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عبدالرضا شریفی
دانشجوی دکترای ،گروه الهیات -فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.

بررسی احکام اقرار در حقّاهلل و حقّالنّاس و تفاوتهای آن

چکیده
اقرار عبارت از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقی سابق برای دیگری بر ضرر
خود یا نفی حقی از خود است .یکی از راههای قانونی اثبات دعوا ،اقرار است ،ولی احکام
اقرار در حق النّاس با حق اهلل متفاوت است؛ از جمله ،اختالف در قبول و عدم قبول ،رجوع
از اقرار ،اختالف از حيث دفعات اقرار ،مخير بودن امام در اقامهی حد و عفو ،اختالف
در اختيار و عدم آن در تشویق رجوع از اقرار برای قاضی و ،....که در این مقاله ضمن
ذکر این تفاوتها به توضيح مفصل آنها بر پایه دیدگاههای فقيهان پرداخته شده است،
برای نمونه در حقالنّاس رجوع از اقرار پذیرفته نمیشود ،اداء حق الناس واجب است و اگر
منوط به اقرار باشد در نتيجه اقرار به حقالنّاس واجب است ،توبه جایگاهی در برداشتن آثار
اقرار ندارد و سبب سقوط اقرار نمیشود ،بلکه صحت توبه از لحاظ حکم تکليفی ،منوط
به پرداخت حقالناس است ،تعدد اقرار شرط نمیباشد و قاضی حقّ ندارد مقرّ را به رجوع
از اقرار تشویق کند؛ ولی در حقّاللّه شرایط کامالً بر عکس این میباشد .روش انجام این
تحقيق توصيفی -تحليلی است،که ضمن توصيف کافی از اقرار ،به تحليل و بررسی وجوه
تمایز آن در حقّ الناس با حقّ اهلل پرداخته میشود.

واژگان کلیدی :اقرار ،حق ،حکم ،حقالنّاس ،حقاهلل ،آثار اقرار.
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 -1مقدمه
ادله ی اثبها دووا در ومم حوو ااياا اوببار اایهههر دارد ،حبّر رتوان گفت
برای ارائ ی يک حقّ ،یهر دارا بودن آن حقّ اافر میر باشه  ،بمک یاحب حقّ باي با
لل اثبا ان ا یاحب حق است ب هیین دلیل ادل ی اثبا دووا
داليل حکم
در ومم حوو  ،هم تمور رشهههود ا در یان ادل ی اثبا دووا هیچ دلیمر ب ام از ی
اقرار قوی میرباشه اقرار ب ونوان يکر از را های طیئن برای اشف اقعیت از اهییّت
فرا امر مزد فوهها حووقه امان براوردار اسهههت ،ب محوی ا ا ر ز اين اهییت واب
ش تا فوهای گرامو ر آن را ب ونوان يکر از قواو هم حوری فو ب شیار آ رم
اگر اقرار يک جرم در یههورتر ا فدههاد آن حرز مشههود ،در تعارا با سههاير ادل ی
اثبا دووا باشه  ،حبر بر سهن رسهیر بالب اسهت از سوی ديار ادل ی اثبا دووا در
حقالنّاس با حقاهلل بدیار بفا است؛ در ادل ی اثبا دووا در حقالنّاس طريویت ادل
مظر شهار قامونگذار بود اسهت ،بروک در حقاهلل وضهوویت ادل هم رباش
اقرار ب ونوان يک دلیل ا در هر د مو دووا (حقالناس) بخاطر طريویت داشههبن آن
(حقاهلل) بخاطر وضههوویت داشههبن آن ااربرد دارد باي  ،ورد بررسههر قرار گیرد ا در
حق النّاس حق اهلل چ تفا هاير دارد؟ اابیارا قاضر در ی ر حکم بر اساس اقرار
در حقالنّاس با حقاهلل چ تفا های دارد؟ موش توب در اسههواح ح يا کافا در اين
د مو دووا تا چ یزان اسهت؟ در اين موشبار تالش ش است تا در ورد اقرار تفا
آن در حقالنّاس حقّاهلل احکام آن بحث گردد

 -2اقرار در لغت و اصطالح
دبور اردن،
اقرار در لغت صه ر با «إفعال» از ريشه ی «قرر» ب عنای اثبا
قرار دادن ،اسهبوار داشههبن ،اذوان پذيرفبن اسههت تورير ب عنای تثبیت اسهت ا از
اسهههت (ابن نظور )135/1: 2041 ،؛ (رابهب ایهههفهامر،
اد ی «قرار» ب عنر ثبا آ
َّ الشيييُ
َر
 )644 : 2040اگر چیزی در اای اود قرار گیرد گفب رشههود« :ق
ُّ قرارا» (رابب ایفهامر ،هیان) اقرار در ایطالح از عنای لغوی آن د ر میفباد ،
يقر
َ
چنامک در فو  ،اابار ،از ثبو حقّ ب مفع دياری ب ضههرر اود اسههت در ایههطالح،
تعاريف بدیاری از اقرار یور گرفب است ا در ابا های هم فوهر نعک گردي
اسههت ،برای میوم گفب ام « :اقرار ب عنای اوبرا اسههت وبار اسههت از اابار ابر
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دهن ای از اود حوّر ب سهود بیر برذ ی اود يا وال ا » ( حوق حمر109 :2961 ،؛

اهعهفهری لنار دی 045/2 :2916 ،اوهری2334 ،م )13/1 :ا ههام ایینر در تعريف اقرار
رفر اي « :اقرار ،ابر دادن قاطعى اسههت ب حق الز ى بر خبر يا ب چیزك ا حوى يا
حکیى را بر ا در پى دارد يها ب مفى حوى براك ا يا چیزك ا مفى حق را در پى دارد»
(ایینر ،برتا )03/1 :با اود اين تعاريف ب هر حال فهوم اقرار ،يک فهوم ورفر اسههت،
چنامچ یهاحب اواهر در اين بار ر فر اي « :شاي بهبر آن باش ا تعريف اقرار را ب
مظر ور واول انیم در فهوم صههه اقش به آمهها رااع میايیم»(مجفر2352 ،م:
 )1/91در مبیج اقرار در ایهطالح میز امن عنای لغوی آن است ،از آن اهت ا ور با
ابری ا رده حور را ب ضهرر اود ثابت ران بنابراين اقرار ،اابار اسهت امشا
میدهت ،پ وو ايوا هم میدهت ،اقرار وا حق میدت ،بمک حور را ا در گذشب
بر ذ ی ور ايجاد ش ه اسههت ،بیان ران ( حوق حمر 1/9 :2021 ،؛ شهههی ثامر: 2049 ،
954/6؛ وا مر ،برتا122/3 :؛ وسهوی ایینر )203/1 :2964،اقرار ابر دادن از ایل حق است،
لر چون ب حض اقرار ورّ ب ایههل حق ،طالب ی آن از سههوی ورهل در هیان ز ان
الزم رآيه  ،بنابراين ور با ذار ّ آن را دفع ران ( حوق ارار)256/1 : 2045 ،
اين اقرار رتوام از سهوی قائم وام ا ب حور در گذشهب برای دياری بر ضرر اوديا
مفر حور از اود تحوق پی ا ان »(سنامجر10 :2913 ،؛حصری)211: 2046 ،
اقرارانن ب اقراراود مزم اسههت در اين اصههود در اد ی  2111قامون مر
آ ه اسهههت اه « :هر ا اقرار به حور برای بیر ان مزم ب اقرار اود اواه بود»
(ایاالن )115 :2930 ،پ اگر ادههر اقرار ارد ا بمغر ب دياری يون اسههت ب
پرداات آن مزم اواه بود يا اگر بهم ،ب قبل يا سههرقت الر اوبرا ان  ،ارم ا
ثابت رشود (ابن رش  )012/1 : 2043 ،در تعريف اهیت حووقر اقرار چن مکب رتوان
برداشت ارد:
 -2اقرار موور اابهار اسهههت اقرار اننه  ،ابر ردهه ا حور برای دياری بر
وه ی ی ثابت اسهت از آمجا ا ور ،قصه اقرار دارد ،م امشها ؛ در مبیج اقرار وو يا
ايوا میدت ،بمک يک اقع ی حووقر است (شهی ا ل)260/1 : 2911 ،
 -1حوّر ا در تعريف اقرار آ در عنای اوم ب اار رفب شهها ل وین ،نفعت
حق بیع ب عنای ااصّ ،حق شههفع  ،حق امبفا  ،حق ارتفا حق قصههاد رشههود
وضهو اقرار هم رتوام از ا ور مر هم از ا ور ایفری باشه ( وسوی ایینر:2964 ،
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داای 2314 ،م)911 912 :

 -9اقرار بها دووا شهههههاد تفها دارد ،زيرا دووا اابار ب حور ب مفع اود يا
دياری بر ضهرر شخص ثالث است ،در حالر ا اقرار ،اابار ب حور ب سود دياری
بر ضرر ابر دهن است (شهی ا ل)121/1 : 2049 ،

 -3اقسام حقّ
حقّ شههر ثابت ضهه ّ باطل اسههت (ابن فارس 21/1 : 2040 ،فراهی ی)6/9 : 2024 ،
وافوت است» (رابب ایفهامر)106 ، 2021 ،

رابب رگوي « :ایهل حقّ بیعنى طابوت
ب ضه ّ باطل ،یه  ،اود ثابت بیر میز گفب شه است (قرشر )251/1 : 2021 ،در
جیع ذيل آي ی  1از سور ی امفال آ است« :حقّ آمدت ا شى در وقع اود اقع
شود» (طريحر )206/1 : 2451 ،سخن طريحر هیان وبار ااراك سخن رابب است پ
عناك حقّ ،طابوت قو شههى در حل اويش اسههت آن در تیام صههاديق قابل
تطبیق است (قرشهر )215/1 : 2021 ،ثالً در آي ی « َ ِنْهُمْ نْ حَوتْ وَمَیْ ِ الضَّاللَةُ»؛
گر هر گیراهر بر آمان ورر شه » (محل ،)96/راد آمدت ا ضاللت در وقع اود اقع
ش گیراهى طابق ضع آمها گردي اگر باوئیم ضاللت بر آمها حبیى ثابت ش  ،باز
درست است (قرشر)213 215 /1 : 2021 ،
نع براك ایههالح اسههت (رابب ایههفهامر،
حق با حکم بفا اسههت؛ حکم ،قضهها
 )106 : 2021حکم وبار اسهت از هیان قامومر ا توسه شار اعل ر شود قابل
اسهواح میدهت آن بر د قدم است :الف -تکمیفر  -ضعر بعضر حکم را اطا
الهر ا بعمق ب فعل کّمف باشه  ،دامدههب ام ( حیود وب الرحین ،برتا )150 /1 :حکم ب
عنای دا رك میز گفب ش ه اسههت (قرش هر 262/1 : 2021 ،اوهری )2342/1 : 2024 ،در
جیع ذيل آي ی  91بور رگوي « :احکام ب عناك اتوان اسبوار اردن است حکیم
ادى است ا امع از فداد باش » (طريحر)01/6 : 2451 ،
در اين ز ین گفب ش ه اسههت ا فر حق حکم ب يکر از ا ور س ه گام اسههت:
الف -هرچ قابل امبوال ب ارث باشه پ آن حق اسههت اگر قابل امبوال مباشه حکم
اسهت  -هرچ قابل اسهواح ابرا باشه حق است اگر چنین مباش حکم است ج-
صالح باش  ،حق است ،ب اين گوم ا اگر ب یمح بیر آن ب
هرچ قابل عا ض
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شههخص دياری نبول شههود ،حّق اسههت در بیر اين یههور

حکم رباش ه (ایههفهامى،

)11: 2025

در يک تودههیم امر رتوان حوو را ب د قدههم حقالناس حقالمّ تودههیم ارد:
نظور از حقالنّاس ،حوّر اسهههت ا قامونگذار آن را برای فرد يا افراد اایهههر در مظر
گرفب است ا در ساي ی اين حقّ ب نافع در مظر گرفب ش  ،دست يابن (ا یر الخزاير،
)16 : 2010؛ امن حقّ شفع ا تنها مصیب شريک ال بیر نوول رشود حقالمّ ا
در برابر حقالناس قرار دارد با اين عنا بفا اسهت؛ زيرا ا ا م یی برمیاز است
دسهبیابر ب نفعت برای ا بصهور میدت لذا در تعريف حق المّ گفب ش است :حوّر
اسهت ا قامون اسهالم ،در رابط با ال اا ع ا ّت اسالم ورر ارد است (ا یر الخزاير،
)19 : 2010؛ 2هیچنهان اه فوهها در بحهث صهههار زاها ا يکر از وارد آن «فر
سبیلالمّ » است ،گفب ام  :نظور از «فر سبیل المّ » ا ور وامالینفع ای است ا ب تیام
اا ع ارتباح پی ا ران سهود آن ب هی ی ردم ررس ؛ ب وبار ديار حیايت از
ارزش ها بواود آ ردن فضاير ا ن اهت ايجاد و الت اابیاور از حوو ا ا م بعال
حدههو رشههود نظور از اقرار ب ح د ،اقرار ب ارمهاير اسههت ا با اين ارزشها
فضهههائل تعارا پی ا ران و الت اابیاور را با اطر واا رسهههازد پ از بیان
طالب فو باي گفت ا حقالمّ اود بر د قدم است:
 2حقالمّ هیرا با حقالناس؛ امن  :ح قذ سرقت زيرا در اين د مو ارم ،يک
اهت شهخصهر دارد ا ضرر اذيت ب شخص عیّن است يک اهت ویو ر دارد ا
وبار اسهت از سرپیچر از دسبور حقتعالر ضرر ب صالح اا ع  ،با اين تفا ا در
برار ح د امن سههرقت ،حقالمّ بالب اسهههت در برار ديار چون قذ  ،حقالناس
سناینر بیشبری دارد (فیض :2963 ،یص)03 01
 1حقالمهّ حض ا تنها امایز قاموماذار انب ی اابیاور صهههمحت اابیا در
ضهههع آن بود اسهههت؛ امن  :زما با راضهههر بودن هر د طر بنابراين نظور از اقرار ب
ح د ،اقرار ب حقالمّ ب هر د قدم است (هیان)

1

 -اگرچه حق در سخنان فقیهان به حق اهلل و حق آدمی دسته بندی شده است ،ولی ضابطهای را که برای هرکدام

از این دو قسم برشمدردهاند ،بر پایه درسمتی که از ادله شمر ی سرچهده گرفته باشد ،استوار نگردیده است (تبریزی،
.)145 :1731
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 -4وجوه تمايز احكام اقرار در حقالناس و حقاللّه
بین حقالمهّ حق النهاس از چن اهت اابال
وارد پردااب رگردد:

تفا

اود دارد ا ذيالً ب اين

 -1 -4پذيرفته نشدن رجوع مقر پس از اقرار در حقوق الناس (انكار پس
از اقرار)
ور از اقرار اود امکار آن پذيرفب میرشود (وال

در اقرار ب حقالنّاس ،راو
)251/1 : 2920؛ زيرا دلیمر بر اوببار اين امکار اود م ارد یکن است ح اوداواهر
ا را ب امکار اقرار ادار ارد باش از اين ر اود اين امکار امن و م آن رباش هیچ
اثری م ارد در ر ايبر از ا ام یاد ومی الدالم ارد ش است ا حضر فر ودم « :هر
ا به اهاری ا واب ح باشههه  ،اقرار میاي ح را بر ا ااری اواهم ارد ار در
بع ا امکار ان  ،رام مخواه ش ( 2امینر)299/20 : 2013 ،
امن رام ا اگر اقرار ان

حمر،

ح يث مبوی «ال انكار بعد االقرار»؛ امکار بع از اقرار پذيرفب میدت (موری،)26/92 : 2045 ،

میز ماظر ب هیین طمب اسهت؛ ار اينک ور ،برای امکار اود راو از اقرارش سبب
قابل قبول حکی پدهن ی ارائ ده ا ادوای ا دهیو است ،لر باي آن را با بیّن
ورومی را سوگن ده البب ب اایا ا ا ی ،
ثابت ان اگر بین ای م اشت رتوام
واب سههووح ح از ور اسههت اگر چ ور
راو ور از اقرار واب رام دههیو
سهههببر را برای امکهار اود ذار مکنه در زمهای واب قبل امن زمای با حارم ،قول
قویتر اين اسهت ا راو از اقرار دیو است (فیض ،هیان) در اين اصود در اد ی
 219قامون جازا اسهال ر آ است« :امکار بع از اقرار واب سووح جازا میدت
ب از در اقرار ب ار ر ا جازا آن واب رام يا ح قبل است»( نصور)56 :2931 ،
هیچنین در اد ی  2111قامون مر آ است« :امکار بع از اقرار دیو میدت لکن
اگر ور ادوا ان اقرار ا فاسه يا بنر بر اشببا يا بم بود شنی رشود هیچنین
اسهههت در یهههورتر ا برای اقرار اود وذری ذار ان » (ایاالن ) 115 :2930 ،دلیل اين
َ « - 1نْ مُحَدَّدِ بْنِ مُسمِِْ َ ::نْ َببِی َبْدِ الِههِ ِیه السم،م ،قبا:ب« :مَنْ َبقبرَّ َِى نبفْسِهِ بِحَدٍّ َبقبدْتُهُ َِبیْهِ ،إِلَّا الرَّجْ َ؛ فبإِنَّهُ
إِذبا َبقبرَّ َِى نبفْسِهِ ثُ َّ جَحَدَ ،لب ْ یُرْجَ ْ».
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طمب میز اایا فرق ی ا ا ی است دلیل ديار اينک پیا بر اارم (یمر اهلل ومی ال
ب زما اقرار ارد د يا س رتب از ا اوراا
سهمم) هناا ر ا اوز پیش ايشهان آ
اردم  ،سه فر ودم « :لعمک لیدهت ،لعمک قبمت»؛ شهاي ا را بوسی ی يا ا را لی
اردی (طوسههر )913 915 /1 :2912 ،با اين اوراا اود ،ا را تشههويق تربیب ب راو
از اقرار اود میودم (هیان) شیخ طوسر رگوي  :هرگا ور ب زما اقرار ان ح بر ا
الزم شهود بع از آن از اقرار اود برگردد باوي  :زما مکرد بودم ،در اين یور ح از
ا ساق رشود هیچنین هر حور ا ص ا حقالمّ حض باش امن  :ح شر
قبل ب سهیم ارت اد قطع دسهت در سهرقت ،با امکار راو از اقرار ساق رشود،
لر آمچ ا ایههحا ا ا ی ر ايت ارد ام اين اسههت ا راو از اقرار ب زمای واب
رام ،واب سههووح رام رشههود لر ح زمای ام بوسههیم راو سههاق میرشههود
(هیان) 2

شهاي نظور شهیخ در «الخال » راو قبل از اا ل شه ن دفعا اقرار باش ا در
اين یهور اين قول خالف با مظر ا ا ی میدههت (مجفر ) 131/02 :2352 ،یههاحب اواهر
در ادا رگوي  :در اينک رام ب سههیم ی امکار سههاق رشههود ،شههکر میدههت ،بمک
رتوان بر اين حکم تحصههیل اایا میود ،لر اگر ور ب ح ی بیر از رام اقرار ان
سه از اقرار اود برگردد راو میاي  ،ح ساق میرشود تنها ادر ا ب سووح
سهاير ح د حکم میود اسهت ،شیخ طوسر است ا در الخال از آن بحث میود است
(مجفر131/02 :2352 ،؛ طوسر)913 915 /1 :2912 ،

حمبر از ا ام یهاد (ومی الدهالم) ر ايبر بیان ردارد ا فر ودم  :هرگا ادر
ومی اود ب ح ی يا افبراير اقرار ان سهه راو ارد آن را امکار میاي  ،شههال
راورد حمبر رگوي  :از آن حضههر سههكال اردم آيا ادههر ومی اود ب ح ی ا
واهب رام اسهههت اقرار ان بع از آن امکار میاي  ،آيا شهههیا ا را رام رانی ؟ در
اوا فر ودم  :م رام میرانم لکن ا را شال رزمم» (حر وا مر ،برتا)923/5 :

1

 -بنابر گزارش برخی از محققان ،در موثر بودن انكار بعد از اقرار ،فقیهان به دو گروه تقسی شده اند :برخی این

مطِب را در هده موارد حق اهلل ثابت میدانند و برخی از ایهممان موثر بودن انكار بعد از اقرار را در هده مواردی ثابت
میدانند که مجازات آن قتل باشد (فخار طوسی)115 :1731 ،
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بر ویوم يا فحوای ح يث اوز برار اسب الل میود ام ا اوز مزد پیا بر (یمر اهلل
ومی آل سمم) ب زمای واب رام اقرار ارد آن حضر د يا س رتب از ا اوراا
اردم س ه ب ا فر ودم « :لعمک لیدههت ،لعمک قبمت؛ شههاي ا را بوسههی ی يا ا را
لی اردی (هیهان) به ين ترتیب راو را بر ا ورضههه اردم پ اگر راو واب
بالاثر بود در حالر ا عبو يم اار لغو
سهووح ح میرشود ،اين اار پیا بر برفاي
بیهود ای از مبر اارم (د) یادر میرشود
حق اين اسههت ا اسههب الل ب ح يث اوز برای سههووح رام یههحیح میدههت؛ زيرا
تشهههويق پیا بر(د) بر راو از اقرار قبل از چهار بار اقرار بود ،در حالیک ورد بحث ا،
ااير اسهههت ا اقرار انن چهار بار اقرار اا ل ان بع آن را امکار ان در مبیج در
سهووح رام ،ز امر ا چهار بار اقرار اا ل مشه اسهت بحث اابالفر میدت (حدینر
وا مر ،برتا )914 923/25 :سههكالر ا در اينجا پیش رآي اين اسههت ا آيا در یههور
سووح رام ،ح ام (ی ضرب شال ) يا تعزيز هم ساق رشود؟
برار از فویهان ب ر ايت پیشهین حمبر از ا ام یهاد ومی الدالم اسب الل ارد ام
ا رام تب يل ب تازيام رشهود اگر چ رام سهاق است لر ی ضرب شال ساق
میرشههود ( کارم شههیرازی )219/2 : 2025 ،در وابل ،شههیخ طوسههر در «النهاي » ابن
ادري حمر در «الدههرائر» تأای دارم ا هرگا ور ب زمای واب رام اقرار ان  ،اگر
از اقرار اود راو ان  ،رها رشهههود (ابن ادري حمّر،
قبل از اقا ح آن را امکار ان
 )199 191 /19 : 2024شهی ثامر در اين ورد رگوي « :در ح ّ بین ام رام ،امن
زمای حصهن شهیخ شهیخ  ،با امکار اقرار آيا ح طمواً (ام رام) ساق رشود يا
اينک تنها رام سهاق رشهود ام ثابت رشهود؟ در اين ز ین اشکال اود دارد
قول قویتر اين اسههت ا حبر ام سههاق رشههود» (شهههی ثامر)295 291 /6 : 2049 ،
لر اين بحث اارج از وضههو اسههت؛ زيرا حل بحث در ااير اسههت ا تنها ب زمای
واب رام اقرار میاي ا ب م ر فو حکم ب ام داد شههه اسهههت ومر ای حال
حوق اوامدههاری رگوي  « :شهههور عبو م هرگا ادههر بع از اقرار ب زمای واب
رام آن را امکار میاي  ،رام از ا ساق رشود لر ح از ا ساق میرشود» (اوامداری،
)25/1 :2959

كلف اموارالفواه در مو اين مظر بیان ردارد« :در حالر ا شهههور ،قول سووح ب
ام را قبول دارد ،اين حر از حوق اوامدهاری وجیب است شاي نظورش ،اقرار ب
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سهههاير حه د بیر از رام باشههه ب هر حال فبوای ب ام اوا ب و ار ح يا تعزير،
شکل است» ( کارم شیرازی)211/2 : 2025 ،
قاو ی ا لی زيربناير فوهر حووقر در اقرار ،و م قبول سیا امکار بع از اقرار
اسههت؛ لر ب مظر ررس ه قاو ی ذاور در فو حوو اسههال ر در واردی از طر
شهار و س ،ورد رد تخصیص اقع ش ب اصود در حقاهلل ا بنا بر تخفیف
تدها ح اسهت هیچنین ب واب اایا احاديث یحیح ،امکار بع از اقرار ب بعضر از
ح د ،سههووح ح را در پر دارد بنابر اين امکار بع از اقرار طموا رد د بیر دههیو
میدهههت (زحیمر )623/6 : 2043 ،هیچنین راو از اقرار در حق اهلل ،آن گها اه واب
شههبه اسههت ،اثر اقرار ،يعنر ثبو ح را از بین ربرد ،لر در سههاير وارد ب مفوذ
اوببار اقرار اممر ارد میران
 -2-4شرط بودن تعدد اقرار در حقوق اهلل
د ین تفها از تفا های بین حقالمّ حقالناس اين اسهههت ا در حقالمّ تع د
شهرح است ثالً ا ا ی عبو است با يک رتب اقرار ،زما ثابت میرشود لر يک رتب
مر اافر است
اقرار ب حقالناس وضووا حوو
ر ايا عر فر است ا در اين اصود
دبن اين حکم ،اایا ایل برائت ذ
ارد شههه اسهههت از ایمه حه يهث مبوی عر ب ح يث اوز ا چهار رتب مزد
پیها بر(د) ب زما اقرار ارد بع از چهار بار اقرار ،پیا بر(د) دسهههبور داد تا ا را رام
اننه هیچنین ر ايهت دياری از اییهل بن دراج از ا ام یهههاد ( ) ارد شههه ا
فر ودم « :ح قطع ثابت میرشهود ار اينک سهار د بار ب سرقت اقرار ان زما اار
رام میرشود ار اينک چهار بار ب زما اقرار ان » (حدینر وا مر ،برتا)954/25 :
شههههور در بین ا ا ی اين اسهههت ا اگر چ با ایبر از چهار بار اقرار ح زما ثابت
قیر51/0 : 2043 ،؛ طوسههر913/1 :2912 ،؛ ابن
میرشههود ،لر تعزير ثابت رشههود (ی ه
ادري حمّر199 191 /19 : 2024 ،؛ ااشههف الغطا  )20: 2011 ،لر برار از فوهای عایههر
میز چنین بیهان ارد ام  :و ای در ایبر از چهار بار اقرار ور يا ایبر از چهار شهههاه ،
تعزير را اائز میردامن چرا ا ایل بر برائت ور است ب وال اگر ب جرد اقرار ،تعزير
ااهب رشههه پیا بر (د) ومر ( ) آن را در ورد اوز دياران ترك میراردم
هیچنین اگر ایبر از چهار مفر ب زما شهاد دهن « شهودومی » تعزير میرشود اقرار
در حق المّ قویتر از شهاد میدت ( کارم شیرازی)219 211/2 : 2025 ،
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در یحیح ی فضیل بن يدار از ا ام یاد (ومی الدالم) مول ش است ا فر ودم :
ادهههر ا مزد ا ام يک رتب ب ح ی از ح د الهر ومی اود اقرار میاي  ،اوم از اينک
رد باش ه يا زن ،آزاد يا بن باش ه  ،بر ا ام اسههت ا آن ح را هر چ باش ه بر ا اقا
میاي ار در زمای حصههن ا رام اقا میرشههود تا چهار رد وادل ومی ا شهههاد
دهن »( 2وا مر ،برتا)900 909/2 :
فوههای گرامو ر عایهههر میز در اين ورد مظر داد ام « :با ایبر از چهار اقرار ح زما
ثابت میرشود لر ظاهراً حاام رتوام ور را تعزير میاي »( وسوی ایینر)021 /1 :296 ،
حال اين سههكال پیش رآي آيا چهار بار اقراری ا در ثبو زمای ور شههرح اسههت،
اح هم
الزم اسههت در چهار جم ا ا یههور گیرد يا اينک چهار بار اقرار در جم
اافر اسهت بین فوها اابال اسهت؛ شیخ طوسر گفب است :اقرار باي در چهار جم
یور گیرد اگر در يک جم باش ح زما ثابت میرشود زيرا اقرارهاير ا اوز مزد
پیا بر ارد ،در چهار جم ا اگام یهور گرفب است هیچنین زن حا م ای ا مزد
ا یرالیك نین ومر ( ) اقرار ارد ،اقرارههايش در چههار جم اه اگام اقع شههه لر
اح را اافر دامدههب گفب ام آن اقرارها برحدههب اتفا
دياران چهار اقرار در جم
بع د اقع ش ه اسههت بمک ظاهر ابر اوز دالّ بر اين اسههت ا در جم
در جال
اح اتفا افباد است ( طوسر)913/1 :2912 ،
اح ح زما ثابت
مظر ا ام در تحريرالوسیم چنین است« :با چهار بار اقرار در جم
رشود لر احبیاح اين است ا در چهار جم باش » ( وسوی ایینر ،هیان)
مظر شهههور در اين بار اين اسههت هر چیزی ا واب ح شههود ،بیر از زما ،امن
از با د بار اقرار ثابت میرشود ( غنی 253/6 : 2040 ،؛ اوير،
شر دکر ،سرقت قذ
)133 161 112/2 : 2936

یههاحب اواهر رگوي « :مصههر دال بر د بار اقرار در قذ اود م ارد لر ح يث
مبویِ «اقرار العوال » اقبضههها ران ا ب يک رتب اقرار اابفا شهههود لر هیار د
رتب اقرار را عببر دامدهههب ام زيرا بنا ح د بر تخفیف اسهههت ،لذا اقرار شهههخص ب

1

 « -من َقر ِی نفسه ند االمام بحد من حدود الِهه مره واحده حرا کان او بداب او حره کانت او امه فعِی االمام

ان یقی الحد ِی الذی اقر به ِی نفسه اال الزانی الدحصن»
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نزل ی شههاد ومی اودش ب حدها آ

تع د در آن شرح است»(مجفر2352 ،م:

)094/02

برار از فویههان بر لز م د بهار بودن اقرار اشهههکهال ارد گفبه ام  :آمچ ا بین
ایهحا عر اسهت ،د بار اقرار رباشه لر اين حکم االر از اشهکال میدت بنابر
اظهر ،سهههرقت با يک رتب اقرار ور ثابت رشهههود ،زيرا دلیمر ا قول شههههور ذار
رانن د چیز اسهت ،يکر ادوای ایهحا بنر بر و م ثبو ح سرقت با يکبار اقرار
ا در اين ادوا بنابر اایا ااشهف از قول عصهوم میدهت دلیل د م ر ايبر است ا در
اين بار ارد شه است د رتب اقرار را الزم دامدب است اين ر ايا يا از اهت سن
ضههعیف هدههبن يا از اهت داللت لذا قول یههحیح اابفا ب يکبار اقرار در ثبو قطع بر
سهار است (اوير )942 133/2 : 2936 ،لذا از سوی ديار در ثبو سرقت با د بار اقرار
ب احاديثر از ایم ر ايت اییل بن دراج از ا ام یهاد (ومی الدههالم) اسبناد ش ا
در آن آ اسهت«:ح قطع ثابت میرشهود ار اينا شهخص د رتب ب سرقت اقرار
ان » (حر وا مر ،برتا)954/25 :
اوير بعه از ذار ثبو حه قیاد رگوي  :بعی میدهههت يک رتب اقرار افايت
ان اگر چ قول شههههور ،د بار اقرار را الزم ردامن چون دلیل برای قول شههههور
اود مه ارد ،ا هیان يک رتب اقرار را اافر ردامیم ادوای اينک از ضهههیون چهار
رتب اقرار در ح دی ا بوسیم چهار شاه ثابت رشود ،بر رآي ا هراا د شاه
عببر اسهت ،پ د رتب اقرار میز عببر باشه ؛ اضهح اسهت ا یحیح میدت؛ زيرا از
بها قیاس اسهههت ا ا ا ی آن را قبول م ارد بنابراين ،دلیل برای قول شههههور اود
م ارد» (اوير)112/2 : 2936 ،
هیامطور ا دلیل حجیت اقرار ،سههیر ی ووالسههت وُوال با يک بار اقرار ور ،اقرار را
حوق ربینن از سههوی ديار با توا ب ح يث مبوی «اقرار العق،ء ِی انفسممه جا ز»
اطال اين ح يث ب مظر ررس رتوان گفت ب از در واردی هیچون زما ا ثال آن
ا از طريق دلیل ،تع د اقرار ب اثبا رسههی اسههت ،در سههاير وارد میز يک رتب اقرار
افايت ان در اد ی  211قامون جازا اسهههال ر میز ب پیر ی از هیین بنای ورد
بحث آ است« :در امی ی ارايم ،يک بار اقرار اافر است ،ار در ارائم زير ا مصا
 د بار در شرآن ب شهرح زير است :الف -چهار بار در زما ،لواح ،تفخیذ داحو
سرقت واب ح » ( نصور)56 :2931 ،
ایر ،قوادی ،قذ
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 -3-4سقوط حد به هنگام توبه در حقاللّه پیش از ثبوت در نزد قاضی
در حقالنّاس توب ی ور ،اثری در اقرار م ارد سههووح اقرار را باوث میرشههود ،بمک
یحت توب ازلحاظ حکم تکمیفر نوح ب پرداات حقالناس است(طوسر)065 /1 :2912،
لر در حق المّ قبر وّر قبل از ثبو حق بوسهههیم ی اقرار يا قیام بین  ،توب میاي ح
ساق رشود ااباری در ز ین ی توب در حقالناس ارد ش است ،از ایم یحیح ی
وب المّ بن سههنان از ا ام یههاد ( ) ا در آن آ اسههت :سههار هرگا (قبل از اينک
دسهبایر شهود) در حالر ا توب ارد است ،اود را ب قاضر عرفر رمیاي  ،ا والر را
ا سههرقت ارد ب یههاحبش بر رگردام ؛ لر دسههبش قطع میرشههود» (2حر وا مر،
 )911 /25 : 2043هیچنین در ح حارب هرگا حار قبل از دسهههبایری توب ان ،
حقالمّ سهاق رشود لر آمچ ا ب حقالناس تعمق رگیرد ثل اينک حار الر
را دزدي باشه يا ادر را اشب باش بوسیم ی توب ساق میرشود (مجفر2352 ،م/02 :
 )152 193زيرا حقتعالر رفر اي  :ار آن حاربامر ا قبل از اينک بر آمها دست يابی
هربان است  (1ائ )90/
توب انن  ،پ ب امی ا ا ا م بخشن
هرگا بع از قیام بین ادوا ان ا قبل از قیام بین  ،ثالً از يک ا پیش توب میود
است آيا ادوايش قبول رشود؟ آيتالمّ کارم شیرازی رگوي « :ظاهراً قبول میرشود،
زيرا برای اثبا آن باي دلیل واود باشههه ومرالخصهههود در ر ايبر ا از اییل بن
دراج آ اسهت « :هرگا یالح شود هر گا ا ر میک از ا شنااب شود ،ح بر ا اقا
میرشود» ( کارم شیرازی )106 /22 2025 ،در ادا میز بیان ردارد« :میرتوان بر قبول
رتوام ادوا ان ا بین اود
ادوا سهههووح ح  ،ادوای شهههبه میود ،زيرا هر ا
ا ايش توب ارد است در اين یور تیا ر ح د تعطیل رشود»(هیان)101 106:

 -4-4مخیر بودن امام در اقامه حد و عفو در اقرار به حق اهلل
در اقرار به حق المّ هرگا ور ،بع از ثبو ح ّ توب میاي  ،ا ام در اينک ح ّ را اقا
میهايه يها ور را ورد وفو قرار ده اابیار دارد خیر اسهههت؛ لر اگر اقرار انن ب
حقالنّاس اقرار ان  ،فو یههاحب حق رتوام آن را وفو ارد ح را سههاق میاي ا
« - 1السارق اذا جاء من قبل نفسه تا با الی الِهه زوجل ،ترد سرقته الی صاحبها و ال قطع ِیه».
« - 2االه الَّذینب تابُوا مِن قببلِ ابن تبقدروا َِبیهِ فبا ِبدوا اِنَّ الِههَ غبفورٌ رَحی ».
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رگوي  :ا ام در بیر رام
اين قول شهههور ا ا ی اسههت در وابل اين قول ،ابن ادري
باي ح بر ی ااری شهههود (مجفر2352 ،م:
اابیهاری م ارد میرتوام ور را وفو ان
 )065 139/02مظر بعضههر از فوها عایههر چنین اسههت ا رفر اين  :بعی میدههت اين
تخییر وال بر ا ام وصر (وج) برموا ايشان میز ثابت باش ( وسوی ایینر)026 /1 :2964 ،
میز چنین بیان رانن  :تعبیر از ا ام دارای عنای وام اسهت شا ل هر ا ا حق
حکم قضها دارد رشود ا ام ب عنای حاام دمیان است بدیاری از ر ايا ب
اين عنا داللت دارد» ( کارم شیرازی)250 /2 : 2025 ،
یهههاحهب اواهر در اين تخییر ،حهاایان بیر از ا ام ومی الدهههالم را ب ا ام محق
دامدههب ام هیچنین رگوي  :مصههود ارد در اين بار  ،دلیل خیر بودن ا ام اسههت
(مجفر ،)130 /0 :2352 ،از ایم ر ايت تحف العوول از ا ام ومر (ومی الدالم) ا ضیون
تنها اودش
آن اين اسهت ا  :چون ردی ب لواح اقرار ارد  ،بین ومی ا اقا مش
ب آن اوبرا میود اسهت ،هیامطوری ا ا ام (ومی الدالم) از طر ا ا م حق وووبت
دارد ،هیامطور حق دارد نت گذارد ببخش (2حر وا مر ،بر تا)192 /5 :
در شهرايع االسهالم قول ب و م سهووح ح شهر بع از توب ی ور را اظهر دامدب
است رگوي « :ادل ی سووح ح تنها شا ل رام رشود؛ لر ام با اقرار ثابت ش
اسهبصهحا رشود با توب ساق میرشود بعال چون توب انن در وضع تهیت
قرار دارد توب اش اثری م ارد؛ بنابراين وايده ی ام با رام یحیح میدت زيرا از با
قیاس است قیاس مزد ا باطل است» ( حوق حمر312 /9 :2961 ،؛ مجفر)063/ 02 :2352،
ا ام ایینر در اين بار رگوي « :بعی میدت ا در اقرار ب شر ایر توب ی بع
از آن ،ا ام ومی الدهالم خیر بین وفو اقا ی ح باشه لر احوح اقا ی ح است»
( وسوی ایینر)099 /1 :2964 ،

اين در حالر اسهت ا ور ،ب سهیم ی اقرار دهبحق اارای ح شه باش ا ا در
یهورتر ا ب سیم ی بین ثابت ش باش  ،قول شهور اين است ا توب باوث اابیار
خیر ش ن ا ام بین وفو اقا ی ح میدت ،اگر چ ح  ،رام باش در ورد سرقت،
اقوال خبمف اسههت ،هرگا توب ی ور بع از د بار اقرار مزد حاام باش ه  ،ااثر فوها قائل
1

« -اما الرجل الذی ا ترف بالِواط فانه ل یق

ِیه البینه و اندا تطوع باالقرار من قبل نفسمممه و اذا کان ل،مام

الذی من الِهه ان یعاقب ن الِهه کان له ان یدن ن الِهه اما سدعت قو :الِهه :هذا طاءنا فامنن او امسك بغیر حساب»
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ب قطع هدهبن  ،ب دلیل ایالت ثبو ح  ،ب جرد اقرار ویوم حجیت «اقرار العوال »
یهحیح دمم حمبر ا از ا ام یاد ( ) در اين بار ارد ش است (حر وا مر ،برتا:،
)923 925 /25

ادهههامر اه در اين بهار قائل ب قطع هدهههبن آن را حبیر ردامن رگوين :
وايدهه اردن والم آار با دمیا درسههت میدههت ،چون در بیر اين یههور حبیا باي
وبضهر سهووح ح باش م وبضر تخییر ا ام بین وفو اقا ی ح  ،ا لويت سووح
وذا دمیا ب سههیم ی توب یههحیح میدههت چنامچ توب ی رت فطری یان ی المّ
قبول رشههود وذا اار ی از ی برداشههب رشههود ،لر باوث سههاق ش ه ن وذا
دمیوی از ا میرشهود؛ بعال از د ح يثر ا در باال ذار ش ب مظر ررس ا ا ام ب
طور طمق ،چ با توب چ ب ن توب  ،خیر بین وفو اقا ی ح اسههت ( کارم شههیرازی،
)215 /2 : 2025

در اينکه آيها تخییر ا ام بین وفو اقا ی ح  ،وی ب توب ی ور اسهههت يا ایر؟
یهههاحب اواهر رگوي « :چیزی دال بر اينک تخییر در وفو وووبت ،شهههر ح ب توب
باشهه  ،در ر ايا دي میرشههود ،شههاي اتفا فوها بر شههرح بودن توب در وی بودن
ر ايا ب یههور توب اافر باشهه » (مجفر2352 ،م )110 /02 :وال بر اين ،در برار از
ر ايا امی ی «تطو » آ اسهههت ا ماظر بر توب اسهههت ،زيرا تطو ماظر بر امایز ی
الهر اسهت ا شخص را ب سوی اقرار الهر دوو ران اين داوی  ،عیوال ا ای از
قص طهار از
توب میدهت بالبا ادر ا اوبرا ب گنا اود ران پشییان ش
گنا دارد
در تحرير الوسههیم چنین بیان ش ه اسههت« :اگر سههار بع از اقرار توب میاي  ،قطع
حبیر است گفب ش ا ام بین وفو قطع خیر است» ( وسوی ایینر)114/1 :2964 ،
از آمجا ا قطع ي حقالمّ حدو رشود ،ر اياتر دال بر سووح ح قطع بر اثر راو
بع از اقرار اود دارد ا شهههر ح ب توب میز میدهههت فوهاير هیچون وال حمّر
شهیخ طوسهر ب سووح ح سرقت ب سیم ی راو از اقرار قائل مش ام  ،حبّر شیخ
طوسر ادوای اایا میود است؛ بنابراين ،قول ب وفو اقا ی ح االر از قو میدت
او فو ابرانانن ی ضهههعف احاديث ربوح حدهههو رشهههود (مجفر2352 ،م:
 )013/02به ين اهت حی اواد غنیّ رگوي « :هرگا ور بع از د بار اقرار ،اود را
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تکذيب میاي  ،برا ت ال دههر

ثابت رشههود لر ح قطع ثابت میرشههود» ( غنیّ ،

)135 /6 : 2040

در قامون جازا اسههال ر ب اين طمب توا شهه اسههت چنامچ در اد ی 123
یزان ح د شههرور را
قامون جازا اسههال ر رگوي « :دادگا میرتوام ایفیت ،مو
تغییر يا جازا را تومیل ده يا تب يل يا ساق میاي اين جازا ها تنها از طريق توب
وفو ب ایفیت ورر در اين قامون قابل سههووح ،تومیل يا تب يل اسههت» ( نصههور:2931 ،
 )33تبصر ی  1اد ی  115قامون ذاور میز بیان ردارد« :هر گا رتکب حین اارای
وام رهبری آزادی ا را صههمحت ب ام با وفو ايشههان از حب آزاد
جازا توب میاي
رشهههود هیچنین وام رهبری رتوام جازا ا را ب جازا تعزيری دياری تب يل
میاي » ( نصور)2931:229 ،

 -5-4تشويق به منع و رجوع از اقرار توسط قاضی در حقوق اهلل
اگر ورّ ب حقّالنّاس اقرار ان  ،قاضر حقّ م ارد ا را ب راو از اقرارش تشويق ان
ا را از تصهیییش نصر سازد؛ لر چنامچ اقرار ورّ ب حق المّ باش م تنها نع ا
از اقرار حرام میدهت بمک برار قائل ب اسهبحبا آن شه ام گفب ام دبحب است
حاام قاضر ور را ب تردي بیام ازد تشويق ب راو از اقرار میاي ؛ برای بیر حاام
میز اراههت دارد ور را به راو تشهههويق ان دلیل ،اارای اوز بن الک ا از يک
طر پیا بر(د) با رفبار سهخنان اويش قص داشت ،ا را ب تردي ام ااب از اقرار
نصر انن  ،از سوی ديار هناا ر ا آگاهر يافبن ا شخصر ب مام هزال ،اوز را
ب اقرار تشههويق میود اسههت ،ب ا فر ودم « :چرا گنا ا را م وشههام ی اگر گنا ا را
رپوشههام ی برای تو بهبر بود» (شهههی ثامر )39 31 /9 : 2049 ،در ر ايبر ديار واود
گفت ن زما ارد ام ،را پاك ان
اسهت ا فردی مزد ا یر الیو نین ومی الدالم آ
ا ام ومی الدهالم ب ايشان فر ود چیزی از قرآن آ واب ای ؟ ی پاسخ داد بم حضر
فر ود بخوان آن رد قرآن را ب زيباير اوام حضر فر ود :آيا تو ديوام ای؟ ی پاسخ
داد ایر حضر فر ود بر تا دربار تو تحویق انم ی رفت پ از تر برگشت
هیان سهخنان گذشهب را تکرار ارد حضهر فر ود آيا هیدر دارری ا پاسخ داد بم
ی بار سوم آ حضر فر ود بر برای بار چهارم
حضر د رتب ی را برگردام
ر آي اقرار ر ان ا ام ومی الدههالم اشههیاین ر شههود ر فر اي  :چ ام ازهخ
زشهت اسهت ا يکر از شهیا رتکب اين چنین گناهر ر شود آبر ی اود را در مزد
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ردم ر بردآيا میر توام در اام اش توب ان قدههم ب ا ا ا توب ی از اارای ح
برای ا برتر است( 2امینر)15 /20 : 2013 ،

 -6-4نفوذ اقرار نزد قاضي در حق اهلل
ورّ باي در حقالمّ مزد قاضهههر اقرار میاي چنامک در برار ر ايا تعبیر « نداالمام»

آ اسههت(1حر وا مر)011 923 /25 : 2043 ،؛ لر در اقرار ب حقالناس ثبو حق نوح
ب یه ر اقرار مزد قاضهر میدهت یکن است اارج از دادگا یور گیرد ا اود ب
اقرار شهههفاهر اببر دسهههب بن ی ر گردد اقرار شهههفاهر اارج از دادگا را فو با
شههاد گواهان ر توان ب اثبا رسام (ا ا ر ،برتا )03 /6 :چنامچ در اد  113قامون
مر آ اسهت :اقرار شهفاهى اقع در اارج از حکی را در یورتى ر توان بشهاد
شههود اثبا ارد ا ایهل دووك شههاد شههود قابل اثبا باش يا ادل قرائبى بر
قو اقرار واود باش

 -7-4تسامح در اقرار به حقاللّه و دقتنظر در اقرار به حقالناس
ر يکرد ایههمر در حقاهلل تخفیفر اسههت؛ بر اال حق الناس ،ب اين عنا ا قبر
ور ،ب حقالمّ اقرار ر ان اين اقرار ببنر بر تخفیف آسهههانگیری اسهههت در آن
ایهول ووالير و مالغفم  ،و ماالشهببا  ،و ماالارا و مالندیان ااری میرشود ب ين
ارد ش ن شبه آن را از ویل باز ردارد ساق
اهت اقرار باي اضهح یريح باش

1

 -مُحَدَّدِ بْنِ خبالِدٍ رَفبعَهُ إِلبى َبمِیرِ الْدُؤْمِنِینب ع قبا:بَ :بتباهُ رَجُلٌ بِالْكُوفبةِ فبقبا:ب یَا َبمِیرب الْدُؤْمِنِینب إِنِّی زَنبیْتُ فبطبهِّرْنِی قبا:ب

مِدَّنْ َبنْتَ قبا:ب مِنْ مُزبیْنبةب قبا:ب َب تبقْربَُ مِنب الْقُرْآنِ شبیْئاً قبا:ب بَِبى قبا:ب فباقْربَْ فبقبربَب فبأبجَادَ فبقبا:ب َب بِكَ جِنَّةٌ قبا:ب لبا قبا:ب فباذْهَبْ حَتَّى
نبسم مْأب:ب َنمْكَ فمبذبهمَبَ الرَّجُلُ ثُ َّ رَجَعَ إِلبیْهِ بَعْدُ فبقبا:ب یَا َبمِیرب الْدُؤْمِنِینب إِنِّی زَنبیْتُ فبطبهِّرْنِی فبقبا:ب َب لبكَ زَوْجَةٌ قبا:ب بَِبى قبا:ب
فبدُقِیدَةٌ مَعَكَ فِی الْبَِبدِ قبا:ب نبعَ ْ قبا:ب فبأبمَربهُ َبمِیرُ الْدُؤْمِنِینب ع فبذبهَبَ وَ قبا:ب حَتَّى نبسم مْأب:ب َنْكَ فببَعَإب إِلبى قبوْمِهِ فبسم مَأب:ب َنْ
خببَرِهِ فبقبالُوا یَا َبمِیرب الْدُؤْمِنِینب صَحِیحُ الْعَقْلِ فبربجَعَ إِلبیْهِ الثَّالِثبةب فبقبا:ب لبهُ مِثْلب مَقبالبتِهِ فبقبا:ب لبهُ اذْهَبْ حَتَّى نبسْأب:ب َنْكَ فبربجَعَ إِلبیْهِ
الرَّابِعَةب فبِبدَّا َبقبرَّ قبا:ب َبمِیرُ الْدُؤْمِنِینب ع لِقبنْبَر :احْتبفِظْ بِهِ ثُ َّ غبضِبَ ثُ َّ قبا:ب مَا َبقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُ ْ َبنْ یَأْتِیَ بَعْضَ هَذِهِ الْفبوَاحِ ِِ
فبیَفْضممبحَ نبفْسممَهُ َِبى رُءُوسِ الْدَِبإِ َب فبِبا تبابَ فِی بَیْتِهِ فبوَ الَِّهِ لبتبوْبَتُهُ فِیدَا بَیْنبهُ وَ بَیْنب الَِّهِ َبفْضممبلُ مِنْ إِقبامَتِی َِبیْهِ الْحَدَّ ثُ َّ
َبخْربجَهُ وَ نبادَى فِی النَّاسِ یَا مَعْهبرب الْدُسِِْدِینب اخْرُجُوا لِیُقبامَ َِبى هَذبا الرَّجُلِ الْحَدُّ
 - 2به این نوع اقرار در آیین دادرسی مدنی ،اقرار در دادگاه و یا اقرار قضایی گفته میشود(شیخ نیا.)05 :1737 ،
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ران هیامطوری ا ح يث مبوی «ان الح د ت رئ بالشههبها »؛ ح بوسیم ی شبه
دفع رشود (حر وا مر )005 /5 : 2021 ،ب اين طمب اشار دارد(مراقر)163 /25 :2913 ،
برار از فویهان در اين بار گفب ام « :در ورد اقرار ب قبل وی قصهههاد اابال
شه اسهت ا آيا با شبه قصاد ساق رشود؟ برار از اامب شبه بودن گفب ام  :با
یهر شهبه بودن ،قصهاد سهاق میرشود قاضر باي ایولر چون «و مالندیان»
ا ثال آن را ااری ان » ( وسههوی بجنوردی )50 /2 :2951 ،از اين ر قبل وی با يک رتب
اقرار ثابت رشهههود چنامچ در اد ی  211قامون جازا اسهههال ر آ اسهههت« :در
امی ی ارائم ،يک بار اقرار اافر است ،ار در ارائم زير ا مصا آن ب شرح زير است:
الف -چهار بار در زما ،لواح ،تفخیذ دههاحو  -د بار در شههر ایر ،قوادی ،قذ
سرقت واب ح » ( نصور)56 :2931 ،
اينک حقالنّاس ببنر بر دقتمظر است ربوح ب دائل حووقر الر یر است،
لر در دهههأله ی د ها مفوس آمچه ا از ر ايا ب دسهههت رآي اين اسهههت ا
حبراال کان باي احبیاح ارد فوها در وارد زيادی قاو ی دفع ح د بوسههیم شبه
را در ورد قصههاد ااری ارد ام برای ثال در ورد د مفر ا ور پ ری يک فرزم
باشهن  ،اگر قبل از آمک بر اساس قواو ورر در با مدب ،فرزم ب يکر از آن د محق
شهود يکر از آن د  ،فرزم

زبور را بکشه ؛ حوق حمّر در «شممرایع االسمم،م» یاحب

اواهر ب و م قصههاد قائل شه ام هیچنین اگر قاتل بین د مفر شههبب باشه  ،يعنر
ومم اایالر قائم شهود ا يکر از اين د قاتل اسهت یاحب اواهر اين ورد را از وارد
شبه ردام ( وسوی بجنوردی50 /2 :2951 ،؛ حوق حمر)353 /0 : 2021 ،
 -8-4اهمیت شكايت و نقش شاکي خصوصي در حقالنّاس
در اقرار ب حقالمّ  ،اقا ی ح پ از ثبو آن میازی ب شههکايت ادههر م ارد بر
حاام اسهت ح را اقا میاي شهر ح بر اينک بع از اقرار توب مکرد باشه ا در اين
یههور حاام بین وفو اقا ی ح خیر اسههت در حالر ا در اقرار ب حقالنّاس برپا
شه ن ح  ،شر ح ب شکايت یاحب حق مزد حاام شر است (ابن ادري حمر: 2024 ،
031 /0؛ فیض )120 :2963 ،برای هیین است ا برار از حووان گفب ام  :در رحم اتهام
در دوا ی با وضههوویت حق امدههان ،هی بار رسههی گر حل فصههل دووا بر ر ی فرد
یههاحب حق بیراز اسههت با گذشههت یههاحب حق اريان رسههی گر قضههاير بوقف
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است (فخار طوسر:2932 ،

رگردد در فرا ا اير بودن وضهو اتهام اريان بر وک
 )31 32در اد ی  111قامون جازا اسال ر آ است« :ح قذ  ،حق الناس است
تعویب اارای جازا نوح ب طالب ی وذ اسهت در یهور گذشت وذ در
هر رحم  ،حدههب ورد تعویب ،رسههی گر اارای جازا وقو رشههود » ( نصههور،
 )241 :2931هیچنین در اد ی  165قامون ذاور آ اسههت« :سههرقت در یههورتر ا
دارای تیام شههراي زير باش ه واب ح اسههت :د -یههاحب ال از سههار مزد راع
قضهائر شهکايت ان » (هیان )222 :در ح دی ا حقاهلل ب شیار رر د ،امن ح زما،
چنانچ حاام ومم ب ثبو آن پی ا ان  ،اقا ی آن بر ا ااب اسههت ،لیکن در بوی ی
ح د ،از قبیل ح قذ  ،تنها در یور طالب ی یاحب حق ،ح اارا رشود ب ن
طالب ی ا اارا میرشود (تبريزی)269 261 :2911 ،

 -9-4وجوب تكلیفی اقرار به حقالناس و كراهت در اقرار به حقاللّه
اقرار ور به حقالمهّ حض حه د ااهب مبود کر اسهههت برار گفب ام
دهبحب اسهت ا قاضر ور را ب تردي بیام ازد تشويق ب راو ان ا ا در اقرار ب
حقالناس ،ور از لحاظ تکمیفر مزم ب اقرار است اين ااردرحق ا ااب است البب اين
درااير است ا پرداات حق الناس ابدب ب اقرار ور باش (حروا مر)915 /25 : 2043 ،

 -11-4ملزم كردن مقر به تفسیر در صورت ابهام داشتن اقرار
اقرار ب حقالناس اگر بهم باش  ،ور مزم ب تفدیر بیان رشود اگر در یور
ق ر بر تفدهیر ،از تفدهیر اقرار اود ا بنا ان  ،زم امر رشود تا تفدیر ان اقرار را
ر شن سازد شیخ طوسر رگوي « :حاام ب ور رگوي  :اگر اقرار اود را تفدیر مکنر
تو را ماال «اودداری انن از تفدهیر» قرار ردهم اگر بر ا بنا از تفدیر ایرار ان ،
ورهل سهوگن راورد حوش ثابت رشههود البب در یههورتر ا ور اود داشههب
باشه لر اقرار ب حق المّ ح د الهر اگر بهم باش  ،بنا ب شهور ،ورّ مزم ب بیان
میرشود ،بمک شال راورد تا اود از شال اوردن اود اموگیری ان باوي  :ب
است» (طوسر )913 915 /1 :2912 ،کارم شیرازی از فویهان در اين بار رگوي  « :کمف
اردن ور ب بیان ح اايز میدهت ،لکن سوال از ور ،حرام میدت اائز است ،اگر چ
ویل راوحر اسهت» ( کارم شیرازی )261 266 /2 : 2025 ،لر در وابل و ای از فوها
مظر ب وبضهای بعضههر از ر ايا بنر بر و م اواز تعطیل ح د گفب ام  :چون ور ب
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حور ومیه اود اقرار ان مزم ب بیان رشهههود هیامطور ا در اقرار ب حقالناس اگر
بهم باشه  ،مزم ب بیان رشهود ،لر چون ق ر بیون از ح  ،يعنر شال بر ا ااری
رشهود تعطیل ح حدهو میرشهود زائ بر ق ر بیون میز شکوك است دلیمر
برآن میدهههت قیهاس به حقالمّ حقالناس قیاس عالفار اسهههت (هیان) هیچنین
گفب ام ابهام در ح از قبیل شههبه ی بازدارم میدههت؛ لذا اسههب الل ب قاو ی «در »،
دفع ح بوسهیم ی شهبه ؛ برای و م تکمیف ب بیان یحیح میدت؛ لر باي گفت الك
شهبه در اينجا اود دارد؛ زيرا ح مدهبت ب ازاد از ق ر بیون شهبب است ،لذا دفع
رشود ،اگر گفب شود ا برار از ر ايا دال بر و م اواز اابار ور ب بیان از طريق
وا اسههت گفب رشههود :بوی ی ر اياتر ا از ا ا ی اسههت در داللت بر وصههود اافر
است (هیان)
شههی ثامر رگوي « :ادر ا ب ح ی اقرار ان آن را بیان مکن شال راورد
تا اينک اودش از شال اوردن اودش اموگیری ان يا اينک ب ی ضرب برس يعنر
رشود مباي بیشبر از ی ضرب شود» (شهی ثامر)156/9: 2049 ،
ب یه ضرب بدن
لر ا الً برار از ح د بیشهبر از یه ضهرب ر باشه امن ادر ا در ز ان يا کان
شهريفر زما ان ا حاام بنا ب یهالح ي اود ب یه ضرب رافزاي ؛ ثامیاً ا کان دارد
نظور ورّ از ح ّ ،تعزير باشه ا ب راتب ایبر از ح رباشه اگر اشههکال شود ا
تعیین و ار تعزير بدهب ب مظر حاام است م ب دست جرم ا ا تع اد را عین ان ،
در اوا گفب ر شهود :اينک و ار تعزير بدهب ب مظر حاام اسههت در ااير است ا
حاام ومم ب ارم داشههب باشهه م ثل اينجا ا بهم اسههت ( کارم شههیرازی: 2025 ،
 )214/2هیچنین برار ديار از فوهیان در اين بار گفب ام  :اقرار ب حقاهلل باي یريح
ر شن باش ب گوم ای ا هیچ احبیال االفر داد مشود در بیر اين یور مافذ مخواه
بود زيرا طبق قاو ی «الحدود تدرء بالهممبهات» ،در یههورتر ا در اثبا ح  ،شههبه ای
پ ي آي  ،ح اارا میرشود (ایفهامر)194/1: 2931 ،

 -11-4مسموع بودن دعاوی حقالناس همراه با بینه و اقرار و بدون آن
در حقالناس ،دوا ی ب ن بین اقرار هم شهنی رشود؛ زيرا یاحب حق رتوام
از ورومی بخواه قدهم بخورد با رد قدهم از ورومی ب ور قدم اوردن ا
ادوايش ثابت رشههود؛ در حالر ا در حقاهلل چنین میدههت دوا ی ب ن بین يا اقرار
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شهنی میرشهود ،ار در حووقر ا آ یز ای از حقاهلل حق الناس است ،امن سرقت
ا سههوگن مدههبت ب حقالناس آن ااری رشههود لکن مدههبت ب حقاهلل (ح ) اريان
م ارد در اريان سههوگن در حق شههبرك امن قذ اابال اسههت بیشههبر فوها اامب
در مبیج  ،قدهههم در آن اريان م ارد (طباطباير يزدی/9 : 2011 ،
حقاهلل را بمب داد ام
 141سبز اری)223 225 /11،

سههخن پايامر اينک په هش در وام بیان تفا های حق الناس حق اهلل در بحص
اقرار اسههت گر م اين د از اها ديار امن اتها ا میز با هم تفا هاير دارم برای
میوم در حقاهلل دووای بیابر شههنی میرشههود بر اال حقالناس ا دووا ومی بايب
دههیو اسههت بنابر اين ،حکم بر بايب در حقاهلل هیچون شههر ایر ارتکا زما مافذ
میدهت (وال حمر )201/1 : 2024 ،در یورتر ا ورب  ،راب از حقاهلل حقالناس
رشود (سبز اری،
باشه امن سهرقت ،تنها مدبت ب حقالناس آن ،دووای بیابر شنی
 )63 65 /11 :2959برای اثبا ینوویت رسههی گر بیابر ب اتهام ربوح ب حق ا ا ب
يکر دلیل هم اشهار شه اسهت آن فر اهوی د مو اتهام است؛ زيرا از مظر فوها،
حوو ردم ببنر بر سهخت گیری احبیاح اسهت از اين ر اودداری از رسههی گر ب
بههام بايب بودن بهم ،خالف احبیاح اسهههت؛ ا ا در اتها ا ربوح ب حق ا ا ،بنای
قاموماذار شههريعت بر آسههامایری تخفیف اسههت اود قاو دههمم در  ،از امو های
آسهان گیری بر ادامر است ا ب اتها ا ربوح ب حق ا ا بهم ش ام (فخار طوسر،
)225 :2932

 -5نتیجهگیری
ااياا باالير را ب اود
اقرار از حیث توان اثباتر در یان ادل  ،موشر تعیین انن
اابصههاد داد ب طوری ا هم در مظامهای حووقر پذيرفب ش ه اسههت هم در ااثر
ابوا فو اسهال ر ااربرد سیعر دارد از آن با تعابیر اایر مظیر مک ی داليل ،سی
البینها دلیهل دلیلها ياد رانن بنابر اين در اوببار حجیت اقرار ب ونوان يکر از
داليل اثبا دووا هیچ تردي ی میدت تودیم وضو اقرار ب حقاهلل حقالناس یرفا
تودههییر مظری میدههت ،بمک از مظر ویمر احکام میز حائز اهییت اسههت هیچنین با
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طالع در اين موشههبار دسههبا ردها مبايج زير ب دسههت رآي ا اقرار در حقالناس با
حقاهلل از چن اهت بفا است:
 -2اقرار يکر از ادله ی اثبها دووا از حکمترين ادله در یهان ادل ی اثبا دووا
رباشه ا در حقالنّاس ب دلیل طريویبر ا دارد ،ورد اسهبناد رباش در حقاهلل
ب دلیل وضوویت داشبن قابل اسبناد رباش
 -1راو از اقرار در حقالناس پذيرفب میرشود ،ا ا راو از اقرار در حقاهلل پذيرفب
رشود
 -9در اقرار ب حقالناس تع د اقرار شههرح میرباشه  ،ا ا در حقاهلل تع د اقرار شههرح
است در یورتر ا در حقاهلل تع د اقرار اا ل مباش  ،اقرار مافذ میدت
 -0در حق النّاس قاضهههر حق م ارد ا ور را ب راو از اقرار تشهههويق ان  ،ا ا در
حقاهلل با اسبناد ب ادل چنین ویمر اايز است
 -1در حقالنّاس اقرار نوح ب حضهور در مزد قاضر میر باش  ،بمک با شهاد شهود
میز اقرار ی پذيرفب رشهود ،ا ا در دوا ی حق اهلل ور حبیا باي در حضور قاضر اقرار
ان
 -6در دوا ی حقاهلل قاضههر باي با تدهها ح رفبار ان  ،ا ا در حقالنّاس قاضههر باي
تیام دقتمظر اود را ب اار گیرد
 -1اقرار در حقالنّاس برای فرد ور ااب در حقاهلل برای ی کر است
 -5در حقالناس توب ی ور اثر ضعر م ارد لر در حقاهلل اين توب اثر دارد

 /91فصلنامه علمیـپژوهشی فقه و تاریخ تمدّن• سال چهاردهم•شماره پنجاهو پنجم• بهار1931

 کتابنامه:
*قرآن کريم
 -2ابن ادري

حمّر ،حی بن نصهور بن احی  ،) 2024(،السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی ،چ د م،

قم :وسدة النشراالسال ر
 -1ابن رش  ،حیّ بن احی  ،) 2043( ،بدايه المجتهد و نهايه المقتصد،چاپ ا ل ،بر اا
 -9ابن نظور ،حی بن کرم ،) 2041(،لسان العرب ،چاپ ا ل ،قم :مشر اد حوز
 -0ابن فارس بن زاريا ،احی  ،) 2040( ،معجم مقائیس اللغه ،صههحح :وب الدههالم حی هار ن،
چاپ ا ل ،قم :امبشارا دفبر تبمیغا اسال ى حوز ومیی
 -1ایههفهامى ،حی حدههین ای امى ،) 2025(،رساااله في تحقیق الحق و الحكم ،أمواراله ك ،چاپ
ا ل ،قم :برما
 -6ا ا ر ،حدن ( ،بر تا) ،حقوق مدني ،تهران ،امبشارا اسال ی
 -1ا یر الخزاير ،شهههی
دارالکبب العمیی

اله ين ،) 2010(،مفهوم االقرار باالحقوق نند الفقها  ،چاپ ا ل ،بیر :

 -5تبريزی ،اواد ،)2911(،اسس الحدود و التعزيرات ،قم ،امبشارا ابابخام یرزا اواد تبريزی
 -3اعفری لنار دی ،حی اعفر ،)2916(،دانشنامه حقوقي ،چاپ ا ل ،تهران :ا یر ابیر
 -24اوهری ،اسیاویل(،برتا) ،الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه ،ب اوشش وب الغفور وطار ،چاپ
ا ل ،بیر  :دارالعمم لمیاليین
 -22حرّ وا مى ،حی بن حدن ،) 2043(،الوسائل الشیعه ،حوق :گر په هش كسد آل البیت
ومیهم الدالم ،چاپ ا ل ،قم :كسد آل البیت ومیهم الدالم
 ،) 2021(،______ -21هدايه االمه الي احكام االئمه -منتخب المسااائل ،چاپ ا ل ،شههه ،
جیع البحوث االسال ی
 -29حدهین آبادی ،ا یر(،برتا) :تقريرات درس ادله اثبات دنوا ،چاپ سوم ،تهران:دامشاا شهی
بهشبر
 -20حدههینى وا مى ،سههی اواد بن حی  :) 2023( ،مفتاح الكرامه في شاارح القوائد العهمه،
رسین حوز
حوق :حی باقر االصى ،چاپ ا ل ،قم :دفبر امبشارا اسال ى ابدب ب اا ع
ومیی قم،
 -21حصری ،احی  :) 2046( ،نلم القضا  ،بیر

 ،دارالصفو ،

 -26ایینر ،ا ام ر ح اهلل(،برتا) :تحرير الوسیله ،چاپ ا ل ،قم ،دار العمم
 -21اوامدهاری ،سهی احی  :)2959( ،جامع المدارك في شارح المختصار النافع ،چاپ چهارم،
تهران :کبب الص
 -25اوير ،ابوالواسم :) 2936( ،مباني تكملة المنهاج الصالحین ،چاپ ا ل ،قم :الیطبع العمیی

بررسی احکام اقرار در حقّاهلل و حقّالنّاس و تفاوت¬های آن99 /

 -23رابب ایههفهامر ،حدههین بن حی  :) 2021(،المفردات في قريب القرآن ،تحویق :یههفوان
و مان دا دی ،چاپ ا ل ،د شق :دارالعمم –ال ارالشا یة
 -14زحیمر ،هب  :) 2043(،الفقه االسهمي و ادلته ،بیر

 ،دارالفکر

 -12سبز اری ،وب االومر :)2959( ،مهذب االحكام في بیان الحهل و الحرام ،قم ،دفبر امبشارا
اسال ى ابدب ب اا ع

رسین حوز ومیی قم

 -11سنامجر ،حی  :)2913(،آيین دادرسي در اسهم ،چاپ د م ،تهران :ط ،
 -19شیخ میا ،ا یر حدین :)2919(،ادله اثبات دنوی ،چاپ ا ل ،تهران ،شرات سها ر امبشار،
 -10شهههی ا ل ،حی بن کر وا مر(،برتا) :الدروس الشاارنیه في فقه االمیه ،قم :امبشههارا
یادقر
 -11هههههه :)2911( ،القواند و الفوائد،چاپ سوم ،ترای ه ی یامعر ،شه  :دامشاا فرد سر،
-16هههههه :) 2049(،اللمعه الدمشقیه ،چاپ چهارم ،بیر

 :دارالکبا العربر

 -11شههی ثامر ،زي ال ين بن ومر بن احی وا مر :) 2049( ،الروضاه البهیه في شرح اللمعه
الدمشقیه ،چاپ ا ل ،بیر  :وسد فو الشیع
 -15یهه
بفارك

قیى ،حی بن ومى بن بابوي  :) 2043( ،من اليحضاار الفقیه ،برام :ومى اابر
حی اواد ی ر بالبى ،ا ل ،تهران :مشر ی

 -13یهفار ،حی اواد(،برتا) :تقريرات درس ادله اثبات دنوا ،چاپ سهوم ،تهران :دامشاا شهی
بهشبر
 -94طباطباير يزدی ،حی ااظم :) 2011( ،تكمله العرو الوثقي ،قم ،امبشارا

کبب ال ا ری

 -92طريحى ،فخرال ين :) 2026( ،مجمع البحرين ،صحح :سی احی حدینى ،چاپ سوم ،تهران:
ابابفر شى رتضوك
 -91طوسر ،حی بن الحدن :)2912( ،الخهف ،چاپ د م ،تهران :کبب رتضوي
 -99هههههههههههه :) 2951( ،المبسوط في فقه اإلمامیة ،حوق :سی
تهران :الیکببة الیرتضوية إلحیا اآلثار الجعفرية

حی توى اشفى ،چاپ سوم،

 -90وب الینعم ،حیود وب الرحین( ،برتا ) :معجم المصااحلحات و االلفاظ الفقهیه ،چاپ ا ل،
قاهر  :دارالفضیم
 -91وال حمر ،حدهن بن يوسف :) 2024(،ارشاد االذهان الي احكام االيمان ،تصحیح از فارس
حصون ،قم ،دفبر امبشارا اسال ر
 :) 2920(،______-96تحرير االحكام الشهروی ومر الیذهب اال ا ی  ،چاپ ا ل ،شه  :وسد
آل البیت،
 -91فخار طوسر ،اواد :)2932( ،حقوق متهمان ،چاپ ا ل ،قم ،په هشاا وموم فرهنگ اسال ر
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 -95فراهی ك ،امیل بن احی  :) 2024(،کتاب العین ،صحح :دابر ه ك خز ى دابر ابراهیم
سا رائى ،چاپ د م ،قم :مشر هجر
 -93فیض ،ومیرضا :)2963(،مقارنه و تحبیق در حقوق جزای نمومي ،چاپ سوم ،تهران :امبشارا
تهران
 -04قرشى ،سی ومى اابر :) 2021(،قاموس قرآن ،چاپ ششم ،تهران :دار الکبب اإلسال ی
 -02ااشهف الغطا مجفى ،حدن بن اعفر بن اضر :) 2011(،أنوار الفقاهة ،چاپ ا ل ،مجف اشر :
كسد ااشف الغطا
 -01امینر ،حی بن يعوو  :) 2013(،الکافر ،چاپ ا ل ،قم :دار الح يث
 -09ایاالن ،ه ی :)2930(،قانون مدني ،چاپ مهم ،تهران ،امبشارا ایاالن،
 -00حوق حمّر ،اعفر بن حدن :) 2045( ،المختصر النافع في فقه امامیه ،حوق :وب الحدین
حی ومى بوال چ د م ،قم :كسد اسیاویمیان
 -01اااااااااااا:) 2021( ،شرايع االسهم في مسائل الحهل والحرام ،چاپ سوم ،تهران:
اسبوالل
 -06حوق ارار :) 2045( ،جامع المقاصد في شرح القواند ،چاپ د م ،قم :آل البیت،
 -01داای  ،حیی 2314(،م) :االقرار في االحكام القضايیه ،چاپ ا ل ،بغ اد:
 -05غین  ،حی اواد :) 2040(،فقه االمام جعفر الصادق ،چاپ سوم ،لبنان ،دارالجواد
 -03کارم شیرازی ،مایر :) 2025(،انوار الفقاهه ،چاپ چهارم ،قم:
 -14وسوی بجنوردی ،سی

رس ا ام ومر بن ابر طالب

حی  :)2951(،القواندالفقهیه ،چاپ پنجم ،تهران :ج

 -12وسوی ایینر ،سی ر ح المّ  :)2964(،تحرير الوسیله ،چاپ د م ،تهران :وسد مشر اسال ر
 -11نصور ،اهامایر :)2931(،قانون جديد مجازات اسهمي ،چاپ د م ،تهران :مشر دي ار
 -19مجفر ،حی حدن2352( ،م) :جواهرالكهم في شرح شرايع االسهم ،چاپ سوم ،بیر  :دار
احیا البراث العربر
 -10مجفر ،فخراله ين وثیههان بن ومر زيعمر :) 2014(،تبیین الحقاايق ،چههاپ چهههارم ،بیر :
دارالکبب العمیی
 -11مراقر ،احی بن حی
البیت ( ) الحیا البراث

ه ی :)2913(،مساتند الشیعه في احكام الشريعه ،قم ،وسهد آل

-16مورك ،یرزا حدهین :) 2045( ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،حوق :گر په هش
كسد آل ال بیت ومیهم الدالم ،چاپ ا ل ،لبنان :كسد آل البیت ومیهم الدالم

