فصل چھاردھم
جنايات )*(
تعريف جنايات:
جنايات جمع جنايت و مصدر و از )جنی يجنی جنايه( است ،جنیالذنب يعنی گناه را به
سوی خود کشاند ،کلمه جنايات ھر چند مصدر است به صورت جمع آمده چون انواع
مختلفی دارد ،چراکه جنايت گاھی بر نفس وگاھی بر اعضاء واقع میشود ،گاھی عمدی
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است و گاھی غير عمدی.
و در اصطالح شرع عبارت است از تجاوز به بدن به گونهای که موجب قصاص يا
][1419
غرامت مالی شود.
احترام و ارزش خون و نفس مسلمانان:
خداوند متعال میفرمايد :
ک عُد َوانا ً َو ظُلما ً
کم إنﱠ ﷲَ َکانَ بِ ُ
س ُ
کم َر ِحيماًَ ،و َمن يَف َعل َذلِ َ
) َوالَتَقتُلُوا أنفَ َ
سي ًرا (
سوفَ نُصلِي ِه نَاراًَ ،و َکانَ َذلِ َ
فَ َ
ک َعلَی ﷲِ يَ ِ
)نساء (30 - 29 :
»و خودکشی نکنيد ،بیگمان خداوند نسبت به شما مھربان بوده است ،و کسی
که چنين کاری را تجاوزگرانه و ستمگرانه مرتکب شود او را با آتش دوزخ
میسوزانيم ،و اين کار بر خدا آسان است«.
و میفرمايد :
ض َب ﷲُ َعلَي ِه َولَ َع َنهُ َوأ َع ﱠد
) َو َمن يﱠقتُل ُمؤ ِمنا ً ُمتَ َع ﱢمداً فَ َج َزائُهُ َج َھنﱠ ُم َخالِداً فِي َھا َو َغ ِ
لَهُ َع َذابا ً َع ِظيما ً( )نساء (93 :
»و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد ،کيفر او دزوخ است و جاودانه در
آنجا میماند و خداوند بر او خشم میگيرد و او را از رحمت خود محروم
میسازد و عذاب عظيمی برای وی آماده میکند«.
و میفرمايد :

سا ٍد فِی
س أو فَ َ
أجل َذلِ َ
) ِمن ِ
ک َکتَبنَا َع َلی بَنِی إس َرائِي َل أنﱠهُ َمن َقتَ َل نَفسا ً بِ َغي ِر َنف ٍ
اس َج ِميعا ً ( )مائده
اس َج ِميعا ً َو َمن أحيَاھَا فَ َکأنﱠ َما أحيَا النﱠ َ
ض فَ َکانﱠ َما قَتَ َل النﱠ َ
األر ِ
(32 :
»و ھمين جھت بر بنیاسرائيل مقرر داشتيم که ھر کس انسانی را بدون
ارتکاب قتل يا فساد در زمين بکشد ،چنان است که گويی ھمه انسانھا را کشته
است ،و ھر کس انسانی را از مرگ رھايی بخشد ،چنان است که گويی ھمه
مردم را زنده کرده است «.
از ابوھريره tروايت است که پيامبر rفرمود ) :اجتنبSوا السSبع الموبقSات ،قيSل يSا رسSول
ﷲ و ما ھن؟ قال  :الشرک با ،Vوالسحر ،و قتل النفس التی حSرم ﷲ إال بSالحق ،و أکSل مSا
اليتيم ،و أکل الربا ،والتولی يوم الزحSف و قSذف المحصSنات الغSافالت المؤمنSات(]» [1420از
ھفت )گناه( ھالک کننده بپرھيزيد ،گفته شد  :ای رسول خدا! آنھا چه ھستند؟ فرمود:
شريک قرار دادن به خدا ،سحر ،کشتن کسی که خداوند آن را حرام کرده است مگر به
حق ،خوردن مال يتيم ،خوردن ربا ،فرار از ميدان جنگ در روز مقابله با دشمن ،و تھمت
زدن به زنان مؤمن و پاکدامن و بیخبر«.
از عبدﷲ بن عمر بن خطاب)رض( روايت است که پيامبر rفرمود ) :لزوال الدنيا أھSون
علی ﷲ من قتل رجل مسلم(]» [1421از بين رفتن دنيا نزد ﷲ آسانتر است از کشتن انسانی
مسلمان«.
از ابوسعيد خدری و ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :لSو أن أھSل السSماء و
أھل األرض اشترکوا فSی دم مSؤمن ألکSبھم ﷲ فSی النSار(]» [1422اگر تمام ساکنان آسمان و
زمين در کشتن مؤمنی شرکت کنند ،خداوند ھمه آنھا را در آتش )جھنم( میاندازد«.
از عبدﷲ بن مسعود tروايت است که پيامبر rفرمود ) :أول مSا يقضSی بSين النSاس فSی
الدماء(]» [1423اولين چيزی که درباره آن )در قيامت( بين مردم قضاوت میشود خونھا )ی
ريخته شده( است«.
ھمچنين از او روايت است که پيامبر rفرمود ) :يجSی الرجSل آخSذا بيSد الرجSل فيقSول  :يSا
رب  :ھذا قتلنی ،فيقول ﷲ له  :لSم قتلتSه؟ فيقSول  :قتلتSه لتکSون العSزة لSک ،فيقSول  :فإنھSا
لی ،ويجی الرجل آخذا بيد الرجل ،فيقول  :إن ھSذا قتلنSی ،فيقSول ﷲ لSه ،لSم قتلتSه؟ فيقSول :
لتکون العزة لفالن ،فيقول  :إنھا ليست لفالن ،فبSوء بإثمSه(]) .[1424در روز قيامت( مردی
میآيد در حالی که دست مرد ديگری را گرفته است میگويد  :پروردگارا! اين شخص مرا
کشته است ،خداوند به او میفرمايد  :چرا او را کشتهای؟ میگويد  :او را کشتم تا عزت
تنھا برای تو باشد ،خداوند میفرمايد  :عزت برای من است ،مردی ديگر میآيد درحالی
که دست مردی را گرفته است و میگويد  :اين شخص مرا کشته است؟ خداوند به او
میگويد  :چرا او را کشتهای؟ میگويد  :تا عزت برای فالنی باشد ،خداوند میفرمايد :
عزت برای فالنی نيست .و اين گناھش )قتل( بر گناھان ديگران افزوده میشود«.

فھرست
خودکشی حرام است:
از ابوھريره tروايت است که پيامبر rفرمود ) :مSن تSردی مSن جبSل فقتSل نفسSه فھSو فSی
نار جھنم ،يتردی فيه خالدا مخلدا فيھا أبSدا ،و مSن تحسSی سSما فقتSل نفسSه ،فسSمه فSی يSده
يتحساه فی نار جھنمف خالدا مخلدا فيھا أبدا ،و من قتل نفسه بحديدة فحديدتSه فSی يSده يجSأ
بھا فی بطنه فی نار جھنمخالدا مخلدا فيھا أبSداً(]» [1425ھر کس خودش را از کوھی پرت
کرده و بکشد ھميشه ،به صورت استمرار در جھنم پرت میشو و تا ابد در آن باقی
میماند ،و ھر کس با خوردن سم خودکشی کند ،وارد جھنم میشود در حالی که سم را در
دست گرفته و آنرا میخورد و تا ابد در آتش جھنم به ھمين عذاب گرفتار میماند ،و ھر
کس با آھنی خودش را بکشد ،در آتش جھنم آن را به شکمش فرو میبرد ،و در آنجا تا ابد
باقی میماند«.
از جندب بن عبدﷲ روايت است که پيامبر rفرمود :
)کان فيمن کان قبلکم رجل به جرح ،فجزع ،فأخذ سکينا ،فحزبھا يده ،فما رقأ الSدم حتSی
مات ،قال ﷲ تعالی  :بادرنی عبدی بنفسه ،حرمت عليه الجنة(]» [1426در گذشتگان قبل از
شما مردی زخمی بر بدن داشت ،بیتابی کرد و کاردی را برداشت و با آن دستش را بريد.
خون بند نيامد تا اينکه فوت کرد ،خداوند متعال فرمود  :قبل از آنکه بندهام را بميرانم
مبادرت به خودکشی کرد ،لذا بھشت را بر او حرام کردم«.
از جابر روايت است که طفيل بن عمرو دوسی نزد پيامبر rآمد وگفت  :ای رسول خدا!
آيا قلعهای محکم و نيرويی بازدارنده نمیخواھی؟ )جابر گويد  :آن قلعهای از دَوس بود
)در جاھليت( پيامبر rپيشنھاد او را رد کرد ،چراکه خداوند افتخار پشتيبانی و نصرت را
به انصار داده بود ،وقتی پيامبر rبه مدينه ھجرت کرد طفيل بن عمرو نيز با يکی از افراد
قومش به آنجا ھجرت نمود ،آب و ھوای مدينه با آنھا سازگار نشد ،لذا آنمرد مريض شد و
بیتابی کرد ،و در نتيجه با تيرھای نوک پھنی که داشت انگشتانش را قطع کرد ،خون از
دودستش جاری شد تا ُمرد ،طفيل بن عمرو او را با ھيئتی زيبا در حالی که دستش را
پوشانده بود در خواب ديد ،به او گفت  :پروردگارت باتو چه کرد؟ گفت  :به خاطر ھجرتی
که به سوی پيامبرش rکرده بودم مرا بخشيد ،سپس طفيل گفت  :چرا دستھايت را
پوشاندهای؟ گفت  :به من گفتند  :آنچه را خود از بين بردهای برايت درست نمیکنيم ،طفيل
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اين خواب را برای پيامبر rبازگو کرد پيامبر فرمود  :خدايا دودستش را نيز ببخش«.
فھرست
آنچه به سبب آن قتل مباح میشود:
خداوند متعال میفرمايد :

ق ( )إسراء (33 :
الح ﱢ
فس الﱠتِی َح ﱠر َم ﷲُ إالﱠ بِ َ
) َوالَتَقتلُوا النﱠ َ
»و کسی را نکشيد که خداوند کشتن او را – جز به حق – حرام کرده است«.
از ابن عمر روايت است که پيامبر rفرمود ) :أمSرت أن أقاتSل النSاس حتSی يشSھدوا أن ال
إال إال ﷲ ،و أن محمSSدا رسSSول ﷲ ،و يقيمSSوا الصSSالة و و يؤتSSوا الزکSSاة ،فSSإذا فعلSSوا ذلSSک
عصموا منی دمائھم و أموالھم إال بحق اإلسالم و حسابھم علی ﷲ(]» [1428به من امر شده
که با مردم بجنگم تا اينکه شھادت دھند أن ال إله إال ﷲ و أن محمداً رسول ﷲ »معبودی بر
حق جز ﷲ نيست و محمد rفرستادة اوست« و نماز را برپا دارند و زکات را بدھند .پس
ھرگاه اينھا را کردند از من خون و اموالشان راحفظ کردند ،مگر به حقی از اسالم و
حساب آنان با خدا است«.
پيامبر rاين حق را که موجب مباح شدن قتل میشود ،با اين فرموده خود تفسير کرده
است :
)اليحل دمامری مسلم يشھد أن ال إله إال ﷲ ،و أنی رسول ﷲ ،إال بإحSدی ثSالث  :الSنفس
بالنفس ،و الثيب الزانی و المفارق لدينه التارک للجماعة(]» [1429ريختن خون ھيچ انسان
مسلمانی که شھادت أن ال إله إال ﷲ و أن محمداً رسول ﷲ را میگويد حالل نيست مگر به
سه چيز  :نفس در مقابل نفس ،زناکار محصن ،مرتدی که جماعت مسلمانان را ترک کرده
است«.
انواع قتل:
قتل سه نوع است ،عمد و شبه عمد و خطا.
قتل عمد  :قتلی است که فردی مکلف قصداً انسان بیگناھی را با وسيلهای بکشد که
غالبا ً گمان میرود انسان با آن کشته میشود.
قتل شبه عمد  :قتلی است که شخصی قصد زدن کسی را با وسيلهای کند که معموالً
کشنده نيست و )با زدن آن( بميرد.
قتل خطا  :عبارت است از اينکه مکلف کار مباحی را مانند  :پرتاب کردن نيزه به سوی
نخجير يا شبيه آن ،انجام میدھد که بدون اراده ،نيزه و غيره به انسانی برخورد کرده و
کشته میشود.
فھرست

پيامدھای قتل:
در دو نوع قتل شبه عمد و خطا کفاره بر قاتل و ديه بر بستگان پدری قاتل واجب
میگردد  :به دليل فرموده خداوند متعال :
طأَ َو َمنْ َق َت َل ُم ْؤ ِمنا ً َخ َ
) َو َما َکانَ ِل ُم ْؤ ِمن أَنْ َي ْقتُ َل ُم ْؤ ِمنا ً إِالﱠ َخ َ
طأ ً َفت َْح ِري ُر َرق َب ٍة ُم ْؤ ِمنَ ٍة
ص ﱠدقُوا َفإِنْ َکانَ ِمنْ َق ْوم َعد ﱟُو َل ُ
ک ْم َو ھ َُو ُم ْؤ ِمنٌ
سلﱠ َمةٌ إِ َلی أَ ْھ ِل ِه إِالﱠ أَنْ يَ ﱠ
َو ِد َيةٌ ُم َ
فَت َْح ِري ُر َرقَ َب ٍة ُم ْؤ ِم َن ٍة َو إِنْ َکانَ ِمنْ َق ْو ٍم َب ْي َن ُ
سلﱠ َمةٌ إِلَی أَ ْھ ِل ِه
ک ْم َو َب ْي َن ُھ ْم ِمي َثا ٌ
ق فَ ِد َيهٌ ُم َ
ﷲ َو َکانَ ﱠ
صيَا ُم َ
ش ْھ َر ْي ِن ُمتَتَابِ َع ْي ِن ت َْو َبةً ِمنْ ﱠ ِ
َوت َْح ِري ُر َر َق َب ٍة ُم ْؤ ِمنَ ٍة َف َمنْ لَ ْم يَ ِج ْد فَ ِ
ﷲُ
کيما ً (
َع ِليما ً َح ِ
)نساء (92 :
»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
متعلق به کافرانی بود که ميان شما و ايشان جنگ و دشمنی بود ،آزاد کردن
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،
بايد )قاتل( دو ماه پياپی و بدون فاصله روزه بگيرد .خداوند )اين را برای( توبه
)شما( مقرر داشته است و خداوند آگاه و حکيم است«.
و اما در قتل عمد ،ولی مقتول مختار است که قاتل را قصاص کرده يا او را مورد عفو
قرار داده و ديه بگيرد ،به دليل فرموده خداوند متعال :
) يَا أَ ﱡي َھا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا ُک ِت َب َع َل ْي ُ
اص فِی ا ْلقَ ْتلَی ا ْل ُح ﱡر ِبا ْل ُح ﱢر َوا ْل َع ْب ُد بِا ْل َع ْب ِد
ص ُ
ک ْم ا ْلقِ َ
وف َو أَدَا ٌء إِلَ ْي ِه
َواالُنثَی بِاالُنثَی فَ َمنْ ُعفِ َی لَهُ ِمنْ أَ ِخي ِه ش َْی ٌء فَاتﱢبَا ٌع بِا ْل َم ْع ُر ِ
ک ت َْخفِيفٌ ِمنْ َربﱢ ُ
اب أَلِي ٌم.
ک فَلَهُ َع َذ ٌ
ک ْم َو َر ْح َمةٌ فَ َمنْ ا ْعتَدَی بَ ْع َد َذلِ َ
سا ٍن َذلِ َ
بِإ ِ ْح َ
ب لَ َعلﱠ ُ
َولَ ُ
ک ْم تَتﱠقُونَ ( )بقره (178 :
ک ْم فِی ا ْلقِ َ
ص َح َياةٌ يَاأ ُ ْولِی االَ ْلبَا ِ
صا ِ
»ای کسانی که ايمان آوردهايد! درباره کشتهشدگان ،قصاص بر شما فرض شده
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
سوی پروردگارتان ،پس اگر کسی بعد از آن )گذشت و خوشنودی از ديه(
تجاوز کند )و از قاتل انتقام بگيرد( او را عذاب دردناکی خواھد بود«.

از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :من قتل له قتيل فھو بخير النظSرين إمSا أن
يؤدی و إما أن يقاد(]» [1430ھر کس يکی از بستگانش کشته شد ،مختار است که ديه را از
قاتل بگيرد و يا او را قصاص کند«.
اين ديهای نيست که به سبب قتل واجب گرديده باشد ،بلکه به جای قصاص گرفته
میشود و به اين خاطر اولياء مقتول میتوانند که بر غير ديه ھم به تفاھم برسند ھرچند
بيشتر از مقدار ديه باشد :
به دليل فرموده پيامبر) : rمSن قتSل مؤمنSا متعمSدا دفSع إلSی أوليSاء المقتSول ،فSإن شSاءوا
قتلوا ،و إن شاءوا أخذو الدية ،وھی  :ثالثون حقة ،و ثالثون جذعة ،و أربعون خلفة ،و ما
صولحوا عليه فھوم لھم ،و ذلک لتشديد العقل(]» [1431ھر کس مؤمنی را عمداً کشت ،در
اختيار اوليای مقتول قرار داده شود ،اگر خواستند او را بکشند و اگر خواستند ديه بگيرند،
و ديه عبارت است از سی حقه)أ(،وسی جذعه)ب( ،و چھل خلفه)ج( ،و بر ھرچه مصالحه
کنند ،به اوليای مقتول تعلق میگيرد ،و اينکار برای تشديد خونبھا است«.
و گذشت بدون دريافت مال بھتر است :
به دليل فرموده خداوند متعال :
قوی ( )بقره (237 :
) َو أن تَعفُوا أق َر ُ
ب لِلتﱠ َ
»و اگر گذشت کنيد به تقوی نزديکتر است«.
و به دليل فرموده پيامبر) : rوما زاد ﷲ عبدا بعفو إال عزا(]» [1432خداوند بوسيله عفو و
بخشش تنھا عزت و سربلندی بندهاش را افزايش میدھد«.
فھرست
شرايط وجوب قصاص:
قصاص تنھا با وجود شرايط زير واجب میگردد :
 -1مکلف بودن قاتل ،لذا بر کودک و ديوانه و شخص خوابيده قصاصی نيست  :به دليل
فرموده پيامبر) : rرفع القلم عن ثالثة  :عن الصبی حتی يبلغ ،و عSن المجنSون حتSی يفيSق،
و عن النائم حتی يسSتيقظ(]» [1433تکليف از سه دسته برداشته شده است  :کودک تا بالغ
شود ،ديوانه تا به ھوش آيد ،و خوابيده تا بيدار شود«.
 -2بیگناھی مقتول ،به اين معنی که مقتول بخاطر يکی از اسباب مذکور در حديث ذيل
مھدور الدم نباشد ) :اليحSSل دم امSSری مسSSلم يشSSھد أن ال إلSSه إال اللھSSو أنSSی رسSSول ﷲ ،إال
][1434
بإحSSدی ثSSالث ،الSSنفس بSSالنفس ،والثيSSب الزانSSی ،و المفSSارق لدينSSه التSSارک للجماعSSة(

»خون ھيچ انسان مسلمانی که شھادت أن ال إله إال اله و أن محمداً رسوال wرا بگويد حالل
نيست مگر در يکی از اين سه حالت  :نفس در مقابل نفس ،ازدواج کرده زناکار )محصن(
و مرتدی که جماعت مسلمانان را ترک کرده است«.
 -3مقتول فرزند قاتل نباشد :
به دليل فرموده پيامبر) : rاليقتل والد بولده(]» [1435ھيچ پدری به خاطر کشتن فرزندش
کشته نمیشود«.
 -4قاتل مسلمان و مقتول کافر نباشد :
به دليل فرموده پيامبر) : rاليتقSSل مسSSلم بکSSافر(]» [1436ھيچ مسلمانی به خاطر کشتن
کافری کشته نمیشود«.
 -5قاتل آزاد و مقتول برده نباشد :
حسن گويد ) :اليقتSSل حSSر بعSSد(]» [1437شخص آزادی به خاطر کشتن بردهای ،کشته
نمیشود«.
گروھی به خاطر کشتن يک نفر کشته میشوند
اگر جماعتی در قتل يک نفر شرکت کنند ،ھمه آنھا کشته میشوند ،به دليل حديثی که
مالک سعيد بن مسيب روايت است کرده است ) :أن عمSر بSن الخطSاب قتSل نفSرا ،خمسSة أو
سSSSبعة برجSSSل واحSSSد قتلSSSوه قتSSSل غيلSSSة)*( ،و قSSSال  :لSSSو تمSSSاأل عليSSSه أھSSSل صSSSنعاء لقتلSSSتھم
جميعا(]» [1438عمر بن خطاب گروھی را که تعدادشان پنج يا ھفت نفر بود ،به خاطر اينکه
مردی را با حيله و فريب کشته بودند ،کشت ،و گفت  :اگر تمام اھل صنعاء در اين قتل
شرکت میکردند ھمه آنھا را میکشتم«.
فھرست
ثبوت قصاص:
قصاص به يکی از دو مورد زير ثابت میشود :
 -1اعتراف :
از انس روايت است ) :أن يھوديSا رض رأس جاريSة بSين حجSرين ،فقيSل لھSا  :مSن فعSل
بک ھذا؟ أفالن،أفالن؟ حتی سمی اليھودی فأومات برأسھا ،فجی باليھودی فSاعترف ،فSأمر
به النبی rفرض رأسه بالحجارة(]» [1439مردی يھودی سر کنيزی را بين دو سنگ کوبيده
بود ،به جاريه گفته شد چه کسی اين کار را با تو کرد؟ فالنی؟ فالنی؟ تا اينکه نام يھودی

برده شد) ،جاريه( با سرش اشاره کرد ،يھودی را آوردند و اعتراف کرد .پيامبر rبه
قصاص دستور داد و سرش را با سنگ درھم کوبيدند«.
 -2شھادت دومرد عادل :
از رافع بن خديج روايت است  :مردی از انصار در خيبر کشته شد .اولياء او نزد
پيامبر rرفتند و جريان را به او خبر دادند .پيامبر rفرمود ) :لکم شاھدان يشھدان علSی قتSل
صSSاحبکم؟( »آيا دو شاھد داريدکه بر قتل دوستتان گواھی بدھند؟« گفتند  :ای رسول
خدا!در آنجا ھيچ مسلمانی نبود ،و ھم ه آنھا يھودی بودند و ممکن است جرأت انجام
کارھای بزرگتر از اين را ھم داشته باشند ،پيامبر rفرمود ) :فاختSSاروا مSSنھم خمسSSين
فاستحلفوھم( »پنجاه نفر از آنان را انتخاب کنيد و سوگندشان دھيد« ولی آنان از سوگند
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خوردن امتناع ورزيدند و در نتيجه پيامبر rخودش خونبھای مقتول را پرداخت کرد.
شرايط طلب قصاص:
برای گرفتن قصاص سه شرط الزم است :
 -1قصاص گيرنده )ولی مقتول( بايد مکلف باشدتا بتواند قصاص را بگيرد ،پس اگر
صاحب قصاص )ول ّی مقتول( کودک يا ديوانه باشد جنايتکار )قاتل( تا ھنگام مکلف شدن
قصاص گيرنده حبس میشود.
 -2تمام اولياء دم بايد برگرفتن قصاص اتفاق نظر داشته باشند؛ لذا اگر بعضی از آنھا از
قصاص صرفنظر کردند ،قصاص انجام نمیشود :
از زيد بن وھب روايت است ) :أن عمر tرفع إليه رجل قتل رجال ،فSأراد أوليSاء المقتSول
قتله ،فقالت أخت المقتول – و ھی امرأة القاتل  : -قد عفSوت عSن حصSتی مSن زوجSی ،فقSال
عمر  :عتق الرجل من القتل(]» [1441مردی را نزد عمر tآوردند که شخصی را کشته بود،
اولياء مقتول خواستند او را بکشند ،ولی خواھر مقتول – که زن قاتل بود – گفت از سھمی
که برای قصاص شوھرم داشتم گذشتم ،عمر گفت  :آن مرد از قتل نجات پيدا کرد«.
ھمچنين از زيد بن وھب روايت است ) :وجد رجل عند امرأته رجال ،فقتلھا ،فرفSع ذلSک
إلSSی عمSSر بSSن الخطSSاب tفوجSSد عليھSSا بعSSض إخوتھSSا ،فتصSSدق عليSSه بنصSSيبه فSSأمر عمSSرt
لسائرھم بالدية(]» [1442شخصی،مردی را نزد ھمسرش ديد ،او)زنش( را کشت ،جريان را
نزد عمر بن خطاب tبردند ،يکی از برادران آن زن )از کار او( عصبانی شد و سھم ديه
خود را به آن مرد بخشيد ،عمر tدستور داد که به بقيه برادرانش ديه داده شود«.
 -3در قصاص بجز جنايتکار )قاتل( نبايد به کسی ديگر ظلم شود :پس ھرگاه قصاص
بر زنی حامله واجب شد ،تا وضع حمل نکند ،و به نوزاد )از شير اول زايمان( لبأ
ندھد ،نبايد کشته شود :

][1443

از عبدﷲ بن بريده از پدرش روايت است » :زنی غامدی از پيامبر rسؤال کرد و گفت :
من زنا کردهام ،پيامبر فرمود برگرد ،او ھم برگشت ،روز بعد نزد پيامبر rآمد و گفت :
مثل اينکه میخواھی ھمانطوريکه ماعز بن مالک را رد کردی مرا نيز رد کنی؟ به خدا
قسم من حامله ھستم ،پيامبر rبه او فرمود  :برگرد ،آن زن برگشت ،روز بعد نزد پيامبرr
آمد ،و پيامبر rفرمود  :برگرد تا وضع حمل کنی ،آن زن برگشت ،وقتی وضع حمل کرد،
کودک را با خودش آورد و گفت  :اين کودکی است که به دنيا آوردهام ،پيامبر فرمود :
برگرد و به او شير بده تا وقتی که دوران شيرخوارگیاش تمام شود ،پس از آنکه دوران
شيرخوارگی )طفل( تمام شد ،او را با خود در حاليکه چيزی در دست داشت و میخورد
آورد ،دستور داده شد تا کودک به يکی از مسلمانان داده شود ،سپس دستور داده شد تا
چالهای برايش حفر کرده و او را رجم کنند ،او را رجم کردند ،خالد از جمله کسانی بود که
او را رجم میکرد ،سنگی را به او زد و قطرهای از خون آن زن روی گونهاش افتاد ،خالد
به او ناسزا گفت ،پيامبر rبه او فرمود  :مواظب باش خالد ،قسم به ذاتی که جانم در دست
اوست اين زن توبهای کرد که اگر مأمور ظالم وصول ماليات اين توبه را میکرد بخشوده
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میشد ،و دستور داد تا بر او نماز خوانده شود ،بر او نماز خوانده شد و دفن گرديد«.
فھرست
قصاص با چه وسيلهای انجام شود؟
اصل در قصاص اين است که قاتل با ھمان شيوهای که مقتول را کشته ،کشته شود،
چون ھمانندی و برابری ھمين را میطلبد و خداوند متعال فرموده است :
ثل َما اعتَدَی َعلَي ُ
) فَ َم ِن اعتَدَی َعلَي ُ
کم (
کم فَاعتَدُوا َعلَي ِه بِ ِم ِ
)بقره (194 :
»ھرکه راه تعدی و تجاوز بر شما را پيش گرفت ،بر او ھمانند آن تعدی و
تجاوز کنيد«.
و میفرمايد :
) َو إن عَاقَبتُم فَ َعاقِبُوا بِ ِمث ِل َما عُوقِبتُم بِ ِه ( )نحل (126 :
»ھرگاه خواستيد مجازات کنيد ،تنھا به ھمان اندازه مجازات کنيد و کيفر دھيد
که دربارة شما روا شده است«.
و پيامبر rسر يھودی را با سنگ درھم کوبيد ھمچنانکه يھودی سر زنی را با سنگ
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درھم کوبيده بود.

قصاص حق حاکم است:
قرطبی گويد » :ھيچ اختالفی در اين نيست که اجرای قصاص تنھا برعھده حکام است،
و بر آنھا واجب است که قصاص و حدود و ديگر کارھا را انجام دھند ،چون خداوند تمام
مؤمنين را به اجرای قصاص دعوت کرده در حاليکه برای تمام مؤمنين اين امکان فراھم
نمیشود که قصاص را اجرا کنند .پس حاکم را به جای خودشان قرار میدھند تا اجراکننده
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قصاص و ساير حدود باشد«.
در بيان علت اين امر صاوی در حاشيهاش بر »جاللين« گفته است » :ھرگاه ثابت شد
که قتل ،عمدی و ظالمانه است ،بر حاکم شرع واجب است قاتل را در اختيار ولی مقتول
قرار دھد و حاکم ھرچه ولی مقتول انتخاب کرد اعم از کشتن ،بخشيدن و يا ديه گرفتن،
بايد آن را انجام دھد ،و برای ولی جايز نيست که بدون اجازه حاکم بر قاتل تسلط پيدا کند،
چون اين کار فساد و خرابکاری به دنبال دارد .پس اگر ولی قبل از اجازه حاکم قاتل را
][1447
کشت ،تعزير شود«.
قصاص کمتر از نفس )قصاص اعضاء(
ھمچنانکه قصاص در نفس ثابت است ،در کمتر از آن نيز ثابت است؛ به دليل فرموده
خداوند متعال :
األنفَ ،واألُ ُذنَ
) َو َکتبنَا َع َلي ِھم فِي َھا أنﱠ النﱠ َ
ِ
ينَ ،واألنفَ بِ
سَ ،وال َعينَ بِال َع ِ
فس بِالنﱠف ِ
صاص ( )مائده (45 :
سنﱠ بِال ﱢ
بِاألُ ُذ ِنَ ،وال ﱢ
سنﱢ َ ،و ُ
وح قِ َ
الج ُر َ
»و در آن )تورات( بر آنان مقرر داشتيم که انسان در برابرانسان )کشته شود(
و چشم در برابر چشم )کور شود( و بينی در برابر بينی )قطع شود( و گوش در
برابر گوش )بريده شود( و دندان در برابر دندان )کشيده شود( و جراحتھا
قصاص دارد«.
اين حکم اگرچه بر امتھای قبل از ما واجب شده ،برای ما نيز الزماالجرا است ،چون
پيامبر rآن را تثبيت کرده است.
بخاری و مسلم از انس بن مالک tروايت کردهاند که ُ :ربَيﱢع بن نضر بن انس دندان
پيشين کنيزی را شکست ،بستگان ربيع به کنيز پيشنھاد قبول خسارت کردند ولی بستگان
کنيز قبول نکردند و گفتند  :بايد قصاص شود ،برادر ربيع ،انس بن نضر آمد و گفت  :ای
رسول خدا ايا دندانھای ربع شکسته میشوند؟ قسم به ذاتی که تو را به حق مبعوث کرده
است نبايد دندانھايش شکسته شوند ،پيامبر rفرمود ) :يا أنس کتاب ﷲ القصSاص( »ای انس
حکم کتاب خدا قصاص است«.

آن قوم رضايت دادند و ربيع را بخشيدند ،پيامبر rفرمود ) :إن من عباد ﷲ مSن لSو أقسSم
علی ﷲ ألبره(]» [1448از ميان بندگان خدا کسانی ھستند که اگر بر خدا سوگند ياد کنند،
خداوند سوگندشان را نمیشکند«.
فھرست
شرايط قصاص کمتر از نفس:
برای قصاص کمتر از نفس شرايط زير رعايت شود :
 -1مکلف بودن جنايتکار.
 -2عمدی بودن جنايت :چون خطا ،قصاص نفس را که اصل است واجب نمیکند ،پس
قصاص کمتر از نفس را بطريق اولی نبايد واجب کند.
 -3خون آسيبديده بايد برابر با خون جانی )آسيبرساننده( باشد ،لذا از مسلمانی که
کافر ذمیی را و آزادهای که بردهای را و ھمچنين پدری که فرزندش را زخمی کرده
باشند ،قصاص گرفته نمیشود.
قصاص اعضای بدن:
برای قصاص اعضای بدن سه شرط الزم است :
 -1امکان گرفتن قصاص ،بطور کامل و بدون ستم ،به اينصورت که قطع کردن از
مفصل ،مانند آرنج و مچ يا از جايی باشد ،که حد معينی دارد ،مانند نرمی بينی که شامل
نرمه آن میشود نه استخوان آن ،بنا بر اين ضربه نيزه و چاقو به داخل بدن)*( و قطع
قسمتی از ساعد و استخوان کوچکتر از دندان قصاص ندارند.
 -2ھمانند بودن دو عضو در نام و محل ،بنا بر اين عضو راست در قصاص عضو
چپ ،و عضو چپ در قصاص عضو راست ،و انگشت کوچک)خنصر( در قصاص
انگشت کنار آن )بنصر( ،و انگشت کنار انگشت کوچک )بنصر( در قصاص انگشت
کوچک )خنصر( قطع نمیشود ،چون اسم آنھا يکی نيست .و عضو اصلی در قصاص
عضو فرعی قطع نمیشود چون محل و اتفادهای که از آنھا میشود با ھم يکی نيست.
 -3برابری اعضای آسيبرساننده و آسيبديده در سالمتی و کمال ،بنابراين عضو سالم
در قصاص عضو فلج قطع نمیشود ھمانطور که دستی سالم در قصاص دستی که انگشتان
آن قطع شده ،قطع نمیشود ولی عکس آن جايز است.
قصاص زخمھای عمدی:

قصاص زخمھای عمدی واجب نيست مگر آنکه قصاص ممکن باشد بطوريکه با زخم
شخص آسيبديده مساوی شود بدون کم و زياد ،پس وقتی که ھمانندی و برابری در اعضاء
تحقق پيدا نکند مگر با تجاوز از حد يا به خطر انداختن يا ضرر رساندن ،در اينصورت
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قصاص واجب نيست بلکه ديه واجب میشود.
فھرست
تعريف ديه:

ديه

ديه مالی است که بسبب جنايت واجب میگردد و به آسيب ديده يا ولی او داده میشود
که ھم موارد موجب قصاص را در برمیگيرد و ھم غير آن را.
به ديه ،عقل نيز گفتهاند ،چراکه وقتی قاتل کسی را میکشت چند شتری رابه اندازه ديه
جمع میکرد و با عقال )ريسمان( آنانرا درحياط خانه اوليای مقتول میبست تا به آنھا
تحويل دھد.
گفته میشود ) :عقلت عن فالن( »يعنی ديه جنايتش را دادم«.
دليل وجوب ديه فرموده خداوند متعال است :
طأَ َو َمنْ َق َت َل ُم ْؤ ِمنا ً َخ َ
) َو َما َکانَ ِل ُم ْؤ ِمن أَنْ َي ْقتُ َل ُم ْؤ ِمنا ً إِالﱠ َخ َ
طأ ً َفت َْح ِري ُر َرق َب ٍة ُم ْؤ ِمنَ ٍة
ص ﱠدقُوا َفإِنْ َکانَ ِمنْ َق ْوم َعد ﱟُو َل ُ
ک ْم َو ھ َُو ُم ْؤ ِمنٌ
سلﱠ َمةٌ إِ َلی أَ ْھ ِل ِه إِالﱠ أَنْ يَ ﱠ
َو ِد َيةٌ ُم َ
فَت َْح ِري ُر َرقَ َب ٍة ُم ْؤ ِم َن ٍة َو إِنْ َکانَ ِمنْ َق ْو ٍم َب ْي َن ُ
سلﱠ َمةٌ إِلَی أَ ْھ ِل ِه
ک ْم َو َب ْي َن ُھ ْم ِمي َثا ٌ
ق فَ ِد َيهٌ ُم َ
ﷲ َو َکانَ ﱠ
صيَا ُم َ
ش ْھ َر ْي ِن ُمتَتَابِ َع ْي ِن ت َْو َبةً ِمنْ ﱠ ِ
َوت َْح ِري ُر َر َق َب ٍة ُم ْؤ ِمنَ ٍة َف َمنْ لَ ْم يَ ِج ْد فَ ِ
ﷲُ
کيما ً (
َع ِليما ً َح ِ
)نساء (92 :
»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 ديهای ھم به
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
بردة مؤمنی ديه اوست .و اگر مقتول ،از زمره قومی بود که )کافر بودند و(
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
)شما( مقرر داشته است و خداوند آگاه و حکيم است«.

از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت است ) :أن رسSول ﷲ rقضSی أن مSن قتSل
خطأ فديتتSه مائSة مSن اإلبSل ،ثالثSون بنSت مخSاض ،و ثالثSون بنSت لبSون ،و ثالثSون حقSة ،و
عشرة بنی لبون ذکر(]» [1450پيامبر rحکم کرد که ھر کس به خطا کشته شد ،ديه او صد
شتر است ،سی بنت مخاض ،سی بنت لبون و سی حقه ،و ده بنی لبون نر«.
ھمچنين از او روايت است » :قيمت ديه در زمان پيامبر rھشتصد دينار يا ھشتصد
ھزار درھم بود وديه اھل کتاب ،در آن زمان نصف ديه مسلمانان بود ،راوی گويد  :حکم
بر ھمين منوال بود تا عمر)ره( خالفت را بدست گرفت ،او خطبهای خواند وگفت  :آگاه
باشيد که )قيمت( شتر افزايش يافته است) ،راوی( گويد  :عمر ديه را بر صاحبان طال،
ھزار دينار و بر صاحبان نقره دوازده ھزار و بر صاحبان گاو دويست گاو و بر صاحبان
گوسفند دو ھزار گوسفند و بر صاحبان حلل )لباس(] [1451دويست لباس تعيين کرد) .راوی(
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گويد  :عمر ديه اھل ذمه را بر ھمان حال گذاشت و افزايش نداد.
فھرست
قتلی که با آن ديه واجب میشود:
از جمله مسائلی که علماء بر آن اتفاق دارند اين است که در قتل خطا و شبهعمد و قتل
عمدی که قاتل در آن فاقد يکی از شروط تکليف ،مانند کودک و ديوانه باشد و ھمچنين در
قتل عمدی که حرمت مقتول بيشتر از حرمت قاتل باشد ،مانند آزادهای که بردهای را بکشد،
ديه واجب میگردد .ھمچنين ديه بر کسی که درخواب بر شخص ديگری بيافتد و او را
بکشد و کسی که بر روی کسی ديگر سقوط کند و او را بکشد نيز واجب میشود.
انواع ديه:
ديه يا مغلظه است يا مخففه ،ديه مخففه در قتل خطا واجب میشود و ديه مغلظه در قتل
شبهعمد.
اما ديه قتل عمد  :در صورتيکه ولی مقتول قاتل را عفو کند ،عبارت است از ھر
اندازهای که با ھم توافق کنند  :به دليل حديث مرفوعی که از عمرو بن شعيب از پدرش از
جدش بيان شد ) :من قتSل متعمSدا دفSع إلSی أوليSاء المقتSول ،فSإن شSاءوا قتلSوا ،و إن شSاءوا
أخذوا الدية ،و ھی  :ثالثون حقة ،و ثالثSون جذعSة ،و أربعSون خلفSة ،و مSا صSولحوا عليSه
فھو لھم ،وذلSک لتشSديد العقSل( »کسی که عمداً کسی را کشت ،در اختيار اوليای مقتول
قرار داده شود اگر خواستند او را بکشند و اگر خواستند ديه بگيرند .و آنھم سی حقه و سی
جذعه و چھل لفه است و يا بر ھر چه به توافق برسند ،به اوليای مقتول تعلق میگيرد ،و
اينکار برای تشديد ديه است«.
ديه مغلظه عبارت است از صد شتر که چھل تای آنھا آبستن باشند ،به دليل فرموده
پيامبر) : rأال إن ديSSة الخطSSأ شSSبه العمSSد مSSا کSSان بالسSSوط و العصSSا مائSSة مSSن اإلبSSل  :منھSSا

أربعون فی بطونھا أوالدھا(]» [1453آگاه باشيد که ديه قتل خطای شبه عمدی که با تازيانه و
عصا صورت گرفته ،صد شتر است که بايد چھل شتر آنھا آبستن باشند« و شترھا بايد تنھا
از مال قاتل پرداخت شود.
اما پرداخت ديه خطا و شبه عمد بر عھده عاقله قاتل يعنی عصبه او است ،که عبارتند
از نزديکان مرد از جانب پدر که بالغ و توانگر و خردمند باشند.
و عاقله ،افراد کور و مبتال به بيماری م زمن و پيرو را ھم اگر ثروتمند باشند در
برمیگيرد ،ولی شامل زنان ،فقرا ،کودکان ،افراد ديوانه و کسی که ھم دين جنايتکار
نيست ،نمیشود چون مبنای اين کار تعاون و ھمکاری است و اين افراد صالحيت
ھمکاری را ندارند.
دليل وجوب پرداخت ديه بر عاقله حديث ابوھريره است که گفت ) :اقتتلSت امرأتSان مSن
ھذيل فرمت إحداھما األخری بحجر فقتلتھا وما فی بطنھا ،فقضی النبی rأن دية جنينھا عبد
أول وليSSدة ،و قضSSی بديSSة المSSرأة علSSی عاقلتھSSا(]» [1454دو زن از قبيله ھذيل با ھم دعوا
کردند ،يکی از آنھا سنگی را به طرف ديگری پرتاب کرد و زن و بچهای را که در
شکمش بود کشت ،پيامبر rديه جنين آن زن را برده يا کنيزی تعيين کرد و ديه زن را بر
عھده عصبه زن گذاشت«.
فھرست
ديه اعضاء:
ھر انسانی اعضايی دارد که بعضی از آنھا تک عضوی ھستند مانند بينی و زبان 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.
پس ھرگاه شخصی يکی از اعضای تکعضوی يا دوعضوی شخص ديگری را از بين
برد ،ديه کامل بر او واجب میشود و ھرگاه از دو عضوی ،يک عضو را از بين برد،
نصف ديه بر او واجب میشود.
بنابراين با از بين بردن بينی يا دو چشم تمام ديه و با از بين بردن يک چشم و دو پلک
يک چشم نصف ديه و با پلک يا چشم يا چھارم ديه واجب میشود .و با بريدن تمام انگشتان
دو دست يا دو پا ديه کامل ،و با از بين بردن ھر انگشت ،ده شتر ديه واجب میشود ،و از
بين بردن تمام دندانھا موجب ديه کامل میشود و ھر دندان پنج شتر ديه دارد :
از ابوبکر بن عبيدﷲ بن عمر از عمر روايت است که پيامبر rفرمود ) :فSی األنSف الديSة
إذا استوعب جدعه مائة من اإلبSل ،و فSی اليدخمسSون ،و فSی الرجSل خمسSون ،و فSی العSين
خمسون ،و فی اآلمة ثلث النفس ،و فی الجائفة ثلث النفس ،و فی المنقلة خمSس عشSرة ،و

فی الموضحة خمس ،و فی السن خمس ،و فی کSل أصSبع ممSا ھنالSک عشSر(]» [1455ھرگاه
تمام بينی برده شود ديه کامل يعنی صد شتر واجب میگردد ،و ديه بريدن يک دست يا يک
پا يا يک چشم پنجاه شتر است ،ودر ضربه )آمه)أ(( يک سوم ديه کامل ،و در ضربه
جائفه)ب(( يک سوم ديه کامل و در ضربه )منقله)ج(( پانزده شتر و در ضربه )موضحه)د((
پنج شتر ،و در از بين بردن ھر دندان پنج شتر ،و در قطع کردن ھر انگشت ،ده شتر
واجب میشود«.
از ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم از پدرش از جدش روايت است که پيامبرr
نامهای را برای اھل يمن نوشت و در آن فرائض و سنتھا و ديهھا را مشخص کرد در اين
نامه آمده بود ) :أن فی النفس الدية مائة مSن اإلبSل ،و فSی األنSف إذا أوعSب جدعSه الديSة ،و
فSSی اللسSSان الديSSة ،و فSSی الشSSفتين الديSSة ،و فSSی البيضSSتين الديSSة ،و فSSی الSSذکر الديSSة ،و فSSی
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 اإلبSل ،و فSی کSل أصSبع مSن
األصابع من الدی و الرجل عشر مSن اإلبSل ،و فSی السSن خمSس مSن اإلبSل ،و فSی الموضSحة
خمس من اإلبل(]» [1456صد شتر ديه قتل نفس است ،بريدن بينی از بيخ ديه کامل دارد،
بريدن زبان ديه کامل و دو لب ديه کامل ،دو بيضه ديه کامل ،ذکر ديه کامل ،پشت )کمر(
ديه کامل ،دو چشم ديه کامل ،يک پا نصف ديه ،ضربه )آمه( يک سوم ديه امل ،ضرب
)جائفه( يکسوم ديه کامل ،ضربه )منقله( پانزده شتر ،قطع ھر انگشت از انگشتان دست و
پا ده شتر ،ھر دندان پنج شتر ،و ضربه )موضحه( پنج شتر ديه دارد«.
فھرست
ديه از کار انداختن اعضاء:
ھرگاه شخصی ديگری را بزند و در نتيجه عقل يا يکی از حواسش مانند شنوايی،
بينايی ،بويايی يا چشائیاش از بين برود و يا توان صحبت کردن را بطور کامل از دست
بدھد؛ در ھر يک از اين موارد ديه کامل واجب میگردد :
از عوف روايت است » :قبل از فتنه ابن اشعث از پيرمردی شنيدم – سپس عوف آن
مرد را وصف کرد – گفتند  :اين مرد ابومھلب عموی ابوقالبه بوده است ،که گفت  :با
سنگی به سر مردی زده شد و شنوايی ،گويايی ،عقل و قدرت نزديکی با زنان را از دست
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داد ،بنابراين عمر ديه او را چھار ديه کامل تعيين کرد«.
ھرگاه چشم سالم انسان يک چشم بيرون آورده شد ،ديه کامل به او تعلق میگيرد ،عمر،
پسرش عبدﷲ و علی بن ابی طالب ھمينگونه حکم کردند :
از قتاده روايت است  :از ابومجلز شنيدم که گفت ) :سSألت عبSدﷲ بSن عمSر عSن األعSور
تفقد عينه ،فقال عبداله بن صفوان  :قضSی فيSه عمSر tبالديSة ،فقلSت  :إنمSا أسSال ابSن عمSر
فقال  :أوليس يحدثک عSن عمSر(]» [1458از عبدﷲ بن عمر درباره انسان يک چشمی که

چشمش را بيرون آورده باشند سؤال کردم ،عبدﷲ بن صفوان گفت  :عمر tبرای آن ديه
کامل تعيين کرد ،گفتم  :از ابن عمر سؤال میکنم ،گفت  :آيا او از عمر برايت روايت
نمیکند؟«.
قتاده از خالس روايت کرده که علی tدر مورد شخص يک چشمی که چشمش درآورده
شود ،میگفت ) :إن شSSاء أخSSذ الديSSة کاملSSة و إن شSSاء أخSSذ نصSSف الديSSة ،و فقSSاء بSSاألخری
إحدی عينی الفاقی(]» [1459اگر خواست ديه کامل را بگيرد و اگر اين را نخواست نصف
ديه را بگيرد و به جای نصف ديگر يکی از چشمان جانی را درآورد«.
ديه شجاج:
شجاج ضرباتی است که به سر و صورت وارد میشود و ده نوعاند :
 -1خارصه  :ضربهای است که بوسيله آن پوست خراش بردارد اما خون بيرون نيايد.
 -2داميه  :ضربهای است که پوست را خونآلود کند.
 -3باضعه  :ضربهای است که شکاف و پارگی بزرگی را در گوشت ايجاد کند.
 -4متالحمه  :ضربهای است که در گوشت فرو رود.
 -5سمحاق  :ضربهای است که بر اثر آن بين گوشت و استخوان فقط اليه نازکی باقی
ماند.
در اين پنج نوع زخم نه قصاص وجود دارد] [1460و نه ارش معينی ،بلکه در آنھا
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حکومت واجب میگردد.
 -6موضحه  :ضربهای است که به استخوان میرسد و ديه آن پنج شتر است.
 -7ھاشمه  :ضربهای است که در استخوان را میشکند و ديه آن ده شتر است.
 -8منقله  :ضربهای است که استخوان را از جايی به جای ديگر انتقال دھد و ديه آن
پانزده شتر است.
 -9مأمومه يا آ ّمه  :ضربهای است که بر اثر آن جمجمه شکسته شود بطوريکه بين
پوست سر و مخ فقط اليه نازکی باقی بماند ،و ديه آن يک سوم ديه کامل است.
 -10دامغه  :ضربهای است که به مخ رسد و ديه آن نيز يک سوم ديه کامل است.
فھرست

ديه جائفه:
جائفه  :به ضربهای گويند که به داخل بدن ،مانند  :شکم ،پشت ،سينه ،حلق و مثانه فرو
رود ،و با آن يک سوم ديه واجب میشود  :به دليل محتوای نامهای که عمرو بن حزم
روايت کرده ) :وفی الجائفة ثلث الدية( »ضربه جائفه يک سوم ديه دارد«.
ديه زن:
زنی که از روی خطا کشته شود ،ديهاش نصف ديه مرد است .ھمچنين ديه اعضاء و
زخمھای زن نصف ديه اعضاء و زخمھای مرد است :
از شريح روايت است ) :أتانی عروة البارقی من عند عمر أن جراحSات الرجSل و النسSاء
تسSSSتوی فSSSی السSSSنن و الموضSSSحة ،و مSSSا فSSSوق ذلSSSک فديSSSة المSSSرأة علSSSی النصSSSف مSSSن ديSSSة
الرجل(]» [1462عروه بارقی از پيش عمر نزد من آمد )و گفت( ديه شکستن دندان و ضربه
موضحه بين زنان و مردان يکسان و در بيشتر از آن ،ديه زن نصف ديه مرد است«.
ديه اھل کتاب:
ھرگاه اھل کتاب به خطا کشته شوند ديه آنھا ،نصف ديه مسلمان است بنابراين ديه يک
مرد آنھا نصف ديه يک مرد مسلمان ،و ديه يک زن آنھا نصف ديه يک زن مسلمان است.
از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت است ) :أن رسول ﷲ rقضی أن عقل أھSل
الکتابين نصف عقل المسلمين و ھم اليھود والنصاری(]» [1463پيامبر rديه اھل کتاب يعنی
يھوديان و نصاری را نصف ديه مسلمانان تعيين کرد«.
ديه جنين:
ھرگاه بر اثر جنايت عمدی يا از روی خطا بر مادر ،جنين بميرد بدون اينکه مادرش
فوت کند ،برده يا کنيزی ديه آن است ،فرقی نمیکند در شکم مادر مرده باشد يا از مادرش
جدا شده و مرده به دنيا آمده باشد ،ودختر يا پسر تفاوتی ندارد .و اگر مادرش ھم فوت کند،
بايد ديه او نيز پرداخت شود :
از ابوھريره روايت است ) :اقتتلSSت امرأتSSان مSSن ھSSذيل فرمSSت إحSSداھما األخSSری بحجSSر
فقتلتھا و مSا فSی بطنھSا ،فاختصSموا إلSی رسSول ﷲ rفقضSی أن ديSة جنينھSا عبSد أو أمSة ،و
قضی بدية المرأة علی عاقلتھا ،ورثھا ولدھا و من معه(]» [1464دو زن از قبيله ھذيل با ھم
دعوا کردند .يکی از آنھا سنگی را به طرف ديگری پرتاب کرد و زن و بچهای را که در
شکمش بود کشت .قضيه را نزد پيامبر rبردند .پيامبر rديه جنين را برده يا کنيزی تعيين
کرد و ديه زن را برعھده عصبه )بستگان پدری( زن قاتل قرار داد که پسر مقتول و ديگر
وارثان او ،آن را به ارث بردند«.

ولی اگر نوزاد زنده به دنيا بيايد و سپس بميرد ،ديه کامل واجب میشود ،اگر پسر باشد
صد شتر و اگر دختر باشد پنجاه شتر ديه اوست؛ چون يقين داريم که مرگ او بر اثر
جنايت بوده ودر نتيجه به غير جنين تشبيه میشود.
فھرست

