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 ـهمقـدم
به قلم ابر مرد فرهيخته که   گیميراث گرانسن «يهسياست شرع»کتاب 

است شته شده اسالم شيخ االسالم ابن تيميه، نو ودانشمند سترگ جهان 
، اين کتاب از لحاظ مضمون آنقدر درخور اهميت است که هر 

داران مسلمان بايست بار بار آنرا ممسلمان روشن ضمير بخصوص زما
يکد يگردارند هرکدام از زمامداران ورعيت بر قوقی که بخوانند تااز ح

 ـد.های حقوقی جانبين آگاه شونهمراه با مسئوليت 
ادي نيست ،او از جمله ذخاير عمًو لف اين کتاب وزين انسان  !آری

علمی دردنيای اسالم بشمار ميرود ، که آثار گرانسنگ وگرانبهائی  از 
وغيره بجا گذاشته فقه ، فتوی خود درحوزه تفسير ، حديث ، 

علمی وپايگاه بزرگ دارای مفاهيم بلند از آن آثار  هريکیو :است
قلم دعوتگر و .مترجم اين اثرعلمی هم از شخصيت تحقيقی ميباشد

 به يادگار بدست کشور مابشمار ميرود که نوشته های زيادی از وی
مانده است ، مترجم شادروان موالنا صاحب رشاد است که خدمات 

رادر راه نشر ومعرفی فرهنگ واالی اسالم نسل گذشته و  ارزنده او
از حاضر به خاطر دارد.اهتمام نشر نخست اين کتاب نيزازسوي يکی 

نخبه گان جامعه ما صورت پذير فته است ، بلی مرحوم مغفور مولوی 
محمد يونس خالص يکی از پيشگامان جهاد ومبارزه ورهبر يکی از 

مهتمم چاپ نخست اين کتاب بوده  سازمانهای مجاهدان افغانستان ،
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پنجاه  آن اند، اقدام مابه چاپ مجدد اين کتاب که از چاپ نخست
وسه سال سپری شده است ، يکی از افتخارات مرکز تحقيقات علوم 

طوريکه هموطنان عزيز اگاهی  ـيرود .ی امام قتيبه بغالنی  بشمار ماسالم
بغالنی  دراين اواخر  دارند ، مرکز  تحقيقات علوم اسالمی امام قتيبه

برای چاپ آثار قلم بدستان مسلمان بذل مساعی نموده است ، تاباشد  
واالی اسالم از آئين که ازين راه خدمت شايسته به ارزش های فرهنگی 

يک طرف وبرای رفع نيازمندی های جوانان وخوانندگان کتاب از جانب 
اينک  ، گیرهنهای تحقيقی وفه ديگر انجام دهد، به سلسله همين برنام

.درکتاب سياست فرار رسيده است نوبت چاپ کتاب سياست شرعيه
شرعيه طوريکه از مقدمه مترجم آن معلوم ميشود برای اينکه سياست 

داند، درخور اهميت ميباشد ، حقوق می سته از متن شريعت ارابرخ
ـله بين اصـيدارد که مراعات آن فزمامداران ورعيت رابيان م متقابل

ـی ی همکاری متقابل رابوجود مبرده وفضاميان دم رااز حکومت ومر 
 آورد.

که گويا شيخ االسالم به اين نتيجه می رسد  خواننده کتاب از البالی آن 
ابن تيميه برفراز قله ای که ازسه دهه به اين طرف بنام کوه تلويزيون 

، چون آثار شوم زشت است شهرت يافته ، نشسته واين کتاب رانوشته 
ی ، فساد اداری واجتماعی ، بداخالقی ، وعدم مراعات رشوه ستان

 ويژه جامعه خويش رااحساس می نمايدشايسته ساالری درجوامع بشری ب
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 تقديم متر محــ خوانندگان شرعيه رابرای کتاب سياست اينک رفتهرويهم.
که به داريم  به دست دعا ونيازاستدعامنان وهدايتگر  ازخداوند ،داشته

 فرماياد! آمين!ت يد عنايق مز يتوف ، رصهن عيدستاندرکاران ا
 مرکز تحقيقات علوم اسالمی امام قتيبه بغالنی
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 مترجم مهمقد 
ترجمه يکی از متون سياسی ودينی تاليف ه که ب ارمز خداوند را شکر گ

يکتن از علمای متبحر قرن هفت اسالم تقی الدين ابن تيميه موفق  
داران اسالم با وظائف امزمگرديدم. دراين کتاب وظائف  وواجبات 

ت اتباع کشور مراد است(و حقوق متقابله يوواجبات رعايا )جمع رع
جانبين مستند به آيات بينات قرآنی واحاديث صحيحه  نبوی وآثار 
پيشوايان دينی با سلوب عالمانه ومحققانه ذکر يافته محتويات آن 

که مؤلف  رد حقيقاً طوريمای وظيفه وحقوق هردو طبقه را داحيثيت رهن
فهميده است يکی از علل بزرگ انحطاط ملل ودول اسالمی اهمال 
وفرو گذاشت در انجام وظيفه  ويا تقصير در ادای حقوق ميباشد که 

يوسته زيرا به ثبوت پ ،طبقات حاکمه ومحکومين به آنها مکلف ميباشند
داران ومقتدرين اسالمی خود را بر فراز  است که متاسفانه برخی زمام

بازيافت حقوق دولت نسبت بادای واجبات ه عتال تصور کرده بکنگره ا
 ، بحقوق رعيت دارند ومکلفيت های که در برابر مقام آمريت واعتنا

که رعيت ناميده ميشوند ومسئوليت   ای دهند ويا طبقه یبيشتر اهميت م
که در مقابل استحکام وبقای نظم ونسق مملکت ودفاع از خاک   ييها

فراهم شدن وسائل  رفاهيت عمومی دارند اهميت ووطن وتامين امنيت و 
نميدهند وتمام آنها را وظيفه طبقه حاکمه پنداشته هر گونه مساعدت 

هر اً قوصرف مال وجان را در اين رشته غرامات وخساره می پندارند که 
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اين طرز تفکر وپيش آمد طبعًا در ميان  . از نزدشان گرفته ميشود
اساس کاميابی وموجب سعادت وحدت وصميميت قلبی جانبين که 

  ،عمومی وراز موفقيت در پيشرفت امور مملکت است رخنه توليد ميکند
ی انگشت نما ابر  . فساد راعی ورعيت موقع ميدهده که رفته رفته ب

ساختن حقوق زمامداران وارکان دولت اسالمی ووظائف شان وتکاليف 
ماعی بهترين خدمت اجت،توضيحات دينی  حدوددر  آنها ملت وحقوق

با نجام آن  [مولف کتاب ]است که عالمه معروف وممتاز عالم اسالم 
حاکمه  موفق گرديده است. تفصيل تمام جزئيات  حقوق ووظائف  طبقه

ورعايا از حوصله ظرفيت اين کتاب بيرون است تا جائيکه از مطالعه 
بمعنی   ]مندرجات اين وجيزه معلوم ميشود مؤلف موصوف سياست را 

از ادای حقوق وواجباتی می شناسد که هر کدام از  عبارت [کلمه
 زمامداران و توده بمقابل يکديگر شان دارند. باز ياد کلمه شرعيه از

وبيان آنها  بات( کاستهجواحقوق،)دوکلمهمفهوم عام وسائر مصطلحات 
را بقالب مخصوص دين جامع اسالم اراده فرموده است، بلی چون 

کالم الهی ،تاب ذکر يافته استماخذ حقوق وواجباتی که دراين ک
که از   را مأثورات کمه عام است هر آنچه]واحاديث مصطفوی ومأثورات

ميباشد بنا برآن بايد بنام سياست [رديمگت آمده باشد دربر يق روايطر 
بعقيده  .ميده واين مفهوم از نام آن افاده گردد نا شرعی وياسياست دينی

سالمی مقررات دين اسالم ا مؤلف وتمام علمأ محقق ودانشمند ان علوم
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( مجزا ی حقوق وواجبات ارکان دولت ورعيتبمعنی ادا)از سياست
شده نميتواند زيرا در اين دين مبانی حقوق وواجبات متقابله هردو طبقه 

اشته شده است که زمامداران ورعايای ذبروی يکدسته دساتيری گ
ميباشند  شرط پابندی به عقائد دينی به تطبيق آنها مکلفه مسلمان ب

ودائمی خوانده شده است وانحصار ، ندهيالبته چون مقررات اسالمی پا
وقائع ورويدادهای روز مره صورت پذير نيست بناء عليه دين اسالم 
بطرح شالوده واصول چه در رشته حقوق وچه در رشته واجبات کفايت  
کرده واستنباط احکام فرعی را موکول باهل علم گردانيده است تا 

جمود فکری وخمود ذهنی ازبين جماعه مسلمين برداشته  ازيکطرف
جوالنگاهی برای مزيد تدقيق وتحقيقات علمی موجود باشد واز ،شده

درداخل ،عات التعد وال تحصیقطرف ديگر بحوادث غير مترقبه ووا
چوکات اصول دينی وارسی شود. مؤلف در کتاب سياست شرعيه از 

دينی وروح اسالمی پيروی کرده مفکوره عمومی زاده مطالعات کافی علوم 
دربيان حقوق وواجبات به جنبه های اخالقی ازقبيل بيان وعدووعيد 

ن مجارات يوتشويق وتهديد وجنبه های قانونی از قبيل  تعي
ن شده يعت برای آن جزا تعيحدی)مجازات حدی همان است که درشر 

که به رأی حاکم مسلمان محول   یدادن جزائر يتعز ]( وتعزيریباشد
مجرمين ومتجاوزين تماس نموده است در قسمت اول کتاب  [رددگ

 .م آن جنبه ثانی بيشتر بنظر ميرسدجنبه اول ودر قسمت دو 
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مزيتی که مقررات قانونی دين اسالم باالی سائر قوانين موضوعه ! بلی 
ب آن يدر اين نکته نهفته است که در ساحه ادای وجا،بشری دارد

ع مادی وآنی وعده های مکافات وپاداش عالوه از منافع واستفاده مشرو 
تا قوای حيوانی وتمنيات عالی  ،های دائمی ومعنوی داده شده است

رت ابعه انسانی مردم توأم بجانب اجرای وظيفه سوق داده شوند وب
ديگر دستيابی حسنه دنيا وعقبامربوط با نجام واجب قرار گيرد. بهمين 

عات بزواجر وتهديد سلسله در ساحه نزديک شدن به منهيات وممنو 
تطبيق مجازات قانونی کفايت نشده بلکه مجازات اخروی سنگين تری 

گرديده است تا روحاً زد  گوش بل معاصی وارتکاب جرم وجنايتدر مقا
مانع اقدام بآن  ،تصور عاقبت وخيم جنايت،متأثر بوده، مرتکب جريمه

 ُُ ز محرمات وممنوعات گردد. برای مثال در موضوع قتل که يکی ُا
 رعی ميباشد از يکطرف مجازات قانونی قصاص بميان آمده ش

ولکم فی القصاص حيوة يا :"همه گان به تطبيق اين جزا در آيه کريمه
ترغيب شده اند تا قاتل قتل خود را زير  نظر گرفته از  1"اولی االلباب

ديگر پهلوی آن به جزا  اراده قتل ديگری منصرف شود واز طرف
ه ارشاد الهی دران باره چنين گوش زدشده ووعيدات اخروی تهديد شد

                                                 
 سوره بقره 171ت يآ 1
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وغضب اهلل عليه ومن يقتل مؤمنا متعمدًا  فجزائه جهنم خالدًا فيها "است
 2"با عظيماولعنه واعدله عذا

دوزخ دائمی خداوند او کسيکه مومنی را قصدًا بقتل ميرساند مجازات 
ضب بوده بااليش نفرين غاست که درآن هميشه می ماند وخداوند بقاتل 

 . می گويد وعذاب بزرگی را برايش آماده نموده است
امور هدايت داده  یليايا مثال حضرت محمد )ص( درباره خيانت او 

عيه اهلل رعية يموت يوم يموت وهو غاش مامن راع يستر :"فرموده است
  3"لها االحرم اهلل عليه رائحة الجنة

 ه باشد وسپردهيچ زمامداری نيست که خداوند زمام کار رعيتی را بوی 
خيانت ميکند مگر اينکه خداوند بوی جنت را  يشانا تا دم مرگ بااو 

  .بااليش حرام گردانيده است
اين است که سياست شرعی از حيث وسائل انضباط وتهديد حقيقت 

متخلفين وتخويف متجاوزين حدود قانونی سرآمد تمام سياسات 
عذاب ،تیزيرا عالوه از جزای محاکما. موضوعه بشری گفته می شود

ی را نيز به پيشروی مجرمين کشيده بطور سری وعلنی از ناليم وجدا
ارتکاب جريمه بازمی دارد ونسبت به تفصيل جزا های قانونی رشته وعيد 
محاکمه اخالقی وانزجار روحانی را مهم تر دانسته در حاليکه در تمام 

                                                 
 سوره نساء   13ت يآ 2

 212ص  12ح مسلم جلد يصح 3
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در . قرآن کريم بيش از چند حکم محدود، حدود ذکر نگرديده است
ين آيات قرانی عواقب وخيم مفاسد اخالقی ومعاصی فردی چند

ن ومقررات اگر چه تاحد ممکنه يواجتماعی بيان يافته است آری قوا ن
لتفصيل تدوين وتثبيت هم گرديده باشند به تنهائی برای اصالح با

زبردستان وزيردستان کفايت نميکنند وخوف مسئوليت ومواخذه پايدار 
يباشد که بمراعات عدالت در باره نفس، الهی يگانه پوليس دائمی م

،عدالت در باره مامورين ، باره جامعه ،عدالت در باره آمرينعدالت در 
عدالت در بار ه دوستان عدالت در باره دشمنان بالجمله بعدالت در 

اگر  ،حال همراهی با جمعيت وعدالت در حال تنهائی رهنمونی ميکند
کشمکش ها واضطرابات   قوانين ومقررات به تنهائی برا ی رفع

امروز نام ظلم واتالف  ،وفشارهای مادی وروحی بشر کافی می بود
حقوق وسهل انگاری در انجام وظيفه در روی صفحه گيتی باقی نمی 

حقوقی بر بيش از حد انتظار انتشار يافته ودر  2زيرا مناشير ،ماند
دسترس هر طبقه گذاشته شده است، از حقيقت نبايد گذشت ،که 

ق وعملی ساختن مقررات وقوانين حقوقی وواجبات اسالمی، خالی تطبي
)ص( با ين اشکال اشاره  گفته نميشود ، چنانچه رسول مقبولاز اشکال  

زيرا در آن آيه   5 مرا موی سفيد گردانيد سوره هود :کرده فرمودند
                                                 

 يند مانند منشورملل متحد.گو يرجمع منشور اعالميه را  مناش 4

 د ؟ يشد ديدند ، مو سفيکنند ک رسول )ص( را پرسيت ميفه روايابی جح 5
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است و بيشتر با يمان قوی  نازل شده 6 "فاستقم کما امرت "کريمه
ت ومجازات اخروی متکی ديده ميشود ولی اين وعقيده راسخ بمکافا
محقق اسالم ميتوانند که در داخل اصول  یعلما،اشکال قابل حل بوده

وعقائد دينی به تدوين قوانين ومقررات پرداخته سياست شرعی را واضح 
وقلمبند مواد قانونی نمايند ولی با کمال حسرت بايد گفت که آنچه بايد 

نظر اکثر مردم  دستور جامع دينی از تا اکنون عملی نشده وزوايای
  .پوشيده مانده است

از آنرو دين اسالم را بيش از ادای برخی او امر تعدی نمی شناسند 
 نمايند که دين وسياست از هم جدا ميباشند. ی وحتی تصور م

ر خواننده می  بهمه حال در اثنای مطالعه اين کتاب مطالبی از تحت نظ
ياست با ديانت اسالم داللت دارند بلکه هر  متزاج سگذرد که نه تنها با

وانمود ، کدام از سياست وديانت را پشتيبان ومؤيد يکديگر معرفی کرده
می سازند که هر دو بروی يک هدف ويک غايه طرف استفاده اجتماعی 
وانفرادی جامعه بشری قرار دارند. اين نکته را بحافظه بايد سپرد که 

متدين  یست که علمای ای مصطلحآميزش ديانت وسياست باساس معان
وجامع اسالمی ) امثال مؤلف( از دو کلمه سياست وديانت می فهمند 
                                                                                     

ر االصول صفحه دنوا ی حکمذترم "ها تی سورة هود واخواتنبيش" آن حضرت )ص( فرمود :  
222 

 سوره هود. 112يت آ 6
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شايد برای . وآنها را بحيث مفهوم حقيقی  اين دو کلمه تلقی می فرمايند
ايکی از ان ها در قاموس برخی اشخاص مفاهيم ديگری ياين دوکلمه و 

م متضاد ومتنافر افتاده تراشيده شده باشد که بجای موافقه وتائيد باه
بين مردان سياست ومردان ديانت مسافه وفاصله بعيد غير قابل اتصالی 

 تخمين بلکه يقين شود. 
اگر يکدسته از مدعيان تدين معنی ديانت محمدی را تقريبا مرادف معنی 
رهبانيت نصرانی می پندارند واشتغال بماموريت وامور مربوط به سياست 

ميکنند ويا بعباره ديگر دينداری را  ع وتقبيحيده تشنرا کار اهل دنيا خوان
 خصوص لباس ومحصور ماندن بحصار اورابيش از ملبس بودن بيکنوع م

نميدانند. اگر درباره مدافعه دشمن وپيش بينی   ادای نوافل وانزوادو 
بدی مملکت حرفی بميان آيد از مداخله اراده اوسائل تدافعوی و 

دم از تفويض  امور بخدا می زنند  ،دهوکسب بنده بکلی انکار ورزي
ومفهوم آنرا دست برداشتن از دنيا ومافيها معرفی ميکنند بلکه عجيب 
تر آن که اگر اين طرز واظهار عقيده شان تنها وتنها در موضوع امور 
مهمه مملکت ومسائل عمومی بمشاهده برسد ودر مسائل مربوطه به 

ار می گيرند وبرای شخص وفاميل خودبيش از ديگران ازدست وپاک
پيشبرد مقام واعتبار شخصی وتهيه وسائل معيشت اوالد واحفاد شان 
طوری سرگرم ديده ميشوند که توگوئی غير از اعمال وکسب دست خود 

 لمقابل دستهواگر با ،نعوذ باهلل بذات خدای توانائی عقيده نداشته باشند
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مل ول وعمفهوم سياست راعين مفهوم خدعه ونفاق وتخالف ق ای
ات زبانی ميدانند يا به تعبير  ديگر خنده وتضاد عقيده قلبی واظهار 

وگريه مصنوعی در مقام خنده وانتظار فرصت  ،مصنوعی در جای گريه
خذه به اغماض ازجرائم بزرگ اقويا وموا،حمله  واغفال طرف مقابل

جزئی ترين حرکت نامناسب ضعفاء از ايجابات سياست بنظر شان می 
را تابع مصالح خود  ومناشير 7قياستمداران مواثياز س یا يد اگر دستهآ

دانسته در وقتيکه مصلحت خود را در پابندی پيمان های منعقده  
ی گويند وبه سزاوار احترام م،  بدانند اوراق معاهده را مانند قرآن منـزل

اثيق ولی همين که مصلحت شان در ضدمو .  گرايند تقديس عهد می
ثاق بيش  از کاغذهای ردی که از ياق ماور ،ونقض عهد جلوه گرشد

حيث وزن به عطار فروخته وبمندرجات آن ها اعتنانميشود در نزدشان 
ارزشی نميداشته باشد و با بزبان الف از فدا کاری وقربانی در راه 

ت ومايملک يخدمت اجتماعی می زنند ولی در ميدان عمل موجود
ه سياست بمعنی البت جامعه را قربان منافع شخصی خود مينمايند.

اخيرالذکر نه تنها باديانت اسالمی سروکاری ندارد بلکه بفرسخها ازهم 
صطالح منطقی ها وضع آميختن آن با اسالم واسالميت با،دوری داشته

 حجر درجنب شجر گفته ميشود. 

                                                 
 مواثيق جمع ميثاق عهد و پيمان. 7
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هم چنان آميزش دين بمعنی که در نزد دسته مدعيان تدين از انها نام 
ين شريعت اسالمی ميباشد بهيچ باسياست حقيقی که ع، برده شد

بنابران باساس قضيه مسلمه که مباين يکی از ،صورت شده نميتواند
نه تنها مفهوم دين در نزد اين دسته ،مباين مسای ديگر ميباشد نمتساويي

باسياست حقيقی مباينت داردبلکه مباين ديانت حقيقی نيز قرار می گيرد 
مباين اسالميت حقيقی  ، خيربمعنی ا، ،وبعين همان اصل نه تنها سياست

 چنان سياست، ميباشد، بلکه مباين سياست حقيقی نيز بوده
ننگ وعار سياست، وچنان ديانت لکه بدامان اسالميت گفته ميشود . 
آشتی نی، بلکه مساوات وهم آهنگی سياست حقيقی ) بمعنی پابندی 
بواجبات ومکلفيت ها وتندهی بحقوق( باشريعت جامع اسالمی از 

درقسمت احکام  ،عه مباحث قسمت اول اين کتاب واضح ميگرددمطال
نه تنها کافی نيست بلکه ،زه ذکريافته است يفرعی چيزی که دراين وج

ولی اتفاق سياست وشريعت . متفق عليه ائمه مذهب هم گفته نميشود
اسالمی را رونق می بخشد وبه پيمانه قرائن قاطعه در اثبات اين اتفاق 

ظر مترجم تمام ملل اسالمی عموما وملت مسلمان به ن .رول می بازد
افغانستان خصوصًا بمطالعه اينگونه کتب که بهم آهنگی ديانت اسالمی 

 با قوانين مدنی وسياسی اسالمی گواهی ميدهند ضرورت دارند. 
لخاصه شخصيت مصنف وقدامت نشر اينگونه کتب شهادت ميدهند  با

ته موافقه را بين ديانت متبحر واسالف دانشمند اسالمی رش یکه علما
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رفت اعتال وپيشه انسته وتعقيب آنرا نزديک ترين راوسياست ضروری د
 یبه علماخوشبختانه فرصت مساعدی دول وملل مسلمان شناخته اند.

سايه پادشاه باديانت وسياست  توانند در زيری افغانستان ميسراست که م
وتاليف  به ترجمه،حضرت المتوکل علی اهلل محمد ظاهر شاهی اعل

چندين امثال اين کتب موفق شوند ووظيفه علمی خويش را انجام داده 
 بذخائر علوم دينی بافزايند.

 8ات الصلحت خير  عندربک ثواباً وخير امال(ي)والباق
 

 مترجم: شاه محمد )رشاد(
 هجری شمسی 1332ميزان  25مورخه 

 
 

                                                 
 سوره کهف 26ت يآ 8
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 مقدمه محققين
 تقي الدين بن تيميه: – 1

( ششصد و 661( ربيع االول سال )12ه بروز )تقی الدين بن تيمي
شصت ويک هجری قمری در حران ) نام شهری بوده که آنرا مولد 

که اکثر افراد ميان خانواده ای  در  است زردشت نيزمی گويند( تولد شده
 ،آنها اعم از زنان ومردان بفقه وسائر علوم اسالمی اشتغال داشتند

اسالم جهان نبوغ رسيده در  بدرجهياد شده وبرخی از آنها در علوم 
 6نموده است. بعد از انقضای  ونشوونم ،مشهور ومعروف ميباشند

بشام  خانوادهن از آنجا با آر بوحمله  تا تارهجوم سال طفوليت در اثر 
ميراث مانده  به هجرت نمودند ثروت بزرگی را که از اجداد برای شان

مام افراد خاندان که ت  يی عراده عبارت از مجموعه کتب بود بوسيله وآن
نمودند در حاليکه دشمن به تعقيب ی کردن آن مساعدت م درکش

مهاجرين می پرداخت با خود نقل دادند وقتی عراده در  ايشان وسائر
زن ومرد . ريگ فرورفته نزديک بود که بدست دشمن گرفتار شوند

خاندان بخداوند مهربان استغاثه نموده نجات خويش را بدست دعا 
بدمشق خانواده عای شان به محل اجابت پيوست. با تمام خواستند ود

بزرگ عظيم الشانی  وجود داشت   دردمشق به آن وقت مدرسه ،رسيدند
هجری قمری 286که ابو الفرج عبدالواحد فقيه حنبلی متوفی سال 

 وشاگرد ابويعلی قاضی بزرگ حنبلی ها در قرن پنجم آنرا تأسيس نموده
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صليبی ها از هجوم ثر با 551ه در سال نوندا مه معروف کسپس ببودند 
 به سرپرستی آن می پرداختند الوست ،فلسطين  هجرت نموده بودند

11 (Laoust ( تاريخ مدرسه متذکره را در کتاب ممتازش )اراء
ابن  تيميه در خانواده اجتماعی وسياسی ابن تيمه( ذکر نموده است،

رالحديث پذيرشدند وپدر ابن تيميه بحيث شيخ دا قاسيون سکونت
از انرو در عصر ابن تيميه مدرسه حنبليه در شام  ،ن شد يسکريه تعي

چنان معلوم می ،وجود داشت که شعاع آن در دمشق روشنی می افگند
شود که بقول الوست در اثنای دوره های پريشانی ، بی نظمی 
وانحطاطی که بجهان اسالم می گذشت برای مذهب حنبلی فضای 

ه بود که دمی بکشد وبه نشر آراء خود مناسب ومالئمی دست داد
بپردازد، چنانچه در هر فرصتی که باالی مسلمين کدام هجوم سياسی ويا 

است، بمذهب حنبلی که بکمال قوة وغيرت به سنت  دينی وارد شده
 قديمی وپيروی سلف دعوت ميکند، متوجه گرديده است.

                                                 
خ اال سالم يالوست مسشرق فرانسوی که در خصوصی مکتب امام ابو حامد غزالی وش 9

ت ين دو شخصيخ زندگی ايدرتار  ینموده است  مولفات و نوشته ها ادیيقات ز يمه تحقيابن ت
ز ازوی مانده ينوفات نموده است دو کتاب مشهور  1183عالی قدر دارد  ودرسال 

 م[والفرقة فی االسال غزالیاسةيساست]
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نزد  ابن تيميه تحصيالت خود را در مذهب حنبلی، بمدرسه موصوفه
پدرش پايان رسانيده سپس بباقی اساتذه مراجعه کرد وطوريکه مورخين 
زيادی در سوانح نامبرده می نويسند از اساتذه  زيادی در رشته تحصيل  

ابن تيميه به ،حنبلی مذهببعد از تحصيل اصول  ،وی نام می برند
که از قدما موجود بود مشغول گرديد   یتحصيل تمام علوم اسالمی ومتون

، تا آنکه از علوم دينی خالص گرفته تا علوم رو آورد تکميل  آنها هب ، و
ن پايه برازندگی ومقام علمی رسيد ابن يفلسفه تحصيل کرد، و به بزرگتر 

تيميه درهر کدام از رشته های علوم وفنون تاليف  وآثاری دارد که 
 تمام دورهدر وی،مطالعه کنند گان آن ها معترف ميشوند که به پايه علمی 

 10مؤرخ بزرگ اسالم عالمه ذهبی .کمترکسی رسيده است  های اسالمی
شغول ) ابن تيميه بقرائت وتحصيل علوم مدراين موضوع  چنين مينگارد

هفده ساله گی فائق گرديده ودر علم  سنه فقه بو  ودر علوم حديث
دقيق وجليل علوم اسالمی باستثنای ،تفسير، اصول وتمام اصول وفروع

 .گرفت  هنگ قرارعلم قرائت پيش  آ
ن است. اگر آاگر نامی از علم تفسير برده شود ابن تيميه علمبر دار 

اگر با  ،طلق شان ميباشدذکری از فقها بميان آيد ابن تيميه مجتهد م

                                                 
 ،سريفات فراوان در تفين بن محمد ابو عبداهلل دارای تاليعالمه ذهبی دمشقی شسمس الد10
 .وفات نموده است  728درسال  می باشد خيتار  فقه و ،ثيحد
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پرداخته شود وبمجمعی همه گان حاضر   [حفاظ الحديث]حضار حفاظ
وهمه  وابن تيميه به بيان می آيد ،ديگران بمقابلش گنگ ميمانند گردند.

گان خبط ميخورند ،وغلط ميشوند ولی ابن تيميه راه صواب می پيمايد. 
ديگران بمقابل مقام علمی ابن تيميه اظهار افالس مينمايند و ابن تيميه  
با ثبات غنای علمی خود می پردازد اگر بحثی از متکلمين بزبان آورده 

ه حيث مرجعی  دربين شان جلو ابن تيميه بحيث فرد ممتاز  وب،شود
فلسفه را بميدان آورد در مقابل مشعل مقام  11اگر ابن سينا ،ميکند

وتاب مقاومت را باوی کرده  ،فلسفی ابن تيميه چراغ آنها بی نور ميگردد
ی شان خبط ها،دهينميتواند وپرده های اغالط فلسفی  شان را در 

واقتدار  یوادبيات آن نيز دسترس ،راکشف  ميکند در علوم عربی
ابن  که  معلوم ميشود  ين بود تحصيالت ابن تيميه طوريا .وسيعی دارد

ربی به تمام شقوق آن از قبيل ععلوم  تيميه بصورت عمومی به تحصيل
، لغت پرداخته کتاب های زياد وتأليفاتی که در ، تاريخ،دينادب، فلسفه

واگر آنها درسائر نقاط  .گذاشته اند رشته های مختلفه نوشته و از خود
ومتانت معلومات شان داللت  است بمقام علمی اسالمی نشر شده

البته دراين چندصفحه اندک گنجائش فهرست کتب شان ديده  ،دارد
دنيای اسالم در قرن های هفت وهشت هجری بعد از جنگ  .نميشود

                                                 
 1216صفه  2تذکرة الحفاظ از امام ذهبی جلد  11
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موجبات  يکدسته بههای صليبی ومشکالتی که از ان پيدا شده بود
وج های پيهم به تا تار مانند محمالت ،و انحطاط وتباهی مواجه بود

منتهای شدت وسنگدلی شهر های اسالمی را مورد حمله قرار داده بود، 
در اين اثناء برای دشمنان اسالم معاونين وپشتيبانانی بعناوين مختلفه از 

 درتمام 15کتاب واهل 12غاليه عهي، ش13، کسرويه12قبيل طوائف نصيريه
 بمقرراتنقاط اسالمی پيداشده بود که طعن وبدگوئی تباه کنی را 

ن تيميه بن معاونين دشمنان اسالم بقول ااسالمی متوجه ميشودند که اي
چوچه های مدعيان فلسفه، پيروان مذاهب هند، يونان ووارثين  عبارت از

ابن . بودند يهود ونصاری والدين های تام ،وگمراهان مجوس ومشرکين
اسالمی  تيميه در اثنای اين معرکه ومجادله که عنقريب بيخ وبنياد عقائد

را از بين می برد در فرصتيکه انقالب سياسی ودينی سرتاسر عالم اسالم  
را فرا گرفته بود بميدان آمد مالحظه کرد که عقائد صاف وبی آالئش 

                                                 
 .راند ير النميعه می باشد که منسوب به محمد بن نصيکی از فرقه های شيه ، ير ينص 12

 .باشد يمنسوب کسری  انو شيروان پادشاه ساسانی م –ه يکسرو  13

شتند وبرای آنها صفات ذد که درحق ائمه از حد گع هستنيه فرقه از اهل تشيعه غا ليش 14
 را قائل شده اند. يیخدا

راث مانده يبم برای شانهود و نصاری يده از يباشند اصل عقيل ميصلول و تناسخ قاحبه  
 .است

غمبر يدو پبر ل دو کتاب اسمانی يشود چون تورات و انجيهود و نصاری اطالق ميبه  15
 السالم نازل گرديده بود. عليهماسی يع ول القدر موسی يجل
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شکل ه تعليقات متذکره ب لی گرديدهياسالمی دست خوش تعليقات طف
را   هجای عقيد ،ی فلسفیأيار  ،يا مذاهب کالمی ،بدعت های دينی

حقائق را مخفی گردانيده است، ابن تيميه وارد معرکه اين مجادله  گرفته
شد ويگانه سالحی که دردست داشت يقين وايمان بعظمت ومجد 

ن نمود ودرپی  بدست آوردن ياسالم بود وبس، هدف وغايه خود را تعي
آن افتاد هدفی که به تعقيب آن می پرداختند، بيش از رد تجاوزات 

که  د اصلیيمسلمانان به عقا وجهاد وارجاع  مشيردشمنان اسالم به ش
وعقيده توحيد بطور مکمل وعالی ميباشد چيز  16(1)د  فرقه ناجيهيعقا

ديگری نبود بنا بر آن در راه اين اراده ودرپی اکمال وبسر رسانيدن اين 
غايه ونصب العين چار ونا چار گاهی به شمشير  وگاهی بقلم مجاهده 

ی پرداختند تا آن که بحال حبس ومحصور می نمودند وعمال به جهاد م
 728ذی القعده سال (20دوشنبه) ما ندن در قلعه د مشق بشب

ان المتقين فی جنات ونهر فی مقعد صدق "آيه کريمه هجری در حاليکه
انا هلل وانا اليه ].وفات نمودند ،بر زبان شان بود 17"عند مليک مقتدر

 .[راجعون
 

                                                 
ت وسائر يد وسنت استوار بوده بدعياست که براساس تو ح ای ه  فر قهيفرقه  ناج 16

 نداشته باشد . ه انحرافات در آن را

 سوره قمر. 55ه يآ 17
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  ورعيه راعی   اصالح رساله سياست شرعيه در  -2 
گوش ابن تيميه رسيده ه  که هنگامه فساد حکمفرمايان ورعايا ب هنگامي

بزرگ تباهی وانحطاط  مسلمين واز بين رفتن شهرها  أوآنرا منبع ومبد
واضمحالل جالل وشکوه شان تلقی کرد واين نقيصه را مکروب تمام 

ی عوامل وعلل زبونی حال آنها شناخت بنا بر آن اگر چه کتب ديگر 
  سال فيلسوف متوفی)فارابی دراين رشته از قبيل سياست مدنی تاليف

( و برخی 250متوفی سال دی )( وسياست ملک تاليف ماور 331
) البلسا( مغولی  نو ــرسائل اخوان الصفا وقوانين ديگری امثال قان

آنها را از جهات مختلفه مانند ، وقوانين وضعی وعرفی موجود بود
 ]روح فلسفه کافی ندانسته به تصنيفلبه ضعف روح اسالمی ويا غ

 پرداخت . [ةفی اصالح الراعی والرعي ةالسياسه الشرعي
که باالی حکومت ادای آنها  ممتازی تمام وظايف وواجباتي به گونهن کتاب يدرا

الزم است وحقوقی که در اثر ادای وظائف وواجبات حکومت باالی رعيت دارد 
آنها باالی حکومت باستناد آيات کريمه  ووظائف رعيت در مقابل دولت وحقوق

)ص( وروش اصحاب شان شرح داده شده است ومبادی نبوی قرآنی واحاديث 
خود را ی ارتقا واعتال توضيح يافته است که در اثر تطبيق  آنها مسلمانان مدارج

 افتخار تاريخی نصيب شان گرديده بود.، مودهيپ



 سياست شرعيه 

 

22 

آن احکام خداوندی در  ثراه بگانه وسيله ميباشد که يشرعی  مراعات سياست
موافق  مسائل حياتی بشر تطبيق ميشود و حکمفرمائی در بين توده انسانی

 .حکم الهی صورت می گيرد
     نشر کتاب سياست شرعی:

شاگرد ابن  مه  عمومًا وابن عبد الهادیيمؤرخين وشارحين افکار ابن تم
يه( ابن تيمالکواکب الدريه فی متاقب الشيخ )تيميه خصوصًا در کتاب

الظنون  طوريکه صاحب کشف28_26در ضمن کتاب شيخ صفحه
ذکر نموده است ازاين کتاب نام برده وذکر فرموده اند که يکی از 18

علمای ترکيه موسوم به پير محمد بن علی عاشق آنرا بزبان ترکی ترجمه  
 1011صفحه  2ج ده بودندکرده به سلطان سليمان خان تقديم نمو 

شاگرد مشهور ابن تيميه ابن  .هجری 1362–1123طبع استانبول 
( هجری نيز کتابی بهمين تر تيب نگاشته 751قيم جوزی متوفی سال ) 

نام گذاشته که نسبت  [الشرعيه ةحکيميه فی السياسالوآنرا ) الطرق 
مسائل فرعی آن قوی معلوم ميشود  بهيا فقه عمومی جنبسياست عامه 

ه دردارالکتب مصريه در قاهره نشر اين رساله با ساس دو نسخه خطی ک

                                                 
بن عبداهلل چلبی ترکی اافته نامش مصطفی يرت هفه شيصاحب کشف الطنون به حاجی خل 18

ش به زبان يباشد اکثر نوشته هايفنون مختلف مو ادی درعلوم يفات ز ياالصل مورخ ودارای تال
 درسن پنجاه سالگی درگذشته است .  1067ذوالحجه سال   17ترکی بود در 

 



 سياست شرعيه 

 

23 

تصوف واخالق  138تصوف واخالق دينی و نمره 1321تحت نمره 
 تطابق وقابل اعتماد آن البته در. موجود بود صورت گرفته است 

ستفاده کامل مطالعه کننده بمعرض نشر وطبع گذاشته شد، وبغرض ا
لف ؤ بواب وفصول تقسيم گرديده است که با سلوب هيچ گونه ما

يق خداوندی اين عمل ما به فتی ندارد . اميد است بمعاونت وتو مخالف
احمد  و دکتور علی سامی النشارمحققين ) . نفع مسلمين تمام شود

 ذکی عطيه(
  .م1153هجری  1371غره رمضان المعظم  
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 خطبه مؤلف

ان ليقوم يز وانزل مـعهم الکتاب والم ،مد هلل الذی ارسل رسله بالبيناتالح
ومنافع للناس وليعلم  عهم الحديد فيه بأس شديدالناس بالقسط وانزل م

وختمهم بمحمد صلی  ،ان اهلل قوی عزيز ،اهلل من ينصره ورسله بالغيب
اهلل عليه وسلم، الذی ارسله بالهدی ودين الحق ليظهره علی الدين کله 

و الحجة وايده بالسلطان النصير الجامع معنی العلم والقلم للهداية 
ومعنی القدرة والسيف المنصرة والتعزيز واشهدان الاله االاهلل وحده 

بريز واشهدان محمداً له شهادة خالصة خالص الذهب اال  الشريک
شهادة  عبده ورسوله صلی اهلل عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسليما کثرًا 

 . کون صاحبها فی حرز حريزي
الهی ودستورهای نبوی )ص( سپس اين رساله ميباشد که تمام سياست 

بفهم مطالب آن راعی ورعيت ،بطور مختصر دران ذکر گرديده است
کسانيکه خير خواهی وخير انديشی حکمفرمايان را .ضرورت دارند

د از مضامين و محتويات اين رساله بی نياز شده نواجب ذمه خود ميدان
 نميتوانند چنانچه بوجوه وطرق مختلفه از حضرت رسول مقبول )ص(

ثالثة ان تعبدوه رضی لکم يان اهلل  :روايت شده است که فرموده بودند
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وان تنا صحوا  تفرقوابحبل اهلل جميعًا وال اوالتشرکوا به شيئًا وأن تعتصمو 
  11(کممن واله اهلل امر 

  :خداوند سه چيز را برای شما پسنديده است
به پرستش ذات يگانه او تعالی پرداخته هيچ چيزی را شريک _1

  .تای او قرار ندهيدوهم
رسن خداوند ) دين الهی( بصورت عمومی متوصل شده از تفرقه ه ب_2

 .خود داری کنيد
به نصحيت وخير خواهی متقابله اشخاصی بپردازيد که خداوند زمام _3

امور شما را بدست ايشان سپاريده است.

                                                 
 12/12يح مسلم بشرح نووي صح110/ 2موطا امام مالک  19
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 موضوع رساله 
يان کم فرماريمه ميباشد که راجع به حاساس محتويات اين رساله آيه ک

 )ج(در کتاب الهی ذکر يافته است وآن عبارت از ين قول خداوند
ا ا االمانات الی اهلهان اهلل يأمر کم ان تؤدو "ميباشد که فرموده است: 

کم به ان اهلل  بالعدل ان اهلل نعما يعظ اواذا حکمتم بين الناس ان تحکمو 
ل و اولی الرسو  اطيعو ياايها الذين آمنو ا اطيعوا اهلل  وا  کان سميعاً بصيرا

ء فردوه الی اهلل والرسول ان کنتم االمر منکم ، فان  تنازعتم فی شی
بدون اشتباه  20"و احسن تاويال ذالک خير تؤمنون باهلل واليوم االخر

خداوند امر ميکند که امانت ها را به اهل آنها بسپاريد وهنگاميکه بين 
به بهترين ق خداوند به تحقي ،نمائيد بعدالت حکم کنيد مردم حکم مي

يقينًا خداوند شنوا وبينا است ای مؤمنان! با  ،چيزی شما را پندميدهد
هر  ، طاعت زمامداران تان بپردازيدطاعت خداوند واطاعت رسولش وا

گاه در موضوعی بين شما نزاعی بميان آيد آنرا بمقررات خدا ورسول 
داوند وروز اگر بخ رجعت بدهيد ) بحل آن مطابق اصول دينی بپردازيد(

 21اين است کارنيکو ومرجع پسنديده(  ،آخرت ايمان داريد

                                                 
 ء . سوره نسا 51-58يات آ 20

 
ويند اين آيه کريمه  در جلد اول تفسير کشاف نگاشته است  که ميگ (1)عالمه زمخشری 21

بن طلحه بن عبدالدار که پيش از فتح مکه متولی خانه کعبه بود نازل شده  (2)در باره عثمان
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است زيرا از مانيکه  حضرت رسول )ص( مکه معظمه را فتح نمود وميخواست داخل بيت اهلل 

برآمده گفت اگر  رزيد وباالی بام خانه کعبهو عثمان دروازه را قفل کرده از دادن کليد ابا  ،شود
 (3)يقين ميداشتم که محمد رسول خدا است از دادن کليد ممانعت نمی کردم حضرت علی

)رض( دست اورا فشار داد وکليد را از نزدش گرفت ودروازه کعبه را کشود حضرت رسول 
)ص( داخل خانه شده دور کعت نماز خواند بعد از ان هنگام بر آمدن حضرت عباس 

ل )ص( خواهش نمود که اگر خادمی و آبياری زائرين بوی سپرده شود )رض( از نزد رسو (2)
در اين وقت آيه کريمه متذکر نازل ادأء امانات باهل آنها وحکم نمودن به عدالت تهداب 
سياست عادالنه واقتدار نيکو وپسنديده است که لزوم آن از آيه کريمه موصوفه فهميده 

کليد خانه کعبه واپس به عثمان مسترد شود.   حضرت رسول )ص(  امر فرمود که و شد ميشود
عثمان به حضرت علی گفت اواًل بايذاء من پرداختی وکرها باخذ کليد اقدام نمودی اکنون از 
راه نرمی ومالئمت پيش آمد ميکنی حضرت علی )رض( آيه کريمه موصوفه را قرائت کرده 

لمه شهادت خواند وبدين عثمان ک . برايش گفت که اين هدايت در باره تو نازل شده است
اسالم مشرف شد بوحی آسمانی کليد خانه کعبه به حضرت عثمان )رض( واوالدش تعلق  

که رسول)ص( عثمان بن طلحه را   گرفت در کتاب سيرة تاليف ابن هشام ذکر گرديده است
ز، روز نيکو کاری و وفاداری خواسته و برايش دعاکرده فرمود: " کليد خود را بگير امرو 

 (5)است.
عالمه زمخشری ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمی زمخشری امام ( 1)

 امام محسوبو بزرگ در تفسير ،حديث ،فقه نحو ولغت عربی بود  در شعروادب پيشوا 
ميشود ،به مکه مکرمه رفت وآنجا مسکن گزين شد از آن جهت وی را )جاراهلل (گويند. 

  .88ص  3وقبات االعيان جلد  . دوفات نمو  538درشب عرفه سال 
عثمان بن طلحه بن عبدالراردرسال صلح حديبيه همرای خالد بن وليد هجرت کرد در  (2) 

سر راه با عمرو بن العاص که از نزد نجاشی آمده بود يک جا شده وارد مدينه منوره شدند 
کليد کعبه را  ،روز فتح مکه حضرت عثمان بن طلحه تا فتح مکه درمدينه باقی ماند و در
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کنيه شان است  عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف کاکای پيامبری اکرم )ص(  -2
ابوالفضل مادرش نستيله بنت جناب بود اولين زنی که از قريش کعبه شريفه از ابرشم پوشانده 

سبت به پيامبر اکرم  )ص( بزرگ بودند ودر قوم بود ايشان هستند ،حضرت عباس دوسال ن
خود از مقام واالی برخوردار بود وآب دادن برای حجاج را برعهد ه داشت درجنگ بدر 
اسير شده وبا فديه رها گرديده وبعد از آن به اسالم مشرف گرديده رسول خدا )ص( ايشان را 

عنهما زنده بودند حتی  رد ، حضرت عباس تا خالفت حضرت عمرفاروق رضی اهللکاکرم مي
داشت وآخرين فرزندان  پسراينکه حضرت بروي ايشان طلب باران ميکرد حضرت عباس ده 

ايشان تعظيم واحترام به خودرا از دست داده مردم مدينه  بينايیدراخر عمر  عبدالمطلب بود
  .هجری درمدينه منوره از دنيا رحلت نمود. )رض( 32مکردند درسال 

  61ص 2م ج سيرت ابن هشا -5
 

                                                                                     
دم مرگ کليد نزد وی  اتپيامبر )ص(   برای پسر کاکايش شيبه بن عثمان بن طلحه واگزار کرد 

 او می باشد. از مکه بر گشت وکليد کعبه تا کنون در دست اوالده 22بود ودرسال 
علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب پسر کاکا وداماد پيامبر گرامی)ص( وهمسر فاطمه  (3)

هاشم وچهارمين خليفه از  یپدر امامان جليل القدرحسن وحسين اولين خليفه بنالزهراء و 
ايشان اولين . راشدين بودند برادرانش عقيل وجعفر نيز به اسالم مشرف شده بود یخلفا

بجز غزوه تبوک در سائر غزوات شرکت داشتند در  ،به اسالم مشرف شده است که جوانی
عهده داشتند ،امام علی بن ابی طالب يکی از  ررا بخاندان نبوت  سرپرستیغزو تبوک نيز 

خلفاء فقها ودانشمندان صحابه به شمار ميروند حتی اين که رسول خدا ايشان را دروازه علم  
خواند امام علی شخصيت عالی مقام پرهيز گار ،شجاع  حليم دانشمند ،وعادل بود بعد از 

 .ه شهادت رسيدهجری ب 20روز خالفت درسال  6 وماه  1 و چهار سال
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کرام فرموده اند که در آيه کريمه اوليه وظائف وواجبات اوليای   یاعلم
که امانات را    ،ن شده وواجب ذمه ايشان قرار داده شده استيامور تعي

کار بگيرند و درآيه   لتاباهل انها بسپاريد دروقت اصدار حکم از عد
گرديده   حی (توضيوعسکر  "ملکی"کريمه دوم وظايف رعايا )کشوری

را بپزيرند واحکام شا  امور یاوليا است زيرا وظيفه ايشان است که اوامر
مشروع نا البته درمعاصی وامور . ندز ن را در سائرامورمشروع عملی بسا
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فرمان هيچ مخلوقی که قبول آن به نافرمانی خالق انجام يابد قابل 
حاديث نبوی اطاعت نيست درصورت منازعه قضيه را به کتاب الهی وا

که  امور چنين نه نموده باز هم در اوامري یاگر اوليا .ارجاع نمائـيد
  .لف اوامرالهی نباشد اطاعت شان حتمی استامخ

چنين اوامر درحقيقت اطاعت خداوند ورسول او )ص(  زيرا که اطاعت
مه ميگردد وبه تعميل آيه کري امور بان اداء یاوحقوق اولي ،ميباشد

پرداخته  22وان(علی االثم والعد اقوی وال تعاونو بر والتعلی ال ا)وتعاونو 
ه و ستم با ناگودر  ،ز گارینيد درکار هاي نيکوو پرهي)هم دستی کشودمي

امانات با اهل آن ها و حکم نمودن به عدالت  یادا( دهم امداد نکني
است که لزوم آن از  تهداب سياست عادالنه و اقتدار نيکو و پسنديده.

.ه فهميده ميشودآيه کريمه موصوف

                                                 
 هسوره المائد 2آيت  22
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 قسمت اول
 ادای امانات

ماموريت ها( که مل بدوباب است بابت اول واليات )اين قسمت مشت
دارای چهار  آيه کريمه متذکره درآن باره نزول يافته است. اين باب

 فصل است.
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 فصل اول
 تقرر اصلح

 حضرت رسول اکرم )ص( بعد از فتح مکه معظمه کليد های خانه کعبه
به  تقويض کرد و در خواست حضرت عباس )رض( را که يشبنی را به 

تقرر خويش را بحيث متولی کعبه مکرمه وموظف آبرسانی حجاج مطالبه 
و  در ند از اين آيه کريمه متذکره رد فرموده بود نموده حسب هدايت

که زمامدار شود ی بخوبی ثابت م قبول حضرت رسول مقبول )ص(
وظائف شان اشخاصی را مقرر نمايند که  مسلمين بايد برای انجام

نسبت به باقی مردم برای انجام همان وظيفه بهتر وبا صالحيت وبا  
 يمن ولهلل )ص( دراين باره فرموده اند )چنانچه رسول ا.کفايت تر باشند

من امرالمسلمين شيئًا فولی رجاًل وهو يجد من هو اصلح للمسلمين منه 
 23فقد خان اهلل ورسوله(

وبرای انجام امور مربوطه آن  ام کاری برايش تفويض ميگرددکسيکه زم
شخصی رامی گمارد که در بين مسلمين نسبت باين گماشته شده 

نده با بدون اشتباه گمار ،شخصی با صالحيت تری دستياب کرده ميتواند
  .خداوند )ج( و رسول او )ص( خيانت نموده است

                                                 
 2512ص  7المستدرك جلد 23
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علی عصابة وهو يجد جاًل عماًل روايت ديگری آمده است )من قلدر  در
فی تلک العصاية ارضی منه فقد خان اهلل وخان رسوله وخان 

کسيکه شخصی را بکار جماعة مقرر ميکند ودربين جماعه   22المؤمنين(
 شخص الئق تری نسبت باين شخص پيدا ميشود به تحقيق با خدا و

) بعضی علمأ اين حديث را رسول )ص( ومسلمانان خيانت ميکند
 26 )رض( گفته اند که به پسرشان عبداهلل25فرموده حضرت عمر

                                                 
 مأخذ قبلی 24

جد هشتم يکجا ميشود چهليمن مرد است که به  در عمر بن الخطاب بن نفيل  با پيامبر 25
ومين خليفه از داسالم مشرف شده اند و اولين کسی است که اسالم را اشکار ساخت 

صحابه به شمار ميرود که به شجاعت عدالت اخالق  انخليفای راشدين ،از فقها و دانشمند
اولين خليفه که لقب امير المومنين را کمائی کرد واولين شخصی که  . حميده شهرت داشت

راراهای خالفت ق( رکعت نماز تراويح جمع کرده ، درديوان وحساب وتاريخ از 20مردم را)
(روز 5)وماه  (6( سال و )10ين شدو)يوی بشمار ميرود بعد از ابوبکرصديق خليفه تع

 22( سالگی دروقت نماز صبح توسط ابو لولو مجوسی درسال 63به عمر ) کرد و  خالفت
                 .رسول خدا )ص( دفن است دهجری جام شهادت نوشيد ودر جوار مرق

مشرف شدند و  سالمبا پدر خود به اوکودکی عبدالرحمن کنيه داشت د ابو عبداهلل بن عمر 26
که عبداهلل نام داشت ويکی از   است در خود يکجا هجرت کرده يکی از چهار صحابیبا پ

حديث روايت کرده   ( 2630) ،يعنیروايت زيادی درحديث دارد است که صحابی های
 سالگی در مکه از دنيا رفت . 82هجری به عمر  73ودرسال  است
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من  يمن ول:"رت عمر)رض(فرموده اندحضديگری  بودند(جای فرموده
امر المسلمين شيئًا فولی رجاًل لمودة او قرابة بينهما، فقد خان اهلل 

 27ورسوله والمسلمين(
ن آپس از عهده خود ميگيرد ر که زمام کدام کاری را از مسلمين ب کسي

دوستی شخصی يا خويشاوندی ذات البينی بکار شخصی را برابطه 
ومسلمانان خيانت  )ص(لنمايد بدون اشتباه بخدا ورسو  مطلوبه مقرر مي

 .ميکند
امورواجب است تا به جستجوی ای مراعات اين امانت باالی اولي

الحکومه ها  مورين نائبحقيقی منصب و ماموريت شوند و ما مستحقين
 وبزرگ عسکری وقضاتردخوسائر منصبداران وقوماندان های 

ومنشی ها واستاذان وموظفين مالی را از اشخاص با  او وزر ،محاکم
ين و يبتر باشد تعکه صالحيت شان نسبت به همگان خو   اهليت وکفايت
که برتبه های اوسط  به همين سلسله ماموريني،مقرر نمايند

حصه مامورين زير دست خود اهليت وصالحيت اشخاص را در ،ميباشند
باره امامهای مساجد ومؤذنين وقاری ها در  حتی،ر داشته باشندزير نظ

 هاوجاسوسها وتحويلدارانومعلمين وسرکرده حجاج وپوسته رسان
رن و وکيل های دروازه بان ها وقريه دا و ]مرزها[ هاحصار  وپاسبانان

                                                 
  2512ص  7المستدرک ج 27
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 خهای قريه ها نيز زير نظر داشتن صالحيتو وصاحب رسبازار ها 
تقدم وتقرر را برای کسانی  تنها حق ضروری است در اين ساحه،بهتر

بايد شد که مطالبه وظيفه نموده اند يا در مطالبه سبقت ورزيده نل  يقا
 .دادکار راميتوان دليل عدم تقرر قرار بلکه مطالبه  ، اند

حضرت رسول اکرم)ص(چنين روايت آمده است که از 28در صحيحين 
رسول ،دظيفه داری خواستنآمده ماموريت و نزد آنجناب)ص( تیجماع

 21"من طلبه هذا امرنا يانا ال نول:"مقبول)ص(فرمود
 به آن راا تصرف اين کارهای خود را به کسی نميدهيم که مطالم

:"يا عبدالرحمن ال  بودندفرموده  30سمرهبه عبدالرحمن بن مينمايند(

                                                 
ق ميشود که عبارت از صحيح البخاری و صحيحين بر دو کتاب معتبر حديث اطال 28

 صحيح المسلم می باشد.

  .15/1822_ مسلم 6132بخاري 29 

 ی کهره بن حبيب بن عبدشمس بن عبدمناف صحابی جليل القدر سمعبدالرحمن بن  30
پيامبر اکرم )ص( ايشان  د،و ب،درروز فتح مکه به اسالم مشرف شد نام اصلی اش عبدالکعبه 

 22بود درسال  یانسان متواضع ،عابد و زاهد موصوف ،کردند  را به عبدالرحمن مسمی
بدست مبارکشان فتح گرديد  واولين مسجد را درکابل  سرزمين ما )افغانستان امروزی(هجری 

درمرو  51يا  50فعلی بنيانگزاری کرد که مسجد جامع پل خشتی  ميباشد در سال 
 درگذشت.
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، اعنت عليها و ان ةفاتک ان اعطيتها من غير مسأل ةتسأل االمار 
  31يها(وکلت ال ةمسأل اعطيتها عن

 آمريت را مطالبه نبايد کرد زيرا  هرگاه بدون درخواست به کار ووظيفه
 اگر در اثر مطالبه برايتداده ,خداوند با تومعاونت ميکندی ميشو  گماشته
 ميباشی وامداد خدائی باتو همرائیخودت بر انجام آن  عهده،ميشود

 اءمن طلب القض:"فرموده استونيز حضرت رسول)ص(.نخواهدکرد
ولم يستعن عليه انزل اهلل  اءاليه ومن لم يطلب القض وکل ان عليهواستع

 32"اليه ملکا ليسدده
در اين مطالبه از  نمايد و مي که در خواست وظيفه قضارا کسي

را تنها ميگذارد و معاونت خود را  اوگران معاونت ميخواهد خداوند يد
دن بدست آور  را نميخواهد وبرای که قضاء کسي،از نزدش بازميدارد

باين وظيفه گماشته  ،حينی کهآن کدام وسيله وواسطه به خود پيدا نميکند
گاه بپاس هر  .خداوند ملکی را می فرستند تا با او معاونت کند،ميشود

ومراعات خويشاوندان ذات البينی باسائر ورابط شخصی از قبيل با 
, فارسی, طريقه يانژاد مثل عربی,مذهب  ,وطنداری, دوستی,داری
افع واسباب ديگری يا ی وغيره يا باثر رشوت ستانی ياسائرمنروم,ترکی

با شخص بهترتر داشت از شخص  که حسد و عداوتي،بمناسبت حقد
                                                 

   207ص   12ومسلم جلد  312ص  2بخاري جلد 31

 211ص  3ابوداود جلد  32
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بدون ،نمود يفه و آمريت را به غير اهل تفويضبااهليت تجاوز نموده وظ
اشتباه با خداورسول )ص( و مؤمنين خيانت ميکند ومرتکب چيزی 

 :منع شده است ميشود که در آيه کريمه ازان
تکم و انتم ونوا اهلل والرسول وتخونوا اماناالتخ ايا ايهالذين آمنو )

  33تعلمون(
در حاليکه می دانيد چه   ، خيانت نکنيداو  ای مؤمنان! باخداورسول

متعاقب اين آيه   .ه درامانت های خود خيانت ميکنيدگونه ديده و دانست
دانيد که مالهاو ب و) رت حق سبحانه وتعالی فرموده استکريمه حض

اوالدشما سرتا بپا اسباب فتنه و امتحان وانحراف تان از جاده عدالت 
واعلموا نما اموالکم " ميباشند وبه تحقيق به نزد خداوند مزد بزرگ است

 32"واوالدکم فتنة وان اهلل عنده اجر عظيمً 
ومملوک خود ميداشته  که باوالد بتيحاشخاص به نسبت م زيرا اغلبا

ستحقاق اصلی را فراموش ف را بايشان می سپارند و اباشند وظائ
همچنان گاهی تسليم  . از اين سبب مرتکب خيانت ميشوند .مينمايند

کار به غير اهل آن بمراعات مال ودارائی زياد يا باساس حفظ اموال 
آمرين صورت می گيرد وموجب تفويض کار به نااهالن ميشود ويا عالقه 

ازراه چاپلوسی پيش آمد ميداشته باشند  که با آمرين محبت با اشخاصي
                                                 

 سوره انفال 27آيت  33

 سوره انفال 28ايت  34
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از عدم  دمرا]اين خيانت را بار آورده در اثر آن کار به غير مستحق
شود بهمه حال اينگونه وسائل  تسليم داده مي[سته ساالری استيشا

وغير آنها اسباب ارتکاب خيانت ميشوند هيچ اشتباهی نيست که 
نفسی خود از راه  اوالد کسانی را که باخواهش های خداوند مال و

اهل آن تفويض داده ه وظيفه وماموريت را ب،مخالف پيش آمده
 هکند وثواب اين عمل پسنديد درامن وامان خود حفاظت مي،باشند
و اموال واوالد خائنين را که در وظائف ، را برای شان ميدهد شان

غراض ومقاصد فاسد شخصی به کسی اخيانت می نموده باشند وآنرا به 
در اين  .زد واراده شان را بسر نمی رساندضائع می سا،باشند می سپرده

  :کهباره حکايت مشهوری است وآن اين
يد که از سرگذشت بنی عباس از بعضی علماء پرس یاز خلفاشخصی 

را ديده 35عالم فرمود من  حضرت عمر بن عبدالعزيز, خود حکايت کند
را خشک  ای اميرالمؤمنين! لب پسران خود :برايش گفت شخص ،بودم

                                                 
االموی القريشی  مسبن مروان بن الحکم بن العاص بن اميد بن عبدش عمر بن عبدالعزيز 35

درسال .شمار می رونده از خلفای اموی بود ويکی از خلفای راشد ايشان بدادگستری خليفه 
فت وی از ماه خالفت کرد دوره خال پنچو  العهده گرفت دوسر خالفت را بهجری قمری 11

محسوب ميشود از همين جهت وی را به خلفای راشدين تشبيه ی پربار ترين دوره خلفا
خره الچون عدالت اقتصادی واجتماعی وی درروی زمين گسترش يافته بود با،ميدهند

 .هجری درگذشت  101سالدر 
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وقت حضرت عمر بن  دراين،ماندی وهيچ مالی برای شان نگذاشتی
 رفعبدالعزيز )رض( که به بستر مرض موت افتاده بود وعالوه از ده ن

حاضر  شچون پسران. ران خود را نزدش خواستپس،صغير داشتپسر 
ای پسرانم قسم بخدا : از چشمانش اشک سرازير شده فرمود شدند

 ،شما مستحق آن بوده ايد نشده ام ع حقی کهناست که من ما
شما از .  ادمرا گرفته به شما ميد [بيت المال]ونميتوانستم که مال مردم 

يا غير صالح در صورت  ،يا صالح ميباشد ،ديدو حال خالی نميباش
دارصالحين بوده مشکالت دوست )ج(خداوند [صالح بودن]صالحيت

البته من برای فرد  هر گاه غير صالح بميان آمديد ،شان را حل ميکند
ومن  غير صالح مالی را نميگذارم که در راه معصيت خداوندی امداد

روايت کننده ميگويد که  .برخيزيد واز نزد من برويد ،معاونت نموده باشم
بعضی از اوالد حضرت عمر بن عبدالعزيز را بچشم سر ديده بودم که 

اين هم  .آن ها را برای مجاهدين داده بود مالک صد رأس اسپ شده
ناگفته نماند که اين خليفه مسلمين بااينکه وسعت مملکتش از شرق 

الد اندلس(واز جزائر قبرص بی )اقصی ) بالد ترک( گرفته تا غرب اقص
 های شام وشهرهای طرسوس و مانند آن تااقصی يمن ميه گاوبندر 
ستثنای چيز اه ببعد از وفاتش اوالد او از مال متروکه اش ،رسيد
درهم فی نفر از  20و بيش از  ،نبودند]چيزی ديگری[مالک ،اندک

 که خليفه ميراثی نه بردند.و مال متر 



 سياست شرعيه 

 

41 

د خود شش صدهزار بعد از وفات برای فی نفر از اوال یبعضی از خلفا
اما در عين حال اوالد شان بحال سوال ديده شده  ،دينار گذاشتند

حکايات گرديده ومشاهدات دراين باره واقعات زيادی ،اند
متعددی در جمله حوادث زمانه ديده [شود دهيشن که آنچه]وعاتومسم

درباره .شود وشنيده شده است که اسباب عبرت عقلمندان شناخته مي
ه وب که بايد ضائع نگردندباشند، مي يیاينکه زمامداری و آمريت امانتها

از انجمله . احاديث زيادی موجود است،شخاص نااهل سپرده نشوندا
ره )رض( در با 36ابی ذره ص( ميباشد که بفرموده حضرت رسول )

انها امانة وانها يوم القيمة خزی وندامة آمريت ارشاد نموده بودند که )
 .االمن اخذها بحقها وادی الذی عليه فيها( رواه مسلم

آمريت وزمامداری امانت است باستثنای کسانيکه آن را از روی اهليت  
ت آنرا ادا نموده عهده گرفته وظائف الزمه وايجابار ولياقت ب

اسباب رسوائی وندامت شان در روز قيامت ،باره سائر اشخاصدر .باشند
  .ميگردد

                                                 
ايمان مشرف شده بود  هب،ت درمکهر خباب بن خباده غفاری در ابتدائی ظهور دعو ذابو  36

زاهدو پرهيزگار بودند حتی به حضرت عيسی بن مريم وی  .رده استکحديث روايت  (281)
  .درگذشت 32درسال او  .را تشبيه داده اند
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روايت نموده  38)رض(ابوهريرةکه از در حديث صحيح   37امام بخاری
اذاضيعت االمانة :" رسول اکرم )ص( فرموده بودند ،است می فرمايد

مرالی الوسد ا قيل يارسول اهلل )ص( وما اضاعتها قال: اذا"انتظر الساعة
 غير اهله فانتظر الساعة(

پرسيده شدند( )ئع شد انتظار قيامت را بايد کشيدوقتيکه امانت ضا
يارسول اهلل ضائع شدن امانت چه طور صورت می گيرد؟ حضرت رسول 

                                                 
امام ،ميباشد اامام بخاری نامشان محمد بن اسماعيل کنيه ايشان ابو محمد از بخار  37

رای جمع نمودن حديث رسول خدا سفرهای درحديث وصاحب صحيح البخاری هستند ب
تاليف نموده است از مجموع را سال کتاب صحيح البخاری  16درطول .متعددی داشته اند

(حديث  7275وی ) ح(هزار حديث کتاب خود را نوشته است واحاديث صحي 600)
حديث غسل ميکرد هر ميباشد درنوشتن کتاب خود از احتياط تام کار گرفته در نوشتن 

شب عيد فطردرسال  .ديگری هم دارد آثارکعت نماز ادأ کرده آنرا می نوشت،ودور 
صحيح ترين کتاب روی  ،درگذشت ،صحيح البخاری بعد از قرآن کريم هجر شمسی256

 زمين بشمار می رود .

ابو هريره نام شان عبداهلل يا عبدالرحمن ميباشد،موصوف يتيم بچه بود که مادرش به اسالم  38
ابوهريره ميگويد:من يتيم پروش يافتم،با غربت هجرت کردم خدمت زنی را  .مشرف شده بود

ردم بنام بسر بنت غزاوان وباوی ازدواج کردم شبانی مکردم پشکی داشتم با آن بازی کمي
پيامبر اکرم مراديد وگفت ابوهريره]پدر ،ستين خود گذاشته بودمآميکردم روزی آنرا در 

 است حديث روايت کرده5372حديث دارد کهپشک[ابوهريره بلندترين رقم درروايت 
سالگی  78به عمر هجری شمسی  51مالزمت و معيتی  پيغمبر را افتخار دارد درسال 

 .اهلل عنه یرض .درمدينه منوره درگذشت
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براه  چشم،کار بغير اهل آن تفويض گرديد وقتيکه:"اهلل )ص( فرمود
 "قيامت بايد گرديد.

ند اهل آن اجماع نموده ار زوم تفويض کار باسالم راجع به ل یعلما
کيل در تصرف مال الزم گردانيده و  و وباالی وصی يتيم ومتولی اوقاف

اند که تصرفات خود را باساس مراعات خير ومصلحت يتيم وموکل 
چنانچه حضرت حق  .تصرف سودمند تر را مقدم بدانند،انجام داده

اليتيم اال بالتی هی احسن( وال تقربوا مال )وتعالی فرموده است: سبحانه
نشويد يعنی تصرف تان  نيکو تر نزديک بمال يتيم به جز از اراده تصرف

  .در آن اموال نه تنها نيک بلکه نيکوتر باشد
که شبان نسبت برمه   زيرا زمامدار مردم بمثل پاسبان شان است وطوري

ت مامدار نيز در مقابل زير دستان ورعيز از  ،گوسفندان پرسيده ميشود
 نچهچنا.صورت غفلت وخيانت مسئوليت دارد شود( دريده مي)پرس

 تهکلکم راع و کلکم مسئول عن رعي"رسول اکرم)ص(فرموده است:
والمرأة راعية فی  تهعلی الناس راع وهو مسئول عن رعي فاالمام الذی

وهو  ،راع فی مال ابيه والولد ،بيت زوجها وهی مسئولة عن رعيتها
د راع فی مال سيده وهو مسئول عن رعية اال والعب ،مسئول عن رعيته

   31اخرجاه الصحيحين()فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعية

                                                 
 213/ 12مسلم  39
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که تحت حمايت او  تمام شما پاسبان ميباشيد وهر پاسبان از چيزي
شود پاسبان  که باالی مردم گماشته مي پادشاهي،ميباشد پرسيده ميشود

زن  ،شوديده مياست، واز ادای وظيفه وحمايت در مقابل رعيت پرس
درمال شوهر، وغالم در مال بادار، پسر در مال پدر، وظيفه پاسبانی 

باخبر باشيد که هر کدام تان وظيفه  ،شوند پرسيده مي ان نآدارند واز 
  .پاسبانی داريد واز ان پرسيده خواهيد شد

آن را روايت کرده است  20شريف ديگری که امام مسلم در حديث
عيه اهلل رعية يموت يوم يموت وهو اع ليستر مامن ر ":چنين آمده است

هيچ صاحب رعيت نيست که  21غاش اال حرم اهلل عليه رائحة الجنة(
خداوند او را به پاسبانی رعيتی گماشته باشد ودر حال خيانت برعيت 

 .بميرد، مگر خداوند تعالی بوی جنت را بااليش حرام گردانيده است
آمده  23رض()معاويه نزدرض()22حضرت ابو مسلم خوالنی

                                                 
 نيشاپوری يکی از امامان حديثلثيری اقابوالحسين  مسلم بن الحجاج ال –امام مسلم  20

 .نموده استسفر مصر و شام  ،عراق ،ازحجلب حديث به طبرای که   یعالمه ودانشمندبود،
مسلم درماه شمار ميرود امام ه ن کتاب بدوميبعد از صحيح بخاری درحديث رسول خدا )ص(

  .سالگی درگذشت 55به عمر  261رجب 

 12/212مسلم  41

اويه عت مابومسلم خوالنی نام شان عبداهلل بن ثوب خوالنی تابعی جليل القدردرزمان حضر 42
تعدادی زيادی از اصحاب داشتند  به تقوی ،زهد ،وخداترسی شهرت .ندبه اسالم مشرف شد

 رسول خدا )ص( را مالقات کرده بعداً درزمان خالفت حضرت معاويه درگذشت 
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بر توای مزدور کار مردمان!  دسالم با "السالم عليک ايها االجير:"گفت
 سالم با دبه توای امر فرما!! هااالميريبرايش گفتند: بگو السالم عيک ا

بهمين منوال سه مرتبه  ،ابومسلم دوباره گفته اوليه خود را اعاده کرد
ود:که ابو باالخره معاويه )رض( فرم،تکرار سوال وجواب بعمل آمد

  .دانسته گفته است، مسلم را بگذاريد زيرا او سهوی نکرده چيزيکه گفته
مزدور کاری که خداوندت به پاسبانی  ،توبجز از پاسبانیابو مسلم فرمود:

 باشی هر گاه گرگين اين مردم باجرت گرفته است کسی ديگری نمي
باشد که به مالش مداوای يعنی جرب نوع مرض جلدی ميگرگ ]
شان را معالجه ومريض شانرا تداوی نمودی وتمام افرادشان را  [دگرديم

الی آن گاه مو ، حفاظت کردی واز شرتعدی وتجاوز مصئون نگهداشتی
هر گاه به گرگ گرگين های شان دوا نه  ، حقيقی شان برايت اجر ميدهد

تمام شان را حفاظت  ريضان شان نه پرداختیگذاشتی وبه معالجه  م
در اين موضوع کدام اشتباهی  ،ايت جزا خواهد دادنکردی بادار شان بر 

ميباشندوزمامدارمردم حيثيت  )ج(نيست زيرا مردم بنده گان خداوند

                                                                                     
 

مادرش در فتح و  ه اش ابوعبدالرحمن بود همرای پدريکنابی سفيان  حضرت معاويه بن  43
،مرد شجاع ودالور واولين خليفه اموی ها  بودند ز کاتبان وحیمکه به ايمان مشرف شدند، ا

سال خالفت  20بشمار می رود ،درزمان حضرت  عمر خليفه دوم والی شام بود بعد از 
 هجری درگذشت . 60وامارت درسال 
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از طرف اين بنده گان  و ،نيابت خداوندی را باالی مخلوقش دارد
معامله ايشان بارعايا بمثل ،دباش حيثيت وکالت را به نفوس شان دارا مي

ميباشد گويا اين زمامداران حيثيت و  معامله دونفر شريک بايکديگر 
کالت  و واليت رابه نسبت رعيت دارند ، ولی ووکيل هرگاه در 

کنند   معامالت موکلين کسی را می گمارند و به نيابت خود انتخاب مي
ين گماشته شان شخص بهتر و دانشمند تری بمسائل ار که نسبت ب

 به پولی بفروش ميباشد يا مال موکلين را  تجارت و زمينداری موجود مي
در ، رسانند که شخص ديگری به پول زياده تر از ان خريدار است

گاه اين هر اً مخصوص .نمايند موکل خود خيانت ميو اينصورت بارفيق 
شخاص تفويض ميگرديده ارای ولی ب نيابت وصالحيت از طرف وکيل و

باشد که لياقت و اهليتی نداشته باخود وکالء عالقه قرابت ويا رفاقت 
در اينصورت زياده تر طرف مالمت قرار گيرند و رفيق  ،ميداشته باشند

موکل از نزد شان آزرده شده اين کارشان را طرف نکوهش ونفرت قرار 
پاس قرابت ، ميدهند ومی پندارند که با ايشان خيانت بعمل آمده

 ورفاقت بجای آورده شده است.
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 فصل دوم
 از همه:،مناسب تر]شخص [ و انتخاب 

صيل سابقه بخوبی فهميده شد که زمامداران بايد بوظائف ماموريت از تف
اشخاصی را مقرر کنند که بهترين اشخاص موجوده باشند، امکان دارد  
که در طبقه موجوده کسی دستياب شده نتواند که به تمام معنی 

در اينوقت بايد بعد از   ،صالحيت وظيفه وعهده مفوضه را داشته باشد
ترجيح ه شخص مناسب تر،نسبت بمناسب کوشش وسنجش الزمه ب

تا زمامدار بزرگ ازجمله ائمه عادل محسوب گردد، البته بعد داده شود،
از بکار بردن کوشش مقدوره اگر کدام نقصی در امور محوله مامور به 

زيرا ،نميگردد علت ديگری رخ ميدهد مسئوليت آن به آمربزرگ عايد
که توان  تا اندازئي 22عتم(فاتقوا اهلل ما استط:"خداوند فرموده است

يکلف اهلل  ال:"وهم فرموده. در هراس باشيد داريد از مسئوليت خداوند
خداوند اشخاص را باندازه توان شان مکلف گردانيده  25نفسا االوسعها(

تکلف ال فقاتل فی سبيل اهلل د فرموده است:)درباره جها .است
 درراه 26االنفسک وحرض المومنين (

                                                 
 سوره تغابن .    16ت    يآ 44

 سوره بقره .   286ت   يآ 45

 .سوره نساء      82ت   يآ 46
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رد وبه غير از خود ) پيغمبر( ديگران مکلف نبايد شد خدا مقاتله بايد ک
ديگری  مهدرآيه کري .ردبلکه باتشويق وتحريض مؤمنان کفايت بايد ک

يا ايهالذين امنوا عليکم انفسکم ال يضر کم من ضل اذا فرموده است)
 27اهتديتم(

ادای واجبات ووظائف خود حتی المقدوربپردازيد زيان  ه ای مؤمنان ب
شما عائد  رکه شما براه راست روان باشيد ب رتيهان در صو اگمر 

  .نيست
اذا  ست که رسول اکرم )ص( فرموده اند:)در حديث شريف آمده ا

  28منه ما استطعتم( اتو أف مرامرتکم با
اما ،ندازه توان خود آن راعملی کنيده اکه من بشما امر ی ميکنم ب وقتي

ه از عهده ک اگر غلطی در انتخاب اشخاص واقع شده شخص ناتواني
شود در  خائنی گماشته مي ند يا شخصوظيفه محوله بدرشده نميتوا

 خواهد شد.[عذاب]آنصورت انتخاب کننده معذب
که  بخاطر بايد داشت که برای هر کاری انتخاب اشخاص مناسب تري

از عهده همان کار بدرشده بتواند ضروری است، واين الزم نيست که 
همه اشخاص باشد زيرا سرآمد ، شخص انتخاب شده در تمام فضائل

 :دارد  کنر دو  زمامداری 
                                                 

 مائده سوره 105ت يآ 47

 100صفحه   1ومسلم  جلد   323صفحه  2بخاری جلد 48
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  توانايی -1
 داری امانت -2

ضرت حق يه های کريمه اشاره شده است وحآ در،کناين دور ه چنانچه ب
به  21ان خير من استاجرت القوی االمين(:" جل وعلی شانه می فرمايد

که بايد بکاری گماشته شود شخص دارای قوت  تحقيق بهترين شخصي
انک :"فت امانت است ودر قصه حضرت يوسف هم می فرمايدوص

  50"اليوم لدينا مکين امين
بيان صفت  تو امروز در نظر ما شخص معزز وامانت کار هستی ودر

ة عندذی العرش انه لقول رسول کريم ذی قو :"حضرت جبرئيل می فرمايد
  51"مکين مطاع ثم امين

وده در نزد صاحب اين فرموده فرستاده معززی است که دارای قوة ب
شود ودر آنجاصاحب  واز اوامرش اطاعت مي .عرش متمکن است

در هر  تفراموش نبايد کرد که توان و قو  اما. باشد وصف امانت مي
در منصبداری ت وظيفه چيز علحيده بوده مفهوم جدا گانه دارد مثال قو 

وری ودانستن فن محاربه ومخادعه دران است عبارت از دال، عسکری
                                                 

 سوره قصص   26ت يآ 49

 وسفيسوره    53ت  يآ 50

 ريسوره تکو  20- 11ت يآ 51
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ل قتا وهم چنان عبارت از قدرت با نواع ،ب مستلزم خدعه استزيرا حر 
وسواری وکروفر ) حمله وگريز( وامثال آن ها است از قبيل تيراندازی 

ومن  تما استطعتم من قو لهم  واعدوا"چنانچه خداوند فرموده است:
   52"رباط الخيل

 ة واسباب غلبه را که توانآماده کنيد به مقابل دشمنان خود هر قدر قو 
  .واز اسپان جای بند تيار کرده شده ،داريد

وارکبوا وان ترموا احب الی ان ترکبوا  ارموا  :"رسول )ص( فرموده است
 53فی رواية فهی نعمة جحدها( و ومن تعلم الرمی ثم نسيه فليس منا

  52رواه مسلم
من مشق ،وسواری نمائيد[ است دمانور اجراء کردن مرا]اندازیمشق تير 

ازی را دان که علم تير کسي  .سبت بسواری دوست دارمتيراندازی را ن
در روايت  .آموخته وباز آن را فراموش می سازد از جمله مانيست
 ديگری آمده چنين شخص منکر نعمت بزرگی گرديده است.

بمعنی علم بعدالتی است  ،مردم ياندرحکم وفيصله م تبهمين سلسله قو 
 تاند وهم چنان اين قو که خداوند ورسول اهلل )ص( بان رهنمونی کرده 

مرجع امانت ترس ،عبارت از قدرت به تنفيذ احکام صادره است
                                                 

 سوره انفال . 6ت آي 52

 .6/223نسائی  –1623ترمذی  –2513سنن ابوداود  53

 .35ص  3جلد عمالاالز وکن 12ص3وابوداود جلد  65صفحه  13مسلم جلد  54
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خداوندی وپاکی نفس از آلودگی ها است تا بعوض احکام خداوندی 
داری در صورتی مرعی شده ناچيز را نه پذيرد وهم امانتوبهای پول 

چنانچه .ميتواند که حکم فرما از ديگران ترس وبيمی نداشته باشد
عدم  ،پاک نفسی ،ترس خدا) :اين خصلت های سه گانهد )ج( بخداون

فال تخشون الناس "بيم از غيرخدا( درآيه کريمه رهنمونی کرده می فرمايد:
وا باياتی ثمنًا قلياًل ومن لم يحکم بما انزل اهلل فاولئک ال تشتر واخشون و 

  55"هم الکافرون
وبمقابل آيات از مردم بيم نداشته بلکه از خداوند خوف داشته باشيد 

که فيصله  ، کسينه( بها وپول ناچيز را نه پذيريدخداوند ) احکام عادال
امور را مطابق ارشاد خداوندی نميکند وآن را برای حل معامالت 

. وفيصله امور بنده گان قابل تعميل نميداند اين طائفه کافران ميباشند
 :فرموده استازاينجا است که حضرت رسول اکرم)ص(

فرجل علم الحق وقضی ، لنار وقاض فی الجنةا الثة قاضيان فیضاة ثالق"
 و ،ورجل قضی بين الناس علی جهل فهوفی النار ،فی النار بخالفه فهو

  56"رجل علم الحق وقضی به فهوفی الجنة رواه اهل السنن
سزاوار دوزخ  گونهقاضی ها سه طائفه اند يکدسته شان به جنت ودو 

  .ميباشند
                                                 

 سوره مائده 22ت يآ 55

 ص 3رواه ابوداود جلد  56
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  . ميداند وخالف حق حکم ميکندکه به حق  کسي  :اول
قابل اين دو طائفه  ،کسيکه بحق نميداند و بجهل حکم ميکند  دوم:

 [شونديبدوزخ انداخته م]دخول دوزخ ميباشند.
که بحق ميداند وبه آن حکم ميکند اين دسته مستحق   ای طائفهسوم: 

 .جنت ميباشند
ازد مقصد از قاضی هر شخصی است که به فيصله امور مردم می پرد 

اعم از اينکه پادشاه يا نائب  ،ازعه دو نفر را يکطرفه می سازدومن
عالقه  و مراد از نائب الحکومه وزراء ،والی ها ولسواالن ]الحکومه

 گويا اين.باشد يا ماموريت ديگری داشته [باشدي داران  م
که بين  شخصي حتی،شده است خالفت وسلطنت گرفتهاز ،حکمفرمائی

 همه را دربرميگيرد.، ل حکميت ميکنداطفا "خط"خوبی وخرابی
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 فصل سوم

 دريک شخص کم يافت است. کجاي امانت جمعاً  و قوت
ت که از اينجاس. وامانت دريک شخص کم است تشدن قو جمع 

ليک جلدالفاجر وعجز  اللهم اشکوا"حضرت عمر)رض( می فرمودند:
زدت کار ومعتمد به نکار وعجز امانت  بد  تخداوندا از قو " الثقة

له زير فه محو بنا برآن الزم ميگردد که در هر کار ووظي. شکايت دارم
وديگری  تکه يکی از آنها در قو  يود ودر بين دو نفر نظر گرفته ش

پرده س]ين گردد که بوظيفه متعهدهيشخصی تع،فضيلت دارد ،درامانت
 مناسبت داشته وظيفه بان ضرورت [ن تعهد کرده استاشده که بد

صاحب ]منصبداری  [فه ضرورت داشته باشديوظ به وی نکهيازا]دارد
عسکری  [ديفه می نمايفای وظيتی ايکه درارگان های امن يمنصب کس

 به شخص قوی شجاع ولو که فاجر هم باشد تر جيح داده مي
حق  برايش، کار باشدت به شخص ضعيف عاجز ولو که امانتنسب،شود

هر گاه دونفر شد که  پرسيده57)رح( اوليت داده شود از امام احمد

                                                 
کی از چهار امام اهل سنت و يث نبوی يبانی مروزی امام درحديامام احمد بن حنبل ش 57

ث رسول يون حديليک مينوشته درحدود نبوی ث يحد مسند را درباشد کتاب اليجماعت م
اجع به مخالفت ر  بوده و )رح(یعاران امام شافيحفظ داشته و از  راه وسلم يخدا صلی اهلل عل
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منصبدارعسکری در وقت غزا موجود باشند که يکی ازان ها قوی دالور 
اما فاجر باشد، وديگر آنها نيکو کار ضعيف ، همراهی کدام يکی از 

امام احمد رحمة اهلل عليه فرمودند: خيرو  ؟ اين دونفر بهتر ميباشد
منفعت شخص قوی دالور در معرکه قتال به تمام مسلمانان ميرسد 

شرفجورش به شخص خودش ميرسد ، با لعکس شخص صالح مفاد و 
صالحيتش به شخص خود اواست وضرر ضعفش به سائر مسلمين عائد 

  . ميگردد، پس بهتر است که قوی فاجر تر جيح داده شود
 58"ان اهلل يؤيد هذالدين بالرجل الفاجر:"رسول اکرم )ص( فرموده است

در روايت  . نيز تائيد ميکندخداوند دين اسالم را بوسيله شخص بدکار 
 وديگری آمده است بجماعه که خود شان حصه دينی نميداشته باشند 

که  که شخص باشجاعت فاجر هم نباشد نسبت به شخصي در صورتي
به منصبداری باشد( نه شجاع ولی)دی دينی از او بهتر باشددر پابن

خالد بن حضرت رسول اهلل)ص(.عسکری برتری دارد باساس شجاعت
 نمودند و را در ابتدای اسالم شان بوظائف حربی تعين مي51)رض(يدول

                                                                                     
هجری  221مورد ابتال و امتحان قرار گرفته بزندان انداخته شد در سال ، قرآندر خلق 
 .درگذشت شمسی

 2/301مسند احمد  111مسلم  – 3062بخاری  58

ش در سال پنجم هجری به يکی از اشراف زادگان قر يشی يره قر يد بن مغيخالد بن ول 59
کصد معرکه و غزوه يبر اکرم)ص(بشمار می رود در امياسالم مشرف شده بود از فرماندهان پ
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خالد شمشيری  60"ان خالدًا سيف سله اهلل علی المشرکين:"می فرمودند
ساخته از غالف است که خداوند او را برای امحای مشرکين آماده 

 .بيرون کشيده است
بعضی کارهای حضرت ز ار عين حال حضرت  رسول اهلل)ص(د

ت  او را به نظر نفرت آت نيز داشته برخی امور واجراشکايخالد)رض(
حضرت ،م جزيمه فرستاده بودندچنانچه وقتی اورا بمقابله قو  ،می ديدند

)رض( آن ها را بقتل رسانيده اموال شان را بنوعی اشتباه به غنيمت  خالد
حضرت ،صحابه اين کار خالد )رض( را تقبيح نمودنداز بعضی .گرفتند

بعضی مقتولين را پرداخته وتاوان اموال شان را رسول اکرم )ص( ديت 
خداوندا! ازين  ) 61"فعل خالد اللهم انی ابرأ اليک مما"داد وفرمود:

ی با ول،کاريکه خالد کرده است من ببار گاه تو اظهار نفرت ميکنم
)ص( جناب خالد را به عهده های وصف اين دعا حضرت رسول اهلل

سبت بديگران بااين گونه وظائف زيرا جناب شان ن،ين می کردنديحربی تع
زدشان خالف البته بعضی کارها که از ن،لياقت بيشتر داشتندو اهليت 

حضرت از خود تأويل داشت  ،زدي سرمايجاب رضای رسول اهلل)ص(

                                                                                     
ر دشمن اصابت کرده بود در يا شمشيزه و يچ جای نبود مگر درآن نيشرکت داشته ودربدنش ه

 نه منوره درگذشت.يدرمد 21خالفت حضرت عمر فاروق درسال

 122/ 12مصنف ابن ابی شيبه  2/10مسند احمد  60

 310ص  1کنز العمال ج  61
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صداقت نسبت به حضرت  وامانت  يثاز حرض() ابوذر
فضيلت حضرت رسول اهلل  ولی با وصف اين،فضيلت داشتندخالد)رض(
نی إ رذ ابا يا"مقرر نکرده برايش فرمود بودند: بوظيفه محاربه)ص( اورا 

حب لک ما احب لنفسی، ال تأمرن علی اثنين وال أنی إ و راک ضعيفاً أ
را می  ای اباذر! توضعيف ميباشی من بتو چيزي 62"تولين مال اليتيم

که بخود می پسندم آمريت را باالی دونفر هم نپذيريد ومتصرف   ،پسندم
 .يدمال يتيم نشو 

 جناب ابو ذر)رض( را نظربه ضعفيمالحظه بفرمائيد آن حضرت)ص( 
ت منع کرد ودرعين حال از آمريت وزعام،ايشان حس نموده بوددر که 

ستوده درباره شان می  اوصاف عالی ديگریبه را حضرت ابوذر)رض(
لغبراء اصدق لهجة من ابی قلت اا مااظلت الخضراء وال"فرمودند:

گفتار وراستگوئی مثل ابو   تآسمان در صراحدر روی زمين وزير 63"ذر
 .ذر مو جود نيست

                                                 
 2868، سنن ابو داود  1826صحيح مسلم  62

 3801ترمذی  – 2/163. مسند احمد  3/322حاکم  63
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باوجود افضل نيز  لگاهی بسبب کدام علت خارجی انتخاب مفضو 
حضرت رسول 62در غزوه ذات  السالسلبميان آمده ميتواند چنانچه 

را محض از روی مالحظه شفقت 65بن العاص وحضرت عمر )ص(اهلل
 يا،انتخاب کرده بودند،باالی اقاربش که بايشان فرستاده شده بود

ين بروی ا ،ين فرموده بودنديپدرش تع وفاتد را بمناسبت يبن ز 66سامةا
خالد بن وليد را در محاربه مرتدين )رض(اساس بود که حضرت ابوبکر

وفتوح عراق وشام قوماندان بزرگ محاذ مقرر کرده بسهوولغزشی که از 
توصيه وعتاب ايشان سرزده بود جناب شان را معزول نکردند بلکه به 

چون زمامدار بزرگ آن شان کفايت کردند زيرا قائم مقامی بخود نداشت 
 تودند بايست زير دست شان دارای قو ب 67عصرحضرت ابوبکر صديق

                                                 
 عنه بن العاص رضی اهلل وادت عمر يقزير غزوه ذات السالسل درشعبان سال هشتم ، 64

وسته است ذات سال سل نام يبو قوع پ های قبابل با رومی هايالف عرباز ائتری يجهت جلوگ
 .نه منوره فا صله داردياده از مديی پده روز بارفتن پا، جائی است در وادی قری

کی از دانشمندان يمان مشرف شد يه اش ابوعبداهلل  درسال فتح مکه بايبن وائل کن صبن العا وعمر  65
ه يات  رسول خدا صلی اهلل عليشود درحيامبر خدا محسوب ميک پير وفرمانده نيشجاع دل ،صحابه

وفاتح  مصر می باشد در   ،نيسطلووالی عمر درف والی ابوبکر درشام ،ن شده بودييمان تعع وسلم  در
 درگذشت . 23د فطر  سال يشب ع

امبر او را دوست خود خوانده از هجده سالگی وی را به صفت يکه پي  دبن حارثه مردياسامه بن ز  66
مردانی است که در اوائل   هد بن حادثه از جمليدالور بوده پدرش ز  مرد شجاع  و. دن  نمو ييفرمانده  تع

 درگذشت . هجری قمری58شده بود در سال  .وت اسالمی درمکه به اسالم مشرفدع

 جملهشود از يکجا ميامبر خدا )ص( يق نام شان عبداهلل  بن ابی قحافه درجد ششم با پيابوبکر صد 67
امبر اکر م يمی پيدوست صم اند ، ايشانمان مشرف شده يمکه به ااسالمى در دراوئل دعوت که مردان  
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وشدت می بود تا ازرحمت وشدت شان اعتدال بميان می آمد از آن رو 
اما  .بهبود بيشتری بنظر ميرسيددربقای خالد نسبت به عزل شان 

خالد ی ان شخص قوی وسخت گيربودند به بقاکه خودش  حضرت عمر
عوض شان ابوعبيدة بن جراح را  ،وگذشت ازلغزش های اوضرورتی نديده

 یخلفاتاتا اعتدال بميان آيد و  ،ردندککه شخص نرم طبع بود مقرر  
)ص( سرور کائنات پيغمبر اسالم معتدالنه رفتار نموده باشند زيرا خودآن

من 68"انا نبی الرحمة انا نبی الملحمة:" مودنداعتدال مزاج داشته می فر 
) فرمودند:ــگاهی مي.پيغمبر مهربان وپيغمبر سلحشور ميباشم 

امت شان را نيز  ،من خنده روی جنگجو هستم 61القتال( اناالضحوک
بينهم  اشداء علی الکفار رحماءج(باعتدال وصف کرده است))خداوند

 70وانا(تراهم رکعاً سجداً يبتغون فضالمن اهلل ورض

                                                                                     
فه ين  خلياول ،دهيخدا به مصرف رسان هدارائی ومال خود را ه در رابودند ش يرگان قر بز  از )ص( و
م و يباشد، مرد دانشمند ،با حوصله حلين مآامبر ين انسان بعد از پين رسول خدا )ص( و بهتر يوجانش

 63روز خالفت به عمر  هنو شش ماه و  شود بعد ا ز دوساليبرده بار ، واز بزرگان صحابه محسوب م
هر رسول خدا )ص( مدفون طودر جوار مرقد ميافت نه منوره وفات يدرمد هجری12لگی درسال سا
 باشد .يم

 223ص  8کنزالعمال جلد 68

   175ص  2ر جلد ير ابن کثيتفس 69

 سوره الفتح . 21ت يآ 70
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نماز خوانی ودر خواست  ،کفار شدت وباهم مسلکان رحمت دارند با
 ه کريمه ديگری فرمودهدرآي .فضل ورضوان الهی ازخواص ايشان است

در مقابل مؤمنين فرو  71) اذلة علی المومنين اعزة علی الکافرين(:است
بدين تقريب ميتوان   .تنی دارندو درمقابل کفار از غلبه جوئی کارمی گيرند

حضرت عمر در زمان زمامداری خود کامل بوده نرمی  گفت ابوبکر و
که در زمان حيات حضرت   طبع حضرت ابوبکر وشدت حضرت عمر

ه روح اعتدالی پيدا کرد وفرمود ،شدندي به آن نامزدمص()رسول اهلل
اقتدوا بالذين من بعدی ابی بکر و )که فرموده بودند:رسول اکرم)ص(

صورت عملی  ،ت ابوبکر وعمر نمائيدبعد از من پيروی حضر  72عمر(
حضرت مرتدين شجاعت قلبی 73بخود گرفت هم چنان در واقعه مقاتله

ابوبکر صديق طوری بروز کرد که به نسبت حضرت عمر وسائر اصحاب  
يل حفظ بکه از ق دروظائفيکرام دراين صفت بلندتر معلوم می شد.

                                                 
 ئده .اسوره م 52ت يآ 71

 1681 ص 5مستدرک حاکم جلد  72

ق رضی ين ابوبکر صدييه و سلم( وتعي علن بعد ازرحلت رسول خدا )صلی اهلليواقعه مرتد 73
مه کذاب دعوای يواقعه مهم رخ داد ،مسل ،ن آن حضرتيفه وجانشياهلل عنه به صفت خل

امبری کرد وتعدادی از مردم ازاسالم گشتند ،مرتد شدند وتعداد هم از دادن ذکات ابا يپ
 ه کرد.واقعه مقابل دوق بامتانت وشجاعتی که داشت با هر يابوبکر صد ،دنديورز 



 سياست شرعيه 

 

59 

به  بايد ،مانت داری ضرورت بيشتر محسوس ميگردداه اموال وغيره ب
  . انتخاب شخص امين پرداخته شود

احتياج داشت بايد  تهر گاه استخراج وبدست آوردن اموال به قو  !آری
برای استخراج آن شخص قوی وبه ثبت وحفظ آن نويسنده امانت کار  
گماشته شود،هم چنان در مسائل حربی هر گاه وظائف عسکری 

ن باديانت صورت دانشمندا[مشوره]وگماشتن اشخاص به آن باستشاره 
بهتر ،ن اشخاص با آن هم مشوره ميشود يميگيرد يادر سائر وظائف وتعي

تر باشند تر جيح اصلح دايکه اشخاص با اهليت ز  ت در صورتياس
نميتوانست بايد  اگر از عهده وظيفه يک نفر بدرشده .حتمی است

 جرای وظيفه مقرر شوند.بوظيفه قضا عالمتر ، پرهيز گارموظفين متعدد با
يکی عالمتر وديگری پرهيز گار تر با کفايت تر حق تقدم دارد ،هرگاه 

ميالن نفسی دران  ،که احکام آن اشکالی نداشته باشد در مسائليتر،
 ،ودر قضايائيحق تقدم برای پرهيز گار تر است،ها مداخله کرده ميتواند

که بدقت ضرورت دارند وخوف اشتباه دران ها موجود باشد برای 
فرموده ف آمده است رسول)ص(يح بايد داد، در حديث شريعالمتر ترج

ان اهلل يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل عند  "اند:
 72"حلواللشهوات

                                                 
 10/105اتحاف ساده المتقين  -2/388المغنی عن حمل االسفار  74
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خداوند در مورد مسائل مشتبه قضاوت وحکميت صاحبان دانش وبينش 
ولذت  های نفسی وست دارد، ودر موضوعات مربوطه به آرزورسارا د

شخصی قضاوت عقلمندان را می [های شهوانیخواست]وخواهشات
که حکم قاضی از  در صورتي .ترگار قضاوت عالمتر وپرهيز ه پسندد،ب

نسبت به  ،طرف زمامدار عسکری يا زمامدار عمومی پشتيبانی شود
 تشخص با کفايت تر، ترجيح را دارا ميباشد، هرگاه حکم قاضی به قو 

شته باشد در ومدد گاری نسبت به علم وتقوی بيشتر ضرورت دا
زيرا قاضی کامل شخصی است   .ه ميشوددانصورت به کفايت ترجيح دا

که عالم ، عادل ،و توانا باشد اين شروط در حق تمام زمامداران 
از اين وموظفين اسالمی قابل مراعات وضروری است ونقصان يکی 

کفايت گاهی به هيبت وقهر بوجود می صفات سبب ظهور خلل ميگردد،
راه احسان ورغبت دستگيری ميکند ، در حقيقت اين ز آيد، و گاهی ا

ماء پرسيده عل از بعضیصفت وهردو جهت طرف ضرورت ميباشند،دو 
وجاهل متدين پيدا نشود  غير از عالم فاسق،قضا شد که اگر برای وظيفه

بايد سپرد؟ وبکدام شان ترجيح بايد  اين وظيفه را بکدام يکی از اين دو
فساد بديانت ودر موقع ضرورت بدقت  هعلي موقعر داد؟ او گفت د

، اکثر علماء به شخص با ديانت تر برای عالم است حق تقدم،حکم
مدار صاحب عدالت ا ائمه دين متفق اند که بايد زماجيح ميدهند، زير 

است که  واهليت شهادت باشد در شرط بودن علم اختالفی موجود
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ت ويادر جات ويا قضای مقلد نيز جائز اسآيادرجه اجتهاد ضروريست؟
بعضی علماء اجتهاد را شرط ميگويند  ؟علمی زير نظر گرفته شود

وبعضی قضای مقلد را جائز ميدانند بعضی بهتری را مربوط بدرجات 
تحصيل ميدانند که تفصيل اين مسئله خارج از موضوع ما است.اگر چه 

که اهليت نداشته باشند، نيز بوظيفه   در صورت ضرورت، اشخاصي
در اصالح احوال [کوشش]ميوانند، مگر سعی ومجاهدتگماشته شده 

طوريکه مفلس مکلف ،وتربيه برای پيدا شدن اهليت ضروری است
نمودن  همچنان کوشش برای پيدا ،ميباشد که به ادای دين خود بکوشد

 زيرا تهيه چيزيزما مداری وماموريت حتمی است، شخص با اهليت برای
اًل تهيه اسباب ،مثواجب استآن اجراء شده نميتواند  که واجب بدون
وقت ضرورت اين لزوم ساقط  ودربرای جهاد، توپيدا کردن قو 

البته استطاعت درحج از اين قاعده مستثنی بوده تحصيل مال ميگردد،
 75واجب نيست، زيرا وجوب حج بعد از تحصيل مال است.

                                                 
  حج بعد از فراهم شدن مال فرض ميگردد، نه اينکه کسی مال پيدا کند تا حج برود.  75
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 فصل چهارم
 گی آنمعرفت اصلح وچگون

البته اين ی مهم ميباشد،بوظيفه خيل ين وتقرريمعرفت اصلح در تع
شناخت بصورت کامل بشناختن مقصود وظيفه مامور ارتباط کامل دارد، 

وسائل آن فهميده شد،  و وظيفه شناخته قصد زمامداری ووقتيکه م
اشکالی باقی نميماند، روی اين اساس چون قصد دنيوی باالی 

ظائف بنا برآن بو  ،اکثرزمامداران غلبه دارد وديانت مقصد شان نميباشد
دولت خوداشخاصی را مقرر مينمايند، که در راه بدست آوردن مقصود 

که از جمله ايشان رياست  کند وکساني  76دنيوی با ايشان معاونت
د، اشخاصی را مؤظف ميسازند  گی خود را مقصد اصلی ميدان رکردهوس

،در  شان خدمت کرده مصدر فعاليتی شوندکه در راه دوام وبقای مقام 
 راد خطبه مييا ،ه امام نماز جمعه وجماعت شدهک گذشته اشخاصي

،واز طرف پادشاه باالی ظائف عسکری بايشان تفويض ميگرديدنمودند و 
که رسول  چنانچه وقتي ،نمودند عساکر بحيث نائب اجرای وظيفه مي

ان او را در مسلمان ،را امام نماز ساخت)رض(حضرت ابوبکر)ص(اهلل
کردند، حضرت رسول   ينيمقتدای خود تع وظائف عسکری وغيره

ين ميکرد امامت يعسکر تع[فرمانده]را که بسر افسری شخصی)ص(اهلل

                                                 
 چنانچه امروز در اکثر نظامهای حاکم ديده ميشود.76
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را بحيث والی )رض(سيدابن 77،عتابعهده او ميگذاشت رنماز را نيز ب
)رض( بن ابی العاص را به طائف وعلی)رض( 78مکه معظمه وعثمان

   82را به نجران 81عمر بن حزم80را به يمن وو ابوموسی"اشعری"71ومعاذ

                                                 
 ,مان آورديمکه ا ه بود،روز فتحيله بنی اميه اش ابو عبدالرحمن واز قبيد کنيعتاب بن اس 77

ث والی مکه مقرر کرد در سال يشان را به حين رفتند ايکه رسول خدا )ص( بطرف حني  زمان
 هجری در مکه مکرمه درگذشت. 13

مان آورد رسول خدا )ص( يآمده واخدا امبر يف نزد پيله ثقيعثمان بن ابی العاص از قب 78
نمود ودر آنجا تا خالفت عمر بن  ریيارتداد آنها جلوگ ر طائف مقرر کرد وازيشان را اميا

دربصره   51ن مقرر کرد ودرسالي،حضرت عمر وی را به عمان بحر باقي ماندالخطاب 
 درگذشت.

عقبه در نفر   70ه اش ابوعبدالرحمن همرای يبن جبل بن عمر و انصاری خزرجی کن ذمعا 79
درغزوات  د,سال عمر داشت وبه اسالم مشرف ش 18عت کرده دران زمان يامبر )ص( بيبا پ

من يامبر خدا در يوالی پ ,شرکت نموده انسان شجاع ،دالور ودانشمند به حالل وحرام بودند
 .سالگی درگذشت 38هجری به عمر  18ده بودند درسال ين گر ييتع

نزد به  ،مان آورديباشد دراوائل ظهور اسالم ايس ميابوموسی اشعری نام شان عبداهلل بن ق 80
ات ينه منوره شدند به والينفر وارد مد 53وت به اسالم نموده با شان را دعيقوم خود رفته ا

درمکه مکرمه هجری شمسی  22نمودند درسال يفه ميفای وظيمختلف به صفت والی ا
 درگذشت .

بار درغزوه خندق شرکت   اولين ل القدر برایيد االنصاری صحابی جليم بن ز ز عمر بن خ 81
هجری  51درسال  ،مقرر شده بودصفت والی به امبر اکرم )ص( درنجران ياز طرف پ کرد،
  . نه منوره درگذشتيدرمد

 باشد .يمن ميکی از شهر های ينجران  82
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ر کرده امامت نماز واقامت حدود وغيره را که دران وقت از طرف مقر 
 یباالی شان گذاشته بود،خلفا ،وظيفه داران عسکری اجراء می شد

راشدين وامويان وبعضی از عباسيان نيزموظفين ومامورين خود را در 
ضمن وظائف محوله بامامت نماز وجهاد نيز می گماشتند، از اينجا 

حضرت .ر باره نماز وجهاد روايت شده استاست که اکثر احاديث د
مريضی تشريف ميبردند  وقتيکه به عيادترسول اهلل)ص(

 83شهد صالتک وينکالک عدوًا(ياللهم اشف عبدک )ميفرمودند:
  .خدايا بنده خود را شفا بخش که به نماز حاضر شود وجهاد کند

ا يمی فرستادند برايشان گفته بود ند)را به يمن  که حضرت معاذ حيني
ای معاذ مهمترين کار تو در  ءموطان اهم امرک عندی الصلوة(إ معاذ

 می]مينمود به مامورين خود ارقام)رض(حضرت عمر .نزدمن نماز است
که به نماز  من نماز است کسي ن در نزدترين کار شا که مهم[نوشت

دين خود را محفوظ  ،و نگذاشت که از نزدش فوت شود مداومت کرد
باقی چيزها را يقينًا ضائع  ،از راضائع ساختکه نم ،کسينگهداشت
نماز 82"الصلوة عماد الدين:"فرموده اندزيرا رسول اکرم)ص(ميکند، 

دين را قائم کرد وصفات که والی ستون  ستون دين است، وقتي
باقی  مثل بخل وغيره منع ميکند، نماز است که انسان را بهسته يناشا

                                                 
 31ص  7سنن ابوداود جلد  83

 282ص  7کنزالعمال جلد  84
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 اواستعينو "است: مودهوند)ج(فر خدا ميکند،چنانچه طاعات معاونت
 85"لصبروالصلوة وانها لکبيرة االعلی الخاشعينبا

نماز استعانت بخواهيد ادای نماز بجز از   ،بوسيله استقامت وادای
باالی ديگران دشوار ميگذرد،وهم  ،که از خداوند خوف دارند کساني

ايهاالذين امنوا استعينوا بالصبروالصلوة ان  يا:"خداوند )ج( فرموده است
  86" مع الصابريناهلل

ای مسلمانان معاونت بخواهيد بصبر نمودن ونماز خواندن خداوند مدد  
خطاب نموده فرموده کننده گان است،به حضرت رسول)ص(گارصبر  

وأمرأهلک بالصلوة واصطبر عليها  النسألک رزقًا نحن نرزقک "است:
  87"والعاقبة للتقوی

نما، ومت ز امر کن وبه آن مدادای نمار اپيروان خود را ب
 ,مياز توتمنای روزی را نداريم بلکه روزی تو را ميده)ج([خداوند]ما
درآيه کريمه ديگری فرموده  .جه نيکوی آخرين نصيب متقيان استنتي

ت الجن واالنس االليعبدون ما اريد منهم من رزق وما قوما خل:"است
 88"لرزاق  ذوالقوة المتينا هواريدان يطعمون ان اهلل 

                                                 
 سوره بقره 25ت يآ 85

 سوره بقره 153ت يآ 86

 سوره طه 132ت يآ 87

 اتيسوره ذار  58 -56ات يآ 88
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پيداکردن جن وانس فرمان برداری خدا است ،خداوند حکمت الهی از 
از ايشان تقاضای رزق وطعام را ندارد، بلکه او است روزی دهنده 

 وصاحب قوة مستحکم. 
 
 

 :بنابران مقصود الزمی از واليت وحکمداری
ن جبرانی نداشته خسران  ياصالح دين شان است زيرا خساره د :اول 

 . وی سودی نمی بخشدومنافع فانی دنيکامل گفته ميشود ،
اصالح چيزی است که دين بدون دستيابی آن قائم شده نميتواند  :دوم

دنيوی دونوع  اصالح ضروريات .آن عبارت از امور دنيوی شان استو 
که تجاوز  کسي  .تقسيم مال بين مستحقين،مجازات متجاوزين :است
ت که حضرت ماند، از اينجا اس او بسالمت مي ید  دين ودنيايننما

من ما مورين خود را برای آن فرستاده ام که "مر )رض(  می فرمودند:ع
مت را يوغن ]برای شما تعليم کتاب خدا وسنت رسول اهلل )ص(  را کرده

که در  زماني 81شما را استوار نگهدارد دين [م کندين شما تقسيب
وقوع رسيد ومشکالتی رخ داد. اگر ه يراتی بيزمامداران ورعيت تغ

ح امور دينی ودنيوی رعايای خودمی پردازد وتوان خود صالبه ا زمامدار

                                                 
 .مت درآن آمده استيم غنيبلکه تقس ،ستين جمله درمتن عربی آن نيا 89
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اين راه بکار می برد از افضل  ترين اشخاص زمانه خود قرار  را در
ت از حضر  ميشود چنانچه ، واز بهترين مجاهدين راه خدا شناختهميگيرد

يوم من امام عادل افضل من عبادة :"روايت شده استرسول اهلل)ص(
  10"ستين سنة

در مسند امام ، سال ميباشد60از عبادت ل بهترعاد يکروز پادشاه
احب الخلق الی اهلل امام :"فرموده اند)ص(ده است که رسولاحمد آم

 11م اليه امام جائر(هعادل وابغض
مبغوض ترين  پادشاه عادل ومحبوب ترين مردمان به نزد خداوند)ج(

  .شان پادشاه ظالم است
حضرت  که  تروايت شده اسدر صحيحين، از ابی هريرة)رض(

سبعة يظلهم اهلل، يوم الظل االظله ،امام عادل، "فرموده اند:رسول)ص(
فی عبادة اهلل، ورجل قلبه معلق بالمسجد، اذا خرج منه حتی  أوشاب نش

ورجل  ،هلل اجتمعا علی ذالک وتفرقا عليهيعود اليه ورجالن تحابافی ا
جمال الی منصب و  اة ذاتورجل دعته امر  فاضت عيناه،فذکراهلل خاليًا 

ها العلمين، ورجل تصدق بصدقة، فاخفانفسها، فقال انی اخاف اهلل رب 
 12 "هنيميال تعلم شما له ماتنفق 

                                                 
 51ص  1جلد  احمدث مسند يحد 90

 12ص  6کنزالعمال جلد  91

 7/121و مسلم  1/226بخاری  92
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که به جز از رحمت خداوندی  هفت طائفه اند که در مشکل ترين روزي
طرف نوازش ورحمت خداوند واقع  ،جای اميدی وجود نميداشته باشد

  :ميشوند
 پادشاه عادل.  -1
 که در بندگی خداوند نشو ونما يافته باشد.  جواني -2
 که بمسجد عالقه قوی داشته باشد.  شخصي -3
اجتماع وافتراق  ،که دوستی شان براه خداصورت گرفته ينفر  دو -2

 شان با ين اساس بنا يافته باشد. 
که در حال تنهائی مسئوليت های خود را به نزد خداوند  شخصي -5

 .ندامت می ريزاندياد آورشده از چشم خود اشک 
زنا دعوت نموده ه که او را زن صاحب اعتبار وجمالی ب شخصي -6

 باشد واز ترس خداوند از آن کناره گيری کرده باشد.
که محضًا هلل بفقراء ومستحقين صدقه مخفيانه داده  شخصي -7

  .احدی را بان آگاه ننمايد
بن حماد)رض(روايت شده است که 13درصحيح مسلم از عياض

،ورجل رحيم :اهل الجنة ثالثة سلطان مقسطستفرموده اص(رسول)

                                                 
ل القدر دربصره مسکن  يمی مجاشعی صحابی جليه بن عقال تمياض بن حماد بن ناجيع 93
 .درآنجا درگذشت ن شد ويگز 
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صاحبان  12  القلب بکل ذی قربی ومسلم ورجل غنی عفيف متصدق
 جنت سه طائفه اند: 

 عادل. اقتدار با-1
وهر فرد مسلمان دلسوزی [شاوندانيخو ]که به اقربا يمرد دلسوز  -2

 ميداشته باشد.
   .مرد ثروت مند پاکدامن سخاوت پيشه -3

 الساعی علی:"روايت شده است که فرموده اند)ص(ن از آن حضرتدرسن
  15"الصدقة بالحق کالمجاهد فی سبيل اهلل

مانند آن است که در  ،که در جمع آوری اموال صدقه ميکوشد شخصي
راه خدا جهاد مينموده  باشد ، حضرت حق سبحانه وتعالی وقتيکه به 

ال تکون فتنة ويکون هم حتی وقاتلو "جهاد امر ميکند چنين می فرمايد:
  16"الدين کله هلل

نمانده بنده   آنگاه مقاتله کنيد که فتنه باقی با کفار ومعاندين فتنه انگيز تا
گفتند )ص(بحضرت رسول اهللای خداوند باشد،گی وتسليم خاص بر 

بعضی از  ،قاتله ميکنند که شجاع گفته شوندبعضی اشخاص برای آن م
مائی. پس کدام اينها جهاد فی بعضی برای خود ن ،جهت ننگ وعداوت

                                                 
   385ص  2مسلم جلد  94

 326ص  2ی جلد ذترم 95

 سوره انفال 31ت يا 96
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من قاتل لتکون  "فرمودند:)ص( رسول اهلل؟حضرت سبيل اهلل گفته ميشود
 17"فی سبيل اهلل کلمة اهلل هی العليا فهو

که خاص برای آن مقاتله ميکند که احکام ودين خداوندی باوج  کسي
پس مقصود  ،و مجاهد فی سبيل اهلل گفته ميشودا ،ترقی خود برسد

ت که تمام ديانت بخداوند تعلق گرفته، کلمة اهلل عالی شود اصلی آن اس
واحکامی ميباشند که کتاب الهی متضمن  کلمات  وکلمة اهلل عبارت از

 لقد"چنان حضرت حق سبحانه وتعالی فرموده است:آن ها است ، هم
رسلنا رسلنا بالبينات وانزلنه معهم الکتاب والميزان ليقوم الناس ا

 18"بالقسط
ان خود را با احکام واضحه وبا ايشان کتاب ستاده ايم پيغمبر به تحقيق فر 

ردمان را بحق استوار داشته ومقياس الحق را نازل کرده ايم تا م
بنابر آن مقصود از فرستادن پيغمبران وانزال کتب آن است که باشند،

تواری داشته مردم حقوق اهلل وحقوق العباد را فهميده بانها پابندی واس
وانزلنا الحديد فيه بأس شديد "فرموده است:)ج(اوندبعد خد. باشند

وخداوند آهن  11"من ينصره ورسله بالغيب اهلل ومنافع للناس وليعلم
تا ن قوة شديد ونفع مردم موجود است،که دراراخلق نموده است،

                                                 
 ولفظ از امام مسلم است120ص2طبع هند ومسلم جلد 312ص 1بخاری جلد 97

 ديسوره حد 25ت يآ 98

 سوره حديد 25آيت  99
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وپيغمبران او باساس ايمان  ح شود که کدام کسی به دين خداوندواض
 دين چنانچه گفته اند که قائم شدن ،فوالدين صورت ميگيرد قوةبالغيب 

گان  وحق بنده)ج(که از حق خداوند بنابر آن کسيمعاونت ميکند،
کتاب وشمشير ه  شمشير واستعمال به تجاوز نمود استوار ساختن آن ب

روايت شده است که می ض(بن عبداهلل)ر 100ميباشد از حضرت جابر
که از بما امر داده بودند تا درحق شخصی  رسول اهلل)ص("فرمودند:

تجاوز کند واين تجاوز خود را مشروع بداند [ميقرآنکر ]فاحکام مصح
که استوار ساختن عدالت مقصود  از شمشير کار بگيريم در صورتي

وحق خود پابندی داشته )ج(د، تا مردم به حقوق خداوندباش اصلی مي
صورت ه باشند بنا برآن از جمله دو نفر هر کدام شان اين مقصد را ب

 ين ميگردد وسلسلهيمريت وواليت تع هداده ميتواند ب صحيح  انجام
گاه اقامت يعنی هر .االقرب فاالقرب در اين باره مراعات بايد شد

باوحق تقدم را که رسول اهلل)ص( شخصي ،نماز مطلوب بودومقتدائی 
يؤم "اند: هفرموديد شد زيرا رسول اهلل)ص(مقدم با،درنماز داده است

فان   ،ة سواء فاعلمهم بالسنةءکانوا فی القرا  م لکتاب اهلل فانالقوم اقرئه
مهم فی الهجرة سواء فاقد فان کانوا،مهم هجرةا فی السنة سواء فاقدنو کا

                                                 
کی از يل القدر انصاری درهمه غزوات شرکت داشته و يجابر بن عبداهلل صحابی جل 100

مان يقات داشته و ارود با شش نفراز بزرگان انصار با رسول خدا ماليانصار بشمار م بزرگان
 .درگذشته است 78درسال نمود، و  تيث روايحد1520آورده بود
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الرجل الرجل فی سلطانه وال يجلس فی بيته علی تکرمته من و اليؤ ،سنا
  101االباذنه(

امامت قوم را شخص دانشمند تر آن ها بنمايد که به کتاب 
 د هر گاه دراين صفت مساوی بودند پس کسيبيشتر ميدانخداوند)ج(

مساوی  هر گاه در آن نيز ،بحديث رسول اهلل)ص(علم داشته باشد که
اگر درآن هم برابر  ،تقدم ورزيده باشد تهجر  که در بودند پس شخصي

بزرگوار ترشان از حيث سن، اماگاهی امامت نکند شخصی  پس بودند.
د در خانه او بجای معينه ونه نشين، شخص ديگری را درجای اقتدار او

اگر دو نفر در کفايت ماموريت [اشه به اجاز ]ستيذانشا همگر بخودش 
بين مستحقين قرعه انداخته ،مساوی بودند يا اصلح شان معين نه بود

نازعه كه برای حل م102چنانچه حضرت سعد بن ابی وقاص.شود
قرعه انداخت ،ه راجع به ادای اذان داشتنديهمراهانش در جنگ قادس

)ص( نمود چون ايشان در متابعت و پيروی از رسول خدا ن کار را يا
هرگاه مردم از فضيلت آذان وصف اول اطالع داشته فرمود اند: "

يری کرده نتواند حتمًا قرعه می گتباشند، وبدون قرعه برای شان دس

                                                 
 173ص  5مسلم جلد  101
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 .ت کرده استيث روايحد270باشديش قبول ميدعا بوده ويفه سوم جهت انتخاب خل



 سياست شرعيه 

 

73 

که اصلح هويدا باشد وبحکم خداوند برايش  البته در صورتي 103اندازند
زمامدار  ،يا مخفی باشد وبقرعه قضيه يکطرفه گردد حق تقدم داده شود

 وظيفه امانت داری را ادا کرده از مسئوليت آن خالص می شود.
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 باب دوم
 امـــوال

 درين باب چهار فصل است
امانت دوم اموال است چنانچه خداوند در باره دين ها فرموده 

 102"مانته وليتق اهلل ربهفان امن بعضکم بعضا فليؤدالذی اؤتمن ا"است:
امانت ميگذاريد بايد ه د بعضی باگر بعضی شما اموال خود را نز 

واز خداوند ،ادای امامت بپردازده که امين پنداشته شده است ب يشخص
 .ترسيده دران خيانت نه نمايد

 فصل اول
 که تحت عنوان اموال می آيند چيزهائي

تمل ميباشد، مثال عين عنوان اموال عموميت داشته به اقسام زيادی مش
 ،عمومی و های خصوصیدين  .که به کسی امانت سپرده شود وجنسي

که درآن مضاربت می  يمال]، مال مضاربوديعت مال شريک، مال موکل
که بدست وصی يتيم ميباشد، يا بدست متولی وقف، ومانند  مالي[کند
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مهر  بدل قرض،س[ده شوديزی خر يکه با آن چيپول]ثمن مبيعه آن ،
 ، اجرت مزدوران، وامثال اينها حضرت حق سبحانهزنان

هلوعاً خلق االنسان إن  :"ه امانات مالی فرموده استوتعالی در بار 
لمصلين الذين هم علی وعًا واذا مسه الخير منوعًا االااذامسه الشرجز 

" الی صالتهم دائمون والذين فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم
  105"ماناتهم وعهد هم راعون والذين هم ال" قوله تعالی

که ضرری برايش  وقتي،آفريده شده است [ناصبور]انسان بی استقامت
در وقت رسيدن خير از دست پيشی ،فزع آغاز ميکندو ميرسد به جزع 

که  انيار ز مگر نماز گ،محتاجين واجرای خدمات مالی ممانعت می ورزد
حصه معينه که در مال های شان  به نماز خود دوام ميدهند و اشخاصي
که  د و کسانييدر اخير می فرما"برای سوال کنندگان ومحرومين ميباشد
درآيه کريمه ديگری فرموده نمايند، امانت ها وپيمان خود را مراعات مي

راک اهلل وال أانا  نزلنا اليک الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما "است:
  106"تکن للخائنين خصيما

 ،که احکام آن راست ودرست است  ما فرستاديم بجانب تو قران را
که خداوند برايت داده حکم نمائی  برای آنکه بين مردم مطابق دانشي

  .نکنی انیواز خائنان مدافعه وپشتيب
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أداالمانة الی من ائتمنک وال تخن من :" حضرت رسول فرموده است
 که با کسينما، گذاشته ادا  که نزدت بکسيامانت را 107 "خانک

  .انت مکنخي خيانت کرد باوتو 
منه المسلمون علی أالمؤمن من :"در حديث شريف ديگری آمده است

والمهاجر  ،دمائهم واموالهم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
 108" من هجر ما نهی اهلل عنه والمجاهد من جاهد نفسه فی ذات اهلل

مومن کسی است که مال ونفس مسلمانان نزدش امانت گذاشته شده 
مسلمان کسی است که  .صور خيانت دراو وجود نداشته باشدبتواند وت

، مهاجر حقيقی  ز ضررزبانی و عملی اوسالمت باشندسائر مسلمين ا
گفته باشد جهاد کننده   کسی است که ممنوعات خداوندی را ترک مي

کسی است که درباره ايمان بذات خداوندی   [مجاهد واقعی]کامل
  .خود مجادله ميکندوايجابات آن باخواهشات نامشروع نفس 

من اخذاموال الناس يريد :"رسول )ص( در حديث ديگری فرموده است
 101رواه البخاری "الفها اتلفه اهللاداءها، ادها اهلل عنه ومن اخذيريد ات

بصورت امانت های مردم را به اراده ادامی گيرد)کسيکه مال 
تا آن مال را اداء ]خداوند او را توفيق ادامی بخشد،ياقرض(

                                                 
 868ص  3مستدرک حاکم جلد  107
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خيروبرکت اين شخص را  وکسيکه باراده اتالف ميگيرد خداوند[ديانم
گردانيده   خداوند ادای امانت ها را واجب ، در صورتيکهمحومی سازد

مال  یالبته ادا ،شوند رضاء ورغبت بصورت حق گرفته ميه که ب است
هم  ،که بخيانت ربوده يا بظلم گرفته شده باشد مغصوبه ومسروقه ومالي

  .عاريت بطريق اولی الزمی است چنان ادای مال
العارية مؤداة، :"در خطبه حجة الوداع فرموده بودندحضرت رسول)ص(

اعطی کل ذی  ة والدين مقضی، والزعيم غارم. ان اهلل قدوالمنحة مردود
  110"حق حقه فال وصية لوارث

مثاًل موتر يا ]گرفته شده باشد واجب االداء است  که به عاريت مالي
 [ا انسان بصورت طلبی بطورامانت خواسته  باشداسپ وغيره کسی ر 

گاو وگوسفند دوشی که بغرض دوشيدن شيرآن ها خواسته شده باشد 
ان ده است، به شد، دين الزم االدءاست وضامن تاو واجب الرد ميبا

 بنا ،ين کرده استيرحصه آن را تعتحقيق خداوند برای هر وارث وحقدا
 .ده نميشوددي میبرآن بوصيت نمودن برای وارث لزو 

ذمه زمامداران وحکمرا  رب،مراعات اينگونه امانت های مالی که ذکر شد
رکدام نان ورعايايکسان واجب است که بادای اموال واجب االداء ه

الی صاحبان تسلط وحکمدار ان واجب است که با شان،بپردازند،مثالً 
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باالی که  يحق]هم چنان واجب ذمه. گفته ضائع نسازند از اموال بيت
رعيت . حقوق واجب ذمه خود را ادانمايند تارعيت است [ان استش

حقوقی را مطالبه نمايند که  ،نبايد از حکمرانان ووظيفه داران مالی
که در  نشوندشمرده  یاستحقاق آنرا نداشته باشند ، تا از جمله منافقين

قات فان ومنهم من يلمزک فی الصد:"فرموده استباره شان خداوند)ج(
ضوا رضوا، وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ، و لو انهم ر اعطوا منها 

تينا اهلل من فضله ورسوله اناالی حسبنااهلل، سيؤ  اتاهم اهلل ورسوله وقالو ا أم
لفقراء والمساکين والعاملين عليها والمؤلفة لقات انما الصد ،اهلل راغبون

ة من اهلل ارمين وفی سبيل اهلل وابن السبيل فريضغقلوبهم وفی الرقاب وال
  111"واهلل عليم حکيم

سبب  بیر باره تقسيم صدقات به حضرت محمد)ص(بعضی اشخاص د
گفتند اگر بدون استحقاق از جمله اموال صدقات که حق  طعن مي

ر آن يدرغ]عامه است برای شان داده شود خوشنود ميشوند واال
طرف ز که اای  اگر اينها باندازه .به غصه شده ناراض ميگردند[صورت

 [راضی شوند]شود رضايت بدهند ورسول برای شان داده مي خدا
عنقريب خداوند  ،رضامندی خداورسول برای ما کافی است وبگويند

غنی ]بفضل خود ورسول او مارا از فقر ومسکينی مستغنی
                                                 

 سوره توبه . – 51 – 58ات يآ 111
 



 سياست شرعيه 

 

79 

شد، اشتباهی نيست که صدقات يم ميگرداند ،چه قدر خوب[سازديم
شد که تاليف ميباوحق کسانی  ،حق فقراء ومساکين وعاملين آن است

وهم صدقات برای خالصی غالمان ، قلوب شان مطلوب باشد
رض الزمی فوقرضداران وخدمت گران راه خدا بوده ،از جانب خداوند 

  .باشد خداوند دانای با حکمت است مي
پادشاه شان اگر چه  ،دگردحقوق مالی پادشاه  مانع ند که رعيت نميتوا
مداران نام برده شده از ظلم حک)ص(حضرت رسول ،ظالم باشند

 112"ادوا اليهم الذی لهم فان اهلل سائلهم عما استرعا هم"فرمودند:
کنيد مسئوليت شان در مقابل   ءحقوق شان را که بذمه شما است ادا

  .رعيت بخداوند تعلق دارد
ده است که روايت شرضی اهلل عنه ةر ين از ابی هريحدر صحي
سهم االنبياء کلما هلک يل تسو کانت بنواسرا":فرموده بودندرسول)ص(

 فما ا:قالو  .، وسيکون خلفاء ويکثرونه نبی، وانی النبی بعدیف، خلنبی
االول فاالول ثم اعطوهم حقهم فان اهلل سائلهم  ببيعة فوافقال او  ؟مرناأت

 113عما استرعاهم(
که  زماني، ان شان مربوط بوديل به پيغمبر مسائل سياست بنی اسرائ 

عهده  رر ديگری اين وظيفه را بپيغمب،پيغمبری هالک می شد
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ه ب وسياست اما بعد از من پيغمبری نيست،ميگرفت
ميگيرد مدعيان خالفت تعلق ء[خلفا]وجانشينان[رانيام]شاهانپاد

مردم پرسيدند که درانصورت چه بايد   .وپادشاهی نيز شايد زياده شوند
 کرد؟ 

ن وبيعت به پيما ،رسول اهلل )ص( فرمود به کسيکه اول بيعت کرده باشيد
ديگری از ابن  . در حديث، سپس حقوق ايشان را ادا کنيدخود وفاکنيد
انکم "روايت شده است که رسول )ص( فرموده اند: 112مسعود)رض(

فماتأمرنا يا رسول اهلل؟ قال  اتنکرونها قالو  سترون من بعدی اثرة واموراً 
 115"اهلل حقکمسألوااادوا اليهم حقهم و 

        ]انتخاب اشخاص را[انتخابات من دارد که شما بعد از امکان
های را که بدميدانيد مالحظه  بيجا وکار [ص اموريتخص]واختصاصات

)ص( رسول خدا را سوال کردند که درانوقت چه کنيم؟کنيد،
)ج( داء کنيد وحقوق خود را از خداوندحقوق ايشان را ا":فرمود

هش که مطابق ميالن وخوا]حق ندارند[نميتوانند ،حکمرانان"بخواهيد

                                                 
ن يعبداهلل نام داشتند ]عبادله[وازمکثر است که  يکی از چهار کسانيعبداهلل بن مسعود  114
مان مشرف شده و يل دعوت اسالمی درمکه مکرمه به ايدر اواث می باشند  يت حديروا

ند يگو يش ميکردند صاحب بن برايمل محامبر را يدرتمام غزوات شرکت داشتند وپاپوشهای پ
 نه منوره  درگذشت .يدرمد 32ت کرده است  درسال يث روايحد 828
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 خود اموال صدقه را که حق عامه است تقسيم نمايند، ودر آن تصرف
نائب ووکيل ميباشند ،ومال از ،بحيث امانت دار کنند،زيرا اينها  نهمالکا

انی واهلل ال اعطی "خود شان نيست ،چنانچه رسول )ص( فرموده اند:
 116"، وانما انا قاسم اضع حيث امرتحداً ااحداً وال امنع 

منع نميکنم ، وظيفه  [زی رايچ]را نميدهم واز کسیبه کسی چيزی من 
ی  من فقط تقسيم نمودن ورسانيدن حصه های معينه ميباشد تا مطابق امر 

 رواه البخاری(کنم)که بمن شده است اجرا  
که رسول  ،درصورتيهريرة نيز مثل آن روايت شده است واز حضرت اب 

خود نميداند، برحق خداوند ،اختيار داد وستد، حقوق عامه را بدست  
پس سائر مالکانه را به خود قائل نميشود، وتصرفات

گاهی حق آن را ندارند که در اموال عامه [چيه[]زمامداران]انحکمران
ای شخصی به حضرت عمر)رض(گفت:نمايند، تصرف خود سرانه

اميرالمؤمين! چه ميشود که از مال خداوندی بمصارف خود وسعت 
آيا ميدانی که مثال من واين ،دهی،حضرت عمر)رض( بجوابش فرمودب

؟اين قضيه بان ميماند که جمعيتی در عامه چه سان است رعايا واموال
د، تا از آن سفر اموال خود را جمع کرده بدست يکنفر شان داده باشن

آيا اين شخص ميتواند ،که از جمله آن اموال بخود شان مصرف کند،
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ت ی به حضر وقت .بصورت حالل برای خود اختصاصی را قائل گردد
بوده  [خمس]آورده شد که تمامًا از پنج  يکه اموال زيادیعمر )رض( 

که اين امانت ها را اداء نموده  فرمود کساني ،به بيت المال تعلق داشت
فتند بدون اشتباه از جمله حاضرين برايش گ .امانت کاران ميباشند اند

مه خود را کنی، از آنرو ايشان امانت ذ را اداء ميتوامانت خداوند)ج(
برايت می پردازند، هرگاه توخود سرانه از آن ميخوردی ايشان نيز خود 

 سرانه ميخوردند.
بايد دانست که زمامداران بحيث بازار ميباشند چيزی را که بمصرف 

نيز چنين )رض(ميرسانند بجای آن چيزی ميگيرند، عمر بن عبدالعزيز
امانت را بکار  واحسان  ،عدالت،مداران صداقتفرموده است:اگر زما

اگر  .گيرد ببرند از طرف رعيت نيز باايشان مقابله بالمثل صورت مي
وظيفه زمامداران  .ردند چنين می بينندکخيانت  و بدکاری ظلم ،دروغ 

است که حقوق مالی خودرا بصورت حالل گرفته به مستحقين بصرف 
ری می رسيد که بعضی نائب هرگاه خب)رض(به حضرت علی .برسانند
او ظلم  [ان وولسولهاو عالقه دارها مراد استيوزراء وال]های  هالحکوم

می فرمود خداوندا! من برای شان نه گفته ام که باالی  ،نمايند مي
 مخلوق خدا ظلم نمايند يا از حق خداوندی فرو گذاشت کنند.
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 فصل دوم
 اقسام اموال خزينه شاهی

اد  از آن مر ]ی واحاديث نبوی اموال خزينه شاهیباساس آيات قران
 :به سه نوع استزينه دولت جمع ميگردد[خمواردی است که به 

 غنيمت. – 1
 صدقات. – 2
 فئ. – 3
گرفته شده    [نبرد وجهاد]ت اموالی است که از کفار بمقاتلهغنيم -1

اين نوع اموال را درسوره انفال که بمناسبت غزای خداوند)ج( .باشد
ع اموال رانسبت بزيادتی  اين نو  .بيان نموده ،نازل شده است117(1)احد

نفل "که دراموال مسلمين باثر انضمام شان پيدا ميشودانفال ميگويند:
 يسألونک عن:"در قرآن کريم چنين فرموده است"بمعنی زياده ميباشد

واعلموا انما غنمتم من شیء فان هلل )تا("االنفال قل االنفال هلل والرسول
 118"بن السبيلاين و خمسه وللرسول ولذی القربی واليتامی والمساک

                                                 
رسول خدا)ص(در آن شرکت   و نبردی را گويند کهآمده است  به يک معنیغزا، غزوه  117

زوه هم بنام  غوست که نام يهجری درمنطقه احد بوقوع پ 3غزوه احد درسال  .کرده است
 اد می شود.يمنطقه 

 
 سوره انفال   21 -1ات  يآ 118
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انفال حق خداوند ورسول می پرسندترا ازانفال بجواب شان بايد گفت 
از مال های که غنيمت نموده ايد پنجمين  وبدانيد که) الی آخر(او است

حصه آن برای خداورسول واقارب ويتيمان وبيچارگان ومسافرين راه خدا 
ا طيبًا واتقو  مما غنمتم حالالً  افکلو "درآيه ديگری فرموده است: .است

 111"اهلل ان اهلل غفور رحيم
يد حالل پاکيزه وبترسيد از خداوند اکه غنيمت نموده  بخوريد از چيزي

 .به تحقيق خداوند آمر زنده مهربان است
ه فرمودروايت شده است که رسول)ص(ين از جابر)رض(يحدر صح

 ،نصرت بالرعب مسيرة شهر:يقبل يخمسًا لم يعطهن نب تاعطي"بودند:
الصلوة ته کوطهورًا فايما رجل من امتی ادر  ت لی االرض مسجداً وجعل

واعطيت الشفاعة وکان  ي،،ولم تحل ال حدقبلفليصل،واحلت لی الغنائم
 120"يبعث الی قومه خاصة بعثت الی الناس عامة يالنب

به هيچ پيغمبری است که عنايت کرده  منپنج چيز است که خداوند به 
  :داده نشده بودمن پيش از 

خداوند بمن امداد کرده بمسافه يکماه اعداء از نزد شان خوف  -1
 ميکردند.

                                                 
 سوره انفال 61ت يآ 119

 28وبخاری جلد ص  111ص  1مسلم جلد  120
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 مسجد قرار گرفته وتيمم نيز بان روا گرديده بمنتمام روی زمين  -2 
 ارند.ز زمين نماز بگقطعه  ميتوانند که دروقت نماز بهرمن امت  ،است

  پيشتر حالل نه بود. که حالل گرديده   بمناموال غنيمت  -3 
 داده شده است. من  اعت عامه برايشف حق -2
به  من به قوم خودشان مبعوث بودند وبعثت عظام)ع( یتمام انبيا -5

بعثت :"در حديث شريف ديگری فرموده استتمام مردم ميباشد.
بالسيف بين يدی الساعة حتی يعبداهلل وحده الشريک له وجعل رزقی 

ه تشب الصغار علی من خالف امری ومنتحت ظل رمحی وجعل الذل و 
 121"بقوم فهومنهم

ه ام بمعيت شمشير پيشتر از قيامت تا آنکه عبادت من فرستاده شد 
خدای يکتا کرده شود وأسباب معيشت بزير سايه نيز ه ام ميباشد  ذلت 

که  وحقارت نصيب کسانی است که از فرمانم سرکشی کنند ، کسي
از خود را هم مانند قومی می سازد، وميخواهد بان ها منسوب شود، 

چنين شخص از جمله آن قوم بحساب  ،حلقه اسالم خارج دانسته شود
ن ه آميرود، احمد اين حديث را در مسند خود روايت کرده وبخاری ب

مال غنيمت بايد پنج حصه شود حصه پنجمين  استشهاد نموده است.
 ذکر نموده است که خداوند در آيه کريمه آن هارای  آن به مسحتقين

                                                 
 23ص  2ابوداود جلد   28ص  1بخاری جلد  121
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حصه باقيمانده نصيب غنيمت کننده  پرداخته شود ،چهار 
چهار حصه  )رض( فرموده استميباشد، حضرت عمر [نيمجاهد]گان

محاربه  ،باقيمانده حصه کسانی است که در واقعه حاضر شده باشند
يکه معمول حضرت طور  چهارگانه ]حصه ها[شرط نيست اين حصص

ه وطور مساويانه باالی شان تقسيم کرد راشدين بود یرسول )ص( وخلفا
در وغيره دران زير نظر گرفته نشود،  گی وفضيلت يشود ، سرکردهم

برای خود  حديث شريف بخاری آمده است که سعد بن ابی وقاص
تنصرون  هل"رسول )ص(فرمودند:،اده تری قائل می شداستحقاق زي

 122"ئکموترزقون االبضعفا
اسباب معيشت تان [بدست آوردن رزق وروزی]نصرت وغلبه ودستيابی

چنين  در مسند احمد از سعد .همکاری بيچاره گان تان ميباشدمربوط ب
عرض  به حضرت رسول)ص()رض(روايت شده است که جناب سعد

چه  ،کردند که بعضی اشخاص  به حيث سرپرست وکالن قوم ميباشد
بجواب او رسول اهلل)ص(؟اشدسان حصه او با عامه افراد مساوی ب

 123"رون االبضعفا ئکمثکلتک امک يا سعد هل ترزقون وتنص:"فرمودند
مادرت بی فرزند شود ای سعد! آيا بدون همدستی زير دستان وبيچاره   

که  يزمان]نيز جريان داشت وبنی عباسگان نصرت و وسائل معيشت 
                                                 

 228 -2بخاری جلد  122

 211ص  1مسند احمد جلد  123
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دار بزرگ زمام[ وفارسی ها درنبرد بودند 122مسلمانان بارومی ها واتراک
بيشتر  که زياده تر زخم برداشت وتکليف برای بعضی اشخاصيميتواند 

زياده تر از استحقاق ديگران ريه ها )کنيزک(ساز جمله  ،ديده باشند
که بکدام حصار باالشده يا فاتح پيش آهنگ  يا برای اشخاصي ،بپردازد
زيرا حضرت رسول )ص(  .زيادتی را قائل شود ،گرديده باشندجنگ  
اما در باره اين زيادت علماء  ،نيز چنين مينمودند او 125یوخلفا

موده اند بعضی ميگويند که اين زيادت بايد از همان پنجمين اختالفی ن
بعضی ديگری  .داده شود ،حصه که به بيت المال پرداخته شده است

آن را از خمس الخمس ميگويند تا تفاوت زيادی بين فاتحين بميان 
بات دينی برای صحيح آن است که باساس بعضی ايجا . نيامده باشد

صه خمس نيز داده شده ميتواند رسول ح 5ر 2ا تبهبودی اين زيادت 
رسول ]اکرم )ص( نيز متجاوز از يک مرتبه باين زيادت قائل شده اند 

واحمد  126شام وابوحنيفه یفقها [اند ردهکن  ين مرتبه چنيخدا چند
                                                 

 است . فراموش شده درحالی که از مترجم  ،دين جمالت درمتن عربی مشاهد گرديا 124

 .باشندي)رض(من،علی مرتضیي،عثمان ذونور ق عمر فاروقيازخلفأ خصرت ابوبکر صد مراد125

فه نعمان بن ثابت يکی از امامان مذاهب متبوع اهل سنت وجماعت می يابو حن امام 126
مدرسه اجتهاد را بنيان گذاری نموده وپيروان زيادی خصوصًا درآسيا وجنوب شرق آن  .باشد

در زمره تابعين بشمار می رود ، ايشان زاهد  ،مالقات کردهرا  دارد چهار تن صحابه 
دث زمان خود بشمار ميرفتند بر عالوه از فتوی ومصروفيت ،پرهيزگار، با تقوا ، فقيه ومح

شان به مسائل فقی واجتهادی پيشه تجارت نيز داشتند ، از عهده داری سمت قضا ابا 
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را بدون  3ر1ر2ر1وزيادت ،ترجيح داده اندرا وسائرين اين روايت 
جائزدانسته  ور شرطرا بط 3ر1شرط وباشرط جائز گفته اند اما مافوق 

شرطی بميان آمده باشد، که  [فرمانده ]اند که مثال از طرف سرافسر
فتح يا فالن اقدام از طرف شخصی بعمل  [قلعه جنگی]اگر فالن حصار

اين مقدار [شوديازداده ميش امتياگر کسی سردشمن را آورد برا]آورده
ه بگويد: که امام ميتواند اعالن عامی نمود .زيادت برايش پرداخته ميشود

ان او باشد. چنانچه حضرت از هر شخص هر چيزی را که بدست آورد 
)ص( درغزوه بدر اين مصلحت را راجح يافته اعالم نموده بودند ، رسول
که زمامدار خواسته باشد که اموال غنيمت را جمع کند وتقسيم  وقتي

در قرآنکريم آمده  .نمايد برای احدی جائز نيست که دران خيانت کند
 127ست: ) ومن يغلل يأت بما غل يوم القيمة(ا

صورت پوشيده ه را  به خيانت بی که از حقوق عامه چيز  کسي
که آن را مخفی نموده بود حاضر   در روز قيامت با اصل چيزي،ميگيرد

زيرا رسول )ص(  ،کرده ميشود. غارت کردن بهيچ صورت جائز نيست
 ،قسيم صرف نظر کردهاز ان منع فرموده اند ،هر گاه زمامدار از جمع وت

اذن داده باشد هر کس ميتواند که خمس مال غنيمت را از روی عدالت 
                                                                                     

 150لت وکوب زياد  درسال شر ابوجعفر منصور ايشان را به زندان انداخت و از  ،ورزيده
 .نيا آمده استهجری درزندان درگذشت  که درهمين شب اما م شافعی به د

 سوره آل عمران . 161ت يآ 127
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که مسلمانان را از اموال  کسياخته از باقيمانده استفاده کند .پرد
غنيمت محروم ساخته برای پادشاه هر گونه تصرف را دران مباح می 

ين از حدوسط تجاوز کرده بحکم خداوند مقابله ميکند. د ،پندارد
خداوندی طرفدار عدالت در تقسيم بوده به تقسيم آن چنين دستور 

تا  ،برای پياده يک سهم وبرای سوار سه سهم داده شود .داده است
چنانچه رسول  .يک سهم از خودش ودوسهم او از اسپ او قرار گيرد

، بعضی از فقهاء جنگ خيبر چنان تقسيم نموده بودنددر اکرم)ص( 
اما قول ،رای سوار دو سهم را قائل گرديده اندبرای پياده يک سهم وب

زيرا آدم سوار از  .اول بحديث صحيح مطابق ومعقول ديده ميشود
وی دو برابر انسان کار  ده تر مصدر فعاليت ميگردد واسپيکطرف زيا

ميکند واز طرف ديگر نگهبانی اسپ نيز بدون يک نفر صورت 
اسپ عربی اند، ديده فرق قائل گر ، در نوع اسپ نيز بعضی ها يگيردنم

ترجيح داده اند ،  [باشديرعربی ميانواع اسپ غ]را باالی برزون وتتری
گذشتگان اسپ خصی را   . و خصی نيست[اسپ نر]اما فرقی بين نريان

ديان ونريان  ما ،نمودند يزی گفته برای محاربه آماده ميتو  تصاحب قو 
باشد وآوازی ، زيرا ماديان برای شبخون مساعد تر ميکدام فرقی ندارند

ندارد البته طاقت سيرو رفتار در اسپ خصی بيشتر ميباشد ، هر گاه 
رت اگر صو  ينادر  ،مال غنيمت شده بيشتر از مسلمين بوده باشد

باتفاق ائمه ،معلوم باشد صاحب اصلی کدام مال منقول يا غير منقول
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فرعی  موضوعات .صاحب اصلی آن مسترد ميگردده ب مال ،اسالم
از بحث ما بيرون است وآثار واقوال زيادی در ان باره  اموال غنيمت
 موجود است.
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 فصل سوم
 اصناف اموال شاهی  

 صدقات
مستحق صدقات کسانی ميباشند که خداوند آن ها را در کتاب خود 
شرح داده است. تا آنکه شخصی از رسول )ص( در خواست کرد که 

ان اهلل  :"فرمود()صاز جمله اموال صدقه برايش چيزی داده شود رسول
ا نية اجزاء فان  لم يرض فی الصدقة بقسم نبی وال غيره ولکن جزأها ثم

  128"جزاء اعطتيککنت من ذالک اال
خداوند صالحيت مطلق تقسيم صدقات را به پيغمبر وغير آن نداده 

طائفه نشان داده  8است بلکه خود او تعالی )ج( مستحقين آن را 
ايت دارند پس صدقه برای غنی ج به کففقراء ومساکين ( که احتيا :"است

قوی که صاحب پيشه  باشد جائز نيست ) عاملين( ايشان   وشخص
) مؤلفة ،ع و حفظ ونوشته وغيره مينمايندکسانی اند که صدقات را جم

شود ) رقاب( معاونت  القلوب( که معرفی شان در بحث فیء کرده مي
دی ن جنگ وآزافديه اسيرا کذا  ،مکاتبين برای خالصی شان از اسارت

ايشان اشخاصی هستند که دين )قرضداران(غالمان دران داخل ميباشند،
قدرت تاديه آن را نداشته باشند ، اينها نيز مستحقين  ،ذمه شان بوده رب

                                                 
 252ص  6کنز العمال جلد  128
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اما اگر پول دين  ،شود تا دين ذمه شان خالص ،صدقه دانسته شده اند
ستحقاق البته در انصورت ا ،را بمعصيت الهی بمصرف رسانيده باشند

روند گان راه خدا( ايشان تا آنکه توبه بکشند) ،شان ساقط ميگردد
که  پولي ،را به جهاد بسته کردهاشخاصی ميباشند که کمرهمت 

تمام ضروريات جهاد شان را   شان)بقسم معاش( داده ميشود تکافويبرا
اندازه کفايت شان مال داده شود يا ه کرده نتواند ، برای اينها بايد ب

ائل شان از قبيل اسپ، سالح، نفقه ، اجرت برای شان پرداخته تمام وس
روند گان حج بيت اهلل نيز در لفظ فی سبيل اهلل داخل ميباشند ،  ،شود

شهر  چنانچه رسول اهلل )ص( فرموده اند، ابن السبيل کسی از که از يک
 به شهر ديگری ميرود.
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 فصل چهارم
 اقسام اموال شاهی

که بعداز غزای   121مه سوره حشر در غزوه بنی نضيراساس فئ درآيه کري
 است و آن اين است که خداوند)ج( بميان آمده ،بوقوع پيوسته 130بدر

منهم فما اوجفتم عليه من خيل   وما افاء اهلل علی رسوله "فرموده:
کاب ولکن اهلل يسلط رسله علی من يشاء واهلل علی کل شئی قدير ما والر 

ل القری فلله وللرسول ولذی القربی واليتامی افاء اهلل علی رسوله من اه
والمساکين وابن السبيل  کی اليکون دولة بين االغنياء منکم ، وماآتاکم 

 .و اتقواهلل ان اهلل شديد العقاب اکم عنه فانتهو نها  ول  فخذوه ومالرسا
الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضالمن اهلل  المهاجريناء للفقر 

ا و اولئک هم الصادقون، والذين تبوء وينصرون اهلل ورسولهورضوا نًا 
هم صدور  الدارو االيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم وال يجدون فی

ومن يوق  علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة حاجة مما اوتوا ويؤاثرون
من بعدهم يقولون  وافلحون والذين جاءشح نفسه فاولئک هم الم

                                                 
نه بعد از شکستن عهد و يهود مدين مسلمانان و يهجری ب 2ر درسال يغزوه بنی نض 129

 .وسته استيمان بوقوع پيپ

 ميانن معرکه يهجری واقع شده بود و اول 2بنام بدر در سال  منطقه ایزوه بدر در غ 130
 .ن بوداناروزی از آن مسلميرود  و نصرت پين بشمار مامسلمانان ومشرک
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الذين سبقونا بااليمان والتجعل فی قلوبنا غاًل للذين ربنااغفرلنا والخواننا 
 131.((انک رؤف رحيم ربنا اآمنو 

اموالی را که خداوند از دست کفار بدون محاربه وقتال برسول خود  
داده است و بدون تکليف اسپان وغيره برای شان عنايت فرموده 

را  ميتواند که پيغمبران خود .وخداوند )ج( به تمام چيزها قدرت دارد
پس اين اموال حق  ،که خواسته باشد تسلط بخشد باالی کساني

خداوند ورسول واقارب ويتيمان ومسکينان و مسافران ميباشند  تاوسيله 
چيزی را که پيغمبر )ص( برای تان  .دادو گرفت ثروتمندان قرار نه گيرند
که شما را باز ميدارد منع شويد ، از  می پردازد آن را بگيريد و از چيزي
زيرا خداوند مالک عذاب شديد  ،خداوند )ج( خوف داشته باشيد

، اين مال برای ناتوانان هجرت کنند گان است که از جای رهايش است
ومال های شان خارج کرده شده اند وفضل ورضای خداوندی را 

صداقت از ، )ص( نصرت می نمايندد ورسول اوميخواهند وبادين خداون
اد واقامت بخشيده ين مهاجرين را جايدکه ا شعائر ايشان است وکساني

پينند وبا اين مهاجرين ازراه  اند ونگذاشته اند که اين ايمانداران اذيت به
 ،که دراين راه نموده اند ومصارفي جدوستی پيش آمد کرده از خر 

که  دلتنگی وبی حوصله گی را بخود راه نداده اند وبا احتياج وضرورتي

                                                 
 سوره حشر. 10ـ 6ات يآ 131
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از جان خود نيز ]ايثار نموده اند[اده،اشته اند مهاجرين را ترجيح دد
از بخل نفس نجات يافت فالح  که کسي  .مقدم قرار داده اند

 ،که بعد از اينها آمده اند گاری وکاميابی از آن او ميباشد وکسانيورست
قت داشتند ميگويند پروردگارا! ما و آن برادران ما را که در ايمان سب

 ،که ايمان آورده اند ا کسانيش حسد بيرا از آالمغفرت نماودلهای ما
  .شیپروردگارا بدون اشتباه تو آمر زنده مهربان ميبا !دار پاک

مهاجرين وانصار وکسانی را که بعد طوريکه مالحظه ميشود خداوند)ج(
ل نموده از ايشان آمده وچنان وصفی را داشته باشند در طائفه سوم داخ

 واوهاجروا وجاهد من بعد اآمنو  ذينوال:"است چنانچه از آيه کريمه
 132"معکم فاولئک منکم

ن يبعد از سابق]ايمان ترکه پس وکسانينيز فهميده ميشود که می فرمايد 
آورده وهجرت نموده وباشما در جهاد همدست گرديده اند از [نياول

 133.((والذين اتبعو هم باحسان)جمله شما ميباشند يادر آيه کريمه
يده نموده اند يا را بوجه پسندکه پيروی ايشان  ذکر يا فته است وکساني

 132بهم وهو العزيز الحکيم اوآخرين منهم لما يلحقو :"از آيه کريمه

                                                 
 سوره انفال 75ت يآ 132

 سوره توبه 100ت يآ 133

 سوره جمعه 3ت  يآ 134
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تر از ايشان وبمسلک که پس فهميده ميشود که فرموده است وکساني
خالصه اينکه اند وخداوند غالب با حکمت است ) ايشان بوده
د نيز در که در زمانه پس تر از مهاجرين وانصار پيدا ميشون مسلماناني

باشند( از اينکه خداوند تعالی در بيان  جمله مستحقين فیء داخل مي
فئ فرموده که بدون حرکت دادن اسپان وشتران چنين کرده اند که همان 

ه ا بمالی است که از کفار بدون قتال گرفته شده باشد واينگونه اموال ر 
ه ا بمسلمين اعاده فرمودآن ر اين سبب فئ ميگويند که خداوند)ج(

اموال را عمومًا برای آن خلق کرده است، که است، زيرا خداوند)ج(
که ی  کفار .بنده گان خداوند در عبادت اوتعالی از آن ها استفاده نمايند

مباح  ،نفوس واموال خود را از راه عبادت پروردگار منحرف ساخته اند
الدم شده ومال شان نيز مباح گرديده است، واموال ايشان که بدست 

ن ميرسد در حقيقت حقی دانسته ميشود که به مستحقين اصلی مسلمي
اعاده ميگردد واين موضوع شبيه آن است که مال موروثه مغصوبه 

دوباره بدست مالک اصلی در آمده باشد، اگر  ،ازدست غاصب برآمده
فئ عبارت از  [نگرفته باشد]چه آن را وارث پيشتر قبض نه نموده باشد

ن ی يهود ونصاری ، گذاشته شده باشد يا هماهمان جزيه ميباشد که باال
يا بطريق باشد ،دشمن گرفته شده  نزدطور مصالحه از ه مالی است که ب

، محصوالتی که از تجار مامدار مسلمين تفويض نموده باشندهديه به ز 
داخل  [فئ]نيز دراين جمله،گرفته شده باشند  اهل حرب واهل ذمه
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ته يا اموالی به نسبت نقض عهد که باالی آن ها گذاش ، خراجيميباشند
حضرت عمر ه باشد از جمله فیء محسوب ميگردد،از يشان اخذشد

که به  اموالي اين خراج را می گرفتند ، تحت عنوان فیء وتمام)رض(135
مال هائی که  بيت المال مسلمين تعلق دارد داخل ميباشند، از قبيل

علوم الحال مثاًل شخصی فوت شده باشد ووارث م .مالک نداشته باشند
اموال  .اموال آن به بيت المال مسلمين رابطه می گيرد ،نداشته باشد

که معلوم شدن مالک های اصلی  ديعت هائيو  و مغصوبه وعاريت ها
جمله اموال ز اموال منقولی وغير منقولی ا هشان دشوار باشد وغير 

 .مسلمين که مالک شان معلوم نباشد، مال بيت المال گفته ميشوند
کريمه که فئ ذکر شده و باقی اقسام ذکر نيافته است، سبب آن درآيه  

د که فوت ميگرديدن اين بوده است که درزمان رسول )ص( اکثر مردماني
وقت آشکار بود ، روزی در  نا در هاوارث معين ميداشتند ، زيرا نسب

رسول  ،له ای  يک نفر فوت گرديده بود که وارث معلوم نداشتيبين قب
 وانسب بعيد با که در  و رابه بزرگتر قبيله يعنی شخصيميراث ااهلل)ص(

حکم کرده اند وحتی اين ه از علماء ب ای طائفه شريک بود پرداختند،
به غالم آزاد شده او ،ميراث شخصی را که وارث ديگری نداشته باشد

 .نيز ميدهند

                                                 
 ن  سظر داخل قوس از گفته مترجم می باشد .يا 135
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دردادن ميراث ميت باقارب از او)رض( یوخلفاحضرت رسول اهلل )ص(
، از مسلمين به جز صدقات مال ديگری گرفته رفتندگ وسع کار ميت

نفس های خود جهاد  و ايشان مکلف بودند که بمال ها ،شد نمی
وابوبکر )رض( برای جمع شدن اموال  در عهد رسول اهلل )ص( .نمايند

بلکه بالنوبه تقسيم  ،اشتآن ديوان ودفتری هم وجود ند جصدقات وخر 
گذاشت   136زديادوال روبه ادرزمان حضرت عمر )رض(که ام .می شدند

اسالم وسعت پيداکرد ومردم زياد شدند دفاتر برای [قلمرو]ودايره 
،وديوان عسکری از ترتيب داده شدمقررات عطايای مقاتلين وعساکر 

جمله مهمترين دفاتر مسلمين بحساب می رفت، عالوه برآن در هر 
رت موجود بود ، حض شهر دفتر های  برای ثبت خراج آن واليت وغيره

 ن برای جمع صدقات ويموظف]اونيز از عمال یوخلفارسول اهلل)ص(
اموال دراين زمان وماقبل . حساب صدقات وفیء را می گرفتند[کاتز 

 آن سه نوع دانسته می شدند:

ن نوشته اند که دفتر داری،محاسبه، جمع آوری مال درخزانه يمورخ -1
الفت ره مستلزمات حکومتی درخياء دره، احتساب وغجر دولت، ا

  بميان آمده است. حضرت عمر فاروق رضی اهلل عنه 

                                                 
کتاب وسنت واجماع پادشاه )زمامدار( مستحق اخذ آن ها ميباشد ه  اموالی ميباشند که ب 136

 نانچه قبال ذکر يافت.چ
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که  مانند اموالي ،اجماع امت اخذ آن حرام استه امواليست که ب – 2
بقسم جريمه در مقابل قتل از اهالی قريه که دربين آن ها قتل واقع شده 

عوض حد شرعی گرفته وحد ه که ب باوجود وارث گرفته شود. يا اموالي
 رده شود.بوسيله آن ساقط ک

  جعالوه از زکوة بنام خر  [گمرکات]يا امواليست که در بازار ها وبندرها 
 اتفاق علماء جواز ندارد.ه ب شود و گرفته مي  گيری

امواليست که حرمت وحليت آن ها اجتهادی بود ومحل اختالف  – 3
که  واقاربي 137االرحام وی واقع است ،از قبيل مال ذ ،ونزاع علماء

 ميت هم نباشند.138، وعصبهحصه معينه ندارند
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ذوی االرحام اقارب که عصبه وذوی الفروض نباشد . 137

 گرند.يزی را بيم حصه های دوی الفروض چيکه بعد از تقسي  عصبه کسان 138
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 فصل پنجم
 وقوع ميرسنده مظالمی که از جانب مامورين ورعيت ب

ن حکومتی  يمسئول،)از جانب مامورينهردوطرفدراکثر اوقات ظلم از 
اخذ چيزی مبادرت می ورزند که ه . مامورين بورعيت( صورت می گيرد

که بذمه شان اخذ آن برای شان حالل نمی باشد ورعايا از ادای مالی  
 واجب است امتناع می ورزند. 
ظلم بيکديگرشان  [ن وکشاورزانيدهاق]چنانچه گاهی پوليس وزارع

 مينمايند ،وگاهی برخی مردم واجب جهاد را می گذارند ومقتدرين به
که خزينه گردانيدن آنها برای شان خزينه نمودن اموالی می پردازند 

اره اموالی که گاهی از جائز رواگفته نميشود، هم چنان مجازات ها در ب
وحتی الزم آن ها فروگذاشت می شود وگاهی ناجائز آن ها عملی 

ن حقوق اهلل وحقوق دولت اسالمی وگاهی يجزادادن برای مانع]ميگردد
چ صورت گرفتن آن جائز نمی يشود که هيده ميمأخذمالی مبادرت ورز 

  .[باشد
قبيل وديعت  ازکه مالی  شخصي قانون کلی در اين موضوع آن است

، مال موکل ، مال يتيم ، مال وقف يا مال بيت مال شرکت مال مضاربت
المال يادين مردم که در نزدش ميباشد، وباوجود قدرت از ادای آن 
امتناع می ورزد مستحق وسزاوار مجازات است تا مال را بپردازد ويا 
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داد وبه حبس کشانيده  بموضع آن داللت نمايد هر گاه مال را نشان
شود وضرورتی بضرب  شده بود حقوق مستحقين از مالش پرداخته مي

 شود.  ديده نمي اوولت وکوب 
ادای حقوق مردم می پرداخت ه هرگاه نی مال خود را نشان ميداد ونه ب

،در اين صورت بايد زده شود تا که يا خودش حق مردم را ادا کند ويا 
 .به حقدار توان بدهد که حق خودرا اخذ نمايند

صورت امتناع از ادای نفقه واجب نيز مورد مجازات قرار ميگيرد . در 
ند که او از حضرت رسول روايت ميکبن شريد از پدرش  وزيرا عمر 

)لی الواجد  ست:ده انمود که رسول اهلل )ص( فرمو  روايت مي)ص(اهلل
يحل عرضه وعقوبته(، گردن کشی وعدم تندهی صاحب قدرت ودارائی 

  131رواه اهل السنن.گرداند تش را حالل ميريختاندن آبرو و مجازا
 فرمودهرسول اهلل)ص( ،در حديث شريف ديگری آمده است

ده از  سهل انگاری وتاخير وفرو گذاشت دا رن "مطل الغنی ظلماست:"
  120.ادای حقوق مردم ظلم است

جزا وتعزير  اری گفته می شود وظالم سزاوارگگردن کشی عين سهل ان
 است[دارند که همه بآن اتفاق نظر يانون]قاست قانون مسلم 

ارتکاب فعل حرام می پردازد يا واجب ذمه خود را ه که ب هرشخصيکه)
                                                 

 12ص  3وابن ماجه جلد  226ص  7و نسائی جلد  313ص  3ابوداود جلد  139

 18ص  2ومسلم جلد   305ص  1البخاری جلد  140
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شرعًا معين ومقدر  او ترک ميگويد مستحق سزاست هر گاه جزا و سزای
باشد( بنا برآن غنی سهل  مفوض به نظريه اولی االمر مي ویتعزير  ،نبود

به سهل انگاری خود ادامه  هر گاه ،انگار بايد به حبس کشانيده شود
ادای واجب بپردازد . ه ا بتلت وکوب گردد  ميداد واصرار می ورزيد

)رح( وامام شافعی)رح(وامام  121ای کرام از قبيل اصحاب امام مالکفقه
ختالفی در ابه اين اصل تصريح نموده اند و ه احمد)رح(وغيره ايشان ب
 اين اصل اطالع ندارم.

از ابن عمر)رض(روايت نموده است  امام بخاری)رح(در صحيح خود
در مقابل سيم وزر وسالح  122هنگاميکه رسول مقبول)ص(بااهل خيبر

زينه خبن اخطب راجع به  يیمودند از سعيه نام يهودی کاکای حصلح ن
اثر مصارف وجنگ ه گفت که بوی   ،بن اخطب پرسيدند 123يیمال ح

د قريب العه "حضرت رسول اهلل )ص( فرمودند: .ها از بين رفته است

                                                 
کی از امامان اهل سنت وجماعت  يه اش ابوعبداهلل بود ، يبن عامر کنامام مالک بن انس  141

کی از استادان يامام دارالهجرت و  ،ن مغرب اسالمی دارديادی خصوصًا درسرزميکه اتباع ز 
 12ث را بنام الموطا نوشته درسال ين کتاب حديمسلم بشمار می رود ، اولو امام بخاری 

ع دفن است ماهم باربار يشت است  و در جنت البقنه منوره درگذيدرمد 171تولد و درسال 
 .ميارت شان مشرف شديبه ز 

 ميالدی فتح گرديد. 628خيبر نام منطقه ای در جوار مدينه منوره که در سال  142

حيی بن اخطب يکی از ظاملان دوره جاهليت بوده، به سردار شهر و صحرا  مشهور بوده، در  143
 هجری کشته شد. 5و در سال غزوه بنی قريظه توسط مسلمانان اسري 
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وقت کمی انقضا يافته ومال از حد بمصرف  122"والمال اکثرمن ذالک
رسيدن زياد است( يعنی  دراين مدت کوتاه صرف آنقدر مال زياد از 
امکان دور است . سپس حضرت رسول اهلل )ص( سعيه نام را تسليم 

حضرت زبير به عقوبتش پرداخت در نتيجه   .حضرت زبير )رض( نمود
ابه مذکور به خر  ،گشت می اهودم که درين خرابه ی را ديده بيگفت ح

که سعيه نام ی  حالدر پيداشد ]مدفون شده[ رفتند در اثر تفحص مال
که  همچنان کسي .مذکور ذمی بود ومجازات ذمی بدون حق جواز ندارد

هنمونی اظهار آن بااليش واجب باشد، يار خفای چيزی می پردازد که اه ب
زاتش در مقابل ترک واجب بايد مجاه ببه آن حتمی دانسته شود،

 .پرداخت
 .مالی را که مامورين بطور ناحق از نزد مسلمانان ميگيرند

سعيد ابو .ازدست ايشان بکشد ازمامدار عادل ميتواند آنر 
تحفه های حکام 126 هدايا العمال غلول):فرموده است 125)رض(الخدری

 ومامورين خيانت است(

                                                 
 1/137بيهقی فی السنن الکبری  144

زوات غحد درتمام ازوه غبجز  ،د خدری سعد بن مالک بن سنان خزرجی انصاریيابوسع 145
ت  يث روايحد 1170  منع گرديدش عمر ن بودن يه احد هم بنابه پائو شرکت داشت و درغز 

 نه منوره درگذشت.يهجری درمد 62و درسال است کرده 

 111ص  6زول العمال جلد کن 146
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 128)رض( ابن عباسحربی در کتاب هدايا از حضرت  127ابراهيم  
) هدايا االمراء موده اند:فر )ص( است که رسول مقبول  روايت نموده

 که به آمرين داده ميشود خيانت است(. تحفه ها ئي،121غلول
روايت شده است که 151)رض(از ابی حميد الساعدی 150در صحيحين
ية نام داشت تکه ابن الل،دشخصی را از قبيله از )ص(ول اهللحضرت رس

ود را که اين شخص وظيفه خ گماشت هنگامي  بجمع آوری صدقات
( المال بيت)ص( رسول اهلل اين مال از شما) انجام داده واپس آمده گفت

 .ن مال هديه خود من است که برايم تحفه داده شده استيوا
تواند که شخصی را  فرمودند چسان شده ميحضرت رسول اهلل)ص(

ا داده است به اومی بکاری می گماريم وزمام کاری را که خداوند برای م
ست که برايم بطور تحفه ا گويد اين مال شما واين مالي باز مي .سپاريم

                                                 
ن و يم بن بشر از بزگان محدثيابراهم بن اسحق بن ابراه م حربی ابواسحاقيابراه 147

وی  ث ازيب الحديغر  ه است کتابوفات نمود285ث ولغت بود در سال يدانشمند به حد
 .باشديم

ن يکی از مکثر يای علم و يعبداهلل بن عباس بن عبدالمطلب هاشمی ترجمان القرآن ودر  148
 .ف درگذشته استيطادر  68و درسال نموده ت يث روايحد1660باشديث ميت حديروا

 115ص  6کنزل العمال جلد  149

 123ص  2ومسلم جلد  1062ص  2بخاری جلد  150

ل القدر در اواخر يصحابی جل ،د بن منذر انصاریيد الساعدی منذربن سعيابوحم 151
 ه درگذشته است.يخالفت  معاو 
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او بيت امه فينظر ايهدی اليه  بيهفهالجلس فی بيت ا"،استداده شده 
چرا بخانه پدريا خانه مادر خود ) شک راوی ( نمی نشيند تا  "ال  ام

 مالحظه کند که آيا تحفه برايش داده ميشود يا نه؟
حضرت رسول اهلل )ص( بدنباله عتاب خود ادامه داده فرمودند قسم 

که نفس محمد )ص( بيد قدرت اوست، از اين مال هر  تيااست بذ
گيرد در روز قيامت آنرا بگردن خود برداشته حاضر  چيزی که مي

اگر گاوی باشد آواز گاو  و ،از شتر ميدهدو آاشد ميکند، اگر شتری ب
هردو سپس رسول اهلل)ص( .آواز گوسفند واگر گوسفند باشد ،ميدهد

وسه مرتبه دست خود را بلند کرد بحدی که زير بغل شان ديده می شد 
همچنان  152.را رسانيدم وت خداوندا آيا حکمفرمود)اللهم هل بلغت(

  ،مورين از قبيل  خريد وفروشروابط دوستانه ومخصوص با ما
ز اينجا بود که کرايه،مضاربت،باغبانی، دهقانی بحساب هديه ميروند،ا

از کار داران باديانت وفضيلت خود که متهم بخيانت حضرت عمر)رض(
مناصفه منافع مشروعی را که در دوره ماموريت بدست می  ،نبودند

شت تا مساوات وعدالت اآوردند اخذ می نمود. ونصف آن را می گذ
گرفته ونيم بقيه   ،نيمی آن که از طريق روابط ماموريت بود ،قائم شده

وط به شخص شان گذاشته شود. چون اکنون درحال پادشاه ورعيت مرب

                                                 
 .1/312،دارمی2126بوداود،ا1832،مسلم6636بخاری 152
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که بادای  بنا بران بذمه هر شخص  واجب است ،ری رخ داده استيتغي
واجب خود باندازه که معين است بپردازد واز حرام اجتناب نمايد 
وچيزی را که خداوند مشروع ومباح گردانيده است بااليش حرام گردانيده 

آن شود که برخی مامورين از گرفتن هديه ومانند  ينشود، گاهی چنان م
حقوق مردم و دفع مظالم  [به گرفتن]امتناع می ورزند، تا باستيفای

ائض مردم نيزوارسی باشند اما درعين حال بعر قدرت کامل داشته 
نميکنند وحاجت روائی نمی نمايند، بنا بران مردم بماموريت شخصی 

( بگيرد وبدفع ظلمی شوهراضی می شوند که از نزدشان عوض )ر 
زيرا شخص اول آخرت خود را به  ،کند روارا شان  پرداخته حاجت

اين سبب مفاد ديگری )ظالم( از دست می داده باشد وبدترين معامالت 
آن آخرت خود را در اثر مفاد  که معامله کننده  ،معامله گفته می شود

 ديگری فروخته باشد. شخص
گفته ميشود آن است که ظلم وستم را عهده مامورين الزم   رکه ب چيزي

کنند وبادای حوائج شان بپردازند زيرا بهبود    [دور]از باالی مردم رفع
اندازه توان خود خواه  وتا .کار مردم بدون آن صورت پذير نيست

شخاص ذيصالحيت ا همستقيمًا وخواه بوسيله رسانيدن احتياجات مردم ب
وغيره( در رسانيدن عرائض  که مامورين در بار )ازقبيل منشی ها طوري

نمايند متوجه شوند ومقدوره خويش را در اين باره  خود صرف همت مي
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)رض( از حضرت رسول  153هند بن ابی هاله .دريغ نفرمايند
ابلغونی "ه است که آنجناب )ص( می فرمودند:روايت فرموداهلل)ص(

حاجة من ال يستطيع ابالغها وانه من ابلغ ذا سلطان حاجة من ال 
 152"طيع ابالغها ثبت اهلل قدميه علی الصراط يوم تزل االقداميست

 که بمن رسانيده نميتوانند برايم برسانيد زيرا شخصيعرائض اشخاصی را  
ميرساند،  مردمان ناتوان را بصاحب صالحيتیاحتياجات)عرائض( که

پل ]باالی صراط خداوند کريم بپاداش آن پاهای شان را از لغزيدن
  ."می لغزند نجات می بخشدها  در روزيکه قدم[صراط

روايت  رض( ) 155بو داؤد درسنن شان از ابی امامه باهلیا امام احمد و
)من شفع ال خيه ه گفته است: فرموده بود رسول هلل)ص(:کرده اند ک

تی بابًا عظيمامن ابواب ا شفاعة فاهدی له عليها هدية فقبلها فقد
 س آن برادرشسپکسيکه شفاعت برادر خود را قبول ميکند   156الربا(

                                                 
جه يباشد چون خديجه ميمادرش خد .هند بن ابی هاله بچه اندر رسول خدا )ص( بود 153

ا آمده بود نام ابی هاله يقبالً از رسول خدا )ص( با ابی هاله ازدواج نموده بود واز وی هند بدن
درمعرکه  36ره غزوات شرکت داشته درسال يبنام بنی زراره می باشد، هند دراحد وبدر وغ

 است. دهيجمل به شهادت رس

 110ص  1ر جلد يض القديف 154

درسال و ل القدر درشام سکونت داشته يصدی بن عجالن، صحابی جلابو امامه باهلی  155
 .باشد که درشام وفات نموده استين صحابی ميدرگذشته است وی آخر  آنجا در 81

 210 ص 3وابو داود جلد  308ص 5د جلد مسنداحم 156
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استفاده نا جايزی ه ب ،( هديه ميدهد وآنرا می پذيردبمقابل قبول سفارش)
  داخل می شود. [سود خواری]به دروازه انتفاع حرام، می پردازد

ابراهيم حربی از عبداهلل ابن مسعود )رض( روايت کرده است که می 
فرمودند حرام آن است که شخصی ادای حاجت خود را از نزد کسی 

 متعاقبًا بقبول هديه که از طرف ،ادای آن می پردازده يخواهد و او بم
از مسروق روايت شده  157.محتاج بوی داده می شود مبادرت می ورزد

 ابن زياد آنرا رد ،است که او با ابن زياد درباره مظلمه داخل مفاهمه شد
مقابل آن هديه  در[ش ظلم شده بوديکه باال يکس]کرد مبتالی مظلمه 

اد آنرانه پذيرفت وگفت از ابن مسعود يابن ز  ،زياد تقديم نمودبابن 
وستمی را از سر يک مسلمان رد  که ظلم شنيده ام که گفته بود کسي

ميکند ودر مقابل تحفه کم ويا بيش آنرا می پذيرد مرتکب حرام ميشود  
گفتم ای اباعبدالرحمن! بگمان حرام رشوتی ميباشد که بمقابل حکم  

پول اخذ  در بدل فيصله کار حرام] "آن کفر است :"دفرمو  ؟گرفته شود
وتحريف در حکم شرعی ومنصوصی بطور کفر است[   هنه بلک ترشو 

مترجم( هر گاه زمامداری بخواهد که حصه قين از اخالق کفار است)ي
از اموال را ازدست موظفين مالی کشيده برای خود وامثال خود ای 

ام از زمامدار نامبرده در اينصورت معاونت هيچ کد ،تخصيص بدهد

                                                 
 .5/212. مجمع الزوايد 11/112در الکبير  طبرانی 157
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وچنان  .زيرا هر دو طبقه ظالم گفته ميشوند ،وموظفين مالی جواز ندارد
بيت مثال دارد که دزدی از نزد دزدی می دزدد يا دوطائفه باساس عص

احدی جائز نيست  که باظالمين ه ، بومطالبه رياست مقاتله ميکنند
اول معاونت در نوع  :زيرا معاونت وهمدستی بدونوع است ،معاونت کند
از قبيل معاونت برای جهاد  ،پرهيز گاری گفته می شودو امور خير 

اين نوع  ،واقامه حدود واستحصال حقوق وتاديه حقوق به مستحقين
که از  معاونت ماموربه بوده خدا ورسول به آن امر فرموده است، کسي

اين نوع معاونت خود داری ميکند وهم آنرا بخاطر خود راه ميدهد که 
بدون اشتباه فرض عين  ،مبادا بحساب معاونين ظالمان محسوب شود

  .گمان آنکه متقی ميباشد ترک ميکنديافرض کفائی راب
زيرا نتيجه هردوی آن  ،بزدلی وبخيلی با پرهيزگاری شباهت دارند !آری

ها خود داری ميباشد بنا بران احتياط بکار است که بخيلی وبزدلی به 
  .ان راه پيدا نکندعنوان تقوی در وجود انس

نوع دوم معاونت بگناه وظلم وتجاوز است از قبيل معا ونت برای 
که  خون بيگناه يا گرفتن مال مردم، يالت وکوب شخصي نريختاند

 خدابوده اين نوع معاونت حرام  ،مستحق لت وکوب نباشد، وامثال آن
گان بلی هرگاه موظفين مالی وگرد آورند   .رسول آنرا منع فرموده است و

طور ناحق  از مردم مال گرفته باشند،که ه صدقات وغيره اموال دولتی ب
معاونت در راه  ،استرداد آنها بصاحبان اصلی اموال امکان پذير نباشد
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ز قبيل  تأسيس بندرگاه ها صرف اين اموال برای خير عمومی ا
مملکتی وپاسبانان آنها ومصرف عساکر ومانند آن از  ]مرزهای[وحدود

زيرا واجب است که  .ونت درراه نيکی وتقوی شمرده می شودجمله معا
صاحب صالحيت وتسلط اموالی را که از مردم بطور ناحق گرفته شده 
باشد وصاحب اصلی اموال وياورثه آن ها ممکن نباشد تا به آن ها 

اين گونه اموال را برای خيرمسلمين صرف کند، واگر  ،مسترد گردد
توبه نيز بنمايد جمهور علماء امثال  ،اشدمستقيمًا باين ظلم پرداخته ب

باين حکم فتوی داده اند، واز  اهلل  همرحم احمد و ابوحنيفه ،امام مالک
اکثر صحابه نيز بهمين منوال منقول است وادله شرعيه که در مواضع 

اگر اين  ،ديگر به آن تصريح شده است نيز باين حکم داللت دارند
عهده صاحب  رباشد بازهم باموال راشخص ديگری بناحق گرفته 

است که آن ها را در چنان مصالح عمومی بمصرف  ]اوليای[صالحيت
برساند، اگر صاحب اقتدار از صرف نمودن اينگونه اموال در راه 

معاونت نمودن برای صرف اين اموال برای  ،مفادعامه امتناع می ورزيد
 ذار شدن اين اموال بدستگوا ه خير مالکين اصلی آنها نسبت ب

که آنها راضائع می سازند وبرای خير مالکين اصلی و يا سائر  اشخاصي
زيرا اساس اين  .مسلمين  از ان ها استفاده نمی نمايند بهتر ميباشد
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ا وآيه کريمه) اتقو  158(اهلل مااستطعتما فاتقو ه کريمه)يبه آحکم شريعت 
ها به پرهيز گاری باندازه مبنی است، که در آن  151(اهلل حق تقاته

داده شده است، بهمين سلسله حضرت  اعت وکمال تقوی هدايتاستط
منه ما  تکم بامر فأتوااذا امر  :"فرموده است رسول اهلل )ص( نيز

 "استطعتم
ندازه توان خود ميکنم با هنگامی که شما را به کاری امر 160صحيحين

  "آنرا عملی نمائيد
شيده عالوه بران واجب آن است که به تحصيل منافع وتکميل آن ها کو 

به امحای مفاسد وتقليل شان صرف مساعی بعمل آورده شود، در 
تحصيل بزرگترين منافع وترک   ،که وقوع معارضه  متصور باشد فرصتي

چشم ]آن ها ودفع وامحای مهمترين مفاسد و اغماض اگفتن ادن
گناه   [همکار]از ادنی آن ها دستور شرعی گفته می شود، معاون [پوشی

 .ظلم خود بپردازده تی ميکند که بلم همدسست که باظايوتجاوز کس
ه که با مظلوم معاونت ميکند تا ظلم او را تخفيف بدهد يا ب شخصي

چنان شخص ]تاوان مالی که باالی مظلوم باشد[ادای مظلمه می پردازد
 .وکيل مظلوم خوانده می شود، ونام وکيل ظالم بااليش راست نمی آيد

                                                 
 .وره تغابنس 16ت يآ 158

 سوره ال عمران 102ت  يآ 159

 232ص 1ومسلم جلد   1082ص    2بخاری جلد  160
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در رسانيدن مالش بظالم وکالت  که به مظلوم قرض ميدهد يا مثاًل کسي
شود، وبدان می ماند که وصی يتيم يا  نمايد معاون ظالم خوانده نمي مي

غرض دفع ظلم ظالم بعد از صرف مساعی در راه مدافعه ه متولی وقف ب
  ،که ظالم ميخواهد ليماه وقف را که ازحيث مقدار نسبت ب مال يتيم ويا
 ،بوده [کو کارين]صورت محسن البته در اين ،ظالم بدهده کمتر باشد ب

مال  شود، هم چنان وکيل مالک اصلی مالمتی بوی عائد نمي هيچگونه
نمايند از  که در عقود ومعامالت از طرف مالک وکالت مي واشخاصي

بادارشان با ظالم معاونت  ، منشی ها وغيره نبايد در مالل معلمينقبي
لم به ذمه اهل محله بطور ظ [تاوان]، بهمين سلسله هرگاه غرامتینمايند

دو شخصی بغرض مدافعه ظلم از  ،ويا بازارو قصبه گذاشته می شود
طريق تقسيم ه طرف اهل محله نيابت کرده مالی ميدهد ومتعاقبًا ب

عادالنه بدون مراعات خويشاوندی وروابط دوستی ورشوه حصه هر کدام 
جمع  نزد شاناز مال مدفوعه خود را  ،ين کردهياز باشندگان محله را تع

بلکه محسن ونيکو کار گفته می  ،اين شخص معاون ظالم نی ،ميکند
 شود.

که در اين امور مداخله می کنند خود را وکيل  اما غالبًا اشخاصي
ظالمين قرار ميدهند وبايکی از راه عالئق خويشاوندی ودوستی، با 

تا از  ،ديگری از راه رشوه، باشخصی از راه های پوشيده پيش می آيند
که نخواسته  اشخاصيه که خواسته باشند مال بگيرند وب شخاصينزد ا
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البته اينگونه اشخاص از بزرگترين  .شوند مال متذکره را واگذار ،باشند
بحساب ميروند ودر روز قيامت دربين تابوت [ستمگاران]طبقه ظلمه 

 بدوزخ در آورده ميشوند. ،آتشين گذاشته
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 فصل ششم
 طريقه های مصرف اموال

اجب صارف اموال مراعات اهميت مصالح عامه مسلمين و در باره م
بمصرف  [تها درنظر گرفته شودياول]االهم فاالهم ،است تابه ترتيب

که بوسيله آن برای مسلمانان  رسانيده شود مثال عطای مال به کسي
 منفعت عمومی دستگيری ميکند.

ميباشند که وارد  [نيمجاهد]از جمله وجوه مصرف اموال سلحشورانی
 زيرا ايشان اند که نصرت ومجاهدت مي ،که مقاتله قرار گرفته باشندمعر 

باشند، که مال  رجه اول نسبت به تمام مردم مستحق ميده ب نمايند، و
غنيمت برای شان داده شود زيرا مال غنيمت محصول مجاهدت اين 

ال شود، حتی فقهای کرام )رح( دراختصاص تاديه م طبقه گفته مي
که آيا اموال غنيمت حق مخصوص ،تالف دارندغنيمت باين طبقه اخ

 باقی مصالح مسلمين نيز صرف شده ميتواند.ه ب ايشان است؟ يا
اما باقی اموال دولت بايد برای تمام امور مربوطه به بهبود مردم بمصرف 

از قبيل صدقات  ،که مصرف آن ها معين است نواعياستثنای اه برسد ب
 ومغانم.

وق واليت وزعامت دارند، از قبيل والی که باالی مسلمين حق اشخاصي
ع اموال يکه درتوز  يکس]وموزعين موظفين جمع اموالقضات،علماء،،ها
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آن ها حافظين اموال وغيره حتی امام ها ومؤذنين نيز از  [فه دارديوظ
جمله مستحقين اموال دولت بحساب ميروند. صرف اين اموال وتاديه 

المنفعه از قبيل حفظ  آن ها در مقابل اجوره اشخاص وموارد عام
س يپول]وانسداد بندرهای واستحکام شان بوسيله قوای انضباطی

واسلحه وتعمير وآبادی سرک های ضروری مردم وپل ها  [سرحدی
 وبندها ونهرها نيز جائز بوده ممانعت ندارد.

محتاجين وصاحبان احتياجات نيز از جمله مستحقين خزينه دولت 
در باره حق اوليت شان  رحمهم اهللام ، زيرا فقهای کر شوند شمرده مي

گويند که حق تقدم  برخی مي ،در غير صدقات اختالف نموده اند
واوليت دارند، وبعض ديگر می گويند که اساس استحقاق اين مال اسالم 

بدان می  شوند و است، بنابر آن باسائر مسلمين مشترک شمرده مي
ند، صحيح آن ماند که ورثه در مال مورث شان شريک گفته می شو 

زيرا رسول اهلل )ص(   .است که برای شان حق تقدم واوليت داده شود
حق اوليت ميدادند چنانچه در مال بنی نضير اين ،برای صاحبان حاجت

حق شان را مراعات فرموده بودند حضرت عمر )رض( مستحقين مال 
  :دسته تقسيم کرده بودند  2دولت را به 

اين مال  ،بقه  داری شان در اسالمکه بوسيله سا  یسابقه داران_ 1
  .دستياب شده است

  .که منافع دينی ودنيوی مسلمين را جلب ميکنند  يیمامورين وعلما _2
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که در راه دفع ضرر مسلمين متحمل تکاليف وزحمات  اشخاصي _3
آن ها وقائدين  [دعوتگران]شاقه می گردند از قبيل عساکر، ناصحين

  .شان وغيره
ن حاجت  هرگاه از جمله اين طبقات شخصی محتاجين وصاحبا _2

کند واز حق خود ميگذرد خداوندش بی نياز می گرداند،  تبرع مي
اندازه کفايت يا باندازه قيمت وظيفه برايش داده شود. معلوم ه واالبايد ب

ر رسانی شخص، واحتياج او شد که اساس پرداخت اين اموال همان خي
ل مردم می باشد، و بهبود حا ماليست که برای مصالحه ب وصدقات ه ب

زائد از اندازه رفع حاجت وجود ندارد، ودر ماليکه زياد  بنابران استحقاق
وروثه سهم دارد  ومانند يکی از شرکاء  ،از اندازه حاجت باقيمانده باشد

وبس. جائز نيست که زمامدار برابطه قرابت ودوستی شخصی ويا 
که  دهد. چه رسد بماليخواهش نفسی مال دولت را به غير مستحقين ب

که به مخنثين  از قبيل  مالي ،شود برای انتفاع حرام پرداخته مي
سرود خوانان ومسخره پيشه   ويامملوکين، ويا فاحشه ها ويا [ايزک]امرد

گان ويا منجمين وساحران تاديه گردد، چه تاديه اموال دولت باين 
 کلی ممنوع وحرام است.ه  طبقات ب

ب ض تشويق وترغيب اشخاصيکه به تاليف قلو اما اعطای اين مال بغر 
البته بخود اين اشخاص جواز  .آن ها ضرروت ديده شود جائز است

ندارد، که اين اموال را بگيرند. مؤلفة القلوب که اعطای اموال صدقه 
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برای ايشان در قرآن کريم ذکر يافته وحضرت رسول اهلل )ص(  از جمله 
 د عبارت از روسا وسرکردگانی ميبرای شان ميدارا اموال غنيمت وغيره 

مان شان در بين قوم باشند که سرکردگی قبيله بايشان ربط داشته وفر 
 161اقرع بن حابس به چنانچه حضرت رسول اهلل)ص( .دپذيرفته می ش

لخير طائی رئيس بنی فزازه وزيد ا 162عيينه بن حصن رئيس بنی تميم ،
کالب وسادات بن عالثه عامری رئيس بنی   رئيس بنی نبهان وعلقمه

امثال صفوان  بن اميه وعکرمه بن  قريش که از اسارت رهائی يافته بودند
بن حرب وسهل بن عمر وحارث بن هشام وتعداد ن ايابی جهل وابی سف

در صحيحين  .قبيل مردم از جمله اين اموال می پرداختند زيادی از اين
از ابی سعيد خدری )رض( روايت شده است که گفته بودند حضرت 

را از يمن به  [ناتصفيه شده]طالی آميخته باخاک )رض( مقدار یعل
نفر )  2رسول اهلل )ص( فرستاده بودند حضرت رسول اهلل )ص( بين 

اقرع بن حابس حنظلی ، عيينه بن حصن فزازی ، علقمه بن عالثه 
و بيکی از افراد بنی يو زيد الخير الطالئعامری ويکی از افراد بنی کالب(

                                                 
ات يالقلوب بوده آ ةوی از مولف ،مان آوردياقرع بن حابس بن عقال بعد از فتح مکه ا 161

هجری درجوزجان به شهادت  50درسالهای بعد از .نازل شد در مورد اواول سوره حجرات 
 .ده استيرس

مانند اقرع بعد از فتح مکه   ،ه اش ابومالک بوديف بن بدر کنينه بن حصن بن حذييع 162
 مان آورد بعد از رحلت رسول خدا )ص( مرتد شده بود.يا



 سياست شرعيه 

 

118 

گفتند    نصار از اين وضعيت آزرده شدند وقريش وا .دندتقسيم کر  نهبان
که حضرت رسول اهلل )ص( به سربرآوردگان نجدمال ميدهد وما را می  

من اين مال را برای تاليف  :"دو حضرت رسول اهلل )ص( فرمگذارد. 
که دارای ريش کثيف وانبوه  در اين اثنا مردي "قلوب آنها ميدهم

ای ":شده گفت دده بود وار يوسرتراش خساره های برآمده پيشانی جستهر 
هرگاه من از امر  ،محمد! از خدابيم کن حضرت رسول اهلل )ص( فرمود

آيا مردم باری کدام شخص اطاعت خواهد نمود؟،خداوند سرکشی کنم
اين شخص پی  شناسند وشما مرا امين نميدانيد؟ روی زمين مرا امين می

او را بقتل  جازه خواست تاشخصی ازبين جمعيت ا،کار خود رفت
رسول اهلل )ص( [بود)رض(خواهان اجازه خالد بن وليد گويندی  م]برساند

می آيد که قرآن ميخوانند اما  دفرمود از نسل آن شخص قومی بوجو 
وبت مسلمين می پردازند، قتله آنرا بدل خود جای نمی دهند وبمطالب 

رات اسالم طوری گريزان می پرستان را می گذارند ايشان از مقر 
يابم طوری بقتل هرگاه من او شانرا در  ،که تير از کمان می جهدند،باش

 163.شان می پردازم که قوم عاد هالک گردانيده شد بودند

                                                 
 طبع هند .  320ص  1ومسلم جلد  622ص 2بخاری جلد  163
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شده است که فرموده بود رسول روايت )رض( 162از رافع بن خديج
وعيينه ابن ،وصفوان بن اميه،برای هر کدام از اباسفيان بن حرباهلل)ص(
 رداده بودند وبه عباس بن مرداسصد صد اشت،اقرع بن حابسحصن،

گفت آيا حمله به شعر(از ان پرداخته بودند عباس مذکور) کمتر165
کمتر از عيينه واقرع می )نام اسپ(عبيده را وغارت مرا وحمله وغارت

پنداری حال آن که حصن ويا حابس در هيچ محل اجتماع نسبت 
ان نداشتند ومن هم از هيچ کدام ايش[برتری]بمرداس کدام فوقيت

که درين موقع تن به پستی ميدهد  گفته نمی شوم کسي[نيپائ]دون
سهم اورا سپس حضرت رسول اهلل)ص( ،ده نمی تواندهيچگاه بلند ش

 166. باديگران يکسان قرار دادند
 :مولفة القلوب دو طائفه می باشند

لفة القلوب ؤ لمان ، مالی که برای طبقه کافر ميکی کافر ، ديگری مس
از نقطه طمع واميد اسالم آن می باشد يا از نقطه نظر يا  ،داده می شود

 ،صورت ديگری امکان نداشته باشده دفع اضرارش که مدافعه  آن ب

                                                 
درتمام غزوات بجز و انصاری بود  درصحابی جليل الق ج بن رافع بن عدیيرافع بن خد 164

 .درگذشته است 72درسال  ،غزواحد شرکت داشت

له بنی بصربود درغزوات بعد از فتح مکه يعباس بن مرداس بن ابی عامراسلمی از قب 165
 .درگذشت 18شرکت داشت از مولفه القلوب بودند ودرسال 

 طبع هند . 331ص   1مسلم جلد  166
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البته مالی که به مسلمان مطيع  پرداخته می شود يا از لحاظ آن است  
 ،که بهبود مزيدی در اسالميتش پيدا شود يا بغرض اسالم آوردن امثالش

 ه در راه مدافعه دشمن به مصرف مید کيا بعوض مالی خواهد بو 
ديه مال دفع أرسانيده باشد، تا اضرار دشمنان را از مسلمين بوسيله ت

قوم  [بزرگان]گونه تاديه ها اگر چه به سربرآورده گان اين ،نموده باشد
پردازند، اما چون اعمال موقوف  هان به آن مي صورت می گيرد وپادشا
اراده ونيت بهبود دينی ويا خير ه بديه آن ها أبه نيت است هرگاه ت

از نوع پرداخت ها وبخشش های حضرت  ،رسانی پيروان دين باشد
 شان شناخته می شود. یرسول اهلل )ص( وخلفا

هرگاه مقصد ازين گونه عطاها استعالء وبرانگيختن فساد در روی زمين 
طوری که درعصر ما ]از جمله عطاهای فرعون به حساب می رود ،باشد

راده ونيت بهبود ومصلحت اه بخشش های که ب ينمنکر  [ستمروج ا
در  نام167 صرهيخو  دينی پرداخته می شود اشخاصی می باشند که مانند

خويصره شخصی بود که باالی )عقيده شان خللی موجود باشد
ا ادبانه  گفته بود ي راجع به تقسيم اموال تنقيد بيجا کرده بیرسول)ص(

                                                 
می صحابی که برای رسول خدا )ص(  يره تميخارجی بن زهصره يصره اصل آن ذوالخو يخو  167

کسی عدالت خواهد کرد   هوی چشش گفت: هالک يعدالت کن، رسول خدا )ص( براگفت: 
ن ينحم هوازن بود که در غزوه يسم غناين اعتراض در پی تقيا ؟وقتی که من عدالت نکنم

 ده بود.يبدست مسلمانان افت
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ش پرداخته بود( )ص( به جوابمحمد ! از خدا بترس وحضرت محمد
اسم  خوارج( می باشند که راجع به محوهمچنان پيروان خويصره)

حضرت علی کرم اهلل وجهه که خود آن جناب )علی رض( باراده 
هم  ،مصلحت تحکيم به آن پرداخته بودند اعتراض بيجا می نمودند

چنان واگذار شدن آن جناب )رض( را از بندی ساختن زنان واطفال 
به قتال اين د می بينند، حضرت رسول اهلل)ص(ين به نظر تنقيمسلم

زيرا ايشان دارای دين فاسدی می باشند، که  .طائفه امر نموده است
صالحيت وبهبود دنياو آخرت از آن متصور نمی شود، پرهيز گاری  

زيرا درين هر دو خصلت فرو   ،بزدلی وبخل شباهت تامه دارد فاسد با
ذار شدن فساد  به عنوان خوف خداوند گذاشتی موجود است وواگ

رک گفته شود بدان می ماند که جهادوانفاق مال در اثر جبن وبخل ت
. "شرما فی المرءشح هالع وجبن خالع:"می فرمود)ص(حضرت رسول اهلل

168  
بدترين خصلت های انسانی بخل مقرون به حرص وبزدلی مقرون به فرو  

 گذاشت است .

                                                 
   12ص  3ابو داود جلد  168
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همچنان انسان گاهی  ،نده استذی اين حديث را صحيح خواترم 
وی دران اظهار ورع ميکند اما در  ،عملی را به گمان ترک ميکند

 حقيقت اصل اساسی آن تکبر واراده اعتالء ميباشد.
فرموده حضرت محمد )ص( که اعمال را موقوف ومربوط به نيت 

ست زيرا نيت درساحه عمل ا جامع ومکملي 161کلمه  ،خوانده اند
اراده دربين نباشد باری  اگر رول نيت و .ا داردحيثيت روح در جسد ر 

که بخداوند سجده ميکنند يا بمقابل آفتاب  نياراز هر کدام از سجده گ
ومهتاب سجده می نهند در صورت ظاهری يکسان بوده، هر دو طبقه 
سرخود را بزمين می نهند، اما آن يکی از نزديکترين مردمان ببارگاه خالق 

حساب می روند، حضرت حق جل جالله وديگری دور ترين شان به 
مؤمنان يکديگر  170"تواصوا بالمرحمةو  وتواصوا بالصبر"فرموده است:

 واستقامت ومهربانی توصيه ميکنند(صبر ه خود را ب
 .است 171در اثر

رعايت مخلوق ،بهترين اثر ايمان داری استقامت وسخا پيشه گی است
وبدون قوت  وسياست شان بدون سخاوت، که عبارت از اعطای مالست 

                                                 
 70ص  1ات [ بخاری جلد يعمال بالناال] إنما  169

 سوره 17ت يآ 170

ن اثر  يشود  واين استعمال ميث رسول خدا )ص( واقوال صحابه وتابعيبر احاد 171
 271ص 3جلد  و 38ص  1عمال جلددرکنزاال
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باشد صورت ندارد، بلکه بهبود دين ودنيای  که عبارت از شجاعت مي
آنها بدون سخاوت وشجاعت بميان نمی آيد، از اينجااست که آمريت 

انتقال داده  ،که به صفات متذکره موصوف نباشند از دست اشخاصي
ها يااي:" قرآن کريم می فرمايد .ل می گرددمی شود، وبدست ديگری منتق

، رضل اهلل اثاقلتم الی االيفی سب ال لکم انفرو يق مالکم اذا اآمنو  نيالذ
ا فی االخرة يوة الدنيا من االخرة، فما متاع الحيوة الدنيلحتم بايارض
کم وال ر يستبدل قومًا غيو ما ً يعذ بکم اهلل عزابًا الي، اال تنفروا لً ياالقل

  172ر(ياً واهلل علی کل شی قديتضروه ش
کلمة اهلل    یدروقت دعوت بجهاد در راه اعتال ای مسلمانان ! چرا)

گران باری ميکنيد وفرو گذاشت می نمائيد؟ آيا بزندگانی فانی دنيوی به 
مقابل نعمت های جاودانی اخروی رضامندی داريد؟ منافع دنيوی در 

جهاد ه مقابل نعيم اخروی بيش از چيزاندک گفته نمی شود هر گاه شما ب
وخداوند قوم ديگری را مبتالمی شويد  به عذاب خداوندی ،نپردازيد

خداوند  ،توانيد به آن گزندی رسانيده نميبجای تان می گزيند که شما 
هاانتم :"به تمام امور قدرت دارد( درآيه کريمه ديگری فرموده است

بخل فانما يبخل و من يل اهلل فمنکم من يعون لتنفقوافی سبالء تدؤ ه

                                                 
  172 .سوره توبه  31 -  38يات آ
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رکم يستبدل قومًا غيقرا ء وإن تتولوا بخل عن نفسه واهلل الغنی وانتم الفي
    173"کونوا امثلکميثم ال 

 ،رديدککردن مال در راه خدا دعوت می    جآگاه باشيد که شما به خر "
که بخل ميکند وبال واضرار بخل آن  برخی بخيلی می کنند کسي

مخصوص شما و فقر مندی ش است. خداوند بی نياز است ونياز بخود
ائيد ودعوت بجهاد فی سبيل اهلل را نه است هر گاه شما اعراض نم

قوم ديگری عوض شما قرار می گيرد وايشان مانند شما نخواهد  ،پذيريد
  "بود

من انفق من قبل الفتح  ستوی منکميال:"درآيه ديگری ارشاد نموده است
ا وکاًل وعداهلل ن انفقوامن بعد وقاتلو يک اعظم درجة من الذئوقاتل اول
  172"الحسنی

مال خود را صرف نموده وبجهاد پرداخته  ل از فتحکه قب اشخاصي
نسبت ،بلکه مالک مراتب بزرگی بوده،باشند باديگران مساوی نمي.اند

برتری  ،وصرف اموال پرداخته اند که بعد از فتح بمقاتله باشخاصي
در آيات متذکره حکم  ،هر دو طائفه وعده احسان شده است دارند وبه
از سخاوت وقتال که مظهر شجاعت نفاق مال که عبارت ه افرمائی ب

                                                 
 سوره محمد  38يت آ 173

 ديسوره حد   10ت يآ 174
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ل ياست ارتباط داده شده است.)وجا هدوا باموالکم وانفسکم فی سب
 175 "اهلل

هم چنان حضرت حق جل جالله درچندين مواضع قرآن فرموده است  
اموال وانفس تان مجاهدت نمائيد ودر آيه کريمه ه که در راه خدا ب

چنانچه ،ميباشددستور داده است که بخيلی از جمله گناهان بزرگ 
رًا لهم يبخلون بما اتاهم اهلل هو خين يحسبن الذيوال:"ارشاد نموده است

 176"امةيوم القيبه بخلوا  طوقون مايبل هو شرلهم س
که بخيالن نبايد بخل وخود داری خود را از صرف اموال ودارائی که 

 ،بپندارند خير ،خداوند بفضل خود آنرا برای شان ارزانی کرده است
ل مذکور بضرر شان تمام می شود وعنقريب اموالی که در بلکه بخ

 صرف آن ها بخل ورزيده اند قالده گردن شان می گردد. 
کنزون الذهب والفضة ين يوالذ :"در آيه ديگری فرموده است

که طال  باشخاصي 177"ميل اهلل فبشرهم بعذاب الينفقونها فی سبيوال
مژده  ،خدا نمی پردازندصرف آن در راه مبه  ونقره راخزينه می سازند و
 .عذاب درد ناک بايد داد
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)ج(  حق هم چنان در آيه کريمه از جبن وبزدلی نکوهش شده حضرت
ة ئزاً الی فيمتح دبره اال متحرفاً لقتال اويومئذ ولهم يومن  :"فرموده است

که در روز  کسي  178"ريه جهنم وبئس المصاو فقد باء بغضب من اهلل ومأ
بعذاب خداوندی مبتال ميشود  ،می گرداند عداء پشتاجهاد ومقاتله 

  .جع ميباشدالهی قرار می گيرد که بدترين مر  ومرجع او دوزخ
البته اشخاصيکه بغرض آماده شدن بيشتر برای محاربه يا همدستی 

در آيه  .از اين مجازات مستثنی ميباشند ،ومعيت باباقی رفقاپس پاميرود
منکم ومالهم منکم ولکنهم قوم حلفون باهلل إنهم ليو  :"ديگری می فرمايد

 171"فرقوني
گاران مؤمنين د فقين بنام خداوند قسم يادمی کنند که از جمله مدمنا 

بلکه به  ،در حقيقت باايشان ياری وهمرائی ندارند اما ،مخلص ميباشند
امثال اين هدايات در اکثر آيات واحاديث  ،تفريق شان می کوشند

ام مردم روی زمين متفق اند در نکوهش از جبن وبخل تم ،موجود است
در مورد تقبيح در امثال  عامه گفته  ،حتی آنرا ضرب المثل قرار داده

نی مرد محاربه است ونی سخاوت پيشه ، نی مرد سواری  ،می شود
به عاقبت   ،فساد بوده زمين وايجاد روآرزوی اعتالء داست ونی سربر 

اما در  ،سآورده وروی شنا بقای سلطه واقتدار کار نمی نگرند و
                                                 

 سوره انفال 16ت يآ 178

 سوره توبه 56ت يآ 179
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دسته  :موضوع شجاعت وسخاوت مردم به سه دسته تقسيم شده اند
عطا وصرف اموال می دانند بنابران در ه خود را مربوط بمغلوبه محبت 

اين جور مردم دست  .صدد بدست آوردن اموال از راه حرام می افتند
ه شوند وآنرا ب وچپاول زده از اين رهگذر صاحب مال ميوت وچور بغا

ايشان ميگويند از امکان بيرون است که  ،دنوعطيه صرف ميکن طور هبه
تسلط واقتدار باالی مردم بدون خوردن وطعام دادن صورت بگيرد، زيرا 

دست ضعيفی می افتد که نی از کسی می گيرد ه هر گاه زمام امور ب
وميخورد ونی به کسی می پردازد در انصورت سربرآوردگان وروی 

شوند وبه عزلش اقدام می ورزند، از  ه ميشناسان قوم از نزدش آزرد
، اين دسته اضرار جانی ومالی برايش برسانند امکان دور نيست که گاه

آخرت وروز  ،مقتدرين بجانب دنيای معجل وفی الحال خود ديده
نرو عاقبت االمر دردنيا آ زا ،مسئوليت خود را زير نظر نمی گيرند

ه توبه و انابت برای شان ک شوند ودر صورتي ذلت مبتال ميه ب ،وعقبی
عاقبت شان زشت ميگردد. طائفه ديگری از خداوند )ج(  ،دست ندهد

ظلم وستم را  ،اساس دين وعقيده که نزدشان پيدا استه خوف دارند وب
اين عقيده نيکو بوده وظيفه و  ،باالی مخلوق فعل حرام می خوانند

 واجب ذمه گفته می شود. 
ی کنند که سياست بدون ارتکاب افعال اما در اين اثناء گاهی عقيده م

بروی  ،حرامی که طائفه اول به آنها اقدام می ورزند تکميل شده نميتواند
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طور کلی از ان دست می کشند اين مفکوره از سياست امتناع ورزند وب
کز ا خلق تنگی باصفت دينی يکجا متمر در ذهن شان جبن وبخل ي اغلبا

بی اقدام می ورزند، که اضرار ترک ميگردد ودر اثر آن گاهی به ترک واج
اضرار بعضی محرمات بيشتر گفته می شود، يا از واجبی ه نسبت ب

 یممانعت مينمايند که امتناع از ان متضمن مفهوم خود داری از اعتال
گاهی درارتکاب اين  اوضاع تاويل ميکنند وگاهی   .دين خدا قرار ميگيرد

ال اين واجب بدون مقاتله می پندارند که انکار از ان واجب است واکم
 .بنا بران مانند خوارج بمقاتله بامسلمين می پردازند ،عملی شده نميتواند

بذريعه اين دسته اصالح تمام امور دينی و دنيوی صورت گرفته نميتواند 
له شان اصالح می پذيرد يبوس ، اما برخی از امور دينی ويا دنيوی

عفو ومغفرت شناخته می خطاهای اجتهادی وتقصيرات شان گاهی مورد 
ميروند که نسبت بايشان بحساب ای شود وگاهی هم ازجمله طائفه 

گفته نمی شود، [که درتاوان ونقصان باشد يکس]تراحدی خاسر 
اما آنها می پندارند که ،ومساعی شان در راه منافع دنيوی صرف شده

که نی برای خود  بکار خوبی مصروفيت دارند.اين است رويه اشخاصي
ايشان ضرورتی به تأليف قلوب  ،رند ونی برای ديگران می بخشندمی گي

گان ای مال ونفع رسانی رضامندی سرکرد مردم نمی بينند، وبوسيله اعط
وفجار رانمی خواهند ومی پندارند که عطای مال بغرض تاليف قلوب 

،فرقه سوم طائفه وسطی ومعتدلی حرام استمردم نوع ظلم و 
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ميده می شوند وبخط قی آئين محمدی ناايشان از پيروان حقي.ميباشند
وم القيامه خليفه وجانشين )ص( روان بوده الی يمشی حضرت محمد

انفاق اموال ومنافع برای مردم ه اين طائفه ب ،)ص( قرار دارندآنحضرت
می پردازند وبغرض اصالح احوال واستواری واستحکام دين وامور 

ج به سر کردگان وغيره اندازه احتيا ه دنيوی که دين به آن محتاج است ب
عفت  رسانند اما در حصه نفس خودشان از مال ميدهند ومنفعت مي

از اندازه استحقاق نمی ستانند بنابران  تر زياده    گرفته شی کار يوبی آال
ميتوان گفت اين دسته بين تقوی واحسان جمع کرده بهر دوصفت 

 ان اهلل مع الذين اتقوا والذين هم"شوند موصوف خوانده مي
 180"محسنون

ست که احسان ا خداوند معاون ومددگار متقيان واشخاصي 
سياست دينی بدون اين رويه تکميل شده نميتواند وبهبود امور "ميکنند

دارند گان اين  ،به غير اين طريقه صورت پذير نيست دينی ودنيوی
طريقه بمردم باندازه ضرورت واحتياج شان طعام  گان اينوروند  صفت

اين  به جز از حالل طيب نمی خورند نا گفته نماند که ميدهند وخودشان
 زيرا کسي ،رسانند صرف ميمدسته اول اموال کمتری به دسته نسبت ب

شوند وچشم طمع  که بخود می گيرد باقی مردم بيشتر طمع دار او مي

                                                 
 سوره نحل 128ت يآ 180
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که براه عفت ميرود طمع مردم  را بجانب عطای او می دوزند وکسي
هم چنان اصالح امور دينی مردم از  نسبت به عطای او کمتر ميگردد،

شی يزيرا بی آال،نسبت بدسته دوم بيشتر بعمل می آيد،طرف دسته سوم
احترام دين می  تقو ه وخود داری با وصف قدرت استفاده ب

روايت شده است که  ،درصحيحين از ابی سفيان بن حربافزايد،
به   ((ص)پادشاه روم از نزدش پرسيده بود که پيغمبر )محمد   181هرقل

به نماز وراستی "کدام چيزها شما را امر ميکند ابو سفيان گفت: 
 182"وپاکدامنی وصله رحم

 ،وحی فرستاده)ع(ه است که خداوند به حضرت ابراهيمدر اثری آمد 
کدام سبب تو را به خلت خود  ه  ! ميدانی که بيمبرايش گفته بود ای ابراه

ان نسبت باخذ ديگر ه گزيدم وخليل خود گردانيدم توعطاو بخشش را ب
که در باره سخاوبذل  عين اين تفصيالتي ،ميدادیاز ايشان ترجيح 

يافت در باره صبر وغضب که عبارت از شجاعت ودفع  منافع ذکر
نيز به سه ت است موجود ميباشد، زيرا مردم درساحه غضب امضر 

هم برای حقوق خودو هم برای حقوق ای طائفه :اند شدهدسته تقسيم 

                                                 
 .وس بود، هرقل لقب هر پادشا رومی بوديرا کليهرقل امپراطور رومی اصل نامش ه 181

 الدی حکومت داشت.يم 622 – 632درحدود سالهای 

  2ص 1وبخاری جلد  18ص  2مسلم جلد182
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شوند. قسم ديگری نی در مقابل خود ونی در  مي به غضب)ج(خداوند
  .غضب مينمايند )ج(مقابل مخالفت امر خداوند

طائفه سومی حدوسط گزيده در مقابل حقوق خداوندی غضب می کنند 
ه از حضرت عائشه چ،واز حقوق خود می گذرند چنان

ده خادمًا يبماضرب رسول اهلل)ص(:"روايت شده است)رض(صديقه
 يئل منه شيل اهلل والنيجاهد فی سبياالأن  ،ًا قطيوالش والامرأة والدابة

أن تنتهک حرمات اهلل ،فاذا انتهک حرمات اهلل لم  ،إالفانتقم لنفسه قط
 183"نتقم هلليحتی  يئقم لغضبه شي

نه زده  هيچ خادم ويازن ويا دابه وچيز ديگری راحضرت رسول اهلل)ص(
هم چنان .قوع پيوسته باشداستثنای آنکه در راه اعتأل کلمة اهلل بو ه ب،اند

در مقابل  البته ،در مقابل اتالف حقوق خود در صدد انتقام نشده اند
که باقهر شان   ی بحدی غضب مينمودندهتک حرمت احکام خداوند

وتاآنگاه قهر شان نمی نشست که ،هيچ چيز مقابله کرده نميتوانست
 "انتقام دين خداوندی رامی گرفتند

خود به غضب ميشوند ودر مقابل حقوق که برای حقوق  اما اشخاصي
صالحيت  ،به غضب نميشوند اين طائفه از بدترين مخلوق بوده خداوند

مداران صالح سياستدينی ويا دنيوی از نزدشان انتظار برده نمی شود.
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وبه ترک ،نمايند ادای واجبات مقاومت ميه اشخاصی اند که ب،وکامل
دينی  ودباختن آن ها بهاموالی را که به پرد و ،محرمات می پردازند

که برای شان جائز  استثنای چيزيه حاصل ميشود می بخشند از مردم ب
نمی گيرند ودر مقابل هتک حرمت شعائر دينی  ،تشناخته شده اس

محض برای خدا به غضب ميشوند واز حصه مربوط به شخص شان 
چه درباره پرداختن بهمين منوال بود اخالق رسول)ص( ،نمايند عفو مي

ال وچه در باره اخذ آنها که کامل ترين رويه ها شمرده می شود.بهر امو 
نزديکی داشته باشد بهمان اندازه  ،پيمانه که رويه سرکردگان باآن رويه

افضل محسوب ميگردد. باری مسلمان بايد از يکطرف بکوشد که 
ديگر نزديک شود واز طرف اخالق حضرت رسول اهلل)ص(ه اخالقش ب

عفو  ،ده راسخ داشتهيعقضرت محمد)ص(به کامل بودن دين ح
ان "اين است مفهوم آيه کريمه ،تقصيرات خود را از بارگاه الهی تمنا کند

رموده است که خداوند ف "ن تؤدوا االمانات الی اهلهاااهلل يا مرکم 
  .ن آنها بسپاريديامانات را به مستحق

 بحقائق امور خداوند ميداند.
 قسم دوم دربيان حدود وحقوق

اين  اوين قسمت دوباب است: باب اول حدود خداوند وحقوق ا در
  :فصل دارد 8باب 
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 فصل اول
از حدود وحقوق خداوندی ووظيفه زمامداران وارباب ای نمونه 

 تسلط در برابر آنها.
أن لناس حضرت حق جل جالله فرموده است: " واذاحکمتم بين ا

الت عده بکه در بين مردم حکم ميکنيد  ميهنگا 182بالعدل" اتحکمو 
  .حکم نمائيد

  :حکمفرمائی در بين مردم بدونوع است
قوم معينی اختصاص نداشته ه حکم در حدود وحقوقی که ب :قسم اول

باشد، بلکه منافع آن برای تمام مسلمين يا يک طبقه شان عائد 
 ،ميگردد،  وهر کدام شان  به آن احتياج دارند از قبيل حد قطاع الطريق

اموال  ]امثال آن يا ما نند حکم در اموال سلطانی حد سرقه ، حدزنا، و
ن شده باشد، اين يی که برای اشخاص معيوصيت ها و ،قفو   [دولتی

و حقوق مسمی بحق اهلل ميباشد وحکم دران از جمله  دنوع حدو 
از آنجا  ،ميرود بحساب [حکومتی و دولتی]مهمترين وظائف زمامداری

للناس من امارة برة   بدال "است که حضرت علی )رض( می فرمودند:
مطلوب  یو حکومت ی) دولتک آمري کانت او فاجرة"برای مردم وجود

است( ضروری است اعم از اينکه نيکوکار باشد يا بدکار( شخصی 
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آمر بد   ،المؤمنين ضروری بودن آمرنيکو کار معلوم استا امير يپرسيد که 
له چه ضرورت دارد؟ حضرت علی )رض( فرمودند يوسيو  طور کار چه

  آن حدود قايم می گردد وامنيت حاصل می شود، وبا اعداء مجاهده می
  .دگردد، واموال غنيمت تقسيم می شو 

وظيفه حکمداران است که درين قسم ) حقوق اهلل ( خود سرانه داخل 
آن شوند وبدون اقامت دعوی از طرف کسی به اجرای آن  یاجرا

اقامه می گردد، فقها  ،بپردازند، شهادت نيز در حقوق اهلل بدون دعوی
د سارق اختالف دارند که آيا بدون مطالبه مال از يقطع ه اگر چه راجع ب

جانب مسروق منه صورت گرفته می تواند يا نی؟ ودر آن بنا بمذهب 
امام احمد وغيره دو قول موجود است، اما درين موضوع اتفاق دارند که 

روق منه سارق بدون مطالبه ودر خواست آن از طرف مس دستقطع 
بعضی فقها مطالبه مال را شرط گذاشته اند تا اشتباه  .اجراء می شود

  .سارق در آن باقی نماند
معتبر(  وضيع ) معتبر وغير قائم گردانيدن اين حدود باالی شريف و

حتمی والزميست وتعطيل اين حدود بواسطه شفاعت وهديه وغيره شده 
  .بلکه شفاعت درآن ها جايز نيست ،نميتواند

حکمداری که اين نوع حدود و حقوق را با وصف قدرت به اجرای آن 
می نمايد مستحق لعنت خدا، رسول،ومالئکه،وتمام مردم گفته  ها معطل
وخداوند هيچ نوع فديه او را نميپذيرد اين حکمدار ازجمله می شود،
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اشخاصی شمرده می شود که بعوض اجرای حکم خداوند بهای اندک 
ابو در سنن .خرت خود را بدنيا ازدست داده اندآ،دنيا را اختيار کرده

ه است که گفته اند رسول روايت شد)رض(داود از عبداهلل بن عمر
فقد ضار الت شفاعته دون حد من حدود اهلل،من حفرموده است:")ص(اهلل

زل فی سخط اهلل حتی يلم علم،ياهلل فی امر و من خاصم فی باطل وهو 
ة الخبال حتی عحبس فی رده،يفس ين ماليو من قال فی مسلم دنزع،

قال: عصارة اهل ة الخبال؟عارسول اهلل ! ما رديل يقخرج مما قال:ي
فاعت خود حدی از حدود اثر شه که ب کسيالنار." ترجمه:

خداوند را ناراض می  ،راساقط ميکند دراين کار خود)ج(خداوند
که ديده ودانسته برای باطل پافشاری وخصومت می  وکسيگرداند،
واز آن منصرف نشود، که از دعوی باطل دست نکشد، ا وقتينمايد ت

که درباره مسلمان دينداری افتراء  می باشد، کسي به قهر الهی مبتال
زخيان محبوس د خداوند اورا دربين خون وريم دو ميکند، وتهمتی می بند

درين حديث شريف )ص(گويا حضرت رسول اهلل185می گرداند"
عليه را که ارکان حکم ميباشند حکمداران و شاهدان، مدعی، ومدعی 

ذکر يافته است   )رض(ن به روايت عائشهيدر صحيح ياد آور گرديده اند.
که قوم قريش در اثر قضيه زنی که از بنی مخزوميه بود ودزدی نموده 

                                                 
 237ص  2و ابن ماجه ج  302ص  3ابوداود ج  185
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سول متاثر شده دربين خود گفتند که کدام يکی درين باره بر  ،بود
ه به انجام اين باالخره مشوره دادند ک عرض شفاعت کند؟)ص(اهلل

حضرت .بن زيد احدی اقدام کرده نمی تواند186جسارت غير از اسامه
ای اسامه آيا در باره اسامه را مخاطب قرار داده فرمودند:)ص(رسول

وتباهی بنی  تيگانه سبب هالکعت ميکنی؟حدی از حدود خداوند شفا
ا می  اسرائيل آن بود که هرگاه معتبری دربين شان دزدی می کرد او ر 

می نمود حد خداوندی را بااليش اجراء می   اگر ضعيفی دزدیشتند،گذا
تصرف او می  است به ذاتيکه نفس محمد به قدرت و کردند، قسم

دختر محمد دزدی کند دستش را قطع می 187فاطمه  هرگاهباشد،
 188نمايم

                                                 
در خالفت حضرت  58کی از فرماندهان بزرگ اسالم در سال يل مرد دوست داشتنی رسول خدا و يد بن شراحياسامه بن ز  186
 ه )رض( در گذشت.يمعاو 

ن)ع(می باشد از همه جانب با يعلی،فرزندانش حسن و حس جه،همسرشيرش خددما،دة النساءيفاطمه الزهرا بنت رسول اهلل س187
ت بعد از رحلت رسول ين کسی که از اهل بي، شش ماه بعد از رحلت پدر بزرگوارش در گذشت اوله استلت و برتری احاطه شديفض

 گذشته است.  ازده هجری در  يدر رمضان سال او فاطمه می باشد.  ،وسته استيخدا)ص(با او پ
 زيسی عز يک نسبت عيم از يمر 

 زيعز  اءاز سه نسبت حضرت زهر 
 ن ينور چشم رحمة للعلم

 ن ين و اخر يآن امام  اول
 هل اتی  رادبانوی آن تاج 
 ر خدا يشا شگمرتضی مشکل  

 ار عشق گما در آن مرکز پر  
 ما در آن کاروان ساالر عشق

   62ص  2مسلم ج  1003ص  2بخاری ج  188
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اين قصه عبرت بزرگی موجود است زيرا اشرف قوم قريش از دونژاد  در
 رسول لمناف در صورتيکه حضرتبنی عبدا دومدند يکی بنی مخزوم،بو 

راجع به فرد نزديکترين دوست دارانش)حضرت اسامه( بشفاعت)ص(اهلل
شريف خاندان قريش در قضيه سرقت که خودش از عاريت آن بنابقول 

کدام سرقت ديگری موقع ندادند   يها درقضيبعضی علماء انکار داشت 
داوند اورا از عمل وبه غصه شدند واجرای حدرا باالی دخترشان که خ

هيچ مجالی بقسم مثال ذکر نمودند باری گردانيده است سرقت بری  
روايت شده است که  .برای شفاعت در باقی حدود باقی گفته نمی شود

می )ص(ول اهللبعدًا توبه کرد گاهی به نزد رس،دست آن زن بريده شده بود
  .رفع می نمود )ص(آمد واحتياجات او را حضرت رسول اهلل

حديث شريف آمده است:" هر گاه سارق از گناه خود توبه کند  در
 [ر آن صورتيدر غ]دستش پيش از خودش بجنت داخل ميگردد واال 

پيش از خودش بدوزخ ميرود در موطا از امام مالک )رح( روايت شده 
ر کرده بدر بار حضرت از مردم دزدی را دستگيای است که دسته 

قامه حد گردد در اثنای راه حضرت می بردند تا بااليش اعثمان)رض(
که اجازه القی شد وشفاعت کرد مردم گفتند:باآنها م 181زبير )رض(

                                                 
ه دختر يه اش ابو عبداهلل بود. مادرش صفيلد بن اسد کنيبن خو  مربن العوايبحضرت ز  189

ن در اوائل دعوت يجه ام المومنيعبدالمطلب بچه عمه رسول خدا)ص( و برادر زاده خد
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در انجا ببريم سپس تا اورا به نزد حضرت عثمان )رض( بفرمائيد 
السلطان اذابلغت الحدود حضرت زبير)رض(فرمودند)شفاعت نمائيد،

 110فلعن اهلل الشافع والمشفع(
به شفاعت کننده  دار رسيد خداوندوقتيکه قضيه حد بحضور حکم 

يعنی قبول کننده  و شفاعت کننده لعنت می گويد:) وشفاعت کرده شده
يه باالی قديفه خود در مسجد سزاوار لعنت ميگردد( صفوان بن امنيز 

گرفتارش نموده   خواب بود دزدی آمد قديفه او را دزديد، اورسول)ص(
قطع دست ه )ص(ببه نزد رسول اهلل)ص(حاضر کردوحضرت رسول اهلل

)رض( گفت آيا بمقابل قديفه من دستش بريده دزد امر فرمودند، صفوان
را برايش بخشيدم، حضرت رسول می شود، من قديفه خود 

فرمودند چرا قبل از حاضر نمودنش به نزدمن چنان نميکردی؟ اهلل)ص(
بروايت اين حديث پرداخته اند   111سپس دستش بريده شد. اهل سنن

ل )ص( فرمود هر گاه پيش از حاضر نمودنش به نزد يعنی حضرت رسو 
من عفو می فرمودی حق داشتی امابعد از حاضر نمودنش به نزد من 
تعطيل حد جائز نمی باشد وبعفو يا شفاعت ويا هبه وغيره عفو شده 

                                                                                     
ست که اسالم را قبول کرد. از عشره يا پنجم مرديمان آورده بود. چهارم و ياسالم در مکه ا

 درگذشت. 26مبشره بوده در سال 

 83ص  2موطا ج  191

   157ص  3و ابن ماجه ج  21ص  8، نسائی ج  136ص  2ابوداود ج  191
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نميتواند. از اينجااست که قرار معلومات علماء اتفاق نموده اند که اگر 
مراد از مرافعه مرحله ]د شان بعد از مرافعهقاطع الطريق ، يا دزد ومانن

به  [است نيدن حکم به ولی امر مسلميرس بلکهت سيدوم محاکماتی ن
نزد حکمفرما توبه نمايند حدشان ساقط نميشود بلکه اقامهء حد باالی 
آنها واجب است البته اگر تو به شان از روی صداقت بود حدشان 

و تندهی ايشان بحد از جمله می گيرد،  سبب کفارت گناهان آنها قرار
 نق را باهل آماند  که حقو  اتمام توبه شان شناخته می شود. وبدان مي

رد نموده باشند يا با جرای قصاص در حقوق اشخاص اظهار آمادگی  
کرده باشند ، اساس اين مسئله از آيه کريمه ) ومن يشفع شفاعة حسنة 

کفل منها وکان اهلل   يکن له نصيب منها ، ومن يشفع شفاعة سيئة يکن له
 112" علی کل شئی مقيتاً 

که بشفاعت کسيکه شفاعت پسنديده ميکند از ان بهره می گيرد وکسي
خداوند به هر چه دانا  يد آن شريک ميشودز بدمی پردازد در جزای م

گرفته شده است زيرا شفاعت در حقيقت معاونت کردن با   وقادر است
ه تنها نماند هر گاه معاونت به مطالبه کننده است تا با او همراه شود ک

نيکی وپرهيز گاری صورت گرفت  شفاعت حسنه گفته می شود. اگر به  
گناه وتجاوزانجام  يافت شفاعت سيئه ناميده می شود. نيکی عبارت از 

                                                 
 سوره نساء  85ات يآ 192
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انچه  ]وگناه نام منهی عنه [امر شده اند به آن آنچه مسلمانان ]ماموربه
شان دروغگو بودند خداوند هر گاه اي ميباشد [منع شده اند آن که از

کرد وخدعه خائنان را بی نتيجه می سازد. در آيه کريمه حضرت يفريب م
حاربون اهلل ورسوله ين يالذ اءانما جز :" حق جل جالله فرموده است

هم وارجلهم يديصلبوا او تقطع اياو  قتلوايسعون فی االرض فسادًا ان يو 
ا ولهم فی االخرة يدنزی فی الخذلک لهم  نفوا من االرضي من خالف او

علموا ان اهلل هم فايعل ان تقدرو امن قبل  ن تابوايالذ م االيعذاب عظ
  113"ميغفوررح

جاد ياه نمايند وب که با خدا ورسول محاربه مي يگانه جزای اشخاصي"
آن است که کشته شوند ويا بدار آويخته  ،فساد در سرزمين می کوشند

يا از زمين رانده  ،ده شوديا دست وپای شان بطور مختلف بري ،شوند
همين است جزای آنها در دنيا ودر آخرت سزاوار عذاب بزرگ  ،شوند

که پيش از پيداشدن قدرت به مجازات شان  استثنای کسانيه ب ،ميباشند
هر گاه توبه نموده باشند بايد بدانيد که خداوند آمر  ،توبه نموده باشند
  "زنده مهربانست

ين آيه کريمه تنها اشخاصی که قبل از که فهميده ميشود در ا طوري
محکومين بحد  پيداشدن قدرت به مجازات شان توبه نمايند در جمله
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ميباشد که اثبات حد به  البته اين حکم در صورتی .شمرده ميشوند
گاه اثبات حد بوسيله اقرار جانی بعمل   ينه بميان آمده باشد هربتوسط 

اختالفيست که در غير اين آمده باشد واز گناه خود تائب گردد دران 
چنان برمی آيد که دران از ظاهر مذهب احمد)رح( ،رساله بيان ميشود

صورت بدون مطالبه حد قائم نميگردد بلکه هر گاه اقامه حد خواسته 
که دران )رض( حديث ماعزبن مالک .شود قائم واالساقط ميشود

ن که درا هم چنان حديث شريفي؟واردشده است چرا او را نگذاشتيد
فرموده است سزاوار حد گرديده است بنابران بايد بااليش حد قايم شود 

وب لمط در اين موضوع بيان شده است بهمينديگری که [اتيروا]باسنن
ی داؤد ونسائی از عبداهلل بن عمر)رض(روايت محمول است در سنن اب

خود تان عفو   از حدود در بين"فرموده اند:شده است که رسول)ص(
چيزيکه از حدود بحضور من برسد اقامه آن  شويد کنيد و واگذار
 112"واجب ميگردد

)رض( روايت شده است   رههريو سنن نسائی وابن ماجه از حضرت اب در 
حد يعمل به فی االرض خير الهل االرض  "که رسول اکرم)ص( فرموده:

حدی که به تطبيق آن پرداخته می شود  115"مطروا اربعين صباحاً يمن ان 
معاصی  به بارانيکه چهل روز ببارد نافع تر ميباشد  زيرابرای مردم نسبت 
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کتاب وسنت باين   که  ،سبب نقصان ارزاق وخوف از دشمن ميگردد
که حدود قائم گرديد عبادت خداوندی  موضوع داللت دارد هنگامي

در اثر آن  ،بظهور ميرسد واز معصيت الهی کاسته ميشود بنابر آن
ی ميکند، روانيست که از زانی يا وسائل رزق مهيا ونصرت الهی دستگير 

حد شان عوض ه آنها بمانند  سارق يا نوشنده شراب يا قطاع الطريق و
برای بيت المال وياغير آن مال گرفته شود، وحد بواسطه آن تعطيل  

، هرگاه خذگردد حرام وخبيث ميباشدا که بعوض تعطيل حد گردد ،مالي
م کند مرتکب دو نوع حکمفرمائی در اثر اخذمال به تعطيل حدود اقدا

  :معصيت شناخته ميشود
  .تعطيل حدود  -1
ی گيرد  خوردن مال حرام از انرو تارک واجب ومرتکب حرام قرار م -2

 لوال:"جالله چنين ارشاد فرموده است حضرت حق جل ،که در باره آن
س ئبلکلهم السحت االحبارعن قولهم االثم وأون و يننهاهم الرباي

دان ومربيون ايشان را از قول دروغ وخوردن چرا دانشمن116"عونيصنما
هم چنان  .بدتر عمليست که انجام ميدهند ،حرام ممانعت نميکند

للکذب اکالون ن سمعو :"خداوند در باره يهود فرموده است
 117".للسحت

                                                 
 سوره مائده 63ت يآ 196

 سوره مائده 22ت يآ 197



 سياست شرعيه 

 

143 

زيرا  ."داده اند دروغ را خوب ميشنوند وحرام خوری را وظيفه خود قرار"
 ،دهان بند( يا هديه می ناميدنديهود رشوت ميخوردند وآنرا برطيل ) 

که حکمدار رشوت خورد مجبور ميگردد که به شهادت دروغ   وقتي
حضرت رسول "  .گوش بدهد ومرتکب چندين معاصی مانند آن شود

رشوت ستاننده ورشوت دهنده  وواسطه رشوت را ملعون خوانده ( )ص
 118اهل سنن حديث متذکره را روايت نموده اند .است

ده است که دونفر نزد رسول )ص( منازعه نمودند و در صحيحين آم
يکی گفت يارسول اهلل مطابق کتاب خداوند بين ما حکم نمائيد وجانب 
مقابل او که شخص فقيه تربود گفت بلی يارسول اهلل مطابق کتاب خدا 

بگوئيد   :"فرمودوبحرف من گوش دهيد حضرت رسول)ص(حکم فرمائيد 
زن او زنا کرد بعوض اين ا بپسرم مزدور خانه اين شخص بود،:گفت

ت صد گوسفند ويک خادم دادم، دسته از اهل علم بمن آگاهی يجنا
ن زن وبا الی ايرم صددره وفراری يکسال الزم است،دادند که باالی پس

فرمودند بدون هيچ  ت رسول اهلل)ص(( ميباشد حضر )سنگسارحکم رجم
نم صد  ک گونه اشتباه من در بين تان مطابق حکم کتاب خدا حکم مي

 گوسفند وخادم خود را واپس بگيريد، وباالی پسرت صددره وفرار
فرمود فردا  )رض(انسه سپس حضرت رسول ب ،يکسال واجب ميباشد
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برويد واز زنی که واقعه مربوط باوميباشد بپرسيد هرگاه اقرار کرد برجمش 
هم چنان نمود زن اقرار کرد وسنگسار  حضرت انس)رض( . بپردازيد
 111"گرديد

 مال داده شده بود،عوض جنايته ن حديث فهميده ميشود چون باز اي
امر فرمودند، وبه اقامهء حدود دستور  مال استرداده ب)ص(حضرت رسول

مسلمانان  ،دادند ومال مذکور را برای مصرف مسلمين اخذ ننمودند
وماليکه  ،اجماع نموده اند که گرفتن مال بمقابل تعطيل حد جائز نيست

 یبسيار ،شود اخذ گردد حرام وخبيث گفته مي ،داز اشخاص سزاوار ح
ار تعطيل تبمفاسد از تعطيل حدود بميان می آيد، که به سبب مال يا اع

واين وضعيت از بزرگترين اسباب تباهی محله  ،حد بوقوع پيوسته ميباشد
قريه ها، شهر ها، عرب، ترک، کردی ها وفالحين وخيمه نشينان  ،ها

ن وفقراء شان وحکمدران مردم وپيشوايان وسرکرده گان ده نشين وبزرگا
  ،در اثر اين پيش آمد از احترام حکمفرمايان،ولشکريان شمرده ميشود

 امراو  شان از قلوب مردم سقوط ميکند وکاسته ميشود وقدر ومنـزلت 
که حکمفرما رشوت گرفت وبه  شان اهميت خود را می بازد، هنگامي

د وحد ديگری را قائم ميگرد نفس او ضعيف ،تعطيل حد جرأت ورزيد
را در  تيهود سزاوار لعنت ميشود، رشو  مانند طائفه .نموده نميتواند
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دهن  ،زيرا اصل کلمه برطيل بمعنی سنگ مستطيل ميگويند[برطيل]لغتی
شود،  رشوت ستان را از اظهار کلمه حق ما نندسنگ مستطيل مانع مي

اذا دخلت "لذا باين نام ناميده شده است در اثر ذکر يا فته است: 
 200"الرشوة من الباب خرجت االمانة من الکوة

يعنی  "از دورازه در آيد امانت از روزنه خارج ميگردد تهنگاميکه رشو 
امانت داری از ان  ،که رشوة خوری مروج ومعمول شد در مملکتي

که از راه نامشروع بنام تأديبات برای دولت گرفته  ماليرخت می بندد،
چنانچه برخی از اعراب .بوده وحرام است تشود نيز در حکم رشو  مي

فرمای خود آمده اسپ ،ويا  مال مردم رامی گرفتند سپس به نزد حکم
در نتيجه طمع فساد آنها تقويه  .مال ديگری را برايش تقديم ميکردند

می شد وحرمت حکومت وسلطه در بين کاسته شده بفساد رعيت خاتمه 
نوشان وفالحين وغيره  بهمين سلسله هر گاه از نزد شراب .می يافت

 ،مال گرفته شود وايشان بدادن مال خالص شوند ،دربدل معصيت شان
 ،اکثر مردم باين معاصی می پردازند وبحکام خود مال حرام ميدهند

همرفته هرگاه صاحبان رسوخ واعتبار جانی ومستحق حدرا حمايت يرو 
است نمايند اين حاميان سزاوار لعنت خداوندی ميشوند بهمين منوال 

که فالحين خود را باوصف ارتکاب   "زیيمالک چ"بعضی مالکينی رويه
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جرم حمايت ميکنند، ونزد حکمدار محله يا نائب الحکومه مراجعه کرده 
امام مسلم در صحيح  .به عنوان خدا ورسول بحمايت آن ها می پردازند

رض( روايت کرده است که گفته ابی طالب ) خود از حضرت علی بن
)ص( ) لعن اهلل من احدث حدثًا او آوی رسولود فرموده باند،

 201"محدثاً 
کاری ]احداث امریه که در اموردينی ب بکسي دلعنت خداوند با 

ا مرتکب اين عمل را حمايت می پردازد ي [دهديناروائی راانجام م
که حضرت رسول )ص( از وساطت وشفاعتی که  درصورتيميکند(

که بواسطه  شخصي:"استبغرض تعطيل حد باشد ممانعت کرده فرموده 
با  ،ودشفاعت او حدی از حدود خدا وندی بمعرض اجرا گذاشته نميش

که  باری کساني ".بش ميگردديقهر الهی نصامر خداوندی مقابله ميکند 
بقدرت ودست خود از مرتکبين حدود مال می گيرندومانع حد شان می  

 چسان بی مسئوليت مانده ميتوانند. ،گردند
شرعی از مردمانيکه درجزائر وصحر اها سکونت  بالخاصه منع حدود

 گناه بزرگ گفته می شود.  ،دارند
بوسيله جاه يا  زيرا از بزرگترين مفاسد آنها آن است که مرتکبين جرائم را

اعمال شان برسند مالی   مال حمايت ميکنند ونمی گذارند که به جزای
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اه برای نی که باشد خو که از مرتکبين حدود گرفته شود بهرطور وعنوا
خواه برای حکمفرما خواه بطور علنی خواه بطور خصوصی بيت المال،

 که از اجاره فاحشه خانه ها مانند پولي،ومخفی همه باجماع مسلمين
که دراين رشته مداخله  وميخانه ها اخذ گردد حرام می باشد واشخاصي

يکسان مرتکب معصيت گفته ميشوند ماليکه باين ،ومعاونت ميکنند
 گذ گردد مانند مهر فاحشه ونذرکاهن وپول قيمت سعناوين اخ

حرام گفته ميشود، حضرت رسول )ص( فرموده  ،ومزدوری واسطه حرام
پول قيمت سگ خبيث است، مهرزانيه وحق الزحمه کاهن خبيث :"اند

  202". می باشد
مهر زانيه عبارت از پوليست که بفاحشه ها بمقابل فحشاء داده می  

ين ذکور بعوض بدکرداری با ايشان داده شود که برای مخنث پولي ،شود
حق الزحمه کاهن عبارت از مال ويا  .نيز در اين حکم داخل است

پوليست که بنام شيرينی برای منجم در اثر خبرهای مژده بخش 
حکمداری که از مجازات واقامه حدود در مقابل ازتکاب ،ميپردازند

 منـزلهمنکرات فرو گذاشت ميکند وبعوض آن مال می گيرد ب
شخصيست که دونفر را به فحشاء جمع ميکند واز اين رهگذر پول 

                                                 
   1271ترمذی   3221ابوداود   1567مسلم  202



 سياست شرعيه 

 

148 

يا مانند کسيست که به مقابل اخذ پول بادشمنان محارب قسم  ،ميگيرد
 کرده سبب شکست لشکر شود.

مثال اين جور مردم همان عجوزه بد کار زن حضرت لوط )ع( ميباشد  
 اوکريم در باره   وقرآن که بد کاران را باالی مهمانان او داللت ميکرد

  203"نيناه واهله اال امرأة کانت من الغابر يفانج:" فرموده است
ه را از عذاب نجات بخشيديم ب خانواده اش) ما حضرت لوط )ع( و 

 ".استثنای همان زنش که از جمله باقيماندگان بود وهالک گرديد
ل وال يللفاسرباهلک بقطع من ا:" درآيه کريمه ديگری فرموده است

  202"بها ما اصابهمينکم احد إال امراتک انه مصلتفت مي
خود در پاره از شب بايد رفت واحدی از شما ملتفت  خانواده با)
زيرا بوی همان عذابی ميرسد که بايدشد باستثنای زن حضرت لوط)ع(ن

عجوزه را که داللی می حضرت حق)ج( ".به باقی قومش رسيده است
يکسان  ،پرداختند که باجرای اعمال فاحشه می نمود با اشخاصي

معاونت بگناه  تمام اين پيش آمد ها از قبيل اخذ مال برای ،معذب کرد
برای آن منصوب گرديده  وتجاوز محسوب ميشود. حکمدار مسلمين

است تا بکار پسنديده امر واز ممنوعات ممنانعت کند ويگانه مقصود از 
که حکمدار در اثر اخذمال  حکومت اسالمی همين است، در صورتي
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اجرای عکس آنچه از ه طبعًا ب،اجرای اعمال ممنوعه موقع ميدهده ب
انسان که ان می ماند  ه مبادرت می ورزد وب،نزدش انتظار برده می شد

غرض معاونت خود نصب کند واو بادشمن انسان سازش  ه شخصی را ب
مانند آن است که انسان مالی را به  ،يادکرده به ضرر شخص کمر بند

اه خدابگيرد وبوسيله آن با مسلمين داخل پيکار عنوان مجاهده در ر 
شود.از بيان متذکره واضح می گردد که صالحيت وبهبود بندگان وابسته 
بامربالمعروف ونهی عن المنکر است.زيرا بهبود امور دنيوی واخروی 

 .پردازندبطاعت خداوند)ج(ورسول او)ص(ه مردم دران است که ب
ف ونهی از منکر صورت دستيابی اين مطلب بدون امر بالمعرو 

در اثر داشتن اين صفت بهترين امت حضرت محمد)ص( ت.پذيرنيس
شما :"فرموده استه شده است.چنانچه حضرت حق)ج(خواند هاامت

بهترين امت روی زمين ميباشيد زيرا بکار نيکو امر واز افعال 
درآيه کريمه ديگری فرموده ."منع ميکنيد [کاربد ومنکر]شنيعه
نهون عن يمرون بالمعروف و أيو  ريدعون الی الخي ةام ولتکن منکم:"است

 205"المنکر
د از جمله شما  اشخاصی باشند که بکارهای نيکودعوت داده از ي )با 

تناهون يوکانوا ال :منکرات ممانعت نمايند( درباره بنی اسرائيل فرموده
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)ايشان از اعمال زشتی که  206فعلونيس ما کانوا ئعن منکر فعلوه لب
ممانعت نميکردند بدترين پيش آمدی است که آنرا  ،دندمی نمو  اجرا

 پيشه خود گردانيده اند(

ذکروا انجيناالذين ينهون " فلما نسوا ماگری آمده است:يفه ديدرآيه شر  
  207س بما کانوا يفسقون"يعن السوء و اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئ

که وسائل موعظه ودستورهای موجب  هدايت را از خاطر   يهنگام"
نمودند نجات  سزا ممانعت ميانمال يدند اشخاصی را که از اعکش

بخشيديم ومرتکبين ظلم وستم را بعذاب شديد مبتال نموديم وبه جزای 
  ."بی باکی شان پرداختيم

شود که بعد از نزول عذاب خداوند   از آيه کريمه متذکره فهميده مي
ت داده اشخاصی را که از اعمال نا مشروع منع می نمودند نجا ،کريم

درحديث صحيح آمده  .وستم گاران را بعذاب مبتال گردانيده است
)ص( باالشده  است که حضرت ابوبکر صديق )رض( باالی منبر رسول

ای مردم! شما اين آيه قرآنی را که خداوند فرموده چنين خطابه دادند )
ضرکم من ضل اذا يکم انفسکم الين آمنو عليها الذيا ا"ي :است
  208"تمياهتد
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که شما براه  تاوقتيمسلمانان به نفس های خود متوجه شويد  ای)
راست ميرويد ازگمراهی گمراهان اسيبی به شما نميرسد( ميخوانيد 
ومفهوم آنرا بر خالف مفهوم اصلی می پنداريد ) يعنی چنان می پنداريد  

پردازد و ب صالح شخص خوداه متوجه شود و ب که هر کس بايد بخود
آنکه من حال "مترجم"عن المنکر ضرورتی نيست. امربالمعروف ونهیه ب

از حضرت رسول )ص( شنيده ام که می فرمودند: ) هرگاه مردم 
چشم می بينند واز ان ممانعت نميکنند از امکان قريب ه ممنوعات را ب

  201.عذاب خود مبتال ميکنده دور نيست که خداوند تمام آن ها را ب
صورت مخفی وخصوصی بکه  گناه وقتي:"در حديث ديگری آمده است

اما  ،ضررش بديگری سرايت نميکند ،از مرتکب آن به جز ،اجرا شود
ه شود واز ان جلوگيری ظهور برسد وبطور علنی بميان آوردکه ب هنگامي
 210( 2.")ضررش به تمام مردم ميرسد ،نگردد

که  مقصود بزرگ از حکم در حدود خداوند وحقوق او تعالی طوري
ممانعت از  کارهای پسنديده وه  فرمائش ب ،دراين قسم بيان گرديد

منکرات ميباشد، در قسمت امر بالمعروف از قبيل نماز، زکوة ، روزه ، 
گذاره نيکو با   ،والدين، صله رحمه حج، صداقت، امانت، احسان ب
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وهمسايه گان، ومانند آن ها وظيفه حکمداران است، که بدان  خانواده 
 .بپردازند

ادای نماز ه را که تحت امر شان باشند ب مثال تمام مکلفين واشخاصی
ع مسلمين مجازات بدهند هر گاه اجما ه فرض امر کنند وتارک نماز را ب

بودند که از ادای نماز امتناع می ورزيدند باجماع ای کين نماز طائفه ر تا
مسلمين باايشان مقاتله نمايند. هم چنان بمقابل ترک زکوة وصيام وغيره 

اشتن محرماتی که بفرضيت آن ها اتفاق فرائض قطعی، وحالل پند
وفساد در روی  ،از قبيل نکاح محارم ،ظاهری مسلمين موجود است

وقبول حکمی از احکام علنی ومتواتر دينی  از اجرای هرگاه طائفه  زمين
جهاد با آنها حتمی گفته می شود، تا آنکه دين تمامًا  ،امتناع می ورزد

، اگر اسالم باين حکم موافقه دارند یماتمام عل ،ازان خداوند قرار گيرد
برخی علماء ميگويند بايد بوسيله ضرب وحبس  ،تارک نماز يک نفر بود

جمهور علماء ميگويند  ،پردازدادای نماز به داده شود، تا آنکه بزجر 
نکشد وبه ترک نماز  ،بعد از مطالبه توبه هرگاه از ترک نماز توبه

اين موضوع که اياچنان شخص  در  .بقتل رسانيده شود ،پافشاری نمايد
فاسق؟ علماء اختالف دارند: اکثر علماء يا کافر می ميرد يا مسلمان 

می ميرد. تمام احکام متذکره درصورتی ميباشند که  نظريه ميدهند که کافر
بوجوب وفرضيت نماز اقرار داشته باشد، هر گاه از فرضيت نماز انکار 
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باقی فرائض دينی نيز  از ار، انکميگردد می نمود باتفاق مسلمين کافر
  .حکم انکار از نماز را دارد

مجازات به مقابل ترک واجبات، وفعل محرمات مقصود اصلی جهاد فی 
شود، اين جهاد مطابق دستورهای کتاب الهی  سبيل اهلل گفته مي

وی )ص( بذمه امت محمد )ص( واجب است واز جمله بواحاديث ن
شخصی از  ،ايت شده استافضل طاعات شمرده ميشود، چنانچه رو 

رسول اهلل )ص( مطالبه نمود تا اورا به عمل معادل جهاد فی سبيل اهلل 
داللت کند، حضرت رسول اهلل )ص( فرمود توآنرا انجام داده نميتوانی يا 

حضرت رسول اهلل )ص( . نداری مطالبه کننده اصرار ورزيدطاقتش را
يرود روزه بدون افطار که مجاهد به جهاد م آيا ميتوانی هنگامي"فرمود: 

 ."پردازیالحظه سستی بادای نماز متوالی بداشته باشی، وبدون م
حضرت  .آنکه چنين کرده ميتواند ،است ]کی[شخصی گفت کدام
عملی که معادل جهاد گفته شده  اين است :"رسول )ص( فرمود

 211."ميتواند
در جنت صدمرتبه موجود است وبين :"درحديث ديگری فرموده است 

خداوند تمام  .دارد تبه تامرتبه ديگر تفاوت زمين وآسمان وجودهر مر 
  212."ين فی سبيل اهلل ميگرداندمجاهداين مراتب را نصيب 
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اسالم وستون  [رأس کارها]سر:"حضرت رسول اهلل )ص( فرموده است
 آن جهاد فی سبيل اهلل [ان بلندی کوه]انهآن نماز است ونقطه سرکو 

  213."ميباشد
باهلل ورسوله  ان آمنو يانماالمومنون الذ:" ه استحضرت حق )ج( فرمود

ک هم ئل اهلل اوليانفسهم فی سب وجاهدوا باموالهم  و ،رتابوايثم لم 
  212"الصادقون

ايمان کامل مخصوص کسانيست که بخداو رسول ايمان آورده سپس "
  یشک وشبهه را در ان بخود راه ندارده باشند وبمال وجان درراه اعتال

ميکنند صداقت در دعوی ايمان مخصوص ايشان کلمةاهلل جهاد 
  ."است

ة الحاج وعمارة ياجعلتم سقا:"در آيه کريمه ديگری فرموده است
ل اهلل يی سبفهد وم االخر وجايالمسجدالحرام کمن آمن باهلل وال

هاجروا  ا ون آمنو ي، الذنيهدی القوم الظالمين عنداهلل واهلل ال وو ستيال
ک هم ئعظم درجة عنداهلل واولالهم وانفسهم اهلل باموا ليهدوا فی سبوجا

م، يم مقيها نعينه ورضوان وجنت لهم فم بشرهم بهم برحمةي، الفائزون
  215"ميها ابداً ان اهلل عنده اجٌر عظين فيخالد

                                                 
 135ص 2ومسلم جلد 311ص  1بخاری جلد  213

 12ص 5ترمذی جلد  214

 سوره حجرات 15ت يآ 215
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آيا آبرسانی حجاج وآباد گردانيدن مسجد حرام را مانند آن ميدانيد که "
ه خدا می پردازد، اين شخصی بخدا ورسول ايمان داشته، وبه جهاد در را

  دوطبقه باهم برابر شده نميتوانند، وخداوند قوم ستم کار را هدايت نمی کند
ودر راه خدا با نفس وجان  زيده اندگکه ايمان آورده اند وهجرت   کساني

فوزو فالح  داوند صاحب درجات عالی ميباشند،جهاد نموده اند، در نزد خ
برحمت وخوشنودی خود وبهشت  نصيب آنها است، خداوند به آنها بشارت

پذير داده است که دران بصورت دائمی ميباشند، بدون نا ونعمت های فنا
 اشتباه در نزد خداوند اجر ومزد بزرگ موجود است(.

 فصل دوم
 مجازات محاربين ورهزنان

ايشان کسانی اند   ،ازجمله حدود شرعی جزای محاربين ورهزنان ميباشد
غيره مواضع می نشينندو به مردم دست که سالح برداشته بسر راه و 

نکه درازی مينمايند، تا مال شان را بطور غبن وغصب بگيرند. اعم ازاي
، کردی ها، فالحين، فاسقان عسکری ياسرکشان ترک ها ،عرب ها

ويا غيره باشند حضرت حق جل جالله درباره  [سرکشان ملکی]مدنی
سعون فی يهلل ورسوله و حاربون اين يالذاءجز  انما:"اين طائفه فرموده است

هم وارجلهم من خالف يديا او تقطع اصلبو يقتلوا او يا ان االرض فسادً 
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ا ولهم فی االخرة عذاٌب ينفوا من االرض ذلک لهم خزی فی الدنياو 
 216."مٌ يعظ

ند ودر روی نمحاربه ميکوی رسول  يگانه جزای اشخاصی که باخدا و"
يا  ،ل رسانيده شوندآن است که بقت ،رمين برای توليد فسادمی کوشند

يا از  ،طور معکوس قطع شوده يادست وپای آنها ب ،بدار آويخته گردند
جزاهای متذکره سزای دنيوی ايشان ميباشد سرزمين دور گردانيده شوند،

 ".ودر روز آخرت عذاب بزرگی نصب شان ميگردد
قطاع الطريق درباره در سنن خويش از ابن عباس)رض(امام شافعی)رح(

گاه کسی را بقتل رسانيده بودند ومال او را  هر کرده است)  چنين روايت
هر گاه شخصی  ،بقتل رسانيده شوند وبدار آويخته گردند ،گرفته باشند

تنها بقتل رسانيده  را بقتل رسانيده امامالش را نگرفته باشند در اينصورت
ه بودند ال مردم را اخذ نموده بودند و بقتل نه پرداختهرگاه م ،شوند

قطع کرده شود هرگاه است()چپ و ر ی شان بطور معکوسدست وپا
روان شده بقتل واخذمال آنها نپرداخته راهموجب خوف ورفع امنيت 

کفايت کرده به نفی وکشيدن شان از زمين)محل سکونت( ،باشند
  217.شود

                                                 

 ده يسوره مائ 33ت يآ 216 -1
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نان است وامام احمد هم چده اکثرعلماء از قبيل امام شافعی)رح(فرمو 
يز نزديکی دارد برخی از علماء گفته اند ناين قول بمذهب ابو حنيفه)رح(

د به مجازات اين گونه مجرمين  زمامدار ميتواند که از روی اجتهاد خو 
از آنجمله اشخاصی را که در قتل آن ها خير وبهبود عمومی را ،پردازدب

اگر چه ايشان بقتل مردم اقدام هم ننموده  ،بقتل برساند ،مالحظه ميکند
اقدام قتل احدی  لطريق را ميتواند که بدونباشند مثال سرکرده قطاع ا

هم چنان بقطع دست وپای اشخاصی  که  محکوم بقتل قرار دهد.
شان ملحوظ باشد حکم دهد اگر چه  قطع دست و پای مصلحت در

برخی علماء برآن اند که اگر قطاع الطريق  باشند مال کسی را نگرفته
ده يوپای شان بر  مال مردم را گرفته بودند بقتل رسانيده شوند ودست

حکم اول قول اکثر علماء ميباشد.بنابرآن از ،دار آويخته گردنده شود وب
جمله محاربين شخصی که بقتل کسی اقدام کرده باشد بايد زمامدار 

اجماع ه بقتل او از حيث حد حکم بدهد وعفو مجازاتش بهيچ صورت ب
 218علماء جائز نيست.

حکم چنان ذکر نموده است(ذر اين موضوع را بمنوال متذکره  ابن من)
شود وچنان نيست که  قطاع الطريق بدست ورثه مقتول سپرده نمي

ويا خصومت شخصی اقدام  اثرعداوت ه شخصی بقتل شخص ديگری ب
                                                 

ق يتطب حدودن خاطر است که نه يافته از هميگسترش   ،تی کنونی که در کشوريبی امن 218
 گردد.ير اجراء مزيشود و نه تعيم
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اگر ،ورثه مقتول ارتباط دارده زيرا حق خون اين مقتول بکرده باشد،
برضامندی خود عفو  خواسته باشند قاتل را بقتل ميرسانند واال

راده ومقصد ااو با  ديت می بردازند زيراقتل اخذه يا ب 211يندمينما
قصد گرفتن اموال ه اما قطاع الطريق ب، شخصی صورت می گرفته باشد

مردم بقتل اقدام مينمايند از اينرو ضرر شان عموميت دارد بنابران 
م فقها اتفاق دراين حک ،مجازات آنها بقسم حد خداوندی ميباشد

مثال قاتل آزاد ومقتول ،ه پايه قاتل هم نباشدحتی اگر مقتول بدارند،
 فقها در صورت ،گزين باشد  يا قاتل مسلمان ومقتول ذمی يا پناهغالم،

آن است که قاتل نظر قوی(قاتل اختالف دارند) قطاع الطرق بودن
زيرا  اقدام او بقتل بقصد ايجاد فساد ،قتل رسانيده ميشوده مذکور ب

نان در صورت اخذاموال هم چ .عمومی بميان می آمده باشد
هر گاه ،محکوم بقطع قرار ميگيرد وبحقوق آنها محبوس ميشود،مردم

ين ايشان يک فرد بقتل اقدام  قطاع الطريق جمعيتی از دردن بودند وازب
رداخته بودند دراينصورت برخی علماء همان پباقيمانده بمعاونت او کرد.

وم بقتل می محک ،يکنفری را که مرتکب وفاعل قتل شناخته می شود
  .شناسند

                                                 
 ن عمل اقدام می کنند.ين به چنيان ومسافر يتی و همشهر يجاد بی امنيا برای اي 219
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جمهور علماء ميکويند بايد تمام آن جمعيت بقتل رسانيده شونداگر چه 
 نفر برسد. صده تعدادشان ب

ک يشر ]معاون و[که عمال به قتل اقدام کرده استي  کسر]زيرا مباش
راشدين نقل شده  یاين حکم از خلفا،باهم مساوی ميباشند[جرم
ر قطاع الطريق را که در کيداچو زيرا حضرت عمر بن خطاب)رض(،تاس

 .قتل گردانيده بوده جای بلندی نشسته آنها را مراقبت ميکرد محکوم ب
اعتمادی ميباشد که برقوت قتل باثر ه مبرهن است که اقدام مباشر ب

البته جمعيتی که باهم  ،خود می داشته باشد[شرکاء جرمی]معاونين
آن عمل باهم در ثواب وعقاب  ،بطوريکدستی باجرای عملی می پردازند

مانند مجاهدين حضرت رسول)ص(فرموده  ،شريک گفته می شوند
دعلی من يدناهم وهم أسعی بذمتهم يالمسلمون تتکافاء دمائهم و اند:"

 220هم علی قاعديهم."يسواهم ويرد متسر 
د وپيمان خون های مسلمانان باهم مساوی ميباشد به تکميل عه

می  [مکانت اجتماعیث يکوچکتر شان از ح]مسلمانان فرد پس تر شان
کوشد ودر حفاظت آن خود را مسئول ميداند مسلمانان در مقابل 

هرگاه دسته کوچکی بصورت  ،ديگران بحيث يک دست ميباشند
حمله برده مالی را از دشمنان [ک گروپ]يمخفيانه بحيث يک داره

                                                 
ابن ماجه ج  18ص  8نسائی ج  18ص  8تر مذی ج  185ص  3درک حاکم ج مست 220

 171ص  2ابوداود ج  181ص  3
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باالی همگان تقسيم شود  اتبدست آورده باشد مال متذکره رامی سپارد 
عسکر که در جمعيت شان داخل نه بوده اند نيز از ان وبازماندگان 

سهم بگيرند زيرا موفقيت آن جمعيت باستحصال غنيمت در اثر قوت 
ايشان بميان آمده [که در عقب جبهه قرار داشته باشديقوت ]الظهر

  .است ، البته بطور انعام حصه زائدی به آنها پرداخته می شود
مال 5بر1تاديه)ص(به چنان جمعيت بعد از حضرت رسول

حصه اموال بدست آورده گی شانرا تاديه مينمودند بعد از 2بر1غنيمت
اوطان جمع وطن محل سکونت ]وطاناه ان هر گاه در وقت مراجعت ب

حصه اموال 3بر1ردند کبه حمله مجدد اقدام مي[ا زادگاهيمی يدا
هم چنان هرگاه  ،شان تاديه ميکردندبرای محصول غنيمت آنها را 

ی می نمودند همان جمعيت کوچک که بطور مخفيانه عسکر غنيمت
در اموال غنيمت شريک شناخته می  ،بموضع ديگری حمله برده بودند

شدند چنانچه حضرت رسول در جنگ بدر برای طلحه وزبير که جهت 
انجام خدمتی بموضع ديگری فرستاده شده بودند سهمی از اموال 

مدست ومدد گاران شان بنابران معاونين طائفه ه ،غنيمت داده بودند
ودر منافع واضرار حاصله مشترک قرار می   ،بحساب خود آنها ميباشند

  .گيرند
حکم مقتولين راه باطل بدون تأويل نيز بهمين منوال است مانند 

ودعوی جاهليت  [نشنلستی و قوم پرستی]تيکه باساس عصب اشخاصي
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قيس و يمن  هر ادعائی که مخالف اسالم باشد( باهم مقاتله ميکنند مثل
شوند حضرت رسول اهلل فرموده وغيره زيرا هر دو فرقه ظالم شناخته می 

ا يل يق .مقتول فی النارالهما فالقاتل و يفيمسلمان بسال" اذالتقی اند:
 هاخرج ".قتل صاحبه قال انه اراد ؟بال المقتول لقاتل فماارسول اهلل هذا

 221الصحيحان
هم می جنگند ومقابله وقتيکه دومسلمان باشمشير های شان با  

 ،آتش سوزان دوزخ ميباشند رامينمايند قاتل ومقتول هر در سزاو 
تل کرده است ولی گناه مقتول پرسيدند آن يکی ق

طرف ]تا رفيق مقتول ميخواست :"فرمودندآنحضرت)ص(؟چيست
 .برساند خود را بقتل[مقابل

تلفات مالی وجانی که از طرف يکی از جمعيت قطاع الطريق بوجود 
اگر چه شخص قاتل معين  ،رفيق همراه اوضامن ميگردد ،مده باشدآ

زيرا طائفه سرکش که يکی بديگری قوت ميدهند بمثل يک  ،نباشد
هر گاه مال مردم را اخذکرده وبقتل احدی ،شخص شناخته می شوند

ت چنانچه بعضی اعراب چنان رويه دارند دراينصور ،اقدام نموده بودند
)رح( وغيرشان حنيفه)رح( شافعی)رح( احمدنزد اکثر علماء مانند ابو 

بقطع دست راست وپای چپ قطاع الطريق حکم فرموده اند واين حکم 

                                                 
 381ص  2و مسلم ج  78ص  1بخاری ج  221
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 ،را مفهوم آيه کريمه ) او تقطع ايديهم وارجلهم من خالف( می شناسند
بقطع دستی که بوسيله آن مال گرفته شده است وپای که بوسيله آن 

ست وپائی بريده قطاع بجانب مال شتافته است حکم می فرمايند. د
الطريق بايد به روغن زيتون و مانند آن داغ شود تا خون قطع گردد و 

دست سارق نيز بعد از قطع داغ کرده  ،باتالف شخص شان نرسد
  .ت بقتل شان مؤثر تر ميباشدبميشود اجرای اين حکم نس

 ،زيرا اعراب هنگاميکه شخص دست وپابريده را دربين خود می بينند
اين  ،ابت متذکره را بخاطر آورده از ارتکاب آن امتناع ميورزندجرم و جن

تاثير در قتل موجود گفته نمی شود. زيرا قتل گاهی فرا موش ميگردد واز 
خاطر کشيده ميشود، چنانچه بعضی  مردمان سرکش قتل خود را نسبت 

بنابران در اجرای اين حکم زجر ،به قطع دست وپای خود ترجيح ميدهند
هرگاه طائفه قطاع الطريق اسلحه خود را کشيده  .ر استزيادی متصو 

ولی بقتل نپرداخته باشند ومال مردم را نگرفته  ،ومجهز نموده باشند
يا از محاربه  ،باشند سپس اسلحه خود را مخفی کرده يا فرار کرده باشند

اخراج اجباری ]در صورت های متذکره به نفی،خود داری نموده  باشند
برخی علماء مفهوم نفی  .ان حکم کرده ميشودش [از محل مسکونی

ره گردانيدن شان اقطاع الطريق را عبارت از کشيدن آنها از هر شهر وآو 
ميکنند، برخی معنی نفی آنها را حبس  ميدانند وحق اقامت آنها را سلب

بعض ديگری صالحيت نوعيت نفی شان را بدست  ،شان می دانند
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به  ،رت از زدن گردن محکوم بقتلاولواالمر  ميدانند ، قتل مشروع عبا
ن اقسام قتل گفته می يشمشير ومانند آن ميباشد. زيرا اين روبه سريعتر 

ن منوال صورت يقتل آدم وحيوان مطابق اجازه خداوندی بايد بهم ،شود
 يرد. بگ

خداوند نيکوئی را در هر عمل مقرر  "حضرت رسول )ص(  فرموده اند:
يد نيز بايد طريقه نيکوی  قتل را از وقتيکه بقتل می پرداز  .نموده است

بايد تيغ خود  ،دست ندهيد، در ذبح نيز بطريق نيکوئی مراعات نمائيد
ين حديث را امام رام ساختن مذبوحه متوجه شويد، اآه ب را تيز نمائيد و

)امام مسلم( آسان ترين طريقه روايت کرده و فرموده است:" 222مسلم
   223ی پردازند"قتل همان است که اهل ايمان به آن م

هر چه بدار آويختن که درباره مجازات قطاع الطريق در آيه کريمه ذکر 
ه يمفهوم آن اين است که قطاع الطريق بجای بلندی ) پا ،يافته است

های دار بلند و جای هم بلند باشد( برداشته شوند تا مردم مجازات 
 آنهارا ديده از حال شان عبرت بگيرند.

 ،ر علماء بعداز انجام قتل شان اجرا ميگردداين وضعيت به نزد اکث
سپس بقتل رسانيده شوند و قتل شان ،برخی ميکويند اوال بدار آويخته

 باالی دار بعمل آورده شود.
                                                 

 طبع هند. 152ص  2مسلم ج  222

 188ص  3و ابن ماجه ج  53ص  3ابوداود ج  223
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برخی علماء قتل شانرا به غير شمشير نيز اجازه داده فرموده اند که به 
جای بلندی گذاشته شوند تا خود به خود بميرند. هرچه بريدن گوش 

  .ينی بدون صورت قصاص گوش وبينی جائز نيستوب
در تمام موعظه رسول اهلل)ص(")رض( فرموده است:عمران بن حصين

های شان مارا بصدقه امر کرده ازقطع گوش وبينی ممانعت می فرمودند 
گوش ويا بينی کفار را قطع ،حتی اجازه نمی فرمودند که بعد از قتل
ان ما چنان که آنها بمردگ ورتينمائيم يا شکم شانرا بدرانيم مگر در ص

افضل  ينصورت انتقام بالمثل جايز اما بازهم عفو نموده باشند البته در 
و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل گفته می شود. حضرت حق)ج(فرموده است:"

اصبر و ما صبرک اال  ن، وير للصابر يهو خلما عوقبتم به و لئن صبرتم 
 222"باهلل

که باشما معامله  اری بمثل مجازاتيهرگاه به مجازات می پرداختيد ب 
ر می پردازيد البته صبر نمودن برای باگر بص، شده است اقدام کنيد

 را خداوند ميدهد( صابران بهتر است، صبر بايد کرد عوض صبر
برخی علماء ميگويند که آيه کريمه متذکره حين شهادت حضرت 

از  معرکه معروف احد نازل شده است که یوديگر شهدا225 حمزه)رض(
                                                 

 سوره نحل. 126ت يآ 224

ای رسول خدا و برادر حضرت حمزه بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدالمناف کاک 225
شان اثر بزرگ در يمان مشرت شدند، اسالم ايرضاعی اش بودند، در سال دوم بعثت به ا
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فرموده رسول)ص(باالتر حضرت ،شهادت رسيده بودنده طرف مشرکين ب
هرگاه خداوند مرا مظفر گردانيد دو چند آنچه مشرکين اقدام  :"بودند

)قطع  . کرده اند وبه قطع گوش وبينی شهداء اقدام کرده اند به مثله
کريمه بنا بران آيه   226مشرکين می پردازم(ند(ينی را مثله گو يگوش و ب

  .رديدندگوحوصله توصيه  صبر  بهازل شد و حضرت محمد)ص(مذکور ن
ت" ويسئلونک يمانند آ ،مبارکه قبال در مکه نازل شده بودت ياگر چه آ

وآيه کريمه " اقم الصلوة طرفی  227عن الروح قل الروح من امر ربی"
  وغيره آيات 228ذهبن السيئات"يالنهار وزلفًا من الليل ان الحسنات 

آيات متذکره ،که سببی بميان می آمد اما هنگامي ،کريمه نازل شده بود
از مفکوره خود  "رسول )ص( فرمودند:  در نتيجه،نازل شده اندجددًا م

 221."گذشته صبر ميکنم
ب)رض( روايت شده است که يصالخدر صحيح مسلم از بريده بن 

را باالی کدام دسته  ای فرموده بودند وقتی که رسول )ص( سرکرده 
                                                                                     

ان برادر زاده اش به شمار می رفتند. در غزوه يکی از حاميظهور دعوت اسالمی داشتند و 
دالشهداء خوانده شده يد و سيسالگی جام شهادت نوش 57احد سال سوم هجری به عمری 

 اند.

 1833ص  5مستدرک حاکم ج  226

 سوره اسراء 85ت يآ 227

 سوره هود 112ت يآ 228

 1833ص  5مستدرک حاکم ج  229



 سياست شرعيه 

 

166 

می نمودند با برای کاری می فرستادند ايشانرا  ينيا لشکری تعيکوچک 
ی خداوندی وخير رسانی جمعيت مسلمانان معيتی شان امر می ابه تقو 

بنام خداوند و برای اعتالء کلمة اهلل غزا کنيد، سپس می گفتند) .نمودند
از افراط وغدر وقطع   ،پردازيدبله اشخاصيکه کافر گرديده اند ببمقا

 230د داری نمائيد(گوش وبينی وقتل اطفال خو 
سالح برداشتند غيراز صحراء(ر گاه قطاع الطريق در موضع آبادی)ه

وکسی را بدان تهديد کردند ومالش را اخذ نمودند در اينصورت بعضی 
الطريق را ندارند بلکه در جمله دسته حکم قطاع علماء ميگويند که آن 

زيرا  .ختالس وربودن مال مردم پرداخته باشندااشخاصی ميروند که با 
د و ميتواند باستغاثه بپرداز  ،بگرفتن مالش اقدام نموده اند که شخصي

اکثر علماء فرقی درحکم قطاع الطريق  .فرياد رسی از مردمان بخواهد
ت شان را در آبادی نسبت به بلکه مجازا،در صحراء وآبادی نميکنند

زيرا آبادی ها محل امنيت واطمينان است .شديدتر ميگويند صحراء
که باوصف آن قطاع  در صورتي ،مددگاری ومعاونت مردم ميباشد وجای

الطريق باخذاموال مردم در چنان موضوع اقدام نموده اند باری اين اقدام 
شدت محاربه وتقاضای غلبه داللت دارد وهم در صحراء از نزد ه شان ب

از اموال شانرا که باخود داشته باشد اخذ مينمايند و ای مسافرين حصه 

                                                 
 طبع هند 2/82مسلم  230
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 .ی تمام دارائی مردم را از خانه های شان بيرون کرده می گيرنددر آباد
که باساس آن بايد   ،البته فرقی دربين اين دو نوع اقدام موجود است

بعضی .ته شوددر آبادی زياده تر گف [چپاولگران]جزای دزدان وچپاويان
وامام )رح( واکثر اتباع امام احمد)رح(اصحاب امام ابوحنيفه

حق  ،لک)رح( در قول مشهور چنان حکم داده اندوامام ماشافعی)رح(
هم همان است که اين جسارت شان بايد موجب شدت عقوبت قرار  

که اين عمل )غارت گری( راپيشه خود   بالخاصه در باره اشخاصي،گيرد
گردانيده درشام ومصر موجود ميباشد ومردم ايشان را بنام های 

غداد بنام عيارها در بوغيره ياد ميکنند  [ب کاريتخر  یها اند]بداره
هرگاه بوسيله عصاو سنگ وکودال به محاربه می  .ناميده ميشوند

که محاربين گفته ر اينصورت نيزحکم قطاع الطريق را)پرداختند د
اگر چه بعضی فقهاء محاربين اشخاصی را ميدانند که  .ميشوند( دارند

ند. اگر يارببوسيله چيزهای تيز می جنگند واموال مردم را از نزدشان می 
به قطاع الطريق موجود است يانی  ،اختالفی در آله محاربه

که باراده اخذ اموال مردم مقاتله ميکنند  جمهورمسلمين برانند اشخاصي
بهرو سيله وآله که باشد در جمله قطاع الطريق و محاربين بحساب 
ميروند وبدان می مانند که کفار بامسلمين بهروسيله که داخل پيکار  

عم از اينکه بذريعه شمشير بی ناميده ميشوند ومسلمين اگردند حر 
عصابا کفار مقاتله نمايند مجاهدين فی سبيل اهلل سرنيزه،گلوله سنگباران،



 سياست شرعيه 

 

168 

قتل کسی بطور مخفی واخذمال آن اقدام ه اما اشخاصی که ب ،ميباشند
ميکنند مثاًل غاری کنده دران می نشيند ومسافرين را که بصورت تنهائی 

يا بخانه خود کسی  ،تل رسانيده مال آن هارا اخذ مينمايندقه بگذرند ب
را بنام طبابت ويا خياطت وغيره دعوت داده بقتل او اقدام ميکنند ومال 
شان را اخذ مينمايند اين عمل شان )دغيله( فريب کاری وقتل ناگهانی  

آيا  ،اه صاحبان اين عمل مال مردم را اخذ نموده بودندگهر .گفته ميشود
ريق ناميده ميشوند وحکم شان همان حکم قطاع الطرق ميباشد قطاع الط

 ياحکم قصاص باالی آنها اجرا ميگردد؟ 
دريک قول خود اين طبقه را مانند ،دراين موضوع فقها دو قول دارند

وحکم قطاع الطريق را باالی شان اجرا  ،قطاع الطريق ميدانند
در هر دونوع که   .عين قتل بقوت است،زيرا قتل بحيله وخدعه،ميکنند

ضرراين نوع قتل  بلکه گاهی ،آن خود داری مقتول صورت پذير نميباشد
  .ده باشدزيرا مقتول به آن نمی فهميشديد تر ميباشد،

اشخاصی گفته به بين نميدانند، زيرا محار  بدر قول دوم آن را محار 
ميشوند که بطور علنی بقتال اقدام ميکنند، دراين قول مجازات اين 

اما قول مقتول گفته شده است، یها مفوض به نظريه اوليادسته قاتل 
مشابهت ومطابقت بيشتر دارد، بلکه حقيقتًا ضرر ،صول شريعتا اول با

هم چنان فقها در .اينگونه قتل از حيث عدم علم مقتول بيشتر ميباشد
قاتل  مانند ،که بقتل زمامدار اقدام ميکند، اختالف دارند باره شخصي
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را مانند بعضی قاتل زمامداران .علی)رض(حضرت عثمان وحضرت 
ل آنها را بصورت حدالزم می می شناسد، وقتمحاربين)قطاع الطريق(

،برخی نوع مجازات او را مربوط به نظريه اولياء ميخواند بنا بردو شمارد
قول که از امام احمد و غيره نقل شده است( زيرا در قتل زمامدار فساد 

 عام مضمر است.
 
 
 

 فصل سوم
 فه مسلمانان در مقابل باغی ها وقطاع الطريق که مطـــا لبه زمامدار راوظي

 پذيرند واز قبول امرش امتناع ورزند.ن
 ،قطاع الطريق تذکار گرديده بوده که در فصل گذشته راجع ب احکامي

درصورتی ميباشند که زمامدرا بگرفتاری آنها قدرت داشته باشد، اما در 
مفسدين وقطاع الطريق را برای اجرای  که زمامدار يا نائب آن صورتي

در ينصورت وظيفه  ،حد بخواهد وآنها سرکشی کرده حاضر نشوند
تا  231پردازنددستگيری شان به وواجب ذمه تمام مسلمين است که ب

قدرت اجرای حدباالی شان حاصل شود، اگر دستگيری آنها بدون 

                                                 
 ان دارد.يز ما جر يکه امروز درکشورعز يطور  231
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بايد با آن ها مسلمانان  ،مقاتله وقتل تمام افراد شان امکان پذير نباشد
قتل  ه اعم از اينکه آنها ب ،مقاتله نمايند وتمام افرادشانرا بقتل برسانند

دراين نوع قتل آنها فرقی بين صورت ،کسی مبادرت ورزيده باشند يانی
مقاتله با حاميان ومعاونان قطاع الطريق ،ره نميباشديقتل بزدن گردن وغ

يق ومفسدين نسبت ومفسدين نيز واجب است، قتال ومقاتله قطاع الطر 
که از اجرای رکنی ازارکان شرع سرکشی نموده ای  بمقابله باطائفه 

برای ايجاد فساد وبربادی کشت اين طبقه زيرا اهميت زياد دارد، ،باشند
و زراعت واتالف اموال ونفوس مردم دست اتحاد داده اند، و اقامه 

روهی اينها مانند همان گ دين يا حکمدار مقصد اصلی شان نميباشد،
را گرفته [متن درهءرا مرکزگرفته اند]،که پناه کوه وياغاری ويا بيشهميباشند

که  وروندگان را اذيت ميکنند، ودر فرصتيد،بسر راه مردم می نشينن
پوليس حکومت عقب شان می آيد تا آنها را گرفتار کرده برای اقامه حد 

ه يی بادعربها]اعراب مانند .حاضر کند بمدافعه ومقاتله دست می زنند
يا مانند دسته ته اموال شان را بغارت می برند،که راه حجاج را گرف[نينش
که باهم عهد و پيمان کرده راهی را قطع مينمايند ونمی گذارند که ای  

مردم بخاطر  جمعی از ان راه عبور ومرور کند وبه عناوين مختلفه ياد 
ذکر گرديده  ميشوند. بنابران در باره آنها همان حکم است که قبل برين

البته مقاتله ومحاربه بااين طائفه عين مقاتله ومحاربه با کفار گفته  .است
زيرا ايشان مسلمانان بوده اند واموال اين طائفه نيز بدون آن   ،نمی شود
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ال که م که اموال مردم را گرفته باشند گرفته  نمی شود. البته در صورتي
از انرو  .عهده آنهاست روان آن مال بمردم را بناحق گرفته باشند تا

ين يه حقوق مردم از نزدشان اخذميگردد وضرورتی به تشخيص وتعز باندا
زيرا مرتکب وفاعل عمل  .شخص گيرنده از بين آن دسته ديده نميشود

وپشتيبان آن يکسان ميباشند، اگر شخص  گيرنده اموال معين باشد در 
فته می ديه واستر داد اموال مردم همان شخص گأآنصورت ضامن ت

ه بايد ب ،قطاع الطريق  گرفته می شود هشود، مالی که از دست  طائف
صاحبان اصلی مال رد گردد، اگر رد نمودن اين اموال بصاحبان اصلی 
مشکل بود دراينصورت اموال مذکور برای بهبود منافع عمومی مسلمين 
ومصارف اشخاصی که بدستگيری آنها پرداخته اند، بصرف رسانيده 

 شود.
 ،يکه قباًل گفته شد مقاتله با اين طائفه مانند محاربه با کفار نيستطور 

بلکه مقصود اصلی  از مقاتله باآنها پيداشدن اقتدار برای اجرای حدود 
بنابران هرگاه شخصی از قطاع  .شرعی وممانعت ايشان از فساد است

اقدام بقتلش کرده نشود وگذاشته شود که  ،الطريق زخم شديدی برداشت
خودش بميرد ) باستثنای آنکه قصاص وانتقام قتلی باالی او واجب 
باشد( همچنان هرگاه يکی از اين مفسدين قطاع الطريق 

الزم نيست که  ،ومردم ار شرش نجات پيدا کنند [ديفرارنما]بگريزد
بااليش واجب تعقيب گردد ، البته در صورتيکه اجرای کدام حد ديگری 
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که از جمله  شخصي ،يا از عاقبت آن خوف موجود باشد .شده باشد
حد شرعی باالی او مانند باقی اشخاص اجرا ،اين طائفه دستگير شود

ميگردد. برخی فقها در باره اين طائفه از راه تشديد حکم کرده فرموده 
ه پنج اند که بايد مالهای اين طائفه به غنيمت برده ومانند اموال کفار ب

خمس توزيع گردد . اکثر فقها باين رويه موافقه ندارند.اگر طائفه قطاع 
الطريق وباغی از حدود مملکت اسالمی خارج شوند وبه مملکتی پناه  
گزين گردند که از دائره اسالم بيرون باشد ودر ان مملکت 

شان پرداخته وبمقابل مسلمين دستگيری  [کمک وهمکاری]باعانت
بمقاتله شان پرداخته شود، ومقابله  در اينصورت،ومدد گاری گردند

اما سرراهی را   ،که بقطع طريق نمی پردازند بالمثل اجرا گردد. اشخاصي
روندگان باج می گيرند ايشان)بزبان گرفته از نفوس، واموال، وچارپايان، 

الی شان اجرا اناميده ميشوند و مجازات مکاس بگير(  جخر شرع(مکاس)
اما اين  .مقاتله با اين طائفه اختالف نموده اند ميگردد، فقها در جواز

زيرا راه  روندگان بوسيله ايشان قطع  .طائفه قطاع الطريق گفته نميشوند
البته از روی عذاب اخروی به شديد ترين عذاب الهی مبتال  ،نميشود
  دطوری توبه کر در باره شخصی فرموده اند)سول)ص(حضرت ر  .ميگردند

گناه شان ]اندنوع توبه نمايند نيز مغفور  گيران به آن  جکه اگر خر 
برای اشخاصی که مردم گرفتن اموال شانرا مطالبه  [ده ميشوديبخش

ع  علماء جواز جما اه مينمايند مقاتله با مفسدين ومحاربين ب
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مقاتله جواز   ،گذشتن از مال کم ويا زياد در صورت امکاندارد،
شهيد  ن ماله فهومن قتل دو :"فرموده اندندارد،زيرا حضرت رسول)ص(

 232".من قتل دون حرمته فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهوشهيد
کسيکه مالش بقتل ميرسد شهيد است،]در دفاع[ کسيکه بمقابل

،کسيکه بمقابل حرمت وشر می شود شهيداست بمقابل دينش کشته
 ."افتش بقتل ميرسد شهيد است

زبان فقهاء که برای گرفتن اموال مردم اراده می فرمايند در  اشخاصي
 زه اشير ونيکه عماًل برای انجام کاری آماده باشد شمشيکس]بنام صائل

ظلم شان ،يا د ميشوند، وظالم ناميده شده [ده وآماده حمله باشديکش
هرگاه مقصد حمله کننده اخذمال باشد، مدافعه آن بهر ،لی ندارديو أت

اگر بدون مقاتله مدافعه شده  .که ممکن باشد جواز دارد صورتي
اگر انسان از مقاتله دست می   .نميتوانست بمقاتله آن پرداخته ميشود

اگر مقصد  .ردازند جواز داردپکشد ومالی را برای حمله آوران می 
حمله کننده تعرض به شرف وهتک حرمت شخص مثاًل متعرض اراده  
کند که با يکی از محارم شخص زنانمايد يا از زن وطفلی عمل ناجائز 

که  يواجب است که شخص مطلوب بهر طور  تميخواست درينصور 
تسليم بعمل موجب  .اگر چه بمقاتله  باشد،ممکن باشد مدافعه کند

                                                 
 .بجز اوالمر مسلمانان چ کس حق عفو آنرا ندا ردينجا مطرح است ، وهيچون حق اهلل ا 232
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هتک حرمت جوازندارد، وتسليم به پرداختن مال جواز دارد، زيرا صرف 
اگر مقصد  .ناجائز ميباشدمطلق اموال جواز دارد اما بذل نفس وحرمت 

ئز ميباشد ودر وجوب آن مدافعه از نفس جا،متعرض قتل انسان باشد
قول است تمام احکام متذکره  دونيز وغيره  (رح)در مذهب امام  احمد

در صورتيست که مردم پادشاه داشته باشند، وزمامداری موجود 
هرگاه نعوذ باهلل انقالبی وجود داشت مثاًل دو پادشاه مسلمانان ،باشد

ند در موضوع پادشاهی بجنگ درداشتند ودر بين خود  باهم اختالف
مدافعه کند واز  اينصورت آيابرای انسان جائز است که از نفس خود

نمايد يا  یدخول يکی در شهر ديگری واستعمال شمشير جلوگير 
وغيره دراين مسئله (رح)اهل علم در مذهب امام احمدبه  سرتسليم بنهد

يروزی پکه حکومت باالی دزدان قطاع الطريق  هنگامي،دارند نيز دوقول
آنها اموال مردم راگرفته باشد واجب است که اموال مردم حاصل کند و 

را ازدست شان کشيده بمالکين اصلی مسترد نمايند وحدشرعی را نيز 
حکم سارق هم مانند آن است، هرگاه از  ،باالی شان اقامه نمايد

احضار اموال مردم واسترداد آن اباء ورزند بعد از ثبوت اموال محکوم 
ويا  .ندنا اموال مردم را باخود شان حاضر کبه حبس وضرب  ميگردند ت

ا ي ،وکيلی بگيرند که اموال شانرا حاضر آورده بمالکين آن تفويض نمايند
حقی   یمحل وجود اموال را ارائه نمايند. مجازات در مقابل امتناع از ادا

زيرا .ميباشدنيز بهمان منوال)حبس وضرب( ،آن واجب باشد یکه ادا
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به زدن زنان در صورت بدگذرانی اجازه فرموده در قرآن کريم خداوند)ج(
بنا ،اساس امتناع از حق واجب االداء ميباشده البته اين جواز ب .است

بران زجر وحبس دزدان وقطاع الطريق برای ادای حقوق بطريق اولی 
البته اين مطالبه ومجازات حق ثابت صاحب مال .جائز ميباشد

د يا بصلح نبايشان به بخشهرگاه  خواسته باشد که مال خود را .است
اما .اختيار دارد،در آيد يا از مجازات ضرب وحبس شان عفوکند

حد( بمقابل سرقت وقطع طريق بصاحبان اموال داده صالحيت مجازات)
(حکومت نميتواند  1د)واز ان بهيچ وجه عفو شده نميتوان .نشده است

 ر اموالکه باالی صاحب مال فشار آورد تا از حق خود بگذرد. اگ
سارقين تلف   نزد ايدرنزد موظفين حکومت  متذکره باثر خوردن وغيره

برخی علماء تأديه تاوان آنرا برای مالکين اموال الزم  ،گرديده باشد
امام .ميدانند وما نند سائر مديونين ايشانرا ملزم ميشناسند

وامام احمد چنان فرموده اند هرگاه خورنده واتالف کننده آن شافعی)رح(
شان مهلت داده يتازمان غنی وتوانائی برا، فقير وناتوان باشنداموال فعالً 
 می شود.

نميتواند باين  ند تا وان مال باقطع دست جمع شدهبرخی علماء ميگوي
ناداری فرق و  بين حال  غناقول  ابو جنيفه)ح(حکم فرموده است.برخی 

امام .می گذارند ودر صورت غنی بودن تاوان آنرا الزم ميخوانند
حکمفرمانميتواند که از نزد صاحبان چنان حکم کرده است:ح(مالک)ر 
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مال دربدل دستياب نمودن قطاع الطريق  واقامه حد باالی آنها 
اخذنمايد اموال مردم بصاحبان اصلی آن تکسی) محصولی(واستراداد 

 ،هم چنان بنام دستگير ساختن دزدان محصولی  اخذ نموده نميتواند
عساکر  رای خود بگيرد يا بمصرفاعم از اينکه اين محصول را ب

عی از جهاد فی بلکه دستگيری دزدان وقطاع الطريق نو وپوليس برساند،
 .که لشکر مسلمانان بانجام آن وظيفتاً مکلف ميباشندسبيل اهلل ميباشد،

ومانند باقی غزاها بنام بيکار به آن می پردازند مصارف طبقه بيکار نيز 
هر گاه از خود  .بيت المال ميباشدمانند مصارف باقی غازی ها برعهده 

آنانکه در برابر اجرای ]باندازه کفايت مال داشته باشند يا از مقابلين
بدست آورده باشند از آن مصرف [کنندياحکام شرعی مقابله م

برای شان تاديه   [نيمبارز ]زاتغنمايد.واالاز اموال صدقات مانند باقی 
 اگربه عهده مسافرين .اشدميب زيرا تمام اين خدمات در راه خدا ،گردد

جر بودند وحکومت زکوة مال شانرا  زکوة مال شان واجب بود مثاًل تا
اشخاصی تاديه نموده برای ه وب هگرفته بمصرف خدمات متذکره رسانيد

هر گاه  .دستگيری قطاع الطريق ودزدان سعی می ورزيدند جواز دارد
ردن دند وبه پيداکان دارای قوة ونيرو وتعدادزيادی بو دزد قطاع الطريق و

،حکمفرما ميتواند که از مال غنميت رابطه با آنها ضرورت ديده شد
 به رؤسا،که برای مصالح عمومی ذخيره شده باشد وزکوة وباقی اموالي

ا ياحضار باقيماندگان شان معاونت کنند ه پردازد تا بردگان شان بکوسر 
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الطريق   ضعف دسته باغی وقطاعه از شروضرر خود شان مدافعه شود وب
باين ترتيب قطاع الطريق و دزدان نيز مطابق اساس  .تمام شده ميتواند

ی که در کتاب وسنت واصول شريعت بقول ائمه دين مانند امام يها
القلوب قرار گرفته ميتوانند. حکمفرما  ةوغيره از جمله مؤلف (رح)احمد

کند  ين  ينبايد برای گرفتاری وسرکوبی قطاع الطريق ودزدان شخصی را تع
که  ا از نزدمسافرين وتجاريي ،که توان اجرای اين وظيفه را نداشته باشد

بلکه بايد افسرامانتکار ،قطاع الطريق نيزبه آنها تعرض ميکنند مال بگيرد
وقوی را باين وظيفه بگمارد هر گاه مشکلی وجود داشت نسبت 

هر گاه  ،پردازدين اشخاص بيمناسب تر را ترجيح داده به تع،بمناسب
ا مامورين دولت ومانند شان با دزدان يضی از سرکرده گان مردم و بع

ا يوقطاع الطريق همدست شده آنها را بگرفتن اموال مردم بصورت علنی 
سپس حصه خود را از اموال مغصوبه آنها گرفته ،مخفی تشويق ميکردند

بمدافعه شان می پرداختند ) از آنها دفاع می نمودند( ومالکين اصلی 
سلی می گردانيدند، ويا به تسلی شان ته بقای بعضی اموال ماموال را ب

اهميت نميدادند. اين وضعيت وپيش آمدشان بزرگترين جرمی شمرده 
می شود وايشان بحيث پيشوا وسرکرده قطاع الطريق دانسته می شوند، 
زيرا مدافعه قطاع الطريق به ترتيبی ممکن است که مدافعه اين طبقه به 

 برآورده طبقه از مامورين دولت وسرحکم اين  ،اندآن وسيله شده نميتو 
مانند حکم معاون پشتيبان قطاع الطريق ودزدان ميباشد که  ،گان قوم
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 .عمل شان مفضی بقتل احدی شده باشد، بقتل رسانيده شوند اگر
که حضرت عمر بن خطاب )رض( واکثر علماء چنان حکم نموده اند  

الطريق  اعقطز اثر امداد ودفاع اه ن مامورين  وسربرآورده گان بيهر گاه ا
دست شان قطع گردد، اگر بقتل واخذ مال ،ودزدان مالی گرفته باشند

از اهل ای کشته وبدار آويخته شوند بقول طائفه   ،مردم پرداخته باشند
قطع دست وبدار آويختن وبقتل شان پرداخته شود برخی علماء ،علم

حکم ا گذاشته اند،ت را باختيار حکمفرمانتخاب اين دونوع مجازا
مامورين دولت وسرکردگان قوم درصورت معاونت شان با قطاع الطريق 

عين اين حکم در صورتی هم اجرا ،ودزدان چنان است که ذکر گرديد
قطاع الطريق ودزدان اجازه نداده باشند ودر ه ب اميگردد که در ابتد

مردم نتيجه سهم خود را از اموال دزديده ومغصبوبه آنها گرفته حقوق 
 وحدود خداوندی را معطل گذاشته باشند.

جانی ديگری را که  طريق باغی يادزد باقاتلی ويا شخصکه قطاع ال کسي
ناه ميدهد پ،آنها باشد دهعه رحد خداوند )حق اهلل( با حق اشخاص ب

 ،بدون ظلم وتجاوز از نزدش استحصال گردد،ونمی گذارد که حق واجب
ته ميشود وخدا و رسول  بحمايت  پناه دهنده وحامی شريک مجرم شناخ

حيح خود از حضرت علی امام مسلم در ص .کننده لعنت خوانده است
فرموده است رسول  :)رض(  روايت کرده است که گفته اندبن ابی طالب

لعنت خداوند باد به   ."لعن اهلل من احدث حدثًا اوآوی محد ثا" )ص(
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را پناه که با حداث جنايتی می پردازد ويا جنايت کاری  کسي
که قدرت دست دهد احضار و باخبر ساختن جنايت   هنگامي.ميدهد

 ،ناه دهنده مطالبه شود، هرگاه از احضارش امتناع ورزيدپکار از طرف 
 یکه از ادا مانند شخصي زجرو به حبس  وضرب  [مکرراً ]راربالتک

، اگر از احضارنفوس ددين  ذمه خود إبا می ورزد مجازات داده شو 
 نيز مجازات متذکره بااليش تطبيق احضار امتناع می ورزيدواموال قابل 

هر گاه معاون جنايت کار شخصی بود که خودش آنرا پناه ،ميگردد
ولی جای مال مطلوب يا محل بود وباش شخص جانی برايش ،نداده

معلوم بود، در اينصورت الزم است که از موضع مال ويامحل بود وباش 
پوشيدن آن جواز ندارد ريرا  ،نمايدشخص اطالع بدهد و به آن داللت 

تقوی شمرده می شود و  و اين اطالع واين داللت ازقبيل معاونت به بر
معاونت به بر وتقوی واجب ذمه هر مسلمان است، هر گاه مطالبه 

در اينصورت  ،روی ناحق وخالف حقيقت باشد زشخص و يا مال ا
خالف نص وان معاونت بگناه وعدشمار ه بزيرا ،اطالع آن جواز ندارد

ومدد گاری مظلوم واجب لکه در آنصورت دفاع الزم می افتد،ب ،ميرود
  .است
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که    روايت شده است)رض( 233در صحيحين از حضرت انس بن مالک
 ،ماً خاک ظالمًا  او مظلو ا انصر")ص(فرموده است رسول اهلل :گفته اند

تمنعه من الظلم فذالک نصره مظلومًا فکيف انصرة ظالمًا،قال:أقلت 
به برادر خود اگرظالم باشد واگر مظلوم معاونت  232".نصرک اياه

گفتم در صورت مظلوميت معاونت خواهد کرد اما   .ومددگاری بنمائيد
برادر ظالم خود  فرمودندصورت ظالميت چسان؟حضرت رسول)ص(در 

که از جانب ميباشد  نصرت ومعاونتی اين ممانعت ،را ازظلم ممانعت نما
 .تو با او صورت می گيرد

 235)رض(در صحيحين از براء بن عازب ازجابرو مانند او )رح(امام مسلم
روايت نموده اند که گفته بود: حضرت رسول اهلل )ص( به هفت چيز 

به پرسان وخبر گيری  :مارا امر کرده از هفت چيز منع فرموده بودند
تصديق قسم براستی،  ،بيماران، حاضر شدن به جنازه، جواب عطسه

نوشيدن بظرف نقره  ،از انگشتر طال، مظلومقبول دعوت کمک 

                                                 
باشد يث ميت حدين روايه اش ابوحمزه از مکثر يکنانس بن مالک بن نضر انصاری   233

ت کرده است . ده سال درخدمت رسول خدا )ص( قرار داشت درحدود يث روايحد 2286
 هجری دربصره درگذشت. 13کصد سال عمر را سپری کرده درسال ي

 11ص  30مسند احمد  2282ترمذی  2223بخاری  234

ت يث روايحد 305نه منوره بود که يمداز انصار و ه اش ابو عماره يبراء بن عازب کن 235
 .نموده است و درهمه غزوات شرکت کرده بود بجز غزوه  احد
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تمام  با 236]منع نموده است[ال پوست درندگان، پوشيدن ابريشماستعم
اگر شخص آگاه از اطالع دادن موضع بود وباش قطاع . انواع آن

ا آنگاه جواز دارد که مجازاتش بحبس وغيره ت ،الطريق امتناع نمود
عهده او واجب  ردای حقی که با زيرا اين شخص ازاطالع بدهد،

ن آ بر بنا.ابت در ان هم امکان پذير نيستيورزيده است، که ن ابا،است
ازات داده شود، البته تطبيق مجازات باالی او وقتی صورت  جبايد م

گرفته ميتواند که آگاهی او به موضع بود وياش قطاع الطريق يقينی 
ورزند  می باشد، اين حکم در باره تمام اشخاصی که از ادای واجب ابا

از طرف حکمداران وقضات اجراشده ميتواند اعم از آنکه واجب ذمه 
 اشخاص متذکره قول  ويافعل باشد.

که  از موضع بود وباش قطاع الطريق اطالع  حبس وزجر اشخاصي
داشته باشند واز اظهار آن منع می آورند از نوع مطالبه ومسئوليت 

حکم آيه   اشخاص در باره حق ذمه شخص ديگری نيست، تاتحت 
 237"خریأ والتزر وازرة وزر"کريمه

زير  داخل شود يا تحمل گناه شخص ديگر شده نميتواندهيچ بردارنده م 
آگاه باشيد   238"يجنی جان إال علی نفسه ال أال" مفهوم حديث شريف

                                                 
 35ص 10هقی جلد يب 280ص  2جلد مسند احمد1231ح بخاری يصح 236

 سوره اسراء 15ت يآ 237

 32 -17ريطبرانی درمعجم کب 3055ابن ماجه   3087ترمذی  238
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بديگری جنايت نميکرده  ،نفس خود یاستثناه که هيچ جنايت کاری ب
مندرج  ،عائد است باشد يعنی مسئوليت جنايت هر شخص بخودش
ده ديآن دوکه ذکرگر ]پنداشته شود بلکه  مصداق آيه کريمه وحديث 

 ه عهدر ه آن بکه شخصی طرف باز پرس مالی قرار گيرد که تأدي  [است
هم  .کيل ويا ضامن آن هم قرار نگرفته باشدديگری باشد واين شخص و 

چنان مفهوم آيه کريمه متذکره وحديث  شريف مذکور آن است که 
مسئول  ،ی بجنايت شخص ديگری در اثر قرابت ياهم جواریشخص

مواخذه   قلمداد گردد. وبدون آنکه به جرمی اقدام نموده باشد
البته مجازات درين صورتها وامثال شان جواز ندارد اما مجازات ،گردد

وصف آگاهی اطالع  و باش قطاع الطريق با که از موضوع بود شخصي
مرتکب آن گرديده  ه می شود که خودشگفت  در اثر جرم وجنايتی،نميدهد

دارد که  اطالع،زيرا اين شخص بجای سکونت وبود وباش ظالمی ،است
يا  ،حقوق مردم مطلوب است[رست آوردنپ] فاءياحضار آن برای است

آن ارتباط پيداکرده است و از ه مالی علم دارد که حقوق مستحقين به ب
کريمه قرآنی وحديث آيت  ذمه او مطابق هدايت  رنصرتی که باعانت و 

امتناع می ورزد ودوام دوستی ستمگار  ،نبوی )ص( واجماع واجب است
خود را تعقيب ميکند ومانند اهل معصيت که  [بانیيپشت]يا ننگ وحميت

ظالمی می پردازد  تبحماي ،کنندی  بانی ميوپشت تبعضی از بعضی حماي
دهد خود را در اثر بغض وعداوت با مظلوم انجام مي تيا اين حماي
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جرمنکم شنآن ي وال:"نکه حضرت حق سبحانه وتعالی فرموده استحاال
 231"تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقویقوم علی اال

در اثر عداوت وبدبينی باقومی از جاده عدالت بيرون نشويد ودر حق  
 .دوست ودشمن عادل باشيد زيرا عدالت نزديکترين وسيله تقوی ميباشد

ه حامی بد کاران دراثر اعراض از ادای از امکان دورنيست که اين روي
يا از روی  ،حق اهلل ووظيفه باشد که خداوند آنرا واجب گردانيده است

جبن وزيان دينی به آن پافشاری می داشته باشدو مانند آن متارکين 
ميشود که  اگر خدمت دين  مددگاری خدا ورسول ودين وکتابش شناخته

ند واز نمی شود، بزانو می نشي هخواست واعتالء  کلمة اهلل از نزد شان
گناه خودش اثر ه جای برنمی خيزند، بهمه حال مجازات اين شخص ب

طريقه  که از رفتن باين کسيسزاوار آن گفته می شود،صورت می گيرد و 
و ضياع حقوق مردم مبادرت می ورزد  حدودپهلو تهی ميکند به تعطيل 

 220بين محو نمايندوسبب آن ميشود که اقويا قوت پيدا کرده ضعفأرا از 
پردازد واز عين ذمه  خود ن ادای دين وياه وبدان می ماند که ظالمی ب

يا نفقه  واجب ذمه  و می نمايد تسليمش بحاکم عادلی که دين اورا ادا
او را برای مستحقين از قبيل اهل واقارب ومزدوران وچار پايانش 

يگری حقی از حقوق نسبت به شخص د ورزد اکثر اوقات ميرساند ابا
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بذمه انسان واجب می شود. مثاًل در اثر احتياج اقارب نفقه آنها باالی 
 و [پرداخت کننده خون بها]شخص واجب ميگردد يا باالی عاقله

ميباشد که  راين مجازات نوعی از تعزي .اقارب قاتل ديت واجب ميگردد
لطريق باالی اشخاصی تطبيق ميگردد که بموضع بود وباش قطاع ا

ورزيدن از  اختفاء شان می پردازند البته اباه که ب فرصتي ودرميدانند 
موضع بودو باش مردم به نيت آنکه از جانب در به احضار واخبار 
باالی آنها ظلم وتجاوزی بوقوع نرسد جائز ميباشد واين  ،خواست کننده

 است نوع امتناع عين احسانی
 واحضار بين اين دونوع اخبارکه بجا آورده ميشود،

 .ر واخبار برای استيفاء حقاحضا -1
اشتباهی بوقوع ميرسد که  واخبار برای ظلم وتجاوز( اغلب احضار -2 

 ن ضروری است.آغور ودقت ونميز حق وباطل در 
گان قوم متوجه برآورند  سر و سارؤ ه ها ب اکثر اين اوضاع وپيش آمد

ينان بين ايشان وپناه گز  ايشان پناه می آورد ياه زيرا پناه گزينی ب ،ميگردد
قرابت ويا رفاقتی وجود ميداشته باشد، در اينصورت به غيرت وننگ 

گی در  هرت خود را بمردانهو نام نيکی وش جاهليت تشبث می ورزند
که بمددگاری پناه گزينان بپردازند، ولو که   ننديان می ب باشان درنزد او 

اين پناه گزينان دارای حيثيت رياست، وشهرت مماثل وهم چشم ايشان 
ان تسليم  آنها را بهم چشمان شان موجب ذلت  بر ه شوند، بناديد
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د، البته اين مفکوره به جز از جاهليت اساسی نوحقارت خود ميخوان
شمرده  ندارند، واز بزرگترين اسباب فساد دين ودنيا بخود

ميشود،درکتب تواريخ ذکر يافته است که علت موجبه اکثر محاربات 
چنانچه سبب  ،ومطالبات آنها بوده است قبائل اعراب همين پناه گزينان

سوس شهرت داشت نيز بو تغلب که به جنگ  عمده محاربه بنی بکر
ه شدن ترک مغل ب همين قضيه شناخته شده بود، هم چنان سبب داخل

وخراسان نيز  النهراءر و باالی پادشاهان ما آن ها یدار اسالم واستيال
که  البته شخصيست.آن ها بوده ا تان وحماينيهمان قضيه  پناه گز 

وخوشنودی الهی تندهی ميکند  بذلت نفس خود محض بغرض رضا
ردازد با کمال پادای حق می ه که ب کسي.خداوند او را عزيز می گرداند

زيرا  مکرمترين مخلوق به نزد  ،وسيله کرامت خويش اقدام ميکند
وستم  که عزت خود را از راه ظلم خداوند متقی تر آنها ميباشد، کسي

حقارت وذلت نفس خودش تمام ه ب ع حق وفعل گناه ميخواهدومن
له العزة فل دير يکان  من:"فرموده استحق)ج(ت حضر  .ميشود

 221"عايالعزةجم
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درباره منافقين  .کسيکه عزت ميخواهد، عزت دهنده خداوند است
خرجن االعز منها اال ينة ليعنا الی المدجقولون لئن ر :" ]يفرموده است

 222"علمونين اليلکن المنافق و نيمنله وللمؤ ذل وهلل العزة ولرسو 
خواهی [نهيمد]آنها ميگويند اگر بمدينه مراجعت کرديم عزيزهای آن 

د،حال آنکه عزت مخصوص ننخواهی ذليالن شان را خارج ميکن
آيه ديگری  در .خداوند ورسول او و مؤمنين ميباشد اما منافقين نميدانند

 شهديا و يوة الدنيه فی الحعجبک قوليمن الناس من  و:" فرموده است
فسد يتولی سعی فی االرض ل اذا الخصام و لدأ اهلل علی مافی قلبه وهو

ل له اتق اهلل ياذا ق حب الفساد ويهلک الحرث والنسل واهلل اليها و يف
 223"لبئس المهاد باالثم فحسبه جهنم و اخذته الغزة

نسان طوری بيان ميکنند که گفتار شان طرف پسند ا بعضی مردم بزبان
اما  ،که دردل دارند گواه می گردانند واقع ميشود و خداوند را به چيزي

چنانچه ،در حقيقت خصومت وعناد مطلق و شديد می داشته باشند
روی زمين می کوشند و اسباب موجب  در ايجاد فساده درغيابت ب

خداوند )ج( فساد را  ،تباهی کشت وزراعت ونسل رافراهم ميکنند
 دوست ندارد. 
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د که از عذاب خداوند بيم کنيد عزت و که به اين طبقه گفته ش ميهنگا
سبب گنهگاری واقدام بگناه قرار می گيرد بنابران دوزخ الهی به 

که ی  وظيفه اشخاص .مجازاتش کافيست و بد ترين موضع رهايش است
ميت پناه گزينان در صورت مظلو ،انها پناه می آورند آن استه ديگران ب

 ی مظلوميت کافی گفته نميشود زيرااالبته دعو  ،ازندپردب بمدد گاری شان
بسيار اوقات بعضی اشخاص ظالم هم ميباشد و به شکايت نيز لب می  

بايست در صورت امکان ازراه  ،کشايند هر گاه پناه گزينان ظالم بودند
مالئمت ممانعت گردند اگر بمالئمت از قبيل صلح يا حکم به عدالت 

دست آنها کوتاه گردد.  توی با ستعمال قو با ،از ظلم منع نميگرديدند
اگر هر کدام شان هم ظالم وهم مظلوم گفته می شدند واشتباهی وجود 
داشت که امتياز ظالم از مظلوم صورت پذير نه بود، يا هر کدام آنها 

به عملی اقدام نموده بودند که  ،شبهه که وجود داشتو باساس تأويل  
گفته نمی شدند در آنصورت باصالح از روی  تأويل متذکره ظالم مطلق  

چنانچه حق  ،شان سعی بعمل آيد وحکميت دربين شان قايم گردد
 :سبحانه وتعالی فرموده است

 نهما فإن بغت احدهماين اقتلتوا فأصلحوا بيوإن طائفتان من المومن"
،فان فائت اهلل امر یال ئتفي التی تبغی حتی علی االخری فقاتلوا
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منون ؤ انما الم ،نيحب المقسطيواقسطوا إن اهلل نها بالعدل يفاصلحوا ب
  222"کم واتقواهلل لعلکم ترحمونين اخو ياخوة فاصلحوا ب

اصالح شان ه ب ،يفه از ايمانداران باهم مقاتله مينمودنداگر دو طا
کشان سر  با هرگاه يکی از آنها باالی ديگری بغاوت کرد، زيددابپر 

يند بعد از تندهی بحکم رجوع نما )ج(،بجنگيد تا آنکه بحکم خداوندی
عدالت نمائيد  ،زيدپرداب بق ايجاب عدالت به مصالحت آنهاخداوند مطا

بدون اشتباه خداوند اشخاص عدالت پيشه را دوست  دارد ، مؤمنين 
پردازيد ودر صورت باصالح برا دران خود ه ب،اند درابايکديگر شان بر 

ق رحم ف کنيد تا مستحتجاوز وحکم يکطرفه از عذاب خداوند خو 
  .خداوند شويد

ر من نجواهم اال من ير فی کثيال خ:"ديگری فرموده است ه درآيه کريم
فعل ذلک ابتغاء مرضات ين الناس ومن ياومعروف اواصالح ب ةامر بصدق

 225"ماً يه اجراً عظيتاهلل فسوف نؤ 

که  دراکثر راز ونياز وسرگوشی های شان سودی نيست مگر اشخاصي
  ،ديگری ويا اصالح بين مردم توصيه ميکنندصدقه يا کار پسنديده ه ب

اراده مطالبه رضای خداوند می پردازد عنقريب ه که باين فعل ب کسي
ابو داؤد در  .گاه خداوندی برايش عنايت ميشودبار  اجر عظيم از
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)ص( روايت کرده است که از حضور شان خود از رسول مقبول 226سنن
ود که انسان به قوم پرسيده شد آيا از جمله عصبيت ممنوعه خواهد ب

نی "خود درراه حق معاونت  نمايد؟ حضرت رسول اهلل )ص( فرمودند:
قوم ه )غير مشروع( آن است که انسان بممنوعه بلکه از جمله عصبيت

 ".خود در راه باطل معاونت کند
خير کم الدافع عن عشيرته مالم :"درحديث شريف ديگری فرموده است

قارب خودمی پردازد افاع از بهترين شما شخصيست که بد 227"أثمي
در حديث  ديگری ذکر گرديده  .وتاحد مشروع از ايشان دفاع ميکند

که به نصرت قوم خود در راه باطل می پردازد  مثال شخصي:"است
دم شتری که بچاه ]ی افتيده باشد، به وسيلههچاه مانند اشتريست که ب

ه ز کسيکا"درجای ديگری فرموده است:از ان کشيده شود([ده استيافت
  و اجداد افتخار ه ميکند وبه آبايعز تشنيديدکه به عزاء دوره جاهليت 

بگوئيد که عضوتناسلی پدر خود  برايش کرده به تحقير مردم می پردازد
تمام  .خوانيدب شنيعه اين را بدهن بگذارد و بکلمات صريح او را سزاوار

ب، نس  که از دعوت اسالم و قرآن خارج باشند از قبيل چيز هائي
موده ن دعوت نفر ه آوغيره که دين اسالم ب ، طريقهبمذهنژاد،،وطن

بحساب عزای جاهليت ميرود، بلکه روزی دو نفر از مهاجرين و است 
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ه مهاجر به ترجيح مهاجرين وانصار ب ،به خصومتی پرداختندانصار با هم 
آيا در  "حضرت رسول اهلل )ص(  فرمود: ،ترجيح  خودشان لب کشود

رهای جاهليت می گفتاه  هنوزهم ب تا،ر بين شما وجود دارمکه من د حالي
 (2)"ودر نتيجه متاثر شده آزرده گرديدند. .پردازيد

ص  7ه  جلد يم  درالحليابونع 232ص  10هقی سنن کبری يب -1
102  

  3315ترمذی  2105ح بخاری يصح -2
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 چهارمفصل 
 سرقت حد

بما   ءاهما جز يديا اقطعواوالسارق والسارقة ف:"کريمه مطابق هدايت آيه
، فمن تاب من  بعد ظلمه واصلح ميز حکيکسبا نکاال من اهلل ، واهلل عز 

از مرد و زن دزد دست های  228"ميإن اهلل غفور رح ،هيتوب عليفإن اهلل 
ده ياجرای آن مبادرت ورز ه شان را قطع کنيد اين است کيفر عملی که ب

با حکمت است  و خداوند غالب عبرتيست از طرف خداوند ،اند
می  اصالح عمل خوده توبه کرده ب ،،کسيکه بعد از اين ازستم خود

تباه خداوند آمرزنده مهربان بدون اش ،توبه او را می پذيرد پردازد خداوند
قطع دست راست  توطبق ارشاد احاديث واجماع حدسرق .است

د خير حاخواه بطريق اقرار باشد يا به شهود تا  ،ميباشد بعد از ثبوت حد
بلکه دست  ،به حبس وغيره ويا پرداخت مال جائز نميباشد تسرق

  [درآن تجمع داشته باشند مکه مردياوقات]سارق در اوقات معظمه
باشد و مانند وغيره قطع ميگردد. زيرا اقامه حد از جمله عبادات مي

بايد  فهميده شود که اقامه حدود اثری از  .استجهاد فی سبيل اهلل 
بايد در  حکمفرما ندگان او )ج( ميباشد ، بنا برانرحمت خداوند به ب

در دين خداوند واجرای حکم  وراه اقامه حدود از راه شدت پيش آمده 
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راه ندهد وبه تعطيل آن نه  خودبه رحم ودلسوزی ، عاطفه بشرع ايجا
جلو گيری مردم از منکرات و آسوده  ،پردازد. ومقصدش از اجرای حد

ينکه قهر شخصی خود را تسلی گرداند ويا با حالی مردم قرار گيرد ، نه ا
ب يبلکه بحيث والدين که اراده تاد ،پردازدجرای آن باه راده اعتال با

 ،دناجرای اين مجازات و زجر اقدام کنه اوالد خود رامی داشته  باشند ب
رد ، يگيالبته زجر و الدين محض برای بهبود حال اوالد شان صورت م

ش آمد ، اوالد  خود را  به هيچ عملی زجر يه پن از راه عاطفيهرگاه والد
و توبيخ نکنند اخالقش فاسد ميگردد، يا اگر طبيبی دوای تلخ وناگواری 
را به مريض ميدهد اراده آن صحت مريض ميباشد، هم چنان گاهی قطع 

وزمانی قطع برخی عروق واخراج خون بوسائل آله های  ءبعضی اعضا
اقی اعضای وجود و تماميت تندرستی بهبود ب اده اصالح وار ه قاطعه ب

حدود مجازات های شرعی  .تا موجب راحتی قرار گيرد ،عملی ميشود
بمعرض نده ينيز بهمان منوال است که باساس اصالح جامعه وبهبود آ

ست در اجرای مجازات يرا گذاشته می شوند حکمفرمايان باتطبيق واج
نفعت آنها اصالح رعيت ودفع مضرات وجلب م ،وتطبيق حدود شرعی

لهی  واطاعت امر ارا زير نظر داشته باشند وبغرض حصول رضای 
 ،خداوندی، به اجرای آن اقدام  کنند تا در دلهای  مردم محبوب شده

 ايشان از مجازات تاسباب بهبود جامعه برای شان آماده گردد وکفاي
گاهی چنان هم ميشود که خود شخص مجازات   .بشری شناخته شود
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اجرای حد خداوندی بااليش پرداخته ه زد حکمفرمای که بديده نيز از ن
باشد خوشنود ورضامند ميگردد، اگر مقصد حکمفرما از اجرای حدود 

مجازات اثبات اعتالء وقائم گردانيدن رياست باالی مردم باشد تا  و
پردازند يا مالی را که ميخواهد برايش ب مردم به عظمتش معترف شوند

حکايت ميکنند که حضرت عمربن .گرددالبته نتائج آن معکوس مي
بحيث   ،نکه مقام خالفت را اشغال کرده  بودآعبدالعزيز )رض( قبل از 

نائب الحکومه وليد بن عبدالملک در مدينه منوره موظف بوده 
از بن يوسف وقتی حجاج  ،اجرای وظيفه می کرد هوباسياست صالح

حجاج بن ] کرددر عراق  مردم را زجر و توبيخ  بيجا مي عراق واردشد
از نزد مردم مدينه پرسيد که عمر بن عبدالعزيز  در نزد شما تا   [وسفي

کدام اندازه هيبت ووقار وعظمت دارد؟  گفتند هيبت او به نزدما  به 
گفت محبت شما با او چه .حدی ميباشد که بجانبش نظر کرده نميتوانيم

اريم  دوست تر د او را اهل واقارب خوده طور است؟ گفتند نسبت ب
گفتند از سه دره الی ده   ؟گفت مجازات تاديبی او تا کدام حد است

گفت اين هيبت واين محبت واين تاديب به جز از آنکه بخداوند   ،دره
که دست دزد قطع شد بايد  هنگامي .حواله داده شود مفهومی ندارد

مستحب است که دست قطع شده دزد بگردنش آويخته   ،داغ گردد
پای چپ دزد قطع شود. هر گاه سوم وچهارم مرتبه گردد، دردفعه ديگر 

سرقت نموده در باره آن از صحابه )رض( وتابعين وباقی علماء  دو 



 سياست شرعيه 

 

194 

يکی آن است که هرچهار دست  وپای او قطع  :قول روايت شده است
شود اين قول ابوبکر صديق )رض( ومذهب شافعی واحمد )رح( دريکی 

  .تين ميباشدياز روا
دزد مذکور محبوس گردد،اين قول حضرت علی )  قول دوم آن است که

کوفه واحمد )رح( در روايت ديگری ميباشد، قطع دست   یرض( وعلما
نصاب سرقت  ،ده باشديسارق در صورتی ميباشد که باندازه نصاب دزد

قول علماء حجاز واهل حديث وغيره از قبيل امام مالک وشافعی ه ب
ده درهم يا  اند وبقول ديگر ا سه درهم ميباشيواحمد )رح( چهار دينار 

 هم ده درهم ميباشد( کسي (رح) مذهب ابو حنيفه) يک دنيار است.
اتفاق علماء قطع ميگردد، ه دست او ب،ديدز اندازه اين نصاب ده که ب

در صحيحين از حضرت ابن عمر )رض( روايت شده است که رسول 
قطع دست ه ب ،دی سپری که سه درهم قيمت داشتز )ص( در قضيه  د

و سياستًا  اهميت امنيت وقت تعزير اه ايد نظر بش" زد امر فرموده بودندد
مترجم( در احاديث ديگری  .بوده بطور حد شرعی تطبيق نگرديده باشد

آمده است که بمقابل ربع دينار دست سارق قطع ميگردد ودر کمتر از 
درهم قيمت داشت ) اين احاديث   12آن قطع نيست دينار در آنوقت 

 مترجم( .ميباشندنيز مأول 
سارق وقتی سارق  شناخته ميشود وحد سرقه بااليش اجرا ميگردد که 

سرقت نموده  [جای با امن]ن ومأمونو مال را از مکان وموضع مصؤ 
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بگرفتن مال ضائع وا نداخته شده يا ميوه درخت که باغ آنها  ،باشد
احاطه نداشته باشد هم چنان بدزديدن گوسفندانيکه چوپان نداشته 

اما تعرير واجب ميگردد و در صورت  ،حد واجب نيست،ندباش
 :چنانچه در حديث شريف آمده است ،تاوان آن ها الزم است،اتالف

رافع  بن  زبرخی علماء به مضاعف قرار دادهن تاوان حکم نموده اند ا
قطع دست  ،خديج روايت شده است که رسول اهلل )ص( فرموده بودند

ب از ينميباشد ، عمرو بن شعدر دزدی ميوه وچوب سوخت خرما 
پدرش از جدش روايت کرده است که گفته بود از رسول اهلل )ص(  

شخصی از قبيله مزينه از رسول اهلل )ص( پرسيد که اشتر  که  شنيده بودم
موزه " راه گم کرده چه حکم دارد؟ حضرت رسول اهلل )ص(  فرمودند:

آب  د وگذاشته شود تا گياه بخور   ،ومشک آبش با خودش ميباشد
و آنکه به جستجوی او ميباشد )  بنوشد تا آنکه طلب کننده او برسد

در باره گوسفند راه گم کرده پرسيد  ."صاحبش ( بگرفتنش مؤفق گردد
يا مال تو ويامال برادرت ويا خوراک   "حضرت رسول اهلل ) ص(  فرمود:

بنا برآن بجمع )حفاظت( آن پرداخت تا جستجوی   ،گرگ قرارمی گيرد
ديده شده که ازچراگاه برده ز درباره  گوسفند د ." آن حاضر شود کننده

شود سوال کرد؟ رسول اهلل )ص( فرموده دوچند قيمت آن وضرب 
عبرت الزم ميگردد ) دوچندی تاوان تعزيرًا خواهد بود( اما گوسفندی از 

درآن قطع دست الزم ،بيله معينه( کشيده ودزديده شودتمرکز اجتماع ) 
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پرسيدند يارسول اهلل )ص( ميوه که .بحد نصاب برسدشرطيکه ه ب،است
که بدهن خود آنرا  د کسيازشاخچه ها کنده شود چه حکم دارد؟ فرمو 

( وبرا ی مخفی ساختن ی برای خوردن وباندازه کفايت غذايعنمی گيرد )
با که  کسي  ،وذخيره نمودن نمی گيرد مجازاتی بااليش تطبيق نميگردد

مترجم( وضرب  .د تعزيرًا باشديشاقيمت )چند  ودارد دخود آنرا برمي
اگر ،که از کجاوه وی کشيده شودای   عبرت بااليش اجراء ميشود ميوه

اندازه نصاب بود در آن قطع دست الزم ميگردد، اگر به نصاب ه ب
مترجم( ودره های چندی )  .) مأول استتاوان دارددوچند  ،نرسيد

که دست   ،ده استتعزيرًا زده ميشود( در حديث شريف ديگری فرمو 
اختالس کننده وخائن قطع کرده نميشود ،در باره کيسه بران  و تگرغار 

      221.بقول صحيح قطع ميباشد
 
 
 

 فصل پنجم
 حد زنا
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) زن شوهر دار ومرد زن دار( باشد سنگسار ميگردد زانی هر گاه محصن
 وغامدية و 250تا بميرد ،چنانچه رسول اهلل )ص( ماعز بن مالک اسلمی

بعداز زمان  .رجم گردانيده  بودنده غير ايشان را محکوم بهودها و ي
علماء اختالف  ،رسول )ص(  نيز علماء برجم زانی حکم داده اند

برخی ميگويند  پيش از رجم صد  دره نيز زده شود، اين قول  .دارند
احمد وغيره ميباشد، اکثر علماء ميگويند رجم کافيست هرگاه زانی 

وند صد دره زده وبحکم حديث محصن نباشد بحکم کتاب خدا
فرار تعزيرا شده ) کرده شودمصطفوی )ص(  برای يک سال فرار  

به مذهب امام اعظم)رح( همان صد دره  حد آن ،ميتواند
  (ميباشد.مترجم

حد  .دنبرخی علما)ابوحنيفه و پيروانش( فرار ساختن او را الزم نمی دان
زنای او شهادت ه نفر بزنا تا آنگاه باالی زانی عملی نميگردد که چهار 

سبعيه زنيکه از ارتکاب غامديه بدهد، يا خود زانی برای چهار مرتبه 
ا نزد پيامبر)ص( آمده و اعتراف نمود که حد رجم بااليش نيز نجريمه ز 

 تطبيق شد. 
ن اقرار کند برخی علماء ) ابو حنيفه )رح( آباالی خود شهادت داده به 

ر زانی را کافی ميگويند هر گاه زانی وپيروانش ( برای يکمرتبه نيز اقرا
                                                 

ماعز بن مالک اسلمی مرديکه نزد پيامبر اکرم)ص( آمده به ارتکاب جريمه زنا اعتراف  250
 نمود که رسول خدا)ص( حد رجم را بااليش تطبيق کرد.
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برخی علماء   ،اقرار خود رجوع کرد سپس از ،بفعل  زنا اقرار نمود
مرد وزن  .بسقوط  حد حکم ميدهند وبرخی آنرا ساقط نميگردانند

محصن ومحصنه عبارت از حر مکلفی ميباشند که به نکاح صحيح 
شروع پرداخته وصلت مه ازدواج کرده اگر چه برای يکمرتبه هم باشد ب

 .درمساوات مرد وزن دراين صفات اختالف علماء موجود است ،باشند
هم چنان  احصان زن مراهقه با مرد بالغ يا بالعکس محل اختالف 

 ماما )رح( ومانند شافعی  ،قول اکثرعلماءه مه باست. هرچه اهل ذ
احمد )رح( محصن گفته ميشوند، زيرا رسول اهلل )ص(  برجم يهودی ها 

فرموه بودند، وآن  اولين رجمی بود که بعد از اسالم  صورت گرفته امر 
حامله ديده شود وشبهه  در  یموال بود، در باره زنی که بدون شوهر و

حامله بودنش نباشد، نزد علماء  اختالف  است، امام احمد )رح(  
وغير آن دريکی از اقوال خود ميگويند که حد شرعی بااليش جاری 

ه دران موجود ههه حمل بوصلت اجباری وشبنميگردد زيرا شب
درقول ديگری بحدش  حکم ميکند واين حکم  را منقول از ،است

صول شريعت نيز مطابقت دارد ااين قول با  ،اء راشدين ميدانندفخل
زيرا احتماالت نادره قابل التفات   ،نه نيز طرفدار آن ميباشنديواهل مد

. ذب اقرار شمرده ميشوندو ک گفته نميشود ازقبيل  احتمال کذب شهود
برخی جزای آنرا   ،درباره حکم لواطت برخی علماء بحد زنا حکم ميکنند

را برخی حکم صحيح ومتفق عليه صحابه)رض( کمتر از زنا می شناسند
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اعم از اينکه ،چنان توضيح ميدهند که فاعل ومفعول بقتل رسانيده شوند
د که ابن باب روايت نموده اندرين  .محصن باشند يا غير محصن

از حضرت رسول )ص(  روايت کرده است که رسول )ص(  عباس)رض(
فرموده بودند ) هر گاه شخصی را پيدا کنيد که بعمل قوم لوط می پردازد 
ا فاعل ومفعول را قتل کنيد( در روايت ديگری آمده است که هر گاه ب

لواطت شود حکم آن رجم  [که شوهر نکرده باشد يدختری جوان]کرب
ضرت علی بن ابی طالب )رض( نيز هم چنان روايت شده ازح .است
صحابه درقتل او اختالف ندارند اما در نوعيت آن اختالفی  .است

ه موجود است از ابوبکر صديق )رض( روايت شده است، که ب
امر داده  [لوطی]قتله سوزانيدنش امر فرموده بودند از غير ايشان ب

نداختن ديواری باالی شده است از بعضی روايت گرديده است که با
فاعل ومفعول امر داده بودند ، برخی گفته اند که در بدبو ترين وگنده 
ترين جائی حبس شوند تا که بميرند از بعض ديگری روايت آمده است  
که باالی بلندترين ديوار قريه برداشته واز آن جا انداخته شوند سپس 

را باين جزا چنانچه حضرت حق جل جالله قوم لوط ،سنگباران گردند
بهمين منوال از حضرت ابن عباس)رض( نيز روايت   .مبتال گردانيده بود

اکثر سلف  .سنگسار گردند:"در روايت ديگری فرموده.گرديده است
نيز چنان حکم نموده وبقياس باالی جزای قوم لوط عمل کرده اند اگر 

) از مجموعه نباشد بما دون قتل محکوم ميگردد يکی از آن ها  بالغ
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وايت واختالفات برمی آيدکه حدمعينی در باره لوطی وعمل لواطت ر 
لواالمر مثل سائر تعزيرات مفوض به رأی او وجود ندارد، وجزای آن ب

 ميباشد ، مترجم(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصل ششم
 حد شراب نوشی وقذف

 حد نوشيدن شراب: – 1
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حد نوشيدن شراب بحديث رسول )ص( واجماع مسلمين ثابت شده 
سنن از رسول )ص( بطرق مختلفه روايت نموده اند که اهل . است

دره بزنيد، اگر تکرار  که شراب نوشيد بايد اورا کسي"فرموده است:
مرتبه چهارم بقتل رسانيده  در .نمود بازهم دره زده شود تاسه مرتبه

او ومسلمانان بعد از دوره  یاز حضرت رسول اهلل )ص( وخلفا ."شود
حکم  .شراب را بالتکرار دره زده اند همز خالفت روايت شده است که 

قتل به نزد اکثرعلماء منسوخ ميباشد بعضی گفته است که منسوخ 
گفته شده است که حکم مذکور يکنوع تعزير ميباشد که   .نميباشد

از حضرت .ن امر ميدهده آزمامدار دربعضی اوقات حين حاجت ب
پای چوب و رسول اهلل )ص( روايت شده است که نوشنده شراب را ب

صورت تعزير عالوه از حد بوده ه شايد بپوش چهل ضربه زده بودند)
است. مترجم( حضرت ابوبکر )رض( در دوران خالفت شان به ضرب 

مترجم( حضرت عمر  –چهل دره امر می فرمودند ) بصورت تعزيز 
دره امر کرده بودند حضرت علی )رض( گاهی ضرب ( 80)رض( به )

برخی  .امر می نمودند بنابرآن ( دره80) ببضرب چهل وگاهی بضر 
علماء ميگويند که اصل جزای واجب چهل دره ميباشد و زيادت برآن 

زمامدار مربوط است که در وقت ضرورت واحتياج وتهديد  بنظر
که  . در صورتيازدياد جزا امر ميدهده وجلوگيری از شراب نوشی ب



 سياست شرعيه 

 

212 

عمل  اينه تعداد شراب نوشان کم باشد يا می نوش به نزديکی کمی ب
 اقدام نموده باشد.

نصورت مجازات آن همان چهل دره ميباشد، و امام شافعی واحمد آ در
د، اما مذهب امام اعظم چنان )رح( باين قول حکم ميدهن

می گرديدند عالوه  تيکه شاربين زيادصحضرت عمر )رض( در فر .نيست
 و تراشيدن سرنيز )سياستًا(  امر می فرمودند. به حد به حبس يا فرار

ت از با تعزير چهل دره محکوم بقطع نان ومعزولي بهرگاه شار 
)رض( زيرا حضرت عمر ،(بهتر است)سياستاً  دواليت)ماموريت( گرد

يکی از مؤظفين خود را باثر اطالع اينکه در اشعار به تمثيل  شراب می 
معزول فرموده بودند. شرابی که خدا ورسول آنرا حرام قرار داده  ،پردازد

قبول )ص( به حد نوشنده آن امر فرموده اند نام هر وحضرت رسول م
آورميباشد ماده اصلی آن راخواه از انواع ميوه از  [نشه]نوشيدنی سکر

خواه از انواع حبوبات از قبيل گندم، ،انجير باشد و خرما ،قبيل  انگور
ا از انواع تازه گی از قبيل عسل يا از حيوان مانند شير اسپ. ي و جو،

کريمه حرمت شراب در مدينه نازل گرديد در نزد   هکه آيبلکه در هنگامي
مردم از شراب انگور چيزی وجود نداشت . زيرا در مدينه تاک نه بود 
واکثر شراب ها از شام آورده می شد. شراب معمول ومروج عمومی 
افشرده خرما بود، از حضرت رسول اهلل )ص( وخلفاء واصحاب او 

که هر سکر آورنده را حرام می  )رض( بطور متواتر روايت شده است  
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ايشان شربت شيرين افشرده شده را . شناختند وآنرا خمر می 251گفتند
می نوشيدند وآن عبارت از اين است که خرمای خشک ياکشمش 

ب بمعنی طرح درآب انداخته شود تا آب شيرين گردد ) نبذ در لغت عر 
مردم  ن بوديکوافگند ن ميباشد( بالخاصه چون اکثر آب های حجاز نم

جماع مسلمين اه به شيرين ساختن آن ها می پرداختند اينگونه شربت ب
زيرا سکر آور نيست، چنانچه نوشيدن افشرده شده و حالل ميباشد، 

حضرت رسول )ص( از  .قبل از آنکه سکر آرد جائز ميباشدانگور نيز 
انداختن شربت های نوشيدنی در ظرف سربسته کاشی و چوبين يا کدو 

ه مسامات آن ها بوسيله رنگ روغنی وغيره مسدود گرديده ک يا ظروفي
که دهن آنها  انداختن شربت ها در ظروفيه ب منع می فرمودند و.باشد

بسته می   [ديشد وتخمربدست نمی آيتکه هوا داخل م چون از]به تکه
گرديد امر ميکردند زيرا اين شربت ها خود سرانه به جوش می آيند هر  

ی گذاشته شده باشند اثری از جوش آن ها گاه در ظروف کاشی وچوب
معلوم شده نميتواند وشبهه آن ميرود که جوشيده وشراب گرديده باشند. 

هرگاه جوش  ،البته در ظروفيکه دهن آن ها به پارچه بسته شده باشد
آيند چون پارچه مقاومت کرده نميتواند اثر آن معلوم ميگردد وانسان از 

حضرت رسول اهلل )ص( روايت شده  خوردن آن خود داری ميکند ، از
                                                 

  .اء نشه آور می باشند وحرام اندين اشين، چرس هم شامل همين، کوکائيروئياک، هيتر  251
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است که متعاقبًا به شربت ساختن در ظروف ممنوعه متذکره اجازه داده 
قباًل شما را از شربت گردانيدن در ظروف  کاشی وغيره  :"فرموده اند

منع کرده  بودم حاال اجازه ميدهم که دران ها شربت بسازيد ولی از 
 252."نوشيدن مسکر خودداری کنيد

اختالفی بين صحابه بوقوع پيوسته بعضی از ايشان که حديث بنا برآن  
ولی آنرا مثبت ومحقق  ه استناسخ برای شان نرسيده است ويا رسيد

بعضی ت ساختن دران ظروف منع مينمايند.از شرب ،نخوانده  است
اسخ يقين دارند به شربت ساختن در ظروف نديگری که به ثبوت حديث 

ء شنيدند که از فقهاای نا بران طائفه متذکره رخصت وا جازه ميدهند ب
بعضی اصحاب رسول اهلل )ص(شربت افشرده )نبيذ( را می نوشيدند 

به  ،ميباشد [نشه آور]ايشان تصور نموده اند که همان نبيذ مسکر
ی که از انگور وخرما نباشد اجازه داده اند وبه ينوشيدن انواع شربت ها

ما وکشمش که نوشنده را نوشيدن شربت های پخته افشرده )نبيذ ( خر 
 نکند رخصت داده اند. [نشه آور]مسکر

ن ميباشند وآن حکم مقرون به صواب همان است که اکثر مسلمين برآ
نده آن گرچه اين است که هرچيز سکر آورنده خمر گفته می شود ونوش

                                                 
 .1177 – 177ح مسلم يصح 252

 



 سياست شرعيه 

 

215 

 تداوی يا غيرتداوی نوشيده باشد بايد بحد 253غرضه يک قطره ب
مقبول )ص( راجع به تداوی بذريعه خمر رسانيده شود. زيرا از رسول 
اب مرض است و دواء نميباشد ، شر  :"پرسيده شد درجواب فرمود

مقرر  ،که باالی شان حرام ميباشد وند شفاء امت مرا در چيزيخدا
  252."نفرموده است

نوشيدن شراب آن ها حد باالی نوشنده شراب وقتی واجب ميگردد که 
بثبوت برسد ، هرگاه بوی شراب  اقرار خود نوشنده يابواسطه شهود و 

کننده شراب   قیفهميده شود که  قیازدهن شان پديدار گردد ويا بعد از 
 اينصورت برخی علماء ميگويند که حد بااليش قائم نوشيده است در

ا احتمال دارد  ينميگردد، زيرا احتمال نوشيدن غير شراب موجود است، 
ا ينوشانيده شده باشد  [راهجبرواک]کرهه  ب ايکه نافهميده نوشيده باشد، 

 ،برخی ميگويند که هر گاه فهميده شود که انکار می ورزد .مانند آن
رازخلفای يغ]يشانا راشدين وغير ی. اين قول از خلفابحد رسانيده شود

مانند عثمان وعلی وابن مسعود )رض( روايت شده است  [نيراشد
امام مالک مذهب  و هلل )ص( نيز باين حکم داللت داردحديث رسول ا

هر چه افيونی که از برگ انگور  .واحمد وغيرايشان نيز هم چنان است
                                                 

ادش نشه آور باشد يگری آمده است که رسول خدا )ص( فرموده اند آنچه ز يث ديدرحد 253
 کسان حرام است.يادآن يپس کم وز 

 311ص  2ودارمی جلد 3500ابن ماجه  3873ابوداود  182ح مسلم يصح 254
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ساخته ميشود ) ترياک( حرام است، وخورنده آن مانند نوشنده شراب 
دره زده می شود، وآن نسبت به نوشيدن شراب  بد تر ميباشد زيرا عقل 

نث خن فاسد ميگردد ودر طبعيت انسان تو مزاج در اثر استعمال آ
خباثت خمر  .از آن بوجود می آيد یوسی  پيداميکند وغيره مفاسدودي
له را دربين می آورد واين جهت افزون است که مخاصمه ومقاتن يازا

مخاصمه ومقاتله( سبب منع از ياد خدا ونماز ميگردد بعضی هردو )
فقهای متأخرين درحد آن توقف نموده اند، وآکل آنرا مستحق تعزير 

شناسند، زيرا گمان دارند که ترياک يبه خمر کمتر مميدانند وآنرا نسبت 
اما طرب ومستی پيدا نميکند ) مانند بنگ( ،ر عقل ميگردديموجب تغي

 255متقدمين راجع بان روايتی نشده است. یواز علما
نشه ميشوند واشتهای آنرا ميداشته حقيقت اين است که خورندگان آن  

د ودر صورت زيادت باشند وخاصيت نوشيدن شراب درآن موجود ميباش
ن آن از نمازو ذکر خداوند)ج( باز ميدارد، عالوه بران مفاسد ددر خور 

اما چون  .ديگری از قبيل تخنث وديوسی در اثر آن بوجود می آيد
جامد بوده ومانند شراب نوشيده نميشود بنا بران فقها در نجاست 

ه در باره بودنش اختالف کرده وسه قول در مذهب احمد )رح( وغير 
                                                 

ره بنابه نبودن آنها درصدر اول ين وغيروئياک، چرس وهيعدم وجود نص شرعی درمورد تر  255
باشد که درآنها نص وارد ياس به شراب وسائر مسکراتی ميحکم حرمت آنها قاسالم است و 

 .است رینشه آو مه شده است وچون علت دره
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برخی ميگويند که مانند شراب نوشيدنی  .نجس بودن آن موجود است
بمذهب احمد )رح( همين است  برخی معتبر وصحيح  ،نجس ميباشد

آنرا به علت موجوديت آن نجس نميدانند،يعنی بين جامد ومائع  آن 
بهمه حال  درجمله محرماتی که خدا ورسول آنرا حرام   .فرق می گذارند

خمر وسائر مسکرات لفظًا ومعًنی داخل گردانيده است ازقبيل 
ابو موسی اشعری )رض( فرموده است که گفتم يا رسول اهلل  256ميباشد

يکی از عسل بود   ،من تهيه  مينموديمي)ص(  در باره دونوع شرابی که در 
 که سخت ميگرديد وجوش ميکرد.

د جوش کرده بسته می شد،چون دوم از جوار وجو که سربخو  
کل :"ندجامع داشتند فرمود اتی کلمپايه آخر ه ب)ص(رسول

 257"مسکرحرام
متفق ]حن اتفاق دارنديحديث صح نايه ب (هر سکر آورنده حرام است)

)رض( روايت شده است که رسول  258رياز نعمان بن بش[ه استيعل
عسل و خدا)ص( فرموده است ) از گندم ، جو، کشمش ، خرما، 

                                                 
ن ياک، کوکائي، تر ينروئيشود که اگر چرس، هيسبب مو غيره شراب ،نجاست مسکرات 256
 د.صحت ندار ب کسی باشد نمازاش يدرج

 11/ 2مسند احمد  218/ 8نصائی  1861ترمذی  257

ن فرزندی که دراسالم تولد شده واز وجاهت خاصی ير انصاری خزرجی اوليان بن بشنعم 258
 درگذشت 62ن قومش بر خورداربود درسال يدرب
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 فرمايم( ابو داؤد شراب تهيه ميگردد ومن از هرسکر آورنده ممانعت می
از حضرت عمر رض بطور  .غيره اين حديث را روايت کرده اندو  251

حديث موقوف روايت شده است که باالی منبر رسول )ص( خطبه 
 خمر آنست که عقل را مخمور گرداند"  گفته اند:خوانده  

 :"است که رسول )ص( فرموده استاز ابن عمر)رض( روايت شده 
 260"ر سکر آوردنده حرام استهرسکر آورنده خمر است وه

امام مسلم هردو روايت  ،در روايت ديگری نيز بهمين معنی آمده است 
روايت ذکر فرموده است. از عائشه صديقه)رض( را در صحيح خود

هر سکر آورنده حرام است فرموده است رسول اهلل )ص()شده است که 
آن  دست اندازه يک کفه سکر می آورد بيک پيمانه آن که  هر چيزي

است. اهل سنن از  اين حديث را حسن گفته 261ترمذی.نيزحرام ميباشد
بطريقه های مختلفه روايت نموده اند که فرموده رسول مقبول)ص(

 262"که بسيار آن سکرمی آورد کم  آن نيز حرام است چيزي:"است
 حافظ  ابن حجر اين حديث را تصحيح نموده است.

                                                 
 267/ 2مسند احمد  3371، ابن ماجه  1872ترمذی  259

 215/ 8نسائی  1873ترمذی  3032، مسلم  2611بخاری  260

 2/11مسند احمد  217/ 8نسائی  1861ترمذی  261

 6/13حمد مسند ا 262
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ی از نزد رسول از حضرت جابر )رض( روايت شده است که شخص
اهلل)ص( راجع به شرابی که در سر زمين شان از جواری می سازند وآنرا 

آيا آن سکر  :"حضرت رسول اهلل )ص(  فرمودپرسيد.)مرز( می نامند 
هر سکر :"گفت آری سپس حضرت رسول اهلل )ص( فرمود  "آور است؟

خداوند تعهد نموده است که هر کس شراب می  263.آورنده حرام است
گل خبال   :پرسيدند ،خداوند او را از گل خبال می نوشاند .نوشد

اين حديث [اگندگی های اهل دوزخيو ][گفت عرق اهل دوزخ]چيست
 خود روايت نموده است( 262را امام مسلم در صحيح

که رسول اهلل)ص( فرموده   از حضرت ابن عباس)رض(روايت شده است
طلب باين م265." هرشراب حرام است وآورنده شراب  هرسکر:"اند

احاديث زيادی موجود است که رسول )ص(  بين پوشاننده عقل وسکر 
فرقی قائل نشده بين مأکول ومشروب آن فرقی  نگذاشته  ،آورنده

نانخورش( بکار برده ميشود عالوه برآن شراب گاهی بطور قدغ )اند،
وترياک )افيون( نيز گاهی آب گردانيده ونوشيده می شود، بنا بران هر 

ورده ميشود وترياک نيز خورده ونو شيده شده ميتواند، خمر نوشيده وخ
متقدمين که درباره افيون چيزی نفرموده اند دليل  ،وتمام آنها حرام است

                                                 
 مأخذ گذشته   263

 . 300/ 8نسائی  – 1865ترمذی  – 3618ابوداود 264

 3680ابوداود  265
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آن اين است که خوردن افيون دراين زمانه های نزديک مروج شده تقريباً 
چنانچه  باقی است،معمول گرديده  هجری 600در اواخر سال 

بعد از زمان رسول )ص(  بوجود آمده وتمام نوشيدنی ها سکر آورنده 
 آن ها در تحت کلمه جامعه رسول )ص( وآيات کريمه داخل ميباشند. 

 
 

 حد قذف: – 2
که در آيات کريمه واحاديث ذکر يافته ومسلمين به  حدودي جملهاز 

شخص محصن  ،قذف ميباشد هرگاه شخصی آن اجماع نموده اند، حد
لوطی  ش زانی وياينمايد وبرا [ديم نمائمته]يا لواطت منسوب و را بزنا
بااليش الزم ميگردد،  دره ميباشد(80)حد شرعی که عبارت از ،بگويد

  ومحصن در موضوع حد قذف عبارت از شخصی ميباشد که آزاد ونيکو
ی وصلت تمام به نکاح ااحصان در باب حد زنا بمعنکارباشد.

   [ازدواج مشروع نموده باشد]ميباشد
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 فصل هفتم
  :ی که حد معينه شرعی در آن ها نمی باشد وبيان دره شرعیيعاصدر م

ن حد معين شرعی نباشد وکفاره هم الزم نگردد، از آمعاصی که در  – 1
بدون معامله ]زن اجنبی، يا مباشرت بدون وصلت قبيل بوسيدن صبی ويا

 مانند خوردن خون ،که حالل نباشد  يا خوردن چيزی[جنسی
ذف ودشنام دادن ق يا [ن ذبح مرده باشدکه بدو  يوان حالليح]مردار

 محفوظ نباشد يا) الفاظ قذف( يا دزديدن از موضعيکه مردم به غير زنا
خيانت درامانت يا خيانت حکمداران در مال بيت  يا دن مال اندکيدزد

المال ويا خيانت دراموال وقف ويا مال يتيم وما نند آن ها يا خيانت 
کاری در   مثاًل فريب ،در معامله وکالء وشرکاء يا فريب دادن مردم

، پيمانه يا شهادت بدروغ و خوردنی ها ويا ملبوسات يا نقصان در ترازو
وت يا تحريف  در حکم شرعی يا يا تلقين شهادت بدورغ يا أخذ رش

هر آن ]وتعدی باالی رعيت يا مطالبه بمطالبات دوره جاهليت ظلم
متذکره  بول مطالبقيا [راسالمی جاهلی استياعمال غ و شه وتفکرياند

بمرتکبين اعمال متذکره مجازات تعزيری داده  ت،رماحوباقی انواع م
اندازه  .ديب شوند، وبديگران موجب عبرت گرددأميشود، تا خودشان ت

( که کثرت وقلت  زيری مفوض برای حکمفرما است) اولواالمرمجازات تع
يکند، را مراعات م [گنهکار]گناه مردم را ملحوظ ميدارد وحال مذنب

هر گاه گناه زياد بود، در  مجازات آن زيادت ميکند ودر گناه کم به  
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تقليل مجازات می پردازد، هم چنان اگر از جمله مداومين بد کاری 
تش شديد ميگردد وبه غير مداوم مجازا[ديشگی نمايگناه هم]باشد

مجازات خفيف داده ميشود، بزرگی وخردی اصل گناه نيز دران تأثير 
نسبت  ،که بزنان مردم و اوالدشان تعرض ميکند  به شخصيدارد. مثالً 
که به يکزن ويا يک صبی تعرض نمايد جزای سنگين داده  به شحصي

می شود، حداقل تعزير اندازه معينه ندارد بلکه بهر نوع مالمت گردانيدن 
بقول يا به فعل يا  ينکهز اا اعم شخص مرتکب معصيت انجام می يابد

وعظ  سطو ت، مثاًل گاهی يک شخص ترک فعل باشد به يا به ترک قول و
ايش کافی گفته ميشود. گاهی شتی بر در  تعزيرميگردد، وو بيخ تو و 

ير ميشود، چنانچه رسول عز ت ،که وترک سالم تا زمان توبهبمتار 
که تخلف نموده بودند بطريق   واصحابش سه نفر صحابه رااهلل)ص(

مرا ره  ،کعب  بن مالک  متخلف عبارت از صحابه ،که تعريز فرمودهمتار 
دند که در غزوه تبوک از امر بن ربيع ، هالل بن اميه بو 

به ترک گفتن سخن وصحبت (تخلف نموده بودند ورسول)ص()صرسول
مه نازل وتوبه شان پذيرفته امر فرمودند تا آنکه آيه کري،با آن ها

رد، يصورت می گ (ير بصورت عزل از واليت )ماموريتعز گاهی ت،شد
رت رسول )ص( واصحابش به عزل موظفين از وظيفه تعزير چنانچه حض

مينمودند گاهی تعزير به شکل محروميت از خدمت عسکری اجرا 
زيرا  ،ميشود چنانچه در باره عسکری که از ميدان محاربه فرار نموده بود
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کبيره ميباشد، وبقطع جبيره او   نپشت گردانيدن از جنگ از جمله گناها
گناهی  رتکاباه همچنان اگر اميری ب،ه بودامر داده شد عزيربطور ت

 گ گفته می شد، در اينر اقدام نمايد که در نظر مردم کار زشت بز 
 حبس، ضرب صورت نيز تعزيرًا برطرف کرده می شود، هم چنان تعزيربه

شده  اطور سرچپه اجر ه ب، يدن باالی اسپ وخروسوار گردان روسياهی و
سوار  روغ را سرچپه بمرکبیشاهد دميتواند، چنا نچه حضرت عمر)رض(

وی سخن را سياه می کرده غگوی ر زيرا  درو  تعزير فرموده بودند ،نموده
نيده شود وبمقلوب ومعکوس نشاندادن باری رويش سياه گردا ،باشد

 سخن اقدام کرده است باری باالی مرکبی سرچپه سوار کرده شود. حد
، دی قائل نميباشندثر علماء بحکاکثر تعزير را بعضی ده دره می گويند وا 

دنی درجه حد رسانيده شود برای مثال ه ابازهم بعضی ميگويند که بايد، ب
درجه ادنی حد آن که عبارت از چهل ياهشتاد  ه تعزير شخص آزاد ب

يا چهل دره  20ادنی حد آن کهه ب دوتعزير غالم نيز باي دره مباشد
ی حد غالم انرسانيده نشود، بلکه تعزير هر دو طبقه بدرجه اد ،ميباشد

اندازه حد ه ب نرسد. برخی علماء ميگويند مجازات تعزيری هيچ  گناهی
اندازه حد جنس ديگر عالوه   اگر چه از)جنس آن رسانيده نشود

 مثال تعزير دزدی که از موضع غير مأمون دزديده است به قطع يدگردد(
 ادتر زده شود( ومجازات تعزيری کسيي،اگر چه نسبت بحدقذف ز نرسد
 اگر چه نسبت بحد)زنا نشود اندازه حده متر از زنا نموده است بکه ک
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روايت شده است که ه از حضرت عمر )رض(چنانچقذف اضافه گردد(
حضرت  ،شخصی مهر جعلی ساخته واز بيت المال پول گرفته بود

ه عمر)رض(برای سه مرتبه در طول سه روز امر فرمودند که صد صددر 
ه زن ومردی که دريک لحاف ديده ر زده شود، از خلفاء راشدين دربا

شوند هدايت داده شده است که صددره زده شوند، از حضرت 
روايت شده است که اگر کسی به کنيز زن خود نزديک شود رسول)ص(

 .صد دره زده شود سنگسار گردد و االهر گاه وصلت نموده باشد، 
بدو حکم اول امام  .م اين اقوال در مذهب احمد ميباشدتما

از امام مالک )رح( حکايت  فرموده اند.وغير آن نيز حکم ح(شافعی)ر 
شده است که مجازات تعزيری بعضی جنايات را تاحد  قتل حکم داده 

مسلمانی را که  اند، پيروان امام احمد نيز با او موافق اند .مثال جاسوس
محکوم بقتل ميگويند،  ،دشمن شان جاسوسی نمايده ب ،مسلمين ربضر 

حکم قتلش توقف کرده است، امام مالک )رح( در امام  احمد)رح(
ابو حنيفه  موبعضی حنبلی ها مثل ابن عقيل به قتلش اجازه داده اند، اما

رح( وبعضی حنابله مانند قاضی ابی يعلی از قتل )رح( وامام شافعی )
اوممانعت مينمايند. بعضی طوائف از پيروان شافعی )رح( واحمد )رح( 

را به بدعت های مخالف کتاب وسنت وغيره قتل شخصی را که مردم 
دعوت ميکند جائز ميدانند ،مانند قتل قدريه  ها که به علت ايجاد 

نی به علت ارتداد، هم چنان اکثر  ،فساد جائز گدانيده شده است
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بطور ی ساحراجازه فرموده اند، از جندب)رض(علماء به قتل تعزير 
شمشير ساحرضربش به  حدديث موقوف و مرفوع روايت شده است)ح

 ميباشد( اين حديث را امام ترمذی روايت نموده است از حضرت عمر
صحابه )رض( قتل رض( وديگر ه وعبداهلل ابن عمر)و عثمان وحفص

، علت قتل ساحر رسيده است[ت آن بمايروا]بروايتساحر)تعزيراً(
، ايجاد فساد مينماينده ش ميدانند و بعضی حواله برابعضی علماء کفر 

حضرت امام  .قتل او را حدًا ميخوانند اما جمهور علماء
ره در جرائم متکر  تعزير بالقتل راجائز ميداند و آنراابوحنيفه)رح(

مثالقتل  .که امثال آن موجب  قتل شناخته شود اجازه ميدهد درصورتي
لوطی مکرر را )تعزيراً( جائز ميگويد، هم چنان بقتل شخصی که مردم را 

تعزيرًا حکم ميدهد وامثال آن   ،دفريب داده مال شان را اخذ مينماي
د خود دست بدون قتل از فسا ،گاهی دليل می آورند که اگر مفسد

چنانچه امام مسلم )رح( از عرفجه اشجعی   ،نکشد تعزيرًا قتل شود
از رسول )ص(  ،)رض( درصحيح خود روايت نموده است که گفته بود

واهد اتفاق که نزد شما می آيد وميخ کسي  :"شنيده ام که می فرمودند
و نظم ونسق تان  هم بزندشما را که بزمامداری شخصی نموده باشيد بر 

در حديث  .به تفريق تان سعی می ورزد او را قتل نمائيد ،بربايد را از بين
زوداست که موجبات فتنه ومفاسد زيادی پيداشود،  :آمده است ديگری

را که اتفاقی  که کسيکه بخواهد کار منظم اين امت را برهم بزند،و
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باالی زمامدار خود نموده باشند، از بين ببرد او را به شمشير بزنيد هر  
  .اشدکه ب کسي

بقتل نوشنده مکرر  درمسند خود راجعهم چنان بروايتی که احمد)رح (
از ديلم حميری )رض( روايت گرديده است استدالل (2شراب در مرتبه)

دم که ي)ص( پرسگفته است ، از رسول زيرا ديلم حميری )رض( .مينمايد
مادر سرزمينی بود وباش داريم که کارهای پرمشقتی را انجام ميدهيم بنا 

قوت بخشد وتوان کار را  بران شرابی از گندم می سازيم تا بدن مارا
 .گفتم بلی  .اسکر می آورديحضرت رسول اهلل )ص(آ ،ميداشته باش

 مردم خود داری :گفتم  .داری کنيدن خودارسول )ص( گفت: باری از 
  .گاه  نمی گذارند به قتل شان بپردازيدهر :گفتآنحضرت)ص(. نميکنند

 ،بلی شخص مفسد مانند شخصی ميباشد که باالی مردم حمله می آورد
باری اگر مدافعه نشد بقتل  رسانيده بشود. قاعده اساسی دراين موضوع 

گناه گذشته تا ه  يکی عقوبت ب  :اين است که عقوبت بدونوع ميباشد
ق گردد، امثال يش قرار گيرد وعذاب خداوند بااليش تطبمجازات عمل

  .نوشنده شراب، وقذف کننده وقطاع الطريق وسارق
دوم مجازاتی ميباشد که برای تأديه حق واجب وترک حرام درمستقبل 

 گاه توبه نموده خوب وهر  ،اجرا ميشود. مثاًل حبس مرتد تا اسالم آورد
ات تارک نماز وزکوة وحقوق مجاز  االبقتل رسانيده می شود يا مانند

که بغرص ادای حق واجب اجرا ميگردد تا درآتی باجرای حق   ،اشخاص
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تعزير  در نوع دوم نسبت به تعزير در نوع او  .متذکره پرداخته شود
شديد تر ميباشد، بنا برآن تکرار ضرب برای ادای نماز فرض وغيره 

هلل که در صحيحين از حضرت رسول ا یحديث .واجبات جائز است
اضافه تراز ده دره باستثنای  :)ص( روايت شده است که فرموده اند

ويل آن تا ،ل ميباشدو أحدود  خداوند زده نشود( نزد طائفه از اهل م
است که مقصد از حدود خداوند تمام محرماتی ميباشد که حقوق اهلل  

ی امعنبه گفته می شوند ، زيرا حدود درلفظ کتاب اهلل وحديث 
مثاًل آخر درجه حالل واول درجه  .ل وحرام ميباشدحدفاصل بين حال

تلک حدود اهلل "چنانچه در آيه کريمه .حرام حدود گفته شده است
 266"فالتعتدوها

 تلک حدوداهلل فال "بمعنی آخر درجه حالل آمده است و در آيه کريمه 
ه مجازات تعزيری نيز ب منوعات ميباشد،بمعنی اول درجه م 267"بوهاتقر 
که در مقصد حديث متذکره اين است   ،ال شده ميتواندی حد استعمامعن

بيش ازده دره اقدام نکنيد مثاًل زن خود را در  حقوق نفس خود بضرب
 اثر بد گذاره گی اضافه ازده دره نزنيد.

است عبارت از درجه اوسط  دره که در شريعت وارد شده -2 
می علی)رض( حضرتا بهترين امور اوسط آنها ميباشد،زير ميباشد،

                                                 
 سوره بقره 221ت يآ 266

 سوره بقره 187ت يآ 267
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دره متوسط وضرب  268"سوط بين سوطين وضرب بين ضربين"رمودند:ف
 متوسط( 

دره ه يا کوبه صورت گرفته نميتواند کفايت ب ادره زدن بواسطه عص
مخصوص تعزيرات است. هرچه در حدود بايد به تازيانه زده شود. زيرا 

بضرب دره امرمی فرمودند ودر  عزيرحضرت عمر )رض( در موقع ت
 .مر ميدادندحدود به تازيانه ا

ی  دروقت زدن دره ويا تازيانه تمام لباس جانی کشيده نشود، بلکه فقط لباس هائ
 ،این پخته پاز قبيل چخارج کرده شود.  ،دره ميگردد دکه مانع تاثير در 

صورت  بسته نمودن مجرم در وقت ضرب بدون ضرورت نبايد  .وپوستين وغيره
اذا قاتل :")ص( فرموده اند مجرم نيز زده نشود. زيرا رسولصورت  ، برگيرد

ومقاتل  .روی خود داری کنيد در وقت جنگ از ضرب "احد کم فليتق الوجه
به تمام اعضا از  اوخودرا نزند، زيرا مقصد از تعزير تاديب مجرم ميباشد، نه قتل 

 قبيل پشت، فخذين بايد حصه از ضرب اجرا گردد.
  

 

 فصل هشتم
 قتال فاصل -جهاد با کفار

                                                 
 2551البخاری  يحصح  1120کنزالعمال   251ص  7ه جلديم درالحليابونع 268
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اول : ن شرعًا تطبيق ميگردد بدونوع استرباره گنهگارامجازاتيکه د
که زيردست حکمفرما باشند، وقدرت تطبيق  مجازات اشخاصي

  .که قباًل ذکر يافت مانند اشخاصي. مجازات باالی شان موجود باشد
دست  [صله کنندهيف]دوم مجازات طائفه سر کش که بدون مقاتله فاصل

که دوم جهاد با کفار ميباشد،د، قسم تسلط باالی آنها موجود نباش
که دعوت  رسول گفته ميشوند،باين ترتيب هر شخصي و دشمنان خدا

ه بدين خداوند)ج( از جانب رسول اهلل )ص( برايش رسيده باشد، وب
مقاتله گفته می  وارامتناع وزيده باشد سزا ،جابت آن نه پرداختها

 261"حتی التکون فتنة ويکون الدين کله هلل"شود:
اقی نماندو تمام عبادت وبنده گی مخصوص بذات خدای يکتا  تافتنه ب 

که پيغمبر خود را مبعوث   حضرت حق سبحانه وتعالی هنگامي .گردد
گردانيده وبدعوت بقبول دين او را مکلف ساخت اجازه قتل احدی 

 ،وجنگ با کسی برايش داده نشده بود تاآنکه بمدينه هجرت فرمودند
وآيه   اجازه مقاتله داده شد ومسلمين به حضرت رسول )ص( آنجا

وان اهلل  اظلمو اذن للذين يقاتلون بانهم :"کريمه که درين باره نزول يافت
قولوا ربنا يان  ارهم بغير حق االيمن د االذين اخرجو علی نصر هم لقدير،

اهلل ولو ال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 

                                                 
 سوره انفال   31ت يآ 269
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ان اهلل لقوی ا ولينصرن اهلل من ينصره،کثيرً ذکر فيها اسم اهلل  يومساجد 
 اوامرو  ، الذين ان مکناهم فی االرض اقاموا الصلوة وأتوا الزکاةعزيز

 270"عن المنکر وهلل عاقبة االمور بالمعروف ونهوا
که مردم بقتال شان می پردازند ومظلوم واقع شده اند  برای اشخاصي

نصرت ومددگاری  خداوند بهپردازند،جازه داده شده است که بمقاتله با
ايشان کسانی ميباشند که از خانه های شان  ،شان قدرت تام دارد

زين نداشتند که ا گناه ديگری بجز.بصورت نا حق کشيده شده اند
که اين خود گناه نی يگانه را پروردگار خود ميدانستند)خدای واحد 
را بوسيله کاران بد  ار وهرگاه خداوند جل جالله اشر است( بلکه فضيلت

 اجازه مقاتله ومدافعه را برای شان ندهد( بالضروررار مدافعه نکند )اب
ه های مخصوص عبادت وخود عبادات ان خان فتنه برپاميگردد که در

ن ميرود، اما های که دران نام خداوند ياد ميشوند از بيه ادتگابعو 
مقاتله را اجازه فرموده  مدافعه فتنه را دفع کرده وبرایاين خداوند)ج(

  بصورت يقينی بوده هر که را خواسته باشد د گاری خداوندمداست.
، ايشان د دارای غلبه وقوت استبدون اشتباه خداونميکند، کمک

کسانی اند که اگر تسلطی در روی زمين ازجانب مسلمين مهاجر()
ادای عبادات بدنی ومالی ه ابند بيخداوند برای شان ارزانی شود و تقرر 

                                                 
 سوره حج 21 – 31ات يآ 270



 سياست شرعيه 

 

221 

ی وهمدردی بامردم پيش آمده امر می پردازند واز روی غم شريک
بالمعروف ونهی عن المنکر مينمايند عاقبت تمام امور مفوض بخداوند 

 ( او ميداند ،است به نتيجه هر کار
کم القتال يکتب عل"سپس باالی مسلمين مقاتله الزم گرديد وآيه  کريمه

ئًا يرلکم وعسی أن تحبوا شيئًا وهو خي،وعسی أن تکرهوا شوهو کره لکم
 271"انتم ال تعلمون علم ويشٌر لکم واهلل  وهو

مقاتله باالی تان فرض گردانيده شده است وآن نزد شما ناپسند است، )
و بهبود  ن خيرآ اما امکان دارد که شما چيزی را ناپسند بدانيد ودر

خداوند به دوست بداريد وبضررتان تمام گردد.شما باشد يا چيزی را 
دراکثر سوره های قرآنی که ،نازل شدد(ند وشما نميدانيخير وشرتان ميدا

شده در مدينه نازل  شده اند به جهاد تاکيد شده وبزرگی جهاد  گوش زد
بی نامزد گرديده و به نفاق ومرض قل نداست وتارکين آن بدگفته شده ا

کان آبائکم وابنائکم  قل ان" چنانچه خداوند می فرمايند:اند،
تجارة تخشون   قترفتموها ورتکم، واموال ايوعش کمجازوا وإخوانکم،و

اهلل ورسوله وجهاد فی  کم منيمساکن ترضونها احب ال ها و کساد
 272"نيهدی القوم الفاسقيمره واهلل ال أتی اهلل بأيله فتربصوا حتی يسب
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 آن اه پدران وپسران وبرادران وهمسربگوای محمد ص! هر گ)
آن وخويشاوندان واموال محصول کسب شما وتجارتی که از عدم مفاد 

خوف داريد ومسکن های زيبا وخوش آيند بشما نسبت بخدا ورسول 
تاحکم  باری انتظار بکشيدوجهاد در راه خدا نزدتان محبوب باشد 

م بی باک را از نعمت هدايت و ق وخداوند دموعدتباهی( برس)خداوندی
  .بهره ورنميگرداند

هلل ن آمنوا بايالمومنون الذ إنما:" فرموده استديگری درآيه کريمه 
اهلل اولئک  ليرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبيورسوله، ثم لم 

   273"الصادقونهم 
کامل کسانی اند که بخدا   انبجز از اين سخن ديگری نيست که مومن)

بعد شک وشبهه را بخاطر خود راه نداده اند ،ورسول او ايمان آورده
دعوی ايمان خود شان در ودر راه خدا  به مال  وجان جهاد کرده اند اي

 صادق اند(
 در آيه  کريمه ديگری فرموده است هنگاميکه سوره موثوقی نازل ميشود

درقلوب آنها  اشخاصی راکه افته باشد،يودران موضوع قتال ذکرمی 
د که آنرا به نظر شخص ومانند کسی يمرض نفاق است مالحظه می کن

ده يخن پسنده اطاعت وسيشان توصيد که بحال نزع باشد برای اينيمی ب
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افتادند هر گاه وعده های راه  که به عزم جهاد در يوقت ،بهتر است
ا درصورت ي،آشودير شان تمام ميد به خيده نمائيخداوندی را راست عق

ن وقطع صله رحمی چه ياز فساد درروی زم اعراض از مقاتله به جز
 .(توانديمشده انتظار برده  یز يچ

اهميت جهاد داللت دارد در سوره امثال اين آيت کريمه که به بزرگی و 
) از ترجمه باقی آيات جهاد از خوف .صف بيشتر ذکر يافته است

طوالت صرف نظر شد. مترجم( که در آيات کريمه واحاديث تمام 
شقوق اسباب موجبه جهاد واعمالی که بايد دراثنای جهاد اجرا گردد 

نا وفضائل جهاد بحدی ذکر يافته است که احصائيه آن بطور حصر 
از اينجا است که جهاد نسبت به تمام اعمال نفلی ،ممکن ميباشد 

بهتر دارد وبه اتفاق علمأ نسبت به حج وعمره ونماز روزه نفلی   حترجي
حتی رسول  ،ين مطلب آيات واحاديث داللت دارنداه ب.ميباشد

رأس االمراالسالم وعموده الصلوة و ذروة سنامه :"فرموده اندمقبول)ص(
  272."الجهاد

ستون آن نماز ونقطه مرتفع و  ،عقائد داردو دين  درقام سر را م
  .(جهاد ميباشد ز استاان اشتر ممتهمانند کو  نمای آن که انگشت
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 که  :مرتبه موجود است درجنت صد)در حديث ديگری فرموده است
خداوند اين در جات را به  ،بين درجات آن تفاوت زمين وآسمان ميباشد

  275"تمجاهدين تهيه نموده اس
من اغبر قدماه فی سبيل اهلل حرمه اهلل  :"در حديث ديگری آمده است

کسيکه پايهايش در راه خدا گرد آلود شود خداوند او را   276"علی النار
 باالی آتش دوزخ حرام گردانيده است( 

خير من صيام شهر  ةليلو رباط يوم  :"در حديث ديگر آمده است
کان يعمله واجری عليه رزقه وقيامه وان مات اجری عليه عمله الذی  

 277"وامن الفتان
توقف يکشبانه روز در قرار گاه عسکری ) برای دفاع( نسبت بروزه  

يکماه وشب زنده داری آن بهتر ميباشد هرگاه عسکری در قرار گاه می 
که بانجام آن می پرداخت همه روزه برايش جاری   ای ميرد ثواب وظيفه

 نه ها مأمون ميباشد( ميماند و رزقش قطع نميگردد واز فت
توقف يکروز در قرار گاه نسبت به هزار روز در :" در سنن آمده است

  278"ما سوای آن فضيلت دارد
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حضرت رسول )ص( فرموده است ) دونوع چشم است که آتش دوزخ 
  :بان تماس نميکند

  .که از ترس خدا گريسته باشد چشمي - 1
درمسند امام  271."که در راه خداوند بيخواب شده باشد چشمي - 2

در راه خدا نسبت بهزار شبی   سبانی يکشبپااحمد ذکر يافته است که 
  280."شتانده شود فضيلت داردذبعبادت شباروزی گ که

بمن  ، (ص)در صيحيحن آمده است که شخصی گفت يا رسول اهلل 
عبادتی را نشان بدهيد که باجهاد در راه خدا مساوی باشد آن 

آن شخص اصرار  ."آن بر آمده نميتوانی دههعاز  :"فرمود (ص)حضرت
اميتوانی که از فرصت برآمدن مجاهد يآ :فرمود (ص )ورزيد رسول اهلل 

پاايستاده عبادت نمائی وسستی ه ب و ،وافطار ننمائی،روزه داشته باشی 
آن عمليست  ":فرمودحضرت رسول اهلل)ص(:گفت نی،را بخود راه ندهی

  281."که باجهاد معادل شده ميتواند
 بخود امتو  فرموده اند: هرملتسنن آمده است که رسول اهلل)ص(در 

 282."سياحتی دارد وسياحت امت من جهاد است

                                                 
 175ص  2ترمذی جلد  279

 مسند امام احمد 280

 طبع هند  310بخاری /  281
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ست که در باره ثواب وفضيلت هيچ عملی ا موضوع جهاد باب و سيع
عقاًل نيز جهاد  باالی سائر  .تشريحاتی وارد نشد است ،باندازه اين باب

ميت داشته به خود  عبادات ترجيح دارد زيرا منفعت جهاد عمو 
مجاهدين وديگران در دين ودنيا سود ميرساند وانواع عبادات باطنی 

محبت و خلوصيت با خداوند  مثالً  ،وظاهری در ضمن آن ادا ميشوند 
واعتماد بخدا وتسليم نفس ومال برضای الهی وصبر وزهد وياد خدا در 

خص ش .ضمن جهاد اجرا ميشوند که در ضمن باقی اعمال وجود ندارد
ويا جمعيتی که با نجام جهاد می پردازد در بين يکی از دو امر پسنديده 

ا شهادت و جنت بخاطر بايد داشت  ييا نصرت و ظفر  ،ميشوندديده 
 بخود زنده گی ومرگی دارند.که مخلوق حتما 

 ،درجهاد سعادت مرگ وزنده گی هردو موجود است ودر ترک آن
زيرا بعضی مردم بانجام امور  .سعادت دنيوی واخروی شان از بين ميرود

باری  .شاقه دينی ويا دنيوی می پردازند که منفعت آن هم کمتر ميباشد
بعضی مردم به آسوده   ،جهاد نسبت به هر عمل شاقه مفيد تر ميباشد 

د و تاوقت مرگ باين آرزو دوام نگی نفس خود ميالن می داشته باش
 .تر و بهتر استميدهند باری مرگ جهاد نسبت به همه مرگها آسان 

ن اين است که آچون اساس جهاد و مقاتله مشروع و مقصود اصلی از 
ذاشته گخود ساخته   اديانه و مردم ب ،دين مخصوص بخداوند باشد

که مانع اين اراده وسد  کسي  ،نشوند و مقررات دين خداوند عالی گردد
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اما له بعمل آورده شود تجماع مسلمين باوی مقااه راه آن ميگردد بايد ب
از قبيل زنان و اطفال ،که از اهل ممانعت و مقاتله نباشند اشخاصي

ن اقتل ش ،وغيرهها کوران و جای مانده و سالخوردگان، ،مذهبی ناياپيشو 
به نزد جمهورعلماء جواز ندارد مگر آنگاه که قواًل يا فعاًل مقاتله نمايند 

ا ب –علت کفر جواز ميدهد ه برخی علماء قتل تمام ايشان را ب –
وال مسلمين قرارمی گيرند حکم اول مستثنای زنان و اطفال زيرا ايشا ن ا

دارد زيرا چون قتال برای پيشتبانی دين خداوند جائز گرديده  حترجي
 .ت که با مسلمين از راه مقاتله پيش می آيدسيالبته قابل آن کس ،است

فی سبيل اهلل الذين  اوقاتلو :" چنانچه خداوند )ج( فرموده است
 دين یبغرض اعتال 283"لونکم والتعتدوا ان اهلل ال يحب المعتدينيقات

مقاتله شما می پردازند و از حد در به خدا با کسانی مقاتله نمائيد که 
  .زين را دوست نداردبه تحقيق خداوند متجاو  ،ريدذنگ

در سنن از حضرت رسول )ص( روايت شده است که آنجناب )ص( زن 
شاهده نمودند که مردم بدورش جمع  متقوله را در بعضی از غزوات م

اين  (ما کانت هذه لتقاتل :"فرمودندحضرت رسول)ص( ،گرديده بودند
و برای يکنفر از  ؟(رد پس چرا کشته شده استزن مقاتله نميک
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رفته و برايش بگويد که رض(گفت که نزد خالد)[درمحلن يحاضر ]حضار
  282."از قتل اطفال و زنان خود داری نمايد

شده است که ری نيز از حضرت رسول )ص( روايت در روايت ديگ
سالخورده از )."صغيرا وال امرأة الً شيخًا فانيا و الطف االتقتلو :"فرموده اند

( زيرا خداوند قتل النفوس را  .و زن را قتل نکنيد رددسته رفته و طفل خ
ست که طرف ضرورت اصالح مردم ( تا حدی مباح گردانيده ا)در جهاد

يعنی شرو فسادی   ."من القتل اشدالفتنة و :"ده استچنانچه فرمو ،باشد
باری   .نسبت بقتل مضر تر ميباشد ،که از کفر و بی دينی بوجود می آيد

که مسلمان را از قائم گردانيدن دين خداوند منع نميکند ضرر   کسي
از اينجا است که  ،دوز نميکنکفرش به خودش عائد بوده بديگران تجا

شخصی خواستگار بدعت ها و امور  ندکرام ) رح( فرموده ا  یفقها
مخالف کتاب خدا وسنت مصطفی نسبت به شخص ساکت بيشتر 

 اذإلخطيئته ان إ:" سزاوار مجازات ميباشد در حديث شريف آمده است
 ."کر ضرت العامةنظهرت فلم ت ذاإ ال صاحبها و لکنإخفيت لم تضر أ

مرتکب ضرر آن تنها ب بد کاری هر گاه بصورت مخفی انجام می يابد
ن نفرت آد واز که بطور علنی اجرا گرد شان عائد ميشود اما وقتي

 .ضررش  بعموم مردم سرايت ميکند ،وممانعت بعمل آورده نشود
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ازينجاست که شريعت  قتال کفار را واجب گردانيده است وکفاری را که 
تحت تسلط وقدرت مسلمين باشند از جمله شان مستثنی قرار داده 

له گرفتار يغير قتال مثال بحيکتن از کفار در اثنای  اهبلکه هر گ ،است
 يا از بحر ،ياراه راگم کرده بدست مسلمين افتاده باشد ،شده باشد

در باره آن زمامدار  ،بدست مسلمانان برسد ،کشتی بيرون انداخته شدهو 
مسلمين حکمی صادر بايد کرد که نسبت بقتلش بهترو مفيد تر باشد 

يا بطور احسان رها کرده شود  عاد )فرار( گردداستبوآن اين است که يا 
ويا در بدل فديه ومعاوضه رهائی داده شود اکثر فقها مطابق فوق حکم 

فقها ) رح( ول آيه کريمه وحديث می شناسند برخی دلمينمايند وآنرا م
بااهل کتاب ومجوس نيز تا  ،دنرا منسوخ ميگوي قبول فديه واحسان

دست ه اسالم مشرف شوند يا جزيه را بآنگاه مقاتله ميگردد که بدين 
ايشان فقها ر ندهی نمايند. در باره غيتخود داده بذات وحقارت خود 

اکثر فقها اخذ جزيه را ازعرب جائز  ،ذ جزيه  اختالف دارندخاه راجع ب
که از قبول احکام متواتر وظاهر شريعت ای  نميگويند يا هر طبقه وطايفه 

ردد. تا دين ميگ زجهاد جائ ،م باشدوکه منسوب باسالم هلو  ،ورزد ابا
چنانچه حضرت ابوبکر صديق )رض(  ،باشدخاص برای خداوند)ج(

وسائر صحابه کرام با مانعين زکوة مقاتله نموده بودند. برخی صحابه 
موافقه راجع بمقاتله با آنها توقف گزيدند. سپس رای داده باديگران 

روی آورده  رض(بکر صديق)ابو ه بنمودند تا آن که حضرت عمر) رض(
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ص( که رسول) در حالي"پردازيم ؟چه گونه با مردم بمقاتله ب :"گفته بود
من مامور شده ام که با مردم تا آنوقت مقاتله نمايم که :"فرموده بودند

 .وحدانيت خداوند و رسالت حضرت محمد )ص( اعتراف کنندب
 ل خويش راوامکه که به کلمه توحيد اعتراف نمودند نفوس و ا هنگامي

و معامله با طنی شان با  ،مينمايند ننزدم مامو  ازستثنای حق ثابت ا ه ب
نيز  ةگفت زکو حضرت ابوبکر)رض(بحضرت عمر)رض(."خداوند است

اندازه يک ه گاه بقسم بخداوند است هر  .از جمله حقوق ثابته ميباشد
بطور رايگان ميپرداختند از من ا که بحضرت رسول)ص(ر  اشتر زانو بند

 فرمود تنها چيزيحضرت عمر)رض( .با ايشان مقاتله ميکنم ،منع نمايند
سينه حضرت وضوع بايد گفت اين بود که خداوند)ج(که در اين م

  .ابوبکر رض را برای مقاتله با آنها وسيع گردانيده بود
روايت های ه ب 285"سپس من هم فهميدم که اينگونه مقاتله حق است

تل خوارج امر فرموده بق مختلفه از رسول)ص( بثبوت رسيده است که
 يق ميشود . مترجم( که مفهوم آن باالی خوارج تطب بقتل قومي)است

شنيده اند که که از رسول)ص(استروايت شده )رض(چنانچه از علی
 مفهاء االحالسحداث اال سنان فرموده بود)سيخرج قوم فی آخر الزمان،

ون من هم . يمر قر يقولون من خير قول البرية ،اليجاوز ايمانهم حناج
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ان فی ففاقتلوا هم هم  تمويلقالدين کمايمرق السهم من الرمية ، قانما 
 286"لمن قتلهم يوم القيمة اً قتلهم اجر 

خر قومی پيدا ميشود که عمرشان کم وعقل آعنقريب در زمانه های )
اما  ،شان اندک بوده دربيانات زبانی نسبت باکثر مردم بهتر ميباشند

تصديق نمی )ی شان پائين نمی رفته باشدگلو   ايمان ويقين قلبی شان از
که تير از کمان می اشته باشند(از دين طوری می جهند)فرار ميکنند(د

پردازيد زيرا درقتل ن ها را دستياب کنيد بقتل شان ببهر جائيکه آ،جهد
  .آنها برای قاتل ثواب اخروی ميباشد(

 آمده است که شنيده ام از رسولدر روايت مسلم از حضرت علی)رض(
ن القرآن ليس ءو يقر  يخرج قوم من امتی:")ص(که می فرمودنداهلل

قرائتکم الی قرائتهم بشئ وال صالتکم الی صالتهم بشئ وال صيامکم 
بونه انه لهم وهو عليهم سيقرؤن القرآن يح".الی صيامهم بشئ

 ،السالم کما يمرق السهم من الرميةاليجاوزقرائتهم تراقيهم يمرقون من ا
 اکلو تبونهم ما قضی لهم علی لسان نبيهم ال يلذين يصلو يعلم الجيش ا

 287"العملعلی 
قومی از امت من بظهور ميرسند باندازه قرآن ميخوانند که قرآن  

نماز شما  ،خواندن شما نسبت به آنها خيلی ناچيز پنداشته می شود
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قرآن ،وروزه تان نسبت بروزه شان کم تر ميباشد،نسبت به نماز آن ها 
حال آنکه  .ن می پندارند که بمفادشان تمام ميشودميخوانند وچنا

ن ازسينه شان تجاوز قرآ ،در اثر عدم عقيده()يان شان ميگرددز موجب 
يعنی به آن عقيده [ينه شان داخل نمی شده باشدبه س]نميکرده باشد

 ،نميداشته باشند از دين طوری فرار دارند که تير از کمان می گريزد
يشود هر گاه از حکم خداوند که بزبان م يشان مقابللشکری که با ا

بعمل دست ،آگاه باشند،استن ها صادر نموده ه آپيغمبر خود نسبت ب
 کارشان راخاتمه ميدهند، مترجم.( )می برند

ديث مذکور چنين ذکر شده در روايت ابو سعيد خدری در ضمن ح
هرگاه من ايشان را  ،بقتل ايمانداران اقدام می ورزند آن طائفه)است که

 288"ايشان مقاتله ميکنم با يابم بمثل قتل قوم عاد و ثمودب
امت من دو طائفه می شوند :"روايت مسلم چنين ذکر گرديده استدر  

قتل  ،ری ميخواهدبيرون ميگردد که از ايشان دو ای ئفه از بين شان طا
 281"اين بدست جمعيتی صورت ميگيرد که قاتلين شان به حق ميباشند

هنگام وقوع تفريق بين اهل شان منين علی)رض(که اميرالمؤ ای  آن طبقه 

                                                 
 321/ 1ومسلم  622/  2بخاری  288

 1/322مسلم  289



 سياست شرعيه 

 

233 

ناميده می شدند. مصداق  210وعراق بقتل شان اقدام نمود وحروريه
ست ناميده ميشوند همان طايفه که در حديث شريف ذکر شده ا

بيان فرموده است که هردو طبقه جدا شوند از حضرت رسول اهلل)ص(
به قتل همان حضرت علی بحق می باشد  ارانيامت ايشان ميباشند و 

اسالم خارج شده وجماعت آنرا متفرق  طائفه اجازه فرموده است که از 
ند واموال شان را گردانيده بودند وخون ديگران را مباح قرار می داد

بنا بران مطابق کتاب الهی وسنت مصطفوی واجماع ،تاراج مينمودند
خارج شوند اگر چه  که از شريعت اسالم  بثبوت رسيد که قتل کساني

ای  طائفه . کرام)رح(در باره  یفقها لمه شهادت بخوانند جائز ميباشدک
گفته  ترک ورزند مثاًل دو رکعت سنت صبح را بکلی ابا که از سنن مؤکد

البته  ،دران دو قول است؟ آيا مقاتله با آنها جائز ميباشد يا نی  ،نپذيرند
ه دم بتا مر  وظاهر مقاتله اتفاقًا جائز است در واجبات ومحرمات مشهور

روزه ماه رمضان، حج بيت اهلل وترک محرمات از قبيل  ،زکوة،ادای نماز
کل حرام وتجاوز بمال ونفس مردم وامثال آن مکلف  ا  نکاح محارم و

) ين مکلفيت ها پهلو تهی ميکننداقتال طوائفی که از  ،گردانيده شوند 
ز جاييعنی بعد از رسيدن دعوت پيغمبر)ص(ًء امی پذيرد( ابتدآنها را ن

سپس از قبول اين احکام  ،اما اگر در ابتدا مسلمان بوده ،ميباشد
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 ريه صرورا ء درکوفه است .ق



 سياست شرعيه 

 

234 

چنانچه قبال در  ،بصورت تاکيد جائز ميگردد شان سرتکانی کنند مقاتله 
صورت ابتدائی ه کفار، ب  و ، مانعين زکوةخوارج ،الطريق باره قطاع

هرگاه امتناع شان ابتدائی باشد مقاتله با آنها ،ومدافعوی ذکر گرديد
از ذمه ديگران ساقط ميشود  ،قدام بعضیاه کفائی است که بفرض  

چنانچه در آيه   ،ن اقدام کنده آوفضيلت نصيب کسی ميشود که اواًل ب
اولی  رين غيستوی القعدون من المومنيال:"کريمه ارشاد شده است

 211"الضرر
انشسته اند به جهاد نمی برابرنيست کسانيکه بدون کدام عذر پس پ) 

دفع آن بذمه ،باالی مسلمين هجوم آورد صورتيکه دشمن اما درپردازند(
حتی آنها که طرف هجوم  ،هجوم واجب است تمام مسلمين طرف

آن کريم می چنانچه قر  ،شان بپردازند نميباشند نيز بايد به معاونت
کم فی الدين فعليکم النصر االعلی قوم بينکم وان استنصرو :"فرمايد

ند واجب ذمه شما هونت بخوااهر گاه از شما مع 212"وبينهم ميثاق
مگر بمقابل قوميکه شما با آنها عهد  ،است که با ايشان معاونت کنيد

  .بسته باشيد
در لزوم  ،صرت مسلمان امر شده استندر احاديث شريف نيز  به 

فرق  بين آنکه مقاتله را ،مدافعه کفار وقبول مطالبه نصرت مسلمين
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نميباشد البته اين  ،می جنگدهلل  وسيله رزق خود قرار داده باشد محضا
نفس خود به  و تاهر کس بوسيله مال ،نصرت باندازه توان وقدرت است

قلت وکثرت،  ،نصرت مسلمين ومدافعه کفار حتی االمکان بپردازد
 سواره وپياده دران فرقی ندارد چنانچه درجنگ خندق عموم مسلمين

حدی ه اب()جند و خداوند کريمدبمدافعه کفار مکلف گردانيده شده بو 
بلکه به تقبيح مطالبه کنندگان  ،اجازه نفرموده بود که از ان عقب بمانند

قولون إن ي:"عقب ماندن وپيش کنندگان معذرت پرداخته فرموده است
 213بيوتنا عورة و ماهی بعورة إن يريدون إال فرارا"

دست رس دشمن است، حقيقت  ميگويند که خانه های ما بی ستر ودر)
  (.اراده فرار را دارند ايشانچنين نيست بلکه 

ور البته بين قتال اضطراری ومدافعوی که در اثر حمله دشمن ضر 
غرض ازدياد وپيشرفت اسالم بوقوع ميگردد وبين قتال اختياری که 

چنانچه در غزای تبوک حالت اضطراری  .فرقی موجود است ،ميرسد
ديده  لذا بخروج تمام مردم ضرورتی ،نبود و مقصد توسعه اسالم بود

بهمه حال جواز مقاتله مسلمين در باره اشخاصيست که از  ،نمی شد
) اما اشخاصی که امتناع نمی آورند ،فرائض وواجبات شرعی امتناع ورزند

تا  ،گردانيده شوند  ادای شرائع ملزم ومکلفه اما تکاسلی دارند( بايد ب
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ت و دای اماناه ب ( را انجام بدهند ومبانی اسالم )پنج بنای مسلمانی
که نماز نمی  مثاًل اشخاصي .د وغيره مقررات دينی پابندی نمايندبعهوفا

بايد مکلف شناخته شوند وبرای شان ،خوانند خواه زن باشند خواه مرد
 ،هرگاه پهلو تهی ميکردند ،ادای نماز مبادرت ورزنده امر شود که ب

مجازات داده شوند اکثر علماء تارکين نماز را سزاوار قتل ميدانند 
خوب واالکشته  ،وميگويند که از نزدش مطالبه توبه شود اگر توبه کرد

 ؟مقتول مذکور کافر يا مرتد يا فاسق می ميرد اودرين موضوع که آي ،شود
از اکثر سلف منقول  ،در مذهب احمد وغيره دو قول مشهور است

احکام متذکره فوق در باره کسانی ميباشد که به  .است که کافر می ميرد
 اما اشخاصي ،ماز ووجوب مقررات شرعی اقرار داشته باشندفرضيت ن

ميشوند بلکه  رکه از وجوب آن انکار می ورزند با تفاق علماء کاف
سالگی  7است که اطفال خويش را به سن[ومادر پدر]واجب ذمه اولياء

گی در صورت سستی بضرب شان ده ساله دای نماز امر کنند و باه ب
 مروهم بالصلوة لسبع و:"فرموده انداهلل)ص(چنانچه رسول  .قدام نمايندا

 212"اضربوهم عليها لعشر وفروقوا بينهم فی المضاجع
سالگی  دهنماز امر کنيد و به  ادای سالگی به هفت ناوالد خود را به س

به زدن شان اقدام کنيد وبستر شان را جدا سازيد( هم چنان بايد اطفال 
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ل وضوء و غيره قبي مامور شوند که متممات وضروريات نماز را از
ادای نماز بطريق مسنونه نيز از جمله متممات . ازندبياموزند وعملی بس

آن شمرده می شود و حاضر شدن بمساجد بصورت دائمی نيز از 
کما  صلوا:"فرمودند میحضرت رسول اهلل)ص( .نجمله ميباشدآ

 215"رأيتمونی اصلی
وقتی د(يميکنکه نماز خواندن مرابچشم سرمشاهده  ياريد بطور ز نماز بگ

اين :"نماز خواند وفرمودبجای علنی(رسول اهلل)ص(به يکطرف منبر)
تا شما مانند من نماز  را با اين طريقه برای آن انجام دادموظيفه 

وملتفت  کند  امام نماز است که نماز مردم را مراقبتوظيفه بخوانيد."
 216"شودبصورت صحيح اجرا  اعمال نماز باشد که

ز است که بمردم نماز مکمل بخوانند وبه اختصار بلکه وظيفه امام نما
ربه پردازد هم چنان بايد باقی پيشوايان حج محان قرائت مانند منفرد

دای وظيفه  بطريق کمال ه اپردازند وببمراقبت اعمال پيروان خود ب
که وکيل به بيع وشراء وولی صغار مکلف ميباشند   طوري ،متوجه شوند

نان تصرفی نمايند که به بهبود شان خود چ یموال که در حق موکل و
تمام شود هم چنان پيشوايان وزمامداران مکلف ميباشند که بهبود ومنافع 

 ،دچون درمال خود انسان دقت ميکن ،زير دستان شانرا مراعات نمايند
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فقها اين مطلب را مکررًا يا د  ،باری در امور دين دقت مزيد بکار است
متوجه شوند دين صالح دين مردم اه ب که زمامداران وقتي ،آور شده اند

روی به  و باال دستان وزيردستان( اصالح می پذيرد)ودنيا هر دو طبقه
 :اساس تمام امور .بهبود می گذارد واال امورشان در هم وبرهم ميگردد

حسن نيت واراده زمامدار در باره رعيت واخالص بدين وتوکل بخداوند 
ما  ،ور بهبود خواص وعوام استميباشد زيرا اخالص وتوکل تهداب ومح

 217"و اياک نستعين اياک نعبد"قرآن کريم تلقين داده شده ايم کهدر 
 بگوئيم خداوندا خاص تو را می پرستيم و خاص از تو معاونت 

جامع تمام معانی  ین دو کلمه قرار فرموده بعضی علمازيرا اي.ميخواهيم
که حضرت   روايت شده است .و مطلب کتب منـزله آسمانی ميباشند

يا مالک يوم  :"رسول اهلل )ص( در بعضی غزا های شان فرموده بودند
خاص ترا  ای متصرف روز جزا!) 218"الدين، اياک نعبد واياک نستعين

سرهای دشمنان که می پرستيم وخاص از تو ياری ميخواهيم( در اثنای  
در چندين جای کتاب بيرون می شد اين مطلب را خداوند)ج( از تنه

خداوند را پرستش 211"هيفاعبده و توکل عل:"آور شده استخود ياد 
  .اعتماد بذات يکتای او بايد داشتا و بنم

                                                 
 سوره فاتحه 5آ يت  297

 سوره فاتحه 5/  2آيت  298

 سوره هود 123آيت  299



 سياست شرعيه 

 

239 

خاص 300"عليه توکلت واليه انيب :"در آيه کريمه تلقين فرموده است
بخداوند اعتماد دارم وباو مراجعت من است( حتی حضرت رسول اهلل 

منک  ماله:"که اضحيه را ذبح ميکردند می فرمودند )ص( هنگامي
  .و برای رضای تو است ازجانب تو 301"واليک

 :بزرگترين معاون زمامداران بالخاصه وتمام مردم بالعموم سه چيز ميباشد
اخالص بخداوند وتوکل واعتماد بذات او بوسيله دعا وغيره و  -1

 .اساس محافظت
  .انها از قبيل زکوةه احسان به مخلوق ومنفعت مالی رسانيدن ب -2
از اينجا  .ضرر رسانيدن مردم وتکاليف شاندر برابر  صبر نمودن -3

 اواستعينو :"است که خداوند در بين نماز وصبر جمع کرده فرموده است
 302"بالصبر والصلوة

اقم الصلوة  و:" ودر آيه ديگری آمده استصبر ونماز(ه بخواهيد ب ددم
ات ذلک ذکری يهبن السيذالحسنت يل إن النهار وزلفًا من الل يطرف

 303"نيع اجرالمحسنيضي، واصبر فان اهلل ال ينر اکذلل
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به تحقيق نيکو   ،نماز را در دو طرف روز وحصه ازشب ادا بايد کرد
و عبرت است  کاری ها سبب زبين رفتن بدی ها ميشود دراين بيان پند

جر ا)ج(خداوندکرد. صبر بايد   که از ان پند می گيرند برای اشخاصي
 محسنين راضائع نميکند. 

يقولون وسبح بحمد فاصبر علی ما:" يمه ديگری فرموده استدر آيه کر 
که بدخواهان می   )بمقابل چيزي"قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ربک

به آن گويند صبر بايد کرد وخدای خود را پيش از طلوع آفتاب وغروب 
بدون اشتباه ( در آيه کريمه ديگری فرموده است)پاکی ياد بايد نمود

باری  ،بانچه ميگويند تنگ ميشودت)ص(آنحضر  خداوند ميداند که سينه
اتصال ذکر  .بود( ساجدين بايد خدای خود را به پاکی ياد کرده از جمله

زيرا بوسيله نماز، زکوة، .صبر به نماز وزکوة در قرآن کريم زياد است
د که سان بدانکه ان بشرطي،صبر، حال حکمفرما ورعايا اصالح می يابد

مثال در .دچه گونه مزايا ميباشدارای امع متضمن وج ،اين مقررات دينی
کل بوی، و اخالص بخداوند، تر خداوند، دعا، قرائت قرآن کريم،نماز ذک

م،نصرت مظلوم، فرياد رسی نفع مالی بمردودر زکوة احسان بخلق،
در حديث شريف صحيحين  .ادای حاجت محتاج موجود ميباشدمحتاج،
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هر )302"روف صدقةکل مع:"فرموده انده است که رسول اهلل)ص(آمد
 چيز پسنديده ونيکوثواب صدقه را دارد( 

پيشانی ولب   [باز بودن]بنا برآن تمام احسان ها اگر چه بوسيله فراخی
  .ن داخل استآ کشودن به کلمه نيکو باشد در
روايت شده است که )رض(بن حاتم دیدر صحيحين از حضرت ع

شما حضرت هرکدام  با:"رسول اهلل)ص(فرموده استکه فرموده بودند  
حرف می زند، بين بنده وخداوند ترجمانی وجود  هبالمواجهحق)ج(

اين بنده بطرف راست خود می بيند بجز از چيز های   ،نميداشته باشد
ه بجانب چپ خود می نگرد نيز ب ،است نمی يابد صدقه نموده که قبال

 مشاهده نميکند به پيش ،که پيشتر تقديم کرده است استثنای چيزي
ی بيند آتشی بنظرش ميرسد که او را استقبال مينمايد، هر  خود م روی

خود را حفاظت نمائيد ،گاه بتوانيد از آتش ولو بوسيله پارچه خرما باشد
دريغ نکنيد اگر پارچه خرما هم ميسر نباشد باری به يک کلمه پسنديده 

  305"مطلب را بدست آوريد
 فرمودهحضرت رسول اهلل)ص(در حديث شريف ديگری آمده است 

که برادر خود را   ولو ،از کارهای نيکو کوچکترين آنرا ناچيز ندانيد :"اند
ه آب که توسط دولچ]استقبال کرده بتوانيد يا از دلو[باز]به پيشانی فراخ

                                                 
 322ص  1ومسلم جلد  810ص  2بخاری جلد  304

 327ص  1ومسلم جلد   188ص  2بخاری جلد  305
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 ،خود بظرف برادر مطالبه کننده آب[ده می شوديکشآب  آن از چاه 
  306(آبی فرو ريزيد

ثقيل ترين چيز :"در سنن از حضرت رسول اهلل )ص( روايت شده است
  307."يکه در ميزان اعمال وضع ميشود اخالق نيکو است

ذهب :"ام سلمه فرموده بودنده روايت شده است که باز رسول)ص(
موجب [کوياخالق ن]نيک اخالقی"خرةحسن الخلق بخير الدنيا واآل

صبر نمودن مزا يای فرو بردن در  308.بهبودی دنيا وعقبی ميگردد
خود داری از خود سری وتکبر موجود ،مخالف هویغصه،عفو از مردم،

 .است
ثم نزعنا ها  مةحولئن اذقنا االنسان منا ر :"فرموده استحق)ج(حضرت 

قولن ذهب يبعد ضراء مسته لء نعما هولئن اذقنا،س کفورمنه إنه ليئو 
ن صبروا وعملوا الصالحات اولئک يت عنی إنه لفرح فخور إال الذاءيالس

 301"ريلهم مغفرة واجٌر کب
سان دارای نعمتی ميگردد سپس آن نعمت از دست وی کشيده اگر ان 

هر گاه خداوند کريم بعد از  .می شود نا اميد و ناسپاس مطلق ميشود

                                                 
 56ص  2ابوداود جلد  327ص  2ترمذی جلد  306

 252ص  2ابوداود جلد  362ص   2ترمذی جلد  307

 6/151الدرالمنثور  308

  سوره هود   11-1آيات  309
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 ،تکاليف ومشکالتی که برای انسان رسيده باشد او را به نعمتی برساند 
تکاليف من از بين رفت و برمنتهای فرحت وغرور  :ن حال ميگويدآ در

ه ب که از نعمت صبر بهره دارند و استثنای اشخاصيه ب ،مبتال ميشود 
البته ايشان مستحق مغفرت ومزد بزرگ ،نجام اعمال صالحه می پردازندا

  .ميباشند
خود را مخاطب ساخته فرموده هم چنان خداوند کريم پيغمبر 

به عفو ودر  ) 310"مربالعرف واعرض عن الجاهلينوأ خذالعفو:"است
از بی ،عروف را از دست نبايد دادگذشت عادت بايد کرد. امر بالم

  .(دانشان اعراض بايد نمود
عرضها  ةلی مغفرة من ربکم وجنا وسارعوا":در آيه ديگری فرموده است

فی السراء والضراء  ينفقونن ين الذيالسموات واالرض أعدت للمتق
ه ب) 311"نينسحب المحيوالکا ظمين الغيظ والعافين عن الناس واهلل  

د وجنت فراخش که باندازه آسمان ها وزمين اسباب مغفرت خداون
پرهيز گاران ، گاران آماده است چاالکی نمائيدوسعت دارد وبرای پرهيز  

به صرف مال می  ،اشخاصی ميباشند که در حال خوشی ونا خوشی
پردازند وغصه خود را فرو می برند واز تقصيرات وايذاء مردم عفو می  

 د( خداوند نيکو کاران را دوست دار ،کنند 
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ادفع  يئةوال تستوی الحسنه وال الس:" در آيه کريمه ديگری فرموده است
لقها يم ومايحم يکانه ول  ينه عداوةبو نک ياحسن فاذا الذی ب بالتی هي

يطان شلغنک من اينز م، واما يلقها اال ذوحظ عظيوما  ان صبرو ياال الذ
 312"ميع العليفاستعذ باهلل انه هوالسم نزغٌ 

رابر شده نميتواند بخلق پسنديده ضرر مردم را نيکی و بدی باهم ب)
دوست مخلص گردند متحمل  ،مدافعه بايد کرد تا در اثر آن دشمنانت

گاه هر  ،رگ نميگردنداين عادت به جز از صابرين وصاحبان نصيب بز 
شيطان خدشه پيش آورده حس انتقام گيری انسان را تحريک کند. 

 نجات بايد خواست بدون بخداوند کريم پناه بايد برد واز شرشيطان
:"وجزاء فرموده است در آيه ديگریاشتباه خداوند شنوای دانا است(

حب يجره علی اهلل إنه ال أف فمن عفی واصلحسيئة سيئة مثلها،
ه وب ،که عفو ميکند کسيبدی است، ،جزای بدی) 313"نيالظالم

به تحقيق خداوند  ،ستا آن بخدا مزد ،داز در ل خود می پصالح اعماا
  .ان را دوست ندارد(ستمگار 

در روز قيامت منادی از ميان :"گفته است  عليه اهلل ةحسن بصری رحم
استاده  پاه ميکند هر که مزدش باالی خداوند است ب عرش ندا

                                                 
 سوره حم السجدة 36 – 32آيات  312

 سوره شوری 20ايت  313
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ی ايستاده ميشوند که عفو  ن مردم اشخاصايمبموجب اين ندا از شود،
 صالح پرداخته باشند( اه کرده ب

ردم دران نيست که مطابق ميالن محسن نيت واحسان حکمفرما بارعيت 
آنها پيروی کند و چيزهای را که آن ها  هشاترفتار کرده از هر گونه خوا

اتبع  ولو":فرموده استچنانچه حضرت حق)ج( .دمی برند بگذار  بد
 312"هنيومن ف ضهم لفسدت السموات واالر الحق اهوائ

ن وزمين وساکنا در آسمان ها ،)هرگاه حق پير وخو اهشات مردم شود
حضرت حق)ج(صحابه کرام  هم چنان (.آن موجبات تباهی پيدا ميشود
:"واعلموا أن فيکم رسول است فرمودهه را)رض(طرف خطاب قرار داد

  315االمر لعنتم"اهلل لو يطيعکم فی کثير من
بدا نيد که دربين شما پيغمبر خداوند است. اگر اين پيغمبر به اکمال )

 بينيد( قت می بپردازد در نتيجه آن مشخواهشات شما
انجام کاری اقدام کند که به ه احسان حقيقی دران است که زمامدار ب

خيردين  ودنيای رعايا تمام شود اگر چه بدبينان آنرا بد بينند. البته 
در صحيحين از رسول  ،بدبينی مردم را نيز نبايد به شدت بدرقه کند 

                                                 
 سوره المومنون 71آيت  314

 سوره حجرات 7آيت  315
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وجب بيش مه چيز منرمی دره:"روايت شده است که فرموده اندص()اهلل
 316"تشدد درهمه امور موجب عيب و نقص ميشود،قيمتی او ميگردد

مهربانی را  ،بانستخداوند مهر :"در حديث شريف ديگر فرموده است 
جی را بدست می دهد که از راه يبمقابل نرمی ومهربانی نتا،دوست دارد

 317"تشدد دستياب شده نميتواند
که گاهی ميخواهم قسم بخداوند  د:"می فرمودنر بن عبدالعزيز)رض(عم

بنا بران  ،خوف ميکنم که موجب نفرت نگردد،حق تلخی را بميان کشم
صبر ميکنم تا شيرينی از دنيا دستگيری کند تا آن را با حق تلخ يکجا 

 ديگری سبب رغبت شود( ، بميان آورم که اگر يکی موجب نفرت شد
صاحبان حاجت را ردنمی کردند يا هم چنان حضرت رسول اهلل)ص(

 .می نمودند ويابحرف خوبی آنرا بدرقه می نمودند اشانرا رو  حاجت
وقتی يکی از اقارب شان از نزدش مطالبه کرد که باالی صدقات 

 .ت او نيز از ان راه تامين گرددشمقررشود واسباب معي

اقارب محمد  و زکوة و صدقه برای محمد اخذ:"فرمودآنحضرت)ص(
ده فرمودند که از اموال بنا بران مطالبه او را رد کر  318"جائز نيست

 کفايت برايش داده شود.  غنيمت باندازه
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 نزدض(وزيد)رض(وجعفر)رض(در باره دختر حمزة)رض()ر علی حضرت
به هيچ کدام آنها حضرت رسول اهلل)ص( ،محاکمه آوردندرسول اهلل)ص(

ها را سپس دل هر کدام آن  ،حکم نکرد بلکه دختر را بخاله وی داد 
تو ازمن "انت منی وانا منک :"فرمودندرض(کرده به حضرت علی)  خوش

 "اشبهت خلقی وخلقی":فرمودبه حضرت جعفر)رض(.ميباشی ومن ازتو
انت اخوناو :"زيد )رض(فرموده ب صورت واخالقت بامن مشابهت دارد

 رادر و آزاد کرده شده ما ميباشی(تو ب) 311"موالنا
ام ت واحکبکار است تا در قسم ،برای اولياء امور چنان پيش آمدی

امور خود  یزيرا مردم بطور دائمی از اوليا ،خود از آن پيروی نمايند
باری در  ،وغيره مطالبه ميکنند منافع،سخاوت،شفاعت،مال،ماموريت

صورت امکان بايد بعوض مطالبات پرداخت شود واالبه سخن نرم 
)ج(فرموده حضرت حق .دلجوئی گردند وبه تنفر شان اقدام نگردد

 انيد(ر م بشدت و قهر سائل را) 320"ال تنهرف السائل اما و:"است
ابن  ت ذا القربی حقه والمسکين واو :"در آيه ديگری فرموده است

اما تعرضن عنهم ابتغاء  و"تا اين قول خداوند  "السبيل وال نبذر تبذيراً 
 321"سوراً يوال مقترجوها فقل لهم رحمة من ربک 

                                                 
 1736ص  5مستدرک حاکم جلد  319

 سوره  اضحی  10آيت  320
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از اسراف خود ه اقربا و ناتوانان و مسافرين حق شان را بايد داد، ب
هر گاه بغرض واراده رضا مندی خداوند مطالبات شانرا  .داری بايد کرد
 ( خن نرمی به جواب شان بايد پرداختباری به س ،اجرا نميکنند

ذی ميشود بنا بران اگر به أکه شخصی محکوم ميگردد طبعًا مت وقتي
جبيره آن بقول و يا عمل نيکی مقابله ميگردد از جمله کمال سياست 

حسوب ميشود و بدان ميماند که طبيب معالج برای مريض دوای م
  .ندکه اذيت تلخی آنرا حس نک لفافه می پيچانده تلخی ميدهد و آنرا ب

را بجانب فرعون می فرستاده )ع(که موسی هنگامي)ج(حضرت حق
فرعون ه ب) 322"لعله يتذکر او يخشی نايله قوال ل فقوال:"گفت  برايش

پذيرد و يا مالئمت پيش آمد کنيد شايد پند به ار خنان نرم بگوئيد واز س
  .از عذاب خداوند خوف کند(

 يهنگامعاذبن جبل و ابی موسی اشعری )رض(به محضرت رسول)ص(
 ابشر  يسرا وال تعسرا و" :فرمود چنين که ايشان را به يمن می فرستاد

بامردم آسان بگيريد واز راه تشدد  323"وال تختلفا عاو تطاو  اوال تنفر 
پردازيد واسباب نفرت شان را فراهم به تشويق مردم ب ،نکنيد مدپيش آ

  .خود داری نمائيد نسازيد باهم همدستی داشته باشيد واز اختالف

                                                 
 سوره  طه 22آيت  322
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مسجد بول   در حديث شريف ديگری آمده است که صحرا نشينی در
مانع  ،خاستند تا توبيخش کردهبر  بپاکرد اصحاب رسول اهلل)ص(

بول او را بااليش قطع  "ال تزرموه":)ص(فرمودحضرت رسول اهلل.وندش
باالی بول او ، س باوردن دلوی از آب امر فرمودندسپ ،نکنيد 

رين بشانما بعثتم م:"فرمودههم چنان حضرت رسول اهلل)ص( .ريختاندند
 322"ولم تبعثوا معسرين

برای اينکه از تشدد  نه  ايد شما برای ترغيب وتشويق روی کار آمده)
با ين رويه و  ،ر صحيحين ذکر يافته اندهر دو حديث دکار بگيريد(

پيش آمد انسان در سياست شخصی خود واهل بيت وپيروان خود 
مگر آن گاه که به  ،زيرا نفس مردم حق را نمی پذيرند .ضرورت دارد

پهلوی حق نصيبه برای خود شان مالحظه  کنند بنابران همان نصيبه که 
عبادت  بنيت خو بشرط .برای ترضيه وتندهی بحق بعمل آورده شود

مالحظه بفرمائيد که خوردن و  .وطاعت خداوندی شمرده ميشود
 نوشيدن وپوشيدن لباس باالی انسان واجب است تا آن که اگر بخوردن

اکثر فقها برايش جواز دارد حتی اگر نخورد  به نزد ،مرداری مضطر گردد
خداوندی بدون همان وسيله  اتزيرا عباد ،وبميرد بدوزخ داخل ميشود

شده نميتوانست چيزيکه متمم واجب بوده واتمام واجب بدون آن  اجر ا

                                                 
 138/ 1ومسلم  35ص  1بخاری جلد  324
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از اينجا است که نفقه شخص  ،صورت گرفته نتواند واجب ميگردد
  .متر ميباشدقدانسان واهلش نسبت به نفقه ديگران م

 رسول،روايت شده است که گفته اندرض(ابی هريره) در سنن از
 ،ار دارمنيد:يک شخصی گفت ،ديصدقه کن:"فرموده است)ص(اهلل

دينار ديگری هم  :گفت  ."آنرا به خود نفقه نما:"فرمودآنحضرت)ص(
دينار ديگری نيزدارم  :گفت  "آنرا بعيال خود نفقه کن":دارم فرمود

دينار ديگری هم  :گفت"کن الد خود نقفهاو ه آنرا ب":فرمود
دينار ديگری نيز :"گفت."متگار خود نفقه نماآنرا بخد:"فرمود."دارم
ن بهتر ميدانی ومستحق آنرا ه آخودت ب:"فرمود)ص(آنحضرت ".دارم

  325."پيدا کرده ميتوانی
روايت شده است که رسول ة)رض(ر در صحيح مسلم از ابی هري

دينار را در  يک و دينار را در راه خدا اگر يک:"فرموده اند)ص(اهلل
به نفقه اهل دينار را  يک و مسلمينه دينار را ب يک خالصی غالم و

همان است که ،روی ثواب از بصرف رسانيده باشيد بزرگترين آنهاوعيال 
 326"اهل وعيال خود صرف نمائيدرای ب

)رض( نيز روايت شده است که فرموده در صحيح مسلم ازابی امامه
ل الفضل خير لک ذن تبأآدم انک ابن  يا فرمود:"است رسول اهلل )ص(
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العليا  دوالي ابدأ بمن تعول لک وال تالم علی کفاف و ن تمسکه شرأو 
  327"خير من اليد السفلی

ه ب  نسبت ،ائد خود را بصرف برسانيدل ز  اای اوالد آدم! اگر م)
زه کفايت در حفظ مال باندا،بخل بخيرتان تمام ميشود امساک و

عائله خود ه در صرف اموال شروع ب،مالمت قرارداده نميشويد
  (.دست باال نسبت بدست پائين فضيلت وبرتری دارد،بنمائيد

اين حديث مفسر اين آيه کريمه قرار گرفته ميتواند که خداوند فرموده 
می پرسند کدام مال را ) 328"ويسئلونک ماذا ينفقون قل العفو :"است

بلی .(از اندازه ضرورت را بجواب شان بايد گفت زائد،صرف برسانيممب
اما ،اهل وعيالش فرض عين ميباشد شنفقه انسان باالی شخص خود

وبرای مساکين يا فرض  ()جهاد درراه خداموال در غزانفقه وصرف ا
ردد که کسی اگر گاهی متعين ميگ)،می شود فائی ويا مستحب شناختهک

دادن گرسنه واجب ميباشد زيرا زيرا طعام ديگری بان اقدام نکند(
ه اگر سوال کننده راست بگويد کسی ب :")ص(فرموده استرسول

  ".ش نجات نمی يابدنکردرد 
را ذکر کرده )رض( حديث طوالنی ابی ذر،در صحيح خود م بستیتابوحا

روايت می نمودند ودران انواع علم و هوشمندی است که از رسول)ص(
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است که از جمله حکمت های آل در ان حديث ذکر يافته .بنظر ميرسد
ه ع(اين بود که باالی شخصی عاقل الزم است که اوقات خود را بداود)
وقتی برای محاسبه ،گارپرورد  مناجات باوقتی برای ،رحصه تقسيم کندچها

وقتی برای محبت بايارانی که اورا به عيوبش آگاه می سازند ،نفس خود
وقتی برای خلوت ،می گردانند واحوال شخصی اورا انگشت نما

و ،واستفاده حالل و تجمل زيرا اين وقت با اوقات ديگرمعاونت ميکند
از  ،جام وظيفه ميگرددلذت مباحه موجب تقويه و مزيد موفقيت برای ان

عبارت از صالح  فرموده است که عدالت)رح(کرام  ینجاست که فقهاآ
و زينت ،ستعمال اسباب تجملاه دينی و مروت است که انسان بايد ب

خود  ،و چرکين می سازدپردازد و از چيزهای که اورا معيوب ميگرداند ب
خود من گاهی باالی نفس :"رداء)رض(می فرمودنددابو  .داری نمايد

خداوند "ه حق از آن استعانت نمايمرا تا در،باطلی را تحميل ميکنم
مخلوق پيدا   رغوبات را برای بهبودمحکيم در اصل خلقت نيز لذات و 

پردازند چنانچه غضب را است تا بوسيله آن بجلب منافع ب کرده
خداوند حکيم برای آن خلق نموده است که از اضرار خود داری 

از جمله [ه است تا توسط آن ضررها دفع گرددديغضب را آفر ]،ايندنم
را که  یمنع کرده و اشخاص،مرغوبات آنهائی را که بضررشان تمام ميشود

کردانيده   حمورد نکوهش وسزاوار تقبي،بانجام آنها اقتصار می ورزند
انجام حق ازمباحات جميله استفاده  هاگر بغرض کمک باست.
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در حديث .اب ميروداين رويه از جمله اعمال صالحه بحس،ميشود
در عضو تناسلی شما :فرموده اندشريف آمده است که رسول)ص(

پرسيدند که شخصی رغبت خود را انجام ."ووصلت شما نيز ثوابيست
مالحظه :فرمودهحضرت رسول)ص(؟در آن چه ثوابی خواهد بود،ميدهد

بفرمائيد اگر آن شخص با کمال رغبت خويش از راه حرام پيش می آمد 
گناه بود ،گفتند بلی"وع  ميکرد آيا گناه گفته نمی شد؟ووصلت نامشر 

باری چرا حساب حرام را می گيرند و ":فرمودحضرت رسول اهلل)ص(
 321"حساب حالل را نمی گيرند

در صحيحين از سعد بن ابی وقاص)رض(روايت شده است که رسول 
هر گونه مصرفی را که برای رضامندی :"بودند هبرايش فرموداکرم)ص(

بمرتبه فضيلت تان می افزايد تا آنکه  الهی انجام بدهيدوخوشنودی 
دالئل منقول دراين باره زياد  330"تان بگزاريد که بدهن عيالای  لقمه 

تاثير آن در تمام ،است باری ايمانداری که نيت نيکو داشته باشد
اعمالش بوجود می آيد و مباحات را از جمله اعمال صالحه او 

عبادات ظاهری ه رعقيده ونيت بدساد منافق در اثر ف،بحساب می برد
ه عمال ريا کار انه او سبب مواخذه اش باو  ،هم معذب ميشود

روايت شده است که ص()زيرا در حديث صحيح از رسول،شمارميرود
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االان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح لهاسائر الجسد. :"فرموده اند
 331")اوکما قال(وهی القلب لها سائر الجسد اال فسدت فسد اذا و

ميباشد که اصالح آن موجب اصالح  ای  بدانيد که دربين جسد پارچه
سائر جسد سرايت ميکند که آن  فساده جسد ميگردد وفسادش ب ،تمام

غرض تشويق مردم ه که مجازات ب طوري]قلب[عبارت از دل است
ومشروع گرديده  بادای واجبات وخود داری از محرمات بميان آمده

ن مرام ومطلب را نيز مشروع گردانيده است هم چنان معاونين اي ،است
بحد  ،تا راه خير واطاعت هموار گردد ووسائل ترغيب واعانت به آن

اوالد واهل وعيال وزيردستان ه مثاًل هر انسان بايد ب .ممکن تهيه شود
از ،عمال صالحه تشويق شونداه ايد که بخود دست پيشی ومعاونتی نم

واخذ انعام  تر رانی و تيراندازی نجا است که مسابقه اسپ دوانی واشآ
وسوارکاری در جهاد  تئز گرديده است تا در راه تهيه قو بمقابل آنها جا

شخصًا بمسابقه اسپ دوانی حتی رسول مقبول)ص( ،ونت بعمل آيدمعا
ن پرداخته اند وانعامات آنرا از ه آب زين راشدين یمی پرداختند وخلفا

ة القلوب نيز بروی همين ل بمؤلفاعطای اموا ،بيت المال تاديه مينمودند
شخصی در "است چنانچه در حديث شريف روايت شده.حکمت است
هنوز روز بپايان  ،اميد دستيابی مال مسلمان می شده ابتدای روز ب
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 ،نميرسيد که همان ايمان ظاهری سبب ايمان حقيقی اوشده ايمانداری
  332"در نظرش محبوبترين کائنات قرار می يافت

خود داری از معاصی وشربايد ماده آنها از بيخ کشيده و همچنان برای 
گيری اسباب آنها سدود گردانيده شود وبمدافعه وجلو وسائل شان م

توجه گردد برای مثال ،شرعی دران موجود نباشد هحجوقتيکه مصلحت را
ثهما لمرأة فان ثاإال يخلون الرجل ب:"فرموده اندل)ص(رسو 

( .زيرا سوم آنها شيطان ميباشد گز خلوت نکند مرد بازنیهر )"شيطانال
خران تسافر الً إة تؤمن باهلل واليوم أال يحل المر :"همچنان فرموده اند

 333"محرمذو  وجها اوز  معهاو  الإمسيرة يومين 
بمسافه دو  جائز نيست که،و روز آخرت دارد برای زنی که ايمان بخدا)

  .روز بدون شوهر ويا محرم خود سفر کند
سائل و د سدانز خلوت ومسافرت متذکره برای اا()صممانعت رسول اهلل

 روايت شده است که وفد عبدالقيس هنگاميميباشد از شعبی)رض( شر
که نزد رسول اهلل )ص( آمده بودند در بين شان پسری صاحب حسن 

ه ئو فرمود خطي او را پس پشت نشاندرسول اهلل)ص( ،موجود بود
که شب  وقتی  حضرت عمر)رض(. حضرت داؤد عبارت از نظر بود

را  آواز زنی،ی را بجا می آوردندتيگردی مينمودند ووظيفه قوماندان امن
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آيا راهی دست ميدهد که شرابی  :شنيدند که اين ابيات را می سرود
 )رض(حضرت عمر .راهی هست که به نصر بن حجاج برسمآيا  ،بنوشم

مذکور را بحضور خود خواسته مالحظه کردند که جوان  بن حجاجنصر 
اين وضعيت برونق  ،باشد بنابران بتراشيدن سرش امر فرمودندزيبائی مي

تا زنان از فتنه او ،حسن او افزود بنا بران به تبعيدش به بصره امر دادند
  .رهائی يابند

)رض( اطالعی رسيد که ايت ديگری آمده است که بحضرت عمردر رو 
نشست وبرخاست ميکند از [جوانان خورد سال]شخصی باصبيان

بچه های ]هايبنابران هر گاه از جمله صب ،نعت فرمودند صحبت آن مما
زنان ويا مردان به ،شخصی باشد که در اثر حسن طبيعی او[،خرد سال

سر پصبی است که  [لشيپدر وبزرگان فام]ولیه ب ،فتنه مبتال ميشوند
خود را مراقبت نمايد وبدون ضرورت نگذارد که از خانه بيرون شود 

و خود داری و از برهنه گرد انيدن سين احبالخاصه از تجمل وت
گيری يا احضارش در مجالس لهوو لعب جلو وادخالش در حمام ها و 

از  ،که آثار بی باکی شان بظهور رسيده باشد هم چنان کساني ،دننماي
کرام رحمة اهلل   یزيرا فقها .تملک غالم های برهنه صورت ممانعت گردد

فسق مشهور گرديده عليهم فرموده اند اگر شاهدی بيکی از انواع 
وجانب  ،به نزد قاضی ادای شهادت نمايد شهادتش مسترد شود،باشد

ث ياصطالح اصول حد ل دويتعدجرح و ]مقابل ميتواند که به جرح



 سياست شرعيه 

 

257 

شاهد مذکور باساس شهرت  [يندرد می نما ايد يئاان تياست که راو 
زيرا از حضرت رسول ،پردازدبچه شخصاً مشاهده نکرده باشد( اگرفسق)

منقول است که جنازه از حضور شان گذشتانده شد مردم (اهلل)ص
 "واجب شد:"دو فرمآن حضرت)ص(،صاحب جنازه را ثنا وستايش کردند

)ص( بازهم رسول اهلل.را مردم نکوهش نمودند وجنازه ديگری
 پرسيدند که چه چيز واجب گرديد"که واجب گرديد:"فرمودند

او پرداختند  برای جنازه اول که مردم بستايش:"فرمود)ص(آنحضرت
شما  .جنت وبرای دومی که مردم او را تقبيح نمودند دوزخ واجب شد

با اينکه رسول مقبول در اثبات .شاهد های خداوندی در زمين ميباشيد
نی که بصورت  ز چنانچه در باره .وتحقيق موضوع دقت می نمودند

نة لوکنت راجمًا احدًا بغير بي:"علنی به فحشا می پرداخت  فرموده بودند
 332"لرجمت هذه

به سنگساری اين زن امر می  اگر کسی را بدون شاهد رجم مينمودم)
هر چه در احتياط ،نداثبات رسيده نميتواه البته حدود بدون شهود بدادم(

ه از شاهدی اشخاصی که به فسق وبد کاری شهرت دارند ضرورتی ب
و همنوايانش نيز استدالل شده  رفقاه حتی ب ،شدبامی چشم ديده ن

اعتبروا الناس :"فرموده اندنانچه ابن مسعود)رض(چ .يتواندم
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مردم را از رفقای صميمی وپنهانی شان بشناسيد( ترديد ")نهماخداب
راو ميباشد که ششهادت شاهد مشهور بفسق بغرض کناره گيری از 

)رض( اندر اين معنی ط از دشمن را در بردارد حضرت عمرمفهوم احتيا
خود از بد گمانی مردم  335"لناس بسوء الظنمن ا احترسوا :"فرموده اند

بااينکه مجازات بمقابل بدگمانی داده  ،داری نمائيد و احتياط کنيد
 نميشود.

 

                                                 
مراد از)احترسوا من الناس بسوء الظن( اينست که ميتوانيد به واسطه بد گمانی احتمالی  335

از شر مردم خود را در آمان نگهداريد، لذا برداشت مترجم از متن بجا نمی شود. )هيأت 
 تصحيح(
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 باب دوم
 حدود وحقوق شخصی

 فصل اول درباره نفوس: فصل است   8دراين باب 
از جمله حقوق شخصی وحدودی که حق العبد به آن مربوط است يکی 

ک آن حرام ومستوجب مواخذه ومجازات هم نفوس است که قتل وهال 
  .ميباشد

)بگوای "قل تعالوا....:"حضرت حق جالله فرموده است
بخداوند  !رمات خداوندی را به شما بيان کنمبيائيد که محمحمد)ص(

اوالد خود را از خوف فقر بقتل  ،بوالدين احسان کنيد ،شريک  نياوريد 
فحشا و کارهای ه ب،دهدد شما و اوالد تان را روزی مينرسانيد خداون

بقتل نفسی که خداوند آنرا  ،ت بصورت علنی و مخفی اقدام نکنيدزش
  .ديحرام گردانيده است بدون حق ) قصاص( اقدام ننماي

 ،اين اوامر و نصايح خداوندی برای آن است که از تعقل کاربگيريد 
در  ،بمال يتيم بدون طريقه مفيد پيش نشويد تا آنکه برشد خود برسد 

خداوند احدی را  ،د وازجاده عدالت قدم بيرون ننهيد يزن تقصير نور ز و 
ند در سخنان رداگبا نجام کاری که از قدرت او بيرون باشد مکلف نيم

گرچه در   ،خالف حقيقت ومبالغه آميز نگوئيد(خود عدل داشته باشيد)
هدايات  اين بود ،عهد خداوند وفاکنيده ب ،باره اقارب تان باشد
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اين است راه راست  وند بپذيريد پتا ، دبه آنها توصيه گردي خداوندی که
های ديگری نرويد تا از راه ه راه ن پيروی کرده بآخداوندی که بايد از 

گاری نجات تان اراده پرهيز ه خداوندی که ب حتينص اين بود.ديناو نما
  .از عذاب الهی بيان شد

قتل مومنًا اال يوما کان لمومن أن :"در آيه کريمه ديگری فرموده است
 336"اً ئخط

قدام کندمگر آنکه بطور به هيچ ايمانداری روانيست که بقتل مؤمنی ا)
قتل مومنًا متعمداً يومن ":در اخير همان آيت فرموده استخطا باشد(

ه ولعنه واعدله عذاباً يها وغضب اهلل عليه جهنم خالدًا فءفجزا
 337"ماً يعظ

 ه،ايش دوزخ خداوند بودکه مؤمنی را قصدًا بقتل می رساند جز  کسي)
بااليش  و هغضب بوده برای هميشه سزاوار آن است. وخداوند باو ب

  .نموده است( لعنت ميگويد وعذاب بزرگی را برايش مهيا
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أنه  ليل ذلک کتبا علی بنی اسرائمن أج:"در آيه ديگری فرموده است
 من قتل نفسا بغير نفس او فساد فی االرض فکأنما قتل الناس جميعًا و

 338"من احياها فکأنما احياالناس جميعاً 
ل تبقفرموده بود که اگر کسی  خداوند به بنی اسرائيل امر باين تقريب)

فساد در روی زمين اقدام ميکند بدان نفسی بدون قصاص يا ايجاد 
ميماند که تمام مردم را بقتل رسانيده باشد و کسيکه سبب حيات کسی 

 است.ه  تمام مردم پرداخت یيااحه ميگردد طوری پاداش می يابد که ب
اولين :"روايت شده است که فرموده انددرصحيحين از رسول اهلل)ص(

  331.فيصله خداوندی در روز قيامت در موضوع خونريزی ها است
  :قتل سه نوع است 

وآن عبارت از قتل شخص [يدقصدًا به قتل اقدام نما]عمد محض-1
ه آله جارحه ب[باشد يختاندن خونش حرامکشتن کسی که ر ]محقون الدم

له قاطعه از قبيل ه آميباشد که هالک درآن غالب باشد مانند قتل ب
همان  ]و کوبه دوبی ،از قبيل سندان،يا آله ثقيله ،چاقو،کارد،شمشير

شستن لباس از آن استفاده  حينی های کوبه چوبی که خشکه شو 
خفه  ]خنق ،د سوز انيدن انداختن از جای بلنديا غير قاطعه مانن[کننديم

سان بميرد وپوشانيدن نفشار عضو تناسلی تاز مانيکه ا[کردن از گلو
                                                 

 60 2ومسلم /  1012/  2بخاری جلد  338

 سوره مائده 32آيت  339



 سياست شرعيه 

 

262 

لی ميباشند که موجب افعا ،زهر نوشانيدن وامثال آنها دهن وروی و
ين افعال را سبب برخی از (رح))امام اعظم ابو حنيفهقصاص ميگردند

مقتول  یاولياه ن است که بآ ( قصاص عبارت ازقصاص نمی شناسد
ه از قاتل انتقام بگيرند هر گاه خواسته باشند به شود ک قدرت داده

  می  قصاص می پردازند يا عفو ميکنند ويا بمقابل اخذ مال از قصاص
زيرا ،قتل برساننده نند که غير قاتل را بمقتول نميتوا یاولياو  گذرند

بالحق ومن قتل  الإم اهلل حر  يوال تقتلوا النفس الت:"خداوند فرموده است
نه کان إفال يسرف فی القتل  ،لنا لوليه سلطاناً مظلومًا فقد جع

 320"منصورا
 کسي  !نفسی را که خداوند حرام گردانيده است بغير حق بقتل نرسانيد)

سلط داده است که انتقام ت ولی اوه که مظلومانه بقتل برسد خداوند ب
مفسرين ميگويند که معنی  (د اما در قتل)قصاص(از حد نگذردبگير 

  .ر قاتل کشته شوداسراف آن است که غي
ه اند فرموده بود خزاعی رض روايت شده است که گفت321از ابی شريح

الخبل الجرح فهو بالخيار  وا لمن اصيب بدم او خب:"رسول مقبول)ص(
ان يقتل او يعقو ،علی يديه الرابعة فخذوا فان اراد ،بين احدی ثالث

                                                 
 سوره اسراء 33آيت  340

 ابی شريح خزاعی 341
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مخلداً  فان له جهنم خالداً  لک فعادخذ الدية فمن فعل شيئًا من ذاويأ
 322"فيها ابداً 

يکی از سه  ،داشته باشدصراحت که حق انتقام خون يا جرح را  کسي)
بخواهد از دستش  چيز را اختيار کرده ميتواند هر گاه چيز چهارمی را 

 اخذه يا ب يا عفو کند و پردازد وبقصاص بيا ،گرفته وبازداشته ميشود
کی از اين امور بازهم  انتقام بي زا هر گاه بعد ،کفايت کندمال بطور ديت  

کفايت ننمايد برای وی دوزخ دائمی خداوند است يعنی هر گاه بعد از 
قتل قاتل اقدام کند گناه بزرگی را نسبت بقتل اول ه عفو ويا اخذ ديت ب

حتی بعضی علماء او را واجب القتل ميگويند و اختيار  ،انجام ميدهد
فرموده ند)ج(خداو ،مقتول دوم سلب ميکنند یعفو او را از اوليا

کم القصاص فی القتلی الحر بالحر  والعبد بالعبد يکتب عل:"است
ه يتباع بالمعروف واداء الإف يه شيئنثی فمن عفی له من اخالواالنثی با

ف من ربکم ورحمة فمن اعتدی بعد ذلک فله يحسان ذلک تخفإب
 323"ولی اال لباب لعلکم تتقونأ ايوٌة يم ولکم فی القصاص حيعذاٌب ال

غالم ،دانيده شده است آزاد بمقابل آزادص باالی شما فرض گر )قصا
که از طرف  کسي  ،بمقابل غالم مؤنث بمقابل مؤنث قصاص ميگردند

بايد به احسان ونيکوئی آنرا  ،عفو قرار می گيردمورد مقتول  یاوليا
                                                 

 168/  3ابن ماجه  167/  2ابوداود  342
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اين .پردازدور پسنديده بدل صلح ويا عفو را ببدرقه نمايد وبط
يفی ميباشد که خداوند آنرا عنايت فرموده پذيرفته شدن عفو( تخفحکم)
که بعد از عفو تعدی ميکند سزا وار عذاب درد ناک الهی  کسي،است

است  تا  صاحبان عقل در قصاص قاتل حيات برای شما ای،ميباشد 
که از ت نا گوارييوضع از]ثرأمقتول مت یپرهيزيد( علماء فرموده اند اولياب

مال ميباشد  قهر وغصه بحدی ماالقلوب شان از  ،هبود [قتل ورثه شان
بلکه   ،که اگر قدرت داشته باشند قاتل وتمام اقارب او را بقتل ميرسانند

د نمثال ميخواه .قتل ياران و رفقای قاتل هم کمر می بندنده گاهی ب
ی شان را نيز بقتل رسانيده شوايپ سربر آورده قبيله قاتل و

نتقام اه ز پيش آمده باو جگاهی ميخواهند که از راه ت،[برسانند]باشند
 ،ز اسالم وجود داشتصورت تعدی در زمانه های قبل اه های که ب

ه گاهی بقتل قاتل نيز تندهی نميشود زيرا نسبت باقدام نمايند  
اين خاطرات گاه گاهی سرانجام موضوع .شريف پنداشته می شود،مقتول

مقتول بقتل تمام اقارب قاتل دست  یجای می کشاند که اولياه را ب
گاهی ياران خود را از اقوام ديگر نيز همراه ميسازند و   .درازی مينمايند

 ،ميدهند هر کدام از طرفين پشتيبانان وطرفداران خود را بمقاتله دعوت
سبب ايجاد اين فتنه ها  ،در اينصورت فتنه بزرگی روی کار می شود

ه مقتولين تجاوز از سنن عدالت است که آن عبارت از قصاص در بار 
صاص را که عبارت از مساوات ومعادله قشد بنابران خداوند)ج(ميبا
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زد فرموده است که قتل الزم گردانيده است وبما گوش ميباشد در موضوع
مون أون ومئقصاص سبب حيات بوده بوسيله آن خون غير قاتل مص

همچنان هرگاه قاتل يقين پيدا   ،طرفين مطمئن ميگردند یاميماند واولي
دست خود را از قتل  ،ودقتل کسی کشته ميشه ب کند که در اثر اقدام

  .بازمی دارد
وی از جدش  وعمروبن شعيب که از پدرش و)رض(از حضرت علی

خون :"که می فرمودندت رسول اهلل)ص(از حضر :"است روايت نموده
های مسلمانان مماثل ومعادل يکديگر ميباشد وايشان در مقابل غير 

ی بجاآوردن پيمان شان وبرا ،مسلم بحيث يکدست شمرده ميشوند
 ادنی ترين فرد آنها سعی ميورزد.

باخبر باشيد که مسلم بمقابل کافر وصاحب پيمان به پيمانش قتل 
ن های تمام مسلمين را اعم از خو حضرت رسول اهلل)ص(.نميگردد

به هيچ فرقی  ،هاشمی باهم معادل ومساوی خواند، عجم،قريشی،عرب
وامير ومامور در مقابل حکم  شده وعالم ونادان ی وآزادلبين حراص

 ،اسالم ميباشد یاين حکم متفق عليه علما .قصاص اجازه نفرموده اند
برعکس دربين يهود فرقی رواج داشت که يهود بنی نضير  باالی يهود 

  .بنی قريظه ترجيح داده می شد
ی حاضر شدند و گفتند  بغرض محاکمه وحکمترسول اهلل)ص(روزی نزد 

ن پرداخته در به ترديد قول شايست خداوند)ج(راة چنان نکه حکم تو 
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طوالت از تحرير تمام آن صرف نظر جهت که آيات مفصل و طوالنی)
( شرح دادند که قصاص ومساوات دردين يهود نيز مامور به بودند شد

وهيچ نفسی در تطبيق حکم خداوندی باالی نفس ديگری کدام ترجيح 
ذکر يافته است با حکم که در قرآن کريم  اين حکمي وفضيلت ندارد و

صرف اينقدر شده است که ايشان در حکم  ،اصل توراة منطبق ميباشد
باثر حکم مساوات در  ،يری وارد کرده اندياند وتغتوراة تحريف نموده 

عادات دوره جاهليت که بدون سبب به ،مسلمين یبين نفوس و دما
عفو از  بعضی مردم امتيازات بيجا را قائل بودند از بين رفت. مطالبه

چنانچه  .زيرا عفو در حق ايشان فضيلت دارد ،مقتول بهتر است یاوليا
قصاص فمن تصدق به فهو روح جوال:"حضرت حق فرموده است

 322"خيرله
 (که عفو ميکند برايش بهتر ميباشد جراحات بخود قصاص دارند کسي)

در تمام از حضرت انس)رض(روايت شده است که رسول اهلل)ص(
حضورشان ميرسيد وقاتل دران محکوم به قصاص موضوعات قتل که ب

 325.ميگرديد امر به عفو می فرمودند
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 :در حديث شريف ديگری آمده است که رسول اهلل )ص( می فرمودند
بعفو االعزًا وما تواضع  وما زاداهلل عبداً  ،ما نقصت صدقة من مال "

 326"احدهلل االرفعه اهلل
عزت بنده عالوه به عفو ،خيرات بمال احدی نقصان وارد نميکند

  .سان از جانب خداوند قرار می يابدموجب رفعت ان تواضع،ميگردد
همچنان مستأمن   .پايه مسلمان نميباشده ب ،اما ذمی به نزد جمهور علما

پايه ه ب ،قاصد يا مانند آن آمده باشد که از مملکت کفار بحيث تاجر يا
مسلمان پايه ه برخی علماء ايشان را ب ،مسلمان پنداشته نميشود

مذهب امام قی بين اصيل وغالم قائل نميباشند)فر ه همچنان ب .ميدانند
 همچنان است( )رح( ابو حنيفه
رسول  .قتل خطائی ميباشد که باعمد مشابهت دارد:نوع دوم

 ،عمده ء مشابه بباخبر باشيد که درقتل خطا:"فرموده اندمقبول)ص(
شد وآن عبارت يا قمچين ميبا همان حکميست که در باره زدن به عصا

 327"از صد اشتری است که چهل آنها آماده تولد باشد
عمد می گويند که بقصد اجرا می شده  اين نوع قتل را برای آن شبه

 .آله قتل گفته نمی شود ،اما آله دست داشته قاتل ،باشد

                                                 
 .2/376_ترمزی 2/321مسام  346
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مثال اراده ضرب  .و جاری مجرای خطا است قتل خطا :نوع سوم 
دراين  ،اصابت کند نسانا هب بزند و صيدی را داشته باشد ويا هدفی را

فارت الزم می و ک تدي اما ،قاتل محکوم بقصاص نميشود ،نوع قتل
نها( زياداست که در کتب آ واختالفات فقها درافتد مسائل اين باب)

 .طور مفصل موجود استه مخصوص اين موضوعات ب
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 فصل دوم
 جراحات

وحديث واجماع ثابت  يتبه آقام جراحات نيز تقصاص ومساوات در ان
برای مثال هر گاه  .ن شرط ميباشدآ است البته امکان مساوات در

قطع دست ه حق دارد که ب ،اشددست راست کسی از بند بريده شده ب
 ،اگر دندانش کشيده شده باشد ميتواند قصاص بگيرد .پردازدجارح ب

 مثال استخوانی شکستانده يا زخمی ،اگر امکان مساوات موجود نه بود
بلکه ديت وتاوان در  ،البته قصاص دران واجب نه بوده ،برداشته باشد

مساوات  نچو  ،و شالق در ضرب دست ويا عصا .آن الزم ميگردد
خلفاء راشدين وبرخی  از ،امکان ندارد تعزير الزم ميشود 

 عيت قصاص درين گونه ضربها نيز روايت شده است.و مشر )رض(صحابه
گفته است که  ابو فراس.ميکنند امام احمد وبرخی فقها بان حکم
خطبه ايراد کرده در ضمن آن حضرت عمر بن خطاب)رض(

نی واهلل ما ارسل عمالی اليکم ليضربوا ابشار کم وال إ الأ":فرمودند
فمن  ،وسننکم ،اموالکم ولکن ارسلهم اليکم ليعلموکم دينکم اخذو ألي

 ،منه ال قصنه ذاإفوالذی نفسی بيده  يلک فليرفعه الفعل به سوی ذ
ان کان رجل من المسلمين :العاص فقال يا امير المؤمنين فوثب عمرو بن

انک لتقصه منه؟ قال ای والذی نفس محمد  اعلی رعية فادب رعيته
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ليقص من  انی القصه وقدرأيت رسول اهلل )ص(القصنه منه، بيده اذا
هم حقوقهم فتکفرو بوا المسلمين فتذلو هم وال تمنعو ال تضر  اال،نفسه

  328"هم
باخبر باشيد که من مامورين خود را برای آن مقررنفرموده ام که شما را 

که بلکه برای آن فرستاده ام   ،د يا مال تان را بگيرندلت وکوب نماين
که اين خط مشی را تعقيب  کسي  ،دين ومقررات را بشما بياموزند

قسم است بذات خداوند يکه  ،بايد قضيه آنرا بمن برسانيد ،ننمايد
نزدش قصاص می گيرم.  يد قدرت او ميباشد که بالضرور ازنفس من ب

هر گاه المؤمنين! ای امير":جست زده گفتند(رض)عمرو بن عاص
از رعيت خود را زجر دهد شما  ،شخصی از مسلمين بغرض تاديب

قسم  ،فرمود بلی نزدش قصاص می گيريد؟ حضرت عمر)رض(
ی  از نزدش قصاص م،بخداوندی که مالک نفس حضرت محمد است

بلکه حضرت رسول  ،نمی پردازمتنها باين قصاص من .گيرم
تن از شخص خود را مشاهده نموده بودم که به قصاص گرفمقبول)ص(

آگاه باشيد که مسلمانان را لت وکوب ننمائيد زيرا ،شان امر ميفرمودند
حقوق شانرا از نزدشان منع نکنيد که ناسپاس  ،ت ميگيرنددوبه ذلت عا ذليل ميشوند

مطلب حديث متذکره ممانعت از ضرب  .تالف حقوق مردم اعتنا نميورزندا و به  ميگردند

                                                 
 1/51مسند امام احمد  348
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بلکه واجب يا مستحب يا جائز می   ،البته ضرب مشروع قصاص نداشته .نا جائز است
 گردد.
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 فصل سوم
 شرف ها

قصاص در هتک حرمت واخالل شرف نيز هدايت دينی ميباشد مثالهر  
جانب  ،اقدام نمايد[لعنت دادن]گفتن انسان  رد و گاه شخصی به بد

البته عفو  ،مقابل ميتواند وبرايش جائز است که مقابله بالمثل کند
 يئةس يئةس ءوجزا:" حضرت حق جل جالله فرموده است .فضيلت دارد

لمن  ن ويلميحب الظانه ال إمثلها فمن عفا واصلح فاجره علی اهلل 
 321"ليهم من سبيولئک ما علانتصر بعد ظلم فا

صالح می اه ، ناپسند است کسيکه عفو ميکند و بکارناپسند )عوض
خداوند ستمگاران را ،پردازد ثواب آن از نزد خداوند داده ميشود 

  (دوست ندارد
المستبان ما قاال فعلی البادی منهما  :"رسول مقبول )ص( فرموده اند

يند  مقابله شوند گان بدشنام يکديگر هر چه گو  350"مالم يعتد المظلوم
ه عهده کسی ميباشد که آنرا شروع کرده بنا گذاشته است بر گناه آن ب

 .ثنای آنکه مظلوم اولی متعدی گردداست

                                                 
 سوره شوری 21-20آيات  349
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ی يشنام هاده لمثل وقتی جائز ميباشد که مقابله آن ها بقام باتگرفتن ان
مثال عيوبی که در جان طرف مقابل وجود  ،باشد که دروغ گفته نشود

سگ ،نسبت های نامناسب از قبيل خره ب .داشته باشد بزبان آورده شود
در صورت افتراء جائز نيست که جانب مقابل نيز ،وغيره کرده شده باشد

هم چنان در صورت کلمات نسبت فسق و کفر .فتراء اقدام کندابا 
هم چنان اگر به پدر ويا قبيله وقوم .مقابله بالمثل جائز گفته نميشود

زيرا پدر وقبيله وقوم ظالم  ،ميگردددشنام داده شود مقابله بالمثل جائز ن
  .گناهی نکرده اند ومظلوم را اذيت ننموده اند

لقسط ن هلل شهداء بايا قوامين آمنوا کونو هاالذيا ا:"يدر قرآن کريم است
 351"قرب للتقویأعدلوا هو إ ،أال تعدلوان قوم علی أجرمنکم شنيوال 

 داشته باشيد ودر راه خداوند تطبيق مقررات الهی استواری )ای مؤمنان!
عدالت بدهيد در اثر عداوت شخصی باکسی ويا قومی از ه شهادت ب

عدالت کنيد که عدل نزديکترين راه دستيابی  ،جاده عدالت بيرون نشويد
 .گاريستپرهيز به 
که به حرمت وشرفش لکه ای  زه انداه چون تجاوز ممنوع است باری ب 

ب مقابل اذيت وارد گرديده باشد بهمان اندازه ميتواند که بجان
 ،مثال اگر در حق وی دعای بدی نموده بود آنرا بدعای بد،برساند

                                                 
 سوره مائده 8آيت  351
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بطوری بود که از طرف خداوند  بدرقه نمايد هر گاه تعرض متعرض
در اينصورت مقابله بالمثل جائز نميباشد هم  گفتن  مثال دروغ،ممنوع بود

خفه  ]يا غرق نمودن يا خنق هرگاه قتل شخصی بوسيله سوزانيدن چنان
اکثر فقها بمقابله وقصاص بالمثل امر  ،بوقوع پيوسته باشد [ردنک

 شراب نوشانيدن مقابله با ،ميدهند ودر باره افعال حرام از قبيل لواطت
پيروانش( قصاص را بدون  وابوحنيفه)رح(برخی فقها) .لمثل جائز نيست

ر استفاده يدراجرای قصاص از شمش]استعمال شمشير جائز نميدانند
 اول به عدل و کتاب وسنت مطابقت وشباهت بيشتر دارد.حکم  [دينما
 
 
 
 



 سياست شرعيه 

 

275 

 فصل چهارم
 افتراء وامثال آن

وبنابران مجازات آن  ،قصاص ومقابله بالمثل جواز ندارد ،چون در افتراء
ن يوالذ":قذف مطابق به آيه کريمه حد:مثال،می شود طور ديگری اجراه ب
وال  ةن جلديوهم ثمانجلدياتوا باربعة شهداء فارمون المحصنات ثم لم ي

ن تابوا من بعد يلئک هم الفاسقون اال الذأو  ابدًا و ةلهم شهاد تقبلوا
 352"ميذلک واصلحوا فان اهلل غفوررح

سپس چهار  ،فحشاء متهم می سازنده که زنان نيکو کار را ب )اشخاصي
  يچهها دره زده شوند وشهادت آن هشتادبايد  ،نفر شاهد حاضر نميکنند

که بعد از ان  مگر کساني ،ايشان بی باک اند ،ميشودگاهی پذيرفته ن
زنده مهربان يرا خداوند آمر ز  ،اصالح خود پرداخته باشنده توبه کرده ب

هرگاه شخص اصيل نيکو کاری زانی يا لوطی خوانده شود باالی  .است(
دره( جاری ميگردد هرگاه بغير الفاظ  80)ضرب قذف نده حديگو 

 انصورت تعزيز الزم ميگردد.  در ،دشنام داده شده باشد ،قدف
قذف به نزد اکثر فقها از جمله حقوقی محسوب است که حصه  حد

ای آن مربوط به مطالبه بنا بران اجر  ،حق العبد دران غالب ميباشد
 .که قاذف خود را عفو کند مقذوف ميباشد وهم چنان مقذوف ميتواند
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 ،نآقصاص در انتقام بالمثل وعدم جواز  عدم امکانه برخی فقها نسبت ب
حد قذف وقتی الزم ميگردد که ،حد را از قبيل حقوق اهلل ميداننداين 

نام اشخاص دشه ب ،ذوف مسلمان، اصيل  پاکدامن باشدشخص مق
حد قذف واجب نمی   [غالم]فجور وکافر ورقيقه مشهور و معروف ب

ميتواند که اگر شوهر  .کننده سزاوار تعزير ميشود  فاما قذ ،گردد
زنا حمل  از یهرگاه زن .پردازد آنرا قذف نمايدء بهمسرش به فحشا
باالی شوهر واجب است که او را قذف کرده  .برداشت وتولد شد
از خود دور  ،باشد و نميا ساب طفلی را که ازنتا ا ،اوالدش را نفی کند

زن يا اقراربزنامی کند ويا  .زن خود را قذف نمود،که شوهر وقتي،نمايد
هرگاه شخص قذف کننده غالم  .ميگردد حکم لعان باالی شان جاری

مناصفه حد قذف  بااليش اجرا ،باشد مانند حد زنا وحد شراب نوشيدن 
 می شود.

هن يفعل ةحشن بفايفان أت":در باره کنيزها فرموده استزيرا خداوند)ج(
 353"بالعذانصف ما علی المحصنات من 

در  ،دناصفه ميباشمهرگاه فحشائی از نزدشان سرزند مجازات شان بال 
ردند البته مجازات گکه محکوم بقصاص ويا قطع دست   صورتي

 بالمناصفه دران ها صورت گرفته نميتواند.
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 )وصلت(
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از جمله حقوق متبادله حقوق وصلت است مطابق ارشاد خداوندی 
فيصله زوجين به ترتيبی صورت بايد گرفت که يا بوجه پسنديده وحسن 

زن  ،زيست نمايند ويا از راه نيک عقد شان فسخ گرديده معاشرت باهم
بنا بران باالی هرکدام از زن وشوهر واجب است که حقوق  .رها شود

ادای حقوق ه مقابله خود را ادا کند وبکمال رضامندی وحوصله ب
يکديگر خود تندهی داشته باشند مثال زن باالی مرد حقوق مالی دارد  

هم چنان حق بدنی  .جه پسنديده ميباشدو ه که عبارت از مهرو نفقه ب
حتی اگر شوهر از ادای  ،صلت استوو دارد که عبارت از معاشرت  

به ).قسم ياد ميکند که وصلت نمی نمايد ورزد و حق بدنی زن ابا
تفريق  ،جماع مسلمينا هعد از مدت کوتاهی بب( تفصيل احکام ايالء
ن رفتن اعضای هم چنان در صورت عنت ويا ازبي ،شان بميان می آيد

ه بزن حق دارد که فرقت خود را مطال ،تناسلی وعدم امکان وصلت
به نزد اکثر علماء حق وصلت و هم بستر شدن بازن باالی  ،نمايد

برخی به ميالن های طبيعی کفايت کرده آنرا واجب  ،شوهر واجب است
حق اين است که مطابق ارشادات دينی واصول شرعی اين حق ،نميدانند 
حضرت رسول مقبول )ص( عبداهلل بن عمر  .وهر الزميستباالی ش

بسيار نماز  ،)رض( را مال حظه فرمودند که بسيار روزه ميگيرد
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ن إ :"فرمود (ص)آنحضرت[ طاقت بدنی خودرا محوميکند]ميخواند
  .زنت بااليت حقی دارد) 352"لزوجک عليک حقا

ماه  چهاربعضی آنرا به  ،در ميعاد حق وصلت زن اختالفی موجود است
ه حاجت زن وقوة شوهر را دران موثر بعضی انداز  .تحديد نموده اند

دارد که هر وقتی  شوهر حق ،نند که اين نظريه پسنديده ميباشدميدا
 ،زن نگردد ارکه موجب اضر  خواسته باشد بوصلت اقدام کند بشرطي

 ،ويا اورا از ادای واجب ديگری باز ندارد . در مقابل اين حق شوهر
زن نبايد بدون اذن شوهر ويا اجازه  ،دهی کند ومانع نگرددبايد زن تن

رای خدمات خانه گی از دراج ،مقررات شرعی از منـزل شوهر بيرون شود
 ،طباخی، کاالشوئی وامثال آن فقهاء اختالف دارندقبيل فراشی،جاروب،

بعضی  ،بعضی آنرا باالی زن الزم ميدانند وبرخی واجب نمی شناسند
را الزم نميدانند، وخدمات خفيف را واجب ديگری خدمات ثقيل 

 ميگويند.
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 فصل ششم
 احوال )پيش آمدها(

رو به مراعات عدالتی که خداو رسول بان امر  درباره پيش آمدها و
مثال تقسيم ميراث باالی ورثه بايد مطابق  ،فرموده است الزم ميباشد

ريد هم چنان در تمام معامالت از قبيل خ .ارشاد شريعت صورت بگيرد
، وقف، وصيت وامثال آن ها از قبيل شرکت، هبه،وفروش، اجاره وکالت

النه حتميست عاد معامالت مربوطه به عقد وقبض عدالت وپيش آمد
زيرا استواری عالم و بقای نظم ونسق جهان وابسته به عدالت است که 

رويه عادالنه در  ،اصالح دين ودنيای مردم بدون آن شده نميتواند 
بوده پوشيدگی وخفائی  پيش آمدها وامثال شان هويدا بعضی از اين

 پردازد ويدار بايد پول فروشگار را بمثال هر کس ميداند که خر .ندارد
وارد نمودن  يا ،مال مبيعه را به خريدار بسپارد  [فروشنده]گارفروش

يا صدق وراستی گفتار الزم است  ،ستا وزن وپيمانه حرام خساره در
يبی جواز ندارد ومکافات قرض ادا وتشکر در ودروغ وخيانت ومردم فر 

البته رويه عاالنه در برخی موضوعات تا حدی خفی ،مقابل آن ميباشد 
ميباشد که بايد در اينگونه موضوعات مقررات شرعی اعم از شريعت 

زيرا اکثر ممنوعات شرعی که در  ،اسالم ويا شرائع گذشته مراعات شود
هدف اصلی درآنها لزوم پيش آمد  ،باره برخی معامالت وارد شده است
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مانند بيع فريب کاری ،عادالنه وممانعت از ظلم بسيار واندک ميباشد 
، ةه، بيع منابذسمبيع مال ،حيوان حامله ، بيع پرنده در هوا وبيع حمل
يا منهيات [تفصيل هر کدام در کتب فقه مذکور است]بيع نجش

پيش آمدها  برخی از اين ،منوعات بعضی اقسام شرکت های فاسدوم
مثال برخی  .چنان است که طرف منازعه ومناقشه مسلمانان واقع ميشود

در باره  ،عقيده بجواز وبرخی ديگری بعدم جواز آن می داشته باشند
 عواياهلل واطاعو يواط:"چنين موضوعات حضرت حق )ج( فرموده است

 لرسولإلی اهلل وامنکم فان تنازعتم فی شئ فردوه  مراولی األ الرسول و
 355"اليو أاحسن ت و رٌ يخر ذلک خإالوم يهلل والين بان کنتم مئومنإ
هرگاه  ،پردازيدرسول واولواالمر خود باطاعت خداوند واطاعت ه ب)

منازعه واختالفی بوقوع پيوست موضوع مختلف فيه را بحکم خداوند 
يد اين ر بخداوند و روز قيامت عقيده دار ورسول اور جعت بدهيد اگ

 هبود شما تمام ميشود وبهترين تاويل و مرجع ميباشد( مراجعه به خير وب
اساس کلی در اين موضوعات اين است که هر گونه معامالت مردم که 

ستثنای آنکه در آيت وبا اه ب،طرف احتياج وضرورت شان باشد
 هانآجواز دارد وممانعتی در ،رسيده باشد حرمت آن ها بثبوت،حديث
چنانچه در حصه داده شود.نبايد حکم بحرمت آن ها نيست و  موجود
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دا ورسول بان عبادات همان عبادتی موجب تقرب خداوند ميگردد که خ
زيرا دين ومقررات دينی همان است که از جانب ،اجازه فرموده باشند

مشروع ومجاز گرديده است وحرام نيز همان است که )ج(خداوند
انی را  از اينجا است که خداوند کس ،خداوند آنرا حرام قرار داده باشد

بدون دليل شرعی  ،که بدون محرمات خداوند به تحريم بعضی چيزها
 پرداخته اند تقبيح کرده است.

ما ارزانی فرما که حاللت را حالل بدانيم وحرامت را ه بتوفيقی  ا!خداوند
حرام قرار بدهيم ودين را عبارت از چيزی بدانيم که تو آنرا معين فرموده 

 .یا
 
 
 
 
 
 



 سياست شرعيه 

 

283 

 فصل هفتم
 مشوره

زيرا خداوند)ج( پيغمبر بر   ،ی نياز شده نميتواندمامدار از استشاره بز 
امر فرموده وچنين دستور داده باستشاره ()ص(گزيده خود را)محمد

کل عزمت فتو  فاعف عنهم واستغفرلهم وشاور هم فی االمر فاذا:"است
از مقصرين عفو بايد نمود و برای شان "ن اهلل يحب المتوکلينإعلی اهلل 
که  مغفرت بايد کرد ودر کار از ايشان مشوره بايد گرفت وقتيمطالبه 

امداد پروردگار خود اعتماد بايد نمود خداوند اعتماد  ه ب ،عزم نمودی
  .کنندگان را دوست دارد(

احدی :"روايت شده است که می فرمودنداز حضرت ابو هريره)رض(
  356."ياران خود بيشتر استشاره نمی نمود بانسبت برسول اهلل)ص(

غرض تاليف قلوب اصحاب ه ب)ج(علماء گفته اند که خداوند
واقتدای باز ماندگان وتعقيب اين خط مشی واستخراج رسول)ص(

ر از قبيل امو  ،که در آن ها وحی نازل نشده بود نظريات در باره اموري
را بمشوره امر فرموده محاربه وجزئيات ديگر حضرت محمد)ص(

  مشورهه ولی استشاره نمايند وبست که ديگران بطريق ايباری با.است
  .گرفتن خود را مکلف بشناسند
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وما :" در توصيف وستايش مومنين فرموده استچنانچه خداوند)ج(
جتنبون  ين يتوکلون والذيوعلی ربهم  ان آمنو يابقی للذ ٌر ويعنداهلل خ

 لربهم و ن استجابوايغفرون والذيهم  اثم والفواحش واذا ما غضبو کبائراإل
 357"نفقونينهم ومما رزقناهم يوامرهم شوری ب ةالالص موااقا
برای کسانی که ايمان  ،چيزيکه در نزد خداوند است دائمی وبهتر است)

کبيره   نآورده اند وبخدای خود توکل مينمايند واشخاصی که از گناها
وبد کاری کناره گيری می کنند ودر هنگام غضب از راه عفو ومغفرت 

ادای نماز می پردازند ه را پذيرفته اند وب امر خداوندیاو  پيش می آيند و
که خداوند  طريق استشاره انجام ميدهند واز ماليه وکارهای شان را ب

 برای شان عنايت فرموده است نفقه ميکنند(.
زمامدار معلوم شد که مشوره دهندگان طبق ه بعد از استشاره هرگاه ب

بايد به  ،نداصول شرعی مشوره داده ورأی خويش را اظهار نموده ا
 البته در اشياء ونظرياتي ،تعقيب نظر يات شان بپردازد وآنرا عملی نمايد

اطاعت احدی اعم از اينکه جاه و  ،که مخالف اصول شرعی باشد
جائز نيست زيرا خداوند فرموده  ،عظمت دنيوی داشته باشد يا دينی

رای  هرگاه[مر خود بپردازيداولواأل باطاعت خداورسول، و] :است
بايد از هر   ،شد دهندگان در امور اختالفی بدست آورده میمشوره 
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کدام آنها مطالبه رای گردد وهر کدام از آراء که مطابق اصول شرعی 
مدار اجرا واعتبار قرار  ،بوده بحکم خداورسول نزديکی داشته باشد

ی تعميل شده باشد که فرموده داده شود تا مطابق هدايت خداوند
بحکم خدا ورسول مراجعه کنيد اگر بخدا وروز ر امور متنازع فيه د:است

  .قيامت يقين داريد
 :اولو االمر عبارت از دو طائفه ميباشند

  .آمرين -1 
  .ءعلما -2

صالح اين هردو طائفه مربوط است باری بايد هر کدام اه اصالح مردم ب
تا مطابق حکم  ،فعل خود را مورد دقت قرار بدهندو اين دو طائفه قول 

که رفع مشکالت حوادث ای  ندازه اتا ، بميان آورده شود  خداورسول
پيروی مقررات  ،بداللت آيات کريمه واحاديث شريفه صورت پذير باشد

هرگاه در اثر ضيق فرصت يا عجز مطالبه يا تشابه  .آن ها واجب است
در آنوقت  ،دالئل وغيره معرفت داللت آيات واحاديث صورت نگيرد

قليد يکی از تاعتماد قوی بعلم وديانت به  زمامدار ميتواند که باساس
اين  ،قليد جائز نيستتبرخی ميگويند که به هيچ حالی  .علماء حکم کند

مدار به تطبيق زما،هرسه قول درمذهب امام احمد وغيره ذکر يافته است 
ين قضات ومامورين ميباشد مکلف است که حتی يکه راجع به تع شروطي

شروط عبادات از قبيل ه بلکه ب ،داالمکان آن ها را مراعات نماي
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تمام اين مکلفيت ها طبعا در  .جهاد و غيره نيز متوجه باشد،نماز
صورت قدرت است البته در صورت عدم قدرت تکليف مااليطاق شده 

ی نماز را وابسته به طهارت چنانچه خداوند )ج( ادا .نميتواند
 ضررودر اثر ضرورتی ازقبيل خوف دشمن، گردانيده است)وضو(

حضرت رسول مقبول ]استعمال آب ، وغيره تيمم را جواز داده است
که ينماز را ادا کن وقت ،ن گفته استي)ص(برای عمران بن حص

 ،اگر نشسته هم نتوانستی نماز ادا کنی .پس نشسته ادا کن،نتوانستی
 358[پس به پهلو نماز ادا کن

که   ن ودر هر حالتیيده دراوقات معيخداوند )ج(نماز را واجب گردان
ات و حافظوا علی الصل:"ديکه می فرما يد طور يد آنرا ادا کنيبتوان

منتم أذا إرکبانًا ف او فتم فرجاالخن إن فيالوسطی وقوموا هلل قانت ةوالصال
 351"کم مالم تکونوا تعلمونماهلل کما عل فاذکروا
شگاه يبه پيگر[نمازديد به خصوص نماز وسطی]تان محافظت کنينمازها

خوف وترس بوديد،  د،اگر در حاليستاده شو ياری اخداوند وفرمان برد
د خدارا يکه به امن شدي.وقتيدکن  ءرا ادا نماز ميتوانيد پياده وسوار

د .نماز در يدانستيم داده است وشما نميکه شما را تعل يطور د،يادکني
ت وخوف وترس،صحت يهر حالت واجب است درحالت امن

                                                 
 257صفحه  2مستدرک حاکم جلد  358
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هم  ،ف شده استيتخف بفرد اقامت ولی باالی مسافر ريومرض،غنی وفق
  که در ترس قراردارد. يض وکسيچنان باالی مر 

بهمين عنوان طوريکه در احاديث کتب فقه بالتفصيل ذکر يافته است در 
اساس کلی دراين باره  ،اثر ضرورت بعضی از شرائط ساقط ميگردد

 360"اهلل ما استطعتمافاتقو "همان آيه کريمه ميباشد که فرموده است:
حديث شريف در باندازه توان تان خودداری کنيد( دیاز عذاب خداون)

منه  امر فاتو أتکم باذا امر :"فرموده بودندص()آمده است که رسول اهلل
 361"استطعتمما
م آن انجاه کاری مامور نمودم باندازه توان خود به  که شما را ب وقتي)

از خوردن طعام های حرام ممانعت  بکوشيد(بهمين سلسله خداوند)ج(
فمن اضطر غيرباغ :" ده استو ما در حال اضطرار فرما ،کرده است
کسيکه مضطر ميگردد هر گاه متجاوز نباشد  ) ."م عليهثإوالعاد فال 

 362(گناهی براونيست
جعل عليکم فی الدين من ما :است کريمه ديگری ارشاد نموده  ه يآدر 
احکام دينی کدام کار فوق از طاقت تحميل نگرديده  در) 363"رجح

                                                 
 سوره تغابن  16آيت  360

 1/232ومسلم  2/1082بخاری  361

 سوره بقره172آيت  362

 سوره حج 78آيت  363
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  362م من حرجکما يريداهلل ليجعل علي:ی فرموداست( در آيه ديگر 
 خداوند تکليف ومشقت شما را اراده نفرموده است( 

بنا بران بايد گفت که خداوند )ج( چيزی را که از توان انسان بيرون 
 واجب نگردانيده است. اوذمه ر باشد ب

 
 

                                                 
 سوره مائده6آيت  364
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 فصل هشتم
 ين زمامداريلزوم تع

 ،رگترين واجبات دينیبخاطر بايد داشت که زمامداری مسلمين از بز 
زيرا بنی نوع  ،ن توقف دارده آست که باقی واجبات دينی بيبلکه واجب

بشردر تکميل احتياجات حياتی شان ضرورت مبرم وقطعی باجتماع 
و در اجتماع وجود رئيس وسرکرده بحدی ضروری ميباشد که ،دارند

خرج ثالثة فی سفر فليؤمراحد أذا :"إفرموده استرسول)ص(حضرت 
ست يکتن از جمله آنها يسفری ميروند بائه که سه نفر ب وقتي) "هم

امام احمد در  (وظيفه آمريت را بجا آورد و بحيث آمر گماشته شود
مسند خود از عبداهلل بن عمر چنين روايت نموده است که رسول اهلل 

 واامر  ال يحل لثالثة يکونون بفالة من االرض اال:")ص( فرموده بودند
ين آمر يدشت بدون تع ز نيست که سه نفری دريکجائ")عليهم احدا

ين آمر در يک جمعيت قليل آن هم درحال يکه تع باشند( در صورتي
باری درين جمعيت زياد در حال اقامت ضروری تر  ،سفر ضروريست

ين آمر حتمی واز جمله يومقصد احاديث شريف آن است که تع ،ميباشد
( امر بالمعروف ونهی عن واجبات دينی ميباشد. عالوه برآن خداوند )ج

اکمال اين واجب بدون قوة صورت   ،المنکر را واجب گردانيده است
هم چنان ادای .ين مرکز آمريت استيمربوط به تع تگرفته نميتواند وقو 
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الت اقامه حج نماز های عدواجبات دينی از قبيل جهاد، سائر فرائض و
امت شده ام نصرت مظلوم واقامه حدود بدون قوه و ن ويجمعه وعيد

لسلطان ظل اهلل فی أ:از اينجا است که فرموده شده است.نميتواند
 365(.االرض

ون ست:"وهم گفته اندر رحمت خداوندی در روی زمين است(بادشاه اث)
ت حشصت سال به ت")سنة من امام جائر اصلح من ليلة بال سلطان

 حکم پادشاه ظالم نسبت به يکشب بدون وجود پادشاه ترجيح دارد( 
اين اهميت بود   اثره حقيقت اين موضوعات را ثابت کرده است ب تجربه

هرگاه دعای :"د بن حنبل وغيره می گفتندماح و ضکه فضيل بن عبا
  ".مستجابی داشته باشيم آنرا برای پادشاه مينمائيم

ن تعبدوه أن اهلل يرضی لکم ثالثة د:"إفرموده انحضرت رسول اهلل)ص(
وان  رقوافت وال ا بحبل اهلل جميعان تعتصمو أ و کوا به شيئاشر توال 

سه چيز را برای شما پسنديده خداوند)ج(")من وال اهلل امرکم تناصحوا
حدت داشته و  ،احدی را شريک او نشناسيد است پرستش او را نموده

بدين خداوند متفقا دست بزنيد وآنرا محکم بگيريد واز تفريق خود داری  
وی سپرده شده وخداوند او که امور مملکت تان ب در باره کسي .کنيد

 .(باشيد ر خواه وخيرانديشيرا زمامدار تان گردانيده است خ

                                                 
 6/2_کنزالعمال2/188فيض القدير 365
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ثالثة اليغل عليهن قلب مسلم اخالص :"يگری آمده استدر حديث د
فان دعوتهم  ،لزوم جماعة المسلمين  مناصحة والة االمر ،العمل هلل 

 366"تحيط من ورائهم
يکند اخالص برای خدا خل نمب هاسه چيز است که قلب مسلمان در ان)

زيرا ،خير خواهی زمامدار، متحد بودن با جمعيت مسلمانان،در عمل
  (می گيرد دعوت ايشان از هرطرف او را فرا

در حديث صحيح از حضرت رسول )ص( روايت شده است که فرموده 
قال هلل  !لمن يارسول اهلل :اقالو  ،الدين النصيحة ،الدين النصيحة" :اند

 367"والئمة المسلمين وعامتهم لهولکتابه ولرسو 
دين يگانه اخالص وخير خواهی  ،دين يگانه اخالص وخير خواهی

فرمود برای )ص(آن حضرتيارسول اهلل کی؟ برای پرسيدند.ميباشد
صفات کمال موصوف عقيده ه ب زه وسته منياز صفات ناشا :"خداوند

پا موجب سعادت عقيده ه ب ش سرتات) هدايابرای کتاب خداوند .شود
برای  [،ا آورده شودجسنن وتلقيناتش ببرای رسول خدا ]عملی گردد و 

طالبه  ) عافيت وخاطر جمعی وموفقيت شان مزمامدار های مسلمين
خالصی شان از نامالئمات وآسوده حالی شان )گردد(برای تمام مسلمين

  .بخاطر پرورانيده شود(
                                                 

 تخريج حريت گذشته است. 366
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ه دينی وظيف الزم است که قبول زمامداری بحيث هاساس داليل متذکر ه ب
بارگاه خداوندی قرار گيرد زيرا قربت به نزد خداوند به ووسيله نزديکی 

رين وبهترين او بزرگتج( واطاعت پيغمبر)ص(ت اوتعالی)بوسيله طاع
ت ميکند که از أفساد حال مردم از آنجا نش ،قربت ها شمرده ميشود

 زمامداری استفاده رياست  واستعالء با تحصيل  مال را اراده می داشته
حضرت رسول که  روايت شده است عب بن مالک)رض(کاز   .باشند

لها من  غنم بافسدفی  جائعان ارسال انئبذما :" )ص( می فرمودنداهلل
 368"نهيعلی المال والشرف لدء حرص المر 

چنان فساد وتباهی  ،داخل شوند گوسفندی  دوگرگ گرسنه که دربين رمه)
عزت سبب تباهی دينش را بار آورده نميتوانند که حرص انسان بمال و 

حضرت حق )ج( از احوال حسرت مال اشخاصی که  (قرار ميگيرد
چنين خبر ميدهد که او  ،عمل نامه شان بدست چپ شان داده شود

عذاب خداوند را  361"نی سلطانيهعه هلک يلغنی عنی ماأما :"ميگويد
  .ی ام دفع کرده نتوانست واقتدارم از بين رفتيدارا

ن سرکرده گی واستعالء باالی ديگران همان نهايت مطلوب عالقمندا
ه آخرين جمع مال رسيدن بوتنيجه  دخواهد بود که بدرجه فرعون برسن

را در قرآن کريم ذکر  )ج( حال هر دوخداوندپايه قارون است که 
                                                 

 . 2/588ترمذی  368
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ين  الذ ةف کان عاقبيک نظروايروا فی االرض فيسياولم ":فرموده است
ارًا فی االرض فاخذهم اهلل ثأو  ةشد منهم قو أ،کانوا کانوا من قبلهم

 370"بذنوبهم وما کان بهم من اهلل من واق
ه پيش از کفار قريش بودند ک بينندکه عاقبت اشخاصيآيا نميروند تا ب)

در نتيجه خداوند آنها  ،ودارائی نسبت بايشان افزونی داشتند تودر قو 
را باثر گناهان شان مواخذه نمود ومدافعی برای شان پيدانشد که از 

ب الهی آن ها را نجات بخشد( در آيه کريمه ديگری فرموده عذا
فی االرض وال  اخرة نجعلها للذين اليريدون علو تلک الدار اآل:"است
 371"والعاقبة للمتقين افساد

را خداوند نصيب کسانی گردانيده است که اراده  اسر  نخوشنودی آ)
ای متقيان نتيجه آخرين بر ،اعتالء وتباهی را در روی زمين نداشته باشند 

  :قسم منقسم ميباشندبه چهار  است( زيرا مردم
عبارت از اشخاصی ميباشند که اراده غلبه واعتالء وايجاد :قسم اول

اين وبه معاصی می پردازند  ،ا در روی زمين بخاطر می پرورانندفساد ر 
گانی ميباشند که عاقبت شان مانند فرعون طبقه همان زمامداران وسرکرد 

چنانچه خداوند ،بدترين مخلوق گفته ميشوند و گيرد  ويارانش قرارمی
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فی االرض وجعل اهلها شيعًا يستضعف  فرعون عال إن :فرموده است
 372.(ذبح ابنائهم ويستحيی نسائهم انه کان من المفسدينيطائفة  منهم 

فرعون در روی زمين باستعالء پرداخته ومردمان آنرا بدسته های جداگانه 
ذبح پسران وترک ه طائفه را اراده نمود. بمتفرق گردانيد وذلت يک 

  .(دختران شان اقدام نمود وی از جمله تباه کاران بود
روايت نموده است که  م مسلم در صحيح خود از ابن مسعود)رض(اما

يدخل الجنة من فی قلبه مثقال  ال:)ص(فرموده است رسول اهلل،گفته بود
فقال رجل  .من ايمان لنار من فی قلبه مثقال ذرةا واليدخل ذرة من کبر
فمن الکبر أ ی حسنًا ونعلی حسنا بنی احب ان يکون ثو !إيارسول اهلل

 طالحق وغم الکبر بطر،ن اهلل جميل يحب الجمالإال :"قالذالک؟
 373"الناس

 از کبر باشد به بهشت داخل نميشود و کسيای که دردلش ذره  کسي)
خصی پرسيد ش.دوزخ نميروده ب،ذره ايمان در دل خود داشته باشد که
پای پوشم نيکو باشد آيا  يده وسول اهلل خوش دارم که لباسم پسنديار 

نی کبر عبارت از پايمال :"فرمودندکبر خواهد بود؟رسول اهلل)ص(اين هم  
 ساختن حق وتحقير مردم ميباشد( 

 .متکبرين به تحقير مردم می پردازند واز حق انکار می ورزند
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 اد فساد ميکوشند واراده اعتالء راايجه قسم دوم:اشخاصی ميباشند که ب
  .ن وسائر مجرمين پست فطرتندارند از قبيل دزدا

مانند  ،را دارند وفساد نميخواهند ءتالعکسانی انذکه اراده ا:قسم سوم
  .برند از اعتالء وتسلط باالی مردم حظکه عادت دارند که  اشخاصي

وصف تسلط  اشخاصی ميباشند که اراده اعتالء وفساد را با:قسم چهارم
فرموده قه اهل جنت اند خداوند کريم)ج( اين طب .نمی داشته باشند

 372"کنتم مؤمنين علون انانتم اال و اوالتحزنو  اوال تهنو :"است
اعتالء  ،که ايمان داران باشيد بشرطي،اندوهگين مباشيد ،سستی نکنيد)
 .( روزی نصيب شما ميگرددپيو 

انتم  لی السلم وإ ا وتدعوافال تهنو ":درآيه کريمه ديگری فرموده است
سستی نکنيد اعتالء ) 375"ترکم اعمالکمعلون واهلل معکم ولن ياأل

خداوند معاون ومددگارتان است. اعمال شما را  ،است نصيب شما
ولرسوله  ةوهلل العز ":درآيه ديگری فرموده استيگرداند(ضائع نم

 .عزت از ان خداوند وپيغمبر او و مؤمنين است() 376 "نيوللمئومن
 ،پست وذليل ميشوند ،پسندیء اشخاصی اند که در اثر اعتال بسيار

بسياری از اشخاص عالی موجود است که اراده استعالء وتحقير ديگران 
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 سوره منافقين8آيت  376



 سياست شرعيه 

 

296 

ه ظلم است. ب یزيرا اراده اعتالء باالی مردم نوع ،را نميداشته باشند
که در پی  بنابرآن کساني .دليل آن که مردم تمامًا ازيک جنس ميباشند

 ،ومردم پست وحقير پنداشته شوند ،اده باشند که ايشان عالیاين ار 
مرتکب ظلم ميگردند ودر عين حال بغض وعداوت مردم نيز با ايشان 
بميان می آيد  زيرا مردمان عادل نميخواهند که مغلوب کسی باشند 

دهم چنان اشخاص غير عادل طرفدار يالب آغوامثال شان باالی آنها 
اما قانون   ،ين ناحيه عداوتی بميان می آيدغلبه خود ميگردند واز ا

عی ودينی است که بعضی افراد انسانی باالی بعض ديگری تفوق يطب
الذی  وهو:" فرموده استقتدار داشته باشند چنانچه خداوند)ج(وا

جعلکم خالئف االرض ورفع بعضکم فوق بعض درجات ليبلوکم فيما 
 377.(تاکمآ
ف زمين گردانيده وبعض تان را خداوند همان ذاتيست که شما را متصر )

بربعض ديگری رفعت وفوقيت بخشيده است تا در عنايتی که برای تان 
 نموده است شما را امتحان کند( 

شتهم فی ينهم معينحن قسمنا ب": در آيه کريمه ديگری فرموده است
تخذ بعضهم بعضًا يدرجات ل ا ورفعنا بعضهم فوق بعضيات الدنيالح

 378"اً يسخر 
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ئل معيشت دنيای مردم را بين شان تقسيم کرده بعضی را خداوند وسا)
باالی بعض ديگری بمراتب فوقيت بخشيده است تا بعضی بربعضی 

  .اقتدار داشته باشند(
اشت که تسلط واقتدار ومال در ذبنابران شريعت دراين باره مقرراتی گ

راه خداصرف شود. هر گاه مقصد اصلی از تسلط ودارائی قربت بارگاه 
سبب بهبود دين ودنيا  ،دی وصرف مال در راه خدا باشدخداون

 ،شود دين از اقتدار مجزا ميگردد. هر گاه تسلط واقتدار ازدين ويا
امتيازی که در بين اهل طاعت واهل  ،ه تباهی می نهداحوال مردم روب

از  ،نيت وعمل صالحه ميباشد وبس  مربوط ،ت موجود استيمعص
ن اهلل ال ينظر إ :"ت که فرموده اندروايت شده اسحضرت رسول اهلل)ص(

خداوند ")لی اعمالکمإ لی قلوبکم وإنما ينظر إاموالکم و  لی صورکم وإ
بصورت ودارائی تان اهميت نميدهد بلکه دلها و اعمال تان را مالحظه 

  .می فرمايد(
ن چنان آبر  حصيل مال واعتالء ميباشند بناتچون اکثر حکمداران در پی 

ان وکمال ديانت برکناره می مانند برخی از اشخاص از حقيقت ايم
از کمال ديانت دين را مغلوب قرار داده  حکمفرمايان در اثر کناره ماندن

 یاز چيزهای که متمم ديانت گفته می شوند روی گردانی ميکنند برخ
از دين اعراض مينمايند وعقيده می  ديگری احتياج خود را زير نظر گرفته

ينی منافی تسلط شان ميباشد. بنا بران دين که متممات د داشته باشند
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به عزت وغلبه آن عقيده نميداشته  ،در نظر اين طبقه قابل رحم بوده
در نتيجه هر دو طبقه از اکمال دين عاجز مانده در وقت بالء  ،باشند 

اين هردو طريقه رويه های فاسد   .ومصيبت به جزع وفزع می پردازند 
 بدين مينمايند وبه مکمالت کسانی ميباشند که خود را منسوب

صرف همت نمی نمايند يا وضروريات آن از قبيل تسلط،جهاد،مال،
ولی اراده وقصد شان اقامه دين  ،تسلط ومال ومحاربه را اجرا می نمايند

راه  اييهود( ن هر دو طريقه راه مغضوب عليهم )واي ،نميباشد
شان يکه بااليئبرآنها]راه راست که راه منعم عليهم.ميباشد()نصاریضالين

صديقين وصالحين  ،شهداء ،از قبيل انبياء[انعام الهی صورت گرفته
)ص( وراه اصحاب وپيروان شان ميباشد که طرف همان راه محمد،است

نوازش خداوندی قرار گرفته اند وظيفه مسلمانان است که در تعقيب اين 
ه حتی الوسع در را .ومقتدرين از اقتدار خويش،ه مجاهدت نمايندطريق

وبجلو گيری از محرمات متوجه  ،بهبود دينی ودنيوی مسلمين بکوشند 
 .که از وسع شان بيرون گفته شود مأخوذ نميگردند شوند البته به چيزي

فرمائی فجار  فرمائی ابرار نسبت بحکمم از اينجا است که به حک
که از استوار داشتن مقر رات دينی  اشخاصي ،ترجيح داه ميشود 

به خير  جز باشند ودر حدود قدرت خودعامجاهدت  و اقتدار بوسيله
اندازه ه عملی ب ،خواهی ودعا گوئی ومحبت بخير رسانی وخير رسانی

 توان خود می کوشند مکلفيت خود را بپايان ميرسانند ودر مقابل چيزي
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بنا برآن واجب ذمه هرمسلمان  ،ن عاجز اند مسئوليتی ندارندآاز  که
را بر مطالب وارشادات نبوی)ص(عميم هدايات قرآنی است که ت

شخصی خود ترجيح بدهد ودر اين رشته توفيق وامداد الهی را مطالبه 
از اقتدار وتوان خود ،را وسيله خدمت دين قرار داده و دنيا ،نمايد 

ای انسان! :"چنانچه معاذبن جبل )رض( فرموده اند ،بدين خدمت کند 
اما  ،ضرورت داری اشتباهی نيست که به تکميل احتياجات دنيای خود

ه هرگاه ب ،کمال حصه اخروی خود نسبت بان بيشتر احتياج داریا ه ب
نصيب دنيويت از دست ميرود  ،اکمال حصه اخروی خود متوجه ميشود

حصه آخرت از نزدت  ،یاگر به نصيب دنيوی خود متوجه ميشو  ،
امور خود بايد پرداخت که از هر دوحصه بهره  مانتظاه باری ب .ميرود

  .ه بی نصيب نشده باشی(يافت
که به جز  کسي  :ه رسول اهلل)ص(فرموده انددر حديث شريف است ک

از منافع دنيوی آرزوئی ندارد وتمام هدف حياتش تحصيل دنيا قرار 
وفقر و احتياج دائمًا زير نظرش  .امور دنيوی او نيز پاشان ميگردد ،دارد

دست آورده بدون از حصه معينه چيزی ب زياز دنيا ن ،جلوه داشته
که پاداش روز آخرين را زير نظر می گيرد ودرآن باره  نميتواند کسي
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قلبًا غنی وبی نياز ميشود ودنيای مشروع نيز برايش .صرف همت ميکند
 371"دست گيری ميکند

بلکه  ،اپسين مانع تحصيل وسائل معيشت نیالبته مطالبه پاداش روز و 
اًل ذکر يافته همين کتاب قب د آن است چنانچه اين مطلب درؤيم

همان دستور خداوندی است که در )اساس اين ارشاد نبوی)ص(است.
ال ليعبدون ما اريد منهم من رزق إنس و ما خلقت الجن واإل:" آيه کريمه

 "المتين ةق ذوالقو ان اهلل هو الرز إطعمون يوما اريد ان 
آن آفريده است که به پرستش اش  انسان را برای جن و )ج(خداوند)

او تعالی جل مجده از مخلوق خود اميد منفعتی بخود ندارد  ،بپردازند
ونه رزق وطعامی را برای خود از نزدشان ميخواهد به تحقيق خداوند 

  و اقتدار خلل ناپذير است (. روزی دهنده تمام مخلوق وصاحب قوت
باری از خدای بزرگ نياز ميکنيم که ما وتمام برادران اسالمی ما را توفيق 

تعقيب  رضامندی او تعالی )ج( را در تمام اقوال واعمال بخشد که راه
تش يزيرا خود داری از معصيت وتوفيق طاعت بدون اراده وعنا ،نمائيم

 .نميتواند صورت گرفته
نا محمد وعلی آله وصحبه وسلم  والحمد هلل رب العلمين وصلی اهلل علی سيد

 .تسليمًا کثيرًا دائماً الی يوم الدين 
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 ( هجری شمسی 1332) تاريخ ترجمه سال
  .شهرنو کابل افغانستان ،دیيخورشهجری  25/3/1387ق يخ تحقيتار 


