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  از متحدالمال های ستره محکمهاز متحدالمال های ستره محکمه
   1398/ حمل / 25مورخ   ( 149 - 75 )متحدالمال شماره

  داراالنشاء شورای عالی 

ریاست عمومی تدقیق ومطالعات  19/12/1397( مورخ 1410باالثر نامه شماره )
استهدائیه دیوان حقوق عامه محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهر کابل که ذریعه نامه 

ریاست تحریرات محکمه استیناف والیت کابـل   27/11/1397( مورخ 6606)
ابرازنظر بریاست عمومی تدقیق ومطالعات محول گردیده بود، بشرح ذیـل  غرض 

 مواصلت ورزیده است.
محترما! طوریکه مقام محترم در جریان قرار دارد قضایای حقوق عامه که مساحت ))

ــق     ــد طب ــاالتر از آن باش ــا ب ــب وی ــوازی ده جری ــای آن م ــدعا به م
، بـه محکمـه   مقام ستره محکمـه  شورایعالی11/10/1396(مؤرخ82مصوبه)

اختصاصی  رسیدگی به قضایای غصب زمین و فعاًل به محکمه فساد اداری جـرایم  
سنگین تفویض صالحیت شده است. تصویب فوق الذکر مطلق بوده تمام دعـاوی  

)شامل غصب،  دفع  تعرض، ابطال قبالـه وغیـره( کـه    را مربوط به امالک دولتی
ازاینکه تحت تصرف  ر بوده اعممساحت مدعا بهای آن از موازی ده جریب اضافه ت

دولت یا شخص باشد شامل میگردد. در مصوبه مذکور کدام حالت خاصی استثناء 
در  است. نظر به دالیل ومصوبه فوق الذکر دیوان حقوق عامه حوزه چهارم نگردیده

ی که مدعا بها  آن ده جریب و یا باالتر از آن بوده قرار عدم صالحیت یتمام قضیه ها
اواخر محکمه فساد اداری  جرایم سنگین نیز در  ینادر می نماید اما درخویش را ص

قضایای ذیل باوجودیکه مساحت مدعا بها از ده جریب باالتر بـوده قـرار عـدم    
 صالحیت صادر نموده وخود را ذیصالح نمیداند: 
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در صورتیکه دولت در مدعا بها ذوالید باشد محکمه مذکور خود را فاقـد  -1
صرفًا حالتی را رسیدگی می نماید که مدعی بهـا در تصـرف و   صالحیت دانسته 

 .ذوالیدی شخص باشد
در صورتیکه دعوی غیر از غصب باشد به عبارتی محکمه مذکور خـود را در   -2

ولـی در  رسیدگی صرفًا غصب امالک دولتی باالتر از ده جریب ذیصالح دانسته 
خـود را  و ابطال قبالـه  رسیدگی به سایر دعاوی امالک دولتی از قبیل دفع تعرض 

ذیصالح ندانسته قرار عدم صالحیت صادر مینماید. بناًء بدینوسیله استهداء میگردد 
مطلق و عام بوده حاالت فوق الذکر شـامل  11/10/1396(مؤرخ82که مصوبه)

مصوبه مذکور و صالحیت محکمه ابتدائیه رسیدگی به جرایم سنگین فسـاداداری   
 یاخیر؟مرکز عدلی و قضائی میگردد و 

 (82محکمــه هــذا بــه ایــن اســت کــه مصــوبه) نظــر هئیــت قضــایی
مطلق بوده در تمام موضوعاتیکه مساحت مدعی بها ده جریب 11/10/1396مؤرخ

محکمه اختصاصی  غصب از ویا باالتر از ده جریب باشد صالحیت رسیدگی به آن 
 زمین وامالک دولتی بوده و این دیوان فاقد صالحیت میباشد.

مطلق نه بلکه مقید میباشد. 11/10/1396(مؤرخ82مصوبه):»یون تصمیم کمیس
مدعی علیـه   ،قضایای غصب امالک دولتی یعنی آنعده قضایای که مدعی آن دولت

آن ده و یا بیشتر از ده جریب زمین بوده ونوع دعوی  یمدعی بها ،افراد واشخاص
آن از غصب باشد یعنی مدعی بها تحت تصرف افراد قرار داشته باشـد رسـیدگی   

صالحیت محکمه اختصاصی غصب امالک دولتی میباشد رسیدگی سائر قضـایا از  
صالحیت دیوان های حقوق عامه میباشد با آنهم موضوع جهت اخذ هدایت مقـام  

 ((«ستره محکمه ارجاع گردد.
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 28/12/1397مطلب مورد استهداء و نظر تدقیقی مرتب برآن درجلسه مـورخ  
( هدایت ذیل صـدور  1062طی تصویب شماره )مقام محترم شورایعالی مطرح و 

 یافت:
)) رسیدگی قضایای حقوق عامه مشمول غصب ، دفع تعرض ، ابطال قباله و سـایر  
موضوعات مرتبط که مدعی بهای آن ده جریب زمین و یا بیشتـر از آن باشد اعم 

که مطرح شده باشد طبق  یاز هر جانب ،از اینکه در تصرف دولت باشد ویا شخص
شورایعالی از صالحیت های محاکم اختصاصی  12/10/1396( مورخ 82) مصوبه

رسیدگی به غصب امالک دولتی زون های پنج گانه میباشد موضوع طور متحدالمال 
 به جمیع محاکم تعمیم گردد.((

به محکمه  24/1/1398( مورخ 56مراتب مندرج تصویب شماره فوق ذریعه نامه )
ه است، از اینکه  موضوع جنبـه عـام داشـته    استیناف والیت کابل اخبار گردید

بدینوسیله به عموم محاکم استیناف والیات اخبار میگردد تا آنرا به مراجع ذیـربط  
 انونی بعمل آرنـد.ـخویش تکثیر نموده وفقًا اجراأت مقتضی و ق
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  ( قانون اصول محاکمات تجارتی( قانون اصول محاکمات تجارتی33ضمیمه شماره )ضمیمه شماره )
 وروضعمنظ

 ماده اول :
این ضمیمه به منظور رسیده گی به دعوی بسیط درمحاکم تجارتی ، وضع گردیده 

 است .
 صالحیت قضایی

 ماده دوم :
محکمه تجارتی درصورتی که مدعی بهای مندرج عریضـه رسـمی، بـا     (1)

( این ماده، بیشتر از یکصد هزار افغـانی نباشـد، بردعـوی    2درنظرداشت فقره )
داشته ، میتواند آن را به عنوان دعوی بسیط  تثبیت نمـوده ،  صالحیت رسیده گی 

 مورد استماع قرارداده وبه آن رسیده گی نماید .

هرگاه محکمه تجارتی تثبیت نماید که مقدارمدعی بها بیشتر ازیکصد هزار  (2)
افغانی است و رسیده گی به آن پیچیده ونیازمند بررسی حقایق، شواهد و مدارک و 

باشد ، محکمه دعوی را به عنوان دعوی بسیط  تثبیت ننموده و  قوانین مربوطه می
 مورد رسیده گی قرارنمی دهد .

 مکلفیت محکمه تجارتی بعد ازتثبیت دعوی
 ماده سوم :

( قـانون اصـول   105هرگاه  محکمه تجارتی دعوی را با رعایت حکـم مـاده )  
، مکلف به  محاکمات تجارتی ضمن قرارقضائی به عنوان دعوی بسیط  تثبیت نماید

 اجراآت ذیل میباشد :
 ابالغ قراربه طرفین دعوی . -1

ابالغ تاریخ رسیده گی نهایی دعوی به مدعی ومدعی علیه غرض حضور   -2
 طرفین درجلسه قضائی .
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صدور هدایت به مدعی درمورد تسلیمی یک نقل ازعریضه واسناد درخالل  -3
لیه اقامـه دعـوی   ( روز به محکمه که مدعی با استناد آن برعلیه مدعی ع5مدت )

 نموده است .

 تشکیل محکمه تجارتی دردعوی بسیط
 ماده چهارم :

 محکمه میتواند ، یک قاضی را غرض رسیده گی دعوی بسیط  توظیف نماید .
 حل وفصل دعوی بسیط

 ماده پنجم :
طرفین دعوی بسیط  میتوانند ، قبل از صدور فیصله توسط محکمه تجارتی ، به حل 

ازموضوع متنازع فیه ازطریق اصالح یـا حکمیـت موافقـه    وفصل بخش یا تمامی 
 .نمایند

 شیوه رسیده گی
 ماده ششم :

محکمه  تجارتی مکلف است ، با استفاده از صالحیت های مندرج  این ضـمیمه ،  
 دعاوی بسیط  را به شکل ساده ، سریع و عادالنه رسیده گی نماید .

 صورت دعوی
 ماده هفتم :

ضیه  بسیط ، صرفاٌ محدود به عریضه رسـمی وی  صورت دعوی کتبی مدعی درق
 میباشد .

 
 عریضه دعوی  بسیط

 ماده هشتم :



( قانون اصول محاکمات تجارتی3ضمیمه شماره )  قضاء 
 

 9  

 

( قانون اصـول  107عریضه دعوی بسیط برعالوه مطالب مندرج ماده ) (1)
 محاکمات تجارتی ، حاوی مطالب ذیل نیزمیباشد :

 خالصه ای ازحقایق مرتبط با دعوی -1

 دعی بها .مطالبه مدعی ازمحکمه بشمول مشخص ساختن مقدارم -2

 یک نقل از اسنادی که مدعی برآن استناد می نماید . -3

مدعی میتواند ، درخواست خویش را مبنی براین که دعوی بـه عنـوان     (2)
 دعوی بسیط مورد رسیده گی قرارگیرد ، درعریضه نیزدرج نماید .

 دفاعیه دردعوی بسیط
 ماده نهم :

وی به عریضـه رسـمی    دفاعیه مدعی علیه دردعوی بسیط صرفٌا محدود به جوابیه
 میباشد .

 جوابیه مدعی علیه
 ماده دهم :

 جوابیه مدعی علیه حاوی مطالب ذیل میباشد :
اعتراضات ابتدائی  مندرج  درفصل دوم ، باب دوم قانون اصول محاکمات  -1

 تجارتی .

اظهارات مدعی علیه مبنی براین که وی برتمام یا بخشی ازادعای مـدعی   -2
 معترض  است .

ی که مدعی علیه برمبنای آن معترض بردعوی اقامه شـده ،  خالصه دالیل -3
 علیه خود میباشد .

 ارائه یک نقل اسنادی که مدعی علیه به آن استناد  می نماید . -4

 دعوی متقابل
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 ماده یازدهم :
هرگاه دردعوی بسیط درحین دفع ، دعوی متقابل صورت گیرد محکمه موضوع را 

 صورت عادی رسیده گی می نماید . از آجندای قضایای بسیط خارج  ساخته به
 جوابیه تحریری

 ماده دوازدهم :
ـ  الل ـمدعی علیه مکلف است ، جوابیه تحریری خویش را به محکمه تجارتی درخ

 ( روزازتاریخ تسلیمی عریضه مدعی به محکمه تقدیم نماید .5حداکثر)
 اظهارات شفاهی

 ماده سیزدهم :
تهیه جواب تحریری را نداشته باشـد ،  هرگاه مدعی علیه بی سواد بوده و یا توان 

 محکمه تجارتی به اظهارات شفاهی وی اکتفاء می نماید .
 جلسه رسیده گی مقدماتی

 ماده چهاردهم :
ریضه مدعی ، بالفاصـله جلسـه   ـمحکمه تجارتی مکلف است ، بعد ازتسلیمی ع

 رسیده گی مقدماتی را دایرنماید .
 مشخص ساختن زمان جلسه رسیده گی نهائی

 اده  پانزدهم :م
محکمه  تجارتی مکلف است ، جلسه نهائی رسیده گی به دعوی بسیط را درخالل 

( روز بعد ازتصمیم محکمه مبنی برداشتن صالحیت رسیده گی به قضیه 20حداکثر)
 دایر نماید .

 
 تشخیص موارد درجلسه رسیده گی مقدماتی
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 ماده شانزدهم :
گی مقدماتی موارد ذیل را مشخص محکمه تجارتی مکلف است ، درجلسه  رسیده 

 نماید :
 حقایق وموضوعات حقوقی مورد منازعه ) متنازع فیه (. -1

تاریخ جلسه رسیده گی نهایی مگراین که طرفین به کمتر ازمیعاد منـدرج   -2
 ماده پانزدهم این ضمیمه به آن موافقه نمایند .

مدت زمانی که به طرفین درمرحله نهائی رسیده گی به دعوی اختصـاص   -3
 اده میشود .د

صدورهدایت الزم  به طرفین درارتباط به مرحله نهائی  رسیده گی بشمول   -4
 تسلیم دهی شواهد ومدارک  .

 جلسه نهائی رسیده گی به دعوی بسیط
 ماده هفدهم :

محکمه تجارتی با صالح دید خویش میتواند شیوه رسیده گی به دعوی درمرحلـه  
یوه رسیده گی درمطابقت با ماده ششم نهائی را مشخص نماید ، مشروط براین که ش

 این ضمیمه باشد .
 حضورطرفین درهمه جلسات

 ماده هجدهم :
د ، شخصا درهمه جلسات بشمول جلسات مقـدماتی  نطرفین دعوی بسیط  میتوان

ونهائی غرض دفاع ازموقف مندرج در عریضه یا جوابیه حاضر گردند ، یا وکیـل  
 ینده گی نماید .مدافع  ویا نماینده آن ها ازطرفین نما

 
 صدورفیصله



( قانون اصول محاکمات تجارتی3ضمیمه شماره )  قضاء 
 

 12  

 

 ماده نزدهم :
فیصله های صادرشده دردعاوی بسیط  به صورت کتبی با درنظرداشت حکم ماده 

 ( قانون اصول محاکمات تجارتی صادرمی گردد .239)
 فیصله کتبی

 ماده بیستم :
محکمه  تجارتی مکلف است ، بعد از اعالن ختم تحقیق وبرگزاری جلسه نهائی ، 

( روزصادرو فیصله خـط را بـه   7خویش را دردعاوی بسیط درخالل )حکم کتبی 
 طرفین دعوی تسلیم نماید .

 فیس ومحصول محاکم دردعاوی بسیط
 ماده بیست ویکم :

فیس ومحصول محاکم دردعاوی بسیط  مطابق احکام قانون محصول محاکم اخذ 
 می گردد .

 قطعیت ونهائی بودن دعاوی بسیط
 ماده بیست ودوم :

ای صادرشده دردعاوی بسیط با درنظرداشت احکام این ضمیمه ، قطعی و فیصله ه
 نهائی بوده وقابل استیناف طلبی نمی باشد .

 ترجیح احکام
 ماده بیست وسوم :

احکام قانون اصول محاکمات تجارتی برعالوه احکام مندرج این ضمیمه ،  (1)
 دردعاوی بسیط  قابل تطبیق میباشد.

ات تجارتی درتضاد با این ضمیمه باشد ، هرگاه حکم قانون اصول محاکم  (2)
 حکم این ضمیمه ترجیح  داده میشود .
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 انفاذ
 ماده بیست وچهارم :

 این ضمیمه ازتاریخ توشیح درجریده رسمی نافذ می گردد .
 

 ایزاد دربرخی ازمواد قانون اصول محاکمات تجارتی
 ماده اول :
تنظیم وفقره ( 1به حیث فقره های )268و246-238-103-93-79متن مواد 

( درمـاده  2( فقره )103( درماده )4و3-2فقره های ) 93و79( درمواد 2های )
( قانون 268( درماده 2( و فقره )246( درماده )4و3-3-2( فقره های )238)

ذیاٌل  15/1/1343( مورخ3اصول محاکمات تجارتی منتشره جریده رسمی شماره )
 ایزاد گردد.

 :79ماده  -1

صالحیت رسیده گـی بـه قضـیه     است ، بعد ازقبول (محکمه تجارتی مکلف2) 
، به ( روزبیشتر نباشد15ل مدتی که از)، موضوع را ازطریق اطالعیه درخالتجارتی

 مدعی علیه ابالغ نماید .

 : 93ماده  -2

(محکمه تجارتی درجلسه رسیده گی مقدماتی که طرفین مکلف به حضوردرآن 2) 
الغ اطالعیه به مدعی علیه ، حضـور  ( روزبعد ازاب10میباشند ، درخالل حداکثر )

 وی را درمحکمه مطالبه وجلسه را برگزارمی نماید .
 :103ماده  -3
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طرفین مکلف اند ، میعاد رسیده گی به دعوی راکه محکمه یا ایـن قـانون   -(2)
مشخص نموده است ، رعایت نمایند مگر این که محکمه میعاد مذکور را تمدیـد  

 نموده باشد .
درشرایط استثنایی وغیرقابل پیش بینی و یا درصورتی کـه عـدم   محکمه تنها -(3)

تمدید میعاد رسیده گی به دعوی ، عادالنه نباشد ، میتواند میعاد رسیده گـی بـه   
 دعوی راتمدید  ویا آن را به وقت مشخص دیگری موکول نماید .

محکمه میتواند ، درصورت دالیل موجه میعاد رسیده گی به دعوی رادریـک  -(4)
الی سه بار تمدید یا به وقت دیگری که ازشش ماه بیشتر نگـردد ، موکـول    قضیه

 نماید .
 :238ماده  -4
 محکمه تمام فیصله ها را به صورت کتبی صادرمینماید . -(2)
 : 246ماده  -5
محکمه تجارتی مکلف است ، درمرحله ابتدائی ، استینافی وفرجام خواهی یک -(2)

ـ   نقل از فیصله های صادرشده درجل ( روزبعـد  14الل )ـسـات علنـی را درخ
ازصدورفیصله درویب سایت وکتاب ثبت فیصله های محاکم که به همین منظـور  

 ایجاد وترتیب می گردد ، ثبت ونشرنماید .
هایی می گردد کـه   ( این ماده شامل تمام فیصله2فیصله های مندرج فقره ) -(3)

 د .دیده  ویا قطعی ونهائی نگردیده باشقطعی و نهائی گر
( این ماده به نحـوی ترتیـب   2( کتاب ثبت فیصله های محاکم مندرج فقره )4)

 ودرویب سایت نشرمی گردد که اشخاص به آن دسترس داشته باشند .
(محکمه میتواند ، درشرایط استثنایی با درنظر داشت محرمیت یا حساس بـودن  5)

حساس را ازفیصـله  شرایط مرتبط با قضیه ، قبل از نشر فیصله ، معلومات محرم یا 
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خط حذف ویا ضمیمه فیصله خط نماید تا دردسترس اشخاص قرارنگیرد. درصورت 
ی را حذف مینماید یا شـامل ضـمیمه   یاتخاذ این تصمیم محکمه صرفٌا قسمت ها

 مینماید که غرض حفاظت ازمحرمیت یا حساس بودن معلومات ضروری باشد .
 :268ماده  -6
، درمرکز مستقیمٌا به دیوان تجـارتی سـتره    (درخواست مبنی برفرجام خواهی2)

 محکمه و دروالیات به ریاست محکمه  استیناف والیت مربوط  تقدیم می گردد .
 ماده دوم :

 این ایزاد ازتاریخ توشیح درجریده رسمی نافذ می گردد .
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 جمهوری اسالمی افغانستان
 ستره محکمه ج.ا.ا

 ومطالعاتریاست عمومی تدقیق 
 
 
 
 

 الیحۀ 
 نظارت بر تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم

 
 10/1/1398مورخ 33مصوب

 شورای عالی ستره محکمه 
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 فهرست

 فهرست

 18 .................................................................................... :اول ۀماد یمبن

 18 .................................................................................... :دوم ماده هدف

 18 .................................................................... :سوم ۀماد تیومکلف نظارت

 18 ....................................................................... :چهارم ۀماد نظارت فورم

 19 ...................................................................... :پنجم ۀماد ینظارت اجراآت

 19 ......................................................................... :ششم ۀماد سوابق حفظ

 20 ............................................................................. :هفتم ۀماد یهد گزارش

 20 ........................................................................... :هشتم ۀماد نظر دیتجد

 20 ..................................................................... :نهم ۀماد قیتطب در اشکال

 21 ................................................................. دهم ۀماد داراإلنشاء توسط نظارت

 21 ................................................................................. :ازدهمی ۀماد انفاذ
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  نظارت بر تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکمنظارت بر تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم  الیحۀالیحۀ
 مبنی

 مادۀ اول:
( قانون تشکیل 40( مادۀ)6(و  فقرۀ )31( مادۀ) 7این الیحه به تأسی از حکم جزء)

 و صالحیت قوه قضائیه وضع گردیده است.
 هدف

 ده دوم:ما
هدف این الیحه ، تنظیم امور مربوط به نظارت از تطبیق فیصله ها و قرار های قطعی 

 و نهایی محاکم می باشد.
 نظارت ومکلفیت

 مادۀ سوم:
( رئیس ستره محکمه ، ازتطبیق فیصله های قطعی ونهائی محاکم ازطریق رؤسای 1)

 محاکم مربوط نظارت می نماید.
اند از تطبیق فیصله ها و قرار های قطعی و نهایی  ( رؤسای محاکم مربوط مکلف2)

 نظارت نموده،گزارش آنرا طبق  احکام این الیحه به رئیس ستره محکمه ارائه نمایند. 

( محاکم فوقانی در صورت تائید اجراآت محاکم تحتانی غرض حصول اطمینان 3)
حاکمه از قطعیت حکم یک نقل قرار و فیصله تائیدی خویش را رسمًا به محکمه 

 ارسال نمایند.
 فورم نظارت

 مادۀ چهارم:
( فیصله ها و قرار های قطعی ونهائی محاکم که جهت تطبیق به مراجع مربـوط  1)

 ارسال میشود ، در فورم منضمۀ این الیحه ، ثبت می گردد.
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ئیس دیوان حاکمه یک تن از منسوبین مجرب خـویش را  ر( رئیس محکمه یا 2) 
ربوط به  فورم  تطبیق احکام قطعی و نهایی را انسـجام  توظیف می نماید تا امور م

 بخشد.
 اجراآت نظارتی

 مادۀ پنجم:
 رئیس محکمه یا رئیس دیوان حاکمه ، نظارت را به ترتیب ذیل انجام میدهد:

( مادۀ چهارم این الیحـه درج  2احکام واجب التطبیق را درفورم مندرج فقرۀ ) -1
ان تطبیق آنرا در خالل مدت تعیین شده در وبه مراجع مربوط رسمًا ارسال و اطمین

شورای عالی ستره محکمه ،تقاضـامی   25/7/1396( مؤرخ 792مصوبۀ شماره )
 نماید.

هرگاه بعد ازسپری شدن مدت تعیین شده ، اطمینان تطبیق بدون معاذیر شرعی  -2
وقانونی مواصلت نورزد،موضوع بارعایت سلسله مراتب ، مطابق به احکام قـانون  

ارنوالی مربوط احاله وجریان بـه سـتره   څر تعقیب عدلی شخص مسؤل به بمنظو
 محکمه نیز خبر داده میشود.

 حفظ سوابق
 مادۀ ششم:

( تا زمانیکه اطمینان تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم از مراجع مربـوط بـه   1)
محکمه توصل نورزد، اسناد و سوابق فیصله یا قرار در محکمۀ مربوط محفوظ می 

 باشد.
( بعد از وصول اطمینان تطبیق حکم، اسناد و سوابق فیصله یـا قـرار بـداخل    2)

فهرست تنظیم ، با مهر و نشانی شد از طرف مدیریت تحریرات محکمه یا دیـوان  
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مربوط، حسب احوال رسمًا به آرشیف ستره محکمه یا تحویلخانۀ محکمۀ مربوط ، 
 سپرده میشود.

نه محاکم در حفظ و نگهداری اسناد و ( آمریت آرشیف ستره محکمه و تحویلخا3)
 سوابق مربوط مطابق به اسناد تقنینی نافذه مکلفیت دارند.

 گزارش دهی
 مادۀ هفتم:

های قطعی و نهایی محاکم که جهت تطبیق ارسال می شود ،  ارراپور  فیصله ها و قر
 طبق دستور العمل مربوط به ترتیب ذیل درج راپور احصائیه قضائی می گردد:

داد احکامی که به تطبیق محول شده و اطمینان تطبیق آن مواصلت کرده تع -1
 است.

 تعداد احکامی که به تطبیق ارسال شده تحت دوران تطبیق قرار دارد.  -2
 وجود دارد.آن تعداد احکامی که به تطبیق ارسال شده ولی اشکال در تطبیق   -3

 تجدید نظر
 مادۀ هشتم:

محاکم تقاضای تجدید نظر صـورت گیـرد ،   هرگاه درمورد حکم قطعی ونهائی 
 درمطابقت به قوانین نافذه ومصوبات شورایعالی ستره محکمه اجراآت بعمل آید.

 اشکال در تطبیق
 مادۀ نهم:

هرگاه در تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم، اشکال در تطبیق رونما گـردد، در  
 1350حاکم سال مورد رفع اشکال در تطبیق طبق قواعد مندرج سمینار رؤسای م

 اقدام مقتضی صورت می گیرد. 
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 نظارت توسط داراإلنشاء
 مادۀ دهم 

داراإلنشاء طبق احکام این الیحه از فیصله ها وقرار های قطعی ونهائی شورای عالی 
 ستره محکمه ، نظارت می نماید .

 انفاذ
 مادۀ یازدهم:

آن الیحه نظارت بر  این الیحه بعداز تصویب شورایعالی ستره محکمه نافذ و با انفاذ
 ملغی میگردد. 1361تطبیق احکام محاکم مصوب سیمینار سال 

 

 

 

 

شماره
 

 فورم نظارت بر تطبیق فیصله ها و قرار های نهائی محاکم جزائی

  شمارۀ فورم نظارتی 1
  ارنوال مؤظفڅشهرت  2
  شهرت محکوم علیه  3
  موضوع فیصله یا قرار نهایی 4
  مرجع صدور فیصله 5
  نمبر و تاریخ فیصله یا قرار واجب التطبیق 6
  تاریخ ارسال فیصله یا قرار به منظور تطبیق 7
  علت عدم تطبیق 8
  مرجع تطبیق 9
  نمبر و تاریخ مکتوب تعقیبی 10
  نمبر و تاریخ اطمینان از تطبیق 11
  نمبر و تاریخ اطالع به آمر فوقانی 12
  والیارنڅنمبر و تاریخ اطالع به  13
  مالحظات 14
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 فورم نظارت بر تطبیق فیصله ها وقرار های مدنی، حقوق عامه، احوال شخصیه و تجارتی محاکم شماره
  شمارۀ فورم نظارتی 1
  شهرت محکوم له 2
  شهرت محکوم علیه  3
  موضوع فیصله یا قرار نهائی 4
  مرجع صدور فیصله یا قرار 5
  واجب التطبیق نمبر و تاریخ فیصله و قرار 6
  تاریخ ارسال فیصله یا قرار به منظور تطبیق 7
  علت عدم تطبیق 8
  مرجع تطبیق 9
  نمبر و تاریخ مکتوب تعقیبی 10
  نمبر و تاریخ مکتوب اطمینان از تطبیق 11
  نمبر و تاریخ اطالع به آمر فوقانی 12
  نمبر و تاریخ اطالع به ادارۀ حقوق 13
  مالحظات 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 جمهوری اسالمی افغانستان
 ستره محکمه ج.ا.ا

 ریاست عمومی تدقیق ومطالعات
 
 
 
 

 مقررۀ تنظیم اجراآت وفعالیت های
 ادارۀ تدقیق ومطالعات
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 فهرست
 اول فصل

 یعموم احکام

 25 ....................................................................... : اول ۀماد یمبن

 25 ..................................................................... :دوم ۀماد اهداف

 26 .............................................................. :سوم ۀماد یاختصار نام

 26 ............................................................. :چهارم ۀماد اصطالحات

 دوم فصل

 لیوتشک بیترک

 27 .................................................................... :پنجم ۀماد بیترک

 27 ....................................................................:ششم ۀماد لیتشک

 27 ...................................................................... :هفتم ۀماد تعداد
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 سوم فصل
 ها تیوصالح فیوظا 

 28 .......................................... :هشتم ۀماد اداره یها تیوصالح فیوظا

 29 .............................................. :نهم ۀماد یوحقوق یقانون متون تیرعا

 29 ................................... :دهم ۀماد یعموم سیرئ یها تیوصالح فیوظا

 یحقوق مطالعات ۀادار سیورئ یقضائ قیتدق ۀادار سیرئ یها تیوصالح فیوظا
 30 ................................................................................ یوقضائ

 30 ...........................................................................:ازدهمی ۀماد

 31 .......................... :دوازدهم ۀماد یمسلک یاعضا یها تیصالح و فیوظا

 31 ............................................................ : زدهمیس ۀماد تیمسؤول

 31 ........................................ :چهاردهم ۀماد ومطالعه قیتدق عادیوم نصاب

 32 ................................................................ :پانزدهم ۀماد جلسات

 چهارم فصل
 متفرقه احکام 

 32 .......................................................... :شانزدهم ۀماد واجتناب رد

 33 ......................................................... :هفدهم ۀماد یادار نیمنسوب

 33 ......................................................... :هجدهم ۀماد مخصوص مهر

 33 ..................................................... : نوزدهم ۀماد اسناد ومهر امضا

 33 ................................................ :ستمیب  ۀماد وطرزالعمل حهیال وضع

 34 .............................................................. :کمی و ستیب ۀماد انفاذ
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  ادارۀ تدقیق ومطالعاتادارۀ تدقیق ومطالعات  مقررۀ تنظیم اجراآت وفعالیت هایمقررۀ تنظیم اجراآت وفعالیت های
 فصل اول

 احکام عمومی
 مبنی

 مادۀ اول :
کم قانون تشکیل وصالحیت قوۀ قضـائیه  این مقرره به تأسی از حکم مادۀ پنجاه وی

 وضع گردیده است.
 اهداف

 مادۀ دوم:

این مقرره امور مسلکی واداری ادارۀ تدقیق ومطالعات ستره محکمه را تنظیم مـی  
 نماید .
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 نام اختصاری
 مادۀ سوم:

 ادارۀ تدقیق ومطالعات درین مقرره بنام )اداره ( یاد می شود.
 اصطالحات

 مادۀ چهارم:
 :نماید می را افاده ذیل مفاهیم مقرره درین آتی اصطالحات

استهداء: مطالبه  توضیح موارد مبهم وغامض احکام اسناد تقنینی  ونحوۀ تطبیق  -1
 آن می باشد.

قضائی بعد از تحلیل  تفتیش نظریات ابرازنظر درمورد گزارش و: تدقیقی نظریۀ -2
که درروشنائی اسـناد  موضوعات محولۀ است  سایر واصله و وارزیابی ، استهداآت

 تقنینی ازطرف اداره تهیه ، ترتیب وتنظیم میشود.
تحلیل وارزیابی گزارش ونظریات تفتیش قضائی مبنی بر قانونیت عملیۀ : تدقیق  -3

تفتیش قضائی نسبت به قضایا واجراآت شخص تفتیش شده ، تفکیک وتشخیص نوع 
حاصلۀ گزارش مفتشـین  مسئولیت انضباطی ، تأدیبی ومحاکماتی متخلف از نتائج 

 قضائی ، می باشد.

 برطبـق  کـه  است محاکم قطعی های هاوقرار فیصله گزارش :قضایی راپور  -4
 .،تنظیم می گردد قضایی رویۀ واحد بمنظور تعمیم حقوقی  ومعیارهای موازین

اجـرای   بـه  قضایی انسالک  باداشتن است که  مسلکی عضو: قضایی مدقق -5
 .میگردد وظیفت امورتدقیقی ومطالعاتی
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 فصل دوم
 ترکیب وتشکیل

 ترکیب
 ۀ پنجم:ماد

اداره مرکب ازاعضای مسلکی قضایی وپرسونل اداری است که وظـایف   (1)
وصالحیت های خودراطبق احکام این مقرره وسایراسناد تقنینی مربوط ، ایفا واعمال 

 می نماید.

دررأس اداره رئیس عمومی قرار دارد. رئیس عمومی واعضـای مسـلکی    (2)
 لۀ قضات باتجربه طبق احکام قانون مقرر می شوند.ازجم

 تشکیل
 مادۀ ششم:

 اداره  متشکل است از:
 ادارۀ تدقیق قضائی . -1
 ادارۀ مطالعات حقوقی وقضائی. -2
 شعبات مسلکی و اداری .-3

 تعداد
 مادۀ هفتم:

تعداد اعضای مسلکی واداری وشعبات مربوط اداره ، بنابه ضرورت درتشکیل ستره 
 پیشبینی میشود.محکمه  
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 فصل سوم
 وظایف وصالحیت ها

 وظایف وصالحیت های اداره
 :هشتممادۀ 

 (اداره درساحۀ تدقیق قضایی  وظایف وصالحیت های آتی رابعهده دارد:1)
 تدقیق ، بررسی وابرازنظر پیرامون استهداآت واصلۀ محاکم وادارات مربوط . – 1
ر احکام اسناد تقنینی ، حسـب  تهیه وترتیب مسودۀ نظر حقوقی درمورد تفسی – 2

 هدایت مقام ستره محکمه واحالۀ آن غرض تصویب به شورایعالی.
تهیه وترتیب مسودۀ نظر حقوقی پیرامون مطابقت قوانین ، فـرامین تقنینـی ،    -3

معاهدات بین الدول ومیثاق های بین المللی با قانون اساسی افغانسـتان ، حسـب   
 غرض تصویب به شورایعالی.  هدایت مقام ستره محکمه واحالۀ آن

سازماندهی امور مربوط به  ارایۀ نظر قانونی ، درمورد گزارش هـا ونظریـات    –4
 تفتیش قضائی.

مطالبۀ توضیح در رابطه به گزارش مفتشین قضائی از ریاست تفتیش قضـائی ،   -5
 درصورت ضرورت.

دازتائید کمیتۀ ابراز نظر درمورد آثار علمی متقاضیان کادر قضائی واحالۀ آن بع –6
ارزیابی آثارعلمی وکمیتۀ تثبیت درجات کادرقضایی ستره محکمه ، غرض تصویب 

 به شورای عالی ستره محکمه.
 انجام سایر وظایف محوله . -7
اداره درساحۀ مطالعات حقوقی وقضایی وظایف وصالحیت های آتی را به  (2)

 عهده دارد:
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یشـرفته  ، خاصـتًا   مطالعه وتحلیل نظام های حقوقی وقضایی کشورهای پ -1
 کشورهای ا سال می غرض تکمیل  وبهبود نظام قضایی کشوروابرازنظردرزمینه.

 تنظیم امورشرح قوانین نافذۀ کشور، طبق پالن منظور شدۀ ستره محکمه .  -2

همکاری درزمینۀ ترتیب وتنظیم نصاب درسی ستاژ قضـایی بانظرداشـت    -3
 نیازمندی های عینی قوۀ قضائیه .

 ح اسناد تقنینی طبق پالن منظور شده .تهیه وتسوید طر  -4

مطالعه ، تحلیل وبررسی فیصله ها وقرارهای قطعی و نهـائی محـاکم ،     -5
 بمنظور تهیه ، ترتیب وتنظیم مرافق قضائی.

تنظیم امور سیمنار های قضائی محاکم به همکاری سایرشـعبات عنـد      -6
 االیجاب .

 انجام سایر وظایف محوله. -7
 رعایت متون قانونی وحقوقی

 مادۀ نهم:
اداره در اجرای وظایف محوله ، احکام شریعت اسال می ، قانون اساسی افغانستان ، 
اسناد تقنینی نافده ، اسناد بین المللی ، مقرره ها ،تحلیل های معتبر نظـام هـا ی   

 حقوقی  و قضایی مشابه کشور ها را مالک عمل قرار میدهد.
 وظایف وصالحیت های رئیس عمومی

 مادۀ دهم:
 ( رئیس عمومی اداره ، دارای وظایف وصالحیت های ذیل می باشد:1)
 ت عمومی تدقیقی ومطالعاتی.ریاست ازجلسا -1

 . اثر تحت شعبات رهبری -2
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 منسوب  مکافات ومجازات شعبات تحت اثر وپیشنهاد های ازفعالیت مراقبت  -3
 . محکمه ستره بمقام ویا اداری مسلکی

 .ندان اداریوکارم مسلکی اعضای  ازسلوک نظارت -4

 محکمه. ستره مقام به ارائۀ نظرتدقیقی ومطالعاتی -5

 توحید پالن کاری شعبات تحت اثر. -6

ارائۀ طرح های مشخص درمورد بهبود کار شعبات تحت اثر  به مقـام سـتره    -7
 محکمه .  

توظیف اعضای مسلکی وسایرمنسوبین  ازیک ریاست به ریاست دیگـر عنـد    -8
 اإلیجاب.

 . ازاجراآت شعبات تحت اثر بمقام ستره محکمه ارشگز ارائۀ -9

 انجام سایر وظایف محوله. -10
( رئیس عمومی اداره از تطبیق این مقرره نظارت نموده ونزد مقام ستره محکمه 2)

 مسوولیت دارد.
وظایف وصالحیت های رئیس ادارۀ تدقیق قضائی ورئیس ادارۀ مطالعات حقوقی 

 وقضائی
 مادۀ یازدهم:

دارۀ تدقیق قضائی ورئیس ادارۀ مطالعات حقوقی وقضائی ، دارای وظایف رئیس  ا 
 وصالحیت های ذیل میباشند:

 ریاست ازجلسات اداره.  -1
 رهبری وکنترول بخش های مسلکی وکارمندان اداری تحت اثر. -2
 مراقبت ازفعالیت های اعضای قضایی و کارمندان اداری تحت اثر.  – 3 
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 نظـر  وابـراز  بررسـی  تدقیق، مطالعه، مربوط غرض  اعضای مسلکی توظیف -4
 .محوله موضوعات پیرامون

 تنظیم پالن کاری شعبات تحت اثر. -5
 ارائۀ گزارش ازامور اجراء شده به اداره .  -6
 انجام  سایر وظایف محوله ازطرف اداره.-7

 وظایف و صالحیت های اعضای مسلکی
 مادۀ دوازدهم:

تدقیق قضایی، ادارۀ مطالعات حقوقی و قضایی حدود وظایف وصالحیت های ادارۀ 
 و اعضای مسلکی درلوایح مربوط تنظیم میگردد.

 مسؤولیت
 مادۀ سیزدهم :

روسای ادارات تدقیق قضائی ، مطالعات حقوقی وقضائی واعضـای مسـلکی  از   
 دارند. مسؤولیت فردی شان نظریات

 نصاب ومیعاد تدقیق ومطالعه
 مادۀ چهاردهم:

قیق گزارش ونظریات تفتیش قضائی مربوط بـه فعالیـت   میعاد بررسی، تد (1)
واجراآت قضات ، استهداآت  وموضوعات کادری قضات حد اکثر مدت یکماه می 

 باشد. موضوعات عاجل ازین امر مستثنی است.
میعاد  تهیه ، تسوید ، تدقیق وترتیب اسناد تقنینی قوۀ قضـائیه، تحلیـل    (2)

 طبق پالن منظور شده صورت می گیرد. وبررسی فیصله ها وقرارهای  نهائی محاکم،
( تدقیق ومطالعۀ موضوع وارده حدأقل توسط دو نفر  عضو مسلکی  صـورت  3)

 میگیرد.
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 جلسات
 مادۀ پانزدهم:

( نظریات تدقیقی ومطالعاتی تهیه شده توسط اعضای مسلکی بعـد از مالحظـۀ   1)
 رئیس ادارۀ مربوطه به جلسۀ عمومی اداره تقدیم میگردد.

اداره با حضور رؤساء واکثریت  اعضای مسـلکی تـدقیق قضـائی     ( جلسات2)
ومطالعات حقوقی و قضائی حاضر مجلس تحت ریاست رئیس عمومی اداره دایـر  

 میگردد.
 ( تصامیم با اکثریت آراء اعضای حاضر مجلس ، اتخاذ میگردد.3)

 فصل چهارم
 احکام متفرقه
 رد واجتناب

 مادۀ شانزدهم:
اجتناب قاضی مندرج قوانین اجرائـی درمـورد رئـیس    ( احکام مربوط به رد و1)

 واعضای مسلکی  اداره  قابل تطبیق ورعایت میباشد.
 ( درخواست رد واجتناب عضو مسلکی به رئیس ادارۀ مربوطه تقدیم میگردد.2)
( این ماده درجلسه بررسی ، درمورد قبول یا رد آن 2( درخواست مندرج فقرۀ )3)

 ذ می گردد.به اکثریت آراء تصمیم اتخا
( درخواست رد یا اجتناب رئیس ادارۀ تدقیق قضائی ومطالعات حقوقی و قضائی  4)

 به رئیس عمومی اداره  تقدیم میگردد.
( این ماده درجلسۀ عمومی اداره تحت ریاست رئیس 4( درخواست مندرج فقرۀ )5)

تخاذ اداره بررسی ، درمورد قبول یا رد آن به اکثریت آراء اعضای حاضر تصمیم ا
 میگردد.
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( درخواست رد یا اجتناب رئیس عمومی اداره به رئیس ستره محکمـه تقـدیم   6)
 میگردد.

( در صورت موجه بودن تقاضای رد رئیس عمومی، رئیس ستره محکمه یکی از 7)
رؤسای ادارۀ تدقیق قضایی ویا ادارۀ مطالعات حقوقی وقضایی را در قضیه مؤظـف  

 می نماید.
 منسوبین اداری

 فدهم:مادۀ ه
منسوبین اداری اداره ، وظایف خویش را طبق الیحه وظـایف منظورشـده انجـام    

 میدهند
 مهر مخصوص

 مادۀ هجدهم:
ریاست عمومی اداره ، ادارۀ تدقیق قضائی وادارۀ مطالعات حقوقی وقضـائی دارای  

 د.نمهر مخصوص میباش
 امضا ومهر اسناد

 مادۀ نوزدهم :
 س اداره حسب احوال مهر وامضا میگردد. نظریات  تدقیقی ومطالعاتی توسط رئی

 وضع الیحه وطرزالعمل
 مادۀ  بیستم:

اداره می تواند بمنظور تطبیق بهتر احکام این مقرره الیحه وطرزالعمل جداگانـه را  
 پیشنهاد نماید.
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 انفاذ
 مادۀ بیست و یکم:

این مقرره بداخل چهار فصل و بیست و یک ماده بعد ازتصوب شورای عالی ستره 
مه نافذ و در جریدۀ رسمی نشر میگردد و با انفاذ این مقرره باب دوم مقررات محک

شورایعالی قوۀ قضائیه شماره  1348(سنبله19مربوط به تدقیق دوسیه ها، مصوب )
 مجلۀ قضاء ملغی میگردد. 1348هشتم سال

 
 

 تألیف دوکتور عبدالرزاق السنهوری 
 ترجمه :دکتورعبداهلل "عطائی"

 

  طبیعت قانونطبیعت قانون

 فهرست:
 سوم مبحث

 "آن نیتـر مهم و" مختلـط مـذاهـب
 35........................................... – ینوشتار – اغتیص و علم:  یچن مـذهـب

 35................................................................... : قانون و اغتیص علم،

 36................................................................................ : علم -1

 36...................................................................... : یواقع قیحقا عامل

 36..................................................................... : یخیتار قیقاح عامل

 37....................................................................... : یعقل قیحقا عامل

 37............................................................ : آل دهیا و یارزش قیحقا عامل

 39.................................................................. - نوشتار – غتایص -2

 39................................................................. : نوشتار و اغتیص انواع
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 39................................................................. .یماد اغتیص یها نمونه

 39................................................................... : تیفیک یجا به تیکم

 40................................................................................ : اتیشکل

 41............................................................................... : ماتیتقس

 41........................................................... یمعنو اغتیص یها وهیش – ب

 41............................................................... : یمعنو اغتیص یها نمونه

 41...................................................................... : یفرض اوضاع -1

 42.............................................................. : - یشکل – یصور اوضاع

 43........................................................................ : یریتصو اوضاع

 
 مبحث سوم

 مـذاهـب مختلـط "و مهم تـرین آن"
 –نوشتاری  –مـذهـب چنی : علم و صیاغت  

 علم، صیاغت و قانون :
: که چنی در کتاب معروف خود " علم و صیاغت در قانون خاص " نوشته است

قانون در طبیعت خود بغرنج بوده و  باید به شکل دقیق مورد تحلیل قرار گیرد تا 
ماهیت و ذاتیت آن شناخته شود. قانون در نزد چنی دارای دو عنصر علم و صیاغت 

 است. 
علم به مفهوم واسع آن وفق مراد چنی عبارت از ماده ای است که عقل آن را از 

فته استخالص کرده، و برای رسیدن به مثل علیا طبیعت روابط اجتماعی گسترش یا
 رهنمود میگیرد. 

پس علم بنا به گفته ای " چنی " عبارت از ماده و جوهر است. و صیاغت: عبارت 
از قالبی است که این ماده در آن تشکل یافته و برای تطبیق شدن عملی آن قابلیت 

 می یابد. 
 ئیات این دو عنصر :پس صیاغت عبارت از شکل و صورت است. توضیح جز
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 علم : -1

 علم متضمن چهار عامل است :
 چنی در توضیح علم میان چهار عامل فرق میگذارد :

 عامل حقایق واقعی.  -1

 عامل حقایق تاریخی .  -2

 عامل حقایق عقلی.  -3

 . -ایده آل  –عامل حقایق مثالی  -4

 عامل حقایق واقعی : 
ست که انسان در محیط آن عامل حقایق واقعی شامل همه اوضاع و احوال طبیعی ا

قرار دارد. و این محیط متضمن احوال مادی، فسیولوژی، جغرافی، احوال ادبی، 
روانی، اخالقی، دینی، اقتصادی، سیاسی و احوال اجتماعی است. و این حقایق ماده 
اولی و جوهر اساسی قانون است که در آن نشو و نمو میکند، همانند تنظیم عقد 

ری از این حقایق واقعی مبتنی می شود که از آن جمله حقایق ازدواج، که بر بسیا
طبیعی متمثل در اختالف تکوین فسیولوژی میان مرد و زن، و احوال ادبی در 
اختالف حالت روانی مرد و زن، و احوال اجتماعی متمثل در جایگاه هریک از مرد 

 و زن در جامعه است. 
 عامل حقایق تاریخی :

ل تحوالتی است که نظامهای قانونی مختلف از آن گذشته عامل حقایق تاریخی شام
است، که پژوهش گر آن را از تاریخ قانون و علوم اجتماعی بررسی میکند. همانند 
ملکیت که به حسب قراءت تاریخ از مراحل مختلفی از تحوالت گذشته، که در 
 قدیم پس از آنکه ملکیت مشترک بوده، در بعضی از اشیای شخصی ملکیت فردی
بوجود آمده، و سپس با گذشت زمان این نوع ملکیت از اشیای شخصی گذشته 

 چهارچوب آن به زمین و اموال غیر منقول نیز تسری کرده است. 



 قضاء طبیعت قانون
 

 37  

 

همچنانکه نسبت به خانواده پس از آنکه خانواده به مادر نسبت داده می شده با 
دگی و مرگ به پدر ارتباط یافته است. به حدی که امر زن –تاریخ  –گذشت زمان 

اعضای خانواده نیز مرتبط به پدر بوده است تا آنکه آهسته آهسته افراد خانواده از 
 سلطه مطلق پدر آزادی یافته و در تحول دائمی به خانواده نوین رسیده است.

 عامل حقایق عقلی :
عامل حقایق عقلی شامل قواعدی است که عقل آن را از حقایق واقعی، و حقایق 

ص کرده، سپس آن را بگونه صیقل میدهد که با هدف وجودی قانون تاریخی استخال
متوافق شود. و ویژه گی این قواعد کم بودن آن از نگاه عددی و عام بودن آن از 
نگاه تطبیق است، این قواعد بیشتر به اساسهای قانون طبیعی شباهت دارد. با در 

لی اشتباه گرفته نشود نظرداشت آنکه باید حقایق عقلی ثابت با ارزشهای حاصله عق
همانند ازدواج که حقایق عقلی برآن میدارد که این عقد میان مرد و زن بوجود آید 

 تا از خانواده مستقر و ثابتی سراغ شود. 
اما مـوضـوع عـدم تعـدد همسـرها، و عـدم جواز طـالق، از حقـایق 

 و ایده آل است.  –عقلی نبوده بلکه از حقـایق ارزشـی 
 ق ارزشی و ایده آل :عامل حقای

عامل حقایق ارزشی و ایده آل شامل آن ارزشهای واالئی است که انسان سعی 
میکند قانون را به مدارج کمال و نمونه ای برساند که منشأ الهام آن عاطفه، و 

 ایمان، نه اندیشه و عقل است.
ا با درنظرداشت آنکه ارزشهای واال به حسب تغییر مدنیت، محیط زیست، و نسله

تغییر میکند. به عنوان مثال در عقد ازدواج شاید عدم تعدد زوجات، و عدم جواز 
طالق، موضوع ارزشی و نمونه ای باشد، و در اثبات نسب شاید قانون ارزشی و 
نمونه، آسان گیری در اثبات نسب شرعی بوده که از راه فرضیه های قانونی، و مقید 

 کردن حق پدر از انکار پدر بودن باشد. 
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و گاهی هم مناسب تر آن است که اثبات نسب به شیوه طبیعی و اعتراف به 
 خانوادۀ طبیعی باشد. 

گفتنی است که از اثرات حقایق ارزشی ایده آل آن است که قانون در سایه این 
عوامل متحول بوده و منجمد نمی ماند، اگرچه حقایق واقعی، و تاریخی، و عقلی 

باشند. چنانکه نسبت به ملغـاء کردن  مؤید و مقتضی منجمد بودن قانون
"عبـودیت" و ایجاد " مسئولیت " مبنی بر مبدأ تحمل نتائج عملکرد متبوع از 

 اعمال تابع می باشد. 
 : مالحظه

قبل از آنکه عنصر علم در قانون را پایان دهیم مناسب است که به دو مالحظه 
 اشاره کنیم :
قایق واقعی، تاریخی، عقلی، و حقایق : این عوامل مختلف، اعم از ح مالحظه اول

ارزشی آنچه را صواب میپندارد از مذاهب مختلف تضامن اجتماعی، قانون طبیعی، 
مذهب تحوالت اجتماعی، و هدف اجتماعی گرفته است، لهذا حقایق واقعی عبارت 
از مذهب تضامن اجتماعی است و حقایق تاریخی مأخوذ از مذهب تحوالت تاریخی 

عقلی برگرفته شده از مذهب قانون طبیعی و حقایق مثالی و ارزشی بوده و حقایق 
 عبارت از مذهب هدف اجتماعی میباشد. 

: قاعده قانونی در حالیکه در چهارچوب حقایق واقعی و حقایق  مالحظه دوم
تاریخی باشد، یک واقعیت است. و هرگاه به دائره حقایق عقلی و حقایق مثالی و 

به واجب تبدیل می شود. همچنانکه مالحظه خواهم  ارزشی وارد شد از واقعیت
نمود که قاعده قانونی زمانیکه از علم به صیاغت و " نوشتاری " منتقل شود. از امر 

 واجب مطلق به تطبیق تبدیل می شود.
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 -نوشتار  –صیاغت  -2

 انواع صیاغت و نوشتار : 
برگرفته شده از  قباًل یادآور شدیم که صیاغت عبارت از قالبهایی است که قواعد

عنصر علم در آن وارد می شود تا قابلیت تطبیق عملی پیدا کند. و این نوشتار مهم 
 ترین عنصر در قانونگذاری است که قانون دان از غیر آن جدا میشود. 

 فقیه " چنی " صیاغت و نوشتار را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می کند. 
 شیوه های صیاغت مادی.  -1

 یاغت مادی. نمونه های ص

 چنی صیاغت مادی را به بیان سه مثال توضیح میدهد :
 کمیت به جای کیفیت.  -1

 شکلیات.  -2

 تقسیم.  -3

 کمیت به جای کیفیت :
کمیت به جای کیفیت بدان معنا است که قانون شیئی ویا پدیده را به جای آنکه به 
کیفیت و چگونگی آن وصف کند به مقدار آن وصف میکند، و برای اینکه از 
اختالف آراء در وصف آن چیز جلوگیری کرده باشد، آن را بگونه عددی و 
شمارش وصف میکند تا هنگام تطبیق آن اختالفی بوجود نیاید. که البتة این نوع 
صیاغت قانونی مادی به منظور استقرار تعامالت بوده و قاعده قانونی را برای تطبیق 

فاحش، و سود فاحش. در اصل  عملی آسان میکند. همانند، اصل مرور زمان، غبن
مرور زمان هدف صیاغت قانونی آن است که گفته شود: هرکس که برای مدت 
طوالنی " عینی " را مورد تصرف قرار دهد بگونۀ که مردم تصور کنند که او مالک 

 آن " عین " است متصرف مالک آن عین شناخته می شود. 
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ت تبـدیل گـردیده و صـیاغت این وصف قـانـونی از این کیفیت به کمیـ
 قاعـده قـانـونی بگونه ذیل صیاغت شده است.

هر آنکه برای مدت پانزده سال به عنوان مالک چیزی بدست داشته باشد، مالک 
حقیقی آن شناخته می شود.همچنان در غبن فاحش که گفته می شود "غبن فاحش" 

در اینجا قیمت شیئ بیشتر باشد،  –خمس  –آن نوع غبنی است که از یک پنجم 
نیز تعیین عددی به جای تعیین وصفی جایگزین شده است. و همین صیاغت نسبت 

% تعیین 7به سود فاحش نیز مورد تطبیق است که فاحش بودن در این مجال به 
 .شده است
 شکلیات :

شکلیات نوعی از انواع صیاغت مادی است که قانون معانی و اهدافی را به 
آن معنی ذهن نشین گردیده و در تعامل آسان شود،  شکلیات معینی در می آورد، تا

همانند عقودی که نتائج مهم و خطرناکی داشته، و قانون میخواهد طرف عقد را بر 
خطورت و اهمیت آن متوجه کند. مثل عقد هبة، ویا عقد رهن که اگر متعاقد 

 بخواهد آن را انجام دهد باید از اهمیت و خطرات آن منتبه باشد. 
رت در چنین عقودی متمثل در شکلیاتی است که برای انجام این عقود معنای خطو

در نظر گرفته شده است، لهذا قانون برای انجام شدن عقد هبه، ویا رهن تأمینی 
نوشته شدن این عقدها را  وفق اوضاع معین و بدست مأمور دولتی مؤظف شرط 

 دانسته است . 
دعوی از مبلغ معینی بیشتر باشد " همچنانکه قانون " اثبات "  در صورتیکه قیمت 

نوشته بودن "و دلیل کتابی را شرط میداند. پس واضح است که قانون در اینجا 
 را شرط اثبات عقد دانسته و نه انعقاد آن.  –کتابت  –شکلیات نوشته بودن 

از این سبب قانون مراعات شکلیات الزم را برای همه تصرفات عقاری " غیر 
است همچنانکه قانون اصول محاکمات مدنی و تجارتی  منقول " شرط دانسته
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واجب میداند همه انواع ابالغ از اقامه دعوی علیه شخص نوشته و ثابت التاریخ 
 باشد. 

 تقسیمات :
هرگاه احتمال برود که معانی و اهداف درهم آمیخته می شود، قانون شیوه صیاغت 

منطقی آن ترتیب شود  مادی تقسیمات را پیش میگیرد، تا معانی و صالحیتهای
همانند عقود که عبارت از تقابل دو اراده است، که اثر آن در معقود علیه ظاهر می 

 شود. البتة این تعریف شامل عقود مختلفی می شود که اثرات آن متباین است. 
پس در صورتیکه به شیوه صیاغت مادی تقسیمات برویم میتوان گفت که عقد یا بر 

 یا " منافع " آن، و این عقد یا معاوضة است ویا تبرع. " ملکیت " شیئ است و
در صورتیـکه عقـد بر ملکیـت شیئ بنابـر معـاوضه باشـد " بیع " اسـت. 
و اگر عقد بر ملکیت بنا بر تبرع باشد " هبة " است و اگر عقد بر منافع بنابر 

 ریت" است. معاوضة باشد " اجاره " است، و اگر عقد بر منافع بنابر تبرع باشد "عا
 شیوه های صیاغت معنوی –ب 

 نمونه های صیاغت معنوی :
 فقیه " چنی " نمونه هائی از صیاغت معنوی را به گونه ذیل بیان کرده است :

 اوضاع فرضی.  -1

 شکلی.  –صوری  –اوضاع  -2

 اوضاع تصویری.  -3

 اوضاع فرضی : -1
انونگذار فرض هرگاه امر و رویداد معینی در جامعه بیش از حد معین تکرار شود ق

میکند که این امر ویا رویداد حتمًا رخ داده است، تا قانون را به شیوۀ وضع کند که 
قاعده قانونی که میگوید " حیازت مال منقول  -تعامالت مردم مستقر باشد. مثاًل:
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در این قاعده به صیاغت معنوی آن رفته )قانونگذار(سند ملکیت آن است ". مشرع 
 و فرض کرده است. 

شخصی که با حسن نیت و سبب صحیح مال منقولی را بدست دارد این مال از  هر
خود آن است، و این حالت در اکثر اوضاع و احوال مطابق با حقیقت و نفس االمر 
است. و در حاالت نادری که حائز مال منقول  مالک آن هم نباشد، قانون چنین 

در تعامالت اموال منقول فرض کرده است که او مالک آن است، تا مراکز قانونی 
مستقر گردیده، و هر انسانی حسن النیة که مال منقول بدست وی می رسد، مطئمن 

 باشد که او مالک این مال شده است. 
از اعمال مرتبط به خدمت کار وی  –صاحب کار  –همچنانکه مسئولیت با دار 

نتخاب در ا –صاحب کار  –ثابت است. زیرا قانون فرض کرده است که با دار 
تقصیر کرده است. لهذا  –مرتبط به آن  –خدمت گار ویا نظارت کردن از اعمال 

 صاحب کار در قبال اشتباهات خادم آن مسئولیت دارد. 
 :  -شکلی  –اوضاع صوری 

اوضاع صوری زمانی متحقق می شود که مشرع " قانونگذار " بخواهد چیزی را از 
ق کند همانند " عقار شدن با تخصیص نگاه حکم به چیز دیگری متناقض با آن ملح

 یافتن در خدمت عقار " ویا منقول شدن به حسب مآل و نهایت امر. 
عقار شدن به سبب تخصیص یافتن همانند " حیوانات و وسایل زراعت ملحق شده 
و مرتبط به زمین " در این شکی نیست که حیوانات و وسائل زراعتی اموال منقول 

 –غیر منقول  –را معکوس نموده و آن را در حکم عقار اند، اما قانون این وصف 
قرارداده " عقار با تخصیص " و گفته است این اشیای منقول که در خدمت زمین 

و بدون  –بوده خود به حکم زمین است، و جایز نیست که آن منقوالت به تنهائی 
 مورد حجز قرار گیرد.  –زمین 
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که باید منهدم شود، بدون  –زلی آوارهای من –و منقول به حسب مآل همانند 
است، اما قانون این وصف  –غیر منقولی  –تردید واقع فعلی عبارت از وجود عقار 

را معکوس نموده، و آن را حکمًا و به حسب مآل منقول دانسته است، زیرا نهایت 
آن عقار آوارهایی است که باید در مورد آن تصرف قانونی بیع، رهن ویا حجز 

 صورت گیرد. 
عقار شده است نه در  –صوری و شکلی  –پس " عقار با تخصیص " از راه وضع 

صیاغت  –حقیقت امر. همچنانکه منقول به حسب مآل، منقول نیست جز از راه 
 قانون.  –صوری و شکلی 

 اوضاع تصویری : 
اوضاع تصویری زمانی متحقق می شود که مشرع " قانونگذار " بخواهد حکم شیئ 

در حالیکه آن دو چیز با یکدیگر ئ نا معروف تسری دهد، معروفی را به شی
 آنچنانکه در اوضاع صوری و شکلی بود " متناقض نمی باشند. "

مثل آنکه مشـرع قـانـون ملکیـت ادبی، هنـری، و صنعتی را همانند 
 ملکیـت مادی صیاغت داده و احکـام 

 1ت طبیعی در آورد.یصشخصیت معنوی را به گونه شخ

                                                 
1
قواعد اهلیت میتوان روشن دانست، که در آن  –اوضاع صیاغت را از خالل توضیح صیاغت  - 

 شیوه های صیاغت. 
 مادی و معنوی توضیح یافته است :

مثل آنکه قانون سن هفت سالگی را سن تمییز و بیست ویک  -کمیت به جای کیفیت : -1
 سالگی را سن رشد دانسته است. 

شکلیات : مثل آنکه قانون در مورد تصرفات اوصیاء و قیمین پی روی از اجراءات معینی را  -2
 در نظر گرفته است. 

مراحل اهلیت را به مرحله انعدام  تمییز، مرحله تمییز و مرحله  تقسیمات : مثل آنکه قانون -3
 رشد کامل تقسیم کرده است. 
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 ادامه دارد                                                           
 
 
 

                                                                                                              

همانطوریکه قانون دیوانه را محجور قرار داده و همه تصرفات آن را  -اوضاع فرضی : -4
 باطل دانسته است، حتی آن مجموعه تصرفاتی را که هنگام هوشمندی وقتی انجام میدهد. 

 رده است که دیوانه مسلوب العقل است. حتی در همین مرحله " هوشمندی "زیرا قانون فرض ک
که قانون تصرفات وی را به تصرفات غیر ممیز قیاس  –اوضاع تصویری : همانند سفیه  -5

 نموده و آن را محجورکرده است. 
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 مطلب سوم
 شروط و لوازم نفس )خود( قتل

 
)شرط است( که قتل به فصل جانی )قاتل( صورت گرفته باشد و  -اواًل -۱۴۲

 یا نتیجۀ فعل او باشد:
یعنی  1«فعل من العبد ترذل به الحیاۀ»قتل شرعًا به این گونه تعریف شده است: 

یلۀ آن حیات مجنی علیه قتل، عبارت است از فعل و عملی از طرف انسان که به وس
 زایل می شود و از بین میرود.

بأنه اسم لفعل مؤثر فی فوات »امام کاسانی قتل را این طور تعریف کرده است: 
به اینکه قتل اسمی است برای فعلی که از روی عادت در نـابودی   2«الحیاۀ عادۀ

 حیات انسان، اثر بخش باشد.
که بوسیلۀ آن حیات مجنی علیه زایل  بنابر این قتل فعلی است برخاسته از جانی

میگردد. به این معنی فعلی را که جنی بر ضد مجنی علیه مرتکب شده است، به ذات 
خود کشنده باشد مانند آتش گشودن بر او یا قطع کردن گردن او به کارد. و یـا  
اینکه مردن مجنی علیه در نتیجۀ فعل جانی صورت بگیرد، مانند آنکه اگر مجنـی  

حبس کند و نان و آب را از او بازگیرد تا آنکه از گرسـنگی و تشـنگی    علیه را
بمیرد، و روشن است که در عمل کشنده برخاسته از جانی شرط نیست که از نوع 

باشد، و بلکه شرط است که آن فعل کشنده باشد، پس جـایز  استفاده شده معینی 
و منجر بمرگ  است که آن فعل ضرب، یا جرح، یا خفه کردن یا ذبح کردن باشد

 مجنی علیه گردد.

                                                 
1
 ۲۰۱۳ص  ۳شرح العنایۀ علی الهدایۀ فی فقه الحنفیه ج  - 

2
 ۴۶۴۸ص  ۱۰البدایع ج  - 
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 )شرط است( که قتل مباشرتًا و مستقیمًا صورت بگیرد و مسببًا نباشد: -۱۴۳
و اما »فقیه کاسانی در کتاب بدایع خود در شروط وجوب قصاص گفته است: 

آنچه که راجع به نفس قتل میگردد، پس یک نوع است و آن عبارت است از آنکه 
کاسانی در اشتراط این چنین استدالل می « ته باشد.قتل بطور مباشرت صورت گرف

قتل بطور تسبب مساوی با قتل بطور مباشرت نیست، زیرا قتل بطور تسبب، »کند: 
از حیث معنی قتل است نه از حیث صورت، و قتل بطور مباشرت از حیث صورت و 

 «1قتلی است بطور مباشرت. -یعنی قصاص-معنی قتل پنداشته می شود، و جزای آن
توضیح این تعلیل آن است که جزاء در قتل عمد که عبارت از قتل جانی باشد، 

–تکیه بر مماثلت در بین آن و در بین فعل جانی بر مجنی علیه دارد، و ازینکه جراء 

که عبارت از قتل جانی است بطور مباشرت واقع می شود، یعنی قتل جانی بطـور  
این کار در قتل بطور مباشـرت   قصاص از حیث صورت و معنی انجام می  یابد، و

 صورت گرفته میتواند نه در قتل به طور تسبب.
در اینجا مالحظه باید کرد حنفیان که مباشرت در قتل عمد را برای واجب شدن 
قصاص شرط میدانند، فوت مجنی علیه را به اثر جراحت وارده بروی بـه حکـم   

و امـا جراحـت   »ست: مباشرت به قتل نفس می پندارند، در کتاب بدایع آمده ا
)حکمش این است( که هرگاه شخص مجروح از اثر آن فوت نماید، بر مجـروح  

 -کنندۀ وی قصاص واجب میگردد، زیرا جراحت به اثر سرایت خودش قتل اسـت 
 «2یعنی قتل نفس محسوب میشود.

 تعریف مباشرت در قتل: -۱۴۴

                                                 
1
 ۴۶۳۰ص  ۱۰البدایع ج  - 

2
 ۴۷۹۱ص  ۱۰البدایع ج  - 
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با سبب مانند  در کتاب مغنی المحتاج در فقه شافعی آمده است: )قصاص در قتل
قتل مباشرت واجب میگردد، زیرا فعلی که در زهوق و از بین رفتن روح مجنی علیه 
ذی دخل میباشد یا به طور مباشرت است که عبارت از فعلی است که در هـالک  
ساختن شخص اثر گذار بوده و هالکت را به بار می آورد مانند جراحت سابق، پس 

اگر به فعلی که منجر به مرگ مجنی  -جانییعنی  -در آن قصاص است... و فاعل
علیه میگردد خود مجنی علیه را قصد نماید و واسطۀ در میان نباشد، پس این قتلی 

 1است که مباشرتًا و به طور مستقیم و بدون واسطه صورت گرفته است...(
 تعریف تسبب در قتل: -۱۴۵

ن رفتن روح مجنی در مغنی المحتاج آمده است: )زیرا فعلی که در زهوق و از بی
علیه ذی دخل است، یا مباشرت است یا تسبب که عبارت از آن اسـت کـه در   
هالکت مجنی علیه مؤثر است اما آن را به بار نمی آورد... بخاطر اینکه اگر فاعل 

به فعلی که بدون واسطه منجر به مرگ او نگردد و بلکه به واسـطه   –یعنی جانی 
 2این صورت قتل به سبب شمرده می شود.( باعث مرگ مجنی علیه گردد، پس در

بنابر این سبب در قتل عبارت از آن چیزی است که در هالکت مجنی علیه تأثیر 
میگذارد، ولی بذات خود آن را به بار نمی آورد یا به خودی خود هالکت را بـر  
مجنی علیه وارد نمی سازد، و بلکه به وساطت امر دیگری سبب قتل او میگـردد،  

ادت دروغ باالی یک شخص بی گناه بر اینکه او قاتل است، و قاضی حکم مانند شه
بقصاص او صادر می کند و او در حال کشته می شود. پس این شهادت منتج به قتل 
مشهور علیه گردیده، ولکن بواسطۀ حکم قاضی که بر مبنای شهادت دروغ صدور 

 یافته است.

                                                 
1
 ۶ص  ۴مغنی المحتاج  - 

2
 ۶ص  ۴مغنی المحتاج  - 
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 شرت در قتل است:تسبب در قتل در نزد غیر حنفیان، مثل مبا -۱۴۶
ما گفتیم که حنفیان برای وجوب قصاص در قتل عمد مباشرت را شرط میدانند، 
و مذاهب دیگر غیر حنفیان وقتی سبب غالبًا باعث قتل گـردد، تسـبب را ماننـد    
مباشرت در قتل می پندارند، بنابران مثاًل شافعیان گفته اند: )در قتل با سبب ماننـد  

 (1گردد.مباشرت درآن قصاص واجب می
از همین رو برو وجوب قصاص بر شهود دروغگو قایل اند، شهودی که بر اساس 
شهادت آنان، قاضی بر مشهود علیه حکم کرده است که قاتل قتل عمد اوسـت، و  
بر قصاص وی مبادرت به حکم ورزیده است، و این حکم در معرض اجراء قـرار  

به دروغ شهادت داده اند،  گرفته است، و سپس شهود دروغ گو اقرار کرده اند که
 و قاضی باالی آنان حکم به قصاص می نماید.

مذهب حنبلیان در این مسأله مثل مذهب شافعیان است، این گـروه از فقهـاء   
استدالل می کنند که آنان به این شهادت شان سبب قتل مشهود علیه شده اند بـه  

نی شهادت شان مشابهت تسببی که غالبًا باعث قتل او میگردد، پس این فعل آنان یع
 2دارد به اکراه ظاهری و ملموس در قتل.

حنفیان بر شاهد دروغگو قصاص را واجب نمیدانند، در این حالـت بدنیگونـه   
استدالل می نمایند: )قتل بطور تسبب در حکم خود مساوی قتل به طور مباشـرت  

از حیث  نیست، زیرا قتل به طور تسبب تنها از حیث معنی قتل شمرده می شود، نه
صورت و معنی، در حالیکه قتل به طور مباشرت از حیث صورت و معنی قتل است، 
و مجازات قتل بطور مباشرت قصاص است، به خالف اکراه در قتل، زیرا اکـراه  
مباشرت در قتل پنداشته می شود، بجهت اینکه اکراه، شخص مکَره )بفـتح را( را  

                                                 
1
 ۶ص  ۴، مغنی المحتاج ج ۶۴۶-۶۴۵ص  ۷الغنی البن قدامه ج  - 

2
 ۶ص  ۴، مغنی المحتاج ج ۶۴۶-۶۴۵ص  ۷الغنی البن قدامه ج  - 
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میدهد، و چنان است که وی آن آله را بمنزلۀ آلتی در دست مکِره )بکسر را( قرار 
میگیرد و به آن مجنی علیه را میزند، و قصاص بر استعمال کنندۀ آلت است نه بـر  

 1خود آلت.(
مالکیان مانند حنبلیان و شافعیان در قتل بالسبب در صورتیکه فاعل قصد ازهاق 

آنـان  روح مجنی علیه را داشته باشد، قصاص را بر وی واجب میدانند، و در نزد 
 سبب در حق ایجاب قصاص بر فاعل مثل مباشرت است.

ارکـان  »از جمله اقوال مالیکان که داللت به این گفتۀ ما دارد این قول است: 
قصاص سه چیز است: جانی، مجنی علیه، و جنایت، و جنایت عبارت است از فعل 

و جانی که موجب قصاص باشد، و این )فعل جانی( بر دو قسم است: یکی مباشرت 
دیگری سبب است، و سبب همچون حفر چاه گرچه بخانه اش باشد، یا گذاشـتن  
چیز لغزاننده مثل آب یا پوست خربوزه، یا بستن چارپا )اسب، خر، قـاطر( در راه  
عام، یا نگهداری سگ درندۀ که کار او درندگی و مجورح ساختن باشد، و این امر 

در نزد حاکمی و یا شخص دیگری  بوسیلۀ تکرار درندگی او دانسته میشود، که قباًل
به صاحب وی هشدار داده شده باشد، و سبب در مسایل چارگانۀ مذکور قصه ضرر 
به اتالف نفس مجنی علیه را ازهاق روح وی را داشته باشد، هرگاه مقصود معین به 
سبب حفر چاه و غیره به هالکت برسد، پس در این صورت از فاعل قصاص گرفته 

به علـت سـبب    -بکسر را -انند اکراه در قتل است، که مکِرهمی شود، و این م
به جهت مباشرتش قصاص میگردند. هرگاه مار زندۀ را  -بفتح را-بودنش، و مکَره

که از حالت آن باشد که با نیش زدن خود شخص را به قتـل میرسـاند، بطـرف    
 شخصی انداخت و او مرد، گرچه او را نیش هم نزده باشد بر فاعل مسبب قصاص

 الزم میگردد.
                                                 

1
 ۴۶۳۰ص  ۱۰البدایع ج  - 



 قضاء احکام قصاص ودیات در شریعت اسالمی
 

 51  

 

یعنی گرفتن و بازداشت شخصـی   -هم چنان است گرفتن و بازداشت برای قتل
برای آنکه دیگری بیاید و او را به قتل برساند، و اگر گرفتار کردن وی نمی بـود،  
قاتل به او دست نمی یافت این گیرنده با وجود آنکه میداند که قاتل قصـد قتـل   

یرد، وآنگهی جویندۀ او می آید و بازداشـت  شخص گرفته شده را دارد، او را میگ
شده را بقتل میرساند، پس گیرندۀ مقتول به علت مسبب بودنش و قاتـل وی بـه   

 «1جهت مباسرتش در قتل قصاص میگردند.
سرایت )فراگیری( جنایت )جانی( به نفس )مجنی علیه( مانند قتلی است  -۱۴۷

 که مباشرتًا انجام گردد:
سوی نفس سریان اثر فعل جانی به سوی نفس مجنـی   مراد از سرایت جنایت به

علیه است که منجر بمرگ او میگردد، فرق نمی کند که فعل جانی در مجنی علیه 
جرح باشد یا غیر آن تا وقتی که اثر فعل وی به نفس مجنی علیه سرایت کـرده و  

 منجر به ازهاق روح او گردد.
را که ابوحنیفه میگوید تـذکر   در ذیل اقوال فقهاء را در مورد این و نیز آنچه

 میدهیم:
در المغنی آمده است: ) و سرایت جنایت بدون کدام اختالفی مسـتوجب   -أ

مسئولیت و تاوان است، زیرا سرایت اثر جنایت است و جنایت مستوجب مسئولیت 
 «2و تاوان میباشد پس به همین گونه اثر آن نیز تاوان دارد.

رگاه دست ها و پاهای وی )مجنی علیه( را و نیز در المغنی آمده است: )ه -ب
قطع کند یا او را مجروح سازد طوری که به تنهای خود موجب قصاص )در مادون 

                                                 
1
 و ما بعد ها. ۲۳۷، ص ۴الشرح الکبیر للدردیر و حاشیه الدسوقی، ج  - 

2
 ۸۲۷ص  ۷المغنی ج  - 
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نفس( باشد وانگهی به نفس مجنی علیه سرایت و منجر بمرگ وی گردد، پس برای 
 1او قصاص در نفس الزم میگردد.(

یه( را خفه کـرد و  و هم چنان در المغنی است: )و اگر )جانی( )مجنی عل -ج
سپس او را رها نمود تا آنکه فوت گردید، پس درین صـورت قصـاص واجـب    
میگردد، زیرا مجنی علیه از سرایت فعل جنایتکارانۀ وی فوت کرده است، پـس او  

 2مانند میتی است که از سرایت جرح میمیرد.(
در کتاب المهذب در فقه شافعی آمده است: )وقتی که سرایت در ایجـاب   -د

 3صاص مانند مباشرت است، سرایت در استیفای قصاص نیز مانند مباشرت است.(ق
در کتاب مغنی المحتاج آمده است: )کسی که حق قصاص نفسی را بـه   -هـ

سبب سرایت دارد، چنانچه )جانی( دست )مجنی علیه( را برید و او به سبب سرایت 
پس ولی )ورثه( نمیتوانند آن فوت نمود، اگر ولی )ورثۀ( متوفی جانی را عفو نمائید، 

دست جانی را قطع کنند، زیرا در این صورت مستحق قتل جانی است در حالیکـه  
 طریق قتل وی نسبت عفوی که از او به عمل آمده منقطع شده است.(

و نیز در کتاب مذکور آمده است: )و اگر قطع عضو سرایت گـردد و منجـر   
 4است.( بمرگ مجنی علیه شد پس بر جانی قصاص نفس واجب

در کتاب البدایع در فقه حنفیان از امام کاسانی آمده است: )و امـا در مـورد   
مجروحیت ها، حکم این است: هرگاه مجروح از اثر جراحت فوت نماید، قصاص 

                                                 
1
 ۶۸۷-۶۸۶ص  ۷المغنی ج  - 

2
 ۶۴۰ص  ۷المغنی ج  - 

3
 ۱۸۸ص  ۲المهذب ج  - 

4
 ۵۱-۳۲ص  ۴مغنی المحتاج ج  - 
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واجب است زیرا جراحت به سبب سرایت تجاوز بر نفس، یعنی قتل پنداشته مـی  
 1شود.(

 ت و تاوان نیست:سرایت )استیفای( قصاص قابل بازخواس -۱۴۸
سرایت قصاص تاوان ندارد یعنی هرگاه مجنی علیه به قطع عضوی از اعضاء یا 
جرح جانی قصاص خود را از او بگیرد، وانگهی به سبب سرایت جرح یا قطـع او،  
یعنی به سبب استیفای قصاص از او فوت کند، بر مجنی علیه که قصاص خود را از 

ردد، جمهور علماء همین قول اند از جملـه:  او گرفته است، هیچ چیزی الزم نمیگ
ابن سیرین، حسن، مالک، شافعی، اسحاق و ابویوسف، و از ابوبکر، عمر، و علـی  

 رضی اهلل عنهم نیز این قول را روایت کرده اند.
 عطاء، طاووس، عمرو بن دینار، شعبی، نخعی، زهری و ابوحنیفه گفته اند:

ه بمیرد( دیت کامل الزم است، و بر مستوفی قصاص )که به سبب آن مقتص من
این دیت در یک رأی ابوحنیفه، در مال قصاص گیرنده و در رأی دیگر وی، بـر  
عاقلۀ قصاص گیرنده است، زیرا وی نفس او را از بین برده است، در حالیکه بجز 
قطع عضو یا جراحت او حق دیگری نداشته است، پس دیت متـوفی بـر وی الزم   

 است.
در مورد این قول شان که بر استیفاء کننـدۀ قصـاص در    دلیل جمهور فقهاء

صورتیکه از سرایت اجرای استیفای قصاص یا جراحت وی مقتص منه فوت نماید، 
ضمانی نیست، عبارت از روایتی است که از عمر و علی )رض( روایت کرده اند که 

 فرموده اند:
ـ  ق حـدی از  )من مات من حد او قصاص الدیۀ له( ترجمه: کسیکه از اثر تطبی

حدود یا قصاصی )از قصاص اطراف و اعضای بدن( فوت کند، دیتی بر فـوت او  
                                                 

1
 ۴۷۹۱ص  ۱۰البدایع ج  - 
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الزم نمی گردد. از طرف دیگر این قطعی است مستحق و مقدر لـذا سـرایت آن   
ضمان و تاوانی ندارد مانند قطع دست سارق وقتی به سـرایت آن سـارق بمیـرد    

 1)ضمان و تاوانی ندارد(.
ست که ما میل بر ترجیح آن داریم، زیـرا قصـاص   قول جمهور )فقهاء( قولی ا

گیرنده حق خود را گرفته است، در حالیکه از جهت او خطاء و تقصیری در کیفیت 
استیفای قصاص سرنزده است، پس بر آنچه که از سرایت اسـتیفای قصـاص وی   
مرتب گردیده است، تاوان دار نمی گردد، از این گذشته ایجاب دیت کامل بر او 

ث امتناع و خودداری از استیفای قصاص میگردد، این امر تعطیل قصاص گاهی باع
 را به بار می آورد.

آیا جهت وجوب قصاص شرط است که قتل عمدًا به دار اسالم  -سوم -۱۴۹
 به وقوع پیوسته باشد؟

در قتل عمد و عدوان جهت وجوب قصاص وقوع ن در دار اسالم شرط نیست، 
الدم و بی گناهی را عمدًا در حالیکه میدانـد   بنابر این هرگاه کسی شخص معصوم

مجنی علیه معصوم الدم است، در دار حرب به قتل برساند، بر او قصاص واجـب  
میگردد، مانند آنکه اگر شخص مسلمانی را در حالیکه میدانست وی مسلمان است 
عمدًا در دار حرب به قتل برساند، خواه مقتول به دار اسالم هجرت کرده و باز به 
دار حرب برگشته باشد، خواه اصاًل به دار اسالم هجرت نکرده باشد، و این مذهب 

 حنبلیان و شافعیان است.
اما ابوحنیفه گفته است: )قصاص در قتل جز به دار اسالم واجب نمیشود، اگر 
مقتول به دار اسالم هجرت نکرده باشد، قاتل وی به قصـاص و دیـت محکـوم    

شته باشد یا به طور خطاء، و اگر مقتول به دار اسالم نمیگردد، خواه او را عمدًا ک
                                                 

1
 ۱۸۸ص  ۲، المهذب للشیرازی ج ۷۲۷ص  ۷المغنی ج  - 
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هجرت کرده وانگهی به دار حرب برگشته بود، مانند دو شخص مسلمانی که بـه  
امان و اجازۀ به دار حرب داخل شوند، و یکی از آنان رفیق خود را به قتل برساند، 

 1دیت مقتول بر او الزم میگردد، و قصاص بر او واجب نمیشود.(
اسانی دلیل قول امام ابوحنیفه را بدین گونه بیان میدارد: )اگـر شـخص   امام ک

حربی در دار حرب اسالم آورد و بطرف ما هجرت نکرد، و مسلمانی او را کشت 
نزد ما بر وی قصاص نیست، زیرا گرچه مقتول مسلمان است ولی او از اهـل دار  

ِمن َقْوٍم َعُدوٍّ لَُّكْم َوُهَو َفِإن َكاَن »حرب شمرده می شود.( خداوند )ج( فرموده اند: 
( ترجمه: و اگر مقتول از گروهی باشد که ۹۲)النساء: « ُمْؤِمٌن َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍة

دشمنان شما هستند )و کافرند( ولی مقتول با ایمان بوده، )تنها( باید یک بردۀ مؤمن 
 را آزار کند )و پرداختن دیت و خون بها الزم نیست(.

از اهل حرب بودن مقتول شبهۀ را در عصمت او به بـار آورده اسـت، و   پس 
دیگر اینکه اگر مقتول به سوی ما هجرت نکند، پس او سواد کافران )سیاهی لشکر 
آنان( را زیاد میکند و قول پیامبر الهی است: )و من کثر سواد قـوم فهـو مـنهم(    

ند پس آن شـخص از  ترجمه: کسیکه سواد گروهی )سیاهی لشکر قومی( را زیاد ک
 همان قوم شمرده می شود.

اگرچه مقتول از حیث دین از آن قوم نیست، اما از حیث دار از جملـۀ آنـان   
 است، پس این امر شبهۀ را به می آورد.

در صورتیکه دو نفر تاجر مسلمان باشند )و در دار حرب( یکی از آنان رفیـق  
نیست و دیـت و کفـارت    خود را به قتل برساند در این صورت نیز قصاص الزم

 2واجب میگردد.(

                                                 
1
 ۶۴۸ص  ۷البدایع ج  - 

2
 ۶۴۸ص  ۷البدایع ج  - 
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 مذهب زیدیه نیز همچون مذهب حنفیان است و آنان گفته اند:
و از احکام دار حرب آن است که در آن جا بطور مطلق در بین اهل جنایـات  »

قصاصی نیست، فرق نمیکند که این جنایات در میان کفار بوقوع پیوسته باشد، یا در 
 1«فار و مسلمین.میان مسلمین، یا در میان ک

 برای وجوب قصاص شرط است که قتل بطور ظلم و عدوان بوده باشد: -۱۵۰
برای واجب شدن قصاص شرط است که قتل ظالمانه و متجاوزانه بوقوع پیوسته 
باشد، و اگر چنین نباشد، مثل اینکه مقتول را به سبب شرعی کشته باشد، بر قاتـل  

 قصاص الزم نیست.
کی هم دفاع مشروع است، و دفاع مشروع عبارت از از جمله اسباب شرعی ی

یعنی دفاع در برابر حملـه  « دفع صأیل»آن است که فقهاء آن را به اصطالح خود 
کننده می نامند، هرگاه دفع حمله کننده به طریق دیگری غیر از کشتن وی ممکـن  

 نبود، این قتل جواز دارد و بر قاتل قصاص الزم نیست.
نده دفع او را به قتل در صورت فراهم آمدن شروط آن در ذیل احکام حمله کن

 بیان خواهیم کرد.
 قتل صایل )حمله کنند( در حالت دفاع مشروع: -۱۵۱

صایل )حمله کننده( عبارت از کسی است که بر قصد نفس یعنی کشتن شخصی 
دیگری یا به گرفتن مال وی و یا به ریختاندن عزت و آبروی وی تجاوز می کنـد،  

مورد تجاوز واقع شده که فقهاء او را )مصول علیه( می نامند، جـایز  پس به کسی 
است که این تجاوز را بهر صورتی که ممکن باشد از خود نماید، گرچه بـه قتـل   
صایل هم باشد، اگر بطریق دیگری دفع نمی شد، قتل وی نیز جـواز دارد، زیـرا   

ا در صـورت  مصول علیه در حالت دفاع مشروع قرار دارد، شریعت دفع صایل ر
                                                 

1
 ۴۴۲-۴۴۱ص  ۴التاج المذهب ج  - 
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ضرورت و اقتضاء تا سرحد قتل به او اجازه میدهد، دیگر اینکه معتدی علیه بـرای  
دفاع از خود شخصانه توسط سلطۀ عامه )مؤظفین امنیت عامه( در حالت ضرورت 
قرار گرفته است، پس بهر وسیلۀ که ممکن باشد، میتواند از خود دفاع نماید، ابـن  

نۀ دیگری داخل می شود و قصد قتل صـاحب  قدامۀ حنبلی در مورد کسیکه به خا
اگر دفع او بجز قتل ممکن نبود، یا صایل »خانه و بردن مال او را دارد می گوید: 

شروع به قتل او کرد، پس مصول علیه میتواند او را با وسیلۀ بزند که صایل را بقتل 
 میرساند و یا عضوی از اعضای بدنش را قطع می کند، و آنچه که از صایل تلـف 

گردد، هدر بوده و هیچ تاوانی ندارد، زیرا این تلفی است که جهت دفع شرارت او 
صورت گرفته است، پس ضمان و تاوانی را بر مصول علیه الزم نمیگرداند، مانندی 
که در کشتن باغی ضمانی الزم نمی آید، گذشته از این صایل متجاوز، صاحب خانه 

ابن قدامه افزوده است: و هرکس که را به کشتن خود مجبور ساخته است... سپس 
بر شخص دیگری تعرض نماید که ارادۀ قتل او یا بردن مال او را داشته باشد، حکم 

 1«او نیز مانند حکم کسی است که بخانۀ دیگری داخل میشود.
 شرط های دفاع مشروع: -۱5۲

برای بوجود آمدن حالت دفاع مشروعی که دفع حمله کننده را تا سرحد قتل او 
صورت اقتضاء جایز میگرداند، شرط است که در هنگام حملۀ متجاوزانه بر جان  در

و مال و آبرویش، مصول علیه جهت دفاع از خود، فرصت التجاء و اسـتمداد از  
نیروهای امنیتی را نداشته باشد، و نیز شرط است که مصؤل علیه به هیچ وسـیلۀ  

نیست که تجـاوز عمـاًل   دیگری از وسایل دفع دسترسی نداشته باشد. این شرط 
صورت گرفته باشد بلکه این کافی است که مصؤل علیه به غالب ظن خود پی ببرد 

                                                 
1
، و ما بعد ۴۷۸ص  ۱، التشریع الجنایی االسالمی، المرجع السابق ج ۲۳۰ص  ۸المغنی ج  - 

 آن.
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که تجاوز بر نفس یا مال یا عزت و آبروی قریب الوقوع است، حالت دفاع مشروع 
 1برای او بوجود می آید.

 دلیل و سند شرعی برای اثبات حق دفاع مشروع: -۱۵۳
در شریعت اسالمی مصؤن وی مال و آبروی  نفس شخص مسلمان، و هم چنان

و محترم است، و مسلمان به حمایت شریعت اسالمی از زندگی خود برخوردار و از 
مال خود و از آبروی خود بهره مند است، و از جمله مظاهر این حمایت آن اسـت  
که شریعت اسالمی کافۀ مردم را به عدم تجاوز بر نفس غیر و بر مال و بر آبـروی  

لزم و مکلف ساخته است، و بر کسیکه این التزام را اخالل کند و بر دیگران غیر م
 تجاوز نماید، مجازات را مقرر داشته است.

محافظت مردم و دفع و رد تجاوز از ایشان و هم چنان مجـازات متجـاوزین   
همگی از وظایف دولت به حساب می آید و اصاًل دولت است که به ایـن امـور   

در حالت ضرورت و در جای که مصول علیه نتوانـد بـه    رسیدگی می کند. ولی
قدرت دولتی و مؤظفین امنیتی عامه برای حمایت از خود و دفع تجاوز صایل پنـاه  
ببرد و استمداد جوید، شریعت اسالمی برای وی اجازه داده است تا خودش مستقیمًا 
جهت حفظ جان و مال و آبروی خویش و رد و دفع تجاوز بـه دفـاع مشـروع    

 پردازد، گرچه این دفاع وی منجر به مجروحیت صایل و یا قتل وی گردد.ب
من ُقِتـل دون  »حدیث رسول خدا )ص( به این امر داللت دارد که فرموده اند: 

 «1نفسه فهو شهید، و من قتل دون اهله فهو شهید و من قتل دون ماله فهو شهید.
                                                 

1
مهم اینکه ذمی و مستأمن در حالیکه کافرند در دار اسالم از حمایت شـریعت اسـالمی در    - 

زت و آبروی شان برخوردارند، و در مورد شان این قاعده در نـزد فقهـاء   حفظ جان و مال و ع
یعنی آنچه که به نفع ماست، آن ها نیز مستحق آنند، و آنچـه  « لهم مالنا و علیهم ما علینا»است: 

را که ما بر آن التزام داریم آنان نیز بر آن التزام دارند، و تفصیل این مسـأله را در کتـاب مـا:    
 ن و المستأمنین فی داراالسالم( مطالعه کنید. )مؤلف(.)احکام الذمیی
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کسیکه به دفاع  ترجمه: کسیکه به دفاع از جان خود کشته شود، شهید است،
از اهل خود کشته شود شهید است، و کسیکه به دفاع از مال و دارایی خود کشته 

 شود، شهید است.
و شخص مسلمان تنها در صورتی شهید پنداشته میشود که در جنگی کشته شود 
که در آن محق باشد، یا دفاع از چیزی بکند که شریعت به او اجازۀ دفاع از آن را 

 داده باشد.
 دفاع شرعی از غیر و سند و دلیل آن: -۱۵۴

عالوه بر این دفاع شرعی به معنی که آن را بیان کردم، مشروعیت آن منحصـر  
به کسیکه بر خود او تجاوز صورت گرفته است نبوده بلکه شـامل غیـر او نیـز    
میباشد، پس شخص مسلمان این حق را نیز دارد و بلکه از جمله مکلفیـت هـای   

قع تجاوز از نفس، مال و آبروی مسلمان دیگر نیز بـدفاع  شرعی اوست که در مو
 بپردازد.

و هرگاه حمله کنندۀ بر شخصی ظلمًا به قصـد  »ابن قدامۀ حنبلی گفته است: 
گرفتن مال او یا به قصد کشتن خود او، یا به قصد زناء کردن با زنی حمله کنـد،  

از وی  پس شخص دیگری که غیر از مصول علیه است، حق دارد کـه در دفـاع  
و »و در نهایۀ المحتاج رملی در فقه شافعی آمده است: « 2معاونت و کمکش نماید.

دفاع شخص از غیر او از حیث جواز و از حیث وجوب مانند دفاع از شخص خود 
 جای که از نفس خود ایمن باشد. )خطر از بین رفتن خودش متصور نباشد(« 3اوست

 حق دفاع مشروع از غیر: -۱۵۵

                                                                                                              
1
 ۵۴۴ص  ۲رواه االمام احمد کما جاء فی الجامع الصیغر للسیوطی ج  - 

2
 ۳۳۲ص  ۸المغنی ج  - 

3
 ۲۳ص  ۸نهایۀ المحتاج للرملی ج  - 
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 وع از غیر بر دو اصل بنا یافته است:حق دفاع مشر
من »)اول( اصل مسئولیت فرد مسلمان از ازالۀ منکر، پیامبر )ص( فرموده است: 

رأی منکم منکرًا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه، فان لم یستطع فبقلبه و ذالک 
آن ترجمه: هرکسی از شما که کار منکر و ناروای را می بیند باید « اضعف االیمان.

را به دست خود تغییر بدهد و اگر توانایی آن را ندارد، پس به زبان خود آن را تغییر 
بدهد، و اگر توانایی ندارد باید به دل خود آن را بد بداند و این ضعیف ترین مرتبۀ 

 ایمان است.
و در این امر هیچ گونه شک و شبهۀ نیست که تجاوز و تعدی بر غیر کـاری  

 ازاله و دور کردن ستم و تعدی از غیر واجب است.است منکر و ناروا پس 
)دوم( اصل واجب بودن نصرت و یاری کردن به مظلوم، بدلیل حدیث رسـول  

انصر اخاک ظالمًا او مظلوما. قلنا یا رسول اهلل ننصره مظلوما فکیـف  »خدا )ص( 
ترجمه: برادرت را یاری کن در حالیکه ظـالم  « ننصره ظالما قال: تمنعه من الظلم

شد یا مظلوم. گفتیم: ای فرستادۀ خدا! برادر خود را در حالیکه مظلوم واقع شود با
یاری می کنیم، پس در حالیکه ظالم باشد، چگونه او را یاری می نمائیم؟ فرمود: او 

 را از ظلم باز دارید و دست او را از ظلم کردن کوتاه کنید.
 ممکن:وجوب دفع صیال )حمله کننده( به آسان ترین صورت  -۱۵۶

بر شخص مصول علیه )کسیکه مورد حملۀ متجاوزانه قرار گرفته( واجب است 
که صیال )حمله کنندۀ متجاوز( را به آسان ترین عکس العملی که او را از خود دفع 
کرده بتواند، دفع نماید، زیرا دفع حمله کنندۀ متجاوز به جهت ضرورت جواز یافته 

فته باشد، مقدار آن هم به قدر ضرورت است، و آنچه که به جهت ضرورت جواز یا
 است.
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بنابر آن او را به گفتگو و اگر ممکن باشد به استغاثه و کمک خواستن از خود 
دفع کند وگر نشد بزدن او با دست متوسل شود، و باز اگر مندفع نگردیـد بـه   
مجروح ساختن او روی آورد، و بازهم اگر از حملۀ متجاوزانۀ خود باز نگردید، و 

عدی دست برنداشت، پس در این صورت میتواند او را بـه قتـل برسـاند، و    از ت
مسئولیتی و قصاصی بر وی نیست، و هرگاه صایل )حمله کنندۀ متجاوز( در حالت 

 دفاع مشروع او را به قتل برساند، او شهید محسوب میگردد.
 مبحث دوم

 چگونگی وجوب قصاص
 اختالف نظر فقهاء در چگونگی وجوب قصاص: -۱۵۷

در وجوب قصاص بر قاتل قتل عمد، هیچگونه اختالف نظری در بـین فقهـاء   
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب »وجود ندارد. بدلیل نص قرآن کریم در این فرمودۀ الهی: 

( ترجمه: ای کسـانیکه ایمـان   ۱۷۸)سوره البقره آیه « َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى
 در مورد کشتگان بر شما نوشته )مقرر( شده است. آورده اید! حکم قصاص

اما در کیفیت و چگونگی این وجوب، فقهای کرام اختالف نظر دارند، که آیـا  
این قصاص بطور معین واجب میگردد طوریکه ولی مقتول نمیتواند در بـدل آن از  
ـ  ا قاتل دیت )خون بهاء( بگیرد، یا این کار را میتواند و اختیار و انتخاب قصاص ی

دیت بدست اوست؟ و ما در ذیل اقوال فقهاء را در این مسأله و استدالل های شان 
 را می آوریم و قول راجح را نیز در مورد بیان خواهیم کرد.

 اواًل مذهب حنفیان: -۱۵۸
حنفیان گفته اند: )موجب قتل عمد قصاص است و قصاص بطور معین بر قاتـل  

واند بدون رضایت قاتل در بدل قصاص واجب میگردد طوریکه حتی ولی مقتول نمیت
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از وی مطالبۀ دیت نماید، هرگاه قاتل فوت کند یا ولی مقتول او را عفو نماید، اصاًل 
 1قصاص ساقط میگردد.(

 مذهب مالکیان: -دوم -۱۵۹
)مالکیان میگویند(: در قتل عمد بطور معین بر قاتل قصاص واجب میگردد، لذا 

قصاص نماید یا او را عفو کند، بـدون ایـن حـق     ولی مقتول میتواند از او مطالبۀ
دیگری ندارد، و نمیتواند از قاتل دیت بخواهد، مگر در صورتیکه قاتل به دادن دیت 
موافقه کند، و این روایت ابن القاسم از امام مالک است، و نزد مالکیـان روایـت   

ـ  ه مشهور از امام مالک همین است، و اشهب از امام مالک روایت کرده است ک
وجوب قصاص بر تخییر است، و ولی مقتول مخیر است اگـر میخواهـد مطالبـۀ    

 2قصاص نماید، و اگر میخواهد در بدل قصاص از قاتل دیت بگیرد.
 مذهب شافعی: -سوم -۱۶۰

شافعیان گفته اند: در قتل عمد عینًا قصاص واجب است، اما در وقت سـقوط  
مانند مردن جانی در بـدل آن  قصاص به سبب عفو )ولی مقتول( یا به سبب دیگری 

 دیت واجب میگردد.
بنا به قول دیگری در مذهب شافعی در قتل عمد یکـی از ایـن دو امـر الزم    

 میگردد:
قصاص یا دیت و تعیین یکی از این در مربوط به ولی مقتـول اسـت، پـس او    
میتواند یکی از این دو را اختیار کند، و بر اساس هردو قول ولی مقتول حـق دارد  

                                                 
1
 ۴۶۳۳، ص ۱۰البدایع، ج  - 

2
 ۳۴۶ص  ۴شرخ منح الجلیل علی مختصر للشیخ محمد علیش ج  - 
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بدون رضائیت قاتل از او دیت را  دمطالبه قصاص نماید، همان طوری که حق دار که
 1مطالبه کند.

 چهارم مذهب حنبلیان: -۱۶۱
از امام احمد بن حنبل در موجب قتل عمد روایت ها مختلف است: کـه آیـا   
موجب قتل عمد بطور معین عبارت از قصاص است، یا عبـارت اسـت از دیـت    

 رضائیت قاتل میتواند یکی از این دو امر را اختیار نماید؟ طوریکه ولی مقتول بدون
در روایتی از او آمده است که در قتل عمد بطور معین قصاص واجب است. و 
نیز از او روایت کرده اند که در قتل عمد یکی از این دو امر واجـب میگـردد:   

از کـالم   قصاص قاتل یا اخذ دیت از وی، و این روایتی است که ابن قدامه چنانچه
 2وی بر می آید و از استدالل آن پیداست، آن را ترجیح نهاده است.

 مذهب زیدیه: -پنجم -۱۶۲
 فقهای زیدیه گفته اند: ولی مقتول یکی از امور سه گانه را حق دارد:

آنکه از قصاص قاتل عفو کند و از آن در گذرد، درین صورت مستحق  -)اول(
سبب عفو از قصاص قاتل ساقط نمیشود، زیرا اخذ دیت از قاتل میگردد، و دیت به 

قصاص و دیت دو اصل متمایز اند یکی از آن دو به سبب سقوط دیگری ساقط نمی 
گردد، پس هرگاه ولی مقتول از قصاص درگذرد و قاتل را عفو کند، قصاص ساقط 
میگردد، و مستحق دیت می شود، گرچه قاتل به سقوط قصاص از خـود راضـی   

 نباشد.
ی دم مقتول میتواند با جانی )قاتل( یا ورثۀ وی به بیشتر از مقدار معینۀ ول -)دوم(

 دیت مصالحه کند، و این مصالحه صحت می یابد.

                                                 
1
 ۴۸، ص ۴غنی الحناج للشربینی فی فقه الشافعیه، ج م - 

2
 ۷۵۲ص  ۷المغنی ج  - 
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 1آن است که ولی دم مقتول میتواند قاتل را قصاص نماید. -)سوم(
 مذهب ظاهریان: -ششم -۱۶۳

مسلمان ابن حزم ظاهری گفته است: کسی که مسلمانی را در حالیکه میداند او 
است عمدًا در دار اسالم یا در دار حرب به قتل برساند، پس ولی مقتـول مخیـر   
است: اگر میخواهد قاتل را بمثل آنچه که او قتل را بدان انجام داده است، قصاص 
نماید، و اگر میخواهد عفو کند و از او درگذرد، خواه قاتل خوش باشد یا خـوش  

. عفو ولی مقتول از قصاص و سکوت وی از نباشد، او در این باره حق رأی ندارد
ذکر دیت موجب سقوط دیت نمی گردد، بلکه پرداخت دیت برای ولـی مقتـول   
واجب است گرچه از آن یاد نکرده باشد، مگر آنکه به موقع عفو قصاص به عفو از 
دیت نیز تصریح کرده باشد، و اگر میخواهد قاتل را در برابر بدل صلحی که بدان 

ند، عفو کند، هرگاه ولی از عفو قاتل اباء ورزید و در بدل قصاص مطالبۀ موافقه نمای
مالی بیشتر از مقدار دیت را نمود، به قاتل پرداخت مالی بیشتر از مقدار دیت الزم 

 2نمی گردد.
 مذهب جعفری: -هفتم -۱۶۴

جعفریان گفته اند: چیزی که در قتل عمد واجب میگردد عبـارت از قصـاص   
و امر قصاص یا دیت نیست، مگر آنکه اولیای مقتول و قاتل بـه  است، و یکی از د

قبول دیت راضی شوند بنابر این هرگاه طرفین بر دیت صلح نمایند جـواز دارد. و  
توافق در میان قاتل و اولیای مقتول بر بدل صلحی زیاده تر از مقدار دیت یا کمتر از 

 آن نیز جایز است.

                                                 
1
 ۲۷۹-۲۷۷ص  ۴التاج المذهب ج  - 

2
 ۳۶۰ص  ۱۰المحلی البن حزم الظاهری ج  - 
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البۀ ولی دم )ورثۀ مقتول( وجهی است قابل در وجوب دیت بر جانی )قاتل( به مط
قبول زیرا در این کار اگر قاتل قدرت مالی داشته باشد به دادن دیت از مرگ نجات 
می یابد. و به همین علت: بدل صلح قصاص اندازۀ معینی ندارد بلکه اگـر از وی  

، مالی بیشتر از اندازۀ دیت مطالبه گردد و او قدرت پرداختن آن را داشـته باشـد  
 1واجب است که آن را قبول کند.

 خالصه یی از اقوال مذاهب مختلفه: -۱۶۵
ممکن است اقوال مذاهب مختلف را در چگونگی وجوب قصاص قـرار آتـی   

 خالصه نمود:
)در قتل عمد( بطور معین قصاص واجب میگردد، و در بدل قصاص  -قول اول

ول با قاتـل و ایـن   دیت واجب نمیشود مگر به تراضی یعنی به تراضی اولیای مقت
 مذهب حنفیان و روایت مشهور در مذهب مالکیان و مذهب جعفری است.

در قتل عمد یکی از دو چیز واجب میگردد: قصاص یا دیت و اختیار  -قول دوم
تعیین یکی از آن دو به ولی مقتول تعلق دارد. این مذهب شافعیان، زیدیه، ظاهریـه،  

 مام مالک است.قول راجح مذهب حنبلیان و روایتی از ا
)در قتل عمد( بطور معین قصاص واجب است. و هرگاه ولی مقتول  -قول سوم

در بدل قصاص دیت را مطالبه نماید و قاتل هم توان مندی پرداخت آن را داشـته  
 باشد، دیت واجب میگردد. و این قولی است در مذهب جعفری.

 2ادلۀ قول اول: -۱۶۶
َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصـاُص ِفـي   َيا »فرمودۀ خداوند متعال:  -اواًل
( ترجمه: ای کسانیکه ایمان آورده اید! حکم قصاص ۱۷۸)سوره البقره آیه « اْلَقْتَلى

                                                 
1
 ۹۰-۸۹ص  ۱۰الروضۀ البهیۀ فی شرح المعۀ الدمشقیۀ ج  - 

2
 ۴۶۳۵-۴۶۳۴، ص ۱۰البدایع ج  - 
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در مورد کشتگان بر شما نوشته )مقرر( شده است. این آیۀ کریمه تعیین قصاص را به 
که واجب است، ابهامی وجود  حیث موجب قتل عمد افاده می کند، در مورد آنچه

ندارد، زیرا آیۀ کریمه در مورد اینکه تنها قصاص واجب است نـه چیـز دیگـری    
صراحت دارد چون اگر بر قاتل یکی از دو حق: قصاص یا دیت واجب باشد، ایـن  
گفته که یکی از آن دو واجب است درست نمی آید، پس این قول متعین میشود که 

جب میباشد، و قول اینکه ولی مقتول حق دارد، بدون در قتل عمد همانا قصاص وا
رضایت قاتل اخذ دیت را از او اختیار کند، باطل میگردد، توضیح داده میشود اینکه 
هرگاه قصاص عینًا حق ولی مقتول بوده باشد، دیت بدیل حق وی شمرده میشود، و 

دول صاحب حق نمیتواند بدون رضائیت کسیکه حق بر ذمۀ اوست، از حق خود ع
کند و بدیل آن را برگزیند، مانند کسیکه بر ذمۀ او گندمی با صفت معلومی قرض 
بوده باشد، و صاحب حق بخواهد، بدون رضائیت او بجای خود گندم قیمـتش را  
بگیرد، او نمی تواند این کار را بکند، به همین گونه در قصاص نیز نمیتواند بـدون  

 رضائیت قاتل از او دیت را بگیرد.
یعنی موجب قتل عمـد قصـاص   « العمد قود»فرموده پیامبر )ص( است:  -دوم

است. این حدیث شریف داللت بر آن دارد که واجب در قتل عمد همانا قود یعنی 
 قصاص است نه چیزی دیگری و هیچ چیزی با آن واجب نمیگردد.

آنچه گفته میشود که دادن دیت باعث صیانت نفس قاتـل از هالکـت    -سوم
 کار واجب است وگرنه گناه کار میشود. میگردد و این

در جواب باید گفت که قاتل در صورتی گناه کار میگردد، که ولی مقتول بـه  
گرفتن دیت راضی باشد، و او از دادن دیت امتناع و خودداری نماید، نه اینکه ولی 
مقتول حق دارد تا بدون رضائیت قاتل از وی دیت بگیرد، و سخن ما در این مسأله 

ست، مانند کسیکه در حالت مخمصه )گرسنگی مفرط( قرار داشته باشد، و در این ا
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نزد رفیق وی طعامی باشد که بقیمت آن برایش بفروشد، بر آن شـخص مضـطر   
واجب است که جهت دفع هالکت از نفس خود آن طعام را به قیمت آن بخرد، و 

او طعام را به اگر از خریدن امتناع ورزد، صاحب طعام حق ندارد تا بدون رضایت 
 او بدهد و قیمت آن را از او بگیرد.

 1ادلۀ قول دوم: -۱۶۷
من قتل »از ابوهریرۀ )رض( روایت کرده اند که نبی کریم )ص( فرمود:  -اواًل

رواه الجماعه. ترجمه: هـر  « له قتیل فهو بخیر النظرین: اما ان یفتدی و اما ان یقتل
ان این دو کار مخیر است: یا دیت ولی دمی که مورث او کشته شود، پس او در می

 بگیرد )و از قصاص درگذرد( یا قاتل را به قصاص قتل مورث خود بکشد.
و ظاهر این حدیث میرساند که قصاص و دیت بر تخییر واجب اند، پس ولی دم 
میتواند دیت بگیرد یا قصاص نماید، و در انتخاب یکی از این دو امر اختیار به دست 

 اوست.
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلـْيُكُم اْلِقَصـاُص ِفـي    »خداوند )ج(: فرمودۀ  -دوم
( ترجمه: ای کسانیکه ایمان آورده اید! حکم قصاص ۱۷۸)سوره البقره آیه « اْلَقْتَلى

 در مورد کشتگان بر شما نوشته )مقرر( شده است.
ِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباْلَمْعُروِف َوَأَداٌء َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخي»تا به این فرمودۀ او تعالی: 

( ترجمه: پـس  ۱۷۸)سوره البقره آیه « ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن ذَِٰلَك َتْخِفيٌف مِّن رَّبُِّكْم َوَرْحَمٌة
اگر کسی از سوی برادر )دینی( خود، چیزی به او بخشیده شود، )و حکم قصاص 

راه پسندیده پیروی کند. )و صـاحب  او تبدیل به دیت و خون بهاء گردد،( باید از 
خون، حال پرداخت کنندۀ دیه را در نظر بگیرد.( و او )قاتل( نیز، به نیکی  دیه را 

                                                 
1
ص  ۱۰، المحلی البن حزم ج ۷۵۱-۷۵۰ص  ۷ج  ، المغنی۳۳۶ص  ۲بدایع المجتهد ج  - 

 ۹-۸ص  ۷، نیل االوطار للشوکانی ج ۳۶۱
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)به ولی مقتول( بپردازد؛ )و در آن مسامحه نکند.( و این، تخفیف و رحمتی است از 
 طرف پروردگار شما!

ائیل قصـاص  در بین بنی اسر»از ابن عباس )رض( روایت کرده اند که گفت: 
مروج بود و گرفتن دیت و خون بهاء رواج نداشت، پس خداوند متعال برای ایـن  

َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن »اآلیۀ: « ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ اْلِقَصاُص َعَلْيُكُم ُكِتَب»امت فرمود: 
گـرفتن  )ابن عباس( گفت: عفو آن است که ولی مقتول در قتل عمد، « َأِخيِه َشْيٌء

دیت را قبول کند و از قصاص درگذرد، و اتباع به معروف آن است که صـاحب  
و کسیکه خون بـر ذمـۀ    –خون و طلب کنندۀ دیت از راه پسندیده پیروی کند 

اوست، به نیکی دیت را به ولی مقتول بپردازد، و این تخفیف و رحمتی اسـت از  
این حدیث را امام « ودند.طرف پروردگار شما نسبت به امت های که پیش از شما ب

 بخاری روایت کرده است.
تخفیف مذکور در آیۀ کریمه عبارت است از تخییر )اختیار کردن، برگزیدن( در 
میان قصاص و دیت برای این امت بعد ازانکه در بنی اسرائیل تنها همـان قصـاص   
واجب بود و دیت در بین آنان مشروع نبود، و در این شکی نیست که تخییـر در  

ین دو کار، نسبت به تعیین و مخصوص نمودن یکی از آن دو، جادار تر، وسیع تر ب
 و سبکتر است.

پس هرگاه ولی دم )صاحب خون( از حق قصاص خود در بدل دیت درگذشت 
َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمـْن َأِخيـِه َشـْيٌء َفاتَِّبـاٌع     »و این معنی این فرموده الهی است:  –

د ولی دم حال قاتل را دیده و با او روش پسندیده را پیـروی  یعنی و بای« ِباْلَمْعُروِف
کند و بر او سخت نگیرد، و به وجه شایسته و خوبی از او مطالبۀ دیت را نماید، و 
قاتل هم باید به طریقۀ نیکو دیت را به او بدهد و او را معطل نکند و بـه او کـم   
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ب پروردگارمان که بر ندهد. و این حکم مذکور از عفو و دیت تخفیفی است از جان
 شما مؤمنان ارزانی داشته است و رحمتی است از بارگاه او تعالی بر شما.

اما جواب از سوال اینکه چرا در آیۀ کریمه تنها قصاص ذکر گردیده و از دیت 
یاد نشده است، این است که عدم ذکر دیت بطور مطلق نیست، زیرا در احادیـث  

 است که ما پیشتر آن را آوردیم. ذکر دیت آمده است، از جمله حدیثی
 1ادلۀ قول سوم: -۱۶۸

در مطالبۀ دیت ولی دم از قاتل در برابر عفو وی از قصاص، جـان خالصـی و   
نجات قاتل از مرگ است، پس بر قاتل الزم است مادامی که بر پرداختن دیت توان 

اید، زیرا مندی داشته باشد، این مطالبه را قبول کند، و خواهش ولی دم را اجابت نم
در رد کردن این مطالبه و عدم قبولی آن به هالکت انداختن جان وی متصور است، 

)سوره البقـره آیـه   « َوَلا ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة»در حالیکه خداوند میفرماید: 
( ترجمه: خود را بدست خود به هالکت نیفگنید! مانند شخص مضطر که در ۱۹۵

شدت گرسنگی اگر طعامی را بقیمت روز بیابد و پول قیمت آن را  حالت مخمصه و
هم داشته باشد، بر او واجب است که آن را بخرد، پس خریدن حیات وی به دادن 
دیت چگونه واجب نباشد؟ یعنی در این حالت نیز واجب اسـت کـه خـود را از    

 هالکت نجات دهد.
 قول راجح و برتر: -۱۶۹

اء قول راجح و برتر همانا قول دوم است، پس بنـابر  از میان این همه اقوال فقه
آن در قتل عمد یکی از این دو چیز قصاص یا دیت واجب است، و اختیار کردن و 
برگزیدن یکی از این دو امر حق ولی مقتول است، به علت اینکه ادلۀ این قول قوی 

                                                 
1
، شـرح منـع   ۴۶۳۴-۴۶۳۳ص  ۱۰، البدایع ج ۳۳۶ص  ۲بدایۀ المجتهد البن رشد ج  - 

 .۳۴۶ص  ۴الجلیل علی مختصر الخلیل للشیخ محمد علیش ج 
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رحمت  است، و گذشته از آن در این قول تخفیف و آسان گیری بر این امت بوده و
پروردگار بر ایشان است، و از طرف دیگر این قول موافق اصول شریعت در رفـع  
عسر و حرج و ارادۀ یسر و آسان گیری به امت است و مخالفتی هم به حکمـت  
تشریع قصاص ندارد، زیرا دیت در قتل عمد قصاص را ساقط نمی کند و بلکه بـه  

هد که اگر میخواهد قصاص کند پهلوی آن می ایستد و خیار را به ولی دم قرار مید
و اگر میخواهد دیت بگیرد و از قصاص در گذرد، و عالوه بر این گاهی مصلحت 

 اولیای مقتول در گرفتن دیت و عدم اقتصاص از قاتل است.
هرگاه قاتل قصاص نشد مانند اینکه ولی دم او را عفو نماید، در این صورت ولی 

تل را بمدت یکسال حبس محکوم نموده و امر )خلیفه، سلطان، قاضی( حق دارد، قا
او را دره بزند چنانکه در فقه مالکی این امر مقرر است، و فقهای مالکی گفته اند: 
هرگاه قاتل قتل عمد در بدل دادن دیت از طرف ورثۀ مقتول مورد عفو قـرار داده  
شود، پس پرداختن دیت بر او واجب است، و امام او را صد دره بزند و یکسـال  

 1کند. حبس
 آنچه که بر قول اول مرتب میگردد: -۱۷۰

ولی مقتول حق ندارد به عوض قصاص از قاتل دیت بگیرد، مگر آنکه قاتل راضی 
باشد. هرگاه قاتل فوت کند یا ولی مقتول از قصاص عفو نماید، واجب قتـل کـه   

 عبارت از قصاص است، ساقط میگردد، و دیتی در مال قاتل واجب نمی شود.
 2که بر قول دوم مرتب میگردد: آنچه -۱۷۱

در قتل عمد یکی از دو چیز قصاص یا دیت واجب است، و اختیار و برگزیدن 
یکی از این دو امر مربوط به ولی مقتول میباشد، و هرگاه ولی مقتول بطور مطلق یا 

                                                 
1
 ۲۵۹ص  ۲تبصرۀ الحکام البن فرحون ج  - 

2
 ۴۸ص  ۴، مغنی المحتاج ج ۴۶۳۳ص  ۱۰، البدایع ج ۷۵۳ص  ۷المغنی ج  - 
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در بدل دیت از قصاص عفو نماید و درگذرد، در هر دو حالـت، دیـت واجـب    
قتل عمد بنا به قول دوم فقهاء( معین نیست، پس هرگـاه  میگردد، زیرا واجب )در 

یکی را ترک کند، دیگری واجب میشود، و اگر دیت را برگزیند، قصاص سـاقط  
میشود، و اگر قصاص را اختیار نماید، قصاص معین میگردد، ولی آیا او میتواند این 

ـ   ار را عفو را به دیت برگرداند؟ برخی از حنبلیان گفته اند: صاحب خون ایـن ک
میتواند، زیرا قصاص نسبت به دیت بلند مرتبه تر است، پس او میتواند که از قصاص 
به طرف پائین تر از آن که دیت است، انتقال نماید، و ابن قدامه حنبلی گفته است: 

احتمال دارد بگوئیم که او )ولی مقتول( حق ندارد بعد از عفـو او از قصـاص،   »
او به اختیار خود قصاص را ساقط نموده است، و بطرف گرفتن دیت بازگردد، زیرا 

یعنی چیزی که ساقط شود « دوباره به آن برگشته نمیتواند بدلیل: )الساقط الیعود.
 دوباره بر نمیگردد.

هرگاه قاتل فوت نماید، بطور معین از ترکۀ وی دیت قتلی را که انجام داده بوده 
ه دیت قتل در مال قاتل کـه  واجب میگردد، و در صورتیکه ولی مقتول بعد ازانک

فوت نموده است واجب میشود از دیت عفو نماید، دیت قتل ساقط شده و پرداختن 
 آن از ترکۀ قاتل متوفی الزم نیست.
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 لیکونکی : دوکتور عبدالکریم زیدان
 يژباړونکی : قضاوتپوه حضرت ګل حسام

 
 

  بنسټونهبنسټونه  ېېفقهفقه  ييداسالمداسالم

(2) 
 لومړی باب

 دحکم مبحثونه
 ومړی څپرکیل

 حکم او دهغه اقسام ) ډولونه(
 لومړی مبحث : دحکم تعریف او دهغه اصلي اقسام 

دشرعي حکم پیژندل د فقهي د علم او دفقهې د اصولو له موخوځیني دی ،  -1
خو داصولو علم یې د هغه قواعدو د وضعه کولو او میتودونو له کبله چې  مونږ 

ما دفقهې علم دهغه دعملي استنباط په شرعي حکم ته رسوي ، ترپام الندې لري ، ا
اعتبار دهغه څه په کار وړلو)اعمال( سره چې داصولو علم دشرعي حکم د پیژندلو 

 لپاره وضعه کړیدي ، هغي ته پام کوي .

حکم داصولو دعلماووله نظره عبارت دی له: د څښتن تعالی )ج( له خطاب څخه ،  
ه طریقه د مکلفانو له اعمالو پورې اړه چې داقتضاء یا تخییر)اختیارورکولو( یا وضع پ

  1پیداکوي .

                                                 
1
، دمسلم الثبوت مؤلف، محب اهلل بن 54ص  1فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ج  - 

عبدالشکور، دی او شارح یې ، عبدالعلی محمد بن نظام الدین انصاری دی ، او ارشاد الفحول 
 5دشوکانی ، ص 
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دسترڅښتن تعالی )ج( له خطاب ځینې موخه دهغه مستقیم کالم یعنی قرآن کریم دی 
اوله واسطې سره کالم یې یعنی سنت ، اجماع او نورشرعي دالیل دي چې 
سترڅښتن تعالی )ج( دخپل حکم دپیژندلو لپاره نصب کړي) ګومارلی ( دي، ځکه 

سنت هم  هغه څیزدی چې له رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم څخه دتشریع چې 
)قانون( په توګه صادرشوې وي اوهغه دقرآن کریم په اړوند دي او دهغه بیانوونکي 
اوتوضیح ورکوونکي دي اوهغه هم الهي وحي ده څرنګه چې سترڅښتن تعالی )ج( 

 آیتونه ( -4-3جم سورت فرمایی : ) وماینطق عن الهوی ان هواالوحی یوحی( ) دن
ژباړه : اونه هم دخپله ځانه خبرې کوي ، دا قرآن بل څه نه دی مګروحي ده چې  

ورته استول شویده . اړینه ده چې اجماع له قرآن کریم اوسنت څخه د دلیل 
 درلودونکې وي ، نو اجماع هم په دې اعتبارسره کالم اهلل ته راجع کیږي .

دسترڅښتن تعالی )ج( دخطاب کشف کوونکي او د همدارنګه نورشرعي دالیل ټول 
 شرعي حکم څرګندوونکي دي ، نه چې دهغه ثابتوونکي وي  .

له اقتضا ځینې موخه طلب او غوښتنه ده ، که دفعل دترسره کولوغوښتنه وي یا دهغه 
دترک کولوغوښتنه ، که دادواړه غوښتنې الزام اواجباروی او که دترجیح په طریقه 

 وي .
( څخه موخه د مکلف لپاره په دې دواړو کې برابري ) مساوي والی( دی له) تخییر

دفعل په ترسره کولو اودهغه په ترک کولو کې پریود بل له غوره والي پرته او 
 دمکلف لپاره دهغو د واړو مباح کول دي .
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له ) وضع( ځیني موخه دبل څیزلپاره دسبب یا شرط یا مانع په عنوان د یوڅیز 
. د الهي په دې قول سره : ) یاایهاالذین آمنوا اوفوا 1 يول( دقرارورکول ) در

 لومړی آیت ( . –بالعقود ( ) دمائده سورت 
ژباړه : اې مؤمنانو ! په عهدونو باندې وفاوکړئ ) له اهلل اومؤمنانو سره( دایوشرعي 

له افعالو  2حکم دی ، ځکه داد سترڅښتن تعالی )ج( له خوا یوخطاب دی دمکلفانو 
یوفعل دترسره کولو دغوښتنې )طلب( پورې یي تعلق نیولی دی او هغه فعل په څخه د

 عهداوتړون وفا کول دي .
او د الهي قول: ) والتقربواالزنا انه کان فاحشة وساء سبیال ( ) داالسراء سورت ، 

 آیت ( . -32
 ژباړه : او زنا ته مه نږدې کیږئ بی شکه چې دا ډیر بې حیاکاراو بده الره ده . هم
یوشرعي حکم دی ، ځکه دشارع له لوري یوخطاب دی چې په هغه سره یې له 
یوفعل ، یعنی زنا، څخه دالس اخیستلو غوښتنه کړیده .اودالهی قول: ) واذاحللتم 

 دوهم آیت (. –فاصطادوا( ) دمائده سورت 
ژباړه : اوکله چې له احرام څخه حالل شوی ) راووتلی ( نوبیا ښکارکوالی شئی یا) 

 وکړئ (.ښکار
ځکه د شارع له خوا یو خطاب دی له احرام څخه له راوتلو وروسته دښکارکولو 

 دمباح والی په اړوند .

                                                 
1
وصوف کیدل هم ، په دې برخې پورې ملحق کیږي ، په صحیح یا فاسد اویا باطل دیوڅیز م - 

 لکه څرنګه چې وروسته به یې په خپل ځای کې یادونه وشی .
2
له مکلف ځینې موخه ، عاقل او بالغ شخص دی او محکوم علیه هم نومیږی ، شرحه به یې  - 

 وروسته بیان شی .
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 –او دالهی قول: ) فاذا قضیت الصلوة فانتشر وافی االرض( ) دالجمعة سورت 
 آیت ( . -10

 ژباړه : کله چې لمونځ اداء شي بیا په ځمکه کې تیت او خواره ) خپاره ( شئی .
یو شرعی حکم دی ، ځکه دشارع له خوا خطاب دی دجمعې له لمانځه څخه د هم 

) خپریدلو ( دمباح والي په فارغ  کیدو وروسته په ځمکه کې دتیت اوخوریدو 
 .اړوند

او دالهي قول : ) وهلل علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیال ( ) دآل عمران 
 ایت ( . -97 –سورت 

ورتګ  توان وی په هغه باندې دکعبې دخونې حج فرض دی ژباړه : که چیري دچا د
، هم یو شرعی حکم دی ځکه خطاب بي دشارع له اړخه پرمکلفینو د حج پروجوب 

 ) واجب والي ( دی .
اود الهي قول : ) والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا(  دمائده 

 آیت (. -38 –سورت 
وڅ کړئ اوداهلل )ج( له خوا نه د دوی دعمل سزا ژباړه : او دغل اوغلې السونه غ

 ده .
دا یو شرعي حکم دی ، ځکه دشارع له خوا دغل سړي اوغلي السونه غوڅ کړئ او 

 داهلل )ج( له خوا نه د دوی دعمل سزاده .
دا یو شرعي حکم دی ، ځکه د شارع له خوا د غل سړي او غلي ښځې د الس 

 ځول ) قرارورکول( دي .غوڅولو دسبب په عنوان دسرقت )غال( ګر
آیت  -78 –) داالسرآ سورت 1اود الهي قول: ) اقم الصلوة لدلوک الشمس ...( 

. ) 
                                                 

1
 کول . دلوک : د آسمان له مینځه دلمرحرکت او دلویدیځ لوري ته یې مخه - 
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ژباړه : دلمرله زوال څخه .... لمونځ اداء کړه ، هم یوشرعي حکم دی ، ځکه د 
شارع له خوا خطاب دی دلمانځه د وجوب د سبب په عنوان دلمر دزوال ) دلوک ( 

 په قرارورکولو سره .
او دپیغمبر صلی اهلل علیه وسلم قول) حدیث( : ) رفع القلم عن ثالثة : عن النائم 

 حتی یستقظ وعن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفق(.
) هغه فرد چې ویده وی ترڅو چې ویښیږي او کوچنې ترهغې چې بلوغ ته رسیږي 

ارع له خوا یو او لیونی ترهغې چې په هوښ) عقل( راځی ، مکلف نه دی ( ، هم د ش
خطاب دی چې خوب، کوچنیتوب اولیونتوب ته یې د تکلیف) مکلفیت ( له موانعو 

 څخه قرارورکړی دی .
 داصولیونو له لیدتوګې دحکم له تعریف څخه دوه ټکی په الس راځي : -2

لومړی ( د اصولیونو له نظره دڅښتن تعالی )ج( هغه ډله خطابونه چې دمکلفانو د 
کمن وي ، حکم نه نومیږي ، لکه دڅښتن تعالی )ج( د ذات افعالو پرته پورې اړی

اوصفاتو پورې متعلق خطابونه ، لکه د الهي قول: ) واهلل بکل شئی علیم ( ) اواهلل په 
اتو پورې اړیکمن خطابونه لکه د هرڅه ښه عالم دی ( او لکه دالهي مخلوق جماد

 آیت (. -54-والشمس والقمرو النجوم مسخرات بآمره ( د االعراف سورت)
ژباړه : اولمر، سپوږمۍ ، ستوري دا ټول د اهلل امرته تابع دي . او دالهي قول: ) ألم 

 آیتونه ( . -7-6نجعل االرض مهاد او الجبال أوتادٌا () د النسا سورت ، 
ژباړه : آیا مونږ ځمکه فرش او اواره نه ده ګرځولی ؟ اوغرونه مومیخونه نه دي 

 ګرځولي ؟ .
لهی خطابونه چې د مکلفانو له افعالو پوري متعلق دي ، خود طلب، اوهم هغه ډله ا

تخییراو وضع په طریقه نه دي ، د اصولیونو په نزد حکم نه بلل کیږي ، لکه هغه 
خطابونه چې په قرآني کیسو) قصصو( کې وارد شویدي ، لکه دا آیت چې فرمایي: ) 
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ون ( ) دالروم سورت آلم غلبت الروم فی أدنی االرض وهم من بعد غلبهم سیغلب
 آیتونه ( . -1-4،

ژباړه : الف، الم، میم ، د روم قوم مغلوب شوی دی ، په نږدې ځمکه کې اوله دغې 
 ماتې وروسته به دوی غالب کیږی .

اوهمدارنګه خبرونه چې سترڅښتن تعالی )ج( په خپل الس دمخلوقاتو دخلقت په 
خلقکم وماتعملون ( ) دالصافات هکله ورکړي دي لکه دا آیت چې فرما یي : ) واهلل 

 آیت (. 96 –سورت 
 ژباړه : په داسې حال کې چې تاسو او ستاسو عمل اهلل پیدا کړي دي .

دوهم ( اصولیون دڅښتن تعالی )ج( خپل خطاب یعنی ) دشرعي نصوصو نفس( 
حکم بولي خو دفقها وو په نظر، حکم ، ) د دې خطاب له اثر( څخه عبارت دی ، 

نو له دې امله ، د الهي قول: ې دا خطاب دهغه متضمن دی یعنی هغه څه چ
 آیت ( . -32 –والتقربواالزنا( )داالسراء سورت )

یعنی د زنا  -د اصولیونو په نزد حکم دی ، خوفقها د دې اثرخطاب
 حکم بولي . –حرمت)حراموالی ( چې دا شرعي نص دهغه متضمن دی 

 دشرعی حکم اقسام ) انواع ( -3

 1په دوه ډلوویشی : صولیون( حکم داصولو علماء ) ا

                                                 
1
 ځینی اصولیون حکم په درې ډلوویشی : - 

 الف ( اقتضایي حکم : یعنی هغه حکم چې دفعل دسرته رسولو یا ترک کولو دطلب مقتضی دی .
ب ( تخییري حکم : یعنی هغه حکم چې دفعل دسرته رسولو اوترک کولو ترمینځ دتخییر مقتضی 

 دی .
 1یا مانع په عنوان قرارورکول ، آمدی ، ج ج ( وضعی حکم : یعنی یوڅیزدبل څیزد سبب یا شرط

، داویش ،  خورا دقیق او دتعریف مقتضا دی ، خو دې ته په پام چې ډیری اصولیونو 137ص
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 تکلیفی حکم -1

یعنی هغه حکم چې : یا دفعل دترسرکولو دطلب مقتضي ، یا له هغه څخه د الس په 
سرکیدومقتضي اویا دفعل دترسره کولو اوترک کولو ترمینځ دتخییر) اختیار( مقتضي 

 دی.
سولو کې په تکلیفی حکم د دې ډول حکم د نومولو دلیل دا دی چې دهغه په سرته ر

دانسان لپاره سختي اومشقت شتون لری چې دا چاره  په هغه احکامو کې چې دفعل 
دسرته رسولو اوترک کولوغوښتنه ده ، څرګنده ده ، خوهغه څه چې فرد دهغه په 
سرته رسولو او پریښوولو ) ترک ( کې  داختیار خاوند دی ، د تسامح اوتغلیب یا 

دی اوپه اصطالح کې هم مشاجره ) اصطالح له مخې تکلیفی حکم نومول شوی
شخړه ( شتون نه لري او یا ښایي وکوالی شو ووایو: د تکلیفی احکامو په ډله کې د 
مباحثو درول ) قرارورکول( په دې معنا دي چې دمکلف پوري مختص ) ځانګړي ( 
شوي دي یعنی دفعل دسرته رسولو یا ترک کولو ترمینځ اباحه یا تخییردهغه  چا په 

ن لري چې دفعل په سرته رسولو یا ترک کولو کې د ده الزام صحیح دی هکله شتو
اوهمدا ، د تکلیفي احکامو په شمیر کې د اباحې دقرارورکولو دلیل دی ، نه دا چې 
د تکلیفي احکامو په شمیر کې دمباحثو راوړل په دې معنا دي چې ، مباح ، تکلیف) 

 1مکلف به( دی .
 وضعي حکم -2

یزدقرار ورکولو مقتضي دی دسبب  یا شرط  یا مانع په یعنی هغه حکم چې دیو څ
 عنوان دیو بل څیزلپاره .

                                                                                                              

حکم په دوه ډلوویشلی دی ، مونږیې هم په دوه ډلو ویشو. ځکه چې داویش دهغوی ترمینځ رایج 
 اوخورا معمول دی .

1
 36یه ، صالمسودة فی أصول الفقه ، البن تیم - 
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په وضعی حکم د دې ډول) نوعې( دنوم ایښودلو دلیل دا دی چې دشارع له خوا په 
وضع او قراردا دسره یې دوه څیزونه دسببیت یا شرطیت اویا مانعیت په اړیکې سره 

دی چې یویې دبل لپاره سبب یا شرط  یا یوله بله اړیکمن کړي دي ، یعنی دا شارع 
 مانع ګرځولی دی اود دې مواردو بیلګې هم وړاندې ذکر شوې .

 د تکلیفي حکم او وضعي حکم ترمینځ توپیر - 20
الف ( تکلیفي حکم ، دمکلف لپاره دیوعمل دترسره کولو یا دهغه دترک کولو یا 

غواړي ، خو وضعي  دیو عمل د ترک کولو یا ترسره کولو اباحت )مباح والی (
حکم له دې چارو څخه دهیڅ کوم یو افاده نه کوي ، ځکه موخه ترې یوازي دهغه 
څیز بیان دی چې شارع دیوشي د شتون لپاره دسبب یا شرط او یا مانع په عنوان 
قرار ورکړی دی ترڅو مکلف پوه شي چې شرعي حکم کوم مهال ثابت او کوم 

 ف او آګاه وي .مهال منتفي کیږی ، چې په خپل کارواق
ب( تکلیف په تکلیفی حکم کې د مکلف په توان کې دی او مکلف دهغه دترسره 
کولو او ترک کولو توان لري ، ځکه له تکلیف ځینې موخه دا ده چې مکلف ، 
تکلیف سرته ورسوي او که دهغه دترسره کولو توان ونلري اوعمل د ده له توان او 

و بیهوده کار دی او حکیم شارع د قدرت څخه بهروي ، تکلیف یی نورپرې ی
دارنګه فرمان له صادرولو څخه منزه )پاک ( دی اوپه همدې دلیل ، په اسالمي 
شریعت کې یوه قاعده دا ده چې : ) التکلیف االبمقدور( یا) مکلف یوازې په هغه 
چارې تکلیف کیږي چې د ده په توان کې وي ( خو په وضعي حکم کې ، شرط  

ع د مکلف په توان کې وي ، او له دې امله ، ځینې یي د نده چې د حکم موضو
مکلف په توان کې دي او ځیني یې په توان کې نه دي او د ده له قدرت څخه 
بهردي ، خو له دې سره سره ، که چیرې رامینځ ته شي ، اثریې هم ورپسې راځی او 

 پری مرتب کیږي .
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کوالی شو سرقت او  د وضعی احکامو له جملي څخه چې  دمکلف په توان کې دي
زنا او نوروجرایمو ته اشاره وکړو چې شارع هغه دخپلو مسبباتو لپاره اسباب ټاکلي 
دي ، لکه هماغسې چې سرقت یې دسارق دالس دغو څولو او زنایې د زنا کارد 

 درې وهلو یا رجم ) سنګسار( سبب مقرر کړی دی او همدارنګه نورجرایم .
پایلو سبب دی : بیع یا پلورل د ملکیت د  نورعقو داوتصرفات هم دخپلو شرعي

انتقال سبب ، نکاح یو له بله د زوجینو دحاللیت )حالل والي ( اوپه دواړو خواوو 
دحقوقو دمرتب کیدلو سبب او دشاهدانو حضور د نکاح دصحت شرط او اودس 
دلمانځه دصحت شرط دی او پردې بنسټ ، نکاح د شاهدانو له شتون پرته او 

داسه پرته  صحیح نه دی .اوهم که چیرې وارث هغه څوک چې ترې لمونځ له او 
میرات وړي په قتل ورسوي ، دا له دې ځینې مانع کیږي چې له هغه میراث یوسي او 
په همدې توګه که چیرې موصی له، موصی په قتل ورسوي ، قتل د وصیت د اجرا 

کې نه دي ، مانع کیږي او دهغه وضعي احکامو له جملې څخه چې دمکلف په توان 
 کوالی شوالندنیو مواردو ته اشاره وکړو:

د رمضان دمیاشتې حلول چې د روژي د وجوب سبب دی ، دلمرزوال چې دلمانځه 
د وجوب سبب دی اوقرابت اوخپلوي  چې دارث )میراث وړلو( سبب دی او دا 
ټول سببونه د مکلف په توان کې نه دي او همدارنګه ، دبلوغ سن ) منګ( ته 

پرنفس د والیت د پای موندلو شرط دی او رشد او آګاهي )خبرتیا( ته  رسیدل ،
دانسان رسیدل دځینو تصرفاتو دسرته رسولو او اجراء شرط دی ، خونه بلوغ اونه 
رشد د مکلف په توان کې نه دی . که پالرخپل فرزند په عمدي توګه ووژني ، د ده 

قصاص څخه مانع دی. د فرد پالرولي د فرزند دقتل) وژلو( په مقابل کې د ده له 
لیونتوب ده ته له تکلیف او د ده دعقودو د انعقاد مانع دی .  که چیرې موصی له 
دوارثانو جزء وي ، د ډیری فقهاوو دنظر له امله ، د ده وارث والی ) وارث توب( 
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دوصیت د نفوذ او اجراء مانع دی ، اوجوته ده چې دا ټولې موانع د مکلف په توان 
 کې نه دي .

 دوهم مبحث : د تکلیفی حکم انواع 
ډیری علما، تکلیفي حکم په پنځو ډولونو ویشي چې عبارت دي 1د اصولو   -21
 له :

و الزامي ایجاب : یعنی شارع له مکلف څخه دفعل ترسره کول په حتمي ا -1
یعنی په فعل کې د ایجاب اثر، وجوب دی)، د مکلف صورت طلب کړي ) وغواړي(

 ې ډول طلب کیږي ، واجب دی .داوهغه فعل چې په فعل دمکلف لپاره واجبوي  

کـول لـه   ندب : یعنی شارع د ترجیح په طریقه اونه الزام ، دفعل ترسره  -2
یعنی ف په فعل کې دندب اثرهم ندب دی ). د مکلمکلف څخه طلب کوي)غواړي (

ترسره کول یې د ده لپاره مندوب یا مستحب کوي ( او هغه فعل چې ترسره کـول  
 طلب کیږي ) غوښتل کیږی( مندوب دی. یې په دې ډول

تحریم : یعنی دا چې شارع په جزمي او الزامي توګه لـه مکلـف ځينـی     -3
وغواړي چې دفعل له ترسره کولو څخه الس واخلي . د مکلف په فعل کې د تحریم 
اثر، حرمت ) حراموالی ( دی او هغه فعل چې ترک یې طلب شوی دی ، حرام یـا  

 محرم دی .

اونه حـتم   -اچې شارع د ترجیح او غوره والي په طریقه کراهت : یعنی د -4
له مکلف څخه وغواړي چې دفعل له ترسره کولو څخـه الس واخلـی .    –اوالزام 

دمکلف په فعل کې د کراهت اثرهم کراهت دی اوکوم فعل چې ترک کول یې په 
 دې صورت کې طلب کیږي ، مکروه دی .

                                                 
1
احنافو هغه په ) اوو(  ډولونو ویشلي دي چې عبارت دي له : فرض ) افتراض( ایجاب ،  - 

 ندب، تحریم ، تحریمي کراهت، تنزیهي کراهت ، اباحت .
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او ترک کولوتر مینځ اباحه : یعنی شارع، مکلف دفعل دترسره کولو -5
مخیرکړي اوهیڅ کوم یو ته پربل غوره والی ) ترجیح ( ورنه کړي . د مکلف په فعل 

 کې یې اثراباحه دی اوکوم فعل چې په دې توګه طلب کیږی ، مباح دی .

له دې توضیحاتو څخه جوتیږي چې هغه څه چې وجود اوایجاد یې مطلوب دی ، 
فعل چې  ترک کول یې مطلوب دی هم په دوه ډوله دي : واجب او مندوب اوکوم 

دوه ډوله دی : حرام اومکروه ، هغه فعل چې دهغه دترسره کولو اوترک کولو په 
مینځ کې مخیردی ، یو ډول دی چې مباح دی .په راتلونکو مبحثونو کې به ددې 

 احکامو هریو په ځانګړې بڼه او په یوه ځانګړي مبحث کې تربحث الندې ونیسو.
 لومړی مطلب

اجب په شرعي اصطالح کې ، هغه عمل دی چې شارع دهغه ترسره کول و -22
په الزامی صورت طلب کړی دی ) غوښتي دي ( دارنګه چې تارک ) پریښوونکی ( 
یې ترترټنې) سرزنش( الندې نیول کیږې او دا سرزنش ) مالمتوالی( هم له عقاب او 

او داستاینه او مجازاتو سره ملګری دی او فاعل یې دستاینې او تمجید وړګرځي 
 1مدح له ثواب سره ملګرې ده .

دفعل دترسره کولو حتمي توب اوالزامی توب ، یا دطلب له صیغي څخه څرګندیږي 
لکه دمجرد امرصیغه چې پروجوب د اللت لری اویا داچې دفعل د ترک کولو لپاره 

سره  په پام کې نیول شویو مجازاتو څخه معلومیږي ، نو دلمونځ اقامه ، له موروپالر
ښیګڼه ) نیکی( په ژمنه اوتړون وفا اوداسې نورټول له واجبي  افعالو څخه دي چې 
شارع، مکلف دهغو په ترسره کولو ملزم کړی دی او دهغو د ترک کولو لپاره یې 

 عقاب او مجازات ټاکلي دي .

                                                 
1
 321ص 3االحکام ، ابن حزم ج - 
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جمهورعلما واجب هماغه فرض بولی او دا دواړه دهغوی په نظرکې سره برابر دي 
معناله حیثه یوله بله کوم اختالف نه لري او دواړه پرهغه څیزاطالق او دحکم او 

کیږي چې سرته رسول یې الزامي او ترک کول یې عقاب او مجازات له ځان پسې 
خوا حناف دهغه دلیل له کبله چې دفعل دترسره کولو لزوم پرې ثابت شوی  1لري 

، که چیرې دلیل  دی ، د دې دواړو ترمینځ توپیرکوي او د دوی دخبرو پر بنسټ
ظني وي ، لکه د آحادخبرپه څیرچې  دقرباني کولو)اضحیه( وجوب ثابتوي ، دفعل 
ترسره کول واجب دی ، خو که چیرې دلیل قطعی وي لکه پرمکلف دلمانځه 
دپرځای راوړلو دلزوم په اړوند د قرآن کریم نصوص، دفعل ترسره کول فرض دي . 

عل د ترسره کولو دلزوم دلیل ته ګوري دهغه څه پربنسټ چې وموویل ، احناف دف
او ددې خپلي کتنې له امله  ، په فرض  او واجب قایل شوي دي ، خو جمهور 
پرمکلف  دفعل دترسره کولو الزم والي ته ګوري او دهغه د دلیل قطعي توب یا ظني 
والي ته پاملرنه نلري او د دې خپلې لیدنې پربنسټ یې د واجب اوفرض ترمینځ کوم 

 ه دی پرې ایښی او دا دواړه یې دیو مسمی لپاره دوه نومونه بللي دي .توپیرن
دې توپیر، د احنافو په لیدتوګه کې زیات اغیز درلودلی دی ، ځکه په واجب کې 
دلزوم درجه په فرضو کې دلزوم له درجې څخه لږه ده او په همدې علت د  

لږه ده ، واجب( دترک کولو سزا اوعقاب د ) فرضو( دعقاب او سزا څخه )
 هماغسې چې دفرضومنکر کافرکیږي ، خو د واجبو انکارکوونکی نه کافر کیږي .

                                                 
1
ابن عقیل حنبلي له امام احمد څخه یو روایت نقل کړیدی  50المسودة فی اصول الفقه  ، ص - 

وایی : فرض هغه دی چې په قرآن سره الزم ګرځیدلی دی او واجب هغه دی چې  په سنت  چې
سره الزم ګرځیدلی دی او د دې روایت پربنسټ ، حنابله ) حنبلیان( داحنافو رأی ته خورانږدې 

 دي ، که څه هم دهغوی په څیردفرضو اوواجبو ترمینځ په توپیرهم قایل نه دي .
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ریښي چې دا اختالف لفظي اوغیر حقیقي دی، ځکه احناف له جمهورسره بداسې 
دنظراتفاق لری چې دفرضو او واجبو دواړو عملونو سرته رسول په الزامی او حتمي 

ی( د سرزنش او مجازاتو وړدی اوهم بڼه طلب شویدی او دهغوی تارک ) پریښوونک
، جمهور له احنافو سره دنظرتوافق لری هغه چارې چې سرته رسول یې په حتمی او 

 1الزامي بڼه غوښتل شویدی کله یې دلیل قطعی اوبل وخت ظني دی
اوڅوک چې دقطعی دلیل منکرشي ، کافرکیږي ، خوله دې سره سره ، جمهور 

ې دواړو هریو سرته رسول پرمکلف الزم فرض اوواجب مساوي بولی ، ځکه د د
دي اومکلف د دې هریو په ترک کولو د سرزنش او مجازاتو وړدی او د دې دواړو 
دیووالی لپاره ، همدومره ورته والی ) تشابه ( کفایت کوي اونور، د دې دواړو څخه 
دیو د مجازاتو دالزام او میزان په دلیل او قدرت او دمنکر کافرکیدل، د ماهیت 

فعلي ذات څخه بهرچارې دی چې ترسره کول یې پرمکلف الزم شوي او واجب او
نومول شویدی او سربیره پردې ټول د نظراتفاق لري چې دا د شارع دخطاب مقتضا 
ده ، داسې خطاب چې په حتمي اوالزامي بڼه  دفعل د ترسره کولو مقتضي دی . نو 

 ند دی او یوازې فقهيپه دې صورت کې، اختالف لفظی او دتفصیلی دلیل په اړو
مالک او معیار دی او نه د اصولیونو ترمینځ اختالف ګڼل کیږی او نه دفقها وو 

 2ترمینځ حقیقی اختالف .
 دواجب انواع -23

واجب ، دبیال بیلو اعتباراتو له مخې ، په ګڼ شمیر انواعو ویشل کیږي ، دارنګه چې 
ارمشخص توب او نه دهغه دا دأ کولو دوخت په اعتبار ، دهغه د میزان یا مقد

                                                 
1
 . 66ص 1المستصفی ، غزالی ، ج - 

2
 .76ص 1) سلم الوصول ( دعالمه محمد بخیت المطیعی ج - 
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مشخص والی ، په هغه کې دمطلوب تعیین یا دمطلوب نه تعیین او دهغه د تر سره 
کول دمکلف فرد په اعتبار ، په بیال بیلو برخو ویشل شوی چې دهریو په اړوند به 

 بحث وشي .
دواجب انواع دهغه دا دأ کولو دوخت په اعتبار. ددې اعتبار له مخې ،  -24

 کیږی : مطلق واجب اومقید واجب . واجب په دوه ډولوویشل

 الف. مطلق واجب
هغه څیز دی چې شارع یې سرته رسول غوښتي دي پرته له دې چې هغه یي په ټاکلي 
وخت مقید کړې وي اوله دې کبله ، مکلف کوالی شي هروخت چې یې وغواړي 
ترسره یې کړي اوپه دې ترسره کولو سره یي ذمه مبرا کیږي  ) خالصیږی ( او 

راو ځنډ په خاطر نه ګناهکارکیږي ، خو غوره دا ده چې هرڅو مره ژریې اداء دتأخی
کړي ، ځکه چې د مړینی وخت نا معلوم دی او انسان نه پوهیږي چې مرګ یې کوم 
وخت ګریوان نیسی . د دې ډول واجب څخه کوالی شو الندنیو موارد وته اشاره 

 وکړو :
ې د کوم مشروع عذر له درمضان دمیاشتی د روژي قضا دهغه چالپاره  چ -

امله یې افطارکړې ) خوړلی ( ده ، چې دارنګه شخص هروخت وغواړي کوالی شي 
خپله  قضا شوې روژه ونیسي ، پرته له دې چې  دا قضا په کوم مشخص کال پوري  
مقید شي ، او البته دا مذهب دځینو فقهاوو له هغي جملې دحنفیانو دی دهغوی 

 دنورو پرخالف .

پرهغه چا چې خپل سوګند یې مات کړی ) حانث شوی ( ، واجب کفاره  -
چې دارنګه کس هم کوالی شي سمالسي  دخپل سوګند له ماتیدلو ) حانث کیدلو( 

 وروسته کفاره ورکړی اوهم کوالی شي له هغه یوه موده وروسته کفاره ورکړي .
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کوم څوک چې د حج دترسره کولو توانایي لري ، پرې  واجب ده چې  -
ي ، خووجوب یې فوری ) سمالسی( نه دی ، بلکې وخت لري او حج ترسره کړ

 فرد کوالی شي دخپل عمر په هرکال کې چې وغواړي ، ترسره یې کړي .

 ب : مقید واجب 
هغه دی چې شارع دهغه ترسره کول غوښتي دی او دهغه داداء کولو لپاره یې 

تې روژه ، محدود وخت ټاکلی دی ، لکه پنځه ګوني لمونځونه اود رمضان د میاش
چې اداء کول یې له محدود وخت څخه وړاندي جوازنه لري اوکه چیرې فرد هم له 

 مشروع عذر پرته دهغو ترسره کول وځنډوي ، ګناهکارکیږي .
له دې کبله ، په مقید واجب کې ، دالزام بناپر ) فعل او ټاکلي وخت ، ده او په 

 مطلق واجب کې ، په یوازې فعل( .
په ټاکلي وخت او دهغه په صحیح یري مکلف ، واجب دهغه ، که چسربیره پردی 

او بشپړه بڼه ترسره کړ، د ده کار اداء نومیږي اوکه هغه یې په نیمګړي صورت )بڼه 
(  دهغه په ټاکلی وخت کې ترسره کړ او بیایې په هماغه وخت کې نوموړی واجب 

نومیږې اوکه  له بیا ځلی )دوباره ( په بشپړه بڼه پرځای کړ، د ده دوهم کاراعاده 
 1ټاکلي وخت وروسته یې هغه عمل ترسره کړ، د ده کارقضا نومیږي .

دواجب انواع دهغه لپاره دمقدار د ټاکلو یانه ټاکلوته په پام سره واجب دهغه  – 25
مقدارته په پام سره چې شارع هغه مطالبه کړی دی په محدد واجب او غیر محدد 

 واجب ویشل کیږي  :
  محدد واجب –الف 

هغه واجب دی چې شارع دهغه یو مشخص مقدارټاکلی دی ، لکه زکات ، 
دمشتریاتو ) پیرودل شویو مالونو( اومبیعاتو ) پلورل شویو مالونو( قیمت ، دیات ) 

 دیتونه ( اوداسي نور.

                                                 
1
تنقیح االصول الی علم االصول ، دعالمه حلی ، تسهیل الوصول الی علم االصول، د شیخ  - 

 276محمد عبدالرحمن محالوی ، ص 
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دا ډول واجب دفرد په ذمې پورې تعلق او تړاو لری اومطالبه یې د قاضي حکم ته له 
وو له رضایت پرته جواز لري ، ځکه هغه پرخپل نفس محدود اړتیا یا د دواړو خوا 

دی اومشخص مقدارلري او یوازې په هغه صورت کې ، دمکلف ذمه ترې بري 
کیږي  چې فردیې په هغه ډول چې شارع مشخص کړیدي او د ده په ذمه ثابت 

 شویدی ، ترسره کړي .
 غیرمحدد واجب  -ب :

ړی نه دی ، لکه دخدای )ج( په هغه واجب دی چې شارع ورته مقدار مشخص ک
الره کې انفاق ) له زکات پرته ( . دا عمل مشخص مقدارنه لري او مقدار یي یوازې 
د انفاق کوونکی په توانایې اود محتاج ) اړمن (  په اړتیا پورې په تړاو معلومیږي او 
پردې بنسټ ، که پرکوم کس واجب او وټاکل شول چې د یو بیوزله اړتیا پوره 

پرده باندې یوغیرمحدد واجب ، واجبیږي او پرې واجب ده چې په هغه  کړي ،
اندازه چې د نوموړي بیوزله )فقیر( اړتیا پوره کیږي ده ته انفاق وکړي ، د دې ډول 
واجب بل مثال، دخیرپه کارکې مرسته اوملګرتیا ده ، چې دا عمل هم یوغیرمحدد 

رامینځ ته کولو کې په  واجب دی ، او یوازې دنیک کارډول چې مکلف دهغه په
 تعاون ملزم دی ، دهغه د مقدار ټاکونکی دی .

دا ډول واجب ، کوم دین ) پور( په ذمه کې نه ثابتوی ، ځکه ضابطه په هغه څه کې 
چې په ذمه کې ثابتیږي دا ده چې مشخصه وي اوپه همدې دلیل دقاضي دحکم له 

د دواړوخواو له رضایت  -ریا دځینو فقهاوو لکه داحنافو په نظ -صادریدو وړاندې 
څخه وړاندې ، دزوجې نفقه دزوج  پرذمه نه ثابتیږي ، ځکه چې د ) زوجې ( نفقه د 
دې دوو حالتونو ) دقاضي حکم یا د دواړوخواو ورضایت( څخه په مخکې وخت 
کې ، معلومه اومشخصه نده او له دې کبله ، په ذمه هم نه ثابتیږې اوپه پایله کې ، 

ادریدو وړاندې یاله  رضایت وړاندې زماني ، دنفقي مطالبه دقاضي دحکم له ص
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صحیح نده ، خو دفقهاوو یو نورشمیر لکه شافعیه ، معتقد دي  چې د زوجې نفقه 
دې ته د نفقې له ورکړې څخه د زوج دامتناع له وخته ، د دین ) پور( په عنوان 

مقداریې هم دزوج پر ذمه ثابتیږي ، ځکه د دوی په نظردا محدد ، واجب دی او 
مشخص او د زوج دمالی وضعیت پورې تړا ولری ، له دې کبله ، زوجه کوالی شي 
له نفقي څخه د زوج دامتناع له مهاله ، خپله نفقه چې د قاضي دحکم له صادریدو 
وړاندې یاله رضایت څخه وړاندې پورې اړیکه لري ، مطالبه کړي . یعنی دنفقې 

کال د شخصیه  1959له او په دی نظردعراق دپرورکړه دمیړه دامتناع کولو له مها
  1( یمې ګڼې عمل کړی دی .88احوالو قانون )

دواجب انواع دمطلوب تعیین  یا نه تعیین ته په پام سره واجب په دې اعتبار  -26
 سره ، په دوه برخوویشل کیږی ، یو معین واجب اوبل غیرمعین واجب .

 معین واجب -الف :
کټ مټ له مکلف څخه غوښتنی دی اومکلف ته یې  هغه واجب دی چې شارع هغه

په بیال بیلو چارو کې د یوه په غوره کولو کې اختیار نه دی پرې ایښی لکه لمونځ ، 
روژه ، دغصب شوی مال بیرته ورکړه دهغه دباقی پاتې کیدا په صورت کې ، چې د 
دې نوعې حکم واجب دی چې یوازې دهغې ټاکلې چارې په ترسره کیدو سره د 

 کلف ذمه بري کیږي .م
 غیرمعین واجب   -ب :

تنی ، بلکې دمعلومو پخپله هغه په ټاکلې بڼه ندی غوښ هغه واجب دی چې  شارع
مواردو په ترڅ کې یې غوښتی دی او مکلف مختاردی چې د دې واجب د اداء 
کولو لپاره له دی څخه یو غوره کړي ، کله ، دا واجب له دوه افعالو څخه یوفعل 

                                                 
1
پرذمه مې مادې څلورمه فقره : دغیرناشزه ) نافرمانه ( میرمنې نفقې ته دهغې د میړه   – 24د - 

 له انفاق څخه دمیړه دامتناع کولو له مهاله د پور په څیراعتبار ورکول کیږي .
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ف کوالی شي له دې دواړو څخه یوغوره کړي ، لکه  هماغسې چې د دی او مکل
سترڅښتن تعالی )ج( په دې قول کې دجګړی دبندیانو په اړوند راغلي دي چې 
فرمایي : ) حتی اذا أثخنتموهم فشدواالوثاق فاما منابعدوا ما فدٌا تضع الحرب 

 آیت (  -4اوزارها( ) دمحمد سورت ،
ې وینې توئي کړئ بیایې قیدونه محکم کړئ بیا یې په ژباړه : څوچې په دوی کې ډیر

احسان سره ایله کړئ اویا مال اوفدیه ترې واخلئ څو چې جنګ سوړ شي  اواسباب 
 یې والړشي .

دامام )حاکم( لپاره دا اختیار دی چې پراسیرانو احسان وکړي یا دا چې د نورو په 
یزونو ترمینځ یوڅیزدی . هم غیرمعین واجب د دریو څ کلهمقابل کې فدیه واخلي . 

لکه دسوګند کفاره ، چې  دهغي  په اړوند په هغه فرد چې سوګند یې مات کړیدی 
واجب ده چې له دې دریو څیزونو څخه یو ترسره کړي : یا دا چې لسومسکینانو ته 
خواړه ورکړي  یا دا چې لسوبیوزالنو ته لباس واغوندي اویا داچې یو مریي ) غالم( 

ته دا کفارات ) کفارې ( په هغه حالت پوري تړاو لري چې فرد د دې آزاد کړي اوالب
کارمالي توانایي ولري ، خوکه چیري یې ونه شول کوالی ، کفاره یې یومعین واجب 
، یعنی درې ورځې روژه  نیول دی ، ځینو علماوو د واجب دا ډول په دې دلیل چې 

یدی ، مخیرواجب نومولی فرد په دې دریو مواردو کې دیوه په غوره کولو مخیر شو
 1دی .

                                                 
1
 .66ص 1فواتح الرحموت  شرح مسلم الثبوت ، ج - 
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د واجب انواع دهغه په اداء کولو مکلف فرد یا افرادو ته په پام سره  په دې  -27
 1اعتبارسره ، واجب په عیني واجب اوکفایي واجب ویشل شویدی .

 عینی واجب -الف :
هغه دی چې الزم طلب له مکلفانو څخه هریو ته متوجه دی ، یعنی هغه څه چې 

صول اوسرته رسول له مکلفینو ځیني له هریو څخه غوښتنی دي  او له شارع دهغه ح
دې کبله ،  دځینو مکلفینو په الس دهغو ترسره کیدل کفایت نه کوي  او یوازې 
دهغه په اداء کولو سره دی چې دهرمکلف ذمه بري کیږي ، ځکه له دې واجب 

مکلف هغه څخه دشارع قصد یوازې هغه مهال تحقق ) رښتیاینه (  مومي چې هر
پرځای راوړي او په همدې دلیل هم دی چې ترک کوونکی یې ګناهنکارکیږي او 
ترعقاب الندې نیول کیږی ، اودا چې بل څوک یې سرته ورسوی ، د ده لپاره کومه 
فایده نلري ، نوپه دي واجب کې ، پخپله فعل او پخپله  فاعل ) ترسره کوونکی ( 

، لمونځ ، روژه ، په وعده  ) ژمنه ( وفا  دپاملرنې وړدی ، د دې ډول واجب بیلګې
 اوهرچاته دهغه دحق ورکول .

 کفایی واجب  -ب:
واجب علی الکفایه یا کفایي واجب ، هغه واجب دی چې شارع دهغه ترسره کول 

تني دي دهغوی له یوه یوه څخه ، ځکه د و حصول له ټولو مکلفانو ځینې غوښا
ل ، یعنی دفعل صورت موندل دي ، نه شارع موخه ، په ټولنه کې دهغې ترسره کید

 2د مکلف شخص آزمایل .

                                                 
1
ځینو پرې درییم ډول هم ورزیات  کړیدی او دا درییم ډول ، هغه واجب دی چې  ترسره  - 

ج( په رسول صلی اهلل علیه وسلم د کول یې له یو ټاکلي انسان څخه غوښتل شویدی لکه دخدای )
 269تهجد فرض چې یوازې پردوی واجب دی . المحالوی ، ص

2
 364-363ص 2تیسیرالتحریر ج  - 
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اوپه پایله کې ، که دامت ځیني افراد یې ترسره کړي ، فرض له نوروڅخه ساقطیږی  
او په دې  –، ځکه دیوې ډلې فعل دبلې ډلې دفعل اوعمل ځای ناستی هم کیږې  1.

رسره ) دیوشمیر په الس دکفایي واجب دفعل دترسره کولو په صورت کې ( اعتبا
تارک ، فاعل ګڼل کیږی ، خو که چیرې  کوم کس یې ترسره نه کړي ، ټول 
توانمند ) توانا(  افراد به ګناهکار وي ، له دي امله ، په دې ډول واجب کې طلب ، 

عیني واجب کې ، موخه دفعل پرتحقق موندلو بنادی نه پریو مشخص فاعل ، خو په 
، د عمل ترسره کیدل دي خود هرمکلف له خوا ، د کفایي واجب له بیلګو څخه : 
جهاد ، قضاوت ، فتوا ورکول، په دین کې عالم کیدل، دشهادت اداء کول، په 
معروف امراوله منکر څخه نهی ، دهغه صنایعو اوکسبونو او پوهنو رامینځ ته کول 

( دی او دهرډول ځواک او قدرت آماده ګول)  چې امت ورته  اړمن ) محتاج
چمتوکول ( لکه دارنګه چې عمومي ښیګڼي تأ مینوي ، ځکه چې کفایي فرضونه ، 
ډیری ، عامه مصلحتونو ته ورګرځي . د دې دلیل که چیرې کفایي واجب صورت 
ونه مومي ټول ګناهکاران دی ، یوازې دا دی چې کفایي واجب دامت له مجموعې 

کیږي ، دارنګه چې په هغه قادر) توانا( باید هغه سرته ورسوي او نا ځینې غوښتل 
توان هم دنده لري چې  توانا دهغه سرته رسولو ته وهڅوي اواړباسي او که چیرې دا 
واجب ترسره نه شو ،  دا تقصیر د ټولو له خوا دی ، د توانا له خوا ، په دې دلیل 

،  په دې خاطرچې توانا فرد یې هغه  یې سرته ندی رسولی او دعاجز له خوا  ېچ
دهغه سرته رسولو ته اړایستی او هڅولی نه دی . اما شافعی د کفایي فرض په اړوند 
وایي : ) که چیرې دامت ټول افراد کفایي فرض ضایع کړی اوترسره یې نه کړي ، 

                                                 
1
 31المسودة ، ص - 
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زه د دې  ویره لرم چې ټولو افرادو چې کوالی یې شول هغه ترسره کړي او ترسره 
 1له ګناه څخه به بهرنه وی (. یې نه کړل

امت واجب ده چې د حکومت  مراقب له واجب څخه د دې انځور پربنسټ ، پر
څارونکي ( وي اوهغه د کفایي  واجباتو ترسره کولو او یا دهغه دا داء لپاره دالزمو )

اسبابونو چمتو کولو او تهیه کولو ته اړباسی ، ځکه حکومت دعمومی مصالحو په 
استازی دی اوکوالی شی د کفایي واجب دترسره کولو بار په خپلو  تأمین کې دامت

اوږو یوسي اوکه چیرې په دې چاره کې تقصیر وشي ، ټول امت او هم اجرائیوي 
اوحکومتي دستګاه ګناهکاران دي ، امت ، په دې خاطرچې دولت یې دیته نه دی 

تو کړي او چم ،اړایستی چې هغه شیان چې کفایي  فرضونه په هغو ترسره کیږي 
حکومت په دې خاطر چې دخپل توان او امکان په درلودلو سره سره یې د کفایي 
واجب ترسره کولو ته اقدام ندی کړی . کله کله کفایی واجب په عیني واجب 
تبدیلیږی لکه مثال په جهاد کې که چیري هدف په کفایي فرض  سره محقق او 

هغه افرادو چې په هرډول له حاصل نه شي ، په هغه صورت کې ، جهاد په ټولو 
دښمن سره په جګړه قادردي  ، عین فرض کیږي او همدارنګه دهمدي په څیر دي 
چې که چیرې یو قادرمکلف په یوازې ځان پخپله یومنکر امر) کار( وویني اوله ده 
پرته یې بل څوک ونه ویني ، په ده واجب ده چې دخپل توان په اندازه هغه ترانکار 

مدارنګه ، که چیرې په یوه کلی اوبانډه کې یوازې یوطبیب ) الندې ونیسي ،ه
ډاکتر( شتون ولري اوهلته له ده پرته بل ډاکتر نه وي ، له رنځورانو سره مرسته په 

 ده عینی واجب ده ، او ....
 
 

                                                 
1
 366الرساله  ، دامام شافعی ، ص - 
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 دوهم مطلب
 مندوب ) مستحب (

ا ندب یومهم کارته ددعوت او رابللو په معنا دی اومندوب دهغه څیز په معن -28
 دی چې فرد ورته رابلل شویدی لکه څرنګه چې  شاعرویلي دی .

 الیسأ لون آخاهم حین یندبهم                     للنائبات علی ماقال ، برهاناً 
) کله چې یې  ورورهغوی په سختیو) ستونزو( کې رابولي ، هغوی له ده څخه د هغه 

 ګي ( .دخبرو لپاره کوم دلیل نه غواړي اومرستې ته یې وردان
خو په اصطالح کې ، هغه  څیزدی چې شارع دهغه ترسره کول په غیرالزامي بڼه 
طلب کړیدی ، دارنګه چې  دهغه کار ترسره کوونکی ) فاعل ( ستایل کیږی ، 

، خو کله کله د  1ثواب وړی ، خوتارک یې ترغندنې اوعقاب الندې نه نیول کیږی 
 ررټلوالندې نیول کیږي  .مندوباتو دځینو انواعو دترک کولو په خاطر ت

دیوفعل دمندوب والي دلیل ، دطلب صیغه ده که چیري قرینه یې مقارنه )هممهاله (  
له هغه ځینې اراده  -اونه الزام  –وي چې پردې داللت وکړي چې شارع ندب 

کړیدی . که چیرې دا قرینه نص وي او یاله دې پرته وي ،  لکه دالهي  په قول کې 
ن آمنوا اذا تداینتم  بدین الی أجل مسمی فاکتبوه ( ) دالبقره سورت طلب : یاأیهاالذی

 ایت ( . – 282 –
ژباړه : ای مؤمنانو ! که چیري ترټاکلي وخته  د دین معامله کوئ نوویي لیکئ . چی 
د آیت په سیاق کې وارد شوې قرینې ته په پام ، یعنی ) ان أمن بعضکم بعضا فلیؤ 

 آیت ( -283 –بقره سورت دالذی او تمن أ مانته ) دال
ژباړه : که چیرې ځینی له تاسو ځیني امین و ګڼئ بیا دې اداء کړي هغه څه چې 

 پرې امین شوی دی .
                                                 

1
 321ص 3او ج 40ص 1او االحکام دابن حزم ج 576المسودة ، ص  - 



ټونهداسالمی فقهي بنس  قضاء 
 

 94  

 

پرحتمي والي او الزام  داللت  نه لري او له دې امله ، دا نص پر هغه داللت لري 
اوله  چې د پورلپاره دسند له لیکلوځینې موخه ، یوازې ندب اواستحباب دی نه لزوم

ضایع کیدلو څخه د دوی دخپلو حقوقو د ساتنې له کبله ځینو چاروته دبندګانو 
دالرښوونی له نوعې ځینی دی او که چیرې په دې الرښوونو عمل ونکړي ، د خپلې 

 دې بې پروایې اوتقصیر پایله به پخپله وزغمی .
 آیت ( . -33الهي قول) فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرًا ( ) دالنورسورت 

ژباړه : ) او له هغوی سره مکاتبه وکړئ که په هکله یې ښیګڼه وینئ . په خپل ملک 
) ملکیت ( کې دمالک د آزادۍ او خپلواکۍ په تصرف کې ( د شرعی قاعدې قریني 
ته په پام ، د مکاتبې پروجود داللت نه لري ، همدارنګه  د ) ای دځوانانو  ډلی ! له 

تطاعت ) توانمندي ( لری اوکوالی شي تاسې څخه چې هرڅوک دواده کولو اس
نفقه ورکړي ، واده دي وکړي ( حدیث هم پرټولو مکلفانو د واده پروجوب داللت 
نه لری ، په دي قرینی سره چې  په متواتر ډول د څښتن تعالی)ج( له رسول صلی اهلل 

که څه هم د واده توانایې یې   –علیه وسلم څخه نقل شویدی چي هریو مکلف 
 په واده مکلف کړی ندی . –درلوده 

مندوب نورنومونه هم لری لکه : سنت ، نافله ، مستحب ، تطوع ، احسان او  -29
فضلیت چې دا ټول الفاظ یو تربله د نږدې معناګانو درلودونکي  دي او د مندوب 

له  1اوهغه د الزام پر ته فعل له غوره والي څخه عبارت دی . يمفهوم ته اشاره لر
ړیې ، هغه څیزدی چې د څښتن تعالی )ج(  رسول صلی اهلل علیه ټولو اعلی اولو

وسلم هغه تل ترسره کړیدی او له ډیرولږ ومواردو پرته یې هغه ترک  کړی نه دی ، 
                                                 

1
نومولی دی چې شارع  ورته مکلفان رابللي دي . په  مندوب یې په دي دلیل په دې  نوم - 

مستحب یې د نوم ایښودلو دلیل هم دا دی چې د شارع  خوښ دی . په نفل یې دنوم ایښودلو 
دلیل دا دی چې دا ندبي چاری له فرایضو څخه زایدې چاري دی او داضافه ثواب د ترالسه کولو 

ا دی چې فاعل  یې په تبرعی بڼه ترسره کوی موجب ګرځی . په تطوع یې دنوم ایښودلو دلیل هم د
او په فضیلت یې دنوم ایښودلو دلیل هم دا دی چې ترسره کول یې له ترک کولو ځینې غوره دی 

 اوله هغی وروسته . 91ص 1. رد المحتار عابدین ، ج



ټونهداسالمی فقهي بنس  قضاء 
 

 95  

 

لکه دسهارله لمانځه څخه وړاندې دوه رکعته مستحب لمونځ . دا ډول مستحبات ، 
 .زات کیږی  نهمتیا وړګرځی خو مجامؤکد سنت نومیږی او ترک کوونکی یې دمال

بل مثال یې ، دهغه چالپاره نکاح ده چې په عادي شرایطو کې  دی او دواده کولو 
ذان دی چې  یو داسالم له شعایرو  توانایي لري ، او همدارنګه له مثالونو څخه یې ، آ

ځینی دی چې د یو عمومي دیني مصلحت پورې تړاو لري اوپه هکله یې سهل 
ه همدي دلیل، که چیرې دیو ځای ) کلي ( خلکو انګاري اوسستي جایزنده  اوپ

دهغه په ترک کولو دنظر اتفاق پیداکړ ، دهغه ترسره کولو ته اړایستل کیږی له دي 
مرتبې وروسته ، غیرمؤکد  سنت قرارلری چې هغه چاري دي چې دڅښتن تعالی 
)ج( رسول صلی اهلل علیه وسلم دهغه په ترسره کولو مد اومت او همیشه والی ندی 
کړی لکه دماسپښین له لمانځه څخه وړاندې د څلوررکعته لمونځ کول اولکه د 
تطوع ) نفلی (  صدقه د هغه چا لپاره چې په ترسره کولو یې قادردی په هغه مهال 
کې هغه کس ته چې ورته صدقه کیږی  داضطرار اوسختی اړتیا په حالت کې 

 قرارونلری .
د او اداب او زواید سنت نومیږی لکه دمندوب درییمه مرتبه ، هغه ده چې فضیلت 

څښتن تعالی ) ج( د رسول صلی اهلل علیه وسلم پسی  په عادي او ورځنیو چاروکې  
اقتدا چې د څښتن تعالی )ج( له رسول صلی اهلل علیه وسلم څخه دیو انسان په 
عنوان صادریدل لکه د ډوډۍ خوړلو او څښلو اوویده کولو اداب ، په دارنګه 

څښتن تعالی )ج( له رسول صلی اهلل علیه وسلم ځینې اقتدا مستحب   مواردو کې د
ده اودپیغمبر صلی اهلل علیه وسلم سره دمقتدی  په میني اوتړلتیا داللت کوی ، خود 
دې چارې ترک کوونکی د رټلو اوعتاب مستحق نه دی ، ځکه د دینی چارو جزء 

 په شمیرکې دی .نه دی او دعبادتونو په مقام کې نه دی بلکې دعاد تونو 
 هلته دوه موضوعګانې دکتنی وړدي : -30

مندوب ، په کلي توګه  ، د واجب یوه مقدمه ګڼل کیږي  اومکلف ته یې  -1
دهغه د اداء کولو یادونه کړي او ورته یې آسانوی ، ځکه مکلف ته د مندوباتو په 

سره  اداء کولو او پرهغو په مد اومت سره ، دواجباتو اداء کول آسانیږی له هغو
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عادت کیږی . امام شاطبی په دي هکله وایی ) که چیري مندوب ته په عامه توګه 
اعتبار ورکړل شی ، هغه د واجب لپاره دخادم په توګه مومي  ،ځکه  یا د واجب 
مقدمه ده یا دهغه رایادوونکی ، که دهغه موجود  واجب له جنس څخه وی او که نه 

 1وی .

څه هم غیرالزم وی مګر دکل په اعتبار مندوب د هغه دجزء په اعتبار که  -2
الزم دی ، په دي معنا چې دمکلف لپاره صحیح نده چی  مندوبات په کلی اویو ځلي 
صورت سره ترک کړی ، ځکه دا د ده په عدالت کې عیب دی او دتأدیب او تهدید 
مستحق دی اوپه همدې دلیل، د څښتن تعالی )ج( رسول صلی اهلل علیه وسلم قصد 

دهغه چا کورونه وسیزي چې په دایمي توګه په جمع لمونځ ) یا په کړی ؤ چې 
 جماعت سره لمونځ ( ترک کوی .

نو آذان اوله جماعت سره لمونځ اوتطوعی ) نفلی ( صدقه او دسهار له لمانځه څخه 
وړاندې سنت لمونځ  دجزء له حیثه ، مندوب او دکل له حیثه الزم دی اوترک 

 ه دیکول یې په بشپړه توګه صحیح ن
اوله نورومثالونو څخه یي ، واده دی ، چې د ټول امت له خوا دواده ) نکاح (  

ترک کول ، هم صحیح نه دی ، ځکه دا ترک کول دامت دفناکید والمل ګرځی ، 
نو دجزء  له لحاظه د خلکو دافرادو په نسبت مندوب دی خو دجماعت په نسبت 

دایمی ترک  کول د دین په  امله د مندوباتو يدکفایی فرض په څیر دی ) له د
 2اوضاع اغیزناک دي ، خو که په ځینو وختو کې ترک شي کوم اغیز نه ښندي (.

 نوربیا                                                                        
 

                                                 
1
 151ص  1الموافقات د شاطبی ، ج  - 

2
 133 -132ص  1الموافقات دشاطبی ، ج - 
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 دریم: د مقاصدو )موخو( اړیکه د قیاس سره

د یو نا منصوص امر پیوسته کول تر منصوص امر پورې د دواړو ترمنځ د ګډ علت 
پربنسټ تر څو حکم له منصوص څخه نا منصوص امر ته انتقال شي، عبارت له قیاس 

 1څخه دی.
ه له قیاس سره د الندې ټکو په وړاندې کبنسټ د مقاصدو اړید پورته تعریف پر 

 کولو سره ال ښه روښانه کېږي:
علت شتون دی، چې د علت په  ډد قیاس له اړینو ارکانو څخه یې یو هم د ګ -۱

ټاکلو کې بیا مناسبت شرط دی او مناسبت وايي همدېته چې د شارع مقاصد چې 

                                                 
1
 .۱/۶۰۳السالمي، وهبة الزحیلي، أصول الفقه ا  
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کول دي باید پاملرنه ورته وشي، نو  رېیهغه د مصلحتونو جلبول او د ضررونو ل
  1جوته شوه چې ددغې لړۍ په وسیله قیاس هم تر مقاصدو پورې تړلی دی.

د مناسبت د څېړنې مبحث د فقهې د اصولو علم، د علماوو له نظره د شرعي 
مقاصدو مبحث دی، ځکه مطلوب مناسبت مطلق مناسبت ندی بلکې هغه مناسبت 

برابر وي، همدا المل دی چې علماء ځینې هغه دی چې د شارع له مقاصدو سره 
لغوه شوي مناسبتونه هم یادوي چې پر هغوي تکیه کول سم نه دي، بلکې د هغوي 
هدف له مناسبت څخه هغه څرګند او منضبط صفت دی چې کله حکم پر هغې بناء 
شي، هغه ددې وړتیا لري چې د شرعې له مقاصدو سره دې برابر وي، چې د حکم د 

رې کول دي، چې همدا د شارع یخه د مصلحتونو جلبول او د ضررونو لتشریع مو
موخه هم ده، چې په همدې مبحث کې یې د احکامو په تعلیل د مختلفو مذهبونو له 

 2نظره ژور بحث کړی، چې همدغه د مقاصدو علم بنسټ تشکیلوي.
د مقاصدو په علم پوهه او د اسالمي شریعت پر اسرارو برالسی د صحیح او  -۲

فاسد قیاس ترمنځ د جال والي لپاره تله او معیار بلل کېږي، ابن تیمیة رحمه اهلل وايي: 
د صحیح او فاسد قیاس پېژندل په علومو سره کېږي او دا چاره هغه چاته ډېره آسانه 
ده چې د اسالمي شریعت په اسرارو، مقاصدو، نېکیوو او د بندګانو په دنیاوي او 

 3لري.اخروي مصالحو باندې پوهه و
مقاصد هغه ضابطې او قواعد وړاندې کوي چې په وسیله یې قیاس د اسالمي شریعت 
له روحیې او موخو سره ځان پداسې توګه برابروي چې خپله دنده په جلبولو د 

رې کولو د ضررونو، سختیوو او تنګوالي کې په سمه توګه سرته یمصلحتونو او په ل

                                                 
1
 .۳۴۳. او والمقاصد عند ابن تیمیة، ۳۰۳وګوره! علم مقاصد الشارع،   

2
 .۵۲۱مقاصد الشریعة و عالقتها باألدلة،   

3
 .۲/۵۸۳مجموع الفتاوی،   
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الس ه اسرارو پر بنسټ هغه ضابطې پ رسوي، همدا راز مقاصد د اسالمي شریعت د
راکوي چې په وسیله یې صحیح قیاس له فاسد څخه په آسانۍ سره جال کوالی شو، 
بناًء مقاصد د مجتهد لپاره داسې ځانګړی ارزښت لري چې په وسیله یې کوالی شي 
د اسالمي شریعت پر برابره الره پداسې توګه تګ وکړي چې احکام په ښه توګه 

 1ېښو باندې په مناسبه توګه پلي شي.صادر او پر پ
د اسالمي شریعت له مقاصدو سره برابر قیاس یو د هغې ښکلو علمونو څخه  -۳

ګڼل کېږي چې پدې سره اسالمي شریعت خپله هغه وړتیا جوتوي چې دغه شریعت 
په هر زمان او مکان کې د ستونزو د حل سربېره د پلي کېدو وړتیا لري، چې پدې 

رې یشریعت هر ډول اختالف، ټکر او عدم دسپلین له ځانه ل چارې سره اسالمي
کوي او د شارع ستر حکمت چې هغه له عدل، د یو شان شیانو ترمنځ برابروالی او 
د مختلفو شیانو ترمنځ توپیر دی ال پیاوړی کوي، چې په ټوله کې هغه څه نفې کوي 

 2چې ګویا اسالمي شریعت له قیاس سره مخالف دی.
راخه قیاس په راتګ سره، د قیاس د مقاصدو اړخ ال پیاوړی او د کلي او پ -۴

ارزښت یې لوړېږي، ځکه کله چې موږ د یو کلي مقصد په وسیله یوه پېښه د هغې د 
امثالو او نظائرو سره پیوسته کوو دغه اړخ نور هم قوي کېږي، د نمونې په توګه د 

و حراموالی په علت د عقل او مال د ساتنې په موخه د خرما څخه د جوړو شوو شراب
نشې چې موخه ترې د عقل او مال ساتنه ده، چې همدغه کلي مقصد او علت د 
وربشو او انګورو څخه په جوړو شوو شرابو کې هم شته چې له کبله یې هغه هم د 
قیاس په وسیله حرام شوي دي، ځکه د حرمت علت یې نشه او موخه ترې د عقل او 

                                                 
1
 .۳۴۳وګوره! المقاصد عن ابن تیمیة،   

2
 .۳۴۳مخکنۍ مرجع،   
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عقل له منځه ځي او مال ضایع کوي او دغه علت  مال ساتنه ده، چې په شرابو سره
 1او مقصد په ټولو کې شتون لري.

 څلورم: د مقاصدو )موخو( اړیکه د مرسله مصالحو سره
موخو سره برابرې وي، له مرسله مصحلتونه هغو ګټو ته ویل کېږي، چې د شارع 

 خو کوم ټاکلی نص یې په معتبروالي او ملغاوالي باندې نه وي راغلی.
 مرسله مصحلتونو باندې د عمل کولو لپاره الندې شرطونه اړین دي:په 
 د قرآنکریم او سنتو له صریحو نصونو او اجماع سره به مخالف نه وي. -۱
 د شارع له موخو او تصرفاتو سره به برابر وي. -۲
له هغې څخه دې ستر  ېپر یو مصلحت به عمل کول ددې المل نه جوړېږي چ -۳

 ت له منځه والړ شي.حلبل مصاو یا ورسره برابر 
د پورته تعریف او شرطونو څخه وروسته د اسالمي شریعت د موخو او مرسله 

 الندې ټکو په وړاندې کولو سره په ښه توګه جوتېږي: دمصلحتونو ترمنځ اړيکې 
د مرسله مصلحتونو له تعریف څخه څرګنده ده چې مرسله مصلحتونه هماغو ته  -۱

وخو سره برابروي سره لدې چې په معتبروالي او ویل کېږي چې د شارع له م
 ملغاوالي باندې یې کوم صریح نص نه وي راغلی.

 لمد مرسله مصلحتونو په شرطونو کې دا هم راغلي چې هغه وخت به پرې ع -۲
 کېږي چې د شارع له موخو او تصرفاتو سره دغه مرسله مصلحتونه برابر وي.

و مصلحتونو السته راوړل موږ ته د د اسالمي شریعت له روح سره د برابر -۳
اسالمي شریعت یو بل اړین اړخ را په ګوته کوي چې  هغه ددغې شریعت ښکالوې 
او تلپاتې والی دی، له بلې خوا ددغې حقیقي مصلحتونو پرېښودل د اسالمي شریعت 
د مقاصدو پرېښودل او د شارع له موخو سره ټکر دی، پدې مانا چې دغه چاره 

                                                 
1
 .۲۷-۲/۲۶المقاصد الشرعیة، د: الخادمي،  . او ۱/۷۸وګوره! االجتهاد المقاصدي،   
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چې د آسانتیاوو پر ځای دې سختي او مشقت السته راوړو چې ددې المل کېږي 
موخو سره برابره نده، بل پدې چارې سره به له همدغه چاره د اسالمي شریعت 

داسې ښکاري چې اسالمي شریعت د خلکو د ستونزو په حل کې پاتې راغلی او د 
 1خلکو مصلحتونه په سمه توګه نشي درک کوالی.

ډګر کې داسې ښکلې الر په د فقهاوو لپاره د اجتهاد  د مرسله مصلحتونو شتون -۴
پرانیستې ده چې کوالی شي ددې په وسیله د ټولو مسایلو او نوو پېښو لپاره د حل 
الره پېدا او د اسالمي شریعت له موخو سره سم به د مسایلو استنباط له دالیلو څخه 

 2وکړي.
 پنځم: د مقاصدو )موخو( اړیکه د استحسان سره

دیته وايي: چې مجتهد د یوې مسئلې له حکم څخه چې په ورته مسایلو  استحسان
کې یې همدا حکم کړی وي بل حکم ته  د یو دلیل له کبله مخه وکړي، چې دغه 

 3دلیل کیدای شي، نص، اجماع، خفي قیاس، عرف، مصلحت یا بل کوم دلیل وي.
دې عبارت له بان وړاندې والی په کلي دلیل مصلحتء وايي: د جزئي  مالکي فقها

 4استحسان څخه دی.
امام شاطبي رحمه اهلل وايي: څوک چې استحسان ته مخه کوي ددې مانا نلري چې 
ګویا هغه خپل ذوق او ځاني غوښتنو منلو ته مخه کړې، بلکې هغه څه ته یې مخه 
کړې چې د شارع له موخو څخه یې په ورته مسایلو کې پوهه ترالسه کړې، د نمونې 

یوه مسئله کې قیاس د یو داسې حکم غوښتنه کوي، چې په هغې سره په توګه که په 

                                                 
1
 .۳۵۸وګوره! المقاصد عند ابن تیمية،   
  .۱/۸۸وګوره! االجتهاد المقاصدي،  2

3
 .۱۷۴م، ۱۹۹۵، ۱۶أصول الفقه االسالمي، زکي الدین شعبان، ناشر: جامعة قاریونس، ط  

4
 .۴/۲۰۶الموافقات،   
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یو بل مصلحت له السه ورکوو یا د یوې مفسدې د جلب وسیله ګرځي، چې دغه 
چاره ډېری په هغه قاعده کې چې ضروري امر د حاجي سره یا حاجي امر د تکمیلي 

په ځینو  سره یوځای شي رامنځته کېږي، نو که په ضروري امر کې قیاس پلی کوو
ځایونو کې هغه د سختوالي او تنګوالي المل ګرځي، همدا ځای دی چې مجتهد اړ 
کېږي ترڅو داسې حالتونه له اصلي قاعدي او جلي قیاس څخه استثناء او خفي قیاس 
ته مخه وکړي چې په هغې سره ددغې سختوالي او تنګوالي مخه ونیول شي، همدا 

تهد پلې کوي چې حاجي امر له تکمیلي او شان دغه چاره په هغې ځایونو کې هم مج
 1یا ضروري امر له تکمیلي سره یوځای او یاده ستونزه رامنځته شي.

له وړاندې څرګندونو څخه دا جوته شوه چې استحسان باندې د عمل کولو المل 
رې شي، د شارع موخو ته پاملرنه ده، یچې مصلحتونه پرې ترالسه او مفاسد پرې ل

چې پلي کول یې د  ن د هغې کلي قیاس څخه استثناء دهپدې توګه چې استحسا
والي المل ګرځي او دغه استحسان چې له کلي قیاس څخه استثناء سختوالي او تنګ

رې کولو المل ګرځي چې همدا چاره د شارع یبلل کېږي د سختوالي او تنګوالي د ل
 2له عامو مقاصدو څخه شمېرل کېږي.

آسانتیاوو او عدل ته پاملرنه، د سختۍ او نو بناًء استحسان مصلحتونو، رخصت، 
رې والی او د عامه قواعدو او ضوابطو په چوکاټ کې د عرف او یتنګۍ څخه ل

 3ښکلو عادتونو پلي کول دي.
پر فقیه باندې الزم دي ترڅو د شارع مقاصدو ته پاملرنه وکړي، چېرته چې د مهملو 

کوي ترڅو هڅه وکړي او تنګو مصلحتونو سره مخ کېږي، استحسان ترې غوښتنه 

                                                 
1
 .۵/۱۹۴مخکنۍ مرجع،   

2
 .۵۶۷. او والمقاصد و عالقتها باألدلة، ۳۱۴شارع، وګوره! علم مقاصد ال  

3
 .۱/۸۸وګوره! االجتهاد المقاصدي،   
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چې اصلي اعتبار یې راوګرځوي، که له ضررونو سره مخ کېږي، استحسان بیا دادی 
رې کولو المل شي، که له داسې شرعي یچې داسې اجتهاد وکړي چې د ضررونو د ل

نصونو سره مخ کېږي چې فهم یې د ضرر د رامنځته کېدو او یا د کوم مصلحت د 
ان دادی چې پر خپل فهم باندې له سره فکر له منځه وړلو المل کېږي، استحس

 هوکړي او که له داسې کوم قیاس سره مخ کېږي چې هغه د عدل او مصلحت ل
مخې د شارع له مقاصدو سره ټکر ولري، نو پوه دې شي چې دغه قیاس نا سالم او 
په خپل ځای نه دی او دلته استحسان دا دی چې ځان پدغسې قیاس و نه تړي بلکې 

ریعت عامو قواعدو ته مخه او پر مټ یې ستونزه حل کړي چې دغه د اسالمي ش
 1چاره موږ ته دا په ګوته کوي چې استحسان لسمه برخه د علم ده.

لورې استحسان د پایلو په قواعدو کې شامل دی، پدې مانا چې که په عام دلیل  بل له
نه استحسان بیا یا عامه قاعده تګ د سختیوو او تنګیوو المل کېږي، نو پایلو ته پر کت

ددغې عامې قاعدې او عام دلیل پرېښودل دي، ترڅو له سختیوو او تنګیوو څخه 
 2ځان وساتو نو بناًء استحسان په حقیقت کې د شریعت مقاصدو ته راګرځېدل دي.

 شپږم: د مقاصدو )موخو( اړیکه د سدالذرائع یا فتح الذرائع سره
سیله مفسدې ته رسېدل د سدالذرائع شاطبي رحمه اهلل وايي: د یو مصلحت په و ماما

 3څخه عبارت دی.
امام شوکاني رحمه اهلل وايي: هغه مسئله چې ظاهرًا مباح ولې د یو ناروا کړنې وسیله 

 4ګرځي سدالذرائع بلل کېږي.

                                                 
1
 .۸۷وګوره! نظریة المقاصد عند الشاطبي، الریسوني،   

2
 .۵۷۱المقاصد و عالقتها باألدلة، د: ایوبي،   

3
 .۵/۱۸۳وګوره! الموافقات،   

4
 .۲/۱۰۰۷ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم األصول،   
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دکتور عبدالکریم زیدان وايي: سدالذرائع یو شي ته د رسېدو الره او وسیله ده، شی 
  1به یا مصلحت وي او یا مفسده.

محمد هشام البرهاني بیا وايي: هر هغه شی چې بل شي ته د رسېدو وسیله وي، پرته 
لدې چې وسيلې یا موخې ته دې د جواز او منعې له پلوه پاملرنه وشي عبارت له 

 2سدالذرائع څخه دی.
کله چې پایله مفسده وي سدالذراېع او کله چې پایله مصلحت وي فتح الذرائع بلل 

 3بندول او د مصلحت السته راوړل پکار دي. کېږي، ځکه د مفسدې
د سد الذرائع له قاعدې سره  د بندولو او پرانېستلو له پلوه ټولې روا کړنې تړلې دي 
خو کله دغه کړنې د راجح مصلحت د السته راوړلو وسیله ګرځي، چې شریعت یې 

ړلو د السته راوړلو غوښتنه کوي او کله بیا دغې کړنې د راجح فساد د السته راو
وسیله ګرځي، چې شریعت ترې منع کوي، چې په همدې اړه امام ابن القیم الجوزیه 
وايي: دا چې مقاصدو ته پرته له وسیلو رسېدل ناشوني دي، نو دغه وسایل د خپلو 
مقاصدو تابع دي، پدې مانا چې د حرامو وسیلي حرامې او د رواوو وسیلې روا دي، 

موخه مقصود ده او د رسېدلو د الرې له پلوه  چې دواړه مقصود دي، د پایلې له پلوه
 4وسیله مقصود ده.

ابن القیم الجوزیه د سدالذرائع د نمونې په وړاندې کولو سره وايي شارع امر کړی 
چې تاسې د ستر امامت، د جمعې، اخترونو، باران او ویرې په لمونځونو کې دیو 

تالف مخه نیول کېږي امام پسې ودرېږئ، ځکه پدې سره د شخړو، جالوالي او اخ
                                                 

1
م، ۱۹۷۶، ۶الوجیز في أصول الفقه، عبدالکریم زیدان، مؤسسة قرطبة للطباعة و النشر، ط  

۲۴۵. 
2
 .۶۹م، ۱۹۹۵سدالذرائع في الشریعة االسالمیة، محمد هشام البرهاني، دارالفکر، دمشق،   

3
 .۲/۸۷۳أصول الفقه االسالمي، وهبة الزحیلي،   

4
 .۴/۵۵۳وګوره! اعالم الموقعین،   
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او سربیره پر دې د زړونو د یوځای والي او پر یوه کلمه د راټولېدلو المل ګرځي، 
چې همدا د شریعت له سترو مقاصدو څخه شمېرل کېږي او هره هغه وسیله یې منع 

د رسېدو مخه نیسي، د نمونې په توګه د لمونځ په صفونو ته کړی چې دغې مقصد 
بللی او ګډوډي یې منع کړې ځکه چې دا د زړونو ترمنځ د کې یې برابر والی اړین 

 1اختالف المل ګرځي.
په ورته توګه د سدالذرائع په قاعده تګ کول د اسالمي شریعت د مقاصدو د مالتړ 

رې کول( ال کلکوالی دی، یاو د عام اصل )د مصلحتونو السته راوړل او د فساد ل
ددې المل کېږي چې د شارع مقصد  پدې مانا چې کله د یو مباح امر السته راوړل

پرې له السه ورکړو، پداسې حال کې د شارع مقصد ډېر اغیزمن او ستر مصلحت 
بلل کېږي نو بیا دا کوم باک نه بلل کېږي، چې موږ دې مباح چاره ددې لپاره 
پرېږدو چې د ستر فساد المل ګرځي او د شارع مقصد سره دې ټکر رامنځته شي، 

منع نشي نو د فساد څخه خالصون هم ناشونی دی، په  ځکه که د فساد وسایل
همدې اړه امام قرافي رحمه اهلل وايي: لکه څرنګه چې د وسیلو بندول واجب دي 
همدا رنګه یې پرانستل هم واجب دي، ځکه ذرائع وسایل دي، نو لکه څرنګه چې د 

دوه ډوله  حرامو وسیله حرامه ده، د واجبو وسیله بیا واجب ده، هغه وايي: احکام په
دي یو مقاصد دي چې خپله مصلحتونو او مفاسدو ته شاملېږي او بل وسایل دي چې 
مقاصدو ته د رسېدو الرې دي چې ددوي حکم د مقاصدو حکم دی البته په مرتبه 
کې له مقاصدو څخه ښکته دي، نو د غوره مقاصدو وسیلې غوره، د منځنیوو منځنۍ 

 2دي.

                                                 
1
 .۲۸-۵/۲۷وره! اعالم الموقعین، وګ  

2
م، ۲۰۰۱، ۱أنوار البروق في أنواع الفروق، أحمد بن ادریس القرافي، دارالسالم، مصر، ط  

۲/۴۵۱. 
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او پرانېستل هغه څه دي چې موږ ته پر پېښو د د پایلو له پلوه د وسیلو بندول 
مقاصدو د پلي کېدو څرخه پالس راکوي، چې د مجتهد ښویېدو لپاره ډېر خطرناکه 
ډګر دی که چېرته له دغې وسیلو څخه په ښه توګه ګټه پورته نکړي، نو مجتهد ته 
روا ندي چې دومره تفریط وکړي چې هڅه یې د راجحو مصلحتونو د السته راوړلو 

خه خالي پاتې شي او نه دا ورته روا دي چې دومره افراط وکړي چې  پر مکلفینو څ
د مفاسدو جلبول بار او د حیلو دروازه پداسې توګه پرانیزي، چې د شارع د 
مقاصدو ماتولو جرئت خلکو ته ورکړي، نو په مجتهد الزمه ده چې د وسیلو بندول 

 1ته، یو له بل سره پرتله کړي.او پرانیستل په سمه توګه له افراط او تفریط پر
په ورته توګه د و سیلو بندول په شارع باندې د حیلو د دروازې بندولو غوښتنه 
پداسې توګه کوي، چې سدالذرائع موږ ته هغه تله پالس راکوي چې د مکلفینو کړنې 
او تګ باید د شارع له مقاصدو سره سم او دوي اړ کړي چې خپلې کړنې د شارع 

امو سره سمې برابرې کړي، نه دا چې پر شارع داسې جرئت ترالسه مقاصدو او احک
  2کړي چې د دوي د کفر، بې الرۍ، فسق او سرغړونې المل شي.

ابن القیم جوزیه وايي: حیلو ته جواز ورکول د سدالذرائع سره ښکاره ټکر دی، 
 ځکه چې شارع د فساد الرې تر ممکنه بریده بندوي او حیله کوونکی یې د حیلو په
وسیله پرانیزي، چې د لعنت په هکله اړونده احادیثو کې په هغه چا لعنت ویل شوی 

 3محارم حالل او د هغه فرائض ساقطوي. هلالج لجچې په حیلو سره د اهلل 

                                                 
1
 .۳۷۶-۳۷۵وګوره! المقاصد عند ابن تیمیة،   

2
 .۳۷۷مخکنۍ مرجع،   

3
 .۵/۶۶اعالم الموقعین،   
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دکتور ایوبي وايي: هره هغه حیله چې د شارع له مقصود سره مخالفه وي باطله ده، 
 1برابره خبر ده چې الره  یې مباح وي او که حرامه.

دکتور احمیدان وايي: هغه حیلې چې د شارع له مقصود سره مخالفې وي حرامې او 
هغه چې د شرعي امر د راویستلو المل ګرځي جائزې دي، نو پر حیلو باندې پنځه 

 2ګوني احکام څرخېږي.
 اووم: د مقاصدو )موخو( اړیکه د عرف سره

وندانه په بهیر عرف له هغې کړنو او ویناوو څخه عبارت دی، چې ټولنې د خپل ژ
 3کې منلي او د عادت په توګه يې پرې تګ کړی وي.

له عرف څخه مو موخه هماغه سالم عرف دی چې د کوم نص سره ټکر ونلري، د 
معتبر مصحلت د له منځه وړلو المل او د راجح فساد د السته راوړلو وسیله و نه 

 ګرځي.
دي او د زماني،  ر منونکيیشارع په هغو چارو کې چې د مصلحت له پلوه تغی

ر کوي په عرف باندې حواله ورکړې، ځکه چې یحاالتو او ځای په بدلېدلو سره تغی
غالب او د عامو خلکو عرف هغه څه دي چې د احکامو مصلحتونو ته تحقق 
ورکوي، بل ددې المله چې عرف غالبًا له هغې چارې څخه ښکارندويي کوي چې 

ډاډمن کېږي، چې په همدې سره  عام خلک ورته اړتیا لري او زړونه يې پرې
داسالمي شریعت هغه ستره موخه السته راځي چې شریعت د هرې زمانې او مکان 
ستونزو د حل لپاره بسنه کوي او په هر حالت کې د خلکو غوښتنو ته د ځواب 
ورکولو وړتیا لري، چې د عرف او عادت له مخې د شریعت موخو ته د خلکو د 

                                                 
1
 .۵۸۹مقاصد الشریعة و عالقتها باألدلة،   

2
 .۳۷۹الشریعة، د: زیاد احمیدان،  مقاصد  

3
 .۲۵۲الوجیز في أصول الفقه، د: عبدالکریم زیدان،   
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سره ځان رسوي او د ژوندانه په ټولو پړاوونو باندې مصلحتونو په پام کې نیولو 
  1چاپېره دی.

رې کولو قواعد، د یپه ورته توګه درست او ثابت عرف د آسانتیاوو او تنګوالي د ل
  2راکړې ورکړې په ډېری احکامو کې په ښه توګه برابروي.

 نو عرف ته پاملرنه په اصل کې د شرعي الرښوونو او نصوصو د پلي کولو لپاره
غوره الر ده، ځکه هر کله چې تشریع )د قانون وضع( د خلکو حاالتو او اړتیاوو 
څخه ښکارندوینه کوي د خلکو زړونه ته نېږدې او په خورا لیوالتیا یې منلو ته غاړه 
ږدي او دغه چاره لدې پرته ناشونې ده ترڅو د خلکو له طبعو او غوره عاداتو څخه 

څخه ځان خبرول په اصل کې د اسالمي  ځان خبر نکړو، نو د عرف او عاداتو
تشریع له جوړښت سره مرسته ده، ترڅو تشریع د خلکو اړتیاوو او ستونزو ته د 
هغوي له عرف او عاداتو سره سمه ځواب ویونکې اوسي، چې همدا د شارع له 

  3سترو موخو څخه شمېرل کېږي.
له موخو سره  او که عرف ته پاملرنه او عمل پرې ونشي خلک به اړ شي چې دشارع

  4ټکر او حیلې حاللې وګڼي.
څلورم مطلب: آیا مقاصد )موخې( ځانته علم دی او که د فقهې د اصولو علم یوه 

 برخه ده؟
ابن عاشور رحمه اهلل لومړی هغه شخص دی چې د اسالمي شریعت د موخو علم د 
 تأسیس او مستقلوالي دعوی یې وکړه، نوموړی وايي یاد علم پرېکنده اصول لري

                                                 
1
 .۶۰۹-۶۰۸وګوره! المقاصد و عالقتها باألدلة، د: الیوبي،   

2
 .۳۱وګوره! المدخل الی دراسة مقاصد الشریعة، د: عبدالقادر بن حرز اهلل،   

3
 .۱/۸۹المقاصدي، . او االجتهاد ۳۲المدخل الی دراسة المقاصد،   

4
 .۳۱۶وګوره! المقاصد عند ابن تیمیة،   
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چې په دین کې د اجتهاد او له دالیلو څخه د مسایلو راویستلو بنسټ او د فقهې د 
أصولو علم بدیل شمېرل کېږي، چې پدې سره د فقهې د أصول علم ډګر یوازې د 
شرعي دالیلو په جوړښت باندې را څرخېږي، چې پدې اړه ابن عاشور رحمه اهلل 

پوهې لپاره پرېکنده اصول او وايي: کله چې موږ ددې هوډ وکړ چې په دین کې د 
قواعد تدوین کړو، پر موږ الزمه وه چې د فقهې أصولو علم پر پېژندل شوو مسایلو 
باندې پداسې توګه تمرکز وکړو چې د نظر او نقد په تله یې وتلو، هغه نا اشنا برخې 

رې او د فکر او نظر غوره څېزونه پکې واچوو، چې یچې ورسره یوځای شوي ترې ل
رې او چاڼ وروسته مو د غې علم ته د اسالمي شریعت د مقاصدو )موخو( دداسې چا

علم نوم کېښود، البته د فقهې أصولو علم مو د فقهي مسایلو د دالیلو د جوړښت 
پېژندلو لپاره په خپل ځای پرېښود او د فقهې أصول علم په مسایلو مو پداسې توګه 

وخې( د تدوین بنسټونه جوړ اعتماد وکړ چې زموږ د نوي علم )د اسالمي شریعت م
 1کړي.

اما سمه خبر داده چې هرومرو د اسالمي شریعت مقاصد، د فقهې أصولو علم سره 
داسې اړیکه لري چې یو بل سره په یوه ډګر کې بشپړوي، پاتې شوه د ابن عاشور 
رحمه اهلل دعوی چې د اسالمي شریعت موخو علم مستقل او د فقهې أصولو علم پر 

مقاصدو له روح څخه خالي پاتې شي، دواړو علمونو ته زیان رسوي، خپل حال او د 
ځکه د فقهې أصول علم یې د مقاصدو له روح څخه خالي او د مقاصدو علم چې د 

 2فقهې أصولو علم د بشپړاوي ستره دنده پر غاړه لري ترې واخېستل شوه.
وشي، چې  زما په آند د اسالمي شریعت د موخو په علم باندې که لدې کبله تمرکز

کې وشي غوره کړنه ده، خو که لدې پلوه ورته پاملرنه کېږي ه څېړنې او لیکنې دې پ

                                                 
1
 .۱۷۲مقاصد الشریعة االسالمية، ابن عاشور،   

2
 .۲۸۸وګوره! نحو تفعیل المقاصد،   
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چې د احکامو په راویستلو کې دې د مستقلې کړنالرې په توګه ترې ګټه واخېستل 
او د فقهې د أصولو علم ځای دې ونیسي نا سمه خبر ده، غوره الر هغه ده چې امام 

ه کې تګ کړی، هغه د اسالمي شریعت د موخو شاطبي رحمه اهلل پرې پدې برخ
مبحثونه د فقهې أصولو علم د مبحثونو سره ګډ کړي او د موخو مبحثونو ته یې 
داسې ځانګړی ځای ورکړی چې د فقهې أصولو علم کې لکه د روح په شان تګ 
وکړي او د بشپړاوي پوړۍ ته یې ورسوي، نو جوته شوه د اسالمي شریعت د موخو 

1ونکی دی نه داچې د هغې بدیل دی.وصولو د علم بشپړعلم د فقهې أ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .۴۰وګوره! طرق الکشف عن مقاصد الشارع،   
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 قضاوتمل سیف الرحمن )تراهی(
 

  د فقهې او حقوقو له نظرهد فقهې او حقوقو له نظره  د کفالت عقدد کفالت عقد
 

 فهرست:

 
 

 111 .................................................. نظره له حقوقو او ېفقه د عقد کفالت د

 111 ................................................... تیمشروع ونړت کفالت د: نایو دوهمه

 114 ............................................................................ مبحث دوهم

 114 ................................................................... ارکان ونړت کفالت د

 دوهمه وینا: د کفالت تړون مشروعیت
دکفالت تړون چې د عهدی اوتوثیقي عقودو له جملې څخه یو مهم تـړون ګڼـل   
کیږي، مشروعیت یې په قرآن عظیم الشان، نبوي احادیثو او د امت په اجماع ثابت 

 :ودی چې په لنډ ډول یې بیانو
)ج( قـول دی چـې   الف: مبارک آیت: د کفالت د مشروعیت لومړی دلیل د اهلل 

 1«ء به حمل بعیر و انا به زعیم قالوا نفقد صواع الملک و لمن جا» فرمایلي یې دي: 
ژباړه: د پاچا مخصوص جام او پیمانه مو ورکه کړې، که چا راوړه یـو اوښ بـار   

 جایزه ورکول کیږي او زه پردې باندې کفیل یم.

                                                 
1
 .72 آیه یوسف  سوره  
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ده راغلې و لې مفسرینو په پورتني آیت کریمه کې سره له دې چې د کفیل کلمه نه 
د زعیم کلمه د کفیل او ضامن په معنا ترجمه کړې ده، چې د کالم دسیاق سره هم 

 سمون لري.
ب: نبوي احادیث: د کفالت د مشروعیت دوهم دلیل د رسول کریم )ص( احادیث 
دي چې په دې اړوند، هم د اهل سنت په کتابونو کې اوهم د اهل تشیع په کتابونو 

ود لري، د اهل سنت فقهاء د کفالت د مشروعیت په هکله دا قول کې روایات وج
ژباړه: کفیل ضـامن   1«الزعیم غارم» د رسول کریم )ص( دلیل ګڼلی چې فرمایي:

 دی. 
په پورتني حدیث شریف کې سره له دې چې د زعیم کلمه راغلې و لی زعیم د کفیل 

 په معنا دی.
یتونه شته، سره له دې چې د دوی په د اهل تشیع په کتابونو کې د کفالت اړوند روا

ځینو روایاتو کې کفالت مذموم ګڼل شوی ولې دوی د کفالت تړون روا ګڼلی دی، 
ه کتابونو کې د کفالت اړوند روایتونه په الندې ډول پد بیلګې په توګه د اهل تشیع 

 :ږییبیان
ه، قال ال و سأل داوود بن سرحان ابا عبداهلل عن الکفیل و الرهن فی بیع النسی»ـ ۱

  2«بأس
ژباړه: داوود د سرحان زوی له جعفر صادق )رح( څخه د کفالت او په نسیه بیعـه  

 کې د رهن په هکله و پوښتل! هغه و فرمایل: هیڅ باک نه لري.
                                                 

1
. بتا ، ابوالمعاطی مکتبه د م، 482 ټ 3  ماجه، ابن سنن یزید، بن محمد اهلل، عبد ابو القزیوینی،  

 م د قرطبـې  267  ټ5  ، مسـند  حنبـل  بن احمد د امام حنبل، بن احمد عبداهلل، ابو الشیبانی
 .بتا ، قاهره، مؤسسه

2
م   60-59 ټ 3  الفقیـه،  یحضره ال من بابویه، الحسین بن علی بن محمد جعفر ابی الصدوق، 
 .هـ 1406 و مړی چاپل  لبنان، بیروت موسسه ،للمطبوعات  االعلمید    3404 ګڼه حدیث د
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ژباړه: امام جعفـر صـادق و   1«الکفالة خسارة، غرامة، ندامة» ـ وقال الصادق۲
 فرمایل: کفالت خسارت، تاوان او پښیماني ده.

 : د امت اجماعج
ده، ځکه په مختلفو دورو  دریم دلیل د کفالت د مشروعیت لپاره د دې امت اجماع

ت نـه دی  فمسلمانانو د کفالت تړون سر ته رسولی دی او هیچا یې مخالکې ټولو
 2کړی.

که چیرته د خلکو ورځني ژوند ته پاملرنه وشي، هر څوک د خپل ژوند د معامالتو 
ا لري، له همدې کبله د اشخاصو د اړتیا د پوره کولو او د په چارو کې نورو ته اړتی

معاملې د مقابل لوري د اعتماد جلبولو لپاره ښه الر، د کفالت تړون دی، ځکه لـه  
یوه پلوه د معاملې هغه لوری چې نغدې پیسې نه لري او معاملې اړتیا لري)مکفـول  

ـ گعنه( او یا هم د یوه شخص حضور په یوه ځای کې  ضروري  وی وي او د ڼل ش
مقابل لوري د اعتماد وړ نه وي، په داسې حال کې چې یو بل شخص وجود لري چې 
د معاملې دمقابل لوري لپاره د اعتماد وړ وي، او له بل پلوه هغه لوری چې با یـد  
خپل مال معامله کړي)مکفول عنه( او یا هم مقابل لوری حاضر شي، د دې چارو د 

د کفالت تړون ګڼالی شو، علت یې هم دادی چـې  سمون لپاره یواځینی ګټوره الر 
په دې سره له یوې خوا د اصیل اړتیا پوره کیږي او له بلې خوا د مکفول له معامله 
تو ثیقیږي، له همدې امله ویالی شو چې د کفالت تړون د نورو عقودو تر څنـګ  

 عقاْل هم د اهمیت وړ دی.

                                                 
1
 .3405 ګڼهم د حدیث  60،  هماغه  

2
دار الکتب العلمیة، بیروت لبنـان،   ،م 613 ټ 1علی حیدر، درالحکام شرح مجلة االحکام،    

 بتا.
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 دوهم مبحث
 د کفالت تړون ارکان 

ړون دی او هر تړون په ځانګړي توګه ارکان لـري، د کفالـت   دا چې کفالت یو ت
تړون د ټولو عقودو په شان ارکان لری چې د فقهاوو د اختالف سره سره د کفالت 
تړون ارکان په عام ډول د نورو عقودو په څیر، ایجاب او قبول په مخصوصو الفاظو 

کې فقهـاء د   ولې د دې لپاره چې د نوموړي تړون په ارکانو 1،ید یسره ګڼل شو
نظر اختالف لري او په قوانینو کې یې هم اغیزه کړې په یاد بحث باندې اکتفاء نشو 
کوالی، بلکه د فقهاوو داختالف په نظر کې نیولو سره په دې اړوند په الندې ډول 

 بحث کوو:
 لومړی وینا: د کفالت تړون ارکان دفقهاوو له نظره

ظریات لري، ځینې فقهاء دنوموړي تړون دکفالت تړون په ارکانو کې فقهاء مختلف ن
ارکان دوه، ځینې نوریې یو او ځینې یې څلور رکنونه ګني چې تفصیل یې په الندې 

 ډول سره بیانوو:
 الف: دکفالت تړون ارکان د احنافو له نظره

د احنافو په مذهب کې امام ابو حنیفه او امام محمد )رح( د کفالت تړون ارکان دوه 
ایجاب او قبول څخه دي، او امام ابو یوسف )رح( د کفالـت   ګڼلي چې عبارت له

تړون رکن یو ګڼلې چې عبارت له ایجاب څخه دی، د هغه په آند په نوموړي تړون 
دا چې د کفالت تـړون   2کې ایجاب کفایت کوي ضرورت قبول ته نه لیدل کیږي.

افعي )رح( یو رکن لري په کفالت د نفس او مال کې د امام احمد بن حنبل او امام ش

                                                 
1
   م، د شاملې 417 ټ 11الزیعلی، فخرالدین عثمان بن علی، تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق،   

 م. 223  ټ 6ابن نجیم، زین الدین، مخکینی مرجع ،  ونیکی مکتبه. الکتر
 .369ص  7مأل خسرو، محمد، مخکینی مرجع ، ج   2
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خو ځینو فقهاوو یادونه کړې چې د احنافو له نظـره   1څخه هم نقل قول شوی دی،
 دکفالت تړون ارکان ایجاب او قبول دي.

 ب: د کفالت تړون ارکان د جمهورو فقهاوو له نظره
 د جمهورو فقهاوو په آند د کفالت تړون څلور ارکان لري چې عبارت دي له:

 ر غاړه اخلي.(پذمه  ـ کفیل ) هغه شخص چې د اصیل۱
 ـ مکفول عنه ) هغه شخص چې ذمه یي کفیل پرغاړه اخیستې وي.(۲
 ـ مکفول به ) د کفالت تړون موضوع.(۳
 ـ د کفالت تړون صیغه چې د ایجاب او قبول څخه عبارت دي.۴

او شوافعو په پورتنیو څلورو ارکانو پنځم رکن هم اضافه کړی چې عبارت له مکفول 
 2اصیل ذمه په غاړه اخیستې ده( څخه دی.هغه په  ګټه کفیل د هغه شخص چې دله )

په هر صورت که چیرته موضوع ته په دقیق ډول ځیر شو د هر څیز رکن په هماغه 
ه جز ګڼل کیږي، له همدې امله هغه ارکان چې د احنافو په غڅه کې د ننه وي او د ه

حتمـي ده چـې د   کتابونو کې د کفالت تړون لپاره یاد شوي ) ایجاب او قبـول(  
اشخاصو په وسیله سر ته رسیږي او هغه اشخاص چې د کفالت تړون، په تړون کې 
شامل وي په معمول ډول کفیل، مکفول له، مکفول عنه او دکفالت موضوع وي، له 
همدې امله ویالی شو چې د کفالت تړون اړوند د فقهاوو اختالف صوري بڼه لري 

الت په شروطو کې بیان کړي چې په خپـل  چې احنافو د کفالت تړون طرفونه د کف
 ځای کې به ورباندې بحث وشي.

                                                 
 ېدشامل ،م127 ټ 16ابن الهمام، کمال الدین محمد بن عبدالواحد السیواسی، فتح القدیر،    1

 . الکترونیکی مکتبه
، بتا، الجزیری، چاپ 4م، دار الفکر دمشق  5 ټ 6الزحیلی، الوهبة، الفقه االسالمی و ادلته،    2

 الکترونیکی مکتبه. ېشامل د ، م 99 ټ 3عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب االربعة،  



ضاءق دکفالت  عقد دفقهي او حقوقو له نظره  

 

 116  

 

 ج: دکفالت تړون ارکان د امامیه فقهاوو له نظره
د امامیه شیعه فقهاوو په کتابونو کې د کفالت تړون ارکان په صریح ډول نه دي بیان 
شوي، ولې په شرح لمعه نومي کتاب کې ایجاب او قبول د کفالت تړون لپاره الزم 

له همدې امله ویالی شو چې د امامیه فقهاوو په آند د کفالت تـړون   1ګڼل شوي،
 ارکان ایجاب او قبول ګڼل شوي دي.

 نظرهارکان د قوانینو له  تړوندوهمه وینا: د کفالت 
لکه څرنګه چې د کفالت تړون ارکان په اسالمي فقه کې بیان شوي، او د فقهاوو تر 

ي قوانینو هم د کفالت تړون ارکان بیان کـړي  منځ یو لړ اختالف موجود دی، مدن
 چې نوموړي ارکان د افغانستان او ایران په حقوقي نظامونو کې بیانوو:

 الف: د کفالت تړون ارکان د افغانستان د مدني قانون له نظره
د افغانستان مدني قانون د احنافو د مشهور مذهب څخه پیروي کړې او د کفالـت  

ونونو په شان ایجاب او قبول ګڼلي دي، د کفیل ایجاب یې تړون ارکان یې د نورو تړ
، همـدا راز د  هغه مهال د اعتبار وړ بللی چې د مقابل لوري د قبول وړ وګرځـي 

تر څو چې »ولي هم وي معتبر ګڼلی دی او داسې حکم کوي:ضقبلوونکي نایب که ف
ځای نه کفالت د غوښتونکي یا د هغه نایب که څه هم فضولي وي د قبلولو سره یو 

 2«وي، یواځې د کفیل په ایجاب صحت نه لري.
 ب: د کفالت تړون ارکان د ایران مدني قانون له نظره

د ایران مدني قانون چې د امامیه شیعه فقهې څخه یې پیروي کړې، د کفالت تـړون  
ړي، ولې د نوموړي قانون له دوو مادو څخه کارکان یې په صراحت سره ندي بیان 

                                                 
1
 م.165 ټ2مرجع ،  مخکینی شهید ثانی، زین الدین،   

2
 ( ماده.۱۶۶۷د افغانستان مدني قانون )  
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دا  1عریف او د تړون د دواړو اړخونو رضایت پکې بحث شوی،چې د کفالت تړون ت
سې انګیرل کیږي چې د کفالت تړون ارکان د نوموړي قانون له نظره کفیل، مکفول 

 عنه، مکفول له او ایجاب اوقبول د دواړو اړخونو په رضایت سره ګڼل شوي دي.
 ادامه لری                                                                                            

 
 
 
 
 
 

                                                 

 1
 .735 و 734 مواد قانون مدنی ایراند  
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 مقدمه

شمار و مبـارکی کـه    سپاس برای خداوندی که پروردگار جهانیان است؛ حمد بی
دارد و بدان راضی است، و سالم و صلوات خداوند بـر   خداوند متعال دوست می

 اش محمد بن عبد اهلل باد تا روز قیامت، اما بعد: دهنده  رتپیامبر هدایتگر و بشا
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های تألیف شده در موضوع اثبات حجّیـت   در دو سال گذشته، بسیاری از کتاب
گذراندم تا اینکه خداوند متعال امکان شـروع   سنت و رد شبهات آن را از نظر می
ی فـی تثبیـت   مسالک المعانها را به عنوان: ) نوشتن پژوهشی در معرفی این کتاب

های صرف شده در راستای دفاع  ( برایم فراهم گرداند، که واقعا تالشحجیت السّنة
ها تقریبـا بـه تمـامی     از سنت پیامبر را دیدم و ارج نهادم و دریافتم که این کتاب

ها پاسخ گفته و موضوعات بسیار و  های مستشرقان و افراد متأثر از آن پراکنی شبهه
اند، با این حال برخی مسائل مهم  رد، مورد بررسی قرار داده متنوعی را در اثبات و

ام  اند و مشاهده نموده در این باب هستند که نویسندگان مدافع سنت بدان نپرداخته
 ی تحقیق و بررسی بیشتری باشد از جمله: که این موضوعات، زیبنده

حجّیـت  ی  ی حجیت سنت، یا ارائه ادلـه  پاسخگویی به اعتراضات وارده ضد ادله
ای که پاسخگوی اعتراضات وارده ضد ایـن ادلـه باشـد. و ایـن      سنت به شیوه

شود فـرق دارد   اعتراضات با آنچه به طور کلی ضد اصل حجیت سنت مطرح می
های مناقشه با منکران سنت  زیرا نوع دوم، شامل اغلب چیزهایی است که در کتاب

 یابیم. می
 آور برای مخالف. متعدد و الزاماثبات حجیت سنت از طریق تواتر از وجوهی 

 اثبات صحت علم حدیث و کافی بودن قوانین آن برای توثیق سنت.
ام که متعلق به این مسئله هـای فـوق    در این پژوهش، مشتاق به بیان اموری شده

 الذکر است.

سازی مباحث حجیـت سـنت،    ، تسهیل و آسانموضوعهدف من از نگاشتن این 
ی این مهم با زبانی ساده است تا  رد ضد آن، و ارائهراحت نمودن رد بر شبهات وا

نـی در  پراگ برد و مانعی در برابر موج شکی غیر متخصص از آن استفاده ب خواننده
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اند بتوانند  ثوابت برای عموم مسلمین باشد و کسانی که از این شبهات تأثیر گرفته
 ردی بر اشکاالت وارده را در آن بیابند.

، خدمتی در زمینه حجیت سنت ارائه دهد و باب استدالل تارنوشام که این  خواسته
گر حجیت آن را تقویت نماید و مخالف سنت را ملزم گرداند به همین دلیـل   اثبات

با قشر طالبان علم، عالقمندان به حوزه اندیشه، پژوهشگران  نوشتارروی سخن این 
نان بدان را مورد ز ورزان به سنت است و پس از آن، منکران سنت و طعنه و اهتمام

ی ، حجـت و برهـان    وسیلهدین دهد، از اهلل متعال خواستارم که ب خطاب قرار می
مدافعان سنت در برابر منکران آن تثبیت گردد، و از کوتاهی و اشـتباه مـن هـم    

 درگذرد.
 پیشگفتار

 چرا سخن از موضوع حجیت سنت؟
رفته این بود که: )آیا بیشترین سوالی که در سال گذشته با من مورد مناقشه قرار گ

باشد؟( من از آن موقع تا کنون به هنگـام   ای در جوامع اسالمی ما می الحاد پدیده
کننده و توجه او را از دایره تنـگ   ی سوال ارائه جواب، حریص هستم که اندیشه

جانبه  ای بزرگتر منتقل نمایم تا کمک کند که تصوری همه اصطالح )الحاد( به دایره
و فهمی روشمند از آن داشته باشد که همین امر بـه یـک بررسـی    از این مشکل 

 تر از برآورد حجم و سطح انتشار آن نیازمند است... تر و واقعی دقیق
هـایی   گیری ی تلنبارهایی از شبهات، تردیدها و موضع زیرا که الحاد درواقع نتیجه
اش بر  ثیر منفیی آن، تا ها، چنان یقینی ندارد که بواسطه است که شخص متأثر از آن

شناسانه و انتقادی نیست تا مانعی از  ایمان خود را دفع نماید و دارای منهج معرفت
ها شود و نیز شناخت تفصیلی به شریعت ندارد تا بواسـطه   ورود او در منجالب آن

آن به تفاصیل اموری که بر او مشتبه شده پاسخ گوید لذا این ایرادات و شبهات، او 
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اندازد سپس در پرتگاه  ی حیرت و سردرگمی و تشویش می دایرهزمانی در  را مدت
 افکند. انکار نبوت و وجود خدا می

ای دقیق و با یقینی که به هنگام تشویش بدان  شناسانه و اگر او با روشمندی معرفت
ی تنـگ   ی گسترده، وارد دایره برد به حل آن ایرادات بپردازد از این دایره پناه می

 شود. الحاد نمی
خواهد مشکل الحاد را حل نماید و از حجم انتشار  ر همین اساس، هر کس که میب

بایست بخش زیادی از اهتمام و توجهش  تر گرداند می اش را تنگ آن بکاهد و دایره
توانیم آنرا )مقدمات الحاد( بنامیم اختصاص دهـد؛   ای که می ی گسترده را به دایره

انـد و   وبین به اسالم از آن تـاثیر پذیرفتـه  ای که تعداد بسیار زیادی از منس دایره
 -توانیم آنرا به پدیده توصیف نماییم برخالف الحاد صریح که حجم انتشار آن  می

بخاطر ناتوانی ملحدین از اعالن وجودشان در تعدادی از جوامـع   -در این مرحله 
نتیجـه،   برند در های مستعار پناه می ها به نوشتن با نام اسالمی دشوار است، لذا آن

های الحادی که خارج از جوامع اسالمی نوشته  ها با حساب های اینترنتی آن حساب
آمیزد اما امر روشن اینست که نسبت الحـاد رو بـه فزونـی     شوند در هم می می
 باشد. می

نماید تمـام   آنچه در اثنای سخن از مقدمات الحاد شایان ذکر است اینکه الزم نمی
 -( Deismاند به الحاد صریح یا ربوبیت ) رفتار آمدهکسانی که در این مقدمات گ

رسیده باشند زیرا  -کنند  اند ولی به وجود خالق اعتراف می که پیروانش منکر ادیان
ی مقدمات باقی بمانند  ممکن است که برخی از آنان، سردرگم و مضطرب در دایره

د که از اسـالم و  بدون اینکه دیانت یا رسالتی را انکار کنند بلکه حتی امکان دار
پیامبرصلی اهلل علیه وسلم اما با یک روشمندی منحرف به دفاع بپردازند گرچه در 

ی مقدمات هستند، و ممکن است که مردم بسیاری که از اسالم و دالیـل آن   دایره
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شناختی ندارند ملحد شوند ولی او با وجود انحرافش در باب ثوابت و روشـمندی  
صل اسالم مطمئن باشد، اما بسیاری از پیروان جاهلش استدالل کماکان به درستی ا

برخالف او به انکار کامل روی آورند پس از آنکه بنیان تعدادی از مسّلمات صحیح 
را که بدانها ایمان داشتند ویران نمود، و بعد از آنکه جرأت رد نصوص صحیح و 

ور از کسی مثـل  های ثابت را به راحتی بدانها داد، و این امر به وف ی اجماع تخطئه
های کفر صریح  شود که به سبب او، تعداد زیادی در تاریکی عدنان ابراهیم دیده می

تر و  فهم ی قابل اند با اینکه در آغاز بر این اساس از او پیروی کردند که نمونه افتاده
دیـدم حـاالت الحـادی     تری از اسالم است، و اگر من با چشم خود نمی درست

گفتند آغاز الحادشان از عدنان ابراهیم بوده اسـت تصـور    میبسیاری را که افراد 
توانید از افراد آگاه در این امر سوال  کردم که مسئله به این حد برسد، شما می نمی

 های مرا بسنجید. ها با گفته کنید و میزان موافقت یا مخالفت آن
 منظور از مقدمات الحاد چهار چیز است:

 ها بدون انکار اصل اسالم. یدافکنی در آناول: انکار ثوابت شرعی یا ترد
 به عنوان مثال:

انکار حجّیت سنت، و انکار برخی حدود شرعی مورد اجماع همانند حـد رجـم   
اندازی در مورد منزلت صحابه رضـی اهلل عنـه، و    )سنگسار( زانی متأهل، و شک

 انـد یـا   همچنین تکذیب برخی اخبار نبوی صحیح و صریح که به حد تواتر رسیده
اند، همانند خبر  اینکه صحابه و تابعین آنرا با قبول، تحقیق و رضایت دریافت نموده

دادن از نزول عیسی مسیح علیه السالم در آخر زمان، خبر از آزمایش قبر و موارد 
ای مهم لحاظ گردد و آن اینکه انکار این اخبار و احکام در  دیگر. البته باید مسئله

ها در چارچوب مذاهب اعتقادی اسالمِی مخالف  ی از آنی معاصر با انکار برخ برهه
شناسـانه   با اهل سنت فرق دارد زیرا که خاستگاه انکار آن مذاهب، نگرشی معرفت
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گیرد بر خالف انکار معاصر که غالبـا ناشـی از    است که ابواب دین را در برمی
های  ارزش شناسانه و تاثیرپذیری از فشار ثباتی معرفت اضطراب و تشویش منهجی، بی

 وارداتی است.
دوم: تأثیرپذیری از مفاهیم فکری غربِی مخالف با ثوابت اسالم، هماننـد مفهـوم   

هـای آن، هرچنـد کـه برخـی      آزادی در نظرگاه غرب با تمام تفاصیل و دنباله
هـای   های صحیح آن با اسالم تعارضی نداشته باشد، یا مثل پـذیرش روش  صورت
وحی و مقاصد آن مغایرت دارد همچـون غلـو و   ای که با نصوص  شناسانه معرفت

افراط در مورد روش علمی تجربی و مقدم داشتن آن بر وحی در صـورت بـروز   
قـرآن و سـنت   احت هایی که با صر تعارض، این امر در پذیرش تعدادی از نظریه

 گردد. صحیح در تضاد است پدیدار می
صوص و نیز در برابر گیری در قبال منابع شرعی دریافت ن سوم: تشویش در موضع

 مند به اصول شرع. روشمندیی استدالل ضابطه
به عنوان مثال: فرو ریختن دیوار اجماع، به رسمیت نشناختن هرگونه روشـمندیی  
میراثی/شرعی به منظور تعامل با نصوص شرع همانند قرار دادن شرط موافقت بـا  

به محکم، تکیه بر تفسیر نص قرآنی با اقتضای خطاب عربی، همچنین ارجاع متشابه 
 گر مجمل آن و موارد مشابه دیگر. سنت به عنوان مفسر قرآن و تبیین

گیری منفی در قبال علوم شرعی و نیز در برابـر )عمـوم( علمـای     چهارم: موضع
ی بـزرگ، و   مسلمان متخصص در علوم شرعی بویژه: علمای صحابه، تابعین، ائمه

شـان و   و منزلـت و ارزش اجمـاع  بزرگترین محققان تابع آنان، کاستن از شأن 
روشمندی تعامل آنان با نصوص، همچنین از تخریب دستاوردهای علمی آنـان در  

شان خواستار اثبات آنست حتی اگر این  ای که مخالف صورت تعارض با هر اندیشه
ی طالب علم مبتدی هم چیزی از علوم شریعت و  مخالف جوانی باشد که به اندازه
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بینی که چنان، ادعای علـم و بزرگـی    د با این حال او را میاصول زبان عربی ندان
ی مجموع علمای بزرگ در مقابل فهم او از نص شرعی آسـان   کند که تخطئه می
های بسیاری از این دست خاطرنشان ساخت. لـذا بـر    توان نمونه گردد، که می می

به الحاد  های منتهی اساس آنچه پیشتر گفته شد از مهمترین ابوابی که سبب آشفتگی
یا در بسیاری اوقات، انکار ادیان شده است باب حجیت سنت نبوی، جایگاه آن و 

باشد به همین دلیل، اثبات این بـاب و اصـالح    مبّین بودنش برای قرآن کریم می
های اشتباهی که در قبال آن پدید آمده است حمایت از اصل اسالم به شمار  نگرش

 رود. می

 بنیادهای حجیت سنت
ای از  ت، موضع خود از حجیت سنت و جایگاه آن در تشریع را بر مجموعهاهل سن

دهند کـه   نهد و این بنیادها را اصلی کلی قرار می بنیادهای محکم و ثابت بنیان می
 شود. تمام امور مشکل در این باب بدان بازگردانده می

بـر  کننـد و   بر خالف موضع تردیدافکنان در سنت که از آن، اشکاالتی مطرح می
ی محکم و اصل کلی  کنند و قاعده گیری می اساس همان اشکال و ایرادات، موضع

 نمایند و این امر، خلل روشمند بسیار بزرگی است. را رها می
کنند مانع بزرگی در برابر منکـران   درواقع بنیادهایی که اهل سنت بر آن تکیه می

بـدون پاسـخگویی   باشد و موضع منکران در انکار سنت  سنت و تردیدافکنان می
گردد به همین دلیل، توجه ورزیدن به بنیادهای حجیـت   بدانها راست و درست نمی

نهایت با اهمیت است تا که ساختمان شناخت به صورتی صحیح بنا  سنت، امری بی
ی استدالل برای مخالف سنت پرداخته  گردد و با این اصول بنیادین استوار به ارائه

 شود.
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هـای   اند و کتـاب  لمان به این موضوع عنایت نشان دادهعلماء و پژوهشگران مس
اش و رد بـر   کننـده  بسیاری در اثبات حجیت سنت، بیان دالیل آن، براهین اثبات

 اند. شبهات و ایرادات مخالفان سنت تألیف نموده
من مهمترین بنیادهایی را که در اثبات حجیت سنت و جایگاه آن در اسالم بـر آن  

 سازم. ن میشود خاطرنشا تکیه می
 این بنیادها، سه مورد هستند: قرآن، تواتر و اجماع.

 بنیاد اول:
 دالیل قرآن بر حجیت سنت 

بزرگترین منبع و خاستگاه اهل علم برای اثبات حجیت سنت پیامبرصلی اهلل علیـه  
های تألیف شده در این زمینه  وسلم قرآن کریم است و تقریبا هیچ کتابی از بین کتاب

 اثبات منزلت و حجیت سنت به آیات قرآن استناد ننموده باشد. نیست که برای
یابد که این آیات،  کند در می کسی که در دالیل قرآن مبنی بر حجیت سنت تامل می

های مختلف منکر سنت  نمایند که رد بر فرقه دو مفهوم ارزشمند و مهم را اثبات می
هایی  کنند و چه آن ار میهایی که اصل سنت را انک در آن دو موجود است؛ چه فرقه

 شوند. که روش نقل آن را منکر می
بایست در استدالل برای اثبات حجیت سنت بوسیله قرآن، فقط به یکی از  البته نمی

آن دو مفهوم بسنده کرد بلکه باید به اثبات هر دو مفهوم توجه نمـود چـرا کـه    
ت یـا هـر   ی حجت و برهان هر منکر سن ی آن دو مفهوم است که ریشه بواسطه

 گردد. شخص تردیدافکنی در آن قطع می
 آن دو مفهوم عبارتند از: 

 اول: داللت قرآن بر اصل حجیت سنت
 دوم: داللت قرآن بر تداوم حجیت سنت
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ها مربـوط بـه    توان این دو مفهوم را با پنج شیوه اثبات کرد که سه مورد از آن می
 :باشد مفهوم اول است و بقیه، متعلق به مفهوم دوم می

شیوه اول: داللت اوامر عام قرآنی به طاعت رسول همراه با آوردن طاعت بـدون  
 مقید کردن.

 شیوه دوم: داللت قرآن بر اینکه سنت، وحی است.
 شیوه سوم: داللت قرآن بر اینکه سنت، بیان قرآن است.

 شیوه چهارم: داللت قرآن بر حفظ و پاسداشت سنت.
 شیوه پنجم: لزوم حفظ بیان قرآن.

خدا جل جالله بـا آوردن   ی اول: فرمان عام برای تمام امت به طاعت رسول هشیو
 لفظ طاعت بدون مقید کردن

 پردازیم: استدالل به این روش مبنی بر چند مقام است که به بیان و شرح آن می
 مقام اول: عام بودن خطاب قرآنی برای امت:

د متعال قرآن را به عنوان و این امر در دین اسالم، معلوم است بدین گونه که خداون
حجتی بر تمام این امت نازل فرموده است نه فقط برای افرادی کـه بـا پیـامبر    

ای بـرای   اند، و این امر اقتضای آنست که پیامبرصلی اهلل علیه وسلم فرستاده زیسته
کند و تمام منکران سنت نیز  تمام مردمان است. و هیچ مسلمانی با آن مخالفتی نمی

کنند مخالف این مسئله نیستند. لذا هر آنچه که خداونـد   استدالل می که به قرآن
متعال در قرآن بدان امر نموده یا از آن نهی کرده است، ما مورد خطاب این امر و 

باشیم همانطورکه مسلمانان صدر اسالم که معاصر نزول وحی بودنـد نیـز    نهی می
 مورد خطاب بودند.



 قضاء اثبات حجیت سنت برای خداپذیران منکر سنت 
 

 127  

 

 اطاعت از رسول صلی اهلل علیه وسلم: مقام دوم: آمدن امر عام قرآنی به
شود از جمله چیزهایی که  چون عام بودن خطاب قرآنی روشن گردید پس معلوم می

باشـد چنانکـه    در قرآن آمده است امر به اطاعت از رسول در آیات بسیاری مـی 
 پیروی با) خدا از اید آورده ایمان که کسانی ای» فرماید: ترجمه: خداوند متعال می

 و کـارداران  از و کنیـد،  اطاعـت ( او سّنت به تمّسک با) پیغمبر از و( نقرآ از
لذا امر در ایـن آیـه    [59]النساء: «.یدینما فرمانبرداری خود مسلمان فرماندهان

/ در مورد این آیه  حزم متوجه ما، مردم پیش از ما و نیز پس از ما است چنانکه ابن
اب قرآن، متوجه ماسـت و نیـز   امت اسالم اجماع دارد که این خط»گفته است: 

هایی تا روز قیامت است کـه خلـق شـده و روح در     متوجه تمام جنیان و انسان
 1«.گیرد شان قرار می جسم

 خدا جل جالله در آیات قرآنی: مقام سوم: ذکر لفظ طاعت و اتباع برای رسول
 خدا بصـورت  منظور از این مقام آنست که اوامر خداوند مبنی بر اطاعت از رسول

مقید نیامده است که امر به اطاعت از او در یک امر خاص یا در یک مقام خـاص  
هـای   باشد چنانکه در سیاق آیات و داللت ها می نماید بلکه شامل تمام امور و مقام

کند بویژه اینکه  بینیم که بر معنای این لفظ بدون مقید کردن تأکید می ها می الفاظ آن
لف، بسیار در قرآن تکرار شده است و همـدیگر را  اطاعت از پیامبر با الفاظ مخت

 برای مبراپی که را ییچیزها»فرماید: ترجمه:  نماید چنانکه خداوند متعال می تأکید می
 دسـت  است بازداشته آن از را شما که ییچیزها از و کنید، اجرا است آورده شما

 مخالفـت  وا فرمـان  با که آنان»فرماید: ترجمه: و نیز می  [7]الحشر: «.بکشید
 دردناکی عذاب که این یا گردد، گریبانگیرشان ییبال که بترسند این از باید کنند می

 اطاعت پیغمبر از که هر» فرماید: ترجمه: همچنین می  [63]النور: «.شود دچارشان
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و موارد مشابه دیگر.  [80]النساء: « است کرده اطاعت خدا از حقیقت در کند،
ین بود که از پیامبرصلی اهلل علیه وسلم در تمام هر آنچه و اگر مراد خداوند متعال ا

 آمد. کند پیروی نکنیم برای این آیات مطلق، تقیید صریح می بدان امر می
نمـود   کرد یا از چیزی نهی می شنید که به چیزی امر می و اگر شخصی از پیامبر می

قرآن نیامـده  کرد به بهانه اینکه در  سپس از اطاعت او در آن مسئله خودداری می
مخالف آیات وارده در این معنا عمـل   -بدون هیچ تردیدی نزد تمام امت  -است 

 در مـؤمنی  زن و مرد هیچ»فرماید: ترجمه :  نموده است چنانکه خداوند متعال می
 اختیاری( باشند نموده مقّرر را آن و) باشند کرده داوری مبرشاپی و خدا که کاری

 [36]األحزاب:  مشابه دیگر. و آیات« ندارند آن در خود از
تقاوت گذاشتن در این مقام بین کسی که مستقیم از پیامبرصلی اهلل علیه وسلم شنیده 

را که منازعه در اینجا زیو کسی که خبر از پیامبر به او رسیده است اعتباری ندارد 
خدا جل جالله است نـه در روش   سر داللت آیات بر لزوم اطاعت مطلق از رسول

 ن امر یا نهی از آن.ثبوت ای
و فرق میان مقام اول و این مقام آنست که خطاب در مقام اول، تمام امت را شامل 

ی اوامـر پیـامبر را شـامل     گردد اما اطالق نمودن اطاعت در مقام دوم، همه می
 شود. می

توانیم فرض خداوند  شود که ما نمی های پیشین ثابت گردید معلوم می پس چون مقام
شـده از وی ادا نمـاییم    اعت از رسولش را جز با پیروی از اخبار ثابتمبنی بر اط

آیا راهی برای ادای »فرموده است: « جماع العلم»/ در کتابش  چنانکه امام شافعی
یا کسی پیش از تو یا کسی پس از تو  -خدا  فرض خداوند در پیروی از اوامر رسول

إن  1«.یـابی؟  خبر از او میجز به وسیله  -خدا را مشاهده نکرده است  که رسول
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شاء اهلل در این بحث اثبات خواهیم کرد که خداوند متعال سنت پیامبرش را حفظ 
نموده است و روشمندی محدثان در توثیق سنت، یک روشمندی صحیح و کـافی  
برای در امان ماندن نقل سنت است و این امر از جمله اسبابی است که خداونـد  

کند که پیروی از  ده است لذا تمامی این امور اقتضا میبوسیله آن، سنت را حفظ نمو
خدا جل جالله در واقع فرمانبرداری از آیات قرآن است  خبر صحیح از سوی رسول

 اند. که به اطاعت از پیامبر امر نموده
 ی دوم: داللت قرآن بر اینکه سنت، وحی است شیوه

که در نص قـرآن   دارند که وحی منحصر در قرآن چیزیست منکران سنت بیان می
از   کردنی نیست که وحـی های سنت روایت شده باور در کتاب آمده است و آنچه

 باهای پیشینیان است. اما  نزد خداوند متعال باشد بلکه از خرافات محدثان و افسانه
یابیم که داللتی روشن و بدون ابهام دارد بر اینکه  تامل در نصوص قرآن کریم در می

تر از چیزیست  باری را برای پیامبرش وحی نموده است که عامخداوند، احکام و اخ
که در نص قرآن ثابت شده است و از جمله چیزهاییست که پیامبرصلی اهلل علیـه  

 ه است.اندوسلم از سنت خود به تبلیغ آن پرداخته و آنرا به امتش آموخت
هـا در   لیباشد و مفّسران، محدثان و اصو این مسئله از ابواب ارزشمند در علم می

تأیید آن، سخن بسیار دارند، و یکی از معاصران در این زمینه، کتاب قطوری را به 
تفصیل بسیار به رشته تحریر درآورده است، او شیخ خلیل مال خاطر صاحب کتاب 

ها و  باشد. البته در این باب، تحقیق است که کتابی بسیار سودمند می« الّسنة وحی»
لهی فـی الّسـنة   الالوحی »ده است از جمله: کتاب های متعددی نگاشته ش رساله
الّسنة الّنبویـة وحـی مـن اهلل    »تألیف عماد عبد الّسمیع حسین، و کتاب « النبویة

 لبابه بن طاهر حسین و موارد دیگر. اثر أبی« محفوظة کالقرآن الکریم
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تر ی قرآن و نقل متوا  توان برای اثبات اینکه سنت، وحی است به انواعی از ادله می
استدالل کرد، و اینجا به بیان برخی وجوه استدالِل به قرآن مبنی بر اینکه سـنت،  

ها این نیسـت   شوم که منظورم از این گفته کنم، اما یادآور می وحی است بسنده می
که تمامی افعال و اقوال پیامبر وحی است بلکه منظور از اثبات در این مقام آنست 

عال ـمنحصر به نّص قرآنی نیست، ولی اف که بخشی از سنت، وحی است و وحی
 شود: ی دین و تعبُّد به دو بخش تقسیم می پیامبرصلی اهلل علیه وسلم در مسئله

 باشد و یا اینکه اجتهاد است. یا اینکه وحی می
 و اجتهاد نیز دو نوع است:

یا اجتهادی است که خداوند متعال بر آن مهر تایید زده است چنانکه پیامبرصلی اهلل 
اگر بیم آن نبود که بر امتم مشقتی آورم آنان را امـر  »علیه وسلم فرمود: ترجمه: 

و یا اجتهادی است که خداوند آنرا برای  1«.کردم که در هر نماز مسواک کنند می
پیامبر تصحیح نموده است همانند اجتهاد درباره اسیران بدر که تصحیح الهـی از  

 طریق وحی نازل گردید.
گوییم: )وجوه استدالل به قرآن کریم مبنی بر اینکه سـنت،   که می مراد ما هنگامی

 گویی است. وحی است( اجمال و کلی
 وجوه استدالل به قرآن کریم مبنی بر وحی بودن سّنت سه گونه است:

 وجه اول: خبر دادن از نزول حکمت که معطوف به قرآن است.
خدا،  و خبر داده که رسول دار بیان قرآن شده وجه دوم: خبر از اینکه خداوند، عهده

 نماید.  آنچه را که بر مردم نازل گردیده تبیین می
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های معینی کـه   کند که وحی در مقام وجه سوم: نصوص قرآنی متعددی داللت می
ی احکام و اخبار هستند بر پیامبر نازل گردیده اما در نص قرآن ذکـر   دربردارنده

 اند. از جمله: نشده
 دهند. مالئکه خبر می داللت آیاتی که از نزول

 داللت آیات تغییر قبله.

 ی تحریم. داللت آیات سوره

 داللت فتح مکه با وجود آیات تحریم آن.

 وجه اول: خبر دادن از نزول حکمِت معطوف به کتاب
های مختلفی در کتاب قرآن تکرار شده است، گاهی بصورت  ذکر حکمت در سیاق

د اراست یا همراه ُملک یا آیات اهلل و یا موآید و گاهی نیز یا همراه کتاب  مفرد می
 دیگر.

بینی که حکمت بر حسب سیاق و  و در نزد عموم مفّسران، اشکالی در این امر نمی
متعّلق آن تفسیر شود چنانکه به نبوت، فهم صحیح، فقه در دین، چیزی از وحـی  

 شود. منّزل و یا چیزهای دیگر تفسیر می
وده که حکمت را بر رسولش نازل کرده است، و خداوند متعال در کتابش بیان نم

در اکثر این مواضع آنرا همراه کتاب و معطوف بدان ذکر نموده اسـت. و اکثـر   
ی مسلمین و از مذاهب فقهی مختلف بر این باورند کـه حکمـِت    مفسران از ائمه

باشد مراد از صلی اهلل علیه وسلم  معطوف بر کتاب هرگاه متعلق به پیامبرمان محمد
 ن، سنت اوست.آ

کند و نیز به سبب داللـت سـیاق    و به خاطر داللت عطف که اقتضای مغایرت می
 اند. بعضی آیات، چنین حکم نموده
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کما اینکه قول راجح در این مسئله آنست که با تواتر قطعی ثابت شده است کـه  
ر پیامبرصلی اهلل علیه وسلم بسیاری از امور دین را به اصحابش یاد داده است که د

ها، شکل اذان  نص قرآن نیامده است. همانند چگونگی نمازهای پنجگانه، مواقیت آن
ی سهو. همچنین بسیار، ذکر و ثنای خداوند  گفتن، تشهُّد، احکام امامت و سجده

 متعال و نیز امور متعلق به ادب، روابط، اعتدال و غیره را بدانها یاد داده است.
علیه وسلم سازگار است با وصف خداوند متعال و این آموزش دادن پیامبرصلی اهلل 

دهد و چون ما، نّص کتـاب را   ی او که به امتش، کتاب و حکمت را یاد می درباره
از سنتش که از وی به تواتر  -ماند که در مورد آنچه پیامبر  فرا گرفتیم این باقی می

 به امت خود یاد داده است بگوییم همان حکمت است. -رسیده 
ای شناخت آنچه صحت و درستی استدالل مفّسران بـر سـّنت بـودن    این امر بر

کند مهم است زیرا بسیاری از کسانی که با منکران سنت بـه   حکمت را ثابت می
کند در اختیار ندارند بلکه  پردازند منبعی که صحت این گفته را اثبات می گفتگو می

در این مفهوم بنا سازند  ی پیروی از مفّسران ممکن است استدالل خود را تنها بر پایه
 )البته این پیروی، اشکالی ندارد اما در هنگام مناظره و جدل کافی نیست(.

شرط منقول متواتر این نیست که در قرآن باشد بلکـه  »/ فرموده است:  تیمیه ابن
همانطور که آنچه بصورت متواتر از شریعتش آمده که در قرآن نیست و از حکمتی 

او نازل نموده است به همانگونه، دالیلی از نبوت پیامبرصلی  باشد که خداوند بر می
ها، معجزات و  اهلل علیه وسلم به تواتر رسیده که در قرآن نیست با این حال از نشانه

را زی»براهین اوست، چنانکه خداوند متعال در جاهای بسیاری فرموده است: ترجمه:
لـذا   [113]النسـاء:  «.که خداوند، کتاب و حکمت را بر تو نازل کرده است

 1«.حکمت با اینکه در غیر قرآن نقل شده ولی بر پیامبر نازل گشته است
                                                 

 ( ت: سفر حوالی.2/570الجواب الصحیح، ابن تیمیه ) -1
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اند که تفسیر حکمت به سنت در اسالم نوپیدا اسـت و   برخی فکرناپختگان پنداشته
/ بوده است و مسلمانان پیش از  اولین کسی که چنین معنایی بیان داشته امام شافعی

ها معتقدند که این تفسیر از شـافعی، آغـاز    اند. آن تهاو چنین فهمی از قرآن نداش
گیـری   یابیم که منکران سنت، موضع ی انحراف در امت بوده است لذا می مرحله

ای نسبت به امام شافعی دارند و او را مسئول عواقب بسیاری از انحرافات  خصمانه
 شمارند! فکری وارده بر امت می

اش را به هم  مت به سنت و ابعاد ایدئولوژیمحمد شحرور، تفسیر امام شافعی از حک
بنـدی عقیـدتی و اسـتبداد     مرتبط دانسته است و گفته که او به ِاعمال چارچوب

زیر عنوان « الدولة و المجتمع»شناسانه روی آورده است چنانکه در کتابش  معرفت
امر دیگری که در قرن دوم هجری انجـام پـذیرفت   »استبداد معرفتی گفته است: 

بندی اسالم از جوانب عقیدتی، فقهی و فلسفی بود که به دست پنج فقیه  چارچوب
مشهور و در رأس آنان، شافعی انجام گرفت...، و دو مدرسه وجود داشت: مدرسه 
أهل رأی که ابو حنیفه نعمان زعامت آنرا بر عهده داشت و مدرسه أهل حدیث که 

ـ   کرد لذا هنگامی شافعی، آن را رهبری می ت ایـن مدرسـه را   که شـافعی خواس
های ایدئولوژیک خود را بدان اعطا نماید بر امور  گذاری کند و ابعاد و چارچوب پایه

اینکـه منظـور از   »شحرور اموری را بیان داشته است از جمله: «. زیر تکیه نمود
وارد  81عمران  و آل 113ی نساء  اصطالح حکمت که در قرآن حکیم در سوره

ای از  باشد و شافعی آنـرا وحـی   ن در تشریع میشده است سنت و مستقل بودن آ
 «.نوعی مغایر با وحی قرآن برشمرده است یعنی آن را الهام قلمداد کرده است
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ما معتقدیم که حکمت، از دور یا نزدیک بـه معنـای   »سپس شحرور گفته است: 
سنت نبوی نیست و سخن از اینکه حکمت و سنت یـک چیـز هسـتند اشـتباه     

 1«.باشد می
ی خود در موضوع حکمـت   از خالل مطالعه»عبدالعزیز بایندر گفته است: و دکتر 
 2«.ایم که غیر از امام شافعی، کسی از فقها درباره آن سخنی نگفته است دریافته

به سّنت را  -معطوف بر کتاب  -را که تفسیر حکمِت زیاین گفته، نادرست است 
عی که عالم به شرع و زبـان  تعداد بسیاری از بزرگترین امامان مسلمان پیش از شاف

 اند. اند خاطرنشان ساخته عرب بوده
تفسـیر  « قتادة بن دعامة سدوسی»با سند از تابعی مفّسر  -طبری  -امام مفّسران 

فرماید: اینسـت   منظور از این آیه که می»حکمت به سنت را آورده و گفته است: 
اند. و  ت را خواندههای خود آیات کتاب خدا و حکم ترجمه : که آن زنان در خانه

منظور از حکمت، احکام دین خدا است که به رسول اهلل وحی شده و در قرآن نازل 
 باشد. نشده است و همان سّنت می

 اند که ما بیان داشتیم. ای آن را تفسیر کرده و اهل تأویل هم به همان شیوه
انـد:   تـه بشر از یزید از سعید و او نیز از قتاده در مورد حکمت در این آیـه گف 

 [34]األحزاب:  ﴾ۡ  ِةکملِحٱَو ٱللَِّه َءايَِٰت ۡ  ِمن ُبُيوِتُكنَّ ِفي ۡ  تلیَما ُي َنۡ  ُكرۡ  ٱذَو﴿
 3.«ها منت نهاده است یعنی: سّنت؛ .. با سّنت بر آن

تََٰب﴾ بـه  لِکٱَوُيَعلُِّمُهُم فرماید: ﴿ می )ج(  اینکه خداوند»/ گفته است:  کثیر و ابن
باشد. حسن، قتاده، مقاتل بـن   َة﴾ به معنای سّنت میمکِحلٱَومعنای قرآن است و ﴿

                                                 

 ( با اختصار.232-231، شحرور )ص: الدولة و المجتمع -1
 اینترنت. ( درمفهوم الحکمة عند اإلمام الشافعیای با عنوان ) از مقاله -2
 (، دار عالم الکتب.19/108تفسیر طبری ) -3
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اند. همچنین گفته شده که منظور: فهم در  حیان، ابومالک و دیگران نیز چنین گفته
 1.«دین است که باز هم منافاتی با آن ندارد

 اند. گویم: حسن و قتاده رحمهما اهلل پیش از تولد امام شافعی وفات یافته می
رود که این معنا  / مشهورترین کسی از متقّدمین به شمار می عیبا این حال امام شاف

هایش  ی آن به مناظره پرداخته و در جاهای بسیاری در کتاب را مقرر داشته و درباره
باشد که بیشترین شناخت را از زبان عربی  آن را ذکر نموده است و او از علمایی می

 ته است.همراه با علم به کتاب و سنت و عمل مسلمانان داش
متن گفتگوی خود با یک منکر سّنت را نقل نمـوده  « جماع العلم»او در کتابش 

باشـد   است و این گفتگو دارای فواید بسیاری در اثبات تفسیر حکمت به سّنت می
 چنانکه فرموده است:

 را پیغمبـری  ،بیسوادان میان از که است کسی خدا»فرماید: ترجمه:  أ می "خداوند
 بخواند ایشان برای را خدا آیات تا است داشته گسیل سویشان به و است برانگیخته

ـ  و( قـرآن ) کتـاب  بدیشـان  او. بگرداند پاک را آنان و  را( سـنت ) تحکم
 [2]الجمعة: «.آموزد می

ایم که الکتاب همان کتاب خدا )قرآن( است اما حکمت  منکر سنت گفت: دانسته
 چیست؟

 است.خدا جل جالله  گفتم: یعنی شافعی: سنت رسول
منکر سنت گفت: آیا احتمال دارد خداوند کتاب را به طور اجمال به ایشان آموزش 
داده و حکمت نیز به صورتی خاص بوده که مقصود از حکمت هم احکـام خـدا   

 باشد؟

                                                 

 (.1/275کثیر ) تفسیر ابن -1
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های قرآن همچون نماز،  گفتم: مقصودت این است که پیامبر به نیابت از خدا مجمل
ن یاد داده است و بدین ترتیب خداونـد  زکات، حج و دیگر احکام را به مسلمانا

ای از واجباتش را در کتاب خود بیان نموده و چگونگی انجام دادنشان را بـه   پاره
ـ   مال ـپیامبرصلی اهلل علیه وسلم واگذار کرده است؟ منکر سنت گفت: ایـن احت

 هست.
گفتم: اگر این دیدگاه را بپذیری در چارچوب احکام نخست جای گرفته و جز از 

حدیث پیامبر، امکان دسترسی بدانها وجود ندارد. )یعنی سنت شارح قـرآن   طریق
 آید(. بشمار می

ی موردنظر مراد از حکمت نیز قرآن است چه اشکالی  گفت: اگر باز بگویم در آیه
 دارد؟ 

داری معنای مستقلی « حکمت»و « کتاب»های  گفتم: اگر بگوییم هر کدام از واژه
 دو را بر یک مصداق حمل نماییم؟ است بهتر است یا اینکه هر 

گفت: ممکن است کتاب و حکمت چنان باشد که تو گفتی و امکان هم دارد هـر  
 ها به یک معنا باشد. دوی آن

 شمارد. ی تو را مردود می گفتم: قرآن دیدگاه مرا تایید و گفته
 شود؟  گفت: در کجای قرآن چنین چیزی یافت می

و آنچه را که از آیات خدا و حکمت در »ترجمه: فرماید:  گفتم: در این آیه که می
خدا همـواره دقیـق و آگـاه      شود یاد کنید در حقیقت هاى شما خوانده مى خانه
هایشان دو چیز تالوت  فرماید: در خانه می )ج( پس خداوند [34]األحزاب: «.است

 شود. می
منکر سنت گفت: تالوت قرآن که مشخص است، اما حکمـت چطـور تـالوت    

 د؟ گرد می
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گفتم: معنای تالوت این است که قرآن و سنت تلفظ گردند چنانکه به سنت تلفظ 
 شود. می

گفت: پس این امر بیانگر آن است که حکمت به طریق اولـی، جـدای از قـرآن    
 1باشد. می

گفتند:  از عالمان به قرآن شنیدم که می»فرموده است: « الّرسالة»/ در  امام شافعی
 2«.جل جالله است خدا حکمت همان سنت رسول

اند و این امر  نتیجه سخن این که اکثر مفسران از تفسیر حکمت به سنت سخن گفته
های آیات و اقتضای موافقت با قول خداوند  نیز اقتضای عطف، مفهوم برخی سیاق

﴾ بخاطر اینکه آموزش  ۡ  ٱلِحکمةَو ٱلِكتََٰبَوُيَعلُِّمُهُم فرماید: ﴿ باشد که می متعال می
م اسالم از سوی پیامبرصلی اهلل علیه وسلم به امتش که در نّص قرآن ذکر دادن احکا

 نشده است بصورت متواتر آمده است.
 وجه دوم: از وجوه داللت قرآن بر اینکه سنت، وحی است

گر  دار شدن حفظ بیان قرآن از سوی خداوند و خبر از اینکه رسول او، تبیین عهده
 ده است: هر آنچه است که به سوی مردم نازل ش

باشـد کـه    منظور از این وجه، اثبات این امر است که قـرآن دارای بیـانی مـی   
دار آن شده و این بیان را بر زبان رسولش قرار داده است و همین  عهده)ج(  خداوند

داللت دارد بر اینکه از نزد خداوند متعال است، بویژه اینکه بخشی از این بیاِن ثابت 
ه جایی برای اجتهاد او داشته باشد هماننـد مشـخص   از رسولش، احتمال ندارد ک
 ها و اوقات آن. کردن تعداد نمازها، رکعت

                                                 

 (.9جماع العلم، شافعی صفحه ) -1
 (.34از امام شافعی صفحه ) الرسالة -2
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دار شدن بیان قرآن از سوی خداوند در ایـن آیـات آمـده اسـت کـه       عهده 
 خوانـدن ( برای تو، زبان به بخشیدن ییتوانا) و قرآن گردآوردن»فرماید:ترجمه: می
 تـو  خوانـدیم، ( تـو  بر جبرئیل توّسط) را قرآن ما هرگاه پس*  است ما کار آن،

 ما بر آن توضیح و بیان ها، این از گذشته*  کن پیروی( آهسته و آرام) را آن خواندن
 [19-17]القيامة: «.است

﴾ یعنی آنرا پس از حفظ و تالوتـش  ۥَبَياَنُه َناۡ  ُثمَّ ِإنَّ َعَلي﴿»/ گفته است:  کثیر ابن
م و معنایش را بر اساس اراده و شرع خود به دهی کنیم و توضیح می برای تو تبیین می

 1«.نماییم تو الهام می
گر قرآن است در این کالِم خداوند متعال  و خبر دادن خداوند از اینکه رسولش تبیین

 برای را چیزی که این تا ایم کرده نازل تو بر را ذکر و»فرماید: ترجمه:  آمده که می
( آن ی درباره) آنان که این تا و است دهش فرستاده آنان برای که سازی روشن مردم

 [44]النحل: «.بیندیشند
﴾ یعنی احکام و وعد و وعیدی ۡ  ِهمِلُتَبيَِّن ِللنَّاِس َما ُنزَِّل ِإَلي﴿»/ گفته است:  قرطبی

کنـی چـرا کـه     که در این کتاب آمده را با گفتار و کردارت برای مردم بیان می
گر مراد وی درباره احکام نماز و زکات  نخدا جل جالله از سوی خداوند تبیی رسول

 2«.و دیگر اموری است که بصورت ُمجَمل آمده و تفصیل داده نشده است
ی  کنم زیرا این وجه با آنچه در شیوه در اینجا به این توضیح مجمل و کلی بسنده می

باشـد و إن   های داللت قرآن بر حجیت سنت خواهد آمد مشترک می سوم از شیوه
 ر آنجا بصورت تفصیلی از آن بحث خواهم کرد.شاء اهلل د

 وجه سوم: از وجوه داللت قرآن بر وحی بودن سنت

                                                 

 .طیبة( دار 8/278کثیر ) تفسیر ابن -1
 (.330-12/329الجامع ألحکام القرآن، قرطبی ) -2
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های معین و بـا    کنند وحی بر پیامبرصلی اهلل علیه وسلم در مقام آیاتی که داللت می
 اند نازل شده است. احکام و اخباری که در نص قرآن ذکر نشده

 استدالل به این آیات دو مرتبه دارد:
 ل: منحصر نکردن وحی در قرآن، و این امر در رد بر منکران سنت، مهم است.او

 باشد.  دوم: اینکه بخشی از سّنت پیامبرصلی اهلل علیه وسلم وحی می
 باشد: نمایم که بیانگر این مسئله می من به ذکر چهار موضع از قرآن بسنده می

 دهند: یموضع اول: داللت آیاتی که خبر از نزول فرشتگان در بدر م
أ آنان  عمران آمده است که پیامبر به اصحابش وعده داد که خداوند ی آل در سوره

فرماید:  رساند که این امر در جنگ بدر بود چنانکه می هزار فرشته یاری می 3را با 
 کـه  نیسـت  بسـنده  را شـما  آیـا : گفتی می مؤمنان به تو که گاه بدان» ترجمه :

]آل «؟کرد یاریتان( خویش سوی از) فرستاده تگاِنفرش از هزار سه با پروردگارتان
 [124عمران: 

بدون تردید این خبر از جانب پیامبرصلی اهلل علیه وسلم به اصحابش جز از طریـق  
باشد زیرا اجتهاد و حدس و گمان در آن جایی ندارد و اشاره به این خبر  وحی نمی

أ خارج از نص  ونددر قرآن ذکر نشده است بلکه از جمله چیزهایی است که خدا
 قرآنی به پیامبر وحی نموده است.

دادی کـه   یعنی: آنگاه که به مؤمنان وعـده مـی  »/ گفته است:  طاهر بن عاشور
ی پیامبرصلی اهلل علیه وسلم به  فرستد. این گفته خداوند، فرشتگان را برای یاری می

وحی کـرده  ای بود که خداوند، گفتنش را به وی  ها در آن مقام درواقع وعده آن
 «.بود
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 موضع دوم: داللت آیات تغییر قبله:
معلوم است که پیامبرصلی اهلل علیه وسلم در آغاز اسالم، در نمازش روی بسـوی  

نمود حتی پس از هجرتش به مدینه، با وجود اینکه دوست داشت که کعبـه   شام می
وسـت  ای کند که د شد که رو به سوی قبله اش باشد، و چیزی که مانع او می قبله
فرماید:  أ نازل شد که می داشت امر خداوند متعال بود، تا اینکه این قول خداوند می

 سوی به را تو پس بینیم می آسمان سوی به گاهگاهی را تو روگرداندن ما»ترجمه : 
ای  و قبله  [144]البقرة: «.شد خواهی خوشنود آن از که سازیم می متوّجه ای قبله

 و»فرماید: ترجمه:  م است کعبه بود چنانکه ادامه آیه میپسندید چنان که معلو که می
حال سوالی که در اینجا مطرح است اینکـه:  «. کن الحرام مسجد سوی به رو لذا

 ی پیش از کعبه کجاست؟ امر الهی به پیامبر برای روی نمودن به سوی قبله
ست که روشن است که این امر در قرآن ذکر نشده است لذا همین امر، دلیلی بر این

 باشد. نزول وحی بر پیامبرصلی اهلل علیه وسلم منحصر در نص قرآن نمی
ی جالبی با یکی از منکران تمام سنت در مورد داللت این آیات بر معنای  من تجربه

یادشده دارم، چنانکه آنگاه که از او پرسیدم فرمان اول مبنی بر روی نمودن به سوی 
 فت:شام کجاست از سخنش غافلگیر شدم که گ

قبله اصال تغییر نیافته است بلکه این سخن نادانان است! همانطور کـه خداونـد   
 خود ی قبله از را ایشان چیز چه: گفت خواهند مردم نابخردان»فرماید: ترجمه:  می
 [142]البقرة: ؟«برگرداند بودند آن بر که

جال ـجن خردان ابتدا مدعی تغییر قبله نشدند بلکه سوال پرسیدن و به او گفتم: کم
﴾ یعنی: به چه دلیلی به قبله ۡ  يَُٰهمَما َولَّها به سبب تغییر قبله بود چنانکه گفتند: ﴿ آن

اول پشت کردند و آنرا تغییر دادند؟ و این امر کامال مشخص اسـت. و پـس از   
جدالی طوالنی با او خواستار امری فرعی شد که متعلق به اصل استدالل نبود و آن 
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ابتدا قبله به سوی شام بوده است! به او گفتم: مسـئله ایـن   هم اثبات این بود که 
نیست که قبله به سمت شام بوده است یا یمن بلکه اینست که به سوی کعبه نبوده 
است و پیامبرصلی اهلل علیه وسلم تمایل داشته که به سمت کعبه باشد و تنها چیزی 

ا اینکه قول خداونـد  هم که مانع تمایل پیامبر بوده امر خداوند به خالف آنست، ت
 َرۡ  َشـط  َوجَهـكَ  َفَولِّ ۡ  َضيََٰهاۡ  َتر ٗ  بَلةَفَلُنَولَِّينََّك ِقفرماید: ﴿ نازل گردید که می

بنابراین سؤال، متوجه یافتن امر الهی نخست  [144]البقرة:  ﴾ۡ  ٱلَحَراِم ٱلَمسِجِد
مبنی بر روی آوردن به سوی جهتی است که در اصل، کعبه نبوده است نه اینکـه  

 ال از مشخص نمودن آن جهت باشد!سؤ
ی منبع استدالل حقیقی افزود که البته این امر برای  تکرار سؤالم بر فرار او از ارائه

کسی که با این فرقه آشنا باشد جای تعجب ندارد چرا که خداوند فهم صحیح را از 
 ها سلب کرده است. آن
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  اجمـالی از فعالیتهااجمـالی از فعالیتها

 بارزه با فساد اداری ومواد مخدردرراستای م
مبارزه با جرايم ناشي از فساد  هفعاليتهاي قضائي محكمۀ ابتدائيگزارش الف: 

 اداري واليت كابل

 گزارش .1

مبارزه با جرايم ناشي از فسـاد اداري واليـت كابـل از تـاريخ      همحكمۀ ابتدائي
دوسيۀ جرمي مربوط به جـرايم   (20) تعداد 31/1/1398الي  1/1/1398)

در ارتباط به اين دوسيه که   هناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داد
سوء استفاده  از صالحیت وظیفوی ، عدم تطبیق اوامر ، به اتهام  نفر( 34ها تعداد )

خشونت موظف خدمات عامـه  و ، اخاذی غیر قانونی  اختالس، تزویر ،اخذ رشوه 
نان به نسبت عدم وجود دالیل کـافی الـزام   ( تن آ8گرفتار شده و از این تعداد )

به مجازات هاي مختلـف   ه ومورد محاكمه قرار گرفت( تن 26حاصل  و ) برائت
 .نده امحكوم گرديدقرار ذیل حبس 
 نفر 3 حبس یک ماه الی یک سال. 

  نفر. 14سال حبس یک الی پنج 

  نفر . 9محکومین جرایم نقدی 

 ( دالر آمریکائی میشود.12607) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین 
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بیانگر آمار محکومین محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از  (1جدول شماره )
 است 1398در ماه حمل  سال  فساد اداری والیت کابل

 تصمیم قضائی

تعداد قضیه
 

 نوع قضیه

شماره
 

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم
 

برائت
تعداد متهم 

 

 دیجریمه نق

محکومین جرایم 
نقدی

 

5 
- 

1
5

 
سسال 

حب
 

1 
- 

5 
س

سال حب
ک  

ک ماه الی ی
ی

س
سال حب

 
3506 3 

   
3 6 9 5 

سوء استفاده از 
 صالحیت وظیفوی

۱ 

259 
  

2 
 

2 
 

 ۲ اختالس 2 2

2298 2 
 

5 2 9 
 

 ۳ اخذ رشوت 7 9

1350 4 
 

3 1 8 
 

 ۴ تزویر 2 8

   
2 

 
2 

 
 ۵ اخاذی غیر قانونی 1 2

5194 
  

2 
 

2 
 

 ۶ واسطه رشوت 1 2

      
 ۷ عدم تطبیق اوامر 1 1 1

      
1 1 1 

خشونت موظف 
 خدمات عامه

۸ 

12607 9 
 

 مجموعه 20 34 8 26 3 14

( دوسیه قرار قضائی صادر و آنها 6همچنان محکمۀ متذکره طی این مدت در مورد )
 .ه استمودبه مرجع مربوطه ارسال نو نواقص را غرض تکمیل خالهای تحقیقاتیَٰ 
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( بیانگر قرار های قضائی محکمه ابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از 2جدول شماره )

 است 1398در ماه حمل  سال  والیت کابل  فساد اداری
 مرجع مربوط

 سبب قرار
 شماره نوع قضیه تعداد قضیه تعداد متهم

 خال و نواقص

 2 11 2 څارنوالی
سوء استفاده از 

 ظیفویصالحیت و
1 

 2 تعلل از انجام و ظیفه 1 1 1 څارنوالی

 3 اختالس 2 6 2 څارنوالی

 4 تزویر 1 2 1 څارنوالی

 
 مجموعه 6 20 6

مبارزه با جرایم ناشی از  هابتدائی همحکمصادره نمونه های از خالصۀ احکام  .2
 فساد اداری والیت کابل

 13/1/1398حکم مورخ  
اخذ رشوت  اتهام به  شهر کابل  پانزدهم  محکومیت امر کشف حوزه   

پولیس  ۱۵پول به اثر اطالع متضرر توسط آمریت جنایی حوزه گران چپاول یکتن از
بررسی های ابتدایی قضیه را انجام داده اما قضـیه را  گرفتار شده و مسولین حوزه  

تابع دوران قانونی نکرده است و امر جنایی حوزه پانزدهم شهر کابل در مقابل خاتمه 
(  افغانی  پول مطالبه می نماید که متهم 40000دن قضیه از شخص متهم مبلغ) دا

موضوع را موظفین استخبارات اطالع و باالثر موظفین استخبارات و جه پول مطالبه 
ادیـه  شده را به دسترس همکار قرار می دهد تا طبق پالن برای امر کشف جرایم ت

انزدهم امنیتی پـولیس در واسـطه   شنگی در ساحه حوزه نماید همکار بعد از هماه
مربوط امر کشف جرایم باال میشود و پول را تادیه می کند بعد از اینکه آمر کشف 

ئیت گرفتاری میشود میخواهد  اقدام به فرار نماید کـه توسـط هئیـت    متوجه ه
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استخبارات گرفتار و به ارگانهای عدلی وقضایی معرفی میگردد  قضیه به محکمـه  
ناشی از فساد اداری والیت کابل احاله و محکمه در جلسه قضـایی  ابتدائیه جرایم 

پانزدهم امنیتی با حضور داشت طرفین قضیه امر کشف حوزه  13/1/1398مورخ 
 ۱فقره  ۳پولیس را در قضیه اخذ رشوت مبلغ چهل هزار افغانی طبق صراحت بند 

مـواد   کود جزا با رعایـت  ۳۸۵ماده  ۱و فقره  ۳۷۵ماده  ۲و فقره  ۳۷۱ماده 
( کود مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی بمدت یکسال و شش ۲۱۵و ۲۱۳)

ماه حبس تنفیذی و جزا ی نقدی معادل وجه رشوت و انفصال از وظیفه محکوم به 
 نموده است .                                                 مجازات

20/1/1398حکم مورخ   
پالن های شهری شاروالی کابل به یاست طرح تطبیق محکومیت دو تن از انجینران ر

 جرم اخذ رشوت
دو نفر از انجینران طرح تطبیق پالن شهری بالفعل حین  1397/ 22/12به تاریخ 

گرفتار و به ارگانهای عـدلی و   رشوه از نزد مراجعین  اخذ مبلغ سی هزار  افغانی
شی از فساد اداری والیت قضایی معرفی میگردد که قضیه به محکمه ابتدائیه جرایم نا

 هر دو تن از متهمین  20/1/1398کابل ار جاع  و محکمه در جلسه قضایی مورخ 
 ۳۷۱ماده  ۱فقره  ۳را در قضیه اخذ رشوت مبلغ سی هزار افغانی طبق هدایت بند 

کود  ۳۱۵و  ۳۱۳کود جزا با رعایت موا  ۳۸۵ماده  ۱و فقره  ۳۷۵ماده  ۲فقره 
ظارت و توقیفی تان هر واحد بمدت یکسال و شش ماه حبس مذکور از ابتدای ایام ن

 جزای نقدی معادل وجه رشوه و انفصال از  و ظیفه محکومان بمجـازات  ،تنفیذی
 نموده است .
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27/12/1397حکم مورخ   

(  والیت ننگرهار به جرم اکتساب و 5محکومیت قوماندان بلوک ماموریت )
 اختالس سالح

گویا  حوزه دوم امنیتی ننگرهار  ی کارمندان استخباراتبه اساس معلومات او پراتیف
دومیـل    16یک تعداد سالح های ماموریت سمت اول شامل  چهـار میـل ام   

کالشنکوف چینایی و یک میل کالشینکوف هنگری از اطاق استراحت قومانـدان  
بلوک  مفقود میباشد هئیت موظف تعین گردیده  و تحریر داشته که از نزد قومندان 

ک چهار میل سالح امریکایی  دو میل کالشینکوف چینایی یک میـل تفنگچـه   بلو
امریکایی و  یک میل چره ای امریکایی مفقود میباشد و به اساس ان  متهم دستگیر و 
قضیه بعد از اکمال تحقیق  وارد محکمه ابتدائیه مبارزه بـا فسـاد اداری والیـت    

خویش متهم را  27/12/1397ننگرهار گردیده  و محکمه در جلسه قضایی مورخ 
یک میل ودومیل کالشنکوف چینایی  ،امریکایی 16در قضیه اختالس چهار میل ام 

کـود   ۳۹۱ماده  ۲پل طبق هدایت فقره تفنگچه امریکایی یک چره ای مندرج سم
قانون  ۲۳۷کود مذکور با در نظر داشت ماده  ۲۱۵و  ۲۱۳جزا با رعایت مواد 

ظارت و توقیفی بمدت یک سال و شش ماه حـبس  اجرات جزایی از ابتدای ایام ن
به تحویلی قیمت کود جزا  ۳۹۸و طبق هدایت ماده  کرده تنفیذی محکوم به جزا 
ه اصدار حکم نمـود  نیز (  افغانی میشود 342907مبلغ ) انها به خزینه دولت که

  .                                                                 است
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استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري  هفعاليتهاي قضائي محكمگزارش (  ج
 واليت کابل

 ( گزارش1

محكمۀ استیناف مبارزه با جرايم ناشي از فساد اداري واليـت کابـل از تـاريخ    
( دوسيۀ جرمي مربوط به جـرايم  17( تعداد )31/1/1398الي  1/1/1398)

در ارتباط به اين دوسيه  که ناشي از فساد اداري را مورد رسيدگي قضائي قرار داده
، سوء استفاده از صالحیت وظیفـوی، اخـذ رشـوه    به اتهام  نفر( 31ها تعداد )

ـ و  اختالس، اتالف اوراق ،اخاذی غیر قانونی تزویر، انونی سـالح   اکتساب غیر ق
( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الـزام  10گرفتار شده و از این تعداد )

به مجازات هـاي مختلـف    ه ومورد محاكمه قرار گرفت( تن 21حاصل و ) برائت
 .نده امحكوم گرديدقرار ذیل حبس 

 نفر 1حبس یک ماه الی یک سال. 

  نفر 6پنج سال حبس یک سال الی. 

  نفر  3پانزده سال پنج سال الی حبس. 

  نفر . 11محکومین جرایم نقدی 

 ( دالر آمریکائی میشود.6562) بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین 
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محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی از اجراآت ( بیانگر آمار3جدول شماره )
است 1398در ماه حمل    سال فساد اداری والیت کابل   

 تصمیم قضائی 
تعداد قضی

 ه

 نوع قضیه

  

 شماره 

  

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم
 

برائت
تعداد متهم 

 

 جریمه نقدی

محکومین جرایم 
نقدی

 

5 
- 

1
5

 
سسال 

حب
 

1 
- 

5 
س

سال حب
ک  

ک ماه الی ی
ی

س
سال حب

 
2076 5   1   6 5 11 5 

سوء استفاده از 
 صالحیت وظیفوی  

1 

 2 اخذ رشوت  3 5   5   2   3 2820

 3 تزویر  3 5 2 3   1 2    

 4 اختالس  3 4   4 1 1 1 1 769

      1   1 2 3 1 
اکتساب غیر قانونی 

 سالح 
5 

 6 اخاذی غیر قانونی  1 1   1       1 769

 7 اتالف اوراق  1 2 1 1       1 128

 مجموعه 17 31 10 21 1 6 3 11 6562

ی صادر و آنها ی( دوسیه قرار قضا6د )متذکره طی این مدت در مور ههمچنان محکم
 .ه استبه مرجع مربوطه ارسال نمودو نواقص را غرض تکمیل خالهای تحقیقاتیَٰ 
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مبارزه با جرایم ناشی از  استینافی محکمه ی( بیانگر قرار های قضا4جدول شماره )
 است 1398سال ماه حمل  ل در فساد اداری والیت کاب

 مرجع مربوط
 سبب قرار

 شماره نوع قضیه تعداد قضیه متهم تعداد
 خال و نواقص

 1 سوء استفاده از صالحیت وظیفوی  2 4 2 څارنوالی

 2 غدر  1 7 1 څارنوالی

 3 اختالس 1 1 1 څارنوالی

 4 تزویر  1 1 1 څارنوالی
 5 اخذ رشوت  1 1 1 څارنوالی

 مجموعه 6 14 6  

تیناف مبارزه با جرایم ناشی از اس همحکمصادره نمونه های از احکام خالصه  .2
 لفساد اداری والیت کاب

7/1/1398حکم مورخ         
می امن و نظم عامه به جرم غفلت محکومیت سه تن از ساتنمنان قوماندانی عمو

ظیفویو  
حسب هدایت مقام وزارت داخله به تعداد سی نفر از منسوبین پولیس قومانـدانی  

ف قوماندانی امن و نظم عامه وزارت امـور  تولی اول و دوم قوماندانی کندک ریزر
پوسته ثابت تحـت  گاه وزارت امور داخله به شکل داخله جهت تامین امنیت قرار

پوسته مذکور که گردیده ولی   یکی از منسوبین موظف ها  قومنده  یکتن از څارن 
میل سالح کالشنکوف معه یک عدد شاژور و سی فیر مرمی غـرض پیشـبرد   یک 

دقیقه قبل از ظهر قطعه را خود سـرانه و   9:15بود حوالی ان قید وظایف در جمع 
بعد از ظهر به قطعه  4:30بدون اخذ رخصت قانونی ترک نمود ه و دوباره حوالی 

پهـره  ایفا و پهره دار قبلی با سالح کالشینکوف  پهره داری اش را حاضر شده و 
پهره خویش به اجرا  گری بعد ازمن دینیکساعته خویش را سپری نموده و حینکه سات

کاغوش مراجعه مینماید از مفقودی سالح کالشنکوف معه یک عدد شاژور و سـی  
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فیر مرمی که قبل از ترک قطعه برای موصوف رسما توزیع و از نزدش تسلیم شـده  
ی ساعته قوماندانی قطعه امنیتی به تمام قوماندان 24که نوکریوال بود اطالع داده   

ه است تا ساحات داخل و بیرون قرار گـاه وزارت امـور   تولی ها وظیفه  داد های
نمایند کـه مـوظفین     داخله را غرض دریافت سالح کالشینکوف چک و کنترول

مربوط بشمول منسوبین کندک ریزرف امن و نظم عامه مستقر در قرارگاه وزارت 
امور داخله تمام ساحات را چک و کنترول اما موفق به دریافت سـالح مـذکور   

مدیریت عمومی کشف قوماندانی توسط و چگونگی جریان مفقودی سالح  نگردیده
مظنونیت سه نفر از منسوبین و   عمومی امن ونظم عامه وزارت امور داخله بررسی 

نظم عامه مستقر در قرار گاه وزارت امور داخله ثابت گردیده و قضیه به محکمـه  
محکمه در جلسه  محول  ابلابتدائیه مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری والیت ک

عمومی امن و نظم عامه  یخویش متهم ساتنمن قوماندان 25/4/1397قضایی مورخ 
فیر مرمی  30را در قضیه مفقودی یک میل سالح کالشنکوف معه یکعدد شاژور و 

قانون جرایم عسکری بمدت یکسال حبس تنفیذی و طبق حکم  39طبق حکم ماده 
افغانی قیمت سالح فـوق     31065داخت مبلغ پرکود جزا به  14ماده  2فقره 

الذکر محکوم به مجازات نموده و قوماندان امن ونظم عامه را در قضیه غفلـت و  
 ۲۱۵و  ۲۱۳قانون جرایم عسکری با رعایت مـواد   ۴۳ظیفوی طبق حکم ماده 

کود جزا به شمول ایام نظارت و توقیفی قبل به مدت چهار ماه حبس تنفیذی محکوم 
در قضیه غفلـت وظیفـو ی نسـبت عـدم      را  یگرکرده  و ساتمن د به مجازات

قانون اجراات جزایی و  235شناخته و طبق حکم ماده  بیگناهموجودیت دالیل الزام 
که بعد نسبت عدم قناعت  ه است اصدار حکم نمود وی  کود جزا به برائت 5ماده 

از فسـاد اداری   څارنوال موظف قضیه وارد محکمه استیناف مبارزه با جرایم ناشی
خویش به اتفاق  7/1/1398گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ والیت کابل 
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قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه با در نظر داشت ماده  54ارا طبق هدایت ماده 
کود جزا فیصله محکمه ابتدائیه جرایم ناشی از فساد اداری والیت کابل را در  17

استینافا در قضیه اکتساب غیر قانونی یک میـل  ا رقسمت یکتن نقض و یکتن دیگر 
 24ماده  1فیر مرمی طبق حکم فقره  30سالح کالشینکوف معه یک عدد شاژور و

کود مذکور و حسب هدایت فقره  391ماده  1کود جزا و فقره  1ضمیمه شماره 
  31065کود مذکور بمدت یکسال و ده روز حبس تنفیذی و رد مبلغ 398ماده  1

متهم سومی در قضیه غفلت و ظیفوی در مورد  وجه اختالس شده محکوم، افغانی و 
ه کود جزا به متوقف بودن تنفیذ حکم اصدار حکم نمود 17ماده  3طبق حکم فقره 

 . است 
  27/1/1398حکم مورخ  

 محکومیت چهار تن از کارمندان وزارت معارف به جرم تزویر 
پروتوکول به معلمین ه اساس یک بانک ملی افغان ب 1386برویت اوراق طی سال  
بضاعت ریاست معارف شهر کابل قرضه پرداخت نموده که میبایست بعـد از   ی ب

ولـی   گـردد  با تکتانه ان تحویل بانک متذکره قرضه دو باره ،اد عیم نسپری شد
یکعده افراد و اشخاص با استفاده از نام معلم با ترتیب اسناد تزویری و طی مراحل 

ست مالی و اداری وزارت معارف از بانک قرضه اخذ ولی انـرا دو  ن از طریق ریاآ
بر حال لیسه المعه شهید که  ان اجیر سه  تن از باره پرداخت  ننموده از ان جمله 

بمالحظه فورم در خواست قرضه خود را معلم مکتب چهار قلعه چهاردهی معرفی و 
کـه از   یاعتبار مکـاتیب بانک ملی افغان به  از بانک ملی افغان قرضه اخذ نموده و

ریاست مالی و اداری وزارت معارف به امضاء رئیس اسبق ان ریاست اصدار یافتـه  
دائیه جرایم پرداخته است قضیه بعد از اکمال تحقیق وارد محکمه ابتقرضه اجرا و 

ناشی از فساد اداری والیت کابل گردیده محکمـه در جلسـه قضـایی مـورخ     
اسبق مالی و اداری وزارت معارف را در قضـیه   به اتفاق ارا رئیس  27/8/1397

کود مذکور  214و  213کود جزا و با در نظر داشت مواد  438تزویر طبق ماده 
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در قضـیه   را  به مدت یکسال و یک ماه حبس تنفیذی و دو تن دیگر از متهمـین 
کود جزا به مبلغ سی سی هزار افغانی جزای  443استعمال سند تزویری طبق ماده 

و دونفر دیگر و کارمند اسبق مدیریت معاشـات   کرده حکوم به مجازات نقدی م
قضیه سو استفاده از صالحیت وظیفوی بـه نسـبت عـدم     ردرا وزارت معارف 

  است قانون اجرات جزایی بری الذمه شناخته 235موجودیت دلیل الزام طبق ماده 
نجـا هـزار   پمبلغ  تصریح شده که  و در مورد ریس مالی و اداری وزارت معارف

 ۱۹۷الی  ۱۰۵افغانی را طور کفالت بالمال به حساب دولت پرداخت و طبق مواد 
قانون اجراات جزایی موقتا از حبس رها باشد اما قضیه نسبت عدم قناعت څارنوال 

گردیده محکمـه  قضیه به محکمه استیناف مبارزه با فساد اداری والیت کابل راجع 
 54یش به اتفاق ارا طبق هدایت مـاده   خو 27/1/1398در جلسه قضایی تاریخ 

کود جزا فیصله محکمه ابتدائیـه   17قانون تشکیل و صالحیت قوه قضائیه و ماده 
جرایم ناشی از فساد اداری محکمه استیناف والیت کابل را در قسـمت یکـتن از   

استینافا رئیس اسـبق مـالی و   وتائید ودر قسمت سه تن دیگر نقض نموده  ینمتهم
کود  14کود جزا با رعایت ماده  438ر قضیه تزویر طبق هدایت ماده اداری  را د

پنج سال و یکماه قانون اجراات جزایی به مدت  209مذکور با در نظر داشت ماده  
حبس تنفیذی و پر داخت جبران خساره مندرج صورت دعوی څارنوال از بابـت  

یـر ی طبـق   و در قضیه استعمال مکتوب تزو محکوم به مجازات نمود اصل قرضه
کود مذکور به مبلغ سی هزار افغـانی   14کو جزا با رعایت ماده  443حکم ماده 

پراخت اصل قرضه بانک ملی افغان  محکوم به مجازات کرده جزای نقدی و نیز به 
و هم چنان دوتن از متهمین باقیمانده در قضیه  اختالس و سؤ استفاده از صالحیت 

( کود جزا و مـاده  ۵زام طبق حکم ماده )وظیفوی نسبت عدم موجودیت دالیل ال
 .( قانون اجراات جزایی بری الذمه شناخته شده اند ۲۳۵)
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 مواد مخدر علیه مسکرات ودر راستای مبارزه 

 مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر  هدائیگزارش اجراآت قضائی محکمۀ ابتالف: 

 گزارش  .1

مبارزه عليه مسكرات و مواد مخـدر واليـت كابـل از تـاريخ      همحكمۀ ابتدائي
( دوسيۀ مربوط به انـواع مـواد   68( تعداد )31/1/1398الی  1/1/1398)

صـادر  های الزم مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مورد آنها فيصله 
به اتهام قاچاق و انتقاـل   نفر( 87ر ارتباط به اين دوسيه ها تعداد ). ده استنمود

( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی 1گرفتار شده و از این تعداد )مواد مخدر 
به مجازات هاي مختلف حبس  و همورد محاكمه قرار گرفت نفر( 86)و  الزام برائت

 .نده اقرار ذيل مجازات گرديد

  نفر 41سال  5سال الی  1حبس . 

  نفر. 27سال  15سال الی  5حبس 

  نفر. 19سال  20سال الی  15حبس 

  ( 13015،913ُمقدار )حکم به محو در ارتباط به محاکمات فوق الذکر
 .شده استکیلوگرام انواع مواد مخدر نیز صادر 

  ( دالر آمریکائی میشود.7378)بالغ به مجموعه مجازات نقدی محکومین 

مار اجراآت قضایی محکمه ابتدائیه مبارزه با مسکرات و مواد (: آ1جدول شماره )
 1398در ماه حمل   سال  مخدر والیت کابل
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 تصمیم قضائی

مقدار مواد
تعداد قضیه 
 

 نوع قضیه

شماره
 تعداد محبوس به حبس تنفیذی 

تعداد محکوم
 

برائت  
تعداد متهم 

 

جریمه 
 نقدی 

3
0
-2

0
 

سال
 

س
حب

 
 

2
0

-
1
5

 
سسال 

حب
 

5 
- 

1
5

سا 
ل 

س
حب

 

1 
- 

5 
س

سال حب
 

292
8 

 1 هیروئین  15 1,770,859 19   19 10 5 1 3

133
2 

 2 مت امفتامین   27 3210،05 38 1 37 23 8 6  

 3 چرس  13 6,537,434 16   16 8 8     1512

 4 تریاک  5 251،5 6   6 3   3   487

100
0 

 5 مورفین  3 37 3   3 1 1 1  

 6 شیشه  3 64،27 3   3   2 1   128

 7 سودیم کاربونیت  1 4,800 1   1 1        

      1   1   1 1140LT 1  8 مشروب الکولی 

738
7 

 مجموعه 68 13015،913 87 1 86 46 25 12 3

مبارزه علیه مسکرات وموادمخدروالیت  ابتدائیهمحکمۀ صادره  حکم خالصه. 2
 کابل.

24/1/1398حکم مورخ   
کیلو گرام مت امفتامین  2،750ه اتهام فروش مقدار شانزده سال حبس ب  

پولیس مبارزه بـا مـواد   به اساس اطالع واصله مدیریت  11/11/1397بتاریخ 
گان بازار گرشـک  مخدر قومندانی امنیه والیت هلمند مبنی بر اینکه یکتن از باشند

ـ  نوعولسوالی نهر سراج والیت فراه مواد مخدر ل و شیشه را به بازار گرشک انتقا
پرسونل مدیریت مبارزه بـا  بعدا باالی خورده فروشان مواد مخدر بفروش میرساند 

کر گاه به بازار گرشک اعزام گردیده  مواد مخدر طبق پالن منظور شده از شهر لش
پولیس به شکل اوپراتیفی برای خریداری مواد مخدر نـوع شیشـه نـزد     و یکتن 
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مـواد   هر معرفی مینماید که فروشندگان میرود و خود را خریدار مواد مخدفروشند
پولیس او پراتیفی معرفی میکند کـه مـواد مخـدر را    یکتن دیگر را برای  ،مخدر

مواد مخـدر  گرام کیلو  2،750خریداری و در وقت تسلیمی مواد مخدر مقدار 
رنگ سفید را شیشه ، دو نفر از متهمین و یک عراده موتر کروال غرفه دار به نوع 

وزن خالص  مواد مخدر تحت نام نمایند که برویت محضر تشریح بلفعل گرفتار می
کیلو گرام توزین گردیده و نتیجه تست البراتواری ان مت امفتامین  2،750شیشه 

مثبت اطمینان داده شده و قضیه به محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مسکرات و مـواد  
 24/1/1398مخدر والیت کابل ارجاع گردیده محکمه در جلسه قضایی مورخ 

را در قضـیه فـروش    متهمین حقیقی قضیه  به اتفاق آرا و به حضور داشت طرفین
ایام نظارت و توقیفی اعتبـار از   یکیلو گرام مت امفتامین از ابتدا 2.750مقدار 

کود جـزا   303ماده  2فقره  5وفق هدایت بند 11/11/1397تاریخ گرفتاری 
ذی و همچنان در قسمت نداشتن شانزده سال حبس تنفی - هر واحد بمدت شانزده

کود جزا بـه   75کود جزا و رعایت ماده  560جواز سیر و پلیت نمبر طبق ماده 
. و هکذا یکعـراده  همبلغ بیست هزار افغانی جزای نقدی محکوم به مجازات نمود

موتر نوع کروال غرفه دار رنگ سفید بدون نمبر پلیت حامل مواد مخدر طبق ماده 
کلـدار   1500سیمکارت های آن و مبلغ  هیت مبایل معکود جزا و دو س 308

قانون مبارزه علیـه   32افغانی پول بدست آمده طبق ماده  220پاکستانی و مبلغ 
قـانون مـذکور بـه محـو      19مسکرات و مواد مخدر مصادره و طبق مـاده  

 .گردیده است کیلو گرام مت امفتامین بدست آمده اصدار حکم  2.750مقدار
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  20/1/1398حکم مورخ 
کیلو گرام تریاک  156،500شانزده سال حبس به اتهام قاچاق مقدار   

به اساس اطالع اداره اطالعات و تحقیقات به مدیریت مبارزه بـا مـواد مخـدر    
لینـی   303قوماندانی امنیه والیت سمنگان مبنی بر اینکه د ر یک عراده موتر نوع 

بجا و انتقال میگردد بعدآ موظفین در قسمت کمـر بنـد   یک مقدار مواد مخدر جا
د که بعد از تثبیت و شناسایی نپوسته افرازمینماییبک والیت سمنگان ادخولی اق مزار

واسطه متذکره را متوقف ساخته و مورد تالشی قرار میدهند که در نتیجه به تعـداد  
گـرام  یلو ک  ۱۵۶،۵۰۰خریطه پالستیکی خورد و کالن که مقدار خالص ان  ۲۳

وال تجارتی ـپنج بوری پالستیکی امگرام چرس که در بین  890تریاک و مقدار 
پیوند گردد ودر بودند کشف و ضبط می گردیدهدر داخل راه واسطه متذکره جابجا 

گرفتار و به ارگان های عـدلی و قضـایی معرفـی    به قضیه دریور و کلینر واسطه 
صی مبارزه علیه  مسکرات و مواد مخدر میگردد که قضیه به محکمه ابتدائیه اختصا

بـه   20/1/1398والیت کابل راجع گردید ه محکمه در جلسه قضایی مـورخ  
قال ـاتفاق آرا و بحضورداشت حقیقی طرفین قضیه متهمین  را در قضیه قاچاق و انت

کیلو گرام تریاک از ابتدا ی ایام نظارت و توقیفی وفق هـدایت   156.500مقدار
شـانزده سـال حـبس     -کودجزا هرواحد بمدت شانزده 304 ماده 1فقره 6بند

ماده  1فقره  4گرام چرس طبق بند 890تنفیذی و در قسمت قاچاق و انتقال مقدار
که طبـق   هکود جزا بمدت  دو سال حبس طوری محکوم به مجازات نمود 305
شانزده  سال حـبس   -شانزده یعنی  جزای داده شد شدید ترین کود جزا 73ماده 

باشد و همچنان یک سـیت مبایـل معـه    میقابل تطبیق و تنفیذ  شانباالی  تنیفذی
قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر مصادره  32سیمکارت های آن طبق ماده 
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کیلو گـرام تریـاک و    156.500قانون مذکور به محو مقدار  19و طبق ماده 
 گردیده است  گرام چرس بدست آمده نیز اصدار حکم 890مقدار
گزارش اجراآت قضائی محکمۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ب: 

 والیت کابل

 . گزارش 1

محكمۀ استیناف مبارزه عليه مسكرات و مواد مخـدر واليـت كابـل از تـاريخ     
( دوسيۀ مربوط به انـواع مـواد   35( تعداد )31/1/1398الی  1/1/1398)

د آنها فيصله صادر نموده است. مخدر را مورد رسيدگي قضائي قرار داده و در مور
به اتهام قاچاق و انتقال مـواد مخـدر    نفر( 57در ارتباط به اين دوسيه ها تعداد )

( تن آنان به نسبت عدم وجود دالیل کافی الـزام  13گرفتار شده و از این تعداد )
به مجازات هاي مختلف حبس قرار  و همورد محاكمه قرار گرفت نفر( 44)و  برائت
 .نده اگرديد ممحکوذيل 

  نفر. 12سال  5 – 1حبس 

  نفر.  15 سال 15 – 5حبس 

  نفر.  16  سال 20 – 15حبس 

  نفر  1سال  30ـ  20حبس. 

( کیلوگرام مواد مخدر 6602،847همچنان به ارتباط قضایای فوق الذکر مقدار )
 .ه استکشف و ضبط گردید
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رزه با مسکرات و ( بیانگر اجراآت قضایی محکمه استیناف مبا1جدول شماره )
می باشد 1398سال   حمل ماه مواد مخدر والیت کابل طی   

 تصمیم قضائی 

 نوع قضیه تعداد قضیه مقدار مواد

شماره
 

 تعداد محبوس به حبس تنفیذی

تعداد محکوم
 

برائت
تعداد متهم 

 

2
0

-
3
0

 
س

سال حب
 

1
5

 -
 

2
0

 
سال 

س
حب

 

5 
- 

1
5

 
سسال 

حب
 

1 
- 

5 
س

سال حب
 

 1 مت امفتامین   11 1,171,129 16   16 7 4 5  

 2 چرس  6 3496 12 4 8 3 5    

 3 هیروئین  8 631،23 9   9 1 4 4  

 4 تریاک  1   8 8          

 5 مورفین 5 62,488 8   8     7 1

    2 1 3 1 4 1242 4 
مواد 

 کیمیاوی 
6 

1 16 15 12 44 
1
3 

 مجموعه 35 6,602,847 57

محکمۀ استیناف مبارزه علیه مسکرات حکم صادره خالصه  .2
 وموادمخدروالیت کابل.

  19/1/1398حکم مورخ 
کیلو  7کیلو گرام هیروئین ،  31بیست و سه سال حبس به اتهام قاچاق مقدار 

کیلو گرام تریاک 500،2گرام مت امفتامین و   
الیت به اساس اطالع تلیفونی همکار مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه و

نیمروز مبنی بر انتقال مواد مخدر توسط یک عراده موتر کروال سفید بدون نمبـر  
واسـطه   8/9/1397پلیت در مسیر مرز سرحدی کشور ایران ، موظفین بتـاریخ  



 قضاء اجمالی از فعالیتها در راستای مبارزه با فساد اداری وموادمخدر
 

 159  

 

( کیلو 31مورد نظر را  در ساحه قریه ملکی تثبیت و در نتیجه تالشی واسطه مقدار )
( کیلو گـرام  2.500امفتامین و مقدار )( کیلو گرام مت 7گرام هیروئین ، مقدار )

که در بین بوری ها و در داخل داله واسطه جابجا گردیده بود  کشف و را تریاک 
بدست آورده  و دریور واسطه به مظنونیت قضیه باز داشت گردیده است . قضـیه  
وارد محکمه ابتدائیه اختصاصی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر والیـت کابـل   

متهم  در ارتباط به  انتقال مقدار  11/12/1397جلسه قضایی مورخ در  وگردیده 
( کود جزا با در نظر 302( ماده )1( فقره )5( کیلو گرام هیروئین طبق بند )31)

( کود مذکور اعتبار از تاریخ گرفتاری 214( ماده )2( و فقره )213داشت ماده )
( کیلـو  7مقدار )بمدت )بیست سال( حبس ، در قضیه انتقال  8/9/1397مورخ 

( کود مذکور بمدت شانزده 303( ماده )2( فقره )5گرام مت امفتامین طبق بند )
( فقره 5( کیلو گرام تریاک طبق بند )2.500سال حبس و در قضیه انتقال مقدار )

( کود مذکور بمدت )سه سال و شش ماه( حـبس محکـوم بـه    304( ماده )1)
)بیست سـال(  یعنی ر شدیدترین جزا ( کود مذکو73مجازات  طوریکه طبق ماده )

قابـل تنفیـذ   باالیش ( کیلو گرام هیروئین 31حبس از رهگذر قضیه انتقال مقدار )
میباشد و نیز  در قضیه راننده گی موتر حامل مواد مخدر مذکور بدون نمبر پلیت و 

( کود به پرداخت جزای نقدی مبلغ )بیسـت  560( ماده )1جواز سیر طبق فقره )
( کـود  308( مـاده ) 1نی محکوم به مجازات شده و نیز  طبق فقره )هزار( افغا

( قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات به مصادره یک عراده 32مذکور و ماده )
واسطه نقلیه حامل مواد مخدر مندرج سجل و دو سیت مبایل معه سیمکارت های ان  

حکم گردیده است  ( قانون مذکور به محو مواد مخدر بدست امده19و طبق ماده )
متهم  قضیه وارد محکمه اسـتیناف مبـارزه علیـه    . اما قضیه نسبت عدم قناعت 

گردیده محکمه در جلسـه قضـایی مـورخ    مسکرات و مواد مخدر والیت کابل 
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به اتفاق آراء در حال حضور داشت  طرفین حقیقی قضیه متکی بـه   19/1/1398
( قانون مبارزه علیه مـواد  17ده )( ما2( قانون اجراآت جزائی و فقره )267ماده )

محکمه ابتدائیه را تائیـد نمـوده    11/12/1397مخدر و مسکرات فیصله مورخ 
 است.

  7/1/1398حکم مورخ 
کیلو گرام چرس  127قاچاق مقدار پنج سال حبس به اتهام      

کارمندان مدیریت مبارزه با مواد مخدر قومانـدانی امنیـه    3/10/1397بتاریخ 
( صبح غرض گرفتاری قاچاقبران مواد مخـدر در مسـیر   6:30ت )ننگرهار ساع

وسایط را مـورد چـک و    وسرک عمومی جالل آباد خوگیانی چک پاینت افراز 
کـه در   در نتیجه یکعراده واسطه کروال به رنگ کریمـی  اند، کنترول قرار داده 

ی قسمت داخل داله زیر دو سیت و خالیگاه مواد مخدر تحت نام چرس خام بارگیر
راکب موتر گرفتـار و حـین   و به ارتباط قضیه دریور واسطه بود متوقف وگردیده 

تالشی موتر بحضور داشت هیات و مظنونین قضیه در مدیریت مبارزه با مواد مخدر 
( کیلو گرام چرس بدست آمده و نتیجه تست البراتواری مواد 127ننگرهار مقدار )

قضیه به محکمه ابتدائیه  یده استبدست آمده در یک نمونه چرس مثبت تثبیت گرد
مبارزه با مسکرات و مواد مخدر والیت کابل راجع گردیده محکمـه در جلسـه   

خویش به اتفاق آراء و به حضور داشـت طـرفین    28/11/1397قضایی مورخ 
( کیلو گـرام چـرس وفـق    127حقیقی قضیه متهمین را در قضیه انتقال مقدار )

،  58( کود جزا با در نظر داشت مـواد ) 305( ماده )1( فقره )7صراحت بند )
 -( کود مذکور از ابتدای ایام نظارت و توقیفی گذشته به مدت )پنج214و  213

مبایل معه سیم  ، هکذا دو سیت ده نمو( سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات پنج
( قانون مبارزه علیه مسکرات و مـواد مخـدر و   32کارت های ان ها طبق ماده )
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ترنوع  کروالی کریمی حامل مواد مخدر بدست آمده مطابق صـراحت  یکعراده مو
( 127همچنان به محو مقـدار )  شده ( کود جزا قابل مصادره پنداشته 308ماده )

( قانون مبارزه علیه مسکرات 19کیلو گرام چرس بدست آمده مطابق هدایت ماده )
څارنوال ناعت و مواد مخدر نیز اصدار حکم گردیده است . اما قضیه نسبت عدم ق

موظف قضیه وارد محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر والیت کابل 
به اتفاق آراء و بحضور  7/1/1398گردیده محکمه در جلسه علنی  قضایی مورخ 

( قانون تشکیل و صالحیت قوه قضـائیه و  54داشت حقیقی طرفین متکی به ماده )
محکمه ابتدائیـه   28/11/1397مورخ  قانون اجراآت جزائی فیصله  267ماده 

 .مسکرات و مواد مخدر را تائید نمود است
                                                                                 

 

 

 

 

 

 


