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 م(شش)جلسه اول تا  نشر میزان -مرحوم آیت ا... عمید زنجانی -کتاب حقوق اسالمی تطبیقی -

 (دهمشانزم تا هفتجلسه ) نشر میزان -کتاب بررسی تطبیقی حدود و تعزیرات در فقه مذاهب خمسه -

 نحوه محاسبه نمره درس: 

شود: نحو زیر محاسبه می (، به3+17=20نمره این درس از بیست نمره )  

 اخذ خواهد شد.  تستی و در سامانهبه صورت  نمره که در روز امتحان پایان ترم 17آزمون درس از  -1

شده  یکاربرگ ارائه هم در سامانه بارگزارسه نمره هم اختصاص به ارائه شفاهی در کالس دارد.  -2

تعیین موضوع ارائه شفاهی هم به عهده خود دانشجو است که بر اساس عالئق خود در ارتباط با  است.
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کند و متن ارائه را نیز پیش از ارائه در کالس به ایمیل استاد و سایر دانشجویان انتخاب میتطبیقی فقه 

 کند.ارسال می
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 تاریخ علم الخالف  -1

توان از تاریخ مذاهب فقهی جدا دانست، زیرا از همان تاریخ تکوین و تدوین این رشته از فقه اسالمی را نمی

اوایل نیمه دوم قرن دوم هجری که مذاهب فقهی شکل گرفت و مدون شد، علم الخالف نیز تا شکل گرفت و آغاز 
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 بعدازآناین علم تأثیر بسزایی گذاشت. اما  گیریاوجبر « اهل حدیث»و « اهل رأی»اختالف بین دو مکتب فقهی 

 ن به دالیلی چو

 مذهبی و پرهیز دانشمندان و فقها از دامن زدن به عوامل تفرقه  هایاختالفگسترش دامنه  -1

های متعصبانه و ضعف تدریجی برخوردهای منطقی پیروان مذاهب فقهی و رواج احساس -2

 هاجاهالنه در میان آن هایمقابله

فعی انجام و اهل حدیث که توسط شا رأینزدیک شدن دو مکتب فقهی اهل سنت یعنی اهل  -3

 ها کاست. گرفت و برای مدتی از شدت اختالف

هجری در شرایط تنازع بقای مذاهب اهمیت خود را بازیافت، زیرا در این زمان هر یک از  5و  4در قرن 

اجتهادی و قواعد  هایروشمذاهب به دنبال دفاع از مذهب خود در برابر مذاهب دیگر بودند و به تبیین مبانی و 

برای حفظ مذهب  هاتالشوه اجتهاد و استدالل آن همت گماردند. در میان علمای شیعه نیز این استنباط و شی

را در زمان آیت ا...  هافعالیتشیعه وجود داشت مانند نگارش کتاب الخالف توسط شیخ طوسی. ادامه این 

به رسمیت  شود شیخ شلتوت شیخ االزهر و برخی دیگر مذهب شیعه رابینیم که منجر میبروجردی می

 بشناسند.  

 تعریف علم الخالف یا علم الخالفیات  -2

 وجود دارد:  بارهدرایندو تعریف 

و ترجیح برخی  هرکدامو بررسی ادله فقهی  هاآن بندیتقسیمآرای مختلف فقهی و  آوریجمع -1

 مستند به ادله مقبول. صورتبهها از آن

وارده بر ادله  اشکالها و ادله شرعی و پاسخ به شبهه ارائهعلمی است که با آن چگونگی  -2

 شود.مخالفان به استناد براهین قطعی )ادله شرعی( شناخته می

 تفاوت علم الخالف و علم الخالفیات  -3

 تفاوت این دو در شیوه بحث است: 

مستند به  رأییمنجر به ترجیح  درنهایتدر نظر برخی در علم الخالف، ادله اقوال بررسی و مقایسه شده و 

دانشمند خالفی با توجه به آرای دیگر  موردنظر رأیاست، اما در علم الخالفیات  انجامیدهمیدلیل راجحی 

و  نقدبهخالفی ادله معارض را ذکر نموده و  کهآنبدون  گردیدهمی ارائهو ادله کافی برای آن  قرارگرفته موردبحث

 بپردازد. هاآنبررسی 

دلیل و مبنای خاص آن ذکر  اینظریهرود که برای هر به کار می درجاییدر نظر برخی دیگر، علم االختالف 

 که تنها به نقل اقوال اکتفا شود.  گرددمیشود؛ ولی علم الخالف گاه در موردی اطالق 

 جایگاه علم الخالف  -4

 سه نظر مطرح است:

و علوم مقدماتی آن آشنایی با علم اصول فقه مقدمات علمی  ترینعمدهبخشی از فقه است، زیرا  -1

 و ادله فقهی است و دانستن سایر علوم مثل جدل جنبه فرعی دارند.
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گردد؛ نهایت بخشی از علم جدل و مناظره دانست که خود بخشی از علم منطق محسوب می -2

 شود.مقاصد مذهبی به کار گرفته می درراهاین بخش از علم جدل در علم الخالف  کهآن

 ظر امام فخر رازی: بخشی از علم اصول فقه است. ن -3

 علل و عوامل اختالف در آرای فقهی  -5

 برای رسیدن به علل و عوامل الزم است اختالفات را به چند دسته تقسیم کنیم: 

در مبانی  هاییاختالفهر دو گروه دارای  هرچنداختالف مذهب رأی با مذهب اهل حدیث:  -1

کنند، ولی یک قاعده و اصل عام عمل می صورتبهبه قیاس  رأیاستنباط فقهی هستند، برای نمونه اهل 

باشند، ولی در اصول اعتقادات اسالمی وحدت نظر دارند، و به اهل ظاهر در آن متوقف و یا ممتنع می

 همین دلیل در بسیاری از مبانی استنباط نظر یکسانی دارند.

مذهبی فقهای مذاهب اربعه با فقهای شیعه: در سه حوزه، آرای فقهی، قواعد  یهااختالف -2

 استنباط و ادله اجتهاد )کتاب، سنت، اجماع و عقل( اختالف دارند. 

اختالفات مذهبی میان مذاهب شیعی مثل فقه زیدیه و فقه امامیه: مردود بودن قبول مذهب  -3

مقابل پذیرش پیروی از مذهب ابوحنیفه از سوی برخی  یکی از امامان مذاهب اربعه از سوی امامیه و در

 زیدیه. 

 عوامل مؤثر در اختالف مذاهب فقهی اهل سنت -6

نظری است، پس اختالف در مسائل نظری و استداللی امری قهری و عمومی  آرای فقهی امری -1

 است.

 داشتبازمیتقلید و پیروی دلیل، از دیگران  کهنحویبهشدت اهتمام و احتیاط در امر شریعت  -2

 و خود به دنبال آن بودند که حجت خود را بازیابند.

دو منبع اصیل و اساسی در استنباط فقهی، عربی است. تحول این  عنوانبهزبان قرآن و  حدیث  -3

 قرآن و حدیث گردید. درزمینهزبان در طول تاریخ موجب اختالف فهم و استنباط 

 میزان دستیابی به قرائن معتبر در فهم معانی -4

 شرایط زمانی و مکانی که گاه با یک سلسله عوامل سیاسی نیز همراه بوده است.  -5

و احادیثی که توسط  کلیه مذاهب فقهی اهل سنت در ریشه و اساس به آرای صحابه پیامبر  -6

از  وریبهرهعلم به شریعت و میزان  ازنظرهمه صحابه  ازآنجاکهو  باشندمیمستند  شدهنقلآنان 

فقهی و ایجاد مذاهب مختلف توسط خود  هایاختالفزمینه  روازاین، اندنبودهان مصاحبت ایشان یکس

و هوای دیگر  باحالدیگر  ایگونهبهو در عراق  ایگونهبهصحابه فراهم گردید و احکام شریعت در مدینه 

 پا گرفت.

در ایجاد و خود از عوامل مؤثر  نوبهبهاختالف در مبانی نظری اجتهاد و قواعد و اصول استنباط  -7

 آید. فقهی به شمار می هایاختالفتشدید 
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که به هر دلیل در میان مذاهب فقهی  هاییاختالفعدم اعتقاد و استناد به مرکزیت علمی در  -8

 اصولی و کلیدی ممانعت نموده است.      مسائلدر  هااختالفبه وجود آمده است، تا از گسترش 

 اختالف مذاهب فقهی شیعه و اهل سنت  -7

در  هایینمونهمثل  هست اثباتقابلفقه اهل سنت،  قبولقابلاکثر آرای فقهای شیعه با مبانی  -1

 کتاب الخالف شیخ طوسی

با یکی از مذاهب فقهی اهل سنت تطابق  معموالًآرای فقهی شیعه جز در چند مورد استثنایی  -2

 شود.محسوب نمی ایجداگانهداشته و نظریه 

از اختالف بین  ترگستردهمذاهب اربعه حتی در یک مذهب بسی بین فقهای  هایاختالفدامنه  -3

 شیعه و مذاهب چهارگانه است. 

  اجتهاد فقهی در عصر رسول خدا  -8

بیان احکام الهی بر اساس وحی بوده و در علم به احکام،  شأن رسول خدا دیدگاه شیعه:  -1

حاکم و دستورهای اجرایی  عنوانبهاند؛ و تنها در مقام اجرای احکام نیازی به اجتهاد عقلی نداشته

که در آن  کردندمیاحکام حکومتی، احکامی را بر اساس مصلحت اسالم و جامعه اسالمی صادر  عنوانبه

 خطایی راه نداشت. ترینکوچکنیز 

اد مرجع بیان احکام شرع بودند، اجته کهدرحالی خود پیامبر دیدگاه اهل سنت:  -2

بر وی وحی نازل نشده بود، با اجتهاد خویش به  کهدرحالیداد و گاه . گاه پاسخ به وحی مینمودندمی

را  شد و رأی پیامبر خطا بود، وحی نازل می اجتهاد پیامبر  کههنگامیگفت. ها پاسخ میپرسش

 کرد.اصالح می

 اجتهاد در عصر صحابه -9

به اجتهاد رو آوردند و هرگاه به موردی  به اعتقاد اهل سنت، مسلمانان از همان هنگام رحلت پیامبر 

نمودند. دلیل: رویه اجتهادی یافتند، به اجتهاد خود عمل میکه حکم آن را در کتاب و سنت نمی خوردندبرمی

درباره سفر معاذ بن جبل به یمن و احتراز فقهای اولیه از استناد حکم به رسول  و روایتی از پیامبر  پیامبر 

 . رسول خدا  حکمبهو اولی دانستن حکم خود نسبت  خدا 

شود و حجت به اعتقاد اکثر فقهای اهل سنت فتاوا و آرای فقهی صحابه، سنت متبعه محسوب می درهرحال

 ( است.باالصاله )مستقل از رسول خدا 

 ه در عصر تابعان فق -10

گسترش  درنتیجهمهاجرت صحابه در عصر خلیفه سوم از مدینه و سکنی گزیدن در شهرهای مختلف و 

 اختالف میان فقه روایی و فقه اجتهادی صحابه به دوره بعد از آنان 
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 عصر امامان فقه -11

. در این دوره نداگرفتهشکل بعدازآناین عصر تابعان تابعان است که برخی فرق فقهی در این زمان یا 

 پذیرفتند. مرسل گسترش پیدا کردند اما افرادی چون احمد بن حنبل چنین روایاتی را نمی هایروایت

 ضرورت اجتهاد  -12

 دیدگاه فقه امامیه  -1-12

فقهای امامیه عمل به تکالیف شرعی، نیاز به علم به تکالیف و معرفت تفصیلی به احکام شرعی دارد و  ازنظر

و مراجعه به ادله و استنباط احکام  هست پذیرامکانبه ادله اثبات احکام،  مراجعهتحصیل علم به احکام شرعی با 

است. مشروعیت عمل به  پذیرامکانح اجتهاد ها نیاز به اجتهاد دارد که از طریق آشنایی با روش صحیشرع از آن

و استفاده از این دو طریق نیز صحیح و مجزی  شدهپذیرفتهو عمل به احتیاط  الشرایطجامعتقلید از مجتهد 

 دانسته شده است.  قبولقابلاز باب بدل اضطراری در حالت فقدان اجتهاد،  درواقعتلقی شده و 

آنان اجتهاد در حقیقت مراجعه به  ازنظرت با اجتهاد مخالف هستند و سخ هااخباریدر میان فقهای امامیه 

 .گرددمیرجوع به نص تلقی  جایبهعقل 

 دیدگاه اهل سنت  -2-12

 :کنندمیاز سه طریق این امر را اثبات 

جاودانگی و خاتمیت اسالم به معنای آخرین دین الهی، تنها در صورتی متصور خاتمیت دین اسالم:  -الف

اجتهاد در فهم اسالم مفتوح باشد و در هر عصر امکان بازشناسی احکام آن، از طریق اجتهاد وجود است که باب 

 مسائلاسالم به  گوییپاسخبرای تداوم شریعت در اعصار و قرون کافی نیست و برای  داشته باشد. احکام منصوص

با ملل دیگر نیز فقها را به اجتهاد ال نص فیه وجود دارد. عالوه بر این مواجهه  جدید احتیاج به اجتهاد در ما

   واداشته است.

اصول شریعت از اهداف خود جدا نشود و خالف مقصود از آن  کهاینبرای  تحقق اهداف شریعت: -ب

، زیرا نتایج حاصل از اجرای بسیاری از احکام شریعت هست ناپذیراجتنابحاصل نگردد، اجتهاد در عصر و زمان 

. مثل آورندمیف شریعت نیستند و در بسیاری موارد حتی نتیجه معکوس به بار اهدا کنندهتأمیناسالم، 

 اجتهادهایی که در دوران خلیفه دوم بر همین مبنا صورت گرفت.

: به اعتقاد آنان در مرحله نخستین شریعت اسالم، اصول و قواعد ضرورت و تفریع و توسعه شریعت -ج

ودی از فروع بیان گردیده و تفریع آن اصول و قواعد به صورتی که کلی در دوره مکی و مدنی در قالب تعداد محد

و نیازهای زمان باشد، احتیاج به اجتهاد دارد. بر اساس این استدالل در حقیقت اجتهاد مکمل  مسائلپاسخگوی 

 شود. شریعت اسالم، محسوب می

 اهل سنت ازنظرانواع مجتهد  -13

در استنباط احکام شرعی است که  اجتهاد کامل تالش و کوشش فراگیرمجتهد کامل:  -1

 مذهب اهل سنت دارد.  4اختصاص به بانیان 
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تطبیق قواعد کلی بر حوادث روزمره و مصادیق نوظهور  دارعهدهمجتهدی است مجتهد مخرج:  -2

  . باشندمی

 شرایط اجتهاد کامل -14

 علم به لغت و ادبیات عربی -1

 علم به قرآن کریم -2

 علم به سنت -3

 اختالفمعرفت مواضع اجماع و  -4

 معرفت قیاس -5

 علم به مقاصد االحکام -6

 صحت، سالمت فهم، حسن منطق و قدرت سنجش -7

 خلوص نیت و سالمت اعتقاد  -8

 اجتهاد به لحاظ متعلق آن  یهاوهیش -15

این نوع اجتهاد مورد اتفاق کلیه مذاهب اسالمی است که اصل  نص فیه: اجتهاد به عقل در ما ال -الف

و در حقیقت قدر متیقن جواز اجتهاد در مذاهب فقهی  انددانستهاجتهاد و مشروعیت آن را تلقی به قبول 

ال نص فیه نزد مذاهب اهل سنت حدیث معاذ بن جبل است.  . مستند مشروعیت اجتهاد در ماشودمیمحسوب 

امامیه با دلیل عقلی )قبح عقاب بال بیان( و ادله نقلی در مواردی چون اصل برائت، استصحاب و این امر در فقه 

 اشتغال به اثبات رسیده است. 

فقهای حنفی، اعمال رأی و  ویژهبهبسیاری از فقهای اهل سنت  اجتهاد به عقل در احکام منصوص: -ب

را منحصر در ما ال نص فیه ننموده و آن را به  و اجتهاد اندشمردهاجتهاد در احکام منصوص را نیز جایز 

 . اندشمردهمردود  کالًفقهای امامیه اجتهاد در مقابل نص را  کهدرحالیاند. ها نیز توسعه دادهمنصوص

 مشخصات و ممیزات کلی شریعت اسالم -16

، بنابراین، گرددبرمیرویه اجتهادی اهل سنت در عمل به قیاس و استحسان و ... به اعتقاد آنان به این مبحث 

 ضروری است که بررسی شوند: 

 سهولت در شریعت اسالمی  -1-16

 سه معنا از آن در اینجا مطرح است:

بقره است.  286و فوق طاعت است که مدلول آیه  مقدور ناسهولت به معنای وسیع در مقابل امر  -الف

که مورد اتفاق همه مذاهب فقهی است  استمعنا، مفاد این اصل همان شرط مقدوریت در تکالیف شرع  بنابراین

 . استو خارج از طاقت در شرع اسالم منفی و خارج از تکلیف  غیرمقدورو هر امر 

و مفاد اصل نفی حرج آن است که تکالیف  است حرج السهولت شریعت اسالم به این معنا، مبنای قاعده  -ب

 است.   تحملقابل عادتاًتی نیست یا اگر هست در شریعت اسالم از نوع امور مقدوری است که در انجام آن مشق
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از میان دو یا  ترینسهلبودن امور و انتخاب  ترسهلیسر در مقابل عسر: گرایش اسالم در تکالیف هر چه  -ج

 . باشندمیسهولت انجام متفاوت  ازنظرچند امر است که 

حت را نموده و مبنای مصالح و برداشت امامیه از این اصل: اسالم در احکام شریعت رعایت سهولت و سما

. حاصل و مفاد این اصل شودنمیمفاسد را اساس تشریع خود قرار داده و در آنچه مقرر داشته جز این دیده 

 همان اصل برائت و اصل اباحه است.

 توانمیبرداشت اهل سنت از این اصل: این اصل مبین یک قاعده کلی حکم ساز است که با توجه به آن 

 هولت مصلحت دارد حکم شرع را کشف نمود. که س هرکجا

 اصل تقلیل تکلیف  -2-16

در اعتقاد اهل سنت یکی از مبانی شریعت اسالمی تمایل به کاهش تکلیف است، زیرا تکلیف زاد موجب 

 در اینجا نیز مطرح هستند. هابرداشت. همان ورزندمیافراد از انجام آن امتناع  درنتیجهخستگی شده و 

 اسالمی محاسن شریعت  -3-16

که در هر مورد اسالم بهترین را انتخاب کرده است، چه در اصل  دهدمیمطالعه و بررسی احکام شرع نشان 

 خوبیبهحکم و چه در شیوه عمل و چه در اجزای شرایط و موانع. اگر این مطالعه با تطبیق همراه باشد، این امر 

 .شودمیثابت 

 مقاصد شریعت اسالمی -4-16

 قواعد فقهی -5-16

 ریعی در شریعت اسالمی حاکمیت تش -6-16

و حکم سازی خارج از قلمرو تشریع الهی، کفر و خروج از  گذاریقانونمنظور از این اصل، هر نوع استقالل در 

قیاس، استحسان و ... در  وسیلهبهخود با توسعه حکم سازی و اجتهاد  تقید به این اصل .گرددمیاسالم تلقی 

 اند.تعارض است و فقهای امامیه با استناد به این اصل اجتهاد در مقابل نص را حرام شمرده

 مشخصات مذهب فقهی شیعه -17

 مشخصات مذهب فقهی امامیه -1-17

 ها(باب اجتهاد باز است )برخالف نظر اخباری -الف

 جواز تفسیر اجتهادی آیات االحکام قرآن -ب

  پیامبر  فقطنهاست  سنت شامل قول، فعل و تقریر معصومان  -پ

 باشد. اجماع حجیت بالذات ندارد بلکه باید کاشف از قول معصوم  -ت

 ادله عقلی منحصر در اصول عملیه )برائت، استصحاب، تخییر و اشتغال یا احتیاط( است. -ث

 مشخصات مذهب فقهی زیدیه -2-17

 .دانندمی تابع زید هستند و او را امام پس از امام سجاد  -الف



دکتر معینی فر                                                                                                                                                   تطبیقیدرسنامه فقه   

 11 

المجموع است که شامل دو کتاب مجموع الحدیث و مجموعه الفقه است و منتسب به  هاآنکتاب معتبر  -ب

 .استزید 

 .اندکردهمیبه قیاس و استحسان عمل  شدهگفته -پ

 عمل به عقل در مذهب زیدی شبیه به معتزله است. -ت

 آرای مذاهب دیگر جایز است. کارگیریبهاخذ و  -ث

 .کنندمیعلمای زیدی در مذهب مجتهدند و به مبانی اجتهادی رجوع  -ج

 مشخصات کلی مذاهب فقهی اهل سنت -18

 مشخصات کلی فقه حنفی -1-18

 (هجری 150-80مؤسس مذهب: ابوحنیفه نعمان کوفی ) -1

 عراق کلبهمحل مکتب: کوفه سپس سرایت  -2

 منابع در استخراج احکام در فقه حنفی:ترتیب استناد به  -3

 قرآن            -الف

 کندمیمورد را عمل به نص تلقی  4سنت                 ابوحنیفه عمل به این  -ب

 آرای صحابه -ج

 آرای تابعی -د

 قیاس  -الف

 استحسان -ب

 اجماع  -ج

 کند  عمل به این موارد را اجتهاد به غیر نص تلقی می        معامالت                                             -د

 آنکه مخالف نص باشد.        شرطبهعرف و عادت  -هـ

 سد ذرایع -ی

 تحت تأثیر این خصلت است. شدتبهبازاری بوده و فقه او  ابوحنیفه -4

شتن زن (. نمونه: باز گذاگراجمعاست در مقابل  فردگرافقه حنفی فقه حر و آزادی اراده است ) -5

بالغ و عاقل در ازدواج/ انکار محجوریت از سفیه و غافل/ عدم لزوم وقف/انکار والیت بر زن مدیون، سفیه 

 و مالکیت

 متالزم دانستن مالکیت و آزادی -6

در علم کالم و مواعظ بوده است و آرای فقهی او توسط شاگردانش  غالباً ابوحنیفه هاینوشته -7

 تدوین گردید.

 فَر هستند.بو یوسف، محمد بن حسن شیبانی و زُشاگردان معروف وی ا -8

 است. شدهشمردهاز ممیزات فقه حنفی  سازی قاعدهتفریع و  -9
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مذهب غالب مسلمانان دنیا حنفی است و علت آن اعالم نمودن مذهب رسمی توسط دولت  -10

 قیاس. کارگیریبهوسیع و پراکنده اسالمی و  هایسرزمیندر  هاعرف هایتفاوتعثمانی،  ازآنپسعباسی و 

که توسعه فقه حنفی در آنجا نتوانست موفقیت چشمگیری کسب نماید آفریقا بود  اینقطهتنها  -11

 که دولت اغالبه به دلیل حمایت از فقه مالکی از گسترش فقه حنفی جلوگیری نمودند.

 بوده است. از شاگردان امام صادق  -12

در آرای خود مقابل حکام  ابوحنیفه. را یاری نمود از فقهایی بوده است که زید بن علی  -13

 عصرش به شیعه تمایل داشت. 

 است: نکردهعمل احادیثدر چند مورد به  ابوحنیفه -14

 سه رکعت             رکعتیکجواز نماز وتر به  -الف

 حالل بودن اکل گوشت اسب            حرمت -ب

 حرمت نبیذ             حرمت مسکر آن نه غیر آن -ج

 کلی فقه شافعیمشخصات  -2-18

 (هـ 204 -150مؤسس مذهب: محمد ابن ادریس شافعی قرشی ) -1

 از حیث زمان سومین مذهب است. -2

 ترتیب استناد به منابع در استخراج احکام در فقه شافعی: -3

 قرآن و سنت -الف

 در بحث سنت وی برخالف ابوحنیفه عمل به خبر واحد را توسعه داد.

 اجماع -ب

ا طی نمود یعنی هر اتفاقی را اجماع و نه اجماع را منحصر به اجماع اهل مدینه و یا در اجماع نیز راه اعتدال ر

 .شمردمیو هر نوع اجماع مخالف کتاب و سنت را مردود  دانستمیصحابه 

 قول صحابه که مخالفی از صحابه نداشته باشد               در فقه قدیم )بغداد( او معتبر بوده ولی -ج

 موافق با ادله باشد در صورت اختالف آنان   در فقه جدید )مصر( خیرقول صحابه که  -د

 دلیل نیست ولی راهی است برای استخراج حکم از کتاب و سنت( عنوانبهنص فیه ) قیاس در ما ال -هـ

 است. کردهنمیبه استحسان عمل  -4

 فقه او فقه معتدل است. -5

 است. دانستهمیقه از یادگیری علم کالم منع کرده است زیرا آن را عامل تفر -6

و سخنی شبیه  دانستمیاهمیت است. او امامت را ضروریات  حائزنظریات وی درباره امامت و خالفت  -7

را شعار قرار داده بود. وی سبقت بیعت را در تصدی خالفت شرط  به کالم امام امیر المومنین 

یه و ایشان، معاویه را یاغی معاو معارضهو در  دانستمی. او خلیفه چهارم را امام الهدی شمردنمی

 .دانستمیو خوارج را بغاه  دانستمی

 شافعی شاگرد مالک بوده است. -8
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 مشخصات کلی فقه مالکی -3-18

 هـ( 179 -93مؤسس مذهب: مالک بن انس أصبحی ) -1

 قدمت است. ازلحاظمحل مکتب: مدینه و دومین مذهب  -2

مالک در عین محدث بودن،  شودمیدیده  یکجادر مذهب مالکی دو خصیصه و گرایش در  -3

 مجتهد و فقیه هم هست. منصور عباسی از او خواست این کتاب را بنویسید.

است در زمان وی بر کعبه آویختند تا مردم از آن تبعیت کنند ولی او « الموطا»کتاب وی  -4

 مخالف این امر بود.

او گردآوری احادیث را خود  کهدرحالیاست  شدهگردآوریرویه فقهی وی توسط شاگردانش  -5

 .کردمی

 ترتیب استناد به منابع در استخراج احکام در فقه مالکی: -6

 قرآن -الف

 صحابه و احکام قضایی آنان و عمل اهل مدینه( فتاوای، سنت )احادیث پیامبر  -ب

 ثبوتهاست و آن جامع علت اصل در فرع است از جهت جامعی که بین آن اجرای حکمقیاس قیاس ) -پ

 (حکم در اصل است

تر از قوی دلیلیقیاس به  تخصیصیا تر به قیاسی قوی قیاس حکماز  عدولاصل مصلحت و استحسان ) -ت

، اجماع، ضرورت، مصلحت، آسانى، ت(و سن کتاب) نصّتر، مانند وجود آنکه انگیزه عدول را وجود وجهى قوى

(/ مصالح مرسله )مصلحتی که شاهدی از دلیل خاص ندارد ولی اندتر یا مخفى دانستهقوى قیاسو  عادت، عرف

اهل بسیاری از علمای منطبق با مصالح معتبر در شریعت است، اعتبار دارد(/ سد ذرایع )از ابداعات مالک است و 

باید « سد ذرایع»ای منتهی گردد، به استناد اصل عادت سرانجام به مفسده حسببهمعتقدند هر عملی که  سنت

 (گردد باید ممنوع شود حرامعملی که وسیله گردد؛ یعنی هر  اعالمممنوع 

 آنکه مخالف نص باشد. شرطبهعرف و عادت  -ث

 رأی اکابر تابعان در صورت مطابقت با اجماع اهل مدینه -ح

 .داردمیقیاس را بر خبر واحد مقدم  -7

سیاسی و حکومت نشر یافت و در آفریقا  بااقتدارعالوه بر مذهب حنفی، مذهب مالکی نیز  -8

 دارد. توجهیقابلپیروان 

 کرده است. گذاریپایهکه مذهب جدیدی را  ایگونهبهشاطبی مجدد مذهب مالکی است  -9

 شاخصه شاطبی مکتوبات وی در حوزه مقاصد الشریعه است. -10

 بوده است. شاگرد امام صادق  -11

 مشخصات کلی فقه حنبلی -4-18

 (هـ 241-164مؤسس مذهب: احمد بن حنبل شیبانی ) -1

 وی امام در حدیث بود به همین جهت در فقیه بودن وی تردید وجود دارد. -2
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http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84
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است تا  کردهمیخودداری  فتاوایاست و از نوشتن  دادهمیاو خود روایت را بر اجتهاد ترجیح  -3

 حدیث به روایت نگروند. جایبهمردم 

مالک ترجیح در اقوال صحابی شاهدی از کتاب و سنت است و اگر شاهدی نیافت به نقل  -4

 .شودنمیو هیچ قولی عمل  شودمیاختالف اکتفا 

 ترتیب استناد به منابع در استخراج احکام در فقه مالکی: -5

 قرآن -الف

 سنت -ب

 قول صحابی -پ

 قول تابعان اگر مشهور الروایه باشد -ت

 شامل استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و استصحاب است( کهآنوسیع  قیاس )به معنای -ث

 استمرار فقه حنبلی از دو طریق است: -6

 کتاب المسند است که توسط خود او و به امالی فرزندش نگاشته شده است. -الف

 دو فرزند او و دیگران ازجملهشاگردان وی  -ب

 و مستقل در هر زمان واجب کفایی است.و وجود مجتهد مطلق  دانندمیباب اجتهاد را مفتوح  -7

تعداد پیروان این مذهب نسبت به بقیه کمتر است و علت آن شدت عمل این مذهب نسبت به  -8

 زیاد و تعصب مذهبی است. نظراختالفو نهی از منکر و  معروفامربه

 شاگرد شافعی و ابو یوسف بوده است. -9

 وضعیت مذاهب فقهی در عصر حاضر -19

ایجاد مسائل جدید و نو به وجود آمده است  واسطهبهدر فقه مذاهب اسالمی در عصر کنونی  ایعمدهتغییرات 

 آن را در دو ویژگی خالصه نمود: توانمیکه 

فعال شدن تخریج در فقه مذاهب اسالمی به همراه معرفی یک مفتی در هر کشور توسط دول  -1

 برای جلوگیری از تشتت و آشفتگی هاآن

رشد علم خالف یا حقوق تطبیقی اسالمی و ترجیح آرای مذاهب دیگر بر رأی مذهب خود و  -2

 دوری از تعصبات مذهبی درنتیجه

 شوندیممطرح  هاآنمراجعی که نظرات فقهی مذاهب اسالمی در  -20

 مجمع البحوث االسالمیه -1

 موسوعه الفقه االسالمی -2

 مشروع وزارت اوقاف کویت -3

 المجمع الفقهی -4

 الفقهیه مجمع البحوث -5

 الفقه االسالمی مجمع -6
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 دائره المعارف فقه اسالمی -7

 نکات:

یک علم صد در صد نظری به شمار آورد؛ ارتباط تنگاتنگ فقه با رویدادهای که  تواننمیفقه را  -1

که  درآوردهمتحول و شناوری  ایحرفهیک علم  صورتبه، آن را گذردمیدر متن زندگی جامه اسالمی 

 دهد. ارائهو نهادهای نوبنیاد جامعه، حکم مناسب را استخراج و  نوظهور همواره باید برای حوادث

ستثیالن مستشرق ایتالیایی که برای نخستین بار شبهه تأثیر حقوق روم در فقه اسالمی را  -2

 گونههیچیک سند سود بردند، خود اعتراف نمود که  عنوانبهمطرح کرد و بعدها دیگران از سخن وی 

ه بتوان به استناد به آن چنین گمانی را به اثبات رساند. پس اثرگذاری حقوق دلیلی در دست نیست ک

 رم بر فقه اسالمی تنها یک گمان و فرضیه ثابت نشده است.

 بخش دوم: حقوق تطبیقی اسالمی جزایی

 مفهوم حد -1

و فصل است. حد در اصطالح شرعی )حقیقت شرعیه( به معنای عام مجازات است،  حد در لغت به معنای منع

و در اصطالح متشرعه )حقیقت متشرعه( به معنای خاص مجازاتی است که به دست شارع است  کهدرحالی

نوع ها دو و در مقابل تعزیر قرار دارد. در حد نامیدن آن افزایش بر آن یا کاستن از آن با عنوان حد جایز نیست

توان از آن کم کرد یا به آن افزود. ثانیاً؛ زیرا تأویل وجود دارد. اوالً؛ خداوند مقدار آن را مشخص کرده است و نمی

 شود که به سبب آن حد واجب شده است.مانع از انجام کاری می

 مفهوم تعزیر -2

رک تعاریف تعزیر در فرق شود. وجه مشتمنع است، زیرا مانع از انجام فعل قبیح می معنای بهتعزیر در لغت 

شود که البته اسالمی این است که آن تأدیبی غیر از حد است و مانع از ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم می

آن مخصوص تعزیر نیست، بلکه در حد هم همین ویژگی وجود دارد و شاید هم  شدنمانعاست که  ذکرشایان

هاست، پس اگر تعریف به حد باشد، اساسی همه مجازاتیژگی بنابراین، بازدارندگی و ؛تر هم باشدسخت مراتببه

، ذکر آن ضروری نیست. از سوی دیگر، این تعاریف، تعریف به دور هستند، زیرا تعزیر را غیر از حد و رسمبهنه 

 دانند.حد را غیر از تعزیر می

 تشابه و تفاوت حد و تعزیر -3

شوند و که هر دو عقوبت و مجازات مجرم محسوب میاین، مثل اندمشترکتعزیر و حد در جهاتی با یکدیگر 

هایی هم با یکدیگر دارند های شرعی اثبات گردید، اعمال گردند؛ لکن تفاوتراه وسیلهبهکه جرم باید بعد از آن

شود: عدم تعیین حداقل در تعزیر، تناسب ها اشاره میکه الزم است بررسی شود. در ذیل به برخی از این تفاوت

یر با جنایت، تابع مفسده بودن تعزیر، عدم اجرای تعزیر در صورت فقدان ترتب فایده بر آن، سقوط تعزیر با تعز

جرم، مجرم و صاحب حق، تنوع تعزیر به اختالف حقوق، وجوب اقامه حد بر امام و  حسببهتوبه، اختالف تعزیر 

 پذیرفته نشدن عفو و شفاعت در حدود.
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 حدودانواع  -4

 حد زنا -4-1

اند که اند و قیدهایی را در آن لحاظ نمودهعرف تعریف کرده برحسبای مذاهب اهل سنت هر یک زنا را فقه

 شاید فرق دیگر اسالمی به آن اشاره نکرده باشند.

معتقدند که زانی و زانیه باید علم به حرمت زنا داشته کرده، تمام فرق مذاهب اسالمی این امر را مطرح 

 باشند.

 بلوغ، عقل و اختیار شرط است. معتقدند که در وقوع زنا و ثبوت حد، اسالمی،تمام فرق مذاهب 

وطی باید حاصل از نکاح  -1 اند:تمامی فرق اسالمی شروط ذیل را برای ثبوت احصان مرد یا زن الزم دانسته

 آزاد باشد. -4 عاقل باشد. -3بالغ باشد.  -2 صحیح دائم باشد.

وطی و دخول در  -2، اصابت -1 د:ندار مدنظرشروط دیگری را نیز  فوق،امامیه عالوه بر چهار شرط  هایفق

عالوه  حنبلی،فقهای  که مرد صبح و شام بتواند از حلیله خود بهره جنسی ببرد.این -3فرج صورت گرفته باشد. 

الزم مثل او  را از کمالشریک وی در وطی  برخورداریشرط  بر شرط اصابت که با فقه امامیه مشترک است،

شروط دیگری را در نظر  الذکر که مورد اتفاق همگی فرق است،نیز عالوه بر شروط فوق مالکی، ایفقهاند. دانسته

موضوع وطی. فقهای حنفی  هاسالم، مباح بودن وطی و عدم وجود دعوا و اختالف زوجین دربار ازجمله اند،گرفته

که شافعی و ابو یوسف آن  هرچند؛ اسالم -1 اند:برشمردهنیز شروطی دیگر  شرط، چهاربرای احصان عالوه بر آن 

 باید دارای شرایط احصان باشند. هر دو زوجین،-2اند. را معتبر ندانسته

 طرق اثبات زنا -4-1-1

این دو،  بینه؛ اما فقهای مالکی عالوه بر، اقرار دو راه برای اثبات زنا وجود دارد:اسالمی در میان تمام فرق 

 اند.یز از طرق اثبات زنا دانستهظهور حمل را ن

 اقرار -1

قر و شرایط ماما میان مذاهب مختلف فقهی، اختالفاتی در شرایط  ؛شودزنا از طرف زن و مرد با اقرار ثابت می

 اقرار وجود دارد:

 قرمشرایط  -1-1

 قر به زنا باید کامل یعنی بالغ و عاقل باشد.م -الف

 قر باید آزاد و مختار باشد.م -ب

 شرایط اقرار -2-1

 گیرد:قرار می موردبررسیاقرار دارای شرایطی است که در ذیل 

 تعداد اقرار -الف

شود و تکرار اقرار شرط ثابت می باریکمعتقدند که اقرار زنا با  مالکیمالک و فقهای  و یفعشا شافعی و فقهای

ی: عبارت اقرار باید فعشا . فقهایاندی و حنبلی شروط دیگری را نیز لحاظ کردهفعشا فقهای ،این عالوه بر .نیست
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 ،دکنحنبلی: باید حقیقت فعل را بیان فقهای  که احتمال در آن راه نیابد. ایگونهبه ؛، جازم و قطعی باشدحواض

باید نحوه  شود؛ بنابراین،زیرا ممکن است وی عملی دون زنا انجام داده باشد و فکر کند که بر آن حد جاری می

 د.کنعمل را بیان 

 اقرار رجوع از -ب

فقهای مالکی و امامیه قائل به سقوط حد از کسی که از اقرار خود رجوع نموده  جزبهتمام فرق اسالمی 

شده است: اگر  تفصیلبهقائل  بارهدرایناما مالک  ؛اندشده تفصیلبهقائل  بارهدراینهستند، اما دو گروه مذکور 

اما  ؛شودغیر شبهه باشد، رجوعش پذیرفته نمی واسطهبهشود و اگر شبهه بازگردد، رجوعش قبول می واسطهبه

موجب  است، بدان اقرار کرده آنچه کهدرصورتی د،کناگر شخص اقرار و سپس آن را انکار معتقدند امامیه  ایفقه

یعنی تازیانه و امور ملحق به آن مانند تراشیدن سر و  ،غیر سنگساردر اما  ،شودساقط می حد سنگسار باشد،

 .شوداقط نمیتبعید س

 اقرار به زنای شخص الل -1

 ؛کندکفایت می اشاره کسی که الل است، ،در اقرار به زنادارند که فقهای امامیه و فقهای شافعی بیان می

طور یقین اقرار به زنا را افاده کند و به مخاطب بفهماند، مانند دیگر اقرارها و مانند عقود آن اشاره به کهدرصورتی

 باید مانند اقرار لفظی، چهار بار تکرار شود. اولیطریقبهایقاعات. البته این اشاره نیز  و

 اقرار مقر به زنا با شخص معینی -2

برای کسی که زنا را به او  قرّمقذف بر  حدهمان اقرار نخست،  واسطهبهامامیه، در این صورت،  ایفقه ازنظر

 .ادن زنا به زن یا مرد معینی قذف صریح استزیرا نسبت د ؛شودواجب میاست، ت داده سبن

 بینه -2

 شرایط شهود زنا -2-1

 اند:تمام فرق اسالمی شرایط ذیل را برای شهود زنا معتبر دانسته

 تلاعد -1

مرد بر  چهارعالوه بر پذیرش شهادت برخالف فقهای اهل سنت، فقهای امامیه برخی البته  بودن:مرد  -2

در صورت اخیر تنها تازیانه ثابت  اگرچه اند؛زن را نیز پذیرفتهچهار  مرد و دویا  زن، دو مرد وسه شهادت  زنا،

و شهادت دو مرد را در اثبات احصان  باهم. البته فقهای حنفی شهادت مردان و زنان نه سنگسار شودمی

، اسالم، عقل، بلوغ د:نشمارامامیه عالوه بر شروط فوق، شروط دیگری را نیز معتبر می فقهایاما  ؛اندپذیرفته

 .ندومت نبهمورد ت، زادگیحالل)ایمان(،  تشیع

 کیفیت شهادت بر زنا -2-2

 اند:زنا معتبر دانسته تمام فرق اسالمی شرایط ذیل را برای شهادت بر

 تعداد شاهدان باید به حد نصاب برسد. -1

 ؛توصیف کنندکامالً باید زنا را  -2
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 اما در شروط ذیل میان فقها اختالف است:

شاهدان باید ی معتقدند که فعجز شاتمام فرق به: تجمع شاهدان در هنگام شهادتاشتراط  -1

ها بافاصله عرف شهادت ازنظربدین معنا که ؛ باره شهادت دهندهنگام اقامه شهادت جمع باشند و یک

 ؛چه این کار جایز استل بر شهادت را تلفظ کنند، اگرداعبارت  باهمکه همه شهود نه آن صورت نگیرد،

 ما الزم و شرط نیست.ا

امامیه و مالکی قائل به این شرط : فقهای شهود بر یک فعل در زمان و مکان واحد نظراتفاق -2

 هستند.

 ظهور حمل -3

ای باشد یا آزاده، یا مولی به وطی با وی اقرار نکند باشد،زوج فاقد اگر زنی باردار شود و  فقهای مالکی، ازنظر

برخالف سایر فرق اسالمی که ظهور حمل را  ؛شودحد بر او جاری می نیست،که مقیم مکانی است و غریبه 

 دانند.دلیلی بر ثبوت حد نمی

 اقسام حد زنا -4-1-2

که فقهای امامیه  ایگونهبه؛ خوردبیشتر به چشم می قسام حد زنا پراکندگی نظرات در فقه اسالمی،ادر مورد 

 .انددهکرنوع اکتفا پنج به  و سایر فقهای فرق اسالمی، اندبرشمردهنوع حد را برای زنا  هشت

 فقه امامیه 

 کشتن با شمشیر -1

 این حد برای چند نفر است:

 و برادرزاده مانند خواهر، مادر، عمه، خاله، ،کسی است که با محرم نسبی خود از زنان زنا کند حد -الف

 خواهرزاده.

او را  ذمیخواه آن زن با میل و رغبت تن به زنا دهد یا مرد  است هرگاه با زن مسلمان زنا کند، ذمی حد -ب

 مجبور و اکراه بر زنا کرده باشد و خواه با او عقد بسته باشد یا عقد نبسته باشد.

 کند.حد زانی است که زنی را مجبور به زنا می -ج

ی البراج ملحق به موارد عالمه، شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن زهره، ابن حمزه و قاض ازنظرزنا با زوجه پدر  -د

 فوق است. زنا با زوجه فرزند نیز این حکم را دارد.

 سنگسار -2

خواه آن زن آزاد باشد یا  هرگاه مرد محصن با زن بالغ و عاقل زنا کند، قسم دوم از حد زنا، سنگسار است.

 باید سنگسار شود. و خواه مسلمان باشد یا کافر، زنیک

 تازیانه -3

ی است که با نحد مرد بالغ محص تازیانه،صد  شود.نواخته می اوضربه بر  100است که  تازیانه ،سومین حد

خواه زانی جوان  ،زنا کرده است بالغ باشد، اگرچهزن دیوانه با یا است، سال نرسیده  9که به سن  ایدختربچه
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 نابالغ با او زنا کرده است و اگر مرد دیوانه و بالغ با او زنا کند، ایپسربچه زنی است که و نیز حد ؛باشد خواه پیر

 .کنندزنند و سپس سنگسار میابتدا تازیانه می ،شود؛ یعنی اگر زن محصن باشدحد کامل بر او جاری می

 تازیانه و تراشیدن سر و تبعید -4

مالک فرج  اگرچهشود، صن واجب میگانه بر مرد زانی آزاد غیر محمجموع این امور سه قسم چهارم حد است.

 امّا دخول نزدیکی نکرده است. ،کردهازدواجنباشد و مقصود از مالک فرج کسی است که 

 ضغث -5

مکرر را پشت سر هم نداشته  )اگر حدش رجم نباشد( تحمل خوردن تازیانه کهدرصورتیآن حدّ مریض است 

 مصلحت خواهان تسریع در اجرای حد باشد. پراکنده در چند روز آن را تحمل کند و طوربهبتواند  اگرچه ،باشد

 افتد.در غیر این صورت، حد وی تا بهبودش به تأخیر می

 بر آن زائدتازیانه و کیفر  -6

آن است و این حد کسی است که در شب یا روز ماه  بر زائدهمراه با کیفر  شدهتعیینقسم هشتم، تازیانه 

های تر است یا در سایر زمانماه رمضان شدیدتر و کیفر آن سخت حرمت زنا در روز اگرچه ،زنا کرده استرمضان 

شاهد مشرفه یا آنکه مشریف مانند روز جمعه، روز عرفه و عید یا مکانی شریف زنا کرده باشد مانند مسجد حرم و 

 شود.می با زن مرده زنا کرده باشد و در مقدار زیادی بر طبق نظر حاکم عمل

 فقه اهل سنت 

 اند.بعضی از فقهای اهل سنت مانند سمرقندی و کاسانی فقط دو نوع حد )تازیانه و سنگسار( را برشمرده

 2ضربه است، به جهت آیه  100اهل سنت، تازیانه است که  یحد زانی آزاد غیر محصن نزد فقها تازیانه: -1

 .از سوره نور و حدیثی از پیامبر 

به خوارج؛ این حکم  ضالهمگر فرقه تمام فقهای اهل سنت، سنگسار است  اتفاقبهحد محصن : سنگسار -2

 .استأسلمی  عزحدیث ماو  جهت روایتی از عمر

باشد، حد به  شدهثابتی و حنفی اگر زانی یا زانیه مریض باشد و حد رجم برای او فعفقهای شا ازنظر نکته:

هنگام صحت وی، حد به تأخیر تا  امّا اگر حد وی تازیانه باشد .زیرا تلف شدن حق اوست ؛افتدتأخیر نمی

فقهای حنبلی، اگر زناکار مریض باشد یا  ازنظربنابراین  ؛زیرا ممکن است حد منجر به هالکت وی شود؛ افتدمی

ه بل فقهای امامیه قائ همچوند که وی تلف نشود؛ یعنی نکناجرا می ایگونهبه، حد را دسرما یا گرما باش درشدت

 انجام حد ضغث درباره مریض هستند.

 لواطحد  -4-2

میان مذاهب  ،اما در مورد وجوب حد بر آن ؛دارند نظراتفاقتمام فرق و مذاهب اسالمی بر حرمت شرعی لواط 

این عده، حد  ازنظری: در صورت اثبات لواط، فعحنبلی، شا مالکی، امامیه،. فقهای و فرق اسالمی اختالف است

این  ازنظری: فعمالکی، حنبلی و شا. فقهای میان این چند مذهب اختالف است ،اما در نوع حد ؛شودواجب می
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احصان و سایر شرایط زنا در آن شرط  .ثیب؛ چه بکر باشند؛ چه مفعول باشدچه فاعل  رجم است؛ فرق حد لواط،

 .حنفی: در صورت اثبات لواط، حدی برای او واجب نیستفقهای  نیست.

 مساحقهحد  -4-3

بیان  امامیه. فقهای است نظراختالفمیان فرق اسالمی  ،دشوکه آیا مساحقه و قوادی موجب حد میدر این

از موجبات ثبوت و وجوب  را این دو ،سایر فرق اهل سنتاما  ؛دشومساحقه و قوادی موجب حد میدارند که می

؛ زیرا ایالجی میان آنان کندمیو تعزیر ن آن دو را تأدیب امرتکب تنها حاکم اسالمی،معتقدند که و  دانندنمیحد 

 صورت نگرفته است.

 قذفحد  -4-4

 شرایط قاذف -4-4-1

باید مکلف یعنی عاقل و بالغ )تکلیف( باشد؛ اما بر سه شروط دیگر  کننده قذفتمام فرق اسالمی فرد  ازنظر

تحریم بودن، قصد و پدر یا مادر یا فرزند نبودن  آیند، اختالف است: آزاد بودن، اختیار، عالم بهکه در ذیل می

 قاذف، نباید قذف با چهار بار اثبات شود.

 شروط مقذوف -4-4-2

 ازنظرتمام فقهای مذاهب، مقذوف باید محصن باشد، اما معانی محصن در نزد آنان متفاوت است.  ازنظر

فقهای  ازنظرن، اسالم و عفت است. امّا فقهای امامیه، حنفی و حنبلی، مراد از احصان، بلوغ، عقل، آزاد بود

شافعی، اسالم، بلوغ، عقل، حریت، عفت و عدم وجود اذن از سوی مقذوف برای قذف قاذف شرط احصان است. 

فقهای مالکی نیز اسالم، حریت، عقل، بلوغ و عفت و در زن، داشتن آلت زنا )توانایی بر زنا( و نَه شرایط  ازنظر

 باشد شدهقطعای که نرینه او قبل از بلوغ گونهاگر مقذوف عنین یا مجبوب باشد، به بنابراین، ؛تکلیف شرط است

 شود.قاذف تجربه جنسی نداشته باشد، حدی بر قاذف واجب نمی کهدرصورتیچنین و هم

 حد قذف -4-4-3

 تنبهلباس کهدرحالیکننده سوره نور. قذف 4حد قذف هشتاد تازیانه است، به اجماع فقها و به دلیل آیه 

شد و نیز ضربات تازیانه با شدت بر او نواخته که زانی برهنه می گونهآنشود، خورد و برهنه نمیدارد، تازیانه می

ادعای اجماع  بارهدراینشود. فقهای امامیه متوسط و کمتر از ضربه زنا بر او زده می طوربهشود، بلکه نمی

یگر نیز برای قاذف وجود دارد: رد شهادت و تفسیق. به اجماع فقهای امامیه . عالوه بر تازیانه، دو عقوبت داندکرده

 شود تا از قبول شهادت او بپرهیزند.و مالکی پس از انجام حدّ، شناسانده می

 تعدد قذف و مقذوف -4-4-4

تمام فرق اسالمی بر این امر اتفاق دارند که اگر یک نفر، مکرراً در مجلس واحد یا در مجالس متعدد و با 

شود؛ یعنی با تکرار قذف، حد تکرار ای قذف شود، حد تکرار نمییا با الفاظ مختلف توسط یک نفر یا عده لفظیک

 کننده قذفحد بر  باریکو بار وی قذف شود، چنین اگر دشود. همشود، بلکه بر وی تنها یک حد واجب مینمی

باشد؛ در این صورت، حد بر وی واجب است،  شدهجاریواسطه قذف حد بر او به باریککه شود، مگر آنثابت می
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 باریکدارند که اگر فردی  نظراتفاقکه الفاظ وی صراحت در قذف نداشته باشند. امّا تمام فرق اهل سنت  هرچند

شود و این تکرار حد به خورد و اگر باز قذف کند، حد تکرار میذف کند، برای بار دوم حد میحد خورد، سپس ق

 همین منوال ادامه دارد.

 به ارث رسیدن قذف -4-4-5

فقهای امامیه اگر کسی را قذف کنند و او نتواند حق خود را از قاذف بگیرد )نتواند از او شکایت کرده، او  ازنظر

رسد. شافعی و فقهای حنبلی نیز با نکند و بمیرد، اجماعاً حق قذف به ورثه او به ارث میرا حد بزند( گذشت هم 

که وکالت در این  هرچندرسد؛ اما فقهای حنفی قائلند که این حق به ارث نمی ؛نظر فقهای امامیه موافق هستند

فقهای حنفی تنها در یک صورت چنین اند. همحق را در صورت عجز و ناتوانی مقذوف از اجرای حد جایز دانسته

دانند و آن زمانی است که قذف نسبت به نسب مقذوف ولد یا والد را محق تقاضای حد برای مقذوف مرده می

 مرده صورت گرفته باشد.

 عفو قاذف توسط مقذوف -4-4-6

ک نفر باشد فقهای شافعی، حنبلی و امامیه معتقدند که کسی که استحقاق استیفای حدّ قذف را دارد، خواه ی 

 تواند پس از ثبوت این حدّ از آن درگذرد؛ اما بقیه فرق به این نظر قائل نیستند.یا چند نفر، می

 ادله اثبات حد قذف -4-4-7

های ثبوت قذف را شهادت دو مرد عادل : فقهای اهل سنت و فقهای امامیه یکی از راهشهادت -1

تعدادشان  اگرچهشود، چه همراه با مرد، ثابت نمیتنهایی و دانند و همچنین با شهادت زنان چه بهمی

اما اگر یک  ؛دانندهای ثبوت حد قذف میزیاد باشد. فقهای مالکی نیز شهادت دو مرد عادل را یکی از راه

از قسم خوردن خودداری کند، به زندان ابد  کهدرصورتیو  نفر شهادت دهد، قاذف باید قسم بخورد

 قسم یاد کند. تا افتدمی

شود. امّا دارند که با اقرار قاذف، حد بر او واجب می نظراتفاقتمام فقهای مذاهب اسالمی ار: اقر -2

در کیفیت اقرار میان آنان اختالف است. فقهای امامیه معتقدند که اقرار باید دو بار و از سوی فرد مکلف 

 باریکآید که اقرار ولو می )بالغ و عاقل(، آزاد و مختار صورت گیرد. امّا از گفتارهای اهل سنت به دست

 شود.باعث ثبوت حد بر قاذف می

 ملحقات -4-4-8

شود و کشتن او برای هر یا یکی از امامان کشته می دهنده به پیامبر گرامی دشنام:  سبّ النبی -الف

کس که از آن آگاه شود، جایز است )ولو بدون اذن امام یا حاکم(. مادام که کشنده او ترسی از جان و مال خود یا 

علمای اهل سنت در  اتفاقبهجان و مال مؤمن دیگری نداشته باشد که در این صورت کشتن او جایز نخواهد بود. 

 فقهای مالکی کسی که اصحاب پیامبر  ازنظرشود. و انبیا، وی کشته می، فرشتگان صورت سب پیامبر اسالم 

شود و شود و ضرب او تکرار میشود؛ اما زده میایشان را سب کند، کشته نمی  بیتاهلیا همسران ایشان یا 

 شود.زندانی شدنش طوالنی می
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 چنانچهشود. مرتد است و اگر توبه نکند، کشته می کننده مادر پیامبر  قذف :قذف مادر پیامبر  -ب

گونه که بنا بر مشهور، توبه مرتد فطری در غیر شود؛ هماناش پذیرفته نمیتوبه کند، اگر مرتد فطری باشد، توبه

قتل از او برداشته  اگرچهشود؛ اش پذیرفته میشود. امّا اقوی آن است که توبهپذیرفته نمی قذف مادر پیامبر 

گوید قول دیگری نیز وجود دارد که می هرچنددانند. شود. فقهای حنبلی نیز او را کافر و قتلش را واجب میینم

 وی را باید توبه داد و سپس اگر توبه نکرد، باید او را کشت.

باشد،  : به اجماع فقهای امامیه، کسی که مدعی نبوت پس از پیامبر گرامی وجوب قتل مدعی نبوت -ج

، ادعای پیامبری پس روازاینشود؛ زیرا خاتم پیامبران بودن آن حضرت، از ضروریات دین اسالم است. کشته می

 از ایشان، کفر است.

 حد شرب مسکرات -4-5

که نسبت به تحریم آن میان  هرچنددر حد داشتن شرب خمر میان فقهای مذاهب اسالمی اختالف است؛ 

ی امامیه و جمهور فقهای اهل سنت بر این است که شرب خمر مذاهب اسالمی اختالفی نیست. نظر تمام فقها

دانند. در ثبوت حد شرب خمر میان دارای حد است؛ امّا بعضی از فقهای اهل سنت آن را داخل در باب تعزیر می

دارند. درباره ، حد را بر شارب خمر جاری میاتفاقبهفقهای مذاهب اسالمی اختالفی نیست؛ بلکه همگی آنان 

 کنندهمستمعتقدند که هر مشروبی که بسیار  بارهدراینل خمر، فقهای امامیه، شافعی، مالکی و حنبلی شرب مث

 اند.حرام است و در خوردن آن حد است؛ اما فقهای حنفی به خالف آنان نظر داده همآنباشد، خوردن اندکی از 

 ادله اثبات جرم شرب -4-5-1

 شود.تقسیم میبه سه دسته شهادت، اقرار و استشمام بو 

شود. شهادت تمام فرق اسالمی با شهادت دو مرد عادل، شرب مسکر ثابت می اتفاقبهشهادت:  -1

 تنهایی یا همراه با مردان در اثبات حد شرب پذیرفته نیست. زنان به

شود؛ امّا فقهای اقرار: تمام فقهای فرق اسالمی بر این اعتقادند که شرب مسکر به اقرار ثابت می -2

از فقهای حنفی قائل به این هستند که دو بار اقرار باید از سوی مقر صورت گیرد تا  یوسف ابوامامیه و 

ابوحنیفه، حد را ولو با یک اقرار نیز ثابت  ازجملهحد بر وی جاری شود. سایر فقهای اهل سنت، 

 .دانندمی

دانند؛ تفراغ آن را ملحق به شهادت میاستشمام بو: فقهای مالکی، استشمام بوی مشروب یا اس -3

چنین در صورت وجود بوی یعنی اگر دو نفر عادل بر استشمام بو مشروب از وی شهادت دهند. هم

که یکی از شاهدان بر دیدن نوشیدن شود یا آنمشروب با شهادت یک نفر، حد بر شارب ثابت می

 شود.زهم حد ثابت میمشروب و دیگری بر استشمام بو یا استفراغ شهادت دهد، با

 میزان حد شرب مسکرات -4-5-2
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شود؛ امّا در مورد مقدار آن میان فقهای مذاهب اسالمی نوشیدن مسکرات به هر مقدار، موجب اجرای حد می

چنین مشهور فقهای امامیه آن را هشتاد از اقوالش( و هم دریکیاختالف است. فقهای مالکی، حنفی و حنبلی )

 دانند.فقهای شافعی و حنبلی )در قول دیگری( آن را چهل تازیانه می دانند.تازیانه می

 حد شرب مسکرات تکرار -4-5-3

شود؛ امّا در میان سوم کشته می درباردارند که اگر حدّ تکرار گردد، مجرم مشهور فقهای امامیه بیان می

است. البته در میان روایات  فقهای اهل سنت اجماعی وجود دارد که حکم قتل شارب بعد از چهار بار منسوخ

 پنجم داللت دارد. دربارچهارم و برخی بر قتل  دربارها، بعضی روایات بر قتل آن

 حکم مستحل خمر -4-5-4

شمارد، کافر است؛ زیرا حرمت آن به دلیل قطعی تمام فقهای فرق اسالمی کسی که خمر را حالل  ازنظر

شمارد، اگر مرتد فطری باشد، کشته رند، کسی که خمر را حالل دااست. امّا فقهای امامیه بیان می شدهثابت

دهند؛ زیرا او به لحاظ انکار کردن چیزی که ضروری دین اسالم است، مرتد شده است. و او را توبه نمی شودمی

 نظراختالفشود؛ چون در حرمت آن میان مسلمانان کسی که شرب دیگر مسکرات را حالل بداند، کشته نمی

شمارد، ها را حالل میها برای کافر نبودن کسی که آنوجود دارد و وجود اختالف میان مسلمانان درباره حکم آن

 امامیه اتفاق بر حرمت آن داشته باشند. اگرچهکند؛ کفایت می

حد سرقت  -6-4  

  تمام فرق اسالمی ازنظرشروط سارق  -4-6-1

شرعی  ازنظرشود؛ زیرا وی دارند که بر صبی حد جاری نمی نظراتفاقتمام فرق اسالمی  :بلوغ -

کنند. هرچند او پنج بار و بیش از پنج بار دزدی را تکرار کند، او را مکلف نیست؛ وی را فقط تأدیب می

 کنند، به دلیل اصل برائت و روایت رفع قلم تکلیف از صبی. داند، ادب میحاکم شرع مصلحت  آنچهبا 

کنند، کنند، بار دوم ادب میگفته است اگر بچه دزدی کند، بار اول او را عفو می ولی شیخ در نهایه

)افراد بالغ( حد کامل  ترهابزرگبرند. اگر بار پنجم هم دزدی کند، مانند بار سوم نوک انگشتانش را می

اند این رأی کنند. قاضی ابن براج و عالمه در مختلف از شیخ پیروی کرده و گفتهسرقت را بر او اجرا می

 پذیرند.اکثر فقهاست. اما مرحوم صاحب جواهر نظر ایشان را نمی

شود؛ زیرا تکلیف از او نظر دارند که بر مجنون حد جاری نمیتمام فرق اسالمی اتفاق :عقل -

توان زنند. دیوانه را به بچه نمیشده است. اگر دیوانه نیز مکرراً سرقت انجام دهد، او را حد نمیبرداشته

الفارق است؛ زیرا بچه اس کرد؛ چون اوالً قیاس در مذهب ما ممنوع و حرام است. ثانیاً قیاس معقی

فهمد و تعزیر ممکن است به حال بچه مفید باشد؛ ولی برای دیوانه معلوم نیست فایده چیزهایی می

 داشته باشد.

 اختیار  -
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برای او یا حاکم وجود نداشته باشد و موهم  بارهدراینای مالک مال مسروقه نباشد یا شبهه -

  .مالکیت او باشد

دلیل فقهای امامیه عالوه بر اجماع به هر دو  :پدر نباشد؛ یعنی مال مسروقه، مال فرزندش نباشد -

که کنند. دیگر اینکه اگر پدر فرزندش را بکشد، او را قصاص نمیقسمش، مفهوم اولویت است در این

اگر کسی از مال پدرش سرقت کند، هر چه باال رود )جد و  «.نت و ملک ألبیکا»فرمود:  رسول خدا 

سوره  38شود، به دلیل عموم آیه جدّ جد( یا اگر مادر مال فرزندش را سرقت کند، دستشان بریده می

اند: دست مادر را نیز به خاطر سرقت مال فرزندش مائده. فقهای مالکی، حنبلی و ابو الصالح گفته

چنین فقهای اهل سنت عالوه بر این معتقدند که مال مسروقه از مال پدرش هم نباشد. هم .برندنمی

منظور این است که اگر فرد از مال پدر یا پسر خود بردارد، سارق نیست؛ زیرا بر اصل )پدر( واجب است 

 ازنظرد دارد. اما نیز شبهه )شبهه استحقاق نفقه( وجو اینجاکه نفقه فرع )فرزند( را بپردازد. بنابراین، در 

ابوحنیفه دایره این شرط  شود.فقهای امامیه و مالکی، اگر فرزند از مال پدر سرقت کند، دستش قطع می

و به همین جهت، سرقت  رادارندها حق دخول در منزل را به سایر محارم توسعه داده است؛ زیرا همه آن

درباره زوج و زوجه و سرقت هر یک از اینان از یکدیگر، میان فقهای اهل سنت  شود.از حرز مختل می

قائل به عدم قطع به جهت شبهه اختالط اموال و عدم  اینجااختالف است. فقهای حنفی و حنبلی در 

وجود حرز. اما فقهای مالکی و شافعی معتقدند که قطع در مورد هر یک از زوجین در صورت سرقت از 

 شود، به دلیل عموم ادله.یگری، واجب میمال محروز د

  .مال مسروقه مال مولی یا سیدش نباشد -

اگر  :های در حال جنگ باشددارند که سارق نباید سرباز در سرزمینفقهای اهل سنت بیان می -

. البته شود، به جهت روایتی از پیامبر م سرقت کند، حد بر او جاری نمیئسرباز در حال جنگ از غنا

 مسئلهای از فقهای اهل سنت در این الکی معتقدند که در این حکم اختالف است؛ یعنی عدهفقهای م

چنین فقهای حنفی و حنبلی نیز معتقدند که در سرقت خود آنان قائل به ثبوت حد هستند. هم ازجمله

قطع نیست؛ اما مالک با این نظر مخالف است؛ گرچه عبدالملک از صحابه وی با فقهای  المالبیتاز 

 حنفی موافق است. 

عالمه حلی این شرط را بیان کردند.  :سارق باید مال را خودش یا به کمک دیگری بیرون ببرد -

فتوای فقها  ازلحاظروایات و چه  ازلحاظچه  مسئلهفرماید: در این می بارهدراینصاحب جواهر نیز 

 اختالفی نیست و هر دو قسم اجماع موجود است.

 .علم به تحریم سرقت داشته باشد -

  تمام فرق اسالمی ازنظرشروط مال مسروقه  -4-6-2

در مقدار آن در میان فقها اختالف است. به هر صورت، اگر کمتر از این نصاب باشد، حد نصاب:  -

قائل به نصاب نیستند و معتقدند در صورت سرقت،  اینجاشود، به خالف خوارج که در بر او جاری نمی

دینار است که طالی  چهارمیکنصاب نزد فقهای امامیه و شافعی،  شود.چه کم و چه زیاد، حد اجرا می
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رسد. نصاب خورد یا چیزی است که قیمتش به این اندازه میخالص است و ضرب سکه معامله بر آن می

هاست. نصاب نزد مالک و ده درهم سکه ضرب شده یا قیمت یکی از آن نزد فقهای حنفی، یک دینار یا

4فقهای مالکی، سه درهم ضرب شده خالص است. نصاب نزد فقهای حنبلی،

1

و سه درهم یا قیمت  دینار 

 این دو است. 

فقهای اهل سنت در صورت سرقت خمر،  ازنظر: آن حالل باشد خریدوفروشمال قابل تملک و  -

چنین ابوحنیفه به خالف جمهور فقهای شود. همخوراک و آالت لهو و لعب، بر سارقشان حد جاری نمی

جات، خربزه، هندوانه، گوشت تازه و ، میوههاسبزیاهل سنت و فقهای امامیه معتقد است که در سرقت 

  گل و ظروف گلی، نی و چوب قطع دست سارق نیست.چنین در آب، خاک، ها همکباب شده و مانند آن

  : خوراکی در سال قحطی نباشد شدهدزدیدهمالی باشد که سرقت آن صحیح است؛ کاالی  -

 در خفا و بدون آگاهی مالک آن باشد.  -

  شروط موضع یا مکان مال مسروقه -4-6-3

 دارند. نظراتفاقاین است که در حرز باشد. همه فقهای مذاهب اسالمی در لحاظ این شرط از شروط مذکور 

شود؛ مانند دزدی از صحرا، راه، اتاق آسیاب، حمام، کند، دستش بریده نمیبنابراین، اگر کسی از غیر حرز سرقت 

مکانی که اذن ورود به آن  چنین است سرقت ازهایی که تردد در آن زیاد است. هممساجد و مانند آن از مکان

که مالک مراقب مال خودش باشد، و نیز سرقت از حرزی که قبالً دیگری آن را گشوده و دارد، مشروط بر آن

 آنگاه، یا درش را گشوده، یا دیوارش را سوراخ کرده است و بازکردههتک کرده است، به این صورت که قفل آن را 

رده است. در چنین فرضی که یک نفر حرز را گشوده و راه ورود به آن و چیزی را از آن سرقت ک واردشدهسارق 

برند؛ چون از آن دو نفر را نمی یکهیچاست و شخص دیگری کاالیی از آن سرقت کرده است، دست  بازکردهرا 

کسی که حرز را گشوده، چیزی سرقت نکرده، و سرقت کننده نیز از حرز سرقت نکرده است؛ زیرا پس از گشودن 

و مانند آن، آن مکان دیگر حرز نخواهد بود. حرز باید یکی باشد؛ پس اگر سارق نصاب را از دو حرز خارج  قفل

که دو حرز، خودشان در یک حرز سومی قرار داشته باشند که در این شود، مگر آنکند، دستش بریده نمی

 ه خاطر عموم. اند اتحاد حرز معتبر نیست، بصورت در حکم یک حرز خواهند بود. برخی گفته

، علنی و آشکارا هتک کند، نیست؛ چون او سارق شمرده زوربهحد سرقت در کسی که حرزی را با قهر و 

 شود، بلکه غاصب یا رباینده است.نمی

برای تشخیص آن باید به عرف مراجعه کرد. ضابط و  روازاینحرز از سوی شارع تعریف و تبیین نشده است؛ 

واسطه  بسته بودن یا قفل بودن یا چیزی که در معنای آن است یا مدفون بودن در به ازآنچهمالکش عبارت است 

 محل آباد یا تحت نظر و مراقبت بودن، بنا بر قولی، بیرون از دسترس باشد و ممنوع از تصرف باشد.

  ادله اثبات سرقت -4-6-4

سرقت نیز منحصر در شهادت و اقرار ادله اثبات  تمام فرق اسالمی، شهادت، اقرار و قسم مدعی است. ازنظر

 دانند.است، اما فقهای شافعی قسم مدعی را نیز به ادله اثبات ملحق می
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شود. دارند که حد سرقت بر سارق با شهادت دو مرد عادل ثابت می نظراتفاقشهادت: تمام فرق اسالمی  -

شود، اما پرداخت ثابت نمی فقهای امامیه، شافعی و مالکی معتقدند که با شهادت یک مرد و دو زن حد

 شود.غرامت واجب می

اقرار: فقهای امامیه، ابو یوسف از فقهای حنفی )البته دو بار اقرار در دو مجلس( و فقهای حنبلی معتقدند  -

که با دو بار اقرار از سوی شخص کامل و عاقل، بالغ، آزاد، مختار و غیر محجور، حد قطع ید ثابت 

اقرار بالغ  باریکو محمد(، مالکی و شافعی بر این نظرند که حد با  ابوحنیفه). امّا فقهای حنفی شودمی

 شود. عاقل ثابت می

 سرقت مجازات -4-6-5

. در اجرای مجازات، میان زن و مرد، کافر ذمی و مسلمان استتمام فرق اسالمی، قطع  اتفاقبهمجازات سرقت 

 فرقی نیست.

 تکرار سرقت -4-6-6

دارند. اما در  نظراتفاقتکرار سرقت در نحوه ثبوت حد در بار اول و دوم  مسئلهتمام فرق مذاهب اسالمی در 

واجب در حدّ سرقت در بار اول بریدن انگشتان چهارگانه است؛ یعنی  اختالف دارند. باهممرحله سوم و چهارم 

کف دست و انگشت شست واگذاشته شود. همه انگشتان دست غیر از انگشت شست از دست راست بریده می

شود تا بتواند وضو بگیرد و روی خود را بشوید و در سجده به آن تکیه کند. اگر برای بار دوم پس از قطع می

شود تا در حال راه شود و پاشنه پا باقی گذاشته میشدن دستش سرقت کند، پای چپ او از مفصل قطع می

، سارق وپادستدارند که در سرقت سوم پس از قطع فقهای امامیه بیان میرفتن و نیز در نماز بر آن تکیه کند. 

المال خرجی او بمیرد یا توبه کند. اگر خودش مالی نداشته باشد، از بیت کهوقتیشود تا برای همیشه زندان می

ود. قاعده برائت نیز شکه سایر اعضای او بریده نمی آیدبرمی فتاوادهند. اجماعاً و بدون خالف، از روایات و را می

 بر این حکم داللت دارد.

شود، به این شکل که اگر از زندان چیزی را سرقت کند، یا وقتی برای نیازی سارق در سرقت چهارم کشته می

از زندان بیرون رفته است، از خارج زندان سرقت کند، یا از زندان بگریزد و دوباره دست به سرقت بزند. فقهای 

پس از اجرای حد در بار اول و دوم، در صورت تکرار سرقت برای بار سوم حدی بر او نیست، حنفی معتقدند که 

 شود تا توبه کند.شود و زده میبلکه ضامن مال مسروقه است و زندانی می

شود و سپس فقهای شافعی و مالکی معتقدند که اگر سارق برای بار سوم سرقت کند، دست چپ وی قطع می

کنند و سپس خون آید. اگر برای بار چهارم سرقت کند، پای چپش را از مفصل قطع میمی بندآتشخون آن با 

 شود.آید و اگر برای بار پنجم سرقت کند، حبس و تعزیر میمی بندآتشبا 

 است: شدهدیدهاقوال مختلفی  بارهدراینالبته در میان فقهای حنبلی 

 شود.ا نمیدر صورت تکرار سرقت برای بار سوم، حد قطع ید اجر -1

شود و در صورت تکرار برای بار در صورت تکرار سرقت در بار سوم، دست چپ وی قطع می -2

 شود. چهارم، پای راست وی قطع می
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 حکم مال مسروقه و وجوب استرداد آن -4-6-7

 اجتماع حد و پرداخت مال مسروقه میان فقهای مذاهب اسالمی اختالف است. مسئلهدر این موضوع درباره 

از اقوالش( بر این نظرند که بریدن دست سارق، لزوم پس دادن مـال   دریکیفقهای امامیه، شافعی و حنبلی )

 گیرد؛ چون بریدن دست و بازگرداندن مال، دو حکم جدا از هستند. و جای آن را نمی داردبرنمیمسروق را 

رم، ایـن دو مجـازات بـاهم جمـع     که در صورت اثبات جـ  اندقائلاما فقهای حنفی و حنبلی )در قول دیگری( 

شوند و حتی اگر سارق مال مسروقه را تلف کند، ضامن آن نیست. بنابراین، اگر غرامت آن متـاع را بپـردازد،   نمی

شود، اما اگر آن حد قطع ید بر او اجـرا شـود و آن متـاع طـرد سـارق باشـد، بـه        حکم قطع ید از او برداشته می

مالکی نیز معتقدند که وی باید عین مال مسروقه را در صورت موجود بودن، شود. فقهای می بازگرداندهصاحبش 

اند. اگر سارق موسر باشد، وی بایـد غرامـت را بپـردازد و    شده تفصیلبهبازگرداند، و اگر عین موجود نباشد، قائل 

نیست، بلکـه فقـط   او  شود. اما اگر وی معسر و تنگدست باشد، ضمانی بر عهدهحکم قطع ید نیز برای او اجرا می

اش، تکلیـف  بیشـتر از توانـایی   کـس هـیچ شود؛ زیرا وی دارای عذر است و خداونـد از  حکم قطع برای او اجرا می

 .خواهدنمی

 عنه، شرط بریدن دست سارقمطالبه مسروق -4-6-8

شود که غریم و طلبکـار  فقهای حنفی، حنبلی، امامیه و اصحاب شافعی: دست سارق تنها در صورتی قطع می

سرقت او با بینه یا دو بار اقرار  اگرچهمرافعه را نزد حاکم ببرد و از حاکم بخواهد که حد را بر سارق جاری سازد؛ 

گردد؛ چون موجب و باشد. پس اگر مالک او را رها سازد، یا مال را به او ببخشد، بریدن دست ساقط می شدهثابت

 قط گشته است.سبب قطع، پیش از حتمی شدن سا

عنه نیسـت و بـدون   از اقوالشان: قطع دست سارق منوط به درخواست مسروق دریکیفقهای مالکی و حنبلی 

 آن نیز نافذ است؛ زیرا غالب در حد سرقت، حق خداوند است، نه حق مخلوق و نیز به دلیل عموم آیه کریمه.

 حد محاربه -4-7

 مفهوم محاربه -4-7-1

دارند کسی که در راه مردم و برای آنان سالح خود را برهنه کنـد، چـه    نظراتفاقی تمام فقهای مذاهب اسالم

آزاد باشد، چه بنده، چه مسلمان باشد چه کافر ذمی، محارب باشد یا مستأمن، محارب و قاطع طریـق اسـت کـه    

 یک نفر باشد. که هرچندشود، بر او اجرا می احکام محارب

 ادله اثبات محاربه -4-7-2

اند؛ اما فقهای امامیه و فقهـای  دو فرقه شافعی و مالکی درباره ادله اثبات محاربه مبحثی را بیان نکردهفقهای 

نیز شهادت  اینجادانند. در باشد، ثابت می باریکمالکی، محاربه را با شهادت دو مرد عادل و با اقرار به آن اگرچه 

فقهای حنبلی آن را با شهادت دو مرد عادل و دو بـار اقـرار    تنهایی یا به انضمام مردان پذیرفته نیست. امازنان به

 شود.اقرار ثابت می باریکفقهای امامیه با  ازنظردانند. ثابت می

 کیفیت اجرای حد محاربه و اقسام آن -4-7-2
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حد محارب نزد فقهای امامیه عبارت است از چهار چیز: کشتن، به دار آویختن، بریـدن دسـت راسـت و پـای     

سوره مائده. در مورد نحوه اجـرای ایـن حـد بـرای      33تبعید؛ به اجماع به هر دو قسمش و روایات و آیه چپ، و 

طور که گفته شد و شیخ مفید، صدوق، دیلمی، محقق حلی، عالمه حلـی و  حاکم اختالف است، شهید اول همان

محاربـان مختـار اسـت.     بـرای هـر یـک از    مجـازات ابن ادریس معتقدند که حاکم شرع در اجرای هر یک از این 

انـد  عقیده اکثر فقهای متأخر نیز همین است. اما برخی از فقها شیخ طوسی، ابن جنید و گروهی گفته شدهگفته

، و تبعید بر سبیل تخییر نیست؛ بلکه بر سبیل اسـتحقاق )ترتیـب( اسـت و    وپادستقتل، به دار آویختن، بریدن 

 گردد.ثابت می مجازاتاست، یکی از این  بسته به شرایط محارب و کاری که صورت داده

 اند:فقهای شافعی و حنفی برای صور احکام محارب، اعمال وی را به چهار قسم تقسیم کرده

دارند که وی باید کشته شـود  بیان می بارهدرایندارد: فقهای شافعی کشد و اموال آنان را برمیمردم را می -1

شود؛ زیـرا آنـان بـا    شهرت یابد و سپس غسل، تکفین و نماز بر او اجرا  و به صلیب کشیده شود تا در میان مردم

 اند، پس غسل، تکفین و نماز برای او واجب است.این کار از دین اسالم خارج نشده

تواند دست و پای مخـالف  اند. در این صورت، وی میقائل به اختیار برای امام شده بارهدرایناما فقهای حنفی 

سپس یا  او را بکشد یا  مصلوب کند. اما قطع دست و پای مخالف، جزای دریافت مـال اسـت و   وی را قطع کند؛ 

ها به دلیـل آن اسـت کـه در هـر دو صـورت وی      قتل و صلب به علت قتل است. اختیار در اکتفای به یکی از آن

 کند.ها برای زجر کفایت میشود و هر یک از آنکشته می

ان را نگیرد: فقهای شافعی در این حالت معتقدند کـه وی بایـد کشـته شـود و     مردم را بکشد، اما اموال آن -2

شـود؛ زیـرا آن از   موجب اسقاط قصاص نمی اینجاجزای او قتل است، بدون به صلیب کشیدن. عفو اولیای دم در 

 حقوق خدا گشته است.

قائل به تفاوت میان قتل به شمشیر یا عصا یا چوب یا  سـنگ قائـل نیسـتند؛ امـام      اینجااما فقهای حنفی در 

اند و در صورت عفو کشد، از باب حد نه از باب قصاص، حد است، چون آنان عالوه بر قتل، راه را بستهها را میآن

 شود؛ زیرا آن از حدود خداوند است.ها اجرا میاولیای دم نیز، حد بر آن

اند، اما در سه مورد اخیـر، احکـامی را در بـاب حـد آن صـادر      مالکی به مورد اول اشاره نکرده هرچند فقهای

در قطع اعضای وی یا نفی بلد حق انتخـاب نـدارد،    بارهدرایناند. در این صورت، وی باید کشته شود و امام کرده

 اما میان قتل یا مصلوب کردن او اختیار دارد.

فقهای شـافعی مجـازات ایـن گـروه، قطـع       ازنظرمرتکب قتلی نشده باشد:  کهلیدرحامال مردم را بگیرد،  -3

 کند.دست و پای مخالف است و اگر تکرار شود، دیگر دست و پای مخالف او را قطع می

اما فقهای حنفی عالوه بر قطع، قائل به پرداخت غرامت هستند. وجوب قطع از این بابت است که آنان عـالوه  

 اند.ه را بسته و آن را ناامن کردهبر سرقت اموال، را

دارند که امام مخیر است میان قتل، مصلوب کردن، قطع مخـالف و نفـی   بیان می بارهدراینفقهای مالکی نیز 

 تواند بر هریک از این موارد حکم کند.بلد؛ می
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بـاره معتقدنـد   ینمحارب قطع طریق کند، ولی نه مردم را بکشد و نه مال آنان را بگیرد: فقهای شافعی درا -4

تواند نفی بلد، حبس یا موارد مثل این باشد. این امر نیز بـر عهـده امـام اسـت؛     که وی باید تعزیر شود. تعزیر می

 مدتی برای زندان مشخص نشده است تا حاکم بتواند در صورت مصلحت، مدت باقیمانده را به وی ببخشد.

منظور از حبس آن است که وی از سرزمین خود بیرون فقهای حنفی نیز معتقدند که وی باید زندانی شود و 

 شود تا توبه کند.

-باره امام را میان قتل، مصلوب کردن، یا قطع خالف، نفی بلد و زدن ولی مخیـر مـی  فقهای مالکی نیز دراین

 دانند. 

پیشـنهاد   فقهای حنبلی ظاهراً بیانی راجع به تفصیالت این سه فرقه ندارند؛ امـا دو راه را بـرای مجـازات وی   

که ابن قدامه در شرح کبیـر، مجـازات محـارب را     هرچندتعزیر با حبس وی و مثل آن.  -2نفی بلد  -1اند: کرده

چنین در صورت اخذ مال، به صلیب کشیدن را نیـز از  شمارد. وی همداند و آن را از حدود ثابت الهی میقتل می

 داند.او می مجازات

 حد ارتداد -4-8

 ارتدادمفهوم  -4-8-1

، گاهی با صرف نیت، و گاهی کفرآمیزارتداد آن است که شخص پس از اسالم، کافر شود. کفر گاهی با سخن 

 گیرد.با انجام کاری که کفرآمیز است، صورت می

 اقسام مرتد -4-8-2

د مرتد شخص مکلفی است که پس از مسلمانی، به میل و رغبت و نه اکراه، کافر شده باشد. فقهای امامیه مرت

 اند.جداگانه مطرح کرده طوربهرا به دو نوع فطری و ملی تقسیم کرده و احکام هر یک را 

مرتد فطری: کسی است که از پدر و مادر مسلمان یا یکی از آنان )از پدر مسـلمان و مـادر کـافر یـا مـادر       -1

عمل بـر احکـام اسـالمی مرتـد     شبهه یا اکراه( و پدر کافر( به دنیا آمده باشد و پس از بلوغ و  صورتبهمسلمان )

 شده باشد.

فاضل اصفهانی در تعریف مرتد فطری گفته است: منظور از مرتد فطری کسی است کـه بـه خـاطر مسـلمان     

شود، وقتی هـم بـه سـن    ها از کودکی بچه مسلمان است و به کفر او حکم نمیبودن پدر و مادرش یا یکی از آن

 شود.بلوغ رسید، به او مسلمان گفته می

اهر سخن ایشان مانند ظاهر سخن فقهای دیگر این است که شخص وقتی مرتد فطری اسـت کـه مسـلمان    ظ

باشد، بلکه در زمان بلوغ هم مسلمان باشد و سپس مرتد شود، اگر موقع بلوغ کافر باشد، مرتد فطـری   متولدشده

 نیست.

اسـت،   کاررفتـه بـه ان و مـرد  گویا قید مسلمان بودن حین بلوغ را از برخی روایات کـه در آن کلمـات مسـلم   

گویند. بلکه در روایات چنان اطالقی نیست که بتوان بـه  استفاده کرده است؛ چون به غیر بالغ مرد، مسلمان نمی

 مسلمانِ حکمیِ بودنِ بچه پیش از بلوغ به ارتداد او فتوا داد. لذا گفته فاضل اصفهانی خالی از قوت نیست.
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در قواعد در تعریف مرتد فطری گفته است: مرتد فطری کسـی اسـت کـه    ولی در مسالک به پیروی از عالمه 

اند؛ وی مسلمان بودن خـود او را در حـین   او، پدر و مادرش یا یکی از آنان مسلمان بوده هنگام بسته شدن نطفه

چنان بلوغ شرط ندانسته است. این گفته، خالف معنی لغوی مرتد است؛ در روایاتی که درباره مرتد داریم، اطالق 

دارد. نیست که مرتد فطری بودن چنین کودکی را شامل شود. صاحب جواهر سپس در ادامه، نظر خود بیان مـی 

باشد و در موقع بلوغ هم  متولدشدهها حتی از مادر مسلمان خالصه کسی که از پدر و مادر مسلمان یا یکی از آن

یست؛ بلکه حتی اگر پس از انعقاد نطفـه او  مسلمان بوده باشد، در مسلمان فطری بودن چنین شخصی تردیدی ن

 پدر و مادرش مرتد شوند، نیز او بر فطرت مسلمانی است.

که پـدر و مـادرش هنگـام تولـد او      هرچندباشد،  شدهبستهبلی اگر نطفه او در حال کافر بودن پدر و مادرش 

قبلی( و فطرت و ابتدای  مسلمان شوند، آن شخص مسلمان فطری نیست، چون سابقه او کفر بوده است )برخالف

باشد، ولی هنگـام والدت   منعقدشدهاو از اسالم نبوده است. اگر نطفه کسی در حال مسلمان بودن پدر و مادرش 

هر دو یا یکی از آنان مرتد شوند، بچه که بر فطرت مسلمانی به وجود آمده است، مسلمان فطری است و از کفـر  

 کند.پدر و مادرش پیروی نمی

شده  شرفیابمرتد ملی: کسی است که نخست مسلمان نبوده، بلکه کافر بوده است؛ اما بعداً به دین اسالم  -2

 و سپس از اسالم برگشته است.

 احکام ارتداد -4-8-3

 دارند:فقهای امامیه پس از تقسیم فوق، احکام هریک از این افراد را بیان می

 زوجیت  -

نزدیکی نکرده باشند  باهمدارد؛ اگرچه شود و عده وفات نگه میاو جدا می زوجه مرتد فطری پس از ارتداد، از

 و دخول صورت نگرفته باشد.

ای که همسرش از هنگام ارتداد او نگاه که تا پس از زمان عدهرود، مگر آنحرمت نکاح مرتد ملی از میان نمی

، عده طالق رجعی است. پس اگر همسرش داردای که همسرش نگاه میداشته است، بر کفر خود باقی بماند. عده

 شود.باشد، همسرش از او جدا می بازنگشتهعده را سپری کند و او  هنوز به اسالم 

 شود تا زمانی که بمیرد. او از اموالش پرداخت می النفقهزوجه و سایر اقربای واجب دیون وی، هزینه

 دانند.ارتداد ثابت می مجردبهمیان زوجین را فوق، حکم جدایی  تفصیلبهای فقهای اهل سنت بدون اشاره

 اموال  -

شود، پـس از ادای دیـونی   ها بوده است، به ورثه منتقل میاموال مرتد فطری که وی در زمان ارتداد مالک آن

مرتد زنده و باقی باشد. چون مرتد در ایـن احکـام، ماننـد مـرده      اگرچهاش بوده است، که سابق بر ارتداد در ذمه

 شود.است و با او معامله مرده می

مرگ او با قـتلش صـورت پـذیرد.     اگرچهکه بمیرد؛ شود، مگر آناما اموال مرتد ملی از مالکیت وی خارج نمی

آورد، مالـک  ارتداد به دسـت مـی  شود. اموالی را که پس از ، از تصرف در اموالش منع میمرتدشدن مجردبهلکن 

 پردازند.اش میزنده است، هزینه او را از دارایی کهوقتیشود، ولی از تصرف در آن ممنوع است و تا می
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رسـد و اگـر ورثـه    رسد، به وارث کـافر نمـی  مرتد ملی اگر کشته شود یا بمیرد، اموالش به ورثه مسلمانش می

رسد. فرزندی که قبل از ارتدادش به وجود آمده است، در حکم مسلمان مسلمان نداشته باشد، اموالش به امام می

شود و ارتداد پدر موجبی برای تغییـر حالـت او   است، چون حالت سابقش که مسلمان بودن است، استصحاب می

باشـد، طفـل    منعقدشـده یکی از پدر یا مادرش مسـلمان بـوده اسـت،     کهدرحالیشود. بلکه اگر نطفه طفل نمی

است؛ لذا مادری که به طفل مسلمان حامله است، اگر مرتد شود و مـرده او را بـه اعتبـار فرزنـدش کـه      مسلمان 

 کنند.مسلمان است، در گورستان مسلمانان دفن می

بـاره  دارند. فقهای حنفی دراینفوق نظر خود را بیان می تفصیلبهبدون پرداختن  بارهدراینفقهای اهل سنت 

 بازگردانده، اموالش به او بازگرددرود؛ اما اگر دوباره به اسالم اموالش با ارتداد از بین می گویند مالکیت مرتد برمی

شود و چنین، اموالی که در زمان اسالمش به دست آورده است، پس از مرگش به وارثانش منتقل میشود. هممی

 آورد، حکم فیء را دارد.اموالی که در زمان ارتدادش به دست می

میان دو حالت اکتساب مال در زمان اسـالم وی و   تفصیلبهقائل  اینجای، مالکی و حنبلی نیز در فقهای شافع

اند؛ زیرا وی کافر مرده است و ، هر دو را از اموال فیء دانستهحالدرعیناند و اکتساب مال در زمان ارتدادش شده

 برد بنا بر اجماع.مسلمان از کافر ارث نمی

 جـز بـه نکاح و قربـانی کـردن    ازجملهفقهای اهل سنت، تمام تصرفات وی )عقود و ایقاعات(  ازنظرچنین، هم

 طالق و استیالد باطل است.

چنین نطفه فرزند وی اگر پیش یا پس از کفر او منعقد شود، اگر یکی از والدینش مسلمان باشد، مسلمان هم

خالف این قول، یعنی اسالم او نیز وجـود دارد.   دهرچناست و در صورت ارتداد هر دو، به نظر شافعی کافر است؛ 

 شمرد. عالوه بر این دو قول، قولی نیز وجود دارد که او را کافر فطری می

 مجازات مرتد -4-8-4

 کنند:پیشین، دو حکم را درباره مرتد فطری و ملی بیان می تفصیلبهفقهای امامیه با توجه 

شـود، در  اش نیز پذیرفتـه نمـی  ارده در این باب. توبهشود به جهت روایت ومرتد فطری: وی کشته می -الف 

 ظاهر، به استناد روایات و اجماع.

شود. اگر توبه کند، چیزی بر او نیسـت و اگـر توبـه    مرتد ملی: اگر شخصی مرتد ملی باشد، توبه داده می -ب

 شـده گفتـه ختالف دارنـد.  دهند، اشود. البته فقها در مهلتی که برای توبه کردن به مرتد ملی مینکند، کشته می

شناسیم. در این مورد، روایت ضعیفی هست. لذا است زمان توبه دادن او، سه روز است. البته گوینده آن را ما نمی

طور کـه شـیخ در مبسـوط گفتـه     ، قول اول همانهرحالبهصاحب جواهر معتقد است که نباید آن را مقید کرد. 

طوری که محقق در متن شرایع گفته است درنـگ  و هم همان شدهیتروااست، مقرون به احتیاط است؛ زیرا هم 

باشد و اگر خوب فکر  آمدهپیشای برای وی که عذری برایش باقی نماند، بهتر است و شاید شبههکردن برای این

 بکند، آن شبهه رفع شود. پس سه روز مهلت دادن بهتر است.
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قتل مرتد واجب است و خونش هدر اسـت. بنـا بـه قـول     فقهای اهل سنت نیز در این موضوع اتفاق دارند که 

شود، دهند تا توبه کند؛ اگر توبه نکرد، کشته میکنند و سه روز مهلت میدیگری، اسالم را مجدداً بر او عرضه می

 .استطور که قتل منافق که در ظاهر اسالم دارد و در باطن کافر است، واجب همان

 اثبات ارتداد ادله -5-8-4

 شود:های زیر ثابت میشخص از راه مرتدشدنفقهای امامیه،  ازنظر

 داشتند.  وبرخاستنشستکه مراقب او بودند یا با او  ایبابینه -الف 

، چه از کفرهای یهود، نصاری و مجوس بـا  کند اقرارخود به بیرون رفتن از اسالم یا به برخی از انواع کفر  -ب

 گذارند یا نه. یگرفتن جزیه آنان را بر دین خود باقی م

با انجام هر کاری و گفتاری که صریحاً نشانگر تمسخر، توهین و ترک دین است؛ مانند انداختن قـرآن در   -ج

کثافات و پاره کردن آن، هدف قرار دادن آن برای زدن با تیر، به زیر پا انداختن آن، ملـوث کـردن کعبـه )خانـه     

هـا  که به خداوندی آنو مانند آن پرستیآفتابهای مقدس با کثافات، بر بت سجده کردن، خدا( یا یکی از ضریح

 عقیده نداشته باشد. 

 ارتداد این است که صریحاً یکی از ضروریات دین را انکار کند.  ازجمله -د

ر دادن بـه  صریحاً اعتقاد خود را بر چیزی که اعتقاد بر آن با ضرورت دین ممنوع است، مانند شریک قـرا  -هـ

 خدا بیان کند. 

دیده  آنچهشود و آنان باید در که ارتداد با شهادت دو مرد عادل ثابت می اندقائل اتفاقبهاما فقهای اهل سنت 

 اند، متحدالقول باشند. یا شنیده

 ارتداد زنان -6-8-4

امامیه حتی اگـر مرتـد    ازنظرشود )که وی کشته نمیبه این اندقائلفقهای امامیه و حنفی، در باب ارتداد زن 

 داشـته نگـه دارند که وی همواره در حبس فقهای حنفی بیان می برخالففطری باشد(، هرچند که فقهای امامیه 

کننـد و  و به کارهای شاق وادارش می زنندمیدهد، او را شود و در اوقات نماز به مقداری که حاکم  تشخیص می

تـرین  پوشـانند و بـدترین و نـامطلوب   شود، بر او میپوشش استفاده میهایی را که معموالً برای ترین لباسخشن

 دهند.خوراک را به او می

کنند، ولـی  شود و او را از زندان آزاد میاش را پذیرفته میاند توبهای از فقها گفتهتوبه کند، عده مرتداگر زن 

 ماند.اگر توبه نکند، دائماً در زندان می

از اقوالشان( و حنبلی معتقدند که زن مرتد حکم مرد مرتد را دارد و باید کشته  کیدریفقهای شافعی، مالکی )

 شود، اما پیش از مرگ باید سه روز توبه داده شود و اسالم بر او عرضه شود.

اند: برای نمونه، اگر زن دیگر از اقوالشان میان وضعیت زنان مختلف تفصیل قائل شده دریکیاما فقهای مالکی 

افتد؛ البته اگر مرضعه برای شیردهی به  فرزند او یافت به عقب می ، مرگ او تا اتمام دوران شیردهیشیرده باشد

افتد، هرچند مرگ مطلقه طالق بائن اگر صـاحب  چنین مرگ زن شوهردار و مطلقه رجعیه به عقب مینشود. هم

تا زمان حیض )اگر حیض شـود(  افتد. در غیر این صورت، حیض باشد، و پس از طالقش مرتد شود، به عقب نمی



دکتر معینی فر                                                                                                                                                   تطبیقیدرسنامه فقه   

 33 

شـود؛  رود، کشـته مـی  افتد. اگر زن،کسی باشد که از او توقع بارداری نمـی یا سه ماه )اگر حیض نشود( عقب می

 هرچند شوهردار باشد.  

 ملحقات باب حدود -4-9

 بهایمیان تا -4-9-1  

 حکم خاطی -الف

هایی میان آنان دیـده  دارند، اما در مورد مجازات آن اختالف نظراتفاقتمام فرق مذاهب اسالمی بر حرمت آن 

 شود:می

قائل به تعزیر خاطی هستند که منوط بـه نظـر حـاکم     بارهدراینفقهای امامیه )نظر مشهور(، حنبلی و حنفی 

وان را تواند حبس، ضرب، توبیخ و غیره باشد. اما فقهای امامیه عالوه بر تعزیر معتقدند که وی باید بهـای حیـ  می

خودش مالک آن حیوان نباشد. سـایر فقهـای    کهدرصورتی)در زمان نزدیکی( به مالک حیوان غرامت دهد؛ البته 

خـورد و محصـن سنگسـار    حد زنا؛ یعنی باکره شالق مـی  همآنقائل به اجرای حد هستند و  اینجااهل سنت در 

 شود؛ زیرا نکاح محترم شرعی است.می

 سه نظر دارند: مسئلهفقهای شافعی در این 

 فقهای مالکی قائل به اجرای حد زنا هستند که این قول از سایر اقوال اظهر است.  همچوننظر اول: 

 شود.نظر دوم: چه باکره باشد چه ثیبه، کشته می

 نظر سوم: تعزیر بر او ثابت است نه حد.

ها وجود دارد: حد لواط در میان آندانند؛ اما در نوع حد، دو قول حد را واجب می اینجافقهای حنبلی نیز در 

 و تعزیر که البته تعزیر میان آنان راجح است.

 حکم حیوان موطوئه -ب

تفاوت قائل شده است. اگر مأکول باشد، آن را بایـد   مأکول غیرمیان حیوان مأکول و   بارهدراینفقهای امامیه 

ت حکمتی که بر ما پوشیده است یا بـه علـت   که حیوان عقوبت شود، بلکه یا به علذبح کرد و سوزاند؛ نه برای آن

مبالغه در پنهان داشتن آن حیوان، تا از آن پرهیز شود؛ چون اگر سوزانده نشود، ممکن است گوشت او با دیگری 

 اشتباه شود و در بعضی از صور، حکم به حلیت خوردن آن شود. گوشت، شیر و نسل آن حیوان نیز حرام است.

در روضـه فرمـوده    ثانی شهیدارکش مانند اسب، االغ و قاطر مورد وطی واقع شود، اگر حیوان غیر مأکول یا ب

ها شده، موجب ارزانی حیوان شود که وطی علت حرام شدن گوشت آناست: بر غیر مکلف چیزی نیست، مگر این

فقها ایـن اسـت   که در این صورت ارش آن را باید بپردازد. این گفته این ایراد را دارد که هم روایات و هم فتوای 

گیرند. سپس صاحب جـواهر  پولش را از واطی می درهرحالکه آن حیوان را در غیر آن محل باید بفروشند؛ ولی 

 گوشـت حـالل منظور این است که در وطی حیوان بارکش همه آن مسائل که در حیـوان   درهرصورتفرماید: می

ر غیر آن محـل بایـد بفروشـند و قیمـت آن را بـه      دارد که آن حیوان را دگفتیم، نیست. ابن ادریس نیز بیان می

، غرامت حیوان را به صاحبش پرداخته است. اما اگر خود واطی صاحب آن باشد، ازاینپیشواطی بپردازند؛ زیرا او 
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دارد که بایـد قیمـت   تنها تعزیر بر او واجب است نه غرامت؛ زیرا غرامت مال اوست. شیخ مفید در مقنعه بیان می

دهـد؛ زیـرا   اکین و فقرا صدقه بدهد، چه صاحب حیوان باشد و چه نباشد. قیمت دومی را صدقه مـی آن را به مس

 غرامت اولی را به صاحب حیوان داده است.

 -3رد قیمت به واطـی    -2رد قیمت به مالک  -1سه قول میان فقهای امامیه مطرح است:  اینجابنابراین، در 

 صدقه.

که اگر حیوان به قیمت بیشتری در سرزمین دیگری فروخته شـود، و نیـز دربـاره اضـافه      مسئلهدر مورد این 

تواند غرامت که می آنجاچنین اگر واطی معسر باشد، تا قیمت آن و پرداختش، همان سه نظر فوق وجود دارد. هم

 را به دست آورد. ماند تا توانایی الزم برای پرداختپردازد و مابقی بر ذمه او میرا به صاحب حیوان می

اند. اگر حیوان در ملک تفاوت را میان حیوان مملوک خاطی و غیر مملوک او قائل شده اینجافقهای حنفی در 

 شود، اما  اگر ملک غیر باشد، ذبح حیوان واجب نیست.خاطی باشد، کشتن حیوان واجب می

ول باشـد، بایـد ذبـح شـود و در غیـر ایـن       مأک حیوان اگرباره دو نظر دارند: نظر اول: اما فقهای شافعی دراین

 آید که از آن نهی شده است.صورت، خیر؛ زیرا در صورت کشتن وی، اتالف مال بدون فایده الزم می

شود تا این فضاحت پوشانده شود؛ زیرا خداونـد  نظر دوم: حیوان چه مأکول باشد و چه غیر مأکول، معدوم می

 هر کس چنین کند در دنیا و آخرت با او چنین خواهد شد. امر به ستر و پوشش گناه مسلم کرده است.

فقهای حنبلی معتقدند که ذبح حیوان چه مالک باشد و چه نباشد، چه مأکول باشد و چه نباشد، واجب است. 

 شـیء چنین وی باید قیمت آن را بپردازد، اگر حیوان ملک غیر باشد؛ زیرا او سبب در اتالف است و هر کـس  هم

 ، ضامن ثمن آن است.را تلف کند ای

 های اثبات آنراه -ج

فقهای امامیه، جرم وطی چهارپا با توجه به عموم حجیت بینه و بدون اختالف عمده با شهادت دو نفـر   ازنظر

شود؛ زیرا اصل عـدم اثبـات   است. این جرم با شهادت زنان تنها یا با انضمام مردان ثابت نمی اثباتقابلمرد عادل 

چنین اگر حیـوان مـال   و اصل عموم عدم استماع شهادت زنان در امور کیفری است. هماست و مورد شبهه است 

« اقـرار العقـال علـی انفسـهم جـائز     »شود؛ زیرا عموم قاعده اقرار خود شخص نیز ثابت می باریکخودش باشد، با 

ود؛ چـون اقـرار وی   شبار اقرار فقط تعزیر ثابت می هرچندشود. اگر حیوان مال خودش نباشد با شامل آن نیز می

ابن حمزه، ابن ادریـس و عالمـه در مختلـف     هرچنددر حق غیر بوده است و اقرار او در حق غیر پذیرفته نیست. 

در مـورد حـد، دو بـار بـودن اقـرار را       هرچنداست؛ ولی این غلط است،  اثباتقابلاقرار  بار دواند که فقط با گفته

 که بگوییم تعزیر نیز نوعی حد است.شرط کردیم، ولی این مورد حد نیست؛ مگر این

 نکته: تکرار جرم وطی حیوان

چهارم یا بار  دربارفقهای امامیه، اگر کسی با چهارپا نزدیکی کند و سه بار به خاطر آن تعزیر شود، او را  ازنظر

کشتن بار سوم )نظر ابن ادریس( مخصوصاً در این مورد، روایـت وجـود دارد؛ ولـی احتیـاط      کشند. برایسوم می

 چهارم کشتن است. دربار

 استمناء  -4-9-2
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. البتـه فقهـای   کننـده  استمناءاستمناء یعنی انجام کاری که موجب خروج منی شود با دست، یعنی با دست 

 .داننداهل سنت، مساحقه را نیز به استمناء ملحق می

فقهای امامیه، مجازات اولی تعزیر )بسته  ازنظرها حرام هستند. اما این هردویعلمای مذاهب اسالمی،  اتفاقبه

کنند؛ زیرا این ها حد را جاری نمیبه نظر امام( و مجازات دومی حد است. اما فقهای اهل سنت برای هردوی این

 تعزیر است. ئلهمسکه حرام باشد. واجب در این دو  هرچندلذت ناقص است، 

دیگری غیر از همسر و مملوکه را،  وسیلهبهفقهای امامیه استمناء با سایر اعضای بدن غیر دست و نیز استمناء 

 دانند. در حکم و معنای استمناء با دست می

شود. ابن اقرار خودش ثابت می باریکفقهای امامیه جرم استمناء مانند لواط، با شهادت دو نفر مرد و با  ازنظر

شود و حتماً باید برای ثابت شدن آن دو بار اقرار بکنـد. محقـق حلـی    اقرار ثابت نمی باریکادریس گفته است با 

اسـت. البتـه جـرم     قبـول قابـل صاحب جواهر گفته ابن ادریس  ازنظردارد که این سخن وهم است؛ ولی بیان می

 دربـار ، ازآنپـس ین در صورت تکرار جرم و اجرای تعزیـر،  چننیست. هم اثباتقابلاستمناء مطلقاً با شهادت زنان 

 شود.چهارم کشته می

 دفاع مشروع -4-9-3

خواهـد او را  حـق دارد محـارب و کسـی را کـه مـی      هرکسیفقهای امامیه بدون خالف و بدون اشکال،  ازنظر

تواند دفع کنـد. دلیـل ایـن    که می آنجاچنین راهزن را از جان و حریم )زن و فرزندش( و اموالش تا بکشد، و هم

اوالً اصل اباحه است. ثانیاً هر دو قسم اجماع است. ثالثاً روایاتی است که در باب محـارب وجـود دارد. هـر     مسئله

اسـت و   شدهتوصیهتواند از دیگری نیز دفاع کند، زیرا اصل اباحه و جواز است. کمک دیگری و نیکی نیز کس می

 ادله دیگر هم هست. 

 دفاع متعلق -الف

 فقهای امامیه نفس، ناموس و مال است. ازنظرمتعلق دفاع 

 وجوب تدرج در دفاع  -ب

ترین وسیله برای دفع او اند که در دفاع برای دفع کردن مهاجم از آسانکه اختالف بکنند، گفتهفقها بدون این

شود، ا فریاد کشیدن دفع میشود، سرفه بکند و کار دیگری نکند. اگر بباید شروع کرد. اگر با سرفه کردن دفع می

شود، کمک بخواهد. اگر دفع نشد، از دست اسـتفاده کنـد. اگـر    سر او فریاد بکشد. اگر با کمک خواستن دفع می

تر به آسان و مشکل و گرم( و به همین ترتیب از آسان بعداًو اگر نشد از اسلحه )سرد و  دستیچوبدفع نشد، از 

کننـد،  داللـت نمـی   ترتیـب ایـن بـه فرماید: ما قبالً گفتیم کـه روایـات   هر میتر ترقی بکند. اما صاحب جوامشکل

کند، بلکه در مطلق دفاع، در روایات، ترتیب ذکر مخصوصاً در محارب و راهزن و کسی که به زن دیگری نگاه می

کنـیم(  اجماع نباشد، ممکن است در آن مناقشه کنیم )در رد یـا قبـول آن بحـث     مسئلهنشده است. اگر در این 

کننـد و خـود را مقیـد بـه ترتیـب      این ترتیب است؛ یعنی عقال مهاجم را دفع می برخالفسیره )روش عقال( نیز 

 دانند.نمی
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انـد دفـاع از مـال    اند؛ یعنـی گفتـه  زیادی از فقها دفاع را مشروط به ظن سالمت دانسته در دفاع از مال، عده

ت دفاع کشـته نخواهـد شـد؛ ولـی روایـات ایـن قیـد را رد        هنگامی جایز است که اطمینان داشته باشد در صور

 .کنندمی

وارد  کننده دفاع، مهاجم بدون اشکال و با توجه به عمومات ضمان، هر صدمه جانی یا مالی را که به هرحالبه

وجوب و عدم وجوب فرق است که اگر حفظ جانش متوقف بـر   ازنظرکند، ضامن است. میان دفاع از جان و مال 

دفاع باشد، دفاع از جان واجب است و تسلیم شدن جایز نیست. اما برای مالی که برای حفظ جان ضرورت ندارد، 

موجود است. بلکه اگر بدانـد کـه در    مسئلهبدون خالف دفاع واجب نیست و هر دو قسم اجماع و روایات در این 

خودش تلف خواهد شد، دفاع از مال در آن صورت حرام است؛ زیرا حفظ نفس از اهم واجبات است؛  دفاع از مال

 شود، از مال دفاع کرد.اند که با احتمال تلف هم میبه دلیل اطالق روایات خیال کرده هرچند

ض گفته اسـت  اما درباره دفاع از ناموس، اگر یقین داشته باشد که کشته خواهد شد، مرحوم طباطبایی در ریا

هـای دیگـرش گفتـه    طور که عالمه در تحریـر و کتـاب  وجوب دفاع در این صورت محل اشکال است. بلکه همان

 ازجملـه کننـد؛  است، حفظ نفس اولویت دارد و تسلیم شدن جایز است. برخی روایات نیز این مطلب را تأیید می

فمن اضـطر  »با این آیه استدالل شده است که: علتی که در مجازات نشدن زن مکره در زنا در روایات آمده است 

؛ یعنی هر کس برای ارتکاب حرام یاغی و تجاوزگر نباشد و ناچار باشد، بر او گناهی «غیرباغ و ال عاد فال اثم علیه

 که ارتکاب گناه برای حفظ نفس جایز است. آیدبرمینیست. از این روایات 

حفظ عرض بـه لحـاظ اهمیـتش در صـورتی      برنفسحفظ گفته صاحب ریاض این اشکال را دارد که ترجیح 

که بداند یقیناً، یا ظن داشته باشد که مهاجم را  آنجاها یکسان باشد؛ ولی است که احتمال موفقیت و خطر در آن

دفاع الزم است و تسلیم جـایز نیسـت؛ زیـرا فـرض مـا       آنجاتواند از ناموسش برگرداند، در بدون کشته شدن می

تـوان  از ناموس هم مانند دفاع از جان واجب است و دلیلی نداریم که ناموس را مانند مـال مـی   که دفاع آنجاست

کنند، تسلیم مهاجم کرد. روایاتی که سقوط مجازات را از زنی که در زنا مکره بوده باشد با آیه اضطرار توجیه می

ادر به دفاع از خـودش نباشـد؛ ولـی    ق وجههیچبهرا بسته باشند و زن  وپایشدستمال آن موردی است که مثالً 

تواننـد  قادر به دفاع باشد، دفاع الزم نیست و ناموس را مانند مال مـی  اگرچهمنظور گوینده این است که شخص 

 تسلیم مهاجم کرد. 

که ممکن است از جان  آنجا، شهید ثانی در مسالک گفته است: اقوی این است تا یادشدهشاید به علت اشکال 

دهد با درگیـر  کردن واجب است و تسلیم شدن جایز نیست. اگر ناتوان از دفاع باشد و احتمال میو ناموس دفاع 

کند، واجب است که فرار کند. اما دفاع از مالی که مایـه حیـات اسـت و بـرای زنـده      نشدن و فرار نجات پیدا می

 و اال واجب نیست.که در دفاع کشته نخواهد شد، واجب است ماندن انسان ضروری است با احتمال این

ظن سالمت، دفاع از مالی کـه مایـه حیـاتش اسـت، واجـب       شرطبه»که فرمود:  ثانی شهیددر فرمایش اخیر 

است که وقتی مال مایه حیات باشد، بدون ظن سالمت نیز دفاع از آن واجب است؛ زیرا دفـاع از   ایرادشده« است

که شخص بتواند از جان و نـاموس خـود دفـاع     آنجات: مایه حیات دفاع از جان است. عالمه در قواعد فرموده اس

 بکند، واجب است دفاع کند و تسلیم جایز نیست.
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از دو قولش تسلیم شدن را جایز دانسته و گفته است اگر دفـاع ممکـن نباشـد و فـرار ممکـن       دریکیشافعی 

 باشد، فرار واجب است؛ با امکان دفاع نیز فرار جایز است.

شود که تأمل فاضل در مورد جـرح و کشـتن مهـاجم در    مالحظه روایات معلوم میگوید از صاحب جواهر می

که روایـات جـرح و کشـتن مهـاجم را اجـازه      است. برای این فتاوایدفاع از مال، مثل اجتهاد در مقابل نصوص و 

 اند. داده

رام است؛ زیـرا  آری اگر یقین داشته باشد که در صورت دفاع از مال کشته خواهد شد، در این صورت دفاع ح

اند ظن نیز مانند یقـین اسـت؛   که گذشت، گویا فقها در این مورد اجماع دارند. عده زیادی از فقها گفته همچنان

 ظن به کشته شدن داشته باشد، دفاع از مال حرام است؛ ولی این خالی از اشکال نیست. کهدرصورتییعنی 

خواهد شد و مهاجم را نخواهد توانسـت دفـع کنـد، ممکـن     آری اگر در دفاع از ناموس یقین بداند که کشته 

است در این صورت بگوییم که دفاع کردن حرام و حفظ نفس واجب است. احتمـال دارد بـاز در چنـین صـورتی     

 دفاع از ناموس مانند دفاع از نفس، جایز یا واجب بوده باشد.

بداند کـه جـز یـک سـاعت و دو سـاعت کمتـر       تواند، ظاهراً واجب است و اگر که می آنجااما دفاع از نفس تا 

 مهاجم را از خود دفع بکند و نهایتاً کشته خواهد شد، بازهم دفاع واجب است. تواندنمی

بدون خالف و اشکال تا سوءقصد مهاجم به جان و ناموس یا مال شخص مشخص نشده اسـت و یـا    هرحالبه

رد و اگر اقدام کرد و معلوم شد که اشتباه کـرده اسـت،   ظن متعارف به آن پیدا نشده است، نباید اقدام به دفاع ک

ضامن است. بلکه ظاهراً عالوه بر احراز سوءقصد مهاجم باید امکان تسـلط مهـاجم را نیـز در صـورت عـدم دفـاع       

طور که در کشف اللثام گفته است، اگر میان مهاجم و شخص، رودخانه یا دیـوار یـا   احتمال بدهد. بنابراین، همان

کند، در این صورت شخص نبایـد از خـود دفـاع    اصله باشد که معموالً او را از دستیابی مهاجم حفظ میای فقلعه

 رودخانه یا از داخل قلعه نباید مهاجم را بزند و زخمی کند یا بکشد. طرفآنبکند؛ یعنی از پشت دیوار یا از 

 دم المدفوع هدر -ج

اگر با دفع کردن مهاجم، به او صدمه جـانی از قبیـل زخـم یـا      هرحالبهفقهای شافعی، حنفی و امامیه  ازنظر

 ضامن آن نیست.  کننده دفاعقطع عضو حاصل شود که بدون آن دفع ممکن نبود، هدر است و 

دفاع کننده صدمه مالی مهاجم  اولیطریقبهکنند که سپس فقهای امامیه در توجیه نظر خود چنین بیان می

روایات و فتوای فقها مورد اختالف نیست و هر دو قسم اجماع )منقول و محصـل(  در  مسئلهرا ضامن نیست، این 

برای آن موجود است و فرقی ندارد که مهاجم آزاد باشد یا بنده، مسلمان باشد یا کافر، حمله شب باشد یا روز، با 

وحنیفه گفته است اگـر در  آلت سنگین او را بکشد )سنگ بزرگی بر سر او بیندازد( یا با آلت تیز او را بکشد. اما اب

 روز با آلت سنگین او را بکشد، ضامن است. 

فقهای حنبلی نیز معتقدند که اگر فرد بینه اقامه کند که مهاجم قصد به کار بردن سالح مشهور را داشـت، و  

فرد از خود در مقابل وی دفاع کرده و او را زده اسـت، ضـامن نیسـت. امـا در غیـر ایـن صـورت، ضـمان سـاقط          

 دفع معتبر نیست. اینجا؛ زیرا در شودنمی
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کشتن او جایز  ازآنپسرا ببندد،  وپایشدستاگر در دفاع مشروع، شخص مهاجم را بزند و از کار بیندازد و یا 

تواند ضرر برساند. اگر در چنـین حـالی بـه او صـدمه     بسته است و نمی وپادستیا  ازکارافتادهنیست؛ زیرا دشمن 

برای جان، ناموس و حتی برای مال خود کشته شود، در ثـواب شـهید خواهـد     کننده دفاعبزند، ضامن است. اگر 

 بود.

 پیوست
 ها استفاده کنید.توانید از آنهای تطبیقی میمهمترین منابعی که در پژوهش
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 (157، شماره 1389پاییز  ،حوزهمجله ) فرق و مذاهب فعال در جهان اسالم

معرفتی دین، به سه دسته تقسیم کرد. طبق نظر اکثر علمای  یهابخشبر اساس  توانیمذاهب اسالمی را م

ها و مذاهب اسالم، اسالم دارای سه بخش است: اعتقادات، احکام و اخالق که از هر یک از این سه بخش، فرقه

کالمی؛ از بخش احکام، مذاهب فقهی و از بخش اخالق،  یهااعتقادات، فرقهاز بخش  .متعددی بیرون آمده است

 .صوفی یهافرقه

 صوفی در جهان اسالم یهافرقه  -1

از  ترشیتا پانصد میلیون پیرو وجود دارد که ب فرقه صوفی با حدود چهارصد صدکیاکنون در جهان اسالم،  

 .اهل سنت بوده و شماری اندک شیعه هستند. حدودِ بیست میلیون صوفی شیعه در جهان وجود دارد

 قادریه .1 

پیروان عبدالقادر که از مغرب  .بزرگ و معروف صوفی در میان اهل سنت، فرقه قادریه است یهایکی از فرقه 

 .پیرو سلسله قادریه هستند ترشیب تا اندونزی پیرو دارد. در ایران نیز، اهل سنتِ منطقه کردستان،

 نقش بندیه .2 

است. تأثیر  ستهیزیدر پاکستان م 9و  8هستند. وی، در قرن  بندنقش نیبهاءالداین فرقه، طرفداران خواجه  

ها( در ایران نیز، در استان گلستان و خراسان شمالی )ترکمن .هند و آسیای میانه زیاد است قارهشبهآن در 

. در کرمانشاه و کردستان نیز حضور دارند. برخی از دیوبندیه در استان کنندیاز این فرقه پیروی م ترشیب

 .کنندیسیستان و بلوچستان نیز خود را پیرو این فرقه معرفی م

 هیلویبر .3 

و از فرقه قادریه منشعب  ستیزیمهند  قارهشبهدر  «بریلی»که در شهر  به پیروان احمدرضا خان بریلوی 

درصد اهل سنت پاکستان بریلوی هستند. در ایران، در استان سیستان و  60شده است، بریلوی گویند. 

 .طلبه از این فرقه دایر است 100با  یامحدود وجود دارند. در چابهار مدرسه صورتبهبلوچستان 

 تیجانیه .4 

کتابی به نام عارفی از الجزایر، ترجمه دکتر پورجوادی این فرقه در کشورِ مغرب فعال است. در ایران،  

در این کتاب، از فرقه  شدهیمعرفکه عنوان اصلی آن قدیسی در قرن بیستم است. شیخ صوفی  منتشرشده

 .تیجانیه است

 .از چشتیه، سهروردیه، رفاعیه، یسویه، کبرویه و... نام برد توانیها و مذاهب صوفی سنی ماز دیگر فرقه 

 فعال صوفی در شیعه یهافرقه -2  

 گنابادیه .1 

انشعابی شاه نعمت اللهیه  یهافرقه صوفی شیعی است. این فرقه، از فرقه نیترفرقه صوفی گنابادیه، فعال 

 .است. در خراسان جنوبی در شهر گناباد، تهران، یزد، بروجرد و... بین سه تا چهار میلیون پیرو دارد

 شاه نعمت اللهیه .2  

 .پیروان این فرقه در کرمان و ماهان هستند که البته فعالیت زیادی ندارند 

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/List
http://www.hawzah.net/fa/Magazine/List
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 نوربخشیه .3 

نوربخش شاگرد ابن فهد حلی است که از قرن هشتم به بعد، فعالیت دارد. حدود  محمد دیساین فرقه پیرو  

 .در شمال پاکستان پیرو دارد. در ایران نیز پیروانی دارد هزارپنجاه

 ذهبیه .4 

نیز به نام این فرقه موجود  یاهینیحس آنجااین فرقه در دزفول به نام احمدیه مشهور و فعال است که در  

 .است

 مذاهب فقهی -3  

میالدی، جمعیت مسلمانان یک میلیارد و سیصد و  2007آمار رسمی سالنامه جهانی، فیشر، به سال  بنا بر 

اما شماری این آمار را دقیق ؛ شیعیان هستند %15اهل سنت و  %85میلیون نفر بوده که حدود  ودوشصت

 .کنندیبیان م %20و آمار شیعیان را باالی  دانندینم

 حنفی .1 

این مذهب در بین مذاهب چهارگانه اهل سنت فقه حنفی حدود چهارصد و پنجاه میلیون پیرو دارد.  

پیروان این مذهب نیز در کشورهای آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، چین،  عمدهبیشترین پیرو را دارد و 

هند، اندونزی، مالزی، آسیای مرکزی و ایران )مناطق شمال شرقی، شرق و جنوب شرقی(  قارترکیه، بالکان، شبه 

ه است. در ایران، اهل ؛ زیرا فقه حاکم در زمان سامانیان، غزنویان و امپراتوری عثمانی فقه حنفی بودقرار دارند

در  .، پیرو فقه شافعی هستندندیزی، پیرو فقه حنفی و آنان که در غرب، مکنندیسنتی که در شرق زندگی م

 جهان هایمسلمان ٪70شود گفته می .گلستان، خراسان، سیستان و بلوچستان حنفیان حضور دارند یهااستان

 .هستند مذهب این پیرو

 شافعی .2 

اند. دانشگاه االزهر بر مصریان بر این مذهب ترشیحدود سیصد و پنجاه میلیون پیرو دارد. بفقه شافعی  

پراکنده نیز در جهان  صورتبه. البته اندیشافع ترشیمبنای فقه شافعی و کالم اشعری است. اندونزی و مالزی، ب

ایوبی، مؤسس سلسله ایوبیان کرد شافعی بود. از آن زمان  نیالدصالحاسالم پیرو دارد. کردها شافعی هستند. 

احمد الطیب رئیس کنونی االزهر شافعی و اشعری  د.کنیدانشگاه االزهر تاکنون بر اساس فقه شافعی تدریس م

اند. در فلسطین، گیالن، اردبیل، آذربایجان، کردستان، هرمزگان شافعی مذهب یهااستاناست. اهل سنت 

 .اندمذهبهمفقهی با مصریان  ازنظر، شافعی و زهنوار غمردمان 

های مصر، فلسطین و مناطق کردنشین غلبه داشته و بیشتر، مسلمانان اندونزی، بر دشت اینکهماین مذهب 

مالزی، فیلیپین، هند، چین، استرالیا و اکثریت اهل تسنن ایران نیمی از مسلمانان یمن از پیروان آن به شمار 

. این مذهب دومین مذهب اهل تسنن عراق بوده و در حجاز رقیب مذهب حنبلی است. در شام آیندمی

. مذهب شافعی در افغانستان از رواج شمارندکم هاحنفی. شافعیان هند نسبت به اندشافعیمسلمانان  چهارمیک

 .کمی برخوردار است

 یمالک .3 
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ل آفریقا، الجزایر، لیبی، مغرب و... مالکی مذهب فقه مالکی، حدود صد و پنجاه میلیون پیرو دارد. شما 

نماز  بازدستاستحبابی ندارد؛ لذا مانند شیعیان با  (در نماز هادستهستند. در فقه مالکی تکتف )بستن 

 .خوانندیم

آفریقایی اطراف آن، اندلس و  هایسرزمینمذهب مالک پیش از ظهور مذهب شافعی، بر حجاز، مصر و 

ق رو به افول نهاده، با  400پس از سال  کهآنسودان غلبه داشت و در بغداد هم حضور چشمگیری داشت تا 

خود در شرق آفریقا را ظهور مذهب شافعی در مصر، مذهب مالکی در آن به جایگاه دوم تنزل یافت اما موقعیت 

                                 د.از دست ندا

کوهستانی مصر،  هایقسمتشمالی آفریقا، سودان، الجزایر، تونس، در  هایقسمتامروزه مذهب مالکی در 

محدودتر  صورتبهمنطقه احساء ـ  ویژهبهسودان، کویت، قطر، بحرین غلبه دارد و در فلسطین و عربستان هم ـ 

 .دهدمیادامه حیات 

 فقه حنبلی .4 

و در سوریه، لبنان، اردن و کرانه  اندیفقه حنبلی، حدود پنجاه میلیون پیرو دارد. در عربستان وهابیان، حنبل 

 .باختری، پیروان فقه حنبلی به گونه پراکنده وجود دارند

مذهب حنبلی در عربستان مذهب نخست است. در منطقه نجد عربستان اهل تسنن بیشتر حنبلی بوده و در 

    .                                                      کندمیبا مذهب مالکی رقابت  احصاءب شافعی و در حجاز با مذه

مسلمانان شام حنبلی هستند. این مذهب سومین مذهب در فلسطین است و پیروان کم شماری در  چهارمیک

 .مصر، عمان و افغانستان دارد

فقهی اهل سنت یاد شد، درمجموع مسلمانان سنی یک میلیارد بوده که در برابر آماری که از پیروان مذاهب  

ایران حدود هفت میلیون سنی داریم که حدود چهار میلیون شافعی و سه میلیون حنفی در چهارده استان 

 .اندپراکنده

 مذاهب فقهی شیعه 

اثناعشریان پیرو فقه جعفری در شیعه دو مکتب فقهی وجود دارد: فقه جعفری و فقه زیدی. اسماعیلیان و  

بوده که البته اختالفاتی باهم دارند. فقه زیدی، فقهی است میان فقه جعفری و فقه حنفی که تأثیرپذیری آن از 

 .فقه حنفی زیاد است

 اعتقادی در جهان اسالم -کالمی  یهارقهف -4

 :شوندیمسلمانان ازنظر اعتقادی به سه گروه تقسیم م 

 شیعی یهافرقه .1 

 سنی یهافرقه .2 

 .و نه شیعه اندیاند، ولی نه سنکه منشعب از اسالم ییهافرقه .3 

 شیعه یهافرقه  

 امامیه .1 
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امامی( در بیشتر امامیه )شیعیان دوازده، حدود دویست و پنجاه میلیون نفر هستند. یِشیعیان امامیه اثناعشر 

مانند یمن و بحرین  فارسخلیج حاشیههند، ایران، عراق، آذربایجان، لبنان، افغانستان، پاکستان و کشورهای 

از مردمان  %16 کویتمردم  %30مردم عراق و  %65تا  60مردم ایران  %89کنند. بر اساس آمار، زندگی می

امامی هستند. از شیعیان لبنان، آذربایجان، عربستان سعودی، بحرین و قطر، دوازده شیعهامارات متحده عربی 

 هاآن از بخشی البته که هستند شیعه پاکستان مردم ٪20آمار  بناترآمار دقیقی در دست نیست. همچنین 

دم ترکیه و اما شیعیان یمن، عمدتاً از زیدیه هستند، همچنین بخشی از مر ؛اندبخصوص در کشمیر، اسماعیلی

 .علوی هستند شیعهسوریه نیز 

 :های فقهی امامیه در عصر حاضرحوزه

 ... و ایران: قم، مشهد، اصفهان، تهران، شیراز، تبریز -

 سامراعراق: نجف اشرف، کربال، کاظمین،  -

 : دمشق، حلبسوریه -

 ، نبطیهصیدا: بیروت، صور، لبنان - 

 پاکستان: کراچی، ملتان -

 حیدرآباد، الهورهند: لکنهو،  -

 .: بحرین، کویت، احساء و قطیف )عربستان(، اماراتفارسخلیج حاشیه -

 اسماعیلیه .2 

، علم غیب و عصمت برای امام هستند. در طول تاریخ نصرا قبول دارد. قائل به  این فرقه تا امام صادق  

 :است ماندهیباقاز آنان  دودستهاند که چند دسته شده

 انیالف. نزار 

رهبر این فرقه آقاخان چهارم است. از همین روی به آقاخانیه نیز معروف است. آقاخان، امام معصوم چهل و  

 زدیریتوی دهان م کهنیهم خوردینهم آنان است. چون قائل به عصمت امام هستند، معتقدند که اگر او شراب م

 .اندمعروف به نزاریان شدهو ازآنجاکه نام یکی از امامانشان نزار بوده  شودیتبدیل به آب م

پیروان این فرقه معتقدند امامشان گفته است از روی تقیه نماز نخوانید، روزه نگیرید، حج نروید و تکالیف را  

 .کندیدارد و در فرانسه زندگی م حجابیکنار بگذارید؛ یعنی االن دوران سکوالریسم است. رهبر این فرقه زن ب

 .کنندیدر هند زندگی م ترشیمیلیون نفر هستند که ب نزاریانِ آقاخانی حدود چهار 

 .در ایران حدود سی هزار نفر اسماعیلی مذهب در نیشابور، بیرجند، شهر بابک کرمان و تهران هستند 

. در طول تاریخ، سلمیه محل اصلی و مهم برای کنندیشماری از پیروان از این فرقه در سلمیه شام زندگی م 

. کردندیو فرماندهان صلیبی را ترور م رفتندیهست. از همین محل بود که اسماعیلیان ماسماعیلیه بوده و 

؛ لذا بحث حشاشین به میان آمده است. فرستادندیو برای ترور م دادندیمارکوپولو تصور کرده به آنان حشیش م

چنین بوده، یا دروغی  قعوابهدکتر فرهاد دفتری کتابی به نام افسانه حشاشین نوشته است و بررسی کرده آیا 

 .است که مارکوپولو به آن پرداخته است
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جدیداً رهبر اسماعیلیان ایران، کتابی به نام هفت رکن اسالم چاپ کرده و در آن توصیه کرده که اسماعیلیان  

 .روزه بگیرند، نماز بخوانند و تکالیف دینی را انجام دهند

 ب. طیبیان 

غایب شده و سپس از دنیا رفته و  -طیب  -هجری قمری امامشان  524این فرقه معتقد است در سال  

و از همین نسل فردی ظهور خواهد کرد که او همان امام  اندیفرزندانش نسل در نسل امام هستند، ولی مخف

 .پنجاه و دوم آنان است ی، داعنیالدبرهانمهدی است. اکنون شخصی به نام محمد 

و... با هزینه آنان  روندیم ، زیارت امامان رندیگی، روزه مخوانندینماز م اینان به شریعت اسالم پای بندند، 

اند. در جهان اسالم تاکنون سیصد مسجد مسجد کوفه تعمیر شده است. در قاهره قبر مالک اشتر را تعمیر کرده

 .اندساخته

تا  تانزانیا و ماداگاسکار حدود صد، در یمن صد هزار و در برندیپیروان این فرقه در هند به سر م ترشیب 

هستند و با نزاریان، شمار اسماعیلیان، به حدود  ونیلیمکی درمجموعدویست هزار پیرو فرقه طیب وجود دارد. 

 .رسدیپنج میلیون نفر م

 اشاره به چند نکته درباره اسماعیلیان 

داشتند، اما اکنون هیچ فعالیتی ندارند؛ آقاخان کارهای  یااسماعیلیان سازمانِ دعوتِ گسترده درگذشته - 

مشترک میان افغانستان و تاجیکستان است، پلی ساخته  یاکه منطقه . برای نمونه، در بدخشانکندیاقتصادی م

 .و ارتباط برقرار کرده میان بدخشان افغانستان و تاجیکستان. با این کار خواسته از پیروانش حمایت کند

در یمگان افغانستان بر این باورند که ناصر  یابر مذهب اسماعیلیه بوده است. ولی امروز عده ناصرخسرو - 

اما ناصرخسرو، نه سید بوده و نه ؛ خسرو سنی و سید بوده است و بر این باورند که ما از نسل او و سید هستند

 .سنی، بلکه مذهب اسماعیلی داشته است

اعتقادی به مذهب اسماعیلیه  نایسابن رسدیاعیلی بوده است، ولی به نظر مبه حتم اسم نایسابنپدر  - 

شیعی او  یهاشیگراشیعی داشته است؛ زیرا در شرح اشارات و شفا  یهاشینداشته؛ اما متأثر از پدر، گرا

 .شودیمشاهده م

هجری که از قالع اسماعیلیه بیرون آمد و همراه هالکوخان به بغداد  654طوسی از سال  نیرالدینصخواجه - 

بر این نظرند که امامی بوده و شماری  ترشیرفت، به حتم شیعه اثناعشری است؛ اما پیش از آن اختالف است؛ ب

 .انداو را اسماعیلی دانسته

الموت را مقرّ خودش کرد. او بود که ترورها را  حسن صباح به لحاظ اعتقادی اسماعیلی مذهب است و قلعه- 

اما به لحاظ رفتاری زاهد بوده است. وقتی از شراب خوردن فرزندش ؛ نفر را ترور کرد ودویسراه انداخت و 

پس دیگران چه  ،او را اعدام کنند. با این منطق که اگر فرزند من شراب بنوشد دهدیدستور م شودیخبردار م

 .بکنند

 زیدیه. 3 
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اند و در زمان . شمال ایران از قرن سه تا قرن ده زیدی مذهب بودهکنندیدر یمن زندگی م ترشیب هایدیز 

،  یزیدی. پیروان این فرقه، فقط امام عل هازادهامام ترشیشیعه اثناعشری شدند. لذا در شمال ب طهماسبشاه

و چون برای امام قائل  دانندیرا قبول دارند و پس از ایشان زید بن علی را امام م  نیو امام حس امام حسن 

که قیام کند و مجتهد و عادل باشد، امام است.  -فرزند فاطمه  - و عصمت نیستند، معتقدند هر فاطمی نصبه 

 .دانندیممقتدا صدر و سیدحسن نصراهلل را نیز امام  ، )معتزلی( امام خمینی یتیباهللذا زیدیه 

 سلفی یهایدیحوثی که به عقاید گذشته خود پای بندند و ز یهایدیاند: زشده دودسته هایدیز اکنونهم 

برای خود  گونهنیا. اینان باور به امامت را اندداکردهیپکه به پیروی از محمدعلی شوکانی، گرایش سلفی وهابی 

، یرونیازااو را به امامت منصوب کند.  کهآنخلیفه شود و نه   یپیشنهاد کرد عل  امبریکه: پ کنندیتوجیه م

از روی مصلحت کنار رفت و با  رندیپذیاقدام کرد، ولی چون دید مردم نم  یوی برای خالفت اولی بود. امام عل

زیدیه مذهب غالب  .رادارندابوبکر بیعت کرد. درباره توسل و زیارت و... همان تفکرات سلفی ابن تیمیه و وهابیت 

 ٪45گاه زیدیان کشور یمن است که حدود سکونت ترینمهمدر شمال یمن و جنوب شرق عربستان است. 

 .دهندمی تشکیل زیدیه را یمن جمعیت از %25. دهندمی شیعیان را آن جمعیت

در اذان مانند ، ولی رندیگیفقط زیدیه، بین فقه جعفری و فقه حنفی است. برای نمونه همانند آنان وضو م 

دور شدند و در دامن معتزله افتادند؛ و در  تیباهلاز فرهنگ  هایدیشیعیان هستند. دلیل آن این است که ز

طول تاریخ چون اکثر معتزله حنفی بودند، زیدیه نیز متأثر از آنان تمام افکار معتزله را پذیرفتند. حتی اصول 

اما به ؛ و نهی از منکر و وعد و وعید معروفامربهزله بین منزلتین، : توحید، عدل، مناندرفتهیخمسه معتزله را پذ

این اصول خمسه اصل امامت را نیز افزودند یعنی گفتند هر شخص فاطمی که مجتهد و عادل باشد و قیام کند 

 .امام ماست

 کالمی اهل سنت یهافرقه  

 هیدیماتر .1 

هجری قمری و متولد سمرقند، هستند. اینان همانند  333این فرقه پیروان ابومنصور ماتریدی، متوفای  

 -کالمی  ازنظر هایحنف ترشیشیعیان به حسن و قبح عقلی معتقدند. ابومنصور افکار ابوحنیفه را نظم داد. لذا ب

اند. ماتریدی ترشیاعتقادی ماتریدی هستند؛ یعنی از چهارصد و پنجاه میلیون حنفی سیصد و پنجاه میلیون، یا ب

هند و آسیای میانه، اعتقادات این مذهب را قبول دارند و در ایران از استان گلستان تا خراسان جنوبی،  قارهشبه

 .اندماتریدی

 اشاعره .2 

فرقه کالمی اهل سنت است. اکنون  نیترهجری قمری. اشاعره بزرگ 324پیروان ابوالحسن اشعری متوفای  

کالم اشعری  -اندونزی و مالزی  -مام شمال آفریقا و جنوب شرق آسیا چهارصد و پنجاه میلیون اشعری داریم. ت

شافعیان و مالکیان پیرو کالم  ترشیدارند. هفتصد سال است که االزهر مصر بر تفکر کالمی اشعری است. ب

 شدهنوشته. از همین روی کتابی دانندیاند؛ زیرا افکار ابن تیمیه را نادرست م. اشاعره با وهابیان مخالفاندیاشعر

 .االشعریین من ابن تیمیه هاست به نام برائ
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یکی از مکاتب کالمی اهل سنت، رواج داشت؛ اما در قرن  عنوانبهاست مکتب معتزله تا قرن هفتم  یگفتن 

تنها روش و از اشاعره شمال آفریقا هستند،  ترشیمعتزلیان که ب هفتم، پس از حمله مغول از بین رفت. اکنون نو

 .از فلسفه غرب متأثرند شدتبهمعتزله را دارند؛ اما باورها و افکار آنان را ندارند و  ییگراعقل

 اصحاب حدیث .3 

اند و همواره با مخالفان خود درگیرند و برخورد افراطی دارند. از چهار این گروه در طول تاریخ در اقلیت بوده 

مد بن حنبل، شافعی و مالک در گروه اصحاب حدیث قرار دارند و رهبر فقهی اهل سنت، سه نفر؛ یعنی اح

. اندیمکتب کالمی، اشعر ازنظرشافعیان و مالکیان  ترشیشافعی و مالک از اهل حدیث هستند؛ اما ب نکهیباا

غزالی، فخر رازی، جوینی، باقالنی، ایجی، تفتازانی و جرجانی فقه شافعی را  مانندبسیاری از علمای بزرگ شافعی 

مالکیان نیز همین  .قبول دارند، ولی دیدگاه کالمی او را نپذیرفتند، بلکه طرفدار باورهای کالمی اشعری هستند

 .اندگونه

ابن تیمیه که از  کهنیا اند که االن موجود است. تانوشته ییهادر طول تاریخ، اصحاب حدیث اعتقادنامه 

اصحاب حدیث است، مکتب جدیدی به نام سلفیه تأسیس کرد. البته در میان اصحاب حدیث توجه به گذشته 

وجود داشته است، ولی تعریف سلف به معنای اصطالحی که امروز متداول شده، اولین بار از سوی ابن تیمیه 

است. او به این حدیث که در  «سه قرن اول هجری صحابه و تابعین و علمای»طرح شد. تعریف او از سلف 

 «خیرُ القُرون قَرنی ثُمّ یلوُنی ثُمّ یلوُنی» :فرمود  امبریصحیح بخاری وجود دارد، استناد کرده که پ

 .قرن من است سپس قرن بعد و سپس قرن بعد هاقرنبهترین  

اند و پس از اینان سلف قرن بوده وی از این حدیث نتیجه گرفته سلف صالح کسانی هستند که در این سه 

، هدفش این بود که با این سخن، اشاعره را ردّ کند؛ زیرا ابوالحسن اشعری ترشی. ابن تیمیه بشوندیمحسوب نم

 .جزء سلف صالح باشد و مکتب اشاعره مکتب حق مداری نیست تواندیدر قرن چهارم بوده و نم

از علمای اهل سنت  کیچیهاست. او فرقه سلفیه را بنیان گذارد، ولی  728و متوفای  664ابن تیمیه متولد  

تفکر او را نپذیرفتند. با مرگ او، افکارش نیز مرد؛ زیرا از قرن هشتم تا دوازدهم در میان اهل حدیث هیچ مدافعی 

آنان در ردّ او کتاب نوشتند. در قرن دوازدهم  نداشت، بلکه تمام اهل سنت مخالف او بودند و حتی چند تن از

 :دوباره تفکر سلفی ابن تیمیه توسط سه نفر مطرح شد

 الف. محمد بن عبدالوهاب  

محمد بن عبدالوهاب، بر اساس تفکرات ابن تیمیه مکتب وهابیت را بنیان گذارد. وهابیت، از سال  ،در نجد 

داشته و هفت یا هشت فقیه از فقهای حنبلی اهل حدیث به  وتازتاختهجری، در عربستان،  1235تا  1160

 کهنیاتا  .دیشوییا نظر من را بپذیرید، یا اعدام م گفتیمحمد بن عبدالوهاب م 16فتوای آنان اعدام شدند.

برای اینکه  هایسیانگل 1319هجری، آنان را از بین برد. دوباره به سال  1235امپراتوری عثمانی به سال 

تا  گذارندیو پول و اسلحه در اختیار عبدالعزیز م ندیآیامپراتوری عثمانی را تجزیه کنند به کمک آل سعود م

تاکنون وهابیت توسط آل سعود  -سال قبل از جنگ جهانی اول  18 -دوباره وهابیت احیا شود. از آن زمان 

 .میلیون پیرو دارد 50تر از و اکنون این گرایش سلفی افراطی کم شدهتیحما
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 دهلوی اهللیولب. شاه  

اش شاه دهلوی بود. پس از وی نوه اهللیولشخص دیگری که تفکر سلفی ابن تیمیه را به جریان انداخت، شاه  

االیمان. مباحث این آثار بسیار شبیه کتاب التوحید  هالتوحید و تقویه عبدالعزیز دهلوی، کتابی نوشت به نام رسال

 .محمد بن عبدالوهاب است

میالدی، شماری از علمای اهل سنت مکتبی پایه گذاردند،  1857افکار او در هند پخش شد و پس از قیام  

 .ساختند و این فرقه به نام همان روستا مشهور شد ییهابه نام دیوبندیه و در روستایی به همین نام، مدرس

از مکتب ماتریدیه، صوفیه و سلفیه ابن تیمیه است. پس از دهلوی شخصی به نام  یاختهیمکتب دیوبندیه، آم 

کار ابتکاری سازمان این بود که از . «التبلیغ هجماع»کاندهلوی بر اساس این مکتب سازمانی تأسیس کرد به نام 

از  کهآنسه روز تبلیغ بروند، بدون  هرماهکه در  خواستیتلف مردم: تاجر، کارمند، کاسب و... ممخ یهاگروه

 .کسی پول، غذا یا امکاناتی برای خود درخواست کنند و یا بپذیرند

بر اساس احساس دینی، ماهی سه  یاالتبلیغ، هشتاد سال پیش این طرح را اجرا کرد و عدهه سازمان جامع 

. این کار سریع گسترش یافت و مدیریت کالن پیدا کرد. اکنون مرکز آن در رفتندییغ به روستاها مروز برای تبل

حدود سه و نیم  2004. در سال شودیار مزکراچی است و ساالنه یک مجمع عمومی در کویته پاکستان برگ

 .میلیون مبلّغ در این مجمع شرکت کردند

: آیا کسی هست که دین خدا را کنندیجمعه در مساجد اعالم م ایهشباکنون روش کار آنان این است که  

. شودیبرای اعزام نوشته م روزهچهلسه، ده یا  یهایاری کند؟ نام کسانی که حاضر به همکاری هستند، در دوره

عزام افرادی که ا .افرادی که مایل باشند بیش از چهل روز به تبلیغ بروند، باید مورد تأیید سازمان مرکزی باشند

ارتباطی؛ حتی ارتباط تلفنی با خانواده خود ندارند؛ نه او خبری از آنان  گونهچیهدر تمام مدت تبلیغ،  شوندیم

اش را اش از او خبری دارند. در این مدت، افراد دیگری که در سازمان هستند، معیشت خانوادهدارد و نه خانواده

 .دارندعهدهبر 

رواج یافت و از حدودِ چهل سال پیش، این جماعت وارد  شدتبهستان این کار پاک ژهیوبههند،  قارهشبهدر  

اهل سنت به دیوبند  یهایها و مولواستان سیستان و بلوچستان شد و شروع به تبلیغ کرد. شماری از طلبه

را تأسیس کردند. مأل عبدالعزیز مالزهی اولین  «دارالعلوم»رفتند، درس خواندند و در بازگشت به ایران، مدارس 

این مدارس تأسیس شد و پس  آنجاکسی است که مدرسه دارالعلوم زاهدان را تأسیس کرد. در شهرهای مختلف 

 .از انقالب گسترش یافت

اند؛ اما مسائل سیاسی سبب مخالف شدتبهطالب این مدارس وهابی نیستند، دیوبندی هستند و با وهابیان  

 :ه تا در مخالفت با وهابیان سکوت کنند. برای نمونه موارد مخالفت این دو فرقه عبارت است ازشد

، ولی وهابیان با شودیدیوبندیه معتقد به بیعت با شیخ هستند؛ یعنی همان کاری که در صوفیه انجام م .1 

 .انداین کار مخالف

، ولی وهابیان سفر برای زیارت را شرک دانندیم دیوبندیه، سفر برای زیارت قبر پیامبر را مستحب مؤکد .2 

 .دانندیم
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، ولی دیوبندیان برخی از اقسام توسل را دانندیها، تمام اقسام توسل را شرک موهابیان برخالف دیوبندی .3 

 .رندیپذیم

 .دانندی، ولی وهابیان شرک مدانندیرا بدعت م  نیدیوبندیها، عزاداری برای امام حس .4 

اند. یکی از بزرگان دیوبندیه به نام که علیه یکدیگر کتاب نوشته آنجاستمعرفتی این دو فرقه تا  یهاتعارض 

احمد حسین مدنی کتاب الشهاب الثاقب را در ردّ وهابیت نوشته است و کتاب دیگر المهنّد علی المفنّد است که 

که  شدهاعالم صراحتبهاند. در آن کتاب قریظ نوشتهنفر از علمای دیوبندیه بر آن ت 65سهارنپوری آن را نوشته و 

 .ما وهابی نیستیم

. در این کتاب هایو معاند هایدیالهندیه بین مؤ قارهشبهکتابی است به نام االمام محمد بن عبدالوهاب فی  

 .انداند و سی درصد به آنان تمایل دارند که وارد ایران شدهبا وهابیت مخالف هایبند ویدهفتاد درصد  شدهگفته

التبلیغ نیز استفاده کرده و اکنون در استان سیستان و بلوچستان، بسیار فعال  هاز طرح جماع هایبند وید 

التبلیغ در آسیای میانه، به مدرسه دارالعلوم زاهدان ه هستند. از چند سال پیش مدیریت سازمان جماع

 .است واگذارشده

 ج. سلفیه شمال آفریقا  

که وهابیان در دور دوم، به عرصه آمدند و بر عربستان چیره شدند، آثار ابن تیمیه را چاپ و به مصر  ازآنپس 

فرستادند. رشید رضا در مصر به سلفی گری گرایش پیدا کرد، ولی سلفی گری معتدل. وی معتقد بود مسلمانان 

ساند. پس از وی، حسن البنا شاگرد رشید به قتل ر شودیامور نم گونهنیارا به خاطر اعتقاد به شفاعت و زیارت و 

البته این سلفی گری با دیگر مسلمانان برخورد ندارد و  .رضا، رئیس اخوان المسلمین مصر، به سلفی گری گرایید

 .رویکرد تقریبی دارد

، از درون تفکرات سلفی گری اعتدالی و تقریبی اخوان المسلمین بیرون آمد و در زندان تندرو قطب دیس 

و کتابی نوشت به نام معالم فی الطریق، صدر بالغی آن را به نام نشانه راه ترجمه کرده است. در این کتاب شد. ا

در  .قطب مدعی شد که دوران ما دوران جاهلیت است و هر کس به این دوران رضایت دهد کافر است سید

ن المسلمین جذب این تفکر شدند و حقیقت با این ادعا تمام مسلمانان را تکفیر کرد. جوانان تند و پرشور اخوا

بود.  محمد قطبکسانی که جذب این تفکر شد برادرش؛  ازجملهسازمانی به نام: التکفیر و الهجره تشکیل دادند. 

که وهابی بود  الدنبنرا تبلیغ کرد. وی شاگردی پیدا کرد به نام  قطب دیساو به عربستان رفت و افکار تکفیری 

حاکم عربستان اعتراض کرد که چرا آمریکا را به سرزمین  نظامبه الدنبننیز شد.  قطب دیسو تکفیری پیرو 

. او را از عربستان بیرون کردند. به اردن رفت و تشکیالت دیدهیوحی راه دادید و چرا به شیعیان اجازه فعالیت م

بر  قطب دیسرفداران تفکر که شوروی در افغانستان شکست خورد و بیرون رفت ط بعدازآنالقاعده را راه انداخت. 

پشتوزبان که در  یهاآن شدند تا در افغانستان حکومتی بر اساس تفکر او برپا کنند. برای این منظور با طلبه

، متحد شدند و گروه طالبان را تشکیل دادند. این گروه با کردندیشمال پاکستان در مدارس دیوبندیه تحصیل م

نستان چیره شدند. پس از حمله آمریکا به افغانستان، افراد طالبان به کمک نظام حاکم بر پاکستان، بر افغا

 .مدارس دیوبندیه بازگشتند و افراد القاعده به عراق رفتند
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؛ پنجاه میلیون سلفی وهابی و صد میلیون شوندیاکنون مجموعِ سلفیان حدود دویست میلیون برآورد م 

 .هستند قطب دیسدار سلفی دیوبندی و پنجاه میلیون سلفی جهادی که طرف

التبلیغ هستند. حتی وهابیان از ه جماع ژهیوبهفرقه، فرقه سلفیه دیوبندیه،  نیتردر میان سلفیان، امروز فعال 

معرفت دینی ضعیف، ولی تعصب دینی آنان حتی از  ازنظرالتبلیغ ه هراس دارند؛ زیرا اکثر افراد گروه جماع هاآن

 .است ترشیوهابیان ب

 منتسب به اسالم یهافرقه  

اند، ولی مرتد ؛ به خاطر افکار باطلی که دارند از اسالم خارجاندعهیگفت سنی، یا ش توانیاند که نمچند فرقه 

: امام علی خدا ندیگویم. مثالً دهندیکه صفات ربوبی را به امامان نسبت م ییهامانند فرقه؛ ندیآینم حساببه

ها، مذاهب انشعابی یا تمام کارهای عالم در دست امام علی است. این فرقه کندیاست، امام علی کارهای خدایی م

 .از اسالم هستند

 شیخیه .1 

این فرقه طرفداران شیخ احمد احسایی، در کرمان و مشهد متمرکزند. معتقدند خداوند امامان را آفرید و  

آن روی که اینان برای عقیده باطل خود به  امامان تمام عالم را آفریدند. پس علت فاعلی عالم امامان هستند. از

بگوییم  میتوانییا تفسیرهای مختلفی دارند، نم اندفیکه البته آن روایات یا ضع کنندیبرخی روایات استناد م

 .شودیاند و احکام غیرمسلمان بر آنان بار ماز اسالم خارج یکلبه

در کرمان هستند. جمعی  هزارپنجاهاز آنان در بصره و  هزارپنجاهفرقه حدود دویست هزار پیرو دارد که  نیا 

اند: شیخیه باقری، شیخیه به نام باقریه دارند. شیخیه چندین گروه شده یامدرسه آنجادر مشهدند و در 

 .. این دو گروه همدیگر را قبول ندراندبرندیکه در کرمان به سر م یخانمیکر

 حق اهل .2 

ی خدا نیست، اما از خدا جدا نیست. برآنند که روح خداوند در علی حلول کرده پیروان این فرقه معتقدند عل 

است و پس از او بر اشخاص متعدد دیگری نیز حلول کرده است. قائل به تناسخ هستند. به معنای عرفی اینان 

کرمانشاه، همدان، تویسرکان، بابل  مانندنفرند. در ایران در شهرهایی  ونیلیمکیاین فرقه حدود  .اندیعلی الله

 .. در ترکیه، هند و عراق وجود دارند. این فرقه نیز ملحق به مسلمانان هستندبرندیو... به سر م

 نُصَیریه .3 

امام حسن  بابمناین فرقه طرفداران محمد بن نُمیر نُصیری هستند. او ادعا کرد که در دوره غیبت کبری،  

اند. تمام امامان را نفرند. حافظ اسد و بشار اسد از این فرقه ونیلیمکیریه حدود عسکری هستم. اینان در سو

 .نگاه خدایی دارند  یقبول دارند، ولی همراه با عقایدی غلوآمیز و به عل

 علویان ترکیه .4 

دارند؛   یعقیده غلوآمیز به عل .و حدود چهارده تا بیست میلیون نفرند کنندیاین فرقه در ترکیه زندگی م 

و بعضی از  خوانندی، برخی از آنان بر اساس فقه حنفی نماز محالنیباااست.   یدر دست عل زیچهمهمعتقدند 

چون  روندی، با این باور که علی برای آنان نماز گزارده است و نیز بعضی از آنان مسجد نمخوانندینماز نم هاآن
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اند. اربکان، اردوغان، حزب رفاه و حزب فضیلت شهید شده است. از همین روی اینان چندین فرقه آنجاعلی در 

 .اندیعلو

اند و سیصد نفرند. یک میلیارد پیروان مذاهب سنت 1273000000کل مسلمانان  2007بر اساس آمار سال  

و نه شیعه، بلکه منسوب  اندیهستند که گفتیم نه سن یا. بقیه پیروان این چند فرقهاندیمیلیون شیعه اثناعشر

 .به اسالم هستند

 اباضیه .5 

، تقریباً تمامشان، اباضیه مسلک هستند. در لیبی هایاند. عماناز خوارج ماندهیباقفرقه  نیتراین فرقه معتدل 

؛ اما فقه مستقلی اندکیفقهی به حنفیان نزد ازنظرپنج میلیون نفرند.  چهارتا. حدود کنندیو الجزایر نیز زندگی م

. کتاب دراسات عن االباضیه از عمرو اندرفتهی؛ اما از اشاعره هم تأثیر پذاندکیدارند و در عقاید به معتزله نزد

 .خلیفه نامی از آثار خوبی است که یکی از اباضیان شمال آفریقا درباره مذهب خود نوشته است

و تنها کشور  هاستآناباضیه عمدتاً در عمان، زنگبار، تونس، الجزایر و لیبی ساکنند. عمان مراکز اصلی  

های مسلمانی است که کیش اباضی در آن مذهب اکثریت است، پادشاه آن نیز این مذهب را دارد و بر پایه داده

 در اباضیان درگذشته البته. روندمی شمار به مذهب اباضی آن جمعیت ٪75های جهان سیا حدود کتاب واقعیت

 .زیستندمی( اندلس در حتی) تریگسترده بسیار پهنه

اگرچه تفکر سلفی در جهان اسالم در حال رشد است، ولی در اقلیت بوده و حتی در میان خود  : نتیجه

اختالفات فراوانی دارند. اینان با شیعه در تضادند و نگاه بسیار منفی به شیعیان دارند، اما اگر فرمان مقام معظم 

 میتوانیبه گوش جان بسپاریم، م «اهانت به مقدسات مذاهب خطر قرمز نظام است»: کهنیارهبری را، مبنی بر 

 .حربه مخالفت را از دست دشمنان بگیریم و از تفرقه و فتنه جلوگیری کنیم


