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 کتاب خوانندگان با سخنی

 صفحات به کوچک نگاه یک اگر ؛کارشناسی ارشد امسال آزمون مطالعه برای کتاب این انتخاب در ایدگرفته خوبی تصمیم مسلما

 الزم کارشناسی ارشد آزمون برای آنچه تقریبا که ؛شویدمی متوجه باشید زده آن مختلف هایقسمت در تورقی و باشید داشته کتاب

 بسیار کتاب سواالت، درصد 80 از بیش برداشتن در با های کارشناسی ارشد آزمون در اینکه کما است؛ آمده کتاب عبارات در ؛بوده

 است. بوده موفقی

 و خاص( )سلیسیجمالت و کلمات ترجمه بودن شفاف متون فقه کارشناسی ارشد؛ کاربردی بودن، کتاب مورد در نکته مهمترین

 :که صورت بدین است. آن بودن تخصصی کامال

 و شده ولد()ببوده مهم که ایکلمه یا عبارت هر، کتاب جای جای در اینکه جالب است. شده بیان عربی جمله ابتدا -الف 

 هنگام شما بنابراین است. شده اشاره آن به خود جای در است؛ داشته توضیح به نیازی اگر یا و است شده بیان مطالب اهمیت درجه

 به: کنید؛ مطالعه ترتیب این به که صفحه چند داد. خواهید قرار خود مشتان در ،آن جزییات با  را مطلب کلیت پاراگراف یک عهمطال

 هایپاراگراف البمط مهمترین مهم، نکات قسمت در است. کتاب این ویژگی دومین این که رسیدمی مهم نکات قسمت -ب 

 اختیار در را بخش همان مهم مطالب چکیده و وپل شما حقیقت در و شد خواهد مبه مطالب مه مجدد اشاره هم و آمده قبلی

 سپردید؛ حافظه به را مطالب و دیدکر پیدا آمادگی اینکه از بعد داشت. خواهید

 این موضوع باعث یادگیری و کمک به شما در ترجمه کلمات خواهد شد. .را مطالعه کنیدترجمه بخش  -ج

 شد. خواهد قبلی مطالب یادگیری تثبیت باعث سازوکار این است. تست و خودسنجی بعد قسمت-د

هر مبحث  آخر قسمت و بوده درسنامهبه صورت   بخش چندین  که شده تالیف و تهیه قسمت چندین در کتاب اینبنابراین 

 بنابراین .است ، قصاص دیاتحدود بخش به مربوط کتاب صفحات از بیشتر نصف حدود البته است. سنجی خود و تستمعموال 

 این سه بخش بالتبع هم مجموعه این در هست؛ و کارشناسی ارشد بیشتر از این سه بخش بوده سواالت پراکندگی اینکه به توجه با

 مربوط سواالت بیشترین شده انجام آماری های بررسی با هم موضوعی نظر از ضمنا است. داده اختصاص خود به را صفحات بیشترین

 است. بوده دیات اندازه و ، اجاره، جعاله، ضمان، شرکت، رهن، طالق، قضا، شهادتقصاص و ودمتاجر، جهاد، حد به

نکته آخر اینکه از چند سال پیش، طراحان سوال بخش جهاد را هم جزو آزمون کارشناسی ارشد قرار داده اند؛ بنابراین از مطالعه این 

 بخش کاربردی غافل نشوید.

 با آرزوی موفقیت

 آبادیابوالقاسم شم 
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 جهاد

 علیه بَ جِیَ نْمَ ’األول ’کنالرّ:في أركان أربعة رُوالنظ

 ىل  ، وال ع  ةرأ   ال  ىل  جنون ، وال ع   ال  ىل  يب، وال ع   الص  ىل  ع   :بَجِال یَفَ ، غريمه. ذکر، ر  حُ لكّف، مُ  عىل: ُكل  هو فرض  

 لوك. م   ال  ىل  ، و ال ع  مّ اله یخ الشّ

 .واجب نیست از کار افتاده، و نه بر بنده )الشیخ(ریزن، و نه بر پ وانه،یطفل، دجهاد بر نکته: 

 ،اإلمام یعینه هاد. وال يتعين، إال أنجِ لْصبه لِنَ نْرط: وجود اإلمام، أو مَ شَبِ یةالکفا ىلَرضه عَ وفَ
د . و قَو شِبهه نذره بِسِ فْلى نَاالجتماع، أو يعينه عَفع إال بِالدّ نِ صور القائمين عَقُ، أو لِةحلِصْالمَ أقتضاءِلِ
 ه،ه على نفسِنْخشى مِ يَ م عدو  غشاهُرب، ويَأهل الحَ ينَ بَ كونَ يَ فع، كأنَّ الدَّ جهِ على وَ ةحاربب المُجِتَ
 .هادا كون جِه، وال يَعن نفسِ دفعا    ساعدهمفيُ

 ترجمه 

 و نظر در چهار رکن است:رکن اول: در بیان کسی است که جهاد کردن بر او واجب است.

 واجب نیست. پس کار نیفتاده باشدجهاد واجب است بر هر مرد مکلف آزاد که بخاطر پیری از 

 بر طفل، و نه بر دیوانه، و نه بر زن، و نه بر پیر از کار افتاده، و نه بر بنده.

 

، و مشروط است بوجود امام، یا کسی که امام او را نصب کرده و وجوبِ جهاد، کفائی است

بجهت  امام او را معین کنداد. و بر شخص خاصی واجب نیست، مگر هر کسی که باشد از برای جه

اقتضاء مصلحتی، یا کفایت نکردن کسانی که مشغول جهادند از دفع دشمن، مگر بطور اجتماع و اتفاق، 

 یا آنکه معین کند مکلف بر خود به سبب نذر و شبیه آن

یعنی دفع ضرر از خود، مثل اینکه  ،شود محاربه و مقاتله بر وجه دفاعگاهی واجب میو 

شخص مسلمانی در میانه اهل حرب باشد، و فرا گیرد ایشان را دشمنی که ترسد از ایشان برجان خود، 

 . و این محاربه، جهاد نیست.پس امداد کند ایشان را بجهت دفع از جان خود

 

 

 اد واجب کفایی استجه -مهم است

سوال  -دفاع از جان و رفع ضرر جهاد نیست

 آزمونی بوده 
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 السّالمَة.عَلى نَفسِه مُطلقا ، أو مالِه إذا غُلبت  خَشِیَوكذا كُلّ مَنْ 
ويَسقُط فَرضَ الجهاد بأعذار أربعة: العُمى، والزَّمِنَ كالمُقْعَد، والمَرَضُ المانِع مِنَ الرّكوب  

والعَدْو. والفَقر الذّي يَعجز مَعَه عَنْ نَفَقَة طريقِه وعيالِه وثَمَن ساِلحِه)ضمير ه به حرب بر 
 گردد(. و يَختَلفُ ذلك بِحَسَبِ االحوال.مي

خواه مظنه سالمت در محاربه باشد یا نه، یا  از دشمنی بر جان خود، بترسد است هر کسی که و همچنین

بترسد از دشمنی بر مال خود هر گاه مظنه سالمت جان خود در آن محاربه داشته باشد، یعنی محاربه نمودن 

 بر چنین کسی واجب است و جهاد نیست.

کوری، و بیمار ناتوان زمین گیر یا فلج، و مرضی که مانع  شود وجوب جهاد به یکی از چهار عذر:و ساقط می

باشد از سواری و دویدن، و فقر آن چنانی که عاجز باشد با وجود آن از اخراجات راه خود و اخراجات عیال خود 

 و از وجهی که بخرد با آن اسباب حرب را از تیغ و نحو. و مختلف است این مراتب بحسب احوال اشخاص. 

 :ةفروع ثالث

ذا اكن عليه دين مؤجل، ف    ضمیر ه به )منعه (ضمیر به بدهکار بر می گردد)صاحبهيس ل  ل  ال ول: ا 

،  (ضمیر ه به  معسر بر می گردد)، وهو معرس، قيل: هل منعه. ولو اكن حاالا (گرددجهاد بر می

. الثالث: لو جتدد (ددگرضمیر به فرزند بر می). الثاين: لل بوين منعه عن الغزو، ما مل يتعني عليهوهو بعید

 العذر  بعد التحام احلرب

 و در اینجا سه فرع است:

از برای  جایز نیستهر گاه بوده باشد بر ذمه کسی قرضی که وعده آن نرسیده باشد؛  فرع اول:

اند که طلبکار او را چیز باشد؛ بعضی گفتهطلبکار منع او از جهاد و اگر قرضش نقدی باشد، لیکن بی

 کرد از جهاد و این قول بعید است.منع میتواند 

از برای پدر و مادر منع کردن فرزند از جنگ، مادامی که معین نشده باشد  جایز است فرع دوم:

 بر او.

 

 شهید اول و ثانی هم با این نظر موافق است

  .ستیجهاد ن اما اسم این امر محاربه است و واجب استشخص ترسو که بر جان خود بترسد محاربه بر او  محاربه نمودن
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ن بأمر االمام ألحٍد عیل الخصوص وإن قام به من کان فیه  و یجب عیل الکفایة،  و قد یتعی ّ
. و تختلف الکفایة

ُ
ن بسبب کث  بحسب الحاجة  کفایة کی  تهم و قّوتهم و ضعفهم و ة المشر

ّ
و قل

ه مرة 
ّ
 فی کل عامأقل

 

ن »لقوله تعایل:  ِکی  لوا الُمشر
ُ
اقت

َ
ُهِر الُحُرُم ف

ْ
 االش

َ
خ
َ
،أوجب بعد انسالخها الجهاد و « فإذا انَسل

ط، و ال یتکّرر بعد ذلک بقیة العام، ِلَعدم إفادة مطلق األمر  ما وجد الشر
ّ
، فیجب کل

ً
طا جعله شر
 فیه نظر یظهر من التعلیل.  التکرار. و 

 وجب بحسبها، و عدم العجز عنها فیها أو 
ّ
 السنتة،و إّل

ن
هذا مع الحاجة إیل الزیادة علیها ف

 جاز التأخث  بحسبه. 
ّ
، و إّل

ً
 رؤیة االمام عدمه صالحا

قد یتعین الجهاد بامر االمام)ع( الحدٍ علی الخصوص و ان قام به من  معنای عبارت: سوال آزمونی:

جهاد به دستور امام نسبت به شخص خاص واجب عینی می شود حتی اگر کسانی به مقدار (: ة)ةفیه کافیـکان 

 کفایت به آن اقدام کرده باشند.

و ممکن است به دلیل امر امام  نسبت به شخص خاصی واجب عینی گردد،  جهاد، واجب کفايي است

میزان کفایت، )سوال آزمونی بوده( اشند.حتی اگر کسانی به مقدار کفایت به انجام آن اقدام کرده ب

و کمترين ناشی از زیادی، کمی، نیرومندی و ضعف قوای مشرکین متفاوت می شود متناسب با احتياجِ 

فإذا انسلخ الشهر الحرم فاقتلوا المشرکین؛ وقتی :»؛ زیرا خداوند در قرآن فرموده مقدار آن سالي يک بار است

؛ این آیه، جهاد را پس از سپری شدن ماه های حرام «کان را به قتل برسانیدماههای حرام به پایان رسید، مشر

واجب کرده و آن را شرط جهاد قرار داده است؛ بنابراین با تحقق شرط، جهاد نیز واجب می شود و پس از انجام 

این بیان اشکالی  یک بار جهاد، در بقیه سال تکرار نمی گردد؛ زیرا امر بدون قرینه، تکرار را نمی رساند. ولی در

 استفاده می شود. 1هست که از تعلیل

 و

 و

 و

                                                        
است.. با وجود  یزینمودن چ بایز ایو هنر آن زشت  استهیبر تشب یعموماً مبتن یسازعلت نیکه بتواند خواننده را قانع کند. ا یاونهبه گ ،یامر یاست برا ییو ادعا یادب یآوردن علت لیحسن تعل - 1

 .ابدییم رتریدلپذ ی. مخاطب آن را از علت اصلستین یعقل ای یعلم ،یواقع ل،یحسن تعل نیا

ا با دستور امام واجب جهاد واجب کفایی است ام -مهم است

 عینی می شود.

 کمترین مقدار  آن یکبار در سال است 
 مفهوم کفایت در واجب کفایی
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 مطالب مهم این قسمت

 اجب کفايي است اما به امر امام واجب عيني مي شود.و هاد واجب.... است؟ج  

  ك عامأ قّّل مرة یف ختتلف الکفاية حبسب احلاجة بسبب کرثة الرشکني و قلّتهم و قّوهتم و ضعفهم،وو   

 ام وجد الرشطکّ يجب ف  ،طاا ش بعد انسالخها اجلهاد و جعّل  وجبأ    

فادة  ،قية العامب بعد ذلک   يتکّررال    لتکراراال مر  طلقملعدم ا 

 يهف انک نم هب امق نإ و لخصوصا ليع حدأل الماما مرأ ذاإ جهاد در کدام حالت واجب عینی است؟ 

 کفايۀ

سته به شرايط، ب ی است؛ آیا عقب انداختن جهاد صحیح است؟ا توجه به اینکه جهاد واجب کفایب  

 عقب انداختن جهاد جايز است.

 ه امام  برمي گردد.ب رجع ضمیر ه در نائبه به چه کسی بر می گردد؟م  

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 

 و 
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 خودسنجی

 جهاد من يدهم علي المسلمين من الکفار .....*

 یخاف علی بالدهم  -الف

 فون استیالءهمیخا -ب

 یخافون استیالء البغاة علی االمام. -ج

 من یرید قتل نفس محترمةٍ، أو أخذ مالٍ -د

 گزینه ب صحیح  است.

 ...هجاد من يريد قتل نفس حمرتمٍة، أ و أ خذ ماٍل، أ و س یب حرمٍی مطلقاا؛ ورمبا اطلق عىل هذا القسم.*
 الدفاع،ال الجهاد -الف

 رکینهو الدفاع و الجهاد علی المش -ب

 الدفاع و  هو بمعنی الجهاد -ج

 الجهاد، ال الدفاع  -د

 گزینه الف صحیح   است.

 چه نوع جهادي مد نظر است؟  ريدر عبارت ز *

بِالدهم أو  يعل الءهمياست خافونيَ ثيمِن الکفّار بِح نيالمُسلم يعل دهميجهاد مَن 

 أخذ مالهم و ما أشبهه و إن قلّ؛ 

 قرار دهند. یانان را مورد تهاجم نظامجهاد با کفاری که مسلم -الف

 کنند. یبه حمله نظام دیمسلمانان تهد هیکه عل یجهاد با کافران -ب

 .دهندیکه مسلمانان را در محاصره اقتصادی قرار م یجهاد با کافران -ج

 .رودیو اموال مسلمانان م نیتسلط آنها بر سرزم میجهاد با کفاری که ب -د

 گزینه د صحیح   است.
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 بخش دوم

 حدود
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 حدود 

 زنا
  تمیمیه؛ بالمد و حجازیه لغة بالقصر زنا

 

 

 

 دُبُراً أو قُبُالً أنثي مطلق بل (هامرأ فرج في العاقل البالغ) الذکر إدخال أي (إیالج) الزنا أي وهو()

 فاعلال من ملک( )وال  بينهما عقد(نکاح غير من )                                             عليه )محرّمۀ(

          الحشفۀ(الحل)قدر العتقاد موجبۀشبهة( )والللقابل

 

 باشد. می تمیم اهل لغت ممدوده الف با و بوده حجاز اهل لغت مقصوره، الف با زنا

 است زنی زن، از منظور .کند وارد زنی فرج در خود آلت اختیار و علم روی از ،عاقلي و بالغ شخص اینکه از است عبارت زنا

 عدم با زن بودن عاقل و بالغ بين تفاوتي فرماید:می شارح اما .شودنمي شامل را صغير دختر و باشد بالغ و عاقل که

 زنا هم باز کند، داخل نرسیده، بلوغ سن به که دختری فرج در را خود آلت عاقلی و بالغ شخص اگر یعنی، .ندارد وجود آن

 .شودمی محقق زنا صورت دو هر در کند، داخل او دُبُر در یا قُبُل در را خود آلت که کندنمی فرق همچنین .شودمی محقق

 یا و باشد نخریده را او یا و باشد درنیاورده خود عقد به را زن مرد و باشد حرام مرد بر زن، آن است الزم این بر عالوه

 زنی با اشتباه روی زا مردی اگر پس .است حالل او بر زن آن کند تصور مرد که شود موجب شبهه آن که نباشد هم ایشبهه

 قدر» ایالج که شودمی محقق زمانی زنا این، بر افزون .ندارد زنا مجازات و شودمی محسوب شبهه به وطی این کند؛ نزدیکی

 از کمتر اگر اما .شودمی محقق زنا کند، نزدیکی گاهختنه ی اندازه به یعنی ،«الحشفه قدر» ی اندازه به اگر .باشد «الحشفه

 .شودنمی محقق زنا باشد، «الحشفه رقد»

 

 

 

 

 ایالج به معنای دخول است. -مهم است

 مي شود نه حد  تأديب: کودکي که مرتکب زنا مي شود؛ فقط بلوغ

: نکته اينکه به مجنون که فاقد عقل مي باشد حد زده عاقل بودن* 

 نمي شود
 

ممکن است در اینجا زنا جا خالی گذاشته شود و باقی 

 شود. یدهجمله ذکر شود و از شما گزینه صحیح پرس
 

 ؟زنا با الف مقصوره و الف ممدوه لغت کدام مکان ها است

معتقد است که انتشار عضو الزم نیست؛ زیرا زنا بدون انتشار عضو نیز  شهید ثانی: نکته مهم*

 حداقل الزم برای زنا دخول به اندازه رأس حشفه است. یابد چرا کهتحقق می
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 «الحشفه قدر»مقطوعها من قدرها إیالج أو نفسها بإیالجها قدرها ويتحقق

 ایحشفه اگر و باشد داشته ایحشفه مرد که است صورتی در این که است، حشفه خود ایالج یا شود:می محقق چیز دو به 

 اندازه به يا و حشفه خود کردن داخل و ايالج با زنا بنابراين است: مهم).کند داخل حشفه اندازه به باشد، نداشته

 شود.( مي محقق باشد نداشته اگر حشفه

                 دادن انجام در مختار و حرمت در علم شود؛ مطرح است ممکن خالی جا عنوان به    ؛تکلف من يخلو ال لالول تناولها کان وإن

 .تکلّف با مگر شودنمی حشفه خود شامل «الحشفه قدر» کلمة 

 

 

 

 

 فتعری در موجود قیود

 زنا بگوییم بتوانیم قیود این تحقق با تا شوند، بررسی باید که است آمده قید چند مصنف تعریف در قيود؛ فهنا

 است شده محقق

 ایالج تحقق ـ1

 از یکی ؛التعزیر وجبی محرّماً کان وإن وغيره، کالتفخیذ بدونه الزني يتحقق فال اإليالج؛ أحدها:

 از یا و پاها( )الیکند استفاده ها ران اطراف از یعنی کند؛ تفخیذ اگر پس .شودنمی  محقق آن بدون زنا و است ایالج زنا قیودِ

 .شودنمی محقق زنا ولی است، تعزیر موجب و حرام کار این هرچند نکند؛ دخول اما کند کامجویی اجنبی زن از دیگری راه

 نیزا بلوغ ـ2

 که کودکی اگر یعنی، باشد؛ بالغ شخصی کنندهادخال خاصۀ؛ أدّب الصبی أولج فلو البالغ؛ من کونها ثانيها:

 .گرددنمی جاری او بر حد اما شود،می تأدیب تنها کند، ایالج و نزدیکی زنی با است نابالغ

 ، و یتحقق قدرها بایالجها نفسهاالمَصْدر المُصَدر بهمفعول  نکته:* 

 :فرمایدمفعول و منصوب به مصدر )إیالج( است که در صدر کالم مصنف آمده است. بنابراین می)اندازه( « قدر»کلمه 

دو کلمه که فقط اعراب آنها متفاوت است به راحتی شما و ذهنتان را : دقت کنید این مفعول المصدر، المصدَّر به

ومی با ضمه و فتحه خوانده می شود. ضمنا معنایش می تواند در آزمون درگیر کند. اولی با فتحه و سکون است و د

 مفعول  المصدر، منظور کلمه قدر است. المصدر به: لغت )به( ایالج بر می گردد.هم مهم است: 

 أي إدخال الذکر البالغ العاقل فی فرج امرأة إیالج :نکته*
ر فرج زنی وارد کند. منظور از زن، زنی است که عاقل و د زنا عبارت است از اینکه شخص بالغ و عاقلی، از روی علم و اختیار آلت خود

 شود.بالغ باشد و دختر صغیر را شامل نمی
 
 

 ؛عالماً( بالتحریم )مختارا( فی الفعلفی حالة کون المولج ) نکته: 

دهد، انجام می  کننده به حرمت آن کار عالم باشد و در کاری کهشود که داخلزنا وقتی محقق می 

ته باشد؛ یعنی اجباری در کار نباشد و اگر کسی را به زنا مجبور کنند، حدّ زنا بر او جاری اختیار داش

 آید.شود و عمل او زنا به حساب نمینمی
 

 تفخیذ یا همان قرار دادن آلت در میان پا حد محسوب نمی شود.
 

 مهم است
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 مرد بر زن دنبو حرام -6

 او برای و حرام او بر کند،می نزدیکی او با که زنی که شودمی محقق زمانی زنا عليه؛ محرّمۀ کونها سادسها:

    .است حرام آنها با نزدیکی که باشد محارمش از یکی اینکه یا باشد، اجنبی

  محقق زنا صورت  این در و است حالل او بر ،دباش فرد همسر زن، اگر الزنا؛ يتحقق لم بزوجيۀ حليلۀ کانت فلو

 .شودنمی

 

 

 و المظاهرةو الحائض وزوجته ومحارمه بعل، من والخاليۀ الُمحْصَنَۀ األجنبيۀَ المحرمۀ     وشملت

 وقتی ؛المحرمات هذه بعض وسيخرج ونحوها والحائض المزوَّجۀ، وامته وغيرها والمحرَّمۀ منها المولی

  از: اندعبارت موارد این که .شودمی شامل را متعددی موارد «حرام زن» شود:می گفته

 وهر؛ش دونب یرمحصنغ ای حصنم جنبیا نز ـ 1 

 ست؛ا حرمم ردف اب هک نیز ـ 2 

 ست؛ا اهیانهم ادتع رد هک نیز ـ 3 

 نتا»ستا رامح نم رب ادرمم شتپ انندم وت شتپ هک فتهگ وا هب وهرشش عنی،ی ست؛ا هارشدهظ هک نیز ـ 4 

 «امي کظهر عليّ

 اهم هارچ ات خورمیم سمق نم هک گویدب ودخ نز هب سیک گرا .ستا دهش «ایالء» هک نیز ـ 5 

 او بر زن تا بدهد کفاره باید کند نزدیکی او با بخواهد اگر و گویندمی ایالء آن به نکنم، نزدیکی تو با

 بشود؛ حالل

 ؛ستا رامح ودخ وهرش رب ن،آ یرغ ای ودنب حرِممُ  اسطهو هب هک نیز ـ 6 

 نشز اب ردم دتم ینا رد گرا یزن ورتص ینا رد .ستا ائنب القط ی دهع رد و دهش ادهد القط هک نیز ـ 7 

 ؛شودمی محسوب زنا کند، نزدیکی

 هک فرمایدیم ارحش .ستا رامح وا علف ند،ک زدیکین ست،ا اهیانهم ادتع رد هک ودخ نیزک اب ردف رگاهه ـ ۸ 

 زن با کسی اگر مثال برای شوند؛نمی محسوب زنا است، حرام آنها در نز با مرد عمل که موارد این بیشتر در

 شارح .نیست زنا عملش اما است حرام هرچند او کار این کند، نزدیکی است ماهیانه عادت در که خود

 خارج تعریف این از نیست، زنا آنها با نزدیکی اما هستند، حرام که را زنانی از بعضی ادامه در فرماید:می

 .نیمکمی

 و

 و

 و

 زنی که ایالء شده است             زن ظهار شده
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 زنا حرمت به فاعل علم ـ9

 وقتی یعنی، باشد؛ عالم فعل تحریم به باید فاعل که است این نهم شرط ؛الفعل بتحریم عالماً  کونه تاسعها: نکته:

 .است حرام عملش بداند که کندمی صدق زنا

 في إمکانه مع نفسها أحلته لو کما لشبهۀ، أو بالدين، عهده لقرب ابتداء التحریم جهل فلو نکته:

 نداند است؛ بوده حالل حقیقت در وی برای زنش که شبهه یا و شدن مسلمان تازه دلیل به  اگر اما زانياً؛ يکن لم حقه

  که

 و

 و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی آزمون مهم است:نکات ذیل برا

که  کندوقتی زنا صدق میفاعل باید به تحریم فعل عالم باشد؛ یعنی،   ؛عالماً بتحریم الفعلکونه  نکته:*

. نکته مهم در این جمله این است که منظور از فعل در این جمله زنا است که موجب شبهه بداند عملش حرام است

 حکمیه شده است.

ء لقرب عهده بالدين، أو لشبهۀ، کما لو أحلته نفسها مع إمکانه في ابتدا جهل التحریمفلو  نکته:*

به دلیل تازه مسلمان شدن و یا شبهه که زنش برای وی در حقیقت حالل بوده است؛  اما اگر  حقه لم يکن زانياً؛

 .در اینجا منظور از جهل به تحریم جهل حکمی است .کندنداند که عملش حرام است، زنا بر او صدق نمی

والفرق بأن الشبهۀ السابقۀ تجامع العلم بتحريم الزني، کما لو وجد امرأة علي فراشه، فاعتقدها  نکته:*

گاه ممکن است در مقام فرق این  زوجته، مع علمه بتحريم وطء األجنبيۀ، وهنا ال يعلم أصل تحريم الزني؛

داند که شود؛ یعنی میمی  مت زنا جمعترگفته شد، با علم به حرای که پیشقید با قید سابق گفته شود که شبهه

کند. براى مثال اگر زنی در بستر مردى خوابیده و آن مرد با اش میزنا حرام است، ولی یک زنی را اشتباهاً وطی

 علم به اینکه زن اجنبیه را نباید وطی کند، اما با این تصور که زنی که در بستر او خوابیده، زن او است، او را وطی
شده فرض بر این ین مسئله با مسئله ی مورد بحث تفاوت دارد چرا که در مسئله ی بحثکند، امی

بنابراین جمله اولی که زنی را اشتباها وطی می کند شبهه  .دانداست که مرد تحریم زنا را نمی

 موضوعیه است.
 

زوجته، مع علمه کما لو وجد امرأة علی فراشه، فاعتقدها  نکته: جمله ذیل اشاره به کدام مورد دارد؟

 شبهه موضوعیه: بتحریم وطء األجنبیة
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 مودنن اخلد زا ستا بارتع ناز  :همرأا رجف یف لعاقلا لبالغا لذکرا دخالإ یأ یالجإ الزنا: 

 آنها بین نکاحی عقد اینکه بدون است حرام وی بر که زنی فرج در را خود رجولیت آلت عاقل بالغ مرد

 باشد. شده واقع شبهه نباید مزبور عمل نیز و باشد مرد مملوکه زن یا بوده

 و ستا ادخال() عنایم هب ایالج()صطالح ا و لزنا(ا یا هو) و  بوده زنا() اجعر هو() ضمیر 

 باشد. عاقل و بالغ که است مذکری ادخال ادخال، از مقصود

 نسبت اکراه شمول عدم مورد در یطاق ال بما تکلیف :يطاق ال بما التکليف حقه في عدمه والستلزام 

 است. مردان به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات مهم 
 

 متن آمده و بعد از آن سواالت و خودسنجی می آیدنکات مهم معموال بعد از هر چند صفحه 
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 خودسنجی

 است؟ه زینهگ زا کی دامک عریفت یلذ عبارت 

 امرأة( فرج في العاقل )البالغ الذکر إدخال أي ايالج وهو-1

 طلوا -الف

 زنا -ب

 مساحقه -ج

 قذف -د

 گردد؟ می بر ذیل های گزینه از مورد کدام به ذیل عبارت در ()هو ضمیر-2

 امرأة( فرج في العاقل )البالغ الذکر إدخال أي ايالج وهو

 زنا -الف

 ایالج -ب

 ادخال -ج

 البالغ  -د

 ؟باشد می تمیم اهل لغت ممدوده الف و بوده حجازی لغت ذیل موارد از یک کدام-3

 لواط -الف

 مساحقه -ب

 محاربه -ج

 زنا -د

 باشد؟ می معنی چه به ذیل عبارت در به مصدر و مصدر کلمه-4

 نفسها بایالجها قدرها یتحقق و به، المُصَدر المَصْدر مفعول
 قدر کلمه به دو هر -الف

 نفس کلمه به دو هر -ب

 نفس کلمه به دومی و قدر کلمه به اولی -ج

 ایالج کلمه به دومی و قدر کلمه به اولی -د

 ....یوجب محرّماً کان وإن وغيره، کالتفخیذ بدونه الزني يتحقق فال-5

 و

  -و

 و

 و

 و
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 قصاص
 قصاص تعریف

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفس قصاص سبب

 را جانی اگر یعنی است؛ نفس قصاص اول فصل است: فصل چند قصاص کتاب النفس(؛ قصاص في )األول فصول( وفيه)

 .شود می گرفته جانش بگیرد،

 موجب که چیزی ؛خرجت أي زهوقا نفسه زهقت الجوهري: قال ها، إخراج أي (النفس إزهاق وموجبه)

 جانش که معناست این به شد، زاهق او نفس » فرماید: می صحاح کتاب در جوهری .است نفس اخراج شود، می قصاص

 « .شد خارج

 التعلق عن إخراجها في مجاز هنا هو و حقيقۀ هفي داخلۀ ليست إذ بالبدن التعلق عن إخراجها في مجاز هنا وهو

 شده داخل آن در قبال شده خارج شیء آن که است شرط دیگر شیء از شیء یک اخراج  در محله؛ في حقق کما بالبدن

 به پاسخ در .دارد تعلق بدن به اما .است نشده داخل انسان بدن در نفس اینکه برای نیست؛ چنین اینجا در که حالی در .باشد

 می را کسی که زمانی .حقیقی معنای نه است، رفته کار به مجازی معنای در اخراج واژه اینجا در که گفت باید شبهه این

 .است شده ثابت خودش جای در مطلب این .کنند می سلب بدنش از را او نفس تعلق حقیقت در کشند،

 قصاص موجب نفس ازهاق شروط

 :دارد رطش چند شود، می قصاص موجب که نفسی ازهاق

 قاتل فرد یعنی باشد؛ معصوم باید نفس اوالً المنع؛ هو و العصم من مأخوذ إتالفها یجوز ال التي المعصومۀ() -1

  .نیست جایز آن اتالف و است معصوم و محترم خونش که ببرد بین از را شخصی

 دو هر یعنی، باشند؛ کفو هم مقتول و قاتل که است این دوم شرط ؛اإلسالم فی لها المزهق لنفس المکافئة() -2

 .باشند مسلمان

 و -3

 و -4

قصاص به  ؛هو اسم الستیفاء مثل الجنایة من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح با لکسر و -القصاص 

را بکشد، کشته می شود. اگر عضوی از او را است؛ یعنی، اگر شخصی   اسمی برای استیفای مثل جنایت  قاف  کسر

قطع کند، همان عضو خودش قطع می شود. اگر کسی را بزند، او را می زنند. اگر کسی را مجروح کند، مجروح می 

 .شود

اصل  . فيفعل مثل فعله؛المقتص یتبع أثر الجانیوأصله اقتفاء األثر، يقال: قص أثره إذا تبعه فَکأن 

است. بنابراین، قصاص به معنی   تبع  به معنای قص  .پیروی کردن از اثر دیگری استبه معنی   قصاص  واژه

پیروی از عمل جانی است. اگر بکشد، کشته می شود؛ به عبارت دیگر شخص قصاص کننده از عمل جانی پیروی می 

 .دهدکند و همان کاری را که او انجام داده است، درباره او انجام می
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 قتل غیر در اکراه تحقق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دون اآلمر فال قصاص أيضاً  فالدیةُ علی المباشر غیر مکافیءولو وجبت الديه کما لو کان المقتول 

مشمول حکم قصاص نمی شود؛ مثالً کسی پدری را اکراه کند که   اگر قتل از مواردی باشد که ؛علیه وال دیة

در این ر، دیه پسرش را بپردازد. فرزندش را به قتل برساند، نمی توان پدر را قصاص کرد اما واجب است که پد

 .حالت نیز، آمر نه قصاص می شود و نه از او دیه می گیرند

ولکن يحبس اآلمر دائماً )حتي يموت( و يدل عليه مع اإلجماع صحيحۀ زرارة عن الباقر )عليه السالم( 

 حتي الحبس في هبقتل اآلمر يحبس و قتله الذي به يقتلُ »في رجلٍ أمرَ رجالً بقتل رجلٍ فقتله. فقال 

که بمیرد او را در   ، یعنی تا زمانیمجازات آمر حبس ابد است ؛عاقال بالغاً المقهور کان إذا هذا « يموت

حبس نگه می دارند. دلیل بر این مطلب عالوه بر اجماع اصحاب، صحیحه زراره است که در آن از امام باقر )علیه 

فتاد، ا اتفاق نیز قتل و کرد امر دیگر فردی کشتن به را فردی ،شخصی اگر»السالم( نقل می کند که می فرماید: 

 که است صورتی در حکم این. «قاتل قصاص می شود و شخص دستوردهنده را در حبس نگه می دارند تا بمیرد

 .باشد عاقل و بالغ کنند می دیگری قتل به وادار را او زور به و شود می قتل به مجبور که شخصی

 

 

ألن المباشر حينئذ کاآلله وال فرق  المجنون فالقصاص علی مکرِههماي غير المميز أو ولو أکرَه الصب

کودکی را که ممیز نیست به کشتن دیگری مجبور کنند، قصاص   اما اگر دیوانه یا في ذلک بين الحرِ والعبد؛

ده است چون ممیز متوجه اکراه کننده می شود، نه دیوانه یا کودکی که غیرممیز است. کودکی که مباشر قتل ش

نیست یا شخصی که دیوانه است، آلت فعل محسوب می شوند و بنده یا آزاد بودن کودک و دیوانه، تفاوتی در 

 .حکم ایجاد نمی کند

ولی نظر من این است که در صورت اکراه به قتل نفس، شخص مکرِه نیز، مسئولیت دارد و این روایتی را که دلیل 

رابطه با اکراه نیست. این فتوا درست نیست که ما شخص مکرَه را به قتل برسانیم. زیرا  این مسئله قرار داده اند در

محور حدیث صحیحی که به آن استناد شد، درخواست از دیگری است نه اکراه کردن او. در آن حدیث نقل شده 

قاتل قصاص می شود بود که اگر کسی به او بگوید فردی را بکش و او به اخت یار خودش او را بکشد، در اینجا 

 .همین مسئله اکراه استچون اکراهی در کار نبوده است. یکی از مسائلی که در آن اشتباه شده است 

این مسئله یکی از مسائل بسیار مهم است که به نظر من بیشتر باید بررسی شود. در تمام موارد، اکراه سبب سلِب 

. بنابراین اگر کسی فردی را بر قتلی اکراه کرد، اکراه کننده مسئولیت است و یکی از این موارد، اکراه در قتل است

 .، مانند سایر موارداز نظر عرف و عقال سبب اقوي از مباشر استباید مسئول باشد، زیرا در اینجا 

اکراه می تواند  فيما دون النفس عمالً باألصل في غير موضع النص کالجرح وقطع اليد؛ ویمکن اإلکراه

بر این است که فرد مکرَه، مسئول نیست. اگر اکراه در مواردی غیر از  زیرا اصل ق پیدا کند؛در مادون نفس تحق

قتل باشد، چون تنها به اکراه در قتل اختصاص یافته است، بنایراین به اصل عمل می شود؛ برای نمونه، ممکن 

 .است شخصی را به جراحت رساندن یا بریدن اعضای شخص دیگر، مجبور کنند

 

 این مبحث مهم است
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 دیات
 :یةالد مورد یف األول، الفصل فصول، هیوف اتیالد کتاب

 هید مورد در اول، فصل است، ییفصلها آن در و هید کتاب

 

 دیه پرداخت موارد اول: فصل

 

 .شود یم ثابت خطا شبه و خطا در آن( تی)کل اصل در هید :شبهه و الخطأ يف ةلباألصا يۀالد تثبت إنما

 

 

 

 خطا: شبه و محض خطای برای مثال

 ،رهيغ بيصيف نايمع أو ،إنسانا بيصيف وانايح يرمي أن مثل فاألول       

 ریت یاصخ نسانا ویس هب ای ندک صابتا نسانا هب ریت نآ و ندک رتابپ ریت یانویح هب یسک نکهآ ثلم ،طاخ : اول 

 .کند اصابت گریید به یول کند رها

 .موتيف بيللتأد ضربي أن مثل یوالثان      

 .دریم یم یلو ،دارد(ن شتنک قصد) ردنک دبا ایرب زندب ار یسک نکهآ انندم ،طاخ بهش ثانی: 

  والضابط

 از: است عبارت خطا شبه و خطا و عمد قتل ضابطه

 ،قصدالو لفعلا عمدتي نأ لعمدا أن 

 قطع و کشتن هم و کند یم قصد را فعل هم شخص آنکه از است عبارت عمد که است نیا خطا و عمد برای ضابطه

 .کند یم قصد را عضو

 ،صداق الو عالف عمدتي ال نأ لمحضا لخطأاو 

 .را عضو قطع و کشتن قصد نه و دارد فعل قصد نه شخص که است آن محض خطای

 .لقصدا يف طئخيو لفعلا عمدتي نأ هیوالشب 

 .ندارد قصد یول ،دارد تعمد فعل در که است آن خطا شبه

 

: آن عبارت هو العمد الذي يشبه الخطأ قتل شبه خطا یا خطاي شبیه عمد:

 .است از عمدي که به خطا شباهت دارد

براي اينکه مي خواهد بگويد در اصل  ما ديه را براي  ؟شهید اول براي چه کلمه باالصاله را آورده است

 گر در قتل عمد طرفين توافق بر ديه کنند امر ثانوي است.پس ا  -خطا و شبهه خطا مي شناسيم
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 ،ضيالمر وأذن واجتهد احتاط وإن بعالجه تلفي ما ماله يف ضمني بيفالطب

 به شود یم تلف که آنچه (.کند جبران را ضیمر خسارت دیبا خودش مال از ) است ضامن خودش مال از بیطب

 قصد رای)ز .بکند را کار آن بیطب که باشد داده اجازه هم ضیمر یحت و کند تالش و کند اطیاحت اگرچه ؛او معالجه لهیوس

 (.ندارد را ضیمر به زدن صدمه قصد اما ،دارد را فعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ضمان پزشک نظرات عبارتند از: در مورد

 . به دلیل اینکه: ضامن است مال خودشاز  بیطب شهید اول:

 تلف، مستند به فعل پزشک است در حالی که مطابق روایات خون هیچ مسلمانی هدر نمی رود. -اوال

صد داشته باشد اما در قصد خود اشتباه کرده است. از این رو فعل ایشان از مصادیق پزشک نسبت به فعل ق -ثانیا

شبه عمد می باشد و باید از مال خود دیه را بپردازد. پس در اینجا که شبیه عمد است ضمان به طریق اولی محقق 

 می شود.

به کار بسته باشد ضامن وی معتقد است در صورتی که پزشک متخصص بوده و تالش خود را   ابن ادریس حلی:

 نیست:

 به دلیل:

به این دلیل ایراد وارد کرده و معتقد است چون بر اشتغال ذمه پزشک  شهید ثانیبه دلیل اصل برائت؛   -اوال

 دلیل وجود دارد، اصل برائت کنار می رود.

ین است که اذن ا جواب شهید ثانیوقتی که بیمار اذن معالجه کردن دارد ضمان پزشک ساقط می شود.  -ثانیا

 بیمار اذن در معالجه است نه اذن در کشتن و اتالف

جواب شهید معالجه و درمان فعلی است که شرعا جایز می باشد بنابراین نباید ضمانی در پی داشته باشد:  ثالثا:

د با هیچ منافاتی بین جایز بودن فعل و ضامن بودن. مانند اینکه شخصی دیگری را به قصد ادب کردن بزن ثانی:

 اینکه فعل او جایز است باید پاسخگو باشد.

 پس شهید ثانی به ضمان پزشک معتقد است.
 

 یاد گرفته شود. مهم است

 فاالقرب الصحهو لو ابراه المعالج من الجنايه قبل وقوعها 

 .است حیاست که ابراء صح نیا ی، اقرب قواعد فقهردیاز آنکه تحت نظر قرار بگ شیپ ،او را ابراء کند ضیاگر مر اما

این است که ابراء کننده همان بیمار است و حکم ابراء هم مطابق قاعده فقهی فوق  ظاهر عبارت شهید اول

 است. بنابراین نظری که ابراء کننده باید سرپرست او باشد مانند ولی صحیح نیست.

که ادله ابراء ضعیف و نظر شهید ثانی در مورد جایز بودن ابراء: نظر شهید ثانی این است 

 غیر قابل اعتنا می باشد.

و روایتی هم سکونی آورده است در این مورد که اعتبار ندارد. روایت سکونی)هر کس به معالجه انسان یا حیوانی 

 اقدام کند باید از ولی بیمار برائت بگیرد و گرنه ضامن است(
 

 مهم استخیلی 
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 قضاوت

 

 

 ،نائبه أو ماماإل وظيفۀ حضوراإلمام مع أنّه أالّ له، نيالصالح حقّ يف هیکفا واجب (هو )و الناس نيب الحکم يأ

 کني لم فإن .هیکفا وجبت نيعي لم ولو ،جابه اإل نهيّع من يعل جبی و ،به قوميل يۀالناح يف قاضٍ نصب زمهيفل

 ذلک أجودهما قوالن ناًيع التعدّد مع استحبابه يف و .الطلب لزمه اإلمام به لم ولو .هیعل نتیّتع واحداً إالّ أهالً

  اإلفتاء لشرائط الجامع الفقیه قضاء ینفذ الغيبه يوف به. اميبالق نفسه من الوثوق مع

 

 ییکفا واجب دارند، را آن يستگيشا که يکسان يبرا  قضاوت و است مردم انيم کردن حکم يمعن به قضا

 )شهرها( ناحيه در است، الزم امام بر ،نيبنابرا است. شانيا بينا اي امام ۀفيوظ امام حضور صورت در يول است،

 امام امر  کردن اجابت کند، يم نييتع را او امام که يکس بر و .پردازد قضاوت به يقاض تا کند نصب يقاض

 واجب  دارند را آن يستگيشا که يکسان بر کردن اجابت نکند، نييتع را يکس امام اگر يول  ،شود یم واجب

 يم ینیع واجب او بر اجابت، باشد، نداشته تيصالح [ قضاوت يبرا ] نفر کي جز اگر حال، بود. خواهد ییکفا

 آن از را قضاوت منصب کرده يمعرف امام به را خود  که است واجب او بر ،نشناسد امام را کس آن اگر و شود؛

 يکي ] کردنِ طلب ايآ نکهيا در باشند، داشته تيصالح قضاوت يبرا نفر چند که يصورت در و ؛کند طلب حضرت

 فرد که يصورت در البته ست،ا استحباب آنها نيبهتر که دارد، وجود قول دو نه؟ اي است ينيع مستحب [ آنها از

 شرايط داراي که فقيهي قضاوت ،امام غيبت زمان در .باشد داشته  نانياطم خودش به ،قضاوت به کردن اقدام از

 است نافذ ،باشد افتاء

  است. کفايي واجب کردن قضاوت نکته:

 نييتع را يکس امام اگر اگر پس کند. اجابت است واجب ند،ک مي تعيين قضاوت براي را او امام که کسي نکته:

 بود. خواهد ييکفا واجب  دارند را آن يستگيشا که يکسان بر کردن اجابت نکند،

 [ آنها از يکي ] کردنِ طلب ايآ نکهيا در باشند داشته تيصالح قضاوت يبرا نفر چند که يصورت در نکته:

 .است استحباب آنها نيبهتر که رد،دا وجود قول دو نه؟ اي است ينيع مستحب

 است نافذ ،باشد افتاء شرايط داراي که فقيهي قضاوت ،امام غيبت زمان در نکته:

 

 

معموالً به صورت  -مهم 

منظور از هو امر  تستی می آید

 قضا و قضاوت است

مام وظیفه در صورت حضور ا

 امام و نایب ایشان است

 در زمان غیبت قضاوت فقیه جامع شرایط فتوا نافذ است
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 األشهر علي والبصر الحرّيه و والکتابه.إجماعاً المولد طهاره و العداله و واإليمان والذکوره العقل و البلوغ : هي و

 ایمان)شیعه :از عبارتند شرايط آن و است نافذ افتاء، شرايط يدارا که فقيهي قضاوت ،امام غيبت زمان در.

       فقها( اجماع به عقل) -بلوغ -بودن مرد -تولد پاکی -عدالت -بودن(
   

 

 

 

 

 

  تر مشهور قول بنابر باالیی موارد برخالف موارد این

 والنحو األُصول و الکالم  :وهي ،الستّ المقدّمات بمعرفه يتحقّق و .أُصولها و الشرعيّه األحکام في واالجتهاد

 .العقل دليل و واإلجماع والسنّه الکتاب هي و األربعه واألُصول لغه و والتصريف

 اصول و منطق ،عرب لغت ،صرف ،نحو ،فقه اصول ،کالم : از عبارتند که – گانه شش مقدّمات دانستن با اجتهاد

 .یابد می تحقق - عقل دلیل و اجماع سنّت، قرآن، : از عبارتند که- چهارگانه

 ما معرفه وکذا ،األصول في داخله هما وغير األصليّه والبراءه االستصحاب من العقل دالله و عقل: دلیل نکته:

 .االصول مختصر و کالتهذيب – الفقه اّصول مختصرات من کثير يشتمل بل .القياس من به يحتجّ

 ؛دباش می داخل فقه اصول علم در اینهاغیر و برائت، استصحاب،  از است عبارت که عقلی دلیل

 از بسياري بلکه است، فقه اصول علم جزو شود، مي استدالل آن به احکام استنباط در که قياسي همچنين

 است. شده نوشته فقه اصول در که مختصري کتابهاي

 

 من منصوب ألنّه حکمه؛ والتزام قوله قبول و إلیه الترافع الناس علی وجب الوصف بهذا المفتي تحقّق وإذا

 قاضياً، جعلته قد فإنّي قاضياً( فاجعلوه أحکامنا عرف حديثناو روي قد منکم رجل إلي )انظروا ع: علي اإلمام

 إليه فتحاکموا

 آنکه از پس

 و

 و

 و

 و

 و

 

 نوشتن، بر بودن قادر

   بینایی و آزادي

شرایط 

 اجتهاد

 ه در الیه به قاضی بر می گردد
 مهم است
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 شهادت
 الشاهد ،األول :أربعة وفصوله الشهادات کتاب

 .است شاهد به راجع اول فصل ؛دارد فصل چهار شهادات کتاب

 ولو  واالسالم والعقل، ،يتفرقوا ال وأن مباح على يجتمعوا وأن العشر بلوغ بشرط الجراح في إال البلوغ شرطه و

                          المسلمین عدم عند الوصیة فی إال األصح على کافرا عليه المشهود کان

 سال10 سن به پسران ها بچه اینکه شرط به هالبت ،جراحت بر شهادت در مگر .است بودن بالغ ،شاهد برای نخست شرط

 .بروند محکمه به اینکه از قبل  باشد نشده ،هم متفرق اینکه و باشند شده جمع مباح کار برای ها بچه این و باشند رسیده

 پس باشد کافر شود می داده شهادت او علیه که کسی اگرچه .است بودن مسلمان سوم شرط و است عقل دوم شرط

 .مسلمان نشدن یافت هنگام وصیت در مگر نیست پذیرفته کافر علیه کافر شهادت

 المولد، وطهارة ،المروءة وترك الصغیرة على واالصرار بالکبیرة وتزول والعدالۀ وااليمان،

 صغیره برگناه اصرار و کبیره گناه ارتکاب با شود می زائل عدالت و عدالتدیگر شرط و است بودن( )شیعهایمان دیگر شرط

 .باشد طاهر او مولد  و (جامعه در هرکس شان)مروت کتر و

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موانع پذیرش شهادت:

 

 بینهما المشترك فی لشریکه الشریک شهادة یقبل فال التهمة وعدم

 مال در خودش شریک نفع به شریک شهادت شود نمی قبول پس )ذینفع نباشد(شهادت این در نباشد متهم شاهد

 .آنها میان مشترک
 

 الجنایة والمعتبر شهود بجرح لعبده، والعاقلة السیدو للمفلس، وصیته، والغرماء متعلق فی والوصی

 التحمل وقت ال األداء وقت الشروط فی

 

 نفع به غرما شهادت نیست پذیرفته و .نیست پذیرفته (به موصی) وصیت درمتعلق وصی شهادت همچنین

 پذیرفته چنینهم و .نیست پذیرفته برده، نفع به برده صاحب شهادت همچنین و (هستند متهم غرما زیرا).مفلس

 زمان در که است آن شده، ذکر شروط این تحقق در است معتبر آنچه و .جنایت شهود جرح به عاقله شهادت نیست

 .شهادت زمان تحمل در نه باشد شروط این دارای شهادت ادای
 

 مهم است
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 شهادت بخش کلیدی نکات
 رایطیش اب ینجامدن رگم هب هک ورتیص رد اردهو راحتج رب هادتش رد ستثنائاا لبتها ست.ا لوغب اهدش رایطش زا کیی  

 ثانی شهید و اول شهید را نظر )ایناست. شده شده پذیرفته باشد نرسیده هم لوغب سن به که شاهدی شهادت

 دارد( قبول

 :نیست پذیرفته شهادت باشد دعوایی در شرط سه این که صورتی در

 سال ده سن داشتن

 باشند. آمده گرد مباحی کار بر شهود

 باشند. نشده پراکنده دهند، شهادت آن بر که وقتی تا

 و ابله شخص ؛شود نمی پذیرفته شهادتش دیوانگی حال در دیوانه شخص شود. نمی پذیرفته ششهادت دیوانه فرد .1

 شهادتش و است دیوانه حکم در کند پیدا توجه تواند نمی امور خصوصیات و جزییات به که هم کسی

 شود. نمی پذیرفته

 و باشد. داشته عدالت که نیست جایگاهی و درجه در نابالغ کودک زیرا نیست. پذیرفته اول شهید قول به نابالغ عدالت اما .2

 نمی تحقق اطفال در عدالت که است همین به اشاره ،را عدالت نه کرد شرط را مباح امر بر اطفال آمدن گِرد مصنف اینکه

 .یابد

 .االُمور لمزایا یتفطّن ال الذی :مغفل  .3

 و .4

 و .5

 و .6

 و .7

 و .۸

 و .9

 و .10

 و .11

 و .12

 و .13

 و .14

 و .15

 و .16

 وو

 

 و

 و

 و

 وو

 و
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 متاجر
أو اسم ، بسُکَنفس التَ  "هنا  "وهو ، تلقْبمعناها کالمَ(، 1) ةعل من التجارفْر وهو مَجَ تْع مَجمکتاب المتاجر 

، وهي األعيان المكتسب بها، واألول اليق بمقصود العلم، فإن الفقيه يبحث عن فعل المكلف واألعيان متعلقات فعله، وقد أشار (ة)مكان لمحل التجارة

 تنقسم بانقسام األحکام الخمسةن  معا فالي الثاني  بتقسيمه األول ، والي األول بقوله أخيرا: ثم التجارة المصنف إلى األمري

، وکان إفرادها : فعقد الباب بعد ذكر األقسام للبيع  خاصة غير جيد ب بما هو أعم من البیعسُکَالتَ ( هنا2والمراد بها )

 ( فصول:3به االکتساب کما صنع فی الدروس أولى، وفیه ) بکتاب، ثم ذکر البیع فی کتاب کغیره مما یحصل

 

 :و متجر تجارت کردن است یبه معنا یمیمتجر از مصدر مباشد و  یمتاجر جمع متجر م

 می باشد. خود کسب کردنقتل و مقصود از متجر در اینجا، به معنای تجارت همانند مَ یا مصدر میمی است -الف

 که با آنها کسب و تجارت صورت می گیرد.؛ تجارت کاالها و اعیان خارجیبرای محل  است اسم مکان و یا -ب

زیرا فقیه درباره فعل مکلف بحث می کند و اعیان  با مقصود علم فقه مناسبت تر است؛)مصدر میمی( معنای اول به نظر شهید ثانی:

در آنجایی که در ابتدای فصل  به مطلب دوم: براین خارجی متعلقات فعل مکلف می باشد و شهید اول به هر دو مطلب اشاره کرده است. بنا

با سخن خود در آخر فصل اول اشاره  به مطلب اول: ینقسم موضوع التجارة( اشاره کرده است.اول تقسیمی انجام داده است؛)و گفته است:

 کرده است؛ آنجا که فرمودند)ثم التجارة تنقسم بانقسام االحکام االخمسة(

جارت در اینجا کسب کردن از طریق هر عقدی است و اعم از بیع می باشد. بنابراین این که شهید اول پس از بیان منظور از ت شهیدثانی:

، که به واسطه آنها کسب اقسام تجارت، این باب را که به بیع اختصاص داده است جداگانه می آورد و سپس بیع همانند سایر عقود غیر از بیع

 این کار را کرده است.« الدروس الشرعیة» گیرد؛ چنانکه در کتابانجام می

(. باب مفاعله آن تاجر يتاجر و باب افعال آن اتجر يتجر و در نظر شهید اولمتجر بر وزن مفعل مصدر ميمي است) :1پاورقی 

 باب افتعال اتجر و يتجر است.

 مرجع ضمیر )بها( به تجارت بر می گردد. :2پاورقی 

 این کار را کرده است.« الشرعیة الدروس»چنانکه در کتاب :3پاورقی 

شهيد اول در معناي متجر هم به کسب کردن و هم مکان تجارت اشاره کرده است اما به نظر شهيدثاني متجر در معناي  نکته:

 مصدر ميمي و يا تکسب کردن با مقصود علم فقه مناسب تر است.

: مکاسب حرام دو: کيشود به:  یم میتقس ارتموضوع تج : موضوع تجارت به چه اقسامی تقسیم می شود؟آزمونیسوال 

 مکاسب مستحب -مکاسب واجب -مکاسب مکروه سه: مکاسب مباح

با توجه به متن لمعه شهید اول دقیقا کدام نوع مکاسب را جزو تقسیم بندی نیاورده در حالی  :آزمونی سوال

 مستحبمکاسب  -مکاسب واجبکه به نظر شهیدثانی آنها از عوارض خود متجر هستند؟ 

 

 که با مقصود علم فقه هم مرتبط است. )اعم از بیع(به معنای کسب کردن است ثانر از نظر شهید جَتْمَ



 

 ارشد حقوق   کتاب  جامع کارشناسی   

 

34 

 التجارة
 موضوع التجاره و هوما ُیکتسب یَنقسم موضوع التجارة الی محرَّمٍ و مکروهٍ و مباح: افسام ماُیکَتسب به

 
 
 
 
 

 

 هما الوجوب واالستحباب، ألنهما من عوارض التجارة: نکتٌه 

 تجارت
 شود به حرام، مکروه و مباح.میشود و تقسیم موضوع تجارت مالی است که معامله با آن انجام می:اقسام موضوع تجارت

 

 

 

 

 

 المحرمات -(1

 يِذ والفَُقّاعِ ب. األعياُن النجسه کالخمِر والن1

 ع النجس غیرُ المقابل للطهارهئوالما

 والمیتهِ والدمِ وأرواثِ و أبوالِ غیرِ المأکول، والخنزیر و الکلبِ

 إالّ کلبَ الصیِد والماشیهِ والزروع و الحائط.

 نبیذ، الفقّاع خمر،          

 والمائع النجس غیر المقابل للطهارة  العیان النجسة

 المیة، الدم، وأرواثِ و أبوال غیر الی کول و الخنزیر و الکلب    

 الف( محرمات
 . اعیان نجس مانند شراب انگور و شراب خرما و آب جو1

 و نیز هر مایع نجسی که قابل تطهیر نیست.

 گوشت، خوک و سگ، مگر سگ شکاری و سگ گله و سگ مزرعه و سگ نگهبان.ر حیوان حرامو مردان و خون و مدفوع و ادرا

 شراب انگور، شراب خرما، آب جو  س:اعیان نج

 مايع نجس غير قابل تطهير                  

 ر حيوان حرام گوشت، خوک و سگمردار، خون، مدفوع، و ادرا                                                                        

 للمُحَرَّم. ۀ. إجارهُ المَساکن و الحَمول6
 

 

 

 

 

 

 بهاقسام ماُیکَتسب

 إلی محرَّم )واألول إما أن یکونَ النهیُ عنه مانعاً من النقیض(

 (إلی مکروه )أول

 )َیتعلَّق به نهی أول(إلی مباح

 اقسام موضوع تجارت

 شود.(موضوع تجارت قسم اول، یا نص از آن مانع ارتکاب نقیض آن می)حرام 

 شود(مانع از نقیض نمی)مکروه 

 )نهی تعلق نگرفته باشد.(مباح 

 . بیع العنب و التمِر و غیرِهما، لَیعملَ مسکراً 7

 رطه فی العقهسواءُ ش

 اُم حصل االتفاق علیه(
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 لغات  و عبارات مهم
 جَر:مت

 :محل تجارت، کاالها و و هم اسم مکان است به معنای  -باست.  به معناي تجارتبا مصدر میمی  -الف به نظر شهید اول

 است. اعيان خارجي
  :مصدر میمی( با مقصود علم فقه و موضوع آن مناسب تر است زیرا فقیه درباره فعل مکلف بحث  معنای اول)با به نظر شهید ثانی

می کند که چه حکمی بر آن مترتب می شود و اعیان خارجی و کاالها متعلقات فعل مکلف می باشد که مورد بحث فقیه نمی باشد و 

 ست.شهید اول به هر دو مطلب)تکسب کردن و اعیان خارجی( اشاره کرده ا
  :هم به معنای کسب کردن و هم مکان و محل کسبمَتجَر 

  :شراب جو یا گندممزر  

   :شراب عسل که در یمن استفاده می شود.البتع 

   :شراب گندمجَِعت 

  :ن را از بایع می گیرد که مشتری آ کاالیی استضمان الَمقْبُوضِ به سَْوم: و هو الَذی قَْبضَهُ ِلیَشْتََریَهُ َفتَلِفَ فی َیدِهِ بِغَیْرِ تَفْریط

 تا پس از آزمایش کردن آن را بخرد و سپس بدون تقصیر و کوتاهی در دست او تلف می گردد.

  :عَلی الَید ما اََخذَْت حتی تَُودِیَ  قاعده فقهی ای که برای ضمان المقبوض به سوم به کار برده می شود:نکته:  – معاملهسَوْم 

 حکم روایت مثال: و فی انسحابه فی الزیاده علی اثنین ان قلنا به:  جاری دانستن–جریان داشتن  -اِنْسِحاب:کشیده شدن

 در مورد بیش از دو عبد جریان ندارد.

  :این دو کلمه جمع اَمَه)ة( با معنای کنیز بوده که وقتی جمع می شود به این معنای استفاده می شود: دو یا چند کنیزاَمْتَیِْن او َامٍْاء 

  سواء علمه المشتری ام ال؛ و هی افضل االقسام: و البیع بما یتفقان علیه من غیر تعرض لال اخبار بالثمن؛ بیع مساومه: و هی

آن بیعی است که دو طرف قرارداد بر آن اتفاق داشته، بدون اینکه بایع خبر دهد که آن کاال را به چه قیمتی خریده است؛ خواه 

فضیلت ترین اقسام بیع است. نکته: و یجب علی المشتری اذا باع ما اشتراه موجال ذکر  مشتری به این امر آگاه باشد یا نباشد؛ این با

 )سوال آزمونی بوده(االجل فی غیر....تعریف بیع مساومه است

  :در این بیع الزم است هر یک از بیع مرابحه: و یشترط فیها علم کل من البائع و المشتری بقدر الثمن و الربح و الغرامه

ی از بهایی که بایع بابت مبیع پرداخته است و سودی که دریافت می دارد و خسارت ها و هزینه هایی که متحمل شده و بایع و مشتر

 به ثمن اضافه نموده است؛ آگاهی داشته باشند.

  :)(معلومه )(اال انها بنقیصه )(این بیعبیع المواضعه: و هی کالمرابحه فی االحکام من االخبار علی الوجوه المذکوره 

 در لزوم اخبار از ثمن احکام بیع مراحه را دارد؛ جز آنکه در این بیع، کاال به مقدار معینی، کمتر از سرمایه فروخته می شود.

  :و آن عبارت است از دادن کاال در برابر سرمایهبیع تولیه)(: و هی االعطاء براس المال 

 شتری مقداری از مبیع را در برابر آن ثمنی که در مقابل آن قرار می تشریک: هو ان یجعل له فیه نصیبا بما یخصه من الثمن: برای م

 گیرد قرار دهد.

 التمر: خرمای تازه -رطب: خرمای خشک 

 خیار المجلس: و هو مختص البیع و ال یزول بالحائل بینهما لصدق عدم التفرق معه و ال بمفارقه 

  :سوال  ض نشود متعاقدین دارای خیار تبعض صفقه می شوند.اگر در بیع صرف مقداری از ثمن فی المجلس قبخیار تبعض صفقه(

 آزمونی بوده(

  عبارت مشترط  نکته: در عبارت من اقسام الخیار خیار االشتراط حیث ال یسلم الشرط لمشترطه: –لمشترطه: مشروط له

 )سوال آزمونی بوده(به معنای مشروط له است

  :هو بیع االثمان بمثلهابیع الصرف 
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 جرخالصه نکات متا
 ن طال الزّمان.أال بمفارقة كّل واحد منهما المجلس مصطحبين و  و ال يزول بالحائل و -1

با وجود حائل میان ایشان از بین نمی رود، زیرا با وجود حائل نیز متفرق نشدن صادق است و نیز با ترک مجلس عقد خیار مجلس 

 د، از بین نمی رود، اگر چه زمان زیادی طول بکشد.توسط هر کدام از دو طرف عقد در حالیکه با یکدیگر همراه باشن

 يسقط باشتراط سقوطه في العقد عنهما أو عن أحدهما بحسب الشّرط و باسقاطه بعده. -۲
شرط کردن سقوط خیار مجلس در ضمن عقد که به حسب شرط می تواند از طرف هر دو، یا یکی از ان دو باشد. اسقاط خیار 

 مجلس پس از عقد.

 تزم به أحدهما سقط خياره خاّصة إذ ال ارتباط لحق أحدهما باآلخر.و لو ال -3
اگر یکی از متبایعین ملتزم به عقد گردد، فقط خیار وی ساقط می شود، زیرا حق یکی از آن دو در فسخ عقد، ارتباطی با حق طرف 

 دیگر ندارد.

 و لو خّيره فسكت فخيارهما باق. -۴
 یّر کند و او سکوت کند، در این صورت، خیار هر دو باقی است.اگر یکی از دو طرف عقد، دیگری را مخ

 هو ثابت للمشتري خاّصة على المشهور. -5
 خیار حیوان بنابر قول مشهور فقط برای مشترک ثابت است.

 و مدّة هذا الخيار ثالثة أيّام مبدءها من حين العقد على األقوى، و ال يقدح اجتماع خيارين فصاعدا . -6
 ر بنابر قول قوی تر تا سه روز از حین عقد است و اجتماع دو خیار یا بیشتر ایرادی ندارد.مدت این خیا

و هو بحسب الشّرط إذا كان األجل مضبوطا  متصال  بالعقد أم منفصال  فلو كان منفصال  صارالعقد  -7

 جائزا  بعد لزومه مع تأخّره عن المجلس.
شرط انکه مدت آن معین باشد، خواه این مدت، متصل به عقد باشد یا منفصل از این خیار، مطابق شرط دو طرف قرارداد است به 

 عقد. بنابراین اگر مدت خیار، منفصل از عقد باشد، عقد پس از آنکه به دنبال متفرق شدن از مجلس الزم گردید، جایز می شود.

الرجوع إلى أمره مدّة و يجوز اشتراط المؤامرة بمعنى اشتراطهما أو أحدهما استئمار من سميّاه و  -8

 مضبوطة فيلزم العقد من جهتهما.
می توان انجام مشاوره را شرط نمود، به این معنا که شرط شود دو طرف قرارداد یا یکی از آن دو، در زمانی معین با کسی که نام 

 او را می برند مشورت کرده، به نظر او عمل کنند.

 ذرا  من الغرر خالفا  للّشيخ.و يجب اشتراط مدّة المؤامرة بوجه منضبط ح -9
 البته باید مدت مشاوره به شکل معینی شرط گردد تا غرر بوجود نیاید، ولی نظر شیخ طوسی برخالف این مطلب است.

و هو تأخير إقباض الثّمن و المثمن عن ثالثة أيّام فيمن باع و ال قبض الثّمن وال أقبض المبيع و  -10

 ال شرط التّأخير.
، تأخیر در تحویل دادن ثمن و مبیع به مدت سه روز از تاریخ عقد است و در مورد کسی است که مبادرت به بیع مراد از تأخیر

 و نیز مبیع را تحویل نداده و شرط تأخیر نیز قرار نداده است. ہنموده، ولی ثمن را قبض نکرد
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 دین

 دین دو قسم است قرض دادن و قرض گرفتن : وهو قسمان

وكرسها، وفضله عظيم. الدرهم منه بثمانية عرسر درهما مع أن درهم الصدقة القرض بفتح القاف 
ة   بعرسر

قرض دادن ثواب زیادی دارد و در روایات آمده است که ثواب یک درهم قرض دادن برابر هجده درهم است با وجود اینکه ثواب یک دره صدقه 

 برابر ده درهم است.

                                                                                             
 

 

 

  

 
 

واستقرب في الدروس االكتفاء بالقبض ، ألن مرجعه إلى اإلذن في التصرف . وهو حسن من حيث إباحة 
 . التصرف

کتفا شود زیرا نزدیک به صواب شمرده است که برای قبول کردن به قبض کردن مال توسط قرض گیرنده ا شهید اول در کتاب دروس:

 معنای قبض به این بر می گردد که قرض دهنده اذن در تصرف کردن را به قرض گیرنده داده است.

 على وجه يرتفع عنه الحجر في المال ، وأراد كمال المتعاقدين وإنما يصح إقراض الكامل

کمال متعاقدین  یعنی قرض  شهید اولاز کمال از شرایط صحت قرض این است که قرض دهنده و قرض گیرنده کامل بالغ و عاقل باشند. و 

 دهنده و قرض گیرنده را با هم قصد کرده است.

 کمال متعاقدین  )یعنی قرض دهنده و قرض گیرنده( را با هم قصد کرده است. نکته: شهید اول

 وكل ما تتساوى أجزاؤه  في القيمة ، والمنفعة ، وتتقارب صفاته كالحبوب واألدهان  يثبت في الذمة
 ...................الحيوان  تثبت قيمته يوم القبضمثله ، وما ال يتساوى  أجزاؤه ك

قرض هر چیزی که از لحاظ قیمت و منفعت با یکدیگر مساوی است= مثل آن در ذمه قرض گیرنده ثابت است. و اگر مساوی  نکته:

 قيمت روزي که توسط قرض گيرنده قبض شده است مالک مي باشد.نباشد:

 
 
 
 
 
 
 
 

جهت  دين هم نسبتا مهم است

 کارشناسي ارشد آزمون

 مهم است

  ال یتوقف على قصد القربةواعلم أن القرض  
 ابید دانست که قرض نیاز به قصد قربت ندارد.

 ویفتقر القرض إلى إیجاب وقبول  
 قرض از جمله عقود است که نیاز به صیغه ایجاب و قبول دارد

  قرض از عقود جایز است 
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گوشزد: بعد از متاجر و دین به ترتیب مباحث معامالت ادامه پیدا می کند اما در فایل 

 نمونه آورده نشد. مبحث هایی مانند:

 ودیعه

 ضمان

 شرکت

 جعاله

 مزارعه

 اجاره

 رهن

 وصیت

 وقف

 طالق

 شفعه

 ارث

 و......

 

 

 

 


