
 فصل چھاردھم
  (*) جنايات

  تعريف جنايات:

ال�ذنب يعن�ی گن�اه را ب�ه  جنايات جمع جنايت و مصدر و از (جنی يجنی جنايه) اس�ت، جنی
س��وی خ��ود کش��اند، کلم��ه جناي��ات ھ��ر چن��د مص��در اس��ت ب��ه ص��ورت جم��ع آم��ده چ��ون ان��واع 

ش�ود، گ�اھی عم�دی  لفی دارد، چراکه جنايت گاھی بر نف�س وگ�اھی ب�ر اعض�اء واق�ع میمخت
[1418]است و گاھی غير عمدی.

  

ای ک�ه موج�ب قص�اص ي�ا  و در اصط<ح شرع عب�ارت اس�ت از تج�اوز ب�ه ب�دن ب�ه گون�ه
[1419]غرامت مالی شود.

  

  احترام و ارزش خون و نفس مسلمانان:

  فرمايد :  خداوند متعال می

لُوا أنفََسُکم إنَّ هللاَ َکاَن بُِکم َرِحيماً، َو َمن يَفَعل َذلَِک ُعدَواناً َو ظُلماً َو(َتَقتُ  (
  )فََسوَف نُصلِيِه نَاراً، َو َکاَن َذلَِک َعلَی هللاِ يَِسيًرا 

  )30 - 29(نساء : 

گمان خداوند نسبت به شما مھربان بوده است، و کسی  و خودکشی نکنيد، بی«
وزگرانه و ستمگرانه مرتکب شود او را با آتش دوزخ که چنين کاری را تجا

  ».سوزانيم، و اين کار بر خدا آسان است می

  فرمايد :  و می

داً فََجَزائُهُ َجَھنَُّم َخالِداً فِيَھا َو َغِضَب هللاُ َعلَيِه َولََعنَهُ َوأَعدَّ ( َوَمن يَّقتُل ُمؤِمناً ُمتََعمِّ
  )93(نساء :  )لَهُ َعَذاباً َعِظيماً 

و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد، کيفر او دزوخ است و جاودانه در «
گيرد و او را از رحمت خود محروم  ماند و خداوند بر او خشم می آنجا می

  ».کند سازد و عذاب عظيمی برای وی آماده می می

  فرمايد :  و می



َل نَفساً بَِغيِر َنفٍس أو فََساٍد فِی ِمن أجِل َذلَِک َکتَبنَا َعَلی بَنِی إسَرائِيَل أنَّهُ َمن َقتَ  (
(مائده  )اQرِض فََکانََّما قَتََل النَّاَس َجِميعاً َو َمن أحيَاَھا فََکأنََّما أحيَا النَّاَس َجِميعاً 

 :32(  

اسرائيل مقرر داشتيم که ھر کس انسانی را بدون  و ھمين جھت بر بنی«
که گويی ھمه انسانھا را کشته ارتکاب قتل يا فساد در زمين بکشد، چنان است 

است، و ھر کس انسانی را از مرگ رھايی بخشد، چنان است که گويی ھمه 
  ».مردم را زنده کرده است 

(اجتنبSوا السSبع الموبقSات، قيSل يSا رسSول فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز ابوھريره
 ،Vا هللا و ما ھن؟ قال : الشرک باSل مSالحق، و أکSرم هللا إ( بSوالسحر، و قتل النفس التی ح

از « [1420]اليتيم، و أکل الربا، والتولی يوم الزحSف و قSذف المحصSنات الغSاف[ت المؤمنSات)
يزي��د، گفت��ه ش��د : ای رس��ول خ��دا! آنھ��ا چ��ه ھس��تند؟ فرم��ود: ھف��ت (گن��اه) ھ��<ک کنن��ده بپرھ

شريک قرار دادن به خ�دا، س�حر، کش�تن کس�ی ک�ه خداون�د آن را ح�رام ک�رده اس�ت مگ�ر ب�ه 
حق، خوردن مال يتيم، خوردن ربا، فرار از ميدان جنگ در روز مقابله با دش�من، و تھم�ت 

  ».خبر زدن به زنان مؤمن و پاکدامن و بی

(لزوال الدنيا أھSون فرمود :  rعمر بن خطاب(رض) روايت است که پيامبراز عبدهللا بن 
تر اس�ت از کش�تن انس�انی  از بين رفتن دنيا نزد هللا آسان« [1421]علی هللا من قتل رجل مسلم)

  ».مسلمان

(لSو أن أھSل السSماء و فرم�ود :  rبوسعيد خدری و اب�وھريره رواي�ت اس�ت ک�ه پي�امبراز ا
اگ�ر تم�ام س�اکنان آس�مان و « [1422]أھل اQرض اشترکوا فSی دم مSؤمن QکSبھم هللا فSی النSار)

  ».اندازد شتن مؤمنی شرکت کنند، خداوند ھمه آنھا را در آتش (جھنم) میزمين در ک

(أول مSا يقضSی بSين النSاس فSی فرم�ود :  rرواي�ت اس�ت ک�ه پي�امبر tاز عبدهللا ب�ن مس�عود
شود خونھ�ا (ی  چيزی که درباره آن (در قيامت) بين مردم قضاوت میاولين « [1423]الدماء)

  ».ريخته شده) است

(يجSی الرجSل آخSذا بيSد الرجSل فيقSول : يSا فرمود :  rھمچنين از او روايت است که پيامبر
رب : ھذا قتلنی، فيقول هللا له : لSم قتلتSه؟ فيقSول : قتلتSه لتکSون العSزة لSک، فيقSول : فإنھSا 

آخذا بيد الرجل، فيقول : إن ھSذا قتلنSی، فيقSول هللا لSه، لSم قتلتSه؟ فيقSول :  لی، ويجی الرجل
. (در روز قيام�ت) م�ردی [1424]لتکون العزة لف[ن، فيقول : إنھا ليست لف[ن، فبSوء بإثمSه)

گويد : پروردگارا! اين ش�خص م�را  ر حالی که دست مرد ديگری را گرفته است میآيد د می
گوي�د : او را کش�تم ت�ا ع�زت  ای؟ می فرماي�د : چ�را او را کش�ته کشته اس�ت، خداون�د ب�ه او می
آي�د درح�الی  فرمايد : ع�زت ب�رای م�ن اس�ت، م�ردی ديگ�ر می تنھا برای تو باشد، خداوند می

گوي��د : اي��ن ش��خص م��را کش��ته اس��ت؟ خداون��د ب��ه او  و میک��ه دس��ت م��ردی را گرفت��ه اس��ت 
فرماي��د :  گوي��د : ت��ا ع��زت ب��رای ف<ن��ی باش��د، خداون��د می ای؟ می گوي��د : چ��را او را کش��ته می

  ».شود عزت برای ف<نی نيست. و اين گناھش (قتل) بر گناھان ديگران افزوده می



  فھرست

  خودکشی حرام است:

(مSن تSردی مSن جبSل فقتSل نفسSه فھSو فSی فرمود :  rروايت است که پيامبر tاز ابوھريره
تحسSی سSما فقتSل نفسSه، فسSمه فSی يSده نار جھنم، يتردی فيه خالدا مخلدا فيھا أبSدا، و مSن 

يتحساه فی نار جھنمف خالدا مخلدا فيھا أبدا، و من قتل نفسه بحديدة فحديدتSه فSی يSده يجSأ 
ھ�ر ک�س خ�ودش را از ک�وھی پ�رت « 1][425بھا فی بطنه فی نار جھنمخالدا مخلدا فيھا أبSداً)

ش��و و ت��ا اب��د در آن ب��اقی  ک��رده و بکش��د ھميش��ه، ب��ه ص��ورت اس��تمرار در جھ��نم پ��رت می
ش�ود در ح�الی ک�ه س�م را در  ماند، و ھر کس با خوردن سم خودکشی کند، وارد جھنم می می

، و ھ�ر مان�د خورد و تا اب�د در آت�ش جھ�نم ب�ه ھم�ين ع�ذاب گرفت�ار می دست گرفته و آنرا می
ب�رد، و در آنج�ا ت�ا اب�د  کس با آھنی خودش را بکشد، در آتش جھنم آن را به شکمش فرو می

  ».ماند باقی می

  فرمود :  rاز جندب بن عبدهللا روايت است که پيامبر

(کان فيمن کان قبلکم رجل به جرح، فجزع، فأخذ سکينا، فحزبھا يده، فما رقأ الSدم حتSی 
در گذش�تگان قب�ل از « [1426]نی عبدی بنفسه، حرمت عليه الجنة)مات، قال هللا تعالی : بادر

تابی کرد و کاردی را برداشت و با آن دس�تش را بري�د.  شما مردی زخمی بر بدن داشت، بی
ام را بمي��رانم  ک��رد، خداون��د متع��ال فرم��ود : قب��ل از آنک��ه بن��دهخ��ون بن��د نيام��د ت��ا اينک��ه ف��وت 

  ».مبادرت به خودکشی کرد، لذا بھشت را بر او حرام کردم

آم�د وگف�ت : ای رس�ول خ�دا!  rاز جابر روايت است که طفيل بن عمرو دوسی نزد پيامبر
ز َدوس ب��ود ای ا خ��واھی؟ (ج��ابر گوي��د : آن قلع��ه ای محک��م و نيروي��ی بازدارن��ده نمی آي��ا قلع��ه

پيش�نھاد او را رد ک�رد، چراک�ه خداون�د افتخ�ار پش�تيبانی و نص�رت را  r(در جاھليت) پيامبر
به مدينه ھجرت کرد طفيل بن عمرو ني�ز ب�ا يک�ی از اف�راد  rبه انصار داده بود، وقتی پيامبر

قومش به آنجا ھجرت نمود، آب و ھوای مدينه با آنھا سازگار نشد، ل�ذا آنم�رد م�ريض ش�د و 
تابی کرد، و در نتيجه با تيرھای نوک پھنی ک�ه داش�ت انگش�تانش را قط�ع ک�رد، خ�ون از  یب

دودس��تش ج��اری ش��د ت��ا ُم��رد، طفي��ل ب��ن عم��رو او را ب��ا ھيئت��ی زيب��ا در ح��الی ک��ه دس��تش را 
پوشانده بود در خواب ديد، به او گفت : پروردگارت باتو چه کرد؟ گفت : به خاطر ھجرت�ی 

ه ب���ودم م���را بخش���يد، س��پس طفي���ل گف���ت : چ���را دس���تھايت را ک��رد rک��ه ب���ه س���وی پي���امبرش
کنيم، طفي�ل  ای برايت درس�ت نم�ی ای؟ گفت : به من گفتند : آنچه را خود از بين برده پوشانده

[1427]».بازگو کرد پيامبر فرمود : خدايا دودستش را نيز ببخش rاين خواب را برای پيامبر
  

  فھرست

  شود: آنچه به سبب آن قتل مباح می

  فرمايد :  خداوند متعال می



َم هللاُ إ(َّ بِالَحقِّ َو(َتَقتلُوا  (   )33(إسراء :  )النَّفَس الَّتِی َحرَّ

  ».حرام کرده است –جز به حق  –و کسی را نکشيد که خداوند کشتن او را «

يشSھدوا أن ( (أمSرت أن أقاتSل النSاس حتSی فرمود :  rاز ابن عمر روايت است که پيامبر
إ( إ( هللا، و أن محمSSدا رسSSول هللا، و يقيمSSوا الصSS[ة و و يؤتSSوا الزکSSاة، فSSإذا فعلSSوا ذلSSک 

به م�ن ام�ر ش�ده « 142][8عصموا منی دمائھم و أموالھم إ( بحق اnس[م و حسابھم علی هللا)
معب�ودی ب�ر «که با مردم بجنگم تا اينکه شھادت دھند أن m إله إm هللا و أن محمداً رس�ول هللا 

و نم�از را برپ�ا دارن�د و زک�ات را بدھن�د. پ�س » فرس�تادة اوس�ت rحق جز هللا نيست و محم�د
س��<م و ھرگ��اه اينھ��ا را کردن��د از م��ن خ��ون و اموالش��ان راحف��ظ کردن��د، مگ��ر ب��ه حق��ی از ا

  ».حساب آنان با خدا است

ش�ود، ب�ا اي�ن فرم�وده خ�ود تفس�ير ک�رده  اين حق را که موجب مب�اح ش�دن قت�ل می rپيامبر
  است : 

((يحل دمامری مسلم يشھد أن ( إله إ( هللا، و أنی رسول هللا، إ( بإحSدی ثS[ث : الSنفس 
ريخ�تن خ�ون ھ�يچ انس�ان « [1429]بالنفس، و الثيب الزانی و المفارق لدينه التارک للجماعة)

گويد ح�<ل نيس�ت مگ�ر ب�ه  مسلمانی که شھادت أن m إله إm هللا و أن محمداً رسول هللا را می
مس�لمانان را ت�رک ک�رده  سه چيز : نفس در مقابل نفس، زناکار محصن، مرتدی که جماعت

  ».است

   انواع قتل:

  قتل سه نوع است، عمد و شبه عمد و خطا.

ای بکش�د ک�ه  گن�اھی را ب�ا وس�يله قتل عم�د : قتل�ی اس�ت ک�ه ف�ردی مکل�ف قص�داً انس�ان بی
  شود. رود انسان با آن کشته می غالباً گمان می

ن�د ک�ه معم��وmً ای ک قت�ل ش�به عم�د : قتل��ی اس�ت ک�ه شخص��ی قص�د زدن کس�ی را ب�ا وس��يله
  کشنده نيست و (با زدن آن) بميرد.

قتل خطا : عبارت است از اينکه مکلف کار مباحی را مانند : پرتاب کردن نيزه به س�وی 
دھ�د ک�ه ب�دون اراده، ني�زه و غي�ره ب�ه انس�انی برخ�ورد ک�رده و  نخجير يا شبيه آن، انج�ام می

  شود. کشته می

  فھرست



  پيامدھای قتل:

در دو ن��وع قت��ل ش��به عم��د و خط��ا کف��اره ب��ر قات��ل و دي��ه ب��ر بس��تگان پ��دری قات��ل واج��ب 
  گردد : به دليل فرموده خداوند متعال :  می

َوَما َکاَن لُِمْؤِمن أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمناً إِ(َّ َخطَأَ َو َمْن قَتََل ُمْؤِمناً َخطَأً فَتَْحِريُر َرقبٍَة ُمْؤِمنٍَة  (
دَّقُوا فَإِْن َکاَن ِمْن قَْوم َعُدوٍّ لَُکْم َو ھَُو ُمْؤِمٌن  َو ِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَی أَْھلِِه إِ(َّ أَْن يَصَّ

بٍَة ُمْؤِمنٍَة َو إِْن َکاَن ِمْن قَْوٍم بَْينَُکْم َو بَْينَھُْم ِميثَاٌق فَِديَهٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَی أَْھلِِه فَتَْحِريُر َرقَ 
 ُ ِ َو َکاَن هللاَّ  َوتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْھَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن تَْوبَةً ِمْن هللاَّ

  ) َعلِيماً َحِکيماً 

  )92(نساء : 

ھيچ مؤمنی را سزوار نيست که مؤمن ديگری را بکشد مگر از روی خطا. «
کسی که مؤمنی را به خطا کشت بايد برده مؤمنی را آزاد کند، و خونبھايی ھم 
به بستگان مقتول بپردازد، مگر اينکه آنان در گذرند. اگر ھم مقتول، مؤمن و 

يشان جنگ و دشمنی بود، آزاد کردن متعلق به کافرانی بود که ميان شما و ا
بردة مؤمنی ديه اوست. و اگر مقتول، از زمره قومی بود که (کافر بودند و) 
ميان شما و ايشان پيمانی برقرار بود، پرداخت خونبھا به بستگان مقتول و آزاد 
کردن بردة مؤمنی ديه اوست. اگر ھم دسترسی (به آزاد کردن برده) نداشت، 

ماه پياپی و بدون فاصله روزه بگيرد. خداوند (اين را برای) توبه بايد (قاتل) دو 
  ».(شما) مقرر داشته است و خداوند آگاه و حکيم است

و اما در قتل عمد، ولی مقتول مختار است که قاتل را قص�اص ک�رده ي�ا او را م�ورد عف�و 
  قرار داده و ديه بگيرد، به دليل فرموده خداوند متعال : 

لَِّذيَن آَمنُوا ُکتَِب َعَلْيُکْم اْلقَِصاُص فِی اْلقَْتلَی اْلُحرُّ بِاْلُحرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد يَا أَيَُّھا ا (
َوا(ُنثَی بِا(ُنثَی فََمْن ُعفَِی لَهُ ِمْن أَِخيِه َشْیٌء فَاتِّبَاٌع بِاْلَمْعُروِف َو أََداٌء إِلَْيِه 

َو َرْحَمةٌ فََمْن اْعتََدی بَْعَد َذلَِک فَلَهُ َعَذاٌب أَلِيٌم.  بِإِْحَساٍن َذلَِک تَْخفِيٌف ِمْن َربُِّکمْ 
  )178(بقره :  )َولَُکْم فِی اْلقَِصاِص َحيَاةٌ يَاأُْولِی ا(َْلبَاِب لََعلَُّکْم تَتَّقُوَن 

شدگان، قصاص بر شما فرض شده  ايد! درباره کشته ای کسانی که ايمان آورده«
است. آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در باربر زن، پس اگر 
برای کسی (از جنايتش) از ناحيه برادر (دينی) خود گذشتی شد، بايد نيک 
رفتاری شود و پرداخت با نيکی انجام گيرد. اين تخفيف و رحمتی است از 

ديه) سوی پروردگارتان، پس اگر کسی بعد از آن (گذشت و خوشنودی از 
  ».تجاوز کند (و از قاتل انتقام بگيرد) او را عذاب دردناکی خواھد بود



(من قتل له قتيل فھو بخير النظSرين إمSا أن فرمود :  rاز ابوھريره روايت است که پيامبر
ھر کس يکی از بستگانش کشته شد، مختار اس�ت ک�ه دي�ه را از « [1430]يؤدی و إما أن يقاد)

  ».قاتل بگيرد و يا او را قصاص کند

ای نيس��ت ک��ه ب��ه س��بب قت��ل واج��ب گردي��ده باش��د، بلک��ه ب��ه ج��ای قص��اص گرفت��ه  اي��ن دي��ه
توانن�د ک�ه ب�ر غي�ر دي�ه ھ�م ب�ه تف�اھم برس�ند ھرچن�د  شود و به اين خاطر اولي�اء مقت�ول می می

  يشتر از مقدار ديه باشد : ب

(مSن قتSل مؤمنSا متعمSدا دفSع إلSی أوليSاء المقتSول، فSإن شSاءوا :  rبه دليل فرم�وده پي�امبر
قتلوا، و إن شاءوا أخذو الدية، وھی : ث[ثون حقة، و ث[ثون جذعة، و أربعون خلفة، و ما 

ھر ک�س م�ؤمنی را عم�داً کش�ت، در « [1431]صولحوا عليه فھوم لھم، و ذلک لتشديد العقل)
اختيار اوليای مقتول قرار داده شود، اگر خواستند او را بکشند و اگ�ر خواس�تند دي�ه بگيرن�د، 

مص��الحه ، و ب�ر ھرچ�ه (ج)، و چھ�ل خلف�ه(ب)،وس��ی جذع�ه(أ)و دي�ه عب�ارت اس�ت از س�ی حق�ه
  ».گيرد، و اينکار برای تشديد خونبھا است کنند، به اوليای مقتول تعلق می

  و گذشت بدون دريافت مال بھتر است : 

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

  )237(بقره :  )َو أن تَعفُوا أقَرُب لِلتَّقَوی  (

  ».و اگر گذشت کنيد به تقوی نزديکتر است«

خداوند بوس�يله عف�و و « [1432](وما زاد هللا عبدا بعفو إ( عزا) : rو به دليل فرموده پيامبر
  ».دھد اش را افزايش می بخشش تنھا عزت و سربلندی بنده

  فھرست

  شرايط وجوب قصاص:

  گردد : قصاص تنھا با وجود شرايط زير واجب می

، لذا بر کودک و ديوانه و شخص خوابيده قصاصی نيس�ت : ب�ه دلي�ل مکلف بودن قاتل -1
الصبی حتی يبلغ، و عSن المجنSون حتSی يفيSق، (رفع القلم عن ث[ثة : عن :  rفرموده پيامبر

تکلي�ف از س�ه دس�ته برداش�ته ش�ده اس�ت : ک�ودک ت�ا ب�الغ « [1433]و عن النائم حتی يسSتيقظ)
  ».شود شود، ديوانه تا به ھوش آيد، و خوابيده تا بيدار

، به اين معنی که مقتول بخاطر يکی از اسباب م�ذکور در ح�ديث ذي�ل گناھی مقتول بی -2
((يحSSل دم امSSری مسSSلم يشSSھد أن ( إلSSه إ( اللھSSو أنSSی رسSSول هللا، إ( مھ��دور ال��دم نباش��د : 

 [1434]بإحSSدی ثSS[ث، الSSنفس بSSالنفس، والثيSSب الزانSSی، و المفSSارق لدينSSه التSSارک للجماعSSة)



خون ھيچ انسان مسلمانی که شھادت أن m إله إm اله و أن محمداً رسوwm را بگوي�د ح�<ل «
نيست مگر در يکی از اين سه حالت : نفس در مقابل نفس، ازدواج ک�رده زناک�ار (محص�ن) 

  ».جماعت مسلمانان را ترک کرده استو مرتدی که 

    مقتول فرزند قاتل نباشد : -3

ھيچ پدری به خ�اطر کش�تن فرزن�دش « [1435]((يقتل والد بولده):  rبه دليل فرموده پيامبر
  ».شود کشته نمی

    قاتل مسلمان و مقتول کافر نباشد : -4

ھ��يچ مس��لمانی ب��ه خ��اطر کش��تن « [1436]((يتقSSل مسSSلم بکSSافر):  rب��ه دلي��ل فرم��وده پي��امبر
  ».شود کافری کشته نمی

  اشد : قاتل آزاد و مقتول برده نب -5

ای، کش��ته  ش��خص آزادی ب��ه خ��اطر کش��تن ب��رده« [1437]((يقتSSل حSSر بعSSد)حس��ن گوي��د : 
  ».شود نمی

  شوند  گروھی به خاطر کشتن يک نفر کشته می

ش�وند، ب�ه دلي�ل ح�ديثی ک�ه  اگر جماعتی در قتل يک نفر شرکت کنن�د، ھم�ه آنھ�ا کش�ته می
(أن عمSر بSن الخطSاب قتSل نفSرا، خمسSة أو مالک سعيد بن مسيب روايت است کرده است : 

، و قSSSال : لSSSو تمSSSاQ عليSSSه أھSSSل صSSSنعاء لقتلSSSتھم (*)سSSSبعة برجSSSل واحSSSد قتلSSSوه قتSSSل غيلSSSة
عمر بن خطاب گروھی را که تعدادشان پنج يا ھفت نفر بود، به خاطر اينک�ه « [1438]جميعا)

مردی را با حيل�ه و فري�ب کش�ته بودن�د، کش�ت، و گف�ت : اگ�ر تم�ام اھ�ل ص�نعاء در اي�ن قت�ل 
  ».کشتم کردند ھمه آنھا را می شرکت می

  فھرست

  ثبوت قصاص:

  شود :  قصاص به يکی از دو مورد زير ثابت می

  اعتراف :  -1

حجSرين، فقيSل لھSا : مSن فعSل (أن يھوديSا رض رأس جاريSة بSين از انس رواي�ت اس�ت : 
بک ھذا؟ أف[ن،أف[ن؟ حتی سمی اليھودی فأومات برأسھا، فجی باليھودی فSاعترف، فSأمر 

ين دو س�نگ کوبي�ده مردی يھودی سر کني�زی را ب�« [1439]فرض رأسه بالحجارة) rبه النبی
بود، به جاريه گفته شد چه کسی اين کار را با ت�و ک�رد؟ ف<ن�ی؟ ف<ن�ی؟ ت�ا اينک�ه ن�ام يھ�ودی 



ب��ه  rب��رده ش��د، (جاري��ه) ب��ا س��رش اش��اره ک��رد، يھ��ودی را آوردن��د و اعت��راف ک��رد. پي��امبر
  ».قصاص دستور داد و سرش را با سنگ درھم کوبيدند

  شھادت دومرد عادل : -2

خ��ديج رواي��ت اس��ت : م��ردی از انص��ار در خيب��ر کش��ته ش��د. اولي��اء او ن��زد از راف��ع ب��ن 
(لکم شاھدان يشھدان علSی قتSل فرمود :  rرفتند و جريان را به او خبر دادند. پيامبر rپيامبر

گفتن��د : ای رس��ول » آي��ا دو ش��اھد داريدک��ه ب��ر قت��ل دوس��تتان گ��واھی بدھن��د؟« صSSاحبکم؟)
ه آنھ��ا يھ��ودی بودن��د و ممک��ن اس��ت ج��رأت انج��ام خ��دا!در آنج��ا ھ��يچ مس��لمانی نب��ود، و ھم��

(فاختSSاروا مSSنھم خمسSSين فرم��ود :  rکارھ��ای بزرگت��ر از اي��ن را ھ��م داش��ته باش��ند، پي��امبر
ول�ی آن�ان از س�وگند » پنجاه نف�ر از آن�ان را انتخ�اب کني�د و سوگندش�ان دھي�د« فاستحلفوھم)

[1440]ل را پرداخت کرد.خودش خونبھای مقتو rخوردن امتناع ورزيدند و در نتيجه پيامبر
  

  شرايط طلب قصاص:

  برای گرفتن قصاص سه شرط mزم است : 

پ�س اگ�ر قصاص گيرن�ده (ول�ی مقت�ول) باي�د مکل�ف باش�دتا بتوان�د قص�اص را بگي�رد،  -1
مقتول) کودک يا ديوانه باش�د جنايتک�ار (قات�ل) ت�ا ھنگ�ام مکل�ف ش�دن صاحب قصاص (ولّی 

  شود. قصاص گيرنده حبس می

لذا اگر بعضی از آنھ�ا از  تمام اولياء دم بايد برگرفتن قصاص اتفاق نظر داشته باشند؛ -2
  شود :  قصاص صرفنظر کردند، قصاص انجام نمی

رفع إليه رجل قتل رج[، فSأراد أوليSاء المقتSول  t(أن عمراز زيد بن وھب روايت است : 
: قد عفSوت عSن حصSتی مSن زوجSی، فقSال  -و ھی امرأة القاتل  –قتله، فقالت أخت المقتول 

آوردند که شخص�ی را کش�ته ب�ود،  tنزد عمرمردی را « [1441]عمر : عتق الرجل من القتل)
گف�ت از س�ھمی  –که زن قاتل ب�ود  –اولياء مقتول خواستند او را بکشند، ولی خواھر مقتول 

  ».که برای قصاص شوھرم داشتم گذشتم، عمر گفت : آن مرد از قتل نجات پيدا کرد

فرفSع ذلSک  (وجد رجل عند امرأته رج[، فقتلھا،ھمچنين از زيد بن وھب روايت است : 
 tفوجSSد عليھSSا بعSSض إخوتھSSا، فتصSSدق عليSSه بنصSSيبه فSSأمر عمSSر tإلSSی عمSSر بSSن الخطSSاب

شخصی،مردی را نزد ھمسرش ديد، او(زنش) را کشت، جري�ان را « [1442]لسائرھم بالدية)
بردن�د، يک�ی از ب�رادران آن زن (از ک�ار او) عص�بانی ش�د و س�ھم دي�ه  tبن خطاب نزد عمر

  ».دستور داد که به بقيه برادرانش ديه داده شود tخود را به آن مرد بخشيد، عمر

پ�س ھرگ�اه قص�اص در قصاص بجز جنايتکار (قاتل) نبايد به کس�ی ديگ�ر ظل�م ش�ود:  -3
 [1443]ب�ه ن�وزاد (از ش�ير اول زايم�ان) لب�أ بر زنی حامله واجب شد، ت�ا وض�ع حم�ل نکن�د، و

  ندھد، نبايد کشته شود : 



سؤال کرد و گف�ت :  rزنی غامدی از پيامبر«از عبدهللا بن بريده از پدرش روايت است : 
آم�د و گف�ت :  rبر فرم�ود برگ�رد، او ھ�م برگش�ت، روز بع�د ن�زد پي�امبرام، پي�ام من زنا ک�رده
خواھی ھمانطوريکه م�اعز ب�ن مال�ک را رد ک�ردی م�را ني�ز رد کن�ی؟ ب�ه خ�دا  مثل اينکه می

 rبه او فرم�ود : برگ�رد، آن زن برگش�ت، روز بع�د ن�زد پي�امبر rقسم من حامله ھستم، پيامبر
فرمود : برگرد تا وضع حمل کنی، آن زن برگش�ت، وقت�ی وض�ع حم�ل ک�رد،  rآمد، و پيامبر

ام، پي��امبر فرم��ود :  ک��ودک را ب��ا خ��ودش آورد و گف��ت : اي��ن ک��ودکی اس��ت ک��ه ب��ه دني��ا آورده
اش تم�ام ش�ود، پ�س از آنک�ه دوران  برگرد و به او شير بده ت�ا وقت�ی ک�ه دوران ش�يرخوارگی

خ�ورد  در حاليک�ه چي�زی در دس�ت داش�ت و می شيرخوارگی (طفل) تمام ش�د، او را ب�ا خ�ود
آورد، دس��تور داده ش��د ت��ا ک��ودک ب��ه يک��ی از مس��لمانان داده ش��ود، س��پس دس��تور داده ش��د ت��ا 

ای برايش حفر کرده و او را رجم کنند، او را رجم کردند، خالد از جمله کسانی بود ک�ه  چاله
اش افت�اد، خال�د  ن روی گونهای از خون آن ز کرد، سنگی را به او زد و قطره او را رجم می

به او فرمود : مواظب باش خالد، قس�م ب�ه ذات�ی ک�ه ج�انم در دس�ت  rبه او ناسزا گفت، پيامبر
ک�رد بخش�وده  ای کرد که اگر مأمور ظالم وصول ماليات اي�ن توب�ه را می اوست اين زن توبه

[1444]».دفن گرديدشد، و دستور داد تا بر او نماز خوانده شود، بر او نماز خوانده شد و  می
  

  فھرست

  ای انجام شود؟ قصاص با چه وسيله

ای ک�ه مقت�ول را کش�ته، کش�ته ش��ود،  اص�ل در قص�اص اي�ن اس�ت ک�ه قات�ل ب�ا ھم�ان ش�يوه
  طلبد و خداوند متعال فرموده است :  چون ھمانندی و برابری ھمين را می

  )فََمِن اعتََدی َعلَيُکم فَاعتَُدوا َعلَيِه بِِمثِل َما اعتََدی َعلَيُکم  (

  )194(بقره : 

ھرکه راه تعدی و تجاوز بر شما را پيش گرفت، بر او ھمانند آن تعدی و «
  ».تجاوز کنيد

  فرمايد :  و می

  )126(نحل :  )َو إن َعاقَبتُم فََعاقِبُوا بِِمثِل َما ُعوقِبتُم بِِه  (

ھرگاه خواستيد مجازات کنيد، تنھا به ھمان اندازه مجازات کنيد و کيفر دھيد «
  ».ده استکه دربارة شما روا ش

س��ر يھ��ودی را ب��ا س��نگ درھ��م کوبي��د ھمچنانک��ه يھ��ودی س��ر زن��ی را ب��ا س��نگ  rو پي��امبر
[1445]درھم کوبيده بود.

  



  قصاص حق حاکم است:

اجرای قصاص تنھا برعھ�ده حک�ام اس�ت، ھيچ اخت<فی در اين نيست که «قرطبی گويد : 
و بر آنھا واجب است که قصاص و حدود و ديگر کارھ�ا را انج�ام دھن�د، چ�ون خداون�د تم�ام 
مؤمنين را به اجرای قصاص دعوت کرده در حاليکه ب�رای تم�ام م�ؤمنين اي�ن امک�ان ف�راھم 

ت�ا اجراکنن�ده دھند  شود که قصاص را اجرا کنند. پس حاکم را به جای خودشان قرار می نمی
[1446]».قصاص و ساير حدود باشد

  

ھرگ�اه ثاب�ت ش�د «گفت�ه اس�ت : » ج<ل�ين«اش بر  در بيان علت اين امر صاوی در حاشيه
اس�ت قات�ل را در اختي�ار ول�ی مقت�ول که قتل، عمدی و ظالمانه است، بر ح�اکم ش�رع واج�ب 

قرار دھد و حاکم ھرچه ول�ی مقت�ول انتخ�اب ک�رد اع�م از کش�تن، بخش�يدن و ي�ا دي�ه گ�رفتن، 
بايد آن را انجام دھد، و برای ولی جايز نيست که بدون اجازه حاکم بر قات�ل تس�لط پي�دا کن�د، 

اج�ازه ح�اکم قات�ل را چون اين کار فس�اد و خرابک�اری ب�ه دنب�ال دارد. پ�س اگ�ر ول�ی قب�ل از 
[1447]».کشت، تعزير شود

  

  قصاص کمتر از نفس (قصاص اعضاء)

ھمچنانکه قصاص در نفس ثابت است، در کمت�ر از آن ني�ز ثاب�ت اس�ت؛ ب�ه دلي�ل فرم�وده 
  خداوند متعال : 

َوَکتبنَا َعَليِھم فِيَھا أنَّ النَّفَس بِالنَّفِس، َوالَعيَن بِالَعيِن، َواQنَف بِاQنِف، َواQُُذَن  (
، َوالُجُروَح قَِصاص  نِّ نَّ بِالسِّ   )45(مائده :  )بِاQُُذِن، َوالسِّ

و در آن (تورات) بر آنان مقرر داشتيم که انسان در برابرانسان (کشته شود) «
چشم در برابر چشم (کور شود) و بينی در برابر بينی (قطع شود) و گوش در و 

برابر گوش (بريده شود) و دندان در برابر دندان (کشيده شود) و جراحتھا 
  ».قصاص دارد

اmج�را اس�ت، چ�ون  اين حکم اگرچه بر امتھای قبل از م�ا واج�ب ش�ده، ب�رای م�ا ني�ز mزم
  آن را تثبيت کرده است. rپيامبر

ان��د ک��ه : ُربَيِّ��ع ب�ن نض��ر ب��ن ان��س دن��دان  رواي��ت کرده tری و مس��لم از ان��س ب��ن مال�کبخ�ا
پيشين کنيزی را شکست، بستگان ربيع به کني�ز پيش�نھاد قب�ول خس�ارت کردن�د ول�ی بس�تگان 
کنيز قبول نکردند و گفتند : بايد قصاص شود، برادر ربيع، ان�س ب�ن نض�ر آم�د و گف�ت : ای 

شوند؟ قس�م ب�ه ذات�ی ک�ه ت�و را ب�ه ح�ق مبع�وث ک�رده  ع شکسته میرسول خدا ايا دندانھای رب
ای ان�س « (يا أنس کتاب هللا القصSاص)فرمود :  rاست نبايد دندانھايش شکسته شوند، پيامبر

  ».حکم کتاب خدا قصاص است



(إن من عباد هللا مSن لSو أقسSم فرمود :  rآن قوم رضايت دادند و ربيع را بخشيدند، پيامبر
از مي�ان بن�دگان خ�دا کس�انی ھس�تند ک�ه اگ�ر ب�ر خ�دا س�وگند ي�اد کنن�د، « [1448]ه)علی هللا Qبر

  ».شکند خداوند سوگندشان را نمی

  فھرست

  شرايط قصاص کمتر از نفس:

  برای قصاص کمتر از نفس شرايط زير رعايت شود : 

  مکلف بودن جنايتکار. -1

کن�د، پ�س  چون خطا، قصاص نفس را که اص�ل اس�ت واج�ب نمی عمدی بودن جنايت: -2
  قصاص کمتر از نفس را بطريق اولی نبايد واجب کند.

ل��ذا از مس��لمانی ک��ه  رس��اننده) باش��د، ديده باي��د براب��ر ب��ا خ��ون ج��انی (آسيب خ��ون آس��يب -3
ای را و ھمچن��ين پ��دری ک��ه فرزن��دش را زخم��ی ک��رده  ای ک��ه ب��رده ی را و آزاده ک��افر ذم��ی

  شود. باشند، قصاص گرفته نمی

  قصاص اعضای بدن:

  برای قصاص اعضای بدن سه شرط mزم است : 

، بط��ور کام��ل و ب��دون س��تم، ب��ه اينص��ورت ک��ه قط��ع ک��ردن از امک��ان گ��رفتن قص��اص -1
مفصل، مانند آرنج و مچ يا از جايی باشد، ک�ه ح�د معين�ی دارد، مانن�د نرم�ی بين�ی ک�ه ش�امل 

و قط��ع  (*)ش��ود ن��ه اس��تخوان آن، بن��ا ب��ر اي��ن ض��ربه ني��زه و چ��اقو ب��ه داخ��ل ب��دن نرم��ه آن می
  دارند.قسمتی از ساعد و استخوان کوچکتر از دندان قصاص ن

ھمانن��د ب��ودن دو عض��و در ن��ام و مح��ل، بن��ا ب��ر اي��ن عض��و راس��ت در قص��اص عض��و  -2
چ��پ، و عض��و چ��پ در قص��اص عض��و راس��ت، و انگش��ت کوچک(خنص��ر) در قص��اص 
انگش��ت کن��ار آن (بنص��ر)، و انگش��ت کن��ار انگش��ت کوچ��ک (بنص��ر) در قص��اص انگش��ت 

لی در قص��اص ش��ود، چ��ون اس��م آنھ��ا يک��ی نيس��ت. و عض��و اص�� کوچ��ک (خنص��ر) قط��ع نمی
  شود با ھم يکی نيست. ای که از آنھا می شود چون محل و اتفاده عضو فرعی قطع نمی

ديده در س<متی و کم�ال، بن�ابراين عض�و س�الم  رساننده و آسيب برابری اعضای آسيب -3
شود ھمانطور که دستی سالم در قصاص دستی که انگش�تان  در قصاص عضو فلج قطع نمی

  شود ولی عکس آن جايز است. آن قطع شده، قطع نمی

  قصاص زخمھای عمدی:



قصاص زخمھای عمدی واجب نيست مگر آنکه قص�اص ممک�ن باش�د بطوريک�ه ب�ا زخ�م 
ديده مساوی شود بدون کم و زياد، پس وقتی که ھمانندی و برابری در اعضاء  شخص آسيب

اينص�ورت  تحقق پيدا نکند مگر با تجاوز از ح�د ي�ا ب�ه خط�ر ان�داختن ي�ا ض�رر رس�اندن، در
[1449]شود. قصاص واجب نيست بلکه ديه واجب می

  

  فھرست

  ديه
  تعريف ديه:

ش�ود  گ�ردد و ب�ه آس�يب دي�ده ي�ا ول�ی او داده می ديه مالی است که بسبب جنايت واج�ب می
  گيرد و ھم غير آن را. که ھم موارد موجب قصاص را در برمی

کشت چند ش�تری راب�ه ان�دازه دي�ه  اند، چراکه وقتی قاتل کسی را می به ديه، عقل نيز گفته
بس��ت ت��ا ب��ه آنھ��ا  نرا درحي��اط خان��ه اولي��ای مقت��ول میک��رد و ب��ا عق��ال (ريس��مان) آن��ا جم��ع می

  تحويل دھد.

  ».يعنی ديه جنايتش را دادم«شود : (عقلت عن ف<ن)  گفته می

  دليل وجوب ديه فرموده خداوند متعال است : 

يُر َرقبٍَة ُمْؤِمنٍَة َوَما َکاَن لُِمْؤِمن أَْن يَْقتَُل ُمْؤِمناً إِ(َّ َخطَأَ َو َمْن قَتََل ُمْؤِمناً َخطَأً فَتَْحرِ  (
دَّقُوا فَإِْن َکاَن ِمْن قَْوم َعُدوٍّ لَُکْم َو ھَُو ُمْؤِمٌن  َو ِديَةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَی أَْھلِِه إِ(َّ أَْن يَصَّ

لَی أَْھلِِه فَتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة َو إِْن َکاَن ِمْن قَْوٍم بَْينَُکْم َو بَْينَھُْم ِميثَاٌق فَِديَهٌ ُمَسلََّمةٌ إِ 
 ُ ِ َو َکاَن هللاَّ  َوتَْحِريُر َرقَبٍَة ُمْؤِمنٍَة فََمْن لَْم يَِجْد فَِصيَاُم َشْھَرْيِن ُمتَتَابَِعْيِن تَْوبَةً ِمْن هللاَّ

  )َعلِيماً َحِکيماً 

  )92(نساء : 

ھيچ مؤمنی را سزوار نيست که مؤمن ديگری را بکشد مگر از روی خطا، «
ای ھم به  مؤمنی را به خطا کشت بايد برده مؤمنی را آزاد کند، و ديهکسی که 

بستگان مقتول بپردازد، مگر اينکه آنان در گذرند. اگر ھم مقتول، مؤمن و 
متعلق به کافرانی بود که ميان شما و ايشان جنگ و دشمنی بود، آزاد کردن 

افر بودند و) بردة مؤمنی ديه اوست. و اگر مقتول، از زمره قومی بود که (ک
ميان شما و ايشان پيمانی برقرار بود، پرداخت ديه به کسان مقتول و آزاد کردن 
بردة مؤمنی ديه اوست. اگر ھم دسترسی (به آزاد کردن عبد) نداشت، بايد 
(قاتل) دو ماه پياپی و بدون فاصله روزه بگيرد. خداوند (اين را برای) توبه 

  ».ه و حکيم است(شما) مقرر داشته است و خداوند آگا



قضSی أن مSن قتSل  r(أن رسSول هللاز عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت است : 
خطأ فديتتSه مائSة مSن اnبSل، ث[ثSون بنSت مخSاض، و ث[ثSون بنSت لبSون، و ث[ثSون حقSة، و 

حکم کرد که ھ�ر ک�س ب�ه خط�ا کش�ته ش�د، دي�ه او ص�د  rپيامبر« [1450]عشرة بنی لبون ذکر)
  ».شتر است، سی بنت مخاض، سی بنت لبون و سی حقه، و ده بنی لبون نر

ھشتص��د دين��ار ي��ا ھشتص��د  rن پي��امبرقيم��ت دي��ه در زم��ا«ھمچن��ين از او رواي��ت اس��ت : 
ھزار درھم بود وديه اھل کتاب، در آن زمان نص�ف دي�ه مس�لمانان ب�ود، راوی گوي�د : حک�م 

ای خوان�د وگف�ت : آگ�اه  بر ھمين منوال ب�ود ت�ا عم�ر(ره) خ<ف�ت را بدس�ت گرف�ت، او خطب�ه
بان ط�<، باشيد که (قيم�ت) ش�تر اف�زايش يافت�ه اس�ت، (راوی) گوي�د : عم�ر دي�ه را ب�ر ص�اح

ھزار دينار و بر صاحبان نقره دوازده ھزار و بر صاحبان گاو دويس�ت گ�او و ب�ر ص�احبان 
وی) دويست لباس تعيين ک�رد. (را [1451]گوسفند دو ھزار گوسفند و بر صاحبان حلل (لباس)

[1452]گويد : عمر ديه اھل ذمه را بر ھمان حال گذاشت و افزايش نداد.
  

  فھرست

    :شود قتلی که با آن ديه واجب می

عمد و قت�ل  از جمله مسائلی که علماء بر آن اتفاق دارند اين اس�ت ک�ه در قت�ل خط�ا و ش�به
باش�د و ھمچن�ين در عمدی که قاتل در آن فاقد يکی از شروط تکليف، مانند ک�ودک و ديوان�ه 

ای را بکش�د،  ای که برده قتل عمدی که حرمت مقتول بيشتر از حرمت قاتل باشد، مانند آزاده
گ�ردد. ھمچن�ين دي�ه ب�ر کس�ی ک�ه درخ�واب ب�ر ش�خص ديگ�ری بيافت�د و او را  ديه واج�ب می

  شود. بکشد و کسی که بر روی کسی ديگر سقوط کند و او را بکشد نيز واجب می

  :انواع ديه

ش�ود و دي�ه مغلظ�ه در قت�ل  ه يا مغلظه است يا مخففه، ديه مخففه در قتل خطا واجب میدي
  عمد. شبه

ام��ا دي��ه قت��ل عم��د : در ص��ورتيکه ول��ی مقت��ول قات��ل را عف��و کن��د، عب��ارت اس��ت از ھ��ر 
ای که با ھم توافق کنند : به دليل حديث مرفوعی که از عمرو ب�ن ش�عيب از پ�درش از  اندازه

ن قتSل متعمSدا دفSع إلSی أوليSاء المقتSول، فSإن شSاءوا قتلSوا، و إن شSاءوا (مجدش بيان شد : 
أخذوا الدية، و ھی : ث[ثون حقة، و ث[ثSون جذعSة، و أربعSون خلفSة، و مSا صSولحوا عليSه 

کس�ی ک�ه عم�داً کس�ی را کش�ت، در اختي�ار اولي�ای مقت�ول « فھو لھم، وذلSک لتشSديد العقSل)
ند و اگر خواستند ديه بگيرند. و آنھم س�ی حق�ه و س�ی قرار داده شود اگر خواستند او را بکش

گي�رد، و  جذعه و چھل لفه است و يا بر ھر چه ب�ه تواف�ق برس�ند، ب�ه اولي�ای مقت�ول تعل�ق می
  ».اينکار برای تشديد ديه است

دي�ه مغلظ�ه عب��ارت اس�ت از ص�د ش��تر ک�ه چھ�ل ت��ای آنھ�ا آبس�تن باش��ند، ب�ه دلي�ل فرم��وده 
طSSأ شSSبه العمSSد مSSا کSSان بالسSSوط و العصSSا مائSSة مSSن اnبSSل : منھSSا (أ( إن ديSSة الخ:  rپي��امبر



آگاه باشيد که ديه قتل خطای شبه عمدی که ب�ا تازيان�ه و « [1453]أربعون فی بطونھا أو(دھا)
و ش�ترھا باي�د تنھ�ا » است که بايد چھل شتر آنھا آبستن باشند عصا صورت گرفته، صد شتر

  از مال قاتل پرداخت شود.

اما پرداخت ديه خطا و شبه عمد بر عھده عاقل�ه قات�ل يعن�ی عص�به او اس�ت، ک�ه عبارتن�د 
  از نزديکان مرد از جانب پدر که بالغ و توانگر و خردمند باشند.

زمن و پي��رو را ھ��م اگ��ر ثروتمن��د باش��ند در و عاقل��ه، اف��راد ک��ور و مب��ت< ب��ه بيم��اری م��
گي��رد، ول��ی ش��امل زن��ان، فق��را، کودک��ان، اف��راد ديوان��ه و کس��ی ک��ه ھ��م دي��ن جنايتک��ار  برمی

ش��ود چ��ون مبن��ای اي��ن ک��ار تع��اون و ھمک��اری اس��ت و اي��ن اف��راد ص��<حيت  نيس��ت، نمی
  ھمکاری را ندارند.

(اقتتلSت امرأتSان مSن ف�ت : دليل وجوب پرداخت ديه بر عاقله حديث ابوھريره است ک�ه گ
أن دية جنينھا عبد  rھذيل فرمت إحداھما اQخری بحجر فقتلتھا وما فی بطنھا، فقضی النبی

قبيل��ه ھ��ذيل ب��ا ھ��م دع��وا  دو زن از« [1454]أول وليSSدة، و قضSSی بديSSة المSSرأة علSSی عاقلتھSSا)
ای را ک��ه در  کردن��د، يک��ی از آنھ��ا س��نگی را ب��ه ط��رف ديگ��ری پرت��اب ک��رد و زن و بچ��ه

ديه جن�ين آن زن را ب�رده ي�ا کني�زی تعي�ين ک�رد و دي�ه زن را ب�ر  rشکمش بود کشت، پيامبر
  ».عھده عصبه زن گذاشت

  فھرست

  :ديه اعضاء

ھ��ر انس��انی اعض��ايی دارد ک��ه بعض��ی از آنھ��ا ت��ک عض��وی ھس��تند مانن��د بين��ی و زب��ان و 
  ذکر، و بعضی از آنھا دو عضوی ھستند مانند دو چشم و دو گوش و دو دست.

  اعضايی ھم وجود دراد که بيش از دو عضواند.

عضوی يا دوعضوی شخص ديگ�ری را از ب�ين  پس ھرگاه شخصی يکی از اعضای تک
ش��ود و ھرگ�اه از دو عض�وی، ي�ک عض�و را از ب�ين ب��رد،  ب�رد، دي�ه کام�ل ب�ر او واج�ب می

  شود. نصف ديه بر او واجب می

بنابراين با از بين بردن بينی يا دو چشم تمام دي�ه و ب�ا از ب�ين ب�ردن ي�ک چش�م و دو پل�ک 
شود. و با بريدن تمام انگش�تان  ف ديه و با پلک يا چشم يا چھارم ديه واجب میيک چشم نص

ش�ود، و از  دو دست يا دو پا ديه کامل، و با از بين بردن ھر انگشت، ده شتر دي�ه واج�ب می
  شود و ھر دندان پنج شتر ديه دارد :  بين بردن تمام دندانھا موجب ديه کامل می

(فSی اQنSف الديSة فرمود :  rاز عمر روايت است که پيامبر از ابوبکر بن عبيدهللا بن عمر
إذا استوعب جدعه مائة من اnبSل، و فSی اليدخمسSون، و فSی الرجSل خمسSون، و فSی العSين 
خمسون، و فی ا�مة ثلث النفس، و فی الجائفة ثلث النفس، و فی المنقلة خمSس عشSرة، و 



ھرگ�اه « [1455]نالSک عشSر)فی الموضحة خمس، و فی السن خمس، و فی کSل أصSبع ممSا ھ
گردد، و ديه بريدن يک دست ي�ا ي�ک  تمام بينی برده شود ديه کامل يعنی صد شتر واجب می

) ي��ک س��وم دي��ه کام��ل، و در ض��ربه (أ)پ��ا ي��ا ي��ک چش��م پنج��اه ش��تر اس��ت، ودر ض��ربه (آم��ه
) (د)) پ�انزده ش�تر و در ض�ربه (موض�حه(ج)) يک سوم ديه کامل و در ضربه (منقل�ه(ب)جائفه

پ��نج ش��تر، و در از ب��ين ب��ردن ھ��ر دن��دان پ��نج ش��تر، و در قط��ع ک��ردن ھ��ر انگش��ت، ده ش��تر 
  ».شود واجب می

 rاز اب��وبکر ب��ن محم��د ب��ن عم��رو ب��ن ح��زم از پ��درش از ج��دش رواي��ت اس��ت ک��ه پي��امبر
ھا را مش�خص ک�رد در اي�ن  ای را برای اھل يمن نوشت و در آن فرائض و سنتھا و دي�ه نامه

(أن فی النفس الدية مائة مSن اnبSل، و فSی اQنSف إذا أوعSب جدعSه الديSة، و نامه آمده بود : 
شSSفتين الديSSة، و فSSی البيضSSتين الديSSة، و فSSی الSSذکر الديSSة، و فSSی فSSی اللسSSان الديSSة، و فSSی ال

الصلب الدية، و فی العينين الدية، و فSی الرجSل الواحSدة نصSف الديSة، و فSی المأمومSة ثلSث 
الدية، و فی الجائفة ثلث الدية، و فی المنقلSة خمSس عشSرة مSن اnبSل، و فSی کSل أصSبع مSن 

فSی السSن خمSس مSن اnبSل، و فSی الموضSحة  اQصابع من الدی و الرجل عشر مSن اnبSل، و
صد ش�تر دي�ه قت�ل نف�س اس�ت، بري�دن بين�ی از ب�يخ دي�ه کام�ل دارد، « [1456]خمس من اnبل)

کام�ل، ذک�ر دي�ه کام�ل، پش�ت (کم�ر)  بريدن زبان ديه کامل و دو لب ديه کامل، دو بيضه ديه
ديه کامل، دو چشم ديه کامل، ي�ک پ�ا نص�ف دي�ه، ض�ربه (آم�ه) ي�ک س�وم دي�ه ام�ل، ض�رب 
(جائفه) يکسوم ديه کامل، ضربه (منقله) پانزده شتر، قطع ھ�ر انگش�ت از انگش�تان دس�ت و 

  ».پا ده شتر، ھر دندان پنج شتر، و ضربه (موضحه) پنج شتر ديه دارد

  فھرست

  :ديه از کار انداختن اعضاء

ھرگ��اه شخص��ی ديگ��ری را بزن��د و در نتيج��ه عق��ل ي��ا يک��ی از حواس��ش مانن��د ش��نوايی، 
اش از بين برود و ي�ا ت�وان ص�حبت ک�ردن را بط�ور کام�ل از دس�ت  بينايی، بويايی يا چشائی

  گردد :  بدھد؛ در ھر يک از اين موارد ديه کامل واجب می

س�پس ع�وف آن  –قب�ل از فتن�ه اب�ن اش�عث از پيرم�ردی ش�نيدم «از عوف رواي�ت اس�ت : 
ه ب�وده اس�ت، ک�ه گف�ت : ب�ا گفتن�د : اي�ن م�رد ابومھل�ب عم�وی ابوق<ب� –مرد را وصف ک�رد 

سنگی به سر مردی زده شد و شنوايی، گويايی، عقل و قدرت نزديک�ی ب�ا زن�ان را از دس�ت 
[1457]».داد، بنابراين عمر ديه او را چھار ديه کامل تعيين کرد

  

گي�رد، عم�ر،  گاه چشم سالم انسان يک چشم بيرون آورده شد، ديه کامل به او تعل�ق میھر
  پسرش عبدهللا و علی بن ابی طالب ھمينگونه حکم کردند : 

(سSألت عبSدهللا بSن عمSر عSن اQعSور از قتاده روايت است : از ابومجلز شنيدم که گفت : 
لديSة، فقلSت : إنمSا أسSال ابSن عمSر با tتفقد عينه، فقال عبداله بن صفوان : قضSی فيSه عمSر

از عب�دهللا ب�ن عم�ر درب�اره انس�ان ي�ک چش�می ک�ه « [1458]فقال : أوليس يحدثک عSن عمSر)



ب�رای آن دي�ه  tت : عم�رچشمش را بيرون آورده باش�ند س�ؤال ک�ردم، عب�دهللا ب�ن ص�فوان گف�
کنم، گف��ت : آي��ا او از عم��ر براي��ت رواي��ت  کام��ل تعي��ين ک��رد، گف��تم : از اب��ن عم��ر س��ؤال م��ی

  ».کند؟ نمی

در مورد شخص ي�ک چش�می ک�ه چش�مش درآورده  tقتاده از خ<س روايت کرده که علی
 (إن شSSاء أخSSذ الديSSة کاملSSة و إن شSSاء أخSSذ نصSSف الديSSة، و فقSSاء بSSاQخریگف��ت :  ش��ود، می

اگر خواست ديه کام�ل را بگي�رد و اگ�ر اي�ن را نخواس�ت نص�ف « [1459]إحدی عينی الفاقی)
  ».ديه را بگيرد و به جای نصف ديگر يکی از چشمان جانی را درآورد

  :ديه شجاج

  اند :  شود و ده نوع ت که به سر و صورت وارد میشجاج ضرباتی اس

  ای است که بوسيله آن پوست خراش بردارد اما خون بيرون نيايد. ضربه خارصه : -1

  آلود کند. ای است که پوست را خون ضربه داميه : -2

  ای است که شکاف و پارگی بزرگی را در گوشت ايجاد کند. ضربه باضعه : -3

  ای است که در گوشت فرو رود. ضربه مت<حمه : -4

ای است که بر اث�ر آن ب�ين گوش�ت و اس�تخوان فق�ط mي�ه ن�ازکی ب�اقی  ضربه سمحاق : -5
  ماند.

ش معين��ی، بلک��ه در آنھ��ا و ن��ه ار [1460]در اي��ن پ��نج ن��وع زخ��م ن��ه قص��اص وج��ود دارد
[1461]گردد. حکومت واجب می

  

  رسد و ديه آن پنج شتر است. ای است که به استخوان می ضربه موضحه : -6

  ديه آن ده شتر است. شکند و ای است که در استخوان را می ضربه ھاشمه : -7

ای اس�ت ک�ه اس�تخوان را از ج�ايی ب�ه ج�ای ديگ�ر انتق�ال دھ�د و دي�ه آن  ض�ربه منقله : -8
  پانزده شتر است.

ای اس��ت ک��ه ب��ر اث��ر آن جمجم��ه شکس��ته ش��ود بطوريک��ه ب��ين  ض��ربه مأموم��ه ي��ا آّم��ه : -9
  پوست سر و مخ فقط mيه نازکی باقی بماند، و ديه آن يک سوم ديه کامل است.

  ای است که به مخ رسد و ديه آن نيز يک سوم ديه کامل است. ضربه دامغه : -10

  فھرست



  :ديه جائفه

مثان�ه ف�رو ای گويند که به داخل بدن، مانند : شکم، پشت، س�ينه، حل�ق و  جائفه : به ضربه
ای ک��ه عم��رو ب��ن ح��زم  ش��ود : ب��ه دلي��ل محت��وای نام��ه رود، و ب��ا آن ي��ک س��وم دي��ه واج��ب می

  ».ضربه جائفه يک سوم ديه دارد« (وفی الجائفة ثلث الدية)روايت کرده : 

  :ديه زن

اش نص�ف دي�ه م�رد اس�ت. ھمچن�ين دي�ه اعض�اء و  زنی که از روی خطا کشته ش�ود، دي�ه
  زخمھای زن نصف ديه اعضاء و زخمھای مرد است : 

(أتانی عروة البارقی من عند عمر أن جراحSات الرجSل و النسSاء از شريح روايت است : 
تسSSSتوی فSSSی السSSSنن و الموضSSSحة، و مSSSا فSSSوق ذلSSSک فديSSSة المSSSرأة علSSSی النصSSSف مSSSن ديSSSة 

عروه بارقی از پيش عمر نزد من آمد (و گفت) دي�ه شکس�تن دن�دان و ض�ربه « [1462]الرجل)
  ».موضحه بين زنان و مردان يکسان و در بيشتر از آن، ديه زن نصف ديه مرد است

  :ديه اھل کتاب

ين دي�ه ي�ک ھرگاه اھل کتاب به خطا کشته شوند ديه آنھا، نصف ديه مس�لمان اس�ت بن�ابرا
  مرد آنھا نصف ديه يک مرد مسلمان، و ديه يک زن آنھا نصف ديه يک زن مسلمان است.

قضی أن عقل أھSل  r(أن رسول هللاز عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت است : 
ديه اھ�ل کت�اب يعن�ی  rپيامبر« [1463]الکتابين نصف عقل المسلمين و ھم اليھود والنصاری)

  ».يھوديان و نصاری را نصف ديه مسلمانان تعيين کرد

  :ديه جنين

م�ادرش ھرگاه بر اثر جنايت عمدی ي�ا از روی خط�ا ب�ر م�ادر، جن�ين بمي�رد ب�دون اينک�ه 
کند در شکم مادر مرده باش�د ي�ا از م�ادرش  فوت کند، برده يا کنيزی ديه آن است، فرقی نمی

جدا شده و مرده به دنيا آمده باشد، ودختر يا پسر تفاوتی ندارد. و اگر مادرش ھم ف�وت کن�د، 
  بايد ديه او نيز پرداخت شود : 

إحSSداھما اQخSSری بحجSSر (اقتتلSSت امرأتSSان مSSن ھSSذيل فرمSSت از اب��وھريره رواي��ت اس��ت : 
فقضSی أن ديSة جنينھSا عبSد أو أمSة، و  rفقتلتھا و مSا فSی بطنھSا، فاختصSموا إلSی رسSول هللا

از قبيله ھذيل ب�ا ھ�م  دو زن« [1464]قضی بدية المرأة علی عاقلتھا، ورثھا ولدھا و من معه)
ای را ک�ه در  دعوا کردند. يکی از آنھا سنگی را به طرف ديگ�ری پرت�اب ک�رد و زن و بچ�ه

دي�ه جن�ين را ب�رده ي�ا کني�زی تعي�ين  rبردن�د. پي�امبر rشکمش بود کشت. قضيه را نزد پي�امبر
گ�ر کرد و ديه زن را برعھده عصبه (بستگان پدری) زن قاتل قرار داد که پس�ر مقت�ول و دي

  ».وارثان او، آن را به ارث بردند



ش�ود، اگ�ر پس�ر باش�د  ولی اگر نوزاد زنده به دنيا بيايد و سپس بميرد، ديه کامل واجب می
ص��د ش��تر و اگ��ر دخت��ر باش��د پنج��اه ش��تر دي��ه اوس��ت؛ چ��ون يق��ين داري��م ک��ه م��رگ او ب��ر اث��ر 

  شود. جنايت بوده ودر نتيجه به غير جنين تشبيه می

 فھرست


