٍ َو ُهْم ال َفتُقونَ  َهْدَت ِمنُْهْم ُعم َفنُْقُضوَن َقْهَدُهْم ىِف ا
، سپس پيمان خود را در هر بار يا آنانند كه از ايشان پيمان گرفته) بدترين جنبندگان نزد خداوند،(

  .اهل تقوا و پروا نيستند) و حفظ پيمان، يدر وفادار(شكنند و  يم

 .تقوايي استهاي بياي به عهد از نشانهعدم وف 

ِْهْم بَل «  َ
يَن   َو إِما خَتاَفن ِمْن قَْوٍم ِخيانًَة فَانِْبْذ إِ ِ َسواٍء إِن اَهللا ال حُيِبُّ اخْلائِننَِي َو ال حَيَْسنَب ا

  )٥٩و  ٥٨انفال،(» َكَفُروا َسبَُقوا إِغُهْم ال ُفْعِجُزونَ 
آنان بيانداز  يخيانت كنند، تو نيز عهدشان را به سو) در پيمان( يكه گروه يو اگر خوف آن داشت

همانا خداوند خائنان .) كرد يخواه و آن را لغو كن، يا به آنان اعالم كن كه همانند خودشان عمل(

و از قلمرو ما بيرون (اند  اند گمان نكنند كه پيش افتاده و آنان كه كفر ورزيده .را دوست ندارد

  .ناتوان كنند) ما را(توانند  يزيرا آنها نم) ند،ا رفته

اعالم در غير اين صورت پايبندي به معاهدات تا زماني است كه بيم توطئه نباشد،  *
هم«. شود انصراف مي  »فأنبذ ا
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يَن يُوفُوَن بَِعْهِد اِهللا َو ال َفنُْقُضوَن الِْميثاَق «  ِ   )٢٠رعد،(» ا
  .شكنند ينم) او را(كنند و عهد  يوفا م يان الههستند كه به پيم يكسان) خردمندان(

ال «.من عاقل استوهاي انسان ماز ويژگي ها و قراردادهاي اجتماعياحترام به پيمان *
 »ينقضون امليثاق

 » ِ يْمانَُكْم َدَخًال بَيْنَُكمْ  َو ال تَُكونُوا اَكل
َ
ً َيتِخُذوَن أ نْكاثا

َ
ْن  َغَقَضْت َغْزهَلا ِمْن َنْعِد قُوةٍ أ

َ
أ

مٌة ىِهَ 
ُ
ْر تَُكوَن أ

َ
ُبَيِّنَن لَُكْم يَْوَم الِْقياَمِة ما ُكنْتُْم ِفيِه خَتْتَِلُفونَ   أ َ ُم اُهللا بِِه َو  ُ مٍة إِنما َفبْلُو

ُ
 » ِمْن أ

خود را  يكرد، سوگندها يخويش را پس از محكم بافتن، رشته رشته م  و مانند آن زن نباشيد كه بافته

و (بيشتر است،  ياز گروه ديگر يگيريد به خيال آنكه گروه يميان خودتان م) فريب و خيانت( دستاويز

جز اين نيست كه خدا شما را با آن سوگندها، آزمايش ) شكنيد يايد م را كه با گروه ضعيف بسته يپيمان

 )٩٢حنل،(    .تكرديد در قيامت برايتان روشن خواهد ساخ يكند و حتماً آنچه را كه در آن اختالف م يم

َو « .ندارد راحتي اگر شخص در موقعيت برتر و باالتري قرار دارد، حق نقض عهد  
 ِ ً  ال تَُكونُوا اَكل نْكاثا

َ
 »َغَقَضْت َغْزهَلا ِمْن َنْعِد قُوٍة أ

يْمانَُكْم َدَخًال بَيْنَُكْم َفزَتِل قََدٌم َنْعَد ُعبُوتِها« 
َ
  )٩٤حنل،(» َو ال َيتِخُذوا أ

اش بلغزد،  يبعد از استوار يفريب ميان خودتان قرار ندهيد، تا مبادا گام ي سوگندهايتان را مايه و

 .)شود يكه در اين صورت حرمت و قداست سوگند و پيمان و اطمينان شكسته م(

يْمانَُكْم َدَخًال بَيْنَُكمْ « .بايد به سوگندها و تعهدات خود پايبند بود 
َ
 »َو ال َيتِخُذوا أ

ْوفُوا بِالَْعْهِد إِن الَْعْهَد اكَن َمْسُؤالً  وَ « 
َ
  )٣٤ارساء،(» أ

  .از عهد و پيمان سؤال خواهد شد) در قيامت(و به پيمان وفا كنيد، كه 

 »اوفوا بالعهد«. ودوفادار ب ‐ هرچه و با هر كه باشد ‐ها به پيمانبايد  *

يجاد مسئوليت کند و نقض آن هم موجب اانعقاد عقد براي فرد ايجاد مسئوليت مي 
 )مسئوليت قراردادي( .است

  )٥٤مريم،(» الِْكتاِب إِْسماِقيَل إِنُه اكَن صاِدَق الْوَْعِد َو اكَن رَُسوًال نَِبيا َو اْذُكْر ىِف « 
  .پيامبر بود يا هايش صادق و فرستاده و در اين كتاب از اسماعيل ياد كن كه او همواره در وعده

 »اكن صادق الوعد«. د انساني استاز صفات ارزشمن وفاي به عهد *
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نَْت َماكناً ُسو« 
َ
تِيَنَك بِِسْحٍر ِمثِْلِه فَاْجَعْل بَيْنَنا َو بَيْنََك َموِْعداً ال خُنِْلُفُه حَنُْن َو ال أ

ْ
  » یفَلَنَأ

پس . تو خواهيم آورد يرا برا) سحر(همانند آن  يحتماً سحر) هم(پس ما ) فرعون ادامه داد(

هموار وبا  يمكان) آن هم در(قرار بده كه از آن تخلّف نكنيم  يو خودت زمانبين ما ) اكنون(

  )٥٨طه،( .كه نسبت به همه يكسان باشد يا فاصله

  »موعداً ال خنلفه«. بود دارآن وفا هببايد ، اي داده شودحتّي اگر به دشمن هم وعده *
ولو تعيين (ي معين باشد و هر نوع توافقتوافق بين افراد الزم نيست در قالب عقود  

 .الزم الوفاست) موعد

حَنْبَُه َو ِمنُْهْم َمْن يَنْتَِظُر َو ما   ِمَن الُْمْؤِمِننَي رِجاٌل َصَدقُوا ما خَهُدوا اَهللا َعلَيِْه فَِمنُْهْم َمْن قَ« 
  )٢٣احزاب،(» بَدلُوا َيبِْديالً 

و خود (ودند صادقانه وفا كردند هستند كه آنچه را با خداوند پيمان بسته ب ياز ميان مؤمنان مردان

 يو بعض) و به شهادت رسيدند(از آنان پيمانشان را عمل كردند  ي، برخ)جهاد نمودند ي را آماده

  .تغيير ندادند) عقيده و پيمان خود را(هستند، و هرگز ) شهادت(ديگر در انتظار 

 »ا خهدواصدقوا م«. است )حسن نيت(تعهد، الزم االجرا و عمل به آن نشانه صداقت *

 » َ ِ نَزَل السِكينََة  َفَعِلَم َما ىِف  اُهللا َعِن الُْمْؤِمِننَي إِْذ ُفبَايُِعونََك حَتَْت الشَجَرةِ  لََقْد َر
َ
قُلُوبِِهْم فَأ

 ً ثَاَنُهْم َفتْحاً قَِريبا
َ
  )١٨فتح،(» َعلَيِْهْم َوأ

رخت با تو بيعت كردند، پس زير آن د )در حديبيه(شد، آنگاه كه  يهمانا خداوند از مؤمنان راض

بود، دانست، بنابراين آرامش را بر آنان نازل ) از ايمان و صداقت(هايشان  خداوند آنچه را در دل

  .پاداش آنان قرار داد را ينزديك يكرد و پيروز

يك تعهد شرعي است كه وفاي به آن الزم و شكستن آن حرام است و عقاب  بيعت *
ِ « .دارد  »الُْمْؤِمِننَي إِْذ ُفبَايُِعونََك حَتَْت الشَجَرةِ  اُهللا َعِن  لََقْد َر

نِيِه إِال َقْن َموِْعَدةٍ وََعَدها إِياهُ « 
َ
 )١١٤،توبه(» َو ما اكَن اْسِتْغفاُر إِبْراِهيَم ِأل

، فقط )او را به عهده داشت يمشركش كه سرپرست يعمو(پدرش  يابراهيم برا يخواه و آمرزش

  .كه به او داده بودبود  يا به خاطر وعده

 »موعدة وعدها«.الزم است نيزكافر  شخص حتّي نسبت به وفاي به عهد *
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َخَذ َعلَيُْكْم َموْ « 
َ
باُكْم قَْد أ

َ
ن أ

َ
لَْم َيْعلَُموا أ

َ
يا قاَل َكِبريُُهْم أ ُسوا ِمنُْه َخلَُصوا جَنِ

َ
ثِقاً ِمَن فَلَما اْستَيْأ

رَْض َح  اِهللا َو ِمْن َقبُْل ما فَرْطتُْم ىِف 
َ
بَْرَح اْأل

َ
َذَن ىِل  يُوُسَف فَلَْن أ

ْ
ىِب  يَأ

َ
ْو حَيُْكَم اُهللا ىِل  أ

َ
َو ُهَو َخرْيُ  أ

  )٨٠يوسف،( » احْلاِكِمنيَ 
 ي، نجواكنان به كنار)بازداشت كند يديگر يرا به جا يكه يك(پس چون از يوسف مأيوس شدند 

گرفته  يبرگرداندن او بر شما پيمان اله يان برادانيد كه پدرت يآيا نم: بزرگشان گفت) برادر. (رفتند

روم تا آنكه  يپس من هرگز از اين سرزمين نم. ايد كرده يو پيش از اين نيز درباره يوسف كوتاه

كند و او بهترين داور و  يپدرم به من اجازه دهد يا خدا در حق من حكم) يوسف عفو كند يا آنكه(

  .حاكم است

ً « .ستالزم االجرا ا عهد و پيمان *  »اخذ عليكم موثقا

  .را بپذيرد آنگردد و فرد بايد تبعات در صورت نقض تعهد، مسئوليت ايجاد مي 
 َح « )ابراء.(موجب اسقاط حق است و گذشت از آن رضايت فرد از حق خودش 

َذَن ىِل 
ْ
ىِب  يَأ

َ
  »أ

ِ إىَِل «  ِ يَن خَهْدُيْم ِمَن الُْمرْشِ  بَراَءٌة ِمَن اِهللا َو رَُسو ِ   )١،توبه(» ِنيَ ا
كه  يخدا و پيامبرش، نسبت به مشركان ياست از سو يو برائت يبيزار) و ياين آيات اعالم جداي(

  .ايد با آنان پيمان بسته

ين خهدتم«. ندارد يپيمان بستن با مشركين در شرايطي مانع * ّ  » ا

الم شود، قراردادي لغو شد بايد به مخالفان اع ،اگر به دليل ترس از توطئه و خيانت *
ني...إىل...برآءٌة من اهللا«.تا غافلگير نشوند   »املرش

تِ « 
َ
ً فَأ َحدا

َ
ً َو لَْم يُظاِهُروا َعلَيُْكْم أ ْم َشيْئا ُ ِنَي ُعم لَْم َفنُْقُصو يَن خَهْدُيْم ِمَن الُْمرْشِ ِ وا إِال ا مُّ

ِْهْم َقْهَدُهْم إىِل َ
  )٤،توبه(» تِقنيَ ُمدتِِهْم إِن اَهللا حُيِبُّ الْمُ   إِ

از تعهدات خود نسبت به شما فروگذار  يايد و چيز از مشركين كه با آنان پيمان بسته يمگر كسان

و (اند، پس پيمانشان را تا پايان مدتشان نگهداريد  نداده يرا در برابر شما يار ياند و كس نكرده

  .، كه همانا خداوند، اهل تقوا را دوست دارد)وفادار باشيد

ِنيَ « .تفاي به عهد حتي در برابر مشرکان نيز الزم اسو  يَن خَهْدُيْم ِمَن الُْمرْشِ ِ  ...إِال ا
ِْهْم َقْهَدُهمْ  َ وا ِإ تِمُّ

َ
  »فَأ
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وا «. رودبا انقضاي مدت، لزوم قرارداد نيز از بين مي ،داردر قراردادهاي مدت  تِمُّ
َ
فَأ

ِْهْم َقْهَدُهْم ِإىل َ
 »ُمدتِِهْم   إِ

يَن خَهْدُيْم ِعنَْد الَْمْسِجِد احْلَرا«  ِ ِ إِال ا ِ ِنَي َقْهٌد ِعنَْد اِهللا َو ِعنَْد رَُسو ِم َكيَْف يَُكوُن لِلُْمرْشِ
  )٧،توبه(» َفَما اْستَقاُموا لَُكْم فَاْستَِقيُموا لَُهْم إِن اَهللا حُيِبُّ الُْمتِقنيَ 

كه نزد  يباشد، مگر كسان) عهد شكن(با مشركان  يانتواند نزد خدا و رسولش، پيم يچگونه م

كه به عهدشان وفا دارند، شما هم وفادار بمانيد  يپس تا هنگام. مسجد الحرام با آنان پيمان بستيد

  .كه خداوند، متّقين را دوست دارد

َفَما اْستَقاُموا لَُكْم «.وفاي به عهد در مقابل مشرکان تا هنگام وفاداري آنان الزم است 
 »اْستَِقيُموا لَُهمْ فَ 

شود اين است که در صورتي که يک مفهوم مخالفي که از اين آيه استنباط مي 
 . طرف تعهدات خود را نقض کند، طرف ديگر حق فسخ دارد

 » 
ْ
فْواِهِهْم َو تَأ

َ
قُلُوُبُهْم   ىبَكيَْف َو إِْن َفْظَهُروا َعلَيُْكْم ال يَْرُقبُوا ِفيُكْم إِال َو ال ِذمًة يُرُْضونَُكْم بِأ

ْكرَثُُهْم فاِسُقونَ 
َ
  )٨،توبه(» َو أ

و  يكه اگر بر شما دست يابند، هيچ خويشاوند يدر حال) داشت يتوان با آنان پيمان يم(چگونه 

 يكنند، ول يم يخويش راض) نرم(شما را با زبان . كنند يشما مراعات نم ي را درباره يپيمان

  .اند) پيمان شكن(سق و دلهايشان پذيرا نيست و بيشترشان فا

طرف نيازي به پايبندي  ،در صورت عدم پايبندي به پيمان از سوي طرف مقابل 
  »... َكيَْف َو إِنْ « .به آن نيست ديگر

 .اجراهاي نقض عهد استحق فسخ يکي از ضمانت 

يْماَغُهْم ِمْن َنْعِد َقْهِدِهْم َو َطَعنُوا ىِف « 
َ
يْماَن ِديِنُكْم فَقاتِلُ  َو إِْن نََكثُوا أ

َ
ئِمَة الُْكْفِر إِغُهْم ال أ

َ
وا أ

  )١٢،توبه(» لَُهْم لََعلُهْم يَنْتَُهونَ 
خويش را پس از بستنِ پيمانشان شكستند و در دين شما، زبان  يسوگندها) ،توبه يبه جا(اما اگر 

 يسوگند )به يپايبند(زيرا كه آنان را . گشودند، پس با سران كفر بجنگيد) يگوي و عيب(به طعنه 

  .از كردار خود باز ايستند) با شدت عمل شما،(نيست، باشد كه 
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در صورت شکستن سوگند و عدم پايبندي به پيمان از سوي طرف مقابل،  
ايجاد حق فسخ در صورت نقض ( .دنپيمان خود را بشکنتوانند مينيز  مسلمانان

يْماَغُهمْ « )عهد
َ
ئِمةَ ....َو إِْن نََكُثوا أ

َ
يْماَن لَُهمْ  فَقاتِلُوا أ

َ
  »الُْكْفِر إِغُهْم ال أ

وَل َمرةٍ أخَتَْشْوغَ « 
َ
وا بِإِْخراِج الرُسوِل َو ُهْم بََدُؤُكْم أ يْماَغُهْم َو َهمُّ

َ
ً نََكثُوا أ ال تُقاتِلُوَن قَْوما

َ
ُهْم أ

ْن خَتَْشوُْه إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننيَ 
َ
َحقُّ أ

َ
  )١٣،توبه(» فَاُهللا أ

) از وطنش(خود را شكستند و به بيرون كردن پيامبر ) يها و پيمان(كه سوگندها  يآيا با گروه

كنيد؟ آيا از آنان  يهمت گماشتند، و آنان نخستين بار جنگ را با شما آغاز كردند، پيكار نم

  !ترسيد؟ اگر ايمان داريد، سزاوارتر آن است كه از خدا بترسيد يم

 .مقابل نيز به تعهد خود پايبند باشد پايبندي به تعهدات تا زماني است که طرف 
يْماَغُهمْ «) ايجاد حق فسخ در صورت نقض عهد(

َ
ال تُقاتِلُوَن قَْوماً نََكثُوا أ

َ
 »أ

ِويالً « 
ْ
ْحَسُن تَأ

َ
ْوفُوا الَْكيَْل إِذا لِكْتُْم َو ِزنُوا بِالِْقْسطاِس الُْمْستَِقيِم ذلَِك َخرْيٌ َو أ

َ
  )٣٥ارساء،(» َو أ

درست وزن كنيد، كه اين بهتر و  يداد و ستد كنيد، پيمانه را تمام دهيد و با ترازوو چون با پيمانه 

  .سرانجامش نيكوتر است

بيان ي قبل  هاي وفاي به پيمان است كه در آيه از نمونه ي صحيح ايفاي كيل و پيمانه *
 »اوفوا الكيل... اوفوا بالعهد« .نوعي تعهد است ، زيرا معاملهشده بود

 .قراردادي بايد با حسن نيت باشداجراي تعهدات  

ن َكتََب اُهللا َعلَيِْهُم اجْلََآلَء لََعذَنُهْم ىِف « 
َ
ْغيَا َولَُهْم ىِف  َولَْوَال أ ُّ ِخَرةِ َعَذاُب اجارِ  ا

َ
  )٣حرش،(» اْأل

همانا آنان را در دنيا  و اگر اين نبود كه خداوند، بيرون شدن از خانمان را بر آنان نوشته بود،

  .كرد و البتّه در آخرت عذاب آتش دارند يمعذاب 

بني نضير به خاطر توطئه و . حداقل كيفر پيمان شكني، تبعيد و جالي وطن است *
 هللالوال ان كتب ا«. خيانت مستحق كيفر سخت بودند ولي آن حكم به تبعيد تبديل شد

نيا عليهم اجلالء لعّذبهم ىف  »ا

ماناتِِهْم َو قَ « 
َ
يَن ُهْم ِأل ِ   )٣٢و معارج، ٨مؤمنون،(» ْهِدِهْم راُعونَ َو ا

  .كنند يخود را رعايت م يها ها و پيمان هستند كه امانت يكسان) مؤمنان رستگار(و 
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ي ضعف ايمان  خلف وعده نشانه .و وفاي به تعهد الزم است مؤمن، متعهد است *
 » عهدهم راعون« .است

  )نبودن عقود حصري(پذيرش عقود نامعين  ٢‐ ١

فُّهَ « 
َ
ْوفُوا بِالُْعُقودِ يا ك

َ
يَن آَمنُوا أ ِ   )١مائده،(» ا ا

  . وفا كنيد) خود، با خدا و مردم ي(ها  به عقد و پيمان! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .شود                در آيه مطلق است و شامل عقود غير معين نيز مي »عقود«لفظ  

وا لَْو تَْكُفُروَن َكما َكَفُروا َفتَُكو«  اَء َح وَدُّ ِ ْو
َ
 يُهاِجُروا ىِف  نُوَن َسواًء فَال َيتِخُذوا ِمنُْهْم أ

ا َو ال  ِ ً َسِبيِل اِهللا فَإِْن تََولْوا فَُخُذوُهْم َو اْقتُلُوُهْم َحيُْث وََجْدُيُموُهْم َو ال َيتِخُذوا ِمنُْهْم َو إِال  نَِصريا
يَن يَِصلُوَن إىِل ِ   )٩٠و ٨٩نساء،(» َو بَيْنَُهْم ِميثاٌق قَْوٍم بَيْنَُكْم  ا

پس از . دوست دارند كه شما همچون خودشان كافر شويد، تا با آنان برابر گرديد) منافقان(آنان 

و به (پس اگر سرباز زدند . در راه خدا هجرت كنند) كرده و توبه(نگيريد تا آنكه  يآنان دوستان

ا يافتيد بگيريد و بكشيد و از آنان هيچ دوست و پس آنان را هر ج) با كفّار ادامه دادند يهمكار

  .است ياند كه ميان شما و آن قوم پيمان پيوسته يكه به قوم) از منافقان( يمگر كسان.نگيريد يياور

معين مورد تأکيد قرار گرفته و هر ناالتزام به قراردادهاي  ،در اين آيه به صراحت 
يَن يَِصلُوَن إِىل« .خالف مقتضاي قرارداد منع شده استگونه تعرض م ِ قَْوٍم بَيْنَُكْم َو  ِإال ا

  »بَيْنَُهْم ِميثاٌق 

تِ « 
َ
ً فَأ َحدا

َ
ً َو لَْم يُظاِهُروا َعلَيُْكْم أ ْم َشيْئا ُ ِنَي ُعم لَْم َفنُْقُصو يَن خَهْدُيْم ِمَن الُْمرْشِ ِ وا إِال ا مُّ

ِْهْم َقْهَدُهْم إىِل َ
  )٤،توبه(» حُيِبُّ الُْمتِقنيَ  ُمدتِِهْم إِن اهللاَ  إِ

از تعهدات خود نسبت به شما فروگذار  يايد و چيز از مشركين كه با آنان پيمان بسته يمگر كسان

و (اند، پس پيمانشان را تا پايان مدتشان نگهداريد  نداده يرا در برابر شما يار ياند و كس نكرده

  .دوست دارد ، كه همانا خداوند، اهل تقوا را)وفادار باشيد

ها در مقابل مشرکان الزم دانسته شده است در اين آيه پايبندي به قراردادها و پيمان 
  .بدون آنکه به نوع خاصي از عقود اشاره شده باشد
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يَن خَهْدُيْم ِعنَْد الَْمْسِجِد «  ِ ِ إِال ا ِ ِنَي َقْهٌد ِعنَْد اِهللا َو ِعنَْد رَُسو احْلَراِم َكيَْف يَُكوُن لِلُْمرْشِ
  )٧،توبه(» َفَما اْستَقاُموا لَُكْم فَاْستَِقيُموا لَُهْم إِن اَهللا حُيِبُّ الُْمتِقنيَ 

كه نزد  يباشد، مگر كسان) عهد شكن(با مشركان  يتواند نزد خدا و رسولش، پيمان يچگونه م

هم وفادار بمانيد  كه به عهدشان وفا دارند، شما يپس تا هنگام. مسجد الحرام با آنان پيمان بستيد

 .كه خداوند، متّقين را دوست دارد

هاي ناشي از قراردادهاي در اين آيه به صراحت بر پايداري در انجام مسئوليت 
  .المللي تأکيد شده است، بدون آنکه به نوع خاصي از قراردادها اشاره شده باشدبين

  قصد و رضالزوم وجود  ٣‐ ١
يْمانُِكْم َو لِكْن يُؤاِخُذُكْم بِما َكَسبَْت قُلُوبُُكْم َو اُهللا َلُفوٌر  ىِف  ال يُؤاِخُذُكُم اُهللا بِاللْغوِ « 

َ
أ

  )٢٢٥بقره،(» َحِليمٌ 
كند، اما به آنچه  يمؤاخذه نم) ايد، كه بدون قصد ياد كرده(لغو  يخداوند، شما را به خاطر سوگندها

كند و خداوند آمرزنده و  يكسب كرده، مؤاخذه م) و اختيار ياراده و آگاه ياز رو(شما  يدلها

  .است) بردبار(حليم 

اند كه مراد از يمين  جمعي گفته ١.وجود دارد اختالف »سوگند لغو«در تعيين معناي 
پس دروغ س ،لغو سوگنديست به چيزي به گمان اين كه راست و موافق واقع است

اند  د و اين قسم سوگند موجب گناه و كفاره نيست و جمعي گفتهوبودن آن ظاهر ش
كه مراد از يمين لغو سوگنديست به گفتن ال و اللَّه و بلي و اللَّه بدون اين كه قصد 

فايده ياد كند  انشاء عقد يمين كند بلكه طبق عادت زباني و تكيه كالم بعنوان لغو و بي
   ٢.مروي است )عليهماالسالم(چنانچه از حضرت امام محمد باقر و امام صادق 

 احللف اخلاىل: و املراد به يف املقام«دوم ارجح دانسته شده است؛ در تفاسير قرآن معناي 
ي تدور عليه املحاورات املتعارفة بني اجاس فإنّه إذا لم حيرز  عن القصد االستعمايل اجلدي ا

                                                 
األمثل ؛   ٣١٦، ص ٢ مخزن العرفان در تفسير قرآن، ج؛  ٥٥، ص ٢ ج تفسير آسان، :براي مطالعه بيشتر مراجعه کنيد به. ١

 .١٣٨، ص ٢ في تفسير كتاب اهللا المنزل، ج
ميرزا ولي اهللا اشراقي سرابي، انتشارات نويد، : تحقيق) جرجاني(سيد امير ابوالفتوح، آيات األحكام ،حسيني جرجاني. ٢

   .٢٥٣، ص ٢ ق، چاپ اول، ج ١٤٠٤تهران، 
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ذلك ال يرتتب األثر عيل الالكم بال فرق بني اإلخباريات و اإلنشائيات و الوضعيات و األحاكم 
يف بيان املراد و الظهور هو القصد االستعمايل اجلدي و عليه يبتين احكفهيم  فيكون األصل .مطلقا

و احكفّهم و املؤاخذات و الالكم بدونه تكون لغوا بالنسبة إيل املعين املطلوب ال فائدة فيه و ال 
عالمه طباطبايي نيز در تفسير الميزان همين معنا را پذيرفته  ١».يرتتب عليه األثر املقصود

راد از سوگند لغو، آن سوگندي باشد كه هيچ اثري در قصد صاحب سوگند م«: است
خواهد به وسيله آن عقدي  اي است كه صاحبش نمي نداشته باشد، سوگندهاي بيهوده

ها، تكيه كالمي است كه بعضي به آن عادت و پيماني ببندد، و به اصطالح فارسي زبان
 ٢»".نه و اللَّه" ،"آره و اللَّه" گويند،اند، و مرتب مي كرده

يْمانَ  ال يُؤاِخُذُكُم اُهللا بِاللْغِو ىِف « 
َ
يْمانُِكْم َو لِكْن يُؤاِخُذُكْم بِما َققْدُيُم اْأل

َ
  )٨٩مائده،(» أ

شكستن  يكند، ليكن برا يلغو و بيهوده بازخواست نم يخداوند، شما را به خاطر سوگندها

  .كند يايد، مؤاخذه م بسته) اراده ياز رو(كه  يسوگندهاي

سوگندهاي غير جدي كفّاره  لذا .ها و كردارها قصد و نيت است مالك در گفته *
  »...اليؤاخذكم«. ندارد

  )٢٢٧بقره،(» َو إِْن َعَزُموا الطالَق فَإِن اَهللا َسِميٌع َعِليمٌ « 
  .همانا خداوند شنوا و داناست.) ندارد يآن هم با شرائطش، مانع(و اگر تصميم به طالق گرفتند 

 »عزموا«. الزم است جدي قصد در طالق *

ِحل لَُكْم ما َوراَء « 
ُ
يْمانُُكْم ِكتاَب اِهللا َعلَيُْكْم َو أ

َ
َو الُْمْحَصناُت ِمَن النِّساِء إِال ما َملََكْت أ

ْمواِلُكْم حُمِْصِننَي َلرْيَ ُمسافِِحنَي َفَما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمنْهُ 
َ
ْن تَبْتَُغوا بِأ

َ
ُجورَُهن ذِلُكْم أ

ُ
ن فَآتُوُهن أ
 ً   » فَِريَضًة َو ال ُجناَح َعلَيُْكْم ِفيما تَراَضيْتُْم بِِه ِمْن َنْعِد الَْفِريَضِة إِن اَهللا اكَن َعِليماً َحِكيما

به حكم خداوند، در جنگ (مگر آنان كه ) نيز بر شما حرام شده است،(زنان شوهردار ) ازدواج با(و 

 يبرا) كه گفته شد،(و جز اينها . نوشته و قانون خدا بر شماست) اين احكام،. (ايد مالك شده) با كفّار

                                                 
، ق ١٤٠٩، بيروت، )ع( موسسه اهل بيت،  مواهب الرحمان في تفسير القرآن ، سيد عبد االعلي ،سبزواريموسوي . ١

  . ٣٨٦: ، ص٣ چاپ دوم ، ج
دفتر انتشارات  طباطبايي، سيد محمدحسين،: ، نويسندهتفسير الميزان ترجمه، سيد محمد باقر ،موسوي همداني. ٢

  .٣٣٤، ص ٢ ، ج  پنجم چاپ، ش ١٣٧٤ ،قم، ي مدرسين حوزه علميه قم اسالمي جامعه
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و نكاح، نه به قصد  ياموال خود، به قصد پاكدامن ي به وسيله) زنان ديگر را(شما حالل است كه 

 )٢٤نساء،( .زنا، طلب كنيد

ن يك واجب بپردازيد و كام گرفتيد، مهرشان را به عنوا) به نكاح موقّت(پس هر گاه از آن زنان، 

 يآنچه با يكديگر توافق كنيد، بر شما گناه) تغيير مدت عقد يا مقدار مهر(پس از تعيين مهر، در 

 .همانا خداوند دانا و حكيم است. نيست

 »فيما تراضيتم به«. شرط است در مهريهرضايت طرفين  *

 » ْ ْموالَُكْم بَي
َ
ُكلُوا أ

ْ
يَن آَمنُوا ال تَأ ِ َها ا فُّ

َ
ْن تَُكوَن جِتاَرًة َقْن تَراٍض يا ك

َ
نَُكْم بِاْكاِطِل إِال أ

  )٢٩نساء،(» ِمنُْكمْ 
با  ياموال يكديگر را در ميان خود به باطل نخوريد، مگر اينكه تجارت! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .رضايت يكديگر باشد

صورت  هکرااي که از روي ادر معامالت الزم است و معامله رضايت طرفين وجود *
 »عن تراض منكم« .)بعضاً غير نافذ است(.صحيح نيستگرفته باشد 

 » ْ َ ً  َو آتُوا النِّساَء َصُدقاتِِهن حِنْلًَة فَإِْن ِطنْبَ لَُكْم َقْن    )٤نساء،(» ٍء ِمنُْه َغْفساً فلَُكُوُه َهِنيئاً َمِريئا
از  ييل و رغبت خويش چيزو مهر و كابين زنان را به صورت هديه و با رغبت بدهيد و اگر با م

  .آن را به شما بخشيدند، آن را حالل و گوارا مصرف كنيد

 »َو آتُوا النِّساَء َصُدقاتِِهن «. در تعيين مهر رضايت الزم است 

و  هاي اكراهي بخشش. رضايت قلبي الزم است. رضايت ظاهري كافي نيست *
ً ... طنب«. اعتبار ندارد اجباري  »نفسا

ْ «. ستدر هبه رضايت الزم ا  َ  »ءٍ  ِطنْبَ لَُكْم َقْن 

 » ُّ ِ َها اج فُّ
َ
ِ  يا ك ْزواَجَك الال

َ
ْحلَلْنا لََك أ

َ
فاَء اُهللا  إِنا أ

َ
ُجورَُهن َو ما َملََكْت يَِمينَُك ِمما أ

ُ
آَييَْت أ

َك َو بَناِت َقماتَِك َو بَناِت خالَِك َو بَناِت خاالتَِك الال  ةً  ِ َعلَيَْك َو بَناِت َقمِّ
َ
هاَجْرَن َمَعَك َو اْمَرأ

 ِّ ِ ُّ  ُمْؤِمنًَة إِْن وََهبَْت َغْفَسها لِلن ِ راَد اج
َ
ْن يَْستَنِْكَحها خالَِصًة لََك ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِننيَ  إِْن أ

َ
  » أ

را كه  يحالل كرديم و همچنين كنيزان يا را كه مهرشان را پرداخته يتو همسران يما برا! پيامبر يا

و نيز ) بر تو حالل كرديم( يداشته و مالك شد يخداوند بر تو ارزان) يبه عنوان غنايم جنگ(

هايت را كه با تو  و دختران خاله يهايت و دختران داي و دختران عمه دختران عمويت) ازدواج با(
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از  يا ريهو مه(كه خود را به پيامبر ببخشد  يو زن با ايمان) تو حالل كرديم، يبرا(اند،  هجرت كرده

اين قانون عقد بدون (تواند او را به عقد خويش در آورد  ياگر پيامبر بخواهد م) حضرت نخواهد

  )٥٠احزاب،( .مخصوص توست نه ديگر مؤمنان) مهريه

 »ان يستنكحها اراد اج -و هبت نفسها «. شرط است در ازدواجرضايت طرفين  *

ِينَي بِفاِحَشٍة ُمبَيِّنَةٍ  َو ال َيْعُضلُوُهن حِكَْذَهبُوا بِبَْعِض « 
ْ
ْن يَأ

َ
  )١٩نساء،(» ما آتَيْتُُموُهن إِال أ

ايد، خود ببريد، مگر آنكه  از آنچه را به آنان بخشيده يسخت نگيريد تا بعض )زنان( و بر آنان

  .مرتكب فحشاء آشكار شوند

ما  حكذهبوا ببعض  التعضلوهنّ «. انتقال مالکيت بايستي همراه با رضايت باشد  
 »آتيتموهنّ 

 معامالت ٤‐ ١

ٍ َلرْيُُه قَْد جاَءتُْكْم بَيِّنٌَة ِمْن   َو إيِل«  خاُهْم ُشَعيْباً قاَل يا قَْوِم اْقبُُدوا اَهللا ما لَُكْم ِمْن إِ
َ
َمْدَفَن أ

ْشياَءُهْم َو ال ُيْفِسُدو
َ
ْوفُوا الَْكيَْل َو الِْمزياَن َو ال َيبَْخُسوا اجاَس أ

َ
رِْض َنْعَد  ا ىِف َربُِّكْم فَأ

َ
اْأل

  )٨٥اعراف،(» إِْصالِحها ذِلُكْم َخرْيٌ لَُكْم إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننَي 
خدا ) تنها! (قوم من يا: گفت) آن حضرت. فرستاديم(مدين، برادرشان شعيب را ) مردم( يو به سو

روشن  يدليل) معجزه و(همانا از طرف پروردگارتان .شما نيست يبرا يرا بپرستيد، جز او خداي

مردم را كم  يتمام ادا كنيد و كاالها) در داد و ستدها(پس پيمانه و ترازو را .شما آمده است يبرا

برايتان بهتر است، اگر ) رهنمودها(اين . نگذاريد و در زمين پس از آنكه اصالح گشته فساد نكنيد

  .مؤمن باشيد

دم و ايجاد خلل در فروشي، تقلّب در معامله، كم ارزش جلوه دادن اجناس مر كم *
 »ال تبخسوا اّجاس اشيائهم و التفسدوا«. اقتصاد، حرام و از مصاديق فساد است

ْوفُوا الَْكيَْل َو «. از اين آيه لزوم رعايت حسن نيت در معامالت قابل استنباط است 
َ
فَأ

 »الِْمزيانَ 
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ْوفُوا الِْمْكياَل َو الِْمزياَن بِالِْقْسِط َو ال يَ « 
َ
ْشياَءُهْم َو ال َيْعثَْوا ىِف َو يا قَْوِم أ

َ
رِْض  بَْخُسوا اجاَس أ

َ
اْأل

  )٨٥هود،(» ُمْفِسِدينَ 
و تمام (پيمانه و ترازو را با انصاف و عدل پر كنيد ! قوم من يا) حضرت شعيب تأكيد كرد كه(و 

  .كنيدم يرا نكاهيد و فسادكنان، در زمين تباه) يچيز(مردم ) و اجناس و حقوقِ(اشيا ) از(و ) دهيد

َو ال َيبَْخُسوا « .حرام و از مصاديق فساد است )کم فروشي(گذاري در معامالت                 کم 
ْشياَءُهمْ 

َ
 »اجاَس أ

ْوفُوا الِْمْكياَل َو «. از اين آيه لزوم رعايت حسن نيت در معامالت قابل استنباط است 
َ
أ

 »الِْمزيانَ 

ِّ  اْثتُوىِن  َو لَما َجهَزُهْم جِبَهازِِهْم قاَل « 
َ
ال تََرْوَن ك

َ
نِيُكْم أ

َ
ٍخ لَُكْم ِمْن أ

َ
ِ  بِأ و

ُ
نَا َخرْيُ  أ

َ
الَْكيَْل َو أ

  )٥٩يوسف،(» الُْمزْنِِلنيَ 
) در نوبت آينده(خود را  يبرادر پدر: آنان را آماده ساخت، گفت) يغذاي( يو چون يوسف بارها

  .دهم و بهترين ميزبان هستم يبينيد كه من پيمانه را كامل م يآيا نم. نزد من آوريد

 »الكيل او« .حتي در زمان بحران و قحطي نيز ممنوع استفروشي کم عدالتي وبي *

ِويالً « 
ْ
ْحَسُن تَأ

َ
ْوفُوا الَْكيَْل إِذا لِكْتُْم َو ِزنُوا بِالِْقْسطاِس الُْمْستَِقيِم ذلَِك َخرْيٌ َو أ

َ
  )٣٥و٣٤ ارساء،(» َو أ

درست وزن كنيد، كه اين بهتر و  ينيد، پيمانه را تمام دهيد و با ترازوو چون با پيمانه داد و ستد ك

   .سرانجامش نيكوتر است

 ي آن بايد امين، دقيق فروشي دور باشد و فروشنده بايد از تقلّب و كم بازار مسلمانان *
 »اوفوا الكيل«. درستكار و باشد و

زنوا بالقسطاس  و«. بايد سالم و دقيق باشد محاسبات تجاري ترازو و وسايل سنجش *
 »املستقيم

ْشياَءُهْم َو ال َيْعثَْوا ىِف « 
َ
رِْض ُمْفِسِدينَ  َو ال َيبَْخُسوا اجاَس أ

َ
  )١٨٣شعراء،(» اْأل

  .نكوشيد يو اجناس مردم را كم ندهيد و در زمين به فساد و تبهكار

التبخسوا «. در هر چيزي ممنوع است و مخصوص پيمانه و ترازو نيست فروشي كم *
 »اس اشيائهماجّ 
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زنند مفسد  ي اقتصادي مي نوعي فساد است و كساني كه به جامعه ضربه فروشي كم *
ي از هم پاشيدگي نظام  هاي اقتصادي، سرچشمه زيرا نابساماني. في االرض هستند

 »االرض مفسدين ال تَعثوا ىف«. اجتماعي است

ْ بَلَ  َويٌْل لِّلُْمَطفِِّفنيَ «  يَن إَِذا اْكتَالُوا ِ ونَ  ا و وَزنُوُهْم خُيْرِسُ
َ
َِذا اَكلُوُهْم أ   » اجاِس يَْستَْوفُوَن َو

  )٣تا١مطففني،(                                                                                                                         
و هرگاه به ايشان . گيرند يبگيرند كامل مكه هرگاه از مردم پيمانه  يكسان. فروشان بر كم يوا

 . گذارند يوزن كنند، كم م) را يكاالي(پيمانه دهند يا برايشان 

يَن  َويٌْل لِّلُْمَطفِِّفنيَ «. كم فروشي نسبت به هر كس، گرچه مسلمان نباشد، نارواست * ِ ا
 »اجاِس  إَِذا اْكتَالُواْ بَلَ 

 لزوم اداي امانت ٥‐ ١

 » ِ َتِق اَهللا َربهُ ی فَلْيُؤَدِّ ا ْ ماَغتَُه َو 
َ
 )٢٨٣بقره،(» اْؤتُِمَن أ

كه پروردگار  يبپردازد و از خداي) خود را بموقع يو بده(كه امين شمرده شده، امانت  يپس كس

  . اوست پروا كند

 .است واجببر طبق اين آيه اداي امانت  

ماناِت « 
َ
ْن تُؤَدُّوا اْأل

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
ْهِلها إىِلإِن اَهللا يَأ

َ
 )٥٨نساء،(» أ

   .دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد يهمانا خداوند فرمانتان م

  .بر طبق اين آيه بازگرداندن امانت به صاحب آن واجب است 

َمانَاتِِهْم َو َقْهِدِهْم َراُعونَ « 
َ
يَن ُهْم ِأل ِ  ) ٣٢معارج،(» َوا

  .ويشندخ يها و قراردادها و آنان كه رعايت كننده امانت

 .کيد شده استأدر اين آيه بر رعايت امانت و بازگرداندن آن به صاحب آن ت 
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 فلسفه عهد و پيمان ٦‐ ١

َخَذ َعلَيُْكْم َموْ « 
َ
باُكْم قَْد أ

َ
ن أ

َ
لَْم َيْعلَُموا أ

َ
يا قاَل َكِبريُُهْم أ ُسوا ِمنُْه َخلَُصوا جَنِ

َ
ثِقاً ِمَن فَلَما اْستَيْأ

رَْض َح  ا فَرْطتُْم ىِف اِهللا َو ِمْن َقبُْل م
َ
بَْرَح اْأل

َ
َذَن ىِل  يُوُسَف فَلَْن أ

ْ
ىِب  يَأ

َ
ْو حَيُْكَم اُهللا ىِل  أ

َ
َو ُهَو َخرْيُ  أ

  )٨٠يوسف،(» احْلاِكِمنيَ 
. رفتند ي، نجواكنان به كنار)بازداشت كند يديگر يرا به جا يكه يك(پس چون از يوسف مأيوس شدند 

گرفته و پيش از  يبرگرداندن او بر شما پيمان اله يدانيد كه پدرتان برا يمآيا ن: بزرگشان گفت) برادر(

يوسف عفو كند (روم تا آنكه  يپس من هرگز از اين سرزمين نم. ايد كرده ياين نيز درباره يوسف كوتاه

  .كند و او بهترين داور و حاكم است يپدرم به من اجازه دهد يا خدا در حق من حكم) يا آنكه

ً « .بنددراه سوءاستفاده را مي قراردادهاي محکم سخت و هايپيمان *  »اخذ عليكم موثقا

  عقود معين ‐ ٢
 ١صلح ١‐ ٢

ً َو «  ْن يُْصِلحا بَيْنَُهما ُصلْحا
َ
ً فَال ُجناَح َعلَيِْهما أ ْو إِْعراضا

َ
ً أ ٌة خافَْت ِمْن َنْعِلها نُُشوزا

َ
َو إِِن اْمَرأ

ْغُفُس 
َ
ْحرِضَِت اْأل

ُ
لُْح َخرْيٌ َو أ ً  الصُّ ح َو إِْن حُتِْسنُوا َو َيتُقوا فَإِن اَهللا اكَن بِما َيْعَملُوَن َخِبريا   »الشُّ

  )١٢٨نساء،(                                                                                                                              
 يا نيست كه به گونه ييا اعراض داشته باشد بر آن دو باك يراز شوهرش بيم ناسازگا يو اگر زن

بخل و  يو صلح بهتر است، ول) از حقوقش باشد يبعض يپوش گرچه با چشم(با يكديگر صلح كنند 

كنيد و تقوا ورزيد، پس بدانيد  ياست، و اگر نيك) و مانع صلح(ها حاضر شده  ، در نفْسينظر تنگ

  .يد آگاه استكن يكه همانا خداوند به آنچه م

عوض صلح  »ياسقاط حق« تواندعوض صلح، الزم نيست مال بوده باشد، بلكه مي *
ْن يُْصِلحا بَيْنَُهما « .واقع شود

َ
ً فَال ُجناَح َعلَيِْهما أ ْو إِْعراضا

َ
ً أ ٌة خافَْت ِمْن َنْعِلها نُُشوزا

َ
َو إِِن اْمَرأ

 »ُصلْحاً 

                                                 
قانون مدني، صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود يا جلوگيري از تنازع احتمالي در  ٥٧٢به موجب ماده . ١

  .مورد معامله و غير آن واقع شود
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 ١ضمان ٢‐ ٢

ْقبَلُوا َعلَيِْهْم « 
َ
نَا بِِه   ماذا َيْفِقُدونقالُوا َو أ

َ
قالُوا َغْفِقُد ُصواَع الَْمِلِك َو لَِمْن جاَء بِِه مِحُْل بَِعرٍي َو أ

  )٧٢و ٧١يوسف،(» َزِقيمٌ 
پيمانه و جام : گفتند.ايد را گم كرده يشما چه چيز: رو به ماموران كردند و گفتند) برادران يوسف(

است و من اين ) جايزه(بياورد، يك بار شتر  هر كس آن را يايم و برا مخصوص شاه را گم كرده

  .كنم يرا ضمانت م

 )انا به زعيم(.ي داردسابقه تاريخ ضامن گرفتن براي جلب اطمينان *

 )و انا به زعيم(.ضامن بايد فرد معين و مشخصي باشد *

 )و انا به زعيم(.ضامن بايد معتبر باشد *

ن آيه، دين ناشي از در اي. ضمانت از ديني که سبب آن ايجاد شده است جايز است 
 . مال الجعاله ايجاد نشده و فقط سبب آن موجود است ولي از آن ضمانت شده است

 ٢وکالت ٣‐ ٢

ْو َنْعَض يَ « 
َ
َتَسائَلُوا بَيْنَُهْم قاَل قائٌِل ِمنُْهْم َكْم َكِثْتُْم قالُوا َكِثْنا يَْوماً أ ِ ْوٍم قالُوا َو َكذلَِك َنَعثْناُهْم 

ْعلَ 
َ
َحَدُكْم بَِوِرقُِكْم هِذهِ إىَِل َربُُّكْم أ

َ
ْز ُم بِما َكِثْتُْم فَاْنَعثُوا أ

َ
يُّها أ

َ
َطعاماً  الَْمِدينَِة فَلْيَنُْظْر ك

 ً َحدا
َ
َتَلَطْف َو ال يُْشِعَرن بُِكْم أ ْ تُِكْم بِِرْزٍق ِمنُْه َو 

ْ
  )١٩كهف،(» فَلْيَأ

برانگيختيم تا ميان خود ) كه شبيه مرگ بود ياز خواب(، آنان را )كه خوابشان كرديم(و ما آن گونه 

 ييك روز يا بخش: ايد؟ گفتند مانده) در اين غار(چه مدت : از آنان گفت ييك. از يكديگر پرسش كنند

از خودتان را با  يپس يك. ايد پروردگارتان داناتر است كه چه مقدار مانده:گفتند) سرانجام. (از روز

از آن برايتان  يدارد، پس غذاي يتر پاكيزه يببيند كدام يك غذااين پولتان به شهر بفرستيد تا 

  !را از شما آگاه كند يو دقّت به خرج دهد، و مبادا كس يزيرك) در اين كار(بياورد و بايد 

 »فابعثوا احدكم«. است آيه بيانگر پذيرش عقد وکالتاين  *

                                                 
  .ه گيردعقد ضمان عبارتست از اينکه شخصي مالي را که بر ذمه ديگري است، به عهد: قانون مدني  ٦٨٤ماده  . ١
وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري : قانون مدني ٦٥٦برطبق ماده . ٢

  .نايب خود مي نمايد
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َو ال « :فرموداعمال لطف و رفق و اظهار مدارات است، پس اينكه  يبه معنا »تلطف« 
 ً َحدا

َ
را معنا كند،  يخواهد همان جمله قبل ي، كه مياست تفسير يعطف »يُْشِعَرن بُِكْم أ

آيد اين است كه بايد اين شخص كه  يكه از سياق برم يو مقصود از اين كالم به طور
و لطف با اهل شهر در رفتن و برگشتن و معامله  يفرستيد در اعمال نازك كار يم

اش اين شود كه  واقع شود كه نتيجه ييا نزاع يكند، تا مبادا خصومت يسع يكردن خيل
اند كه در معامله  طور معنا كردهديگر اين يبعض .مردم از راز و حال ما سردرآورند

خصوص معامله  يبرا يكالم مطلق است و قيد يول. به خرج دهد يبسيار نازك كار
َتَلَطْف َو ال يُْشعِ « ١.در آن نيست ْ ً َو  َحدا

َ
 »َرن بُِكْم أ

همچنين . ن موکل عمل کندذبر اين اساس شايد بتوان گفت وکيل بايد در حدود ا 
  .توان گفت وکيل بايد مصلحت موکل را به درستي را رعايت کندمي

 ٢جعاله ٤‐ ٢

ْقبَلُوا َعلَيِْهْم ماذا َيْفِقُدون« 
َ
نَا بِِه قالُوا َغْفِقُد ُصواَع الَْمِلِك َو لَِمْن ج  قالُوا َو أ

َ
اَء بِِه مِحُْل بَِعرٍي َو أ

  )٧٢و ٧١يوسف،(» َزِقيمٌ 
پيمانه و جام : گفتند.ايد را گم كرده يشما چه چيز: رو به ماموران كردند و گفتند) برادران يوسف(

است و من اين ) جايزه(هر كس آن را بياورد، يك بار شتر  يايم و برا مخصوص شاه را گم كرده

  .كنم يرا ضمانت م

-هر کس چنين کند من چنان پاداش مي به معناي اينکه »لَِمْن جاَء بِِه مِحُْل بَِعريٍ «هجمل *

 .شود که داراي سابقه و اعتبار قانوني استناميده مي »جعا«دهم، در اصطالح فقهي 

 »لَِمْن جاَء بِهِ «. تواند عام باشددر جعاله، ايجاب مي 
 

                                                 
  . ٣٦٢، ص ١٣ جباقر، همان،  محمد سيد همداني، موسوي .١
ابل عملي اعم از اينکه طرف جعاله عبارتست از التزام شخصي به اداء اجرت معلوم در مق: قانون مدني ٥٦١ماده  .٢

  .معين باشد يا غير معين
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 شرکت ٥‐ ٢

 » ِ ما السِفينَُة فاَكنَْت ل
َ
ُخُذ  َمساِكنَي َفْعَملُوَن ىِف أ

ْ
ِقيبَها َو اكَن َوراَءُهْم َمِلٌك يَأ

َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
اْكَْحِر فَأ

 ً   )٧٩كهف،(» لُك َسِفينٍَة َغْصبا
خواستم آن را معيوبش . كردند يبود كه در دريا كار م ياز آن بينوايان) كه سوراخ كردم( ياما آن كشت

  .گرفت يرا م) يسالم( يبود كه غاصبانه و به زور، هر كشت يدر كمين آنان پادشاه) چون(كنم، 

مساكني «. قانوني و در اديان قبل نيز بوده است يمشاركت در سرمايه و كار، عقد *
 »يعملون

 ١رهن ٦‐ ٢

ْ  َو إِْن ُكنْتُْم بَل «  ً فَل ِمَن َنْعُضُكْم َنْعضا
َ
ً فَرِهاٌن َمْقبُوَضٌة فَإِْن أ ُدوا اكتِبا ِ َسَفٍر َو لَْم جَتِ ی يُؤَدِّ ا

َتِق اَهللا َربهُ  ْ ماَغتَُه َو 
َ
 )٢٨٣بقره،(» اْؤتُِمَن أ

وثيقه (بگيريد و اگر به يكديگر اطمينان داشتيد  يا نيافتيد، وثيقه يا و اگر در سفر بوديد و نويسنده

 يبپردازد و از خداي) خود را بموقع يو بده(كه امين شمرده شده، امانت  يپس كس.) الزم نيست

  . كه پروردگار اوست پروا كند

و خواه در غير آن، خواه در سفر اي نبود،  نويسنده ،هرگاه براي تنظيم سند بدهي *
از باب تغليب است  »سفر ان كنتم بل«ي  جملهبنابراين . وثيقه گرفتتوان از بدهكار  مي

حدكم اذا حرض ا«ي  نظير جمله. دشو مي مواجه معموالً در سفرها انسان با كمبود چون
با اينكه وصيت . يعني هنگامي كه مرگ به سراغ شما آمد وصيت كنيد» املوت الوصية

 .مخصوص زمان مرگ نيست، لكن آخرين فرصت آن، زمان فرارسيدن مرگ است

 »مقبوضة«.در عقد رهن، قبض شرط صحت است *

ی ا فان امن بعضكم بعضاً فليؤدّ «. سلب شود نبايد ها در معامالت اعتمادها و اطمينان *
اگر بدون آن اطمينان بود، رهن گرفتن فلسفه رهن گرفتن، اطمينان است كه  »اؤتمن

 .ضرورتي ندارد

                                                 
  .دهدرهن عقدي است که به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي: قانون مدني ٧٧١ماده  . ١
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 )سبق(مسابقه ٧ ‐ ٢

نَْت بُِمْؤِمٍن « 
َ
ئُْب َو ما أ ِّ َكلَُه ا

َ
نا يُوُسَف ِعنَْد َمتاِعنا فَأ ْ بانا إِنا َذَهبْنا نَْستَِبُق َو تََر

َ
َجا َو لَْو قالُوا يا أ

  )١٧يوسف،(» صاِدِقنيَ  ُكنا
گذاشتيم، پس گرگ او ) تنها(ما رفتيم كه مسابقه دهيم و يوسف را نزد وسايل خود ! پدر يا: گفتند

  .يرا خورد و البتّه تو سخن ما را هر چند راستگو باشيم باور ندار

 » نستبق« .اي طوالني است مسابقه داراي سابقه *

 داللي ٨ ‐ ٢

ُ نَِصيٌب ِمنْها َمْن يَْشَفْع َشفاَعًة َحَسنَ «  َ   )٨٥نساء،(» ًة يَُكْن 
  .از پاداش خواهد داشت يهر كس وساطت نيكو كند، او هم سهم

گري  كساني كه در امور خيريه يا در تجارت واسطه .به دالّل بايد حقّي پرداخت شود *
 »يشفع شفاعة حسنة يكن  نصيب منها«. كنند حقّي دارند مي

 ضمان جريره ٩‐ ٢

يْمانُُكْم فَآتُوُهْم نَِصيبَُهْم إِن  َجَعلْنا َمواىِلَ َو ِللُك « 
َ
يَن َقَقَدْت أ ِ قَْربُوَن َو ا

َ
اِن َو اْأل ِ ِمما تََرَك الْوا

ْ  اَهللا اكَن بَل  َ ً  لُكِّ    )٣٣نساء،(» ٍء َشِهيدا
 ياند، برا ايد، برجا گذاشته كه با آنان پيمان بسته يو از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان و كسان

بپردازيد، زيرا كه خداوند بر هر چيز، ) از ارث(ايم، پس سهم آنان را  قرار داده يهر يك وارثان

  .شاهد و ناظر است

اشاره به قراردادهاي است كه پيش از اسالم ميان دو نفر  »عقدت ايمانكم«ي  جمله *
ضمان «هي، آن را پذيرفت و نامش در كتب فق با اندكي تغيير شد و اسالم برقرار مي

ر زندگي، د که متن قرارداد به اين صورت بوده كه دو نفر پيمان ببندند. است »جريره
. ها، كمك هم باشند و از هم ارث برند همديگر را ياري كنند و در پرداخت غرامت

 پيمان او ، كه اگر خسارتي بر يكي وارد شد، هم)چيزي شبيه قرارداد بيمه در امروز(
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اسالم اين قرارداد را پذيرفت، ولي ارث بردن از ديگري را . را بپردازد ي آن ديه
 .مشروط به آن كرد كه انسان وارثي نداشته باشد

  ١وديعه ١٠‐ ٢

 » ِ ِمَن َنْعُضُكْم َنْعضاً فَلْيُؤَدِّ ا
َ
ماَغتَهی فَإِْن أ

َ
  )٢٨٣بقره، (»  اْؤتُِمَن أ

  .ده، امانت او را باز پس دهدرا امين دانست، آن كه امين شمرده ش ياز شما ديگر يو اگر كس

َمنُْه بِديناٍر ال يُؤَ « 
ْ
َْك َو ِمنُْهْم َمْن إِْن تَأ َ

هِ إِ َمنُْه بِِقنْطاٍر يُؤَدِّ
ْ
ْهِل الِْكتاِب َمْن إِْن تَأ

َ
َْك َو ِمْن أ َ

هِ إِ دِّ
غُهْم قالُوا لَيَْس َعلَيْنا ىِف 

َ
مِّ  إِال ما ُدْمَت َعلَيِْه قائِماً ذلَِك بِك

ُ
اِهللا الَْكِذَب َو  يِّنَي َسبيٌل َو َفُقولُوَن بَلَ اْأل

  )٧٥آل عمران، ( »ُهْم َفْعلَُمونَ 
، يامين شمار يكه اگر او را بر مال فراوان]  چنان است يكه در دستكار[است  يو از اهل كتاب كس

آن  يشمار امين ياست كه اگر او را بر دينار]  هم چنان[ يگرداند و از آنها كس يآن را به تو باز م

اين بدان سبب است كه . يسرش ايستاده باش يرا به تو باز نخواهد گرداند مگر آن كه پيوسته باال

و سواد ندارند مسئول نيستيم و بر خدا دروغ  يكه كتاب آسمان يما در مورد كسان: آنها گفتند

  .دانند يبندند و خودشان هم م يم

ْن تُؤَدُّوا ا« 
َ
ُمُرُكْم أ

ْ
ماناِت إىِلإِن اَهللا يَأ

َ
ْهِلها ْأل

َ
  )٥٨نساء، (»أ

  .ها را به صاحبانش پس دهيد دهد كه سپرده يهمانا خدا به شما فرمان م

 دين و بدهي ‐ ٣
ةٍ َفنَِظَرٌة إىِل«  ْن تََصدقُوا َخرْيٌ لَُكْم إِْن ُكنْتُْم َيْعلَُمونَ  َو إِْن اكَن ُذو ُعرْسَ

َ
ةٍ َو أ   )٢٨٠بقره،(» َميرَْسَ

كه واقعاً توان  يدر صورت(مهلت دهيد و  يدست بود، او را تا هنگام تواناي تنگ) بدهكار(و اگر 

  .بدانيد) نتايج آن را(شما بهتر است، اگر  ياگر ببخشيد برا) پرداخت ندارد،

 »ان اكن ذو عرسة فنظرة« .انايي پرداخت دارد، مانعي نداردكه تو مديونياجبار  *

  »ميرسة فنظرة اىل«. است ديونمبندي براي بازپرداخت، توان  اصل در زمان *

                                                 
را براي آنكه آن  سپاردبه ديگري مي را وديعه عقدي است كه بموجب آن يك نفرمال خود :قانون مدني ٦٠٧ماده  .١

  .گويندامين مي را مستودع يا گيروديعه مودع و، گذاروديعه .دارد نگاه مجاناً
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 .شودو فقط مهلت داده مي شودحتي در صورت اعسار مديون، اصل دين زايل نمي 

معذور، ممنوع است و در  مديونزنداني كردن  که در احكام فقهي آمده است *
پرداخت كند،  مواردي كه شخص بدهكار واقعاً مالي نداشته باشد كه بدهي خود را

 .است كه بدهي او را بپردازد ي حكومت اسالمي وظيفه

يَن آَمنُوا إِذا تَدايَنْتُْم بَِديٍْن إىِل«  ِ َها ا فُّ
َ
َجٍل ُمَسىم  يا ك

َ
َْكتُْب بَيْنَُكْم اكتٌِب بِالَْعْدِل َو  أ ْ فَاْكتُبُوُه َو 

 ِ ُْمِلِل ا ْ ْن يَْكتَُب َكما َعلَمُه اُهللا فَلْيَْكتُْب َو 
َ
َب اكتٌِب أ

ْ
َتِق اَهللا َربُه َو ال عَ ی ال يَأ ْ لَيِْه احْلَقُّ َو 

 ً   )٢٨٢بقره،(» َفبَْخْس ِمنُْه َشيْئا
به يكديگر پيدا ) بر اثر وام يا معامله( يمدت دار يكه بده يهنگام! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

كه قدرت  يكس .بنويسد) سند را(در ميان شما به عدالت  يا و بايد نويسنده. كنيد، آن را بنويسيد يم

پسبايد . كند، همانطور كه خدا به او تعليم داده است يدارد، نبايد از نوشتن خوددار يبر نويسندگ

كه پرورگار اوست  ياست امال كند و از خداي) بدهكار(او بنويسد و آن كس كه حق بر ذمه او 

  . از آن فروگذار ننمايد يبپرهيزد و چيز

 »اجل مسيّم  اىل«. بايد روشن باشد دينمدت  *

متن قرارداد را بگويد و كاتب بنويسد، نه آنچه را بايد  كه حق بر ذمه اوست مديون *
ّ «.بستانكار ادعا نمايد مِلل ا  »عليه احلّق ی و 

َْكتُْب « .اصل بر عدم وجود دين است. اثبات دين بر عهده دائن است  ْ فَاْكُتبُوُه َو 
 »بَيْنَُكْم اكتٌِب 

بُُع ِمما َو لَُكْم نِْصُف «   ٌ فَلَُكُم الرُّ َ ٌ فَإِْن اكَن لَُهن َو َ ْزواُجُكْم إِْن لَْم يَُكْن لَُهن َو
َ
ما تََرَك أ

 ٌ َ تُْم إِْن لَْم يَُكْن لَُكْم َو ْ بُُع ِمما تََر ْو َديٍْن َو لَُهن الرُّ
َ
َن ِمْن َنْعِد وَِصيٍة يُوِصنَي بِها أ ْ  فَإِْن اكَن تََر

ْو َديٍْن لَُكْم وَ 
َ
تُْم ِمْن َنْعِد وَِصيٍة تُوُصوَن بِها أ ْ ٌ فَلَُهن اخكُُّمُن ِمما تََر   )١٢نساء،(» َ

نداشته  ياند، اگر آنان فرزند است كه همسرانتان به جا گذاشته ينصف ارث) مردان(شما  يو برا

يك چهارم از ميراث  باشد، سهم شما يآنان فرزند ياگر برا ي، ول)هر چند از شوهر ديگر(باشند، 

) اما اگر شوهر از دنيا رفت(كه دارند و  يدين ياند يا ادا كه كرده ياست، البتّه پس از عمل به وصيت

اگر  ينداشته باشيد، ول يايد، البتّه اگر فرزند است كه به جا گذاشته يسهم زنان يك چهارم از چيز
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 ياست كه بر جا يان يك هشتم از چيزسهم همسر) اگر چه از همسر ديگر(داشته باشيد  يفرزند

  .است كه داريد يپس از عمل به وصيت يا پرداخت دين) اين تقسيم. (ايد نهاده

ْو َديٍْن «. پرداخت ديون متوفي مقدم بر وصيت و ارث است 
َ
 »ِمْن َنْعِد وَِصيٍة تُوُصوَن بِها أ

كات و هاي متوفّي هم شامل ديون الهي است، مثل حج، خمس، ز ديون و بدهي *
 .كفّاره، و هم شامل ديون مردمي است

  عقود باطل ‐ ٤
 ربا ١‐ ٤

 » ِ با ال َفُقوُموَن إِال َكما َفُقوُم ا ُكلُوَن الرِّ
ْ
يَن يَأ ِ غُهْم ی ا

َ
َفتََخبُطُه الشيْطاُن ِمَن الَْمسِّ ذلَِك بِك

َحل اُهللا اْكَيْ 
َ
با َو أ با َفَمْن جاَءُه َموِْعَظٌة ِمْن َربِِّه فَاْغتَىهقالُوا إِغَما اْكَيُْع ِمثُْل الرِّ فَلَُه ما  َع َو َحرَم الرِّ

ْمُرُه إىَِل 
َ
ونَ  َسلََف َو أ ُ ِ ْصحاُب اجاِر ُهْم ِفيها خا

َ
وِحَك أ

ُ
  )٢٧٥بقره ،(» اِهللا َو َمْن خَد فَأ

كه بر اثر  يرخاستن كسخيزند مگر همانند ب يبر نم) در قيامت از قبرها(خورند،  يكه ربا م يكسان

خورد  يزمين م يتواند تعادل خود را حفظ كند، گاه ينم. (تماس شيطان، آشفته و ديوانه شده است

 يدر حال. داد و ستد نيز مانند ربا است: بدان سبب است كه گفتند) آسيب(اين .)خيزد يبر م يو گاه

از  يا ر كس كه موعظهپس ه. كه خداوند خريد و فروش را حالل و ربا را حرام كرده است

از طريق ربا بدست (كرد، آنچه در گذشته  يخوددار) ياز رباخوار(پروردگارش به او رسيد و 

) يدوباره به رباخوار(كه  ياما كسان. شود يمال اوست، و كار او به خدا واگذار م) آورده

  .مانند يبازگردند، آنان اهل آتش خواهند بود و در آن جاودانه م

و در شريعت اسالم به معناي زياده . افزايش است به معناي زيادي ودر لغت  ربا *
گاهي پول را قرض . يا پول است يا جنس مورد ربا. گرفتن در وام يا بيع است

كه اين رباي در وام است و گاهي  گيرد دهد و بيش از آنچه داده باز پس مي مي
كه اين نيز در  يردگ دهد و مقدار بيشتري از همان جنس را تحويل مي جنسي را مي
 .شود مواردي ربا مي

به معناي افتادن  »َخبط«. به كسي تشبيه شده كه شيطان او را خبط كرده است رباخوار *
 »َفتََخبُطُه الشيْطاُن ِمَن الَْمسِّ «. و برخاستن و عدم تعادل به هنگام حركت است
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ا روش او باعث شود، چرا كه در دني رباخوار در قيامت همچون ديوانگان محشور مي *
پرستي، چشم عقلش را كور كرده و با  ثروت. بهم خوردن تعادل جامعه گرديده است

انگيزد كه فقر و كينه سبب انفجار  عمل خود چنان اختالفات طبقاتي و كينه را بر مي
براي اين افراد، گويا ربا اصل و خريد و . كند شده و اصل مالكيت را نيز متزلزل مي

ذلَِك « .بيع و معامله هم مثل رباست و تفاوتي ندارند: گويند ذا ميفروش فرع است، ل
با غُهْم قالُوا إِغَما اْكَيُْع ِمثُْل الرِّ

َ
 »بِك
در . انتقاد از رباخواري، ربا گرفتن و ربا دادن، از ابتداي اسالم مطرح بوده است *

اموال  ا لريبوا ىفو ما اوتيتم من رب«: فرمايد سوره روم كه در مكّه نازل شده است، مي
دهيد تا براي شما در اموال مردم  يعني آنچه به قصد ربا مي١»هللاّجاس فاليربوا عند ا

عمران با فرمان   ي آل سپس در سوره. شود بيفزايد، بدانيد كه نزد خداوند افزون نمي
مده از آن نهي گرديده و بيشترين انتقاد از رباخواري در همين آيات آ ٢»التأكلوا الّربا«

 ، ٣»وأخذهم الّربا وقد نُهوا عنه«ضمناً آيه . است

حرام بوده، همچنان كه اين حرمت در » ربا«شود كه در مذهب يهود نيز  يادآور مي
 تا دو جهت خير و آيات مربوط به ربا، بدنبال آيات انفاق آمد .ذكر شده است ٤تورات

عني دادن بالعوض و انفاق ي. آيد مطرح كند شر را كه توسط مال و ثروت پديد مي
  . ربا يعني گرفتن بالعوض

. آورد هر آثار خوبي كه انفاق دارد، مقابلش آثار سوئي است كه ربا در جامعه پديد مي
ِ  هللايمحق ا«: فرمايد به همين جهت قرآن مي خداوند ثروت بدست  »الّصدقات الّربا و يُر

 .دهد آمده از ربا را نابود، ولي صدقات را افزايش مي

                                                 
  .٣٩روم،  . ١
  .١٣٠آل عمران،  . ٢
  .١٦١نساء،  . ٣
  ٢٥و سفر الويان، فصل  ٢٥جمله  ٢٣تورات، سفر خروج، فصل  . ٤
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براي قتل،  يدهايي كه در قرآن براي اخذ ربا و پذيرش حاكميت طاغوت آمدهتهد *
  حرمت ربا نزد تمام فرق اسالمي، قطعي .ظلم، شرب خمر، قمار و زنا نيامده است

 . ١از گناهان كبيره است و

علّت تكرار آيات ربا را آماده سازي ثروتمندان براي كار خير و  7امام صادق  *
حرام است و از طرف ديگر كنز و  »ربا« چون از يكسو: رمايدف داند و مي صدقات مي

اي براي ثروتمندان جز انفاق  انباشتن ثروت به صورت راكد نيز حرام است، پس چاره
  2.ماند و يا كارهاي توليدي مفيد باقي نمي

رباخواري مانع جريان پول در مسير : اند ي علّت تحريم ربا گفته همچنان كه درباره
رهاي عام المنفعه است و به جاي تالش و فكر و بازو، فقط از سود پول توليد و كا

  . ٣شود، لذا ربا تحريم شده است گيري مي بهره
بدون انجام كاري مفيد و يا مشاركت در توليد، نوعي ظلم و  گرفتن پول اضافي *

ربا دهنده به جهت . شود اجحاف است كه موجب پيدايش دشمني و قساوت مي
ها  ها و اسارت ، گاهي ورشكست و مجبور به قبول انواع ذلّتهاي تصاعدي بدهي
تعادل جامعه را بهم زده و موجب تقسيم جامعه به دو قطب مستكبر و  ربا .شود مي

بلكه در  با توجه به اين آثار تخريبي، نه تنها در شريعت اسالم. شود مستضعف مي
خواهند ربا را  هايي مي نهاما برخي به بها. تمام اديان آسماني ربا تحريم شده است

                                                 
همچنان  .زدم ا ميداشتم گردنش ر اگر قدرت مي: خبر دادند كه فالني رباخوار است، فرمود 7 وقتي به امام صادق. ١

وقتي با رباخواري مواجه شد، از او خواست توبه كند، وقتي توبه كرد او را رها نمود و به دنبال آن  7كه حضرت علي 
نقل شده است كه  7 از امام باقر. دهند رباخوار را بايد از عمل خود توبه دهند، همچنان كه از شرك توبه مي: فرمود
  . باخواري استترين درآمدها، ر خبيث: فرمود

و . شود اي را داشته باشد، رباخواري در آن قريه ظاهر مي ي هالك قريه هرگاه خداوند اراده: اند فرموده 9 رسول خدا
در قيامت همچون  رباخواران: خوانيم در حديث مي .خداوند، فرد رباخوار، وكيل، شاهد و كاتب ربا را لعنت نموده است

  )٤٤٣، ص ١ جئتي، محسن، همان، قرا. (شوند مي ديوانگان محشور
  .همان .٢
اگر ربا حالل بود، مردم » لو كان الربا حالال لترك الناس التجارات«: روايت شده است كه فرمودند 7از امام صادق  .٣

  .كردند كسب و كار را رها مي
ضمناً چون  .شود ته مياگر ربا شيوع پيدا كند راه قرض دادن بس: نيز روايت شده است كه فرمودند 7از امام رضا 

هركس » الربا من اتّجر بغير فقه فقد ارتطم في«: خوانيم احتمال در دام ربا افتادن در امور اقتصادي زياد است، در حديث مي
  )همان(.شود بدون دانش و آگاهي از مسائل تجاري وارد تجارت شود، گرفتار ربا مي
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كاله شرعي ساختن، همانند حيله يهود براي . توجيه كنند و به دنبال راه فرار هستند
، ه استماجراي آن بيان شد اين سوره گرفتن ماهي در روز شنبه كه در آيات قبل

 .ها انتقاد كرده است نوعي بازي بيش نيست و قرآن از اين گونه بازي

را دارد هرچند كه جوامع انساني آن را در سيستم اقتصادي ربا آثار تخريبي خود  *
علّت پيشرفت جوامع غربي، توجه به علم و صنعت است، نه . خود پذيرفته باشند

 .ها شده باشداينكه رباخواري موجب ترقّي آن

 » ِ با َو يُْر ِعيمٍ  َفْمَحُق اُهللا الرِّ
َ
  )٢٧٦بقره،( »الصَدقاِت َو اُهللا ال حُيِبُّ لُك َكفاٍر أ

دهد و خداوند هيچ انسان ناسپاس و كافرِ  يصدقات را افزايش م يكند، ول يخداوند ربا را نابود م

 .دارد يرا دوست نم يگنهكار

شود كه نورش  به معناي نقصان تدريجي است و محاق به ماه گفته مي »حمق«ي  مهكل *
به معني » ربا«مقابل، و در . شود چنان كاهش يافته كه ديده نمي هاي آخر آندر شب

 .رشد تدريجي است

شود كه هرچند رباخوار به قصد انباشت ثروت، از ديگران ربا  اين آيه يادآور مي *
گيرد، ولي خداوند بركت و آثار خوبي كه بايد ازدياد مال داشته باشد از ربا  مي
ثروت در الزم نيست خود مال ربوي از بين برود، بلكه اهدافي كه از افزايش . گيرد مي

سعادت، محبت و امنيت نيست و چه بسيار  در نظام ربوي. رود نظر است از بين مي
هيچ نوع راحتي و آرامش و يا محبوبيتي بدست  ثروتمنداني كه از سرمايه خود

الحسنه رايج باشد، آن  آورند، ولي در نظامي كه در آن انفاق، صدقه و قرض نمي
فقرا مأيوس نبوده و اغنيا در فكر  در آن نظام. استجامعه از بركات زيادي برخوردار 

محرومان به فكر انتقام و سرقت، و اغنيا نگران حراست و حفاظت . تكاثر نيستند
تفاهم و  ،رحمت ،باشند و جامعه از يك تعادل نسبي همراه با الفت اموال خود نمي

ي رباخوار، وقت: در تفسير كبير فخررازي آمده است. امنيت برخوردار خواهد بود
عواطف و عدالت انساني را در خود محو كند، خود و اموالش مورد نفرين فقرا قرار 
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اي  كند و اين نمونه گيرد و كينه و انتقام و توطئه سرقت هر لحظه او را تهديد مي مي
با« .از آن نابودي است كه در آيه مطرح شده است  »َفْمَحُق اُهللا الرِّ

يَن آمَ «  ِ َها ا فُّ
َ
با إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننيَ  نُوا ايُقوا اَهللا َو َذُروا ما بىَِقَ يا ك   )٢٧٨بقره،(» ِمَن الرِّ

مانده است،  يربا باق) مطالبات(پيشه كنيد و آنچه را از  ياله يتقوا! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .رها كنيد، اگر ايمان داريد

وي مسترد شود و فقط سود  با بطالن عقد ربوي، اصل سرمايه رباخوار بايد به *
 »من الربا ذروا مابىق« .اضافي قابل مطالبه نيست

ْمواِلُكْم ال َيْظِلُمو« 
َ
ِ َو إِْن تُبْتُْم فَلَُكْم ُرُؤُس أ ِ َذنُوا حِبَْرٍب ِمَن اِهللا َو رَُسو

ْ
َن َو ال فَإِْن لَْم َيْفَعلُوا فَأ

  )٢٧٩بقره،(» ُيْظلَُمونَ 
) اصل(كنيد،  توبهايد و اگر  اعالن جنگ با خدا و رسولش داده) كه بدانيد(پس اگر چنين نكرديد، 

كنيد و نه بر شما ستم  ينه ستم م) و در اين صورت. (شما از آن خودتان است يها سرمايه

  .شود يم

چون رباخوار محارب با خداست، از وظايف حكومت اسالمي مبارزه با رباخواري  *
 »هللافأذنوا حبرب من ا«. است

 »فلكم رؤس اموالكم«. نها مالك اصل مال است، نه بهره آنت رباخوار *

فلكم رؤس اموالكم ال «. كننده نيز نبايد ظلم شود توبهبه رباخوار . انتقام ممنوع است *
 »تَظلمون وال تُظلمون

ً ُمضاَقَفًة َو ايُقوا اَهللا لََعلكُ «  ْضعافا
َ
َبوا أ ُكلُوا الرِّ

ْ
يَن آَمنُوا ال تَأ ِ َها ا فُّ

َ
َو ايُقوا  ْم ُيْفِلُحونَ يا ك

 ِ ِعدْت لِلاْكفِِرينَ  اجاَر ال
ُ
  )١٣٢و ١٣١آل عمران،(» أ

مكرر نخوريد، از خدا روا كنيد  يها را با افزودن) پول ي و بهره(ربا ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

 .بپرهيزيد. كافران آماده شده است يكه برا يو از آتش. تا شايد رستگار شويد

 »اعّدت للاكفرين... ال تأكلوا الربا«. رباخواري يك نوع كفر است *

بيان  »اضعافا مضاعفه«فاحش شده و با تعبير يدر اين آيه اشاره به تحريم ربا  
در مسير  يفاحش اين است كه سرمايه به شكل تصاعد يمنظور از ربا. گرديده است
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 ضميمه شود و مجموعاًسود در مرحله نخستين با اصل سرمايه  ييعن ؛ربا سير كند
، سرمايه »سود به اضافه سرمايه«مورد ربا قرار گيرند، و به همين ترتيب در هر مرحله،

از راه تراكم سود مجموع  يرا تشكيل دهد، و به اين ترتيب در مدت كم يجديد
ساقط  ياز زندگ يافزايش يابد و به كل يچندين برابر اصل بدهه بدهكار ب يبده
شود در زمان جاهليت معمول بود  ياز روايات و تواريخ استفاده مكه  يبه طور .گردد

خود را بپردازد از طلبكار تقاضا  يتوانست بده يس مدت نمأكه اگر بدهكار در ر
به او قرض بدهد و  يرا به شكل سرمايه جديد يكرد كه مجموع سود و اصل بده يم

 ١.سود آن را بگيرد

يَن هاُدوا حَ «  ِ ً فَِبُظلٍْم ِمَن ا ِهْم َقْن َسِبيِل اِهللا َكِثريا ِحلْت لَُهْم َو بَِصدِّ
ُ
َو  رْمنا َعلَيِْهْم َطيِّباٍت أ

ْقتَْدنا لِلاْكفِِريَن ِمنُْهْم عَ 
َ
ْمواَل اجاِس بِاْكاِطِل َو أ

َ
ْكِلِهْم أ

َ
بَوا َو قَْد ُغُهوا َقنُْه َو أ ْخِذِهُم الرِّ

َ
ً أ ما ِ

َ
  » ذاباً أ

از مردم را از راه خدا باز  يديان روا داشتند و به خاطر آن كه بسياركه يهو يو به خاطر ستم

و به .را كه قبلًا برايشان حالل بود، بر آنان حرام كرديم يپاك و دلپسند يداشتند، ما چيزها يم

طيبات را بر آنان حرام (شده بودند و خوردن مال مردم به ناحق  يخاطر ربا گرفتن، كه از آن نه

 )١٦١نساء،( .ايم فراهم ساخته يكافران از ايشان عذاب دردناك يو برا) رديمك

ي رباخواري گرچه به ظاهر منبع درآمد و عامل كاميابي است، ولي در واقع زمينه *
ما... الربا اخذهم... حّرمنا عليهم طّيبات« .عذاب است محروميت و  »عذاباً ا

.  حرام بوده است نيز ربان نبوده و در اقوام پيشي  مخصوص به اسالم »ربا«تحريم   
 »َو قَْد ُغُهوا َقنْهُ «

ُبَوا ىِف «  ْمواِل اجاِس فَال يَْربُوا ِعنَْد اهللاِ  َو ما آتَيْتُْم ِمْن ِرباً ِلرَيْ
َ
  )٣٩روم،(» أ

 يافزوده شود، پس نزد خداوند فزون) رباخوار(و آنچه شما به رسم ربا داديد كه بر اموال مردم 

  .نخواهد يافت

. شود، كاذب و ظاهري است، نه واقعي و نزد خداوند از ربا حاصل مي رشدي كه *
 »هللافال يربوا عند ا«

                                                 
  . ٨٨، ص ٣ جمکارم شيرازي، ناصر، همان، . ١
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  قمار ٢‐ ٤

 » ْ ِهل ِلَغرْيِ اِهللا بِِه َو الُْمنَْخِنَقُة َو ال
ُ
يِر َو ما أ ُم َو حَلُْم اخْلِزْنِ َمْت َعلَيُْكُم الَْميْتَُة َو ا َمْوقُوَذُة َو ُحرِّ

يَُة َو اج  َكَل السبُُع إِال ما َذكيْتُْم َو ما ُذبَِح بَلَ الُْمرَتَدِّ
َ
ْزالمِ  ِطيَحُة َو ما أ

َ
ْن تَْستَْقِسُموا بِاْأل

َ
  »اجُُّصِب َو أ

  ) ٣ده،مائ(                                                                                                                                 
كه به نام غير خدا ذبح شود، و  يمردار، خون، گوشت خوك و حيوان) خوردن گوشت(بر شما، 

كه بر اثر خفه شدن، يا كتك خوردن، يا پرت شدن، يا شاخ خوردن بميرد، ) حالل گوشت( يحيوان

به طور ) قبل از كشته شدن به دست درنده،(و نيم خورده درندگان حرام شده است مگر آنكه 

 ي ها ذبح شده يا به وسيله بت يكه برا يهمچنين حرام است حيوان. ذبح كرده باشيد يشرع

  .كنيد يقمار تقسيم م يها چوبه

شود حرام است، ولي نه  هاي قمار تقسيم مي چوبه گرچه گوشتي كه از راه تيرها و *
 هاي تير، بلكه هر درآمدي از راه چوبه نه وسيله تقسيم و گوشت خصوصيتي دارد و

 »أن تستقسموا باالزالم«. ر حرام استقما

ْزالُم رِْجٌس ِمْن َقَمِل الشيْطاِن « 
َ
نْصاُب َو اْأل

َ
يَن آَمنُوا إِغَما اخْلَْمُر َو الَْميرِْسُ َو اْأل ِ َها ا فُّ

َ
يا ك

  )٩٠مائده،(» فَاْجتَنِبُوُه لََعلُكْم ُيْفِلُحونَ 
 يقرعه، پليد و از كارها يها و تيرها ار و بتهمانا شراب و قم! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .شيطان است، پس از آنها بپرهيزيد، تا رستگار شويد

  »رِْجٌس ِمْن َقَمِل الشيْطانِ  -َو الَْميرِْسُ « .ردر را استنباط کحرمت قماتوان از اين آيه مي 

  نذر ‐  ٥
ا قانوني و کند و خداوند اين الزام رنذر حقي است که انسان بر خود الزام مي  
ذا بدين ل. خالفش را گناه دانسته و براي تخلف از آن کفاره قرار داده است مانجا

جهت و از آنجا که نذر در کنار مباحثي چون وقف داراي آثار حقوقي است آيات 
 .شودمربوط به نذر و نکات آن در اين قسمت بررسي مي
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ْو نََذْرُيْم « 
َ
ْغَفْقتُْم ِمْن َغَفَقٍة أ

َ
نْصارٍ َو ما أ

َ
  )٢٧٠بقره،(» ِمْن نَْذٍر فَإِن اَهللا َفْعلَُمُه َو ما لِلظالِِمنَي ِمْن أ

 يداند و برا يايد، پس قطعاً خداوند آن را م را كه نذر كرده يايد، يا نذر را كه انفاق كرده يو هر مال

  .نيست يستمگران هيچ ياور

 »املنيما للظ... نذرتم«. واجب و ترك آن ظلم است وفاي به نذر *

 » ِّ ُت ِعْمراَن رَبِّ إِ
َ
ً َفتََقبْل ِمىنِّ  َنْطىِن  نََذرُْت لََك ما ىِف  إِْذ قالَِت اْمَرأ نَْت السِميُع  حُمَررا

َ
إِنَك أ

  )٣٥آل عمران،(» الَْعِليمُ 
ام آنچه را در رحم دارم،  همانا من نذر كرده! پروردگارا: كه همسر عمران گفت يهنگام) بياد آور(

به او نسپارم تا تمام وقت خود را صرف خدمت در  يو هيچ گونه مسئوليت(تو آزاد باشد  يبرا

  .يداناي يتو شنوا يپس از من قبول فرما، كه براست) بيت المقدس كند،

ّ «. تاريخي بس طوالني در اديان الهي دارد موضوع نذر *  »نذرت رّب ا

ِ  فىلَُكِ «  ِ َقيْناً فَإِما ی َو قَرِّ  َو ارْشَ َحداً َفُقو
َ
ِّ  تََريِن ِمَن الْبرََشِ أ َكلَِّم  إِ

ُ
نََذرُْت لِلرمْحِن َصْوماً فَلَْن أ

َْوَم إِنِْسيا ْ   )٢٦مريم،(» ا
) يچون عيس يبه داشتن فرزند(بنوش و چشمت را ) از آب نهر(بخور و ) از آن رطب(پس 

: بگو) پرسند، با اشاره به آنان يزاد مكه درباره نو(، ياز آدميان را ديد يدار، پس اگر كس روشن

سخن  يام، بنا بر اين امروز با هيچ انسان سكوت نذر كرده ي خداوند رحمان، روزه يمن برا

  .نخواهم گفت

ها به  بست توان براي خارج شدن از برخي بن اي بس طوالني دارد و مي سابقه نذر *
ّ  فقو«. نذر متوسل شد  »نذرت ِا

 »نذرُت للرمّحن«. زم است و بايد نام خدا برده شوددر نذر قصد قربت ال *

 »فلن الكّم... نذرُت «. وفاي به نذر واجب است *

َطوفُوا بِاْكَيِْت الَْعِتيِق «  ْ ُوفُوا نُُذورَُهْم َو  ْ َْقُضوا َيَفثَُهْم َو  ْ   )٢٩حج،(» ُعم 
خود را بر طرف سازند  يلودگسپس بايد آ) كردند يزائران خانه خدا در روز عيد قربان كه قربان(

  .طواف نمايند) كعبه(خود وفا كنند و بر گرد خانه كهن و آزاد  يو به نذرها

وفوا«. واجب است انجام نذر *  »و 
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 » ً ُه ُمْستَِطريا   )٧انسان،(» يُوفُوَن بِاجْذِر َوخَيَافُوَن يَْوماً اَكَن رَشُّ
 . ترسند ياست مكه شرش فراگير  يكنند و از روز يآنان به نذر وفا م

. از قهر الهي بترسدبايد  وفاي به نذر واجب است و كسي كه به نذر خود وفا نكند *
» ً  »يوفون باجذر و خيافون يوما

  مسؤوليت مدني) د
 لزوم جبران خسارت ‐ ١

  »حِلُْكِمِهْم شاِهِدينَ  احْلَْرِث إِْذ َغَفَشْت ِفيِه َلنَُم الَْقْوِم َو ُكنا َو داوَُد َو ُسلَيْماَن إِْذ حَيُْكماِن ىِف « 
  )٧٨انبياء،(                                                                                                                               

كه گوسفندان قوم، شبانگاه در آن  يآن هنگام كه درباره كشتزار) را ياد كن(و داود و سليمان 

  .آنان بوديم يكردند و ما شاهد داور يم يداور) و آن را تباه ساخته بودند(چريده 

 »نفشت فيه غنم القوم«. رداختصاص به موارد عمد ندا جبران ضرر و زيان *

 .افراد بايستي مسئوليت مدني ناشي از حيوانات تحت تسلط خود را نيز بپذيرند 
 »احْلَْرِث إِْذ َغَفَشْت ِفيِه َلَنُم الَْقْومِ  إِْذ حَيُْكماِن ىِف « )مسئوليت مدني ناشي از حيوانات(

 » َ ِن فَاتَُكْم  ْزَواِجُكْم إىَِل  َو
َ
ْن أ ثَْل َمآ  ٌء مِّ ْزَواُجُهم مِّ

َ
يَن َذَهبَْت أ ِ ْ ا الُْكفاِر َفَعاَقبْتُْم فَاتُوا

 ِ نَفُقواْ َوايُقواْ اَهللا ا
َ
نتُم بِهِ ی أ

َ
  )١١ممتحنه،(» ُمْؤِمنُونَ  أ

و شما نتوانستيد مال و (از شما فوت شد  ياند، چيز كفّار رفته يكه به سو يگر از همسرانو ا

) رسيديد، يو به چيز(پس آنان را تعقيب كرده ) ايد، از كفّار دريافت كنيد كه پرداخت كرده يا مهريه

او ايمان كه به  ياند بپردازيد و از خداي خرج كرده اند معادل آنچه به آنان كه همسرانشان رفته

  .داريد پروا كنيد

-پذير بايد مورد حمايت قرار گيرند و از بيت المال يا غنائم، خسارت آن افراد آسيب *

مثل ما ... فاتوا... ء فاتكم « )نظريه رفاه و خير در مسئوليت مدني(.ها جبران شود
 »انفقوا
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 تقوا داشته باشد و بيش از آنچه خسارت در ادعاي خسارت بايدخسارت ديده  *
 »هللاتقوا ا«. نمايدپرداخت خسارت وي را  نيز بايد عهمجاده، مطالبه نكند و دي

دولت اسالمي وظيفه دارد خساراتي که عامل شايد از اين آيه بتوان استنباط کرد که  
 .باشد را جبران کندآن قابل دسترسي نمي

 جبران ضرر معنوي ‐ ٢
يَن آَمنُوا إِذا نََكْحتُُم ا«  ِ َها ا فُّ

َ
وُهن فَما لَُكْم يا ك ْن َيَمسُّ

َ
لُْمْؤِمناِت ُعم َطلْقتُُموُهن ِمْن َقبِْل أ

ونَها َفَمتُِّعوُهن َو رَسُِّحوُهن رَساحاً مَجِيالً    )٤٩احزاب،(» َعلَيِْهن ِمْن ِعدةٍ َيْعتَدُّ
از آن كه با آنان  گرفتيد و پيش يهر گاه زنان با ايمان را به همسر! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

شما به عهده آنان نيست تا حسابش را نگهداريد، پس  يبرا يا آميزش كنيد طالقشان داديد، عده

  .رهايشان كنيد يا مند سازيد و به طرز شايسته بهره) يمناسب ي با پرداخت مهريه و هديه(آنها را 

تضعيف در طالقِ پس از عقد، روحيه زن . بايد جبران شود معنوي هايخسارت *
 »فمّتعوهنّ «. شود اي مناسب، بخشي از آن جبران مي شود كه با پرداخت مهريه مي

را كه مهر تعيين شده يا نشده هر دو  يآيه مورد بحث گرچه مطلق است و موارد 
آيه مورد بحث را محدود به  ،سوره بقره ٢٣٧ قرينه آيهه ب يشود، ول يرا شامل م

ه باشد، زيرا در صورت تعيين مهر و عدم تعيين نشد يكه مهر بايد دانست يمورد
 ١. دخول پرداختن نصف مهر واجب است

وجود دارد که در  »قوه قاهره«و » الضرر«در مورد جبران خسارت دو اصل مهم  
 .فصل آخر کتاب در قسمت قواعد مدني مورد بررسي قرار خواهد گرفت

 

                                                 
  . ٣٧٢، ص ١٧ جن، هما١. 
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 حقوق خانواده) ه
  ازدواج ‐ ١
  در اسالم ازدواجانواع  ١‐ ١

ُّ يا «  ِ َها اج فُّ
َ
ِ  ك ْزواَجَك الال

َ
ْحلَلْنا لََك أ

َ
فاَء اُهللا  إِنا أ

َ
ُجورَُهن َو ما َملََكْت يَِمينَُك ِمما أ

ُ
آَييَْت أ

 ِ َك َو بَناِت َقماتَِك َو بَناِت خالَِك َو بَناِت خاالتَِك الال ةً  َعلَيَْك َو بَناِت َقمِّ
َ
هاَجْرَن َمَعَك َو اْمَرأ

ِّ ُمؤْ  ِ ُّ  ِمنًَة إِْن وََهبَْت َغْفَسها لِلن ِ راَد اج
َ
ْن يَْستَنِْكَحها خالَِصًة لََك ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِننيَ  إِْن أ

َ
  »أ

 )٥٠اب،احز(                                                                                                                             

را كه  يحالل كرديم و همچنين كنيزان يا را كه مهرشان را پرداخته يتو همسران يما برا! پيامبر يا

و نيز ) بر تو حالل كرديم( يداشته و مالك شد يخداوند بر تو ارزان) يبه عنوان غنايم جنگ(

يت را كه با تو ها و دختران خاله يهايت و دختران داي دختران عمويت و دختران عمه) ازدواج با(

از  يا و مهريه(كه خود را به پيامبر ببخشد  يو زن با ايمان) تو حالل كرديم، يبرا(اند،  هجرت كرده

اين قانون عقد بدون (تواند او را به عقد خويش در آورد  ياگر پيامبر بخواهد م) حضرت نخواهد

  .مخصوص توست نه ديگر مؤمنان) مهريه

  :دارد در اسالم سه نوع نكاح وجود *
ِ « ؛)موقّت خواه دايم يا(نكاح با مهريه : الف  ْزواَجَك الال

َ
ُجورَُهن  أ

ُ
 »آَييَْت أ

فاَء اُهللا َعلَيَْك « نكاح از طريق مالك شدن كنيز؛: ب 
َ
 »ما َملََكْت يَِميُنَك ِمما أ

ًة ُمْؤِمنًَة ِإنْ « .نكاح بدون مهريه، كه زني خود را به مردي ببخشد: ج 
َ
وََهبَْت َغْفَسها  اْمَرأ

 ِّ ِ ُّ لِلن ِ راَد اج
َ
ْن يَْستَنِْكَحها  إِْن أ

َ
 »أ

 . بوده است 9نوع اول و دوم براي عموم است و نوع سوم تنها براي پيامبر اكرم 

 ازدواجهدف  ٢‐ ١

ْها َو جَ «  َ
ً ِلتَْسُكنُوا إِ ْزواجا

َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
ْن َخلََق لَُكْم ِمْن أ

َ
َعَل بَيْنَُكْم َموَدًة َو رمَْحًَة َو ِمْن آياتِِه أ

  )٢١روم،(» ذلَِك َآلياٍت ِلَقْوٍم َفتََفكُرونَ  إِن ىِف 
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شما آفريد تا در كنار آنان آرامش  يبرا ياو آن است كه از جنس خودتان همسران يها و از نشانه

) ،ينعمت اله(شك در اين  يشديد و رحمت قرار داد ب ي يابيد، و ميان شما و همسرانتان عالقه

  .است يقطع يها انديشند نشانه يكه م يگروه يبرا

ي جنسي نيست، بلكه رسيدن به يك آرامش  تنها ارضاي غريزه هدف از ازدواج *
ها«. جسمي و رواني است  »لتسكنوا ا

 » 
َ
نْعاِم أ

َ
ً َو ِمَن اْأل ْزواجا

َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
رِْض َجَعَل لَُكْم ِمْن أ

َ
ً يَْذَرُؤُكْم فاِطُر السماواِت َو اْأل ْزواجا

  ) ١١،یشور(» ِفيهِ 
قرار داد و از چهار پايان نيز  يشما از خودتان همسران يها و زمين، برا آفريننده آسمان

  .كند ي، به اين وسيله شما را كثير ميهاي جفت

م«(. بقاي نسل است ازدواجهدف از  * به معناي تكثير است كه بعد از كلمه  »يذرؤ
 )ه استآمد »ازواج«

 » 
َ
ْغتُْم قَْوٌم جَتَْهلُونَ أ

َ
تُوَن الرِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّساِء بَْل أ

ْ
  )٥٥نمل،(» إِنُكْم حَكَأ

) نادان و( يرويد؟ بلكه شما مردم يشهوت به سراغ مردان م ي غريزه يآيا شما با بودن زنان، برا

  ايد جهالت پيشه

  »...ّنكم حكأتون الرجال شهوةأئ«. استدفع شهوت از طريق مشروع از اهداف ازدواج  *

 در اسالم ازدواجتقدس  ٣‐ ١

ياىم« 
َ
نِْكُحوا اْأل

َ
ِمنُْكْم َو الصاحِلِنَي ِمْن ِعباِدُكْم َو إِمائُِكْم إِْن يَُكونُوا ُفَقراَء ُفْغِنِهُم اُهللا  َو أ

  )٣٢نور،(» ِمْن فَْضِلِه َو اُهللا واِسٌع َعِليمٌ 
و از فقر . (خود را همسر دهيد) ازدواج( ي و كنيزان شايستههمسر و غالمان  يپسران و دختران ب

خداوند، گشايشگر . گرداند ينيازشان م ياگر تنگدست باشند، خداوند از فضل خود ب) نترسيد كه

اش  او از فقر و نياز شما آگاه است و بر كفايت شما وعده داده است و در عمل به وعده. (داناست

  )قدرت دارد

 »و اَنكحوا«. مري مقدس و مورد تأكيد استا ازدواج در اسالم *
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ن َفتََمآسا« 
َ
ْ َفتَْحِريُر َرَقبٍَة مِّن َقبِْل أ َِّسآئِِهم ُعم َفُعوُدوَن لَِما قَالُوا يَن ُفَظاِهُروَن ِمن ن ِ   »َو ا

                                                                                                                                 )،   )٣جماد
و ) پشيمان شده(اند  كنند، سپس از آنچه گفته يكه نسبت به همسران خود ظهار م يو كسان

  . گردند، كفاره آن قبل از آنكه با هم تماس گيرند آزاد كردن برده است يبرم

نظام خانواده، براي حفظ با توجه به اهميت ازدواج و تشکيل خانواده، اسالم  *
 »فتحرير رقبة«. هايي را وضع كرده است جريمه

 مسؤوليت افراد و جامعه در مقابل ازدواج ٤‐ ١

ياىم« 
َ
نِْكُحوا اْأل

َ
  )٣٢نور،(» ِمنُْكْم َو الصاحِلِنَي ِمْن ِعباِدُكْم َو إِمائُِكمْ  َو أ

و از فقر . (مسر دهيدخود را ه) ازدواج( ي همسر و غالمان و كنيزان شايسته يپسران و دختران ب

خداوند، گشايشگر . گرداند ينيازشان م ياگر تنگدست باشند، خداوند از فضل خود ب) نترسيد كه

اش  او از فقر و نياز شما آگاه است و بر كفايت شما وعده داده است و در عمل به وعده. (داناست

  )قدرت دارد

َ «. همسر است مسئول ازدواج افراد بي ي اسالمي جامعه *  »نِكحواو ا

ُدوَن نِكاحاً َح «  يَن ال جَيِ ِ يَن يَبْتَُغوَن الِْكتاَب ِمما  َو لْيَْستَْعِفِف ا ِ ُفْغِنيَُهُم اُهللا ِمْن فَْضِلِه َو ا
 ِ يْمانُُكْم فاَكتِبُوُهْم إِْن َعِلْمتُْم ِفيِهْم َخرْياً َو آتُوُهْم ِمْن ماِل اِهللا ا

َ
  )٣٣ر،نو(» آتاُكمْ ی َملََكْت أ
و عفت پيشه كنند، تا آن كه خداوند از كرم  ييابند، بايد پاكدامن يازدواج نم ي كه وسيله يو كسان

 يو هر كدام از غالمان و كنيزان شما كه خواهان بازخريد و آزاد. نياز نمايد يخويش، آنان را ب

) و خود را آزاد نمايندبا مالك خويش كار كرده  يمايلند با قرارداد كتب ييعن(خود باشند، ) يتدريج(

از ) كمك به آزاد شدن آنان يو برا(آنان را بپذيريد  يديديد، تقاضا ياگر در آنان خير و شايستگ

  .كه خدا به شما داده به آنان بدهيد يمال

ّ  هللاو آتوهم من مال ا«. مسئوليت بيشتري دارند ثروتمندان در قبال ازدواج جوانان  * ی ا
 »آتاكم
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 نکردنمذمت ازدواج  ٥‐ ١

ْزواِجُكْم بَننَِي َو َحَفَدًة َو « 
َ
ً َو َجَعَل لَُكْم ِمْن أ ْزواجا

َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
َو اُهللا َجَعَل لَُكْم ِمْن أ

فَِباْكاِطِل يُْؤِمنُوَن َو بِِنْعَمِت اِهللا ُهْم يَْكُفُرونَ 
َ
  )٧٢حنل،(» َرَزقَُكْم ِمَن الطيِّباِت أ

شما فرزندان و  يان قرار داد و از همسرانتان برابرايت يو خداوند از جنس خودتان همسران

آورند و به  يبه باطل ايمان م) باز هم(داد، پس آيا  يها شما را روز قرار داد و از پاكيزه ينوادگان

  ورزند؟ يكفر م ينعمت اله

افباكاطل «. گرايي و كفران نعمت است باطل ،ترك ازدواج و جلوگيري از فرزند *
 »م يكفرونيؤمنون و بنعمة اهللا ه

 ازدواجشرايط  ٦‐ ١

 کفائت ١‐٦‐١

يْمانُُكْم ِمْن « 
َ
ْن َفنِْكَح الُْمْحَصناِت الُْمْؤِمناِت فَِمْن ما َملََكْت أ

َ
َو َمْن لَْم يَْستَِطْع ِمنُْكْم َطْوًال أ

ْعلَُم بِإِيمانُِكم
َ
  )٢٥نساء،(»  َفتَياتُِكُم الُْمْؤِمناِت َو اُهللا أ
ندارد تا با زنان آزاد باايمان ازدواج كند، پس از كنيزان با  يمال يو هر كس از شما، كه تواناي

 .و خداوند به ايمان شما داناتر است) بگيرد يبه زن(كه شما مالك آنيد،  يايمان

ايمان ظاهري براي ازدواج كافي است، اما . هاي کفو بودن، ايمان استيکي از مالک *
 »واهللا اعلم بايمانكم«. ندافراد ندارباطن  يتي در قبالمأمور هاانسان

 » ِ َم ذلَِك بَلَ  الزا ْو ُمرْشٌِك َو ُحرِّ
َ
ًة َو الزاِغيَُة ال َفنِْكُحها إِال زاٍن أ َ

ْو ُمرْشِ
َ
 ال َفنِْكُح إِال زاِغيًَة أ

  )٣نور،(» الُْمْؤِمِننيَ 
ار يا مشرك را به و زن زناكار جز مرد زناك. مرد زناكار، جز با زن زناكار يا مشرك ازدواج نكند

  .بر مؤمنان حرام است يو اين زناشوي. نگيرد يهمسر

هاي کفو بودن ايمان يکي از مالک .يك اصل است ي كفو بودن در ازدواج مسأله *
 »ال ينكح اّال زانيه الّزا«. زنان و مردان ناپاك، اليق همسران پاك نيستندبنابراين . است
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 » َ   )٢٦نور،(» ِبيثُوَن لِلَْخِبيثاِت َو الطيِّباُت لِلطيِِّبنَي َو الطيِّبُوَن لِلطيِّباِت اخْلَِبيثاُت لِلَْخِبيِثنَي َو اخْل
مردان پاك و  يزنان پليد سزاوار مردان پليدند و مردان پليد سزاوار زنان پليد، زنان پاك برا

  . زنان پاكند يمردان پاك برا

ازدواج پاكان با ناپاكان ممنوع باشد كه   است مراد آيه بيان يك حكم شرعي ممكن *
مرد زناكار جز  »اليَنكح اّال زانية الّزا«: فرمود همين سوره كه مي قبل ازنظير آيه . است

اين ) السالمعليه( گونه كه در روايتي امام باقرزن زناكار را به همسري نگيرد، همان
 ١.كند معنا را تأييد مي

 إِ « 
ْ يَن َءاَمنُوا ِ َها ا فُّ

َ
ْعلَُم بِإِيَمانِِهن فَإِْن يَآ ك

َ
َذا َجآَءُكُم الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوُهن اُهللا أ

لُّوَن لَُهن وََءاتُوُهم مآ  َعِلْمتُُموُهن ُمْؤِمنَاٍت فََال تَرِْجُعوُهن إىَِل  الُْكفاِر َال ُهن ِحل لُهْم َوَال ُهْم حَيِ
ْ َوَال جُ  نَفُقوا

َ
ْ بِِعَصِم الَْكَوافِِر وَ أ ُجورَُهن َوَال ُيْمِسُكوا

ُ
ن تَنِكُحوُهن إَِذآ َءاتَيْتُُموُهن أ

َ
 نَاَح َعلَيُْكْم أ

نَفُقواْ َذِلُكْم ُحْكُم اِهللا حَيُْكُم بَيْنَُكْم َواُهللا َعِليٌم َحِكيمٌ 
َ
نَفْقتُْم َولْيَْسئَلُواْ َمآ أ

َ
  » ْسئَلُواْ َمآ أ

هجرت كنان نزد شما ) از شوهرِ كافر جدا شده(ايد هرگاه زنان مؤمن  ان آوردهكه ايم يكسان يا

پس اگر آنان را . تر است آزمايش كنيد و خداوند به ايمان آنان آگاه) از نظر ايمان(آمدند آنان را 

اينان  يآنان حاللند و نه آنان برا يكفّار باز نگردانيد، نه اينان برا يمؤمن تشخيص داديد، به سو

به آنان ) از قبيل مهريه(اند  پرداخت كرده) اين زنان يبرا(الل و آنچه را كه شوهران كافر ح

نيست كه با اينان ازدواج كنيد به شرط آن كه مهريه آنان را بپردازيد و  يبپردازيد و بر شما گناه

ار بگيريد ايد از كفّ آنان پرداخت كرده ينگاه نداريد و آنچه از برا يهمسران كافره را به همسر

را كه شوهران كافر  يهاي هزينه) شد، ياگر زن، مسلمان شده و به شما ملحق م(همان گونه 

است كه خداوند ميان شما مقرر  ياين حكم اله. پرداخت كرده بودند بايد از شما درخواست نمايند

  )١٠ممتحنه،( .داشته و خداوند آگاه حكيم است

، عقد زوجينوقتي ايمان آوردن يكي از . تهاي کفو بودن، ايمان اسيکي از مالک *
زند، پس به طريق اولي، اگر قبل از عقد، زن كافر باشد عقدي محقق  قبلي را بهم مي

 . ٢شود نمي

                                                 
  .١٢١ ،، ص١٧ ج ، ش ١٣٦٠ فراهاني، تهران، اول، انتشارات ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، .١
آنگاه . سزاوار نيست) يهود و نصاري(ازدواج با زنان اهل كتاب » ال ينبغي نكاح اهل الكتاب«: فرمود 7امام باقر  .٢

اسماعيليان،  الثقلين، انتشارات نور جمعه، تفسير بن علي عبد حويزي، وسيعر( »وال تمسكوا بعصم الكوافر«: امام فرمود
  .)٣٠٥ ،، ص٥ ج ق، چاپ چهارم،  ١٤١٥محالتي ، قم،  رسولي هاشم تحقيق سيد
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 »الكّفار فال ترجعوهّن اىل«. شود كفرِ يكي از طرفين ازدواج، منجر به طالق قهري مي *

 اهليت ٢‐٦‐١

ياىم« 
َ
نِْكُحوا اْأل

َ
  )٣٢نور،(» صاحِلِنَي ِمْن ِعباِدُكْم َو إِمائُِكمْ ِمنُْكْم َو ال َو أ

  . خود را همسر دهيد) ازدواج( ي همسر و غالمان و كنيزان شايسته يپسران و دختران ب

يعني بايد صالحيت اداره زندگي مشترك . شرط طرفين عقد است داشتن صالحيت *
  »والّصاحلني«.ا داشته باشندر

 ازدواج با غيرمسلمانان ٣‐٦‐١

ِت َح «  ْعَجبَتُْكْم َو ال  َو ال َينِْكُحوا الُْمرْشِ
َ
ٍة َو لَْو أ َ

َمٌة ُمْؤِمنٌَة َخرْيٌ ِمْن ُمرْشِ
َ
يُْؤِمن َو َأل

ِنَي َح    )٢٢١بقره،(» يُْؤِمنُوا ُينِْكُحوا الُْمرْشِ
مشرك بهتر است، ) آزاد(وبا زنان مشرك، ازدواج نكنيد تا ايمان آورند و قطعاً كنيز با ايمان از زن 

و به مردان مشرك، زن ندهيد تا . درآورد يشما را به شگفت) يا ثروت يا موقعيت او يزيباي(اگرچه 

  .ايمان آورند

 »وال تنكحوا« .زدواج با کفار باطل استا *

وتُوا الِْكتاَب ِحل لَُكْم َو َطعامُ « 
ُ
يَن أ ِ ِحل لَُكُم الطيِّباُت َو َطعاُم ا

ُ
َْوَم أ ْ ُكْم ِحل لَُهْم َو ا

وتُوا الِْكتاَب ِمْن َقبِْلُكْم إِذا آتَيْتُُموُهن 
ُ
يَن أ ِ الُْمْحَصناُت ِمَن الُْمْؤِمناِت َو الُْمْحَصناُت ِمَن ا

ُجورَُهن حُمِْصِننَي َلرْيَ ُمسافِِحنَي َو ال ُمتِخذِ 
ُ
ْخدانٍ ی أ

َ
  )٥مائده،(» أ

شما  يشما حالل شده است، و طعام اهل كتاب برا يبراپاك و دلپسند  يچيزها ي امروز، همه

زنان پاكدامن و با ايمان و نيز ) ازدواج با(و . آنان حالل است يحالل است و طعام شما نيز برا

 يدر صورت. ندارد يداده شده مانع يكه پيش از شما به آنان كتاب آسمان يزنان پاكدامن از كسان

  .)و نامشروع( يپنهان ي من باشيد نه زناكار، و نه دوست گيرندهكه مهريه زنان را بپردازيد و پاكدا

دهد كه از طعام يكديگر  كتاب، اجازه مي آيه به طرفين مسلمان و اهل ي غذا در مسأله *
ي زن گرفتن از اهل  ولي در ازدواج، تنها اجازه »حّل هلم... اُحّل لكم« ؛استفاده كنند
ين اوتوا الكتاب«دهد،  يي زن دادن را نم دهد و اجازه كتاب را مي ّ  »املحصنات من ا
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گيرند، لذا اگر زنان  تحت تأثير مردان قرار مي به خاطر عواطفشان چون معموالً زنان
اهل كتاب به اسالم بگروند، رشد است، اما زن مسلمان اگر به آنان گرايش يابد، 

 .جايز نيست از اين رو زن دادن به اهل كتاب. سقوط است

به دليل روايات ١ازدواج با اهل كتاب در اين آيه، ازدواج موقّت است، مراد از جواز *
  .رود ميازدواج موقّت بكار   كه بيشتر در مورد مهريه »اُجورهنّ « دد و به خاطر كلمهمتع

عْ « 
َ
ْ إَِذا َجآَءُكُم الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوُهن اُهللا أ يَن َءاَمنُوا ِ َها ا فُّ

َ
لَُم بِإِيَمانِِهن فَإِْن يَآ ك

لُّوَن لَُهن وََءاتُوُهم مآ  َعِلْمتُُموُهن ُمْؤِمنَاٍت فََال تَرِْجُعوُهن إىَِل  الُْكفاِر َال ُهن ِحل لُهْم َوَال ُهْم حَيِ
ُجورَُهن 

ُ
ن تَنِكُحوُهن إَِذآ َءاتَيْتُُموُهن أ

َ
ْ َوَال ُجنَاَح َعلَيُْكْم أ نَفُقوا

َ
ْ بِِعَصِم الَْكَوافِِر  أ َوَال ُيْمِسُكوا

نَفُقواْ َذ ِلُكْم ُحْكُم اِهللا حَيُْكُم بَيْنَُكْم َواُهللا َعِليٌم َحِكيمٌ 
َ
نَفْقتُْم َولْيَْسئَلُواْ َمآ أ

َ
  » وَْسئَلُواْ َمآ أ

هجرت كنان نزد شما ) از شوهرِ كافر جدا شده(ايد هرگاه زنان مؤمن  كه ايمان آورده يكسان يا

پس اگر آنان را . تر است آزمايش كنيد و خداوند به ايمان آنان آگاه) از نظر ايمان(آمدند آنان را 

اينان  يآنان حاللند و نه آنان برا يكفّار باز نگردانيد، نه اينان برا يمؤمن تشخيص داديد، به سو

به آنان ) هريهاز قبيل م(اند  پرداخت كرده) اين زنان يبرا(حالل و آنچه را كه شوهران كافر 

نيست كه با اينان ازدواج كنيد به شرط آن كه مهريه آنان را بپردازيد و  يبپردازيد و بر شما گناه

ايد از كفّار بگيريد  آنان پرداخت كرده ينگاه نداريد و آنچه از برا يهمسران كافره را به همسر

را كه شوهران كافر  ييها هزينه) شد، ياگر زن، مسلمان شده و به شما ملحق م(همان گونه 

است كه خداوند ميان شما مقرر  ياين حكم اله. پرداخت كرده بودند بايد از شما درخواست نمايند

  )١٠ممتحنه،( .داشته و خداوند آگاه حكيم است

رساند که ازدواج با زنان کافر مجاز است و اين را مي) زن کافر(کوافر جمع کافره 
داند و به مؤمنان خطاب ن را براي کفار حالل نميهمچنين اين آيه زنان مؤم. نيست
 اناند آناند، اگر دانستيد که مؤمن شدهکند که زناني که هجرت کرده نزد شما آمدهمي

ها براي کفار حالل نيستند و کفار نيز براي را نزد شوهران کافرشان بازنگردانيد، آن
إِْن َعِلْمتُُموُهن ُمْؤمِ «. شوندها حالل نميآن

الُْكفاِر َال ُهن ِحل لُهْم َوَال  َناٍت فََال تَرِْجُعوُهن إِىَل فَ
لُّوَن لَُهن   »ُهْم حَيِ

                                                 
  .در اين مسئله هر كس بايد نظر مرجع تقليد خود را مطالعه نمايد .١
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 )١٤١نساء،(» الُْمْؤِمِننَي َسِبيالً  َو لَْن جَيَْعَل اُهللا لِلاْكفِِريَن بَلَ « 

  .كفّار بر مسلمانان قرار نداده است ي سلطه يبرا يو خداوند هرگز راه

فقها عالوه بر نفي . گونه سلطه کفار بر مسلمانان را نفي کرده است اين آيه هر 
سلطه سياسي و اجتماعي کفار بر جامعه مسلمانان، حتي سلطه فرد فرد آنان را بر فرد 

اند، چرا که فرد مسلمانان به وسيله عقودي مانند ازدواج و وکالت را هم نپذيرفته
  .از دين خود منحرف سازند ها مسلمانان راممکن است با اين گونه سلطه

  عدم لزوم رعايت ترتيب سني در ازدواج دختران ٤ ‐٦‐١

 » ِّ نِْكَحَك إِْحدَ  قاَل إِ
ُ
ْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
َ ی أ َ ُجَرىِن  هاَينْيِ بَل  ابْن

ْ
ْن تَأ

َ
َ  أ ِ ْيَمْمَت َعرْشاً  ثَما

َ
ِحَجٍج فَإِْن أ

ُشق َعلَيَْك سَ 
َ
ْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
ِ فَِمْن ِعنِْدَك َو ما أ   )٢٧قصص،(» إِْن شاَء اُهللا ِمَن الصاحِلِنيَ  تَِجُد

تو درآورم  ياز اين دو دخترم را به همسر يمن قصد دارم تا يك: گفت) يحضرت شعيب به موس(

، پس يبه ده سال تمام كرد) اين مدت را(و اگر  يمن كار كن يكه هشت سال برا) شرط(بر اين 

به  يخواهم كه بر تو سخت گيرم، بزود يوست و من نماز ناحيه ت) بسته به خواست و محبت(

  .يافت يخواست خداوند، مرا از صالحان خواه

. تر ضروري نيستتر قبل از كوچكو ازدواج دختر بزرگ رعايت نوبت ميان دختران *
خواهم يكي از اين دو دخترم را به  مي: گفت 9حضرت شعيب به موسيزيرا 

 »ابنی احد« .ترِ اول باشد يا دومشرط نكرد كه دخ ازدواج تو درآورم و

  ازدواج کرد شود                ميزناني که با آنان  ٧‐ ١

 » ُّ ِ َها اج فُّ
َ
ِ  يا ك ْزواَجَك الال

َ
ْحلَلْنا لََك أ

َ
فاَء اُهللا  إِنا أ

َ
ُجورَُهن َو ما َملََكْت يَِمينَُك ِمما أ

ُ
آَييَْت أ

َك َو بَ  ِ َعلَيَْك َو بَناِت َقمِّ ةً  ناِت َقماتَِك َو بَناِت خالَِك َو بَناِت خاالتَِك الال
َ
هاَجْرَن َمَعَك َو اْمَرأ

 ِّ ِ ُّ  ُمْؤِمنًَة إِْن وََهبَْت َغْفَسها لِلن ِ راَد اج
َ
ْن يَْستَنِْكَحها خالَِصًة لََك ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِننَي قَْد  إِْن أ

َ
أ

يْماُغُهْم ِلَكيْال يَُكوَن َعلَيَْك َحَرٌج َو اكَن اُهللا  ىِف  َعِلْمنا ما فََرْضنا َعلَيِْهمْ 
َ
ْزواِجِهْم َو ما َملََكْت أ

َ
أ

 ً   )٥٠احزاب،(» َلُفوراً رَِحيما
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را كه  يحالل كرديم و همچنين كنيزان يا را كه مهرشان را پرداخته يتو همسران يما برا! پيامبر يا

و نيز ) بر تو حالل كرديم( يداشته و مالك شد يخداوند بر تو ارزان) يبه عنوان غنايم جنگ(

هايت را كه با تو  و دختران خاله يهايت و دختران داي و دختران عمه دختران عمويت) ازدواج با(

از  يا و مهريه(كه خود را به پيامبر ببخشد  يو زن با ايمان) تو حالل كرديم، يبرا(اند،  هجرت كرده

اين قانون عقد بدون (تواند او را به عقد خويش در آورد  يماگر پيامبر بخواهد ) حضرت نخواهد

همسران و  ي مؤمنان درباره يدانيم كه برا يمخصوص توست نه ديگر مؤمنان همانا م) مهريه

نباشد، و خداوند  يتو مشكل يتا برا) آن است كه ياين برا(ايم،  كرده يكنيزانشان چه حكم

  .مهربان است ي آمرزنده

در اين آيه زناني . توان با آنان ازدواج كرد، از سوي خداوند است مي تعيين زناني كه *
ْزواِجِهمْ  فََرْضنا َعلَيِْهْم ىِف « ١.که پيامبر امکان ازدواج با آنان را دارد معين شده است

َ
 »أ

ْمِسْك َعلَيَْك َزوَْجَك ی َو إِْذ َيُقوُل لِثِ « 
َ
ْغَعْمَت َعلَيِْه أ

َ
ْغَعَم اُهللا َعلَيِْه َو أ

َ
 ىِف  َو اتِق اَهللا َو خُتىِْف  أ

 َ ْن خَتْشاُه فَلَما قَ َغْفِسَك َما اُهللا ُمبِْديِه َو خَتْ
َ
َحقُّ أ

َ
ً َزوْجناَكها  اجاَس َو اُهللا أ َزيٌْد ِمنْها َوَطرا

ْدِقيائِِهْم إِذا قََضْوا ِمنْهُ  الُْمْؤِمِننَي َحَرٌج ىِف  ال يَُكوَن بَلَ  ِلىَكْ 
َ
ْزواِج أ

َ
ْمُر اِهللا أ

َ
ً َو اكَن أ ن َوَطرا

  )٣٧احزاب،(» َمْفُعوالً 
داده بود ) اسالم و ايمان(كه خداوند بر او نعمت  يكس) زيد بن حارثه،(كه به  يزمان) به ياد آر(و 

و از ) و او را طالق نده(همسرت را نگاه دار : يگفت يم يداده بود) يآزاد(به او نعمت ) نيز(و تو 

كند، و از مردم  يكه خداوند آن را آشكار م يداشت يرا پنهان م يدلت چيز و در. خدا پروا كن

زيد از  يپس چون دوران كامياب. يكه خداوند سزاوارتر است كه از او بترس يدر حال يترسيد يم

تو در آورديم تا در مورد ازدواج  ي، ما او را به همسر)و از او جدا شد(همسرش پايان يافت 

نباشد، و فرمان خداوند انجام  يكه طالق گيرند مشكل يهايشان هنگام خوانده ‐ مؤمنان با زنان پسر

  .است يشدن

ً «. ازدواج با همسر فرزند خوانده بعد از طالق او جايز است *   »اذا قضوا منهّن وطرا

 

                                                 
ان شده است که جهت اختصار از ذکر آنها در کتب تفسيري در خصوص فلسفه تعدد زوجات پيامبر اموري بي. ١

  .گرددخودداري مي
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  ازدواجحرمت  ٨‐ ١ 

 هاي نشر حرمتراه ١‐٨‐١

َخو« 
َ
مهاتُُكْم َو بَناتُُكْم َو أ

ُ
َمْت َعلَيُْكْم أ ِخ َو ُحرِّ

َ
اتُُكْم َو َقماتُُكْم َو خاالتُُكْم َو بَناُت اْأل

 ِ مهاتُُكُم الال
ُ
ْخِت َو أ

ُ
مهاُت نِسائُِكْم َو  بَناُت اْأل

ُ
َخواتُُكْم ِمَن الرضاَعِة َو أ

َ
رَْضْعنَُكْم َو أ

َ
أ

 ِ ِ  ىِف  َربائِبُُكُم الال ْم ِمْن نِسائُِكُم الال ُ ِهن فَإِْن لَْم تَُكونُوا َدَخلْتُْم بِِهن فَال َدَخلْتُْم بِ  ُحُجوِر
ْختنَْيِ إِال ما قَدْ 

ُ
ْن جَتَْمُعوا َننْيَ اْأل

َ
ْصالبُِكْم َو أ

َ
يَن ِمْن أ ِ بْنائُِكُم ا

َ
 ُجناَح َعلَيُْكْم َو َحالئُِل أ

 ً   )٢٣نساء،(» َسلََف إِن اَهللا اكَن َلُفوراً رَِحيما
هايتان و  مادرانتان و دخترانتان، و خواهرانتان و عمه) اج باازدو(بر شما حرام شده است 

اند و خواهران  هايتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادرانتان كه به شما شير داده خاله

كه در دامن ) ياز شوهر قبل(شما و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان ) يشير( يرضاع

ايد  ط آنكه با مادرانشان، همبستر شده باشيد، پس اگر آميزش نكردهاند، به شر شما تربيت يافته

همسران پسرانتان ) همچنين حرام است ازدواج با(و ) كه با آن دختران ازدواج كنيد(ندارد  يمانع

جمع بين دو خواهر، مگر آنچه ) حرام است در ازدواج(و ) ها نه پسر خوانده(كه از نسل شمايند 

  .همانا خداوند بخشنده و مهربان است. تپيشتر انجام گرفته اس

هايي از زنان كه به انسان محرمند و ازدواج با آنان حرام است،  در اين آيه گروه  
 : شود محرميت و حرمت ازدواج از سه راه حاصل مي. ذكر شده است

َخواتُكُ « :)نسبي ارتباط(والدت  ‐١
َ
مهاتُُكْم َو بَناتُُكْم َو أ

ُ
َمْت َعلَيُْكْم أ ْم َو َقماتُُكْم ُحرِّ

ْخِت 
ُ
ِخ َو بَناُت اْأل

َ
مادران شما و دخترانتان و خواهرانتان و « :»َو خاالتُُكْم َو بَناُت اْأل

هايتان و دختران برادر و دختران خواهرانتان بر شما حرام  ‐ها و خاله عمه
لكه كه انسان بال واسطه از او تولد شده، نيست ب يمنظور از مادر فقط آن زن.»اند شده

همانطور كه منظور از  .شود يجده و مادر جده و مادر پدر و مانند آنها را شامل م
دختر، تنها دختر بال واسطه نيست بلكه دختر و دختر پسر و دختر دختر و فرزندان 

 .گيرد و همچنين در مورد پنج دسته ديگر يآنها را نيز در بر م

 :اندبيان شدهاين دسته تحت چند گروه : )سببي ارتباط(زدواج ا  ‐٢
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مهاُت نِسائُِكمْ «: گروه اول
ُ
به  يبه مجرد اينكه زن ييعن »و مادران همسرانتان« ؛»:َو أ

بر او ... گشت مادر او و مادر مادر او و  يدر آمد و صيغه عقد جار يازدواج مرد
  .شوند يم يحرام ابد
ِ «: گروه دوم ْم ِمْن نِسائِ  ىِف  َو َربائُِبُكُم الال ُ ِ ُحُجوِر و دختران « ؛»َدَخلْتُْم بِِهن  ُكُم الال

پيدا  يهمسرانتان كه در دامان شما قرار دارند به شرط اينكه با آن همسر آميزش جنس
اند  بوده يكه از شوهر ديگر »دختران او«يك زن يتنها با عقد شرع ييعن »كرده باشيد

با آن زن  يعقد شرع شوند، بلكه مشروط بر اين است كه عالوه بر يبر شوهر حرام نم
كند كه حكم مادر همسر  يوجود اين قيد در اين مورد تاييد م. همبستر هم شده باشد

نيست، و به اصطالح اطالق حكم  يكه در جمله سابق گذشت مشروط به چنين شرط
مْ  ىِف «گرچه ظاهر قيد .كند يرا تقويت م ُ فهماند  يچنين م »در دامان شما باشند« :»ُحُجوِر
تر همسر از شوهر ديگر در دامان انسان پرورش نيابد بر او حرام نيست كه اگر دخ

، نيست يبه قرينه روايات و مسلم بودن حكم، اين قيد به اصطالح قيد احتراز يول
زيرا اينگونه دختران كه مادرانشان اقدام به  ؛بلكه در واقع اشاره به نكته تحريم است

در دامان شوهر جديد  ين هستند و غالباًدر سنين پائ كنند معموالً يازدواج مجدد م
گويد اينها در واقع همچون دختران خود شما يابند، آيه مي يهمانند دختر او پرورش م

 »ربيبه«كه جمع »ربائب«كند؟ و انتخاب عنوان يبا دختر خود ازدواج م يهستند، آيا كس
تاكيد  يبرابه دنبال اين قسمت  .باشد يتربيت شده است نيز بهمين جهت م يبه معن

نداشتيد دخترانشان بر شما حرام  يكند كه اگر با آنها آميزش جنس يمطلب اضافه م
إِْن لَْم تَُكونُوا َدَخلْتُْم بِِهن فَال ُجناَح َعلَيُْكمْ « نيستند

  »فَ
ْصالبُِكمْ « :سومگروه 

َ
يَن ِمْن أ ِ بْنائُِكُم ا

َ
و همسران فرزندانتان كه از نسل « ؛»َو َحالئُِل أ

  . »ما هستندش
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ْختنَْيِ « :چهارمگروه 
ُ
ْن جَتَْمُعوا َننْيَ اْأل

َ
شما جمع در ميان دو خواهر ممنوع  يو برا« »َو أ

ازدواج با دو خواهر در زمان واحد مجاز نيست، بنابراين اگر با دو خواهر  ييعن »است
  .ندارد يانجام گيرد، مانع ياز خواهر قبل يمختلف و بعد از جداي ييا بيشتر در زمانها

ِ «: )ارتباط رضاعي(شيرخواري   ‐٣ مهاتُُكُم الال
ُ
َخواتُُكْم ِمَن  َو أ

َ
رَْضْعنَُكْم َو أ

َ
أ

شما بر شما  يواهران رضاعدهند و خ يكه شما را شير م يمادران و«؛ »الرضاَعةِ 
خواهران و مادران  يگرچه قرآن در اين قسمت از آيه تنها به دو دسته يعن ».حرامند
 يكه در دست است، محارم رضاع يطبق روايات فراوان يره كرده ولاشا يرضاع

 نقل شده 9منحصر به اينها نيستند، بلكه طبق حديث معروف كه از پيغمبر اكرم 
حرامند  يكه از نظر ارتباط نسب يتمام كسان«؛ » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«
كه تاثير در محرميت  يرخوارگالبته مقدار شي ».شوند ينيز حرام م ينظر شيرخوارگ از
 يدارد كه در كتابها يفراوان يكاريها كند و همچنين شرائط و كيفيت آن، ريزه يم

  ١.آمده است يفقه

َخواتِِهن وَ  ال ُجناَح َعلَيِْهن ىِف « 
َ
بْناِء أ

َ
بْناِء إِْخوانِِهن َو ال أ

َ
بْنائِِهن َو ال إِْخوانِِهن َو ال أ

َ
 آبائِِهن َو ال أ

يْماُغُهن 
َ
  )٥٥احزاب،(» ال نِسائِِهن َو ال ما َملََكْت أ

در مورد پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و پسران برادرانشان و ) نداشتن حجاب(بر زنان، 

پيشه كنيد زيرا  ياله ينيست، و تقوا يپسران خواهرشان و ديگر زنان مسلمان و كنيزانشان گناه

  .تگواه اس يخداوند بر هر چيز

پدران، فرزندان، است؛  نسبي به زن محرم هستند نام برده واسطههكه ب آيه كساني را *
 .برادران، فرزندان برادران، فرزندان خواهران خود، و زنان مسلمان، و بردگان خود

از  ينيز جزء محارم هستند كه در اين شش گروه نام ياگر گفته شود افراد ديگر 
از آنجا كه قرآن فصاحت  :ها و دائيها در پاسخ بايد گفتآنها به ميان نيامده مانند عمو

از اصول فصاحت اين است  يكند و يك يترين شكلش رعايت مو بالغت را در عالي
 يخوددار »دائيها«و »عموها«در سخن نباشد لذا در اينجا از ذكر يكه هيچ كلمه اضاف
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ها عموها و دائي كرده، چرا كه با ذكر فرزندان برادر، و فرزندان خواهر، محرميت
شود، زيرا محرميت همواره دو جانبه است، همانگونه كه فرزند برادر نسبت  يروشن م

دانيم  يو م(به انسان محرم است، او هم نسبت به فرزند برادرش محرم خواهد بود 
و نيز همانگونه كه فرزند خواهر بر او محرم است ) شود يعمه محسوب م يچنين زن

 ).شود يخاله حساب م يدانيم چنين زن يو م(باشد  يهر محرم ماو نيز به فرزند خوا
نيز  يكه عمه و خاله نسبت به پسر برادر و پسر خواهر محرم باشد عمو و داي يهنگام

، و »عمه«و »عمو«چرا كه ميان(نسبت به دختر برادر و دختر خواهر محرم خواهد بود 
در  .قرآن است يكاريها يزهاز ر يو اين يك) نيست يهيچ تفاوت »خاله«و »يداي«نيز

نيز جزء محارم زن  »پسر شوهر«و »پدر شوهر« شود كه يمطرح م ياينجا سؤال ديگر
 ٣١كه در آيه  ياز اينها در اينجا به ميان نيامده؟ در حال يشود، چرا ذكر يمحسوب م

پاسخ اين سؤال نيز روشن است،  .اند ها نيز به عنوان محارم مطرح شدهآن" نور" سوره
دانيم  يدر ميان است، و م 9ا در اين آيه منحصرا سخن از حكم همسران پيامبر زير

در زمان نزول اين آيات نه پدرش در حيات بود، و نه اجدادش و نه  9پيغمبر
و مانند آن نيز به خاطر  »يرضاع« عدم ذكر برادران و خواهران. داشت يفرزند پسر

شوند و نياز به ذكر  يارم محسوب مآنست كه آنها در حكم برادر و خواهر و ساير مح
  ١.مستقل ندارند

  منع ازدواج با دو خواهر ٢‐٨‐١

َخواتُُكْم َو َقماتُُكمْ « 
َ
مهاتُُكْم َو بَناتُُكْم َو أ

ُ
َمْت َعلَيُْكْم أ ْن جَتَْمُعوا َننْيَ  ... ُحرِّ

َ
َو أ

ْختنَْيِ 
ُ
يْمانُُكْم ِكتاَب اِهللا َعلَيُْكمْ  الُْمْحَصناُت ِمَن النِّساِء إِال ما َملََكْت  وَ ... اْأل

َ
  )٢٤و٢٣نساء،(» أ

حرام (و  ...هايتان  مادرانتان و دخترانتان، و خواهرانتان و عمه) ازدواج با(بر شما حرام شده است 

مگر ) نيز بر شما حرام شده است،(زنان شوهردار ) ازدواج با(و ... جمع بين دو خواهر) است در ازدواج

  . نوشته و قانون خدا بر شماست) اين احكام،. (ايد مالك شده) دا، در جنگ با كفّاربه حكم خ(آنان كه 
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معموالً آنان را به حسادت و رقابت شخصي و جنسي  ازدواج همزمان با دو خواهر *
از ازدواج همزمان دو  شايد نهي. انجامد هايشان به عداوت مي كشاند و عالقه مي

  »...ا بني االختنيو ان جتمعو«. به اين خاطر باشد خواهر

خواهر، از احكام ثابت،  حرام بودن ازدواج با محارم و زنان شوهردار و جمع ميان دو *
 »كتاب اهللا عليكم... حرمت«. قطعي و تغيرناپذير الهي است

 حرمت ازدواج با زن شوهردار ٣‐٨‐١

َخواتُُكْم َو َقم « 
َ
مهاتُُكْم َو بَناتُُكْم َو أ

ُ
َمْت َعلَيُْكْم أ َو الُْمْحَصناُت ِمَن النِّساِء .... اتُُكمْ ُحرِّ

يْمانُُكْم ِكتاَب اِهللا َعلَيُْكمْ 
َ
  )٢٤و٢٣نساء،(» إِال ما َملََكْت أ

و .... هايتان  مادرانتان و دخترانتان، و خواهرانتان و عمه) ازدواج با(بر شما حرام شده است 

به حكم خداوند، در جنگ (گر آنان كه م) نيز بر شما حرام شده است،(زنان شوهردار ) ازدواج با(

  . نوشته و قانون خدا بر شماست) اين احكام،. (ايد مالك شده) با كفّار

 »واملحصنات«. جايز نيستزنان شوهردار  با ازدواج *

حرام بودن ازدواج با محارم و زنان شوهردار از احكام ثابت، قطعي و تغيرناپذير  *
 »كتاب اهللا عليكم... حرمت«. الهي است

 فلسفه حرمت ازدواج با نامادري ٤‐٨‐١

ً َو ساَء «  َو ال َينِْكُحوا ما نََكَح آباُؤُكْم ِمَن النِّساِء إِال ما قَْد َسلََف إِنُه اكَن فاِحَشًة َو َمْقتا
  )٢٢نساء،(» َسِبيالً 

ش از اين پي(اند، ازدواج نكنيد، مگر آنچه در گذشته  كه پدرانتان به ازدواج خود درآورده يو با زنان

  .است يو راه بد يدشمن ی همانا اين گونه ازدواج، بسيار زشت و مايه. انجام شده است) حكم

چون انسان طبعاً از ازدواج با مادر و نامادري متنفّر است، . اسالم دين فطرت است *
م«. حرام شده استازدواج با اين افراد در اسالم   »ال تنكحوا ما نكح آباؤ

 »ساء سبيالً «. كند اه ازدواج با ساير محارم را نيز باز مير ازدواج با نامادري *
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  خواستگاري ٩‐ ١
  از زن بيوه ١‐٩‐١

ْكنَنْتُْم ىِف « 
َ
ْو أ

َ
ْغُفِسُكمْ  َو ال ُجناَح َعلَيُْكْم ِفيما َعرْضتُْم بِِه ِمْن ِخْطبَِة النِّساِء أ

َ
  )٢٣٥بقره،(» أ

 يه در عده وفات و يا در عده طالقِ غير رجعك ياز زنان(بر شما نيست كه به طور كنايه  يو گناه

  . در دل نهان داريد) تصميم خود را(كنيد، يا  يخواستگار) هستند،

به معناي خواستگاري  »خطبة«به معناي سخن همراه با تعريض و كنايه و  »عّرضتم« *
در اين آيه اظهار تمايل به ازدواج در مدت عده، بالمانع شمرده شده است، . است
نحوه اظهار تمايل به  البته »قول معروف«. ط به اينكه صريح نبوده و با كنايه باشدمشرو

با ادب اجتماعي و با فراقي كه زن داغديده دارد، مناسبت داشته  بايد خواستگاري
خداوند رحمت كند شوهرت را و به شما صبر عطا نمايد، : باشد، مثل اينكه بگويد

  .شوند ما را دوست بدارند پيدا ميولي ديگراني كه مانند شوهر سابق، ش

لذا اسالم اجازه . اسالم دين فطري است و انسان فطرتاً متمايل به ازدواج است *
دهد اين خواسته حتّي در زمان عده، به نحو كنايه كه عواطف بستگان جريحه دار  مي

 »ال جناح عليكم فيما عّرضتم«. نگردد، طرح شود

ْغعَ ی َو إِْذ َيُقوُل لِثِ « 
َ
ْمِسْك َعلَيَْك َزوَْجَك وَ أ

َ
ْغَعْمَت َعلَيِْه أ

َ
 ىِف  اتِق اَهللا َو خُتىِْف  َم اُهللا َعلَيِْه َو أ

 َ ْن خَتْشاُه فَلَما قَ َغْفِسَك َما اُهللا ُمبِْديِه َو خَتْ
َ
َحقُّ أ

َ
ً َزوْجناَكها َزيٌْد مِ  اجاَس َو اُهللا أ نْها َوَطرا

ْ  ال يَُكوَن بَلَ  ِلىَكْ  ْمُر اِهللا  ُمْؤِمِننَي َحَرٌج ىِف ال
َ
ً َو اكَن أ ْدِقيائِِهْم إِذا قََضْوا ِمنُْهن َوَطرا

َ
ْزواِج أ

َ
أ

  )٣٧احزاب،(» َمْفُعوالً 
داده بود و تو ) اسالم و ايمان(كه خداوند بر او نعمت  يكس) زيد بن حارثه،(كه به  يزمان) به ياد آر(و 

و از خدا پروا ) و او را طالق نده(همسرت را نگاه دار : يگفت يم يداده بود) يآزاد(به او نعمت ) نيز(

در  يترسيد يكند، و از مردم م يكه خداوند آن را آشكار م يداشت يرا پنهان م يو در دلت چيز. كن

زيد از همسرش پايان يافت  يپس چون دوران كامياب. يكه خداوند سزاوارتر است كه از او بترس يحال

 ‐ تو در آورديم تا در مورد ازدواج مؤمنان با زنان پسر يا او را به همسر، م)و از او جدا شد(

  .است ينباشد، و فرمان خداوند انجام شدن يكه طالق گيرند مشكل يهايشان هنگام خوانده
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 يا او برده. اكثر مفسران و مورخان، اين آيه مربوط به زيد بن حارثه است ي به گفته *
زيد او را از  ي قبيله. بخشيد و حضرت آزادش نمودبود كه خديجه به پيامبر اسالم 

بعد از ظهور اسالم، زيد به . خود قرار داد ي خود راندند و پيامبر زيد را فرزند خوانده
گرويد و از مسلمانان ممتاز و فرمانده لشكر در جنگ موته شد و در  9آيين محمد 

سرشناس و از  يزناش زينب كه  پيامبر از دختر عمه .همان جنگ به شهادت رسيد
در آغاز، زينب خيال كرد . كرد يزيد خواستگار يعبد المطّلب بود برا يها نوه

زيد است  ياما بعد كه فهميد برا .كند يم يخودش خواستگار يحضرت او را برا
همسر ) تا چه رسد به زنان سرشناس( يناراحت شد، زيرا تا آن زمان هيچ زن آزاد

 .)پيامبر و از مسلمانان ممتاز باشد ي آزاد و پسر خوانده يا گرچه برده. (شد يبرده نم
بين آنان آغاز شد و زيد تصميم گرفت زينب را طالق  يپس از ازدواج، ناسازگار

همسرت را نگاه دار و : فرمود يآن حضرت به او م يبارها نزد پيامبر رفت ول. دهد
ْمِسْك َعلَيَْك َزوَْجَك «طالق نده، 

َ
 يروح ي را طالق داد و دو ضربهبه هر حال زيد او  .»أ
آن روز اين كار را  ي همسر زيد شدن كه جامعه يبر زينب وارد شد، يك يو اجتماع

به امر خداوند مأمور شد تا دو سنّت  9پيامبر اكرم  .پسنديد، دوم طالق گرفتن ينم
گرفتن همسر پسر خوانده كه در جاهليت مانند گرفتن همسرِ : الف .را بشكند يجاهل
خود كه اين هم در آن زمان، زشت و ناروا  ي گرفتن همسر برده: ب .زند ناروا بودفر
هيچ  يداد كه برا يپيامبر اكرم زينب را به ازدواج خود در آورد و به مردم اطعام .بود

ما  يآمده، يعن »َزوْجناَكها« ي چون در اين آيه جمله. يك از همسران ديگرش نداد
را با عمل تو بشكنيم  يورديم تا عادات و رسوم جاهلزينب را به ازدواج تو در آ

كرد كه ازدواج شما به خواست پيامبر  يزينب نيز بر ساير همسران پيامبر مباهات م
  .ازدواج من به فرمان خداوند متعال بوده است ياكرم بوده ول

خداوند  »زوّجناكها«. زنان بيوه محترم هستند و ازدواج با آنان كسر شأن نيست *
 .اين ازدواج را ما مقرر كرديم: رمايدف مي
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  جواز نظر به يکديگر در خواستگاري ٢‐٩‐١

 » ِّ نِْكَحَك إِْحدَ  قاَل إِ
ُ
ْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
ُجَرىِن  ابْنيََت هاَينْيِ بَل ی أ

ْ
ْن تَأ

َ
َ أ ِ ْيَمْمَت َعرْشاً   ثَما

َ
ِحَجٍج فَإِْن أ

ُشق َعلَيَْك 
َ
ْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
  )٢٧قصص،( »فَِمْن ِعنِْدَك َو ما أ

تو درآورم  ياز اين دو دخترم را به همسر يمن قصد دارم تا يك: گفت) يحضرت شعيب به موس( 

، پس يبه ده سال تمام كرد) اين مدت را(و اگر  يمن كار كن يكه هشت سال برا) شرط(بر اين 

  .خواهم كه بر تو سخت گيرم ياز ناحيه توست و من نم) بسته به خواست و محبت(

 »هاتني«. توانند در هنگام خواستگاري در برابر يكديگر قرار بگيرند پسر ميدختر و  *

ْعَجبََك ُحْسنُُهن إِال ما َملَ « 
َ
ْزواٍج َو لَْو أ

َ
ْن َيبَدَل بِِهن ِمْن أ

َ
لُّ لََك النِّساُء ِمْن َنْعُد َو ال أ َكْت ال حَيِ

  )٥٢احزاب،(» يَِمينَُك 
 يبه جا يهمسر ديگر) و يهمسرانت را رها كن(ست، و نبايد بر تو حالل ني ياز اين پس، هيچ زن

  .يشو يكه مالك آنها م يآنان تو را به شگفت آورد، مگر كنيزان ي، هر چند زيباييآنان بگير

  »اعجبك ُحسنهنّ «. نگاه كند خود تواند به زن مورد نظر مي كسي كه قصد ازدواج دارد *

 ضرورت شناخت در ازدواج ٣‐٩‐١

ِّ  ...ُه َو قَص َعلَيِْه الَْقَصَص قاَل ال خَتَْف جَنَوَْت ِمَن الَْقْوِم الظالِِمنيَ فَلَما جاءَ «  ْن  قاَل إِ
َ
ِريُد أ

ُ
أ

نِْكَحَك إِْحدَ 
ُ
َ أ َ ُجَرىِن  هاَينْيِ بَل  ی ابْن

ْ
ْن تَأ

َ
َ  أ ِ ِريُد  ثَما

ُ
ْيَمْمَت َعرْشاً فَِمْن ِعنِْدَك َو ما أ

َ
ِحَجٍج فَإِْن أ

ُشق 
َ
ْن أ

َ
  )٢٧و٢٥قصص،(» َعلَيَْك  أ

او بازگو  يآمد و سرگذشت خود را برا) حضرت شعيب(به نزد آن پدر پير  يپس همين كه موس

: گفت) يحضرت شعيب به موس( ....يگروه ستمگران نجات يافت) دست(نترس، تو از :كرد، او گفت

كه هشت سال  )شرط(تو درآورم بر اين  ياز اين دو دخترم را به همسر يمن قصد دارم تا يك

از ) بسته به خواست و محبت(، پس يبه ده سال تمام كرد) اين مدت را(و اگر  يمن كار كن يبرا

  .خواهم كه بر تو سخت گيرم يناحيه توست و من نم

 -فلما قَّص عليه القصص «. امري ضروري است شناخت داماد پيش از اقدام به ازدواج *
 ّ ادقانه به شعيب گفت و او به ت خود را صموسي سرگذش »اُريد أن اُنكحك قال ِا

  .موسي اطمينان پيدا كرد، آنگاه پيشنهاد دامادي او را براي دخترش مطرح نمود



  ٦٩           حقوق خصوصي: فصل اول 

 

  ازدواجواليت در  ١٠‐ ١

 پدر بر دختر ١‐١٠‐١

ِت َح «  عْ  َو ال َينِْكُحوا الُْمرْشِ
َ
ٍة َو لَْو أ َ

َمٌة ُمْؤِمنٌَة َخرْيٌ ِمْن ُمرْشِ
َ
َجبَتُْكْم َو ال يُْؤِمن َو َأل

ِنَي َح    )٢٢١بقره،(» يُْؤِمنُوا ُينِْكُحوا الُْمرْشِ
مشرك بهتر است، ) آزاد(وبا زنان مشرك، ازدواج نكنيد تا ايمان آورند و قطعاً كنيز با ايمان از زن 

 و به مردان مشرك، زن ندهيد تا. درآورد يشما را به شگفت) يا ثروت يا موقعيت او يزيباي(اگرچه 

  .ايمان آورند

در مسئله داماد گرفتن، به پدر خطاب . دارد را حق واليت بر ازدواج دخترش پدر *
 »ال تنكحوا«. كند كه دختر خود را به مشركان ندهيد مي

وُهن َو قَْد فََرْضتُْم لَُهن فَِريَضًة فَِنْصُف ما فََرْضتُْم «  ْن َيَمسُّ
َ
ْن َو إِْن َطلْقتُُموُهن ِمْن َقبِْل أ

َ
إِال أ

 ِ ْو َفْعُفَوا ا
َ
  )٢٣٧بقره،(» نِيَِدهِ ُقْقَدُة اجِّاكِح ی َفْعُفوَن أ

ايد، نصف آنچه  آنها مهريه تعيين كرده يكه برا يو اگر زنان را قبل از آميزش طالق دهيد، در حال

عقد ازدواج به  كه يببخشند و يا كس) حق خود را(مگر اينكه آنها ) به آنها بدهيد،(ايد  را تعيين كرده

  .دست اوست آن را ببخشد

. با توجه به قواعد فقهي مقصود دختر باکره است. با ولي اوست زناجازه ازدواج   *
 »بيده عقدة اجاكح«

 » ِ ِْه َو ِمْن َقبُْل اكنُوا َفْعَملُوَن السيِّئاِت قاَل يا قَْوِم هُؤالِء بَنا َ
  »َو جاَءُه قَْوُمُه ُفْهرَُعوَن إِ

  )٧٨هود،(                                                                                                                                
 يحضرت لوط، برا. (بد داشتند، به سرعت به سراغ او آمدند يكارها ي و قوم لوط، كه سابقه

اينها ! قوم من يا: گفت) به دختران خود، به آناناز تعرض مردم به فرشتگان، با اشاره  يجلوگير

  ) داريد ياگر قصد. توانيد با آنان ازدواج كنيد يكه م(دختران منند، 

. مانعي ندارد پيشنهاد ازدواج از طرف پدر دخترپدر بر دختر خود واليت دارد و لذا  *
 »هؤالء بنا«
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 » ِّ نِْكَحَك إِْحدَ  قاَل إِ
ُ
ْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
َ أ َ ُجَرىِن  هاَينْيِ بَل  ی ابْن

ْ
ْن تَأ

َ
َ ِحَجٍج  أ ِ   )٢٧قصص،(» ثَما

تو درآورم  ياز اين دو دخترم را به همسر يمن قصد دارم تا يك: گفت) يحضرت شعيب به موس(

  .يمن كار كن يكه هشت سال برا) شرط(بر اين 

 .داردپيشنهاد ازدواج از جانب پدر دختر مانعي نپدر بر دختر خود واليت دارد و لذا  *
» ّ  »اُريد أن اُنكحك ِا

 نبود واليت بر بيوه و مطلقه ٢‐١٠‐١

ْزواَجُهن إِذا تَراَضْوا بَيْنَهُ « 
َ
ْن َفنِْكْحَن أ

َ
َجلَُهن فَال َيْعُضلُوُهن أ

َ
ْم َو إِذا َطلْقتُُم النِّساَء َفبَلَْغَن أ

  )٢٣٢بقره،(» بِالَْمْعُروِف 
خود را بپايان رساندند، مانع آنها نشويد كه با ) عده(لت كه زنان را طالق داديد و مه يو هنگام

، توافق يا كه ميان آنها به طرز پسنديده يخويش ازدواج كنند، البتّه در صورت) سابق(همسران 

  . برقرار گردد

اجازه از ديگري  در انتخاب شوهر محترم است و در ازدواج مجدد رأي زن مطلقه *
 »فالتعضلوهنّ «. الزم نيست

إِذا بَ َو ا« 
ً فَ ْشُهٍر َو َعرْشا

َ
ْربََعَة أ

َ
ْغُفِسِهن أ

َ
بْصَن بِأ ً َفرَتَ ْزواجا

َ
يَن ُفتََوفْوَن ِمنُْكْم َو يََذُروَن أ لَْغَن ِ

َجلَُهن فَال ُجناَح َعلَيُْكْم ِفيما َفَعلَْن ىِف 
َ
ْغُفِسِهن بِالَْمْعُروِف  أ

َ
  )٢٣٤بقره،(» أ

گذارند، آن زنان بايد چهار ماه و ده روز  يم يباق يهمسرانميرند و  ياز شما كه م يو كسان

بر شما نيست  يشان رسيدند، گناه) عده(خويشتن را در انتظار نگاه دارند و چون به پايان مهلت 

و با مرد دلخواه خود . (خودشان به طور شايسته انجام دهند ي درباره) خواهند يم(در آنچه 

  .) ازدواج كنند

واليت پدر و جد در  .دخالت در تصميمات زنان بيوه را ندارند حق بستگان شوهر *
 »ال جناح عليكم فيما فعلن«  .اينجا ساقط است
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 ازدواجضرورت رضايت در  ١١‐ ١

ْزواَجُهن إِذا تَراَضْوا بَيْنَهُ « 
َ
ْن َفنِْكْحَن أ

َ
َجلَُهن فَال َيْعُضلُوُهن أ

َ
 مْ َو إِذا َطلْقتُُم النِّساَء َفبَلَْغَن أ

  )٢٣٢بقره،(» بِالَْمْعُروِف 
خود را بپايان رساندند، مانع آنها نشويد كه با ) عده(كه زنان را طالق داديد و مهلت  يو هنگام

، توافق يا كه ميان آنها به طرز پسنديده يخويش ازدواج كنند، البتّه در صورت) سابق(همسران 

  . برقرار گردد

 »ضوا بينهمترا«. است شرط اصلي ازدواجرضايت طرفين  *

 » ِ ْزواَجَك الال
َ
ْحلَلْنا لََك أ

َ
َها اجيِبُّ إِنا أ فُّ

َ
فاَء اُهللا  يا ك

َ
ُجورَُهن َو ما َملََكْت يَِمينَُك ِمما أ

ُ
آَييَْت أ

 ِ َك َو بَناِت َقماتَِك َو بَناِت خالَِك َو بَناِت خاالتَِك الال ةً  هاَجْرَن َمَعَك وَ  َعلَيَْك َو بَناِت َقمِّ
َ
اْمَرأ

 ِّ ِ ْن يَْستَنِْكَحها خالَِصًة لََك ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِننيَ  ُمْؤِمنًَة إِْن وََهبَْت َغْفَسها لِلن
َ
راَد اجيِبُّ أ

َ
  » إِْن أ

را كه  يحالل كرديم و همچنين كنيزان يا را كه مهرشان را پرداخته يتو همسران يما برا! پيامبر يا

و نيز ) بر تو حالل كرديم( يداشته و مالك شد يخداوند بر تو ارزان) يبه عنوان غنايم جنگ(

هايت را كه با تو  و دختران خاله يهايت و دختران داي و دختران عمه دختران عمويت) ازدواج با(

از  يا و مهريه(كه خود را به پيامبر ببخشد  يو زن با ايمان) تو حالل كرديم، يبرا(اند،  هجرت كرده

اين قانون عقد بدون (تواند او را به عقد خويش در آورد  ياگر پيامبر بخواهد م) حضرت نخواهد

  )٥٠احزاب،( .مخصوص توست نه ديگر مؤمنان ) مهريه

 »ان يستنكحها اراد اج -وهبت نفسها «. رضايت طرفين شرط است در ازدواج *

  تعدد زوجات ١٢‐ ١

ال ُيْقِسُطوا ىِف « 
َ
َتاىم َو إِْن ِخْفتُْم أ ْ َو ثُالَث َو ُرباَع  فَانِْكُحوا ما طاَب لَُكْم ِمَن النِّساِء َمثىْن ا

ْد
َ
يْمانُُكْم ذلَِك أ

َ
ْو ما َملََكْت أ

َ
ال َيْعِدلُوا فَواِحَدًة أ

َ
ال َيُعولُوا فَإِْن ِخْفتُْم أ

َ
 )٣نساء،(» أ

از ازدواج با آنان (يد، دختران يتيم مراعات نكن) ازدواج با( ي ترسيد كه عدالت را درباره يو اگر م

پس اگر ترسيديد . تا، يا چهار تا ازدواج كنيد، دو تا، سه) ديگر(با زنان دلخواه ) صرف نظر نماييد و

) همسر دوم از يبه جا(يا ) است يكاف(به عدالت رفتار نكنيد، پس يك همسر ) ميان همسران(كه 

اين ) رد كه بايد مراعات شوددا يكام بگيريد، گرچه كنيز هم حقوق(كه مال شماست  يكنيز

  .تر است كه ستم نكنيد نزديك
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و ثالث و رباع  مثىن... فانكحوا«. الجمله موافق است في راي مردبا تعدد همسر ب اسالم *
 »فواحدة... فان خفتم

 عدالت رعايتتعدد زوجات، هم محدود به چهار همسر است و هم مشروط به  *
 »واحدةف... رباع فان خفتم... فانكحوا« ١.است

 :توان به موارد زير اشاره نمود مي ي حكمت تعدد زوجات درباره *

 .شوند ها و حوادث بيشتر است و زناني بيوه مي تلفات مردها در جنگ: الف

 .بيوه ازدواج كنند زنان كمتر حاضرند با جوانان: ب 

 .تقواي كافي و قدرت كنترل خود را ندارند همسر ي زنان بيوه و بي همه: ج 

 .مدتي عذر دارند و مسائل زناشويي تعطيل است زنان در هرماه: د 

تواند  طبق شرايطي مرد مي  و ساير زنان بيوهزنان نتيجه آنكه براي حفظ حقوق  
 .همسر دوم بگيرد تا مشكل هر دو طرف حل شود

ْزواٍج وَ « 
َ
ْن َيبَدَل بِِهن ِمْن أ

َ
لُّ لََك النِّساُء ِمْن َنْعُد َو ال أ ْعَجبََك ُحْسنُُهن إِال ما َملََكْت  ال حَيِ

َ
لَْو أ

  )٥٢احزاب،(» يَِمينَُك 
 يبه جا يهمسر ديگر) و يهمسرانت را رها كن(بر تو حالل نيست، و نبايد  ياز اين پس، هيچ زن

  .يشو يكه مالك آنها م يآنان تو را به شگفت آورد، مگر كنيزان ي، هر چند زيباييآنان بگير

 »من بعد.. ال حيّل «. راي پيامبر محدوديت داردتعدد همسر حتّي ب *

 ازدواج مجدد ١٣‐ ١

 » ً ُخُذوا ِمنُْه َشيْئا
ْ
ً فَال تَأ رَْدُيُم اْستِبْداَل َزْوٍج َماكَن َزْوٍج َو آتَيْتُْم إِْحداُهن قِنْطارا

َ
 » َو إِْن أ

  )٢٠نساء،(                                                                                           
به آنان داده باشيد، از او  يانتخاب كنيد و مال فراوان يهمسر يبجا يو اگر خواستيد همسر

 . مگيريد يچيز

 »استبدال زوج ماكن زوج«. ازدواج مجدد از نظر اسالم مجاز است *

                                                 
  .٤٣٩، ص ١ج جمعه، همان،  بن علي عبد حويزي، عروسي. ١
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 ازدواج کنيزان ١٤‐ ١

ْن َفنْكِ « 
َ
يْمانُُكْم ِمْن َو َمْن لَْم يَْستَِطْع ِمنُْكْم َطْوًال أ

َ
َح الُْمْحَصناِت الُْمْؤِمناِت فَِمْن ما َملََكْت أ

ْهِلِهن َو 
َ
ْعلَُم بِإِيمانُِكْم َنْعُضُكْم ِمْن َنْعٍض فَانِْكُحوُهن بِإِْذِن أ

َ
َفتَياتُِكُم الُْمْؤِمناِت َو اُهللا أ

ُجورَُهن بِالَْمْعُروِف حُمَْصناٍت َلرْيَ ُمسافِحاٍت 
ُ
ْخدانٍ  آتُوُهن أ

َ
  )٢٥نساء،(» َو ال ُمتِخذاِت أ

ندارد تا با زنان آزاد باايمان ازدواج كند، پس از كنيزان با  يمال يو هر كس از شما، كه تواناي

همه از يكديگريد، پس .و خداوند به ايمان شما داناتر است) بگيرد يبه زن(كه شما مالك آنيد،  يايمان

درآوريد و مهريه  يبا اذن صاحبانشان آن كنيزان را به همسر) و. كه من آزادم و تو كنيز: نگوييد(

طور شايسته به آنان بدهيد، به شرط آنكه پاكدامن باشند، نه اهل فحشا و نه اهل دوست  نيكو و به

  . يپنهان يها گرفتن

شوند، بدون آنكه نيازي به عقد ازدواج باشد، حق آميزش با  كساني كه مالك كنيز مي *
لذا مراد از ازدواج با كنيزان كه در اين آيه مطرح شده است، ازدواج با  .او را دارند

  .باشد اني صاحبان آن كنيز ديگران است كه بايد با اجازه

 »اهلهنّ   باذن«. رضايت مالك كنيز در ازدواج، مانند اذن پدرِ دختر، شرط است *

بايد مراعات حقوق اقتصادي و اجتماعي بردگان . دادبه خود كنيز بايد مهريه را  *
 »آتوهّن اُجورهنّ «. شود

ُدوَن نِكاحاً َح «  يَن ال جَيِ ِ يَن يَبْتَُغوَن الِْكتاَب ِمما  َو لْيَْستَْعِفِف ا ِ ُفْغِنيَُهُم اُهللا ِمْن فَْضِلِه َو ا
يْمانُُكْم فاَكتِبُوُهْم إِْن َعِلْمتُْم ِفيِهْم َخرْياً َو آتُوُهْم ِمْن مالِ 

َ
ِ  َملََكْت أ   )٣٣نور،(» آتاُكمْ ی اِهللا ا
و عفت پيشه كنند، تا آن كه خداوند از كرم  ييابند، بايد پاكدامن يازدواج نم ي كه وسيله يو كسان

 يو هر كدام از غالمان و كنيزان شما كه خواهان بازخريد و آزاد. نياز نمايد يخويش، آنان را ب

) با مالك خويش كار كرده و خود را آزاد نمايند يكتبمايلند با قرارداد  ييعن(خود باشند، ) يتدريج(

از ) كمك به آزاد شدن آنان يو برا(آنان را بپذيريد  يديديد، تقاضا ياگر در آنان خير و شايستگ

  .كه خدا به شما داده به آنان بدهيد يمال

آسان گرفتن ازدواج بردگان از طريق قرارداد بازخريد بايد همراه با علم به مصلحت  *
ً «. دباش  »فاكتبوهم ِان َعِلمتُم فيهم َخريا
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حْ « 
َ
َها اجيِبُّ إِنا أ فُّ

َ
ِ يا ك ْزواَجَك الال

َ
فاَء اُهللا  لَلْنا لََك أ

َ
ُجورَُهن َو ما َملََكْت يَِمينَُك ِمما أ

ُ
آَييَْت أ

  )٥٠احزاب،(» َعلَيَْك 
را كه  يكرديم و همچنين كنيزان حالل يا را كه مهرشان را پرداخته يتو همسران يما برا! پيامبر يا

  ) بر تو حالل كرديم( يداشته و مالك شد يخداوند بر تو ارزان) يبه عنوان غنايم جنگ(

ما ملكت «. بايد كامياب باشند نيز حتّي كنيزان .گرفتجدي بايد غرايز جنسي را  *
 »يمينك

 )ازدواج موقت(جواز متعه ١٥‐ ١

ِحل لَُكْم ما َوراَء  َو الُْمْحَصناُت ِمَن النِّساِء إِال « 
ُ
يْمانُُكْم ِكتاَب اِهللا َعلَيُْكْم َو أ

َ
ما َملََكْت أ

ُجورَ 
ُ
ْمواِلُكْم حُمِْصِننَي َلرْيَ ُمسافِِحنَي َفَما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمنُْهن فَآتُوُهن أ

َ
ْن تَبْتَُغوا بِأ

َ
ُهن ذِلُكْم أ

ً فَِريَضًة َو ال ُجناَح َعلَيُْكْم ِفيما تَراَض  ً َحِكيما   »يْتُْم بِِه ِمْن َنْعِد الَْفِريَضِة إِن اَهللا اكَن َعِليما
  )٢٤نساء،(                                                                                                                                

به حكم خداوند، در جنگ (مگر آنان كه ) شده است،نيز بر شما حرام (زنان شوهردار ) ازدواج با(و 

 يبرا) كه گفته شد،(و جز اينها . نوشته و قانون خدا بر شماست) اين احكام،. (ايد مالك شده) با كفّار

و نكاح، نه به قصد  ياموال خود، به قصد پاكدامن ي به وسيله) زنان ديگر را(شما حالل است كه 

كام گرفتيد، مهرشان را به عنوان يك واجب ) به نكاح موقّت(ن زنان، پس هر گاه از آ .زنا، طلب كنيد

آنچه با يكديگر توافق كنيد، بر شما ) تغيير مدت عقد يا مقدار مهر(بپردازيد و پس از تعيين مهر، در 

  .همانا خداوند دانا و حكيم است. نيست يگناه

معناي شرعي است،  ي حج، صلوة، ربا و غنيمت، داراي همچون كلمه »ُمتعة«ي  كلمه *
  .متعه است »استمتعتم«ي  بنابراين شكّي در آن نيست كه مراد از جمله. نه لغوي

اكثر تفاسير  و :  بيت به فرموده اهل »فمااستمتعتم به منهّن فاتوهّن اُجورهنّ «ي  جمله *
سنّت، مربوط به ازدواج موقّت است كه خليفه دوم آن را حرام كرد، با آنكه كسي  اهل

 شد به گفته روايات،كسي مرتكب زنا  اگر حرام نمي و. تحريم حكم خدا را نداردحق
خاطر نداشتن ه ازدواج موقّت يك طرح صحيح است و دنيا ب. شد مگر افراد شقي نمي

ازدواج موقّت يك ضرورت اجتماع است و در روايات . آن، زنا را آزاد كرده است
ها بوده كه اآلن  ري از همسر و بروز جنگخوانيم، جواز متعه به خاطر دو سنّت مي اهل
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متعه طرحي براي حل اين مشكل اجتماعي و . نيز همان شرايط موجود است
 ١ .تا قيامت هم جنبه شرعي دارد جلوگيري از فساد است و

نسبت به  دستاويز بعضي اين است كه در قرآن موضوع عده و ارث و حفظ فروج *
اوالً نام ازدواج به که  ولي پاسخ اين است. ازدواج مطرح است و متعه ازدواج نيست

فقط قانون ارث زن از مرد  شود، و ثانياً در متعه هم عده الزم است و متعه هم گفته مي
  .يا بالعكس، در متعه استثنا شده است

در  »فما استمتعتم«در متعه مربوط به استمتاع است، » آتوهّن اجورهنّ «پرداخت اجر،  *
خواندن عقد مهريه الزم است، خواه استمتاع  يه نكاح دائم باشد، باحالي كه اگر مراد آ

بشود يا نشود، لكن قبل از آميزش اگر طالق صورت گرفت، نصف مهريه پرداخت 
 .شود مي

... فما استمتعتم«. شرعي است و مهريه زن بايد پرداخت شودامري ازدواج موقّت،  *
 »آتوهن أجورهن

توان مدت يا مهريه را با رضايت طرفين  ت، ميبعد از پايان مدت در ازدواج موقّ *
 »الجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة«. تمديد و اضافه كرد

شود که پرداخت مهر در نکاح موقت بر استنباط مي) واجب(» فريضه«از لفظ  
 .خالف نکاح دايم واجب و شرط صحت است

  :چند پرسش *

 ي فحشا نيست؟ آيا ازدواج موقّت نقابي بر چهره ‐١

 :خير، زيرا :پاسخ 

 .در ازدواج موقّت زن فقط در اختيار يك نفر است: الف 

 .حداقل چهل و پنج روز بايد عده نگاه دارد: ب 

 .مولود متعه همچون مولود همسر دائمي است: ج 

                                                 
  .٢٦٧، ص ٢ جقرائتي، محسن، همان، . ١
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 كنند؟ آيا مردان هوسباز از اين قانون سوءاستفاده نمي ‐٢

مگر از انگور . شودد و ضروري سوء استفاده ممكن است از هر قانون مفي: پاسخ 
سازند؟ مگر زماني كه بعضي از سفر حج سوء استفاده كردند، بايد منكر  شراب نمي

 سفر حج شد؟

 تكليف فرزندان متعه چيست؟ ‐ ٣ 

 .در حقوق و ارث و امثال آن، هيچ فرقي با فرزندان همسر دائم ندارند: پاسخ

  حقوق و تکاليف خانوادگي ‐ ٢
 است خانوادهري ١‐ ٢

ْموالِِهْم  النِّساِء بِما فَضَل اُهللا َنْعَضُهْم بَل  الرِّجاُل قَواُموَن بَلَ « 
َ
ْغَفُقوا ِمْن أ

َ
َنْعٍض َو بِما أ

 ِ  خَتافُوَن نُُشوزَُهن فَِعُظوُهن َو اْهُجُروُهن  فَالصاحِلاُت قانِتاٌت حافِظاٌت لِلَْغيِْب بِما َحِفَظ اُهللا َو الال
ً  ىِف  َطْعنَُكْم فَال َيبُْغوا َعلَيِْهن َسِبيًال إِن اَهللا اكَن َعِليا َكِبريا

َ
ُبوُهن فَإِْن أ  » الَْمضاِجِع َو ارْضِ

) زنان( يرا بر بعض) مردان(از ايشان  يواليت بر زنانند از آن جهت كه خدا بعض يمردان دارا

و از آن جهت كه از اموال خود نفقه ) دارند يو اراده بيشتر ي، توليديقدرت بدن(داده  يبرتر

حقوق و (حفظ كرده، ) آنان يبرا(دهند، پس زنان شايسته، فرمان بردارند و نگهدار آنچه خدا  يم

آنان را ) نخست(آنان بيم داريد، پس  يكه از سرپيچ يزنان) اما(و . در غياب اويند) اسرار شوهر،

آنان را ) اگر پند و قهر اثر نكرد،(كنيد و  ياه از آنان دوردر خوابگ) اگر مؤثّر نشد(موعظه كنيد و 

) ستم و آزار يبرا(بر آنان  يا ، پس اگر اطاعت شما را كردند، بهانه)كنيد يو تنبيه بدن(بزنيد 

 )٣٤نساء،(. همانا خداوند بزرگوار و بزرگ مرتبه است. مجوييد

بايد از شوهران خود  بر طبق اين آيه مردان داراي واليت بر زنان هستند و زنان 
 »فَالصاحِلاُت قانِتاٌت حافِظاٌت لِلَْغيِْب ... النِّساِء  الرِّجاُل قَواُموَن بَلَ « .فرمانبرداري کنند

 :که رياست خانواده بر عهده مرد است دو مورد استعلت اين 

  »ٍض َنعْ  بِما فَضَل اُهللا َنْعَضُهْم بَل «؛ برتري فيزيکي و رواني مردان بر زنان  ‐١
  »بِما أَنْفَقُوا من أَموالهِم«؛ وظيفه مرد در پرداخت نفقه  ‐٢
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 » ِ  )٢٢٨بقره،(» َعلَيِْهن بِالَْمْعُروِف َو لِلرِّجاِل َعلَيِْهن َدرََجٌة َو اُهللا َعِزيٌز َحِكيمٌ ی َو لَُهن ِمثُْل ا

ه است و مردان را بر زنان شايست يكه زنان بر عهده دارند، به نفع آنان حقوق يو همانند وظائف

  . و خداوند توانا و حكيم است. است يمرتبت

 .نشانگر پذيرش اصل سرپرستي مردان است »درجه«در اين آيه واژه  

 مسؤوليت اداره خانواده١‐١‐٢

ْغَفُقوا ِمْن  النِّساِء بِما فَضَل اُهللا َنْعَضُهْم بَل  الرِّجاُل قَواُموَن بَلَ « 
َ
ْموالِِهمْ َنْعٍض َو بِما أ

َ
  » أ

) زنان( يرا بر بعض) مردان(از ايشان  يبعض وندواليت بر زنانند از آن جهت كه خدا يمردان دارا

و از آن جهت كه از اموال خود نفقه ) دارند يبيشتر یو اراده ي، توليديقدرت بدن(داده  يبرتر

  )٣٤نساء،( .دهند يم

مدير خانه مرد . ت باشددر يك اجتماع دو نفري هم، يكي بايد مسئول و سرپرس *
 »النساء  الرّجال قّوامون بل«. است

ْغَفُقوا«.او به پرداخت نفقه استهمراه با تکليف  اداره خانه براي مرد مسئوليت 
َ
  »بِما أ

 » ِّ  إِ
ْ ْهِلِه اْمُكثُوا

َ
ً َفَقاَل ِأل ً لَعىلِّ  إِْذ رََءا نَارا نَْها َءانَْسُت نَارا ْو  َءاِييُكم مِّ

َ
ِجُد بَلَ بَِقبٍَس أ

َ
اجاِر  أ

  )١٠طه،(» يُهد
يافتم،  يدرنگ كنيد، همانا من آتش يقدر: خود گفت ي را ديد، پس به خانواده يكه آتش يهنگام

  .بيابم يآتش، راه) آن( ي شما بياورم يا به واسطه ياز آن را برا يمقدار) بتوانم(شايد 

  »م بقبساتيك لعىّل «. ي خويش است متكفّل تأمين رفاه خانواده مرد *

ِّ  إِْذ قاَل ُمو«  ْهِلِه إِ
َ
ْو آِييُكْم بِِشهاٍب قَبٍَس لََعلُكْم  ِأل

َ
رَبٍ أ

ً َسآِييُكْم ِمنْها خِبَ آنَْسُت نارا
  )٧نمل،(» تَْصَطلُونَ 

شما در همين (احساس كردم  يهمانا من آتش: به خانواده خود گفت يكه موس يزمان) ياد كن(

شما  يبرا يآتش ي از آن خواهم آورد، يا شعله يشما خبر يابر ي، به زود)مكان توقّف كنيد

  .آورم، باشد كه خود را گرم كنيد يم

قبس لعلّكم   بشهاب  آتيكم« .است خانواده خويشمسئول اداره امور زندگي  مرد *
  »تصطلون



         در قرآن حقوق          ٧٨

 

َ  فَلَما قَ«  وِر ناراً قاَل  ُمو ْهِلِه آنََس ِمْن جانِِب الطُّ
َ
َجَل َو ساَر بِأ

َ
ِّ اْأل ْهِلِه اْمُكثُوا إِ

َ
آنَْسُت  ِأل

ْو َجْذَوةٍ ِمَن اجاِر لََعلُكْم تَْصَطلُونَ  ناراً لََعىلِّ 
َ
رَبٍ أ

  )٢٩قصص،(» آِييُكْم ِمنْها خِبَ
اش رهسپار گرديد،  را به پايان رساند و با خانواده) قرارداد خود با شعيب(، مدت يپس چون موس

ام،  ديده يبمانيد، همانا من آتش) همين جا: (اش گفت به خانواده. را ديد يطور آتش) كوه( ياز سو

  .گرم شويد) با آن(آتش برايتان بياورم تا  يبيابم يا مقدار يشايد از آن خبر) روم تا يم(

  »لعلّكم تَصطلون«. خانواده خود است هاي همسر و مسئول رفع نيازمندي مرد *

وا «  يَن َخرِسُ ِ يَن ا ْهِليِهْم يَْوَم الِْقياَمةِ قُْل إِن اخْلارِسِ
َ
ْغُفَسُهْم َو أ

َ
  )١٥زمر،(» أ

خويش و بستگانشان را در  يوجود ي هستند كه سرمايه يكسان) يواقع(همانا زيانكاران «: بگو

  .»قيامت از كف داده باشند

  »و اهليهم«. ي خويش است انسان مسئول خانواده *

ْ اْمرَ «  َت لُوٍط اَكَغتَا حَتَْت َقبَْديِْن ِمْن ِعبَاِدنَا رَضََب اُهللا َمثًَال لِِّثيَن َكَفُروا
َ
َت نُوٍح َواْمَرأ

َ
أ

  )١٠حتريم،(» َصاحِلنَْيِ فََخاَغتَاُهَما
كه كفر ورزيدند، همسر نوح و همسر لوط را مثال زده است كه اين دو زن،  يكسان يخداوند برا 

  . ه آن دو خيانت كردندب يدو بنده صالح از بندگان ما بودند، ول) و از خانواده(همسر 

   »اكنتا حتت عبدين«. در نظام خانوادگي ديني، سرپرستي و مديريت با مرد است *

  تبعيت زن از مرد ٢‐١‐٢

نَْت َو َزوُْجَك اجْلَنةَ « 
َ
  )٣٥بقره،(» َو قُلْنا يا آَدُم اْسُكْن أ

  .تو با همسرت در اين باغ سكونت كن! آدم يا: و گفتيم

  »انت و زوجك«. استدر مسكن، زن تابع مرد  *

ْموالِِهمْ  النِّساِء بِما فَضَل اُهللا َنْعَضُهْم بَل  الرِّجاُل قَواُموَن بَلَ « 
َ
ْغَفُقوا ِمْن أ

َ
  )٣٤نساء،(» َنْعٍض َو بِما أ

داده  يبرتر) زنان( ياز ايشان را بر بعض يواليت بر زنانند از آن جهت كه خدا بعض يمردان دارا

  .دهند يو از آن جهت كه از اموال خود نفقه م) دارند ياراده بيشترو  ي، توليديقدرت بدن(

تأمين زندگي  دليل تکليف مرد نسبت به طاعت زن از شوهر و حفظ حقوق وي، بها *
 »بما انفقوا«. او است
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شرط سرپرستي و مديريت، لياقت تأمين و اداره زندگي است و به اين جهت، مردان  *
در امور اجتماعي، قضاوت و جنگ نيز بر زنان مقدمند، نه تنها در امور خانواده، بلكه 

زيرا كه  ،»ازواجهم قّوامون بل«: و به اين خاطر نفرمود» و بما انفقوا... هللا بما فّضل«
ي زوجيت مخصوص زناشويي است و خدا اين برتري را مخصوص خانه قرار  مسئله

 .نداده است

ِجْرهُ « 
ْ
بَِت اْستَأ

َ
  )٢٦قصص،(» قالَْت إِْحداُهما يا أ

  او را استخدام كن! پدر يا: گفت) ، خطاب به پدرشعيب دختر(از آن دو  ييك

 نوادهپيشنهاد بدهند، ولي تصميم نهايي با سرپرست خا توانندمي ي اعضاي خانه همه *
 »ِاستأجره«. است يعني مرد

يَن َءاَمنُواْ إَِذا َجآَءُكُم الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَرا«  ِ َها ا فُّ
َ
  )١٠ممتحنه،(» ٍت فَاْمتَِحنُوُهن يَآ ك

هجرت كنان نزد شما ) از شوهرِ كافر جدا شده(ايد هرگاه زنان مؤمن  كه ايمان آورده يكسان يا

  .آزمايش كنيد) از نظر ايمان(آمدند آنان را 

توانند براي  تابع شوهر نيستند و حتّي ميزنان در انتخاب دين و انجام وظايف ديني  *
 »جاءكم املؤمنات مهاجرات«. نمايندحفظ دين خود هجرت 

  برادر بزرگ جانشين پدر ٣‐١‐٢

َخَذ َعلَيُْكْم َموْ « 
َ
باُكْم قَْد أ

َ
ن أ

َ
لَْم َيْعلَُموا أ

َ
يا قاَل َكِبريُُهْم أ ُسوا ِمنُْه َخلَُصوا جَنِ

َ
ثِقاً ِمَن فَلَما اْستَيْأ

بْ  اِهللا َو ِمْن َقبُْل ما فَرْطتُْم ىِف 
َ
رَْض َح يُوُسَف فَلَْن أ

َ
َذَن ىِل  َرَح اْأل

ْ
ىِب  يَأ

َ
ْو حَيُْكَم اُهللا ىِل  أ

َ
َو ُهَو َخرْيُ  أ

  )٨٠يوسف،(» احْلاِكِمنيَ 
. رفتند ي، نجواكنان به كنار)بازداشت كند يديگر يرا به جا يكه يك(پس چون از يوسف مأيوس شدند 

گرفته و پيش از  يبر شما پيمان اله برگرداندن او يدانيد كه پدرتان برا يآيا نم: بزرگشان گفت) برادر(

يوسف عفو كند (روم تا آنكه  يپس من هرگز از اين سرزمين نم. ايد كرده ياين نيز درباره يوسف كوتاه

  .كند و او بهترين داور و حاكم است يپدرم به من اجازه دهد يا خدا در حق من حكم) يا آنكه

قال « .با برادر بزرگتر استمسئوليت اعضاي خانواده  ،حضور پدر عدمصورت در  *
 »كبريهم
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 »قال كبريهم« .رعايت سلسله مراتب و موقعيت سني در خانواده و جامعه الزم است *

  تمکين و نشوز ٢‐ ٢
تمکين داراي يک . تمکين به معناي انجام وظايف زناشويي و نشوز مقابل آن است 

ديکي تمکين به معناي خاص آن است که نز. معناي خاص و يک معناي عام است
جنسي با شوهر را به طور متعارف بپذيرد و جز در مواردي که موانع موجهي داشته 

اما تمکين به معناي عام آن است که . باشد از برقراري رابطه جنسي با او سر باز نزند
زن وظايف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و متعارف 

 .خانواده بپذيرداطاعت کند و رياست شوهر را در 

 » ِ َطْعنَُكْم فَال  خَتافُوَن نُُشوزَُهن فَِعُظوُهن َو اْهُجُروُهن ىِف  َو الال
َ
ُبوُهن فَإِْن أ الَْمضاِجِع َو ارْضِ

 ً  )٣٤نساء،(» َيبُْغوا َعلَيِْهن َسِبيًال إِن اَهللا اكَن َعِليا َكِبريا

) اگر مؤثّر نشد(آنان را موعظه كنيد و ) نخست(ريد، پس آنان بيم دا يكه از سرپيچ يزنان) اما(و 

، پس )كنيد يو تنبيه بدن(آنان را بزنيد ) اگر پند و قهر اثر نكرد،(كنيد و  يدر خوابگاه از آنان دور

همانا خداوند بزرگوار و . مجوييد) ستم و آزار يبرا(بر آنان  يا اگر اطاعت شما را كردند، بهانه

 . بزرگ مرتبه است

دارند كه بايد مرحله به مرحله  يهايف و مسئوليتيوظا ناشزه دان در برابر زنانمر 
انجام گردد، و در هر صورت مراقب باشند كه از حريم عدالت تجاوز نكنند، اين 

  :ف به ترتيب زير در آيه بيان شده استيوظا
ج ينه و بيان نتادوستا يوسيله اندرزهاه مرحله اول قبل از هر چيز بايد بدر  ؛»فَِعُظوُهن «

 اْهُجُروُهن ىِف  وَ « .راه آورد و متوجه مسئوليت خود نموده سوء اينگونه كارها آنان را ب
و با " كنيد ينداد، در بستر از آنها دور يشما سود يكه اندرزها يدر صورت ؛»الَْمضاِجعِ 

ار و به اصطالح قهر كردن، عدم رضايت خود را از رفت ياعتناي ياين عكس العمل و ب
ُبوُهن « .در روح آنان مؤثر گردد" واكنش خفيف" آنها آشكار سازيد شايد همين  »َو ارْضِ

بگذرد و هم  ها از حدپازدن به وظائف و مسئوليت و پشت يكه سركش يدر صورت
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گام بردارند، نه اندرزها تاثير كند، و  يبا لجاجت و سرسخت يچنان در راه قانون شكن
 يباق" شدت عمل" جز يببخشد و راه ينفع ياعتناينه جدا شدن در بستر و كم 

 ‐ خود چاره منحصر به يهاوادار كردن آنها به انجام تعهدها و مسئوليت ينماند، برا
آنها " يتنبيه بدن" خشونت و شدت عمل گردد، در اينجا اجازه داده شده كه از طريق

  ١.را به انجام وظائف خويش وادار كنند
گونه اسالم به مردان اجازه داده كه در مورد زنان ممكن است ايراد كنند كه چ 

  !شوند؟ يمتوسل به تنبيه بدن

كه در بيان آن وارد شده و توضيح آن  يآيه و روايات يجواب اين ايراد با توجه به معن
دهند  يم كه روانشناسان امروز يآمده است و همچنين با توضيحات يدر كتب فقه

 ينشناس را در مورد افراد وظيفه يه، مسئله تنبيه بدنآي اوالً زيرا ؛چندان پيچيده نيست
اين موضوع  درباره آنان مفيد واقع نشود، و اتفاقاً يمجاز شمرده كه هيچ وسيله ديگر

كه طرق  ينيست كه منحصر به اسالم باشد، در تمام قوانين دنيا هنگام يا تازه
قع نشود، متوسل به وادار كردن افراد به انجام وظيفه، مؤثر وا يآميز برا مسالمت

 يهاي مجازات يدر موارد خاص يشوند، نه تنها از طريق ضرب بلكه گاه يخشونت م
در " يتنبيه بدن"  ثانياً .رود يشوند كه تا سرحد اعدام پيش م يشديدتر از آن نيز قائل م

 يبايد ماليم و خفيف باشد بطور ‐نيز آمده است يهمانطور كه در كتب فقه ‐ اينجا
   .بدن يو نه مجروح شدن گردد و نه باعث كمبود يشكستگكه نه موجب 

" مازوشيسم"  بنام يحالت ياز زنان دارا يروانكاوان امروز معتقدند كه جمع ثالثاً
شود تنها راه آرامش آنان  يهستند و گاه كه اين حالت در آنها تشديد م) يآزارطلب(

باشد كه تنبيه  يفراداست، بنابراين ممكن است ناظر به چنين ا يتنبيه مختصر بدن
  ٢.است يدارد و يك نوع درمان روان يدر موارد آنان جنبه آرام بخش يخفيف بدن

                                                 
  . ٣٧٢، ص ٣ جمکارم شيرازي، ناصر، همان،  .١
  . ٣٧٣ همان، ص .٢
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مؤثر واقع شود و زن به انجام وظيفه خود اقدام كند  فوق از اين مراحل ياگر يك 
كرده، در صدد آزار زن برآيد، لذا به دنبال اين جمله  يگير مرد حق ندارد بهانه

َطْعنَُكْم فَال فَِإنْ « :فرمايد يم
َ
 ياگر آنها اطاعت كنند به آنها تعد" ؛ » َيبُْغوا َعلَيِْهن َسِبيًال أ

و تجاوز در مردان نيز ممكن  يو اگر گفته شود كه نظير اين طغيان و سركش" نكنيد
 يگوئيم آر يدر پاسخ م خواهند شد؟ ياست آيا مردان نيز مشمول چنين مجازاتهاي

 يگردند حت ين در صورت تخلف از وظائف مجازات ممردان هم درست همانند زنا
از عهده زنان خارج است حاكم شرع موظف  ، منتها چون اين كار غالباًيمجازات بدن

به ) يمجازات بدن(از طريق تعزير  ياست كه مردان متخلف را از طرق مختلف و حت
ه هيچ كه به همسر خود اجحاف كرده بود و ب يداستان مرد .وظائف خود آشنا سازد

با  ياو را با شدت عمل و حت 7 يقيمت حاضر به تسليم در برابر حق نبود و عل
  ١.تسليم كرد معروف است ‐تهديد به شمشير وادار به

خود در  يدهد كه از موقعيت سرپرست يبه مردان هشدار م مجدداًآيه  در پايان 
" است بينديشندخانواده سوءاستفاده نكنند و به قدرت خدا كه باالتر از همه قدرتها 

ً « ".زيرا خداوند بلند مرتبه و بزرگ است  »إِن اَهللا اكَن َعِليا َكِبريا

 » ً ْن يُْصِلحا بَيْنَُهما ُصلْحا
َ
ً فَال ُجناَح َعلَيِْهما أ ْو إِْعراضا

َ
ً أ ٌة خافَْت ِمْن َنْعِلها نُُشوزا

َ
 »َو إِِن اْمَرأ

  ) ١٢٨نساء،(                                                                                         
 يا نيست كه به گونه ييا اعراض داشته باشد بر آن دو باك ياز شوهرش بيم ناسازگار يو اگر زن

 )از حقوقش باشد يبعض يپوش گرچه با چشم(با يكديگر صلح كنند 

ً ِمْن نَ «. يدخاص زوجه نيست بلکه زوج هم ممکن است نشوز نما ،نشوز   »ْعِلها نُُشوزا

مانند تقسيم ايام هفته در ميان دو همسر، جنبه حق دارد نه حكم، و لذا زن  ياحكام 
فَال « ٢.صرفنظر كند ييا به طور جزئ يتواند با اختيار خود از اين حق به طور كلمي

 ً ْن يُْصِلحا بَيْنَُهما ُصلْحا
َ
  »ُجناَح َعلَيِْهما أ

                                                 
  . ٣٧٤ص همان،   .١
  . ١٥١، ص ٤ جهمان،  .٢
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  آزادي اقتصادي زن ٣‐ ٢

 » 
َ
ً َو إِْن أ ُخُذوا ِمنُْه َشيْئا

ْ
  » رَْدُيُم اْستِبْداَل َزْوٍج َماكَن َزْوٍج َو آتَيْتُْم إِْحداُهن قِنْطاراً فَال تَأ

به آنان داده باشيد، از او  يانتخاب كنيد و مال فراوان يهمسر يجاه ب يو اگر خواستيد همسر

  )٢٠نساء،( .مگيريد يچيز
قوق زنان نازل گرديده و به عموم از ح يحمايت قسمت ديگر ياين آيه نيز برا 

از همسر و انتخاب همسر  يهنگام تصميم بر جدايه دهد كه ب يمسلمانان دستور م
اند  از مهر همسر اول خود را كم بگذارند، و يا اگر پرداخته يحق ندارند چيز ،جديد

 "قنطار"  .شده است" قنطار" پس بگيرند، هر قدر هم مهر زياد باشد كه از آن تعبير به
  .اين آيه آزادي اقتصادي زن را به رسميت شناخته است ١.مال و ثروت زياديعنی 

  حقوق زن در خانواده ٤‐ ٢

  به اطفال شير دادن حق ١‐٤‐٢

ْن يُِتم الرضاَعَة َو بَلَ « 
َ
راَد أ

َ
ْوالَدُهن َحْولنَْيِ اكِملنَْيِ لَِمْن أ

َ
اُت يُرِْضْعَن أ ِ ُ ِرزْ  َو الْوا َ ُقُهن الَْمْولُوِد 

ُ بِوَ  َ ها َو ال َمْولُوٌد  ِ
َ ٌة بَِو َ ِ هِ َو بَلَ َو ِكْسَوُيُهن بِالَْمْعُروِف ال تَُكلُف َغْفٌس إِال وُْسَعها ال تَُضار وا ِ

َ 
رادا فِصاًال َقْن تَراٍض ِمنُْهما َو تَشاُوٍر فَال ُجناَح َعلَيِْهما َو إِ 

َ
ْن الْوارِِث ِمثُْل ذلَِك فَإِْن أ

َ
رَْدُيْم أ

َ
ْن أ

ْوالَدُكْم فَال ُجناَح َعلَيُْكْم إِذا َسلْمتُْم ما آتَيْتُْم بِالَْمْعُروِف 
َ
  )٢٣٣بقره،(» تَْسرَتِْضُعوا أ

و . را كامل سازند، دو سال تمام فرزندانشان را شير دهند يخواهند دوران شيرده يكه م يمادران

هيچ كس جز به قدر . صاحب فرزند است) پدر و(عهده نيكو بر  يخوراك و پوشاك اين مادران، به وجه

به خاطر فرزندش نبايد دچار  يبه خاطر فرزندش و نيز هيچ پدر يهيچ مادر.شود يتوانش مكلف نم

و اگر پدر و مادر . بر عهده وارث اوست) اگر پدر نباشد، هزينه خوراك و پوشاك مادر(و . ضرر شود

بر آنها  ياز شير بازگيرند، گناه) زودتر از دو سال(را  با توافق و مشورت يكديگر بخواهند كودك

فرزندانتان بگيريد،  يبرا يا خواستيد دايه) يا عدم موافقت مادر يبه جهت عدم تواناي(و اگر . نيست

  .ايد بپردازيد پسنديده قرار گذاشته يبر شما نيست، به شرط اينكه آنچه را به وجه يگناه

                                                 
  .٣٢٢، ص ٣همان، ج .١
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تواند در  يبه مادر داده شده، و او است كه م يگحق شير دادن در دو سال شيرخوار 
كند و به اصطالح حق حضانت در اين مدت از  ياين مدت از فرزند خود نگاهدار

آن مادر است، هر چند واليت بر اطفال صغير به عهده پدر گذاشته شده است، اما از 
آنجا كه تغذيه جسم و جان نوزاد در اين مدت با شير و عواطف مادر پيوند 

دارد اين حق به مادر داده شده، عالوه بر اين عواطف مادر نيز بايد رعايت  يناگسستن
 ياز كودكش خال يتواند آغوش خود را در چنين لحظات حساس يشود، زيرا او نم

تفاوت باشد، بنابراين قرار دادن حق حضانت و  يببيند و در برابر وضع نوزادش ب
رعايت  يحق دو جانبه است كه هم برا مادر يك نوع يو شير دادن برا ينگاهدار

به اين  ياشاره لطيف) فرزندانشان( »اوالدهن«حال فرزند است و هم مادر، و تعبير
 ١.مطلب است

است  يكس يمدت شير دادن طفل الزم نيست همواره دو سال باشد، دو سال برا 
وزاد و مادران حق دارند با توجه به وضع ن يخواهد شير دادن را كامل كند، ول يكه م

 ٢.رعايت سالمت او اين مدت را كمتر كنند

مادر از نظر غذا و لباس در دوران شير دادن بر عهده پدر نوزاد است  يهزينه زندگ 
و بر آن « :فرمايد يلذا در ادامه آيه م .آسوده بتواند فرزند را شير دهد يتا مادر با خاطر

ك و پوشاك مادران را به الزم است، خورا) پدر(او متولد شده  يكه فرزند برا يكس
) او متولد شده يكه فرزند برا يكس( "املولود " در اينجا تعبير به »طور شايسته بپردازد

خواهد عواطف پدر را  يم يقابل توجه است، گوي) پدر" (وا -اب" تعبير به يبه جا
ُ ِرْزُقُهن  َو بَلَ «٣.كنددر راه انجام وظيفه مزبور بسيج  َ   »َو ِكْسَوُيُهن بِالَْمْعُروِف  الَْمْولُوِد 

ات يرضعن« .مادرِ طالق داده شده، در شير دادن نوزادش برسايرين اولويت دارد *  »والوا
ات يرضعن«. دايهحق دارد و پس از او  در شير دادن، اول مادر * ان اردتم أن ... والوا

 »تسرتضعوا اوالدكم
                                                 

  . ١٨٦، ص ٢ جهمان، . ١
  . ١٨٧ص همان، . ٢
  . همان. ٣
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وَْحيْنا إىِل« 
َ
مِّ ُمو َو أ

ُ
رِْض  أ

َ
ْن أ

َ
  )٧قصص،(» ِعيهِ أ

  .الهام كرديم كه او را شير بده يو ما به مادر موس

 »رضعيهأ«. در هيچ شرايطي نبايد شير مادر را از فرزند دريغ داشت *

ْوَالِت « 
ُ
ِن ُكن أ ْ َعلَيِْهن َو ْسِكنُوُهن ِمْن َحيُْث َسَكنتُم مِّن وُْجِدُكْم َوَال تَُضآرُّوُهن حِكَُضيُِّقوا

َ
أ

ْ َعلَيِْهن َح مَحٍْل فَ  نِفُقوا
َ
ْ بَيْنَُكم  أ تَِمُروا

ْ
ُجورَُهن َوأ

ُ
رَْضْعَن لَُكْم َف�َاتُوُهن أ

َ
يََضْعَن مَحْلَُهن فَإِْن أ

ْخرَ  بَِمْعُروٍف وَ 
ُ
ُ أ َ ُيْم فََسرُتِْضُع    )٦طالق،(» يإِن َيَعارَسْ

شماست، سكونت  يدر توانايزنان را در همانجا كه خود سكونت داريد و ) تا پايان زمان عده،(

و مجبور به (آسيب نرسانيد، تا كار بر آنان تنگ نماييد ) از جهت مسكن و نفقه(دهيد و به آنان 

پس اگر . كه وضع حمل كنند نفقه آنان را بدهيد يو اگر باردار باشند، تا زمان) ترك منزل شوند

مشورت و توافق  يميان خود به نيك )درباره نوزاد(نوزادان شما را شير دادند مزدشان را بدهيد و 

  ).نوزاد دايه بگيرد يو مرد برا(او را شير دهد  يكشيد، زن ديگر يدشوار كنيد و اگر توافق به

فان «. شير مادر حتّي در صورتي كه از شوهر مزد دريافت كند، بهتر از شير دايه است *
  »ارضعن لكم فاتوهّن اجورهنّ 

 »فان ارضعن لكم«. زنان مطلقه در شير دادن مختارند *

. تواند در برابر شير دادن به طفل خود، از شوهر درخواست مزد نمايد زن مطلّقه مي *
 »فاتوهّن اجورهنّ «
زن حق ندارد اجرت شير دادن را به قدري باال ببرد كه مرد در تنگنا قرار گيرد و اگر  *

 »و ان تعارستم فسرتضع  اُخري«. چنين كند، مرد آزاد است كه دايه بگيرد

  واليت مادر بر فرزند ٢‐٤‐٢

 » ِّ ُت ِعْمراَن رَبِّ إِ
َ
  )٣٥آل عمران،(» حُمَرراً َفتََقبْل ِمينِّ  َنْطىِن  نََذرُْت لََك ما ىِف  إِْذ قالَِت اْمَرأ

ام آنچه را در رحم دارم،  همانا من نذر كرده! پروردگارا: كه همسر عمران گفت يهنگام) بياد آور(

به او نسپارم تا تمام وقت خود را صرف خدمت در  يو هيچ گونه مسئوليت(تو آزاد باشد  يبرا

  .)بيت المقدس كند،

 »بطين نذرت لك ما ىف«. نوعي واليت بر فرزند دارد مادر *
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  مهريه ٣‐٤‐٢
  وجوب مهريه  ١‐٣‐٤‐٢

 » 
َ
ْن خَيافا أ

َ
ُخُذوا ِمما آتَيْتُُموُهن َشيْئاً إِال أ

ْ
ْن تَأ

َ
لُّ لَُكْم أ   )٢٢٩بقره،(» ال يُِقيما ُحُدوَد اهللاِ َو ال حَيِ

ايد، پس بگيريد مگر اينكه دو  از آنچه به همسرانتان داده يشما مردان روا نيست كه چيز يو برا

  .را بر پا ندارند يهمسر بترسند كه حدود اله

قطعي كه حق  همسر خودحق ندارد از مهريه  مرد. الزم است ديگران مراعات حقوق *
ً «. پس بگيرداوست چيزي را   »ال حَيّل لكم أن تأخذوا مّما آتَيتموهّن شيئا

ْو َيْفرُِضوا لَُهن فَِريَضةً « 
َ
وُهن أ   )٢٣٦بقره،(» ال ُجناَح َعلَيُْكْم إِْن َطلْقتُُم النِّساَء ما لَْم َيَمسُّ

  .بر شما نيست يو يا تعيين مهر طالق دهيد، گناه ياگر زنان را قبل از آميزش جنس

 »تفرضوا هلّن فريضة«. بر مرد واجب است پرداخت مهريه تعيين و *

 » 
َ
وُهن َو قَْد فََرْضتُْم لَُهن فَِريَضًة فَِنْصُف ما فََرْضتُْم إِال أ ْن َيَمسُّ

َ
ْن َو إِْن َطلْقتُُموُهن ِمْن َقبِْل أ

 ِ ْو َفْعُفَوا ا
َ
  )٢٣٧بقره،(» نِيَِدهِ ُقْقَدُة اجِّاكِح ی َفْعُفوَن أ

ايد، نصف آنچه  آنها مهريه تعيين كرده يكه برا ياگر زنان را قبل از آميزش طالق دهيد، در حالو 

كه عقد ازدواج به  يببخشند و يا كس) حق خود را(مگر اينكه آنها ) به آنها بدهيد،(ايد  را تعيين كرده

  .دست اوست آن را ببخشد

 »فريضة«. بر مرد واجب است تعيين و پرداخت مهريه *

زوج قبل از نزديکي همسر خود را طالق دهد، بايد نصف مهر را به او  اگر  
وُهن َو قَْد فََرْضتُْم لَُهن فَِريَضًة َفِنْصُف ما فََرْضتُمْ « .دازدبپر ْن َيَمسُّ

َ
 »َو إِْن َطلْقتُُموُهن ِمْن َقبِْل أ

ْ َو آتُوا النِّساَء َصُدقاتِِهن حِنْلًَة فَإِْن ِطنْبَ لَُكْم قَ «  َ ً  ْن    )٤نساء،(» ٍء ِمنُْه َغْفساً فلَُكُوُه َهِنيئاً َمِريئا
از  يو مهر و كابين زنان را به صورت هديه و با رغبت بدهيد و اگر با ميل و رغبت خويش چيز

  .آن را به شما بخشيدند، آن را حالل و گوارا مصرف كنيد

ي او را براي  يهپدر و بستگان زن، حق گرفتن مهر. ي خود است مالك مهريه زن *
 »آتوا النّساء صدقاتهن«. خود ندارند
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  »...و آتوا النساء«. رداخت مهريه به زن حق او و الزامي استپ *

ِينَي بِفاِحَشٍة ُمبَيِّنَةٍ « 
ْ
ْن يَأ

َ
  )١٩نساء،(» َو ال َيْعُضلُوُهن حِكَْذَهبُوا بِبَْعِض ما آتَيْتُُموُهن إِال أ

ايد، خود ببريد، مگر آنكه  از آنچه را به آنان بخشيده ييد تا بعضسخت نگير )زنان( و بر آنان

  .مرتكب فحشاء آشكار شوند

 »حكذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ   التعضلوهنّ «. حرام است گرفتن مهريه با زور باز پس *

رَْدُيُم اْستِبْداَل َزْوٍج َماكَن َزْوٍج َو آتَيْتُْم إِْحداُهن قِنْطاراً فَال تَ « 
َ
ً َو إِْن أ ُخُذوا ِمنُْه َشيْئا

ْ
  )٢٠نساء،(» أ

به آنان داده باشيد، از او  يانتخاب كنيد و مال فراوان يهمسر يبجا يو اگر خواستيد همسر

  . مگيريد يچيز

آتيتم «. سفارش به مهريه كم شده استدر اسالم اشكالي ندارد، گرچه  مهريه زياد *
 ً  »احداهّن قنطارا

فالتأخذوا منه «. كم وكاست بايد به او تحويل شود حق مالكيت دارد و مهريه، بي زن *
 »شيئا

فْ« 
َ
ُخُذونَُه َو قَْد أ

ْ
ً  َنْعُضُكْم إىِل َو َكيَْف تَأ َخْذَن ِمنُْكْم ِميثاقاً َغِليظا

َ
  )٢١نساء،(» َنْعٍض َو أ

ايد و همسرانتان  كام گرفته يكه هر يك از شما از ديگر يگيريد، در حال يو چگونه آن مال را پس م

  !اند پيمان محكم گرفته) پرداخت مهريه يهنگام ازدواج، برا(ز شما ا

 »اف قد«. تعيين شده است نزديکيمهريه حقّي است براي زنان كه در برابر  *

ْمواِلُكْم حُمِْصِننَي َلرْيَ ُمسافِِحنَي َفَما اْستَْمتَْعتُْم بِهِ « 
َ
ْن تَبْتَُغوا بِأ

َ
ِحل لَُكْم ما َوراَء ذِلُكْم أ

ُ
 َو أ

ُجورَُهن فَِريَضًة َو ال ُجناَح َعلَيُْكْم ِفيما تَراَضيْتُْم بِِه ِمْن َنْعِد الَْفِريَضةِ 
ُ
  )٢٤نساء،(» ِمنُْهن فَآتُوُهن أ

اموال خود، به قصد  ي به وسيله) زنان ديگر را(شما حالل است كه  يبرا) كه گفته شد،(و جز اينها 

كام گرفتيد، ) به نكاح موقّت(پس هر گاه از آن زنان، .كنيد و نكاح، نه به قصد زنا، طلب يپاكدامن

) تغيير مدت عقد يا مقدار مهر(مهرشان را به عنوان يك واجب بپردازيد و پس از تعيين مهر، در 

  .نيست يآنچه با يكديگر توافق كنيد، بر شما گناه

 »فيما تراضيتم به«. شرط است در مهريهرضايت طرفين  *

 »باملعروف«. ر اساس عرف و شئون زن باشدميزان مهريه بايد ب *
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وجود مهريه در ازدواج موقت واجب است و عدم وجود آن موجب بطالن عقد  
 »َفِريَضةً « .خواهد بود

وتُوا الِْكتاَب ِمْن َقبِْلُكْم إِذا آتَيْتُُموُهن « 
ُ
يَن أ ِ َو الُْمْحَصناُت ِمَن الُْمْؤِمناِت َو الُْمْحَصناُت ِمَن ا

ُجورَ 
ُ
ْخدانٍ ی ُهن حُمِْصِننَي َلرْيَ ُمسافِِحنَي َو ال ُمتِخذِ أ

َ
  )٥مائده،(» أ

كه پيش از شما به آنان كتاب  يزنان پاكدامن و با ايمان و نيز زنان پاكدامن از كسان) ازدواج با(و 

، كه مهريه زنان را بپردازيد و پاكدامن باشيد نه زناكار يدر صورت. ندارد يداده شده مانع يآسمان

  .)و نامشروع( يپنهان ي و نه دوست گيرنده

 »آتيتم اجورهنّ «: نفرمود و »آتيتموهّن اجورهنّ «. مهريه را بايد به خود زن داد *

. پرداخت اجرت به زن بايد به خاطر ازدواج باشد، نه به خاطر زنا و روابط نامشروع *
 »اخدانی آتيتموهّن اجورهّن حمصنني غري مسافحني وال مّتخذ«

نِْكَحَك إِْحدَ  ِّ قاَل إِ « 
ُ
ْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
ُجَرىِن  ابْنيََت هاَينْيِ بَل ی أ

ْ
ْن تَأ

َ
َ ِحَجٍج  أ ِ   )٢٧قصص،(» ثَما

تو درآورم  ياز اين دو دخترم را به همسر يمن قصد دارم تا يك: گفت) يحضرت شعيب به موس(

  .يمن كار كن يكه هشت سال برا) شرط(بر اين 

 »أن تأجرىي بل«. با مهريه همراه است ازدواج *

دخترم را به : حضرت شعيب به موسي گفت. ثروت باشد الزم نيست مهريه مال و  *
 أن تأجرىن بل«. آورم به شرط آن كه هشت سال براي من كار كني ازدواج تو درمي

 ِ   »حجج ثما

 » ِ ْزواَجَك الال
َ
ْحلَلْنا لََك أ

َ
َها اجيِبُّ إِنا أ فُّ

َ
ُجورَُهن  يا ك

ُ
  )٥٠احزاب،(» آَييَْت أ

  .حالل كرديم يا را كه مهرشان را پرداخته يتو همسران يما برا! پيامبر يا

 »آتيت اجورهن« .مهريه براي زن الزم و پرداخت آن از سوي مرد واجب است *

عْ « 
َ
ْ إَِذا َجآَءُكُم الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوُهن اُهللا أ يَن َءاَمنُوا ِ َها ا فُّ

َ
لَُم بِإِيَمانِِهن فَإِْن يَآ ك

لُّوَن لَُهن وََءاتُوُهم مآ  َعِلْمتُُموُهن ُمْؤِمنَاٍت فََال تَرِْجُعوُهن إىَِل  الُْكفاِر َال ُهن ِحل لُهْم َوَال ُهْم حَيِ
ُجورَُهن 

ُ
ن تَنِكُحوُهن إَِذآ َءاتَيْتُُموُهن أ

َ
ْ َوَال ُجنَاَح َعلَيُْكْم أ نَفُقوا

َ
ْ بِِعَصِم الَْكَوافِِر وَ  أ  َوَال ُيْمِسُكوا

نَفُقواْ َذ ِلُكْم ُحْكُم اِهللا حَيُْكُم بَيْنَُكْم َواُهللا َعِليٌم َحِكيمٌ 
َ
نَفْقتُْم َولْيَْسئَلُواْ َمآ أ

َ
  » ْسئَلُواْ َمآ أ
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ا هجرت كنان نزد شم) از شوهرِ كافر جدا شده(ايد هرگاه زنان مؤمن  كه ايمان آورده يكسان يا

پس اگر آنان را . تر است آزمايش كنيد و خداوند به ايمان آنان آگاه) از نظر ايمان(آمدند آنان را 

اينان  يآنان حاللند و نه آنان برا يكفّار باز نگردانيد، نه اينان برا يمؤمن تشخيص داديد، به سو

به آنان ) مهريه از قبيل(اند  پرداخت كرده) اين زنان يبرا(حالل و آنچه را كه شوهران كافر 

نيست كه با اينان ازدواج كنيد به شرط آن كه مهريه آنان را بپردازيد و  يبپردازيد و بر شما گناه

ايد از كفّار بگيريد  آنان پرداخت كرده ينگاه نداريد و آنچه از برا يهمسران كافره را به همسر

را كه شوهران كافر  يهاي هزينه) شد، ياگر زن، مسلمان شده و به شما ملحق م(همان گونه 

است كه خداوند ميان شما مقرر  ياين حكم اله. پرداخت كرده بودند بايد از شما درخواست نمايند

  )١٠ممتحنه،( .داشته و خداوند آگاه حكيم است

ده مهريه زن كافري كه مسلمان شده و به جامعه اسالمي بپيوندند به شوهر كافرش دا *
  .اين مهريه را بايد از بيت المال پرداخت و »اتوهم ما انفقوا«شود،  مي

اوالً زن هجرت كرده را تنها به . كند پرور مكتب جلوه مي در اين آيه، سيماي عدالت *
كند، ثانياً حق شوهر كافري كه زن خود را از دست داده است،  حال خود رها نمي

د، ثالثاً نياز غريزي گردان اي را كه پرداخت كرده به او باز مي گيرد و مهريه ناديده نمي
 .كند تأمين مي »اجورهنّ «و نياز مالي او را با فرمان  »تنحكوهنّ «و عاطفي زن را با فرمان 

 :كفّار چند دسته هستند *

مبني بر برائت و متاركه  ممتحنه سوره يا همگي بر كفر اصرار دارند كه آيه اول ‐
م ی ال تتخذوا عدوّ «. ردمسلمانان، به آنان نظر دا اءو عدو قد كفروا بما جاءكم ... او

 »من احلق

ان جيعل بينكم و  هللا ع«. كنند يا به طور دسته جمعي دشمني با شما را ترك مي ‐
ين خديتم منهم موّدة ّ  )ممتحنه سوره ٧آيه (» بني ا

ماند و  شود ولي مرد كافر باقي مي گيرد، مثالً زن مسلمان مي يا تفكيك صورت مي ‐
جاءكم املؤمنات « .شود ملحق مي مسلماناناين صورت، مسلمان به  يا بالعكس كه در

 »مهاجرات
ولي در مورد مهريه  »انفقتم... انفقوا«به كار رفته  »نفقه«اول كلمه  ،در بيان مهريه *

با توجه به پنج موردي كه كلمه . به كار رفته است »اجورهنّ «ازدواج دوم، كلمه 
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براي زنان بيوه و ازدواج  »اجر«رسد كلمه  ظر ميدر قرآن آمده است، به ن» اجورهنّ «
  .است اندوم آن

بايد پرداخته مهريه قبلي كه شوهر كافر داده است . مهريه جداگانه دارد هر ازدواجي *
كند بايد مهريه جداگانه  اقدام مي شخص مسلمان و براي ازدواج دوم كه خود شود
 »اتيتموهّن اجورهنّ ... اتوهم ما انفقوا«. بدهد

  فلسفه مهريه ٢‐٣‐٤‐٢

  )٤نساء،(» َو آتُوا النِّساَء َصُدقاتِِهن حِنْلَةً « 
  .و مهر و كابين زنان را به صورت هديه و با رغبت بدهيد

. ستي صداقت مرد در عالقه و دوستي به همسر ا نرخ زن نيست، بلكه نشانه مهريه *
 »صدقاتهن«

 مهر المتعه ٣‐٣‐٤‐٢

ْو َيْفرُِضوا لَُهن فَِريَضًة َو َمتُِّعوُهن بَلَ ال ُجناَح َعلَيُْكْم إِْن « 
َ
وُهن أ  َطلْقتُُم النِّساَء ما لَْم َيَمسُّ

  )٢٣٦بقره،(» الُْمْحِسننِيَ  الُْمْقرِتِ قََدرُُه َمتاخً بِالَْمْعُروِف َحقا بَلَ  الُْموِسِع قََدرُُه َو بَلَ 
با (آنها را  يبر شما نيست، ول يهر طالق دهيد، گناهو يا تعيين م ياگر زنان را قبل از آميزش جنس

دارد، به اندازه توانش و آن كس كه تنگدست  يآن كس كه تواناي. مند سازيد بهره) مناسب يا هديه

 ياين كار برا.) كه مناسب حالِ دهنده و گيرنده باشد(شايسته  يا وسعش، هديه ي است به اندازه

  .نيكوكاران سزاوار است

آميزشي صورت نگرفته  اگر با وجود ازدواج،. قداست و احترام دارد عقد ازدواج *
دهد  به زن حق مي ي عقد ، اجراي صيغهاست و ميزان مهريه هم مشخص نشده است

 »مّتعوهنّ «. اي مناسب دريافت نمايد تا به هنگام جدايي هديه

 »املقرت قدره و بلاملوسع قدره  بل«. باشد به قدر توان او مي تكليف مرد در برابر خانواده *

يعني در هديه دادن بايد » معروف«كلمه . الزم است احترام به شئون اجتماعي همسر *
 »متاخ باملعروف«. مسائل عرفي و اجتماعي را مراعات نمود
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الُْموِسِع  بَلَ « .شودتعيين ميمهرالمتعه برخالف مهرالمثل با توجه به قدرت مالي مرد  
 » قََدرُهُ الُْمْقرِتِ  قََدرُُه َو بَلَ 

وُهن فَما لَُكمْ «  ْن َيَمسُّ
َ
يَن آَمنُوا إِذا نََكْحتُُم الُْمْؤِمناِت ُعم َطلْقتُُموُهن ِمْن َقبِْل أ ِ َها ا فُّ

َ
 يا ك

ونَها َفَمتُِّعوُهن َو رَسُِّحوُهن رَساحاً مَجِيالً    )٤٩احزاب،(» َعلَيِْهن ِمْن ِعدةٍ َيْعتَدُّ
گرفتيد و پيش از آن كه با آنان  يهر گاه زنان با ايمان را به همسر! ايد ايمان آوردهكه  يكسان يا

شما به عهده آنان نيست تا حسابش را نگهداريد، پس  يبرا يا آميزش كنيد طالقشان داديد، عده

  .رهايشان كنيد يا مند سازيد و به طرز شايسته بهره) يمناسب ي با پرداخت مهريه و هديه(آنها را 

او  يبرا يكه مهرواجب است  يپرداختن هديه مناسب به زن در جاي در اين آيه 
 .تعيين نشده باشد

 مهريه کنيز ٤‐٣‐٤‐٢

ُجورَُهن بِالَْمْعُروِف حُمَْصناٍت َلرْيَ ُمسافِحاٍت َو ال « 
ُ
ْهِلِهن َو آتُوُهن أ

َ
فَانِْكُحوُهن بِإِْذِن أ

ْخدانٍ 
َ
  )٢٥نساء،(» ُمتِخذاِت أ

درآوريد و  يبا اذن صاحبانشان آن كنيزان را به همسر) كه من آزادم و تو كنيز و: گوييدن(پس 

طور شايسته به آنان بدهيد، به شرط آنكه پاكدامن باشند، نه اهل فحشا و نه اهل  مهريه نيكو و به

  .يپنهان يها دوست گرفتن

 »ّن باملعروفآتوهّن اجوره«. بايد مهريه نيكو داد به كنيزان نيز مثل زنان آزاد *

حقوق اقتصادي و اجتماعي بردگان بايد مراعات . دادبه خود كنيز بايد مهريه را  *
 »آتوهّن اُجورهنّ « .شود

 موقت ازدواجمهريه در  ٥‐٣‐٤‐٢

ْمواِلُكْم حُمِْصِننَي َلرْيَ ُمسافِِحنَي َفَما اْستَْمتَْعتُ « 
َ
ْن تَبْتَُغوا بِأ

َ
ِحل لَُكْم ما َوراَء ذِلُكْم أ

ُ
ْم بِِه َو أ

ُجورَُهن فَِريَضًة َو ال ُجناَح َعلَيُْكْم ِفيما تَراَضيْتُْم بِِه ِمْن َنْعِد الَْفِريَضةِ 
ُ
  )٢٤نساء،(» ِمنُْهن فَآتُوُهن أ

  اموال خود، به ي به وسيله) زنان ديگر را(شما حالل است كه  يبرا) كه گفته شد،(و جز اينها 

كام ) به نكاح موقّت(پس هر گاه از آن زنان، .ا، طلب كنيدو نكاح، نه به قصد زن يپاكدامن قصد
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تغيير مدت عقد يا مقدار (گرفتيد، مهرشان را به عنوان يك واجب بپردازيد و پس از تعيين مهر، در 

  .نيست يآنچه با يكديگر توافق كنيد، بر شما گناه) مهر

  »فما استمتعتم« ؛در متعه مربوط به استمتاع است پرداخت اجر *

توان مدت يا مهريه را با رضايت طرفين  د از پايان مدت در ازدواج موقّت، ميبع *
 »الجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة«. تمديد و اضافه كرد

ُجورَُهن فَِريَضةً «. وجود مهريه در ازدواج موقت واجب است 
ُ
 »فَآتُوُهن أ

 رها نکردن زن ٤‐٤‐٢

ْغتُْم قَْوٌم خُدونَو تََذُروَن ما َخلََق لَ «  
َ
ْزواِجُكْم بَْل أ

َ
  )١٦٦شعراء،(»  ُكْم َربُُّكْم ِمْن أ

  .تجاوزكاريد يكنيد؟ بلكه شما مردم يشما آفريده رها م يو همسرانتان را كه پروردگارتان برا

رها كردن همسر و ناديده گرفتن . کندعقد ازدواج براي زن و مرد تکاليفي ايجاد مي *
 »ازواجكم... تََذرون«. ستنيازهاي او ممنوع ا

 جايگاه زن در خانواده ٥‐٤‐٢

و َو قَْرَن ىِف « 
ُ
َج اجْلاِهِليِة اْأل   )٣٣احزاب،(»  ُنيُوتُِكن َو ال َيرَبْجَن َيرَبُّ

و (ظاهر نشويد  يخود قرار گيريد و همچون دوران جاهليت نخستين، با خودآراي يها و در خانه

  ).يدخود را آشكار نكن يها زينت

  »ال تربّجن -قرن«. جايگاه زن يا خانه است يا بيرون خانه بدون خودنمايي *

 نقش زن در تربيت اوالد ٦‐٤‐٢

ِه ىَك  فََرَدْدناُه إىِل«  مِّ
ُ
ن وَْعَد اِهللا َحق  أ

َ
  )١٣قصص،(» َيَقر َقيْنُها َو ال حَتَْزَن َو حِكَْعلََم أ

چشم او باشد و غم نخورد و بداند كه  يتا روشن او را به مادرش بازگردانيديم) اينگونه(پس ما 

  .حق است يهمانا وعده اله

در  »اُّمه اىل«. نقش را در زندگي او داردبيشترين  مادر به واسطه ارتباط عميق با فرزند *
  .اينجا نامي از پدر موسي به ميان نيامده است
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  نفقه ٧‐٤‐٢
 وجوب نفقه ١‐٧‐٤‐٢

وْ « 
َ
اُت يُرِْضْعَن أ ِ ْن يُِتم الرضاَعَة َو بَلَ َو الْوا

َ
راَد أ

َ
ُ ِرْزُقُهن  الَدُهن َحْولنَْيِ اكِملنَْيِ لَِمْن أ َ الَْمْولُوِد 

ُ بِوَ  َ ها َو ال َمْولُوٌد  ِ
َ ٌة بَِو َ ِ هِ َو بَلَ َو ِكْسَوُيُهن بِالَْمْعُروِف ال تَُكلُف َغْفٌس إِال وُْسَعها ال تَُضار وا ِ

َ 
ْن الْوا

َ
رَْدُيْم أ

َ
رادا فِصاًال َقْن تَراٍض ِمنُْهما َو تَشاُوٍر فَال ُجناَح َعلَيِْهما َو إِْن أ

َ
رِِث ِمثُْل ذلَِك فَإِْن أ

ْوالَدُكْم فَال ُجناَح َعلَيُْكْم إِذا َسلْمتُْم ما آتَيْتُْم بِالَْمْعُروِف 
َ
  )٢٣٣بقره،(» تَْسرَتِْضُعوا أ

و . را كامل سازند، دو سال تمام فرزندانشان را شير دهند ييردهخواهند دوران ش يكه م يمادران

هيچ كس جز به قدر . صاحب فرزند است) پدر و(نيكو بر عهده  يخوراك و پوشاك اين مادران، به وجه

به خاطر فرزندش نبايد دچار  يبه خاطر فرزندش و نيز هيچ پدر يهيچ مادر .شود يتوانش مكلف نم

و اگر پدر و مادر . بر عهده وارث اوست) شد، هزينه خوراك و پوشاك مادراگر پدر نبا(و . ضرر شود

بر آنها  ياز شير بازگيرند، گناه) زودتر از دو سال(با توافق و مشورت يكديگر بخواهند كودك را 

فرزندانتان بگيريد،  يبرا يا خواستيد دايه) يا عدم موافقت مادر يبه جهت عدم تواناي(اگر  و. نيست

  . ايد بپردازيد پسنديده قرار گذاشته يشما نيست، به شرط اينكه آنچه را به وجهبر  يگناه

املولود   وبل« .بايد حقوق مالي و مادي مادر در برابر شير دادن فرزند پرداخت شود *
 »اذا سلّمتم ما آتيتم... رزقهن و كسوتهن

ظاهر  گر چه. نفقه زن در دوران شيردهي برعهده مرد است حتي در صورت طالق 
 يها جمله يشود، ول ياين جمله مطلق است، و زنان مطلقه و غير مطلقه را شامل م

دهد كه اين آيه به زنان مطلقه نظر دارد هر چند مادران ديگر نيز از  يبعد نشان م
ُ ِرْزُقُهن َو ِكْسَوُيُهن  َو بَلَ «. برخوردارند يچنين حق َ  »الَْمْولُوِد 

بانا ما َغبىِْغ َو لَما َفتَُحوا مَ « 
َ
ِْهْم قالُوا يا أ َ

هِذهِ بِضاَقتُنا رُدْت  تاَقُهْم وََجُدوا بِضاَقتَُهْم رُدْت إِ
خانا َو نَزْداُد َكيَْل بَِعرٍي ذلَِك َكيٌْل يَِسريٌ 

َ
ْهلَنا َو حَنَْفُظ أ

َ
ْنا َو نَِمرُي أ َ

  )٦٥يوسف،(» إِ
شان به آنها  د، دريافتند كه سرمايهخود را گشودن يكه بارها يهنگام) برادران يوسف(و 

ماست كه به ما باز گردانده  ي خواهيم؟ اين سرمايه يچه م) ديگر(پدر  يا: بازگردانده شده، گفتند

يك بار ) بردن او(كنيم وبا  يخانواده خود را فراهم و از برادرمان حفاظت م يشده و ما قوت و غذا

  .ناچيز است يا پيمانه) زنزد عزي يپيمانه اضاف(افزاييم و اين  يشتر م
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 »نمري اهلنا« .مرد مسئول تغذيه خانواده است *

نِفُقواْ َعلَيِْهن َح « 
َ
ْوَالِت مَحٍْل فَأ

ُ
ِن ُكن أ   )٦طالق،(» يََضْعَن مَحْلَُهن  َو

  . كه وضع حمل كنند نفقه آنان را بدهيد يو اگر باردار باشند، تا زمان

ّ «. حال طالق واجب است تأمين هزينه زنان باردار حتّي در * يضعن  فانفقوا عليهّن ح
 »محلهنّ 

ُنِفْق ُذوَسَعٍة مِّن َسَعِتهِ «    )٧طالق،(» ِ
  .است، بايد طبق وسعت خود نفقه دهد) يمال(وسعت  يهر كس كه دارا

دوست داشتن همسر نيست، زن طالق داده شده نيز تا مدتي واجب النفقه  شرط نفقه *
 )ذوسعة من سعته(. است

، ياست كه بعد از جداي ي، مربوط به زنانيانفاق به اندازه تواناي ياين دستور يعن آيا 
گيرند، و يا مربوط به ايام عده است كه در آيات قبل  يشير دادن كودكان را بر عهده م

تر اخير از همه مناسب يمعن ه و يا مربوط به هر دو است؟به طور اجمال اشاره شد
 ياند، در حال ، آن را تنها مربوط به زنان شيرده دانستهاز مفسران ياست، هر چند جمع

 ١".نفقه و انفاق" شده نه" اجر" كه در آيات گذشته در اين باره تعبير به

 مقدار نفقه ٢‐٧‐٤‐٢

ُ ِرْزُقُهن َو ِكْسَوُيُهن بِالَْمْعُروِف ال تَُكلُف َغْفٌس إِال وُْسَعها َو بَلَ «  َ   )٢٣٣بقره،(» الَْمْولُوِد 
هيچ كس جز . صاحب فرزند است) پدر و(نيكو بر عهده  يو خوراك و پوشاك اين مادران، به وجه

  .شود يبه قدر توانش مكلف نم

باملعروف ال «. مقدار خرجي بايد بر اساس عرف شناخته شده و به قدر توانايي باشد *
 »تكلّف نفس اّال وسعها

  
 

                                                 
  . ٢٤٩، ص ٢٤ جمکارم شيرازي، ناصر، همان، . ١
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ُنِفْق ُذوَسَعٍة مِّن َسَعِتهِ «    )٧طالق،(» ِ
  .است، بايد طبق وسعت خود نفقه دهد) يمال(وسعت  يهر كس كه دارا

فرمان اين آيه كه هر . بر طبق اين آيه ميزان نفقه بسته به توان و وسع شخص است *
شود، هم شامل  كسي به قدر توان خود به همسرش انفاق كند، هم شامل ايام عده مي

 .هر زمان ديگرايام شير دادن همسر طالق داده شده و هم شامل 

ْسِكنُوُهن ِمْن َحيُْث َسَكنتُم مِّن وُْجِدُكمْ « 
َ
  )٦طالق،(» أ

  .شماست، سكونت دهيد يزنان را در همانجا كه خود سكونت داريد ودر تواناي) عده، تا پايان(

مالك در انتخاب مسكن از نظر كميت و كيفيت، مقدار توانايي مرد است، نه ميزان  *
 »من وجدكم«. توقّع و تقاضاي زن

  حقوق اطفال در خانواده ٥‐ ٢

 شير دادن ١‐٥‐٢

ْن يُِتم الرضاَعةَ « 
َ
راَد أ

َ
ْوالَدُهن َحْولنَْيِ اكِملنَْيِ لَِمْن أ

َ
اُت يُرِْضْعَن أ ِ   )٢٣٣بقره،(» َو الْوا

  .را كامل سازند، دو سال تمام فرزندانشان را شير دهند يخواهند دوران شيرده يكه م يمادران

مدت شير دادن كامل دو ز حقوق اطفال، حق استفاده از شير مادر است که يکي ا *
ْوالَدُهن َحْولنَْيِ «. سال است

َ
 »يُْرِضْعَن أ

وَْحيْنا إىِل« 
َ
مِّ ُمو َو أ

ُ
رِْضِعيهِ  أ

َ
ْن أ

َ
  )٧قصص،(» أ

  .الهام كرديم كه او را شير بده يو ما به مادر موس

 »ارضعيه«. زند دريغ داشتدر هيچ شرايطي نبايد شير مادر را از فر *

ُ ىِف «  ُ   )١٤لقمان،(» خَمنْيِ  َو فِصا
  .و از شير گرفتنش در دو سال است) و شير دادن( 
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تواند در خالل دو سال باشد و واجب نيست بعد از  جدا كردن كودك از شير مي *
 ىف«به معناي بازگرفتن كودك از شير است و  ،»فصال«ي  كلمه. پايان دو سال باشد

توان كودك را از شير گرفت،  نشان آن است كه در البالي دو سال نيز مي ،»خمني
 .چه بهتر است دو سال تمام شودگر

نِفُقواْ َعلَيِْهن َح « 
َ
ْوَالِت مَحٍْل فَأ

ُ
ِن ُكن أ ُجورَُهن  َو

ُ
رَْضْعَن لَُكْم فَاتُوُهن أ

َ
يََضْعَن مَحْلَُهن فَإِْن أ

تَِمُرواْ بَيْنَُكم بِ 
ْ
ْخرَ َوأ

ُ
ُ أ َ ُيْم فََسرُتِْضُع    )٦طالق،(» يَمْعُروٍف َو إِن َيَعارَسْ

پس اگر نوزادان شما را شير . كه وضع حمل كنند نفقه آنان را بدهيد يو اگر باردار باشند، تا زمان

مشورت و توافق كنيد و اگر توافق به  يميان خود به نيك) درباره نوزاد(دادند مزدشان را بدهيد و 

  ).نوزاد دايه بگيرد يو مرد برا(او را شير دهد  يكشيد، زن ديگر يدشوار

فان «. شير مادر حتّي در صورتي كه از شوهر مزد دريافت كند، بهتر از شير دايه است *
  »ارضعن لكم فاتوهّن اجورهنّ 

 :هاي خانوادگي بايد حقوق نوزاد و كودك حفظ شود گيري در تصميم *

ْوَالِت « .است، پدر هزينه او را بدهد درما تا مادامي كه كودك در شكم )الف
ُ
ِن ُكن أ َو

نِفُقواْ َعلَيِْهن 
َ
  »مَحٍْل فَأ
رَْضْعَن لَُكمْ « .مادر به او شير بدهد ،بعد از تولد) ب

َ
إِْن أ

  »فَ
ُجورَُهن « .پدر هزينه شيربها را به مادر بپردازد) ج

ُ
  »فَاتُوُهن أ

 .طفل خود، از شوهر درخواست مزد نمايد تواند در برابر شير دادن به زن مطلّقه مي *
 »فاتوهّن اجورهنّ «
زن حق ندارد اجرت شير دادن را به قدري باال ببرد كه مرد در تنگنا قرار گيرد و اگر  *

 »یو ان تعارستم فسرتضع  اُخر«. چنين كند، مرد آزاد است كه دايه بگيرد

  ذخيره سازي ثروت ٢‐٥‐٢

داُر فاَكَن ِلغُ «  ما اجْلِ
َ
  )٨٢كهف،(» الَْمِدينَِة َو اكَن حَتْتَُه َكزْنٌ لَُهما الَمنْيِ يَتِيَمنْيِ ىِف َو أ

  .آن دو بود يبرا يو اما آن ديوار، از آن دو نوجوان يتيم در آن شهر بود و زير آن ديوار، گنج
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ً «. جايز است ذخيره سازي ثروت براي فرزندان * ولي  »كزنهلما و اكن ابوهما صاحلا
 .بدون انفاق باشد ممنوع استزراندوزي اگر 

 برابري ميان فرزندان ٣‐٥‐٢

 » ِّ نِْكَحَك إِْحدَ  قاَل إِ
ُ
ْن أ

َ
ِريُد أ

ُ
ُجَرىِن  ابْنيََت هاَينْيِ بَل ی أ

ْ
ْن تَأ

َ
َ ِحَجٍج  أ ِ   )٢٧قصص،(» ثَما

تو درآورم  ياز اين دو دخترم را به همسر يمن قصد دارم تا يك: گفت) يحضرت شعيب به موس(

  .يمن كار كن يكه هشت سال برا) شرط(بر اين 

 »هاتني ابنی ِاحد«. تفاوت بگذارد پدر نبايد در امر ازدواج ميان دختران *

نْ« 
ُ
َحُدُهْم بِاْأل

َ
َ أ َ بِِه ی َفتَوار َظل وَْجُهُه ُمْسوَدا َو ُهَو َكِظيمٌ  َو إِذا برُشِّ ِمَن الَْقْوِم ِمْن ُسوِء ما برُشِّ

ُفْمِسُكُه بَل 
َ
ُه ىِف هُ  أ ْم يَُدسُّ

َ
ال ساَء ما حَيُْكُمونَ  وٍن أ

َ
اِب أ   )٥٩و ٥٨حنل،(» الرتُّ

از آن مشركان به دختر دارشدن بشارت داده شود، صورتش از غصّه سياه  يو هر گاه يك

كه به او داده شده، از ميان  يخاطر بشارت تلخه ب.برد يكه خشم خود را فرو م يشود، در حال يم

آيا اين دختر را همراه با ننگ و خفت نگاه دارد يا او را ) رمانده است كهد(شود  يم يمردم متوار

  .كنند يبدانيد كه چه بد قضاوت م. در خاك پنهان كند

در زمان جاهليت ميان دختر و پسر تبعيض وجود داشته تا جايي که دست به زنده  
دت مورد اين عمل را به ش کريم در اين آيه، زدند که قرآنبه گور کردن دختران مي

ال ساَء ما حَيُْكُمونَ « .دهدانتقاد قرار مي
َ
 »أ

 در انتخاب راه صحيح آزادي فرزندان ٤‐٥‐٢

تَُه اكنَْت ِمَن الْغابِِرينَ « 
َ
ْهلَُه إِال اْمَرأ

َ
يَنُه َو أ   )٣٢عنكبوت،(» َجُنَجِّ

  .است) هر مادر ق(ماندگان  يدهيم، جز همسرش كه از باق يو خاندانش را نجات م) لوط(قطعاً او 

فرزندان . توانند راه حق را انتخاب كنند ميفرزندان هنگام تضاد فكري ميان والدين،  *
  »و اهله اّال امراته«.راه پدر را بر راه مادر ترجيح دادند لوط
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 موعظه ٥‐٥‐٢

ْ  ا ُنىَن َو إِْذ قاَل لُْقماُن البِْنِه َو ُهَو يَِعُظُه ي«    )١٣لقمان،(» َك لَُظلٌْم َعِظيمٌ ال ترُْشِْك بِاِهللا إِن الرشِّ
خدا قرار  يرا همتا يچيز! فرزندم: او گفت ي كه لقمان به پسرش در حال موعظه يزمان) ياد كن(و 

  .بزرگ است ي، قطعاً ستم)به خدا(نده، زيرا كه شرك 

 »قال لقمان البنه و هو يعظه«. پدر نسبت به فرزند، موعظه است وظايفاز  *

 زهاي روحي کودکتوجه به نيا ٦‐٥‐٢

ُدلُُّكْم بَل « 
َ
ُ  َو َحرْمنا َعلَيِْه الَْمراِضَع ِمْن َقبُْل فَقالَْت َهْل أ َ ْهِل َنيٍْت يَْكُفلُونَُه لَُكْم َو ُهْم 

َ
أ

  )١٢قصص،(» ناِصُحونَ 
كه  يخواهر موس(زنان شيرده را از پيش بر او ممنوع كرديم، پس ) ي به دهان گرفتن سينه(و ما 

كنم كه  يراهنماي يا خواهيد شما را بر خانواده يآيا م: گفت) دايه ديد يا در جستجومأموران ر

  او خيرخواه باشند؟ يشما بپذيرند و برا ياو را برا يسرپرست

كانون محبت نيز  منحصر در غذا نيست، بلكه او به خانواده و هاي نوزاد نيازمندي *
. جانبه كرد، نه تنها تغذيه احتياج دارد و لذا خواهر موسي سخن از سرپرستي همه

 »يكفل«

  يرعايت حقوق مال ٧‐٥‐٢

َتاىم«  ْ ْموالَُهْم إىِل َو آتُوا ا
َ
ُكلُوا أ

ْ
ْموالَُهْم َو ال تَتَبَدلُوا اخْلَِبيَث بِالطيِِّب َو ال تَأ

َ
ْموالُِكْم إِنُه اكَن  أ

َ
أ

 )٢نساء،(» اُحوباً َكِبري

تبديل نكنيد و ) يتيمان(را با اموال خوبِ ) خودتان(و اموال بد دهيد ) باز(و اموال يتيمان را به آنان 

  .بزرگ است يگناه) تصرفات ظالمانه(اموال آنان را با اموال خود نخوريد، همانا اين 

 .کيد شده استأدر اين آيه بر رعايت حقوق مالي اطفال ت 
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َتاىم«  ْ َ  َح  َو اْنتَلُوا ا ْموالَُهْم َو ال إِذا بَلَُغوا اجِّاكَح فَإِْن آن
َ
ِْهْم أ َ

ً فَاْدَفُعوا إِ ْستُْم ِمنُْهْم رُْشدا
ُكْل بِ 

ْ
ْن يَْكرَبُوا َو َمْن اكَن َغِنيا فَلْيَْستَْعِفْف َو َمْن اكَن فَِقرياً فَلْيَأ

َ
ُكلُوها إِرْسافاً َو بِداراً أ

ْ
الَْمْعُروِف تَأ

ْشِهدُ 
َ
ْموالَُهْم فَأ

َ
ِْهْم أ َ

إِذا َدَفْعتُْم إِ
  )٦نساء،(» بِاِهللا َحِسيباً  وا َعلَيِْهْم َو َكىففَ

 يبرسند، پس اگر در آنان رشد) سن بلوغ و ازدواج(كه به  يو يتيمان را بيازماييد، تا هنگام

اينكه بزرگ ) بيم(يافتيد، اموالشان را به ايشان برگردانيد و آن را به اسراف و شتاب، از ) يفكر(

نياز است، عفّت  يكه ب) يقيم و سرپرست(و هر . مصرف نكنيد) گيرندو اموالشان را از شما ب(شوند 

و آن كه نيازمند است، به مقدار ) امور يتيمان چشم بپوشد ي گرفتن حق الزّحمه و از(به خرج دهد 

پس هر گاه اموالشان را به آنان رد . تواند ارتزاق كند يم) از مال يتيم يدر برابر نگهدار(متعارف 

حفظ حقوق يتيمان است، و گر  يبرا ياين گواه. (بر آنان گواه و شاهد بگيريد) را يدافرا(كرديد، 

  .است يمحاسبه كاف يخدا برا) نه

کيد شده است و از هرگونه اسراف و أدر اين آيه بر رعايت حقوق مالي اطفال ت 
 .تضييع حقوق آنان منع شده است

صغير مصلحت و غبطه  اوالد صغير بايد در تصرف در مال) ي يا قيملو(سرپرست  
ً «  .او را رعايت کند ُكلُوها إرِْسافاً َو بِدارا

ْ
 »َو ال تَأ

  فرزندحفظ جان و پرهيز از قتل  ٨‐٥‐٢

ْوالَدُهْم َسَفهاً بَِغرْيِ ِعلٍْم َو َحرُموا ما َرَزَقُهُم اُهللا افرِْتاًء بَلَ « 
َ
يَن َقتَلُوا أ ِ اِهللا قَْد َضلُّوا  قَْد َخرِسَ ا

  )١٤٠انعام،(» اكنُوا ُمْهتَِدينَ َو ما 
جهل كشتند، و آنچه را خداوند  يكه فرزندان خود را سفيهانه و از رو يبه يقين زيان كردند كسان

  .آنان ساخته بود با افترا بر خدا حرام كردند، آنان گمراه شدند و هدايت يافته نبودند يروز

َقتَلُوا « .في شده استدر اين آيه کشتن فرزندان عملي جاهالنه و سفيهانه معر 
ْوالَدُهْم َسَفهاً بَِغرْيِ ِعلْمٍ 

َ
  »أ

 » ً  َكِبريا
ً
ْوالَدُكْم َخْشيََة إِْمالٍق حَنُْن نَْرُزُقُهْم َو إِياُكْم إِن َقتْلَُهْم اكَن ِخْطأ

َ
  » َو ال َيْقتُلُوا أ

يقيناً . دهيم يم ياين ما هستيم كه آنان و شما را روز. نكشيد يفرزندان خود را از بيم تنگدست

  )٣١ارساء،( !است بزرگ يكشتن آنان گناه

ْوالَدُكمْ « .در اين آيه قتل فرزند منع شده است 
َ
  »َو ال َيْقتُلُوا أ
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 » ّ ِ َها اج فُّ
َ
ْقَن َوَال يَْزغِ  إَِذا َجآَءَك الُْمْؤِمنَاُت ُفبَايِْعنََك بَلَ  يَآ ك َن بِاِهللا َشيْئاً َوَال يرَْسِ ْ

ن ال يرُْشِ
َ
نَي أ

ْوالََدُهن 
َ
  ) ١٢ممتحنه،(» ...َوَال َفْقتُلَْن أ

را شريك خدا  يكه زنان با ايمان نزد تو آمدند تا با تو بيعت كنند كه چيز يپيامبر هنگام يا 

  ...نكنند و مرتكب زنا نشوند و فرزندان خود را نكشند ينگيرند و دزد

 .خود را ندارد حفظ جان فرزند واجب است و لذا هيچ کس حق کشتن فرزندان 
ْوالََدُهن «

َ
 »َوَال َفْقتُلَْن أ

  به ازدواج در آوردن فرزند ٩‐٥‐٢

ياىم« 
َ
نِْكُحوا اْأل

َ
  ) ٣٢نور،(» ِمنُْكْم َو الصاحِلِنَي ِمْن ِعباِدُكْم َو إِمائُِكمْ  َو أ

  .خود را همسر دهيد) ازدواج( ي همسر و غالمان و كنيزان شايسته يپسران و دختران ب

  .دانسته شده است انآيه يکي از حقوق فرزندان، به ازدواج در آوردن آندر اين  

  روابط خانوادگي ٦‐ ٢

 گيري و رفتار بر اساس معروفتصميم ١‐٦‐٢

إِذ« 
ً فَ ْشُهٍر َو َعرْشا

َ
ْربََعَة أ

َ
ْغُفِسِهن أ

َ
بْصَن بِأ ً َفرَتَ ْزواجا

َ
يَن ُفتََوفْوَن ِمنُْكْم َو يََذُروَن أ ِ َن ا بَلَغْ َو ا

َجلَُهن فَال ُجناَح َعلَيُْكْم ِفيما َفَعلَْن ىِف 
َ
ْغُفِسِهن بِالَْمْعُروِف  أ

َ
  )٢٣٤بقره،(» أ

گذارند، آن زنان بايد چهار ماه و ده روز  يم يباق يميرند و همسران ياز شما كه م يو كسان

بر شما نيست  يهشان رسيدند، گنا) عده(خويشتن را در انتظار نگاه دارند و چون به پايان مهلت 

و با مرد دلخواه خود . (خودشان به طور شايسته انجام دهند ي درباره) خواهند يم(در آنچه 

  .)ازدواج كنند

در قرآن  .مسائل عرفي از اهميت زيادي برخوردار استدر همه مسايل خانوادگي،  *
 سي و هشت مرتبه کلمه معروف به کار رفته که پانزده بار آن مربوط به خانواده و

ي آن است كه اساس هرگونه تصميم بايد عاقالنه  اين نشان دهندههمسرداري است، 
ْغُفِسِهن بِالَْمْعُروِف  َفَعلَْن ىِف « .و شرع پسند باشد

َ
 »أ
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ْو َيْفرُِضوا لَُهن فَِريَضًة َو َمتُِّعوُهن « 
َ
وُهن أ  بَلَ ال ُجناَح َعلَيُْكْم إِْن َطلْقتُُم النِّساَء ما لَْم َيَمسُّ

  )٢٣٦بقره،(» الُْمْحِسننِيَ  الُْمْقرِتِ قََدرُُه َمتاخً بِالَْمْعُروِف َحقا بَلَ  الُْموِسِع قََدرُُه َو بَلَ 
با (آنها را  يبر شما نيست، ول يو يا تعيين مهر طالق دهيد، گناه ياگر زنان را قبل از آميزش جنس

دارد، به اندازه توانش و آن كس كه تنگدست  يآن كس كه تواناي. مند سازيد بهره) مناسب يا هديه

 ياين كار برا.) كه مناسب حالِ دهنده و گيرنده باشد(شايسته  يا وسعش، هديه ي است به اندازه

  .نيكوكاران سزاوار است

يعني در هديه دادن بايد  »معروف«كلمه . الزم است احترام به شئون اجتماعي همسر *
 »متاخ باملعروف«. نمودمسائل عرفي و اجتماعي را مراعات 

ْو فَاِرقُوُهن بَِمْعُروٍف « 
َ
ْمِسُكوُهن بَِمْعُروٍف أ

َ
َجلَُهن فَأ

َ
ْ بَيْنَُكم بَِمْعُروٍف ...فَإَِذا بَلَْغَن أ تَِمُروا

ْ
  »َوأ

   )٦و ٢طالق،(                                                                                                                            
 يا به طرز شايسته و پسنديده) با رجوع به آنان(پس چون به پايان مدت عده نزديك شدند، يا 

و  ...از آنان جدا شويد يا به طرز شايسته) با پرداخت مهريه و ساير حقوق(نگاهشان داريد و يا 

  .دمشورت و توافق كني يميان خود به نيك) درباره نوزاد(

بايد شايسته و پسنديده  و يا در هنگام جدايي شيوه برخورد زن و مرد در زندگي *
 »فامسكوهّن بمعروف، فارقوهن بمعروف، وائتمروا بينكم باملعروف« .باشد

 لزوم آرامش در خانواده ٢‐٦‐٢

ْن يُؤَْذَن لَ « 
َ
يَن آَمنُوا ال تَْدُخلُوا ُنيُوَت اجيِبِّ إِال أ ِ َها ا فُّ

َ
  )٥٣احزاب،(» َطعامٍ  ُكْم إىِليا ك

خوردن غذا  يبه خانه پيامبر وارد نشويد مگر آن كه به شما برا! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .اجازه داده شود

ال «. 9 خدا  حق آرامش در مسكن براي همگان محترم است، خصوصاً براي رسول *
 »تدخلوا بيوت اجيب

يَن ُفنَاُدونََك ِمن وَ «   ِ ْكرَثُُهْم َال َفْعِقلُونَ إِن ا
َ
  )٤حجرات،(» َرآِء احْلُُجَراِت أ

  .كنند يخوانند، اكثرشان تعقّل نم يها تو را م كه از پشت حجره يهمانا كسان
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حريم دارد و ديگران حق مزاحمت براي آن ندارند، حتي با صدا  خانه و خانواده *
 »م اليعقلونينادونك من وراء احلجرات اكرثه«. زدن آنان از بيرون خانه

بَينَةٍ «  ِينَي بَِفاِحَشٍة مُّ
ْ
ن يَأ

َ
  )١طالق،(» َال خُتْرُِجوُهن ِمن ُنيُوتِِهن َوَال خَيْرُْجَن إِال أ

نه شما آنان را از خانه بيرون كنيد و نه آنان بيرون روند، مگر آنكه مرتكب ) ،طالق در ايام عده( 

  ). جشان مجاز استكه در اين صورت اخرا(شوند  يكار زشت آشكار

تواند از حق مسكن خود سوءاستفاده كند و براي انتقام گرفتن از شوهر،  زن نمي *
 »اّال ان يأتني بفاحشة مبيّنة«. خانه را تبديل به محيطي براي فحشا و منكر نمايد

ْهَل َفرْثَِب ال ُمقاَم لَُكْم فَارِْجُعوا َو يَْستَ « 
َ
ِذُن فَِريٌق ِمنُْهُم اجيِب َو إِْذ قالَْت طائَِفٌة ِمنُْهْم يا أ

ْ
أ

ً  َفُقولُوَن إِن ُنيُوتَنا َعْوَرٌة َو ما ىِهَ    )١٣احزاب،(» بَِعْوَرةٍ إِْن يُِريُدوَن إِال فِرارا
ماندن نيست، پس  يشما جا يبرا) در صحنه جنگ! (مردم مدينه يا: از آنان گفتند يو آن گاه كه گروه

 يما ب يها همانا خانه: گفتند يم) و(خواستند  يم) بازگشت(يامبر اجازه از آنان از پ يو گروه. برگرديد

  .نداشتند يقصد ديگر) از جنگ(حفاظ نبود و آنان جز فرار  يكه ب يدر حال. حفاظ است

آرامش و امنيت خانوادگي براي رزمنده به قدري ضروري است كه منافقان، دغدغه  *
 »بيوتنا عورة انّ «. آن را بهانه ترك جبهه خود قرار دادند

 مودت بين زوجين ٣‐٦‐٢

ْها َو َجَعَل بَيْنَُكْم َموَدًة َو رمَْحَ «  َ
ْزواجاً ِلتَْسُكنُوا إِ

َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
ْن َخلََق لَُكْم ِمْن أ

َ
  » ةً َو ِمْن آياتِِه أ

شما آفريد تا در كنار آنان آرامش  يبرا ياو آن است كه از جنس خودتان همسران يها و از نشانه

  )٢١روم،(  .شديد و رحمت قرار داد ي بيد، و ميان شما و همسرانتان عالقهيا

عامل بقا و  مودت و رحمت. بايد بر اساس مودت و رحمت باشد ي زن و مرد رابطه *
  »موّدة و رمحة«.تداوم آرامش در زندگي مشترك است
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 عدالت ميان زوجات ٤‐٦‐٢

َْك َمْن تَشاُء َو َمِن اْنتََغيَْت ِممْن َعَزلَْت فَال ُجناَح َعلَيَْك إِ ی َمْن تَشاُء ِمنُْهن َو تُْؤوِ  تُْرىِج «  َ « 

  )٥١احزاب،(                                                                                        
نزد خود  يو هر كه را خواه يمؤخّردار) نوبت او را( يتوان يم ياز همسرانت هر كدام را خواست

  .يدوباره طلب كن يا ترك كرده) يمدت يبرا(نيست هر كدام را كه  ي، و بر تو باكيده يجا

به دليل مشكالت  9پيامبر اكرم ياجراي عدالت در ميان همسران واجب است، ول *
فراوان و جهاد با دشمنان و تالش براي جامعه، از طرف خداوند مجاز بود كه موعد 

د، به جاي اين كه هر شب در منزل يكي از آنان باشد، چند همسران خود را تغيير ده
البتّه بعضي  .شب پياپي در يك جا بماند، بعد چند شب ديگر منزل ديگري باشد

ي اختيار پيامبر در كم و زياد كردن نفقه همسران يا رد كردن  مفسران اين آيه را درباره
ليه و رجوع ثانوي تفسير و يا طالق او اناي و بعد پذيرفتن آن تقاضاي زنان هبه

  .اند كرده

ال ُيْقِسُطوا ىِف « 
َ
َتاىم َو إِْن ِخْفتُْم أ ْ َو ثُالَث َو ُرباَع  فَانِْكُحوا ما طاَب لَُكْم ِمَن النِّساِء َمثىْن ا

ْد
َ
يْمانُُكْم ذلَِك أ

َ
ْو ما َملََكْت أ

َ
ال َيْعِدلُوا فَواِحَدًة أ

َ
ال َيُعولُو فَإِْن ِخْفتُْم أ

َ
 )٣،نساء( »اأ

تواند نميشخص در صورت حفظ عدالت كامل است، اما اگر جواز تعدد زوجات  
تا از ظلم و ستم بر ديگران  کردبه همان يك همسر اكتفاء بايد عدالت را رعايت كند 

ال َيْعِدلُوا فَواِحَدةً « .دوكنار ببر 
َ
 »فَِإْن ِخْفتُْم أ

 رابطه با فرزندان ٥‐٦‐٢

 » ِ ِ  رَُجٍل ِمْن قَلْبنَْيِ ىِف ما َجَعَل اُهللا ل ْزواَجُكُم الال
َ
مهاتُِكْم  َجْوفِِه َو ما َجَعَل أ

ُ
تُظاِهُروَن ِمنُْهن أ

بْناَءُكمْ 
َ
ْدِقياَءُكْم أ

َ
  )٤احزاب،(» َو ما َجَعَل أ
» ظهار«را كه مورد  يدر درونش دو دل قرار نداده است و هرگز همسران يهيچ مرد يخداوند برا

شما قرار ) يواقع(شما را پسر  يها فرزند خوانده) و نيز(يد مادران شما قرار نداده ده يقرار م

  .نداده است
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ي حقيقي و طبيعي است نه تشريفاتي و  يك رابطه ي پدر و مادر با فرزند رابطه *
تظاهرون منهّن  ما جعل ازواجكم اّآل«شود،  نه همسر، مثل مادر مي. قراردادي
  »ما جعل ادعيائكم ابنائكم«. شود نده، فرزند ميو نه فرزندخوا »اّمهاتكم

  قواعد مربوط به روابط جنسي ٦‐٦‐٢

  )٢٢٢بقره،(» َفْطُهْرنَ  َو ال َيْقَرُبوُهن َح « 
  . ننماييد تا پاك شوند يو با آنها نزديك

  »يطهرن ح«. آميزش جنسي بايد همراه با رعايت بهداشت باشد *

ٌة خافَْت ِمْن نَ « 
َ
ً َو إِِن اْمَرأ ْن يُْصِلحا بَيْنَُهما ُصلْحا

َ
ً فَال ُجناَح َعلَيِْهما أ ْو إِْعراضا

َ
ً أ  »ْعِلها نُُشوزا

  )١٢٨نساء،(                                                                                         
 يا نيست كه به گونه ييا اعراض داشته باشد بر آن دو باك ياز شوهرش بيم ناسازگار يو اگر زن

  .و صلح بهتر است) از حقوقش باشد يبعض يپوش گرچه با چشم(با يكديگر صلح كنند 

حقّي قابل گذشت  بلکه حكمي نيست كه قابل تغيير نباشد ي همسر از همسر بهره *
 »ال جناح عليهما ان يصلحا«. است

 محدوديت واليت والدين بر اوالد ٧‐٦‐٢

ْوالَدكُ « 
َ
  )٣١ارساء،(» ْم َخْشيََة إِْمالقٍ َو ال َيْقتُلُوا أ

  .نكشيد يفرزندان خود را از بيم تنگدست

التقتلوا «. رندندارا از او  حق گرفتن اين حقحق حيات دارد و والدين  كودك *
 »اوالدكم

 » 
َ
َِذا الَْموُْءوَدُة ُسئِلَْت بِأ   )١٠و٩تكوير،(» َذنٍب قُِتلَْت ی َو

 كه به كدامين گناه كشته شده است؟  سيده شودو آنگاه كه از دختر زنده به گور شده پر

واليت والدين بر فرزند محدود است و آنان حق گرفتن حقوق طبيعي فرزند  *
تواند بگويد فرزند خودم است و حق دارم هر  پدر نمي. همچون حق حيات را ندارند



  ١٠٥           حقوق خصوصي: فصل اول 

 

دار  خواستم بچه تواند بگويد من نمي تصميمي راجع به او بگيرم، چنانكه مادر نمي
 .را سقط كنم مشوم و حق دارم فرزند در شكم

 حق پدر و مادر بر اوالد ٨‐٦‐٢

هِ «   ِ
َ ُ بَِو َ ها َو ال َمْولُوٌد  ِ

َ ٌة بَِو َ ِ   )٢٣٣بقره،(» ال تَُضار وا
  .خاطر فرزندش نبايد دچار ضرر شودبه  يبه خاطر فرزندش و نيز هيچ پدر يهيچ مادر

ها«. دفرزند نبايد اسباب ضرر به والدين شو * ة بو  »ال تضاّر وا

َينْيِ تَُذودا« 
َ
مًة ِمَن اجاِس يَْسُقوَن َو وََجَد ِمْن ُدونِِهُم اْمَرأ

ُ
ِن قاَل َو لَما َورََد ماَء َمْدَفَن وََجَد َعلَيِْه أ

بُونا َشيٌْخ َكِبريٌ  َح  ما َخْطبُُكما قاحَكا ال نَْسىِق 
َ
  )٢٣قصص،(» يُْصِدَر الرِّخُء َو أ

از مردم را در اطراف آن ديد كه به سيراب كردن  يآب مدين رسيد، گروه) چاه(به  يچون موس و

تا گوسفندانشان (مشغولند و در كنار آنان به دو زن برخورد كه مراقب بودند ) چهار پايان خويش(

از اين (منظور شما : گفت) جلو رفته و به آنان يپس موس. با گوسفندان ديگر مخلوط نشوند

دهيم تا  يآب نم) پرهيز از اختالط با مردان، گوسفندان خود را يبرا(ما : چيست؟ گفتند) يگير هكنار

 يپدر ما پير مرد) آن است كه يحضور ما در اينجا برا(چوپانان خارج شوند و  ي اينكه همه

  .كهنسال است

سئول ي فرزندان حتّي دختران نيز م افتد، همه آور خانواده از كار مي وقتي پدر و نان *
 »أبونا شيخ كبري«. هستند

يِْه ُحْسناً َو إِْن جاَهداَك ِلترُْشَِك ىِب «  َ ِ نْساَن بِوا   » ما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم فَال تُِطْعُهما َو وَصيْنَا اْإلِ
را كه  يكند، و اگر آن دو كوشيدند تا چيز يو به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادر خود نيك

  )٨عنكبوت،( .، از ايشان اطاعت مكنيشريك من ساز يبدان علم ندار

اي،  دي، سنّي، منطقهاشرط نژ. بدون قيد و شرط است احسان و نيكي به والدين *
علمي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ايماني ندارد، حتّي اگر كافر و مشرك باشند، 

ً « .بايد احسان كرد   »ُحسنا
ما اطاعت از والدين، مشروط به آن احسان به والدين، مطلق و هميشگي است، ا  *

 »فال تطعهما«. ندسازاست كه انسان را از خدا دور ن
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ً بَل «  ُه وَْهنا مُّ
ُ
يِْه مَحَلَتُْه أ َ ِ نْساَن بِوا ُ ىِف  َو وَصيْنَا اْإلِ ُ ِن اْشُكْر ىِل  وَْهٍن َو فِصا

َ
يَْك  خَمنْيِ أ َ ِ َو لِوا

  )١٤لقمان،(» إِيَل الَْمِصريُ 
كه هر  يپدر و مادرش سفارش كرديم، مادرش او را حمل كرد، در حال ي سان را دربارهو ما ان

) به او سفارش كرديم كه(و از شير گرفتنش در دو سال است، ) و شير دادن(شد،  يتر م روز ناتوان

  .من است يفقط به سو) همه(من و پدر و مادرت سپاس گزار، كه بازگشت  يبرا

ت انساني نه فقط اسالمي، حتّي والدين كافر را بايد حقّي اس والدين به احترام *
يه«. احسان نمود  »وّصينا االنسان بوا

ما را از نبايد تشكّر و احسان به والدين، . بر حق والدين مقدم است حق خداوند *
يك ان اشكر ىل«.خداوند غافل نكند   »ولوا

ْن ترُْشَِك ىِب  َو إِْن جاَهداَك بَل « 
َ
َ  أ ً  َك بِِه ِعلٌْم فَال تُِطْعُهما َو صاِحبُْهما ىِف ما لَيَْس ل نْيا َمْعُروفا ُّ   » ا

  )١٥لقمان،(
، از آنان ي، شريك من سازيرا كه بدان علم ندار يتالش كردند چيز) پدر و مادر(و اگر آن دو 

  .رفتار كن يبا آنان در دنيا به نيك يفرمان مبر، ول

 »فال تطعهما«. مقدم استبر هر حقّي از جمله حق والدين،  حق خدا *

و رفتار مطابق با  اطاعت از والدين الزم نيست، ولي زندگي عادي در موارد انحرافي *
نيا معروفا فال تطعهما و صاحبهما يف«. را بايد حفظ كرد عرف و شئونات  »ا

 شرايط تکفل فرزندان ٩‐٦‐٢

 » ً نْبَتَها نَباتا
َ
ِريا  َفتََقبلَها َربُّها بَِقبُوٍل َحَسٍن َو أ َ ِريا لُكما َدَخَل َعلَيْها َز َ ً َو َكفلَها َز َحَسنا

 
َ
  )٣٧آل عمران،(» لَِك هذا قالَْت ُهَو ِمْن ِعنِْد اهللاِ  الِْمْحراَب وََجَد ِعنَْدها ِرْزقاً قاَل يا َمْريَُم ك

او را به  ينيكو روياند و سرپرست ينيكو پذيرفت و به رويش يپس پروردگارش او را به پذيرش

نزد او ) يآور شگفت( يشد، خوراك يهر گاه زكريا در محراب عبادت بر مريم وارد م. زكريا سپرد

  .آن از نزد خداست: گفت يمريم در پاسخ م! از كجاست؟) رزق تو(مريم اين  يا: پرسيد يم. يافت يم

ّ ... دخل عليها... كّفلها«. شرط تكفّل، نظارت و تفحص است *  »لك هذا ا
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  در صورت لزوم او يو تنبيه بدن گيري بر زنسخت ١٠‐٦‐٢

ِينَي بِفاِحَشٍة ُمبَيِّنَةٍ « 
ْ
ْن يَأ

َ
  )١٩نساء،(» َو ال َيْعُضلُوُهن حِكَْذَهبُوا بِبَْعِض ما آتَيْتُُموُهن إِال أ

ايد، خود ببريد، مگر آنكه مرتكب  از آنچه را به آنان بخشيده يو بر آنان سخت نگيريد تا بعض

  .حشاء آشكار شوندف

. گيري دارد عفّتي باشد، مرد حق سخت تنها در صورتي كه زن در معرض بي *
 »اّال ان يأتني بفاحشة مبيّنة... التعضلوهنّ «

اين بود كه زنان را با وسائل گوناگون تحت  زمان جاهليت از عادات نكوهيده ييك 
بيشتر در  ار مخصوصاًگذاشتند تا مهر خود را ببخشند و طالق گيرند، اين ك يفشار م
 َو ال َيْعُضلُوُهن حِكَْذَهبُوا«داشت، آيه فوق با جمله  يبود كه زن مهريه سنگين يموقع

دارد كه در جمله  ياستثناي ،اين حكم ياين كار را ممنوع ساخته ول »بِبَْعِض ما آتَيْتُُموُهن 
ِينَي بِفاِحَشٍة ُمبَيَِّنةٍ «

ْ
ْن يَأ

َ
ده است و آن اين كه اگر آنها مرتكب عمل به آن اشاره ش »إِال أ

توانند آنها را تحت فشار قرار دهند، تا مهر خود را  يگردند شوهران م يزشت و ننگين
اين كار يك نوع مجازات و شبيه به گرفتن  حالل كرده و طالق بگيرند و در حقيقت

شه مبينه آيا منظور از فاح .اين دسته از زنان است يناروا يغرامت در برابر كارها
عفت است يا هر گونه  يدر آيه فوق، خصوص اعمال مناف) عمل زشت آشكار(

 7كه از امام باقر  يدر حديث يشديد؟ در ميان مفسران گفتگو است، ول يناسازگار
او  يو ناسازگار ينقل شده تصريح گرديده كه هر گونه مخالفت شديد زن و نافرمان

" فاحشه" نيست زيرا در مفهوم كلمه يجزئ البته منظور هر مخالفت .شود يرا شامل م
  .كند يكيد مأنيز آن را ت" مبينه" افتاده است و ذكر كلمه ياهميت و فوق العادگ

 » ِ َطْعنَُكْم فَال  خَتافُوَن نُُشوزَُهن فَِعُظوُهن َو اْهُجُروُهن ىِف  َو الال
َ
ُبوُهن فَإِْن أ الَْمضاِجِع َو ارْضِ

ً  َيبُْغوا َعلَيِْهن    )٣٤نساء،(» َسِبيًال إِن اَهللا اكَن َعِليا َكِبريا
) اگر مؤثّر نشد(آنان را موعظه كنيد و ) نخست(آنان بيم داريد، پس  يكه از سرپيچ يزنان) اما(و 

، پس )كنيد يو تنبيه بدن(آنان را بزنيد ) اگر پند و قهر اثر نكرد،(كنيد و  يدر خوابگاه از آنان دور

همانا خداوند بزرگوار و . مجوييد) ستم و آزار يبرا(بر آنان  يا ا را كردند، بهانهاگر اطاعت شم

  .بزرگ مرتبه است
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 سو سپ قهر موعظه،، برخورد با منكرات بايد گام به گام و مرحله به مرحله باشد *
  »...فعظوهّن واهجروهنّ «. تنبيه

وظيفه كشيد، يا بايد هاي مسالمت آميز سود نبخشيد، يا بايد دست از انجام وقتي راه *
ي روانشناسان،  به گفته. در صورت تأثير نداشتن موعظه و قهر، خشونت به خرج داد

كنند كه تنبيه مختصر بدني، برايشان  پيدا مي)طلبيرآزا(بعضي افراد، حالت مازوشيسم
ي  اسالم سفارش كرده كه نبايد به مرحله در تنبيهات بدني هم. همچون مرهم است

مرد متخلّف هم گاهي توسط قاضي  به عالوه. زخمي شدن بدن برسدكبودي جسم يا 
 .١شود تنبيه بدني مي

  جواز گرفتن دايه ١١‐٦‐٢

  )١٢قصص،(» َو َحرْمنا َعلَيِْه الَْمراِضَع ِمْن َقبُْل « 
  .زنان شيرده را از پيش بر او ممنوع كرديم) ي به دهان گرفتن سينه(و ما 

. اي تاريخي و طوالني دارد سابقه شيردادن رضاع و سپردن نوزاد به دايه براي *
 »املراضع«

 اهميت نسب در خانواده ١٢‐٦‐٢

قَْسُط ِعنَْد اهللاِ « 
َ
  )٥احزاب،(» اْدُعوُهْم ِآلبائِِهْم ُهَو أ

  .تر است را به نام پدرانشان بخوانيد، كه اين نزد خداوند عادالنه) پسر خواندگان(آنان 

  »ادعوهم البائهم«. ردحفظ كبايد شان  عيي نسبي افراد را با پدران واق رابطه *
 

                                                 
ه كتك شما نبايد به نحوي باشد كه اثر آن در جسم زن نمودي داشته باشد، يا كتك نشان: فرمود 9 رسول خدا. ١

نشوز زن آن است : فرمودند7 صادق امام »ضرباً غير مبرج«. خودنمايي و اظهار قدرت مرد باشد كه زهر چشمي بگيرد
، زدن با چوب مسواك و شبيه آن است، »اضربوهن«از شوهر تبعيت نكند و مقصود از  )همبستر شدن(كه در فراش 

  )٢٨٣، ص ٢ ج قرائتي، محسن، همان،( .زدني كه از روي رفق و دوستي باشد
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ْو« 
َ
ْو اجيِبُّ أ

َ
رْحاِم َنْعُضُهْم أ

َ
ولُوا اْأل

ُ
مهاُيُهْم َو أ

ُ
ْزواُجُه أ

َ
ْغُفِسِهْم َو أ

َ
 بِبَْعٍض ىِف  بِالُْمْؤِمِننَي ِمْن أ

ْن َيْفَعلُوا إىِل
َ
  ِكتاِب اِهللا ِمَن الُْمْؤِمِننَي َو الُْمهاِجِريَن إِال أ

َ
ً اكَن ذلَِك ىِف أ ائُِكْم َمْعُروفا ِ الِْكتاِب  ْو

 ً   )٦احزاب،(» َمْسُطورا
مادران ) در حرمت نكاح مانند(پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، و همسران او 

از  ينسبت به بعض يبعض) ينسب(شوند، و در كتاب خداوند، خويشاوندان  يمؤمنان محسوب م

اولويت دارند، ) بردند، در ارث بردن يا بر اساس ايمان و هجرت ارث مكه قبلً(مؤمنان و مهاجران 

از اموال خود را در قالب وصيت به  يو سهم(كنيد  يمگر آن كه بخواهيد نسبت به دوستانتان نيك

  .نوشته شده است) ياله(در كتاب ) حكم(اين ) آنان بدهيد

 ىِف «. گرفتجدي بايد را در امور خانوادگي  و در نظر گرفتن نسب مسايل حقوقي *
 ً   »الِْكتاِب َمْسُطورا

شايد از عبارت آخر آيه اين نکته را بتوان استنباط کرد که قواعد ارث که مبتني بر  
 »الكتاب مسطورا ىف«. روابط خانوادگي است از قواعد آمره است

ن َفتَمَ « 
َ
ْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ُمتَتَابَِعنْيِ ِمن َقبِْل أ آسا َفَمن لْم يَْستَِطْع فَإِْطَعاُم ِستِّنَي َفَمن لْم جَيِ

ِ وَ  ِ مٌ  تِلَْك ُحُدوُد اِهللا وَ  ِمْسِكيناً َذ لَِك حِكُْؤِمنُواْ بِاِهللا َو رَُسو ِ
َ
،(» لِلاَْكفِِريَن َعَذاٌب أ   )٤جماد

 يپ در ينيافت، بايد قبل از آميزش با همسر، دو ماه پ) آزاد كردن يبرا يا برده(كه  يپس كس 

آن است كه به خدا و  ياين برا. تواند بايد شصت مسكين را طعام دهد يكه نم يروزه بگيرد و كس

 )نيستند يكه اهل عمل به احكام اله(كافران  ياست و برا يرسولش ايمان آوريد و اين قوانين اله

  .دردناك است يعذاب

ر آنها مربوط به كار رفته است كه اكثه ب» حدود«ي  در قرآن بيش از ده مرتبه كلمه *
 »تِلَْك ُحُدوُد اهللاِ « .باشد حقوق خانواده مي

  پوشش در خانواده و بيرون آن ١٣‐٦‐٢

َخواتِِهن َو  ال ُجناَح َعلَيِْهن ىِف « 
َ
بْناِء أ

َ
بْناِء إِْخوانِِهن َو ال أ

َ
بْنائِِهن َو ال إِْخوانِِهن َو ال أ

َ
آبائِِهن َو ال أ

يْماُغُهن ال نِسائِِهن َو ال م
َ
  )٥٥احزاب،(» ا َملََكْت أ

در مورد پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و پسران برادرانشان و ) نداشتن حجاب(بر زنان، 

  .نيست يپسران خواهرشان و ديگر زنان مسلمان و كنيزانشان گناه
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حجاب الزم نيست، ولي نزد زنان غير مسلمان حجاب الزم  ناناميان زنان مسلم *
 »سائهنن«. است

 فرزند خواندگي ١٤‐٦‐٢

 » ِ ْكِرىِم ی َو قاَل ا
َ
تِِه أ

َ
ً  َمثْواُه َع اْشرَتاُه ِمْن ِمرْصَ الْمَرأ ا َ ْو َغتِخَذُه َو

َ
ْن َفنَْفَعنا أ

َ
  )٢١يوسف،(» أ

او را به ديد (دار  يمقام او را گرام: از مردم مصر كه يوسف را خريد، به همسرش گفت يو كس

  . بگيريم ياميد است كه در آينده ما را سود برساند يا او را به فرزند )برده، نگاه مكن

ً «. سابقه تاريخي دارد فرزندخواندگي * ا   »نّتخذه و

قَْسُط ِعنَْد اهللاِ « 
َ
  )٥احزاب،(» اْدُعوُهْم ِآلبائِِهْم ُهَو أ

  .تتر اس را به نام پدرانشان بخوانيد، كه اين نزد خداوند عادالنه) پسر خواندگان(آنان 

با کند و حفظ نسب ايجاد نمي) يا سببي نسبي(خانوادگي رابطه ،خواندگي                فرزند 
  .واقعي شخص ضروري است پدر

َحٍد ِمْن رِجاِلُكْم َو لِكْن رَُسوَل اِهللا َو خاَيَم اجِبيِّنيَ « 
َ
با أ

َ
  )٤٠احزاب،(» ما اكَن حُمَمٌد أ

، پدر هيچ يك از مردان شما نبوده و نيست، بلكه رسول خدا و  )و سلم اللَّه عليه و آله يصل(محمد 

  .خاتم پيامبران است

و پدرخوانده نيز پدر نيست تا ازدواج او با همسر  پسرخوانده هرگز پسر نيست  *
 »رجالكم منما اكن حمّمد أبا أحد «. اش جايز نباشد ي پسرخوانده مطلّقه

  .کند و مانع نکاح نيستفرزندخواندگي مثل نسب و سبب رابطه ايجاد نمي 
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  و عده) لعان، ظهار، ايالء( ازدواجطالق و انحالل  ‐ ٣
  طالق ١‐ ٣

 پذيرش طالق در اسالم ١‐١‐٣

  )٢٢٧بقره،(» َو إِْن َعَزُموا الطالَق فَإِن اَهللا َسِميٌع َعِليمٌ « 
  .و داناستهمانا خداوند شنوا .) ندارد يآن هم با شرائطش، مانع(و اگر تصميم به طالق گرفتند 

پذيرد، و بال تكليف گذاشتن  هايش مي ها و زشتي اسالم، طالق را با همه تلخي *
 »و ان عزموا الطالق«. پذيرد همسر را نمي

إِن اَهللا َسِميٌع َعِليمٌ « .سوءاستفاده از طالق ممنوع است 
 »فَ

ْزواِجَك إِْن ُكننُْت تُرِْدَن احْلَياةَ « 
َ
َها اجيِبُّ قُْل ِأل فُّ

َ
َمتِّْعُكن َو  يا ك

ُ
نْيا َو ِزينَتَها َفتَعالنَْيَ أ ُّ ا

رَسِّْحُكن رَساحاً مَجِيالً 
ُ
  ) ٢٨احزاب،(» أ
خواهيد، بياييد  يآن را م) و زرق و برق(دنيا و زينت  ياگر شما زندگ: به همسرانت بگو! پيامبر يا

  .رهايتان كنم) قهر و خشونت بدون(نيكو  يمند سازم و به وجه بهره) با پرداخت مهرتان(تا شما را 

با رعايت عدالت و انصاف بايستي اگر زني زندگي ساده و سالم را تحمل نكرد،  *
 »امتعكن و اسرحكن... ان كنتن «. دري زندگي مجبورش نك د و به ادامهاطالقش د

 » 
ُ
مَهاتِِهْم إِْن أ

ُ
َِّسآئِِهم ما ُهن أ يَن ُفَظاِهُروَن ِمنُكم مِّن ن ِ

َ
َغُهمْ  مَهاُيُهْم إِال الىِئ ك ْ َ َُقولُوَن  َو َ ِغُهْم  َو

 ً َن الَْقْوِل َو ُزورا ،(» ُمنَكراً مِّ   )٢جماد
آنها مادران آنها ) بدانند كه(كنند،  يكه نسبت به همسرانشان ظهار م) مردان(از شما  يكسان

  .اند تولّد كردههستند كه آنها را م يمادران آنان كسان. نيستند) شوند و ينم(

براي هر كاري راهي شرعي و قانوني است، راه جدا شدن زن و مرد از يكديگر  *
طالق است، آن هم با مراعات قوانين و حقوق هر دو، ولي جدا شدن از طريق ظهار 

 »قولون منكراً من القول و زورا«. و هر راه نامشروع ديگر، منكر و باطل است

  .شوداز يکديگر نميظهار موجب جدا شدن زن و مرد  



         در قرآن حقوق          ١١٢

 

 » ِ َها اج فُّ
َ
ْ اَهللا َربُكْم َال  يَآ ك ْ الِْعدَة َوايُقوا ْحُصوا

َ
إَِذا َطلْقتُُم النَِّسآَء َفَطلُِّقوُهن ِلِعدتِِهن َوأ

ن خُتْرُِجوُهن ِمن ُنيُوتِِهن َوَال خَيْرُْجَن إِال 
َ
ِينيَ  أ

ْ
بَينٍَة وَ  يَأ تِلَْك ُحُدوُد اِهللا َوَمن َفتََعد ُحُدوَد  بَِفاِحَشٍة مُّ

  )١طالق،(» اِهللا َفَقْد َظلََم َغْفَسهُ 
كه از  يزمان[هرگاه خواستيد زنان را طالق دهيد، پس در زمان عده، آنان را طالق دهيد ! پيامبر يا

 يداريد و از خداي عده را نگه) ايام(و حساب ] اند عادت ماهانه پاك شده و هنوز با شوهر همبستر نشده

نه شما آنان را از خانه بيرون كنيد و نه آنان بيرون ) در ايام عده،. (كه پروردگار شماست پروا كنيد

اين ). كه در اين صورت اخراجشان مجاز است(شوند  يروند، مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكار

  . تم كرده استتجاوز كند، به خويش س يدستورات، حدود خداست و هر كس از حدود اله

البته طالق يك راه حلّ و گاهي . ها، طالق است ترين حالل در اسالم مبغوض *
 »إَِذا َطلْقتُُم النَِّسآَء َفَطلُِّقوُهن ِلِعدتِِهن « .ضرورت است

 :در مورد چگونگي طالق چند نظريه وجود دارد *
ين امر مورد سوء بايد به راحتي قابل انجام و بدون هيچ قيدي باشد كه ا طالق) الف

هاي زود گذر خود  زن را فقط براي هوسکه  استفاده افراد هوسباز و عياش
  .گيرد قرار مي ،خواهند مي
شود تا  در حالي كه ممنوعيت طالق سبب مي. طالق بايد به كلّي ممنوع باشد) ب

يانه و يا مخف باالجبار با يکديگر زندگي کنندمردان و زناني كه با هم توافق ندارند، 
  .همسر ديگري اختيار كنند

رود، زيرا زنان  در اين فرض آمار طالق باال مي. طالق بايد به دست زن باشد )ج
و  دست به طالق مي زنندترند و در برخورد با مشكالت زندگي،  تر و زود رنج عاطفي
  .گردد هاي بسياري به اندك رنجي از هم متالشي مي زندگي

اشد، اما در چارچوب قانون و با نظارت كامل حاكم طالق بايد به دست مرد ب )د
البتّه در مواردي كه زن . برقراري عدالت است اسالمي كه مسئول جلوگيري از ظلم و

متقاضي طالق است، حاكم اسالمي به تقاضاي او رسيدگي كرده و در صورت لزوم، 
   .دهد حكم به طالق و جدايي مي

  .تنظر چهارم، نظر اسالم در اين خصوص اس



  ١١٣           حقوق خصوصي: فصل اول 

 

 » َ ْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت تَآئِبَاٍت  َع نُكن ُمْسِلَماٍت مُّ ً مِّ ً َخرْيا ْزَواجا
َ
ُ أ َ ن ُفبِْد

َ
َربُُّه إِن َطلَقُكن أ

 ً بَْكارا
َ
  ) ٥حتريم،(» َخبَِداٍت َسآحِئَاٍت ثَيِّبَاٍت َوأ

. را جانشين سازدبهتر از شما  ياگر پيامبر شما را طالق دهد، اميد است كه پروردگارش همسران 

  .گير،شوهر كرده يا دوشيزه پيشه، روزه ، عبادتتوبهبر، اهل  تسليم، مؤمن، فرمان يزنان

دهد تصور نكنند كه پيامبر هرگز آنها  يهشدار م در اين آيه خداوند به زنان پيامبر 
بهتر از  يطالق نخواهد داد، و نيز تصور نكنند كه اگر آنها را طالق دهد همسران را

مشاجره و آزار بردارند، و گرنه از افتخار  ،دست از توطئه .شود يجانشين آنها نمآنان 
آنها را  يتر جا بهتر و با فضيلت يو زنان. شوند يهميشه محروم م يپيامبر برا يهمسر

  .خواهند گرفت

 ه مردطالق بتعلق حق  ٢‐١‐٣

  )٢٢٧ه،بقر( »َو إِْن َعَزُموا الطالَق فَإِن اَهللا َسِميٌع َعِليمٌ « 
  .همانا خداوند شنوا و داناست.) ندارد يآن هم با شرائطش، مانع(و اگر تصميم به طالق گرفتند 

 »عزموا«. طالق با مرد است حق *

 » ً ُخُذوا ِمنُْه َشيْئا
ْ
رَْدُيُم اْستِبْداَل َزْوٍج َماكَن َزْوٍج َو آتَيْتُْم إِْحداُهن قِنْطاراً فَال تَأ

َ
  )٢٠نساء،(» َو إِْن أ

به آنان داده باشيد، از او  يانتخاب كنيد و مال فراوان يهمسر يبجا ير خواستيد همسرو اگ

  .مگيريد يچيز

 »اردتم استبدال زوج«. به دست مرد است طالق *

وُهن فَما لَ «  ْن َيَمسُّ
َ
يَن آَمنُوا إِذا نََكْحتُُم الُْمْؤِمناِت ُعم َطلْقتُُموُهن ِمْن َقبِْل أ ِ َها ا فُّ

َ
ُكْم يا ك

ونَها َفَمتُِّعوُهن َو رَسُِّحوُهن رَساحاً مَجِيالً    )٤٩احزاب،(» َعلَيِْهن ِمْن ِعدةٍ َيْعتَدُّ
گرفتيد و پيش از آن كه با آنان  يهر گاه زنان با ايمان را به همسر! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

يست تا حسابش را نگهداريد، پس شما به عهده آنان ن يبرا يا آميزش كنيد طالقشان داديد، عده

  .رهايشان كنيد يا مند سازيد و به طرز شايسته بهره) يمناسب ي با پرداخت مهريه و هديه(آنها را 

  .مگر مواردي كه در شرع مشخّص شده است، »طلّقتم«. با مرد است اختيار طالق  *
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 » ِ َها اج فُّ
َ
ْحُصواْ الِْعدةَ  إَِذا َطلْقتُُم النَِّسآَء َفَطلُِّقوُهن  يَآ ك

َ
  )١طالق،(» ِلِعدتِِهن َوأ

كه از  يزمان[هرگاه خواستيد زنان را طالق دهيد، پس در زمان عده، آنان را طالق دهيد ! پيامبر يا

  .عده را نگه داريد) ايام(حساب  و] اند عادت ماهانه پاك شده و هنوز با شوهر همبستر نشده

  )قتم، طلقوهنّ طل(. طالق به دست مرد است  *

 ضرورت وجود قصد در طالق ٣‐١‐٣

  )٢٢٧بقره،(» َو إِْن َعَزُموا الطالَق فَإِن اَهللا َسِميٌع َعِليمٌ « 
  .همانا خداوند شنوا و داناست.) ندارد يآن هم با شرائطش، مانع(و اگر تصميم به طالق گرفتند 

 »عزموا«. قصد جدي الزم است در طالق  *

 »عزموا« .اراده نياز داردزيرا به طالق عمل حقوقي است  

  فلسفه طالق ٤‐١‐٣

ً ْن َفتََفرقا ُفْغِن اهللاُ َو إِ «    )١٣٠نساء،(»  الُك ِمْن َسَعِتِه َو اكَن اُهللا واِسعاً َحِكيما
و . كند ينياز م يو اگر آن دو از يكديگر جدا شدند، خداوند هر يك را از كرم و وسعت خويش ب

  .حكيم است ي دهخداوند همواره گشايش دهن

 »واسعاً حكيما«. تشريعِ طالق يك تفضل الهي و بر اساس حكمت است  *

ال يُِقيما ُحُدوَد اِهللا فَإِْن خِ « 
َ
ْن خَيافا أ

َ
ُخُذوا ِمما آتَيْتُُموُهن َشيْئاً إِال أ

ْ
ْن تَأ

َ
لُّ لَُكْم أ ال َو ال حَيِ

َ
ْفتُْم أ

  )٢٢٩بقره،(» ِهما ِفيَما اْفتََدْت بِهِ يُِقيما ُحُدوَد اِهللا فَال ُجناَح َعلَيْ 
ايد، پس بگيريد مگر اينكه دو  از آنچه به همسرانتان داده يشما مردان روا نيست كه چيز يو برا

را رعايت نكنند،  يپس اگر بترسيد كه آنان حدود اله. را بر پا ندارند يهمسر بترسند كه حدود اله

  ..)ق خُلع بگيردو طال. (ندارد كه زن فديه و عوض دهد يمانع

بست خارج  براي آن است كه زن بتواند خود را از بن »و مبارات طالق ُخلع«طرحِ   *
 »افتدت به«. سازد

در . اسالم با ادامه زندگي به صورت تحميلي و با اجبار و اكراه، موافق نيست  *
ي خود را ببخشيد تا  اي در فشار است كه حاضر است مهريه صورتي كه زن به اندازه



  ١١٥           حقوق خصوصي: فصل اول 

 

البتّه مرد ملزم به پذيرش طالق . ا شود، اسالم راه را براي وي باز گذاشته استره
 »فال جناح عليهما فيما افتدت به«. خلع نيست

 انواع طالق ٥‐١‐٣

ُخُذوا ِمما آتَيْتُمُ « 
ْ
ْن تَأ

َ
لُّ لَُكْم أ يٌح بِإِْحساٍن َو ال حَيِ ْو ترَْسِ

َ
إِْمساٌك بَِمْعُروٍف أ

وُهن الطالُق َمرتاِن فَ
ال يُِقيما ُحُدوَد اِهللا فَال ُجناَح َعلَيِْهما فِ 

َ
ال يُِقيما ُحُدوَد اِهللا فَإِْن ِخْفتُْم أ

َ
ْن خَيافا أ

َ
ً إِال أ يَما َشيْئا

وِحَك ُهُم الظالُِمونَ 
ُ
  )٢٢٩قره،ب(» اْفتََدْت بِِه تِلَْك ُحُدوُد اِهللا فَال َيْعتَُدوها َو َمْن َفتََعد ُحُدوَد اِهللا فَأ

يا بايد ) در هر مرتبه(پس . دو مرتبه است) كه امكان رجوع و بازگشت دارد، حد اكثر يرجع(طالق 

و از او جدا (او را رها كند  ييا با نيك) نمايد، يآشت(به طور شايسته همسر خود را نگهدارد و 

پس بگيريد مگر ايد،  از آنچه به همسرانتان داده يشما مردان روا نيست كه چيز يو برا.) شود

را  يپس اگر بترسيد كه آنان حدود اله. را بر پا ندارند ياينكه دو همسر بترسند كه حدود اله

 ياينها حدود و مرزها.) و طالق خُلع بگيرد. (ندارد كه زن فديه و عوض دهد يرعايت نكنند، مانع

  .ان ستمگرانندتجاوز كند پس آن يو هر كس از حدود اله. است، پس از آن تجاوز نكنيد ياله

در اين آيه عالوه بر طالق رجعي كه از سوي مرد است، طرح طالق خُلع كه   *
به اين معنا كه زن، مهريه خود يا . پيشنهاد طالق از سوي زن است نيز ارائه شده است

إِْمساٌك « .چيز ديگري را فداي آزاد سازي خود قرار دهد و طالق بگيرد
الطالُق َمرتاِن فَ

يٌح بِإِْحسانٍ  بَِمْعُروٍف  ْو ترَْسِ
َ
ال يُِقيما ُحُدوَد اِهللا فَال ُجناَح َعلَيِْهما ِفيَما اْفتََدْت بِهِ  -أ

َ
إِْن ِخْفتُْم أ

 »فَ

 شرايط طالق ٦‐١‐٣

ْو َيْفرُِضوا لَُهن فَِريَضًة َو َمتُِّعوُهن « 
َ
وُهن أ  بَلَ  ال ُجناَح َعلَيُْكْم إِْن َطلْقتُُم النِّساَء ما لَْم َيَمسُّ

 )٢٣٦بقره،(» الُْمْحِسننَِي  الُْمْقرِتِ قََدرُُه َمتاخً بِالَْمْعُروِف َحقا بَلَ  الُْموِسِع قََدرُُه َو بَلَ 

با (آنها را  يبر شما نيست، ول يو يا تعيين مهر طالق دهيد، گناه ياگر زنان را قبل از آميزش جنس

دارد، به اندازه توانش و آن كس كه تنگدست  يانايآن كس كه تو. مند سازيد بهره) مناسب يا هديه

 ياين كار برا.) كه مناسب حالِ دهنده و گيرنده باشد(شايسته  يا وسعش، هديه ي است به اندازه

  .نيكوكاران سزاوار است

طالق قبل از عمل زناشويي و يا قبل از تعيين مهريه، صحيح  كردند برخي گمان مي  *
 .كند را نيز يادآوري مي پرداخت مهرالمتعهتفكّر،  اين آيه ضمن اصالح اين. نيست
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 تشريفات رسيدگي به طالق ٧‐١‐٣

ال يُِقيما ُحُدوَد اِهللا فَإِْن خِ « 
َ
ْن خَيافا أ

َ
ُخُذوا ِمما آتَيْتُُموُهن َشيْئاً إِال أ

ْ
ْن تَأ

َ
لُّ لَُكْم أ ال َو ال حَيِ

َ
ْفتُْم أ

  )٢٢٩بقره،(» ِهما ِفيَما اْفتََدْت بِهِ يُِقيما ُحُدوَد اِهللا فَال ُجناَح َعلَيْ 
ايد، پس بگيريد مگر اينكه دو  از آنچه به همسرانتان داده يشما مردان روا نيست كه چيز يو برا

را رعايت نكنند،  يپس اگر بترسيد كه آنان حدود اله. را بر پا ندارند يهمسر بترسند كه حدود اله

  ..)الق خُلع بگيردو ط. (ندارد كه زن فديه و عوض دهد يمانع

تنها نظر زن و شوهر در مورد طالق كافي نيست، بلكه بايد ديگران نيز به ادامه   *
مدعي عدم گاهي زن و شوهر  »فان خفتم... خيافا«. زندگي آنان اميدي نداشته باشند

لذا قرآن در كنار خوف زن . ستان، اما اين حرف برخاسته از هيجان آنشوندتفاهم مي
پاي مردم را به ميان كشيده كه آنان نيز اين ناسازگاري را درك  - »افاخي« -شوهر  و

 »خفتم«. كنند

ِق «  ً يَُوفِّ ْهِلها إِْن يُِريدا إِْصالحا
َ
ً ِمْن أ ْهِلِه َو َحَكما

َ
ً ِمْن أ  َو إِْن ِخْفتُْم ِشقاَق بَيِْنِهما فَاْنَعثُوا َحَكما

ً اُهللا بَيْنَُهما إِن اَهللا اكَن َعِليماً َخِبري   )٣٥نساء،(» ا
از خانواده  يبيم داشتيد، پس داور) زن و شوهر(ميان آن دو  يجداي) و يناسازگار(و اگر از 

 ياگر اين دو بنا) كنند يتا به اختالف آن دو رسيدگ(از خانواده زن برگزينيد  يشوهر، و داور

با خبر ) از نيات همه(رساند، زيرا خداوند،  ياصالح داشته باشند خداوند ميان آن دو را به توافق م

 .و آگاه است

و پيشگيري از وقوع طالق، يك دادگاه  براي رفع اختالف ميان زن و شوهر اين آيه  *
 :كند خانوادگي را با امتيازات زير مطرح مي

  خيرخواهي بيشتري داشته ، تعهد ويسوزدلدو فاميل باشند تا  از هر داوران ‐١
 .باشند

 .ندارد نياز به بودجه اين دادگاه  ‐٢

سريع، بدون تراكم پرونده و مشكالت كارِ  رسيدگي به اختالف در اين دادگاه ‐٣
 .اداري است
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 پنهان مسائل اختالفي در ميان خودشان رسد و اسرار دادگاه به بيگانگان نمي ‐٤
 .ماند مي

 .باشند چون داوران از خود فاميلند، مورد اعتماد طرفين مي ‐  ٥

ً « ي درباره 7 از امام صادق  * حكمين : سؤال شد، حضرت فرمود »...فابعثوا َحكما
 ١.باشند  جدايي حكم كنند، مگر آنكه از طرفين اجازه داشته توانند به طالق و نمي

 »َحكماً من اهله و َحكماً من اهلها«. داور، حق يكسان دارند مرد در انتخاب زن و  *

انتخاب داور، اطاعت زمه ال. داوري داوران انتخاب شده را بپذيرند بايد زن و شوهر  *
 .از حكم اوست

ْن يُْصِلحا بَيْنَُهما « 
َ
ْو إِْعراضاً فَال ُجناَح َعلَيِْهما أ

َ
ٌة خافَْت ِمْن َنْعِلها نُُشوزاً أ

َ
ً  َو إِِن اْمَرأ     »ُصلْحا

  )١٢٨نساء،(                                                                                                                           
 يا نيست كه به گونه ييا اعراض داشته باشد بر آن دو باك ياز شوهرش بيم ناسازگار يو اگر زن

  .)از حقوقش باشد يبعض يپوش گرچه با چشم(با يكديگر صلح كنند 

ي اول اصالح خود زوجين، بدون دخالت  ، مرحلهحل اختالفات خانوادگيدر   *
ان «. دخالت كنندبايستي ، ديگران اي در برنداشتاين امر نتيجهاگر . است ديگران

 »يصلحا بينهما

 » ِ َها اج فُّ
َ
ْ اَهللا َربُكْم َال  يَآ ك ْ الِْعدَة َوايُقوا ْحُصوا

َ
إَِذا َطلْقتُُم النَِّسآَء َفَطلُِّقوُهن ِلِعدتِِهن َوأ

بَينٍَة وَ  َال خَيْرُْجَن إِال  خُتْرُِجوُهن ِمن ُنيُوتِِهن وَ  ِينَي بَِفاِحَشٍة مُّ
ْ
ن يَأ

َ
َمن َفتََعد ُحُدوَد  تِلَْك ُحُدوُد اِهللا وَ  أ

  )١طالق،(» اِهللا َفَقْد َظلََم َغْفَسهُ 
كه از  يزمان[هرگاه خواستيد زنان را طالق دهيد، پس در زمان عده، آنان را طالق دهيد ! پيامبر يا

 يعده را نگه داريد و از خداي) ايام(و حساب ] اند اك شده و هنوز با شوهر همبستر نشدهعادت ماهانه پ

نه شما آنان را از خانه بيرون كنيد و نه آنان بيرون ) در ايام عده،. (كه پروردگار شماست پروا كنيد

اين ). كه در اين صورت اخراجشان مجاز است(شوند  يروند، مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكار

  . تجاوز كند، به خويش ستم كرده است يدستورات، حدود خداست و هر كس از حدود اله

                                                 
  ٢٨٦، ص ٢ جقرائتي، محسن، همان، . ١
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را پيش بيني  زير هاياسالم پيش از اقدام طرفين به طالق، براي جلوگيري از آن راه  *
  :کرده است

 دادگاه خانوادگي. ١

از  اسالم سفارش نموده است كه در موارد اختالف بين زن و شوهر، افراد دلسوزي 
هر دو طرف به عنوان حكَم انتخاب شوند و مورد اختالف را بررسي و آن را رفع 

شود و كار  در اين شيوه، اختالفات پيش آمده در همان مراحل اوليه حل مي .نمايند
ً من (. زوجين به طالق و دادگاه كشيده نخواهد شد فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا َحكما

  ١.)..اهله و َحكماً من اهلها
 حضور دو شاهد عادل. ٢

براي انجام طالق بايستي دو شاهد عادل حضور يابند و طالق  بر اساس احكام اسالم
كراهت و : اوالً :مانعي بر سر راه طالق خواهد بود زيرا را گواهي نمايند كه اين امر
 شود كه افراد معموالً از اين كه شاهد و گواه بر طالق و قبح طالق در جامعه سبب مي

افرادي كه به عنوان شاهد و : ثانياً .اي باشند، خودداري كنند از هم پاشيدن خانواده
 .شوند، سعي در برقراري آشتي و صلح بين زوجين دارند گواه دعوت مي

 قرار دادن عده. ٣

دهد كه همسران مطلّقه خود را تا پايان زمان عده در خانه  اسالم به مردان دستور مي
طبيعي . اعم از خوراك و پوشاك را بر عهده گيرند هاي آنان زينهنگاهداري كنند و ه

گردد  است كه معاشرت و مصاحبت مرد با همسر مطلّقه در طي اين مدت سبب مي
فروكش نموده و با فرصت و دقّت بيشتري به پيامدهاي طالق  انكه هيجان آن

 ٢.سر گيرندبينديشيد و چه بسا در اين مدت زوجين زندگي مشترك را دوباره از 
ْحُصواْ الِْعدةَ «

َ
  »َفَطلُِّقوُهن ِلِعدتِِهن َوأ

                                                 
 .٣٥نساء،  . ١
هايي كه  زن طالق داده شده كه در خانه شوهر است، خود را آرايش كند و عطر بزند و لباس: فرمايد مي 7 امام باقر .٢

زندگي را از سر مرد دوست دارد بپوشد، تا با عقل و درايت بيشتري تصميم بگيرند و دوباره به همسرش رجوع كند و 
  )٣٥٢، ص٥ج همان، ، عبد علي بن جمعه ،عروسي حويزي(. بگيرند
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ْشِهُدواْ َذوَ « 

َ
ْو فَاِرقُوُهن بَِمْعُروٍف َو أ

َ
ْمِسُكوُهن بَِمْعُروٍف أ

َ
َجلَُهن فَأ

َ
نُكمْ ی فَإَِذا بَلَْغَن أ   »َعْدٍل مِّ

  )٢طالق،( 
 يا به طرز شايسته و پسنديده) به آنانبا رجوع (پس چون به پايان مدت عده نزديك شدند، يا 

از آنان جدا شويد و  يا به طرز شايسته) با پرداخت مهريه و ساير حقوق(نگاهشان داريد و يا 

  .دو شاهد عادل از ميان خود به گواه گيريد) هنگام طالق(

براي حفظ حقوق طرفين، گرفتن . شرط صحت طالق، حضور دو شاهد عادل است  *
 »عدل منكمی و اشهدوا ذو«. ه محكم كاري و دقّت استنشان دو شاهد عادل

  »عدٍل منكمی ذو«. بايد عادل باشند شود كساني كه در محضر آنان طالق جاري مي  *

اگر مردي در ايام عده از دنيا : از جمله. منافعي دارد گواهي دو شاهد عادل بر طالق  *
زن پس از پايان عده . اشدتواند ادعايي بر ارث داشته ب برود، همسر مطلّقه او نمي

به خاطر عدالت و محبوبيتي كه  تر آن كه دو شاهد عادل تواند ازدواج كند و مهم مي
كنند به جاي طالق، طرفين را به آشتي  دارند، به طور طبيعي با موعظه سعي مي

 .ترغيب كنند

 فلسفه مقررات و تشريفات طالق ١‐٧‐١‐٣

 » ُ َ لُّ  ْن  ِمْن َنْعُد َح فَإِْن َطلَقها فَال حَتِ
َ
ً َلرْيَُه فَإِْن َطلَقها فَال ُجناَح َعلَيِْهما أ َينِْكَح َزوْجا

ْن يُِقيما ُحُدوَد اهللاِ 
َ
  )٢٣٠بقره،(» َفرَتاَجعا إِْن َظنا أ

او را طالق داد، ديگر آن زن بر او حالل ) بار سوم يبعد از دو طالق و دو رجوع، برا(پس اگر 

او ) همسر دوم(پس اگر .) و با او آميزش نمايد(درآيد  يكه به نكاح مرد ديگرنخواهد بود، مگر آن

و زن با همسر اول خود مجدداً ازدواج (ندارد كه به يكديگر بازگشت كنند  يرا طالق داد، مانع

  . را برپا دارند يكه اميد داشته باشند حدود اله يالبتّه در صورت.) نمايد

جهت جلوگيري از تصميمات عجوالنه به چشم  در اسالم بعضي از مقررات  *
، براي پس از بار دوم مثالً شرط ازدواج با شوهر ديگر و طالق دادن او. خورد مي

  .گير در اسالم است هاي قوانين سرعت همسرِ شوهر اول شدن، يكي ديگر از نمونه



         در قرآن حقوق          ١٢٠

 

 پس از دو طالق رجعي و دو رجوع، طالق سوم، بائن خواهد بود و تا زن به نکاح 
 . ديگري درنيايد و آميزش صورت نگيرد امکان ازدواج با شوهر سابق وجود ندارد

 حقوق فرزندان در طالق ٨‐١‐٣

ْن يَْكتُْمَن ما َخلََق اُهللا ىِف « 
َ
لُّ لَُهن أ ْغُفِسِهن ثَالثََة قُُروٍء َو ال حَيِ

َ
بْصَن بِأ رْحاِمِهن  َو الُْمَطلقاُت َفرَتَ

َ
أ

َْوِم اْآلِخرِ  إِْن ُكن يُْؤِمن  ْ   )٢٢٨بقره،(» بِاِهللا َو ا
كه طالق در آن  يپاك ييك. (در انتظار قرار دهند يزنان طالق داده شده، خودشان را تا سه پاك

و اگر به .) شود يكامل ديگر و همين كه حيض سوم را ديد، عده او تمام م يواقع شده و دو پاك

، روا نيست كه آنچه را خدا در رحم آنها آفريده است آنها يخدا و روز رستاخيز ايمان دارند، برا

  .كتمان كنند

 »ارحامهنّ  ىف هللاما خلق ا«. نبايد فرزندان از حقوق خود محروم شوند در طالق  *

لُّ لَُهن « .با انجام طالق، نسب فرزندي که نطفه او منعقد شده نبايد کتمان شود  َو ال حَيِ
ْن يَْكتُْمَن ما َخلََق اُهللا ىِف 

َ
رْحاِمِهن  أ

َ
 »أ

ْوَالِت « 
ُ
ِن ُكن أ ْ َعلَيِْهن َو ْسِكنُوُهن ِمْن َحيُْث َسَكنتُم مِّن وُْجِدُكْم َوَال تَُضآرُّوُهن حِكَُضيُِّقوا

َ
أ

ْ َعلَيِْهن َح  نِفُقوا
َ
تَمِ  مَحٍْل فَأ

ْ
ُجورَُهن َوأ

ُ
رَْضْعَن لَُكْم فَاتُوُهن أ

َ
ْ بَيْنَُكم يََضْعَن مَحْلَُهن فَإِْن أ ُروا

ْخرَ  بَِمْعُروٍف وَ 
ُ
ُ أ َ ُيْم فََسرُتِْضُع    )٦طالق،(» يإِن َيَعارَسْ

شماست، سكونت  يزنان را در همانجا كه خود سكونت داريد و در تواناي) تا پايان زمان عده،(

به و مجبور (آسيب نرسانيد، تا كار بر آنان تنگ نماييد ) از جهت مسكن و نفقه(دهيد و به آنان 

پس اگر . كه وضع حمل كنند نفقه آنان را بدهيد يو اگر باردار باشند، تا زمان) ترك منزل شوند

مشورت و توافق  يميان خود به نيك) درباره نوزاد(نوزادان شما را شير دادند مزدشان را بدهيد و 

  ).ه بگيردنوزاد داي يو مرد برا(او را شير دهد  يكشيد، زن ديگر يدشوار كنيد و اگر توافق به

بايستي براي حق  .اگر زن و مرد به توافق نرسيدند، نبايد حقوق طفل معطل بماند  *
 »فسرتضع  اُخري« .اي انديشيداستفاده طفل از شير چاره
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 پيشگيري از نشوز و بروز طالق ٩‐١‐٣

 » ِ َطْعنَُكْم فَال الَْمضاِجِع  خَتافُوَن نُُشوزَُهن فَِعُظوُهن َو اْهُجُروُهن ىِف  َو الال
َ
ُبوُهن فَإِْن أ َو ارْضِ

  )٣٤نساء،(» َيبُْغوا َعلَيِْهن َسِبيالً 
) اگر مؤثّر نشد(آنان را موعظه كنيد و ) نخست(آنان بيم داريد، پس  يكه از سرپيچ يزنان) اما(و 

، پس )كنيد ينو تنبيه بد(آنان را بزنيد ) اگر پند و قهر اثر نكرد،(كنيد و  يدر خوابگاه از آنان دور

  . مجوييد) ستم و آزار يبرا(بر آنان  يا اگر اطاعت شما را كردند، بهانه

اي  چارهبايد پيش از آنكه زن ناشزه شود، . عالج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد  *
 »ختافون نشوزهنّ «.ه شودنديشيدا

ْهِلهِ « 
َ
ْهِلها َو إِْن ِخْفتُْم ِشقاَق بَيِْنِهما فَاْنَعثُوا َحَكماً ِمْن أ

َ
  )٣٥نساء،(» َو َحَكماً ِمْن أ

از خانواده  يبيم داشتيد، پس داور) زن و شوهر(ميان آن دو  يجداي) و يناسازگار(و اگر از 

 ).كنند يتا به اختالف آن دو رسيدگ(از خانواده زن برگزينيد  يشوهر، و داور

براي  انكافي است تا اقدام به گزينش داور زن و مرد نگراني از شقاق و جدايي  *
 »ان خفتم«. شود اصالح ميان آنان

 » ً ْن يُْصِلحا بَيْنَُهما ُصلْحا
َ
ْو إِْعراضاً فَال ُجناَح َعلَيِْهما أ

َ
ٌة خافَْت ِمْن َنْعِلها نُُشوزاً أ

َ
  »َو إِِن اْمَرأ

 يا نيست كه به گونه ييا اعراض داشته باشد بر آن دو باك ياز شوهرش بيم ناسازگار يو اگر زن

  )١٢٨نساء،( .)از حقوقش باشد يبعض يپوش گرچه با چشم(صلح كنند با يكديگر 

. ه شوداي انديشيددر مسائل خانوادگي قبل از آنكه كار به طالق بكشد بايد چاره  *
 »خافت«

 منع ضرر در طالق ١٠‐١‐٣
 منع سوء استفاده از حق در طالق ١‐ ١٠‐١‐٣

ُ ِمْن َنْعُد َح «  َ لُّ    )٢٣٠بقره،(» َينِْكَح َزوْجاً َلرْيَهُ  فَإِْن َطلَقها فَال حَتِ
او را طالق داد، ديگر آن زن بر او حالل ) بار سوم يبعد از دو طالق و دو رجوع، برا(پس اگر 

   ..)و با او آميزش نمايد(درآيد  ينخواهد بود، مگر آنكه به نكاح مرد ديگر
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محدود  براي طالق مرداناختيار  .مردان نبايد از اختيارات خود سوء استفاده كنند  *
 »فال حتّل « .است

ْو رَسُِّحوُهن بَِمْعُروٍف َو ال « 
َ
ْمِسُكوُهن بَِمْعُروٍف أ

َ
َجلَُهن فَأ

َ
َو إِذا َطلْقتُُم النِّساَء َفبَلَْغَن أ

ً ُيْمِسُكوُهن رِضاراً حِكَْعتَُدوا َو َمْن َفْفَعْل ذلَِك َفَقْد َظلََم َغْفَسُه َو ال َيتِخُذوا آ   » ياِت اِهللا ُهُزوا
رسيدند، پس يا به طرز شايسته آنها را ) عده(كه زنان را طالق داديد و به پايان مهلت  يو هنگام

آزار رسانيدن، آنان  يو برا. رها سازيد يا و يا آنها را به طرز پسنديده) كنيد يو آشت(نگاه داريد 

نين كند، به خويشتن ظلم كرده و مبادا كه چ يكنيد و كس يتعد) به حقوقشان(را نگاه نداريد تا 

  )٢٣١بقره،(  .آيات خدا را به مسخره بگيريد

خواهد، نگاهداري همسر به قصد آزار او  زندگي همراه با صفا و محبت را مي اسالم  *
 »والتمسكوهّن رضاراً حكعتدوا«. حرام است

ا نگاهداري مورد ي هاي بي و نبايد با طالق ١يكي از آيات بزرگ الهي است ازدواج  *
ً  هللاوال تتخذوا آيات ا«. همسر به قصد آزار او، اين قانون مقدس استهزا شود   »هزوا

 » ً ُخُذوا ِمنُْه َشيْئا
ْ
رَْدُيُم اْستِبْداَل َزْوٍج َماكَن َزْوٍج َو آتَيْتُْم إِْحداُهن قِنْطاراً فَال تَأ

َ
  )٢٠نساء،(» َو إِْن أ

به آنان داده باشيد، از او  يكنيد و مال فراوان انتخاب يهمسر يبجا يو اگر خواستيد همسر

  . مگيريد يچيز

حامي حقوق زن است و ازدواج دوم را به قيمت ضايع كردن حق همسر اول  اسالم  *
ً «. كند منع مي  »فال تأخذوا منه شيئا

 » ْ ْسِكنُوُهن ِمْن َحيُْث َسَكنتُم مِّن وُْجِدُكْم َوَال تَُضآرُّوُهن حِكَُضيُِّقوا
َ
  )٦طالق،(» َعلَيِْهن  أ

شماست، سكونت  يزنان را در همانجا كه خود سكونت داريد و در تواناي) تا پايان زمان عده،(

و مجبور به (آسيب نرسانيد، تا كار بر آنان تنگ نماييد ) از جهت مسكن و نفقه(دهيد و به آنان 

  .)ترك منزل شوند

 »ال تضاروهنّ «. برساند مرد حق ندارد به همسري كه طالق داده هيچ ضرري  *
 »حِكَُضيُِّقواْ َعلَيِْهن «. مرد حق ندارد براي همسر طالق داده هيچ گونه تنگنايي قرار دهد  *

                                                 
از آيات الهي آن است كه براي » ومنْ آياته أَنْ خَلَقَ لَكُم منْ أَنْفُسكُم أَزواجاً لتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً و رحمةً« .١

 )٢١روم، (. يد تا وسيله آرامش شما باشند و بين شما و آنان مودت و رحمت قرار دادشما از خودتان، همسراني آفر
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 لزوم جبران ضررهاي وارده به زوجه در طالق ٢‐ ١٠‐١‐٣

يَن آَمنُوا إِذا نََكْحتُُم الُْمْؤِمناِت ُعم َطلْقتُُموُهن ِمْن َقبْ «  ِ َها ا فُّ
َ
وُهن فَما لَُكْم يا ك ْن َيَمسُّ

َ
ِل أ

ونَها َفَمتُِّعوُهن َو رَسُِّحوُهن رَساحاً مَجِيالً    )٤٩احزاب،(» َعلَيِْهن ِمْن ِعدةٍ َيْعتَدُّ
گرفتيد و پيش از آن كه با آنان  يهر گاه زنان با ايمان را به همسر! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

شما به عهده آنان نيست تا حسابش را نگهداريد، پس  يبرا يا هآميزش كنيد طالقشان داديد، عد

  .رهايشان كنيد يا مند سازيد و به طرز شايسته بهره) يمناسب ي با پرداخت مهريه و هديه(آنها را 

شود كه با پرداخت  مي به زن از لحاظ روحي ضربه وارددر طالقِ پس از عقد،   *
  »فمّتعوهنّ «. دشو اي مناسب، بخشي از آن جبران مي مهريه

 اخراج زن از منزلعدم  ١١‐١‐٣

 » ِ َها اج فُّ
َ
ْ اَهللا َربُكْم َال  يَآ ك ْ الِْعدَة َوايُقوا ْحُصوا

َ
إَِذا َطلْقتُُم النَِّسآَء َفَطلُِّقوُهن ِلِعدتِِهن َوأ

ِينَي بَِفا خُتْرُِجوُهن ِمن ُنيُوتِِهن َوَال خَيْرُْجَن إِال 
ْ
ن يَأ

َ
بَينَةٍ أ   )١طالق،(» ِحَشٍة مُّ

كه از  يزمان[هرگاه خواستيد زنان را طالق دهيد، پس در زمان عده، آنان را طالق دهيد ! پيامبر يا

 يعده را نگه داريد و از خداي) ايام(و حساب ] اند عادت ماهانه پاك شده و هنوز با شوهر همبستر نشده

نه شما آنان را از خانه بيرون كنيد و نه آنان بيرون ) ام عده،در اي. (كه پروردگار شماست پروا كنيد

  ). كه در اين صورت اخراجشان مجاز است(شوند  يروند، مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكار

زنا دادن يا آزار اهل خانه است كه مجوز اخراج همسر مطلّقه  ،»فاحشة مبيّنة«مراد از   *
 .شود از خانه مي

شرطي است كه فحشاي او روشن و ثابت شده باشد و سوء  به اخراج زن از منزل  *
 »اّال ان يأتني بفاحشة مبيّنة«. ظن كافي نيست

ْسِكنُوُهن ِمْن َحيُْث َسَكنتُم مِّن وُْجِدُكْم َوَال تَُضآرُّوُهن حِكَُضيُِّقواْ َعلَيِْهن « 
َ
  )٦طالق،(» أ

شماست، سكونت  يداريد و در تواناي زنان را در همانجا كه خود سكونت) تا پايان زمان عده،(

و مجبور به (آسيب نرسانيد، تا كار بر آنان تنگ نماييد ) از جهت مسكن و نفقه(دهيد و به آنان 

  .)ترك منزل شوند
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بايد در همان مكاني باشد كه مرد در آن سكونت  در ايام عده مسكن زن مطلقه  *
 »حيث سكنتممن «. جدايي و طالق نبايد سبب جدايي مسكن شود. دارد

 کفايت اظهار زن در بارداري و حيض ١٢‐١‐٣

ْن يَْكتُْمَن ما َخلََق اُهللا ىِف « 
َ
لُّ لَُهن أ ْغُفِسِهن ثَالثََة قُُروٍء َو ال حَيِ

َ
بْصَن بِأ رْحاِمِهن  َو الُْمَطلقاُت َفرَتَ

َ
أ

َْوِم اْآلِخرِ  ْ   )٢٢٨بقره،(» إِْن ُكن يُْؤِمن بِاِهللا َو ا
كه طالق در آن  يپاك ييك. (در انتظار قرار دهند يطالق داده شده، خودشان را تا سه پاكزنان 

و اگر به .) شود يكامل ديگر و همين كه حيض سوم را ديد، عده او تمام م يواقع شده و دو پاك

آنها روا نيست كه آنچه را خدا در رحم آنها آفريده است،  يخدا و روز رستاخيز ايمان دارند، برا

  .تمان كنندك

در مسئله حيض، پاك شدن و بارداري، گواهي  7بر طبق حديثي از امام صادق  *
  .١خود زن كافي است

  فلسفه احکام حيض ١٣‐١‐٣

ذ وَ « 
َ
لُوا النِّساَء ىِف ی يَْسئَلُونََك َعِن الَْمِحيِض قُْل ُهَو أ  الَْمِحيِض َو ال َيْقَرُبوُهن َح  فَاْقزَتِ

ُم اهللاُ َفْطُهْرَن فَإِذا يَ  ُ َمَر
َ
تُوُهن ِمْن َحيُْث أ

ْ
  )٢٢٢بقره،(» َطهْرَن فَأ

رنج و آزار است،  ي آن مايه: كنند، بگو يسؤال م) ايام عادت ماهانه زنان(و از تو درباره حيض 

. ننماييد تا پاك شوند يكنيد، و با آنها نزديك يگير زنان كناره) آميزش با(از  يپس در حالت قاعدگ

، آن گونه كه خداوند به شما فرمان داده )يا با غسل كردن طاهر شدند(پاك شدند  كه يپس هنگام

  .با آنها آميزش كنيد

راه ميانه و اعتدال را برگزيده و در ايام حيض، تنها آميزش جنسي را ممنوع اسالم   *
 .و هرگونه معاشرت و نشست و برخاست با زنان هيچگونه مانعي ندارد دانسته است

» ُ ل   »الَْمِحيِض  وا النِّساَء ىِف فَاْقزَتِ
  

                                                 
در مسئله حيض، پاك شدن و بارداري، گواهي خود زن كافي است و شهادت و سوگند و يا : فرمود 7امام صادق  .١

پرده بگويند كه اگر  د را بيو بايد شرايط خو. اما بر زنان حرام است كه خالف واقع بگويند. دليل ديگري الزم نيست
  )٣٦٠، ص ١ جقرائتي، محسن، همان، ( .كتمان كنند، به خدا و قيامت ايمان ندارند
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  عده ٢‐ ٣

 تعريف ١‐٢‐٣

وُهن فَما لَُكمْ «  ْن َيَمسُّ
َ
يَن آَمنُوا إِذا نََكْحتُُم الُْمْؤِمناِت ُعم َطلْقتُُموُهن ِمْن َقبِْل أ ِ َها ا فُّ

َ
 يا ك

ونَها   )٤٩احزاب،(» َعلَيِْهن ِمْن ِعدةٍ َيْعتَدُّ
گرفتيد و پيش از آن كه با آنان  يهر گاه زنان با ايمان را به همسر! داي كه ايمان آورده يكسان يا

  .شما به عهده آنان نيست تا حسابش را نگهداريد يبرا يا آميزش كنيد طالقشان داديد، عده

به مدتي گويند كه زنان پس از طالق، بايد تا پايان آن صبر كنند و همسر » عدة«  *
ي  ق زن، سه مرتبه حيض شدن و پاك شدن و عدهي طال عده. اختيار نکنندديگري 

 .وفات شوهر چهار ماه و ده روز است

يك گروه كساني هستند كه پس از عقد، : چند گروه از زنان به عده نياز ندارند  *
در  .اند دار شدن مأيوس اند كه از بچه اند، گروه ديگر، زنان يائسه تماس جنسي نداشته

وُهن فَما لَُكْم «. ده استاين آيه به گروه اول اشاره ش ْن َيَمسُّ
َ
ُعم َطلْقتُُموُهن ِمْن َقبِْل أ

ونَها  »َعلَيِْهن ِمْن ِعدٍة َيْعتَدُّ

 مقررات عمومي ٢‐٢‐٣

ْغُفِسِهن ثَالثََة قُُروءٍ « 
َ
بْصَن بِأ   )٢٢٨بقره،(» َو الُْمَطلقاُت َفرَتَ

كه طالق در آن  يپاك ييك. (ر انتظار قرار دهندد يزنان طالق داده شده، خودشان را تا سه پاك

  .)شود يتمام مكامل ديگر و همين كه حيض سوم را ديد، عده او  يواقع شده و دو پاك

 .بلکه بايستي عده طالق نگهدارد ،حق ازدواج با ديگري را نداردطالق  جردزن به م  *
 »و املطلقات يرتّبصن«

يَن ُفتََوفْوَن ِمنُْكْم وَ «  ِ ً  َو ا ْشُهٍر َو َعرْشا
َ
ْربََعَة أ

َ
ْغُفِسِهن أ

َ
بْصَن بِأ ْزواجاً َفرَتَ

َ
  )٢٣٤بقره،(» يََذُروَن أ

گذارند، آن زنان بايد چهار ماه و ده روز  يم يباق يميرند و همسران ياز شما كه م يو كسان

  .خويشتن را در انتظار نگاه دارند
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بلکه بايستي عده  .داردزن به محض فوت شوهرش حق ازدواج با ديگري را ن  *
 »يرتّبصن بانفسهنّ « .وفات را که مدت آن چهار ماه و ده روز است نگهدارد

 » ِ َها اج فُّ
َ
ْ اَهللا َربُكْم َال  يَآ ك ْ الِْعدَة َوايُقوا ْحُصوا

َ
إَِذا َطلْقتُُم النَِّسآَء َفَطلُِّقوُهن ِلِعدتِِهن َوأ

بَينَةٍ  ن َوَال خَيْرُْجَن إِال خُتْرُِجوُهن ِمن ُنيُوتِهِ  ِينَي بَِفاِحَشٍة مُّ
ْ
ن يَأ

َ
  )١طالق،(» أ

كه از  يزمان[هرگاه خواستيد زنان را طالق دهيد، پس در زمان عده، آنان را طالق دهيد ! پيامبر يا

 يو از خدايعده را نگه داريد ) ايام(و حساب ] اند عادت ماهانه پاك شده و هنوز با شوهر همبستر نشده

نه شما آنان را از خانه بيرون كنيد و نه آنان بيرون ) در ايام عده،. (كه پروردگار شماست پروا كنيد

  ). كه در اين صورت اخراجشان مجاز است(شوند  يروند، مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكار

او را  تواند در دوره عده، مرد وظيفه دارد نفقه همسر مطلقه را پرداخت كند و نمي  *
تواند بدون اجازه مرد از منزل  البتّه در اين صورت، زن نيز نمي. از بيرون خارج كند

 »َال خُتْرُِجوُهن ِمن ُنيُوتِِهن َوَال خَيْرُْجنَ « .خارج شود

 » ِ ْشُهٍر  َواال
َ
َِّسآئُِكْم إِِن اْرتَبْتُْم فَِعدُيُهن ثََالثَُة أ ِ يَئِْسَن ِمَن الَْمِحيِض ِمن ن  لَْم حَيِْضَن وَ  َواال

ن
َ
َجلُُهن أ

َ
مْحَاِل أ

َ
ْوَالُت اْأل

ُ
  )٤طالق،(» يََضْعَن مَحْلَُهن  أ

اگر در وضع آنان شك ) و قصد داريد آنان را طالق دهيد،(كه از عادت ماهانه مأيوسند،  يو زنان

آنان سه ماه است و ، پس عده )يو يا باردار يكه اين عدم عادت به خاطر سن است يا بيمار(كنيد 

و پايان عده زنان ) با آن كه در سن حيض هستند(اند  كه حيض نديده يهم چنين است حكم زنان

  .است باردار، وضع حمل آنان

زناني كه به هر دليل، اعم از كهولت سن يا بيماري، عادت ماهانه ندارند، بايد سه   *
وضع حمل صبر كنند و سپس  ماه كامل عده نگهدارند و زنان باردار بايد تا زمان

ِ « .توانند ازدواج كرده و به همسر ديگري درآيند مي يَئِْسَن ِمَن الَْمِحيِض ِمن  َواال
 ِ ْشُهٍر َواال

َ
َِّسآئُِكْم إِِن اْرتَبْتُْم فَِعدُيُهن ثََالثَُة أ ن ن

َ
َجلُُهن أ

َ
مْحَاِل أ

َ
ْوَالُت اْأل

ُ
ْضَن َوأ يََضْعَن  لَْم حَيِ

 »ُهن مَحْلَ 
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  فلسفه عده ٣‐٢‐٣

ْن يَْكتُْمَن ما َخلََق اُهللا ىِف « 
َ
لُّ لَُهن أ ْغُفِسِهن ثَالثََة قُُروٍء َو ال حَيِ

َ
بْصَن بِأ رْحاِمِهن  َو الُْمَطلقاُت َفرَتَ

َ
أ

َحقُّ بَِردِِّهن ىِف 
َ
َْوِم اْآلِخِر َو ُنُعوحَكُُهن أ ْ ً َو لَُهن ِمثُْل  إِْن ُكن يُْؤِمن بِاِهللا َو ا راُدوا إِْصالحا

َ
ذلَِك إِْن أ

 ِ   )٢٢٨بقره،(» َعلَيِْهن بِالَْمْعُروِف َو لِلرِّجاِل َعلَيِْهن َدرََجٌة َو اُهللا َعِزيٌز َحِكيمٌ ی ا
كه طالق در آن  يپاك ييك. (در انتظار قرار دهند يزنان طالق داده شده، خودشان را تا سه پاك

و اگر به .) شود يكامل ديگر و همين كه حيض سوم را ديد، عده او تمام م يپاك واقع شده و دو

آنها روا نيست كه آنچه را خدا در رحم آنها آفريده است،  يخدا و روز رستاخيز ايمان دارند، برا

) از ديگران(دارند، به بازآوردن آنها در اين مدت،  يو شوهرانشان اگر سر آشت. كتمان كنند

شايسته است و مردان را  يكه زنان بر عهده دارند، به نفع آنان حقوق يو همانند وظائف سزاوارترند

  .و خداوند توانا و حكيم است. است يبر زنان مرتبت

زيرا در اين مدت هم فرصتي براي . ضامن حفظ حقوق خانواده است ،مهلت عده  *
كند، و هم  مي ها فروكش شود و هيجان فكر و بازگشتن به زندگي اوليه پيدا مي

گردد كه زن باردار است يا نه، تا اگر تصميم بر ازدواج ديگري دارد،  مشخّص مي
 .نسل مرد بعدي با شوهر قبلي اشتباه نگردد

 »عزيز حكيم هللاوا«. ي الهي است هاي حكيمانه از برنامه داشتن عده نگه  *

ْزواجاً فَ « 
َ
يَن ُفتََوفْوَن ِمنُْكْم َو يََذُروَن أ ِ ً َو ا ْشُهٍر َو َعرْشا

َ
ْربََعَة أ

َ
ْغُفِسِهن أ

َ
بْصَن بِأ   )٢٣٤بقره،(» رَتَ

گذارند، آن زنان بايد چهار ماه و ده روز  يم يباق يميرند و همسران ياز شما كه م يو كسان

  .خويشتن را در انتظار نگاه دارند

است يا  شود كه آيا زن باردار ي وفات، روشن مي در مدت چهار ماه و ده روز عده  *
به عالوه اگر زن بعد از فوت شوهر بالفاصله با مرد ديگري ازدواج كند، . نه

البته اين مدت در مورد  .شود دار مي احساسات و عواطف بستگان شوهرِ قبل جريحه
 .زنان غير باردار است و زنان باردار بايد تا وقت وضع حمل عده نگهدارند
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َها اجيِبُّ إِذا َطل «  فُّ
َ
ْحُصوا الِْعدَة َو ايُقوا اَهللا َربُكْم ال يا ك

َ
ْقتُُم النِّساَء َفَطلُِّقوُهن ِلِعدتِِهن َو أ

تنَي بِفاِحَشٍة ُمبَيِّنٍَة َو تِلَْك ُحُدوُد اِهللا َو َمنْ 
ْ
ْن يَأ

َ
َفتََعد ُحُدوَد  خُتْرُِجوُهن ِمْن ُنيُوتِِهن َو ال خَيْرُْجَن إِال أ

ً ی ْد َظلََم َغْفَسُه ال تَْدراِهللا َفقَ  ْمرا
َ
  )١طالق،(» لََعل اَهللا حُيِْدُث َنْعَد ذلَِك أ

كه از  يزمان[هرگاه خواستيد زنان را طالق دهيد، پس در زمان عده، آنان را طالق دهيد ! پيامبر يا

داريد و از  عده را نگه) ايام(و حساب ] اند عادت ماهانه پاك شده و هنوز با شوهر همبستر نشده

نه شما آنان را از خانه بيرون كنيد و نه ) در ايام عده،. (كه پروردگار شماست پروا كنيد يخداي

كه در اين صورت اخراجشان مجاز (شوند  يآنان بيرون روند، مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكار

تم كرده تجاوز كند، به خويش س ياين دستورات، حدود خداست و هر كس از حدود اله). است

  ].پيش آيد يو صلح[پديد آورد  ي، شايد خدا پس از آن، امريدان يتو نم. است

توان اين را ميدستور به عده نگه داشتن زن به هنگام طالق هاي  حكمتاي از پاره  *
 :چنين نام برد

قائل ي داند و براي آن حريم اسالم ازدواج را امري مقدس مي :حفظ حريم زوجيت. ١
 .شتن عده سبب حفظ اين حريم خواهد بوداست و نگاهدا

از اختالط نطفه شوهران مختلف جلوگيري عده نگاهداشتن سبب  :نَسب فرزندان. ٢
 .گرددمینسبت فرزند به پدر خود كه سرچشمه حقوق فراواني است، حفظ  و هشد

 . مهلتي براي بازگشت دوباره به زندگي. ٣

 :ي بر ازدواج مجدد دارد از جملهرجوع مرد به همسري كه طالق داده، مزاياي  *

زندگي با همسر جديد نياز به تجربه جديد دارد، ولي زندگي با همسر سابقش، )الف
 .زندگي همراه با تجربه است

 .دهد هاي جديدي را بر عهده مرد قرار مي هزينه رفتن به سراغ همسر جديد) ب

ا در جامعه حفظ گاهي بازگشت به زندگي قبلي، موقعيت اجتماعي زن و مرد ر)ج
 .كند آيد، برطرف مي وجود ميه هايي را كه در اثر طالق ب كند و كدورت مي

ها در اثر طالق متالشي شده بود، دوباره به  فرزنداني كه كانون گرم خانوادگي آن )د
وارد شده  انبه آني روحي كه در اثر طالق  گردند و لطمه آغوش خانواده باز مي

 .شود ، جبران مياست
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  .كند روحيه گذشت وصبر وايثار را درزندگي شكوفا ميگاهی  ازگشت به زندگي،ب) ه
مرد حق دارد به همسر خود رجوع كند و زندگي را دوباره از سرگيرد، بدون آنكه   *

هاي قراردادن عده و اين فاصله  شايد يكي از فلسفه. نياز به اجراي عقد مجدد باشد
همين امكان بازگشت باشد تا جدايي به  سه ماهه براي زن، آن هم در خانه شوهر،

ً  هللالعّل ا(. زده محقّق نشود آساني و شتاب   )حيدث بعد ذلك امرا

ْسِكنُوُهن ِمْن َحيُْث َسَكنتُم مِّن وُْجِدُكْم َوَال تَُضآرُّوُهن حِكَُضيُِّقواْ َعلَيِْهن « 
َ
  )٦طالق،(» أ

شماست، سكونت  يونت داريد و در توانايزنان را در همانجا كه خود سك) تا پايان زمان عده،(

و مجبور به (آسيب نرسانيد، تا كار بر آنان تنگ نماييد ) از جهت مسكن و نفقه(دهيد و به آنان 

  .)ترك منزل شوند

شايد دليل آن كه در ايام عده مسكن زن و مرد يكي است، بستر سازي براي رجوع   *
ج زن از خانه يا تهيه مسكن جداگانه به عالوه اخرا. و فراهم شدن زمينه آشتي باشد

 ،عاطفه ،تدريجي، پاي عقل نوعي توهين و تحقير در حق زن است و نيز در جدايي
 .شود آيد و امكان سازش فراهم مي فكر و مشورت بيشتر از جدايي دفعي به ميان مي

 رجوع در عده ٤‐٢‐٣

ْغُفِسِهن ثَالثََة قُ « 
َ
بْصَن بِأ ْن يَْكتُْمَن ما َخلََق اُهللا ىِف َو الُْمَطلقاُت َفرَتَ

َ
لُّ لَُهن أ رْحاِمِهن  ُروٍء َو ال حَيِ

َ
أ

َحقُّ بَِردِِّهن ىِف 
َ
َْوِم اْآلِخِر َو ُنُعوحَكُُهن أ ْ ً  إِْن ُكن يُْؤِمن بِاِهللا َو ا راُدوا إِْصالحا

َ
  )٢٢٨بقره،(» ذلَِك إِْن أ

كه طالق در آن واقع  يپاك ييك. (در انتظار قرار دهند يزنان طالق داده شده، خودشان را تا سه پاك

و اگر به خدا و روز .) شود يكامل ديگر و همين كه حيض سوم را ديد، عده او تمام م يشده و دو پاك

و . آنها روا نيست كه آنچه را خدا در رحم آنها آفريده است، كتمان كنند يرستاخيز ايمان دارند، برا

  .سزاوارترند) از ديگران(ارند، به بازآوردن آنها در اين مدت، د يشوهرانشان اگر سر آشت

تابع هيچگونه تشريفات خاصّي نيست، برخالف  رجوع مرد به همسر در ايام عده  *
البتّه اين مدت، مخصوص گروهي . طالق كه شرايط و تشريفات زيادي را الزم دارد

ناني كه آميزش جنسي با آنان يائسه يا ززنان از زنان است، ولي طالقِ زنان باردار، 
 .صورت نگرفته، احكام خاصّي دارد
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 »بعوحكهّن احّق برّدهنّ «. اولويت در ادامه زندگي، با شوهر اول استدر ايام عده،   *

وُهن فَ «  ْن َيَمسُّ
َ
يَن آَمنُوا إِذا نََكْحتُُم الُْمْؤِمناِت ُعم َطلْقتُُموُهن ِمْن َقبِْل أ ِ َها ا فُّ

َ
ما لَُكْم يا ك

ونَها   )٤٩احزاب،(» َعلَيِْهن ِمْن ِعدةٍ َيْعتَدُّ
گرفتيد و پيش از آن كه با آنان  يهر گاه زنان با ايمان را به همسر! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .شما به عهده آنان نيست تا حسابش را نگهداريد يبرا يا آميزش كنيد طالقشان داديد، عده

 »فما لكم عليهّن من عّدة«. ، مرد حق رجوع نداردش جنسيآميزدر طالق قبل از  *

 » ِ َها اج فُّ
َ
ْ اَهللا َربُكْم َال  يَآ ك ْ الِْعدَة َوايُقوا ْحُصوا

َ
إَِذا َطلْقتُُم النَِّسآَء َفَطلُِّقوُهن ِلِعدتِِهن َوأ

يِ  خُتْرُِجوُهن ِمن ُنيُوتِِهن َوَال خَيْرُْجَن إِال 
ْ
ن يَأ

َ
بَينٍَة وَ أ َمن َفتََعد ُحُدوَد  تِلَْك ُحُدوُد اِهللا وَ  نَي بَِفاِحَشٍة مُّ

  )١طالق،(» اِهللا َفَقْد َظلََم َغْفَسهُ 
كه از  يزمان[هرگاه خواستيد زنان را طالق دهيد، پس در زمان عده، آنان را طالق دهيد ! پيامبر يا

 يعده را نگه داريد و از خداي) ايام(و حساب ] اند دهعادت ماهانه پاك شده و هنوز با شوهر همبستر نش

نه شما آنان را از خانه بيرون كنيد و نه آنان بيرون ) در ايام عده،. (كه پروردگار شماست پروا كنيد

اين ). كه در اين صورت اخراجشان مجاز است(شوند  يروند، مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكار

  . تجاوز كند، به خويش ستم كرده است ياز حدود اله دستورات، حدود خداست و هر كس

زن طالق داده شده تا زماني كه در حال عده است، گويا در منزل خودش ساكن   *
در اين مدت امکان رجوع مرد به زن وجود  .شود است و حق سكونت او سلب نمي

 »ال خترجوهّن من بيوتهنّ « .دارد

 رسيدن عدهامکان ازدواج مجدد پس از به پايان  ٥‐٢‐٣

ْزواَجُهن إِذا تَراَضْوا بَيْنَهُ « 
َ
ْن َفنِْكْحَن أ

َ
َجلَُهن فَال َيْعُضلُوُهن أ

َ
ْم َو إِذا َطلْقتُُم النِّساَء َفبَلَْغَن أ

ْز
َ
َْوِم اْآلِخِر ذِلُكْم أ ْ ْطَهُر َو  لَُكْم وَ  بِالَْمْعُروِف ذلَِك يُوَقُظ بِِه َمْن اكَن ِمنُْكْم يُْؤِمُن بِاِهللا َو ا

َ
أ

ْغتُْم ال َيْعلَُمونَ 
َ
  )٢٣٢بقره،(» اُهللا َفْعلَُم َو أ

خود را بپايان رساندند، مانع آنها نشويد كه با همسران ) عده(كه زنان را طالق داديد و مهلت  يو هنگام

هر . ، توافق برقرار گردديا كه ميان آنها به طرز پسنديده يخويش ازدواج كنند، البتّه در صورت) سابق(

اين امر ) مراعات. (شود يكس از شما كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد، به اين دستورات پند داده م

  .دانيد يداند و شما نم يبيشتر شما است و خداوند م يپيرايش و پاك ي مايه
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ْن « .امکان ازدواج مجدد پس از به پايان رسيدن عده وجود دارد 
َ
فَال َيْعُضلُوُهن أ

ْزواَجُهن إِذا تَراَضْوا بَيَْنُهْم بِالَْمْعُروِف َفنِْكْحَن 
َ
 »أ

بركات ازدواج مجدد و بازگشت به همسر اول و همچنين مفاسد طالق و   *
 »يعلم وانتم ال تعلمون واهللا«. همسري، فوق درك بشر است بي

 ايالء ٣‐ ٣

ْشُهٍر فَ « 
َ
ْربََعِة أ

َ
  )٢٢٦بقره،(» إِْن فاُؤ فَإِن اَهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ لِِثيَن يُْؤلُوَن ِمْن نِسائِِهْم تََربُُّص أ

خورند كه با زنان خويش نياميزند، چهار ماه  يسوگند م) به قصد آزار همسر،(كه  يكسان يبرا

) بر آنها نيست و يچيز(برگشتند، ) ياز سوگند خود دست برداشته و به آشت(پس اگر . مهلت است

  .خداوند آمرزنده و مهربان است

اين كار را . به معناي سوگند خوردن براي ترك آميزش جنسي است »ايالء« ي كلمه *
 كردند و بدين بعضي از مردان در زمان جاهليت براي در تنگنا قرار دادن همسران مي

نه خود همسرِ مفيدي بودند و . دادند وسيله آنان را در فشار روحي و غريزي قرار مي
دهد كه  اين آيه به مردان چهار ماه فرصت مي. دكردن نه آنان را با طالق دادن آزاد مي

تكليف همسران خود را روشن كنند، يا از سوگند خود برگشته و با همسر خويش 
البتّه اين مدت چهار ماه، نه به خاطر احترام . زندگي كنند و يا رسماً او را طالق دهند

ي نيز تا به سوگند نارواست، بلكه به جهت آن است كه هر مردي در شرايط عاد
 .چهار ماه بيشتر حق عدم آميزش را ندارد

 لعان ٤‐ ٣

ْربَُع َشهاداٍت « 
َ
َحِدِهْم أ

َ
ْغُفُسُهْم فََشهاَدُة أ

َ
ْزواَجُهْم َو لَْم يَُكْن لَُهْم ُشَهداُء إِال أ

َ
يَن يَْرُموَن أ ِ  َو ا

ن لَْعنََت اهللاِ  بِاِهللا إِنُه لَِمَن الصاِدِقنيَ 
َ
 َعلَيِْه إِْن اكَن ِمَن الاْكِذننَِي َو يَْدَرُؤا َقنَْها الَْعذاَب َو اخْلاِمَسُة أ

ْربََع َشهاداٍت بِاِهللا إِنُه لَِمَن الاْكِذننِيَ 
َ
ْن تَْشَهَد أ

َ
ن َغَضَب اِهللا َعلَيْها إِْن اكَن ِمَن  أ

َ
َو اخْلاِمَسَة أ

ن اَهللا تَواٌب َحِكيمٌ الصاِدِقنَي َو لَْو ال فَْضُل اِهللا َعلَيُْكْم َو رمَْحَتُ 
َ
  )١٠_٦نور،(» ُه َو أ
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ندارند، هر يك از آنان  يدهند، و جز خودشان شاهد يكه به همسران خود نسبت زنا م يو كسان

و در .خود بايد چهار مرتبه به خدا سوگند ياد كند كه قطعاً از راستگويان است ياثبات ادعا يبرا

كند  يرا از زن دفع م) سنگسار(و عذاب !ر از دروغگويان باشدلعنت خدا بر او اگ: بار بگويد پنجمين

كه به من  يدر اين نسبت(چهار بار به خدا قسم بخورد كه قطعاً آن مرد ) در مقام دفاع(اينكه زن 

غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از : و در مرتبه پنجم بگويد. از دروغگويان است) دهد يم

شما  يشديد و نظام خانوادگ يرسوا م(ت خداوند بر شما نبود و اگر فضل و رحم.راستگويان باشد

  .پذير و حكيم است توبهقطعاً خداوند ) شد يمختل م

هاي ذكر شده، اسالم  با اجراي لعان و سوگند خوردن زن و شوهر و گفتن جمله  *
 :قوانيني را در نظر گرفته است كه بايد به آنها عمل شود

شوند و حق  راي هميشه از يكديگر جدا ميي طالق، ب بدون صيغه زن و مرد ‐١
 )حرمت ابدي(.مراجعه و ازدواج مجدد ندارند

 .شود خورد و زن سنگسار نمي مرد هشتاد ضربه شالق نمي ‐٢

 .ملحق به مرد نخواهد بوداگر فرزندي از آن زن متولد شود  ‐٣

ن هم با شود كه قرار دادن چهار شاهد يا چهار سوگند آ از اين چند آيه استفاده مي
ي آن است كه خداوند با فضل و رحمت خود از  لعنت و غضب براي اثبات زنا، نشانه

گونه احكام مانع رسوايي شده و گرنه هر روز هزاران مرد و زن يكديگر را طريق اين
  .كشاندند ها را به تباهي مي ها و فاميل رسوا و قبيله

. شاهد پذيرفته است در خصوص همسر، چهار سوگند و يك لعنت، به جاي چهار  *
 »فََشهادُة أحدهم أربع شهادات... ِان لم يكن هلم شهداء«

تواند اتّهامي را كه مرد با چهار سوگند اثبات كرده، از  زن نيز با چهار سوگند مي  *
 »شهادات أربع... شهادات أربع«. خود دفع كند

عنت براي قانون چهار سوگند و يك ل. آبرو و حفظ آن در اسالم مورد توجه است  *
  »هللاأربع شهادات با« كنترل مردم از رسوا كردن يكديگر است
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دفاع زن از شخصيت و آبروي خود و نجات او از سنگسار شدن با گفتن چند   *
شدند،  ي فضل الهي است و اگر چنين نبود بسياري از افراد سنگسار مي جمله، نشانه

 »هللا ولوال فضل«.شد هايي متالشي مي رفت و خانواده و آبروهايي بر باد مي

 ظهار ٥‐ ٣

 » ِ ْزواَجُكُم الال
َ
مهاتُِكمْ  َو ما َجَعَل أ

ُ
  )٤احزاب،(» تُظاِهُروَن ِمنُْهن أ

  .نداده استدهيد مادران شما قرار  يقرار م» ظهار«را كه مورد  يو هرگز همسران

. تيتو همچون مادرم بر من حرام هس: يعني آنكه مردي به همسرش بگويد »ِظهار«  *
اين كار كه در زمان جاهليت به عنوان نوعي طالق رسم بوده، حرام است و كفّاره 

ِ « .دارد ْزواَجُكُم الال
َ
مهاتُِكمْ  أ

ُ
 »تُظاِهُروَن ِمنُْهن أ

 » ِ ُ  اِهللا َواهللاُ  إىَِل  َزوِْجَها َوتَْشتىَِك  جُتَاِدلَُك ىِف  قَْد َسِمَع اُهللا قَْوَل ال َمآ إِن اَهللا َسِميٌع يَْسَمُع حَتَاُوَر
،(» بَِصريٌ    )١جماد

خدا شكوه و گاليه  يكه درباره همسرش با تو مجادله كرده و به سو يهمانا خداوند سخن آن زن

  .بيناست يشنود، همانا خداوند شنوا يما شما دو نفر ر يكرد، شنيد و خداوند گفتگو يم

: ق داد و خطاب به او گفتدر زمان پيامبر اسالم، مردي همسرش را اين گونه طال  *
 9آن زن نزد پيامبر اسالم . تو نسبت به من، مثل مادرم هستي »كظهر ايّم  انِت بل«

قانوني از طرف خداوند براي اين مورد : آمد و ماجرا را بيان كرد، حضرت فرمود
به خدا  »و شدة حايل و حاج اهللا فاق أشكو اىل«: نيامده است، زن هراسان شد و گفت

ام رفت، كودكاني دارم كه اگر به  كنم از بدبختي خود، جواني و سالمتي وه ميشك
طولي نكشيد  .مانند شوند و اگر نزد خودم باشند گرسنه مي شوهرم بسپارم ضايع مي

كه آيات اين سوره نازل شد و دستور رسيد هر كس چنين كند، بايد كفّاره بپردازد و 
ه شوهر، قدرت خريد برده و آزاد كردن آن از آنجا ك. طالقي هم صورت نگرفته است

را نداشت و نيز اطعام شصت مسكين در توان او نبود و دو ماه روزه گرفتن نيز براي 
مقدار مناسبي به او كمك كرد و آن مرد به واسطه  9او ضرر داشت، پيامبر اسالم 

  .كمك حضرت، شصت فقير را غذا داد و با اين كفاره به زندگي خود برگشت
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ن َفتََمآساَو « 
َ
َِّسآئِِهم ُعم َفُعوُدوَن لَِما قَالُواْ َفتَْحِريُر َرَقبٍَة مِّن َقبِْل أ يَن ُفَظاِهُروَن ِمن ن ِ َفَمن لْم ...ا

ن َفتََمآسا َفَمن لْم يَْستَِطْع فَإِْطَعاُم ِستِّنَي ِمْسِكي
َ
ْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ُمتَتَابَِعنْيِ ِمن َقبِْل أ ً جَيِ   » نا

و ) پشيمان شده(اند  كنند، سپس از آنچه گفته يكه نسبت به همسران خود ظهار م يو كسان

 يا برده(كه  يپس كس...گردند، كفاره آن قبل از آنكه با هم تماس گيرند آزاد كردن برده است يبرم

كه  يسروزه بگيرد و ك يدر پ ينيافت، بايد قبل از آميزش با همسر، دو ماه پ) آزاد كردن يبرا

،(   .تواند بايد شصت مسكين را طعام دهد ينم   )٤و٣جماد

کفاره در اين دو آيه، نشان آن است كه قبل از پرداخت  »قبل ان يتماسا«تكرار جمله   *
 .، تماس با همسر ممنوع استظهار

  ارث و وصيت ) و
 ارث ‐ ١

قَْربُوَن َو « 
َ
اِن َو اْأل ِ قَْرُبوَن ِمما لِلرِّجاِل نَِصيٌب ِمما تََرَك الْوا

َ
اِن َو اْأل ِ لِلنِّساِء نَِصيٌب ِمما تََرَك الْوا

 ً ْو َكرُثَ نَِصيباً َمْفُروضا
َ
  )٧نساء،(» قَل ِمنُْه أ

 ياست، و برا ياند سهم گذاشته يبر جا) پس از مرگ(مردان، از آنچه پدر و مادر و نزديكان،  يبرا

) مقدار مال(است، خواه  ياند، سهم گذاشته يبر جا از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان) نيز(زنان 

  .معين و مقرر است يكم باشد يا زياد، سهم

 »للنّساء نصيب... للرّجال نصيب« .زنان همانند مردان حق ارث دارند  *

 »للرّجال نصيٌب «. از اسباب مالكيت است ارث  *

 »االقربون«. ندتر ، در ارث مقدمندتر ي كه نزديكانخويشاوند  *

نَِصيباً «.ث از قواعد آمره است و سهم االرث هر کسي مشخص و مفروض استار 
 ً  »َمْفُروضا

ولُوا الُْقْر« 
ُ
َتاىم َو إِذا َحرَضَ الِْقْسَمَة أ ْ  )٨ نساء،(» َو الَْمساِكنُي فَاْرُزقُوُهْم ِمنْهُ  َو ا

دان حاضر شدند، و يتيمان و مستمن) برند يكه ارث نم( يخويشاوندان) ارث(و اگر هنگام تقسيم 

  .دهيد ياز آن مال به آنان روز يپس چيز
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به فكر محرومان و بايد در تقسيم ارث، عالوه بر افرادي كه سهم مشخّص دارند،   *
ولُوا الُْقْر«. وديتيمان نيز ب

ُ
َتاىم أ ْ  »َو الَْمساِكنيُ  َو ا

بقات است كه با وجود ط يدرباره طبقات يو استحباب يآيه يك حكم اخالق يمحتوا 
از  ياگر در مجلس تقسيم ارث، جمع:" گويد ينزديكتر، از ارث بردن محرومند، آيه م

از يتيمان و مستمندان حضور داشته  يو همچنين بعض ٣يا  ٢خويشاوندان درجه 
ها بدهيد، و به اين ترتيب جلو تحريك حس حسادت و از مال به آن يباشند چيز

ور گردد بگيريد و  محروم بودن از ارث شعلهآنها را كه ممكن است بر اثر  يتوز كينه
 »يتايم«گرچه كلمه .خود را به اين وسيله محكم كنيد يانسان يپيوند خويشاوند

ظاهرا منظور از آن ايتام و نيازمندان فاميل است  يبطور مطلق ذكر شده ول »مساكني«و
محرومند، زيرا طبق قانون ارث، با بودن طبقات نزديكتر طبقات دورتر، از ارث بردن 

كه تعيين ( يحاضر باشند سزاوار است هديه مناسب يا بنابراين اگر آنها در چنان جلسه
به آنها ) به اراده وارثان دارد و از مال وارثان كبير خواهد بود يمقدار آن فقط بستگ

اند كه منظور از ايتام و مساكين در آيه هر  از مفسران احتمال داده يجمع .داده شود
اين  ياست خواه از خويشاوندان ميت باشد يا غير آنها ول ينيازمند گونه يتيم و

 يدر اين جلسات فاميل يراه رسد زيرا افراد بيگانه معموالً ياحتمال بعيد به نظر م
را بيان ميكند نه  ياز مفسران نيز معتقدند كه آيه، يك حكم وجوب يبعض .ندارند
داشتند الزم بود مقدار و  يحق واجب آنهم نيز بعيد است زيرا اگر آنها يول ياستحباب

َو ُقولُوا « .واگذار شده است يكه به اختيار وارثان حقيق يحدود آن تعيين گردد در حال
به اين دسته از محرومان، با زبان خوب «دهد كه يدر پايان آيه دستور م »لَُهْم قَْوًال َمْعُروفاً 

 ياخالق يها از سرمايه يادعالوه بر جنبه كمك م ييعن ».و طرز شايسته صحبت كنيد
 يدر دل آنها باق يجلب محبت آنها استفاده كنيد تا هيچگونه ناراحت يخود نيز برا

 ١.بودن حكم فوق است يبر استحباب ينماند، و اين دستور نشانه ديگر

                                                 
  .٢٧٦ ، ص٣ جمکارم شيرازي، ناصر، همان، . ١
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  » ِ ْو َديْن ِمْن َنْعِد وَِصيٍة يُو
َ
  )١١نساء،(»  بِها أ

  .اوست يسفارش كرده يا پرداخت بده) يمتوفّ(است كه  يتپس از عمل به وصي) البتّه تقسيم ارث(

 »بعد وصّية  من«. وصيت كه حق خود انسان است، بر حقوق وارثان مقدم است  *

  »دين... من بعد«. بر حقوق وارثان و بستگان مقدم است حقوق مردم  *

 » ٌ َ ْزواُجُكْم إِْن لَْم يَُكْن لَُهن َو
َ
بُُع ِمما َو لَُكْم نِْصُف ما تََرَك أ ٌ فَلَُكُم الرُّ َ  فَإِْن اكَن لَُهن َو

 ٌ َ تُْم إِْن لَْم يَُكْن لَُكْم َو ْ بُُع ِمما تََر ْو َديٍْن َو لَُهن الرُّ
َ
َن ِمْن َنْعِد وَِصيٍة يُوِصنَي بِها أ ْ  فَإِْن اكَن تََر

تُْم ِمْن َنعْ  ْ ٌ فَلَُهن اخكُُّمُن ِمما تََر َ ِو لَُكْم َو
َ
ْو َديٍْن َو إِْن اكَن رَُجٌل يُورَُث الَكلًَة أ

َ
ِد وَِصيٍة تُوُصوَن بِها أ

ُء ىِف  ْكرَثَ ِمْن ذلَِك َفُهْم رُشَ
َ
ُدُس فَإِْن اكنُوا أ ْخٌت فَِللُكِّ واِحٍد ِمنُْهَما السُّ

ُ
ْو أ

َ
ٌخ أ

َ
ُ أ َ ٌة َو 

َ
اخكُّلُِث ِمْن  اْمَرأ

ْو دَ  َنْعِد وَِصيٍة يُو
َ
  )١٢نساء،(» يٍْن َلرْيَ ُمَضار بِها أ

نداشته  ياند، اگر آنان فرزند است كه همسرانتان به جا گذاشته ينصف ارث) مردان(شما  يو برا

باشد، سهم شما يك چهارم از ميراث  يآنان فرزند ياگر برا ي، ول)هر چند از شوهر ديگر(باشند، 

) اما اگر شوهر از دنيا رفت(كه دارند و  يدين ياند يا ادا كه كرده ياست، البتّه پس از عمل به وصيت

اگر  ينداشته باشيد، ول يايد، البتّه اگر فرزند است كه به جا گذاشته يسهم زنان يك چهارم از چيز

 ياست كه بر جا يسهم همسران يك هشتم از چيز) اگر چه از همسر ديگر(داشته باشيد  يفرزند

كه  ياست كه داريد و اگر مرد يا زن يوصيت يا پرداخت دينپس از عمل به ) اين تقسيم. (ايد نهاده

او برادر و خواهر  يو برا) نداشته باشد يوالدين و فرزند ييعن(برند كالله باشد  ياز او ارث م

باشند، همه  يبيش از يك) خواهر و برادر(هر يك از آنان يك ششم است و اگر آنان  يباشد، برا

آنكه  يدينِ او، ب يپس از انجام وصيت ميت يا ادا) البتّه(كند، شري يآنان در يك سوم، به تساو

  .وصيت، ضرر به وارث داشته باشد

يا يك چهارم  )در صورت داشتن فرزند( اگر مردي چند همسر داشت، يك هشتم  *
 .شود ، ميان آنان به طور يكسان تقسيم مي)در صورت نداشتن فرزند( ارث

ي  ه است؛ يكي در اين آيه و ديگري در آخرين آيهدوبار در قرآن آمد» كالله«لفظ   *
اين كلمه در لغت به معناي احاطه است، فاميلي كه انسان و فرزند انسان . نساء سوره

، عددي »ّكُل«. كند ، نيز تاجي است كه سر را احاطه مي»اَكليل«. اند را احاطه كرده
 .است كه اعداد ديگر را احاطه كرده است
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 .اگر واحد باشد يک ششم و اگر بيشتر باشد يک سوم است سهم االرث کالله امي 
إِْن اكنُ «

ُدُس فَ ْخٌت فَِللُكِّ واِحٍد ِمنُْهَما السُّ
ُ
ْو أ

َ
ٌخ أ

َ
ُ أ َ ٌة َو 

َ
ِو اْمَرأ

َ
ْكرَثَ َو إِْن اكَن رَُجٌل يُورَُث الَكلًَة أ

َ
وا أ

ُء ىِف   »اخكُّلُِث  ِمْن ذلَِك َفُهْم رُشَ
هم شامل ديون الهي است، مثل حج، خمس، زكات و هاي متوفّي،  ديون و بدهي  *

 .كفّاره، و هم شامل ديون مردمي است

سهم هر يك از زن و شوهر را به نصف  ‐اگر چه از همسر ديگر  ‐داشتن فرزند   *
. دهد، تا فرزندان نيز از متوفّي سهم ببرند، خواه فرزند دختر باشد يا پسر كاهش مي

 »فان اكن هلّن و«
غري «. بايد حال وارثان را مراعات كرد، تا به آنان زيان نرسد اي خوددر وصيت بر  *

 »مضارّ 
 »غري مضارّ « .وصيت به قصد اضرار به وارث باطل است 

  )١٣نساء،(» تِلَْك ُحُدوُد اهللاِ « 
  .است يحدود و مقررات اله) گفته شد، درباره ارث چه(آن 

 »هللاتلك حدودا« .از حدود الهي است، نبايد از مرز آن گذشت احكام ارث  *

يْمانُُكْم فَآتُوُهْم نَِصيبَُهْم إِن  َو ِللُك َجَعلْنا َمواىِلَ « 
َ
يَن َقَقَدْت أ ِ قَْربُوَن َو ا

َ
اِن َو اْأل ِ ِمما تََرَك الْوا

ْ  اَهللا اكَن بَل  َ ً  لُكِّ    )٣٣نساء،(» ٍء َشِهيدا
 ياند، برا ايد، برجا گذاشته پيمان بسته كه با آنان يو از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان و كسان

بپردازيد، زيرا كه خداوند بر هر چيز، ) از ارث(ايم، پس سهم آنان را  قرار داده يهر يك وارثان

  .شاهد و ناظر است

 هستند؟ يكه بايد سهم ارث آنها را پرداخت چه اشخاص يي»هم پيمانها«بايد ديد  
است، زيرا آنها با يكديگر  »زن و شوهر «اند كه منظور از مفسران احتمال داده يبعض

" رسد چون تعبير ازدواج به ياين احتمال بعيد به نظر م ياند، ول بسته يپيمان زناشوي
و مانند آن در قرآن بسيار كم است، به عالوه تكرار مطالب گذشته " عقد يمين
" ضمان جريره" آنچه به مفهوم آيه نزديكتر است همان پيمان .شود يمحسوب م
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باشد كه قبل از اسالم وجود داشت، و اسالم آن را اصالح كرد، و چون جنبه  يم
دو نفر با هم قرار :" سازنده داشت بر آن صحه گذاشت، و آن چنين بود كه

به يكديگر كمك كنند، و در برابر مشكالت " برادروار" گذاشتند كه در كارها يم
كه بازمانده  يا از دنيا برود، شخصاز آنه يكه يك ينمايند، و به هنگام ييكديگر را يار

 يرا به رسميت شناخت، ول يو برادر ياسالم اين پيمان دوست" ارث ببرد ياست از و
در زمينه عدم وجود طبقات  منحصراً يكيد كرد كه ارث بردن چنين هم پيمانأت

والء " كه با او ينماند شخص يباق ياگر خويشاوند يخويشاوندان خواهد بود، يعن
  ١.برد يارث م يرا بسته است از و يا پيدا كرده و چنان معاهده" رهضمان جري

 »للك جعلنا موايل«. به فرمان خداست تعيين ميزان ارث  *

 »االقربون« )قاعده االقرب فاالقرب(.در ارث بردن اولويت دارند تر خويشان نزديك  *

ْخٌت فَلَها نِْصُف ما الالَْكلَِة إِِن اْمرُ  يَْستَْفتُونََك قُِل اُهللا ُفْفِتيُكْم ىِف « 
ُ
ُ أ َ ٌ َو  َ ُ َو َ ٌؤ َهلََك لَيَْس 

ٌ فَإِْن اكَغتَا اثْنَتنَْيِ فَلَُهَما اخكُّلُثاِن ِمما تََرَك َو إِْن اك َ نُوا إِْخَوًة رِجاًال تََرَك َو ُهَو يَِرثُها إِْن لَْم يَُكْن هَلا َو
نْثَيَ 

ُ
  )١٧٦نساء،(» نْيِ َو نِساًء فَِلثَكِر ِمثُْل َحظِّ اْأل

يا پدر و  يبرادر و خواهر پدر(كالله ) ارث( ي خداوند درباره: خواهند، بگو ياز تو فتوا م!) پيامبر يا(

 ينداشته باشد ول) ييا پدر و مادر( يبميرد و فرزند ياگر مرد: دهد كه يبه شما چنين فتوا م) يمادر

 ياهر است و او نيز از خواهرش اگر فرزندداشته باشد، نصف آنچه به جا گذاشته از آن خو يخواهر

به جامانده را ارث  يبرد و اگر دو خواهر باشند، دو سوم داراي ينداشته باشد همه اموال را ارث م

  .برد يو اگر چند برادر و خواهر باشند مرد برابر سهم دو زن ارث م) هر كدام يك سوم(برند  يم

د كه خواهر و برادر از يكديگر يك بو بيان شده ‐نساء ‐همين سوره ١٢در آيه   *
اين به خاطر آن است كه در آنجا مراد، . نصف: فرمايد اينجا مي در. برند ششم ارث مي

 .پدري، يا پدر و مادري خواهر و برادر خواهر و برادر مادري بود و در اينجا

ارث بردن خواهر و برادر از ميت، وقتي است كه او فرزند يا پدر و مادر نداشته   *
ٌ «.رسد وگرنه نوبت به خواهر و برادر نمي. باشد َ ُ َو َ  »لَيَْس 

                                                 
  . ٣٦٨، ص ٣ جمکارم شيرازي، ناصر، همان،  .١
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ْو« 
َ
رْحاِم َنْعُضُهْم أ

َ
ولُوا اْأل

ُ
  )٧٥انفال،(» ِكتاِب اهللاِ  بِبَْعٍض ىِف  َو أ

  .، خويشاوندان نسبت به يكديگر اولويت دارنديو در قانون اله

و اولوا االرحام «. رددر قانون الهي، ميان خويشاوندان نيز سلسله مراتب وجود دا  *
 »ببعض بعضهم أو

آيه ارث است که پيش از اسالم بر اساس پسرخواندگي و عهد اين يکي از مصاديق  
 .و پيمان بود، ولي اسالم آن را بر محور خويشاوندي و دينداري قرار داد

  )١٦نمل،(» َو َورَِث ُسلَيْماُن داوُدَ « 
  .و سليمان وارث داوود شد

 »...و ورث سليمان «. اي طوالني دارد قهساب ارث در تاريخ  *

ْو« 
َ
ْو اجيِبُّ أ

َ
رْحاِم َنْعُضُهْم أ

َ
ولُوا اْأل

ُ
مهاُيُهْم َو أ

ُ
ْزواُجُه أ

َ
ْغُفِسِهْم َو أ

َ
 بِبَْعٍض ىِف  بِالُْمْؤِمِننَي ِمْن أ

ْن َيْفَعلُوا إىِل
َ
وْ  ِكتاِب اِهللا ِمَن الُْمْؤِمِننَي َو الُْمهاِجِريَن إِال أ

َ
ً أ ائُِكْم َمْعُروفا   )٦احزاب،(» ِ

مادران مؤمنان ) در حرمت نكاح مانند(پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، و همسران او 

از مؤمنان و  ينسبت به بعض يبعض) ينسب(شوند، و در كتاب خداوند، خويشاوندان  يمحسوب م

اولويت دارند، مگر آن كه ) در ارث بردنبردند،  يكه قبلًا بر اساس ايمان و هجرت ارث م(مهاجران 

  .)از اموال خود را در قالب وصيت به آنان بدهيد يو سهم(كنيد  يبخواهيد نسبت به دوستانتان نيك

عقد اخوت برقرار كرده بود، به ) انصار و مهاجرين(ميان مسلمانان  9پيامبر اكرم   *
زيرا مهاجران در آغاز، از بردند،  اي كه مثل برادر حقيقي از يكديگر ارث مي گونه

وطن و اموال و بستگان خود دور شده بودند و عقد اخوت، اين موارد را جبران 
مالك ارث بردن، : كرد تا آنكه آيه نازل شد و چنين ارثي را لغو كرد و فرمود مي

 .خويشاوندي است

 .رسددر صورت نبود خويشان نسبي وسببي و والء عتق، نوبت به ضمان جريره مي 

اّال ان «. مانع رسيدگي به وضعيت دوستان محروم شودنبايد قوانين ثابت ارث،   *
ائكم معروفا تفعلوا اىل  »او
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و اولوا االرحام بعضهم «. اولويت خويشاوندان در ارث، بعد از عمل به وصيت است  *
   »...اّال تفعلوا... ببعض او

 فلسفه ارث بري و فرائض ‐ ٢
وْ  يُوِصيُكُم اُهللا ىِف « 

َ
نْثَينَْيِ فَإِْن ُكن نِساًء فَْوَق اثْنَتنَْيِ فَلَُهن ثُلُثا ما أ

ُ
الِدُكْم لِثَكِر ِمثُْل َحظِّ اْأل

 ُ َ ُدُس ِمما تََرَك إِْن اكَن  بََويِْه للُِكِّ واِحٍد ِمنُْهَما السُّ
َ
ٌ تََرَك َو إِْن اكنَْت واِحَدًة فَلََها اجِّْصُف َو ِأل َ  َو

ُدُس ِمْن َنْعِد وَِص  فَإِْن لَمْ  ِه السُّ مِّ
ُ
ُ إِْخَوٌة فَِأل

َ ِه اخكُّلُُث فَإِْن اكَن  مِّ
ُ
بَواُه فَِأل

َ
ٌ َو َوِرثَُه أ َ ُ َو َ يٍة يَُكْن 

 ِ ً فَِريَضًة ِمَن اِهللا إِن  يُو قَْرُب لَُكْم َغْفعا
َ
ُهْم أ فُّ

َ
بْناُؤُكْم ال تَْدُروَن ك

َ
ْو َديٍْن آباُؤُكْم َو أ

َ
اَهللا  بِها أ

 ً   )١١نساء،(» اكَن َعِليماً َحِكيما
پسر مانند سهم دو دختر است، پس  يكند، برا يفرزندانتان به شما سفارش م) ارث(خداوند درباره 

باشد،  ياگر وارثان از جنس زن و بيش از دو نفر باشند، دوسوم ميراث، سهم آنان است و اگر يك

، يك ششم ميراث است، اگر ميت، )ميت(ر و مادرِ هر يك از پد يو برا. نصف ميراث از آن اوست

نداشته و پدر و مادر، تنها وارث او باشند، مادر يك سوم  ياما اگر فرزند. داشته باشد يفرزند

البتّه . (برد يداشته باشد، مادرش يك ششم م يبرادران يو اگر متوفّ) پدر است يبرا يو باق(برد  يم

. اوست يسفارش كرده يا پرداخت بده) يمتوفّ(است كه او  يپس از عمل به وصيت) تقسيم ارث

خدا واجب  ياين احكام، از سو. دانيد پدران و پسرانتان، كداميك برايتان سودمندترند يشما نم

  .شده است، همانا خداوند دانا و حكيم است

. اش دو برابر مرد است گيري گرچه دريافتي ارث زن نصف مرد است، ولي بهره *
برد، ولي دختر به  مي ٢٠و پسر  ١٠باشد كه دختر  ٣٠قدار موجودي فرض كنيد م

كند و براي مخارج زندگي از  انداز مي خاطر آنكه تعهدي ندارد، سهم خود را پس
پس نياز خود را از سهم مرد تأمين . شود مند مي بود بهره ٢٠كه  )شوهرش(سهم پسر

رغم اينکه دريافتي ارث او علي بنابراين دختر. کندميكرده و سهم خود را ذخيره 
 .گيري كامالً تأمين است ، ولي در بهرهنصف است

اگر انسان بداند كه . است او فعاليت بيشتربراي ي  اانگيزه رسيدن ارث به فرزند *
 .دهد رسد، چندان تحرك از خود نشان نمي اموالش به فرزندش نمي
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 اي آن است كه والدينبيشتر بودن سهم فرزندان متوفّي از والدين او، شايد بر  *
نداشت،  فرزنداگر متوفّي . گذرانند و نياز كمتري دارند هاي پاياني عمر را مي سال

 . سهم مادر يك سوم، و اگر داشت يك ششم، و باقي براي پدر است

اگر متعدد  در صورتي که يکي باشد يک دوم و) ابي يا ابويني(سهم االرث خواهر   
إِْن كُ « .باشد دو سوم است

ن نِساًء فَْوَق اثْنَتنَْيِ فَلَُهن ثُلُثا ما تََرَك َو إِْن اكنَْت واِحَدًة فَلََها فَ
 »اجِّْصُف 

سهم مادر و پدر متوفي، اگر متوفي فرزند داشته باشد هر کدام يک ششم و اگر   
بر پدر قرابت. (فرزند نداشته باشد سهم مادر يک سوم و سهم پدر مابقي ترکه است

 « .)است
َ
ٌ َو َوِرثَُه َو ِأل َ ُ َو َ إِْن لَْم يَُكْن 

ٌ فَ َ ُ َو َ ُدُس ِمما تََرَك إِْن اكَن  بََويِْه ِللُكِّ واِحٍد ِمنُْهَما السُّ
ِه اخكُّلُُث  مِّ

ُ
بَواُه فَِأل

َ
 »أ

دهد وجود برادر حاجب از رد به مادر است و سهم او را به يک ششم کاهش مي  
ُدُس « .قهي بيان شده استآن هم با چهار شرط که در کتب ف ِه السُّ مِّ

ُ
ُ إِْخَوٌة فَِأل

َ  »فَِإْن اكَن 

ْخٌت فَلَها نِْصُف ما  يَْستَْفتُونََك قُِل اُهللا ُفْفِتيُكْم ىِف « 
ُ
ُ أ َ ٌ َو  َ ُ َو َ الالَْكلَِة إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَيَْس 

ٌ فَإِْن اك َ َغتَا اثْنَتنَْيِ فَلَُهَما اخكُّلُثاِن ِمما تََرَك َو إِْن اكنُوا إِْخَوًة رِجاًال تََرَك َو ُهَو يَِرثُها إِْن لَْم يَُكْن هَلا َو
 ْ َ ْن تَِضلُّوا َو اُهللا بُِكلِّ 

َ
ُ اُهللا لَُكْم أ نْثَينَْيِ يُبنَيِّ

ُ
  )١٧٦نساء،(» ٍء َعِليمٌ  َو نِساًء فَِلثَكِر ِمثُْل َحظِّ اْأل

يا پدر  يبرادر و خواهر پدر(كالله ) ارث( ي خداوند درباره: بگو خواهند، ياز تو فتوا م!) پيامبر يا(

نداشته باشد ) ييا پدر و مادر( يبميرد و فرزند ياگر مرد: دهد كه يبه شما چنين فتوا م) يو مادر

داشته باشد، نصف آنچه به جا گذاشته از آن خواهر است و او نيز از خواهرش اگر  يخواهر يول

به جامانده  يبرد و اگر دو خواهر باشند، دو سوم داراي يمه اموال را ارث منداشته باشد ه يفرزند

و اگر چند برادر و خواهر باشند مرد برابر سهم دو زن ارث ) هر كدام يك سوم(برند  يرا ارث م

  .كند تا گمراه نشويد و خداوند به هر چيز دانا است يشما بيان م يخداوند احكام را برا. برد يم

بودن سهم ارث مرد نسبت به زن، بر پايه علم الهي است، نه شرايط خاص  دو برابر  *
 »ء عليم بكل  هللاوا«. شدند اجتماعي زمان پيامبر كه زنان ضعيف شمرده مي
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 وصيت ‐ ٣
قَْربِ « 

َ
يِْن َو اْأل َ ِ َحَدُكُم الَْموُْت إِْن تََرَك َخرْياً الْوَِصيُة لِلْوا

َ
نَي بِالَْمْعُروِف ُكِتَب َعلَيُْكْم إِذا َحرَضَ أ

  )١٨٠بقره،(» الُْمتِقنيَ  َحقا بَلَ 
 ياز خود به جا يمرگ فرا رسد، اگر مال) يها نشانه(از شما را  يبر شما مقرر شده كه چون يك

پدر و مادر و نزديكان به طور شايسته وصيت كند، اين كار حق و شايسته  يگذارده، برا

  .پرهيزكاران است

ً بل«ي  اند، اما از جمله ن را واجب دانستهبعضي وصيت كرد  * استفاده  »املّتقني حّقا
 »املؤمنني حّقاً بل«: فرمود شود كه اين عمل مستحب است وگرنه ميمي

پسند باشد، نه از روي كينه و انتقام و يا  يعني عقل» معروف«وصيت بايد بر اساس   *
- مند مي ضي از بستگان بهرهچون از ارث، تنها بع. رويه جا و بي هاي بي مهرورزي

كند اگر در ميان فاميل كساني شوند آن هم به مقدار معين، لذا اسالم سفارش مي
هستند كه از ارث محرومند و يا سهم ارث آنان اندك است با وصيت، در مورد 

ي سهميه آنان اقدام نمايد، ولي اگر كسي در اين وصيت رعايت عدالت نكند و توسعه
 .روا دارد، گناه كبيره انجام داده استيا ظلمي را 

 .راهي براي پركردن خألهاي اقتصادي و تعديل ثروت است وصيت  *

مالكيت انسان حتّي بعد از مرگ در مورد قسمتي از آثار ي آن است كه  نشانه وصيت  *
 .هايش ادامه دارد دارايي

دار مقدار وصيت، يك سوم مال است و اگر شخصي در مورد بيش از اين مق  *
 .ي وارثان شرط استوصيت كند، اجازه

ْزواِجِهْم َمتاخً إىَِل « 
َ
ْزواجاً وَِصيًة ِأل

َ
يَن ُفتََوفْوَن ِمنُْكْم َو يََذُروَن أ ِ   » احْلَْوِل َلرْيَ إِْخراٍج  َو ا

گذارند،  يم ياز خود به جا يگيرند و همسران ياز شما كه در آستانه مرگ قرار م يو كسان

مند  بهره) يبا پرداخت هزينه زندگ(همسرانشان اين سفارش است كه تا يك سال، آنها را  ي درباره

 ي درباره يا اگر آنها خود بيرون رفتند و تصميم شايسته يول. سازند و از خانه بيرون نكنند

  )٢٤٠بقره،( .نيست و خداوند توانا و حكيم است يخودشان گرفتند، بر شما گناه
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 »وصّية الزواجهم«. بر ديگران اولويت داردهمسر انسان  در وصيت  *

 » ِ ْو َديٍْن  ِمْن َنْعِد وَِصيٍة يُو
َ
  )١١نساء،(» بِها أ

  .اوست يسفارش كرده يا پرداخت بده) يمتوفّ(است كه  يپس از عمل به وصيت) البتّه تقسيم ارث(

 »بعد وصّية  من«. وصيت كه حق خود انسان است، بر حقوق وارثان مقدم است  *

ُدُس فَإِْن اكنُ «  ْخٌت فَِللُكِّ واِحٍد ِمنُْهَما السُّ
ُ
ْو أ

َ
ٌخ أ

َ
ُ أ َ ٌة َو 

َ
ِو اْمَرأ

َ
وا َو إِْن اكَن رَُجٌل يُورَُث الَكلًَة أ

ُء ىِف  ْكرَثَ ِمْن ذلَِك َفُهْم رُشَ
َ
ْو َديٍْن َلرْيَ ُمَضار اخكُّلُِث ِمْن َنْعِد وَِصيٍة يُو أ

َ
  )١٢نساء،(» بِها أ

 يو برا) نداشته باشد يوالدين و فرزند ييعن(برند كالله باشد  يكه از او ارث م يمرد يا زنو اگر 

بيش از ) خواهر و برادر(هر يك از آنان يك ششم است و اگر آنان  ياو برادر و خواهر باشد، برا

 يادا پس از انجام وصيت ميت يا) البتّه(شريكند،  يباشند، همه آنان در يك سوم، به تساو ييك

  .آنكه وصيت، ضرر به وارث داشته باشد يدينِ او، ب

غري «. بايد حال وارثان را مراعات كرد، تا به آنان زيان نرسد در وصيت براي خود  *
 »مضارّ 

ْو« 
َ
رْحاِم َنْعُضُهْم أ

َ
ولُوا اْأل

ُ
ْن  بِبَْعٍض ىِف  َو أ

َ
 َيْفَعلُوا إىِلِكتاِب اِهللا ِمَن الُْمْؤِمِننَي َو الُْمهاِجِريَن إِال أ

 ً ائُِكْم َمْعُروفا ِ ْو
َ
  )٦احزاب،(» أ

كه قبلًا بر (از مؤمنان و مهاجران  ينسبت به بعض يبعض) ينسب(و در كتاب خداوند، خويشاوندان 

اولويت دارند، مگر آن كه بخواهيد نسبت به ) بردند، در ارث بردن ياساس ايمان و هجرت ارث م

  ).اموال خود را در قالب وصيت به آنان بدهيد از يو سهم(كنيد  يدوستانتان نيك

و اولوا االرحام بعضهم «. اولويت خويشاوندان در ارث، بعد از عمل به وصيت است  *
  »...اّال تفعلوا... ببعض او

ُ َنْعَد ما َسِمَعُه فَإِنما إِْعُمُه بَلَ «  َ لُونَهُ  َفَمْن بَد يَن ُفبَدِّ ِ   )١٨١بقره،(» ا
است كه آن را  يبعد از شنيدن، تغيير دهد، گناهش تنها بر كسان) وصيت را(س كه آن پس هر ك

  .دهند يتغيير م

. بعد از مرگ نيز محترم است و كسي حق تغيير وصيت را ندارد حق مالكيتآثار   *
 »فانّما اثمه... فمن بّد«
 »بعد ما سمعه«. در وصيت كردن بايد شاهد گرفت  *
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إِنما « .باشدزم است و قابل تغيير نميوصيت پس از فوت ال 
ُ َنْعَد ما َسِمَعُه فَ َ َفَمْن بَد

لُونَهُ  إِْعُمُه بَلَ  يَن ُفبَدِّ ِ  »ا

ْصلََح بَيْنَُهْم فَال إِْعَم َعلَيْهِ « 
َ
ْو إِثْماً فَأ

َ
  )١٨٢بقره،(» َفَمْن خاَف ِمْن ُموٍص َجنَفاً أ

به اينكه به (يا از گناه او ) او به بعض ورثه يجا ييل بو تما(كه از انحراف وصيت كننده  يپس كس

و مشمول قانون (بر او نيست  يبترسد و ميان آنها را اصالح دهد، گناه) وصيت كند، يكار خالف

  ).شود يمجازات تبديل وصيت نم

هاي صحيح است، ولي اگر  تبديل وصيت آنچه در اسالم ممنوع شده، تغيير و  *
. د و يا خالف موازين شرع بود، تغيير آن اشكال نداردشووصيت سبب فتنه مي

توان آن مقدار چنانكه اگر وصيت كننده بيش از يك سوم اموالش را وصيت كند، مي
وصيت را تغيير داد، يا اگر عمل به توان                 ميرا كم نمود، اگر سفارش به گناه كرد، 

زير نظر حاكم اسالمي در وصيت تغييراتي  توانكند، ميفساد مي وصيت ايجاد فتنه و
چون مسير تمام اعمال رسيدن به  بست وجود ندارد و به هر حال در اسالم بن. داد

  .توان براساس تقوا تمام موارد ضد تقوا را اصالح كردتقواست، مي



 

 

 

:فصل دوم  
 

 
  

حقوق جزا و جزم شناسي
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حقوق جزا و جرم شناسي :فصل دوم  
  

  هاو مجازات جرايمي حاکم بر اصول کلّقواعد و ) الف
  اصول حاکم بر ارتکاب جرم ‐ ١
  مفهوم جرم ١‐ ١

گرفته شده که به معني قطع  ‐به فتح جيم ‐ از لحاظ لغوي جرم و جريمه از جرم  
و . درخت استاز يا به قول راغب اصفهاني اصل معني جرم، بريدن ميوه . کردن است

کردن بر  عاره شده است و به معني واداربراي هر کسب و کار زشت و مکروه است
  :و در آيات زير در همين معناي لغوي به کار رفته است ١کاري ناپسند نيز اطالق شده

ْو قَْوَم صاِلٍح  َو يا قَْوِم ال جَيِْرَمنُكْم ِشقاىِق « 
َ
ْو قَْوَم ُهوٍد أ

َ
صاَب قَْوَم نُوٍح أ

َ
ْن يُِصيبَُكْم ِمثُْل ما أ

َ
  »أ

) يعذاب(وادار نسازد كه  يو مخالفت با من، شما را به كار يدشمن! قوم من يا:) شعيب گفت(و 

 )٨٩هود،( .يا قوم صالح رسيد به شما هم برسد ) و(مثل آنچه به قوم نوح، يا قوم هود 

ال َيْعِدلُوا َو ال جَيِْرَمنُكْم َشنَآُن قَْوٍم بَل « 
َ
  )٨مائده،( »أ

 .وادار نكند يعدالت ي، شما را به بيبا قوم يو هرگز دشمن

يَن آَمنُوا يَْضَحُكونَ «  ْجَرُموا اكنُوا ِمَن ا
َ
يَن أ  )٢٥مطففني ،( »إِن ا

  .خنديدند يهمانا مجرمان پيوسته به اهل ايمان م

 )٤٧قمر ،( »ُسُعرٍ  َضالٍل وَ  إِن الُْمْجِرِمنَي ىِف « 
 . و جنونند يهمانا مجرمان در گمراه

                                                 
  .١٩٢المفردات في غريب القرآن، ص راغب االصفهاني،حسين بن محمد، .١
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ْم َفُقولُوَن اْفرَت « 
َ
يْتُُه َفَعيَل إِْجراىِم أ نَا بَِري اُه قُْل إِِن اْفرَتَ

َ
 )٣٥هود ،(» ٌء ِمما جُتِْرُمون َو أ

اگر من : بگو.را بر خداوند افترا بسته است) سخنان(، آن )نوح يا محمد(او : گويند يم) مشركان(بلكه 

اهد بود و من از جرم خودم خو ي ام، پس كيفرش بر عهده را به دروغ به خداوند نسبت داده يچيز

  . بيزارم) دهيد يرا به من نسبت م يكه گناه(شما 

  مسؤوليت کيفري ٢‐ ١

يِن ِمْن َحَرج ما َجَعَل َعلَيُْكْم ىِف «  ِّ   )٧٨حج،(»  ا
  .بر شما قرار نداد يهيچ گونه دشوار) اسالم(در دين 

دم را مراعات توان مربايد ، و در نظر گرفتن مسئوليت براي اشخاص در وضع قانون *
ين من َحَرج ما َجعل عليكم ىف«. کرد ّ  »ا

يَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة َطعاُم ِمْسِكنيٍ  بَلَ و «  ِ  )١٨٤،بقره( »ا

، الزم است )همچون بيماران مزمن و پير مردان و پير زنان(كه طاقت روزه ندارند  يو بر كسان

  . را اطعام كنند يبدهند، مسكين يا كفّاره

ين يطيقونه بل«. است ئوليتمستوانايي، شرط  * ّ  »ا

اِن ال يَْستَِطيُعوَن ِحيلَةً «  ْ   )٩٨،نساء(» إِال الُْمْستَْضَعِفنَي ِمَن الرِّجاِل َو النِّساِء َو الِْو
  .ندارند يجوي كه قدرت تدبير و چاره) يو زيردست(مگر مردان و زنان و كودكان مستضعف 

 »...نياّال املستضعف«. است مسئوليتقدرت، شرط   *

ْغُفِسِهْم َخرْياً َو قالُوا هذا إِفٌْك ُمِبنيٌ « 
َ
  ) ١٢نور،(» لَْو ال إِْذ َسِمْعتُُموُه َظن الُْمْؤِمنُوَن َو الُْمْؤِمناُت بِأ

كه تهمت را شنيديد، مردان و زنان با ايمان نسبت به خويش گمان خوب نبردند و  يچرا زمان

  نگفتند كه اين تهمت بزرگ و آشكار است؟

قالوا ... لوال«. سئوليت نه تنها در برابر فعل بلکه در برابر ترک فعل نيز وجود داردم 
  »هذا إفك مبني
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 لزوم علم و آگاهي ٣‐ ١

اً ِفيها  «  ِ داً فََجزاُؤُه َجَهنُم خا   )٩٣،نساء(» َو َمْن َفْقتُْل ُمْؤِمناً ُمتََعمِّ
  .ميشه در آن خواهد بودرا بكشد پس كيفرش دوزخ است كه ه يو هر كس به عمد مؤمن

ً «. عامدانه داراي کيفر بيشتري استهاي آگاهانه و لغزش *  »متعمدا

ون«  ْغتُْم ُيبرِْصُ
َ
تُوَن الْفاِحَشَة َو أ

ْ
  )٥٤،نمل(»  أتَأ

  دهيد؟ يآن آگاهيد، انجام م يكه به زشت يآيا اين كار بسيار زشت را در حال

 »و انتم تبرصون«. گناه علني و آگاهانه، زشتي، كيفر بيشتري دارد *

رِْض ُمْفِسِدينَ  َو ال َيْعثَْوا ىِف « 
َ
  )٣٦،عنكبوت(» اْأل

  .فساد نكنيد) و يانگيز فتنه(و در زمين 

شوند؛ آنچه قابل پذيرش  ها معصوم نيستند و گاهي گرفتار لغزش و گناه مي انسان *
 »مفسدين... التعثوا«. نيست، فساد آگاهانه، مغرضانه و مصرانه است

ُيْم بِِه َو لِكْن ما َيَعمَدْت قُلُوبُُكْم َو اكَن اُهللا َلُفوراً رَِحيمالَيَْس عَ  « 
ْ
ْخَطأ

َ
  » لَيُْكْم ُجناٌح ِفيما أ

بر شما نيست،  يگناه) و پسر خواندگان را فرزند خود دانستيد(خطا كرديد ) پيش از اين(در آنچه 

  )٥،احزاب( .مهربان است ي رزندهو خداوند آم) مسئوليد(هايتان قصد و عمد داشته  در آنچه دل يول

 »تعّمدت قلوبكم -اخطأتم «. و آگاهي، در ارتكاب جرم مؤثّر است قصد *

به حساب نياوردن گناهان غير عمد و خطايي، برخاسته از آمرزندگي و مهرباني  *
ً  هللاو اكن ا... ليس عليكم جناح فيما اخطأتم«. خداوند است  »غفوراً رحيما

کلمات صادره از روي اشتباه و فراموشي که بدون قصد مقصود از خطا در اين آيه  
  .دانسته شده است، لذا در ادامه آيه مسئوليت متوجه افعال عمدي انسان است ،ادا شده

مقصود از عدم جناح در اين آيه تخفيف مسئوليت خطاکار و عدم تساوي او با  
بهترين دليل . از اين رو تعبير عدم مسئوليت به طور کلي قصد نشده است. عامد است

بر اين ادعا اين است که خداوند بزرگ، مجازات قتل عمد را قصاص و مجازات قتل 
  .خطئي را ديه قرار داده است
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 َفتَْحِريُر َرَقبٍَة ُمْؤِمنٍَة وَ « 
ً
ً َخَطأ  َو َمْن َقتََل ُمْؤِمنا

ً
ً إِال َخَطأ ْن َفْقتَُل ُمْؤِمنا

َ
 ِديٌَة َو ما اكَن لُِمْؤِمٍن أ

ْن يَصدقُوا ٌة إىِلُمَسلمَ 
َ
ْهِلِه إِال أ

َ
  ) ٩٢نساء،(» أ
را به خطا  ياشتباه، و هر كس مؤمن يرا نسزد كه مؤمن ديگر را بكُشد، مگر از رو يو هيچ مؤمن

  .اش تسليم كند كشته را به خانواده يرا آزاد كند و خونبها يمؤمن ي كشت، پس بايد برده

هاي رفع تكليف يا تخفيف در كيفر  كيكي از مال جرم غيرعمدي از نوع خطايي 
 »فتحرير رقبة«. است

نُه َلُفوٌررَِحيم« 
َ
ْصلََح فَك

َ
 )٥٥،انعام(» َمْن َعِمَل ِمنُْكْم ُسوءاً جِبَهالٍَة ُعم تاَب ِمْن َنْعِدهِ َو أ

كند و خود را اصالح نمايد،  توبهانجام دهد و پس از آن  يكار بد ينادان يهر كس از شما از رو

  .قطعاً خداوند، آمرزنده و مهربان استپس 

من عمل «. جهالت، عذري قابل قبول براي بخشش و گذشت از خطاكاران است *
 »منكم سوًء جبهالة

زيرا كسي كه  ،»تعمد«است و نه » لجاجت«و » عناد« در مقابلگاهي  »جهالت« 
خواند، و در صدد جلب رضاي اوست، و به آياتش  صبح و شام خداي خود را مي

شود و گناهي هم كه  ان دارد، هرگز از روي استكبار و لجاجت گناهي مرتكب نميايم
  ١.از او سر زند، از روي جهالت و دستخوش شهوت و غضب شدن است

اعتنايي و كم  ندانستن نيست، بلكه بي» تجهال«مراد از در واقع در برخي موارد  
هلْ علمتُم : گفتبه برادرانش  7، يوسف ٢عقلي است، آن با علم قابل جمع است
لُونجاه إِذْ أَنْتُم يهأَخ و فوسبِي لْتُماعتنا  يعني كم عقل و به گناه بودن كارتان بي ٣ما فَع

  ٤.بوديد
 
  

                                                 
  . ١٤٩، ص ٧ ، جهمان، سيد محمد باقر ،همدانيموسوي  .١
 ١٤٠٤، تهران،  كتابفروشي لطفي انواردرخشان، ، سيدمحمدحسين ،حسيني همداني: مطالعه بيشتر مراجعه کنيد به براي .٢

   .٢٦٩، ص ٣ جو قرائتي، محسن، همان،  ٢٦٠، ص ٥ جو مکارم شيرازي، ناصر ، همان،  ٣٢٥، ص ٥ ج ق، چاپ اول،
  . ٨٩ ،يوسف .٣
  . ٢٣٠، ص ٣ ، ج  چاپ سوم، ش ١٣٧٧، تهران، بنياد بعثت، تفسير احسن الحديث ،سيد علي اكبر ،قرشي .٤
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ونَ  بىَل«  ُ ِ ْصحاُب اجاِر ُهْم ِفيها خا
َ
وِحَك أ

ُ
حاَطْت بِِه َخِطيئَتُُه فَأ

َ
  »َمْن َكَسَب َسيِّئًَة َو أ

و آثار گناهان سراسر وجودشان را (كسب كند و گناهش او را فراگيرد  يد، هر كس بيآر

  )٨١بقره ،( . ، آنها اهل آتشند و هميشه در آن خواهند بود)بپوشاند

به معني تحصيل كردن چيزي از روي اراده و اختيار است،  »اكتساب« و »كسب« 
ست كه با علم و اختيار مرتكب اشاره به كساني ا »من كَسب سيئَةً  بلي« بنابراين جمله
در بسياري از موارد به معني گناهاني است كه از روي عمد  »خطيئه«. شوند گناهان مي

تحقق نيافته، ولي در آيه مورد بحث، به معني گناه كبيره و يا آثار گناه است كه بر 
فته در تفاسير ديگر نيز اين نکته مورد تأکيد قرار گر ١.نشيند قلب و جان انسان مي

در آيات ديگري نيز  ٢.عمل جوارح ناشي از نيت و قصد است ،كسب سيئهاست که 
به کار رفته است که مقصود عمل همراه » کسب«از جمله برخي از اين آيات زير واژه 

در مورد افعال و اعمال در قرآن را » کسب«بنابراين به کار رفتن واژه . با قصد است
  ٣:لزوم وجود قصد مجرمانه در مجرمين دانستحاکي از توان                 مي

يَن يُؤُْذوَن الُْمْؤِمِننَي َو الُْمْؤِمناِت بَِغرْيِ َما اْكتََسبُوا َفَقِد اْحتََملُوا ُنْهتاناً َو إِثْماً ُمِبي «  ِ ً َو ا  » نا

 دهند بدون شك يكرده باشند آزار م يكه مردان و زنان با ايمان را بدون آن كه كار يو كسان

  )٥٨،احزاب(. اند را بر دوش كشيده يبهتان و گناه روشن

 »اكتسبوا«: شاهد مثال *

  )٤٥،فاطر(» َظْهرِها ِمْن َدابةٍ  َو لَْو يُؤاِخُذ اُهللا اجاَس بِما َكَسبُوا ما تََرَك بَل « 
 يباق زمين يرو يا اند مؤاخذه نمايد، هيچ جنبنده آن چه انجام داده يو اگر خداوند مردم را به سزا

  .ماند ينم

                                                 
  . ٣٢٣، ص ١ ج همان، ،ناصر، مكارم شيرازي .١
   .٢١٠، ص ١ ، ج    چاپ چهارم،   ش ١٣٦٢، تهران، شركت سهامي انتشار، پرتوي از قرآن، سيد محمود ،طالقاني .٢
األمثل في تفسير كتاب اهللا المنزل، مدرسه امام علي بن ابي ، ناصر ،مكارم شيرازيبيشتر مراجعه کنيد به  براي مطالعه .٣

ء عن إرادة و اختيار، من هنا  الحصول علي الشي: الكسب و االكتساب( ٢٨٠، ص ١ جق، چاپ اول، ١٤٢١،  قم ،  طالب
الخطيئة تستعمل غالبا : إحاطة الخطيئة. يرتكبون الذنوب عن علم و انتخاب منْ كَسب سيئَةً إشارة إلي أولئك الذين  عبارة بلي

في الذنوب التي ال يرتكبها صاحبها عن عمد، لكنها وردت في هذه اآلية بمعني الذنوب الكبيرة  أو بمعني آثار الذنب في قلب 
  )اإلنسان و روحه
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 »بما كسبوا... يؤاخذ«: شاهد مثال *

ن لِِثيَن َظلَُموا ما ىِف « 
َ
يعاً َو ِمثْلَُه َمَعُه الْفتََدْوا بِِه ِمْن ُسوِء الَْعذاِب يَْوَم الِْقياَمِة  َو لَْو أ رِْض مَجِ

َ
اْأل

َسيِّئاُت ما َكَسبُوا َو حاَق بِِهْم ما اكنُوا بِِه  َو بَدا لَُهْم ِمَن اِهللا ما لَْم يَُكونُوا حَيْتَِسبُوَن َو بَدا لَُهمْ 
  )٤٨و٤٧، زمر(» يَْستَْهِزُؤنَ 
اند اگر تمام آن چه را كه در زمين است و مانند آن را با آن مالك باشند،  كه ستم كرده يو كسان

ن چه سود در آ يول(آن را فديه خواهند داد  ي همه ينجات از عذاب سخت اله يدر روز قيامت برا

شود كه هرگز در  يروشن و ظاهر م يخداوند چيزهاي يآن ستمگران از سو يبرا) روز

اند  كسب كرده) در دنيا(آن چه  يآنان بد يبرا) در آن روز(و .كردند ينم يبين محاسباتشان پيش

  .گرفتند آنان را فرا خواهد گرفت يكه به مسخره م يروشن خواهد شد و آن عذاب

 »كسبوا « : شاهد مثال  *

َْوَم جُتْز«  ْ   )١٧،ذلفر(»  لُكُّ َغْفٍس بِما َكَسبَتی ا
  .شود يكه كسب كرده است پاداش داده م يامروز، هر كس در برابر كار

 »كسبت«:شاهد مثال *

َْجزِ «  ِ ياَم اِهللا 
َ
 )١٤،يهجاث(» قَْوماً بِما اكنُوا يَْكِسبُونَ ی قُْل لِِثيَن آَمنُوا َفْغِفُروا لِِثيَن ال يَرُْجوَن ك

ايام اللَّه ) از يروز رستاخيز كه يك(كه به  ياز كسان: اند، بگو كه ايمان آورده يبه كسان!) پيامبر يا( 

را به  يهر قوم) در آن روز(تا خداوند ) و آنان را به خدا واگذارند(اميد ندارند، درگذرند ) است(

  .دادند جزا دهد يآنچه انجام م

 »بما اكنوا يكسبون«: شاهد مثال *

فُونَ «  ْعَم َسيُْجَزْوَن بِما اكنُوا َفْقرَتِ يَن يَْكِسبُوَن اْإلِ ِ  )١٢٠،انعام(» إِن ا

  .اند، خواهند ديد را كه مرتكب شده يكيفر كارهاي يشوند، به زود يكه مرتكب گناه م يهمانا كسان

ين يكسبون االثم«: شاهد مثال * ّ  »اّن ا

ثْم ِللُكِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َما اْكتََسَب «    )١١،نور(»  ِمَن اْإلِ
  .هر كدام از آنان بدان اندازه از گناه كه مرتكب شده است، به كيفر رسد

 »ِاكتسب من االثم«: شاهد مثال *
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  شدت و ضعف جرايم ٤‐ ١

ْو نَر« 
َ
نِْزَل َعلَيْنَا الَْمالئَِكُة أ

ُ
يَن ال يَرُْجوَن ِلقاَءنا لَْو ال أ ِ  ْكرَبُوا ىِف َربنا لََقِد اْستَ ی َو قاَل ا

 ً ْغُفِسِهْم َو َقتَْوا ُقتُوا َكِبريا
َ
  )٢١،فرقان(» أ
چرا فرشتگان بر ما : گفتند) كنند يو رستاخيز را قبول نم(كه به مالقات ما اميد ندارند  يو كسان(

بينيم؟ قطعاً آنان در نفس خود استكبار ورزيدند و  يشوند و يا چرا پروردگارمان را نم ينازل نم

  .كردند يگبزر يسركش

ً «. تجاوز درجاتي دارد گناه و *  »ُعتّواً كبريا

  مداخله در ارتکاب جرم يهاشيوه ‐ ٢
 مشارکت در جرم ١‐ ٢

ثْم«     )١١،نور(»  ِللُكِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َما اْكتََسَب ِمَن اْإلِ
   .هر كدام از آنان بدان اندازه از گناه كه مرتكب شده است، به كيفر رسد

 در ارتکاب، شريک جرمسهم خود  ميزاني، هر يك از شركا به جمع در گناهان دسته *
 »منهم ما اكتسب من االثمی للّك امر«. است

  ) ٨،قصص(» إِن فِرَْعْوَن َو هاماَن َو ُجنُوَدُهما اكنُوا خاِطئنِيَ « 
  .همانا فرعون و هامان و سپاهيانشان خطاكار بودند

 »اكنوا خاطئني« .طراح، مشاور، آمر و مباشر، همگي در جرم شريكند *

ثِْم َو الُْعْدوان«    )٨٥بقره،(»  تَظاَهُروَن َعلَيِْهْم بِاْإلِ
  .كنيد يم يبه گناه و تجاوز همديگر را پشتيبان

 »تظاهرون عليهم باالثم والعدوان« .جايز نيست گناه وتجاوز رساني وهمكاري درياري *

َخْذناُه َو ُجنُوَدُه َفنَبَْذناُهْم ىِف « 
َ
َمِّ  فَأ ْ  )٤٠قصص،(» ا
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  . گرفتيم و به دريا افكنديم) با قهر خود(او و لشگريانش را ) نيز(پس ما 

 »فاخذناه و جنوده«. ياران فرد ستمكار، در سرنوشت او سهيم و شريكند *

  )٤٥ذلفر،(»  َو حاَق بِآِل فِرَْعْوَن ُسوُء الَْعذاب« 
  . آل فرعون را فراگرفت يو عذاب سخت

 »و حاق بآل فرعون«. كند شريك مي اندر كيفر آن ان، انسان راکارهمراهي با ستم *

  معاونت در جرم ٢‐ ٢

ورَ «  يَن ال يَْشَهُدوَن الزُّ ِ   )٧٢فرقان،(» َو ا
  .شوند يباطل حاضر نم) گفتار و كردار(هستند كه در مجلس  يكسان) بندگان خدا(و 

و شاهد بودن بر گناه نيز ي گناه                 نه تنها انجام گناه حرام است، بلكه شركت در جلسه *
 »ال يشهدون الزور«. ممنوع است

ْزالُم رِْجٌس ِمْن َقَمِل الشيْطاِن « 
َ
نْصاُب َو اْأل

َ
يَن آَمنُوا إِغَما اخْلَْمُر َو الَْميرِْسُ َو اْأل ِ َها ا فُّ

َ
يا ك

 ) ٩٠مائده،(» فَاْجتَنِبُوهُ 
 يقرعه، پليد و از كارها يها و تيرها بتهمانا شراب و قمار و ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .شيطان است، پس از آنها بپرهيزيد

 هر نوع همكاري در توليد، توزيع و ،)السالم                عليه(با توجه به حديثي از امام باقر *
 . ١حرام است حتي به شکل معاونت، شرابمصرف 

ْوزارَُهْم اكِملًَة يَْوَم الِْقياَمةِ « 
َ
َْحِملُوا أ يَن يُِضلُّوَغُهْم بَِغرْيِ ِعلْمٍ  ِ ِ ْوزاِر ا

َ
  )٢٥حنل،(» َو ِمْن أ

از بار  يبه دوش كشند و هم بخش يآنان بايد در روز قيامت، هم بار گناهان خود را به تمام

  .نمايند يكه بدون علم آنان را گمراه م يگناهان كسان

                                                 
: را كه به نحوي در شرابخواري مؤثّرند، لعنت كردكند كه آن حضرت ده گروه  نقل مي 9 از پيامبر 7 امام باقر. ١
آنكه نهال انگور  »غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقيها و حاملها و المحمول اليه، بايعها و مشتريها و آكل ثمنها«

ار و هر كس كه رساند، سازنده، نوشنده، ساقي، حمل كننده، دريافت كننده، فروشنده و خريد كارد، آنكه به ثمر مي را مي
  )١٥٩، ص ٣ جقرائتي، محسن، همان، (.شود، ملعون است مند مي به نحوي از درآمد آن بهره
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ين «. ريك استكسي كه ديگران را به گناه دعوت كند، در كيفر آنان نيز ش * ّ من اوزار ا
 »يضلّونهم

رهبران كفر، سهم گناه خود را بطور كامل، اما سهم گناه پيروان را به مقداري كه در  *
 »و من اوزار... اكملة «. اند بر عهده دارند آن نقش داشته

ُكوَن َظِهرياً لِلُْمْجِرِمنيَ « 
َ
ْغَعْمَت َعيَل فَلَْن أ

َ
 )١٧قصص،(» قاَل رَبِّ بِما أ

، پس هرگز يداشت يكه بر من ارزان ينعمت) قدرت و(بخاطر ! پروردگارا: گفت) يسپس موس( 

  .پشتيبان تبهكاران نخواهم بود

  »فلن أكوَن َظهرياً للمجرمني«. همكاري با گنهكاران نيز گناه است *

  )٨٦قصص،(» فَال تَُكوَغن َظِهرياً لِلاْكفِِرينَ « 
  . افران مباشهرگز پشتيبان ك) آن ي به شكرانه(پس 

 »فالتكونّن ظهرياً للاكفرين«. پشتيباني از جرم ممنوع است هرگونه حمايت از كفر و *

تََك اكنَْت ِمَن الْغابِِرينَ « 
َ
ْهلََك إِال اْمَرأ

َ
وَك َو أ   ) ٣٣عنكبوت،(» إِنا ُمنَجُّ
  .تاس) در عذاب(ماندگان  يدهيم، مگر همسرت كه از باق يات را نجات م ما تو و خانواده

همسر لوط به افراد فاسد اطالع . فساد نيز مفسد است کننده به ييراهنماشخص  *
  »اّال امراتك« .داد كه مهمان آمده، شما براي گناه به سراغش برويد مي

ْغتُْم قَدْمتُُموُه َجا فَِبئَْس الَْقرار« 
َ
  )٦٠ص،(» أ

ش فرستاديد، پس چه جايگاه ما پي يشما اين عذاب را برا) آنان به رهبران و پيش كسوتان خود(

  .است يبد

: گويند با اين كه مي. دعوت ديگران به گناه، سبب سلب مسئوليت از گناهكار نيست *
در دوزخ شما اين عذاب را براي ما فراهم كرديد، ولي خودشان نيز  »انتم قّدمتموه جا«

 .گرفتارند

ْغَرقْناُهْم « 
َ
مْجَِعنيفَلَما آَسُفونا اْغتََقْمنا ِمنُْهْم فَأ

َ
  )٥٥زخرف،(»  أ

  .پس چون ما را به خشم آوردند، از آنان انتقام گرفتيم و همه آنان را غرق كرديم
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 »امجعني«. شوند با هم هالك مي )مباشر(و مأمور )معاون(در مدار فسق و طغيان، آمر *

ثْقالِِهمْ « 
َ
ثْقاًال َمَع أ

َ
ثْقالَُهْم َو أ

َ
َْحِملُن أ َ   )١٣عنكبوت،(» َو 

  .ديگر را با بار خود بر دوش خواهند كشيد يبارها) هم(خودشان و ) يخطا(نان هم بار شك آ يب

 »اثقاًال مع اثقاهلم«. كشند منحرف كنندگان، بار منحرف شدگان را نيز بر دوش مي *

ْمِر َربِِّهْم « 
َ
  )٧٧اعراف،(» َفَعَقُروا اجاقََة َو َقتَْوا َقْن أ

  .كردند يو از فرمان پروردگارشان سرپيچ) شتندو ك(كرده  يناقه را پ) مستكبران(پس 

با اينكه قاتل يك . شود شركت در گناه محسوب مينوعي سكوت و رضايت بر گناه،  *
  »عقروا«. ضمير جمع به کار رفته است نفر بود

 شروع به جرم ٣‐ ٢

ْعرُِضوا « 
َ
ْصلَحا فَأ

َ
ِييانِها ِمنُْكْم فَآُذوُهما فَإِْن تابا َو أ

ْ
اِن يَأ ً َو ا   » َقنُْهما إِن اَهللا اكَن تَواباً رَِحيما
هر دو را آزار ) زن يا مرد زناكار و بدون همسر(از شما كه سراغ فحشا و زنا روند  يو آن دو نفر

كرده و خود را اصالح كردند، از آنان درگذريد  توبهپس اگر ). كنيد يو بر آنان حد جار(دهيد 

  )١٦نساء،( .ستپذيرِ مهربان ا توبهخداوند ) زيرا(

براي اين آيه در تفاسير، معاني گوناگوني گفته شده است، ولي معناي فوق، از تفسير  *
هرگاه دو : رسد و آن اينكه البتّه معناي ديگري نيز به ذهن مي. نمونه گرفته شده است

بگيرند، ولي فقط كارهاي مقدماتي را انجام دهند، ) لواط(مرد تصميم به انجام فاحشه 
كه اطمينان به انجام آن در آينده است، شما از باب نهي از منكر، آن دو را  به نحوي
اگر شرمنده شده و دست كشيدند و گذشته را جبران كردند، شما هم از . تعزير كنيد

به معناي  »الّثان«ي  طبق اين معني كلمه .پذير و رحيم است توبهآنان بگذريد، كه خدا 
به معناي آزار  »آذوهما« كه از باب تغليب باشد، و يك زن دو مرد آمده، نه يك مرد و
نظر واقعي است، نه  و اصالح هم به معناي صرف توبه. و تنبيه است، نه اجراي حد

توان به معناي انجام  را هم مي »يأتيانها«. كنند توبهاينكه قبل از صدور حكم قاضي 
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اري را به كسي الوقوع فحشا گرفت و اين در عرف رايج است كه ك مقدمات قريب
مثل اينكه به شخصي كه افراد را به . ي انجام آن است نسبت دهند كه در آستانه

كند، يا  اني ميگويند فالني مهم مهماني دعوت كرده و مشغول تهيه مقدمات است، مي
 .مهمان دارد

   رضايت به گناه ديگران ٤‐ ٢
. نشده استدر حقوق عرفي براي رضايت به جرم ديگري، ضمانت اجرايي ديده  

اما با توجه به اينکه هدف حقوق اسالمي، عالوه بر تکامل مادي، تکامل معنوي انسان 
باشد، لذا در حقوق اسالمي صرف رضايت به گناه ديگري خود گناه بوده و نيز مي

اين . اگرچه ضمانت اجراي دنيوي ندارد، اما داراي ضمانت اجراي اخروي است
 :است نکته از آيات زير قابل استنباط

  )١٨٣،آل عمران(» فَِلَم َقتَلْتُُموُهْم إِْن ُكنْتُْم صاِدِقنيَ « 
  گوييد چرا آنان را كشتيد؟  يپس اگر راست م

 »فلم قتلتموهم«. رضايت بر گناه نياكان، سبب شريك شدن در جرم آنان است *

جوي زمان پيامبر  ميان يهوديان بهانه: پس از تالوت اين آيه فرمود 7امام صادق  
كشتند، پانصد سال فاصله بوده است، اما به خاطر  الم و يهودياني كه انبيا را مياس

 ١.رضايت آنان بر قتل نياكان، خداوند نسبت قتل را به آنان نيز داده است

آيا  :من فرموده ب 7عياشي از محمد بن ارقط روايت كرده گفت حضرت صادق  
 7قاتلين حضرت امام حسين  آيا :فرمود .عرض كردم بلي ؟اي وارد شهر كوفه شده

چطور آنها  :فرمود .ام را نديده انحتي يكي از آن .عرض كردم ابداً ؟اي را مشاهده كرده
فرمايد قُلْ قَد جاَءكُم رسلٌ من قَبلي تا آيا نشنيدي قول خداوند را كه مي ؟را نديدي
ه ب انت قتل آنكجا بودند پيغمبراني كه نسب 9پس در زمان پيغمبر اكرم  ؟آخر آيه

                                                 
كان بين « ٤٠٥، ص ١ ج ق، چاپ دوم،١٤١٥،  تهران ، انتشارات الصدر تفسير الصافي، ، مال محسن ،فيض كاشاني .١

  . »ما فعلواالقائلين و القاتلين خمسمائة عام فألزمهم اللَّه القتل لرضاهم ب
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شود و حال آنكه ميان آخرين پيغمبر بني اسرائيل تا يهوديان زمان پيغمبر داده مي
 انقتل آن پيغمبران بودند خدا آنه راضي ب نانچون آ .پيغمبر ما پانصد سال فاصله بود

شدند لذا  7قتل حضرت امام حسين ه را هم قاتل ناميد و چون مردم كوفه راضي ب
  ١.نامندميرا هم قاتل  انآن

َُهوُد يَُد اِهللا َمْغلُولَةٌ «  ْ   ) ٦٤مائده،(» َو قالَِت ا
  .دست خدا بسته است: و يهود گفتند

گرچه بعضي از يهود، نسبت دست  .رضايت به گناه ديگران، شركت در آن است *
دادند، ولي چون ديگران هم راضي بودند، اين تفكّر انحرافي به  بسته بودن به خدا مي

هود« .داده شده استنسبت  همه  »قالت ا

  ) ٦٥هود،(» َفَعَقُروها« 
  .)و دست و پايش را بريدند(كردند  يشتر را پِ) رغم آن سفارشات و تهديدات، قوم ثمود يعل(پس 

 )عقروها(: فرمايد ي ناقه، يك نفر بيشتر نبوده است، اما با اين وجود قرآن مي كشنده 
سبب هم فكري و رضايت سايرين از كار ي مردم او را كشتند و اين به  يعني همه

شود تا گناه هر فرد را  قاتل بوده است، زيرا از ديد اسالم، پيوند مكتبي افراد باعث مي
 . به حساب طرفداران و حاميان او نيز بگذارند

ْصَبُحوا ناِدِمنيَ « :تعبيري مشابه اين آيه در آيات ديگري نيز آمده است 
َ
 ؛٢»َفَعَقُروها فَأ

ْمِر «. ي خود پشيمان شدند ا كشتند، سپس از كردهس ناقه رپ
َ
َفَعَقُروا اجاقََة َو َقَتْوا َقْن أ

و از فرمان پروردگارشان ) و كشتند(ناقه را پي كرده ) مستكبران(پس  ؛٣»َربِِّهْم 
  .سرپيچي كردند

                                                 
   .٥٠٧، ص ١ ، ج،  چاپ ششم، ش ١٣٦٦، تهران، انتشارات صدر، تفسير جامع ، سيد محمد ابراهيم ،بروجردي  .١
  . ١٥٧شعراء، . ٢
  . ٧٧اعراف، . ٣
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که به صورت جمع آمده  »عقروا«موارد فوق فعل  درقاتل ناقه يک نفر بوده، با اينکه 
اين به خاطر سكوت و . نسبت پي كردن به تمام قوم داده شده است طبق آن، بر

 :دليل اين استنباط دو امر است ١.اند رضايت آنان بوده كه شريك جرم محسوب شده

به صورت مفرد آمده كه بيانگر اين است كه قاتل » َفَعَقرَ «ي  ي قمر، كلمه در سوره ‐١
َ َفنَاَدْواْ َص «؛ ناقه يك نفر بوده است رَْسلْنَا َعلَيِْهْم َصيَْحًة َواِحَدةً ...  َفَعَقرَ  اِحبَُهْم َفَتَعا

َ
 ؛٢»إِنآ أ

به . (درآورد آنان رفيقشان را صدا كردند، پس دست درازي كرد و شتر را از پاي پس«
   ».را فرو فرستاديم) اي مرگبار و صاعقه(ما صيحه ) كيفر اين جنايت

ل يكي بود ولي به خاطر رضايت ديگران به كار او، گرچه قاتهمچنين بر طبق اين آيه 
   »ارسلنا عليهم صيحةً... عقر«؛ همه نابود شدند

إِغَما َقَقَر نَاقََة َعُموَد رَُجٌل « :آمده است 7گويايي از اميرمؤمنان علي در كالم رسا و ‐٢
وُه بِالرَِّضا َفَقاَل  ْصَبُحوا ناِدِمني َواِحٌد َفَعمُهُم اُهللا بِالَْعَذاِب لَما َقمُّ

َ
ناقه ؛ ٣»ُسبَْحانَُه َفَعَقُروها فَأ

د را تنها يك نفر به هالكت رساند، ولي خداوند همه را مشمول عذاب ساخت، ثمو
ناقه را ) همگي(آنها : چرا كه همگي به اين امر رضايت دادند، و لذا فرموده است

  .هالك كردند، و سپس از كرده خود همگي پشيمان شدند
فاعل بالمباشره،  ز معتقدند بر طبق اين آيه سه نوع فاعل جرم وجود دارد؛برخي ني 

قدار فاعل بالمباشره بود، و كساني كه او را اعانت  .و فاعل بالتسبيب، و فاعل بالرضا
فعل او و خشنود ه كردند و جلوگيري نكردند فاعل بالتسبيب، و كساني كه راضي ب

  ٤.شدند فاعل بالرضا

  

                                                 
  . ١٠٦: ، ص٤ ج ، همان،محسن ،قرائتي .١
  . ٣١و٢٩قمر، .٢
    . ٢٦١ ص ،١٠ ق، ج١٤٠٤ت اهللا مرعشي قم، ابن ابي الحديد معتزلي، شرح نهج البالغه، انتشارات كتابخانه آي .٣
  .١٣٣، ص١٤ ، ج، چاپ دوم،  ش ١٣٧٨،  تهران،  انتشارات اسالم،  البيان في تفسير القرآناطيب  ،سيد عبدالحسين ،طيب .٤



         در قرآن حقوق          ١٦٠

 

ب فوق، در منابع ديني رضايت به عمل ديگران، انسان را شريک با توجه به مطال 
 ١.نمايدعمل آنان مي

إِذا َهلََك  َشك ِمما جاَءُكْم بِِه َح  َو لََقْد جاَءُكْم يُوُسُف ِمْن َقبُْل بِاْكَيِّناِت فَما ِزحْكُْم ىِف « 
 ) ٣٤ذلفر،(» قُلْتُْم لَْن َفبَْعَث اُهللا ِمْن َنْعِدهِ رَُسوالً 

همانا يوسف پيش از اين با داليل روشن نزد شما آمد، اما شما همواره از آن چه برايتان آورده 

 يخداوند پس از او هرگز پيامبر«: بود در شك بوديد، تا آن گاه كه يوسف از دنيا رفت، گفتيد

  . »نخواهد فرستاد

قبل از يوسف چهارصد سال . كند را شريك جرم ميانسان جرم ديگران،  بهرضايت  *
هاي بعدي به كفر نياكانشان راضي بودند  كرده ولي چون نسل موسي زندگي مي

 »هللاقلتم لن يبعث ا«. اوند آنان را مخاطب قرار داده استخد

ْغُفَسُهمْ « 
َ
يَن خَيْتانُوَن أ ِ   ) ١٠٧نساء،(» َو ال جُتاِدْل َعِن ا

  .ورزند، دفاع مكن  يكه به خود خيانت م يو از كسان

 »...الجتادل«.جرم است در خائن، حرام ورضايت به خيانت، به معناي شركتدفاع از  *

 بِها فَال َيْقُعُدوا  َو قَْد نَزَل َعلَيُْكْم ىِف « 
ُ
ْن إِذا َسِمْعتُْم آياِت اِهللا يُْكَفُر بِها َو يُْستَْهَزأ

َ
الِْكتاِب أ

  ) ١٤٠نساء،(» ثْلُُهمَحِديٍث َلرْيِهِ إِنُكْم إِذاً مِ  خَيُوُضوا ىِف  َمَعُهْم َح 
بر شما نازل كرده است كه هر گاه شنيديد آيات خدا مورد كفر ) اين حكم را(همانا خداوند در قرآن 

مشغول شوند، و گر نه شما هم  ينكنيد تا به سخن ديگر يگيرد با آنان، همنشين ييا تمسخر قرار م

  .مانند آنان خواهيد بود

  »انّكم اذاً مثلهم«. شريك گناه استكسي كه راضي به گناه ديگران باشد،  *
 

                                                 
، تهران، تفسير شريف الهيجي، دفتر نشر داد ، محمد بن علي ،شريف الهيجي :براي مطالعه بيشتر مراجعه کنيد به .١

تفسير  ، احمد بن مصطفي ،مراغي؛  ٥٧، ص ٢٧ ج مکارم شيرازي، ناصر، همان،؛ ٧٩٨، ص ٤ ج، چاپ اول،  ش ١٣٧٣
،  انتشارات اسالميه تفسير آسان،، محمد جواد ،نجفي خميني؛ ١٧١، ص ٣٠ ج ، بيروت، داراحياء التراث العربي المراغي،
تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ، مد بن محمدرضامح ،قمي مشهدي؛  ٢٥٣، ص ٥ ج ، چاپ اول، ق ١٣٩٨تهران، 

قرائتي، محسن، همان، ؛  ١٢٧، ص ٥ ج ، اول، چاپ  ش ١٣٦٨، تهران،  سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمي
  .١٠٦، ص ٤ ج
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  هااصول حاکم بر مجازات ‐ ٣
 عدم تعطيلي حکم خدا ١‐ ٣

ْمثَالَُكم« 
َ
ْم ُعم َال يَُكونُواْ أ ُ ِن َيتََولْواْ يَْستَبِْدْل قَْوماً َلرْيَ   ) ٣٨حممد،(» َو

سست ايمان و (كند كه آنان مثل شما  يغير شما را جانشين شما م يبگردانيد، قوم يو اگر رو

  .نباشند) بخيل

ان تتولّوا يستبدل «. اي آن را انجام ندهندعدهگرچه بردار نيست، يلحكام خداوند تعطا *
م    »قوماً غري

  اهداف و فلسفه مجازات ٢‐ ٣

يِْدَفُهما َجزاًء بِما َكَسبا نَكاًال ِمَن اِهللا َو اُهللا َعِزي« 
َ
  » ٌز َحِكيمٌ َو الساِرُق َو الساِرقَُة فَاْقَطُعوا أ

 ياست از سو ياين كيفر.اند دستشان را قطع كنيد كه انجام داده يكار يمرد و زن دزد را به جزا

  )٣٨مائده،(  خداوند و خداوند مقتدر حكيم است

قوانين جزايي . به معناي امر بازدارنده است »نكال«ي  هدف احکام جزايي،كلمه *
شود كه  به عقوبتي گفته مي »نكال« .جويي اسالم براي بازدارندگي است، نه انتقام

 .ي عبرت ديگران باشد مايه

 » ِ فٌَة ىِف  الزاِغيَُة َو الزا
ْ
ُخْذُكْم بِِهما َرأ

ْ
ةٍ َو ال تَأ وا لُك واِحٍد ِمنُْهما ِمائََة َجْتَ ِديِن اِهللا إِْن  فَاْجِتُ

َْوِم اْآلِخِر َو لْيَْشَهْد عَ  ْ   )٢نور،(» ذاَنُهما طائَِفٌة ِمَن الُْمْؤِمِننيَ ُكنْتُْم توِمنُوَن بِاِهللا َو ا
 يو اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد در اجرا. هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد

از مؤمنين  ينشويد و بايد هنگام كيفر آن دو، گروه يدين خدا نسبت به آن دو گرفتار دلسوز

  . حاضر و ناظر باشند
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 »عذابهما وليشهد«. اي باشد كه مايه عبرت ديگران شود ه گونهمجازات بايد ب *

 .ردبراي نهي از منكر استفاده كبايد ، اجراي مجازات از حضور مؤمنان در صحنه *
 »وليشهد«

ن َفتََمآسا َفَمن لْم يَْستَِطْع فَإِْطَعامُ « 
َ
ْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ُمتَتَابَِعنْيِ ِمن َقبِْل أ ِستِّنَي  َفَمن لْم جَيِ

 ِ ِ ،(» ِمْسِكيناً َذ لَِك حِكوِمنُواْ بِاِهللا َو رَُسو   )٤جماد
 يدر پ ينيافت، بايد قبل از آميزش با همسر، دو ماه پ) آزاد كردن يبرا يا برده(كه  يپس كس

آن است كه به خدا و  ياين برا. تواند بايد شصت مسكين را طعام دهد يكه نم يروزه بگيرد و كس

  .آوريد  رسولش ايمان

شود ولي در عوض به ايمانتان  در جرايم الهي از اموال يا توان بدني شما كاسته مي *
در اين آيه هدف موارد شمرده شده براي کفاره، ايمان اشخاص  .شود افزوده مي

 »ذلك حكومنوا... اطعام ستني... صيام شهرين... فتحرير رقبة«. معرفي شده است

ْصحاُب اجارِ  َربَِّك بَلَ َو َكذلَِك َحقْت لَكَِمُة « 
َ
غُهْم أ

َ
يَن َكَفُروا ك ِ   )٦ذلفر،(» ا

كه كفر  يكسان ي وعده عذاب پروردگارت درباره) كه احزاب در دنيا عقوبت شدند(و بدين گونه 

  .شد كه آنان اهل دوزخند يورزيدند قطع

 »حّقت لكمت رّبك«. عدل و حق است  كيفر الهي گزاف نيست بلكه بر اساس  *

اِذُكُم الِْعْجَل َفتُوُبوا إىِل َو إِْذ قاَل ُمو«  ْغُفَسُكْم بِاختِّ
َ
باِرئُِكْم  ِلَقْوِمِه يا قَْوِم إِنُكْم َظلَْمتُْم أ

ْغُفَسُكْم ذِلُكْم َخرْيٌ لَُكْم ِعنَْد باِرئُِكمْ 
َ
  )٥٤بقره،(» فَاْقتُلُوا أ

گرفتن ) به پرستش(وم من، شما با ق يا: به قوم خود گفت يكه موس يزمان) بخاطر بياوريد(و 

كرده و باز گرديد و يكديگر را به قتل  توبهخالق خود  يپس به سو. گوساله، به خود ستم كرديد

 .شما در پيشگاه پروردگارتان بهتر است يبرسانيد، اين كار برا

 »فاقتلوا... يا قوم «. ردحدود الهي آماده كبا محبت براي پذيرش  بايد مردم را *

ذلكم ... فاقتلوا«. يمت قتل انسان باشد، به نفع اوستقحدود الهي، گرچه به اجراي  *
 »ِخري لكم

 
 



  ١٦٣           حقوق جزا و جرم شناسي: فصل دوم 

 

  هاانعطاف پذيري مجازات ٣‐ ٣

يَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم الِْقصاُص ىِف «  ِ َها ا فُّ
َ
نْ الَْقتىْل يا ك

ُ
 احْلُرُّ بِاحْلُرِّ َو الَْعبُْد بِالَْعبِْد َو اْأل

نْ
ُ
ْ  ْن ُعىِف َفمَ  بِاْأل َ ِخيِه 

َ
ُ ِمْن أ ِْه بِإِْحسانٍ  َ َ

داٌء إِ
َ
  )١٧٨بقره،( »ٌء فَاتِّباٌع بِالَْمْعُروِف َو أ

مقرر گرديده ) چنين(قصاص در مورد كشتگان، بر شما ) قانون! (ايد كه ايمان آورده يكسان يا

از ناحيه برادر  ير كسآزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن، پس اگ: است

بها  يا قصاص او به خون. (مورد عفو قرار گيرد) مقتول يصاحب خون و ول ييعن(خود ) يدين(

 .بپردازد) مقتول يديه را به ول( يپسنديده پيش گيرد و به نيك يا بايد شيوه) تبديل شود

پذيري برخي قصاص نشانه انعطاف امکان عفو و يا تبديل به ديه در مجازات 
 .ها در اسالم استزاتمجا

ن اجْفَس بِاجْفِس َو الَْعنَي بِالَْعنيَ « 
َ
ُذِن َو    َو َكتَبْنَا َعلَيْه�ِْم ِفيَها أ

ُ
ُذَن بِاْأل

ُ
نِف َو اْأل

َ
نَف بِاْأل

َ
َو اْأل

نِّ  ن بِالسِّ َ  َو اجْلُُروَح قَِصاٌص    السِّ  )مائده ٤٥(»  َفَمْن تََصدَق بِِه َفُهَو َكفاَرٌة 

جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و ) در قصاص(برايشان مقرر كرديم كه ) تورات(و در آن 

نيز به (زخمها را  ي و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان باشد و همه يدر برابر بين يبين

  .شود گناهانش محسوب ي قصاص است پس هر كه آن را صدقه دهد، كفّاره) همان ترتيب و اندازه

گناهان  يبرا يا خود بگذرد و عفو و بخشش كند، كفارهقصاص از حق  ياگر كس 
 .پذيري مجازات قصاص در اسالم استاين امر نشانگر انعطاف. شود ياو محسوب م

  تشديد مجازات ٤‐ ٣

يَن يُِضلُّوَغهُ «  ِ ْوزاِر ا
َ
ْوزارَُهْم اكِملًَة يَْوَم الِْقياَمِة َو ِمْن أ

َ
َْحِملُوا أ ال ساَء ما يَِزُرونَ ِ

َ
  » ْم بَِغرْيِ ِعلٍْم أ

از بار  يبه دوش كشند و هم بخش يآنان بايد در روز قيامت، هم بار گناهان خود را به تمام

  )٢٥حنل،( .نمايند يكه بدون علم آنان را گمراه م يگناهان كسان

َْحِملُ «. ضاللت، از هيچ تخفيفي در كيفر برخوردار نيستند رهبران كفر و * ْوزارَُهْم ِ
َ
وا أ

 »اكِملَةً 
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 » َ
َ
يَن ِمْن َقبِْلِهْم فَأ ِ اُهللا بُنْياَغُهْم ِمَن الَْقواِعِد فََخر َعلَيِْهُم السْقُف ِمْن فَْوقِِهْم َو  قَْد َمَكَر ا

تاُهُم الَْعذاُب ِمْن َحيُْث ال يَْشُعُرونَ 
َ
  ) ٢٦حنل،(» أ

 يبنا يها كر ورزيدند، پس قهر خداوند به سراغ پايهم) نيز(كه قبل از ايشان بودند  يهمانا كسان

كردند،  ياش را نم سرشان بر آنان فرو ريخت و از آنجا كه انديشه يآنان آمد، پس سقف از باال

  .آمد يعذاب اله

در آيات قبل، كفّار (. هر كجا بنيان دين در خطر افتد، برخورد نيز بايد بنياني باشد *
 »اهللا بنيانهم فا« .)دكردن وحي را اساطير معرفي مي

وا َقْن َسِبيِل اِهللا زِْدناُهْم َعذاباً فَْوَق الَْعذاِب بِما اكنُوا ُفْفِسُدونَ «  يَن َكَفُروا َو َصدُّ ِ   » ا
بر  يفساد مداومشان عذاب ياز راه خدا بازداشتند، به سزا) مردم را(كه كافر شدند و  يكسان

  )٨٨حنل،( .عذابشان افزوديم

بندند، از افراد عادي بيان و امكانات، راه خدا را مي ،ران كفر كه با قلمرهبمجازات  *
 »زِْدناُهْم َعذاباً فَْوَق الَْعذاِب « .تبيشتر اس

 » ً ُد لََك َعلَيْنا نَِصريا َذقْناَك ِضْعَف احْلَياةِ َو ِضْعَف الَْمماِت ُعم ال جَتِ
َ
 )٧٥ارساء،(» إِذاً َأل

 يچشانديم و برا يو دو برابر در مرگ، عذابت م يدر زندگ )كيفر مشركان(آن گاه دو برابر 

  . ييافت ينم يخويش در برابر قهر ما ياور

هرچه مقام علمي و موقعيت . مترين لغزش رهبران، دو برابر ديگران استکكيفر  *
 »ضعف احلياة... شيئاً قليالً «. است اجتماعي و معنوي بيشتر باشد، مسئوليت هم بيشتر

تري وضع شود، خالف عدالت  سنگين مجازاتن كيفري، براي مسئوال اگر در قوانين *
 »اذقناك ضعف احلياة«. نيست

 » ِ ثِْم َو ا ُ َعذاٌب َعِظيمٌ  تََو ی ِللُكِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َما اْكتََسَب ِمَن اْإلِ َ   )١١نور،(» ِكرْبَُه ِمنُْهْم 
كه بخش  يكس ياست، به كيفر رسد و براهر كدام از آنان بدان اندازه از گناه كه مرتكب شده 

  .است يبزرگ گناه را بر عهده گرفته عذاب بزرگ

. است بيشتردارد  در ارتکاب گناه مجازات كسي كه مسئوليت و نقش اصلي را *
» ّ ّ ی وا  »عذاٌب عظيم... ِكربه تَو
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ُ الَْعذاُب يَْوَم الِْقياَمِة َو خَيُْتْ ِفيِه ُمهانا«  َ   )٦٩ان،فرق(» يُضاَقْف 
 .در آن خواهد ماند يشود و هميشه به خوار يدر روز قيامت عذاب او دوچندان م

ُ الَْعذاُب « .كند عواملي وجود دارد كه كيفر را چند برابر مي * َ  ١»يُضاَقْف 

ين يَصّدون عن سبيل ا«  ّ ً  هللا   )٢٠-١٩هود،(» يُضاعف هلم العذاب... و يَبغونها ِعوجا
ي عالوه بر انحراف شخص، ديگران را نيز منحرف كليدي است، يعن هگاهي گنا *

ً « .کنددر اين صورت کيفر افزايش پيدا مي. كند مي   »يُضاعف هلم العذاب... و يَبغونها ِعوجا

ون«  ْغتُْم ُيبرِْصُ
َ
تُوَن الْفاِحَشَة َو أ

ْ
تَأ

َ
  )٥٤نمل،(»  َو لُوطاً إِْذ قاَل ِلَقْوِمِه أ

آن  يكه به زشت يآيا اين كار بسيار زشت را در حال: گفتكه به قومش ) فرستاديم(لوط را ) نيز(و 

  دهيد؟ يآگاهيد، انجام م

 »و انتم تبرصون« .گناه علني و آگاهانه، كيفر بيشتري دارد *

تُوَن ىِف « 
ْ
تُوَن الرِّجاَل َو َيْقَطُعوَن السِبيَل َو تَأ

ْ
إِنُكْم حَكَأ

َ
  )٢٩عنكبوت،(» ناِديُكُم الُْمنَْكرَ  أ

آشكارا و (كنيد و در مجالس خود  يرا قطع م) يزناشوي يطبيع(رويد و راه  يردها مشما به سراغ م

  دهيد؟ ياعمال ناپسند انجام م) پرده يب

لذا شايد بتوان گفت که مجازات آن نيز . است ترقبيح علنيغير گناه  گناه علني، از *
 »ناِديُكُم الُْمنَْكرَ  ىِف « .بايد بيشتر باشد

َخْذنا ِمنَ « 
َ
َ  اجِبيِّنَي ِميثاَقُهْم َو ِمنَْك َو ِمْن نُوٍح َو إِبْراِهيَم َو ُمو َو إِْذ أ ابِْن َمْريََم َو  َو ِعي

َخْذنا ِمنُْهْم ِميثاقاً َغِليظاً 
َ
  )٧احزاب،(» أ
از تو و از نوح و ابراهيم و ) همچنين(كه ما از پيامبران پيمان گرفتيم، و  يهنگام) و به ياد آور(

مسئوليت و  يكه در ادا(استوار گرفتيم  يآنان پيمان ي فرزند مريم، و از همه  يو عيس  يموس

  ). نكنند يدعوت كوتاه

اخذنا «. ي اوست اگر پيامبر اولي بر مردم است، مسئوليت و پيمان سختي نيز بر عهده *
بتوان لذا شايد  .تر است اش سخت هر كس مقام برتري دارد، وظيفه »ميثاقهم و منك -

 .جازات اشخاص مسئول و رهبران مردم نيز شديدتر از ساير افراد استگفت که م
                                                 

ه است كه كار خير مثل گناه در روز جمعه، چنانكه در روايات آمد. كند گاهي زمان، گناه را دو برابر ميبه عنوان مثال  .١
  )٢٨٣، ص٨ جقرائتي، محسن، همان، .(شود و يا شر در روز جمعه دو برابر سنجيده مي
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 .العزم، ميثاق غليظ گرفتا ي انبيا ميثاق گرفت ولي از پيامبران اولو خداوند از همه
» ً  »ميثاقاً غليظا

ِت ِمنُْكن بِفاِحَشٍة ُمبَيِّنٍَة يُضاَقْف لََها الَْعذاُب ِضْعفَ « 
ْ
  ) ٣٠احزاب،(» نْيِ يا نِساَء اجيِبِّ َمْن يَأ

آشكار مرتكب شود، عذابش دو چندان ) يو گناه(هر كس از شما كار زشت ! همسران پيامبر يا

   .خواهد بود

نساء «. اساس آثار فردي و اجتماعي عمل استشدت و ضعف كيفر و پاداش بر  *
 »ضعفني... اجيب

ق است، اگر براي ديگران سرمش فعلشاني ديني و اجتماعي دارند و  كساني كه چهره *
 »ضعفني... نساء اجيب«. گناه كنند، كيفرشان بيش از ديگران است

خانواده و بستگان مسئوالن نظام اسالمي بايد بدانند كه اگر مرتكب خالفي شدند، نه  *
العذاب ... يا نساء اجيب«. شوند شوند، بلكه چند برابر ديگران مجازات مي تنها آزاد نمي

 »ضعفني

يك مسئول چند برابر است، كيفر خود مسئولِ متخلّف  خلّفاگر كيفر بستگان مت *
قرآن در مورد كيفر تخلّف خود پيامبر  »العذاب ضعفني... نساء اجيب« .بسيار زياد است

اگر سخن ناروايي را به ما نسبت  »لقطعنا منه بالوتني... لو تقّول بعض االقاويل«: فرمايد مي
  )٤٦‐٤٤اقه، ح(.كنيم هاي گردن او را قطع مي دهد، رگ

ِان جتتنبوا « ي ي اين تقسيم آيه مباركه سرچشمه. كبيره و صغيره: اند گناهان دو دسته *
است، يعني اگر شما از گناهان ) ٣١نساء ،(» كبائر ما تنهون عنه نكّفر عنكم سيّئاتكم

لكن در مواردي گناه . بخشيم بزرگ دوري كنيد ما سيئات و گناهان كوچك شما را مي
كند، نظير گناه در زمان خاص مانند ماه رمضان كه  گناه كبيره پيدا مي صغيره حكم

يا گناه در مكان خاص، تكرار گناه و اصرار بر آن، . جرم و مجازات آن بيشتر است
به . گناه همراه با شادي، گناه آشكارا و گناه افراد برجسته و الگو نظير همسران پيامبر

 .اه و كيفر آن اثر بگذاردتواند در گن هر حال مسايل جنبي مي
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َحٍد ِمَن النِّساءِ « 
َ
  ) ٣٢احزاب،(» يا نِساَء اجيِبِّ لَْسنُت َكأ

  . نيستيد) يعاد(از زنان  يشما مثل يك! همسران پيامبر يا

ي رهبران ديني از سايرين جداست و بايد بيش از ديگران مراقب  حساب خانواده *
ّ «. رفتار خود باشند   » اكحد من النساءلسنت يا نساء اج

ُكولٍ « 
ْ
  ) ٥فيل،(» فََجَعلَُهْم َكَعْصٍف مأ

  .پس آنان را مثل كاه خورد شده قرار داد

اقوام ديگر كه هالك شدند هيچ . ترين كيفر براي اهانت به مقدسات است سخت *
فجعلهم «. جويده نشدند، بلكه يا روي خاك افتادند يا در آب غرق شدندكدام مثل كاه 
 »كعصف مأكول

ْنرَتُ « 
َ
  ) ٣كوثر،(» إِن َشانِئََك ُهَو اْأل

  .نسل و دم بريده است يهمانا دشمن تو ب

 »اّن شانئك هو االبرت«. دارد مجازات شديدي در پيتوهين به مقدسات،  *

  تکرار جرم ٥‐ ٣

يَن ِمْن َقبِْلِهمْ «  ِ ِب آِل فِرَْعْوَن َو ا
ْ
  )١١آل عمران،(» َكَدأ

  .است كه پيش از آنها بودند يفرعونيان و كسانمانند روش ) شيوه كفّار( 

 »...فرعون و  كدأب آل«. است تکرار آنگناه بد است، ولي بدتر از آن عادت به گناه و *

يَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصاحِلاِت ُجناٌح ِفيما َطِعُموا إِذا َما ايَقْوا لَيَْس بَلَ «  ِ   )٩٣مائده،(» ا
) از تحريم شراب قبل(اند، در آنچه  شايسته انجام داده يكارها كه ايمان آورده و يبر كسان

  . شايسته باشند ينيست، هر گاه كه اهل پروا و ايمان و كارها ياند باك خورده

هاي پيشين مؤمنان به شرط عدم تكرار و رعايت تقوا در آينده، قابل عفو و  خالف *
 »اذا ما اتّقوا... جناحٌ ... ليس«. شش استبخ
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ِ  ْر إىِلَو اْغظُ «  ً ی إِلِهَك ا   ) ٩٧طه،(» َظلَْت َعلَيِْه خِكفا
  .نگاه كن يكرد يمعبودت كه پيوسته آن را پرستش م يبه سو) اكنون(و :) گفت يبه سامر يموس( 

ً «. است و تکرار آن ، اصرار مجرم بر جرمشديدتر از اصل جرم *   »ظلت عليه خكفا

ْعماٌل ِمْن ُدوِن ذلَِك ُهْم هَلا خِملُونَ  َلْمَرةٍ ِمْن هذا وَ  بَْل قُلُوبُُهْم ىِف « 
َ
  )٦٣مؤمنون،(» لَُهْم أ

دارند كه ) ناروا( ياست و عالوه بر اين كارهاي يخبر يدر غفلت و ب) كتاب(آنان از اين  يها بلكه دل

  .دهند يانجام م

 »هم هلا خملون -هلم اعمال «. ، اصرار و تكرار آن استگناهبدتر از  *

بَداً إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننيَ يَِعُظُكُم اهللاُ «  
َ
ْن َيُعوُدوا لِِمثِْلِه أ

َ
  )١٧نور،(»  أ

  .ها را تكرار نكنيد كند كه اگر ايمان داريد هرگز امثال اين تهمت يخداوند شما را موعظه م

 »تَعودوا ملثله«. گناه را نبايد تكرار كردبلکه پشيماني كافي نيست، صرف  *

رْ  َو ال َيْعثَْوا ىِف  « 
َ
 )٣٦عنكبوت،(» ِض ُمْفِسِديَن اْأل

  .فساد نكنيد) و يانگيز فتنه(و در زمين :) گفتبه قومش شعيب ( 

شوند؛ آنچه قابل پذيرش  ها معصوم نيستند و گاهي گرفتار لغزش و گناه مي انسان *
 »مفسدين... التعثوا«. است تکرار گناهنيست، 

غْ «  
َ
َْظِلَمُهْم َو لِكْن اكنُوا أ ِ   )٤٠عنكبوت،(» ُفَسُهْم َفْظِلُمونَ َو ما اكَن اُهللا 

  .و چنان نبود كه خداوند بر آنان ستم كند، بلكه خودشان بر خود ستم كردند

 »اكنوا انفسهم يظلمون«. است و تکرار آن تر از ظلم، استمرار ظلم زشت *

يَن يُؤُْذوَن الُْمْؤِمِننَي َو الُْمْؤِمناِت بَِغرْيِ َما اْكتََسبُوا َفَقدِ «   ِ ً  َو ا ً ُمِبينا ً َو إِثْما » اْحتََملُوا ُنْهتانا
  )٥٨احزاب،(

دهند بدون شك  يكرده باشند آزار م يكه مردان و زنان با ايمان را بدون آن كه كار يو كسان

  .اند را بر دوش كشيده يبهتان و گناه روشن

رار و نشانه استم »يُؤذون«(. افزايد به زشتي و كيفر آن مي و تکرار آن اصرار بر گناه *
 .)اصرار بر اذيت است
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 » ِ بُونَ ی هذا يَْوُم الَْفْصِل ا   )٢١صافات،(» ُكنْتُْم بِِه تَُكذِّ
  .كرديد ياست كه دائماً آن را تكذيب م) حق از باطل( ياين همان روز جداي:) شود يبه آنها گفته م(

 »كنتم به تكذبون«. است و اصرار بر آن بدتر از تكذيب حق، تداوم تكذيب *

َْجزِ  «    )١٤جاثيه،(» قَْوماً بِما اكنُوا يَْكِسبُونَ ی ِ
  .دادند جزا دهد يرا به آنچه انجام م يهر قوم) در آن روز(تا خداوند 

اكنوا «. است و تکرار آن جرماصرار بر انحراف و  آنچه سبب قهر الهي است، *
 »يكسبون

ثِْم َوالَْفَواِحَش «   يَن جَيْتَنِبُوَن َكبَآئَِر اْإلِ ِ   )٣٢جنم،(» إِال اللَمَم إِن َربَك َواِسُع الَْمْغِفَرةِ  أ
شك  يكنند جز گناهان ناخواسته، ب يآشكار اجتناب م يها يكه از گناهان بزرگ و زشت يكسان

  .آمرزشش گسترده است) نسبت به آنان(پروردگارت 

اّال «. ت، بايد گذشتکراري در آن نيست و گيرد اي انجام مي گناهاني كه لحظه از *
 »اللّمم

وَن بَلَ «   نُواْ يرُِصُّ َ   )٤٦واقعه،(» احْلِنِث الَْعِظيِم  َو
 .كردند يم يهمواره بر گناه بزرگ پافشار) شقاوتمندان و نامه به دست چپ داده شدگان(

 يرّصون بل«. است و تکرار آن كند، اصرار بر آن تر مي آنچه گناه را سنگين و خطرناك *
 »احلنث العظيم

 » َ ل
َ
ْ َعِن  إىَِل  ْم تَرَ أ يَن ُغُهوا ِ ثِْم َوالُْعْدَو اِن ی اجْجوَ  ا ْ َقنُْه َو يَتَنَاَجْوَن بِاْإلِ ُعم َفُعوُدوَن لَِما ُغُهوا

،(» َوَمْعِصيَِت الرُسولِ    )٨جماد
گناه و  يشده، بازگشته و برا يشدند سپس به آنچه نه ينه يكه از نجو يبه كسان يآيا نظر نكرد

  .كنند يم يپيامبر با يكديگر نجو يم و نافرمانست

 »يعودون ملا نهوا«. كند مي ترتكرار گناه جرم را سنگين *

  )٩٥مائده،(» َقَفا اُهللا َقما َسلََف َو َمْن خَد َفيَنْتَِقُم اُهللا ِمنُْه « 
ر كند، و هر كس اين كار را تكرا. گذشت) كه قانون كفّاره نيامده بود(شما  ي خداوند از گذشته

  .گيرد يخداوند از او انتقام م
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و من «. عقوبت سختي در پي دارد و است اصرار بر گناه و تكرار آن، بسيار خطرناك *
  » عزيز ذو انتقام منه و اهللاخد فينتقم اهللا

 تخفيف مجازات ٦‐ ٣

 َفتَْحِريُر َرَقبٍَة ُمْؤِمنٍَة َو ِديٌَة ُمَسلَمةٌ « 
ً
ْن يَصدقُوا إىِل َو َمْن َقتََل ُمْؤِمناً َخَطأ

َ
ْهِلِه إِال أ

َ
  )٩٢نساء،(» أ

كشته را به  يرا آزاد كند و خونبها يمؤمن ي را به خطا كشت، پس بايد برده يو هر كس مؤمن

  .بگذرد) قاتل ي خانواده مقتول، از ديه(اش تسليم كند، مگر آنكه  خانواده

 »فتحرير رقبة« .هاي رفع تكليف يا تخفيف در كيفر است خطا يكي از مالك *

  ) ٤٤ص،(» َو ُخْذ نِيَِدَك ِضْغثاً فَارْضِْب بِِه َو ال حَتْنَْث « 
او سوگند ياد كرده بود كه به خاطر تخلف . كه كرده بود نجات داديم يو او را از بن بست تعهد(

 يها از شاخه يا دسته:) شالق به او بزند لكن چون همسرش وفادار بود به او گفتيم يا همسرش ضربه

  .و سوگند را مشكن) بدن همسرت آزرده نشود(ازك گياه به دست خود بگير و با آن بزن تا ن

يك مشت  يبه معنا" ضغث" كلمه. رفتراه تخفيف كيفرها را بايد از خداوند فراگ *
سوگند خورده  7پر از شاخه درخت و يا از گياه و يا از خوشه خرما است و ايوب 

او را  يصد تازيانه بزند، چون در امربود كه اگر حالش خوب شود همسرش را 
فرمود تا يك مشت شاخه  يعافيتش داد، به و يتعال يو چون خدا ناراحت كرده بود
در دست گرفته يك نوبت ) صد عدد(كه بر آن سوگند خورده بود  يهاي به عدد تازيانه

ً «.آن را به همسرش بزند تا آن كه سوگند خود را نشكسته باشد  »خذ بيدك ضغثا

نُه اكَن ِمَن الُْمَسبِِّحنَي لَلَِبَث ....إِن يُونَُس لَِمَن الُْمرَْسِلنيَ  وَ « 
َ
  » يَْوِم ُفبَْعثُونَ  َنْطِنِه إىِل ىِف  فَلَْو ال ك

 يپس اگر از تسبيح گويان نبود، تا روز قيامت در شكم ماه ...و همانا يونس از فرستادگان است

  )١٤٤و  ١٤٣و١٣٩صافات،( .ماند يم

فرعون و . است و تخفيف در مجازات درخشان، يكي از عوامل نجاتي  سابقه *
يونس هر دو در دل آب اقرار كردند، لكن فرعون غرق و يونس آزاد شد، چون او بد 

 »املسّبحني -املرسلني «. سابقه و اين خوش سابقه بود
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  ) ٩١وسف،ي(» قالُوا تَاِهللا لََقْد آثََرَك اُهللا َعلَيْنا َو إِْن ُكنا خَلاِطئنِيَ « 
داده است و قطعاً ما  يبه خدا قسم، كه خداوند ترا بر ما برتر: گفتند) يوسف به او برادران(

  .ايم خطاكار بوده

ان « .کندفراهم مي و يا تخفيف مجازات بخشش، اعتراف به خطا، زمينه را براي عفو *
  »كنا خلاطئني

 فلسفه عفو ٧‐ ٣

 » ْ َ ِخيِه 
َ
ُ ِمْن أ َ ِْه بِإِْحساٍن ذلَِك خَتِْفيٌف ِمْن َربُِّكْم َو ٌء فَ  َفَمْن ُعيِفَ  َ

داٌء إِ
َ
اتِّباٌع بِالَْمْعُروِف َو أ

  ) ١٧٨بقره،(» رمَْحَةٌ 
. مورد عفو قرار گيرد) مقتول يصاحب خون و ول ييعن(خود ) يدين(از ناحيه برادر  يپس اگر كس

 يديه را به ول( ييرد و به نيكپسنديده پيش گ يا بايد شيوه) بها تبديل شود يا قصاص او به خون(

  .است از ناحيه پروردگارتان يبپردازد، اين حكم تخفيف و رحمت) مقتول

ختفيف «. ستانسان ابها، براي تربيت  جواز عفو قاتل و تبديل قصاص به گرفتن خون *
 »من رّبكم

 اجراي علني مجازاتها ٨‐ ٣

َقنُه ُعم َجَنِْسَفنُه ىِف «  َ  َجَُحرِّ َمِّ ن ْ ً ا   )٩٧طه،(» ْسفا
  .سپس خاكستر آن را به دريا خواهيم پاشيد) و(سوزانيم  يرام )يگوساله سامر(ما حتماً آن 

: و نفرمود »جحّرقّنه«. باشدبا حضور مردم  شرك بايد در مألعام و محو آثار كفر و *
 »الُحّرقّنه«

  ) ٢نور،(» َو لْيَْشَهْد َعذاَنُهما طائَِفٌة ِمَن الُْمْؤِمِننيَ « 
  .از مؤمنين حاضر و ناظر باشند ي، گروه)زن و مرد زناكار(ايد هنگام كيفر آن دوو ب

 »طائفة...وليشهد«. است حکم مجري براي كنترل قاضي وحضور مردم، اهرمي  *

 »من املؤمنني«. تنها مسلمانان حق حضور در مراسم اجراي حد الهي را دارند *
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  توبهپذيرش  ٩‐ ٣

 » 
َ
يَن تابُوا َو أ ِ نَا احكواُب الرِحيمُ إِال ا

َ
تُوُب َعلَيِْهْم َو أ

َ
وِحَك أ

ُ
  )١٦٠بقره،(» ْصلَُحوا َو بَينُوا فَأ

آنچه را كتمان كرده (اصالح نمودند و ) اعمال بد خود را با اعمال نيك(كردند و  توبهمگر آنها كه 

  . پذير مهربانم توبهن گردانم، زيرا م يبر آنان بازم) لطف خود را(آشكار ساختند، كه من ) بودند

 »وبيّنوا... تابوا«. ي كتمان، بيان حقايق استتوبه. ي هرگناه، متناسب با آن استتوبه *

يُن ِهللا  َو قاتِلُوُهْم َح «  ِّ   » الظالِِمنيَ  فَإِِن اْغتََهْوا فَال ُعْدواَن إِال بَلَ   ال تَُكوَن فِتْنٌَة َو يَُكوَن ا
. نماند و دين، تنها از آن خدا شود يباق) از مردم، يو سلب آزاد يپرست بت(نه و با آنها بجنگيد تا فت

جز بر  يتعد) زيرا. مزاحم آنها نشويد(دست برداشتند، ) از روش نادرست خود(پس اگر 

  )١٩٣بقره،(  .ستمكاران روا نيست

سرسخت  حتّي دشمن. بر هيچ كس ودر هيچ شرايطي بسته نيست توبهراه برگشت و *
 »...فان انتهوا فال عدوان«. دهد او را مورد عفو قرار ميوند گر تغيير مسير دهد، خدانيز ا

ْمواِلُكْم ال َيْظِلُموَن َو ال ُيْظلَُمونَ « 
َ
  ) ٢٧٩بقره،(» َو إِْن تُبْتُْم فَلَُكْم ُرُؤُس أ

نه ) تو در اين صور(. شما از آن خودتان است يها سرمايه) اصل(، )ياز رباخوار(كنيد توبهو اگر 

  .شود يكنيد و نه بر شما ستم م يستم م

 »فلكم رؤس اموالكم ال تَظلمون وال تُظلمون«. دكننده نيز نبايد ظلم شوتوبهبه رباخوار  *

ْصلَُحوا فَإِن اَهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ « 
َ
يَن تابُوا ِمْن َنْعِد ذلَِك َو أ ِ   ) ٨٩آل عمران،(» إِال ا

اصالح نمايند، ) كردار و افكار خود را(نمايند و  توبه) فر و ارتداداز ك(كه پس از آن،  يمگر كسان

  .كه همانا خداوند آمرزنده و مهربان است

 »و اصلحوا... تابوا«. است گذشته واقعي، اصالح مفاسد توبهي  نشانه *

يَن َكَفُروا َنْعَد إِيمانِِهْم ُعم ازْداُدوا ُكْفراً لَْن ُيْقبََل تَْوبَتُ «  ِ وِحَك ُهُم الضالُّونَ إِن ا
ُ
  » ُهْم َو أ

آنها  ي توبهكه پس از ايمان آوردن، كافر شدند و سپس بر كفر خود افزودند، هرگز  يالبتّه كسان

  )٩٠آل عمران،( .پذيرفته نخواهد شد و آنها همان گمراهانند
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ي مقدس توبهبسته نيست، اما نبايد گروهي از اين  کسهيچبر  توبهگرچه راه  *
دائماً بر كفر و لجاجت  كساني كه از ايمان خود دست برداشته و. ستفاده كنندسوءا

اين  توبهنيستند،  توبهي مسلمين، حاضر به  ي مرگ يا غلبه افزايند و جز لحظه خود مي
اي دارد كه شامل  شرايط و شيوه ،آداب توبهگونه افراد قابل قبول نخواهد بود، زيرا 

 .شود نمي افراد حال اين

ْعرُِضوا َقنُْهمافَإِ « 
َ
ْصلَحا فَأ

َ
  ) ١٦نساء،(» ْن تابا َو أ

  .كرده و خود را اصالح كردند، از آنان درگذريد  توبه) زن يا مرد زناكار و بدون همسر(پس اگر 

  ١.شودنيز پذيرفته مي زناكاراشخاص ي  توبه *

وَء جِبَها إِغَما احكْوبَُة بَلَ «  وِحَك َفتُوُب اُهللا اِهللا لِِثيَن َفْعَملُوَن السُّ
ُ
لٍَة ُعم َفتُوُبوَن ِمْن قَِريٍب فَأ

  )١٧نساء،(» َعلَيِْهمْ 
كنند، سپس زود  يجهالت كار بد م ياست كه از رو يكسان يبر خدا، برا توبه) پذيرش(گمان  يب

  .پذيرد يآنان را م ي توبهپس خداوند . كنند يم توبه

 :از جمله آنكه. كند اره مياش توبهاز شرايط قبولي  ايپارهاين آيه به  *
 .توجهي به عواقب گناه باشد، نه از روي كفر و عناد بي گناه، از روي ناداني و: الف
كند، پيش از آنكه گناه او را احاطه كند، يا خصلت او شود، يا قهر و  توبهزود : ب

 .عذاب الهي فرا رسد

داً فََجزاُؤُه َجهَ «  ُ َعذاباً َو َمْن َفْقتُْل ُمْؤِمناً ُمتََعمِّ َ َعد 
َ
اً ِفيها َو َغِضَب اُهللا َعلَيِْه َو لََعنَُه َو أ ِ نُم خا

 ً   ) ٩٣نساء،(» َعِظيما
را بكشد پس كيفرش دوزخ است كه هميشه در آن خواهد بود، و خداوند  يو هر كس به عمد مؤمن

  .بزرگ آماده ساخته است ياو عذاب يبر او غضب و لعنت كرده و برا

اني جنگ احد، يكي از مسلمانان، مسلمان ديگري را به خاطر در شرايط بحر *
پيامبر اكرم از طريق وحي آگاه شد و . هاي شخصي دوران جاهليت كشت خصومت

                                                 
در جرائم موجب حد به استثناي قذف و محاربه هر گاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت و اصالح او براي  .١

ن اگر جرائم فوق با اقرار ثابت شده باشند، در صورت توبه مرتكب همچني. گردد                قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي
  .پس از اثبات جرم، دادگاه مي تواند عفو مجرم را بوسيله رئيس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد
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به قصاص قتل مؤمن دستور داد، و به پشيماني  »قُبا«ي  در بازگشت از اُحد، در محلّه
 .١او توجهي نكرد

 » 
َ
يَن تابُوا ِمْن َقبِْل أ ِ ن اَهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ إِال ا

َ
  ) ٣٤مائده،(» ْن َيْقِدُروا َعلَيِْهْم فَاْعلَُموا أ

كرده باشند، پس بدانيد كه خداوند آمرزنده و  توبهكه پيش از آنكه بر آنان دست يابيد  يمگر كسان

  .مهربان است

به روي آنان اسلحه بكشد،  چون در روايات به كسي كه مسلمانان را تهديد كند و *
آنان را مطرح  توبهاالرض گفته شده، اين آيه قتلي صورت نگيرد نيز مفسد في گرچه
دارد، نه  ي محارب و مفسد، فقط كيفر تهديد و ارعاب را برمي توبهبنابراين . كند مي

، چون حق مردم »حّق اجاس«اثر دارد، نه  »هللاحّق ا«در  توبهيعني . كيفر قتل و سرقت
كرد،  توبهاگر محارب مرتكب قتل شده و . تمربوط به رضايت صاحبان حق اس

كرد،  توبهحكم قصاص او باقي است، ولي اگر فقط به تهديد و ارعاب دست زده و 
 .شود كيفر محارب از او برداشته مي

  »من قبل ان تقدروا عليهم«. ثر دارد كه پيش از دستگيري باشدااي  توبه *

ْصلََح « 
َ
  ) ٣٩مائده،(» فَإِن اَهللا َفتُوُب َعلَيْهِ َفَمْن تاَب ِمْن َنْعِد ُظلِْمِه َو أ

او  توبهاصالح نمايد، قطعاً خداوند ) فاسد خويش را يكارها(كند و  توبهپس هر كه بعد از ظلمش 

  .پذيرد يرا م

كند و مال را پس دهد، هم در دنيا بخشيده  توبهاگر سارق پيش از دستگيري  *
 توبهنقش  شود و ، حد اجرا ميشدن از دستگير  ولي پس ٢شود و هم در آخرت، مي

 .تنها براي قيامت است
. ، تنها يك ندامت دروني نيست، بلكه بايد همراه با جبران مفاسد گذشته باشدتوبه *

 ،مثالً از طريق تغييري كه در اخالق. ي واقعي الزم است توبه، احراز مجازاتدر رفع 
او  توبهها ل و مانند اينشود، يا به گواهي افراد عاد مي آشکاررفتار و گفتار مجرم 

 »واصلح« .ثابت شود

                                                 
  )٣٥٥، ص ٢ ج قرائتي، محسن، همان،(.توبه كسي كه از روي عمد مؤمني را بكشد قصاص است: 7امام صادق .١
  . ٨٣، ص ٣ جان، هم .٢
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يَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصاحِلاِت ُجناٌح ِفيما َطِعُموا إِذا َما ايَقْوا لَيَْس بَلَ «  ِ   )٩٣مائده،(» ا
) از تحريم شراب قبل(اند، در آنچه  شايسته انجام داده يكه ايمان آورده و كارها يبر كسان

  . شايسته باشند ي، هر گاه كه اهل پروا و ايمان و كارهانيست ياند باك خورده

هاي پيشين مؤمنان به شرط عدم تكرار و رعايت تقوا در آينده، قابل عفو و  خالف *
 »اذا ما اتّقوا... جناحٌ ... ليس«. بخشش است

 » 
َ
ْصلََح فَك

َ
نُه َمْن َعِمَل ِمنُْكْم ُسوءاً جِبَهالٍَة ُعم تاَب ِمْن َنْعِدهِ َو أ

َ
  ) ٥٤انعام،(» نُه َلُفوٌر رَِحيمٌ ك

كند و خود را اصالح نمايد،  توبهانجام دهد و پس از آن  يكار بد ينادان يهر كس از شما از رو

  .پس قطعاً خداوند، آمرزنده و مهربان است

 »تاب و أصلح«. نيازمند اصالح فرد استاحراز آن بلکه تنها يك لفظ نيست،  توبه *

وِلنيَ قُْل لِِثيَن َكفَ « 
َ
  » ُروا إِْن يَنْتَُهوا ُفْغَفْر لَُهْم ما قَْد َسلََف َو إِْن َفُعوُدوا َفَقْد َمَضْت ُسنُت اْأل

  ) ٣٨انفال،(                                                                                                                                
آنان  ي دست بردارند، گذشته) ناپسند ياز انحراف و عملكردها(اگر : به كافران بگو!) برپيام يا(

در برخورد با  يبرگردند، به تحقيق سنّت اله) به روش سابق خود(شود و اگر  يبخشوده م

  .است يجار) آنان نيز ي درباره(گذشتگان، 

 »ا ان ينتهوا يغفر هلمقل لّثين كفرو«. شود دين هم پذيرفته مي كافر و بيشخص  توبه *

وُهْم َو اقْ «  ِنَي َحيُْث وََجْدُيُموُهْم َو ُخُذوُهْم َو اْحرُصُ ْشُهُر احْلُُرُم فَاْقتُلُوا الُْمرْشِ
َ
ُعُدوا فَإَِذا انَْسلََخ اْأل

قاُموا الصالَة َو آتَُوا الزاكَة فََخلُّوا َسِبيلَُهمْ 
َ
  ) ٥،توبه(» لَُهْم لُك َمرَْصٍد فَإِْن تابُوا َو أ

شود، مشركان را هر جا يافتيد بكشيد و دستگير كنيد و در  يحرام سپر يپس چون ماهها

كردند و نماز برپا داشتند و  توبهپس اگر .محاصره قرار دهيد و در همه جا به كمين آنان بنشينيد

  .) و آزادشان بگذاريد(ت پرداختند، راهشان را باز كنيد زكا

 »فان تابوا.... فاقتلوا «.شودته ميپذيرفهنگام جنگ هم  توبه  *

 »...فان تابوا واقاموا«. بايد همراه با عمل باشد توبه  *

قاُموا الصالَة َو آتَُوا الزاكَة فَإِْخوانُُكْم ىِف « 
َ
يِن  فَإِْن تابُوا َو أ ِّ   ) ١١،توبه(» ا

  . شمايند يادران دينكردند و نماز بر پا داشتند و زكات پرداختند، در اين صورت بر توبهاما اگر 
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كرده و نماز خواندند و  توبهاگر مشركان : فرمود اين سوره خداوند در آيات قبل  *
نه تنها : فرمايد در اين آيه مي »فخلّوا سبيلهم«زكات دادند، ديگر متعرض آنان نشويد، 

 .ها را فراموش كرده، برادرانه با آنان رفتار كنيد مزاحمشان نشويد، بلكه گذشته

 »...تابوا و اقاموا« .ي واقعي، همراه با عمل است توبه  *

ُخُذ الصَدقاِت «  
ْ
ن اَهللا ُهَو َفْقبَُل احكْوَبَة َقْن ِعباِدهِ َو يَأ

َ
لَْم َفْعلَُموا أ

َ
  ) ١٠٤،توبه(» أ

  .گيرد  يپذيرد و صدقات را م يرا م توبهآيا ندانستند كه تنها خداوند از بندگانش 

، وبهيقبل احك«. به دنبال آن اصالح و عمل الزم استبلکه ت، تنها پشيماني نيس توبه  *
 »يأخذ الصدقات

 » ِّ   ) ٨٢طه،(» لََغفاٌر لَِمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صاحِلاً ُعم اْهتَدي َو إِ
كند و ايمان آورد و كار شايسته انجام دهد، به هدايت برسد، قطعاً  توبهو البتّه من، هر كس را كه 

  .بخشم يم

تاَب َو آَمَن َو «. به دنبال آن اصالح و عمل الزم استبلکه تنها پشيماني نيست،  هتوب  *
 ً  »َعِمَل صاحِلا

ْصلَُحوا فَإِن اَهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ « 
َ
يَن تابُوا ِمْن َنْعِد ذلَِك َو أ ِ  ) ٥نور،(» إِالا

بران برآيند، كه قطعاً كنند و در مقام اصالح و ج توبه) تهمت زدن(كه پس از آن  يمگر كسان

  .خداوند آمرزنده و مهربان است

 .دارد قاذف توبهپذيرش اين آيه داللت بر  

 »تابوا واصلحوا«. بايد با اصالح و جبران اشتباه و عمل نيك همراه باشد بهتو  *

بَداً إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننيَ « 
َ
ْن َيُعوُدوا لِِمثِْلِه أ

َ
  ) ١٧نور،(» يَِعُظُكُم اُهللا أ

  .ها را تكرار نكنيد كند كه اگر ايمان داريد هرگز امثال اين تهمت يند شما را موعظه مخداو

 »أن تَعودوا ملثله هللايَِعُظكم ا«. رداز گناه موعظه ك توبهبه  بايد گناهكاران را  *
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وِلنَي اْكتَتَبَها فَيِهَ ُيْمىل« 
َ
ساِطرُي اْأل

َ
ِصيًال قُْل  َو قالُوا أ

َ
ِ  َعلَيِْه بُْكَرًة َو أ ُ ا َ نَْز

َ
 َفْعلَُم الرسِّ ىِف ی أ

 ً رِْض إِنُه اكَن َلُفوراً رَِحيما
َ
  ) ٦و٥فرقان،(» السماواِت َو اْأل

نوشته و هر صبح و  يا خود نسخه يپيشينيان است كه او برا يها افسانه) قرآن(: گفتند) كفّار(و 

ها و زمين  اسرار را در آسمانفرستاد كه  يكس) اين قرآن را(: بگو.شود يشام بر او ديكته م

  .داند، قطعاً او آمرزنده و مهربان است يم

خوانند، باز  پرداز مي حتّي براي كفّاري كه قرآن را افسانه و پيامبر را دروغ توبهراه   *
 »انّه اكن غفورا رحيما«. است

ُل اهللاُ «  ْوِحَك ُفبَدِّ
ُ
 َسيِّئاتِِهْم َحَسناٍت َو اكَن اُهللا َلُفوراً إِال َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل َقَمًال صاحِلاً فَأ

 ً  ) ٧٠فرقان،(» رَِحيما

) هستند كه يكسان(پس اينان . كنند و ايمان آورند و عمل صالح انجام دهند توبهكه  يمگر كسان

  .كند، و خداوند آمرزنده و مهربان است يتبديل م يهايشان را به نيك يخداوند بد

بايد همراه با اصالح گذشته  توبهالبته  .دارد مجرم وبهتپذيرش اين آيه داللت بر  
ً « .دباش  »َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل َقَمًال صاحِلا

ً  َو َمْن تاَب َو َعِمَل صاحِلاً فَإِنُه َفتُوُب إىَِل «    ) ٧١فرقان،(» اِهللا َمتابا
و (پسنديده دارد  يخدا بازگشت يكند و كار شايسته انجام دهد، در حقيقت به سو توبهو هر كس 

  ).گيرد يپاداش خود را از او م

 »تاب و عمل صاحلا«. ي واقعي آن است كه با عمل صالح همراه باشد                توبه  *

َخَذُهُم الَْعذاُب « 
َ
ْصبَُحوا ناِدِمني فَأ

َ
  ) ١٥٨و١٥٧شعراء،(»  َفَعَقُروها فَأ

  .آنان را عذاب فرا گرفتپس . ي خود پشيمان شدند پس ناقه را كشتند، سپس از كرده

اي فايده مواجهه با مجازاتندامت هنگام  و توبه. اي مقبول نيست توبه هر ندامت و  *
 »فأخذهم العذاب -نادمني« .ردندا

 » ِّ ِ  قالَْت رَبِّ إِ ْسلَْمُت َمَع ُسلَيْماَن ِهللاِ رَبِّ الْعالَِمنيَ  َظلَْمُت َغْف
َ
  ) ٤٤نمل،(» َو أ

همراه سليمان، در برابر ) اكنون(من به خودم ظلم كردم و ! وردگاراپر: گفت) سبا ي ملكه( 

  .ام پروردگار جهانيان سر تسليم فرود آورده
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ها را با اقرار جبران و راه آينده را با چراغ هدايت  ي واقعي آن است كه گذشته توبه  *
 »و أسلمُت مع سليمان ظلمُت نف«. ردالهي طي ك

   )٤٦نمل،(» ِجلُوَن بِالسيِّئَِة َقبَْل احْلََسنَِة لَْو ال تَْستَْغِفُروَن اَهللا لََعلُكْم تُرمَْحُونَ قاَل يا قَْوِم لَِم تَْستَعْ « 
هستيد؟چرا از خداوند آمرزش  يشتابزده خواهان بد يچرا پيش از نيك! قوم من يا: صالح گفت

  خواهيد تا مشمول رحمت گرديد؟ ينم

 »لوال تستغفرون«. گذاشتان باز را براي بازگشت مجرم توبهراه بايد   *

 » َ ِ  قُْل َع ن يَُكوَن رَِدَف لَُكم َنْعُض ا
َ
  ) ٧٢نمل،(» تَْستَْعِجلُونَ ی أ

و به شما برسد و (شما باشد  يخواهيد، در پ يرا كه با شتاب م ياز آن عذاب يچه بسا بخش: بگو

  ). خود خبر نداشته باشيد

تغيير موضع،  و توبهتوانند با  ست، آنان ميالهي نسبت به كفّار حتمي ني قهر ترتّب  *
  »...ع« .نجات يابند

ما َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل صاحِلاً َفَع« 
َ
ْن يَُكوَن ِمَن الُْمْفِلِحنيَ  فَأ

َ
  ) ٦٧قصص،(» أ

انجام دهد، پس اميد است كه از  يا كند و ايمان بياورد و كار شايسته توبه) در اين دنيا(اما هر كس 

  .ستگاران باشدر

 »َمن تاب«. براي همگان باز است توبهراه بازگشت و . در اسالم، بن بست وجود ندارد  *

 وآمن و تاب«. خواهد ، تنها پشيماني قلبي نيست، ايمان واقعي و عمل صالح ميتوبه  *
 ً  »عمل صاحلا

َب الُْمنافِِقنَي إِنْ «  َْجِزَي اُهللا الصاِدِقنَي بِِصْدقِِهْم َو ُفَعذِّ ْو َفتُوَب َعلَيِْهمْ  ِ
َ
 ) ٢٤احزاب،(» شاَء أ

اگر (تا خداوند صادقان را به خاطر صداقتشان پاداش دهد، و منافقان را اگر بخواهد عذاب كند يا 

  .لطف خود را بر آنان باز گرداند) كنند توبه

 .داللت دارد ي منافقان                توبهپذيرش اين آيه بر امکان  

ْهلَْكنا« 
َ
  ) ٣ص،(» ِمْن َقبِْلِهْم ِمْن قَْرٍن فَناَدْوا َو الَت ِحنَي َمناٍص  َكْم أ

چه (هالكشان كرديم، پس فرياد زدند، لكن ) به خاطر كفر و نفاق(چه بسيار اقوام پيش از اينان كه 

  .كه زمان، زمان فرار نبود) سود
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 »و الت حني مناص« .و ناله تا قبل از وقوع قهر كارساز است توبه  *

ناَب  َو َظن « 
َ
نما َفتَناُه فَاْستَْغَفَر َربُه َو َخر راِكعاً َو أ

َ
  ) ٢٤ص،(» داوُُد ك

از قضاوت خود (آزمايش كرديم، پس، ) با اين صحنه و طرح نزاع(و داود متوجه شد كه ما او را 

از پروردگارش آمرزش خواست و به ركوع در ) قبل از شنيدن سخن طرف مقابل پشيمان شد و

  .و انابه كرد توبهو  افتاد

 »خّر راكعاً و اناب«. بايد هم ظاهري باشد و هم دروني توبه  *

 » ِ َسنا ُسنَت اِهللا ال
ْ
ْوا بَأ

َ
ِعباِدهِ َو َخرِسَ ُهنالَِك  قَْد َخلَْت ىِف  فَلَْم يَُك َفنَْفُعُهْم إِيماُغُهْم لَما َرأ

  ) ٨٥ذلفر،(» الاْكفُِرونَ 
است كه  ياين سنّت اله. نداشت يا ديدند، ديگر ايمانشان برايشان سوداما پس از آن كه قهر ما ر

  .و در اين جا كافران زيانكارند. است يدر ميان بندگانش جار

همين كه خواستند . در زمان متوكّل عباسي مردي نصراني با زني مسلمان زنا كرد  *
را حل كرد  ايمان او مشكل: يحيي بن اكثم گفت. حد جاري كنند آن مرد مسلمان شد

نامه نوشت و مسأله  7بين آنان گفتگو شد؛ متوكّل به امام هادي . و حد الزم نيست
ّ «: امام فرمود. را مطرح كرد چون مردي كافر به زني مسلمان تجاوز  »يموت يرضب ح

در قرآن و : علما به جواب امام ايراد گرفتند و گفتند. كرده، مجازات او قتل است
نامه نوشت و دليل و  7بار ديگر متوكّل به امام هادي . يستسنّت چنين فتوايي ن

فلم يك ... هللافلّما رأوا بأسنا قالوا آمّنا با«امام در پاسخ با استناد به اين آيه . سند خواست
چون آن مرد نصراني پس از محكوميت و هنگام مجازات : نوشتند »ينفعهم ايمانهم

 ١.شود از او ساقط نمي فايده است و حد ايمان آورده، ايمانش بي

 » 
َ
ْكر َربنَا اْكِشْف َقنا الَْعذاَب إِنا ُمْؤِمنُوَن ك ِّ   ) ١٣و١٢دخان،(» َو قَْد جاَءُهْم رَُسوٌل ُمِبنيٌ ی لَُهُم ا

آنان  يبرا ياين بيدار.آوريم يپروردگارا اين عذاب را از ما دفع كن، ما ايمان م) گويند يمردم م(

  )اعتنا نكردند يول(. روشنگر به سراغشان آمد يه پيامبرك يچه سود؟ در حال

كر ا... رّبنا«. به هنگام ديدن عذاب اثري ندارد توبه  *  »یهلم ا
                                                 

  .٣٠٥، ص ١٠ جهمان،  .١
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ِّ  َو لَيَْسِت احكْوَبُة لِِثيَن َفْعَملُوَن السيِّئاِت َح «  َحَدُهُم الَْموُْت قاَل إِ
َ
  » ُيبُْت اْآلنَ  إِذا َحرَضَ أ

از آنان فرا رسد، آن  يكه مرگ يك يكنند تا وقت يزشت م يكه كارها يكسان ي، براتوبهو پذيرش 

  )١٨نساء،( .كردم، نيست توبههمانا اآلن : گويد يگاه م

. در حال اختيار و آزادي ارزش دارد، نه در حال اضطرار يا مواجهه با خطر توبه  *
» ّ  »تبت اآلن اذا حرض احدهم املوت قال ا

 ي گناهمنع مجازات ب ١٠‐٣

ُخَذ إِال َمْن وََجْدنا َمتاَعنا ِعنَْدهُ « 
ْ
ْن نَأ

َ
  ) ٧٩يوسف،(» قاَل َمعاَذ اِهللا أ

  . ايم، بگيريم را به جز آنكه متاعمان را نزد او يافته يپناه به خدا از اينكه كس: گفت) يوسف(

کار رضايت داشته  گناه نبايد به جاي گناهکار کيفر ببيند، هر چند خودش به اينبي *
 »معاذاهللا«.باشد

  مسؤوليت کيفري سالبعوامل  ‐ ٤
  امر آمر قانوني ١‐ ٤

موضوع امر آمر قانوني در فصل آخر قسمت قواعد جزايي مورد بررسي قرار  
 .خواهد گرفت

  دفاع مشروع ٢‐ ٤
تواند دفاع امري مشروع است ولي اين مشروعيت مطلق و غير محدود نمي اصوالً 
قام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال هر كس در مبه موجب قانون،  .باشد

خطر                 خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هر گونه تجاوز فعلي و يا
الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل                 قريب

  :تعقيب و مجازات نخواهد بود
 .تجاوز و خطر متناسب باشددفاع با  ‐ ١
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 .عمل ارتكابي بيش از حد الزم نباشد ‐ ٢

توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عمالً ممكن نباشد و يا مداخله قواي  ‐ ٣
 .مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود

  :قاعده دفاع مشروع از آيات زير قابل استنباط است

نُه اُهللا إِن اَهللا لََعُفو َلُفورٌ  َب بِِه ُعم بىُِغَ ذلَِك َو َمْن خقََب بِِمثِْل ما ُعوقِ «  َنرُْصَ َ   )٦٠حج،(» َعلَيِْه 
باز هم به  يمطلب چنين است، و هر كس به همان مقدار كه به او ستم شده مجازات كند، ول) ،يآر(

  .ه استخواهد كرد، البتّه خداوند بخشايشگر و آمرزند ياو ظلم شود، قطعاً خداوند او را يار

 »و َمن خقب بمثل ما ُعوِقَب به«. دفاع حق طبيعي هر انساني است  *

دانند، ما  را حرام مي چون مسلمانان جنگ در اين ماه: مشركين در ماه محرم گفتند  *
دفاع از : فرمايد لكن اين آيه مي. كنند به آنان هجوم ببريم زيرا آنان از خود دفاعي نمي

 .باشد خود واجب است، در هر ماهي كه

ْهِلها فَوََجَد ِفيها رَُجلنَْيِ َفْقتَِتالِن هذا ِمْن ِشيَعِتِه َو هذا  َو َدَخَل الَْمِدينََة بَل « 
َ
ِحنِي َلْفلٍَة ِمْن أ

 ِ ِ  ِمْن ِشيَعِتِه بَلَ ی ِمْن َعُدوِّهِ فَاْستَغاثَُه ا َزُه ُموی ا َ  َعلَيِْه قاَل هذا ِمنْ  َفَق ِمْن َعُدوِّهِ فََو
  )١٥قصص،(» َقَمِل الشيْطاِن إِنُه َعُدو ُمِضل ُمِبنيٌ 

خبر بودند، پس در آنجا به دو مرد  يب) از ورودش(كه مردم  يوارد شهر شد، در حال يو موس

پس . از دشمنانش بود) يديگر(از طرفدارانش و آن  يكردند، اين يك يبرخورد كه با يكديگر نزاع م

به حمايت از ( يپس موس. خواست يد، از او در برابر دشمنش ياربو يآن كه از پيروان موس

از اين ( ي، موس)و با همان مشت كشته شد(بر او زد كه كار او را ساخت  يمشت) دوست خود

  .است يآشكار ي اين از كار شيطان بود، همانا او دشمن گمراه كننده: گفت) خورد و يپيشامد تكان

نداشت و فقط بخاطر دفاع از يك مؤمني حضرت موسي قصد كشتن آن مرد را   *
از اين روي خداوند از قتل او انتقاد نكرده و در جاي ديگر . دست به اين كار زد

ً فنّجيناك من الَغمّ «: فرمايد مي  تو يكي از فرعونيان را به قتل رساندي و ١»و َقتَلت نفسا
 .را از غم نجات داديم اندوه شدي و ما تو دچار غم و

                                                 
  . ٤٠طه، . ١
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ينَ «  ِ ونَ  َو ا صاَنُهُم اْكَيْغُ ُهْم يَنْتَرِصُ
َ
  )٣٩،شوری(» إِذا أ

  .طلبند يم ييار) شوند و يتسليم نم(رسد  يكه هر گاه به آنان ستم يو كسان

دفاع الزم است گرچه با استمداد از مؤمنان باشد و سكوت و ظلم پذيري ممنوع   *
 )ينترصون(. تاس

وحِ « 
ُ
  )٤١،شوری(» َك ما َعلَيِْهْم ِمْن َسِبيلٍ َو لََمِن اْغترََصَ َنْعَد ُظلِْمِه فَأ

  .نيست) ينكوهش(طلبند بر آنان راه  يم ييار) رفع آن يبرا(كه بعد از ظلم ديدنشان  يو كسان

در آخرت نه حق مشروع انسان است كه نه در دنيا مورد سرزنش است و  دفاع  *
 »و ملن انترص بعد ظلمه فاوحك ما عليهم من سبيل«. اب داردعق

ْن َيْعتَُدوا وَ « 
َ
ْم َعِن الَْمْسِجِد احْلَراِم أ ُ و ْن َصدُّ

َ
  )٢مائده،(» ال جَيِْرَمنُكْم َشنَآُن قَْوٍم أ

و تجاوز وادار  يعدالت يكه شما را از مسجد الحرام بازداشتند، شما را به ب يبا گروه يو دشمن

  .نكند

. شود ديگر نميهاي ديگران در يك زمان، مجوز ظلم و تجاوز در زماني  دشمني  *
وال «. ي از شرايط دفاع مشروع، فعليت و يا قريب الوقوع بودن خطر استيک

  »ان تعتدوا... جيرمّنكم

 اضطرار ٣‐ ٤
مورد بررسي قرار  ،، قسمت قواعد جزاييکتاب موضوع اضطرار در فصل آخر 

 .خواهد گرفت
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  تقسيم بندي جرايم ‐ ٥
  جرايم موجب حد ١‐ ٥

 زنا ١‐١‐٥

ِ  الزاِغيَُة وَ «  فٌَة ىِف  الزا
ْ
ُخْذُكْم بِِهما َرأ

ْ
ةٍ َو ال تَأ وا لُك واِحٍد ِمنُْهما ِمائََة َجْتَ ِديِن اِهللا إِْن  فَاْجِتُ

َْوِم اْآلِخِر َو لْيَْشَهْد َعذاَنُهما طائَِفٌة ِمَن الُْمْؤِمِننيَ  ْ   ) ٢نور،(» ُكنْتُْم تُْؤِمنُوَن بِاِهللا َو ا
 يو اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد در اجرا. ار را صد تازيانه بزنيدهر يك از زن و مرد زناك

از مؤمنين  ينشويد و بايد هنگام كيفر آن دو، گروه يدين خدا نسبت به آن دو گرفتار دلسوز

  .حاضر و ناظر باشند

احكام زنا بر اساس شرايط افراد متفاوت است، در اين آيه فقط به يك صورت   *
 ١.خورد زنا كند، صد تازيانه مي ي غير محصنر مرد يا زناشاره شده كه اگ

نقش زنان در ايجاد روابط نامشروع و فراهم آوردن مقدمات زنا، از مردان بيشتر   *
به همين دليل كلمه زانيه قبل از . است، بر خالف دزدي كه نقش مردان بيشتر است

 »الّزانية و الّزا« .كلمه زاني آمده است

 »لك واحد«. شوند مي مجازاتوع هر دو طرف به يك ميزان در روابط نامشر  *

وليشهد عذابهما «. شالق، از نظر روحي نيز بايد زجر ببيندمجازات زناكار، عالوه بر   *
 »...طائفة

 » 
َ
ٌ َو لَْم َفْمَسْسىِن  يَُكوُن ىِل  قالَْت رَبِّ ك َ   )٤٧آل عمران،(» برََشٌ قاَل َكذلِِك اُهللا خَيْلُُق ما يَشاءُ  َو

با من تماس  يكه هيچ انسان يباشد، در حال يمن فرزند يچگونه برا! پروردگارا: گفت) مريم( 

  .آفريند يپروردگار، او هر چه را بخواهد م) كار(چنين است : نداشته است؟ خداوند فرمود

                                                 
  :حد زنا در موارد زير اعدام است. ١

 .زنا با محارم نسبي) الف  
  .                است                 اعدام زاني                 موجب                 پدر كه                 زنا با زن)                 ب  
  .مرد غير مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زاني استزناي ) ج  
  .زناي به عنف يا اکراه از سوي زاني، که موجب اعدام زاني است) د  
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 .موجب مجازات زن و حکم به فساد او نيست ،شوهرداشتن فرزنددار شدن بدون   *

 » ِ   َو الال
ْ
ْربََعًة ِمنُْكْم فَإِْن َشِهُدوا يَأ

َ
ِينَي الْفاِحَشَة ِمْن نِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َعلَيِْهن أ

ْمِسُكوُهن ىِف 
َ
ْو جَيَْعَل اُهللا لَُهن َسِبيالً  اْكُيُوِت َح  فَأ

َ
  )١٥نساء،(» َفتََوفاُهن الَْموُْت أ

را بر آنان ) مردان مسلمان(ر نفر از ميان شما كه مرتكب زنا شوند، پس چها يو از زنان شما كسان

نگاه داريد، تا مرگشان ) خودشان ي(ها  شاهد بگيريد، پس اگر شهادت دادند، آن زنان را در خانه

  ).بياورد يو قانون جديد(آنان قرار دهد  يبرا يفرا رسد، يا آنكه خداوند، راه

هار شاهد مقرر كرده براي حفظ آبرو و شرف ديگران، اسالم براي اثبات زنا، چ *
خورند، ولي براي اثبات  است، و حتّي اگر سه شاهد گواهي دهند، هر سه شالّق مي

 »اربعة منكم«. ، دو شاهد كافي استقتل
شاهد بر زنا، هم بايد مرد باشد و هم مسلمان، تا در اثبات جرم، دقّت الزم صورت   *

  ١»اربعة منكم«. گيرد

هاي عمومي، كه ممكن  است، نه زندانبوده » خانه«حبس در ابتدا كيفر زن زناكار،   *
  »اكيوت فامسكوهّن ىف«. است فساد بيشتر بياموزد

يتوّفاهّن  ح«. اند حبس ابد، كيفر زنان شوهرداري بوده است كه مرتكب زنا شده  *
أو جيعل «. سنگسار كردن مطرح شود البتّه اين حكم موقّت بوده تا كيفر تازيانه و »املوت

 »سبيال اهللا هلنّ 
دهد، حدود الهي و  مراد از راه ديگر كه خداوند قرار مي: فرمود 7 امام صادق  *

 ٢.سنگسار و شالق است
البيان  گرايي زنان نيز گرفته و از مجمع بعضي آيه را شامل مساحقه و همجنس  *

 ٣.اند كه مؤيد آن است نقل كرده 9روايتي را از پيامبر
حبس در خانه نسبت به زن زناكار، در جاهليت ي  خوانيم كه مسئله در روايتي مي  *

نيز بوده و اسالم در آغاز آن را پذيرفته است، ولي بعد از تقويت اسالم مسئله از 
 ٤.حبس به اجراي حد تبديل شده است

                                                 
  .گيردالبته بر طبق موازين فقهي شهادت دو زن جاي شهادت يک مرد را مي. ١
  .٣٥٣، ص ١ج  ، چاپ اول، ق ١٤١٦، تهران،  بنياد بعثت  تفسير برهان،،  سيد هاشم ،بحراني .٢
  .٢٥٦، ص ٢ جقرائتي، محسن، همان، . ٣
  .مانه .٤
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ْعرُِضوا َقنُْهما« 
َ
ْصلَحا فَأ

َ
ِييانِها ِمنُْكْم فَآُذوُهما فَإِْن تابا َو أ

ْ
اِن يَأ   ) ١٦نساء،(» َو ا

هر دو را آزار ) زن يا مرد زناكار و بدون همسر(از شما كه سراغ فحشا و زنا روند  يآن دو نفر و

  .كرده و خود را اصالح كردند، از آنان درگذريد توبهپس اگر ). كنيد يو بر آنان حد جار(دهيد 

 كه حكم هنگامي استنظر نمودن از اجراي حد درباره او  ي زناكار و صرف توبه  *
 .شود مانع اجراي آن نمي توبهپس از صدور حكم، ولي  .باشد صادر نشده

َينْيَ بِفاِحَشٍة َفَعلَيِْهن نِْصُف ما بَلَ « 
َ
ْحِصن فَإِْن أ

ُ
  ) ٢٥نساء،(» الُْمْحَصناِت ِمَن الَْعذاِب  فَإِذا أ

  .گاه كه كنيزان، صاحب همسر شدند، اگر مرتكب زنا شوند، كيفرشان نصف كيفر زنان آزاد استآن

به  هاي آن، اگر كنيز باشد، به خاطر كنيز بودن و محروميت زناکارمجازات زن   *
 »املحصنات فعليهّن نصف ما بل«. يابد ف كاهش مينص

وتُوا الِْكتاَب ِمْن َقبِْلُكْم إِذا آتَيْتُُموُهن « 
ُ
يَن أ ِ َو الُْمْحَصناُت ِمَن الُْمْؤِمناِت َو الُْمْحَصناُت ِمَن ا

ُجورَُهن 
ُ
ْخدانی حُمِْصِننَي َلرْيَ ُمسافِِحنَي َو ال ُمتِخذِ  أ

َ
  ) ٥مائده،(»  أ

كه پيش از شما به آنان كتاب  يزنان پاكدامن و با ايمان و نيز زنان پاكدامن از كسان) ازدواج با(و 

كه مهريه زنان را بپردازيد و پاكدامن باشيد نه زناكار،  يدر صورت. ندارد يداده شده مانع يآسمان

  )و نامشروع( يپنهان ي و نه دوست گيرنده

پرداخت اجرت به زن بايد به خاطر ازدواج باشد، نه به خاطر زنا و روابط   *
 »اخدانی آتيتموهّن اجورهّن حمصنني غري مسافحني وال مّتخذ«. مشروعنا

ی و المّتخذ«. حتّي با غيرمسلمان ممنوع است برقراري روابط نامشروع و پنهاني  *
 »أخدان

ِ َو ر«  بْواَب َو قالَْت َهيَْت لََك  ُهَو ىِف  اوََدتُْه ال
َ
  ) ٢٣يوسف،(» بَيِْتها َقْن َغْفِسِه َو َغلَقِت اْأل

كرد و  يگير كام يكه يوسف در خانه او بود، از يوسف از طريق مراوده و ماليمت، تمنا يو زن

  .ام تو آماده يبرا:محكم بست و گفت) انجام مقصودش يبرا(درها را 

ي  ، زليخا همهعلتشتي زنا در طول تاريخ مورد پذيرش بوده است و به همين ز  *
  »غلّقت االبواب«. ها را محكم بستدر
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ْعرِْض َقْن هذا َو اْستَْغِفرِ « 
َ
نِْبِك إِنِك ُكنِْت ِمَن اخْلاِطئنِيَ ی يُوُسُف أ َ   ) ٢٩يوسف،(» ِ

بازگو نكن و به همسرش نيز  آن را(يوسف از اين مسئله صرف نظر كن و :) عزيز مصر گفت(

  .يا گناهت استغفار كن، چون از خطاكاران بوده يتو برا) و: خطاب كرد

 .ناروا و نامشروع است يتالش زن براي برقراري رابطه با غير همسر خويش، امر  *
 »نبکی استغفر و«

 » 
َ
ً َو َجَعَل لَُكْم ِمْن أ ْزواجا

َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
ْزواِجُكْم بَننَِي َو َحَفَدًة َو َو اُهللا َجَعَل لَُكْم ِمْن أ

  ) ٧٢حنل،(» َرَزقَُكْم ِمَن الطيِّباِت أفَِباْكاِطِل يُْؤِمنُوَن َو بِِنْعَمِت اِهللا ُهْم يَْكُفُرونَ 
شما فرزندان و  يبرايتان قرار داد و از همسرانتان برا يو خداوند از جنس خودتان همسران

آورند و به  يبه باطل ايمان م) باز هم(داد، پس آيا  يرا روز ها شما قرار داد و از پاكيزه ينوادگان

  ورزند؟ يكفر م ينعمت اله

زنا كفران و برقراري رابطه جنسي از راه مشروع، همسر امکان داشتن با وجود   *
ْزواجاً  «. ت الهي استنعم

َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
 »بنعمة اهللا هم يكفرون -َو اُهللا َجَعَل لَُكْم ِمْن أ

ىنَو ال َيقْ «    )٣٢ارساء،(» إِنُه اكَن فاِحَشًة َو ساَء َسِبيالً  َرُبوا الزِّ
  .است يبه زنا نزديك نشويد، كه كار زشت و راه بد

 حرام، گاهي يك نگاه. كرد اجتناببايد  آن نيززنا، بلكه از مقدمات از جرم نه فقط   *
 »التقربوا«. شود هاي نامشروع ميي ارتباط مينهز

اكن «. ملي زشت و ناپسند و در اديان ديگر نيز حرام بوده استزنا در طول تاريخ ع  *
 »فاحشةً 

 » 
َ
ُك بَِغيا ُغالٌم َو لَْم َفْمَسْسىِن  يَُكوُن ىِل  قالَْت ك

َ
  ) ٢٠مريم،(» برََشٌ َو لَْم أ

با من تماس گرفته  يكه نه بشر يباشد؟ در حال يمن فرزند يچگونه ممكن است برا: گفت) مريم(

  .ام ره بودهو نه من بدكا

ً «. استبوده زنا عملي منفور در تمام اديان آسماني   *  »ولم اَك بغّيا
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 » ِ َم ذلَِك بَلَ  الزا ْو ُمرْشٌِك َو ُحرِّ
َ
ًة َو الزاِغيَُة ال َفنِْكُحها إِال زاٍن أ َ

ْو ُمرْشِ
َ
 ال َفنِْكُح إِال زاِغيًَة أ

  ) ٣نور،(» الُْمْؤِمِننيَ 
و زن زناكار جز مرد زناكار يا مشرك را به . ن زناكار يا مشرك ازدواج نكندمرد زناكار، جز با ز

  .بر مؤمنان حرام است يو اين زناشوي. نگيرد يهمسر

كند، همانگونه  يايمان ازدواج نم يمرد زناكار جز با زن آلوده دامان يا مشرك و ب 
 آيه اين اينكه در. بندد ينم ييا مشرك پيمان همسر يكه زن آلوده دامان جز با مرد زان

 مفسران ميان در ؟يطبيع و يخارج قضيه يك از خبر يا است، ياله حكم يك بيان
 آلودگان كه كند يم بيان را يعين واقعيت يك تنها آيه معتقدند يبعض :است گفتگو
 با و پاك افراد اما كند، يم پرواز همجنس با همجنس و روند، يم آلودگان دنبال هميشه
 بر را آن و دهند، ينم آلوده همسران انتخاب و هاآلودگي چنين به تن هرگز ايمان

 جمله" صورت به كه است آيه ظاهر همان تفسير اين شاهد كنند، يم تحريم خويشتن
 ياله و يشرع حكم يك بيان جمله اين كه معتقدند ديگر گروه يشده، ول بيان" خبريه
 كه چرا دارد، باز زناكار ادافر با ازدواج از را مسلمانان خواهد يم مخصوصاً .است

 گذشته اين از است و واگيردار غالباً يجسم يهابيماري همچون ياخالق يهابيماري
 در كه يفرزندان بعالوه .شود يم محسوب پاك افراد يبرا عار و ننگ نوع يك كار اين

 يرو .دارند يمبهم نوشت سر يابند يم پرورش يمشكوك يا دار لكه يهادامان چنين
 يعلَ ذلك حرم و« جمله تفسير اين است شاهد كرده منع را كار اين اسالم هاتج اين

نِينمؤكه است يفراوان روايات ديگر شاهد شده و تحريم به تعبير آن در كه است »الْم 
 را آن و رسيده ما به زمينه اين در : معصوم پيشوايان ساير و 9 اسالم پيامبر از
 يبسيار كه است يآور ياد به الزم نيز نكته اين. اند ردهك تفسير حكم يك صورت به
 ياله احكام هميشه نيست الزم و است، شده بيان" خبريه جمله" صورت به احكام از
 ١.باشد" ينه" و" امر" جمله صورت به

                                                 
  .٣٦٢و ٣٦١، ص ١٤ ج همان،، ناصر ،مكارم شيرازي. ١
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كساني است كه به زنا شهرت  ي در روايات آمده است كه حكم اين آيه درباره  *
 ١.تواند مانند ديگران با فرد دلخواهش ازدواج كند د ميكر توبهو اگر زناكاري  دارند

 گناه يبيان اهميت مطلب است، يعن  يدر واقع برا" زانيان" بر" مشركان" عطف 
شخص " روايات نيز وارد شده كه ياست، چرا كه در بعض" شرك" همطراز گناه" زنا"

 ٢.شود يه مشود از ايمان بازداشت يكه مرتكب اين عمل م يا در آن لحظه" زناكار

وِحَك ِعنَْد اِهللا ُهُم الاْكِذبُونَ « 
ُ
َهداِء فَأ تُوا بِالشُّ

ْ
ْربََعِة ُشَهداَء فَإِْذ لَْم يَأ

َ
  )١٣نور،(» لَْو ال جاُؤ َعلَيِْه بِأ

چرا چهار شاهد بر صحت آن تهمت نياوردند؟ پس چون گواهان الزم را نياوردند، آنان نزد خدا 

  .همان دروغگويانند

 »الاكذبون هم«. ي آن دروغگو است اگر ثابت نشود، نسبت دهندهاتهام زنا   *

 شهودبر آن  ، در غير اين صورت حد قذفالزم است آوردن چهار شاهد بر زنا 
 .خواهد شد يجار

 » ِ يَن ال يَْدُعوَن َمَع اِهللا إهِلاً آَخَر َو ال َفْقتُلُوَن اجْفَس ال ِ َو ال يَْزنُوَن َو  َحرَم اُهللا إِال بِاحْلَقِّ  َو ا
 ً ثاما

َ
  ) ٦٨فرقان،(» َمْن َفْفَعْل ذلَِك يَلَْق أ

كه  يخوانند و انسان يرا نم يديگر يهستند كه با خداوند، خدا يكسان) بندگان خاص خدا(و 

كنند، و هر كس چنين كند  يكشند، و زنا نم يحرام كرده است، جز به حق نم) خونش را(خداوند 

  .ديد عقوبت گناهش را خواهد

ي دوري از زنا، تنها يك موعظه نيست، قانوني است كه  دستور قرآن در زمينه  *
 »ومن يفعل ذلك يلق اثاما-ال يَْزنُوَن  «. تخلّف از آن كيفري شديد دارد

يْمانُُكْم « 
َ
  ) ٢٤نساء،(»  َو الُْمْحَصناُت ِمَن النِّساِء إِال ما َملََكْت أ

به حكم خداوند، در جنگ (مگر آنان كه ) بر شما حرام شده است، نيز(زنان شوهردار ) ازدواج با(و 

  .ايد مالك شده) با كفّار

از نظر لغوي، يعني آنچه در حصن و حريم باشد و از دسترسي » حُمَصنات«ي  كلمه  *
  :ريشه اين كلمه در قرآن، در مورد سه گروه استعمال شده است. ديگران منع شود

                                                 
  .١٤٦، ص ٨ جقرائتي، محسن، همان، . ١
  . ٣٦٣و ٣٦٢، همان، ص ناصر ،مكارم شيرازي .٢
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ِ «: فرمايد يكه خداوند درباره حضرت مريم م چنان. زنان عفيف و پاكدامن ‐١  ال
ْحَصنَْت فَرَْجها

َ
  ١»أ
مراد از . زيرا شوهر نقش حفاظت از عفت زن را به عهده دارد. زنان شوهردار ‐٢
 .است يدر آيه مورد بحث، همين معن »الُْمْحَصناُت ِمَن النِّساءِ «

ا اسارت سبب پاره شدن زير. نبوده و كنيز نيستند يزنان آزاده كه اسير جنگ ‐٣
  .در ميان كنيزان شايع بوده است يعفّت يگردد و ب يزن م يعفّت و حيا يها پرده
به  ياين حكم اختصاص .با زنان شوهردار حرام است يازدواج و آميزش جنس 

همين حكم را دارند  يزنان مسلمان ندارد بلكه زنان شوهردار از هر مذهب و ملت
است در مورد  واردكه به اين حكم  يتنها استثناي .است ازدواج با آنها ممنوع ييعن

آيند، اسالم اسارت  ياست كه به اسارت مسلمانان در جنگها درم يزنان غير مسلمان
دهد بعد از تمام شدن  يكرده، و اجازه م ياز شوهران سابق تلق" طالق" آنها را بمنزله

إِال ما َملََكْت « .نان رفتار شودبا آنان ازدواج كنند و يا همچون يك كنيز با آ انعده آن
يْمانُُكمْ 

َ
 .»أ

 » ُ ْن ت
َ
ْعَم َو اْكَيْغَ بَِغرْيِ احْلَقِّ َو أ َ الَْفواِحَش ما َظَهَر ِمنْها َو ما َنَطَن َو اْإلِ ِّ وا قُْل إِنما َحرَم َر ُ

رْشِ
ْن َيُقولُوا بَلَ 

َ
ْل بِِه ُسلْطاناً َو أ   )٣٣اعراف،(» ما ال َيْعلَُمونَ اِهللا  بِاِهللا ما لَْم ُفزَنِّ

زشت و زننده، چه آشكار و چه پنهان، و گناه و ستم و  يهمانا پروردگارم كارها: بگو!) پيامبر يا(

بر حقّانيت آن نازل نكرده، و  يخدا كه او دليل يبرا يبه ناحق و شريك قرار دادن چيز يسركش

  . رام كرده استح) همه را(دانيد به خداوند،  ينسبت دادن آنچه را نم

است كه فوق العاده زشت و  يخصوص اعمال يبه معن" فاحشه" جمع" فواحش 
اين مطلب كه خواه پنهان باشد يا  يناپسند است نه همه گناهان، و شايد تاكيد رو

 يعفت را اگر پنهان ي، عمل زشت منافيجاهل يآشكار، از اين جهت است كه عربها
 ٢.دانستند يكه آشكار باشد ممنوع م يها در صورتشمردند، و تن يشد، مجاز م يانجام م

                                                 
  .١٢تحريم،  .١
  . ١٥٥ ،، ص٦ ، ج، همانناصر ،مكارم شيرازي .٢
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  ١ارتداد ٢‐١‐٥

اِذُكُم الِْعْجَل َفتُوُبوا إىِل َو إِْذ قاَل ُمو«  ْغُفَسُكْم بِاختِّ
َ
باِرئُِكْم  ِلَقْوِمِه يا قَْوِم إِنُكْم َظلَْمتُْم أ

ْغُفَسُكمْ 
َ
  )٥٤بقره،(» فَاْقتُلُوا أ

گرفتن گوساله، ) به پرستش(قوم من، شما با  يا: قوم خود گفتبه  يكه موس يزمان) اوريدبيبخاطر (و 

  .كرده و باز گرديد و يكديگر را به قتل برسانيد توبهخالق خود  يپس به سو. به خود ستم كرديد

  »فاقتلوا انفسكم«.حكم مرتد، قتل است  *
كه بعد از مشاهده  ينبود، ملت ي، كار كوچكيشك نيست كه پرستش گوساله سامر 

همه را فراموش كنند و با  7 يآيات خدا و معجزات پيامبر بزرگشان موس آن همه
توحيد و آئين خدا را زير پا گذارده  ياصل اساس ييك غيبت كوتاه پيامبرشان به كل

هميشه از مغز آنها ريشه كن نشود وضع  ياگر اين موضوع برا .پرست شوند بت
بعد از مرگ  وصاًمخص يبه وجود خواهد آمد، و بعد از هر فرصت يخطرناك
 يممكن است تمام آيات دعوت او از ميان برود، و سرنوشت آئين او به كل 7يموس

و  يبه خطر افتد در اينجا بايد شدت عمل به خرج داده شود، و هرگز تنها با پشيمان
از طرف خداوند،  يصيغه توبه بر زبان نبايد قناعت گردد، لذا فرمان شديد ياجرا

ول تاريخ پيامبران مثل و مانند ندارد، و آن اينكه ضمن دستور صادر شد كه در تمام ط

                                                 
اي  ـ عهد جديد، نامه ١٣عهد قديم، سفر توريه، مثني فصل (.است يز براي مرتد مجازات تعيين شدهدر اديان ديگر ن. ١

دولت اسالمي همان گونه كه موظف است در صورت ) ٢٦تا  ٢٢جمله  ١٠نژاد، عبرائيان، بند  به مسيحيان، يهودي
امعه و شيوع عقايد زدايي كند، وظيفه دارد در صورت مسموميت فضاي فكري ج مسموم شدن آب شهر آفت

اين مجازات در براي جنگ رواني و  .سازي فكر عمومي است مجازات مرتد براي سالم .كننده، قيام و اقدام كند گمراه
و إِنْ أَحد منَ الْمشْرِكينَ  :فرمايد اسالم مي ها و انتخاب احسن را داد، تبليغاتي است و گرنه اسالم دستور به شنيدن حرف

دو ماه مهلت 9صفوان از پيامبر) ٦/توبه( أَجِرْه حتّي يسمع كالم اللّه ثُم أَبلغْه مأْمنَه ذلك بِأَنَّهم قَوم ال يعلَمونَاستَجارك فَ
انتقاد قرآن از  .است )١١١/بقره(قُلْ هاتُوا برهانَكم شعار قرآن .و تحقيق خواست، حضرت به او چهار ماه مهلت داد

در  .مجازات مرتد به اين دليل است كه مردم دين را سرسري و تشريفاتي ندانند .ركورانه و عدم تعقّل استتقليد كو
ها مسلمان  مجازات مرتد مانع راه كساني است كه به خاطر كينه از اسالم آئين ميليون .انتخاب و پذيرش آن دقت كنند

هاي انبياي معصوم به  ها و شكنجه حي كه از طريق شهادترا بازيچه اميال سودجويانه خود قرار داده و مكتب مستدل و
خواند و مردم  اسالم در آغاز مردم را به فكر وتعقّل فرامي .پذير باشد دست ما رسيده با هوس و تبليغات دشمنان آسيب

عيف مكتب، رها كردن آن تض،  ندكند، ولي بعد از آنكه راه را انتخاب كرد را در انتخاب احسن آزاد و به آن تشويق مي
تضعيف رهبر، تضعيف امت، تضعيف نظام است، نشان دادن چراغ سبز به دشمنان است، و ايجاد دلهره در دل دوستان 

بنابراين اسالم هم براي فرد حق فكر و تعقل . را راه بسته است لذا. گيري از مديران است است و گرفتن قدرت تصميم
اگر مرتد  .ريزي را پذيرفته است هبر و امت حق عزّت و صالبت و برنامهو انتخاب را باز گذاشته و هم براي مكتب و ر

  .شود سخت مجازات نشود و به هر فرد حق رها كردن مكتب داده شود، حق انبيا و شهدا و وحي و نبوت ضايع مي
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 از گنهكاران بدست يگروه كثير يجمعهتوبه و بازگشت به توحيد، فرمان اعدام دست
خود آنها  يبايست اجرا شود، يعن يم ياين فرمان به نحو خاص .خودشان صادر شد

شدنش عذاب  هم كشته بايد شمشير به دست گيرند و اقدام به قتل يكديگر كنند كه
دستور داد در  ياز روايات موس يطبق نقل بعض. است و هم كشتن دوستان و آشنايان

كرده بودند غسل كنند و كفن بپوشند  يپرست كه گوساله ييك شب تاريك تمام كسان
ممكن است چنين تصور شود كه اين  !و صف كشيده شمشير در ميان يكديگر نهند

آيا ممكن نبود خداوند توبه آنها را بدون اين  جام گيرد؟توبه چرا با اين خشونت ان
شود، زيرا مساله  يپاسخ به اين سؤال از سخنان باال روشن م قبول فرمايد؟ يخونريز

 ينبود كه به اين آسان يا مساله ساده يانحراف از اصل توحيد و گرايش به بت پرست
بزرگ  يهان و نعمتقابل گذشت باشد، آنهم بعد از مشاهده آن همه معجزات روش

 يتوان در توحيد و يگانه پرست يرا م يدر حقيقت همه اصول اديان آسمان .خدا
دين، اگر مساله  يخالصه كرد، تزلزل اين اصل معادل است با از ميان رفتن تمام مبان

گشت، بخصوص اينكه  يآيندگان م يبرا يشد، شايد سنت يم يساده تلق يپرست گوساله
پر لجاجت و بهانه جو بودند، لذا بايد چنان  يدت تاريخ مردماسرائيل به شها يبن

 يبماند و كس يبه آنها داده شود كه خاطره آن در تمام قرون و اعصار باق يگوشمال
ذِلُكْم َخرْيٌ لَُكْم ِعنَْد باِرئُِكْم نيفتد، و شايد جمله  يهرگز بعد از آن به فكر بت پرست

 ١.باشد ياشاره به همين معن) ر استشما بهت ياين كشتار نزد خالقتان برا(

ْعمالُُهْم ىِف « 
َ
وِحَك َحِبَطْت أ

ُ
نْيا َو اْآلِخَرةِ  َو َمْن يَْرتَِدْد ِمنُْكْم َقْن ِديِنِه َفيَُمْت َو ُهَو اكفٌِر فَأ ُّ   » ا

و هر كس از شما كه از دينش برگردد و در حال كفر بميرد، اعمال آنان در دنيا و آخرت تباه 

  )٢١٧قره،ب( .شود يم

نيا و االخرة حبطت اعماهلم يف... َمن يرتدد منكم«. داردار دنيوي و اخروي ارتداد، آث  *  »ا

در دنيا دارد و هم در آخرت، افراد مرتد از همه  ياعمال نيك هم بركات و آثار 
شود كه تمام آثار ايمان برچيده  يبه عالوه ارتداد سبب م .شوند ياين آثار محروم م

 ٢.ان جدا گردند و اموالشان به ارث به بازماندگان آنان برسدهمسرانش ،شود
                                                 

  . ٢٥٦ ،، ص١ ج ،، همانناصر ،مكارم شيرازي. ١
  . ١١٣ ،، ص٢ ، جهمان. ٢
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ً لَْن ُيْقبََل تَْوَبتُُهْم َو «  يَن َكَفُروا َنْعَد إِيمانِِهْم ُعم ازْداُدوا ُكْفرا ِ وِحَك ُهُم الضالُّونَ إِن ا
ُ
 » أ

  )٩٠عمران،آل(                                                                                                                          
آنها  ي توبهكه پس از ايمان آوردن، كافر شدند و سپس بر كفر خود افزودند، هرگز  يالبتّه كسان

  .پذيرفته نخواهد شد و آنها همان گمراهانند

 :شوندبه دو نوع تقسيم ميمرتدين   *

در او هنگام انعقاد نطفه او كافر باشند، بعد از بلوغ اظهار مرتد ملّي، كه پدر و ما: الف
چون اين . كفر كند و سپس اسالم بياورد و پس از آن مجدداً از اسالم دست بردارد

 .شخص مسلمان زاده نيست، مجازاتش خفيف و سبك است

مرتد فطري، كه هنگام انعقاد نطفه او پدر يا مادرش مسلمان باشند، بعد از بلوغ : ب 
. اظهار اسالم كند و سپس از دين و آيين خويش دست بردارد و به اسالم پشت كند

اين آيه ناظر به  .اين چنين شخصي مجازات سنگيني همانند اعدام را در پيش رو دارد
 .اين دسته از مرتدين است

 » ِ
ْ
يَن آَمنُوا َمْن يَْرتَد ِمنُْكْم َقْن ِديِنِه فََسوَْف يَأ ِ َها ا فُّ

َ
ِذلٍة بَلَ  يا ك

َ
بُّونَُه أ بُُّهْم َو حُيِ  اُهللا بَِقْوٍم حُيِ

ِعزةٍ بَلَ 
َ
  )٥٤،مائده(» َسِبيِل اِهللا َو ال خَيافُوَن لَْوَمَة الئِمٍ  الاْكفِِريَن جُياِهُدوَن ىِف  الُْمْؤِمِننَي أ

زند،  يمن يبه خدا ضرر(هر كس از شما كه از دين خود برگردد ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

را خواهد آورد كه آنان را دوست دارد و آنان نيز خدا را دوست  يخداوند در آينده قوم) چون

آنان نسبت به مؤمنان نرم و فروتن و در برابر كافران سرسخت و قاطعند، در راه خدا جهاد . دارند

  . هراسند ينم يا كننده كنند و از مالمت هيچ مالمت يم

بر  يقرآن بعدها از اين آئين مقدس رو يه طبق پيشبينك يسخن از مرتداناين آيه  
به همه مسلمانان اخطار  يآورد و به عنوان يك قانون كل يگرداندند به ميان م يم
به خدا و آئين او و جامعه  ياز شما از دين خود بيرون روند، زيان ياگر كسان: كند يم

را  يدر آينده جمعيت رسانند، زيرا خداوند يمسلمين و آهنگ سريع پيشرفت آنها نم
 .انگيزد يحمايت اين آئين برم يبرا
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يْنا بَلَ «  ً إِْن ُعْدنا ىِف  قَِد اْفرَتَ ْن َغُعوَد  اِهللا َكِذبا
َ
ِملِتُكْم َنْعَد إِْذ جَنانَا اُهللا ِمنْها َو ما يَُكوُن َجا أ

ْن يَشاَء اُهللا َربُّنا
َ
  )٨٩اعراف،(» ِفيها إِال أ

اگر پس از آنكه خداوند ما را از آيين شما نجات داد، دوباره به آن :) گفتشعيب به مخالفان ( 

، ما را نسزد كه به آيين شما برگرديم، مگر آنكه خدا ايم گمان بر خدا دروغ بسته يبرگرديم ب

  ).خدا هم هرگز چنين نخواهد خواست(بخواهد كه او پروردگار ماست 

پذيرفتن شريك براي خداوند، نوعي  ها و عقائد حق و برگشت از آرمان ارتداد و  *
 »ما يكون جا أن نعود... قد افرتينا«. شكني است افترا بر خدا و پيمان

يْماَغُهْم ِمْن َنْعِد َقْهِدِهْم َو َطَعنُوا ىِف « 
َ
ئِمَة الُْكْفرِ  َو إِْن نََكثُوا أ

َ
  )١٢،بهوت(» ِديِنُكْم فَقاتِلُوا أ

يش را پس از بستنِ پيمانشان شكستند و در دين شما، زبان خو يسوگندها) ،توبه يبه جا(اما اگر 

  . گشودند، پس با سران كفر بجنگيد) يگوي و عيب(به طعنه 

و ان «. مكتب است شكني و مسخره كردن هاي پيمان ارتداد از دين، يكي از نمونه  *
 ).اشاره به ارتداد باشد »تابوا«پس از  »نكثوا«شايد ( »نكثوا

  )٦٦،توبه(» ْد َكَفْرُيْم َنْعَد إِيمانُِكمْ ال َيْعتَِذُروا قَ « 
  . همانا شما بعد از ايمانتان كافر شديد. عذر و بهانه نياوريد) جهت يب(

 »قد كفرتم بعد ايمانكم«. ارتداد سبب نپذيرفتن هر عذري است  *

ْكرَِه َو قَلْبُُه ُمْطَمنِئ « 
ُ
َح  َمْن َكَفَر بِاِهللا ِمْن َنْعِد إِيمانِِه إِال َمْن أ يماِن َو لِكْن َمْن رَشَ بِاْإلِ

  )١٠٦حنل،(» بِالُْكْفِر َصْدراً َفَعلَيِْهْم َغَضٌب ِمَن اِهللا َو لَُهْم َعذاٌب َعِظيمٌ 
كه با زبان (اند  شود، نه آنكه او را به زور وادار كرده) و مرتد(كه بعد از ايمان به خدا كافر  يكس

كفر  يكه سينه به رو يخويش مطمئن است، بلكه كسكه قلبش به ايمان  يدر حال) اظهار كفر كند

است  يپس بر آنان از طرف خداوند غضب) به استقبال كفر برود يو بعد از ايمان با شاد(بگشايد 

  .بزرگ است يو برايشان عذاب

غضب ... من كفر باهللا من بعد ايمانه «. قهر الهي در دنيا و آخرت است ،كيفر مرتّد  *
 »ممن اهللا و هلم عذاب عظي
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واْ بَلَ «  يَن اْرتَدُّ ِ ْدبَارِِهم مِّن َنْعِد َما تَبنََي لَُهُم الُْهدَ  إِن ا
َ
ْمىَل ی أ

َ
  » لَُهمْ  الشيَْطاُن َسوَل لَُهْم َوأ

رفتار (كه پس از آن كه راه هدايت برايشان روشن شد به آن پشت كردند، شيطان  يهمانا كسان

  )٢٥حممد،( .فريفته است يطوالن يرا با آرزوها برايشان آراسته و آنان) بدشان را

ارتداد و بازگشت از حق بعد از روشن شدن آن، عملي ارتجاعي و قابل سرزنش   *
 »...ادبارهم من بعد ما تبنّي  ارتّدوا بل«. است

 » ِ ْهِل الِْكتاِب آِمنُوا بِا
َ
نِْزَل بَلَ ی َو قالَْت طائَِفٌة ِمْن أ

ُ
يَن آَمنُوا وَجْ  أ ِ َه اجهاِر َو اْكُفُروا آِخَرُه ا

 )٧٢آل عمران ،( »لََعلُهْم يَرِْجُعونَ 

به آنچه بر مؤمنان نازل شده است، در آغاز روز ايمان آوريد و در : از اهل كتاب گفتند يو گروه

 . باز گردند) با اين حيله آنها از اسالم(پايان روز كافر شويد، شايد 

ايجاد تزلزل و ترديد در  يد، تصميم گرفتند برادوازده نفر از دانشمندان يهو  *
در آخر  يآمده و اظهار ايمان كنند، ول 9مسلمانان، صبحگاهان نزد حضرت محمد 

با آنچه در تورات  يما محمد و آيين او را ديديم، ول: روز از اسالم برگردند و بگويند
خواستند به  يمماهرانه  ي با اين نقشه انآن. و انجيل آمده است، مطابقت ندارد

بود، اهل علم و  يكيشان خود اين طور وانمود كنند كه اگر اسالم مكتب خوب هم
داشتند، با اين كار هم در مسلمانان ترديد بوجود آورند و هم  يكتاب از آن دست برنم

 ي خداوند متعال نيز با نزول اين آيه، نقشه. ساير يهوديان را از مسلمان شدن بازدارند
 . ساختآنان را برمال

ن الرُسوَل َحق َو جاَءُهُم اْكَيِّناُت َو اُهللا ی َكيَْف َفْهدِ « 
َ
اُهللا قَْوماً َكَفُروا َنْعَد إِيمانِِهْم َو َشِهُدوا أ

مْجَ ی ال َفْهدِ 
َ
ن َعلَيِْهْم لَْعنََة اِهللا َو الَْمالئَِكِة َو اجاِس أ

َ
وِحَك َجزاُؤُهْم أ

ُ
 ِعنيَ الَْقْوَم الظالِِمنَي أ

ْصلَُحو
َ
يَن تابُوا ِمْن َنْعِد ذلَِك َو أ ِ يَن ِفيها ال خُيَفُف َقنُْهُم الَْعذاُب َو ال ُهْم ُفنَْظُروَن إِال ا ِ ِ ا فَإِن خا

  )٨٩تا ٨٦آل عمران، (» اَهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ 
و آمدن معجزات  بر حقّانيت رسول يرا كه بعد از ايمان و گواه يچگونه خداوند هدايت كند گروه

كه (آنان . كند يو داليل روشن بر ايشان، باز هم كافر شدند، و خداوند گروه ستمكاران را هدايت نم

كيفرشان آن است كه لعنت خدا و فرشتگان ) ايمان، مرتد شدند، ي با آن همه داليل روشن و سابقه
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هستند، نه عذاب از ) مردم خدا و فرشتگان و(آنها همواره مورد لعن .و عموم مردم بر آنان باشد

 توبه) از كفر و ارتداد(كه پس از آن،  يمگر كسان. آنان كاسته شود و نه به آنها مهلت داده شود

  . اصالح نمايند، كه همانا خداوند آمرزنده و مهربان است) كردار و افكار خود را(نمايند و 

اند  آن برگشته است كه اسالم را پذيرفته و سپس از يدر اين آيات سخن از كسان 
كيفرشان اين است كه لعن خداوند و  انآن .شوند يناميده م" مرتد" كه در اصطالح

همواره در اين لعن و  اناست كه آن ياين در حال.  است انفرشتگان و همه مردم بر آن
مهلت داده  ايشانيابد و به  يتخفيف نم انمانند و مجازات آن يطرد و نفرت م

وِحَك جَ « .شود ينم
ُ
مْجَِعنيَ أ

َ
ن َعلَيِْهْم لَْعنََة اِهللا َو الَْمالئَِكِة َو اجاِس أ

َ
يَن ِفيها ال  زاُؤُهْم أ ِ ِ خا

 »خُيَفُف َقنُْهُم الَْعذاُب َو ال ُهْم ُفنَْظُرونَ 
مقصود، مرتد ملي است و نه . مرتدين مطرح شده است توبهدر انتهاي آيه پذيرش  

شود و در حقيقت مجازات او خفيف است زيرا او  يپذيرفته م يتوبه مرتد مل. فطري
تر است  حكم از اين شديدتر و سخت يدر مورد مرتد فطر يمسلمان زاده نيست ول

اگر وضع او در  يشود ول يگرچه توبه او در واقع و در پيشگاه خداوند پذيرفته م
ه ورثه دادگاه اسالم ثابت شود محكوم به اعدام خواهد شد و اموال او به عنوان ارث ب

تواند  يتوبه كردن او نم يرسد و همسر او از او جدا خواهد شد و حت يمسلمان او م
آن هم  يتنها در مورد مرتد فطر ياين سختگير يول! جلو اين احكام شديد را بگيرد

تعجب كنند و  ياز اين سختگير يممكن است كسان .است كه مرد باشد يدر صورت
انعطاف بدانند كه با روح اسالم سازگار  آن را يك نوع خشونت شديد غير قابل

 يدارد و آن حفظ جبهه داخل يدر حقيقت اين حكم يك فلسفه اساس يول .نيست
شدن آن و نفوذ بيگانگان و منافقان است زيرا  ياز متالش يو جلوگير يكشور اسالم

از  ياست كه در بسيار يارتداد در واقع يك نوع قيام بر ضد رژيم كشور اسالم
امروز نيز مجازات آن اعدام است اگر به افراد اجازه داده شود هر روز  يدنياقوانين 

 يكنند و هر روز مايل نبودند استعفا دهند به زود يمايل بودند خود را مسلمان معرف
 يخواهد شد و راه نفوذ دشمنان و عوامل و اياد ياسالم از هم متالش يجبهه داخل
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پديد خواهد  يدر سراسر جامعه اسالم يآنها باز خواهد شد و هرج و مرج شديد
حفظ حكومت و  ياست كه برا يآمد، بنا بر اين حكم مزبور در واقع يك حكم سياس

يَن تابُوا ِمْن َنْعِد « ١.است يو عوامل بيگانه ضرور يو مبارزه با اياد يجامعه اسالم ِ إِال ا
إِن اَهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ 

ْصلَُحوا فَ
َ
  »ذلَِك َو أ

  شرب خمر ٣‐١‐٥

ْكرَبُ ِمْن َغفْ « 
َ
  »ِعِهمايَْسئَلُونََك َعِن اخْلَْمِر َو الَْميرِْسِ قُْل ِفيِهما إِْعٌم َكِبرٌي َو َمنافُِع لِلناِس َو إِْعُمُهما أ

  )٢١٩بقره،(                                                                                                                               
 ينيز برا) يماد( يبزرگ است و منافع يدر آن دو گناه: رسند، بگوپ ياز تو درباره شراب و قمار م

  .تر است گناه آن دو از سود آنها بزرگ) يول. (مردم دارند

به معناي پوشش  »مخر«كلمه . ي حكم خمر و ميسر است سؤال اولِ مردم درباره *
كنند،  اي كه زنان سرِ خود را با آن پوشانده و مراعات حجاب مي چهاست و لذا به پار

از آنجا كه شراب، قدرت تشخيص را از عقل گرفته و در واقع آن را . گويند مي »مخار«
 . گويند مي» مخر«پوشاند، به آن  مي
زيرا اعراب، گرفتار شراب بودند و لذا . تحريم شراب به صورت تدريجي بوده است *

تّتخذون منه «: ابتدا اين آيه نازل شد. را آماده پذيرش تحريم نمود انريج آنآيات، به تد
 ً ً حسنا ً و رزقا ي مست كننده و هم رزق نيكو بدست  از انگور، هم نوشابه ٢»سكرا

فيهما ِاثم كبري و «: اين آيه نازل شداز آن، بعد . يعني شراب، رزق حسن نيست. آيد مي
و . شراب و قمار براي مردم، بيشتر از منفعت آنهاست ضرر »منافع للناس و ِاثمهما اكرب
به هنگام نماز نبايد مست  ٣»ی التقربوا الصلوة و انتم ُساكر«: سپس اين آيه نازل شد

رجس من عمل ... انّما اخلمر و امليرس«و در خاتمه حرمت دائمي و علني بيان شد؛ . باشيد
 .ستندنجس و از اعمال شيطان ه... شراب و قمار ٤»الشيطان

 
                                                 

  .. ٦٥١و  ٦٥٠ ،، ص٢ ج ،، همانناصر ،مكارم شيرازي .١
  .٦٧نحل،  .٢
  .٤٣نساء،  .٣
  .٩٠مائده،  .٤
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ْزالُم رِْجٌس ِمْن َقَمِل الشيْطاِن « 
َ
نْصاُب َو اْأل

َ
يَن آَمنُوا إِغَما اخْلَْمُر َو الَْميرِْسُ َو اْأل ِ َها ا فُّ

َ
يا ك

 )٩٠مائده،(» فَاْجتَنِبُوُه لََعلُكْم ُيْفِلُحونَ 

 ييد و از كارهاقرعه، پل يها و تيرها همانا شراب و قمار و بت! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  . شيطان است، پس از آنها بپرهيزيد، تا رستگار شويد

 .استشراب نجس و از اعمال شيطان  *

نداشتند و  يكه شكل مخصوص يبتهاي(رديف انصاب شراب و قمار همدر اين آيه  
 يدهد، خطر شراب و قمار به قدر يذكر شده است و نشان م) بودند يتنها قطعه سنگ

 9از پيامبر يقرار گرفته، به همين دليل در روايت يپرستبت زياد است كه در رديف
 ١.شرابخوار همانند بت پرست است؛  »شارب الخمر كعابد الوثن«: چنين آمده است

ْعناِب َيتِخُذوَن ِمنُْه َسَكراً َو ِرْزقاً َحَسناً «  
َ
  )٦٧حنل،(» َو ِمْن َعَمراِت اجِخيِل َو اْأل

  .سازيد يكننده و هم رزق نيكو م مست) ينوشيدن(و انگور، هم  درختان خرما يها و از ميوه

مسكرات و  يدر اينجا به معن يدارد، ول يمختلف يگرچه در لغت معان »سكر« 
روشن است كه قرآن در اين  .مشهور آن همين است ياست، و معن يمشروبات الكل

را  »مسكرات«ينكه از خرما و انگور نداده بلكه با توجه به ا يآيه هرگز اجازه شرابساز
به تحريم خمر و نامطلوب بودن آن  يقرار داده اشاره كوتاه »رزق حسن«در مقابل

  ٢.نموده است

  فلسفه حرمت شرب خمر ١‐٣‐١‐٥

ْكرَبُ ِمْن َغفْ « 
َ
 » ِهماعِ يَْسئَلُونََك َعِن اخْلَْمِر َو الَْميرِْسِ قُْل ِفيِهما إِْعٌم َكِبرٌي َو َمنافُِع لِلناِس َو إِْعُمُهما أ

 ينيز برا) يماد( يبزرگ است و منافع يدر آن دو گناه: پرسند، بگو ياز تو درباره شراب و قمار م

  )٢١٩بقره،(  .تر است گناه آن دو از سود آنها بزرگ) يول. (مردم دارند

بسيار آلوده به شراب و قمار بوده حكم  يبا توجه به اينكه جامعه عرب جاهل 
 در يو در چند مرحله نازل شده و اگر نرمش و مداراي ييجتحريم اين دو به طور تدر

                                                 
  . ٧٢ ،، ص٥ ج ،، همانناصر ،مكارم شيرازي .١
  . ٢٩٠ ،، ص١١ جهمان،  .٢
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اين  يدر اين آيه منافع و زيانها .است يشود به خاطر همين معن يلحن آيه مشاهده م
زيانها و گناه سنگين آن بر منافع آنها مورد تصريح  يدو با هم مقايسه شده و برتر

فروش شراب يا انجام قمار  از طريق كه احياناً يمنافع ماد مسلماً .قرار گرفته است
شراب و غفلت  يكه به خاطر تخدير حاصل از مست يشود و يا منافع خيال يحاصل م

و  يفوق العاده اخالق يآيد در برابر زيانها ياز هموم و غموم و اندوهها به دست م
به خاطر آن  يبنابراين هيچ انسان عاقل .اين دو بسيار ناچيز است يو بهداشت ياجتماع
  ١ .دهد يبه اين همه زيان تن در نم نفع كم

عوارض منفي شراب به تفصيل بازگو شده  تربيتي، آثار و هاي علمي و در كتاب *
 :، از جملهاست

 .كوتاه شدن عمر ‐١

 .مخصوصاً اگر آميزش در حال مستي صورت گيرد ،عوارض منفي در كودكان ‐٢

رقت، ضرب و جرح، س: گسترش فساد اخالقي و باال رفتن آمار جنايات از قبيل ‐٣
  .م جنسي و افزايش خطرات و حوادث رانندگييجرا

ْن يُوقَِع بَيْنَُكُم الَْعداَوَة َو اْكَْغضاَء ىِف « 
َ
اخْلَْمِر َو الَْميرِْسِ َو يَُصدُكْم َقْن  إِنما يُِريُد الشيْطاُن أ

  ) ٩١مائده،(» ِذْكِر اِهللا َو َعِن الصالةِ 
و كينه بيفكند و شما را از ياد  يوسيله شراب و قمار، ميان شما دشمنخواهد به  يهمانا شيطان م

  .خدا و نماز باز دارد

ها،  م، تصادفات، طالقيها، جرا شود، بسياري از قتل با آن كه طبق آماري كه ارائه مي *
ي  ناشي از شراب است، اما قرآن در اين آيه بيان فلسفه... امراض رواني، كليوي و

يكي ضرر اجتماعي يعني كينه و عداوت، و ديگري : ته تأكيد داردتحريم، روي دو نك
 .ضرر معنوي يعني غفلت از نماز و ياد خدا

 

                                                 
  . ١١٩و  ١١٨، ص ٢ جهمان، . ١
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  لواط ٤‐١‐٥

ْعرُِضوا َقنُْهما «  
َ
ْصلَحا فَأ

َ
ِييانِها ِمنُْكْم فَآُذوُهما فَإِْن تابا َو أ

ْ
اِن يَأ   ) ١٦نساء،(» َو ا
هر دو را آزار ) زن يا مرد زناكار و بدون همسر(ند از شما كه سراغ فحشا و زنا رو يو آن دو نفر

 ). كنيد يو بر آنان حد جار(دهيد 

براي اين آيه در تفاسير، معاني گوناگوني گفته شده است، ولي معناي فوق، از تفسير  *
هرگاه دو  رسد و آن اينكه ري نيز به ذهن ميالبتّه معناي ديگ. نمونه گرفته شده است
واط بگيرند، ولي فقط كارهاي مقدماتي را انجام دهند، به نحوي مرد تصميم به انجام ل

كه اطمينان به انجام آن در آينده است، شما از باب نهي از منكر، آن دو را تنبيه و 
اگر شرمنده شده و دست كشيدند و گذشته را جبران كردند، . تهديد كنيد تعزير و

ي  كلمهطبق اين معني  .استپذير و رحيم  توبهشما هم از آنان بگذريد، كه خدا 
يك زن كه از باب تغليب باشد، و  به معناي دو مرد آمده، نه يك مرد و »الّثان«
و اصالح هم به معناي  توبه. به معناي آزار و تنبيه است، نه اجراي حد »آذوهما«

را هم » يأتيانها«. كنند توبهنظر واقعي است، نه اينكه قبل از صدور حكم قاضي  صرف
الوقوع فحشا گرفت و اين در عرف رايج است  ان به معناي انجام مقدمات قريبتو مي

مثل اينكه به شخصي . ي انجام آن است كه كاري را به كسي نسبت دهند كه در آستانه
گويند فالني  كه افراد را به مهماني دعوت كرده و مشغول تهيه مقدمات است، مي

 .كند، يا مهمان دارد مهماني مي

َحٍد ِمَن الْعاملنََي َو لُو « 
َ
تُوَن الْفاِحَشَة ما َسبََقُكْم بِها ِمْن أ

ْ
تَأ

َ
 إِْذ قاَل ِلَقْوِمِه أ

ً تُوَن طا
ْ
إِنُكْم حَكَأ

فُونَ  ْغتُْم قَْوٌم ُمرْسِ
َ
  )٨١و  ٨٠اعراف،(» الرِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّساِء بَْل أ

شويد كه پيش از شما هيچ  يرا مرتكب م يزشت آيا عمل: كه به قوم خود گفت]  فرستاديم[و لوط را 

رويد، بلكه  يشهوت سراغ مردان م يزنان، برا يهمانا شما به جااند؟  يك از جهانيان مرتكب نشده

  .كاريد اسراف يشما قوم

 قوم لوطبر اينكه خود يك عمل زشت و فوق العاده ننگين است قبل از  لواطگناه  
كند، زيرا پايه  يآن را چند برابر م يت، و اين زشتسابقه نداشته اس يدر هيچ قوم و ملت
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 ١.آينده نزديك و دور خواهد بود گناه ديگران در يبرا يا غلط و سنت شوم و وسيله
َحٍد ِمَن الْعاملنَيَ «

َ
  »ما َسبََقُكْم بِها ِمْن أ

از اين بدتر و باالتر كه وسيله توليد نسل را كه آميزش زن و مرد است  يچه انحراف 
جنس " قرار داده، رها كنند، و سراغ يدر هر انسان يد آن را به طور غريزو خداون
جسم و روح انسان  يكه اصوال بر خالف فطرت و ساختمان طبيع يبروند كار" موافق

است،  ياش عقيم ماندن هدف آميزش جنس و غريزه تحريف نايافته او است و نتيجه
 ييعن يو از بين بردن هدف اصل يو به تعبير ديگر، تنها اثرش يك اشباع كاذب جنس

شما جمعيت « :گويد يباشد، و در پايان آيه به عنوان تاكيد م يادامه نسل بشر م
قدم بيرون گذارده و در سنگالخ انحراف و تجاوز  ياز حدود اله ييعن »كاريد اسراف

  ٢.ايد از مرز فطرت سرگردان شده
در بعضي كشورها به  بازي را رسمي و امروزه نيز دنياي غرب، عمل زشت همجنس *

 .ي قانوني داده است آن جنبه

  »انتم قوم مرسفون دون النساء بل«. ٣لواط، تجاوز به حقوق زنان در جامعه است *

 » ِ ِْه َو ِمْن َقبُْل اكنُوا َفْعَملُوَن السيِّئاِت قاَل يا قَْوِم هُؤالِء بَنا َ
ْطَهُر  َو جاَءُه قَْوُمُه ُفْهرَُعوَن إِ

َ
ُهن أ

  )٧٨هود،(» ألَيَْس ِمنُْكْم رَُجٌل رَِشيدٌ  َضيىِْف  ْم فَايُقوا اَهللا َو ال خُتُْزوِن ىِف لَكُ 
 يحضرت لوط، برا. (بد داشتند، به سرعت به سراغ او آمدند يكارها ي و قوم لوط، كه سابقه

اينها ! قوم من يا: گفت) از تعرض مردم به فرشتگان، با اشاره به دختران خود، به آنان يجلوگير

ترند، پس از  شما پاك يآنها برا) داريد ياگر قصد. توانيد با آنان ازدواج كنيد يكه م(دختران منند، 

شما ) ميان(و مرا در پيش ميهمانانم رسوا مسازيد، آيا در ) و دست به گناه نزنيد(خدا پروا كنيد 

  وجود ندارد؟ ) جوانمرد(يك نفر رشيد 

 .را استنباط کرد بازيهمجنس حرمت  توانياز اين آيه، م 

 »فاتّقوا اهللا« .بازي، در اديان گذشته نيز حرام و منفور و مطرود بوده است همجنس *

 
                                                 

  . ٢٤٤ ،، ص٦ جهمان، . ١
  . همان .٢
زن وشوهر را كم، نسل و فرزند را منقطع لواط، عالقه خانوادگي ميان : در فلسفه تحريم لواط فرمود 7امام صادق  .٣
  )١١٠، ص٤ جقرائتي، محسن، همان، .(دنبال دارده برد وفسادهاي بسيار زيادي را ب ميزش جنسي طبيعي را از بين ميآو 
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ْكراَن ِمَن الْعالَِمني«  ُّ تُوَن ا
ْ
  )١٦٥شعراء،(»  أتَأ

  رويد؟  يآيا از ميان مردم جهان، شما به سراغ مردها م

قدري زشت است كه اين عمل به . كسي كه مرتكب لواط شود، مجازاتش قتل است *
شود حتي اگر كسي با حيواني آميزش جنسي انجام دهد، گوشت آن حيوان حرام مي

 .ي آن را سوزاندو بايد آن را ذبح كرد و سپس الشه

 .لواط را استنباط کرد يتعونمم توانياز اين آيه، م 

ْغتُْم ُيبرِْصُ « 
َ
تُوَن الْفاِحَشَة َو أ

ْ
تَأ

َ
  ) ٥٤نمل،(» ونَ َو لُوطاً إِْذ قاَل ِلَقْوِمِه أ

آن  يكه به زشت يآيا اين كار بسيار زشت را در حال: كه به قومش گفت) فرستاديم(لوط را ) نيز(و 

  دهيد؟ يآگاهيد، انجام م

 »أتأتون الفاحشة«. حرمت لواط، مخصوص اسالم نيست *

تُوَن الْفاِحَشَة ما َسبََقُكْم  وَ « 
ْ
َحٍد ِمَن الْعالَِمنيَ لُوطاً إِْذ قاَل ِلَقْوِمِه إِنُكْم حَكَأ

َ
  » بِها ِمْن أ

پردازيد كه هيچ يك از  يزشت م يهمانا شما به كار: لوط را آن گاه كه به قوم خود گفت) ياد كن(و 

  )٢٨عنكبوت،( .نگرفته است يمردم جهان در آن كار بر شما پيش

از . معناي عمل يا سخني است كه زشتي آن آشكار و روشن باشد به» فاحشة«ي  كلمه *
گرايي در ميان قوم حضرت لوط رواج داشت،  آنجا كه عمل زشت لواط و همجنس
 .قرآن از آن به فاحشه تعبير كرده است

تُوَن ىِف « 
ْ
تُوَن الرِّجاَل َو َيْقَطُعوَن السِبيَل َو تَأ

ْ
إِنُكْم حَكَأ

َ
ناِديُكُم الُْمنَْكَر فَما اكَن َجواَب قَْوِمِه إِال  أ

ْن قالُوا ائْتِنا
َ
ىِن  بَِعذاِب اِهللا إِْن ُكنَْت ِمَن الصاِدِقنيَ  أ   » الَْقْوِم الُْمْفِسِدينَ  بَلَ  قاَل رَبِّ انرُْصْ

آشكارا و (كنيد و در مجالس خود  يرا قطع م) يزناشوي يطبيع(رويد و راه  يشما به سراغ مردها م

در (اگر تو : ه گفتندندادند جز اين ك يدهيد؟ پس قومش پاسخ ياعمال ناپسند انجام م) پرده يب

مرا بر قوم ! پروردگارا: گفت) لوط. (ما بياور ي، عذاب خدا را براياز راستگويان) يپيامبر يادعا

  )٣٠و٢٩عنكبوت،( .تبهكار پيروز گردان) فاسد و(

لواط و  شرعي ازدواج براي ارضاي غريزه شهوت، با وجود راه طبيعي و *
 »ن الرّجالائّنكم حكأتو«. آور است بازي، شگفت همجنس
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 -حكأتون الفاحشة -املنكر«. لواط، منكر و فاحشه و لواط كننده مفسد في االرض است *
 »القوم املفسدين

لُوَن بَل  إِنا«  ْهِل هِذهِ الَْقْرَيِة رِْجزاً ِمَن السماِء بِما اكنُوا َفْفُسُقونَ  ُمزْنِ
َ
  ) ٣٤عنكبوت،(» أ

  .از آسمان فرو خواهيم ريخت يداشتند، عذابكه  يهمانا ما بر اهل اين منطقه به خاطر فسق

 توان ياز اين آيه، م. شدنداين آيه در مورد قوم لوط است که مرتکب لواط مي 
 .چرا که در مورد آنان وعده عذاب داده شده است .ممنوعيت لواط را استنباط کرد

 محاربه ٥‐١‐٥

ُ وَ «  َ يَن حُياِرُبوَن اَهللا َو رَُسو ِ ْو  يَْسَعْوَن ىِف  إِنما َجزاُء ا
َ
ْو يَُصلبُوا أ

َ
ْن ُفَقتلُوا أ

َ
ً أ رِْض فَسادا

َ
اْأل

رِْض ذلَِك لَُهْم ِخْزٌي ىِف 
َ
ْو ُفنَْفْوا ِمَن اْأل

َ
رُْجلُُهْم ِمْن ِخالٍف أ

َ
يِْديِهْم َو أ

َ
نْيا َو لَُهْم ىِف  ُيَقطَع أ ُّ اْآلِخَرةِ  ا

يَن تابُوا ِمْن  َعذاٌب َعِظيمٌ  ِ ن اَهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ إِال ا
َ
ْن َيْقِدُروا َعلَيِْهْم فَاْعلَُموا أ

َ
   َقبِْل أ

در ) با سالح و تهديد و غارت(خيزند و  يهمانا كيفر آنان كه با خداوند و پيامبرش به محاربه برم

كوشند، آن است كه كشته شوند، يا به دار آويخته شوند، يا دست و پايشان  يزمين به فساد م

آنان  ياين كيفر ذلت بار دنيو. تبعيد شوند) خودشان(لف بريده شود يا آنكه از سرزمين بطور مخا

 توبهكه پيش از آنكه بر آنان دست يابيد  يمگر كسان .عظيم است ياست و در آخرت برايشان عذاب

 )٣٤و ٣٣مائده،(»   .كرده باشند، پس بدانيد كه خداوند آمرزنده و مهربان است

* اعدام، : زنند، چند نوع كيفر مقرر شده است ت جامعه را بر هم ميبراي آنان كه امني
 »...يقّتلوا او يصلّبوا«. تبعيد، قطع دست و پا، به دار آويختن

است و از جانب حكومت يا مردم قابل عفو و  »هللاحّق ا«كيفرهايي كه در آيه آمده،  *
اولياي مقتول  انتخاب يكي از چهار كيفر، با امام مسلمين است و اگر. تبديل نيست

 .هم عفو كنند، بايد يكي از كيفرها اجرا شود

هاي  پاداش كافي است يعني حدود و مجازات به معناي كيفر و »جزاء«ي  كلمه *
 .چهارگانه براي مجرم عادالنه وكافي است
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حياربون «آنان كه بر امام و رهبر مسلمين يا حكومت اسالمي خروج كنند، مشمول  *
 .شوند مي  »هللا

، چون حق مردم مربوط به رضايت »حّق اجاس«نه  و اثر دارد »هللاحّق ا«در نها ت توبه *
كرد، حكم قصاص او  توبهيعني اگر محارب مرتكب قتل شده و . صاحبان حق است

كرد، كيفر محارب از او  توبهباقي است، ولي اگر فقط به تهديد و ارعاب دست زده و 
 .شود برداشته مي

   سرقت ٦‐١‐٥

يِْدَفُهما َجزاًء بِما َكَسبا نَكاًال ِمَن اِهللا َو اُهللا َعِزيٌز َحِكيمٌ َو السارِ « 
َ
َفَمْن  ُق َو الساِرقَُة فَاْقَطُعوا أ

ْصلََح فَإِن اَهللا َفتُوُب َعلَيِْه إِن اَهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ 
َ
  ) ٣٨مائده،(» تاَب ِمْن َنْعِد ُظلِْمِه َو أ

 ياست از سو ياين كيفر.اند دستشان را قطع كنيد انجام داده كه يكار يمرد و زن دزد را به جزا

) فاسد خويش را يكارها(كند و  توبهپس هر كه بعد از ظلمش  .خداوند و خداوند مقتدر حكيم است

  .مهربان است ي پذيرد، همانا خداوند، آمرزنده ياو را م توبهاصالح نمايد، قطعاً خداوند 

 سارقه قدري مهم است كه به خاطر آن، دست مالكيت شخصي و امنيت اجتماعي ب *
 ١»فاقطعوا«. بايد قطع شود

 »السارق و السارقة«. يكسان است سارقكيفر زن و مرد  *
                                                 

  :سرقت در صورتي موجب حد سرقت است كه داراي تمام شرايط زير باشد .١
  . شيء مسروق شرعاً ماليت داشته باشد) ١  
  .مسروق در حرز باشدمال ) ٢  
  .سارق هتك حرز كرده باشد) ٣  
  .سارق مال را از حرز خارج كند) ٤  
  .هتک حرز و سرقت مخفيانه باشد) ٥  
  .سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد) ٦  
  .ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طالي مسكوك باشد) ٧  
  .اموال دولتي يا عمومي، وقف عام و يا وقف بر جهات عامه نباشدمال مسروق از ) ٨  
 .سرقت در زمان قحطي صورت نگرفته باشد) ٩  
  .صاحب مال از سارق نزد مرجع قضايي شکايت کرده باشد) ١٠  
  .صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشيده باشد) ١١  
 .قرار نگيردمال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت يد مالک ) ١٢  
  .مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکيت سارق در نيايد) ١٣  
  .مال مسروق از اموال سرقت شده يا مغصوب نباشد) ١٤  
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كند و مال را پس دهد، هم در دنيا بخشيده  توبهاگر سارق پيش از دستگيري  *
تنها  توبهنقش  شود و از دستگيرشدن، حد اجرا مي  ولي پس شود و هم در آخرت، مي
 .راي قيامت استب

رِْض َو ما ُكنا ساِرِقنيَ  قالُوا تَاِهللا لََقْد َعِلْمتُْم ما ِجئْنا ِجُْفِسَد ىِف « 
َ
  ) ٧٣يوسف،(» اْأل

ايم و ما هرگز سارق  فساد در اين سرزمين نيامده يدانيد كه ما برا يبه خدا سوگند شما م: گفتند

  .ايم نبوده

 »االرض و ما كنا سارقني ما جئنا جفسد ىف« .سرقت يکي از مصاديق فساد در زمين است *

  ) ٧٥يوسف،(» الظالِِمنيَ ی رَْحِلِه َفُهَو َجزاُؤُه َكذلَِك جَنْزِ  قالُوا َجزاُؤُه َمْن وُِجَد ىِف « 
كه به (سرقت است  يكيفرش چنين است كه هر كس پيمانه در بارش پيدا شود، خود او جزا: گفتند

را ) سارق(ظالم ) در منطقه كنعان(ما ) صاحب پيمانه قرار گيردعنوان گروگان يا برده در اختيار 

  .دهيم ياينگونه كيفر م

  »فهو جزاوه«مجازات سرقت در ميان بعضي اقوام گذشته، بردگي سارق بوده است *

 فلسفه حد سرقت ١‐٦‐١‐٥

يِْدَفُهما َجزاًء بِما َكَسبا نَكاًال مِ « 
َ
  » َن اِهللا َو اُهللا َعِزيٌز َحِكيمٌ َو الساِرُق َو الساِرقَُة فَاْقَطُعوا أ

 ياست از سو ياين كيفر.اند دستشان را قطع كنيد كه انجام داده يكار يمرد و زن دزد را به جزا

  )٣٨مائده،(  .خداوند و خداوند مقتدر حكيم است

 ي جلوگيري از لغزش مجدد او و قطع دست براي مجرم عامل هشدار دائمي و مايه *
  »وا ايديهمافاقطع«. ديگران است

. مجرم، عبرت ديگران هم مطرح است مجازاتدر قوانين كيفري اسالم، عالوه بر  *
 »نكاالً «

 » ً َحدا
َ
ن الَْمساِجَد ِهللاِ فَال تَْدُعواْ َمَع اِهللا أ

َ
  ) ١٨جن،(» َوأ

  .را نخوانيد يبا خداوند احد) در آنها(خداوند است پس  يو اينكه مساجد برا
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سارقي به : گفت گشت و مي غمناك بر مي) عباسي خليفه(شخصي از نزد معتصم  *
: يكي گفت. سرقت خود اعتراف كرد و خليفه فقها را جمع كرد و حكم او را پرسيد

فامسحوا بوجوهكم و «: خوانيم دست سارق بايد از مچ قطع شود، زيرا در آيه تيمم مي
: فرمايد مي زيرا قرآن در آيه وضو ،دست را از آرنج قطع كنيد: ديگري گفت ١»ايديكم

را دعوت كرده بود،  7 آنگاه معتصم كه از قبل امام جواد ٢»املرافق و ايديكم اىل«
فقط چهار انگشت قطع : فرمود 7 امام جواد. حكم سرقت را از حضرتش پرسيد

است و آنچه  جاي سجده مخصوص خدا »هللاواّن املساجد «: فرمايد زيرا قرآن مي. شود
را پسنديد  7  معتصم استدالل امام. نبايد قطع شود در سجده روي زمين قرار گيرد،
 .و به نظريه آن حضرت عمل شد

  ٣سحر ٧‐١‐٥

ُملِْك ُسلَيْماَن َو ما َكَفَر ُسلَيْماُن َو لِكن الشياطنَي َكَفُروا  َو ايبَُعوا ما َيتْلُوا الشياطنُي بَل « 
نِْزَل بَلَ 

ُ
ْحَر َو ما أ َحٍد َح  ُفَعلُِّموَن اجاَس السِّ

َ
 الَْملََكنْيِ بِبابَِل هاُروَت َو ماُروَت َو ما ُفَعلِّماِن ِمْن أ

قُوَن بِِه َننْيَ الَْمرِْء َو َزوِْجِه َو  ما ُهْم َفُقوال إِنما حَنُْن فِتْنٌَة فَال تَْكُفْر َفيَتََعلُموَن ِمنُْهما ما ُفَفرِّ
َحٍد إِال بِإِْذِن 

َ
يَن بِِه ِمْن أ ُ بِضارِّ َ ُهْم َو ال َفنَْفُعُهْم َو لََقْد َعِلُموا لََمِن اْشرَتاُه ما  اِهللا َو َفتََعلُموَن ما يرَُضُّ

ْغُفَسُهْم لَْو اكنُوا َفْعلَُمونَ  ىِف 
َ
ْوا بِِه أ   )١٠٢بقره،( »اْآلِخَرةِ ِمْن َخالٍق َو َكِئَْس ما رَشَ

                                                 
  .٦مائده،  .١
  .همان .٢
در اين قسمت احاديثي از  .گويند ياد گرفتن و انجام اعمال سحر و جادوگري حرام است همه فقهاي اسالم مي .٣

من تعلم شيئا من السحر قليال او كثيرا فقد كفر « :فرمايد مي 7علي  از جمله اينكه ،الم رسيده استپيشوايان بزرگ اس
 .شود كسي كه سحر بياموزد، كم يا زياد، كافر شده است، و رابطه او با خداوند به كلي قطع مي ؛»...وكان آخر عهده بربه 

د اشكالي ندارد، بلكه گاهي به عنوان واجب كفايي اما چنانچه ياد گرفتن آن به منظور ابطال سحر ساحران باش
بياموزند تا اگر مدعي دروغگويي خواست از اين طريق مردم را اغفال يا گمراه كند سحر و  اي سحر را بايست عده مي

شاهد اين سخن كه اگر سحر براي ابطال سحر و حل و  .جادوي او را ابطال نمايند، و دروغ مدعي را فاش سازند
يكي از ساحران و  :خوانيم باشد بي مانع است، حديثي است كه از امام صادق نقل شده، در اين حديث مي گشودن آن

حرفه من سحر بوده : رسيد و عرض كرد 7گرفت خدمت امام صادق  جادوگران كه در برابر انجام عمل سحر مزد مي
شد، و با همان در آمد، حج خانه خدا را  مي گرفتم، خرج زندگي من نيز از همين راه تامين است و در برابر آن مزد مي

عقده «:در پاسخ فرمود 7امام صادق ام، آيا براي من راه نجاتي هست؟ ام، ولي اكنون آن را ترك و توبه كرده انجام داده
شود كه براي گشودن گره سحر، آموختن و عمل آن  از اين حديث استفاده مي» سحر را بگشا، ولي گره جادوگري مزن

  )٣٨٠و٣٧٩، ص ١ جمکارم شيرازي، ناصر، همان، ( .ال استبي اشك
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كردند، در  يخواندند، پيرو يطنت سليمان مسل ي از آنچه شياطين در باره]  تورات ييهود به جا[و 

شياطين كافر شدند كه به مردم سحر و جادو  يو كافر نشد ول] سحر نكرد[كه سليمان  يصورت

 يآموختند، و نيز از آنچه كه بر دو فرشته، هاروت و ماروت، در بابل نازل شده بود پيرو يم

ما : گفتند يوختند مگر اين كه به او مآم ينم] ابطال سحر[ يكه فرشتگان به احد يكردند، در حال

آموختند كه با آن ميان  يرا م يپس آنان از فرشتگان مطالب. يوسيله امتحانيم، زنهار كه كافر شو

و . زيان برسانند مگر به اذن خدا يتوانستند به كس ينم] هر چند[افكنند و  يمرد و همسرش جداي

 يرساند، و به خوب ينم يو به آنها سودآموختند كه برايشان ضرر داشت  يرا م يآنها چيز

 يا خريدار سحر و جادو باشد، در آخرت بهره] كتاب خدا يبه جا[دريافته بودند كه هر كس 

  .دانستند ياست آنچه خود را بدان فروختند اگر م يو چه بد چيز. نخواهد داشت

ْحرَ َكَفُروا ُفَعلُِّموَن ا«.تعليم و تعلّم و إِعمال سحر، در رديف كفر است *   »جاَس السِّ

ْحرِ «  ْكَرْهتَنا َعلَيِْه ِمَن السِّ
َ
َْغِفَر َجا َخطايانا َو ما أ ِ   ) ٧٣طه،(»  إِنا آَمنا بَِربِّنا 

ايم تا  همانا ما به پروردگارمان ايمان آورده:) كه ايمان آورده بودند به فرعون گفتند يساحران(

  .بر ما ببخشد يان كردما و آنچه را از سحر كه بر آن وادارم يخطاها

 »السحر من... غفرجا خطايانا«. كرد توبهسحر گناه است و بايد از آن  *

  قذف ٨‐١‐٥

ًة َو ال َيْقبَ «  وُهْم ثَماِغنَي َجْتَ ْربََعِة ُشَهداَء فَاْجِتُ
َ
تُوا بِأ

ْ
يَن يَْرُموَن الُْمْحَصناِت ُعم لَْم يَأ ِ لُوا لَُهْم َو ا

ً وَ  بَدا
َ
وِحَك ُهُم الْفاِسُقونَ  َشهاَدًة أ

ُ
ْصلَُحوا فَإِن اَهللا َلُفوٌر رَحيم أ

َ
يَن تابُوا ِمْن َنْعِد ذلَِك َو أ »  إِال ا

  ) ٥و٤نور،(
آورند، پس هشتاد  يدهند و چهار شاهد نم يكه نسبت زنا به زنان پاكدامن و شوهردار م يو كسان

كه  يمگر كسان .يريد كه آنان همان افراد فاسقندآنان را هرگز نپذ يتازيانه به آنان بزنيد و گواه

  .مهربان است ي بعد از آن توبه كرده و اصالح نمودند كه خداوند البته آمرزنده

از ميان  »املحصنات« .تري دارد تهمت زدن به زنان همسردار و پاكدامن، كيفر سخت *
قرآن  کهضربه شالق است  ٨٠آن  حد معين دارد و ،هاي گوناگون، تهمت زنا تهمت

 »ثمانني جتة«. با صراحت بر آن تكيه كرده است
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ال تقبلوا هلم «. كسي كه حتّي يك بار به ديگران تهمت بزند شهادتش اعتبار ندارد *
شود، ولي گواهي مسلمان تهمت  گواهي كافر، بعد از ايمان پذيرفته مي »شهادة ابدا

ً «.شود زننده هرگز پذيرفته نمي  »ابدا
وِحَك ُهُم الْفاِسُقونَ «تنها از جمله ءدر اينكه اين استثنا 

ُ
َو ال «است و يا به جمله  »أ

 ً بَدا
َ
گردد، در ميان مفسران و دانشمندان گفتگو است، اگر  ينيز باز م »َيْقبَلُوا لَُهْم َشهاَدًة أ

در  انهم شهادت آن توبهاش اين است كه به وسيله  گردد نتيجهبه هر دو جمله باز 
برداشته  اناز آن يها و احكام اسالم م حكم فسق در تمام زمينهآينده مقبول است، و ه

 اناما اگر تنها به جمله اخير باز گردد، حكم فسق در ساير احكام از آن .شود يم
 يالبته طبق قواعد .اعتبار است يشهادتشان تا پايان عمر ب يبرداشته خواهد شد، ول

آيند به جمله  يدو يا چند جمله مكه بعد از  يكه در اصول فقه پذيرفته شده استثناهاي
قبل نيز مشمول استثناء  يها در دست باشد كه جمله يخورد مگر اينكه قرائن يآخر م

كه بوسيله  يموجود است، زيرا هنگام يا در محل بحث چنين قرينه است، و اتفاقاً
ندارد كه شهادت پذيرفته نشود، چرا كه عدم  يحكم فسق برداشته شود دليل توبه

تحصيل ملكه عدالت  كه توبه كرده و مجدداً يهادت به خاطر فسق است، كسقبول ش
رسيده  :كه از منابع اهل بيت  يدر روايات متعدد .باشد يرا نموده از آن بر كنار م

بعد از تصريح به  7تاكيد شده است، تا آنجا كه امام صادق  ياين معن ينيز رو
 يفقهاي« :پرسد يشخص سؤال كننده ماند از  كه توبه كرده يقبول شهادت چنين افراد

اش ميان  توبه: گويند يم انآن: كند يعرض م ؟»گويند يكه نزد شما هستند چه م
 :فرمايد يامام م !شود اما شهادتش تا ابد قبول نخواهد شد يخودش و خدا پذيرفته م

كه توبه كند و جز خير از او  يهنگام: فرمود يگفتند، پدرم م يبسيار بد سخن انآن«
 ١»يده نشود شهادتش پذيرفته خواهد شدد

و  »ال تقبلوا هلم شهادة ابدا« ؛هم اجتماعي »فاجتوهم« ؛، هم عقوبت بدني داردزنا تهمت *
 »اوحك هم الفاسقون« ؛هم اخروي

                                                 
  . ٣٧٢و ٣٧١، ص ١٤مکارم شيرازي، ناصر، همان، ج  .١
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يَن جاُؤ بِاْإلِفِْك ُعْصبٌَة ِمنُْكْم ال حَتَْسبُوُه رَشا لَُكْم بَْل ُهَو َخرْيٌ لَُكمْ «  ِ   ) ١١ر،نو(» إِن ا
آن را . متشكل از خود شما بودند يآوردند، گروه) در ميان(كه آن دروغ بزرگ را  يقطعاً كسان

  . به نفع شماست) در نهايت(خود شر نپنداريد، بلكه آن  يبرا

در لغت به » افك« ي كلمه .است به عايشه) تهمت زنا(افکاين آيه در خصوص  
پوشاندن حق و جلوه دادن  ينيز نوع تهمت زدن. انصراف از حق به باطل است يمعنا

 هللاصلوات ا(پيامبر اكرم : چنين استشأن نزول اين آيه برخي معتقدند  .باطل است
در جنگ . برد ياز همسرانش را همراه خود م يبا قيد قرعه يك يدر هر سفر) عليه

ند، گشت يكه نبرد پايان يافت و مردم به مدينه باز م يوقت. عايشه را برد» مصطلق يبن«
از  ييك. اش از قافله عقب ماند گردنبند گمشده يها تطهير و يا يافتن دانه يعايشه برا

افراد به  يبعض. اصحاب كه او نيز از قافله دور مانده بود، عايشه را به لشكر رساند
اين اتهام به گوش مردم رسيد، پيامبر ناراحت . ، تهمت ناروا زدنديعايشه و آن صحاب
گرچه در . ١ها كرد تا آن كه اين آيه نازل شد ه پدر رفت و گريهشد و عايشه به خان

 .خصوص شخص مورد تهمت اقوال ديگري نيز بيان شده است

وِحَك ِعنَْد اِهللا ُهُم الاْكِذبُونَ « 
ُ
َهداِء فَأ تُوا بِالشُّ

ْ
ْربََعِة ُشَهداَء فَإِْذ لَْم يَأ

َ
  ) ١٣نور،(» لَْو ال جاُؤ َعلَيِْه بِأ

ر صحت آن تهمت نياوردند؟ پس چون گواهان الزم را نياوردند، آنان نزد خدا چرا چهار شاهد ب

 .همان دروغگويانند

اگر تعداد گواهان کمتر باشد حد .براي اثبات زنا آوردن چهار شاهد الزم است 
 .قذف بر آنان جاري خواهد شد

 »الاكذبون هم«. ي آن دروغگو است اتهام زنا اگر ثابت نشود، نسبت دهنده *

يَن يَْرُموَن الُْمْحَصناِت الْغافِالِت الُْمْؤِمناِت لُِعنُوا ىِف  إِن «   ِ نْيا َو اْآلِخَرةِ َو لَُهْم َعذاٌب  ا ُّ ا
 ) ٢٣نور،(» َعِظيمٌ 

دهند، در  يو با ايمان نسبت بد م) ياز هر گونه آلودگ(خبر  يكه به زنان پاكدامن و ب يهمانا كسان

  .است يد و برايشان عذاب بزرگدورن يدنيا و آخرت از رحمت اله

                                                 
  .١٥٣، ص ٨ ج قرائتي، محسن، همان، .١
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 يو متهم ساختن زنان پاكدامن با ايمان به اتهام ناموس" قذف" به مساله آيه اين 
خبر از هر كه زنان پاكدامن و بي يكسان: گويد يو بطور مؤكد و قاطع م اشاره دارد
سازند در دنيا و آخرت از رحمت  يناروا متهم م يو مؤمن را به نسبتها يگونه آلودگ

اين زنان  يدر واقع سه صفت برا. در انتظار آنها است يدورند و عذاب عظيم يهال
كه بر آنها از طريق تهمت وارد  ياست بر اهميت ظلم يذكر شده كه هر كدام دليل

 »مؤمنات«و) يدور از هر گونه آلودگ(»غافالت«)زنان پاكدامن( »محصنات« :گردد يم
دهد كه تا چه حد نسبت ناروا دادن به اين  يو به اين ترتيب نشان م) زنان با ايمان(

 »غافالت«ضمنا تعبير به. افراد، ظالمانه و ناجوانمردانه و درخور عذاب عظيم است
مشخص  يعفت يرا از هر گونه انحراف و ب انآن ياست كه نهايت پاك يتعبير جالب

 اصالً ياعتنا هستند كه گوي يآن قدر ب يجنس يهانسبت به آلودگي انآن يكند، يعن يم
 آيد كه اصالً يدر م ياز آن خبر ندارند، زيرا موضع انسان در برابر گناه گاه به صورت

در خارج وجود  ياصال چنين عمل يرود گوي يتصور گناه از فكر و مغز او بيرون م
 »غافالت«اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور از .تقوا است يندارد و اين مرحله عال

اطالعند، و به همين دليل  يداده شده ب انكه به آن ينارواي يهاتاست كه از نسب يزنان
در مورد اين گونه  يا كنند، و در نتيجه آيه مورد بحث مطلب تازه ياز خود دفاع نم
بود كه  يزنندگان كند چرا كه در آيات گذشته سخن از تهمت ياتهامات مطرح م

 يسازان ر اينجا سخن از شايعهگرفتند، اما د يشدند و مورد مجازات قرار م يشناخته م
اينها تصور : گويد ياند، قرآن م پنهان داشته يكه خود را از مجازات و حد شرع  است

دور دارند، خدا آنها  يهميشه از كيفر اله يتوانند خود را برا ينكنند كه با اين عمل م
چه گر  .عظيم دارند يكند و در آخرت عذاب يرا در اين دنيا از رحمت خويش دور م

ارتباط با اين  يرسد كه نزول آن ب يآيه فوق بعد از داستان افك قرار گرفته و به نظر م
 يشود و مفهوم آن كل ينازل م يكه در موارد خاص يمانند تمام آيات يماجرا نبوده، ول

 ١.ندارد ياست اختصاص به مورد معين

                                                 
  . ٤١٨و ٤١٧، ص ١٤مکارم شيرازي، ناصر، همان، ج  .١
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  افساد في األرض ٩‐١‐٥
 اهميت امنيت در جامعه ١‐٩‐١‐٥

ْكرَبُ ِمَن الَْقتْلِ َو الِْفتْ « 
َ
  ) ٢١٧بقره،(» نَُة أ

  .فتنه، از قتل باالتر است) ايجاد(

* ت مهموالفتنة اكرب من القتل«. تر از قتل است سلب امني« 

 » ِ َها اج فُّ
َ
ْقَن وَ  إَِذا َجآَءَك الُْمْؤِمنَاُت ُفبَايِْعنََك بَلَ  يَآ ك َن بِاِهللا َشيْئاً َوَال يرَْسِ ْ

ن ال يرُْشِ
َ
َال يَْزِغنَي أ

رُْجِلِهن َوَال َفْعِصينَ 
َ
يِْديِهن َوأ

َ
ينَُه َننْيَ أ ِينَي بِبُْهتَاٍن َفْفرَتِ

ْ
ْوالََدُهن َوَال يَأ

َ
َمْعُروٍف  َك ىِف َوَال َفْقتُلَْن أ

  ) ١٢ممتحنه،(» َفبَايِْعُهن َواْستَْغِفْر لَُهن اَهللا إِن اَهللا َلُفوٌر رِحيمٌ 
را شريك خدا نگيرند  يكه زنان با ايمان نزد تو آمدند تا با تو بيعت كنند كه چيز يامپيامبر هنگ يا

خود، مرتكب  ينكنند و مرتكب زنا نشوند و فرزندان خود را نكشند و در ميان دست و پا يو دزد

و در هيچ كار ) به ناحق نسبت ندهند يرا به ديگر يو فرزند(نشوند  يهيچ گونه نسبت نارواي

خداوند آمرزش بخواه كه خداوند  آنان از ينكنند، پس با آنان بيعت كن و برا يرا نافرمان تو يخير

  .آمرزنده و مهربان است

ال « ؛هم امنيت مالي و اقتصادي امنيت از موضوعات مورد توجه نظام اسالمي است؛ *
ت هم امني، »ال يقتلن« ؛هم امنيت جاني .»ال يزنني« ؛هم امنيت خانوادگي، »يرسقن
در . »معروف ال يعصينك ىف« ؛و هم امنيت سياسي، اجتماعي »ال يأتني بهتان« ؛عرضي

 .ردمنكر مبارزه كفساد و با تمام مظاهر نتيجه بايد 

ُجوَج ُمْفِسُدوَن ىِف « 
ْ
ُجوَج َو َمأ

ْ
ً بَل  قالُوا يا َذا الَْقْرَغنْيِ إِن يَأ رِْض َفَهْل جَنَْعُل لََك َخرْجا

َ
ْن  اْأل

َ
أ

  ) ٩٤كهف،(» َل بَيْنَنا َو بَيْنَُهْم َسداجَتْعَ 
كنند، آيا ما  ييأجوج و مأجوج در اين سرزمين فساد م) قوم(همانا ! ذو القرنين يا: گفتند) آن مردم(

  ؟)تا از شرشان ايمن شويم( يايجاد كن يقرار دهيم تا ميان ما و آنان سد يا تو خرج و هزينه يبرا

جتعل بيننا «. اي برخوردار است سايش از اهميت ويژهدر جوامع انساني، امنيت وآ *
 ً   »وبينهم سّدا
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 عادت به فساد  ٢‐٩‐١‐٥

ً ِمنُْهْم يُسارُِعوَن ىِف ی َو تَر«  ْحَت َكِئَْس ما اكنُوا َفْعَملُونَ  َكِثريا ْكِلِهُم السُّ
َ
ثِْم َو الُْعْدواِن َو أ   » اْإلِ

  ) ٦٢مائده،(                                                                                                                                
. كنند يشتاب م يخوار كه در گناه و ظلم و حرام يبين يرا م) مدعيان ايمان(از آنان  يو بسيار

  .دهند يچه زشت است آنچه انجام م يراست به

عادت به  ،»ُسحت«و فساد اداري  »عدوان«اجتماعيو فساد  »اثم« اخالقيبدتر از فساد  *
 ).داللت بر استمرار دارد ،»يسارعون«( »...االثم يسارعون ىف«. فساد و سرعت در آن است

 لزوم مبارزه همگاني با فساد ٣‐٩‐١‐٥

  ) ٨٩نساء،(» فَإِْن تََولْوا فَُخُذوُهْم َو اْقتُلُوُهْم َحيُْث وََجْدُيُموُهمْ « 
پس آنان را هر جا يافتيد بگيريد و ) با كفّار ادامه دادند يو به همكار(سرباز زدند  )منافقان(پس اگر

  .نگيريد يبكشيد و از آنان هيچ دوست و ياور

خذوهم واقتلوهم حيث «. شناسد اسالم در مبارزه با دشمن و تعقيب مفسدان، مرز نمي *
 »وجدتموهم

  ) ٩٥طه،(» قاَل فَما َخْطبَُك يا ساِمِريُّ « 
 يبزرگ كه كرد) ي و فتنه(اين كار ) منظور تو از! (يسامر يا: گفت) يبه سامر يوسسپس م(

 چيست؟

 »فما َخطبُك يا سامري«. مفسدان فرهنگي بايد برخورد كرد با منحرفان و *

يَن َطَغْواْ ىِف «  ِ ْكرَثُواْ ِفيَها الَْفَسادَ  اْكِالَدِ  ا
َ
  ) ١٣تا١١فجر،( »فََصب َعلَيِْهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب  فَأ
پس پروردگارت تازيانه عذاب .افزودند يو در آن، فساد و تباه.كردند يآنها كه در شهرها طغيانگر

  .بر آنان فرود آورد

 »سوط عذاب... طغوا«. شود طغيان و فساد جز با قهر بر طرف نمي *
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  منع فساد في األرض ٤‐٩‐١‐٥
 :در آيات زير از هرگونه فساد في االرض منع شده است 

بُوا ِمْن ِرْزِق اِهللا َو ال َيْعثَْوا ىِف «  رِْض ُمْفِسِدينَ  لُكُوا َو ارْشَ
َ
  ) ٦٠بقره،(» اْأل

  !بخوريد و بياشاميد و در زمين، تبهكارانه فساد نكنيد ياله ياز روز:) گفتيم(

رِْض َنْعَد إِْصالِحها  َو ال ُيْفِسُدوا ىِف « 
َ
  ) ٥٦اعراف،(» اْأل

  .دست به فساد نزنيدپس از اصالح زمين، در آن 

رِْض ُمْفِسِدينَ  فَاْذُكُروا آالَء اِهللا َو ال َيْعثَْوا ىِف « 
َ
  )٧٤اعراف،(» اْأل

  .خداوند را ياد كنيد و در زمين فساد نكنيد يها پس الطاف و نعمت

رِْض َنْعَد إِْصالِحها َو ال ُيْفِسُدوا ىِف « 
َ
  ) ٨٥اعراف،(» اْأل

  .دو در زمين از پس اصالح آن فساد نكني

  ) ٨٦اعراف،(» َو ال َيْقُعُدوا بُِكلِّ رِصاٍط تُوِعُدونَ « 
   .منشينيد تا مؤمنان را تهديد كنيد يبر سر هر راه

ْن يُوَصَل َو ُفْفِسُدوَن ىِف « 
َ
َمَر اُهللا بِِه أ

َ
يَن َفنُْقُضوَن َقْهَد اِهللا ِمْن َنْعِد ِميثاقِِه َو َفْقَطُعوَن ما أ ِ  َو ا

وِحَك 
ُ
رِْض أ

َ
ارِ اْأل   ) ٢٥رعد،(» لَُهُم اللْعنَُة َو لَُهْم ُسوُء ا

شكنند و آنچه را  يهستند كه پيمان خدا را پس از محكم بستن م يكسان) در برابر گروه اول(

آنانند كه برايشان لعنت .نمايند يكنند و در زمين فساد م يخداوند به پيوند آن فرمان داده قطع م

  .است ياست و برايشان بد منزل

يَن ُفْفِسُدوَن ىِف «  ِ رِْض َو ال يُْصِلُحون ا
َ
  ) ١٥٢شعراء،(»  اْأل
  .كنند و اهل اصالح نيستند يآنان كه در زمين فساد م

رِْض َو ال يُْصِلُحون الَْمِدينَِة تِْسَعُة رَْهٍط ُفْفِسُدوَن ىِف  َو اكَن ىِف « 
َ
  )٤٨نمل،(»  اْأل

  .كردند و اهل اصالح نبودند يآن سرزمين فساد م بودند كه در) و گروه(و در آن شهر نُه دسته 

رِْض إِن اَهللا ال حُيِبُّ الُْمْفِسِدينَ  َو ال َيبِْغ الَْفساَد ىِف « 
َ
 )٧٧قصص،(» اْأل

  .دارد يست نمبدنبال فساد در زمين مباش كه خداوند، فسادگران را دو!) قارون يا(و 
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ً فَقاَل يا قَ  َو إىِل«  خاُهْم ُشَعيْبا
َ
َْوَم اْآلِخَر َو ال َيْعثَْوا ىِف َمْدَفَن أ ْ رِْض  ْوِم اْقبُُدوا اَهللا َو ارُْجوا ا

َ
اْأل

  )٣٦عنكبوت،(» ُمْفِسِدينَ 
خدا را ! قوم من يا: پس گفت) به رسالت فرستاديم(مدين، برادرشان شعيب را ) مردم( يو به سو

 . فساد نكنيد) و يانگيز فتنه(بپرستيد، و به روز قيامت اميدوار باشيد، و در زمين 

يَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصاحِلاِت اَكلُْمْفِسِديَن ىِف «    ِ ْم جَنَْعُل ا
َ
ْم جَنَْعُل الُْمتِقنَي اَكلُْفجار  أ

َ
رِْض أ

َ
 »اْأل

  ) ٢٨ص،(                                                                                         
دهيم،  ياند همانند فسادگران در زمين قرار م شايسته كرده يرا كه ايمان آورده و كارها يآيا كسان

 دهيم؟ ييا اهل تقوا را مانند فاجران قرار م

  عوامل فساد في األرض ٥‐٩‐١‐٥

 نفاق ١‐٥‐٩‐١‐٥

رِْض قالُوا إِنما حَنُْن ُمْصِلُحونَ  َو إِذا ِقيَل لَُهْم ال ُيْفِسُدوا ىِف « 
َ
  ) ١١،بقره(» اْأل

  .همانا ما اصالحگريم: گويند يگفته شود در زمين فساد نكنيد، م) منافقان(هر گاه به آنان 

 »االرض ال تفسدوا ىف«. نفاق عامل فساد است *

ال إِغُهْم ُهُم الُْمْفِسُدوَن َو لِكْن ال يَْشُعُرونَ « 
َ
  )١٢بقره،(» أ

  .فهمند ينم يهمانا آنان خود اهل فسادند، ول! آگاه باشيد

 »املفسدون«. منافقان دائماً در حال فساد هستند *

 بي نياز ديدن خود ٢‐٥‐٩‐١‐٥

َْطىَغ «  َ نَساَن  ن الَك إِن اْإلِ
َ
  )٦و٧علق،(» اْستَْغيَن  رَءاهُ  أ

   .بيند ينياز م يچون خود را ب. كند يطغيان م يگمان آدم يب). پندارند يكه م(نه چنين است 

 طىغ«. زند پندارد دست به طغيان مي نياز مي د را بيانسان به خاطر آنكه به غلط خو *
 »ان رآه استغىن
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 عدم توجه به شاهد بودن خدا بر تمامي اعمال ٣‐٥‐٩‐١‐٥

ن اَهللا يَرَ « 
َ
لَْم َفْعلَم بِأ

َ
  )٧و٦و١٤علق،(» يأ

ا او آي....بيند ينياز م يچون خود را ب. كند يطغيان م يگمان آدم يب). پندارند يكه م(نه چنين است 

  .بيند يداند كه خداوند م ينم

گمان ممکن است و  بيندمينخدا را هاي طغيان اين است که انسان يکي از ريشه *
 »یير هللاألم يعلم باّن ا«. بيند كند خدا هم او را نمي 

 طاغوت ٤‐٥‐٩‐١‐٥

يَن َطَغْواْ ىِف «  ِ ْكرَثُواْ ِفيَها الَْفَسادَ  ا
َ
  ) ١٢و١١فجر،(» اْكِالَِد فَأ

  .افزودند يو در آن، فساد و تباه. كردند يها كه در شهرها طغيانگرآن

 »اكالد فاكرثوا فيها الفساد طغوا ىف«. ها هستندسرچشمه تباهي و فساد طاغوت *

 دروغ ٥‐٥‐٩‐١‐٥

  )١٦علق،(» نَاِصيٍَة اَكِذبٍَة َخاِطئَةٍ الَك لنَِئْ لَْم يَنْتَِه لَنَْسَفعاً بِاجاِصيَِة « 
 يپيشان يمو كشانيمش، يم]  به دوزخ[او را گرفته  يپيشان ير دست بر ندارد موحاشا كه اگ

  .خطاكار را يدورغگو

 »اكذبة خاطبة«. گويي ريشه ديگر خطاها است دروغ و دروغ *

 مصاديق فساد في األرض ٦‐٩‐١‐٥

ُْفِسَد ِفيها َو ُفْهِلَك احْلَْرَث َو الن  ىِف  َسىع َو إِذا تََو «  ِ رِْض 
َ
  » ْسَل َو اُهللا ال حُيِبُّ الَْفسادَ اْأل

كند  يها و نسل كوشش م زراعت يفساد در زمين و نابود يو هر گاه به قدرت و حكومت رسد برا

  )٢٠٥بقره،(  .و خداوند فساد را دوست ندارد

اوالد است، و بر اوالد انسان و غير  يبه معن »نسل«زراعت، و يبه معن »حرث« 
از ميان بردن هر  ياين هالك كردن حرث و نسل به معنشود، بنابر يانسان اطالق م

 .يو انسان ي، يا حيوانيگونه موجود زنده است، اعم از موجودات زنده نبات
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لَْقْوا قاَل ُمو« 
َ
ْحُر إِن اَهللا َسيُبِْطلُُه إِن اَهللا ال يُْصِلُح َقَمَل الُْمْفِسِدينَ  فَلَما أ » ما ِجئْتُْم بِِه السِّ

  )٨١يونس،(
ايد جادوست،  آنچه را شما آورده: گفت يافكندند، موس) ساحران، ابزار سحر خود را(پس چون 

  . كند يچرا كه خداوند كار مفسدان را اصالح نم. آن را باطل خواهد كرد يخداوند به زود

 »عمل املفسدين«. پس بايد با آن مقابله كرد. استساحر مفسد  و سحر فساد *

رِْض َو ما ُكنا ساِرِقنيَ  ِلْمتُْم ما ِجئْنا ِجُْفِسَد ىِف قالُوا تَاِهللا لََقْد عَ « 
َ
  ) ٧٣يوسف،(» اْأل

ايم و ما هرگز سارق  فساد در اين سرزمين نيامده يدانيد كه ما برا يبه خدا سوگند شما م: گفتند

  .ايم نبوده

 »االرض و ما كنا سارقني ما جئنا جفسد ىف« .از مصاديق فساد در زمين است سرقت *

 » ِ وا َقْن َسِبيِل اِهللا زِْدناُهْم َعذاباً فَْوَق الَْعذاِب بِما اكنُوا ُفْفِسُدونَ ا   » يَن َكَفُروا َو َصدُّ
بر  يفساد مداومشان عذاب ياز راه خدا بازداشتند، به سزا) مردم را(كه كافر شدند و  يكسان

  )٨٨حنل،(. عذابشان افزوديم

زنند نيستند، بلكه هر فرد معه را بهم ميمفسد في االرض تنها كساني كه امنيت جا 
يَن َكَفُروا  «. يا گروهي كه به هر شكلي، مانع رشد معنوي جامعه شود، مفسد است ِ ا

وا َقْن َسِبيِل اهللاِ   » بِما اكنُوا ُفْفِسُدونَ ... َو َصدُّ

يَن ُفْفِسُدوَن ىِف « ِ ِفنَي ا ْمَر الُْمرْسِ
َ
رِْض وَ  َو ال تُِطيُعوا أ

َ
  ) ١٥١شعراء،(»  ال يُْصِلُحون اْأل

  .كنند و اهل اصالح نيستند يآنان كه در زمين فساد م.و از اسرافكاران فرمان نبريد

ين يُفِسدون«. است اسراف، فساد و اسرافكار مفسد * ّ  »املرسفني ا

ْشياَءُهْم َو ال َيْعثَْوا ىِف « 
َ
رِْض ُمْفِسِدين َو ال َيبَْخُسوا اجاَس أ

َ
  ) ١٨٣،شعراء(»  اْأل

  .نكوشيد يو اجناس مردم را كم ندهيد و در زمين به فساد و تبهكار

زنند مفسد  ي اقتصادي مي فروشي نوعي فساد است و كساني كه به جامعه ضربه كم *
 »االرض مفسدين ال تَعثوا ىف«. االرض هستندفي

ْهلَها ِشيَعاً يَْستَْضعِ  إِن فِرَْعْوَن َعال ىِف « 
َ
رِْض َو َجَعَل أ

َ
بْناَءُهْم َو يَْستَْحىِي اْأل

َ
 ُف طائَِفًة ِمنُْهْم يَُذبُِّح أ

  ) ٤قصص،(» نِساَءُهْم إِنُه اكَن ِمَن الُْمْفِسِدينَ 
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از  يكرده و مردم آنجا را فرقه فرقه نموده است، گروه يسركش) مصر(همانا فرعون در سرزمين 

زنده ) يكنيز يبرا(زنانشان را  برد و يكشانده، پسرانشان را سر م يو ناتوان يآنان را به زبون

  .كه او از تبهكاران است يبراست.دارد ينگه م

ْهلَها ِشيَعاً «. تفرقه افكنان مفسدند *
َ
  »اكَن ِمَن الُْمْفِسِدينَ  -َجَعَل أ

يَن ىِف «  ِ ْغِرَينَك بِِهْم ُعم ال الَْمِدينَِة َجُ  قُلُوبِِهْم َمَرٌض َو الُْمرِْجُفوَن ىِف  لنَِئْ لَْم يَنْتَِه الُْمنافُِقوَن َو ا
  ) ٦٠احزاب،(» جُياِوُرونََك ِفيها إِال قَِليالً 

از (كنند  يم ياست و آنان كه در مدينه شايعه پراكن يهايشان بيمار كه در دل ياگر منافقان و كسان

توانند  ينم يشورانيم، آن گاه جز مدت كوتاه يدست بر ندارند، حتماً تو را بر ضد آنان م) كارشان

  .در كنار تو در اين شهر بمانند

مزاحم زنان مؤمن بودند كه  ،آيه آن است كه منافقان و بيماردالن مدينه از مراد *
خداوند در آيه قبل به زنان دستور پوشش كامل داد و در اين آيه به اين بيماردالن 

گراني  هممكن است اين آيه مستقل باشد، و مراد اين باشد كه با توطئ. دهد هشدار مي
را قلع و  انكنند برخورد كرده و آن سازي، ايجاد دلهره مي كه با جنگ سرد و شايعه

 .قمع نماييد

ترين  ي اسالمي همواره بزرگ با آن كه تندترين تهديدها در اين آيه آمده و جامعه *
سازان خورده است، اما در كتب فقهي كمتر به اين موضوع توجه ها را از شايعه ضربه
 .شودديده نمي »ِارجاف«تحت عنوان يچ بابي هه و شد

ْ َولَيَْس ی إِغَما اجْجوَ «  يَن َءاَمنُوا ِ َْحُزَن ا ِ  إِال بِإِْذِن اِهللا وبََلَ  ِمَن الشيَْطاِن 
ً اِهللا  بَِضآرِِّهْم َشيْئا

ِ الُْمْؤِمنُونَ  ،(» فَلْيَتََو   ) ١٠جماد
كه جز  ياند اندوهگين كند، در حال را كه ايمان آورده يانشيطان است تا كس ياز سو يهمانا نجو

  .ضرر رسان نيست، پس مؤمنان تنها بر خداوند توكّل كنند) ينجواي(به اذن خداوند، هيچ 

هر گونه سخن آشكار و نهاني كه موجب ترس و دلهره در ميان مسلمانان گردد،  *
ين آمی اّججو«. ي شيطاني استكار ّ حزن ا  »نوامن الّشيطان 
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 مجازات مفسد ٧‐٩‐١‐٥

ْجِل ذلَِك َكتَبْنا بَل « 
َ
ْو فَساٍد ىِف  بىَِن  ِمْن أ

َ
نُه َمْن َقتََل َغْفساً بَِغرْيِ َغْفٍس أ

َ
نما  إرِْساِثيَل ك

َ
رِْض فََكك

َ
اْأل

 ً يعا   ) ٣٢مائده،(» َقتََل اجاَس مَجِ
قصاص يا به كيفر فساد در  را جز به ياسرائيل نوشتيم كه هر كس انسان يبه همين جهت، بر بن

  .مردم را كشته است ي همه يزمين بكشد پس چنان است كه گوي

ارسائيل  بين كتبنا بل«. بوده استاعدام  مجازات فساد في االرض اسرائيل در قانون بني *
 »االرض انّه من قتل نفساً بغري نفس او فساد ىف

ِخُذوا َو ُقتِّلُ « 
ُ
ْفنَما ثُِقُفوا أ

َ
َد لُِسنِة  وا َيْقِتيًال ُسنَة اِهللا ىِف َملُْعوِغنَي أ يَن َخلَْوا ِمْن َقبُْل َو لَْن جَتِ ِ ا

  )٦٢و٦١احزاب،(» اِهللا َيبِْديالً 
اين سنّت .كشته شوند يآنان لعنت شدگانند، هر كجا يافت شوند بايد دستگير شده و به سخت

ها را در جامعه  ها و دلهره يفتنه انگيزو اين (اند  است كه پيش از اين بوده يكسان ي خداوند درباره

  . يافت ينخواه يسنّت خداوند تغيير يو هرگز برا) آوردند يبه وجود م

را در مورد اذيت كننده مؤمن كه  ي مذکور در اين آيهها گيري بعضي مفسران سخت *
رسد اين همه تهديد و اعالم  دانند، ولي به نظر مي بود مي اين سوره در آيات قبل

الدم بودن براي كساني است كه قصد اخالل در امنيت جامعه و شكست نظام مهدور
زنند، امنيت  آنان كه امنيت مردم را به هم مي. را دارند، نه تنها مزاحمان ناموس مردم

دارند، بايد  كساني كه از ايجاد فتنه و دلهره دست بر نمي »اُخذوا و قّتلوا«. جاني ندارند
 »قّتلوا تقتيال«. ندبا شدت و ذلّت كشته شو

 »هللاسّنة ا«. ي اديان بوده است گران، يك سنّت الهي در همه جهاد عليه فتنه *

 »تبديال هللاولن جتد لسّنة ا«. ناپذير است گران، تبديل انگيزان و اخالل قانون اعدامِ فتنه *

ْقتُْل ُمو َو قاَل فِرَْعْوُن َذُروىِن « 
َ
ِّ  أ َْدُع َربُه إِ ْ   َو 

َ
خاُف أ

َ
ْن ُفْظِهَر ىِف أ

َ
ْو أ

َ
َل ِدينَُكْم أ  ْن ُفبَدِّ

رِْض الَْفسادَ 
َ
  ) ٢٦ذلفر،(» اْأل

) تا نجاتش دهد(طلبد  يرا بكشم و او پروردگارش را به يار يمرا بگذاريد تا موس«: و فرعون گفت

  .»ترسم كه دين شما را تغيير دهد يا در اين سرزمين فساد بر پا كند يهمانا من م
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ْقُتْل « .مجازات فساد في االرض، قتل بوده است 7وسي در زمان حضرت م 
َ
أ

ْن ُفْظِهَر ىِف  -ُمو
َ
رِْض الَْفسادَ  أ

َ
 »اْأل

ْ بَيْنَُهَما فَإِن َنَغْت إِْحَداُهَما بَلَ «  ْصِلُحوا
َ
ْ فَأ ِن َطآئَِفتَاِن ِمَن الُْمْؤِمِننَي اْقتَتَلُوا ْخرَ  َو

ُ
َفَقاتِلُواْ ی اْأل

 ِ ْمِر اهللاِ  َء إىَِل  تيَِف  َح  َيبىِْغ  ال
َ
  )٩حجرات،(» أ

. برقرار كنيد يو اگر دو گروه از مؤمنان به نزاع و جنگ پرداختند، پس ميان آنان صلح و آشت

  . تجاوز كرد، با متجاوز بجنگيد تا به فرمان خداوند بازگردد ياز دو گروه بر ديگر يسپس اگر يك

. خون ياغي ارزش ندارد زيرا. شوند بايد مسلمانان ياغي كشتهبراي برقراري امنيت  *
 » ...فقاتلوا... فَاِن بَغْت «

َشدُّ ِمَن الَْقتْلِ « 
َ
ْم َو الِْفتْنَُة أ ُ ْخرَُجو

َ
ْخرُِجوُهْم ِمْن َحيُْث أ

َ
  » َو اْقتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهْم َو أ

 يهمان جاي) مكّه(و از  هر كجا يافتيد بكشيد) ابا ندارند، يكه از هيچ جنايت يپرستان بت(و آنها را 

  )١٩١بقره،(. از قتل بدتر است) شرك و شكنجه(كه شما را بيرون كردند، آنها را بيرون كنيد و فتنه 

... اخرجوهم... واقتلوهم«. انگيز، مثل محارب است و بايد به اشد وجه مجازات شود فتنه *
 »والفتنة اشد من القتل

يَن هاُدوا َحرْمنا لُك  َو بَلَ «  ِ ُظُفٍر َو ِمَن اْكََقِر َو الَْغنَِم َحرْمنا َعلَيِْهْم ُشُحوَمُهما إِال ما ی ذِ  ا
ْو َما اْختَلََط بَِعْظٍم ذلَِك َجَزيْناُهْم بِبَْغِيِهْم َو إِنا لَصاِدقُونَ 

َ
ِو احْلَوايا أ

َ
  )١٤٦انعام،(» مَحَلَْت ُظُهورُُهما أ

حرام كرديم و از گاو و گوسفند، پيه هر دو را بر آنان ناخن دار را ) حيوان(و بر يهوديان، هر 

. حرام ساختيم مگر آن مقدار كه بر پشت گاو و گوسفند يا همراه روده و مخلوط به استخوان است

  . كه مرتكب شدند و قطعاً ما راستگوييم ي، كيفر ماست به خاطر ظلم)تحريم(اين 

 »ببغيهم... حّرمنا«. محدود ساختن غذاي متخلّفان و ياغيان بالمانع است *

  ) ٥٧انفال،(» احْلَْرِب فَرَشِّْد بِِهْم َمْن َخلَْفُهْم لََعلُهْم يَذكُرونَ  فَإِما َيثَْقَفنُهْم ىِف « 
 ي افراد پشت جبهه) قاطع يبا برخوردها(، ييافت هر گاه در جنگ به آنان دست!) پيامبر يا(پس 

  ).و دست از توطئه بردارند(باشد كه پند گيرند آنان را به وحشت افكنده و متفرق ساز، 

زنند، آن است كه آنان را  شكناني كه امنيت و ثبات جامعه را به هم مي كيفر پيمان *
 »فرّشد بهم«. ندزده و مضطرب ساز وحشت
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ْن َيُقوَل ال ِمساَس  قاَل فَاْذَهْب فَإِن لََك ىِف « 
َ
  )٩٧طه،(» احْلَياةِ أ

 يبه درد(تو در دنيا اين است كه  ي ، پس همانا بهره)دور شو(برو پس : گفت) يبه سامر يموس(

  .» به من دست نزنيد«: يگوي يم) شد كه دائماً يمبتال خواه

 »فاذهب«. ن فرهنگي را بايد از ميان جامعه طرد كردامفسد *

ْن َفُقولُوا َربُّنَا اهللاُ « 
َ
ْخرُِجوا ِمْن ِديارِِهْم بَِغرْيِ َحق إِال أ

ُ
يَن أ ِ   )٤٠حج،(» ا

 يو گناه(خود رانده شدند  ي هستند كه به ناحق از خانه و كاشانه يكسان) مظلومان مورد تهاجم،( 

  .يكتا است  يپروردگار ما خدا: گفتند يجز اين كه م) نداشتند

 »بغريحّق «. است و امري صحيحاالرض حق  في تبعيد مفسدين *

 » ِ الَْمِدينَِة َجُْغِرَينَك بِِهْم ُعم ال  قُلُوبِِهْم َمَرٌض َو الُْمرِْجُفوَن ىِف  يَن ىِف لنَِئْ لَْم يَنْتَِه الُْمنافُِقوَن َو ا
  )٦٠احزاب،(» جُياِوُرونََك ِفيها إِال قَِليالً 

از (كنند  يم ياست و آنان كه در مدينه شايعه پراكن يهايشان بيمار كه در دل ياگر منافقان و كسان

توانند  ينم يشورانيم، آن گاه جز مدت كوتاه يحتماً تو را بر ضد آنان م دست بر ندارند،) كارشان

  .در كنار تو در اين شهر بمانند

 شدهكنند، صادر  اخراج كساني را كه در ميان مردم دلهره ايجاد مي فرماندر اين آيه  *
 »َجُغريّنك بهم ثّم ال جياورونك«. است

ِخُذوا« 
ُ
ْفنَما ثُِقُفوا أ

َ
  ) ٦١احزاب،(» َو ُقتِّلُوا َيْقِتيالً  َملُْعوِغنَي أ

  .كشته شوند يآنان لعنت شدگانند، هر كجا يافت شوند بايد دستگير شده و به سخت

اينما «. گران امنيت جامعه، هيچ جايي نبايد محل امن باشد براي فتنه انگيزان و اخالل *
 »ثقفوا اُخذوا

 » ِ  ی ُهَو ا
َ
يَن َكَفُرواْ ِمْن أ ِ ْخَرَج ا

َ
وِل احْلرَْشِ أ

َ
  ) ٢حرش،(» ْهِل الِْكتَاِب ِمن ِديَارِِهْم ِأل

  .هايشان بيرون راند اولين بار از خانه ياز اهل كتاب را كه كفر ورزيدند برا ياوست آن كه كسان

شود، آن است كه از وطن  هاي اجتماعي خارج مي كيفر كسي كه از تعهدات و پيمان *
 »...ان خيرجوا«. خارج شود
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  قصاصيم موجب جرا ٢‐ ٥

يَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم الِْقصاُص ىِف «  ِ َها ا فُّ
َ
نْ الَْقتىْل يا ك

ُ
 احْلُرُّ بِاحْلُرِّ َو الَْعبُْد بِالَْعبِْد َو اْأل

نْ
ُ
ْ  َفَمْن ُعىِفَ  بِاْأل َ ِخيِه 

َ
ُ ِمْن أ ِْه بِإِْحساٍن ذلَِك  َ َ

داٌء إِ
َ
خَتِْفيٌف ِمْن  ٌء فَاتِّباٌع بِالَْمْعُروِف َو أ

مٌ ی َربُِّكْم َو رمَْحٌَة َفَمِن اْقتَد ِ
َ
  )١٧٨بقره،(» َنْعَد ذلَِك فَلَُه َعذاٌب أ

مقرر گرديده ) چنين(قصاص در مورد كشتگان، بر شما ) قانون! (ايد كه ايمان آورده يكسان يا

از ناحيه برادر  يكسآزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن، پس اگر : است

بها  يا قصاص او به خون. (مورد عفو قرار گيرد) مقتول يصاحب خون و ول ييعن(خود ) يدين(

بپردازد، اين حكم ) مقتول يديه را به ول( يپسنديده پيش گيرد و به نيك يا بايد شيوه) تبديل شود

تجاوز ) از حكم خدا( كه بعد از اين يكس ياست از ناحيه پروردگارتان، پس برا يتخفيف و رحمت

  .دارد يكند، عذاب درناك

اي به خاك و خون كشيده  جاهليت، گاه به خاطر كشته شدن يك نفر، قبيلهدر زمان  *
اسالم با طرحي كه در اين آيه مطرح شده، . افتادهاي طوالني به راه مي شد و جنگمي

. ته استهم حفاظت خون مردم و هم رضايت طرفين و رعايت حدود را در نظر گرف
توانند با گرفتن ديه و يا بدون قانون قصاص حقي است براي صاحبان خون كه مي

 .نظر كنند آن، از حق خود صرف
در حکم آن قتل زن و مرد، از نظر الهي و انساني و كيفر اخروي يكسان است، لكن  *

قتل آور خانه و  مرد نان و اين به خاطر آن است كه معموالً کندتفاوت ميكيفر دنيوي 
او سبب ضربه اقتصادي به خانواده است و قانون براساس نوع است، نه موارد نادر كه 

 .آور باشد ممكن است زني نان
احلُّر باحلُّر و العبد بالعبد «. در قانون قصاص، اصول تساوي و عدالت مورد توجه است *

 »...باُالنيث و اُالن
ختفيف «. ستانسانبراي تربيت بها،  جواز عفو قاتل و تبديل قصاص به گرفتن خون *

 »من رّبكم

ِ  َو لَُكْم ىِف «   و
ُ
ْكاِب لََعلُكْم َيتُقونَ  الِْقصاِص َحياٌة يا أ

َ
  )١٧٩بقره،(» اْأل

  .باشد كه شما تقوي پيشه كنيد. است) و زندگي نهفته(براي شما در قصاص، حيات ! اي صاحبان خرد
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قصاص يك . يات و زندگي استي ح حكم قصاص براي جامعه انساني تأمين كننده *
اي  در جامعه. برخورد و انتقام شخصي نيست، بلكه تأمين كننده امنيت اجتماعي است

رود و آن جامعه گويا حياتي  كه متجاوز قصاص نشود، عدالت و امنيت از بين مي
چنانكه در پزشكي و كشاورزي و دامداري، الزمه حيات و . ندارد و مرده است
به بهانه قاتل اگر . ها و آفات است اه و حيوان، از بين بردن ميكروبسالمت انسان، گي

ها  اينكه هيجان رواني پيدا كرده، رها شود، هيچ ضمانتي نيست كه در ديگر جنايت
اين بهانه مطرح نشود، چون تمام جنايتكاران در حال سالمت و آرامش روحي و 

بايد آزاد باشند و جامعه  نمجرماتمام  بدين ترتيب. زنند فكري دست به جنايت نمي
هاي روحي و  سالم نيز تبديل به جنگل شود كه هركس بر اثر هيجان و دگرگوني

گمان نشود كه دنياي امروز، دنياي عاطفه و نوع . رواني، هركاري را بتواند انجام دهد
دوستي است و قانون قصاص، قانوني خشن و ناسازگار با فرهنگ حقوق بشر 

بها داده تا به مصلحت  نار حكم قصاص، اجازه عفو و اخذ خوناسالم در ك. دنياست
توجيهاتي از قبيل اينكه از مجرمان و قاتالن در زندان با كار اجباري به نفع . اقدام شود

ها، تضمين  چون اين برنامه. ، قابل قبول نيستشود گيري مي پيشرفت اقتصادي بهره
ت و جامعه عدالت پرور است، نه دنياي اصل، مقام انساني. كننده امنيت عمومي نيستند

 !پرخطر همراه با توليد بيشتر، آن هم به دست جنايتكاران و قاتالن

سبب بازداري مردم از و  هاي ديگر موجب خودداري از بروز قتل قصاص قانون *
 »لعلّكم تتقون« .استتكرار قتل 

ن اجْفَس بِاجْفِس َو ا« 
َ
ُذِن َو َو َكتَبْنا َعلَيِْهْم ِفيها أ

ُ
ُذَن بِاْأل

ُ
نِْف َو اْأل

َ
ْغَف بِاْأل

َ
لَْعنْيَ بِالَْعنْيِ َو اْأل

نِّ َو اجْلُُروَح قِصاٌص  ن بِالسِّ    )٤٥مائده،(» السِّ
جان در برابر جان و چشم در برابر چشم ) در قصاص(برايشان مقرر كرديم كه ) تورات(و در آن 

نيز (زخمها را  ي دان در برابر دندان باشد و همهو گوش در برابر گوش و دن يدر برابر بين يو بين

  . قصاص است) به همان ترتيب و اندازه
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كه تورات هدايت و نور است، در اين آيه،  بيان شده بود اين سوره ي قبل در آيه *
جامعه  نشان آن باشد كه قانون قصاص دراين امر قانون قصاص مطرح شده و شايد 

 . هدايت است سبب نور و

در قانون قصاص از باب نمونه است وگرنه آسيب  و بيني گوش ،از چشمنام بردن  *
 »َو اجْلُُروَح قِصاٌص « .به هر عضوي قصاص دارد

 » ِ ً فَال  َو ال َيْقتُلُوا اجْفَس ال ِِّه ُسلْطانا ِ ً َفَقْد َجَعلْنا لَِو َحرَم اُهللا إِال بِاحْلَقِّ َو َمْن قُِتَل َمْظلُوما
ً  يرُْسِْف ىِف    )٣٣ارساء،(» الَْقتِْل إِنُه اكَن َمنُْصورا
و هر كس مظلوم كشته . حرام كرده است نكشيد، مگر به حق) قتل او را(را كه خداوند،  يو كس

و (ايم، پس نبايد در كشتن  قرار داده) و اختيار ديه يا قصاص(او تسلّط  يول يشود، قطعاً برا

  .و حمايت شده است ييار) به طور عادالنه ستمديده(كند، چرا كه آن  يرو زياده) قصاص

ً « .مجازات قتل عمدي، قصاص است  ِِّه ُسلْطانا ِ   »َمْن ُقِتَل َمْظلُوماً َفَقْد َجَعلْنا لَِو
ً «. اولياي مقتول داراي حق قصاص قاتل هستند * ّه سلطانا  »جعلنا لو

براي اسالم حتّي . در قصاص بايد خشم و غضب مهار شود و عدالت مراعات گردد *
اولياي مقتول، حق ندارند به . ها، عدالت را شرط دانسته است به جان انسان نمتجاوزا

فال « .عنوان قصاص، بيش از يك نفر را بكشند و از قانون قصاص سوء استفاده كنند
 »القتل يرسف ىف

هر انساني حق حيات دارد، حتّي غير مسلماني كه با مسلمانان سر جنگ نداشته  *
ال تقتلوا اجفس «. ت جاني و مالي داردباشد، مصوني...« 

همچون قصاص، دفاع، ارتداد، لواط يا (در موارد حق  از نظر اسالم، كشتن افراد *
 »اّال باحلّق «. جايز است) زناي محصنه

 » ِ ً ...َحرَم اُهللا إِال بِاحْلَقِّ  َو ال َفْقتُلُوَن اجْفَس ال ثاما
َ
  )٦٨فرقان،(» َمْن َفْفَعْل ذلَِك يَلَْق أ

كه  يخوانند و انسان يرا نم يديگر يهستند كه با خداوند، خدا يكسان) بندگان خاص خدا(و 

كنند، و هر كس چنين كند  يكشند، و زنا نم يحرام كرده است، جز به حق نم) خونش را(خداوند 

  .عقوبت گناهش را خواهد ديد
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قتل در مواردي  ،»االّ بالحق«ت با توجه به عبارقتل نفس، از گناهان كبيره است، ولي  *
  .الزم و حق است

ي دوري از قتل، تنها يك موعظه نيست، قانوني است كه  دستور قرآن در زمينه *
 »ومن يفعل ذلك يلق اثاما«. تخلّف از آن كيفري شديد دارد

اً ِفيها َو َغِضَب «  ِ داً فََجزاُؤُه َجَهنُم خا ُ َعذاباً  َو َمْن َفْقتُْل ُمْؤِمناً ُمتََعمِّ َ َعد 
َ
اُهللا َعلَيِْه َو لََعنَُه َو أ

 ً   )٩٣نساء،(» َعِظيما
را بكشد پس كيفرش دوزخ است كه هميشه در آن خواهد بود، و خداوند  يو هر كس به عمد مؤمن

  .بزرگ آماده ساخته است ياو عذاب يبر او غضب و لعنت كرده و برا

به قتل برسانند چهار مجازات و  عمداًرا  يكه فرد با ايمان يكسان يآيه برااين در  
  :ذكر شده است) است يعالوه بر قصاص كه مجازات دنيو( يكيفر شديد اخرو

  ).و من يقْتُلْ مؤمناً متَعمداً فَجزاؤه جهنَّم خالداً فيها( .جاودانه در آتش دوزخ ماندن ‐١
  ).و غَضب اللَّه علَيه( يخشم و غضب اله ‐٢
  ).و لعنه(از رحمت خدا  يدور ‐٣
  ).و أَعد لَه عذاباً عظيماً(او  يبرا يمهيا ساختن عذاب عظيم ‐٤

شده  يحداكثر تشديد در مورد قتل عمد يو به اين ترتيب از نظر مجازات اخرو
بيان نگرديده و اما  يكه در هيچ مورد از قرآن اينچنين مجازات شديد ياست، به طور

   .ل عمد همان قصاص استقت يكيفر دنيو
در شرايط بحراني جنگ احد، يكي از مسلمانان، مسلمان ديگري را به خاطر  *

از طريق وحي آگاه  9 پيامبر اكرم. هاي شخصي دوران جاهليت كشت خصومت
و به  قصاص کننددستور داد قاتل را » قُبا«ي  شد و در بازگشت از اُحد، در محلّه

 .١پشيماني او توجهي نكرد
 يمخصوص كسان يمجازات جاودان ييعن" خلود" آيد كه يپيش م ياينجا سؤالدر  

ممكن است ايمان داشته  يكه قاتل عمد يدر حال ،ايمان از دنيا بروند ياست كه ب

                                                 
  .٣٥٥، ص ٢ جقرائتي، محسن، همان،  .١



         در قرآن حقوق          ٢٢٤

 

كه انجام داده جدا توبه كند و گذشته را تا  يپشيمان گردد و از گناه بزرگ يباشد و حت
  .آنجا كه قدرت دارد جبران نمايد

  :توان گفت يخ اين سؤال مدر پاس
قتل ه را به خاطر ايمان داشتن ب يمنظور از قتل مؤمن در آيه اين است كه انسان ‐١

برساند و يا كشتن او را مباح بشمرد، روشن است كه چنين قتل نشانه كفر قاتل است 
   .باشد يو الزمه آن خلود در عذاب م

ايمان  يگناه سبب شود كه انسان ب ياين احتمال نيز هست كه قتل افراد با ايمان و ب ‐٢
از دنيا برود و توفيق توبه نصيب او نگردد و به خاطر همين موضوع گرفتار عذاب 

  .جاويدان شود
باشد، نه  ياين هم ممكن است كه منظور از خلود، در اين آيه عذاب بسيار طوالن ‐٣

  ١.عذاب جاويدان
ل عمد آيا قابل توبه شود كه اصوال قت ينيز در اينجا مطرح م يسؤال ديگر 
 :گويند يدهند و م يبه اين سؤال م يپاسخ منف از مفسران، صريحاً يجمع! باشد؟ يم

از روايات كه در ذيل آيه  يا قابل توبه نيست، و در پاره قتل نفس طبق آيه فوق اصالً
آنچه از روح  يول .گرديده كه ال توبة له يوارد شده است نيز اشاره به اين معن

و فلسفه توبه كه پايه تربيت و حفظ  يسالم و روايات پيشوايان بزرگ دينتعليمات ا
نيست كه قابل  يشود اين است كه هيچ گناه ياست استفاده م ياز گناه در آينده زندگ

از گناهان، بسيار سخت و شرائط سنگين دارد، قرآن  يا توبه نباشد، اگر چه توبه پاره
ْن يرُْشََك بِِه َو َفْغِفُر ما ُدوَن ذلَِك لَِمْن يَشاءُ   ال َفْغِفرُ إِن اهللاَ  :گويد يمجيد م

َ
 ):٤٨ ‐نساء( أ
هر كس بخواهد و صالح  يبخشد اما غير آن را برا يخداوند تنها گناه شرك را نم

اين آيه درباره آمرزش گناهان از طريق شفاعت و مانند آن سخن  .ببيند خواهد بخشيد
توحيد و اسالم قابل  يكردن و بازگشت به سو توبهگويد و اال گناه شرك نيز با  يم

بخشش است، همانطور كه بيشتر مسلمانان صدر اسالم، در آغاز مشرك بودند و 

                                                 
  . ٦٨، ص ٤مکارم شيرازي، ناصر، همان، ج . ١
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است كه  يكردند، و خداوند گناه آنها را بخشيد، بنابراين شرك تنها گناه توبهسپس 
ش شرك قابل بخش يشود و اما با توبه كردن همه گناهان حت يبدون توبه بخشيده نم

يعاً إِنُه ُهَو ِإن اهللاَ  ...: خوانيم يم ٥٤و  ٥٣است چنان كه در سوره زمر آيه  نُوَب مَجِ ُّ  َفْغِفُر ا
نِيبُوا إِيل

َ
ُ   الَْغُفوُر الرِحيُم َو أ َ ْسِلُموا 

َ
بخشد، زيرا او  يخداوند همه گناهان را م :"َربُِّكْم َو أ

نيد و توبه نمائيد و تسليم فرمان او خدا ك يبخشنده مهربان است و بازگشت به سو
آيات مربوط آمرزش همه گناهان در پرتو : اند از مفسران گفته يو اينكه بعض ".باشيد
صحيح نيست زيرا  باشد، يم" تخصيص" است و قابل" عام" به اصطالح از قبيل توبه

مراه كيدات مختلف هأباشد و با ت يلسان اين آيات كه در مقام امتنان بر گنهكاران م
از اين گذشته اگر  ).به اصطالح ابا از تخصيص دارد(است قابل تخصيص نيست 

يوس گردد و أاز آمرزش خداوند م ياز او سرزده به كل يكه قتل عمد يكس يبراست
) كد و جبران عمل زشت خود با اعمال نيك فراوانؤم توبهپس از  يحت(هميشه  يبرا

ندارد كه در باقيمانده عمر اطاعت  يلدر لعن و عذاب جاويدان بماند هيچگونه دلي
مكرر بر دارد و اين با  يهاقتل نفس يفراوان خدا كند و دست از اعمال خالف و حت

! اند چگونه سازگار است؟ تربيت بشر در هر مرحله آمده يروح تعليمات انبياء كه برا
" يوحش "همچون ياز گنهكاران خطرناك اكرم غمبربينيم كه پي يدر تاريخ اسالم نيز م

توان گفت كه  يبن عبد المطلب گذشت نمود و توبه او را پذيرفت و نم ةقاتل حمز
قتل نفس در حال شرك و ايمان آن قدر تفاوت دارد كه در يك حال بخشوده شود و 

 ١.وجه قابل بخشش نباشد در حال ديگر به هيچ

ْجِل ذلَِك َكتَبْنا بَل « 
َ
نُه َمْن قَ  بىَِن  ِمْن أ

َ
ْو فَساٍد ىِف إرِْساِثيَل ك

َ
نما  تََل َغْفساً بَِغرْيِ َغْفٍس أ

َ
رِْض فََكك

َ
اْأل

 ً يعا   ) ٣٢مائده،(» َقتََل اجاَس مَجِ
را جز به قصاص يا به كيفر فساد در  ياسرائيل نوشتيم كه هر كس انسان يبه همين جهت، بر بن

  .مردم را كشته است ي همه يزمين بكشد پس چنان است كه گوي

ً «. است حرام تل نفسق *  »...من قتل نفسا

                                                 
  . ٧٠و  ٦٩همان، ص  .١
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دو مورد از آنها در اين آيه اشاره شده است . ١جايز است مواردي كشتن انسان در  *
 مجازاتبراي : ب ، »بغري نفس«. قاتلبه عنوان قصاصِ : الف: ست ازا که عبارت

البته در اين دو مورد، قصاص يا اقدام به قتل يا آسيب بر ديگري  »او فساد«. مفسد
 .اجازه دادگاه جرم استو بدون حكم 

با  يها و نجات يك نفر مساوبا قتل همه انسان يقتل يك انسان مساودر اين آيه  
و  يقرآن در اين آيه يك حقيقت اجتماع. دانسته شده استها نجات همه انسان

   :را بازگو ميكند زيرا يتربيت
را  يآمادگآاليد در حقيقت چنين  يم يگناه يكه دست به خون انسان ب يكس ‐اوالً

برابرند  يگناه يو ب يرا كه با آن مقتول از نظر انسان يگناه ديگر يب يهادارد كه انسان
قتل برساند، او در حقيقت يك قاتل است و طعمه او انسان ه مورد حمله قرار دهد و ب

 يگناه از اين نظر نيست، همچنين كس يب يهادر ميان انسان يدانيم تفاوتگناه، و مي يب
 يرا از مرگ نجات بخشد اين آمادگ ي، ديگريو عاطفه انسان يدوستخاطر نوعه كه ب

انجام دهد، او عالقمند به  يرا در مورد هر بشر ديگر يرا دارد كه اين برنامه انسان
او اين انسان و آن انسان تفاوت  يگناه است و از اين نظر برا يب يهانجات انسان

شود كه مرگ و  ياستفاده م..." فَكَأَنَّما " گويد يم  كند و با توجه به اينكه قرآن ينم
  .به آن دارد يبا مرگ و حيات اجتماع نيست اما شباهت يحيات يك نفر اگر چه مساو

يك  يدر حقيقت يك واحد بيش نيست و افراد آن همانند اعضا يجامعه انسان ‐ثانياً
و بيش در سائر اين پيكر برسد اثر آن كم  ياز اعضا يبه عضو يا پيكرند، هر لطمه
گردد زيرا يك جامعه بزرگ از افراد تشكيل شده و فقدان يك فرد اعضاء آشكار مي

شود كه به  يفقدان او سبب م .است يبه همه جامعه بزرگ انسان يا ناخواه ضربه خواه
                                                 

  : شوند، عبارتند از                الدم محسوب نمي                افرادي كه محقون .١
  .كسي كه مرتكب جرم حدي موجب اعدام شده است) ١  
  .كسي كه مستحق قصاص نفس يا عضو است، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن) ٢  
  . رابر او قانوناً مشروع استمتجاوزي كه دفاع در ب) ٣  
  .زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه به شرح مقرر در قانون) ٤  

   اين ماده، قصاص يا اقدام به قتل يا آسيب بر كسي که محقون الدم نيست، بدون حكم و  ٤و ٣جز در مورد بندهاي 
  . شود                وم مياجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزير مقرر در قانون محک
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از اين رهگذر  يبماند، و زيان يخال يثير وجودش در اجتماع محلأتناسب شعاع ت
اين پيكر  ياعضا يرسا ييك نفس سبب احيا ينين احيادامن همه را بگيرد، همچ

و رفع  ياست، زيرا هر كس به اندازه وجود خود در ساختمان مجتمع بزرگ انسان
   ١.كمتر يبيشتر و بعض يآن اثر دارد بعض يهانيازمندي

ْغُفَسُكْم مِ « 
َ
َخْذنا ِميثاقَُكْم ال تَْسِفُكوَن ِدماَءُكْم َو ال خُتْرُِجوَن أ

َ
قَْرْرُيْم َو َو إِْذ أ

َ
ْم ُعم أ ُ ْن ِدياِر

ْغتُْم تَْشَهُدونَ 
َ
  )٨٤بقره،(» أ

يكديگر را نريزيد و همديگر را از سرزمين  يكه از شما پيمان گرفتيم، خونها يهنگام) بياد آريد(و 

 .اقرار كرديد و خود بر آن گواه هستيد) به اين پيمان(خود بيرون نكنيد، پس شما 

*  لين حقحيات، او ال « .باشدبراي هر انسان است و قتل نفس از گناهان كبيره ميحق
 »تَْسِفُكوَن ِدماَءُكمْ 

ْغُفَسُكْم « 
َ
  ) ٢٩نساء،(» َو ال َيْقتُلُوا أ

  .را نكشيد) و يكديگر(و خود  )!ايد كه ايمان آورده يكسان يا(

 »التقتلوا انفسكم«. تيا ديگركشي حرام اس جان انسان محترم است، لذا خودكشي و *

 » ً  َكِبريا
ً
ْوالَدُكْم َخْشيََة إِْمالٍق حَنُْن نَْرُزُقُهْم َو إِياُكْم إِن َقتْلَُهْم اكَن ِخْطأ

َ
    »َو ال َيْقتُلُوا أ

يقيناً . دهيم يم ياين ما هستيم كه آنان و شما را روز. نكشيد يفرزندان خود را از بيم تنگدست

  )٣١ارساء،( !است بزرگ يكشتن آنان گناه

التقتلوا «. توانند او را از اين حق محروم کنندنميق حيات دارد و والدين كودك، ح *
 »اوالدكم

... التقتلوا اوالدكم«. فرزندكشي و سقط جنين، گناه است، چه پسر باشد، چه دختر *
 »خطاً كبريا

ْن َفْقتُلُون« 
َ
خاُف أ

َ
  )١٤شعراء،(»  َو لَُهْم َعيَل َذنٌْب فَأ

  ).و اين رسالت به پايان نرسد(ترسم مرا بكشند  گناهي دارند، پس مي) يادعا(من ) گردن(و آنان بر 

                                                 
  . ٣٥٦و ٣٥٥مکارم شيرازي، ناصر همان، ص. ١
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شد و ديد  يقبل از نبوت وارد شهر يموس. اي طوالني دارد قانون قصاص، سابقه *
از  يطرفدار موس. اند ياران فرعون درگير شده) قبطيان(از  ياز طرفدارانش با يك ييك

اين  .زد كه او جان داد يبر قبط يبه حمايت از او مشت ياو كمك خواست و موس
 يمجبور به فرار شد و اين عمل موس يايجاد كرد كه موس يماجرا در منطقه موج

باعث  يبود، ول يحمايت از مظلوم يگرچه به قصد كشتن آن شخص نبود، بلكه برا
به مقام نبوت  يكه موس يقاتل پيدا نمود، و هنگام يا نزد فرعونيان چهره يشد تا موس
و  مانع كارم شود يكشته شدن آن مرد قبط يترسم ماجرا يم: خداوند گفت رسيد به

  »َذنب فاخاف اَن يَقتلون وهلم بَل «.آنان مرا به اين خاطر بکشند

ْهِلها فَوََجَد ِفيها رَُجلنَْيِ َفْقتَِتالِن هذا ِمْن ِشيَعِتِه َو هذا  َو َدَخَل الَْمِدينََة بَل « 
َ
ِحنِي َلْفلٍَة ِمْن أ

ِ  ِمنْ  ِ  ِمْن ِشيَعِتِه بَلَ ی َعُدوِّهِ فَاْستَغاثَُه ا َزُه ُموی ا َ   )١٥قصص،(» َعلَيْهِ  َفَق ِمْن َعُدوِّهِ فََو
خبر بودند، پس در آنجا به دو مرد  يب) از ورودش(كه مردم  يوارد شهر شد، در حال يو موس

پس . از دشمنانش بود) يديگر(ش و آن از طرفداران يكردند، اين يك يبرخورد كه با يكديگر نزاع م

به حمايت از ( يپس موس. خواست يبود، از او در برابر دشمنش يار يآن كه از پيروان موس

  .)و با همان مشت كشته شد(بر او زد كه كار او را ساخت  يمشت) دوست خود

خاطر دفاع از يك مؤمني ه را نداشت و فقط ب مقتول حضرت موسي قصد كشتن مرد *
از اين روي خداوند از قتل او انتقاد نكرده و در جاي ديگر . ه اين كار زددست ب

ً فنّجيناك من الَغمّ «: فرمايد مي  تو يكي از فرعونيان را به قتل رساندي و ١»و َقتَلت نفسا
 .را از غم نجات داديم اندوه شدي و ما تو دچار غم و

 » ِّ خاُف  قاَل رَبِّ إِ
َ
ْن َفْقتُلُونِ  َقتَلُْت ِمنُْهْم َغْفساً فَأ

َ
  )٣٣قصص،(» أ

به (ترسم كه مرا  يام، پس م را كشته) فرعونيان(از آنها  يهمانا من يك! پروردگارا: گفت) يموس(

  .به قتل رسانند) قصاص او

 .توضيح اين مطلب در آيات قبل بيان شد .اي طوالني دارد قانون قصاص، سابقه *
 »َقتَلُت منهم نَفساً فَأخاف أن يَقتلون«

                                                 
  .٤٠طه ،. ١
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ْغُفَسُكمْ  ُعم « 
َ
ْغتُْم هُؤالِء َيْقتُلُوَن أ

َ
  )٨٥بقره،(» أ

  .رسانيد د كه يكديگر را به قتل مياما اين شما هستي

قرآن، كشتنِ ديگران را، به كشتن نفسِ خود تعبير كرده است تا بگويد ديگركشي،  *
 »تقتلون انفسكم«. دكشي است و افراد يك جامعه همچون اعضاي يك پيكرندخو

ِيًة بَِغرْيِ َغْفٍس  قا َح فَاْغَطلَ «  َقتَلَْت َغْفساً َز
َ
  )٧٤كهف،(» إِذا لَِقيا ُغالماً َفَقتَلَُه قاَل أ

آيا : گفت يموس. برخورد كردند، پس خضر او را كشت يپس به راه خود ادامه دادند تا به نوجوان

  ؟يرا كشته باشد، كشت يرا بدون آنكه كس يگناه يب

ا اعتراض موسي اين بود كه چر. است وجود داشتهنيز قانون قصاص در دين موسي  *
ّية بغري نفس«نوجواني را كه قاتل نبوده كشتي؟   »أقتلَت نفساً ز

 َفتَْحِريُر َرَقبٍَة ُمْؤِمنٍَة وَ « 
ً
ً َخَطأ  َو َمْن َقتََل ُمْؤِمنا

ً
ً إِال َخَطأ ْن َفْقتَُل ُمْؤِمنا

َ
 ِديٌَة َو ما اكَن لُِمْؤِمٍن أ

ْن يَصدقُوا فَإِْن اكَن ِمْن قَْوٍم َعُدو لَُكْم َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفتَْحِريُر َرَقبٍَة ُمْؤِمنٍَة َو  ىلُمَسلَمٌة إِ 
َ
ْهِلِه إِال أ

َ
أ

ْهِلِه َو حَتِْريُر َرَقبٍَة ُمْؤِمنٍَة َفمَ  إِْن اكَن ِمْن قَْوٍم بَيْنَُكْم َو بَيْنَُهْم ِميثاٌق فَِديٌَة ُمَسلَمٌة إىِل
َ
ْد أ ْن لَْم جَيِ

 ً   )٩٢نساء،(» فَِصياُم َشْهَريِْن ُمتَتابَِعنْيِ تَْوَبًة ِمَن اِهللا َو اكَن اُهللا َعِليماً َحِكيما
را به خطا  ياشتباه، و هر كس مؤمن يرا نسزد كه مؤمن ديگر را بكُشد، مگر از رو يو هيچ مؤمن

اش تسليم كند، مگر آنكه  ه خانوادهكشته را ب يرا آزاد كند و خونبها يمؤمن ي كشت، پس بايد برده

است كه با شما  يبا آنكه مؤمن است، از قوم) مقتول(بگذرد و اگر ) قاتل ي خانواده مقتول، از ديه(

كه  باشد                مياز قو) مقتول(مؤمن است و اگر  ي آزاد كردن يك برده) اش فقط جريمه(دشمن است 

. را آزاد سازد يمؤمن ي اش تسليم كند و برده و را به خانوادها ي ميان شما و آنان پيمان است، ديه

. روزه بگيرد ينيافت، پس دو ماه پياپ) خريد برده يبرا يآزاد كردن، يا پول يبرا يا برده(و اگر 

  .است، و خداوند دانا و حكيم است) به مردم(خدا  ياز سو يبازگشت) تخفيف و(اين، 

 »ما اكن ملؤمن ان يقتلو«. در اسالم حرام است گناه قتل بي *

توان اقوام                 اين آيه احکام قتل خطا را در چند صورت بيان کرده است و طبق آن مي *
کشور حاکم بوده  ‐ بندي کرد؛ با اين فرض که در زمان نزول آيه نظام قبيلهرا نيز دسته

  :است
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ي را به قتل هرگاه دولت اسالمي از روي اشتباه تبعه يک کشور اسالم: صورت اول
ن َفْقتَُل « برساند، در قبال آن مسئوليت دارد و بايد آن را جبران کند؛

َ
َو َما اكََن لُِمْؤِمٍن أ

ً ُمْؤِمنًا إِال َخطَ  ً َو َمن َقتََل ُمْؤِمنًا َخطَ  ا َسلَمٌة إِىل ا ْؤِمنٍَة َو ِديٌَة مُّ ْ  َفَتْحِريُر َرَقبٍَة مُّ ن يَصدقُوا
َ
ْهِلِه إِال أ

َ
  »أ

مقتول به کافراني وابسته باشد که با اسالم و مسلمانان عداوت دارند؛ اما  :صورت دوم
مقتول مؤمن باشد، در اين حالت دليلي بر جبران خسارت نيست، زيرا اسالم رابطه 

َفإِن اكََن ِمن قَْوٍم َعُدٍوّ لُكْم َو ُهَو «مقتول مؤمن با خانواده و طايفه کافرش بريده است؛ 
ْؤِمنَةٍ  ُمْؤِمنٌ    »َفتَْحِريُر َرَقبٍَة مُّ

اي از کفار معاهد وابسته باشد، در مقتول به خاندان و خاندان و طايفه: صورت سوم
ه مقتول را به يد يداين حالت به دليل اهميت پيماني که آنان با مسلمانان دارند، با

َسلَمٌة إِىل بَيْنَُكْم َو بَيْنَُهم َو ِإن اَكَن ِمن قَْومِ «. کسان کافرش پرداخت يثَاٌق فَِديٌَة مُّ ْهِلِه َو  مِّ
َ
أ

ْؤِمَنةٍ حتَ   »ِريُر َرَقبٍَة مُّ

  تعزير جرايم موجب ٣‐ ٥

  جرايم عليه اموال و مالکيت ١‐٣‐٥
 خيانت در امانت ١‐١‐٣‐٥

َْك َو ِمنُْهْم َمْن إِْن «  َ
هِ إِ َمنُْه بِِقنْطاٍر يُؤَدِّ

ْ
ْهِل الِْكتاِب َمْن إِْن تَأ

َ
َْك َو ِمْن أ َ

هِ إِ َمنُْه بِِديناٍر ال يُؤَدِّ
ْ
تَأ

 ً   )٧٥آل عمران،(» إِال ما ُدْمَت َعلَيِْه قائِما
گرداند و  ي، به تو باز ميامين گردان يهستند كه اگر او را بر اموال بسيار يو از اهل كتاب كسان

گرداند،  يبه تو برنم، آن را يامين گردان ياگر او را بر دينار) نادرستند كه يبه قدر(از آنان  يبعض

  .يسر او بايست يدائماً باال) مطالبه آن يبرا(مگر آنكه 

 .مورد اشاره قرار گرفته استاين آيه خيانت در امانت در  
حق  يحت ،ديگران نيستند يهااز يهود عقيده داشتند كه مسئول حفظ امانت يجمع 

ند ما اهل كتابيم، و گفت ياين بود كه م انمنطق آن .را تملك كنند اندارند امانات آن
ما  ياو در ميان ما بوده است، بنابراين اموال ديگران برا يو كتاب آسمان يپيامبر اله
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موافق نبودند، بلكه  يهمه اهل كتاب با اين طرز تفكر غير انسان يندارد، ول ياحترام
 ١.دانستند ياز آنان خود را موظف به پرداخت حقوق ديگران م يگروه

ِت بِما َغل يَْوَم الِْقياَمةِ َو ما اكَن ِجيَِب « 
ْ
ْن َفُغل َو َمْن َفْغلُْل يَأ

َ
  )١٦١آل عمران،(»  أ

خيانت نموده ) در آن(را نسزد كه خيانت كند و هر كس خيانت كند، آنچه را كه  يو هيچ پيامبر

  .روز قيامت به همراه آورد

ي  در جمله »ما« كلمه. ميزان آن اهميتي ندارداست و  امري ناپسند و حرام خيانت *
 .شود شامل كم و زياد هر دو مي »يأت بما غّل «

كه  يروايته نازل شده و با توجه ب" احد" آيه بدنبال آياتاين با توجه به اين كه  
 ياساس بعض يب يهااند، اين آيه به عذرتراشي از مفسران صدر اول، نقل كرده يجمع

از تيراندازان  يكه بعض يگامتوضيح اينكه هن .گويدپاسخ مي" احد" از جنگجويان
غنيمت تخليه كنند، امير آنان،  يآور جمع يخواستند سنگر حساس خود را برااحد مي

خود حركت نكنيد، رسول خدا شما را از غنيمت محروم نخواهد  يدستور داد، از جا
ترسيم  يخود، گفتند، ما م يپنهان ساختن چهره واقع يآن دنياپرستان برا يول. كرد

خود دست و پا كنيم،  يدر تقسيم غنائم ما را از نظر دور دارد، و لذا بايد براپيغمبر 
غنائم پرداختند، و آن حوادث  يآور اين را گفتند و سنگرها را تخليه كرده و به جمع

ه آيا شما چنين پنداشتيد كه پيغمبر ب: گويدمي انقرآن در پاسخ آن .دردناك پيش آمد
َو ما «؛ ممكن نيست، خيانت كند يكه هيچ پيغمبر يشما خيانت خواهد كرد در حال

ْن َفُغل 
َ
آيه هر گونه خيانت را، اعم از خيانت در تقسيم غنائم و يا حفظ اين  »اكَن ِجَيِب أ

 يو رسانيدن آن به بندگان خدا، از پيامبران نف يامانت مردم، و يا در گرفتن وح
ِت بِما َغل يَْوَم الِْقياَمةِ َو َمْن َفْغلُْل يَ «؛نمايد يسپس اضافه م .كند يم

ْ
هر كس خيانت كند،  »أ

روز رستاخيز آنچه را در آن خيانت كرده، بعنوان مدرك جنايت بر دوش خويش 
آورد و به اين ترتيب، در برابر  يكند و يا همراه خود به صحنه محشر محمل مي

  ٢.خواهد شد همگان رسوا
                                                 

  . ٦٢٠ ،، ص٢ مکارم شيرازي، ناصر،همان، ج. ١
  . ١٥٣، ص ٣همان، ج .٢
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ْن تُؤَدُّو« 
َ
ُمُرُكْم أ

ْ
ماناِت إىِلإِن اَهللا يَأ

َ
ْهِلها ا اْأل

َ
  )٥٨نساء،(» أ

  .دهد كه امانتها را به صاحبانش بدهيد يهمانا خداوند فرمانتان م

 .است خيانت در امانت اين آيه بيانگر ممنوعيت 
شود و هر  يرا شامل م يو معنو يدارد و هر گونه سرمايه ماد يوسيع يامانت معن 

بدون (نسبت به هيچكس يهيچ امانت طبق صريح اين آيه وظيفه دارد كه در يمسلمان
خيانت نكند، خواه صاحب امانت، مسلمان باشد يا غير مسلمان، و اين در ) استثناء
ها در برابر آن  است كه تمام انسان »اعالميه حقوق بشر در اسالم«از مواد يواقع يك

نبود و  ييكسانند، قابل توجه اينكه در شان نزول فوق، امانت تنها يك امانت ماد
 ١.طرف آن هم يك نفر مشرك بود

ْغتُْم َيْعلَُمونَ « 
َ
ماناتُِكْم َو أ

َ
يَن آَمنُوا ال خَتُونُوا اَهللا َو الرُسوَل َو خَتُونُوا أ ِ َها ا فُّ

َ
  )٢٧انفال،(» يا ك

  .خود خيانت نورزيد يها به خدا و پيامبر خيانت نكنيد و آگاهانه به امانت! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

 »و انتم تعلمون«. است ناپسند، فطرتاً زشت و در امانت تخيان *

است كه انسان پرداختن  ياز پرداخت حق يخود دار يدر اصل به معنا »خيانت« 
 .است" امانت" آن را تعهد كرده و آن ضد

در منطق قرآن مفهوم  يشود ول يگفته م يمال يها امانت گرچه معموال به امانت
  ٢.گيرد يرا در بر م يو اخالق يو سياس ياجتماع يگدارد كه تمام شئون زند يوسيع

ماناتِِهْم َو َقْهِدِهْم راُعونَ « 
َ
يَن ُهْم ِأل ِ   )٨مؤمنون،(» َو ا

  .كنند يخود را رعايت م يها ها و پيمان هستند كه امانت يكسان) مؤمنان رستگار(و 

ماناتِِهْم وَ « .است خود متعهد يهانسبت به امانات و وعدهمؤمن،  *
َ
  »َقْهِدِهْم راُعونَ  ِأل

مردم  يهاو همچنين امانت يخدا و پيامبران اله يهادر مفهوم وسيع امانت، امانت 
از امانات او هستند، آئين حق، كتب  يمختلف خدا هر يك امانت يجمع است، نعمتها

ها و پيشوايان راه حق و همچنين اموال و فرزندان و پست يها، دستورالعمليآسمان
                                                 

  . ٤٣٠همان، ص  .١
  . ١٣٦ ،، ص٧ جهمان،  .٢
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تا در  .كوشند يها محق آن ياويند كه مؤمنان در حفظ و ادا يهامه امانتها، همقام
برومند آينده  يها را به نسلهاكنند و به هنگام ترك دنيا آن يم يحياتند از آن پاسدار

  ١.كنند يآن تربيت م يپاسدار يرا برا يسپارند، و چنين نسل يخود م

 جرايم اقتصادي ٢‐١‐٣‐٥

ْوفُوا الَْكيَْل « 
َ
ْشياَءُهْم َو ال ُيْفِسُدوا ىِف فَأ

َ
رِْض َنْعَد إِْصالِحها َو الِْمزياَن َو ال َيبَْخُسوا اجاَس أ

َ
  » اْأل

   )٨٥اعراف،(                                                                                                                            
تمام ادا كنيد و ) در داد و ستدها(پس پيمانه و ترازو را !) قوم من يا :شعيب گفت حضرت( 

  . مردم را كم نگذاريد و در زمين پس از آنكه اصالح گشته فساد نكنيد يكاالها

فروشي، تقلّب در معامله، كم ارزش جلوه دادن اجناس مردم و ايجاد خلل در  كم *
 »النّاس اشيائهم و التفسدواال تبخسوا «. اقتصاد، حرام و از مصاديق فساد است

ْمواَل اجاِس بِاْكاِطِل َو يَ « 
َ
ُكلُوَن أ

ْ
َأ َ ْحباِر َو الرُّْهباِن 

َ
ً ِمَن اْأل يَن آَمنُوا إِن َكِثريا ِ َها ا فُّ

َ
وَن يا ك ُصدُّ

َهَب َو الِْفضَة َو ال ُفنِْفُقونَها ىِف  يَن يَْكزِنُوَن ا ِ ُْهْم بَِعذاٍب سَ  َقْن َسِبيِل اِهللا َو ا ِبيِل اِهللا فَبرَشِّ
مٍ  ِ

َ
  )٣٤،بهوت(» أ
) با سوء استفاده از موقعيت خود،(از دانشمندان و راهبان،  يبسيار! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

كه طال و نقره  يو كسان. دارند يخورند و آنان را از راه خدا باز م ياموال مردم را به ناحق م

  !دردناك، بشارت بده يكنند، پس آنان را به عذاب يراه خدا انفاق نم اندوزند و آن را در يم

اندوزي  آيد كه ثروت از برخوردهاي ابوذر با عثمان و معاويه و كعب األحبار، بر مي *
 ٢.ي فقير حرام است، گرچه از راه حالل باشد و زكاتش پرداخت شده باشد در جامعه

* تي براي سرمايه نيست، اما راه تحصيل آن شروطي دارد و در اسالم، محدودي
ين يكزنون«. ثروت حرام است نادرستزراندوزي و مصرف  سبيل  والينفقونها ىف... ا

  »اهللا
ْمواَل اجاِس بِاْكاِطلِ « .باشدياين آيه بيانگر ممنوعيت اکل مال به باطل نيز م 

َ
ُكلُوَن أ

ْ
َأ َ« 

                                                 
  . ١٩٩ ،، ص١٤ جهمان،  .١
  .٣٤٤ ،، ص٩ ج ، همان،سيد محمد باقر ،موسوي همداني .٢
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خطر براي علماي دين، فساد ترين  بزرگ ها، حرام است و سوء استفاده از موقعيت *
  »أكلون اموال اجاس باكاطل«. مالي است

ْشياَءُهْم َو ال َيْعثَْوا ىِف « 
َ
ْوفُوا الِْمْكياَل َو الِْمزياَن بِالِْقْسِط َو ال َيبَْخُسوا اجاَس أ

َ
رِْض  َو يا قَْوِم أ

َ
اْأل

 )٨٥هود،(» ُمْفِسِدينَ 

و تمام (پيمانه و ترازو را با انصاف و عدل پر كنيد ! قوم من يا) حضرت شعيب تأكيد كرد كه(و 

  .مكنيد يرا نكاهيد و فسادكنان، در زمين تباه) يچيز(مردم ) و اجناس و حقوقِ(اشيا ) از(و ) دهيد

ْوفُوا الِْمْكياَل َو « .است )کم فروشي(گذاري در معامالت                 منع کماين آيه بيانگر  
َ
أ

ْشياَءُهمْ  الِْمزياَن بِالِْقْسِط 
َ
 »َو ال َيبَْخُسوا اجاَس أ

 » ِّ
َ
ال تََرْوَن ك

َ
ِ  أ و

ُ
  )٥٩يوسف،(» الَْكيَْل  أ

  .دهم يبينيد كه من پيمانه را كامل م يآيا نم

 »الكيل او« .در زمان بحران و قحطي نيز بي عدالتي و کم فروشي ممنوع است *

زْ  َنْعٍض ىِف  َو اُهللا فَضَل َنْعَضُكْم بَل «  لُوا بَِرادِّ الرِّ يَن فُضِّ ِ ما َملََكْت  ِرْزقِِهْم بَل ی ِق َفَما ا
يْماُغُهْم َفُهْم ِفيِه َسواٌء أفَِبِنْعَمِة اِهللا جَيَْحُدونَ 

َ
   )٧١حنل،(» أ

 يكه برتر يداده است، پس كسان يبرتر يديگر در روز ياز شما را بر بعض يو خداوند بعض

پس آيا نعمت . كنند تا همه با هم برابر شوند يتان خود رد نماند، رزق خود را بر زيردس داده شده

  كنند؟ يخدا را انكار م

  .است وجوب توجه ثروتمندان به فقرااين آيه بيانگر  
هرگز موافق نظام آفرينش نيست، آنچه موافق و هماهنگ نظام  ياختالف طبقات 

 .ها استها و كوششآفرينش است، تفاوت استعدادها و تالش

ْزواِجُكْم بَننَِي َو َحَفَدًة َو َو اهللاُ « 
َ
ً َو َجَعَل لَُكْم ِمْن أ ْزواجا

َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
 َجَعَل لَُكْم ِمْن أ

  )٧٢حنل،(» َرَزقَُكْم ِمَن الطيِّباِت أفَِباْكاِطِل يُْؤِمنُوَن َو بِِنْعَمِت اِهللا ُهْم يَْكُفُرونَ 
شما فرزندان و  ياز همسرانتان برا برايتان قرار داد و يو خداوند از جنس خودتان همسران

آورند و به  يبه باطل ايمان م) باز هم(داد، پس آيا  يها شما را روز قرار داد و از پاكيزه ينوادگان

  ورزند؟ يكفر م ينعمت اله
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 .، كفران نعمت الهي است حرامبه دست آوردن ثروت از راه با وجود رزق حالل،  *
 »ِنْعَمِت اِهللا ُهْم يَْكُفُرونَ بِ  - َرَزَقُكْم ِمَن الطيِّباِت «

ُمُر بِالَْعْدِل َو اْإلِْحساِن َو إِيتاِء ذِ « 
ْ
   )٩٠حنل،(» الُْقْری إِن اَهللا يَأ
  .دهد يخويشاوندان، فرمان م) حق(به عدل و احسان و دادن ) مردم را(همانا خداوند 

  .و اقرباء است وجوب کمک به خويشاونداناين آيه بيانگر  

  )١١٤حنل،(» وا ِمما َرَزقَُكُم اُهللا َحالًال َطيِّباً فلَُكُ «   
  .شما كرده بخوريد يكه خداوند روز يا حالل و پاكيزه يپس، از آن چيزها

 .و خارج از آن چارچوب ممنوع است در چارچوب حالل مجاز است تنها مصرف *
ً ...فلكوا«  »حالًال طّيبا

ْوفُوا الَْكيَْل إِذا لِكْتُْم َو ِزنُو« 
َ
ِويالً َو أ

ْ
ْحَسُن تَأ

َ
  )٣٥ارساء،(» ا بِالِْقْسطاِس الُْمْستَِقيِم ذلَِك َخرْيٌ َو أ

درست وزن كنيد، كه اين بهتر و  يو چون با پيمانه داد و ستد كنيد، پيمانه را تمام دهيد و با ترازو

   .سرانجامش نيكوتر است

 »اوفوا الكيل« .ممنوع استفروشي  تقلّب و كم هرگونه *

وزنوا بالقسطاس «. بايد سالم و دقيق باشد محاسبات تجاريوسايل سنجش و  *
 »املستقيم

نْيا َو ال تُْكرُِهوا َفتَياتُِكْم بَلَ «  ُّ ناً حِكَبْتَُغوا َعَرَض احْلَياةِ ا رَْدَن حَتَصُّ
َ
  )٣٣نور،(» اْكِغاِء إِْن أ

  .ه فحشا وادار نكنيددارند، به خاطر رسيدن به مال دنيا ب يو كنيزان خود را كه تصميم بر پاكدامن

. جايز نيست مانند واداشتن به ارتکاب حرام هاي نامشروع اندوزي از راه ثروت *
نيااحَكبتغوا عرض احلي« ّ  »ة ا

ْشياَءُهْم َو ال َيْعثَْوا ىِف « 
َ
رِْض ُمْفِسِدينَ  َو ال َيبَْخُسوا اجاَس أ

َ
  )١٨٣شعراء،(» اْأل

  .نكوشيد ياد و تبهكارو اجناس مردم را كم ندهيد و در زمين به فس

التبخسوا «. فروشي، در هرچيزي ممنوع است ومخصوص پيمانه و ترازو نيست كم *
 »اّجاس اشيائهم
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زنند مفسد  ي اقتصادي مي فروشي، نوعي فساد است و كساني كه به جامعه ضربه كم *
م ي از هم پاشيدگي نظا هاي اقتصادي، سرچشمه زيرا نابساماني. في االرض هستند

 »االرض مفسدين ال تَعثوا ىف«. است اجتماعي

وىِتَ  قَْوِمِه ىِف  فََخَرَج بَل « 
ُ
َْت َجا ِمثَْل ما أ َ نْيا يا  ُّ يَن يُِريُدوَن احْلَياَة ا ِ و  ِزينَِتِه قاَل ا ُ َ قاُروُن إِنُه 

  )٧٩قصص،(» َحظ َعِظيمٍ 
آنان كه خواهان ) دن اين صحنهبا دي(با تمام تجمل خود در ميان قومش ظاهر شد، ) قارون يروز(

. ما نيز بود يكاش مثل آنچه به قارون داده شده، برا يا: گفتند) كشيده و يآه(دنيا بودند  يزندگان

  .دارد) ها از نعمت( يبزرگ ي كه او بهره يبراست

 بل«. تواند فرهنگ مردم را تغيير دهد مي ممنوع است چرا که گري حاكمان اشرافي *
ت جاي...زينته قومه ىف   »...ا 

ُبَوا ىِف «  ْمواِل اجاِس فَال يَْربُوا ِعنَْد اهللاِ  َو ما آتَيْتُْم ِمْن ِرباً ِلرَيْ
َ
  )٣٩روم،(» أ

 يافزوده شود، پس نزد خداوند فزون) رباخوار(و آنچه شما به رسم ربا داديد كه بر اموال مردم 

  .نخواهد يافت

  .است ممنوعيت ربا در اسالماين آيه بيانگر  
. شود، كاذب و ظاهري است، نه واقعي و نزد خداوند شدي كه از ربا حاصل مير *

 »هللافال يربوا عند ا«

فَآَء اُهللا بَلَ « 
َ
ْهِل الُْقرَ  َمآ أ

َ
ِ ِمْن أ ِ ِ ی رَُسو ِ َ ی فَِللِه َولِلرُسوِل َو َتَاىَم  الُْقْر ْ َوالَْمَساِكنِي َوابِْن  َوا

ْلنَيَآِء ِمنُكمَال يَُكوَن ُدو السِبيِل ىَك 
َ
  )٧حرش،(» لًَة َننْيَ اْأل

 يرسول و برا يخدا و برا يها به رسولش بازگرداند، پس برا يآنچه را خداوند از اهل آباد

تنها ميان ثروتمندان شما ) اين اموال(خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا 

  .در گردش نباشد

ريزان اقتصادي در نظام  برنامه. اص ممنوع استتمرکز ثروت در دست گروهي خ *
عدم تمركز آن در دست يك گروه خاص توجه داشته  اسالمي بايد به تعديل ثروت و

 »...ال يكون دولة بني االغنياء ىك«. ندباش
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ْ بَلَ «  يَن إَِذا اْكتَالُوا ِ ِفنَي ا َِذا اَكلُوُهمْ  َويٌْل لِّلُْمَطفِّ ونَ  اجاِس يَْستَْوفُوَن َو و وَزنُوُهْم خُيْرِسُ
َ
  » أ

  )٣تا١مطففني،(                                                                                                                         
و هرگاه به ايشان . گيرند يكه هرگاه از مردم پيمانه بگيرند كامل م يكسان. فروشان بر كم يوا

  .گذارند يوزن كنند، كم م) را يكاالي(مانه دهند يا برايشان پي

 »اجاس بل«. كم فروشي نسبت به هر كس، گرچه مسلمان نباشد، نارواست *

  جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي ٢‐٣‐٥
 )فتنه انگيزي(تفرقه افکني ١‐٢‐٣‐٥

يَن فَرقُوا ِدي«  ِ ِنَي ِمَن ا   )٣١و ٣٢روم،(» نَُهمْ َو ال تَُكونُوا ِمَن الُْمرْشِ
  .كه دين خود را جدا و پراكنده كردند  ياز كسان.و از مشركان نباشيد

شرك، تنها پرستيدن خورشيد و ماه و بت نيست؛ هر كس كه عامل تفرقه در دين  *
ين فّرقوا دينهم«. ا شود، مشرك استخد ّ ني من ا  »من املرش

 توقف در کنار خانه مردم ٢‐٢‐٣‐٥

ْزَو إِْن ِقيَل « 
َ
  )٢٨نور،(» لَُكمْ  لَُكُم ارِْجُعوا فَارِْجُعوا ُهَو أ

  .پاك ماندن شما بهتر است ياين برا) و ناراحت نشويد(و اگر به شما گفته شد كه برگرديد، برگرديد 

 »ِارجُعوا«. ي مردم ممنوع است توقّف در كنار خانه *

 جاسوسي ٣‐٢‐٣‐٥

وِ « 
َ
ْمِن أ

َ
ْمٌر ِمَن اْأل

َ
وُه إىَِل  َو إِذا جاَءُهْم أ ذاُعوا بِِه َو لَْو رَدُّ

َ
ِ  الرُسوِل َو إىِل اخْلَوِْف أ و

ُ
ْمِر ِمنُْهْم  أ

َ
اْأل

يَن يَْستَنِْبُطونَُه ِمنُْهمْ  ِ   )٨٣نساء،(» لََعِلَمُه ا
برسد، آن ) منافقان(به آنان ) يا شكست يپيروز(يا ترس  ياز ايمن) يا و شايعه( يكه خبر يهنگام

امور خود  يبه پيامبر و اوليا) پيش از نشر(كه اگر آن را  يكنند، در حال يخش مرا فاش ساخته و پ

  . يابند يارجاع دهند، قطعاً آنان كه اهل درك و فهم و استنباطند، حقيقت آن را در م

. حرام است انرازداري و حفظ اخبار امنيتي وظيفه مسلمانان است و افشاي اسرار آن *
 »اذاعوا به... اذا جاءهم امر«
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از اعمال نادرست منافقان و يا افراد ضعيف االيمان اشاره كرده  يدر اين آيه به يك 
و يا شكست  يمربوط به پيروز يكه اخبار يهستند كه هنگام يآنها كسان:" فرمايد يم

شود  يو بسيار م" كنند يمسلمانان به آنان برسد، بدون تحقيق، آن را همه جا پخش م
جعل شده و  يخاص يو از طرف دشمنان به منظورها اساس بوده يكه اين اخبار، ب

  ١.گردد ياشاعه آن به زيان مسلمانان تمام م

يَن جاَهُدوا ِمنُْكْم َو لَْم َفتِخُذوا ِمْن ُدوِن اِهللا َو «  ِ وا َو لَما َفْعلَِم اُهللا ا ُ ْن ُيرْتَ
َ
ْم َحِسبْتُْم أ

َ
ال أ

َجةً  ِ ِ َو ال الُْمْؤِمِننَي َو ِ   )١٦،توبه( »رَُسو
هايش  با امتحان(كه هنوز خداوند  يشويد، در حال يرها م) ايمان يتنها با ادعا(ايد كه  يا پنداشته

 يرا از شما كه جهاد كرده و جز خدا و پيامبرش و مؤمنان رازدار يتا كسان) شما را نيازموده،

  .دارداند، معلوم  برنگزيده

لم (. ايماني است بي ي ضعف و نشانهدادن اسرار و اطالعات به بيگانگان حرام و  *
جة... يّتخذوا  )َو

  )٥يوسف،(» إِْخَوتَِك َفيَِكيُدوا لََك َكيْداً  قاَل يا ُنيَن ال َيْقُصْص ُرْؤياَك بَل «  
) خطرناك( يا برادرانت بازگو مكن، كه برايت نقشه يخوابت را برا! پسر كوچكم يا: گفت) يعقوب(

  . كشند يم

 »ال تقصص«.وغيرمحرمانه از هم جدا گردد ومحرمانه بندي شود قهاطالعات، بايد طب *

ْيبََعُه ِشهاٌب ُمِبنيٌ « 
َ
َق السْمَع فَأ   )١٨حجر،(» إِال َمِن اْسرَتَ

  .روشن او را دنبال نمود يمگر آنكه دزدانه گوش فرا داد كه شهاب

 »من اسرتق السمع«. جاسوسي كار شيطان است استراق سمع و *

 »فاتبعه شهاب«. باشدبايد سريع و انقالبي  با جاسوس برخورد *

  )١١٢شعراء،(» بِما اكنُوا َفْعَملُونَ  قاَل َو ما ِعلىِْم « 
يا مرا با اعمال . (ندارم يآگاه) خوانيد يكه شما اراذل م يكسان(من به عملكرد گذشته : گفت) نوح(

  ).نيست يآنان كار ي گذشته
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 »...وما ِعليم«. ع استعيبجويي از زندگي خصوصي افراد، ممنو تجسس و *

ْهِل الِْكتاِب ِمْن َصياِصيِهْم َو قََذَف ىِف « 
َ
يَن ظاَهُروُهْم ِمْن أ ِ نَْزَل ا

َ
  » قُلُوبِِهُم الرُّْعَب  َو أ

كردند، از برج و  يم يرا كه از مشركان عرب پشتيبان) يهوديان(از اهل كتاب  يو خداوند كسان

  )٢٦احزاب،( .آنان ترس و وحشت افكند يها مرتفعشان پايين كشيد و در دل يها قلعه

ين ظاهروهم«. از نيروهاي نفوذي و ستون پنجم دشمن نبايد غافل شد * ّ  »و انزل ا

 » ْ ن تُِصيبُوا
َ
ْ أ ْ إِن َجآَءُكْم فَاِسٌق بِنَِبإٍ َفتَبَينُوا يَن َءاَمنُوا ِ َها ا فُّ

َ
ْ بَلَ  يَآ ك ً جِبََهالٍَة َفتُْصِبُحوا َما  قَْوما

  )٦حجرات،(» تُْم نَاِدِمنيَ َفَعلْ 
 ياز رو(مهم آورد تحقيق كنيد، مبادا  يشما خبر يبرا ياگر فاسق! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

 ي آسيب رسانيد، سپس از كرده يناآگاهانه به قوم) تصميم بگيريد و يزدگ و شتاب يزودباور

  .خود پشيمان شويد

مردم است كه ربطي به زندگي  آنجا كه تجسس حرام است، درباره رفتار شخصي *
اجتماعي ندارد، ولي آنجا كه واجب است، موردي است كه به جامعه مربوط است و 

كه اگر به خاطر احترام فرد، تحقيق  شوداقدام و عملي انجام قرار است بر اساس آن، 
 .ممكن است جامعه در معرض فتنه و آشوب قرار گيرد صورت نگيردو بررسي 

َها ا  «  فُّ
َ
وا ما َعِنتُّْم قَْد بََدِت يا ك لُونَُكْم َخباًال وَدُّ

ْ
يَن آَمنُوا ال َيتِخُذوا بِطانًَة ِمْن ُدونُِكْم ال يَأ

فْواِهِهْم َو ما خُتىْف
َ
ْكرَبُ قَْد بَينا لَُكُم اْآلياِت إِْن ُكنْتُْم َيْعِقلُون اْكَْغضاُء ِمْن أ

َ
  »  ُصُدورُُهْم أ

  )١١٨آل عمران،(                                                                                                                      
 يدر حق شما كوتاه يرسان بيگانگان را همراز خود مگيريد، چه آنها از هيچ گونه آسيب! مؤمنان يا

كه دلشان  يا فتارشان پيداست، و كينهاز گ يهمانا دشمن. دوست دارند شما در رنج باشيد. كنند ينم

  .شما بيان كرديم اگر انديشه كنيد يما آيات را برا يبه راست. تر است دارد بزرگ ينهان م

 »التتخذوا بطانة من دونكم«. ي قطعي است رازداري، يك وظيفه *

لباس  يمعن به »ظهارة« لباس زيرين است، و مقابل آن يدر لغت به معن »بطانة« 
از  يدر اصل به معن" خبال" و .است" محرم اسرار" و در اينجا كنايه از. شدبا يروئين م

 .شود يگذارد، گفته م يكه در عقل انسان اثر م ياست، غالبا به زيانهاي يبين رفتن چيز
از مسائل  يكه مناسبات مسلمانان را با كفار بيان كرد، به يك ياين آيه به دنبال آيات
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غير از هم  به مؤمنان هشدار داده است، كه يلطيف حساس اشاره كرده و ضمن تشبيه
انتخاب نكنند، و بيگانگان را از اسرار و  يخود، دوست و همراز يمسلكان خود برا

شما را ندارند، و  يدوست يكفار شايستگ ييعن. خود با خبر نسازند يدرون يرازها
د نسبت به كفار در رساندن شر و فسا. نبايد آنان دوست و محرم اسرار شما باشند

لُونَُكْم َخباًال «كنند  ينم يمسلمانان كوتاه
ْ
و رفاقت آنها با  يهرگز سوابق دوست .»ال يَأ

زحمت و زيان  يدر مذهب و مسلك آرزو يشما مانع از آن نيست كه به خاطر جداي
شما را در دل خود نپرورانند، بلكه پيوسته عالقه آنها اين است كه شما در رنج و 

اينكه شما از مكنونات ضميرشان آگاه نشويد،  يآنها برا »دُّوا ما َعِنتُّمْ وَ «. زحمت باشيد
كنند، و با احتياط و  يو رازشان فاش نگردد، معموال در سخنان و رفتار خود مراقبت م

سخنان آنها  ياز البال يبا وجود اين، آثار عداوت و دشمن يزنند، ول يدقت حرف م
توان گفت  يآورند، كه م يبر زبان م ينانآشكار است و گاه بطور ناخودآگاه سخ

توانيد از آن، به ضمير باطن آنان  يآنها، و م يدلها يايست از آتش پنهان همانند جرقه
فْواِهِهمْ «ببريد  يپ

َ
در دل خود پنهان  يآنچه از عداوت و دشمن .»قَْد بََدِت اْكَْغضاُء ِمْن أ

ْكرَبُ  َو ما خُتْىِف «. تر است آورند بزرگ ياند، بمراتب از آنچه بر زبان م كرده
َ
 ١.»ُصُدورُُهْم أ

 » َ قْ
َ
َْقتُلُوكَ  قاَل يا ُمو الَْمِدينَِة يَْسىع َو جاَء رَُجٌل ِمْن أ ِ تَِمُروَن بَِك 

ْ
 يَأ

َ
  )٢٠قصص،(» إِن الَْمَأل

 يبه سو(شتابان ) كه مركز استقرار فرعونيان بود(از دورترين نقطه شهر  يمرد) در اين هنگام(و 

  .كنند تا تو را بكشند يهمانا سران قوم در مورد تو مشورت م! يموس يا: آمد و گفت) او

 »يَأتِمرون بك«. هاي خائنانه واجب استطرح ها و افشاي توطئه *

ً ِمْن لُكِّ َشيْطاٍن مارٍِد ال يَسمُعوَن إىَِل «  بْل  َو ِحْفظا
َ
ً َو َو ُفْقَذفُوَن ِمْن لُكِّ جانٍِب دُ  الَْمَإلِ اْأل ُحورا

ْيبََعُه ِشهاٌب ثاقٌِب 
َ
  )١٠و  ٩و  ٨و  ٧صافات،(» لَُهْم َعذاٌب واِصٌب إِال َمْن َخِطَف اخْلَْطَفَة فَأ

عالم باال ) اسرار(توانند به  يآنها نم.محفوظ داشتيم ياز هر شيطان متمرد و سركش) آن را(و 

پاينده  يآنها عذاب يرانده شوند و براتا .شود يپرتاب م) شهاب(گوش فرا دهند و از هر سو به آنها 

 يا را بربايد كه شهاب و شراره يبه سرعت خبر) به آسمان باال رود و( يمگر آنكه شيطان.است

 .كند) و نابود(نافذ او را دنبال 
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ً « .داراي اهميت فراواني است حفظ اسرار * ً ... يقذفون... حفظا  »فاتبعه شهاب... دحورا

 » ْ   )١٢ت،حجرا(» َوَال جَتَسُسوا
و . ها گناه است گمان يكنيد، زيرا بعض يها دور گمان ياز بسيار! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

 .تجسس نكنيد ) در كار ديگران(

 يبديه. خود از هر نظر در امنيت باشند يخصوص يخواهد مردم در زندگ ياسالم م 
د حيثيت و درباره ديگران بر خيز ياست اگر اجازه داده شود هر كس به جستجوگر

  .لذا از تجسس در زندگي مردم منع شده است. رود يمردم بر باد م يآبرو

وَْضُعوا ِخاللَُكْم َفبُْغونَُكُم الِْفتْنََة َو ِفيُكْم « 
َ
ْم إِال َخباًال َو َأل ُ لَْو َخرَُجوا ِفيُكْم ما زاُدو

  )٤٧،توبه(» َسماُعوَن لَُهمْ 
بر شما ) يترديد و اضطراب، چيز(ن آمده بودند، جز فساد، همراه شما به جنگ بيرو) منافقان(اگر 

 يكردند تا فتنه پديد آورند و در ميان شما كسان يافزودند و به سرعت در ميان شما رخنه م ينم

  .سپارند  يبه سخنان آنان گوش و دل م) تأثيرپذيرند كه(

در  يجاسوس و سخن چنين باشد يعن يبه معن »سماع« وجود دارد كه اين احتمال 
َو « ١.كنند يم يگروه منافقان جاسوس ياز افراد هستند كه برا يا پاره مسلمانانميان 

 »ِفيُكْم َسماُعوَن لَُهمْ 

يَن يُسارُِعوَن ىِف «  ِ َها الرُسوُل ال حَيُْزنَْك ا فُّ
َ
فْواِهِهْم َو لَْم تُْؤِمْن  يا ك

َ
يَن قالُوا آَمنا بِأ ِ الُْكْفِر ِمَن ا

تُوكَ قُلُوبُهُ 
ْ
يَن هاُدوا َسماُعوَن لِلَْكِذِب َسماُعوَن ِلَقْوٍم آَخِريَن لَْم يَأ ِ   )٤١مائده،(» ْم َو ِمَن ا

به زبان ) منافقانه(آن گروه كه ) خواه(كنند، غمگينت نسازند،  كساني كه در كفر شتاب مي! اي پيامبر

و (دروغ سازي  از يهوديان آنان كه براي) واهوخ(ولي دلهايشان ايمان نياورده  ايم، ايمان آورده: گفتند

براي قوم ديگري كه نزد ) به قصد جاسوسي(دهند و همچنين  با دقّت به سخنان تو گوش مي) تحريف

  .) اند و يا گوش به فرمان ديگراني هستند كه نزد تو نيامده(دهند  اند، به سخنان تو گوش مي تو نيامده

 پيامبردروغ بستن به مجلس  ينه تنها برااين است كه  يکي از صفات منافقان 
اند نيز  نيامده ايشانديگران كه نزد  يهاشوند بلكه در عين حال جاسوسحاضر مي

تُوكَ « ١.باشندمي
ْ
 »َسماُعوَن ِلَقْوٍم آَخِريَن لَْم يَأ
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وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوةٍ َو ِمْن ِرباِط اخْلَيِْل تُْرِهبُو«  ِعدُّ
َ
َن بِِه َعُدو اِهللا َو َعُدوُكْم َو آَخِريَن َو أ

  ) ٦٠، انفال(» ِمْن ُدونِِهْم ال َيْعلَُموَغُهُم اُهللا َفْعلَُمُهمْ 
فراهم كنيد تا  يتوانيد از نيرو و از اسبان سوار يدشمنان، هر چه م) مقابله با يآمادگ( يو برا

 يشناسيد، ول يرا كه شما آنان را نم غير از اينان) يدشمنان(دشمن خدا و دشمن خودتان و نيز 

  .شناسد، به وسيله آن بترسانيد يخداوند آنها را م

را دشمن خود به  انهايي اشاره شده که مسلمانان آندر اين آيه به افراد و گروه 
آَخِريَن ِمْن « .شودبنابراين شامل جاسوسان مخفي دشمن نيز مي. آورندساب نميح

 »ُهمُ ُدونِِهْم ال َيْعلَُموغَ 

  بغي ٤‐٢‐٣‐٥
به  غالباً ياست، ول يبدست آوردن چيز يكوشش و تالش برا يبه معن يبغ 

با  غصب حق ديگران است و لذا مفهوم آن غالباً يشود كه برا يگفته م يهايكوشش
  ٢:جرم بغي در آيات زير بيان شده است .است يمفهوم ظلم و ستم مساو

َ الَْفواحِ «  ِّ ْعَم َو اْكَىْغَ قُْل إِنما َحرَم َر وا  َش ما َظَهَر ِمنْها َو ما َنَطَن َو اْإلِ ُ
ْن ترُْشِ

َ
بَِغرْيِ احْلَقِّ َو أ

ْن َيُقولُوا بَلَ 
َ
ْل بِِه ُسلْطاناً َو أ   )٣٣اعراف،(» اِهللا ما ال َيْعلَُمونَ  بِاِهللا ما لَْم ُفزَنِّ

شكار و چه پنهان، و گناه و ستم و زشت و زننده، چه آ يهمانا پروردگارم كارها: بگو!) پيامبر يا(

بر حقّانيت آن نازل نكرده، و  يخدا كه او دليل يبرا يبه ناحق و شريك قرار دادن چيز يسركش

  .حرام كرده است) همه را(دانيد به خداوند،  ينسبت دادن آنچه را نم

ُمُر بِالَْعْدِل َو اْإلِْحساِن َو إِيتاِء ذِ « 
ْ
يْغِ  َو َفنىْه الُْقْری إِن اَهللا يَأ

  »َعِن الَْفْحشاِء َو الُْمنَْكِر َو اْكَ
   )٩٠حنل،(                                                                                                                                  

 يدهد و از كارها ي، فرمان مخويشاوندان) حق(به عدل و احسان و دادن ) مردم را(همانا خداوند 

  .فرمايد يم يزشت و ناپسند و تجاوز، نه

يَن َفْظِلُموَن اجاَس َو َفبُْغوَن ىِف  إِغَما السِبيُل بَلَ «  ِ رِْض بَِغرْيِ احْلَقِّ  ا
َ
  )٤٢،شوری(» اْأل

  .كنند يكنند و در زمين به ناحق طغيان م ياست كه به مردم ستم م يهمانا نكوهش فقط بر كسان
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 شايعه پراکني ٥‐٢‐٣‐٥

ْغُفِسِهْم َخرْياً َو قالُوا هذا إِفٌْك ُمِبنيٌ « 
َ
  )١٢نور،(» لَْوال إِْذ َسِمْعتُُموُه َظن الُْمْؤِمنُوَن َو الُْمْؤِمناُت بِأ

كه تهمت را شنيديد، مردان و زنان با ايمان نسبت به خويش گمان خوب نبردند و  يچرا زمان

  بزرگ و آشكار است؟ نگفتند كه اين تهمت

توبيخ از سوءظن و ي  نشانه» لوال«. دامن زدن به شايعه و پخش آن، ممنوع است *
 .پخش شايعات است

فْواِهُكْم ما لَيَْس لَُكْم بِِه ِعلٌْم َو حَتَْسبُونَُه َهيِّناً َو هُ « 
َ
لِْسنَِتُكْم َو َيُقولُوَن بِأ

َ
َو ِعنَْد إِْذ تَلَقْونَُه بِأ

  )١٥نور،( »اِهللا َعِظيمٌ 
گفتيد و اين  يگرفتيد وبا آنكه علم نداشتيد دهان به دهان م يم) تهمت را(آن گاه كه از زبان يكديگر 

  .كه آن نزد خدا بزرگ است يپنداشتيد در حال يرا ساده و كوچك م

فْواِهُكْم ما لَيَْس لَُكْم بِهِ «. ها و شايعات از گناهان كبيره است نقل تهمت *
َ
 َو َيُقولُوَن بِأ

 »َو ُهَو ِعنَْد اِهللا َعِظيمٌ  -ِعلْمٌ 

ِذُن فَِريٌق ِمنُْهُم اجيِب « 
ْ
ْهَل َفرْثَِب ال ُمقاَم لَُكْم فَارِْجُعوا َو يَْستَأ

َ
َو إِْذ قالَْت طائَِفٌة ِمنُْهْم يا أ

ً  َفُقولُوَن إِن ُنيُوتَنا َعْوَرٌة َو ما ىِهَ    )١٣احزاب،(» بَِعْوَرةٍ إِْن يُِريُدوَن إِال فِرارا
ماندن نيست، پس  يشما جا يبرا) در صحنه جنگ! (مردم مدينه يا: از آنان گفتند يو آن گاه كه گروه

 يما ب يها همانا خانه: گفتند يم) و(خواستند  يم) بازگشت(از آنان از پيامبر اجازه  يو گروه. برگرديد

  .نداشتند يد ديگرقص) از جنگ(حفاظ نبود و آنان جز فرار  يكه ب يدر حال. حفاظ است

قالت «.پراكني، در صدد تضعيف روحيه مؤمنان بودندگروهي از منافقان با شايعه  *
  »ال مقام لكم... طائفة

يَن ىِف «  ِ الَْمِدينَِة َجُْغِرَينَك بِِهْم ُعم ال  قُلُوبِِهْم َمَرٌض َو الُْمرِْجُفوَن ىِف  لنَِئْ لَْم يَنْتَِه الُْمنافُِقوَن َو ا
  )٦٠احزاب،(» ُرونََك ِفيها إِال قَِليالً جُياوِ 

از (كنند  يم ياست و آنان كه در مدينه شايعه پراكن يهايشان بيمار كه در دل ياگر منافقان و كسان

توانند  ينم يشورانيم، آن گاه جز مدت كوتاه يدست بر ندارند، حتماً تو را بر ضد آنان م) كارشان

  .در كنار تو در اين شهر بمانند
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ترين  ي اسالمي همواره بزرگ با آن كه تندترين تهديدها در اين آيه آمده و جامعه *
سازان خورده است، اما در كتب فقهي كمتر به اين موضوع توجه ها را از شايعه ضربه
 .شوددر کتب فقهي ديده نمي »ِارجاف«عنوان تحت  و بابيشده 

  ارتشاء ٦‐٢‐٣‐٥

ْد فََخلََف ِمْن َنْعِدِهْم َخلٌْف « 
َ
ُخُذوَن َعَرَض هَذا اْأل

ْ
َو َفُقولُوَن َسيُْغَفُر َجا َو إِْن  َوِرثُوا الِْكتاَب يَأ

ُخُذوه
ْ
تِِهْم َعَرٌض ِمثْلُُه يَأ

ْ
  )١٦٩اعراف،(»  يَأ

را به ارث بردند ) تورات( يجانشينان آنها شدند كه كتاب آسمان) ناصالح( يپس از آنان، فرزندان

: گفتند يم) و با رها كردن قانون خدا(گرفتند  ي، متاع ناپايدار اين دنيا را م)قدر آن را ندانستند يول(

پيش آيد، باز هم آن را  يو اگر بار ديگر همان منافع ماد. ما بخشوده خواهيم شد يبه زود

 ).كنند يو قانون خدا را رها م(گيرند  يم

يأخذون «. يخ بوده استخواري در اديان ديگر نيز مورد انتقاد و توب و حرام ارتشارشا،  *
 »عرض هذا االد

و كم دوام و ناپايدار است، و به متاع جهان ماده  يموجود عارض يبه معن »عرض« 
اين  يهاهمه نعمت ناپايدار است، بعالوه اصوالً اند كه معموالً رو عرض گفته از اين

 يجمع ياخواريه در هر حال اين جمله اشاره به رشوه. جهان ناپايدار و فناپذير است
به خاطر آن، و فراموش كردن احكام پروردگار به  ياز يهود، و تحريف آيات آسمان

  ١.كند يها مخاطر تضاد با منافع آن

 » ِّ ِْهْم بَِهِديٍة فَناِظَرٌة بَِم يَرِْجُع الُْمرَْسلُونَ  َو إِ َ
ونَِن بِماٍل فَم ُمرِْسلٌَة إِ تُِمدُّ

َ
ا فَلَما جاَء ُسلَيْماَن قاَل أ

ْغتُْم بَِهِديِتُكْم َيْفرَُحون
َ
َ اُهللا َخرْيٌ ِمما آتاُكْم بَْل أ ِ   )٣٦و٣٥نمل،(» آتا

براهم تا  فرستم، پس چشم اي با ارزش به سويشان مي هديه) بينم، جنگ را صالح نمي(و همانا من 

ما هم در شايد با قبول هدايا از سوي سليمان، . (گردند ببينم فرستادگان من با چه خبري برمي

آيا مرا با مالي ناچيز مدد : نزد سليمان آمد، سليمان گفت) پيك حامل هدايا(چون  )امان باشيم

ي  من با هديه(آنچه خداوند به من داده بهتر است از آنچه به شما داده است، ) بدانيد(كنيد؟ پس  مي

  .ي خودتان خوشحاليد بلكه شما هستيد كه به هديه) شوم شما شاد نمي
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ملکه سبا براي امتحان سليمان از . السكوت است اهي در واقع رشوه و حقگ هديه *
 »بهديّة«. رشوه استفاده کرد

 ١»اذاحّييتم بتحّية فحّيوا باحسن منها«. داو پاسخ د پذيرفتنحو احسن به  ايدهدايا را ب *
 »أتمّدونن« .، آن را نبايد قبول کردي رشوه دارد اما در مواردي كه هديه جنبه

ْموالَُكْم بَيْنَُكْم بِاْكاِطِل َو تُْدلُوا بِها إىَِل  َو ال« 
َ
ُكلُوا أ

ْ
ْمواِل اجاِس  تَأ

َ
ً ِمْن أ ُكلُوا فَِريقا

ْ
احْلاُكِم حِكَأ

ْغتُْم َيْعلَُمونَ 
َ
ثِْم َو أ   )١٨٨بقره،(» بِاْإلِ

شوه، به عنوان ر(در ميان خودتان نخوريد و اموال را به ) و ناحق(و اموال يكديگر را به باطل 

كه  ياز اموال مردم را به گناه بخوريد، در حال يها سرازير نكنيد تا بخش يحاكمان و قاض) كيسه

  ).كنيد يكه خالف م(دانيد  يخود م

بيرون آوردن  يفرستادن دلو در چاه برا ي، در اصل به معن"ادالء" از ماده" تدلوا"  
كند كه  يم يتسبيب اسباب كه انسان ياست كه در مواقع يآب است و اين تعبير زيباي

در تفسير اين جمله دو احتمال وجود  .رود ينايل گردد به كار م يبه منظور خاص
و (از مال را به صورت هديه يا رشوه  يمنظور آن است كه بخش: نخست اينكه :دارد

گر  :گويد يبه قضات دهند كه بقيه را تملك كنند، قرآن م) است يهر دو در اينجا يك
اين اكل مال به باطل  يايد، ول مال را به چنگ آورده ير اينجا به حكم قاضد چه ظاهراً

سوء استفاده به نزد  يرا برا يمنظور آن است كه مسائل مال: دوم اينكه .است و گناه
كه  ي، يا اموال يتيم بدون شاهد نزد انسان باشد و هنگاميحكام نبريد، مثل اينكه امانت

ندارد، اموالش  يببرند، و چون دليل و شاهد يزد قاضكند، او را به ن يطرف مطالبه م
ندارد  يمانع .تملك كند، اين كار نيز گناه است و اكل مال به باطل يرا به حكم قاض

داشته باشد كه هر دو در جمله ال تدلوا جمع باشد، هر چند  يا كه آيه مفهوم گسترده
  ٢.اند را پذيرفته يهر يك از مفسران در اينجا احتمال

از گناهان بزرگي است كه مفاسد اجتماعي متعددي را به دنبال  و ارتشا دو مورد رشا *
  حذف عدالت، يأس و نااميدي ضعفا، جرأت و جسارت اقويا،: دارد، از جمله
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 .١فساد و تباهي حاكم و قاضي، از بين رفتن اعتماد عمومي

  جرايم عليه اشخاص ٣‐٣‐٥
مربوط به آن ذيل موضوع قصاص  يکي از جرايم عليه اشخاص قتل است که آيات 

  :در اين قسمت مقصود جرايم تعزيري عليه اشخاص است. بيان شد

 افتراء ١‐٣‐٣‐٥

 » ً ْو إِثْماً ُعم يَْرِم بِِه بَِريئاً َفَقِد اْحتََمَل ُنْهتاناً َو إِثْماً ُمِبينا
َ
  )١١٢نساء،(» َو َمْن يَْكِسْب َخِطيئًَة أ
نسبت دهد، به يقين بار تهمت و  يگناه يشود، سپس آن را به ب مرتكب يو هر كس كه خطا يا گناه

  .را بر دوش گرفته است يگناه آشكار

 »يرم به بريئا«. گناه حرام استتهمت به بي *

" به كار برده شده و آن اينكه گناه را بمنزله يدر آيه در مورد تهمت، تعبير لطيف 
اشاره به ". هدف يپرتاب بسو" به منزله يقرار داده و انتساب آن را به ديگر" تير

ممكن است باعث از بين رفتن او شود  يديگر يبه سو ياينكه همانطور كه تيرانداز
او را كه بمنزله  يكه مرتكب نشده ممكن است آبرو يپرتاب تير گناه هم به كس

هميشه بر دوش  ياست وزر و وبال اين كار برا يخون او است از بين ببرد، بديه
                                                 

خطاب به  9رسول اكرم . وايات  شديداً از اين عمل انتقاد شده استبا توجه به اين آثار و عوارض منفي، در ر .١
درآمد حاصل از ! اي علي» يا علي ثمن الميتة والكلب والخمر و مهر الزانية والرشوة في الحكم«: فرمود 7حضرت علي 

 »ن للسحتاكّالو«ي  در ذيل آيه شريفه 7همچنين علي . فروش مردار، سگ، شراب، زنا و رشوه يكسان و حرام است
امام . پذيرند خواران كساني هستند كه مشكل مردم را حل نموده و در برابر، هداياي آنان را مي رشوه: فرمود)٤٢مائده، (

رشوه دهنده و گيرنده و واسطه را لعنت كرد و  9و رسول اكرم . داند رشوه را در حد كفر به خدا مي 7صادق 
هاي  هر حاكمي كه نسبت به گرفتاري: چنين آمده استر حديث ديگر د. رسد بوي بهشت به صاحب رشوه نمي: فرمود

پوشاند و اگر هديه قبول كند تا كار مردم را انجام دهد، در  مردم بي تفاوت باشد، خداوند لطفش را نسبت به او مي
و در . نددا رشوه گيرنده را از حق واليت محروم مي 7حضرت علي . باشد زنجير است و اگر رشوه بگيرد، مشرك مي

 !هيچ گروهي گرفتار رشوه نشدند، مگر آنكه گرفتار ترس و اضطراب و نگراني شدند: جاي ديگر آن حضرت فرمودند
الزحمه، چشم روشني  هديه، تحفه، حق: گذارند، از جمله هاي مختلف بر رشوه مي بعضي براي توجيه خالف خود، نام

به عنوان هديه آورد تا در محكمه شايد امام به نفع 7در خانه علي ، حلوائي به » بن قيس  اشعث«شخصي به نام ... . و
اگر هفت اقليم را بر من ببخشند تا پوست جوي را به ناحق از دهان ! به خدا سوگند: امام فرمود. او حكم صادر كند

مردم  من متصدي و مسئول كاري هستم،: گفت 9شخصي به رسول اكرم  .اي بگيرم اين كار را نخواهم كرد مورچه
! گويند چه شده است كه عمال ما از هدايا سخن مي: حضرت در جواب فرمود! آورند، چگونه است؟ برايم هدايايي مي
  )٢٩٧و٢٩٦، ص١ جقرائتي، محسن، همان، ( !داد؟ نشستند كسي به آنان هديه مي آيا اگر در خانه مي
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) گيرد يبر دوش م(خواهد ماند، و تعبير به احتمل  ياست باق كه تهمت زده يفرد
 ١.و دوام اين مسئوليت است ينيز اشاره به سنگين

ً  َو بُِكْفرِِهْم َو قَْولِِهْم بَل «    )١٥٦نساء،(» َمْريََم ُنْهتاناً َعِظيما
قهر ( مرتكب شدند، يبه مريم زدند و گناه عظيم يو به خاطر كفرشان و سخنانشان كه تهمت بزرگ

  .)ما آنان را فراگرفت

 »بهتانا... بكفرهم و قوهلم«. بهتان در رديف كفر قرار دارد *

ً الْنتََغْوا إىِل«  َقما  الَْعرِْش َسِبيًال ُسبْحانَُه َو تَعاىلی ذِ  قُْل لَْو اكَن َمَعُه آلَِهٌة َكما َفُقولُوَن إِذا
 ً   )٤٣و٤٢ارساء،(» َفُقولُوَن ُعلُوا َكِبريا

 يگويند در آن هنگام آن خدايان در پ يبود آن گونه كه مشركان م يبا خداوند، خدايان اگر: بگو

خداوند منزّه و برتر ).تا قدرت را از او بگيرند(صاحب عرش بودند  يخدا يبه سو ييافتن راه نفوذ

  !بزرگ يگويند، برتر ياست از آنچه م

 »سبحانه«. هرگاه نسبت ناروايي داده شود، تبرئه و تنزيه الزم است *

فَْضتُْم فيِه َعذاٌب َعظيم َو لَْو ال فَْضُل اِهللا َعلَيُْكْم َو رمَْحَتُُه ىِف « 
َ
نْيا َو اْآلِخَرةِ لََمسُكْم فيما أ ُّ   ا

فْواِهُكْم ما لَيَْس لَُكْم بِِه ِعلٌْم َو حَتَْسبُونَُه َهيِّناً َو 
َ
لِْسنَِتُكْم َو َيُقولُوَن بِأ

َ
ُهَو ِعنَْد اِهللا إِْذ تَلَقْونَُه بِأ

ْن َغتلََكَم بِهذا ُسبْحانََك هذا ُنْهتاٌن َعِظيٌم  َعِظيمٌ 
َ
  » َو لَْو ال إِْذ َسِمْعتُُموُه قُلْتُْم ما يَُكوُن َجا أ

كه وارد  يبهتان]  يسزا[شد، قطعا به  يو اگر فضل خدا و رحمتش در دنيا و آخرت شامل شما نم

گرفتيد وبا آنكه  يم) تهمت را(آن گاه كه از زبان يكديگر  .يدرس يبزرگ م يآن شديد، به شما عذاب

كه آن نزد خدا  يپنداشتيد در حال يگفتيد و اين را ساده و كوچك م يعلم نداشتيد دهان به دهان م

از (دليل  يما را نرسد كه در اين تهمت ب: شنيديد، نگفتيد) آن تهمت را(كه  يچرا هنگام .بزرگ است

  )١٦و١٥و١٤نور،( .بزرگ است ي، اين بهتانيتو منزّه) پروردگارا(م بزني يحرف) پيش خود

است،  يخروج آب با كثرت و فزون يبه معن" افاضه" از" افضتم" با توجه به اينكه 
آيد كه شايعه  ياست، از اين تعبير چنين بر مآمده فرو رفتن در آب  يبه معن يگاه و

  ٢!ه مؤمنان را نيز در خود فروبردد كآن چنان دامنه پيدا كردر آيات قبل ر ذکواتهام م

                                                 
 . ١١٩ ،، ص٤ جمکارم شيرازي، ناصر، همان، . ١
  . ٣٩٩ و٣٩٨،، ص١٤ جهمان،  .٢
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 »و هو عنداهللا عظيم«. ها از گناهان كبيره است نقل تهمت *

  .کرد نباطتوان از اين آيه استيممنوعيت افتراء را م 

ثْقالِِهْم َو لَيُْسئَلُن يَْوَم الِْقياَمِة َقما اكنُوا َفْفرَتُ « 
َ
ثْقاًال َمَع أ

َ
ثْقالَُهْم َو أ

َ
َْحِملُن أ َ   )١٣عنكبوت،(» ونَ َو 

ديگر را با بار خود بر دوش خواهند كشيد،  يبارها) هم(خودشان و ) يخطا(شك آنان هم بار  يب

  .بافتند بازخواست خواهند شد يو مسلّماً در روز قيامت از آنچه به دروغ م

 »اكنوا يفرتون«. روش كفّار است افترا *

 آزار و اذيت ٢‐٣‐٣‐٥

ْو رَسُِّحوُهن بَِمْعُروٍف َو ال َو إِذا َطلْقتُُم النِّ « 
َ
ْمِسُكوُهن بَِمْعُروٍف أ

َ
َجلَُهن فَأ

َ
ساَء َفبَلَْغَن أ

 ً   » ُيْمِسُكوُهن رِضاراً حِكَْعتَُدوا َو َمْن َفْفَعْل ذلَِك َفَقْد َظلََم َغْفَسُه َو ال َيتِخُذوا آياِت اِهللا ُهُزوا
رسيدند، پس يا به طرز شايسته آنها را ) عده(ن مهلت كه زنان را طالق داديد و به پايا يو هنگام

آزار رسانيدن، آنان  يو برا. رها سازيد يا و يا آنها را به طرز پسنديده) كنيد يو آشت(نگاه داريد 

كه چنين كند، به خويشتن ظلم كرده و مبادا  يكنيد و كس يتعد) به حقوقشان(را نگاه نداريد تا 

  )٢٣١بقره،(. يدآيات خدا را به مسخره بگير

 »والتمسكوهّن رضاراً حكعتدوا«. نگاهداري همسر به قصد آزار او حرام است *

مورد يا نگاهداري  هاي بي و نبايد با طالق ١ازدواج، يكي از آيات بزرگ الهي است *
ً  هللاوال تتخذوا آيات ا«. همسر به قصد آزار او، اين قانون مقدس استهزا شود  »هزوا

ً َو ال َيْقُعُدوا بِ «  وَن َقْن َسِبيِل اِهللا َمْن آَمَن بِِه َو َيبُْغونَها ِعوَجا   » ُكلِّ رِصاٍط تُوِعُدوَن َو تَُصدُّ
دهيد  ياز راه خدا، كه كج جلوه م) آنان را(منشينيد تا مؤمنان را تهديد كنيد و  يو بر سر هر راه

  )٨٦اعراف،(  .بازداريد

 »توعدون«. ستترساندن مردم و ايجاد مزاحمت براي آنان ممنوع ا *

                                                 
١. »محر ةً ودوم نَكُميلَ بعج ها وكُنُوا إِلَيتَسواجاً لأَز كُمنْ أَنْفُسم أَنْ خَلَقَ لَكُم هنْ آياتم از آيات الهي آن است كه براي  ؛»ةًو

  )٢١روم، (. ت قرار دادشما از خودتان، همسراني آفريد تا وسيله آرامش شما باشند و بين شما و آنان مودت و رحم
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ْن يُؤَْذَن لَُكْم إىِل« 
َ
يَن آَمنُوا ال تَْدُخلُوا ُنيُوَت اجيِبِّ إِال أ ِ َها ا فُّ

َ
َطعاٍم َلرْيَ ناِظِريَن إِناُه َو  يا ك

نِِسنَي حِلَِديٍث إِن ذِلُكْم اك
ْ
وا َو ال ُمْستَأ اجيِب ی َن يُؤْذِ لِكْن إِذا ُدِقيتُْم فَاْدُخلُوا فَإِذا َطِعْمتُْم فَانْترَِشُ

حْكُُموُهن َمتاخً فَْسئَلُوُهن ِمْن َوراِء ِحجاٍب  ِمنُْكْم َو اُهللا ال يَْستَْحىِي  فَيَْستَْحىِي 
َ
ِمَن احْلَقِّ َو إِذا َسأ

ْن يَ 
َ
ْن تُؤُْذوا رَُسوَل اِهللا َو ال أ

َ
ْطَهُر ِلُقلُوبُِكْم َو قُلُوبِِهن َو ما اكَن لَُكْم أ

َ
ْزواَجُه ِمْن ذِلُكْم أ

َ
نِْكُحوا أ

 ً بَداً إِن ذِلُكْم اكَن ِعنَْد اِهللا َعِظيما
َ
  )٥٣احزاب،(» َنْعِدهِ أ

 يبه خانه پيامبر وارد نشويد مگر آن كه به شما اجازه داده شود برا! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

هر گاه دعوت  يشيد ولو در انتظار وقت غذا نبا) به شرط آن كه قبل از موعد نياييد(خوردن غذا، 

به گفتگو ) بعد از خوردن غذا(غذا خورديد پراكنده شويد، و  يشديد پس داخل شويد، و وقت

و (كند  يدهد، اما او از شما شرم م يپيامبر را آزار م) پس از غذا يگفتگوها(نپردازيد همانا اين 

از  يهمسران پيامبر چيزو هر گاه از . حق شرم ندارد) گفتن(خداوند از  يول) گويد ينم يچيز

شما و  يها دل يخواستيد از پشت پرده بخواهيد اين رفتار برا) به عنوان عاريت( يوسايل زندگ

است و شما حق نداريد كه رسول خدا را آزار دهيد و با همسران  يو پاكدامن يآنان به پاك يها دل

  .گ استبزر) يگناه(او پس از رحلتش ازدواج كنيد كه اين كار نزد خداوند 

ذلكم «. وعي آزار استروحي نيز ن هاي، فشارنيستظاهري و جسمي  لزوماً آزار *
 »یاكن يُؤذ

 »عظيما هللااكن عندا«. آزار پيامبر از گناهان كبيره است *

 » ْ ً َو إِث يَن يُؤُْذوَن الُْمْؤِمِننَي َو الُْمْؤِمناِت بَِغرْيِ َما اْكتََسبُوا َفَقِد اْحتََملُوا ُنْهتانا ِ ً َو ا ً ُمِبينا   » ما
   )٥٨احزاب،(                                                                                                                             

دهند بدون شك  يكرده باشند آزار م يكه مردان و زنان با ايمان را بدون آن كه كار يو كسان

  .اند را بر دوش كشيده يبهتان و گناه روشن

 .استن اممنوعيت آزار مؤمناين آيه بيانگر  

 توهين ٣‐٣‐٣‐٥

يَن بِِه ساِمراً َيْهُجُرون«     )٦٧مؤمنون،(»  ُمْستَْكرِبِ
  .كرديد يم يها تا ديروقت بدگوي ورزيديد و شب يتكبر م) پيامبر و قرآن(كه نسبت به آن  يدر حال
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" از ماده" تهجرون .کرد نباطو اهانت را است گويي                بد يتعونممتوان ياز اين آيه م 
بر وزن (است، هجر  يكردن و جداي يدور يدر اصل به معن) بر وزن فجر" (هجر
 .است يو جداي يفحش و ناسزا است كه آن نيز مايه دور يبه معن) كفر

  )اخالق پزشکي(تغيير در مخلوقات  ٤‐٣‐٣‐٥

ختِ « 
َ
ً َمْفُروضالََعنَُه اُهللا َو قاَل َأل َمنِّيَنُهْم َو َآلُمَرغُهْم  َذن ِمْن ِعباِدَك نَِصيبا

ُ
ِضلنُهْم َو َأل

ُ
َو َأل

ُن َخلَْق اهللاِ  نْعاِم َو َآلُمَرغُهْم فَلَيَُغريِّ
َ
  )١١٩و١١٨ نساء،(» فَلَيُبَتُِّكن آذاَن اْأل

را  يو گروه. (معين خواهم گرفت يهممن حتماً از بندگان تو س: كه گفت يخداوند لعنتش كرده وقت

سازم و  يكنم و قطعاً به آرزوها سرگرمشان م يو حتماً آنان را گمراه م)منحرف خواهم كرد

) هاست تا عالمت باشد كه اين حيوان سهم بت(دهم كه گوش چهارپايان را بشكافند  يدستورشان م

  . دهم كه آفرينش خدا را دگرگون سازند يو به آنان فرمان م

حرام و  يكار) نظير زن را به مرد و مرد را به زن تبديل كردن(تغيير مخلوقات   *
 »فليُغرّيّن خلق اهللا«. شيطاني است

  نسبت دادن لقب زشت به ديگران ٥‐٣‐٣‐٥

لْقاِب بِئَْس االِْسُم الُْفُسوُق َنْعَد اْإليمان« 
َ
  )١١حجرات، ( »َو ال تَنابَُزوا بِاْأل
  . است نام كفر و فسوق پس از ايمان يت مخوانيد كه بدنامزش يها و همديگر را به لقب

  .نسبت دادن لقب زشت به ديگران ممنوع است 

  مسخره کردن ٦‐٣‐٣‐٥

يَن آَمنُوا ال يَْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْوٍم َع«  َها ا فُّ
َ
ً ِمنُْهْم َو ال نِساٌء ِمْن نِساٍء  يا ك ْن يَُكونُوا َخرْيا

َ
أ

ْن يَُكن َخرْي  َع
َ
  )١١حجرات، (» اً ِمنُْهنأ

قوم ديگر را استهزا كنند، شايد آنها از اينها بهتر باشند،  ينبايد قوم! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .، شايد آنها از اينها بهتر باشندرا] ديگر[زنان  يو نه زنان

دهد كه از  يدر اينجا مخاطب مؤمنانند، اعم از مردان و زنان، قرآن به همه هشدار م 
و كبر  يهمان حس خود برتربين آن،بپرهيزند، چرا كه سرچشمه ء ااستهزعمل زشت 
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" و اين .است خونين در طول تاريخ بوده ياز جنگها يو غرور است كه عامل بسيار
كه  يدر حال گيرد، يسرچشمه م يو ماد يظاهر يبيشتر از ارزشها" يخود برتربين

  ١.تمعيار ارزش در پيشگاه خداوند تقوا اس

  غيبت کردن ٧‐٣‐٣‐٥

خيِه َميْتاً فََكرِْهتُُموه« 
َ
ُكَل حَلَْم أ

ْ
ْن يَأ

َ
َحُدُكْم أ

َ
 حُيِبُّ أ

َ
  )١٢حجرات، ( »َو ال َفْغتَْب َنْعُضُكْم َنْعضاً أ

اش را بخورد؟  از شما دوست دارد گوشت برادر مرده ينكند آيا كس ياز شما غيبت ديگر يو كس

  .]غيبت نيز چنين است[از آن كراهت داريد، ] شك همه شما يب[

برادر مسلمان همچون گوشت تن او است،  يآبرو. غيبت از ديگران ممنوع است 
همچون خوردن گوشت تن  ياسرار پنهان يو ريختن اين آبرو به وسيله غيبت و افشا

گيرد،  يدر غياب افراد صورت م" غيبت" به خاطر آن است كه" مرده" او است، تعبير به
 يترين ستم و اين ناجوانمردانه .بر دفاع از خويشتن نيستند كه همچون مردگان قادر

و اين از امتيازات حقوق  ٢است كه ممكن است انسان در باره برادر خود روا دارد
  ٣.اسالم است که بدگويي از اشخاص در غياب آنان ممنوع است

                                                 
  .١٧٩، ص ٢٢ جمکارم شيرازي، ناصر، همان، . ١
  .١٨٥و١٨٤همان، ص . ٢
سرمايه بزرگ انسان در زندگي حيثيت و آبرو و شخصيت او است، و هر چيز آن را به خطر بيندازد مانند آن است  .٣

شود، و اينجا است كه  ر محسوب ميكه جان او را به خطر انداخته باشد، بلكه گاه ترور شخصيت از ترور شخص مهمت
هاي تحريم غيبت اين است كه اين سرمايه بزرگ بر باد  يكي از فلسفه .تر است گاه گناه آن از قتل نفس نيز سنگين

دار نسازد، و اين مطلبي است كه اسالم آن را با اهميت  نرود، و حرمت اشخاص در هم نشكند، و حيثيت آنها را لكه
كند، سرمايه اعتماد را  آفريند، پيوندهاي اجتماعي را سست مي مي" بدبيني"" غيبت" نكته ديگر اينكه .كند بسيار تلقي مي

اسالم براي مساله وحدت و يكپارچگي جامعه اسالمي و  .سازد هاي تعاون و همكاري را متزلزل مي برد، و پايه از بين مي
چيز اين وحدت را تحكيم كند مورد عالقه اسالم  اي قائل شده است، هر انسجام و استحكام آن اهميت فوق العاده

" غيبت" از اينها گذشته .است، و هر چيز آن را تضعيف نمايد منفور است، و غيبت يكي از عوامل مهم تضعيف است
اگر در اسالم غيبت به  .گردد پاشد، و گاه سرچشمه نزاعهاي خونين و قتل و كشتار مي بذر كينه و عداوت را در دلها مي

در روايات اسالمي  .ن يكي از بزرگترين گناهان كبيره شمرده شده به خاطر آثار سوء فردي و اجتماعي آن استعنوا
 :پيغمبر گرامي اسالم فرمود :آوريم اي از آن را ذيال مي شود، كه نمونه تعبيراتي بسيار تكان دهنده در اين زمينه ديده مي

و اربي الربا عرض الرجل ! ه في الخطيئة من ست و ثالثين زنية، يزنيها الرجلان الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم عند اللَّ«
و از هر ربا باالتر ! آورد گناهش نزد خدا از سي و شش زنا بزرگتر است درهمي كه انسان از ربا به دست مي »المسلم

دارد، ولي " حق اللَّه" جنبه هر اندازه قبيح و زشت است" زنا" اين مقايسه به خاطر آن است كه"! آبروي مسلمان است
در حديث ديگري آمده  .دارد" حق الناس" رباخواري، و از آن بدتر ريختن آبروي مردم از طريق غيبت، يا غير آن، جنبه
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  جويي از ديگرانعيب ٨‐٣‐٣‐٥
در  »لمز«ماده. تنباط استجويي از ديگران از آيات زير قابل اسممنوعيت عيب 

 »همز«فرق ميان يو طعنه زدن است، و بعض يعيبجوي يبر وزن به معنآيات زير 
 »همز«شمردن عيوب افراد است در حضور آنها، و »لمز«اند كه را چنين گفته »لمز«و

با چشم و اشاره  يعيبجوي »لمز«اند كه ذكر عيوب در غياب آنها است، و نيز گفته
  ١. با زبان است يعيبجوي »همز«كه ياست، در حال

جويي از ديگران حتي با چشم و اشاره نيز از امتيازات حقوق اسالم اين است که عيب
  .ممنوع است

ْغُفَسُكم« 
َ
  )١١حجرات، (» َو ال تَلِْمُزوا أ

  .و عيب يكديگر را به رخ نكشيد

  )١همزه، ( »َويٌْل ِللُكِّ ُهَمَزةٍ لَُمَزةٍ « 
  .يعيبجو ي كننده يبر هر بدگو يوا

                                                                                                                         
ال تغتابوا ! يا معشر من آمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه« :با صداي بلند خطبه خواند و فرياد زد 9روزي پيامبر : است

اي  » ؟!تبعوا عوراتهم، فانه من تتبع عورة اخيه تتبع اللَّه عورته، و من تتبع اللَّه عورته يفضحه في جوف بيتهالمسلمين، و ال ت
غيبت مسلمانان نكنيد، و از عيوب پنهاني آنها جستجو ننمائيد، زيرا ! ايد و نه با قلب گروهي كه به زبان ايمان آورده

اش رسوايش  سازد، و در دل خانه كند خداوند اسرار او را فاش مي كسي كه در امور پنهاني برادر ديني خود جستجو
من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل « :و در حديث ديگري آمده است كه خداوند به موسي وحي فرستاد"! كند مي

ه باشد آخرين كسي كه بميرد در حالي كه از غيبت توبه كرد »:!الجنة، و من مات مصرا عليها فهو اول من يدخل النار
شود و كسي كه بميرد در حالي كه اصرار بر آن داشته باشد اولين كسي است كه وارد  كسي است كه وارد بهشت مي

الغيبة اسرع في دين الرجل المسلم من األكلة في « :خوانيم مي9و نيز در حديثي از پيغمبر گرامي اسالم "! گردد دوزخ مي
دهد كه غيبت همانند خوره  اين تشبيه نشان مي"! خوره در جسم او سريعتر استتاثير غيبت در دين مسلمان از  »جوفه

هاي  دهد، و با توجه به اينكه انگيزه كند به سرعت ايمان انسان را بر باد مي و متالشي مي خورد كه گوشت تن را مي
كوهيده است روشن توزي، انحصار طلبي و مانند اين صفات زشت و ن غيبت اموري همچون حسد، تكبر، بخل، كينه

تمام . دهد  شود كه چرا غيبت و از بين بردن آبرو و احترام مسلمانان از اين طريق اين چنين ايمان انسان را بر باد مي مي
اي است كه اسالم براي حفظ آبرو، و حيثيت اجتماعي  اين تاكيدات و عبارات تكان دهنده به خاطر اهميت فوق العاده

به خاطر تاثير مخربي است كه غيبت در وحدت جامعه، و اعتماد متقابل و پيوند دلها دارد، و از مؤمنان قائل است، و نيز 
آن بدتر اينكه غيبت عاملي است براي دامن زدن به آتش كينه و عداوت و دشمني و نفاق و اشاعه فحشاء در سطح 

رود و آلودگي به  مت گناه از ميان مياجتماع، چرا كه وقتي عيوب پنهاني مردم از طريق غيبت آشكار شود اهميت و عظ
 )١٨٩‐١٩١همان، ( .شود آن آسان مي

  .١٨٠همان، ص . ١
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  )٥٨، توبه( »الصَدقات َو ِمنُْهْم َمْن يَلِْمُزَك ىِف « 
  گيرند، يصدقات بر تو خرده م]  در تقسيم[از آنان  يو برخ

يَن يَلِْمُزوَن الُْمطوِّعنَي ِمَن الُْمْؤِمننَي ىِف «  ُدوَن إِال ُجْهَدُهْم فَيَْسَخُروَن  ا يَن ال جَيِ الصَدقاِت َو ا
مٌ  ِمنُْهمْ 

َ
  )٧٩، توبه( »َسِخَر اُهللا ِمنُْهْم َو لَُهْم َعذاٌب أ

زنند و آنان را كه بيش از استطاعت  يدهند طعنه م يكه داوطلبانه صدقات م يكه به مؤمنان يكسان

كند و آنها را  يكنند، خدا نيز آنها را مسخره م يشان م مسخره] كه احسان كنند[يابند  يخويش نم

  .دردناك است يعذاب

 جرايم عليه دين و فرهنگ ٤‐٣‐٥
 توهين به مقدسات ١‐٤‐٣‐٥

لُّوا َشعائَِر اهللا«  يَن آَمنُوا ال حُتِ ِ َها ا فُّ
َ
  )٢مائده،(»  يا ك

  .را نشکنيد  يحرمت شعائر اله! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

 »الحتلّوا شعائر اهللا«. هتك حرمت و قداست شعائرالهي حرام است *

 » ِ َها ا فُّ
َ
وتُوا الِْكتاَب ِمْن يا ك

ُ
يَن أ ِ ً ِمَن ا ً َو لَِعبا يَن اخَتُذوا ِدينَُكْم ُهُزوا ِ يَن آَمنُوا ال َيتِخُذوا ا

اءَ  ِ ْو
َ
  )٥٧مائده،(» َقبِْلُكْم َو الُْكفاَر أ

گيرند، آنان كه پيش  يم يكه دين شما را به مسخره و باز ياز كسان! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .خود نگيريد يكفّار را ول) نيز(اند و  داده شده) يآسمان(ز شما كتاب ا

قطع رابطه  ،استهزاي دين خدا و مقدسات مذهبي دنيوي توهين و هايكيفريکي از  *
  »...ال تّتخذوا«. است

يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اِهللا فَيَُسبُّوا اَهللا َعْدواً بَِغرْيِ ِعلْمٍ «  ِ   )١٠٨انعام،( »َو ال تَُسبُّوا ا
به  يجهل و دشمن يخوانند ناسزا نگوييد كه آنان نيز از رو يكه غير خدا را م يكسان) معبود(و به 

  . گويند يخداوند ناسزا م

 »فيسّبوا اهللا«. هر كاري كه سبب توهين به مقدسات شود، حرام است *
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يْماَغُهْم ِمْن َنْعِد َقْهِدِهْم َو َطَعنُوا « 
َ
ئِمَة الُْكْفرِ  ىِف َو إِْن نََكثُوا أ

َ
  )١٢،توبه(» ِديِنُكْم فَقاتِلُوا أ

خويش را پس از بستنِ پيمانشان شكستند و در دين شما، زبان  يسوگندها) ،توبه يبه جا(اما اگر 

  . گشودند، پس با سران كفر بجنگيد) يگوي و عيب(به طعنه 

  »طعنوا، فقاتلوا«. كيفر طعن و توهين به اسالم، اعدام است *

ِ ُكنْتُْم تَْستَْهزِ  وَ «  ِ بِاِهللا َو آياتِِه َو رَُسو
َ
َُقولُن إِنما ُكنا خَنُوُض َو نَلَْعُب قُْل أ َ حْكَُهْم 

َ
ُؤَن ال لنَِئْ َسأ

  )٦٦و٦٥ ،توبه(» َيْعتَِذُروا قَْد َكَفْرُيْم َنْعَد إِيمانُِكمْ 
و (كرديم  يم يو باز يفقط شوخ ما: گويند يقطعاً م) چرا مسخره كرديد؟( ياگر از منافقان بپرس

عذر و ) جهت يب(؟ !كرديد يآيا خداوند و آيات او و پيامبرش را مسخره م: بگو). نداشتيم يغرض

  .همانا شما بعد از ايمانتان كافر شديد. بهانه نياوريد

 »تستهزؤن، كفرتم« .پيامبر و آيات الهي، كفر است ،توهين و استهزا خدا *

مٍ َمْن يُرِْد ِفيِه بِإِ «  ِ
َ
  )٢٥حج،(» حْلاٍد بُِظلٍْم نُِذقُْه ِمْن َعذاٍب أ

  .چشانيم يو هر كس در مسجد الحرام اراده انحراف و ظلم كند، ما به او عذاب دردناك م

 »نُِذقه من عذاب«. مراكز مذهبي استحقاق عذاب دارد توهين به مقدسات و *

ُخَذُكْم َعذاُب يَْوٍم عَ « 
ْ
وها بُِسوٍء َفيَأ   )١٥٦شعراء،(» ِظيمٍ َو ال َيَمسُّ

  .گيرد ينرسانيد كه عذاب روز سهمگين، شما را فرا م يآسيب )شتر حضرت صالح(و به آن

با توجه به اينکه  »الَيَمّسوها بسوء فيأخذكم«. توهين به مقدسات، كيفر بزرگ دارد *
 ١»ناقة اهللا«خداوند در سوره اعراف اين شتر را به خود نسبت داده است؛ 

 بِها فَال َيْقُعُدوا  َل َعلَيُْكْم ىِف َو قَْد نَز « 
ُ
ْن إِذا َسِمْعتُْم آياِت اِهللا يُْكَفُر بِها َو يُْستَْهَزأ

َ
الِْكتاِب أ

  )١٤٠،نساء(» َحِديٍث َلرْيِهِ  خَيُوُضوا ىِف  َمَعُهْم َح 
كفر  بر شما نازل كرده است كه هر گاه شنيديد آيات خدا مورد) اين حكم را(همانا خداوند در قرآن 

مشغول شوند، و گر نه شما هم  ينكنيد تا به سخن ديگر يگيرد با آنان، همنشين ييا تمسخر قرار م

  .كند يمنافقان و كافران را در دوزخ جمع م ي همانا خداوند همه. مانند آنان خواهيد بود

 ردجلسه را به عنوان اعتراض ترک کبايد  اگر در مجلسي به آيات الهي توهين شود، *
 .بحث عوض شود تا مسير

                                                 
  .٧٣اعراف، .١
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 » ِ ْصَواتَُكْم فَْوَق َصوِْت اج
َ
ْ أ ْ َال تَْرَفُعوا يَن َءاَمنُوا ِ َها ا فُّ

َ
ُ بِالَْقْوِل َكَجْهِر  يَآ ك َ  ْ َوَال جَتَْهُروا

ن
َ
نتُْم َال تَْشُعُرونَ  َنْعِضُكْم ِكَْعٍض أ

َ
ْقَمالُُكْم َو أ

َ
  )٢حجرات،(» حَتْبََط أ

پيامبر نكنيد و آن  يصدايتان را بلندتر از صدا) در گفتگو با پيامبر! (يدا كه ايمان آورده يكسان يا

) ،يادب يبه خاطر اين ب(مبادا ! كنيد، با پيامبر بلند سخن مگوييد يوگو م گونه كه با يكديگر بلند گفت

  .اعمالتان نابود شود و شما آگاه نشويد

. ارندذگ خاصّ مي تمام دنيا با وجود عقائد مختلف، به بزرگان خود احترام در *
گذاري  ها، مدارس و مؤسسات را به نام آنان نام ها، فرودگاه ها، دانشگاه شهرها، خيابان

در . در اسالم نيز برخي افراد و حتّي برخي گياهان و جمادات قداست دارند. كنند مي
ي قداست و كرامت هر چيزي، وابستگي آن به ذات مقدس خداوند است  اسالم ريشه
 :عبارتند از مقدسات اين. ين وابستگي بيشتر باشد، قداست هم بيشتر استو هر چه ا

پندارند،  مشركان كه ديگران را با خدا يكسان مي خداوند سرچشمه قدس است و ‐١
خواهند  در قيامت به انحراف خود اقرار خواهند كرد و به معبودهاي خيالي خود

اذ «.پنداشتيم ار جهانيان يكسان ميرمز بدبختي ما اين است كه شما را با پروردگ: تگف
در قرآن از تسبيح و تنزيه خداوند زياد سخن به ميان آمده  ١»نُسّويكم بِرّب العاملنَي

 گونه عيب و كه هيچ پذيرفتقداستي را  است، يعني بايد براي خدا آن احترام و
َسّبح اسم «. دنه تنها ذات او، بلكه نام او نيز بايد منزّه باش. نقصي براي او تصور نشود

  ٢»رّبك االعيل
وقتي خداوند قرآن را عظيم . اي دارد كتاب خدا نيز احترام و قداست ويژه ‐٢
بايد آن را تكريم  ٤داند، ، وقتي قرآن را كريم ميردپس بايد آن را تعظيم ك ٣داند، مي
 .ردبايد آن را تمجيد ك ٥داند، ، و چون قرآن را مجيد ميردك
انبيا و جانشينان بر حق آن بزرگواران به خصوص حضرت رهبران الهي، تمام  ‐ ٣ 

اي  پاره حجرات بيت او، داراي مقام مخصوصي هستند كه در سوره و اهل 9محمد
                                                 

  .٩٨شعراء،  .١
  .١اعلي،  .٢
  .٨٧حجر،  .٣
  .٧٧واقعه،  .٤
  .١ق،  .٥
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بلندتر نبايد ، گرفتبر آنان پيشي نبايد : از آداب برخورد با آن حضرت بيان شده است
 ١.ه شده استو در آيات ديگر، فرمان صلوات بر پيامبر داد کرد از آنان صحبت

زيارت و احترام جانشينان و ذريه آن بزرگوار و تمام كساني كه به نحوي به آن 
حضرت نسبت دارند، به خصوص علماي رباني و فقهاي عادل و مراجع تقليد بر 

نه تنها شخص پيامبران، بلكه آنچه مربوط به آنان است، قداست و . الزم است همگان
در زمان نوزاديش در آن  7  صندوقي كه موسي: آمده استدر قرآن . كرامت دارد

موسي در آن نگهداري  نهاده و به دريا انداخته شده بود و بعداً يادگارهاي موسي و آل
كردند و باعث پيروزي بر  شد، به قدري مقدس بود كه فرشتگان آن را حمل مي مي

 ٢.شد دشمنان مي
ها  ها مثل مسجد، بعضي سنگ ها مثل شب قدر، بعضي مكان در اسالم، بعضي زمان ‐٤

 7 ها مثل تربت امام حسين ها مثل زَمزم، بعضي خاكآبمثل حجراالسود، بعضي 

ها احترام ها مثل لباس احرام، مقدس شمرده شده است و بايد براي آنبعضي لباس
حضرت موسي به احترام وادي مقدس، هنگام : خوانيم در قرآن مي .خاصّي قائل شد
 ٣» فَاخلَع نَعلَيك انّك بِالواِد املقّدس ُطوي«. ش خود را بيرون آوردورود به آنجا كف

ون «. مسجدالحرام مكان مقدسي است كه مشرك، حق ورود به آنجا را ندارد انّما املرش
رفتن به محلّ عبادت و مساجد مقدس است و هنگام  ٤»جنس فاليَقربوا املسجد احلرام

فرد جنُب و ناپاك، حق  ٥»وا زينَتكم عند لّك مسجدُخذ«. ودزيبا و پاكيزه ب مسجد بايد
ً اّال خبر«. توقّف در مسجد را ندارد مسجد به قدري عزيز است كه  ٦»سبيلی و الُجنبا

. اند مسئول تطهير آن بوده :  مريم افرادي مثل حضرت ابراهيم، اسماعيل، زكريا و
پسر است، نذر كرد او را خادم  كرد فرزندش حتّي مادر مريم كه خيال مي ٧»َطّهرا بَييت«

ّ «.مسجداالقصي قرار دهد ً  بَطىن نََذرُت لَك ما ىف ا    ٨»حُمّررا
                                                 

  .٥٦احزاب،  .١
  .٢٤٨بقره،  .٢
  .١٢طه،  .٣
  .٢٨توبه،  .٤
  .٣١اعراف،  .٥
  .٤٣نساء،  .٦
  .١٢٥بقره،  .٧
  .٣٥عمران،  آل .٨
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انسان با ايمان نيز داراي قداست وكرامت است، تا آنجا كه آبروي مؤمن از كعبه  ‐٥
بيشتر است و آزار و غيبت او حرام و دفاع از حق او واجب و حتّي بعد از مرگ نيز 

  .ام استنبش قبر او حر

ُكولٍ « 
ْ
  )٥فيل،(» فََجَعلَُهْم َكَعْصٍف مأ

  .پس آنان را مثل كاه خورد شده قرار داد

اقوام ديگر كه هالك شدند هيچ . ترين كيفر براي اهانت به مقدسات است سخت *
اما در  .كدام مثل كاه جويده نشدند، بلكه يا روي خاك افتادند يا در آب غرق شدند

 .ب خانه کعبه را داشتند چنين تعبيري آمده استخصوص اشخاصي که قصد تخري
 »فجعلهم كعصف مأكول«

ْنرَتُ  إِن « 
َ
 )٣كوثر،(» َشانِئََك ُهَو اْأل

  .نسل و دم بريده است يهمانا دشمن تو ب

ل اشخاصي که پيامبر را مقطوع النس. دارد به دنبالسخت  عقابيتوهين به مقدسات،  *
 »انئك هو االبرتاّن ش«.ناميدند، خود مقطوع النسل شدند

ىِب « 
َ
   )١مسد،(»  لََهٍب َو تَب َيبْت يَدا أ

 . بريده باد دو دست ابولهب و نابود باد

 »هلب تّبت يدا اىب«. كيفر توهين به مقدسات، لعن و نفرين ابدي است *

يَن آَمنُوا ال َيُقولُوا راِعنا َو قُولُوا اْغُظْرنا َو اْسَمُعوا َو لِلاْكفِ «  َها ا فُّ
َ
مٌ يا ك

َ
  )١٠٤بقره، ( »ريَن َعذاٌب أ

گوش دهيد و ] اين دستور را[، و »انظرنا«و بگوييد » راعنا«نگوييد ! ايد كه ايمان آورده یكسان یا

  .دردناك است یكافران عذاب یبرا

كردند  یاينكه سخنان پيامبر را خوب درك كنند، درخواست م یمسلمانان برا یبرخ *
» راعنا«اين تقاضا را با كلمه . ل آنان سخن بگويدو رعايت حا یكه آن حضرت با تأنّ

 یدشنام تلق یچون اين تعبير در عرف يهود، نوع یول. مراعاتمان كن یيعن. گفتند یم
 .دشمن سوء استفاده نكند تا» انْظُرنا«: بگوييد» راعنا« یآيه نازل شد كه بجا شد، یم
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فُوَن اللَْكَِم َقْن «  يَن هاُدوا حُيَرِّ َمواِضِعِه َو َفُقولُوَن َسِمْعنا َو َعَصيْنا َو اْسَمْع َلرْيَ ُمْسَمٍع َو ِمَن ا
لِْسنَِتِهْم َو َطْعناً ىِف 

َ
ا بِأ َ َطْعنا َو اْسَمْع َو اْغُظْرنا لاَكَن َخرْياً لَُهْم  راِعنا 

َ
غُهْم قالُوا َسِمْعنا َو أ

َ
يِن َو لَْو ك ِّ ا

قَْوَم َو لِكْن لََعنَُهُم ا
َ
  )٤٦نساء، ( »ُهللا بُِكْفرِِهْم فَال يُْؤِمنُوَن إِال قَليالً َو أ

طعنه زدن  یو برا یدهند و از راه زبان باز یخود تغيير م یهستند كه كلمات را از جاها یاز يهود كسان

راعنا، :] گويند یبا تمسخر م[، و یكرديم، و بشنو كه هرگز نشنو یشنيديم و نافرمان: گويند یبه دين م

آنها بهتر  یشنيديم و فرمان برديم و سخن ما بشنو و به ما نظر كن، قطعا برا: گفتند یكه اگر م حال آن

  .آورند یايمان نم یخدا آنها را به سبب كفرشان لعنت كرده كه جز اندك یو استوارتر بود، ول

گفتند، و منظورشان اين بود كه مراقب  یرا مسلمانان به رسول خدا م »راعنا« ی كلمه *
چون . كردند یرا اراده م یزشت یوجه ما باش، اما يهود با تحريف اين كلمه، معناو مت
بگيرند، معنايش مراعات كردن است و اگر از » یرع« ی را اگر از ريشه» راعنا« ی كلمه

آن است كه ما را  یخوانده شود، به معنا» راعنا«گرفته شود و با تشديد نون » رعونت«
ن زبانشان و جابجا كردن كلمات و حروف، مسلمانان را يهود با پيچيد. احمق كن

 .كردند یتحقير و پيامبر را مسخره م

 کتمان حقايق ديني ٢‐٤‐٣‐٥

نَْزْجا ِمَن اْكَيِّناِت َو الُْهد« 
َ
يَن يَْكتُُموَن ما أ وِحَك  ِمْن َنْعِد ما بَيناُه لِلناِس ىِف ی إِن ا

ُ
الِْكتاِب أ

  )١٦٠و١٥٩،بقره(» َو يَلَْعنُُهُم الالِعنُون يَلَْعنُُهُم اهللاُ 
مردم بيان كرديم  يبرا] آنها[كه داليل روشن و هدايت را پس از آنكه در كتاب  يگمان كسان يب

  . آنها را لعنت كنند] نيز[كند و لعنت كنندگان  يكنند، آنانند كه خدا لعنتشان م يپنهان م
 ياين معن ييهود است، ول يبه علماسخن در اين آيه طبق شان نزول،  يگرچه رو 

در باره كتمان كنندگان حق بيان  يو عموم يهرگز مفهوم آيه را كه يك حكم كل
شود كه هم خدا، و هم  ياستفاده م ياز اين آيه به خوب .كند محدود نخواهد كرد يم

" كتمان حق" بندگان خدا و فرشتگان او از اين كار بيزارند، و به تعبير ديگر يتمام
از اين باالتر كه  يانگيزد، چه خيانت ياست كه خشم همه طرفداران حق را بر م يلعم
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خويش كتمان  ياو است به خاطر منافع شخص يدانشمندان، آيات خدا را كه امانتها
  ١.بكشانند يكنند و مردم را به گمراه

  بستن راه خدا ٣‐٤‐٣‐٥
تأکيد ) ن سبيل اهللاصد ع(آيات زير هر کدام به نوعي بر ممنوعيت بستن راه خدا 
بدعت، تهمت، تفسير به : برخي از مصاديق بستن راه خدا بدين شرح است. کنندمي

، :بيت رسول خدا رأي، جعل حديث، ايجاد شبهه، ركود مساجد، كنار زدن اهل
هاي ناسالم، مطرح كردن مسائل فرعي،  نهي از معروف، بهانه تراشي، ايجاد سرگرمي

تحقير مؤمنان، تحريم مباحات، تشويق نابجا، تبليغ  ل،شخصيت تراشي، ترويج باط
تبليغات ناروا، گناه علني، ترويج ابزار فساد و  ،ها بزرگ نشان دادن طاغوت ،ناروا
هاي گمراه كننده، بد معرفي  آور، القاي شبهه، ايجاد اختالف، نشريات و فيلم غفلت

في نااهالن به عنوان الگوي دين ،كردن دين حقريف قانون الهي، ايجاد شك تح، معر
تهديد مردم در صورت ايمان آوردن، سرگرم ، در باورهاي مردم، تضعيف رهبران الهي

كردن مردم به مسائل لغو و غير ضروري، ايجاد جنگ و جدال، وضع قوانين دست و 
پاگير براي جلوگيري از كارهاي الهي، در رأس قرار گرفتن نااهالن در امور ديني و 

  .ه براي افراد اليقايجاد شايع

 » ً ِهْم َقْن َسِبيِل اِهللا َكِثريا ِحلْت لَُهْم َو بَِصدِّ
ُ
يَن هاُدوا َحرْمنا َعلَيِْهْم َطيِّباٍت أ ِ   » فَِبُظلٍْم ِمَن ا

  )١٦٠نساء،(                                                                                                                              
از مردم را از راه خدا باز  يكه يهوديان روا داشتند و به خاطر آن كه بسيار يو به خاطر ستم

  .را كه قبلًا برايشان حالل بود، بر آنان حرام كرديم يپاك و دلپسند يداشتند، ما چيزها يم

وَن «  ً َو َو ال َيْقُعُدوا بُِكلِّ رِصاٍط تُوِعُدوَن َو تَُصدُّ َقْن َسِبيِل اِهللا َمْن آَمَن بِِه َو َيبُْغونَها ِعوَجا
ْم َو اْغُظُروا َكيَْف اكَن خقِبَُة الُْمْفِسِدينَ  ُ   )٨٦اعراف،(» اْذُكُروا إِْذ ُكنْتُْم قَِليًال فََكرَث

                                                 
  . ٥٤٧، ص ١ جمکارم شيرازي، همان،  .١
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هيد د ياز راه خدا، كه كج جلوه م) آنان را(منشينيد تا مؤمنان را تهديد كنيد و  يو بر سر هر راه

را كه اندك بوديد، پس خداوند شما را بسيار گرداند و بنگريد كه عاقبت  يبازداريد و ياد كنيد زمان

  !مفسدان چگونه بود

ْمواَل اجاِس بِاْكاِطِل َو يَ « 
َ
ُكلُوَن أ

ْ
َأ َ ْحباِر َو الرُّْهباِن 

َ
ً ِمَن اْأل يَن آَمنُوا إِن َكِثريا ِ َها ا فُّ

َ
وَن يا ك ُصدُّ
َهَب َو الِْفضَة َو ال ُفنِْفُقونَها ىِف َقْن سَ  يَن يَْكزِنُوَن ا ِ ُْهْم بَِعذاٍب  ِبيِل اِهللا َو ا َسِبيِل اِهللا فَبرَشِّ

مٍ  ِ
َ
  )٣٤،توبه(» أ
) با سوء استفاده از موقعيت خود،(از دانشمندان و راهبان،  يبسيار! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

كه طال و نقره  يو كسان. دارند يخورند و آنان را از راه خدا باز م يماموال مردم را به ناحق 

  !دردناك، بشارت بده يكنند، پس آنان را به عذاب ياندوزند و آن را در راه خدا انفاق نم يم

ال لَْعنَُة اِهللا بَلَ « 
َ
ً وَ  أ وَن َقْن َسِبيِل اِهللا َو َفبُْغونَها ِعوَجا يَن يَُصدُّ ِ ُهْم بِاْآلِخَرةِ ُهْم  الظالِِمنَي ا

  )١٩و ٨هود،(» اكفُِرونَ 
كوشند تا آن را  يدارند و م ياز راه خدا باز م) مردم را(كه  يكسان.بدانيد، لعنت خدا بر ستمگران باد

  .كه آنها خودشان به آخرت كافرند يكج جلوه دهند، در حال

نْيا بَلَ «  ُّ يَن يَْستَِحبُّوَن احْلَياَة ا ِ وِحَك ىِف اْآلِخرَ  ا
ُ
ً أ وَن َقْن َسِبيِل اِهللا َو َفبُْغونَها ِعوَجا  ةِ َو يَُصدُّ

  )٣ابراهيم،(» َضالٍل بَِعيدٍ 
از راه خدا باز ) مردم را(دهند و  يدنيا را بر آخرت ترجيح م يهستند كه زندگ يكسان) كفّار(

  .هستند يعميق يخواهند آن را منحرف كنند، آنها در گمراه يدارند و م يم

واْ َعن َسِبيِل اِهللا وََشآقُّواْ الرُسوَل ِمن َنْعِد َما تَبنََي لَُهُم الُْهدَ إِ «  يَن َكَفُرواْ وََصدُّ ِ واْ ی ن ا لَن يرَُضُّ
ْقَمالَُهمْ 

َ
  )٣٢حممد،(» اَهللا َشيْئاً وََسيُْحِبُط أ

ه برايشان راه هدايت از راه خدا بازداشتند و بعد از آنك) مردم را(كه كفر ورزيدند و  يهمانا كسان

نرسانند و زود باشد كه خداوند  يروشن شد، با پيامبر مخالفت كردند، هرگز به خداوند گزند

  .اعمالشان را تباه سازد

واْ َعن َسِبيِل اِهللا إِغُهْم َسآَء َما اَكنُواْ َفْعَملُونَ «  ْفَماَغُهْم ُجنًة فََصدُّ
َ
  )٢منافقون،(» إخَتُذواْ أ
دهند  يآنچه انجام م ياز راه خدا باز داشتند، به راست) مردم را(را سپر ساخته و  خود يسوگندها

 .ناپسند است
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 تشکيک ٤‐٤‐٣‐٥

ْكُر ِمْن بَيِْننا بَْل ُهْم ىِف «  ِّ نِْزَل َعلَيِْه ا
ُ
   )٨ص،(»  بَْل لَما يَُذوقُوا َعذابی َشك ِمْن ِذْكرِ  أأ

بلكه آنان ) بيش نيست يا ها بهانه اين حرف(ده است؟ ما، قرآن بر او نازل ش ي آيا از ميان همه

  .اند ، آنان هنوز عذاب مرا نچشيدهيآر. نسبت به قرآن، در شك هستند

انسان به دنبال فهم حقيقت  يدر شك طبيع. يو تعمد يطبيع: شك دو گونه است 
 يفكر بشر ي مثبت و الزمه ياين شك، امر. است، اما هنوز به علم نرسيده است

كند و ديگران را به  يدر آن تشكيك م يداند، ول يرا م يانسان چيز ياما گاه .است
مجازات عامالن  توان لزوماز اين آيه مي .اندازد تا حقيقت آشكار نگردد يشك م
 .را استنباط کرد تشکيک

 اشخاص از راه صحيح منحرف کردن ٥‐٤‐٣‐٥

يَن َكَفُروا لِثيَن آَمنُوا اتبِ  «  ُعوا َسبيلَنا َو ْجَْحِمْل َخطاياُكْم َو ما ُهْم حِباِملنَي ِمْن َو قاَل ا
 ْ َ ثْقالِِهمْ   ٍء إِغُهْم لاَكِذبُون َخطاياُهْم ِمْن 

َ
ثْقاًال َمَع أ

َ
ثْقالَُهْم َو أ

َ
َْحِملُن أ َ   )١٣و١٢،عنكبوت(» َو 

كنيد كه ما گناهان شما  يروراه ما را پي: كه ايمان آوردند، گفتند يو آنان كه ناباور شدند به كسان

شك آنان هم  يب. بر ندارند بيگمان آنان دروغگويانند يبرداريم و آنها از گناهان ايشان چيز]  همه[

  .ديگر را با بار خود بر دوش خواهند كشيد يبارها) هم(خودشان و ) يخطا(بار 

. كشند ير منحرف شدگان را نيز بر دوش ملکه با، بنه تنها بار خود منحرف كنندگان *
 »اثقاًال مع اثقاهلم«

 » ً واْ إِال فَاِجراً َكفارا   )٢٧نوح،(» إِنَك إِن تََذرُْهْم يُِضلُّواْ ِعبَاَدَك َوَال يَِتُ
 يگذار يرا باق زيرا اگر آنان )نگذار يپروردگارا از اين كافران هيچ كس بر زمين باق: و نوح گفت(

  .زايند يكفرپيشه نم كنند و جز گناهكار و يبندگانت را گمراه م

ان تذرهم «. راه كننده، بايد برخورد جدي و قاطع صورت گيردبا افراد و عوامل گم *
 »يضلّوا عبادك
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 ورود بيگانگان به اماکن مذهبي ٦‐٤‐٣‐٥

  )٢١٢شعراء،(» إِغُهْم َعِن السْمِع لََمْعُزولُونَ « 
  .بركنارند) ياخبار آسمان(شك آنها از شنيدن  يب

. قدس ممنوع استمورود بيگانگان به مراكز ين آيه چنين استنباط شود که شايد از ا  *
 »ِانّهم عن الَسمِع ملعزولون«

  گناهان صغيره و کبيره ٧‐٤‐٣‐٥
در  )قدس سره(امام خميني . كبيره و صغيره: اند گناهان دو دستهبر طبق آيات زير  

يد از گناهان كبيره امام جماعت با: فرمايد تحريرالوسيله در شرايط امام جماعت مي
پرهيز كند و آن هر گناهي است كه در قرآن وعده عذاب بر آن داده شده، يا شديداً با 

كه هم وزن يا بدتر از گناهان كبيره  باشد داشته وجود آن برخورد شده، يا دليلي
شناخته شده، يا عقل آن را كبيره بداند، يا در افكار عمومي مؤمنان كبيره شمرده شود، 

شمرد  ميبر هايي را  سپس نمونه. باشد داشتهوجود يل خاصّي بر كبيره بودن آن يا دل
از جمله ياس از رحمت خدا، نسبت دروغ به خدا و رسول، قتل، نسبت ناروا به زن 
شوهردار، فرار از جنگ، عاق والدين، قطع رحم، سحر، زنا، لواط، خوردن مال يتيم، 

راب خوري، تجاوز در وصيت، رباخواري، كتمان حق، گواهي باطل، پيمان شكني، ش
فروشي، خوردن گوشت مردار و خوك، كمك به ظالم و تكيه بر او، اسراف قمار، كم

و تبذير، حبس حقوق مردم، دروغ، تكبر، خيانت، غيبت، سخن چيني، سبك شمردن 
در  البته .حج، ترك نماز، منع زكات، اصرار بر گناهان صغيره، سرگرمي به لهو و لعب

كند، نظير گناه در زمان خاص مانند ماه  واردي گناه صغيره حكم گناه كبيره پيدا ميم
يا گناه در مكان خاص، تكرار گناه و اصرار بر . رمضان كه مجازات آن بيشتر است

 . آن، گناه همراه با شادي، گناه آشكارا و گناه افراد برجسته و الگو نظير همسران پيامبر

ً إِْن جَتْتَنِبُوا كَ «  ْر َقنُْكْم َسيِّئاتُِكْم َو نُْدِخلُْكْم ُمْدَخًال َكريما   )٣١نساء،( »بائَِر ما ُينَْهْوَن َقنُْه نَُكفِّ

  »َكبائَِر ما ُينَْهْونَ «: شاهد مثال
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ِت ِمنُْكن بِفاِحَشٍة ُمبَيِّنٍَة يُضاَقْف لََها الَْعذاُب ِضْعَفنْيِ « 
ْ
 )٣٠احزاب،(» يا نِساَء اجيِبِّ َمْن يَأ

آشكار مرتكب شود، عذابش دو چندان ) يو گناه(هر كس از شما كار زشت ! همسران پيامبر يا

  .خواهد بود

   »بِفاِحَشٍة ُمبَيَِّنةٍ «: شاهد مثال *

ثِْم َو الَْفواِحَش «   يَن جَيْتَنِبُوَن َكبائَِر اْإلِ ِ    )٣٧،شوری(» َو ا
 .ند كن يها پرهيز م يكه از گناهان كبيره و زشت يو كسان

ثْمِ «: شاهد مثال *   »َكبائَِر اْإلِ

 منکرات ٨‐٤‐٣‐٥

 » ِ َها اج فُّ
َ
ْقَن َوَال يَْزِغنَي  إَِذا َجآَءَك الُْمْؤِمنَاُت ُفبَايِْعنََك بَلَ  يَآ ك َن بِاِهللا َشيْئاً َوَال يرَْسِ ْ

ن ال يرُْشِ
َ
أ

ِينَي بِبُْهتَاٍن فَ 
ْ
ْوالََدُهن َوَال يَأ

َ
رُْجِلِهن َوَال َفْعِصينََك ىِف َوَال َفْقتُلَْن أ

َ
يِْديِهن َوأ

َ
ينَُه َننْيَ أ َمْعُروٍف  ْفرَتِ

  )١٢ممتحنه،(» َفبَايِْعُهن َواْستَْغِفْر لَُهن اَهللا إِن اَهللا َلُفوٌر رِحيمٌ 
د را شريك خدا نگيرن يكه زنان با ايمان نزد تو آمدند تا با تو بيعت كنند كه چيز يپيامبر هنگام يا

خود، مرتكب  ينكنند و مرتكب زنا نشوند و فرزندان خود را نكشند و در ميان دست و پا يو دزد

و در هيچ كار ) به ناحق نسبت ندهند يرا به ديگر يو فرزند(نشوند  يهيچ گونه نسبت نارواي

اوند خداوند آمرزش بخواه كه خد آنان از ينكنند، پس با آنان بيعت كن و برا يتو را نافرمان يخير

  .آمرزنده و مهربان است

ن«اعتقادي  رد؛تمام مظاهر منكر مبارزه ك يد بادر نهي از منكر، با * ، اقتصادي »ال يرش
 »ال يأتني بهتان«. ، اجتماعي»ال يقتلن اوالدهنّ «، خانوادگي »ال يزنني«جنسي  ،»ال يرسقن«

 شرک ٩‐٤‐٣‐٥

يَن َزَقمْ «  ِ َ ا ِ  َو يَْوَم َفُقوُل ناُدوا رُشَ
َ
ی تُْم فََدَعوُْهْم فَلَْم يَْستَِجيبُوا لَُهْم َو َجَعلْنا بَيْنَُهْم َمْوبِقاً َو َرأ

 ً فا ُدوا َقنْها َمرْصِ غُهْم ُمواقُِعوها َو لَْم جَيِ
َ
  )٥٢و٥٣كهف،(» الُْمْجِرُموَن اجاَر َفَظنُّوا ك

ن را كه شريك من آنا: گويد يم) خداوند به مشركان(كه  يروز) را يياد كن روز قيامت(و 

به آنان  يپاسخ يخوانند ول يآنها را م) مشركان(، پس )تا كمكتان كنند(پنداشتيد فرا بخوانيد  يم
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آتش دوزخ را ) در قيامت(و گناهكاران . دهيم يهالكت قرار م ي دهند و ما ميانشان ورطه ينم

  .يابند ياز آن نم ييابند كه در آن خواهند افتاد و راه فرار يبينند، پس درم يم

 »املجرمونی رأ... نادوا رش«. استشرك جرم و مشرك مجرم   *

  ناتوان جلوه دادن حق ١٠‐٤‐٣‐٥
 و مقابله با آيات الهيساقط کردن و ناتوان جلوه دادن حق با توجه به آيات زير  

 .جرم است

يَن يَْسَعْوَن ىِف «  ِ وِحَك ىِف  َو ا
ُ
  )٣٨سبأ،(» ونَ الَْعذاِب حُمرَْضُ  آياتِنا ُمعاِجِزيَن أ

كنند، اينان در عذاب  يما تالش م) و محو و ابطال آيات(كه به قصد به ستوه آوردن  يو كسان

   .شوند ياحضار م) ياله(

يَن َسَعْوا ىف«  مٌ  َو ا
َ
وِحَك لَُهْم َعذاٌب ِمْن رِْجٍز أ

ُ
  )٥سبأ، ( »آياتِنا ُمعاِجزيَن أ

دردناك  یكنند كه ما را به عجز آورند، برايشان عذاب یآيات ما كوشش م]  ابطال[كه در  یو كسان

  .از شكنجه است

  افترا به خداوند و تکذيب آيات او ١١‐٤‐٣‐٥
مقصود از افتراء . اي ممنوع و حرام استافتراء به خداوند در هر موضوع و زمينه 

. به خداوند آن است که کسي چيزي را که خالف سخن خداست به خدا نسبت دهد
  :آيات زير قابل استنباط است اين امر از

ْظلَُم ِممِن اْفرَت « 
َ
ً  بَلَ   یَفَمْن أ   )١٧و يونس ١٥كهف، ( »اِهللا َكِذبا

  كه بر خدا دروغ ببندد؟ یتر از كس پس كيست ظالم

ْظلَُم ِممِن اْفرَت « 
َ
  )٦٨وعنكبوت، ٩٣انعام، (»اِهللا َكِذبا بَلَ   یَو َمْن أ
  ؟ر خدا دروغ بنددستمكارتر است از آن كه ب یو چه كس

ْظلَُم ِممِن اْفرَت « 
َ
ْو َكذَب بِآياتِِه إِنُه ال ُفْفِلُح الظالُِمونَ  بَلَ   یَو َمْن أ

َ
  )٢١انعام، ( »اِهللا َكِذباً أ

ترديد ستمكاران  یكه بر خدا دروغ بندد يا آيات او را تكذيب كند؟ ب یو كيست ستمكارتر از كس

  .شوند یرستگار نم
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ظْ « 
َ
ْو َكذَب بِآياتِه بَلَ   یلَُم ِممِن اْفرَت َفَمْن أ

َ
  )٣٧اعراف، ( »اِهللا َكِذباً أ

  پس ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بندد يا آيات او را تكذيب كند؟

لِْسنَتُُكُم الَْكِذَب هذا َحالٌل َو هذا َحراٌم حِكَْفرَتُوا بَلَ « 
َ
إِن  اِهللا الَْكِذَب  َو ال َيُقولُوا مِلا تَِصُف أ

يَن َفْفرَتُوَن بَلَ    )١١٦حنل، ( »اِهللا الَْكِذَب ال ُفْفِلُحونَ  ا
كند، نگوييد اين حالل است و آن حرام، تا  یسند توصيف م یو در باره آنچه زبانتان به دروغ و ب

  .شوند یبندند رستگار نم یكه بر خدا دروغ م یزيرا كسان. بر خدا دروغ بسته باشيد

  و تعطيل مساجد تخريب ١٢‐٤‐٣‐٥

ْن يُْذَكَر فيَها اْسُمُه َو َسىع« 
َ
ْظلَُم ِممْن َمنََع َمساِجَد اِهللا أ

َ
ْن  ىف  َو َمْن أ

َ
وِحَك ما اكَن لَُهْم أ

ُ
َخرابِها أ

نْيا ِخْزٌي َو لَُهْم ىِف  يَْدُخلُوها إِال خائِفنَي لَُهْم ىِف  ُّ   )١١٤بقره، ( »اْآلِخَرةِ َعذاٌب َعظيمٌ  ا
آنان را . آن بكوشد یمكارتر از آن كه نگذارد نام خداوند در مساجد ياد شود و در ويرانكيست ست

و در  یآنها در اين دنيا ننگ و خوار یبرا. ها شوند جز با ترس و هراس نشايد كه وارد اين مكان

  .بزرگ است یآخرت عذاب

نازل  یكسان ی آيد، آيه درباره یروايات بدست م یها و برخ بنا بر آنچه از شأن نزول *
در طول تاريخ، تخريب مساجد . شده است كه درصدد تخريب مساجد برآمده بودند

ها صورت گرفته  از رونق آنان بارها به دست افراد منحرف و طاغوت یو يا جلوگير
 یاز تخريب بيت المقدس و آتش زدن تورات بدست مسيحيان به رهبر. است
يش از ورود مسلمانان به مسجد الحرام، گرفته، تا ممانعت قر» فطلوس«به نام  یشخص
  .ها است از همين تالش یا نشانه

  .در هر حال تخريب و تعطيل مساجد ممنوع و حرام است
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  جرايم نظامي ٥‐٣‐٥
 ترک پست ١‐٥‐٣‐٥

رَ « 
َ
ْم اكَن ِمَن الْغائِِبنيَ ی َو َيَفقَد الطرْيَ فَقاَل ما يِلَ ال أ

َ
  )٢٠نمل،(» الُْهْدُهَد أ

بينم؟  يمرا چه شده كه هدهد را نم: گفت) هدهد را نديد،(حال پرندگان شد و  يجويا) نسليما(و 

  .يا از غايبان است) بينم يآيا حضور دارد و من نم(

نظارت دقيق بر حضور و غياب نيروها در كارهاي تشكيالتي يك ضرورت است،  *
نابخشودني  يدليل از مقررات و ترك كردن پست خود، گناه گونه كه تخلّف بيهمان
 »ام اكن من الغائبني«. است

 شايعه پراکني و تضعيف روحيه رزمندگان ٢‐٥‐٣‐٥

يَن ىِف «  ِ ً  َو إِْذ َفُقوُل الُْمنافُِقوَن َو ا ُ إِال ُغُرورا ُ   )١٢احزاب،(» قُلُوبِِهْم َمَرٌض ما وََعَدنَا اُهللا َو رَُسو
خدا و پيامبرش : بود، گفتند) شك و ترديد( يكه در روحشان بيمار يو آن گاه كه منافقان و كسان

  .فريبنده به ما ندادند يها جز وعده

ما «. ي انحراف و نفاق است ي آنان، نشانه رزمندگان و تضعيف روحيهمأيوس كردن  *
 »...وعدنا اهللا

 » 
ْ
ْهَل َفرْثَِب ال ُمقاَم لَُكْم فَارِْجُعوا َو يَْستَأ

َ
ِذُن فَِريٌق ِمنُْهُم اجيِب َو إِْذ قالَْت طائَِفٌة ِمنُْهْم يا أ

 ً   )١٣احزاب،(» َفُقولُوَن إِن ُنيُوتَنا َعْوَرٌة َو ما يِهَ بَِعْوَرةٍ إِْن يُِريُدوَن إِال فِرارا
ماندن نيست،  يشما جا يبرا) در صحنه جنگ! (مردم مدينه يا: از آنان گفتند يو آن گاه كه گروه

همانا : گفتند يم) و(خواستند  يم) بازگشت(بر اجازه از آنان از پيام يو گروه. پس برگرديد

 يقصد ديگر) از جنگ(حفاظ نبود و آنان جز فرار  يكه ب يدر حال. حفاظ است يما ب يها خانه

  .نداشتند

و گروهي با فرار از  »ال مقام لكم... قالت طائفة«گروهي از منافقان با شايعه پراكني،  *
 .عيف روحيه مؤمنان بودنددر صدد تض »يستأذن فريق منهم«جبهه، 
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َس إِال « 
ْ
تُوَن اْكَأ

ْ
ْنا َو ال يَأ َ

ِقنَي ِمنُْكْم َو الْقائِِلنَي ِإلِْخوانِِهْم َهلُم إِ   »قَِليالً  قَْد َفْعلَُم اُهللا الُْمَعوِّ
  )١٨احزاب،(                                                                                                                            

را كه به  يداشتند و كسان يباز م) از جبهه و جهاد(از شما كه مردم را  يبدون شك خداوند كسان

آنان (شناسد  يم يبه خوب) و خود را به كشتن ندهيد(ما بياييد  يبه سو: گفتند يبرادران خود م

  .روند يبه جبهه نم يو جز اندك) ضعيف و ترسو هستند

يعلم «. ان به جنگ، گناه استآنجلوگيري از رفتن  و رزمندگانهر گونه دلسرد كردن  *
نا... القائلني... اهللا  »هلّم ا

 فرار از جنگ ٣‐٥‐٣‐٥

 » ِ رَْض الُْمَقدَسَة ال
َ
وا بَل َكتََب اهللاُ  يا قَْوِم اْدُخلُوا اْأل ْم َفتَنَْقِلبُ   لَُكْم َو ال تَْرتَدُّ ُ ْدباِر

َ
وا أ

ينَ    ) ٢١مائده،(» خارِسِ
شما مقرر كرده وارد شويد و به  يكه خداوند برا يبه سرزمين مقدس! قوم من يا:) فرمود يموس(

  .گرديد يپشت سر خود برنگرديد كه زيانكار م

 »والترتّدوا... ادخلوا«. حرام است نگفرار از ج *

ً ما داُموا قالُوا يا ُمو«  بَدا
َ
نَْت َو َربَُّك فَقاتِال إِنا هاُهنا  إِنا لَْن نَْدُخلَها أ

َ
ِفيها فَاْذَهْب أ

ْربَِعنَي َسنًَة يَتِيُهوَن ىِف ...قاِعُدونَ 
َ
َس بَلَ  قاَل فَإِنها حُمَرَمٌة َعلَيِْهْم أ

ْ
رِْض فَال تَأ

َ
  » الَْقْوِم الْفاِسِقنيَ  اْأل

 )٢٦و ٢٤مائده،(                                                                                                                         

در آن شهرند، ما هرگز وارد آن ) جباران ستمگر(كه آنها  يتا وقت! يموس يا: گفتند) اسرائيل يبن( 

.. .ايم بجنگيد، ما همانا همين جا نشسته) و با آنان(پس تو و پروردگارت برويد . نخواهيم شد

تا چهل سال بر آنان ممنوع شد، ) سرزمين مقدس(كه آن  يبه درست: فرمود) يوند به موسخدا(

و  يو از مواهب ماد(در زمين سرگردان ) را يو تخلّف اين مدت طوالن يخاطر اين سست پس به(

  . خواهند شد، پس بر اين قوم تبهكار و فاسق، تأسف مخور) آن سرزمين مقدس، محروم يمعنو

 »فانّها حمّرمة عليهم«. از جنگ، محروميت است كيفر فرار *

ْدبارَ « 
َ
يَن َكَفُروا زَْحفاً فَال تَُولُّوُهُم اْأل ِ يَن آَمنُوا إِذا لَِقيتُُم ا ِ َها ا فُّ

َ
  ) ١٥انفال،(» يا ك

انبوه كافران برخورد كرديد، به آنان پشت ) و يلشگركش(هر گاه با ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .و مگريزيد نكنيد
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البتّه فرار، آنگاه ممنوع است كه دو گروه، . در هنگام نبرد، فرار از جنگ جايز نيست *
با آمادگي به مقابله هم آيند، ولي اگر دشمن مسلّح شبيخون زد و مسلمانان بدون 

  »فال تولّوهم... اذا لقيتم« .نداردخالي مانعي  نشيني براي افراد دست آمادگي بودند، عقب

ً إىِلَو مَ «  ا ْو ُمتََحزيِّ
َ
ً ِلِقتاٍل أ فا ِِّهْم يَْوَمئٍِذ ُدبَُرُه إِال ُمتََحرِّ واُه  ْن يَُول

ْ
فِئٍَة َفَقْد باَء بَِغَضٍب ِمَن اِهللا َو َمأ

  ) ١٦انفال،(» َجَهنُم َو بِئَْس الَْمِصريُ 
از مسلمانان  يرساز و برگ نبرد مجدد يا پيوستن به گروه ديگ يگيريشان برا و جز آنها كه كناره

گيرد و جايگاه او  يباشد، هر كس در روز جنگ پشت به دشمن كند، قطعاً مورد خشم خدا قرار م

  .است يجهنّم است و چه بد سرانجام

يكي : ر از جبهه كه حرام است، دو مورد استثنا ذكر شده استدر اين آيه، براي فرا *
ً «براي جابجايي تاكتيكي  به گروه ديگري از مسلمانان و  ، ديگري براي پيوستن»متحّرفا

ً «ي دسته جمعي  حمله  .»ُمتحزّيا

و «. عذاب داده است ي قهر و كبيره است و خداوند بر آن وعده  فرار از جبهه، گناه *
 »هللافقد باء بغضب من ا... من يوهّلم

ْدباَر َو اكَن َقْهُد « 
َ
  ) ١٥احزاب،(» َمْسُؤالً  اهللاِ َو لََقْد اكنُوا خَهُدوا اَهللا ِمْن َقبُْل ال يَُولُّوَن اْأل

 يپشت نكنند و پيمان اله) به دشمن(كه آنان پيش از اين با خداوند پيمان بسته بودند كه  يدر حال

  .است يبازخواست شدن

: فرمايد فرار از جبهه و جنگ، از شروط ايمان به خدا و پيامبر است؛ خداوند ميعدم  *
 »مسئوال هللااكن عهد ايولّون االدبار َو ال «. اين عهد مورد بازخواست واقع خواهد شد

ِو الَْقتِْل َو إِذاً ال ُيَمتُعوَن إِال قَِليالً « 
َ
  ) ١٦احزاب،(» قُْل لَْن َفنَْفَعُكُم الِْفراُر إِْن فََرْرُيْم ِمَن الَْموِْت أ

كه بر فرض (ندارد و  يشما سود ياگر از مرگ يا كشته شدن فرار كنيد، اين فرار هرگز برا: بگو

  .نخواهيد برد يدر آن صورت جز بهره اندك) سودتان دهد

 .را استنباط کرد ممنوعيت فرار از جبهه و جنگتوان ياز اين آيه م 

ْ ىِف «  ن ُيْفِسُدوا
َ
ْتُْم أ ْ  َفَهْل َعَسيْتُْم إِن تََو ُعوا رِْض َوُيَقطِّ

َ
يَن لََعنَُهُم اُهللا  اْأل ِ ْوَحَِك ا

ُ
رَْحاَمُكْم أ

َ
أ

َصم 
َ
ْقىَم فَأ

َ
بَْصارَُهمْ  ُهْم َوأ

َ
  ) ٢٣و ٢٢حممد،(» أ
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رود كه در  يگردانيد، جز اين از شما انتظار نم يرو) از جهاد(اگر !) بيماردالن سست ايمان يا(پس 

كه خداوند از رحمت خويش  يآنانند كسان. قطع كنيد را يخويشاوند يزمين فساد كنيد و پيوندها

  ).بينند يم يشنوند ونه حقّ يم ينه حقّ(را كور ساخته است  هايشان كر وچشم) گوششان را(دور و 

تم«. مورد نفرين خداوند هستند فراريان از جنگ * ّ ين لعنهم ا...  تو ّ  »هللاوحك ا

يَن آَمنُوا إِذا لَِقيتُْم فِئًَة فَاثْبُتُوا َو اْذُكُروا اَهللا َكِثرياً لََعلُكْم ُيْفِلُحونَ «  ِ َها ا فُّ
َ
  )٤٥ال،انف(» يا ك

قدم باشيد و خدا را  روبرو شديد، ثابت) از دشمن( يهر گاه با گروه! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

 . بسيار ياد كنيد تا شما رستگار شويد

 .در اين آيه بر ثبات قدم و ايستادگي در ميدان نبرد تأکيد شده است 

 خروج از لشکر بدون مرخصي ٤‐٥‐٣‐٥

ِذُن فَِريٌق ِمنُْهُم اجيِب َو إِْذ قالَْت طائَِفٌة مِ « 
ْ
ْهَل َفرْثَِب ال ُمقاَم لَُكْم فَارِْجُعوا َو يَْستَأ

َ
نُْهْم يا أ

  ) ١٣احزاب،(» َفُقولُوَن إِن ُنيُوتَنا َعْوَرٌة َو ما يِهَ بَِعْوَرةٍ إِْن يُِريُدوَن إِال فِرارا
ماندن نيست،  يشما جا يبرا) جنگ در صحنه! (مردم مدينه يا: از آنان گفتند يو آن گاه كه گروه

 يها همانا خانه: گفتند يم) و(خواستند  يم) بازگشت(از آنان از پيامبر اجازه  يوگروه. پس برگرديد

  .نداشتند يقصد ديگر) از جنگ(حفاظ نبود وآنان جز فرار يكه ب يدر حال. حفاظ استيما ب

*  يستأذن «. نداردرخصي ماخذ اجاره و گرفتن خروج از لشكر را بدون هيچ كس حق
 »فريق منهم اجيب

 سرپيچي از جهاد ٥‐٥‐٣‐٥

نَْت َو َربَُّك فَقاتِال إِنا هاُهنا قاِعُدون« 
َ
ِّ   فَاْذَهْب أ ِ  قاَل رَبِّ إِ ْمِلُك إِال َغْف

َ
ِ  ال أ

َ
فَافُْرْق  َو أ

  ) ٢٥و٢٤،مائده(» بَيْنَنا َو َننْيَ الَْقْوِم الْفاِسِقنيَ 
پس تو و پروردگارت برويد . ، ما تا آنها در آنجا هستند، هرگز بدانجا داخل نشويميسمو يا: گفتند

همانا من جز خود و برادرم، ! پروردگارا: گفت) يموس(  ايم و قتال كنيد كه ما در اينجا نشسته

  .را ندارم، پس ميان ما و قوم فاسق و تبهكار فاصله بينداز ياختيار كس

در آيه . صحبت از سرپيچي از جهاد است ٢٤در آيه  .سرپيچي از جهاد، فسق است *
 »بني القوم الفاسقني فافُرق بيننا و«. اندبعد اين افراد فاسق معرفي شده
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  جرايم عليه اجراي عدالت ٦‐٣‐٥
  شهادت باطل ١‐ ٦‐ ٣‐٥

 » ً وا ِكراما وا بِاللْغِو َمرُّ وَر َو إِذا َمرُّ يَن ال يَْشَهُدوَن الزُّ ِ    )٧٢فرقان،(» َو ا
شوند و چون بر  يباطل حاضر نم) گفتار و كردار(هستند كه در مجلس  يكسان) بندگان خدا(و 

  .عبور كنند كريمانه بگذرند يلغو

 »زور« دانسته، زيرا »شهادت به باطل«يرا به معن »زور« شهادترخي از مفسران ب 
امور  تمايل و انحراف است، و از آنجا كه دروغ و باطل و ظلم از يدر لغت به معن

تعبير شهادت زور در كتاب شهادات در فقه  .شود يگفته م »زور« است، به آن يانحراف
 ١.است شده ينيز از آن نه يما به همين عنوان مطرح است، و در روايات متعدد

يَن آَمنُوا ُكونُوا قَواِمنَي بِالِْقْسِط ُشَهداَء ِهللاِ «  ِ َها ا فُّ
َ
  )١٣٥نساء،(» يا ك

  .دهيد يخدا گواه يعدالت باشيد و برا ي همواره بر پا دارنده! ايد مان آوردهكه اي يكسان يا

* يها و چگونگمقياس شهادت را حب و بغض. واجب است گواهي دادن به حق 
حق و  مالک شهادت بايد .قرار دادن جرم است دهندهارتباط اشخاص با شهادت 

 »هللاشهداء ... كونوا«. باشدعدل 

ُ ِمَن الَْعذاِب َمداالَك َسنَْكتُُب م«   َ   )٧٩مريم،(» ا َفُقوُل َو َغُمدُّ 
  .كنيم يهميشه عذابش م ينويسيم و برا يگويد م يهر چه م يبه زود) چنين نيست،(هرگز 

بايد به علم و دليل تكيه داشته باشد، چرا كه انسان  از جمله شهادت يهر گونه سخن *
 »سنكتب ما قالوا«. استلذا شهادت باطل جرم  .هاي خود است مسئول گفته

َشِهُدوا َخلَْقُهمْ « 
َ
يَن ُهْم ِعباُد الرمْحِن إِناثاً أ ِ   )١٩زخرف،(» َو َجَعلُوا الَْمالئَِكَة ا

 آيا شاهد آفرينش آنها . رحمان هستند، مؤنث پنداشتند) يخدا(و فرشتگان را كه خود بندگان

  اند؟  بوده

 »اشهدوا خلقهم«. دهدگواهي نبايد ، است نديدهخود  انسانآنچه را كه  *

                                                 
  . ١٦٤، ص ١٥ جمکارم شيرازي، ناصر همان، .  ١
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  خلوت اشخاصجرايم عليه  ٧‐٣‐٥
  استراق سمع ١‐٧‐٣‐٥

 :بر اساس آيات زير استراق سمع گناه و عملي شيطاني است 

ْيبََعهُ « 
َ
َق السْمَع فَأ   )١٨و١٧حجر،(» ُمِبنيٌ  ِشهاٌب  َو َحِفْظناها ِمْن لُكِّ َشيْطاٍن رَِجيٍم إِال َمِن اْسرَتَ

مگر آنكه دزدانه گوش فرا داد كه .، حفظ كرديميا هر شيطان رانده شده) سترسد(و آنها را از 

  . روشن او را دنبال نمود يشهاب

 »من اسرتق السمع« :شاهد مثال *

بْل  َو ِحْفظاً ِمْن لُكِّ َشيْطاٍن مارٍِد ال يَسمُعوَن إىَِل « 
َ
 »َو ُفْقَذفُوَن ِمْن لُكِّ جانٍِب  الَْمَإلِ اْأل

عالم باال ) اسرار(توانند به  يآنها نم.محفوظ داشتيم يهر شيطان متمرد و سركش از) آن را(و 

   )٨و٧صافات،( .شود يپرتاب م) شهاب(گوش فرا دهند و از هر سو به آنها 
 »حفظاً من لك شيطان مارد ال يّسّمعون« :مثالشاهد  *

نا ُكنا َغْقُعُد ِمنَْها َمَقاِعَد لِلسْمِع َفَمن يَْستَ « 
َ
ً َوك ُ ِشَهاباً رَصدا َ ْد  َن جَيِ

َ
 ) ٩جن،(» ِمِع اْأل

اكنون هر كه بخواهد  ينشستيم ول ياز آسمان م يسمع در مراكز) استراق( يو اينكه ما قبالً برا

 .يابد يدر كمين خود م ياستماع كند، شهاب

ُ  « :مثالشاهد  * َ ْد  َن جَيِ
َ
ً َفَمن يَْستَِمِع اْأل  »شهاباً رصدا

 و غيرعلني جرم علني ٨‐٣‐٥
تُوَن ىِف « 

ْ
تُوَن الرِّجاَل َو َيْقَطُعوَن السِبيَل َو تَأ

ْ
إِنُكْم حَكَأ

َ
  )٢٩عنكبوت،(» ناِديُكُم الُْمنَْكرَ  أ

آشكارا و (كنيد و در مجالس خود  يرا قطع م) يزناشوي يطبيع(رويد و راه  يشما به سراغ مردها م

  دهيد؟  ياعمال ناپسند انجام م) پرده يب

 »ناديكم املنكر ىف«. گناهان استترين  از زشت لنيگناه ع *

ِت ِمنُْكن بِفاِحَشٍة ُمبَيِّنٍَة يُضاَقْف لََها الَْعذاُب ِضْعَفنْيِ « 
ْ
  ) ٣٠احزاب،(» يا نِساَء اجيِبِّ َمْن يَأ

آشكار مرتكب شود، عذابش دو چندان ) يو گناه(هر كس از شما كار زشت ! همسران پيامبر يا

  .خواهد بود
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 »مبيّنه«.استتر و مجازات آن بيشتر از جرايم پنهاني قبيح علني رايمج *

نا َخلَْقناُه ِمْن ُغْطَفٍة فَإِذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبنيٌ « 
َ
نْساُن ك َو لَْم يََر اْإلِ

َ
  ) ٧٧يس،(» أ

 يآفريديم؟پس اينك ستيزه جوي) مقدار يب( يا كه ما او را از نطفه) و نيانديشيد(آيا انسان نديد 

  .ار شده استآشك

 »خصيٌم مبني«. تر استاز اصل خصومت قبيح يعلنخصومت  *

  ها در اسالممجازات ‐ ٦
  انواع مجازات در اسالم ١‐ ٦

  حد ١‐١‐٦
  .شدهاي قبل بيان آيات مربوط به مجازات حد در قسمت 

 قصاص ٢‐١‐٦
  .شدهاي قبل بيان آيات مربوط به قصاص در قسمت 

  ديه ٣‐١‐٦

يَن «  ِ َها ا فُّ
َ
نْ الَْقتىْل آَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم الِْقصاُص ىِف يا ك

ُ
 احْلُرُّ بِاحْلُرِّ َو الَْعبُْد بِالَْعبِْد َو اْأل

نْ
ُ
ْ  بِاْأل َ ِخيِه 

َ
ُ ِمْن أ َ ِْه بِإِْحساٍن ذلَِك خَتِْفيٌف ِمْن  َفَمْن ُعيِفَ  َ

داٌء إِ
َ
ٌء فَاتِّباٌع بِالَْمْعُروِف َو أ

  )١٧٨بقره،(» ةٌ َربُِّكْم َو رمَْحَ 
مقرر گرديده ) چنين(قصاص در مورد كشتگان، بر شما ) قانون! (ايد كه ايمان آورده يكسان يا

از ناحيه برادر  يآزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن، پس اگر كس: است

بها  او به خون يا قصاص. (مورد عفو قرار گيرد) مقتول يصاحب خون و ول ييعن(خود ) يدين(

بپردازد، اين حكم ) مقتول يديه را به ول( يپسنديده پيش گيرد و به نيك يا بايد شيوه) تبديل شود

  .از ناحيه پروردگارتان است يتخفيف و رحمت
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داند و نه همچون مسيحيت بهترين راه را اسالم نه مانند يهود تنها راه را قصاص مي *
. كند بها و عفو را مطرح مي مثل قصاص، خونشناسد، بلكه راههاي مختلفي  عفو مي

 »فمن عيف... كتب عليكم القصاص«

 َفتَْحِريُر َرَقبٍَة ُمْؤِمنٍَة وَ « 
ً
ً َخَطأ  َو َمْن َقتََل ُمْؤِمنا

ً
ً إِال َخَطأ ْن َفْقتَُل ُمْؤِمنا

َ
 ِديٌَة َو ما اكَن لُِمْؤِمٍن أ

ْن يَصدقُوا  ُمَسلَمٌة إِىل
َ
ْهِلِه إِال أ

َ
فَإِْن اكَن ِمْن قَْوٍم َعُدو لَُكْم َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفتَْحِريُر َرَقبٍَة ُمْؤِمنٍَة َو أ

ْد  إِْن اكَن ِمْن قَْوٍم بَيْنَُكْم َو بَيْنَُهْم ِميثاٌق فَِديٌَة ُمَسلَمٌة إىِل ْهِلِه َو حَتِْريُر َرَقبٍَة ُمْؤِمنٍَة َفَمْن لَْم جَيِ
َ
أ

ً فَِصياُم َشْهَريِْن ُمتَ    )٩٢نساء،(» تابَِعنْيِ تَْوَبًة ِمَن اِهللا َو اكَن اُهللا َعِليماً َحِكيما
را به خطا  ياشتباه، و هر كس مؤمن يرا نسزد كه مؤمن ديگر را بكُشد، مگر از رو يو هيچ مؤمن

اش تسليم كند، مگر آنكه  كشته را به خانواده يرا آزاد كند و خونبها يمؤمن ي كشت، پس بايد برده

است كه با شما  يبا آنكه مؤمن است، از قوم) مقتول(بگذرد و اگر ) قاتل ي اده مقتول، از ديهخانو(

كه  باشد                مياز قو) مقتول(مؤمن است و اگر  ي آزاد كردن يك برده) اش فقط جريمه(دشمن است 

. را آزاد سازد يمؤمن ي اش تسليم كند و برده او را به خانواده ي ميان شما و آنان پيمان است، ديه

. روزه بگيرد ينيافت، پس دو ماه پياپ) خريد برده يبرا يآزاد كردن، يا پول يبرا يا برده(و اگر 

  .است، و خداوند دانا و حكيم است) به مردم(خدا  ياز سو يبازگشت) تخفيف و(اين، 

. توان به آساني گذشت احترام جان مسلمان تا حدي است كه از قتل خطايي هم نمي *
 »و من قتل مؤمناً خطأ فتحرير«

 : پرداخت ديه آثاري دارد *

 . مرهمي براي بازماندگان مقتول است: الف 

قتل  اينگونه تصور نشود که، تا شودميجلوگيري از بي مباالتي مردم باعث : ب 
 . خطايي بها ندارد

 . احترام به جان افراد و امنيت اجتماعي است: ج 

 .شود ت كه در اثر قتل پيدا ميجبران خأل اقتصادي اس: د 

شود،  در جايي كه بستگان مقتول، از دشمنان مسلمين باشند، خونبها به آنان داده نمي *
به عالوه اسالم، ارتباط مقتول مؤمن با . ي مالي دشمنان اسالم تقويت نشود تا بنيه
 .ي كافرش را بريده است، پس جايي براي جبران نيست خانواده
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سپس  و به خانواده مقتول مسلمان، اول آزادي برده مطرح شدهي پرداختي  ديهدر  *
ولي در بستگان كافر، اول سخن از خونبهاست، سپس  »حترير رقبة و دية«خونبها، 

شايد چون خويشان غير مسلمان، توجهشان  »وحترير رقبة... فدية مسلّمة«. آزادي برده
 .بقاي پيمان مؤثّرتر است ظ ويا آنكه پرداخت ديه، در حف بيشتر به ماديات است و

شود، به جبرانش بايد يك  وقتي حيات يك نفر گرفته مي. نوعي حيات است آزادي *
 »حترير رقبة«١.نفر را آزاد كرد

و از سوي  »فتحرير رقبة مؤمنة«ها بايد از يك سو به نفع افراد مؤمن باشد،  نوع جريمه *
يه و خونبها به دشمن حربي، لذا پرداخت د. ي كفّار نگردد ديگر سبب تقويت جامعه

 »فان اكن من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة«. ممنوع است

 اعدام ٤‐١‐٦

ِخُذوا َو ُقتِّلُوا َيْقِتيال« 
ُ
ْفنَما ثُِقُفوا أ

َ
َد لُِسنِة  ُسنَة اِهللا ىِف  َملُْعوِغنَي أ يَن َخلَْوا ِمْن َقبُْل َو لَْن جَتِ ِ ا

  )٦٢و ٦١زاب،اح(» اِهللا َيبِْديالً 
اين سنّت  .كشته شوند يآنان لعنت شدگانند، هر كجا يافت شوند بايد دستگير شده و به سخت

ها را در جامعه  ها و دلهره يو اين فتنه انگيز(اند  است كه پيش از اين بوده يكسان ي خداوند درباره

  . يافت ينخواه يسنّت خداوند تغيير يو هرگز برا) آوردند يبه وجود م

 »تبديال هللاولن جتد لسّنة ا«. استناپذير  گران تبديل انگيزان و اخالل ن اعدامِ فتنهقانو *

ْجِل ذلَِك َكتَبْنا بَل «  
َ
ْو فَساٍد ىِف  بىَِن  ِمْن أ

َ
ً بَِغرْيِ َغْفٍس أ نُه َمْن َقتََل َغْفسا

َ
رِْض  إِرْساِثيَل ك

َ
اْأل

يعاً  نما َقتََل اجاَس مَجِ
َ
  ) ٣٢مائده،(» فََكك
را جز به قصاص يا به كيفر فساد در  ياسرائيل نوشتيم كه هر كس انسان يهمين جهت، بر بن به

  .مردم را كشته است ي همه يزمين بكشد پس چنان است كه گوي

ارسائيل انّه من قتل نفساً  بين كتبنا بل«. اسرائيل نيز بوده است اعدام مفسد در قانون بني *
 »ضاالر بغري نفس او فساد ىف

  
                                                 

  .همان . ١
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 سنگسار ٥‐١‐٦

  )١١٦شعراء،(» قالُوا لنَِئْ لَْم تَنْتَِه يا نُوُح حَكَُكوَغن ِمَن الَْمرُْجوِمنيَ « 
  .دست برنداري قطعاً از سنگسار شدگان خواهي شد) از دعوت خود(اگر ! اي نوح: مردم به نوح گفتند

 »نيمن املرجوم«. ستبوده ا ها شكنجهها و مجازاتترين انواع از قديميسنگسار كردن  *

 قطع ٦‐١‐٦

ُ َو يَْسَعْوَن ىِف «  َ يَن حُياِرُبوَن اَهللا َو رَُسو ِ ْو  إِنما َجزاُء ا
َ
ْو يَُصلبُوا أ

َ
ْن ُفَقتلُوا أ

َ
ً أ رِْض فَسادا

َ
اْأل

رِْض ذلَِك لَُهْم ِخْزٌي ىِف 
َ
ْو ُفنَْفْوا ِمَن اْأل

َ
رُْجلُُهْم ِمْن ِخالٍف أ

َ
يِْديِهْم َو أ

َ
نْ  ُيَقطَع أ ُّ اْآلِخَرةِ  يا َو لَُهْم ىِف ا

  ) ٣٣مائده،(» َعذاٌب َعِظيمٌ 
در ) با سالح و تهديد و غارت(خيزند و  يهمانا كيفر آنان كه با خداوند و پيامبرش به محاربه برم

كوشند، آن است كه كشته شوند، يا به دار آويخته شوند، يا دست و پايشان  يزمين به فساد م

آنان  ياين كيفر ذلت بار دنيو. تبعيد شوند) خودشان(كه از سرزمين بطور مخالف بريده شود يا آن

  .عظيم است ياست و در آخرت برايشان عذاب

 »...يقّتلوا او يصلّبوا«. محاربه استهاي جرم يکي از اقسام مجازات قطع دست و پا *

 » ِ ْن آَذَن لَُكْم إِنُه لََكِبرُيُكُم ا
َ
ُ َقبَْل أ َ ْحَر فَلََسوَْف َيْعلَُموَن َعل ی قاَل آَمنْتُْم  َمُكُم السِّ

مْجَِعنيَ 
َ
َصلِّبَنُكْم أ

ُ
رُْجلَُكْم ِمْن ِخالٍف َو َأل

َ
يِْديَُكْم َو أ

َ
َعن أ َقطِّ

ُ
  )٤٩شعراء،(» َأل

 يآيا قبل از آن كه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ ب: گفت) كه به خشم آمده بود(فرعون 

. كيفر خود را خواهيد دانست يپس به زود. شما سحر آموخته استشك او بزرگ شماست كه به 

  . شما را به دار خواهم آويخت يها وپاهايتان را از چپ وراست قطع خواهم كرد، و همگ حتماً دست

 »من خالف«. است داراي سابقه تاريخي بوده قطع دست و پا از چپ و راست  

 » 
َ
 » يِْدَفُهما َجزاًء بِما َكَسبا نَكاًال ِمَن اِهللا َو اُهللا َعِزيٌز َحِكيمٌ َو الساِرُق َو الساِرقَُة فَاْقَطُعوا أ

 ياست از سو ياين كيفر .اند دستشان را قطع كنيد كه انجام داده يكار يمرد و زن دزد را به جزا

  )٣٨مائده،( .خداوند و خداوند مقتدر حكيم است

ي  ار دائمي و مايهبراي مجرم عامل هشداست که  قطع دستمجازات سرقت حدي  *
 »فاقطعوا ايديهما«. استديگران  جلوگيري از لغزش مجدد او و
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 » ً َحدا
َ
ن الَْمَساِجَد ِهللاِ فََال تَْدُعواْ َمَع اِهللا أ

َ
  )١٨جن،(» َوأ

 را نخوانيد  يبا خداوند احد) در آنها(خداوند است پس  يو اينكه مساجد برا

سارقي به : گفت گشت و مي ر ميغمناك ب) خليفه عباسي(شخصي از نزد معتصم  *
: يكي گفت. و حكم او را پرسيد سرقت خود اعتراف كرد و خليفه فقها را جمع كرد

فامسحوا بوجوهكم و «: خوانيم دست سارق بايد از مچ قطع شود، زيرا در آيه تيمم مي
: فرمايد زيرا قرآن در آيه وضو مي ،دست را از آرنج قطع كنيد: ديگري گفت١»ايديكم

را دعوت كرده بود،  7آنگاه معتصم كه از قبل امام جواد ٢»املرافق يديكم اىلو ا«
فقط چهار انگشت قطع : فرمود7امام جواد. حكم سرقت را از حضرتش پرسيد

است و آنچه  جاي سجده مخصوص خدا» هللاواّن املساجد «: فرمايد زيرا قرآن مي. شود
را پسنديد و 7صم استدالل اماممعت. در سجده روي زمين قرار گيرد، نبايد قطع شود

 ٣.به نظريه آن حضرت عمل شد

 حبس ٧‐١‐٦

 » ِ ْربََعًة ِمنُْكْم فَإِْن َشِهُدوا  َو الال
َ
ِينَي الْفاِحَشَة ِمْن نِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َعلَيِْهن أ

ْ
يَأ

ْمِسُكوُهن ىِف 
َ
ْو جَيْعَ  اْكُيُوِت َح  فَأ

َ
  )١٥نساء،(» َل اُهللا لَُهن َسِبيالً َفتََوفاُهن الَْموُْت أ

را بر آنان ) مردان مسلمان(كه مرتكب زنا شوند، پس چهار نفر از ميان شما  يو از زنان شما كسان

نگاه داريد، تا مرگشان ) خودشان ي(ها  شاهد بگيريد، پس اگر شهادت دادند، آن زنان را در خانه

  ).بياورد يو قانون جديد(ار دهد آنان قر يبرا يفرا رسد، يا آنكه خداوند، راه

يتوّفاهّن  ح«. اند زنان شوهرداري بوده است كه مرتكب زنا شدهحبس ابد كيفر  *
أو جيعل «. سنگسار كردن مطرح شود البتّه اين حكم موقّت بوده تا كيفر تازيانه و »املوت

 »هلّن سبيال هللا
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يَن آَمنُوا َشهاَدُة بَيِْنُكْم إِ «  ِ َها ا فُّ
َ
َحَدُكُم الَْموُْت ِحنَي الْوَِصيِة اثْناِن َذوا َعْدٍل يا ك

َ
ذا َحرَضَ أ

بْتُْم ىِف  ْغتُْم رَضَ
َ
ْم إِْن أ ُ

ْو آَخراِن ِمْن َلرْيِ
َ
صاَنتُْكْم ُمِصيبَُة الَْموِْت حَتِْبُسوَغُهما ِمْن  ِمنُْكْم أ

َ
رِْض فَأ

َ
اْأل

َو ال نَْكتُُم َشهاَدَة اِهللا إِنا  بِِه َعَمناً َو لَْو اكَن ذا قُْری ْم ال نَْشرَتِ َنْعِد الصالةِ َفيُْقِسماِن بِاِهللا إِِن اْرتَبْتُ 
  ) ١٠٦مائده،(» إِذاً لَِمَن اْآلثِِمنيَ 

از شما فرا رسد، از ميان خود دو نفر  يمرگ يك) يها نشانه(هر گاه ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

و اگر در مسافرت بوديد و مصيبت مرگ به . فرا خوانيد يعادل را هنگام وصيت به شهادت و گواه

بطلبيد و اگر  يتان را به گواه) همكيشان(دو تن از غير ) نبود يو شاهد مسلمان(سراغ شما آمد 

شك كرديد، پس از نماز آن دو را نگاهداريد تا به خداوند قسم ياد كنند كه ما ) در صداقت آنان(

 يبفروشيم، هر چند در مورد فاميل باشد و هرگز شهادت اله يحاضر نيستيم حق را به هيچ قيمت

  .كنيم، كه در اين صورت از گنهكارانيم يرا پنهان نم

وجود  براي اجبار به شهادت حبس شهود غير مسلمانامکان  در برخي موارد *
 »ُسوَغُهَماحَتْبِ «.اردد

لْفَ « 
َ
َ َو اْستَبََقا اْكاَب َو قَدْت قَِميَصُه ِمْن ُدبٍُر َو أ َ راَد ی يا َسيَِّدها 

َ
اْكاِب قالَْت ما َجزاُء َمْن أ

مٌ  ِ
َ
ْو َعذاٌب أ

َ
ْن يُْسَجَن أ

َ
ْهِلَك ُسوءاً إِال أ

َ
  )٢٥يوسف،(» بِأ

ناگهان شوهرش را نزد  .در سبقت گرفتند و آن زن پيراهن او را از پشت دريد يسوه و هر دو ب

كه به  يكيفر كس: گفت) يد با چهره حق به جانبانتقام از يوسف يا تبرئه خو يبرا(زن . در يافتند

  همسرت قصد بد داشته جز زندان و يا شكنجه دردناك چيست؟ 

 » يسجن«. سابقه تاريخي دارد نمودن مجرمان حبس *

 » ِّ َحُدُهما إِ
َ
ْجَن َفتَياِن قاَل أ ِ  َو َدَخَل َمَعُه السِّ را

َ
ِّ  أ ْعرِصُ مَخْراً َو قاَل اْآلَخُر إِ

َ
ِ  أ را

َ
ُل فَْوَق  أ مْحِ

َ
أ

 ِ
ْ
ِويِلِه إِنا نَراَك ِمَن الُْمْحِسننِيَ  َرأ

ْ
ُكُل الطرْيُ ِمنُْه نَبِّئْنا بِتَأ

ْ
  )٣٦يوسف،(» ُخزْباً تَأ

من در : گفت) نزد يوسف آمد و(از آن دو  ييك. و با يوسف، دو جوان ديگر وارد زندان شدند

من خود را در خواب ديدم : گفت يشارم و ديگرف يشراب م يبرا) انگور را(خواب خود را ديدم كه 

همانا ما تو ! خورند، ما را از تعبير خوابمان آگاه ساز يبرم و پرندگان از آن م يم يكه بر سرم نان

  . بينيم يرا از نيكوكاران م

 »معه السجن« .عمومي بوده است 7يوسفحضرت زندان  *
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ُجوَج َو مَ « 
ْ
ُجوَج ُمْفِسُدوَن ىِف قالُوا يا َذا الَْقْرَغنْيِ إِن يَأ

ْ
ً بَل  أ رِْض َفَهْل جَنَْعُل لََك َخرْجا

َ
ْن  اْأل

َ
أ

  )٩٤كهف،(» جَتَْعَل بَيْنَنا َو بَيْنَُهْم َسدا
كنند، آيا ما  يأجوج و مأجوج در اين سرزمين فساد مي) قوم(همانا ! اي ذو القرنين: گفتند) آن مردم(

  ؟ )تا از شرشان ايمن شويم(ما و آنان سدي ايجاد كني  اي قرار دهيم تا ميان براي تو خرج و هزينه

ً «. حبس و محدود كردن تبهكاران جايز است *  »سّدا

ْصفادِ  َو آَخِريَن ُمَقرِغنَي ىِف « 
َ
  ) ٣٨ص،(» اْأل

  .بودند) او ي و تحت سلطه(از شياطين كه در غل و زنجير  يو گروه ديگر

بعضي جنّيان بنّاء و غواص  از اينكه. در حكومت الهي نيز زندان ضروري است *
شود كه اين دسته اگر آزاد بودند در حكومت  بودند و بعضي در قيد و بند، معلوم مي

 »االصفاد مقّرنني ىف«. كردند اخالل ايجاد مي 7سليمان 

 حبس در خانه ٨‐١‐٦

 » ِ رْ  َو الال
َ
ِينَي الْفاِحَشَة ِمْن نِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َعلَيِْهن أ

ْ
بََعًة ِمنُْكْم فَإِْن َشِهُدوا يَأ

ْمِسُكوُهن ىِف 
َ
ْو جَيَْعَل اُهللا لَُهن َسِبيالً  اْكُيُوِت َح  فَأ

َ
  )١٥نساء،(» َفتََوفاُهن الَْموُْت أ

را بر آنان ) مردان مسلمان(كه مرتكب زنا شوند، پس چهار نفر از ميان شما  يو از زنان شما كسان

نگاه داريد، تا مرگشان ) خودشان ي(ها  ادت دادند، آن زنان را در خانهشاهد بگيريد، پس اگر شه

  ).بياورد يو قانون جديد(آنان قرار دهد  يبرا يفرا رسد، يا آنكه خداوند، راه

  كار و يا گفتار بسيار زشت است و اگر در مورد يدر اصل به معن" فاحشة" واژه 
و اين كلمه در . مين مناسبت استهه رود، نيز ب يعفت به كار م يو عمل مناف" زنا"

" لواط" در مورد يو گاه" زنا" در مورد يمورد در قرآن مجيد آمده است، كه گاه ١٣
  ١.استعمال شده است يدر اعمال زشت ننگين به طور كل يو گاه

شوند، و  يم" فحشاء" است كه آلوده يآيه اشاره به مجازات زنان شوهردار 
شدند، چهار نفر را به عنوان شهود بر اين " زنا" به اگر همسران شما آلوده:" گويد يم

                                                 
  . ٣٠٦، ص ٣ جمکارم شيرازي، همان،  .١



  ٢٧٩           حقوق جزا و جرم شناسي: فصل دوم 

 

ها  را در خانه اندادند، آن يكار دعوت كنيد، اگر چهار نفر به اين موضوع گواه
" محصنه يزنا" دليل بر اينكه آيه فوق اشاره به .محبوس سازيد، تا مرگ آنها فرا رسد

) از همسرانتان" (ْن نِسائُِكمْ مِ " كه در آيه بعد است، تعبير به يا كند، عالوه بر قرينه يم
باشد، زيرا اين تعبير در مورد همسران در قرآن مكرر وارد شده است، بنابراين  يم

تعيين شده " حبس ابد" زنان شوهردار در اين آيه يعفت برا يمجازات عمل مناف
ْو جَيَْعَل ا:" گويد يبال فاصله م يول .است

َ
 يبرا ياوند راهو يا اينكه خد" (لَُهن َسِبيًال  هللاأ

بنابر اين بايد مجازات حبس در باره آنها ادامه يابد، تا مرگ آنها فرا ) آنها قرار بدهد
از اين تعبير  .آنها معين شود ياز طرف خداوند برا يرسد، و يا اينكه قانون جديد

شود كه اين حكم، يك حكم موقت بوده، و از همان آغاز اعالم شده است  ياستفاده م
درباره آنها نازل خواهد  يحكم جديد) پس از آماده شدن محيط و افكار(ده كه در آين

اند، و هنوز در قيد حيات هستند،  كه مشمول اين قانون شده يشد، و در آن موقع زنان
نخواهد  ينيز در مورد آنها عمل يطبعا از زندان آزاد خواهند شد، و مجازات ديگر

مجازات  يحكم سابق است، و اما عدم اجرا يآنها از زندان بخاطر الغا يگرديد، آزاد
كه قبل از آمدن  يجديد در باره آنها بخاطر اين است كه قانون مجازات شامل موارد

 يبرا يگردد، و به اين ترتيب قانون آينده هر چه باشد راه يقانون انجام يافته نم
كه در  يالبته اين قانون جديد شامل حال تمام كسان ينجات اين زندانيان است، ول

اند كه منظور از  احتمال داده يو اما اينكه بعض .شوند خواهد بود يآينده مرتكب م
ْو جَيَْعَل ا" جمله

َ
اين است كه خداوند به وسيله دستور آينده در باره "  لَُهن َسِبيًال  هللاأ

آنها گشوده است درست نيست،  يآزاد يبرا يسنگسار كردن اين گونه افراد، راه
باشد چه اينكه اعدام  يسازگار نم) به سود آنان يراه" (هلن سبيال" با تعبيرزيرا هيچگاه 
 يمرتكبين زنا يكه بعدا در اسالم برا يدانيم قانون يزيرا م .باشد يراه نجات نم

اين قانون در احاديث . (بود) سنگسار كردن" (رجم" محصنه، مقرر گرديد، قانون
نگرديده  يا چه در قرآن به آن اشارهپيامبر ص به طور مسلم وارد شده است، اگر 

شود، كه آيه فوق هرگز نسخ نشده، زيرا نسخ  ياز آنچه در باال گفتيم، روشن م ).است
است كه از آغاز به صورت مطلق گفته شود، نه به صورت موقت و  يدر مورد احكام
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، را به عنوان يك حكم محدود و "حبس ابد" كه آيه فوق حكم يمحدود، در حال
از روايات تصريح شده،  يا كنيم كه در پاره يو اگر مشاهده م. كر كرده استموقت ذ

عفت دارد شده، نسخ  يكه در باره مجازات عمل مناف يكه آيه فوق به وسيله احكام
نيست، زيرا نسخ در زبان روايات به هر  يگرديده است، منظور از آن نسخ اصطالح

   ١.شود يگونه تقييد و تخصيص حكم گفته م

است كه از يك سو به نفع  يها حكم ر محبوس ساختن اينگونه زنان در خانهدستو 
به مراتب بهتر است، و از  يعموم يها آنهاست زيرا از محبوس ساختن در زندان

در آلوده شدن اجتماع  ياثر عميق يعموم يها ديگر تجربه نشان داده كه زندان يسو
آيد كه افراد  يزرگ مفاسد درمبه صورت آموزشگاه ب دارد زيرا اين مراكز معموالً

توام با وقت وسيع در اختيار  يمجرم در آنجا تجربيات خود را در معاشرت دائم
 ٢.گذارند ييكديگر م

 جزاي نقدي ٩‐١‐٦

يْماَن فََكفاَرتُُه  يُؤاِخُذُكُم اُهللا بِاللْغِو ىِف  ال« 
َ
يْمانُِكْم َو لِكْن يُؤاِخُذُكْم بِما َققْدُيُم اْأل

َ
أ

ْو حَتِْريُر َرَقبٍَة َفَمْن لَْم جَيِدْ إِطْ 
َ
ْو ِكْسَوُيُهْم أ

َ
ْهِليُكْم أ

َ
وَْسِط ما ُيْطِعُموَن أ

َ
ةِ َمساِكنَي ِمْن أ  عاُم َعرَشَ

يامٍ 
َ
  )٨٩مائده،(» فَِصياُم ثَالثَِة ك

 يشكستن سوگندهاي يكند، ليكن برا يلغو و بيهوده بازخواست نم يخداوند، شما را به خاطر سوگندها

طعام دادن به ده بينواست، ) شكستن سوگند(كند، پس كفاره آن  يايد، مؤاخذه م بسته) اراده ياز رو( كه

پس . يا خورانيد، يا پوشاندن ده فقير است، يا آزاد كردن برده ياز نوع متوسط آنچه به خانواده خود م

  .يردنيافت، سه روز روزه بگ) يا ده فقير نداشت و برده يغذا و لباس برا(كه  يكس

 »...أو كسوتهم...اطعام«. ي مالي هم وجود دارد در اسالم جريمه *

جرأت سوگند . ي خودسازي است كفاره در اسالم، يك برنامه پرداخت جريمه و *
 »...فكّفارته«. ردبا سختي روزه يا پرداخت جريمه جبران ك بايد شكني را
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افراد را به  و كفاره، بايد حد وسط زندگي روزمره و معمولي جريمهميزان در  *
 .متوسط باشد »اوسط«مراد از البته در صورتي که . حساب آورد، نه روزهاي استثنايي

  »من أوسط«

ن َفتََمآسا ذَ « 
َ
ْ َفتَْحِريُر َرَقبٍَة مِّن َقبِْل أ َِّسآئِِهم ُعم َفُعوُدوَن لَِما قَالُوا يَن ُفَظاِهُروَن ِمن ن ِ ِلُكْم َو ا

،(» َخِبريٌ   بَِما َيْعَملُونَ تُوَقُظوَن بِِه َو اهللاُ    )٣جماد
و ) پشيمان شده(اند  كنند، سپس از آنچه گفته يكه نسبت به همسران خود ظهار م يو كسان

است ) يدستور(اين . گردند، كفاره آن قبل از آنكه با هم تماس گيرند آزاد كردن برده است يبرم

  .آگاه است يكنيد، به خوب يشويد و خداوند به آنچه عمل م يكه به آن پند داده م

که يک جريمه مالي است به عنوان کفاره براي ظهار آزاد كردن برده در اين آيه   *
آزاد كردن برده، به عنوان كفاره براي قتل  ،در قرآنبه طور کلي . مطرح شده است

  .و ظهار در نظر گرفته شده است ٢سوگند نابجا١خطايي،

  »فتحرير رقبة... يظاهرون«. استراي كنترل نقش پيشگيري داشته و راهي ب جريمه  *
  »توعظون به«. اسالم انتقامي نيست، تربيتي است هاي مالييمهجر  *

ن َفتََمآسا َفَمن لْم يَْستَِطْع فَإِْطَعاُم ِستِّنيَ « 
َ
ْد فَِصيَاُم َشْهَريِْن ُمتَتَابَِعنْيِ ِمن َقبِْل أ  َفَمن لْم جَيِ

مٌ  واْ بِاِهللا وَ ِمْسِكيناً َذ لَِك حِكُْؤِمنُ  ِ
َ
ِ َوتِلَْك ُحُدوُد اِهللا َولِلاَْكفِِريَن َعَذاٌب أ ِ ،(» رَُسو   )٤جماد

 يدر پ ينيافت، بايد قبل از آميزش با همسر، دو ماه پ) آزاد كردن يبرا يا برده(كه  يپس كس

به خدا و آن است كه  ياين برا. تواند بايد شصت مسكين را طعام دهد يكه نم يروزه بگيرد و كس

 )نيستند يكه اهل عمل به احكام اله(كافران  ياست و برا يرسولش ايمان آوريد و اين قوانين اله

  .دردناك است يعذاب

بندي داشته باشد و شرايط زماني و مكاني  درجه و متنوع باشد بايد هاي ماليجريمه  *
 »فمن لم يستطع... فمن لم جيد... فتحرير رقبة«. نظر گرفته شود آن در در و توان افراد

: انواع بركات را براي جامعه در برداردهاي مالي مطرح شده در اين آيه يمهجر  *
 ،»فتحرير رقبه«. سازد بردگان دربند را آزاد مي

                                                 
  .٩٢نساء،  .١
  . ٨٩مائده،  .٢
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 ،با اطعام، »فصيام شهرين متتابعني«. كند افراد را صبور و مقاوم مي ،با روزه گرفتن
 »افاطعام ستني مسكين«. كند گرسنگان را سير مي

 مصادره اموال ١٠‐١‐٦

ْمواِلُكْم ال َيْظِلُموَن َو ال ُيْظلَُمونَ « 
َ
  ) ٢٧٩بقره،(» َو إِْن تُبْتُْم فَلَُكْم ُرُؤُس أ

نه ) و در اين صورت(. شما از آن خودتان است يها سرمايه) اصل(، )ياز رباخوار(كنيد توبهو اگر 

  .شود يكنيد و نه بر شما ستم م يستم م

است و تنها سود حاصله از ربا   شده پذيرفتهنسبت به اصل مال رباخوار مالکيت  
ْمواِلُكمْ « .بايد مصادره شود

َ
 »فَلَُكْم ُرُؤُس أ

ْهِل الِْكتاِب ِمْن َصياِصيِهْم َو قََذَف ىِف « 
َ
يَن ظاَهُروُهْم ِمْن أ ِ نَْزَل ا

َ
قُلُوبِِهُم الرُّْعَب فَِريقاً  َو أ

وَن فَِري رِسُ
ْ
ً لَْم َيَطُؤها َو اكَن اُهللا بَل َيْقتُلُوَن َو تَأ رْضا

َ
ْموالَُهْم َو أ

َ
رَْضُهْم َو ِديارَُهْم َو أ

َ
ْوَرثَُكْم أ

َ
ً َو أ  قا

 ْ َ ً  لُكِّ    )٢٨و٢٧احزاب،(» ٍء قَِديرا
كردند، از برج و  يم يرا كه از مشركان عرب پشتيبان) يهوديان(از اهل كتاب  يو خداوند كسان

كه در نتيجه شما (آنان ترس و وحشت افكند،  يها و در دل مرتفعشان پايين كشيد يها قلعه

ها و  و سرزمين آنان و خانه.را اسير كرديد يرا كشتيد و گروه) از آنان( يگروه) مسلمانان

را كه در آن گام ننهاده بوديد در اختيار شما گذاشت، و خداوند بر هر  يزمين) نيز(اموالشان و 

  .تواناست يكار

ْوَرثَُكْم « .را استنباط کرد ال کفار و منافقينمصادره امو جواز توانياز اين آيه م 
َ
أ

 ً رْضا
َ
ْموالَُهْم َو أ

َ
رَْضُهْم َو ِديارَُهْم َو أ

َ
 »أ

 طرد و تبعيد ١١‐١‐٦

ْن َيُقوَل ال ِمساَس  قاَل فَاْذَهْب فَإِن لََك ىِف « 
َ
  ) ٩٧طه،(» احْلَياةِ أ

 يبه درد(تو در دنيا اين است كه  ي انا بهره، پس هم)دور شو(پس برو : گفت) يبه سامر يموس( 

  .»به من دست نزنيد«: يگوي يم) شد كه دائماً يمبتال خواه

 »فاذهب«. استطرد مجرمان و كافران  هااقسام مجازاتيكي از  *
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ْن َفُقولُوا َربُّنَا اهللاُ « 
َ
ْخرُِجوا ِمْن ِديارِِهْم بَِغرْيِ َحق إِال أ

ُ
يَن أ ِ   )٤٠حج،(» ا

 يو گناه(خود رانده شدند  ي هستند كه به ناحق از خانه و كاشانه يكسان) لومان مورد تهاجم،مظ( 

  .يكتا است يپروردگار ما خدا: گفتند يجز اين كه م) نداشتند

ْخرُِجوا ِمْن ِديارِِهْم «. است االرض حق و تبعيد مؤمنان ناحق  في  مفسدينتبعيد  *
ُ
يَن أ ِ ا

 »بَِغرْيِ َحق 

  )٧٧ص،(» ْخُرْج ِمنْها فَإِنَك رَِجيمٌ قاَل فَا« 
  ».يا پس از اين درگاه بيرون شو كه تو رانده شده«: خداوند فرمود

 »فاخرج منها«. استقابل استنباط  از اين آيه اخراجِ فرد متمرد از قانون *

 » ِ  ی ُهَو ا
َ
ْهِل الِْكتَاِب ِمن ِديَارِِهْم ِأل

َ
يَن َكَفُرواْ ِمْن أ ِ ْخَرَج ا

َ
ن خَيْرُُجواْ أ

َ
وِل احْلرَْشِ َما َظنَنتُْم أ

غُهْم مانَِعتُُهْم ُحُصوُغُهم
َ
ْ  َوَظنُّواْ ك تَاُهُم اُهللا ِمْن َحيُْث لَْم حَيْتَِسبُوا

َ
َن اِهللا فَأ  )٢حرش،(» مِّ

هايشان بيرون راند، با  اولين بار از خانه ياز اهل كتاب را كه كفر ورزيدند برا ياوست آن كه كسان

بيرون روند و خودشان گمان ) يبا داشتن آن همه قدرت، به آسان(نكه شما گمان نداشتيد كه آنان آ

كه  يها و حصارهايشان آنان را از قهر خدا مانع خواهد شد، اما قهر خدا از راه كردند كه قلعه يم

  .كردند بر آنان وارد شد يگمان نم

هاي  كسي كه از تعهدات و پيمانكيفر  .الهي است هايمجازاتتبعيد از وطن يكي از  *
ّ «. شودشود، آن است كه از وطن خارج  اجتماعي خارج مي  »من ديارهم... اخرجی هو ا

ن َكتََب اُهللا َعلَيِْهُم اجْلََآلَء لََعذَنُهْم ىِف «  
َ
ْغيَا َولَُهْم ىِف  َولَْوَال أ ُّ ِخَرةِ َعَذاُب اجارِ  ا

َ
   )٣حرش،(» اْأل

همانا آنان را در دنيا  خداوند، بيرون شدن از خانمان را بر آنان نوشته بود، و اگر اين نبود كه

  .كرد و البتّه در آخرت عذاب آتش دارند يعذاب م

بني نضير به خاطر توطئه و  .حداقل كيفر پيمان شكني، تبعيد و جالي وطن است *
 ان لوال«. خيانت مستحق كيفر سخت بودند ولي آن حكم به تبعيد شدنشان تبديل شد

نيا عليهم اجلالء لعّذبهم ىف هللاكتب ا    »ا
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ُ َو يَْسَعْوَن ىِف «  َ يَن حُياِرُبوَن اَهللا َو رَُسو ِ ْو  إِنما َجزاُء ا
َ
ْو يَُصلبُوا أ

َ
ْن ُفَقتلُوا أ

َ
ً أ رِْض فَسادا

َ
اْأل

رْ 
َ
ْو ُفنَْفْوا ِمَن اْأل

َ
رُْجلُُهْم ِمْن ِخالٍف أ

َ
يِْديِهْم َو أ

َ
نْيا َو لَُهْم ىِف  ىِف  ٌیِض ذلَِك لَُهْم ِخزْ ُيَقطَع أ ُّ اْآلِخَرةِ  ا

  ) ٣٣مائده،(» َعذاٌب َعِظيمٌ 
در ) با سالح و تهديد و غارت(خيزند و  يهمانا كيفر آنان كه با خداوند و پيامبرش به محاربه برم

پايشان  كوشند، آن است كه كشته شوند، يا به دار آويخته شوند، يا دست و يزمين به فساد م

آنان  ياين كيفر ذلت بار دنيو. تبعيد شوند) خودشان(بطور مخالف بريده شود يا آنكه از سرزمين 

  .عظيم است ياست و در آخرت برايشان عذاب

  .شده است يجرم محاربه معرف يمجازات براقسام از ا يدر اين آيه تبعيد يک 

 قهر و بي اعتنايي ١٢‐١‐٦

ينَ  َو بَلَ «  ِ رُْض بِما رَُحبَْت َو ضاقَْت َعلَيِْهْم  ُخلُِّفوا َح  اخكالثَِة ا
َ
إِذا ضاقَْت َعلَيِْهُم اْأل

َتُوُبوا إِن اَهللا ُهَو احكو  ِ ِْه ُعم تاَب َعلَيِْهْم  َ
 ِمَن اِهللا إِال إِ

َ
ْن ال َملَْجأ

َ
ْغُفُسُهْم َو َظنُّوا أ

َ
  » اُب الرِحيمُ أ

وامانده بودند، تا آن گاه كه ) يتبوك به خاطر سست ي ركت در جبههاز ش(كه  يو نيز بر سه نفر

بر آنان تنگ شد و از خود به تنگ آمده و ) به سبب قهر و نفرت مردم(وسعتش  ي زمين با همه

جز خود او نيست، پس خداوند لطف خويش را شامل آنان  يهيچ پناهگاهفهميدند كه در برابر خدا، 

  )١١٨توبه،( . پذير و مهربان است توبههمانا خداوند . موفّق شوند توبهساخت تا به 

. هاي تربيتي متخلّفان و مجرمان است اعتنايي و بايكوت، يكي از شيوه قهر، بي *
 »ظّنوا ان ال ملجأمن اهللا... ضاقت عليهم االرض«

شود، مساله مجازات مجرمان و فاسدان  ياستفاده م اين آيهكه از  ياز مسائل مهم 
بينيم كه  يم يما به خوب. ها و پيوندها است و قطع رابطه ياجتماع از طريق محاصره

آنها را تحت فشار قرار داد  ياين قطع رابطه در مورد سه نفر از متخلفان تبوك به قدر
تر بود، آن چنان كه جان آنها از فشار اين محاصره  آنها سخت يبرا يكه از هر زندان

اين موضوع آن چنان انعكاس  .اميد كردندبه لب رسيدند، و از همه جا قطع  ياجتماع
 يگذاشت كه بعد از آن كمتر كس يدر جامعه مسلمانان آن روز از خود به جا يوسيع

اين نوع مجازات نه دردسر و هزينه  .كرد مرتكب اين گونه گناهان شود يجرئت م
ز هر تاثير آن ا يآنها را، ول يو بدآموزيها يزندانها را دارد، و نه خاصيت تنبل پرور
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جامعه  ياين در واقع يك نوع اعتصاب و مبارزه منف .بيشتر و دردناكتر است يزندان
متخلفان از وظائف حساس " در برابر افراد فاسد است اگر مسلمانان در برابر

با  يپيروز يبزنند به طور قطع در هر عصر و زمان يا دست به چنين مبارزه" ياجتماع
 ١.كنند ينند جامعه خود را پاكسازتوا يم يآنها خواهد بود، و براحت

 بدنامي ١٣‐١‐٦

تِْبُعوا ىِف « 
ُ
نْيا لَْعنًَة َو يَْوَم الِْقياَمةِ  َو أ ُّ   )٦٠هود،(» هِذهِ ا

 .ايشان شد يدر پ) يو قهر اله(در اين دنيا و در روز قيامت، لعنت ) سر انجام(و 

نيا لع و اتبعوا ىف«. يك كيفر الهي است بدنامي در دنيا *  »نةهذه ا

  عذاب وجدان ١٤‐١‐٦

يَن ُخلُِّفوا َح  َو بَلَ «  ِ رُْض بِما رَُحبَْت َو ضاقَْت َعلَيِْهْم  اخكالثَِة ا
َ
إِذا ضاقَْت َعلَيِْهُم اْأل

َتُوُبوا إِن اَهللا ُهوَ  ِ ِْه ُعم تاَب َعلَيِْهْم  َ
 ِمَن اِهللا إِال إِ

َ
ْن ال َملَْجأ

َ
ْغُفُسُهْم َو َظنُّوا أ

َ
  » احكواُب الرِحيمُ  أ

وامانده بودند، تا آن گاه كه ) يتبوك به خاطر سست ي از شركت در جبهه(كه  يو نيز بر سه نفر

بر آنان تنگ شد و از خود به تنگ آمده و ) به سبب قهر و نفرت مردم(وسعتش  ي زمين با همه

وند لطف خويش را شامل آنان جز خود او نيست، پس خدا يفهميدند كه در برابر خدا، هيچ پناهگاه

  )١١٨توبه،( . پذير و مهربان است توبههمانا خداوند . موفّق شوند توبهساخت تا به 

. است ي آنانسازي درونو شرمنده عذاب وجدان راههاي مجازات مجرمان،يكي از  *
 »ضاقت عليهم انفسهم«

  )٧٤يوسف،(» قالُوا فَما َجزاُؤُه إِْن ُكنْتُْم اكِذننِيَ « 
  پس اگر دروغ گفته باشيد، كيفرش چيست؟ : گفتند) ان يوسفمأمور(

به قضاوت فراخواندن . سازنده بزهکار است يشرمسار مجازات هايفلسفهاز  ييک 
فما « .سازنده است ياين شرمسار يبرا يتعيين کيفر خود، راه يوجدان مجرم برا

 »..جزاوه
                                                 

  . ١٧٥، ص ٨ جمکارم شيرازي، ناصر، همان،  .١
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 توبيخ و تحقير ١٥‐١‐٦

فَطاَل قَْوِمِه غَ  إىِل فَرََجَع ُمو« 
َ
ً أ ً َحَسنا لَْم يَِعْدُكْم َربُُّكْم وَْعدا

َ
ً قاَل يا قَْوِم أ ِسفا

َ
ْضباَن أ

ْخلَْفتُْم َموِْعِدي
َ
ْن حَيِل َعلَيُْكْم َغَضٌب ِمْن َربُِّكْم فَأ

َ
رَْدُيْم أ

َ
ْم أ

َ
  )٨٦طه،(» َعلَيُْكُم الَْعْهُد أ

آيا پروردگارتان به ! قوم من يا :گفت) و(قوم خود بازگشت  يخشمگين و اندوهناك به سو يپس موس

خواستيد  يشد؟ يا اينكه م يبر شما طوالن) غيبت من(نداد؟ آيا مدت ) نزول تورات(نيكو  يا شما وعده

  ! از طرف پروردگارتان بر شما فرود آيد، كه با قرار و موعد من تخلّف كرديد؟ يخشم

  »يعدكم اَلم«. کردو مؤاخذه  بايد خطاكار را توبيخ برخي موارددر   *

 از بين بردن ابزار جرم ١٦‐١‐٦

ِ  َو اْغُظْر إىِل«  َقنُه ُعم َجَنِْسَفنُه ىِف ی إِلِهَك ا ً  َظلَْت َعلَيِْه خِكفاً َجَُحرِّ َمِّ نَْسفا ْ   )٩٧طه،(» ا
نگاه كن، ما حتماً  يكرد يمعبودت كه پيوسته آن را پرستش م يبه سو:) گفت يبه سامر يموس(

  .سپس خاكستر و ذرات آن را به دريا خواهيم پاشيد) و(وزانيم س يآن را م

 »جحّرقّنه« ١.ف بايد نابود شودابزار گناه و آثار انحرا *

: و نفرمود »جحّرقّنه«. با حضور مردم باشد شرك بايد در مألعام و محو آثار كفر و *
 »الُحّرقّنه«

 مجازات روحي ١٧‐١‐٦

 » ِ فٌَة ىِف فَاْجِتُ  الزاِغيَُة َو الزا
ْ
ُخْذُكْم بِِهما َرأ

ْ
ةٍ َو ال تَأ ِديِن اِهللا إِْن  وا لُك واِحٍد ِمنُْهما ِمائََة َجْتَ

َْوِم اْآلِخِر َو لْيَْشَهْد َعذاَنُهما طائَِفٌة ِمَن الُْمْؤِمِننيَ  ْ   ) ٢نور،(» ُكنْتُْم تُْؤِمنُوَن بِاِهللا َو ا
 يو اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد در اجرا. يدهر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزن

از مؤمنين  ينشويد و بايد هنگام كيفر آن دو، گروه يدين خدا نسبت به آن دو گرفتار دلسوز

  .حاضر و ناظر باشند

. ي جسمي، از نظر روحي نيز بايد زجر ببيند بر شالق و شكنجهعالوه  زناكار *
 »...وليشهد عذابهما طائفة«

                                                 
همان گونه كه پيامبر اسالم دستور داد مسجد ضرار را نخست بسوزانند و باقيمانده آن را ويران كنند و آنجا را محلّ  .١

  )٢٩٠ ،، ص١٣ ج يرازي، ناصر، همان، مکارم ش(. هاي مردم مدينه قرار داد زباله



  ٢٨٧           حقوق جزا و جرم شناسي: فصل دوم 

 

تُُموَها قَآئَِمًة بَلَ َما َقطَ «  ْ ْو تََر
َ
نٍَة أ ِّ ُصولَِها فَِبإِْذِن اِهللا وَ  ْعتُم مِّن 

ُ
ُْخزِ  أ   ) ٥حرش،(» الَْفاِسِقنيَ ی ِ

خود واگذاشتيد، همه به خواست و فرمان  يآنچه از درخت خرما قطع كرديد يا آن را ايستاده بر پا

  .رداندخوار گ فاسقان را) خواست يخداوند م(خداوند بود و 

نمايد ولي گاهي به  رزمندگان را از مسموم كردن آب و قطع درختان منع مي اسالم *
دليل مزاحمت درخت براي حركت رزمندگان و يا براي ضربه زدن به روحيه كافران 

از اهداف اين كار خوار  يالاقل يك. شود پيمان شكن، فرمان قطع درخت صادر مي
شايد آيه پاسخي به ترديد  .ا بوده استنمودن دشمن و در هم شكستن روحيه آنه

مسلمانان در صحت عمل خويش يا اشكال يهود نسبت به قطع درختان باشد كه قرآن 
ُْخزِ  وَ « .بوداز طرف خدا  اين فرمان فرمايد مي  »الَْفاِسِقنيَ ی ِ

 هاي تکميلي و تبعيمجازات ١٨‐١‐٦

  » ِ َ  الزا ْو ُمرْشِ
َ
ْو ُمرْشِكٌ ال َفنِْكُح إِال زاِغيًَة أ

َ
  ) ٣نور،(» ًة َو الزاِغيَُة ال َفنِْكُحها إِال زاٍن أ

و زن زناكار جز مرد زناكار يا مشرك را به . مرد زناكار، جز با زن زناكار يا مشرك ازدواج نكند

  . نگيرد يهمسر

 .ايجاد کرده استزناكار اشخاص  براي هايي از جهت ازدواجاين آيه محدوديت  

ينَ «  ِ ًة َو ال َيْقبَلُوا لَُهْم  َو ا وُهْم ثَماِغنَي َجْتَ ْربََعِة ُشَهداَء فَاْجِتُ
َ
تُوا بِأ

ْ
يَْرُموَن الُْمْحَصناِت ُعم لَْم يَأ

وِحَك ُهُم الْفاِسُقونَ 
ُ
بَداً َو أ

َ
  )٤نور،(» َشهاَدًة أ
، پس هشتاد آورند يدهند و چهار شاهد نم يكه نسبت زنا به زنان پاكدامن و شوهردار م يو كسان

  . آنان را هرگز نپذيريد كه آنان همان افراد فاسقند يتازيانه به آنان بزنيد و گواه

ال تقبلوا هلم شهادة «. هاي اوستعدم پذيرش شهادت شخص قاذف يکي از مجازات *
  »ابدا
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  هاي مجازاتويژگي ٢‐ ٦

 عادالنه بودن ١‐٢‐٦

  )١٣٠عراء،ش(»  َو إِذا َنَطْشتُْم َنَطْشتُْم َجباِرين« 
  دهيد؟ يدهيد، همچون زورگويان كيفر م يرا كيفر م يو هر گاه كس:)هود به مردم گفت(

 .شده استاز كيفرهاي ظالمانه انتقاد  در اين آيه. قوانين كيفري بايد عادالنه باشد *
 »َنَطشتم جّبارين«

  َو َكذلَِك َحقْت لَكَِمُة َربَِّك بَلَ « 
َ
غُهْم أ

َ
يَن َكَفُروا ك ِ   )٦ذلفر،(» ْصحاُب اجارا

كه كفر  يكسان ي وعده عذاب پروردگارت درباره) كه احزاب در دنيا عقوبت شدند(و بدين گونه 

  .شد كه آنان اهل دوزخند يورزيدند قطع

حّقت لكمت «. گزاف نيست بلكه بر اساس عدل و حق است هاي مقرر در اسالمكيفر *
 »رّبك

تَيْناَك بِاحْلَقِّ َو إِنا لَصاِدقُونَ   ِفيِه َفْمرَتُون قالُوا بَْل ِجئْناَك بِما اكنُوا« 
َ
  )٦٤و ٦٣ حجر،(» َو أ

تو  ياش ترديد داشتند، برا درباره) از نزول عذاب كه(در واقع ما آنچه را : گفتند) فرشتگان(

  .ايم و قطعاً ما راستگويانيم و ما به حق نزد تو آمده. ايم آورده

  »باحلق« .حق و استحقاق مجرمان است ،كيفرهاي الهي بر اساس عدل *

يَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصاحِلاِت َسواًء حَمْياهُ «  ِ ْن جَنَْعلَُهْم اَك
َ
يَن اْجرَتَُحوا السيِّئاِت أ ِ ْم َحِسَب ا

َ
ْم َو أ

رَْض بِاحْلَقِّ  مَماُيُهْم ساءَ 
َ
لُكُّ َغْفٍس بِما َكَسبَْت َو ی ْجزَو حِكُ  ما حَيُْكُموَن َو َخلََق اُهللا السماواِت َو اْأل

  )٢٢و  ٢١جاثيه،(» ُهْم الُفْظلَُمونَ 
كه ايمان آورده  يبد شدند گمان كردند كه ما آنان را همچون كسان يكه مرتكب كارها يآيا كسان

 ياند قرار خواهيم داد و حيات و مرگشان يكسان است؟ چه بد داور شايسته انجام داده يو كارها

ها و زمين را به حق آفريد تا هر كس به موجب آنچه كسب نموده است  داوند آسمانو خ. كنند يم

 .پاداش داده شود و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت
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ام «. بدكار و نيكوكار يكسان نيستنداشخاص خداوند عادل است و در نزد او  *
 »...حسب

كنند كه ما  گمان ميخالفكاران . است ٢١ يي دليل آيه به منزلهاين سوره  ٢٢ هيآ *
ها و زمين بر  دانند آسمان چه خيال باطلي، مگر نمي. دهيم آنان را مثل مؤمنان قرار مي

ي  الزمه. اساس حق آفريده شده و در يك نظام حق، خوبان و بدان يكسان نيستند
 .حق بودن خلقت، عدالت در مجازات است

َ  َما ُفبَدُل «  َ نَاْ بِظَ ی الَْقْوُل 
َ
  )٢٩ق،(» الٍم لِّلَْعِبيدِ َوَمآ أ

  .يابد و من هرگز به بندگانم، ستم نكنم ينزد من تغيير نم) افكندن كافر در دوزخ(فرمان 

ما يبّدل «. ، سبب ظلم به مظلومان استبدون جهت تغيير حكم و تخفيف كيفر ظالم *
 »و ما انا بظّالم للعبيدی القول 

در قسمت قاعده عدالت آمده است نيز عالوه بر اين آيات، آياتي که در فصل آخر  
  .کندبر ويژگي عادالنه بودن مجازات تأکيد مي

 شدت ٢‐٢‐٦

تِيىَنِّ « 
ْ
َأ َ ْو 

َ
ْذحَبَنُه أ

َ
ْو َأل

َ
َننُه َعذاباً َشِديداً أ َعذِّ

ُ
  )٢١نمل،(»  بُِسلْطاٍن ُمِبني َأل

 يدليل روشن) غيبت خود يبرا(كنم، مگر آن كه  يسخت خواهم داد يا او را ذبح م يقطعاً او را كيفر

  .من بياورد يبرا) يو عذر موجه(

براي حفظ نظام و گرفتن زهر چشم از متخلّفان، مانعي ندارد كه براي يك تخلّف  *
 »عذاباً شديدا«. ادي سنگيني قرار د وچك، جريمهك

ْعَرَض َقنْها إِنا مِ « 
َ
َر بِآياِت َربِِّه ُعم أ ْظلَُم ِممْن ُذكِّ

َ
  )٢٢سجده،(» ُمنْتَِقُمونَ  َن الُْمْجِرِمنيَ َو َمْن أ

از آنها اعراض نمايد؟  يكه به آيات پروردگارش تذكّر داده شود، ول يو كيست ستمكارتر از كس

  .گيريم يالبتّه ما از تبهكاران انتقام م

تنبيه و شدت عمل الزم  بلکه محبت كافي نيستتذكّر و مجرمان برخي  در مورد *
 »منتقمون«. است
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 قاطعيت ٣‐٢‐٦

تَُه قَدْرناها ِمَن الْغابِِرينَ « 
َ
ْهلَُه إِال اْمَرأ

َ
جْنَيْناُه َو أ

َ
  )٥٧نمل،(» فَأ

مقدر كرده بوديم از ) به خاطر انحراف(اش را نجات داديم، جز زنش را كه  پس ما لوط و خانواده

  . باشد) و هالك شدگان در آن شهر(بازماندگان 

 تحت تأثير روابط نبايد اشد و در اجراي آنمجرمان بايد قاطعانه ب مجازات *
 »اّالامراته«. گرفتقرار  انوادگيخ

ً  َوقَاَل نُوٌح ربِّ َال تََذْر بَلَ «  رِْض ِمَن الاَْكفِِريَن َديارا
َ
واْ  اْأل إِنَك إِن تََذرُْهْم يُِضلُّواْ ِعبَاَدَك َوَال يَِتُ

 ً   )٢٧نوح،(» إِال فَاِجراً َكفارا
 يگذار يرا باق زيرا اگر آنان. نگذار يپروردگارا از اين كافران هيچ كس بر زمين باق: و نوح گفت

  .زايند يكنند و جز گناهكار و كفرپيشه نم يبندگانت را گمراه م

 »ان تذرهم يضلّوا عبادك«. باشدبايد قاطع  مردم عوامل گمراه كنندهمجازات  *

 عذرپذيريقاطعيت همراه با  ٤‐٢‐٦

َنن «  َعذِّ
ُ
تِيىَنِّ َأل

ْ
َأ َ ْو 

َ
ْذحَبَنُه أ

َ
ْو َأل

َ
  )٢١نمل،(»  بُِسلْطاٍن ُمِبني ُه َعذاباً َشِديداً أ

 يدليل روشن) غيبت خود يبرا(كنم، مگر آن كه  يسخت خواهم داد يا او را ذبح م يقطعاً او را كيفر

  .من بياورد يبرا) يو عذر موجه(

 »أتييّن  -عّذبّنه الُ «. قاطعيت و عذرپذيري همراه يكديگر الزم است *

 منع شکنجه ٥‐٢‐٦

رِْسْل َمَعنا بىَِن « 
َ
ِيياُه َفُقوال إِنا رَُسوال َربَِّك فَأ

ْ
ْنُهمْ  فَأ   )٤٧طه،(» إرِْساِثيَل َو ال ُيَعذِّ

پروردگار تو هستيم، و  ي ما دو فرستاده) فرعون يا: (بگوييد) به او(پس به سراغ او برويد، پس 

  .آنها را آزار مده) و بيش از اين(ما بفرست  اسرائيل را به همراه يبن

  »ال تعّذبهم«. ممنوع است افرادي  شكنجه *
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 دخالت دادن عاطفهمنع  ٦‐٢‐٦
 » ِ فٌَة ىِف  الزاِغيَُة َو الزا

ْ
ُخْذُكْم بِِهما َرأ

ْ
ةٍ َو ال تَأ وا لُك واِحٍد ِمنُْهما ِمائََة َجْتَ ِديِن اِهللا إِْن  فَاْجِتُ

َْوِم اْآلِخرِ ُكنْتُْم تومِ  ْ   )٢نور،(» نُوَن بِاِهللا َو ا
 يو اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد در اجرا. هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد

  .نشويد يدين خدا نسبت به آن دو گرفتار دلسوز

 »ال تأخذكم بهما رأفة«. تحت تأثير عواطف قرار گرفت نبايدن، ادر مجازات مجرم *

 بودن و متناسب دقيق ٧‐٢‐٦

داً فََجزاٌء ِمثْ «  ْغتُْم ُحُرٌم َو َمْن َقتَلَُه ِمنُْكْم ُمتََعمِّ
َ
يَن آَمنُوا ال َيْقتُلُوا الصيَْد َو أ ِ َها ا فُّ

َ
ُل ما َقتََل يا ك

  )٩٥مائده،(» ِمَن اجَعِم حَيُْكُم بِِه َذوا َعْدٍل ِمنُْكمْ 
 يال احرام، شكار را نكشيد، و هر كس از شما به عمد، شكاردر ح! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

دو ) به اين نظير بودن(اش كشتن نظير آن حيوان از چهارپايان است كه  را بكشد، كيفر و كفّاره

  .شاهد عادل از ميان خودتان حكم كنند

 »حيكم به ذوا عدل« .باشد و متناسب با جرم ارتکابي بايد دقيق جزاي نقدي مجازات *

 برخورد بنياني ٨‐٢‐٦

 » َ
َ
يَن ِمْن َقبِْلِهْم فَأ ِ اُهللا بُنْياَغُهْم ِمَن الَْقواِعِد فََخر َعلَيِْهُم السْقُف ِمْن فَْوقِِهْم َو  قَْد َمَكَر ا

تاُهُم الَْعذاُب ِمْن َحيُْث ال يَْشُعُرونَ 
َ
  ) ٢٦حنل،(» أ

هاي بناي آنان آمد،  پس قهر خدا به سراغ پايهمكر ورزيدند، ) نيز(همانا كساني كه قبل از ايشان بودند 

  .كردند، عذاب الهي آمد اش را نمي پس سقف از باالي سرشان بر آنان فرو ريخت و از آنجا كه انديشه

ي تشكيالت فكري و  برخورد با دشمن بايد بنياني باشد نه سطحي و ظاهري، تا همه *
 »خّر عليهم الّسقفف... اهللا بنيانهم  فا«. از بين رود انسازماني آن

 برابري ٩‐٢‐٦
 » ِ ةٍ  الزاِغيَُة َو الزا وا لُك واِحٍد ِمنُْهما ِمائََة َجْتَ   ) ٢نور،(» فَاْجِتُ

  .هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد
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به يك ميزان  جرم هر دو طرف بسياري از جرايم منافي عفت از جمله زنادر  *
 »لك واحد«. شوند مي جازاتم

 مخل امنيت مجرمان ١٠‐٢‐٦

نها َجان َو « 
َ
لِْق َعصاَك فَلَما َرآها َيْهزَتُّ َكك

َ
ْب يا ُمو َو أ ِّ  ُمْدبِراً َو لَْم ُفَعقِّ ال خَياُف  ال خَتَْف إِ

 َ ِّ  ی َ   )١١و١٠نمل،(» مٌ َلُفوٌر رَِحي الُْمرَْسلُوَن إِال َمْن َظلََم ُعم بَدَل ُحْسناً َنْعَد ُسوٍء فَإِ
كند كه  يپس همين كه آن را ديد چنان جست و خيز م) عصا را افكند، يموس! (و عصايت را بيفكن

! يموس يا:) ما به او گفتيم. (كنان فرار كرد و به عقب برنگشت كوچك است، پشت يگويا مار

را  يكار خوب يكه ستم كند سپس بعد از بد يمگر كس.ترسند ينترس كه پيامبران در آستان من نم

  .مهربانم ي جايگزين نمايد همانا كه من بخشنده

، مگر آن كه گناهش را از مجازات دلهره و هراس داشته باشدكسي كه ظلم كند بايد  *
ً  اّال َمن َظلَم... ال خياف«. بران كندج  »ُعم بَدَل ُحْسنا

يَن ىف«  الَْمدينَِة َجُْغِرَينَك بِِهْم ُعم ال  َرٌض َو الُْمرِْجُفوَن ىِف قُلُوبِِهْم مَ  لنَِئْ لَْم يَنْتَِه الُْمنافُِقوَن َو ا
ِخُذوا َو ُقتِّلُوا َيْقِتيالً جُياِوُرونََك فيها إِال قَليال 

ُ
ْفنَما ثُِقُفوا أ

َ
  )٦١و٦٠احزاب،(» َملُْعوِغنَي أ

در مدينه، البته ترا كه در دلهايشان بيماريست، و دروغ پردازان  ياگر باز نايستند منافقان و كسان

آنان لعنت شدگانند، هر كجا  .مجاور نشوند يبا تو جز اندك] شهر[بر آنها مسلط كنيم و در آن 

  .كشته شوند ييافت شوند بايد دستگير شده و به سخت

اينما «. هيچ جايي نبايد محل امن باشد ،گران امنيت جامعه براي فتنه انگيزان و اخالل *
 »ثقفوا اُخذوا

 مرحله مرحله بودن ١١‐٢‐٦

 » َ ِ  قُْل َع ن يَُكوَن رَِدَف لَُكم َنْعُض ا
َ
  )٧٢نمل،(» تَْستَْعِجلُونَ ی أ

و به شما برسد و (شما باشد  يخواهيد، در پ يرا كه با شتاب م ياز آن عذاب يچه بسا بخش: بگو

  ). خود خبر نداشته باشيد
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 ا مورد اشاره قرار گرفتههبودن مجازات بندي و مرحله به مرحله زمان آيه در اين *
 »ردف لكم«. ستا

   تعدد مجازات براي جرم واحد ١٢‐٢‐٦
. ر گرفته شده استظهاي متعدد در نجرم واحد، مجازاتبراي  ،آياتاز  برخيدر  

دست مجرم را در انتخاب نوع بايست شايد از اين جهت که در برخي موارد مي
همچنين  .در نظر گرفترا  و شرايط مالي و توان جسمي او گذاشتباز  مجازات

  :شرح زير است هبرخي از اين آيات ب. دبست نرسيبه بن در اجراي قانون،براي اينکه 

يْماَن فََكفاَرتُُه  ال يُؤاِخُذُكُم اُهللا بِاللْغِو ىِف « 
َ
يْمانُِكْم َو لِكْن يُؤاِخُذُكْم بِما َققْدُيُم اْأل

َ
أ

وْ 
َ
ةِ َمساِكنَي ِمْن أ ْد إِْطعاُم َعرَشَ ْو حَتِْريُر َرَقبٍَة َفَمْن لَْم جَيِ

َ
ْو ِكْسَوُيُهْم أ

َ
ْهِليُكْم أ

َ
َسِط ما ُيْطِعُموَن أ

يامٍ 
َ
  )٨٩مائده،(» فَِصياُم ثَالثَِة ك

شكستن  يكند، ليكن برا يلغو و بيهوده بازخواست نم ي، شما را به خاطر سوگندهاوندخدا

طعام ) شكستن سوگند(كند، پس كفاره آن  يم ايد، مؤاخذه بسته) اراده ياز رو(كه  يسوگندهاي

خورانيد، يا پوشاندن ده فقير است،  يدادن به ده بينواست، از نوع متوسط آنچه به خانواده خود م

نيافت، سه روز ) يا ده فقير نداشت و برده يغذا و لباس برا(كه  يپس كس. يا يا آزاد كردن برده

  .روزه بگيرد

ْو حَتِْريُر َرَقبٍَة ِإْطعاُم َعرَشَ «: اهد مثالش *
َ
ْو ِكْسَوُيُهْم أ

َ
ْهِليُكْم أ

َ
وَْسِط ما ُيْطِعُموَن أ

َ
ِة َمساِكنَي ِمْن أ

يامٍ 
َ
ْد فَِصياُم ثَالثَِة ك  »َفَمْن لَْم جَيِ

داً «  ْغتُْم ُحُرٌم َو َمْن َقتَلَُه ِمنُْكْم ُمتََعمِّ
َ
يَن آَمنُوا ال َيْقتُلُوا الصيَْد َو أ ِ َها ا فُّ

َ
فََجزاٌء ِمثُْل ما َقتََل يا ك

 ِ ْو َعْدُل ذل
َ
ْو َكفاَرٌة َطعاُم َمساِكنَي أ

َ
ً بالَِغ الَْكْعبَِة أ َك ِمَن اجَعِم حَيُْكُم بِِه َذوا َعْدٍل ِمنُْكْم َهْديا

ْمِرهِ 
َ
َُذوَق َوباَل أ ِ   )٩٥مائده،(» ِصياماً 

 ي، و هر كس از شما به عمد، شكاردر حال احرام، شكار را نكشيد! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

دو ) به اين نظير بودن(اش كشتن نظير آن حيوان از چهارپايان است كه  را بكشد، كيفر و كفّاره

و آنجا (است كه به كعبه برسد  يا هديه) ياين حيوان قربان. (شاهد عادل از ميان خودتان حكم كنند

. فقير طعام بدهد يا برابر آن روزه بگيرد) تبه شص(جبران آن  يبرا) يقربان يبه جا(يا ) ذبح شود

  .كار خود را بچشد يآن است كه جزا يبرا) گانه سه يها اين كفّاره(
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ْو « :لشاهد مثا *
َ
ً باِلَغ الَْكْعبَِة أ َفَجزاٌء ِمثُْل ما َقتََل ِمَن اجَعِم حَيُْكُم بِِه َذوا َعْدٍل ِمنُْكْم َهْديا

وْ 
َ
ً  َكفاَرٌة َطعاُم َمساِكنَي أ  »َعْدُل ذلَِك ِصياما

تِيىَنِّ « 
ْ
َأ َ ْو 

َ
ْذحَبَنُه أ

َ
ْو َأل

َ
َننُه َعذاباً َشِديداً أ َعذِّ

ُ
  )٢١نمل،(»  بُِسلْطاٍن ُمِبني َأل

 يدليل روشن) غيبت خود يبرا(كنم، مگر آن كه  يسخت خواهم داد يا او را ذبح م يقطعاً او را كيفر

  .من بياورد يبرا) يو عذر موجه(

 »الُعّذبّنه او الذحبّنه«: الشاهد مث *

  ياز عذاب اخرو يوعذاب دنيعدم ممانعت  ١٣‐٢‐٦

ن اَهللا ُهَو احْلَقُّ الُْمِبنيُ « 
َ
  )٢٥نور،(» يَْوَمئٍِذ يَُوفِّيِهُم اُهللا ِدينَُهُم احْلَق َو َفْعلَُموَن أ

دانست كه خداوند  كم و كاست خواهد داد و آنان خواهند يحق آنان را ب يدر آن روز، خداوند جزا

  .همان حقيقت آشكار است

بنابراين معناي آيه . در آيه، يا به معناي جزاست و يا به معناي شريعت» دين«ي  كلمه *
دهد و يا آنكه شريعت حقّه  مي قيامت خداوند جزاي مردم را كامل يا آن است كه در

ه خداوند سازان خيالي خواهند فهميد كي مكتب در آن روز عرضه خواهد شد و همه
 .همان معبود واقعي بر حق و روشن است

مثالً اگر خلباني . شود هايي كه هست كيفر كامل داده نمي خاطر محدوديته در دنيا ب *
اما  رد؟كيفر كبايد در دنيا چگونه او را  ،شهري را بمباران كرد و هزاران نفر را كشت

 .شود باره زنده ميدر قيامت محدوديت نيست و مجرم بارها در دوزخ سوخته و دو

ْد« 
َ
ْكرَبِ لََعلُهْم يَرِْجُعونَ  َو َجُِذيَقنُهْم ِمَن الَْعذاِب اْأل

َ
  )٢١سجده،(» ُدوَن الَْعذاِب اْأل

چشانيم، تا  يبه آنان م) در اين دنيا(از عذاب نزديك ) در قيامت(تر  و البتّه ما غير از آن عذاب بزرگ

  .خدا باز گردند يشايد به سو

عذاب آخرت، هم دور است و هم . هم نزديك است و هم كوچك نياعذاب د *
توان  به كار رود ولي نمي »ابعد«ي  كلمه» اد«ي  طبق قاعده بايد در برابر كلمه. بزرگ
آمده است؛ از  »اكرب«وصف  »ابعد«ي  قهر خدا دور است، لذا به جاي كلمه: گفت
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ي  بيايد تا با كلمه »اصغر«ي  كلمه »اد«ي  طرف ديگر امكان داشت به جاي كلمه
ي  توان قهر خدا را كوچك شمرد، لذا در يك جا كلمه مناسب باشد ولي نمي »اكرب«
 .»اكرب«به كار رفته و در يك جا كلمه  »اد«

يْدِ  َظَهَر الَْفساُد ىِف « 
َ
ِ ی الرَْبِّ َو اْكَْحِر بِما َكَسبَْت أ ُِذيَقُهْم َنْعَض ا ِ َعلُهْم َعِملُوا لَ ی اجاِس 

  )٤١روم،(» يَرِْجُعونَ 
) خداوند(و دريا آشكار شده است، تا  ياند، فساد در خشك كه مردم انجام داده يبه خاطر كارهاي

 .بازگردند) حق يبه سو(اعمالشان را به آنان بچشاند، شايد  يكيفر بعض

قّق شود، بلكه بعضي كيفرها در همين دنيا تح ي كيفرها به قيامت واگذار نمي همه *
ي«. يابد يم ّ   »ذيقهم بعض ا

 » َ ِ  قُْل َع ن يَُكوَن رَِدَف لَُكم َنْعُض ا
َ
  )٧٢نمل،(» تَْستَْعِجلُونَ ی أ

و به شما برسد و (شما باشد  يخواهيد، در پ يرا كه با شتاب م ياز آن عذاب يچه بسا بخش: بگو

  ). خود خبر نداشته باشيد

بعض «. کندرت مجازات اين دنيا را کامل ميمجازات آخ. دنيا جاي كيفر كامل نيست *
 ّ  »تَستعجلونی ا

ْخِفيها حِكُْجز«  
ُ
كاُد أ

َ
  )١٥طه،(»  لُكُّ َغْفٍس بِما تَْسيعی إِن الساَعَة آِييٌَة أ

و  يكنم تا هر كس در برابر سع يآن را مخف) زمان(خواهم  يمن م) يول(همانا قيامت خواهد آمد 

 .تالش خود، جزا داده شود

-مجازات اخروي، مجازات اين دنيا را کامل مي .اداش و كيفر دنيوي كامل نيستپ *

 »حكجزي... ِاّن الساعة« .ندک
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  مجازات جرايم خاص ٣‐ ٦

 نفاق ١‐٣‐٦

ْم قالُوا آَمن «  ُ بُّونَُكْم َو تُْؤِمنُوَن بِالِْكتاِب لُكِِّه َو إِذا لَُقو بُّوَغُهْم َو ال حُيِ والِء حُتِ
ُ
ْغتُْم أ

َ
ا َو إِذا َخلَْوا ها أ

ُدورِ  ناِمَل ِمَن الَْغيِْظ قُْل ُموتُوا بَِغيِْظُكْم إِن اَهللا َعِليٌم بِذاِت الصُّ
َ
وا َعلَيُْكُم اْأل   » َعضُّ

دارند، در  يآنها شما را دوست نم يداريد، ول ياين شماييد كه آنان را دوست م)! مسلمانان يا(هان 

.) آورند يآنها به كتاب شما ايمان نم يول(ايمان داريد ) يمانآس ي(ها  كتاب ي كه شما به همه يحال

خلوت كنند، از ) با هم(ما ايمان آورديم، و چون : گويند يم) منافقانه(و هر گاه با شما ديدار كنند 

به خشمتان بميريد، همانا خداوند به درون : بگو. گزند يشدت خشم بر شما، سر انگشتان خود را م

  )١١٩عمران، آل( .ها آگاه است سينه

پيامبر در اين آيه به . شديدتر از كافران يكرنگ است برخورد اسالم با منافقان موذي *
م قالوا آمّنا«. بميريد كه داريد، يهمين خشم بابه آنان بگو گفته شده  موتوا ... اذا لقو

 »بغيضكم

يَن َكَفُروا َو ق«  ِ يَن آَمنُوا ال تَُكونُوا اَك ِ َها ا فُّ
َ
ُبوا ىِف يا ك ْو اكنُوا  الُوا ِإلِْخوانِِهْم إِذا رَضَ

َ
رِْض أ

َ
اْأل

ًة ىِف ی ُغز  َْجَعَل اُهللا ذلَِك َحرْسَ ِ   )١٥٦آل عمران،(» قُلُوبِِهمْ  لَْو اكنُوا ِعنَْدنا ما ماتُوا َو ما قُِتلُوا 
ن خود، كه به برادرا ي كه كفر ورزيدند نباشيد كه درباره يمانند كسان! كه ايمان آورديد يكسان يا

 يبلكه با دلگرم. (شدند يمردند و كشته نم ياگر نزد ما بودند نم: سفر رفته يا رزمنده بودند، گفتند

 ي مايه) و منافقان(كفّار  يرا در دلها) شما يطلب شجاعت و شهادت(تا خداوند آن ) به جبهه برويد

  .قرار دهد) رسيدن به هدفشان(حسرت 

به  انن اين سخنان منافقان بودند، ولي قرآن از آنمنافق كافر است، چون گويندگا *
ين كفروا« ّ  .كند ياد مي »ا

اَء َح «  ِ ْو
َ
وا لَْو تَْكُفُروَن َكما َكَفُروا َفتَُكونُوَن َسواًء فَال َيتِخُذوا ِمنُْهْم أ  يُهاِجُروا ىِف  وَدُّ

ً َسِبيِل اِهللا فَإِْن تََولْوا فَُخُذوُهْم َو اْقتُلُوُهْم َحيْ  ا َو ال نَِصريا ِ   » ُث وََجْدُيُموُهْم َو ال َيتِخُذوا ِمنُْهْم َو
پس از . دوست دارند كه شما همچون خودشان كافر شويد، تا با آنان برابر گرديد) منافقان(آنان 

و به (پس اگر سرباز زدند . در راه خدا هجرت كنند) كرده و توبه(نگيريد تا آنكه  يآنان دوستان
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پس آنان را هر جا يافتيد بگيريد و بكشيد و از آنان هيچ دوست و ) ا كفّار ادامه دادندب يهمكار

  )٨٩نساء،( . نگيريد يياور

اين آيه، مربوط به مذکور در احكام شديد . استمراتبي  داراي برخورد با اهل نفاق *
منافقان  .كردند ها همكاري مي گروهي از منافقان است كه با مشركان در توطئه

 »خذوهم واقتلوهم«. شوندگر، بايد اعدام  كن و توطئهكارش

َمنُوا قَْوَمُهْم لُكما رُدُّوا إىَِل « 
ْ
ْم َو يَأ ُ َمنُو

ْ
ْن يَأ

َ
ْرِكُسوا ِفيها فَإِْن لَْم  َستَِجُدوَن آَخِريَن يُِريُدوَن أ

ُ
الِْفتْنَِة أ

يْدِ 
َ
وا أ ُْكُم السلََم َو يَُكفُّ َ

ْم َو يُلُْقوا إِ ُ لُو وِحُكْم َفْعزَتِ
ُ
َفُهْم فَُخُذوُهْم َو اْقتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهْم َو أ

 ً   )٩١نساء،(» َجَعلْنا لَُكْم َعلَيِْهْم ُسلْطاناً ُمِبينا
در امان باشند و از ) با اظهار اسالم(خواهند از شما  يديگر را خواهيد يافت كه م يگروه يبزود

برگردند، در آن ) يپرست و بت(فتنه  يآنان هر بار به سو .ايمن باشند) با اظهار كفر(قوم خود نيز 

با شما كناره نگرفتند و به شما پيشنهاد صلح ندادند و دست از  يپس اگر از درگير. افتند يفرو م

شما بر ايشان  يكه ما برا يشما برنداشتند، آنان را هر جا يافتيد، بگيريد و بكشيد كه آنانند كسان

  . ايم ار دادهآشكار قر يقدرت و تسلّط

انجام هاي براندازي عليه نظام اسالمي  ت كه حركتمنافقاني اس بااسالم  برخورد *
م« .است شديد و سركوبگرانهدهند، مي  »يكّفوا ايديهم...لم يعزتلو

. گر دستش باز است و واليت دارد حكومت اسالمي در سركوب منافقان توطئه *
» ً  »جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبينا

غُهْم اكنُوا ال َيعْ « 
َ
ْب طائَِفًة بِك تَِذُروا قَْد َكَفْرُيْم َنْعَد إِيمانُِكْم إِْن َغْعُف َقْن طائَِفٍة ِمنُْكْم ُغَعذِّ

  )٦٦،توبه(» جُمِْرِمنيَ 
خاطر   به(از شما  ياگر از گروه. همانا شما بعد از ايمانتان كافر شديد. عذر و بهانه نياوريد) جهت يب(

  . دهيم يجرمشان كيفر م  را به خاطر سابقه) ديگر( يدرگذريم، گروه) ل اوستيا آنكه بار او توبه

. كنند توبه، البتّه اگر هستند بعضي از منافقان قابل عفو .نفاق نيز داراي مراتبي است *
  »نعف عن طائفة«
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َْخرُُجن قُْل ال يُ «  َ َمْرَيُهْم 
َ
يْمانِِهْم لنَِئْ أ

َ
قَْسُموا بِاِهللا َجْهَد أ

َ
  )٥٣نور،(» ْقِسُموا طاَعٌة َمْعُروفَةٌ َو أ
، قطعاً يدستور ده) جبهه و جهاد يبرا(ترين سوگندهايشان را به نام خدا خوردند، كه اگر  و سخت

  ).است يگوي بهتر از گزافه(سوگند نخوريد، اطاعت پسنديده : بگو) به آنان. (شوند ياز خانه خارج م

 »قل التقسموا«.آنان قابل پذيرش نيستگند سوبراي جلوگيري از سوءاستفاده منافقان،  *

ِت َو َفتُوَب اُهللا بَلَ «  ِنَي َو الُْمرْشِ َب اُهللا الُْمنافِِقنَي َو الُْمنافِقاِت َو الُْمرْشِ َُعذِّ الُْمْؤِمِننَي َو  ِ
 ً   )٧٣احزاب،(» الُْمْؤِمناِت َو اكَن اُهللا َلُفوراً رَِحيما
عذاب كند، و ) به علّت ضايع كردن امانت(ردان و زنان مشرك را تا خداوند مردان و زنان منافق و م

  .مهربان است  كه خدا آمرزنده) آنان را بپذيرد  توبهو (لطف خود را بر مردان و زنان با ايمان برگرداند 

ني... املنافقني«. هستند اندر رديف مشرك انمنافق *  »املرش

 » ِ َها اج فُّ
َ
  )٩حتريم،(» لُْمنَافِِقنَي َواْغلُْظ َعلَيِْهمْ َجاِهِد الُْكفاَر َوا يَآ ك

  .گير با كفّار و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت! پيامبر يا

ن فرمان خداست ولي شكل و شيوه آن در اختيار پيامبر و جانشينان به اجهاد با منافق *
در برابر منافقان لشكركشي نكرد، ولي در زمان  9لذا پيامبر. حق آن حضرت است

چون آنان سپاه و لشكري تشكيل داده بودند آن حضرت با آنان  7 علي حضرت
 .جنگيد

 فساد فرهنگي ٢‐٣‐٦

ْن َيُقوَل ال ِمساَس  قاَل فَاْذَهْب فَإِن لََك ىِف « 
َ
  ) ٩٧طه،(» احْلَياةِ أ

 يبه درد(تو در دنيا اين است كه  ي ، پس همانا بهره)دور شو(پس برو : گفت) يبه سامر يموس( 

  .»به من دست نزنيد«: يگوي يم) شد كه دائماً يواهمبتال خ

بوده است كه با  يمرد منافق يسامر. ن فرهنگي را بايد از ميان جامعه طرد كردامفسد *
. منحرف ساختن مردم داشته است يمطالب حق بجانب، كوشش برا يا استفاده از پاره

. گران نيستزادي فكر به معناي باز گذاشتن دست منحرفان در گمراه كردن ديآ 
 »فاذهب«
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  هاي اجتماعيخروج از پيمان ٣‐٣‐٦

  » ِ ن خَيْرُُجواْ ی ُهَو ا
َ
وِل احْلرَْشِ َما َظنَنتُْم أ

َ
ْهِل الِْكتَاِب ِمن ِديَارِِهْم ِأل

َ
يَن َكَفُرواْ ِمْن أ ِ ْخَرَج ا

َ
أ

غُهْم مانَِعتُُهْم ُحُصوُغُهم
َ
تَاُهُم  َوَظنُّواْ ك

َ
َن اِهللا فَأ ْ مِّ   )٢حرش،(» اُهللا ِمْن َحيُْث لَْم حَيْتَِسبُوا

هايشان بيرون راند، با  اولين بار از خانه ياز اهل كتاب را كه كفر ورزيدند برا ياوست آن كه كسان

بيرون روند و خودشان گمان ) يبا داشتن آن همه قدرت، به آسان(آنكه شما گمان نداشتيد كه آنان 

كه  يان آنان را از قهر خدا مانع خواهد شد، اما قهر خدا از راهها و حصارهايش كردند كه قلعه يم

  .كردند بر آنان وارد شد يگمان نم

كيفر كسي كه از تعهدات و ) نضيرقوم بنياشاره به داستان ( با توجه به اين آيه *
 »...ان خيرجوا«. شود، آن است كه از وطن خارج شود هاي اجتماعي خارج مي پيمان

ن«  
َ
ْغيَا َولَُهْم ىِف  َكتََب اُهللا َعلَيِْهُم اجْلََآلَء لََعذَنُهْم ىِف  َولَْوَال أ ُّ ِخَرةِ َعَذاُب اجارِ  ا

َ
  )٣حرش،(» اْأل

و اگر اين نبود كه خداوند، بيرون شدن از خانمان را بر آنان نوشته بود،همانا آنان را در دنيا 

  .كرد و البتّه در آخرت عذاب آتش دارند يعذاب م

بني نضير به خاطر توطئه و  .كيفر پيمان شكني، تبعيد و جالي وطن استحداقل  *
 هللالوال ان كتب ا«. يانت مستحق كيفر سخت بودند ولي آن حكم به تبعيد تبديل شدخ

نيا عليهم اجلالء لعّذبهم ىف  »ا
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  جرم شناسي ‐ ٧
مند است و نياز گسترده بسيارشناسي قابل استنباط است، که از آن نکات جرم يآيات 

  :شودلذا تنها تعداد کمي از آيات جهت نمونه ارائه مي. باشد                مييک پژوهش جداگانه 

 ريشه جرايم ١‐ ٧

رِْض قالُوا إِنما حَنُْن ُمْصِلُحونَ  َو إِذا ِقيَل لَُهْم ال ُيْفِسُدوا ىِف « 
َ
ال إِغُهْم ُهُم الُْمْفِسُدوَن َو لِكْن  اْأل

َ
أ

  ) ١٢و١١بقره،( »ال يَْشُعُرونَ 
  .همانا ما اصالحگريم: گويند يگفته شود در زمين فساد نكنيد، م) منافقان(هر گاه به آنان 

رِْض  ال ُيْفِسُدوا ىِف «. عامل فساد است نفاق *
َ
ال إِغُهْم ُهُم  قالُوا إِنما حَنُْن ُمْصِلُحونَ اْأل

َ
أ

 »الُْمْفِسُدونَ 

  یَ يا ِعبادِ « 
َ
يَن آَمنُوا إِن أ ِ ِ ا   )٥٦عنكبوت،(» واِسَعٌة فَإِياَي فَاْقبُُدونِ  ْر

  . همانا زمين من وسيع است، پس تنها مرا بپرستيد! بندگان با ايمان من يا

شوند، عذرشان پذيرفته  منحرف مي اي اطر وابستگي به مكان يا منطقهكساني كه به خ *
. وجود دارديني مناسب براي انجام تكاليف د مکانينيست، زيرا همواره در زمين، 

 »فاعبدونی واسعة فايّا ار«

نا َو َسِمْعنا فَارِْجْعنا َغْعَمْل صاحِلاً ی َو لَْو تَر«  برَْصْ
َ
إِِذ الُْمْجِرُموَن ناِكُسوا ُرؤُِسِهْم ِعنَْد َربِِّهْم َربنا أ

  ) ١٢سجده،(» إِنا ُموقِنُونَ 
خود  يكه نزد پروردگارشان سرها يمجرمان را هنگام ياگر ببين) است يدلخراش ي چه صحنه(و 

به (، پس ما را )يآنچه را وعده كرده بود(ديديم و شنيديم ! پروردگارا:) گويند يم(را به زير افكنده 

  .بازگردان تا كار نيكو انجام دهيم، همانا ما به يقين رسيديم) دنيا

نّا ا«: گويند مي در قيامت. جرم باور نداشتن قيامت استارتکاب يل دالاز  ييک *
 .سودي نداردولي  »موقنون
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  » فَُذوقُوا بِما نَِسيتُْم ِلقاَء يَْوِمُكْم هذا إِنا نَِسيناُكْم َو ُذوقُوا َعذاَب اخْلُْتِ بِما ُكنْتُْم َيْعَملُونَ « 
شما را به ) نيز(بچشيد، ما ) عذاب را(را فراموش كرديد  يپس به خاطر آن كه مالقات چنين روز

  )١٤سجده،( .داديد يرا بچشيد، به خاطر آنچه انجام م ي، و عذاب دائمسپرديم يدست فراموش

 »كنتم تعملون -نسيتم «. غفلت از معاد است فاسدو م جرايمي  سرچشمه *

َ اُهللا َو قَْد جاَءكُ «  ِّ ْن َفُقوَل َر
َ
َيْقتُلُوَن رَُجًال أ

َ
 مْ َو قاَل رَُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل فِرَْعْوَن يَْكتُُم إِيمانَُه أ

 ِ   » يَِعُدُكمْ ی بِاْكَيِّناِت ِمْن َربُِّكْم َو إِْن يَُك اكِذباً َفَعلَيِْه َكِذبُُه َو إِْن يَُك صاِدقاً يُِصبُْكْم َنْعُض ا
را كه  يخواهيد مرد يآيا م«: داشت گفت يبا ايمان از آل فرعون كه ايمان خود را پنهان م يو مرد

كه او از طرف پروردگارتان با داليل روشن  يدر حال! يد؟پروردگار من خداوند است بكش: گويد يم

اگر راستگو باشد،  ينزد شما آمده است، اگر او دروغگو باشد دروغش به زيان خود اوست ول

  )٢٨ذلفر،(  .دهد به شما خواهد رسيد ياز آنچه را به شما وعده م يبعض

در . اب جرم نيستارتك همحيط فاسد، دليل اجبار انسان ب جامعه و ،تشكيالت ،نظام *
 »و قال رجل مؤمن من آل فرعون«. وجود دارندظام فرعوني نيز افراد مؤمن ن

ْ َءابَ «  ُ َولَْو اَكنُوا َ ِخِر يَُوآدُّوَن َمْن َحآد اَهللا َو رَُسو
َ
َْوِم اْأل ْ ً يُْؤِمنُوَن بِاِهللا َوا ُد قَْوما ْو َال جَتِ

َ
آَءُهْم أ

ْو إِْخَو اَغُهمْ 
َ
ْننَآَءُهْم أ

َ
ْو َعِشرَيَيُهمْ  أ

َ
،(» أ   ) ٢٢جماد

كه در برابر خدا و  يبا كس) در همان حال(كه به خدا و قيامت مؤمن باشند و  يياب يرا نم يهيچ قوم

  . اگر پدران يا پسران يا برادران يا خويشانشان باشند يكنند، حتّ يرسولش موضع گرفته است مهرورز

هاي  دشمنان خدا انسان را به گرايشمودت . از ريشه خشکاندبايد را  جرايممنشأ  *
. ي آن را خشكاند كند، لذا بايد ريشه فكري، عملي و اخالقي به سوي آنان وادار مي

 »هللايواّدون من حاّد ا... ال جتد«

ْخَفيْتُْم َوَمآ« 
َ
ْعلَُم بَِمآ أ

َ
نَاْ أ

َ
ِْهم بِالَْموَدةِ َوأ َ

وَن إِ ْعلَنتُمْ  ترُِسُّ
َ
  )١ممتحنه،(» أ

كه من به آنچه مخفيانه و آنچه آشكارا  يرسانيد در حال يخود را به آنان م يه دوستشما مخفيان

  .ترم آگاه انجام دهيد

انا «. گناهان استو  جرايم ، سبب كاهشبه اعمال انساننسبت  توجه به علم خداوند *
 »اعلم بما اخفيتم
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وِلنيَ « 
َ
لَْم ُغْهِلِك اْأل

َ
ننَِي أ َخِريَن َكَذلَِك َغْفَعُل بِالُْمْجِرِمنيَ  َويٌْل يَْوَمئٍِذ لِّلُْمَكذِّ

َ
» ُعم نُتِْبُعُهُم اْأل

  )١٨ - ١٥ مرسالت،(
آنان  يسپس ديگران را در پ. آيا پيشينيان را هالك نكرديم. بر تكذيب كنندگان يدر آن روز، وا

  .تكذيب كنندگان در آن روز بر يوا. كنيم يما با مجرمان اين گونه عمل م. آورديم

... املكّذبني«. هاي ديني استم و فساد در جامعه، تكذيب دين و ارزشريشه جر *
 »املجرمني

ننِيَ «  ِْرُموَن َويٌْل يَْوَمئٍِذ لِّلُْمَكذِّ   )٤٧و  ٤٦مرسالت،(» لُكُواْ َوَيَمتُعواْ قَِليًال إِنُكم جمُّ
  .گانبر تكذيب كنند يدر آن روز وا. بخوريد و بهره گيريد اندك كه همانا شما مجرميد

انّكم جمرمون ويل «. مالزم يكديگرند ارتكاب جرم انكار دين و در بسياري از موارد *
 »يومئذ للمكّذبني

ما َمن َطيَغ « 
َ
ْغيَا فَإِن اجْلَِحيَم يِه  فَأ ُّ وَ  وََءاثََر احْلَيَاَة ا

ْ
  )٣٩-٣٧نازخت،(» يالَْمأ

 .شك، دوزخ جايگاه اوست ييده، ببرگز) بر آخرت(پست دنيا را  يكرده، و زندگ ياما هركه سركش

نيا«. ريشه طغيان، دنياپرستي است *  »طيغ و اثر احلياة ا

ْوَحَِك ُهُم الَْكَفَرُة الَْفَجَرةُ « 
ُ
ٌة أ ٌة تَْرَهُقَها َقرَتَ   ) ٤٢- ٤٠عبس،(» َو وُُجوٌه يَْوَمئٍِذ َعلَيَْها َلرَبَ

، چهره آنان را پوشانده يو سياه يو تيرگ. بر آنها نشسته) غم(در آن روز، غبار  يو چهره هاي

 .اينان همان كافران بدكردارند. است

. برخي از فجورهاستسبب ارتكاب  كفرشايد از اين آيه بتوان استنباط کرد که  *
 »الكفرة الفجرة«

  ) ٧و١مطففني،(» ِسجِّنيٍ  الَك إِن ِكتَاَب الُْفجاِر ليَِف  ...َويٌْل لِّلُْمَطفِِّفنيَ « 
 .، همانا پرونده بدكاران در سجين است)پندارند يكه آنان م(چنين نيست ..... .نفروشا بركم يوا

ر يزيد را موعظه کچندين مرتبه لش 7  خوانيم كه امام حسين در تاريخ عاشورا مي *
كرد و از آنان اقرار گرفت كه مگر من فرزند فاطمه دختر پيامبر شما نيستم، مگر 

ام؟ مگر شما با هزاران نامه از من دعوت  هحاللي را حرام يا حرامي را حالل كرد
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هاي شما از حرام پر  شكم »قد ُملئت بطونكم من احلرام« :در پايان فرمود... نكرديد؟ و
هاي  امروزه هيچ يك از دانشكده. شده و ديگر سخن حق در روح شما اثري ندارد

حرام در دنيا، سخني از تأثير لقمه حالل و و جرمشناسي روانشناسي  ،علوم تربيتي
كنند و شرق و غرب عالم از تأثير تغذيه بر تربيت  تربيت و روح انسان مطرح نمي

َويٌْل « .ترين داليل ارتکاب جرم، لقمه حرام استاز مهم يبايد گفت که يک .غافلند
 »ِالَك إِن ِكتَاَب الُْفجار ...لِّلُْمَطفِِّفنيَ 

ْغيَا«  ُّ   )١٦عيل،ا(» بَْل تُْؤثُِروَن احْلَيَاَة ا
  . دهيد يدنيا را ترجيح م يشما زندگ يول

 . ١دنياپرستي ريشه همه جرايم است *

يَن َطَغْواْ يِف «  ِ ْكرَثُواْ ِفيَها الَْفَسادَ  ا
َ
  )١٢و١١فجر،(» اْكِالَِد فَأ

  ).چه کرد(افزودند يو در آن، فساد و تباه. كردند يآنها كه در شهرها طغيانگر)خدا با يديا نديآ( 

 »طغوا يف اكالد فاكرثوا فيها الفساد«.ها هستندتباهي و فساد طاغوتسرچشمه  *

َْطيَغ «  َ نَساَن  ن الَك إِن اْإلِ
َ
ن اَهللا يَرَ  ...اْستَْغىَن   رَءاهُ   أ

َ
لَْم َفْعلَم بِأ

َ
  )١٤و٦و٧علق،(» یأ

آيا او ....بيند ينياز م يچون خود را ب. كند يطغيان م يگمان آدم يب). پندارند يكه م(نه چنين است 

 .بيند يداند كه خداوند م ينم

ديگر آنكه  »رآه استغين«. بيند نياز مي يكي آنكه خود را بي: ريشه طغيان دو چيز است *
 »يري هللاألم يعلم باّن ا«. بيند كند خدا هم او را نمي بيند و گمان مي خدا را نمي

  )١٦و١٥ علق،(» نَاِصيٍَة اَكِذبٍَة َخاِطئَةٍ الَك لنَِئ لْم يَنتَِه لَنَْسَفعاً بِاجاِصيَِة « 
. او را سخت بگيريم يپيشان ياگر از كار خالفش دست باز ندارد مو.) پندارد يكه او م(چنين نيست 

 . خطاكار را يدورغگو يپيشان يمو

 »اكذبة خاطبة«. استو مفاسد  جرايماز  يبرخ يگويي ريشه دروغ و دروغ *

 
                                                 

مکارم شيرازي، ناصر، همان، ( .»حب الدنيا رأس كل خطيئة« .در روايات، عالقه به دنيا سرچشمه تمام خطاهاست .١
  )٤٠٤، ص ٢٦ ج
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مٌ  قالُوا إِنا َيَطرْينا«  ِ
َ
ََمسنُكْم ِمنا َعذاٌب أ َ   )١٨يس،(» بُِكْم لنَِئْ لَْم تَنْتَُهوا لرََنمُْجَنُكْم َو 

 ي وجود شما شوم است و مايه(ايم  شما را به فال بد گرفته) حضور(ما : گفتند) كفّار به انبيا( 

د و از طرف ما عذاب و اگر از حرفتان دست بر نداريد قطعاً شما را طرد خواهيم كر) ما يبدبخت

 . به شما خواهد رسيد يدردناك

 »لرنمجنّكم... تطرّينا بكم«. استي انحراف عملي  انحراف فكري مقدمه *

ُعوُذ بَِك ِمْن َهَمزاِت الشياِطنيِ « 
َ
ونِ  َو قُْل رَبِّ أ ْن حَيرُْضُ

َ
ُعوُذ بَِك رَبِّ أ

َ
  ) ٩٨و٩٧ مؤمنون،(» َو أ

 يبرم به تو ا يو پناه م.برم يها به تو پناه م شيطان يها من از وسوسه! پروردگارا: و بگو

  .از اين كه آنان نزد من حاضر شوند! پروردگار

 »حَيرُضون«. استمقدمه فساد ديگران  در جامعهحضور افراد فاسد  *

ُخْذُكْم بِهِ « 
ْ
ةٍ َو ال تَأ وا لُك واِحٍد ِمنُْهما ِمائََة َجْتَ ِ فَاْجِتُ فٌَة يِف ِديِن اِهللا إِْن الزاِغيَُة َو الزا

ْ
ما َرأ

َْوِم اْآلِخرِ  ْ   )٢نور،(» ُكنْتُْم توِمنُوَن بِاِهللا َو ا
 يو اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد در اجرا. هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد

  .نشويد يدين خدا نسبت به آن دو گرفتار دلسوز

نقش  بتوان چنين استنباط کرد که »زاني«قبل از  »هزاني«شايد از به کار رفتن واژه  *
زنان در ايجاد روابط نامشروع و فراهم آوردن مقدمات زنا، از مردان بيشتر است، بر 

 »ةنيالّزانية و الّزا«.. خالف دزدي كه نقش مردان بيشتر است

 » ً ْوثاناً َو خَتْلُُقوَن إِفاْك
َ
 )١٧نكبوت،ع(» إِنما َيْعبُُدوَن ِمْن ُدوِن اِهللا أ

   .سازيد يرا م يپرستيد و دروغ يرا م يهاي خدا بت يهمانا شما به جا

و اقدام به  كنند خود را توجيه مي يجرم ارتکاب ،شونديمرتکب جرم مكساني كه  *
 »ختلقون افاك«. نماينديم يتراشلدلي
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  پيشگيري از وقوع جرم و انحراف ٢‐ ٧

 » 
ْ
يَن آَمنُوا ِليَْستَأ ِ َها ا فُّ

َ
يَن لَْم َفبْلُُغوا احْلُلَُم ِمنُْكْم ثَالَث يا ك ِ يْمانُُكْم َو ا

َ
يَن َملََكْت أ ِ ِذنُْكُم ا

َمراٍت ِمْن َقبِْل َصالةِ الَْفْجِر َو ِحنَي تََضُعوَن ِعيابَُكْم ِمَن الظِهرَيةِ َو ِمْن َنْعِد َصالةِ الِْعشاِء ثَالُث 
  )٥٨نور،(» َعْوراٍت لَُكمْ 

از شما كه به سن بلوغ و  يكه مالكشان هستيد و كسان يبايد بردگان! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

پيش از نماز صبح و نيمروز، : اجازه بگيرند) ورود به اتاق يبرا(اند در سه وقت از شما  احتالم نرسيده

   .ماستاين سه وقت هنگام خلوت ش. كنيد، و بعد از نماز عشا يكه لباس از تن بيرون م يهنگام

كند حتّي فرزندان  در ساعاتي كه انسان با همسرش خلوت مي: فرمايد در اين آيه مي *
سياست . اين امر عاملي براي پيشگيري از فحشاست .و بردگان سرزده وارد نشوند
   :نهفته است، مثالً نور سورهپيشگيري از فحشا در آيات 

 )٢آيه (زن و مرد زناكار را در برابر چشم ديگران تنبيه كنيد، 
  )٣آيه (ازدواج آنان را محدود كنيد، 

  )٤آيه (اگر بدون چهار شاهد نسبت ناروا داده شد، هشتاد تازيانه بزنيد، 
  )١٢آيه (اگر تهمتي را شنيديد برخورد كنيد، 

  )١٩آيه (هركس اشاعه فحشا را دوست بدارد، عذاب اليم خواهد داشت، 
  )٢١آيه (هاي شيطان نرويد،  دنبال گامه ب

  )٢٣آيه (اني كه به زنان پاكدامن تهمت بزنند عذاب عظيم خواهند داشت، كس
  )٢٦آيه (سخن زشت از افراد خبيث است نه شما،  

 سرزده به خانه ديگران نرويد و اگر گفتند برگرديد شما نيز بپذيريد و برگرديد،
  )٢٧‐٢٨آيه(

  )٣٠‐٣١ آيه(مردان و زنان چشم خود را از نامحرم پيش كشند و خيره نشوند، 
همسر قيام  زنان زيور خود را نشان ندهند و پايكوبي نكنند و براي ازدواج افراد بي

  )٣٢آيه (كنيد و از فقر نترسيد، 
حيا و آبرو  ،حفظ حريم ،تمام اين دستورات براي جلوگيري از فحشا و بلوغ زودرس

   .است
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ْموالِِهْم   َضُهْم َعيلالنِّساِء بِما فَضَل اُهللا َنعْ  الرِّجاُل قَواُموَن َعيَل « 
َ
ْغَفُقوا ِمْن أ

َ
َنْعٍض َو بِما أ

ِ خَتافُوَن نُُشوزَُهن فَِعُظوُهن َو اْهُجُروُهن   فَالصاحِلاُت قانِتاٌت حافِظاٌت لِلَْغيِْب بِما َحِفَظ اُهللا َو الال
َطْعنَُكْم فَال َيبُْغوا َعلَ 

َ
ُبوُهن فَإِْن أ ً يِف الَْمضاِجِع َو ارْضِ   )٣٤نساء،(» يِْهن َسِبيًال إِن اَهللا اكَن َعِليا َكِبريا

) زنان( يرا بر بعض) مردان(از ايشان  يواليت بر زنانند از آن جهت كه خدا بعض يمردان دارا

و از آن جهت كه از اموال خود نفقه ) دارند يو اراده بيشتر ي، توليديقدرت بدن(داده  يبرتر

حقوق و (حفظ كرده، ) آنان يبرا(ته، فرمان بردارند و نگهدار آنچه خدا دهند، پس زنان شايس يم

آنان را ) نخست(آنان بيم داريد، پس  يكه از سرپيچ يزنان) اما(و . در غياب اويند) اسرار شوهر،

آنان را ) اگر پند و قهر اثر نكرد،(كنيد و  يدر خوابگاه از آنان دور) اگر مؤثّر نشد(موعظه كنيد و 

) ستم و آزار يبرا(بر آنان  يا ، پس اگر اطاعت شما را كردند، بهانه)كنيد يو تنبيه بدن(بزنيد 

  . همانا خداوند بزرگوار و بزرگ مرتبه است. مجوييد

اي  چارهبايد پيش از آنكه زن ناشزه شود، . عالج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد *
 »ختافون نشوزهنّ «. نديشيدا

 .مجازات و موعظه، قهر ؛م به گام و مرحله به مرحله باشدبرخورد با منكرات بايد گا *
ُبوُهن «  »فَِعُظوُهن َو اْهُجُروُهن يِف الَْمضاِجِع َو ارْضِ

 » ً ْن يُْصِلحا بَيْنَُهما ُصلْحا
َ
ً فَال ُجناَح َعلَيِْهما أ ْو إِْعراضا

َ
ً أ ٌة خافَْت ِمْن َنْعِلها نُُشوزا

َ
  »َو إِِن اْمَرأ

  )١٢٨نساء،(                                                                                                                               
 يا نيست كه به گونه ييا اعراض داشته باشد بر آن دو باك ياز شوهرش بيم ناسازگار يو اگر زن

  .)ش باشداز حقوق يبعض يپوش گرچه با چشم(با يكديگر صلح كنند 

نشوز در مسائل خانوادگي قبل از آنكه كار به . قبل از وقوع كردبايد  را عالج واقعه *
 »خافت«. اي انديشيدطالق بكشد بايد چارهو 

  )٣٢ارساء،(» إِنُه اكَن فاِحَشًة َو ساَء َسِبيالً   َو ال َيْقَرُبوا الزِّىي« 
  .است يبه زنا نزديك نشويد، كه كار زشت و راه بد

-ي ارتباط گاهي يك نگاه، زمينه .بلكه از مقدمات زنا هم بايد پرهيز كرد قط زنانه ف *

 »التقربوا«. شود هاي نامشروع مي
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  ) ٢نور،(» َولْيَْشَهْد َعذاَنُهما طائَِفٌة ِمَن الُْمْؤِمِننيَ « 
  .از مؤمنين حاضر و ناظر باشند ي، گروه)زن و مرد زناكار(و بايد هنگام كيفر آن دو

از ارتکاب جرم  يجلوگير ، برايمجازات ياجرا در صحنه ردماز حضور متوان يم *
 »وليشهد«. کرداستفاده توسط ساير افراد 

بَداً إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننيَ « 
َ
ْن َيُعوُدوا لِِمثِْلِه أ

َ
  )١٧نور،(» يَِعُظُكُم اُهللا أ

  .را تكرار نكنيد ها كند كه اگر ايمان داريد هرگز امثال اين تهمت يخداوند شما را موعظه م

يَِعُظكم « .رداز گناه موعظه ك توبهاهكاران را به گنبايد  ،از تکرار گناه يجلوگير براي *
 »أن تَعودوا ملثله هللا

نْيا َو اْآلِخَرةِ «  ُّ ٌم يِف ا ِ
َ
يَن آَمنُوا لَُهْم َعذاٌب أ ِ ْن تَِشيَع الْفاِحَشُة يِف ا

َ
بُّوَن أ يَن حُيِ ِ   )١٩نور،(» إِن ا

اهل ايمان شايع گردد، در دنيا و آخرت  ي ها درباره يكه دوست دارند زشت يكسان يهمانا برا

  است،  يعذاب دردناك

عالقه به بايد  منكر ارتکاباز  يجلوگير يبرا. ي گناه است مقدمه عالقه به گناه *
 »...حُيّبون «. ردمنكر را محو ك

رَْسلْنا ِمْن َقبِْلَك رُُسًال إِ « 
َ
ْجَرُموا َو اكَن   يلَو لََقْد أ

َ
يَن أ ِ قَْوِمِهْم فَجاُؤُهْم بِاْكَيِّناِت فَاْغتََقْمنا ِمَن ا

  ) ٤٧روم،(» َحقا َعلَيْنا نرَْصُ الُْمْؤِمِننيَ 
مردم  يقومشان فرستاديم، پس آنان داليل روشن برا يرا به سو يو البتّه ما پيش از تو پيامبران

كه مرتكب جرم شدند انتقام  يپس، از كسان) كفر ورزيدند يبعضايمان آوردند و  يبرخ(آوردند، 

  .ما ي است بر عهده يمؤمنان حقّ ييار) كرديم كه يمؤمنان را يار(گرفتيم، و 

 »فجاءوهم باكيّنات فانتقمنا«. است برخورد با مجرمان مقدم بر كار فرهنگي و ارشاد *

َحٍد ِمَن النِّ « 
َ
ِي يِف قَلِْبِه يا نِساَء اجيِبِّ لَْسنُت َكأ ساِء إِِن ايَقينُْت فَال خَتَْضْعَن بِالَْقْوِل َفيَْطَمَع ا

 ً   )٣٢احزاب،(» َمَرٌض َو قُلَْن قَْوًال َمْعُروفا
و كرشمه  يايد پس به نرم اگر تقوا پيشه. نيستيد) يعاد(از زنان  يشما مثل يك! همسران پيامبر يا

  .پيدا كند، و نيكو و شايسته سخن بگوييد ياست طمع يش بيمارآن كه در دل) مبادا(سخن نگوييد تا 

 »فيطمع«. گناهبا هوس و آرزوي گناه هم بايد مبارزه كرد تا چه رسد به خود  *
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  )٢صافات،(» فَالزاِجراِت زَْجرا« 
  . يباز داشتن) ها و وسوسه ياز معاص(دارند  يپس باز م

  »فالزاجرات زجرا«. ر جامعه الزم استد وجود عوامل بازدارنده از گناه و ناهي از منكر *

مْجَِعنيَ « 
َ
ْغِوَينُهْم أ

ُ
  )٨٢ص،(» قاَل فَِبِعزتَِك َأل

 .را گمراه خواهم كرد) مردم ي(به عزّت تو سوگند كه همه : ابليس گفت

گناه سجده نكردن بر . شود گناهان بزرگتري ميو  جرايم ي ، مقدمهجرمگاهي يك  *
 »الغويّنهم«. شود فال مردم مياي براي گناه اغ آدم، مقدمه

يِْدَفُهما َجزاًء بِما َكَسبا نَكاًال ِمَن اِهللا َو اُهللا َعِزيٌز َحِكيمٌ « 
َ
  » َو الساِرُق َو الساِرقَُة فَاْقَطُعوا أ

  ) ٣٨مائده،(                                                                                                                             
 ياست از سو ياين كيفر.اند دستشان را قطع كنيد كه انجام داده يكار يمرد و زن دزد را به جزا

 .خداوند و خداوند مقتدر حكيم است

- يم اناز ارتکاب جرم در آن ين سبب عبرت ساير افراد و جلوگيرامجازات مجرم *
 ياسالم برا يقوانين جزاي. زدارنده استامر با يبه معنا» نَكالَ« ي كلمه .گردد

عبرت  ي شود كه مايه يگفته م يبه عقوبت» نَكالَ«. يجوي است، نه انتقام يبازدارندگ
 »نكاالً « .باشدديگران 

عَ « 
َ
اً ِفيها َو َغِضَب اُهللا َعلَيِْه َو لََعنَُه َو أ ِ داً فََجزاُؤُه َجَهنُم خا ُ َعذاباً َو َمْن َفْقتُْل ُمْؤِمناً ُمتََعمِّ َ د 

 ً   )٩٣نساء،(» َعِظيما
را بكشد پس كيفرش دوزخ است كه هميشه در آن خواهد بود، و خداوند  يو هر كس به عمد مؤمن

  .بزرگ آماده ساخته است ياو عذاب يبر او غضب و لعنت كرده و برا

از عوامل بازدارنده فساد در جامعه و عامل ايجاد و حفظ امنيت  شديدمجازات  *
  »فجزاؤه جهّنم... من يقتل«. عي استاجتما
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  پاکدامني و دوري از فحشاء ،عفت ٣‐ ٧

 لزوم رعايت حجاب ١‐٣‐٧

بْصارِِهن َو حَيَْفْظَن فُُروَجُهن َو ال ُفبِْديَن ِزينَتَُهن إِال ما َظَهرَ « 
َ
 َو قُْل لِلُْمْؤِمناِت َفْغُضْضَن ِمْن أ

بَْن خِبُُمرِِهن عَ  َرْضِ ْ ْو آباِء ُنُعوحَكِِهن   يلِمنْها َو 
َ
ْو آبائِِهن أ

َ
ُجيُوبِِهن َو ال ُفبِْديَن ِزينَتَُهن إِال ِكُُعوحَكِِهن أ

ْو نِس
َ
َخواتِِهن أ

َ
ْو بيَِن أ

َ
ْو بيَِن إِْخوانِِهن أ

َ
ْو إِْخوانِِهن أ

َ
بْناِء ُنُعوحَكِِهن أ

َ
ْو أ

َ
بْنائِِهن أ

َ
ْو أ

َ
ْو ما مَ أ

َ
لََكْت ائِِهن أ

يَن لَْم َفْظَهُروا َعيل ِ ْفِل ا ِو الطِّ
َ
ْربَِة ِمَن الرِّجاِل أ ِ اْإلِ و

ُ
ِو احكابِِعنَي َلرْيِ أ

َ
يْماُغُهن أ

َ
َعْوراِت النِّساِء َو   أ

ُْعلََم ما خُيِْفنَي ِمْن ِزينَِتِهن َو تُوُبوا إيَِل  ِ رُْجِلِهن 
َ
بَْن بِأ   ال يرَْضِ

َ
ً ك يعا َها الُْمْؤِمنُوَن لََعلُكْم اِهللا مَجِ فُّ

  )٣١نور،(» ُيْفِلُحونَ 
 يها كنند و دامن يپوش چشم) غير مجاز يها نگاه(خود  يها نگاه ياز بعض: و به زنان با ايمان بگو

خود را آشكار نكنند و بايد  يها ظاهر است، زينت) يبه طور طبيع(خود را حفظ نمايند و جز آنچه 

و ) آنان نيز پوشيده باشد ي تا عالوه بر سر، گردن و سينه(خود بيفكنند خود را بر گردن  يروسر

شوهر خود، يا پدر خود يا پدرشوهر خود، يا پسر خود، يا پسر  يزينت خود را ظاهر نكنند جز برا

يا برادر خود، يا پسر برادر خود، يا پسر خواهر خود، يا ) كه از همسر ديگر است(شوهر خود 

، يا مردان خدمتگزار كه تمايل )از كنيز و برده(اند  يا آنچه را مالك شده خود،) كيش هم(زنان 

و نيز . زنان آگاه نيستند يبر امور جنس) به سن تمييز نرسيده و(كه  يندارند، يا كودكان يجنس

! مؤمنان يا. دارند آشكار شود يبه زمين نكوبند كه آنچه از زيور مخف يا خود را به گونه يپا

  .كنيد تا رستگار شويد توبهخدا باز گرديد و به درگاه خدا  يبه سو يهمگ

 »غري او اِالرَبة«پوشش زن با تمايالت جنسي مردان نامحرم كامالً ارتباط دارد، براي  *
 .كه ميلي به همسر ندارد پوشش الزم نيست

اّال ما َظَهر «. مانعي ندارد هايي از بدن كه به طور طبيعي پيداست ظاهر بودن قسمت *
 »امنه

نيازي به همسر در اثر کهولت سن و امثال آن، غالمان و افراد مالزمي كه  ،از بردگان *
ِ االربة«. ندارند، ستر و پوشاندن واجب نيست  »او ما َملَكت ايمانهّن او احّكابعني غري او

َرضبَن خُبُمرهنّ «واجب است،  پوشش حجاب و * هركاري كه زينت زن را آشكار  و »و
 »علم ماخُيفني من زينتهنّ «. ا از آن آگاه كند ممنوع استكند يا ديگران ر
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اي است كه  مقدار واجب براي پوشش سر و صورت، انداختن روسري و مقنعه *
 »مُخُرهّن عيل ُجيوبِهنّ «. گردن و سينه را بپوشاند

گونه كه همان »وال يُبديَن زينتهنّ «. با حفظ حجاب، حضور زن در جامعه مانعي ندارد *
َيع مع الّراكعني«. ر نماز جماعت بالمانع استشركت زن د  »و ار

ْن يََضْعَن ِعياَنُهن َلرْيَ « 
َ
ً فَلَيَْس َعلَيِْهن ُجناٌح أ ِ ال يَرُْجوَن نِكاحا َو الَْقواِعُد ِمَن النِّساِء الال

ْن يَْستَْعِفْفَن َخرْيٌ لَُهن َو اُهللا َسِميٌع َعلِ 
َ
  )٦٠نور،(» يمٌ ُمترََبِّجاٍت بِِزينٍَة َو أ
نيست كه پوشش خود را زمين گذارند، به  يبه ازدواج ندارند، باك يكه اميد يا و بر زنان وانشسته

 .شنوا و آگاه است خدا آنان بهتر است و يو عفت ورزيدن برا. كه زينت خود را آشكار نكنند يشرط

وشش ي حجاب، مالك اين است كه پ شود كه در مسأله از آيات قرآن استفاده مي *
 :بانوان تحريك كننده و شهوت انگيز نباشد، زيرا تنها موارد زير را استثنا نموده است

 .كسي كه شهوتي ندارد ١»غري او االربة«

ين لم« ّ اي كه از مسائل شهوت، چيزي  بچه ٢»َعورات النساء يظهروا بل او الطفل ا
 .داند نمي

 .با همسر خود هستيد گذاريد و ار ميهنگامي كه لباستان را كن ٣»حني تَضعون ثيابكم« 

 » ً  .اي كه اميد ازدواج ندارند زنان از كار افتاده ٤»ال يَرجون نكاحا

و اگر حداقلِّ حجاب  استتحريك احساسات جنسي  عدم مهم بنابراين، مسأله 
اسالمي، براي جلوگيري از گناه كافي نبود، الزم است بانوان چادر و حجاب برتر 

 .ديگران مرتكب گناه نشوند داشته باشند، تا

ميلي به ازدواج نيز باشد تا اجازه  سالخوردگي به تنهايي كافي نيست، بلكه بايد بي *
 »اليرجون... القواعد«. برداشتن روسري را داشته باشند

 

                                                 
  .٣١نور،  .١
  .٣١نور،  .٢
  .٥٨نور،  .٣
  .٦٠نور،  .٤
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ْطَهُر ِلُقلُوبُِكْم وَ « 
َ
حْكُُموُهن َمتاخً فَْسئَلُوُهن ِمْن َوراِء ِحجاٍب ذِلُكْم أ

َ
  » قُلُوبِِهن  َو إِذا َسأ

خواستيد از پشت پرده ) به عنوان عاريت( ياز وسايل زندگ يو هر گاه از همسران پيامبر چيز

  )٥٣احزاب،( .است يو پاكدامن يآنان به پاك يها شما و دل يها دل يبخواهيد اين رفتار برا

 »فاسئلوهّن من وراء حجاب«. داد و ستد زنان با حفظ حجاب مانعي ندارد *

َخواتِِهن  ال ُجناحَ « 
َ
بْناِء أ

َ
بْناِء إِْخوانِِهن َو ال أ

َ
بْنائِِهن َو ال إِْخوانِِهن َو ال أ

َ
َو َعلَيِْهن يِف آبائِِهن َو ال أ

يْماُغُهن 
َ
  )٥٥احزاب،(» ال نِسائِِهن َو ال ما َملََكْت أ

سران برادرانشان و در مورد پدرانشان و پسرانشان و برادرانشان و پ) نداشتن حجاب(بر زنان، 

  .نيست يپسران خواهرشان و ديگر زنان مسلمان و كنيزانشان گناه

. حجاب الزم نيست، ولي نزد زنان غير مسلمان حجاب الزم است ناميان زنان مسلم *
 »نسائهنّ «

ْزواِجَك َو بَناتَِك َو نِساِء الُْمْؤِمِننَي يُْدِغنَي َعلَيِْهن « 
َ
َها اجيِبُّ قُْل ِأل فُّ

َ
ْد يا ك

َ
  ِمْن َجالبِيِبِهن ذلَِك أ

 ً ْن ُفْعَرْفَن فَال يُؤَْذْفَن َو اكَن اُهللا َلُفوراً رَِحيما
َ
  )٥٩احزاب،(» أ
بلند بر خود بيفكنند، اين  يها يروسر: به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو! پيامبر يا

مورد آزار قرار نگيرند، و خداوند شناخته شوند و ) يبه عفّت و پاكدامن(تر است، تا  مناسب) عمل(

  . آمرزنده مهربان است

يعرفن فال «. رفت و آمد زنان در خارج از منزل، با حفظ عفّت عمومي مانعي ندارد *
 »يؤذين

 منع چشم چراني ٢‐٣‐٧

ْز« 
َ
بْصارِِهْم َو حَيَْفُظوا فُُروَجُهْم ذلَِك أ

َ
وا ِمْن أ   » اَهللا َخِبرٌي بِما يَْصنَُعونَ  لَُهْم إِن   قُْل لِلُْمْؤِمِننَي َفُغضُّ

  ) ٣٠نور،(                                                                                                                                  
ود را كنند و دامن خ يپوش چشم) غير مجاز يها نگاه(خود  يها نگاه ياز بعض: به مردان مؤمن بگو

  .دهند آگاه است يخداوند به آنچه انجام م. پاكتر ماندن آنان بهتر است ياين برا. حفظ نمايند

بْصارِِهمْ «.حرام داللت دارد يهاونگاه ياين آيه بر ممنوعيت چشم چران 
َ
وا ِمْن أ  »َفُغضُّ
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 رعايت عفت ٣‐٣‐٧

بْصارِِهْم َو حَيَْفُظو« 
َ
وا ِمْن أ َو قُْل لِلُْمْؤِمناِت َفْغُضْضَن ِمْن .....ا فُُروَجُهْم قُْل لِلُْمْؤِمِننَي َفُغضُّ

بْصارِِهن َو حَيَْفْظَن فُُروَجُهن 
َ
  )٣١و٣٠نور،(» أ

كنند و دامن خود را  يپوش چشم) غير مجاز يها نگاه(خود  يها نگاه ياز بعض: به مردان مؤمن بگو

 يپوش چشم) غير مجاز يها نگاه(خود  يها نگاه ياز بعض: و به زنان با ايمان بگو.....حفظ نمايند

  خود را حفظ نمايند  يها كنند و دامن

 - يَغّضوا « .عفّت و پاكدامني و ترك نگاه حرام فرقي نيستدر لزوم زن و مرد  ميان *
 »حيفظن -حيفظوا  -يَغُضضن

تُوَن يِف ناِديُكمُ « 
ْ
تُوَن الرِّجاَل َو َيْقَطُعوَن السِبيَل َو تَأ

ْ
إِنُكْم حَكَأ

َ
  ) ٣٠عنكبوت،(» الُْمنَْكرَ  أ

آشكارا و (كنيد و در مجالس خود  يرا قطع م) يزناشوي يطبيع(رويد و راه  يشما به سراغ مردها م

  دهيد؟  ياعمال ناپسند انجام م) پرده يب

 »رناديكم املنك ىف«. بايد محترم و محفوظ بماند عفّت عمومي *

ْزواِجَك َو بَ « 
َ
َها اجيِبُّ قُْل ِأل فُّ

َ
ْديا ك

َ
  ناتَِك َو نِساِء الُْمْؤِمِننَي يُْدِغنَي َعلَيِْهن ِمْن َجالبِيِبِهن ذلَِك أ

 ً ْن ُفْعَرْفَن فَال يُؤَْذْفَن َو اكَن اُهللا َلُفوراً رَِحيما
َ
  )٥٩احزاب،(» أ
بلند بر خود بيفكنند، اين  يها يروسر: به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو! پيامبر يا

شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند، و خداوند ) يبه عفّت و پاكدامن(تر است، تا  ناسبم) عمل(

  . آمرزنده مهربان است

باشد، الزم  ي اوپوشيدن لباسي كه معرف شخصيت زن براي تأمين عفّت و آبرو *
 »يعرفن فال يؤذين«. است
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 گري زنانمنع جلوه ٤‐٣‐٧

بْصارِِهن َو حَيَْفْظَن فُُروَجُهن َو ال ُفبِْديَن ِزينَتَُهن إِال ما َظَهَر َو قُْل لِلُْمْؤِمناِت َفْغُض « 
َ
ْضَن ِمْن أ

بَْن خِبُُمرِِهن َعيل َرْضِ ْ ْو آباِء ُنُعوحَكِِهن   ِمنْها َو 
َ
ْو آبائِِهن أ

َ
ُجيُوبِِهن َو ال ُفبِْديَن ِزينَتَُهن إِال ِكُُعوحَكِِهن أ

بْ 
َ
ْو أ

َ
ْو نِسائِِهن أ

َ
َخواتِِهن أ

َ
ْو بيَِن أ

َ
ْو بيَِن إِْخوانِِهن أ

َ
ْو إِْخوانِِهن أ

َ
بْناِء ُنُعوحَكِِهن أ

َ
ْو أ

َ
ْو ما َملََكْت نائِِهن أ

َ
أ

يَن لَْم َفْظَهُرو ِ ْفِل ا ِو الطِّ
َ
ْربَِة ِمَن الرِّجاِل أ ِ اْإلِ و

ُ
ِو احكابِِعنَي َلرْيِ أ

َ
يْماُغُهن أ

َ
َعْوراِت النِّساِء َو   ا َعيلأ

ُْعلََم ما خُيِْفنَي ِمْن ِزينَِتِهن َو تُوُبوا إيَِل  ِ رُْجِلِهن 
َ
بَْن بِأ َها الُْمْؤِمنُوَن لََعلُكْم  ال يرَْضِ فُّ

َ
ً ك يعا اِهللا مَجِ

  )٣١نور،(» ُيْفِلُحونَ 
 يها كنند و دامن يپوش چشم )غير مجاز يها نگاه(خود  يها نگاه ياز بعض: و به زنان با ايمان بگو

خود را آشكار نكنند و بايد  يها ظاهر است، زينت) يبه طور طبيع(خود را حفظ نمايند و جز آنچه 

و ) آنان نيز پوشيده باشد ي تا عالوه بر سر، گردن و سينه(خود را بر گردن خود بيفكنند  يروسر

پدرشوهر خود، يا پسر خود، يا پسر  شوهر خود، يا پدر خود يا يزينت خود را ظاهر نكنند جز برا

يا برادر خود، يا پسر برادر خود، يا پسر خواهر خود، يا ) كه از همسر ديگر است(شوهر خود 

، يا مردان خدمتگزار كه تمايل )از كنيز و برده(اند  خود، يا آنچه را مالك شده) كيش هم(زنان 

و نيز . زنان آگاه نيستند يبر امور جنس) به سن تمييز نرسيده و(كه  يندارند، يا كودكان يجنس

! مؤمنان يا. دارند آشكار شود يبه زمين نكوبند كه آنچه از زيور مخف يا خود را به گونه يپا

  .كنيد تا رستگار شويد توبهخدا باز گرديد و به درگاه خدا  يبه سو يهمگ

 »وال يُبدين زينتهنّ «. در جامعه ممنوع است گري زنان جلوه *

وال «. رفتني كه سبب آشكار شدن زيورهاي مخفي زن شود ممنوع است هرگونه راه *
 »يرضبن بارجلهنّ 

ْن يََضْعَن ِعياَنُهن َلرْيَ « 
َ
ً فَلَيَْس َعلَيِْهن ُجناٌح أ ِ ال يَرُْجوَن نِكاحا َو الَْقواِعُد ِمَن النِّساِء الال

ْن يَْستَْعِفْفَن َخرْيٌ لَهُ 
َ
  )٦٠نور،(» ن َو اُهللا َسِميٌع َعِليمٌ ُمترََبِّجاٍت بِِزينٍَة َو أ
نيست كه پوشش خود را زمين گذارند، به  يبه ازدواج ندارند، باك يكه اميد يا و بر زنان وانشسته

 .آنان بهتر است وخداوند شنوا و آگاه است يو عفت ورزيدن برا. كه زينت خود را آشكار نكنند يشرط

 »غري متربّجات«. استدن زينت ممنوع دا  براي زنان پير و جوان، آرايش و نشان *
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ِ َعيَل «  ْجَر ما َسَقيَْت َجا فَجاَءتُْه إِْحداُهما َيْم
َ
َْجِزيََك أ ِ ِ يَْدُعوَك 

َ
  » اْسِتْحياٍء قالَْت إِن أ

  ) ٢٥قصص،(                                                                                                                            
رفت به  يكه با حيا و عفّت راه م يدر حال) دختران شعيب(از آن دو  ييك) نگذشت كه يچيز(پس 

ما آب  يكند تا مزد اينكه برا يهمانا پدرم از شما دعوت م: آمد و گفت )يحضرت موس(نزد او

  . به تو بپردازد يداد

  »تم عيل استحياء«. س حيا و عفّت باشداسا آمد زن در بيرون خانه بايد بر رفت و *

ِي يِف «  َحٍد ِمَن النِّساِء إِِن ايَقينُْت فَال خَتَْضْعَن بِالَْقْوِل َفيَْطَمَع ا
َ
قَلِْبِه يا نِساَء اجيِبِّ لَْسنُت َكأ

 ً   ) ٣٢احزاب،(» َمَرٌض َو قُلَْن قَْوًال َمْعُروفا
و كرشمه  يايد پس به نرم اگر تقوا پيشه. نيستيد) يعاد(زنان از  يشما مثل يك! همسران پيامبر يا

  .پيدا كند، و نيكو و شايسته سخن بگوييد ياست طمع يآن كه در دلش بيمار) مبادا(سخن نگوييد تا 

 »ِان اتّقينّت فال ختضعن بالقول«. بي تقوايي است با كرشمه سخن گفتن زن *

ي يف قلبه مرض«. تحريك كننده باشدنبايد گفتار و رفتار زن  * ّ  »فيطمع ا

و« 
ُ
َج اجْلاِهِليِة اْأل   ) ٣٣احزاب،(» َو قَْرَن يِف ُنيُوتُِكن َو ال َيرَبْجَن َيرَبُّ

و (ظاهر نشويد  يخود قرار گيريد و همچون دوران جاهليت نخستين، با خودآراي يها و در خانه

  .)خود را آشكار نكنيد يها زينت

يعني براي خودنمايي . ي هر دو معنا يكي است و نتيجه است »قرار« يا» وقار«از  »قَْرنَ « *
 .هاي خود خارج نشويد از خانه

 »ال تربّجن - قرن «. جايگاه زن يا خانه است يا بيرون خانه بدون خودنمايي *

 منع فحشاء ٥‐٣‐٧

َ الَْفواِحَش ما َظَهَر ِمنْها َو ما َنَطنَ «  ِّ   ) ٣٣اعراف،(» قُْل إِنما َحرَم َر
  .زشت وزننده، چه آشكار و چه پنهان را حرام كرده است يهمانا پروردگارم كارها: بگو!) پيامبر يا( 

گناهي كه زشتي آن بر همه آشكار است، همچون به معناي  »فاحشة«جمع  »فواحش«  *
داشتند، اين آيه حرمت آن را نيز  پنهاني آن را روا مي زنا و چون در جاهليت انجام

 .يدنما تأكيد مي
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ُمُر بِالَْعْدِل َو اْإلِْحساِن َو إِيتاِء ِذي الُْقْر« 
ْ
يْغِ   َو َفنيْه  إِن اَهللا يَأ

  » َعِن الَْفْحشاِء َو الُْمنَْكِر َو اْكَ
  ) ٩٠حنل،(                                                                                                                                 

 يدهد و از كارها يخويشاوندان، فرمان م) حق(به عدل و احسان و دادن ) مردم را(همانا خداوند 

  .فرمايد يم يزشت و ناپسند و تجاوز، نه

 .در اسالم داللت دارد فحشاء و منکر اين آيه بر ممنوعيت 

 » ِ ْن تَِشيَع الْفاِحَشُة يِف ا
َ
بُّوَن أ يَن حُيِ ِ نْيا َو اْآلِخَرةِ إِن ا ُّ ٌم يِف ا ِ

َ
  )١٩نور،(» يَن آَمنُوا لَُهْم َعذاٌب أ

اهل ايمان شايع گردد، در دنيا و آخرت  ي ها درباره يكه دوست دارند زشت يكسان يهمانا برا

  است،  يعذاب دردناك

ي فحشا، گاهي با زبان و قلم است و  اشاعه .نيز ممنوع است عالقه به اشاعه فحشاء *
هي با ايجاد مراكز فحشا و تشويق ديگران به گناه و قرار دادن امكانات گناه در گا

 .اختيار آنان

ْغتُْم قَْوٌم جَتَْهلُونَ « 
َ
تُوَن الرِّجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّساِء بَْل أ

ْ
إِنُكْم حَكَأ

َ
  ) ٥٥نمل،(» أ

) نادان و( يد؟ بلكه شما مردمروي يشهوت به سراغ مردان م ي غريزه يآيا شما با بودن زنان، برا

  .ايد جهالت پيشه

 »...أئّنكم حكأتون الرجال شهوة«. دفع شهوت بايد از طريق مشروع باشد *

بَينَةٍ «  ِينَي بَِفاِحَشٍة مُّ
ْ
ن يَأ

َ
  )١طالق،(» َال خُتْرُِجوُهن ِمن ُنيُوتِِهن َوَال خَيْرُْجَن إِال أ

از خانه بيرون كنيد و نه آنان بيرون روند، مگر آنكه مرتكب نه شما آنان را ) ،طالق در ايام عده(

  ).كه در اين صورت اخراجشان مجاز است(شوند  يكار زشت آشكار

تواند از حق مسكن خود سوءاستفاده كند و خانه را تبديل به محيطي براي  زن نمي *
 )اّال ان يأتني بفاحشة مبيّنة( .حشا و منكر نمايدف
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 بين زن و مرد ريملزوم رعايت ح ٦‐٣‐٧

َينْيِ تَُذودا« 
َ
مًة ِمَن اجاِس يَْسُقوَن َو وََجَد ِمْن ُدونِِهُم اْمَرأ

ُ
ِن قاَل َو لَما َورََد ماَء َمْدَفَن وََجَد َعلَيِْه أ

بُونا َشيٌْخ َكِبريٌ  ما َخْطبُُكما قاحَكا ال نَْسيِق َحيت 
َ
  )٢٣قصص،(» يُْصِدَر الرِّخُء َو أ

از مردم را در اطراف آن ديد كه به سيراب كردن  يآب مدين رسيد، گروه) چاه(به  يو چون موس

تا گوسفندانشان (مشغولند و در كنار آنان به دو زن برخورد كه مراقب بودند ) چهار پايان خويش(

از اين (منظور شما : گفت) جلو رفته و به آنان يپس موس. با گوسفندان ديگر مخلوط نشوند

دهيم تا  يآب نم) پرهيز از اختالط با مردان، گوسفندان خود را يبرا(ما : ست؟ گفتندچي) يگير كناره

 يپدر ما پير مرد) آن است كه يحضور ما در اينجا برا(چوپانان خارج شوند و  ي اينكه همه

  . كهنسال است

و «. كردند حريم ميان زن و مرد يك ارزش است كه دختران شعيب آن را مراعات مي *
 »نهم امرأتنيوَجَد من دو

 »ما َخطبُكما«. ردگفتگوي مرد با زن در صورت لزوم مانعي ندا *

ْطَهُر ِلُقلُوبُِكْم َو قُلُوبِِهن « 
َ
حْكُُموُهن َمتاخً فَْسئَلُوُهن ِمْن َوراِء ِحجاٍب ذِلُكْم أ

َ
  » َو إِذا َسأ

  )٥٣احزاب،(                                                                                                                           
خواستيد از پشت پرده ) به عنوان عاريت( ياز وسايل زندگ يو هر گاه از همسران پيامبر چيز

  .است يو پاكدامن يآنان به پاك يها شما و دل يها دل يبخواهيد اين رفتار برا

اطهر «. حور كارها تقوا و پاكدلي باشدبايد م ي ارتباط زنان و مردان در نحوه *
 »لقلوبكم و قلوبهنّ 

  



 

 

  

  :فصل سوم

  
  

حقوق عمومي
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حقوق عمومي :فصل سوم  
  

  حکومت و حاکميت) الف
  ساختار حکومت ‐ ١
 لزوم حضور مردم ١‐ ١

 » َ ِ نَزْجَا َمَعُهُم الِْكتَاَب َوالِْمزَياَن 
َ
رَْسلْنَا رُُسلَنَا بِاْكَيِّنَاِت َوأ

َ
نَزْجَا  ُقوَم اجاُس بِالِْقْسِط لََقْد أ

َ
َوأ

  ) ٢٥حديد،(» لِلناِس  احْلَِديَد ِفيِه بَأٌس َشِديٌد َوَمنَافِعُ 
و وسيله سنجش ) يآسمان(همانا ما پيامبرانمان را با داليل آشكار فرستاديم و همراه آنان كتاب  

 يبرا يشديد است و منافع ييبرخيزند و آهن را كه در آن نيرو يفرو فرستاديم تا مردم به دادگر

  .)تا از آن بهره گيرند(رو آورديم مردم دارد ف

صرف حضور رسوالن الهي به . مردم بايد براي رسيدن جامعه به عدالت بپاخيزند 
 » قوم اجاس بالقسط«. اه کتاب خدا در جامعه براي وصول به عدالت کافي نيستهمر

  رهبر و رهبري ٢‐ ١

  ضرورت وجود رهبر ١‐٢‐١

ِ َو إِذا اكنُوا َمَعُه َعيل«  ِ يَن آَمنُوا بِاِهللا َو رَُسو ِ ْمٍر جاِمٍع لَْم يَْذَهبُوا َحيت   إِغَما الُْمْؤِمنُوَن ا
َ
أ

ِذنُوهُ 
ْ
  )٦٢نور،(» يَْستَأ

 يهستند كه به خدا و پيامبرش ايمان آورده و هر گاه با پيامبر بر كار يتنها كسان) يواقع(مؤمنان 

 .روند يند، بدون اجازه او نماجتماع نماي
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 »يذهبوا عيل امر جامع لم«. در زندگي اجتماعي وجود رهبر و پيروي از او الزم است *

  صفات الزم براي رهبر ٢‐٢‐١

وُه إيَِل الرُسوِل َو إيِل«  ذاُعوا بِِه َو لَْو رَدُّ
َ
ِو اخْلَوِْف أ

َ
ْمِن أ

َ
ْمٌر ِمَن اْأل

َ
مْ   َو إِذا جاَءُهْم أ

َ
ِ اْأل و

ُ
ِر ِمنُْهْم أ

يَن يَْستَنِْبُطونَُه ِمنُْهمْ  ِ   )٨٣نساء،(» لََعِلَمُه ا
برسد، آن ) منافقان(به آنان ) يا شكست يپيروز(يا ترس  ياز ايمن) يا و شايعه( يكه خبر يهنگام

امور خود  يبه پيامبر و اوليا) پيش از نشر(كه اگر آن را  يكنند، در حال يرا فاش ساخته و پخش م

  .يابند يهند، قطعاً آنان كه اهل درك و فهم و استنباطند، حقيقت آن را در مارجاع د

او «. اولواالمر بايد اهل استنباط باشند. ي تنگاتنگ است و فقاهت رابطهبين واليت  *
 »يستنبطونه... االمر

ِ   َو إِِذ اْنتيَل«  ِّ جاِعلَُك ل
َيمُهن قاَل إِ

َ
لناِس إِماماً قاَل َو ِمْن ُذرِّييِت قاَل ال إِبْراِهيَم َربُُّه بَِكِلماٍت فَأ

  )١٢٤بقره،(» يَناُل َقْهِدي الظالِِمنيَ 
آزمايش كرد و او به  يكه پروردگارِ ابراهيم، او را با حوادث گوناگون يهنگام) به خاطر بياور(و 

ابراهيم . ار دادممن تو را امام و رهبر مردم قر: خداوند به او فرمود. از عهده آزمايش برآمد يخوب

و (رسد  يپيمان من به ستمكاران نم: ، خداوند فرمود)قرار بده يامامان(از فرزندان من نيز : گفت

  ).تنها آن دسته از فرزندان تو كه پاك و معصوم باشند شايسته اين مقامند

رهبري که ظالم . رهبران الهي همه عادلند .شرايط رهبري، عدالت است ترينمهماز  *
 »ال ينال عهدي الظاملني« ١.نيستب از جانب خداوند است منصو

يَل «  جْنِ   )٤٨آل عمران،(» َو ُفَعلُِّمُه الِْكتاَب َو احْلِْكَمَة َو احكْوراَة َو اْإلِ
  .آموزد يكتاب و حكمت و تورات و انجيل را م )7 يحضرت عيس( و خداوند به او

اساس  آگاهي بر ؛م استهاي الز داشتن آگاهي يكي از اصول و شرايط رهبري الهي، *
 »...يعلّمه الكتاب و«. آسمانيكتب  علم و حكمت و

                                                 
كند كه خداوند  نقل مي 9ن مسعود از رسول خدا اب: در تفسير أطيب البيان به نقل از امالي طوسي آورده است .١

يعني هر كس براي بتي  »انا و علي بن ابي طالب لم يسجد احدنا لصنم قطّ» «من سجد لصنم دوني، ال اجعله اماماً«: فرمود
ه و من و علي بن ابي طالب، هيچكدام از ما هرگز به بت سجده نكرد» «دهم سجده كند من او را امام و رهبر قرار نمي

  )١٨٣،، ص٢ ، جهمان  ،سيد عبدالحسين ،طيب(. است
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، 7خداوند به عيسي. رهبر هر زماني بايد به حوادث وقوانين گذشته نيز آگاه باشد *
 »واحكوراة«. را آموخت7تورات موسي

 » 
َ
ِ اْأل و

ُ
ِطيُعوا الرُسوَل َو أ

َ
ِطيُعوا اَهللا َو أ

َ
يَن آَمنُوا أ ِ َها ا فُّ

َ
  ) ٥٩نساء،(» ْمِر ِمنُْكمْ يا ك

) جانشينان پيامبر(االمر خود  يخدا را اطاعت كنيد و از رسول و اول! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .اطاعت كنيد

... اطيعوا«. از حاكمي واجب است كه مؤمن و از خود مردم با ايمان باشد اطاعت *
 »منكم

 » 
َ
يَن خَيْتانُوَن أ ِ ً َو ال جُتاِدْل َعِن ا ِعيما

َ
  )١٠٧نساء،(» ْغُفَسُهْم إِن اَهللا ال حُيِبُّ َمْن اكَن َخواناً أ

  .ورزند، دفاع مكن كه خدا خيانت پيشگان گنهكار را دوست ندارد يكه به خود خيانت م يو از كسان

هايشان را بدانند، تا بتوانند  رهبر جامعه و قاضيان بايد خائنان را بشناسند و نقشه *
 »و الجتادل«. داشته باشند موضعگيري مناسب

 » ْ َ يُّ 
َ
ْم بِِه َو  قُْل أ ُ نِْذَر

ُ
َ إيَِل هَذا الُْقْرآُن ِأل ِ و

ُ
ْكرَبُ َشهاَدًة قُِل اُهللا َشِهيٌد بَييِْن َو بَيْنَُكْم َو أ

َ
ٍء أ

ْخري
ُ
ن َمَع اِهللا آلَِهًة أ

َ
إِنُكْم لَتَْشَهُدوَن أ

َ
ْشَهُد قُْل   َمْن بَلََغ أ

َ
ٌ واِحٌد َو إِنيِن بَِريقُْل ال أ ٌء  إِنما ُهَو إِ

ونَ  ُ
  )١٩انعام،(» ِمما ترُْشِ

و اين . خداوند ميان من و شما گواه است: برتر و بزرگتر است؟ بگو يدر گواه يچه موجود: بگو

آيا شما . شده تا با آن شما را و هر كه را كه اين پيام به او برسد هشدار دهم يقرآن به من وح

 يهمانا او خدا: بگو. دهم ينم يمن گواه: هست؟ بگو يدهيد كه با خداوند، خدايان ديگر يم يگواه

  .ورزيد، بيزارم يترديد من از آنچه شما شرك م ييكتاست و ب

، اميد »او ايل هذا القرآن« ايمان به مكتب ،آسماني از جمله شرايط الزم براي رهبر *
ء مّما  انيّن بري«. و برائت از شرك است »هدقل ال أش«، صالبت »و َمن بَلَغ«به آينده 

ون  »ترش
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ْم اكَن ِمَن الْغائِِبنيَ « 
َ
رَي الُْهْدُهَد أ

َ
ْذحَبَنُه  َو َيَفقَد الطرْيَ فَقاَل ما يِلَ ال أ

َ
ْو َأل

َ
َننُه َعذاباً َشِديداً أ َعذِّ

ُ
َأل

تِييَنِّ بُِسلْطاٍن ُمِبني
ْ
َأ َ ْو 

َ
  )٢١و٢٠نمل،(»  أ

بينم؟  يمرا چه شده كه هدهد را نم: گفت) هدهد را نديد،(حال پرندگان شد و  يجويا) سليمان(و 

سخت خواهم داد يا او را ذبح  يقطعاً او را كيفر .يا از غايبان است) بينم يآيا حضور دارد و من نم(

  .من بياورد يبرا) يو عذر موجه( يدليل روشن) غيبت خود يبرا(كنم، مگر آن كه  يم

 :بايد شرايط خاصّي داشته باشد از جمله هجامع حاكم *

 »تفّقد الطري«. محبت و دقّت: الف 

 »مايل ال أري اهلدهد«. تواضع: ب 

 »الُعّذبّنه او الذحبّنه«. صالبت در برابر متخلّف: ج 

 »أتييّن «. متهم حق دفاع قائل شدن براي: د 

سه جمله،  در »الم«وجود حرف . قاطعيت الزم استدر مديريت و تشكيالت،  *
  »أتييّن  -الَذحبّنه  -الُعّذبّنه «.ي قاطعيت است نشانه

َمتِّْعُكن « 
ُ
نْيا َو ِزينَتَها َفتَعالنَْيَ أ ُّ ْزواِجَك إِْن ُكننُْت تُرِْدَن احْلَياَة ا

َ
َها اجيِبُّ قُْل ِأل فُّ

َ
َو  يا ك

رَسِّْحُكن رَساحاً مَجِيالً 
ُ
  )٢٨احزاب،(» أ
خواهيد، بياييد  يآن را م) و زرق و برق(دنيا و زينت  ياگر شما زندگ: مسرانت بگوبه ه! پيامبر يا

  .رهايتان كنم) بدون قهر و خشونت(نيكو  يمند سازم و به وجه بهره) با پرداخت مهرتان(تا شما را 

و  موقعيت ديني و اجتماعي براي انسان. ن بايد ساده باشدانازندگي رهبر مسلم *
نيا«. آورد ي خاصّي به وجود مي وظيفه اوخانواده و بستگان  ... ان كننت تردن احلياة ا

 »ارُسحكنّ 

وي کنند، بايد در جامعه اعالم شده و اگر خانواده رهبر جامعه با او همراهي نمي 
 .حساب آنان را جدا کند
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  موانع رهبري ٣‐٢‐١

ِْهْم «  َ
ْن ثَبتْناَك لََقْد ِكْدَت تَْرَكُن إِ

َ
ً قَِليالً َو لَْو ال أ َذقْناَك ِضْعَف احْلَياةِ َو ِضْعَف  َشيْئا

َ
ً َأل إِذا

 ً ُد لََك َعلَيْنا نَِصريا   )٧٥و  ٧٤ارساء،(» الَْمماِت ُعم ال جَتِ
آن گاه دو .يبه آنان تمايل پيدا كن يو اگر ما تورا استوار نكرده بوديم، هر آينه نزديك بود كه اندك

خويش در برابر  يچشانديم و برا يبرابر در مرگ، عذابت م و دو يدر زندگ) كيفر مشركان(برابر 

  .ييافت ينم يقهر ما ياور

هرچه مقام علمي و موقعيت . كيفر كمترين لغزش رهبران، دو برابر ديگران است *
کوچکترين . اجتماعي و معنوي انسان بيشتر باشد، مسئوليت و خطر هم بيشتر است

ً «. خطايي از رهبران پذيرفته نيست  »ضعف احلياة... قليالً  شيئا

ِفني«  ْمَر الُْمرْسِ
َ
  )١٥١شعراء،(»  َو ال تُِطيُعوا أ

  .و از اسرافكاران فرمان نبريد

  »التُطيعوا أمر املرسفني«. اسرافكار صالحيت رهبري جامعه را ندارد *

  اختيارات رهبر ٤‐٢‐١

ْفتُوىي« 
َ
 أ

ُ
َها الَْمَأل فُّ

َ
ْمري ما ُكنُْت قاِطعَ   يف  قالَْت يا ك

َ
ً َحيت أ ْمرا

َ
ولُوا قُوةٍ َو  ًة أ

ُ
تَْشَهُدوِن قالُوا حَنُْن أ

ُمِرين
ْ
ِْك فَاْغُظِري ما ذا تَأ َ

ْمُر إِ
َ
ٍس َشِديٍد َو اْأل

ْ
ولُوا بَأ

ُ
 )٣٣و  ٣٢نمل،(»  أ

حضور شما تصميم  يب]  تاكنون[نظر خود را در اين امر به من بگوييد كه من ! سران قوم يا: گفت

و نبايد در برابر يك نامه از موضع (ما سخت نيرومند و دالوريم : گفتند) اشراف(. ام نگرفته يقطع

اختيار كار با توست، نظر خود را بيان فرما تا ببينيم چه دستور  ي، ول)ضعف برخورد كنيم

  ).و ما با قدرت انجام دهيم(؟ يده يم

شخص  با نهايي گيريولي تصميمکند حاکم جامعه قبل از اتخاذ تصميم مشورت مي *
ك« .است رهبر  »فانظري ماذا تأمرين واالمر ا
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ْتُْم فَإِغَما َعيَل رَُسوِجَا«  ِطيُعواْ الرُسوَل فَإِن تََو
َ
ِطيُعواْ اَهللا َوأ

َ
 )١٢تغابن،(» اْكََالُغ الُْمِبنيُ  َوأ

در دستورات حكومت و (اطاعت كنيد و پيامبر را ) شريعت يدر اوامر و نواه(خداوند را 

 يرسول ما جز پيام رسان همانا بر) بدانيد كه(گردانيد،  ينماييد، پس اگر رو يپيرو) هايش تسنّ

  .نيست) يوظيفه ديگر(آشكار 

اطاعت از خداوند در در مورد پيامبر نشانگر آن است که » اطيعوا«تکرار کلمه  *
در اموري است كه به عنوان حاكم اسالمي  هاي ثابت است و اطاعت از رسول فرمان
ِطيُعواْ الرُسوَل « .كند ادر ميص

َ
ِطيُعواْ اَهللا َوأ

َ
 »َوأ

ِنيَ «  يَن خَهْدُيْم ِمَن الُْمرْشِ ِ ِ إيَِل ا ِ   )١،توبه(» بَراَءٌة ِمَن اِهللا َو رَُسو
كه  يخدا و پيامبرش، نسبت به مشركان ياست از سو يو برائت يبيزار) و ياين آيات اعالم جداي(

  .ايد با آنان پيمان بسته

  »و رسو هللابرآءٌة من ا«. ن از اختيارات رهبر استالغو اعتبار پيمان با مشرك *

َها اجيِبُّ جاِهِد الُْكفاَر َو الُْمنافِِقنَي َو اْغلُْظ َعلَيِْهمْ «  فُّ
َ
  )٧٣،توبه(» يا ك

  .گير و خشن باش با كافران و منافقان ستيز كن و بر آنان سخت! پيامبر يا

  »يا ايها اجيب جاهد«.مطابق فرمان و نظر رهبر مسلمانان باشد بايد ابتدايي جهاد *

 »يا ايها اجيب جاهد«. در نظام اسالمي فرمانده كل قوا رهبر است *

ياد«  ِّ الصافِناُت اجْلِ ِ   ) ٣١ص،( »إِْذ ُعرَِض َعلَيِْه بِالَْع
  ).ن ديدن بودو او مشغول سا(آن گاه كه عصرگاهان اسبان چابك تندرو بر سليمان عرضه شد 

رهبر بايد شخصاً از نيروها سان ببيند و آگاهي از كميت و كيفيت نيروها و امكانات،  *
ي نيروهاي رزمنده  مراسم رژه و سان ديدن، الزمه »عرض عليه«. شرط رهبري است

ريان سليمان در برابر او رژه کلش: چنانكه در جاي ديگر فرمود »...عرض عليه«. است
 ١»اجلّن واالنس جنوده من«. رفتند

                                                 
  .١٧نمل، .١
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  گذاريقانون ٣‐ ١

 گذاريي قانوننحوه ١‐٣‐١

ْو َعيل« 
َ
ياماً َمْعُدوداٍت َفَمْن اكَن ِمنُْكْم َمِريضاً أ

َ
َخرَ   ك

ُ
ياٍم أ

َ
  )١٨٤بقره،(» َسَفٍر فَِعدٌة ِمْن ك

هر كس از شما بيمار يا در سفر باشد،  ي، ول)روزه بر شما مقرر شده است(معدود  يچند روز

  .)را روزه بگيرد(ديگر  يتعداد از روزها) به همان( پس

اگر انسان مريض . شرايط نبايد فلسفه كلي حكم و آثار و منافع آنرا تماماً از بين ببرد *
تواند روزه بگيرد، بايد در ايام ديگري قضا كند تا از منافع يا مسافر در شرايطي نمي

 »فعدة من ايّام اُخر«. روزه برخوردار شود

ُُّه بِالَْعْدل فَإِنْ «  ِ ْن يُِمل ُهَو فَلْيُْمِلْل َو
َ
ْو ال يَْستَِطيُع أ

َ
ً أ ْو َضِعيفا

َ
ً أ ِي َعلَيِْه احْلَقُّ َسِفيها   » اكَن ا

  )٢٨٢بقره،(                                                                                                                                
 يتواناي) به جهت الل بودن(ضعيف و يا ) از نظر عقل(كه حق بر ذمه اوست، سفيه يا  يو اگر كس

  .امال كند) را يمدت و مقدار بده(با رعايت عدالت ) او يبجا(او  يبر امال كردن ندارد، بايد ول

 ،كار، سفيهاگر بده. اي باشد كه حق ناتوان ضايع نشود تدوين قانون بايد به گونه *
متن قرارداد را بگويد و بايد الل بود، سرپرست و ولي او  يا گنگ و ،ناتوان ،ضعيف

ً « .كاتب بنويسد ي عليه احلّق سفيهاً او ضعيفا ّه... فان اكن ا  »فليملل و

ْغَفقُ   النِّساِء بِما فَضَل اُهللا َنْعَضُهْم َعيل الرِّجاُل قَواُموَن َعيَل « 
َ
ْموالِِهمْ َنْعٍض َو بِما أ

َ
  » وا ِمْن أ

  )٣٤نساء،(                                                                                                                                 
) زنان( يرا بر بعض) مردان(از ايشان  يواليت بر زنانند از آن جهت كه خدا بعض يمردان دارا

هت كه از اموال خود نفقه و از آن ج) دارند يو اراده بيشتر ي، توليديقدرت بدن(ده دا يبرتر

  .دهند يم

بايد  نويسي در توان بدني يا درآمد مالي برترند، ولي در قانون گرچه برخي زنان *
ُهْم الرِّجاُل قَواُموَن َعيَل النِّساِء بِما فَضَل اُهللا َنْعَض « .مردم را در نظر گرفتعموم وضعيت 

 »َنْعٍض   َعيل
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بْصارِِهن َو حَيَْفْظَن فُُروَجُهن َو ال ُفبِْديَن ِزينَتَُهن إِال ما َظَهرَ « 
َ
 َو قُْل لِلُْمْؤِمناِت َفْغُضْضَن ِمْن أ

  )٣١نور،(» ِمنْها
 يها كنند و دامن يپوش چشم) غير مجاز يها نگاه(خود  يها نگاه ياز بعض: و به زنان با ايمان بگو

  .خود را آشكار نكنند يها ظاهر است، زينت) يبه طور طبيع(را حفظ نمايند و جز آنچه  خود

اگر پوشاندن آن  .ها و نيازها توجه شود واقعيت ها، اري بايد به ضرورتذگدر قانون *
، زندگي براي عموم زنان شد واجب مي از بدن كه خود به خود آشكار است قسمت

 »اّال ما َظهر منها« .مشكل بود

ثٍْم فَإِن اَهللا َلُفوٌر رَِحيم«    )٣مائده،(»  َفَمِن اْضُطر يِف خَمَْمَصٍة َلرْيَ ُمتَجانٍِف ِإلِ
 يها يتواند از خوردن يم(آنكه ميل به گناه داشته باشد،  يگرفتار شود، ب يپس هر كه در گرسنگ

  .همانا خداوند، بخشنده و مهربان است.) تحريم شده بهره ببرد

 حتي حاالت اضطراري نيز ي حاالت و شرايط انسان است كه به همه قانوني كامل *
 »فمن اضطرّ «. توجه داشته باشد

ِحل لَُكُم الطيِّبات« 
ُ
َْوَم أ ْ   )٥مائده،(»  ا
  . شما حالل شده است يپاك و دلپسند برا يچيزها ي امروز، همه

وم« .تعيين زمان اجراي قانون بايد در خود آن باشد *  »ا

فُّ « 
َ
وَن جَنٌَس فَال َفْقَرُبوا الَْمْسِجَد احْلَراَم َنْعَد خِمِهْم هذا َو إِْن يا ك ُ

يَن آَمنُوا إِغَما الُْمرْشِ ِ َها ا
  )٢٨،توبه(» ِخْفتُْم َقيْلًَة فََسوَْف ُفْغِنيُكُم اُهللا ِمْن فَْضِلهِ 

از اين سال نبايد به مسجد قطعاً مشركان، پليد و ناپاكند، پس بعد ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

ترسيد،  يم ياز فقر و تنگدست) به خاطر راندن كفّار و قطع داد و ستد(الحرام نزديك شوند و اگر 

  .نياز خواهد كرد يخداوند اگر بخواهد از فضل خويش شما را ب يپس به زود

ر و اقداماتي را که الزم است د وجه داشتت قانون به تبعات آن دگذاري بايقانوندر  *
  »...و ان خفتم عيلة... جنس فاليقربوا« .بيني نمودپي اجراي حکم انجام داد، پيش

ْمرِ « 
َ
مٍة َجَعلْنا َمنَْساكً ُهْم ناِسُكوُه فَال يُناِزُقنَك يِف اْأل

ُ
  )٦٧حج،(» ِللُكِّ أ

اين ) ي ارهب(ايم كه عمل كننده به آن باشند، پس نبايد در  قرار داده يآيين) شريعت و( يهر امت يبرا

  .)مردم براي يا آوردهرا  يا كه چگونه آيين تازه(امر با تو نزاع كنند 
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اجتماعي و غير ثابتي دارند، بايد عالوه بر  نيازهاي موسمي و ها چون انسان *
که با شرايط  دستورات كلّي و ثابت، در شرايط مختلف دستورات جديدي صادر شود

 .جديد منطبق باشد

 )م حالل و حالل شمردن حراميمنع تحر(باطل ع يت تشريممنوع ٢‐٤‐١

ْن ُيزَنَل احكْوراة  لُكُّ الطعاِم اكَن ِحال ِكَيِن إرِْساِثيَل إِال ما َحرَم إرِْساِثيُل َعيل« 
َ
  » َغْفِسِه ِمْن َقبِْل أ

از  پيش) يعقوب(اسرائيل حالل بود، مگر آنچه را اسرائيل  يبن يها برا يغذاها و خوارك ي همه

  )٩٣آل عمران،( .نزول تورات بر خود حرام كرده بود

 »َحّرم ارسائيُل عيل نفسه«. شمردها را حرام  حالل نبايد بدون دليل و تحريم شرعي *

 » ْ َ وا لَْو شاَء اُهللا ما َقبَْدنا ِمْن ُدونِِه ِمْن  ُ رْشَ
َ
يَن أ ِ ٍء حَنُْن َو ال آباُؤنا َو ال َحرْمنا ِمْن  َو قاَل ا

ْ دُ  َ   )٣٥حنل،(» ءٍ  ونِِه ِمْن 
را غير از  يخواست نه ما و نه پدرانمان هيچ چيز ياگر خدا م: كه شرك ورزيدند، گفتند يو كسان

  . كرديم يرا حرام نم يپرستيديم و بدون حكم او هيچ چيز ياو نم

 هها جايز نيست، حرام كردن آنچه را خداوند حالل دانست چنانكه حالل كردن حرام *
 »ء حرّمنا من دونه من «. نيست نيز جايز

ِهل ِلَغرْيِ اِهللا بِهِ « 
ُ
يِر َو ما أ َم َو حَلَْم اخْلِزْنِ   )١١٥حنل،(» إِنما َحرَم َعلَيُْكُم الَْميْتََة َو ا

بر ) به هنگام ذبح(مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نام غير خدا ) خداوند(جز اين نيست كه 

  .رام كرده استآن برده شده، بر شما ح

حرام كردن چيزي تنها بدست خداست و كسي حق ندارد از پيش خود يا براساس  *
  ).از ادات حصر است »انّما«(»انّما حّرم«. حرام كندخرافات و موهومات چيزي را 

لِْسنَتُُكُم الَْكِذَب هذا َحالٌل َو هذا َحراٌم حِكَْفرَتُوا َعيَل «  
َ
  » اِهللا الَْكِذَب  َو ال َيُقولُوا مِلا تَِصُف أ

  )١١٦حنل،(                                                                                                                               
  .اين حالل است و آن حرام، تا بر خدا دروغ بسته باشيد: آيد نگوييد يكه به زبانتان م يوبا هر دروغ

هذا ... التقولوا «. کرددليل  جا و بي اظهار نظرهاي بينبايد ها  حرام و هاحاللدر مورد  *
  »حالل وهذا حرام
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ْم عَ «  
َ
ِذَن لَُكْم أ

َ
نَْزَل اُهللا لَُكْم ِمْن ِرْزٍق فََجَعلْتُْم ِمنُْه َحراماً َو َحالًال قُْل آُهللا أ

َ
ْفتُْم ما أ

َ
َرأ

َ
 يَل قُْل أ

  )٥٩يونس،(» اِهللا َيْفرَتُونَ 
را حرام و  يبعض) از پيش خود(شما نازل كرده است،  يكه خداوند برا يآيا ديديد هر رزق: بگو

  بنديد؟ يآيا خداوند به شما اجازه داده يا بر خداوند دروغ م: را حالل قرار داديد؟ بگو يبعض

توان حالل كرد،  افتاد، چنانكه حرام خدا را نمي پيشدر احكام شرع نبايد از شارع  *
 »حالالً  فجعلتم منه حراماً و«. توان حرام شمرد نمي نيزها را  اللح

َمْت ُظُهورُها َو «  نْعاٌم ُحرِّ
َ
نْعاٌم َو َحْرٌث ِحْجٌر ال َفْطَعُمها إِال َمْن نَشاُء بِزَْعِمِهْم َو أ

َ
َو قالُوا هِذهِ أ

نْعاٌم ال يَْذُكُروَن اْسَم اِهللا َعلَيَْها افرِْتاًء َعلَيْهِ 
َ
  )١٣٨انعام،(» أ
نخورد مگر آن  يممنوع است، كس يهاي ها و كشت اينها، دام: گفتند) به پندار خويش(مشركان  و

پشت آنها حرام است و ) سوار شدن بر(است كه  يو چهارپايان. كه ما بخواهيم) ها خادمين بتكده(

  .دادند يت مبه دروغ به خدا نسب) اين احكام را(برند  يبر آن نم) هنگام ذبح(كه نام خدا را  يچهارپايان

و قانونگذار حق چنين کاري  ها افترا بر خداست ها و تحليل حرام تحريم حالل  *
  »افرتاء... هذه انعام و حرث حجر« .ندارد

ْوالَدُهْم َسَفهاً بَِغرْيِ ِعلٍْم َو َحرُموا ما َرَزَقُهُم اُهللا افرِْتاًء َعيَل « 
َ
يَن َقتَلُوا أ ِ وا اِهللا قَْد َضلُّ  قَْد َخرِسَ ا

  )١٤٠انعام،(» َو ما اكنُوا ُمْهتَِدينَ 
جهل كشتند، و آنچه را خداوند  يكه فرزندان خود را سفيهانه و از رو يبه يقين زيان كردند كسان

  .آنان ساخته بود با افترا بر خدا حرام كردند، آنان گمراه شدند و هدايت يافته نبودند يروز

  »وحّرموا ما رزقهم اهللا افرتاء« .ها افترا بر خداوند است حريم نابجاي حاللت *
 »بغري علم افرتاء عيل اهللا«. خواهد يا عقلي يا دليل شرعي مي تحريم هر چيزي *

 » ْ َ نا َو ال آباُؤنا َو ال َحرْمنا ِمْن  ْ رْشَ
َ
وا لَْو شاَء اُهللا ما أ ُ رْشَ

َ
يَن أ ِ   )١٤٨انعام،(» ءٍ  َسيَُقوُل ا

خواست، نه ما و نه پدرانمان شرك  ياگر خدا م: واهند گفتاند، خ كه شرك ورزيده يكسان يبه زود

  . كرديم يحرام نم) خود ياز سو(را  يآورديم و هيچ چيز ينم

َمآ « .و قانونگذار حق چنين کاري ندارد حريم حالل هم سنگ شرک به خداستت *
 َ نَا َوَآل َءابَآُؤنَا َوَال َحرْمنَا ِمن  ْ   »ءٍ  أرْشَ
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يَن ال«  ِ ُ َو ال يَِدينُوَن  قاتِلُوا ا ُ ُموَن ما َحرَم اُهللا َو رَُسو َْوِم اْآلِخِر َو ال حُيَرِّ ْ يُْؤِمنُوَن بِاِهللا َو ال بِا
وتُوا الِْكتاَب َحيت 

ُ
يَن أ ِ ْزَيَة َقْن يٍَد َو ُهْم صاِغُرونَ  ِديَن احْلَقِّ ِمَن ا   )٢٩،توبه(» ُفْعُطوا اجْلِ

آورند  يكه به خدا و روز قيامت ايمان نم) ، مجوس، صابئين،ينصار يهود،(از اهل كتاب  يبا كسان

نهند بجنگيد، تا  يشمرند و به دين حق گردن نم ياند، حرام نم و آنچه را خدا و رسولش حرام كرده

  .و ذلّت، به دست خود جزيه بپردازند يبا خوار

- ميکرده  حرام ندانستن آنچه خدا حرامبا ديگران  نلماناجنگ مس داليليکي از  *

ُموَن َما َحرَم اُهللا «. شدبا  »َوَالحُيَرِّ

  وظايف حکومت ‐ ٢
  دفاع از مراکز و امور مذهبي ١‐ ٢

َمْت َصواِمُع َو نِيٌَع َو َصلَواٌت َو َمساِجُد يُْذَكُر ِفيَها «  َو لَْو ال َدْفُع اِهللا اجاَس َنْعَضُهْم بِبَْعٍض لَُهدِّ
 ً   )٤٠حج،(» اْسُم اِهللا َكِثريا

ها و  ديگر دفع نكند، صومعه يبعض ي از مردم را به وسيله يبعض) ظلم و تجاوز(اگر خداوند  و

  .گردد يشود ويران م يكه نام خداوند در آنها بسيار برده م يها و كليساها و مساجد كنيسه

 »...اّجاس بعضهم ببعض  هللاَدفُع ا«. گاهي بايد خون داد براي حفظ مراكز ديني *

خواه با قلم و بيان  اع از حريم مساجد است، خواه با جنگ باشد ودف آنچه مهم است *
 »...هللاَدفُع ا«. هاي ديگر و يا برنامه

 اصالح جامعه و امر به معروف و نهي از منکر ،ساماندهي ٢‐ ٢

مٌة يَْدُعوَن إيَِل « 
ُ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو َفنَْهْوَن َعِن  َو حْكَُكْن ِمنُْكْم أ

ْ
وِحَك ُهُم  اخْلرَْيِ َو يَأ

ُ
الُْمنَْكِر َو أ

  )١٠٤آل عمران،(» الُْمْفِلُحونَ 
از  يبه خير دعوت نمايند و امر به معروف و نه) ديگران را(باشند كه  يو از ميان شما بايد گروه

  .منكر كنند و آنها همان رستگارانند
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در جامعه اسالمي، بايد گروهي بازرس و ناظر كه مورد تأييد نظام هستند، بر  *
 »وحككن منكم اّمة«. فتارهاي اجتماعي مردم نظارت داشته باشندر

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو َينَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر َو تُْؤِمنُوَن بِاهللاِ « 
ْ
ْخرَِجْت لِلناِس تَأ

ُ
مٍة أ

ُ
َو لَْو  ُكنْتُْم َخرْيَ أ

ْهُل الِْكتاِب لاَكَن َخرْياً لَُهْم ِمنُْهُم الُْمْؤمِ 
َ
ْكرَثُُهُم الْفاِسُقونَ آَمَن أ

َ
   )١١٠آل عمران،(» نُوَن َو أ

ها  يدهيد و از بد يها فرمان م يبه خوب. ايد شده) و گزيده(مردم ظاهر  يهستيد كه برا يشما بهترين امت

ايمان ) ينيز به چنين آئين درخشان(و اگر اهل كتاب . كنيد و به خدا ايمان داريد يم يها، نه يو زشت

 . اند بيشترشان فاسق ياز آنان مؤمنند، ول يبرخ. طعاً برايشان بهتر بودآورده بودند، ق

هاي يک امت برگزيده در اين آيه اقامه امر به معروف و نهي از منکر از ويژگي 
 .معرفي شده است

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو َفنْهَ « 
ْ
اُء َنْعٍض يَأ ِ ْو

َ
ْوَن َعِن الُْمنَْكِر َو َو الُْمْؤِمنُوَن َو الُْمْؤِمناُت َنْعُضُهْم أ

وِحَك َسرَيمَْحُُهُم اُهللا إِن اَهللا َعِزيزٌ 
ُ
ُ أ َ   »  َحِكيٌم يُِقيُموَن الصالَة َو يُْؤتُوَن الزاكَة َو يُِطيُعوَن اَهللا َو رَُسو

  ) ٧١،توبه(                                                                                                                                
دهند و از  يفرمان م) ها يخوب(يكديگرند، به معروف  يمردان و زنان با ايمان، يار و ياور و اوليا

پردازند و از خداوند و  يداشته، زكات م يكنند، نماز بر پا يم ينه) منكرات(ها  يمنكرات و بد

همانا . وند آنان را مشمول رحمت خويش قرار خواهد دادخدا يبزود. كنند يم يپيامبرش پيرو

 .غالب و حكيم است يخداوند، توانا

 .کيد شده استأدر اين بر لزوم امر به معروف و نهي از منکر ت 

 امنيت ايجاد ٣‐ ٢

يَن آَمنُوا ِمنُْكْم َو َعِملُوا الصاحِلاِت «  ِ َجُهْم ِمْن َنْعِد خَ ....وََعَد اُهللا ا ُبَدِّ ْمناً َفْعبُُدونيَِن ال َ
َ
ْوفِِهْم أ

 ً ِ َشيْئا وَن  ُ
  )٥٥نور،(» يرُْشِ

از  ...اند، وعده داده است  شايسته انجام داده ياز شما كه ايمان آورده و كارها يخداوند به كسان

 .را شريك من نكنند يمرا بپرستند و چيز) تنها(ترسشان امنيت را جايگزين كند، تا  يپ

امنيت يکي از اهداف حاکميت اهللا و استخالف صالحان و رار استقدر اين آيه  
ً « .امامت شمرده شده استطرح  ْمنا

َ
َجُهْم ِمْن َنْعِد َخْوفِِهْم أ ُبَدِّ َ« 



  ٣٣١           حقوق عمومي: فصل سوم 

 

يُن ِهللاِ فَإِِن اْغتََهْوا فَال ُعْدواَن إِال َعيَل  َو قاتِلُوُهْم َحيت «  ِّ  »الظالِِمنيَ  ال تَُكوَن فِتْنٌَة َو يَُكوَن ا

. نماند و دين، تنها از آن خدا شود يباق) از مردم، يو سلب آزاد يپرست بت(و با آنها بجنگيد تا فتنه 

جز بر  يتعد) زيرا. مزاحم آنها نشويد(دست برداشتند، ) از روش نادرست خود(پس اگر 

  )١٩٣بقره، ( .ستمكاران روا نيست

ال  َو قاتِلُوُهْم َحيت « .شده استن امنيت يکي از اهداف جهاد شمرده در اين آيه تأمي 
 »تَُكوَن فِتْنَةٌ 

ْغعُ « 
َ
ً ِمْن لُكِّ َماكٍن فََكَفَرْت بِأ ِييها ِرْزقُها رََغدا

ْ
ِم َو رَضََب اُهللا َمثًَال قَْرَيًة اكنَْت آِمنًَة ُمْطَمئِنًة يَأ

ذاَقَها اُهللا ِكاَس اجْلُوِع َو اخْلَوِْف بِما اكنُوا يَْصنَعُ 
َ
  )١١٢حنل،(» ونَ اِهللا فَأ

زند كه امن و آرام بود، روزيش از هر سو فراوان  يرا مثال م يا قريه) شما يبرا(و خداوند 

آنچه ) يسزا(كردند، پس خداوند به  يخدا را ناسپاس يها نعمت) مردم آن قريه(رسيد، اما  يم

  .و ترس را بر آنان چشانيد يدادند، پوشش فراگير گرسنگ يانجام م

 .ها و الگوهاي قرآني استين آيه، شهري که در آن امنيت باشد از مثله به ابا توج 
 »َو رَضََب اُهللا َمَثًال قَْرَيًة اكنَْت آِمنَةً «

ْمُن َو ُهْم ُمْهتَُدونَ « 
َ
وِحَك لَُهُم اْأل

ُ
يَن آَمنُوا َو لَْم يَلِْبُسوا إِيماَغُهْم بُِظلٍْم أ ِ   )٨٢انعام،(» ا

) از عذاب( يمانشان را به ستم و شرك نيالودند، آنانند كه برايشان ايمنكه ايمان آورده و اي يكسان

   .است و آنان هدايت يافتگانند

يَن آَمنُوا« .شده است اشارهمنان ؤم برايامنيت به وجود در اين آيه   ِ ْمنُ ...ا
َ
 »لَُهُم اْأل

است و آنچه در سوره لقمان " شرك" یمعروف ميان مفسران اين است كه به معن 
َْك لَُظلٌْم َعِظيمٌ «؛وارد شده ) ١٢آيه ( اين احتمال  .اند گرفته یشاهد بر اين معنرا  »إِن الرشِّ
اعم امنيت از مجازات پروردگار و يا امنيت از حوادث " امنيت" آيه نيز هست، كه در

امنيت و  یجنگها، تجاوزها، مفاسد، جنايات، و حت یيعن .باشد یدردناك اجتماع
دو اصل حكومت  یآيد كه در جوامع انسان یبه دست م یا موقعتنه یآرامش روح

ايمان به خدا متزلزل گردد و احساس  یها ، اگر پايهیكند، ايمان و عدالت اجتماع
خود را به ظلم و  یجا یمسئوليت در برابر پروردگار از ميان برود و عدالت اجتماع

و به همين دليل با تمام وجود نخواهد داشت،  یا ستم بسپارد، امنيت در چنان جامعه
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 یها یبرچيدن بساط ناامن یاز انديشمندان جهان برا یكه جمع یتالش و كوشش
 یكنند روز به روز فاصله مردم جهان از آرامش و امنيت واقع یمختلف در دنيا م

 یها پايه: گردد، دليل اين وضع همان است كه در آيه فوق به آن اشاره شده یبيشتر م
مخصوصا تاثير ايمان در آرامش و  .عدالت را گرفته است یم جاايمان لرزان و ظل

و جدان و  یترديد نيست، همانطور كه ناراحت یهيچكس جا یبرا یامنيت روح
 ١.باشد یپوشيده نم یبه خاطر ارتكاب ظلم بر كس یسلب آرامش روان

 » 
َ
ْن خَيِْسَف اُهللا بِِهُم اْأل

َ
يَن َمَكُروا السيِّئاِت أ ِ ِمَن ا

َ
فَأ

َ
ِييَُهُم الَْعذاُب ِمْن َحيُْث ال أ

ْ
ْو يَأ

َ
رَْض أ

  )٤٥حنل،(»  يَْشُعُرون
ها را با حيله و نيرنگ انجام دادند، در امانند، از اينكه خداوند آنان را در زمين  يكه بد يآيا كسان 

  .به سراغشان آيد يكنند، عذاب اله يو انديشه نم يبين كه پيش يفرو برد يا از جاي

رنگ باشند، از امنيت برخوردار ني ين آيه، کساني که در فکر توطئه وبا توجه به ا 
يَن َمَكُروا السيِّئاِت «. نيستند ِ ِمَن ا

َ
فَأ

َ
  »أ

ِ  فَلْيَْعبُُدواْ رَب َهَذا اْكَيِْت «  ْطَعَمُهم مِّن ُجوٍع وَ  يا
َ
ْن َخوٍْف  أ    )٤و ٣قريش،(» َءاَمنَُهم مِّ

و ( يهمان كه آنان را از گرسنگ. پرورگار اين خانه را پرستش كنندبايد ) به شكرانه اين نعمت(پس 

 .امانشان داد) دشمن(از سيرشان كرد و از ترس ) نجات داد و يقحط

شود، امنيت شمرده شده هايي که سبب لزوم عبادت ميدر اين آيه يکي از نعمت 
ْ « .است ْن َخوٍْف ...  فَلْيَْعبُُدوا   »َءاَمنَُهم مِّ

ْكرَبُ ِمَن الَْقتْلِ َو الِْفتْنَ «  
َ
   )٢١٧بقره،(» ُة أ

  .ايجاد فتنه، از قتل باالتر است

*  ت مهموالفتنة اكرب من القتل«. تر از قتل است سلب امني« 

 ) ٥٧انفال،(» فَإِما َيثَْقَفنُهْم يِف احْلَْرِب فَرَشِّْد بِِهْم َمْن َخلَْفُهْم لََعلُهْم يَذكُرونَ « 

 ي افراد پشت جبهه) قاطع يبا برخوردها(، ييافت ر گاه در جنگ به آنان دسته!) پيامبر يا(پس 

  ).و دست از توطئه بردارند(آنان را به وحشت افكنده و متفرق ساز، باشد كه پند گيرند 

                                                 
٣٢١و  ٣٢٠، ص٥ جمکارم شيرازي، ناصر، همان،  . ١  
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زنند، آن است كه آنان را  شكناني كه امنيت و ثبات جامعه را به هم مي كيفر پيمان *
 »بهم فرّشد«. ختزده و مضطرب سا وحشت

ً َعيل«  رِْض َفَهْل جَنَْعُل لََك َخرْجا
َ
ُجوَج ُمْفِسُدوَن يِف اْأل

ْ
ُجوَج َو َمأ

ْ
ْن   قالُوا يا َذا الَْقْرَغنْيِ إِن يَأ

َ
أ

  )٩٤كهف،(» جَتَْعَل بَيْنَنا َو بَيْنَُهْم َسدا
كنند، آيا ما  يميأجوج و مأجوج در اين سرزمين فساد ) قوم(همانا ! ذو القرنين يا: گفتند) آن مردم(

  ؟ )تا از شرشان ايمن شويم( يايجاد كن يقرار دهيم تا ميان ما و آنان سد يا تو خرج و هزينه يبرا

 جتعل بيننا و«. اي برخوردار است آسايش از اهميت ويژه امنيت و در جوامع انساني *
 ً  ١.زنندگان امنيت است ترين كيفرها نيز براي برهم لذا سخت »بينهم سّدا

 » 
َ
تُوَن يِف ناِديُكُم الُْمنَْكرَ  أ

ْ
تُوَن الرِّجاَل َو َيْقَطُعوَن السِبيَل َو تَأ

ْ
  )٢٩عنكبوت،(» إِنُكْم حَكَأ

آشكارا و (كنيد و در مجالس خود  يرا قطع م) يزناشوي يطبيع(رويد و راه  يشما به سراغ مردها م

  دهيد؟ ياعمال ناپسند انجام م) پرده يب

بايد  جامعه و عفّت عمومي امنيت اخالقي .است اخالقيامنيت  امنيت،يکي از ابعاد  *
 »يف ناديكم املنكر«. حترم و محفوظ بماندم

يَن يِف قُلُوبِِهْم َمَرٌض َو الُْمرِْجُفوَن يِف الَْمِدينَِة َجُْغِريَنَك بِ «  ِ ِهْم ُعم ال لنَِئْ لَْم يَنْتَِه الُْمنافُِقوَن َو ا
  ) ٦٠احزاب،(» إِال قَِليالً  جُياِوُرونََك ِفيها

از (كنند  يم ياست و آنان كه در مدينه شايعه پراكن يهايشان بيمار كه در دل ياگر منافقان و كسان

توانند  ينم يشورانيم، آن گاه جز مدت كوتاه يدست بر ندارند، حتماً تو را بر ضد آنان م) كارشان

  .در كنار تو در اين شهر بمانند

دهد كه فرمان اخراج كساني را كه در ميان  امنيت جامعه اهميت مي اسالم چنان به *
  »َجُغريّنك بهم ثّم ال جياورونك«. كنند، صادر نموده است مردم دلهره ايجاد مي

ِخُذوا َو ُقتِّلُوا َيْقِتيالً « 
ُ
ْفنَما ثُِقُفوا أ

َ
يَن َخلَْوا ِمْن َقبُْل َو لَ  َملُْعوِغنَي أ ِ َد لُِسنِة ُسنَة اِهللا يِف ا ْن جَتِ

  ) ٦٢و  ٦١احزاب،(» اِهللا َيبِْديالً 

                                                 
  .كند را بيان مي» مفسدين في االرض«اشاره به آياتي كه كيفر . ١



         در قرآن حقوق          ٣٣٤

 

اين سنّت .كشته شوند يآنان لعنت شدگانند، هر كجا يافت شوند بايد دستگير شده و به سخت

ها را در جامعه  ها و دلهره يو اين فتنه انگيز(اند  است كه پيش از اين بوده يكسان ي خداوند درباره

  .يافت ينخواه يسنّت خداوند تغيير يبرا و هرگز) آوردند يبه وجود م

ها  گيري بعضي مفسران تمام اين سخت مجازات اخالل در امنيت جامعه، قتل است، *
رسد اين  دانند، ولي به نظر مي را در مورد اذيت كننده مؤمن كه در آيات قبل بود مي

يت همه تهديد و اعالم مهدورالدم بودن براي كساني است كه قصد اخالل در امن
آنان كه امنيت مردم را . جامعه و شكست نظام را دارند، نه تنها مزاحمان ناموس مردم

كساني كه از ايجاد فتنه و دلهره  »اُخذوا و قّتلوا«. دزنند، امنيت جاني ندارن به هم مي
 »قّتلوا تقتيال«. دارند، بايد با شدت و ذلّت كشته شوند دست بر نمي

اينما «. گران امنيت جامعه، هيچ جايي نبايد محل امن باشد لبراي فتنه انگيزان و اخال *
 »ثقفوا اُخذوا

 »هللاسّنة ا«. ي اديان بوده است يك سنّت الهي در همه نگرا جهاد عليه فتنه *

ولن جتد «. ناپذير است تبديل در امنيت جامعه گران انگيزان و اخالل قانون اعدامِ فتنه *
 »تبديال هللالسّنة ا

َها اجيِب يَ «  فُّ
َ
ْقَن َوَال يَْزِغنَي  إَِذا َجآَءَك الُْمْؤِمنَاُت ُفبَايِْعنََك َعيَل  آ ك َن بِاِهللا َشيْئاً َوَال يرَْسِ ْ

ن ال يرُْشِ
َ
أ

رُْجِلِهن َوَال فَ 
َ
يِْديِهن َوأ

َ
ينَُه َننْيَ أ ِينَي بِبُْهتَاٍن َفْفرَتِ

ْ
ْوالََدُهن َوَال يَأ

َ
َمْعُروٍف  ْعِصينََك يِف َوَال َفْقتُلَْن أ

  ) ١٢ممتحنه،(» َفبَايِْعُهن َواْستَْغِفْر لَُهن اَهللا إِن اَهللا َلُفوٌر رِحيمٌ 
را شريك خدا نگيرند  يكه زنان با ايمان نزد تو آمدند تا با تو بيعت كنند كه چيز يپيامبر هنگام يا

خود، مرتكب  يند و در ميان دست و پانكنند و مرتكب زنا نشوند و فرزندان خود را نكش يو دزد

و در هيچ كار ) به ناحق نسبت ندهند يرا به ديگر يو فرزند(نشوند  يهيچ گونه نسبت نارواي

خداوند آمرزش بخواه كه خداوند  آنان از ينكنند، پس با آنان بيعت كن و برا يتو را نافرمان يخير

  .آمرزنده و مهربان است

* ت از موضوعات مورد توجه نظام اسالمي است؛امني 
 »ال يرسقن« ،هم امنيت مالي و اقتصادي 
 »ال يزنني« هم امنيت خانوادگي، 

 »ال يقتلن« هم امنيت جاني، 
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 »ال يأتني بهتان« هم امنيت عرضي، 

 »ال يعصينك يف معروف« .و هم امنيت سياسي، اجتماعي 

ِن َطآئَِفتَاِن ِمَن الُْمْؤِمِننَي اْقتَتَلُواْ فَ «   ْصِلُحواْ بَيْنَُهَما فَإِن َنَغْت إِْحَداُهَما َعيَل َو
َ
ْخرَ  أ

ُ
َفَقاتِلُواْ  ياْأل

ْ إِن اَهللا حُيِبُّ  َء إيَِل  تيَِف  َحيت  َيبيِْغ  اليِت  قِْسُطوا
َ
ْ بَيْنَُهَما بِالَْعْدِل َوأ ْصِلُحوا

َ
ْمِر اِهللا فَإِن فَآَءْت فَأ

َ
 أ

  )٩حجرات،(» الُْمْقِسِطنيَ 
. برقرار كنيد يوه از مؤمنان به نزاع و جنگ پرداختند، پس ميان آنان صلح و آشتو اگر دو گر 

. تجاوز كرد، با متجاوز بجنگيد تا به فرمان خداوند بازگردد ياز دو گروه بر ديگر يسپس اگر يك

، ميان آن دو گروه به عدالت صلح برقرار )و دست از تجاوز برداشت(پس اگر متجاوز بازگشت 

  . پيشگان را دوست دارد ورزيد كه خداوند عدالت عدالت كنيد و

خون ياغي  زيرا. بايد مسلمانان ياغي كشته شوند براي برقراري امنيت و عدالت *
 »...فقاتلوا... فَاِن بَغْت «. ارزش ندارد

 )تسريع است عالمت» فاء«حرف ( »فقاتلوا«. جايز نيستدر سركوب ياغي، مسامحه  *

 وحدت ٤‐ ٢
م « 

ُ
ْن َيُقوَل فَرقَْت َننْيَ بيَِن إرِْساِثيَل َو لَْم  قاَل يَاْنَن أ

َ
ِّ َخِشيُت أ

ِ إِ
ْ
ُخْذ بِِلْحيَيِت َو ال بَِرأ

ْ
ال تَأ

 ِ   ) ٩٤طه،(» تَْرقُْب قَْو
مگير، ) به مؤاخذه(ريش و سر مرا ) يمو! (فرزند مادرم يا) برادر و يا: (گفت) هارون در جواب( 

اسرائيل تفرقه  يميان بن يتو بگوي) د من، آنها متفرق شوند وبا برخورد تن(همانا من ترسيدم 

  !يو كالم مرا مراقبت نكرد يانداخت

 »فّرقت... ا خشيت«. تر از نجات يك گروه است حفظ وحدت مهم *

نَْزَل َمَعُهمُ « 
َ
يَن َو ُمنِْذِريَن َو أ ِ

مًة واِحَدًة َفبََعَث اُهللا اجِبيِّنَي ُمبرَشِّ
ُ
الِْكتاَب بِاحْلَقِّ  اكَن اجاُس أ

وتُوُه ِمْن َنْعِد ما جاَءْيُهمُ 
ُ
يَن أ ِ َْحُكَم َننْيَ اجاِس ِفيَما اْختَلَُفوا ِفيِه َو َما اْختَلََف ِفيِه إِال ا ِ 

ً بَيْنَُهْم َفَهدَ  يَن آَمنُوا لَِما اْختَلَُفوا ِفيِه ِمَن احْلَقِّ بِإِ  ياْكَيِّناُت َنْغيا ِ ْذنِِه َو اُهللا َفْهِدي َمْن يَشاُء اُهللا ا
  ) ٢١٣بقره،(» رِصاٍط ُمْستَِقيمٍ   إِيل

سپس در . نبود يو در ميان آنها تضاد و درگير(يگانه و يك دست بودند  يامت) در آغاز(مردم 

پس خداوند پيامبران را بشارت آور و بيم دهنده برانگيخت و با ) ميان آنها اختالفات بوجود آمد،
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و در آن . را به حق نازل نمود تا ميان مردم در آنچه اختالف داشتند حكم كند يب آسمانآنان كتا

پس از آنكه دالئل روشن ) آن هم(كه به آنان داده شده بود،  ياختالف نكردند مگر كسان) كتاب(

 را كه ايمان آورده بودند، يپس خداوند آنهاي. كه ميانشان بود يحسادت) خاطره و ب(برايشان آمد، 

ايمان، هم چنان در  ياما افراد ب. (به حقيقت آنچه مورد اختالف بود، به خواست خود هدايت نمود

  .كند يو خداوند هر كس را بخواهد به راه راست هدايت م.) ماندند يو اختالف باق يگمراه

در اين آيه فلسفه بعثت انبيا بر طرف کردن اختالفات و ايجاد وحدت در ميان  
َْحُكَم َننْيَ اجاِس ِفيَما اْختَلَُفوا ِفيهِ « .شده استها معرفي انسان ِ«  

نَا َربُُّكْم فَاْقبُُدونِ « 
َ
مًة واِحَدًة َو أ

ُ
متُُكْم أ

ُ
  ) ٩٢انبياء،(» إِن هِذهِ أ

 .يگانه، و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرستش كنيد يهمانا اين، امت شماست، امت

رچگي از عناصر تشکيل دهنده امت و خصلتي بر اساس اين آيه اتحاد و يکپا 
 .تفکيک ناپذير از مفهوم امت است

بْناَءُهْم َو يَْستَ « 
َ
ْهلَها ِشيَعاً يَْستَْضِعُف طائَِفًة ِمنُْهْم يَُذبُِّح أ

َ
رِْض َو َجَعَل أ

َ
ْحيِي إِن فِرَْعْوَن َعال يِف اْأل

  ) ٤قصص،(» نِساَءُهْم إِنُه اكَن ِمَن الُْمْفِسِدينَ 
از  يكرده و مردم آنجا را فرقه فرقه نموده است، گروه يسركش) مصر(همانا فرعون در سرزمين 

زنده ) يكنيز يبرا(برد و زنانشان را  يكشانده، پسرانشان را سر م يو ناتوان يآنان را به زبون

  .كه او از تبهكاران است يراسته ب.دارد ينگه م

هاي جدا از با هواپرستي مردم را به دستهافکنان که با توجه به اين آيه، کار تفرقه 
إِن فِرَْعْوَن َعال يِف «. کنند، فرعوني و طاغوتي شمرده شده استهم و متخاصم تقسيم مي

 ً ْهلَها ِشيَعا
َ
رِْض َو َجَعَل أ

َ
  »اْأل

 » ْ َ يَن فَرقُوا ِدينَُهْم َو اكنُوا ِشيَعاً لَْسَت ِمنُْهْم يِف  ِ   إِن ا
َ
اِهللا ُعم يُنَبِّئُُهْم بِما اكنُوا  ْمُرُهْم إِيَل ٍء إِنما أ

  ) ١٥٩انعام،(» َفْفَعلُونَ 
 يكه دين خود را پراكنده ساخته و گروه گروه شدند، هيچ گونه ارتباط يتو را با كسان!) پيامبر يا(

سرنوشت كارشان تنها با خداست، آن گاه او آنان را به ) و يتو مسئول آنان نيست. (نيست

  .شان آگاه خواهد كردعملكرد
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يَن فَرقُوا « .شده استمعرفي افکني در اين آيه سياست پيامبر مبراي از تفرقه  ِ إِن ا
 ْ َ  »ءٍ  ِدينَُهْم َو اكنُوا ِشَيعاً لَْسَت ِمنُْهْم يِف 

  ) ١٠حجرات،(» إِغَما الُْمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ « 
  .همانا مؤمنان با يكديگر برادرند

شکل برادري و مايه عاطفي داده است و  ،الم به اتحاد مسلماناناين آيه اس در 
 »إِغَما الُْمْؤِمنُوَن ِإْخَوةٌ « .يکپارچگي مسلمانان را به شکلي بديع مطرح کرده است

  جهاد با کفار ٥‐ ٢

ولُوا« 
ُ
َذنََك أ

ْ
ِ اْستَأ ِ ْن آِمنُوا بِاِهللا َو جاِهُدوا َمَع رَُسو

َ
نِْزلَْت ُسوَرٌة أ

ُ
الطْوِل ِمنُْهْم َو قالُوا َذْرنا  َو إِذا أ

  )٨٦،توبه(» نَُكْن َمَع الْقاِعِدينَ 
نازل شود كه به خداوند ايمان آوريد و همراه پيامبرش جهاد كنيد، صاحبان  يا و هر گاه سوره

ما را واگذار : گويند يخواهند و م يم) فرار از جبهه يبرا( يمرخص ي ، از تو اجازه)منافقان(ثروت 

  .باشيم) آنان كه از جنگ معافند و بايد در خانه بنشينند(نشينان،  انهتا با خ

 »..جاهدوا مع رسو« .همگام با او باشد همراه و جهاد بايد با فرمان رهبر مسلمانان و *

ُؤَْذَن لَُهمْ «  ِ ْعراِب 
َ
ُروَن ِمَن اْأل   )٩٠،توبه(» َو جاَء الُْمَعذِّ

كه (آمدند تا به آنان اذن داده شود ) نزد تو(ر بودند، معذو) از شركت در جنگ(كه  ينشينان باديه

  .)در جنگ شركت نكنند

امري حكومتي است نه فردي، لذا هم حضور در جبهه و هم ترك آن بايد با  جهاد *
  »ؤذن هلم... جاء املعّذرون « .ي رهبر مسلمانان باشد جازها

يَن آَمنُوا إِذا لَِقيتُْم فِئًَة فَ «  ِ َها ا فُّ
َ
ِطيُعوا اَهللا َو  اثْبُتُوا َو اْذُكُروا اَهللا َكِثرياً لََعلُكْم ُيْفِلُحونَ يا ك

َ
َو أ

ُ َو ال تَنازَُعوا َفتَْفَشلُوا َو تَْذَهَب ِرحيُُكْم َو اْصرِبُوا إِن اَهللا َمَع الصابِِرينَ  َ   )٤٦و  ٤٥انفال،(» رَُسو
قدم باشيد و خدا را  روبرو شديد، ثابت) دشمناز ( يهر گاه با گروه! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

اش اطاعت كنيد و با يكديگر نزاع نكنيد،  و از خداوند و فرستاده .بسيار ياد كنيد تا شما رستگار شويد

  .رود، و صبر كنيد، همانا خداوند با صابران است يشويد و مهابت و قوتتان از بين م يكه سست م
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و (رهبر مسلمين و به فرمان خدا و رسول فرماندهيجهاد مسلمانان بايد تحت  *
و رسو هللاو اطيعوا ا... اذا لقيتم فئة فاثبتوا«. او باشد) جانشينان بر حق« 

 مبارزه با ظلم و آسان کردن مقررات اجتماعي ٦‐ ٢

بُُه ُعم يَُردُّ إيِل«  ما َمْن َظلََم فََسوَْف ُغَعذِّ
َ
ً نُ   قاَل أ بُُه َعذابا ً َربِِّه َفيَُعذِّ ما َمْن آَمَن َو َعِمَل  ْكرا

َ
َو أ

ً   صاحِلاً فَلَُه َجزاًء احْلُْسين ْمِرنا يرُْسا
َ
ُ ِمْن أ َ   )٨٨و ٨٧كهف،(» َو َسنَُقوُل 

پروردگارش باز  ياما هر كس ستم كند، او را عذاب خواهيم كرد، سپس به سو: گفت) ذو القرنين(

و اما هر كس ايمان آورده و عمل شايسته  .دكن يعذاب م يرا به سخت يشود، او هم و يگردانده م

  .مقرر خواهيم داد يخود، آسان ياو از سو ياوست و برا يانجام دهد، پس پاداش بهتر برا

مبارزه با ظلم و آسان كردن مقررات  اجراي عدالت و ،وظيفه رهبر و حاكم الهي *
ً «. اجتماعي است  »أمرنا يرُسا... عذاباً نُكرا

  و محرومين رسيدگي به فقرا ٧‐ ٢

يَن يُِقيُموَن الصالَة َو يُْؤتُوَن الزاكَة َو ُهْم راكِ «  ِ يَن آَمنُوا ا ِ ُ َو ا ُ ُُّكُم اُهللا َو رَُسو ِ   »ُعونَ إِنما َو
  )٥٥مائده،(                                                                                                                               

دارند و در  يهستند كه نماز را برپا م يو سرپرست شما، تنها خداوند و پيامبرش و مؤمنان يول

  .دهند يحال ركوع، زكات م

در اين آيه رسيدگي به فقرا و محرومين از مهمترين شرايط رهبري جامعه معرفي  
ّكم اهللا«. استشده  ة... انّما و  »و يؤتون الز

  گرفتن زکات از مردم ٨‐ ٢

ْموالِِهْم َصَدقَةً « 
َ
  )١٠٣،توبه(» ُخْذ ِمْن أ

   .بگير) زكات(از اموالشان صدقه 

ْموالِِهْم َصَدقَةً «. يكي از وظايف حاكم اسالمي گرفتن زكات از مردم است *
َ
 »ُخْذ ِمْن أ
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  ماليه عمومي ‐ ٣
  اموال عمومي و فيء ،انفال ١‐ ٣

نْفا«  
َ
نْفاُل ِهللاِ َو الرُسوِل يَْسئَلُونََك َعِن اْأل

َ
  )١انفال،(» ِل قُِل اْأل

: بگو) كه از آن كيست؟(پرسند  يم) يو اموال عموم يغنائم جنگ(انفال  ي از تو درباره!) پيامبر يا(

  . انفال، از آن خدا و پيامبر است

-و حاکم مشروع آن را در دست داشته و اداره مي مالكيت اموال عمومي از خداست *

 »والرسول هللاالنفال  قل«.کند

هاي عمومي، غنائم جنگي، اموال  در روايات و كتب فقهي، منابع طبيعي و ثروت *
ها،  وارث، جنگل صاحب مثل زميني كه صاحبش آن را رها كرده و اموال مردگان بي بي
 .اند همه از انفال محسوب شده... هاي موات، معادن و ها، نيزارها، زمين دره

َها اج «  فُّ
َ
فاَء اُهللا يا ك

َ
ُجورَُهن َو ما َملََكْت يَِمينَُك ِمما أ

ُ
ِ آَييَْت أ ْزواَجَك الال

َ
ْحلَلْنا لََك أ

َ
يِبُّ إِنا أ

  )٥٠احزاب،(»  َعلَيْك
را كه  يحالل كرديم و همچنين كنيزان يا را كه مهرشان را پرداخته يتو همسران يما برا! پيامبر يا

  .)بر تو حالل كرديم( يداشته و مالك شد يد بر تو ارزانخداون) يبه عنوان غنايم جنگ(

. رسد مي انانشود كه بدون جنگ به دست مسلم به اموالي گفته مي »ء ِفيي«از  »اَفاءَ « *
فاَء اُهللا َعلَيْك«

َ
  » ِمما أ

فَآَء اُهللا َعيَل « 
َ
وَْجْفتُْم َعلَيِْه ِمْن َخيٍْل َوَال رِ  َوَمآ أ

َ
ِ ِمنُْهْم َفَمآ أ ِ ٍب َولَِكن اَهللا يَُسلُِّط رُُسلَُه رَُسو َ

  )٦حرش،(» َمْن يََشآءُ  َعيَل 
 ي، نه اسب)اند نكشيده يآن زحمت يشما برا(آنان به رسولش باز گرداند ) اموال(و آنچه را خدا از 

  .سازد يكه بخواهد مسلط م را بر هر ، پيامبران خودوندرانديد، بلكه خدا يبر آن تاختيد و نه شتر

اموال و غنايمي است كه بدون جنگ و  به معناي بازگشت و مقصود» فيئ«از  »أفاء« *
 گويند »فيئ«شايد دليل آنكه به آن . گيرد خونريزي در اختيار رهبر مسلمين قرار مي

گردد، زيرا خدا  اين باشد كه اموال به صاحب اصلي خود كه اولياي الهي هستند برمي
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از آنان براي پيامبران آفريده است و ديگران تمام مواهب جهان را براي مؤمنان و پيش 
 .آن بزرگواران هستند ،ي يا عرفي مالكند، ولي مالك اصليگرچه به صورت شرع

دستورات اسالم حكيمانه است، در آنجا كه با شركت در جبهه چيزي بدست آيد،  *
ل شود، مربوط نكشيده مالي حاص شوند ولي در مواردي كه زحمت مالك مي مجاهدان
  .شودکه بر طبق نظر او در مصالح جامعه مصرف مي بر آسماني استبه ره

 :گيرد، چند نوع است اموالي كه در اختيار مسلمانان قرار مي *
كه غنيمت نام دارد و  آيد جبهه از طريق جنگ به دست مي اموالي كه در. الف

 .شوند ولي بايد خمس آن را بدهند مجاهدان مالك آن مي
آيد، كه نام آن فيئ است و در اين آيه  ري و حمله بدست مياموالي كه بدون درگي. ب

 .حكم آن بيان شده است
ها و نيزارها كه نامش انفال است و  ها، رودخانه هاي موات، كوه اموالي مثل زمين. ج

 .در اول سوره انفال حكم آن آمده است
تيار در اخ ،شود بر اساس اين آيه، اموالي كه بدون تاخت و تاز نصيب مسلمين مي

ميان آن را طبق صالحديد خود،  حاکم نيزنه مجاهدان و  و است حاکم اسالمي
  .کند هايي تقسيم مي گروه

فَآَء اُهللا َعيَل « 
َ
ْهِل الُْقرَ  َمآ أ

َ
ِ ِمْن أ ِ ِ  فَِللِه وَ  يرَُسو ِ َ  يلِلرُسوِل َو َتَايَم  الُْقْر ْ َوالَْمَساِكنِي َوابِْن  َوا

ْلنَيَآِء ِمنُكمَال يَ  السِبيِل يَك 
َ
  )٧حرش،(» ُكوَن ُدولًَة َننْيَ اْأل

خويشاوندان  يرسول و برا يخدا و برا يها به رسولش بازگرداند، پس برا يآنچه را خدا از اهل آباد

  .تنها ميان ثروتمندان شما در گردش نباشد) اين اموال(و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا 

مقام و جايگاه  ،بلكه براي موقعيت ،اختصاص ندارد 9 فيئ به شخص رسول خدا *
و بر  است  : اوست ولذا بعد از پيامبر در اختيار جانشينان بر حق او يعني اهل بيت

 .است بدون هوي و هوسدر زمان غيبت، در اختيار فقهاي عادلِ طبق روايات 

يان شش ، تنها خمس آن مبه دست آيد يبا تالش رزمندگان غنايم در مواردي که *
، ولي هركجا بدون زحمت چيزي بدست آيد، تمامش ميان شش ١شود گروه تقسيم مي

                                                 
  . ٣١انفال،  . ١
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 ،يمانيت او،خويشاوندان  ،پيامبر ،خدا: اين شش گروه عبارتند از.شود گروه تقسيم مي
َتَايَم َوالَْمَساِكنِي  فَِللِه وَ « .گانمستمندان و در راه ماند ْ َ َوا ِي الُْقْر ِ   »َوابِْن السِبيلِ لِلرُسوِل َو

 خمس ٢‐ ٣

ن « 
َ
ْ  َو اْعلَُموا أ َ ِي الُْقْر ما َغِنْمتُْم ِمْن  ِ ن ِهللاِ مُخَُسُه َو لِلرُسوِل َو 

َ
َتايم  ٍء فَأ ْ َو الَْمساِكنِي   َو ا

نَْزْجا َعيل
َ
  » اجْلَْمعانِ  ُفْرقاِن يَْوَم احْكَيَق َقبِْدنا يَْوَم الْ   َو ابِْن السِبيِل إِْن ُكنْتُْم آَمنْتُْم بِاِهللا َو ما أ

با ايمان (دو گروه  يروز درگير) حق از باطل،( يخود، روز جداي ي و اگر به خداوند و آنچه بر بنده

يك (نازل كرديم، ايمان داريد، بدانيد كه هر چه غنيمت گرفتيد، همانا خمس ) ايمان در جنگ بدر يو ب

و يتيمان و بينوايان و در ) :او، اهل بيت (و خويشاوندان خداوند و رسول خدا  يآن برا) پنجم

 )٤١انفال،( .است) از سادات(ماندگان  راه

سود و منفعت كسب و درآمد  ‐١: دانند فقها خمس را در هفت چيز واجب مي *
مال  ‐ ٥آيد  گوهرهايي كه از غواصي به دست مي ‐٤ معادن ‐٣گنج  ‐ ٢ساليانه 

 .غنيمت جنگي ‐٧كه كافر ذمي از مسلمان بخرد  زميني ‐٦حالل مخلوط به حرام 
ي شيعه، غنيمت در اين آيه شامل هرگونه درآمدي اعم از  طبق روايات و به عقيده *

و نزول آيه در جنگ بدر، دليل اين نيست كه خمس . شود كسب و كار و تجارت مي
ر سود و به صورت مطلق آمده و ه »ما غنمتم«که لفظ ، چرا تنها در غنائم جنگي باشد

  .گيردمنفعتي را در مي

ي  نشانه ،»الم«به خصوص با حرف  »لرسولاو  هللا«القربي در رديف  قرار گرفتن ذي *
 .القربي افراد خاصّي هستند كه در خط خدا و رسولند آن است كه ذي

آمده و بر  »ذي القر«و  »رسول« ،»اهللا«در ابتداي کلمات » الم«با توجه به اينکه  
نشده، تفاوت ميان اين دو گروه به دست وارد  »ابن السبيل«و » مساكني«، »يتايم«کلمات 

شود و به خمس يکي از وجوهي است که حکومت اسالمي با آن اداره مي. آيدمي
  .شودفقراي سادات نيز سهمي داده مي
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هاشم  از مصارف ديگر خمس در روايات، مساكين و در راه ماندگان از سادات بني *
تن زكات بر فقراي سادات حرام است، پس بايد از طريق خمس، است، چون گرف

 .نيازهاي آنان تأمين شود

يكي : هاي جامعه، دو چيز را واجب كرده است اسالم براي برطرف كردن محروميت *
و ديگري خمس كه بخشي از آن  استي فقراي جامعه  زكات كه مربوط به همه

ي نياز سال فقرا  ت به اندازهخمس و زكا ضمن اينکه. مخصوص فقراي سادات است
 .شود، نه بيشتر به آنان پرداخت مي

 زکات ٤‐ ٣ 

ئِنا«  نْعاِم نَِصيباً فَقالُوا هذا ِهللاِ بِزَْعِمِهْم َو هذا لرُِشَ
َ
 ِمَن احْلَْرِث َو اْأل

َ
  » َو َجَعلُوا ِهللاِ ِمما َذَرأ

خدا قرار دادند  يرا برا يسهم از آنچه خداوند از كشت و چهارپايان آفريده است،) بت پرستان(و 

شريكان ) كه هم يهاي بت( يخداست و اين قسمت برا ياين قسمت برا: و به پندار خودشان گفتند

  )١٣٦انعام،(  .ما) خدايند، هم شريك اموال(

هاي قبلي نيز بوده است، هر  د انسانيقانون زكات و تقسيم درآمد و منافع، در عقا *
ئنا... هللاهذا «. چند به صورت خرافي  »هذا لرش

قاِب َو «  إِغَما الصَدقاُت لِلُْفَقراِء َو الَْمساِكنِي َو الْعاِمِلنَي َعلَيْها َو الُْمَؤلَفِة قُلُوبُُهْم َو يِف الرِّ
  )٦٠،توبه(» الْغاِرِمنَي َو يِف َسِبيِل اِهللا َو ابِْن السِبيِل فَِريَضًة ِمَن اِهللا َو اُهللا َعِليٌم َحِكيمٌ 

 يگان و كارگزاران زكات و جلب دلها و آزاد نيازمندان و درمانده ي، برا)زكات(مانا صدقات ه

در راه خدا و تأمين در راه مانده است، اين ) جهاد ي هزينه(بدهكاران و  يبده يبردگان و ادا

 .است از جانب خدا و خداوند، دانا و حكيم است يدستور، فرمان

  .است ايمان به خدا نشان صداقت در هَصدق. است »ِصدق«از  ،»َصدقه« *

 . مراد از صدقه در اين آيه زكات واجب است *
. شكند به معناي كسي است كه ناداري، ستون فقراتش را مي ،»فَقر«از  ،»فَقري« *

طبق بعضي . نشين شده است يعني آنكه به خاطر ناداري، خانه ،»َمسكن«از  ،»مسكني«
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كند، ولي مسكين كسي است  م درخواست نميناداري است كه از مرد ،روايات، فقير
 . كند كه از شدت بينوايي، سؤال و درخواست مي

آوري، نگهداري، توزيع و  ي آنانند كه در جمع عامالن زكات، همه ،»العاملني عليها« *
 . شود كشند كه اجرت آنان از زكات پرداخت مي محاسبات زكات، زحمت مي

براي گرايش به اسالم ندارند و با مصرف بخشي از  اي آنانند كه زمينه »مؤلّفة قلوبهم« *
  .توان قلوب آنان را جذب كرد زكات، مي

بار  تقصير زير كه يكي از مصارف زكات است، بدهكاراني هستند كه بي »الغارمني« *
سوزي، سيل، غرق كشتي و حوادث طبيعي ديگر،  اند، مثل آنان كه در آتش قرض رفته

  .اند داده هستي و دارايي خود را از دست
ي كارهاي خداپسندانه است و شامل مواردي چون تبليغات ديني،  همه، »اهللايف سبيل« *

گرچه مصداق بارز آن . شود گشايي از مشكالت مسلمانان مي خدمات رفاهي و گره
 . جهاد معرفي شده است در غالب تفاسير، جنگ و

در سفر، گرفتار و كسي است كه در وطن خويش توانگر است، ولي  ،»ابن السبيل« *
 . پول شده است بي
 »انّما الصدقات«. ي اين آيه جايز نيست مصرف زكات در غير موارد هشتگانه *

حكم زكات در مكّه نازل شده است، اما به علّت كمي مسلمانان و اندك بودن پول  *
پس از تشكيل حكومت اسالمي در مدينه، . پرداختند زكات، مردم خودشان مي

المال و تمركز آن توسط حاكم  كات از مردم و واريز كردن آن به بيتي گرفتن ز مسأله
  ١»خذ من امواهلم صدقة«. اسالمي مطرح شد

حضرت . بوده است زكات مخصوص اسالم نيست، بلكه در اديان پيشين نيز *
و حضرت  ٢»ةِة والّزاكاوصا بالصال«: وگفتدر گهواره به سخن آمد  7 عيسي
ي  و درباره ٣»ةة واتُوا الّزاكاقيموا الصال«: فرمايد يل مياسرائ خطاب به بني 7موسي

                                                 
  .١٠٣توبه،   .١
  .٣٢مريم،   .٢
  .٣٤بقره،   .٣
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هم فعَل اخلرياِت «: چنين آمده استعموم پيامبران  وجعلناهم ائّمًة يهدون بامرنا واوحينا ا
  ١»ةة وايتاء الزواقاَم الصال

 : در قرآن چهار تعبير براي زكات بيان شده است *
  ٢»ي القروآ املال عيل حّبه ذو« .ايتاء مال ‐١
  ٣»خذ من امواهلم صدقة« .صدقه ‐٢
  ٤»ة وينفقوايقيموا الصال« .انفاق ‐٣
  ٥»ةيقيمون الصالة ويؤتون الز« .زكات ‐٤
در قرآن، معموالً زكات همراه با نماز آمده است و طبق روايات، شرط قبولي نماز،  *

  .رساند را مي ي با مردم رابطه ي با خدا و رابطه ،اين پيوند. پرداخت زكات است
 . گونه مقارن با نماز نيامده است در قرآن هيچ يك از واجبات دين، اين *
فقر نيست، بلكه در هر جا كه كمك  ،»يف سبيل اهللا«ا شرط مصرف زكات در راه خد *

  .دآن را مصرف نموتوان  به حاكميت خطّ اسالم كند، مي
 استفاده كرد و اين مشمولِتوان از زكات  براي نجات جامعه از شر افراد شرور، مي *

 .است »واملؤلفة قلوبهم« عبارت
 »والغارمني«عبارت كسي، ديه ثابت شد و توان پرداخت نداشت، مشمول  عهدهاگر بر  *

 .توان از زكات به او كمك كرد و مي است
، شامل مصرف زكات براي آزادسازي زندانيان يا تأمين »و الرقاب«شايد تعبير  *

  .مخارج آنان هم بشود
زير نظر اين تقسيم تقسيم زكات در موارد هشتگانه، الزم نيست يكسان باشد؛ بلكه  *

 . گيردصورت ميحاكم اسالمي و به مقدار نياز و ضرورت 
العاملني «. آوري زكات، بايد كساني از سوي حكومت اسالمي مأمور شوند براي جمع *

 »عليها
                                                 

  .٧٣انبياء،   .١
  .٧٧بقره،   .٢
  .١٠٣توبه،  .٣
 .٣١ابراهيم،   .٤
  . ٥٥مائده،  .٥



  ٣٤٥           حقوق عمومي: فصل سوم 

 

يَن ُهْم لِلزاكةِ فاِعلُون«  ِ   ) ٤مؤمنون،(»  َو ا
  .پردازند يكه زكات م يو همان كسان

ت« * در لغت، به معناي رشد و نمو و پاكيزگي است و در اصطالح، يك نوع  »ز
 .ماليات شرعي و از اركان و واجبات دين است

ِقيُموا الصالَة َو آتُوا الزاكةَ « 
َ
  ) ٥٦نور،(» َو أ

  .و نماز را به پا داريد و زكات را بپردازيد

زكات فطره مصداق زكات در آيه و : ندتالوت اين آيه فرمود با 7امام صادق *
 ١.واجب است

  جزيه ٥‐ ٣

ُ َو ال يَ «  ُ ُموَن ما َحرَم اُهللا َو رَُسو َْوِم اْآلِخِر َو ال حُيَرِّ ْ يَن ال يُْؤِمنُوَن بِاِهللا َو ال بِا ِ ِدينُوَن قاتِلُوا ا
وتُوا الِْكتاَب 

ُ
يَن أ ِ ْزَيَة َقْن يٍَد َو ُهْم صاِغُرونَ  َحيت  ِديَن احْلَقِّ ِمَن ا   ) ٢٩،توبه(» ُفْعُطوا اجْلِ

آورند  يكه به خدا و روز قيامت ايمان نم) ، مجوس، صابئين،ييهود، نصار(از اهل كتاب  يبا كسان

نهند بجنگيد، تا  يشمرند و به دين حق گردن نم ياند، حرام نم و آنچه را خدا و رسولش حرام كرده

  .و ذلّت، به دست خود جزيه بپردازند يبا خوار

دارد که به جاي زکاتي است اين آيه داللت بر جواز اخذ جزيه از کفار غيرحربي  
  .دهندکه مسلمانان مي

  حقوق کار) ب
ُكْل بِالَْمْعُروِف «  

ْ
  )٦نساء،(» َو َمْن اكَن َغِنيا فَلْيَْستَْعِفْف َو َمْن اكَن فَِقرياً فَلْيَأ

گرفتن حق الزّحمه امور يتيمان چشم  و از(نياز است، عفّت به خرج دهد  يكه ب) يرپرستقيم و س(و هر 

  .تواند ارتزاق كند يم) از مال يتيم يدر برابر نگهدار(و آن كه نيازمند است، به مقدار متعارف ) بپوشد

* متعارف را  در گرفتن حق فليأكل باملعروف«. بايد در نظر گرفتالزّحمه، حد« 

                                                 
  . ٢٠٦، ص ٨ جقرائتي، محسن، همان،  .١
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قاِب َو إِغمَ «   ا الصَدقاُت لِلُْفَقراِء َو الَْمساِكنِي َو الْعاِمِلنَي َعلَيْها َو الُْمَؤلَفِة قُلُوبُُهْم َو يِف الرِّ
  )٦٠،توبه(» الْغاِرِمنَي َو يِف َسِبيِل اِهللا َو ابِْن السِبيلِ 

 يدلها و آزادگان و كارگزاران زكات و جلب  نيازمندان و درمانده ي، برا)زكات(همانا صدقات 

 .در راه خدا و تأمين در راه مانده است) جهاد ي هزينه(بدهكاران و  يبده يبردگان و ادا

العاملني «. ي آن نيازمند باشد، يا غني انجام دهندههر كاري بها و ارزشي دارد، خواه  *
  »عليها

مًة ِمَن اجاِس يَسْ « 
ُ
َينْيِ تَُذوداِن قاَل َو لَما َورََد ماَء َمْدَفَن وََجَد َعلَيِْه أ

َ
ُقوَن َو وََجَد ِمْن ُدونِِهُم اْمَرأ

بُونا َشيٌْخ َكِبريٌ  ما َخْطبُُكما قاحَكا ال نَْسيِق َحيت 
َ
  ) ٢٣قصص،(» يُْصِدَر الرِّخُء َو أ

از مردم را در اطراف آن ديد كه به سيراب كردن  يآب مدين رسيد، گروه) چاه(به  يو چون موس

تا گوسفندانشان (مشغولند و در كنار آنان به دو زن برخورد كه مراقب بودند  )چهار پايان خويش(

از اين (منظور شما : گفت) جلو رفته و به آنان يپس موس. با گوسفندان ديگر مخلوط نشوند

دهيم تا  يآب نم) پرهيز از اختالط با مردان، گوسفندان خود را يبرا(ما : چيست؟ گفتند) يگير كناره

 يپدر ما پير مرد) آن است كه يحضور ما در اينجا برا(چوپانان خارج شوند و  ي اينكه همه

  .كهنسال است

 :كار زن در خارج از منزل اشكالي ندارد، به شرط آنكه *

 »امرأتني« .نباشد با مرد نامحرم زن در محيط كار تنها: الف

 »ءالنسيق حيّت يصدر الّرخ -من دونهم « .با مردان اختالطي نداشته باشد: ب

  »أبونا شيخ كبري« .مردي كه توان كار داشته باشد، در خانواده نباشد: ج

ِ َعيَل «  ْجَر ما َسَقيَْت َجا فَجاَءتُْه إِْحداُهما َيْم
َ
َْجِزيََك أ ِ ِ يَْدُعوَك 

َ
  » اْسِتْحياٍء قالَْت إِن أ

رفت به نزد او آمد و  يكه با حيا و عفّت راه م يدر حال) زن(از آن دو  ييك) نگذشت كه يچيز(پس 

  )٢٥قصص،(. به تو بپردازد يما آب داد يكند تا مزد اينكه برا يهمانا پدرم از شما دعوت م: گفت

 »فجاءته«. پرداختسريع و بالفاصله بايد د كارگر را مز *

ِمنيُ « 
َ
َجْرَت الَْقوِيُّ اْأل

ْ
ِجْرُه إِن َخرْيَ َمِن اْستَأ

ْ
بَِت اْستَأ

َ
  )٢٦قصص،( »قالَْت إِْحداُهما يا أ

كه  ياو را استخدام كن، زيرا بهترين كس! پدر يا: گفت) دختر، خطاب به پدر(از آن دو  ييك

  . ، شخصِ توانا و امين استياستخدام كن) يتوان يم(
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 »خري من استأجرت«. ردها توجه ك به بهترينبايستي ها،  در گزينش *

القوي «. الزم است) دتعه(و امانتداري ) تخصّص(براي استخدام، دو عنصر توانايي  *
 »االمني

اي قائل شده است و مراعات حق كارگر و تحصيل  ي احترام ويژهيداسالم براي كار  *
رضاي او و پرداخت سريع مزد او و اضافه پرداخت بر مقدار تعيين شده و احترام به 

 .او مورد سفارش اسالم است

ُ ما يَشاءُ «  َ   ) ١٣سبأ،(» َفْعَملُوَن 
  . ساختند يخواست برايش م يرا كه سليمان مجنّيان، هر چه 

 »يعملون  ما يشاء« .كارگر بايد زير نظر كارفرما باشد *

َتِخَذ َنْعُضُهْم َنْعضاً ُسْخِريا«  ِ   ) ٣٢زخرف،(» َو َرَفْعنا َنْعَضُهْم فَْوَق َنْعٍض َدرَجاٍت 
ديگر را به خدمت  ينان برخاز آ يداديم تا برخ يديگر برتر يها را بر برخ انسان يو درجات بعض

  .گيرند

امري مجاز ر ديگها توسط بعضي  اجير شدن و اجير گرفتن و استخدام بعضي انسان *
ً «. و مشروع است  »تخذ بعضهم بعضاً سخرّيا

بْواَب َو قالَْت َهيَْت لََك قاَل َمعاذَ « 
َ
ِّ  َو راوََدتُْه اليِت ُهَو يِف بَيِْتها َقْن َغْفِسِه َو َغلَقِت اْأل اِهللا إِنُه َر

ْحَسَن َمثْواَي إِنُه ال ُفْفِلُح الظالُِمونَ 
َ
  ) ٢٣يوسف،(» أ

كرد و  يگير كام يكه يوسف در خانه او بود، از يوسف از طريق مراوده و ماليمت، تمنا يو زن

ه پناه به خدا ك: يوسف گفت. ام تو آماده يبرا: محكم بست و گفت) انجام مقصودش يبرا(درها را 

  .شوند يداشته، قطعاً ستمگران رستگار نم ياو پروردگار من است و مقام مرا گرام

هيت لك قال «. رده داد، نبايد از او اطاعت كگنابه جرم و دستور  ياگر رئيس يا بزرگ  *
 ١»معاذ اهللا
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المللحقوق بين :فصل چهارم  
  

  الملليبر روابط بيناصول حاکم ) الف
  رعايت قراردادهالزوم اصل  ‐ ١

يَن يَِصلُوَن إيِل «  ْم   إِال ا ُ ْن يُقاتِلُو
َ
ْو جاُؤُكْم َحرِصَْت ُصُدورُُهْم أ

َ
قَْوٍم بَيْنَُكْم َو بَيْنَُهْم ميثاٌق أ

ْو يُقاتِلُوا قَْوَمُهْم َو لَْو شاَء اُهللا لََسلَطُهْم َعلَيُْكْم فَلَقاتَلُ 
َ
لَْقْوا أ

َ
ْم َو أ ُ ْم فَلَْم يُقاتِلُو ُ لُو ْم فَإِِن اْقزَتَ ُ و

ُْكُم السلََم فَما َجَعَل اُهللا لَُكْم َعلَيِْهْم َسبيالً  َ
 )٩٠نساء،(» إِ

نزد شما بيايند كه  يهست، يا در حال يپيوندند كه ميان شما و آنها پيمان يمگر آنها كه به گروه

خواست قطعا آنها را بر  يو اگر خدا م. با قوم خود به تنگ آمده باشدهايشان از پيكار با شما يا  دل

پس اگر آنها از شما كناره گرفتند و با شما سر جنگ . جنگيدند يساخت و با شما م يشما چيره م

عليه آنان قرار ]  مبارزه يبرا[ يشما راه ينداشتند و به شما پيشنهاد صلح دادند، ديگر خدا برا

  .نداده است

إِال «. اقوام ديگر قرارداد صلح وجود داشت، بايد به آن ملتزم بود تي که بادر صور 
يَن يَِصلُوَن إِيل  »قَْوٍم بَيْنَُكْم َو بَيْنَُهْم ميثاٌق   ا

 » ً َحدا
َ
ً َو لَْم يُظاِهُروا َعلَيُْكْم أ ْم َشيْئا ُ نَي ُعم لَْم َفنُْقُصو يَن خَهْدُيْم ِمَن الُْمرْشِ وا إِال ا تِمُّ

َ
فَأ

ِْهْم َقْهَدُهْم إيِل َ
 )٤، توبه( »ُمدتِِهْم إِن اَهللا حُيِبُّ الُْمتقنيَ   إِ

از پيمان شما را نكاستند و با هيچ كس بر  يكه با آنها پيمان بستيد و سپس چيز يمگر آن مشركان

 .ضد شما همدست نشدند، پس پيمان آنان را تا پايان مدتشان تمام كنيد

ينَ «. که اقوام ديگر بر قرارداد خود باقي هستند، بايد به آن ملتزم بود ا زمانيت   إِال ا
 ً ْم َشيْئا ُ نَي ُعم لَْم َفنُْقُصو   »خَهْدُيْم ِمَن الُْمرْشِ
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  صلحاصل  ‐ ٢
لِْم اَكفًة َو ال تَتِبُعوا ُخُطواِت الشيْ «   يَن آَمنُوا اْدُخلُوا يِف السِّ ِ َها ا فُّ

َ
  » طاِن إِنُه لَُكْم َعُدو ُمِبنيٌ يا ك

و ) و تسليم مطلق خداوند شويد(درآئيد  يدر صلح و آشت يهمگ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  )٢٠٨بقره،(  .نكنيد كه او دشمن آشكار شماست يشيطان را پيرو يگامها

 يآن را به معن يصلح و آرامش است و بعض ي، در لغت به معن»سالم«و »سلم« 
اند، و اين آيه همه افراد با ايمان را به صلح و سالم و تسليم بودن  اعت تفسير كردهاط

شود كه صلح و  ياز مفهوم اين آيه چنين استفاده م .كند يدر برابر فرمان خدا دعوت م
هرگز جنگ و  يپذير است، و تنها به اتكاء قوانين ماد آرامش تنها در پرتو ايمان امكان

دنيا بر چيده نخواهد شد، زيرا عالم ماده، و عالقه به آن، همواره و اضطراب از  يناامن
را كنترل نكند،  يايمان، آدم يمعنو يسرچشمه كشمكشها وتصادمها است، واگر نيرو

اين آيه، كه همه مؤمنان  يتوان گفت از دعوت عموم يبلكه م .صلح غير ممكن است
، به صلح و صفا يو قشر اجتماع ييرا بدون استثناء از هر زبان و نژاد و منطقه جغرافيا

شود كه در پرتو ايمان به خدا، تشكيل حكومت واحد  يكند، استفاده م يدعوت م
اصوال در مقابل  .پذير است كه صلح در سايه آن همه جا آشكار گردد امكان يجهان

يك حلقه محكم اتصال در ميان قلوب بشر الزم ...) زبان و نژاد و ( يعوامل پراكندگ
يمان ا .اين حلقه اتصال تنها ايمان به خداست كه ما فوق اين اختالفات است است، و

به خدا، و تسليم در برابر فرمان او، نقطه وحدت جامعه انسانيت، و رمز ارتباط اقوام 
توان مشاهده كرد كه چگونه  ياز آن را در مراسم حج م يو ملتها است، و نمونه جالب

زبان و قوميت و منطقه  يمتفاوت و دارا يژادهامختلف، از ن يبا رنگها يانسانهاي
برادروار در كنار هم قرار گرفته و در آن مراسم بزرگ  يناهماهنگ، همگ يجغرافياي
نگرند، و اگر آن را با  يشركت دارند، و در نهايت صلح و صفا به هم م يروحان
ظر جان از ن يفاقد ايمان به خدا حاكم است كه چگونه ناامن يكه بر كشورها ينظام
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 باشد، مقايسه كنيم، تفاوت ميان جوامع با ايمان و  يومال وعرض وناموس، حاكم م
 ١.شود يايمان از نظر سلم و صلح و سالم و آرامش، روشن م يب

يَن يَِصلُوَن إيِل«  ِ ْن يُقاتِ   إِال ا
َ
ْو جاُؤُكْم َحرِصَْت ُصُدورُُهْم أ

َ
ْم قَْوٍم بَيْنَُكْم َو بَيْنَُهْم ِميثاٌق أ ُ لُو

ْم فَلَْم يُقاتِلُو ُ لُو ْم فَإِِن اْقزَتَ ُ ْو يُقاتِلُوا قَْوَمُهْم َو لَْو شاَء اُهللا لََسلَطُهْم َعلَيُْكْم فَلَقاتَلُو
َ
لَْقْوا أ

َ
ْم َو أ ُ

ُْكُم السلََم فَما َجَعَل اُهللا لَُكْم َعلَيِْهْم َسِبيالً  َ
  ) ٩٠نساء،(» إِ

) كه يكسان(است، يا  ياند كه ميان شما و آن قوم پيمان پيوسته يبه قومكه ) از منافقان( يمگر كسان

و (هاشان از جنگ با شما يا قوم خودشان به تنگ آمده است  كه سينه يآيند در حال ينزد شما م

زيرا اگر خداوند ) آنها لطف خداست يحوصلگ يرا ندارند و اين ب ياصلًا حال جنگ با هيچ طرف

پس اگر آنان از شما . كردند يكرد و آنان با شما مقاتله م يما مسلّط مخواست آنان را بر ش يم

 يبرا يشما راه يكناره گرفته و با شما نجنگيدند و پيشنهاد صلح و سازش دادند، خداوند برا

 .تعرض و جنگ با آنان قرار نداده است

الم، چون در اس. گذاشتاحترام  بسطلبانه و تقاضاي آتش هاي صلح انگيزه بهبايد   *
م«. در صورت ضرورت مجوز دارد ح اصل است و جنگصل م فلم يقاتلو ... فان اعزتلو

  »اهللا لكم عليهم سبيالً  فما جعل

ليْق« 
َ
بْتُْم يِف َسِبيِل اِهللا َفتَبَينُوا َو ال َيُقولُوا لَِمْن أ يَن آَمنُوا إِذا رَضَ ِ َها ا فُّ

َ
ُْكُم السالَم لَْسَت   يا ك َ

إِ
 ً نْيا فَِعنَْد اِهللا َمغانُِم َكِثرَيٌة َكذلَِك ُكنْتُْم ِمْن َقبُْل َفَمن اُهللا َعلَيُْكمْ  ُمْؤِمنا ُّ  تَبْتَُغوَن َعَرَض احْلَياةِ ا

 ً   ) ٩٤نساء،(» َفتَبَينُوا إِن اَهللا اكَن بِما َيْعَملُوَن َخِبريا
) در كار دشمن(گام برداشتيد پس  )جهاد يبرا(هر گاه در راه خدا ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

اظهار اسالم و صلح ) ييا پيشنهاد يسالم يا ييا عمل يبا كالم(كه نزد شما  يتحقيق كنيد و به كس

زيرا كه . دنيا و غنائم بدست آوريد يزندگ ي، تا بدين بهانه كااليتو مؤمن نيست: كند، نگوييد يم

لًا اين گونه بوديد، پس خداوند بر شما منّت نهاد شما نيز خودتان قب. غنائم بسيار، نزد خداوند است

كه خداوند همواره به ) و زود دست به اسلحه نبريد(پس تحقيق كنيد ) تا ايمان در جانتان نفوذ كرد(

  .آگاه است يدهيد، به خوب يآنچه انجام م

                                                 
  . ٨١، ص ٢ جمکارم شيرازي، ناصر، همان، . ١
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هدف  ينبايد برا يسازد كه هيچ مسلمان ياين حقيقت را روشن م يآيه به خوباين  
در ميدان جهاد بگذارد و به همين دليل بايد نخستين اظهار ايمان را از  گام يماد

فراوان  يصلح او پاسخ گويد اگر چه از غنائم ماد يطرف دشمن بپذيرد، و به ندا
َو ال « ١.و جمع غنائم نيست يطلب توسعه يمحروم گردد زيرا هدف از جهاد اسالم

ليْق
َ
ُْكُم السالمَ   َيُقولُوا لَِمْن أ َ

ً  إِ  »لَْسَت ُمْؤِمنا

ْ َعيَل «     )٦١انفال،(» اِهللا إِنُه ُهَو السِميُع الَْعِليمُ  َو إِْن َجنَُحوا لِلسلِْم فَاْجنَْح هَلا َو تََو
تمايل نشان بده و بر خداوند توكّل كن، همانا او ) تو نيز(به صلح تمايل داشتند، ) دشمنان(و اگر 

  .شنوا و داناست

ساخت  يرا مشخص م يهدف جهاد اسالم يبه قدر كاف بل اين سورهقبا اينكه آيه  
سازد،  يتر م كند اين حقيقت را روشن يآيه كه پيرامون صلح با دشمن بحث ماين  يول
اگر آنها تمايل به صلح نشان دادند تو نيز دست آنها را عقب نزن و تمايل  :گويد يم

 »ْح هَلاَو إِْن َجنَُحوا لِلسلِْم فَاْجنَ « ٢. نشان ده

رَْض ِمنْها « 
َ
ً يِف ِكتاِب اِهللا يَْوَم َخلََق السماواِت َو اْأل ُهوِر ِعنَْد اِهللا اثْنا َعرَشَ َشْهرا إِن ِعدَة الشُّ
ِنَي اَكفًة َكما يُ  ْغُفَسُكْم َو قاتِلُوا الُْمرْشِ

َ
يُن الَْقيُِّم فَال َيْظِلُموا ِفيِهن أ ِّ ْربََعٌة ُحُرٌم ذلَِك ا

َ
قاتِلُونَُكْم أ

  ) ٣٦،توبه(» اَكفةً 
ها و زمين را آفريد،  كه آسمان يخدا و از روز) آفرينش(همانا تعداد ماهها نزد خداوند، در كتابِ 

پس در اين . حرام است، اين آيين ثابت و پابرجاست) جنگ(دوازده ماه است، كه چهارماه از آن 

مشركان بجنگيد، آن گونه كه  ي با همه يملگبر خود ستم نكنيد و ج يماهها، با جنگ و خونريز

  .جنگند يبا شما م يآنان همگ

در اسالم اصل بر جنگ نيست، بلكه بر فكر، برهان، حكمت، موعظه و زندگي   *
مسالمت آميز است؛ اما اگر دشمنان به تجاوز دست زدند، مسلمانان حق دفاع دارند، 

ني«. حرامهاي حتّي در ماه  »قاتلوا املرش

 
                                                 

  . ٧٤، ص ٤ ج همان،  .١
  . ٢٣٠، ص ٧ جهمان، . ٢
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  ل همزيستي مسالمت آميزاص ‐ ٣
ْهَل الِْكتاِب تَعالَْوا إيِل« 

َ
ال َغْعبَُد إِال اَهللا َو ال نرُْشَِك بِِه َشيْئاً َو   قُْل يا أ

َ
لَكَِمٍة َسواٍء بَيْنَنا َو بَيْنَُكْم أ

ْرباباً ِمْن ُدوِن اِهللا فَإِْن تََولْوا َفُقولُوا اْشَهُدو
َ
نا ُمْسِلُمونَ ال َفتِخَذ َنْعُضنا َنْعضاً أ

َ
  )٦٤آل عمران،(» ا بِك

جز آنكه خداوند را . بياييد كه ميان ما و شما مشترك است يسخن يبه سو! اهل كتاب يا: بگو

. خدا ارباب نگيرد يديگر را بجا ياز ما بعض يرا شريك او قرار ندهيم و بعض ينپرستيم و چيز

 .اشيد كه ما مسلمان و تسليم خدائيمگواه ب: سرباز زدند، بگوييد) از اين پيشنهاد(پس اگر 

 .بر طبق اين آيه اسالم همه پيروان اديان را به همزيستي فراخوانده است نه مبارزه 
  » .....لَكَِمٍة َسواٍء بَيَْننا َو بَيَْنُكْم   إِيلا تَعالَوْ «

يَن هاُدوا َو الصابِئنَِي َو اجصاري«  ِ يَن آَمنُوا َو ا ِ ْ   إِن ا وا إِن اَهللا َو ال ُ رْشَ
َ
يَن أ ِ َمُجوَس َو ا

  ) ١٧حج،(» َفْفِصُل بَيْنَُهْم يَْوَم الِْقياَمةِ 
و مجوس و   يو يهوديان و صابئين و نصار) مسلمان(همانا خداوند در قيامت، ميان مؤمنان 

  .كرده و حق را از باطل جدا خواهد نمود يمشركان، داور

الزم است، ولي توقّع تمام شدن اختالفات اديان را مجادله نيكو  دعوت به اسالم و  *
آميز داشت تا در قيامت خداوند  همزيستي مسالمت بايد در دنيا. نبايد داشتدر دنيا 

 »يَفِصل بينهم يوم القيامة هللاِاّن ا«. صله دهدفي

  هااصل برابري جوامع و دولت ‐ ٤
در پرتو آن، تمام  اصل برابري يکي از اصول مسلم در نظام حقوقي اسالم است که 

گونه تبعيضي از نظر نژاد، بشر از منظر قانون نسبت به حقوق و تکاليفشان بدون هيچ
 :اين امر از آيات زير قابل استنباط است .مليت، رنگ، خانواده برابرند

نيَث « 
ُ
َها اجاُس إِنا َخلَْقنَاُكم مِّن َذَكٍر َوأ فُّ

َ
ْكَرَمُكْم َقبَ  وََجَعلْنَاُكْم ُشُعوباً وَ  يَآ ك

َ
آئَِل حِكََعاَرفُواْ إِن أ

ْيَقاُكْم إِن اَهللا َعِليٌم َخِبريٌ 
َ
  )١٣حجرات،(» ِعنَد اِهللا أ

ها قرار داديم تا يكديگر را  ها و قبيله ما شما را از مرد و زن آفريديم و شما را تيره! مردم يا

  .خبير است يانا خدا داناشماست، هم ترين شما نزد خدا، با تقواترين يبشناسيد، همانا گرام
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نيَث «: شاهد مثال *
ُ
 »إِنا َخلَْقنَاُكم مِّن َذَكٍر َوأ

ِي َخلََقُكْم ِمْن َغْفٍس واِحَدةٍ َو َخلََق ِمنْها َزوَْجها َو بَث ِمنُْهما «  َها اجاُس ايُقوا َربُكُم ا فُّ
َ
يا ك

ِي  ً رِجاًال َكِثرياً َو نِساًء َو ايُقوا اَهللا ا رْحاَم إِن اَهللا اكَن َعلَيُْكْم َرِقيبا
َ
  ) ١نساء،(» تَسائَلُوَن بِِه َو اْأل

از پروردگارتان پروا كنيد، آن كس كه شما را از يك نفس آفريد و همسرش را نيز از ! مردم يا

 يپراكنده ساخت و از خداي) زمين يدر رو(را  ياو آفريد و از آن دو، مردان و زنان بسيار) جنس(

به ارحام نيز تقوا پيشه ) نسبت(و . كنيد، پروا كنيد يبه او از يكديگر درخواست م) با سوگند(كه 

 .كه خداوند همواره مراقب شماست) و قطع رحم نكنيد(كنيد 

 »َخلََقُكْم ِمْن َغْفٍس واِحَدةٍ «: شاهد مثال *

ي«  ِ
مًة واِحَدًة َفبََعَث اُهللا اجِبيِّنَي ُمبرَشِّ

ُ
نَْزَل َمَعُهُم الِْكتاَب بِاحْلَقِّ اكَن اجاُس أ

َ
َن َو ُمنِْذِريَن َو أ

وتُوُه ِمْن َنْعِد ما جاَءْيُهمُ 
ُ
يَن أ ِ َْحُكَم َننْيَ اجاِس ِفيَما اْختَلَُفوا ِفيِه َو َما اْختَلََف ِفيِه إِال ا ِ 

ً بَيْنَُهْم َفَهدَ  يَن آَمنُوا لَِما ياْكَيِّناُت َنْغيا ِ اْختَلَُفوا ِفيِه ِمَن احْلَقِّ بِإِْذنِِه َو اُهللا َفْهِدي َمْن يَشاُء  اُهللا ا
  ) ٢١٣بقره،(» رِصاٍط ُمْستَِقيمٍ   إِيل

سپس در . نبود يو در ميان آنها تضاد و درگير(يگانه و يك دست بودند  يامت) در آغاز(مردم 

ور و بيم دهنده برانگيخت و با پس خداوند پيامبران را بشارت آ) ميان آنها اختالفات بوجود آمد،

و در آن . را به حق نازل نمود تا ميان مردم در آنچه اختالف داشتند حكم كند يآنان كتاب آسمان

پس از آنكه دالئل روشن ) آن هم(كه به آنان داده شده بود،  ياختالف نكردند مگر كسان) كتاب(

را كه ايمان آورده بودند،  يوند آنهايپس خدا. كه ميانشان بود يحسادت) و بخاطر(برايشان آمد، 

ايمان، هم چنان در  ياما افراد ب. (به حقيقت آنچه مورد اختالف بود، به خواست خود هدايت نمود

 .كند يو خداوند هر كس را بخواهد به راه راست هدايت م.) ماندند يو اختالف باق يگمراه

مًة واِحَدةً «: شاهد مثال *
ُ
 »اكَن اجاُس أ

ُكْم ِمْن َغْفٍس واِحَدةٍ َفُمْستََقر َو ُمْستَوَْدٌع قَْد فَصلْنَا اْآلياِت ِلَقْوٍم َفْفَقُهونَ َو هُ « 
َ
نَْشأ

َ
ِي أ   » َو ا
در ( يو برخ) اند و به دنيا آمده(قرار يافته  يكه شما را از يك نفْس آفريد، پس برخ يو اوست كس

فهمند  يكه م يگروه يما آيات خويش را برا. اند به امانت گذاشته شده) پشت پدرها و رحم مادرها

  )٩٨انعام،( .به تفصيل بيان كرديم

ُكْم ِمْن َغْفٍس واِحَدةٍ «: شاهد مثال *
َ
نَْشأ

َ
 »أ
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ْها فَلَما َيَغشاها مَحَلَْت «  َ
ِي َخلََقُكْم ِمْن َغْفٍس واِحَدةٍ َو َجَعَل ِمنْها َزوَْجها ِليَْسُكَن إِ ُهَو ا

ً َجَُكوَغن ِمَن الشاِكِرينَ مَحًْال َخفِ  ْعَقلَْت َدَعَوا اَهللا َربُهما لنَِئْ آتَيْتَنا صاحِلا
َ
ً َفَمرْت بِِه فَلَما أ   » يفا

  ) ١٨٩اعراف،(                                                                                                                           
او قرار داد تا بدان آرام ) نوع(آفريد و همسرش را از ) جان(است كه شما را از يك نفس  ياو خداي

با آن سر كرد، چون ) يمدت(و ) و باردار شد(سبك بر گرفت  يپس چون با او بياميخت، بار. گيرد

كه اگر :) دو گفتن(از خداوند، پروردگارشان، درخواست كرده ) زن و شوهر(زن سنگين شد، آن دو 

 .، قطعاً از سپاسگزاران خواهيم بوديبه ما بده يا فرزند شايسته

 »َخلََقُكْم ِمْن َغْفٍس واِحَدةٍ «: شاهد مثال *

ْزواٍج « 
َ
نْعاِم ثَماِغيََة أ

َ
نَْزَل لَُكْم ِمَن اْأل

َ
َخلََقُكْم ِمْن َغْفٍس واِحَدةٍ ُعم َجَعَل ِمنْها َزوَْجها َو أ

ُ الُْملُْك خَيْلُُقُكْم يِف ُنُطو َ ً ِمْن َنْعِد َخلٍْق يِف ُظلُماٍت ثَالٍث ذِلُكُم اُهللا َربُُّكْم  مهاتُِكْم َخلْقا
ُ
ِن أ

 
َ
َ إِال ُهَو فَك فُونَ  ال إِ   )٦زمر،( »ترُْصَ

از خزانه قدرت (شما  ياو شما را از يك نفس آفريد، سپس جفتش را از همان نفس قرار داد و برا

او شما را در . نازل كرد) گوسفند و بز و گاو و شتر ي نر و ماده(ان هشت زوج از چهار پاي) خود

 يپس از آفرينش يآفرينش) گوشت و پوست و خون(سه گانه  يها يمادرانتان و در تاريك يها شكم

 يكه پروردگار شماست، حكومت برا ياين است خداي. آفريند يم) ديگر در مراحل گوناگون(

  رويد؟ يراهه م ينيست، پس چگونه به ب ياوست، جز او هيچ معبود

 »َخلََقُكْم ِمْن َغْفٍس واِحَدةٍ «: شاهد مثال *

  استقالل سياسي و نفي سبيل ‐ ٥
اسالم همواره بر استقالل و عزت مسلمانان اهتمام داشته و در روابط بين المللي  

ت آنها اي که در حاکميدهد که بيگانگان بر مسلمانان سلطه يابند، به گونهاجازه نمي
  .نفوذ داشته باشند

  :اين قاعده که به نفي سبيل مشهور است از آيات زير قابل استنباط است

  )١٤١نساء،(» َو لَْن جَيَْعَل اُهللا لِلاْكفِِريَن َعيَل الُْمْؤِمِننَي َسِبيالً « 
  .كفّار بر مسلمانان قرار نداده است ي سلطه يبرا يو خداوند هرگز راه
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 » ِ َها ا فُّ
َ
وا ما َعِنتُّْم قَْد بََدِت يا ك لُونَُكْم َخباًال وَدُّ

ْ
يَن آَمنُوا ال َيتِخُذوا بِطانًَة ِمْن ُدونُِكْم ال يَأ

ْكرَبُ قَْد بَينا لَُكُم اْآلياِت إِْن ُكنْتُْم َيْعِقلُون
َ
فْواِهِهْم َو ما خُتيِْف ُصُدورُُهْم أ

َ
ْغتُْم  اْكَْغضاُء ِمْن أ

َ
ها أ

بُّ  والِء حُتِ
ُ
وا أ ْم قالُوا آَمنا َو إِذا َخلَْوا َعضُّ ُ بُّونَُكْم َو تُْؤِمنُوَن بِالِْكتاِب لُكِِّه َو إِذا لَُقو وَغُهْم َو ال حُيِ

ُدور ناِمَل ِمَن الَْغيِْظ قُْل ُموتُوا بَِغيِْظُكْم إِن اَهللا َعِليٌم بِذاِت الصُّ
َ
  )١١٩و  ١١٨عمران،آل(»  َعلَيُْكُم اْأل

كنند،  ينم يشما كوتاه يآنان در تباه. از غير خودتان همراز نگيريد! ايد ه ايمان آوردهك يكسان يا

دهانشان پيداست و آنچه ) گفتار(از  يهمانا كينه و دشمن. آنها رنج بردن شما را دوست دارند

را ) دشمن يها روشنگر و افشاگر توطئه(به تحقيق ما آيات . دلهايشان در بردارد، بزرگتر است

داريد،  ياين شماييد كه آنان را دوست م)! مسلمانان يا(هان . شما بيان كرديم اگر تعقّل كنيد يبرا

ايمان داريد ) يآسمان ي(ها  كتاب ي كه شما به همه يدارند، در حال يآنها شما را دوست نم يول

ما ايمان : گويند يم) منافقانه(و هر گاه با شما ديدار كنند .) آورند يآنها به كتاب شما ايمان نم يول(

به : بگو. گزند يخلوت كنند، از شدت خشم بر شما، سر انگشتان خود را م) با هم(آورديم، و چون 

   .ها آگاه است خشمتان بميريد، همانا خداوند به درون سينه

يَن َءاَمنُواْ َال َيتِخُذواْ َعُدوِّ «  ِ َها ا فُّ
َ
َآَء تُلُْقوَن  ييَآ ك ِ ْو

َ
ِْهم بِالَْموَدةِ َوقَْد َكَفُرواْ بَِما وََعُدوُكْم أ َ

إِ
 ً ْ بِاِهللا َربُِّكْم إِن ُكنتُْم َخرَْجتُْم ِجَهادا ن تُْؤِمنُوا

َ
ِياُكْم أ َن احْلَقِّ خُيْرُِجوَن الرُسوَل َو  يِف  َجآَءُكم مِّ

ِ  َسِبييِل  نَاْ  َوابِْتَغآَء َمرَْضا
َ
ِْهم بِالَْموَدةِ َوأ َ

وَن إِ ْخَفيْتُْم َوَمآترُِسُّ
َ
ْعلَُم بَِمآ أ

َ
ْعلَنتُْم َوَمن َفْفَعلُْه ِمنُكْم  أ

َ
أ

 )١ممتحنه،(» َفَقْد َضل َسَوآَء السِبيلِ 

 يشما با آنان طرح دوست. دشمن من و دشمن خود را دوست نگيريد! ايد كه ايمان آورده يكسان يا 

) عالوه بر آن كه. (اند ده است، كفر ورزيدهشما آم يكه برا يكه آنان نسبت به حقّ يافكنيد، در حال يم

اخراج و آواره ) از مكّه(آنان شما و پيامبر را به خاطر ايمان به خداوند كه پروردگار شما است 

 يبا آنان دوست(ايد  بيرون آمده) از وطن(من  يرضا جهاد در راه من و طلب ياگر شما برا. اند نموده

كه من به آنچه مخفيانه و آنچه آشكارا  يرسانيد در حال يه آنان مخود را ب يشما مخفيانه دوست). نكنيد

  .ترم و هر كس از شما چنين كند قطعاً از راه راست گم گشته است آگاه انجام دهيد

وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوةٍ َو ِمْن ِرباِط اخْلَيِْل تُْرِهبُوَن بِِه َعُدو اِهللا َو َعُدوكُ «  ِعدُّ
َ
ْم َو آَخِريَن َو أ

 ْ َ ْغتُْم ال  ِمْن ُدونِِهْم ال َيْعلَُموَغُهُم اُهللا َفْعلَُمُهْم َو ما ُينِْفُقوا ِمْن 
َ
ُْكْم َو أ َ

ٍء يِف َسِبيِل اِهللا يُوَف إِ
  )٦٠انفال،(» ُيْظلَُمونَ 
نيد تا فراهم ك يتوانيد از نيرو و از اسبان سوار يدشمنان، هر چه م) مقابله با يآمادگ( يو برا

 يشناسيد، ول يغير از اينان را كه شما آنان را نم) يدشمنان(دشمن خدا و دشمن خودتان و نيز 
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هر ) اسالم يدفاع ي و تقويت بنيه(شناسد، به وسيله آن بترسانيد، و در راه خدا  يخداوند آنها را م

  .رسد و به شما ستم نخواهد شد يچه انفاق كنيد، پاداش كامل آن به شما م

اَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِننيَ يا «  ِ ْو
َ
يَن آَمنُوا ال َيتِخُذوا الاْكفِِريَن أ ِ َها ا فُّ

َ
  )١٤٤نساء،(» ك

  .مؤمنان دوست و سرپرست خود نگيريد يكافران را به جا! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

يَن اخَتُذوا ِدينَكُ «  ِ يَن آَمنُوا ال َيتِخُذوا ا ِ َها ا فُّ
َ
وتُوا الِْكتاَب ِمْن يا ك

ُ
يَن أ ِ ً ِمَن ا ً َو لَِعبا ْم ُهُزوا

اءَ  ِ ْو
َ
  )٥٧مائده،(» َقبِْلُكْم َو الُْكفاَر أ

گيرند، آنان كه پيش  يم يكه دين شما را به مسخره و باز ياز كسان! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

 .ود نگيريدخ يكفّار را ول) نيز(اند و  داده شده) يآسمان(از شما كتاب 

َُهوَد َو اجصار«  ْ يَن آَمنُوا ال َيتِخُذوا ا ِ َها ا فُّ
َ
اءَ   ييا ك ِ ْو

َ
  )٥١مائده،(» أ

 .ايد؟ يهوديان و مسيحيان را سرپرست و ياور نگيريد كه ايمان آورده يكسان يا

  هاو وظايف آن هامسؤوليت دولت ‐ ٦
يَن لَْم ُفقَ «  ِ ْم يِف َال َفنَْهاُكُم اُهللا َعِن ا ُ م مِّن اتِلُو ُ يِن َولَْم خُيْرُِجو ِّ ن َيرَبُّوُهْم َوُيْقِسُطواْ  ا

َ
ْم أ ُ ِديَاِر

ِْهمْ  َ
  )٨ممتحنه،(» إِ

كه با شما به خاطر دين جنگ نكرده و شما را از  يو عدل نسبت به كسان يخداوند شما را از نيك

  .عدالت پيشگان را دوست دارد خداوند همانا. كند ياند منع نم هايتان بيرون ننموده خانه

بر رعايت اصل عدالت و نيکي در مورد کساني که با مسلمانان  احتاًاين آيه صر 
ايراد ضرر و (مفهوم آن اين است که ظلم به آنان. دشمني ندارند، تأکيد کرده است

جايز نيست و چنانچه ضرري از ناحيه دولت اسالمي يا ) زيان مادي و معنوي
   .وارد شود، بايد جبران شود مسلمانان به آنان

ُْكُم السلََم فَما َجَعَل اُهللا لَُكْم َعلَيِْهْم َسِبيالً «  َ
لَْقْوا إِ

َ
ْم َو أ ُ ْم فَلَْم يُقاتِلُو ُ لُو   » فَإِِن اْقزَتَ

 يپس اگر آنان از شما كناره گرفته و با شما نجنگيدند و پيشنهاد صلح و سازش دادند، خداوند برا

  )٩٠نساء،(  .تعرض و جنگ با آنان قرار نداده است يبرا يشما راه
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هايي که با دولت اسالمي رابطه حسنه و قراردادهايي دارند، از تعرض دولت 
مسئوليت و جبران  نجر بهمصونند و تعرض و ايراد ضرر مادي و معنوي به آنان، م

  .شودمي خسارت

ْ فَ «  ِن َطآئَِفتَاِن ِمَن الُْمْؤِمِننَي اْقتَتَلُوا ْ بَيْنَُهَما فَإِن َنَغْت إِْحَداُهَما َعيَل َو ْصِلُحوا
َ
ْخرَ  أ

ُ
َفَقاتِلُواْ  ياْأل

ْ إِن اَهللا حُيِبُّ  َء إيَِل  تيَِف  َحيت  َيبيِْغ  اليِت  قِْسُطوا
َ
ْ بَيْنَُهَما بِالَْعْدِل َوأ ْصِلُحوا

َ
ْمِر اِهللا فَإِن فَآَءْت فَأ

َ
 أ

  )٩حجرات،(» الُْمْقِسِطنيَ 
. برقرار كنيد يه از مؤمنان به نزاع و جنگ پرداختند، پس ميان آنان صلح و آشتو اگر دو گرو

. تجاوز كرد، با متجاوز بجنگيد تا به فرمان خداوند بازگردد ياز دو گروه بر ديگر يسپس اگر يك

، ميان آن دو گروه به عدالت صلح برقرار )و دست از تجاوز برداشت(پس اگر متجاوز بازگشت 

  .پيشگان را دوست دارد ورزيد كه خداوند عدالتعدالت  كنيد و

آيه ناظر به تجاوز يک گروه يا کشور مسلمان بر گروه يا کشور مسلمان ديگر اين  
در ابتدا ميانجيگري  همه کشورهاي مسلمان وظيفه دارند در اين صورت است، که

  .کنندمقابله متجاوز  اي حاصل نشود، باکرده و در صورتي که نتيجه

يَن َو ما لَ «  ِ اِن ا ْ ُكْم ال تُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل اِهللا َو الُْمْستَْضَعِفنَي ِمَن الرِّجاِل َو النِّساِء َو الِْو
ا َو اْجَعْل َج  ِ نَْك َو ُ َ ْهلُها َو اْجَعْل َجا ِمْن 

َ
ْخرِْجنا ِمْن هِذهِ الَْقْريَِة الظالِِم أ

َ
نَْك َفُقولُوَن َربنا أ ُ َ ا ِمْن 

 ً   )٧٥نساء،(» نَِصريا
جنگيد،  يمردان و زنان و كودكان مستضعف نم) در راه نجات(شما را چه شده كه در راه خدا و 

كه مردمش ستمگرند بيرون بر و از جانب خود  يما را از اين شهر! پروردگارا: گويند يآنان كه م

 .فرما ما تعيين يبرا يخودت، ياور يما قرار ده و از سو يبرا يرهبر و سرپرست

از دولت مسلمان آنان در يک کشور ظلم شود، و  ايعده مطابق اين آيه هر گاه به 
ازات کشور بشتابد؛ حتي با مج لت اسالمي وظيفه دارد به کمک آنانياري بطلبند، دو

  . را نجات دهد ظالم از طريق جنگ، آنان
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  مرزهاي جغرافيايي و عقيدتي) ب
  تابعيت و مرزبندي در اسالم ‐ ١

ها قرار داده است و بر بندي ملتايمان و عقيده را به عنوان مالک تقسيماسالم  
 .همين اساس مناطق جغرافيايي را مرزبندي کرده و حدود آن را مشخص کرده است

تداعي ... چنانکه اصطالحاتي چون داراالسالم، دارالکفر، دارالحرب، دارالصلح و 
  :دهدهمين امر را نشان مي ت زيرآياکاربرد کلمه امت در . کننده همين حقيقت است

مًة وََسطاً حِكَُكونُوا ُشَهداَء َعيَل « 
ُ
 » اجاِس َو يَُكوَن الرُسوُل َعلَيُْكْم َشِهيدا َو َكذلَِك َجَعلْناُكْم أ

ه بر شما گوا) نيز(ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر  يسان ما شما را امت و بدين

  )١٤٣،بقره(  .باشد

يَن َو ُمنِْذِرين«  ِ
مًة واِحَدًة َفبََعَث اُهللا اجِبيِّنَي ُمبرَشِّ

ُ
  )٢١٣بقره،(»  اكَن اجاُس أ

سپس در . نبود يو در ميان آنها تضاد و درگير(يگانه و يك دست بودند  يامت) در آغاز(مردم 

   .بيم دهنده برانگيخت پس خداوند پيامبران را بشارت آور و) ميان آنها اختالفات بوجود آمد،

مًة واِحَدًة فَاْختَلَُفوا« 
ُ
  )١٩يونس،(» َو ما اكَن اجاُس إِال أ

  .، پس دچار اختالف شدند)بودند يو بر فطرت پاك توحيد(واحد نبودند  يمردم جز امت) در آغاز(

نَا َربُُّكْم فَاْقبُُدون« 
َ
مًة واِحَدًة َو أ

ُ
متُُكْم أ

ُ
  ) ٩٢نبياء،ا(»  إِن هِذهِ أ

  .يگانه، و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرستش كنيد يهمانا اين، امت شماست، امت

مٌة قائَِمٌة َفتْلُوَن آياِت اِهللا آناَء الليِْل َو ُهْم يَْسُجُدونَ « 
ُ
ْهِل الِْكتاِب أ

َ
  » لَيُْسوا َسواًء ِمْن أ

را در دل شب  يايستاده، آيات اله) خدا به طاعت(از آنها  يا اهل كتاب همه يكسان نيستند، طايفه

  )١١٣آل عمران،( .نهند يكنند و سر به سجده م يتالوت م

َكلُوا ِمْن فَْوقِِهْم وَ « 
َ
ِْهْم ِمْن َربِِّهْم َأل َ

نِْزَل إِ
ُ
يَل َو ما أ جْنِ قاُموا احكْوراَة َو اْإلِ

َ
غُهْم أ

َ
ِمْن حَتِْت  َو لَْو ك

مةٌ 
ُ
رُْجِلِهْم ِمنُْهْم أ

َ
  )٦٦مائده،(» ُمْقتَِصَدٌة َو َكِثرٌي ِمنُْهْم ساَء ما َفْعَملُونَ  أ
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پروردگارشان بر آنان نازل شده،  يتورات و انجيل و آنچه را از سو) يهود و نصارا(و اگر آنان 

از  يبعض. خوردند يم يروز) زمين(و از زير پاهايشان ) آسمان(سرشان  يداشتند، از باال يبرپا م

  .دهند بد است ياز آنان آنچه انجام م يبسيار يستند، ولرو ه آنان ميانه

مَما« 
ُ
رِْض أ

َ
  )١٦٨اعراف،(» َو َقطْعناُهْم يِف اْأل

  . پراكنده ساختيم يهاي ها و گروه را در زمين به صورت امت) اسرائيل يبن(و ما آنان 

مٌة َفْهُدوَن بِاحْلَقِّ َو بِِه َفْعِدلُونَ   َو ِمْن قَْوِم ُمو« 
ُ
  )١٥٩اعراف،( »أ

 .كنند يم يكنند و به حق، دادگر يم يمردم را به حق راهنماي ي، گروهيو از قوم موس

َُهوُد َو ال اجصار  َو لَْن تَْر«  ْ   )١٢٠بقره،(»  تَتِبَع ِملتَُهم َحيت   يَقنَْك ا
) و يسته آنان شوآنكه تسليم خوا(نخواهند شد تا  ياز تو راض يهرگز يهود و نصار!) پيامبر يا(

  .يكن ياز آئين آنان پيرو

نِيُكْم إِبْراِهيم« 
َ
  )٧٨حج،(»  ِملَة أ

  .)كنيد يرا پيرو(آيين پدرتان ابراهيم 

ِن اتِبْع ِملَة إِبْراِهيَم َحِنيفا« 
َ
َْك أ َ

وَْحيْنا إِ
َ
  )١٢٣حنل،(» ُعم أ

  . كن يگرا پيرو كرديم كه از آئين ابراهيم حق يسپس به تو وح

ُت ِملَة قَْوٍم ال يُْؤِمنُوَن بِاِهللا َو ُهْم بِاْآلِخَرةِ ُهْم اكفُِرون«   ْ ِّ تََر
  )٣٧يوسف،(»  إِ

را كه به خدا ايمان ندارند و  يهمانا من آئين قوم:) يوسف به آن دو نفر كه خواب ديده بودند گفت(

  .ام ورزند، رها كرده يبه قيامت كفر م

يَن اسْ «  ِ  ا
ُ
ْو قاَل الَْمَأل

َ
يَن آَمنُوا َمَعَك ِمْن قَْريَتِنا أ ِ تَْكرَبُوا ِمْن قَْوِمِه َجُْخرَِجنَك يا ُشَعيُْب َو ا

َو لَْو ُكنا اكرِِهنيَ 
َ
  )٨٨اعراف،(» حَكَُعوُدن يِف ِملِتنا قاَل أ

از  اند، را كه با تو ايمان آورده يحتماً تو و كسان! شعيب يا: سران مستكبر قوم شعيب گفتند

  رغبت باشيم؟ يگرچه ب: گفت) شعيب. (مان بيرون خواهيم كرد، مگر آنكه به آئين ما برگرديد يآباد

يْنا َعيَل «  ْن َغُعوَد  قَِد اْفرَتَ
َ
اِهللا َكِذباً إِْن ُعْدنا يِف ِملِتُكْم َنْعَد إِْذ جَنانَا اُهللا ِمنْها َو ما يَُكوُن َجا أ

ْن يَشاَء اهللاُ 
َ
ْ  ِفيها إِال أ َ ً َعيَل  َربُّنا وَِسَع َربُّنا لُك  ْنا َربنَا اْفتَْح بَيْنَنا َو َننْيَ قَْوِمنا  ٍء ِعلْما اِهللا تََو

نَْت َخرْيُ الْفاحِتِنيَ 
َ
  )٨٩اعراف،(» بِاحْلَقِّ َو أ
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اگر پس از آنكه خداوند ما را از آيين شما نجات داد، دوباره به آن :) شعيب به مخالفان گفت(

ايم، ما را نسزد كه به آيين شما برگرديم، مگر آنكه خدا  گمان بر خدا دروغ بسته يگرديم ببر

پروردگارِ ما بر هر چيز ). خدا هم هرگز چنين نخواهد خواست(بخواهد كه او پروردگار ماست 

و  يميان ما و قوم ما به حق داور! پروردگارا. ايم دارد، ما بر خداوند توكّل كرده يعلم ي احاطه

 .يكن كه تو بهترين داوران و راهگشايان يراهگشاي

مَما« 
ُ
ْسباطاً أ

َ
َة أ   )١٦٠اعراف،(» َو َقطْعناُهُم اثْنيََتْ َعرْشَ

اسرائيل  ياز دودمان بن يا را به دوازده گروه تقسيم كرديم كه هر يك شاخه) يقوم موس(و آنان 

  .بودند يو امت

ِّ إيِل«  ِ َر ِنيَ رِص   قُْل إِنيِن َهدا   » اٍط ُمْستَِقيٍم ِديناً ِقيَماً ِملَة إِبْراِهيَم َحِنيفاً َو ما اكَن ِمَن الُْمرْشِ
 ياستوار كه همان آيين حق گرا يراست هدايت كرده، دين يهمانا پروردگارم مرا به راه: بگو

 )١٦١اعراف،(  .است، و او از مشركان نبود يابراهيم

ً ِممنْ «  ْحَسُن ِدينا
َ
ً َو اخَتَذ اُهللا  َو َمْن أ ْسلََم وَْجَهُه ِهللاِ َو ُهَو حُمِْسٌن َو ايبََع ِملَة إِبْراِهيَم َحِنيفا

َ
أ

  )١٢٥نساء،(» إِبْراِهيَم َخِليالً 
كه نيكوكار  يبهتر از آن كس است كه خود را تسليم خدا كرده، در حال يو دين و آيين چه كس

 .خود برگزيد يده است؟ و خداوند، ابراهيم را به دوستكر يگرا پيرو است و از آيين ابراهيمِ حق

  پناهندگي ‐ ٢
ِجْرُه َحيت « 

َ
ِنَي اْستَجارََك فَأ َحٌد ِمَن الُْمرْشِ

َ
غُهْم قَْوٌم  َو إِْن أ

َ
َمنَُه ذلَِك بِك

ْ
بِْلْغُه َمأ

َ
يَْسَمَع الَكَم اِهللا ُعم أ

  )٦،توبه(» ال َفْعلَُمونَ 
را بشنود، سپس او  ان وپناه خواست، پس به او پناه بده تا كالم خدااز مشركان از تو ام يو اگر يك

  ).، شايد هدايت شونديوبا شنيدن آيات اله(ناآگاهند  يچرا كه آنان گروه. را به مكان امنش برسان

است که در جامعه عرب مطرح بوده و » جوار«عنوان پناهنده معادل همان عنوان  
العرب به عدم تعرض پناه دهنده که در جزيره حقوق جوار در. در اين آيه آمده است

منحصر نبوده، بلکه شخص جوار دهنده خود را متعهد  ستأمنين مطرح گرديدهاحکام م
 .ديده که از جوار خويش در برابر هر خطري دفاع کندمي
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ْ إَِذا َجآَءُكُم الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُ «  يَن َءاَمنُوا ِ َها ا فُّ
َ
ْعلَُم بِإِيَمانِِهن فَإِْن يَآ ك

َ
وُهن اُهللا أ

لُّوَن لَُهن وَءَ  اتُوُهم مآ َعِلْمتُُموُهن ُمْؤِمنَاٍت فََال تَرِْجُعوُهن إيَِل الُْكفاِر َال ُهن ِحل لُهْم َوَال ُهْم حَيِ
 ْ نَفُقوا

َ
ن تَنِكُحوُهن إَِذآ َءاتَيْتُُمو أ

َ
ْ بِِعَصِم الَْكَوافِِر َوَال ُجنَاَح َعلَيُْكْم أ ُجورَُهن َوَال ُيْمِسُكوا

ُ
ُهن أ

 ْ نَفُقوا
َ
نَفْقتُْم َولْيَْسئَلُواْ َمآ أ

َ
 )١٠ممتحنه،(» وَْسئَلُواْ َمآ أ

هجرت كنان نزد شما ) از شوهرِ كافر جدا شده(ايد هرگاه زنان مؤمن  كه ايمان آورده يكسان يا

پس اگر آنان را . تر است د و خداوند به ايمان آنان آگاهآزمايش كني) از نظر ايمان(آمدند آنان را 

اينان  يآنان حاللند و نه آنان برا يكفّار باز نگردانيد، نه اينان برا يمؤمن تشخيص داديد، به سو

به آنان ) از قبيل مهريه(اند  پرداخت كرده) اين زنان يبرا(حالل و آنچه را كه شوهران كافر 

نيست كه با اينان ازدواج كنيد به شرط آن كه مهريه آنان را بپردازيد و  يبپردازيد و بر شما گناه

ايد از كفّار بگيريد  آنان پرداخت كرده ينگاه نداريد و آنچه از برا يهمسران كافره را به همسر

را كه شوهران كافر  يهاي هزينه) شد، ياگر زن، مسلمان شده و به شما ملحق م(همان گونه 

  .بايد از شما درخواست نمايندپرداخت كرده بودند 

در اسالم پذيرفته شده است، به شرط آنكه اوالً افراد  عقيدتي با چند شرط پناهندگي  *
ثالثاً  ،ثانياً مسئله مالي يا زيبايي و زشتي در پناه دادن مطرح نباشد ،آزمايش شوند

اذا «. به دارندمطال اند به آنان بپردازند و كفّار حق اي را كه كفّار پرداخت كرده هزينه
 »وليسئلوا ما انفقوا... اتوهم ما انفقوا... مهاجرات فامتحوهنّ ... جاءكم

ْم يِف «   ُ يَن لَْم ُفَقاتِلُو ِ م مِّن َال َفنَْهاُكُم اُهللا َعِن ا ُ يِن َولَْم خُيْرُِجو ِّ وُهْم  ا ن َيرَبُّ
َ
ْم أ ُ ِديَاِر

ِْهْم إِن اَهللا حُيِبُّ ا َ
   )٨ممتحنه،(» لُْمْقِسِطنيَ َوُيْقِسُطواْ إِ

كه با شما به خاطر دين جنگ نكرده و شما را از  يو عدل نسبت به كسان يخداوند شما را از نيك

  .خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد همانا. كند ياند منع نم هايتان بيرون ننموده خانه

اشند و چه چه از اهل کتاب ب ‐پناهندگان بر طبق اين آيه هر خدمت و کمکي به  
  .باشد                ميجايز  ‐از غير اهل کتاب
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 ضرورت مراقبت از مرزها ‐ ٣
ْسَفَل ِمنُْكم« 

َ
  )١٠احزاب،(»  إِْذ جاُؤُكْم ِمْن فَْوقُِكْم َو ِمْن أ

  .)و مدينه را محاصره كردند(شما به سراغتان آمدند ) شهر(آن گاه كه دشمنان از باال و پايين 

 »اسفل منكم -فوقكم «. مراقبت نمايندتمام مرزهاي كشور خود ز ابايد مانان مسل  *

  حقوق معاهدات بين المللي) ج
 الملليحفظ سيادت در تعهدات بين ‐ ١

لَْم نَُكْن َمَعُكْم َو إِْن اكَن لِلاْكفِِرينَ « 
َ
بُصوَن بُِكْم فَإِْن اكَن لَُكْم َفتٌْح ِمَن اِهللا قالُوا أ يَن َفرَتَ ِ  ا

لَْم نَْستَْحوِْذ َعلَيُْكْم َو َغْمنَْعُكْم ِمَن الُْمْؤِمِننَي فَاُهللا حَيُْكُم بَيْنَُكْم يَْوَم الِْقياَمِة َو لَنْ نَِصيٌب قا
َ
 لُوا أ

  )١٤١نساء،(» الُْمْؤِمِننَي َسِبيالً  جَيَْعَل اُهللا لِلاْكفِِريَن َعيَل 
شما  يخدا برا يتند تا اگر از سومراقب شما هس) ياز سر بدخواه(اند كه پيوسته  يكسان) منافقان(

 ياگر برا) پس بايد در افتخارات و غنائم شريك شويم(آيا ما با شما نبوديم؟ : باشد، گويند يپيروز

و ) جنگ با مسلمانان يبرا(آيا ما مشوق شما : گويند) به كفّار(بود، ) ياز پيروز( يا كفّار بهره

مؤمنان نبوديم؟ پس خداوند روز قيامت، ميان ) رابربازدارنده شما از گزند آنان و عدم تسليم در ب

  .كفّار بر مسلمانان قرار نداده است ي سلطه يبرا يو خداوند هرگز راه. خواهد كرد يشما داور

حفظ سيادت اسالم و جامعه اسالمي از جمله وظايف عمومي و از آن سلسله  
است  ج بودهحدود اختيارات مسلمانان خار ضروريات اسالمي است که نقض آن از

َو لَْن جَيَْعَل اُهللا لِلاْكفِِريَن َعيَل الُْمْؤِمِننَي « .تواند ناقض آن باشدالمللي نميتعهدات بين و
 »َسِبيالً 
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  عقود بين المللي ‐ ٢
يَن يَِصلُوَن إيِل«  ِ    إِال ا

َ
ْو جاُؤُكْم َحرِصَْت ُصُدورُُهْم أ

َ
ْم قَْوٍم بَيْنَُكْم َو بَيْنَُهْم ِميثاٌق أ ُ ْن يُقاتِلُو

ْم فَلَْم يُقاتِلُو ُ لُو ْم فَإِِن اْقزَتَ ُ ْو يُقاتِلُوا قَْوَمُهْم َو لَْو شاَء اُهللا لََسلَطُهْم َعلَيُْكْم فَلَقاتَلُو
َ
لَْقْوا أ

َ
ْم َو أ ُ

ُْكُم السلََم فَما َجَعَل اُهللا لَُكْم َعلَيِْهْم َسِبيالً  َ
  )٩٠نساء،(» إِ

) كه يكسان(است، يا  ياند كه ميان شما و آن قوم پيمان پيوسته يكه به قوم) اناز منافق( يمگر كسان

و (هاشان از جنگ با شما يا قوم خودشان به تنگ آمده است  كه سينه يآيند در حال ينزد شما م

زيرا اگر خداوند ) آنها لطف خداست يحوصلگ يرا ندارند و اين ب ياصلًا حال جنگ با هيچ طرف

پس اگر آنان از شما . كردند يكرد و آنان با شما مقاتله م يرا بر شما مسلّط مخواست آنان  يم

 يبرا يشما راه يكناره گرفته و با شما نجنگيدند و پيشنهاد صلح و سازش دادند، خداوند برا

 .تعرض و جنگ با آنان قرار نداده است

  .ود بين المللي استکه يکي از عق کند                مياين آيه به قرارداد صلح اشاره  

ْ َعيَل «    )٦١انفال،(» اهللاِ  َو إِْن َجنَُحوا لِلسلِْم فَاْجنَْح هَلا َو تََو
  .تمايل نشان بده و بر خداوند توكّل كن) تو نيز(به صلح تمايل داشتند، ) دشمنان(و اگر 

مدت معين  براياين آيه بيانگر قرارداد هدنه است که قراردادي براي متارکه جنگ  
 .موقت است و نه دائمي ،اين قرارداد بر خالف قرارداد صلح. است

  حل و فصل اختالفات بين المللي ‐ ٣
  )١٤١نساء،(» الُْمْؤِمِننَي َسِبيال َو لَْن جَيَْعَل اُهللا لِلاْكفِِريَن َعيَل « 

  .كفّار بر مسلمانان قرار نداده است ي سلطه يبرا يو خداوند هرگز راه

رچه بنا به نظر بسياري از فقها ضرورت ندارد که مجتهد حکَم يا قاضي تحکيم گ 
- باشد، ولي مسلمان و عادل بودن او مورد تأکيد است، زيرا شخص غير مسلمان نمي

  . تواند حاکم بر مسلمان باشد
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لَْم تََر إيَِل « 
َ
نِْزَل ِمْن قَ  أ

ُ
َْك َو ما أ َ

نِْزَل إِ
ُ
غُهْم آَمنُوا بِما أ

َ
يَن يَْزُقُموَن ك ِ ْن َفتَحاَكُموا ا

َ
بِْلَك يُِريُدوَن أ

ْن يَْكُفُروا بِه إِيَل 
َ
ِمُروا أ

ُ
  ) ٦٠نساء،(»  الطاُغوِت َو قَْد أ

پيش از تو نازل شده است، ايمان ) بر پيامبران(پندارند به آنچه بر تو و آنچه  يرا كه م يآيا كسان

كه مأمورند  يببرند، در حال) باطلو حكّام (را نزد طاغوت  يخواهند داور يكه م يبين ياند نم آورده

  .به طاغوت، كفر ورزند

اين آيه در مورد حل اختالفات اطالق دارد و اختالفات بين کشورها را نيز در بر  
 گونه اختالفات نيز نبايد به کسي که مصداق طاغوت استبنابراين در اين. گيردمي

  .جهت حل اختالف مراجعه کرد

  حقوق جنگ) د
  نگفلسفه و هدف ج ‐ ١

يَن يُقاتِلُونَُكْم َو ال َيْعتَُدوا إِن اَهللا ال حُيِبُّ الُْمْعتَِدينَ «  ِ   )١٩٠بقره،(» َو قاتِلُوا يِف َسِبيِل اِهللا ا
از حد تجاوز نكنيد، كه خداوند  يجنگند، بجنگيد ول يكه با شما م يو در راه خدا با كسان

  .دارد يتجاوزكاران را دوست نم

ي دفاع از خود و دين خداوند است، لكن هدف دشمن از برا مانانجنگ مسل  *
به تسليم كشاندن مسلمانان  و ١»طفؤا نور اهللا بافواههم«جنگ، خاموش كردن نور خدا؛ 

هود و ال اجصاري حيّت تتّبع ملتهم«. است  ٢»لن تر عنك ا

هدف از جنگ در اسالم، گرفتن آب و خاك و يا استعمار و انتقام نيست، بلكه   *
ها از  دف، دفاع از حق با حذف عنصرهاي فاسد و آزادسازي افكار و نجات انسانه

 »يف سبيل اهللا«. باشد خرافات و موهومات مي

يُن ِهللاِ  َو قاتِلُوُهْم َحيت «  ِّ   )١٩٣بقره،(» ال تَُكوَن فِتْنٌَة َو يَُكوَن ا
  . نماند و دين، تنها از آن خدا شود يباق) از مردم، يو سلب آزاد يپرست بت(و با آنها بجنگيد تا فتنه 

                                                 
  . ٨صف،  .١
  .١٢٠بقره،  .٢
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گيري نيست، بلكه غرض هدف اسالم از جنگ، كشورگشايي و كسب غنائم يا انتقام  *
فتنه به معناي . از جنگ و جهاد در اسالم، برچيده شدن بساط شرك و كفر است

اگر مشركان دست از فتنه و  بر اين اساس. شرك، كفر، آزمايش و شكنجه آمده است
زيرا برخورد نظامي تنها با . شتند، ديگر با آنها دشمني و جنگ نخواهد شدقتال بردا

 »ال تكون فتنة ح« .ستمكاران و متجاوزان است

ْن تَْكَرُهوا َشيْئاً َو ُهَو َخرْيٌ لَُكمْ   ُكِتَب َعلَيُْكُم الِْقتاُل َو ُهَو ُكْرٌه لَُكْم َو َع« 
َ
  )٢١٦بقره،(» أ

را ناخوش داريد،  يشما ناخوشايند است و چه بسا چيز يكه برا يالجهاد بر شما مقرر شد، در ح

  .كه خير شما در آن است يدر حال

 »لكم و هو خري... ُكتب عليكم القتال«. ي خير است جنگ و جهاد در راه دين مايه  *

ن اَهللا َسِميٌع َعِليمٌ « 
َ
  )٢٤٤بقره،(» َو قاتِلُوا يِف َسِبيِل اِهللا َو اْعلَُموا أ

  .ه خداوند پيكار كنيد و بدانيد كه خداوند شنوا و داناستو در را

 »َو قاتِلُوا يِف َسِبيِل اهللاِ « .جهاد اسالمي بايد در راه خدا باشد و براي حفظ دين خدا 

نْيا بِاْآلِخَرةِ «  ُّ وَن احْلَياَة ا يَن يرَْشُ ِ   )٧٤نساء،(» فَلْيُقاتِْل يِف َسِبيِل اِهللا ا
  .فروشند يدنيا را به آخرت م يبجنگند كه زندگ يانپس بايد در راه خدا كس

يف «. نه انتقام جنگ در اسالم، فقط خداست، نه كشورگشايي، نه استثمار و هدف از  *
 »هللا سبيل

انِ «  ْ   )٧٥نساء،(» َو ما لَُكْم ال تُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل اِهللا َو الُْمْستَْضَعِفنَي ِمَن الرِّجاِل َو النِّساِء َو الِْو
  .جنگيد يمردان و زنان و كودكان مستضعف نم) در راه نجات(شما را چه شده كه در راه خدا و 

يف «. ، تالش براي رهايي مستضعفان از سلطه ستمگران استاز اهداف جهاد اسالمي  *
 .»و املستضعفني هللا سبيل

يَن َكَفُروا يُق«  ِ يَن آَمنُوا يُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل اِهللا َو ا ِ   )٧٦نساء،(» اتِلُوَن يِف َسِبيِل الطاُغوِت ا
اند در راه طاغوت  كه كافر شده يكنند و كسان ياند، در راه خدا جهاد م كه ايمان آورده يكسان

  . جنگند يم
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جهاد اسالمي، در راه خدا و براي حفظ دين خداست، نه كشورگشايي يا   *
 »هللايقاتلون يف سبيل ا«. گيري انتقام

ُْكُم السلََم َو لَْو شاَء ا«  َ
لَْقْوا إِ

َ
ْم َو أ ُ ْم فَلَْم يُقاتِلُو ُ لُو ْم فَإِِن اْقزَتَ ُ ُهللا لََسلَطُهْم َعلَيُْكْم فَلَقاتَلُو

  )٩٠نساء،(» فَما َجَعَل اُهللا لَُكْم َعلَيِْهْم َسِبيالً 
پس اگر . ندكرد يكرد و آنان با شما مقاتله م يخواست آنان را بر شما مسلّط م ياگر خداوند م و

شما  يآنان از شما كناره گرفته و با شما نجنگيدند و پيشنهاد صلح و سازش دادند، خداوند برا

  .تعرض و جنگ با آنان قرار نداده است يبرا يراه

براي سلطه و تحميل عقيده نيست، بلكه براي دفع شر و موانع  در اسالم جهاد  *
چرا  کنند تعرضآنان  به مانان نبايدمسل ند،دست برداشت تعرضآنان از  اگرپس . است

را قلع و  مسلمانانممكن است خداوند به آنان نيرو دهد و که در صورت تعرض 
 »....لسلطهم.... و لو شاء اهللا«. قمع نمايند

ليْق« 
َ
بْتُْم يِف َسِبيِل اِهللا َفتَبَينُوا َو ال َيُقولُوا لَِمْن أ يَن آَمنُوا إِذا رَضَ ِ َها ا فُّ

َ
ُْكُم السالَم لَْسَت   يا ك َ

إِ
نْيا فَِعنَْد اِهللا َمغانُِم َكِثرَيةٌ  ُّ   )٩٤نساء،(» ُمْؤِمناً تَبْتَُغوَن َعَرَض احْلَياةِ ا

) در كار دشمن(گام برداشتيد پس ) جهاد يبرا(هر گاه در راه خدا ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

اظهار اسالم و صلح ) ييا پيشنهاد يسالم يا يعمليا  يبا كالم(كه نزد شما  يتحقيق كنيد و به كس

زيرا كه . دنيا و غنائم بدست آوريد يزندگ ي، تا بدين بهانه كااليتو مؤمن نيست: كند، نگوييد يم

  . غنائم بسيار، نزد خداوند است

کسب پس به خاطر . هدف از جهاد، پيوستن ديگران به اسالم است، نه كسب غنائم  *
لسَت مؤمناًتبتغون عرض احلياة ... ال تقولوا«. کردديني  هم به بيا متّديگران ر نبايد غنائم
نيا  »ا

ِطيعُ « 
َ
ْصِلُحوا ذاَت بَيِْنُكْم َو أ

َ
نْفاُل ِهللاِ َو الرُسوِل فَايُقوا اَهللا َو أ

َ
نْفاِل قُِل اْأل

َ
وا يَْسئَلُونََك َعِن اْأل

ُ إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننيَ  َ   )١،انفال(» اَهللا َو رَُسو
: بگو) كه از آن كيست؟(پرسند  يم) يو اموال عموم يغنائم جنگ(انفال  ي از تو درباره!) پيامبر يا(

ميان خودتان را اصالح كنيد و ) روابط(پس، از خداوند پروا كنيد و . انفال، از آن خدا و پيامبر است

  .اگر ايمان داريد، از خدا و رسولش اطاعت كنيد
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ي فرعي و  غنائم، مسألهکسب . پيروزي حق بر باطل است هدف از جهاد در اسالم،  *
  .)است »زياده«به معناي ، »انفال«. (اضافي است

ن َلرْيَ ذاِت الشْوَكِة تَُكوُن لَُكْم َو  يَو إِْذ يَِعُدُكُم اُهللا إِْحدَ « 
َ
نها لَُكْم َو تَوَدُّوَن أ

َ
الطائَِفتَنْيِ ك

ْن حُيِق احْلَ 
َ
  )٧انفال،(» ق بَِكِلماتِِه َو َفْقَطَع دابَِر الاْكفِِرينَ يُِريُد اُهللا أ

يا  يكاروان تجارت(از دو گروه  يداد كه يك يكه خداوند شما را وعده م يزمان) به ياد آوريد(و 

دوست ) يو منافع ماد يبه خاطر راحت طلب(از آن شما خواهد بود، و شما ) دشمن، يلشكر جنگ

خواهد  يكه خداوند م يدر حال. در اختيارتان قرار گيرد) ياروان تجارتك(داشتيد گروه غير مسلّح 

از اين رو شما را با . (كفّار را بركند ي خويش استوار ساخته و ريشه) يها و سنّت(حق را با كلمات 

  .)در بدر با لشكر قريش درگير و سرانجام پيروز ساخت يجنگ يتعداد كم و نداشتن آمادگ

، احقاق حق و انهدام باطل است، نه كشورگشايي و اشغال جهاد اسالمي از هدف  *
 »أن حيّق احلّق بكلماته و يقطع دابر الاكفرين«. سرزمين

ْدبارَ « 
َ
يَن َكَفُروا زَْحفاً فَال تَُولُّوُهُم اْأل ِ يَن آَمنُوا إِذا لَِقيتُُم ا ِ َها ا فُّ

َ
  )١٥انفال،(» يا ك

انبوه كافران برخورد كرديد، به آنان پشت ) و يلشگركش(با هر گاه ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .نكنيد و مگريزيد

. هاي اسالمي، مكتبي است، نه استعماري و از روي هوا و هوس و امثال آن جنگ  *
ين آمنوا« ّ ين كفروا... ا ّ   »ا

يُن لُكُُّه ِهللاِ  َو قاتِلُوُهْم َحيت «  ِّ   )٣٩ل،انفا(» ال تَُكوَن فِتْنٌَة َو يَُكوَن ا
  .خدا باشد ينماند و دين، يكسره برا يجا بر) از كفر وشرك( يا بجنگيد تا فتنه) دشمنان(با آنان  و

براي كشور گشايي نيست، بلكه با هدف گسترش مكتب  جنگ و جهاد در اسالم  *
بلكه ١»الفتنة اكرب من القتل«در قرآن، فتنه باالتر از قتل، . اسالم و مقابله با فتنه است

 ٢»الفتنة اشّد من القتل«. از آن شمرده شده استشديدتر 
ي كفّار و ايجاد فضاي سالم براي دعوت  هدف از جهاد در اسالم، رفع فتنه و سلطه  *

 »...قاتلوهم حيّت التكون فتنة و«. حق استبه 

                                                 
  .٢١٧بقره، . ١
  .١٩١بقره،  .٢
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و«  ً َو ِرئاَء اجاِس َو يَُصدُّ يَن َخرَُجوا ِمْن ِديارِِهْم َنَطرا ِ َن َقْن َسِبيِل اِهللا َو اُهللا َو ال تَُكونُوا اَك
  )٤٧انفال،(» بِما َفْعَملُوَن حُمِيٌط 

 يها و غرور و ريا در برابر مردم، از خانه يو خودنماي يسرمست ينباشيد كه از رو يو مثل كسان

داشتند و حال آنكه خداوند، به آنچه  يخارج شدند و مردم را از راه خدا بازم) جبهه يبه سو(خود 

  .د احاطه دارددهن يانجام م

هدف مسلمانان از . هاي اسالمي و غير اسالمي در هدف است تفاوت اصولي جنگ  *
ً و «. نمايي است جويي و قدرت لطهاما هدف ديگران، س ،١جنگ، رفع فتنه است بطرا

 »رئاء اّجاس

رْس « 
َ
ُ أ َ ْن يَُكوَن 

َ
رِْض تُِريُدوَن  َحيت   يما اكَن ِجَيِب أ

َ
نْيا َو اُهللا يُِريُد ُفثِْخَن يِف اْأل ُّ َعَرَض ا

  )٦٧انفال،(» اْآلِخَرَة َو اُهللا َعِزيٌز َحِكيمٌ 
. كامل يابد ي زمين، غلبه) منطقه و(حق اسير گرفتن ندارد، مگر بعد از آنكه در آن  يهيچ پيامبر

 يبه فكر متاع زود گذر دنيا هستيد، ول) به خاطر گرفتن اسير و سپس آزاد كردن با فديه(شما 

  .خواهد و خداوند، شكست ناپذير و حكيم است يآخرت را م) شما يبرا(خداوند 

جلب رضاي خدا، (هدف اصلي در جنگ و جهاد اسالمي، رسيدن به منافع اخروي   *
است، نه به دست آوردن غنائم و اسير ) تالش براي نجات مستضعفان تقويت حق و
  »يريد االخرة هللاوا«. و فديه گرفتن

َها «  فُّ
َ
رْس يا ك

َ
يِْديُكْم ِمَن اْأل

َ
ً يُْؤتُِكْم َخرْياً   ياجيِبُّ قُْل لَِمْن يِف أ إِْن َفْعلَِم اُهللا يِف قُلُوبُِكْم َخرْيا

ِخَذ ِمنُْكْم َو َفْغِفْر لَُكْم َو اُهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ 
ُ
  )٧٠انفال،(» ِمما أ

بداند، بهتر از  يشما خير يلهااگر خداوند در د: كه در دست شمايند بگو يبه اسيران! پيامبر يا

و گناهانتان را ) و مسلمان خواهيد شد(آنچه از شما گرفته شده است به شما خواهد داد 

  .بخشايد و خداوند بخشاينده و مهربان است يم

هدف از جنگ، ارشاد مردم و شكستن طاغوت است، نه قتل، غارت، اسير و فديه   *
  »يؤتكم خرياً مما اُخذ منكم«. گرفتن

 

                                                 
 . ٣٩ انفال، .١
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 » 
َ
ئِمَة الُْكْفِر إِغُهْم ال أ

َ
يْماَغُهْم ِمْن َنْعِد َقْهِدِهْم َو َطَعنُوا يِف ِديِنُكْم فَقاتِلُوا أ

َ
يْماَن َو إِْن نََكثُوا أ
  )١٢،توبه(» لَُهْم لََعلُهْم يَنْتَُهونَ 

زبان  خويش را پس از بستنِ پيمانشان شكستند و در دين شما، يسوگندها) ،توبه يبه جا(اما اگر 

 يسوگند) به يپايبند(زيرا كه آنان را . گشودند، پس با سران كفر بجنگيد) يگوي و عيب(به طعنه 

  .از كردار خود باز ايستند) با شدت عمل شما،(نيست، باشد كه 

 »نكثوا، طعنوا، فقاتلوا«. استجهاد اسالمي، براي دفاع از مكتب   *

 »لعلّهم ينتهون«. من استاز اهداف جهاد اسالمي، جلوگيري از توطئه دش  *

ُكْم َعلَيِْهْم َو يَْشِف ُصُدوَر قَْوٍم ُمْؤِمِننيَ «  يِْديُكْم َو خُيْزِِهْم َو َفنرُْصْ
َ
ْنُهُم اُهللا بِأ َو  قاتِلُوُهْم ُفَعذِّ

  )١٥و  ١٤،توبه(» يُْذِهْب َليَْظ قُلُوبِِهم
ارشان سازد و شما را بر آنان شما عذاب كند و خو يها با آنان بجنگيد تا خداوند آنان را به دست

  .و مرهم نهد يمؤمنان را تشفّ) پردرد( يپيروز كند و دلها

... خيزهم... يعّذبهم «. ت كافران و آرامش مؤمنان استذلّ ،از اهداف جنگ، محو كفر  *
  » يشف صدور

گرچه هدف از جنگ، رضاي خدا و دفاع و جلوگيري از شرك و توطئه و  *
ها و آرام شدن روح نيز از آثار وضعي و ثانوي آن ين دلشكني است، لكن تسك پيمان
 »يذهب غيظ قلوبهم«. است

 » ً   )٥٢فرقان،(» فَال تُِطِع الاْكفِِريَن َو جاِهْدُهْم بِِه ِجهاداً َكِبريا
بزرگ  يبا آنان به جهاد) از آنان ييا ترك پيرو(قرآن  ي نكن و به وسيله يپس، از كافران پيرو

  .بپرداز

از كفّار كافي نيست، جهاد الزم است، آن هم جهادي بزرگ و  پيروي نكردن  *
 »و جاهدهم به جهاداً كبريا... فال تُِطع «. جانبه همه

يَن َكَفُروا بَِغيِْظِهْم لَْم يَنالُوا َخرْيا«  ِ   )٢٥احزاب،(» َو رَد اُهللا ا
 يپيروز( يكه هيچ خيرپر از خشم برگرداند، بدون آن  يرا كه كفر ورزيدند با دل يو خداوند كسان

  .به دست آورند) يو غنيمت
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دشمن، رسيدن به پيروزي يا كسب غنائم، كشور گشايي و يا حفظ هاي  هدف جنگ  *
ً «. منافع خود است است  ١»احدي احلسنيني«هاي اسالمي،  ولي هدف جنگ »لم ينالوا خريا

ترش حق و ي ديني و دعوت و ارشاد ناآگاهان و رفع موانع گس يعني يا انجام وظيفه
 .يا رسيدن به شهادت و لقاي حق

يَن يِف قُلُوبِِهْم َمَرٌض َو الُْمرِْجُفوَن يِف الَْمِدينَِة َجُْغِرَينَك بِ «  ِ   » ِهمْ لنَِئْ لَْم يَنْتَِه الُْمنافُِقوَن َو ا
از (ند كن يم ياست و آنان كه در مدينه شايعه پراكن يهايشان بيمار كه در دل ياگر منافقان و كسان

  )٦٠احزاب،( . شورانيم يدست بر ندارند، حتماً تو را بر ضد آنان م) كارشان

 »جغريّنك«.هوس نيست، بلكه با اراده وفرمان خداست براساس انتقام يا قيام مسلمين  *

 » ً ْر يِف الرْسِد َو اْقَملُوا صاحِلا ِن اْقَمْل سابِغاٍت َو قَدِّ
َ
  )١١سبأ،(» أ

  .و كار شايسته انجام دهيد كن يگير مل و فراخ بساز و بافت آن را درست اندازهكا يها زره:) و گفتيم(

ان اعمل « .)ظلم و ستم نه كشور گشايي و(صنايع نظامي بايد براي عمل صالح باشد   *
  »واعملوا صاحلا... سابغات

قَاِب «  يَن َكَفُرواْ فَرَضَْب الرِّ ِ َنتُُمو َحيت  فَإَِذا لَِقيتُُم ا
ْ

خث
َ
ِما إَذآ أ ً َنْعُد َو واْ الَْوثَاَق فَإِما َمنّا ُهْم فَُشدُّ

ْ  فَِدآًء َحيت  َبْلَُوا ِّ ْوَزارََها َذلَِك َولَْو يََشآُء اُهللا َالْنترََصَ ِمنُْهْم َولَِكن 
َ
َنْعَضُكم بِبَْعٍض  تََضَع احْلَْرُب أ

يَن قُِتلُواْ يِف  ِ َ  َوا ْقَمال
َ
  )٤حممد،(» ُهمْ َسِبيِل اِهللا فَلَن يُِضل أ

هايشان را بزنيد تا آن كه  روبرو شديد، گردن) در ميدان جنگ(كه كافر شدند  يپس هرگاه با كسان

) تا فرار نكنند(پس آنان را سخت ببنديد ) و چون در دست شما اسير شوند(آنان را از پا درآوريد 

عوض رهايشان كنيد تا جنگ  و يا با گرفتن فديه و) و آزادشان كنيد(سپس، يا بر آنان منّت نهيد 

و اگر خداوند اراده ) دستور خداوند(اين است  .و تمام شود بار سنگين خود را بر زمين نهد

فرمان جنگ (خدا  يكشيد ول ياز آن كفّار انتقام م) از طريق صاعقه و زلزله و ديگر باليا(كرد،  يم

 كه در راه خدا كشته شدند هرگز ينديگر بيازمايد، و كسا ياز شما را به وسيله برخ يتا برخ) داد

  .برد يخداوند اعمالشان را از بين نم

هدف از جهاد، جلوگيري از ظلم و يا از بين بردن ظلم و ستم است و لذا عفو و   *
 »فاِّما مّناً بعد و ِاّما فداءً «. م استهاي اسال بخشش اسيران از سفارش

                                                 
  . ٥٢توبه،  .١
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، استعمار، تهديد، رقابت، جهاد در اسالم، براي حفظ دين خداست، نه كشورگشايي  *
 »هللايف سبيل ا«... . انتقام، حسادت و

ْمُر فَلََو َصَدقُواْ اَهللا لاََكَن َخرْياً لُهمْ « 
َ
  )٢١حممد،(» َطاَعٌة َوقَْوٌل مْعُروٌف فَإَِذا َعَزَم اْأل

خدا راست  شد، اگر به يقطع) كارزار(كه امر  يپس هنگام. بايد و سخن سنجيده يفرمانبردار

  .، قطعاً برايشان بهتر است)و صادقانه جهاد كنند(ويند گ

  »لاكن خرياً هلم«. فرمان خداوند بر جهاد به نفع انسان است  *

ْخرَ  فَإِن َنَغْت إِْحَداُهَما َعيَل « 
ُ
ْمِر اهللاِ  َء إيَِل  تيَِف  َحيت  َيبيِْغ  َفَقاتِلُواْ اليِت  ياْأل

َ
  )٩حجرات،(» أ

  .تجاوز كرد، با متجاوز بجنگيد تا به فرمان خداوند بازگردد يگراز دو گروه بر دي يسپس اگر يك

 »هللاء ايل امر ا حيّت تيَف«. جنگ و قتال در اسالم هدف مقدس دارد  *

  انواع جنگ ‐ ٢
 جنگ تدافعي ١‐ ٢

ِو اْدَفُعوا قا« 
َ
يَن ناَفُقوا َو ِقيَل لَُهْم تَعالَْوا قاتِلُوا يِف َسِبيِل اِهللا أ ِ َْعلََم ا ِ لُوا لَْو َغْعلَُم قِتاًال َو 

  )١٦٧آل عمران،(» اليبَْعناُكمْ 
در ) هم مثل ديگران(بياييد شما : به آنها گفته شد) كه چون يكسان(منافقان معلوم شود،  ي و چهره

دانستيم، حتماً از  يرا م يجنگ) فنون(اگر :دفاع كنيد، گفتند) ال اقل از حريم خود(راه خدا بجنگيد و يا 

  . كرديم يم يشما پيرو

 »او ادفعوا« .دفاعي و براي حفظ جان و مال مسلمانان است گاهي جهاد  *

وِحَك ُهُم الُْمْعتَُدونَ « 
ُ
  ) ١٠،توبه(» ال يَْرُقبُوَن يِف ُمْؤِمٍن إِال َو ال ِذمًة َو أ

حق ) هيچ گونه(، يهيچ مؤمن ي درباره) شما، بلكه ي شكن، نه تنها درباره مشركان پيمان(

  .عهد و پيمان را مراعات نخواهند كرد و ايشان همان تجاوزكارانند) هيچ(و  ياوندخويش

 »اوحك هم املعتدون« .شكن، جنبه دفاعي دارد جنگ با مشركين پيمان  *
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وَل َمرةٍ « 
َ
وا بِإِْخراِج الرُسوِل َو ُهْم بََدُؤُكْم أ يْماَغُهْم َو َهمُّ

َ
ال تُقاتِلُوَن قَْوماً نََكثُوا أ

َ
  ) ١٣،توبه(» أ

) از وطنش(خود را شكستند و به بيرون كردن پيامبر ) يها و پيمان(كه سوگندها  يآيا با گروه

  كنيد؟  يهمت گماشتند، و آنان نخستين بار جنگ را با شما آغاز كردند، پيكار نم

م«. و دشمن آغازگر تهاجم بوده است تدافعي مسلمانان جنگ ،در اين آيه  *  »هم بدؤ

يَن يُقاتِلُونَُكْم َو ال َيْعتَُدوا إِن اَهللا ال حُيِبُّ الُْمْعتَِدينَ َو قاتِلُو«  ِ   ) ١٩٠بقره،(» ا يِف َسِبيِل اِهللا ا
از حد تجاوز نكنيد، كه خداوند  يجنگند، بجنگيد ول يكه با شما م يو در راه خدا با كسان

  .دارد يتجاوزكاران را دوست نم

يَن يُقاتِلُونَُكمْ « .شده است در اين آيه بر جهاد دفاعي تأکيد  ِ   »َو قاتِلُوا يِف َسِبيِل اِهللا ا

غُهْم ُظِلُموا َو إِن اَهللا بَل « 
َ
ِذَن لِِثيَن يُقاتَلُوَن بِك

ُ
  )٣٩حج،(» نرَْصِِهْم لََقِديرٌ   أ

داده  اند، اجازه دفاع و جهاد كه همواره و مظلومانه مورد تهاجم و قتل عام قرار گرفته يبه كسان

  .آنان قادر است يشده است و البتّه خداوند بر يار

. فلسفه دفاع، ظلم طرف مقابل است .در اين آيه بر جهاد دفاعي تأکيد شده است 
غُهْم ُظِلُموا«. شود حق دفاع داردکسي که مظلوم واقع مي

َ
ِذَن لِِثيَن يُقاتَلُوَن بِك

ُ
  »أ

 جنگ ابتدايي ٢‐ ٢
يَن «  ِ َها ا فُّ

َ
َِجُدوا ِفيُكْم ِغلَْظةً يا ك ْ يَن يَلُونَُكْم ِمَن الُْكفاِر َو  ِ   ) ١٢٣،توبه(» آَمنُوا قاتِلُوا ا

بايد آنان در شما . از كفّار كه نزديك شمايند بجنگيد يبا كسان! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .خشونت و صالبت بيابند

 لذا. نه جهاد دفاعيدايي است و و ابت اين آيه، جهاد آزاديبخشمقصود از جهاد در   *
 .كافران به ، نه به شرايط هجومشده به صفات مبارزان اسالمي پرداخته

ِو اْدَفُعوا قالُوا لَْو َغْعلَُم قِت« 
َ
يَن ناَفُقوا َو ِقيَل لَُهْم تَعالَْوا قاتِلُوا يِف َسِبيِل اِهللا أ ِ َْعلََم ا ِ اًال َو 

  )١٦٧آل عمران،(» اليبَْعناُكمْ 
در ) هم مثل ديگران(بياييد شما : به آنها گفته شد) كه چون يكسان(منافقان معلوم شود،  ي و چهره

دانستيم، حتماً از  يرا م يجنگ) فنون(اگر :دفاع كنيد، گفتند) ال اقل از حريم خود(راه خدا بجنگيد و يا 

  . كرديم يم يشما پيرو
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 »قاتلوا يف سبيل اهللا«هاست  جهاد، گاهي ابتدايي و براي برداشتن طاغوت  *

يُن ِهللاِ فَإِِن اْغتََهْوا فَال ُعْدواَن إِال بَلَ  َو قاتِلُوُهْم َحيت «  ِّ   » الظالِِمنيَ  ال تَُكوَن فِتْنٌَة َو يَُكوَن ا
  )١٩٣بقره،(                                                                                                                              

. نماند و دين، تنها از آن خدا شود يباق) از مردم، يو سلب آزاد يپرست بت(و با آنها بجنگيد تا فتنه 

جز بر  يتعد) زيرا. مزاحم آنها نشويد(دست برداشتند، ) از روش نادرست خود(پس اگر 

  .ستمكاران روا نيست

کاران به منظور رفع فتنه است؛ يعني تا جايي که هدف از اين جهاد، مبارزه با ستم 
 .آزادي مردم براي انتخاب راه صحيح فراهم شود

يَن «  ِ اِن ا ْ َو ما لَُكْم ال تُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل اِهللا َو الُْمْستَْضَعِفنَي ِمَن الرِّجاِل َو النِّساِء َو الِْو
ْخرِْجنا ِمْن هِذهِ الْقَ 

َ
نَْك َفُقولُوَن َربنا أ ُ َ ا َو اْجَعْل َجا ِمْن  ِ نَْك َو ُ َ ْهلُها َو اْجَعْل َجا ِمْن 

َ
ْريَِة الظالِِم أ

 ً   )٧٥نساء،(» نَِصريا
جنگيد،  يمردان و زنان و كودكان مستضعف نم) در راه نجات(شما را چه شده كه در راه خدا و 

ستمگرند بيرون بر و از جانب خود كه مردمش  يما را از اين شهر! پروردگارا: گويند يآنان كه م

  .ما تعيين فرما يبرا يخودت، ياور يما قرار ده و از سو يبرا يرهبر و سرپرست

کند که چرا با افرادي که حکومتي در اين آيه خداوند متعال، مؤمنان را توبيخ مي 
جنگيد و مردمان مستضعف را کنند، نميظالمانه را تشکيل داده و بر مردمان ظلم مي

  .دهيدات نمينج

ُ َو ال يَ «  ُ ُموَن ما َحرَم اُهللا َو رَُسو َْوِم اْآلِخِر َو ال حُيَرِّ ْ يَن ال يُْؤِمنُوَن بِاِهللا َو ال بِا ِ ِدينُوَن قاتِلُوا ا
وتُوا الِْكتاَب َحيت 

ُ
يَن أ ِ ْزَيَة َقْن يٍَد َو ُهْم صاِغُرونَ  ِديَن احْلَقِّ ِمَن ا   ) ٢٩،وبهت(» ُفْعُطوا اجْلِ

آورند  يكه به خدا و روز قيامت ايمان نم) ، مجوس، صابئين،ييهود، نصار(از اهل كتاب  يبا كسان

نهند بجنگيد، تا  يشمرند و به دين حق گردن نم ياند، حرام نم و آنچه را خدا و رسولش حرام كرده

  .و ذلّت، به دست خود جزيه بپردازند يبا خوار

يا : آورند، دو راه وجود دارد يار اهل كتاب كه ايمان نمدر مقابل كفّبر طبق اين آيه  
 .جنگ، يا تسليم و پرداخت جزيه
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در چهار آيه زير، جهاد با کفار تشويق و امر شده است که با توجه به تفاسير،  
  :اندهمان افرادي هستند که مانع آزادي مردم سرزمين خود در انتخاب راه صحيح شده

َها اجيِبُّ ج«  فُّ
َ
واُهْم َجَهنُم َو بِئَْس الَْمِصريُ يا ك

ْ
  » اِهِد الُْكفاَر َو الُْمنافِِقنَي َو اْغلُْظ َعلَيِْهْم َو َمأ

گير و خشن باش كه جايگاهشان دوزخ  با كافران و منافقان ستيز كن و بر آنان سخت! پيامبر يا

 )٧٣توبه،(  .دارند ياست و بد سرنوشت

ن لَُهُم اجْلَنَة يُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل اِهللا َفيَْقتُلُوَن َو ِمَن الْمُ   يإِن اَهللا اْشرَت « 
َ
ْموالَُهْم بِأ

َ
ْغُفَسُهْم َو أ

َ
ْؤِمِننَي أ

ْو
َ
يِل َو الُْقْرآِن َو َمْن أ جْنِ ً َعلَيِْه َحقا يِف احكْوراِة َو اْإلِ وا   ُفْقتَلُوَن وَْعدا بَِعْهِدهِ ِمَن اِهللا فَاْستَبرِْشُ

ِي باَفْعتُْم بِِه َو ذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيمُ بِبَيْعِ    )١١١،توبه(» ُكُم ا
آنان در راه خدا .بهشت خريده است يهمانا خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را به بها

حق كه در تورات و انجيل و قرآن آمده  ي وعده) به اين يوفا. (جنگند تا بكشند يا كشته شوند يم

از خدا به عهدش وفادارتر است؟ پس مژده باد شما را بر اين  يخداست و چه كس بر عهده

 .بزرگ است يبيعت كرديد و اين همان رستگار) با خدا(آن  ي كه به وسيله يا معامله

 » ً   )٥٢فرقان،(» فَال تُِطِع الاْكفِِريَن َو جاِهْدُهْم بِِه ِجهاداً َكِبريا
 .بزرگ بپرداز يبا آنان به جهاد) از آنان ييا ترك پيرو(قرآن  ي نكن و به وسيله يپس، از كافران پيرو

َها اجيِب «  فُّ
َ
  ) ٩حتريم،(» َجاِهِد الُْكفاَر َوالُْمنَافِِقنَي َواْغلُْظ َعلَيِْهمْ  يَآ ك

  .گير با كفّار و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت! پيامبر يا

  جنگ بين مسلمين ٣‐ ٢

ِن َطآئَِفتَاِن ِمَن ا«  ْ بَيْنَُهَما فَإِن َنَغْت إِْحَداُهَما َعيَل َو ْصِلُحوا
َ
ْ فَأ ْخرَ  لُْمْؤِمِننَي اْقتَتَلُوا

ُ
َفَقاتِلُواْ  ياْأل

ْ إِن اَهللا حُيِبُّ  َء إيَِل  تيَِف  َحيت  َيبيِْغ  اليِت  قِْسُطوا
َ
ْ بَيْنَُهَما بِالَْعْدِل َوأ ْصِلُحوا

َ
ْمِر اِهللا فَإِن فَآَءْت فَأ

َ
 أ

َخَويُْكْم َوايُقواْ اَهللا لََعلُكْم تُرمَْحُونَ الُْمْقِسطِ 
َ
ْصِلُحواْ َننْيَ أ

َ
  » نَي إِغَما الُْمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة فَأ

. برقرار كنيد يو اگر دو گروه از مؤمنان به نزاع و جنگ پرداختند، پس ميان آنان صلح و آشت

. نگيد تا به فرمان خداوند بازگرددتجاوز كرد، با متجاوز بج ياز دو گروه بر ديگر يسپس اگر يك

، ميان آن دو گروه به عدالت صلح برقرار )و دست از تجاوز برداشت(پس اگر متجاوز بازگشت 
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همانا مؤمنان با يكديگر برادرند، پس .پيشگان را دوست دارد عدالت ورزيد كه خداوند عدالت كنيد و

برقرار كنيد و از خدا پروا كنيد تا  يصلح و آشت) در صورت اختالف و نزاع(ميان برادران خود، 

  )١٠و  ٩حجرات،(  .مورد رحمت قرار گيريد

بيان  در اينجا علت جنگ با يکي از دو گروه مسلمان، ظلم آن گروه به ديگري 
 »َفَقاتِلُواْ اليِت َيبيِْغ «. است شده

  قواعد حاکم بر جنگ  ‐ ٣
 در همه مکاتب و اديان هادوجود ج ١‐ ٣

ْن تَْكَرُهوا َشيْئاً َو ُهَو َخرْيٌ لَُكْم َو َع  ُم الِْقتاُل َو ُهَو ُكْرٌه لَُكْم َو َعُكِتَب َعلَيْكُ « 
َ
ْن   أ

َ
أ

بُّوا َشيْئاً َو ُهَو رَش لَُكمْ    ) ٢١٦بقره،(» حُتِ
را ناخوش داريد،  يشما ناخوشايند است و چه بسا چيز يكه برا يجهاد بر شما مقرر شد، در حال

كه ضرر و شر شما  يرا دوست داريد، در حال يشما در آن است و چه بسا چيز كه خير يدر حال

 . در آن است

برخالف تبليغاتي كه دنيا براي صلح و عليه خشونت دارد، مسئله جهاد در راه دين،   *
 .در تمام اديان آسماني بوده و يك ضرورت حتمي است

 :خوانيم در تورات مي 

 ١.اموالشان را جمع نمايساكنان شهر را بدم شمشير بكش و  

 ٢.همگي ايشان را هالك ساز و ترحم منما 

 ٣.چون براي مقاتله بيرون روي و دشمن را زياد بيني، نترس 

 ٤.پرستي باشد برادر و دوست و همسايه خود را بكشد تا كفّاره گوساله 

 ٥.موسي جمعيتي را به سوي جنگ حركت داد و مقاتله مهمي صورت گرفت 

                                                 
  .١٥، جمله ١٣تورات، سفر تثنيه، باب  .١
  .٣، جمله ٧تورات، سفر تثنيه، باب  .٢
  .١، جمله ٢٠تورات، سفر تثنيه، باب  .٣
  .٢٦تورات، سفر خروج، جمله  .٤
 .٣٤، جمله ٣١تورات، سفر اعداد، باب  .٥



  ٣٧٩           المللحقوق بين : فصل چهارم 

 

 :متي آمده استدر انجيل  

ام تا سالمتي بگذارم، بلكه  ام تا سالمتي بر زمين بگذارم، نيامده گمان مبريد كه آمده 
 ١.شمشير را

آنرا هالك سازد و هركه جان خود را به  )و به جنگ نيايد(هركه جان خود را دريابد  
 ٢.خاطر من هالك كرد آنرا خواهد يافت

 :خوانيم در انجيل لوقا مي 

كه نخواستند من بر ايشان حكمراني كنم، در اينجا حاضر ساخته، پيش دشمنان را  
 ٣.من به قتل رسانيد

 ٤.هركس شمشير ندارد، جامه خود را فروخته آنرا بخرد 

از وجود جنگ و جهاد در  ٧و بقره ٦،مائده٥هاي آل عمران در قرآن نيز در سوره  *
 .اديان گذشته، سخن به ميان آمده است

ِْهمْ «  َ
ِذلًة َو ُهْم صاِغُرون ارِْجْع إِ

َ
تِيَنُهْم جِبُنُوٍد ال قِبََل لَُهْم بِها َو َجُْخرَِجنُهْم ِمنْها أ

ْ
  ) ٣٧نمل،(»  فَلَنَأ

كنيم  يبر آنان وارد م يآنان برگرد، پس ما حتماً لشكريان يبه سو: گفت) سليمان به پيك بلقيس(

كه  يكنيم در حال ياز منطقه، ذليالنه آواره م آنان تاب مقابله نيست و ما حتماً آنان را يكه برا

  .را احساس خواهند كرد يخوار

 »فلنأتيّنهم«. در اديان قبل نيز مطرح بوده است جهاد  *

َد لُِسنِة اِهللا َيبِْديال«  يَن َخلَْوا ِمْن َقبُْل َو لَْن جَتِ ِ   ) ٦٢احزاب،(» ُسنَة اِهللا يِف ا
ها را  ها و دلهره يو اين فتنه انگيز(اند  است كه پيش از اين بوده يكسان ي اين سنّت خداوند درباره

  .يافت ينخواه يسنّت خداوند تغيير يو هرگز برا) آوردند يدر جامعه به وجود م

                                                 
  .٧، جمله ١٠، باب  انجيل متي .١
  .٣٩، جمله ١٠، باب  انجيل متي .٢
  .٢٨، جمله ١٩انجيل لوقا، باب  .٣
  .٣٦، جمله ٢٢انجيل لوقا، باب  .٤
  .١٤٧آل عمران،  .٥
  .٢٤مائده،  .٦
  .٢٤٦بقره،  .٧
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  »هللاسّنة ا«. ي اديان بوده است گران، يك سنّت الهي در همه جهاد عليه فتنه  *

 لزوم پرهيز از ظلم و تجاوز ٢‐ ٣

يَن يُقاتِلُونَُكْم َو ال َيْعتَُدوا إِن اَهللا ال حُيِبُّ الُْمْعتَِدينَ َو قاتِلُوا يِف سَ «  ِ   ) ١٩٠بقره،(» ِبيِل اِهللا ا
از حد تجاوز نكنيد، كه خداوند  يجنگند، بجنگيد ول يكه با شما م يو در راه خدا با كسان

  .دارد يتجاوزكاران را دوست نم

ي  بارها قرآن با جمله »التعتدوا... اتلواق«. حق رعايت شود در جنگ بايد عدالت و  *
 .مرزها تجاوز نشود سفارش كرده كه در انجام هر فرماني از حدود و »التعتدوا«

ْن َيْعتَُدوا« 
َ
ْم َعِن الَْمْسِجِد احْلَراِم أ ُ و ْن َصدُّ

َ
  ) ٢مائده،(» َو ال جَيِْرَمنُكْم َشنَآُن قَْوٍم أ

  .وتجاوز وادار نكند يعدالت يلحرام بازداشتند، شما را به بكه شما را از مسجد ا يگروه با يودشمن

  »تعتدوا أن... شنئان قوم«. عدالتي وتجاوز از حد، حرام است حتّي نسبت به دشمنان بي  *

ِل َما َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثْ   يالشْهُر احْلَراُم بِالشْهِر احْلَراِم َو احْلُُرماُت قِصاٌص َفَمِن اْقتَد« 
ن اَهللا َمَع الُْمتِقنيَ   یاْقتَد

َ
  ) ١٩٤بقره،(» َعلَيُْكْم َو ايُقوا اَهللا َو اْعلَُموا أ

اگر دشمنان احترام آن را شكستند و با شما جنگ كردند، شما نيز (ماه حرام در برابر ماه حرام و 

هركس به شما تجاوز كرد، قصاص است و ) نيز(ها را  حرمت) زيرا. حق داريد مقابله به مثل كنيد

و بدانيد كه خداوند با ) نكنيد يرو كه زياده(كنيد و از خدا بپرهيزيد  يبه مانند آن تجاوز، بر او تعد

  .پرهيزگاران است

در آيه بر رعايت عدالت و تجاوز نکردن از حدود معقول انساني در برابر دشمن  
  »ايُقوا اهللاَ و  َعلَيُْكمْ   یاْقَتدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما فَاْقتَدُ « .يد شده استتأک

  )١٩٤بقره،(» َعلَيُْكمْ   یوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتَدَعلَيُْكْم فَاْقتَدُ  یَفَمِن اْقتَد« 
  .كنيد يو هركس به شما تجاوز كرد، به مانند آن تجاوز، بر او تعد

نبايد ظالمانه  آيد که حتي با کساني هم که خود ظالم و متجاوزند،از اين آيه بر مي 
توان با آنان اند، ميو متجاوزانه برخورد کرد بلکه تنها به همان حد که تجاوز کرده

  »یبمثل ما اعتد... فاعتدوا«. بله نمودمقا
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ُيْم لَُهَو َخرْيٌ لِلصابِِرينَ «    )١٢٦حنل،(» َو إِْن خَقبْتُْم فَعاقِبُوا بِِمثِْل ما ُعوقِبْتُْم بِِه َو لنَِئْ َصرَبْ
 يكنيد، چنان عقوبت كنيد كه شما را بدان عقوبت كردند و البتّه اگر صبر و شكيباي ياگر عقوبت م و

  .صابران بهتر است يكنيد قطعاً صبر برا

 »...بمثل ما عوقبتم ، و لنئ صربتم «. حاکم باشدقانون و اخالق  هم بايد جنگر ب  *

  )٣٣ارساء،(»  بِاحْلَقِّ َو ال َيْقتُلُوا اجْفَس اليِت َحرَم اُهللا إِال « 
  . حرام كرده است نكشيد، مگر به حق) قتل او را(را كه خداوند،  يو كس

حتّي غير مسلماني كه با مسلمانان سر جنگ همگان از نظر جاني مصونيت دارند؛   *
 »...ال تقتلوا اجفس «. شته باشدندا

قَا«  يَن َكَفُرواْ فرََضَْب الرِّ ِ   )٤حممد،(» ِب فَإَِذا لَِقيتُُم ا
  .هايشان را بزنيد روبرو شديد، گردن) در ميدان جنگ(كه كافر شدند  يپس هرگاه با كسان

. شتاز ميان بردابايد اند،  ايستاده مسلمانان را كه در برابر ياز ميان كافران تنها آنان  *
 »فاذا لقيتم«

ْؤِمنَاٌت لْم َيعْ «  ْؤِمنُوَن َونَِسآٌء مُّ نُْهم مَعرٌة بَِغرْيِ َولَْوَال رَِجاٌل مُّ ن َيَطئُوُهْم َفتُِصيبَُكم مِّ
َ
لَُموُهْم أ

  )٢٥فتح،(» ِعلْمٍ 
آنان را نشناخته پايمال ) به خاطر فرمان حمله(نبودند كه ) در مكّه( يو اگر مردان و زنان با ايمان

ه به ما فرمان جنگ و حمل(مسلمين، كشته شده و به شما ضرر برسد  يكنيد و ناآگاهانه از سو

  .)اين فرمان را نداديم يكرديم، ول يمكّه و مبارزه با اين كفّار را صادر م

و امکان پايمال و کشته شدن  گناهاني هستند حمله به گروهي كه در ميان آنان بي  *
 »لم تعلموهم ان تطئوهم«. ، جايز نيستن وجود داردآنا

  :وجود دارد بر طبق برخي آيات همچون آيات زير امکان کشتن جنگجويان دشمن 

ِ َربَُّك إِيَل «  يَن َكَفُروا  إِْذ يُو ِ ليِْق يِف قُلُوِب ا
ُ
يَن آَمنُوا َسأ ِ ِّ َمَعُكْم َفثَبِّتُوا ا َ

الَْمالئَِكِة ك
ُبوا ِمنُْهْم لُك بَنانٍ  ْعناِق َو ارْضِ

َ
بُوا فَْوَق اْأل   )١٢انفال،(» الرُّْعَب فَارْضِ
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كرد كه من با شمايم، پس شما افراد با ايمان  يرت به فرشتگان وحكه پروردگا يزمان) به يادآور(

ها را  كافران، رعب و ترس خواهم افكند، پس فرازگردن يدر دلها يزود را تقويت كنيد، من نيز به

 ).و قطع كنيد تا نتوانند سالح بردارند(سرانگشتانشان را قلم كنيد  ي بزنيد و همه

ُبوا فَْوَق « :شاهد مثال  * ُبوا ِمنُْهْم لُك بَنانٍ  َفارْضِ ْعناِق َو ارْضِ
َ
  »اْأل

قَاِب «  يَن َكَفُرواْ فَرَضَْب الرِّ ِ ِما  َحيت  فَإَِذا لَِقيتُُم ا ً َنْعُد َو واْ الَْوثَاَق فَإِما َمنّا َنتُُموُهْم فَُشدُّ
ْ

خث
َ
إَذآ أ

ْوَزارََها َذلَِك َولَْو يََشآ فَِدآًء َحيت 
َ
ْ تََضَع احْلَْرُب أ َبْلَُوا ِّ  َنْعَضُكم بِبَْعٍض وَ  ُء اُهللا َالْنترََصَ ِمنُْهْم َولَِكن 

يَن قُِتلُواْ يِف  ِ ْقَمالَُهمْ  ا
َ
  )٤حممد،(» َسِبيِل اِهللا فَلَن يُِضل أ

هايشان را بزنيد تا آن كه  روبرو شديد، گردن) در ميدان جنگ(كه كافر شدند  يپس هرگاه با كسان 

) تا فرار نكنند(پس آنان را سخت ببنديد ) و چون در دست شما اسير شوند(وريد آنان را از پا درآ

و يا با گرفتن فديه و عوض رهايشان كنيد تا جنگ ) و آزادشان كنيد(سپس، يا بر آنان منّت نهيد 

از طريق (كرد،  يو اگر خداوند اراده م) دستور خداوند(اين است . بار سنگين خود را بر زمين نهد

از  يتا برخ) فرمان جنگ داد(خدا  يكشيد ول ياز آن كفّار انتقام م) زلزله و ديگر باليا صاعقه و

خداوند  كه در راه خدا كشته شدند هرگز يديگر بيازمايد، و كسان يشما را به وسيله برخ

  .برد ياعمالشان را از بين نم

قَاِب « :شاهد مثال  *  »َفرَضَْب الرِّ

يْماَغُهْم « 
َ
يْماَن َو إِْن نََكثُوا أ

َ
ئِمَة الُْكْفِر إِغُهْم ال أ

َ
ِمْن َنْعِد َقْهِدِهْم َو َطَعنُوا يِف ِديِنُكْم فَقاتِلُوا أ

  )١٢،توبه(» لَُهْم لََعلُهْم يَنْتَُهونَ 
خويش را پس از بستنِ پيمانشان شكستند و در دين شما، زبان  يسوگندها) ،توبه يبه جا(اما اگر 

 يسوگند) به يپايبند(زيرا كه آنان را . دند، پس با سران كفر بجنگيدگشو) يگوي و عيب(به طعنه 

  .از كردار خود باز ايستند) با شدت عمل شما،(نيست، باشد كه 

ئِمَة الُْكْفرِ « :شاهد مثال  *
َ
 »َفقاتِلُوا أ

ِنَي َحيُْث وََجْدُيُموهُ «  ْشُهُر احْلُُرُم فَاْقتُلُوا الُْمرْشِ
َ
وُهْم َو اْقُعُدوا فَإَِذا انَْسلََخ اْأل ْم َو ُخُذوُهْم َو اْحرُصُ

قاُموا الصالَة َو آتَُوا الزاكَة فََخلُّوا َسِبيلَُهْم إِن اَهللا َلُفوٌر رَِحي
َ
  )٥،توبه(» مٌ لَُهْم لُك َمرَْصٍد فَإِْن تابُوا َو أ

ر محاصره شود، مشركان را هرجا يافتيد بكشيد ودستگير كنيد و د يحرام سپر يپس چون ماهها

كردند و نماز برپا داشتند و زكات  توبهپس اگر .قرار دهيد و در همه جا به كمين آنان بنشينيد

  .كه همانا خداوند، آمرزنده و مهربان است) و آزادشان بگذاريد(پرداختند، راهشان را باز كنيد 
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براي او دام  توان                ميدر صورتي که دشمن حضور نداشته باشد، بر طبق اين آيه  
. او را محاصره کردتوان                 مياگر در صحنه حاضر، ولي دور از دسترس باشد . گسترد

ِنَي َحيُْث « .وجود دارد انهمچنين امکان کشتن و به زندان افکندن آن فَاْقتُلُوا الُْمرْشِ
وُهْم َو اْقُعُدوا لَُهْم لُك   »َمرَْصدٍ  وََجْدُيُموُهْم َو ُخُذوُهْم َو اْحرُصُ

 هاي حراممنع جنگ در ماه ٣‐ ٣

رَْض ِمنْها « 
َ
ً يِف ِكتاِب اِهللا يَْوَم َخلََق السماواِت َو اْأل ُهوِر ِعنَْد اِهللا اثْنا َعرَشَ َشْهرا إِن ِعدَة الشُّ

ْغُفَسُكْم َو قاتِلُو
َ
يُن الَْقيُِّم فَال َيْظِلُموا ِفيِهن أ ِّ ْربََعٌة ُحُرٌم ذلَِك ا

َ
ِنَي اَكفًة َكما يُقاتِلُونَُكْم أ ا الُْمرْشِ

ن اَهللا َمَع الُْمتِقنيَ 
َ
  )٣٦،توبه(» اَكفًة َو اْعلَُموا أ

ها و زمين را آفريد،  كه آسمان يخدا و از روز) آفرينش(همانا تعداد ماهها نزد خداوند، در كتابِ 

پس در اين . ين ثابت و پابرجاستحرام است، اين آي) جنگ(دوازده ماه است كه چهارماه از آن 

مشركان بجنگيد، آن گونه كه  ي با همه يبر خود ستم نكنيد و جملگ يماهها، با جنگ و خونريز

  .گان است جنگند و بدانيد كه خداوند با پرواپيشه يبا شما م يآنان همگ

ها هاي حرام ممنوع است، مگر که دشمن اقدام به جنگ در اين ماهجنگ در ماه 
 .که در اين صورت امکان مقابله با دشمن وجود داردنمايد 

  منع جنگ با برخي افراد ٤‐ ٣

يَن يَِصلُوَن إيِل«  ِ ْم   إِال ا ُ ْن يُقاتِلُو
َ
ْو جاُؤُكْم َحرِصَْت ُصُدورُُهْم أ

َ
قَْوٍم بَيْنَُكْم َو بَيْنَُهْم ِميثاٌق أ

ْو يُقاتِلُوا قَْوَمُهْم َو لَْو شاَء اُهللا لََسلطَ 
َ
لَْقْوا أ

َ
ْم َو أ ُ ْم فَلَْم يُقاتِلُو ُ لُو ْم فَإِِن اْقزَتَ ُ ُهْم َعلَيُْكْم فَلَقاتَلُو

ُْكُم السلََم فَما َجَعَل اُهللا لَُكْم َعلَيِْهْم َسِبيالً  َ
  )٩٠نساء،(» إِ

 )كه يكسان(است، يا  ياند كه ميان شما و آن قوم پيمان پيوسته يكه به قوم) از منافقان( يمگر كسان

و (هاشان از جنگ با شما يا قوم خودشان به تنگ آمده است  كه سينه يآيند در حال ينزد شما م

زيرا اگر خداوند ) آنها لطف خداست يحوصلگ يرا ندارند و اين ب ياصلًا حال جنگ با هيچ طرف

 پس اگر آنان از شما. كردند يكرد و آنان با شما مقاتله م يخواست آنان را بر شما مسلّط م يم

 يبرا يشما راه يكناره گرفته و با شما نجنگيدند و پيشنهاد صلح و سازش دادند، خداوند برا

 .تعرض و جنگ با آنان قرار نداده است



         در قرآن حقوق          ٣٨٤

 

داده نشده  انضي به آنگونه تعر هيچ یواجازه در اين آيه افراد زير استثناء شده  
  :است

يَن « .در ارتباط باشند پيمان با مسلمينهاي همافرادي که به نوعي با گروه ‐١ ِ إِال ا
  »قَْوٍم بَيْنَُكْم َو بَيْنَُهمْ   يَِصلُوَن إِيل

کساني که سالح را بر زمين گذارند و حاضر نباشند که با دولت خود يا مسلمين ‐٢
ْو جاُؤُكْم َحرِصَْت ُصُدورُُهمْ « .به جنگ بپردازند

َ
  »أ

  حفظ محيط زيستلزوم  ٥‐ ٣ 

   َو إيِل« 
َ
رِْض َعُموَد أ

َ
ُكْم ِمَن اْأل

َ
نَْشأ

َ
ٍ َلرْيُُه ُهَو أ خاُهْم صاحِلاً قاَل يا قَْوِم اْقبُُدوا اَهللا ما لَُكْم ِمْن إِ

يٌب  ِّ قَِريٌب جُمِ ِْه إِن َر َ
ْم ِفيها فَاْستَْغِفُروُه ُعم تُوُبوا إِ ُ   )٦١هود،(» َو اْستَْعَمَر

يگانه را بپرستيد  يخدا! قوم من يا: او گفت) يمرا فرستاد(قوم ثمود، برادرشان صالح  يو به سو

اوست كه شما را از زمين پديد آورد و از شما خواست . شما نيست يبرا يكه جز او معبود ديگر

او بازگرديد، همانا پروردگار من  يكنيد، پس، از او آمرزش بخواهيد، سپس به سو يتا در آن آباد

  .نزديك و اجابت كننده است

گويد خداوند زمين را آباد كرد و در اختيار شما گذاشت،  ين نمقرآدر اين آيه  
زمين را به شما تفويض كرد، اشاره به اينكه وسائل از  يگويد عمران و آباد يبلكه م

هر نظر آماده است، اما شما بايد با كار و كوشش زمين را آباد سازيد و منابع آن را 
ر ضمن اين حقيقت نيز از آن د .نداريد يبدست آوريد و بدون كار و كوشش سهم

آنها را  يبايد به يك ملت مجال داد و كارها يعمران و آباد يشود كه برا ياستفاده م
 ١.بدست آنان سپرد، و وسائل و ابزار الزم را در اختيارشان گذارد

ُْفِسَد ِفيها َو ُفْهِلَك احْلَْرَث َو النْسَل وَ   َسيع َو إِذا تََو «  ِ رِْض 
َ
  » اُهللا ال حُيِبُّ الَْفسادَ  يِف اْأل

كند  يها و نسل كوشش م زراعت يفساد در زمين و نابود يو هر گاه به قدرت و حكومت رسد برا

  )٢٠٥بقره،(  .و خداوند فساد را دوست ندارد

                                                 
  . ١٥١، ص ٩ جمکارم شيرازي، ناصر، همان،  .١
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يکي از اهداف آفرينش انسان، عمران و آباداني زمين است و تخريب و نابودي  
با توجه به اين آيات . شود                ميها محسوب ارزشها و ضدترين انحرافزمين از بزرگ

. سياست کلي اسالم را در برخورد با بناها و مزارع دشمن ارزيابي نمودتوان                 مي
چگونه ممکن است شريعتي که اين همه به آباداني زمين و حفظ مظاهر طبيعي اهتمام 

  بداند؟  مي ورزد، نابودي آن را بدون ضرورت مجاز

  حقوق اسيرانلزوم حفظ  ٦‐ ٣

يْمانُُكْم ِكتاَب اِهللا َعلَيُْكمْ « 
َ
  )٢٤نساء،(» َو الُْمْحَصناُت ِمَن النِّساِء إِال ما َملََكْت أ

به حكم خداوند، در جنگ (مگر آنان كه ) نيز بر شما حرام شده است،(زنان شوهردار ) ازدواج با(و 

  . ايد مالك شده) با كفّار

مثل ايمان آوردن . ي طالق آنان از شوهران است راي زنان كافر به منزلهاسارت ب  *
 .كند زن، كه اگر شوهرش به كفر ادامه دهد، ايمان آوردن او را از شوهر جدا مي

يا به كفّار برگردانده شوند،  سرپرست بمانند زنان اسير در جنگ با كفّار نبايد بي  *
اال ما «. ي شرعي داشته باشند لمانان رابطهبه عنوان همسر يا كنيز با مس بايستي كهبل

 »ملكت ايمانكم

رْس « 
َ
ُ أ َ ْن يَُكوَن 

َ
رِْض  َحيت   يما اكَن ِجَيِب أ

َ
  )٦٧انفال،(» ُفثِْخَن يِف اْأل

  . كامل يابد ي زمين، غلبه) منطقه و(حق اسير گرفتن ندارد، مگر بعد از آنكه در آن  يهيچ پيامبر

 »حيّت يُثِخن... ما اكن«. نطقه اسير گرفتن ممنوع استيش از تسلّط كامل بر مپ  *

رْس « 
َ
يِْديُكْم ِمَن اْأل

َ
َها اجيِبُّ قُْل لَِمْن يِف أ فُّ

َ
ً يُْؤتُِكْم َخرْياً   ييا ك إِْن َفْعلَِم اُهللا يِف قُلُوبُِكْم َخرْيا

ِخَذ ِمنُْكْم َو َفْغِفْر لَُكْم َو اُهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ 
ُ
  )٧٠،انفال(» ِمما أ

بداند، بهتر از  يشما خير ياگر خداوند در دلها: كه در دست شمايند بگو يبه اسيران! پيامبر يا

و گناهانتان را ) و مسلمان خواهيد شد(آنچه از شما گرفته شده است به شما خواهد داد 

  .بخشايد و خداوند بخشاينده و مهربان است يم
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 :وع و مقبول استدر نظام اسالمي براي اسراي جنگ سه طرح مشر  *

آزاد كردن بدون فديه، مثل آنچه در فتح مكّه واقع شد، با آنكه مسلمانان قدرت  ‐١
انتم «ي  همه را با جمله 9اسير كردن و فديه گرفتن را داشتند، ولي پيامبر اسالم

 .آزاد ساخت» الطلقاء

 .ي اُسرا ي نقدي يا مبادله آزادي اسيران با گرفتن فديه ‐٢

سيران در دست مسلمانان، تا هم از قدرت يافتن دشمن جلوگيري نگهداشتن ا ‐٣
 . شود، هم به تدريج تعاليم دين را آموخته و به اسالم ارشاد شوند

 .انتخاب هر يك از اين سه راه در اختيار حاكم اسالمي است

ْمَكَن ِمنُْهْم وَ « 
َ
  )٧١انفال،(» اُهللا َعِليٌم َحِكيمٌ  َو إِْن يُِريُدوا ِخياَغتََك َفَقْد خانُوا اَهللا ِمْن َقبُْل فَأ

) تو را(اند، پس خداوند  بخواهند به تو خيانت كنند، از پيش هم به خدا خيانت كرده) اسيران(و اگر 

  .بر آنان غلبه و تسلّط داد و خداوند، دانا و حكيم است

ان يريدوا «. حتمال برگشت و خيانت اسيران مانعي براي آزادسازي آنان نيستا  *
 »خيانتك

ُدوَن نِكاحاً َحيت «  يَن ال جَيِ ِ يَن يَبْتَُغوَن الِْكتاَب ِمما  َو لْيَْستَْعِفِف ا ِ ُفْغِنيَُهُم اُهللا ِمْن فَْضِلِه َو ا
ِي آتاُكْم َو ال تُكْ  يْمانُُكْم فَاكتِبُوُهْم إِْن َعِلْمتُْم ِفيِهْم َخرْياً َو آتُوُهْم ِمْن ماِل اِهللا ا

َ
رُِهوا َملََكْت أ

نْيا َو َمْن يُْكرِْهُهن فَإِن اَهللا ِمْن َنْعِد  َفتَياتُِكْم َعيَل  ُّ ناً حِكَبْتَُغوا َعَرَض احْلَياةِ ا رَْدَن حَتَصُّ
َ
اْكِغاِء إِْن أ

  )٣٣نور،(» إِْكراِهِهن َلُفوٌر رَِحيمٌ 
تا آن كه خداوند از كرم  و عفت پيشه كنند، ييابند، بايد پاكدامن يازدواج نم ي كه وسيله يو كسان

 يو هر كدام از غالمان و كنيزان شما كه خواهان بازخريد و آزاد. نياز نمايد يخويش، آنان را ب

) با مالك خويش كار كرده و خود را آزاد نمايند يمايلند با قرارداد كتب ييعن(خود باشند، ) يتدريج(

از ) كمك به آزاد شدن آنان يو برا(يريد آنان را بپذ يديديد، تقاضا ياگر در آنان خير و شايستگ

دارند، به خاطر  يكه خدا به شما داده به آنان بدهيد، و كنيزان خود را كه تصميم بر پاكدامن يمال

رسيدن به مال دنيا به فحشا وادار نكنيد، كه هر كس آنان را به فحشا مجبور كند، البتّه خداوند 

  .مهربان است ي اند، بخشنده دار گشتهآن كنيزان كه به اكراه بدان كار وا يبرا
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اگر مسلمانان در جنگ پيروز شدند و اسير گرفتند، در مورد رفتار با اُسرا يكي از   *
 :گرفتپيش  بايد دراين چند راه را 

 .شود كه در اين صورت، دوباره جنگ شروع مي ردهمه اسيران را يكجا آزاد ك: الف 

 .مسلمانان خواهد بود ي سنگدلي ، كه اين نشانهکشتهمه را : ب 

. ردالمال مسلمين مخارج آنان را تأمين ك و از بيت داي گرد آور اسرا را در منطقه: ج 
 .ي مجرمان را بپردازند گناهان هزينه                در اين طرح، بايد بي

ي اسالم و مسلمين را مشاهده كنند و به  تا سيره ردرا ميان مسلمانان تقسيم ك انآن: د 
را آزاد  انهاي مختلف، آن ج تحت تأثير قرار گيرند و مسلمان شوند، سپس از راهتدري
 .كه اين طرح، بهترين است، و طرح اسالم نيز همين است ردك

قَاِب «  يَن َكَفُرواْ فَرَضَْب الرِّ ِ ً َنعْ  َحيت  فَإَِذا لَِقيتُُم ا واْ الَْوثَاَق فَإِما َمنّا َنتُُموُهْم فَُشدُّ
ْ

خث
َ
ِما إَذآ أ ُد َو

ْ  فَِدآًء َحيت  َبْلَُوا ِّ ْوَزارََها َذلَِك َولَْو يََشآُء اُهللا َالْنترََصَ ِمنُْهْم َولَِكن 
َ
َنْعَضُكم بِبَْعٍض  تََضَع احْلَْرُب أ

يَن قُِتلُواْ يِف  ِ ْقَمالَُهمْ  َوا
َ
  )٤حممد،(» َسِبيِل اِهللا فَلَن يُِضل أ

هايشان را بزنيد تا آن كه  روبرو شديد، گردن) در ميدان جنگ( كه كافر شدند يپس هرگاه با كسان

) تا فرار نكنند(پس آنان را سخت ببنديد ) و چون در دست شما اسير شوند(آنان را از پا درآوريد 

و يا با گرفتن فديه و عوض رهايشان كنيد تا جنگ ) و آزادشان كنيد(سپس، يا بر آنان منّت نهيد 

از طريق (كرد،  يو اگر خداوند اراده م) دستور خداوند(اين است . مين نهدبار سنگين خود را بر ز

از  يتا برخ) فرمان جنگ داد(خدا  يكشيد ول ياز آن كفّار انتقام م) صاعقه و زلزله و ديگر باليا

خداوند  كه در راه خدا كشته شدند هرگز يديگر بيازمايد، و كسان يشما را به وسيله برخ

  .برد ينم اعمالشان را از بين

ي جنگ كه كافران در برابر شما  اين آيه مربوط به ميدان نبرد است، يعني در صحنه  *
با قاطعيت و صالبت جنگيد و  بايداند و قصد از ميان برداشتن شما را دارند،  ايستاده

و پس از غلبه كامل بر آنان و اطمينان از درهم شكستن قواي دشمن،  تآنان را كش
ه كه رهبر اسالمي مصلحت دانست، پس از پايان جنگ، در قبال و هرگون گرفتاسير 

اند آيه  لذا برخي كه گمان كرده .ردگرفتن عوض يا بدون آن، اسيران را آزاد ك
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به معناي جنگ و مسئله » حرب«هر كافري را هركجا يافتيد بكشيد، به واژه : گويد مي
 .اند آيد، توجهي نكرده اسارت كه در جنگ پيش مي

ه به آزاد كردن اسيران در پايان جنگ با گرفتن غرامت يا بدون آن فرمان اين آي  *
اما اينكه اسيران را به صورت برده در آورند، الزامي نيست و تنها در صورتي . دهد مي

 .است كه رهبر جامعه اسالمي آن را الزم ببيند

فاِّما مّنا «. زاد كردن اسيران بدون گرفتن عوض، بر آزاد كردن با عوض مقدم استآ  *
  »بعد و ِاّما فداء

ً  َو ُفْطِعُموَن الطَعاَم َعيَل «  ِسريا
َ
ً َوأ ً َويَتِيما إِغَما ُغْطِعُمُكْم لِوَْجِه اِهللا َال نُِريُد ِمنُكْم  ُحبِِّه ِمْسِكينا

 ً   )٩و  ٨انسان،(» َجَزآًء َوَال ُشُكورا
 يما برا:) گويند يو م. (دهند ير مخود را با آن كه دوستش دارند، به بينوا و يتيم و اسي يو غذا

  .خواهيم ينم يدهيم و از شما پاداش و تشكّر يخدا به شما طعام م يرضا

نهايت ارفاقي که در کنوانسيون ژنو براي حسن برخورد با اسيران توصيه شده،  
، در ١باشد                ميتأمين نيازهاي آنان در حد سربازان و مقامات نظامي کشور دستگيرکننده 

حاليکه اسالم از اين مرحله نيز فراتر رفته و در موارد بسياري به رهبران اسالمي 
که اسيران را بر خود مقدم  است هاي بيشتري کرده و از مسلمانان خواستهتوصيه
گرچه اين مطلب تا اين مرحله، به صورت يک توصيه اخالقي آمده است ولي . بدارند

  . خورد                اي نيز به چشم نمي                در کنوانسيون ژنو توصيه

ْغُفَسُكْم َو خُتْرُِجوَن فَِريقاً ِمنُْكْم ِمْن ِديارِِهْم تَظاَهُروَن َعلَيِْهْم بِاْإلِ « 
َ
ْغتُْم هُؤالِء َيْقتُلُوَن أ

َ
ثِْم ُعم أ

سار
ُ
ْم أ ُ تُو

ْ
  )٨٥بقره،(» لَيُْكْم إِْخراُجُهمْ تُفاُدوُهْم َو ُهَو حُمَرٌم عَ   يَو الُْعْدواِن َو إِْن يَأ

آواره (از خودتان را از سرزمينشان  يرسانيد و جمع ياما اين شما هستيد كه يكديگر را به قتل م

اگر همانان به  يول. كنيد يم يكنيد و بر عليه آنان، به گناه و تجاوز همديگر را پشتيبان يبيرون م) و

نه تنها (كه  يدر حال) تا آزادشان سازيد(كنيد  يصورت اسيران نزد شما آيند، بازخريدشان م

  . بر شما حرام بود) نيز(بيرون راندن آنها ) كشتن، بلكه

                                                 
کنوانسيون ژنو راجع به رفتار با اسيران جنگي، نحوه انتقال آنها را به همين نحو مشخص  ٢٠به عنوان مثال، ماده  .١

  . نموده است
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با اسيران يهودي که بر  ناناين آيه به سرگذشت يهود و برخورد غير انساني آدر  
آنان  کرده و به اين نحو شدند، اشاره                خالف تعاليم کتاب مقدس به اسارت گرفته مي

 .نمايدرا مالمت مي

يُن ِهللاِ فَإِِن اْغتََهْوا فَال ُعْدواَن إِال َعيَل  َو قاتِلُوُهْم َحيت «  ِّ   » الظالِِمنيَ  ال تَُكوَن فِتْنٌَة َو يَُكوَن ا
. نماند و دين، تنها از آن خدا شود يباق) از مردم، يو سلب آزاد يپرست بت(و با آنها بجنگيد تا فتنه 

جز بر  يتعد) زيرا. مزاحم آنها نشويد(دست برداشتند، ) از روش نادرست خود(ر پس اگ

  )١٩٣بقره،(  .ستمكاران روا نيست

، ديگر حال دهند                ميهاي خود را تحويل                 و سالحشوند                 ميلشکريان دشمن که اسير  
 .را کشت انآيند، بنابراين نبايد آن                جنگجويانه ندارند و خطري به حساب نمي

رْس « 
َ
يِْديُكْم ِمَن اْأل

َ
َها اجيِبُّ قُْل لَِمْن يِف أ فُّ

َ
ً يُْؤتُِكْم َخرْياً   ييا ك إِْن َفْعلَِم اُهللا يِف قُلُوبُِكْم َخرْيا

ِخَذ ِمنُْكْم َو َفْغِفْر لَُكْم َو اُهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ 
ُ
  )٧٠انفال،(» ِمما أ

بداند، بهتر از  يشما خير ياگر خداوند در دلها: كه در دست شمايند بگو يبه اسيران! پيامبر يا

و گناهانتان را ) و مسلمان خواهيد شد(آنچه از شما گرفته شده است به شما خواهد داد 

  .بخشايد و خداوند بخشاينده و مهربان است يم

موضوع اصالح و تربيت و وجود دارد  يكه در مورد اسيران جنگ يمساله مهم 
در  يممكن است مطرح نباشد، ول يماد يها است، اين موضوع در مكتب انهدايت آن

گيرد،  يو اصالح انسانها و تعميم حق و عدالت صورت م يآزاد يكه برا يجهاد
دهد كه اسيران را با بيان  يدستور م 9آيه به پيامبر  اينلذا در  .مطرح است حتماً

ايمان و اصالح روش خود دعوت و تشويق كند، و  يسو به يا دلگرم كننده
 يكه در دست شما هستند بگو اگر خداوند در دلها يپيامبر به اسيران يا«:گويد يم

، منظور از »بخشد يبداند بهتر از آنچه از شما گرفته شده، به شما م يشما خير و نيك
ً إِْن َفْعلَِم اُهللا يِف قُلُوبُِكْم «جمله در  »خيراً«كلمه همان ايمان و پذيرش اسالم است  »َخرْيا

است كه در سايه اسالم و  يو معنو يماد يپاداشها در جمله بعد" خريا" و منظور از
" فداء" است كه به عنوان يشود، و به مراتب باالتر از مبلغ يايمان عايد آنها م
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را كه  يناهانو گ" نيز در باره شما كرده يعالوه بر اين پاداشها لطف ديگر .اند پرداخته
بخشد، و خداوند آمرزنده و  يدر سابق و قبل از پذيرش اسالم مرتكب شديد، م

  ١»َو َفْغِفْر لَُكْم َو اُهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ «". مهربان است

 غنائم جنگي ٧‐ ٣

يْدِ « 
َ
َف أ ُخُذوَغَها َفَعجَل لَُكْم َهِذهِ َو

ْ
ِس َعنُكْم َوحِكَُكوَن اجا يوََعَدُكُم اُهللا َمَغانَِم َكِثرَيًة تَأ

 ً ْستَِقيما اطاً مُّ   )٢٠فتح،(» َءايًَة لِّلُْمْؤِمِننَي َوَيْهِديَُكْم رِصَ
غنايم (به شما وعده داده است كه آنها را خواهيد گرفت، پس اين  يبسيار يها خداوند، غنيمت

 يتا براشما بازداشت، ) تعرض بر(شما فراهم ساخت و دست مردم را از  يرا زودتر برا) خيبر

  .راست، هدايت كند يباشد و شما را به راه )يو عبرت(مؤمنان نشانه 

. هاي الهي است در جنگ و جهاد كسب غنيمت از دشمن امري مجاز و از وعده  *
 »مغانم كثرية هللاوعدكم ا«

فَآَء اُهللا َعيَل « 
َ
ْهِل الُْقرَ  َمآ أ

َ
ِ ِمْن أ ِ ِ  يرَُسو ِ َتَايَم  َ الُْقرْ  يفَِللِه َولِلرُسوِل َو ْ َوالَْمَساِكنِي َوابِْن  َوا

ْلنَيَآِء ِمنُكم السِبيِل يَك 
َ
  )٧حرش،(» َال يَُكوَن ُدولًَة َننْيَ اْأل

 يرسول و برا يخدا و برا يها به رسولش بازگرداند، پس برا يآنچه را خداوند از اهل آباد

تنها ميان ثروتمندان شما ) ن اموالاي(خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا 

  .در گردش نباشد

، تنها خمس آن ميان شش گروه به دست آمدهر كجا با تالش رزمندگان غنايم   *
سوره انفال آمده است، ولي هر كجا بدون زحمت  ٤١شود، چنانكه در آيه  تقسيم مي

 .شود چيزي بدست آيد، تمامش ميان آن شش گروه تقسيم مي

نْفاُل ِهللاِ َو الرُسولِ يَْسئَلُونََك عَ « 
َ
نْفاِل قُِل اْأل

َ
  )١انفال،(» ِن اْأل

: بگو) كه از آن كيست؟(پرسند  يم) يو اموال عموم يغنائم جنگ(انفال  ي از تو درباره!) پيامبر يا( 

 . انفال، از آن خدا و پيامبر است

                                                 
  . ٢٥١، ص ٧ جمکارم شيرازي، ناصر، همان،  .١



  ٣٩١           المللحقوق بين : فصل چهارم 

 

نگ بدر توزيع غنائم بر اساس تبعيضات بود، پس از ج ي چون قبل از اسالم، نحوه  *
اولين جنگ مسلمانان و همراه با غنائم بسيار بود، در اينكه غنائم را چه بايد كرد و   كه

. وجود داشت يمختلف ياولويت دارند، نظرها يرسد و چه كسان يم يبه چه كسان
، آن حضرت شخصاً به تقسيم 9سرانجام با سؤال و درخواست مردم از پيامبر اكرم 

النه و يكسان ميان مردم تقسيم كرد تا تبعيضات موهوم غنائم پرداخت و بطور عاد
، از اين يرا از ميان برداشته و از مستضعفان حمايت كند، هر چند برخ يجاهل ي دوره
جنگ بدر است و اين آيه نيز بيشتر  ي گرچه آيات اين سوره درباره. رنجيدند يبرابر

  .اختصاص به آن ندارد يدارد، ول ينظر به غنائم جنگ

ْ َو ا«  َ نما َغِنْمتُْم ِمْن 
َ
ِي الُْقْر ْعلَُموا ك ِ ن ِهللاِ مُخَُسُه َو لِلرُسوِل َو 

َ
َتايم  ٍء فَأ ْ َو الَْمساِكنِي َو   َو ا

نَْزْجا َعيل
َ
  )٤١انفال،(» انِ اجْلَْمع َقبِْدنا يَْوَم الُْفْرقاِن يَْوَم احْكَيَق   ابِْن السِبيِل إِْن ُكنْتُْم آَمنْتُْم بِاِهللا َو ما أ

با ايمان (دو گروه  يروز درگير) حق از باطل،( يخود، روز جداي ي و اگر به خداوند و آنچه بر بنده

يك (نازل كرديم، ايمان داريد، بدانيد كه هر چه غنيمت گرفتيد، همانا خمس ) ايمان در جنگ بدر يو ب

و يتيمان و ) ت عليهم السالماو، اهل بي(خداوند و رسول خدا و خويشاوندان  يآن برا) پنجم

  .است) از سادات(ماندگان  بينوايان و در راه

، تنها خمس آن ميان شش گروه به دست آمدهر كجا با تالش رزمندگان غنايم   *
  .شود تقسيم مي

  )٦٩انفال،(»  فلَُكُوا ِمما َغِنْمتُْم َحالًال َطيِّباً َو ايُقوا اَهللا إِن اَهللا َلُفوٌر رَِحيم« 
، از آنچه غنيمت گرفتيد، كه حالل و پاكيزه است، مصرف كنيد و از خداوند پروا كنيد، همانا پس

  .خداوند، آمرزنده و مهربان است

را  يمبلغ( مورد نظر در آيه يدهد كه از غنيمت جنگ يبه مسلمانان اجازه م اين آيه 
 يست معناين جمله ممكن ا. استفاده كنند) گرفتند ياسيران م يكه در برابر آزاد

 ١.ساير غنائم را نيز شامل شود" فداء" داشته باشد، و عالوه بر موضوع يوسيع

 » ً َن اُهللا َعِزيزاً َحِكيما َ ُخُذوَغَها َو
ْ
  )١٩فتح،(» َوَمَغانَِم َكِثرَيًة يَأ

  .كه به چنگ خواهند آورد، و خداوند عزيز و حكيم است يو غنايم بسيار

                                                 
  . ٢٤٩ص همان،  .١
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رضوان نصيب مسلمانان شد غنائم فراوان كه به دنبال بيعت  يهاينعمت يکي از 
  .بود يماد

  لزوم اعالم قبلي جنگ ٨‐ ٣

ِْهْم َعيل«  َ
  )٥٨انفال،(»   َسواٍء إِن اَهللا ال حُيِبُّ اخْلائِنني  َو إِما خَتاَفن ِمْن قَْوٍم ِخيانًَة فَانِْبْذ إِ

به طور يكسان ]  تا طرفين[ به سويشان بينداز] پيمانشان را[ يبيمِ خيانت دار يو اگر از گروه

   .دارد ي، زيرا خدا خائنان را دوست نم] بدانند كه پيمان گسسته است[
، خيانت ستا  داشته با آنان وجود ي پيمان قبل از اعالم با كساني كه سابقه جنگ  *
هم«. تاس  »ال حيّب اخلائنني هللاّن ا... فأنبذ ا

ْشهُ « 
َ
ْربََعَة أ

َ
رِْض أ

َ
ن اَهللا خُمْزِ فَِسيُحوا يِف اْأل

َ
نُكْم َلرْيُ ُمْعِجِزي اِهللا َو أ

َ
  » الاْكفِِرينَ  یٍر َو اْعلَُموا ك

بگرديد و بدانيد كه شما ) آزادانه(در زمين به مدت چهار ماه مهلت داريد كه !) مشركان يا(پس 

كافران  ي كنندهكه خداوند، خوار ) بدانيد(و .) و از عذاب خدا بگريزيد(توانيد خدا را مغلوب كنيد  ينم

  )٢توبه،(  .است

 » اربعة اشهر... فسيحوا«.کرد بدون اعالم قبلي حمله نبايد در زمان اقتدار  *

  قلمرو جنگ ٩‐ ٣

انِ «  ْ   )٧٥نساء،(» َو ما لَُكْم ال تُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل اِهللا َو الُْمْستَْضَعِفنَي ِمَن الرِّجاِل َو النِّساِء َو الِْو
  .جنگيد يمردان و زنان و كودكان مستضعف نم) در راه نجات(ر راه خدا و شما را چه شده كه د

 »واملستضعفني«. وجود داردهرجا كه مستضعفي باشد، جهاد  .شناسد اسالم مرز نمي  *

 در جنگ حاکم مسلمين فرماندهيلزوم  ١٠‐ ٣
ِذنَْت لَُهْم َحيت « 

َ
يَن َصدَ  َقَفا اُهللا َقنَْك لَِم أ ِ   )٤٣،توبه(» قُوا َو َيْعلََم الاْكِذننِيَ يَتَبنََي لََك ا

راستگويان بر تو روشن شود و دروغگويان را ) حال(خداوند از تو در گذشت، چرا پيش از آنكه 

  ؟يداد) يمرخّص(، به آنان اجازه يبشناس

 »لَِم اذنت هلم«. رهبر استشركت نكردن در جنگ نيازمند اذن   *
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ْن آمِ «  
َ
نِْزلَْت ُسوَرٌة أ

ُ
ولُوا الطْوِل ِمنُْهْم َو قالُوا َذْرنا َو إِذا أ

ُ
َذنََك أ

ْ
ِ اْستَأ ِ نُوا بِاِهللا َو جاِهُدوا َمَع رَُسو

  )٨٦،توبه(»  نَُكْن َمَع الْقاِعِدين
نازل شود كه به خداوند ايمان آوريد و همراه پيامبرش جهاد كنيد، صاحبان  يا و هر گاه سوره

ما را واگذار : گويند يخواهند و م يم) فرار از جبهه يبرا( يمرخص ي ، از تو اجازه)منافقان(ثروت 

  .باشيم) آنان كه از جنگ معافند و بايد در خانه بنشينند(نشينان،  تا با خانه

 »...جاهدوا مع رسو«. همگام با او باشد همراه و جهاد بايد با فرمان رهبر مسلمانان و  *

 » ُ ِ ْعراِب 
َ
ُروَن ِمَن اْأل   )٩٠،توبه(» ؤَْذَن لَُهمْ َو جاَء الُْمَعذِّ

كه (آمدند تا به آنان اذن داده شود ) نزد تو(معذور بودند، ) از شركت در جنگ(كه  ينشينان باديه

  ).در جنگ شركت نكنند

جهاد امري حكومتي است نه فردي، لذا هم حضور در جبهه و هم ترك آن بايد با   *
 »ؤذن هلم... جاء املعّذرون « .ي رهبر مسلمانان باشد اجازه

غُهْم ُظِلُموا« 
َ
ِذَن لِِثيَن يُقاتَلُوَن بِك

ُ
  )٣٩حج،(» أ

اند، اجازه دفاع و جهاد داده  كه همواره و مظلومانه مورد تهاجم و قتل عام قرار گرفته يبه كسان

  .شده است

 »اُِذنَ «. جهاد بدون اذن خدا و رسول جايز نيست  *

هْ « 
َ
ِذُن فَِريٌق ِمنُْهُم اجيِب َو إِْذ قالَْت طائَِفٌة ِمنُْهْم يا أ

ْ
َل َفرْثَِب ال ُمقاَم لَُكْم فَارِْجُعوا َو يَْستَأ

 ً   )١٣احزاب،(» َفُقولُوَن إِن ُنيُوتَنا َعْوَرٌة َو ما يِهَ بَِعْوَرةٍ إِْن يُِريُدوَن إِال فِرارا
ماندن نيست،  يجا شما يبرا) در صحنه جنگ! (مردم مدينه يا: از آنان گفتند يو آن گاه كه گروه

 يها همانا خانه: گفتند يم) و(خواستند  يم) بازگشت(از آنان از پيامبر اجازه  يوگروه. پس برگرديد

  .نداشتند يقصد ديگر) از جنگ(حفاظ نبود و آنان جز فرار  يكه ب يدر حال. حفاظ است يما ب

 »يستأذن فريق منهم اجيب«. ه استبود 9 شخص پيامبر اكرم ،فرمانده جنگ  *

َها اجيِب «  فُّ
َ
َواُهمْ  يَآ ك

ْ
  » َجَهنُم َوبِئَْس الَْمِصريُ  َجاِهِد الُْكفاَر َوالُْمنَافِِقنَي َواْغلُْظ َعلَيِْهْم َوَمأ

 يدوزخ است و بد جا گير و جايگاه آنان با كفّار و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت! پيامبر يا

  )٩حتريم،( .است يبازگشت
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فرمان خداست ولي شكل و شيوه آن در اختيار پيامبر و  ،و منافقين جهاد با كفّار  *
در برابر منافقان لشكركشي نكرد،  9لذا پيامبر . جانشينان به حق آن حضرت است

چون آنان سپاه و لشكري تشكيل داده بودند آن  7 ولي در زمان حضرت علي
  .حضرت با آنان جنگيد

يَن آَمنُوا إِذا لَ «  ِ َها ا فُّ
َ
ِطيُعوا اَهللا َو  ِقيتُْم فِئًَة فَاثْبُتُوا َو اْذُكُروا اَهللا َكِثرياً لََعلُكْم ُيْفِلُحونَ يا ك

َ
َو أ

ُ َو ال تَنازَُعوا َفتَْفَشلُوا َو تَْذَهَب ِرحيُُكْم َو اْصرِبُوا إِن اَهللا َمَع الصابِِرينَ  َ   )٤٥و  ٤٦انفال،(» رَُسو
قدم باشيد و خدا را  روبرو شديد، ثابت) از دشمن( يگاه با گروه هر! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

با يكديگر نزاع نكنيد،  اش اطاعت كنيد و فرستاده و ااز خد و .بسيار ياد كنيد تا شما رستگار شويد

  . ا صابران استوند برود، وصبر كنيد، همانا خدا يشويد و مهابت و قوتتان از بين م يكه سست م

ايد تحت فرماندهي رهبر مسلمين و به فرمان خدا و رسول و جهاد مسلمانان ب  *
 »و رسو هللاو اطيعوا ا... اذا لقيتم فئة فاثبتوا«. جانشينان بر حق او باشد

 حقوق رزمندگان ١١‐ ٣

 » 
َ
ً يِف ِكتاِب اِهللا يَْوَم َخلََق السماواِت َو اْأل ُهوِر ِعنَْد اِهللا اثْنا َعرَشَ َشْهرا رَْض ِمنْها إِن ِعدَة الشُّ
ِنَي اَكفًة َكما يُ  ْغُفَسُكْم َو قاتِلُوا الُْمرْشِ

َ
يُن الَْقيُِّم فَال َيْظِلُموا ِفيِهن أ ِّ ْربََعٌة ُحُرٌم ذلَِك ا

َ
قاتِلُونَُكْم أ

  ) ٣٦،توبه(» اَكفةً 
آفريد،  ها و زمين را كه آسمان يخدا و از روز) آفرينش(همانا تعداد ماهها نزد خداوند، در كتابِ 

پس در اين . حرام است، اين آيين ثابت و پابرجاست) جنگ(دوازده ماه است، كه چهارماه از آن 

مشركان بجنگيد، آن گونه كه  ي با همه يبر خود ستم نكنيد و جملگ يماهها، با جنگ و خونريز

  .جنگند يبا شما م يآنان همگ

تراحت و رسيدگي به هايشان، نياز به عيادت، آموزش، اس رزمندگان و خانواده  *
بنابراين يك سوم سال، اجباراً بايد جنگ خاموش شود تا فرصتي براي . دارند خانواده

در جنگ هم بايد اصولي رعايت شود و به  حتّي »منها اربعة حرم«. باشد امور اين
ناآگاهان، اغفال شدگان، زنان، سالمندان و كودكان، تعرض نشود و بدون توجيه و 

 .مله نشودتذكّر قبلي، ح
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ِذنَْت لَُهْم َحيت « 
َ
يَن َصَدقُوا َو َيْعلََم الاْكِذننِيَ  َقَفا اُهللا َقنَْك لَِم أ ِ   )٤٣،توبه(» يَتَبنََي لََك ا

راستگويان بر تو روشن شود و دروغگويان را ) حال(خداوند از تو در گذشت، چرا پيش از آنكه 

  ؟يداد) يمرخّص(، به آنان اجازه يبشناس

لَِم «. ممنوع استعدم حضور در جنگ بدون دليل موجه  ،نظامي م عملياتهنگا  *
 »اذنت هلم

ْقيُنُُهْم تَِفيُض  َو ال َعيَل « 
َ
لُُكْم َعلَيِْه تََولْوا َو أ مْحِ

َ
ِجُد ما أ

َ
تَوَْك حِكَْحِملَُهْم قُلَْت ال أ

َ
يَن إِذا ما أ ِ ا

ُدوا ما ُفنِْفقُ  ال جَيِ
َ
ْمِع َحَزناً أ   )٩٢،توبه(» ونَ ِمَن ا

 يشركت در جبهه بر مركب يبر آنان كه چون نزد تو آمدند تا آنان را برا) نيست ياشكال(و نيز 

 يبرگشتند، در حال) از نزد تو(يابم كه شما را بر آن سوار كنم و آنان  ينم يچيز: ي، گفتيسوار كن

، بر اين گونه يآر. (كنندندارند كه خرج جهاد  يكه چشمانشان از اندوه، اشكبار بود كه چرا چيز

  )نيست يهه گناهنرفتن به جب يفقيران عاشق جهاد، برا

  »اَتوك حكحملهم«. ي حكومت است تأمين امكانات جنگي رزمندگان، به عهده  *

ِذُن فَِريٌق ِمنُْهُم اجيِب َفُقولُوَن إِن ُنيُوتَنا َعْوَرٌة َو ما يِهَ بَِعْوَرةٍ إِْن يُِريدُ « 
ْ
ً َو يَْستَأ    »وَن إِال فِرارا
حفاظ  يما ب يها همانا خانه: گفتند يم) و(خواستند  يم) بازگشت(از آنان از پيامبر اجازه  يو گروه

  )١٣احزاب،(    .نداشتند يقصد ديگر) از جنگ(حفاظ نبود و آنان جز فرار  يكه ب يدر حال. است

 است كه منافقان ده به قدري ضروريآرامش و امنيت فكري و خانوادگي براي رزمن  *
 »اّن بيوتنا عورة«. دغدغه آن را بهانه ترك جبهه خود قرار دادند

  جواز برخي امور در جنگ ١٢‐ ٣

  تاکتيکي نشينيعقبفريب دشمن و  ١‐١٢‐٣
 إِيل« 

ً ا ْو ُمتََحزيِّ
َ
ً ِلِقتاٍل أ فا ِِّهْم يَْوَمئٍِذ ُدبَُرُه إِال ُمتََحرِّ واُه فِئٍَة َفَقْد باَء بِ   َو َمْن يَُول

ْ
َغَضٍب ِمَن اِهللا َو َمأ

  )١٦انفال،(» َجَهنُم َو بِئَْس الَْمِصريُ 
از مسلمانان  يساز و برگ نبرد مجدد يا پيوستن به گروه ديگر يگيريشان برا و جز آنها كه كناره

گيرد و جايگاه او  يباشد، هر كس در روز جنگ پشت به دشمن كند، قطعاً مورد خشم خدا قرار م

  .است يو چه بد سرانجامجهنّم است 
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يكي : ، دو مورد استثنا ذكر شده استدر اين آيه، براي فرار از جبهه كه حرام است  *
ً «تاكتيكي  نشينيو عقب جايي                براي جابه ، ديگري براي پيوستن به گروه »متحّرفا

ً «ي دسته جمعي  ديگري از مسلمانان و حمله  .»ُمتحزّيا

ِِّهمْ «   إِيل َو َمْن يَُول
ً ا ْو ُمتََحزيِّ

َ
ً ِلِقتاٍل أ فا واُه   يَْوَمئٍِذ ُدبَُرُه إِال ُمتََحرِّ

ْ
فِئٍَة َفَقْد باَء بَِغَضٍب ِمَن اِهللا َو َمأ

  )١٦انفال،(» َجَهنُم َو بِئَْس الَْمِصريُ 
 از مسلمانان يساز و برگ نبرد مجدد يا پيوستن به گروه ديگر يگيريشان برا و جز آنها كه كناره

گيرد و جايگاه او  يباشد، هر كس در روز جنگ پشت به دشمن كند، قطعاً مورد خشم خدا قرار م

  .است يجهنّم است و چه بد سرانجام

ً «. خدعه و فريب دادن دشمن جايز استدر جنگ   *   »متحّرفا

 تخريب ساختمان عمليات ايذايي و  ٢‐١٢‐٣

 » ِ   يُهَو ا
َ
يَن َكَفُرواْ ِمْن أ ِ ْخَرَج ا

َ
ن خَيْرُُجواْ أ

َ
وِل احْلرَْشِ َما َظنَنتُْم أ

َ
ْهِل الِْكتَاِب ِمن ِديَارِِهْم ِأل

تَاُهُم اُهللا ِمْن َحيُْث لَْم حَيْتَِسبُواْ َوقََذَف يِف 
َ
َن اِهللا فَأ غُهْم مانَِعتُُهْم ُحُصوُغُهم مِّ

َ
قُلُوبِِهُم الرُّْعَب  َوَظنُّواْ ك

يْدِ 
َ
يْدِ خُيِْرُبوَن ُنيُوَيُهم بِأ

َ
ِ  ييِهْم َوأ ْو

ُ
بَْصارِ  الُْمْؤِمِننَي فَاْقتَرِبُواْ يَآ أ

َ
  )٢حرش،(» اْأل

هايشان بيرون راند، با  اولين بار از خانه يورزيدند برا از اهل كتاب را كه كفر ياوست آن كه كسان

مان خودشان گ بيرون روند و) يبا داشتن آن همه قدرت، به آسان(آنكه شما گمان نداشتيد كه آنان 

كه  يحصارهايشان آنان را از قهر خدا مانع خواهد شد، اما قهر خدا از راه و ها كردند كه قلعه يم

 يها خانه) كه يا به گونه(هايشان ترس و وحشت افكند  در دل و كردند بر آنان وارد شد يگمان نم

  .بگيريدصاحبان بصيرت عبرت  يكردند، پس ا يم خود را با دست خويش وبا دست مؤمنان خراب

خيربون بيوتهم بايديهم و ايدي «. هاي دشمن در مواردي جايز است ساختمان تخريب  *
 »املؤمنني

تُُموَها قَآئَِمًة َعيَل «  ْ ْو تََر
َ
نٍَة أ ِّ ُصولَِها فَِبإِْذِن اِهللا وَ  َما َقَطْعتُم مِّن 

ُ
ُْخزِ  أ   )٥حرش،(» الَْفاِسِقنيَ  يِ

خود واگذاشتيد، همه به خواست و فرمان  يا ايستاده بر پاآنچه از درخت خرما قطع كرديد يا آن ر

  .خوار گرداندا فاسقان ر) خواست يخداوند م(خداوند بود و 
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اسالم رزمندگان را از مسموم كردن آب و  لذا. اصل بر حفظ محيط زيست است  *
د خطر براي حکومت واضطراري و وج در شرايطنمايد ولي  قطع درختان منع مي

... خيربون بيوتهم«. است و بلکه الزم جايزمنازل و قطع اشجار ، تخريب اسالمي
 »...قطعتم

گاهي به دليل مزاحمت درخت براي حركت رزمندگان فرمان قطع درخت صادر   *
شايد آيه پاسخي به ترديد مسلمانان در صحت عمل خويش يا اشكال يهود . شود مي

 » فَِبإِْذِن اهللاِ «. داندميدا از طرف خ آن را فرماننسبت به قطع درختان باشد كه قرآن 

تُُموَها قَآئَِمًة َعيَل «  ْ ْو تََر
َ
نٍَة أ ِّ ُصولَِها فَِبإِْذِن اِهللا وَ  َما َقَطْعتُم مِّن 

ُ
ُْخزِ  أ   )٥حرش،(» الَْفاِسِقنيَ  يِ

خود واگذاشتيد، همه به خواست و فرمان  يآنچه از درخت خرما قطع كرديد يا آن را ايستاده بر پا

  .خوار گرداندا فاسقان ر) خواست يخداوند م(بود و خداوند 

 »خزي الفاسقني«. نداردمانعي  جنگايذايي در  عمليات  *

  اسباب جنگ ١٣‐ ٣

 » 
َ
َْكَمٌة وَُذِكَر ِفيَها الِْقتَاُل َرأ نِزلَْت ُسوَرٌة حمُّ

ُ
لَْت ُسوَرٌة فَإَِذآ أ يَن َءاَمنُواْ لَْوَال نُزِّ ِ يَن َويَُقوُل ا ِ يَْت ا

ِ  يِف  َْك َغَظَر الَْمْغ َ
َ  قُلُوبِِهم مَرٌض يَنُظُروَن إِ ْو

َ
  )٢٠حممد،(» لَُهمْ  َعلَيِْه ِمَن الَْموِْت فَأ

كه  يشود؟ پس هنگام ينازل نم) جهاد يبرا( يا چرا سوره: گويند ياند م كه ايمان آورده يو كسان

كه  يبين يفته است، بيماردالن را ماز جنگ ر يگردد كه در آن نام يمحكم و روشن نازل م يا سوره

مرگ  هوش شده است، پس همان يمرگ ب) سكرات(كه از  يكنند مانند نگاه كردن كس يبه تو نگاه م

  .برايشان سزاوارتر است

 »سورة حمكمة«. در جايي است كه داليل لزوم آن محكم و روشن باشدابتدايي جهاد   *

يَن ال يُْؤِمنُوَن بِاهللاِ «  ِ ُ َو ال يَِدينُوَن  قاتِلُوا ا ُ ُموَن ما َحرَم اُهللا َو رَُسو َْوِم اْآلِخِر َو ال حُيَرِّ ْ َو ال بِا
وتُوا الِْكتاَب َحيت 

ُ
يَن أ ِ ْزَيَة َقْن يٍَد َو ُهْم صاِغُرونَ  ِديَن احْلَقِّ ِمَن ا   )٢٩،توبه(» ُفْعُطوا اجْلِ

آورند  يكه به خدا و روز قيامت ايمان نم) ،، مجوس، صابئينييهود، نصار(از اهل كتاب  يبا كسان

نهند بجنگيد، تا  يشمرند و به دين حق گردن نم ياند، حرام نم و آنچه را خدا و رسولش حرام كرده

  .و ذلّت، به دست خود جزيه بپردازند يبا خوار
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و عدم گردن  حرام ندانستن آنچه خدا حرام کردهعدم ايمان به خدا و روز قيامت،   *
َْوِم اْآلِخِر َو ال  «.از اسباب جنگ مسلمين است دين حق نهادن به ْ ال يُْؤِمنُوَن بِاِهللا َو ال بِا

ُ َو ال يَِدينُوَن ِديَن احْلَقِّ  ُ ُموَن ما َحرَم اُهللا َو رَُسو  »حُيَرِّ

 تر                اولويت جنگ با دشمنان نزديک ١٤‐ ٣
يَن آَمنُوا قاتِلُوا«  ِ َها ا فُّ

َ
ن اَهللا  يا ك

َ
َِجُدوا ِفيُكْم ِغلَْظًة َو اْعلَُموا أ ْ يَن يَلُونَُكْم ِمَن الُْكفاِر َو  ِ ا

  )١٢٣،توبه(» َمَع الُْمتِقنيَ 
بايد آنان در شما . از كفّار كه نزديك شمايند بجنگيد يبا كسان! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .با پرهيزكاران استخشونت و صالبت بيابند و بدانيد كه خداوند، 

جنگي اسالم،  استراتژي »يلونكم من الكّفار«. دارددفع شر دشمنان نزديكتر، اولويت   *
ي فكري و عقيدتي نيز بايد  ابتدا مقابله با دشمنان نزديكتر است، همچنان كه در مبارزه

 .ابتدا شبهات رايج و موجود را پاسخ داد

  پايان جنگ ‐ ٤
 ترک مخاصمه ١‐ ٤

 » ِ ْم   يَن يَِصلُوَن إيِلإِال ا ُ ْن يُقاتِلُو
َ
ْو جاُؤُكْم َحرِصَْت ُصُدورُُهْم أ

َ
قَْوٍم بَيْنَُكْم َو بَيْنَُهْم ِميثاٌق أ

ْم فَلَْم يُقاتِلُو ُ لُو ْم فَإِِن اْقزَتَ ُ ْو يُقاتِلُوا قَْوَمُهْم َو لَْو شاَء اُهللا لََسلَطُهْم َعلَيُْكْم فَلَقاتَلُو
َ
لْقَ أ

َ
ْم َو أ ْوا ُ

ُْكُم السلََم فَما َجَعَل اُهللا لَُكْم َعلَيِْهْم َسِبيالً  َ
  )٩٠نساء،(» إِ

) كه يكسان(است، يا  ياند كه ميان شما و آن قوم پيمان پيوسته يكه به قوم) از منافقان( يمگر كسان

و (هاشان از جنگ با شما يا قوم خودشان به تنگ آمده است  كه سينه يآيند در حال ينزد شما م

زيرا اگر خداوند ) آنها لطف خداست يحوصلگ يرا ندارند و اين ب ياصلًا حال جنگ با هيچ طرف

پس اگر آنان از شما . كردند يكرد و آنان با شما مقاتله م يخواست آنان را بر شما مسلّط م يم

 يبرا يشما راه يكناره گرفته و با شما نجنگيدند و پيشنهاد صلح و سازش دادند، خداوند برا

  .تعرض و جنگ با آنان قرار نداده است

تنها پيشنهاد صلح از سوي دشمن كافي نيست، براي اطمينان، ترك جنگ و القاي   *
كم السلم«. سالم الزم است م والقوا ا  »فلم يقاتلو
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چون در اسالم، . گذاشتاحترام بايد طلبانه و تقاضاي آتش بس،  هاي صلح به انگيزه  *
م فلم «. ضرورت مجوز داردصورت صلح اصل است و جنگ، در  فان اعزتلو

م  »اهللا لكم عليهم سبيالً  فما جعل... يقاتلو

ْ َعيَل «  ْن خَيَْدُعوَك  اِهللا إِنُه ُهَو السِميُع الَْعِليمُ  َو إِْن َجنَُحوا لِلسلِْم فَاْجنَْح هَلا َو تََو
َ
َو إِْن يُِريُدوا أ

 ِ يَدَك بِنَرْصِهِ َو بِالُْمْؤِمِننيَ فَإِن َحْسبََك اُهللا ُهَو ا
َ
  )٦٢و  ٦١انفال،(» ي ك

تمايل نشان بده و بر خداوند توكّل كن، همانا او ) تو نيز(به صلح تمايل داشتند، ) دشمنان(و اگر 

بخواهند با تو نيرنگ كنند، قطعاً خداوند تو را بس است، اوست ) دشمنان(و اگر  .شنوا و داناست

  .كرده است يويش و حمايت مؤمنان، تو را يارخ يكه با امدادها

طلب  پيشنهاد صلح دشمن را بپذيرد تا مسلمانان جنگ رهبر جامعه اسالمي بايد  *
و ان يريدوا ... فاجنح... ان جنحوا«. هوشيار باشد تا فريب نخوردبايد  نشوند، امامعرفي 

  »ان خيدعوك

ْعلَْوَن َواُهللا َمَعُكْم َولَنالسلِْم وَ  فََال تَِهنُواْ َوتَْدُعواْ إىَِل « 
َ
نتُُم اْأل

َ
ْقَمالَُكمْ  أ

َ
ْم أ ُ   )٣٥حممد،(» يرَِتَ

خداوند با شماست و هرگز  شما برتريد و و حال آنکه به سازش دعوت كنيد و نورزيد يپس سست

  .كند ياعمالتان را كم نم) پاداش(از  يچيز

 فالتهنوا و تدعوا اىل« .گردد از جانب جبهه ايمان مطرح نمي پيشنهاد صلح و سازش  *
و ان جنحوا «. شود ولي اگر دشمنان پيشنهاد دادند و به مصلحت بود پذيرفته مي »السلم

 ١»للسلم فاجنح هلا

َشدُّ ِمَن الَْقتِْل َو ال« 
َ
ْم َو الِْفتْنَُة أ ُ ْخرَُجو

َ
ْخرُِجوُهْم ِمْن َحيُْث أ

َ
 َو اْقتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهْم َو أ

ْم فَاْقتُلُوُهْم َكذلَِك َجزاُء الاْكفِِرينَ  ُهْم ِعنَْد الَْمْسِجِد احْلَراِم َحيت تُقاتِلُو ُ ْم ِفيِه فَإِْن قاتَلُو ُ  يُقاتِلُو
  )١٩٢و  ١٩١بقره،(» فَإِِن اْغتََهْوا فَإِن اَهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ 

 يهمان جاي) مكّه(كشيد و از هر كجا يافتيد ب) ابا ندارند، يكه از هيچ جنايت يپرستان بت(و آنها را 

و نزد . از قتل بدتر است) شرك و شكنجه(كه شما را بيرون كردند، آنها را بيرون كنيد و فتنه 

مسجد الحرام با آنها جنگ نكنيد، مگر آنكه آنها در آنجا با شما بجنگند، پس اگر با شما جنگ 

                                                 
  .٦١انفال، .١
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و اگر دست كشيدند، همانا . فرانكا يچنين است جزا. به قتل برسانيد) در آنجا(كردند، آنها را 

  .خداوند آمرزنده و مهربان است

 »فان انتهوا«. بس واقعي دشمنان را بپذيرند مسلمانان بايد آتش  *

تِ « 
َ
ً فَأ َحدا

َ
ً َو لَْم يُظاِهُروا َعلَيُْكْم أ ْم َشيْئا ُ ِنَي ُعم لَْم َفنُْقُصو يَن خَهْدُيْم ِمَن الُْمرْشِ ِ وا إِال ا مُّ

 ْ َ   )٤،توبه(» ُمدتِِهْم إِن اَهللا حُيِبُّ الُْمتِقنيَ   ِهْم َقْهَدُهْم إيِلإِ
از تعهدات خود نسبت به شما فروگذار  يايد و چيز از مشركين كه با آنان پيمان بسته يمگر كسان

و (اند، پس پيمانشان را تا پايان مدتشان نگهداريد  نداده يرا در برابر شما يار ياند و كس نكرده

  .دارد ، كه همانا خداوند، اهل تقوا را دوست)وفادار باشيد
از اين آيه به طور ضمني مشروعيت و صحت معاهده براي متارکه جنگ استفاده  
  .شود                مي

يَن خَهْدُيْم ِعنَْد «  ِ ِ إِال ا ِ ِنَي َقْهٌد ِعنَْد اِهللا َو ِعنَْد رَُسو الَْمْسِجِد احْلَراِم َكيَْف يَُكوُن لِلُْمرْشِ
  )٧،توبه(» َفَما اْستَقاُموا لَُكْم فَاْستَِقيُموا لَُهْم إِن اَهللا حُيِبُّ الُْمتِقنيَ 

كه نزد  يباشد، مگر كسان) عهد شكن(با مشركان  يتواند نزد خدا و رسولش، پيمان يچگونه م

ا دارند، شما هم وفادار بمانيد كه به عهدشان وف يپس تا هنگام. مسجد الحرام با آنان پيمان بستيد

  .كه خداوند، متّقين را دوست دارد

پايبند قرارداد باشند  با بيگانگان تا آنجا که آنانبر طبق اين آيه در هر قراردادي  
  .تواند پيمان متارکه جنگ باشد اين قرارداد مي. بايد نسبت به آن وفادار بود

  اعطاي امان ٢‐ ٤

يُن ِهللاِ فَإِِن اْغتََهْوا فَال ُعْدواَن إِال َعيَل ال تَ  َو قاتِلُوُهْم َحيت «  ِّ   » الظالِِمنيَ  ُكوَن فِتْنٌَة َو يَُكوَن ا
. نماند و دين، تنها از آن خدا شود يباق) از مردم، يو سلب آزاد يپرست بت(و با آنها بجنگيد تا فتنه 

جز بر  يتعد) زيرا. مزاحم آنها نشويد(دست برداشتند، ) از روش نادرست خود(پس اگر 

  )١٩٣بقره،(  .ستمكاران روا نيست

حتّي دشمن سرسخت . هيچ شرايطي بسته نيست كس ودرهيچ بر توبهراه برگشت و  *
 »...فان انتهوا فال عدوان«. دهد نيز اگر تغيير مسير دهد، خداوند او را مورد عفو قرار مي
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ْوفُوا بِالُْعُقودِ « 
َ
يَن آَمنُوا أ ِ َها ا فُّ

َ
  )١مائده،(» يا ك

  .وفا كنيد) خود، با خدا و مردم ي(ها  به عقد و پيمان! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

اطالق اين آيه موردي را که يک مسلمان حتي با اشاره به دشمن کافر امان داده  
  .اي الزم استگيرد و لذا بر ديگر مسلمانان رعايت اين پيمان اشارهاست در بر مي

وُهْم َو اْقُعُدوا فَإَِذا انَْسلَ «  ِنَي َحيُْث وََجْدُيُموُهْم َو ُخُذوُهْم َو اْحرُصُ ْشُهُر احْلُُرُم فَاْقتُلُوا الُْمرْشِ
َ
َخ اْأل

قاُموا الصالَة َو آتَُوا الزاكَة فََخلُّوا َسِبيلَُهْم إِن اَهللا َلُفوٌر رَِحي
َ
  )٥،توبه(» مٌ لَُهْم لُك َمرَْصٍد فَإِْن تابُوا َو أ

شود، مشركان را هر جا يافتيد بكشيد و دستگير كنيد و در  يحرام سپر يپس چون ماهها

كردند و نماز برپا داشتند و  توبهپس اگر  .محاصره قرار دهيد و در همه جا به كمين آنان بنشينيد

كه همانا خداوند، آمرزنده و مهربان ) و آزادشان بگذاريد(زكات پرداختند، راهشان را باز كنيد 

  .ستا

اسالم دين  را کهچ. فتپذير بايدرا حتّي هنگام جنگ  توبهبر اساس اين آيه   *
 »فان تابوا.... فاقتلوا «. انتقامگشايي و  سماحت و بزرگواري است، نه عقده

ِجْرُه َحيت « 
َ
ِنَي اْستَجارََك فَأ َحٌد ِمَن الُْمرْشِ

َ
مَ  َو إِْن أ

ْ
بِْلْغُه َمأ

َ
غُهْم قَْوٌم يَْسَمَع الَكَم اِهللا ُعم أ

َ
نَُه ذلَِك بِك

  )٦،توبه(» ال َفْعلَُمونَ 
از مشركان از تو امان و پناه خواست، پس به او پناه بده تا كالم خدا را بشنود، سپس او را  يو اگر يك

  ).، شايد هدايت شونديو با شنيدن آيات اله(ناآگاهند  يچرا كه آنان گروه. به مكان امنش برسان

ست پناهندگي دشمن براي تحقيق و شناخت عقايد و افكار به درخواالزم است   *
راه فكر و تعقّل، حتّي براي مشركان  »استجارك فاَِجره«. اداسالمي، پاسخ مثبت د

باز است و براي احتمال هدايت يك نفر هم بايد حساب جداگانه باز  نيز مهدورالدم
ني«. كرد حتّي اين مسئله و  دادب به دشمن هم فرصت فكر و انتخا بايد »احٌد من املرش

 »استجارك فاَِجره«. وجود دارددر شرايط جنگي نيز 
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  روابط بين الملل) ه
 اعالن برائت از کفار ‐ ١

ْسَوٌة َحَسنٌَة يِف « 
ُ
ْ ِمنُكْم َوِمما  قَْد اَكنَْت لَُكْم أ ْ ِلَقْوِمِهْم إِنا بَُرءآَُؤا يَن َمَعُه إِْذ قَالُوا ِ إِبَْراِهيَم َوا

  )٤،تحنهمم(» بُُدوَن ِمن ُدوِن اهللاِ َيعْ 
است، زيرا  يخوب يكه با او بودند، سرمشق و الگو يابراهيم و كسان) روش(شما در  يهمانا برا

  . پرستيد، بيزاريم يهمانا ما از شما و از آنچه جز خدا م: خود گفتند) مشرك(به قوم 

د آن را مخفي و نباي ارزش است صالبت و صراحت در اظهار برائت از مشركان  *
 »إِْذ قَالُواْ ِلَقْوِمِهْم إِنا بَُرءآَُؤاْ ِمنُكمْ « .کرد

َها الاَْكفُِرونَ «  فُّ
َ
ْقبُُد َما َيْعبُُدونَ  ال قُْل يَآ ك

َ
  ) ٢و١اكفرون،(» أ

  .پرستم يپرستيد آنچه من م يو نه شما م. پرستيد يپرستم آنچه شما م يمن نم! كافران يا: بگو

قل يا ايّها الاكفرون ال «. مؤكّد و علني باشد ،كفار بايد مكرر مواضع نسبت بهاعالم   *
 »اعبد ما تعبدون

ُت ِملَة قَْوٍم ال يُْؤِمنُوَن بِاِهللا َو ُهْم بِاْآلِخَرةِ ُهْم اكفُِرونَ «  ْ ِّ تََر
 ) ٣٧يوسف،(» إِ

ن ندارند و به را كه به خدا ايما يهمانا من آئين قوم) يوسف به آن دو نفر كه خواب ديده بودند(

  .ام ورزند، رها كرده يقيامت كفر م

ت« اردر اين آيه برائت از کف. اساس ايمان، تبري و تولي است  * و در آيه بعد  »ا تر
 »واتبعت«.پيروي از واليت اولياي الهي مطرح است

 » ِّ ْدُعوا َر
َ
لُُكْم َو ما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اِهللا َو أ ْقزَتِ

َ
  ) ٤٨مريم،(» َو أ

  .خوانم يكنم و پروردگارم را م يم يگير خوانيد كناره يمن از شما و آنچه غير خدا مو 

 »واعزتلكم«. هاي الهي، برائت از كفّار است يكي از اصول اساسي مكتب  *
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 هاي تحت ستمحمايت از دولت ‐ ٢
يَن  َو ما لَُكْم ال تُقاتِلُوَن يِف َسِبيِل اِهللا َو الُْمْستَْضَعِفنَي ِمَن الرِّجالِ «  ِ اِن ا ْ َو النِّساِء َو الِْو

ا َو اْجَعْل َج  ِ نَْك َو ُ َ ْهلُها َو اْجَعْل َجا ِمْن 
َ
ْخرِْجنا ِمْن هِذهِ الَْقْريَِة الظالِِم أ

َ
نَْك َفُقولُوَن َربنا أ ُ َ ا ِمْن 

 ً   )٧٥نساء،(» نَِصريا
جنگيد،  ين و كودكان مستضعف نممردان و زنا) در راه نجات(شما را چه شده كه در راه خدا و 

كه مردمش ستمگرند بيرون بر و از جانب خود  يما را از اين شهر! پروردگارا: گويند يآنان كه م

  .ما تعيين فرما يبرا يخودت، ياور يما قرار ده و از سو يبرا يرهبر و سرپرست

 .عالم بايد در روابط بين المللي مدنظر باشدحمايت از تمامي ستمديدگان  

  جواز اخذ جزيه ‐ ٣
ُ َو ال يَ «  ُ ُموَن ما َحرَم اُهللا َو رَُسو َْوِم اْآلِخِر َو ال حُيَرِّ ْ يَن ال يُْؤِمنُوَن بِاِهللا َو ال بِا ِ ِدينُوَن قاتِلُوا ا

وتُوا الِْكتاَب َحيت 
ُ
يَن أ ِ ْزَيَة َقْن يٍَد َو ُهْم صاِغُرونَ  ِديَن احْلَقِّ ِمَن ا   ) ٢٩،توبه( »ُفْعُطوا اجْلِ

آورند  يكه به خدا و روز قيامت ايمان نم) ، مجوس، صابئين،ييهود، نصار(از اهل كتاب  يبا كسان

نهند بجنگيد، تا  يشمرند و به دين حق گردن نم ياند، حرام نم و آنچه را خدا و رسولش حرام كرده

  .و ذلّت، به دست خود جزيه بپردازند يبا خوار

يا جنگ، يا تسليم : آورند، دو راه وجود دارد ب كه ايمان نميدر مقابل كفّار اهل كتا  *
 » حيّت يعطوا اجلزية... قاتلوا«. و پرداخت جزيه

بايد از موضع قدرت و به صورت  گرفتن ماليات سرانه از اهل كتاب الزامي است و  *
 »عن يٍد، صاغرون«. تسليم بپردازند آنان نيز با تواضع و نقدي باشد و
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  کفار و بيگانگانارتباط با  ‐ ٤
  اصول حاکم بر روابط با بيگانگان و تشخيص آنها ١‐ ٤

 فلسفه ممنوعيت روابط صميمانه با دشمن ١‐١‐٤
وا ما َعِنتُّْم قَْد بََدِت «  لُونَُكْم َخباًال وَدُّ

ْ
يَن آَمنُوا ال َيتِخُذوا بِطانًَة ِمْن ُدونُِكْم ال يَأ ِ َها ا فُّ

َ
 يا ك

فْو
َ
ْكرَبُ قَْد بَينا لَُكُم اْآلياِت إِْن ُكنْتُْم َيْعِقلُونَ اْكَْغضاُء ِمْن أ

َ
  » اِهِهْم َو ما خُتيِْف ُصُدورُُهْم أ

كنند،  ينم يشما كوتاه يآنان در تباه. از غير خودتان همراز نگيريد! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

دهانشان پيداست و آنچه  )گفتار(از  يهمانا كينه و دشمن. آنها رنج بردن شما را دوست دارند

را ) دشمن يها روشنگر و افشاگر توطئه(به تحقيق ما آيات . دلهايشان در بردارد، بزرگتر است

  )١١٨آل عمران،(  .شما بيان كرديم اگر تعقّل كنيد يبرا

، به اندغير مسلمانان منع شدهروابط صميمانه با داشتن از مسلمانان  در اين آيه  *
و از رنج بردن مسلمانان  كنند كوتاهي نمي مسلمانانطئه عليه در توآنان خاطر آنكه 

 »ال يألونكم... التتخذوا«. برندميلذت 

يَن َءاَمنُواْ َال َيتِخُذواْ َعُدوِّ «  ِ َها ا فُّ
َ
ِْهم بِالَْموَدةِ َوقَْد َكَفُرواْ بَِما  ييَآ ك َ

َآَء تُلُْقوَن إِ ِ ْو
َ
وََعُدوُكْم أ

َن ا ً يِف َجآَءُكم مِّ ْ بِاِهللا َربُِّكْم إِن ُكنتُْم َخرَْجتُْم ِجَهادا ن تُْؤِمنُوا
َ
ِياُكْم أ  حْلَقِّ خُيْرُِجوَن الرُسوَل َو

ِ  َسِبييِل  ْخَفيْتُْم َوَمآ َوابِْتَغآَء َمرَْضا
َ
ْعلَُم بَِمآ أ

َ
نَاْ أ

َ
ِْهم بِالَْموَدةِ َوأ َ

وَن إِ ْعلَنتُْم َوَمن َفْفَعلُْه مِ  ترُِسُّ
َ
نُكْم أ

لِْسنَتَُهم َفَقْد َضل َسَوآَء السِبيلِ 
َ
يِْدَفُهْم َوأ

َ
ُْكْم أ َ

 إِ
ْ ْعَدآًء َويَبُْسُطوا

َ
ْ لَُكْم أ ْم يَُكونُوا ُ  إِن َفثَْقُفو

واْ لَْو تَْكُفُرونَ  وِء َووَدُّ   ) ٢و  ١ممتحنه،(» بِالسُّ
 يشما با آنان طرح دوست. ددشمن من و دشمن خود را دوست نگيري! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

عالوه بر آن . (اند شما آمده است، كفر ورزيده يكه برا يكه آنان نسبت به حقّ يافكنيد، در حال يم

اخراج و آواره ) از مكّه(آنان شما و پيامبر را به خاطر ايمان به خداوند كه پروردگار شما است ) كه

با آنان (ايد  بيرون آمده) از وطن(من  يارض جهاد در راه من و طلب ياگر شما برا. اند نموده

كه من به آنچه مخفيانه و  يرسانيد در حال يخود را به آنان م يشما مخفيانه دوست). نكنيد يدوست

اگر  .ترم و هركس از شما چنين كند قطعاً از راه راست گم گشته است آگاه آنچه آشكارا انجام دهيد

 ي، به سويواهند بود و دست و زبانشان را به بدشما خ) سرسخت(بر شما مسلّط شوند دشمنان 

  .كفر ورزيد) از دين خود دست برداشته و( شما خواهند گشود و دوست دارند كه شما
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 . مسلمانان نبايد با دشمنان خدا روابط نزديک دوستانه داشته باشند 

 :چيز است سهبا كفّار  دوستانه رابطه عدمدليل   *

 »كفروا بما جاءكم من احلق«. ي شديدي دارندبا مسلمانان اختالف عقيدت) الف 

خيرجون «. کنندنه تاب رهبر مسلمانان را دارند و نه حتي ملت را تحمل مي )ب 
 »الرسول و ايّاكم

در صورتي که چنين شود دشمني خود . آنان به دنبال سلطه بر مسلمانان هستند )ج 
که مسلمانان از تا زماني  را ابراز کرده و به آزار و اذيت مسلمانان خواهند پرداخت

يِْدَفُهْم « .عقايد خود دست بردارند
َ
ُْكْم أ َ

 إِ
ْ ْعَدآًء َوَيبُْسُطوا

َ
ْ لَُكْم أ ْم يَُكونُوا ُ إِن َفثَْقُفو

لِْسنَتَُهم
َ
وِء َووَدُّواْ لَْو تَْكُفُرونَ  َوأ    »بِالسُّ

  منع سلطه بيگانگان ٢‐١‐٤

  )٢٨آل عمران،(»  الُْمْؤِمِننَي َسِبيالً َو لَْن جَيَْعَل اُهللا لِلاْكفِِريَن َعيَل « 
در روابط با بيگانگان نبايد به نحوي عمل شود که به تسلط آنان بر مسلمانان منجر  
 .شود

اَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِننيَ «  ِ ْو
َ
  )٢٨آل عمران،(» ال َفتِخِذ الُْمْؤِمنُوَن الاْكفِِريَن أ

  .دوست و سرپرست خود برگزينندمؤمنان، كافران را  ينبايد اهل ايمان، بجا

 آنانبه سلطه پذيري يا پيوند قلبي با  نبايد منجرمسلمانان با بيگانگان ارتباط سياسي   *
اء«. شود  »اليتخذ املؤمنون الاكفرين او

 ممنوعيت بيان اسرار براي بيگانگان ٣‐١‐٤

يَن آَمنُوا ال َيتِخُذوا بِطانًَة ِمْن ُدونُِكمْ «  ِ َها ا فُّ
َ
وا ما َعِنتُّْم قَْد بََدِت  يا ك لُونَُكْم َخباًال وَدُّ

ْ
ال يَأ

ْكرَبُ قَْد بَينا لَُكُم اْآلياِت إِْن ُكنْتُْم َيْعِقلُونَ 
َ
فْواِهِهْم َو ما خُتيِْف ُصُدورُُهْم أ

َ
  » اْكَْغضاُء ِمْن أ

كنند،  ينم يما كوتاهش يآنان در تباه. از غير خودتان همراز نگيريد! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

دهانشان پيداست و آنچه ) گفتار(از  يهمانا كينه و دشمن. آنها رنج بردن شما را دوست دارند
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را ) دشمن يها روشنگر و افشاگر توطئه(به تحقيق ما آيات . دلهايشان در بردارد، بزرگتر است

  )١١٨آل عمران،(  .شما بيان كرديم اگر تعقّل كنيد يبرا

ورود از اين رو . دهنديگانگان را محرم اسرار خويش قرار بد مسلمانان نباي  *
ال تتخذوا بطانة « .كشورهاي اسالمي ممنوع است امور محرمانه در مستشاران خارجي

 »من دونكم

يَن جاَهُدوا ِمنُْكْم َو لَْم َفتِخُذوا ِمْن ُدونِ «  ِ وا َو لَما َفْعلَِم اُهللا ا ُ ْن ُيرْتَ
َ
ْم َحِسبْتُْم أ

َ
اِهللا َو ال  أ

َجًة َو اُهللا َخِبرٌي بِما َيْعَملُونَ  ِ ِ َو ال الُْمْؤِمِننَي َو ِ   ) ١٦،توبه(» رَُسو
هايش  با امتحان(كه هنوز خداوند  يشويد، در حال يرها م) ايمان يتنها با ادعا(ايد كه  يا پنداشته

 يامبرش و مؤمنان رازداررا از شما كه جهاد كرده و جز خدا و پي يتا كسان) شما را نيازموده،

  .كنيد آگاه است ياند، معلوم دارد و خداوند به آنچه م برنگزيده

حرم اسرار دانستن، به بيگانگان و آنان را م از سوي مسلمانان اطالعاتاسرار و ارائه   *
جة... لم يّتخذوا«. ايماني و مورد هشدار و توبيخ است بي ي ضعف و حرام و نشانه  »َو

 ه کفار بر مساجد و تردد به اماکن مذهبيمنع سلط ٤‐١‐٤

ُيْم فَلَها فَإِذا جاَء وَْعُد اْآلِخَرةِ ِليَُسوُؤا وُُجوَهُكْم « 
ْ
َسأ

َ
ْغُفِسُكْم َو إِْن أ

َ
ْحَسنْتُْم ِأل

َ
ْحَسنْتُْم أ

َ
َو إِْن أ

ُوا ما َعلَْوا تَتْبِ  ُترَبِّ ِ وَل َمرةٍ َو 
َ
َْدُخلُوا الَْمْسِجَد َكما َدَخلُوُه أ ِ ً   )٧ارساء،(» ريا

پس همين كه . ايد به خود بد كرده) باز هم(كنيد  يايد و اگر بد كرده يكنيد به خودتان نيك ياگر نيك

) فرستيم يقلع و قمع شما م يجنگجويان نيرومند و مؤمن را برا(دوم فرا رسد ) يفسادگر( ي وعده

 يبه مسجد االقص) فتن قدرتگر يبرا(شما را زشت نمايند و ) يو عزّت دنيو ينظام( يتا سيما

 ياند، به سخت وارد شوند، همان گونه كه بار نخست وارد شدند و تا آنچه را زير سلطه درآورده

  . ويران كنند

مساجد، پيوسته پايگاه قدرت اديان و سمبل قدرت بوده و آزاد كردن مساجد از   *
ردان خدا وارد براي سركوب يهوديان متجاوز، م. ف مؤمنان استيي كفار از وظا سلطه

. شوند، چنانكه مسلمانان با فتح مكّه وارد مسجدالحرام شدند بيت المقدس مي
 »دخلوا املسجد«
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 عدم ستمگر بودن همه کفار ٥‐ ١‐٤ 

يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ «  ِ ْحَسُن إِال ا
َ
ْهَل الِْكتاِب إِال بِاليِت يِهَ أ

َ
  )٤٦عنكبوت،(» َو ال جُتاِدلُوا أ

    كتاب جز با بهترين شيوه مجادله نكنيد، مگر ستمگران از آنان و با اهل

ين ظلموا منهم«. ي مخالفان اسالم ستمگر نيستند همه  * ّ  »اّال ا

 سازش با کفار و لزوم پافشاري بر اصول منع ٦‐١‐٤

لَْم تََر إيَِل « 
َ
  أ

ُ
َْك َو ما أ َ

نِْزَل إِ
ُ
غُهْم آَمنُوا بِما أ

َ
يَن يَْزُقُموَن ك ِ ْن َفتَحاَكُموا ا

َ
نِْزَل ِمْن َقبِْلَك يُِريُدوَن أ

ْن يَْكُفُروا بِهِ  إِيَل 
َ
ِمُروا أ

ُ
  ) ٦٠نساء،(» الطاُغوِت َو قَْد أ

پيش از تو نازل شده است، ايمان ) بر پيامبران(پندارند به آنچه بر تو و آنچه  يرا كه م يآيا كسان

كه مأمورند  يببرند، در حال) و حكّام باطل(اغوت را نزد ط يخواهند داور يكه م يبين ياند نم آورده

  . به طاغوت، كفر ورزند

 »أمروا ان يكفروا به«. مسلمانان نبايد با ستمگران و طواغيت سازش کنند  *

ِْهْم َشيْئاً قَِليالً «  َ
ْن ثَبتْناَك لََقْد ِكْدَت تَْرَكُن إِ

َ
  ) ٧٤ارساء،(» َو لَْو ال أ

  .يبه آنان تمايل پيدا كن يبوديم، هر آينه نزديك بود كه اندكو اگر ما تورا استوار نكرده 

  »شيئاً قليالً «.ها ممنوع استنشيني از اصول و ارزش كمترين عقب  *

 » ً   )٥٢فرقان،(» فَال تُِطِع الاْكفِِريَن َو جاِهْدُهْم بِِه ِجهاداً َكِبريا
بزرگ  يبا آنان به جهاد) از آنان ييا ترك پيرو(قرآن  ي نكن و به وسيله يپس، از كافران پيرو

  . بپرداز

فَال تُِطِع « .به تبعيت از آنان بينجامداي باشد که ارتباط مسلمانان با کفار نبايد به گونه  *
 »الاْكفِِرينَ 

ُ ِدييِن «  َ ْقبُُد خُمِْلصاً 
َ
  )١٤زمر،(»  قُِل اَهللا أ

  .ام هاو خالص كرد يكه دينم را برا يپرستم در حال يمن تنها خدا را م«: بگو 

 »قل« .کردبا صراحت اعالم  را بايد موضع خود در برابر كفّار  *
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 مالک تشخيص بيگانگان  ٧‐١‐٤

اَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِننيَ «  ِ ْو
َ
  )٢٨آل عمران،(» ال َفتِخِذ الُْمْؤِمنُوَن الاْكفِِريَن أ

  .مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود برگزينند ينبايد اهل ايمان، بجا

تباط يا قطع رابطه بايد بر اساس فكر و عقيده باشد، نه بر اساس پيوندهاي ار  *
 »املؤمنني، الاكفرين«. فاميلي، قومي و نژادي

 نحوه ارتباط با کفار ٢‐ ٤

 شيوه ارتباط با کفار ١‐٢‐٤

ً مِلا َننْيَ يََديِْه ِمَن الِْكتاِب وَ «  قا َْك الِْكتاَب بِاحْلَقِّ ُمَصدِّ َ
نَْزْجا إِ

َ
ً َعلَيِْه فَاْحُكْم بَيْنَُهْم  َو أ ُمَهيِْمنا

نَْزَل اهللاُ 
َ
  ) ٤٨مائده،(» بِما أ

كند  يپيشين را تصديق م يكه كتب آسمان يرا به حق بر تو نازل كرديم، در حال) قرآن(و ما كتاب 

  .پس به آنچه خداوند نازل كرده، ميان آنان حكم كن. و حاكم و حافظ آنها است

 »هللافاحكم بينهم بما انزل ا«. طبق قرآن حكم كردبر ان تو مي ميان اهل كتاب  *

ً الختَُذوَك َخِليالً «  َْك حِكَْفرَتَِي َعلَيْنا َلرْيَُه َو إِذا َ
وَْحيْنا إِ

َ
ِي أ َْفِتنُونََك َعِن ا َ   »َو إِْن اكُدوا 

  ) ٧٣ارساء،(                                                                                                                             
را به  يغير از وح يكرديم غافل كنند تا چيز ديگر يو بسا نزديك بود كه تو را از آنچه به تو وح

  .، و آن گاه تورا دوست خود گيرنديما نسبت ده

جايز  ،دساتپوشي از مكتب و مق دوستي و ارتباط با افراد و كشورها به قيمت چشم  *
 »اذاً الخّتذوك خليالً «. نيست

يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ «  ِ ْحَسُن إِال ا
َ
ْهَل الِْكتاِب إِال بِاليِت يِهَ أ

َ
  )٤٦عنكبوت،(» َو ال جُتاِدلُوا أ

  .و با اهل كتاب جز با بهترين شيوه مجادله نكنيد، مگر ستمگران از آنان

ها مورد قبول اسالم  ها و امت ها، فرهنگ تبادل نظر و گفتگوي صحيح ميان مكتب  *
 »باليّت يه احسن« .است
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َها اجيِبُّ اتِق اَهللا َو ال تُِطِع الاْكفِِريَن َو الُْمنافِِقنيَ «  فُّ
َ
  ) ١احزاب،(» يا ك

  .از خداوند پروا كن و از كافران و منافقان اطاعت مكن! پيامبر يا

 »وال تطع الاكفرين و املنافقني هللاتّق ا«. ستتقوايي ا پيروي از كافران و منافقان، بي  *

  ) ٣٧ص،(» َو الشياِطنَي لُك َنناٍء َو َغواٍص « 
  .از آنها را يهر بنّا و غواص) مسخّر او ساختيم(و شياطين را 

الشياطني لك بّناء و «. از تخصص بيگانگان و غير مؤمنان مانعي ندارد مسلمانان استفاده  *
 »غّواص

فُّ « 
َ
يَن َءاَمنُواْ َال َيتِخُذواْ َعُدوِّ يَآ ك ِ ِْهم بِالَْموَدةِ َوقَْد َكَفُرواْ بَِما  يَها ا َ

َآَء تُلُْقوَن إِ ِ ْو
َ
وََعُدوُكْم أ

ن تُْؤِمنُواْ بِاِهللا َربُِّكمْ 
َ
ِياُكْم أ َن احْلَقِّ خُيْرُِجوَن الرُسوَل َو   ) ١ممتحنه،(» َجآَءُكم مِّ

 يشما با آنان طرح دوست. دشمن من و دشمن خود را دوست نگيريد! ايد مان آوردهكه اي يكسان يا

) عالوه بر آن كه. (اند شما آمده است، كفر ورزيده يكه برا يكه آنان نسبت به حقّ يحال افكنيد، در يم

  .اند ودهاخراج وآواره نم) از مكّه(كه پروردگار شما است وند ايمان به خدا آنان شما وپيامبر را به خاطر

هاي به ارزش انكفّار در صورتي جايز است كه آن با مسلمانان برقراري رابطه  *
خيرجون ... قد كفروا... ال تتخذوا«. صدد توطئه نباشند احترام بگذارند و در مسلمانان

 »الرسول

  معاهده کفار ٢‐٢‐٤
  لزوم وفاي به عهد ١‐٢‐٢‐٤

يَن خَهْدَت ِمنُْهْم ُعم َفنُْقُضونَ «  ِ   ) ٥٦انفال،(» َقْهَدُهْم يِف لُكِّ َمرةٍ َو ُهْم ال َفتُقونَ  ا
، سپس پيمان خود را در هر بار يا آنانند كه از ايشان پيمان گرفته) بدترين جنبندگان نزد خداوند،(

  .اهل تقوا و پروا نيستند) و حفظ پيمان، يدر وفادار(شكنند و  يم

 9چنانكه پيامبر »خهدت منهم«. ببندد كفّار پيمان با تواند مي حکومت اسالمي  *
ينقضون عهدهم يف لّك «. بست، هرچند آنان متعهد نبودند مي كفّار هاي متعددي با پيمان

 »مّرة
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ِ إيَِل «  ِ ِنيَ  بَراَءٌة ِمَن اِهللا َو رَُسو يَن خَهْدُيْم ِمَن الُْمرْشِ ِ   ) ١،توبه(» ا
كه  يخدا و پيامبرش، نسبت به مشركان ياست از سو يو برائت يبيزار) و ياين آيات اعالم جداي(

  .ايد با آنان پيمان بسته

ين خهدتم«. در شرايطي مانع ندارد انپيمان بستن با مشرك  * ّ   »ا

نِيِه إِال َقْن َموِْعَدةٍ وََعَدها إِياهُ « 
َ
  ) ١١٤،توبه(» َو ما اكَن اْسِتْغفاُر إِبْراِهيَم ِأل

، فقط )او را به عهده داشت يمشركش كه سرپرست يعمو(پدرش  يابراهيم برا يخواه و آمرزش

  .بود كه به او داده بود يا به خاطر وعده

 »موعدة وعدها«.حتّي نسبت به كافر هم الزم است وفاي به عهد  *

تِيَنَك بِِسْحٍر ِمثِْلِه فَاْجَعْل بَيْنَنا َو بَيْنََك َموِْعداً ال خُنِْلُفُه حَنُْن َو ال « 
ْ
نَْت َماكناً ُسوفَلَنَأ

َ
  »  یأ

پس . تو خواهيم آورد يرا برا) سحر(همانند آن  يحتماً سحر) هم(پس ما ) فرعون ادامه داد(

هموار وبا  يمكان) آن هم در(قرار بده كه از آن تخلّف نكنيم  يبين ما و خودت زمان) اكنون(

  )٥٨طه،(  .كه نسبت به همه يكسان باشد يا فاصله

ً ال «. راردادها وفادار بود، حتي اگر در برابر دشمن باشدها و قبايد به وعده  * موعدا
 »خنلفه

يِن َفَعلَيُْكُم اجرْصُ إِال َعيل«  ِّ ْم يِف ا ُ و   ) ٧٢انفال،(» قَْوٍم بَيْنَُكْم َو بَيْنَُهْم ِميثاٌق   َو إِِن اْستَنرَْصُ
ند، بر شماست كه ياريشان طلب كرد ياز شما يار) حفظ دينشان يمؤمنان تحت فشار، برا(و اگر 

  .است) ترك مخاصمه(كه ميان شما و آنان پيمان  يكنيد، مگر در برابر قوم

توان براي حمايت  هاي خود با مسلمانان پايبند هستند، نمي مادامي كه كفّار به پيمان  *
چرا که نبايد در هر صورت پيمان را نقض  .ي آنان اقدامي كرد مسلمانان تحت سلطه

 »عيل قوم بينكم و بينهم ميثاق االّ « .نمود

 نقض و فسخ قرارداد با کفار ٢‐٢‐٢‐٤

ِ إيَِل «  ِ ِنيَ  بَراَءٌة ِمَن اِهللا َو رَُسو يَن خَهْدُيْم ِمَن الُْمرْشِ ِ   )١،توبه(» ا
كه  يخدا و پيامبرش، نسبت به مشركان ياست از سو يو برائت يبيزار) و ياين آيات اعالم جداي(

  . ايد بستهبا آنان پيمان 
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به توان معاهده را فسخ کرد که در اين صورت الزم است قبل از عملي کردن آن مي  *
ني...إيل ...برآءٌة من اهللا «. طرف مقابل اعالم شود  »املرش

يَن خَهْدُيْم ِعنَْد الَْمسْ «  ِ ِ إِال ا ِ ِنَي َقْهٌد ِعنَْد اِهللا َو ِعنَْد رَُسو ِجِد احْلَراِم َكيَْف يَُكوُن لِلُْمرْشِ
  )٧،توبه(» َفَما اْستَقاُموا لَُكْم فَاْستَِقيُموا لَُهْم إِن اَهللا حُيِبُّ الُْمتِقنيَ 

كه نزد  يباشد، مگر كسان) عهد شكن(با مشركان  يتواند نزد خدا و رسولش، پيمان يچگونه م

، شما هم وفادار بمانيد كه به عهدشان وفا دارند يپس تا هنگام. مسجد الحرام با آنان پيمان بستيد

  . كه خداوند، متّقين را دوست دارد

وفسخ  برائت ودليلي براي دستور برائت وبيزاري  اين آيه توجيه آيات نخست سوره  *
 .وفادار نبودندهايشان  به پيمان و آن اين است که مشرکان است جانبه معاهدهيک

َكيَْف َو إِْن َفْظَهُروا َعلَيُْكْم ال يَْرُقبُوا « 
ْ
فْواِهِهْم َو تَأ

َ
قُلُوُبُهْم   ِفيُكْم إِال َو ال ِذمًة يُرُْضونَُكْم بِأ

ْكرَثُُهْم فاِسُقونَ 
َ
  )٨،توبه(» َو أ

و  يكه اگر بر شما دست يابند، هيچ خويشاوند يدر حال) داشت يتوان با آنان پيمان يم(چگونه 

 يكنند، ول يم يخويش راض) نرم( شما را با زبان. كنند يشما مراعات نم ي را درباره يپيمان

  .اند) پيمان شكن(دلهايشان پذيرا نيست و بيشترشان فاسق و 

وفسخ  برائت وبيزاري اين آيه توجيه آيات نخست سوره برائت ودليلي براي دستور  *
 .هايشان وفادار نبودند به پيمان و آن اين است که مشرکان است جانبه معاهدهيک

 ازدواج با کفار ٣‐٢‐٤

ِت َحيت  وَ «  ْعَجبَتُْكْم َو ال  ال َينِْكُحوا الُْمرْشِ
َ
ٍة َو لَْو أ َ

َمٌة ُمْؤِمنٌَة َخرْيٌ ِمْن ُمرْشِ
َ
يُْؤِمن َو َأل

ِنَي َحيت    ) ٢٢١بقره،(» يُْؤِمنُوا ُينِْكُحوا الُْمرْشِ
مشرك بهتر است،  )آزاد(وبا زنان مشرك، ازدواج نكنيد تا ايمان آورند و قطعاً كنيز با ايمان از زن 

و به مردان مشرك، زن ندهيد تا . درآورد يشما را به شگفت) يا ثروت يا موقعيت او يزيباي(اگرچه 

  .ايمان آورند

 »وال تنكحوا«. مسلمانان حق پيوند خانوادگي با كفّار را ندارند  *
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وتُ « 
ُ
يَن أ ِ وا الِْكتاَب ِمْن َقبِْلُكْم إِذا آتَيْتُُموُهن َو الُْمْحَصناُت ِمَن الُْمْؤِمناِت َو الُْمْحَصناُت ِمَن ا

ْخدانٍ 
َ
ُجورَُهن حُمِْصِننَي َلرْيَ ُمسافِِحنَي َو ال ُمتِخِذي أ

ُ
  ) ٥مائده،(» أ

كه پيش از شما به آنان كتاب  يزنان پاكدامن و با ايمان و نيز زنان پاكدامن از كسان) ازدواج با(و 

كه مهريه زنان را بپردازيد و پاكدامن باشيد نه زناكار،  يصورت در. ندارد يداده شده مانع يآسمان

  ) و نامشروع( يپنهان ي و نه دوست گيرنده

به دليل روايات  مراد از جواز ازدواج با اهل كتاب در اين آيه، ازدواج موقّت است،  *
 .ودر ازدواج موقّت بكار مي  كه بيشتر در مورد مهريه »اُجورهنّ «  متعدد وبه خاطر كلمه

 زنان در مقابل زنان بيگانه حفظ پوششضرورت  ٤‐٢‐٤
بْنا« 

َ
ْو أ

َ
بْنائِِهن أ

َ
ْو أ

َ
ْو آباِء ُنُعوحَكِِهن أ

َ
ْو آبائِِهن أ

َ
ْو َو ال ُفبِْديَن ِزينَتَُهن إِال ِكُُعوحَكِِهن أ

َ
ِء ُنُعوحَكِِهن أ

َخوا
َ
ْو بيَِن أ

َ
ْو بيَِن إِْخوانِِهن أ

َ
ْو نِسائِِهن إِْخوانِِهن أ

َ
  ) ٣١نور،(» تِِهن أ

شوهر خود، يا پدر خود يا پدرشوهر خود، يا پسر خود، يا  يو زينت خود را ظاهر نكنند جز برا

يا برادر خود، يا پسر برادر خود، يا پسر خواهر خود، ) كه از همسر ديگر است(پسر شوهر خود 

   .خود) كيش هم(يا زنان 

به زنان مسلمان نشان دهد و نزد زنان كفّار بايد اند تو ميزن، زينت خود را تنها   *
  .زنان خودي و مسلمان نه بيگانه يعني »نسائهنّ «. خود را بپوشاند

  رعايت حقوق کفار و بيگانگان ٥‐٢‐٤
  منع اغفال و کالهبرداري ١‐٥‐٢‐٤

وتُوا الْكِ « 
ُ
يَن أ ِ تاَب ِمْن َقبِْلُكْم إِذا آتَيْتُُموُهن َو الُْمْحَصناُت ِمَن الُْمْؤِمناِت َو الُْمْحَصناُت ِمَن ا

ُجورَُهن 
ُ
  ) ٥مائده،(» أ

كه پيش از شما به آنان كتاب  يزنان پاكدامن و با ايمان و نيز زنان پاكدامن از كسان) ازدواج با(و 

   .كه مهريه زنان را بپردازيد يدر صورت. ندارد يداده شده مانع يآسمان

رعايت حق اقتصادي  .ت به غير مسلمان ممنوع استاغفال و كالهبرداري، حتّي نسب  *
وتُوا الِْكتاَب ِمْن َقبِْلُكْم إِذا آتَيْتُُموُهن « .زن گرچه مسلمان نباشد واجب است

ُ
يَن أ ِ ِمَن ا

ُجورَُهن 
ُ
  »أ
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 منع روابط نامشروع ٢‐٥‐٢‐٤

ينَ «  ِ وتُوا الِْكتاَب ِمْن َقبِْلُكْم إِذا آتَيْتُُموُهن  َو الُْمْحَصناُت ِمَن الُْمْؤِمناِت َو الُْمْحَصناُت ِمَن ا
ُ
أ

ْخدانٍ 
َ
ُجورَُهن حُمِْصِننَي َلرْيَ ُمسافِِحنَي َو ال ُمتِخِذي أ

ُ
  ) ٥مائده،(» أ

كه پيش از شما به آنان كتاب  يزنان پاكدامن و با ايمان و نيز زنان پاكدامن از كسان) ازدواج با(و 

كه مهريه زنان را بپردازيد و پاكدامن باشيد نه زناكار،  يدر صورت. ردندا يداده شده مانع يآسمان

  ) و نامشروع( يپنهان ي و نه دوست گيرنده

و المّتخذي «. برقراري روابط نامشروع و پنهاني، حتّي با غيرمسلمان ممنوع است  *
 »أخدان

 رعايت عدالت ٣‐٥‐٢‐٤

ال   َو ال جَيِْرَمنُكْم َشنَآُن قَْوٍم َعيل« 
َ
  )٨مائده،(» َيْعِدلُوا أ

  .وادار نكند يعدالت ي، شما را به بيبا قوم يو هرگز دشمن

حتّي نسبت به دشمنان هم عادل بايد ها و روابط داخلي و خارجي  در سياستگذاري  *
 »شنآن قوم«. دبو

 حفظ حق حيات ٤‐٥‐٢‐٤

  )٣٣ارساء،(» َو ال َيْقتُلُوا اجْفَس اليِت َحرَم اُهللا إِال بِاحْلَقِّ « 
  .حرام كرده است نكشيد، مگر به حق) قتل او را(را كه خداوند،  يو كس

هر انساني حق حيات دارد، حتّي غير مسلماني كه با مسلمانان سر جنگ نداشته   *
 »...ال تقتلوا اجفس «. شد، مصونيت جاني و مالي داردبا

 حقوق مالي مشرکانحفظ  ٥‐٥‐٢‐٤

يَن ءَ «  ِ َها ا فُّ
َ
ْعلَُم بِإِيَمانِِهن فَإِْن يَآ ك

َ
ْ إَِذا َجآَءُكُم الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوُهن اُهللا أ اَمنُوا

لُّوَن لَُهن وََءاتُوُهم مآ  َعِلْمتُُموُهن ُمْؤِمنَاٍت فََال تَرِْجُعوُهن إيَِل  الُْكفاِر َال ُهن ِحل لُهْم َوَال ُهْم حَيِ
نَفُقو

َ
ْ أ   )١٠ممتحنه،(» ا
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هجرت كنان نزد شما ) از شوهرِ كافر جدا شده(ايد هرگاه زنان مؤمن  كه ايمان آورده يكسان يا

پس اگر آنان را مؤمن . تر است آزمايش كنيد و خدا به ايمان آنان آگاه) از نظر ايمان(آمدند آنان را 

اينان حالل و  ينه آنان برا اللند وآنان ح يكفّار باز نگردانيد، نه اينان برا يتشخيص داديد، به سو

  .به آنان بپردازيد) از قبيل مهريه(اند  پرداخت كرده) اين زنان يبرا(آنچه را كه شوهران كافر 

 »اتوهم ما انفقوا«. بي محفوظ استحق مالكيت و حقوق مالي كفّار غير حر  *

  برخورد با کفار ٦‐٢‐٤
  برخورد قاطع و مناسب ١‐٦‐٢‐٤

 » ِ َ قَْد َمَكَر ا
َ
اُهللا بُنْياَغُهْم ِمَن الَْقواِعِد فََخر َعلَيِْهُم السْقُف ِمْن فَْوقِِهْم َو  يَن ِمْن َقبِْلِهْم فَأ

تاُهُم الَْعذاُب ِمْن َحيُْث ال يَْشُعُرونَ 
َ
  )٢٦حنل،(» أ

 يبنا يها مكر ورزيدند، پس قهر خداوند به سراغ پايه) نيز(كه قبل از ايشان بودند  يهمانا كسان

كردند،  ياش را نم سرشان بر آنان فرو ريخت و از آنجا كه انديشه يآنان آمد، پس سقف از باال

  .آمد يعذاب اله

در آيات قبل، كفّار، . هر كجا بنيان دين در خطر افتد، برخورد نيز بايد بنياني باشد  *
  » فا اهللا بنيانهم« .كردند وحي را اساطير معرفي مي

ي تشكيالت فكري  همهيد بنياني باشد نه سطحي و ظاهري، تا برخورد با دشمن با  *
 »فخّر عليهم الّسقف... فا اهللا بنيانهم «. از بين رود نانو سازماني آ

بُُه ُعم يَُردُّ إيِل«  ما َمْن َظلََم فََسوَْف ُغَعذِّ
َ
بُُه َعذاباً نُْكرا  قاَل أ   )٨٧كهف،(» َربِِّه َفيَُعذِّ

پروردگارش باز  يا هر كس ستم كند، او را عذاب خواهيم كرد، سپس به سوام: گفت) ذو القرنين(

   .كند يعذاب م يرا به سخت يشود، او هم و يگردانده م
. برخوردي تند داشته باشد ستمکار و ظالم حكومت اسالمي حق دارد با مشركان  *
  »َمن َظلَم فسوف نُعّذبه«

ً  فَال تُِطِع الاْكفِِريَن َو جاِهْدُهْم بِهِ «    )٥٢فرقان،(» ِجهاداً َكِبريا
بزرگ  يبا آنان به جهاد) از آنان ييا ترك پيرو(قرآن  ي نكن و به وسيله يپس، از كافران پيرو

  .بپرداز
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 :استچند مرحله داراي با كفّار  سلمانانبرخورد م  *

 »فال تُِطع«. آنانعدم اطاعت از : اول 

  »و جاِهدهم«. مبارزه و جهاد: دوم 
جهاد با شمشير كه جهاد اصغر است، جهاد : زه نيز چند قسم استجهاد و مبار  *

 .علمي با منطق قرآن و پاسخ دادن به شبهات دشمنان كه جهاد كبير است

يَن يِف قُلُوبِِهْم َمَرٌض َو الُْمرِْجُفوَن يِف الَْمِدينَِة َجُْغِريَنَك بِ «  ِ ال  ِهْم ُعم لنَِئْ لَْم يَنْتَِه الُْمنافُِقوَن َو ا
  )٦٠احزاب،(» جُياِوُرونََك ِفيها إِال قَِليالً 

از (كنند  يم ياست و آنان كه در مدينه شايعه پراكن يهايشان بيمار كه در دل ياگر منافقان و كسان

توانند  ينم يشورانيم، آن گاه جز مدت كوتاه يدست بر ندارند، حتماً تو را بر ضد آنان م) كارشان

  .ر بماننددر كنار تو در اين شه

َجُغريّنك بهم ثم ال «. را بايد از شورش و اقدام انقالبي مسلمين ترسانددشمنان   *
  »جياورونك

يَن ِمْن َقبِْلِهْم َو ما بَلَُغوا ِمْعشارَ «  ِ   )٤٥سبأ،(» َو َكذَب ا
يك به ) كافران قوم تو(كه  يتكذيب كردند، در حال) پيامبران را(كه پيش از آنان بودند،  يو كسان

  .اند به گذشتگان داده بوديم نرسيده) از قدرت و امكانات(دهم آن چه 

 »...و ما بلغوا معشار«. دشمن را تحقير كردالزم است  گاه  *

ْم يِف «  ُ يَن قَاتَلُو ِ ْ َعيَل  إِغَما َفنَْهاُكُم اُهللا َعِن ا ْم َوَظاَهُروا ُ م مِّن ِديَاِر ُ ْخرَُجو
َ
يِن َوأ ِّ  ا

ن تََولوُْهْم َوَمن َفتََولُهمْ إِْخَراِجُكْم 
َ
ْوَحَِك ُهُم الظالُِمونَ  أ

ُ
  )٩ممتحنه،(» فَأ

كند كه به خاطر دين با شما  يم ينه يورزيدن با كسان يجز اين نيست كه خداوند شما را از دوست

 اند و هر كس كرده ياند و يا در اخراج شما همدست جنگيده و شما را از سرزمين خود بيرون رانده

  .اينان همان ستمكارانند ورزد، پس يبا آنان دوست

و من «. به اسم نوع دوستي و انسان دوستي ممنوع است مسالمت با كفّار حربي  *
 »يتوهلم فاوحك هم الظاملون
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  عدم اعتماد به کفار ٢‐٦‐٢‐٤

 » ً ً قَِليًال إِذا ِْهْم َشيْئا َ
ْن ثَبتْناَك لََقْد ِكْدَت تَْرَكُن إِ

َ
َذقْناَك ِضْعَف احْلَياةِ َو ِضْعَف  َو لَْو ال أ

َ
َأل

 ً ُد لََك َعلَيْنا نَِصريا   )٧٥و  ٧٤ارساء،(» الَْمماِت ُعم ال جَتِ
آن گاه دو .يبه آنان تمايل پيدا كن يو اگر ما تورا استوار نكرده بوديم، هر آينه نزديك بود كه اندك

خويش در برابر  يچشانديم و برا يمو دو برابر در مرگ، عذابت  يدر زندگ) كيفر مشركان(برابر 

  .ييافت ينم يقهر ما ياور

ي عذاب  گرايش و اعتماد به كفّار، از گناهان كبيره است، چون وعده، ركون  *
هم«. اش داده شده است درباره ُن ا  »اذقناك... تَر

  )١٦طه،(» يفَال يَُصدنَك َقنْها َمْن ال يُْؤِمُن بِها َو ايبََع َهواُه َفرَتْد« 
نفس خويش است، تو را از توجه به قيامت  يكه به قيامت ايمان ندارد و پيرو هوا يپس مبادا كس

  .يكن يباز دارد كه سقوط م

  »فرتدي... فال يصّدنّك«. ي هالكت است ايمان، مايه سازش با كفّار و افراد بي  *

 جواز اعتراض به کفار و طرد و تبري نسبت به آنها ٣‐٦‐٢‐٤

ُ ص«  َ ِي َخلََقَك ِمْن تُراٍب ُعم ِمْن ُغْطَفٍة ُعم َسواَك رَُجالً قاَل   َكَفْرَت بِا
َ
  »اِحبُُه َو ُهَو حُياِورُُه أ

  )٣٧كهف،(                                                                                                                              
كه تو را از خاك، سپس از نطفه ) يخداي(آيا به آن : كرد گفت يكه با او گفتگو م ير حالدوستش د

  !؟يا كامل و تمام اندام قرار داد، كافرشده يآفريد، آن گاه تو را مرد

ي خلقك من تُراب«. باشداعتراض به كفّار بايد همراه با استدالل و نشان دادن راه   * ّ  »ا

ِْهْم فَلَنَ «  َ
ِذلًة َو ُهْم صاِغُرونَ ارِْجْع إِ

َ
تِيَنُهْم جِبُنُوٍد ال قِبََل لَُهْم بِها َو َجُْخرَِجنُهْم ِمنْها أ

ْ
  )٣٧نمل،(» أ

كنيم  يبر آنان وارد م يآنان برگرد، پس ما حتماً لشكريان يبه سو: گفت) سليمان به پيك بلقيس(

كه  يكنيم در حال ي، ذليالنه آواره مآنان تاب مقابله نيست و ما حتماً آنان را از منطقه يكه برا

  .را احساس خواهند كرد يخوار

  »اَذلًّة وهم صاغرون«. کردتحقير را  شرك هاي كفر و حكومتگاه الزم است   *
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ْعرِْض َعن من تََو « 
َ
ْغيَا فَأ ُّ   )٢٩جنم،(» َعن ِذْكِرنَا َولَْم يُرِْد إِال احْلَيَاَة ا

  .گردان يدنيا را خواستار نبود رو يگرداند و جز زندگ يپس، از هر كه از ياد ما رو

 »فاعرض«. است ضروريتبري جستن از دشمنان اسالم   *

ِ إِبْرا«  ُت ِملَة قَْوٍم ال يُْؤِمنُوَن بِاِهللا َو ُهْم بِاْآلِخَرةِ ُهْم اكفُِروَن َو ايبَْعُت ِملَة آبا ْ ِّ تََر
ِهيَم َو إِ

  )٣٨و  ٣٧يوسف،(» إِْسحاَق َو َفْعُقوَب 
را كه به خدا ايمان ندارند و  يهمانا من آئين قوم:) يوسف به آن دو نفر كه خواب ديده بودند گفت(

  .ام كرده يو آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب را پيرو. ام ورزند، رها كرده يبه قيامت كفر م

ت ا« ز کفاردر اين آيه برائت ا. اساس ايمان، تبري و تولي است  * و در آيه بعد  »تر
 »واتبعت«.پيروي از واليت اولياي الهي مطرح است

لُُكْم َو ما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللاِ «  ْقزَتِ
َ
  )٤٨مريم،(» َو أ

  .كنم يم يگير خوانيد كناره يو من از شما و آنچه غير خدا م

 »واعزتلكم«. استهاي الهي، برائت از كفّار  يكي از اصول اساسي مكتب  *

 جواز تعقيب کفار براي جبران خسارات وارده ٤‐٦‐٢‐٤

 » َ ِن فَاتَُكْم  ْزَواِجُكْم إيَِل  َو
َ
ْن أ ثَْل َمآ  ٌء مِّ ْزَواُجُهم مِّ

َ
يَن َذَهبَْت أ ِ ْ ا الُْكفاِر َفَعاَقبْتُْم فَاتُوا

 ْ نَفُقوا
َ
  )١١ممتحنه،(» أ

و شما نتوانستيد مال و (از شما فوت شد  ياند، چيز كفّار رفته يكه به سو يو اگر از همسران

) رسيديد، يو به چيز(پس آنان را تعقيب كرده ) ايد، از كفّار دريافت كنيد كه پرداخت كرده يا مهريه

  .اند بپردازيد اند معادل آنچه خرج كرده به آنان كه همسرانشان رفته

. كفّار براي حفظ اموال مسلمانان و جبران خسارت آنان جايز استتعقيب   *
 »فعاقبتم ...فاتكم«

 بر کفار 9واليت پيامبر  ٥‐٦‐٢‐٤

نَْزَل اهللاُ « 
َ
ِن اْحُكْم بَيْنَُهْم بِما أ

َ
  )٤٩مائده،(» َو أ

  و اينكه ميان آنان طبق آنچه خداوند نازل كرده حكم كن
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 »...وان احكم بينهم«. نصاري نيز واليت دارد عالوه بر مسلمانان، بر يهود و پيامبر  *

 سرکوبي کفار ٦‐٦‐٢‐٤

وُهْم َو اْقُعدُ فَإِ «  ِنَي َحيُْث وََجْدُيُموُهْم َو ُخُذوُهْم َو اْحرُصُ ْشُهُر احْلُُرُم فَاْقتُلُوا الُْمرْشِ
َ
وا َذا انَْسلََخ اْأل

  )٥،توبه(» لَُهْم لُك َمرَْصدٍ 
شود، مشركان را هر جا يافتيد بكشيد و دستگير كنيد و در  يحرام سپر يپس چون ماهها

  .در همه جا به كمين آنان بنشينيدمحاصره قرار دهيد و 

بستن، اگر مشركان باز هم توطئه  ي مراحلِ دعوت، استدالل و پيمان پس از طي همه  *
مثل كشتن،  رد؛اده كها استف ي شيوه براي سركوبشان از همهبايد و دشمني كردند، 

 »فاقتلوا، خذوا، احرصوا«.محاصرهاسير گرفتن، راه بستن و 

يَن ال«  ِ ُ َو ال يَِدينُوَن قاتِلُوا ا ُ ُموَن ما َحرَم اُهللا َو رَُسو َْوِم اْآلِخِر َو ال حُيَرِّ ْ  يُْؤِمنُوَن بِاِهللا َو ال بِا
وتُوا الِْكتاَب َحيت 

ُ
يَن أ ِ ْزَيَة َقْن يٍَد َو ُهْم صاِغُرونَ  ِديَن احْلَقِّ ِمَن ا   ) ٢٩،توبه(» ُفْعُطوا اجْلِ

آورند  يكه به خدا و روز قيامت ايمان نم) ، مجوس، صابئين،يد، نصاريهو(از اهل كتاب  يبا كسان

نهند بجنگيد، تا  يشمرند و به دين حق گردن نم ياند، حرام نم و آنچه را خدا و رسولش حرام كرده

  .و ذلّت، به دست خود جزيه بپردازند يبا خوار

يا جنگ، يا تسليم : دآورند، دو راه وجود دار در مقابل كفّار اهل كتاب كه ايمان نمي  *
 »حيّت يعطوا اجلزية... قاتلوا«. و پرداخت جزيه

قَاِب «  يَن َكَفُرواْ فرََضَْب الرِّ ِ   )٤حممد،(» فَإَِذا لَِقيتُُم ا
  .هايشان را بزنيد روبرو شديد، گردن) در ميدان جنگ(كه كافر شدند  يپس هرگاه با كسان

. شتاز ميان بردابايد  اند ايستاده مسلمانان را كه در برابر ياز ميان كافران، تنها آنان  *
 »لقيتم  فاذا«

ِّ َفْقِذُف بِاحْلَقِّ َعالُم الُْغيُوِب «    )٤٨سبأ،(» قُْل إِن َر
  .افكند يم) ها بر دل(ها بسيار آگاه است حق را  همانا پروردگارم كه به نهان: بگو

*  بايد بر باطل هجوم ب حقتهاجمبه معناي پرتاب و» فيقذ«( .د وآن را نابود كندر( 
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 مشرکين توبهپذيرش  ٧‐٦‐٢‐٤

يِن «  ِّ قاُموا الصالَة َو آتَُوا الزاكَة فَإِْخوانُُكْم يِف ا
َ
  )١١،توبه(» فَإِْن تابُوا َو أ

  .شمايند يكردند و نماز بر پا داشتند و زكات پرداختند، در اين صورت برادران دين توبهاما اگر 

كرده و نماز خواندند و  توبهاگر مشركان : ودچنين فرموده بل خداوند در آيات قب  *
نه تنها : فرمايد در اين آيه مي ١»فخلّوا سبيلهم« زكات دادند، ديگر متعرض آنان نشويد،

 .ها را فراموش كرده، برادرانه با آنان رفتار كنيد مزاحمشان نشويد، بلكه گذشته

ِي َفْعلَُم الرسِّ «  ُ ا َ نَْز
َ
ً  قُْل أ رِْض إِنُه اكَن َلُفوراً رَِحيما

َ
  )٦فرقان،(» يِف السماواِت َو اْأل

داند، قطعاً او آمرزنده و  يها و زمين م فرستاد كه اسرار را در آسمان يكس) اين قرآن را: (بگو

  .مهربان است

 خوانند، باز پرداز مي حتّي براي كفّاري كه قرآن را افسانه و پيامبر را دروغ توبهراه   *
 »انّه اكن غفورا رحيما«. است

 » َ ِ  قُْل َع ن يَُكوَن رَِدَف لَُكم َنْعُض ا
َ
  )٧٢نمل،(» تَْستَْعِجلُونَ  يأ

و به شما برسد و (شما باشد  يخواهيد، در پ يرا كه با شتاب م ياز آن عذاب يچه بسا بخش: بگو

  ). خود خبر نداشته باشيد

تغيير  و توبهتوانند با  نيست، آنان ميدر پي بودن قهرالهي نسبت به كفّار حتمي   *
  ).ه معناي بازبودن راه بازگشت استب »ع«( »...ع«. موضع نجات يابند

ْكري َربنَا اْكِشْف َقنا الَْعذاَب إِنا ُمْؤِمنُونَ «  ِّ  لَُهُم ا
َ
  »َو قَْد جاَءُهْم رَُسوٌل ُمِبنيٌ   ك

  )١٣و١٢دخان،(                                                                                                                          
آنان  يبرا ياين بيدار.آوريم يپروردگارا اين عذاب را از ما دفع كن، ما ايمان م) گويند يمردم م(

  )اعتنا نكردند يول. (روشنگر به سراغشان آمد يكه پيامبر يچه سود؟ در حال

كري... رّبنا«. به هنگام ديدن عذاب اثري ندارد توبه  *   »ا هلم ا
 

                                                 
 .٥توبه، .١
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 برخورد با رهبران کفر ٨‐٦‐٢‐٤

يَن يُِضلُّوَغُهْم بَِغرْيِ ِعلْمٍ «  ِ ْوزاِر ا
َ
ْوزارَُهْم اكِملًَة يَْوَم الِْقياَمِة َو ِمْن أ

َ
َْحِملُوا أ   )٢٥حنل،(» ِ

از بار  يبه دوش كشند و هم بخش يد را به تمامآنان بايد در روز قيامت، هم بار گناهان خو

  .نمايند يكه بدون علم آنان را گمراه م يگناهان كسان

حملوا اوزارهم «. از هيچ تخفيفي در كيفر برخوردار نيستند ضاللت رهبران كفر و  *
 »اكملة

وا َقْن َسِبيِل اِهللا زِْدناُهْم َعذاباً فَْوَق الْ «  يَن َكَفُروا َو َصدُّ ِ   » َعذاِب بِما اكنُوا ُفْفِسُدونَ ا
بر  يفساد مداومشان عذاب ياز راه خدا بازداشتند، به سزا) مردم را(كه كافر شدند و  يكسان

  )٨٨حنل،(  .عذابشان افزوديم

بندند، از حساب حساب رهبران كفر كه با قلم و بيان و امكانات، راه خدا را مي  *
 »لعذابزدناهم عذاباً فوق ا«. افراد عادي جداست

 مأيوس کردن دشمنان ٩‐٦‐٢‐٤

ِ هِذهِ   قالُوا لَْن نُْؤثَِرَك َعيل«  نَْت قاٍض إِنما َيْق
َ
ِي َفَطَرنا فَاقِْض ما أ ما جاَءنا ِمَن اْكَيِّناِت َو ا

نْيا ُّ   )٧٢طه،(» احْلَياَة ا
ما را آفريده و بر آن كه  يما هرگز تو را بر كس: گفتند) كه ايمان آورده بودند به فرعون يساحران(

بكن، تو  يخواه يكه م يپس تو هر حكم و قضاوت. ما آمده، ترجيح نخواهيم داد يكه برا يمعجزات

  .يكن يدنيا حكم م يفقط در اين زندگان

  »لن نؤثرك«. دننكاز خود مأيوس  دشمنان رامسلمانان بايد   *



 

 

  
  :فصل پنجم

  
  
  

  آئين دادرسي
    )يت و ادله اثبات دعواصول محاكما(
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آئين دادرسي  :صل پنجمف  

)اصول محاکمات و ادله اثبات دعوي(  
  

  قضاوت) الف
  شرايط قاضي ‐ ١
 و قدرت علم ١‐ ١

 » ِ   )٧٨نمل،(» بَيْنَُهم حِبُْكِمِه وَُهَو الَْعِزيُز الَْعِليمُ  إِن َربَك َفْق
  .ت و آگاه استخواهد كرد و او صاحب قدر يبدون شك، پروردگار تو با حكم خود ميانشان داور

 »يق بينهم حبكمه و هوالعزيز العليم«. ر قضاوت، علم و قدرت شرط استد  *

َْجزِ  السَمَواِت َوَما يِف  َوِهللاِ َما يِف «  ِ رِْض 
َ
ْ بَِما ياْأل َسآئُوا

َ
يَن أ ِ ْ َوجَيْزِ  ا ْحَسنُواْ  يَعِملُوا

َ
يَن أ ِ ا

  )٣١جنم،(» بِاحْلُْسيَن 
دادند كيفر بدهد  را كه بد انجام يها و آنچه در زمين است تا كسان ماناوست آنچه در آس يو برا

  .اند، به بهترين وجه پاداش دهد كرده يرا كه نيك يو كسان

 »جزي... ما يف السموات هللا«. كيفر و پاداش عادالنه، به علم و قدرت نياز دارد  *

َْك الِْكتاَب بِاحْلَقِّ حِكَْحُكمَ «  َ
نَْزْجا إِ

َ
راَك اهللاُ  إِنا أ

َ
  )١٠٥نساء،(» َننْيَ اجاِس بِما أ

تو را ) ياز طريق وح(همانا ما اين كتاب را بحق بر تو فروفرستاديم تا ميان مردم به آنچه خدا 

  .يكن يآموخته و نشان داده، داور



         در قرآن حقوق          ٤٢٤

 

ك الكتاب«. شرط قاضي شدن است ،سنّت فراگيري قرآن و  * اراك ... حكحكم... انزجا ا
 »اهللا

 تمد بودنمع ٢‐ ١

بُوُه بِبَْعِضها«    )٧٣بقره،(» َفُقلْنا ارْضِ
  .)كند يتا زنده شود و قاتل را معرف(از گاو ذبح شده را به مقتول بزنيد  يقسمت: پس گفتيم

حضرت موسي، شخصاً به زدن قسمتي از . درجلب ك بايد اطمينان و اعتماد مردم را  *
 »ارضبوه«. خودتان اين كار را بكنيد: دن گاو به مقتول اقدام نكرد، بلكه به مردم فرموبد

 تحت تأثير قرار نگرفتن ٣‐ ١

َحَدنا َماكنَُه إِنا نَراَك ِمَن الُْمْحِسننَِي قا« 
َ
ً فَُخْذ أ ً َكِبريا ً َشيْخا با

َ
ُ أ َ َها الَْعِزيُز إِن  فُّ

َ
َل َمعاَذ قالُوا يا ك

ُخَذ إِال َمْن وََجْدنا َمتاَعنا ِعنَْدهُ 
ْ
ْن نَأ

َ
  )٧٩و  ٧٨يوسف،(» إِنا إِذاً لَظالُِمونَ  اِهللا أ

او  ياز ما را به جا ياست پير و سالخورده، پس يك ياو پدر يهمانا برا! عزيز يا: گفتند) برادران(

را  يپناه به خدا از اينكه كس: گفت) يوسف. (بينيم ي، همانا ترا از نيكوكاران م)و او را رها كن(بگير 

  .زيرا كه در اين صورت حتماً ستمگر خواهيم بود. ايم، بگيريم او يافتهبه جز آنكه متاعمان را نزد 

و احساسات او، وي را از اجراي قانون  قاضي نبايد تحت تاثير احساسات قرار گيرد  *
 »قال معاذاهللا، من املحسنني«. داردباز

ةٍ «  وا لُك واِحٍد ِمنُْهما ِمائََة َجْتَ ِ فَاْجِتُ فٌَة يِف ِديِن اِهللا إِْن الزاِغيَُة َو الزا
ْ
ُخْذُكْم بِِهما َرأ

ْ
َو ال تَأ

َْوِم اْآلِخرِ  ْ   )٢نور،(» ُكنْتُْم تُْؤِمنُوَن بِاِهللا َو ا
 يو اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد در اجرا. هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد

از مؤمنين  يهنگام كيفر آن دو، گروه نشويد و بايد يدين خدا نسبت به آن دو گرفتار دلسوز

  .حاضر و ناظر باشند

ال «. ن، ترحم و تحت تأثير عواطف قرار گرفتن ممنوع استادر مجازات مجرم  *
 »تأخذكم بهما رأفة

 



  ٤٢٥           آئين دادرسي: فصل پنجم 

 

جنَيْنَ « 
َ
تَُه قَدْرَغَها ِمَن الْغَ افَأ

َ
ْهلَُه إِال اْمَرأ

َ
  )٥٧نمل،(» بِِرينَ اُه َوأ

مقدر كرده بوديم از ) به خاطر انحراف(جات داديم، جز زنش را كه اش را ن پس ما لوط و خانواده

  .باشد) و هالك شدگان در آن شهر(بازماندگان 

 »اّالامراته«. گرفتتحت تأثير روابط قرار نبايد در كيفر و مجازات متخلفان،   *

 اطالعات همه جانبهداشتن  ٤‐ ١

يَن هاُدوا َو الص «  ِ يَن آَمنُوا َو ا ِ وا إِن اَهللا   يابِئنَِي َو اجصارإِن ا ُ رْشَ
َ
يَن أ ِ َو الَْمُجوَس َو ا

ْ   َفْفِصُل بَيْنَُهْم يَْوَم الِْقياَمِة إِن اَهللا َعيل َ   )١٧حج،(» ٍء َشِهيدٌ  لُكِّ 
و مجوس و   يو يهوديان و صابئين و نصار) مسلمان(همانا خداوند در قيامت، ميان مؤمنان 

و از (گواه  يكرده و حق را از باطل جدا خواهد نمود، همانا خداوند بر هر چيز يمشركان، داور

  .است) همه چيز آگاه

 براي اينکه قضاوت صحيحي داشته باشد الزم است که در اطراف موضوع قاضي  *
 »ء شهيد عيل لّك ... يَفِصل «. اطالعات همه جانبه داشته باشد

 بينا و شنوا بودن ٥‐ ١

ْ َو اُهللا َفقْ «  َ ِ يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ال َفْقُضوَن ب ِ   » ٍء إِن اَهللا ُهَو السِميُع اْكَِصريُ  ِ بِاحْلَقِّ َو ا
  )٢٠ذلفر،(                                                                                                                                

همانا . كنند ينم يخوانند هيچ حكم يكه جز او م يكند و معبودهاي يم يداوند به حق داورو خ

  .بينا يخداوند اوست شنوا

 »هو السميع اكصري... يق«. داور به حق بايد بينا و شنوا باشد  *
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  وظيفه قضات ‐ ٢
  وجوب قضاوت ١‐ ٢

نَْزْجَا احكْوراَة ِفيها ُهد« 
َ
ْسلَُموا لِِثيَن هاُدوا َو الرباِغيُّوَن َو َو نُوٌر حَيْكُ  يإِنا أ

َ
يَن أ ِ ُم بَِها اجِبيُّوَن ا

ْحباُر بَِما اْستُْحِفُظوا ِمْن ِكتاِب اِهللا َو اكنُوا َعلَيِْه ُشَهداَء فَال خَتَْشُوا اجاَس َو اْخَشْوِن َو ال 
َ
اْأل

ِ َعَمناً قَِليًال َو َمْن لَمْ  وِحَك ُهُم الاْكفُِرونَ  تَْشرَتُوا بِآيا
ُ
نَْزَل اُهللا فَأ

َ
  )٤٤مائده،(» حَيُْكْم بِما أ

كه تسليم فرمان خدا  يپيامبران اله. در آن هدايت و نور است) كه(همانا ما تورات را نازل كرديم 

و دانشمندان، بر طبق اين  يمربيان اله) همچنين(كردند، و  ييهود حكم م يبودند، بر طبق آن برا

كردند، پس  يم يكه حفاظت آن به آنان سپرده شده بود و بر آن گواه بودند، داور يآسمانكتاب 

من بترسيد و آيات مرا به ) مخالفت با(و از ) و احكام خدارا بيان كنيد(از مردم نترسيد !) علما يا(

  .انندكه طبق آنچه خداوند نازل كرده حكم نكنند پس آنان همان كافر يو كسان. اندك نفروشيد يبها

كسي كه شرايط قضاوت به حق برايش شايد از اين آيه بتوان چنين استنباط کرد که   *
و من لم حيكم بما انزل اهللا «. فراهم شود، ولي خود را منزوي كند كفر ورزيده است

 »فاوحك هم الاكفرون
که اين اشاره به واليت فقيه در  ستو علما از شئون نبوت قضاوتحکومت و   *

 »الرّبانيون و االحبار بما استحفظوا من كتاب اهللا... حيكم بها«. باشدز مياديان قبل ني

 قضاوت به عدل ٢‐ ٢

  )٤٢مائده،(» َو إِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَيْنَُهْم بِالِْقْسِط « 
  .، پس ميانشان به قسط و عدل قضاوت كنيكن يو اگر داور

و تهديدها نبايد در هاي گروهي، تمايالت شخصي  اي، تعصب مسائل نژادي، منطقه  *
 »فاحكم بينهم بالقسط«. ها تأثير بگذارد ضاوتق

نَْزَل اُهللا ِمْن ِكتاٍب َو « 
َ
ْهواَءُهْم َو قُْل آَمنُْت بِما أ

َ
ِمْرَت َو ال تَتِبْع أ

ُ
فَِثلَِك فَاْدُع َو اْستَِقْم َكما أ

ْعِدَل 
َ
ِمْرُت ِأل

ُ
  )١٥،شوری(» أ
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اب دچار شك و ترديد يا عناد و لجاجت با تو هستند، آنان كه اهل كت(به خاطر آن ) پيامبر يا(پس 

آنان را  يها و خواسته يا نما آن گونه كه فرمان يافته يدعوت كن و بر آن پايدار) را به راه حق

ام تا  كه خدا نازل كرده است ايمان دارم و فرمان يافته يبه هر كتاب :بگو) به آنان(مكن و  يپيرو

  . كنمميان شما به عدالت حكم 

ْعِدَل « ١.قابل استنباط است اساس عدالت حکم کردن براز اين آيه لزوم  
َ
ِمْرُت ِأل

ُ
  »َو أ

واْ الِْمزَيانَ «  ِقيُمواْ الَْوْزَن بِالِْقْسِط َوَال خُتْرِسُ
َ
  )٩الرمحن،(» َوأ

  . و وزن را بر اساس عدل بر پا داريد و در ترازو كم نگذاريد

ْ الَْوْزَن « .قابل استنباط است عدالت اساس حکم کردن براز اين آيه لزوم   ِقيُموا
َ
َوأ

  »بِالِْقْسِط 

راَك اهللاُ « 
َ
َْك الِْكتاَب بِاحْلَقِّ حِكَْحُكَم َننْيَ اجاِس بِما أ َ

نَْزْجا إِ
َ
  )١٠٥نساء،(» إِنا أ

 تو را) ياز طريق وح(همانا ما اين كتاب را بحق بر تو فروفرستاديم تا ميان مردم به آنچه خدا 

  .يكن يآموخته و نشان داده، داور

ها هم بايد بر مبناي حق باشد، نه  چون نزول قرآن بر اساس حق است، قضاوت  *
 »بما اريك اهللا«. اي و نژادي هاي حزبي، گروهي، منطقه وابستگي

ْن حَتُْكُموا بِالَْعْدلِ « 
َ
  )٥٨نساء،(» َو إِذا َحَكْمتُْم َننْيَ اجاِس أ

  .كرديد، به عدل حكم كنيد يداورو هر گاه ميان مردم 

 »حتكموا بالعدل«. قاضي و حاكم بايد عادل باشد  *

 قاطعيت ٣‐ ٢

  )٤٤مائده،(» فَال خَتَْشُوا اجاَس َو اْخَشْونِ «  
  .من بترسيد) مخالفت با(و از ) و احكام خدارا بيان كنيد(از مردم نترسيد !) علما يا(پس 

                                                 
اگر كفش قاضي : مي دارد تا آنجا كه در روايات آمده استبراي برقراري عدل و ميزان، اسالم دستورات دقيق و مه. ١

شود در قضاوتش اثر بگذارد و او را به  تنگ است، نبايد در آن هنگام قضاوت كند تا مبادا فشاري كه به پاي او وارد مي
  !عجله و بدخلقي وادارد و از قضاوت بر حق منحرف كند
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نبايد تحت تأثير تهديد و  م است وقاطعيت الز در قضاوت، صراحت، جرأت و  *
 »فالختشوا اّجاس«. ها قرار گرفت جوسازي

 پرهيز از قضاوت عجوالنه ٤‐ ٢

رَ « 
َ
ْم اكَن ِمَن الْغائِِبني يَو َيَفقَد الطرْيَ فَقاَل ما يِلَ ال أ

َ
  )٢٠نمل،(»  الُْهْدُهَد أ

بينم؟  يچه شده كه هدهد را نممرا : گفت) هدهد را نديد،(حال پرندگان شد و  يجويا) سليمان(و 

  .يا از غايبان است) بينم يآيا حضور دارد و من نم(

مايل «. اوت کند بلکه بايد پس از بررسي داليل طرفين حکم کندقاضي نبايد زود قض  *
 »ال أري اهلدهد

 اخْلَْصِم إِْذ تََسوُروا الِْمْحراَب « 
ُ
تاَك َغبَأ

َ
َفِزَع ِمنُْهْم قالُوا ال خَتَْف داوَُد فَ   إِْذ َدَخلُوا َعيل َو َهْل أ

اِط   َنْعٍض فَاْحُكْم بَيْنَنا بِاحْلَقِّ َو ال تُْشِطْط َو اْهِدنا إيِل  َنْعُضنا َعيل  َخْصماِن بيَغ   » َسواِء الرصِّ
آن گاه كه  باال رفتند به تو رسيده است؟) داود(آن دادخواهان كه از ديوار محراب  يو آيا ماجرا

نترس، ما دو : شاكيان گفتند. آنان به هراس افتاد) ي مشاهده(وارد شدند و او از  بر او) يناگهان(

كن و ستم  ينموده است، پس بين ما به حق داور يتعد ياز ما بر ديگر يايم و يك نفر درگير شده

  )٢٢و٢١ص،(  .»فرما يروا مدار و ما را به راه راست راهنماي

ي عجله و دست پاچگي در  ، زمينهغوغايي و دلهره آور ،هاي هيجاني صحنه  *
 »ففزع -تسّوروا املحراب «. قضاوت است

َبيِْغ َنْعُضُهْم َعيل  قاَل لََقْد َظلََمَك بُِسؤاِل َغْعَجِتَك إِيل«  َ َنْعٍض إِال   نِعاِجِه َو إِن َكِثرياً ِمَن اخْلُلَطاِء 
يَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصاحِلاِت َو قَِليٌل ما  ِ ً َو ا نما َفتَناُه فَاْستَْغَفَر َربُه َو َخر راِكعا

َ
ُهْم َو َظن داوُُد ك

ناَب 
َ
  )٢٤ص،(» أ
خودش به تو ستم كرده است و  يها حقّا كه او با درخواست افزودن ميش تو به ميش: گفت) داود(

ه و عمل كه ايمان آورد يكنند، مگر كسان يستم م يبر بعض ياز شريكان، بعض يالبتّه بسيار

) با اين صحنه و طرح نزاع(دهند و آنان كم هستند و داود متوجه شد كه ما او را  يشايسته انجام م

از ) از قضاوت خود قبل از شنيدن سخن طرف مقابل پشيمان شد و(آزمايش كرديم، پس، 

  .و انابه كرد توبهپروردگارش آمرزش خواست و به ركوع در افتاد و 
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حضرت . و بر اساس شنيدن سخن يكي از طرفين باشد قضاوت، نبايد عجوالنه  *
 و به »لقد ظلمك«: فرمودداود با شنيدن سخن يك نفر از طرفين دعوا قضاوت كرد و 

 .همين دليل از خداوند عذر خواست

 پناه بردن به خدا ٥‐ ٢

ُخَذ إِال َمْن وََجْدنا َمتاَعنا ِعنَْدُه إِنا إِذاً « 
ْ
ْن نَأ

َ
  )٧٩يوسف،(» لَظالُِمونَ قاَل َمعاَذ اِهللا أ

زيرا كه . ايم، بگيريم را به جز آنكه متاعمان را نزد او يافته يپناه به خدا از اينكه كس: گفت) يوسف(

  .در اين صورت حتماً ستمگر خواهيم بود

 »معاذاهللا«. بردقضاوت کار حساسي است که بايد در آن به خدا پناه   *

 فراغت از بقيه امور ٦‐ ٢

يَُّه اخكَقَالنِ َسنَْفُرُغ لَكُ « 
َ
  )٣١الرمحن،(» ْم ك

  .كنيم يم يشما را بررس) حساب و كتاب( يبه زود! جن و انس يا

اگر در حسابرسي خداوند، كلمه فراغت به كار رفته است، پس قاضي نيز بايد به   *
 »َسنَْفُرغُ «. نمايدهنگام قضاوت، از هر امر ديگر خود را فارغ 

 در رأي و منع تساهل و تسامحدخالت ندادن مسائل عاطفي  ٧‐ ٢

ُ ِمْن ُدوِن اِهللا وَ «  َ ْد  ْهِل الِْكتاِب َمْن َفْعَمْل ُسوءاً جُيَْز بِِه َو ال جَيِ
َ
ِّ أ ِ ما

َ
ماِغيُِّكْم َو ال أ

َ
ا لَيَْس بِأ ِ
 ً   )١٢٣نساء،(» َو ال نَِصريا

كند بدان  يبد هر كه! اهل كتاب نيست يشما و آرزوها يبه آرزوها) يپاداش و عقاب و برتر(

  .نيابد يخويش سرپرست و ياور يشود و جز خداوند، برا يكيفر داده م

ّاً ... الجيد«. پذيرفته نيستنسبت به مجرم، وساطت و شفاعت  مجازاتي جراا در  * و
 ً  »و النصريا
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  صالحيت قانون و محاکم) ب
 منع مراجعه به دادگاه بيگانه ‐ ١

يَن يَْزُقمُ  ألَْم تََر إيَِل «  ِ ْن َفتَحاَكُموا ا
َ
نِْزَل ِمْن َقبِْلَك يُِريُدوَن أ

ُ
َْك َو ما أ َ

نِْزَل إِ
ُ
غُهْم آَمنُوا بِما أ

َ
وَن ك

ْن يَْكُفُروا بِهِ  إِيَل 
َ
ِمُروا أ

ُ
ً  الطاُغوِت َو قَْد أ ْن يُِضلُهْم َضالًال بَعيدا

َ
  )٦٠نساء،(» َو يُريُد الشيْطاُن أ

پيش از تو نازل شده است، ايمان ) بر پيامبران(نچه بر تو و آنچه پندارند به آ يرا كه م يآيا كسان

كه مأمورند  يببرند، در حال) و حكّام باطل(را نزد طاغوت  يخواهند داور يكه م يبين ياند نم آورده

  .در اندازد يدور يخواهد آنها را به گمراه يشيطان م يول .به طاغوت، كفر ورزند

. يگانگان رفتن، خواست شيطان و ممنوع استدر حل اختالفات داخلي، سراغ ب  *
 »...يريد الشيطان«

 متبوع اوبر اساس قانون کشور  مجرم کيفر ‐ ٢
  )٧٥يوسف،(» الظالِِمنيَ  یَفُهَو َجزاُؤُه َكذلَِك جَنْزِ  قالُوا َجزاُؤُه َمْن وُِجَد يِف رَْحِلهِ « 

كه به (سرقت است  ياو جزا كيفرش چنين است كه هر كس پيمانه در بارش پيدا شود، خود: گفتند

را ) سارق(ظالم ) در منطقه كنعان(ما ) عنوان گروگان يا برده در اختيار صاحب پيمانه قرار گيرد

  .دهيم ياينگونه كيفر م

. نه کشور ميزبان                 کيفر خالفکار در کشور بيگانه مي تواند طبق قانون خود او باشد،  *
  »كذالک جنزي الظاملني«

 در برخي جرايم جهاني حيت کيفريصال ‐ ٣
 » ً ا َو ال نَِصريا ِ   » فَإِْن تََولْوا فَُخُذوُهْم َو اْقتُلُوُهْم َحيُْث وََجْدُيُموُهْم َو ال َيتِخُذوا ِمنُْهْم َو

پس آنان را هر جا يافتيد بگيريد ) با كفّار ادامه دادند يو به همكار(سرباز زدند ) منافقان(پس اگر 

  )٨٩نساء،(   .نگيريد يو از آنان هيچ دوست و ياورو بكشيد 

خذوهم واقتلوهم حيث «. شناسد رز نمياسالم در مبارزه با دشمن و تعقيب مفسدان م  *
 »وجدتموهم
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  هاي حل و فصل غير قضايي                شيوه ‐ ٤
 داوري ١‐ ٤

ْهِلهِ « 
َ
ً ِمْن أ ِق  َو إِْن ِخْفتُْم ِشقاَق بَيِْنِهما فَاْنَعثُوا َحَكما ً يَُوفِّ ْهِلها إِْن يُِريدا إِْصالحا

َ
ً ِمْن أ َو َحَكما

 ً   )٣٥نساء،(» اُهللا بَيْنَُهما إِن اَهللا اكَن َعِليماً َخِبريا
از خانواده  يبيم داشتيد، پس داور) زن و شوهر(ميان آن دو  يجداي) و يناسازگار(و اگر از 

 ياگر اين دو بنا) كنند يف آن دو رسيدگتا به اختال(از خانواده زن برگزينيد  يشوهر، و داور

با خبر ) از نيات همه(رساند، زيرا خداوند،  ياصالح داشته باشند خداوند ميان آن دو را به توافق م

  .و آگاه است

در پاسخ اعتراضي كه  7امام باقر. براي حل مشكالت، انتخاب داور جايز است  *
 ١.ين آيه را تالوت فرمودندبود ا 7به پذيرش حكميت در صفّين براي حضرت علي

ً «ي  درباره 7 از امام صادق  * حكمين : سؤال شد، حضرت فرمود »...فابعثوا َحكما
  ٢.باشند  جدايي حكم كنند، مگر آنكه از طرفين اجازه داشته توانند به طالق و نمي

 »َحكماً من اهله و َحكماً من اهلها«. داور، حق يكسان دارند مرد در انتخاب زن و  *

ان يريدا «. طلبي آنان توجه كرد اصالح ر انتخاب داور بايد به آگاهي، رازداري ود  *
 ً  »اصالحا

الزمه به عبارت ديگر . بايد زن و شوهر، داوري داوران انتخاب شده را بپذيرند  *
 .انتخاب داور، اطاعت از حكم اوست

  )٤٢مائده،(» َو إِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَيْنَُهْم بِالِْقْسِط « 
  .، پس ميانشان به قسط و عدل قضاوت كنيكن يگر داورو ا

اگر حاكم اسالمي براي داوري بين كشورهاي غير اسالمي انتخاب شد، بايد عدالت   *
 »فاحكم بينهم بالقسط«. را كامالً مراعات كند

                                                 
   .٢٨٥، ص ٢ ج  يازدهمچاپ  ،ش ١٣٨٣،  تهران، ي از قرآنمركز فرهنگي درسهاي تفسير نور،قرائتي، محسن،  .١
  . ٢٨٦همان، ص  .٢
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نَْزَل اهللا«  
َ
  )٤٨مائده، ( »فَاْحُكْم بَيْنَُهْم بِما أ

  كن يه داورپس ميان آنها بر طبق آنچه خدا نازل كرد

توان ميان ، داوري مسلمانان را ميان خود بپذيرند، ميدر صورتي که اهل کتاب 
  .آنان بر طبق قرآن حکم کرد

 گريسازش و ميانجي ٢‐ ٤
ً يَُوفِّ «  ْهِلها إِْن يُِريدا إِْصالحا

َ
ً ِمْن أ ْهِلِه َو َحَكما

َ
ً ِمْن أ ِق َو إِْن ِخْفتُْم ِشقاَق بَيِْنِهما فَاْنَعثُوا َحَكما

 ً   )٣٥نساء،(» اُهللا بَيْنَُهما إِن اَهللا اكَن َعِليماً َخِبريا
از خانواده  يبيم داشتيد، پس داور) زن و شوهر(ميان آن دو  يجداي) و يناسازگار(و اگر از 

 ياگر اين دو بنا) كنند يتا به اختالف آن دو رسيدگ(از خانواده زن برگزينيد  يشوهر، و داور

با خبر ) از نيات همه(رساند، زيرا خداوند،  يداوند ميان آن دو را به توافق ماصالح داشته باشند خ

  .و آگاه است

اين آيه، براي رفع اختالف ميان زن و شوهر، و پيشگيري از وقوع طالق، يك   *
 :كند دادگاه خانوادگي را با امتيازات زير مطرح مي

 .رندخيرخواهي بيشتري دا تا سوز، تعهد و هستند و لذادو فاميل  داوران از هر ‐ ١ 
 .اين دادگاه، نياز به بودجه ندارد ‐ ٢ 
رسيدگي به اختالف در اين دادگاه، سريع، بدون تراكم پرونده و مشكالت كارِ  ‐ ٣ 

 .اداري است
 .ماند مسائل اختالفي در ميان خودشان مي رسد و اسرار دادگاه به بيگانگان نمي ‐ ٤ 
  .باشند ورد اعتماد طرفين ميچون داوران از خود فاميلند، م ‐ ٥ 

ً َو «  ْن يُْصِلحا بَيْنَُهما ُصلْحا
َ
ً فَال ُجناَح َعلَيِْهما أ ْو إِْعراضا

َ
ً أ ٌة خافَْت ِمْن َنْعِلها نُُشوزا

َ
َو إِِن اْمَرأ

لُْح َخرْيٌ    ) ١٢٨نساء،(» الصُّ
 يا ه گونهنيست كه ب ييا اعراض داشته باشد بر آن دو باك ياز شوهرش بيم ناسازگار يو اگر زن

  .و صلح بهتر است) از حقوقش باشد يبعض يپوش گرچه با چشم(با يكديگر صلح كنند 

. ي اول اصالح خود زوجين، بدون دخالت ديگران است در مسائل خانواده، مرحله  *
 »ان يصلحا بينهما«. دخالت كنند بايد ، ديگرانمؤثر نيفتاداگر 
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ِن َطآئَِفتَاِن ِمَن الُْمْؤِمِننَي اقْ «  ْ بَيْنَُهَما فَإِن َنَغْت إِْحَداُهَما َعيَل َو ْصِلُحوا
َ
ْ فَأ ْخرَ  تَتَلُوا

ُ
َفَقاتِلُواْ  ياْأل

ْ إِن اَهللا حُيِبُّ  َء إيَِل  تيَِف  َحيت  َيبيِْغ  اليِت  قِْسُطوا
َ
ْ بَيْنَُهَما بِالَْعْدِل َوأ ْصِلُحوا

َ
ْمِر اِهللا فَإِن فَآَءْت فَأ

َ
 أ

ْ  الُْمْقِسِطنيَ  َخَويُْكْم َوايُقواْ اَهللا لََعلُكْم تُرمَْحُونَ إِغَما ال
َ
ْصِلُحواْ َننْيَ أ

َ
   »ُمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة فَأ

. برقرار كنيد يو اگر دو گروه از مؤمنان به نزاع و جنگ پرداختند، پس ميان آنان صلح و آشت

. خداوند بازگردد تجاوز كرد، با متجاوز بجنگيد تا به فرمان ياز دو گروه بر ديگر يسپس اگر يك

، ميان آن دو گروه به عدالت صلح برقرار )و دست از تجاوز برداشت(پس اگر متجاوز بازگشت 

همانا مؤمنان با يكديگر برادرند، پس .پيشگان را دوست دارد عدالت ورزيد كه خداوند عدالت كنيد و

از خدا پروا كنيد تا برقرار كنيد و  يصلح و آشت) در صورت اختالف و نزاع(ميان برادران خود، 

  )١٠و  ٩حجرات،(  .مورد رحمت قرار گيريد

ي توجه اسالم به  تكرار شده كه نشانه »اصلحوا«آيه، سه بار فرمان دو در اين   *
 .برقراري صلح و دوستي ميان افراد جامعه است

 ١٠ آيه در. به عدالت، صلح برقرار كنيد »و اقسطوا... فاصلحوا«: فرمود ٩در آيه  
از اين رو الزم است . در برقراري صلح، از خدا بترسيد »و اتّقوا... فاصلحوا«: ايدفرم مي

به نحوي به عنوان ميانجي پذيرفتند، خدا را در نظر بگيرد که در صورتي که کسي را 
  .گرددني ظلم و ستم به يكي از طرفين  مايهکه اصالح از جانب وي 

 »فاصلحوا بني اخويكم«. انداصالح كننده نيز خود را برادر طرفين درگير بد *

 :صلح و آشتي در قرآن  *

لُح َخري«، هاي صلح در قرآن، واژه  ، تأليف ٢»واَصِلحوا ذاَت بينكم«، اصالح، ١»والصُّ
لم اكّفة«و سلم،  ١»فَاَلّف بني قلوبكم«قلوب،  ي توجه اسالم  دهنده نشان ٢»اُدخلُوا يِف السِّ

هاي الهي كه خداوند در قرآن  از نعمت .آميز است به صلح و صفا و زندگي مسالمت
چنانكه خداوند خطاب به . هاي مسلمانان است مطرح كرده است، اُلفت ميان دل

                                                 
  .١٢٨نساء،  .١
  .١انفال،  .٢
 .١٠٣عمران،  آل .١
 .٢٠٨بقره،  .٢
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به ياد آوريد كه شما قبل از اسالم  ١»ُكنتم اَعداء فَاَلَّف بني قلوبكم«: فرمايد مسلمانان مي
چنانكه ميان . دهاي شما الفت برقرار كر با يكديگر دشمن بوديد، پس خداوند ميان دل

ي اوس و خزرج يكصد و بيست سال درگيري و فتنه بود و اسالم ميان آنان  قبيله
اصالح و آشتي دادن، سبب دريافت بخشودگي و رحمت از جانب  .صلح برقرار كرد

ً «. خداوند شمرده شده است ً رحيما هر كس  ٢»ان تُصلحوا و تّتقوا فاّن اهللا اكن غفورا
َمن يَشَفع َشفاعًة «. دريافت خواهد كرد نيک ي، پاداشباشد انانميان مسلم خير  واسطه

َ نَصيٌب منها   ٣»َحسنة يَكن 

  قواعد رسيدگي به دعاوي) ج
 منع کتمان حق ‐ ١

ْغتُْم َيْعلَُمونَ « 
َ
ْهَل الِْكتاِب لَِم تَلِْبُسوَن احْلَق بِاْكاِطِل َو تَْكتُُموَن احْلَق َو أ

َ
  ) ٧١آل عمران،(» يا أ

كه خود  يكنيد، در حال يحق را كتمان م) يا(سازيد و  يچرا حق را به باطل مشتبه م! ل كتاباه يا

  .آگاهيد) به حقّانيت آن(

از اين رو الزم است قاضي وقتي به حق . واجب استكتمان حق، حرام و اظهار آن  *
 »...تكتمون احلّق « .رسيد، آن را کتمان نکند و بيان کند

ينَ «  ِ َها ا فُّ
َ
َحَدُكُم الَْموُْت ِحنَي الْوَِصيِة اثْناِن َذوا َعْدٍل  يا ك

َ
آَمنُوا َشهاَدُة بَيِْنُكْم إِذا َحرَضَ أ

صاَنتُْكْم ُمِصيبَُة الَْموِْت حَتِْبُسوَغهُ 
َ
رِْض فَأ

َ
بْتُْم يِف اْأل ْغتُْم رَضَ

َ
ْم إِْن أ ُ

ْو آَخراِن ِمْن َلرْيِ
َ
ما ِمْن ِمنُْكْم أ

َو ال نَْكتُُم َشهاَدَة اِهللا إِنا   ْقِسماِن بِاِهللا إِِن اْرتَبْتُْم ال نَْشرَتِي بِِه َعَمناً َو لَْو اكَن ذا قُْرَنْعِد الصالةِ َفيُ 
  ) ١٠٦مائده،(» إِذاً لَِمَن اْآلثِِمنيَ 

از شما فرا رسد، از ميان خود دو نفر  يمرگ يك) يها نشانه(هر گاه ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

و اگر در مسافرت بوديد و مصيبت مرگ به . فرا خوانيد يرا هنگام وصيت به شهادت و گواهعادل 

                                                 
 .١٠٣آل عمران،  .١
  .١٢٩نساء،  .٢
  . ٨٥نساء،  .٣
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بطلبيد و اگر  يتان را به گواه) همكيشان(دو تن از غير ) نبود يو شاهد مسلمان(سراغ شما آمد 

شك كرديد، پس از نماز آن دو را نگاهداريد تا به خداوند قسم ياد كنند كه ما ) در صداقت آنان(

 يبفروشيم، هر چند در مورد فاميل باشد و هرگز شهادت اله يحاضر نيستيم حق را به هيچ قيمت

  .كنيم، كه در اين صورت از گنهكارانيم يرا پنهان نم

و  شودموجب فسق فرد و زوال عدالت از وي ميكتمان حق و خيانت در گواهي،  *
که حق را کتمان نمايد،  از اين رو قاضي .در همه اديان الهي، حرام شمرده شده است
 »من اآلثمني - ذواعدل« .باشدفاقد عدالت شده و شايسته قضاوت نمي

ِْه ُمْذِعِننيَ «  َ
تُوا إِ

ْ
  )٤٩نور،(» َو إِْن يَُكْن لَُهُم احْلَقُّ يَأ

  . آيند يپيامبر م يباشد، با رضايت و تسليم به سو) و به سودشان(اگر حق با آنان ) يل(و 

كرد و منافقان  به نفع آنان حكم مي، بود منافقانكه حق با  ر جاييد 9 پيامبر اكرم  *
لذا قاضي بايد حق را به کسي که محق است، بدهد و به . كردند اذعان و اعتراف مي

 »ُمذِعنني«. نفع او حکم کند هرچند دشمن وي باشد

 حجيت ظاهر ‐ ٢
َْك الِْكتاَب بِاحْلَقِّ حِكَْحُكَم «  َ

نَْزْجا إِ
َ
ً إِنا أ راَك اُهللا َو ال تَُكْن لِلْخائِننَِي َخِصيما

َ
  » َننْيَ اجاِس بِما أ

تو را ) ياز طريق وح(همانا ما اين كتاب را بحق بر تو فروفرستاديم تا ميان مردم به آنچه خدا 

  )١٠٥نساء،(  .كاران به مخاصمت برنخيز و به نفع خيانت يكن يآموخته و نشان داده، داور

چون موضوع به اطالع . معروف، مرتكب سرقتي شد یلهشخصي از يك قبي *
ي او  رسيد، آن سارق، گناه را به گردن شخص ديگري انداخت كه در خانه9پيامبر

او را . متّهم، با شمشير به او حمله كرد و خواستار اثبات اين ادعا شد. كرد زندگي مي
ي خود خدمت  رئهآرام كردند ولي يكي از سخنوران قبيله را همراه جمعي براي تب

پيامبر، طبق ظاهر و بر اساس گواهي آنان، سارق واقعي را تبرئه كرد و . پيامبر فرستاد
دانست گواهي  سرزنش نمود، ولي قتاده كه مي) به نام قتاده(ي سرقت را  خبر دهنده
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اين آيه نازل شد و مظلوميت قتاده و . آنان دروغ است به شدت ناراحت بود
 ١.دروغ آنان را روشن ساختسازي وگواهي  صحنه

به . قاضي بايد بر اساس مدارک، شواهد و داليلي که در دسترس دارد حکم کند 
  ٢.بيان ديگر، ظاهر براي قاضي حجت است

يَن َءاَمنُواْ إَِذا َجآَءُكُم الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوُهن «  ِ َها ا فُّ
َ
  )١٠ممتحنه،(» يَآ ك

هجرت كنان نزد شما ) از شوهرِ كافر جدا شده(ايد هرگاه زنان مؤمن  ان آوردهكه ايم يكسان يا

   .آزمايش كنيد) از نظر ايمان(آمدند آنان را 

نه وسواس و حکم کرد هاي ظاهري  مالك بايد بر اساس در برخورد با افراد *
هّن فامتحو« .ي در برخورد با افراد بايد ظاهر را مالک قرار دهداز اين رو قاض .سوءظن

 »اعلم بايمانهنّ  هللا

ِّ لَْو تَْشُعُرونَ   إِْن ِحساُنُهْم إِال َعيل قاَل َو ما ِعليِْم بِما اكنُوا َفْعَملُونَ «    ) ١١٣و١١٢شعراء،(» َر
يا مرا با اعمال . (ندارم يآگاه) خوانيد يكه شما اراذل م يكسان(من به عملكرد گذشته : گفت) نوح(

  .ساب آنان جز بر پروردگارم نيست، اگر شما درك كنيدح).نيست يآنان كار ي گذشته

هيچ کس حق و اگر كسي به اسالم گرويد  ندمأمور به ظاهر همگاناسالم، تعاليم در  *
بنابراين قاضي در مواجهه با افراد بايد ظاهر را مالک قرار . ايمان بداندندارد او را بي

كم الّسالم لَسَت م« .دهد  ٣»ؤمناو التَقولوا لَمن أليق ا

 عدم اطاله دادرسي ‐ ٣
ُع احْلاِسِبنيَ  ُعم رُدُّوا إيَِل «  رْسَ

َ
ُ احْلُْكُم َو ُهَو أ َ ال 

َ
  ) ٦٢انعام،(» اِهللا َمْوالُهُم احْلَقِّ أ

و  يشوند، آگاه باشيد كه دادرس يحقّشان بازگردانده م يخداوند، موال يسپس مردم به سو

  .ترين حسابرسان است تنها از آن خداوند است و او سريع يداور

                                                 
  . ٣٧٤ص قرائتي، محسن، همان،  .١
چنانچه حق با شما نيست به اتكاي قضاوت من چيزي از  كنم، اما من طبق ظاهر حكم مي: فرمودند 9رسول خدا  .٢

  )همان(.اي از دوزخ است كسي نگيريد كه قطعه
 .٩٤نساء،  .٣
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با توجه به  .سرعت حسابرسي و رسيدگي به امور، يك ارزش و روش الهي است *
اين مطلب، بايد سيستم به نحوي باشد که موجب اطاله دادرسي نشود و نيز قضات و 

مورد امور منجر دست اندرکاران امور قضايي طوري عمل کنندکه به طوالني شدن بي
 »و هو أرسع احلاسبني« .نشود

 )محاکمه قبل از صدور حکم(اصل تناظر و حق دفاع  ‐ ٤
ْهِلها« 

َ
ْهِلِه َو َحَكماً ِمْن أ

َ
  )٣٥ نساء،(» َو إِْن ِخْفتُْم ِشقاَق بَيِْنِهما فَاْنَعثُوا َحَكماً ِمْن أ

از خانواده  يبيم داشتيد، پس داور) زن و شوهر(ميان آن دو  يجداي) و يناسازگار(و اگر از 

  ).كنند يتا به اختالف آن دو رسيدگ(ز خانواده زن برگزينيد ا يشوهر، و داور

 .طرفين حضور داشته باشنددر جايي که قرار است حق کسي احيا شود الزم است  *
 »حكماً من اهله و َحكماً من اهلها« .قضاوت و امثال آن از اين موارد است

نَا خَ « 
َ
َمْرتَُك قاَل أ

َ
ال تَْسُجَد إِْذ أ

َ
  » رْيٌ ِمنُْه َخلَْقتيَِن ِمْن ناٍر َو َخلَْقتَُه ِمْن ِطنيٍ قاَل ما َمنََعَك أ

  )١٢اعراف،(                                                                                                                            
چه چيز تورا از سجده كردن باز فرمانت دادم، ) به سجده(كه من  يوقت: فرمود) خداوند به ابليس(

  .يمن از او بهترم، مرا از آتش و او را از گل آفريد: گفت) شيطان(داشت؟ 

 »قال ما منعك«. استقبل از صدور حكم، محاكمه و بازپرسي الزم  *

 »قال أنا خري منه«. دادنيز فرصت اظهارنظر  متهمبه بايد در قضاوت  *

ُخْذ بِلِ « 
ْ
م ال تَأ

ُ
ْن َيُقوَل فَرقَْت َننْيَ بيَِن إرِْساِثيَل َو لَْم قاَل يَا ْنَن أ

َ
ِّ َخِشيُت أ

ِ إِ
ْ
ْحييَِت َو ال بَِرأ

 ِ   )٩٤طه،(» تَْرقُْب قَْو
مگير، ) به مؤاخذه(ريش و سر مرا ) يمو! (فرزند مادرم يا) برادر و يا: (گفت) هارون در جواب( 

اسرائيل تفرقه  يميان بن يتو بگوي) شوند وبا برخورد تند من، آنها متفرق (همانا من ترسيدم 

  !يو كالم مرا مراقبت نكرد يانداخت

 »التأخذ بلحييت«. دادفرصت دفاع  به متّهم بايد *
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تِييَنِّ بُِسلْطاٍن ُمِبني« 
ْ
َأ َ ْو 

َ
ْذحَبَنُه أ

َ
ْو َأل

َ
َننُه َعذاباً َشِديداً أ َعذِّ

ُ
  ) ٢١نمل،(»  َأل

 يدليل روشن) غيبت خود يبرا(كنم، مگر آن كه  ييا او را ذبح م سخت خواهم داد يقطعاً او را كيفر

  .من بياورد يبرا) يو عذر موجه(

أتييّن بسلطان مبني«. فراهم کردمتهم  براي دفاع را الزم است فرصت *  »او 

 اخْلَْصِم إِْذ تََسوُروا الِْمْحراَب « 
ُ
تاَك َغبَأ

َ
ِمنُْهْم قالُوا ال خَتَْف  داوَُد َفَفِزعَ   إِْذ َدَخلُوا َعيل َو َهْل أ

اِط   َنْعٍض فَاْحُكْم بَيْنَنا بِاحْلَقِّ َو ال تُْشِطْط َو اْهِدنا إيِل  َنْعُضنا َعيل  َخْصماِن بيَغ   » َسواِء الرصِّ
آن گاه كه  باال رفتند به تو رسيده است؟) داود(آن دادخواهان كه از ديوار محراب  يو آيا ماجرا

نترس، ما دو : شاكيان گفتند. آنان به هراس افتاد) ي مشاهده(دند و او از بر او وارد ش) يناگهان(

كن و ستم  ينموده است، پس بين ما به حق داور يتعد ياز ما بر ديگر يايم و يك نفر درگير شده

  )٢٢و٢١ص،(  .»فرما يروا مدار و ما را به راه راست راهنماي

تا بتوان داليل طرفين را  باشندبراي قضاوت، بايد در دادگاه حاضر طرفين دعوا  *
 »خصمان«. شنيد

ْم ُكنَْت ِمَن الْعالنِي« 
َ
ْستَْكرَبَْت أ

َ
ْن تَْسُجَد مِلا َخلَْقُت نِيََدي أ

َ
  ) ٧٥ص،(»  قاَل يا إِبِْليُس ما َمنََعَك أ

كه به دستان قدرت خويش  يموجود يچه چيز تو را مانع شد كه برا! ابليس يا«: فرمود) خداوند(

  »!؟ييا از بلند مرتبگان ي؟ تكبر كرديدم سجده كنخلق كر

يا ابليس «. بدهدفرصت حرف زدن  اوبه  و هدخوابتوضيح  مجرم بايدز اقاضي بايد  *
 »ما منعك

ْن َهَذا فََكَشْفنَا َعنَك ِغَطآَءَك  وََجآَءْت لُكُّ َغْفٍس مَعَها َسآئٌِق وََشِهيٌد لَقْدُكنَت يِف «  َلْفلٍَة مِّ
َ  َفبَرَصُكَ  َ َْوَم َحِديٌد َوقَاَل قَِرينُُه َهَذا َما  ْ لِْقيَا يِف  يا

َ
َجَهنَم لُك َكفاٍر َعِنيٍد مناٍع لِّلَْخرْيِ  َعِتيٌد أ

ِريٍب  ِ  ُمْعتٍَد مُّ لِْقيَاُه يِف  يا
َ
  ) ٢٤- ٢١ق،(» الَْعَذاِب الشِديدِ  َجَعَل َمَع اِهللا إِهَلاً َءاَخَر فَأ

دهد و  يجلو سوق م او را به يآيد، با او دو فرشته است كه يك يم) نه قيامتبه صح(و هر كس 

ما پرده  ، پسيبود) عميق( يهمانا از اين صحنه در غفلت:) شود يبه او گفته م.(گواه اوست يديگر

نامه (اينك : همراه او گويد) فرشته(و . تو را كنار زديم و امروز چشمت تيزبين شده است) غفلت(

هر كفرپيشه :) كند يخداوند به دو فرشته سائق و شهيد خطاب م.(نزد من آماده است) اعمال او

آنكه با خداوند يكتا،  .مانع خير است و متجاوز و شبهه افكن) آن كه. (لجوج را به دوزخ افكنيد

  .قرارداد، پس او را در عذاب سخت بيفكنيد يمعبود ديگر
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حضور شاهد بررسي داليل و  :د شو مراحل طبيعي يك دادگاه طي مي نيز در قيامت *
 »القيا يف جهّنم«. صدور حكم و »كنت يف غفلة«اتهام ، تفهيم »سائق و شهيد«

 عدم صدور حکم از روي ظن ‐ ٥
يَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصاحِلاِت َسواًء حَمْياهُ «  ِ ْن جَنَْعلَُهْم اَك

َ
يَن اْجرَتَُحوا السيِّئاِت أ ِ ْم َحِسَب ا

َ
ْم َو أ

  ) ٢١جاثيه،(» مَماُيُهْم ساَء ما حَيُْكُمونَ 
كه ايمان آورده  يآنان را همچون كسان بد شدند گمان كردند كه ما يكه مرتكب كارها يآيا كسان

 يحيات ومرگشان يكسان است؟ چه بد داور اند قرار خواهيم داد و شايسته انجام داده يو كارها

  .كنند يم

در قضاوت نيز بايد بنا بر  .ر محكوم استداوري بر اساس خيال و پندانوع  هر *
ساء ما ... ام حسب« .سناد و مدارک معتبر حکم صادر کرد نه بر اساس خياالتداليل، ا
 »حيكمون

نَزَل اُهللا بَِها ِمن ُسلَْطاٍن إِن يَتِبُعوَن إِال الظ  إِال  إِْن يِه « 
َ
نتُْم وََءابَآُؤُكم مآ أ

َ
ْسَمآٌء َسميْتُُموَهآ أ

َ
ن أ

نُفُس َولََقْد َجآَءُهم يَوَما َيْهوَ 
َ
  ) ٢٣جنم،(» يمِّن ربِِّهُم الُْهدَ  اْأل

خداوند هيچ گونه . ايد كرده يگذار بيش نيستند كه شما و پدرانتان، نام يهاي ها جز نام اين بت

 ي، جز گمان و آنچه كه دلخواهشان است پيرو)مشركان. (نفرستاده است) بر حقانيت آنها( يبرهان

  .پروردگارشان هدايت به سراغشان آمده است يسو كه از يكنند، در حال ينم

هيچگاه نبايد از ظن پيروي کرد از جمله در  .حجيت ندارد ظن بما هو ظن 
 »إِن يَتِبُعوَن إِال الظن «. قضاوت

ِن الظن «  ً  ِمنَ  َال ُفْغيِن َوَما لَُهم بِِه ِمْن ِعلٍْم إِن يَتِبُعوَن إِال الظن َو   )٢٨جنم،(» احْلَقِّ َشيْئا
كنند و  ينم يپيرو يچيز نيست، آنان جز گمان، از يهيچ علم) به اين امر(آنان  يكه برا يدر حال

  .كند ينياز نم ياز حق ب) انسان را(قطعاً گمان، 

. ها باشدبع ظن و گماناقاضي نيز نبايد ت. تواند مبنا قرار گيردظن و گمان نمي 
ً  ِن الظن َال ُفْغيِن ِمنَ وَ «   »احْلَقِّ َشيْئا
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ً إِن اَهللا َعِليٌم بِما َفْفَعلُو«  ْكرَثُُهْم إِال َظنا إِن الظن ال ُفْغيِن ِمَن احْلَقِّ َشيْئا
َ
  »نَ َو ما يَتِبُع أ

  ) ٣٦يونس،(                                                                                                                            
از حقيقت ) انسان را(قطعاً گمان به هيچ وجه . كنند ينم يپيرو) پايه يب(و بيشتر آنان جز از گمان 

  .دهند، آگاه است يكند، همانا خداوند به آنچه مردم انجام م ينياز نم يب

لذا در قضاوت نيز نبايد بر . م شده استعمل بر مبناي ظن و گمان در قرآن محکو 
  .اساس ظن و گمان حکم نمود

 سوابق متهمتوجه به  ‐ ٦
ْغتُْم ظالُِمونَ   َو لََقْد جاَءُكْم ُمو« 

َ
  ) ٩٢بقره،(» بِاْكَيِّناِت ُعم اخَتْذُيُم الِْعْجَل ِمْن َنْعِدهِ َو أ

به (او گوساله را ) غياب(پس از شما  يشما آورد، ول يمعجزات برا) آن همه( يو همانا موس

  .كه ستمكار بوديد يگرفتيد، در حال) يخداي

 »اختذتم العجل«. كند، زمينه را براي قضاوت درست فراهم ميمتهم سوابقتوجه به  *

ً   فَإِْن رََجَعَك اُهللا إِيل«  بَدا
َ
َذنُوَك لِلُْخُروِج َفُقْل لَْن خَتْرُُجوا َميِعَ أ

ْ
َو لَْن تُقاتِلُوا  طائَِفٍة ِمنُْهْم فَاْستَأ

وَل َمرةٍ فَاْقُعُدوا َمَع اخْلاِلِفنيَ 
َ
  ) ٨٣،توبه(» َميِعَ َعُدوا إِنُكْم رَِضيتُْم بِالُْقُعوِد أ

 ياز منافقان بازگرداند و آنان از تو برا يا طايفه يبه سو) پس از اين جنگ(پس اگر خداوند تو را 

شما هرگز با من بيرون نخواهيد شد و : تند بگوخروج خواس ي اجازه) يبه جنگ ديگر(حركت 

نبرد نخواهيد كرد، زيرا شما نخستين بار به نشستن در خانه  يهرگز همراه من، با هيچ دشمن

  !بنشينيد) در خانه(اند  با آنان كه از فرمان تخلّف كرده) اكنون نيز(شديد، پس  يراض

رضيتم «. توجه شودبه سوابق متهم الزم است در همه جا از جمله در قضاوت  *
 »بالقعود اّول مّرة

رِْض َو ما ُكنا ساِرِقنيَ « 
َ
  ) ٧٣يوسف،(» قالُوا تَاِهللا لََقْد َعِلْمتُْم ما ِجئْنا ِجُْفِسَد يِف اْأل

ايم و ما هرگز سارق  فساد در اين سرزمين نيامده يدانيد كه ما برا يبه خدا سوگند شما م: گفتند

  .ايم نبوده

اي براي نشانه نيز مهم بوده و حسن سابقهابقه اهميت دارد، همانطور که سوء س *
 »لقد علمتم« .ئت استبرا
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نُه اكَن ِمَن الُْمَسبِِّحنَي لَلَِبَث يِف َنْطِنِه إيِل ....َو إِن يُونَُس لَِمَن الُْمرَْسِلنيَ « 
َ
  »يَْوِم ُفبَْعثُونَ   فَلَْو ال ك

  ) ١٤٤-١٣٩صافات،(                                                                                                                  
 يپس اگر از تسبيح گويان نبود، تا روز قيامت در شكم ماه... .و همانا يونس از فرستادگان است

  .ماند يم

 »نياملسّبح -املرسلني «. تواند يکي از عوامل تخفيف مجازات باشدحسن سابقه مي *

 اخذ وثيقه و کفيل ‐ ٧
رِْسلَُه َمَعُكْم َحيت « 

ُ
ْن حُياَط بُِكمْ  قاَل لَْن أ

َ
تُنيِن بِِه إِال أ

ْ
  ) ٦٦يوسف،(» تُْؤتُوِن َمْوثِقاً ِمَن اِهللا حَكَأ

محكم  يا به نام خدا، وثيقه) با سوگند(من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا آنكه : گفت) پدر( 

  .شويد يا ماً او را نزد من برگردانيد، مگر آنكه همه شما گرفتار حادثهبياوريد كه حت

يکي از انواع قرارهاي  .اي مطمئن به حساب آيدوثيقهتواند سوگند به نام خدا مي 
 »َمْوثِقاً ِمَن اهللاِ «. ين قرار التزام به حضور با قول شرف استتأم

ْوفُوا بَِعْهِد اِهللا إِذا خَهْدُيْم َو ال« 
َ
يْماَن َنْعَد تَْوِكيِدها َو قَْد َجَعلْتُُم اَهللا َعلَيُْكْم  َو أ

َ
َينُْقُضوا اْأل

  )٩١حنل،(» َكِفيالً 
و به عهد خدا آن گاه كه پيمان بستيد وفادار باشيد و سوگندها را پس از استوار ساختنش نشكنيد، 

  . ايد قرار داده) و گواه و ضامن(زيرا كه خدا را بر خودتان كفيل 

يکي از انواع قرارهاي . مطمئن به حساب آيد ضمانتيتواند ه نام خدا ميسوگند ب 
 »َو قَْد َجَعلُْتُم اَهللا َعلَيُْكْم َكِفيالً «. تأمين قرار التزام به حضور با قول شرف است

 کشف حقيقتسعي در  ‐ ٨
 » 

َ
ِخيِه ُعم أ

َ
قايََة يِف رَْحِل أ فتَُها الِْعرُي إِنُكْم لَساِرقُونَ فَلَما َجهَزُهْم جِبَهازِِهْم َجَعَل السِّ

َ
  » ذَن ُمؤَذٌِّن ك

را در خورجين ) يگران قيمت( يمهيا ساخت، ظرف آبخور برادران را مجهز و يپس چون بارها

  )٧٠يوسف،(  .قطعاً شما دزد هستيد! كاروانيان يصدا زد ا يداد، سپس مناد قرار) بنيامين(برادرش 

اجرايي جايز است و براي مصالح مهمتر، نسبت گاهي صحنه سازي براي کشف م *
 .گناهي که از قبل توجيه شده باشد، مانعي ندارددادن سارق به بي
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  ) ٧٤يوسف،(» قالُوا فَما َجزاُؤُه إِْن ُكنْتُْم اكِذننِيَ « 
  پس اگر دروغ گفته باشيد، كيفرش چيست؟: گفتند) مأموران يوسف(

  .کندداللت مي ف حقيقتبراي کشجواز بازرسي و جستجو اين آيه بر  

ْم ُكنَْت ِمَن الاْكِذننِيَ « 
َ
َصَدقَْت أ

َ
  ) ٢٧نمل،(» قاَل َسنَنُْظُر أ

 يراست گفت) در گزارشت(خواهيم ديد كه آيا  يبه زود: گفت) سليمان بعد از شنيدن گزارش هدهد(

  ؟ييا از دروغگويان

زارش هرگاه مفاد گهاي شخص فاسق نيست؛ بلكه  تحقيق كردن، مخصوص گزارش *
 »سننظر«. تحقيق و بررسي الزم است بخش نباشد،ميناناط

 اخْلَْصِم إِْذ تََسوُروا الِْمْحراَب « 
ُ
تاَك َغبَأ

َ
داوَُد َفَفِزَع ِمنُْهْم قالُوا ال خَتَْف   إِْذ َدَخلُوا َعيل َو َهْل أ

اِط   ِطْط َو اْهِدنا إيِلَنْعٍض فَاْحُكْم بَيْنَنا بِاحْلَقِّ َو ال تُشْ   َنْعُضنا َعيل  َخْصماِن بيَغ  »َسواِء الرصِّ

  )٢٢و٢١ص،(                                                                                        
آن گاه كه  باال رفتند به تو رسيده است؟) داود(آن دادخواهان كه از ديوار محراب  يو آيا ماجرا

نترس، ما دو : شاكيان گفتند. آنان به هراس افتاد) ي مشاهده(او از بر او وارد شدند و ) يناگهان(

كن و ستم  ينموده است، پس بين ما به حق داور يتعد ياز ما بر ديگر يايم و يك نفر درگير شده

  .»فرما يروا مدار و ما را به راه راست راهنماي

احكم بيننا ف«. طرفين دعوا بايد خواهان اجراي حق باشند، نه حفظ منافع خود *
 » باحلّق 

ْكِفلِْنيها َو َعزىِي يِف اخْلِطاِب « 
َ
ُ تِْسٌع َو تِْسُعوَن َغْعَجًة َو يِلَ َغْعَجٌة واِحَدٌة فَقاَل أ َ  ِ

َ
 »إِن هذا أ

  ) ٢٣ص،(                                                                                           
با آن همه (من تنها يك ميش است، اما  ياو نود و نه ميش و برا ياست كه برا اين برادر من

  .آن يك ميش را هم به من واگذار و در گفتگو بر من غلبه نموده است: گويد يم) سرمايه به من

 7در اينجا فرد خود را مظلوم نشان داد و همين امر باعث شد حضرت داود 
نمايي بنابراين قاضي نبايد فريب مظلوم. بدون شنيدن سخنان طرف مقابل حکم کند

  .، او را از کشف حقيقت باز داردیطرفهر نمايي يکي از طرفين را بخورد و مظلوم
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کند و به پيامبرش نيز فرمان ند بر اساس حق قضاوت ميبر اساس آيات زير، خداو 
قت از اين رو قاضي بايد تالش کند به حقي. دهد که بر مبناي حق قضاوت نمايدمي

 :دست يابد

 » ِ رُْض بِنُوِر َربِّها َو وُِضَع الِْكتاُب َو 
َ
قَِت اْأل رْشَ

َ
َ بَيْنَُهْم بِاحْلَقِّ َو  َو أ ِ َهداِء َو قُ َء بِاجِبيِّنَي َو الشُّ

  ) ٦٩زمر،(» ُهْم ال ُفْظلَُمونَ 
د و پيامبران اعمال را در ميان نهن ي زمين به نور پروردگارش روشن گردد و نامه) در آن روز(و 

  .رود يكه بر آنان ستم نم يشود در حال يو شاهدان را حاضر سازند و ميان آنان به حق داور

َ بَيْنَُهْم بِاحْلَّق « :اهد مثالش * ِ   »َو قُ

َ بِاحْلَقِّ َو َخرِسَ ُهنالَِك الُْمبِْطلُونَ «  ِ ْمُر اِهللا قُ
َ
  ) ٧٨ذلفر،(» فَإِذا جاَء أ

خواهد شد و باطل گرايان در آن جا  يبه حق داور) يامت برپا شدو ق(پس چون فرمان خدا آمد 

  .زيانكارند

َ بِاحْلَقِّ « :شاهد مثال * ِ  »ُق

رِْض فَاْحُكْم َننْيَ اجاِس بِاحْلَقِّ « 
َ
  ) ٢٦ص،(» يا داوُُد إِنا َجَعلْناَك َخِليَفًة يِف اْأل

  .كن يان مردم به حق داورهمانا ما تو را در زمين جانشين قرار داديم، پس مي! داود يا

  »فَاْحُكْم َننْيَ اجاِس بِاحْلَقِّ « :شاهد مثال *

 تفهيم اتهام و ارائه ادله به مجرم ‐ ٩
  )٧٥يوسف،(» قالُوا َجزاُؤُه َمْن وُِجَد يِف رَْحِلِه َفُهَو َجزاُؤُه َكذلَِك جَنِْزي الظالِِمنيَ « 

كه به (سرقت است  يپيدا شود، خود او جزاكيفرش چنين است كه هر كس پيمانه در بارش : گفتند

را ) سارق(ظالم ) در منطقه كنعان(ما ) عنوان گروگان يا برده در اختيار صاحب پيمانه قرار گيرد

  .دهيم ياينگونه كيفر م

من «. اي باشد که متهم خود به راحتي اتهام را بپذيردداليل بايد به گونهحد امکان تا  *
 »....وجد
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البته . ، براي شخص محکوم بايد دليل مجازات وي بيان شودبر اساس آيات زير 
 :پيش از آن، دليل مجازات نيز بايد اثبات شده باشد

  »فَُذوقُوا بِما نَِسيتُْم ِلقاَء يَْوِمُكْم هذا إِنا نَِسيناُكْم َو ُذوقُوا َعذاَب اخْلُْتِ بِما ُكنْتُْم َيْعَملُونَ « 
  ) ١٤سجده،(                                                                                                                              

شما را به ) نيز(بچشيد، ما ) عذاب را(را فراموش كرديد  يپس به خاطر آن كه مالقات چنين روز

  .اديدد يرا بچشيد، به خاطر آنچه انجام م يسپرديم، و عذاب دائم يدست فراموش

 »فذوقوا بما نسيتم«: شاهد مثال *

نُه إِذا ُديِعَ اُهللا وَْحَدُه َكَفْرُيْم َو إِْن يرُْشَْك بِِه تُْؤِمنُوا« 
َ
  )١٢ذلفر،(» ذِلُكْم بِك

هر  يورزيديد، ول يشد، كفر م يخوانده م يآن است كه هر گاه خداوند به يگانگ يبرا) عذاب(اين 

   .كرديد ير مشد باو يمطرح م ياو شريك يگاه برا

 »...ذلكم بانه اذا«: شاهد مثال *

ْحزاِب « 
َ
خاُف َعلَيُْكْم ِمثَْل يَْوِم اْأل

َ
ِّ أ

ِي آَمَن يا قَْوِم إِ ِب قَْوِم نُوٍح َو خٍد َو َعُموَد  َو قاَل ا
ْ
ِمثَْل َدأ

يَن ِمْن َنْعِدِهْم َو َما اُهللا يُِريُد ُظلْماً لِلِْعبادِ  ِ   )٣١و  ٣٠ذلفر،(» َو ا
آن احزاب بر شما ) هالك(مثل روز  يمن از روز! قوم يا«: كه ايمان آورده بود گفت يو كس

كه به باد سخت و (و قوم عاد ) كه به طوفان(مانند سرنوشت قوم نوح ) ياز سرنوشت. (ترسم يم

كه پس از آنها آمدند و خداوند  يو كسان) كه به صاعقه گرفتار شدند(و قوم ثمود ) سرد و مسموم

  .كند يظلم نم ي بندگان اراده بر

  »يريد ظلماً للعباد هللاو ما ا ...نوح و خد و ثمود«: شاهد مثال *

رِْض بَِغرْيِ احْلَقِّ َو بِما ُكنْتُْم َيْمرَُحونَ « 
َ
  ) ٧٥ذلفر،(» ذِلُكْم بِما ُكنْتُْم َيْفرَُحوَن يِف اْأل

به سر  ييد و در ناز و سرمستكرد يم يبه خاطر آن است كه در زمين به ناحق شاد) عذاب(اين 

  .برديد يم

 »ذلكم بما كنتم«: شاهد مثال *
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ُظنُّ الساَعَة قائَِمًة وَ « 
َ
َُقولَن هذا يِل َو ما أ َ َذقْناُه رمَْحًَة ِمنا ِمْن َنْعِد رَضاَء َمستُْه 

َ
لنَِئْ  َو لنَِئْ أ
ِّ إِن يِل ِعنَْدُه لَلُْحْسين  رُِجْعُت إيِل يَن َكَفُروا بِما َعِملُوا َو َجُِذيَقنُهْم ِمْن َعذاٍب فَلَ   َر ِ نُنَبِّنَئ ا

  ) ٥٠فصلت،(» َغِليٍظ 
: گويد يبه او بچشانيم حتماً م يكه به انسان رسيده از طرف خود رحمت يا يو اگر بعد از سخت

بر پا شود  يمتكنم قيا يگمان نم:) گويد يشود كه م يو چنان مغرور م(» اين رحمت، حق من است«

» .خواهد بود) منزلت(من نزد او بهترين  يپروردگارم بازگردانده شوم حتماً برا يو اگر هم به سو

اند آگاه خواهيم كرد، و قطعاً از عذاب  را كه كفر ورزيدند، حتماً به آن چه انجام داده يپس ما كسان

  .سخت به آنان خواهيم چشاند

 »همجذيقنّ و ... فلننّبنئ«: شاهد مثال *

نْيا«  ُّ نُكُم اخَتْذُيْم آياِت اِهللا ُهُزواً َو َغرتُْكُم احْلَياُة ا
َ
  ) ٣٥جاثيه،(» ذِلُكْم بِك

  . دنيا مغرورتان كرد ياين به خاطر آنست كه شما آيات خدا را مسخره گرفتيد و زندگ

  »...ذلكم بانكم«: شاهد مثال *

 » ِ وَن ِمنْهُ  يقُْل إِن الَْموَْت ا الَْغيِْب َو الشَهاَدةِ َفيُنَبِّئُُكم  َخلِمِ  فَإِنُه ُمَالِقيُكْم ُعم تَُردُّوَن إيَِل  تَِفرُّ
  ) ٨مجعه،(» بَِما ُكنتُْم َيْعَملُونَ 

كنيد قطعاً مالقات كننده شما است، سرانجام به  يرا كه از آن فرار م يهمانا مرگ: بگو!) پيامبر يا(

ايد  شويد، پس او شما را به آنچه انجام داه يم است، برگرداندهنزد آن كه به غيب و شهود آگاه 

  .خبر خواهد داد

  »فينّبئكم بما كنتم تعملون«: شاهد مثال *

خرَ « 
َ
نَساُن يَْوَمئٍِذ بَِما قَدَم َو أ   ) ١٣قيامت(» يُنَبُؤاْ اْإلِ

  .دشو يآن روز انسان به آنچه پيش فرستاده و آنچه به جا گذاشته است خبر داده م

 »ينّبوء االنسان بما قّدم و اّخر«: شاهد مثال *

ْحَصاُه اُهللا َونَُسوُه َواُهللا َعيَل « 
َ
يعاً َفيُنَبِّئُُهم بَِما َعِملُواْ أ َ  يَْوَم َفبَْعثُُهُم اُهللا مَجِ   » ٍء َشِهيدٌ  لُكِّ 

خداوند ) كه يلاعما. (اند، آگاه سازد كه خداوند همه آنان را برانگيزد تا به آنچه انجام داده يروز

،( .اند و خدا بر هر چيز شاهد و گواه است تماماً شمارش كرده و آنها فراموش نموده   )٦جماد

 »فينبئهم بما عملوا«: شاهد مثال *
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 جمع آوري ادله لزوم ‐١٠
ِخيهِ « 

َ
ِخيِه ُعم اْستَْخرََجها ِمْن وِخِء أ

َ
ْوِقيَِتِهْم َقبَْل وِخِء أ

َ
 بِأ

َ
  ) ٧٦يوسف،(» َفبََدأ

بار ) يبازرس(قبل از بارِ برادرش، به ) كرده و ياز پذيرش كيفر، ماموران شروع به بازرس(س پ

  .ساير برادران پرداخت، سپس پيمانه را از بار برادرش بيرون آورد

 »فبدا باوعيتهم«. مجاز است                 قاضي يا با اجازه اوبازرسي اموال متهمان از سوي  *

 » 
ُ
ياِر َو اكَن فَإِذا جاَء وَْعُد أ ِّ ٍس َشِديٍد فَجاُسوا ِخالَل ا

ْ
ِ بَأ و

ُ
ً َجا أ والُهما َنَعثْنا َعلَيُْكْم ِعبادا

  )٥ارساء،(» وَْعداً َمْفُعوالً 
خويش را  ياز بندگان توانمند و جنگجو ينخستين فتنه فرا رسد، گروه ي پس همين كه وعده

گران را يافته كيفر  تا فتنه(جستجو كنند  ها را پس درون خانه. بر انگيزيم) شما يسركوب يبرا(

  .است يقطع يا و آن، وعده) دهند

گران و سلب امنيت از آنان، حتّي از طريق  فراهم آوردن قدرت براي سركوبي فتنه *
يار«. گشت خانه به خانه، كاري نيكو است ّ  »فجاسوا خالل ا

ْم ُكنَْت ِمَن الاْكِذننِيَ « 
َ
َصَدقَْت أ

َ
  ) ٢٧نمل،(» قاَل َسنَنُْظُر أ

 يراست گفت) در گزارشت(خواهيم ديد كه آيا  يبه زود: گفت) سليمان بعد از شنيدن گزارش هدهد(

  ؟ييا از دروغگويان

  »سننظر«. آوري شده باشدالزم است هنگامي قاضي حکم کند که ادله کافي جمع *

ِْهْم ُعم تََول َقنُْهْم فَ «  َ
لِْقْه إِ

َ
ِ هذا فَأ   )٢٨نمل،(» اْغُظْر ما ذا يَرِْجُعونَ اْذَهْب بِِكتا

  .دهند يم يبرتاب، پس بنگر چه جواب يآنها بيفكن آن گاه از آنان رو يمرا ببر و به سو ي اين نامه

 »ثم توّل «. هاست ترين نوع شناخت شناسايي مخفيانه و دور از چشم، عميق *

يَن ِمْن ُدونِهِ «  ِ ُروىِي ما ذا َخلََق ا
َ
  ) ١١لقمان،(» هذا َخلُْق اِهللا فَأ

  اند؟  غير او چه آفريده) معبودان(اين آفرينش خداست، پس به من نشان دهيد كه 

بلکه الزم است داليل و . توان ترتيب اثر داددر قضاوت، به ادعاهاي صرف نمي *
 »فاروىي« .مستندات آن ارايه شود
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 توجه به ادله صحيح و پرهيز از استدالل نادرست ‐١١
نَا َخرْيٌ « 

َ
  ) ٧٦ص،(»  ِمنُْه َخلَْقتَيِن ِمْن ناٍر َو َخلَْقتَُه ِمْن ِطني قاَل أ
  »و او را از گل يمن از او بهترم، مرا از آتش آفريد«: ابليس گفت

  »...خلقتين -انا خري منه «. هاي غير منطقي نبايد مالک قضاوت قرار گيرداستدالل *

  ) ٣٦ارساء،(» َو ال َيْقُف ما لَيَْس لََك بِِه ِعلْمٌ « 
  .مكن يپيرو يو از آنچه به آن علم ندار

هاي صحيح بخش و استداللتواند در قضاوت مبنا قرار گيرد ادله اطمينانآنچه مي *
 »...ال تقف «. است و نه شايعات

فْواِهُكْم ما لَيَْس لَُكْم بِِه ِعلٌْم َو حَتَْسبُونَُه َهيِّ « 
َ
لِْسنَِتُكْم َو َيُقولُوَن بِأ

َ
ناً َو ُهَو ِعنَْد إِْذ تَلَقْونَُه بِأ

  ) ١٥نور،(» اِهللا َعِظيمٌ 
گفتيد و اين  يگرفتيد وبا آنكه علم نداشتيد دهان به دهان م يم) تهمت را(آن گاه كه از زبان يكديگر 

  .كه آن نزد خدا بزرگ است يپنداشتيد در حال يرا ساده و كوچك م

است آنچه مبناي الزم . توان حکم دادبر اساس شايعات و مطالب اثبات نشده نمي *
گيرد، ادله و مطالب متقن باشد و از پذيرش و مبنا قرار دادن شايعات قضاوت قرار مي

 »باَلِسنتكم تلقونه«. پرهيز شود

 ) ٧٤شعراء،(»  قالُوا بَْل وََجْدنا آباَءنا َكذلَِك َفْفَعلُون« 

  .كردند يم) پرستش(بلكه پدرانمان را يافتيم كه اين گونه ) نه: (پرستان گفتند بت

توان آن را به لذا در قضاوت نمي. باشدحقّانيت کافي بر دليل تواند نمي سابقه *
 »وَجدنا آبائنا«.تنهايي مبنا قرار داد

َحْطُت بِما لَْم حُتِْط بِِه َو ِجئْتَُك ِمْن َسبَإٍ بِنَبَإٍ يَِقني« 
َ
  ) ٢٢نمل،(»  َفَمَكَث َلرْيَ بَِعيٍد فَقاَل أ

كه  يعزّت و شوكت ي با همه(يافتم كه تو  يآگاه ياز چيز: گفت) د آمد وهده(نپاييد كه  يپس دير

  .ام مهم و درست آورده يسبا گزارش) ي منطقه(تو از  يو برا يا از آن آگاه نشده) يدار

 »بنبأ يقني«. مبنا قرار گيرداخبار قطعي و تأييد شده بايد ها،  در گزارش *
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  ) ٤٣نمل،(» اِهللا إِنها اكنَْت ِمْن قَْوٍم اكفِِرينَ  َو َصدها ما اكنَْت َيْعبُُد ِمْن ُدونِ « 
بازداشته بود، و ) از تسليم شدن در برابر حق(پرستيد، او را  يخدا م يبه جا )بلقيس(آنچه آن زن 

  ).بعد از كفر، ايمان آورد يول(او از قوم كافران بود، 

اراي سوءسابقه از اين رو کسي را که د. کافي بر مجرميت نيست سوء سابقه، دليل *
 »انّها اكنت من قوم اكفرين« .توان تا ابد مجرم تلقي کرداست ، نمي

ْستََطرٌ «  ِبرٍي مُّ َ ُّ َصِغرٍي َو ُ   ) ٥٣قمر،(» َو
  .نوشته شده است يكوچك و بزرگ و هر

پس به طريق اولي در دنيا . ي مردم در قيامت براساس مدارك مكتوب است محاكمه *
 »لك صغري و كبري مستطر«.داليل و امارات قوي و مستند باشدنيز دادرسي بايد بر اساس 

ويِت « 
ُ
ما َمْن أ

َ
  ) ١٩حاقه،(» ِكتَابَُه نِيَِميِنِه َفيَُقوُل َهآُؤُم اقَْرُءواْ ِكتَانِيَهْ  فَأ

بيائيد كتاب مرا : گويد يم) كنان يشاد(عملش به دست راستش داده شود،  یپس هر كس كه نامه

  .بخوانيد

قيامت بر اساس پرونده مكتوب و مستند، مردم را محاكمه و كيفر و خداوند در  *
در دنيا نيز دادرسي بايد بر اساس داليل و امارات به طريق اولي پس . دهد پاداش مي

 »اويت كتابه«. باشد و مستند قوي

وِلنيَ « 
َ
  )١٣٧شعراء،(» إِْن هذا إِال ُخلُُق اْأل

  .پيشينيان نيستجز شيوه ) ما يپرست دعوت تو يا بت(اين 

در صورتي كه ( »ِان هذا اّال ُخلُق االّولني«. سابقه و رفتار نياكان، دليل حقّانيت نيست *
 )، رفتار مشركان باشد»هذا«مراد از 
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 اعاده حيثيت ‐١٢
ً   ُسبْحانَُه َو تَعايل«    ) ٤٣ارساء،(» َقما َفُقولُوَن ُعلُوا َكِبريا

  !بزرگ يگويند، برتر يم خداوند منزّه و برتر است از آنچه

الزم  وي به هر نحو ممکن نسبت ناروايي داده شود، تبرئه و تنزيهبه کسي هرگاه  *
 »سبحانه«. است

 لزوم ارايه اطالعات دقيق در دادگاه ‐١٣
ْكِفلِْنيها َو َعزىِي « 

َ
ُ تِْسٌع َو تِْسُعوَن َغْعَجًة َو يِلَ َغْعَجٌة واِحَدٌة فَقاَل أ َ  ِ

َ
  »  يِف اخْلِطاِب إِن هذا أ

  ) ٢٣ص،(                                                                                                                                   
با آن همه (من تنها يك ميش است، اما  ياو نود و نه ميش و برا ياين برادر من است كه برا

  .آن يك ميش را هم به من واگذار و در گفتگو بر من غلبه نموده است: گويد يم) سرمايه به من

 تسع و تسعون نعجة و يل « .دقيق باشد همراه با اطالعاتطرح دعوا در دادگاه بايد  *
 »نعجة واحدة

 لزوم پرهيز از کاربرد کلمات دوپهلو ‐١٤
 » ُ يَن آَمنُوا ال َيُقولُوا راِعنا َو قُول ِ َها ا فُّ

َ
  ) ١٠٤بقره،(» وا اْغُظْرنايا ك

چون اين کلمه معناي {مراعاتمان كن» راعنا«: نگوييد) به پيامبر! (ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .ما را در نظر بگير» انظرنا«: ، بلكه بگوييد}ما را تحميق کن: ديگري نيز دارد

ي جا خصوصاً در طرح دعوا و قضاوت از کلمات و اصطالحاتالزم است در همه 
 »ال َيُقولُوا راِعنا« .استفاده بشود که دوپهلو نباشد و ابهام ايجاد نکند
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  و اجراي مجازات علني بودن جلسات ‐١٥
 اخْلَْصِم إِْذ تََسوُروا الِْمْحراَب « 

ُ
تاَك َغبَأ

َ
داوَُد َفَفِزَع ِمنُْهْم قالُوا ال خَتَْف   إِْذ َدَخلُوا َعيل َو َهْل أ

اِط   َنْعٍض فَاْحُكْم بَيْنَنا بِاحْلَقِّ َو ال تُْشِطْط َو اْهِدنا إيِل  ا َعيلَنْعُضن  َخْصماِن بيَغ   » َسواِء الرصِّ
آن گاه كه  باال رفتند به تو رسيده است؟) داود(آن دادخواهان كه از ديوار محراب  يو آيا ماجرا

نترس، ما دو : گفتند شاكيان. آنان به هراس افتاد) ي مشاهده(بر او وارد شدند و او از ) يناگهان(

كن و ستم  ينموده است، پس بين ما به حق داور يتعد ياز ما بر ديگر يايم و يك نفر درگير شده

  )٢٢و٢١ص،(  .»فرما يروا مدار و ما را به راه راست راهنماي

. اي براي مصونيت او از اشتباه است ي قضاوت، وسيله تذكّر به قاضي در لحظه *
 »ال تشطط و اهدنافاحكم بيننا باحلّق و«

فٌَة يِف ِديِن اهللاِ « 
ْ
ُخْذُكْم بِِهما َرأ

ْ
ةٍ َو ال تَأ وا لُك واِحٍد ِمنُْهما ِمائََة َجْتَ ِ فَاْجِتُ  إِْن الزاِغيَُة َو الزا

َْوِم اْآلِخِر َو لْيَْشَهْد َعذاَنُهما طائَِفٌة ِمَن الُْمْؤِمِننيَ  ْ   ) ٢نور،( »ُكنْتُْم تُْؤِمنُوَن بِاِهللا َو ا
 يو اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد در اجرا. هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد

از مؤمنين  ينشويد و بايد هنگام كيفر آن دو، گروه يدين خدا نسبت به آن دو گرفتار دلسوز

  .حاضر و ناظر باشند

 »طائفة...شهدولي«. است حکم مجري براي كنترل قاضي وحضور مردم اهرمي  *

 قداست قضاوت ‐١٦
 اخْلَْصِم إِْذ تََسوُروا الِْمْحراَب « 

ُ
تاَك َغبَأ

َ
  )٢٢و٢١ص،(» َو َهْل أ
  باال رفتند به تو رسيده است؟) داود(آن دادخواهان كه از ديوار محراب  يو آيا ماجرا

و لذا مکان قضاوت نيز تقدس دارد و  قضاوت امري با ارزش و مقدس است 
  .د شرايط آن را دارا باشدقاضي نيز باي

سكوي قضاوت . كند تر مي قضاوت در محراب عبادت، ارزش و قداست آن را بيش *
. بود در مسجد كوفه و محل قضاوت حضرت داود در محراب 7حضرت علي 

 »تسّوروا املحراب«
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را« 
َ
َْك الِْكتاَب بِاحْلَقِّ حِكَْحُكَم َننْيَ اجاِس بِما أ َ

نَْزْجا إِ
َ
  )١٠٥نساء،(» َك اهللاُ إِنا أ

تو را ) ياز طريق وح(همانا ما اين كتاب را بحق بر تو فروفرستاديم تا ميان مردم به آنچه خدا 

  .يكن يآموخته و نشان داده، داور

تنها ابالغ احكام كافي نيست، اجراي احكام نيز وظيفه . از شئون انبياست قضاوت *
 »حكحكم بني اّجاس«. است

ترين طرق اجراي آن، و يکي از مهم ر اجراي مفاد آن استانزال کتاب به منظو 
در اين آيه خداوند متعال پيامبر را مأمور قضاوت در . کاربرد آن در قضاوت است

  .ميان مردم قرار داده است و لذا قضاوت از شئون پيامبر است

  نظام حاکم بر ادله) د
 اقرار  ‐ ١

ال تَُكوَن مَ « 
َ
  ) ٣٢حجر،(» َع الساِجِدينَ قاَل يا إِبِْليُس ما لََك أ

  ؟يكنان نيست سجده) فرشتگان(چه شد ترا كه همراه ! ابليس يا: فرمود) خداوند(

و با  گرفتاقرار بايد ، بلكه از مجرم نيز کردتكيه نبايد در قضاوت تنها به علم خود  *
 »يا ابليس ما لك«.کردسؤال وجواب، منشأ جرم و روحيات مجرم را براي همه روشن 

َْوَم خَنِْتُم َعيلا«  رُْجلُُهْم بِما اكنُوا يَْكِسبُونَ   ْ
َ
يِْديِهْم َو تَْشَهُد أ

َ
فْواِهِهْم َو تَُكلُِّمنا أ

َ
  ) ٦٥يس،(» أ

گويند و پاهايشان به آن چه كسب  يهايشان با ما سخن م نهيم و دست يامروز بر دهانشان مهر م

  .دهند يم ياند گواه كرده

 »تشهد ارجلهم«. جرم است مباشراقرار و اعتراف  ترين گواه در دادگاه، وي *

 » 
َ
ْن يَْكتُْمَن ما َخلََق اُهللا يِف أ

َ
لُّ لَُهن أ ْغُفِسِهن ثَالثََة قُُروٍء َو ال حَيِ

َ
بْصَن بِأ رْحاِمِهن َو الُْمَطلقاُت َفرَتَ

َْوِم اْآلِخرِ  ْ   ) ٢٢٨بقره،(» إِْن ُكن يُْؤِمن بِاِهللا َو ا
يكي پاكي كه طالق در آن واقع . (داده شده، خودشان را تا سه پاكي در انتظار قرار دهند زنان طالق

و اگر به خدا و روز .) شود شده و دو پاكي كامل ديگر و همين كه حيض سوم را ديد، عده او تمام مي

  .كنند رستاخيز ايمان دارند، براي آنها روا نيست كه آنچه را خدا در رحم آنها آفريده است، كتمان
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در مسئله حيض، پاك شدن و بارداري، گواهي خود زن : فرمود 7امام صادق  *
اما بر زنان حرام است . كافي است و شهادت و سوگند و يا دليل ديگري الزم نيست

پرده بگويند كه اگر كتمان كنند، به  كه خالف واقع بگويند و بايد شرايط خود را بي
  ١.خدا و قيامت ايمان ندارند

در . ن آيات زير نيز شايد بتوان اعتبار اقرار به عنوان ادله اثبات را استنباط کرداز اي 
آياتي که شهادت عليه خود مطرح شده است، معناي اقرار مورد توجه بوده است زيرا 

 .کندکسي که به امري گواهي دهد که به ضرر اوست در حقيقت به آن امر اقرار مي

َخْذيُ « 
َ
قَْرْرُيْم َو أ

َ
أ
َ
قَْرْرنا  ْم َعيلقاَل أ

َ
 )٨١آل عمران، ( »ذِلُكْم إِرْصي قالُوا أ

  . اقرار كرديم: اقرار كرديد و پيمان مرا پذيرفتيد؟ گفتند]  پيامبران[فرمود آيا با ] خدا[ 

ْغتُْم تَْشَهُدونَ « 
َ
قَْرْرُيْم َو أ

َ
  )٨٤بقره، ( »ُعم أ

  .اقرار كرديد و شما گواهيد]  به اين پيمان[سپس شما 

ْصحاِب السعريِ فَا« 
َ
فُوا بَِذنِْبِهْم فَُسْحقاً ِأل   )١١ملک، ( »ْقرَتَ

  .كنند، پس طرد و هالكت باد بر اهل جهنم يبه گناه خود اعتراف م يآر

ْغُفِسنا  َشِهْدنا َعيل« 
َ
  )١٣٠انعام، (»أ

  .دهيم يم يبر ضد خويش گواه

ْغُفِسِهم  َو َشِهُدوا َعيل« 
َ
  )٣٧اعراف، (» أ
  .دهند ياهو بر ضد خود گو

يَن آَمنُوا ُكونُوا قَوامنَي بِالِْقْسِط ُشَهداَء ِهللاِ َو لَْو َعيل«  َها ا فُّ
َ
ْغُفِسُكم  يا ك

َ
  )١٣٥نساء، (»  أ

دهيد، هر چند به  يخدا گواه يبرپا كنندگان عدل و داد باشيد و برا! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .باشد زيان شما

  

                                                 
  . ٣٦٠، ص ١ جقرائتي، محسن، همان،  .١
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 شهادت ‐ ٢
َها ا«  فُّ

َ
يَن آَمنُوا إِذا تَدايَنْتُْم بَِديٍْن إِيليا ك َجٍل ُمَسيم   ِ

َ
َْكتُْب بَيْنَُكْم اكتٌِب بِالَْعْدِل َو  أ ْ فَاْكتُبُوُه َو 

َتِق اَهللا رَ  ْ ِي َعلَيِْه احْلَقُّ َو  ُْمِلِل ا ْ ْن يَْكتَُب َكما َعلَمُه اُهللا فَلْيَْكتُْب َو 
َ
َب اكتٌِب أ

ْ
َو ال  بهُ ال يَأ

ْن يُِمل ُهَو فَ 
َ
ْو ال يَْستَِطيُع أ

َ
ْو َضِعيفاً أ

َ
ِي َعلَيِْه احْلَقُّ َسِفيهاً أ ُُّه َفبَْخْس ِمنُْه َشيْئاً فَإِْن اكَن ا ِ لْيُْمِلْل َو

تاِن ِممْن تَرَْضْوَن بِالَْعْدِل َو اْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمْن رِجاِلُكْم فَإِْن لَْم يَُكونا رَُجلنَْيِ فَرَُجٌل َو امْ 
َ
َرأ

ْخر
ُ
َر إِْحداُهَما اْأل ْن تَِضل إِْحداُهما َفتَُذكِّ

َ
َهداِء أ َهداُء إِذا ما ُدُعوا َو ال   يِمَن الشُّ َب الشُّ

ْ
َو ال يَأ

ً إيِل ْو َكِبريا
َ
ً أ ْن تَْكتُبُوُه َصِغريا

َ
قْوَ   تَْسئَُموا أ

َ
قَْسُط ِعنَْد اِهللا َو أ

َ
َجِلِه ذلُِكْم أ

َ
ْدأ

َ
ال   ُم لِلشهاَدةِ َو أ

َ
أ

ال تَْكتُبُوها َو 
َ
ًة تُِديُرونَها بَيْنَُكْم فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجناٌح أ ْن تَُكوَن جِتاَرًة حارِضَ

َ
تَْرتابُوا إِال أ

ْشِهُدوا إِذا تَباَفْعتُْم َو ال يَُضار اكتٌِب َو ال َشِهيٌد َو إِْن َيْفَعلُوا فَإِنُه فُُسوٌق 
َ
بُِكْم َو ايُقوا اَهللا َو  أ

 ْ َ   ) ٢٨٢بقره،(» ٍء َعِليمٌ  ُفَعلُِّمُكُم اُهللا َو اُهللا بُِكلِّ 
كنيد،  يبه يكديگر پيدا م) بر اثر وام يا معامله( يمدت دار يكه بده يهنگام! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

كه قدرت بر  يكسو . بنويسد) راسند (در ميان شما به عدالت  يا و بايد نويسنده. آن را بنويسيد

پس بايد او . كند، همانطور كه خدا به او تعليم داده است يدارد، نبايد از نوشتن خوددار ينويسندگ

كه پرورگار اوست بپرهيزد و  يامال كند و از خداي) بدهكار(بنويسد و آن كس كه حق بر ذمه او است 

به (ضعيف و يا ) از نظر عقل(بر ذمه اوست، سفيه يا كه حق  يو اگر كس. از آن فروگذار ننمايد يچيز

مدت و مقدار (با رعايت عدالت ) او يبجا(او  يبر امال كردن ندارد، بايد ول يتواناي) جهت الل بودن

شاهد بگيرد و اگر دو مرد نبودند، يك مرد ودو ) بر اين حق(امال كند و دو نفر از مردان را ) را يبده

از آنان  يتا اگر يك) انتخاب كنيد(كه مورد رضايت واطمينان شما هستند  يانزن از گواهان، از كس

) شهادت يادا يبرا(كه آنها را  يو شهود نبايد به هنگام. كند يبه او يادآور يفراموش كرد، ديگر

هر چه (دار، ملول نشويد  كوچك يا بزرگ مدت) يها يبده(و از نوشتن . نمايند يكنند خوددار يدعوت م

از  يجلوگير يشهادت استوارتر و برا يادا ياين در نزد خدا به عدالت نزديكتر و برا) بنويسيد، باشد

باشد كه در ميان خود دست به دست  يباشد، مگر اينكه تجارت و داد و ستد نقد يشك و ترديد بهتر م

باز (كنيد،  يم) ينقد(كه خريد و فروش  يو هنگام. بر شما نيست كه آن را ننويسيد يكنيد كه ايراد يم

) و تحت فشار قرار گيرد(برسد  يزيان) يبه خاطر حقگوي(شاهد بگيريد و نبايد به نويسنده و شاهد ) هم

به ) را يراه درست زندگ(ايد و از خدا بپرهيزيد و خداوند  و اگر چنين كنيد از فرمان خداوند خارج شده

  .داناست يدهد و خداوند به هر چيز يشما تعليم م

فليس «. گرفتشاهد بايد ت نقدي، اگرچه نوشتن الزم نيست، ولي در معامال *
 »عليكم جناح أّال تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم
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كاتب و شاهد در امان هستند و نبايد به خاطر حق نوشتن و حق گفتن مورد آزار و  *
  »اليضاّر اكتب والشهيد«. اذيت يكي از طرفين قرار گيرند

قرارداد، نيازمند زمان يا تحمل زحمتي بود، بايد شاهد  اگر اداي شهادت و يا نوشتن *
وال يضاّر اكتب «. و كاتب به نحوي تأمين مالي شوند وگرنه هر دو ضرر خواهند كرد

 »وال شهيد

اي تنظيم كنند كه به يكي از طرفين  شاهد حق ندارند سند را به گونه كاتب و *
 »اليضاّر اكتب والشهيد«. ضرري وارد شود

ْربََعًة ِمنُْكْم فَإِْن َشِهُدوا َو الال « 
َ
ِينَي الْفاِحَشَة ِمْن نِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َعلَيِْهن أ

ْ
ِ يَأ

ْمِسُكوُهن يِف اْكُيُوِت َحيت 
َ
ْو جَيَْعَل اُهللا لَُهن َسِبيالً  فَأ

َ
  ) ١٥نساء،(» َفتََوفاُهن الَْموُْت أ

را بر آنان ) مردان مسلمان(ند، پس چهار نفر از ميان شما كه مرتكب زنا شو يو از زنان شما كسان

نگاه داريد، تا مرگشان ) خودشان ي(ها  شاهد بگيريد، پس اگر شهادت دادند، آن زنان را در خانه

  ).بياورد يو قانون جديد(آنان قرار دهد  يبرا يفرا رسد، يا آنكه خداوند، راه

 - فَاْستَْشِهُدوا َعلَيِْهن «. گواهي الزم است اکتفا کرد، بلکهبه علم خود نبايد در قضاوت  *
ْمِسُكوُهن 

َ
إِْن َشِهُدوا فَأ

 »فَ

ْرَبَعًة ِمنُْكمْ « .براي اثبات زنا شهادت چهار مرد ضرورت دارد 
َ
 »فَاْستَْشِهُدوا َعلَيِْهن أ

َحَدُكُم الَْموُْت « 
َ
يَن آَمنُوا َشهاَدُة بَيِْنُكْم إِذا َحرَضَ أ ِ َها ا فُّ

َ
ِحنَي الْوَِصيِة اثْناِن َذوا َعْدٍل  يا ك

صاَنتُْكْم ُمِصيبَُة الَْموِْت حَتِْبُسوَغهُ 
َ
رِْض فَأ

َ
بْتُْم يِف اْأل ْغتُْم رَضَ

َ
ْم إِْن أ ُ

ْو آَخراِن ِمْن َلرْيِ
َ
ما ِمْن ِمنُْكْم أ

َو ال نَْكتُُم َشهاَدَة اِهللا إِنا   لَْو اكَن ذا قُْر َنْعِد الصالةِ َفيُْقِسماِن بِاِهللا إِِن اْرتَبْتُْم ال نَْشرَتِي بِِه َعَمناً وَ 
  ) ١٠٦مائده،(» إِذاً لَِمَن اْآلثِِمنيَ 

از شما فرا رسد، از ميان خود دو نفر  يمرگ يك) يها نشانه(هر گاه ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

ديد و مصيبت مرگ به و اگر در مسافرت بو. فرا خوانيد يعادل را هنگام وصيت به شهادت و گواه

بطلبيد و اگر  يتان را به گواه) همكيشان(دو تن از غير ) نبود يو شاهد مسلمان(سراغ شما آمد 

شك كرديد، پس از نماز آن دو را نگاهداريد تا به خداوند قسم ياد كنند كه ما ) در صداقت آنان(

 يباشد و هرگز شهادت الهبفروشيم، هر چند در مورد فاميل  يحاضر نيستيم حق را به هيچ قيمت

  .كنيم، كه در اين صورت از گنهكارانيم يرا پنهان نم
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 »حَتِْب�ُِسوَغُهَما«.اجبار شهود به قسم خوردن جايز است *

ن اَهللا َحرَم هذا فَإِْن َشِهُدوا فَال تَْشَهْد َمَعُهْم َو ال تَتِبعْ « 
َ
يَن يَْشَهُدوَن أ ِ  قُْل َهلُم ُشَهداَءُكُم ا

هْ 
َ
يَن ال يُْؤِمنُوَن بِاْآلِخَرةِ َو ُهْم بَِربِِّهْم َفْعِدلُونَ أ ِ يَن َكذبُوا بِآياتِنا َو ا ِ   )١٥٠انعام،(» واَء ا
: بگو) اند ها را نابجا بر خود حرام كرده كه بهره بردن از حيوانات و زراعت يبه كسان! پيامبر يا(

پس اگر شهادت دادند، تو . حرام كرده، بياوريددهند خداوند اين را  يگواهان خود را كه گواه

كه به  يكه آيات ما را تكذيب كردند و كسان يكسان يها مده و از خواسته يهمراه با آنها گواه

  . نكن يدهند، پيرو يپروردگارشان شريك قرار م يها كه برا آورند، همان يآخرت ايمان نم

اگر هم : فرمايد ارند بياورند، سپس مياگر دليل و گواه د: فرمايد در اين آيه، ابتدا مي *
لذا هر شهادتي در دادگاه قابل  .شهادت دادند، تو قبول نكن چون صادقانه نيست

 .در صورتي که قاضي علم به کذب شهادت دارد، نبايد آن را بپذيرد. پذيرش نيست

ْهِلها إِْن اكنَ « 
َ
ِ َو َشِهَد شاِهٌد ِمْن أ قَِميُصُه قُد ِمْن ُقبٍُل فََصَدقَْت َو ُهَو  قاَل يِهَ راوََدتيِْن َقْن َغْف

  )٢٧و  ٢٦يوسف،(» َو إِْن اكَن قَِميُصُه قُد ِمْن ُدبٍُر فََكَذبَْت َو ُهَو ِمَن الصاِدِقنيَ  ِمَن الاْكِذننِيَ 
از خانواده زن، شهادت  يكام گيرد و شاهد) بر خالف ميلم(او خواست كه از من : گفت) يوسف(

. گويد و او از دروغگويان است ييراهن يوسف از جلو پاره شده، پس زن راست مداد كه اگر پ

  .)خورد يشدند و پيراهن از جلو چاك م يزيرا در اين صورت او و همسر عزيز، از روبرو درگير م(

  .است ارائه مدرک در حکم شهادت 

َق وَ   ارِْجُعوا إِيل«  بانا إِن اْننََك رَسَ
َ
نِيُكْم َفُقولُوا يا أ

َ
ما َشِهْدنا إِال بِما َعِلْمنا َو ما ُكنا لِلَْغيِْب  أ

  ) ٨١يوسف،(» حافِِظنيَ 
همانا پسرت ! پدر يا: پدرتان برگرديد، بگوييد يشما به سو) مانم، يمن اينجا م: برادر بزرگ گفت(

  .يما غيب نبوده) و آگاه به(نداديم و ما نگهبان  يدانستيم گواه يكرده و ما جز به آنچه م يدزد

توان نسبت به چيزي که در پس نمي. شهادت و گواهي، بايد بر اساس علم باشد *
 »ما شهدنا اال بما علمنا«. مورد آن علم و آگاهي وجود ندارد، شهادت داد

ْقبَلْنا ِفيها َو إِنا لَصاِدقُونَ « 
َ
  ) ٨٢يوسف،(» َو ْسئَِل الَْقْريََة اليِت ُكنا ِفيها َو الِْعرَي اليِت أ

كه در ميانشان به اينجا  يكه در آن بوديم و از كاروان يا از قريه) ياگر به حرف ما اطمينان ندار(

  .شك ما راستگو هستيم يايم، سؤال كن و ب رو آورده
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و ....و اسئل القريه«. يکي از طرق معتبر براي اثبات مدعي، شهادت شهود است *
 »...العري

يَن َكَفُروا لَْسَت «  ِ ً بَييِْن َو بَيْنَُكْم َو َمْن ِعنَْدُه ِعلُْم   ُمرَْسًال قُْل َكيف َو َفُقوُل ا بِاِهللا َشِهيدا
  ) ٤٣رعد،(» الِْكتاِب 
كه علم كتاب  يخدا و كس يگواه: بگو. ينيست) خدا(تو فرستاده : كه كفر ورزيدند گويند يو كسان

  .است ينزد اوست، ميان من و شما كاف

با  تلااصدر گواهي  .کار هزاران نفر بيشتر استفرد، از ان دوگاهي ارزش گواهي  *
ين كفرو لست مرسال قل كيف باهللا شهيدا«.کيفيت است نه کميت من عنده و .... يقول ا

 »علم الكتاب

مٍة َشِهيداً ُعم ال يُؤَْذُن لِِثيَن َكَفُروا َو ال ُهْم يُْستَْعتَبُونَ « 
ُ
   )٨٤حنل،(» َو يَْوَم َغبَْعُث ِمْن لُكِّ أ

كه كفر ورزيدند اجازه  يبرانگيزيم، سپس به كسان يشاهد يرا كه از هر امت يروز) ياد كن(و 

  .شوند يفراخوانده نم يعذرخواه يداده نخواهد شد و آنها برا) يهيچ كالم(

 »ال هم يستعتبون... اليؤذن «. شوددر صورت وجود شاهد، عذري پذيرفته نمي *

تُوا بِِه َعيل« 
ْ
قْ   قالُوا فَأ

َ
  ) ٦١انبياء،(» نُيِ اجاِس لََعلُهْم يَْشَهُدونَ أ

  .دهند يگواه) برمجرم بودن او(پس او را در پيش چشم مردم بياوريد تا آنها  :گفتند) بزرگان قوم(

قضاوت نهايي، به گواهي مردم  تكميل پرونده و ،پرستان نيز براي يقين به جرم بت *
 »لعلّهم يشهدون«. اعتماد دارند

ِحل « 
ُ
نْعاُم إِال ما ُفتيْلَو أ

َ
ْوثاِن َو اْجتَنِبُوا قَْوَل   ْت لَُكُم اْأل

َ
َعلَيُْكْم فَاْجتَنِبُوا الرِّْجَس ِمَن اْأل

ورِ    ) ٣٠حج،(» الزُّ
بر شما خوانده شده باشد پس، ) حرام بودنش(شما حالل شده است، مگر آنچه  يو چهار پايان برا

  طل اجتناب ورزيدكنيد و از كالم با يها دور بت ياز پليد

دروغ، گواهي ناحق و : مصاديق فراواني ذكر شده است، از جمله» قول زور«براي  *
مصاديقي ذكر شده، مانند قانون خدا، كتاب » حرمات خدا«غنا، همان گونه كه براي 

 .الزم است اني آن كه حفظ حرمت همه :خدا  بيت رسول خدا و اهل
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 .قول زور از گناهان كبيره است وگواهي دروغ، در رديف شرك به خدا آمده  *

  .شهادت کذب از گناهان کبيره بوده و در نتيجه قابل تعزير است 

يَن يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه الشفاَعَة إِال َمْن َشِهَد بِاحْلَقِّ َو ُهْم َفْعلَُمونَ «  ِ   ) ٨٦زخرف،(» َو ال َفْمِلُك ا
كه شهادت به حق  ينيستند مگر كسان يفاعتخوانند مالك هيچ گونه ش يرا كه جز او م يكسان

و آنان ) اند خودشان معبود قرار گرفته يو فرشتگان كه بدون رضا يمثل حضرت عيس(اند  داده

  ).كه مورد شفاعت كجاست(دانند  يخود م

 »شهد باحلّق و هم يعلمون«. كه بر اساس علم باشد در صورتي معتبر استشهادت  *

يَن ُهم بَِشَهاَدا«  ِ   ) ٣٣معارج،(» تِِهْم قَآئُِمونَ َوا
  .كنند يخود قيام م يها شهادت) يادا(و آنان كه به 

  »بشهاداتهم قائمون«. و گواهي به حق، نشانه ايمان است گناه بودهكوت آگاهان، س *

 » ْ ْشِهُدوا
َ
ْو فَاِرقُوُهن بَِمْعُروٍف َو أ

َ
ْمِسُكوُهن بَِمْعُروٍف أ

َ
َجلَُهن فَأ

َ
نُكْم  يَذوَ  فَإَِذا بَلَْغَن أ َعْدٍل مِّ

ِقيُمواْ الشَهاَدَة ِهللاِ 
َ
  ) ٢طالق،(» َوأ

 يا به طرز شايسته و پسنديده) با رجوع به آنان(پس چون به پايان مدت عده نزديك شدند، يا 

از آنان جدا شويد و  يا به طرز شايسته) با پرداخت مهريه و ساير حقوق(نگاهشان داريد و يا 

  .خدا به پا داريد يرا برا يهد عادل از ميان خود به گواه گيريد و گواهدو شا) هنگام طالق(

اقيموا (. گواهي دو شاهد عادل بايد همراه با حفظ حقوق مردم و اخالص باشد *
اخالص در عمل  )هللا(برپاداشتن حقوق مردم و در كلمه  )اقيموا(در كلمه ( )هللالشهادة 

 ).نهفته است

   .مرد شاهد عادل ضروري استبراي جاري شدن طالق، حضور دو  

نَا َمَعُكْم ِمَن الشاِهدينَ « 
َ
 )٨١آل عمران، ( »قاَل فَاْشَهُدوا َو أ

  . پس گواه باشيد و من نيز با شما از گواهانم: گفت

  .از اين آيه حجيت شهادت قابل استنباط است 
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 تعدد شهود و تشريفات اداي آنفلسفه  ١‐ ٢
تاِن ِممْن تَرَْضْوَن ِمَن َو اْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن مِ « 

َ
ْن رِجاِلُكْم فَإِْن لَْم يَُكونا رَُجلنَْيِ فَرَُجٌل َو اْمَرأ

ْخر
ُ
َر إِْحداُهَما اْأل ْن تَِضل إِْحداُهما َفتَُذكِّ

َ
َهداِء أ   ) ٢٨٢بقره،(» يالشُّ

از گواهان،  شاهد بگيرد و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن) بر اين حق(و دو نفر از مردان را 

ش كرد، از آنان فرامو يتا اگر يك) انتخاب كنيد(كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند  ياز كسان

  .كند يبه او يادآور يديگر

يکي از داليل شاهد گرفتن دو نفر اين است که هر يک از آنان ديگري را از به خطا  *
 »فتذّكر احديهما«. فتن و فراموش کردن مسئله باز داردر

ست و اني ظريف و عاطفي آن ه خاطر روحيهن به جاي يك مرد در گواهي، يا بدو ز *
و  يا به جهت آن است كه معموالً زنان در مسائل بازار و اقتصاد حضور فعال ندارند

 .ي معامالت كمتر است با نحوه انآشنايي آن

ْشِهُدوا َعلَيِْهْم َو كَ « 
َ
ْموالَُهْم فَأ

َ
ِْهْم أ َ

ً   يففَإِذا َدَفْعتُْم إِ   ) ٦نساء،(» بِاِهللا َحِسيبا
اين . (بر آنان گواه و شاهد بگيريد) را يافراد(رد كرديد،  )مانيتي(پس هر گاه اموالشان را به آنان

  .است يمحاسبه كاف يخدا برا) حفظ حقوق يتيمان است، و گر نه يبرا يگواه

حل    هاي بعدي و گيري از نزاعيکي از علل شاهد گرفتن در امور مهم، جلو 
  .هاي احتمالي استنزاع

ْربََعًة ِمنُْكمْ « 
َ
ِينَي الْفاِحَشَة ِمْن نِسائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َعلَيِْهن أ

ْ
ِ يَأ   ) ١٥نساء،(» َو الال

را بر آنان ) مردان مسلمان(كه مرتكب زنا شوند، پس چهار نفر از ميان شما  يو از زنان شما كسان

  .شاهد بگيريد

براي اثبات زنا . ي شهادت دادن در امور مختلف متفاوت استتعداد الزم برا *
 »اربعة منكم«. هادت چهار مرد الزم استش
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ْد« 
َ
تُوا بِالشهاَدةِ َعيل  ذلَِك أ

ْ
ْن يَأ

َ
يْمانِِهمْ   أ

َ
يْماٌن َنْعَد أ

َ
ْن تَُرد أ

َ
ْو خَيافُوا أ

َ
  ) ١٠٨مائده،(» وَْجِهها أ

اينكه شهادت را  ينزديكتر است برا) روش به صواب( )دمسوگند بعد از نماز در حضور مر(اين 

) به وارثان ميت( يبه نحو درست ادا كنند و يا بترسند كه بعد از سوگند خوردنشان سوگندهاي

  .)سوگند آنان را بگيرد يو جا(برگردانده شود 

اين آيه، فلسفه سختگيري و دقّت در امر شهادت و شاهد گرفتن را كه در آيات قبل  *
شود كه  كند و اينكه سوگند بعد از نماز در حضور مردم، سبب مي بود بيان مي مطرح
ها واقعي باشد، چون اگر سوگند و شهادت آنان پذيرفته نشود، آبروي آنان در  شهادت

  .رود جامعه مي

ْغُفُسُهْم فََشها«  
َ
ْزواَجُهْم َو لَْم يَُكْن لَُهْم ُشَهداُء إِال أ

َ
يَن يَْرُموَن أ ِ ْربَُع َشهاداٍت َو ا

َ
َحِدِهْم أ

َ
َدُة أ

ن لَْعنََت اِهللا َعلَيِْه إِْن اكَن ِمَن الاْكِذننَِي َو يَْدَرُؤا َقنَْها الَْعذاَب  بِاِهللا إِنُه لَِمَن الصاِدِقنيَ 
َ
َو اخْلاِمَسُة أ

ْربََع َشهاداٍت بِاِهللا إِنُه لَِمَن الاْكِذننَِي َو اخْلاِمَسةَ 
َ
ْن تَْشَهَد أ

َ
ن َغَضَب اِهللا َعلَيْها إِْن اكَن ِمَن  أ

َ
أ

ن اَهللا تَواٌب َحِكيٌم  الصاِدِقنيَ 
َ
  ) ١٠_ ٦نور،(» َو لَْو ال فَْضُل اِهللا َعلَيُْكْم َو رمَْحَتُُه َو أ

ندارند، هر يك از آنان  يدهند و جز خودشان شاهد يكه به همسران خود نسبت زنا م يو كسان

و در  ود بايد چهار مرتبه به خدا سوگند ياد كند كه قطعاً از راستگويان استخ ياثبات ادعا يبرا

را از زن دفع ) سنگسار( مجازاتو !لعنت خدا بر او اگر از دروغگويان باشد: بار بگويد پنجمين

كه به  يدر اين نسبت(چهار بار به خدا قسم بخورد كه قطعاً آن مرد ) در مقام دفاع(كند اينكه زن  يم

غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از : و در مرتبه پنجم بگويد از دروغگويان است) دهد يمن م

شما  يشديد و نظام خانوادگ يرسوا م(و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود  راستگويان باشد

  . پذير و حكيم است توبهقطعاً خداوند ) شد يمختل م

ت و غضب براي اثبات زنا، قرار دادن چهار شاهد يا چهار سوگند آن هم با لعن *
ي آن است كه خداوند با فضل و رحمت خود از طريق اينگونه احكام مانع  نشانه

ها  ها و فاميل رسوايي شده و گرنه هر روز هزاران مرد و زن يكديگر را رسوا و قبيله
  »هللا ولوال فضل« .كشاندند را به تباهي مي
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 شرايط شاهد ٢‐ ٢

تاِن ِممْن تَرَْضْوَن ِمَن َو اْستَْشِهُدوا َشِهيَديْ « 
َ
ِن ِمْن رِجاِلُكْم فَإِْن لَْم يَُكونا رَُجلنَْيِ فَرَُجٌل َو اْمَرأ

ْخر
ُ
َر إِْحداُهَما اْأل ْن تَِضل إِْحداُهما َفتَُذكِّ

َ
َهداِء أ   ) ٢٨٢بقره،(» يالشُّ

دو زن از گواهان، شاهد بگيرد و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و ) بر اين حق(و دو نفر از مردان را 

ش كرد، از آنان فرامو يتا اگر يك) انتخاب كنيد(كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند  ياز كسان

  .كند يبه او يادآور يديگر

 »شهيدين من رجالكم«. باشند گواهي دادن بر زنان مقدم مي مردان، در گواه شدن و *

 »ممن ترضون«. مورد اطمينان و رضايت طرفين باشند گواهان بايد عادل و *

   دو زن نيز . مالي، شهادت دو شاهد مرد ضروري است در مسايل اقتصادي و 
إِْن لَْم يَُكونا «. تواند جايگزين يک مرد شوندمي

َو اْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمْن رِجاِلُكْم فَ
تانِ 

َ
 »رَُجلنَْيِ فَرَُجٌل َو اْمَرأ

 » ِ ِينَي الْفاِحَشَة ِمْن ن
ْ
ِ يَأ ْربََعًة ِمنُْكْم فَإِْن َشِهُدوا َو الال

َ
سائُِكْم فَاْستَْشِهُدوا َعلَيِْهن أ

ْمِسُكوُهن يِف اْكُيُوِت َحيت 
َ
ْو جَيَْعَل اُهللا لَُهن َسِبيالً  فَأ

َ
  ) ١٥نساء،(» َفتََوفاُهن الَْموُْت أ

را بر آنان ) مسلمان مردان(كه مرتكب زنا شوند، پس چهار نفر از ميان شما  يو از زنان شما كسان

نگاه داريد، تا مرگشان ) خودشان ي(ها  شاهد بگيريد، پس اگر شهادت دادند، آن زنان را در خانه

  ).بياورد يو قانون جديد(آنان قرار دهد  يبرا يفرا رسد، يا آنكه خداوند، راه

شاهد بر زنا، هم بايد مرد باشد و هم مسلمان تا در اثبات جرم، دقّت الزم صورت  *
 »اربعة منكم«. رديگ

 . براي اثبات زنا، شهادت چهار مرد مسلمان الزم است 

يَن آَمنُوا ُكونُوا قَواِمنَي ِهللاِ ُشَهداَء بِالِْقْسِط «  ِ َها ا فُّ
َ
  ) ٨مائده،(» يا ك

خدا با تمام وجود قيام كنيد و به انصاف و عدالت  يهمواره برا! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .دهيد يگواه

 »ُشَهَدآِء بِالِْقْسِط «.نيز بدهد عادالنه و شهادتبوده  شاهد بايد عادل *
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َحَدُكُم الَْموُْت ِحنَي الْوَِصيِة اثْناِن َذوا َعْدٍل ِمنْ « 
َ
يَن آَمنُوا َشهاَدُة بَيِْنُكْم إِذا َحرَضَ أ ِ َها ا فُّ

َ
ُكْم يا ك

بْتُْم  ْغتُْم رَضَ
َ
ْم إِْن أ ُ

ْو آَخراِن ِمْن َلرْيِ
َ
صاَنتُْكْم ُمِصيبَُة الَْموِْت حَتِْبُسوَغُهما ِمْن َنْعِد الصالِة أ

َ
رِْض فَأ

َ
يِف اْأل

   »َو النَْكتُُم َشهاَدَة اِهللا إِنا إِذاً لَِمَن اْآلثِِمنيَ   لَْو اكَن ذا قُْر َفيُْقِسماِن بِاِهللا إِِن اْرتَبْتُْم ال نَْشرَتِي بِِه َعَمناً وَ 
از شما فرا رسد، از ميان خود دو نفر  يمرگ يك) يها نشانه(هر گاه ! ايد آوردهكه ايمان  يكسان يا

و اگر در مسافرت بوديد و مصيبت مرگ به . فرا خوانيد يعادل را هنگام وصيت به شهادت و گواه

بطلبيد و اگر  يتان را به گواه) همكيشان(دو تن از غير ) نبود يو شاهد مسلمان(سراغ شما آمد 

شك كرديد، پس از نماز آن دو را نگاهداريد تا به خداوند قسم ياد كنند كه ما ) آناندر صداقت (

 يبفروشيم، هر چند در مورد فاميل باشد و هرگز شهادت اله يحاضر نيستيم حق را به هيچ قيمت

  )١٠٦مائده،(  .كنيم، كه در اين صورت از گنهكارانيم يرا پنهان نم

 »اثنان ذوا عدل«. ت استعداليکي از مهمترين شرايط شاهد،  *

البته در صورتي که مسلمان حاضر . يکي ديگر از شرايط شاهد، مسلمان بودن است *
 »فيقسمان باهللا«. توان در اين زمينه استفاده کردنباشد، از خداپرستان مي

ْهِلها« 
َ
ِ َو َشِهَد شاِهٌد ِمْن أ   ) ٢٦يوسف،(» قاَل يِهَ راوََدتيِْن َقْن َغْف

  .از خانواده زن، شهادت داد يكام گيرد وشاهد) بر خالف ميلم(او خواست كه از من : گفت) يوسف( 

هرچند طرف مقابل او از اقوام و خويشان شاهد بايد با صداقت اداي شهادت کند  *
 »شهد شاهد من اهلها«. باشد

ْقبَلْنا ِفيها َو « 
َ
  ) ٨٢يوسف،(» إِنا لَصاِدقُونَ َو ْسئَِل الَْقْريََة اليِت ُكنا ِفيها َو الِْعرَي اليِت أ

كه در ميانشان به اينجا  يكه در آن بوديم و از كاروان يا از قريه) ياگر به حرف ما اطمينان ندار(

  .شك ما راستگو هستيم يايم، سؤال كن و ب رو آورده

واسئل « .کند                ميسابقه بد و دروغ، در پذيرش سخنان انسان در تمام عمر ايجاد ترديد  *
 »القريه

ً   قُْل َكيف«    ) ٩٦ارساء،(» بِاِهللا َشِهيداً بَييِْن َو بَيْنَُكْم إِنُه اكَن بِِعباِدهِ َخِبرياً بَِصريا
  .است، همانا او نسبت به بندگانش آگاه و بيناست يكاف يگواه يميان من و شما خدا برا: بگو

ً «. شهادت دهداند به درستي تا بتو بصير باشد شاهد بايد عالم، دقيق و * خبرياً ... شهيدا
 ً  »بصريا
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ًة َو ال َيْقبَ «  وُهْم ثَماِغنَي َجْتَ ْربََعِة ُشَهداَء فَاْجِتُ
َ
تُوا بِأ

ْ
يَن يَْرُموَن الُْمْحَصناِت ُعم لَْم يَأ ِ لُوا لَُهْم َو ا

وِحَك ُهُم الْفاِسُقونَ 
ُ
بَداً َو أ

َ
يَن تابُوا ِمْن َنْعدِ  َشهاَدًة أ ْصلَُحوا فَإِن اَهللا َلُفوٌر رَحيمٌ  إِال ا

َ
  » ذلَِك َو أ

آورند، پس هشتاد  يدهند و چهار شاهد نم يكه نسبت زنا به زنان پاكدامن و شوهردار م يو كسان

كه  يمگر كسان .آنان را هرگز نپذيريد كه آنان همان افراد فاسقند يتازيانه به آنان بزنيد و گواه

  )٤نور،(  .مهربان است ي نمودند كه خداوند البته آمرزنده بعد از آن توبه كرده و اصالح

شود، عالوه بر اينکه بايد حد شود و کسي که مرتکب آن ميقذف موجب فسق مي *
 .کند توبهشود مگر اينکه قذف بر او جاري کرد، شهادت وي نيز ديگر پذيرفته نمي

يَن تابُ  -هم الفاسقون... ال تقبلوا هلم شهادةف«  »وا إِال ا

  قسم ‐ ٣
يْمانُِكْم َو لِكْن يُؤاِخُذُكْم بِما َكَسبَْت قُلُوُبُكمْ « 

َ
  )٢٢٥بقره،(» ال يُؤاِخُذُكُم اُهللا بِاللْغِو يِف أ
كند، اما به آنچه  يمؤاخذه نم) ايد، كه بدون قصد ياد كرده(لغو  يخداوند، شما را به خاطر سوگندها

  .كند يمكسب كرده، مؤاخذه ) رو اختيا ياراده و آگاه ياز رو(شما  يدلها

 »كسبت قلوبكم«. شود که با قصد و اختيار باشدقسم در صورتي پذپرفته مي *

يْمانَ « 
َ
يْمانُِكْم َو لِكْن يُؤاِخُذُكْم بِما َققْدُيُم اْأل

َ
  )٨٩مائده،(» ال يُؤاِخُذُكُم اُهللا بِاللْغِو يِف أ

شكستن  يكند، ليكن برا يازخواست نملغو و بيهوده ب يخداوند، شما را به خاطر سوگندها

  .كند يايد، مؤاخذه م بسته) اراده ياز رو(كه  يسوگندهاي

َو لِكْن يُؤاِخُذُكْم بِما «. قسم در صورتي معتبر است که از روي قصد و اختيار باشد *
يْمانَ 

َ
 »َققْدُيُم اْأل

 » 
َ
يَن آَمنُوا َشهاَدُة بَيِْنُكْم إِذا َحرَضَ أ ِ َها ا فُّ

َ
َحَدُكُم الَْموُْت ِحنَي الْوَِصيِة اثْناِن َذوا َعْدٍل يا ك

صاَنتُْكْم ُمِصيبَُة الَْموِْت حَتِْبُسوَغهُ 
َ
رِْض فَأ

َ
بْتُْم يِف اْأل ْغتُْم رَضَ

َ
ْم إِْن أ ُ

ْو آَخراِن ِمْن َلرْيِ
َ
ما ِمْن ِمنُْكْم أ

َو ال نَْكتُُم َشهاَدَة اِهللا إِنا   ي بِِه َعَمناً َو لَْو اكَن ذا قُْرَنْعِد الصالةِ َفيُْقِسماِن بِاِهللا إِِن اْرتَبْتُْم ال نَْشرَتِ 
ً لَِمَن اْآلثِِمنيَ  يَن اْستََحق   فَإِْن ُعرِثَ َعيل إِذا ِ ً فَآَخراِن َفُقوماِن َمقاَمُهما ِمَن ا غُهَما اْستََحقا إِثْما

َ
ك
اِن َفيُْقِسماِن بِاِهللا  َ ْو

َ
ً لَِمَن الظالِِمنَي َعلَيِْهُم اْأل َحقُّ ِمْن َشهاَدتِِهما َو َما اْقتََديْنا إِنا إِذا

َ
لََشهاَدتُنا أ

ْد
َ
تُوا بِالشهاَدةِ َعيل  ذلَِك أ

ْ
ْن يَأ

َ
يْمانِِهْم َو ايُقوا اَهللا َو اْسَمُعوا َو   أ

َ
يْماٌن َنْعَد أ

َ
ْن تَُرد أ

َ
ْو خَيافُوا أ

َ
وَْجِهها أ

 )١٠٨-١٠٦مائده،(» الَْقْوَم الْفاِسِقنيَ اُهللا ال َفْهِدي 
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از شما فرا رسد، از ميان خود دو نفر عادل  يمرگ يك) يها نشانه(گاه  هر! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

و اگر در مسافرت بوديد و مصيبت مرگ به سراغ . فرا خوانيد يگواه را هنگام وصيت به شهادت و

در صداقت (بطلبيد و اگر  يتان را به گواه) همكيشان(ن از غير دو ت) نبود يو شاهد مسلمان(شما آمد 

شك كرديد، پس از نماز آن دو را نگاهداريد تا به خداوند قسم ياد كنند كه ما حاضر نيستيم حق ) آنان

كنيم، كه در  يرا پنهان نم يبفروشيم، هر چند در مورد فاميل باشد و هرگز شهادت اله يرا به هيچ قيمت

گناه و خيانت ) غير مسلمان در سفر(پس اگر معلوم شد كه آن دو شاهد  .ز گنهكارانيماين صورت ا

مسلمان هستند و شهادت بر ضررشان تمام شده (، دو نفر ديگر كه )و سوگندشان ناحق بوده(اند  كرده

از  )وارثان مسلمان(ما  يبرخاسته و به خدا سوگند ياد نمايند كه قطعاً گواه) ترند و به ميت نزديك

از حد و (ما ) و بگويند(تر است  به حق نزديك) كه خيانتشان آشكار شده يغير مسلمان(آن دو  يگواه

ينزديكتر است برا) روش به صواب(اين  .ايم كه اگر چنين كنيم قطعاً از ستمكارانيم تجاوز نكرده) حق 

به ( يردنشان سوگندهاياينكه شهادت را به نحو درست ادا كنند و يا بترسند كه بعد از سوگند خو

) او را يها فرمان(و از خداوند پروا كنيد و ). سوگند آنان را بگيرد يو جا(برگردانده شود ) وارثان ميت

  . كند ي، گروه فاسق را هدايت نموندخداو گوش كنيد 

 »هللافيقسمان با« .قسم بايد به نام خداوند باشد تا معتبر گردد *

که در از جمله در اين آيه . ر قرآن آمده استدر برخي از موارد، محتواي قسم د 
فروشند و شهادت که حق را نمي مورد شهادت بر وصيت است و بايد قسم بخورند

  .خواهند داد که چنين وصيتي شده است

ئِمَة الُْكْفرِ « 
َ
يْماَغُهْم ِمْن َنْعِد َقْهِدِهْم َو َطَعنُوا يِف ِديِنُكْم فَقاتِلُوا أ

َ
يْماَن  َو إِْن نََكثُوا أ

َ
إِغُهْم ال أ

  )١٢،توبه(» لَُهْم لََعلُهْم يَنْتَُهونَ 
خويش را پس از بستنِ پيمانشان شكستند و در دين شما، زبان  يسوگندها) ،توبه يبه جا(اما اگر 

 يسوگند) به يپايبند(زيرا كه آنان را . گشودند، پس با سران كفر بجنگيد) يگوي و عيب(به طعنه 

  .از كردار خود باز ايستند) با شدت عمل شما،(نيست، باشد كه 

 »ال ايمان هلم« .ستنيها معتبر برخي از قسم *

رِْسلَُه َمَعُكْم َحيت « 
ُ
ْن حُياَط بُِكمْ  قاَل لَْن أ

َ
تُنيِن بِِه إِال أ

ْ
  )٦٦يوسف،(» تُْؤتُوِن َمْوثِقاً ِمَن اِهللا حَكَأ

محكم  يا به نام خدا، وثيقه) با سوگند(د تا آنكه من هرگز او را با شما نخواهم فرستا: گفت) پدر(

  .شويد يا بياوريد كه حتماً او را نزد من برگردانيد، مگر آنكه همه شما گرفتار حادثه
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موثقاً «. قوي ترين پشتوانه بوده و هست                 د و نذر و عهد با او،ايمان به خدا و سوگن  *
 »من اهللا

قَْسُموا بِاِهللا َجهْ « 
َ
يْمانِِهْم ال َفبَْعُث اُهللا َمْن َفُموُت بيَلَو أ

َ
ْكرَثَ اجاِس   َد أ

َ
وَْعداً َعلَيِْه َحقا َو لِكن أ

  )٣٨حنل،(» ال َفْعلَُمونَ 
ميرد خداوند او را  يوبا شديدترين نوع سوگندشان، به خدا سوگند ياد كردند كه هر كس م

و ) و آن را وفا خواهد كرد(است بر خداوند  يوعده حقّ) رستاخيز مردگان( يآر. برنخواهد انگيخت

  .دانند يلكن بيشتر مردم نم

يْمانِِهمْ « .توان استنباط کردرا مي حرمت قسم دروغاز اين آيه  
َ
قَْسُموا بِاِهللا َجْهَد أ

َ
 »َو أ

يْماَن َنْعَد تَْوِكيِدها وَ « 
َ
ْوفُوا بَِعْهِد اِهللا إِذا خَهْدُيْم َو ال َينُْقُضوا اْأل

َ
قَْد َجَعلْتُُم اَهللا َعلَيُْكْم  َو أ

  )٩١حنل،(» َكِفيًال إِن اَهللا َفْعلَُم ما َيْفَعلُونَ 
و به عهد خدا آن گاه كه پيمان بستيد وفادار باشيد و سوگندها را پس از استوار ساختنش نشكنيد، زيرا 

  .داند يدهيد م يانجام م همانا خداوند آنچه. ايد قرار داده) و گواه و ضامن(خودتان كفيل  كه خدا را بر

 .توان استنباط کردرا مي منع شکستن سوگنداز اين آيه  

ْن « 
َ
يْمانَُكْم َدَخًال بَيْنَُكْم أ

َ
ً َيتِخُذوَن أ نْكاثا

َ
َو ال تَُكونُوا اَكليِت َغَقَضْت َغْزهَلا ِمْن َنْعِد قُوةٍ أ

ْر
َ
مٌة يِهَ أ

ُ
مٍة إِنما َفبْلُ   تَُكوَن أ

ُ
ُبَيِّنَن لَُكْم يَْوَم الِْقياَمِة ما ُكنْتُْم ِفيِه خَتْتَِلُفونَ ِمْن أ َ ُم اُهللا بِِه َو  ُ   » و

 يكرد، سوگندها يخويش را پس از محكم بافتن، رشته رشته م ي و مانند آن زن نباشيد كه بافته

 يه ديگراز گرو يگيريد به خيال آنكه گروه يميان خودتان م) فريب و خيانت(خود را دستاويز 

جز اين نيست كه خداوند شما را ) شكنيد يايد م را كه با گروه ضعيف بسته يو پيمان(بيشتر است، 

كرديد در قيامت برايتان  يكند و حتماً آنچه را كه در آن اختالف م يبا آن سوگندها، آزمايش م

  )٩٢حنل،( .روشن خواهد ساخت

توان را مي اي براي تقلب                                 لهوسيبه عنوان قرار دادن سوگند از اين آيه ممنوعيت  
 .استنباط کرد

َْخرُُجن قُْل ال ُيْقِسُموا طاَعٌة َمْعُروفٌَة إِن اهللاَ «  َ َمْرَيُهْم 
َ
يْمانِِهْم لنَِئْ أ

َ
قَْسُموا بِاِهللا َجْهَد أ

َ
َخِبرٌي  َو أ

  )٥٣نور،(» بِما َيْعَملُونَ 
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، قطعاً يدستور ده) جبهه و جهاد يبرا(را به نام خدا خوردند، كه اگر  ترين سوگندهايشان و سخت

، )است يگوي بهتر از گزافه(سوگند نخوريد، اطاعت پسنديده : بگو) به آنان. (شوند ياز خانه خارج م

  .دهيد آگاه است يكه انجام م يالبتّه خداوند به كارهاي

 »قل التقسموا« .گرفتآنان را  جلو سوء استفاده بايد با نپذيرفتن سوگند منافقان، *

ْهِلِه َو إِنا« 
َ
ِِّه ما َشِهْدنا َمْهِلَك أ ِ ْهلَُه ُعم َجَُقولَن لَِو

َ
  » لَصاِدقُونَ  قالُوا تَقاَسُموا بِاِهللا َجُبَيِّتَنُه َو أ

  )٤٩نمل،(                                                                                                                                
اش  كه بر او و خانواده) قسم شويد و هم(به خداوند سوگند ياد كنيد : گفتند) آن گروه مفسد(

تا چه (ما در محل قتل كسانش حاضر نبوديم : او خواهيم گفت يزنيم، سپس به ول يشبيخون م

  .گوييم يقطعاً راست م، و ما )رسد به اينكه آنان را كشته باشيم

در اسالم سوگندي ارزش دارد و وفاي به آن الزم است كه نسبت به انجام كاري  *
ارزشمند يا ترك كاري ناپسند صورت گيرد، لذا اگر شخصي سوگند ياد كرد كه به 

اي بزند يا از ظالمي حمايتي كند، اين سوگند ارزش شرعي و قانوني  مظلومي ضربه
 .ندارد

قَْسُموا« 
َ
ْهد َو أ

َ
َُكوُغن أ َ يْمانِِهْم لنَِئْ جاَءُهْم نَِذيٌر 

َ
َمِم فَلَما جاَءُهْم  يِمْن إِْحدَ   يبِاِهللا َجْهَد أ

ُ
اْأل

 ً   )٤٢فاطر،(» نَِذيٌر ما زاَدُهْم إِال ُغُفورا
به  يا ترين سوگندها، به خدا سوگند ياد كردند كه اگر هشدار دهنده با سخت) مشركان(و 

 يا تر شوند پس همين كه هشدار دهنده ديگر هدايت يافته يها از هر يك از امتسراغشان بيايد 

  .بر آنان نيفزود يچيز) از حق(برايشان آمد، جز نفرت 

 »...فلّما جاءهم - هللاقسموا با«. توان اعتماد كرد به هر سوگندي نمي *

واٌب َو ُخْذ نِيَِدَك ِضْغثاً فَارْضِْب بِِه َو ال حَتْنَْث إِنا وَجَ « 
َ
  )٤٤ص،(» ْدناُه صابِراً نِْعَم الَْعبُْد إِنُه أ

او سوگند ياد كرده بود كه به خاطر تخلف . كه كرده بود نجات داديم يو او را از بن بست تعهد(

از  يا دسته:) شالق به او بزند لكن چون همسرش وفادار بود به او گفتيم يا همسرش ضربه

و سوگند را ) بدن همسرت آزرده نشود(گير و با آن بزن تا نازك گياه به دست خود ب يها شاخه

  .و انابه دارد توبهكه بسيار  يخوب ي ما ايوب را صابر يافتيم، چه بنده. مشكن

  »ال حتنث«. ردحفظ كبايد حرمت عهد و سوگند را  *
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ِْهْم حِكُْعرُِضوا َقنُْهْم فَ «  َ
ْعرُِضوا َقنُْهمْ َسيَْحِلُفوَن بِاِهللا لَُكْم إَِذا اْغَقلَبْتُْم إِ

َ
  )٩٥،توبه(» أ

گناه و (خورند تا از  يشما به خدا سوگند م يكه از جهاد نزد منافقان بازگشتيد، برا يهنگام

  .كنيد يپس، از آنان اعراض و دور. آنان چشم بپوشيد) سرزنشِ

 )فاعرضوا عنهم...سيحلفون باهللا .(به هر سوگندي نبايد اعتماد كرد *

 سند ‐ ٤
 » ِ َها ا فُّ

َ
َجٍل ُمَسيم   يَن آَمنُوا إِذا تَدايَنْتُْم بَِديٍْن إِيليا ك

َ
َْكتُْب بَيْنَُكْم اكتٌِب بِالَْعْدِل َو  أ ْ فَاْكتُبُوُه َو 

َتِق اَهللا رَ  ْ ِي َعلَيِْه احْلَقُّ َو  ُْمِلِل ا ْ ْن يَْكتَُب َكما َعلَمُه اُهللا فَلْيَْكتُْب َو 
َ
َب اكتٌِب أ

ْ
َو ال  بهُ ال يَأ

ْن يُِمل ُهَو فَ 
َ
ْو ال يَْستَِطيُع أ

َ
ْو َضِعيفاً أ

َ
ِي َعلَيِْه احْلَقُّ َسِفيهاً أ ُُّه َفبَْخْس ِمنُْه َشيْئاً فَإِْن اكَن ا ِ لْيُْمِلْل َو

تاِن ِممْن تَرَْضْوَن بِالَْعْدِل َو اْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن ِمْن رِجاِلُكْم فَإِْن لَْم يَُكونا رَُجلنَْيِ فَرَُجٌل َو امْ 
َ
َرأ

ْخر
ُ
َر إِْحداُهَما اْأل ْن تَِضل إِْحداُهما َفتَُذكِّ

َ
َهداِء أ َهداُء إِذا ما ُدُعوا َو ال   يِمَن الشُّ َب الشُّ

ْ
َو ال يَأ

ً إيِل ْو َكِبريا
َ
ً أ ْن تَْكتُبُوُه َصِغريا

َ
قَْومُ   تَْسئَُموا أ

َ
قَْسُط ِعنَْد اِهللا َو أ

َ
َجِلِه ذلُِكْم أ

َ
ْد أ

َ
ال   لِلشهاَدةِ َو أ

َ
أ

ال تَْكتُبُوها َو 
َ
ًة تُِديُرونَها بَيْنَُكْم فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجناٌح أ ْن تَُكوَن جِتاَرًة حارِضَ

َ
تَْرتابُوا إِال أ

ْشِهُدوا إِذا تَباَفْعتُْم َو ال يَُضار اكتٌِب َو ال َشِهيٌد َو إِْن َيْفَعلُوا فَإِنُه فُُسوٌق 
َ
بُِكْم َو ايُقوا اَهللا َو  أ

 ْ َ   ) ٢٨٢بقره،(» ٍء َعِليمٌ  ُفَعلُِّمُكُم اُهللا َو اُهللا بُِكلِّ 
به يكديگر پيدا ) بر اثر وام يا معامله( يمدت دار يكه بده يهنگام! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

كه قدرت  يكس. بنويسد) اسند ر(در ميان شما به عدالت  يا و بايد نويسنده. كنيد، آن را بنويسيد يم

پس بايد . كند، همانطور كه خدا به او تعليم داده است يدارد، نبايد از نوشتن خوددار يبر نويسندگ

كه پرورگار اوست  ياست امال كند و از خداي) بدهكار(او بنويسد و آن كس كه حق بر ذمه او 

) از نظر عقل(ذمه اوست، سفيه يا كه حق بر  يو اگر كس. از آن فروگذار ننمايد يبپرهيزد و چيز

با رعايت ) او يبجا(او  يبر امال كردن ندارد، بايد ول يتواناي) به جهت الل بودن(ضعيف و يا 

شاهد بگيرد و اگر دو ) بر اين حق(امال كند و دو نفر از مردان را ) را يمدت و مقدار بده(عدالت 

كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند  يمرد نبودند، يك مرد و دو زن از گواهان، از كسان

و شهود نبايد به . كند يبه او يادآور ياز آنان فراموش كرد، ديگر يتا اگر يك) انتخاب كنيد(

) يها يبده(و از نوشتن . نمايند يكنند خوددار يدعوت م) شهادت يادا يبرا(كه آنها را  يهنگام

اين در نزد خدا به عدالت نزديكتر و ) بنويسيد،هر چه باشد (دار، ملول نشويد  كوچك يا بزرگ مدت

باشد، مگر اينكه تجارت و  ياز شك و ترديد بهتر م يجلوگير يشهادت استوارتر و برا يادا يبرا
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بر شما نيست كه آن را  يكنيد كه ايراد يباشد كه در ميان خود دست به دست م يداد و ستد نقد

شاهد بگيريد و نبايد به نويسنده و ) باز هم(كنيد،  يم) ينقد(كه خريد و فروش  يو هنگام. ننويسيد

و اگر چنين كنيد از فرمان خداوند ) و تحت فشار قرار گيرد(برسد  يزيان) يبه خاطر حقگوي(شاهد 

دهد و خداوند  يبه شما تعليم م) را يراه درست زندگ(ايد و از خدا بپرهيزيد و خداوند  خارج شده

  .داناست يبه هر چيز

ي  حتّي در معامالت نقدي مفيد است، ولي ضرورت آن به اندازه تنظيم سند، *
يا  هاي معامله وچون در معامالت موعددار، ممكن است طرف. معامالت نسيه نيست

 .سند تنظيم شودشاهدان از دنيا بروند يا فراموش كنند، بنابراين الزم است 

اه با گواهي عادل اي كه همر شود كه اسناد تنظيم شده از فرمان نوشتن، معلوم مي *
 .باشد، قابل استشهاد است

 »بالعدل«. قراردادها بايد عادالنه نوشته و تنظيم شود *

در هنگام تنظيم سند بايد طرفين حاضر باشند ولي با اين وجود، کسي که حق بر  *
ي «. کننده سند و قرارداد متذکر شودذمه اوست بايد مفاد تعهد را به تنظيم ّ مِلل ا و 

 »عليه احلّق 

 بيني به همديگر و آرامش روحي طرفين براي حفظ اعتماد و خوشتنظيم سند کتبي  *
 ،فاكتبوه«. الزم استو جلوگيري از فراموشي، انكار و سوءظن« 

تصرف احتمالي طرفين، سند بايد با حضور  براي اطمينان و حفظ قرارداد از دخل و *
كتب بينكم اكت«. توسط شخص سومي نوشته شود طرفين و  »بو

 :سند به صورت دقيق و عادالنه سه فايده داردتنظيم  *

 »اقسط«. ضامن اجراي عدالت است: الف 

 »اقَوم«. موجب جرأت گواهان بر شهادت دادن است: ب 

 »اد أّال ترتابوا«. مانع ايجاد بدبيني در جامعه است: ج 

 .اسنادي که دو شاهد عادل نيز بر صحت آن شهادت دهند، معتبرند 
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فُّ « 
َ
َحَدُكُم الَْموُْت ِحنَي الْوَِصيِة اثْناِن َذوا َعْدٍل يا ك

َ
يَن آَمنُوا َشهاَدُة بَيِْنُكْم إِذا َحرَضَ أ ِ َها ا

صاَنتُْكْم ُمِصيبَُة الَْموِْت حَتِْبُسوَغهُ 
َ
رِْض فَأ

َ
بْتُْم يِف اْأل ْغتُْم رَضَ

َ
ْم إِْن أ ُ

ْو آَخراِن ِمْن َلرْيِ
َ
ما ِمْن ِمنُْكْم أ

َو ال نَْكتُُم َشهاَدَة اِهللا إِنا   الصالةِ َفيُْقِسماِن بِاِهللا إِِن اْرتَبْتُْم ال نَْشرَتِي بِِه َعَمناً َو لَْو اكَن ذا قُْرَنْعِد 
  ) ١٠٦مائده،(» إِذاً لَِمَن اْآلثِِمنيَ 

د دو نفر از شما فرا رسد، از ميان خو يمرگ يك) يها نشانه(هر گاه ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

و اگر در مسافرت بوديد و مصيبت مرگ به . فرا خوانيد يعادل را هنگام وصيت به شهادت و گواه

بطلبيد و اگر  يتان را به گواه) همكيشان(دو تن از غير ) نبود يو شاهد مسلمان(سراغ شما آمد 

اد كنند كه ما شك كرديد، پس از نماز آن دو را نگاهداريد تا به خداوند قسم ي) در صداقت آنان(

 يبفروشيم، هر چند در مورد فاميل باشد و هرگز شهادت اله يحاضر نيستيم حق را به هيچ قيمت

  .كنيم، كه در اين صورت از گنهكارانيم يرا پنهان نم

هاي تميم و عدي كه برادر  همراه دو مسيحي به نام» ابن ابي ماريه«مسلماني به نام  *
اي نوشت و آن را ميان  ان بيمار شد، وصيت نامهمسلم. بودند، به سفر تجاري رفتند

پس . وسايل خود پنهان كرد و اموال خود را به آن دو مسيحي داد كه به وارثان بدهند
ي او اجناس گرانبهايي ديده، و برداشتند، پس از  از مرگش، آن دو نفر در ميان اثاثيه

نامه را در ميان وسايل  صيتورثه، و. ها را به وارثان دادندمراجعت به مدينه، باقي آن
چون مطالبه كردند، آن دو مسيحي . ديدند كه صورت همه اثاثيه در آن ثبت شده بود

 ١.ي فوق نازل شد انكار كردند، شكايت را نزد پيامبر بردند، در اين هنگام بود كه آيه

شان كرد، ولي  طبق حديثي از اصول كافي، پيامبر از آن دو سوگند گرفت و تبرئه *
نامه كشف شد، حضرت بار ديگر آن دو را احضار وصيتدروغشان از طريق چون 
 ٢.ها را پس گرفتندوارثان سوگند ياد كردند كه اجناس ديگري هم بوده و آن. كرد

ً ِعنَْدُهْم يِف احكْوراةِ َو «  ُدونَُه َمْكتُوبا ِي جَيِ يمِّ ا
ُ
يَن يَتِبُعوَن الرُسوَل اجيِب اْأل ِ يلِ ا جْنِ   »اْإلِ

  )١٥٧اعراف،(                                                                                                                            
از رسول و پيامبر درس ) است كه عالوه بر ايمان، زكات و تقوا، ي، شامل كسانيرحمت اله( 

  . يابند يخويش در تورات وانجيل نوشته م نزد) او را يها نام ونشانه(كه  كنند يم يپيرو يا نخوانده

                                                 
  .١٨١، ص ٣ جهمان،  .١
  .همان .٢
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ً «. رسمي و سند كتبي الزم است براي نفوذ سخن و اثبات حق، مدرك *  »مكتوبا

اي که توسط موصي تنظيم شود نامهبا توجه به اين آيه و روايات ذيل آن، وصيت 
  .و معتبر استو صحت استناد آن به موصي اثبات شود، قابل استناد 

 » ً يْمانُُكْم فاَكتِبُوُهْم إِْن َعِلْمتُْم ِفيِهْم َخرْيا
َ
يَن يَبْتَُغوَن الِْكتاَب ِمما َملََكْت أ ِ   )٣٣نور،(» َو ا

 ييعن(خود باشند، ) يتدريج( يو هر كدام از غالمان و كنيزان شما كه خواهان بازخريد و آزاد

اگر در آنان خير و ) كار كرده و خود را آزاد نمايندبا مالك خويش  يمايلند با قرارداد كتب

  .آنان را بپذيريد يديديد، تقاضا يشايستگ

مما َملَكت « .تنظيم کردسند كتبي  بايد نيز تّي با زيردستان خودحاي معاملهدر هر  *
 »اَيمانكم فاكتِبوهم

  کارشناسياعتبار  ‐ ٤
ْهِلها إِْن اكَن قَميُصُه « 

َ
قُد ِمْن ُقبٍُل فََصَدقَْت َو ُهَو ِمَن الاْكِذبنَي َو إِْن اكَن َو َشِهَد شاِهٌد ِمْن أ

  )٢٧و  ٢٦يوسف، ( »قَميُصُه قُد ِمْن ُدبٍُر فََكَذبَْت َو ُهَو ِمَن الصاِدقنيَ 
آن زن شهادت داد كه اگر پيراهن او از جلو چاك خورده، زن راست گفته و  ي از خانواده يشاهدو

  .گر پيراهنش از پشت دريده شده، زن دروغ گفته واو از راستگويان استوا او از دروغگويان است

اماره کارشناسي مورد توجه  7گناهي يوسفبا توجه به اين آيه براي اثبات بي 
  . قرار گرفت

  اعتبار تحقيق محلي ‐ ٥
َ   ُكنا فيها َو الْعرَي اليت  َو ْسئَِل الَْقْريََة اليت«  ْقبَلْنا فيها َو إِنا ل

َ
  )٨٢يوسف،( »صاِدقُونَ أ

كه همراهش آمديم جويا شو، و ما قطعا راستگو  يكه در آن بوديم و كاروان يو از مردم شهر

  .هستيم

 .تحقيق از محل حادثه براي اثبات دعوا از اين آيه قابل استنباط است 
 



         در قرآن حقوق          ٤٧٠

 

 قرعه ‐ ٦
يِْهمْ «  َ َ َْك َو ما ُكنَْت  َ

نْباِء الَْغيِْب نُوِحيِه إِ
َ
ُهْم يَْكُفُل َمْريَمَ  ذلَِك ِمْن أ فُّ

َ
قْالَمُهْم ك

َ
  » إِْذ يُلُْقوَن أ

، آن گاه كه يكنيم، حال آنكه تو نزد آنان نبود يم ياست كه ما به تو وح يغيب ياينها از خبرها

كفالت ) به وسيله قرعه معلوم شود كه كداميك(افكندند تا  يم) يقرعه كش يبرا(خود را  يها قلم

  )٤٤آل عمران،( .مريم را بر عهده بگيرد

 ١»يلقون اقالمهم«. هاي حلّ اختالف، قرعه استيكي از راه *

  )١٤١صافات،(» فَساَهَم فَاكَن ِمَن الُْمْدَحِضنيَ « 
  .قرعه انداخت و از بازندگان شد يپس يونس با مسافران كشت

  »فساهم«. كشي ميان افراد، امري مشروع و با سابقه است قرعه *

                                                 
كشي در زمان  اين قرعه بوده، و )عليها السالم(اولين كسي كه مورد قرعه قرار داده شد مريم : فرمود 7امام باقر . ١

  ) ٦٠، ص ٢ جقرائتي، محسن، همان، . (يتيمي آن حضرت بوده است



 

 

  
  :ششم فصل
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    و تكاليف شهروندان
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حقوق بشر و شهروندي  :فصل ششم  

 و تکاليف شهروندان
  

  حقوق انسان ها) الف
  حقوق نوع بشر ‐ ١
 حق حيات ١‐ ١

  )٣٣ارساء،(» َو ال َيْقتُلُوا اجْفَس اليِت َحرَم اُهللا إِال بِاحْلَقِّ « 
  .، مگر به حقحرام كرده است نكشيد) قتل او را(را كه خداوند،  يو كس

ر انساني حق حيات دارد، حتّي غير مسلماني كه با مسلمانان سر جنگ نداشته ه  *
 »...ال تقتلوا اجفس «. باشد، مصونيت جاني و مالي دارد

اً ِفيها َو َغِضَب اُهللا َعلَيِْه َو لََعنَُه َو «  ِ داً فََجزاُؤُه َجَهنُم خا ُ َعذاباً َو َمْن َفْقتُْل ُمْؤِمناً ُمتََعمِّ َ َعد 
َ
أ

 ً   )٩٣نساء،(» َعِظيما
را بكشد پس كيفرش دوزخ است كه هميشه در آن خواهد بود، و خداوند  يو هر كس به عمد مؤمن

  .بزرگ آماده ساخته است ياو عذاب يبر او غضب و لعنت كرده و برا

هر كس با اختيار و دانسته مسلماني را بكشد، براي هميشه در بر اساس اين آيه  
 .وزخ و مورد غضب خداوند استد
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ْغُفَسُكمْ « 
َ
  )٢٩نساء،(» َو ال َيْقتُلُوا أ

  .را نكشيد) و يكديگر(و خود 

  .اين آيه حق حيات هر انساني را مورد تأکيد قرار داده است 

ْجِل ذلَِك َكتَبْنا َعيل« 
َ
ْو فَسا  ِمْن أ

َ
نُه َمْن َقتََل َغْفساً بَِغرْيِ َغْفٍس أ

َ
نما بيَِن إرِْساِثيَل ك

َ
رِْض فََكك

َ
ٍد يِف اْأل

 ً يعا   )٣٢مائده،(» َقتََل اجاَس مَجِ
را جز به قصاص يا به كيفر فساد در  ياسرائيل نوشتيم كه هر كس انسان يبه همين جهت، بر بن

  .مردم را كشته است ي همه يزمين بكشد پس چنان است كه گوي

 .همه مردم شمرده استكشتن يك نفر را بدون هيچ جرمي برابر با كشتن اين آيه   

َِذا الَْموُْءوَدُة ُسئِلَْت «  ي َذنٍب قُِتلَْت  َو
َ
 )٩و  ٨تكوير،(» بِأ

  كه به كدامين گناه كشته شده است؟. و آنگاه كه از دختر زنده به گور شده پرسيده شود

اين آيه زنده به گور کردن دختران در زمان جاهليت را به شدت مورد انتقاد قرار  
 .داده است

قَْرْرُيْم َو َو « 
َ
ْم ُعم أ ُ ْغُفَسُكْم ِمْن ِدياِر

َ
َخْذنا ِميثاقَُكْم ال تَْسِفُكوَن ِدماَءُكْم َو ال خُتْرُِجوَن أ

َ
إِْذ أ

ْغتُْم تَْشَهُدونَ 
َ
  )٨٤بقره،(» أ

يكديگر را نريزيد و همديگر را از سرزمين  يكه از شما پيمان گرفتيم، خونها يهنگام) بياد آريد(و 

  .اقرار كرديد و خود بر آن گواه هستيد) به اين پيمان(نيد، پس شما خود بيرون نك

قتل نفس از گناهان لذا و  حق براي هر انسان است ترينو بنيادين حق حيات، اولين  *
از اين رو در قرآن بارها در مورد قتل نفس و مجازات آن سخن گفته  ١.باشدكبيره مي

 »ال تَْسِفُكوَن ِدماَءُكمْ « .ده استش
  

                                                 
ها و زمين در قتل  اگر اهل آسمان: و نيز آمده است. افتدتمام گناهان مقتول به گردن قاتل مي: در حديث آمده است .١

  )١٥١، ص ١ جقرائتي، محسن، همان، (. افتندبه دوزخ مييك نفر شريك شوند همه 
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 آزادي ٢‐ ١

جْنِ «  ً ِعنَْدُهْم يِف احكْوراةِ َو اْإلِ ُدونَُه َمْكتُوبا ِي جَيِ يمِّ ا
ُ
يَن يَتِبُعوَن الرُسوَل اجيِب اْأل ِ ُمُرُهْم ا

ْ
يِل يَأ

ُم َعلَيِْهمُ  لُّ لَُهُم الطيِّباِت َو حُيَرِّ اخْلَبائَِث َو يََضُع َقنُْهْم إِرْصَُهْم  بِالَْمْعُروِف َو َفنْهاُهْم َعِن الُْمنَْكِر َو حُيِ
ْغالَل اليِت اكنَْت َعلَيِْهمْ 

َ
  )١٥٧اعراف،(» َو اْأل

از رسول و ) تقوا،داشتن زكات و پرداخت است كه عالوه بر ايمان،  ي، شامل كسانيرحمت اله( 

تورات و انجيل نزد خويش در ) او را يها نام و نشانه(كنند كه  يم يپيرو يا پيامبر درس نخوانده

دارد و آنچه را  يباز م يدهد و از زشت يفرمان م يآنان را به نيك) كه يپيامبر. (يابند ينوشته م

كند و از آنان بار  يها را بر ايشان حرام م يكند و پليد يپاكيزه و پسنديده است برايشان حالل م

  ). كند يادشان مو آز(دارد  يرا كه بر آنان بوده برم يو بندهاي) تكاليف سخت(گران 

انسان از زنجيرهاي  رهايي ترين معاني آزادي،در حقوق اسالم يکي از اصلي 
ْغالَل اليِت اكنَْت َعلَيِْهمْ « .دروني استنفساني و هاي رتاسا

َ
ُهْم َو اْأل  »َو يََضُع َقنُْهْم إِرْصَ

ْن َقبْدَت بيَِن إِرْساِثيَل « 
َ
 )٢٢شعراء،(» َو تِلَْك نِْعَمٌة َيُمنُّها َعيَل أ

چرا (؟ ينه ياست كه منّتش را بر من م ينعمت يا خود ساخته ي اسرائيل را بنده ياين كه بن) آيا(و 

  )نبايد من در خانه پدرم رشد كنم؟

ْن َقبْدَت بيَِن « .ها از واليت غيرخداسترهايي انسانيکي از معاني آزادي،  
َ
أ

 »إرِْساِثيَل 
، حتي با بزرگترين خدمات مادي توجيه نيست وجه قابلسلب آزادي مردم به هيچ 

  .و فراهم کردن شرايط زندگي براي ديگران

ْهَل الِْكتاِب تَعالَْوا إيِل«  
َ
ال َغْعبَُد إِال اَهللا َو ال نرُْشَِك بِِه َشيْئاً َو   قُْل يا أ

َ
لَكَِمٍة َسواٍء بَيْنَنا َو بَيْنَُكْم أ

ْرب
َ
   )٦٤آل عمران،( »اباً ِمْن ُدوِن اهللاِ ال َفتِخَذ َنْعُضنا َنْعضاً أ

جز خداوند را نپرستيم . بياييد كه ميان ما و شما مشترك است يسخن يبه سو! اهل كتاب يا: بگو

  .خدا ارباب نگيرد يديگر را بجا ياز ما بعض يرا شريك او قرار ندهيم و بعض يو چيز

 يمسيح كه قبالً" مبن حات يعد:" اند كه مفسران در ذيل اين آيه چنين نقل كرده 
اين چنين ) خدايان" (اربابا" بعد از نزول اين آيه از كلمه ،بود و سپس اسالم آورد
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پرستند، لذا به پيغمبر  يخود را م ياز علما يگويد اهل كتاب بعض يفهميد كه قرآن م
: پيامبر فرمود! كرديم يخود را عبادت نم يما هيچگاه در زمان سابق علما: عرض كرد

 يدهند و شما از آنها پيرو يانستيد كه آنها به ميل خود احكام خدا را تغيير مد يآيا م
اين همان پرستش و عبوديت : فرمود 9پيامبر  .يآر: گفت" يعد"  كرديد؟ يم

" عبوديت و پرستش" را يك نوع يو استعمار فكر يدر حقيقت اسالم بردگ! است
كه  يكند با استعمار فكر يزه ممبار يكه با شرك و بت پرست يداند و به همان شدت يم

  ١.جنگد ياست نيز م يپرستشبيه بت

َْعبُ «  ِ ِمُروا إِال 
ُ
ْرباباً ِمْن ُدوِن اِهللا َو الَْمِسيَح اْنَن َمْريََم َو ما أ

َ
ْحبارَُهْم َو رُْهباَغُهْم أ

َ
ُدوا إهِلاً اخَتُذوا أ

 ُ َ إِال ُهَو ُسبْحانَُه َقما يرُْشِ   )٣١،توبه(» ونَ واِحداً ال إِ
گرفتند، در  يخداوند به خداي يدانشمندان و راهبان خود و مسيح فرزند مريم را به جا) اهل كتاب(

خداوند از هر چه . جز او نيست بپرستند ييكتا را كه معبود يكه دستور نداشتند جز خدا يحال

  .پندارند، منزّه است ياو شريك م يبرا

او . ديگري باشد و کسي جز او را عبادت کند انسان مجاز نيست جز خداوند، بنده 
 . از بندگي هرکسي آزاد است مگر آنکه خداوند امر کرده باشد

  آزادي بيان ١‐٢‐١

َحْطُت بِما لَْم حُتِْط بِِه َو ِجئْتَُك ِمْن َسبَإٍ بِنَبَإٍ يَِقنيٍ « 
َ
  )٢٢نمل،(» َفَمَكَث َلرْيَ بَِعيٍد فَقاَل أ

كه  يعزّت و شوكت ي با همه(يافتم كه تو  يآگاه ياز چيز: گفت) وهدهد آمد (نپاييد كه  يپس دير

  .ام مهم و درست آورده يسبا گزارش) ي منطقه(تو از  يو برا يا از آن آگاه نشده) يدار

اي را نداند و لذا ممکن است حاکم جامعه از تمام نقاط خبر نداشته باشد يا مسئله 
البته اين مسئله . وي بدون واهمه بيان کنند بايد به ديگران اجازه دهد تا مسايل را نزد

 »احطت بمالم حتط به«. شوداز تحقيق وي حول آن موضوع نمي مانع

 

                                                 
  . ٥٩٥، ص ٢ جمکارم شيرازي، ناصر، همان،  .١
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ْغتُْم َيْعلَُمونَ « 
َ
ْهَل الِْكتاِب لَِم تَلِْبُسوَن احْلَق بِاْكاِطِل َو تَْكتُُموَن احْلَق َو أ

َ
  )٧١آل عمران،(» يا أ

كه خود  يكنيد، در حال يحق را كتمان م) يا(سازيد و  يمشتبه مچرا حق را به باطل ! اهل كتاب يا

  .آگاهيد) به حقّانيت آن(

و در نتيجه اظهار حق را در  کند                ميکه کتمان حق و حقيقت را سرزنش  اين آيه 
بلکه وجوب بيان  هاي گوناگون الزم مي شمرد، دليل بر آزادي بيان و قلمعرصه

 .حقايق است

نْعاُم إِال ما ُفتيْل ذلَِك « 
َ
ِحلْت لَُكُم اْأل

ُ
ُ ِعنَْد َربِِّه َو أ َ ْم ُحُرماِت اِهللا َفُهَو َخرْيٌ    َو َمْن ُفَعظِّ

ورِ  ْوثاِن َو اْجتَنِبُوا قَْوَل الزُّ
َ
  )٣٠حج،(» َعلَيُْكْم فَاْجتَنِبُوا الرِّْجَس ِمَن اْأل

او نزد  يبدارد، قطعاً برا يم شمرده گرامو هر كس آنچه را خداوند محتر) مناسك حج(اين است 

بر ) حرام بودنش(شما حالل شده است، مگر آنچه  يپروردگارش بهتر است، و چهار پايان برا

  .كنيد و از كالم باطل اجتناب ورزيد يها دور بت يشما خوانده شده باشد پس، از پليد

مفسران در  .استهاي آزادي بيان قول زور بيان شده در اين آيه يکي از محدوديت 
افتراء به شريعت، شرک به خدا، : اند از جملهمورد سخن زور چند وجه ذکر کرده

 .دروغ و تهمت

وِحَك « 
ُ
ً أ ُِضل َقْن َسِبيِل اِهللا بَِغرْيِ ِعلٍْم َو َفتِخَذها ُهُزوا ِ  َو ِمَن اجاِس َمْن يَْشرَتِي لَْهَو احْلَِديِث 

  )٦ن،لقما(» لَُهْم َعذاٌب ُمِهنيٌ 
از راه ) ديگران را(، يهيچ علم ياند، تا ب از مردم، خريدار سخنان بيهوده و سرگرم كننده يو برخ

  .خوار كننده است يخدا گمراه كنند و آن را به مسخره گيرند آنان برايشان عذاب

و  گمراه کننده بيهوده، هاي آزادي بيان، سخنانبر طبق اين آيه يکي از محدوديت 
  .تاس مسخره کننده

  آزادي مسکن ٢‐٢‐١

 » ِ رَْض َذلُوًال فَاْمُشواْ يِف  يُهَو ا
َ
ِْه النُُّشورُ  َمنَاِكِبَها وَ  َجَعَل لَُكُم اْأل َ

ِ   » لُكُواْ ِمن رِّْزقِِه َو
 يرزق اله آن رفت و آمد كنيد و از يها شما رام ساخت، پس در شانه ياوست كه زمين را برا

  )١٥ملک،(  .اوست يه شدن فقط به سوبرانگيخت) و بدانيد كه(بخوريد 
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 .تواند مسکن گزيندبر طبق اين آيه هر کس هر کجا بخواهد مي 

 » 
َ
ْغُفِسِهْم قالُوا ِفيَم ُكنْتُْم قالُوا ُكنا ُمْستَْضَعِفنَي يِف اْأل

َ
يَن تََوفاُهُم الَْمالئَِكُة ظاليِِم أ ِ رِْض إِن ا

رُْض اِهللا و
َ
 لَْم تَُكْن أ

َ
ً قالُوا أ واُهْم َجَهنُم َو ساَءْت َمِصريا

ْ
وِحَك َمأ

ُ
  )٩٧نساء،(» اِسَعًة َفتُهاِجُروا ِفيها فَأ

اند، از آنان  كه بر خويشتن ستم كرده يگيرند، در حال يكه فرشتگان، جانشان را م يهمانا كسان

 ي ههو به ناچار در جب(ما در زمين مستضعف بوديم : بوديد؟ گويند يشما در چه وضع: پرسند يم

مگر زمين خداوند گسترده نبود تا در آن هجرت : گويند) در پاسخ(فرشتگان ) كافران قرار داشتيم

  .است يكنيد؟ آنان، جايگاهشان دوزخ است و بد سرانجام

داند که امکان ابراز شخصيت اين آيه تنها استثناي آزادي مسکن را در جايي مي 
  .اسالمي نيست که در اين حالت بايد هجرت کرد

  آزادي عقيده و مذهب ٣‐٢‐١
مأمور ابالغ احکام، آداب و  9شود که پيامبراز آيات زير اينگونه استفاده مي 

هر کس حق دارد . کردندعقايد اسالمي بودند ولي کسي را به پذيرش آن اجبار نمي
   :ت پاسخگوي عدم پذيرش دين حق باشدهر دين و آييني را بپذيرد ولي بايد در قيام

 » ِ يَن هاُدوا َو اجصارإِن ا ِ َْوِم اْآلِخِر َو َعِمَل   ييَن آَمنُوا َو ا ْ َو الصابِئنَِي َمْن آَمَن بِاِهللا َو ا
ْجُرُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َو ال َخوٌْف َعلَيِْهْم َو ال ُهْم حَيَْزنُونَ 

َ
  )٦٢بقره،(» صاحِلاً فَلَُهْم أ
و صابئان، هر كس  يشدند و نصار يكه يهود يو كسان ايمان آورده) به اسالم(كه  يهمانا كسان

آنها در نزد پروردگارشان،  يكه به خدا و روز قيامت ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، پس برا

  .شوند ينيست و آنها محزون نم يپاداش و اجر است و بر آنها ترس

ونَنا يِف اِهللا َو ُهَو َربُّنا َو َربُُّكْم وَ «  حُتَاجُّ
َ
ُ خُمِْلُصونَ  قُْل أ َ ْعمالُُكْم َو حَنُْن 

َ
ْعماُجا َو لَُكْم أ

َ
  » َجا أ

كه او پروردگار  يكنيد، در حال يخداوند با ما مجادله م ي آيا درباره: بگو) به اهل كتاب! پيامبر يا(

او خالصانه عبادت  يما و اعمال شما از آن شماست و ما برا يما و شماست و اعمال ما برا

 )١٣٩بقره،(  .كنيم يم

يِن قَْد تَبنََي الرُّْشُد ِمَن اليَْغِّ «  ِّ   )٢٥٦بقره،(» ال إِْكراَه يِف ا
  .روشن شده است يهمانا راه رشد از گمراه. نيست يدين، اكراه) پذيرش(در 
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وتُوا الْ « 
ُ
ْسلَْمُت وَْجيِهَ ِهللاِ َو َمِن ايبََعِن َو قُْل لِِثيَن أ

َ
وَك َفُقْل أ  فَإِْن َحاجُّ

َ
يِّنَي أ مِّ

ُ
ِكتاَب َو اْأل

ْسلَُموا َفَقِد اْهتََدْوا َو إِْن تََولْوا فَإِنما َعلَيَْك اْكَالُغ َو اُهللا بَِصرٌي بِالِْعبادِ 
َ
ْسلَْمتُْم فَإِْن أ

َ
  » أ
من و : بگو) با آنها مجادله مكن و(پس اگر با تو به گفتگو و ستيز و محاجه برخاستند، ) از اين رو( 

سواد  يمشركان ب(و اميين ) ييهود و نصار(و به اهل كتاب . ايم به خدا تسليم كرده يم روپيروان

ايد، پس اگر تسليم شدند و اسالم آوردند همانا  تسليم شده) در برابر خدا(آيا شما هم : بگو) مكّه

 يالهتو فقط رساندن دعوت  ي وظيفه) نگران مباش، زيرا(كردند  ياند، و اگر سرپيچ هدايت يافته

  )٢٠آل عمران،(  .و خداوند به حال بندگان بيناست) نه اجبار و اكراه(است، 

  )٩٩مائده،(» الرُسوِل إِال اْكَالُغ َو اُهللا َفْعلَُم ما ُيبُْدوَن َو ما تَْكتُُمونَ  ما َعيَل « 
  .داند يكنيد م ينيست و خداوند، آنچه را آشكار يا كتمان م) ياحكام اله(بر پيامبر، جز ابالغ 

نَا بَِري« 
َ
ْقَمُل َو أ

َ
ْغتُْم بَِريئُوَن ِمما أ

َ
  » ٌء ِمما َيْعَملُونَ  َو إِْن َكذبُوَك َفُقْل يِل َقَميِل َو لَُكْم َقَملُُكْم أ

و هر يك از ما . (شما باشد يمن و عمل شما برا يعمل من برا: و اگر تو را تكذيب كردند، پس بگو

دهم بيزاريد و من نيز از آنچه  يشما از آنچه من انجام م.) د ديدكار خود را خواه يو شما، جزا

 )٤١يونس،(  .دهيد، بيزارم يشما انجام م

نَْت تُْكرُِه اجاَس َحيت « 
َ
يعاً أفَأ رِْض لُكُُّهْم مَجِ

َ
   »يَُكونُوا ُمْؤِمِننيَ  َو لَْو شاَء َربَُّك َآلَمَن َمْن يِف اْأل

اكنون كه . (آوردند يزمين يك جا ايمان م يمردم رو ي همه) اجباربه (خواست،  يو اگر پروردگارت م

  )٩٩يونس،(  !تا ايمان آورند؟ يكن يپس آيا تو مردم را مجبور م) است، يسنّت خدا بر ايمان اختيار

ِطيُعوا الرُسوَل فَإِْن تََولْوا فَإِنما َعلَيِْه ما مُحَِّل َو َعلَيْكُ « 
َ
ِطيُعوا اَهللا َو أ

َ
ْم ما مُحِّلْتُْم َو إِْن قُْل أ

  ) ٥٤نور،(» الرُسوِل إِال اْكَالُغ الُْمِبنيُ  تُِطيُعوُه َيْهتَُدوا َو ما َعيَل 
 يبه او زيان(نماييد،  يپس اگر سرپيچ. خدا را اطاعت كنيد و پيامبر را نيز اطاعت كنيد: بگو

) يتكليف(ه شده و بر شما نيز آن اش گذاشت است كه به عهده) يتكليف(بر او فقط آن ) رسد، زيرا ينم

يابيد و پيامبر جز تبليغ  يو اگر اطاعتش كنيد، هدايت م. شما گذاشته شده است ي است كه به عهده

 .ندارد يروشن مسئوليت

ْو َغتََوفيَنَك فَإِنما َعلَيَْك اْكَالُغ َو َعلَيْنَا « 
َ
ِي نَِعُدُهْم أ   » احْلِساُب َو إِْن ما نُِريَنَك َنْعَض ا

در (دهيم  ياز آنچه را به آنان وعده م ياگر بخش) پيامبر در فكر ديدن نتيجه كار مباش زيرا يا(

خود را محقق  يها بدان كه ما وعده(به تو نشان دهيم يا تو را از دنيا ببريم، ) زمان حيات تو

  )٤٠رعد،( .پس وظيفه تو تنها تبليغ است و حساب تنها با ماست) خواهيم كرد
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مًة واِحَدًة َو لِكْن يُِضلُّ َمْن يَشاُء َو َفْهِدي َمْن يَشاءُ « 
ُ
  )٩٣حنل،(» َو لَْو شاَء اُهللا جَلََعلَُكْم أ
متحد قرار داده ) مؤمن و(يك امت ) همه شما را به طور اكراه و اجبار(و اگر خداوند خواسته بود 

) اكراه خالف سنّت و برنامه اوست و لذااين اجبار و  ينباشد، ول يتا ميان شما هيچ اختالف(بود، 

و استحقاق (و هر كه را بخواهد ) گذارد يو به حال خودش وام(كند  يهر كه را بخواهد گمراه م

  .كند يهدايت م) هدايت دارد

  )٢٩كهف،(» َو قُِل احْلَقُّ ِمْن َربُِّكْم َفَمْن شاَء فَلْيُْؤِمْن َو َمْن شاَء فَلْيَْكُفرْ « 
پروردگار شما رسيده است، پس هر كه خواست ايمان آورد و هر كه خواست  يسوحق از : و بگو

 .كافر شود

نَْزَل اُهللا ِمْن ِكتاٍب َو « 
َ
ْهواَءُهْم َو قُْل آَمنُْت بِما أ

َ
ِمْرَت َو ال تَتِبْع أ

ُ
فَِثلَِك فَاْدُع َو اْستَِقْم َكما أ

ْعِدَل بَيْنَُكُم اُهللا َربُّنا َو َربُّ 
َ
ِمْرُت ِأل

ُ
ْعمالُُكْم ال ُحجَة بَيْنَنا َو بَيْنَُكُم أ

َ
ْعماُجا َو لَُكْم أ

َ
ُكْم َجا أ

ِْه الَْمِصريُ  َ
  )١٥،شوری(» اُهللا جَيَْمُع بَيْنَنا َو إِ

كه اهل كتاب دچار شك و ترديد يا عناد و لجاجت با تو هستند، آنان (به خاطر آن ) پيامبر يا(پس 

آنان را  يها و خواسته يا نما آن گونه كه فرمان يافته يپايدار دعوت كن و بر آن) را به راه حق

ام تا  كه خدا نازل كرده است ايمان دارم و فرمان يافته يبه هر كتاب:بگو) به آنان(مكن و  يپيرو

ما و اعمال شما  ياعمال ما برا. خداوند، پروردگار ما و شماست. ميان شما به عدالت حكم كنم

) ناگفته(ميان ما و شما  يهيچ حجت) نيستيم يديگر يم مسئول كارهاو هيچ كدا(شماست  يبرا

 .اوست يميان ما جمع خواهد كرد و بازگشت همه به سو) در قيامت(خداوند . نمانده است

رَْسلْناَك َعلَيِْهْم َحِفيظاً إِْن َعلَيَْك إِال اْكَالغُ « 
َ
ْعَرُضوا فَما أ

َ
  )٤٨،شوری(» فَإِْن أ

تا به اجبار آنان را به (ما ترا بر آنان نگهبان نفرستاديم، ) غمگين مباش(د گردانن يپس اگر رو

  .بر تو نيست يجز رساندن پيام، مسئوليت) ،يايمان وادار

  ) ١٧يس،(» َو ما َعلَيْنا إِال اْكَالُغ الُْمِبنيُ « 
 .نيست يديگر ي و بر ما، جز تبليغ آشكار و روشن، وظيفه

ْعلَُم بَِما فَ « 
َ
نَت َعلَيِْهم جِبَبارٍ حنُْن أ

َ
  )٤٥ق،(» ُقولُوَن َوَمآ أ

تا آنان را با زور به ( يتريم و تو مأمور به اجبار مردم نيست گويند آگاه يم) مخالفان(ما به آنچه 

 ).يراه راست درآور
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رٌ «  نَت ُمَذكِّ
َ
ْر إِغَمآ أ   )٢٢و  ٢١ذلشيه،(» لْسَت َعلَيِْهم بُِمَصيِْطرٍ  فََذكِّ

كه به ايمان آوردن ( يندار يو بر آنان سيطره و تسلّط ،يا ده كه همانا تو تذكّر دهندهپس تذكّر ب

  ).يمجبورشان كن

 » ِ   )٦اكفرون،(» ِديِن  لَُكْم ِدينُُكْم َو
  .خودم يخودتان و آيين من برا يآيين شما برا) حال كه چنين است( 

  برابري و مساوات ٣‐ ١

  اصل مساوات ١‐٣‐١
  خلقتل مساوات در اص ١‐١‐٣‐١

اند و از روح الهي در ها از نفس واحد آفريده شدهبر طبق آيات زير همه انسان 
 :همه به طور يکسان دميده شده است

ِي َخلََقُكْم ِمْن َغْفٍس واِحَدةٍ َو َخلََق ِمنْها َزوَْجها َو بَث ِمنُْهما «  َها اجاُس ايُقوا َربُكُم ا فُّ
َ
يا ك

  )١نساء،(» نِساءً  رِجاًال َكِثرياً وَ 
از پروردگارتان پروا كنيد، آن كس كه شما را از يك نفس آفريد و همسرش را نيز از ! مردم يا

  .پراكنده ساخت) زمين يدر رو(را  ياو آفريد و از آن دو، مردان و زنان بسيار) جنس(

ِي َخلََقُكْم ِمْن َغْفٍس واِحَدةٍ َو َجَعَل ِمنْها َزوَْجها ِليَ «  ْهاُهَو ا َ
  )١٨٩اعراف،(» ْسُكَن إِ

او قرار داد تا بدان آرام ) نوع(آفريد و همسرش را از ) جان(است كه شما را از يك نفس  ياو خداي

  .گيرد

نيَث « 
ُ
َها اجاُس إِنا َخلَْقنَاُكم مِّن َذَكٍر َوأ فُّ

َ
  )١٣حجرات،(» يَآ ك

  .ما شما را از مرد و زن آفريديم! مردم يا

  )٩سجده،(» َو َغَفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحهِ  ُعم َسواهُ « 
 .دميد ياو را موزون ساخت و از روح خويش در و) اندام(سپس 
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  مساوات در حقوق و تکاليف ٢‐١‐٣‐١

 » ِ ْ يِف  يُهَو ا رَْض َذلُوًال فَاْمُشوا
َ
ِْه النُُّشورُ  َمنَاِكِبَها وَ  َجَعَل لَُكُم اْأل َ

ِ ْ ِمن رِّْزقِِه َو   » لُكُوا
  )١٥ملک،(                                                                                                                              

 يرزق اله آن رفت و آمد كنيد و از يها شما رام ساخت، پس در شانه ياوست كه زمين را برا

  .اوست يسوبرانگيخته شدن فقط به ) و بدانيد كه(بخوريد 

   مند شوند وهمه افراد حق دارند از امکانات زمين استفاده کنند و از آن بهره 
   .توان کسي را از اين حق محروم کردنمي

ياٍم َسواًء لِلسائِلِ « 
َ
ْربََعِة ك

َ
قْواتَها يِف أ

َ
َ ِمْن فَْوقِها َو بارََك ِفيها َو قَدَر ِفيها أ ِ   »نيَ َو َجَعَل ِفيها َروا

  ) ١٠فصلت،(                                                                                                                             
را بر فرازش قرار داد و در آن خير فراوان نهاد، و در چهار روز رزق و  يهاي و در زمين كوه

  .است يام نيازمندان كافتم ياهلِ زمين را مقدر كرد كه برا يروز

سواء «. ي موجودات زميني براي تأمين نيازهاي خود حق برابر و يكسان دارند مهه  *
 »للسائلني

  مساوات و برابري در برابر قانون ٣‐١‐٣‐١

لَْم تََر إيَِل « 
َ
وتُوا نَِصيباً ِمَن الِْكتاِب يُْدَعْوَن إيِل أ

ُ
يَن أ ِ َْحُكَم بَيْنَهُ   ا ِ فَِريٌق  ْم ُعم َفتََو ِكتاِب اِهللا 
  ) ٢٣آل عمران،(» ِمنُْهْم َو ُهْم ُمْعرُِضونَ 

 يداده شدند، چون به كتاب اله يا بهره) تورات و انجيل( يرا كه از كتاب آسمان يكسان يآيا نديد

) يباعلم و آگاه(از آنان  يگروه) و به اختالفات پايان دهد(شوند تا ميانشان حكم كند،  يدعوت م

  گردانند؟ يبر م ياعراض رو يواز ر

. ي افراد، بالسويه اجرا شود قانون بايد در مورد همه اين آيه با توجه به شأن نزول  *
آنان  .از يهود، با داشتن همسر مرتكب زنا شدند يدر تفاسير آمده است كه زن و مرد

بر  يچون از اشراف بودند سع يشدند، ول يبايست طبق قانون تورات سنگسار م يم
آنها نزد پيامبر اسالم آمدند تا ايشان . دستور تورات بگريزند ياين داشتند از اجرا

حكم اسالم نيز همانند : حكم كنند، آن حضرت نيز فرمان سنگسار داده و فرمودند
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يهود بود،  يابن صوريا كه از علما .آنها منكر حكم تورات شدند. حكم تورات است
ابن صوريا چون از ماجرا با خبر . ورات را بخوانداز فدك به مدينه فراخوانده شد تا ت

 ي گذاشت تا آيه يم يجمالت يبود، هنگام خواندن آيات تورات، دستش را رو
يهود بود و در آن  يعبد اللّه بن سالم كه در آن روز از علما. سنگسار ديده نشود

به  ياين آيه هشدار .را بر مال كرد جلسه حضور داشت، ماجرا را فهميد و موضوع
 يقانون قرآن، از دستور اله يهم مثل يهود به هنگام اجرا آنانمسلمانان است كه مبادا 

 .دند و ميان مردم تبعيض قائل شونرويگردان باش

  ) ٤٤ص،(» َو ُخْذ نِيَِدَك ِضْغثاً فَارْضِْب بِِه َو ال حَتْنَْث « 
كرده بود كه به خاطر تخلف او سوگند ياد . كه كرده بود نجات داديم يو او را از بن بست تعهد(

 يها از شاخه يا دسته:) شالق به او بزند لكن چون همسرش وفادار بود به او گفتيم يا همسرش ضربه

  .و سوگند را مشكن) بدن همسرت آزرده نشودتا (نازك گياه به دست خود بگير و با آن بزن 

فارضب «. نيست فداكاري و از خاندان نبوت بودن، مانع عمل به قانون ،حسن سابقه  *
 »به و ال حتنث

ِ قُْر«  و
ُ
ِنَي َو لَْو اكنُوا أ ْن يَْستَْغِفُروا لِلُْمرْشِ

َ
يَن آَمنُوا أ ِ ِمْن َنْعِد ما تَبنََي لَُهْم   ما اكَن لِلنيِبِّ َو ا

ْصحاُب اجْلَِحيمِ 
َ
غُهْم أ

َ
  )١١٣،توبه(» ك

مشركان، پس از آنكه برايشان  ينيست كه برا اند، سزاوار كه ايمان آورده يپيامبر و كسان يبرا

  .آشكار گرديد كه آنان اهل دوزخند، طلب آمرزش كنند، هر چند خويشاوند آنان باشند

ين امنوا«. اند يامبر و ديگر مسلمانان، در برابر قانون يكسانپ  *   »ما اكن للّنيب و ا

  )٧٥يوسف،(» َكذلَِك جَنِْزي الظالِِمنيَ قالُوا َجزاُؤُه َمْن وُِجَد يِف رَْحِلِه َفُهَو َجزاُؤُه « 
كه به (سرقت است  يكيفرش چنين است كه هر كس پيمانه در بارش پيدا شود، خود او جزا: گفتند

را ) سارق(ظالم ) در منطقه كنعان(ما ) عنوان گروگان يا برده در اختيار صاحب پيمانه قرار گيرد

  .دهيم ياينگونه كيفر م

سارق هر کسي بود کيفر جرم سرقت در مورد او به ندارد،  در قانون تبعيض وجود  *
 »من وجد يف رحله«.شدمياجرا گذاشته 
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ُوُسَف ما اكَن «  ِ ِخيِه َكذلَِك ِكْدنا 
َ
ِخيِه ُعم اْستَْخرََجها ِمْن وِخِء أ

َ
ْوِقيَِتِهْم َقبَْل وِخِء أ

َ
 بِأ

َ
َفبََدأ

 
َ
خاُه يِف ِديِن الَْمِلِك إِال أ

َ
ُخَذ أ

ْ
َأ   ) ٧٦يوسف،(» ْن يَشاَء اهللاُ ِ

بار ) يبازرس(قبل از بارِ برادرش، به ) كرده و ياز پذيرش كيفر، ماموران شروع به بازرس(پس 

يوسف تدبير  يما اينگونه برا.ساير برادران پرداخت، سپس پيمانه را از بار برادرش بيرون آورد

ا بازداشت كند، مگر آنكه خدا توانست برادرش ر يكرديم، زيرا طبق قانون شاه مصر، يوسف نم

  .)دهد يكه كيفر سارق در كنعان را مقدمه بازداشت اين برادر قرار م(بخواهد 

يوسف به قانون  .و از آن تخلف نکنند باشند سردمداران نيز بايستي به قانون وفادار  *
. ردنگه دا نزد خويش را خود برادرتوانست با آن قانون نميمصر پايبند بود، لذا 

 »اخذ اخاه يف دين امللک«

ُخَذ إِال َمْن وََجْدنا َمتاَعنا ِعنَْدُه إِنا إِذاً لَظالُِمونَ « 
ْ
ْن نَأ

َ
  )٧٩يوسف،(» قاَل َمعاَذ اِهللا أ

زيرا كه . ايم، بگيريم را به جز آنكه متاعمان را نزد او يافته يپناه به خدا از اينكه كس: گفت) يوسف(

  .م بوددر اين صورت حتماً ستمگر خواهي

مراعات مقررات، بر هر کس الزم است و قانون شکني حتي براي عزيز مصر نيز   *
 »معاذاهللا«.ممنوع است

ِت ِمنُْكن بِفاِحَشٍة ُمبَيِّنٍَة يُضاَقْف لََها الَْعذاُب ِضْعَفنْيِ « 
ْ
  ) ٣٠احزاب،(» يا نِساَء اجيِبِّ َمْن يَأ

آشكار مرتكب شود، عذابش دو چندان ) يناهو گ(هر كس از شما كار زشت ! همسران پيامبر يا

  .خدا آسان است يبرا) كار(خواهد بود و اين 

در كيفر و پاداش، حسب و نسب اثري ندارد و . اصل مجازات براي همگان است  *
 »...يا نساء اجيب «. هر متخلّفي بايد مجازات شود

قَاِويلِ « 
َ
َخْذنَ  َولَْو َيَقوَل َعلَيْنَا َنْعَض اْأل

َ
َِمنيِ َأل ْ   ) ٤٥و٤٤حاقه،(» ا ِمنُْه بِا

  .گرفتيم يم) و به قهر(را به ما نسبت دهد، قطعاً او را با قدرت  يساختگ يگفتارها يو اگر پيامبر بعض

الخذنا منه ... و لو تقّول«. ها حتّي پيامبر، در برابر قوانين الهي يكسانند نانسا یهمه  *
 »الوتني

 » ِّ رَيىِي  قُْل إِ ً  ِمنَ  لَن جُيِ ِجَد ِمن ُدونِِه ُملْتََحدا
َ
َحٌد َولَْن أ

َ
  )٢٢جن،(» اِهللا أ

  .نخواهم يافت يهمانا هيچ كس مرا در برابر خدا حفظ نخواهد كرد و جز او هرگز پناهگاه: بگو
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ّ لن جيريىي «. رابر قانون الهي يكسانند و هيچ كس مصونيت ويژه نداردهمه در ب  * قل ا
 »احد هللامن ا

ُذِن َو َو َكتَبْنا َعلَ « 
ُ
ُذَن بِاْأل

ُ
نِْف َو اْأل

َ
ْغَف بِاْأل

َ
ن اجْفَس بِاجْفِس َو الَْعنْيَ بِالَْعنْيِ َو اْأل

َ
يِْهْم ِفيها أ

نَْزَل اهللاُ 
َ
ُ َو َمْن لَْم حَيُْكْم بِما أ َ نِّ َو اجْلُُروَح قِصاٌص َفَمْن تََصدَق بِِه َفُهَو َكفاَرٌة  ن بِالسِّ وحِ السِّ

ُ
َك  فَأ

  ) ٤٥مائده،(» ُهُم الظالُِمونَ 
جان در برابر جان و چشم در برابر چشم ) در قصاص(برايشان مقرر كرديم كه ) تورات(و در آن 

نيز (زخمها را  ي و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان باشد و همه يدر برابر بين يو بين

گناهانش محسوب  ي ا صدقه دهد، كفّارهپس هر كه آن ر. قصاص است) به همان ترتيب و اندازه

  .كه به آنچه خدا نازل فرموده حكم نكنند، پس آنان همان ستمگرانند يشود و كسان

اّجفس « ١.ها، از هر نژاد و قبيله، فقير و غني، در مقابل قانون يكسانند ي انسان همه  *
 »باجفس

ِّ َعذاَب يَْوٍم عَ «  خاُف إِْن َعَصيُْت َر
َ
ِّ أ

  ) ١٥انعام،(» ِظيمٍ قُْل إِ
  .بزرگ بيمناكم يكنم، از عذاب روز يهمانا اگر پروردگارم را نافرمان: بگو

قانون الهي براي همه يكسان است، پيامبر خدا هم اگر معصيت كند، بايد از   *
ّ «. گرفتاري آن بترسد   »أخاف ِان َعصيُت ر

ً َمْعدُ «  ياما
َ
ْم َو قالُوا لَْن َيَمسنَا اجاُر إِال ك

َ
ً فَلَْن خُيِْلَف اُهللا َقْهَدُه أ خَتْذُيْم ِعنَْد اِهللا َقْهدا

َ
وَدًة قُْل ك

  )٨٠بقره،(» اِهللا ما ال َيْعلَُمونَ  َيُقولُوَن َعيَل 
از  يآيا پيمان: محدود، هرگز آتش دوزخ به ما نخواهد رسيد، بگو يجز چند روز: گفتند) يهود(و 

را  يكند، يا اينكه بر خداوند چيز يهرگز خالف پيمان خود نم ايد كه البتّه خداوند نزد خدا گرفته

 دهيد كه به آن علم نداريد؟  ينسبت م

قانون يكسان هستند، خداوند وعده و پيماني براي نجات قومي خاص همه در برابر   *
ً «. نداده است  »قل اخّتذتم عند اهللا عهدا

 

                                                 
در كتب فقهي  و به تبع آن :در احاديث اهل بيت  اي هاي حكيمانه البتّه ميان زن و مرد در حكم قصاص، تفاوت .١

  . بيان شده است
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نْيا «  ُّ ُوا احْلَياَة ا يَن اْشرَتَ ِ وِحَك ا
ُ
ونَ أ   ) ٨٦بقره،(» بِاْآلِخَرةِ فَال خُيَفُف َقنُْهُم الَْعذاُب َو الُهْم ُفنرَْصُ
اند، پس در  آخرت خريده) دادن از دست( يدنيا را به بها يهستند كه زندگ يكسان )قوم يهود(آنها

 .نخواهند شد يشود و آنها يار يداده نم يمجازات آنان تخفيف

اسرائيل خود را نژاد  بني كهاين »فال خيّفف«. هستندهمه در برابر قانون الهي يكسان   *
قهر الهي براي انسان . دانند، گمان و وهمي بيش نيستمحبوب خدا مي برتر، فرزند و

 .داردو نژادي كه در مسير لجاجت و كفر است، استثنا برنمي

وتُوا الِْكتاَب بُِكلِّ آيٍَة ما تَِبُعوا « 
ُ
يَن أ ِ َييَْت ا

َ
نَْت بِتابٍِع قِبْلَتَُهْم َو ما َنْعُضُهْم َو لنَِئْ أ

َ
قِبْلَتََك َو ما أ

 ِ ْهواَءُهْم ِمْن َنْعِد ما جاَءَك ِمَن الِْعلِْم إِنَك إِذاً لَِمَن الظال
َ
  » ِمنيَ بِتابٍِع قِبْلََة َنْعٍض َو لنَِئِ ايبَْعَت أ

تو  ي ، از قبلهياهل كتاب بياور) وه ازاين گر( يبرا) ينشانه و دليل(اگر هر گونه آيه، !) پيامبر يا(و 

از آنها نيز پيرو قبله  يبعض) همانگونه كه(، ينخواهند كرد، و تو نيز پيرو قبله آنان نيست يپيرو

به تو رسيده ) يوح(، پس از آنكه علم يكن يآنان پيرو يو همانا اگر از هوسها. نيست يديگر

 )١٤٥بقره،( .بود يشك در اين صورت از ستمگران خواه ياست، ب

اگر پيامبر نيز تابع هوا و هوس شود، گرفتار كيفر . قانون براي همه يكسان است  *
ً «. خواهد شد  »انّك اذا

مْجَِعنيَ « 
َ
ْهلَُه أ

َ
  ) ١٧١و  ١٧٠شعراء،(» إِال َعُجوزاً يِف الْغابِِرينَ  َفنَجيْناُه َو أ

كه ) زن لوط( يمگر پير زن .اديماو و تمام خاندانش را نجات د) دعايش را مستجاب كرديم و(پس 

  .در ميان بازماندگان بود

و بود يكسان است، زن لوط در ميان نابودشدگان  گناهکاران كيفر گناه براي همه  *
  »يف الغابرين«. شتاي ندا امتياز ويژه

  )تبعيض نژادي(نفي برتري نژادي  ٢‐٣‐١

 » َ ِي َخلََق ِمَن املْاِء برََشاً فََجَعلَُه ن ً َو ُهَو ا   ) ٥٤فرقان،(» َسباً َو ِصْهراً َو اكَن َربَُّك قَِديرا
و نسل او را (گردانيد  يو سبب يپيوند نسب ياست كه انسان را از آب آفريد و او را دارا يو او كس

  .، و پروردگار تو همواره تواناست)از اين دو طريق گسترش داد



  ٤٨٧           حقوق بشر و شهروندي: فصل ششم 

 

هاي نژادي پوچ  ات و برترياند، پس امتياز ها از يك ماده آفريده شده ي انسان همه  *
 »خلق من املاء برشا« .است

  ) ٧٤شعراء،(» قالُوا بَْل وََجْدنا آباَءنا َكذلَِك َفْفَعلُونَ « 
  .كردند يم) پرستش(بلكه پدرانمان را يافتيم كه اين گونه ) نه: (پرستان گفتند بت

  »وَجدنا آبائنا«. استتعصّب و قوم گرايي ممنوع   *

لْوانُِكْم إِن يِف ذلَِك َآلياٍت َو ِمْن آياتِِه َخلْ « 
َ
لِْسنَِتُكْم َو أ

َ
رِْض َو اْخِتالُف أ

َ
ُق السماواِت َو اْأل

  ) ٢٢روم،(» لِلْعالِِمنيَ 
شماست همانا در اين  يها ها و رنگ ها و زمين، و تفاوت زبان ، آفرينش آسمانياله يها و از نشانه

  .است يقطع يهاي دانشمندان نشانه يامر برا

هيچ . باني براي خود ارزش و اصالت دارد و تغيير آن نه كمال است و نه الزمهر ز  *
اختالف السنتكم ... و من آياته«.هاي ديگر را تحقير نمايد رد نژادها و زبانكس حق ندا

 »و الوانكم

نَا َخرْيٌ ِمنُْه َخلَْقتَيِن ِمْن ناٍر َو َخلَْقتَُه ِمْن ِطنيٍ « 
َ
  ) ٧٦ص،(» قاَل أ
  »و او را از گل يمن از او بهترم، مرا از آتش آفريد«: ابليس گفت

 »من طني -من نار «. شيطاني است ينژاد پرستي، تفكّر  *

 )تبعيض جنسيتي(نفي برتري جنسيتي  ٣‐٣‐١

يِْدَفُهما« 
َ
  ) ٣٨مائده،(» َو الساِرُق َو الساِرقَُة فَاْقَطُعوا أ

  .تشان را قطع كنيداند دس كه انجام داده يكار يمرد و زن دزد را به جزا

و در مجازات سرقت، تبعيض جنسيتي وجود  يكسان است سارقكيفر زن و مرد   *
 »السارق و السارقة« .ندارد

ةٍ   الزاِغيَُة َو الزا«  وا لُك واِحٍد ِمنُْهما ِمائََة َجْتَ  )٢نور،( »فَاْجِتُ

  .صد تازيانه بزنيد يبه هر زن زناكار و مرد زناكار
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و در مجازات زنا، تبعيض جنسيتي وجود  يكسان است زناکاررد كيفر زن و م 
  .ندارد

بْصارِِهْم َو حَيَْفُظوا فُُروَجُهمْ « 
َ
وا ِمْن أ َو قُْل لِلُْمْؤِمناِت َفْغُضْضَن ِمْن  .... قُْل لِلُْمْؤِمِننَي َفُغضُّ

بْصارِِهن َو حَيَْفْظَن فُُروَجُهن 
َ
  ) ٣١و  ٣٠نور،(» أ

كنند و دامن خود را  يپوش چشم) غير مجاز يها نگاه(خود  يها نگاه ياز بعض: وبه مردان مؤمن بگ

 يپوش چشم) غير مجاز يها نگاه(خود  يها نگاه ياز بعض: و به زنان با ايمان بگو... .حفظ نمايند

  .خود را حفظ نمايند يها كنند و دامن

 - يَغّضوا «.نيستبين زن و مرد فرقي  ،ر لزوم عفّت و پاكدامني و ترك نگاه حرامد  *
 »حيفظن - حيفظوا  -يَغُضضن 

َب ا«  َُعذِّ ِنَي وَ  هللاُ ِ ِت َو َفتُوَب اهللاُ  الُْمنافِِقنَي َو الُْمنافِقاِت َو الُْمرْشِ الُْمْؤِمِننَي َو   َعيَل الُْمرْشِ
  ) ٧٣احزاب،(» الُْمْؤِمناِت 

عذاب كند، ) ضايع كردن امانت به علّت(تا خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را 

  .)آنان را بپذيرد ي توبهو (و لطف خود را بر مردان و زنان با ايمان برگرداند 

و تفاوتي ميان آنان از  ها يكسانند زن و مرد در صعود به كماالت يا سقوط در پستي  *
ت، املؤمنني و املؤمنا« .حيث نيست اين ني و املرش  »تاملنافقني و املنافقات، املرش

ْصَطيَف « 
َ
  ) ١٥٣صافات،(» اْكَننِيَ  اْكَناِت َعيَل  أ

  آيا خداوند دختران را بر پسران برگزيده است؟

اصطيف اكنات عيل «. رزند دختر و پسر يكسانند و هيچ يك بر ديگري برتري ندارندف  *
  »اكنني

  ) ٦زمر،(» َخلََقُكْم ِمْن َغْفٍس واِحَدةٍ « 
  او شما را از يك نفس آفريد

اين . يكي است انهايي دارند، اما روح آن مرد و زن از نظر جسمي تفاوت گرچه  *
نکته از تمامي آياتي که مربوط به تساوي زن و مرد در اصل خلقت است نيز برداشت 

 »نفس واحدة«. شودمي
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نْ   يَمْن َعِمَل َسيِّئًَة فَال جُيْز« 
ُ
ْو أ

َ
ً ِمْن َذَكٍر أ وِحَك   يثإِال ِمثْلَها َو َمْن َعِمَل صاحِلا

ُ
َو ُهَو ُمْؤِمٌن فَأ

  ) ٤٠ذلفر،(» يَْدُخلُوَن اجْلَنَة يُْرَزقُوَن ِفيها بَِغرْيِ ِحساٍب 
شود و هر كس از مرد يا زن كه  يانجام دهد، جز به همان مقدار كيفر داده نم يهر كس كار بد

 يدر آن جا ب شوند و يانجام دهد، پس اينانند كه داخل بهشت م يا مؤمن باشد و كار شايسته

  .شوند يداده م يحساب روز

 »من ذكر او انيث«.ن و مرد در پيمودن راه تكامل و دريافت الطاف الهي يكسانندز  *

ُكورَ «  ُّ رِْض خَيْلُُق ما يَشاُء َفَهُب لَِمْن يَشاُء إِناثاً َو َفَهُب لَِمْن يَشاُء ا
َ
  » ِهللاِ ُملُْك السماواِت َو اْأل

آفريند، به هر كه بخواهد  يو زمين مخصوص خداست، هر چه بخواهد م ها آسمان يفرمان رواي

  )٤٩،یشور( .دختران بخشد و به هر كه بخواهد پسران بخشد

دانستند، خداوند در اين آيه  از آنجا كه اعراب جاهلي پسر را برتر از دختر مي  *
، هر دو را به كار برد تا بفهماند پسر و دختر »َفَهُب «درباره آفرينش هر دو كلمه 

را مقدم آورد تا تجليلي از دختر باشد و كلمه  »اناثا«ي الهي هستند و كلمه  هديه
آن پسراني كه شما به آن دل خوشيد، آنان نيز : آورد تا بگويد »ال«را با حروف  »ذكور«

 .هديه الهي هستند

نْساَن لََكُفوٌر ُمِبنيٌ «  ً إِن اْإلِ ُ ِمْن ِعباِدهِ ُجزْءا َ ْصفاُكْم  َو َجَعلُوا 
َ
ِم اخَتَذ ِمما خَيْلُُق بَناٍت َو أ

َ
أ

َحُدُهْم بِما رَضََب لِلرمْحِن َمثًَال َظل وَْجُهُه ُمْسوَدا َو ُهَو َكِظيمٌ  بِاْكَننِيَ 
َ
َ أ   )١٧ - ١٥زخرف،(» َو إِذا برُشِّ

همانا انسان،  .قرار دادند ياو از بندگانش جزئ يو برا) مالئكه دختران خدايند: مشركان گفتند(

شما پسران را برگزيده  يبرگرفته و برا يآفريند دختران يآيا از آنچه م.كفران پيشه آشكار است

خداوند رحمن پسنديده است مژده  ياز آن مشركان را به آنچه برا يكه هر گاه يك يدر حال.است

  .اش سياه گردد و اندوه خود را فرو برد دهند چهره

که در زمان جاهليت مرسوم بوده است، و دختر  پسرتبعيض بين اين آيه  در 
  .توسط قرآن مردود اعالم شده است

 » 
َ
نيَث  أ

ُ
ُ اْأل َ َكُر َو   )٢٢و٢١جنم،(» یتِلَْك إِذاً قِْسَمٌة ِضزيَ  لَُكُم ا

 يتقسيم) تقسيم شما(اين  خداوند؟ يشما است و دختر برا يپسر برا) پنداريد كه ياين گونه م(آيا 

  .است ناعادالنه
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كر و  االنيث «. عدالتي است ي بيتبعيض ميان دختر و پسر نوع  * تلك اذاً . ألكم ا
 »یقسمة ضزي

إِن الُْمْسِلِمنَي َو الُْمْسِلماِت َو الُْمْؤِمِننَي َو الُْمْؤِمناِت َو الْقانِتنَِي َو الْقانِتاِت َو الصاِدِقنَي َو « 
قاِت َو الصاِدقاِت َو الصابِِريَن َو الصابِ  ِقنَي َو الُْمتََصدِّ راِت َو اخْلاِشِعنَي َو اخْلاِشعاِت َو الُْمتََصدِّ

عَ 
َ
اِكراِت أ ً َو ا اِكِريَن اَهللا َكِثريا د الصائِِمنَي َو الصائِماِت َو احْلافِِظنَي فُُروَجُهْم َو احْلافِظاِت َو ا

 ً ْجراً َعِظيما
َ
  ) ٣٥حزاب،ا(» اُهللا لَُهْم َمْغِفَرًة َو أ

همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان، و مردان با ايمان و زنان با ايمان، و مردان مطيع خدا و زنان 

مطيع خدا، و مردان راستگو و زنان راستگو، و مردان شكيبا و زنان شكيبا، و مردان فروتن و 

روزه دار، و مردان گر، و مردان روزه دار و زنان  گر و زنان انفاق زنان فروتن، و مردان انفاق

كه بسيار به ياد خدا  يكنند و زنان يكه خدا را بسيار ياد م يپاكدامن و زنان پاكدامن، و مردان

  .گرانقدر و بزرگ آماده كرده است يآنان آمرزش و پاداش) ي همه( يهستند، خداوند برا

ّن ا«. يكسانند الهي معنوي و انساني و دريافت پاداشزن و مرد، در رشد كماالت   *
 »هلم هللاعّد ا... املسلمني واملسلمات

 » ً ً َحَسنا ْ اَهللا قَْرضا قَْرُضوا
َ
قَاِت َو أ ِقنَي َو الُْمصدِّ ْجٌر َكِريمٌ  إِن الُْمصدِّ

َ
  » يَُضاَقُف لَُهْم َولَُهْم أ

  )١٨حديد،(                                                                                                                              
چند  ياند، برايشان پاداش نيكو داده يبه خداوند وام) آنان كه(دهنده و  همانا مردان و زنان صدقه

  .نيكو خواهد بود يآنان اجر يبرابر است و برا

زن و مرد در حق مالكيت و حلّ مشكالت اقتصادي و رشد معنوي و رسيدن به   *
 »ان املّصدقني و املّصدقات«. با هم برابرندروي ماالت اخك

 حفظ حريم خصوصي ٤‐ ١

ُعوُذ بِالرمْحِن ِمنَْك إِْن ُكنَْت تَِقيا« 
َ
ِّ أ

  )١٨مريم،(» قالَْت إِ
از من دور ( يبرم، اگر پرهيزكار يرحمان پناه م يهمانا من از تو به خدا: گفت) مريم به آن فرشته(

  ).شو

 »أعوذ بالرمّحن منك«. ، سرزده وارد شدبه حريم افرادنبايد   *
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ً َلرْيَ ُنيُوتُِكْم َحيت «  يَن آَمنُوا ال تَْدُخلُوا ُنيُوتا ِ َها ا فُّ
َ
نُِسوا َو تَُسلُِّموا َعيل يا ك

ْ
ْهِلها  تَْستَأ

َ
ذِلُكْم  أ

ً فَال تَْدُخلُ  َحدا
َ
ُدوا ِفيها أ وها َحيت يُؤَْذَن لَُكْم َو إِْن ِقيَل َخرْيٌ لَُكْم لََعلُكْم تََذكُروَن فَإِْن لَْم جَتِ

ْز
َ
  )٢٨و  ٢٧ نور،(»  َو اُهللا بِما َيْعَملُوَن َعليمٌ  لَُكمْ   لَُكُم ارِْجُعوا فَارِْجُعوا ُهَو أ

كه منزل شما نيست پيش از آنكه اجازه بگيريد و بر  يهاي به خانه! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

را در  يپس اگر كس .شما بهتر است، باشد كه پند گيريد ياين برا .يداهل آن سالم كنيد، وارد نشو

ورود داده شود و اگر به شما  ي به شما اجازه) يبه نحو(خانه نيافتيد، وارد آنجا نشويد تا آنكه 

و خدا به  .پاك ماندن شما بهتر است ياين برا) و ناراحت نشويد(گفته شد كه برگرديد، برگرديد 

  .يد داناستده يآنچه انجام م

تواند  ي روايات مي اجازه خواستن و اعالم ورود است كه به گفته »ِاستيناس«معناي   *
 .با ذكر خدا باشد و يا صداي پا و سالم كردن و امثال آن

با علم به نبود كسي  که از مصاديق حريم خصوصي آنانست، ديگران منزلورود به   *
 »فالتَدخلوا«. در آنجا حرام است

ولي برگشتن نياز  »حيّت يُؤذن لكم«خواهد،  ي قطعي مي اجازه ل ديگرانبه منز ورود  *
به صراحت صاحبخانه ندارد، بلكه به مجرد پيدا شدن عالئم نارضايتي بازگشتن الزم 

 »قيل«. است

ورود به خانه مردم نياز به اذن و اجازه دارد؛ خواه اذن دهنده صاحب خانه و مالك   *
مجهول آمده تا اصل اذن را  »يؤذن«جمله . حاكم اسالمي باشد، يا مقام مجاز ديگر نظير

 .و نامي از اذن دهنده نيامده است ثابت كند

ْن تَْدُخلُوا ُنيُوتاً َلرْيَ َمْسُكونٍَة ِفيها َمتاٌع لَُكمْ « 
َ
  )٢٩نور،(» لَيَْس َعلَيُْكْم ُجناٌح أ

  .رد شويدداريد وا يكه در آن متاع ينيست كه به منازل غير مسكون يبر شما گناه

ها و  ها، كاروانسراها، فروشگاه مراكز عمومي كه ساكنين خاصّي ندارد، مثل هتل  *
مند  مردم از رفت وآمد به آنجا بهره ها به روي همه باز است وها كه درب آن حمام
و  را نداردهاي شخصي  خانهشود و حکم حريم خصوصي محسوب نميشوند،  مي

 .اجازه گرفتن الزم نيست توح بودندر زمان مف براي رفتن به آن مراكز
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يَن لَْم َفبْلُُغوا احْلُلَُم ِمنْكُ «  ِ يْمانُُكْم َو ا
َ
يَن َملََكْت أ ِ ِذنُْكُم ا

ْ
يَن آَمنُوا ِليَْستَأ ِ َها ا فُّ

َ
ْم ثَالَث يا ك

ِمْن َنْعِد َصالةِ الِْعشاِء ثَالُث  َمراٍت ِمْن َقبِْل َصالةِ الَْفْجِر َو ِحنَي تََضُعوَن ِعيابَُكْم ِمَن الظِهرَيةِ وَ 
  )٥٨نور،(» َعْوراٍت لَُكمْ 

از شما كه به سن بلوغ و  يكه مالكشان هستيد و كسان يبايد بردگان! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

پيش از نماز صبح و نيمروز، : اجازه بگيرند) ورود به اتاق يبرا(اند در سه وقت از شما  احتالم نرسيده

  .اين سه وقت هنگام خلوت شماست. كنيد، و بعد از نماز عشا يكه لباس از تن بيرون م يهنگام

ورود  یاجازه نيز براي ورود به حريم خصوصي پدر و مادر بايد حتي نابالغين 
 .بگيرند

ها، حريم خصوصي افراد است و ورود به آنها نيازمند همانطور که برخي از مکان  
ز حريم خصوصي است و اذن خاص براي ورود الزم ها نياذن است، برخي از زمان

ها حتي نزديکترين در اين زمان. قبل از نماز صبح، ظهر و پس از نماز عشاء: است
 . حق ورود بدون اذن را ندارند) هافرزندان و برده(افراد

ْن يُؤَْذَن لَ « 
َ
يَن آَمنُوا ال تَْدُخلُوا ُنيُوَت اجيِبِّ إِال أ ِ َها ا فُّ

َ
  » َطعاٍم َلرْيَ ناِظِريَن إِناهُ   ُكْم إيِليا ك

 يبه خانه پيامبر وارد نشويد مگر آن كه به شما اجازه داده شود برا! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  )٥٣احزاب،( .و در انتظار وقت غذا نباشيد) به شرط آن كه قبل از موعد نياييد(خوردن غذا، 

نيز  9 ي پيامبر اكرم خانه شاملي ديگران،  اجازه گرفتن براي ورود به خانهلزوم   *
  .شود و منزل ايشان از اين قاعده مستثني نيستمي
 »اّال ان يُؤذن لكم«. صاحب خانه حق دارد به كسي اذن ورود ندهد  *

  منع استراق سمع ١‐٤‐١
ثانياً بايد . با توجه به آيات زير اوالً استراق سمع عملي شيطاني و لذا مذموم است 

 :ا آن مقابله نمودشديداً ب

ْيبََعُه ِشهاٌب ُمِبنيٌ   َو َحِفْظناها ِمْن لُكِّ َشيْطاٍن رَِجيم« 
َ
َق السْمَع فَأ   )١٨و  ١٧حجر،(» إِال َمِن اْسرَتَ

مگر آنكه دزدانه گوش فرا داد كه .، حفظ كرديميا هر شيطان رانده شده) دسترس(و آنها را از 

  .روشن او را دنبال نمود يشهاب
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نْيا بِِزينٍَة الَْكواِكِب إِن «  ُّ ْعيل ال يَسمُعوَن إيَِل  َو ِحْفظاً ِمْن لُكِّ َشيْطاٍن مارِدٍ  ا َزينا السماَء ا
َ
  الَْمَإلِ اْأل

  )٩ - ٧صافات،(» َو ُفْقَذفُوَن ِمْن لُكِّ جانٍِب 
محفوظ  يو سركشاز هر شيطان متمرد ) آن را(و .ما آسمان زيرين را به زيور ستارگان آراستيم

پرتاب ) شهاب(عالم باال گوش فرا دهند و از هر سو به آنها ) اسرار(توانند به  يآنها نم.داشتيم

  .شود يم

 » ً ُ ِشَهاباً رَصدا َ ْد  َن جَيِ
َ
نا ُكنا َغْقُعُد ِمنَْها َمَقاِعَد لِلسْمِع َفَمن يَْستَِمِع اْأل

َ
  )٩جن،(» َوك

اكنون هر كه بخواهد  ينشستيم ول ياز آسمان م يسمع در مراكز) اقاستر( يو اينكه ما قبالً برا

  .يابد يدر كمين خود م ياستماع كند، شهاب

 منع کمين نشيني و تجسس٢‐٤‐١

 » ً وَن َقْن َسِبيِل اِهللا َمْن آَمَن بِِه َو َيبُْغونَها ِعوَجا   » َو ال َيْقُعُدوا بُِكلِّ رِصاٍط تُوِعُدوَن َو تَُصدُّ
  )٨٦اعراف،(                                                                                                                           

دهيد  ياز راه خدا، كه كج جلوه م) آنان را(منشينيد تا مؤمنان را تهديد كنيد و  يو بر سر هر راه

  .بازداريد

دا، همه جا در كمين بوده و از هر راه و دشمنان حق براي جلوگيري از راه خ  *
 در علم حقوق گذاريتله اين امر با »و التقعدوا بكّل رصاط«. كنند اي استفاده مي شيوه

 .قابل مقايسه است

ِّ لَْو تَْشُعُرونَ   إِْن ِحساُنُهْم إِال َعيل قاَل َو ما ِعليِْم بِما اكنُوا َفْعَملُونَ «    )١١٣و١١٢شعراء،(» َر
حسابشان جز بر . ندارم يآگاه) خوانيد يكه شما اراذل م يكسان( آنچه آنانمن به : گفت) نوح(

  .فهميديد يپروردگار من نيست، اگر م

و تالش براي يافتن اسرار زندگي  عيبجويي از زندگي خصوصي افراد تجسس و  *
 »...وما ِعليم«. ممنوع است خصوصي ديگران

 )١٢حجرات،(»َو ال جَتَسُسوا« 

  .مكنيد يسو جاسو

 .ممنوع است تالش براي يافتن اسرار زندگي خصوصي ديگران تجسس و 
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 » ْ ن تُِصيبُوا
َ
يَن َءاَمنُواْ إِن َجآَءُكْم فَاِسٌق بِنَِبإٍ َفتَبَينُواْ أ ِ َها ا فُّ

َ
ً جِبََهالٍَة َفتُْصِبُحواْ َعيَل  يَآ ك َما  قَْوما

  )٦حجرات،(» َفَعلْتُْم نَاِدِمنيَ 
 ياز رو(مهم آورد تحقيق كنيد، مبادا  يشما خبر يبرا ياگر فاسق! ايد يمان آوردهكه ا يكسان يا

 ي آسيب رسانيد، سپس از كرده يناآگاهانه به قوم )تصميم بگيريد و يزدگ و شتاب يزودباور

  .خود پشيمان شويد

كه ربطي به زندگي اجتماعي چرا حرام استي رفتار شخصي مردم  تجسس درباره  *
بر اساس آن، اقدام و عملي  بايدردي كه به جامعه مربوط است و امو درندارد، ولي 

ممكن است  انجام نشودكه اگر به خاطر احترام فرد، تحقيق و بررسي  گيردانجام 
  .شود، تجسس واجب ميجامعه در معرض فتنه و آشوب قرار گيرد

  حب وطنحق  ٥‐ ١
َخْذنا ِميثاقَُكْم ال تَْسِفُكوَن ِدماَءكُ « 

َ
قَْرْرُيْم َو َو إِْذ أ

َ
ْم ُعم أ ُ ْغُفَسُكْم ِمْن ِدياِر

َ
ْم َو ال خُتْرُِجوَن أ

ْغتُْم تَْشَهُدونَ 
َ
  )٨٤بقره،(» أ

يكديگر را نريزيد و همديگر را از سرزمين  يكه از شما پيمان گرفتيم، خونها يهنگام) بياد آريد(و 

  .ن گواه هستيداقرار كرديد و خود بر آ) به اين پيمان(خود بيرون نكنيد، پس شما 

يك حق فطري و طبيعي است و سلب اين حق  و زندگي در آن عالقه به وطن  *
م«. آشكار است يظلم  »وال خترجون أنفسكم من ديار

ُمُرونَ « 
ْ
رِْضُكْم بِِسْحِرهِ فَما ذا تَأ

َ
ْن خُيْرَِجُكْم ِمْن أ

َ
  )٣٥شعراء،(» يُِريُد أ

  دهيد؟ يو دستور م يه كند، پس چه رأخواهد با سحرش شما را از سرزمينتان آوار ياو م

هاست و فرعون براي  ي مالكيت، از غرائز انسان                و انگيزه، زندگي در آن دوستي وطن  *
او شما را آواره و مالكيت : را بهانه قرار داد و گفت هاتحريك مردم عليه موسي اين

 »خيرجكم من ارضكم«. شما را لغو خواهد كرد

مْ َو اْقتُلُ «  ُ ْخرَُجو
َ
ْخرُِجوُهْم ِمْن َحيُْث أ

َ
  )١٩١بقره،(» وُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهْم َو أ

 يهمان جاي) مكّه(هر كجا يافتيد بكشيد و از ) ابا ندارند، يكه از هيچ جنايت يپرستان بت(و آنها را 

  .كه شما را بيرون كردند، آنها را بيرون كنيد
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م«. اديان استحق وطن از حقوق انساني مورد پذيرش   *   »اخرجو
از آنجا که حق زندگي در وطن براي مسلمانان توسط مشرکان سلب شده بود، به  
 .سلمانان اجازه داده شده اين حق را از مشرکان سلب کنند وبه نحوي قصاص نمايندم

  حق تعيين سرنوشت ٦‐ ١

ُ ما بَِقْوٍم َحيت «  ْغُفِسهِ  إِن اَهللا ال ُفَغريِّ
َ
ُوا ما بِأ   ) ١١رعد،(» مْ ُفَغريِّ

 .دهد تا آنكه آنان حال خود را تغيير دهند يرا تغيير نم يهمانا خداوند حال قوم

گذارد، به عنوان اعضاي جامعه و در قبال تکاليفي که جامعه بر عهده آنان مي مردم 
ها براي اداره امور عمومي جامعه را دارند و مسئول يگيرحق مشارکت در تصميم
 . د جامعه هستندنظام و وضعيت موجو

ْمُرُهْم « 
َ
قاُموا الصالَة َو أ

َ
يَن اْستَجابُوا لَِربِِّهْم َو أ ِ   » بَيْنَُهْم َو ِمما َرَزقْناُهْم ُفنِْفُقونَ   شوریَو ا

  )٣٨،شوری(                                                                                                                              
كه دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را بر پا داشته و كارشان با مشورت  يو كسان

 .كنند يايم انفاق م گيرد و از آنچه روزيشان داده يميانشان انجام م

يکي از خصوصيات بندگان نيک خداوند اين است که در امور مربوط به  
امور اجتماعي . کننددهند و بر آن اساس عمل ميرار ميزندگيشان، مشورت را مبنا ق

نيز از جمله اين امور است و يکي از سازوکارهاي مبنا قرار گرفتن مشورت در امور 
ْمُرُهْم « .باشنداجتماعي، شوراها و مجالس مي

َ
  »بَيْنَُهمْ   شوریَو أ

ْمِر�ِ« 
َ
ْ َعيَل َو شاِورُْهْم يِف اْأل إِذا َعَزْمَت َفتََو

ني فَ ِّ   )١٥٩آل عمران،(»  اِهللا إِن اَهللا حُيِبُّ الُْمتََو
بر خدا توكّل كن، همانا خدا توكّل كنندگان را  يو چون تصميم گرفت .و در امور با آنان مشورت نما

  .دارد يدوست م

طبق اين آيه پيامبر امر شده است که با اصحاب در امور اجتماعي مشورت کند و  
 .گيري نمود، با جديت آن را عملي نمايده تصميمسپس تصميم گيرد و هرگا
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َُقوَم اجاُس بِالِْقْسِط «  ِ نَزْجَا َمَعُهُم الِْكتَاَب َوالِْمزَياَن 
َ
رَْسلْنَا رُُسلَنَا بِاْكَيِّنَاِت َوأ

َ
  )٢٥حديد،(» لََقْد أ

و وسيله سنجش ) يآسمان(همانا ما پيامبرانمان را با داليل آشكار فرستاديم و همراه آنان كتاب 

  .برخيزند يفرو فرستاديم تا مردم به دادگر

قيام به قسط وظيفه خود مردم است و اين نيز از نمودهاي حق تعيين سرنوشت  
َُقوَم اجاُس بِالِْقْسِط «. هاستبراي ملت ِ« 

ْن َقبْدَت بيَِن إِرْساِثيَل « 
َ
  )٢٢شعراء،(» َو تِلَْك نِْعَمٌة َيُمنُّها َعيَل أ

چرا (؟ ينه ياست كه منّتش را بر من م ينعمت يا خود ساخته ي اسرائيل را بنده ياين كه بن) ياآ(و 

  )نبايد من در خانه پدرم رشد كنم؟

در اين آيه شخص بيدادگري که مردم را تحت عبوديت خود در مي آورد، سزاوار  
و لذا هرکس حق تعيين سرنوشت را از مردم سلب کند،  توبيخ دانسته شده است

 مستحق توبيخ است

َْعبُ «  ِ ِمُروا إِال 
ُ
ْرباباً ِمْن ُدوِن اِهللا َو الَْمِسيَح اْنَن َمْريََم َو ما أ

َ
ْحبارَُهْم َو رُْهباَغُهْم أ

َ
ُدوا إهِلاً اخَتُذوا أ

ونَ  ُ
َ إِال ُهَو ُسبْحانَُه َقما يرُْشِ   )٣١،توبه(» واِحداً ال إِ

گرفتند، در  يخداوند به خداي يخود و مسيح فرزند مريم را به جا دانشمندان و راهبان) اهل كتاب،(

خداوند از هر چه . جز او نيست بپرستند ييكتا را كه معبود يكه دستور نداشتند جز خدا يحال

  .پندارند، منزّه است ياو شريك م يبرا

کوشند و با در اين آيه کساني که در حفظ حق طبيعي تعيين سرنوشت خود نمي 
دانسته عذاب و نکوهش  حق، زنجير بندگي را به گردن مي اندازند، مستدست خويش

ْرباباً ِمْن ُدوِن اهللاِ « .اندشده
َ
ْحبارَُهْم َو رُْهباَغُهْم أ

َ
 .»اخَتُذوا أ

  بروآحفظ حق  ٧‐ ١ 
ِ  َربَِّك فَْسئَلْهُ   َو قاَل الَْمِلُك اْثتُوىِي بِِه فَلَما جاَءُه الرُسوُل قاَل ارِْجْع إِيل«  ما باُل النِّْسَوةِ الال

ِّ بَِكيِْدِهن َعِليمٌ  يِْدَفُهن إِن َر
َ
  )٥٠يوسف،(» َقطْعَن أ

نزد : گفت) يوسف(آمد  يشاه نزد و ي او را نزد من آوريد، پس چون فرستاده: و پادشاه گفت

بود؟ همانا كه دستانشان را بريدند چه  يآن زنان يخود برگرد و از او بپرس كه ماجرا يآقا

  .پرودگار من، به حيله آنان آگاه است
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ست و دفاع از آن نيز از تکاليف ايشان به شمار ا حفظ آبروي افراد از حقوق آنان  *
 »ما بال النسوه« .رودمي

  )٦٩و  ٦٨حجر،(» َو ايُقوا اَهللا َو ال خُتُْزونِ  قاَل إِن هُؤالِء َضييِْف فَال َيْفَضُحونِ « 
همانا اين : لوط گفت .آمدند) تعرض به مهمانان به سراغ خانه لوط يبرا(ان كن يو اهل شهر شاد

و از خدا پروا كنيد و مرا خوار و . رسوا نكنيد) در برابر آنان(گروه مهمان من هستند پس مرا 

  .شرمنده نسازيد

و نبايد کسي اجازه دهد حيثيت و  حفظ آبرو از حقوق و تکاليف افراد است 
 »فال تفضحون، و الختزون« .آبروي وي مخدوش شود

وِحَك اكَن َقنُْه َمْسُؤالً « 
ُ
  » َو ال َيْقُف ما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم إِن السْمَع َو اْكَرَصَ َو الُْفؤاَد لُكُّ أ

اينها مورد بازخواست  ي مكن، چون گوش و چشم و دل، همه يپيرو يو از آنچه به آن علم ندار

  )٣٦ارساء،( .قرار خواهد گرفت

اساس، آبرو و حقوق  هاي بي با نقل شنيده با توجه به لزوم حفظ آبروي افراد، نبايد  *
 »...ال تقف « .برداز بين  افراد را

ْربَُع َشهاداٍت «  
َ
َحِدِهْم أ

َ
ْغُفُسُهْم فََشهاَدُة أ

َ
ْزواَجُهْم َو لَْم يَُكْن لَُهْم ُشَهداُء إِال أ

َ
يَن يَْرُموَن أ ِ  َو ا

ن لَْعنََت اِهللا َعلَيِْه إِْن اكَن ِمَن الاْكِذننَِي َو يَْدَرُؤا َقنَْها الَْعذاَب  ُه لَِمَن الصاِدِقنيَ بِاِهللا إِن 
َ
َو اخْلاِمَسُة أ

ن َغَضَب اِهللا َعلَيْها إِْن اكَن ِمنَ 
َ
ْربََع َشهاداٍت بِاِهللا إِنُه لَِمَن الاْكِذننَِي َو اخْلاِمَسَة أ

َ
ْن تَْشَهَد أ

َ
 أ
ن اَهللا تَواٌب َحِكيٌم  صاِدِقنيَ ال

َ
  ) ١٠-  ٦نور،(» َو لَْو ال فَْضُل اِهللا َعلَيُْكْم َو رمَْحَتُُه َو أ

ندارند، هر يك از آنان  يدهند، و جز خودشان شاهد يكه به همسران خود نسبت زنا م يو كسان

و در .اً از راستگويان استخود بايد چهار مرتبه به خدا سوگند ياد كند كه قطع ياثبات ادعا يبرا

كند  يرا از زن دفع م) سنگسار(و عذاب !لعنت خدا بر او اگر از دروغگويان باشد: بار بگويد پنجمين

كه به من  يدر اين نسبت(چهار بار به خدا قسم بخورد كه قطعاً آن مرد ) در مقام دفاع(اينكه زن 

خدا بر او باد اگر آن مرد از  غضب: و در مرتبه پنجم بگويد.از دروغگويان است) دهد يم

شما  يشديد و نظام خانوادگ يرسوا م(و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود .راستگويان باشد

  . پذير و حكيم است توبهقطعاً خداوند ) شد يمختل م
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در  .قانون چهار سوگند و يك لعنت براي كنترل مردم از رسوا كردن يكديگر است  *
اشخاص و لزوم حفظ حرمت در آيه، نشانگر اهميت آبروي  نظر گرفتن فرايند مذکور

  »هللاأربع شهادات با«. آن است

ْغُفِسِهْم َخرْياً َو قالُوا هذا إِفٌْك ُمِبنيٌ « 
َ
  )١٢نور،(» لَْو ال إِْذ َسِمْعتُُموُه َظن الُْمْؤِمنُوَن َو الُْمْؤِمناُت بِأ

ن نسبت به خويش گمان خوب نبردند و كه تهمت را شنيديد، مردان و زنان با ايما يچرا زمان

  نگفتند كه اين تهمت بزرگ و آشكار است؟

اهميت حق بر آبرو تا آنجاست که همگان بايد نسبت به آبروي يکديگر مراقب   *
 »املؤمنون واملؤمنات«. باشند و از آن دفاع کنند

فْواِهُكْم ما لَ « 
َ
لِْسنَِتُكْم َو َيُقولُوَن بِأ

َ
يَْس لَُكْم بِِه ِعلٌْم َو حَتَْسبُونَُه َهيِّناً َو ُهَو ِعنَْد إِْذ تَلَقْونَُه بِأ

ْن َغتلََكَم بِهذا ُسبْحانََك هذا ُنْهتاٌن َعِظيمٌ  اِهللا َعِظيمٌ 
َ
  » َو لَْو ال إِْذ َسِمْعتُُموُه قُلْتُْم ما يَُكوُن َجا أ

گفتيد و اين  يدهان به دهان م گرفتيد وبا آنكه علم نداشتيد يم) تهمت را(آن گاه كه از زبان يكديگر 

) آن تهمت را(چرا هنگامي كه  .كه آن نزد خدا بزرگ است يپنداشتيد در حال يرا ساده و كوچك م

تو ) پروردگارا(حرفي بزنيم ) از پيش خود(ما را نرسد كه در اين تهمت بي دليل : شنيديد، نگفتيد

  )١٦و  ١٥نور،(  .منزّهي، اين بهتاني بزرگ است

فراد اهميت فراواني دارد و کسي بدون مجوز، حق مخدوش کردن آن را آبروي ا  *
ً «.ندارد  »و حَتِسبونَه َهّينا

و لوال اذ « .سخن گفتن براي دفاع از آبروي مسلمان واجب است و نهي از منكر  *
  »َسمعتموه

يَن آَمنُوا لَُهْم عَ «  ِ ْن تَِشيَع الْفاِحَشُة يِف ا
َ
بُّوَن أ يَن حُيِ ِ نْيا َو اْآلِخَرةِ َو اُهللا إِن ا ُّ ٌم يِف ا ِ

َ
ذاٌب أ

ْغتُْم ال َيْعلَُمونَ 
َ
  )١٩نور،(» َفْعلَُم َو أ
اهل ايمان شايع گردد، در دنيا و آخرت  ي ها درباره يكه دوست دارند زشت يكسان يهمانا برا

  .دانيد يداند و شما نم ياست، و خداوند م يعذاب دردناك

نظام اسالمي بايد  و لذا گران، در همين دنيا كيفر داردديعالقه به ريختن آبروي   *
نيا«. كندمجازات آبرو كردن ديگران هستند  كه دنبال بي را كساني ّ ٌم يف ا  »عذاٌب ا
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يَن يُؤُْذوَن الُْمْؤِمِننَي َو الُْمْؤِمناِت بَِغرْيِ َما اْكتََسبُوا َفَقِد اْحتََملُوا ُنْهتاناً َو إِثْماً مُ «  ِ ً َو ا   » ِبينا
دهند بدون شك  يكرده باشند آزار م يكه مردان و زنان با ايمان را بدون آن كه كار يو كسان

  )٥٨احزاب،(  .اند را بر دوش كشيده يبهتان و گناه روشن

حفظ آبرو به زن يا . محترم و لطمه زدن به آن گناه بزرگي است تمامي افرادآبروي   *
 »ملؤمناتاملؤمنني وا«.ندارد ارتباطمرد بودن 

خيِه َميْتاً فََكرِْهتُُموه«  
َ
ُكَل حَلَْم أ

ْ
ْن يَأ

َ
َحُدُكْم أ

َ
 حُيِبُّ أ

َ
  )١٢حجرات، ( »َو ال َفْغتَْب َنْعُضُكْم َنْعضاً أ

اش را بخورد؟  از شما دوست دارد گوشت برادر مرده ينكند آيا كس ياز شما غيبت ديگر يو كس

  .]يز چنين استغيبت ن[از آن كراهت داريد، ] شك همه شما يب[

کند، شديداً در قرآن نکوهش شده است و غيبت که آبروي افراد را مخدوش مي 
  .علت آن نيز اهتمام فراوان به حفظ آبروي افراد است

 حفظ حقوق عامهحق  ٨‐ ١

ْشياَءُهمْ « 
َ
  )١٨٣شعراء،(» َو ال َيبَْخُسوا اجاَس أ

  .و اجناس مردم را كم ندهيد

فارغ از اينکه جزء مؤمنان باشند يا نه، بايد مراعات  ها ي انسان                حقوق همه  *
 »التبخسوا اّجاس«.شود

  حق دادخواهي ٩‐ ١
 :ها از آيات زير قابل استنباط استحق تظلم و دادخواهي انسان 

وِء ِمَن الَْقْوِل إِال َمْن ُظِلَم َو اكَن اُهللا َسِميعاً عَ «  ً ال حُيِبُّ اُهللا اجْلَْهَر بِالسُّ   )١٤٨نساء،(» ِليما
كه به او ستم شده باشد و  يدارد، مگر از كس يخداوند، آشكار كردن گفتار بد را دوست نم

  .داناست يخداوند، شنوا

ما إِن اَهللا َسميٌع اِهللا َو اهللاُ  إيَِل   َزوِْجها َو تَْشتيَك  جُتاِدلَُك يف  قَْد َسِمَع اُهللا قَْوَل اليت«  ُ  يَْسَمُع حَتاُوَر
،( »صريٌ بَ    )١جماد



         در قرآن حقوق          ٥٠٠

 

نمود  يكرد و به خدا شكايت م يشوهرش با تو مجادله م ي را كه در باره يقطعا خدا سخن زن

  . بيناست يهمانا خدا شنوا. شنود يشما را م يشنيد، و خدا گفت و گو

ونَ «  صاَنُهُم اْكَيْغُ ُهْم يَنْتَرِصُ
َ
يَن إِذا أ   )٣٩، شوری( »َو ا

  .جويند يم ييار] شوند و بر ضد آنها يتسليم ظالم نم[نها رسد به آ يو آنان كه چون ستم

وِحَك ما َعلَيِْهْم ِمْن َسبيلٍ « 
ُ
  )٤١، شوری( »َو لََمِن اْغترََصَ َنْعَد ُظلِْمِه فَأ

بر ]  يمالمت[هيچ راه  يچنين كسان] و انتقام گيرد[جويد  يو البته هر كه بعد از مظلوم شدنش يار

  .ايشان نيست

  )٢٧٩بقره،(» ُموَن َو ال ُيْظلَُمونَ ال َيْظلِ « 
  .شود يكنيد و نه بر شما ستم م ينه ستم م) و در اين صورت(

  حق آموزش و پرورش ١٠‐ ١
در برخي آيات قرآن از جمله آيات زير بر اهميت علم و لزوم آموزش و پرورش  

دانستن يك مشت اصطالحات يا  يعلم در اين آيات به معن. ها تأکيد شده استانسان
نيست، بلكه منظور از آن  »يعلوم رسم«در ميان اشياء، و به اصطالح يروابط ماد

اطاعت پروردگار، و ترس  ييعن »قنوت«است كه انسان را به يخاص يمعرفت و آگاه
كند، اين است حقيقت علم، و علوم  ياز دادگاه او و اميد به رحمت خدا دعوت م

است، و اگر مايه غرور و غفلت و باشد علم  ينيز اگر در خدمت چنين معرفت يرسم
بيش  »يقيل و قال«حاصل نشود »يكيفيت و حال«ظلم و فساد در ارض شود و از آن

شمرند  يپندارند و مذهب را عامل تخدير م يخبران مبر خالف آنچه بي .نيست
خود را با جهل در  يعلم و دانش بوده است، و بيگانگ يمهمترين دعوت انبيا به سو

بيان اين حقيقت  يبرا ياند، عالوه بر آيات قرآن كه از هر فرصت كردههمه جا اعالم 
شود كه باالتر از آن در اهميت  يديده م يدر روايات اسالم يكند تعبيرات ياستفاده م

 :است ذيلاي از آيات قران در اين خصوص به شرح پاره ١.شود يعلم تصور نم

                                                 
  . ٣٩٦، ص ١٩ جمکارم شيرازي، ناصر، همان،  .١
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ْسماَء لُكها« 
َ
  )٣١بقره،(» َو َعلَم آَدَم اْأل

  .را به آدم آموخت) يحقائق و اسرار هست(اسماء  ي و خداوند همه

ْسماَء لُكها«: شاهد مثال  *
َ
  »َو َعلَم آَدَم اْأل

 » 
َ
ُ الُْملُْك َعلَيْنا َو حَنُْن  َو قاَل لَُهْم نَِبيُُّهْم إِن اَهللا قَْد َنَعَث لَُكْم طالُوَت َمِلاكً قالُوا ك َ يَُكوُن 

 ْ َحقُّ بِال
َ
ُملِْك ِمنُْه َو لَْم يُؤَْت َسَعًة ِمَن املْاِل قاَل إِن اَهللا اْصَطفاُه َعلَيُْكْم َو زاَدُه بَْسَطًة يِف الِْعلِْم َو أ

ْسِم َو اُهللا يُْؤيِت ُملَْكُه َمْن يَشاُء َو اُهللا واِسٌع َعِليمٌ    )٢٤٧بقره،(» اجْلِ
كرده ) و انتخاب(شما مبعوث  يزمامدار يبرا را» طالوت«همانا خداوند : و پيامبرشان به آنها گفت

تريم  شايسته يكه ما از او به فرمانرواي يچگونه او بر ما حكومت داشته باشد در حال: است، گفتند

 يخداوند او را بر شما برگزيده و توان علم: داده نشده است؟ پيامبرشان گفت يو به او ثروت زياد

را به هر كس بخواهد ) يو رهبر يفرمانده(د ملكش او را افزون نموده است و خداون يو جسم

  .آگاه است) افراد يها يها و تواناي به لياقت(وسيع و ) احسانش(بخشد و خداوند  يم

  »َو زاَدُه بَْسَطًة يِف الِْعلْمِ «: شاهد مثال  *

ْغُفِسِهمْ  لََقْد َمن اُهللا َعيَل « 
َ
يِهْم َو  الُْمْؤِمِننَي إِْذ َنَعَث ِفيِهْم رَُسوًال ِمْن أ ِّ َفتْلُوا َعلَيِْهْم آياتِِه َو يَُز

  )١٦٤آل عمران،(» ُفَعلُِّمُهُم الِْكتاَب َو احْلِْكَمَة َو إِْن اكنُوا ِمْن َقبُْل ليَِف َضالٍل ُمِبنيٍ 
از خودشان برانگيخت، تا آيات او  يهمانا خداوند بر مؤمنان منّت گذاشت كه در ميان آنها پيامبر

كند و ايشان را پاك كرده و رشد دهد و به آنان كتاب و حكمت بياموزد، هر چند  را بر آنها تالوت

 .آشكار بودند يكه پيش از آن، قطعاً آنها در گمراه

يِهْم َو ُفَعلُِّمُهُم الِْكتاَب َو احْلِْكَمةَ «: شاهد مثال  * ِّ   »يَُز

ً َو قائِماً حَيَْذُر ا«  مْن ُهَو قانٌِت آناَء الليِْل ساِجدا
َ
يَن أ ِ ْآلِخَرَة َو يَرُْجوا رمَْحََة َربِِّه قُْل َهْل يَْستَوِي ا

ْكاِب 
َ
ولُوا اْأل

ُ
يَن ال َفْعلَُموَن إِنما َفتََذكُر أ ِ   )٩زمر،(» َفْعلَُموَن َو ا

آن كس كه در طول شب در حال سجده و قيام به اطاعت مشغول ) بهتر است يا يچنين كس(آيا 

دانند و  يكه م يآيا كسان«: ترسد و به رحمت پروردگارش اميد دارد؟ بگو ياز آخرت م) و(است 

 ).پذيرند يو پند م(شوند  يتنها خردمندان متذكّر م» دانند يكسانند؟ يكه نم يكسان

يَن ال َفْعلَُمونَ «: شاهد مثال  * ِ يَن َفْعلَُموَن َو ا ِ   »َهْل يَْستَوِي ا
 



         در قرآن حقوق          ٥٠٢

 

وتُوا« 
ُ
يَن أ ِ َْعلََم ا ِ يَن  َو  ِ ُ قُلُوبُُهْم َو إِن اَهللا هَلاِد ا َ نُه احْلَقُّ ِمْن َربَِّك َفيُْؤِمنُوا بِِه َفتُْخِبَت 

َ
الِْعلَْم ك

  )٥٤حج،(» رِصاٍط ُمْستَِقيمٍ   آَمنُوا إيِل
 يانبيا حقّ يكه طرح و آرزو) كدام است و القائات شيطان كدام، و بدانند يوح(و نيز آگاهان بدانند 

هايشان در برابر آن خاضع گردد و قطعاً  از طرف پروردگار تو، پس به آن ايمان آورند و دل است

 .كند ياند به راه مستقيم هدايت م را كه ايمان آورده يخدا كسان

نُه احْلَقُّ ِمْن َربَِّك « :شاهد مثال  *
َ
وتُوا الِْعلَْم ك

ُ
يَن أ ِ َْعلََم ا ِ   »َو 

ْمثاُل نرَْضِ « 
َ
  ) ٤٣عنكبوت،(» بُها لِلناِس َو ما َفْعِقلُها إِال الْعالُِمونَ َو تِلَْك اْأل

  .كند يآن را درك نم يزنيم، اما جز دانشمندان و آگاهان، كس يمردم م يها را برا و اين مثل

  » َو ما َفْعِقلُها إِال الْعالُِمونَ «: شاهد مثال  *

 » ِ يِّنَي رَُسوًال  َنَعَث يِف  يُهَو ا مِّ
ُ
ِيِهْم َويَُعلُمُهُم الِْكتَاَب اْأل ِّ ْ َعلَيِْهْم َءايَاتِِه َو يَُز نُْهْم َفتْلُوا مِّ

ِن اَكنُواْ ِمن َقبُْل ليَِف  ِبنيٍ  َواحْلِْكَمَة َو   )٢مجعه،(» َضَالٍل مُّ
را بر آنان  ياز خودشان مبعوث كرد تا آيات اله ياوست كه در ميان مردم درس ناخوانده، پيامبر

و  يو كتاب آسمان) شرك و تفرقه پاك سازد ياز آلودگ(نها را رشد و پرورش داده بخواند و آ

  .آشكار بودند يهمانا پيش از اين در انحراف و گمراه حكمت به آنان بياموزد و

ِيِهْم َوُيَعلُمُهُم الِْكتَاَب َواحْلِْكَمةَ «: شاهد مثال  * ِّ    »َو يَُز

 » ِ  بِاْسِم َربَِّك ا
ْ
ْكَرمُ  َخلََق  يإقَْرأ

َ
 َو َربَُّك اْأل

ْ
نَساَن ِمن َعلٍَق اقَْرأ ِ  َخلََق اْإلِ َعلَم بِالَْقلَِم َعلَم  يا

نَسانَ    ) ٥ -١علق،(» َما لَْم َفْعلَمْ  اْإلِ
بخوان كه . انسان را از خون بسته آفريد) او كه. (آفريد) را يهست(بخوان به نام پروردگارت كه 

  .دانست به او آموخت يآنچه را انسان نم. آموخت او كه با قلم. ر استت يپروردگار تو از همه گرام

 «: شاهد مثال  *
ْ
نَسانَ  -إقَْرأ ِي َعلَم بِالَْقلَِم َعلَم اْإلِ    »َما لَْم َفْعلَمْ  ا
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  حق برخورداري از کرامت انساني ١١‐ ١
َكِثرٍي   ْكَْحِر َو َرَزقْناُهْم ِمَن الطيِّباِت َو فَضلْناُهْم َعيلَو لََقْد َكرْمنا بيَِن آَدَم َو مَحَلْناُهْم يِف الرَْبِّ َو ا« 

  ) ٧٠ارساء،(» ِممْن َخلَْقنا َيْفِضيالً 
حمل كرديم و از ) ها بر مركب(و دريا  يداشتيم و آنان را در خشك يو همانا فرزندان آدم را گرام

  .كامل داديم يخود برتر يها آفريدهاز  يشان داديم و آنان را بر بسيار يپاكيزه روز يچيزها

 »َو لََقْد َكرْمنا بيَِن آَدمَ « .خداوند انسان را تکريم کرده است 

 .انسان ذاتاً بر بسياري از موجودات برتري داده شده است 

 .داراي اين کرامت هستند) هاو نه برخي از انسان(نوع بشر 

ه به وي داده هاي خاصي است کآنچه موجب کرامت انسان شده است، نعمت 
 .ترين آنها عقل استکه از جمله مهم شده است

ها انسان. ذاتي است و با کرامت اکتسابي متفاوت است مذکور در اين آيه کرامت 
گيري صحيح ممکن است با استفاده ار کرامت ذاتي خود، رشد کرده و يا بدون بهره

  ١.تر شودتر و گمراهاز آن، سقوط کرده و از حيوانات هم پست

شود که انسان در مجموعه خلقت، داراي جايگاهي رفيع از آيات زير استنباط مي 
مالئکه واقع شده، خليفه خداوند در زمين  در او روح الهي دميده شده، مسجود: است

همه چيز براي او آفريده شده و به بهترين شکل آفريده شده و امانت خوانده شده، 
شده است و لذا در بين ساير موجودات از به او سپرده ) تکليف و مسئوليت(الهي

  :شرافت برخوردار است

رِْض « 
َ
ِّ جاِعٌل يِف اْأل

  )٣٠بقره،(» َخليَفه َو إِْذ قاَل َربَُّك لِلَْمالئَِكِة إِ
  . قرار دهم يمن بر آنم كه در زمين جانشين: كه پروردگارت به فرشتگان گفت يو هنگام

 «: شاهد مثال  *
َ
ِّ جاِعٌل يِف اْأل    »َخليَفه رِْض ِإ

                                                 
و لَقَد ذَرأْنا لجهنَّم كَثيراً «، ) ٤٤فرقان، ( »و يعقلُونَ إِنْ هم إِالَّ كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ سبيالًأَم تَحسب أَنَّ أَكْثَرَهم يسمعونَ أَ« .١

مسآذانٌ ال ي ملَه رُونَ بِها وصبنٌ ال ييأَع ملَه ونَ بِها وفْقَهال ي قُلُوب مالْإِنْسِ لَه نَ الْجِنِّ وومأَضَلُّ ع ملْ هكَالْأَنْعامِ ب كنَ بِها أُولئ
   )١٧٩اعراف، ( .»أُولئك هم الْغافلُونَ
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 )١١٦، طه، ٥٠، كهف، ٦١، ارساء، ٣٤بقره،(» َو إِْذ قُلْنا لِلَْمالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم فََسَجُدوا إِال إِبِْليَس « 

 .سجده كردند جز ابليس يآدم سجده كنيد، همگ يكه به فرشتگان گفتيم برا يو هنگام

  »ِآلَدمَ  ِإْذ قُلْنا لِلَْمالئَِكِة اْسُجُدوا«: شاهد مثال  *

َو لََقْد َخلَْقناُكْم ُعم َصوْرناُكْم ُعم قُلْنا لِلَْمالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم فََسَجُدوا إِال إِبِْليَس لَْم « 
  )١١اعراف،(» يَُكْن ِمَن الساِجِدينَ 

گان شما پرداختيم، آن گاه به فرشت ينگار و چهره يبند وهمانا ما شما را آفريديم، سپس به صورت

  .پس همه سجده كردند، جز ابليس كه از سجده كنندگان نبود. آدم سجده كنيد يبرا: گفتيم

   »َو لََقْد َخلَْقناُكْم ُعم َصوْرناُكْم ُعم قُلْنا لِلَْمالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدمَ «: شاهد مثال  *

ُ ساجِ «  َ ِ َفَقُعوا    )٢٩و حجر،٧٢ص،(» ِدينَ فَإِذا َسويْتُُه َو َغَفْخُت ِفيِه ِمْن ُرو
  .او به خاك افتيد يكنان برا پس همين كه او را نظام بخشيدم و از روح خود در او دميدم، سجده

ُ ساِجِدينَ «: شاهد مثال  * َ ِ َفَقُعوا     »َفإِذا َسويْتُُه َو َغَفْخُت ِفيِه ِمْن ُرو

باٌت ِمْن َننْيِ يََديِْه َو ِمْن َخلِْفِه حَيْ «  ُ ُمَعقِّ ُ ما بَِقْوٍم َحيت َ ْمِر اِهللا إِن اَهللا ال ُفَغريِّ
َ
ُوا  َفُظونَُه ِمْن أ ُفَغريِّ

ُ َو ما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن والٍ  َ راَد اُهللا بَِقْوٍم ُسوْءاً فَال َمَرد 
َ
ْغُفِسِهْم َو إِذا أ

َ
  )١١رعد،(» ما بِأ
و از پشت سر از فرمان خداوند حفاظت  رو او را از پيش يدر پ ياست كه پ يانسان فرشتگان يبرا

دهد تا آنكه آنان حال خود را تغيير دهند و هر گاه  يرا تغيير نم يهمانا خداوند حال قوم. كنند يم

آن نيست و در برابر او هيچ دوست و  يبرا يبخواهد پس هيچ برگشت يآسيب يقوم يخداوند برا

  .آنان نيست يبرا يا كارساز و حمايت كننده

ْمِر اهللاِ «: ثالشاهد م  *
َ
باٌت ِمْن َننْيِ يََديِْه َو ِمْن َخلِْفِه حَيَْفُظونَُه ِمْن أ ُ ُمَعقِّ َ«  

نْعاَم َخلََقها لَُكْم ِفيها ِدْف « 
َ
ُكلُونَ  َو اْأل

ْ
  )٥حنل،(» ٌء َو َمنافُِع َو ِمنْها تَأ

) گوشت و شير(ز است و ا يهاي و بهره يشما در آنها وسيله گرم يو چهارپايان را آفريد، كه برا

  .خوريد يآنها م

نْعاَم َخلََقها لَُكمْ «: شاهد مثال  *
َ
 » َو اْأل
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ْحَسُن اخْلاِلِقنيَ « 
َ
ناُه َخلْقاً آَخَر َفتَبارََك اُهللا أ

ْ
نَْشأ

َ
  )١٤مومنون،(» ُعم أ

كه بهترين  يتكريم و تعظيم است خداوند ي داديم، پس شايسته يا سپس آن را آفرينش تازه

  .تآفرينندگان اس

ْحَسُن اخْلاِلِقنيَ «: شاهد مثال  *
َ
  » َفتَبارََك اُهللا أ

ْسبََغ َعلَيُْكْم نَِعَمُه ظاِهَرًة َو « 
َ
رِْض َو أ

َ
ن اَهللا َسخَر لَُكْم ما يِف السماواِت َو ما يِف اْأل

َ
لَْم تََرْوا أ

َ
أ

  )٢٠لقمان،(» باِطنَةً 
شما مسخّر كرده، و  ير زمين است براها و آنچه را د آيا نديديد كه خداوند آنچه را در آسمان

  .خود را بر شما سرازير كرده است يو باطن يظاهر يها نعمت

ْسبََغ َعلَيُْكْم نَِعَمُه ظاِهَرًة « :شاهد مثال  *
َ
رِْض َو أ

َ
ن اَهللا َسخَر لَُكْم ما يِف السماواِت َو ما يِف اْأل

َ
أ

 »َو باِطنَةً 

مانََة َعيَل « 
َ
ْشَفْقَن ِمنْها َو مَحَلََها  إِنا َعَرْضنَا اْأل

َ
ْن حَيِْملْنَها َو أ

َ
َننْيَ أ

َ
باِل فَأ رِْض َو اجْلِ

َ
السماواِت َو اْأل

نْساُن إِنُه اكَن َظلُوماً َجُهوالً    )٧٢احزاب،(» اْإلِ
ها عرضه كرديم، پس، از حمل آن سر باز زدند  ها و زمين و كوه را بر آسمان) ياله(همانا ما امانت 

 .انسان آن را بر دوش گرفت، اما او بس ستمكار و نادان است يترسيدند، ولو از آن 

نْسانُ َو مَحَلََها «: شاهد مثال  *    »اْإلِ

رَْض « 
َ
ِي َجَعَل لَُكُم اْأل ْم َو َرَزقَُكْم ِمَن  اُهللا ا ُ ْحَسَن ُصَوَر

َ
ْم فَأ ُ ً َو السماَء بِناًء َو َصوَر قَرارا

  )٦٤ذلفر،(»  َربُُّكْم َفتَبارََك اُهللا رَبُّ الْعالَِمنيَ الطيِّباِت ذِلُكُم اهللاُ 
است كه زمين را محل استقرار شما و آسمان را سر پناه قرار داد و شما را نقش  يخداوند كس

كه  يداد، اين است خداي يها به شما روز شما را نيكو نمود و از پاكيزه يها كرد، پس صورت يبند

 .كه پروردگار جهانيان است يت و بلند مرتبه است خدايپروردگار شماست، پس پر برك

ْم َو َرَزقَُكْم ِمَن « :شاهد مثال  * ُ ْحَسَن ُصَوَر
َ
ْم فَأ ُ رَْض قَراراً َو السماَء بِناًء َو َصوَر

َ
َجَعَل لَُكُم اْأل

  » الطيِّباِت 
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 » ِ ْ يِف  يُهَو ا رَْض َذلُوًال فَاْمُشوا
َ
ِْه النُُّشورُ َمنَاكِ  َجَعَل لَُكُم اْأل َ

ِ ْ ِمن رِّْزقِِه َو   » ِبَها َو لُكُوا
  )١٥ملک،(                                                                                                                               

 يرزق اله يد و ازآن رفت و آمد كن يها شما رام ساخت، پس در شانه ياوست كه زمين را برا

 .اوست يبرانگيخته شدن فقط به سو) و بدانيد كه(بخوريد 

رَْض َذلُوًال «: شاهد مثال  *
َ
  » َجَعَل لَُكُم اْأل

نَساَن يِف «  ْحَسِن َيْقِويمٍ  لََقْد َخلَْقنَا اْإلِ
َ
ْسَفَل سافِلنَي  أ

َ
يَن آَمنُوا َو َعِملُوا اِ ُعم رََدْدناُه أ ال ا

  )٤،٥،٦تني،(»  الصاحِلات
ترين  به پست]  به سبب كفرش[سپس او را  .همانا ما انسان را در بهترين قوام و نظام آفريديم

  .مگر آنها را كه ايمان آورده اعمال صالح كردند .دركات بازگردانديم

نَساَن يِف «: شاهد مثال  * ْحَسِن َيْقِويمٍ  لََقْد َخلَْقنَا اْإلِ
َ
 »أ

  اقشار خاص حقوق ‐ ٢
  حق زنان ١‐ ٢

از جمله حقوق مالي آنان چون نفقه، مهريه و آزادي  به بسياري از حقوق زنان 
در  .شودهاي قبل اشاره شد که از تکرار آنها خودداري مياقتصادي آنان در قسمت

  :شوداي حقوق ديگر اشاره مياينجا به پاره

 حمايت از حقوق زن ١‐١‐٢

يَن يَْرُموَن الُْمْحَصناِت الْغافِ «  ِ نْيا َو اْآلِخَرةِ َو لَُهْم َعذاٌب َعِظيمٌ إِن ا ُّ   » الِت الُْمْؤِمناِت لُِعنُوا يِف ا
  )٢٣نور،(                                                                                                                                  

دهند، در  يو با ايمان نسبت بد م) ياز هر گونه آلودگ(خبر  يبكه به زنان پاكدامن و  يهمانا كسان

  .است يدورند و برايشان عذاب بزرگ يدنيا و آخرت از رحمت اله

کساني که به زنان پاکدامن نسبت . هاي قرآني است حمايت از حقوق زن از برنامه  *
 »لُِعنوا... يَرمون« .شوندناروا دهند در دنيا و آخرت مورد لعن واقع مي
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 استقالل عقيده زن ٢‐١‐٢

تَُه قَدْرناها ِمَن الْغابِِرينَ « 
َ
ْهلَُه إِال اْمَرأ

َ
جْنَيْناُه َو أ

َ
  )٥٧نمل،(» فَأ

مقدر كرده بوديم از ) به خاطر انحراف(اش را نجات داديم، جز زنش را كه  پس ما لوط و خانواده

  .باشد) و هالك شدگان در آن شهر(بازماندگان 

نظام خانوادگي، محيط زندگي و وابستگي  قيده مستقلّ است وزن در انتخاب ع  *
حتي اگر زن،  .كند اقتصادي به شوهر، او را در انتخاب عقيده و عمل مجبور نمي

 »اّالامراته«.همسر پيامبر باشد باز هم استقالل عقيده دارد

 » ِ ْن جاَءْت رُُسلُنا لُوطاً 
َ
وَك َو  َء بِِهْم َو ضاَق بِِهْم َذرْخً  َو لَما أ َو قالُوا ال خَتَْف َو ال حَتَْزْن إِنا ُمنَجُّ

تََك اكنَْت ِمَن الْغابِِرينَ 
َ
ْهلََك إِال اْمَرأ

َ
  )٣٣عنكبوت،(» أ

از حمايت آنان در (كه فرستادگان ما نزد لوط آمدند، از آمدنشان بد حال شد و دستش  يو هنگام

ات را نجات  رس و غمگين مباش، ما تو و خانوادهنت :گفتند) فرشتگان(كوتاه گرديد ) برابر بدكاران

  .است) در عذاب(ماندگان  يدهيم، مگر همسرت كه از باق يم

نظام فرهنگي و اقتصادي خانواده يا  تواند در برابر زن شخصيتي مستقل دارد و مي  *
 »اّال امراتک« .جامعه مقاومت کند

 حق مشورت دختران ٣‐١‐٢

بَِت « 
َ
ِمنيُ قالَْت إِْحداُهما يا أ

َ
َجْرَت الَْقوِيُّ اْأل

ْ
ِجْرُه إِن َخرْيَ َمِن اْستَأ

ْ
  )٢٦قصص،(» اْستَأ

كه  ياو را استخدام كن، زيرا بهترين كس! پدر يا: گفت) دختر، خطاب به پدر(از آن دو  ييك

  .، شخصِ توانا و امين استياستخدام كن) يتوان يم(

*   پيشنهاد دارند و فرقي با دادن دختران در خانواده بر اساس منطق و حكمت حق
 »قالت احداهما يا ابت استأجره«. ديگران ندارند
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 هاحقوق غيرمسلمانان و اقليت ٢‐ ٢

مٌ  إِغَما السِبيُل َعيَل «  ِ
َ
وِحَك لَُهْم َعذاٌب أ

ُ
رِْض بَِغرْيِ احْلَقِّ أ

َ
يَن َفْظِلُموَن اجاَس َو َفبُْغوَن يِف اْأل ِ   » ا

  )٤٢،شوری(                                                                                                                              
كنند،  يكنند و در زمين به ناحق طغيان م ياست كه به مردم ستم م يهمانا نكوهش فقط بر كسان

  .است يآنانند كه برايشان عذاب دردناك

ناروا و سزاوار پيگيري و در هر شكل  ‐ حتّي غير مسلمان  ‐ دمتجاوز به حقوق مر  *
ين يظلمون اجاس«. مؤاخذه است ّ  »انما السبيل عيل ا

قُوا َننْيَ اِهللا َو رُُسِلِه َو َفُقولُوَن نُْؤِمنُ «  ْن ُفَفرِّ
َ
يَن يَْكُفُروَن بِاِهللا َو رُُسِلِه َو يُِريُدوَن أ ِ  بِبَْعٍض إِن ا

ْن َفتِخُذوا َننْيَ ذلَِك َسِبيالً َو نَْكُفُر 
َ
  )١٥٠نساء،(» بِبَْعٍض َو يُِريُدوَن أ

 يخواهند ميان خدا و پيامبرانش جداي يورزند و م يكه به خداوند و پيامبرانش كفر م يقطعاً كسان

خواهند در اين  يشويم، و م يكافر م يآوريم و به بعض يايمان م يبه بعض: گويند يبيفكنند و م

  )كه مطابق هوس باشد، نه عقل و استدالل(در پيش گيرند،  ياهميانه ر

توان به آيد که رفتار با غيرمسلمانان بايد عادالنه باشد و نمياز دو آيه زير بر مي 
صرف مسلمان نبودن افراد، جواز رفتار ناعادالنه و حکم غيرعادالنه در مورد آنان را 

  :صادر کرد

ْهِل الْكِ « 
َ
ْغُفِسِهْم ِمْن وَد َكِثرٌي ِمْن أ

َ
ً َحَسداً ِمْن ِعنِْد أ تاِب لَْو يَُردُّونَُكْم ِمْن َنْعِد إِيمانُِكْم ُكفارا

ْمِرهِ إِن اَهللا َعيل َنْعِد ما تَبنََي لَُهُم احْلَقُّ فَاْقُفوا َواْصَفُحوا َحيت 
َ
َ اُهللا بِأ ِ

ْ
ْ   يَأ َ   )١٠٩بقره،( »ٍء قَِديرٌ  لُكِّ 

كه در درونشان  يحسد ياز رو) آورند، بلكه ينه تنها خودشان ايمان نم(اب از اهل كت يبسيار

 بودن اسالم و قرآن،(هست، دوست دارند شما را بعد از ايمانتان به كفر بازگردانند، با اينكه حق (

عفو كنيد و ) ورزند، آنها را يكه م يدر برابر حسادت(شما  يآنان روشن شده است، ول يبرا

 .تواناست يوند فرمان خويش بفرستد، همانا خداوند بر هر كاردرگذريد تا خدا

ْمِرهِ «: شاهد مثال  *
َ
َ اُهللا بِأ ِ

ْ
  »َفاْقُفوا َو اْصَفُحوا َحيت يَأ
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وَك َشيْئاً َو إِْن َحَكْمَت «  ْعرِْض َقنُْهْم َو إِْن ُيْعرِْض َقنُْهْم فَلَْن يرَُضُّ
َ
ْو أ

َ
 فَإِْن جاُؤَك فَاْحُكْم بَيْنَُهْم أ

  )٤٢مائده،(» اْحُكْم بَيْنَُهْم بِالِْقْسِط إِن اَهللا حُيِبُّ الُْمْقِسِطنيَ فَ 
و اگر از آنان . بگردان يكن يا از آنان رو ينزد تو آمدند، يا ميانشان داور) يداور يبرا(پس اگر 

، پس ميانشان به قسط يكن يو اگر داور. به تو نخواهند رساند يپس هرگز هيچ زيان يبگردان يرو

 .و عدل قضاوت كن، همانا خداوند دادگران را دوست دارد

  »ِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَيْنَُهْم بِالِْقْسِط «: شاهد مثال  *

 » 
َ
ْن َفْفِتنُوَك َقْن َنْعِض ما أ

َ
ْهواَءُهْم َو اْحَذرُْهْم أ

َ
نَْزَل اُهللا َو ال تَتِبْع أ

َ
ِن اْحُكْم بَيْنَُهْم بِما أ

َ
نَْزَل َو أ
 ْ َ ً ِمَن اجاِس اُهللا إِ ْن يُِصيبَُهْم بِبَْعِض ُذنُوبِِهْم َو إِن َكِثريا

َ
نما يُِريُد اُهللا أ

َ
َك فَإِْن تََولْوا فَاْعلَْم ك

  )٤٩مائده،(» لَفاِسُقونَ 
مكن، و بر  يآنان پيرو يو اينكه ميان آنان طبق آنچه خداوند نازل كرده حكم كن، و از هوسها

پس اگر آنان . از آنچه خداوند بر تو نازل كرده منحرف سازند ياز برخ حذر باش از اين كه تو را

از  يا خواهد آنان را به خاطر پاره يگرداندند، پس بدان كه خداوند م يرو) تو ياز حكم و داور(

  .از مردم فاسقند يشك بسيار يگناهانشان مجازات كند، ب

چه خداوند نازل کرده بر اساس آنتوان حق داوري ميان اهل کتاب از اين آيه مي 
نَْزَل اهللاُ « .است را استنباط کرد

َ
ِن اْحُكْم بَيْنَُهْم بِما أ

َ
 »َو أ

َحَدُكُم الَْموُْت ِحنَي الْوَِصيِة اثْناِن َذوا َعْدٍل « 
َ
يَن آَمنُوا َشهاَدُة بَيِْنُكْم إِذا َحرَضَ أ ِ َها ا فُّ

َ
يا ك

 
َ
ْم إِْن أ ُ

ْو آَخراِن ِمْن َلرْيِ
َ
صاَنتُْكْم ُمِصيبَُة الَْموِْت حَتِْبُسوَغُهما ِمْن ِمنُْكْم أ

َ
رِْض فَأ

َ
بْتُْم يِف اْأل ْغتُْم رَضَ

َو ال نَْكتُُم َشهاَدَة اِهللا إِنا   َنْعِد الصالةِ َفيُْقِسماِن بِاِهللا إِِن اْرتَبْتُْم ال نَْشرَتِي بِِه َعَمناً َو لَْو اكَن ذا قُْر
  )١٠٦مائده،( »إِذاً لَِمَن اْآلثِِمنيَ 

از شما فرا رسد، از ميان خود دو نفر  يمرگ يك) يها نشانه(هر گاه ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

و اگر در مسافرت بوديد و مصيبت مرگ به . فرا خوانيد يعادل را هنگام وصيت به شهادت و گواه

بطلبيد و اگر  يه گواهتان را ب) همكيشان(دو تن از غير ) نبود يو شاهد مسلمان(سراغ شما آمد 

شك كرديد، پس از نماز آن دو را نگاهداريد تا به خداوند قسم ياد كنند كه ما ) در صداقت آنان(

 يبفروشيم، هر چند در مورد فاميل باشد و هرگز شهادت اله يحاضر نيستيم حق را به هيچ قيمت

  .كنيم، كه در اين صورت از گنهكارانيم يرا پنهان نم
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توان حق پذيرش شهادت غيرمسلمانان را در مواردي خاص استنباط ياز اين آيه م 
مْ « .کرد ُ

ْو آَخراِن ِمْن َلرْيِ
َ
  »أ

ُ َو ال يَ «  ُ ُموَن ما َحرَم اُهللا َو رَُسو َْوِم اْآلِخِر َو ال حُيَرِّ ْ يَن ال يُْؤِمنُوَن بِاِهللا َو ال بِا ِ ِدينُوَن قاتِلُوا ا
 ِ وتُوا الِْكتاَب َحيت ِديَن احْلَقِّ ِمَن ا

ُ
ْزَيَة َقْن يٍَد َو ُهْم صاِغُرونَ  يَن أ   )٢٩،توبه(» ُفْعُطوا اجْلِ

آورند  يكه به خدا و روز قيامت ايمان نم) ، مجوس، صابئين،ييهود، نصار(از اهل كتاب  يبا كسان

بجنگيد، تا  نهند يشمرند و به دين حق گردن نم ياند، حرام نم و آنچه را خدا و رسولش حرام كرده

  .و ذلّت، به دست خود جزيه بپردازند يبا خوار

را بپردازند ) جزيه(اهل کتاب براي زندگي در جامعه اسالمي، بايد ماليات خاصي 
و وقتي چنين شد، امنيت و حيات آنان در جامعه اسالمي بايد تضمين و تأمين شود و 

ْزيَ « .با آنان عادالنه برخورد شود   »َة َقْن يٍَد َو ُهْم صاِغُرونَ َحيت ُفْعُطوا اجْلِ

 » ِ يَن َظلَُموا ِمنُْهْم َو قُولُوا آَمنا بِا ِ ْحَسُن إِال ا
َ
ْهَل الِْكتاِب إِال بِاليِت يِهَ أ

َ
نِْزَل َو ال جُتاِدلُوا أ

ُ
ي أ

ُ ُمْسِلمُ  َ ُْكْم َو إِلُهنا َو إِلُهُكْم واِحٌد َو حَنُْن  َ
نِْزَل إِ

ُ
ْنا َو أ َ

  )٤٦عنكبوت،(» ونَ إِ
ما به : بگوييد) به آنان(و با اهل كتاب جز با بهترين شيوه مجادله نكنيد، مگر ستمگران از آنان، و 

است و ما  يشما يك يما و خدا يبر ما و شما نازل شده ايمان داريم، و خدا) خدا ياز سو(آنچه 

  .تسليم او هستيم

عقايد و احکامشان به بحث اهل کتاب حق دارند در جامعه اسالمي در مورد   
 .بنشينند و الزم است پاسخ متقني به آنان داده شود

ْم يِف «  ُ يَن لَْم ُفَقاتِلُو ِ م مِّن َال َفنَْهاُكُم اُهللا َعِن ا ُ يِن َولَْم خُيْرُِجو ِّ ن َيرَبُّوُهْم َوُيْقِسُطواْ  ا
َ
ْم أ ُ ِديَاِر

ِْهْم إِن اَهللا حُيِبُّ الُْمْقِسِطنيَ  َ
  )٨ممتحنه،(» إِ

كه با شما به خاطر دين جنگ نكرده و شما را از  يو عدل نسبت به كسان يخداوند شما را از نيك

  .خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد همانا. كند ياند منع نم هايتان بيرون ننموده خانه

نگ توان حق رفتار عادالنه و توأم با نيکي با غير مسلماناني که به جاز اين آيه مي 
   .اند استنباط کردهايشان بيرون نکردهو آنان را از خانه اندبا مسلمانان نپرداخته

در زمره حقوق توان                 ميآيات بيانگر آزادي عقيده و مذهب که در قبل آمد، را نيز  
  .ها برشمرداقليت
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مذهب خود ها آزادند که عقيده و دهند که همگان از جمله اقليتاين آيات نشان مي
هاي اين آزادي را را در جامعه اسالمي داشته باشند ولي به اين شرط که محدوديت

  .نيز مراعات نمايند

 حقوق ايتام ٣‐ ٢

َتايم«  ْ ْموالَُهْم إيِل  َو آتُوا ا
َ
ُكلُوا أ

ْ
ْموالَُهْم َو ال تَتَبَدلُوا اخْلَِبيَث بِالطيِِّب َو ال تَأ

َ
ْمواِلُكْم إِنُه اكنَ   أ

َ
 أ

 ً   )٢نساء،(» ُحوباً َكِبريا
تبديل نكنيد و ) يتيمان(را با اموال خوبِ ) خودتان(دهيد و اموال بد ) باز(و اموال يتيمان را به آنان 

  .بزرگ است يگناه) تصرفات ظالمانه(اموال آنان را با اموال خود نخوريد، همانا اين 

 »امواهلم«. ودكان يتيم حق مالكيت دارندك  *

َتايمَو اْنتَلُ «  ْ ْموالَُهْم َو ال  َحيت   وا ا
َ
ِْهْم أ َ

ً فَاْدَفُعوا إِ إِذا بَلَُغوا اجِّاكَح فَإِْن آنَْستُْم ِمنُْهْم رُْشدا
ُكْل بِ 

ْ
ْن يَْكرَبُوا َو َمْن اكَن َغِنيا فَلْيَْستَْعِفْف َو َمْن اكَن فَِقرياً فَلْيَأ

َ
ُكلُوها إِرْسافاً َو بِداراً أ

ْ
وِف الَْمْعرُ تَأ

ْشِهُدوا َعلَيِْهْم َو َكيف
َ
ْموالَُهْم فَأ

َ
ِْهْم أ َ

إِذا َدَفْعتُْم إِ
ً   فَ   )٦نساء،(» بِاِهللا َحِسيبا

 يبرسند، پس اگر در آنان رشد) سن بلوغ و ازدواج(كه به  يو يتيمان را بيازماييد، تا هنگام

اينكه بزرگ ) بيم(شتاب، از  يافتيد، اموالشان را به ايشان برگردانيد و آن را به اسراف و) يفكر(

نياز است، عفّت  يكه ب) يقيم و سرپرست(و هر . مصرف نكنيد) و اموالشان را از شما بگيرند(شوند 

و آن كه نيازمند است، به مقدار ) امور يتيمان چشم بپوشد ي و از گرفتن حق الزّحمه(به خرج دهد 

پس هر گاه اموالشان را به آنان رد . زاق كندتواند ارت يم) از مال يتيم يدر برابر نگهدار(متعارف 

حفظ حقوق يتيمان است، و گر  يبرا ياين گواه. (بر آنان گواه و شاهد بگيريد) را يافراد(كرديد، 

  .است يمحاسبه كاف يخدا برا) نه

 ،»وابتلوا«ي عمل به  الزمه. تيم زير نظر ولي خود، حق تصرف در مال خود را داردي  *
 .زير نظر ولي خود تصرف كند تا آزمايش شودآن است كه يتيم 

ولُوا الُْقْر« 
ُ
َتايم  َو إِذا َحرَضَ الِْقْسَمَة أ ْ ً   َو ا   » َو الَْمساِكنُي فَاْرُزقُوُهْم ِمنُْه َو قُولُوا لَُهْم قَْوًال َمْعُروفا

ر شدند، و يتيمان و مستمندان حاض) برند يكه ارث نم( يخويشاوندان) ارث(و اگر هنگام تقسيم 

  )٨نساء،( .دهيد و با آنان پسنديده سخن بگوئيد ياز آن مال به آنان روز يپس چيز



         در قرآن حقوق          ٥١٢

 

به فكر محرومان و بايد در تقسيم ارث، عالوه بر افرادي كه سهم مشخّص دارند،   *
 »فارزقوهم منه... نصيباً مفروضاً «. دويتيمان نيز ب

َتِيِم إِال بِاليِت «  ْ ْحَسُن َحيت َو ال َيْقَرُبوا ماَل ا
َ
ُشدهُ  يِهَ أ

َ
  )٣٤ارساء،(» َفبْلَُغ أ

نزديك نشويد، تا آنكه به حد بلوغ و ) كه به نفع يتيم باشد(و به مال يتيم، جز به بهترين راه 

  )گردانيد يكه آن گاه اموالش را به او بر م. (رشدش برسد

اگر منافع . ستها تصرف در مال يتيم مشروط به رعايت باالترين و پرثمرترين شيوه  *
 .تفاوت ماند انداخت، نه آنكه بي يتيم در گردش مال اوست، بايد آن را به كار

 »اّال باليّت يه احسن... التقربوا«

 »اّال باليّت يه احسن... التقربوا«. ل اموال يتيمان ممنوع استتصرف نابجا و حيف و مي  *

فكري و اقتصادي و زمان واگذاري مال يتيم به خود او وقتي است كه به بلوغ   *
 »حيّت يبلغ اشّده«. جسمي برسد

 » ً بُوُهما صاحِلا
َ
داُر فاَكَن ِلُغالَمنْيِ يَتِيَمنْيِ يِف الَْمِدينَِة َو اكَن حَتْتَُه َكزْنٌ لَُهما َو اكَن أ ما اجْلِ

َ
راَد  َو أ

َ
فَأ

ُشدُهما َو يَْستَْخرِجا َكزنَُهما رمَْحًَة ِمْن 
َ
ْن َفبْلُغا أ

َ
  )٨٢كهف،(» َربَِّك َربَُّك أ

آن دو بود و  يبرا يو اما آن ديوار، از آن دو نوجوان يتيم در آن شهر بود و زير آن ديوار، گنج

خود برسند ) و بلوغ(پس پروردگارت اراده كرد كه آن دو به حد رشد . صالح بود يپدرشان مرد

  .پروردگارت بود استخراج كنند ياز سو يو گنج خويش را كه رحمت

 »لغالمني يتيمني« .اموال يتيمان واجب استحفظ   *

َتِيَم فََال َيْقَهرْ «  ْ ما ا
َ
،(» فَأ   )٩و١٠ض

   .مكن يپس بر يتيم قهر و تند

  .نبايد بر يتيمان قهر و تندي کرد 
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 ناحقوق محروم ٤‐ ٢

يَن يُِقيُموَن الصال«  ِ يَن آَمنُوا ا ِ ُ َو ا ُ ُُّكُم اُهللا َو رَُسو ِ   » َة َو يُْؤتُوَن الزاكَة َو ُهْم راِكُعونَ إِنما َو
دارند و در  يهستند كه نماز را برپا م يو سرپرست شما، تنها خداوند و پيامبرش و مؤمنان يول

  )٥٥مائده،(  .دهند يحال ركوع، زكات م

انّما «. باشد مسلمينتفاوت باشد، نبايد رهبر و ولي  سي كه نسبت به فقرا بيك  *
ّكم اهللا ة... و  »و يؤتون الز

مٍ «  ِ
َ
ُْهْم بَِعذاٍب أ َهَب َو الِْفضَة َو ال ُفنِْفُقونَها يِف َسِبيِل اِهللا فَبرَشِّ يَن يَْكزِنُوَن ا ِ   » َو ا

 يكنند، پس آنان را به عذاب ياندوزند و آن را در راه خدا انفاق نم يكه طال و نقره م يو كسان

  )٣٤توبه،(  !دردناك، بشارت بده

ي فقير حرام است، گرچه از راه حالل باشد و زكاتش  اندوزي در جامعه ثروت  *
برچيده شدن فقر از جامعه اين تداول ثروت خود راهي براي  .پرداخت شده باشد

 .است

لُوا بَِرادِّي ِرْزقِِهْم َعيل  َو اُهللا فَضَل َنْعَضُكْم َعيل«  يَن فُضِّ ِ ْزِق َفَما ا لََكْت ما مَ   َنْعٍض يِف الرِّ
فَِبِنْعَمِة اِهللا جَيَْحُدونَ 

َ
يْماُغُهْم َفُهْم ِفيِه َسواٌء أ

َ
  )٧١حنل،(» أ

 يكه برتر يداده است، پس كسان يبرتر يديگر در روز ياز شما را بر بعض يو خداوند بعض

پس آيا نعمت . كنند تا همه با هم برابر شوند ياند، رزق خود را بر زيردستان خود رد نم داده شده

  كنند؟ يا را انكار مخد

 .ثروتمندان موظفند به فقرا کمک کنند 

ً   َو آِت َذا الُْقْر«  ْر َيبِْذيرا   )٢٦ارساء،(» َحقُه َو الِْمْسِكنَي َو اْنَن السِبيِل َو ال ُيبَذِّ
  .نكن يحق خويشاوند و بيچاره و در راه مانده را ادا كن و هيچ گونه ريخت و پاش و اسراف

آت ذاالقر حّقه و املسكني و «. ه ماندگي سبب پيدايش حقوق ويژه استرا فقر و در  *
 »ابن السبيل
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  )٣٨روم،(» َحقُه َو الِْمْسِكنَي َو اْنَن السِبيلِ   فَآِت َذا الُْقْر« 
پس حق خويشاوند و تنگدست و در راه مانده ) رزق به دست خداست، ي توسعه ياكنون كه دانست(

  . را ادا كن

. در مال اغنيا حق دارند و در پرداخت حقّشان نبايد بر آنان منّت گزارد انمحروم  *
 »حّقه«

  »وابن السبيل«. شوند، بايد حمايت شوند مي مستمندتمنداني كه موقّتاً حتّي ثرو  *

ِقيبَها َو اكَن وَ « 
َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
ما السِفينَُة فاَكنَْت لَِمساِكنَي َفْعَملُوَن يِف اْكَْحِر فَأ

َ
ُخُذ أ

ْ
راَءُهْم َمِلٌك يَأ

 ً   )٧٩كهف،(» لُك َسِفينٍَة َغْصبا
خواستم آن را معيوبش . كردند يبود كه در دريا كار م ياز آن بينوايان) كه سوراخ كردم( ياما آن كشت

  .گرفت يرا م) يسالم( يبود كه غاصبانه و به زور، هر كشت يدر كمين آنان پادشاه) چون(كنم، 

 »ملك يأخذ... اعيبها«. يابي به اموال مردم محروم كرد را از دست بايد حاكمان غاصب  *

ِ الُْقْر«  و
ُ
ْن يُْؤتُوا أ

َ
ولُوا الَْفْضِل ِمنُْكْم َو السَعِة أ

ُ
تَِل أ

ْ
َو الَْمساِكنَي َو الُْمهاِجِريَن يِف   َو ال يَأ

  )٢٢نور،(» َسِبيِل اهللاِ 
كه به نزديكان و مستمندان و مهاجران در راه صاحبان مال و وسعت از شما نبايد سوگند بخورند 

  .ندهند يخدا چيز

 »...و ال يَأتل «. در برابر محرومان مسئول هستندشخاص ثروتمند جامعه ا  *

ُدوَن نِكاحاً َحيت «  يَن ال جَيِ ِ يَن يَبْتَُغوَن الِْكتاَب ِمم  َو لْيَْستَْعِفِف ا ِ ا ُفْغِنيَُهُم اُهللا ِمْن فَْضِلِه َو ا
ِي آتاُكمْ  يْمانُُكْم فاَكتِبُوُهْم إِْن َعِلْمتُْم ِفيِهْم َخرْياً َو آتُوُهْم ِمْن ماِل اِهللا ا

َ
  )٣٣نور،(» َملََكْت أ
و عفت پيشه كنند، تا آن كه خداوند از كرم  ييابند، بايد پاكدامن يازدواج نم ي كه وسيله يو كسان

 يغالمان و كنيزان شما كه خواهان بازخريد و آزاد و هر كدام از. نياز نمايد يخويش، آنان را ب

) با مالك خويش كار كرده و خود را آزاد نمايند يمايلند با قرارداد كتب ييعن(خود باشند، ) يتدريج(

از ) كمك به آزاد شدن آنان يو برا(آنان را بپذيريد  يديديد، تقاضا ياگر در آنان خير و شايستگ

  .آنان بدهيدكه خدا به شما داده به  يمال

داراي ، ي که توان مالي الزم براي ازدواج را ندارندثروتمندان در قبال ازدواج جوانان  *
ي آتاكم هللاو آتوهم من مال ا«. باشندميمسئوليت  ّ  »ا
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 » ً فُوا َو لَْم َفْقرُتُوا َو اكَن َننْيَ ذلَِك قَواما ْغَفُقوا لَْم يرُْسِ
َ
يَن إِذا أ ِ   )٦٧فرقان،(» َو ا

  .كه هر گاه انفاق كنند، نه از حد گذرند و نه تنگ گيرند و ميان اين دو روش اعتدال دارند آنان

در ( »...اذا انفقوا«. است و مسلم يك وظيفه قطعي بندگان صالح خدانفاق براي ا  *
 .)نشان عملي نشدن است »لَو« نشان عملي شدن و »ِاذا«ادبيات عرب 

فَآَء اُهللا َعيَل « 
َ
ِ مِ  َمآ أ ِ ْهِل الُْقرَ رَُسو

َ
ِ  يْن أ ِ َ  يفَِللِه َولِلرُسوِل َو َتَايَم  الُْقْر ْ َوالَْمَساِكنِي َوابِْن  َوا

ْلنَيَآِء ِمنُكم السِبيِل يَك 
َ
  )٧حرش،(» َال يَُكوَن ُدولًَة َننْيَ اْأل

 يرسول و برا يخدا و برا يها به رسولش بازگرداند، پس برا يآنچه را خداوند از اهل آباد

تنها ميان ثروتمندان شما ) اين اموال(خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا 

  .در گردش نباشد

عدم تمركز آن در  ريزان اقتصادي در نظام اسالمي بايد به تعديل ثروت و برنامه  *
اين امر مقدمه از بين رفتن فقر و رسيدگي  .دست يك گروه خاص توجه داشته باشند

 »...يك ال يكون دولة بني االغنياء« .محرومان استبه 

 » َ ِن فَاتَُكْم  ْزَواِجُكْم إِيَل  َو
َ
ْن أ ثَْل َمآ  ٌء مِّ ْزَواُجُهم مِّ

َ
يَن َذَهبَْت أ ِ ْ ا الُْكفاِر َفَعاَقبْتُْم َف�َاتُوا

 ِ نَفُقواْ َوايُقواْ اَهللا ا
َ
نتُم بِهِ  يأ

َ
  )١١ممتحنه،(» ُمْؤِمنُونَ  أ

و شما نتوانستيد مال و (از شما فوت شد  ياند، چيز كفّار رفته يكه به سو ياز همسران و اگر

) رسيديد، يو به چيز(پس آنان را تعقيب كرده ) ايد، از كفّار دريافت كنيد كه پرداخت كرده يا مهريه

ايمان  كه به او ياند بپردازيد و از خداي اند معادل آنچه خرج كرده به آنان كه همسرانشان رفته

  .داريد پروا كنيد

پذير بايد مورد حمايت قرار گيرند و از بيت المال يا غنائم، خسارت  افراد آسيب  *
  »مثل ما انفقوا... فاتوا... ء فاتكم «. ا جبران شودآنه

يَن يِف «  ِ ْمَوالِِهْم َحق مْعلُوٌم لِّلسآئِِل َو الَْمْحُرومِ  َو ا
َ
  )٢٥و٢٤معارج،(» أ

  .افراد سائل و محروم ياست معلوم برا يدر اموالشان حقّ و آنان كه

 »حّق معلوم للسائل واملحروم« .هستندحق داراي يازمندان در اموال توانگران ن  *
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اين حق غير از زكات : سؤال شد، فرمود» حق معلوم«درباره  7از امام صادق  *
ي از آن را واجب است و مراد آن است كه خداوند به انسان ثروتي داده و او بخش

 ١.دارد كند و مشقّت را از خويشان خود بر مي جدا كرده و با آن صله رحم مي

  )٤٤و٤٢،٤٣مدثر،(» َولَْم نَُك ُغْطِعُم الِْمْسِكنيَ   َسَقَر قالُوا لَْم نَُك ِمَن الُْمَصلِّني  ما َسلََكُكْم يف« 
و بينوايان را  ز نمازگزاران نبوديمما ا: گويند كشانيد؟» سقر«چه چيز شما را به :] گويند يبه آنها م[

   .داديم يغذا نم
مراد از اطعام مسكين، يا زكات واجب است كه ترك آن مستوجب دوزخ است و يا   *

اي وجود داشت، سير  آن است كه حتّي اگر زكات پرداخت شد ولي در جامعه گرسنه
 .گردد تفاوتي نسبت به او سبب دوزخي شدن مي كردن او واجب است و بي

وَن َعيَل وَ «    )١٨فجر،(» َطَعاِم الِْمْسِكنيِ  َال حَتَآضُّ
  .كنيد يو يكديگر را بر اطعام بينوايان ترغيب نم

يا با انفاق خود، يا با تشويق ديگران بايد به آنان . بينوايان نبايد گرسنه بمانند  *
 »حتاضون عيل طعام املسكني«. يدگي كردرس

ْدراَك َما الَْعَقبَةُ « 
َ
ْو إَِطَعاٌم يِف َقبَةفَكُّ رَ  َو ما أ

َ
ً  َمْسَغبَةٍ  ييَْوٍم ذِ  أ ً َذا  َذا َمْقَرَبةٍ  يَتِيما ْو ِمْسِكينا

َ
أ

َبةٍ مَ    )١٢- ١٦ بت،(» رْتَ
 يبه يتيم .يگرسنگ يا غذا دادن به روز .يا آزاد كردن برده) كه آن گردنه چيست؟ يدان يو چه م( 

  .خاك نشين ييا بينواي خويشاوند

. طبقه محروم و لزوم حل مشكالت آنان تأكيد و اصرار دارداسالم به مسائل مادي   *
» ً  »يتيماً مسكينا

َتِيَم فََال َيْقَهرْ «  ْ ما ا
َ
ما فَأ

َ
،(» السآئَِل فََال َينَْهرْ  َوأ   )٩و١٠ض

  .خود مران و سائل را از .مكن يپس بر يتيم قهر و تند

ما«. محرومان جامعه را نبايد از خود راند 
َ
 »َل فََال َينَْهرْ السآئِ  َوأ

                                                 
  .٣٢، ص ٢٥ جمکارم شيرازي، ناصر، همان،  .١
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 حق مسلمان بر مسلمان ٥‐ ٢

َخَويُْكْم َوايُقواْ اَهللا لََعلُكْم تُرمَْحُونَ « 
َ
ْصِلُحواْ َننْيَ أ

َ
  )١٠حجرات،(» إِغَما الُْمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة فَأ

صلح و ) در صورت اختالف و نزاع(همانا مؤمنان با يكديگر برادرند، پس ميان برادران خود، 

  .قرار كنيد و از خدا پروا كنيد تا مورد رحمت قرار گيريدبر يآشت

 ١»إِغَما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ «. بر طبق اين آيه مسلمانان با يکديگر برادر هستند 

 حق خويشاوندان ٦‐ ٢

ْزواِجِهْم َمتاخً إيَِل « 
َ
ً وَِصيًة ِأل ْزواجا

َ
يَن ُفتََوفْوَن ِمنُْكْم َو يََذُروَن أ ِ   » ْوِل َلرْيَ إِْخراٍج احْلَ  َو ا

  )٢٤٠بقره،(                                                                                                                                
گذارند،  يم ياز خود به جا يگيرند و همسران ياز شما كه در آستانه مرگ قرار م يو كسان

مند  بهره) يبا پرداخت هزينه زندگ(مسرانشان اين سفارش است كه تا يك سال، آنها را ه ي درباره

  .سازند و از خانه بيرون نكنند

 »وصّية الزواجهم«. همسر انسان بر ديگران اولويت دارد ،در وصيت  *

قَْربُوَن َو لِلنِّساِء نَِصيٌب « 
َ
اِن َو اْأل ِ قَْرُبوَن ِمما لِلرِّجاِل نَِصيٌب ِمما تََرَك الْوا

َ
اِن َو اْأل ِ ِمما تََرَك الْوا

 ً ْو َكرُثَ نَِصيباً َمْفُروضا
َ
  )٧نساء،(» قَل ِمنُْه أ

 ياست، و برا ياند سهم گذاشته يبر جا) پس از مرگ(مردان، از آنچه پدر و مادر و نزديكان،  يبرا

) مقدار مال(است، خواه  يسهم اند، گذاشته ياز آنچه پدر و مادر و خويشاوندان بر جا) نيز(زنان 

  .معين و مقرر است يكم باشد يا زياد، سهم

                                                 
   :مسلمان بر برادر مسلمانش سي حق دارد كه هر يك بايد آن حقوق را ادا كنند، از جمله: فرمود 9رسول خدا . ١
دفاع در برابر  ‐ ٥.  قبول عذر او ‐٤. جبران اشتباهات او ‐٣. پنهان كردن اسرار او ‐ ٢. وعفو و مهرباني به ا ‐١

  . عيادت به هنگام بيماري او ‐ ٨. هايي كه به او داده عمل به وعده ‐٧. خيرخواهي نسبت به او ‐٦. بدخواهان او
  . تشكّر از خدمات او ‐١٢. اي اوجزا دادن به هداي ‐ ١١. ي او پذيرفتن دعوت و هديه ‐١٠. تشييع جنازه او ‐٩
گري براي حل  واسطه ‐١٦. برآوردن حاجت او ‐١٥. حفظ ناموس او ‐ ١٤. كوشش در ياري رساني به او ‐ ١٣

به سخن  ‐٢٠. سالمش را پاسخ دهد ‐١٩. به عطسه او تهنيت گويد ‐١٨. اش را راهنمائي كند گمشده ‐١٧.  مشكالتش
دوست او را دوست بدارد  ‐ ٢٣. سوگندش را بپذيرد ‐٢٢. ي او را خوب تهيه كند هديه ‐ ٢١. ي او احترام گذارد وگفته

 ...خواهد براي او نيز بخواهد و هر چه را براي خود مي ‐٢٥. او را در حوادث تنها نگذارد ‐ ٢٤. با او دشمني نكند و
  )١٧٥و١٧٤، ص ٢٢ جمکارم شيرازي، ناصر، همان، (
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تر است،  ويشاوندي كه نزديكبرند، ولي خسهم مي ثرخويشاوندان انسان از ا  *
 ١.قرابت در خويشاوندي نيز به تفصيل در قوانين ارث بيان شده است. تر است مقدم

 »االقربون«

قَْرُبونَ َو ِللُك َجَعلْنا َموايِلَ مِ « 
َ
اِن َو اْأل ِ   )٣٣نساء،(» ما تََرَك الْوا
 ياند، برا ايد، برجا گذاشته كه با آنان پيمان بسته يو از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان و كسان

  .ايم قرار داده يهر يك وارثان

تر، در ارث بردن  خويشان نزديك برند، وليخويشاوندان انسان از ارث سهم مي  *
 »االقربون«. داولويت دارن

 » ْ َ نما َغِنْمتُْم ِمْن 
َ
ِي الُْقْر َو اْعلَُموا ك ِ ن ِهللاِ مُخَُسُه َو لِلرُسوِل َو 

َ
َتايم  ٍء فَأ ْ َو الَْمساِكنِي َو   َو ا

نَْزْجا َعيل
َ
  اجْلَْمعاِن َو اُهللا َعيل احْكَيَق  َقبِْدنا يَْوَم الُْفْرقاِن يَْومَ   ابِْن السِبيِل إِْن ُكنْتُْم آَمنْتُْم بِاِهللا َو ما أ

 ْ َ   )٤١انفال،(» ٍء قَِديرٌ  لُكِّ 
با ايمان (دو گروه  يروز درگير) حق از باطل،( يخود، روز جداي ي و اگر به خداوند و آنچه بر بنده

يك (نازل كرديم، ايمان داريد، بدانيد كه هر چه غنيمت گرفتيد، همانا خمس ) ايمان در جنگ بدر يو ب

و يتيمان و ) او، اهل بيت عليهم السالم(خداوند و رسول خدا و خويشاوندان  يآن برا) پنجم

  .تواناست ياست، و خداوند بر هر چيز) از سادات(ماندگان  بينوايان و در راه

ي  سنّت، همه و نيز برخي روايات اهل ، به دليل روايات بسيار از شيعه»ذي القر«  *
باشند كه  مي )عليهم السالم(  بيت لكه مراد، امامان اهلنيستند، ب 9بستگان پيامبر 
رهبر و حكومت اسالمي است، نه  در اختياررهبري دارند و خمس،  مقام امامت و
به  »و للرسول هللا«القربي، در رديف  ، قرار گرفتن ذياين امرعالوه بر  .فاميل پيامبر

خاصّي هستند كه در  القربي افراد ي آن است كه ذي ، نشانه»الم«خصوص با حرف 
گيرد، بلکه تنها به سادات از باب فاميلي با پيامبر سهمي تعلق نمي .خط خدا و رسولند

 .گيرداگر فقير بوده به آنان سهم تعلق مي
                                                 

ي امورِ تعاليم اسالمي مطرح  اولويت دادن به آنچه نزديكتر به انسان است، در همه ، يعني»االقرب فاالقرب«ي  مسأله .١
است، در انفاق و صدقه، ابتدا يتيم و فقيرِ خويشاوند، در پرداخت زكات ابتدا نيازمندان محلّي و نزديك، در جنگ، 

ي مسجد، در  سجد، تقدم همسايهنخست دشمنان نزديكتر، در دعوت وتبليغ، ابتدا بستگان نزديك و اهل منطقه، در م
  .سفره و مهماني، طعام نزديك انسان و در نماز جماعت و در صف اول، آنان كه به امام جماعت در كماالت نزديكترند
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رْحاِم َنْعُضهُ « 
َ
ولُوا اْأل

ُ
وِحَك ِمنُْكْم َو أ

ُ
يَن آَمنُوا ِمْن َنْعُد َو هاَجُروا َو جاَهُدوا َمَعُكْم فَأ ِ ْم َو ا

ْو
َ
ْ   أ َ   )٧٥انفال،(» ٍء َعِليمٌ  بِبَْعٍض يِف ِكتاِب اِهللا إِن اَهللا بُِكلِّ 

و در قانون . كه بعداً ايمان آورده و همراه شما هجرت و جهاد كردند، آنان از شمايند يو كسان

  .بسيار داناست يهمانا خداوند به هر چيز.، خويشاوندان نسبت به يكديگر اولويت دارندياله

و اولوا االرحام «. ، ميان خويشاوندان نيز سلسله مراتب وجود دارددر قانون الهي  *
 »بعضهم أو ببعض

َخَذ َعلَيُْكْم َموْ « 
َ
باُكْم قَْد أ

َ
ن أ

َ
 لَْم َيْعلَُموا أ

َ
يا قاَل َكِبريُُهْم أ ُسوا ِمنُْه َخلَُصوا جَنِ

َ
ثِقاً فَلَما اْستَيْأ

رَْض َحيت ِمَن اِهللا َو ِمْن َقبُْل ما 
َ
بَْرَح اْأل

َ
ْو حَيُْكَم اُهللا يِل َو ُهَو  فَرْطتُْم يِف يُوُسَف فَلَْن أ

َ
ِ أ

َ
َذَن يِل أ

ْ
يَأ

  )٨٠يوسف،(» َخرْيُ احْلاِكِمنيَ 
. رفتند ي، نجواكنان به كنار)بازداشت كند يديگر يرا به جا يكه يك(پس چون از يوسف مأيوس شدند 

گرفته و پيش از  يبرگرداندن او بر شما پيمان اله يدانيد كه پدرتان برا يآيا نم: بزرگشان گفت) برادر(

يوسف عفو كند (روم تا آنكه  يپس من هرگز از اين سرزمين نم. ايد كرده ياين نيز درباره يوسف كوتاه

  .كند و او بهترين داور و حاكم است يپدرم به من اجازه دهد يا خدا در حق من حكم) يا آنكه

 »قال كبريهم« .م حضور پدر مسئوليت خانواده با برادر بزرگتر استعد صورت در  *

ُمُر بِالَْعْدِل َو اْإلِْحساِن َو إِيتاِء ِذي الُْقْر« 
ْ
  )٩٠حنل،(»  إِن اَهللا يَأ
  .دهد يخويشاوندان، فرمان م) حق(به عدل و احسان و دادن ) مردم را(همانا خداوند 

 .است اداي حقوق خويشاوندان از اوامر الهي 

ً   َو آِت َذا الُْقْر«  ْر َيبِْذيرا   )٢٦ارساء،(» َحقُه َو الِْمْسِكنَي َو اْنَن السِبيِل َو ال ُيبَذِّ
  .نكن يحق خويشاوند و بيچاره و در راه مانده را ادا كن و هيچ گونه ريخت و پاش و اسراف

 »آت ذاالقر حّقه«. خويشاوندي، سبب پيدايش حقوق ويژه است  *

 » آت ذا القر حّقه واملسكني«. پرداخت حق خويشاوندان، فقر شرط نيستدر   *

  )٣٨روم،(» َحقُه َو الِْمْسِكنَي َو اْنَن السِبيلِ   فَآِت َذا الُْقْر« 
پس حق خويشاوند و تنگدست و در راه مانده ) رزق به دست خداست، ي توسعه ياكنون كه دانست(

  . را ادا كن
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  »...واملسكني ... ذا القر«. يگران مقدمندخويشان بر ددر انفاق و كمك،   *
ي پيدايش  خويشاوندي، زمينه. بستگان بر انسان و دارايي انسان حق و حقوقي دارند  *

  »حّقه«.حقوق است

 » ً ِي َخلََق ِمَن املْاِء برََشاً فََجَعلَُه نََسباً َو ِصْهرا   )٥٤فرقان،(» َو ُهَو ا
و نسل او را (گردانيد  يو سبب يپيوند نسب يرا از آب آفريد و او را دارا است كه انسان يو او كس

  .)از اين دو طريق گسترش داد

گان نسبي قبل از بستگان سببي سخن به ميان آمده است تا رمز در اين آيه از بست  *
ً «. اولويت آنان باشد  »نَسباً و ِصهرا

قَْربنِيَ « 
َ
نِْذْر َعِشرَيتََك اْأل

َ
  )٢١٤شعراء،(» َو أ

  .و خويشان نزديكت را هشدار ده

 »االقربني« .در ميان بستگان نيز اولويت مطرح است  *

َينْيِ تَُذودا« 
َ
مًة ِمَن اجاِس يَْسُقوَن َو وََجَد ِمْن ُدونِِهُم اْمَرأ

ُ
ِن قاَل َو لَما َورََد ماَء َمْدَفَن وََجَد َعلَيِْه أ

بُونا َشيٌْخ َكِبريٌ يُ  ما َخْطبُُكما قاحَكا ال نَْسيِق َحيت 
َ
  )٢٣قصص،(» ْصِدَر الرِّخُء َو أ

از مردم را در اطراف آن ديد كه به سيراب كردن  يآب مدين رسيد، گروه) چاه(به  يو چون موس

تا گوسفندانشان با (مشغولند و در كنار آنان به دو زن برخورد كه مراقب بودند ) چهار پايان خويش(

) يگير از اين كناره(منظور شما : گفت) جلو رفته و به آنان يپس موس. گوسفندان ديگر مخلوط نشوند

 ي دهيم تا اينكه همه يآب نم) پرهيز از اختالط با مردان، گوسفندان خود را يبرا(ما : چيست؟ گفتند

  .كهنسال است يپدر ما پير مرد) آن است كه يحضور ما در اينجا برا(چوپانان خارج شوند و 

ي فرزندان حتّي دختران نيز مسئول  افتد، همه خانواده از كار مي آور وقتي پدر و نان  *
 »أبونا شيخ كبري«. هستند

َ   فَلَما قَ«  ِّ آنَْسُت  ُمو
ْهِلِه اْمُكثُوا إِ

َ
وِر ناراً قاَل ِأل ْهِلِه آنََس ِمْن جانِِب الطُّ

َ
َجَل َو ساَر بِأ

َ
اْأل

ْو 
َ
رَبٍ أ

  )٢٩قصص،(» َجْذَوةٍ ِمَن اجاِر لََعلُكْم تَْصَطلُونَ ناراً لََعيلِّ آِييُكْم ِمنْها خِبَ
اش رهسپار گرديد،  را به پايان رساند و با خانواده) قرارداد خود با شعيب(، مدت يپس چون موس

ام،  ديده يبمانيد، همانا من آتش) همين جا: (اش گفت به خانواده. را ديد يطور آتش) كوه( ياز سو

  .گرم شويد) با آن(آتش برايتان بياورم تا  يبيابم يا مقدار ين خبرشايد از آ) روم تا يم(
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 »لعلّكم تَصطلون«. خانواده خود است هاي همسر و مرد، مسئول رفع نيازمندي  *

ْو« 
َ
ْو  اجيِبُّ أ

َ
رْحاِم َنْعُضُهْم أ

َ
ولُوا اْأل

ُ
مهاُيُهْم َو أ

ُ
ْزواُجُه أ

َ
ْغُفِسِهْم َو أ

َ
بِبَْعٍض يِف   بِالُْمْؤِمِننَي ِمْن أ

ْن َيْفَعلُوا إيِل
َ
ً اكَن ذلَِك يِف الِْكتاِب   ِكتاِب اِهللا ِمَن الُْمْؤِمِننَي َو الُْمهاِجِريَن إِال أ ائُِكْم َمْعُروفا ِ ْو

َ
أ

 ً   )٦احزاب،(» َمْسُطورا
مادران ) در حرمت نكاح مانند(پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، و همسران او 

از  ينسبت به بعض يبعض) ينسب(شوند، و در كتاب خداوند، خويشاوندان  يمحسوب ممؤمنان 

اولويت دارند، ) بردند، در ارث بردن يكه قبلًا بر اساس ايمان و هجرت ارث م(مؤمنان و مهاجران 

از اموال خود را در قالب وصيت به  يو سهم(كنيد  يمگر آن كه بخواهيد نسبت به دوستانتان نيك

  .نوشته شده است) ياله(در كتاب ) حكم(اين ) هيدآنان بد

لذا در برخي از حقوق . آور است خويشاوندي و پيوندهاي خانوادگي، اولويت  *
 »اولوا االرحام بعضهم او ببعض«.يشاوندان بر ديگران مقدمندخو

اگر فردي وصيت كرد . اولويت خويشاوندان در ارث، بعد از عمل به وصيت است  *
د به وصيت عمل شود و سپس مال او صرف دوستانش شود، اول باي كه بخشي از
... و اولوا االرحام بعضهم او ببعض«.و البته وصيت تا ثلث اموال جايز است تقسيم شود

  »...اّال تفعلوا
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  ١بردگانحقوق  ٧‐ ٢

ْن َفنِْكَح الُْمْحَصناِت الُْمْؤِمناِت « 
َ
يْمانُُكْم ِمْن  َو َمْن لَْم يَْستَِطْع ِمنُْكْم َطْوًال أ

َ
فَِمْن ما َملََكْت أ

ْهِلِهن َو 
َ
ْعلَُم بِإِيمانُِكْم َنْعُضُكْم ِمْن َنْعٍض فَانِْكُحوُهن بِإِْذِن أ

َ
َفتَياتُِكُم الُْمْؤِمناِت َو اُهللا أ

ْخداٍن فَ 
َ
ُجورَُهن بِالَْمْعُروِف حُمَْصناٍت َلرْيَ ُمسافِحاٍت َو ال ُمتِخذاِت أ

ُ
َينْيَ آتُوُهن أ

َ
ْحِصن فَإِْن أ

ُ
إِذا أ

ْن  بِفاِحَشٍة َفَعلَيِْهن نِْصُف ما َعيَل 
َ
َ الَْعنََت ِمنُْكْم َو أ ِ الُْمْحَصناِت ِمَن الَْعذاِب ذلَِك لَِمْن َخ

  )٢٥نساء،(» تَْصرِبُوا َخرْيٌ لَُكْم َو اُهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ 
 ين آزاد باايمان ازدواج كند، پس از كنيزان با ايمانندارد تا با زنا يمال يكه تواناي هر كس از شما و

همه از يكديگريد، پس .و خداوند به ايمان شما داناتر است) بگيرد يبه زن(كه شما مالك آنيد، 

درآوريد و مهريه  يبا اذن صاحبانشان آن كنيزان را به همسر) و. كه من آزادم و تو كنيز: نگوييد(

بدهيد، به شرط آنكه پاكدامن باشند، نه اهل فحشا و نه اهل دوست  طور شايسته به آنان نيكو و به

پس آن گاه كه كنيزان، صاحب همسر شدند، اگر مرتكب زنا شوند، كيفرشان . يپنهان يها گرفتن

رنج و فشار (از شما رواست كه از  يكسان يبرا) نوع از ازدواج،(اين . نصف كيفر زنان آزاد است

و ازدواج نكردن با (اه و زنا بر خود بترسد، با اين همه، صبر كردن افتادن به گن) و يهمسر يب

  .برايتان بهتر است و خداوند بخشنده و مهربان است) كنيزان

                                                 
 ) :در يک نگاه(اسالم و برده داري . ١
 . اسالم مبتکر برده داري نيست .١
 . اسالم مشوق برده داري نسيت .٢
 . نند زمان ما مي تواند منتفي شودموضوع آن هميشگي نيست بلکه هما .٣
 .کند کنيم و اسالم نيز بنده کردن انسان آزاد را تقبيح ميما چون آزاد هستيم برده بودن را تقبيح مي .٤
 .عدم تساوي حقوق آزاد و بنده به معني عدم عدالت نيست .٥
 . کند خدا عادل و حکيم است ، پس چيزي را که خالف عدالت و يا حکمت باشد امضاء نمي .٦
عدم نفقه خود وخانواده ، عدم وجوب (اگر تفاوت در حقوق بنده و آزاد هست تفاوت در تکاليف ايشان نيز هست  .٧

 ...)مسکن 
 ...)مثل لقمان حکيم ، بالل حبشي، مادران برخي از امامان ما (بردگي مانع تکامل معنوي نيست  .٨
 . تنها از طريق جنگ و پيروزي مي توان اسير و برده گرفت .٩
 . شدن اسيران مستحق مرگ، در حقيقت تخفيف در مجازات استبنده  .١٠
 .ورود اسيران به درون جامعه اسالمي نوعي آموزش غير مستقيم تعاليم اسالم است .١١
تواند از آن با بندگان در اسالم نمي توان هر رفتاري کرد بلکه ايشان داراي حقوقي هستند که قانون و قضا مي .١٢

 .حمايت کند 
 . و فرزند دار شدن کنيز از ارباب) مکاتب(نوشتن قرارداد با مولي  :اد مي شوند بندگان در صوري آز .١٣
 ...).کفاره روزه ، کفاره حج. (در مواردي آزاد کردن بندگان واجب تخييري است .١٤
 .در اخالق اسالمي سفارشات زيادي براي مماشات با ايشان ذکر شده است  .١٥
 .ند و اسالم نمي توانست به يکباره آنرا حذف کندبندگان در اقتصاد زمانهاي گذشته نقش مهمي داشت .١٦
  .اياستعمار ملتها ، قاچاق انسان ، استعمار رسانه: کند مثل بشر امروز نيز به اقسام ديگري برده داري مي .١٧
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 »اهلهنّ   باذن«. دختر، شرط استرضايت مالك كنيز در ازدواج، مانند اذن پدرِ   *

 »ّن باملعروفآتوهّن اجوره«. به كنيزان نيز مثل زنان آزاد، بايد مهريه نيكو داد  *

حقوق اقتصادي و اجتماعي بردگان بايد . پرداخت کردبه خود كنيز  بايدمهريه را   *
 »آتوهّن اُجورهنّ «. مراعات شود

به نصف  هاي آن، مجازات زن بدكار اگر كنيز باشد، به خاطر كنيز بودن و محروميت  *
 »فعليهّن نصف ما عيل املحصنات«. يابد كاهش مي

وُْه بِثَمَ «    )٢٠يوسف،(» ٍن خَبٍْس َدراِهَم َمْعُدوَدةٍ َو اكنُوا ِفيِه ِمَن الزاِهِدينَ َو رَشَ
  .رغبت بودند يفروختند و درباره او ب ياندك چند درهم ييوسف را به بهاي) كاروانيان(و 

  »و رَشوه«. اي دراز دارد فروشي، سابقه برده داري و نظام برده  *

يَن ال جَيِدُ «  ِ يَن يَبْتَُغوَن الِْكتاَب ِمما  وَن نِكاحاً َحيت َولْيَْستَْعِفِف ا ِ ُفْغِنيَُهُم اُهللا ِمْن فَْضِلِه َو ا
ِي آتاُكْم َو ال تُْكرِهُ  يْمانُُكْم فَاكتِبُوُهْم إِْن َعِلْمتُْم ِفيِهْم َخرْياً َو آتُوُهْم ِمْن ماِل اِهللا ا

َ
وا َملََكْت أ

نْيا َو َمْن يُْكرِْهُهن فَإِن اَهللا ِمْن َنْعِد  اْكِغاِء إِنْ  َفتَياتُِكْم َعيَل  ُّ ناً حِكَبْتَُغوا َعَرَض احْلَياةِ ا رَْدَن حَتَصُّ
َ
أ

 )٣٣نور،(» إِْكراِهِهن َلُفوٌر رَِحيمٌ 

و عفت پيشه كنند، تا آن كه خداوند از كرم  ييابند، بايد پاكدامن يازدواج نم ي كه وسيله يو كسان

 يو هر كدام از غالمان و كنيزان شما كه خواهان بازخريد و آزاد. نياز نمايد يخويش، آنان را ب

) با مالك خويش كار كرده و خود را آزاد نمايند يمايلند با قرارداد كتب ييعن(خود باشند، ) يتدريج(

از ) كمك به آزاد شدن آنان يو برا(آنان را بپذيريد  يديديد، تقاضا ياگر در آنان خير و شايستگ

دارند، به خاطر  يكه خدا به شما داده به آنان بدهيد، و كنيزان خود را كه تصميم بر پاكدامن يلما

رسيدن به مال دنيا به فحشا وادار نكنيد، كه هر كس آنان را به فحشا مجبور كند، البتّه خداوند 

 .مهربان است ي اند، بخشنده آن كنيزان كه به اكراه بدان كار وادار گشته يبرا

گرفتن ازدواج بردگان از طريق قرارداد بازخريد بايد همراه با علم به مصلحت  آسان  *
ً «. باشد  »فاكتبوهم ِان َعِلمتُم فيهم َخريا

در موردي است  »فاكتبوهم«(. سنگ مالكان خود هستند بردگان در بستن قرارداد، هم  *
 )كه هر دو طرف برابر هم باشند

: و نفرمود »التكرهوا َفَتياتكم«( .ختران آزاد استشخصيت كنيزان مانند د  *
 )»التكرهوا امائكم«
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فاءَ « 
َ
ُجورَُهن َو ما َملََكْت يَِمينَُك ِمما أ

ُ
ِ آَييَْت أ ْزواَجَك الال

َ
ْحلَلْنا لََك أ

َ
َها اجيِبُّ إِنا أ فُّ

َ
 اُهللا يا ك
  ) ٥٠احزاب،(» َعلَيَْك 

را كه  يحالل كرديم و همچنين كنيزان يا داختهرا كه مهرشان را پر يتو همسران يما برا! پيامبر يا

  .)بر تو حالل كرديم( يداشته و مالك شد يخداوند بر تو ارزان) يبه عنوان غنايم جنگ(

اطفاي غريزه جنسي حق همگان است حتي کنيزان و نبايد کسي را از اطفاي   *
 »ما ملكت يمينك«.کردمشروع اين غريزه منع 

يَن ُفَظاِهُروَن مِ «  ِ ن َفتََمآسا َذِلُكْم َو ا
َ
ْ َفتَْحِريُر َرَقبٍَة مِّن َقبِْل أ َِّسآئِِهم ُعم َفُعوُدوَن لَِما قَالُوا ن ن

،(» َخِبريٌ  تُوَقُظوَن بِِه َو اُهللا بَِما َيْعَملُونَ    )٣جماد
و ) پشيمان شده(اند  كنند، سپس از آنچه گفته يكه نسبت به همسران خود ظهار م يو كسان

است ) يدستور(اين . ند، كفاره آن قبل از آنكه با هم تماس گيرند آزاد كردن برده استگرد يبرم

  .آگاه است يكنيد، به خوب يشويد و خداوند به آنچه عمل م يكه به آن پند داده م

و ظهار  ٢سوگند نابجا١در قرآن، آزاد كردن برده، به عنوان كفاره براي قتل خطايي،  *
داري که سنتي م به اين طريق، در راه از بين بردن بردهاسال .در نظر گرفته شده است

 .ديرينه بود، کوشيد

 ساير حقوق  ‐ ٣
 حيواناتحقوق  ١‐ ٣

ْعناق« 
َ
وِق َو اْأل  ) ٣٣،ص(»  رُدُّوها َعيَل َفَطِفَق َمْسحاً بِالسُّ

و [پس شروع كرد به دست كشيدن بر ساقها و گردن آنها » .را نزد من بازآوريد] اسبها«: گفت[

  ].سرانجام وقف كردن آنها در راه خدا

انس تحت فرمان او بودند، به  حضرت سليمان با آن همه عظمتش كه جن و  *
فطفق «. كشيددست مباركش را به گردن و پاي آنها مي و حيوانات مالطفت نموده

 »مسحاً بالّسوق و االعناق
                                                 

  .٩٢نساء، . ١
  . ٨٩مائده،  .٢
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  تکاليف شهروندان) ب
  در برابر حکومت ‐ ١
 وجوب افشاي توطئه ١‐ ١

َ  وَ «  قْ
َ
ِّ   قاَل يا ُمو  الَْمِدينَِة يَْسيع جاَء رَُجٌل ِمْن أ

َْقتُلُوَك فَاْخُرْج إِ ِ تَِمُروَن بَِك 
ْ
 يَأ

َ
إِن الَْمَأل

  )٢٠قصص،(» لََك ِمَن اجاِصِحنيَ 
 يبه سو(شتابان ) كه مركز استقرار فرعونيان بود(از دورترين نقطه شهر  يمرد) در اين هنگام(و 

فوراً (كنند تا تو را بكشند، پس  يهمانا سران قوم در مورد تو مشورت م! يموس يا: مد و گفتآ) او

  . خارج شو، همانا كه من از خيرخواهان و دلسوزان تو هستم) از اينجا

 »يَأتِمرون بك«. استهاي خائنانه واجب ها وطرح افشاي توطئه  *

 ١بندي به قانونپاي ٢‐ ١

ْن نَ « 
َ
ُخَذ إِال َمْن وََجْدنا َمتاَعنا ِعنَْدُه إِنا إِذاً لَظالُِمونَ قاَل َمعاَذ اِهللا أ

ْ
  )٧٩يوسف،(» أ

زيرا كه . ايم، بگيريم را به جز آنكه متاعمان را نزد او يافته يپناه به خدا از اينكه كس: گفت) يوسف(

  .در اين صورت حتماً ستمگر خواهيم بود

. زير پا گذاشتمقررات را  ادافرنبايد به درخواست  .قانون شکني، ظلم است  *
 »معاذاهللا ان ناخذ«

                                                 
  :فوايد وجود قانون .١
 .ارزشها ضد و ارزشها ها، بدي و ها نيكي سنجش معيار  ‐

 الهي قوانين  و احكام ميزان، از مراد )٢٥،حديد( »بِالْقسط النّاس ليقُوم الْميزانَ و الْكتاب معهم أَنْزَلْنا و بِالْبينات رسلَنا سلْناأَر قدل«
 ،مکارم شيرازي(.    ارزشهاست ضد و ها ارزش و ها بدي و ها نيكي سنجش معيار كه است كلي طور به او آيين يا و
 )٣٧١ص ،٢٣ج صر، همان،نا
 :اختالف رفع براي قانون، ‐

»لَيك أَنْزَلْنا ما وع ينَ إِالّ الْكتابتُبل مي لَهاخْتَلَفُوا الَّذ يهف دي وه ةً ومحمٍ رقَونُونَ لسري يك پذيرش قانون، )٦٤،نحل(» يوم 
 .است عمومي امنيت آوردن دست به جهت فردي محدوديتهاي

 :عدل ريبرقرا ‐

 ستمديده حق بتواند مرجع آن و كنند مراجعه آنجا به دادخواهي براي ستمديدگان همه تا باشد داشته وجود مرجعي
  .بگيرد ستمگر از را
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  ) ٤٤ص،(» َو ُخْذ نِيَِدَك ِضْغثاً فَارْضِْب بِِه َو ال حَتْنَْث « 
او سوگند ياد كرده بود كه به خاطر تخلف . كه كرده بود نجات داديم يو او را از بن بست تعهد(

 يها از شاخه يا دسته:) او گفتيم شالق به او بزند لكن چون همسرش وفادار بود به يا همسرش ضربه

  .و سوگند را مشكن) بدن همسرت آزرده نشود(نازك گياه به دست خود بگير و با آن بزن تا 

. کرد نبايد ولي قانون شكني رفتبه سراغ حل مسأله بايد در شرايط سخت،   *
 »فارضب به وال حتنث«

ِخيِه ُعم ا« 
َ
ْوِقيَِتِهْم َقبَْل وِخِء أ

َ
 بِأ

َ
ُوُسَف ما اكَن َفبََدأ ِ ِخيِه َكذلَِك ِكْدنا 

َ
ْستَْخرََجها ِمْن وِخِء أ

ْن يَشاَء اهللاُ 
َ
خاُه يِف ِديِن الَْمِلِك إِال أ

َ
ُخَذ أ

ْ
َأ   ) ٧٦يوسف،(» ِ

بار ) يبازرس(قبل از بارِ برادرش، به ) كرده و يموران شروع به بازرسأاز پذيرش كيفر، م(پس 

يوسف تدبير  يما اينگونه برا.نه را از بار برادرش بيرون آوردساير برادران پرداخت، سپس پيما

توانست برادرش را بازداشت كند، مگر آنكه خدا  يكرديم، زيرا طبق قانون شاه مصر، يوسف نم

  .)دهد يكه كيفر سارق در كنعان را مقدمه بازداشت اين برادر قرار م(بخواهد 

اخذ اخاه يف «.الهي الزم است انين حتي در نظام هاي غيراحترام و مراعات قو  * ما اكن 
 »دين امللک

  وفاي به بيعت ٣‐ ١

 » ِ نَزَل السِكينََة  َفَعِلَم َما يِف  اُهللا َعِن الُْمْؤِمِننَي إِْذ ُفبَايُِعونََك حَتَْت الشَجَرةِ  لََقْد َر
َ
قُلُوبِِهْم فَأ

 ً ثَاَنُهْم َفتْحاً قَِريبا
َ
  ) ١٨فتح،(» َعلَيِْهْم َوأ

زير آن درخت با تو بيعت كردند، پس ) در حديبيه(شد، آنگاه كه  يخداوند از مؤمنان راضهمانا 

بود، دانست، بنابراين آرامش را بر آنان نازل ) از ايمان و صداقت(هايشان  خداوند آنچه را در دل

  .را پاداش آنان قرار داد ينزديك يكرد و پيروز

و شكستن آن حرام است و عقاب  يك تعهد شرعي است كه وفاي به آن الزم بيعت  *
 .دارد
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َها اجيِب «  فُّ
َ
ْقَن َوَال يَْزِغنَي  إَِذا َجآَءَك الُْمْؤِمنَاُت ُفبَايِْعنََك َعيَل  يَآ ك َن بِاِهللا َشيْئاً َوَال يرَْسِ ْ

ن ال يرُْشِ
َ
أ
ينَُه َننْيَ  ِينَي بِبُْهتَاٍن َفْفرَتِ

ْ
ْوالََدُهن َوَال يَأ

َ
رُْجِلِهن َوَال َفْعِصينََك يِف  َوَال َفْقتُلَْن أ

َ
يِْديِهن َوأ

َ
َمْعُروٍف  أ

  ) ١٢ممتحنه،(» َفبَايِْعُهن َواْستَْغِفْر لَُهن اَهللا إِن اَهللا َلُفوٌر رِحيمٌ 
را شريك خدا نگيرند  يكه زنان با ايمان نزد تو آمدند تا با تو بيعت كنند كه چيز يپيامبر هنگام يا

خود، مرتكب  يمرتكب زنا نشوند و فرزندان خود را نكشند و در ميان دست و پانكنند و  يو دزد

و در هيچ كار ) به ناحق نسبت ندهند يرا به ديگر يو فرزند(نشوند  يهيچ گونه نسبت نارواي

خداوند آمرزش بخواه كه خداوند  آنان از ينكنند، پس با آنان بيعت كن و برا يتو را نافرمان يخير

  .ربان استآمرزنده و مه

يبايعنك عيل «.كنندگان باشدپذيري بيعتبايد شفّاف و متناسب با آسيب شرايط بيعت  *
 »فبايعهنّ ... أن ال

  در برابر خداوند ‐ ٢
 وفاء به پيمان الهي ١‐ ٢

وِف بَِعْهدِ « 
ُ
ْوفُوا بَِعْهِدي أ

َ
ْغَعْمُت َعلَيُْكْم َو أ

َ
ُكْم َو إِياَي يا بيَِن إِرْساِثيَل اْذُكُروا نِْعَميِتَ اليِت أ

  ) ٤٠بقره،(» فَارَْهبُونِ 
كه (داشتم، به خاطر بياوريد و به پيمانم  يهايم را كه به شما ارزان نعمت! فرزندان اسرائيل يا

  .به پيمان شما وفا كنم و تنها از من پروا داشته باشيد) نيز(وفا كنيد، تا من ) ايد بسته

 »عهدي«. واجب است هاي الهي به پيمان يوفا  *

  در برابر ساير شهروندان ‐ ٣
  امر به معروف و نهي از منکر ١‐ ٣

با توجه به آيات زير، امر به معروف و نهي از منکر از مهمترين تکاليف مسلمانان  
به الزم است گروهي به صورت خاص به امر . است و همين امر باعث برتري آنانست

 :معروف و نهي از منکر بپردازند
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مٌة يَْدُعوَن إيَِل َو حْكَُكْن ِمنُْكْم « 
ُ
وِحَك ُهُم  أ

ُ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو َفنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر َو أ

ْ
اخْلرَْيِ َو يَأ

  )١٠٤آل عمران،(» الُْمْفِلُحونَ 
از  يبه خير دعوت نمايند و امر به معروف و نه) ديگران را(باشند كه  يو از ميان شما بايد گروه

  .تگارانندمنكر كنند و آنها همان رس

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو َفنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ « :شاهد مثال  *
ْ
مٌة يَْدُعوَن إِيَل اخْلرَْيِ َو يَأ

ُ
 »َو حْكَُكْن ِمنُْكْم أ

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو َينَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر َو تُْؤِمنُو« 
ْ
ْخرَِجْت لِلناِس تَأ

ُ
مٍة أ

ُ
َن بِاِهللا َو لَْو ُكنْتُْم َخرْيَ أ

ْكرَثُُهُم الْفاِسُقونَ 
َ
ْهُل الِْكتاِب لاَكَن َخرْياً لَُهْم ِمنُْهُم الُْمْؤِمنُوَن َو أ

َ
  ) ١١٠آل عمران،(» آَمَن أ

ها  يدهيد و از بد يها فرمان م يبه خوب. ايد شده) و گزيده(مردم ظاهر  يهستيد كه برا يشما بهترين امت

ايمان ) ينيز به چنين آئين درخشان(و اگر اهل كتاب . به خدا ايمان داريدكنيد و  يم يها، نه يو زشت

 .اند بيشترشان فاسق ياز آنان مؤمنند، ول يبرخ. آورده بودند، قطعاً برايشان بهتر بود

ْ « :شاهد مثال  * ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو َينَْهْوَن َعِن ال
ْ
ْخرَِجْت لِلناِس تَأ

ُ
مٍة أ

ُ
 »ُمنَْكرِ ُكنْتُْم َخرْيَ أ

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو َفنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر َو « 
ْ
اُء َنْعٍض يَأ ِ ْو

َ
َو الُْمْؤِمنُوَن َو الُْمْؤِمناُت َنْعُضُهْم أ

وِحَك َسرَيمَْحُُهُم اُهللا إِن اَهللا عَ 
ُ
ُ أ َ   » ِزيٌز َحِكيمٌ يُِقيُموَن الصالَة َو يُْؤتُوَن الزاكَة َو يُِطيُعوَن اَهللا َو رَُسو

دهند و از  يفرمان م) ها يخوب(يكديگرند، به معروف  يمردان و زنان با ايمان، يار و ياور و اوليا

پردازند و از خداوند و  يداشته، زكات م يكنند، نماز بر پا يم ينه) منكرات(ها  يمنكرات و بد

همانا . رار خواهد دادخداوند آنان را مشمول رحمت خويش ق يبزود. كنند يم يپيامبرش پيرو

  )٧١توبه،(  .غالب و حكيم است يخداوند، توانا

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو َفنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ « :شاهد مثال  *
ْ
 »يَأ

 عدم سکوت در برابر ناروا ٢‐ ٣
ْغُفِسِهْم َخرْياً َو « 

َ
  ) ١٢نور،(» قالُوا هذا إِفٌْك ُمِبنيٌ لَْو ال إِْذ َسِمْعتُُموُه َظن الُْمْؤِمنُوَن َو الُْمْؤِمناُت بِأ

كه تهمت را شنيديد، مردان و زنان با ايمان نسبت به خويش گمان خوب نبردند و  يچرا زمان

  نگفتند كه اين تهمت بزرگ و آشكار است؟

قالوا هذا إفك ... لوال«. سكوت ممنوع است ،ناروا در مورد مؤمنان سخناندر برابر   *
 »مبني
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قواعد حقوقي :فصل هفتم  
  

  قواعد مدني ‐الف
  الضرر ‐ ١

اصل الضرر بدين معناست که ضرر در اسالم مشروعيت ندارد، ولي عدم   
شود و هم شامل مرحله اجراي هم شامل مرحله قانونگذاري مي ،مشروعيت ضرر

را در محيط  وجود ضرر »االسالمالرضر و ال رضار يف«جمله با  9رسول اکرم. قانون
حکايت از  9تشريع معدوم اعالم کرده و بنابراين همانطور که کالم رسول اهللا

مرحله انشاي قوانين دارد، در مرحله اجرا يعني در موارد خاص روابط اجتماعي مردم 
با يکديگر نيز چنانچه عملي منجر به اضرار فردي به ديگري گردد، مورد امضاي 

 :الضرر از آيات زير قابل استنباط است اصل ١.شارع قرار نخواهد گرفت

يٌح بِإِْحسانٍ «  ْو ترَْسِ
َ
إِْمساٌك بَِمْعُروٍف أ

  )٢٢٩بقره،(» الطالُق َمرتاِن فَ
يا بايد به ) در هر مرتبه(پس . دو مرتبه است) رجعي كه امكان رجوع و بازگشت دارد، حد اكثر(طالق 

  .)و از او جدا شود(يا با نيكي او را رها كند  )آشتي نمايد،(طور شايسته همسر خود را نگهدارد و 

مرد نبايد به قصد كام گرفتن يا ضربه روحي زدن به زن به او رجوع نموده و سپس   *
 »فامساك بمعروف«. او را رها كند

ْو رَسُِّحوُهن بِمَ « 
َ
ْمِسُكوُهن بَِمْعُروٍف أ

َ
َجلَُهن فَأ

َ
ْعُروٍف َو ال َو إِذا َطلْقتُُم النِّساَء َفبَلَْغَن أ

  )٢٣١بقره،(» ُيْمِسُكوُهن رِضاراً حِكَْعتَُدوا َو َمْن َفْفَعْل ذلَِك َفَقْد َظلََم َغْفَسهُ 

                                                 
  .١٥٠، ص ١٣٨٢، مرکز نشر علوم اسالمي، چاپ دهم، )بخش مدني(محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه .١
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رسيدند، پس يا به طرز شايسته آنها را ) عده(كه زنان را طالق داديد و به پايان مهلت  يو هنگام

آزار رسانيدن، آنان  يو برا. ا سازيدره يا و يا آنها را به طرز پسنديده) كنيد يو آشت(نگاه داريد 

  .کرده استكه چنين كند، به خويشتن ظلم  يكنيد و كس يتعد) به حقوقشان(را نگاه نداريد تا 

َو ال ُيْمِسُكوُهن رِضاراً «. آيه از ضرر به همسر طالق داده شده منع شده است در اين  *
 »حِكَْعتَُدوا

 .ه اضرار به غير قرار دهدتواند اعمال حق خويش را وسيلهيچ کس نمي 

ْو َعيل  َو إِْن ُكنْتُْم َمْر« 
َ
ُدوا   أ ْو الَمْستُُم النِّساَء فَلَْم جَتِ

َ
َحٌد ِمنُْكْم ِمَن الْغائِِط أ

َ
ْو جاَء أ

َ
َسَفٍر أ

 ً   )٤٣نساء،(» ماًء َفتَيَمُموا َصِعيداً َطيِّبا
 يآمد، يا تماس) حاجت يكنايه از قضا( يگود ياز شما از جا يو اگر بيمار يا در سفر بوديد، يا يك

پاك و ) و خاك(آب نيافتيد، پس بر زمين ) در اين موارد(با زنان داشتيد و ) يو آميزش جنس(

  .)دو كف دست بر خاك زنيد(تيمم كنيد،  يدلپسند

و «. شود دارد و يا سبب تخفيف تكليف مي مي ا از انسان بريا تكليف ر احتمال ضرر  *
 »تيّممواف... ان كنتم مر

ً لَِمْن حارََب اَهللا َو «  ً َننْيَ الُْمْؤِمِننَي َو إِرْصادا ً َو َيْفِريقا ً َو ُكْفرا ً رِضارا يَن اخَتُذوا َمْسِجدا ِ َو ا
رَْدنا إِال احْلُْسين

َ
َْحِلُفن إِْن أ َ ُ ِمْن َقبُْل َو  َ   )١٠٧،توبه(» َو اُهللا يَْشَهُد إِغُهْم لاَكِذبُونَ   رَُسو

 كساني هستند كه مسجدي براي ضربه زدن به اسالم وبراي ترويج كفر و) گروهي ديگر از منافقان(و

ي خدا و پيامبرش ساختند، و  به دشمنان ديرينه) مساعدت(افكني ميان مؤمنان و كمينگاهي براي   تفرقه

  .ان دروغگوياننددهد كه آن گواهي مي خدا) ولي! (خورند كه جز خير، قصدي نداريم همواره سوگند مي

ً «. هرگونه ضرر ممنوع است، گرچه تحت عنوان مسجد باشد  *    »اخّتذوا مسجداً رضارا

 » ُ َ ْن يُِتم الرضاَعَة َو َعيَل الَْمْولُوِد 
َ
راَد أ

َ
ْوالَدُهن َحْولنَْيِ اكِملنَْيِ لَِمْن أ

َ
اُت يُرِْضْعَن أ ِ  ِرْزُقُهن َو الْوا

هِ َو َعيَل َو ِكْسَوُيُهن بِالْمَ  ِ
َ ُ بَِو َ ها َو ال َمْولُوٌد  ِ

َ ٌة بَِو َ ِ ْعُروِف ال تَُكلُف َغْفٌس إِال وُْسَعها ال تَُضار وا
  )٢٣٣بقره،(» الْوارِِث ِمثُْل ذلَِك 

شير  ی است كه بخواهد دوره یكس یبرا]  اين. [مادرها فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند

هيچ كس . پدر فرزند است ی خوراك و پوشاك آنها به طور شايسته بر عهده دادن را كامل كند، و

به كودكش آسيب ] اختالفات خود[نبايد به خاطر  یهيچ مادر. شود یجز به قدر توانش مكلّف نم

  .و وارث نيز همين حكم را بر عهده دارد. كه صاحب فرزند است]  یپدر[رساند و نه 
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 خاطر به پدر نه و زند، ضرر كودك به پدر با اختالف خاطر به دارد حق مادر نه 
 المصالحهوجه را كودك سرنوشت ندارند حق يك هيچ یيعن مادر با اختالف
 نبايد مردان. كنند وارد ضربه نوزاد، روح و جسم بر و دهند، قرار خويش اختالفات

 آنها از یشيرخوارگ دوران در كودكان گرفتن با را مادران ینگاهدار و حضانت حق
 و كرده یخال شانه حق اين از نبايد نيز مادران و رسد فرزند به زيانش كه كنند، يمالپا
 فرزندش ديدار از را پدر يا كرده یخوددار كودك دادن شير از گوناگون یها بهانه به

 نه كه است آن منظور كه است شده داده آيه تفسير در نيز احتمال اين. سازند محروم
 ديدن زيان نتيجه در و شدن باردار از ترس خاطر به را زن یزناشوي حق تواند یم پدر
 .دارد باز دليل همين به حق اين از را شوهر تواند یم مادر نه و كند، سلب خوار، شير
هِ « ١.است سازگارتر آيه ظاهر با اول تفسير یول ِ

َ ُ بَِو َ ها َو ال َمْولُوٌد  ِ
َ ٌة بَِو َ ِ  »ال تَُضار وا

   )٢٨٢بقره،(» الشهيد تٌِب وَو ال يَُضار اك« 
  ) و تحت فشار قرار گيرد(برسد  يزيان) يبه خاطر حقگوي(و نبايد به نويسنده و شاهد 

هيچگاه نبايد نويسنده سند و شهود به خاطر بيان حق و عدالت مورد ضرر و آزار  
 »واليضاّر اكتب والشهيد« .گيرندقرار 

ْو دَ   ِمْن َنْعِد وَِصيٍة يُو« 
َ
  )١٢نساء،(» يٍْن َلرْيَ ُمَضار وَِصيًة ِمَن اِهللا َو اُهللا َعِليٌم َحِليمٌ بِها أ

اين، . آنكه وصيت، ضرر به وارث داشته باشد يدينِ او، ب يپس از انجام وصيت ميت يا ادا) البتّه( 

  .خداست و خداوند، دانا و بردبار است ياز سو يسفارش

 یبه اين معن ؛رسانيدن به ورثه داشته باشدجنبه زيان  نبايد وصيت و همچنين دين 
وائمه اهل  9كه از پيغمبر اكرم  یكه بيش از ثلث وصيت نكند، زيرا طبق روايات

به ورثه است و نفوذ آن مشروط به " اضرار" وارد شده وصيت بيش از ثلث 7بيت 
ا محروم ساختن ورثه و زيان رسانيدن به آنه یباشد، و يا اينكه برارضايت آنها مي

من بعد وصّيٍة يو « ٢.كه بدهكار نباشد یكند در حال یيها یديون و بده ‐اعتراف به
  »بها او ديٍن غريمضارّ 

                                                 
  .١٨٨، ص ٢ جمکارم شيرازي، ناصر، همان، . ١
  .٢٩٧، ص ٣ جهمان،  ٢
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 » َ ِن فَاتَُكْم  ثَْل َمآ  َو ْزَواُجُهم مِّ
َ
يَن َذَهبَْت أ ِ ْ ا ْزَواِجُكْم إِيَل الُْكفاِر َفَعاَقبْتُْم َف�َاتُوا

َ
ْن أ ٌء مِّ

 ْ نَفُقوا
َ
  )١١ممتحنه،(» أ

و شما نتوانستيد مال و (از شما فوت شد  ياند، چيز كفّار رفته يكه به سو يو اگر از همسران

) رسيديد، يو به چيز(پس آنان را تعقيب كرده ) ايد، از كفّار دريافت كنيد كه پرداخت كرده يا مهريه

  .اند بپردازيد خرج كرده اند معادل آنچه به آنان كه همسرانشان رفته

شود، بايد توسط نظام اسالمي جبران  ايمان، از فرد مسلمان فوت مي آنچه به خاطر  *
 »فأتوا... ء فاتكم «. ودش

  اصاله الصحه ‐ ٢
حمل بر صحت و   منظور از اصل صحت آن است كه اعمال ديگران را بايست 

درستي كرد و مشروع و حالل انگاشت و مادامي كه دليلي بر نادرستي و حرمت آن 
ايستي در صورت دوران امر بين احتمال صحت و مشروعيت از پيدا نشده است، نب

يك طرف و عدم مشروعيت از طرف ديگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست 
كه آب يا  داده شودنوشد و احتمال  مايعي مي ديده شود کهپنداشت؛ مثالً اگر كسي 

ر حالليت دهد، بنا ب شراب است، بنابر اصل صحت كه مسلمان فعل حرام انجام نمي
اصل مذكور بر مبناي . آب آشاميدني است، نه شراب شودگفته ميو  شودگذاشته مي

كند كه اسالم، آدمي را به دور از خطا  فطرت، استوار است و اين حقيقت را اثبات مي
داند مگر آن كه عكس مطلب  شمارد و اصل را احتراز از زشتي و دنائت مي و گناه مي
 :آيات زير قابل استنباط است اين اصل از .اثبات گردد

ْغُفِسِهْم َخرْياً َو قالُوا هذا إِفٌْك ُمِبنيٌ « 
َ
  )١٢نور،(» لَْو ال إِْذ َسِمْعتُُموُه َظن الُْمْؤِمنُوَن َو الُْمْؤِمناُت بِأ

كه تهمت را شنيديد، مردان و زنان با ايمان نسبت به خويش گمان خوب نبردند و  يچرا زمان

  بزرگ و آشكار است؟ نگفتند كه اين تهمت

َظّن «. مسلمان صحت است، مگر جرم او با دليل ثابت شوداصل اوليه در عمل   *
 ً  »املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم َخريا
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بَداً إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننيَ « 
َ
ْن َيُعوُدوا لِِمثِْلِه أ

َ
  )١٧نور،(» يَِعُظُكُم اُهللا أ

  .ها را تكرار نكنيد يد هرگز امثال اين تهمتكند كه اگر ايمان دار يخداوند شما را موعظه م

  »أن تَعودوا ملثله«. دركحمل بر صحت  بايدعمل مسلمان را   *

  اصاله اللزوم ‐ ٣
اين است که اصل در کليه عقود، اعم از تمليکي و  اللزوماصاله معناي قاعده 

بنابراين پس از آنکه عقدي ميان طرفين منعقد شد، . عهدي، الزم بودن آنهاست
ا عدم امکان انحالل آن ترديد وجود داشته باشد، مادام که يانچه در امکان انحالل چن

از آيات زير اين . دليلي قوي اقامه نشود اصل بر بقا و استمرار رابطه منعقد شده است
 : اصل قابل استنباط است

ْوفُوا بِالُْعُقودِ « 
َ
يَن آَمنُوا أ ِ َها ا فُّ

َ
  )١مائده،(» يا ك

  .وفا كنيد) خود، با خدا و مردم ي(ها  به عقد و پيمان! ايد مان آوردهكه اي يكسان يا

پايبند باشند، چه قراردادهاي  ‐ با هركس وهر گروه ‐ ها پيمان  مسلمانان بايد به همه  *
يا خانوادگي؛ با  هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و لفظي، چه كتبي و چه عملي؛ پيمان

يا مردم، با فرد يا جامعه، ) مثل نذر وعهد(خدا قوي يا ضيعف، با دوست يا دشمن، با 
داراي  »العقود«كلمه . الملليبا كوچك يا بزرگ، با كشورهاي منطقه يا قراردادهاي بين

 ١»أوفوا بالعقود«. شود ميرا شامل ي قراردادها  همه و لذااست  جنس الف و الم

 » ْ َ   )٥٨انفال،(» َسواٍء إِن اَهللا ال حُيِبُّ اخْلائِننِيَ   ِهْم َعيلَو إِما خَتاَفن ِمْن قَْوٍم ِخيانًَة فَانِْبْذ إِ
آنان بيانداز  يخيانت كنند، تو نيز عهدشان را به سو) در پيمان( يكه گروه يو اگر خوف آن داشت

همانا خداوند خائنان .) كرد يخواه و آن را لغو كن، يا به آنان اعالم كن كه همانند خودشان عمل(

  .درا دوست ندار

                                                 
 ها عمل نشود، اساس جامعه و اگر به پيمان. كسي كه وفا ندارد، دين ندارد »الدين لمن العهد له«: فرمود 9پيامبر  .1

فأتموا «داند،  قرآن، وفاي به پيمان حتّي با مشركان را الزم مي  .آيد ريزد وهرج ومرج پيش مي اعتماد عمومي بهم مي
قرائتي، محسن، ( .وفا به پيمان فاجران هم الزم است 7  و طبق حديثي از امام صادق)٤توبه،( »ي مدتهماليهم عهدهم ال

  )١٧، ص٣ جهمان، 
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، باشدبه قراردادها و معاهدات خود پايبند است و تا خوف خيانتي ن نسان مسلمانا  *
هم... و اّما ختافنّ « .وفا الزم است  »خيانة فأنبذ ا

ِنيَ «  يَن خَهْدُيْم ِمَن الُْمرْشِ ِ ِ إيَِل ا ِ   )١،توبه(» بَراَءٌة ِمَن اِهللا َو رَُسو
كه  يخدا و پيامبرش، نسبت به مشركان ياست از سو يائتو بر يبيزار) و ياين آيات اعالم جداي(

  .ايد با آنان پيمان بسته

مطرح شده است، و  ٨و  ٧ي  شكني كفّار بود كه در آيه اعالم برائت به خاطر پيمان  *
هاست و تا طرف مقابل به پيمان وفادار باشد، بايد آن  گرنه قانون كلّي، مراعات پيمان

 . را نگهداشت

يَن خَهْدُيْم ِعنَْد الَْمْسِجِد احْلَراِم َكيَْف يَكُ «  ِ ِ إِال ا ِ ِنَي َقْهٌد ِعنَْد اِهللا َو ِعنَْد رَُسو وُن لِلُْمرْشِ
  )٧،توبه(» َفَما اْستَقاُموا لَُكْم فَاْستَِقيُموا لَُهْم إِن اَهللا حُيِبُّ الُْمتِقنيَ 

كه نزد  يباشد، مگر كسان) عهد شكن( با مشركان يتواند نزد خدا و رسولش، پيمان يچگونه م

كه به عهدشان وفا دارند، شما هم وفادار بمانيد  يپس تا هنگام. مسجد الحرام با آنان پيمان بستيد

  .كه خداوند، متّقين را دوست دارد

فما استقاموا «. درمقابله به مثل ك بايد ،با دشمنانها يا نقض آن  پيمان در وفاداري به  *
  »...لكم

 » ِ   )٥٦انفال،(» يَن خَهْدَت ِمنُْهْم ُعم َفنُْقُضوَن َقْهَدُهْم يِف لُكِّ َمرةٍ َو ُهْم ال َفتُقونَ ا
، سپس پيمان خود را در هر بار يا آنانند كه از ايشان پيمان گرفته) بدترين جنبندگان نزد خداوند،(

  .اهل تقوا و پروا نيستند) و حفظ پيمان، يدر وفادار(شكنند و  يم

اند که به با توجه به آيه قبل و اين آيه بدترين افراد نزد خداوند کساني معرفي شده 
 .عهد و پيمان خود وفادار نيستند

يَن يُوفُوَن بَِعْهِد اِهللا َو ال َفنُْقُضوَن الِْميثاَق «  ِ   )٢٠رعد،(» ا
  .نندشك ينم) او را(كنند و عهد  يوفا م يهستند كه به پيمان اله يكسان) خردمندان(

 .من عاقل استؤهاي انسان مها و قراردادهاي اجتماعي از ويژگياحترام به پيمان  *
 »ال ينقضون امليثاق«
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ْن « 
َ
يْمانَُكْم َدَخًال بَيْنَُكْم أ

َ
ً َيتِخُذوَن أ نْكاثا

َ
َو ال تَُكونُوا اَكليِت َغَقَضْت َغْزهَلا ِمْن َنْعِد قُوةٍ أ

ْر
َ
مٌة يِهَ أ

ُ
ُبَيِّنَن لَُكْم يَْوَم الِْقياَمِة ما ُكنْتُْم ِفيِه خَتْتَِلُفونَ مِ   تَُكوَن أ َ ُم اُهللا بِِه َو  ُ مٍة إِنما َفبْلُو

ُ
  » ْن أ

 يكرد، سوگندها يخويش را پس از محكم بافتن، رشته رشته م ي و مانند آن زن نباشيد كه بافته

 ياز گروه ديگر يبه خيال آنكه گروهگيريد  يميان خودتان م) فريب و خيانت(خود را دستاويز 

جز اين نيست كه خداوند شما را ) شكنيد يايد م را كه با گروه ضعيف بسته يو پيمان(بيشتر است، 

كرديد در قيامت برايتان  يكند و حتماً آنچه را كه در آن اختالف م يبا آن سوگندها، آزمايش م

  )٩٢حنل،(  .روشن خواهد ساخت

 .قابل استنباط است االجرا بودن آنو الزم به عهدوجوب وفاي از اين آيه  

ْوفُوا بِالَْعْهِد إِن الَْعْهَد اكَن َمْسُؤالً « 
َ
  )٣٤ارساء،(» َو أ

  .از عهد و پيمان سؤال خواهد شد) در قيامت(و به پيمان وفا كنيد، كه 

 »اوفوا بالعهد«. ودوفادار ببايد  ها پيمانتمامي عهود و به   *

  )٥٤مريم،(» ِكتاِب إِْسماِقيَل إِنُه اكَن صاِدَق الْوَْعِد َو اكَن رَُسوًال نَِبياَو اْذُكْر يِف الْ « 
  .پيامبر بود يا هايش صادق و فرستاده و در اين كتاب از اسماعيل ياد كن كه او همواره در وعده

 »اكن صادق الوعد«. استوفاي به عهد از صفات ارزشمند انساني   *

تِيَنَك بِسِ « 
ْ
نَْت َماكناً ُسويفَلَنَأ

َ
  » ْحٍر ِمثِْلِه فَاْجَعْل بَيْنَنا َو بَيْنََك َموِْعداً ال خُنِْلُفُه حَنُْن َو ال أ

پس . تو خواهيم آورد يرا برا) سحر(همانند آن  يحتماً سحر) هم(پس ما ) فرعون ادامه داد(

هموار وبا  يمكان) آن هم در(قرار بده كه از آن تخلّف نكنيم  يبين ما و خودت زمان) اكنون(

  )٥٨طه،(  .كه نسبت به همه يكسان باشد يا فاصله

 »موعداً ال خنلفه«. دار بودوفابايد  نيزدشمن  هاي داده شده بهوعده حتّي به  *

َو ما  حَنْبَُه َو ِمنُْهْم َمْن يَنْتَِظرُ   ِمَن الُْمْؤِمِننَي رِجاٌل َصَدقُوا ما خَهُدوا اَهللا َعلَيِْه فَِمنُْهْم َمْن قَ« 
  )٢٣احزاب،(» بَدلُوا َيبِْديالً 

و خود (هستند كه آنچه را با خداوند پيمان بسته بودند صادقانه وفا كردند  ياز ميان مؤمنان مردان

 يو بعض) و به شهادت رسيدند(از آنان پيمانشان را عمل كردند  ي، برخ)جهاد نمودند ي را آماده

  .تغيير ندادند) عقيده و پيمان خود را(هستند، و هرگز ) شهادت(ديگر در انتظار 
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 »صدقوا ما خهدوا« .تعهد، الزم االجرا و عمل به آن نشانه صداقت است  *

نِيِه إِال َقْن َموِْعَدةٍ وََعَدها إِياهُ « 
َ
  ) ١١٤،توبه(» َو ما اكَن اْسِتْغفاُر إِبْراِهيَم ِأل

، فقط )او را به عهده داشت يتمشركش كه سرپرس يعمو(پدرش  يابراهيم برا يخواه و آمرزش

  .بود كه به او داده بود يا به خاطر وعده

 »موعدة وعدها« .كافر هم الزم استانسان وفاي به عهد حتّي نسبت به   *

 » 
َ
ئِمَة الُْكْفِر إِغُهْم ال أ

َ
يْماَغُهْم ِمْن َنْعِد َقْهِدِهْم َو َطَعنُوا يِف ِديِنُكْم فَقاتِلُوا أ

َ
يْماَن َو إِْن نََكثُوا أ
  )١٢،توبه(» لَُهْم لََعلُهْم يَنْتَُهونَ 

خويش را پس از بستنِ پيمانشان شكستند و در دين شما، زبان  يسوگندها) ،توبه يبه جا(اما اگر 

 يسوگند) به يپايبند(زيرا كه آنان را . گشودند، پس با سران كفر بجنگيد) يگوي و عيب(به طعنه 

  .از كردار خود باز ايستند) ا،با شدت عمل شم(نيست، باشد كه 

تا زماني است که آنان به عهد خود وفادار باشند ولي اگر  عهد وجوب وفاي به 
يْماَغُهْم ِمْن َنْعِد َقْهِدِهمْ «. ني کنند، وفاي به پيمان الزم نيستشکآنان پيمان

َ
 - َو إِْن نََكُثوا أ

 »فَقاتِلُوا

  الحرج ‐ ٤
بدين ترتيب قاعده . گنا قرار گرفتن استبه معناي ضيق و در تن» حرج«در لغت  

الحرج به معناي نفي هر حکمي است که موجب حرج شود و به قول برخي ديگر، 
 ،گيرد؛ يعني حکم مانند وجوبحرج وصف افعالي است که احکام به آنها تعلق مي

حرجي نيست، بلکه خود عمل حرجي است، پس فعل حرجي نفي شده است نه 
 :از آيات زير قابل استنباط است اين قاعده ١.حکم حرجي

يِن ِمْن َحَرٍج «  ِّ   )٧٨حج،(» َو ما َجَعَل َعلَيُْكْم يِف ا
  .بر شما قرار نداد يهيچ گونه دشوار) اسالم(و در دين 

َو ما َجَعَل َعلَيُْكْم يِف «. در انتهاي آيه مورد اشاره قرار گرفته است ي الحرج                قاعده 
يِن ِمْن حَ  ِّ  »َرٍج ا

                                                 
   .٢٧٣و ٢٧٢، ص ١٣٨٧شريعتي، روح اهللا، قواعد فقه سياسي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، چاپ اول، تابستان  .١
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َْجَعَل َعلَيُْكْم ِمْن َحَرٍج «  ِ   )٦مائده،(» ما يُِريُد اُهللا 
  .قرار دهد يخواهد كه شما را در تنگ يخداوند نم

 »من حرج... هللاما يريد ا« .وجود نداردحرج و دشواري  اسالم، در احكام دين  *

نِْزَل ِفيِه الُْقْرآُن ُهدي لِلناِس َو بَ « 
ُ
ِي أ َو الُْفْرقاِن َفَمْن َشِهَد   يِّناٍت ِمَن الُْهديَشْهُر َرَمضاَن ا

ْو َعيل
َ
َخَر يُِريُد اُهللا بُِكُم الْيرُْسَ َو   ِمنُْكُم الشْهَر فَلْيَُصْمُه َو َمْن اكَن َمِريضاً أ

ُ
ياٍم أ

َ
َسَفٍر فَِعدٌة ِمْن ك

  )١٨٥بقره،(» ال يُِريُد بُِكُم الُْعرْسَ 
) است كه يو قرآن كتاب. (ست كه قرآن در آن نازل شده استا يماه رمضان، ماه) روزه در( 

هدايتگر مردم همراه با دالئل روشنِ هدايت و وسيله تشخيص حق از باطل است، پس هر كس از 

 يديگر يو آن كس كه بيمار يا در سفر باشد، روزها. شما كه اين ماه را دريابد، بايد روزه بگيرد

  .خواهد ينم يشما دشوار يخواهد وبرا يم يشما آسان ياوند براخد. را به همان تعداد روزه بگيرد

هر كس مريض يا . گيري است سخت  اسالم دين آسان و بناي آن بر سهولت و عدم  *
يُِريُد اُهللا بُِكُم « .قضاي آن را انجام دهد بلکه بايد در آيندهروزه نگيرد نبايد مسافر بود 

 » الْيرُْسَ َو ال يُِريُد بُِكُم الُْعرْسَ 

فاءَ « 
َ
ُجورَُهن َو ما َملََكْت يَِمينَُك ِمما أ

ُ
ِ آَييَْت أ ْزواَجَك الال

َ
ْحلَلْنا لََك أ

َ
َها اجيِبُّ إِنا أ فُّ

َ
 اُهللا يا ك

ِ هاَجْرَن َمَعَك َو اْمرَ  َك َو بَناِت َقماتَِك َو بَناِت خالَِك َو بَناِت خاالتَِك الال ةً َعلَيَْك َو بَناِت َقمِّ
َ
أ

ْن يَْستَنِْكَحها خالَِصًة لََك ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنِ 
َ
راَد اجيِبُّ أ

َ
نَي قَْد ُمْؤِمنًَة إِْن وََهبَْت َغْفَسها لِلنيِبِّ إِْن أ

يْماُغُهْم ِلَكيْال يَُكوَن َعلَيَْك َحَرجٌ 
َ
ْزواِجِهْم َو ما َملََكْت أ

َ
  )٥٠،احزاب(» َعِلْمنا ما فََرْضنا َعلَيِْهْم يِف أ

را كه  يحالل كرديم و همچنين كنيزان يا را كه مهرشان را پرداخته يتو همسران يما برا! پيامبر يا

و نيز ) بر تو حالل كرديم( يداشته و مالك شد يخداوند بر تو ارزان) يبه عنوان غنايم جنگ(

را كه با تو  هايت و دختران خاله يهايت و دختران داي دختران عمويت و دختران عمه) ازدواج با(

از  يا و مهريه(كه خود را به پيامبر ببخشد  يو زن با ايمان) تو حالل كرديم، يبرا(اند،  هجرت كرده

اين قانون عقد بدون (تواند او را به عقد خويش در آورد  ياگر پيامبر بخواهد م) حضرت نخواهد

همسران و  ي ن دربارهمؤمنا يدانيم كه برا يمخصوص توست نه ديگر مؤمنان همانا م) مهريه

  .نباشد يتو مشكل يتا برا) آن است كه ياين برا(ايم،  كرده يكنيزانشان چه حكم

در نيز خداوند دوست ندارد پيامبر قاعده الحرج در مورد پيامبر نيز جاري است و   *
 »لكيال يكون عليك حرج«. تنگنا قرار گيرد
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 » ً ْو ُرْكبانا
َ
  )٢٣٩بقره،(» فَإِْن ِخْفتُْم فَرِجاًال أ

  .)توانيد نماز گزاريد يبه هر شكل كه م(بيم داشتيد، پياده يا سواره ) ياز دشمن يا خطر(پس اگر 

رعايت وقتي امكان استقرار بدن و يا ايستادن به سوي قبله و يا ساير شرايط نباشد،   *
بانا«. اين شرايط الزم نيست  »فرجاال او ر

ْو َعيل  َو إِْن ُكنْتُْم َمْر« 
َ
ُدوا  َسَفرٍ   أ ْو الَمْستُُم النِّساَء فَلَْم جَتِ

َ
َحٌد ِمنُْكْم ِمَن الْغائِِط أ

َ
ْو جاَء أ

َ
أ

 ً   )٤٣نساء،(» ماًء َفتَيَمُموا َصِعيداً َطيِّبا
 يآمد، يا تماس) حاجت يكنايه از قضا( يگود ياز شما از جا يو اگر بيمار يا در سفر بوديد، يا يك

پاك و ) و خاك(آب نيافتيد، پس بر زمين ) ر اين مواردد(با زنان داشتيد و ) يو آميزش جنس(

  .)دو كف دست بر خاك زنيد(تيمم كنيد،  يدلپسند

- در مواردي که وضو يا غسل الزم است و آب يافت نشود، تيمم جايگزين آن مي  *

 »فتيّمموا... و ان كنتم مر« .شود

َعفاِء َو ال َعيَل الَْمْر«  ُدوَن ما ُفنِْفُقوَن َحَرٌج إِذا نََصُحوا َو ال َعيَل   لَيَْس َعيَل الضُّ يَن ال جَيِ ِ  ا
 ِ ِ   )٩١،توبه(» ِهللاِ َو رَُسو

خرج  يبرا يكه چيز يو تهيدستان) توانند در جهاد شركت كنند يكه نم(بر ناتوانان و بيماران 

و (اشند، نيست، به شرط آن كه خيرخواه خدا و پيامبرش ب ييابند، ايراد ينم) در راه جهاد(كردن 

  .)از آنچه در توان دارند مضايقه نكنند

ضعيفان و بيماران كه ناتواني جسمي دارند، از جهاد با جان و فقيران كه ناتواني   *
  »حرج....ليس عيل الضعفاء« .اند مالي دارند، از جهاد با مال معاف

ْضَغانَُكمْ « 
َ
  )٣٧حممد،(» إِن يَْسئَلُْكُموَها َفيُْحِفُكْم َيبَْخلُواْ َوخُيِْرْج أ

) سبب همين بخل به(ورزيد و  ياگر خداوند اموالتان را بخواهد و به آن اصرار ورزد، بخل م

  .سازد يشما را آشكار م يها كينه

قوانين و . خداوند انسان را به امور حرجي و مشقت آور فرمان نداده است  *
 كه مصدر »احفاء« كلمه .هاست ي الهي متناسب با استعداد و توان ذاتي انسانها فرمان

   »فيحفكم« .اجهاد و تحميل مشقت است یاست، به معنا »حيفكم«
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  احسان ‐ ٥
به  يمعنا که هرگاه کس نيباشد، بدياحسان م ياز مسقطات ضمان قهر يکي 
موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور  گرانيخدمت و احسان به د زهيانگ
حفظ  يبرا سوزد وير آتش افتاده و مد يکه فرد نديبب يمثالً چنانچه شخص. ستين

صورت آن فرد ضامن  نيدر ا ،کندجان و دفع خط از او مجبور شود لباس او را پاره 
قصد احسان و  يطيشرا نيپاره کننده لباس در چن رايلباس نخواهد بود ز متيق

اين قاعده از . خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است
 .قابل استنباط استآيه زير 

َعفاِء َو ال َعيَل الَْمْر«  ُدوَن ما ُفنِْفُقوَن َحَرٌج إِذا نََصُحوا   لَيَْس َعيَل الضُّ يَن ال جَيِ ِ َو ال َعيَل ا
ِ ما َعيَل الُْمْحِسننَِي ِمْن َسِبيٍل َو اُهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ  ِ   )٩١،توبه(» ِهللاِ َو رَُسو

خرج  يبرا يكه چيز يو تهيدستان) توانند در جهاد شركت كنند ينمكه (بر ناتوانان و بيماران 

و (نيست، به شرط آن كه خيرخواه خدا و پيامبرش باشند،  ييابند، ايراد ينم) در راه جهاد(كردن 

نيست و  يا بر نيكوكاران راه سرزنش و مؤاخذه) زيرا.) (از آنچه در توان دارند مضايقه نكنند

  .استمهربان  ي خداوند بخشنده

  »ما عيل املحسنني من سبيل« :شاهد مثال  *

  اصل حسن نيت ‐ ٦
حقوق  هنيت يكي از اصول كلي حقوقي است كه در پي نفوذ اخالق در عرص                حسن 

اي                 نيت، از يك سو عبارت است از رفتار صادقانه                حسن. موضوعه، ظاهر شده است
رفتاري است گوياي  ،نيت به طور كلي                حسن. باشد                اي تعهد مياجر هاست كه الزم
دهد با رعايت قواعد حقوقي، از خشونت و                 اي كه به ذينفع اجازه مي                اعتقاد يا اراده

 حسن نيت يكي از اصول كلي حقوقي است كه داراي .خشكي قانون رهايي يابد
اين اصل از آيات زير . باشد                دائمي بودن، انتزاعي و ارزشي بودن مي خصايص كلي و

در سه آيه آخر به تمام دادن پيمانه تأکيد شده است که نشانگر . قابل استنباط است
 : اصل حسن نيت است
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 » ً راُدوا إِْصالحا
َ
َحقُّ بَِردِِّهن يِف ذلَِك إِْن أ

َ
  )٢٢٨بقره،(» َو ُنُعوحَكُُهن أ

) از ديگران(دارند، به بازآوردن آنها در اين مدت،  ياگر سر آشت )زنان مطلقه(آنان  و شوهران

  .سزاوارترند

فقط به خاطر مسائل جنسي  نبايدشوهر . حسن نيت در رجوع يك اصل است  *
ً «. تفاوت گردد رجوع كند و دوباره بي  »ان ارادوا اصالحا

حَنْبَُه َو ِمنُْهْم َمْن يَنْتَِظُر َو ما   ٌل َصَدقُوا ما خَهُدوا اَهللا َعلَيِْه فَِمنُْهْم َمْن قَِمَن الُْمْؤِمِننَي رِجا« 
  )٢٣احزاب،(» بَدلُوا َيبِْديالً 

و خود (هستند كه آنچه را با خداوند پيمان بسته بودند صادقانه وفا كردند  ياز ميان مؤمنان مردان

 يو بعض) و به شهادت رسيدند(از آنان پيمانشان را عمل كردند  ي، برخ)جهاد نمودند ي را آماده

  .تغيير ندادند) عقيده و پيمان خود را(هستند، و هرگز ) شهادت(ديگر در انتظار 

 »صدقوا ما خهدوا«. است )حسن نيت(تعهد، الزم االجرا و عمل به آن نشانه صداقت  *

ْوفُوا الَْكيَْل إِذا لِكْتُمْ « 
َ
  )٣٥ارساء،(» َو أ

  .و چون با پيمانه داد و ستد كنيد، پيمانه را تمام دهيد

ْوفُوا الَْكيَْل إِذا لِكْتُمْ «: شاهد مثال 
َ
 »َو أ

ْشياَءُهمْ « 
َ
ْوفُوا الَْكيَْل َو الِْمزياَن َو ال َيبَْخُسوا اجاَس أ

َ
  )٨٥اعراف،(» فَأ

   .م را كم نگذاريدمرد يتمام ادا كنيد و كاالها) در داد و ستدها(پس پيمانه و ترازو را 

ْوفُوا الَْكيَْل َو الِْمزيانَ «: شاهد مثال 
َ
 »فَأ

رْ « 
َ
ْشياَءُهْم َو ال َيْعثَْوا يِف اْأل

َ
ْوفُوا الِْمْكياَل َو الِْمزياَن بِالِْقْسِط َو ال َيبَْخُسوا اجاَس أ

َ
ِض َو يا قَْوِم أ

  )٨٥هود،(» ُمْفِسِدينَ 
و تمام (پيمانه و ترازو را با انصاف و عدل پر كنيد ! قوم من يا) حضرت شعيب تأكيد كرد كه(و 

  .مكنيد يرا نكاهيد و فسادكنان، در زمين تباه) يچيز(مردم ) و اجناس و حقوقِ(اشيا ) از(و ) دهيد

ْوفُوا الِْمْكياَل َو الِْمزيانَ «: شاهد مثال 
َ
 »أ
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  اکل مال به باطل ‐ ٧
 »کند                مصرف  و) انسان ييرادا(هر آنچه انسان به آن تصرف داشته « ،منظور از اکل 

اکل « قاعده. باشديم »و اساس ندارند هيکه پا ييامور و رفتارها« ،و منظور از باطل
که در  نديشرکت نما يا                در معامله دينبا انانمفهوم است که مسلم نابد» مال به باطل
مگر آنکه آن مال  نديننما افتيدر خور آن در يد عوضان                داده يگريکه به د يمقابل مال

 :اين قاعده از آيه زير قابل استنباط است .و بدون انتظار داده باشند هيرا به عنوان هد

ْن تَُكوَن جِتاَرًة َقْن تَراٍض « 
َ
ْموالَُكْم بَيْنَُكْم بِاْكاِطِل إِال أ

َ
ُكلُوا أ

ْ
يَن آَمنُوا ال تَأ ِ َها ا فُّ

َ
يا ك

  )٢٩نساء،(» ُكمْ ِمنْ 
 ياموال يكديگر را در ميان خود به باطل نخوريد، مگر اينكه تجارت! ايد كه ايمان آورده يكسان يا  *

  .با رضايت يكديگر باشد

 »باكاطل... التأكلوا«. نباشد، ممنوع است »حّق «هر نوع تصرفي كه بر مبناي   *

بگيرد و بداند كه  كسي كه قرض: به هنگام تالوت اين آيه فرمود7  امام صادق  *
: در ذيل آيه فرمود7 امام باقر ١ .تواند بازپرداخت كند، مال باطل خورده است نمي

  ٢.فروشي و ظلم از مصاديق باطل است ربا، قمار، كم

  )فورس ماژور(قوه قاهره ‐ ٨
ند که يگو) طه قدرت متعهديخارج از ح(فورس ماژور به هر حادثه خارجي  
قاعده فورس ماژور نه . رقابل اجتناب و مانع اجراي تعهد باشديني و غيب                شيرقابل پيغ

ژه در يها، به و                الملل عمومي در روابط دولت                نيفقط در حقوق داخلي بلکه در حقوق ب
» رفورس ماژو« ،در حقوق فرانسه .ز مطرح استيالمللي دولت ن                نيت بيباب مسئول

فورس ماژور به معناي عام عبارت است از . داراي معناي عام و معناي خاص است
رقابل يني و غيب                شيرقابل پيغ ،)طه قدرت متعهديخارج از ح(خارجي  ههرحادث

                                                 
  . ٢٧٥، ص ٢ جقرائتي، محسن، همان، . ١
  . نهما .٢
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ن معنا شامل عمل شخص ثالث يفورس ماژور به ا. اجتناب که مانع اجراي تعهد باشد
اما فورس ماژور به . ز خواهد شديت مذکور باشند نو عمل متعهدله که واجد دو صف

ن و صرفاً ناشي ير منتسب به شخص معيعني غي(نام اي است بيمعناي خاص، حادثه
اين قاعده از آيات زير  .ر قابل اجتنابيغ ني ويش بيرقابل پي، غ)عييروهاي طبين از

 :قابل استنباط است

رِْسلَُه َمَعُكْم َحيت تُْؤتُ « 
ُ
ْن حُياَط بُِكمْ قاَل لَْن أ

َ
تُنيِن بِِه إِال أ

ْ
  )٦٦يوسف،(» وِن َمْوثِقاً ِمَن اِهللا حَكَأ

محكم  يا به نام خدا، وثيقه) با سوگند(من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا آنكه : گفت) پدر(

  .بياوريد كه حتماً او را نزد من برگردانيد

  .گوييم وكيل است يخداوند بر آنچه م
اال ان حياط « .شودبروز قوه قاهره، تعهدات قراردادي نيز ساقط مي در صورت 

  »بكم
 .الزم استدر قراردادها، پيش بيني حوادث غير مترقبه و خارج از حيطه اختيار   *

  »اال ان حياط بكم«.تکليف خارج از توانايي ممنوع است

بانا إِن اْننََك رَسَ   ارِْجُعوا إِيل« 
َ
نِيُكْم َفُقولُوا يا أ

َ
َق َو ما َشِهْدنا إِال بِما َعِلْمنا َو ما ُكنا لِلَْغيِْب أ

  )٨١يوسف،(» حافِِظنيَ 
! پدر يا: پدرتان برگرديد، پس بگوييد يشما به سو) يمانم، ول يمن اينجا م: برادر بزرگ گفت(

غيب  )و آگاه به(نداديم و ما نگهبان  يدانستيم گواه يكرده و ما جز به آنچه م يهمانا پسرت دزد

  .ايم نبوده

بيني نشده يکي از عوامل رافع مسئوليت مدني است که قوه قاهره و حوادث پيش 
  .برادران يوسف براي رهايي از مسئوليت به آن استناد نمودند

وما كنا « .باز کرد جاييها و تعهدات بايد براي حوادث پيش بيني نشده ر پيماند  *
 »...للغيب
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  قواعد جزايي )ب
  سلمانحرمت جان م ‐ ١

حفظ جان يکي از مقاصد اصلي شريعت بوده و شارع مقدس به طرق مختلف بر  
متعرض عمدي به جان افراد را به قصاص و  ،بر اين اساس. آن تأکيد داشته است

کند و چنانچه قاتل شناخته متعرض سهوي و خطايي را به پرداخت ديه محکوم مي
نمايد که در اين مورد فقيهان يحاکم ديه مقتول را از بيت المال پرداخت م ،نشود
ً «اند و معتقدند که اي ويژه تدارک ديدهدهقاع خون مسلمان  ؛»دم املسلم اليذهب هدرا

 :اين قاعده از آيات زير قابل استنباط است. رودهدر نمي

ن َيَطئُوُهْم َفتُ « 
َ
ْؤِمنَاٌت لْم َيْعلَُموُهْم أ ْؤِمنُوَن َونَِسآٌء مُّ نُْهم مَعرٌة بَِغرْيِ َولَْوَال رَِجاٌل مُّ ِصيبَُكم مِّ

  )٢٥فتح،(» ِعلْمٍ 
آنان را نشناخته پايمال ) به خاطر فرمان حمله(نبودند كه ) در مكّه( يو اگر مردان و زنان با ايمان

ما فرمان جنگ و حمله به (مسلمين، كشته شده و به شما ضرر برسد  يكنيد و ناآگاهانه از سو

  .كرديم يار را صادر ممكّه و مبارزه با اين كفّ

. تفاوتي بين مرد و زن در اين خصوص وجود نداردخون مسلمان محترم است و   *
  »رجال مؤمنون و نساء مؤمنات«

يَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَيُْكُم الِْقصاُص يِف الَْقتيْل«  ِ َها ا فُّ
َ
نيْث  يا ك

ُ
  احْلُرُّ بِاحْلُرِّ َو الَْعبُْد بِالَْعبِْد َو اْأل

 
ُ
ْ   نيْثبِاْأل َ ِخيِه 

َ
ُ ِمْن أ َ ِْه بِإِْحساٍن ذلَِك خَتِْفيٌف ِمْن  َفَمْن ُعيِفَ  َ

داٌء إِ
َ
ٌء فَاتِّباٌع بِالَْمْعُروِف َو أ

مٌ   َربُِّكْم َو رمَْحٌَة َفَمِن اْقتَدي ِ
َ
  )١٧٨بقره،(» َنْعَد ذلَِك فَلَُه َعذاٌب أ

مقرر گرديده ) چنين(رد كشتگان، بر شما قصاص در مو) قانون! (ايد كه ايمان آورده يكسان يا

از ناحيه برادر  يآزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن، پس اگر كس: است

بها  يا قصاص او به خون. (مورد عفو قرار گيرد) مقتول يصاحب خون و ول ييعن(خود ) يدين(

بپردازد، اين حكم ) مقتول يديه را به ول( ييكپسنديده پيش گيرد و به ن يا بايد شيوه) تبديل شود

تجاوز ) از حكم خدا(كه بعد از اين  يكس ياست از ناحيه پروردگارتان، پس برا يتخفيف و رحمت

  .دارد يكند، عذاب درناك
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اي به خاك و  در جاهليت قبل از اسالم، گاه به خاطر كشته شدن يك نفر، قبيله  *
اسالم با طرحي كه در اين آيه . افتادبه راه مي هاي طوالني شد و جنگخون كشيده مي

مطرح شده، هم حفاظت خون مردم و هم رضايت طرفين و رعايت حدود و اندازه را 
البتّه قانون قصاص، حكم الهي نيست كه قابل عفو و اغماض . گرفته است در نظر

ون آن، توانند با گرفتن ديه و يا بدنباشد، بلكه حقي است براي صاحبان خون كه مي
 .نظر كنند از حق خود صرف

 . اين قاعده از ساير آيات دال بر مجازات قصاص و ديه قابل استنباط است 

  جرمتناسب کيفر و  ‐ ٢
مفهوم اين قاعده اين است که بايستي ميان نوع و ميزان مجازات در نظر گرفته  

رسد که ظر ميالبته به ن. شده با فعل ارتکابي مجرمانه، نوعي تناسب وجود داشته باشد
بايد در تناسب جرم ومجازات نبايد تنها به خود جرم و كيفر آن توجه داشت بلكه مي

كليه عوامل اجتماعي، اقتصادي، طريق اثبات جرم و به طور كلي بستر اجراي كيفر را 
 :ده از آيات زير قابل استنباط استاين قاع .نيز مورد توجه قرار داد

نُه اُهللا إِن اَهللا لََعُفو َلُفورٌ ذلَِك َو َمْن خقََب بِِمثْ «  َنرُْصَ َ   )٦٠حج،(» ِل ما ُعوقَِب بِِه ُعم بيُِغَ َعلَيِْه 
باز هم به  يمطلب چنين است، و هر كس به همان مقدار كه به او ستم شده مجازات كند، ول) ،يآر(

  .شگر و آمرزنده استخواهد كرد، البتّه خداوند بخشاي ياو ظلم شود، قطعاً خداوند او را يار

 »َمْن خقََب بِِمثِْل ما ُعوقَِب بِهِ «: شاهد مثال 

ْن نَْكُفَر « 
َ
ُمُرونَنا أ

ْ
يَن اْستُْضِعُفوا لِِثيَن اْستَْكرَبُوا بَْل َمْكُر الليِْل َو اجهاِر إِْذ تَأ ِ بِاِهللا َو َو قاَل ا

 َ وا اجداَمَة ل رَسُّ
َ
ً َو أ نْدادا

َ
ُ أ َ يَن َكَفُروا َهْل جَنَْعَل  ِ ْعناِق ا

َ
ْغالَل يِف أ

َ
ُوا الَْعذاَب َو َجَعلْنَا اْأل

َ
ما َرأ

  )٣٣سبأ،(» جُيَْزْوَن إِال ما اكنُوا َفْعَملُونَ 
، آن گاه كه )شما بود(نيرنگ شب و روز ) ما يگمراه ي مايه(بلكه : و زيردستان به مستكبران گويند

و همين كه عذاب را . قرار دهيم ياو همتايان ير ورزيم و براداديد به خدا كف يما را فرمان م

ها قرار  كه كفر ورزيدند غل يو ما در گردن كسان. خود را پنهان نمودند يمشاهده كردند پشيمان

  شوند؟ يكردند جزا داده م يداديم، آيا جز آن چه عمل م
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 »هل جيزون اال ما اكنوا يعملون« :اهد مثالش  *

ْجُرُه َعيَل اِهللا إِنُه ال حُيِبُّ الظالِِمنيَ  َو َجزاُء َسيِّئَةٍ « 
َ
ْصلََح فَأ

َ
  )٤٠،شوری(» َسيِّئٌَة ِمثْلُها َفَمْن َعفا َو أ

مانند آن است، پس هر كه عفو كند و اصالح نمايد پس پاداش او بر خداست  يبدي يبد يو جزا

  .همانا او ستمكاران را دوست ندارد

 »مثلها جزاء سيّئة سيّئة«: شاهد مثال  *

يَن َعِملُوا السيِّئاِت إِال «  ِ ما َمْن جاَء بِاحْلََسنَِة فَلَُه َخرْيٌ ِمنْها َو َمْن جاَء بِالسيِّئَِة فَال جُيَْزي ا
  )٨٤قصص،(» اكنُوا َفْعَملُونَ 
كه  يآورد، پس كسان يبهتر از آن خواهد بود، و هر كس بد) يپاداش(او  يآورد، برا يهر كس نيك

  .شوند ياند، مجازات نم آنچه كرده) به اندازه(ناروا انجام دهند، جز  ياكاره

يَن َعِملُوا السيِّئاِت إِال ما اكنُوا َفْعَملُونَ «: شاهد مثال  * ِ  »َمْن جاَء بِالسيِّئَِة فَال جُيَْزي ا

ً وَ «  رَْسلْنا َعلَيِْه حاِصبا
َ
َخْذنا بَِذنِْبِه فَِمنُْهْم َمْن أ

َ
َخَذتُْه الصيَْحُة َو ِمنُْهْم َمْن  فالَُك أ

َ
ِمنُْهْم َمْن أ

ْغُفَسُهْم َفْظِلُمونَ 
َ
َْظِلَمُهْم َو لِكْن اكنُوا أ ِ ْغَرقْنا َو ما اكَن اُهللا 

َ
رَْض َو ِمنُْهْم َمْن أ

َ
  »َخَسْفنا بِِه اْأل

ان باد شديد كرديم، پس بر بعضي از آن) عذاب(گناهش گرفتار ) جرم(را به ) از آنان(پس هر يك 

فرا گرفت، و برخي ) و بانگ مرگبار(ي آسماني  ريگ افشان فرستاديم، و بعضي از آنان را صيحه

را در زمين فرو برديم، و بعضي ديگر را غرق كرديم و چنان نبود كه خداوند بر آنان ستم كند، 

  )٤٠عنكبوت،( .بلكه خودشان بر خود ستم كردند

 »فالك اخذنا بذنبه« :شاهد مثال  *

نيْث  َمْن َعِمَل َسيِّئًَة فَال جُيْزي« 
ُ
ْو أ

َ
ً ِمْن َذَكٍر أ وِحَك   إِال ِمثْلَها َو َمْن َعِمَل صاحِلا

ُ
َو ُهَو ُمْؤِمٌن فَأ

  )٤٠ذلفر،(» يَْدُخلُوَن اجْلَنَة يُْرَزقُوَن ِفيها بَِغرْيِ ِحساٍب 
د و هر كس از مرد يا زن كه شو يانجام دهد، جز به همان مقدار كيفر داده نم يهر كس كار بد

 يشوند و در آن جا ب يانجام دهد، پس اينانند كه داخل بهشت م يا مؤمن باشد و كار شايسته

  .شوند يداده م يحساب روز

 »إِال ِمثْلَها  َمْن َعِمَل َسيِّئًَة َفال جُيْزي«: شاهد مثال  *

 )١٩٤بقره،(» َعلَيُْكمْ   َما اْقتَديَعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل   َفَمِن اْقتَدي« 

  .كنيد يهركس به شما تجاوز كرد، به مانند آن تجاوز، بر او تعد
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 »َعلَيُْكمْ   فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتَدي«: شاهد مثال  *

ْ ُكِتَب َعلَيْ «  يَن َءاَمنُوا ِ �َا ا يهُّ
َ
نيث رِّ وَ ُكُم الِْقصاُص يف الَْقتيْل احلُرُّ بِاحلُ يَأ

ُ
  الَْعبُْد بِالَْعبِْد َو اْأل

نيث
ُ
 )١٧٨بقره،( »بِاْأل

مقرر گرديده ) چنين(قصاص در مورد كشتگان، بر شما ) قانون! (ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  . آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن: است

نيثرِّ َو الَْعبُْد بِابِاحلُ  رُّ احلْ «: شاهد مثال  *
ُ
نيث  لَْعبِْد َو اْأل

ُ
 »بِاْأل

  )١٦٠انعام،(» إِال ِمثْلََها یَجاَء بِالسيِّئَِة فََال جيُزَ  َمن« 
  .آورد، جز مانند آن كيفر نخواهد ديد يهر كه بد

 »َزي إِال ِمثْلََهاَجاَء بِالسيِّئَِة َفَال جيُ  َمن«: شاهد مثال  *

ن ا« 
َ
ُذِن َو    جْفَس بِاجْفِس َو الَْعنَي بِالَْعنيَ َو َكتَبْنَا َعلَيْه�ِْم ِفيَها أ

ُ
ُذَن بِاْأل

ُ
نِف َو اْأل

َ
نَف بِاْأل

َ
َو اْأل

نِّ  ن بِالسِّ  )٤٥،  مائده(» َو اجْلُُروَح قَِصاٌص    السِّ

جان در برابر جان و چشم در برابر چشم ) در قصاص(برايشان مقرر كرديم كه ) تورات(و در آن 

نيز (زخمها را  ي و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان باشد و همه ييندر برابر ب يو بين

  .قصاص است) به همان ترتيب و اندازه

نِّ    اجْفَس بِاجْفِس َو الَْعنَي بِالَْعنيَ «: شاهد مثال  * ن بِالسِّ ُذِن َو السِّ
ُ
ُذَن بِاْأل

ُ
نِف َو اْأل

َ
نَف بِاْأل

َ
َو    َو اْأل

 »َصاٌص اجْلُُروَح قِ 

ْم لَْم ُينِْذرُْهْم ال يُْؤِمنُونَ « 
َ
نَْذْرَيُهْم أ

َ
أ
َ
يَن َكَفُروا َسواٌء َعلَيِْهْم أ ِ   قُلُوبِِهْم َو بَل   َختََم اُهللا بَل  إِن ا

بْصارِِهْم ِغشاَوٌة َو لَُهْم َعذاٌب َعِظيمٌ   َسْمِعِهْم َو بَل 
َ
  )٧و  ٦ ،بقره(» أ

. ييا هشدارشان نده يآنها يكسان است كه هشدارشان ده يد، براان كه كفر ورزيده يهمانا كسان

خداوند بر دلها و بر گوش آنان مهر زده است و در برابر چشمانشان . آنها ايمان نخواهند آورد

  .بزرگ است يآنان عذاب ياست و برا يا پرده

بر آن سرپوش گذاشت، آن است كه خدا هم بر  جزاي كسي كه حق را فهميد و  *
يَن َكَفُروا«. وش، روح و فكرش سرپوش گذاردشم، گچ ِ َو  قُلُوبِِهمْ   َختََم اُهللا َعيل -إِن ا

بْصارِِهْم ِغشاَوةٌ   َسْمِعِهْم َو َعيل  َعيل
َ
  »أ
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يَن آَمنُوا قالُوا آَمنا َو إِذا َخلَْوا إيِل«  ِ ُن ُمْستَْهِزُؤَن َشياِطيِنِهْم قالُوا إِنا َمَعُكْم إِنما حَنْ   َو إِذا لَُقوا ا
ُهْم يِف ُطْغيانِِهْم َفْعَمُهونَ    )١٥و  ١٤،بقره(» اُهللا يَْستَْهِزئُ بِِهْم َو َفُمدُّ

) فكران هم(هر گاه با  يول.ايم ايمان آورده) نيز همانند شما(ما : و چون با اهل ايمان مالقات كنند گويند

مسخره ) اهل ايمان را(ما فقط  ما با شما هستيم،: گويند يشيطان صفت خود خلوت كنند، م

  .دهد تا سرگردان شوند يگيرد و آنان را در طغيانشان مهلت م يخداوند آنان را به استهزا م.كنيم يم

 .آمده است »اهللا يستهزئ بهم« ،»انّما حنن مستهزؤن«ر برابر د  *

  )١٨،بقره(» ُصم بُْكٌم ُقيْمٌ َفُهْم ال يَرِْجُعونَ « 
) حق يسوه ب(كورند، پس ايشان ) از ديدن حق( گنگ و) از گفتن حق( و كر) از شنيدن حق(آنان 

  .گردند يبازنم

زند، كوري و كري و جزاي كسي كه در دنيا خود را به كوري و كري و اللي مي  *
ً  وحنرشهم يوم«. اللي آخرت است    ١»القيامة عيل وجوههم عمياً و بكماً و صما

نْ « 
َ
يَن يَْكتُُموَن ما أ ِ ُكلُوَن يِف إِن ا

ْ
وِحَك ما يَأ

ُ
ً قَِليًال أ َزَل اُهللا ِمَن الِْكتاِب َو يَْشرَتُوَن بِِه َعَمنا
مٌ  ِ

َ
يِهْم َو لَُهْم َعذاٌب أ ِّ   )١٧٤،بقره(» ُنُطونِِهْم إِال اجاَر َو ال يَُكلُِّمُهُم اُهللا يَْوَم الِْقياَمِة َو ال يَُز

ستانند، آنها  ياندك م يكنند و بدان بهاي يل كرده، كتمان مكه آنچه را خداوند از كتاب ناز يكسان

گويد و پاكشان  يبرند، و خداوند روز قيامت با آنها سخن نم يخود فرو نم يها جز آتش در شكم

  .است يآنها عذاب دردناك يكند و برا ينم

اع اند، در قيامت از لذّت استم آنانكه در دنيا راه شنيدن كالم خدا را بر مردم بسته  *
نَْزَل اُهللا ِمَن الِْكتاِب «. شوندم خدا محروم ميكال

َ
 »ال يكلّمهم اهللا -يَْكتُُموَن ما أ

  )٥٤آل عمران،(» َو َمَكُروا َو َمَكَر اُهللا َو اُهللا َخرْيُ املْاِكِرينَ « 
 يبرا(خداوند نيز تدبير خود را . بكار بستند) كشتن او يبرا(تدبير خود را ) يدشمنان عيس(و 

  .بكار برد و خداوند بهترين تدبير كننده است) وحفظ ا

 »هللاو مكروا و مكر ا« .مکر خداوند قرار دارد ،در برابر مکر دشمنان  *

 

                                                 
  . ٩٧اسراء،  .١
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وِحَك ال َخالَق لَُهْم يِف اْآلِخَرةِ َو ال يُ « 
ُ
يْمانِِهْم َعَمناً قَِليًال أ

َ
يَن يَْشرَتُوَن بَِعْهِد اِهللا َو أ ِ َكلُِّمُهُم إِن ا

مٌ  اُهللا وَ  ِ
َ
يِهْم َو لَُهْم َعذاٌب أ ِّ ِْهْم يَْوَم الِْقياَمِة َو ال يَُز َ

  )٧٧آل عمران،(» ال َفنُْظُر إِ
فروشند، آنان برايشان  يم يناچيز يخودشان را به بها يكه پيمان خدا و سوگندها يهمانا كسان

) لطف(نيز نظر گويد و به آنان  يدر آخرت نيست و خداوند در قيامت با آنها سخن نم ينصيب

  .دردناك است يآنان عذاب يسازد و برا يپاك نم) از گناه(كند، آنها را  ينم

يَْشرَتُوَن بَِعْهِد اِهللا َو «. ستاعتنايي خدا به ما سبب بي ،اعتنايي ما به تعهدات الهي بي  *
يْمانِِهْم َعَمناً قَِليًال 

َ
يهم -أ ّ هم، اليز  »ال يكلّمهم، ال ينظر ا

يُراُؤَن اجاَس َو   الصالةِ قاُموا ُكسايل نافِِقنَي خُياِدُعوَن اَهللا َو ُهَو خاِدُقُهْم َو إِذا قاُموا إيَِل إِن الْمُ « 
  )١٤٢،نساء(» ال يَْذُكُروَن اَهللا إِال قَِليالً 

. دكن يبا آنان مكر م) به كيفر عملشان(كه خداوند  يكنند در حال يهمانا منافقان با خدا مكر و حيله م

 يبه مردم و خدا را جز اندك يخودنماي يو هر گاه به نماز برخيزند با كسالت برخيزند، آن هم برا

  .كنند يياد نم

خيادعون اهللا و هو «. منافقان، خدعه خداوند قرار داده شده است یخدعه در برابر  *
 »خادعهم

يِْديِهمْ « 
َ
َُهوُد يَُد اِهللا َمْغلُولٌَة ُغلْت أ ْ   )٦٤مائده،(» َو قالَِت ا

  .دستهايشان بسته باد. دست خدا بسته است: و يهود گفتند

دستهايشان  ، در اين آيه بيان شده است کهدست خدا بسته استچون آنان گفتند   *
 »مغلولة، غلّت أيديهم هللايد ا« .بسته باد

نْ «  ُّ يَن اخَتُذوا ِدينَُهْم لَْهواً َو لَِعباً َو َغرْيُهُم احْلَياُة ا ِ َْوَم نَنْساُهْم َكما نَُسوا ِلقاَء يَْوِمِهْم هذا ا ْ يا فَا
  )٥١اعراف،(» َو ما اكنُوا بِآياتِنا جَيَْحُدونَ 

مغرورشان  يدنيو يگرفتند و زندگ يو سرگرم يدين خويش را به باز) در دنيا(كه  يكسان

كردند،  يا انكار مساخت، پس همان گونه كه آنان ديدار اين روزشان را فراموش كرده و آيات ما ر

  .سپاريم يم يامروز آنان را به فراموش) ما نيز(

کند کساني که ديدار روز قيامت را فراموش کردند، خداوند نيز آنان را فراموش مي  *
 »ننساهم كما نسوا« .کندو به آنان اعتنايي نمي
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َذْقنَا اجاَس رمَْحًَة ِمْن َنْعِد رَضاَء َمستُْهْم إِ « 
َ
 إِن َو إِذا أ

ً ُع َمْكرا رْسَ
َ
ذا لَُهْم َمْكٌر يِف آياتِنا قُِل اُهللا أ

  )٢١يونس،(» رُُسلَنا يَْكتُبُوَن ما َيْمُكُرونَ 
 يبه جا(به آنان بچشانيم،  يرحمت و لطف) طعم(كه به مردم رسيده،  يو هرگاه پس از رنج

همانا فرستادگان .ذتر استسريعتر و ناف يتدبير اله: بگو. كنند يدر آيات ما مكر و حيله م) سپاس،

  .نويسند يكنيد م ي، آنچه را مكر و نيرنگ م)فرشتگان(ما 

ً  هللاهلم مكر، ا«. ، مکر خداوند قرار داده شده استمردمدر برابر مکر   *  »ارسع مكرا

يَن َسِخُروا ِمنُْهْم ما اكنُوا بِِه يَسْ «  ِ   )٤١انبياء،(» َتْهِزُؤنَ َو لََقِد اْستُْهِزئَ بِرُُسٍل ِمْن َقبِْلَك فَحاَق بِا
اما . همانا پيامبران پيش از تو نيز مورد استهزا قرار گرفتند) كنند ينگران مباش كه تو را استهزا م(و 

  !مسخره كنندگان را گرفت) خود(دامان ) سرانجام(كردند،  يكه مسخره م) ياله يها از وعده(آنچه 

ين سخروا«. گيرد يكردند دامنشان را م مسخره ميآنان همان چيزي كه   * ّ ما ... فحاق با
 »اكنوا يستهزءؤن

نْيا ِخْزيٌ «  ُّ ُ يِف ا َ ُِضل َقْن َسِبيِل اِهللا  ِ َ ِعْطِفِه  ِ   )٩حج،(» ثا
  .است ياو در دنيا رسواي يبرا. خواهد مردم را از راه خدا گمراه كند يبا تكبر و نخوت، م) و( 

نيا خِ «. خواري است ،كيفر متكبر  * ّ  »زييف ا

ُيْم   يَعلَيْها يِف ناِر َجَهنَم َفتُْكو  يَْوَم حُييْم«  بِها ِجباُهُهْم َو ُجنُوبُُهْم َو ُظُهورُُهْم هذا ما َكزَنْ
ْغُفِسُكْم فَُذوقُوا ما ُكنْتُْم تَْكزِنُونَ 

َ
  )٣٥،توبه(» ِأل

و پهلوها و  ها يشود و با آنها پيشان يها، در آتش دوزخ گداخته م كه آن طالها و نقره يروز

خود  ياين است آنچه برا:) گويند يفرشتگان عذاب به آنان م(نهند،  يآنان را داغ م يها پشت

  !اندوختيد بچشيد يآنچه را كه م ي ، پس مزه)و به محرومان نداديد(اندوختيد 

هاي افراد مطرح شده در آيه، مجازاتي متناسب با آن وعده داده در برابر اندوخته  *
ْغُفِسُكْم فَُذوُقوا ما ُكنْتُْم تَْكزِنُونَ  هذا«. شده است

َ
ُيْم ِأل   »ما َكزَنْ

ُمُروَن بِالُْمنَْكِر َو َفنَْهْوَن َعِن الَْمْعُروِف َو َفْقِبُضو« 
ْ
َن الُْمنافُِقوَن َو الُْمنافِقاُت َنْعُضُهْم ِمْن َنْعٍض يَأ

يِْدَفُهْم نَُسوا اَهللا فَنَِسيَُهْم إِن الُْمنافِِقنَي هُ 
َ
 )٦٧،توبه(» ُم الْفاِسُقونَ أ
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 ينه ، دهند و از معروف ي، به منكر فرمان م)ندااز يك قماش(مردان و زنان منافق، از يكديگرند 

اند، پس خداوند نيز  خدا را فراموش كرده. بندند يم) از بخشش و انفاق(خود را  يكنند و دستها يم

  .قانندهمانا منافقان، همان فاس. آنان را فراموش كرده است

  »نسوااهللا فنسيهم« .آنان خدا را فراموش کردند، پس خداوند نيز آنان را فراموش کرد  *

ْغُفِسِهْم يف« 
َ
ْموالِِهْم َو أ

َ
ْن جُياِهُدوا بِأ

َ
َسبيِل   فَِرَح الُْمَخلُفوَن بَِمْقَعِدِهْم ِخالَف رَُسوِل اِهللا َو َكرُِهوا أ

َشدُّ َحرا لَْو اكنُوا َفْفَقُهوَن  اِهللا َو قالُوا ال َينِْفُروا يِف احْلَرِّ 
َ
َبُْكوا قُْل ناُر َجَهنَم أ ْ فَلْيَْضَحُكوا قَِليًال َو 

  )٨٢و ٨١،توبه(» َكِثرياً َجزاًء بِما اكنُوا يَْكِسبُونَ 
تخلف ورزيدند خوشحال شدند ] در جهاد[با رسول خدا  یها نشستند و از همراه آنها كه در خانه

: بگو. در اين گرما به جنگ نرويد: و جان خود در راه خدا كراهت داشتند، و گفتند و از جهاد با مال

كردند، كم  يكسب م) با دست خود(آنچه  يپس به سزا .فهميدند یتر است، اگر م آتش جهنم سوزان

  .بخندند و بسيار بگريند

َح فَرِ  «. گريه آنان در آخرت قرار داده شده است در برابر خنده آنان در دنيا،  *
ً .. .الُْمَخلُفوَن  بكوا كثريا  »و

نَْسْوُكْم ِذْكِري َو ُكنْتُْم ِمنُْهْم  فَاخَتْذُيُموُهْم ِسْخِريا َحيت  ... قاَل اْخَسُؤا ِفيها َو ال تَُكلُِّمونِ « 
َ
أ

  )١١٠و  ١٠٨مؤمنون،(» تَْضَحُكونَ 
شما آنان را ) اما(.. .مگوييد دور شويد و در آتش گم شويد و با من سخن: گويد) خداوند به آنان( 

  .خنديديد يياد مرا از خاطرتان بردند و شما به آنان م) با اين كار(به مسخره گرفتيد تا آن كه 

  »اخسئوا فيها -فاخّتذتموهم سخرّيا « .كيفر توهين كردن، توهين شدن است  *

ثْمِ «    )١١نور،(» ِللُكِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َما اْكتََسَب ِمَن اْإلِ
  .دام از آنان بدان اندازه از گناه كه مرتكب شده است، به كيفر رسدهر ك

 »للّك امري منهم ما اكتسب«. متناسب با اعمال ماست كيفرهاي الهي عادالنه و  *

  )٥٠نمل،(» َو َمَكُروا َمْكراً َو َمَكْرنا َمْكراً َو ُهْم ال يَْشُعُرونَ « 
آنها  يدست زديم، ول يا نيز به تدبير بزرگزدند و م يدست به تدبير بزرگ) آن نه گروه مفسد(و 

  .فهميدند ينم

 »مكرنا - مكروا «. در برابر مکر آنان، مکر الهي بيان شده است  *
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وِحَك « 
ُ
ً أ ُِضل َقْن َسِبيِل اِهللا بَِغرْيِ ِعلٍْم َو َفتِخَذها ُهُزوا ِ  َو ِمَن اجاِس َمْن يَْشرَتِي لَْهَو احْلَِديِث 

  )٦لقمان،(» ِهنيٌ لَُهْم َعذاٌب مُ 
از راه ) ديگران را(، يهيچ علم ياند، تا ب از مردم، خريدار سخنان بيهوده و سرگرم كننده يو برخ

  .خوار كننده است يخدا گمراه كنند و آن را به مسخره گيرند آنان برايشان عذاب

. بار است كنند، عذابشان اهانت آور و ذلّت كه حق را با تمسخر اهانت مي انآن  *
ً ي«  »هلم عذاب مهني... ّتخذها هزوا

  » فَُذوقُوا بِما نَِسيتُْم ِلقاَء يَْوِمُكْم هذا إِنا نَِسيناُكْم َو ُذوقُوا َعذاَب اخْلُْتِ بِما ُكنْتُْم َيْعَملُونَ « 
شما را به ) نيز(بچشيد، ما ) عذاب را(را فراموش كرديد  يپس به خاطر آن كه مالقات چنين روز

  )١٤سجده،( .داديد يرا بچشيد، به خاطر آنچه انجام م ييم، و عذاب دائمسپرد يدست فراموش

 »نسينا -نسيتم «. اعتنايي خدا بيان شده استدر برابر فراموشي آنان، فراموشي و بي  *

َعد لَُهْم عَ « 
َ
نْيا َو اْآلِخَرةِ َو أ ُّ ُ لََعنَُهُم اُهللا يِف ا َ يَن يُؤُْذوَن اَهللا َو رَُسو ِ ً إِن ا   )٥٧احزاب،(» ذاباً ُمِهينا

كند، و  يدهند، خداوند در دنيا و آخرت آنان را لعنت م يكه خدا و رسولش را آزار م يهمانا كسان

  .آماده كرده است يا آنان عذاب خوار كننده يبرا

يُؤُْذوَن اَهللا  «. اهانت است، كيفر او نيز اهانت در آخرت است ،چون هدف ايذا كننده  *
  »عذاباً مهينا -

  )٣٩صافات،(» َو ما جُتَْزْوَن إِال ما ُكنْتُْم َيْعَملُونَ « 
  .بينيد يايد، كيفر نم و جز آن چه انجام داده

و ما « .سم همان رفتار شرك آلود و استكباري در دنياستعذاب دردناك قيامت تج  *
  »جتزون اال ما كنتم تعملون

ْكُر ِمْن بَيِْننا بَْل هُ «  ِّ نِْزَل َعلَيِْه ا
ُ
أ
َ
ْم ِعنَْدُهْم َخزائُِن  ْم يِف َشك ِمْن ِذْكِري بَْل لَما يَُذوقُوا َعذاِب أ

َ
أ

ْسباِب  رمَْحَِة َربَِّك الَْعِزيِز الْوَهاِب 
َ
َيُقوا يِف اْأل رِْض َو ما بَيْنَُهما فَلرَْيْ

َ
ْم لَُهْم ُملُْك السماواِت َو اْأل

َ
  » أ

بلكه آنان ) بيش نيست يا ها بهانه اين حرف(است؟  ما، قرآن بر او نازل شده ي آيا از ميان همه

رحمت  يها مگر گنجينه.اند ، آنان هنوز عذاب مرا نچشيدهيآر. نسبت به قرآن، در شك هستند

خواهند نازل  يكه آنان م يبر افراد يتا وح(تو در اختيار آنان است  ي پروردگار عزيز و بخشنده
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 ي يان آنهاست، از ايشان است؟ پس به وسيلهها و زمين و آن چه م ؟يا حكومت آسمان)شود

كه ما  يبر كس يو رشته كار را بدست گيرند و از نزول وح(كه دارند باال روند  يامكانات

  )١٠و ٩و ٨ ص،( ).كنند يخواهيم جلوگير يم

در پاسخ كساني . كنند بايد تحقير شوند كساني كه رهبر و مكتب الهي را تحقير مي  *
كر من بينناءانزل ع«: گويند كه مي : فرمايد چطور شد كه او پيامبر شد، قرآن مي »ليه ا

ها به  هاي رحمت خدا دست شماست يا حكومت آسمان خزينه ايد، مگر شما چه كاره
 »...ام هلم... ام عندهم«. اي بيش نيستند دست شماست، شما يك گروه شكست خورده

ْستَِجْب لَُكْم إِن « 
َ
ِ َسيَْدُخلُوَن َجَهنَم  َو قاَل َربُُّكُم اْدُعوىِي أ يَن يَْستَْكرِبُوَن َقْن ِعباَد ِ ا

  )٦٠ذلفر،(» داِخِرينَ 
كه از عبادت من سر باز  يهمانا كسان. شما اجابت كنم يمرا بخوانيد تا برا«: و پروردگارتان گفت

  .»شوند يبه جهنّم وارد م يبا سرافكندگ يورزند به زود يزده و تكبر م

 »داخرين –يستكربون «. ز، سرافكندگي فردا را به دنبال دارداستكبار امرو  *

ْمراً فَإِنا ُمرْبُِمونَ « 
َ
بَْرُموا أ

َ
ْم أ

َ
  )٧٩زخرف،(» أ

و (ايم  پس ما نيز تصميم گرفته) اگر چنين است(گرفتند، ) بر نپذيرفتن حق( يبلكه آنان تصميم قطع

  ).گذاريم ياثر م يكيدشان را ب

 .ان بر نپذيرفتن حق، تصميم قطعي خداوند بيان شده استعي آندر برابر تصميم قط  *
 »مربمون -ابرموا «

مٍ   يَْسَمُع آياِت اِهللا ُيتيْل«  ِ
َ
ُه بَِعذاٍب أ ْ ْن لَْم يَْسَمْعها فَبرَشِّ

َ
َو إِذا َعِلَم ِمْن  َعلَيِْه ُعم يرُِصُّ ُمْستَْكرِباً َكأ

وِحَك لَهُ 
ُ
  )٩و ٨ جاثيه،(» ْم َعذاٌب ُمِهنيٌ آياتِنا َشيْئاً اخَتَذها ُهُزواً أ

كه آنها  يهمچون كس يشنود ول يشود، م يآيات خدا را كه پيوسته بر او تالوت م) كه يگناهكار(

و هر  .سخت بشارت ده يورزد، پس او را به عذاب ياصرار م) بر انحراف خود(را نشنيده متكبرانه 

  .است يبار آنانند كه برايشان عذاب خفّتگيرد،  يفهمد آن را به مسخره م يگاه از آيات ما چيز

 .كنندگان نيز عذاب خوار كننده است چون در مسخره اهانت است، كيفر مسخره  *
» ً   »عذاب مهني... هزوا
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  )٢٦احقاف،و  ٣٣جاثيه،(» َو حاَق بِِهْم ما اكنُوا بِِه يَْستَْهِزُؤنَ « 
  .فتند، فراگيرشان شدگر ياعمالشان برايشان روشن شد و آنچه را به مسخره م يها يو بد

  »حاق بهم ما اكنوا به يستهزؤن«. گيرد كردند دامنشان را مي سخره ميهمان چيزي كه م  *

ُمنَها ُمْصِبِحنيَ «  رَْصِ
َ  ْ قَْسُموا

َ
ْصَحاَب اجْلَنِة إِْذ أ

َ
َفَطاَف  َو َال يَْستَثْنُونَ  إِنا بَلَْونَاُهْم َكَما بَلَْونَآ أ

ْصبََحْت اَكلرِصيمِ َعلَيَْها َطآئٌِف مِّن 
َ
ْ  ربَِّك َو ُهْم نَآئُِموَن فَأ ْ َعيَل  ُمْصِبِحنيَ  َفتَنَاَدْوا ِن اْغُدوا

َ
 أ

  )٢٢ تا ١٧قلم،(» َحْرثُِكْم إِن ُكنتُْم َصاِرِمنيَ 
آزموديم، آنگاه كه ) در يمن(آزموديم، همان گونه كه صاحبان آن باغ ) مكّه را(همانا يا مردم 

پس . استثناء نكردند) فقرا يبرا(را  يو چيز. باغ را بچينند يها گاهان ميوهسوگند ياد كردند صبح

پس ). و باغ را سوزاند(بر گرد باغ چرخيد  يكه در خواب بودند، از طرف پروردگارت آفت يهنگام

بامدادان ) خبر از ماجرا يآنان ب. (برچيده شده بود) ياصل باغ به كل(كه  يصبح شد در حال

  .كشتزار حركت كنيد يكه اگر قصد چيدن ميوه داريد به سو. نددا يكديگر را ندا

  »فاصبحت اكلرصيم... ال يستثنون« .فقرا را محروم كردند پس محروم شدند آنان چون  *

ينَ «  ِ ْ ِمَن ا ْ اَكنُوا ْجَرُموا
َ
يَن أ ِ ْ يَْضَحُكونَ  إِن ا ْ بِِهْم َفتََغاَمُزونَ  َءاَمنُوا وا َِذا  َو إَِذا َمرُّ  إِيَل َو

ْ  انَقلَبُوا
ْهِلِهُم انَقلَبُواْ فَِكِهنيَ 

َ
وُْهْم قَالُواْ إِن َهُؤَال ِء لََضآلُّونَ  أ

َ
َِذا َرأ رِْسلُواْ َعلَيِْهْم َحافِِظنيَ  َو

ُ
يَن  َوَمآ أ ِ َْوَم ا ْ فَا

  )٣٤ -٢٩مطففني،(» َءاَمنُواْ ِمَن الُْكفاِر يَْضَحُكونَ 
 ياز رو(كردند،  يو هرگاه از كنارشان مرور م. خنديدند يمان مهمانا مجرمان پيوسته به اهل اي

و همفكران (اهل خودشان  يو هرگاه به سو. كردند يبا چشم و ابرو به يكديگر اشاره م) تمسخر

و هرگاه اهل . گشتند يگويان باز م طنزگونه و بذله) شادمان از تمسخر(گشتند،  يباز م) منحرفشان

بر  يكه آنان، رسالت نگهبان يدر حال. نيست كه آنان گمراهند يشكّ: ندگفت يديدند، م يايمان را م

  .مؤمنان را نداشتند

ين « .گرفتن در آخرت استرد خنده قرار هاي تمسخرآميز در دنيا، مو كيفر خنده  * ّ ا
ين آمنوا -يضحكون ... اجرموا اكنوا ّ   »يضحكون... ا

ً  إِغُهْم يَِكيُدونَ «  ً  َكيْدا ِكيُد َكيْدا
َ
  )١٦و١٥طارق،(» َو أ

  .كنم يو من نيز تدبير م. كنند ينيرنگ م همانا كافران پيوسته

ً «. شود به دنبال كيد باشد، گرفتار كيد الهي ميانسان اگر   *   »يكيدون كيدا و اكيد كيدا
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  قبح عقاب بالبيان ‐ ٣
نگرديده و آن  يتوسط شرع نه يآن است كه مادام كه عمل قاعده اجماالًاين مفاد  
و  مرتكب گردد، مجازات او عقالً يكلف ابالغ نشده است، چنانچه شخصبه م ينه

 ياصل قانون«بايد دانست كه قلمرو اين قاعده، وسيعتر از . قبيح و زشت است شرعاً
بودن جرم  يمعاصر است، چرا كه اصل قانون يدر حقوق عرف»  بودن جرم و مجازات
 يول. ل ابالغ و انتشار قانونبه وضع قانون و به تبع آن مراح  و مجازات راجع است

به تكليف   ديگر نسبت يكه مكلف نه به علت تقصير بلكه به جهت يفقها در موارد
به ديگر سخن مراد از بيان . اند صادره جاهل بوده است، نيز به اين قاعده تمسك كرده

تر از بنابراين، دايره شمول آن وسيع. در اين قاعده، بيان واصل است، نه بيان صادر
در برخي از آيات نيز به اين نکته اشاره شده  .بودن جرم و مجازات است ياصل قانون
 هايعذابدر مورد اين امر  .وجود ندارديف، مسئوليتي لتا قبل از ابالغ تكاست که 

ابتدا سنّت خداوند که  نيز بيان شده است که در آنها بر اين نکته تأکيد شده است الهي
 :استنباط استاين قاعده از آيات زير قابل  .است اتمام حجت و سپس مؤاخذه

ننَِي َحيت َغبَْعَث رَُسوالً «    )١٥ارساء،(» َو ما ُكنا ُمَعذِّ
هر كس هدايت يافت، پس همانا به سود خويش هدايت يافته است و هر كس گمراه شد، تنها به 

و ما هرگز عذاب  كشد يرا به دوش نم يزيان خويش گمراه شده است و هيچ كس بار گناه ديگر

  ).و اتمام حجت كنيم(بفرستيم  يايم، مگر آنكه پيامبر كننده نبوده

  »ما كّنا معّذبني حيّت نَبعَث رسوالً « :شاهد مثال  *

ها رَُسوًال َفتْلُوا َعلَيِْهْم آياتِنا  َو ما اكَن َربَُّك ُمْهِلَك الُْقري«  مِّ
ُ
  )٥٩قصص،(» َحيت َفبَْعَث يِف أ

برانگيزد، كه  يكند، مگر اينكه در ميان آنان پيامبر يرا نابود نم) و شهرها(ها  يهو پروردگارت قر

  .آيات ما را بر آنان تالوت كند

ها رَُسوالً   َو ما اكَن َربَُّك ُمْهِلَك الُْقري« :شاهد مثال  * مِّ
ُ
  »َحيت َفبَْعَث يِف أ
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يَن َو ُمنِْذِريَن ِحَال يَُكوَن لِلن «  ِ
  )١٦٥نساء،(» اِس َعيَل اِهللا ُحجٌة َنْعَد الرُُّسلِ رُُسًال ُمبرَشِّ

مردم بر  يكه بشارت دهنده و بيم دهنده بودند، تا پس از پيامبران، برا) را فرستاديم( يپيامبران

  .نباشد يخداوند حجت

 »حّجة هللاحال يكون للناس عيل ا« :شاهد مثال  *

ن اَهللا َعِزيٌز َحِكيمٌ فَإِْن َزلَلْتُْم ِمْن َنْعِد ما جاَءتُْكُم اْكَ « 
َ
  )٢٠٩بقره،(» يِّناُت فَاْعلَُموا أ

شديد، بدانيد كه ) يو گمراه(شما آمد، دچار لغزش  يروشن برا يها و اگر بعد از آنكه نشانه

  .)او نيست ي مانع اراده يكند و هيچ قدرت يطبق حكمت خود عمل م. (خداوند عزيز و حكيم است

 »تُْم ِمْن َنْعِد ما جاَءتُْكُم اْكَيِّناُت َفإِْن َزلَلْ «: شاهد مثال  *

ْمُرُه إيَِل   َفَمْن جاَءُه َموِْعَظٌة ِمْن َربِِّه فَاْغتيَه« 
َ
ْصحاُب  فَلَُه ما َسلََف َو أ

َ
وِحَك أ

ُ
اِهللا َو َمْن خَد فَأ

ونَ  ُ ِ   )٢٧٥بقره،(» اجاِر ُهْم ِفيها خا
كرد، آنچه در  يخوددار) ياز رباخوار(و از پروردگارش به او رسيد  يا پس هر كس كه موعظه

كه  ياما كسان. شود يمال اوست، و كار او به خدا واگذار م) از طريق ربا بدست آورده(گذشته 

  .مانند يبازگردند، آنان اهل آتش خواهند بود و در آن جاودانه م) يدوباره به رباخوار(

 »فَلَُه ما َسلََف  -َفَمْن جاَءُه َموِْعَظٌة ِمْن َربِِّه «: شاهد مثال  *

يَن َكَفُروا بِآياِت اِهللا لَُهْم َعذاٌب َشِديٌد َو اُهللا  يِمْن َقبُْل ُهد«  ِ نَْزَل الُْفْرقاَن إِن ا
َ
لِلناِس َو أ

  )٤آل عمران،(» َعِزيٌز ُذو انِْتقامٍ 
 ي كه وسيله(و اينك فرقان را ) فرو فرستاد(هدايت مردم  يبرا) تورات و انجيل را(او پيش از اين 

 يكفر ورزند، عذاب شديد يكه به آيات اله يكسان ينازل كرد، البتّه برا) تميز حق از باطل است

  .است و خداوند شكست ناپذير صاحب انتقام است

ين كفروا... هدي للناس«: شاهد مثال  * ّ  »هلم عذاب شديد... ا

 » ُ َ ِ ما تََو   يالُْهد َو َمْن يُشاقِِق الرُسوَل ِمْن َنْعِد ما تَبنََي  ِّ َو  َو يَتِبْع َلرْيَ َسِبيِل الُْمْؤِمِننَي نَُو
 ً   )١١٥نساء،(» نُْصِلِه َجَهنَم َو ساَءْت َمِصريا

 يجز راه مؤمنان را پيرو يو هر كس پس از آنكه هدايت برايش آشكار شد با پيامبر مخالفت كند و راه

  .است ينيم و او را به دوزخ افكنيم كه سرانجام بدكرده بگردا يكه رو يكند، او را بدان سو

 »نصله جهّنم... و من يشاقق الرسول من بعد ما تبنّي «: شاهد مثال  *
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ِّ َمَعُكْم لَ « 
ً َو قاَل اُهللا إِ َخَذ اُهللا ِميثاَق بيَِن إرِْساِثيَل َو َنَعثْنا ِمنُْهُم اْعيَنْ َعرَشَ نَِقيبا

َ
نِئْ َو لََقْد أ

َقْمتُُم ا
َ
َرن أ َكفِّ

ُ
ً َأل ً َحَسنا قَْرْضتُُم اَهللا قَْرضا

َ
 لصالَة َو آتَيْتُُم الزاكَة َو آَمنْتُْم بِرُُسيِل َو َعزْرُيُموُهْم َو أ

نْهاُر َفَمْن َكَفَر َنْعَد ذلَِك ِمنُْكْم 
َ
ْدِخلَنُكْم َجناٍت جَتِْري ِمْن حَتِْتَها اْأل

ُ
َقنُْكْم َسيِّئاتُِكْم َو َأل

  )١٢مائده،(» ْد َضل َسواَء السِبيلِ َفقَ 
دوازده  يبرا(اسرائيل پيمان گرفت، و از ميان آنان دوازده سرپرست  يو به تحقيق خداوند از بن

من با شمايم، اگر نماز به پا داريد و زكات بپردازيد : فرمود) به آنان(برانگيختيم، و خداوند ) طايفه

نيكو دهيد، قطعاً گناهانتان را  يان كنيد و به خداوند وامش يو به پيامبرانم ايمان آورده و يار

پس از اين، . است يآن جار) درختان(كنم كه نهرها زير  يوارد م يهاي پوشانم و شما را به باغ يم

  .از راه راست منحرف گشته است يهر كس از شما كافر شود، به راست

َخَذ اُهللا ِميثاَق بيَِن إِ «: شاهد مثال  *
َ
َفَمْن َكَفَر  -رْساِثيَل َو َنَعثْنا ِمنُْهُم اْعيَنْ َعرَشَ نَِقيباً َو لََقْد أ

 »َنْعَد ذلَِك ِمنُْكْم َفَقْد َضل َسواَء السِبيلِ 

ٌ واِحٌد َو إِْن لَْم يَنْتَُهوا َقم «  ٍ إِال إِ يَن قالُوا إِن اَهللا ثاِلُث ثَالثٍَة َو ما ِمْن إِ ِ ولُوَن ا َفقُ لََقْد َكَفَر ا
مٌ  ِ

َ
يَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعذاٌب أ ِ ََمسن ا   )٧٣مائده،(» َ

و اگر از . نيست ييكتا خداي يجز خدا. از سه تاست، كافر شدند يخداوند، يك: همانا آنان كه گفتند

  .دردناك خواهد رسيد يگويند دست برندارند، به كافران از اهل كتاب آنها قطعاً عذاب يآنچه م

يَن َكَفُروا ِمنُْهْم َعذاٌب  -ِإْن لَْم يَنْتَُهوا «: مثال شاهد  * ِ ََمسن ا َ« 

 » ْ َ ِ َبْلَُونُكُم اُهللا ب َ يَن آَمنُوا  ِ َها ا فُّ
َ
َْعلََم اُهللا َمْن  يا ك ِ يِْديُكْم َو ِرماُحُكْم 

َ
ُ أ ُ ٍء ِمَن الصيِْد تَنا

مٌ نَ   يخَيافُُه بِالَْغيِْب َفَمِن اْقتَد ِ
َ
  )٩٤مائده،(» ْعَد ذلَِك فَلَُه َعذاٌب أ

هايتان به آن  از شكار كه دستها و نيزه يخداوند شما را با چيز! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

و تسليم فرمان (در باطن از او بيم دارد  يآزمايد تا خداوند معلوم گرداند چه كس يرسد م يم

  .دردناك است يهر كه تجاوز كند، او را عذابپس بعد از اين ) گذرد ياوست و از شكار م

مٌ   َفَمِن اْقتَدي«: شاهد مثال  * ِ
َ
  »َنْعَد ذلَِك فَلَُه َعذاٌب أ

 » ْ َ يُّ 
َ
ْم بِِه َو  قُْل أ ُ نِْذَر

ُ
َ إيَِل هَذا الُْقْرآُن ِأل ِ و

ُ
ْكرَبُ َشهاَدًة قُِل اُهللا َشِهيٌد بَييِْن َو بَيْنَُكْم َو أ

َ
ٍء أ

  )١٩انعام،(» َمْن بَلَغَ 
و اين . خداوند ميان من و شما گواه است: برتر و بزرگتر است؟ بگو يدر گواه يچه موجود: بگو

  .شده تا با آن شما را و هر كه را كه اين پيام به او برسد هشدار دهم يقرآن به من وح
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  »و من بلغ« :شاهد مثال  *

ْن لَْم يَُكْن َربَُّك ُمْهِلَك الُْقر« 
َ
ْهلُها ذلفِلُونَ بُِظلْ   يذلَِك أ

َ
  )١٣١انعام،(» ٍم َو أ

را كه اهلش  يهاي يستم، آباد يآنست كه پروردگارت هرگز از رو يبرا) اتمام حجت و هشدار(اين 

)آورد و با  يخداوند ابتدا مردم را از غفلت و جهل بيرون م. (كند يغافلند نابود نم) از شناخت حق

  ).كند ير قبول نكردند هالكشان مدهد و سپس اگ يپيامبرانش به آنان هشدار م

 »مهلك الُقري بظلٍم و اهلها ذلفلون«: شاهد مثال  *

نَا َخرْيٌ ِمنُْه َخلَْقتيَِن ِمْن ناٍر َو َخلَْقتَُه ِمْن ِطنيٍ « 
َ
َمْرتَُك قاَل أ

َ
ال تَْسُجَد إِْذ أ

َ
  »قاَل ما َمنََعَك أ

  )١٢اعراف،(                                                                                                                             
فرمانت دادم، چه چيز تورا از سجده كردن باز ) به سجده(كه من  يوقت: فرمود) خداوند به ابليس(

  .يمن از او بهترم، مرا از آتش و او را از گل آفريد: گفت) شيطان(داشت؟ 

 »اذ امرتك... ا منعكقال م« :شاهد مثال  *

ِّ َو نََصْحُت لَُكْم فََكيَْف آ َفتََو «  بْلَْغتُُكْم رِساالِت َر
َ
قَْوٍم   َعيل  َقنُْهْم َو قاَل يا قَْوِم لََقْد أ

  )٩٣اعراف،(» اكفِِرينَ 
پروردگارم را به شما رساندم و  يها پيام! قوم من يا: گرداند و گفت يپس شعيب از آنان رو

  قوم كافر تأسف بخورم؟) سرنوشت(كردم، پس چگونه بر  يخيرخواهبرايتان 

ّ ... فاخذتهم الرجفة«: شاهد مثال  *  »اَبلَغتُكم رساالت ر

 »ْ َْوَم تُن ْ َيتَْك آياتُنا فَنَِسيتَها َو َكذلَِك ا
َ
  )١٢٦طه،(» قاَل َكذلَِك أ

د و تو آنها را فراموش همان گونه كه آيات ما به تو رسي: فرمود) و خداوند در جواب خواهد(

  .يا ، امروز هم همانطور فراموش گرديدهيكرد

وم تن... اتتك اياتنا«: شاهد مثال  *  »ا

َجٌل ُمَسيم « 
َ
  )١٢٩طه،(» َو لَْو ال لَكَِمٌة َسبََقْت ِمْن َربَِّك لاَكَن لِزاماً َو أ

و (آمد  يالزم م يعذاب اله زمان مقرر نبود، هر آينه) ي مالحظه(و اگر سنّت و تقدير پروردگارت و 

  ).گرفت يدامان آنان را نيز م

ً « :شاهد مثال  *  »لَْو ال لَكَِمٌة َسبََقْت ِمْن َربَِّك لاَكَن لِزاما
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ْنا رَُسوًال َفنَتِبَع آياتَِك «  َ
رَْسلَْت إِ

َ
ْهلَْكناُهْم بَِعذاٍب ِمْن َقبِْلِه لَقالُوا َربنا لَْو ال أ

َ
نا أ

َ
بِْل  ِمْن قَ َو لَْو ك

ْن نَِذل َو خَنْز
َ
  )١٣٤طه،(»  يأ

! پروردگارا: گفتند يكرديم، م يهالك م يبا عذاب) آمدن پيامبر و نزول قرآن(و اگر ما آنان را قبل از 

  .كنيم، پيش از آنكه ذليل و خوار شويم يتا ما از آيات تو پيرو يما نفرستاد يبرا يچرا پيامبر

رَْسلَْت «: شاهد مثال  *
َ
ْن نَِذل َو خَنْزي ...لَْو ال أ

َ
 » ِمْن َقبِْل أ

ِ ُيتيْل تَلَْفُح وُُجوَهُهُم اجاُر َو ُهْم ِفيها اكحِلُونَ «  لَْم تَُكْن آيا
َ
بُونَ   أ   » َعلَيُْكْم فَُكنْتُْم بِها تَُكذِّ

 يهاي با لب. (عبوس دارند) زشت و( يا سوزاند و آنان در دوزخ چهره يآتش، صورت آنها را م

شد، پس آنها  يآيا آيات من بر شما خوانده نم:) شود يبه آنان گفته م). (آشكار يهاي دندان وارونه و

  )١٠٥و١٠٤مؤمنون،(  شمرديد؟ يرا دروغ م

ِ ُيتيْل «: شاهد مثال  * لَْم تَُكْن آيا
َ
 »َعلَيُْكْم   أ

ْهلَْكنا ِمْن قَْريٍَة إِال هَلا ُمنِْذُرونَ « 
َ
  )٢٠٩و  ٢٠٨شعراء،(» الِِمنيَ َو ما ُكنا ظ  يِذْكر َو ما أ

پند و عبرت  ي تا مايه. داشتند يدهندگان را هالك نكرديم، مگر آن كه بيم يا هيچ منطقه) مردم(و ما 

  ).كه بدون هشدار مجازات كنيم(باشد، و ما ستمكار نبوديم 

ْهلَْكنا ِمْن قَْرَيٍة إِال هَلا ُمنِْذُرونَ «: شاهد مثال  *
َ
 »ِذْكري َو ما أ

 » 
َ
  )٥٨نمل،(» ْمَطْرنا َعلَيِْهْم َمَطراً فَساَء َمَطُر الُْمنَْذِرينَ َو أ

و چه بد است باران ) ن شدندزير آن دف يهمگ و(بر سر آنها باريديم ) از سنگ( يسپس باران

  .شدگانانذار

 »مطر املنذرين«: شاهد مثال  *

يِْديِهْم فَ « 
َ
ْن تُِصيبَُهْم ُمِصيبٌَة بِما قَدَمْت أ

َ
ْنا رَُسوًال َفنَتِبَع َو لَْو ال أ َ

رَْسلَْت إِ
َ
يَُقولُوا َربنا لَْو ال أ

  )٤٧قصص،(» آياتَِك َو نَُكوَن ِمَن الُْمْؤِمِننيَ 
ما كه ! (پروردگارا: گويند يدر اثر عملكردشان به آنان برسد، م يو اگر نبود اينكه هر گاه مصيبت

آورندگان  كنيم و از ايمان يتو را پيرو تا آيات ينفرستاد يما پيامبر يچرا برا) دانستيم ينم

  ).فرستاديم يآنان نم يبه سو يما هرگز پيامبر(باشيم، 

  »لوال ارسلت«: شاهد مثال  *
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رِْض َو ما اكنُوا   َو قاُروَن َو فِرَْعْوَن َو هاماَن َو لََقْد جاَءُهْم ُمو« 
َ
بِاْكَيِّناِت فَاْستَْكرَبُوا يِف اْأل

  )٣٩عنكبوت،(» سابِِقنيَ 
و (همراه داليل روشن  يموس يو به راست) نيز هالك كرديم(و قارون و فرعون و هامان را 

نتوانستند ) با اين همه(كردند، و  يآنان در زمين تكبر و سركش) يول(آنان آمد،  يبه سو) معجزات

  ).فرار كنند يو از عذاب اله(گيرند  يپيش) بر خدا(

  »جاءهم مو باكيّنات«: شاهد مثال  *

ْظلَُم ِممِن اْفرَت « 
َ
 لَيَْس يِف َجَهنَم َمثْو َعيَل   يَو َمْن أ

َ
ْو َكذَب بِاحْلَقِّ لَما جاَءُه أ

َ
ً أ  ياِهللا َكِذبا

  )٦٨عنكبوت،(» لِلاْكفِِرينَ 
كه حق به سراغش آمد آن را تكذيب  يكه بر خدا دروغ بندد يا هنگام يو كيست ستمكارتر از كس

  نيست؟ يدر دوزخ جايگاه كافران، يكند؟ آيا برا

 »...كّذب باحلّق ملا جائه أليس يف جهّنم«: شاهد مثال  *

بْنا لِلناِس يِف هَذا ا«  يَن َظلَُموا َمْعِذَرُيُهْم َو ال ُهْم يُْستَْعتَبُوَن َو لََقْد رَضَ ِ لُْقْرآِن َفيَْوَمئٍِذ ال َفنَْفُع ا
ْغتُْم إِال ُمبِْطلُونَ  ِمْن لُكِّ َمثٍَل َو لنَِئْ ِجئْتَُهْم بِآيَةٍ 

َ
يَن َكَفُروا إِْن أ ِ َُقولَن ا   )٥٨و  ٥٧روم،(» َ

 .شود يآنان نيز پذيرفته نم  توبهندارد، و يكه ستم كردند سود ي، پوزش كسانيپس در چنين روز

 يا آنان نشانه و معجزه يآورديم، و اگر برا يمردم از هر گونه مثل يدر اين قرآن، برا يو به راست

  ).ها سحر و جادوست و اين. (شما جز بر باطل نيستيد: ، كافران حتماً خواهند گفتيبياور

ين ظلموا معذرتهم«. :شاهد مثال  * ّ  »...و لقد رضبنا للناس... فيومئذ ال ينفع ا

 » ْ يَن يِف قُلُوبِِهْم َمَرٌض َو الُْمرِْجُفوَن يِف ال ِ َمِدينَِة َجُْغِريَنَك بِِهْم ُعم ال لنَِئْ لَْم يَنْتَِه الُْمنافُِقوَن َو ا
  )٦٠احزاب،(» جُياِوُرونََك ِفيها إِال قَِليالً 

از (كنند  يم ياست و آنان كه در مدينه شايعه پراكن يهايشان بيمار كه در دل ياگر منافقان و كسان

توانند  ينم يكوتاهشورانيم، آن گاه جز مدت  يدست بر ندارند، حتماً تو را بر ضد آنان م) كارشان

  .در كنار تو در اين شهر بمانند

 »جغريّنك... لنئ لم ينته«: شاهد مثال  *
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بُِر َو بِالِْكت«  يَن ِمْن َقبِْلِهْم جاَءْيُهْم رُُسلُُهْم بِاْكَيِّناِت َو بِالزُّ ِ بُوَك َفَقْد َكذَب ا اِب َو إِْن يَُكذِّ
يَن َكفَ  ِ َخْذُت ا

َ
  )٢٦و٢٥فاطر،(» ُروا فََكيَْف اكَن نَِكريِ الُْمِنرِي ُعم أ

انبيا (كه پيش از آنان بودند نيز  يبدون شك كفّار) نگران مباش، زيرا(كنند  يو اگر تو را تكذيب م

ها و كتاب روشنگر به  ها و داليل آشكار و نوشته تكذيب نمودند، پيامبرانشان همراه با معجزه) را

  ).اوردنداما آنان ايمان ني(سراغشان آمدند 

 »ثم اخذُت ... جائتهم رسلهم«: شاهد مثال  *

ْرُكْم ما «  َو لَْم ُغَعمِّ
َ
ِي ُكنا َغْعَمُل أ ً َلرْيَ ا ْخرِْجنا َغْعَمْل صاحِلا

َ
َو ُهْم يَْصَطرُِخوَن ِفيها َربنا أ

  )٣٧فاطر،(» ِمْن نَِصريٍ  َفتََذكُر ِفيِه َمْن تََذكَر َو جاَءُكُم اجِذيُر فَُذوقُوا فَما لِلظالِِمنيَ 
انجام دهيم،  يما را خارج كن تا عمل صالح! پروردگارا:) گويند يو م(زنند  يو آن كفّار در دوزخ ناله م

آيا ما به شما چندان عمر نداديم :) شود يدر پاسخ به آنان گفته م. (داديم يغير از آنچه كه قبلًا انجام م

هشدار دهنده به سراغتان ) عبرت گيرد؟ به عالوه(ذكّر شود و تذكّر دارد مت يكه در آن هر كس كه بنا

  .نيست يستمگران هيچ ياور ي، كه اينك بچشيد، پس برا)نكرديد يشما توجه يول(آمد 

  »جاءكم اجذير فذوقوا«: شاهد مثال  *

  )١٧٧صافات،(» فَإِذا نََزَل بِساَحِتِهْم فَساَء َصباُح الُْمنَْذِرينَ « 
  .خواهند داشت يبه آستانه آنان فرود آيد، اخطار شدگان چه بد صبحگاه) عذاب ما(پس هر گاه 

 »املنذرين -فاذا نزل بساحتهم« :شاهد مثال  *

ِ فََكذبَْت بِها َو اْستَْكرَبَْت َو ُكنَْت ِمَن الاْكفِِرينَ   بيَل«    )٥٩زمر،(» قَْد جاَءتَْك آيا
  .يو از كافران شد يو تكبر ورزيد ي، آيات من به سراغ تو آمد، اما آنها را تكذيب كرديآر

 »بيل قد جاءتك ايا«: شاهد مثال  *

ْغُفَسُكْم إِْذ تُْدَعْوَن إيَِل « 
َ
ْكرَبُ ِمْن َمْقِتُكْم أ

َ
يَن َكَفُروا يُناَدْوَن لََمْقُت اِهللا أ ِ يماِن  إِن ا اْإلِ

  )١٠ذلفر،(» َفتَْكُفُرونَ 
تر از  بزرگ) نسبت به شما(قطعاً خشم خدا «: شوند يمندا ) در دوزخ(كه كفر ورزيدند  يكسان همانا

  ».ورزيديد يكفر م يشديد ول يخشم شما نسبت به خودتان است، زيرا شما به ايمان دعوت م

ْكرَبُ  «: شاهد مثال  *
َ
 »اذ تُدعون ايل االيمان - يُناَدْوَن لََمْقُت اِهللا أ
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ِييِهْم رُُسلُُهْم بِاْكَ « 
ْ
غُهْم اكنَْت تَأ

َ
َخَذُهُم اهللاُ ذلَِك بِك

َ
  )٢٢ذلفر،(» يِّناِت فََكَفُروا فَأ

 يآمدند، ول يبه خاطر آن بود كه پيامبرانشان همراه با دالئل روشن به سراغ آنان م) يقهر اله(اين 

  . آنان كفر ورزيدند، پس خداوند آنان را به قهر خود گرفت

 »هللافاخذهم ا... فكفروا... تأتيهم رسلهم«: شاهد مثال  *

ِييُكْم رُُسلُُكْم بِاْكَيِّناِت قالُوا بيَلقالُو« 
ْ
َو لَْم تَُك تَأ

َ
  )٥٠ذلفر،(»  ا أ

» شما آوردند؟ يبرا يآيا چنين نبود كه پيامبرانتان معجزات«: گويند) نگهبانان دوزخ در پاسخ(

  » چرا«: گويند يم

 »اولم تك تأتيكم رسلكم« :شاهد مثال  *

  » يِّناِت فَرُِحوا بِما ِعنَْدُهْم ِمَن الِْعلِْم َو حاَق بِِهْم ما اكنُوا بِِه يَْستَْهِزُؤنَ فَلَما جاَءْيُهْم رُُسلُُهْم بِاْكَ « 
كه نزدشان بود  يپس چون پيامبرانشان همراه با معجزات به سراغشان آمدند به آن مقدار علم

تمسخر كه به ) ياز قهر اله(و آن چه ) و حاضر نشدند منطق انبيا را بپذيرند(خوشحال شدند 

  )٨٤ذلفر،( .گرفتند، آنان را فرا گرفت يم

  » ...حاق بهم... باكينات... جاءتهم«: شاهد مثال  *

نَْذْرتُُكْم صاِعَقًة ِمثَْل صاِعَقِة خٍد َو َعُمودَ « 
َ
ْعَرُضوا َفُقْل أ

َ
إِْذ جاَءْيُهُم الرُُّسُل ِمْن َننْيِ  فَإِْن أ

ال َيْعبُ 
َ
يِْديِهْم َو ِمْن َخلِْفِهْم أ

َ
رِْسلْتُْم بِِه أ

ُ
نَْزَل َمالئَِكًة فَإِنا بِما أ

َ
ُدوا إِال اَهللا قالُوا لَْو شاَء َربُّنا َأل

  )١٤و  ١٣فصلت،(» اكفُِرونَ 
قوم عاد و ثمود  ي همچون صاعقه يا من شما را از صاعقه«: گرداندند بگو يپس اگر رو

:) و گفتند(ر به سراغشان آمدند از پيش رو و از پشت س) ما(آن گاه كه فرستادگان .ترسانم يم

 يپيامبر(خواست  ياگر پروردگار ما م«: گفتند) اما آنان در پاسخ(» جز خداوند را نپرستيد«

  ».ايد كافريم فرستاد، پس ما به آن چه شما به آن فرستاده شده يرا م يقطعاً فرشتگان) بفرستد

  »اذ جاءتهم الرسل«: شاهد مثال  *

ما َعُموُد َفَهدَ « 
َ
َخَذْيُهْم صاِعَقُة الَْعذاِب الُْهوِن بِما اكنُوا   يالُْهد َعيَل   يْناُهْم فَاْستََحبُّوا الَْعيمَو أ

َ
فَأ

  )١٧فصلت،(» يَْكِسبُونَ 
را بر هدايت ترجيح دادند پس به كيفر آن چه  يكوردل يو اما قوم ثمود، آنان را هدايت كرديم ول

  .فرو گرفت كردند صاعقه عذابِ خفت بار آنان را يكسب م
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 »فاخذتهم... فهديناهم« :شاهد مثال  *

ً َو َم«  َشد ِمنُْهْم َنْطشا
َ
ْهلَْكنا أ

َ
ِييِهْم ِمْن نيَِب إِال اكنُوا بِِه يَْستَْهِزُؤَن فَأ

ْ
وِلنيَ   َو ما يَأ

َ
  »َمثَُل اْأل

  )٨و٧زخرف،(                                                                                                                          
را كه از نظر  يپس ما كسان .كردند يآمد مگر آنكه او را مسخره م يبه سراغشان نم يو هيچ پيامبر

  .تر از اين اسرافكاران بودند هالك كرديم و سرنوشت پيشينيان تكرار شد قدرت سخت

 »...ااهلكن... يأتيهم من نيب«: شاهد مثال  *

ْهد« 
َ
َو لَْو ِجئْتُُكْم بِأ

َ
رِْسلْتُْم بِِه اكفُِروَن فَاْغتََقْمنا   يقاَل أ

ُ
ِمما وََجْدُيْم َعلَيِْه آباَءُكْم قالُوا إِنا بِما أ

ننِيَ    )٢٥و٢٤زخرف،(» ِمنُْهْم فَاْغُظْر َكيَْف اكَن خقِبَُة الُْمَكذِّ
ز آنچه پدرانتان را بر آن يافتيد برايتان بياورم تر ا هدايت بخش يآيا اگر آئين: گفت) پيامبرشان(

پس ما از .ايد كافريم ما به آنچه بدان فرستاده شده: گفتند) حاضريد دست از راه نياكان برداريد(

  .آنان انتقام گرفتيم و بنگر كه فرجام تكذيب كنندگان چگونه است

  »اكفرون فانتقمنا... انا... جئتكم بأهدي«: شاهد مثال  *

َخْذناُهْم بِالَْعذاِب لََعلُهْم يَرِْجُعونَ َو ما « 
َ
ْخِتها َو أ

ُ
ْكرَبُ ِمْن أ

َ
  )٤٨زخرف،(» نُِريِهْم ِمْن آيٍَة إِال يِهَ أ

داديم، مگر آنكه از معجزه ديگر بزرگتر بود و ما آنان  يبه فرعونيان نشان نم يا و ما هيچ معجزه

  .را به عذاب گرفتيم تا شايد باز گردند

 »اخذنا... نريهم من آية«: شاهد مثال  *

  َربنَا اْكِشْف َقنا الَْعذاَب إِنا ُمْؤِمنُونَ « 
َ
ْكر ك ِّ   )١٣و  ١٢دخان،(»َوقَْد جاَءُهْم رَُسوٌل ُمِبنيٌ   يلَُهُم ا

آنان  يبرا ياين بيدار .آوريم يپروردگارا اين عذاب را از ما دفع كن، ما ايمان م) گويند يمردم م(

  )اعتنا نكردند يول. (روشنگر به سراغشان آمد يكه پيامبر يالچه سود؟ در ح

م«: شاهد مثال  *  »...و قد جاءهم رسول... هذا عذاب ا

  )٥٩دخان،(» فَاْرتَِقْب إِغُهْم ُمْرتَِقبُونَ  فَإِنما يرَْسناُه بِِلسانَِك لََعلُهْم َفتََذكُرونَ « 
پس منتظر باش كه  .گردانديم تا شايد متذكّر شوند جز اين نيست كه ما قرآن را به زبان تو آسان

  ).و آنان منتظر سرنوشت شوم خود يتو منتظر پيروز. (آنان نيز منتظرند

 »فارتقب انّهم مرتقبون« :شاهد مثال  *
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مٌ  يهذا ُهد«  ِ
َ
يَن َكَفُروا بِآياِت َربِِّهْم لَُهْم َعذاٌب ِمْن رِْجٍز أ ِ   )١١جاثيه،(» َو ا

 يكه به آيات پروردگارشان كفر ورزيدند برايشان عذاب يهدايت است و كسان ي يهما) قرآن(اين 

  .دردناك از هول و اضطراب است

ين كفروا«: شاهد مثال  * ّ  » ...هذا هدي وا

ً بَيْنَهُ «  ْمِر َفَما اْختَلَُفوا إِال ِمْن َنْعِد ما جاَءُهُم الِْعلُْم َنْغيا
َ
ْم إِن َربَك َو آتَيْناُهْم بَيِّناٍت ِمَن اْأل

  )١٧جاثيه،(»  بَيْنَُهْم يَْوَم الِْقياَمِة فيما اكنُوا فيِه خَيْتَِلُفون  َفْق
به آنها عطا كرديم پس ايشان اختالف نكردند مگر بعد از آن كه علم ]  دين[در امر  يو داليل روشن

روردگار تو روز قطعا پ. كه ميان خودشان بود يبه خاطر حسد و رقابت]  آن هم[برايشان آمد 

  .كردند حكم خواهد كرد يقيامت ميان آنها در آنچه بر سرش اختالف م

ْمرِ و «: شاهد مثال  *
َ
 »بَيْنَُهْم يَْوَم الِْقياَمِة   إِن َربَك َفْق -آتَيْناُهْم بَيِّناٍت ِمَن اْأل

لِْقيَا يِف « 
َ
َ قَاَل َال خَتْتَِصمُ ... َجَهنَم لُك َكفاٍر َعِنيدٍ  أ َ ُْكم بِالَْوِقيدِ  يواْ  َ

  )٢٨و ٢٤ق،( »َوقَْد قَدْمُت إِ
.. .به دوزخ افكنيد هر كفرپيشه لجوج را:) كند يخداوند به دو فرشته سائق و شهيد خطاب م( 

  .نزد من با يكديگر مشاجره نكنيد، من پيش از اين وعده عذاب را به شما داده بودم:) خداوند گويد(

كم بالوعيد... يف جهّنمالقيا «: شاهد مثال  *  »قد قَّدمُت ا

ْمرِِهْم َو لَُهمْ « 
َ
يَن َكَفُرواْ ِمن َقبُْل فََذاقُواْ َوبَاَل أ ِ تُِكْم َغبَُؤاْ ا

ْ
لَْم يَأ

َ
ٌم َذلَِك ِب�َكنُه اَكنَت  أ ِ

َ
َعَذاٌب أ

ِييِهْم رُُسلُُهم بِاْكَيِّنَاِت 
ْ
  )٦و ٥تغابن،(» تأ

در (خود را  ن كفر ورزيدند به شما نرسيده است؟ پس عقوبت كاركه پيش از اي يآيا خبر كسان

به خاطر آن است كه ) كيفر(اين .دردناك است يعذاب) در آخرت(چشيدند و برايشان ) دنيا

  .به سراغ آنها آمده بودند) و معجزات(پيامبرانشان همراه با داليل روشن 

م «: شاهد مثال  *  »ذلك بانه اكنت تأتيهم رسلهم -عذاب ا

رَْسلْنَا نُوحاً إِيَل «  
َ
مٌ  إِنآ أ ِ

َ
ِييَُهْم َعَذاٌب أ

ْ
ن يَأ

َ
نِذْر قَْوَمَك ِمن َقبِْل أ

َ
ْن أ

َ
  )١نوح،(» قَْوِمِه أ

دردآور به سراغشان  يقومش فرستاديم كه قوم خود را قبل از آنكه عذاب يهمانا ما نوح را به سو

  .بيايد هشدار بده

مانذر قومك من قبل ان «: شاهد مثال  *  »يأتيهم عذاب ا
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  هابودن مجازات شخصي ‐ ٤
توان براي                 انساني مسئول عمل خويش است وهيچ كس را نمي هربرطبق اين اصل  

تر هرانساني بايد                 به عبارت ساده .فعلي كه ديگري مرتكب شده است، مسئول دانست
و صادر شده باشد و ممكن نيست شخصاً پاسخگوي پيامدهاي ناگوار اعمالي كه از ا

  :اين اصل از آيات زير قابل استنباط است. اين بار سنگين را بر دوش ديگري نهاد

ْخر« 
ُ
  )٧زمرو  ١٨فاطر، ١٥ ارساء، ١٦٤انعام(» یَو ال تَِزُر واِزَرٌة ِوْزَر أ

  .كشد يرا بر دوش نم يديگر) گناه(كس بار كند وهيچ يجز به زيان خويش نم) يكار بد(وهيچ كس 

ْخر«: شاهد مثال  *
ُ
  ١»یَو ال تَِزُر واِزَرٌة ِوْزَر أ

ْخرَ « 
ُ
ال تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

َ
  )٣٨جنم،(» یك

  .را به عهده نخواهد گرفت يكه هيچ كس بار ديگر) است يدر همه كتب آسمان(

ْخرَ «: شاهد مثال  *
ُ
ال تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر أ

َ
  »یك

مٌة قَْد َخلَْت « 
ُ
  » هَلا ما َكَسبَْت َو لَُكْم ما َكَسبْتُْم َو ال تُْسئَلُوَن َقما اكنُوا َفْعَملُونَ  تِلَْك أ
بودند كه درگذشتند، دست آورد آنها مربوط به خودشان و دست آورد شما نيز مربوط  يآنها امت

  )١٣٤بقره،(  .اند، بازخواست نخواهيد شد به خودتان است و شما از آنچه آنان انجام داده

 »هَلا ما َكَسبَْت َو لَُكْم ما َكَسبْتُْم َو ال تُْسئَلُوَن َقما اكنُوا َفْعَملُونَ « :اهد مثالش  *

 َفتُْهِلُكنا بِما َفَعَل الُْمبْطِ « 
َ
يًة ِمْن َنْعِدِهْم أ رْشََك آباُؤنا ِمْن َقبُْل َو ُكنا ُذرِّ

َ
ْو َيُقولُوا إِنما أ

َ
  » لُونَ أ

  )١٧٣اعراف،(                                                                                                                           
و ناچار (از پس آنان بوديم  يپدران ما پيش از ما مشرك بودند و ما نيز فرزندان: يا نگوييد

  ؟يكن يجازات و هالك م؟ آيا ما را به خاطر عملكرد اهل باطل، م)راهشان را ادامه داديم

 »أفتهلكنا بما فعل املبطلون« :شاهد مثال  *

                                                 
: فرمود 7اي را كه مرتكب زنا شده بود، سنگسار كنند، حضرت علي  هنگامي كه خليفه دوم دستور داد زن حامله .١

فرمود صبر كنيد، تا پس » و ال تزر وازرة وزر اخري«فرزندي كه در شكم دارد چه گناهي كرده است و با تكيه به اين آيه 
   )٣٩٧، ص ٣ جائتي، محسن، همان، قر( .از زايمان حكم اجرا شود
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نَا بَِري« 
َ
ْقَمُل َو أ

َ
ْغتُْم بَِريئُوَن ِمما أ

َ
  » ٌء ِمما َيْعَملُونَ  َو إِْن َكذبُوَك َفُقْل يِل َقَميِل َو لَُكْم َقَملُُكْم أ

و هر يك از ما . (شما باشد يامن و عمل شما بر يعمل من برا: و اگر تو را تكذيب كردند، پس بگو

دهم بيزاريد و من نيز از آنچه  يشما از آنچه من انجام م.) كار خود را خواهد ديد يو شما، جزا

  )٤١يونس،(  .دهيد، بيزارم يشما انجام م

 »يِل َقَميِل َو لَُكْم َقَملُُكمْ « :شاهد مثال 

  )٥٢يونس،(» َهْل جُتَْزْوَن إِال بِما ُكنْتُْم تَْكِسبُونَ  ُعم ِقيَل لِِثيَن َظلَُموا ُذوقُوا َعذاَب اخْلُْتِ « 
ايد، كيفر  آيا جز به آنچه به دست آورده. را بچشيد يعذاب هميشگ: سپس به ستمگران گفته شود

  شويد؟ يداده م

  »َهْل جُتَْزْوَن إِال بِما ُكنْتُْم تَْكِسُبونَ « :شاهد مثال  *

ُخذَ « 
ْ
ْن نَأ

َ
  )٧٩يوسف،(» إِال َمْن وََجْدنا َمتاَعنا ِعنَْدُه إِنا إِذاً لَظالُِمونَ  قاَل َمعاَذ اِهللا أ

زيرا كه . ايم، بگيريم را به جز آنكه متاعمان را نزد او يافته يپناه به خدا از اينكه كس: گفت) يوسف(

  .در اين صورت حتماً ستمگر خواهيم بود

ُخَذ إِال « :شاهد مثال 
ْ
ْن نَأ

َ
 » َمْن وََجْدنا َمتاَعنا ِعنَْدهُ قاَل َمعاَذ اِهللا أ

ثْمِ «    )١١نور،(» ِللُكِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم َما اْكتََسَب ِمَن اْإلِ
  .هر كدام از آنان بدان اندازه از گناه كه مرتكب شده است، به كيفر رسد

 »للّك امري منهم َما اكتسب من االثم« :شاهد مثال  *

ِطيُعوا الر « 
َ
ِطيُعوا اَهللا َو أ

َ
  )٥٤نور،(» ُسوَل فَإِْن تََولْوا فَإِنما َعلَيِْه ما مُحَِّل َو َعلَيُْكْم ما مُحِّلْتُمْ قُْل أ

 يبه او زيان(نماييد،  يپس اگر سرپيچ. خدا را اطاعت كنيد و پيامبر را نيز اطاعت كنيد: بگو

) يتكليف(يز آن اش گذاشته شده و بر شما ن است كه به عهده) يتكليف(بر او فقط آن ) رسد، زيرا ينم

  . شما گذاشته شده است ي است كه به عهده

 »عليه ما مُحّل و عليكم ما مُحّلتم« :شاهد مثال  *

تَُه قَدْرناها ِمَن الْغابِِرينَ « 
َ
ْهلَُه إِال اْمَرأ

َ
جْنَيْناُه َو أ

َ
  )٥٧نمل،(» فَأ

قدر كرده بوديم از م) به خاطر انحراف(اش را نجات داديم، جز زنش را كه  پس ما لوط و خانواده

  .باشد) و هالك شدگان در آن شهر(بازماندگان 
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  ١»اّالامراته... فاجنيناه« :شاهد مثال  *

ْعمالُُكمْ « 
َ
ْعماُجا َو لَُكْم أ

َ
  )٥٥قصص،(» َو قالُوا َجا أ

  .شما باشد يشما برا يما و كارها ياعمال ما برا: و گويند

 »جا اعماجا و لكم اعمالكم« :شاهد مثال  *

يَن َكَفُروا لِِثيَن آَمنُوا اتِبُعوا َسِبيلَنا َو ْجَْحِمْل َخطاياُكْم َو ما ُهْم حِباِمِلنَي ِمْن  وَ «  ِ قاَل ا
 ْ َ   )١٢عنكبوت،(» ٍء إِغُهْم لاَكِذبُونَ  َخطاياُهْم ِمْن 

 ياگر گناه(نيد، ك يشما راه ما را پيرو: كه ايمان آوردند گفتند ياند، به كسان كه كافر شده يو كسان

دار  از گناهانشان را عهده يكه چيز يدر حال. گيريم يما گناهان شما را بر عهده م) داشته باشد

  .نيستند قطعاً آنان دروغگويانند

  »َو ما ُهْم حِباِمِلنَي ِمْن َخطاياُهمْ « :شاهد مثال  *

َخْذنا بَِذنِْبهِ « 
َ
  )٤٠عنكبوت،(» فالَُك أ

  .كرديم) عذاب(گناهش گرفتار ) جرم( را به) از آنان(پس هر يك 

َخْذنا بَِذنِْبهِ « :شاهد مثال 
َ
 »أ

ْغُفِسِهْم َفْمَهُدونَ « 
َ
  )٤٤روم،(» َمْن َكَفَر َفَعلَيِْه ُكْفُرُه َو َمْن َعِمَل صاحِلاً فَِأل
) را يسعادت ابد(كه كار شايسته انجام دهند  يهر كس كفر ورزد، كفرش به زيان اوست و كسان

 .كنند يآماده م خودشان يبرا

 »َمْن َكَفَر َفَعلَيِْه ُكْفُرهُ « :شاهد مثال 

هِ َو ال َمْولُوٌد ُهَو جاٍز َقْن وا«  ِ
َ ٌ َقْن َو ِ َها اجاُس ايُقوا َربُكْم َو اْخَشْوا يَْوماً ال جَيْزِي وا فُّ

َ
هِ يا ك ِ ِ

 ً   )٣٣لقمان،(» َشيْئا
فرزندش ) اعمال(مسئوليت  يكه هيچ پدر ياز روز از پروردگارتان پروا كنيد و بترسيد! مردم يا

  .كند يپدرش قبول مسئوليت نم يبه جا يپذيرد و هيچ فرزند يرا نم

ً « :شاهد مثال  * هِ َشيْئا ِ ِ هِ َو ال َمْولُوٌد ُهَو جاٍز َقْن وا ِ
َ ٌ َقْن َو ِ  »ال جَيِْزي وا

                                                 
  . زند انحراف همسر، به پاكي شوهر ضرري نمي. ١
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ْجَرْمنا َو ال نُْسئَُل قَ « 
َ
  )٢٥سبأ،(» ما َيْعَملُونَ قُْل ال تُْسئَلُوَن َقما أ

از آن چه شما انجام ) نيز(ايم باز خواست نخواهيد شد، و ما  از آن چه ما مرتكب شده) شما: (بگو

  .دهيد باز خواست نخواهيم شد يم

ْجَرْمنا َو ال نُْسئَُل َقما َيْعَملُونَ « :شاهد مثال 
َ
  »ال تُْسئَلُوَن َقما أ

ساَء َفَعلَيْها َو ما َربَُّك بَِظالٍم لِلَْعِبيدِ َمْن َعِمَل صاحِلاً فَِلنَْفسِ « 
َ
  )٤٦فصلت،(» ِه َو َمْن أ

كند پس بر عليه  يانجام دهد، پس به سود خود اوست، و هر كس بد يا هر كس كار شايسته

  .كند يخويش عمل كرده است، و پروردگار تو به مردم ستم نم

ساَء َفَعلَيْها« :شاهد مثال 
َ
  »َمْن أ

نَْزَل اُهللا ِمْن ِكتاٍب َو  فَِثلَِك « 
َ
ْهواَءُهْم َو قُْل آَمنُْت بِما أ

َ
ِمْرَت َو ال تَتِبْع أ

ُ
فَاْدُع َو اْستَِقْم َكما أ

ْعمالُُكْم ال ُحجَة بَيْنَنا َو بَيْنَ 
َ
ْعماُجا َو لَُكْم أ

َ
ْعِدَل بَيْنَُكُم اُهللا َربُّنا َو َربُُّكْم َجا أ

َ
ِمْرُت ِأل

ُ
ُكُم أ

ِْه الَْمِصريُ اُهللا جَيْ  َ
  )١٥،شوری(» َمُع بَيْنَنا َو إِ

كه اهل كتاب دچار شك و ترديد يا عناد و لجاجت با تو هستند، آنان (به خاطر آن ) پيامبر يا(پس 

آنان را  يها و خواسته يا نما آن گونه كه فرمان يافته يدعوت كن و بر آن پايدار) را به راه حق

ام تا  كه خدا نازل كرده است ايمان دارم و فرمان يافته يه هر كتابب :بگو) به آنان(مكن و  يپيرو

ما و اعمال شما  ياعمال ما برا. خداوند، پروردگار ما و شماست. ميان شما به عدالت حكم كنم

) ناگفته(ميان ما و شما  يهيچ حجت) نيستيم يديگر يو هيچ كدام مسئول كارها(شماست  يبرا

  .اوست يميان ما جمع خواهد كرد و بازگشت همه به سو) امتدر قي(خداوند . نمانده است

ْعمالُُكمْ « :شاهد مثال 
َ
ْعماُجا َو لَُكْم أ

َ
 »َجا أ

َْجِزَي قَْوماً بِما اكنُوا يَْكِسبُونَ «  ِ ياَم اِهللا 
َ
  )١٤جاثيه،(» قُْل لِِثيَن آَمنُوا َفْغِفُروا لِِثيَن ال يَرُْجوَن ك

ايام اللَّه ) از يروز رستاخيز كه يك(كه به  ياز كسان: اند، بگو كه ايمان آورده يبه كسان!) پيامبر يا(

را به  يهر قوم) در آن روز(تا خداوند ) و آنان را به خدا واگذارند(اميد ندارند، درگذرند ) است(

  .دادند جزا دهد يآنچه انجام م

  »بما اكنوا يكسبون... جزي« :شاهد مثال 
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ساَء َفَعلَيْها ُعم إيِلَمْن َعِمَل صاحِل « 
َ
  )١٥جاثيه،(» َربُِّكْم تُرَْجُعونَ   اً فَِلنَْفِسِه َو َمْن أ

مرتكب شود، پس  يانجام دهد، پس به سود خود اوست و هر كس عمل بد يا هر كس كار شايسته

  .شويد يپروردگارتان بازگشت داده م يبه زيان خود اوست، سپس به سو

 »َعلَيْهافَ  و َمن اساء« :شاهد مثال  *

رَْض بِاحْلَقِّ َو حِكُْجز« 
َ
  » لُكُّ َغْفٍس بِما َكَسبَْت َو ُهْم الُفْظلَُمونَ   يَو َخلََق اُهللا السماواِت َو اْأل

ها و زمين را به حق آفريد تا هر كس به موجب آنچه كسب نموده است پاداش  و خداوند آسمان

  )٢٢جاثيه،(  .داده شود و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت

 »لُكُّ َغْفٍس بِما َكَسبَْت   حِكُْجزي« :شاهد مثال  *

يتَُهْم وَ «  حْلَْقنَا بِِهْم ُذرِّ
َ
يتُُهم بِإِيَماٍن أ ْ َوايبََعتُْهْم ُذرِّ يَن َءاَمنُوا ِ َ  َوا ْن َقَمِلِهم مِّن  حَكْنَاُهم مِّ

َ
ٍء  َمآ أ

  )٢١طور،(» بَِما َكَسَب رَِهنيٌ  يلُكُّ اْمرِ 
كردند ما ذريه آنان را به ايشان  يكه ايمان آوردند و فرزندانشان، در ايمان از آنان پيرو يكسان و 

  .است كه كسب كرده است يهر كس در گرو كار) يآر. (ملحق نموده و از پاداش عملشان هيچ نكاهيم

 »لُكُّ اْمِري بَِما َكَسَب رَِهنيٌ « :شاهد مثال 

  )٣٨مدثر،(» ِهينَةٌ لُكُّ َغْفٍس بَِما َكَسبَْت رَ « 
  .است كه كسب كرده است يدر گرو چيز يهركس

  »لُكُّ َغْفٍس بَِما َكَسبَْت رَِهيَنةٌ « :شاهد مثال 

  هامجازات کردنفردي  ‐ ٥
 تيمجازات متناسب با شخص ياعمال واجرا يها به معنکردن مجازات ياصل فرد 
جرم  تيتبار ماهفرد مجرم است که به اع يو اجتماع يروان ،يجسم يهايژگيو و
شده است و ممکن است  ينيبشيطرف مقنن پ از هيعليمجن اتيخصوص ايو  يکابارت

اصل  يقيحق يمعنا. مجازات شود... و قيتعل اي فيتخف ،ديحسب مورد منجر به تشد
را به عهده  فرهايکردن ک يدر فرد ياسکند نقش اسيم جابيها اکردن مجازات يفرد
ارسته، عالم و عدالت خواه نهاده تا در صورت لزوم و يتيشخص يعني ييجزا يقاض

  :اين اصل از آيات زير قابل استنباط است .ديمند نمامخففه بهره اتيفيمجرم را از ک
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ْهِلِه َو حَتِْريُر َرَقبٍَة ُمْؤِمنٍَة َفمَ   َو إِْن اكَن ِمْن قَْوٍم بَيْنَُكْم َو بَيْنَُهْم ِميثاٌق فَِديٌَة ُمَسلَمٌة إِيل« 
َ
ْن لَْم أ

ْد فَِصياُم َشْهَريِْن ُمتَتابَِعنْيِ    )٩٢نساء،(» جَيِ
اش تسليم كند  او را به خانواده ي كه ميان شما و آنان پيمان است، ديه باشد                مياز قو) مقتول(و اگر 

افت، ني) خريد برده يبرا يآزاد كردن، يا پول يبرا يا برده(و اگر . را آزاد سازد يمؤمن ي و برده

  .روزه بگيرد يپس دو ماه پياپ

ْد فَِصياُم َشْهَريِْن «. مه به مقدار توان جسمي و مالي افراد استدر اسالم جري  * َفَمْن لَْم جَيِ
 »ُمتَتابَِعنْيِ 

يْماَن فََكفاَرتُ « 
َ
يْمانُِكْم َو لِكْن يُؤاِخُذُكْم بِما َققْدُيُم اْأل

َ
ُه ال يُؤاِخُذُكُم اُهللا بِاللْغِو يِف أ

ْو حَتِْريُر َرَقبَةٍ 
َ
ْو ِكْسَوُيُهْم أ

َ
ْهِليُكْم أ

َ
وَْسِط ما ُيْطِعُموَن أ

َ
ةِ َمساِكنَي ِمْن أ   )٨٩مائده،(» إِْطعاُم َعرَشَ

شكستن  يكند، ليكن برا يلغو و بيهوده بازخواست نم يخداوند، شما را به خاطر سوگندها

طعام ) شكستن سوگند(د، پس كفاره آن كن يايد، مؤاخذه م بسته) اراده ياز رو(كه  يسوگندهاي

خورانيد، يا پوشاندن ده فقير است،  يدادن به ده بينواست، از نوع متوسط آنچه به خانواده خود م

  .يا يا آزاد كردن برده

ْهِليُكمْ «. جريمه بايد با وضع مالي افراد متناسب باشد  *
َ
وَْسِط ما ُيْطِعُموَن أ

َ
 »ِمْن أ

يَن آمَ «  ِ َها ا فُّ
َ
داً فََجزاٌء ِمثُْل ما َقتََل يا ك ْغتُْم ُحُرٌم َو َمْن َقتَلَُه ِمنُْكْم ُمتََعمِّ

َ
نُوا ال َيْقتُلُوا الصيَْد َو أ

 ِ ْو َعْدُل ذل
َ
ْو َكفاَرٌة َطعاُم َمساِكنَي أ

َ
ً بالَِغ الَْكْعبَِة أ َك ِمَن اجَعِم حَيُْكُم بِِه َذوا َعْدٍل ِمنُْكْم َهْديا

َذُ  ِ ْمِرهِ ِصياماً 
َ
  )٩٥مائده،(» وَق َوباَل أ

 يدر حال احرام، شكار را نكشيد، و هر كس از شما به عمد، شكار! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

دو ) به اين نظير بودن(اش كشتن نظير آن حيوان از چهارپايان است كه  را بكشد، كيفر و كفّاره

و آنجا (است كه به كعبه برسد  يا هديه) يناين حيوان قربا. (شاهد عادل از ميان خودتان حكم كنند

. فقير طعام بدهد يا برابر آن روزه بگيرد) به شصت(جبران آن  يبرا) يقربان يبه جا(يا ) ذبح شود

  .كار خود را بچشد يآن است كه جزا يبرا) گانه سه يها اين كفّاره(

. گرفت نظر در مجرم راشرايط مالي و توان جسمي  بايددر انتخاب نوع جريمه   *
ً ... فجزاء مثل ما قتل«  »او عدل ذلك صياما
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ن َفتََمآسا ذَ « 
َ
ْ َفتَْحِريُر َرَقبٍَة مِّن َقبِْل أ َِّسآئِِهم ُعم َفُعوُدوَن لَِما قَالُوا يَن ُفَظاِهُروَن ِمن ن ِ ِلُكْم َو ا

ْد فَِصيَ  َخِبريٌ  تُوَقُظوَن بِِه َو اُهللا بَِما َيْعَملُونَ  ن َفتََمآسا َفَمن َفَمن لْم جَيِ
َ
اُم َشْهَريِْن ُمتَتَابَِعنْيِ ِمن َقبِْل أ

 ً ،(» لْم يَْستَِطْع فَإِْطَعاُم ِستِّنَي ِمْسِكينا   )٤جماد
و ) پشيمان شده(اند  كنند، سپس از آنچه گفته يكه نسبت به همسران خود ظهار م يو كسان

است ) يدستور(اين . زاد كردن برده استگردند، كفاره آن قبل از آنكه با هم تماس گيرند آ يبرم

كه  يپس كس. آگاه است يكنيد، به خوب يشويد و خداوند به آنچه عمل م يكه به آن پند داده م

روزه بگيرد و  يدر پ ينيافت، بايد قبل از آميزش با همسر، دو ماه پ) آزاد كردن يبرا يا برده(

  .تواند بايد شصت مسكين را طعام دهد يكه نم يكس

شرايط زماني و مكاني و توان افراد در  در آن بندي داشته باشد و يمه بايد درجهجر  *
  »فمن لم يستطع... فمن لم جيد... فتحرير رقبة« .نظر گرفته شود

 اضطرار ‐ ٦
, اضطرار وضعيتي غير قابل تحمل است كه هرگاه شخص مكلف در آن قرار بگيرد 

, ممكن نباشد يبراي وا ارتكاب عمل حرام بو خارج شدن از آن وضعيت جز 
در مورد وي , در حدي كه براي خروج از آن وضعيت الزم است, حرمت آن عمل

موقعيت مواجه شدن با خطر يا گرفتار شدن بين  ،در حقيقت اضطرار. شودبرداشته مي
براي گريز از خطر و رهايي از مخمصه  شخص كه در آن حال, محظورين است

قاعده  .د كه در حال عادي انجام آن ممنوع استممكن است ناچار به انجام عملي شو
 :اضطرار از آيات زير قابل استنباط است

ِهل بِِه ِلَغرْيِ اِهللا َفَمِن اْضُطر لَ « 
ُ
يِر َو ما أ َم َو حَلَْم اخْلِزْنِ رْيَ باٍغ َو ال إِنما َحرَم َعلَيُْكُم الَْميْتََة َو ا

  )١٧٣بقره،(» خٍد فَال إِْعَم َعلَيْهِ 
نام غير خدا بر آن برده ) هنگام ذبح(همانا خداوند مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه 

 يكه زياده طلب يدر صورت) به خوردن اينها(آن كس كه ناچار شد ) يول(شده، حرام كرده است، 

  .بر او نيست ينكند و از حد احتياج نگذراند، گناه

در اين  ارتکاب حرام را جايز شمرده واين روشن است که آيه در حالت اضطرار،  
زيرا مفاد دنباله آيه، کبراي  شود،صورت حکم حرمت از آن چيز حرام برداشته مي
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گيرد، اگر چه اين کبرا در خود آيه از کلي است که تمامي موارد اضطرار را در بر مي
به  که در لغت »غري باغ« .وال عاد: غير باغ، ب: الف: مقيد شده دو جهت محدود و

از  سبب اضطرار، کاري ظالمانه و است از اينکهآمده، کنايه » سرکشي«و » ظلم«معناي 
 روي سرکشي نباشد که در غير اين صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت و

مضطر ( »االمتناع باالختيار الينايف االختيار«عذاب نخواهد بود، چون از باب قاعده 
در اين موارد که اضطرار با سوء اختيار  ،)فات نداردشدن از روي اختيار با اختيار منا

اين مطلب از نظر بسياري از فقها حل  انسان محقق شده، عذاب نيز خواهد بود، و
اند که اگر شخصي از روي شده است، آن جا که اين را بسياري از فقيهان پذيرفته

اي جز آن چاره براي بيرون رفتن از اختيار وارد زميني شده که غصبي است و اراده و
 »غري خد«اما  و .شودبرگشتن از همان راه ندارد با اينکه مورد اضطرار است عقاب مي

تواند شود مياي که نياز او برآورده ميکنايه است از اين که شخص مضطر به اندازه
  .بيشتر از حد نياز براي او جايز نيست و. حرامي را انجام دهد

هر تكليفي به هنگام . بست ندارد هيچ مرحله بناسالم دين جامعي است كه در   *
 ١»فال اثم عليه... فمن اضُطرّ «. اضطرار قابل رفع است

دهد كه به انسان تحميل شده باشد، نه آنكه انسان خود اضطراري حكم را تغيير مي  *
در قوانين جزايي نيز يکي . مجهول آمده است، نه معلوم» اُضُطرّ «كلمه . را مضطر كند

فمن « .ست که مرتکب خطر را عمداً ايجاد نکرده باشدا پذيرش اضطرار آن از شرايط
 »اضطرّ 

 »فمن اضُطّر غريباغ وال خد«. نبايد کرداز شرايط اضطراري، سوء استفاده   *

                                                 
تواند به خاطر اضطرار از غذاي حرام استفاده كند، كسي كه براي حفظ جان خود هيچ غذايي نداشته باشد، مي. ١

رف كند كه خود را از يعني فقط به همان مقداري مص. مشروط بر اينكه از روي سركشي و نافرماني و ستمگري نباشد
اگر : فرمود7امام صادق . اين اجازه به خاطر لطف و مهرباني خداوند است. مرگ برهاند، نه اينكه خواهان لذّت باشد
قاعده اضطرار، اختصاص به  .هاي ممنوع نخورد و بميرد، كافر مرده استانسان عمداً در حال اضطرار از خوردني

سؤال كردند كه پزشك به  7از امام صادق . دهدآيد، قانون را تخفيف مي ي پيشا ها ندارد و در هر مسئلهخوردني
نماز را : مريضي دستور استراحت و خوابيدن داده است، نماز را چه كند؟ امام اين آيه را تالوت نموده و فرمودند

  )٢٦٤، ص ١ جقرائتي، محسن، همان، ( .خوابيده بخواند
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ثٍْم فَإِن اَهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ «    )٣مائده،(» َفَمِن اْضُطر يِف خَمَْمَصٍة َلرْيَ ُمتَجانٍِف ِإلِ
 يها يتواند از خوردن يم(آنكه ميل به گناه داشته باشد،  يگرفتار شود، ب يرسنگپس هر كه در گ

  .همانا خداوند، بخشنده و مهربان است.) تحريم شده بهره ببرد

اضطرار غير اختياري، مجوز مصرف حرام است، پس انسان نبايد به اختيار خود را   *
 .)فعل مجهول است( »اُضُطرّ «. مضطر كند

ساز گناه و آزادسازي مطلق شود، بلكه بايد به  اضطرار، نبايد زمينهي  شرايط ويژه  *
کنايه » غير متجانف الثم« شايد »غري متجانف الثم«. همان مقدار رفع اضطرار اكتفا كرد

به » جنف« اي که ناگزير است به گناه تن ندهد، چونباشد از اين که بيش از اندازه
عالقه به ارتکاب  ام، بايد ميل وشخص مضطر به ارتکاب حر معناي ميل است و

در قوانين جزايي نيز يکي از شرايط  .به اندازه نياز هم بسنده کند نداشته باشد و
 .پذيرش اضطرار، تناسب بين خطر و اقدام مرتکب است

ُكلُوا ِمما ُذِكَر اْسُم اِهللا َعلَيِْه َو قَْد فَصَل لَُكْم ما َحرَم عَ « 
ْ
ال تَأ

َ
لَيُْكْم إِال َما َو ما لَُكْم أ

ْهِ  َ
  )١١٩انعام،(» اْضُطِرْرُيْم إِ

جهت حالل  يو ب(خوريد؟  يو شما را چه شده كه از آنچه كه نام خداوند بر آن برده شده است نم

كه خداوند آنچه را بر شما حرام كرده خودش به تفصيل  يدر صورت) كنيد، يما را بر خود حرام م

  .كه به خوردن آن مضطر شديد) از محرمات(آنچه  شما بيان كرده است، مگر يبرا

 در اين آيه هر آنچه که در اسالم به نام حرام شناخته شده با يک قاعده عام و 
چون . ها استگستره آن به گستردگي همه حرام روا دانسته شده و) اضطرار(فراگير 

ه، مسثني يعني تمام محرماتي است که از ناحيه شارع بيان شد ،مستثني منه در اين آيه
 جواز ارتکاب حرام از روي اضطرار نيز در قلمرو تمامي محرمات خواهد بود و

پس آيه به روشني داللت بر . مگر آنچه که در شرع استثناء شده باشدفراگير است، 
  .اصل قاعده دارد

ه«. كند اضطرار تكليف را ساقط مي  *  »اّال ما اضطررتم ا
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 » َ ِ و
ُ
ِجُد يِف ما أ

َ
ْو حَلَْم   إيَِل حُمَرماً َعيل قُْل ال أ

َ
ْو َدماً َمْسُفوحاً أ

َ
ْن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
طاِعٍم َفْطَعُمُه إِال أ

ِهل ِلَغرْيِ اِهللا بِِه َفَمِن اْضُطر َلرْيَ باٍغ َو ال خٍد فَإِن َربَك َلفُ 
ُ
ْو فِْسقاً أ

َ
  » وٌر رَِحيمٌ ِخزِنيٍر فَإِنُه رِْجٌس أ

يابم مگر آن كه مردار  ينم يخورد هيچ حرام يم يكه چيز يشده، بر كس يآنچه به من وحدر : بگو

فسق و  يكه از رو ييا خون ريخته شده يا گوشت خوك باشد كه قطعاً پليد است، يا حيوان

ناچار و مضطر شد، به ) به خوردن آنها(پس هر كس كه . شده باشد  به نام غير خدا ذبح ينافرمان

همانا خداوند تو ). ندارد يمانع(و بيش از حد ضرورت نباشد،  يسركش يرو شرط آنكه از

  )١٤٥انعام،(  .آمرزنده و مهربان است

گناه مضطر  گويند كه خود را از راه ستمگري و از نظر اسالم مضطر به كسي مي  *
 »و الخد«. تنها به مقدار رفع اضطرار مجاز است نه بيشتر و »غري باٍغ « .نكرده باشد

. شود ها مجاز مي بست نيست، وقتي اضطرار پيش آيد مصرف حرام اسالم بن در  *
 »فَمن اضطرّ «

سوء استفاده از قانون در موارد استثنا، ممنوع است و بايد به همان مقدار اضطرار   *
 »غري باغ وال خد«. بسنده شود

د، توان از گوشت حرام استفاده كر در جايي كه اضطرار به طور قهري پيش آيد، مي  *
 »اُضطر«. شود استفاده مجاز نمي با اختيار خود شخص اضطرار به وجود آيدولي اگر 

 )به صورت مجهول آمده است(

ِهل ِلَغرْيِ اِهللا بِِه َفَمِن اْضُطر لَ « 
ُ
يِر َو ما أ َم َو حَلَْم اخْلِزْنِ رْيَ باٍغ َو ال إِنما َحرَم َعلَيُْكُم الَْميْتََة َو ا

  )١١٥حنل،(» اَهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ  خٍد فَإِن 
بر ) به هنگام ذبح(مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نام غير خدا ) خداوند(جز اين نيست كه 

ناچار شود، بدون آنكه ) به خوردن اينها(آن برده شده، بر شما حرام كرده است، پس هر كس 

 يمانع(تجاوز كند، ) ينياز ضروراز (داشته باشد و يا ) به حكم خداوند( يتجاوز و تعد) قصد(

  .زيرا كه خداوند بخشنده مهربان است) خوردنش نيست يبرا

 » فاّن اهللا غفور رحيم... فمن اضطّر «. شود در شرايط اضطرار كيفر گناه بخشيده مي  *

 »فمن اضطّر غري باغ و ال خد«. کردسوءاستفاده نبايد آن  مستثنياتقانون الهي و  از  *
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ْوالَدُكْم َخْشيََة إِْمالٍق حَنُْن نَْرُزُقُهْم َو إِياُكمْ َو ال َيْقتُلُ « 
َ
  )٣١ارساء،(» وا أ

  .دهيم يم ياين ما هستيم كه آنان و شما را روز. نكشيد يفرزندان خود را از بيم تنگدست

ال تقتلوا اوالدكم خشية «. ديگران نيستکشتن فقر، مجوز  زيان و ترس از ضرر و  *
  »امالق

تِمُّ « 
َ
ُيْم َفَما اْستَيرَْسَ ِمَن الَْهْدِي َو ال حَتِْلُقوا ُرؤَُسُكْم َحيت احْلَج َو الُْعْمَرَة ِهللاِ  واَو أ ْحرِصْ

ُ
 فَإِْن أ

ْو َصَدقٍَة 
َ
ِسِه فَِفْديٌَة ِمْن ِصياٍم أ

ْ
ذي ِمْن َرأ

َ
ْو بِِه أ

َ
ْو نُُسٍك َفبْلَُغ الَْهْدُي حَمِلُه َفَمْن اكَن ِمنُْكْم َمِريضاً أ

َ
أ

ْد فَِصياُم  ِمنْتُْم َفَمْن َيَمتَع بِالُْعْمَرةِ إيَِل احْلَجِّ َفَما اْستَيرَْسَ ِمَن الَْهْدِي َفَمْن لَْم جَيِ
َ
إِذا أ

ياٍم يِف فَ
َ
ثَالثَِة ك

ْهلُُه حارِضِي الْمَ 
َ
ٌة اكِملٌَة ذلَِك لَِمْن لَْم يَُكْن أ   » ْسِجِد احْلَرامِ احْلَجِّ َو َسبَْعٍة إِذا رََجْعتُْم تِلَْك َعرَشَ

و موانعي مانند ترس از دشمن يا (و حج وعمره را براي خدا به اتمام رسانيد و اگر محصور شديد 

ذبح كنيد و از (آنچه از قرباني فراهم است ) بيماري اجازه نداد كه پس از احرام بستن، حج را كامل كنيد

قربانگاه برسد و اگر كسي بيمار بود و يا و سرهاي خود را نتراشيد تا قرباني به .) احرام خارج شويد

اي از قبيل روزه يا صدقه يا  بايد كفّاره) و ناچار بود سر خود را زودتر بتراشد،(ناراحتي در سر داشت 

در امان شديد، پس هر كس بدنبال عمره تمتّع، حج را ) از بيماري و يا دشمن(قرباني بجا آورد و چون 

و هر كس كه قرباني نيافت، سه روز در ايام حج .) ذبح كند(ه ميسر است آغاز كرده آنچه را از قرباني ك

براي ) حج تمتّع(اين ) البتّه. (روزه بدارد و هفت روز به هنگامي كه بازگشتيد، اين ده روزِ كامل است

  )١٩٦بقره،(  .مسجد الحرام نباشند) مكّه و(كسي است كه خاندانش ساكن 

لذا بر خالف موارد  و. مان ضرورت استحكم مسائل اضطراري، محدود به ز  *
در صورت عدم ذبح قرباني، روزه  ،عادي كه در سفر روزه جايز نيست، در اين سفر

واجب است و آن هم بايد در سه روز هفتم، هشتم و نهم ماه باشد، چرا كه روز دهم 
  .باشد ي آن حرام مي عيد قربان است كه روزه
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  اکراه ‐ ٧
نكه شخصي را كه مايل به انجام عملي نيست به وسيله اكراه عبارت است از اي  

مالي يا آبرويي به آن شخص يا كسان وي در , تهديد به وارد ساختن ضرري جاني
 :اين قاعده از آيات زير قابل استنباط است .وادار كنند, صورت ترك آن عمل

ْكرَِه َو قَ « 
ُ
َح َمْن َكَفَر بِاِهللا ِمْن َنْعِد إِيمانِِه إِال َمْن أ يماِن َو لِكْن َمْن رَشَ لْبُُه ُمْطَمنِئ بِاْإلِ

  )١٠٦حنل،(» بِالُْكْفِر َصْدراً َفَعلَيِْهْم َغَضٌب ِمَن اِهللا َو لَُهْم َعذاٌب َعِظيمٌ 
كه با زبان (اند  شود، نه آنكه او را به زور وادار كرده) و مرتد(كه بعد از ايمان به خدا كافر  يكس

كفر  يكه سينه به رو يكه قلبش به ايمان خويش مطمئن است، بلكه كس يدر حال) اظهار كفر كند

است  يپس بر آنان از طرف خداوند غضب) به استقبال كفر برود يو بعد از ايمان با شاد(بگشايد 

  .بزرگ است يو برايشان عذاب

 »اال من اُكره«. كند ي انسان در حال اكراه تغيير مي وظيفه  *

 » ...قلبه من اُكره و«. ارزش ندارد) شكنجه فشار و(كراه اعتراف، در حال ا اقرار و  *

  »اُكره و قلبه مطمنئ«. در حالت اکراه قصد وجود دارد ولي رضا وجود ندارد 

نْيا َو َمْن  َو ال تُْكرُِهوا َفتَياتُِكْم َعيَل «  ُّ ً حِكَبْتَُغوا َعَرَض احْلَياةِ ا نا رَْدَن حَتَصُّ
َ
اْكِغاِء إِْن أ

  )٣٣نور،(» فَإِن اَهللا ِمْن َنْعِد إِْكراِهِهن َلُفوٌر رَِحيمٌ  يُْكرِْهُهن 
دارند، به خاطر رسيدن به مال دنيا به فحشا وادار نكنيد،  يو كنيزان خود را كه تصميم بر پاكدامن

آن كنيزان كه به اكراه بدان كار وادار  يكه هر كس آنان را به فحشا مجبور كند، البتّه خداوند برا

  .مهربان است ي اند، بخشنده گشته

من بعد اكراههّن غفوٌر  هللافاِّن ا« .گيرند مورد عفو قرار مي مورد اکراه قرار گرفتهافراد   *
  »رحيم
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  امر آمر قانوني ‐ ٨
كه به امر قانوني مقام                 شود، در صورتيارتكاب رفتاري كه قانوناً جرم محسوب مي 
مقام رسمي،  اه به امر غيرقانوني يکهرگ. اهد بودقابل مجازات نخو صالح باشدذي

شوند، لكن مأموري                 محکوم مي یجرمي واقع شود آمر ومأمور به مجازات مقرر قانون
علت اشتباه قابل قبول وبه تصور اينکه قانوني است، اجرا کرده باشد                 که امر آمر را به 

 :به اين قاعده از آيات زير قابل استنباط استبوط ضوابط مر. مجازات نخواهد شد

نْيا«  ُّ ناً حِكَبْتَُغوا َعَرَض احْلَياةِ ا رَْدَن حَتَصُّ
َ
  ) ٣٣نور،(» َو ال تُْكرُِهوا َفتَياتُِكْم َعيَل اْكِغاِء إِْن أ

  .نيددارند، به خاطر رسيدن به مال دنيا به فحشا وادار نك يو كنيزان خود را كه تصميم بر پاكدامن

 »و ال تكرهوا َفتَياتكم عيل اِكغاء«. بكارگيري زيردستان در مسير حرام ممنوع است *

بْناَءُهْم َو يَْستَ « 
َ
ْهلَها ِشيَعاً يَْستَْضِعُف طائَِفًة ِمنُْهْم يَُذبُِّح أ

َ
رِْض َو َجَعَل أ

َ
ْحيِي إِن فِرَْعْوَن َعال يِف اْأل

  ) ٤قصص،( »نِساَءُهمْ 
از  يكرده و مردم آنجا را فرقه فرقه نموده است، گروه يسركش) مصر(ين همانا فرعون در سرزم

زنده ) يكنيز يبرا(برد و زنانشان را  يكشانده، پسرانشان را سر م يو ناتوان يآنان را به زبون

 .دارد ينگه م

گذار و سياست .داراي مسئوليت است اعمال خالف كارگزاراندستوردهنده نيز در  *
در اين آيات تمام جنايات ياران  .شوددر جرم محسوب مي دستوردهنده نيز شريک

 »جعل، يستضعف، يذبّح«.فرعون، به شخص او نيز نسبت داده شد

  )٨قصص،(» إِن فِرَْعْوَن َو هاماَن َو ُجنُوَدُهما اكنُوا خاِطئنِيَ « 
  .همانا فرعون و هامان و سپاهيانشان خطاكار بودند

 »اكنوا خاطئني«. ر جرم شريكندطراح، مشاور، آمر و مباشر، همگي د  *

مْجَِعني«  
َ
ْغَرقْناُهْم أ

َ
  )٥٥زخرف،(»  فَلَما آَسُفونا اْغتََقْمنا ِمنُْهْم فَأ

  .پس چون ما را به خشم آوردند، از آنان انتقام گرفتيم و همه آنان را غرق كرديم

 »امجعني«. شوند مي مجازاتدر مدار فسق و طغيان، آمر و مأمور با هم  *
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ِّ َو راوَ «  بْواَب َو قالَْت َهيَْت لََك قاَل َمعاَذ اِهللا إِنُه َر
َ
 َدتُْه اليِت ُهَو يِف بَيِْتها َقْن َغْفِسِه َو َغلَقِت اْأل

ْحَسَن َمثْوايَ 
َ
 )٢٣يوسف،( »أ

كرد و  يگير كام يكه يوسف در خانه او بود، از يوسف از طريق مراوده و ماليمت، تمنا يو زن

پناه به خدا كه : يوسف گفت. ام تو آماده يبرا:محكم بست و گفت) نجام مقصودشا يبرا(درها را 

   .است داشته ياو پروردگار من است و مقام مرا گرام

  »هيت لك قال معاذ اهللا«. رددستور گناه داد، نبايد از او اطاعت ك مافوقاگر رئيس يا  *

رِْسْل مَ « 
َ
ِيياُه َفُقوال إِنا رَُسوال َربَِّك فَأ

ْ
ْنُهمْ فَأ   ) ٤٧طه،(» َعنا بيَِن إرِْساِثيَل َو ال ُيَعذِّ

پروردگار تو هستيم، و  ي ما دو فرستاده) فرعون يا(: بگوييد) به او(پس به سراغ او برويد، پس 

  .آنها را آزار مده) و بيش از اين(اسرائيل را به همراه ما بفرست  يبن

با توجه به اينكه . شود عملكرد مأموران، به حساب مسئول آنان نيز گذارده مي *
  »التعّذبهم« .تك مردم نبود گر تك شخص فرعون، شكنجه

َمِّ «  ْ َخْذنَاُه وَُجنُوَدهُ َفنَبَْذنَاُهْم يِف ا
َ
  ) ٤٠ذاريات،(» فَأ

  .گرفتيم و آنان را در دريا افكنديم) به قهر(پس ما او و سپاهيانش را 

هر الهي لشگريان فرعون ق. دننبايد چشم بسته مطيع هركسي باش اشخاص زيردست *
 »فاخذناه و جنوده«. گرفت را نيز فرا

ِ َو إِذا اكنُوا َمَعُه َعيل«  ِ يَن آَمنُوا بِاِهللا َو رَُسو ِ ْمٍر جاِمٍع لَْم يَْذَهبُوا َحيت   إِغَما الُْمْؤِمنُوَن ا
َ
أ

ِذنُوهُ 
ْ
  ) ٦٢نور،(» يَْستَأ

 يپيامبرش ايمان آورده و هر گاه با پيامبر بر كار هستند كه به خدا و يتنها كسان) يواقع(مؤمنان 

  .روند ياجتماع نمايند، بدون اجازه او نم

 »يذهبوا عيل امر جامع لم«. در زندگي اجتماعي، وجود رهبر و پيروي از او الزم است *

ِ ما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم فَال تُِطْعُهما  َو إِْن جاَهداَك َعيل«  ْن ترُْشَِك 
َ
  )١٥،لقمان(» أ

، از آنان ي، شريك من سازيرا كه بدان علم ندار يتالش كردند چيز) پدر و مادر(و اگر آن دو 

  .فرمان مبر

ما ليس لك به «. ممنوع است ات ديگري بدون علمو اجراي دستور تقليد كوركورانه *
 »علم فال تطعهما
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نَْزَل اُهللا قالُوا بَْل نَت « 
َ
  ) ٢١لقمان،(» ِبُع ما وََجْدنا َعلَيِْه آباَءناَو إِذا ِقيَل لَُهُم اتِبُعوا ما أ
بلكه ما آنچه را پدرانمان را :گويند. كنيد يآنچه را خدا نازل كرده پيرو: و هر گاه به آنان گفته شود

  .خواهيم كرد يايم پيرو بر آن يافته

. است ممنوع و اجراي دستورات ديگري بدون تعقل تقليد و تعصّبِ كوركورانه *
ن... آباءنا وجدنا عليه«   »اولو

َضلُّونَا السِبيال« 
َ
َطْعنا ساَدتَنا َو ُكرَباَءنا فَأ

َ
  )٦٧احزاب،(» َو قالُوا َربنا إِنا أ

 .همانا ما سران و بزرگانمان را اطاعت كرديم، پس آنان ما را از راه به در بردند! پروردگارا: وگويند

ق و اجراي دستورات آنان بدون و مقامات مافو تقليد كوركورانه از بزرگان جامعه *
 »اطعنا سادتنا«. ي پشيماني است ، مايهتأمل

  به قانون جهل و ناآگاهي ‐ ٩
مگر اينكه تحصيل علم عادتاً براي . جهل به حكم، مانع از مجازات مرتكب نيست 

 :قابل استنباط است برخي از نکات در اين خصوص از آيات زير .وي ممكن نباشد

ُ الُْهدَو َمْن يُشاقِِق ال«  َ ِ ما تََو   يرُسوَل ِمْن َنْعِد ما تَبنََي  ِّ َو  َو يَتِبْع َلرْيَ َسِبيِل الُْمْؤِمِننَي نَُو
 ً   )١١٥نساء،(» نُْصِلِه َجَهنَم َو ساَءْت َمِصريا

جز راه مؤمنان را  يكس پس از آنكه هدايت برايش آشكار شد با پيامبر مخالفت كند و راه هر و

  .است يكرده بگردانيم واو را به دوزخ افكنيم كه سرانجام بد يكه رو يكند، او را بدان سو يپيرو

شنوند، يا قدرت تشخيص  حساب افراد قاصر و مستضعف كه صداي حق را نمي  *
  »اهلدي    تبنّي  ما بعد«. لجوج، جداست ندارند، از حساب افراد آگاه و

ْوزارَُهْم اكِملًَة يَ « 
َ
َْحِملُوا أ يَن يُِضلُّوَغُهْم بَِغرْيِ ِعلْمٍ ِ ِ ْوزاِر ا

َ
  )٢٥حنل،( »ْوَم الِْقياَمِة َو ِمْن أ

از بار  يبه دوش كشند و هم بخش يآنان بايد در روز قيامت، هم بار گناهان خود را به تمام

  .نمايند يكه بدون علم آنان را گمراه م يگناهان كسان

يَن يُِضلُّوَغُهْم بَِغرْيِ ِعلْمٍ « .دارد                و عذاب را بر نمي عذر نيست جهل  ِ ْوزاِر ا
َ
 »ِمْن أ
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ْكِر إِْن ُكنْتُْم ال َيْعلَُمونَ «  ِّ ْهَل ا
َ
ِْهْم فَْسئَلُوا أ َ

  )٤٣حنل،(» إِ
  .دانيد از اهل ذكر بپرسيد ياگر نم

 »فسئلوا«. جهل عذر نيست، پرسيدن و دانستن وظيفه است  *

 » ُ ِ َ لَُهْم ما َفتُقونَ  ِضل قَْوماً َنْعَد إِْذ َهداُهْم َحيت َو ما اكَن اُهللا    )١١٥،توبه(» يُبنَيِّ
كه بايد از (راه بگذارد تا آنچه را  يرا بعد از آنكه هدايتشان نمود، ب يخداوند بر آن نيست كه قوم

  .پرهيز كنند، برايشان بيان كند) آن

َ لَُهْم ما َفتُقونَ َحيت « .همه بايد به قانون دسترسي داشته باشند  *  » يُبنَيِّ

  بج ‐١٠
 ؛»االسالم جيب ما قبله«: انداز متن حديث پيامبر گرفته شده که فرموده» جب«واژه  

اين بدين معناست که گناهان و تقصيراتي را که فرد . پوشانداسالم ماقبل خود را مي
دهد و وي را به قبل از مسلمان شدن انجام داده است، مورد عفو و اغماض قرار مي

 :اين قاعده از آيات زير قابل استنباط است .کندسبب آنها مجازات نمي

ولنيَ «  
َ
   »قُْل لِثيَن َكَفُروا إِْن يَنْتَُهوا ُفْغَفْر لَُهْم ما قَْد َسلََف َو إِْن َفُعوُدوا َفَقْد َمَضْت ُسنُت اْأل

خواهد شد، و اگر بازگردند سنت خدا در حق  اگر باز ايستند، گذشته آنها بخشوده: به كافران بگو

 )٣٨انفال، (  ].شود يم يآنها نيز جار ي در باره[شده است،  يگذشتگان جار

، انددر اين آيه تصريح شده است که همه آنچه کافران در گذشته انجام داده 
شود که ظاهراً همه حقوق اهللا اعم از گناهان، عدم انجام واجبات و غيره بخشيده مي

 . شودا شامل مير

ْصلَُحوا فَإِن اَهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ « 
َ
يَن تابُوا ِمْن َنْعِد ذلَِك َو أ ِ   )٨٩آل عمران،(» إِال ا

اصالح نمايند، ) كردار و افكار خود را(نمايند و  توبه) از كفر و ارتداد(كه پس از آن،  يمگر كسان

  .كه همانا خداوند آمرزنده و مهربان است

اك ها را پ تمام گذشته »االسالُم جَيُّب ما َقبْله«كافري مسلمان شود، قانون  اگر شخص  *
 .كند مي
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  قواعد قضايي ‐ج
  عطف بما سبق نشدن قوانين ‐ ١

قاعده عطف بما سبق نشدن  ،هابودن جرائم و مجازات ياز آثار اصل قانون يکي 
که سابقاً جرم  را يعمل ،طبق قاعده مزبور چنانچه قانون الحق .است  يجزائ نيقوان

 يافراد يمرتکب آن مجازات قائل شود، قانون مزبور برا  ينبوده جرم بشناسد و برا
 رايز. اند، اجرا نخواهد شدشده ذکورمرتکب عمل م ديقانون جد بيکه قبل از تصو

-دانستهياشخاص خود را آزاد در انجام آن عمل م يتمام ،ديجد قبل از وضع قانون 
 يجمهور يقانون اساس ١٦٩اصل  يط يفريک نيقوان ق نشدن اصل عطف بما سب. اند

 ادبه استن يترک فعل ايفعل  چيه: شده است و صراحتاً مقرر  ينيبشيپ رانيا ياسالم
اين قاعده از آيات زير . شودينم که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب  يقانون

 :قابل استنباط است

َعِقبَيِْه َو إِْن   ُكنَْت َعلَيْها إِال ِجَْعلََم َمْن يَتِبُع الرُسوَل ِممْن َفنَْقِلُب بَل   َو ما َجَعلْنَا الِْقبْلََة اليت« 
يَن َهدَ  اكنَْت لََكبرَيًة إِال بَلَ  ُضيَع إيمانَُكْم إِن اَهللا بِاجاِس لََرؤٌُف  یا ِ   » رَحيمٌ  اُهللا َو ما اكَن اُهللا 

را كه از پيامبر  یآن كه كس یقرار نداديم مگر برا) بيت المقدس( یآن بود را كه بر یا و ما قبله

كه خدا  یگردد باز شناسيم، و البته اين امر جز بر كسان یكه به عقب برم یكند از كس یم یپيرو

خداوند ] زيرا[هدايتشان كرده است گران بود، و خدا بر آن نيست كه ايمان شما را ضايع كند، 

 )١٤٣بقره،( .وف و مهربان استنسبت به مردم رئ

اگر امروز فرمان تغيير قبله صادر شد، نمازهاي قبلي صحيح است و از امروز بايد   *
  »ضيع ايمانكم هللاوما اكن ا«. به سوي ديگر نماز خواند

ِي َفتََخبُطُه الشيْطاُن مِ «  با ال َفُقوُموَن إِال َكما َفُقوُم ا ُكلُوَن الرِّ
ْ
يَن يَأ ِ غُهْم ا

َ
َن الَْمسِّ ذلَِك بِك

با َفَمْن جاَءُه َموِْعَظٌة ِمْن َربِِّه  َحل اُهللا اْكَيَْع َو َحرَم الرِّ
َ
با َو أ فَلَُه ما   فَاْغتَيهقالُوا إِغَما اْكَيُْع ِمثُْل الرِّ

ْمُرُه إِيَل 
َ
ْصحاُب اجاِر ُهْم فِ  َسلََف َو أ

َ
وِحَك أ

ُ
ونَ اِهللا َو َمْن خَد فَأ ُ ِ   )٢٧٥بقره،(» يها خا

كه بر اثر  يخيزند مگر همانند برخاستن كس يبر نم) در قيامت از قبرها(خورند،  يكه ربا م يكسان

خورد  يزمين م يتواند تعادل خود را حفظ كند، گاه ينم. (تماس شيطان، آشفته و ديوانه شده است
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در . داد و ستد نيز مانند ربا است :بدان سبب است كه گفتند) آسيب(اين  .)خيزد يبر م يو گاه

از  يا پس هر كس كه موعظه. كه خداوند خريد و فروش را حالل و ربا را حرام كرده است يحال

از طريق ربا بدست (كرد، آنچه در گذشته  يخوددار) ياز رباخوار(پروردگارش به او رسيد و 

) يدوباره به رباخوار(كه  ياما كسان. شود يمال اوست، و كار او به خدا واگذار م) آورده

  .مانند يبازگردند، آنان اهل آتش خواهند بود و در آن جاودانه م

  »فله ما َسلف«. شود انون امروز شامل گذشته افراد نميق  *

ً َو ساَء «  َو ال َينِْكُحوا ما نََكَح آباُؤُكْم ِمَن النِّساِء إِال ما قَْد َسلََف إِنُه اكَن فاِحَشًة َو َمْقتا
  )٢٢نساء،(» ِبيالً سَ 

پيش از نزول (اند، ازدواج نكنيد، مگر آنچه در گذشته  كه پدرانتان به ازدواج خود در آورده يو با زنان

  .است يو راه بد يدشمن ي همانا اين گونه ازدواج، بسيار زشت ومايه. انجام شده است) اين حكم

  »ما قد سلف االّ «. هاي پيش از اين حكم با نامادري مورد عفو است زدواجا  *

ْختنَْيِ إِال ما قَْد َسلََف « 
ُ
ْن جَتَْمُعوا َننْيَ اْأل

َ
  )٢٣نساء،(» َو أ

و ) ها نه پسر خوانده(همسران پسرانتان كه از نسل شمايند ) همچنين حرام است ازدواج با(و 

  .جمع بين دو خواهر، مگر آنچه پيشتر انجام گرفته است) حرام است در ازدواج(

اند، كيفري ندارند  از تحريم، دو خواهر را به عقد خود در آوردهكساني كه قبل   *
و ديگري را رها  داشته گرچه بعد از اعالم اين قانون بايد يكي از خواهران را نگاه

  »اال ما قد سلف«.دنكن

يَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصاحِلاِت ُجناٌح ِفيما َطِعُموا إِذا َما ايَقْوا لَيَْس َعيَل «  ِ َو آَمنُوا َو َعِملُوا  ا
ْحَسنُوا َو اُهللا حُيِبُّ الُْمْحِسننِيَ 

َ
  )٩٣مائده،(» الصاحِلاِت ُعم ايَقْوا َو آَمنُوا ُعم ايَقْوا َو أ

) قبل از تحريم شراب(اند، در آنچه  شايسته انجام داده يكه ايمان آورده و كارها يبر كسان

) از محرمات(سپس . شايسته باشند يپروا و ايمان و كارها نيست، هر گاه كه اهل ياند باك خورده

بپرهيزند و كار نيك كنند و ) نيز از حرام(ايمان آورند و آن گاه ) و به تحريم آن(پرهيز نمايند 

  .خداوند نيكوكاران را دوست دارد

اند، در آنچه قبل از تحريم  بر كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده 
  »جناح فيما طعموا اذا مااتّقوا... ليس« .اند باكي نيست خورده شراب
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  )٩٥مائده،(» َقَفا اُهللا َقما َسلََف « 
  . گذشت) كه قانون كفّاره نيامده بود(شما  ي خداوند از گذشته

عيف « .شود موارد قبلي را شامل نميو هاست پس از ابالغ رسمي آن اجراي قوانين  *
  »عما سلف هللا

  جيت اقرارقاعده ح ‐ ٢
غير  يبرا يهركس اقرار به حق ؛»اقرار العقالء عيل انفسهم جائز« قاعده اين است که 

ملزم به اقـرار  ،حجت است و شخص مقر ،اقرار .خواهد بود كند ملزم به اقرار خود
 :اين قاعده از آيات زير قابل استنباط است .خـود خواهد بود

ِي َعلَ «  ُْمِلِل ا ْ   )٢٨٢بقره،(» يِْه احْلَقُّ فَلْيَْكتُْب َو 
   .است امال كند) بدهكار(و آن كس كه حق بر ذمه او ) سند را( پس بايد او بنويسد

 »فليملل الذي عليه الحق« :شاهد مثال  *

يَن آَمنُوا ُكونُوا قَواِمنَي بِالِْقْسِط ُشَهداَء ِهللاِ َو لَْو َعيل«  ِ َها ا فُّ
َ
ِو الْوا  يا ك

َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
يِْن َو أ َ ِ

قَْربنِيَ 
َ
  )١٣٥نساء،(» اْأل
دهيد، گرچه  يخدا گواه يعدالت باشيد و برا ي همواره بر پا دارنده! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  . به ضرر خودتان يا والدين و بستگان باشد

  »شهداء للّه و لو علي انفسكم« :شاهد مثال  *
  .رده شدنظام حاکم بر ادله آودر قسمت  ،ساير آيات مربوط 

  عدم اجتهاد در مقابل نص ‐ ٣
از قبيل اطّالعات، ( يامكانات معرفت ياجتهاد در فهم نص، آن است كه تمام 

 .فهم نص به كار گرفته شود يبرا) يورز، تعقّل و انديشهيعلم يتجربه، دانش، رايزن
 ، التزام به نص و درياول. اجتهاد در فهم نص، نقطه مقابل اجتهاد در برابر نص است

، يبر متن دين يفكر يدر برخورد با نص، بغ ي، الاباليگريآن غور كردن است؛ و دوم
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ممنوعيت اجتهاد مقابل نص از . بر شرع و تجاوز از شريعت است يمقدم داشتن رأ
 :آيات زير قابل استنباط است

َُهوَد َو اجصار«  ْ يَن آَمنُوا ال َيتِخُذوا ا ِ َها ا فُّ
َ
اءَ   ييا ك ِ ْو

َ
يَن يِف قُلُوبِِهْم َمَرٌض  يَفرَتَ ... أ ِ ا

ْن تُِصيبَنا دائَِرةٌ   يُسارُِعوَن ِفيِهْم َفُقولُوَن خَنْ
َ
  )٥٢و  ٥١مائده،(» أ

با آن همه ( ....ايد؟ يهوديان و مسيحيان را سرپرست و ياور نگيريد كه ايمان آورده يكسان يا

، سبقت )كافران(با آنان  يكه در دوست يبين يبيماردالن را م) توصيه به نپذيرفتن واليت كفّار

و ما نيازمند (بد برايمان پيش آيد  يا ترسيم كه حادثه يم: گويند يم) و در توجيه كارشان(گيرند  يم

  .)كمك آنان باشيم

التّتخذوا «. انديشي كرد مصلحت فرمان صريح خداوند نبايد اجتهاد و در برابر نص و  *
هود اء... ا  »خنيقولون ... او

نَا َخرْيٌ ِمنُْه َخلَْقتَيِن ِمْن ناٍر َو َخلَْقتَُه ِمْن ِطنيٍ « 
َ
َمْرتَُك قاَل أ

َ
ال تَْسُجَد إِْذ أ

َ
  » قاَل ما َمنََعَك أ

فرمانت دادم، چه چيز تورا از سجده كردن باز ) به سجده(كه من  يوقت: فرمود) خداوند به ابليس(

  )١٢اعراف،( .ياز آتش و او را از گل آفريد من از او بهترم، مرا: گفت) شيطان(داشت؟ 

شيطان در برابر فرمان روشن و صريح خداوند به سليقه شخصي خود عمل كرد و   *
  »...خلقتين من نار... اذ امرتك قال«. به اصطالح، اجتهاد در برابر نص نمود

ْسُجَد ِلبرََشٍ َخلَْقتَُه ِمْن َصلْصاٍل ِمْن مَحَإٍ « 
َ
ُكْن ِأل

َ
  )٣٣حجر،(» َمْسنُونٍ  قاَل لَْم أ

سياه و بدبو  يخشك، از گل يكه او را از گل يبشر يمن اينگونه نيستم كه برا: گفت) ابليس( 

  .، سجده كنميا آفريده

در مقابل . اظهار نظر در برابر فرمان و دستور روشن الهي جايز نيست اجتهاد و  *
  . نيست »خلقته من صلصال«جايي براي گفتار  »فقعوا  ساجدين« فرمان

 » ً ْسُجُد لَِمْن َخلَْقَت ِطينا
َ
 أ
َ
  » َو إِْذ قُلْنا لِلَْمالئَِكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم فََسَجُدوا إِال إِبِْليَس قاَل أ

پس سجده كردند، مگر ابليس كه . آدم سجده كنيد يبرا: فرشتگان گفتيم كه به يو به يادآور زمان

  )٦١ارساء،(  !؟يا هسجده كنم كه از گل آفريد يكس يآيا برا: گفت

ً ... اُسجدوا... قلنا« .ابليس در برابر نصّ خداوند، اجتهاد كرد  *   »ءاسجد ملن خلقت طينا
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 » َ ْمرِِهمْ  َو ما اكَن لُِمْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمنٍَة إِذا قَ
َ
ُة ِمْن أ ْن يَُكوَن لَُهُم اخْلِرَيَ

َ
ْمراً أ

َ
ُ أ ُ   » اُهللا َو رَُسو

خود  يرا مقرر كنند، از سو يكه خدا و رسولش امر يندارند هنگام حق يو هيچ مرد و زن با ايمان

  )٣٦احزاب،(  .را اختيار كنند يامر ديگر

هلم  -ما اكن « .س حق اظهار نظر نداردآن جا كه حكم الهي روشن است، هيچ ك  *
 »اخلرية

ْستَكْ « 
َ
ْن تَْسُجَد مِلا َخلَْقُت نِيََدي أ

َ
نَا َخرْيٌ قاَل يا إِبِْليُس ما َمنََعَك أ

َ
ْم ُكنَْت ِمَن الْعالنَِي قاَل أ

َ
رَبَْت أ

  )٧٦و ٧٥ص،(» ِمنُْه َخلَْقتيَِن ِمْن ناٍر َو َخلَْقتَُه ِمْن ِطنيٍ 
كه به دستان قدرت خويش  يموجود يچه چيز تو را مانع شد كه برا! ابليس يا«: فرمود) خداوند(

من از او بهترم، مرا از آتش «: ابليس گفت »!؟ييا از بلند مرتبگان ي؟ تكبر كرديخلق كردم سجده كن

  »و او را از گل يآفريد

 »انا خري... فقعوا  ساجدي«. ابليس است عملاجتهاد در برابر نصّ   *

  عدم حجيت ظن  ‐ ٤
و اصل در ظنون بر عدم حجيت  است» علم«آنچه داراي ارزش واقعي است،  
فراوان داريم مانند حجت  يل ظن، دالئياما با توجه به اينكه در ميان دالئل فقه .است

 بايد گفت ،بودن ظواهر الفاظ و شهادت دو شاهد عادل و يا خبر واحد ثقه و امثال آن
حجت  يدر مساله ظن، عدم حجيت است، مگر اينكه با دليل قطع يكه قاعده اصل

 :زير قابل استنباط است اتاصل عدم حجيت ظن از آي .بودن آن ثابت گردد

 » 
َ
رِْض يُِضلُّوَك َقْن َسبيِل اِهللا إِْن يَتِبُعوَن إِال الظن َو إِْن ُهْم إِال َو إِْن تُِطْع أ

َ
ْكرَثَ َمْن يِف اْأل

  )١١٦انعام، ( »خَيُْرُصونَ 
كنند، آنها صرفا از وهم و  ي، تو را از راه خدا به در ميكن يزمين پيرو يو اگر از بيشتر مردم رو

  .گويند ييست كه به گزاف و حدس سخن مكنند و جز اين ن يم يگمان پيرو

 » ً ْكرَثُُهْم إِال َظنا إِن الظن ال ُفْغيِن ِمَن احْلَقِّ َشيْئا
َ
  )٣٦يونس،(» َو ما يَتِبُع أ

از حقيقت ) انسان را(قطعاً گمان به هيچ وجه . كنند ينم يپيرو) پايه يب(و بيشتر آنان جز از گمان 

  .كند ينياز نم يب
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ْغُفُس َو لََقْد جاَءُهْم ِمْن َربِِّهُم الُْهد يِبُعوَن إِال الظن َو ما َيْهوَ إِْن يَت « 
َ
  )٢٣جنم، (  »ياْأل

پروردگارشان هدايت  يكه از سو يكنند، در حال ينم ينفس خويش پيرو يآنان جز از گمان و هوا

  .برايشان آمده است

ً   إِال الظن َو إِن الظن ال ُفْغين َو ما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلٍْم إِْن يَتِبُعونَ «    )٢٨جنم، ( »ِمَن احْلَقِّ َشيْئا
كنند، و البته گمان به هيچ وجه  ينم يآنها جز از گمان پيرو. ندارند يشناخت] كار[و ايشان در اين 

  .كند يحقيقت كفايت نم]  شناخت[از 

يَن اْختَلَُفوا فيِه ليَف«    )١٥٧نساء، (» ُه ما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلٍْم إِال اتِّباَع الظنَشك ِمنْ   َو إِن ا
ندارند  ياو اختالف كردند، قطعا در مورد آن شك دارند و به آن آگاه]  قتل[ ي كه در باره يو كسان

  .كنند يم يو تنها از حدس و گمان پيرو

  اهروظلزوم حکم بر اساس  ‐ ٥
قاضي نيز بايد با توجه به ادله . ه ظاهرندبر طبق اين قاعده همگان مأمور به حکم ب 

  .و مدارک موجود در پرونده حکم را صادر کند

ِّ لَْو تَْشُعُرونَ   قاَل َو ما ِعليِْم بِما اكنُوا َفْعَملُوَن إِْن ِحساُنُهْم إِال َعيل«    )١١٣و١١٢شعراء،(» َر
يا مرا با اعمال . (ندارم يآگاه) خوانيد يكه شما اراذل م يكسان(من به عملكرد گذشته : گفت) نوح(

  .حساب آنان جز بر پروردگارم نيست، اگر شما درك كنيد).نيست يآنان كار ي گذشته

اين حق وجود ندارد و اگر كسي به اسالم گرويد  ندمأمور به ظاهرهمگان در اسالم   *
كم السّ «. تو در قلبت ايمان نداريگفته شود که که به او الم لَسَت و التَقولوا لَمن أليق ا

 ١»مؤمنا

   

                                                 
  . ٩٤نساء،. ١
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  منع قياس باطل ‐ ٦
که نصاً  يآن به امر ير منصوص در حکم شرعيغ يعبارت است از الحاق امر 

اگر علت حکم . علت مشترک هستند يحکم آن در شرع ثابت باشد، چون هر دو دارا
اما اگر . در نص مشخص شده باشد، اين قياس منصوص العله است که حجيت دارد

خص نشده باشد و فرد علت را استنباط کرده و سپس بخواهد علت حکم در نص مش
در  .به موضوع ديگر تسري دهد، اين قياس مستنبط العله است که فاقد حجيت است

 :آيه زير يک نمونه قياس باطل و فاقد حجيت بيان شده است

نَا َخرْيٌ ِمنُْه َخلَقْ « 
َ
َمْرتَُك قاَل أ

َ
ال تَْسُجَد إِْذ أ

َ
  » تيَِن ِمْن ناٍر َو َخلَْقتَُه ِمْن ِطنيٍ قاَل ما َمنََعَك أ

  )١٢اعراف،(                                                                                                                             
ده كردن باز فرمانت دادم، چه چيز تورا از سج) به سجده(كه من  يوقت: فرمود) خداوند به ابليس(

  .يمن از او بهترم، مرا از آتش و او را از گل آفريد: گفت) شيطان(داشت؟ 

. استفاده كرد كه اساس علمي ندارد، بلكه بر مبناي گمان است باطل شيطان از قياس  *
 »خلقَتين من نار و خلقتَه من طني«



  ٥٨٩           قواعد حقوقي: فصل هفتم 

 

  يقواعد حقوق )د
  نفي سبيل ‐ ١

در مقررات دين اسالم حکمي که سبيل در اصطالح به معناي آن است که  ينف 
اين قاعده هرگونه  .موجب ثبوت سلطه کافر بر مسلمان باشد، تشريع نشده است

، نظامي و غيره را  يهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسسلطه در عرصه
اين قاعده . کندآور در هرشکل و از هر طريق را نفي ميشود و رابطه سلطهشامل مي
 : ر قابل استنباط استاز آيات زي

  )١٤١نساء،(» َو لَْن جَيَْعَل اُهللا لِلاْكفِِريَن َعيَل الُْمْؤِمِننَي َسِبيالً « 
  .كفّار بر مسلمانان قرار نداده است ي سلطه يبرا يو خداوند هرگز راه

پذيري نشانه نداشتن ايمان  ي كافران را ندارند و سلطه حق پذيرفتن سلطه مؤمنان  *
 »اهللا للاكفرين عيل املؤمنني سبيال جيعللن «. واقعي است

اَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِننيَ «  ِ ْو
َ
  )٢٨آل عمران،(» ال َفتِخِذ الُْمْؤِمنُوَن الاْكفِِريَن أ

  .مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود برگزينند ينبايد اهل ايمان، بجا

اءاليتخذ امل«. پذيرش واليت كفّار از سوي مؤمنان ممنوع است  *   »ؤمنون الاكفرين او

يَن َظلَُموا «  ِ َو َحيُْث ما ُكنْتُْم فََولُّوا وُُجوَهُكْم َشْطَرُه ِحَال يَُكوَن لِلناِس َعلَيُْكْم ُحجٌة إِال ا
  )١٥٠بقره،(» ِمنُْهْم فَال خَتَْشوُْهْم َو اْخَشْوىِي 

مسجد الحرام  يخود را به سو يور) به هنگام نماز(پس  ياز هر جا خارج شد!) پيامبر يا(و 

آن  يخود را به سو يرو) در سفر و در حضر(هر جا بوديد ) مسلمانان نيز يشما ا(بگردان، و 

  .عليه شما نباشد) و مجادله(مردم جز ستمگرانشان، امكان احتجاج ) هيچ كس از( يبگردانيد تا برا

 يكون للناس حالّ «. گران و رسيدن به استقالل يك ارزش استي دينفي سلطه  *
 »عليكم حجة
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وا إيَِل «  َمنُوا قَْوَمُهْم لُكما رُدُّ
ْ
ْم َو يَأ ُ َمنُو

ْ
ْن يَأ

َ
ْرِكُسوا ِفيها فَإِْن لَْم  َستَِجُدوَن آَخِريَن يُِريُدوَن أ

ُ
الِْفتْنَِة أ

يِْدَفُهْم فَُخُذوُهْم َو 
َ
وا أ ُْكُم السلََم َو يَُكفُّ َ

ْم َو يُلُْقوا إِ ُ لُو وِحُكْم َفْعزَتِ
ُ
اْقتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهْم َو أ

 ً   )٩١نساء،(» َجَعلْنا لَُكْم َعلَيِْهْم ُسلْطاناً ُمِبينا
در امان باشند و از ) با اظهار اسالم(خواهند از شما  يديگر را خواهيد يافت كه م يگروه يبزود

برگردند، در آن ) يپرست و بت(ه فتن يآنان هر بار به سو. ايمن باشند) با اظهار كفر(قوم خود نيز 

با شما كناره نگرفتند و به شما پيشنهاد صلح ندادند و دست از  يپس اگر از درگير. افتند يفرو م

شما بر ايشان  يكه ما برا يشما برنداشتند، آنان را هر جا يافتيد، بگيريد و بكشيد كه آنانند كسان

  .ايم آشكار قرار داده يقدرت و تسلّط

ً «. بايد از هر جهت بر كفّار سلطه يابندمسلمانان   *  »سلطاناً مبينا

 يَبْتَُغوَن ِعنَْدُهُم الِْعزَة فَإِن الِْعز « 
َ
اَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِننَي أ ِ ْو

َ
يَن َفتِخُذوَن الاْكفِِريَن أ ِ ً ا يعا   » َة ِهللاِ مَجِ

د آيا عزّت را نزد آنان گيرن يمؤمنان، سرپرست و دوست خود م يآنان كه كافران را بجا

  )١٣٩نساء،(  .از آن خداست يجويند؟ همانا عزّت به تمام يم

. ي كفّار را بپذيرند حق سرپرستي مؤمنان را ندارند و مؤمنان نيز نبايد سلطه كفّار  *
اء«   »يتخذون الاكفرين او

اَء ِمنْ «  ِ ْو
َ
يَن آَمنُوا ال َيتِخُذوا الاْكفِِريَن أ ِ َها ا فُّ

َ
ْن جَتَْعلُوا ِهللاِ  يا ك

َ
تُِريُدوَن أ

َ
ُدوِن الُْمْؤِمِننَي أ

 ً   )١٤٤نساء،(» َعلَيُْكْم ُسلْطاناً ُمِبينا
مؤمنان دوست و سرپرست خود نگيريد، آيا  يكافران را به جا! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  خداوند دليل و حجت آشكار عليه خودتان قرار دهيد؟ يخواهيد برا يم

ها، هر اقدامي  روابط سياسي واقتصادي، گزينش وعزل ونصب خارجي،در سياست   *
اء«. نجامد حرام ومحكوم استبيكفّار برمسلمانان  طهكه به سل  »التّتخذوا الاكفرين او

َُهوَد َو اجصار«  ْ يَن آَمنُوا ال َيتِخُذوا ا ِ َها ا فُّ
َ
اُء َنْعٍض   ييا ك ِ ْو

َ
اَء َنْعُضُهْم أ ِ ْو

َ
  )٥١ده،مائ(» أ

از  يبعض) زيرا(ايد؟ يهوديان و مسيحيان را سرپرست و ياور نگيريد،  كه ايمان آورده يكسان يا

  .آنان يار و ياور بعض ديگرند

وقتي ياري گرفتن از كفّار مورد نهي قرآن است، قطعاً در روابط و سياست خارجي،   *
 »التّتخذوا« .سلطه اهل كتاب وكفّار ممنوع است پذيرش واليت و
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چون آنان تنها به فكر هم مسلكان  فت،پذيرنبايد واليت كفّار و دشمنان را   *
اء بعض«. خويشند  »بعضهم أو

ْن َسِخَط اُهللا َعلَيِْهْم َو   يتَر« 
َ
ْغُفُسُهْم أ

َ
يَن َكَفُروا َكِئَْس ما قَدَمْت لَُهْم أ ِ ً ِمنُْهْم َفتََولْوَن ا َكِثريا

ونَ  ُ ِ   )٨٠مائده،(» يِف الَْعذاِب ُهْم خا
و آنان را سرپرست (ورزند،  يم يكه با كافران دوست يبين يرا م) اسرائيل يبن(از آنان  يبسيار

خداوند بر آنان خشم نموده و در ) كه در نتيجه،(از پيش فرستادند  يچه اعمال بد.) گيرند يخود م

  .عذاب، همانان جاويد خواهند بود

خواهد و وابستگي و واليت پذيري از  يخداوند حتّي براي اهل كتاب استقالل م  *
  »تري كثرياً منهم يتولّون«. دهد مشركين را مورد مذمت قرار مي

اَء َو لِكن َكِثرياً ِمنْ «  ِ ْو
َ
ِْه َما اخَتُذوُهْم أ َ

نِْزَل إِ
ُ
  » ُهْم فاِسُقونَ َو لَْو اكنُوا يُْؤِمنُوَن بِاِهللا َو اجيِبِّ َو ما أ

را ) كافران(آوردند، هرگز آنان  يپيامبر و آنچه بر او نازل شده ايمان م و اگر به خداوند و

  )٨١مائده،(  .از آنان فاسقند يبسيار يگرفتند، ول يدوست خود نم) سرپرست و(

كسي كه به خدا و پيامبر ايمان قلبي داشته باشد، حاضر نيست واليت غير الهي را   *
. دين و فاسق است بي ،پذير سازشكار سلطه »اءمااخّتذوهم او... لو اكنوا يؤمنون«. بپذيرد

 »ولكن كثرياً منهم فاسقون... لو اكنوا يؤمنون«

رِْض َو فَساٌد َكِبريٌ « 
َ
اُء َنْعٍض إِال َيْفَعلُوُه تَُكْن فِتْنٌَة يِف اْأل ِ ْو

َ
يَن َكَفُروا َنْعُضُهْم أ ِ   » َو ا

هم ميان (اگر شما ) ا با آنان هم پيمان نشويد،پس شم(كه كفر ورزيدند، ياران يكديگرند،  يو كسان

  )٧٣انفال،(  .در زمين واقع خواهد شد ينداشته باشيد، فتنه و فساد بزرگ) يخود، همبستگ

اّال تفعلوه «. اي بزرگ در زمين است فساد و فتنه ،ي كافران واليت و سلطه پذيرفتن  *
 »تكن فتنة

يَن آَمنُوا ال َيتِخذُ «  ِ َها ا فُّ
َ
اَء إِِن اْستََحبُّوا الُْكْفَر َعيَل يا ك ِ ْو

َ
يمانِ  وا آباَءُكْم َو إِْخوانَُكْم أ   » اْإلِ

ترجيح دادند، واليت » ايمان«را بر » كفر«اگر پدران و برادرانتان، ! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  )٢٣توبه،( .آنان را نپذيريد

اء ... التّتخذوا ابائكم«. شداست، حتّي اگر نزديكترين افراد با واليت كافر ممنوع  * أو
  »ان استحّبوا الكفر
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ْعلَُم بِإِيَمانِِهن « 
َ
ْ إَِذا َجآَءُكُم الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاِجَراٍت فَاْمتَِحنُوُهن اُهللا أ يَن َءاَمنُوا ِ َها ا فُّ

َ
 فَإِْن يَآ ك

  )١٠ممتحنه،(» الُْكفارِ  َعِلْمتُُموُهن ُمْؤِمنَاٍت فََال تَرِْجُعوُهن إىَِل 
هجرت كنان نزد شما ) از شوهرِ كافر جدا شده(ايد هرگاه زنان مؤمن  كه ايمان آورده يكسان يا

پس اگر آنان را . تر است آزمايش كنيد و خداوند به ايمان آنان آگاه) از نظر ايمان(آمدند آنان را 

  .كفّار باز نگردانيد يمؤمن تشخيص داديد، به سو

زن مسلمان  .ممنوع استنيز خانوادگي  جهت مسلمان از سلطه و حكومت كافر بر  *
 »الكّفار فال ترجعوهّن اىل«. نبايد تحت امر شوهر كافر باشد

 » ً ْغُفِسِهْم َو ما ُكنُْت ُمتِخَذ الُْمِضلِّنَي َعُضدا
َ
رِْض َو ال َخلَْق أ

َ
ْشَهْدُيُهْم َخلَْق السماواِت َو اْأل

َ
  » ما أ

ها و زمين و نه در آفرينش خودشان به  را نه در آفرينش آسمان )ابليس و فرزندانش(من آنان 

  )٥١كهف،(  .گيرم يشهادت نطلبيدم و من گمراه كنندكان را دستيار خود نم

آنان كه در راه و خط خدايند، نبايد از منحرفان كمك بگيرند و بايد استقالل سياسي   *
ً ماكنت مّتِخَذ املضلنّي عض«. و اقتصادي خود را حفظ كنند   »دا

  )تقديم اهم بر مهم(اهم و مهم ‐ ٢
دستخوش  ،ع و مضارافزندگي اجتماعي انسان خواه ناخواه در مواجهه با من 

بندي شود وانسان درمواجهه با اين منافع ومضار الزم است آنها را اولويتتحوالتي مي
  عقل نشأت کرده و بسته به اهميت هريک، مقدم يا مؤخر دارد و اين امر از حکم

. انداديان الهي نيز در اين مورد به استمداد عقل شتافته و او را راهنمايي کرده. گيردمي
شهيد مطهري اين امر را نشانه هماهنگي تعليمات اسالمي با فطرت دانسته و معتقد 

اسالم نيز در تطابق با  ١.دهدکه همين مسئله امکان جاويد ماندن را به دين مياست 
اسان فن با فحص و جستجو در مورد مصالح و مفاسد عقل اجازه داده که کارشن

همراه است بر  يترا که با مصالح مهمرسو هريک از دو حکم معارض يا متزاحم، آن
تر و به امري که داراي يعني مهم »اهم«. ديگر مقدم دانسته، بدان عمل کنند يسو

برابر آن گويند و در شد، اهم ميامصلحت بيشتر و مضار کمتري نسبت به ديگري ب
                                                 

  . ١٩٣، ص٣وعه آثار، انتشارات صدرا، جمطهري، مرتضي، مجم .١
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تشخيص اهم بودن امر به عقل و شريعت واگذار شده است، چرا که . قرار دارد» مهم«
اهميت امر را سنجيده و حکم به  که در نظر دارد يهايدر اکثر موارد عقل با مالک

. شتابددهد، و گاه شرع اين عمل را انجام داده، به کمک عقل ميتر بودن آن ميمهم
ها دانست که بر اساس اين ن قاعده را توجه به اولويتتوان ايدر يک جمله مي

  ١.گيردها، عمل و رفتار خارجي شکل مياولويت

   :قاعده از آيات زير قابل استنباط است ناي

ْصلََح بَيْنَُهْم فَال إِْعَم َعلَيِْه إِن اَهللا َلُفوٌر رَِحيمٌ « 
َ
ْو إِثْماً فَأ

َ
  )١٨٢ه،بقر(» َفَمْن خاَف ِمْن ُموٍص َجنَفاً أ

به اينكه به (يا از گناه او ) او به بعض ورثه يجا يو تمايل ب(كه از انحراف وصيت كننده  يپس كس

و مشمول قانون (بر او نيست  يبترسد و ميان آنها را اصالح دهد، گناه) وصيت كند، يكار خالف

  .همانا خداوند آمرزنده و مهربان است) شود، يمجازات تبديل وصيت نم

. تر است ن مهمانابه وصيت مهم است، ولي رفع فتنه و اصالح امور مسلماحترام   *
 »فاصلح بينهم فال اثم عليه... فمن خاف«

ْم فَاْقتُلُوُهمْ  َو ال تُقاتِلُوُهْم ِعنَْد الَْمْسِجِد احْلَراِم َحيت «  ُ ْم ِفيِه فَإِْن قاتَلُو ُ   )١٩١بقره،(» يُقاتِلُو
گ نكنيد، مگر آنكه آنها در آنجا با شما بجنگند، پس اگر با شما جنگ و نزد مسجد الحرام با آنها جن

  . به قتل برسانيد) در آنجا(كردند، آنها را 

ال تقاتلوهم «. است تر حرم و مسجدالحرام مقدس است، اما خون مسلمانان مقدس  *
م  »عند املسجد احلرام حيّت يقاتلو

ْكرَبُ ِمْن َغْفِعِهما يَْسئَلُونََك َعِن اخْلَْمِر َو الَْميرِْسِ « 
َ
  » قُْل ِفيِهما إِْعٌم َكِبرٌي َو َمنافُِع لِلناِس َو إِْعُمُهما أ

 ينيز برا) يماد( يبزرگ است و منافع يدر آن دو گناه: پرسند، بگو ياز تو درباره شراب و قمار م

  )٢١٩بقره،( . تر است گناه آن دو از سود آنها بزرگ) يول. (مردم دارند

منافع للناس و «. براي مردم دارد، اما گناه آن بزرگتر است يع مادراب منافگرچه ش  *
 »اثمهما اكرب

 
                                                 

  . ٧٧شريعتي، روح اهللا، همان، ص  .١
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 » ً وِء ِمَن الَْقْوِل إِال َمْن ُظِلَم َو اكَن اُهللا َسِميعاً َعِليما   )١٤٨نساء،(» ال حُيِبُّ اُهللا اجْلَْهَر بِالسُّ
كه به او ستم شده باشد و  يدارد، مگر از كس يخداوند، آشكار كردن گفتار بد را دوست نم

  .داناست يخداوند، شنوا

... بالسوء اجلهر  اهللا  الحيّب «. سكوت است ع از مظلوم بيش از ارزش حيا وارزش دفا  *
 »اّال من ُظلم

ْ  َو ما َعيَل «  َ يَن َفتُقوَن ِمْن ِحسابِِهْم ِمْن  ِ   )٦٩انعام،(» ءٍ  ا
  .ان بازخواست نخواهند شدكه پروا پيشه كردند، به گناه ستمكار يكسان

و ما عيل «. يي يا نجات منحرفان جايز استها به قصد پاسخگو شنيدن موقّتي ياوه  *
ين يّتقون من حسابهم من  ّ   »ء ا

ِجُد يف« 
َ
َ إيَِل حُمَرماً بَل   قُْل ال أ ِ و

ُ
ْو َدماً َمْسُفوحاً   ما أ

َ
ْن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
ْو حَلَْم طاِعٍم َفْطَعُمُه إِال أ

َ
أ

ِهل ِلَغرْيِ اِهللا بِِه َفَمِن اْضُطر َلرْيَ باٍغ َو ال خٍد فَإِن َربَك َلفُ 
ُ
ْو فِْسقاً أ

َ
  » وٌر رَحيمٌ ِخزنيٍر فَإِنُه رِْجٌس أ

يابم، مگر اين  یحرام باشد نم یا را كه خوردنش بر خورنده یشده چيز یدر آنچه به من وح: بگو

 یكه از رو یشك آن پليد است، يا ذبح یه يا گوشت خوك باشد كه بكه مردار يا خون ريخت

ناچار گردد  یو سركش یخواه اما هر كه بدون زياده. نام غير خدا بر آن ياد شده باشد ینافرمان

  )١٤٥انعام،( .مهربان است ی البته پروردگار تو آمرزنده] حفظ جان از آن بخورد یبرا[
 »فَمن اضطرّ «. رف مردار استتر از حرام بودن مص حفظ جان مهم  *

ْن َفتََخلُفوا َقْن رَُسوِل اِهللا َو ال يَْرَلبُوا « 
َ
ْعراِب أ

َ
ْهِل الَْمِدينَِة َو َمْن َحْولَُهْم ِمَن اْأل

َ
ما اكَن ِأل

ْغُفِسِهْم َقْن َغْفِسهِ 
َ
  )١٢٠،توبه(» بِأ

به جبهه (خدا تخلّف كنند و رسول ) فرمان(نشينان اطراف آنان، حق ندارند از  اهل مدينه و باديه

  .بدانند خود را از جان پيامبر عزيزتر يها جان) نروند و

 »...اليرغبوا«. تر از حفظ جان مسلمانان است حفظ جان پيامبر ضروري  *

ِقيبَها َو اكَن َوراَءُهْم « 
َ
ْن أ

َ
رَْدُت أ

َ
ما السِفينَُة فاَكنَْت لَِمساِكنَي َفْعَملُوَن يِف اْكَْحِر فَأ

َ
ُخُذ أ

ْ
َمِلٌك يَأ

 ً   )٧٩كهف،(» لُك َسِفينٍَة َغْصبا
خواستم آن را معيوبش . كردند يبود كه در دريا كار م ياز آن بينوايان) كه سوراخ كردم( ياما آن كشت

  .گرفت يرا م) يسالم( يبود كه غاصبانه و به زور، هر كشت يدر كمين آنان پادشاه) چون(كنم، 
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 »ملك يأخذ... اعيبها«. مهم الزم است ايت اهم وفع افسد به فاسد جايز و رعد  *

نُْهم مَعرٌة بِ «  ن َيَطئُوُهْم َفتُِصيبَُكم مِّ
َ
ْؤِمنَاٌت لْم َيْعلَُموُهْم أ ْؤِمنُوَن َونَِسآٌء مُّ َغرْيِ َولَْوَال رَِجاٌل مُّ

  )٢٥فتح،(» ِعلْمٍ 
آنان را نشناخته پايمال ) مان حملهبه خاطر فر(نبودند كه ) در مكّه( يو اگر مردان و زنان با ايمان

ما فرمان جنگ و حمله به (مسلمين، كشته شده و به شما ضرر برسد  يكنيد و ناآگاهانه از سو

  .كرديم يمكّه و مبارزه با اين كفّار را صادر م

  »...لوالرجال« .تر از حمله به كفّار است ر شرايطي حفظ خون مسلمانان مهمد  *

م ال« 
ُ
ْن َيُقوَل فَرقَْت َننْيَ بيَِن إرِْساِثيَل َو لَْم  قاَل يَا ْنَن أ

َ
ِّ َخِشيُت أ

ِ إِ
ْ
ُخْذ بِِلْحييَِت َو ال بَِرأ

ْ
تَأ

 ِ   )٩٤طه،(» تَْرقُْب قَْو
مگير، ) به مؤاخذه(ريش و سر مرا ) يمو! (فرزند مادرم يا) برادر و يا: (گفت) هارون در جواب(

اسرائيل تفرقه  يميان بن يتو بگوي) آنها متفرق شوند و با برخورد تند من،(همانا من ترسيدم 

  !يو كالم مرا مراقبت نكرد يانداخت

 »فّرقت... ا خشيت«. تر از نجات يك گروه است حفظ وحدت مهم  *

ِّ َحِفيٌظ َعِليمٌ   قاَل اْجَعليِْن َعيل« 
رِْض إِ

َ
  )٥٥يوسف،(» َخزائِِن اْأل

  .دانا هستم يبگمار، زيرا كه من نگهبان) مصر(مين اين سرز يها مرا بر خزانه: گفت) يوسف(

تر شرکت در نظام حکومتي شرک، جايز نيست ولي نجات يک ملت از قحطي مهم  *
مسئوليت سياسي نپذيرفت، تا مبادا کمک به ظالم  7به همين دليل يوسف. است
فقط مسئوليت . دمسئوليت نظامي نپذيرفت، تا مبادا خون به ناحقي ريخته شو                 شود،

 . اقتصادي آن هم براي نجات مردم را بر عهده گرفت

که يوسف سرپرستي خزائن  هنگامي که ضرورت ايجاب کرد: فرمود 7امام رضا
 . مصر را بپذيرد، خود پيشنهاد داد

ِت َحيت «    )٢٢١بقره،(» يُْؤِمن  َو ال َينِْكُحوا الُْمرْشِ
  .ن آورندوبا زنان مشرك، ازدواج نكنيد تا ايما
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ديگر . يكي آنكه مشرك ايمان آورد: در ازدواج با مشرك دو احتمال در پيش است  *
تر است، اسالم  از آنجايي كه خطر مشرك شدن مؤمن مهم. آنكه مؤمن مشرك شود

ت حيّت يؤمنّ « .ازدواج قبل از ايمان را نهي نموده است  »ال تنكحوا املرش

  )٧٤هود،(» جُياِدُجا يِف قَْوِم لُوٍط   یرْوُع َو جاَءتُْه الْبرُْش فَلَما َذَهَب َقْن إِبْراِهيَم ال« 
قوم  ي او آمد، درباره يبرا) فرزند نيز(پس چون ترس و وحشت از ابراهيم برطرف شد و بشارت 

  ).تا شايد در مورد آنان شفاعت كند(مجادله پرداخت ) گفتگو و(لوط با ما به 

 »یذهب عن ابراهيم الروع و جائته البرش«. تر از جلب منفعت است مهمضرر دفع   *

ْغُفِسِهْم رَضا َو ال غَ « 
َ
ً َو اخَتُذوا ِمْن ُدونِِه آلَِهًة ال خَيْلُُقوَن َشيْئاً َو ُهْم خُيْلَُقوَن َو ال َفْمِلُكوَن ِأل   » ْفعا

اين ( .اند خود آفريده شده يآفرينند، ول يگرفتند كه هيچ چيز نم ياو خدايان يبه جا) مشركان(

  )٣فرقان،(  .خود نيستند يبرا يمالك هيچ گونه ضرر و نفع) يدروغين حتّ يمعبودها

*  » ً ا ه جلب منفعت است، ك »و ال نَفعا«كه دفع ضرر است بر  »اليَملكون النفسهم رَضّ
 .مقدم شده است

َ اُهللا برُِض َهْل «  ِ راَد
َ
ْفتُْم ما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اِهللا إِْن أ

َ
ِ بِرمَْحٍَة  قُْل أفََرأ راَد

َ
ْو أ

َ
هِ أ ُهن اكِشفاُت رُضِّ

  )٣٨زمر،(» َهْل ُهن ُمْمِساكُت رمَْحَِتهِ 
اگر خداوند نسبت ) يراست! (ايد؟ خوانيد نظر و انديشه كرده يپس آيا در آن چه از غير خدا م«: بگو

 يخداوند برا) اگر(ا توانند آن ضرر را برطرف كنند، ي يها م را اراده كند آيا اين بت يبه من ضرر

  »توانند مانع آن رحمت شوند؟ يرا بخواهد، آيا آنها م يمن لطف و رحمت

آمده  است،جلب منفعت که  »مُمِساكت رمحته«قبل از است دفع ضرر که  »اكشفات رُضّ «  *
  .است
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  مقابله به مثل ‐ ٣
و  و منصفانه يمنطق يعکس العمل، قيبه چند طر توانيمقابله به مثل را م حق 

 :عادالنه به شمار آورد
 يعادالنه و منطق شوديمجازات متجاوز محسوب م يمقابله به مثل از آنجا که نوع ‐١

 .است
 .کن کردن اصل تجاوز است شهير يمقابله به مثل تنها راه قطع ‐٢
 .باشديدفاع مشروع م يمقابله به مثل نوع ‐٣
 .استاز مقابله به مثل بر عهده شروع کننده  يناش تيمسئول ‐٤

 نيا .است يعادت در روابط اجتماع در حد عرف و يرفتار ،عمل مقابله به مثل
 کي يدارتر از نقش آن در روابط اجتماع شهيها رملت نيدر روابط ب يقاعده عرف

 يهامقابله به مثل در قالب مجازات يقاعده عرف ،از موارد برخيدر  رايجامعه است ز
از آنجا که در  يول. ودن را از دست داده استب يدرآمده و حالت قاعده عرف يقانون

 نيقاعده را نگرفته است از ا نيا يجا يمشخص ياهالملل هنوز مجازاتنيروابط ب
اين . اعتبار خود را حفظ کرده است يرو قاعده مقابله به مثل همچنان در جامعه جهان

 :قاعده از آيات زير قابل استنباط است

يَن يُقاتِلُونَُكْم َو ال َيْعتَُدوا إِن اَهللا ال حُيِبُّ الُْمْعتَِدينَ َو قاتِلُوا يِف َسِبيِل اهللاِ «  ِ   )١٩٠بقره،(»  ا
از حد تجاوز نكنيد، كه خداوند  يجنگند، بجنگيد ول يكه با شما م يو در راه خدا با كسان

  .دارد يتجاوزكاران را دوست نم

  )٦٠الرمحن،(» َهْل َجَزآُء اْإلِْحَساِن إِال اْإلِْحَسانُ « 
  ؟است) ما( يجز نيك) شما( يآيا پاداش نيك

 )١٢٦حنل، (» َو إِْن خَقبْتُْم فَعاقِبُوا بِِمثِْل ما ُعوقِبْتُْم بِه« 
  .به عقوبت رسانيد] متجاوز را[ايد  و اگر عقوبت كرديد، همان گونه كه مورد عقوبت قرار گرفته

  )١٩٤بقره،(» َعلَيُْكمْ   يِه بِِمثِْل َما اْقتَدَعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيْ   يَفَمِن اْقتَد«  
  .كنيد يهركس به شما تجاوز كرد، به مانند آن تجاوز، بر او تعد
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ِنَي اَكفًة َكما يُقاتِلُونَُكْم اَكفةً «    )٣٦،توبه(» َو قاتِلُوا الُْمرْشِ
  .جنگند يبا شما م يمشركان بجنگيد، آن گونه كه آنان همگ ي با همه يو جملگ

رَْسلْنا َعلَيِْهْم ِرحياً َو ُجنُوداً لَْم تََروْها « 
َ
  )٩احزاب،(» إِْذ جاَءتُْكْم ُجنُوٌد فَأ

تند ) دفاع از شما يبرا(ما  يبه سراغتان آمدند، ول يلشكريان) دشمنان شما در قالب(آن گاه كه 

دشمنان را قلع و و بدين وسيله (ديديد بر آنان فرستاديم،  يكه آنها را نم يو لشكريان) سخت( يباد

  )قمع كرديم

  )٤٠،شوری(» َو َجزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة ِمثْلُها« 
  .مانند آن است يبدي يبد يو جزا

داً فََجزاٌء ِمثُْل ما َقتََل ِمَن اجَعم«   )٩٥مائده، ( »َو َمْن َقتَلَُه ِمنُْكْم ُمتََعمِّ
  .بدهد يا ت از چهارپايان كفّارهو هر كس از شما عمداً آن را بكشد، بايد نظير آنچه كشته اس

  منع تکليف مااليطاق ‐ ٤
بر طبق اين قاعده تکليف اشخاص بسته به ميزان توان آنان است و تکليف به  

شارع مقدس نيز توان افراد را در نظر . امري که در توان اشخاص نيست، قبيح است
 مااليطاق از وده و اصوالً صدور تکليفبگرفته و اوامر و نواهي او متناسب با آن 

 :اصل منع تکليف مااليطاق از آيات زير قابل استنباط است. شارع محال است سوي

ْقنَتَُكمْ « 
َ
  )٢٢٠بقره،(» َو لَْو شاَء اُهللا َأل

  .انداخت يخواست شما را به زحمت م يو اگر خدا م

ْو َيفْ « 
َ
وُهن أ  رُِضوا لَُهن فَِريَضًة َو َمتُِّعوُهن َعيَل ال ُجناَح َعلَيُْكْم إِْن َطلْقتُُم النِّساَء ما لَْم َيَمسُّ

  )٢٣٦بقره،(» الُْمْحِسننِيَ  الُْمْقرِتِ قََدرُُه َمتاخً بِالَْمْعُروِف َحقا َعيَل  الُْموِسِع قََدرُُه َو َعيَل 
با (آنها را  يبر شما نيست، ول يو يا تعيين مهر طالق دهيد، گناه ياگر زنان را قبل از آميزش جنس

دارد، به اندازه توانش و آن كس كه تنگدست  يآن كس كه تواناي. مند سازيد بهره) مناسب يا ههدي

 ياين كار برا.) كه مناسب حالِ دهنده و گيرنده باشد(شايسته  يا وسعش، هديه ي است به اندازه

  .نيكوكاران سزاوار است
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  )٢٨٦بقره،(» ال يَُكلُِّف اُهللا َغْفساً إِال وُْسَعها« 
  .كند ياش تكليف نم يهيچ كس را جز به اندازه تواناي خداوند

  )١٥٢انعام،(» ال نَُكلُِّف َغْفساً إِال وُْسَعها« 
  .كنيم يتوانش تكليف نم ي ما هيچ كس را جز به اندازه

  )٤٢اعراف،(» ال نَُكلُِّف َغْفساً إِال وُْسَعها« 
  .كنيم يهيچ كس را جز به مقدار توانش تكليف نم

  )٢٣٣بقره،(» ُف َغْفٌس إِال وُْسَعهاال تَُكل « 
  .شود يهيچ كس جز به قدر توانش مكلف نم

  )٦٢مؤمنون،(» َو ال نَُكلُِّف َغْفساً إِال وُْسَعها« 
 .كنيم يو ما هيچ كس را جز به مقدار توانش تكليف نم

ِْه َسِبيالً  َو ِهللاِ َعيَل «  َ
  )٩٧عمران، آل(» اجاِس ِحجُّ اْكَيِْت َمِن اْستَطاَع إِ

  . اين راه را دارد يهركه تواناي) البتّه(مردم است كه قصد حج آن خانه را نمايند،   خدا برعهده يوبرا

َف َقنُْكمْ «  ْن خُيَفِّ
َ
  )٢٨نساء،(» يُِريُد اُهللا أ

  .شما را سبك كند) با آسان كردن قوانين ازدواج، بار تكليف(خواهد  يخداوند م

ُدوَن «  يَن ال جَيِ ِ   )٧٩،توبه(» إِال ُجْهَدُهمْ َو ا
  يابند،  ينم) از جبهه يانفاق وپشتيبان يبرا( يتوانشان چيز ي كه جز به اندازه) يدست يته(مؤمنان و

ْقيَم  لَيَْس َعيَل « 
َ
ْعَرِج َحَرٌج َوَال َعيَل  َحَرٌج َوَال َعيَل  اْأل

َ
  )١٧فتح،(» الَْمِريِض َحَرجٌ  اْأل

  )كه به جهاد نروند(نيست،  ينيست و بر بيمار گناه يگناهنيست و بر لنگ  يبر نابينا گناه

  )١٦تغابن،(» فَايُقواْ اَهللا َما اْستََطْعتُمْ « 
  .تقوا پيشه کنيد توانيد يپس هر قدر م

وا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوة«  ِعدُّ
َ
  )٦٠انفال، (»َو أ

  .آماده بسيج كنيد يو هر چه در توان داريد از نيرو و اسبها



         در قرآن حقوق          ٦٠٠

 

  )٧طالق،(» َال يَُكلُِّف اُهللا َغْفساً إِال َمآ َءاتَاَها« 
  .كند يخداوند هيچ كس را مگر به اندازه آنچه به او داده است، تكليف نم

ن لن حُتُْصوُه َفتَاَب َعلَيُْكمْ « 
َ
َْل َواجَهاَر َعِلَم أ ُر ا   )٢٠مّزّمل،(» َواُهللا ُفَقدِّ
توانيد به طور دقيق آن را  يداند كه شما نم ياو م. كند يم ييرگ و خداوند شب و روز را اندازه

  ) و حساب دقيق شب را از شما برداشت(از اين رو شما را بخشيد . احصا كنيد

  اصل حليت ‐ ٥
مگر  تها را حالل کرده اسها و آشاميدنيآن است که خداوند همه خوردنياصل  

از آيات زير اين . گويندحليت ميبه اين امر اصل . آنچه که صراحتاً بيان شده باشد
  :اصل قابل استنباط است

نْعاِم إِال ما ُفتيْل« 
َ
ِحلْت لَُكْم بَِهيَمُة اْأل

ُ
  )١مائده،(» َعلَيُْكمْ   أ

بر شما خوانده ) حكم حرمتش(شما حالل گشته، مگر آنها كه  يچهارپايان برا) خوردن گوشت( 

  .خواهد شد

نْعامُ « 
َ
ِحلْت لَُكُم اْأل

ُ
  )٣٠حج،(» َعلَيُْكمْ   إِال ما ُفتيْل َو أ

  .بر شما خوانده شده باشد) حرام بودنش(شما حالل شده است، مگر آنچه  يو چهار پايان برا

ِحل لَُكُم الطيِّباُت « 
ُ
ِحل لَُهْم قُْل أ

ُ
  )٤مائده،(» يَْسئَلُونََك ماذا أ

 يها برا تمام پاكيزه: شده است؟بگوآنان حالل  يبرا يچه چيزهاي: پرسند ياز تو م!) پيامبر يا(

  .شما حالل گشته است

َحل اُهللا لَُكمْ « 
َ
ُموا َطيِّباِت ما أ يَن آَمنُوا ال حُتَرِّ ِ َها ا فُّ

َ
  )٨٧مائده،(» يا ك

شما حالل كرده است، بر خود  يرا كه خدا برا يا پاكيزه يچيزها! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .حرام نكنيد

ً َو لُكُوا مِ «    )٨٨مائده،(» ما َرَزقَُكُم اُهللا َحالًال َطيِّبا
  .حالل و پاكيزه به شما بخشيده بخوريد يو از آنچه خداوند، روز
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رَيةٍ َو ال سائِبٍَة َو ال وَِصيلٍَة َو ال حامٍ «    )١٠٣مائده،(» ما َجَعَل اُهللا ِمْن حَبِ
كه به خاطر زاد و ولد  يحيوان(و هيچ سائبه ) حيوان گوش شكافته(هيچ بحيره  ي خداوند، درباره

) كه متّصل به ماده، دو قلو به دنيا آمده باشد يحيوان نر(و هيچ وصيله ) اند زياد او را آزاد كرده

و (نكرده است  يحكم) از آن استفاده شده باشد يجفت گير يكه ده بار برا يشتر نر(و هيچ حام 

  )است يها خرافات زمان جاهل ين ممنوعيتآن منع نفرموده وا يگوشت وباركش  شما را از استفاده

ُكلُوا ِمما ُذِكَر اْسُم اِهللا َعلَيِْه َو قَْد فَصَل لَُكْم ما َحرَم َعلَيُْكْم إِال َما « 
ْ
ال تَأ

َ
َو ما لَُكْم أ

ْهِ  َ
  )١١٩انعام،(» اْضُطِرْرُيْم إِ

جهت حالل  يو ب(خوريد؟  ينم و شما را چه شده كه از آنچه كه نام خداوند بر آن برده شده است

كه خداوند آنچه را بر شما حرام كرده خودش به تفصيل  يدر صورت) كنيد، يما را بر خود حرام م

  .كه به خوردن آن مضطر شديد) از محرمات(شما بيان كرده است، مگر آنچه  يبرا

ُكلُوا ِمنُْه حَلْماً َطِري « 
ْ
ِي َسخَر اْكَْحَر حِكَأ   )١٤حنل،(» اَو ُهَو ا

  .و اوست آنكه دريا را رام نمود تا از آن گوشت تازه بخوريد

  )١٤٢انعام،(» لُكُوا ِمما َرَزقَُكُم اهللاُ « 
  .شما ساخته بخوريد ياز آنچه خداوند روز

مِ « 
َ
َكَريِْن َحرَم أ ِن اثْننَْيِ َو ِمَن الَْمْعِز اثْننَْيِ قُْل آ

ْ
ْزواٍج ِمَن الضأ

َ
ما اْشتََملَْت  ثَماِغيََة أ

َ
نْثَينَْيِ أ

ُ
اْأل

نْثَينَْيِ نَبِّئُوىِي بِِعلٍْم إِْن ُكنْتُْم صاِدِقنيَ 
ُ
رْحاُم اْأل

َ
  )١٤٣انعام،(» َعلَيِْه أ

و ) نر و ماده(از گوسفند دو زوج . هشت زوج از حيوانات را) شما حالل كرده است يخداوند برا(

آيا خداوند : بگو) كنند يچهارپايان را تحريم م يكه از پيش خود، بعض يبه كسان(از بز، دو زوج 

آنها را يا آنچه را شكم آنها در برگرفته است؟ اگر راست  يها آنها را حرام كرده يا ماده ينرها

  .علم و دانش به من خبر دهيد يگوييد از رو يم

َ إيَِل حُمَرماً َعيل«  ِ و
ُ
ِجُد يِف ما أ

َ
ْو حَلَْم  طاِعٍم َفْطَعُمُه إِال   قُْل ال أ

َ
ْو َدماً َمْسُفوحاً أ

َ
ْن يَُكوَن َميْتًَة أ

َ
أ

ِهل ِلَغرْيِ اِهللا بِِه َفَمِن اْضُطر َلرْيَ باٍغ َو ال خٍد فَإِن َربَك َلفُ 
ُ
ْو فِْسقاً أ

َ
  » وٌر رَِحيمٌ ِخزِنيٍر فَإِنُه رِْجٌس أ

يابم مگر آن كه مردار  ينم يامخورد هيچ حر يم يكه چيز يشده، بر كس يدر آنچه به من وح: بگو

فسق و  يكه از رو ييا خون ريخته شده يا گوشت خوك باشد كه قطعاً پليد است، يا حيوان

ناچار و مضطر شد، به ) به خوردن آنها(پس هر كس كه . شده باشد  به نام غير خدا ذبح ينافرمان
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همانا خداوند تو ). ندارد يمانع(و بيش از حد ضرورت نباشد،  يسركش يشرط آنكه از رو

  )١٤٥انعام،( .آمرزنده و مهربان است

ْم عَ « 
َ
ِذَن لَُكْم أ

َ
نَْزَل اُهللا لَُكْم ِمْن ِرْزٍق فََجَعلْتُْم ِمنُْه َحراماً َو َحالًال قُْل آُهللا أ

َ
ْفتُْم ما أ

َ
َرأ

َ
يَل قُْل أ

  )٥٩يونس،(» اِهللا َيْفرَتُونَ 
را حرام و  يبعض) از پيش خود(ازل كرده است، شما ن يكه خداوند برا يآيا ديديد هر رزق: بگو

  بنديد؟ يآيا خداوند به شما اجازه داده يا بر خداوند دروغ م: را حالل قرار داديد؟ بگو يبعض

  )٨١طه،(» لُكُوا ِمْن َطيِّباِت ما َرَزقْناُكمْ « 
  .ايم بخوريد شما كرده يكه روز يا پاكيزه ياز چيزها) اينك(

 اصل اباحه ‐ ٦
اختيارات آنان است که به  نذار، تحديد اراده افراد و بيان مرز و ساماشأن قانونگ 

کند، هدف قانونگذار به همين مقدار تأمين وسيله امر و نهي، مقصود خود را بيان مي
شود و نياز به تالش بيشتر جهت برقراري نظامات اجتماعي ندارد، اباحه مانند مي

امر و نهي و (وجود الزامات قانوني. د، نقش بر آن شونصفحه سفيدي است که قوانين
محتاج به نص قانون است نه عدم الزامات ) هرچه که اختيار انسان را محدود کند

بر طبق اصل اباحه آنچه را که شارع حالل يا حرام کرده است، حالل يا  ١.قانوني
ها از تکليف و اما آنچه را که شارع به سکوت برگزار کرده است، انسان. حرام است

 . عهد نسبت به آن معافندت

ً فال تتلكّفوها«: فرمايدمي 7حضرت علي   ٢»و َسكت لكم عن اشياء ولم يدعها نسيانا

خداوند حكم برخي اشيا را مسكوت گذاشته است، اين سكوت از سر فراموشي 
لذا با سؤاالت نابجا، . دندر عمل در وسعت باش انسانها، بلكه براي آن است كه نيست
 .کرد موشكافينبايد 

                                                 
  .٦٦، ص ١٣٨٢هاي حقوقي در حقوق اسالم، کتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، جعفري لنگرودي، محمدجعفر، مکتب .١
  . ٢٦٠، ص١٥شيخ حر عاملي، همان، ج . ٢
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   :از آيات زير قابل استنباط است اباحه اصل

ْ َجا ما لَْونُها قاَل إِنُه َفُقوُل إِنها َنَقَرٌة َصْفراُء فاقٌِع لَْونُها ترَُسُّ ا«    » جاِظِرينَ قالُوا اْدُع َجا َربَك يُبنَيِّ
كه رنگش چگونه ما بخواه تا بر ما روشن سازد  ياز پروردگارت برا: گفتند) يآنان به موس(

باشد زرد يك دست، كه رنگ آن  يآن ماده گاو: گويد يهمانا خداوند م: گفت) يموس(باشد؟ 

  )٦٩بقره،(  !بينندگان را شاد و مسرور سازد

نبايد  يآدم: معتقد بودند اين قوم. دارد اسرائيل يبناين آيه اشاره به داستان گاو   
اعتقاد هر چند صحيح است، و لكن بپذيرد، مگر با دليل، و اين  يرا از كس يسخن
 يعلت هر حكمه تواند بمي يكه ايشان كردند، اين بود كه خيال كردند آدم ياشتباه

نيست، بهمين جهت از آن  يكاف يببرد، و اطالع اجمال يبطور تفصيل پ
خواستند تا تفصيل اوصاف گاو نامبرده را بيان كند،  )7حضرت موسي (جناب

 يه نوع گاو خاصيت مرده زنده كردن را ندارد، و اگر براكرد ك يچون عقلشان حكم م
است، كه  يكشته شود، البد گاو مخصوص يزنده كردن مقتول، اال و البد بايد گاو

كامل، گاو نامبرده را  يدارد، پس بايد با ذكر اوصاف آن، و با بيان يچنين خاصيت
. فرمودايراد مياي  درباره لزوم و اهميت حج خطبه 9روزي پيامبر  ١.مشخص كند

جواب  9آيا حج، هر سال واجب است؟ پيامبر : در بين خطبه، شخصي سؤال كرد
: حضرت ناراحت شده فرمودند. آن شخص دوباره سؤال خود را تكرار نمود. نفرمود

شود، همين كه ديديد من كني؟ اگر بگويم بله، كار شما مشكل ميچرا اصرار مي
يكي از عوامل هالكت اقوام : فرمود 9بر سپس پيام. ساكت شدم، اصرار نكنيد

 ٢.گذشته، سؤاالت نابجاي آنها بود

 » ً وا بِِه َشيْئا ُ
ال ترُْشِ

َ
تُْل ما َحرَم َربُُّكْم َعلَيُْكْم أ

َ
  )١٥١انعام،(» ...قُْل تَعالَْوا أ

  ...را با او شريك مگيريد يچيز: بياييد تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده بخوانم: بگو

ها شمارش نشده و فقط حالل در اين آيه چون اصل در همه چيز حالل بودن است،  *
 »أتل ما حّرم«. محرمات گفته شده است

                                                 
  . ٣٠٥، ص ١، همان، ج سيد محمد باقر ،موسوي همداني .١
  .١٣٥، ص ١ جقرائتي، محسن، همان،  .٢
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ْزقِ «  ْخَرَج ِلِعباِدهِ َو الطيِّباِت ِمَن الرِّ
َ
  )٣٢اعراف،(» قُْل َمْن َحرَم ِزينََة اِهللا اليِت أ

پاكيزه و  يرزقها) همچنين(ندگانش پديد آورده و ب يرا كه خداوند برا يهاي زينت يچه كس: بگو

  دلپسند را بر خود حرام كرده است؟

ها و طيبات، مباح بودن است، مگر دليلي خاص بر  گيري از زينت اصل در بهره  *
  »َمن حّرم«. ها باشدحرمت آن

َ الَْفواِحَش ما َظَهَر ِمنْها َو ما َنَطَن َو اْإلِ «  ِّ وا قُْل إِنما َحرَم َر ُ
ْن ترُْشِ

َ
ْعَم َو اْكَيْغَ بَِغرْيِ احْلَقِّ َو أ

ْن َيُقولُوا َعيَل 
َ
ْل بِِه ُسلْطاناً َو أ   )٣٣اعراف،(» اِهللا ما ال َيْعلَُمونَ  بِاِهللا ما لَْم ُفزَنِّ

زشت و زننده، چه آشكار و چه پنهان، و گناه و ستم و  يهمانا پروردگارم كارها: بگو!) پيامبر يا(

بر حقّانيت آن نازل نكرده، و  يخدا كه او دليل يبرا ياحق و شريك قرار دادن چيزبه ن يسركش

  .حرام كرده است) همه را(دانيد به خداوند،  ينسبت دادن آنچه را نم

كه موارد آن در قرآن و روايات  ندها اندك و محدود ها بسيار است، ولي حرام حالل  *
 »ما التعلمون هللايل اقولوا عتان ... انّما حّرم«. بيان شده است

  تلاقاعده عد ‐ ٧
نظران را در ارايه صاحب ،عدالت از مفاهيم روشن و بسيطي است که بساطت آن 

تعريفي درست دچار مشکل کرده است و دانشمندان به تناسب حوزه معرفتي خود در 
هاي اند، زيرا عدالت در همه عرصهعلوم مختلف تعاريف مختلفي از آن ارايه داده

که به تناسب هر عرصه تشريع، تدبير و منش فردي جاري است و بايد گفت  تکوين،
دانند که اي ميفقها عدالت فردي را ملکه نفساني .توان از آن تعريفي ويژه ارايه دادمي

انگيزاند و متکلمان و بر مي ‐ و به قولي تقوا و مروت ‐ فرد را بر مالزمت بر تقوا 
 . دانحکما تعاريف ديگري ارايه داده

چنانکه شهيد مطهري آن را  .از عدالت اجتماعي نيز تعاريف گوناگوني شده است
در عرصه . دانسته است »١حقذي  عطا کردن حقي به هر رعايت حقوق افراد و «

                                                 
  .١٥و  ١٤، ص ١٤٠٣جا، مطهري، مرتضي، مباني اقتصاد اسالمي، چاپ اول، حکمت، بي .١
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معناي اخير مورد توجه قرار بهتر است  قانونگذاري که وظيفه فقهاست و تشريع
  :است قاعده عدالت از آيات زير قابل استنباط ١.گيرد

يَن آَمنُوا ُكونُوا قَواِمنَي ِهللاِ ُشَهداَء بِالِْقْسِط «  ِ َها ا فُّ
َ
  )٨مائده،(» يا ك

خدا با تمام وجود قيام كنيد و به انصاف و عدالت  يهمواره برا! ايد كه ايمان آورده يكسان يا

  .دهيد يگواه

ْحِت فَإِْن جاُؤَك فَ «  كالُوَن لِلسُّ
َ
ْعرِْض َقنُْهْم َو إِْن ُيْعرِْض َسماُعوَن لِلَْكِذِب أ

َ
ْو أ

َ
اْحُكْم بَيْنَُهْم أ

وَك َشيْئاً َو إِْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بَيْنَُهْم بِالِْقْسِط إِن اَهللا حُيِبُّ الُْمْقِسِطنيَ    )٤٢مائده،(» َقنُْهْم فَلَْن يرَُضُّ
خورند، پس  يم) و ربارشوه (دهند و همواره مال حرام  يبه دقّت گوش م يدروغ ساز يآنان برا

 يو اگر از آنان رو. بگردان يكن يا از آنان رو ينزد تو آمدند، يا ميانشان داور) يداور يبرا(اگر 

، پس ميانشان به قسط و يكن يو اگر داور. به تو نخواهند رساند يپس هرگز هيچ زيان يبگردان

  .عدل قضاوت كن، همانا خداوند دادگران را دوست دارد

َمرَ « 
َ
ِّ بِالِْقْسِط  قُْل أ   )٢٩اعراف،(» َر

  .است پرودگارم به عدل و داد فرمان داده: بگو

بَْكُم ال َفْقِدُر َعيل« 
َ
َحُدُهما أ

َ
ْ   َو رَضََب اُهللا َمثًَال رَُجلنَْيِ أ ْهُه   ٍء َو ُهَو لَك َعيل َ ْفنَما يُوَجِّ

َ
َمْوالُه أ

رْيٍ َهْل يَْستَوِي ُهَو َو َمْن يَ 
ِت خِبَ

ْ
ُمُر بِالَْعْدِل َو ُهَو َعيلال يَأ

ْ
  )٧٦حنل،(» رِصاٍط ُمْستَِقيمٍ   أ

ندارد و  ياز آن دو گُنگ است كه بر هيچ چيز تواناي يزند كه يك يو خداوند دو مرد را مثال م

آورد، آيا  يبا خود نم يفرستد، هيچ سود يكه هر كجا او را م يا خويش است، بگونه يسربار موال

  رود برابر است؟ يدهد و خود بر راه مستقيم م يت فرمان مكه به عدال ياو با كس

ُمُر بِالَْعْدِل َو اْإلِْحسانِ « 
ْ
   )٩٠حنل،(» إِن اَهللا يَأ
  .دهد يفرمان م به عدل و احسان) مردم را(همانا خداوند 

ْ بَيْنَُهَما فَإِن َنَغْت «  ْصِلُحوا
َ
ْ فَأ ِن َطآئَِفتَاِن ِمَن الُْمْؤِمِننَي اْقتَتَلُوا ْخرَ  إِْحَداُهَما َعيَل  َو

ُ
َفَقاتِلُواْ  ياْأل

ْ إِن اَهللا حُيِبُّ  َء إيَِل  تيَِف  َحيت  َيبيِْغ  اليِت  قِْسُطوا
َ
ْ بَيْنَُهَما بِالَْعْدِل َوأ ْصِلُحوا

َ
ْمِر اِهللا فَإِن فَآَءْت فَأ

َ
 أ

   )٩حجرات،(» الُْمْقِسِطنيَ 
                                                 

  .٢٤٠شريعتي، روح اهللا، همان، ص  .١
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. برقرار كنيد يپس ميان آنان صلح و آشتو اگر دو گروه از مؤمنان به نزاع و جنگ پرداختند، 

. تجاوز كرد، با متجاوز بجنگيد تا به فرمان خداوند بازگردد ياز دو گروه بر ديگر يسپس اگر يك

، ميان آن دو گروه به عدالت صلح برقرار )و دست از تجاوز برداشت(پس اگر متجاوز بازگشت 

  .دارد پيشگان را دوست عدالت ورزيد كه خداوند عدالت كنيد و

واْ الِْمزَيانَ «  ِقيُمواْ الَْوْزَن بِالِْقْسِط َوَال خُتْرِسُ
َ
  )٩الرمحن،(» َوأ

  . و وزن را بر اساس عدل بر پا داريد و در ترازو كم نگذاريد

َُقوَم اجاُس بِ «  ِ نَزْجَا َمَعُهُم الِْكتَاَب َوالِْمزَياَن 
َ
رَْسلْنَا رُُسلَنَا بِاْكَيِّنَاِت َوأ

َ
نَزْجَا لََقْد أ

َ
الِْقْسِط َوأ

ُه َورُُسلَُه بِالَْغيِْب إِن اَهللا قَوِ  احْلَِديَد ِفيِه بَأٌس َشِديٌد َوَمنَافِعُ  َْعلََم اُهللا َمن يَنرُصُ ِ   » َعِزيزٌ  يلِلناِس َو
  )٢٥حديد،(                                                                                                                               

و وسيله سنجش ) يآسمان(همانا ما پيامبرانمان را با داليل آشكار فرستاديم و همراه آنان كتاب 

 يبرا يشديد است و منافع يبرخيزند و آهن را كه در آن نيروي يفرو فرستاديم تا مردم به دادگر

او و پيامبرانش را  يو تا خداوند معلوم دارد چه كس) دتا از آن بهره گيرن(مردم دارد فرو آورديم 

  .ناپذير است و شكست يخداوند، قو يآر. كند يم يبه ناديده يار

 اخْلَْصِم إِْذ تََسوُروا الِْمْحراَب « 
ُ
تاَك َغبَأ

َ
داوَُد َفَفِزَع ِمنُْهْم قالُوا ال خَتَْف   إِْذ َدَخلُوا َعيل َو َهْل أ

اِط   َنْعٍض فَاْحُكْم بَيْنَنا بِاحْلَقِّ َو ال تُْشِطْط َو اْهِدنا إيِل  َعيل َنْعُضنا  َخْصماِن بيَغ   » َسواِء الرصِّ
  )٢٢و  ٢١ص،(                                                                                                                            

باال رفتند به تو رسيده است؟آن گاه كه ) داود(كه از ديوار محراب  آن دادخواهان يو آيا ماجرا

نترس، ما دو : شاكيان گفتند. آنان به هراس افتاد) ي مشاهده(بر او وارد شدند و او از ) يناگهان(

كن و ستم  ينموده است، پس بين ما به حق داور يتعد ياز ما بر ديگر يايم و يك نفر درگير شده

  .»فرما يرا به راه راست راهنمايروا مدار و ما 

  )١١٢انبياء،(» قاَل رَبِّ اْحُكْم بِاحْلَقِّ « 
  .كن يبه حق داور) تو خود ميان ما! (پروردگارا: گفت) پيامبر(
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  238  عمومي آسايش و امنيت عليه جرايم 5-3-2
  238  )انگيزي فتنه(افكني تفرقه 1- 5-3-2
  238  مردم خانه كنار در توقف 2- 5-3-2



         هافهرست: حقوق در قرآن           ٦٤٠

 

  238  جاسوسي 3- 5-3-2
  243  بغي 4- 5-3-2
  244  پراكني شايعه 5- 5-3-2
  245  ارتشاء 6- 5-3-2

  247  اشخاص عليه جرايم 5-3-3
  247  افتراء 1- 5-3-3
  249  اذيت و آزار 2- 5-3-3
  250  توهين 3- 5-3-3
  251  )پزشكي اخالق( مخلوقات در تغيير 4- 5-3-3
  251  ديگران به زشت لقب دندا نسبت 5- 5-3-3
  251  كردن مسخره 6- 5-3-3
  252  كردن غيبت 7- 5-3-3
  253  ديگران از عيبجويي 8- 5-3-3

  254  فرهنگ و دين عليه جرايم 5-3-4
  254  مقدسات به توهين 1- 5-3-4
  259  ديني حقايق كتمان 2- 5-3-4
  260  خدا راه بستن 3- 5-3-4
  262  تشكيك 4- 5-3-4
  262  صحيح راه از اشخاص كردن منحرف 5- 5-3-4
  263  مذهبي اماكن به بيگانگان ورود 6- 5-3-4
  263  كبيره و صغيره گناهان 7- 5-3-4
  264  منكرات 8- 5-3-4
  264  شرك 9- 5-3-4
  265  حق دادن جلوه ناتوان 10- 5-3-4
  265  او آيات تكذيب و خداوند به افترا 11- 5-3-4



  ٦٤١           فهرست تفصيلي

 

  266  مساجد تعطيل و تخريب 12- 5-3-4
  267  نظامي جرايم 5-3-5

  267  پست ترك 1- 5-3-5
  267  رزمندگان روحيه تضعيف و پراكني شايعه 2- 5-3-5
  268  جنگ از فرار 3- 5-3-5
  270  مرخصي بدون لشكر از خروج 4- 5-3-5
  270  جهاد از سرپيچي 5- 5-3-5

  271  عدالت اجراي عليه جرايم 5-3-6
  271  باطل شهادت 1- 5-3-6

  272  اشخاص خلوت عليه جرايم 5-3-7
  272  سمع استراق 1- 5-3-7

  272  غيرعلني و علني جرم 5-3-8
  273  اسالم در مجازاتها -6

  273  اسالم در مجازات انواع 6-1
  273  حد 6-1-1
  273  قصاص 6-1-2
  273  ديه 6-1-3
  275  اعدام 6-1-4
  276  سنگسار 6-1-5
  276  قطع 6-1-6
  277  حبس 6-1-7
  279  خانه در حبس 6-1-8
  281  نقدي جزاي 6-1-9
  283  اموال مصادره 6-1-10
  283  تبعيد و طرد 6-1-11



         هافهرست: حقوق در قرآن           ٦٤٢

 

  285  اعتنايي بي و قهر 6-1-12
  286  بدنامي 6-1-13
  286  وجدان عذاب 6-1-14
  287  تحقير و توبيخ 6-1-15
  287  جرم ابزار بردن بين از 6-1-16
  287  روحي مجازات 6-1-17
  288  تبعي و يتكميل مجازاتهاي 6-1-18

  289  مجازات ويژگيهاي 6-2
  289  بودن عادالنه 6-2-1
  290  شدت 6-2-2
  291  قاطعيت 6-2-3
  291  عذرپذيري با همراه قاطعيت 6-2-4
  291  شكنجه منع 6-2-5
  292  عاطفه دادن دخالت منع 6-2-6
  292  بودن متناسب و دقيق 6-2-7
  292  بنياني برخورد 6-2-8
  292  برابري 6-2-9
  293  مجرمان امنيت مخل 6-2-10
  293  بودن همرحل مرحله 6-2-11
  294  واحد جرم براي مجازات تعدد 6-2-12
  295  اخروي عذاب از دنيوي عذاب ممانعت عدم 6-2-13

  297  خاص جرايم مجازات 6-3
  297  نفاق 6-3-1
  299  فرهنگي فساد 6-3-2
  300  اجتماعي پيمانهاي از خروج 6-3-3



  ٦٤٣           فهرست تفصيلي

 

  301  شناسي جرم -7
  301  جرايم ريشه 7-1
  306  انحراف و جرم وقوع از پيشگيري 7-2
  310  فحشاء از دوري و پاكدامني عفت، 7-3

  310  حجاب رعايت لزوم 7-3-1
  312  چراني چشم منع 7-3-2
  313  عفت رعايت 7-3-3
  314  زنان جلوهگري منع 7-3-4
  315  فحشاء منع 7-3-5
  317  مرد و زن بين حريم رعايت لزوم 7-3-6

  320  عمومي حقوق: سوم فصل
  320  حاكميت و حكومت) الف
  320  حكومت ساختار -1

  320  مردم حضور لزوم 1-1
  320  رهبري و رهبر 1-2

  320  رهبر وجود ضرورت 1-2-1
  321  رهبر براي الزم صفات 1-2-2
  324  رهبري موانع 1-2-3
  324  رهبر اختيارات 1-2-4

  326  قانونگذاري 1-3
  326  قانونگذاري ينحوه 1-3-1
  328  )حرام شمردن حالل و حالل تحريم( باطل تشريع ممنوعيت 1-4-2

  330  ومتحك وظايف -2
  330  مذهبي امور و مراكز از دفاع 2-1
  330  منكر از نهي و معروف به امر و جامعه اصالح ساماندهي، 2-2



         هافهرست: حقوق در قرآن           ٦٤٤

 

  331  امنيت ايجاد 2-3
  336  وحدت 2-4
  338  كفار با جهاد 2-5
  339  اجتماعي مقرّرات كردن آسان و ظلم با مبارزه 2-6
  339  محرومين و فقرا به رسيدگي 2-7
  339  مردم از زكات گرفتن 2-8

  340  عمومي ماليه -3
  340  فيء و عمومي اموال انفال، 3-1
  342  خمس 3-2
  343  زكات 3-4
  346  جزيه 3-5

  346  كار حقوق) ب
  352  الملل بين حقوق: چهارم فصل

  352  بينالمللي روابط بر حاكم اصول) الف
  352  قراردادها رعايت لزوم اصل -1
  353  صلح اصل -2
  356  آميز مسالمت همزيستي اصل -3
  356  دولتها و جوامع برابري اصل -4
  358  سبيل نفي و سياسي استقالل -5
  360  آنها وظايف و دولتها مسؤوليت -6
  362  يعقيدت و جغرافيايي مرزهاي) ب

  362  تابعيت و اسالم در مرزبندي -1
  364  پناهندگي -2
  366  مرزها از مراقبت ضرورت -3
  366  المللي بين معاهدات حقوق) ج



  ٦٤٥           فهرست تفصيلي

 

  366  بينالمللي تعهدات در سيادت حفظ -1
  367  المللي بين عقود -2
  367  المللي بين اختالفات فصل و حل -3

  368  جنگ حقوق) د
  368  جنگ هدف و فلسفه -1
  375  جنگ انواع -2

  375  تدافعي جنگ 2-1
  376  ابتدايي گجن 2-2
  378  مسلمين بين جنگ 2-3

  379  جنگ بر حاكم قواعد -3
  379  اديان و مكاتب همه در ادجه وجود 3-1
  381  تجاوز و ظلم از پرهيز لزوم 3-2
  384  حرام ماههاي در جنگ منع 3-3
  384  افراد برخي با جنگ منع 3-4
  385  زيست محيط حفظ لزوم 3-5
  386  اسيران حقوق حفظ لزوم 3-6
  391  جنگي غنائم 3-7
  393  جنگ قبلي اعالم لزوم 3-8
  393  جنگ قلمرو 3-9
  393  جنگ در مسلمين حاكم فرماندهي لزوم 3-10
  395  رزمندگان حقوق 3-11
  396  جنگ در امور برخي جواز 3-12

  396  تاكتيكي عقبنشيني و دشمن فريب 3-12-1
  397  ساختمان تخريب و ايذايي عمليات 3-12-2

  398  جنگ اسباب 3-13



         هافهرست: حقوق در قرآن           ٦٤٦

 

  399  تر                نزديك دشمنان با جنگ اولويت 3-14
  399  جنگ پايان -4

  399  مخاصمه ترك 4-1
  401  امان اعطاي 4-2

  403  الملل بين روابط) ه
  403  كفار از برائت اعالن -1
  404  ستم تحت دولتهاي از حمايت -2
  404  جزيه اخذ جواز -3
  405  بيگانگان و كفار با ارتباط -4

  405  آنها تشخيص و بيگانگان با روابط بر حاكم اصول 4-1
  405  دشمن با صميمانه روابط ممنوعيت فلسفه 4-1-1
  406  بيگانگان سلطه منع 4-1-2
  406  بيگانگان براي اسرار بيان ممنوعيت 4-1-3
  407  مذهبي اماكن به تردد و مساجد بر كفار سلطه منع 4-1-4
  408  كفار همه بودن ستمگر عدم 4-1-5
  408  ولاص بر پافشاري لزوم و كفار با سازش منع 4-1-6
  409  بيگانگان تشخيص مالك 4-1-7

  409  كفار با ارتباط نحوه 4-2
  409  كفار با ارتباط وهشي 4-2-1
  410  كفار معاهده 4-2-2

  410  عهد به وفاي لزوم 1- 4-2-2
  411  كفار با قرارداد فسخ و نقض 2- 4-2-2

  412  كفار با ازدواج 4-2-3
  413  بيگانه زنان مقابل در زنان پوشش حفظ ضرورت 4-2-4
  413  بيگانگان و كفار حقوق رعايت 4-2-5



  ٦٤٧           فهرست تفصيلي

 

  413  كالهبرداري و اغفال منع 1- 4-2-5
  414  شروعنام روابط منع 2- 4-2-5
  414  عدالت رعايت 3- 4-2-5
  414  حيات حق حفظ 4- 4-2-5
  414  مشركان مالي حقوق حفظ 5- 4-2-5

  415  كفار با برخورد 4-2-6
  415  مناسب و قاطع برخورد 1- 4-2-6
  417  كفار به اعتماد عدم 2- 4-2-6
  417  آنها به نسبت تبرّي و طرد و كفار به اعتراض جواز 3- 4-2-6
  418  اردهو خسارات جبران براي كفار تعقيب جواز 4- 4-2-6
  418  كفار بر 9 پيامبر واليت 5- 4-2-6
  419  كفار سركوبي 6- 4-2-6
  420  مشركين توبه پذيرش 7- 4-2-6
  421  كفر رهبران با برخورد 8- 4-2-6
  421  دشمنان كردن مأيوس 9- 4-2-6

  424  )دعوي اثبات ادله و محاكمات اصول( دادرسي آئين: پنجم فصل
  424  قضاوت) الف
  424  قاضي شرايط -1

  424  قدرت و علم 1-1
  425  بودن معتمد 1-2
  425  نگرفتن قرار تأثير تحت 1-3
  426  جانبه همه اطالعات داشتن 1-4
  426  بودن شنوا و بينا 1-5

  427  قضات وظيفه -2
  427  قضاوت وجوب 2-1



         هافهرست: حقوق در قرآن           ٦٤٨

 

  427  عدل به قضاوت 2-2
  428  قاطعيت 2-3
  429  عجوالنه قضاوت از پرهيز 2-4
  430  خدا به بردن پناه 2-5
  430  امور بقيه از فراغت 2-6
  430  تسامح و تساهل منع و رأي در عاطفي مسائل ندادن دخالت 2-7

  431  محاكم و قانون صالحيت) ب
  431  بيگانه دادگاه به مراجعه منع -1
  431  او متبوع كشور قانون اساس بر مجرم كيفر -2
  431  جرايم برخي در جهاني كيفري صالحيت -3
  432  قضايي غير فصل و حل هاي                شيوه -4

  432  داوري 4-1
  433  ميانجيگري و سازش 4-2

  435  دعاوي به رسيدگي قواعد) ج
  435  حق كتمان منع -1
  436  ظاهر حجيت -2
  437  دادرسي اطاله عدم -3
  438  )حكم صدور از قبل محاكمه( دفاع حق و تناظر اصل -4
  440  ظن روي از حكم صدور عدم -5
  441  متهم سوابق به توجه -6
  442  كفيل و وثيقه اخذ -7
  443  حقيقت كشف در سعي -8
  445  مجرم به ادله ارائه و اتهام تفهيم -9

  447  ادله آوري جمع لزوم -10
  448  نادرست استدالل از پرهيز و صحيح ادله به توجه -11



  ٦٤٩           فهرست تفصيلي

 

  450  حيثيت اعاده -12
  450  دادگاه در دقيق اطالعات ارايه لزوم -13
  451  دوپهلو كلمات كاربرد از پرهيز لزوم -14
  451  مجازات اجراي و جلسات بودن علني -15
  452  وتقضا قداست -16

  452  ادله بر حاكم نظام) د
  452  اقرار -1
  454  شهادت -2

  459  آن اداي تشريفات و شهود تعدد فلسفه 2-1
  461  شاهد شرايط 2-2

  463  قسم -3
  467  سند -4
  471  كارشناسي اعتبار -4
  471  محلي تحقيق اعتبار -5
  471  قرعه -6
  475  شهروندان تكاليف و شهروندي و بشر حقوق: ششم فصل

  475  ها انسان حقوق) الف
  475  بشر نوع حقوق -1

  475  حيات حق 1-1
  477  آزادي 1-2

  478  بيان آزادي 1-2-1
  479  مسكن آزادي 1-2-2
  480  مذهب و عقيده آزادي 1-2-3

  483  مساوات و برابري 1-3
  483  مساوات اصل 1-3-1



         هافهرست: حقوق در قرآن           ٦٥٠

 

  483  خلقت اصل در مساوات 1- 1-3-1
  484  تكاليف و حقوق در مساوات 2- 1-3-1
  484  قانون برابر در برابري و مساوات 3- 1-3-1

  488  )نژادي تبعيض( نژادي برتري نفي 1-3-2
  489  )جنسيتي تبعيض( جنسيتي برتري نفي 1-3-3

  492  خصوصي حريم حفظ 1-4
  494  سمع استراق منع 1-4-1
  495  تجسس و نشيني كمين منع1-4-2

  496  وطن حب حق 1-5
  497  سرنوشت تعيين حق 1-6
  498  آبرو حفظ حق 1-7
  501  عامه حقوق حفظ حق 1-8
  501  دادخواهي قح 1-9
  502  پرورش و آموزش حق 1-10
  505  انساني كرامت از برخورداري حق 1-11

  508  خاص اقشار حقوق -2
  508  زنان حق 2-1

  508  زن حقوق از حمايت 2-1-1
  509  زن عقيده استقالل 2-1-2
  509  دختران مشورت حق 2-1-3

  510  اقليتها و غيرمسلمانان حقوق 2-2
  513  ايتام حقوق 2-3
  515  محرومان حقوق 2-4
  519  مسلمان بر مسلمان حق 2-5
  519  خويشاوندان حق 2-6



  ٦٥١           فهرست تفصيلي

 

  524  بردگان حقوق 2-7
  526  حقوق ساير -3

  526  حيوانات وقحق 3-1
  527  شهروندان تكاليف) ب

  527  حكومت برابر در -1
  527  توطئه يافشا وجوب 1-1
  527  قانون به پايبندي 1-2
  528  بيعت به وفاي 1-3

  529  وندخدا برابر در -2
  529  الهي پيمان به وفاء 2-1

  529  شهروندان ساير برابر در -3
  529  منكر از نهي و معروف به امر 3-1
  530  ناروا برابر در سكوت عدم 3-2

  533  حقوقي قواعد: هفتم فصل
  533  مدني قواعد -الف
  533  الضرر -1
  536  الصحه اصاله -2
  537  اللزوم اصاله -3
  540  الحرج -4
  543  احسان -5
  543  نيت حسن اصل -6
  545  باطل به مال اكل -7
  546  )ماژور فورس(قاهره قوه -8
  548  جزايي قواعد) ب

  548  مسلمان جان حرمت -1



         هافهرست: حقوق در قرآن           ٦٥٢

 

  549  جرم و كيفر تناسب -2
  559  بالبيان عقاب قبح -3
  569  مجازاتها بودن شخصي -4
  573  مجازاتها كردن فردي -5
  575  اضطرار -6
  580  اكراه -7
  581  قانوني آمر امر -8
  583  قانون به ناآگاهي و جهل -9

  584  جب -10
  585  قضايي قواعد -ج

  585  قوانين نشدن سبق بما عطف -1
  587  اقرار حجيت قاعده -2
  587  نص مقابل در اجتهاد عدم -3
  589  ظن حجيت عدم -4
  590  ظواهر اساس بر حكم لزوم -5
  591  باطل قياس منع -6

  592  حقوقي قواعد) د
  592  سبيل نفي -1
  595  )مهم بر اهم تقديم(مهم و اهم -2
  600  مثل به مقابله -3
  601  مااليطاق تكليف منع -4
  603  حليت اصل -5
  605  اباحه اصل -6
  607  عدالت عدهقا -7
  671  ها فهرست



 

 

 
 
 
 
 

 و شماره صفحات فهرست آيات
  

  ٥٤٨   : ٦، آيه بقره
  ٥٤٨   : ٧، آيه بقره

  ٣٠٠ ،٢١٣   : ١١بقره، آيه 
  ٣٠٠ ،٢١٣   : ١٢بقره، آيه 

   ٥٤٩   : ١٤يه ، آبقره
  ٥٤٩   : ١٥، آيه بقره
  ٥٤٩   : ١٨، آيه بقره

  ٥٠٣   : ٣٠بقره، آيه 
  ٥٠١   : ٣١بقره، آيه 
 ٥٠٤   : ٣٤بقره، آيه 
  ٧٨   : ٣٥بقره، آيه 
   ٥٢٧   : ٤٠بقره، آيه 
  ١٩٠ ،١٦٢   : ٥٤بقره، آيه 
  ٢١٢   : ٦٠بقره، آيه 
   ٤٧٨   : ٦٢بقره، آيه 
   ٦٠٣   : ٦٩بقره، آيه 
  ٤٢٤   : ٧٣بقره، آيه 
   ٤٨٥   : ٨٠بقره، آيه 
 ١٥١   : ٨١بقره، آيه 
   ٤٩٤ ،٤٧٤ ،٤٥٢ ،٢٢٧   : ٨٤بقره، آيه 
  ٣٨٨ ،٢٢٩ ،١٥٣   : ٨٥بقره، آيه 

  ٤٨٦   : ٨٦بقره، آيه 
  ٤٤٠   : ٩٢بقره، آيه 
  ٢٠٥   : ١٠٢بقره، آيه 
  ٤٤٩ ،٢٥٧   : ١٠٤بقره، آيه 
  ٥٠٨   : ١٠٩بقره، آيه 
  ٢٦٥   : ١١٤بقره، آيه 
  ٣٦٢   : ١٢٠بقره، آيه 
  ٣٢١   : ١٢٤بقره، آيه 
  ٥٦٦   : ١٣٤بقره، آيه 
  ٥٨٢ ،٣٦١   : ١٤٣بقره، آيه 
   ٤٨٦   : ١٤٥بقره، آيه 
  ٥٨٩   : ١٥٠بقره، آيه 

  ٢٥٨   : ١٥٩، آيه بقره
  ٢٥٨ ،١٧٢   : ١٦٠بقره، آيه 
  ٥٧٢   : ١٧٣بقره، آيه 

  ٥٤٩   : ١٧٤يه ، آبقره
 ،٥٤٥ ،٢٧٢ ،٢٢٠ ،١٧١ ،١٦٣   : ١٧٨بقره، آيه 
٥٤٨  
  ٢٢٠   : ١٧٩بقره، آيه 
   ١٤٢   : ١٨٠بقره، آيه 
  ١٤٣   : ١٨١بقره، آيه 
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  ٥٩٣ ،١٤٤   : ١٨٢بقره، آيه 
  ٣٢٦ ،١٤٨   : ١٨٤بقره، آيه 
  ٥٣٩   : ١٨٥بقره، آيه 
  ٢٤٥ ،١٩ ،٩   : ١٨٨بقره، آيه 
  ٥٩٧ ،٣٨٠ ،٣٧٥ ،٣٦٧   : ١٩٠بقره، آيه 
  ٥٩٣ ،٤٩٤ ،٣٩٩ ،٢١٨   : ١٩١بقره، آيه 
  ٣٩٩   : ١٩٢بقره، آيه 
 ،٣٨٩ ،٣٧٦ ،٣٦٧ ،٣٣٢ ،١٧٢   : ١٩٣بقره، آيه 
٤٠٠  
  ٥٩٧ ،٥٤٧ ،٣٨٠ ،٣٨٠   : ١٩٤بقره، آيه 
  ٥٧٦   : ١٩٦بقره، آيه 
  ٣٨٤ ،٢١٤   : ٢٠٥بقره، آيه 
  ٣٥٢   : ٢٠٨بقره، آيه 
  ٥٥٧   : ٢٠٩بقره، آيه 
  ٣٦١ ،٣٥٦ ،٣٣٦   : ٢١٣بقره، آيه 
  ٣٧٨ ،٣٦٨   : ٢١٦بقره، آيه 
 ٣٣٣ ،٢١٠ ،١٩١   : ٢١٧بقره، آيه 
  ٥٩٣ ،١٩٧ ،١٩٦   : ٢١٩بقره، آيه 
  ٥٩٨   : ٢٢٠بقره، آيه 
  ٥٩٥ ،٤١١ ،٦٩ ،٥٧   : ٢٢١بقره، آيه 
  ١٢٤ ،١٠٤   : ٢٢٢بقره، آيه 
  ٤٦٢ ،٢٩   : ٢٢٥بقره، آيه 

  ١٣١   : ٢٢٦ره، آيه بق
  ١١٤ ،١١٣ ،١١١ ،٣٠   : ٢٢٧بقره، آيه 
 ،١٢٧ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٠ ،٧٧   : ٢٢٨بقره، آيه 
٥٤٢ ،٤٥١ ،١٢٩  
  ٥٣١ ،١١٦ ،١١٥ ،١١٤ ،٨٦   : ٢٢٩بقره، آيه 
  ١٢١ ،١١٩   : ٢٣٠بقره، آيه 
  ٥٣١ ،٢٤٨ ،١٢٢   : ٢٣١بقره، آيه 
  ١٣٠ ،٧١ ،٧٠   : ٢٣٢بقره، آيه 
 ،٥٣٢ ،١٠٥ ،٩٥ ،٩٤ ،٩٣ ،٨٣   : ٢٣٣يه بقره، آ

٥٩٩  
  ١٢٧ ،١٢٥ ،١٠٠ ،٧٠   : ٢٣٤بقره، آيه 

  ٦٦   : ٢٣٥بقره، آيه 
  ٥٩٨ ،١١٥ ،١٠١ ،٩٠ ،٨٦   : ٢٣٦بقره، آيه 
  ٨٦ ،٦٩   : ٢٣٧بقره، آيه 
  ٥٤٠   : ٢٣٩بقره، آيه 
  ٥١٧ ،١٤٢   : ٢٤٠بقره، آيه 
  ٣٦٨   : ٢٤٤بقره، آيه 
  ٥٠١   : ٢٤٧بقره، آيه 
 ٧    : ٢٥٥بقره، آيه 
   ٤٧٨   : ٢٥٦بقره، آيه 
  ٤٩   : ٢٧٠بقره، آيه 
  ٥٨٢ ،٥٥٧ ،٤٢   : ٢٧٥بقره، آيه 
  ٤٥   : ٢٧٦بقره، آيه 
  ٤٦ ،٢٠   : ٢٧٨بقره، آيه 
 ،٢٨٢ ،١٧٢ ،٤٦ ،٢١ ،٢٠ ،٨   : ٢٧٩بقره، آيه 
٥٠٠  
   ٤٠   : ٢٨٠بقره، آيه 

 ،٤٥٨ ،٤٥٣ ،٣٢٦ ،٤١ ،٥   : ٢٨٢بقره، آيه 
٥٨٤ ،٥٣٣ ،٤٦٦ ،٤٦٠  
 ٤٠ ،٣٨ ،٣٤   : ٢٨٣بقره، آيه 
  ٥٩٩   : ٢٨٦بقره، آيه 

  ٥٥٧   :  ٤عمران، آيه آل
  ١٦٧   : ١١عمران، آيه آل
  ٤٧٩   : ٢٠عمران، آيه آل
   ٤٨٢   : ٢٣عمران، آيه آل
  ٥٨٩ ،٤٠٨ ،٤٠٥ ،٤٠٥   : ٢٨عمران، آيه آل
  ٨٥ ،٤٩   : ٣٥عمران، آيه آل
  ١٠٦   : ٣٧عمران، آيه آل
  ٤٧٠   : ٤٤عمران، آيه آل
  ١٨٣   : ٤٧عمران، آيه آل
  ٣٢١   : ٤٨عمران، آيه آل
  ٥٤٩   : ٥٤عمران، آيه آل
  ٤٧٥ ،٣٥٥   : ٦٤عمران، آيه آل
  ٤٧٧ ،٤٣٤   : ٧١عمران، آيه آل
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 ١٩٤   : ٧٢عمران، آيه آل
  ٢٣٠ ،٤٠   : ٧٥عمران، آيه آل
  ٥٥٠   : ٧٧مران، آيه عآل
 ٤٥٧ ،٤٥٢   : ٨١عمران، آيه آل
  ١٩٤   : ٨٦عمران، آيه آل
  ١٩٤   : ٨٧عمران، آيه آل
  ١٠٤   : ٨٨عمران، آيه آل
  ٥٨١ ،١٩٤ ،١٧٢   : ٨٩عمران، آيه آل
  ١٩٢ ،١٧٢   : ٩٠عمران، آيه آل
  ٣٢٨   : ٩٣عمران، آيه آل
  ٥٩٩   : ٩٧عمران، آيه آل
  ٥٢٨ ،٣٣٠   : ١٠٤ان، آيه عمرآل
  ٧   : ١٠٩عمران، آيه آل
  ٥٢٨ ،٣٣١   : ١١٠عمران، آيه آل
  ٣٦١   : ١١٣عمران، آيه آل
  ٤٠٥ ،٤٠٤ ،٣٥٨ ،٢٣٩   : ١١٨عمران، آيه آل
  ٣٥٨ ،٢٩٦   : ١١٩عمران، آيه آل
  ٤٦   : ١٣١عمران، آيه آل
  ٤٦   : ١٣٢عمران، آيه آل
   ٤٩٥ ،٢٩٦   : ١٥٩عمران، آيه آل
  ٢٣١   : ١٦١عمران، آيه آل
  ٥٠١   : ١٦٤عمران، آيه آل
  ٣٧٥ ،٣٧٤   : ١٦٧عمران، آيه آل
  ١٥   : ١٨٠عمران، آيه آل
  ١٥٧   : ١٨٣، آيه عمرانآل

  ٤٨١ ،٣٥٦   : ١نساء، آيه 
  ٥١١ ،٩٨   : ٢نساء، آيه 
 ١٠٣ ،٧١   : ٣نساء، آيه 
  ٩٠ ،٨٦ ،٣١ ،١٤ ،١٠   : ٤نساء، آيه 
  ٥١١ ،٤٥٨ ،٣٤٦ ،٩٩ ،١٦ ،٣   : ٦نساء، آيه 
  ٥١٧ ،١٣٤ ،١٥   : ٧نساء، آيه 
  ٥١١ ،١٣٤   : ٨نساء، آيه 
  ١٤٣ ،١٤٠ ،١٣٦   : ١١نساء، آيه 

  ٥٣٣ ،١٤٣ ،١٣٦ ،٤١   : ١٢نساء، آيه 
   ١٣٧   : ١٣نساء، آيه 
 ،٤٥٨ ،٤٥٤ ،٢٧٨ ،٢٧٦ ،١٨٤   : ١٥نساء، آيه 
٤٦٠  
  ١٩٩ ،١٨٥ ،١٧٣ ،١٥٦   : ١٦نساء، آيه 
  ١٧٣   : ١٧نساء، آيه 
  ١٨٠   : ١٨نساء، آيه 
  ١٠٧ ،٨٧ ،٣٢ ،١٥   : ١٩نساء، آيه 
  ١٢٢ ،١١٣ ،٨٧ ،٨٣ ،٧٢   : ٢٠نساء، آيه 
  ٨٧   : ٢١نساء، آيه 
  ٥٨٣ ،٦٥   : ٢٢نساء، آيه 
  ٥٨٣ ،٦٥ ،٦٤ ،٦١   : ٢٣نساء، آيه 

 ،٩١ ،٨٧ ،٧٤ ،٦٥ ،٦٤ ،٣٠   : ٢٤نساء، آيه 
٣٨٥ ،١٨٨  
 ،٤٢٣ ،١٨٥ ،٩١ ،٧٣ ،٥٥ ،١٣   : ٢٥نساء، آيه 
٥٢٢  
  ٥٩٩   : ٢٨نساء، آيه 
  ٥٤٣ ،٤٧٤ ،٢٢٧ ،٣١ ،٩   : ٢٩نساء، آيه 
 ٢٦٢   : ٣١نساء، آيه 
  ١٩ ،١١   : ٣٢نساء، آيه 
  ٥١٧ ،١٣٧ ،٣٩   : ٣٣نساء، آيه 
 ،١٢١ ،١٠٧ ،٨٠ ،٧٨ ،٧٧ ،٧٦   : ٣٤نساء، آيه 
٣٢٦ ،٣٠٦ 
  ٤٣٧ ،٤٣٢ ،٤٣١ ،١٢١ ،١١٦   : ٣٥نساء، آيه 
  ٥٤٠ ،٥٣٢   : ٤٣نساء، آيه 
  ٢٥٨   : ٤٦نساء، آيه 
  ٤٢٧ ،٢٣٢ ،٤٠ ،٣٤   : ٥٨نساء، آيه 
  ٣٢٢   : ٥٩نساء، آيه 
  ٤٣٠ ،٤٠٧ ،٣٦٧   : ٦٠نساء، آيه 
  ٣٦٨   : ٧٤نساء، آيه 
  ٤٠٣ ،٣٩٢ ،٣٧٦ ،٣٦٨ ،٣٦٠   : ٧٥نساء، آيه 
  ٣٦٨   : ٧٦نساء، آيه 
  ٣٢١ ٢٣٧   : ٨٣نساء، آيه 
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  ٣٩   : ٨٥نساء، آيه 
  ٤٣٠ ،٢٩٦ ،٢١١ ،٢٨ ،٢٢   : ٨٩نساء، آيه 

 ،٣٥٩ ،٣٥٣ ،٣٥١ ،٢٨ ،٢٢   : ٩٠نساء، آيه 
٣٩٨ ،٣٨٣ ،٣٦٩ ،٣٦٦ 
  ٥٩٠ ،٢٩٧   : ٩١نساء، آيه 
  ٥٧١ ،٢٧٣ ،٢٢٩ ،١٧٠ ،١٥٠   : ٩٢نساء، آيه 
  ٤٧٣ ،٣٠٨ ،٢٢٣ ،١٧٣ ،١٤٩   : ٩٣نساء، آيه 
  ٣٦٩ ،٣٥٣   : ٩٤نساء، آيه 
  ٤٧٨   : ٩٧نساء، آيه 

  ١٤٨   : ٩٨، آيه نساء
  ٤٥١ ،٤٣٥ ،٤٢٧   : ١٠٥نساء، آيه 
  ٣٢٢ ،١٦٠   : ١٠٧نساء، آيه 
  ٢٤٦   : ١١٢نساء، آيه 
  ٥٨٠ ،٥٥٧   : ١١٥نساء، آيه 
  ٢٥٠   : ١١٨نساء، آيه 
  ٢٥٠   : ١١٩نساء، آيه 
  ٤٢٩   : ١٢٣نساء، آيه 
  ٣٦٣   : ١٢٥نساء، آيه 
  ١١   : ١٢٧نساء، آيه 
 ،١٢١ ،١١٧ ،١٠٤ ،٨٢ ،٣٥   : ١٢٨نساء، آيه 
٤٣٢ ،٣٠٦  
  ١١٤   : ١٣٠نساء، آيه 
  ٥٨٤ ،٤٥٢ ،٢٧٠   : ١٣٥نساء، آيه 
  ٥٩٠   : ١٣٩نساء، آيه 
  ٢٥٤ ،١٦٠   : ١٤٠نساء، آيه 
  ٥٨٩ ،٣٦٦ ،٣٦٥ ،٣٥٧ ،٥٩   : ١٤١نساء، آيه 

  ٥٥٠   : ١٤٢، آيه ساءن
  ٥٩٠ ،٣٥٩   : ١٤٤نساء، آيه 
  ٥٩٤ ،٤٩٩   : ١٤٨نساء، آيه 
  ٥٠٨   : ١٥٠نساء، آيه 
  ٢٤٧   : ١٥٦نساء، آيه 
  ٥٨٧   : ١٥٧نساء، آيه 
  ٢٥٩   : ١٦٠نساء، آيه 

  ٤٧   : ١٦١نساء، آيه 
  ٥٥٧   : ١٦٥نساء، آيه 
  ١٤١ ،١٣٨   : ١٧٦نساء، آيه 
  ٦٠٠ ،٥٣٥ ،٤٠١ ،٢٨ ،٢٢   : ١مائده، آيه 
  ٣٨٠ ،٢٥٣ ،١٨٢   : ٢مائده، آيه 
  ٥٧٤ ،٣٢٧ ،٤٨   : ٣مائده، آيه 
  ٦٠٠   : ٤مائده، آيه 
 ،٤١٢ ،٣٢٧ ،١٨٥ ،٨٨ ،٥٧ ،١١   : ٥مائده، آيه 
٤١٣ ،٤١٢  
  ٥٣٩   : ٦مائده، آيه 
  ٦٠٥ ،٤٦٠ ،٤١٣ ،١٤٧   : ٨مائده، آيه 
  ٥٥٨   : ١٢مائده، آيه 
  ٢٦٧   : ٢١يه مائده، آ

  ٢٦٩ ،٢٦٧   : ٢٤مائده، آيه 
 ٢٦٩   : ٢٥مائده، آيه 
  ٢٦٧   : ٢٦مائده، آيه 
   ٤٧٤ ،٢٧٤ ،٢٢٥ ،٢١٧   : ٣٢مائده، آيه 
  ٢٨٤ ،٢٧٥ ،٢٠٢   : ٣٣مائده، آيه 
  ٢٠٢ ،١٧٤   : ٣٤مائده، آيه 
 ،٣٠٨ ،٢٧٥ ،٢٠٤ ،٢٠٣ ،١٦١   : ٣٨مائده، آيه 
٤٨٧  
  ١٧٤   : ٣٩مائده، آيه 
  ٢٤١   : ٤١مائده، آيه 
  ٦٠٥ ،٥٠٩ ،٤٣١ ،٤٢٦   : ٤٢مائده، آيه 
  ٤٢٧ ،٤٢٦   : ٤٤مائده، آيه 
  ٥٤٨ ،٤٨٥ ،٢٢١ ،١٦٣   : ٤٥مائده، آيه 

  ٤٣٢ ،٤٠٨   : ٤٨مائده، آيه  
  ٥٠٩ ،٤١٧   : ٤٩مائده، آيه 
  ٥٩٠ ،٥٨٥ ،٣٥٩   : ٥١مائده، آيه 
  ٥٨٥   : ٥٢مائده، آيه 

 ١٩٢   : ٥٤، آيه مائده
  ٥١٣ ،٣٣٩   : ٥٥مائده، آيه 
  ٣٥٩ ،٢٥٣   : ٥٧مائده، آيه 
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  ٢١١   : ٦٢مائده، آيه 
  ٥٥٠ ،١٥٨   : ٦٤مائده، آيه 
  ٣٦١   : ٦٦مائده، آيه 
  ٥٥٨   : ٧٣مائده، آيه 
  ٥٩١   : ٨٠مائده، آيه 
  ٥٩١   : ٨١مائده، آيه 
  ٦٠٠   : ٨٧مائده، آيه 
  ٦٠٠   : ٨٨مائده، آيه 
  ٥٧١ ،٤٦٢ ،٢٩٣ ،٢٨٠ ،٣٠   : ٨٩مائده، آيه 
 ١٩٧ ،١٥٤ ،٤٨   : ٩٠مائده، آيه 
  ١٩٨   : ٩١مائده، آيه 
  ٥٨٣ ،١٧٥ ،١٦٧   : ٩٣مائده، آيه 
  ٥٥٨   : ٩٤مائده، آيه 
 ،٥٨٤ ،٥٧١ ،٢٩٣ ،٢٩١ ،١٦٩   : ٩٥مائده، آيه 
٥٩٨  
   ٤٧٩   : ٩٩مائده، آيه 
  ٦٠١   : ١٠٣مائده، آيه 

 ،٤٦١ ،٤٥٤ ،٤٣٤ ،٢٧٧   : ١٠٦آيه مائده، 
٥٠٩ ،٤٦٨ ،٤٦٢  
 ٤٦٢   : ١٠٧مائده، آيه 
  ٤٦٢ ،٤٥٩   : ١٠٨مائده، آيه 
  ٤٨٥   : ١٥انعام، آيه 
  ٥٥٨ ،٣٢٢   : ١٩انعام، آيه 
  ٢٦٤   : ٢١انعام، آيه 
  ١٧٥   : ٥٤انعام، آيه 

 ١٥٠   : ٥٥، آيه انعام
  ٤٣٦   : ٦٢انعام، آيه 
  ٥٩٤   : ٦٩انعام، آيه 
  ٣٣٢   : ٨٢انعام، آيه 
  ٢٦٤   : ٩٣انعام، آيه 
  ٣٥٦   : ٩٨انعام، آيه 
  ٢٥٣   : ١٠٨انعام، آيه 
  ٥٨٦   : ١١٦انعام، آيه 

  ٦٠١ ،٥٧٤   : ١١٩انعام، آيه 
 ١٥٢   : ١٢٠، آيه انعام

  ٤٥٢   : ١٣٠انعام، آيه 
  ٥٥٩   : ١٣١انعام، آيه 
  ٣٤٣   : ١٣٦انعام، آيه 

  ٣٢٩   : ١٣٨م، آيه انعا
  ٣٢٩ ،٩٩   : ١٤٠انعام، آيه 
  ٦٠١   : ١٤٢انعام، آيه 
  ٦٠١   : ١٤٣انعام، آيه 
  ٦٠١ ،٥٩٤ ،٥٧٤   : ١٤٥انعام، آيه 
  ٢١٨   : ١٤٦انعام، آيه 
  ٣٢٩   : ١٤٨انعام، آيه 
  ٤٥٥   : ١٥٠انعام، آيه 
  ٦٠٣   : ١٥١انعام، آيه 
  ٥٩٩   : ١٥٢انعام، آيه 

  ٣٣٧   : ١٥٩آيه  انعام،
  ٥٤٨   : ١٦٠انعام، آيه 

   ٥٦٦   : ١٦٤، آيه انعام
   ٥٠٤   : ١١اعراف، آيه 
  ٥٨٨ ،٥٨٥ ،٥٥٩ ،٤٣٧   : ١٢اعراف، آيه 
  ٦٠٤   : ٣٢اعراف، آيه 
  ٦٠٤ ،٣١٤ ،٢٤٢ ،١٨٩   : ٣٣اعراف، آيه 
  ٤٥٢ ،٢٦٥   : ٣٧اعراف، آيه 
  ٥٩٩   : ٤٢اعراف، آيه 
  ٥٥٠   : ٥١اعراف، آيه 
  ٢١٢   : ٥٦اعراف، آيه 
  ٢١٢   : ٧٤اعراف، آيه 
  ١٥٦   : ٧٧اعراف، آيه 
  ١٩٩   : ٨٠اعراف، آيه 
  ١٩٩   : ٨١اعراف، آيه 
  ٥٤٢ ،٢٣٣ ،٢١٢ ،٣٢   : ٨٥اعراف، آيه 
  ٤٩٣ ،٢٥٩ ،٢٤٨ ،٢١٢   : ٨٦اعراف، آيه 
   ٣٦٢   : ٨٨اعراف، آيه 



         هافهرست: حقوق در قرآن           ٦٥٨

 

  ٣٦٢ ،١٩٣   : ٨٩اعراف، آيه 
  ٥٥٩   : ٩٣آيه  اعراف،

   ٤٧٥ ،٤٦٨   : ١٥٧اعراف، آيه 
  ٣٦٢   : ١٥٩اعراف، آيه 
  ٣٦٣   : ١٦٠اعراف، آيه 
  ٣٦٣   : ١٦١اعراف، آيه 
  ٣٦٢   : ١٦٨اعراف، آيه 
  ٢٤٤   : ١٦٩اعراف، آيه 
  ٥٦٦   : ١٧٣اعراف، آيه 
  ٤٨١ ،٣٥٧   : ١٨٩اعراف، آيه 
  ٣٩٠ ،٣٦٩ ،٣٤٠ ،١٠   : ١انفال، آيه 
  ٣٧٠   : ٧انفال، آيه 
  ٣٨١   : ١٢انفال، آيه 
  ٣٧٠ ،٢٦٧   : ١٥انفال، آيه 
  ٣٩٦ ،٣٩٥ ،٢٦٨   : ١٦انفال، آيه 
  ٢٣٢   : ٢٧انفال، آيه 
  ٥٨١ ،١٧٥   : ٣٨انفال، آيه 
  ٣٧٠   : ٣٩انفال، آيه 
  ٥١٨ ،٣٩١ ،٣٤٢   : ٤١انفال، آيه 
  ٣٩٤ ،٣٣٨ ،٢٦٩   : ٤٥انفال، آيه 
  ٣٩٤ ،٣٣٨   : ٤٦ انفال، آيه
  ٣٧١   : ٤٧انفال، آيه 
  ٥٣٦ ،٤٠٩ ،٢٢   : ٥٦انفال، آيه 
  ٣٣٣ ،٢١٨   : ٥٧انفال، آيه 
  ٥٣٥ ،٣٩٢ ،٢٢   : ٥٨انفال، آيه 
  ٢٢   : ٥٩انفال، آيه 
  ٥٩٩ ،٣٥٨ ،٢٤٢   : ٦٠انفال، آيه 
  ٣٩٩ ،٣٦٦ ،٣٥٤   : ٦١انفال، آيه 
  ٣٩٩   : ٦٢انفال، آيه 
  ٣٨٥ ،٣٧١   : ٦٧انفال، آيه 
  ٣٩١   : ٦٩انفال، آيه 
  ٣٨٩ ،٣٨٥ ،٣٧١   : ٧٠انفال، آيه 
  ٣٨٦   : ٧١انفال، آيه 

  ٤١٠   : ٧٢انفال، آيه 
  ٥٩١   : ٧٣انفال، آيه 
  ٥١٩ ،١٣٩   : ٧٥انفال، آيه 
  ٥٣٦ ،٤١٠ ،٤١٠ ،٣٢٥ ،٢٥   : ١توبه، آيه 
  ٣٩٢   : ٢توبه، آيه 
  ٤٠٠ ،٣٥١ ،٢٨ ،٢٥   : ٤توبه، آيه 
  ٤١٨ ،٤٠١ ،٣٨٢ ،١٧٥   : ٥توبه، آيه 
  ٤٠١ ،٣٦٣   : ٦توبه، آيه 
  ٥٣٦ ،٤١١ ،٤٠٠ ،٢٩ ،٢٦   : ٧توبه، آيه 
  ٤١١ ،٢٦   : ٨توبه، آيه 
  ٣٧٤   : ١٠توبه، آيه 
  ٤١٩ ،١٧٥   : ١١توبه، آيه 
 ،٣٨٢ ،٣٧٢ ،٢٥٤ ،١٩٣ ،٢٦   : ١٢توبه، آيه 
٥٣٨ ،٤٦٣  
  ٣٧٥ ،٢٧   : ١٣توبه، آيه 
  ٣٧٢   : ١٤توبه، آيه 
   ٣٧٢   : ١٥توبه، آيه 
  ٤٠٦ ،٢٣٨   : ١٦توبه، آيه 
  ٥٩١   : ٢٣توبه، آيه 
  ٣٢٧   : ٢٨توبه، آيه 
 ،٤٠٣ ،٣٩٧ ،٣٧٦ ،٣٤٦ ،٣٣٠   : ٢٩توبه، آيه 
٥١٠ ،٤١٨  
  ٤٩٦ ،٤٧٦   : ٣١توبه، آيه 
  ٥١٣ ،٢٦٠ ،٢٣٣ ،١٦   : ٣٤توبه، آيه 
  ٥٥١   : ٣٥توبه، آيه 
  ٥٩٨ ،٣٩٤ ،٣٨٣ ،٣٥٤   : ٣٦توبه، آيه 
  ٣٩٥ ،٣٩٢   : ٤٣توبه، آيه 
  ٢٤١   : ٤٧توبه، آيه 
  ٢٥٣   : ٥٨توبه، آيه 
  ٣٤٧ ،٣٤٣   : ٦٠توبه، آيه 
  ٢٥٤   : ٦٥توبه، آيه 
  ٢٩٧ ،٢٥٤ ،١٩٣   : ٦٦توبه، آيه 
  ٥٥١   : ٦٧توبه، آيه 



  ٦٥٩           فهرست آيات و شماره صفحات

 

  ٥٢٨ ،٣٣١   : ٧١توبه، آيه 
  ٣٧٧ ،٣٢٥   : ٧٣توبه، آيه 
  ٥٩٩ ،٢٥٣   : ٧٩توبه، آيه 
  ٥٥٢   : ٨١توبه، آيه 
  ٥٥٢   : ٨٢توبه، آيه 
  ٤٤٠   : ٨٣توبه، آيه 
  ٣٩٣ ،٣٣٨   : ٨٦توبه، آيه 
  ٣٩٣ ،٣٣٨   : ٩٠توبه، آيه 
  ٥٤١ ،٥٤٠   : ٩١توبه، آيه 
  ٣٩٥   : ٩٢توبه، آيه 
  ٤٦٦   : ٩٥توبه، آيه 
  ٣٣٩ ،٩   : ١٠٣توبه، آيه 

  ١٧٦   : ١٠٤به، آيه تو
  ٥٣٢   : ١٠٧توبه، آيه 
  ٣٧٧   : ١١١توبه، آيه 
   ٤٨٢   : ١١٣توبه، آيه 
  ٥٣٨ ،٤١٠ ،٢٤   : ١١٤توبه، آيه 
  ٥٨١   : ١١٥توبه، آيه 
  ٢٨٥ ،٢٨٤   : ١١٨توبه، آيه 
  ٥٩٤   : ١٢٠توبه، آيه 
  ٣٩٨ ،٣٧٥   : ١٢٣توبه، آيه 

  ٢٦٤   : ١٧يونس، آيه 
  ٣٦١   : ١٩ يونس، آيه
  ٥٥١   : ٢١يونس، آيه 
  ٥٨٦ ،٤٤٠   : ٣٦يونس، آيه 
  ٥٦٧ ،٤٧٩   : ٤١يونس، آيه 
  ٥٦٧   : ٥٢يونس، آيه 
  ٦٠٢ ،٣٢٩   : ٥٩يونس، آيه 
  ٢١٥   : ٨١يونس، آيه 
  ٤٧٩   : ٩٩يونس، آيه 

  ٢٦٠   : ١٨هود، آيه 
  ٢٦٠ ،١٦٥   : ١٩هود، آيه 
  ١٦٥   : ٢٠هود، آيه 

 ١٤٨   : ٣٥يه هود، آ
  ٢٨٥   : ٦٠هود، آيه 
  ٣٨٤   : ٦١هود، آيه 
  ١٥٨   : ٦٥هود، آيه 
  ٥٩٦   : ٧٤هود، آيه 
  ٢٠٠ ،٦٩   : ٧٨هود، آيه 
  ٥٤٢ ،٢٣٤ ،٣٣   : ٨٥هود، آيه 
  ١٦   : ٨٧هود، آيه 
 ١٤٧   : ٨٩هود، آيه 

  ٢٣٨   : ٥يوسف، آيه 
  ٣٩   : ١٧يوسف، آيه 
  ٥٢٣   : ٢٠يوسف، آيه 
  ١١٠   : ٢١يوسف، آيه 
  ٥٧٩ ،٣٤٨ ،١٨٥   : ٢٣يوسف، آيه 
  ٢٧٧   : ٢٥يوسف، آيه 
  ٤٦٩ ،٤٦١ ،٤٥٤   : ٢٦يوسف، آيه 
  ٤٦٩ ،٤٥٤   : ٢٧يوسف، آيه 
  ١٨٦   : ٢٩يوسف، آيه 
  ٢٧٧   : ٣٦يوسف، آيه 
  ٤١٧ ،٤٠٢ ،٣٦٢   : ٣٧يوسف، آيه 
  ٤١٧   : ٣٨يوسف، آيه 
   ٤٩٦   : ٥٠يوسف، آيه 
  ٥٩٥   : ٥٥يوسف، آيه 
  ١٩   : ٥٦يوسف، آيه 
  ٢٣٤ ،٣٣   : ٥٩يوسف، آيه 
  ٩٣   : ٦٥يوسف، آيه 
  ٥٤٤ ،٤٦٣ ،٤٤١   : ٦٦يوسف، آيه 
  ٤٤١   : ٧٠يوسف، آيه 
  ٣٧ ،٣٦   : ٧١يوسف، آيه 
  ٣٧ ،٣٦   : ٧٢يوسف، آيه 
  ٤٤٠ ،٢١٥ ،٢٠٤   : ٧٣يوسف، آيه 
  ٤٤٢ ،٢٨٥   : ٧٤يوسف، آيه 
  ٤٨٣ ،٤٤٣ ،٤٣٠ ،٢٠٤   : ٧٥يوسف، آيه 



         هافهرست: حقوق در قرآن           ٦٦٠

 

  ٥٢٦ ،٤٨٤ ،٤٤٦   : ٧٦يوسف، آيه 
  ٤٢٤   : ٧٨يوسف، آيه 
 ،٥٢٥ ،٤٨٤ ،٤٢٩ ،٤٢٤ ،١٨٠   : ٧٩يوسف، آيه 
٥٦٧  

  ٥١٩ ،٧٩ ،٣٥ ،٢٥   : ٨٠يوسف، آيه 
  ٥٤٤ ،٤٥٤   : ٨١يوسف، آيه 
  ٤٦٩ ،٤٦١ ،٤٥٤   : ٨٢يوسف، آيه 
  ١٧١   : ٩١يوسف، آيه 

  ٥٠٤ ،٤٩٥   : ١١، آيه رعد
  ٥٣٦ ،٢٣   : ٢٠رعد، آيه 
  ٢١٢   : ٢٥رعد، آيه 
   ٤٧٩   : ٤٠رعد، آيه 
  ٤٥٦   : ٤٣رعد، آيه 

  ٢٦٠   : ٣ابراهيم، آيه 
  ٤٩٢ ،٢٧١   : ١٧حجر، آيه 
   ٤٩٢ ،٢٧١ ،٢٣٨   : ١٨حجر، آيه 
  ٥٠٤   : ٢٩حجر، آيه 
  ٤٥١   : ٣٢حجر، آيه 
  ٥٨٥   : ٣٣حجر، آيه 
  ٢٨٨   : ٦٣حجر، آيه 
  ٢٨٨   : ٦٤حجر، آيه 
  ٤٩٧   : ٦٨حجر، آيه 
  ٤٩٧   : ٦٩حجر، آيه 
  ٥٠٤   : ٥نحل، آيه 
  ٦٠١   : ١٤نحل، آيه 
  ٥٨٠ ،٤٢٠ ،١٦٣ ،١٥٤   : ٢٥نحل، آيه 
  ٤١٤ ،٢٩١ ،١٦٤   : ٢٦نحل، آيه 
  ٣٢٨   : ٣٥نحل، آيه 
   ٤٦٤   : ٣٨نحل، آيه 
  ٥٨١   : ٤٣نحل، آيه 
  ٣٣٣   : ٤٥نحل، آيه 
  ٥٧٧ ،١٩٣   : ١٠٦نحل، آيه 
  ٣٣٢   : ١١٢نحل، آيه 

  ٢٣٥   : ١١٤نحل، آيه 
  ٥٧٥ ،٣٢٨   : ١١٥نحل، آيه 
  ٣٢٨ ،٢٦٥   : ١١٦نحل، آيه 
  ٣٦٢   : ١٢٣نحل، آيه 
  ٥٩٧ ،٣٨١   : ١٢٦نحل، آيه 
  ٩٧   : ٥٨نحل، آيه 
  ٩٧   : ٥٩نحل، آيه 
  ١٩٧   : ٦٧نحل، آيه 
  ٥١٣ ،٢٣٤   : ٧١نحل، آيه 
  ٢٣٤ ،١٨٦ ،٥٥   : ٧٢نحل، آيه 
  ٦٠٥   : ٧٦نحل، آيه 
  ٤٥٦   : ٨٤نحل، آيه 
  ٤٢٠ ،٢١٥ ،١٦٤   : ٨٨نحل، آيه 
  ٦٠٥ ،٥١٩ ،٣١٥ ،٢٤٢ ،٢٣٥   : ٩٠نحل، آيه 
  ٤٦٤ ،٤٤١   : ٩١نحل، آيه 
  ٥٣٧ ،٤٦٤ ،٢٣   : ٩٢نحل، آيه 
  ٤٨٠   : ٩٣نحل، آيه 
   ٢٣   : ٩٤ نحل، آيه

  ٤٤٦   : ٥اسراء، آيه 
  ٤٠٦   : ٧اسراء، آيه 
  ٥٦٦ ،٥٥٦   : ١٥اسراء، آيه 
  ٥١٩ ،٥١٣   : ٢٦اسراء، آيه 
  ٥٧٦ ،٢٢٧ ،١٠٤ ،٩٩   : ٣١اسراء، آيه 
  ٣٠٦ ،١٨٦   : ٣٢اسراء، آيه 
  ٤٧٣ ،٤١٣ ،٣٨١ ،٢٢٢   : ٣٣اسراء، آيه 
  ٥٣٧ ،٥١٢ ،٣٣ ،٢٣ ،١٣ ،٣   : ٣٤اسراء، آيه 
  ٢٣٥ ،٣٣ ،٢٧   : ٣٥اسراء، آيه 
  ٤٩٧ ،٤٤٧   : ٣٦اسراء، آيه 
  ٢٤٧   : ٤٢اسراء، آيه 
  ٤٤٩ ،٢٤٧   : ٤٣اسراء، آيه 
  ٥٨٥ ،٥٠٤   : ٦١اسراء، آيه 
  ٥٠٣   : ٧٠اسراء، آيه 
  ٤٠٨   : ٧٣اسراء، آيه 



  ٦٦١           فهرست آيات و شماره صفحات

 

  ٤١٦ ،٤٠٧ ،٣٢٤   : ٧٤اسراء، آيه 
 ٤١٦ ،٣٢٤ ،١٦٤   : ٧٥اسراء، آيه 

  ٤٦١   : ٩٦اء، آيه اسر
   ٢٦٤   : ١٥کهف، آيه 
  ٣٦   : ١٩کهف، آيه 
  ٤٨٠   : ٢٩کهف، آيه 
  ٤١٦   : ٣٧کهف، آيه 
  ٥٠٤   : ٥٠کهف، آيه 
  ٥٩٢   : ٥١کهف، آيه 
  ٢٦٣   : ٥٢کهف، آيه 
  ٢٦٣   : ٥٣کهف، آيه 
  ٢٢٩   : ٧٤کهف، آيه 
  ٥٩٤ _ ٥١٤ ،٣٨   : ٧٩کهف، آيه 
  ٥١٢ ،٩٦ ،١٧ ،١٤   : ٨٢کهف، آيه 
  ٤١٤ ،٣٣٩   : ٨٧کهف، آيه 
  ٣٣٩   : ٨٨کهف، آيه 
  ٣٣٤ ،٢٧٨ ،٢١٠   : ٩٤کهف، آيه 
   ٤٩٠   : ١٨مريم، آيه 
  ١٨٦   : ٢٠مريم، آيه 
   ٤٩   : ٢٦مريم، آيه 
  ٤١٧ ،٤٠٢   : ٤٨مريم، آيه 
  ٥٣٧ ،٢٣   : ٥٤مريم، آيه 
  ٢٧٠   : ٧٩مريم، آيه 

  ٧٧   : ١٠طه، آيه 
  ٢٩٥   : ١٥طه، آيه 
  ٤١٦   : ١٦طه، آيه 
  ٥٧٩ ،٢٩٠   : ٤٧طه، آيه 
  ٥٣٧ ،٤١٠ ،٢٤   : ٥٨طه، آيه 
  ٨   : ٦٣طه، آيه 
  ٤٢٠   : ٧٢طه، آيه 
  ٢٠٦   : ٧٣طه، آيه 
  ٦٠٢   : ٨١طه، آيه 
  ١٧٦   : ٨٢طه، آيه 

  ٢٨٦   : ٨٦طه، آيه 
  ٥٩٥ ،٤٣٧ ،٣٣٦   : ٩٤طه، آيه 
  ٢١١   : ٩٥طه، آيه 
 ،٢٨٦ ،٢٨٢ ،٢١٩ ،١٧١ ،١٦٨   : ٩٧طه، آيه 
٢٩٨  

  ٥٠٤   : ١١٦طه، آيه 
  ٥٥٩   : ١٢٦طه، آيه 
  ٥٥٩   : ١٢٩طه، آيه 
  ٥٦٠   : ١٣٤طه، آيه 

  ٥٥١   : ٤١انبياء، آيه 
  ٤٥٦   : ٦١انبياء، آيه 
  ٥٠   : ٧٨انبياء، آيه 
  ٣٦١ ،٣٣٧   : ٩٢انبياء، آيه 
 ٦٠٦   : ١١٢انبياء، آيه 
  ٥٥١   : ٩حج، آيه 
  ٤٢٥ ،٣٥٥   : ١٧حج، آيه 
  ٢٥٤   : ٢٥حج، آيه 
  ٤٩   : ٢٩حج، آيه 
  ٦٠٠ ،٤٧٧ ،٤٥٦   : ٣٠حج، آيه 
  ٣٩٣ ،٣٧٥   : ٣٩حج، آيه 
  ٣٣٠ ،٢٨٣ ،٢١٩   : ٤٠حج، آيه 
  ٥٠٢   : ٥٤حج، آيه 
  ٥٤٦ ،١٨١   : ٦٠حج، آيه 
  ٣٢٧   : ٦٧حج، آيه 
  ٥٣٨ ،٣٦٢ ،١٤٨   : ٧٨حج، آيه 

  ٣٤٦   : ٤مؤمنون، آيه 
  ٢٣٢ ،٢٧ ،٢١   : ٨مؤمنون، آيه 
  ٥٠٥   : ١٤مؤمنون، آيه 
  ٥٩٩   : ٦٢مؤمنون، آيه 
  ١٦٨   : ٦٣مؤمنون، آيه 
  ٢٤٩   : ٦٧مؤمنون، آيه 
  ٣٠٤   : ٩٧مؤمنون، آيه 
   ٣٠٤   : ٩٨مؤمنون، آيه 
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  ٥٦٠   : ١٠٤مؤمنون، آيه 
  ٥٦٠   : ١٠٥مؤمنون، آيه 
  ٥٥٢   : ١٠٨مؤمنون، آيه 
  ٥٥٢   : ١١٠مؤمنون، آيه 

 ،٢٩١ ،٢٨٦ ،١٨٣ ،١٧١ ،١٦١   : ٢نور، آيه 
٤٨٧ ،٤٥٠ ،٤٢٤ ،٣٠٧ ،٣٠٤ ،٢٩١  

  ٢٨٧ ،١٨٧ ،٥٥   : ٣نور، آيه 
  ٤٦٢ ،٢٨٧ ،٢٠٦   : ٤نور، آيه 
 ٢٠٦ ،١٧٦   : ٥نور، آيه 
  ٤٩٧ ،٤٥٩ ،١٣١   : ٦نور، آيه 
  ٤٩٧ ،٤٥٩ ،١٣١   : ٧نور، آيه 
  ٤٩٧ ،٤٥٩ ،١٣١   : ٨نور، آيه 
  ٤٩٧ ،٤٥٩ ،١٣١   : ٩نور، آيه 
  ٤٩٧ ،٤٥٩ ،١٣١   : ١٠نور، آيه 

 ،٥٥٢ ،٢٠٨ ،١٦٤ ،١٥٣ ،١٥٢   : ١١، آيه نور
٥٦٧  

  ٥٣٤ ،٥٢٨ ،٤٩٨ ،٢٤٣ ،١٤٨   : ١٢نور، آيه 
  ٢٠٨ ،١٨٨   : ١٣نور، آيه 
  ٢٤٧   : ١٤نور، آيه 
  ٤٩٨ ،٤٤٧ ،٢٤٧ ،٢٤٣   : ١٥نور، آيه 
  ٤٩٨ ،٢٤٧   : ١٦نور، آيه 
  ٥٣٥ ،٣٠٧ ،١٧٦ ،١٦٨   : ١٧نور، آيه 
  ٤٩٨ ،٣١٥ ٣٠٧   : ١٩نور، آيه 
  ٥١٤   : ٢٢نور، آيه 
  ٥٠٦ ،٢٠٨   : ٢٣نور، آيه 
  ٢٩٤   : ٢٥نور، آيه 
  ٥٦   : ٢٦نور، آيه 
   ٤٩١   : ٢٧نور، آيه 
   ٤٩١ ،٢٣٧   : ٢٨نور، آيه 
   ٤٩١   : ٢٩نور، آيه 
  ٤٨٨ ،٣١٢ ،٣١١   : ٣٠نور، آيه 

 ،٣٢٧ ،٣١٣ ،٣١٢ ،٣٠٩ ،١١   : ٣١نور، آيه 
٤٨٨ ،٤١٢   

  ١٠٠ ،٥٧ ،٥٤ ،٥٣   : ٣٢نور، آيه 
 ،٥١٤ ،٤٦٩ ،٣٨٦ ،٢٣٥ ،٧٣ ،٥٤   : ٣٣نور، آيه 

٥٧٨ ،٥٧٧ ،٥٢٣  
  ٤٣٥   : ٤٩نور، آيه 
  ٤٦٤ ،٢٩٨   : ٥٣نور، آيه 
  ٥٦٧ ،٤٧٩   : ٥٤نور، آيه 
  ٣٣١   : ٥٥نور، آيه 
  ٣٤٦   : ٥٦نور، آيه 
   ٤٩٢ ،٣٠٥ ،٤٤   : ٥٨نور، آيه 
  ٣١٣ ،٣١٠   : ٦٠نور، آيه 
  ١٧   : ٦١نور، آيه 
  ٥٧٩ ،٣٢٠   : ٦٢نور، آيه 

  ٢٢٧   : ١٤شعراء، آيه 
   ٤٩٦ ،٤٧٥   : ٢٢شعراء، آيه 
  ٤٩٤ ،٨   : ٣٥شعراء، آيه 
  ٢٧٥   : ٤٩شعراء، آيه 

 ٤٨٧ ،٤٤٧   : ٧٤آيه شعراء، 
  ٥٨٧ ،٤٩٣ ،٤٣٦ ،٢٣٨   : ١١٢شعراء، آيه 
  ٥٨٧ ،٤٩٣ ،٤٣٦   : ١١٣شعراء، آيه 
  ٢٧٥   : ١١٦شعراء، آيه 
  ٢٨٨   : ١٣٠شعراء، آيه 
  ٤٤٨   : ١٣٧شعراء، آيه 
  ٣٢٤ ،٢١٥   : ١٥١شعراء، آيه 
  ٢١٢   : ١٥٢شعراء، آيه 
  ٢٥٤   : ١٥٦شعراء، آيه 
  ١٧٧   : ١٥٧شعراء، آيه 
  ١٧٧   : ١٥٨شعراء، آيه 
  ٢٠١   : ١٦٥شعراء، آيه 
  ٩٢   : ١٦٦شعراء، آيه 
   ٤٨٦   : ١٧٠شعراء، آيه 
   ٤٨٦   : ١٧١شعراء، آيه 
  ٤٩٩ ،٢٣٥ ،٢١٥ ،٣٣   : ١٨٣شعراء، آيه 
  ٥٦٠   : ٢٠٨شعراء، آيه 
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  ٥٦٠   : ٢٠٩شعراء، آيه 
  ٢٦٢   : ٢١٢شعراء، آيه 
  ٥٢٠   : ٢١٤شعراء، آيه 
  ٧٧   : ٧نمل، آيه 
  ٢٩٢   : ١٠نمل، آيه 
  ٢٩٢   : ١١نمل، آيه 
  ١٣٩   : ١٦نمل، آيه 
  ٤٢٨ ،٣٢٣ ،٢٦٦   : ٢٠نمل، آيه 
  ٤٣٨ ،٣٢٣ ،٢٩٤ ،٢٩٠ ،٢٨٩   : ٢١نمل، آيه 
  ٤٧٦ ،٤٤٧   : ٢٢نمل، آيه 
  ٤٤٦ ،٤٤٢   : ٢٧نمل، آيه 
  ٤٤٦   : ٢٨نمل، آيه 
  ٣٢٤   : ٣٢نمل، آيه 
 ٣٢٤   : ٣٣نمل، آيه 
  ٢٤٤   : ٣٥نمل، آيه 
  ٢٤٤   : ٣٦نمل، آيه 
  ٤١٦ ،٣٧٨   : ٣٧نمل، آيه 
  ٤٤٨   : ٤٣نمل، آيه 
  ١٧٧   : ٤٤نمل، آيه 
  ١٧٨   : ٤٦نمل، آيه 
  ٢١٢   : ٤٨نمل، آيه 
  ٤٦٥   : ٤٩نمل، آيه 
  ٥٥٢   : ٥٠نمل، آيه 
  ٢٠١ ،١٦٥ ،١٤٩   : ٥٤نمل، آيه 
  ٣١٥ ،٥٣   : ٥٥ نمل، آيه
  ٥٦٧ ،٥٠٧ ،٤٢٥ ،٢٩٠   : ٥٧نمل، آيه 
  ٥٦٠   : ٥٨نمل، آيه 
  ٤١٩ ،٢٩٥ ،٢٩٢ ،١٧٨   : ٧٢نمل، آيه 
  ٤٢٣   : ٧٨نمل، آيه 

  ٥٧٨ ،٣٣٧ ،٢١٥   : ٤قصص، آيه 
  ٩٥ ،٨٥   : ٧قصص، آيه 
  ٥٧٨ ،١٥٣   : ٨قصص، آيه 
  ١٠٨ ،٩٨   : ١٢قصص، آيه 

  ٩٢   : ١٣قصص، آيه 
  ٤   : ١٤ص، آيه قص

  ٢٢٨ ،١٨١   : ١٥قصص، آيه 
 ١٥٥   : ١٧قصص، آيه 
  ٥٢٥ ،٢٤٠   : ٢٠قصص، آيه 
  ٥٢٠ ،٣٤٧ ،٣١٦ ،١٠٥   : ٢٣قصص، آيه 
  ٣٤٧ ،٣١٤ ،٦٨   : ٢٥قصص، آيه 
  ٥٠٧ ،٣٤٧ ،٧٩   : ٢٦قصص، آيه 
  ٩٧ ،٨٨ ،٧٠ ،٦٨ ،٦٨ ،٥٩   : ٢٧قصص، آيه 
  ٢١٣   : ٢٨قصص، آيه 
  ٥٢٠ ،٧٨   : ٢٩قصص، آيه 
  ٢٢٨   : ٣٣قصص، آيه 
 ١٥٣   : ٤٠قصص، آيه 
  ٥٦٠   : ٤٧قصص، آيه 
  ٥٦٨   : ٥٥قصص، آيه 
  ٥٥٦   : ٥٩قصص، آيه 
  ١٧٨   : ٦٧قصص، آيه 
 ٢١٢   : ٧٧قصص، آيه 
  ٢٣٦   : ٧٩قصص، آيه 
   ٥٤٧   : ٨٤قصص، آيه 
  ١٥٥   : ٨٦قصص، آيه 

  ١٠٥   : ٨عنکبوت، آيه 
  ٥٦٨ ،٢٦١   : ١٢، آيه عنکبوت

  ٢٦١ ،٢٤٨ ،١٥٦   : ١٣عنکبوت، آيه 
 ٣٠٤   : ١٧عنکبوت، آيه 
  ٢٠١   : ٢٨عنکبوت، آيه 
  ٣٣٤ ،٢٧١ ،٢٠١ ،١٦٥   : ٢٩عنکبوت، آيه 
  ٣١٢ ،٢٠١   : ٣٠عنکبوت، آيه 
  ٩٧   : ٣٢عنکبوت، آيه 
  ٥٠٧ ،١٥٥   : ٣٣عنکبوت، آيه 
  ٢٠٢   : ٣٤عنکبوت، آيه 

  ٢١٣ ،١٦٨ ،١٤٩   : ٣٦آيه  عنکبوت،
  ٥٦١   : ٣٩عنکبوت، آيه 
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  ٥٦٨ ،٥٤٧   : ٤٠عنکبوت، آيه 
  ٥٠٢   : ٤٣عنکبوت، آيه 
  ٥١٠ ،٤٠٨ ،٤٠٧   : ٤٦عنکبوت، آيه 
  ٣٠٠   : ٥٦عنکبوت، آيه 
  ٥٦١ ،٢٦٤   : ٦٨عنکبوت، آيه 

  ١٠٢ ،٥٢   : ٢١روم، آيه 
  ٤٨٧   : ٢٢روم، آيه 
  ٢٣٧   : ٣١روم، آيه 
  ٢٣٧   : ٣٢روم، آيه 

  ٥١٩ ،٥١٤ ،١٩ ،١٨   : ٣٨، آيه روم
  ٢٣٦ ،٤٧   : ٣٩روم، آيه 
  ٢٩٥   : ٤١روم، آيه 
  ٥٦٨   : ٤٤روم، آيه 
  ٣٠٧   : ٤٧روم، آيه 
  ٥٦١   : ٥٧روم، آيه 
  ٥٦١   : ٥٨روم، آيه 

  ٥٥٣ ،٤٧٧   : ٦لقمان، آيه 
  ٤٤٦   : ١١لقمان، آيه 
  ٩٨   : ١٣لقمان، آيه 
  ١٠٦   : ١٤لقمان، آيه 
  ٥٧٩ ،١٠٦   : ١٥لقمان، آيه 
  ٥٠٥   : ٢٠لقمان، آيه 
  ٥٨٠   : ٢١لقمان، آيه 
  ٥٦٨   : ٣٣لقمان، آيه 
  ٣٠٠   : ١٢سجده، آيه 
  ٥٥٣ ،٤٤٤ ،٣٠١   : ١٤سجده، آيه 
  ٢٩٤   : ٢١سجده، آيه 
  ٢٨٩   : ٢٢سجده، آيه 
  ٤٨١   : ٩سجده، آيه 
  ٤٠٩   : ١احزاب، آيه 
  ١٣٣ ،١٠٣   : ٤احزاب، آيه 
  ١٤٩ ،١١٠ ،١٠٨ ،٧   : ٥احزاب، آيه 
  ٥٢١ ،١٤٣ ،١٣٩ ،١٠٩   : ٦احزاب، آيه 

  ١٦٥   : ٧احزاب، آيه 
  ٥٩٨   : ٩احزاب، آيه 
  ٣٦٥   : ١٠احزاب، آيه 
  ٢٦٦   : ١٢احزاب، آيه 
 ،٣٩٣ ،٢٦٩ ،٢٦٦ ،٢٤٣ ،١٠٢   : ١٣احزاب، آيه 
٣٩٥  

  ٢٦٨   : ١٥احزاب، آيه 
  ٢٦٨   : ١٦احزاب، آيه 
  ٢٦٧   : ١٨احزاب، آيه 
  ٥٤٢ ،٥٣٧ ،٢٤   : ٢٣احزاب، آيه 
 ١٧٨   : ٢٤احزاب، آيه 
  ٣٧٢   : ٢٥احزاب، آيه 
  ٢٣٩   : ٢٦احزاب، آيه 
  ٢٨٢   : ٢٧احزاب، آيه 
  ٣٢٣ ،٢٨٢ ،١١١   : ٢٨احزاب، آيه 
  ٤٨٤ ،٢٧١ ،٢٦٣ ،١٦٦   : ٣٠احزاب، آيه 

  ٣١٤ ،٣٠٧ ،١٦٧   : ٣٢اب، آيه احز
  ٣١٤ ،٩٢   : ٣٣احزاب، آيه 
   ٤٩٠ ،١٢   : ٣٥احزاب، آيه 
  ٥٨٦   : ٣٦احزاب، آيه 
  ٦٦ ،٦٠   : ٣٧احزاب، آيه 
  ١١٠   : ٤٠احزاب، آيه 
 ،١٢٥ ،١٢٣ ،١١٣ ،٩١ ،٥١   : ٤٩احزاب، آيه 
١٣٠  

 ،٨٨ ،٧٤ ،٧١ ،٥٩ ،٥٢ ،٣١   : ٥٠احزاب، آيه 
٥٣٩ ،٥٢٤ ،٣٤٠  

  ١٠٣   : ٥١احزاب، آيه 
  ٧٢ ،٦٨   : ٥٢احزاب، آيه 
  ٤٩٢ ،٣١٦ ،٣١١ ،٢٤٩ ،١٠١   : ٥٣احزاب، آيه 
  ٣١١ ،١٠٩ ،٦٣   : ٥٥احزاب، آيه 
  ٥٥٣   : ٥٧احزاب، آيه 

 ٤٩٩ ،٢٤٩ ،١٦٨ ،١٥١   : ٥٨، آيه احزاب
  ٣١٢ ،٣١١   : ٥٩احزاب، آيه 
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 ،٣٣٤ ،٢٩٢ ،٢٤٣ ،٢١٩ ،٢١٦   : ٦٠احزاب، آيه 
٥٦١ ،٤١٥ ،٣٧٣  

  ٣٣٤ ،٢٩٢ ،٢٧٤ ،٢١٩ ،٢١٧   : ٦١احزاب، آيه 
  ٣٧٩ ،٣٣٤ ،٢٧٤ ،٢١٧   : ٦٢احزاب، آيه 
  ٥٨٠   : ٦٧احزاب، آيه 
  ٥٠٥   : ٧٢احزاب، آيه 
   ٤٨٨ ،٢٩٨   : ٧٣احزاب، آيه 

  ٢٦٤   : ٥سبأ، آيه 
  ٣٧٣   : ١١سبأ، آيه 
  ٣٤٨   : ١٣سبأ، آيه 
  ٥٦٩   : ٢٥سبأ، آيه 
  ٥٤٦   : ٣٣سبأ، آيه 
  ٢٦٤   : ٣٨سبأ، آيه 
  ٤١٥   : ٤٥سبأ، آيه 
  ٤١٨   : ٤٨سبأ، آيه 

  ٥٦٦   : ١٨فاطر، آيه 
  ٥٦٢   : ٢٥فاطر، آيه 
  ٥٦٢   : ٢٦فاطر، آيه 
  ٥٦٢   : ٣٧فاطر، آيه 
   ٤٦٥   : ٤٢فاطر، آيه 

  ١٥١   : ٤٥، آيه فاطر
   ٤٨٠   : ١٧يس، آيه 
  ٣٠٤   : ١٨يس، آيه 
  ٤٥١   : ٦٥يس، آيه 
  ٩   : ٧١يس، آيه 
  ٢٧٢   : ٧٧يس، آيه 

  ٣٠٨   : ٢صافات، آيه 
  ٤٩٣ ،٢٧١ ،٢٤٠   : ٧، آيه صافات
  ٤٩٣ ،٢٧١ ،٢٤٠   : ٨، آيه صافات
   ٤٩٣ ،٢٤٠   : ٩، آيه صافات
  ٢٤٠   : ١٠، آيه صافات

  ١٦٩   : ٢١صافات، آيه 
  ٥٥٣   : ٣٩صافات، آيه 

 ٤٤١ ،١٧٠   : ١٣٩صافات، آيه 
 ٤٤١   : ١٤٠صافات، آيه 
  ٤٧٠ ،٤٤١   : ١٤١صافات، آيه 
 ٤٤١   : ١٤٢صافات، آيه 
 ٤٤١ ،١٧٠   : ١٤٣صافات، آيه 
  ٤٤١ ،١٧٠   : ١٤٤صافات، آيه 
   ٤٨٨   : ١٥٣صافات، آيه 
  ٥٦٢   : ١٧٧صافات، آيه 

  ١٧٨   : ٣ص، آيه 
  ٥٥٣ ،٢٦١   : ٨ص، آيه 
  ٥٥٣   : ٩ص، آيه 
  ٥٥٣   : ١٠ص، آيه 
 ،٤٥٠ ،٤٥٠ ،٤٤٢ ،٤٣٨ ،٤٢٨   : ٢١ص، آيه 
٦٠٦  
 ،٤٥٠ ،٤٥٠ ،٤٤٢ ،٤٣٨ ،٤٢٨   : ٢٢ص، آيه 
٦٠٦  

  ٤٤٩ ،٤٤٢   : ٢٣ص، آيه 
  ٤٢٨ ،١٧٩ ،٩   : ٢٤ص، آيه 
  ٤٤٣   : ٢٦ص، آيه 
  ٣٢٥   : ٣١ص، آيه 

 ٥٢٤   : ٣٣، آيه ص
  ٤٠٩   : ٣٧ص، آيه 
  ٢٧٨   : ٣٨ص، آيه 
  ٥٢٦ ،٤٨٢ ،٤٦٥ ،١٧٠   : ٤٤ص، آيه 
  ١٥٥   : ٦٠ص، آيه 
  ٥٠٤   : ٧٢ص، آيه 
  ٥٨٦ ،٤٣٨   : ٧٥ص، آيه 
  ٥٨٦ ،٤٨٧ ،٤٤٧   : ٧٦ص، آيه 
  ٢٨٣   : ٧٧ص، آيه 
  ٣٠٨   : ٨٢ص، آيه 
   ٤٨٨ ،٣٥٧   : ٦زمر، آيه 
  ٥٦٦   : ٧زمر، آيه 
  ٥٠١   : ٩زمر، آيه 
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  ٤٠٧   : ١٤زمر، آيه 
  ٧٨   : ١٥، آيه زمر

  ٥٩٦   : ٣٨زمر، آيه 
  ١٥٢   : ٤٧، آيه زمر
  ١٥٢   : ٤٨، آيه زمر

  ٥٦٢   : ٥٩زمر، آيه 
   ٤٤٣   : ٦٩زمر، آيه 

  ٢٨٨ ،١٦٢   : ٦غافر، آيه 
  ٥٦٢   : ١٠غافر، آيه 
  ٤٤٤   : ١٢غافر، آيه 

  ١٥٢   : ١٧، آيه غافر
  ٤٢٥   : ٢٠غافر، آيه 
  ٥٦٣   : ٢٢غافر، آيه 
  ٢١٧   : ٢٦غافر، آيه 
  ٣٠١   : ٢٨غافر، آيه 
  ٤٤٤   : ٣٠غافر، آيه 
  ٤٤٤   : ٣١غافر، آيه 
 ١٦٠   : ٣٤غافر، آيه 
  ٥٤٧ ،٤٨٩ ،١٦٨   : ٤٠غافر، آيه 
  ١٥٤   : ٤٥غافر، آيه 
  ٥٦٣   : ٥٠غافر، آيه 
  ٥٥٤   : ٦٠غافر، آيه 
  ٥٠٥   : ٦٤غافر، آيه 
  ٤٤٤   : ٧٥غافر، آيه 

  ٤٤٣   : ٧٨افر، آيه غ
  ٥٦٣   : ٨٤غافر، آيه 
   ١٧٩   : ٨٥غافر، آيه 

  ٤٨٢   : ١٠فصلت، آيه 
  ٥٦٣   : ١٣فصلت، آيه 
  ٥٦٣   : ١٤فصلت، آيه 
  ٥٦٣   : ١٧فصلت، آيه 
  ٥٦٩   : ٤٦فصلت، آيه 
  ٤٤٥   : ٥٠فصلت، آيه 

  ٥٣   : ١١شوري، آيه 
  ٥٦٩ ،٤٨٠ ،٤٢٦   : ١٥شوري، آيه 

  ٢٦٣   : ٣٧آيه  شوري،
  ٤٩٥   : ٣٨شوري، آيه 
  ٥٠٠ ،١٨٢   : ٣٩شوري، آيه 
  ٥٩٨ ،٥٤٧   : ٤٠شوري، آيه 
  ٥٠٠ ،١٨٢   : ٤١شوري، آيه 
  ٥٠٨ ،٢٤٢   : ٤٢شوري، آيه 
   ٤٨٠   : ٤٨شوري، آيه 
   ٤٨٩   : ٤٩شوري، آيه 
  ٥٦٤   : ٧زخرف، آيه 
  ٥٦٤   : ٨زخرف، آيه 
   ٤٨٩   : ١٥زخرف، آيه 
   ٤٨٩   : ١٦زخرف، آيه 
   ٤٨٩   : ١٧زخرف، آيه 
  ٢٧٠   : ١٩زخرف، آيه 
  ٥٦٤   : ٢٤زخرف، آيه 
  ٥٦٤   : ٢٥زخرف، آيه 
  ٣٤٨   : ٣٢زخرف، آيه 
  ٥٦٤   : ٤٨زخرف، آيه 
  ٥٧٨ ،١٥٥   : ٥٥زخرف، آيه 
  ٥٥٤   : ٧٩زخرف، آيه 
  ٤٥٧   : ٨٦زخرف، آيه 
  ٥٦٤ ،٤١٩ ،١٧٩   : ١٢دخان، آيه 
  ٥٦٤ ،٤١٩ ،١٧٩   : ١٣دخان، آيه 
  ٥٦٤   : ٥٩دخان، آيه 
  ٥٥٤   : ٨جاثيه، آيه 
  ٥٥٤   : ٩جاثيه، آيه 
  ٥٦٥   : ١١جاثيه، آيه 
  ٥٦٩ ،١٦٩ ،١٥٢   : ١٤جاثيه، آيه 
  ٥٧٠   : ١٥جاثيه، آيه 
  ٥٦٥   : ١٧جاثيه، آيه 
  ٤٣٩ ،٢٨٨   : ٢١جاثيه، آيه 
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  ٥٧٠ ،٢٨٨   : ٢٢جاثيه، آيه 
  ٥٥٥   : ٣٣جاثيه، آيه 
  ٤٤٥   : ٣٥جاثيه، آيه 

  ٥٥٥   : ٢٦، آيه فاحقا
  ٤١٨ ،٣٨٧ ،٣٨٢ ،٣٨١ ،٣٧٣   : ٤محمد، آيه 
  ١٨   : ١٢محمد، آيه 
  ٣٩٧   : ٢٠محمد، آيه 
  ٣٧٤   : ٢١محمد، آيه 
  ٢٦٨   : ٢٢محمد، آيه 
  ٢٦٨   : ٢٣محمد، آيه 
  ١٩٤   : ٢٥محمد، آيه 
  ٢٦٠   : ٣٢محمد، آيه 
  ٣٩٩   : ٣٥محمد، آيه 
  ٥٤٠   : ٣٧محمد، آيه 
  ١٦١   : ٣٨محمد، آيه 

  ٥٩٩   : ١٧فتح، آيه 
  ٥٢٦ ،٢٤   : ١٨فتح، آيه 
  ٣٩١   : ١٩فتح، آيه 
  ٣٩٠   : ٢٠فتح، آيه 
  ٥٩٥ ،٥٤٥ ،٣٨١   : ٢٥فتح، آيه 

  ٢٥٥   : ٢حجرات، آيه 
   ١٠١   : ٤حجرات، آيه 
  ٤٩٤ ،٢٣٩   : ٦حجرات، آيه 
 ،٣٧٧ ،٣٧٤ ،٣٦٠ ،٣٣٦ ،٢١٨   : ٩حجرات، آيه 
٦٠٥ ،٤٣٣  

  ٥١٧ ،٤٣٣ ،٣٧٧ ،٣٣٨   : ١٠حجرات، آيه 
  ٢٥٢ ،٢٥٠ ،٢٥٠   : ١١حجرات، آيه 

   ٤٩٩ ،٤٩٣ ،٢٥١ ،٢٤١   : ١٢حجرات، آيه  
  ٤٨١ ،٣٥٥   : ١٣حجرات، آيه 

  ٤٣٨   : ٢١ق، آيه 
  ٤٣٨   : ٢٢ق، آيه 
  ٤٣٨   : ٢٣ق، آيه 
  ٥٦٥ ،٤٣٨   : ٢٤ق، آيه 

  ٥٦٥   : ٢٨ق، آيه 
  ٢٨٩   : ٢٩ق، آيه 
   ٤٨٠   : ٤٥ق، آيه 

  ٥٧٩   : ٤٠ذاريات، آيه 
  ٥٧٠   : ٢١طور، آيه 
   ٤٨٩   : ٢١نجم، آيه 
   ٤٨٩   : ٢٢نجم، آيه 
  ٥٨٧ ،٤٣٩   : ٢٣نجم، آيه 
  ٥٨٧ ،٤٣٩   : ٢٨نجم، آيه 
  ٤١٧   : ٢٩نجم، آيه 
   ٤٢٣   : ٣١ه نجم، آي

  ١٦٩   : ٣٢نجم، آيه 
  ٥٦٦   : ٣٨نجم، آيه 
 ١٤٧   : ٤٧قمر، آيه 
  ٤٤٨   : ٥٣قمر، آيه 

٦٠٦ ،٤٢٧   : ٩حمن، آيه الر  
٤٢٩   : ٣١حمن، آيه الر  
٥٩٧   : ٦٠حمن، آيه الر  

  ١٦٩   : ٤٦واقعه، آيه 
  ٨   : ٧حديد، آيه 
   ٤٩٠   : ١٨حديد، آيه 
  ٦٠٦ ،٤٩٦ ،٣٢٠   : ٢٥حديد، آيه 

  ٤٩٩ ،١٣٣   : ١مجادله، آيه 
  ١١١   : ٢مجادله، آيه 
  ٥٢٤ ،٢٨١ ،١٣٤ ،٥٤   : ٣مجادله، آيه 
  ٥٧٢ ،٢٨١ ،١٦٢ ،١٣٤ ،١٠٩   : ٤مجادله، آيه 
  ٤٤٥   : ٦مجادله، آيه 
  ١٦٩   : ٨مجادله، آيه 
  ٢١٦   : ١٠مجادله، آيه 
  ٣٠١   : ٢٢مجادله، آيه 

  ٣٩٦ ،٢٩٩ ،٢٨٣ ،٢١٩   : ٢حشر، آيه 
  ٢٩٩ ،٢٨٣ ،٢٧   : ٣حشر، آيه 
  ٣٩٧ ،٣٩٦ ،٢٨٧   : ٥حشر، آيه 
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   ٣٤٠   : ٦حشر، آيه 
  ٥١٥ ،٣٩٠ ،٣٤١ ،٢٣٦ ،٢٠   : ٧حشر، آيه 

 ٤٠٩ ،٤٠٤ ،٣٥٨ ،٣٠١   : ١ممتحنه، آيه 
  ٤٠٤ ،١٠٠   : ٢ممتحنه، آيه 

  ٤٠٢   : ٤، آيه متحنهم
  ٥١٠ ،٣٦٤ ،٣٥٩   : ٨ممتحنه، آيه 
  ٤١٥   : ٩ممتحنه، آيه 
 ،٣٦٤ ،٨٩ ،٧٩ ،٥٨ ،٥٦ ،١٤   : ١٠ممتحنه، آيه 
٥٩٢ ،٤٣٦ ،٤١٣  

  ٥٣٤ ،٥١٥ ،٤١٧ ،٥٠   : ١١ممتحنه، آيه 
  ٥٢٧ ،٣٣٥ ،٢٦٣ ،٢١٠   : ١٢ممتحنه، آيه 

  ٥٠٢   : ٢جمعه، آيه 
  ٤٤٥   : ٨جمعه، آيه 

  ٢٦٠   : ٢منافقون، آيه 
  ٥٦٥   : ٥تغابن، آيه 

  ٥٦٥   : ٦غابن، آيه ت
 ٣٢٥   : ١٢تغابن، آيه 
  ٥٩٩   : ١٦تغابن، آيه 

 ،١٢٣ ،١١٧ ،١١٤ ،١١٢ ،١٠٢   : ١طالق، آيه 
٣١٥ ،١٣٠ ،١٢٨ ،١٢٦  
  ٤٥٧ ،١١٩ ،١٠١   : ٢طالق، آيه 
   ١٢٦   : ٤طالق، آيه 
 ،١٢٠ ،١٠١ ،٩٦ ،٩٥ ،٩٤ ،٨٥   : ٦طالق، آيه 
١٢٩ ،١٢٣ ،١٢٢  
  ٦٠٠ ،٩٥ ،٩٤   : ٧طالق، آيه 
  ١١٣   : ٥تحريم، آيه 
  ٣٩٣ ،٣٧٧ ،٢٩٨   : ٩تحريم، آيه 
  ٧٨   : ١٠تحريم، آيه 
  ٤٥٢   : ١١ملک، آيه 
  ٥٠٦ ،٤٨٢ ،٤٧٧   : ١٥ملک، آيه 
  ٥٥٥   : ١٧قلم، آيه 
  ٥٥٥   : ١٨قلم، آيه 
  ٥٥٥   : ١٩قلم، آيه 

  ٥٥٥   : ٢٠قلم، آيه 
  ٥٥٥   : ٢١قلم، آيه 
  ٥٥٥   : ٢٢قلم، آيه 

  ٤٤٨   : ١٩حاقه، آيه 
   ٤٨٤ ،١٦٦   : ٤٤حاقه، آيه 
   ٤٨٤ ،١٦٦   : ٤٥حاقه، آيه 
  ١٦٦   : ٤٦حاقه، آيه 

  ٥١٥ ،١٨   : ٢٤معارج، آيه 
  ٥١٥ ،١٨   : ٢٥معارج، آيه 
 ٣٤ ،٢٧ ،٢١   : ٣٢معارج، آيه 
  ٤٥٧   : ٣٣معارج، آيه 

  ٥٦٥   : ١نوح، آيه 
  ٢٩٠ ،٢٦١   : ٢٧نوح، آيه 
  ٤٩٣ ،٢٧١   : ٩جن، آيه 
  ٢٧٦ ،٢٠٤   : ١٨جن، آيه 
   ٤٨٤   : ٢٢جن، آيه 

  ٦٠٠   : ٢٠مزّمل، آيه 
  ٥٧٠   : ٣٨مدثر، آيه 
  ٥١٦   : ٤٢مدثر، آيه 
  ٥١٦   : ٤٣مدثر، آيه 
  ٥١٦   : ٤٤مدثر، آيه 
  ٤٤٥   : ١٣، آيه قيامت

  ٥٠   : ٧انسان، آيه 
  ٣٨٨   : ٨انسان، آيه 

  ٣٨٨   : ٩سان، آيه ان
  ٣٠٢   : ١٥مرسالت، آيه 
  ٣٠٢   : ١٦مرسالت، آيه 
  ٣٠٢   : ١٧مرسالت، آيه 
  ٣٠٢   : ١٨مرسالت، آيه 
  ٣٠٢   : ٤٦مرسالت، آيه 
  ٣٠٢   : ٤٧مرسالت، آيه 

  ٣٠٢   : ٣٧نازعات، آيه 
  ٣٠٢   : ٣٨نازعات، آيه 
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  ٣٠٢   : ٣٩نازعات، آيه 
  ٣٠٢   : ٤٠عبس، آيه 
  ٣٠٢   : ٤١عبس، آيه 
  ٣٠٢   : ٤٢عبس، آيه 
  ٤٧٤   : ٨تکوير، آيه 
   ٤٧٤ ،١٠٤   : ٩تکوير، آيه 
   ١٠٤   : ١٠تکوير، آيه 

  ٣٠٢ ،٢٣٧ ،٣٤   : ١مطففين، آيه 
  ٢٣٧ ،٣٤   : ٢مطففين، آيه 
  ٢٣٧ ،٣٤   : ٣مطففين، آيه 
  ٣٠٢   : ٧مطففين، آيه 
 ١٤٧   : ٢٥مطففين، آيه 

  ٥٥٥   : ٢٩ن، آيه مطففي
  ٥٥٥   : ٣٠مطففين، آيه 
  ٥٥٥   : ٣١مطففين، آيه 
  ٥٥٥   : ٣٢مطففين، آيه 
  ٥٥٥   : ٣٣مطففين، آيه 
  ٥٥٥   : ٣٤مطففين، آيه 

  ٥٥٥   : ١٥طارق، آيه 
  ٥٥٥   : ١٦طارق، آيه 
  ٣٠٣   : ١٦اعلي، آيه 

  ٤٨١   : ٢١غاشيه، آيه 
  ٤٨١   : ٢٢غاشيه، آيه 

  ٣٠٣ ،٢١٤ ،٢١١   : ١١آيه فجر، 
  ٣٠٢ ،٢١٤ ،٢١١   : ١٢فجر، آيه 
  ٢١١   : ١٣فجر، آيه 
  ٥١٦   : ١٨فجر، آيه 
  ٥١٦   : ١٢بلد، آيه 
  ٥١٦   : ١٣بلد، آيه 
  ٥١٦   : ١٤بلد، آيه 
  ٥١٦   : ١٥بلد، آيه 
  ٥١٦   : ١٦بلد، آيه 

  ٥١٦ ،٥١٢   : ٩ضحي، آيه 

  ٥١٦ ،٥١٢   : ١٠ضحي، آيه 
  ٥٠٦   : ٤ين، آيه ت

  ٥٠٦   : ٥تين، آيه 
  ٥٠٦   : ٦تين، آيه 
  ٥٠٢   : ١علق، آيه 
  ٥٠٢   : ٢علق، آيه 
  ٥٠٢   : ٣علق، آيه 
  ٥٠٢   : ٤علق، آيه 
  ٥٠٢   : ٥علق، آيه 
  ٣٠٣ ،٢١٤ ،٢١٣   : ٦علق، آيه 
  ٣٠٣ ،٢١٤ ،٢١٣   : ٧علق، آيه 
  ٣٠٣ ،٢١٤   : ١٤علق، آيه 
  ٣٠٣   : ١٥علق، آيه 
  ٣٠٣ ،٢١٤   : ١٦علق، آيه 

  ٢٥٢   : ١همزه، آيه 
  ٢٥٧ ،١٦٧   : ٥فيل، آيه 

  ٣٣٣   : ٣قريش، آيه 
  ٣٣٣   : ٤قريش، آيه 

  ٢٥٧ ،١٦٧   : ٣کوثر، آيه 
  ٤٠٢   : ١کافرون، آيه 
  ٤٠٢   : ٢کافرون، آيه 
  ٤٨١   : ٦کافرون، آيه 

  ٢٥٧   : ١، آيه سدم
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عفهرست مناب  
  قرآن کريم .١
  .١٠ ق، ج١٤٠٤ابن ابي الحديد معتزلي، شرح نهج البالغه، انتشارات كتابخانه آيت اهللا مرعشي قم،  .٢
  انجيل  .٣
 ١٣٦١،  تهران،  مخزن العرفان در تفسير قرآن، نهضت زنان مسلمان،  سيده نصرت امين یاصفهان یبانو .٤

  ٢ ج،  ش
  .١ج  ، چاپ اول، ق ١٤١٦ان، ، تهر بنياد بعثت تفسير برهان،،  سيد هاشم ،بحراني .٥
  .١ ، ج،  چاپ ششم، ش ١٣٦٦، تهران، انتشارات صدر، تفسير جامع ، سيد محمد ابراهيم ،بروجردي .٦
  .١٧ ج ، ش ١٣٦٠ فراهاني، تهران، اول، انتشارات ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، .٧
 تورات .٨
تابخانه گنج دانش، چاپ سوم، هاي حقوقي در حقوق اسالم، کجعفري لنگرودي، محمد جعفر، مکتب .٩

١٣٨٢.  
ميرزا ولي اهللا اشراقي سرابي، : تحقيق) جرجاني(سيد امير ابوالفتوح، آيات األحكام ،حسيني جرجاني .١٠

  .٢ ق، چاپ اول، ج ١٤٠٤انتشارات نويد، تهران، 
 ق، چاپ اول،١٤٠٤، تهران،  كتابفروشي لطفي انوار درخشان، ، سيد محمد حسين ،حسيني همداني .١١
  .٥ ج
  .المفردات في غريب القرآن حسين بن محمد، راغب االصفهاني، .١٢
  .١٣٨٧شريعتي، روح اهللا، قواعد فقه سياسي، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي، چاپ اول، تابستان  .١٣
، چاپ اول،  ش ١٣٧٣، تهران، تفسير شريف الهيجي، دفتر نشر داد ، محمد بن علي ،شريف الهيجي .١٤
 .٤ ج
 ١١و  ٢٨ج ، هجري قمري ١٤٠٩قم،  ،السالم شيعة، مؤسسه آل البيت عليهمشيخ حر عاملي، وسائل ال .١٥

  ١٥و 
  .١ ، ج    چاپ چهارم،   ش ١٣٦٢، تهران، شركت سهامي انتشار، پرتوي از قرآن، سيد محمود ،طالقاني .١٦
 ، چاپ دوم،  ش ١٣٧٨،  تهران،  انتشارات اسالم،  البيان في تفسير القرآناطيب  ،سيد عبدالحسين ،طيب .١٧
  ٢و جلد  ١٤ ج
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،  محالتي رسولي هاشم سيد: الثقلين، تحقيق نور جمعه، تفسير بن علي عبد حويزي، عروسي .١٨
  .٥ جق،  ١٤١٥،  اسماعيليان، قم، چهارم انتشارات

  .١ ج ق، چاپ دوم،١٤١٥،  تهران، انتشارات الصدر تفسير الصافي، ، مال محسن ،فيض كاشاني .١٩
  ١٢‐١، جلدهاي  ١٣٨٣، ي درسهايي از قرآنمركز فرهنگقرائتي، محسن، تفسير نور،  .٢٠
  .٣ ، ج  چاپ سوم، ش ١٣٧٧، تهران، بنياد بعثت، تفسير احسن الحديث ،سيد علي اكبر ،قرشي .٢١
تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، سازمان چاپ وانتشارات ، محمد بن محمدرضا ،قمي مشهدي .٢٢

 .٥ ج ، اول، چاپ  ش ١٣٦٨، تهران،  وزارت ارشاد اسالمي
  .١٣٨٢، مرکز نشر علوم اسالمي، چاپ دهم، )بخش مدني(قق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقهمح .٢٣
 .٣٠ ج ، بيروت، داراحياء التراث العربي تفسير المراغي، ، احمد بن مصطفي ،مراغي .٢٤
 .١٤٠٣جا، مطهري، مرتضي، مباني اقتصاد اسالمي، چاپ اول، حکمت، بي .٢٥
  .٣را، جمطهري، مرتضي، مجموعه آثار، انتشارات صد .٢٦
،  قم،  األمثل في تفسير كتاب اهللا المنزل، مدرسه امام علي بن ابي طالب، ناصر ،مكارم شيرازي .٢٧

  ٢و  ١ جق، چاپ اول، ١٤٢١
و  ٢و  ١جلدهاي   ،اول، چاپ ١٣٧٤، تهران، دار الكتب اإلسالمية تفسير نمونه،مکارم شيرازي، ناصر،  .٢٨
  .٢٧و  ٢٦و  ٢٥و  ٢٤و  ٢٣و  ٢٢و  ١٩و  ١٧و  ١٦ و  ١٥و  ١٤و  ١٣و  ١١و  ٩و  ٨و  ٧و  ٦و  ٥و  ٤و  ٣
، بيروت، موسسه اهل بيت،  مواهب الرحمان في تفسير القرآن ، سيد عبد االعلي ،موسوي سبزواري .٢٩

  .٣ چاپ دوم ، ج، ق ١٤٠٩
دفتر  طباطبايي، سيد محمدحسين،: ، نويسندهتفسير الميزان ترجمه، سيد محمد باقر ،موسوي همداني .٣٠

 ٩و  ٧و  ٢ و  ١لدهاي ، ج  پنجم چاپ، ش ١٣٧٤، قم، ي مدرسين حوزه علميه قم سالمي جامعهانتشارات ا
  ١٣و 
 .٥ و  ٢ ج ، چاپ اول، ق ١٣٩٨، تهران،  انتشارات اسالميه تفسير آسان،، محمد جواد ،نجفي خميني .٣١

 




