


 

 آيا جزوه را از سايت ما دانلود كرده ايد؟

 PNUEB كتابخانه الكترونيكي

 پيام نوري ها بشتابيد

:  PNUEB مزاياي عضويت در كتابخانه

 خالصه درس و جزوه رايگان و نامحدوددانلود 

 حل المسائل و راهنما رايگان و نامحدوددانلود 

 جواب با  دروس مختلف پيام نوركتابچه نمونه سواالتدانلود 

www.PNUEB.com



 

 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين

www.PNUEB.com 



حقوق جزای خصوصی اسالمحقوق جزای خصوصی اسالم

ال ا ق ق ان فقه الشته ا ق ق ان فقه رشته فقه و مبانی حقوق اسالميرشته فقه و مبانی حقوق اسالميشته
واحدواحد٢٢

دكتر عابدين مومنیدكتر عابدين مومنی::مولفمولف
كننده كنندهتھيه ::تھيه كنندهتھيه كننده::تھيه

دكترمحمد حسين شعبانيدكترمحمد حسين شعباني
www*pاستاديار دانشگاه  پيام نوراستاديار دانشگاه  پيام نورگگ
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مشخصات منبع مشخصات منبع 

گزيده حقوق جزای خصوصی اسالمگزيده حقوق جزای خصوصی اسالم: : منبع اصلي منبع اصلي         
ف فتال نتال ا نکت ا کت دکتر عابدين مومنیدکتر عابدين مومنی:       :       تاليفتاليف      

انشارات دانشگاه پيام نورانشارات دانشگاه پيام نور        
شا ا شاال ا ١٣٨۴١٣٨۴ال ١٣٨۴١٣٨۴::سال انتشارسال انتشار      
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جايگاه درسجايگاه درسگگ

..اين درس  از دروس تخصصي رشته فقه ومباني  حقوق اسالمي است اين درس  از دروس تخصصي رشته فقه ومباني  حقوق اسالمي است           
ال ا ف ک ق ق ا ا انش آشنا الا ا ف ک ق ق ا ا انش آشنا اا ز ات ز ت حدود، تعزيرات و ديه   حدود، تعزيرات و ديه   ––برای آشنايی دانشجويان با حقوق کيفری اسالمبرای آشنايی دانشجويان با حقوق کيفری اسالم        

. . تأليف شده استتأليف شده است            
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اھداف درساھداف درس

..اين درس  براي آشنايی دانشجويان با حقوق کيفری اسالم تأليف شده است اين درس  براي آشنايی دانشجويان با حقوق کيفری اسالم تأليف شده است 
ت ا ا انت ف ال ا ال ا ا ا از تف ا ا انت ف ال ا ال ا ا ا از ..ھدف از اجرای حدود در اسالم اصالح فرد و صيانت جامعه استھدف از اجرای حدود در اسالم اصالح فرد و صيانت جامعه استف

اجرای کيفر ھم مجرم را از جرم باز می داردو باعث عبرت ديگران می گردد اجرای کيفر ھم مجرم را از جرم باز می داردو باعث عبرت ديگران می گردد 
گ ا ث گا ا ث ..و ھم باعث مصونيت جامعه می گرددو ھم باعث مصونيت جامعه می گرددا
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ھدف كلي كتابھدف كلي كتاب

::با مطالعۀ اين كتاب دانشجو مي تواندبا مطالعۀ اين كتاب دانشجو مي تواند        
ش آشنا ت ا ال ا ف ک ان ق از ک ا ق ات ث ا شا آشنا ت ا ال ا ف ک ان ق از ک ا ق ات ث ا ..با مباحث حدود، ديات و قصاص که از قوانين کيفری اسالمی است آشنا شودبا مباحث حدود، ديات و قصاص که از قوانين کيفری اسالمی است آشنا شودا
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مقدمهمقدمه      

::اسالم مجازاتاسالم مجازات
انداند  پذيرفتهپذيرفته  راراجنايتجنايتووجرمجرموقوعوقوعکنترلکنترل  برایبرایمجازاتمجازاتلزوملزوماديان،اديان،  تمامتمام    
..دارنددارند  اختالفاختالف  مجازاتمجازات  شرايطشرايط  وو  مقدارمقدار  کيفيت،کيفيت،  دردر  ولیولی  

بازباز  وو  تربيتیتربيتیقصدقصدوواستاستدادهدادهاخالقیاخالقیجھتجھت  آنآنبهبهووتعديلتعديلرارامجازاتمجازاتاسالماسالم
..دارددارد  پروریپروری  
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مبانی مجازات اسالمیمبانی مجازات اسالمی

گ١١ ا ق ت ا ان ت ا ک گت ا ق ت ا ان ت ا ک ت ..حرمت و کرامت انسان مورد توجه قرار می گيردحرمت و کرامت انسان مورد توجه قرار می گيرد--١١
..بنا بر احتياط است به کمترين بھانه اشخاص را از مجازات معاف می داردبنا بر احتياط است به کمترين بھانه اشخاص را از مجازات معاف می دارد  - - ٢٢
ک٣٣ ا ا گ ا ا ا ا ف ف ا ال ا ا کا ا ا گ ا ا ا ا ف ف ا ال ا ا ا در مجازات اسالمی بنا بر تخفيف است، بايد راه را به گونه ای جھت داد کهدر مجازات اسالمی بنا بر تخفيف است، بايد راه را به گونه ای جھت داد که--٣٣

..اشخاص دل به صالح و کمال بسپارند اشخاص دل به صالح و کمال بسپارند 
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مجازات شرعیمجازات شرعی

::ازاز  عبارتندعبارتند  گرديدهگرديده  وضعوضع  مجازاتمجازات  برایبرای  اسالماسالم  جزايیجزايی  حقوقحقوق  دردر  کهکه  اصطالحیاصطالحی      
تآآککّّ تا زا زت اتآآککت ز اتت ز تت تا ااشاشا اق ق     قصاصقصاصوو  باشدباشد  میمیاستاستتعزيراتتعزيراتآنآنجمعجمعکهکه  تعزيرتعزيروواستاستحدودحدودآنآنجمعجمعکهکهحدحد
..گيردگيرد  میمی  قرارقرار  بحثبحث  موردمورد  بخشبخش  سهسه  دردر  کهکه  دياتديات  وو
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تفاوت حق هللا و حق الناستفاوت حق هللا و حق الناس

از کيفر و مجازات جرايم و گناھانی بحث می شود که آن جرم و گناه از کيفر و مجازات جرايم و گناھانی بحث می شود که آن جرم و گناه   ::حق هللاحق هللا      
گيرد انجا ند خدا به گيردنسبت انجا ند خدا به ..نسبت به خداوند انجام گيردنسبت به خداوند انجام گيردنسبت

. . از جرايمی بحث می کند که نسبت به مردم انجام گيرداز جرايمی بحث می کند که نسبت به مردم انجام گيرد  ::حق الناسحق الناس      
ا ا ايد ن نظ ف دش خ ق از که ت ا ختا ق ب ا النا ق اد ا ايد ن نظ ف دش خ ق از که ت ا ختا ق ب ا النا ق در حق الناس صاحب حق مختار است که از حق خودش صرف نظر نمايد اما    در حق الناس صاحب حق مختار است که از حق خودش صرف نظر نمايد اما    د

..در حق هللا رأی مردم تأثيری در آن ندارددر حق هللا رأی مردم تأثيری در آن ندارد
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خويی در باره حق و حکمخويی در باره حق و حکم......نظر آيت انظر آيت ا

اين مجعوالت شرعی بر اين مجعوالت شرعی بر . . حق و حکم دارای ماھيت اعتباری ھستندحق و حکم دارای ماھيت اعتباری ھستند      
ا ت ا ک ا ق اشش ت ا ک ا ق ::شش قسم اند که عبارتند ازشش قسم اند که عبارتند ازشش

تکليف الزامی مانند واجبات و محرماتتکليف الزامی مانند واجبات و محرمات  --١١
تکليف غير الزامی مانند مستحبات و مکروھاتتکليف غير الزامی مانند مستحبات و مکروھات  --٢٢
و--٣٣ اجاره بيع، مانند کند می قبول فسخ که لزومی وضعی وحکم اجاره بيع، مانند کند می قبول فسخ که لزومی وضعی ره وحکم ی   بيع، اج بول  خ  ی   زو ی  ره وم و ی   بيع، اج بول  خ  ی   زو ی  ......م و
حکم وضعی لزومی که فسخ قبول نمی کند مانند عقد  ازدواجحکم وضعی لزومی که فسخ قبول نمی کند مانند عقد  ازدواج  --۴۴
شف۵۵ ق انن ت ا قاط ا ل قا ک خ ت شفک ق انن ت ا قاط ا ل قا ک خ ت ک حکم وضعی ترخيصی که قابل اسقاط است مانند حق شفعهحکم وضعی ترخيصی که قابل اسقاط است مانند حق شفعه--۵۵
حکم وضعی ترخيصی که قابل اسقاط نيست مانند جواز در عقد ھبه حکم وضعی ترخيصی که قابل اسقاط نيست مانند جواز در عقد ھبه   --۶۶
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مفھوم حقمفھوم حق

حق در لغت به معنی ثبوت است، لذا اطالق حق بر چيزی که در ظرف مناسب حق در لغت به معنی ثبوت است، لذا اطالق حق بر چيزی که در ظرف مناسب         
است صحيح باشد داشته تقرر ت ثب دش استخ صحيح باشد داشته تقرر ت ثب دش حقخ درست راست خبر حقبر درست راست خبر بر بر خبر راست و درست حقبر خبر راست و درست حق..خودش ثبوت و تقرر داشته باشد صحيح استخودش ثبوت و تقرر داشته باشد صحيح است

..گفته می شود زيرا مضمون آن در واقع و نفس االمر ثابت استگفته می شود زيرا مضمون آن در واقع و نفس االمر ثابت است
از است عبارت عام معنی در ازحق است عبارت عام معنی در ديگر::حق شخص بر شخص برای که ای ديگرسلطه شخص بر شخص برای که ای سلطه سلطه ای که برای شخص بر شخص ديگر سلطه ای که برای شخص بر شخص ديگر ::حق در معنی عام عبارت است ازحق در معنی عام عبارت است از      
..يا مال يا شيئ جعل و اعتبار می شوديا مال يا شيئ جعل و اعتبار می شود
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مفھوم حّدمفھوم حّد

حد در لغت به معنی منع کردن است به ھمين جھت دربان را حّداد ناميده اند حد در لغت به معنی منع کردن است به ھمين جھت دربان را حّداد ناميده اند       
د ش م مرد د ر از مانع که ن دچ ش م مرد د ر از مانع که ن ..چون که مانع از ورود مردم می شودچون که مانع از ورود مردم می شودچ

::در اصطالح حقوق جزايی اسالم حّد عبارتند از در اصطالح حقوق جزايی اسالم حّد عبارتند از 
آن باشد شد ين آن قدا که ازات عاً ش آن ای ب که يزی آنھ باشد شد ين آن قدا که ازات عاً ش آن ای ب که يزی ھ ھر چيزی که برای آن شرعا مجازاتی که مقدار آن معين شده باشد ، و آنھر چيزی که برای آن شرعا مجازاتی که مقدار آن معين شده باشد ، و آن    

..مجازات به سبب حق هللا تعالی واجب استمجازات به سبب حق هللا تعالی واجب است
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مفھوم تعزيرمفھوم تعزير

ذکر شده ذکر شده   است چند معنیاست چند معنیعّزر عّزر برای کلمه تعزير که مصدر باب تفعيل ،از ريشه برای کلمه تعزير که مصدر باب تفعيل ،از ريشه         
از عبارتند که ازاست عبارتند که ::است که عبارتند ازاست که عبارتند از::است

..تعظيم و توقير، منع کردن، برگرداندن، ادب کردن و توقيف نمودن استتعظيم و توقير، منع کردن، برگرداندن، ادب کردن و توقيف نمودن است
اند د ن ادا ا دن ک ادب ان ھ زي ت از ال ا زاي ق ق اندد د ن ادا ا دن ک ادب ان ھ زي ت از ال ا زاي ق ق ..در حقوق جزايی اسالم از تعزير ھمان ادب کردن را اداره نموده انددر حقوق جزايی اسالم از تعزير ھمان ادب کردن را اداره نموده اندد

..در اصطالح عقوبت يا اھانتی که غالباً مقدار آن به وسيله شرع تعيين نشده باشددر اصطالح عقوبت يا اھانتی که غالباً مقدار آن به وسيله شرع تعيين نشده باشد
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تعزير و حد تعزيرتفاوت و حد تفاوت حد و تعزيرتفاوت حد و تعزيرتفاوت

..تعزير در طرف کم مقدار نداردتعزير در طرف کم مقدار ندارد  - - ١١
ت٢٢ ا آزا ّ ف ن غال ّ ا ا ان ا ز ت ف ک غال تآزا ا آزا ّ ف ن غال ّ ا ا ان ا ز ت ف ک غال آزا ..آزاد و غالم در کيفر تعزيری مساوی اند اما حد غالم نصف حد آزاد استآزاد و غالم در کيفر تعزيری مساوی اند اما حد غالم نصف حد آزاد است--٢٢
کم و زياد تعزير بر اساس بزرگی و کوچکی جنايت مشخص می شود، ولی در کم و زياد تعزير بر اساس بزرگی و کوچکی جنايت مشخص می شود، ولی در   - - ٣٣

ت ني نين تد ني نين ..حد چنين نيستحد چنين نيستد
تعزير بر حسب فاعل، مفعول و جنايت تفاوت پيدا می کند اما در حدود  يکسان تعزير بر حسب فاعل، مفعول و جنايت تفاوت پيدا می کند اما در حدود  يکسان   - - ۴۴

..استاستاستاست
www*p..حاکم شرع در اقامه انواع تعزير مختار استحاکم شرع در اقامه انواع تعزير مختار است  - - ۵۵
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تأديبتأديب

..بعضی از فقھا ميان تعزير و تأديب فرق قايل  شده اندبعضی از فقھا ميان تعزير و تأديب فرق قايل  شده اند      
ا ا اخت ا نا ا ا ا آ ا ان ک ت ا ف ک ا ز ات ا اخت ا نا ا ا ا آ ا ان ک ت ا ف ک ا ز ت . . تعزير اسم کيفری است که انجام آن به امام يا نايب او اختصاص داردتعزير اسم کيفری است که انجام آن به امام يا نايب او اختصاص دارد    

بر بر . . بعضی از فقھای اماميه کتک زدن کودکان و ديوانگان را تأديب ناميده اندبعضی از فقھای اماميه کتک زدن کودکان و ديوانگان را تأديب ناميده اند
يد نا تأديب که د دا د ی ديگ کيف زي ت د از غي گفتا اين ا يدا نا تأديب که د دا د ی ديگ کيف زي ت د از غي گفتا اين ا اساس اين گفتار غير از حد و تعزير کيفر ديگری وجود دارد که تأديب ناميدهاساس اين گفتار غير از حد و تعزير کيفر ديگری وجود دارد که تأديب ناميدها

.       .       می شودمی شود
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اسباب حّداسباب حّد

::اسباب حّد عبارتند ازاسباب حّد عبارتند از      
زنازنا١١ زنازنا--١١
لواطلواط  - - ٢٢
ا٣٣ ا ا اقذ ا ا قذ قذف يا نسبت نارواقذف يا نسبت ناروا--٣٣
شرابخواریشرابخواری  - - ۴۴
دزدیدزدی--۵۵
www*pراھزنیراھزنی  - - ۶۶
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حکمت مجازات شرعیحکمت مجازات شرعی

::تماميت شريعت برای حفظ پنج چيز است که عبارتند ازتماميت شريعت برای حفظ پنج چيز است که عبارتند از      
ديندين--١١١١
جانجان  - - ٢٢
قلقل٣٣ عقلعقل--٣٣
نسبنسب  - - ۴۴

لل مالمال--۵۵
..اين پنج چيز از اموری ھستند که ھر شريعتی بايد برای حفظ آنھا کوشا باشداين پنج چيز از اموری ھستند که ھر شريعتی بايد برای حفظ آنھا کوشا باشد www*p
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وبخش اولبخش اول ش وب ش ب
حدودحدود

::ھدف کلیھدف کلی    
.  .  دانشجو با مطالعه ی اين بخش با مفاھيم حدود اسالمی آشنا می شوددانشجو با مطالعه ی اين بخش با مفاھيم حدود اسالمی آشنا می شود       مم
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اول اولفصل فصل اولفصل اولفصل
حکم قذف و قصاص کالمی و کيفر آنحکم قذف و قصاص کالمی و کيفر آن

::ھدف کلیھدف کلی      
..با مطالعه اين فصل دانشجو با قذف و حکم قصاص کالمی آشنا می شودبا مطالعه اين فصل دانشجو با قذف و حکم قصاص کالمی آشنا می شود

::ھدف ھای رفتاریھدف ھای رفتاری      
::از دانشجو پس از مطالعه اين فصل انتظار می روداز دانشجو پس از مطالعه اين فصل انتظار می رود

..حکم قذف و کيفر آن را به اختصار توضيح دھدحکم قذف و کيفر آن را به اختصار توضيح دھد
..حکم جسارت به مردم را توضيح دھدحکم جسارت به مردم را توضيح دھد

www*p..حکم کيفر شک نسبت به پيامبر را توضيح دھدحکم کيفر شک نسبت به پيامبر را توضيح دھد
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حکم قصاص کالمیحکم قصاص کالمی

يکی از انواع تعرض ھای افراد به يکديگر تعّرض کالمی و دادن نسبتھای يکی از انواع تعرض ھای افراد به يکديگر تعّرض کالمی و دادن نسبتھای       
است ھين ت کردن جسارت ا، استنار ھين ت کردن جسارت ا، ..ناروا، جسارت کردن و توھين استناروا، جسارت کردن و توھين استنار

. . مقابله به توھين تکرار معصيت است و بايد از تکرار معصيت اجتناب شودمقابله به توھين تکرار معصيت است و بايد از تکرار معصيت اجتناب شود      
دند))عع((علعل دندف ت::ف ني ا ق خن کال تد ني ا ق خن کال د ..در کالم و سخن قصاص نيستدر کالم و سخن قصاص نيست::فرمودندفرمودند))عع((علیعلی
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حکم قذف در شريعت اسالمحکم قذف در شريعت اسالم

گ گگ گ در ديدگاه اسالم ھمان گونه که جان افراد احترام دارد، مال و حيثيت انسانھا ھمدر ديدگاه اسالم ھمان گونه که جان افراد احترام دارد، مال و حيثيت انسانھا ھم    
احترام دارد، و تعّرض به حيثيت افراد ھمانند تعّرض به جان و مال، مجازات و احترام دارد، و تعّرض به حيثيت افراد ھمانند تعّرض به جان و مال، مجازات و 

د دا دکيف دا ..کيفر داردکيفر داردکيف
نسبت دادن افراد پاکدامن و مومن به زنا و لواط که در اصطالح فقھی آن نسبت دادن نسبت دادن افراد پاکدامن و مومن به زنا و لواط که در اصطالح فقھی آن نسبت دادن       

است کبيره گناھان از گويند م قذف استرا کبيره گناھان از گويند م قذف ..را قذف می گويند از گناھان کبيره استرا قذف می گويند از گناھان کبيره استرا
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):):عع((فلسفه حرمت قذف از نظر امام رضافلسفه حرمت قذف از نظر امام رضا

خداوند متعال قذف پاکدامن را حرام کرده، به جھت مفاسدی که در آن ھست که خداوند متعال قذف پاکدامن را حرام کرده، به جھت مفاسدی که در آن ھست که       
از ازعبارتند ::عبارتند ازعبارتند از::عبارتند

به ھم خوردن نسبت انسانھا به ھم خوردن نسبت انسانھا   - - ١١
زندی٢٢ ف انکا لد زندینف ف انکا لد نف نفی ولد و انکار فرزندینفی ولد و انکار فرزندی--٢٢
به ھم خوردن مواريثبه ھم خوردن مواريث  - - ٣٣
زند۴۴ ف ت ت دن ک زندھا ف ت ت دن ک ھا رھا کردن تربيت فرزندرھا کردن تربيت فرزند--۴۴
از بين بردن معارفاز بين بردن معارف  - - ۵۵
خلق۶۶ ا ف ن ک ا لت گ ز ا گنا از ا قذف خلقآن ا ف ن ک ا لت گ ز ا گنا از ا قذف آن آنچه در قذف وجود دارد از گناھان بزرگ و علت ھايی که منجر به فساد خلق آنچه در قذف وجود دارد از گناھان بزرگ و علت ھايی که منجر به فساد خلق --۶۶

..می شودمی شود
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حکم جسارت به اشخاصحکم جسارت به اشخاص

کسی که مرتکب آن حرام شده است ، کسی که مرتکب آن حرام شده است ، . . جسارت به افراد، نامشروع و حرام است جسارت به افراد، نامشروع و حرام است       
است شده داده ا نار نسبت که کس به که آن شرط به د، ش تعزير که است استالز شده داده ا نار نسبت که کس به که آن شرط به د، ش تعزير که است الزم است که تعزير شود، به شرط آن که به کسی که نسبت ناروا داده شده استالزم است که تعزير شود، به شرط آن که به کسی که نسبت ناروا داده شده استالز

..تظاھر به آن عمل نکرده باشدتظاھر به آن عمل نکرده باشد
خواندن فاسق و ندارد احترامی باشد شده فجور و فسق مرتکب آشکارا کسی خواندناگر فاسق و ندارد احترامی باشد شده فجور و فسق مرتکب آشکارا کسی اگر اگر کسی آشکارا مرتکب فسق و فجور شده باشد احترامی ندارد و فاسق خواندن اگر کسی آشکارا مرتکب فسق و فجور شده باشد احترامی ندارد و فاسق خواندن     

. . او تعزير ندارداو تعزير ندارد

www*p
nu

eb
*co

m



لقب ھای زشت کفار به يکديگرلقب ھای زشت کفار به يکديگر

ذذ احکام اسالم بر کسانی جاری می شود که اسالم را پذيرفته باشنداحکام اسالم بر کسانی جاری می شود که اسالم را پذيرفته باشند    
بنا براين اگر کفار ھمديگر را با لقب ھای زشت بخوانند، بنا براين اگر کفار ھمديگر را با لقب ھای زشت بخوانند، 

گگ و امثال و امثال ))))لنگلنگ((((،،))))لوچلوچ((((يا اينکه به سبب بعضی از بيماريھا و نواقص اسمھايی ماننديا اينکه به سبب بعضی از بيماريھا و نواقص اسمھايی مانند
..آن را روی ھمديگر بگذارند تعزير نمی شوندآن را روی ھمديگر بگذارند تعزير نمی شوند

..البته تعزير نشدن آنھا در صورتی است که زيانی برای جامعه اسالمی نداشته باشدالبته تعزير نشدن آنھا در صورتی است که زيانی برای جامعه اسالمی نداشته باشد    
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))صص((کيفر دشنام به پيامبر اسالمکيفر دشنام به پيامبر اسالم

و عيب گرفتن از آن حضزت خوار کردن دين و عيب گرفتن از آن حضزت خوار کردن دين ) ) صص((دشنام به پيامبر اسالم دشنام به پيامبر اسالم       
است اسال ان پير اسال شمردن پست اسال استمقدس اسال ان پير اسال شمردن پست اسال ..مقدس اسالم و پست شمردن اسالم و پيروان اسالم استمقدس اسالم و پست شمردن اسالم و پيروان اسالم استمقدس

وضع وضع ) ) صص((در قوانين کيفری اسالم، مجازاتی که بابت ناسزا به پيامبر اسالم در قوانين کيفری اسالم، مجازاتی که بابت ناسزا به پيامبر اسالم       
نيست اختالفی اماميه ی فقھا ميان حکم اين در و است قتل نيستگرديده، اختالفی اماميه ی فقھا ميان حکم اين در و است قتل ..گرديده، قتل است و در اين حکم ميان فقھا ی اماميه اختالفی نيستگرديده، قتل است و در اين حکم ميان فقھا ی اماميه اختالفی نيستگرديده،

 ُ◌ ُ◌
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))صص((حکم دشنام نسبت به مادر پيامبرحکم دشنام نسبت به مادر پيامبر

نسبت ناروا دھد و او را قذف نسبت ناروا دھد و او را قذف ) ) صص((ھرگاه مسلمانی به مادر حضرت خاتم ھرگاه مسلمانی به مادر حضرت خاتم       
ا ن ت گ تک ک ت از اگ ت ا قتل ا ف ک ا ان ن ت گ تک ک ت از اگ ت ا قتل ا ف ک ا نمايد، کيفر او قتل است و اگر از معصيتی که مرتکب گرديده توبه نمايد، درنمايد، کيفر او قتل است و اگر از معصيتی که مرتکب گرديده توبه نمايد، درن

صورتی که مسلمان زاده باشد، توبه او پذيرفته نمی شود، زيرا اگر مسلمان صورتی که مسلمان زاده باشد، توبه او پذيرفته نمی شود، زيرا اگر مسلمان 
پيامبر مادر به زنا پيامبرنسبت مادر به زنا شود))صص((نسبت می مرتد شوددھد می مرتد دھد ..دھد مرتد می شوددھد مرتد می شود))صص((نسبت زنا به مادر پيامبرنسبت زنا به مادر پيامبر

www*p
nu

eb
*co

m



شرط مجاز بودن به قتل رساندن دشنام دھندهشرط مجاز بودن به قتل رساندن دشنام دھنده

گ گگ گ کشتن ناسزاگو و دشنام دھنده در صورتی برای ھمه مسلمانان بدون اذن از دادگاه کشتن ناسزاگو و دشنام دھنده در صورتی برای ھمه مسلمانان بدون اذن از دادگاه       
و حاکم شرع جايز است که به قتل رساندن او ضرر جانی، حيثيتی و مالی غير و حاکم شرع جايز است که به قتل رساندن او ضرر جانی، حيثيتی و مالی غير 
ی ض کشنده ای ب که ت د باشد، نداشته ب د کشنده ای ب ل ت یقابل ض کشنده ای ب که ت د باشد، نداشته ب د کشنده ای ب ل ت قابل تحمل برای کشنده در بر نداشته باشد، در صورتی که برای کشنده ضرریقابل تحمل برای کشنده در بر نداشته باشد، در صورتی که برای کشنده ضرریقابل

..داشته باشد تکليف منتفی استداشته باشد تکليف منتفی است
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حکم دشنام دادن به ائمهحکم دشنام دادن به ائمه

در نظام کيفری اسالم بر اساس فقه شيعه، حکم دشنام به يکی از دوازده تن در نظام کيفری اسالم بر اساس فقه شيعه، حکم دشنام به يکی از دوازده تن       
ھمانند باد آنان ھمه بر متعال ند خدا د در که طاھره صديقه حضرت ھمانندامامان باد آنان ھمه بر متعال ند خدا د در که طاھره صديقه حضرت امامان و حضرت صديقه طاھره که درود خداوند متعال بر ھمه آنان باد ھمانندامامان و حضرت صديقه طاھره که درود خداوند متعال بر ھمه آنان باد ھمانندامامان

و و ) ) عع((است، به جھت آن که امامان معصوم است، به جھت آن که امامان معصوم ) ) صص((حکم دشنام به رسول خدا حکم دشنام به رسول خدا 
..ھستندھستند))صص((به منزله خود پيامبربه منزله خود پيامبر))سس((حضرت فاطمه زھراحضرت فاطمه زھرا ر ز رر ز بر))سس((ر پي و ز برب پي و ز ))صص((ب
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جرايم کودکان و تأديب آنھاجرايم کودکان و تأديب آنھا

اگر کودکان مرتکب محرمات شرعی شوند، يا آن که تأديب و تربيت آنھا مستلزم اگر کودکان مرتکب محرمات شرعی شوند، يا آن که تأديب و تربيت آنھا مستلزم 
است جايز آنھا زدن باشد، آنھا زدن استکتک جايز آنھا زدن باشد، آنھا زدن ..کتک زدن آنھا باشد، زدن آنھا جايز استکتک زدن آنھا باشد، زدن آنھا جايز استکتک

اگر کودکان مرتکب افعالی شوند که در شريعت تحريم شده است برای جلوگيری اگر کودکان مرتکب افعالی شوند که در شريعت تحريم شده است برای جلوگيری       
شالق ده از بيش زدن از ولی زنند می شالق را او افعال اينگونه ارتکاب شالقاز ده از بيش زدن از ولی زنند می شالق را او افعال اينگونه ارتکاب از ارتکاب اينگونه افعال او را شالق می زنند ولی از زدن بيش از ده شالقاز ارتکاب اينگونه افعال او را شالق می زنند ولی از زدن بيش از ده شالقاز

..نھی شده استنھی شده است
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کيفر ترک واجباتکيفر ترک واجبات

اگر کسی واجبات را ترک نمايد و محرمات را مرتکب شود،کيفر چنين آدمی اگر کسی واجبات را ترک نمايد و محرمات را مرتکب شود،کيفر چنين آدمی       
کند م معين را آن کيفر مصالح اساس بر شرع حاک ،که است کندتعزير م معين را آن کيفر مصالح اساس بر شرع حاک ،که است ..تعزير است ،که حاکم شرع بر اساس  مصالح کيفر آن را معين می کندتعزير است ،که حاکم شرع بر اساس  مصالح کيفر آن را معين می کندتعزير

البته اعمال تعزير در صورتی است که در قوانين کيفری اسالم، مجازات البته اعمال تعزير در صورتی است که در قوانين کيفری اسالم، مجازات       
است نشده ذکر آن برای استمشخصی نشده ذکر آن برای ..مشخصی برای آن ذکر نشده استمشخصی برای آن ذکر نشده استمشخصی
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))صص((حکم شک نسبت به نبوت پيامبر اکرمحکم شک نسبت به نبوت پيامبر اکرم

شک و ترديد نمايد کيفر و شک و ترديد نمايد کيفر و ) ) ھرگاه مسلمانی  نسبت به نبوت پيامبراسالم  صھرگاه مسلمانی  نسبت به نبوت پيامبراسالم  ص      
پيامبر داقت انکار ا شک زيرا ت، ا قتل ا پيامبرمجازات داقت انکار ا شک زيرا ت، ا قتل ا انکار))صص((مجازات ت انکارا ت ا است و انکاراست و انکار))صص((مجازات او قتل است، زيرا شک او انکار صداقت پيامبرمجازات او قتل است، زيرا شک او انکار صداقت پيامبر
..صداقت آن حضرت موجب ارتداد و مستوجب قتل استصداقت آن حضرت موجب ارتداد و مستوجب قتل است

اسالم پيامبر نبوت به نسبت مسلمان غير اگر اسالماما پيامبر نبوت به نسبت مسلمان غير اگر مجازاتی))صص((اما باشد داشته مجازاتیترديد باشد داشته ترديد ترديد داشته باشد مجازاتی ترديد داشته باشد مجازاتی ))صص((اما اگر غير مسلمان نسبت به نبوت پيامبر اسالماما اگر غير مسلمان نسبت به نبوت پيامبر اسالم
..نداردندارد
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کيفر ساحرکيفر ساحر

..در حرمت آن ھيچگونه اختالفی نيستدر حرمت آن ھيچگونه اختالفی نيست. . از جمله محرمات در اسالم سحر استاز جمله محرمات در اسالم سحر است      
ف ک ال ا ا فق اتفاق ان ز ا ا ک اش ا ل ا فاگ ک ال ا ا فق اتفاق ان ز ا ا ک اش ا ل ا اگ اگر ساحر مسلمان باشد و سحر کردن را جايز بداند، به اتفاق فقھای اسالم کيفر اگر ساحر مسلمان باشد و سحر کردن را جايز بداند، به اتفاق فقھای اسالم کيفر       

..او قتل استاو قتل است
ت ا ز ت ش ف ک اشد کاف ا که ت تد ا ز ت ش ف ک اشد کاف ا که ت د ..در صورتی که ساحر کافر باشد کيفرش تعزير استدر صورتی که ساحر کافر باشد کيفرش تعزير است    
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حکم مد عی نبوتحکم مد عی نبوت

..آخرين پيامبر بر حق الھی استآخرين پيامبر بر حق الھی است))صص((بر اساس بينش اسالم، حضرت محمدبر اساس بينش اسالم، حضرت محمد     ر م رر م ی))((ر ر ر پ یر ر ر پ ر
از ضروريات دين اسالم است، و ھر مسلمانی آن را از ضروريات دين اسالم است، و ھر مسلمانی آن را ) ) صص((خاتميت پيامبر اسالم خاتميت پيامبر اسالم       

..انکار نمايد مرتد و خارج از دين می باشدانکار نمايد مرتد و خارج از دين می باشد
..اگر کسی در جامعه اسالمی ادعای نبوت وپيامبری نمايد، کيفر او قتل استاگر کسی در جامعه اسالمی ادعای نبوت وپيامبری نمايد، کيفر او قتل است      

www*p
nu

eb
*co

m



دوم دومفصل فصل دومفصل دومفصل
حکم شراب و کيفر آنحکم شراب و کيفر آن

::ھدف کلیھدف کلی      
ش آشنا آ ف ک ا ش ک ا انش ل ف ا طال شا آشنا آ ف ک ا ش ک ا انش ل ف ا طال ..با مطالعه اين فصل دانشجو با حکم شراب و کيفر آن آشنا می شودبا مطالعه اين فصل دانشجو با حکم شراب و کيفر آن آشنا می شودا

ھدف ھای رفتاریھدف ھای رفتاری      
ک ظا ا ش ا ا ل ف ا طال کا ظا ا ش ا ا ل ف ا طال ::پس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود کهپس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود کها
..حکم مشروبات مست کننده از نظر اسالم را بيان کندحکم مشروبات مست کننده از نظر اسالم را بيان کند

..کيفر شرابخواری را توضيح دھدکيفر شرابخواری را توضيح دھد
www*p..حکم تکرار شرابخواری را توضيح دھدحکم تکرار شرابخواری را توضيح دھد
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حکم مشروبات از نظر اسالمحکم مشروبات از نظر اسالم

.    .    حرمت مشروبات مست کننده در اسالم، معلوم و ضروری استحرمت مشروبات مست کننده در اسالم، معلوم و ضروری است      
ت ا ان خ طا ش ل از ا کنن ت ات ش ش ن آ تق ا ان خ طا ش ل از ا کنن ت ات ش ش ن آ .        .        قرآن نوشيدن مشروبات مست کننده را از عمل شيطان خوانده استقرآن نوشيدن مشروبات مست کننده را از عمل شيطان خوانده استق

حرمت شراب اختصاص به خمر ندارد بلکه شامل ھر چيزی که مست کنندگی حرمت شراب اختصاص به خمر ندارد بلکه شامل ھر چيزی که مست کنندگی       
د ش ز ن آب ثل اشد ن آن غالب دفت ش ز ن آب ثل اشد ن آن غالب ..صفت غالب آن جنس باشد مثل آب جو نيز می شودصفت غالب آن جنس باشد مثل آب جو نيز می شودفت
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کيفر شرابخوارگیکيفر شرابخوارگی

فرد بالغ عاقل از روی علم و اختيار شراب يا ھر مست کننده ديگری را بياشامد، فرد بالغ عاقل از روی علم و اختيار شراب يا ھر مست کننده ديگری را بياشامد،         
در صورتی که مسلمان باشد واجب است مجازات گردد و کيفر او ھشتاد تازيانهدر صورتی که مسلمان باشد واجب است مجازات گردد و کيفر او ھشتاد تازيانه

..استاست
گ ا ا ظا ک گ ال ا ک ا ک کا گگا ا ا ظا ک گ ال ا ک ا ک کا گا ھرگاه کافری که در پناه حکومت اسالمی زندگی می کند تظاھر به شرابخوارگی ھرگاه کافری که در پناه حکومت اسالمی زندگی می کند تظاھر به شرابخوارگی     

..کند به ھشتاد تازيانه محکوم می شودکند به ھشتاد تازيانه محکوم می شود
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کيفيت تازيانه زدن بر شرابخوارکيفيت تازيانه زدن بر شرابخوار

در اجرای کيفر شالق بر شرابخوار الزم است که شرابخوار برھنه باشد، وشالق در اجرای کيفر شالق بر شرابخوار الزم است که شرابخوار برھنه باشد، وشالق       
مرگبار جاھای رت ع رت، ص زدن از د ش م زده ا کتف پشت مرگباربر جاھای رت ع رت، ص زدن از د ش م زده ا کتف پشت بر پشت و کتف او زده می شود و از زدن صورت، عورت و جاھای مرگباربر پشت و کتف او زده می شود و از زدن صورت، عورت و جاھای مرگباربر

..خودداری شود و زدن شالق بر تمام بدنش تقسيم شودخودداری شود و زدن شالق بر تمام بدنش تقسيم شود
باشد آمده بيرون مستس حال از محکوم که شود می جاری وقتی باشدحدود آمده بيرون مستس حال از محکوم که شود می جاری وقتی حدود ..حدود وقتی جاری می شود که محکوم از حال مستس بيرون آمده باشدحدود وقتی جاری می شود که محکوم از حال مستس بيرون آمده باشد    
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حکم تکرار شرابخواریحکم تکرار شرابخواری

ھرگاه شرابخوار بعد از مواخذه شدن، شرابخواری را تکرار نمايد، فتوای ھرگاه شرابخوار بعد از مواخذه شدن، شرابخواری را تکرار نمايد، فتوای       
مجازات بار د از بعد يعن ، س دفعه در که است اين اماميه فقھای ر مجازاتمشھ بار د از بعد يعن ، س دفعه در که است اين اماميه فقھای ر مشھور فقھای اماميه اين است که در دفعه سوم، يعنی بعد از دوبار مجازاتمشھور فقھای اماميه اين است که در دفعه سوم، يعنی بعد از دوبار مجازاتمشھ

..شدن کيفر او قتل استشدن کيفر او قتل است
است گفته اول شھيد استاما گفته اول شھيد رسد::اما می قتل به شرابخوار چھارم دفعه رسددر می قتل به شرابخوار چھارم دفعه در ..در دفعه چھارم شرابخوار به قتل می رسددر دفعه چھارم شرابخوار به قتل می رسد::اما شھيد اول گفته استاما شھيد اول گفته است    
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حکم شرابخواری که آن را حالل بداندحکم شرابخواری که آن را حالل بداند

..حکم حرمت شراب در اسالم، از ضروريات دين و شرع مقدس اسالم استحکم حرمت شراب در اسالم، از ضروريات دين و شرع مقدس اسالم است      
ا ش ت ان الل ا اش زا ا ل اگ ان الل ا آ ک اک ش ت ان الل ا اش زا ا ل اگ ان الل ا آ ک ک کسی که آن را حالل بداند اگر مسلمان زاده باشد با حالل دانستن شراب،کسی که آن را حالل بداند اگر مسلمان زاده باشد با حالل دانستن شراب،    

کافر فطری محسوب می گردد، در توبه دادن يا عدم آن اختالف است مشھور کافر فطری محسوب می گردد، در توبه دادن يا عدم آن اختالف است مشھور 
اند اندگفته دد::گفته گ کشته د ش ن داد به ددت گ کشته د ش ن داد به ت ..توبه داده نمی شود و کشته می گرددتوبه داده نمی شود و کشته می گردد::گفته اندگفته اند

www*p
nu

eb
*co

m



عوامل سقوط حدعوامل سقوط حد

ھرگاه پيش از اثبات آشاميدن شراب در دادگاه، از معصيت خودش توبه نمايد ھرگاه پيش از اثبات آشاميدن شراب در دادگاه، از معصيت خودش توبه نمايد       
گ اقط ا از گّ اقط ا از تّ گا ا ا خ ا ش ات اث از اگ ا تا گا ا ا خ ا ش ات اث از اگ ا ا اما اگر بعد از اثبات شرابخواری مجرم در دادگاه توبه اما اگر بعد از اثبات شرابخواری مجرم در دادگاه توبه ..حد از او ساقط می گرددحد از او ساقط می گردد

..نمايد کيفر از او ساقط نخواھد شدنمايد کيفر از او ساقط نخواھد شد
اند گفته ش ايد ن به ت د ب کند ا اق دش خ اگ ا اندا گفته ش ايد ن به ت د ب کند ا اق دش خ اگ ا ::ا ::اما اگر خودش اقرار کند و بعد توبه نمايد مشھور گفته انداما اگر خودش اقرار کند و بعد توبه نمايد مشھور گفته اند    

..حاکم در اجرای حّد و عفو مخير استحاکم در اجرای حّد و عفو مخير است      
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راھھای اثبات شرابخواری در دادگاهراھھای اثبات شرابخواری در دادگاه

ھرگاه بالغ، عاقل، آزاد و از روی اختيار دوبار اقرار به شرابخواری نمايد، يا ھرگاه بالغ، عاقل، آزاد و از روی اختيار دوبار اقرار به شرابخواری نمايد، يا         
اثبات ا معصيت دھند، شھادت کس اری شرابخ به عادل، مرد نفر د اثباتاينکه ا معصيت دھند، شھادت کس اری شرابخ به عادل، مرد نفر د اينکه دو نفر مرد عادل، به شرابخواری کسی شھادت دھند، معصيت او اثباتاينکه دو نفر مرد عادل، به شرابخواری کسی شھادت دھند، معصيت او اثباتاينکه

..می شودمی شود
استفراغ به گواھی ديگری و دھد شراب آشاميدن به شھادت گواھان از يکی اگر استفراغاما به گواھی ديگری و دھد شراب آشاميدن به شھادت گواھان از يکی اگر اما اگر يکی از گواھان شھادت به آشاميدن شراب دھد و ديگری گواھی به استفراغ اما اگر يکی از گواھان شھادت به آشاميدن شراب دھد و ديگری گواھی به استفراغ اما

..نمودن، در شرابخواری بين فقھا اختالف استنمودن، در شرابخواری بين فقھا اختالف است
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ادعای اکراھی بودن شرب شرابادعای اکراھی بودن شرب شراب

حّد در صورتی بر شرابخوار اقامه می شود که از روی اختيار و اراده شراب حّد در صورتی بر شرابخوار اقامه می شود که از روی اختيار و اراده شراب       
د، ش نم مجازات نمايند ردن خ شراب به ر مجب را کس اگر اما شد، د،بن ش نم مجازات نمايند ردن خ شراب به ر مجب را کس اگر اما شد، بنوشد، اما اگر کسی را مجبور به شراب خوردن نمايند مجازات نمی شود،بنوشد، اما اگر کسی را مجبور به شراب خوردن نمايند مجازات نمی شود،بن

يعنی اگر مجبور به کاری شود، حکم آن يعنی اگر مجبور به کاری شود، حکم آن . . زيرا اکراه سبب رفع تکليف استزيرا اکراه سبب رفع تکليف است
..کار از او برداشته می شودکار از او برداشته می شود و ی بر و ز ور ی بر و ز ر
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حکم جاھل نسبت به موضوع با حکم شرابحکم جاھل نسبت به موضوع با حکم شراب

ک ا ل آنا ک ش قط کلف ان ز ف کتکل ا ل آنا ک ش قط کلف ان ز ف تکل تکليف زمانی بر مکلفين قطعی می شود که آنان علم به موضوع يا حکمتکليف زمانی بر مکلفين قطعی می شود که آنان علم به موضوع يا حکم    
تکليف داشته باشند، بنا براين اگر کسی نسبت به مايعی جاھل باشد که مست تکليف داشته باشند، بنا براين اگر کسی نسبت به مايعی جاھل باشد که مست 
مجازات بنوشد، شراب و باشد خبر بی شراب حرمت حکم از يا است مجازاتکننده بنوشد، شراب و باشد خبر بی شراب حرمت حکم از يا است کننده است يا از حکم حرمت شراب بی خبر باشد و شراب بنوشد، مجازاتکننده است يا از حکم حرمت شراب بی خبر باشد و شراب بنوشد، مجازاتکننده

..نمی شودنمی شود
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سوم سومفصل فصل سومفصل سومفصل
حکم سرقت وکيفر آنحکم سرقت وکيفر آن

::ھدف کلیھدف کلی      
ش آشنا آ ف ک قت ک ا انش ل ف ا طال شاز آشنا آ ف ک قت ک ا انش ل ف ا طال ..پس از مطالعه اين فصل دانشجو با حکم سرقت و کيفر آن آشنا می شودپس از مطالعه اين فصل دانشجو با حکم سرقت و کيفر آن آشنا می شوداز

::ھدفھای رفتاریھدفھای رفتاری      
ظا ا ش ا ا ل ف ا طال ظاا ا ش ا ا ل ف ا طال ::پس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رودپس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رودا

..حکم سرقت و کيفر آن را از نظر اسالم بيان کندحکم سرقت و کيفر آن را از نظر اسالم بيان کند
..شرايط کيفر و مجازات سارق را توضيح دھدشرايط کيفر و مجازات سارق را توضيح دھدطط
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حکم سرقت از نظر اسالمحکم سرقت از نظر اسالم

..از جمله گناھان کبيره در اسالم، سرقت استاز جمله گناھان کبيره در اسالم، سرقت است      
ا ف ا ا ز اگ ا ز ک ا ا ز ال ت ن ا اخ ف ا ا ز اگ ا ز ک ا ا ز ال ت ن ا خ خداوند متعال دزدی را حرام کرد، زيرا اگر دزدی حرام و مباح بود سبب فساد خداوند متعال دزدی را حرام کرد، زيرا اگر دزدی حرام و مباح بود سبب فساد     

..اموال و قتل آدمھا می شداموال و قتل آدمھا می شد
باشد اع ت ا اخالق ادی اقت د فا بب باشددزدی اع ت ا اخالق ادی اقت د فا بب ادزدی ا آن ند خدا الذا ا آن ند خدا لذا لذا خداوند آن را حرام لذا خداوند آن را حرام ..دزدی سبب مفاسد اقتصادی، اخالقی،اجتماعی می باشددزدی سبب مفاسد اقتصادی، اخالقی،اجتماعی می باشد    

..کرده استکرده است
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شرايط کيفر و مجازات دزدشرايط کيفر و مجازات دزد

از عبارتند آن شرايط و است دزد دست بريدن سرقت ازمجازات عبارتند آن شرايط و است دزد دست بريدن سرقت ::مجازات ز     ر  ب ن  ي  ر ز  و  ن   ر بري ز  زج ر  ب ن  ي  ر ز  و  ن   ر بري ز  ::ج
بلوغبلوغ  - - ١١
عقلعقل  - - ٢٢
گرفتن مال از حرزگرفتن مال از حرز--٣٣
شکستن حرزشکستن حرز  - - ۴۴
ا۵۵ اخت اداشتن اخت داشتن داشتن اختيارداشتن اختيار--۵۵
عدم شبھه ملکيتعدم شبھه ملکيت  - - ۶۶
لص--٧٧ خا طالی دينار چھارم لصيک خا طالی دينار چھارم صيک ی   ر  ي رم  صي چھ ی   ر  ي رم  ي چھ
ربودن مخفيانهربودن مخفيانه  - - ٨٨
دزد، پدر صاحب مال نباشددزد، پدر صاحب مال نباشد  - - ٩٩
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نباشد١٠١٠ خوراکيھا از و قحط سال نباشددر خوراکيھا از و قحط سال در ..در سال قحطی و از خوراکيھا نباشددر سال قحطی و از خوراکيھا نباشد--١٠١٠
..باشدباشد  مالمالدزدی شده دزدی شده   --١١١١
باشد١٢١٢ ديگری باشدال ديگری ال ..مال ديگری باشدمال ديگری باشد--١٢١٢
..مال محترم باشدمال محترم باشد  --١٣١٣
اشد١۴١۴ لتفت ق اشدا لتفت ق ا ..سارق ملتفت باشدسارق ملتفت باشد--١۴١۴
..بداند که حرام استبداند که حرام است  --١۵١۵
اشد١۶١۶ ن اشدضط ن ضط ..مضطر نباشدمضطر نباشد--١۶١۶
..حرز مال سارق نباشدحرز مال سارق نباشد  --١٧١٧
ا١٨١٨ ز ا ن ا اال ز ا ن ا ال ..مال را به عنوان دزدی برداردمال را به عنوان دزدی بردارد--١٨١٨
www*p..نباشدنباشد... ... از اموال دولتی ،وقف و از اموال دولتی ،وقف و   --١٩١٩
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چھارم چھارمفصل فصل چھارمفصل چھارمفصل
حکم محارب و کيفر آنحکم محارب و کيفر آن

::ھدف کلیھدف کلی      
ش آشنا آ ف ک ا ک ا انش ل ف ا طال شاز آشنا آ ف ک ا ک ا انش ل ف ا طال ..پس از مطالعه اين فصل دانشجو با حکم محارب و کيفر آن آشنا می شودپس از مطالعه اين فصل دانشجو با حکم محارب و کيفر آن آشنا می شوداز

::ھدف ھای رفتاریھدف ھای رفتاری      
ک ظا ا ش ا ا ل ف ا طال کا ظا ا ش ا ا ل ف ا طال :    :    پس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود کهپس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود کها

..ديدگاه اسالم را در مورد محارب بيان کندديدگاه اسالم را در مورد محارب بيان کند  
.  .  حکم محارب را بنابر انگيزه بيان کندحکم محارب را بنابر انگيزه بيان کندگگ

www*p..ادله اثبات محارب را ذکر کندادله اثبات محارب را ذکر کند  
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ديدگاه اسالم در مورد محاربديدگاه اسالم در مورد محارب

محارب از ريشه حرب به معنی جنگ استعمال می شود،ولی معنای اصلی آن محارب از ريشه حرب به معنی جنگ استعمال می شود،ولی معنای اصلی آن       
است سلطه قھر ی ر از ديگری ال ام استگرفتن سلطه قھر ی ر از ديگری ال ام ..گرفتن اموال ديگری از روی قھر و سلطه استگرفتن اموال ديگری از روی قھر و سلطه استگرفتن

محارب ھر کس که برای ايجاد رعب و ھراس و سلب محارب ھر کس که برای ايجاد رعب و ھراس و سلب : : در قانون آمده استدر قانون آمده است      
باشد می االرض مفسد و محارب ببرد اسلحه به دست مردم امنيت و باشدآزادی می االرض مفسد و محارب ببرد اسلحه به دست مردم امنيت و ..آزادی و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد االرض می باشدآزادی و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد االرض می باشدآزادی
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انگيزه محاربانگيزه محارب

..در گذشته انگيزه محاربان غارت و تاراج اموال مردم بوده استدر گذشته انگيزه محاربان غارت و تاراج اموال مردم بوده است      
نظ ا ا ن ا ن ال ا ت ک ل ان ل ا ق ک ان ک ز نظا ا ا ن ا ن ال ا ت ک ل ان ل ا ق ک ان ک ز امروزه کسانی که قيام مسلحانه عليه حکومت اسالمی نمايند و برای اين منظور امروزه کسانی که قيام مسلحانه عليه حکومت اسالمی نمايند و برای اين منظور ا
اقدام به تھيه اسلحه کنند، يا در کودتا شرکت نمايند و خودشان را نامزد پست اقدام به تھيه اسلحه کنند، يا در کودتا شرکت نمايند و خودشان را نامزد پست 

ھستند االرض مفسد و محارب نمايند، کودتا حکومت ھستندھای االرض مفسد و محارب نمايند، کودتا حکومت ..ھای حکومت کودتا نمايند، محارب و مفسد االرض ھستندھای حکومت کودتا نمايند، محارب و مفسد االرض ھستندھای
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راھھای اثبات محاربهراھھای اثبات محاربه

محاربه با شھادت دو مرد عادل ثابت می شود، به شرط آنکه گواھی شاھدان در محاربه با شھادت دو مرد عادل ثابت می شود، به شرط آنکه گواھی شاھدان در       
نباشد تھمت نباشدمعرض تھمت ..معرض تھمت نباشدمعرض تھمت نباشدمعرض

راه دوم، اقرار است که با يک بار اقرار محاربه اثبات و مجازات می شود به راه دوم، اقرار است که با يک بار اقرار محاربه اثبات و مجازات می شود به       
باشد اقرارش به قاصد و مختار عاقل، بالغ، کننده اقرار که باشدشرطی اقرارش به قاصد و مختار عاقل، بالغ، کننده اقرار که ..شرطی که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و قاصد به اقرارش باشدشرطی که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و قاصد به اقرارش باشدشرطی
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کيفر محاربکيفر محارب

::حّد محارب عبارتند ازحّد محارب عبارتند از      
کشتکشت١١ کشتنکشتن--١١
به دار کشيدنبه دار کشيدن  - - ٢٢
گ٣٣ ک ک ا ا گا ک ک ا ا ا دست و پای او را به عکس يکديگر بريدندست و پای او را به عکس يکديگر بريدن--٣٣
تبعيدتبعيد  - - ۴۴

گگ ..قانون مجازات اسالمی کيفر محارب را به اختيار قاضی واگذار کرده استقانون مجازات اسالمی کيفر محارب را به اختيار قاضی واگذار کرده است    
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احکام به دار آويختن محارباحکام به دار آويختن محارب

..آرای فقھا در مورد به دار آويختن محارب مختلف استآرای فقھا در مورد به دار آويختن محارب مختلف است      
کشت از ا ا ک ن ا ا فت انن ت ت ا ف ک ک ان کشتک از ا ا ک ن ا ا فت انن ت ت ا ف ک ک ان کسانی که کيفر را به ترتيب می دانند، فتوا دادند که محارب را بعد از کشتن بهکسانی که کيفر را به ترتيب می دانند، فتوا دادند که محارب را بعد از کشتن بهک

دار می کشند، ولی کسانی که کيفر را به اختيار قاضی واگذار نمودند فتوا دادند دار می کشند، ولی کسانی که کيفر را به اختيار قاضی واگذار نمودند فتوا دادند 
ک ا آ ا ا ا کک ا آ ا ا ا ..که محارب را زنده به دار آويزان می کنندکه محارب را زنده به دار آويزان می کنندک
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احکام تبعيد محارباحکام تبعيد محارب

، اين است که محارب را از محل زندگی و شھر ، اين است که محارب را از محل زندگی و شھر )) )) نفی بلد نفی بلد   ((((مقصود از تبعيد مقصود از تبعيد       
ی منز رت ص به شھر آن در که کنند، م انه ر ديگری شھر به دش یخ منز رت ص به شھر آن در که کنند، م انه ر ديگری شھر به دش خودش به شھر ديگری روانه می کنند، که در آن شھر به صورت منزوی وخودش به شھر ديگری روانه می کنند، که در آن شھر به صورت منزوی وخ

..تنھا به سر ببردتنھا به سر ببرد
گويد می اسالمی مجازات گويدقانون می اسالمی مجازات سال::قانون يک از کمتر حال ھر در تبعيد سالمدت يک از کمتر حال ھر در تبعيد مدت مدت تبعيد در ھر حال کمتر از يک سالمدت تبعيد در ھر حال کمتر از يک سال: : قانون مجازات اسالمی می گويدقانون مجازات اسالمی می گويد    

..نيست، اگر چه بعد از دستگيری توبه نمايدنيست، اگر چه بعد از دستگيری توبه نمايد
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حکم توبه محاربحکم توبه محارب

ھرگاه محارب پيش از دستگيری توبه نمايد، حد که حق هللا است بر او اقامه ھرگاه محارب پيش از دستگيری توبه نمايد، حد که حق هللا است بر او اقامه       
د ش نم برداشته ا از الناس حق اما د، ش دنم ش نم برداشته ا از الناس حق اما د، ش ..نمی شود، اما حق الناس از او برداشته نمی شودنمی شود، اما حق الناس از او برداشته نمی شودنم

اگر بعد از دستگيری توبه نمايد، اثری در اسقاط حد، قصاص و قرامت مالی اگر بعد از دستگيری توبه نمايد، اثری در اسقاط حد، قصاص و قرامت مالی       
ترسنداردندارد از و نباشد صادقانه دستگيری از بعد توبه که است محتمل ترسزيرا از و نباشد صادقانه دستگيری از بعد توبه که است محتمل زيرا زيرا محتمل است که توبه بعد از دستگيری صادقانه نباشد و از ترسزيرا محتمل است که توبه بعد از دستگيری صادقانه نباشد و از ترس..نداردندارد

..مجازات توبه کرده باشدمجازات توبه کرده باشد
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دزد در حکم محاربدزد در حکم محارب

. . در روايتی که در مورد محارب وارد گرديده دزد را محارب ناميده انددر روايتی که در مورد محارب وارد گرديده دزد را محارب ناميده اند      
گفت ل ا گفتش ل ا لنش ن کن آ تظا ک ت ا ا ز لنت ن کن آ تظا ک ت ا ا ز ت در صورتی، دزد محارب است که تظاھر به آن کند، يعنی علنی در صورتی، دزد محارب است که تظاھر به آن کند، يعنی علنی ::شھيد اول گفتهشھيد اول گفته    

..و با زور جھت گرفتن اموال وارد خانه آنھا شودو با زور جھت گرفتن اموال وارد خانه آنھا شود
با ز دزد دف اگ داخت پ دزد دف به دش خ ال از دفاع ای ب ک بااگ ز دزد دف اگ داخت پ دزد دف به دش خ ال از دفاع ای ب ک اگ اگر کسی برای دفاع از مال خودش به دفع دزد پرداخت، و اگر دفع دزد جز با اگر کسی برای دفاع از مال خودش به دفع دزد پرداخت، و اگر دفع دزد جز با     

..کشتن او ممکن نبود، خون او ھدر استکشتن او ممکن نبود، خون او ھدر است
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ربودن اموالربودن اموالاشکالاشکال

::ربودن اموال مردم شکل ھای مختلف دارد ربودن اموال مردم شکل ھای مختلف دارد       
ازاا ت غا ل ا ا ازک ت غا ل ا ا ک ..که با اسلحه به غارت مردم بپردازدکه با اسلحه به غارت مردم بپردازد::محاربهمحاربه_  _  

..به صورت مخفی مال را از حرز می گيردبه صورت مخفی مال را از حرز می گيرد:   :   سرقت سرقت _  _  
ال الا اا ا ف ا گ اال ا ف ا گ ال ..ربودن مال ديگران به صورت مخفی و از غير حرز استربودن مال ديگران به صورت مخفی و از غير حرز است::اختالساختالس_ _ 

..علنی و بدون تھديد مال را می ربايد و فرار می کندعلنی و بدون تھديد مال را می ربايد و فرار می کند: : استالب استالب _  _  
ل ل ل گ لل ل ل گ ل شکل ديگر با حيله و تقلب مال مردم را می ربايد، مانند نامه ھای دروغیشکل ديگر با حيله و تقلب مال مردم را می ربايد، مانند نامه ھای دروغی    
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حکم داروھای خواب آورحکم داروھای خواب آور

اگر شخصی برای ربودن مال کسی به او داروھای خواب آور بی ھوش  اگر شخصی برای ربودن مال کسی به او داروھای خواب آور بی ھوش        
ا ن ا ا ت نا ا ا ا ا ال ا ان خ آ ثال ا اکنن ن ا ا ت نا ا ا ا ا ال ا ان خ آ ثال ا ..کننده و امثال آن بخوراند و اموال او را بربايد يا جنايتی بر او وارد نمايدکننده و امثال آن بخوراند و اموال او را بربايد يا جنايتی بر او وارد نمايدکنن

شخص ضامن اموال و جنايت است و بابت جنايت نيز يا قصاص شود يا ديهشخص ضامن اموال و جنايت است و بابت جنايت نيز يا قصاص شود يا ديه
ش ا آ ا ا شا ا آ ا ا ..بپردازد و برای خوراندن آن دارو نيز تعزير شودبپردازد و برای خوراندن آن دارو نيز تعزير شودا
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پنجم پنجمفصل فصل پنجمفصل پنجمفصل
حکم گناھان متفرقه و کيفر آنحکم گناھان متفرقه و کيفر آن

کل کلھدف ::ھدف ::ھدف کلیھدف کلی    
..با مطالعه اين فصل دانشجو با حکم گناھان متفرقه و کيفر آنھا آشنا می شودبا مطالعه اين فصل دانشجو با حکم گناھان متفرقه و کيفر آنھا آشنا می شود

رفتاری ھای رفتاریھدف ھای ::ھدف ::ھدف ھای رفتاریھدف ھای رفتاری    
::پس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود کهپس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود که

کند ان ا تداد ا ف کندک ان ا تداد ا ف ..کيفر ارتداد را بيان کندکيفر ارتداد را بيان کندک
..اقامه مرتد و عالمت ارتداد را بيان کند اقامه مرتد و عالمت ارتداد را بيان کند 

کن ذک ا ل فط ت ف ک کنازات ذک ا ل فط ت ف ک www*p..مجازات و کيفر مرتد فطری و ملی را ذکر کندمجازات و کيفر مرتد فطری و ملی را ذکر کندازات
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معنای ارتدادمعنای ارتداد

ل لگ گ ..ارتداد به معنی برگشتن از دين و کافر شدن بعد از مسلمان بودن استارتداد به معنی برگشتن از دين و کافر شدن بعد از مسلمان بودن است      
اگر کسی منکر خداوند يا وحدانيت او، و يا يکی از صفات جالل و جمال اگر کسی منکر خداوند يا وحدانيت او، و يا يکی از صفات جالل و جمال       

يا يکی از ضروريات دين را انکار کنديا يکی از ضروريات دين را انکار کند))صص((او شود، يا نبوت حضرت محمد او شود، يا نبوت حضرت محمد 
يا اين که چيزی را ضرورتاً می داند از اسالم نيست به اسالم نسبت بدھد مرتد يا اين که چيزی را ضرورتاً می داند از اسالم نيست به اسالم نسبت بدھد مرتد   
..استاستاا
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اقسام مرتداقسام مرتد

مرتد بر دو قسم است مرتد فطری و مرتد ملیمرتد بر دو قسم است مرتد فطری و مرتد ملی      
نطفه انعقاد ھنگا يا باشد زاده مسلمان که د ش م گفته کس به فطری نطفهمرتد انعقاد ھنگا يا باشد زاده مسلمان که د ش م گفته کس به فطری مرتد مرتد فطری به کسی گفته می شود که مسلمان زاده باشد يا ھنگام انعقاد نطفهمرتد فطری به کسی گفته می شود که مسلمان زاده باشد يا ھنگام انعقاد نطفه    

..او يا ھنگام والدت او والدين يا يکی مسلمان باشنداو يا ھنگام والدت او والدين يا يکی مسلمان باشند
اند گفته فقھا از اندبعضی گفته فقھا از به::بعضی التزام و تصديق باشد مسلمان او مادر يا پدر بهاگر التزام و تصديق باشد مسلمان او مادر يا پدر اگر اگر پدر يا مادر او مسلمان باشد تصديق و التزام بهاگر پدر يا مادر او مسلمان باشد تصديق و التزام به::بعضی از فقھا گفته اندبعضی از فقھا گفته اند    
..اسالم بر او الزامی استاسالم بر او الزامی است

ماگر بعد از بلوغ اسالم را اظھارو سپس انکار کرد مرتد خواھد اگر بعد از بلوغ اسالم را اظھارو سپس انکار کرد مرتد خواھد ::برخی گفته اندبرخی گفته اند     مغ غ
..بودبود
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مرتد ملیمرتد ملی

ھنگام انعقاد يا والدت او پدر و مادرش کافر باشند يا در ھنگام ھنگام انعقاد يا والدت او پدر و مادرش کافر باشند يا در ھنگام   کسی کهکسی که      
ط گ طظ گ بلوغ اظھار اسالم نکرده باشد، سپس مسلمان گردد اسالم او فطری نيست،بلوغ اظھار اسالم نکرده باشد، سپس مسلمان گردد اسالم او فطری نيست،ظ

بلکه از دين و مليتی ديگر به اسالم آمد، اگر مجدداً از اسالم برگردد و بلکه از دين و مليتی ديگر به اسالم آمد، اگر مجدداً از اسالم برگردد و 
خوانند م مل مرتد را او شود خوانندکافر م مل مرتد را او شود ..کافر شود او را مرتد ملی می خوانندکافر شود او را مرتد ملی می خوانندکافر
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عالمت ارتدادعالمت ارتداد

اگر کسی سخنی را از روی علم و تعّمد اظھار بدارد که متضمن کفر باشداگر کسی سخنی را از روی علم و تعّمد اظھار بدارد که متضمن کفر باشد
آگا از ا کا نک ا ا ت ا ت اش آ آگاتق از ا کا نک ا ا ت ا ت اش آ و معتقد به آن باشد مرتد است، يا اينکه کاری را از روی عمد و آگاھی وو معتقد به آن باشد مرتد است، يا اينکه کاری را از روی عمد و آگاھی وتق

اعتقاد انجام دھد که متضمن کفر باشد، يا اسالم و احکام آن را مسخره کند، اعتقاد انجام دھد که متضمن کفر باشد، يا اسالم و احکام آن را مسخره کند، 
اسالم پيامبر به اسالمجسارت پيامبر به معصوم))صص((جسارت امامان يا پيشين پيامبران از يکی معصوميا امامان يا پيشين پيامبران از يکی يا يا يکی از پيامبران پيشين يا امامان معصوميا يکی از پيامبران پيشين يا امامان معصوم) ) صص((جسارت به پيامبر اسالمجسارت به پيامبر اسالم

..نمايد مرتد محسوب می شودنمايد مرتد محسوب می شود
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مجازات و کيفر مرتد فطریمجازات و کيفر مرتد فطری

..اگر مرتد فطری باشد کيفرش قتل است و توبه او پذيرفته نمی شوداگر مرتد فطری باشد کيفرش قتل است و توبه او پذيرفته نمی شود      
اخت از ت ال ا ا نگ فات ّ ا ت ا ا ز از اختزنش از ت ال ا ا نگ فات ّ ا ت ا ا ز از زنش زنش از زمان ارتداد، عده وفات نگه می دارد، و اموال مرتد، بعد از پرداخت زنش از زمان ارتداد، عده وفات نگه می دارد، و اموال مرتد، بعد از پرداخت     

ديون او ميان وا رثين او تقسيم می گردد، چون که شرعاً از لحظه ارتداد ديون او ميان وا رثين او تقسيم می گردد، چون که شرعاً از لحظه ارتداد 
گردد می سلب اموال به نسبت او گرددمالکيت می سلب اموال به نسبت او ..مالکيت او نسبت به اموال سلب می گرددمالکيت او نسبت به اموال سلب می گرددمالکيت
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حکم ارتدادطفل،مجنون و مکرهحکم ارتدادطفل،مجنون و مکره

طفل در اسالم و عدم اسالم تابع والدين است، ھرگاه نسبت به طفل حکم طفل در اسالم و عدم اسالم تابع والدين است، ھرگاه نسبت به طفل حکم       
د ش م تأديب د، ش مرتد نمايد انکار را اسال طفل آن د ش داسال ش م تأديب د، ش مرتد نمايد انکار را اسال طفل آن د ش ..اسالم شود و آن طفل اسالم را انکار نمايد و مرتد شود، تأديب می شوداسالم شود و آن طفل اسالم را انکار نمايد و مرتد شود، تأديب می شوداسال

..مجنون در حکم ولی خودش است، لذا اگر اظھار کفر نمايد تأديب می شودمجنون در حکم ولی خودش است، لذا اگر اظھار کفر نمايد تأديب می شود      
د ندا ک ا اک ال د کف ه کل ا داظ ندا ک ا اک ال د کف ه کل ا اظ ..اظھار کلمه کفر در حال اکراه حکمی ندارداظھار کلمه کفر در حال اکراه حکمی ندارد    
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مجازات و کيفر مرتد ملیمجازات و کيفر مرتد ملی

مرتد ملی را وادار به توبه می کنند اگر از ارتداد توبه کرد رھا می شود و مرتد ملی را وادار به توبه می کنند اگر از ارتداد توبه کرد رھا می شود و       
د ش م کشته کرد، امتناع به ت از داگر ش م کشته کرد، امتناع به ت از ..اگر از توبه امتناع کرد، کشته می شوداگر از توبه امتناع کرد، کشته می شوداگر

در ايامی که انتظار در ايامی که انتظار . . زن مرتد ملی از لحظه ارتداد عّده طالق نگه می داردزن مرتد ملی از لحظه ارتداد عّده طالق نگه می دارد      
باشد می محجور خود اموال در تصرف از رود می مرتد باشدتوبه می محجور خود اموال در تصرف از رود می مرتد ..توبه مرتد می رود از تصرف در اموال خود محجور می باشدتوبه مرتد می رود از تصرف در اموال خود محجور می باشدتوبه
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حکم زن مرتدحکم زن مرتد

زن اگر از دين برگردد و مرتد شود، حتی اگر مرتد فطری ھم باشد کشته نمی زن اگر از دين برگردد و مرتد شود، حتی اگر مرتد فطری ھم باشد کشته نمی       
د ش م داده به ت بلکه د دش ش م داده به ت بلکه د زندانش نکرد به ت اگر د ش م رھا کرد به ت زنداناگر نکرد به ت اگر د ش م رھا کرد به ت اگر اگر توبه کرد رھا می شود اگر توبه نکرد زندانیاگر توبه کرد رھا می شود اگر توبه نکرد زندانی..شود بلکه توبه داده می شودشود بلکه توبه داده می شود

..می شود و در خوراک و لباس بر او سختگيری می شودمی شود و در خوراک و لباس بر او سختگيری می شود
است زن به ملحق ارتداد حکم در خنثی استظاھراً زن به ملحق ارتداد حکم در خنثی ظاھراً ..ظاھرا خنثی در حکم ارتداد ملحق به زن استظاھرا خنثی در حکم ارتداد ملحق به زن است    
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حکم دفاع از جان، مال، و ناموسحکم دفاع از جان، مال، و ناموس

قانون برای جامعه به منظور حفظ جان و مال وناموس يا بازداشتن از اضرار قانون برای جامعه به منظور حفظ جان و مال وناموس يا بازداشتن از اضرار       
باشد م ھمديگر به باشدانسانھا م ھمديگر به ..انسانھا به ھمديگر می باشدانسانھا به ھمديگر می باشدانسانھا

بنابراين حفظ جان و دفاع از ناموس واجب است، اگر به او ھجوم کردند و او بنابراين حفظ جان و دفاع از ناموس واجب است، اگر به او ھجوم کردند و او       
کند دفع را آنھا است واجب کند، دفع را آنھا او تواند کندمی دفع را آنھا است واجب کند، دفع را آنھا او تواند ..می تواند او آنھا را دفع کند، واجب است آنھا را دفع کندمی تواند او آنھا را دفع کند، واجب است آنھا را دفع کندمی

..اما اگر ظن بر ناتوانی و ھالکت خودش دارد بايد از مقابل آنھا بگريزداما اگر ظن بر ناتوانی و ھالکت خودش دارد بايد از مقابل آنھا بگريزد      
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شرايط دفاعشرايط دفاع

..در صورتی مدافع شروع به دفاع می کند که بداند مھاجم قصد حمله دارددر صورتی مدافع شروع به دفاع می کند که بداند مھاجم قصد حمله دارد      
ت ن ا ش ا ا ت ا ا ل نگا تگا ن ا ش ا ا ت ا ا ل نگا گا ..ھرگاه در ھنگام حمله مھاجم جراحتی بر او وارد شود ضامن نيستھرگاه در ھنگام حمله مھاجم جراحتی بر او وارد شود ضامن نيست    

اما اگر مھاجم ترک ھجوم کرده و در حال فرار مدافع دست يا پای او راقطع اما اگر مھاجم ترک ھجوم کرده و در حال فرار مدافع دست يا پای او راقطع       
ت ا ن ضا تکند ا ن ضا ..کند ضامن استکند ضامن استکند
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ادعای مھاجم بودن مقتولادعای مھاجم بودن مقتول

ا نزل ا ش ک نزل ا ا گ ل ا ا شخ اگا نزل ا ش ک نزل ا ا گ ل ا ا شخ گا ھرگاه شخصی با اسلحه گرم يا سرد وارد منزل کسی شود، صاحب منزل اوھرگاه شخصی با اسلحه گرم يا سرد وارد منزل کسی شود، صاحب منزل او    
را به قتل برساند و ادعا کند که مقتول مھاجم بوده،بر قاتل واجب است که را به قتل برساند و ادعا کند که مقتول مھاجم بوده،بر قاتل واجب است که 
منزل صاحب به رو و شده خانه وارد سالح با او اينکه بر کند بّينه منزلاقامه صاحب به رو و شده خانه وارد سالح با او اينکه بر کند بّينه اقامه بينه کند بر اينکه او با سالح وارد خانه شده  و رو به صاحب منزل اقامه بينه کند بر اينکه او با سالح وارد خانه شده  و رو به صاحب منزل اقامه

..کرده بودکرده بود
است مقتول خون ضامن کند، اقامه بّينه نتوانست قاتل استاگر مقتول خون ضامن کند، اقامه بّينه نتوانست قاتل ..اگر ول      ون  ن  و بي    ل  ول ر  ون  ن  و بي    ل  ..ر 
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حکم آسيب ديدن طفل و زوجهحکم آسيب ديدن طفل و زوجه

اگر تأديب طفل و زوجه منجر به آسيب ديدن يااگر تأديب طفل و زوجه منجر به آسيب ديدن يا: : برخی از فقھا فرمودندبرخی از فقھا فرمودند      
است ضامن کننده تأديب شود آنھا استمرگ ضامن کننده تأديب شود آنھا ..مرگ آنھا شود تأديب کننده ضامن استمرگ آنھا شود تأديب کننده ضامن استمرگ

چون کتک زدن طفل به وسيله پدر ومعلم و نيز چون کتک زدن طفل به وسيله پدر ومعلم و نيز : : بعضی از فقھا گفته اندبعضی از فقھا گفته اند        
کتک زدن زوجه به وسيله شوھر شرعاً جايز است، آسيب وارد شده ضمان کتک زدن زوجه به وسيله شوھر شرعاً جايز است، آسيب وارد شده ضمان 

د دندا ..نداردنداردندا
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دوم دومبخش بخش دومبخش دومبخش
قصاصقصاص

::ھدف کلیھدف کلی      
از آ کا ا فا ا ق نف گا ا ل ف ا طال ا ازانش آ کا ا فا ا ق نف گا ا ل ف ا طال ا دانشجو با مطالعه اين فصل، جايگاه نفس و قصاص و مفاھيم و احکام آن ازدانشجو با مطالعه اين فصل، جايگاه نفس و قصاص و مفاھيم و احکام آن ازانش

..ديدگاه اسالم آشنا می شودديدگاه اسالم آشنا می شود
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حق حياتحق حيات

در ديدگاه اسالم، انسان ھمانند ديگر اجزای جھان آفرينش مملوک خداوند در ديدگاه اسالم، انسان ھمانند ديگر اجزای جھان آفرينش مملوک خداوند       
..استاستاستاست

بلکه آنچه بلکه آنچه . . بنابراين حق حيات پيش از آنکه حق بشر باشد حق الھی استبنابراين حق حيات پيش از آنکه حق بشر باشد حق الھی است      
باشد تکليف ظيفه ت ا ط يات به بت ن ان ان ای باشدب تکليف ظيفه ت ا ط يات به بت ن ان ان ای ..برای انسان نسبت به حيات مطرح است وظيفه و تکليف می باشدبرای انسان نسبت به حيات مطرح است وظيفه و تکليف می باشدب

انسان قبل ازآنکه نسبت به حيات، حق داشته باشد، تکليف دارد که آن را انسان قبل ازآنکه نسبت به حيات، حق داشته باشد، تکليف دارد که آن را       
د ا ن دا نگ دفظ ا ن دا نگ ..حفظ و نگھداری نمايدحفظ و نگھداری نمايدفظ
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فلسفه حرمت خودکشی و کشتن ديگرانفلسفه حرمت خودکشی و کشتن ديگران

حيات يک امر طبيعی حيات يک امر طبيعی . . ارزش ذاتی حيات به لحاظ استناد آن به خداوند متعال استارزش ذاتی حيات به لحاظ استناد آن به خداوند متعال است
د ج به ند خدا مستقي فيض با که است مجرد يا ی معن امر يک بلکه دنيست ج به ند خدا مستقي فيض با که است مجرد يا ی معن امر يک بلکه نيست بلکه يک امر معنوی يا مجرد است که با فيض مستقيم خداوند به وجودنيست بلکه يک امر معنوی يا مجرد است که با فيض مستقيم خداوند به وجودنيست

..می آيدمی آيد
حيات با او اذن بدون ھرگاه است، کرده ايجاد حکمی براساس را حيات حياتخداوند با او اذن بدون ھرگاه است، کرده ايجاد حکمی براساس را حيات خداوند خداوند حيات را براساس حکمی ايجاد کرده است، ھرگاه بدون اذن او با حيات خداوند حيات را براساس حکمی ايجاد کرده است، ھرگاه بدون اذن او با حيات     

..معارضه شود با ھدف آفرينش مخالفت شده استمعارضه شود با ھدف آفرينش مخالفت شده است
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احترام انساناحترام انسان

.             .             از ديدگاه اسالم جھان آفرينش و به ويژه انسان مورد احترام استاز ديدگاه اسالم جھان آفرينش و به ويژه انسان مورد احترام است    
است الھ ح ر دارای انسان که است آن جھت از يژه احترا استاين الھ ح ر دارای انسان که است آن جھت از يژه احترا اين ..اين احترام ويژه از جھت آن است که انسان دارای روح الھی استاين احترام ويژه از جھت آن است که انسان دارای روح الھی است  

بنا براين در نظام اسالمی ھر گونه تعّدی، توھين و جسارت انسانھا به بنا براين در نظام اسالمی ھر گونه تعّدی، توھين و جسارت انسانھا به       
است گرديده تحريم استھمديگر گرديده تحريم ..ھمديگر تحريم گرديده استھمديگر تحريم گرديده استھمديگر
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راھھای پيشگيری از تعّدیراھھای پيشگيری از تعّدی

..اسالم برای ممانعت از تعّدی انسانھا به يکديگر دو راه در پيش گرفته استاسالم برای ممانعت از تعّدی انسانھا به يکديگر دو راه در پيش گرفته است      
ا١١ ف ک ت ش ّن ت ت ا ق ن ا خ ن اا ف ک ت ش ّن ت ت ا ق ن ا خ ن ا برای مومنين به خداوند و قيامت و متدّينين به شريعت، وضع کيفرھایبرای مومنين به خداوند و قيامت و متدّينين به شريعت، وضع کيفرھای--١١

..معنویمعنوی
از٢٢ تند عبا که ادی ھای کيف ض ی تق ب د ت غي نين ای ازب تند عبا که ادی ھای کيف ض ی تق ب د ت غي نين ای ب برای مومنين غير متعھد وبی تقوی ، وضع کيفرھای مادی که عبارتند ازبرای مومنين غير متعھد وبی تقوی ، وضع کيفرھای مادی که عبارتند از--٢٢

..قصاص و دياتقصاص و ديات
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اول اولفصل فصل اولفصل اولفصل
قصاص نفسقصاص نفس

::ھدف کلیھدف کلی      
..با مطالعه اين فصل دانشجو با مفھوم قصاص و انواع قتل ھا آشنا می شودبا مطالعه اين فصل دانشجو با مفھوم قصاص و انواع قتل ھا آشنا می شود

::ھدف ھای رفتاریھدف ھای رفتاری     ر رر ر
:   :   پس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود کهپس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود که      
..مفھوم قصاص نفس را بيان کندمفھوم قصاص نفس را بيان کند     ن بي ر س ص نھوم بي ر س ص ھوم

.  .  انواع قتل ھا را نام ببردانواع قتل ھا را نام ببرد      
دھد توضيح را خطايی قتل و عمد شبه دھدقتل توضيح را خطايی قتل و عمد شبه ..قتل يح      و يی ر  ل  ب  و  يح ل  و يی ر  ل  ب  و  ..ل 
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لغت قصاصلغت قصاص

..استاست  »»به دنبال و در پی اثر و نشانه رفتن به دنبال و در پی اثر و نشانه رفتن   ««قصاص در لغت به معنای قصاص در لغت به معنای       
ش گفت شگا گفت اثگا ّ اثق ّ تق ا ا تق ا ا کق ت تا ا ا کک ت تا ا ا ک که او را متابعت و پيروی کرده که او را متابعت و پيروی کرده مقصود اين استمقصود اين است» » قّص اثرهقّص اثره««::ھرگاه گفته شودھرگاه گفته شود    

است، و در اصطالح کيفری قصاص برای دريافت کامل حق و برابر انجام است، و در اصطالح کيفری قصاص برای دريافت کامل حق و برابر انجام 
است جنايت استدادن جنايت ..دادن جنايت استدادن جنايت استدادن

..با معنای لغوی آن داردبا معنای لغوی آن دارد  تمامتماممعنای اصطالحی مناسب معنای اصطالحی مناسب       
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نفس نفسقصاص قصاص نفسقصاص نفسقصاص

کشتن قاتل است در مقابل فعلی که انجام داده است را اصطالحاً قصاص کشتن قاتل است در مقابل فعلی که انجام داده است را اصطالحاً قصاص       
ن نا ننف نا ..نفس می نامندنفس می نامندنف

::سبب قصاص نفس عبارتند از سبب قصاص نفس عبارتند از       
ال ت ن ز ا ا کشت اً ش ک شخ ت از ا الک ت ن ز ا ا کشت اً ش ک شخ ت از ا بيرون کردن جان از تن شخصی که شرعا کشتن او جايز نيست، در حالیبيرون کردن جان از تن شخصی که شرعا کشتن او جايز نيست، در حالیک

که قاتل از حيث ويژگی ھا با مقتول برابر بوده، عمداً و از روی دشمنی که قاتل از حيث ويژگی ھا با مقتول برابر بوده، عمداً و از روی دشمنی   
ا ک ل ق کش ا ااق ک ل ق کش ا ..اقدام به کشتن مقتول کرده استاقدام به کشتن مقتول کرده استاق
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قتل عمد ومصداق آنقتل عمد ومصداق آن

قتل عمد با قصد بالغ و عاقل به کشتن و يا انجام دادن کاری که غالباً يا اتفاقاً قتل عمد با قصد بالغ و عاقل به کشتن و يا انجام دادن کاری که غالباً يا اتفاقاً       
د ش م محقق گردد قتل جب دم ش م محقق گردد قتل جب ..موجب قتل گردد محقق می شودموجب قتل گردد محقق می شودم

ھرگاه کسی، ديگری را با ابزاری که غالبا کشنده نيست به اندازه ای بزند کهھرگاه کسی، ديگری را با ابزاری که غالبا کشنده نيست به اندازه ای بزند که      
ت ا د ع قتل باشد نداشته ا کتک قدا ان طاقت ب ض تبدن ا د ع قتل باشد نداشته ا کتک قدا ان طاقت ب ض یبدن ا بي یيا ا بي يا يا بيماریيا بيماری. . بدن مضروب طاقت ان مقدار کتک را نداشته باشد، قتل عمد استبدن مضروب طاقت ان مقدار کتک را نداشته باشد، قتل عمد است

..بوده که  به علت بيماری آن را تحمل نکرده، قتل واقع شده قتل عمد استبوده که  به علت بيماری آن را تحمل نکرده، قتل واقع شده قتل عمد است
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قتل شبه عمدقتل شبه عمد

قتل شبه عمد قتلی است که مجرم تعمد بر فعل دارد و با اراده فعل راقتل شبه عمد قتلی است که مجرم تعمد بر فعل دارد و با اراده فعل را        
آ خطا ا ق ا ن کشت ق ا ا ا آان خطا ا ق ا ن کشت ق ا ا ا ..انجام می دھد، اما قصد کشتن ندارد و در قصد او خطا به وجود می آيدانجام می دھد، اما قصد کشتن ندارد و در قصد او خطا به وجود می آيدان

مثالً به قصد تأديب می زند و قصدش ادب کردن است ولی به طورمثالً به قصد تأديب می زند و قصدش ادب کردن است ولی به طور        
ق ش گف طال ا ک ش ل ق فاق قا ش گف طال ا ک ش ل ق فاق اتفاقی منجر به قتل می شود، که در اصطالح گفته می شود قصد به اتفاقی منجر به قتل می شود، که در اصطالح گفته می شود قصد به ا

..نتيجه را نداشته استنتيجه را نداشته است
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قتل خطايیقتل خطايی

قتل خطايی عبارت است از اين که جانی در فعل و قصد مرتکب خطا قتل خطايی عبارت است از اين که جانی در فعل و قصد مرتکب خطا       
ا ا ا خ اث ا ا ا گ انن ق ک نا اش ا ا خ اث ا ا ا گ انن ق ک نا شود، چنان که قصد رانندگی دارد اما در اثر برخورد به عابر، او را به شود، چنان که قصد رانندگی دارد اما در اثر برخورد به عابر، او را به ش

..قتل می رساند يا قصد شکار دارد، اما تير او به انسانی اصابت می کندقتل می رساند يا قصد شکار دارد، اما تير او به انسانی اصابت می کند
ا ل ل اش اش ل ف ق الً ا ا ک اگا ل ل اش اش ل ف ق الً ا ا ک گا گاھی ممکن است اصال قصد فعلی ھم نداشته باشد، ولی عمل او منجرگاھی ممکن است اصال قصد فعلی ھم نداشته باشد، ولی عمل او منجر    

..به جرمی می شودبه جرمی می شود  
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حکم اجتماع سبب و مباشرحکم اجتماع سبب و مباشر

..مباشر به کسی گفته می شود که دخالت مستقيم در وقوع قتل داردمباشر به کسی گفته می شود که دخالت مستقيم در وقوع قتل دارد      
ابزار کردن فراھ قتل ينه ز کردن ايجاد اينجا، در بب از ر ابزارنظ کردن فراھ قتل ينه ز کردن ايجاد اينجا، در بب از ر نظ منظور از سبب در اينجا، ايجاد کردن زمينه قتل و فراھم کردن ابزارمنظور از سبب در اينجا، ايجاد کردن زمينه قتل و فراھم کردن ابزار    

..قتل استقتل است  
ع ق د اش ا از ک ھ اش اع ت ا عد ق د اش ا از ک ھ اش اع ت ا د در اجتماع سبب و مباشر ھر يک از سبب يا مباشر در وقوع جرم ودر اجتماع سبب و مباشر ھر يک از سبب يا مباشر در وقوع جرم و    

..جنايت قوی تر باشد ضامن استجنايت قوی تر باشد ضامن است
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حکم مباشرت گروھی در کشتن يک نفرحکم مباشرت گروھی در کشتن يک نفر

اگر چند نفر در کشتن يک نفر شرکت داشته باشند ھمه آنھا قاتل اگر چند نفر در کشتن يک نفر شرکت داشته باشند ھمه آنھا قاتل       
از ان ه ل قت ل نکه ا ز اشن ا ق ق ت ن تکا ازنا ان ه ل قت ل نکه ا ز اشن ا ق ق ت ن تکا و جنايتکارند و مستحق قصاص می باشند جز اينکه ولی مقتول به اندازهو جنايتکارند و مستحق قصاص می باشند جز اينکه ولی مقتول به اندازهنا

..سھم يک نفر می تواند از ھمه آنھا انتقام بگيردسھم يک نفر می تواند از ھمه آنھا انتقام بگيرد
آنھا ديه مازاد و کند قصاص را ھمه که است مجاز مقتول ولی آنھالذا ديه مازاد و کند قصاص را ھمه که است مجاز مقتول ولی لذا ھ      ي آ زا  ص  و  ز ا  ھ را  ج ول  ی  ھ ا و ي آ زا  ص  و  ز ا  ھ را  ج ول  ی  ا و

..را پرداخت نمايدرا پرداخت نمايد
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حکم مباشرت چند زن در کشتن يک مردحکم مباشرت چند زن در کشتن يک مرد

اگر در کشتن يک مرد چند زن دخات داشته باشند، ولی مقتول مجاز اگر در کشتن يک مرد چند زن دخات داشته باشند، ولی مقتول مجاز       
که ت ا ا ل ان قتل ه ا ق ت ا ا ا آن ه ھ که ت کها ت ا ا ل ان قتل ه ا ق ت ا ا ا آن ه ھ که ت است که ھمه آنھا را بابت قصاص به قتل برساند، ولی واجب است که است که ھمه آنھا را بابت قصاص به قتل برساند، ولی واجب است که ا

..ديه اضافه بر نفس يک مرد را به آنھا بپردازدديه اضافه بر نفس يک مرد را به آنھا بپردازد
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حکم مباشرت يک مرد و يک زن در کشتن يک مردحکم مباشرت يک مرد و يک زن در کشتن يک مرد

اگر مرد و يک زن در کشتن يک مرد مشارکت داشته باشند، در حقيقت دو اگر مرد و يک زن در کشتن يک مرد مشارکت داشته باشند، در حقيقت دو     
..نفر کامل در قتل مشارکت داشته اندنفر کامل در قتل مشارکت داشته اند

بنابر اين اگر ولی مقتول ھر دوی آنھا را قصاص کرد، درحقيقت  ولیبنابر اين اگر ولی مقتول ھر دوی آنھا را قصاص کرد، درحقيقت  ولی
يک نفر و نصف را قصاص کرده است و بايد نصف ديه مرد قصاص شده را به يک نفر و نصف را قصاص کرده است و بايد نصف ديه مرد قصاص شده را به 

. . وارثين او بدھدوارثين او بدھد
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دوم دومفصل فصل دومفصل دومفصل
شرايط قصاصشرايط قصاص

::ھدف کلیھدف کلی      
ش آشنا ا ق ط ا ش ا انش ل ف ا طال شا آشنا ا ق ط ا ش ا انش ل ف ا طال ..با مطالعه اين فصل دانشجو با شرايط قصاص آشنا می شودبا مطالعه اين فصل دانشجو با شرايط قصاص آشنا می شودا

::ھدف ھای رفتاریھدف ھای رفتاری      
ک ظا ا ش ا ا ل ف ا طال کا ظا ا ش ا ا ل ف ا طال ::پس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود کهپس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود کها

..شرايط قصاص را نام ببردشرايط قصاص را نام ببرد  --
گ آ ل ل گط آ ل ل ط ..شرط تساوی قاتل و مقتول را در آزادی و بندگی بيان کندشرط تساوی قاتل و مقتول را در آزادی و بندگی بيان کند--

..شرط برابری قاتل و مقتول در دين و اعتقاد را بيان کندشرط برابری قاتل و مقتول در دين و اعتقاد را بيان کند  --
www*p..شرط محقون الدم را توضيح دھدشرط محقون الدم را توضيح دھد--
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شرايط قصاصشرايط قصاص

::شرايط قصاص عبارتند ازشرايط قصاص عبارتند از      
گ١١ ت ل قت قاتل گا ت ل قت قاتل ا برابر بودن قاتل و مقتول در حريت و بردگیبرابر بودن قاتل و مقتول در حريت و بردگی--١١
برابری قاتل و مقتول در دين و اعتقادبرابری قاتل و مقتول در دين و اعتقاد  - - ٢٢
اش٣٣ ل قا ک ش ا ق ل اشقا ل قا ک ش ا ق ل قا ..در صورتی قاتل قصاص می شود که قاتل پدر نباشددر صورتی قاتل قصاص می شود که قاتل پدر نباشد--٣٣
..در صورتی که قاتل يا مقتول عاقل باشند قصاص اجرا می شوددر صورتی که قاتل يا مقتول عاقل باشند قصاص اجرا می شود  - - ۴۴

ل لل للل ..باشدباشد  »»محقون الدممحقون الدم««قاتل در صورتی قصاص می شود که مقتولقاتل در صورتی قصاص می شود که مقتول--۵۵
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تساوی زن و مرد آزاد در قصاصتساوی زن و مرد آزاد در قصاص

..زن و مرد آزاد در قصاص بربر و مساوی ھمديگر ھستندزن و مرد آزاد در قصاص بربر و مساوی ھمديگر ھستند      
نک ا ز ش ا ق قاتل ان قتل ا زن اگ نکن ا ز ش ا ق قاتل ان قتل ا زن اگ ن يعنی اگر مردی زنی را به قتل برساند، قاتل قصاص می شود ، جز اينکهيعنی اگر مردی زنی را به قتل برساند، قاتل قصاص می شود ، جز اينکه    
اگر مرد را بابت به قتل رساندن زن قصاص کنند، بايد نصف ديه مرد را اگر مرد را بابت به قتل رساندن زن قصاص کنند، بايد نصف ديه مرد را 

بپردازند او وارثين بپردازندبه او وارثين ..به وارثين او بپردازندبه وارثين او بپردازندبه
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برابری قاتل و مقتول در دينبرابری قاتل و مقتول در دين

گگ شرط دوم قصاص دين است که قاتل مقتول از لحاظ دين با يکديگر مساویشرط دوم قصاص دين است که قاتل مقتول از لحاظ دين با يکديگر مساوی    
. . و برابر باشندو برابر باشند

باتوجه به اينکه در ديدگاه اسالم ميان مسلمان و غير مسلمان برابری و مساوات باتوجه به اينکه در ديدگاه اسالم ميان مسلمان و غير مسلمان برابری و مساوات       
..وجود نداردوجود ندارد

ا ل ا ق ا ل ا ل ق ا ا ال ل ا ق ا ل ا ل ق ا ا ل يک نفر مسلمان بابت به قتل رساندن غير مسلما ن  قصاص نمی شود ولی بايديک نفر مسلمان بابت به قتل رساندن غير مسلما ن  قصاص نمی شود ولی بايد    
..ديه کافر ذّمی را بپردازدديه کافر ذّمی را بپردازد
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قتل مسلمان توسط کافر ذّمیقتل مسلمان توسط کافر ذّمی

ھرگاه افضل، فروتر را به قتل برساند قصاص نمی شود، اما اگر فروترھرگاه افضل، فروتر را به قتل برساند قصاص نمی شود، اما اگر فروتر      
ش ا ق ان قتل ا شت ا ق ان قتل ا ..برتر را به قتل برساند قصاص می شودبرتر را به قتل برساند قصاص می شودت

اگر کافر ّمی مسلمانی را به قتل برساند نه تنھا قاتل کشته می شود بلکه از اگر کافر ّمی مسلمانی را به قتل برساند نه تنھا قاتل کشته می شود بلکه از       
شناخته ب کاف د ش خا ّه ذ ا ق ال ا ت ک شناختهپناھندگ ب کاف د ش خا ّه ذ ا ق ال ا ت ک پناھندگی حکومت اسالمی و قرار ذمه خارج می شود و کافرحربی شناخته میپناھندگی حکومت اسالمی و قرار ذمه خارج می شود و کافرحربی شناخته میپناھندگ

..شود و مال کافر ذّمی به اوليای مسلمان مقتول داده می شودشود و مال کافر ذّمی به اوليای مسلمان مقتول داده می شود
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قصاص کافر با کشتن کافرقصاص کافر با کشتن کافر

از ديدگاه اسالم کفار اھل کتاب دارای مرتبه مساوی و برابر ھستند، لذااز ديدگاه اسالم کفار اھل کتاب دارای مرتبه مساوی و برابر ھستند، لذا      
ثالً زنن گ ک قتل ت اشن ال ا ت ک نا ثالًاگ زنن گ ک قتل ت اشن ال ا ت ک نا اگر در پناه حکومت اسالمی باشند و دست به قتل يکديگر بزنند، مثالاگر در پناه حکومت اسالمی باشند و دست به قتل يکديگر بزنند، مثالاگ

..يھودی، مسيحی يا زرتشتی را بکشد قصاص می شوديھودی، مسيحی يا زرتشتی را بکشد قصاص می شود
ا ق ش ا ل گا آ ا ل ق ا گ ّ ذ ّ ذ ااگ ق ش ا ل گا آ ا ل ق ا گ ّ ذ ّ ذ اگ اگر ذّمی، ذّمی ديگر را به قتل برساند، آنگاه مسلمان شو د قصاصاگر ذّمی، ذّمی ديگر را به قتل برساند، آنگاه مسلمان شو د قصاص    

..نمی شود، بلکه فقط ديه کافر را پرداخت می کندنمی شود، بلکه فقط ديه کافر را پرداخت می کند
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قتل مرتد به دست ذمیقتل مرتد به دست ذمی

ھرگاه کافر ذّمی مرتدی را بکشد قصاص می شود، اگر مرتد فطری باشد که ھرگاه کافر ذّمی مرتدی را بکشد قصاص می شود، اگر مرتد فطری باشد که       
اش به ت که باشد مل مرتد يا است قتل ا حک د ش نم پذيرفته اش به اشت به ت که باشد مل مرتد يا است قتل ا حک د ش نم پذيرفته اش به توبه اش پذيرفته نمی شود و حکم او قتل است يا مرتد ملی باشد که توبه اشتوبه اش پذيرفته نمی شود و حکم او قتل است يا مرتد ملی باشد که توبه اشت

..پذيرفته می شود، به جھت آنکه مرتد حکم اسالم را داردپذيرفته می شود، به جھت آنکه مرتد حکم اسالم را دارد
می ذ کافر به نسبت میمرتد ذ کافر به نسبت الدم««مرتد الدممعصوم ذّمی»»معصوم کافر بر مرتد کشتن يعنی ذّمیاست کافر بر مرتد کشتن يعنی است است يعنی کشتن مرتد بر کافر ذمی است يعنی کشتن مرتد بر کافر ذمی »»معصوم الدممعصوم الدم««مرتد نسبت به کافر ذ میمرتد نسبت به کافر ذ می    

..حرام استحرام است
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عدم قصاص پدرعدم قصاص پدر

دين اين است که قاتل پدر مقتول نباشد يعنی دين اين است که قاتل پدر مقتول نباشد يعنی   سومی شرط از شرايط قصاصسومی شرط از شرايط قصاص      
ش ن ا ق ان قتل ا خ زن ف شاگ ن ا ق ان قتل ا خ زن ف .  .  اگر پدر فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمی شوداگر پدر فرزند خود را به قتل برساند قصاص نمی شوداگ

پدر که قصاص نمی شود مقصود پدر مسلمان نيست يعنی حتی اگر پدر کافر پدر که قصاص نمی شود مقصود پدر مسلمان نيست يعنی حتی اگر پدر کافر       
د ش ن ا ق پد آزاد يا ان ل زند ف د ب يا دباشد ش ن ا ق پد آزاد يا ان ل زند ف د ب يا ..باشد يا برده، فرزند مسلمان يا آزاد، پدر قصاص نمی شودباشد يا برده، فرزند مسلمان يا آزاد، پدر قصاص نمی شودباشد
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عقل از شرايط قصاصعقل از شرايط قصاص

..شرط چھارم در قصاص عقل است، يعنی قاتل و مقتول عاقل باشندشرط چھارم در قصاص عقل است، يعنی قاتل و مقتول عاقل باشند      
اش ا ان اگ ت ش ن ا ق اش ان قاتل اگ ا اشا ا ان اگ ت ش ن ا ق اش ان قاتل اگ ا ..اما اگر قاتل ديوانه باشد قصاص نمی شود، حتی اگر ديوانه دوره ای باشداما اگر قاتل ديوانه باشد قصاص نمی شود، حتی اگر ديوانه دوره ای باشدا

در اين صورت ديه مقتول بايد پرداخت شود و ديه را خويشاوندان پدری در اين صورت ديه مقتول بايد پرداخت شود و ديه را خويشاوندان پدری       
کنند داخت پ کنندقاتل داخت پ ..قاتل پرداخت می کنندقاتل پرداخت می کنندقاتل
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محقون الدم بودن مقتولمحقون الدم بودن مقتول

شرط پنجم در قصاص اين است که مقتول محقون الدم باشد، يعنی کشتن اوشرط پنجم در قصاص اين است که مقتول محقون الدم باشد، يعنی کشتن او    
..حرام باشدحرام باشد

ا ل ق ا ا ا اً ش ا کش ک ا ک ش اگا ل ق ا ا ا اً ش ا کش ک ا ک ش گا ھرگاه شخصی کسی را که  کشتن اوشرعا مباح و جايز است به قتل برساندھرگاه شخصی کسی را که  کشتن اوشرعا مباح و جايز است به قتل برساند    
بنابراين اگر زناکار يا لواط کار را بکشد چون بنابراين اگر زناکار يا لواط کار را بکشد چون .   .   قاتل قصاص نمی شودقاتل قصاص نمی شود

شود نم قصاص قاتل است مباح شرعاً فردی چنين شودکشتن نم قصاص قاتل است مباح شرعاً فردی چنين ..کشتن چنين فردی شرعا مباح است قاتل قصاص نمی شودکشتن چنين فردی شرعا مباح است قاتل قصاص نمی شودکشتن
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سوم سومفصل فصل سومفصل سومفصل
ادله اثبات قتلادله اثبات قتل

::ھدف کلیھدف کلی      
ش آشنا قتل ات اث ق ط ا انش ل ف ا طال شاز آشنا قتل ات اث ق ط ا انش ل ف ا طال ..پس از مطالعه اين فصل دانشجو با طرق اثبات قتل آشنا می شودپس از مطالعه اين فصل دانشجو با طرق اثبات قتل آشنا می شوداز

::ھدف ھای رفتاریھدف ھای رفتاری      
ک ظا ا ش ا ا ل ف ا طال کا ظا ا ش ا ا ل ف ا طال ::پس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود کهپس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود کها

..ادله اثبات قتل را نام ببردادله اثبات قتل را نام ببرد
..اقرار به قتل را بيان کنداقرار به قتل را بيان کندلل

..بّينه و گواھی يا شھادت را بيان کندبّينه و گواھی يا شھادت را بيان کند
www*p..مفھوم قسامه را بيان کندمفھوم قسامه را بيان کند
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ادله اثبات قتل در دادگاهادله اثبات قتل در دادگاه

وقوع قتل از پديده ھای قضايی است که بايد در دادگاه اثبات گردد، ادله وقوع قتل از پديده ھای قضايی است که بايد در دادگاه اثبات گردد، ادله       
از عبارتند است مفيد قتل اثبات برای دادگاه در که ازقضاي عبارتند است مفيد قتل اثبات برای دادگاه در که ::قضايی که در دادگاه برای اثبات قتل مفيد است عبارتند ازقضايی که در دادگاه برای اثبات قتل مفيد است عبارتند از::قضاي

اقراراقرار  - - ١١
بّينهبّينه٢٢ بينهبينه--٢٢
قسامهقسامه  - - ٣٣
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اقراراقرار

اقرار به قتل از ادلّه قضايی اثبات کننده قتل است، زيرا عقل حکم می کند اقرار به قتل از ادلّه قضايی اثبات کننده قتل است، زيرا عقل حکم می کند       
گ ن خ ش خ اقل ف گک ن خ ش خ اقل ف ..که فرد عاقل به ضرر خودش سخن نمی گويدکه فرد عاقل به ضرر خودش سخن نمی گويدک

..فقھای اسالم اتفاق نظر دارند که قرار از ادله اثبات کننده قتل استفقھای اسالم اتفاق نظر دارند که قرار از ادله اثبات کننده قتل است      
ا اق ا ا ل ق ک ا ا ش ثا ل ق ا اق ا ک ا ک اا اق ا ا ل ق ک ا ا ش ثا ل ق ا اق ا ک ا ک ا در اين که با يک بار اقرار قتل ثابت می شود يا اينکه قتل با دوبار اقراردر اين که با يک بار اقرار قتل ثابت می شود يا اينکه قتل با دوبار اقرار    

..ثابت می گردد بين فقھا اختالف نظر وجود داردثابت می گردد بين فقھا اختالف نظر وجود دارد

www*p
nu

eb
*co

m



شرايط اقرار اثبات کننده قتلشرايط اقرار اثبات کننده قتل

اقرار به قتل در صورتی اثبات کننده جنايت است که اقرار کننده شرعاً اھليت اقرار به قتل در صورتی اثبات کننده جنايت است که اقرار کننده شرعاً اھليت       
باشد داشته را باشداقرار داشته را ..اقرار را داشته باشداقرار را داشته باشداقرار

::شرايط اھليت اقرارعبارتند ازشرايط اھليت اقرارعبارتند از      
عقل١١ غ عقلبل غ د::بل ش ن فته پذي کند قتل به ا اق ای انه دي يا دک ک گا دھ ش ن فته پذي کند قتل به ا اق ای انه دي يا دک ک گا ھ ..ھرگاه کودک يا ديوانه ای اقرار به قتل کند پذيرفته نمی شودھرگاه کودک يا ديوانه ای اقرار به قتل کند پذيرفته نمی شود::بلوغ و عقلبلوغ و عقل--١١
..اگر کسی را وادار به اقرار کنند پذيرفته نمی شوداگر کسی را وادار به اقرار کنند پذيرفته نمی شود: : اختياراختيار  - - ٢٢
د٣٣ خ دفاھت خ دفاھت ش ن فته ذ کند خطا قتل ه ا اق ه ف داگ ش ن فته ذ کند خطا قتل ه ا اق ه ف اگ ..اگر سفيه اقرار به قتل خطايی کند پذيرفته نمی شوداگر سفيه اقرار به قتل خطايی کند پذيرفته نمی شود::سفاھت و بی خردیسفاھت و بی خردی--٣٣
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تعارض اقرارتعارض اقرار

ھر گاه شخصی اقرار کند که مقتول را عمداً کشته و ديگری اقرار نمايد ھر گاه شخصی اقرار کند که مقتول را عمداً کشته و ديگری اقرار نمايد       
ک ا ا آن از ک ت ا ّ خ ل ان قتل ا اشت ا ل قت کک ا ا آن از ک ت ا ّ خ ل ان قتل ا اشت ا ل قت که مقتول را اشتباھی به قتل رسانده، ولی دم مخّير است ھر يک از آنھا را کهکه مقتول را اشتباھی به قتل رسانده، ولی دم مخّير است ھر يک از آنھا را کهک

..خواست تصديق نمايدخواست تصديق نمايد
ت ا گنا ب ا که يد بگ ی ديگ د ب کند قتل به ا اق شخ گا تھ ا گنا ب ا که يد بگ ی ديگ د ب کند قتل به ا اق شخ گا ھ ھر گاه شخصی اقرار به قتل کند بعد ديگری بگويد که او بی گناه است وھر گاه شخصی اقرار به قتل کند بعد ديگری بگويد که او بی گناه است و    

..من قاتل ھستم در اين صورت ديه از بيت المال پرداخت می گرددمن قاتل ھستم در اين صورت ديه از بيت المال پرداخت می گردد
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بّينهبّينه

يکی از اّدله قضايی بّينه يا گواھی دادن است، ھمه فقھا فتوا دادند که با يکی از اّدله قضايی بّينه يا گواھی دادن است، ھمه فقھا فتوا دادند که با       
گردد م اثبات قضاي ی دعا بّينه، اھ گرددگ م اثبات قضاي ی دعا بّينه، اھ ..گواھی و بينه، دعاوی قضايی اثبات می گرددگواھی و بينه، دعاوی قضايی اثبات می گرددگ

جز اينکه برای اثبات ھر پديده حقوقی الزم است بّينه مربوط با آن پديده جز اينکه برای اثبات ھر پديده حقوقی الزم است بّينه مربوط با آن پديده       
ای بّينه ھر از و باشد، داشته را پديده آن به مربوط مخصوص ھای ایويژگی بّينه ھر از و باشد، داشته را پديده آن به مربوط مخصوص ھای ويژگی ھای مخصوص مربوط به آن پديده را داشته باشد، و از ھر بينه ایويژگی ھای مخصوص مربوط به آن پديده را داشته باشد، و از ھر بينه ایويژگی

..ھمه پديد ھای حقوقی قابل اثبات نيستھمه پديد ھای حقوقی قابل اثبات نيست
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کيفيت شھادت بر قتل عمدکيفيت شھادت بر قتل عمد

در صورتی که شھادت بر وقوع قتل عمدی باشد که موجب قصاص است در صورتی که شھادت بر وقوع قتل عمدی باشد که موجب قصاص است   - - ١١
د ش م پذيرفته مرد د شھادت دفقط ش م پذيرفته مرد د شھادت ..فقط شھادت دو مرد پذيرفته می شودفقط شھادت دو مرد پذيرفته می شودفقط

..الزم است دو مردی که شھادت می دھند عادل باشندالزم است دو مردی که شھادت می دھند عادل باشند  --٢٢  
باشد٣٣ قتل د ي آن الفاظ باشد شفاف بايد اھ گ ادت باشدش قتل د ي آن الفاظ باشد شفاف بايد اھ گ ادت ش ..شھادت و گواھی بايد شفاف باشد و الفاظ آن صريح در قتل باشدشھادت و گواھی بايد شفاف باشد و الفاظ آن صريح در قتل باشد--٣٣
. . گواھان بايد در گواھی ھماھنگ و ھمانند، شھادت بدھندگواھان بايد در گواھی ھماھنگ و ھمانند، شھادت بدھند  --۴۴  
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قسامهقسامه

ھرگاه صاحبان خون عليه شخصی اّدعا نمايند که آن شخص قاتل است و ھرگاه صاحبان خون عليه شخصی اّدعا نمايند که آن شخص قاتل است و       
ان به اصطالح در که باشد ھاي نشانه جنايت آثار به مستند آنھا انادعای به اصطالح در که باشد ھاي نشانه جنايت آثار به مستند آنھا ادعای آنھا مستند به آثار جنايت و نشانه ھايی باشد که در اصطالح به ان ادعای آنھا مستند به آثار جنايت و نشانه ھايی باشد که در اصطالح به ان ادعای

و گمان حاصل شود که مدعی راست می و گمان حاصل شود که مدعی راست می   می گويند و از آن لوث ظنمی گويند و از آن لوث ظن»»  لوثلوث««
..گويدگويد ويوي

اگر قتل عمد باشد صاحبان خون بايد پنجاه قسم بخورند که شخص مظنوناگر قتل عمد باشد صاحبان خون بايد پنجاه قسم بخورند که شخص مظنون      
کند می کفايت قسم پنج و بيست عمد شبه يا خطايی قتل در و است، کندقاتل می کفايت قسم پنج و بيست عمد شبه يا خطايی قتل در و است، ..قاتل ی  ي  م  ج  ب  بي و پ يی ي  ل  ر  ی ل  و  ي  م  ج  ب  بي و پ يی ي  ل  ر  ..ل  و 
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نکولنکول

ھرگاه خوانده از قسم خوردن خوداری کند و قسم نخورد و نيز قسم را به ھرگاه خوانده از قسم خوردن خوداری کند و قسم نخورد و نيز قسم را به       
را انده خ اسال دادرس نظا در رت ص چنين در نگرداند بر رامدع انده خ اسال دادرس نظا در رت ص چنين در نگرداند بر مدعی بر نگرداند در چنين صورتی در نظام دادرسی اسالم خوانده را مدعی بر نگرداند در چنين صورتی در نظام دادرسی اسالم خوانده را مدع

می نامد يعنی از قسم خوردن خوداری کرده و قسم را به مدعی می نامد يعنی از قسم خوردن خوداری کرده و قسم را به مدعی   »»ناکلناکل««
..ھم بر نگردانده و به عبارت ديگر، نکول از قسم کرده استھم بر نگردانده و به عبارت ديگر، نکول از قسم کرده است ر م ز و ر ي ر ب ب و ر بر رم م ز و ر ي ر ب ب و ر بر م
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نظر شيخ طوسی در صورت نکول خواندهنظر شيخ طوسی در صورت نکول خوانده

از اقامه سوگند بابت تبرئه خودش امتناع کند مجدداً از اقامه سوگند بابت تبرئه خودش امتناع کند مجدداً منکر منکر در صورتی که در صورتی که     
ت ن ا گن ا گ تق ن ا گن ا گ قسم به مدعی برمی گردد و با رجوع مجدد سوگند به مدعی واجب نيست بهقسم به مدعی برمی گردد و با رجوع مجدد سوگند به مدعی واجب نيست بهق

حّد نصاب قسم بخورد، فقط يک قسم می خورد، اگر يک قسم را اقامه کرد حّد نصاب قسم بخورد، فقط يک قسم می خورد، اگر يک قسم را اقامه کرد 
دد گ ئه تب نک د ک تناع ا اگ د ش ثابت ا ددادعای گ ئه تب نک د ک تناع ا اگ د ش ثابت ا ..ادعای او ثابت می شود اگر امتناع کرد منکر تبرئه می گرددادعای او ثابت می شود اگر امتناع کرد منکر تبرئه می گرددادعای
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اذن حاکم در قسامهاذن حاکم در قسامه

بنابراين بنابراين . . روشن است که قسامه جز با اذن حاکم و قاضی صحيح نيستروشن است که قسامه جز با اذن حاکم و قاضی صحيح نيست      
اقامه شرع حاک اجازه اذن با که است گندھاي س آن قضاي گندھای اقامهس شرع حاک اجازه اذن با که است گندھاي س آن قضاي گندھای سوگندھای قضايی آن سوگندھايی است که با اذن و اجازه حاکم شرع اقامهسوگندھای قضايی آن سوگندھايی است که با اذن و اجازه حاکم شرع اقامهس

..گرددگردد
خوردن، قسم به اجازه و اذن از پيش که است مستحب شرع حاکم خوردن،برای قسم به اجازه و اذن از پيش که است مستحب شرع حاکم برای برای حاکم شرع مستحب است که پيش از اذن و اجازه به قسم خوردن،برای حاکم شرع مستحب است که پيش از اذن و اجازه به قسم خوردن،    

..آنھا را موعظه نمايد و از کبيره بودن قسم دروغ آنھا را با خبر کندآنھا را موعظه نمايد و از کبيره بودن قسم دروغ آنھا را با خبر کند  
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حکم قسامه نسبت به جراحتھای عضویحکم قسامه نسبت به جراحتھای عضوی

..يکی از راھھای اثبات جراحتھای عضوی در دادگاه قسامه استيکی از راھھای اثبات جراحتھای عضوی در دادگاه قسامه است      
ا ا ک ش ات اث ا ق ا ا ت ا ک ات ا ک ش ات اث ا ق ا ا ت ا ک ت در صورتی که جراحتھای عضوی با قسامه اثبات می شود که اماره و در صورتی که جراحتھای عضوی با قسامه اثبات می شود که اماره و     

عالمتی عليه شخص مظنون وجود داشته باشد، چنان که ابن ادريس ادعای عالمتی عليه شخص مظنون وجود داشته باشد، چنان که ابن ادريس ادعای 
است کرده استاجماع کرده ..اجماع کرده استاجماع کرده استاجماع

. . اما شيخ طوسی لزوم وجود لوث و اماره را انکار کرده استاما شيخ طوسی لزوم وجود لوث و اماره را انکار کرده است      
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تعداد قسم ھا در جراحتتعداد قسم ھا در جراحت

اگر ادعا گردد که جنايت عمدی بوده، و اگر ادعا گردد که جنايت عمدی بوده، و : : بعضی از فقھا گفته اندبعضی از فقھا گفته اند      
..جنايت موجب ديه کامل است، مدعی بايد پنجاه قسم اقامه نمايدجنايت موجب ديه کامل است، مدعی بايد پنجاه قسم اقامه نمايد

در صورتی که جنايت نسبت بهدر صورتی که جنايت نسبت به::گروھی ديگر از فقھا گفته اندگروھی ديگر از فقھا گفته اند    
اعضايی که موجب ديه کامل صورت گيرد، شش نفر مرد از اعضايی که موجب ديه کامل صورت گيرد، شش نفر مرد از 

ممخويشان آسيب ديده سوگند می خورند خوانده جنايت را انجام دادهخويشان آسيب ديده سوگند می خورند خوانده جنايت را انجام داده
. . استاست
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قانون مجازات اسالمی در قسامه جراحاتقانون مجازات اسالمی در قسامه جراحات

::نصاب قسامه در جراحات عبارتند از نصاب قسامه در جراحات عبارتند از       
ت١١ ا ل کا ک ات ا ق تشش ا ل کا ک ات ا ق شش ..شش قسم در جراحاتی که موجب ديه کامل استشش قسم در جراحاتی که موجب ديه کامل است--١١
..سه قسم در جراحاتی که موجب نصف ديه استسه قسم در جراحاتی که موجب نصف ديه است  - - ٢٢
ا٣٣ ا ا ثلث ک ا ا اق ا ا ثلث ک ا ا ق ..دو قسم در جراحت ھايی که موجب ثلث يا ربع يا خمس ديه استدو قسم در جراحت ھايی که موجب ثلث يا ربع يا خمس ديه است--٣٣
..يک قسم در جراحت ھايی که موجب سدس ديه يا کمتر استيک قسم در جراحت ھايی که موجب سدس ديه يا کمتر است  - - ۴۴

www*p
nu

eb
*co

m



حکم متھم به قتلحکم متھم به قتل

فتوای فقھا در مورد شخصی که مظنون به قتل است و لوث و اماره قتل فتوای فقھا در مورد شخصی که مظنون به قتل است و لوث و اماره قتل       
ا تلف ا ا ال تلف ا ا ..به وسيله او وجود دارد مختلف استبه وسيله او وجود دارد مختلف استل

. . سه روز بازداشت می شودسه روز بازداشت می شود: : برخی از فقھا گفته اندبرخی از فقھا گفته اند      
ا گ اگ گ گگ ا گا ا گا گگ گ گروھی ديگرگروھی ديگر..به مدت شش روز بازداشت می گرددبه مدت شش روز بازداشت می گردد::برخی ديگر گفته اندبرخی ديگر گفته اند    

..بازداشت شخص مظنون و متھم به قتل جايز نيستبازداشت شخص مظنون و متھم به قتل جايز نيست: : گفته اند گفته اند 
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حکم کشف مقتول در اماکن عمومیحکم کشف مقتول در اماکن عمومی

ھر گاه مقتولی در مسجد جامع بزرگ، يا در خيابانی که محل رفت وھر گاه مقتولی در مسجد جامع بزرگ، يا در خيابانی که محل رفت و      
ل قا ا قاتل آنک ت از ا از ا ا ت ا لآ قا ا قاتل آنک ت از ا از ا ا ت ا آمد عموم مردم است، يا در ميان ازدحام مردم از جھت آنکه قاتل او قابلآمد عموم مردم است، يا در ميان ازدحام مردم از جھت آنکه قاتل او قابلآ

شناسايی نيست، و يا اينکه ممکن است شخص خاصی قاتل او نباشد، از حيث شناسايی نيست، و يا اينکه ممکن است شخص خاصی قاتل او نباشد، از حيث 
المال بيت از او ديه است الزم گردد ضايع مومنی خون نيست جايز المالاينکه بيت از او ديه است الزم گردد ضايع مومنی خون نيست جايز اينکه جايز نيست خون مومنی ضايع گردد الزم است ديه او از بيت المال اينکه جايز نيست خون مومنی ضايع گردد الزم است ديه او از بيت المال اينکه

..پرداخت گرددپرداخت گردد
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چھارم چھارمفصل فصل چھارمفصل چھارمفصل
قصاص اعضای بدنقصاص اعضای بدن

::ھدف کلیھدف کلی      
ش آشنا ا ا ا ق ا انش ل ف ا طال شا آشنا ا ا ا ق ا انش ل ف ا طال ..با مطالعه اين فصل دانشجو با قصاص اعضای بدن آشنا می شودبا مطالعه اين فصل دانشجو با قصاص اعضای بدن آشنا می شودا

::ھدف ھای رفتاریھدف ھای رفتاری      
ک ظا ا ل ف ا طال ا ش ا کا ظا ا ل ف ا طال ا ش ا ::از دانشجو پس از مطالعه اين فصل انتظار می رود کهاز دانشجو پس از مطالعه اين فصل انتظار می رود کها

..حکم قصاص اعضا را تعريف کندحکم قصاص اعضا را تعريف کند
..شرايط قصاص اعضا را توضيح دھدشرايط قصاص اعضا را توضيح دھدطط
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حکم قصاص اعضاحکم قصاص اعضا

در ديدگاه اسالم، جنايت انسانھا به يکديگر موجب قصاص است، چه اين در ديدگاه اسالم، جنايت انسانھا به يکديگر موجب قصاص است، چه اين       
اعضا به نسبت يا گيرد انجا نفس به نسبت اعضاجنايت به نسبت يا گيرد انجا نفس به نسبت ..جنايت نسبت به نفس انجام گيرد يا نسبت به اعضاجنايت نسبت به نفس انجام گيرد يا نسبت به اعضاجنايت

اگر شخصی نسبت به شخص ديگر مرتکب جنايت گردد، شخص آسيب اگر شخصی نسبت به شخص ديگر مرتکب جنايت گردد، شخص آسيب       
ل ع به ا ق ا از دھد ا ان نايتکا ب ا نايت ان ھ د دا ق لديد ع به ا ق ا از دھد ا ان نايتکا ب ا نايت ان ھ د دا ق ديده حق دارد ھمان جنايت را بر جنايتکار انجام دھد و از او قصاص به عملديده حق دارد ھمان جنايت را بر جنايتکار انجام دھد و از او قصاص به عملديد

..آوردآورد
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شرايط قصاص در اعضاشرايط قصاص در اعضا

قصاص در اعضا در صورتی انجام می گيرد که شرايط قصاص کردن قصاص در اعضا در صورتی انجام می گيرد که شرايط قصاص کردن       
باشد داشته د باشدج داشته د ..وجود داشته باشدوجود داشته باشدج

ھمچنين الزم است ميان عضو تلف شده شخص آسيب ديده با عضو جنايتکار ھمچنين الزم است ميان عضو تلف شده شخص آسيب ديده با عضو جنايتکار 
معيوب دست جنايتکار اگر مثالً باشد، داشته وجود سالمت حيث از معيوبتساوی دست جنايتکار اگر مثالً باشد، داشته وجود سالمت حيث از تساوی از حيث سالمت وجود داشته باشد، مثال اگر جنايتکار دست معيوبتساوی از حيث سالمت وجود داشته باشد، مثال اگر جنايتکار دست معيوبتساوی

و خشک کسی را جدا کرده دست سالم جنايتکار به سبب اين جنايت قصاص و خشک کسی را جدا کرده دست سالم جنايتکار به سبب اين جنايت قصاص 
..نمی شودنمی شود
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تساوی محل قصاصتساوی محل قصاص

..شرط دوم در قصاص اعضا تساوی و برابری محل قصاص استشرط دوم در قصاص اعضا تساوی و برابری محل قصاص است      
تثالًثالً ال ق ش ا ق ا ا ا ت ا تت ال ق ش ا ق ا ا ا ت ا ت دست به جای دست و پا به جای پا قصاص می شود در قبال دستدست به جای دست و پا به جای پا قصاص می شود در قبال دست::مثالمثال    

..راست مصدوم، دست راست جنايتکار بريده می شودراست مصدوم، دست راست جنايتکار بريده می شود
ال ق ا اش اش ا کا ا اگ الال ق ا اش اش ا کا ا اگ ال البته اگر جنايتکار دست راست نداشته باشد دست چپ او در قبال دستالبته اگر جنايتکار دست راست نداشته باشد دست چپ او در قبال دست    

..راست مصدوم قصاص می شودراست مصدوم قصاص می شود  
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قصاص سبب مرگ نشودقصاص سبب مرگ نشود

شرط سوم در قصاص اعضا اين است که قصاص کردن سبب قتل جنايتکار شرط سوم در قصاص اعضا اين است که قصاص کردن سبب قتل جنايتکار       
که است قصاص ھاي زخ در بنابراين د، کهنش است قصاص ھاي زخ در بنابراين د، ::نش ::نشود، بنابراين در زخم ھايی قصاص است کهنشود، بنابراين در زخم ھايی قصاص است که

..زخم ھا دا رای محدوده معين باشدزخم ھا دا رای محدوده معين باشد: : اوالً اوالً       
ً ض::ثانياًثانيا د ا نايتکا زخ آن ا ق که باشد ای نه گ به بايد ضزخ د ا نايتکا زخ آن ا ق که باشد ای نه گ به بايد زخ زخم بايد به گونه ای باشد که قصاص آن زخم جنايتکار را در معرضزخم بايد به گونه ای باشد که قصاص آن زخم جنايتکار را در معرض::ثانيا ثانيا     

..مرگ قرار ندھدمرگ قرار ندھد
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زخم ھای موجب قصاصزخم ھای موجب قصاص

::زخم ھايی که موجب قصاص است عبارتند اززخم ھايی که موجب قصاص است عبارتند از      
شکافاا١١ ا ت ک ت شکافا ا ت ک ت ا ..جراحتی که پوست سر را بشکافدجراحتی که پوست سر را بشکافد::حارصهحارصه--١١
زخمی که در پوست سر بسيار فرو رود ولی به حدی نيست که به زخمی که در پوست سر بسيار فرو رود ولی به حدی نيست که به : : باضعهباضعه  - - ٢٢

د ب اق ت دا ب اق ت ..جراحت سمحاق برسدجراحت سمحاق برسدا
زخمی که به پوست نازکی که استخوان را پوشيده است برسد ولی زخمی که به پوست نازکی که استخوان را پوشيده است برسد ولی : : سمحاقسمحاق  - - ٣٣

نکند پاره را نکندآن پاره را ..آن را پاره نکندآن را پاره نکندآن
جراحتی در سر که به استخوان می رسد و سفيدی آن را آشکار می جراحتی در سر که به استخوان می رسد و سفيدی آن را آشکار می : : موضعهموضعه  - - ۴۴
www*p..کندکند
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زخم ھايی که قصاص ممکن نيستزخم ھايی که قصاص ممکن نيست

ھرگاه جراحت به گونه ای باشد که قصاص کردن آن ممکن است به مرگھرگاه جراحت به گونه ای باشد که قصاص کردن آن ممکن است به مرگ      
ش ن ا ق ا زخ آ گ شن ن ا ق ا زخ آ گ ان زخ گا اثالً زخ گا ثالً مثال ھرگاه زخم وارده بر سر مصدوممثال ھرگاه زخم وارده بر سر مصدوم..منجر گردد آن زخمھا قصاص نمی شودمنجر گردد آن زخمھا قصاص نمی شود

باشد يعنی جراحتی که حيث عمق به استخوان سر رسيده و آن را باشد يعنی جراحتی که حيث عمق به استخوان سر رسيده و آن را » » ھاشمهھاشمه««
يا است، ياشکسته است، استخوان»»منقلهمنقله««شکسته کردن جا جابه به که جراحتی استخوانيعنی کردن جا جابه به که جراحتی يعنی يعنی جراحتی که به جابه جا کردن استخوان يعنی جراحتی که به جابه جا کردن استخوان »»منقلهمنقله««شکسته است، ياشکسته است، يا

نيازمند است، ھمچنين در شکسته شدن استخوان، قصاص صورت نمی نيازمند است، ھمچنين در شکسته شدن استخوان، قصاص صورت نمی 
..گيردگيرد
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قصاص پس از جنايتقصاص پس از جنايت

::مشھور فقھا گفته اندمشھور فقھا گفته اند      
تکا نا از آ زخ خ آ ن از ش ت ا ز تکاا نا از آ زخ خ آ ن از ش ت ا ز ا جايز است پيش از بند آمدن خون زخم مصدوم و بھبودی آن از جنايتکارجايز است پيش از بند آمدن خون زخم مصدوم و بھبودی آن از جنايتکار    

..قصاص به عمل آيدقصاص به عمل آيد
ت ا تقد ل ا يد تش ا تقد ل ا يد ::شھيد اول معتقد استشھيد اول معتقد است::ش

قبل از بھبودی زخم جايز است قصاص انجام گردد، اما بھتر است که صبر قبل از بھبودی زخم جايز است قصاص انجام گردد، اما بھتر است که صبر       
کند پيدا بھبود زخم اينکه تا کندنمايد پيدا بھبود زخم اينکه تا ..نمايد تا اينکه زخم بھبود پيدا کندنمايد تا اينکه زخم بھبود پيدا کندنمايد
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کيفيت اعمال قصاصکيفيت اعمال قصاص

ا ت ا ت ا الز ش ا ان ا زخ ت ن ا ق اگا ت ا ت ا الز ش ا ان ا زخ ت ن ا ق گا ھر گاه قصاص نسبت به زخم ھای سر انجام شود، الزم است ابتدای مویھر گاه قصاص نسبت به زخم ھای سر انجام شود، الزم است ابتدای موی    
سر مربوط به محل قصاص تراشيده گردد تا محل قصاص، کامل آشکار گرددسر مربوط به محل قصاص تراشيده گردد تا محل قصاص، کامل آشکار گردد

ا ا ا ش ش ا ا ا گا اآ ا ا ش ش ا ا ا گا ، آنگاه اندازه جراحت مصدوم مشخص می شود و به ھمان اندازه روی سر، آنگاه اندازه جراحت مصدوم مشخص می شود و به ھمان اندازه روی سرآ
جنايتکار عالمت گذاری می شود، سپس سر جنايتکار را به اندازه طول و جنايتکار عالمت گذاری می شود، سپس سر جنايتکار را به اندازه طول و 

شکنند م شده معين شکنندعرض م شده معين ..عرض معين شده می شکنندعرض معين شده می شکنندعرض
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قصاص چشمقصاص چشم

ھرگاه صدمه و آسيب بر چشم کسی وارد گردد، چشم جنايتکار قصاص می ھرگاه صدمه و آسيب بر چشم کسی وارد گردد، چشم جنايتکار قصاص می       
باشد داشته بينا چش يک فقط مجر اگر حت د، باشدش داشته بينا چش يک فقط مجر اگر حت د، ..شود، حتی اگر مجرم فقط يک چشم بينا داشته باشدشود، حتی اگر مجرم فقط يک چشم بينا داشته باشدش

ھر چند قصاص موجب کوری مجرم گردد، و سبب کور شدن کامل ھر چند قصاص موجب کوری مجرم گردد، و سبب کور شدن کامل       
نابينا را او ستم روی از و است، حق دريافت و استيفا و او خود نابينامجرم،فعل را او ستم روی از و است، حق دريافت و استيفا و او خود مجرم،فعل خود او و استيفا و دريافت حق است، و از روی ستم او را نابينامجرم،فعل خود او و استيفا و دريافت حق است، و از روی ستم او را نابينامجرم،فعل

. . نکرده اندنکرده اند
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قصاص در صورتی که مصدوم يک چشم داشته باشدقصاص در صورتی که مصدوم يک چشم داشته باشد

اگر کسی دو چشم دارد صدمه به کسی بزند که فقط يک چشم بينا دارد، در اين اگر کسی دو چشم دارد صدمه به کسی بزند که فقط يک چشم بينا دارد، در اين       
..صورت بين فقھا اختالف نظر وجود داردصورت بين فقھا اختالف نظر وجود داردظظ

::برخی از فقھا گفته اندبرخی از فقھا گفته اند      
يک چشم مجرم در مقابل يک چشم مصدوم کور می شود و نصف ديه بهيک چشم مجرم در مقابل يک چشم مصدوم کور می شود و نصف ديه به    

..مصدوم پرداخت می گرددمصدوم پرداخت می گردد
ا گف ا فق ا اگ گف ا فق ا گ ::بعضی ديگر از فقھا گفته اندبعضی ديگر از فقھا گفته اند    

مصدوم حق دارد فقط يک چشم مصدوم را قصاص کند يا پانصد دينار ديه مصدوم حق دارد فقط يک چشم مصدوم را قصاص کند يا پانصد دينار ديه       
کند افت کندد افت www*p..دريافت کنددريافت کندد
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قصاص موقصاص مو

ھرگاه جنايت نسبت به موی سر، ابرو و يا پلک ھای چشم و صورت انجام گيردھرگاه جنايت نسبت به موی سر، ابرو و يا پلک ھای چشم و صورت انجام گيرد      
ا ق ا ق ز ش کن ک ا ن اگ ق ا ق ز ش کن ک ا ن به گونه ای که موی مصدوم کنده شود و بريزد، مصدوم حق دارد قصاصبه گونه ای که موی مصدوم کنده شود و بريزد، مصدوم حق دارد قصاصگ

..کند اما الزم است برابری قصاص با جنايت رعايت شودکند اما الزم است برابری قصاص با جنايت رعايت شود
ا ا ق اش ک ا ا ااگ ا ق اش ک ا ا اگ ..اگر رعايت ھمانندی ممکن نباشد قصاص جايز نيستاگر رعايت ھمانندی ممکن نباشد قصاص جايز نيست    
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قصاص گوشقصاص گوش

گوش سالم در برابر گوش کر قصاص می شود، زيرا شنيدن فايده جدا و گوش سالم در برابر گوش کر قصاص می شود، زيرا شنيدن فايده جدا و       
است ش گ ديه از غير اي شن ديه جھت ھمين به باشد، م ش گ استمستقل ش گ ديه از غير اي شن ديه جھت ھمين به باشد، م ش گ ..مستقل گوش می باشد، به ھمين جھت ديه شنوايی غير از ديه گوش استمستقل گوش می باشد، به ھمين جھت ديه شنوايی غير از ديه گوش استمستقل

اما اگر الله گوش معيوب باشد، مثالً نرمه گوش بريده بوده، گوش سالم اما اگر الله گوش معيوب باشد، مثالً نرمه گوش بريده بوده، گوش سالم       
شود نمی قصاص مصدوم بريده نيمه گوش مقابل در شودجنايتکار نمی قصاص مصدوم بريده نيمه گوش مقابل در ..جنايتکار در مقابل گوش نيمه بريده مصدوم قصاص نمی شودجنايتکار در مقابل گوش نيمه بريده مصدوم قصاص نمی شودجنايتکار
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قصاص بينیقصاص بينی

زيرا احساسزيرا احساس. . بينی دارای حس درمقابل بينی فاقد حس قصاص می شودبينی دارای حس درمقابل بينی فاقد حس قصاص می شود      
ا ا تقل ن لذا ت ا ن خ از غ ان ا تقل ن لذا ت ا ن خ از غ بينس غير از خود بينی است، لذا بينی ديه مستقل دارد و حس بويايی ديهبينس غير از خود بينی است، لذا بينی ديه مستقل دارد و حس بويايی ديهن

..مستقل ديگرداردمستقل ديگردارد  
ال فا ک ک گ الل فا ک ک گ ل ھمچنين بلندی، پھنی، بزرگی و کوچکی بينی موجب تفاوت در سالمتیھمچنين بلندی، پھنی، بزرگی و کوچکی بينی موجب تفاوت در سالمتی    

..بينی نمی شودبينی نمی شود  
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قصاص دندانقصاص دندان

ھر فرد بالغ دارای سی و دو دندان است و دندانھا از حيث اسم ھمانند ھستندھر فرد بالغ دارای سی و دو دندان است و دندانھا از حيث اسم ھمانند ھستند      
انن ل قا ا ن ا ق لذا ن ا ت تفا ا کا ث از اننل ل قا ا ن ا ق لذا ن ا ت تفا ا کا ث از ولی از حيث کاربرد با ھم تفاوت دارند، لذا در قصاص، دندان در مقابل ھمانندولی از حيث کاربرد با ھم تفاوت دارند، لذا در قصاص، دندان در مقابل ھمانندل

..خودش قصاص می شودخودش قصاص می شود
د باع دندان دد گ ا ق ثناي دندان قابل د ثناي دندان دثالً باع دندان دد گ ا ق ثناي دندان قابل د ثناي دندان ثالً مثال دندان ثنايی در مقابل دندان ثنايی قصاص می گردد و دندان رباعی درمثال دندان ثنايی در مقابل دندان ثنايی قصاص می گردد و دندان رباعی در    

..مقابل رباعی قصاص می شودمقابل رباعی قصاص می شود
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تقسيم دندانھاتقسيم دندانھا

::دندانھا به چھار قست تقسيم شده اند که عبارتند ازدندانھا به چھار قست تقسيم شده اند که عبارتند از      
ا١١ اثنا تثنا ا ا ش اق ن ا ل ل قا ل ک ا ان تن ا ا ش اق ن ا ل ل قا ل ک ا ان ن ..دندانھايی که در جلو و مقابل لبھا و بينی واقع شده و چھار عدد استدندانھايی که در جلو و مقابل لبھا و بينی واقع شده و چھار عدد است::ثناياثنايا--١١
چھار عدد است، دو عدد در فک باال و دو عدد در فک پائينچھار عدد است، دو عدد در فک باال و دو عدد در فک پائين: : رباعياترباعيات  - - ٢٢
ش٣٣ ا ا شآ ا ا اآ ف گ ا ق ا ا ط ا ا اا ف گ ا ق ا ا ط ا ا ا ..چھار دندان است و در دو طرف رباعيات قرار گرفته اندچھار دندان است و در دو طرف رباعيات قرار گرفته اند::آسياب يا نيشآسياب يا نيش--٣٣
..دندانھايی کرسی است که بعد از آساب واقع شده انددندانھايی کرسی است که بعد از آساب واقع شده اند: : اضراساضراس  - - ۴۴
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اسقاط دندان شيری کودکاسقاط دندان شيری کودک

اگر در اثر تعدی و ستم دندان کودک ساقط گردد منتظر روئيدن مجدد آن اگر در اثر تعدی و ستم دندان کودک ساقط گردد منتظر روئيدن مجدد آن       
گ ت ا ق ن ا ن ف ا ت خالف اگ ن گش ت ا ق ن ا ن ف ا ت خالف اگ ن می شوند، اگر بر خالف متعارف دندان جديد نرويد قصاص صورت می گيردمی شوند، اگر بر خالف متعارف دندان جديد نرويد قصاص صورت می گيردش
..، اما اگر مطابق متعارف و عادت دندانش روييد قصاص صورت نمی گيرد، اما اگر مطابق متعارف و عادت دندانش روييد قصاص صورت نمی گيرد
آ ک گ ا ا ف ا ش ا ک ا آلک ک گ ا ا ف ا ش ا ک ا لک لکن بابت مدتی که دندانش از بين رفته، بايد ديه پرداخت گردد که به آنلکن بابت مدتی که دندانش از بين رفته، بايد ديه پرداخت گردد که به آن    

..حکومت گفته می شودحکومت گفته می شود
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حق تقّدم در قصاصحق تقّدم در قصاص

انگشت مردی را ببرد، سپس دست مرد ديگری را که انگشت انگشت مردی را ببرد، سپس دست مرد ديگری را که انگشت   ھرگاه متعّدیھرگاه متعّدی    
گ ط گ گط ط گ کامل دارد را قطع نمايد، نخست انگشت مجرم قطع می گردد چون که حقکامل دارد را قطع نمايد، نخست انگشت مجرم قطع می گردد چون که حقط

..تقدم در قصاص داردتقدم در قصاص دارد
ل کا ا ش خ ق ل ش لت کا ا ش خ ق ل ش ت سپس دست مجرم بريده می شود ، ولی چون مرد دوم حق خودش را کاملسپس دست مجرم بريده می شود ، ولی چون مرد دوم حق خودش را کامل    

..دريافت نکرد، بابت انگشت از مجرم ديه می گيرددريافت نکرد، بابت انگشت از مجرم ديه می گيرد
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پنج پنجفصل فصل پنجمفصل پنجمفصل
احکام قصاصاحکام قصاص

::ھدف کلیھدف کلی      
ش آشنا ختلف ا ا ق کا ا ا انش ل ف ا طال شا آشنا ختلف ا ا ق کا ا ا انش ل ف ا طال ..با مطالعه اين فصل دانشجو با احکام قصاص در موارد مختلف آشنا می شودبا مطالعه اين فصل دانشجو با احکام قصاص در موارد مختلف آشنا می شودا

::ھدف ھای رفتاریھدف ھای رفتاری      
ک ظا ا ش ا ا ل ف ا طال کا ظا ا ش ا ا ل ف ا طال ::پس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود کهپس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود کها

..حکم قصاص را تعريف کندحکم قصاص را تعريف کند
..حکم مجنی عليه را تعريف کندحکم مجنی عليه را تعريف کندلل

www*p..استجباب حضور شاھد را در زمان قصاص بيان کنداستجباب حضور شاھد را در زمان قصاص بيان کند
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احکام قصاصاحکام قصاص

ھرگاه قتلی عمداً واقع گردد حکم واجب در آن قتل، قصاص است، يعنی ھرگاه قتلی عمداً واقع گردد حکم واجب در آن قتل، قصاص است، يعنی       
کنند قصاص انند ت م ن خ کنندصاحبان قصاص انند ت م ن خ ..صاحبان خون می توانند قصاص کنندصاحبان خون می توانند قصاص کنندصاحبان

..ھرگاه قتل خطايی يا شبه عمد باشد حق اوليای دم گرفتن ديه استھرگاه قتل خطايی يا شبه عمد باشد حق اوليای دم گرفتن ديه است      
داخت پ ديه ت ا ايز کنند ل ديه به ديگ ھ با قاتل د ليای ا داختاگ پ ديه ت ا ايز کنند ل ديه به ديگ ھ با قاتل د ليای ا اگ اگر اوليای دم و قاتل با ھمديگربه ديه صلح کنند، جايز است ديه پرداختاگر اوليای دم و قاتل با ھمديگربه ديه صلح کنند، جايز است ديه پرداخت    

.  .  گرددگردد
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وجوب پرداخت ديه بر قاتلوجوب پرداخت ديه بر قاتل

در قتل عمد واجب قصاص است ولی اگر ولی دم قبول کند که ديه بپذيرد در در قتل عمد واجب قصاص است ولی اگر ولی دم قبول کند که ديه بپذيرد در       
دارند نظر اختالف فقھا باشد اجب ديه پرداخت قاتل بر که دارنداين نظر اختالف فقھا باشد اجب ديه پرداخت قاتل بر که ..اين که بر قاتل پرداخت ديه واجب باشد فقھا اختالف نظر دارنداين که بر قاتل پرداخت ديه واجب باشد فقھا اختالف نظر دارنداين

::برخی از فقھا گفته اندبرخی از فقھا گفته اند      
ت ا ديه داخت پ ب قف ت نف فظ ن ت ا ب ا ديه تپداخت ا ديه داخت پ ب قف ت نف فظ ن ت ا ب ا ديه پداخت ..پداخت ديه واجب است چون حفظ نفس متوقف بر پرداخت ديه استپداخت ديه واجب است چون حفظ نفس متوقف بر پرداخت ديه است    

::در مقابل عده ديگر گفته انددر مقابل عده ديگر گفته اند      
ت ن ا قاتل ه د تداخت ن ا قاتل ه د داخت ..پرداخت ديه بر قاتل واجب نيستپرداخت ديه بر قاتل واجب نيست      
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ھرگاه مجنی عليه بعد از جنايت بميردھرگاه مجنی عليه بعد از جنايت بميرد

ھرگاه فردی که مورد جنايت واقع شده و در اصطالح او را مجنی عليهھرگاه فردی که مورد جنايت واقع شده و در اصطالح او را مجنی عليه      
ل ن فت گ ت ا ا ا ت ن ت نا ن لنا ن فت گ ت ا ا ا ت ن ت نا ن می نامند، و جنايت ھم نسبت به اعضای او صورت گرفته ، و مجنی عليهمی نامند، و جنايت ھم نسبت به اعضای او صورت گرفته ، و مجنی عليهنا

ھم درگذشته و معلوم است که سبب فوت مصدوم ھمان جنايت بوده است، ھم درگذشته و معلوم است که سبب فوت مصدوم ھمان جنايت بوده است، 
ش ا ق کا شا ا ق کا ..جنايتکار قصاص می شودجنايتکار قصاص می شودا

..ولی اگر سبب درگذشت او مشکوک باشد مجرم قصاص نمی شودولی اگر سبب درگذشت او مشکوک باشد مجرم قصاص نمی شود      
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حضور شاھد در قصاصحضور شاھد در قصاص

قصاص حق منجی عليه يا حق اوليای مقتول است و آنھا می توانند بدون قصاص حق منجی عليه يا حق اوليای مقتول است و آنھا می توانند بدون       
دھند انجا را قصاص شاھد ر دھندحض انجا را قصاص شاھد ر ..حضور شاھد قصاص را انجام دھندحضور شاھد قصاص را انجام دھندحض

بر حاکم شرع مستحب است که در ھنگام انجام قصاص دو شاھد عادل را بر حاکم شرع مستحب است که در ھنگام انجام قصاص دو شاھد عادل را       
دارد نيزسازگاری احتياط با شاھد دو حضور نمايد، داردحاضر نيزسازگاری احتياط با شاھد دو حضور نمايد، ..حاضر نمايد، حضور دو شاھد با احتياط نيزسازگاری داردحاضر نمايد، حضور دو شاھد با احتياط نيزسازگاری داردحاضر

زيرا اگر نسبت به استيفای حق اختالف شود، حضور شھود، راه اختالف زيرا اگر نسبت به استيفای حق اختالف شود، حضور شھود، راه اختالف       
بندد م بنددرا م ..را می بنددرا می بنددرا

www*p
nu

eb
*co

m



ابزار و کيفيت قصاصابزار و کيفيت قصاص

پيش از انجام قصاص بر حاکم شرع الزم است که ابزار و آلت قصاص را پيش از انجام قصاص بر حاکم شرع الزم است که ابزار و آلت قصاص را       
نمايد آزمايش نمايدبررس آزمايش ..بررسی و آزمايش نمايدبررسی و آزمايش نمايدبررس

زيرا امکان دارد استيفا کننده حق آن ابزار را مسموم نموده باشد، مخصوصاً زيرا امکان دارد استيفا کننده حق آن ابزار را مسموم نموده باشد، مخصوصاً       
مجرم، کشتن عضو، قصاص در زيرا گيرد، می صورت عضو قصاص مجرم،اگر کشتن عضو، قصاص در زيرا گيرد، می صورت عضو قصاص اگر قصاص عضو صورت می گيرد، زيرا در قصاص عضو، کشتن مجرم،اگر قصاص عضو صورت می گيرد، زيرا در قصاص عضو، کشتن مجرم،اگر

..مراد نيستمراد نيست
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حکم مثله کردن جنايتکارحکم مثله کردن جنايتکار

مثله کردن به معنای بريدن گوش،بينی، دست و پا و امثال آن يک شخص مثله کردن به معنای بريدن گوش،بينی، دست و پا و امثال آن يک شخص       
باشد باشدم ..می باشدمی باشدم

ھرگاه فردی، شخص ديگر را مثله کرد، آيا در قصاص جايز است جنايتکار ھرگاه فردی، شخص ديگر را مثله کرد، آيا در قصاص جايز است جنايتکار       
نمود؟ مثله نمود؟را مثله را مثله نمود؟را مثله نمود؟را

فقھا غير از ابن جنيد اتفاق و اجماع دارند که مثله کردن مجرم در قصاص فقھا غير از ابن جنيد اتفاق و اجماع دارند که مثله کردن مجرم در قصاص       
باشد مقتول کردن مثله مجرم، جنايت اگر حتی نيست، باشدجايز مقتول کردن مثله مجرم، جنايت اگر حتی نيست، ..جايز ول ب ن  ر جرم   ي  ر ج ی  ي  يز  ول بج ن  ر جرم   ي  ر ج ی  ي  يز  ..ج
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يک ضربه و ايجاد چند خسارتيک ضربه و ايجاد چند خسارت

اگر کسی به ديگری يک ضربه وارد کند و از آن يک ضربه دو جنايت اگر کسی به ديگری يک ضربه وارد کند و از آن يک ضربه دو جنايت       
د ش م جنايتھا ترين سنگين ان تا به ملز ضارب د، ش دحاصل ش م جنايتھا ترين سنگين ان تا به ملز ضارب د، ش ..حاصل شود، ضارب ملزم به تاوان سنگين ترين جنايتھا می شودحاصل شود، ضارب ملزم به تاوان سنگين ترين جنايتھا می شودحاصل

اگر دو ضربه می زد و دو جنايت حاصل می شد ملزم به تاوان ھر دو اگر دو ضربه می زد و دو جنايت حاصل می شد ملزم به تاوان ھر دو       
انجام قصاص فقط که شود مصدوم مرگ موجب که اين مگر بود انجامجنايت قصاص فقط که شود مصدوم مرگ موجب که اين مگر بود جنايت بود مگر اين که موجب مرگ مصدوم شود که فقط قصاص انجام جنايت بود مگر اين که موجب مرگ مصدوم شود که فقط قصاص انجام جنايت

..می شودمی شود
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در صورتی که قصاص اعضا منجر به مرگ شوددر صورتی که قصاص اعضا منجر به مرگ شود

ھرگاه قصاص اعضا از مجرم منجر به مرگ او گردد، قصاص کننده ضامن ھرگاه قصاص اعضا از مجرم منجر به مرگ او گردد، قصاص کننده ضامن       
مستلز شرع کار انجا است ده ب شرع کاری قصاص، زيرا نيست، مستلزا شرع کار انجا است ده ب شرع کاری قصاص، زيرا نيست، او نيست، زيرا قصاص، کاری شرعی بوده است و انجام کار شرعی مستلزماو نيست، زيرا قصاص، کاری شرعی بوده است و انجام کار شرعی مستلزما

..ضمان نيستضمان نيست
نسبت باشد، عمدی او تجاوز و نمايد تعدی مجاز مقدار از کننده قصاص نسبتاگر باشد، عمدی او تجاوز و نمايد تعدی مجاز مقدار از کننده قصاص اگر اگر قصاص کننده از مقدار مجاز تعدی نمايد و تجاوز او عمدی باشد، نسبتاگر قصاص کننده از مقدار مجاز تعدی نمايد و تجاوز او عمدی باشد، نسبت    

به مقدار تعدی خودش قصاص می شود، اگر خطايی باشد بايد ديه مقدار به مقدار تعدی خودش قصاص می شود، اگر خطايی باشد بايد ديه مقدار 
..اضافی را بپردازداضافی را بپردازد
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اجرت قصاص کنندهاجرت قصاص کننده

مزد قصاص کنده از بيت المال پرداخت می گردد، چون که بيت المال برای مزد قصاص کنده از بيت المال پرداخت می گردد، چون که بيت المال برای       
جنايت دادن کيفر ، اسالم جامعه مصالح جمله از است، اسالم جامعه جنايتمصالح دادن کيفر ، اسالم جامعه مصالح جمله از است، اسالم جامعه مصالح جامعه اسالمی است، از جمله مصالح جامعه اسالمی، کيفر دادن جنايتمصالح جامعه اسالمی است، از جمله مصالح جامعه اسالمی، کيفر دادن جنايتمصالح

..کاران و قصاص نمودن آنھا استکاران و قصاص نمودن آنھا است
پس است، عليه مجنی مصلحت به قصاص چون نبود، موجود المال بيت پساگر است، عليه مجنی مصلحت به قصاص چون نبود، موجود المال بيت اگر اگر بيت المال موجود نبود، چون قصاص به مصلحت مجنی عليه است، پساگر بيت المال موجود نبود، چون قصاص به مصلحت مجنی عليه است، پس    

..ھزينه اش بر عھده اوستھزينه اش بر عھده اوست
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ارث قصاصارث قصاص

قصاص حق الناس و حق مجنی عليه است، و اگر مجنی عليه در اثر جنايت قصاص حق الناس و حق مجنی عليه است، و اگر مجنی عليه در اثر جنايت       
ست ا ارثين حق کردن قصاص ستدرگذشت، ا ارثين حق کردن قصاص ..درگذشت، قصاص کردن حق وارثين اوستدرگذشت، قصاص کردن حق وارثين اوستدرگذشت،

قصاص از جمله حقوقی است که اگر مجنی عليه آن را اعمال نکرده و به قصاص از جمله حقوقی است که اگر مجنی عليه آن را اعمال نکرده و به       
دارند را آن اعمال حق درگذشت،وارثين جنايت سبب از غير دارندسببی را آن اعمال حق درگذشت،وارثين جنايت سبب از غير ..سببی غير از سبب جنايت درگذشت،وارثين حق اعمال آن را دارندسببی غير از سبب جنايت درگذشت،وارثين حق اعمال آن را دارندسببی
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ارث زن و شوھر از قصاصارث زن و شوھر از قصاص

به اجماع فقھا زن و شوھر از قصاص ارث نمی برند، يعنی اگر در اثر به اجماع فقھا زن و شوھر از قصاص ارث نمی برند، يعنی اگر در اثر       
نيست قصاص ارث ھر ش رسيد، قتل به زن نيستجنايت قصاص ارث ھر ش رسيد، قتل به زن ..جنايت زن به قتل رسيد، شوھر وارث قصاص نيستجنايت زن به قتل رسيد، شوھر وارث قصاص نيستجنايت

اما اگر قتل خطايی يا شيه عمد باشد،يا اينکه قتل عمد به ديه مصالحه شود اما اگر قتل خطايی يا شيه عمد باشد،يا اينکه قتل عمد به ديه مصالحه شود       
برند می ارث ديه از شوھر يا برندزن می ارث ديه از شوھر يا ..زن يا شوھر از ديه ارث می برندزن يا شوھر از ديه ارث می برندزن
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اذن حاکم و استيفای قصاصاذن حاکم و استيفای قصاص

در استيفای قصاص صاحبان خون مستقل ھستند، يا استيفای آن بستگی به اذن در استيفای قصاص صاحبان خون مستقل ھستند، يا استيفای آن بستگی به اذن       
دارد؟ شرع حاک دارد؟اما شرع حاک امام و حاکم شرع دارد؟امام و حاکم شرع دارد؟اما

..ميان فقھا اختالف استميان فقھا اختالف است      
اند گفته خ اندب گفته خ ::ب ::برخی گفته اندبرخی گفته اند    

..استيفای قصاص نياز به اذن حاکم ندارداستيفای قصاص نياز به اذن حاکم ندارد      
اند گفته ا فق از گ د ھ اندگ گفته ا فق از گ د ھ گ ::گروھی ديگر از فقھا گفته اندگروھی ديگر از فقھا گفته اند    

انجام قصاص متوقف بر اذن امام است چه قصاص نفس باشد يا قصاص انجام قصاص متوقف بر اذن امام است چه قصاص نفس باشد يا قصاص       
www*p..اعضااعضااعضااعضا
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استيفای قصاص در صورت تعدد صاحبان خوناستيفای قصاص در صورت تعدد صاحبان خون

اگر صاحبان خون گروھی وھمه بالغ و عاقل باشند اما بعضی ھا غايب باشند اگر صاحبان خون گروھی وھمه بالغ و عاقل باشند اما بعضی ھا غايب باشند       
ان گفت ا فق ت انا گفت ا فق ت ::در اين صورت بعضی فقھا گفته انددر اين صورت بعضی فقھا گفته اندا

افراد حاضر منتظر غايبين نمی مانند لکن ضمانت سھم بقيه افراد را می افراد حاضر منتظر غايبين نمی مانند لکن ضمانت سھم بقيه افراد را می       
ايند ايندن ..نمايندنمايندن

::گروھی ديگر از فقھا گفته اندگروھی ديگر از فقھا گفته اند      
اگ د گ ا ان اد اف ه ھ اذن ا د ا ت ا اد اف ه ھ ق ا اگق د گ ا ان اد اف ه ھ اذن ا د ا ت ا اد اف ه ھ ق ا ق قصاص حق ھمه افراد است، پس بايد با اذن ھمه افراد انجام گيرد، اگرقصاص حق ھمه افراد است، پس بايد با اذن ھمه افراد انجام گيرد، اگر    

www*p..بدون اذن ھمه افراد باشد، قصاص کنندگان تعزير می شوندبدون اذن ھمه افراد باشد، قصاص کنندگان تعزير می شوند
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حکم مصالحه به ديهحکم مصالحه به ديه

ھرگاه صاحبان خون متعدد باشند و بعضی مصالحه به ديه نمايند، آيا حق ھرگاه صاحبان خون متعدد باشند و بعضی مصالحه به ديه نمايند، آيا حق       
د؟ ش م ساقط ديگران از د؟قصاص ش م ساقط ديگران از قصاص از ديگران ساقط می شود؟قصاص از ديگران ساقط می شود؟قصاص

بر اساس بعضی از روايات ھرگاه عده ای از صاحبان خون سھم خودشان را بر اساس بعضی از روايات ھرگاه عده ای از صاحبان خون سھم خودشان را       
شود می سلب نيز بقيه از قصاص حق نمايند مصالحه ديه شودبه می سلب نيز بقيه از قصاص حق نمايند مصالحه ديه ..به ديه مصالحه نمايند حق قصاص از بقيه نيز سلب می شودبه ديه مصالحه نمايند حق قصاص از بقيه نيز سلب می شودبه

اما نظر مشھور فقھا اين است که گذشت يا مصالحه موجب سلب حق قصاص اما نظر مشھور فقھا اين است که گذشت يا مصالحه موجب سلب حق قصاص       
نيست افراد نيستديگر افراد ..ديگر ي ر  ر  يي ر  ر  ..ي
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حکم مشارکت پدر با بيگانه در قتل فرزندحکم مشارکت پدر با بيگانه در قتل فرزند

ھرگاه پدر و بيگانه در کشتن فرزند مشارکت داشته باشند، بيگانه قصاصھرگاه پدر و بيگانه در کشتن فرزند مشارکت داشته باشند، بيگانه قصاص      
گان ث ا ا گان ش ا ق ت ا ف ن ل قت گانش ث ا ا گان ش ا ق ت ا ف ن ل قت می شود و پدر مقتول نصف ديه بابت قصاص شدن بيگانه را به وارثين بيگانهمی شود و پدر مقتول نصف ديه بابت قصاص شدن بيگانه را به وارثين بيگانهش

..می پردازد، به جھت آنکه بابت کشتن فرزند قصاص نمی شودمی پردازد، به جھت آنکه بابت کشتن فرزند قصاص نمی شود
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حکم مشارکت مسلمان و کافر در قتل ذّمیحکم مشارکت مسلمان و کافر در قتل ذّمی

اگر مسلمان و کافر در کشتن ذّمی مشارکت داشته باشند، کافر قصاص اگر مسلمان و کافر در کشتن ذّمی مشارکت داشته باشند، کافر قصاص       
از ش ا ق ث ا ا ف ن ا ل ازش ش ا ق ث ا ا ف ن ا ل می شود و مسلمان نصف ديه را به وارثين قصاص شده می پردازد، چونمی شود و مسلمان نصف ديه را به وارثين قصاص شده می پردازد، چونش

که تساوی و برابری ميان مسلمان و کافر ذمی وجود ندارد تا اينکه مسلمان که تساوی و برابری ميان مسلمان و کافر ذمی وجود ندارد تا اينکه مسلمان 
گ ا ق آ گا ا ق آ ..بابت آن قصاص گرددبابت آن قصاص گرددا
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استيفای قصاص سفيه و مفلساستيفای قصاص سفيه و مفلس

و و ) ) کم خردکم خرد( ( کودک و ديوانه از ھز گونه تصرفی محجور ھستند، سفيهکودک و ديوانه از ھز گونه تصرفی محجور ھستند، سفيه      
قصاص))مفلسمفلس((رشکستهرشکسته اعمال انند ت م ل رند محج مال تصرفات قصاصاز اعمال انند ت م ل رند محج مال تصرفات از از تصرفات مالی محجورند ولی می توانند اعمال قصاصاز تصرفات مالی محجورند ولی می توانند اعمال قصاص))مفلسمفلس((ورشکستهورشکسته

..کنند زيرا  قصاص عرفاً مال محسوب نمی شودکنند زيرا  قصاص عرفاً مال محسوب نمی شود
بگذرند قصاص از توانند می و ھستند دارا نيز را عفو اھلّيت بگذرندھمچنين قصاص از توانند می و ھستند دارا نيز را عفو اھلّيت ھمچنين ..ھمچنين اھليت عفو را نيز دارا ھستند و می توانند از قصاص بگذرندھمچنين اھليت عفو را نيز دارا ھستند و می توانند از قصاص بگذرند    

www*p
nu

eb
*co

m



بدھکاری و مانعيت قصاصبدھکاری و مانعيت قصاص

ھرگاه مقتول بدھکار باشد آياصاحبان خون حق دارند بدون ضمانت نمودن ھرگاه مقتول بدھکار باشد آياصاحبان خون حق دارند بدون ضمانت نمودن       
مصالحه را قصاص است الز اينکه يا کنند؟ قصاص را قاتل ، ا مصالحهبدھکاری را قصاص است الز اينکه يا کنند؟ قصاص را قاتل ، ا بدھکاری او، قاتل را قصاص کنند؟ يا اينکه الزم است قصاص را مصالحهبدھکاری او، قاتل را قصاص کنند؟ يا اينکه الزم است قصاص را مصالحهبدھکاری

به ديه نمايند و با ديه دين او بپردازند؟به ديه نمايند و با ديه دين او بپردازند؟
اند گفته اندبرخی گفته ::برخی ::برخی گفته اندبرخی گفته اند    

اگر وارثين مقتول بدھکاری را ضمانت نمايند می توانند قاتل را قصاص اگر وارثين مقتول بدھکاری را ضمانت نمايند می توانند قاتل را قصاص       
....کنندکنند
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وکالت در استيفای قصاصوکالت در استيفای قصاص

انجام قصاص مشروط بر اين نيست که اوليای خون خودشان آنرا انجام انجام قصاص مشروط بر اين نيست که اوليای خون خودشان آنرا انجام       
ن ا ق ا ق فا ت ا ل ک ا گ شخ ت ا ز ا لذا نن ا ق ا ق فا ت ا ل ک ا گ شخ ت ا ز ا لذا ..دھند لذا جايز است شخص ديگر را وکيل دراستيفای قصاص قرار دھنددھند لذا جايز است شخص ديگر را وکيل دراستيفای قصاص قرار دھندن

اگر موکل اگر موکل . . چون وکالت عقد جايز است فسخ آن متوقف بر چيزی نيستچون وکالت عقد جايز است فسخ آن متوقف بر چيزی نيست      
ا ق تيفای ا عزل از شدن خب با از پيش ا ايد ن عزل ا اکيل ق تيفای ا عزل از شدن خب با از پيش ا ايد ن عزل ا وکيل را  عزل نمايد و او پيش از با خبرشدن از عزل استيفای قصاص وکيل را  عزل نمايد و او پيش از با خبرشدن از عزل استيفای قصاص کيل

..نمايد چيزی بر عھده وکيل نيستنمايد چيزی بر عھده وکيل نيست

www*p
nu

eb
*co

m



عفو موکل بعد از نصب وکيلعفو موکل بعد از نصب وکيل

اگر موکل بعد از نصب وکيل قاتل را از قصاص عفو نمايد و وکيل بعد از اگر موکل بعد از نصب وکيل قاتل را از قصاص عفو نمايد و وکيل بعد از       
قصاص کند، قصاص استيفای عف از اطالع خبر از پيش کل م قصاصعف کند، قصاص استيفای عف از اطالع خبر از پيش کل م عفو موکل و پيش از خبر و اطالع از عفو و استيفای قصاص کند، قصاصعفو موکل و پيش از خبر و اطالع از عفو و استيفای قصاص کند، قصاصعف

..نمی شودنمی شود
ديه است واجب او بر گرديده، باطل او وکالت عفو، از بعد چون ديهولی است واجب او بر گرديده، باطل او وکالت عفو، از بعد چون ولی ولی چون بعد از عفو، وکالت او باطل گرديده، بر او واجب است ديه ولی چون بعد از عفو، وکالت او باطل گرديده، بر او واجب است ديه     
قصاص شده را به وارثين او بپردازد، ولی از موکل خودش ديه را می قصاص شده را به وارثين او بپردازد، ولی از موکل خودش ديه را می 

..گيردگيرد
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گريختن قاتل و ھالکت اوگريختن قاتل و ھالکت او

ھرگاه شخصی که مرتکب قتل عمد گرديده بگريزد و پس از گريختن  به ھرگاه شخصی که مرتکب قتل عمد گرديده بگريزد و پس از گريختن  به       
است گفته ادريس ابن ، برسد استھالکت گفته ادريس ابن ، برسد ::ھالکت برسد ، ابن ادريس گفته استھالکت برسد ، ابن ادريس گفته است::ھالکت

با به ھالکت رسيدن او قصاص ساقط می گردد و چيزی بر نزديکان قاتل با به ھالکت رسيدن او قصاص ساقط می گردد و چيزی بر نزديکان قاتل       
..نيستنيستنيستنيست

::بعضی از فقھا گفته اندبعضی از فقھا گفته اند      
شود پرداخت ديه است الزم قصاص انتفای شودبا پرداخت ديه است الزم قصاص انتفای با ..با انتفای قصاص الزم است ديه پرداخت شودبا انتفای قصاص الزم است ديه پرداخت شود    
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سوم سومبخش بخش سومبخش سومبخش
دياتديات  

::ھدف کلیھدف کلی      
ش آشنا ال ا ا ث ا ا خش ا طال ا شانش آشنا ال ا ا ث ا ا خش ا طال ا ..دانشجو با مطالعه اين بخش با مباحث ديات اسالمی آشنا می شوددانشجو با مطالعه اين بخش با مباحث ديات اسالمی آشنا می شودانش
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اول اولفصل فصل اولفصل اولفصل
موجبات ديهموجبات ديه

::ھدف کلیھدف کلی      
پس از مطالعه اين فصل دانشجو با موجبات ديه و مقادير ديه بر نفوس پس از مطالعه اين فصل دانشجو با موجبات ديه و مقادير ديه بر نفوس 

..و حيوانات ومّيت آشنا می شودو حيوانات ومّيت آشنا می شود
::ھدف ھای رفتاریھدف ھای رفتاری      

که رود می انتظار دانشجو از فصل ای مطالعه از کهپس رود می انتظار دانشجو از فصل ای مطالعه از ::پس از مطالعه ای فصل از دانشجو انتظار می رود کهپس از مطالعه ای فصل از دانشجو انتظار می رود که::پس
..فلسفه ديه را توضيح دھدفلسفه ديه را توضيح دھد
ت ا ا تا ا ا ..اسباب وجوب ديه را توضيح دھداسباب وجوب ديه را توضيح دھدا

..حکم جنايت در حال خواب را بيان کندحکم جنايت در حال خواب را بيان کند
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ديهديه

ديه يعنی خون بھا ، مقصود از آن مالی است که بابت جنايت نسبت به جان يا ديه يعنی خون بھا ، مقصود از آن مالی است که بابت جنايت نسبت به جان يا       
بپردازد مجر است اجب شخص اعضای به رساندن بپردازدآسيب مجر است اجب شخص اعضای به رساندن ..آسيب رساندن به اعضای شخصی واجب است مجرم بپردازدآسيب رساندن به اعضای شخصی واجب است مجرم بپردازدآسيب

::برخی از فقھا فرمودندبرخی از فقھا فرمودند      
ت ا ديد گ ين ع ش د آن قدا که ت ا اي ب ن خ تديه ا ديد گ ين ع ش د آن قدا که ت ا اي ب ن خ ديه ..ديه خون بھايی است که مقدار آن در شرع معين گرديده استديه خون بھايی است که مقدار آن در شرع معين گرديده است    

..ناميده می شودناميده می شود» » حکومتحکومت««يايا» » ارشارش««خون بھايی که مقدارآن شرعاً معين نيستخون بھايی که مقدارآن شرعاً معين نيست      
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چرا ديه را عقل ناميدند؟چرا ديه را عقل ناميدند؟

چون ديه سبب چون ديه سبب . . ديه ھمچون قصاص مانع خونريزی و آدم کشی استديه ھمچون قصاص مانع خونريزی و آدم کشی است      
را آن است نريزی خ از گيری راجل آن است نريزی خ از گيری از»»عقلعقل««جل يک ن اند،چ ناميده ازھ يک ن اند،چ ناميده ھ ھم ناميده اند،چون يکی از ھم ناميده اند،چون يکی از »»عقلعقل««جلوگيری از خونريزی است آن را جلوگيری از خونريزی است آن را 

..معناھای عقل منع کردن استمعناھای عقل منع کردن است
ممنوع آنھا خون ريختن شرعاً که افرادی خون رفتن ھدر از ديه ممنوعھمچنين آنھا خون ريختن شرعاً که افرادی خون رفتن ھدر از ديه ھمچنين ديه از ھدر رفتن خون افرادی که شرعا ريختن خون آنھا ممنوع ھمچنين ديه از ھدر رفتن خون افرادی که شرعا ريختن خون آنھا ممنوع ھمچنين

..است ممانعت می نمايداست ممانعت می نمايد
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اسباب وجوب ديهاسباب وجوب ديه

..اسباب وجوب ديه، جنايت خطايی يا شبه عمد استاسباب وجوب ديه، جنايت خطايی يا شبه عمد است    
ال ا ق اگ ت ا ا ق آ ک اش ت نا الاگ ا ق اگ ت ا ا ق آ ک اش ت نا اگ اگر جنايت عمدی باشد حکم آن قصاص است، اگر به عوض قصاص مصالحهاگر جنايت عمدی باشد حکم آن قصاص است، اگر به عوض قصاص مصالحه  

..به ديه نمايند ديه واجب می شودبه ديه نمايند ديه واجب می شود
ديد گ ديه ب به ک ع ش د باشد خطا شابه يا خطاي نايت اگ ا ديدا گ ديه ب به ک ع ش د باشد خطا شابه يا خطاي نايت اگ ا ا اما اگر جنايت خطايی يا مشابه خطا باشد در شرع حکم به وجوب ديه گرديدهاما اگر جنايت خطايی يا مشابه خطا باشد در شرع حکم به وجوب ديه گرديده  

..که جنايتکار بايد آن را بپردازدکه جنايتکار بايد آن را بپردازد
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مسئوليت مدنی پزشکمسئوليت مدنی پزشک

ھرگاه به وسيله معالجه پزشک قتلی واقع شود نسبت به ضمانت يا عدم ھرگاه به وسيله معالجه پزشک قتلی واقع شود نسبت به ضمانت يا عدم       
ت ا اختالف زشک تانت ا اختالف زشک غانت زشک ا اختالف ک غال زشک ا اختالف ک ال در حالی که اختالفی در ضمان پزشک غيردر حالی که اختالفی در ضمان پزشک غير..ضمانت پزشک اختالف استضمانت پزشک اختالف است

..متخصص نيستمتخصص نيست
که ت ا تقد ي اد ابن دازد بپ ه ال به از ا با باشد تخ کهاگ ت ا تقد ي اد ابن دازد بپ ه ال به از ا با باشد تخ اگ اگر متخصص باشد و با اجازه به معالجه بپردازد ابن ادريس معتقد است کهاگر متخصص باشد و با اجازه به معالجه بپردازد ابن ادريس معتقد است که    

. . ضامن نيست، ديگ فقھا اذن را نافی ضمانت ندانسته اندضامن نيست، ديگ فقھا اذن را نافی ضمانت ندانسته اند
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ابرای پزشکابرای پزشک

..استاست» » ابراءابراء««از اسباب اسقاط حق و اسقاط تعھد از اسباب اسقاط حق و اسقاط تعھد       
اش ت ثا ق ک ت ا الز ا ا ا نا گذشت خ از ن ا اشا ت ثا ق ک ت ا الز ا ا ا نا گذشت خ از ن ا ا ..ابراء يعنی از خود گذشتن، بنابراين در ابراء الزم است که حقی ثابت باشدابراء يعنی از خود گذشتن، بنابراين در ابراء الزم است که حقی ثابت باشد    

..برخی تبرئه پزشک پيش از عمليات پزشکی را صحيح ندانسته اندبرخی تبرئه پزشک پيش از عمليات پزشکی را صحيح ندانسته اند      
ش ا ا ا ا ک ا ا ا شک ا فق شش ا ا ا ا ک ا ا ا شک ا فق ش مشھور فقھا تبرئه پزشک را صحيح دانسته و بر اين حکم ادعای اجماع نيز شده مشھور فقھا تبرئه پزشک را صحيح دانسته و بر اين حکم ادعای اجماع نيز شده     

..استاست
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جنايت در حال خوابجنايت در حال خواب

ھرگاه جنايتی در حال خواب واقع شود در شبه عمد ياخطايی بودن آن ھرگاه جنايتی در حال خواب واقع شود در شبه عمد ياخطايی بودن آن       
است استاختالف ..اختالف استاختالف استاختالف

بعضی از فقھا آنرا جنايت شبه عمد دانسته و ديه از مال جانی پرداخت می بعضی از فقھا آنرا جنايت شبه عمد دانسته و ديه از مال جانی پرداخت می       
..شودشودشودشود
برخی از فقھا آن را خطای محض دانسته، چون نه قصد فعل را داشته و نه برخی از فقھا آن را خطای محض دانسته، چون نه قصد فعل را داشته و نه       

بپرداد عاقله بايد را ديه و جنايت، بپرداداراده عاقله بايد را ديه و جنايت، ..اراده ي  بپر ي ر ب ي و  ي  بپرر ج ي ر ب ي و  ..ر ج
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جنايت ھنگام حمل بارجنايت ھنگام حمل بار

ھرگاه در اثر باربری جنايت واقع شود مثالً بار روی فردی بيفتد، حامل بار ھرگاه در اثر باربری جنايت واقع شود مثالً بار روی فردی بيفتد، حامل بار       
است استضامن ..ضامن استضامن استضامن

مشھور فقھا اين جنايت را شبه عمد دانسته اند از جھت آنکه اراده به فعل مشھور فقھا اين جنايت را شبه عمد دانسته اند از جھت آنکه اراده به فعل       
است عمد شبه لذا داشته باربری استيعنی، عمد شبه لذا داشته باربری ..يعنی، باربری داشته لذا شبه عمد استيعنی، باربری داشته لذا شبه عمد استيعنی،

اما شھيد ثانی به نظريه مشھور ايراد گرفته و جنايت را خطای محض دانسته اما شھيد ثانی به نظريه مشھور ايراد گرفته و جنايت را خطای محض دانسته       
....استاست
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بانگ زدن در بی خبریبانگ زدن در بی خبری

اگر در حالت بی خبری و غفلت کسی به فرد سالم و بالغ بانگ زند و مرگ اگر در حالت بی خبری و غفلت کسی به فرد سالم و بالغ بانگ زند و مرگ 
است زننده بانگ عھده بر ديه است عمد شبه جنايت افتد استاتفاق زننده بانگ عھده بر ديه است عمد شبه جنايت افتد ..اتفاق افتد جنايت شبه عمد است و ديه بر عھده بانگ زننده استاتفاق افتد جنايت شبه عمد است و ديه بر عھده بانگ زننده استاتفاق

شيخ طوسی بانگ بر فرد بالغ و سالم در حالت بی خبری را جنايت خطايی شيخ طوسی بانگ بر فرد بالغ و سالم در حالت بی خبری را جنايت خطايی       
است دانسته استمحض دانسته ..محض دانسته استمحض دانسته استمحض

ھرگاه بانگ بر کودک ديانه و بيمار زده شود، جنايتی واقع شود شبه عمد ھرگاه بانگ بر کودک ديانه و بيمار زده شود، جنايتی واقع شود شبه عمد       
....استاست
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حکم صدمه زدن در بی خبریحکم صدمه زدن در بی خبری

ھرگاه کسی با ديگری برخورد نماييدو از برخورد وبه ھم کوفتن صدمه ای به ھرگاه کسی با ديگری برخورد نماييدو از برخورد وبه ھم کوفتن صدمه ای به     
است عمد شبه ا جنايت بزند، استديگری عمد شبه ا جنايت بزند، ..ديگری بزند، جنايت او شبه عمد استديگری بزند، جنايت او شبه عمد استديگری

اگر مصدوم در ملک مباح بوده و صدمه زننده با مصدوم برخورد کرد و اگر مصدوم در ملک مباح بوده و صدمه زننده با مصدوم برخورد کرد و       
است ھدر او خون گذشت در زننده استصدمه ھدر او خون گذشت در زننده ..صدمه زننده در گذشت خون او ھدر استصدمه زننده در گذشت خون او ھدر استصدمه

ھرگاه دو نفر با يکديگر برخورد کنند و ھر دو بميرند وارث ھريک از آنھا ھرگاه دو نفر با يکديگر برخورد کنند و ھر دو بميرند وارث ھريک از آنھا       
نمايد دريافت ديگری وارث از را ديه نصف دارد نمايدحق دريافت ديگری وارث از را ديه نصف دارد ..حق ي ري  ری  ي ر  ز و ي ر  ر   يق  ري  ری  ي ر  ز و ي ر  ر   ..ق 
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ھشدار تير اندازھشدار تير انداز

ھرگاه شخصی در مکان مباح تمرين تير اندازی می کند در حالی که ديگران ھرگاه شخصی در مکان مباح تمرين تير اندازی می کند در حالی که ديگران       
ھشدار ديگران کرده، خطر اعالن انداز تير ، کنند م آمد رفت آنجا ھشداردر ديگران کرده، خطر اعالن انداز تير ، کنند م آمد رفت آنجا در آنجا رفت و آمد می کنند ، تير انداز اعالن خطر کرده، و ديگران ھشداردر آنجا رفت و آمد می کنند ، تير انداز اعالن خطر کرده، و ديگران ھشداردر

او را شنيده ولی بی اعتنايی نموده و تير به آنھا برخورد کند تير انداز ضامن او را شنيده ولی بی اعتنايی نموده و تير به آنھا برخورد کند تير انداز ضامن 
..جنايت وارده بر آنان نيستجنايت وارده بر آنان نيست ي ن بر ر و ي يج ن بر ر و ي ج
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پرتاب شدن از بلندی و افتادن روی شخص ديگرپرتاب شدن از بلندی و افتادن روی شخص ديگر

ھرگاه شخصی به قصد افتادن روی ديگری از بلندی پرتاب شود در صورتی ھرگاه شخصی به قصد افتادن روی ديگری از بلندی پرتاب شود در صورتی       
شده اقع زير در که شخص ل نباشد کشنده غالباً شدن پرت نه گ آن شدهکه اقع زير در که شخص ل نباشد کشنده غالباً شدن پرت نه گ آن که آن گونه پرت شدن غالبا کشنده نباشد ولی شخصی که در زير واقع شدهکه آن گونه پرت شدن غالبا کشنده نباشد ولی شخصی که در زير واقع شدهکه

..کشته گردد جنايت شبه عمد استکشته گردد جنايت شبه عمد است
قاتل و عمدی جنايت است کشنده غالباً که بوده ای گونه به شدن پرت قاتلاگر و عمدی جنايت است کشنده غالباً که بوده ای گونه به شدن پرت اگر اگر پرت شدن به گونه ای بوده که غالبا کشنده است جنايت عمدی و قاتلاگر پرت شدن به گونه ای بوده که غالبا کشنده است جنايت عمدی و قاتل    

..قصاص می شودقصاص می شود
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پرت کردن فردی ديگری را روی سومیپرت کردن فردی ديگری را روی سومی

::در قانون مجازات اسالمی آمده استدر قانون مجازات اسالمی آمده است      
ثالث شخ آ کن تا شخ ا شخ ک ثالثگا شخ آ کن تا شخ ا شخ ک گا ھرگاه کسی شخصی را بر روی شخص سومی پرتاب کند و آن شخص ثالثھرگاه کسی شخصی را بر روی شخص سومی پرتاب کند و آن شخص ثالث    

بميرد يا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنايت داشته باشد و نه کاری بميرد يا مجروح گردد در صورتی که نه قصد جنايت داشته باشد و نه کاری 
می ديه دار عھده و محسوب عمد شبه باشد جنايت سبب نوعاً کرده قصد که میرا ديه دار عھده و محسوب عمد شبه باشد جنايت سبب نوعاً کرده قصد که را که قصد کرده نوعا سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عھده دار ديه میرا که قصد کرده نوعا سبب جنايت باشد شبه عمد محسوب و عھده دار ديه میرا

..باشدباشد
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دوم دومفصل فصل دومفصل دومفصل
مقادير ديهمقادير ديه

::ھدف کلیھدف کلی      
ش آشنا ختلف ا قا ا انش ل ف ا طال شاز آشنا ختلف ا قا ا انش ل ف ا طال ..پس از مطالعه اين فصل دانشجو با مقادير ديه و موارد مختلف آشنا می شودپس از مطالعه اين فصل دانشجو با مقادير ديه و موارد مختلف آشنا می شوداز

::ھدف ھای رفتاریھدف ھای رفتاری      
ک ظا ا ش ا ا ل ف ا طال کا ظا ا ش ا ا ل ف ا طال ::پس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود کهپس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود کها

..مقدار ديه نفس در قتل عمد را بيان کندمقدار ديه نفس در قتل عمد را بيان کند
ط ل طل ل ..مقدار ديه نفس در قتل شبه عمد و قتل خطايی را تو ضيح ھدمقدار ديه نفس در قتل شبه عمد و قتل خطايی را تو ضيح ھدل

www*p..مقدار ديه جنايت در ماھای حرام و در حرم را بيان کندمقدار ديه جنايت در ماھای حرام و در حرم را بيان کند
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ديه نفسديه نفس

::ديه قتل نفس يکی از امور شش گانه زير است که عبارتند ازديه قتل نفس يکی از امور شش گانه زير است که عبارتند از      
شتشت١١ صد شترصد شتر--١١
دويست رأس گاو سالمدويست رأس گاو سالم  - - ٢٢
ل٣٣ّ ا لّل ا ل دويست دست لباس حلهدويست دست لباس حله--٣٣
ھزار رأس گوسفند سالمھزار رأس گوسفند سالم  - - ۴۴

ل لل ل ..يک ھزار دينار سالم که ھر ديناريک مثقال شرعی استيک ھزار دينار سالم که ھر ديناريک مثقال شرعی است--۵۵
www*pده ھزار درھم سالمده ھزار درھم سالم  - - ۶۶
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مدت پرداخت ديهمدت پرداخت ديه

..ديه قتل عمد تا پايان سال بايد پرداخت گرددديه قتل عمد تا پايان سال بايد پرداخت گردد      
ش اخت ال ط ط ق ش شقتل اخت ال ط ط ق ش قتل ..ديه قتل شبه عمد در دو قسط و در طی دوسال پرداخت ميشودديه قتل شبه عمد در دو قسط و در طی دوسال پرداخت ميشود    

..ديه قتل خطايی در سه قسط و در طی سه سال پرداخت می گرددديه قتل خطايی در سه قسط و در طی سه سال پرداخت می گردد      
ا اقل ال ا طا ل قا ال ا اش اقل ال ا طا ل قا ال ا ش ديه عمد و شبه عمد از مال قاتل و خطايی محض، از مال عاقله پرداختديه عمد و شبه عمد از مال قاتل و خطايی محض، از مال عاقله پرداخت    

..می شودمی شود
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جنايت در ماھھای حرامجنايت در ماھھای حرام

::ھرگاه کسی در يکی از ماھھای حرام يعنیھرگاه کسی در يکی از ماھھای حرام يعنی          
نک ا ا گ قتل تک ال ذ الق نکذ ا ا گ قتل تک ال ذ الق ذ ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب مرتکب قتل گردد، يا اينکه در حرمذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب مرتکب قتل گردد، يا اينکه در حرم    

مکه معظمه مرتکب قتل شود از باب تشديد مجازات، يک سوم بر مبلغ ديه مکه معظمه مرتکب قتل شود از باب تشديد مجازات، يک سوم بر مبلغ ديه 
شود می شوداضافه می احتراماضافه شکستن سبب حرام، ماھھای يا مکه در قتل احترامزيرا شکستن سبب حرام، ماھھای يا مکه در قتل زيرا زيرا قتل در مکه يا ماھھای حرام، سبب شکستن احترام زيرا قتل در مکه يا ماھھای حرام، سبب شکستن احترام ..اضافه می شوداضافه می شود

..مکه و آن ماھھا می شودمکه و آن ماھھا می شود
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ديه ساير مواردديه ساير موارد

..ديه زن نصف ديه مرد و ديه خنثی سه چھارم ديه مرد استديه زن نصف ديه مرد و ديه خنثی سه چھارم ديه مرد است      
خنث ز ت ن اش کل ک از ت ک ک ا خنثزخ ز ت ن اش کل ک از ت ک ک ا زخ ديه زخم ھايی که کمتر از يک سوم کل ديه باشد، نسبت به زن و مرد و خنثی ديه زخم ھايی که کمتر از يک سوم کل ديه باشد، نسبت به زن و مرد و خنثی     

..برابر استبرابر است
زن که ت د ھ د د ھشت باشد د که ت د ّ ذ کاف زنديه که ت د ھ د د ھشت باشد د که ت د ّ ذ کاف ديه ديه کافر ذمی در صورتی که مرد باشد، ھشتصد درھم و در صورتی که زنديه کافر ذمی در صورتی که مرد باشد، ھشتصد درھم و در صورتی که زن    

..باشد چھارصد درھم استباشد چھارصد درھم است
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ديه دندانديه دندان

..مجموع بيست و ھشت دندان ديه کامل دارندمجموع بيست و ھشت دندان ديه کامل دارند      
از تن ا ک ل ا ن ازاز تن ا ک ل ا ن االاز فک ش ن ا ا االثنا فک ش ن ا ا ثنا ثنايا، رباعيه و نيش در فک باال وثنايا، رباعيه و نيش در فک باال و::دوازده دندان جلويی که عبارتند ازدوازده دندان جلويی که عبارتند از    

..پائين که ھر يک پنجاه دينار و مجموع آنھا ششصد دينار ديه دارندپائين که ھر يک پنجاه دينار و مجموع آنھا ششصد دينار ديه دارند  
ا ا ک ا ک ا اشا ا ک ا ک ا کشا ا آ کا ا آ ا دندان خنده و آسياب ھر يک بيست ودندان خنده و آسياب ھر يک بيست و::شانزده دندان کناری که عبارتند ازشانزده دندان کناری که عبارتند از    

..پنج دينار در مجموع چھارصد دينار ديه دارندپنج دينار در مجموع چھارصد دينار ديه دارند
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ديه از بين رفتن شنوايیديه از بين رفتن شنوايی

ھرگاه شنوايی ھر دو گوش با ھم از ميان برود ديه کامل می پردازد، اما اگر ھرگاه شنوايی ھر دو گوش با ھم از ميان برود ديه کامل می پردازد، اما اگر       
مانند، م منتظر را مدت آن بازگردد، مدت از بعد که دھد نظر مانند،متخصص م منتظر را مدت آن بازگردد، مدت از بعد که دھد نظر متخصص نظر دھد که بعد از مدتی بازگردد، آن مدت را منتظر می مانند،متخصص نظر دھد که بعد از مدتی بازگردد، آن مدت را منتظر می مانند،متخصص

..اگر بازگشت نمود، ارش آن مدت را می پردازداگر بازگشت نمود، ارش آن مدت را می پردازد
از در و دارد، ديه دو گردد، حاصل شنوايی انھدام و زخم ضربه يک با ازاگر در و دارد، ديه دو گردد، حاصل شنوايی انھدام و زخم ضربه يک با اگر اگر با يک ضربه زخم و انھدام شنوايی حاصل گردد، دو ديه دارد، و در ازاگر با يک ضربه زخم و انھدام شنوايی حاصل گردد، دو ديه دارد، و در از    

..بين رفتن شنوايی کامل يک گوش، نصف ديه داردبين رفتن شنوايی کامل يک گوش، نصف ديه دارد
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ديه از بين رفتن بينايیديه از بين رفتن بينايی

از بين بردن بينايی ھر دو چشم با ھم ديه کامل دارد،خواه آنکه حدقه چشم را از بين بردن بينايی ھر دو چشم با ھم ديه کامل دارد،خواه آنکه حدقه چشم را       
د بر بين از بيناي ر ن اينکه يا دبکند بر بين از بيناي ر ن اينکه يا ..بکند يا اينکه نور بينايی از بين برودبکند يا اينکه نور بينايی از بين برودبکند

ھرگاه گواھی به جنايت غير عمدی باشد، شھادت يک مرد و دو زن نيز پذيرفته ھرگاه گواھی به جنايت غير عمدی باشد، شھادت يک مرد و دو زن نيز پذيرفته       
شود شودمی ..می شودمی شودمی

اگر ادعا کند بينايی يکی از چشم ھا يش ضعيف شده آن را با چشم ديگرش      اگر ادعا کند بينايی يکی از چشم ھا يش ضعيف شده آن را با چشم ديگرش            
سنجند سنجندمی ..می ج جی  ..ی 
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ديه از بين رفتن حس بويايیديه از بين رفتن حس بويايی

از بين رفتن حس بويايی در ھر دو طرف سوراخ بينی با ھم ديه کامل دارد، از بين رفتن حس بويايی در ھر دو طرف سوراخ بينی با ھم ديه کامل دارد،       
است نصف اش ديه د بر بين از آنھا از يک استاگر نصف اش ديه د بر بين از آنھا از يک ..اگر يکی از آنھا از بين برود ديه اش نصف استاگر يکی از آنھا از بين برود ديه اش نصف استاگر

اگر ادعا کند که حس بويايی او از بين رفته، با چيزھای خوش بو و بد بو اگر ادعا کند که حس بويايی او از بين رفته، با چيزھای خوش بو و بد بو       
کند می اقامه قسامه نشد، مشخص اگر شود، می کندامتحان می اقامه قسامه نشد، مشخص اگر شود، می ..امتحان می شود، اگر مشخص نشد، قسامه اقامه می کندامتحان می شود، اگر مشخص نشد، قسامه اقامه می کندامتحان

اگر بينی را ببرد و قوه بويايی از بين برود دو ديه يکی برای بينی و ديگری اگر بينی را ببرد و قوه بويايی از بين برود دو ديه يکی برای بينی و ديگری       
دارد بويايی قوه داردبرای بويايی قوه ..برای ر يی  و بوي ی  ربر يی  و بوي ی  ..بر
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ديه حس چشايیديه حس چشايی

::برخی از فقھا گفته اندبرخی از فقھا گفته اند      
ا ل کا شا ق فت ااز ل کا شا ق فت از ..از بين رفتن قوه چشايی ديه کامل دارداز بين رفتن قوه چشايی ديه کامل دارد    

::مستند آن روايتی است که می فرمايدمستند آن روايتی است که می فرمايد      
ا ل کا اش ک ا ا اک ل کا اش ک ا ا ک ..ھر چيزی که در انسان يکی باشد ديه کامل داردھر چيزی که در انسان يکی باشد ديه کامل دارد    

برای اثبات از بين رفتن قوه چشايی به ادعای مصدوم توجه می شود، اگر برای اثبات از بين رفتن قوه چشايی به ادعای مصدوم توجه می شود، اگر       
دد گ ه اقا ه ا ق ش ا اد ا د ک ا اد ددد گ ه اقا ه ا ق ش ا اد ا د ک ا اد ..مصدوم ادعا کرد برای ادعايش قسامه اقامه می گرددمصدوم ادعا کرد برای ادعايش قسامه اقامه می گرددد
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ديه از بين رفتن صداديه از بين رفتن صدا

ھر گاه جنايت، موجب از ميان رفتن صدا گردد، در حالی که زبان سالم باشد، ھر گاه جنايت، موجب از ميان رفتن صدا گردد، در حالی که زبان سالم باشد،       
دارد کامل داردديه کامل ..ديه کامل داردديه کامل داردديه

اگر با از بين رفتن صدا، حرکت زبان از بين برود ، عالوه بر ديه کامل، دو اگر با از بين رفتن صدا، حرکت زبان از بين برود ، عالوه بر ديه کامل، دو       
بپردازد بايد زبان شدن فلج بابت ديه، بپردازدسوم بايد زبان شدن فلج بابت ديه، ..سوم ديه، بابت فلج شدن زبان بايد بپردازدسوم ديه، بابت فلج شدن زبان بايد بپردازدسوم

..ديه عدم تکلم و صدا تداخل می نمايد يک ديه داردديه عدم تکلم و صدا تداخل می نمايد يک ديه دارد      
دارد کامل ديه جداگانه يک ھر بيفتد، اتفاق جدا جدا يک ھر اگر دارداما کامل ديه جداگانه يک ھر بيفتد، اتفاق جدا جدا يک ھر اگر اما ..اما اگر ھر يک جدا جدا اتفاق بيفتد، ھر يک جداگانه ديه کامل دارداما اگر ھر يک جدا جدا اتفاق بيفتد، ھر يک جداگانه ديه کامل دارد    
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سو سوفصل فصل سومفصل سومفصل
مقادير ديه بر زخم و جراحت سر و صورتمقادير ديه بر زخم و جراحت سر و صورت

::ھدف کلیھدف کلی      
ف ت ت ا زخ قا ا انش ل ف ا طال فا ت ت ا زخ قا ا انش ل ف ا طال با مطالعه اين فصل دانشجو با مقادير زخم وجراحت سر و صورت و مفھومبا مطالعه اين فصل دانشجو با مقادير زخم وجراحت سر و صورت و مفھوما

..حکومت ارش آشنا می شودحکومت ارش آشنا می شود
ی فتا ھای یھدف فتا ھای ::ھدف ::ھدف ھای رفتاریھدف ھای رفتاری    

::پس از مطالعه اين فصل از دانجو انتظار می رود کهپس از مطالعه اين فصل از دانجو انتظار می رود که
کند ذک ا ت ت ا اع کندان ذک ا ت ت ا اع ..انواع جراحت سر و صورت را ذکر کندانواع جراحت سر و صورت را ذکر کندان

..مقدار ديه ھر کدام از جراحات سر و صورت را توضيح دھدمقدار ديه ھر کدام از جراحات سر و صورت را توضيح دھد
کن ذک ا ش ا ت ک کنف ذک ا ش ا ت ک www*p..مفھوم حکومت و ارش را ذکر کندمفھوم حکومت و ارش را ذکر کندف
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جراحات سر و صورت و ديه آنجراحات سر و صورت و ديه آن

::زخم ھايی که برسر صورت وارد می شود ھشت قسم می باشد که عبارتنداززخم ھايی که برسر صورت وارد می شود ھشت قسم می باشد که عبارتنداز      
است::حارصهحارصه١١ شتر يک آن ديه د، ش م شکافته ست پ فقط که استزخم شتر يک آن ديه د، ش م شکافته ست پ فقط که زخم ..زخمی که فقط پوست شکافته می شود، ديه آن يک شتر استزخمی که فقط پوست شکافته می شود، ديه آن يک شتر است::حارصهحارصه--١١
..زخمی که کمی گوشت را گرفته و ديه آن دو شتر استزخمی که کمی گوشت را گرفته و ديه آن دو شتر است: : داميهداميه  - - ٢٢
شتر::باضعهباضعه--٣٣ سه ان ديه است نرسيده استخوان روی نازک پوست به که شترزخمی سه ان ديه است نرسيده استخوان روی نازک پوست به که زخمی زخمی که به پوست نازک روی استخوان نرسيده است ديه ان سه شتر     زخمی که به پوست نازک روی استخوان نرسيده است ديه ان سه شتر     ::باضعهباضعه٣٣

.  .  استاست      
زخمی که به پوست نازک روی استخوان می رسد و ديه آن چھار شتر    زخمی که به پوست نازک روی استخوان می رسد و ديه آن چھار شتر    ::سمحاقسمحاق--۴۴

..استاست      
    www*p
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..زخمی که سفيدی استخوان را نشان می دھد و ديه آن پنج شتر استزخمی که سفيدی استخوان را نشان می دھد و ديه آن پنج شتر است::موضحهموضحه--۵۵
..زخمی که استخوان شکسته می شود و ديه آن ده شتر استزخمی که استخوان شکسته می شود و ديه آن ده شتر است: : ھاشمهھاشمه  - - ۶۶
زخمی که استخوان را شکسته و نياز به انتقال استخوان دارد و ديه آن زخمی که استخوان را شکسته و نياز به انتقال استخوان دارد و ديه آن : : منقلهمنقله  - - ٧٧

..پانزده شتر استپانزده شتر است
اأأ اآ آ ..زخمی که به کيسه مغز سر می رسد، ديه آن يک سوم ديه استزخمی که به کيسه مغز سر می رسد، ديه آن يک سوم ديه است::مأ مومهمأ مومه--٨٨

زخمی که کيسه مغز را پاره کند در صورت بھبودی مصدوم عالوه زخمی که کيسه مغز را پاره کند در صورت بھبودی مصدوم عالوه : : و اما دامغهو اما دامغه  --
ش اخت ز ن ت ک ه شک اخت ز ن ت ک ه ..بر يک سوم ديه ، حکومت نيز پرداخت می شودبر يک سوم ديه ، حکومت نيز پرداخت می شودک
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ديه جائفه و نافذهديه جائفه و نافذه

زخمی که وارد بدن گردد، فرقی نمی کند که اين زخم در کدام زخمی که وارد بدن گردد، فرقی نمی کند که اين زخم در کدام : : جائفهجائفه      
اش ت اشق ت تق ا ل کا ک تآ ا ل کا ک آ ..ديه آن يک سوم ديه کامل استديه آن يک سوم ديه کامل است..قسمت بدن باشدقسمت بدن باشد

زخمی که به وسيله تير، خنجر، کارد و امثال آن در سوراخ بينیزخمی که به وسيله تير، خنجر، کارد و امثال آن در سوراخ بينی: : نافذهنافذه      
ک اف اگ ا ل کا ک آ کف اف اگ ا ل کا ک آ فرو می رود، ديه آن يک سوم ديه کامل است، اگر بھبودی يافت يک پنجمفرو می رود، ديه آن يک سوم ديه کامل است، اگر بھبودی يافت يک پنجمف

..ديه کامل ديه داردديه کامل ديه دارد  
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مفھوم حکومت و ارشمفھوم حکومت و ارش

در نظام کيفری اسالم خون بھای جنايت که اندازه معين و مشخص دارد ،در نظام کيفری اسالم خون بھای جنايت که اندازه معين و مشخص دارد ،      
ا انا ..ديه نام داردديه نام داردنا

خون بھای آن جنايتی که در شرع مشخص نشده و با نظر کارشناس و خون بھای آن جنايتی که در شرع مشخص نشده و با نظر کارشناس و       
د ش يد نا ت ک ش ا دد گ يين ت دتخ ش يد نا ت ک ش ا دد گ يين ت ..متخصص تعيين می گردد، ارش و حکومت ناميده می شودمتخصص تعيين می گردد، ارش و حکومت ناميده می شودتخ

::در قانون مجازات اسالمی آمده استدر قانون مجازات اسالمی آمده است      
د ا ت ا خ زان ت نا ت ف ک ع ن ان ان ل کا ه د فتن گ نظ د دا ا ت ا خ زان ت نا ت ف ک ع ن ان ان ل کا ه د فتن گ نظ د با در نظر گرفتن ديه کامل انسان، و نوع کيفيت جنايت، ميزان خسارت واردهبا در نظر گرفتن ديه کامل انسان، و نوع کيفيت جنايت، ميزان خسارت واردها

www*p..طبق نظر کارشناس ارش تعيين می شودطبق نظر کارشناس ارش تعيين می شود
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حکم قصاص و ديه کسی که ولی نداردحکم قصاص و ديه کسی که ولی ندارد

در نظام حقوقی اسالم، کسی که سرپرست ندارد حاکم شرع ولی اوست که در نظام حقوقی اسالم، کسی که سرپرست ندارد حاکم شرع ولی اوست که       
در دارد، را جان قصاص تقاضای حق ا به عمدی جنايت رت ص دردر دارد، را جان قصاص تقاضای حق ا به عمدی جنايت رت ص در صورت جنايت عمدی به او حق تقاضای قصاص جانی را دارد، و دردر صورت جنايت عمدی به او حق تقاضای قصاص جانی را دارد، و دردر
..جنايت شبه عمد و خطايی محض ديه و خون بھا او را دريافت می نمايدجنايت شبه عمد و خطايی محض ديه و خون بھا او را دريافت می نمايد
و قصاص از عفو حق او يعنی باشد مطلق شرع حاکم واليت اينکه ودر قصاص از عفو حق او يعنی باشد مطلق شرع حاکم واليت اينکه در در اينکه واليت حاکم شرع مطلق باشد يعنی او حق عفو  از قصاص ودر اينکه واليت حاکم شرع مطلق باشد يعنی او حق عفو  از قصاص و    

..ديه را داشته باشد اختالف استديه را داشته باشد اختالف است
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چھارم چھارمفصل فصل چھارمفصل چھارمفصل
ديه ساير جنايتديه ساير جنايت

::ھدف کلیھدف کلی      
ش آشنا انات ت ت نا ا انش ل ف ا طال شا آشنا انات ت ت نا ا انش ل ف ا طال ..با مطالعه اين فصل دانشجو با ديه جنايت بر ميت و حيوانات آشنا می شودبا مطالعه اين فصل دانشجو با ديه جنايت بر ميت و حيوانات آشنا می شودا

::ھدف ھای رفتاریھدف ھای رفتاری      
ک ظا ا ش ا ا ل ف ا طال کا ظا ا ش ا ا ل ف ا طال ::پس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود کهپس از مطالعه اين فصل از دانشجو انتظار می رود کها

..ديه جنايت بر ميت را توضيح دھدديه جنايت بر ميت را توضيح دھد
..مفھوم عاقله را بيان کندمفھوم عاقله را بيان کندلل

www*p..کيفيت تقسيط ديه بر خويشاوندان را توضيح دھدکيفيت تقسيط ديه بر خويشاوندان را توضيح دھد  
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ديه جنايت بر مّيتديه جنايت بر مّيت

بريدن سر ميت مسلمان، زن باشد يا مرد،بزرگ باشد يا کودک صد دينار ديه بريدن سر ميت مسلمان، زن باشد يا مرد،بزرگ باشد يا کودک صد دينار ديه       
دارد دارددارد ..دارد دارددارد دارددارد

..جراحتھايی که بر ميت انجام می شود، نسبت به ديه سر محاسبه می شودجراحتھايی که بر ميت انجام می شود، نسبت به ديه سر محاسبه می شود      
د دا ديه ف ن که ی عض ھ کنند اب ل کا ديه ا ا ديه ن دي دا ديه ف ن که ی عض ھ کنند اب ل کا ديه ا ا ديه ن ي يعنی ديه سر او را ديه کامل حساب می کنند، ھر عضوی که نصف ديه دارديعنی ديه سر او را ديه کامل حساب می کنند، ھر عضوی که نصف ديه دارد    

..ديه اش پنجاه دينار استديه اش پنجاه دينار است
از خيرات امور در بلکه رسد نم ارث به او وارثين بر ميت بر جنايت ازديه خيرات امور در بلکه رسد نم ارث به او وارثين بر ميت بر جنايت ديه ديه جنايت بر ميت بر وارثين او به ارث نمی رسد بلکه در امور خيرات ازديه جنايت بر ميت بر وارثين او به ارث نمی رسد بلکه در امور خيرات از    

..طرف ميت مصرف می شودطرف ميت مصرف می شود
www*p
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عاقلهعاقله

..عاقله کسانی ھستند که متحمل پرداخت ديه جنايت خطايی محض می شوندعاقله کسانی ھستند که متحمل پرداخت ديه جنايت خطايی محض می شوند      
تن ک نز تکا نا ق ط از ک تن ان ک تکا نا تناقل ک نز تکا نا ق ط از ک تن ان ک تکا نا اقل عاقله جنايتکار کسانی ھستند که از طريق پدر به جنايتکار نزديک ھستندعاقله جنايتکار کسانی ھستند که از طريق پدر به جنايتکار نزديک ھستند    
يعنی خويشاوندان پدری مانند برادران، عموھا و فرزندان آنھا که در طبقه يعنی خويشاوندان پدری مانند برادران، عموھا و فرزندان آنھا که در طبقه 

دارند قرار ديه وارثين سوم و دارنددوم قرار ديه وارثين سوم و ..دوم و سوم وارثين ديه قرار دارنددوم و سوم وارثين ديه قرار دارنددوم
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واليتواليت

::در نظام حقوقی اسالم اھل والء عبارتند ازدر نظام حقوقی اسالم اھل والء عبارتند از      
ط ا ا آن ا کن آزا ا گان ک شخ ن ش آزا طگا ا ا آن ا کن آزا ا گان ک شخ ن ش آزا گا بردگان آزاد شده يعنی شخصی که بردگانی را آزاد می کند با آنھا رابطهبردگان آزاد شده يعنی شخصی که بردگانی را آزاد می کند با آنھا رابطه--    

..واليی داردواليی دارد  
ااا ا ا ک ا ا ق گ ا ک ا اک ا ا ک ا ا ق گ ا ک ا ک کسانی که با ھمديگر قرارداد می بندند که ضامن جنايتھایکسانی که با ھمديگر قرارداد می بندند که ضامن جنايتھای::ضامن جريرهضامن جريره--    

..ھمديگر باشندھمديگر باشند
ال ا لت د ن ع ش اک ا الا ا لت د ن ع ش اک ا ا ..امام و حاکم شرع يعنی دولت اسالمیامام و حاکم شرع يعنی دولت اسالمی--
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تقسيط ديه بر خويشاوندانتقسيط ديه بر خويشاوندان

..نسبت به کيفيت تقسيط ديه بر خويشاوندان اختالف استنسبت به کيفيت تقسيط ديه بر خويشاوندان اختالف است      
ان گفت ا ا ط خ انش گفت ا ا ط خ ش ::شيخ طوسی و ابن ادريس گفته اندشيخ طوسی و ابن ادريس گفته اند    

..حاکم شرع و امام ديه را ميان آنھا تقسيم می کندحاکم شرع و امام ديه را ميان آنھا تقسيم می کند
ا گف ا ّ ا گ ل ط اش گف ا ّ ا گ ل ط ش ::شيخ طوسی در محل ديگر و ابن بّراج گفته اندشيخ طوسی در محل ديگر و ابن بّراج گفته اند    

بر اساس ثروت و فقر تقسيط می شود، ثروتمند نصف دينار و فقير يک چھارم بر اساس ثروت و فقر تقسيط می شود، ثروتمند نصف دينار و فقير يک چھارم 
نا ناد ..ديناردينارد
::شھيد اول فرمودندشھيد اول فرمودند      

ش ش ق ط ت ک نز از ش تق ث ا قات ط ت شت ش ق ط ت ک نز از ش تق ث ا قات ط ت ..به ترتيب طبقات ارث تقسيم می شود و از نزديک ترين طبقه شروع می شودبه ترتيب طبقات ارث تقسيم می شود و از نزديک ترين طبقه شروع می شودت
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کفاره قتلکفاره قتل

..در نظام کيفری اسالم، قتل عالوه بر ديه، کّفاره ھم دارددر نظام کيفری اسالم، قتل عالوه بر ديه، کّفاره ھم دارد      
ک آزا ل ا ن ت ا ت کفا خطا قتل ش قتل ککفا آزا ل ا ن ت ا ت کفا خطا قتل ش قتل کفا کفاره قتل شبه عمد و قتل خطايی کفاره مرتبه است، يعنی اول آزاد کردنکفاره قتل شبه عمد و قتل خطايی کفاره مرتبه است، يعنی اول آزاد کردن    

يک برده، اگر پيدا نشد واجب است دو ماه روزه بگيرد، اگر نتوانست، شصت يک برده، اگر پيدا نشد واجب است دو ماه روزه بگيرد، اگر نتوانست، شصت 
دھد ا ط ا دھدفقي ا ط ا ..فقير را طعام دھدفقير را طعام دھدفقي

..کفاره قتل عمد، کفاره جمع استکفاره قتل عمد، کفاره جمع است      
قتل نه ت ا ا قتل اش قتل قتلکفا نه ت ا ا قتل اش قتل کفا ..کفاره قتل بر مباشر قتل واجب است نه بر مسبب قتلکفاره قتل بر مباشر قتل واجب است نه بر مسبب قتل    
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جنايت بر حيواناتجنايت بر حيوانات

ھرگاه کسی حيوانی، که ذبح شرعی می شود را ذبح کند چه حالل گوشت ھرگاه کسی حيوانی، که ذبح شرعی می شود را ذبح کند چه حالل گوشت       
ست پ از کيه تذ به اما نباشد شت گ حالل که اين يا سفند گ گا مانند ستباشد پ از کيه تذ به اما نباشد شت گ حالل که اين يا سفند گ گا مانند باشد مانند گاو و گوسفند يا اين که حالل گوشت نباشد اما به تذ کيه از پوستباشد مانند گاو و گوسفند يا اين که حالل گوشت نباشد اما به تذ کيه از پوستباشد

و امثال آن استفاده می شود مانند شير و پلنگ بر او واجب است ارش و امثال آن استفاده می شود مانند شير و پلنگ بر او واجب است ارش 
..يعنی مابه التفاوت قيمت زنده بودن و تذ کيه شدن آن را بپردازديعنی مابه التفاوت قيمت زنده بودن و تذ کيه شدن آن را بپردازد..بپردازدبپردازد ز زبپر زبپر بپر ر ن ن ي و ن بو ز ي و ب ی زي بپر ر ن ن ي و ن بو ز ي و ب ی ي

آيا مالک اختيار دارد به جای ارش قيمت زنده آن را مطالبه کند؟آيا مالک اختيار دارد به جای ارش قيمت زنده آن را مطالبه کند؟      
دارد وجود نظر اختالف فقھا داردبين وجود نظر اختالف فقھا ..بين ر ر وجو  ھ   ربين  ر وجو  ھ   ..بين 
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ديه حيوانات اھلیديه حيوانات اھلی

::حيواناتی که اھلی ھستند در صورت تلف ديه آنھا به شرح زير می باشدحيواناتی که اھلی ھستند در صورت تلف ديه آنھا به شرح زير می باشد      
ت١١ ا ل اش ک شکا تگ ا ل اش ک شکا گ ..سگ شکاری که ديه اش چھل درھم استسگ شکاری که ديه اش چھل درھم است--١١
..استاست  - - کبشکبش  --سگ گوسفند و گله که ديه آن يک گوسفند نر شاخ دارسگ گوسفند و گله که ديه آن يک گوسفند نر شاخ دار  - - ٢٢
ا٣٣ آ اغ ا اگ آ اغ ا گ ..سگ ديوار و باغ، ديه آن بيست درھم استسگ ديوار و باغ، ديه آن بيست درھم است--٣٣
..سگ مزرعه که ديه آن يک قفيز گندم يا جو و امثال آن استسگ مزرعه که ديه آن يک قفيز گندم يا جو و امثال آن است  - - ۴۴
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باشيد ز پير فق باشيدم ز پير فق موفق و پيروز باشيدموفق و پيروز باشيدم

شعبانی حسين محمد شعبانیدکتر حسين محمد دکتر محمد حسين شعبانیدکتر محمد حسين شعبانیدکتر
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