ﻋﻤﺪ
ﻋ ﻤﺪ ،اﻧﺠﺎم دادن ﯾﺎ ﺗﺮک ﻋ ﻤﻠﯽ از روی اﺧﺘﯿﺎر و ﻗﺼﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﮫﻮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻌﻨﺎی ﻋ ﻤﺪ
 - ٢اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫﯽ
 - ٣ﺣﮑﻢ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ
 - ۴آﺛﺎر ﺗﺮک وﻓﻌﻞ ﻋ ﻤﺪ
 - ۴.١ﺑﻄﻼن ﻋ ﻤﻞ
 - ۴.٢ﺛﺒﻮت ﮐّﻔﺎره
 - ۴.٣ﺣّﺪ و ﺗﻌﺰﯾﺮ
 - ۴.۴ﻗﺼﺎص
 - ۵ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ۶ﻣﻨﺒﻊ

ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻤﺪ
ﻋ ﻤﺪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺼﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ؛
] [١ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،واژه »ﻋ ﻤﺪ«.
ﻟﯿﮑﻦ در ﮐﻠ ﻤﺎت ﻓﻘﮫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﮫﻮ و در ﺑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﺣﮑﺎم ﻓﻘﮫﯽ
ﻋ ﻤﺪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺿﻄﺮار ،اﮐﺮاه و ﺟﮫﻞ ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا در ﻣﻮارد اﮐﺮاه ،اﺿﻄﺮار و ﺟﮫﻞ ﻧﯿﺰ اراده و ﻗﺼﺪ وﺟﻮد دارد .از اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﯾﺎد ﺷﺪه در اﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻪ ؛
اﻋﻢ از ﻋﺒﺎدات و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻋﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.

ﺣﮑﻢ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ
ﺗﺮک واﺟﺒﺎت ﯾﺎ ارﺗﮑﺎب ﻣﺤﺮﻣﺎت از روی ﻋ ﻤﺪ  ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻀﻄﺮُ ،ﻣﮑَﺮه و ﯾﺎ ﺟﺎھﻞ ﻗﺎﺻﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺣﺮام اﺳﺖ.

آﺛﺎر ﺗﺮک وﻓﻌﻞ ﻋﻤﺪ
ﺑﺮ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻋ ﻤﺪی ﻋﺒﺎدات و ﻏﯿﺮ ﻋﺒﺎدات آﺛﺎری ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ ،از ﺟ ﻤﻠﻪ:

← ﺑﻄﻼن ﻋﻤﻞ
اﺧﻼل ﻋ ﻤﺪی ﺑﻪ اﺟﺰا و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧ ﻤﺎز ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن آن ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب ﻋ ﻤﺪی ﻣﺒﻄﻼت روزه ،ﺑﻄﻼن آن را در ﭘﯽ دارد .ھ ﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮک ﻋ ﻤﺪی ارﮐﺎن ﺣﺞ و
ﻋ ﻤﺮه ھ ﻤﭽﻮن طﻮاف و ﺳﻌﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼن ﺣﺞ و ﻋ ﻤﺮه ﻣﯽﮔﺮدد.

← ﺛﺒﻮت ﮐّﻔﺎره
ارﺗﮑﺎب ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎت از روی ﻋ ﻤﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺛﺒﻮت ﮐّﻔﺎره اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻄﺎر ﻋ ﻤﺪی روزه  ،ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺪون ﻋﺬر و ﯾﺎ ارﺗﮑﺎب ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺮﻣﺎت اﺣﺮام.

← ﺣّﺪ و ﺗﻌﺰﯾﺮ
ارﺗﮑﺎب ﻋ ﻤﺪی ﻣﺤﺮﻣﺎت در ﻏﯿﺮ ﻣﻮارد ﻋﺬر ،ﻣﻮﺟﺐ ﺛﺒﻮت ﮐﯿﻔﺮ اﺳﺖ .ﮐﯿﻔﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﯾﺎ ﻣﻘﺪار آن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺴﻢ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﻌﺰﯾﺮ و ﻗﺴﻢ دوم ﺣﺪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

← ﻗﺼﺎص
در ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋ ﻤﺪی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻗﺼﺎص ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ؛ ﺧﻮاه ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﮐﺸﺘﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﻋﻀﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ او .اﻟﺒﺘﻪ در ﮐﻮدک و دﯾﻮاﻧﻪ،
ﻋ ﻤﺪ آﻧﺎن ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺷ ﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﺣﮑﻢ ﺧﻄﺎ ﺑﺮ آن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد.
] [٢ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ،ج ،۴٢ص.١٢
] [٣ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ،ج ،۴٢ص.١٧٧

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 ↑ .١ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،واژه »ﻋ ﻤﺪ«.
 ↑ .٢ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ،ج ،۴٢ص.١٢
 ↑ .٣ﺟﻮاھﺮ اﻟﮑﻼم ،ج ،۴٢ص.١٧٧

ﻣﻨﺒﻊ
ﻓﺮھﻨﮓ ﻓﻘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺬھﺐ اھﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﮫﻢاﻟﺴﻼم ،ج ،۵ص ،۴٧٠ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻋ ﻤﺪ«.

