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 وجوب قضاوت

 فائیٌكِ بٌواجِ اءُضَالقَ

 
 .است «واجب کفایی»عملی واجب است؛ و این واجب، از نوع  کردن، قضاوت

انجام دهند، بلکه اگر یک فرد یا چند نفر از مکلفین، آن  مکلفین آن راواجب کفایی عملی واجب است که الزم نیست همۀ  ـ
؛ مانند قضاوت کردن، دفن اموات، نجات جان فردی که در دریا در حال غرق شود میکار را انجام دهند، تکلیف از بقیه ساقط 

 شدن است.
و  مکلفین واجب است تا آن را انجام دهند در مقابل واجب کفایی، واجب عینی قرار دارد. واجب عینی عملی است که بر همۀ

؛ مانند نماز خواندن، پرداخت بدهی و شود مییک فرد یا چند نفر آن را انجام دهند، تکلیف از بقیۀ مکلفین ساقط ن که درصورتی
 پرداخت خمس.

 دریافت اُجرت برای قضاوت توسط قاضی

 .وازُالجَ ،رَ. واالظهَإشکالٌ يهِهما؟ فِيرِأو غَ ينَمِاصِخُتَالمُ نَمِ اءِضَى القَلَعَ ةِجرَاالُ أخذُ وزُجُهل يَ

 
 مزد و اُجرت دریافت کند؟ ها آنتواند از هر دو طرف دعوا یا یکی از  ، میکند میآیا قاضی برای قضاوتی که بین طرفین دعوا 

حیح این است که قاضی حق دارد از تر به ص نظر وجود دارد؛ ولی نظر نزدیک پاسخ این است که: بین فقهاء در این زمینه اختالف

 مزد و اُجرت دریافت کند. ها آنهر دو طرف دعوا یا یکی از 

 دریافت اُجرت برای کتابت توسط قاضی

 .ذلكَ ،؟ الظاهرُتابةِلى الکِعَ جرةِاالُ أخذُ وزُجُل يَهَ ضاءِى القَلَعَ ةِجرَاالُ أخذِ وازِجَ مِدَى عَلَعَ ناءاًبَ

 
مزد و اُجرت دریافت کند؛  ها آناز هر دو طرف دعوا یا یکی از « برای قضاوت کردن»اگر فرض کنیم که قاضی حق ندارد 

 ها آن، از طرفین دعوا یا یکی از «/ و نه برای قضاوت کردنش برای کتابت و نوشتن»تواند  قاضی میآیا  اکنون سؤال این است که

 مزد و اُجرت دریافت کند؟

، مزد و ها آنتر این است که قاضی حق دارد برای کتابت و نوشتن، از طرفین دعوا یا یکی از  پاسخ این است که: نظر قوی

 اُجرت دریافت کند.

 رشوه دادن به قاضی

 .اذلوالبَ ذِاآلخِ ينَبَ رقَال فَ و ضاءِى القَلَعَ شوةُالرِ مُحرِتَ

 
 دهد و یا رشوه بگیرد )یعنی هم رشوه دادن حرام است و هم رشوه گرفتن(.رشوه حرام است؛ و فرقی ندارد که فردی رشوه ب
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 علم قاضی

 ينَفی ذلك بَ رقَه وال فَعلمِينهما بِبَ مُحکُه أن يَ، كذلك لَوباليمينِ بالبينة وباالقرارِ مينَخاصِتَالمُ بينَ حکمَللحاكم أن يَ كما أنَّ

 ی.أتِى ما يَلَه، عَموجبِبِ الحاكمُ مَلِد عَقَ ن كانَاِ و الحقِّ صاحبِ طالبةِمُ قبلَ الحدِّ اقامةُ زُجوُال يَ عمَ، نِالناسِ ه وحقُّاللّ حقِّ

 
هم « علم قاضی»، کند میبرای صدور رأی استفاده  ها آنای هستند که قاضی از  از ادله «سوگند»و « اقرار» و« بینه»همان طور که 

 .کند میو به آن استناد  کند میای است که قاضی از آن برای صدور رأی استفاده  از ادله

تواند بر اساس علمش )علم قاضی( حکم  ای که حق الناس است، می ای که حق اهلل است و هم در مسأله قاضی هم در مسأله

 صادر کند.

)یعنی قاضی برای اجرای حدود، باید از طرف صاحب حق؛ نیست پیش از درخواست صاحب حق جایز  ود الهی،اجرای حد

 .)قطع( داشته باشد علم جرم،هر چند که قاضی به وقوع علیه و یا ولی او( إذن داشته باشد؛  مانند مجنی

 حضور شاهد مدعی پس از صدور رأی

 هم لَالحاكِ کمِحُ و رِنکِالمُ لفِحَ عدَعواه بَى دَلَی عَعِدَّالمُ ةُنَيِّبَ عُسمَال تُ

 
کننده قسم بخورد و رأی به نفعش صادر  و در نتیجه، انکار علیه آن را انکار کند اگر مدعی چیزی را در دادگاه ادعا کند و مدعی

از او این شاهد  ،شاهدی بیاوردسخنش  اثباتبرای به نفع او، مدعی  رأیانکار کننده و صدور  قسم خوردنِپس از شود؛ اگر 

 .دشو میپذیرفته ن

 ای دیگر طرح دعوا نزد قاضی

 داًواجِ لُاالوّ مُن الحاكِکُم يَا إذا لَإلّ لِاالوَّ کمِحُ قضِنَ آلخرِلِ جوزُاليَ و لِوَّاالَ مِالحاكِ کمِحُ عدَبَ رَآخَ مٍإلى حاكِ عُرافُالتَ وزُجُال يَ

 ةِنَّالسُ و تابِن الکِمِ طعاًقَ تَبَما ثَلِ فاًخالِه مُکمُحُ ، أو كانَلشرائطِلِ

 
مجدداً برای همان طرح کرد تا  یدیگر قاضیِ نزدهمان دعوا را  توان یصادر کرد، نم یحکمدربارۀ موضوعی قاضی وقتی یک 

 .قضاوت کنددعوا 

ای دیگر بُرد تا مجدداً دربارۀ آن قضاوت کند که ثابت  توان دعوایی را که یک قاضی، قضاوت کرده، به نزد قاضی در صورتی می

 شود:

 .را نداشته است)شرایط قاضی( قضاوت  الزم برای های یژگیو ،قاضی اولیا  ـ 1

 .قطعی قرآن و سنت باشد احکامیا اینکه حکم او مخالف با  ـ 2

 علیه غایب ادعا علیه مدعی
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ه لَ مُالحاكِ مَکَعاه حَدَّى مُلَعَ ةَنَيِّالبَ قامَاَن اِ ذٍئِندَعِ، فَعالًه فِحضارُن اِمکِم يُلَ و باًيه غائِلَعى عَدَّالمُ كانَ و هقَّحَ عىُدَّالمُ بَإذا طالَ

 مَدَعَ تَثبَن اَاِه فَتِجَّى حُلَو عَهُفَ مَدِإذا قَ بُالغائِ و المالِبِ فيالًكَ نهُمِ ذَخَاَ ه وه لَعَفَدَ يه ولَعى عَدَّالمُ اموالن ه مِقَّحَ ذَأخَ و ةِنَيِّالبَبِ

 يهلَعى عَدَّلمُه لِعَفَدَ عی ودَّلمُه لِعَفَا دَمَ مُالحاكِ عَرجَستَيه اِلَعَ يئاًعی شَدَّالمُ حقاقِستِاِ

 
امکان احضار او به  و اضر نشود(در دادگاه حغایب باشد )و  علیه مدعی لیو علیه در دادگاه شکایت کند از مدعیهرگاه مدعی 

به  و کند میبه نفع او حکم صادر  یقاض ادعای خود شاهد بیاورد، اثباتاگر مدعی برای  ،در این صورت ؛دادگاه هم نباشد

 دهد. یبه مدعی مو  دارد میعلیه بر  مدعی اموالاز  ش،مقدار حق
در معتبری  ۀبا ادلعلیه(  )مدعیاگر فرد غایب  گیرد تا برای او ضمانت کنند؛ و یمو کفیل از مدعی ضامن البته در این حالت، دادگاه 

به  و گیرد یماز او داده شده به مدعی را  اموال یرا نداشته، قاض اموالتحقاق دریافت آن اس ،که مدعی ردک اثباتدادگاه حاضر شد و 
علیه  به مدعی اموالرا به هر دلیلی پس نداد، ضامن یا ضامنان، مسئول پرداخت آن  اموالمدعی آن  که درصورتیدهد؛ و  یم علیه مدعی

 باشند. می

 مدعی

ما أو هِيرِأو غَ قٍّأو حَ ن مالٍمِ يئاًيه شَلَی عَعِدَّأن يَ، كَالءِقَالعُ ندَه عِثباتِاِبِ لزماًمَ کونُيَ و رَى آخَلَعَ يئاًى شَعِدَّي يَذِو الَهُ عیُدَّالمُ

ن ، ولکِيضاًاَ شدُيه الرَفِ رُبَعتَيُ يلَقِ وو يُعتَبَرُ فِيه البُلوغُ و العَقلُ  ذلكَ حوَنَ يه ولَعَ باًواجِ كانَ ينٍعَ داءِأو اَ ينٍدَ فاءَى وَعِدَّيَ

 هبارِعتِاِ مَدَعَ ،رظهَاالَ

 
که دعوایی را علیه شخصی دیگر در دادگاه نزد قاضی مطرح کرده است؛ و این فرد در دادگاه باید  شود میمدعی به کسی گفته 

 ادعایش را ثابت کند.

 کرده بدهی خودش را پرداختکه  کند میادعا مانند کسی که یا مال یا حقی را طلب دارد؛ و  که از دیگری کند میمانند کسی که ادعا 

 داده است را، به صاحبش بازگردانده است. و باید به صاحبش پس میاو بوده  ۀاموالی که بر عهدکه  کند میمانند کسی که ادعا و یا  ؛است

 مدعی باید کامل )عاقل و بالغ( باشد.

باید عاقل و بالغ باشد، باید رشید هم باشد )یعنی نباید سفیه باشد(؛ لیکن نظر  برخی از فقهاء معتقدند که مدعی عالوه بر اینکه

 رشید هم باشد.  تواند غیر تر این است که، رشید بودن، از شروط مدعی نیست و مدعی می قوی

 ذینفع بودن مدعی

 کونَن يَا اَه إلّيرِغَلِ االًعواه مَدَ عُسمَال تُنه، فَعوى عَالدَ اليةُه وِن لَمَه أو لِفسِنَعواه لِدَ کونَی أن تَعِدَّى المُعوَدَ ماعِی سَفِ رُبَعتَيُ

 رَى آخَلَعَ مِسلِى المُعوَدَ عُسمَال تُ، فَشروعاًمَ و غاًسائِ ها أمراًقِلِّعَتَمُ کونَى أن يَعوَالدَ ماعِی سَفِ رُبَعتَما يُه كَصيَّه أو وَكيلَه وَليُّوَ

أو  ةِبَى الهِعوَدَ عُسمَال تُ، فَرعیٍّشَ رٍعواه ذا أثَدَ قِلِّعَتَمُ کونَأن يَ ی ذلكَفِ رُبَعتَيُ أيضاً ما وهُلَا شاكَأو مَ نزيراًأو خِ مراًه خَتِمَّی ذِفِ

 قباضاِ ونِن دُمِ قفِالوَ
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تواند به ادعای او رسیدگی کند که این فرد،  ، زمانی قاضی میکند میوقتی کسی در دادگاه، ادعایی را علیه فردی دیگر مطرح 

 :بنابراینخودش ذینفع باشد )مدعی باید ذینفع باشد(؛ و یا اینکه، ادعا کننده، ولی و سرپرست مدعی باشد؛ 

 ؛مدعی ذینفع نباشد اگر خودِ ـ 1

 کننده، ولی یا وکیل یا وصیِ مدعی نباشد؛  یا اگر ادعا ـ 2

 (.کند می)به دعوایی که مطرح کرده است، رسیدگی ن کند میدادگاه به ادعای او توجهی ندر این حاالت، 

که آن  کند می، در صورتی دادگاه به درخواست مدعی رسیدگی کند میوقتی کسی در دادگاه ادعایی را علیه فردی دیگر مطرح 

ع و قانونی باشد؛ در نتیجه، اگر مدعی ادعا موضوع )چیزی که مدعی آن را ادعا کرده و آن را خواسته است(، موضوعی مشرو

کند که از فردی چیزی مانند مشروبات الکلی و یا خوک و ... طلب دارد، دادگاه به ادعا و درخواست او، به دلیل مشروع و 

 قانونی نبودن، رسیدگی نخواهد کرد.

که آن  کند میبه درخواست مدعی رسیدگی  ، در صورتی دادگاهکند میوقتی کسی در دادگاه ادعایی را علیه فردی دیگر مطرح 

اگر کسی ادعا کند که فالن  ینبنابرااثری شرعی داشته باشد،  موضوع )چیزی که مدعی آن را ادعا کرده و آن را خواسته است(،

ض او وقف شده و هبه شده(، به قب اموال) اموالاین  که درصورتیمالِ وقفی برای اوست و یا فالن چیز به او هبه شده است، 

؛ کند میرا به این فرد تسلیم نکرده باشند(، دادگاه به ادعای این فرد توجه ن اموالدر نیامده باشند )وقف کننده و هبه کننده آن 

که مال موردِ هبه و مال موردِ وقف، به قبض کسی که چیزی به آن  کند میزیرا دادگاه زمانی به دعوای وقف و هبه رسیدگی 

 برای او وقف شده، رسیده باشند )به او تسلیم شده باشند(. هبه شده و کسی که چیزی
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 شرایط شاهد

 بولِی قَفِ م وهِالمِكَ لِأوَّبِ ذُؤخَيُ ها وطِرائِشَلِ ةًدَت واجِإذا كانَ تلِی القَهم فِتُهادَشَ لُقبَتُ بيانِالصِ ةُهادَشَ لُقبَال تُ، فَلوغُالبُ :لُاالوَّ

 شکالٌاِ رحِی الجَم فِهِتِهادَشَ

 هتِفاقَاِ حالَ لُقبَتُ ه ونونِجُ حالَ جنونِالمَ ةِهادَشَبِ ةَبرَال عِفَ قلُالعَ :الثانیُ

 مِسلِالمُ ةُهادَشَ لُقبَتُ و روعِی الفُفِ فاًخالِمُ ن كانَاِ ه وتُهادَشَ لُقبَتُفَ نُؤمِا المُأمّ و نِؤمِالمُ يرِغَ ةُهادَشَ لُقبَال تُ، فَيمانُاالِ :الثالثُ

د وجَم يُإذا لَ ةِصيَّی الوَفِ مِسلِى المُلَعَ یِّمِّالذِ ةُهادَشَ لُقبَم تُعَنَ مِسلِى المُلَعَ مِسلِالمُ يرِغَ ةُهادَشَ لُقبَال تُ و مِسلِالمُ يرِى غَلَعَ

 مهِتِلَّى مِلَعَ ةٍلَّمِ لِّكُ هلِاَ ةِهادَشَ بولُقَ دُبعَال يُ و ةِصيَّالوَ تابِكِ یفِ ذلكَ مَدَّقَد تَقَ مينَسلِن المُمِ النِعادِ دانِشاهِ

 الدَنِيئَهِ ةِکروهَالمَ عِنائِالصَ ربابِاَ ةِهادَشَ قبولِبِ أسَال بَ و لِالعادِ يرِغَ ةُهادَشَ لُقبَال تُفَ ةُدالَالعُ :عُالرابِ

 بِصاحِ ةُهادَال شَ و كِرَشتَالمُ ی المالِفِ ريكِالشَ ةُهادَشَ لُقبَال تُه فَبِ دُشهَيما يَفِ صيبٌنَ هن لَمَّمِ دُالشاهِ کونَأن ال يَ :سُالخامِ

ن مَ ةُهادَال شَ و يهفِ یٌّصِو وَيما هُفِ یِّصِالوَ ةِهادَال شَ و أذونِه المَبدِعَلِ السيدِ ةُهادَال شَ و مالٍيه بِلَعَ ورِحجُلمَلِ دَهِإذا شَ ينِالدَ

ى لَی عَعِدَّالمُ هودِشُ رحِجَبِ یِّصِأو الوَ كيلِالوَ ةُهادَال شَ و ةِنايَالجِ هودِشُ رحِجَبِ ةِلَالعاقِ دِأحَ ةِهادَشَه، كَفسِن نَعَ رٍرَضَ فعَدَ ريدُيُ

 بلَقَ ماتَه فَثانِرِن يَمَلِ دانِشاهِ دَهِا إذا شَأمّ ؛ وةِفعَالشُ قُّيه حَي فِالذِ قصِالشَ يعِبَلِ ريكِالشَ ةُهادَال شَ و یِّصِل أو الوَكِّوَالمُ

 .بولُو القَهُ بُقرَاالَ و لٌشکِه مُما، ولکنَّهِتِهادِشَبِ دادِعتِاالِ مُدَعَ ورُشهُالمَ، فَمِالحاكِ کمِحُ

 
 از: برای اینکه شهادت شاهد در دادگاه مورد قبول واقع شود، شاهد باید شرایطی را داشته باشد و این شرایط عبارتند

، اما کند میشاهد باید به سن بلوغ رسیده باشد؛ در نتیجه، اگر کودکی در دادگاه شهادت دهد، قاضی شهادت او را قبول ن ـ 1

خواهد   شرایط شهادت )به جز بلوغ( را داشته باشد، به شرط اینکه موضوعی که کودک دربارۀ آن می بقیّۀاگر کودک، استثناً 

 .کند میاو را قبول شهادت دهد، قتل باشد، قاضی شهادت 

اگر کودکی در دادگاه به چیزی شهادت دهد و سپس، حرفش در دادگاه عوض شود )مثالً کودک امروز در دادگاه حرفی زده 

)قاضی اش بزند(، قاضی باید به همان حرفی که اول زده توجه کند  و فردا در دادگاه، حرفی دیگر بر خالف حرف قبلیباشد 

 و نه به حرف جدیدیش.اولش عمل کند(  باید بر اساس همان شهادت

را قبول کرد یا خیر،  ها آنتوان شهادت  اگر کودکان دربارۀ ضرب و جرح شهادت دهند، میآیا  در این مورد که ءبین فقها

 :اختالف است؛ به این صورت که
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 .شود میبرخی فقهاء معتقدند که شهادت کودکان دربارۀ ضرب و جرح، پذیرفته الف: 

 .شود می، پذیرفته نحگر از فقهاء معتقدند که شهادت کودکان دربارۀ ضرب و جربرخی دیب: 

 .شاهد باید عاقل باشد ـ 2

 .کند میدر نتیجه اگر فردی که مجنون است، در دادگاه شهادت دهد، قاضی شهادت او را قبول ن

 اگر:دچار جنون ادواری باشد )و نه جنون دایمی(، که فردی 

 اش شهادت بدهد( عاقل باشد؛ خواهد درباره شهادت )هنگام دیدن موضوعی که میوالً، هنگام تحمل ا

 ( عاقل باشد؛شهادت دهد خواهد در دادگاه در هنگام ادای شهادت )هنگامی که می که درصورتیثانیاً، 

 .کند میدت او را قبول اقاضی شه

 .باشد)شیعۀ دوازده امامی( شاهد باید مؤمن  ـ 3

 .را که مؤمن نیست قبول کند قاضی نباید شهادت کسی

 .شود میشهادت مؤمنی که در فروع مذهب مخالف باشد هم، پذیرفته 

 دت او را قبول کند.ااگر مسلمانی علیه غیر مسلمانی شهادت دهد، قاضی باید شه

کافر ذمی، دربارۀ اگر فردی غیر مسلمان، علیه فردی که مسلمان است شهادت دهد، قاضی نباید شهادت او را بپذیرد؛ البته اگر 

 عادلِ پذیرد، مشروط بر اینکه دو شاهدِ وصیت )در موضوع وصیت(، علیه فردی مسلمان شهادت دهد، قاضی شهادت او را می

 .شهادت دهنددربارۀ آن موضوع در دادگاه مسلمان وجود نداشته باشد تا 

 در کتاب منهاج الصالحین، توضیح داده شده است. مسئلهاین 

 را بپذیرد. ها آننی، علیه پیروان همان دین شهادت دهند، قاضی باید شهادت اگر پیروان دی

 .شود میهایی که عدالت ندارند، پذیرفته ن شاهد باید عادل باشد، در نتیجه، شهادت انسان ـ 4

 پست و نامناسب است، بپذیرد. ها آنتواند شهادت کسانی را که از دید عرف، شغل قاضی می

دهد، با آن  شاهد است؛ یعنی اگر کسی که در دادگاه شهادت می طموضوع شهادت، یکی دیگر از شروع نبودن در فذین ـ 5

 و یا ضرری را از خود دور کند، قاضی نباید شهادت او را قبول کند. نفعی را به دست آوردبخواهد شهادت، 

شریک، در مورد آن مال مشترک )که بخشی داشته باشند، شهادت یکی از آن دو  یبا توجه به این شرط، اگر دو نفر مال مشترک

 .شود میاز آن متعلق به خودش است(، پذیرفته ن

به نفع بدهکارش شهادت دهد، بتواند همچنین، قاضی نباید شهادت طلبکار که به نفع بدهکارش است را بپذیرید؛ زیرا اگر طلبکار 

آن مال را از بدهکارش، به  ،و طلبکار ؛برسد شمالی به بدهکار، دروغ از طریق این شهادتِتا  شهادتِ دروغ بدهداحتمال دارد که 

 خاطر طلبش، بگیرد.

 اش شهادت دهد، قاضی نباید شهادت او را قبول کند. اگر صاحب برده به نفع برده

 .شود مینپذیرفته « وصیت موردِ»، در ارتباط با کننده، او را مأمور اجرای وصیتش کرده( )کسی که وصیتوصی  شهادتِ
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فردی در دادگاه حاضر شود و با شهادت دادنش بخواهد ضرر و زیانی را از خود دور کند، قاضی نباید شهادتش را قبول  اگر

 2.شود میدر نقض شهادت شاهدان جنایت )جنایت خطای محض( پذیرفته ن 1شهادت عاقله. پس کند

تواند  )وکیل نمی شود میعلیه آن شاهدان، پذیرفته ن اگر فرد یا افرادی در دادگاه علیه موکلِ وکیلی شهادت دهند، شهادت وکیل،

 علیه آن شهود، شهادت دهد(.

)وصیِ میت  شود میاگر فرد یا افرادی در دادگاه علیه میتی شهادت دهند، شهادت وصیِ آن میت، علیه آن شاهدان، پذیرفته ن

 تواند علیه آن شهود، شهادت دهد(. نمی

تواند دربارۀ  نمی شرکاآن یکی از در آن مال، حق شفعه وجود داشته باشد،  ها آنو برای  دی را شریک باشنمالاگر دو نفر با هم 

 .شهادت دهداز آن مال،  سهم شریکش
 دو از یکی و باشد مشترک مشاع صورت به نفر، دو بین تقسیمی، قابل منقولِ غیر مالِ گاه هر که است معنی این به «شُفعه حق»

 که ترتیب این به آید؛ می وجود به شفعه حق دیگر شریکِ برای حالت، این در بفروشد، سومی شخص به را خود سهم شریک،
 .کند تملک را وی و حق سهم و بدهد وی به را داده خود شریک به سوم شخص که مبلغی تواند می شریک

شخص قبل از صدور حکم برند، شهادت بدهند؛ و آن اگر دو شاهد در دادگاه حاضر شوند و به نفع کسی که از او ارث می
 توسط قاضی، فوت کند:

 .شود میاکثر فقهاء معتقدند که شهادت آن دو نفر پذیرفته ن ـ 1
 .شود میتر این است که شهادت آن دو نفر پذیرفته  نظر قوی ـ 2

 صدور حکم بر اساس شهادتِ شاهدِ فاسق

 و کمِالحُبِ رُّضُم يَ، لَةِهادَالشَ عدَبَ ثاًحادِ ذلكَ ن كانَاِ، فَمِالحاكِ کمِحُ عدَم بَهِتِهادَشَ بولِن قَعَ عُمنَا يَأو مَ ودِهُالشُ سقُفِ نَيَّبَإذا تَ

 هکمُحُ لَطَبَ، مِى الحاكِلَی عَفَد خَقَ و بلُن قَمِ وجوداًمُ ه كانَأنَّ مَلِن عَاِ

 
بعد از شهادت دادنشان )و نه اند، دادهبفهمد که کسانی که شهادت رأی آن صدور را صادر کرده باشد و بعد از  رأییاگر قاضی 

اند  اند )یعنی قاضی بفهمد که شهود، در زمان شهادت، عادل بوده اند و فاسق شده در هنگام شهادت دادن( از عدالت خارج شده

اسق / ف )به جز عادل بودنشرایط دیگری  شهود، متوجه شود کهقاضی  یا مثالً و بعد از شهادت دادنشان، فاسق شده باشند(؛

اند )یعنی شرابط شاهد را در هنگام شهادت دادن، دارا  بعد از شهادت دادنشان از دست دادهالزم است را  اهدکه برای شنبودن( 

دهد )نباید رأیی که صادر  رأی خود را تغییر نمی، قاضی اند( اند؛ لیکن این شرایط را، بعد از شهادت دادنشان از دست داده بوده

اند و دیگر شرایط الزم برای شاهد  أی جدیدی صادر کند؛ زیرا شهود در حال شهاغدت دادن، عادل بودهکرده را نقض کند و ر

 اند(. را، داشته

                                                           
 و پدر ینسب ذکور بستگان ،افراد نیا و رندیگ یم عهده بر)در قتل خطای محض(  یجان یجا به را هید پرداخت مسئولیت که ندیگو یم یافراد بهعاقله ـ  1

 خواهند هید پرداخت دار عهده یمساو صورت به ـ ببرند ارث تواند یم الفوت نیح که یکسان ۀهم که یطور بهـ  ارث طبقات بیترت به ی،پدر ای ،یمادر
 .بود
که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه به عهدۀ عاقله است؛ حال، اگر بگذاریم که  ـ در قتل خطای محض در صورتی 2

عاقله به جرح شهود جنایت خطای محض اقدام کنند، برای اینکه دیه ندهند، ممکن است به ناحق شاهدان طرف مقابل را جرح کنند؛ به همین 
 هود توسط عاقله، مورد قبول نیست.جهت، جرح ش
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 که درصورتی؛ را از قاضی پنهان کرده باشند شانبودنبوده باشند شهادت داده باشند؛ و فاسق فاسق شهود، در حالی که اما اگر 

رسیدگی کرده باشد و رأی صادر  ها آنعادل هستند( به دعوای  ها آنکرده  که فکر می قاضی، با این اوضاع و احوال )در حالی

 .گردد ، باطل میقاضیصادر شده توسطِ  در این حالت، رأیِ، کرده باشد

 شهادت به نفع یا ضرر دشمن دینی

 بولِن قَعَ عُمنَتَ یَهِفَ ةُنيويَّالدُ ةُداوَا العَأمّ و رِى الکافِلَعَ مِسلِالمُ ةُهادَشَ لُقبَتُ، فَةِهادَالشَ بولِن قَعَ ةُالدينيَّ ةُداوَالعَ عُمنَال تَ

 سقَب الفِوجِم تُن لَاِ و مِسلِى أخيه المُلَعَ وِّدُالعَ ةُهادَشَ عُسمَال تُ، فَةِهادَالشَ

 
)یعنی دو طرف با هم، دشمنِ  دنمتفاوت باشبا هم کسی شهادت دهد، از لحاظ دین و مذهب  علیهخواهد اگر کسی که می ـ 1

)اسالم این نوع شهادت  شود میدر این حالت، شهادت شاهد پذیرفته ، / مثالً یکی مسلمان و دیگری یهودی باشد( دینی باشند

این  ،شهادت دهد یاگر مسلمانی ضد کافر ؛ مثالًدادن را پذیرفته است/ پس، دشمنیِ دینی، مانع از پذیرش شهادت نیست(

 )این شهادت پذیرفته است(. ندارد لیشهادت، اشکا

)یعنی دینِ هر دو طرف، یکی  دنباشنمتفاوت با هم کسی شهادت دهد، از لحاظ دین و مذهب  علیهخواهد اگر کسی که می ـ 2

دینی  ولی این دو نفر، با هم دشمنیِ دنیوی داشته باشند )یعنی: طرفین با هم دشمنیِ ، مسلمان باشند(؛ها آنباشد/ مثالً هر دوی 

)اسالم این نوع شهادت  شود مینداشته باشند ولی با هم، دشمنیِ دنیوی داشته باشند(، در این حالت، شهادت شاهد پذیرفته ن

 دادن را نپذیرفته است/ پس، دشمنیِ دنیوی، مانع از پذیرش شهادت است(.

 نکته:

؛ و در هیچ صورت، دیگر نباید شود میاند: وقتی کسی با کسی، دشمنیِ دنیوی داشته باشد، از عدالت خارج  برخی گفته ـ 1

 اش دشمنیِ دنیوی دارد، عادل نیست(. شهادت او را قبول کنیم )زیرا شاهد باید عادل باشد؛ و فردی که با برادر دینی

 اندکه: برخی دیگر از فقهاء گفته ـ 2

اش انجام دهد )مثالً  ی کسی با کسی، دشمنیِ دنیوی داشته باشد، اگر برخی کارهای ناپسند را نسبت به دشمنِ دنیویالف( وقت

؛ و دیگر نباید شهادت او شود میبه او فحاشی کند یا پشت سر او صحبت کند و ...(، در این حالت، این فرد از عدالت خارج 

 را قبول کنیم.

اش انجام ندهد )مثالً به او  دنیوی داشته باشد، اگر برخی کارهای ناپسند را نسبت به دشمنِ دنیوی ب( وقتی کسی با کسی، دشمنیِ

 توانیم شهادت او را قبول کنیم. ؛ و میشود میفحاشی نکند یا پشت سر او صحبت نکند و ...(، در این حالت، این فرد از عدالت خارج ن

)چه برخی  شود میحال، شهادت او پذیرفته ن  یِ دنیوی داشته باشد، در هیچاهلل خویی، وقتی کسی با کسی، دشمن به نظر آیت

 اش انجام دهد و چه انجام ندهد(. کارهای ناپسند را نسبت به دشمنِ دنیوی

 شهادت دادن خویشاوند نسبی

يه لَعَ خيه واَلِ خُاالَ ه ودِوالِلُ دُالولِ ه ودِلَى وَلَعَ ه ودِلَوَلِ بِاالَ ةُهادَشَ عُسمَتُ، فَةِهادَالشَ بولِن قَعَ بِسَالنَ ةِهَن جَمِ ةُرابَالقِ عُمنَال تَ

 بولُالقَ ،رُظهَاالَ و الفٌيه خِفِفَ دِى الوالِلَعَ دِلَالوَ ةِهادَشَ بولُا قَأمّ و
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پذیرش است؛ مثل مورد شهادتش شهادت بدهد، دیگر از خویشاوندانش نفع یکی به ا یبی بخواهد بر ضد سَنَ اگر یکی از خویشاوندانِ

 :اینکه

 ؛پدری بخواهد بر علیه یا به نفع فرزند خودش شهادت بدهد ـ 1

 پسری بخواهد به نفع پدرش شهادت بدهد؛ ـ 2

 برادر بخواهد به نفع برادرش شهادت بدهد؛ ـ 3

 برادر بخواهد به ضرر برادر شهادت بدهد؛ ـ 4

 و ...

 بین فقهاء اختالف است: ؛خودش شهادت دهد یا خیرتواند بر ضد پدر فرزند میآیا  در مورد اینکه

 تواند به ضرر پدرش شهادت دهد.تر، چنین شهادتی پذیرفته است؛ یعنی فرزند میبر اساس قول قویالف: 

 تواند به ضرر پدرش شهادت دهد.ب: برخی فقهاء معتقدند، چنین شهادتی پذیرفته نیست؛ یعنی فرزند نمی

 

 شهادت زن و شوهر برای هم

 ديقُالصَ ةُهادَشَ لُقبَذا تُكَ ها ويرُها غَعَمَ إذا كانَ لُقبَتُيه فَلَها أو عَوجِزُلِ ةِوجَالزَ ةُهادَشَ اأمّ ؛ ويهالَعَ ه وتِوجَزُلِ وجِالزُ ةُهادَشَ لُقبَتُ

 ةُحبَالصَ و ةُداقَهما الصَينَت بَدَأكَّن تَاِ ه وديقِصَلِ

 
تواند  )پس مرد، هم می مورد قبول است شهادتاگر زمانی الزم باشد که شوهر به نفع یا ضرر همسرش در دادگاه شهادت بدهد، این 

 به نفع زنش و هم به ضرر زنش در دادگاه شهادت دهد(.

مگر اینکه این ؛ شود میاین شهادت مورد قبول واقع ناما اگر زن بخواهد بر ضد یا به نفع شوهرش در دادگاه شهادت بدهد، 

 سخنش داشته باشد. اثباتزن، عالوه بر خودش، شاهدِ دیگری هم برای 

این شهادت ، باشند میصمیآن دو دوست با هم بسیار اگر یک دوست، به نفع یا ضرر دوست خود شهادت دهد، هرچند که 

 قبول است.مورد 

 شهادت دادن انسان فقیر

 هلَ ةًرفَحِ ذلكَ ذِخِتُّالمُ فِّکَالبِ لِالسائِ ةُهادَشَ عُسمَال تُ

 
و بخواهد به نفع یا ضرر کسی شهادت بدهد،  حضور پیدا کنداست، در دادگاه گری  و تکدیگدایی  شغلشاگر شخصی که 

 قبول نیست.شهادتش مورد 

 شهادت دادنِ کافر، فاسق و کودک
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ت، دَّرُ ،عِالمانِ والِزَ بلَوها قَا إذا أقامُأمّ ت ولَبِقُ ،عِالمانِ والِزَ عدَوها بَأقامُ و ةَهادَالشَ غيرُالصَ و قُالفاسِ و رُالکافِ لَمَّحَإذا تَ

 تلَبِقُ ،هوالِزَ عدَوها بَن إذا أعادُولکِ

 
؛ ، در دادگاه شهادت بدهند«کودکی که هنوز به بلوغ نرسیده است» یاو  «فاسق یشخص»یا و  «کافر یشخص»اگر الزم باشد که 

 ، از موانع شهادت دادن هستند؛«صغیر بودن»و « عدالتی و بی فسق»و « کفر»چون 

 .شود میشهادتش پذیرفته ن شهادت دهد،« صغیر بودن»یا « عدالتی فسق و بی»یا « کفر»الف: اگر شخص در حالِ 

الی و آنگاه شهادت بدهند، اشک ؛و آن کودک هم به بلوغ برسد ؛شخص فاسق، عادل شودو  ؛اگر شخص کافر، مسلمان شودب: 

 ؛ یعنی:شود میپذیرفته شهادتشان ندارد و 

ـ اگر فرد، در حالی که حادثه را دیده، کافر باشد؛ ولی هنگام ادای شهادت، مسلمان شود، )و در حالی که مسلمان است شهادت 

 .شود میدهد( شهادت پذیرفته 

ـ اگر فرد، در حالی که حادثه را دیده، فاسق باشد؛ ولی هنگام ادای شهادت، عادل شود، )و در حالی که عادل است شهادت 

 .شود میدهد( شهادت پذیرفته 

ـ اگر فرد، در حالی که حادثه را دیده، نابالغ باشد؛ ولی هنگام ادای شهادت، بالغ شود، )و در حالی که بالغ است شهادت دهد( 

 .شود میت پذیرفته شهاد

 نکته:

؛ لیکن اگر این فرد، بعد از اینکه شود میاگر فردی در حالی که کافر است در دادگاه شهادت دهد، شهادتش پذیرفته ن ـ 1

 .کند میمسلمان شد، دوباره بخواهد در مورد همان موضوع شهادت دهد، قاضی این شهادت او را قبول 

؛ لیکن اگر این فرد، بعد از اینکه عادل شود میر دادگاه شهادت دهد، شهادتش پذیرفته ناگر فردی در حالی که فاسق است د ـ 2

 .کند میشد، دوباره بخواهد در مورد همان موضوع شهادت دهد، قاضی این شهادت او را قبول 

، بعد از اینکه بالغ ؛ لیکن اگر این فردشود میاگر فردی در حالی که صغیر است در دادگاه شهادت دهد، شهادتش پذیرفته ن ـ 3

 .کند میشد، دوباره بخواهد در مورد همان موضوع شهادت دهد، قاضی این شهادت او را قبول 

 شهادت کارگر و مهمان

 بلَه قَبِصاحِه لِتُهادَا شَأمّ ه وبِصاحِه لِتِقَفارَمُ عدَبَ جيرُاالَ ذلكَكَ ه ولَ ودِشهُإلى المَ يلٌه مَلَ ن كانَاِ و يفِالضَ ةُهادَشَ لُقبَتُ

 بولِالقَ مُدَعَ ،رُظهَاالَ و ها إشکالٌوازِی جَفِه فَتِقَفارَمُ

 
پذیرفته شهادتش در دادگاه خانه شهادت بدهد،  شخص دیگری باشد و الزم شود که در دادگاه به نفع صاحب اگر شخصی مهمانِ ـ 1

 از دوستان صمیمی یکدیگر باشند. ها آنچند که  است؛ هر

کسی باشد و بخواهد به نفع رئیس خود شهادت بدهد، شهادتش زمانی پذیرفته  حقوق بگیرِ ،زیردست و کارگراگر یک نفر  ـ 2

 باشد.تمام شده  ها آنمیان  که قراردادِ شود می

 ؛تواند به نفع رئیس خود شهادت بدهد یا خیرقبل از اتمام قرارداد هم می ،زیردست و کارگرآیا  در ارتباط با اینکهاما 

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 15                                                خیز استاد شب ـ المنهاج تکملةجزوه مبانی  

 
 .مورد قبول نیست ،زیردست و کارگر ، شهادتتر نا بر قول قویبالف: 

 .مورد قبول است ،زیردست و کارگر ، شهادتتر ضعیفبنا بر قول ب: 

 دهند مواردی که فقط زنان برایشان شهادت می

 داتٍرِنفَمُ ةٍسوَنِ عِربَاَ ةِهادَشَبِ ضاعُالرِ و إليه رُظَالنَ لرجالِز لِجوُا ال يَمَ لُّكُ و رناهكَذَ ةُنَالباطِ ساءِالنِ يوبُعُ و ةُذرَالعُ تُثبِتُ

 
 از این قرارند: ،شهادت دهند و نیاز به چهار شاهد زن دارند ها آن ۀتوانند دربارها میمسائلی که فقط زن ۀاز جمل

 .باکره بودن یا نبودن یک زن ـ 1

 رَتَق(. و قَرَن درونی زنان )مثلهای عیب ـ 2

 (.حرام است انبر مرد نگاه کردنشآنچه ) حرام است انبر مرد ها آنآنچه که دیدن  ـ 3

 دیگری. به نوزادِزنی شیر دادن  اثبات ـ 4

 شود.  می او با شوهر نزدیکی مانع و آید به وجود می زن تناسلی آلت در که زائدی گوشت یا استخوان از است عبارت« قَرَن» ـ

 .نباشد ممکن مرد براى او با آمیزش که اى  گونه به زن، فرج بودن بسته از است عبارت «رَتَق» ـ

 شهادت بر شهادت

ال  و ه ذلكَابَما شَ و  المال و ةِلَعامَالمُ و تقِالعِ و بِسَالنَ و القِالطَ و صاصِالقِكَ الناسِ قوقِی حُفِ ةِهادَى الشَلَعَ ةُهادَالشَ لُقبَتُ

 ماهِحوِنَ و ةِرقَالسِ و ذفِالقَ دِّحَ، كَةًكَرِشتَت مُأم كانَ حضاًمَ هِلّت لِء أكانَواً، سَدودِی الحُفِ لُبَتقُ

 
فرد دیگری در دادگاه  غیر ممکن باشد، دادگاه در ماجرا، ناظر و اصلى شاهد حضور مواردی که در یعنى «شهادت بر شهادت»

 است. بوده چنین موضوع فالن اینکه بر داد شهادت او حضور در شاهد فالن که دهد می شهادت و شود میحاضر 

 اطالع رخداد آن از واقعه، شاهدِ واسطۀ به یا و دهد می شهادت آن بر و بوده واقعه گواهِ مستقیماً خود، یا به عبارتِ دیگر؛ شاهد

 .دهد می گواهی او شهادت بر و یافته

 «اصل شاهد» او، خود ؛ وشود مینامیده  «اصل شهادت» شهادتش دهد، می شهادت آن بر و است بوده واقعه گواهِ خود، که کسی

 شاهد» او، خود ؛ وشود مینامیده  «فرع شهادت» شهادتش دهد، می شهادت حاکم نزد او شهادت بر که کسی ؛ وشود مینامیده 

 .شود می نامیده «فرع

 .پذیرفته است الناس )مانند قصاص، طالق، نَسَب، آزاد شدن برده، معامالت و ...( حقدر ـ شهادت بر شهادت؛ 

هم د که نحدودی باش محض باشند؛ و چه از اهللِحق ،این حدود حال چه؛ شود مین پذیرفتهدر حدود شرعی  ؛شهادت بر شهادتـ 

 و سرقت. قذف مانند الناس، اهلل دارند و هم جنبۀ حق جنبۀ حق

 ت بر شهادت بر شهادتدشها

 بولُالقَ ،رُظهَاالَ و إشکالٌ صاعداًفَ ةِهادَى الشَلَعَ ةِهادَى الشَلَعَ ةِهادَالشَ بولِی قَفِ
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 ،که در این صورت تواند در دادگاه حضور پیدا کنددهد که شاهد اصلی به علت بیماری و مرگ و... نمیای رخ میلهئگاهی مس

 شود میدر دادگاه حاضر او  طرفاز دهد؛ و این فرد  این فرد )شاهد اصلی( در حضور فردی دیگر، آنچه را که دیده شهادت می

 .)شهادت بر شهادت( دهدشهادت میو به آنچه که شاهد اصلی بیان کرده )شهادت داده(، 

یعنی شاهد فرع هم، امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد؛ و شاهد  ؛حال ممکن است شهادت بر شهادت نیز ممکن نباشد

شهادت بر  جا،که در ایندهد؛  ضورش شهادت داده، شهادت میفرع، خودش نزدی فردِ دیگری به آنچه که شاهد اصل در ح

 .دهد رخ میشهادت بر شهادت و بیشتر 

را )شهادت بر شهادت بر شهادت؛ و باالتر، مثالً شهادت بر شهادت بر شهادت بر شهادت( برخی از فقیهان این نوع شهادت 

 قبول است.مورد صورت لزوم ، این نوع شهادت نیز در تر اند؛ اما بر اساس قول قویقبول نکرده
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 شرایط اجرای حد

الثالِثُ: العَقلُ ؛ المُکرَهِ و نَحوِهيُشتَرَطُ فِی ثُبوتِ الحَدِّ اُمورٌ: االوَّلُ: البُلوغُ، فَال حَدَّ عَلَى الصَبِىِّ؛ الثانِیُ: االِختِيارُ، فَال حَدَّ عَلَى 

 عَلَى المَجنونِفَال حَدَّ 

 
 برای جاری کردن حد بر شخصی که زنا کرده )مرد زناکار، یا زن زناکار(، سه چیز شرط است:

 شود. ـ شخص مجرم باید به سن بلوغ رسیده باشد؛ پس حد بر کودک )فردی که به بلوغ نرسیده( جاری نمی 1

 شود. ی که مجبور به انجام زنا شده است، حد جاری نمیـ شخص مجرم باید با اختیار خودش زنا کرده باشد؛ بنابراین بر کس 2

 شود. ای که زنا کرده، حد جاری نمی ـ زناکار )مرد زناکار، یا زن زناکار( باید عاقل باشد، بنابراین بر فرد دیوانه 3

 زنی که ادعای مجبور شدن به زنا دارد

 إذا اِدُّعَت المَرأَةُ االِكراهَ عَلَى الزِنا، قُبِلَت

 
اند و انجام این عمل با اختیار خودش نبوده است، قاضی سخن او را  زنی مدعی شود که آن را مجبور به عمل زنا کردهاگر 

 شود. کند و بر او حد جاری نمی قبول می

 کنند مواردی که زنا را در دادگاه اثبات می

قلُ و االِختِيارُ و الحُرِّيَّةُ، فَلَو أقَرَّ عَبدٌ بِه، فَاِن صَدَقَه المُولَى، ثَبَتَ بِاقرارِه و يُثبَتُ الزِنا بِاالِقرارِ و بِالبَيِّنَةِ و يُعتَبَرُ فِی المُقِرِّ العَ

 عَلَيه أحکامُهالّا لَم يُثبِت، نَعَم لَو اعتَنَقَ العَبدُ و أعادَ إقرارَه، كانَ إقراُره حَجَّةً عَلَيه؛ و يُثبَتُ بِه الزِنا و تَتَرَتَّبُ 

 
 کنند عبارتند از: را در دادگاه اثبات می مواردی که زنا

 ـ اقرار. 1

 ـ بینه. 2

 کند، باید: کسی که در دادگاه به چیزی علیه خودش اقرار می

 ـ عاقل باشد. 1

 کند(. ـ با اختیار به چیزی اقرار کند )پس اگر کسی را مجبور به اقرار کرده باشند، قاضی آن اقرار را قبول نمی 2

 باید آزاد باشد )برده نباشد(.ـ اقرار کننده  3

ای اقرار به انجام عمل زنا کرد، تنها در صورتی که صاحب بنده هم اقرار او را نزد قاضی شرع تصدیق کند، قاضی  پس اگر برده

کند؛ و در غیر این صورت، اقرار برده مورد قبول  دهد؛ و او را به مجازات زنا محکوم می حکم به انجام زنا توسط برده می

 گیرد. ضی قرار نمیقا

ای آزاد شد و علیه خودش اقرار به زنا کرد، به این دلیل که اکنون این فرد، انسانی آزاد است و برده نیست، دادگاه اقرار  اگر برده

 دهد. کند و علیه او حکم به زنا می او را قبول می
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 عفو زناکار از مجازات

بِما إذا تابَ المُقِرُّ؛ و  دٍ، كانَ لِالِمامِ )ع( العفوُ و عَدَمُ إقامةِ الحَدِّ عَلَيه و قَيَّدَه المَشهورُلَو أقَرَّ بّما يُوجِبُ الحَدَّ مِن رَجمٍ أو جَل

 دَليلُه غَيرُ ظاهِرٍ

 
تواند اقرار کننده به عمل زنا را مورد عفو و بخشش قرار دهد که آن زنا، زنایی باشد که حکمش تازیانه  امام )ع( در صورتی می

 ر است.یا سنگسا

 بر اساس نظر مشهور فقهاء، این عفو مشروط به توبه کردن زناکار است؛ ولی علت این نظر فقهاء معلوم نیست.

 باردار شدن زنی که شوهر ندارد

شُبهَةً أو إكراهاً أو إذا حَمِلَت المَرأةُ و لَيسَ لَها بَعلٌ، لَم تِحَدَّ، لِاِحتِمالِ أن يَکونَ الحَملُ به سبب آخَرَ دونَ الوَطئِ أو بِالوَطئ 

 نَحوِ ذلكَ نَعَم إذا أقَرَّت بِالزِنا أربَعُ مَرَّاتٍ، حُدَّت كَمَا مَرَّ.

 
دهد، به دلیل اینکه شاید زن از راهی غیر از زنا  هنگامی که زنِ بدون شوهر باردار شود، قاضی شرع حکم به اجرای حد زنا نمی

 باردار شده باشد؛ مثالً ممکن است:

 شود(. یق نزدیکی به شبهه باردار شده باشد )و گفتیم که بر کسی که نزدیکی به شبهه کرده باشد، حد زنا جاری نمیـ از طر 1

 شود(. ـ کسی او را به زنا اجبار کرده باشد )و گفتیم که بر کسی که به زنا اجبار شده است، حد زنا جاری نمی 2

ار بار اقرار به عمل زنا کند، قاضی شرع حکم به اجرای حد زنا برای او طور که بیان شد، در صورتی که این زن، چه البته همان

 دهد. می

 تعداد شهود الزم برای اثبات زنا

، إلّا و رَجُلَينِ و أربَعِ نِساءٍال يُثبَتُ الزِنا بِشَهادَةِ رَجُلَينِ عادِلَينِ، بَل البُدَّ مِن شَهادَةِ أربعَةِ رِجالٍ عَدولٍ، أو ثَالثةٍ و اِمرَأتَينِ، أ

أو شَهادَةِ رَجُلٍ و سِتِّ نِساءٍ، أو شَهادَةِ واحِدٍ و  أنَّه ال يُثبَتُ الرَجمُ بِاالَخيرةِ و ال يُثبَتُ بِغيرِ ذلكَ مِن شَهادَةِ النِساءِ مُنفَرِداتٍ

 يَمينٍ

 
 دهد که: در صورتی قاضی شرع حکم به اثبات عمل زنا و جاری شدن حد زنا بر مجرم می

 مرد عادل ـ یا چهار 1

 ـ یا سه مرد و دو زن 2

 ـ یا دو مرد و چهار زن 3

 اند. شهادت بدهند که انجام عمل زنا را با چشم خود دیده

 پس اگر:

 ـ یا دو مرد عادل در دادگاه شهادت دهند؛ 1
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 ـ یا یک مرد و شش زن در دادگاه شهادت دهند؛ 2

 شهادت دهند؛ـ یا زنان به تنهایی )چند زن دون هیچ مردی( در ددگاه  3

 ـ یا یک شاهد به همراه قسم مدعی، در دادگاه شهادت دهد؛ 4

 شود. در این حاالت، شهادتِ شاهدان مورد قبول دادگاه نیست؛ و بر شخصی که مورد اتهام است، حد زنا جاری نمی

 شود. با شهادت دو مرد و چهار زن، بر زناکار، حد رجم جاری نمی

 فوری بودن اجرای حدود

 فاعَةٍلتَعجِيلُ فِی إقامَةِ الحُدودِ بَعدَ اَداءِ الشَهادَةِ و ال يَجوزُ تَأجيلُها كَما ال يَجوزُ التَسريحُ بِکِفالةٍ أو العفوُ بِشِيَجِبُ ا

 
هنگامی که شهادت شاهدان علیه فردی مورد قبول واقع شد؛ باید فوراً مجرم )کسی که مرتکب جرم حدی شده( را مجازات 

 حدود الهی فوری است(. کرد؛ )زیرا اجرای

ای که در باب حدود باید  شود؛ اما نکته کند؛ و یا کسی کفیل می گیرذد و او را آزاد می در برخی جرائم، قاضی از مجرم وثیقه می

تواند ضامن او شود که آزاد شود؛ و همچنین،  به آن اشاره کنیم این است که؛ اگر کسی مرتکب جرم حدی شود، کسی نمی

 ت او را ندارد که بخشیده شود.کسی حق شفاع

 توبه کردن زناکار

 لَو تابَ المَشهودُ عَلَيه قَبلَ قِيامِ البَيِّنَةِ، فَالمَشهورُ، سُقوطُ الحَدِّ عَنه؛ و أمّا بَعدَ قِيامِها فَال يُسقَطُ

 
 در صورتی که شخصی که زنا کرده، بر اساس نظر مشهور فقهاء:

اش  شود )و توبه شهادت دهند، زنایش را بپذیرد و توبه کند؛ حد زنا بر این شخص جاری نمیـ قبل از اینکه شاهدان علیه او  1

 گیرد(. مورد قبول قرار می

 شود. گیرد( و حد بر او جاری می اش مورد قبول قرار نمی شود )توبه ـ بعد از شهادت شاهدان توبه کند، بخشیده نمی 2

 ست.البته، دلیل این نظر فقهاء، مشخص و معلوم نی

 حد زنای انسان پیر

نَينِ فَفيهِ الجَلدُ الزانی إذا كانَ شَيخًا و كانَ مُحصِناً يُجلَدُ ثُمَّ يُرجَم و كذلك الشَيخَةُ إذا كانَت مُحصِنَةً و اَمّا إذا لَم يَکونا مُحصِ

 إذا لَم يَکُن مُحصِنًافَحَسبُ و إذا كانَ الزانی شابًّا أو شابّةً، فَاِنَّهُ يُرجَم إذا كانَ مُحصِنًا و يُجلَد 

 
اند، عالوه بر محصن بودن، پیر هم باشند، باید ابتدا شالق بخورند و سپس سنگسار  اگر مرد و زنی که مرتکب عمل زنا شده

 خورند(. شوند )یعنی عالوه بر سنگسار که مجازات اصلی آنها است، شالق هم می

هم باشد، باید ابتدا شالق بخورد و سپس سنگسار شود )یعنی عالوه  همچنین، اگر یکی از آنها هم عالوه بر محصن بودن، پیر

 خورد(. بر سنگسار که مجازات اصلی اوست، شالق هم می
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شود؛ و در صورتی  در صورتی که هر دوی مرد و زن زناکار، محصن نباشند، ولی پیر باشند، فقط حد تازیانه بر آنها جاری می

 شود. نباشد، ولی پیر باشد، فقط حد تازیانه بر او جاری میکه یکی از مرد و زن زناکار، محصن 

اند، جوان باشند، اگر محصن باشند، حکم به سنگسار شدن آنها داده  در صورتی که مردی و زنی که مرتکب عمل زنا شده

 شود. شود؛ ولی در صورتی که محصن نباشند، فقط حد تازیانه بر آنها جاری می می

 یا نابالغزنای محصن با زن دیوانه 

صَبيَّةٍ أو مَجنونَةٍ فَال هَل يَختَصُّ الحُکمُ فيما ثَبَتَ فيهِ الرَّجمُ بِما إذا كانَت المَزنی بِها عاقِلَةً بالِغَةً، فَلَو زَنى البالغُ المُحصِنُ بِ

 الظاهِرُ، عُمومُ الحُکمِ رَجمَ؟ فيهِ خِالفٌ. ذَهَبَ جَماعَةٌ إلَى الِاختِصاصِ، مِنهُم المُحَقِّقُ فِی الشّرائِع، وَلکِن

 
ای، مرتکب عمل  نظر است که اگر مردی که محصن است، با دختری که به سن بلوغ نرسیده یا با زن دیوانه بین فقهاء اختالف

 زنا شود؛ آیا باید این مرد را سنگسار کرد؟

و عمل زنا صورت گرفته است، بالغ و عاقل و یا شرط سنگسار این است که؛ اوالً، مرد زناکار، محصن باشد؛ ثانیاً، زنی که با ا

 باشد؟

شود که: اوالً، مرد زناکار، محصن باشد؛ ثانیاً،  برخی از فقهاء مثل محقق حلی معتقدند که حکم سنگسار، در صورتی اجرا می

 زنی که با او عمل زنا صورت گرفته است، بالغ و عاقل باشد.

کند؛ و هم برای مرد  مرد محصنی است که با زن دیوانه یا زن نابالغ زنا میتر، حکم سنگسار؛ هم برای  ولی بر اساس نظر قوی

 کند. محصنی است که با زن عاقل یا زن بالغ زنا می

 لواط شخصِ محصن

المَشهورُ أنَّه يُقتَلُ و يُقتَلُ الالئِطُ المُحصِنُ و ال فَرقَ فِی ذلكَ بَينَ الحُرِّ و العَبدِ و المُسلِمِ و الکافِرِ و هَل يُقتَلُ غَيرُ المُحصِنِ؟ 

 ونِ و ال عَلَى الصَبِیِّفِيه اِشکالٌ و االَظهَرُ، عَدَمُ القَتلِ كَما أنَّه يُقتَلُ المَلوطُ مُطلَقاً عَلَى مَا سَيَأتِی، نَعَم ال قَتلَ عَلَى المَجن

 
نظر است که باید  قهاء اختالفالف( در صورتی که شخصی که مرتکب عمل لواط شده است )فاعلِ لواط(، مجرد باشد، بین ف

 حکم به کشتن او داده شود یا خیر؟

 شود. ـ بر اساس نظر مشهور فقهاء، حکم به کشته شدن این فرد داده می 1

 شود. تر، کشتن او جایز نیست؛ و به او تازیانه زده می ـ بر اساس نظر قوی 2

 دیوانه و کودک نباشد، باید کشته شود.همچنین، شخصی که مورد لواط قرار گرفته است )مفعول(، اگر 

شود، چه آزاد باشد و چه برده، چه مسلمان  ب( اگر فردِ لواط کننده )فاعلِ لواط(، متأهل باشد، حکم به کشته شدن او داده می

 باشد و چه کافر؛ و این نظر، بین فقهاء اختالفی نیست و فقها در این نظر با هم اتفاق نظر دارند.

 وانهلواط با فرد دی

 إذا الطَ البالِغُ العاقِلُ بِالمَجنونِ، حُدَّ الالئِطُ دونَ المَلوطِ
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لواط   کند؛ و مردی که بر روی او ای، قاضی فقط بر مرد لواط کننده حد را جاری می در صورت لواط مرد بالغ و عاقل با دیوانه

 شده )چونکه مجنون است(، مجازاتی ندارد.

 لواط با کودک

 لُ بِصَبِیٍّ، حُدَّ الرَجُلُ و اُدِّبَ الصَبِیُّ و كَذلكَ العَکسُإذا الطَ الرَجُ

 
شود؛ و  در صورت لواط کودک با مرد عاقل و بالغی، یا لواط مرد عاقل و بالغی با کودکی؛ حد لواط تنها برای مرد جاری می

 دهد. قاضی شرع حکم به تأدیب کودک می

 لواط کافر با کافر یا مسلمان

مّا إذا الطَ بِذِمِّیٍّ ذِمِّیٌّ بِمُسلِمٍ، فَاِن كانَ مَعَ االيقابِ، قُتِلَ و إن كانَ بِدونِه فَالمَشهورُ أنَّه يُقتَلُ أيضاً و هُو غَيرُ بَعيدٍ و أإذا الطَ 

 آخَرَ أو بِغَيرِ ذِمِّیٍّ مِن الکُفارِ، فَالحُکمُ كَما تَقَدَّمَ فِی بابِ الزِنا.

 
تواند انتخاب کند که خودش لواط  با کافر ذمی دیگر، یا با کافر غیر ذمی )کافر حربی(، امام )ع( میدر صورت لواط کافر ذمی، 

 کننده را مجازات کند و یا او را نرذ همدینانش بفرستد تا او را مجازات کنند.

کننده باید کشته  ولی در صورتی که کافر ذمی با مردی که مسلمان است مرتکب عمل لواط شود، اگر دخول انجام شود، لواط

 شود و اگر دخول انجام نشود:

 شود. ـ بر اساس نظر برخی از فقها کشته نمی 1

 تر است. ـ بر اساس نظر مشهور فقهاء، باید کشته شود که این نظر قوی 2

 توبه کردن لواط کننده

تابَ بعدَهُ لَم يَسقُط بِال إشکَالٍ، وَ لَو أقرّ بِه و لم تَکن بيّنةٌ  إذَا تَابَ الالئطُ قَبلَ قِيام البَيّنةِ فالمَشهُورُ أنّهُ يسقطُ عَنهُ الحدّ و لَو

 كانَ اإلمامُ مخيّراً بينَ العفوِ و االستيفاء.

 
 به نظر مشهور فقهاء، اگر کسی لواط کند؛ و شهود بخواهند علیه او در دادگاه شهادت دهند:

 کند. کند و بر او حد را جاری نمی ا عفو میـ در صورتی که قبل از شهادت شهود، توبه کند، قاضی او ر 1

 کند. کند و بر او حد را جاری می ـ در صورتی که بعد از شهادت شهود، توبه کند، قاضی او را عفو نمی 2

در صورتی که فردی لواط کند و به این عملش اقرار کند، در صورتی که شاهدی نباشد تا علیه او شهادت دهد که او لواط کرده 

 تواند او را عفو نکند و مجازاتش کند. تواند او را عفو کند و همچنین می این فرد )اقرار کننده( توبه کند، قاضی می است؛ اگر

 تعریف تفخیذ
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و المَفعولِ و الفاعِلِ  حَدُّ التَفخِيذِ إذا لَم يَکُن ايقاباً، مِائِةُ جَلدَةٍ و ال فَرقَ فِی ذلكَ بَينَ المُسلِمِ و الکافِرِ و المُحصِنِ و غَيرِه و

 المَشهورُ أنَّه ال فَرقَ بَينَ الحُرِّ و العَبدِ ولکِن الظاهِرُ هُو الفَرقُ

 
 گوییم. می« تفخیذ»های مرد دیگری بگذارد، بدون اینکه دخول انجام شود، به این عمل،  اگر مردی آلت تناسلی خود را بین ران

 حد تفخیذ، صد ضربه شالق است.

هل، مسلمان و کافر، کنندۀ عمل )فاعل( و کسی که عمل تفخیذ روی او انجام شده است )مفعول(، این حد برای مجرد و متأ

 تفاوتی ندارد.

تر، متفاوت است؛ و حدی که بر  بر اساس نظر مشهور فقهاء، این حکم برای برده و آزاد یکی است؛ لیکن بر اساس نظر قوی

شود )یعنی اگر به انسان آزادی که تفخیذ کرده، صد ضربه  ری میشود، نصف حدی است که بر انسان آزاد جا برده جاری می

 ای که تفخیذ کرده، پنجاه ضربه باید زد(. شالق باید زد؛ به برده

 تکرار تفخیذ

 لَو تَکَرَّرَ التَفخِيذَ و نَحوُه و حُدَّ مَرَّتَينِ، قُتِلَ فِی الثالِثَةِ

 
داد؛ )در بار اول(، حد او، صد ضربه شالق است؛ و هنگامی که  هنگامی که شخصی عمل تفخیذ را برای بار اولش انجام

شخصی عمل تفخیذ را برای دومین بار انجام دهد، )در بار دوم(، باز هم حد او، صد ضربه شالق است؛ اما هنگامی که شخصی 

 عمل تفخیذ را برای سومین بار انجام داد، )در بار سوم(، حد او این است که باید او را کُشت.

 اند زات افرادی که در زیر یک لحاف برهنهمجا

هُما يُعَزِّرانِ مِن إذا وُجِدَ رَجُالنِ تَحتَ لَحافٍ واحِدٍ مَجرِّدَينِ مِن دونِ أن يَکونَ بَينَهُما حاجِزٌ، فَالمَشهورُ بَينَ المُتَأخِّرينَ أنَّ

كُلُّ واحِدٍ مِنهُما تِسعَةً و تِسعِينَ سُوطاً و كَذلكَ الحالُ فِی  ثَالثِينَ سُوطاً إلى تِسعَةٍ و تِسعِينَ سُوطاً و االَظهَرُ، أن يُجلَدَ

 اِمرَأتَينِ وُجِدَتا مُجَرِّدَتَينِ تَحتَ لِحافٍ واحِدٍ أو رَجُلٍ و اِمرَأتَينِ

 
بینشان  ای که هیچ مانعی در صورتی که دو مرد برهنه، یا دو زن برهنه، یا یک زن و مرد برهنه، زیر یک لحاف باشند، به گونه

نباشد )یعنی توان نزدیکی با هم را داشته باشند(؛ هر دو نفرشان، بر اساس نظر مشهور فقهاء، سی تا نود و نه ضربه شالق 

 خورند. می

 البته نظر بهتر این است که بگوییم باید به هر یک از آنها، نود و نه ضربه شالق زد.

 تعریف مساحقه

و يَستَوى فِی ذلكَ المُسلِمَةُ و الکافِرَةُ و كَذلكَ االَمَةُ و الحُرَّةُ عَلَى المَشهورِ و  نَةٍ، مِائَةُ جَلدَةٍحَدُّ السُحقِ إذا كانَت غَيرَ مُحصِ

 كَذلكَ و لکِنَّه ضَعيفُ، بَل الظاهِرُ، أنَّ المُحصِنَةَ تُرجَم فِيه اِشکالٌ بَل مُنِعَ و قالَ جَماعَةٌ: إنَّ الحُکمَ فِی المُحصِنَةِ اَيضاً
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 اگر زن غیرمحصنه، مرتکب عمل مساحقه شود؛ چه مسلمان باشد و چه کافر؛ مجازاتش صد ضربه شالق است.

بر اساس نظر مشهور فقهاء، مجازات کنیز و زن آزاد، یکی است )مجازات هر دوی آنها، اگر محصنه نباشند، صد 

که این نظر، نظر آیت اهلل خویی ضربه شالق است(؛ لیکن برخی از فقهاء معتقدند که حکم کنیز متفاوت است )

 است(.

تر این  ای که مساحقه کرده هم، صد تازیانه است؛ که نظر قوی برخی از فقهاء معتقدند که مجازات زن محصنه

 است که باید، او را سنگسار کرد.

 تکرار مساحقه

 ، قُتِلِت فِی الثالِثَةِ و أمّا إذا لَم يُقِم عَلَيها الحَدُّ، لَم تُقتَللَو تَکَرَّرَت المُساحَقَةُ، فَاِن اُقيمَ الحَدُّ عَلَيها بَعدَ كُلِّ مُساحَقَةٍ

 
 در صورتی که زنی عمل مساحقه را تکرار کند:

 ـ اگر در بار اول و دوم، صد ضربه شالق نخورده باشد، نباید در بار سوم کشته شود؛ بلکه باید به او صد ضربه شالق زد. 1

 دهد. الق خورده باشد، در بار سوم، قاضی شرع حکم به کشتن او میـ اگر در بار اول و دوم ش 2

 کننده توبه کردن مساحقه

 نَةِإذا تابَت المُساحِقَةُ قَبلَ قِيامِ البَيِّنَةِ فَالمَشهورُ، سُقوطُ الحَدِّ عَنها و ال أثَرَ لِتُوبَتِها بَعدَ قِيامِ البَيِّ

 
 اشد:اگر اثبات عمل مساحقه با شهادت دادن شهود ب

شود؛ و مجازاتی ندارد؛ اما مستند  اش پذیرفته می ـ اگر زن قبل از شهادت دادن شهود توبه کند، مشهور فقهاء معتقدند که توبه 1

 این نظر، معلوم نیست )معلوم نیست که این نظر، بر چه اساسی بیان شده است(.

 مجازات شود. ـ اگر بعد از اینکه شاهدان علیه او شهادت دادند توبه کند، باید 2

 تعریف قوادی

 و هِیَ الجَمعُ بَينَ الرَجالَ و الِنساءِ بِالزِنا و بَينَ الرِجالِ و الرِجالِ لِلواطِ و بَينَ النِساءِ و النِساءِ لِلسُحق

 
و زن برای قوادی یعنی کسی دو نفر یا بیشتر از دو نفر را برای انجام دادن زنا یا لواط یا مساحقه به هم برساند؛ مثل معرفی د

 انجام مساحقه؛ و یا دو مرد برای انجام لواط؛ و یا به هم رساندن زن و مردی برای انجام زنا.
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 اثبات قوادی

االِقرارِ مَرَّةً داتٍ و هَل تَثبِتُ بِتَثبِتُ القِيادَةُ بِشَهادَةِ رَجُلَينِ عادِلَينِ و التَثبِتُ بِشَهادَةِ رَجُلٍ و اِمرأتَينِ و ال بِشَهادَةِ النِساءِ مُنفَرِ

 بَل البُدَّ مِن االِقرارِ مَرَّتَينِ، ولکِن ال يَبعَدُ ثُبوتُها بِاالِقرارِ مَرَّةً واحِدَةً واحِدَةً؟ المشهورُ عَدَمُ ثَبوتُها بِذلكِ

 
ده است(، شهادت به قیادت دهند )شهادت دهند که فالن فرد قوادی کر« زنان بدون شهادت مردی»، یا «یک مرد و دو زن»اگر 

 شهادت دهند تا این عمل ثابت شود.« دو مرد عادل»شهادت آنها مورد قبول دادگاه نیست؛ بلکه باید 

شود؛ و باید دو بار اقرار کند؛ لیکن،  بر اساس نظر مشهور فقهاء، اگر فردی یک بار اقرار کند، قوادی ثابت نمی

شود )که این نظر، نظر آیت اهلل خویی  قوادی ثابت می بار اقرار کردن، برخی از فقهاء هم معتقدند که با همان یک

 باشد(. می

 تعریف قذف

أو أنتَ الئِطً أو مَا هُو الرَمیُ بِالزِنا أو اللَواطِ، مَثلَ أن يَقولَ لِغَيرِه زِنِيتَ أو أنَتَ زانٍ، أو لِيط بِكَ، أو أنتَ مَنکوحٌ فُی دُبُرِك، 

 يُؤدِّي هذا المَعنَى.

 
 به شخص یا اشخاص دیگری تهمت زنا یا لواط بزند.قذف یعنی شخصی 

ای و یا  ای یا بگوید که با تو زنا شده است؛ و یا بگوید که تو لواط کرده به عنوان مثال، فردی به دیگری بگوید که تو زنا کرده

 بگوید که با تو لواط شده است؛ و یا هر سخن دیگری که این معنا را برساند.

 شرط اجرای حد قذف

 قامُ حَدُّ القَذفِ إلّا بِمُطالَبَةِ المَقذوفِ ذلكَال يُ

 
کننده را از دادگاه  شده، مجارات کردنِ قذف شود که شخصِ قذف کننده، در صورتی اجرا می مجازات قذف، برای قذف

 درخواست کند.

 کننده شرایط قذف

مَجنونُ لَم يُحَدّ و ال فَرقَ فِی القاذِفِ بَينَ الحُرِّ و العَبدِ و ال بَينَ المُسلِمِ يُعتَبَرُ فِی القاذِفِ البُلوغُ و العَقلُ، فَلَو قَذَفَ الصَبِیُّ أو ال

 و الکافِرِ

 
شود؛  ای، کسی را قذف کند(، مجازات نمی ای به کسی تهمت زنا یا لواط بزند )اگر کودک یا فرد دیوانه اگر کودک یا فرد دیوانه

 عاقل باشد.کننده باید به سن بلوغ رسیده و  زیرا قذف
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کننده، کافر باشد یا مسلمان؛ برده باشد یا آزاد )و هر یک از این افراد اگر کسی را قذف کنند،  همچنین، فرقی ندارد که قذف

 شوند(. مجازات می

 قذف کردن یک گروه

ن أتوا بِه مُتَفَرُّقِينَ، ضُرِبَ لِکُلٍّ مِنهُم حَدّاً و لَو لَو قَذَفَ رَجُلٌ جَماعَةً بِلَفظٍ واحِدٍ، فَاِن أتوا بِه مُجتَمِعينَ، ضُرِبَ حَدّاً واحِداً و إ

 قَذَفَهُم مُتَفَرِّقينَ، حُدَّ لِکُلٍّ منِهُم حَدّاً

 
ای از افراد، به طوری که خطاب به همۀ آنها باشد، تهمت زنا یا لواط بزند )اگر فردی گروهی را قذف  اگر یک انسان به عده

 کند(:

ن افراد با هم به دادگاه مراجعه کنند و درخواست مجازات او را داشته باشند، قاضی فقط حکم به ـ در صورتی که همۀ آ 1

 دهد. اجرای یک حد برای قذف کننده می

کننده را بدهند، قاضی  شوندگان، جداگانه نزد قاضی شرع بروند و درخواست مجازات قذف ـ در صورتی که هر کدام از قذف 2

 کننده، حد جاری کند. کنندگان، بر قذف تشرع باید به تعداد درخواس

 هایی که کرده است، باید بر او حد قذف جاری شود. قذف کند، به تعداد قذف  و اگر شخص، به چند نفر، به صورت جداگانه

 بخشیدن قذف کننده و اثرش

 إذا عَفا المَقذوفُ حَدَّ القَذفِ عَن القاذِفِ فَلَيسَ لَه المُطالَبَةُ بِه بَعدَ ذلكَ

کننده را در دادگاه داشته  تواند از بخشیدنش برگردد و تقاضای مجازات قذف کننده را بخشید، بعداً نمی شونده، قذف اگر قذف

 باشد.

 فوتِ مقذوف و چگونگی مجازات قاذف

ا أنَّ لَهُم العَفوَ، فَاِن تَعَدَّدَ الوَلِیُّ كَما إذا إذا ماتَ المَقذوفُ قَبلَ أن يُطالَبَ بِحَقِّه أو يَعفو، فَلِاَوليائِه مِن أقارِبِه المُطالَبَةُ بِه، كَم

 ماتَ عَن وَلَدَينِ أو أخَوَينِ، فَعَفا أحَدُهُما، كانَ لِآلخَرِ المُطالَبَةُ بِالحَقِّ و ال يَسقُطُ بِعَفوِ االوَّلِ

 
توانند به دادگاه رجوع  میرد؛ ورثۀ او میکننده را مجازات کند یا عفو کند، ب اگر کسی مورد قذف قرار بگیرد و قبل از اینکه قذف

 کننده را از دادگاه درخواست کنند. کنند و اجرای حد بر قذف

نفر باشند، مثالً میت، دو برادر یا دو فرزند داشته باشد، در صورتی که یکی از ورثه تقاضای   حال اگر تعداد ورثه بیش از یک

 کننده را مجازات کند. ضی شرع باید قذفکننده را ببخشد، قا اجرای حد کند؛ و دیگری، قذف

 )ص(دشنام به پیامبر 

الِه الخَطيرَ و يُلحَقُ بِه يَجِبُ قَتلُ مَن سَبَّ النَبِیًّ صَلَّى اهللُ عَلَيه و آلِه عَلَى سَامِعِه ما لَم يَخَف الضَرَرَّ عَلَى نَفسِه أو عِرضِه أو م

 )ع( و ال يَحتاجُ قَتلُه إلى االِذنِ مِن الحاكِمِ الشِرعِیِّ سَبُّ االَئِمَةِ )ع( و سَبُّ فاطِمَةَ الزَهراءِ
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اگر کسی با گوش خودش بشنود که فردی به پیامبر )ص( دشنام داد، بدون إذن قاضی شرع باید فردی که به پیامبر )ص( 

 ن است.توهین کرده را بکشد. همچنین، اگر کسی به امامان )ع( و حضرت زهرا )س( هم دشنام دهد، حکمش همی

شنود، بترسد که ضرر مالی، جانی یا ناموسی  البته اگر کسی که دشنام دادن کسی دیگر به امامان، پیامبر و حضرت زهرا را می

 دهنده ببیند، باید از کشتن او اجتناب کند. شدید از کشتن دشنام

 خوار مجازات شراب

الِختِيارِ و البُلوغِ و العَقلِ، حُدَّ و ال فَرقَ فِی ذلكَ بَينَ القَليلِ و الکَثيرِ كَما ال مَن شَرِبَ المُسکِرَ أو الفُقاعَ عالِماً بِالتَحريمِ مَعَ ا

 فَرقَ فِی ذلكَ بَينَ اَنواعِ المُسکِراتِ مِمّا اُتُّخِذَ مِن التَمرِ أو الزَبيبِ أو نَحوِ ذلك

 
جو بنوشد؛  ای یا آب کننده کارش، نوشیدنیِ مستاگر شخصی عاقل و بالغ باشد و با اختیار خودش و با آگاهی از حرام بودن 

 شود. های دیگری شبیه اینها، حد بر او جاری می چه آن نوشیدنی از خرما گرفته شده باشد و چه از کشمش و چه از چیز

 همچنین، فرقی هم ندارد که مقداری که نوشیده، کم باشد یا زیاد.

 نحوۀ نوشیدن شراب

ينَ شُربِ الخَمرِ و اِدخالِه فِی الجُوفِ و اِن لَم يُصَدَّق عَلَيه عُنوانُ الشُربِ كاالِصطِباغِ و امّا عُمومُ ال فَرقَ فِی ثُبوتِ الحَدِّ بَ

ه ال االَصحابُ الّا اَنَّ الحُکمِ لِغَيرِ ذلكَ كَما إذا مَزِجَه بِمائِعٍ آخَرَ و اِستَهلَكَ فِيه و شَرِبَه فَهُو المَعروفُ بَل المُتسالَمُ عَلَيه بَينَ

 يَخلُو عَن اِشکالٍ و اِن كانَ شُربُه حَراماً

 
اگر فردی به نحوی غیر از نوشیدن، شراب را وارد شکمش کند، مثالً لقمۀ غذایش را در شراب بزند و بخورد، باید حد را بر او 

 جاری کرد.

شراب، درون آن حل شود و بعد آن را بخورد، بر اساس نظر مشهور فقهاء، اگر فرد شراب را با مایعی دیگر مخلوط کند، به طوری که 

 اند. شود و فقهاء در این زمینه با هم اجماع کرده حد بر او جاری می

خمر محکوم کرد(؛ پس  ولی این نظر )جاری کردن حد بر این فرد(، به نظر صحیح نیست )و نباید او را به مجازات حدیِ شرب

شود  ن مایع بر انسان حرام است؛ ولی بر این فرد، حد شرب خَمر جاری نمیگوییم: درست است که نوشیدن ای در این مورد می

 شود(. )و تعزیر می

 آب انگوری که هنوز شراب نشده

 ال يَلحَقُ العِصيرُ العِنَبِیُّ قَبلَ ذِهابِ ثُلثَيهِ بِالمُسکِرِ فِی اِيجابِه الحَدَّ و اِن كانَ شُربُه حراماً باِل اِشکالٍ

 
 شود. سومش بجوشد و بخار شود، حرام است؛ و بر کسی که آن را بخورد، حد جاری می آب انگور، اگر دو
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آب انگور، اگر بجوشد ولی هنوز دو سومش بخار نشده باشد، خوردنش حرام است؛ پس، اگر کسی آن را در این حالت 

 شود. بخورد، مرتکب عملی حرام شده؛ ولی حد بر او جاری نمی

 اثبات شرب خمر

 داتٍالمُسکِرِ بِشَهادَةِ عَدلَينِ و بِاِالِقرارِ مَرَّةً واحِدَةً نَعَم ال يَثبِتُ بِشَهادَةِ النِساءِ ال منُضَمَّاتٍ و ال مُنفَرِ يَثبِتُ شُربُ

 
برای ثابت شدن نوشیدن شراب، باید کسی که شراب نوشیده است، یک بار اقرار به عملش کند و یا دو مرد عادل، شهادت 

 دهند.

 شود.  شهادت دهند، شرب خمر ثابت نمی« چند زن به تنهایی»و یا « چند زن و یک مرد»ه در صورتی ک

 شهادت بر نوشیدن و استفراغ کردن شراب

، لَم يَثبِت الحَدُّ و  أو االِشتِباهُلَو شَهِدَ رَجُلٌ واحِدٌ عَلَى شُربِ الخَمرِ و شَهِدَ آخَرُ بِقيئِها، لَزِمَ الحَدَّ نَعَم إذا اِحتَمَلَ فِی حَقِّهِ االِكراهُ

 كَذلكَ الحالُ إذا شَهِدَ كِالهُما بِالقِيئِ

 
اگر مردی عادل، شهادت دهد که با چشم خود دیده که فردی شراب نوشیده است؛ و شاهد دیگری شهادت دهد که آن فرد 

 شود. ست، حد جاری می)کسی که شراب را نوشیده(، شراب را قِی کرده )استفراغ کرده است(، بر شخصی که شراب خورده ا

 اگر:

 ـ یا هر دو شاهد بگویند که فرد )کسی که شراب را نوشیده(، شراب را قِی کرده است )استفراغ کرده است(؛ 1

 ـ یا اگر قاضی شرع احتمال دهد که فرد بدون اختیار خودش و به زور شراب نوشیده است، 2

 نه عمداً( شراب نوشیده است؛ ـ و یا اگر قاضی شرع احتمال دهد که فرد به اشتباه )و 3

 شود. در این حاالت، حد شرب خمر بر فرد جاری نمی

 داند کسی که شراب را حالل می

دُه بَعيداً عَن بِالدِ مَن شَرِبَ الخَمرَ مُستَحِلّاً، فَاِن اِحتَمَلَ فِی حَقِّه االِشتِباهُ كَما إذا كانَ جَديدَ العَهدِ بِاالِسالمِ، أو كانَ بَلَ

و قِيلَ يُستَتابُ أوَّالً،  مينَ، لَم يُقتَل و اِن لَم يَحتَمِل فِی حَقِّه ذَلك، اِرتَدَّ و تَجرِى عَلَيه اَحکامُ المُرتَدِّ مِن القَتلِ و نَحوِهالمُسلِ

 سکِراتِفَاِن تابَ اُقيمَ عَلَيه حَدُّ شَُربِ الخَمرِ و الّا قُتِلَ و فِيه مَنعٌ و كَذلكَ الحالُ فِی شَرِبِ سائِر ِالمُ

 
در صورتی که شخصی مسلمان باشد ولی در جایی دور از حکومت اسالمی زندگی کند )مثالً در کشوری که همۀ آنها مسیحی 

هستند زندگی کند( و این فرد، از اینکه خوردن شراب در دین اسالم حرام است، اطالعی نداشته باشد؛ اگر این فرد، خوردن 

 دهد. د، قاضی حکم به کشته شدن او )به خاطر حالل دانستن شراب( نمیشراب را حالل بداند و شراب بخور

اگر شخصی تازه مسلمان شده باشد و از اینکه خوردن شراب در دین اسالم حرام است، اطالعی نداشته باشد؛ در صورتی که 

 دهد. دانستن شراب( نمیاین فرد، خوردن شراب را حالل بداند و شراب بخورد، قاضی حکم به کشته شدن او )به خاطر حالل 
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در صورتی که فردی مسلمان باشد و بداند که خوردن مُسکرات حرام است؛ و خودش آنها را حالل بداند، مرتد محسوب 

 دهد. شود و قاضی شرع حکم به کشتن او می می

ودش آنها را حالل بداند( البته برخی از فقهاء معتقدند که باید از این فرد )فردی که بداند که خوردن مُسکرات حرام است و خ

 خواسته شود که توبه کند؛ حال:

شود؛ ولی هشتاد ضربه شالق به خاطر اینکه شراب خورده به او  ـ در صورتی که توبه کرد، حکم به کشته شدن او داده نمی 1

 شود. زده می

 شود. ـ در صورتی که توبه نکرد، حکم به کشته شدن او داده می 2

 یار ضعیف است.البته این نظر، نظری بس

ها جاری  کننده حکمی که در این مسئله بیان شد، مخصوص حالل دانستن شراب انگور نیست و این حکم برای تمام مست

 گردد. ای را حالل بداند، حکمی که در این مسئله بیان شد، برایش جاری می کننده باشد. پس، هر کس، هر نوع مست می

 خوار توبه کردنِ شراب

عدَ الخَمرِ قَبلَ قِيامِ البَيِّنَةِ، فَالمَشهورُ سَقوطُ الحَدِّ عَنهَ، ولکنَّه مُشکِلٌ و االَظهَرُ، عَدَمُ السُقوطِ و اِن تابَ بَ إذا تابَ شارِبُ

 قِيامِها و لَم يَسقُط بِال اِشکالٍ و ال خِالفٍ.

 
اش  او شهادت دهند، توبه کند، توبهبر اساس نظر مشهور فقهاء، اگر شخصی که شراب خورده، قبل از اینکه شاهدان علیه 

اش حد از گردن او برداشته  تر، با توبه خورد؛ ولی این نظر، ضعیف است و بر اساس نظر قوی شود و شالق نمی پذیرفته می

 شود و باید شالق بخورد. نمی

ادند توبه کند، باید شالق اگر شخصی که شراب خورده، بعد از اینکه شاهدان علیه او شهادت د»البته همۀ فقهاء معتقدند که 

 «.بخورد

 شرایط سرقت حدی

 يُعتَبَرُ فِی السارِقِ اُمورٌ:

ی الثالِثِةِ، أو تُقطَعُ أنامِلُه، أو قُطِعَ االوَّلُ: البُلوغُ، فَلَو سَرَقَ الصَبِىُّ، ال يُحَدُّ، بَل يُعفَى فِی المِرَّةِ االُولَى بَل الثانِيةِ اَيضاً و ُيعَزَّرُ فِ

مَرَةً خامَسَةً، لَحمِ اَطرافِ اَصابِعِه، أو تُحَكُّ حَتَّى تَدمِى إن كانَ لَه سَبعُ سِنينَ فاِن عادَ قُطِعَ مِن المَفصَلِ الثّانی، فاِن عادَ مِن 

 قُطِعَت اصابِعُهُ إن كانَ لَهُ تِسعُ سِنينَ و ال فَرقَ فی ذلِكَ بَينَ عِلمِ الصَّبىِّ و جَهلِهِ بِالعُقوبَةِ

 یُ: العَقلُ فَلَو سَرَقَ المَجنونُ، لَم تُقطَع يَداهُالثانِ

 م يُحَدّالثالِثُ: اِرتِفاعُ الشُبهَةِ، فَلَو تَوَهَّمَ أنَّ المالَ الفُالنِیِّ مِلکَه فَأخَذَهُ، ثُمَّ بانَ أنَّه غَيرُ مالِكٍ لَه، لَ
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فَلَو سَرَقَ مِن المالَ المُشتَرَكِ بِقَدرِ حِصَّتِه أو اَقَلَّ، لَم تُقطَع يَدُهُ، ولکِنَّه يُعَزَّرُ. الرابِعُ: أن ال يَکونَ المالُ مُشتَرَكاً بَينَه و بَينَ غَيرِهِ، 

رِكِ، لسَرقَةِ مِن المالِ المُشتَنَعَم لَو سَرَقَ أكثَرَ مِن مِقدارِ حِصَّتِهِ و كانَ الزائِدُ بِقَدرِ رُبعِ دِينارٍ مِن الذَهَبِ قُطِعَت يَدُهُ و فِی حُکمِ ا

 السِرقَةُ مِن المَغنَمِ أو مِن بيتِ مالِ المُسلِمينَ

المکانِ و هَتَكَ الخامِسُ: اَن يَکونَ المالُ فِی مَکانٍ مُحرَزٍ و لَم يَکُن مَأذوناً فِی دُخولِه، فَفِی مِثلِ ذلكَ لَو سَرَقَ المالَ مِن ذلكَ 

حرَزٍ أو مأذونٍ فِی دُخولِه، أو كانَ المالُ تَحتُ يَدِهِ، لَم يُقطَع و مِن هذا القَبيلِ الحِرزَ، قُطِعَ؛ و أمّا لَو سَرَقَه مِن مَکانٍ غَيرِ مُ

رَزاً و مِثلُه السِرقَةَ المُستَأمَنُ إذا خانَ و سَرَقَ االَمانَةَ و كَذلكَ الزوجُ إذا سَرَقَ مِن مالِ زوجَتِهِ و بِالعَکسِ فِيما لَم يَکُن المالُ مُح

ةِ و مَنزِلِ االَخِ و االُختِ و نَحوِ ذلكَ مِمّا يَجوزُ الدُخولُ فِيه؛ و مِن هذا القَبيلِ اَيضاً السِرقَةُ مِن المَجامِعِ العامَّ مُن مَنزِلِ االَبِ

 كَالخاناتِ و الحَماماتِ و االَرحيةِ و المَساجِدِ و ما شاكَلَ ذلكَ و ال قَطعَ فِی الطَرّارِ و المُختَلِسِ

 
 حد سرقت محکوم گردد، باید سرقتش شرایطی را داشته باشد که این شرایط عبارتند از:برای اینکه سارق به 

ـ سارق باید به سن بلوغ رسیده باشد؛ در نتیجه اگر کسی که به سن بلوغ نرسیده سرقت کند، سرقتش سرقت حدی  1

 شود. شود و به مجارات سرقت حدی محکوم نمی محسوب نمی

 که اولین بارش باشد و یا دومین بارش باشد؛ نباید مجارت شود و بخشیده شود.اگر کودکی سرقت کند، در صورتی 

 اگر کودک، برای سومین دفعه مرتکب جرم سرقت شود:

 شود؛ به نظر برخی فقهاء، با توجه به نظر قاضی شرع، تعزیز می

 شود؛ به نظر برخی فقهاء، نوک انگشتانش قطع می

 شت اطراف انگشتش را باید برید.به نظر برخی دیگر از فقهاء، بخشی از گو

 ای که خون از انگشتش بیرون بیاید. به نظر برخی دیگر از فقهاء، نوک انگشتانش را باید خراشید؛ به گونه

 شود که به هفت سالگی رسیده باشد. شایان ذکر است که این چند مجازات بر روی کودکی اعمال می

 شوند. گشتانش از بند دوم قطع میاگر کودک برای بار چهارم مرتکب سرقت گردد، ان

اگر کودک برای پنجمین بار مرتکب سرقت گردد، مشروط بر اینکه به سن نُه سالگی رسیده باشد، تمام انگشتان دستش را باید 

 قطع کرد.

؛ در صورت سرقت، به «دانسته و چه نمی»، «دانسته و سرقت کرده چه حکم سرقت که اکنون بیان کردیم را می»کودک 

 گردد. هایی که ذکر کردیم، محکوم می اتمجاز
 

 گردد. ـ سارق باید عاقل باشد، در نتیجه اگر فردی که مجنون است سرقت کند، به مجازات سرقت حدی محکوم نمی 2
 

ـ برای اینکه حکم به حدی بودن سرقتی داده شود، سرقتِ فرد سارق نباید همراه با شبهه باشد؛ مثالً اگر شخص سارق شک  3

شاید فالن اموال برای او باشد و در نتیجه آن اموال را بردارد )در حالی که آن اموال واقعاً برای او نیست(، در این  کند که

 گردد. حالت، به مجازات سرقت حدی محکوم نمی
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 ـ اگر کسی مالی را با کسی شریک باشد و از همان مالی که با دیگری شریک است، بخشی را سرقت کند، سرقت او سرقت 4

شود، مشروط بر اینکه، آنچه که سرقت کرده به اندازۀ سهمش و یا کمتر از سهمش باشد؛ و قاضی شرع  حدی محسوب نمی

 باید این فرد را به مجازات سرقت تعزیزی محکوم کند و نه سرقت حدی.

آن مقداری که  اگر این فرد، از مالی که با دیگری شریک است، چیزی بیشتر از مقدار سهمش سرقت کند، در صورتی که

 سرقت کرده، به حد نصاب قطع دست )یعنی یک چهارم دینار طال( رسیده باشد، قاضی شرع باید دست او را قطع کند.

المال و یا غنائم جنگی سرقت کند، حکمش مانند حکمِ کسی است که مالی را از شریکش سرقت  در صورتی که فردی از بیت

 کند.
 

 کند که: جازات سرقت حدی محکوم میـ در صورتی قاضی سارق را به م 5

 شود( خارج کرده باشد؛ داری می اوالً: سارق مال را از حِرز )جایی که مال در آنجا نگه

 ثانیاً: سارق إذن و یا اجازۀ استفاده کردن از حرز را نداشته باشد.

داری مال بوده و این فرد  محل نگه توان گفت، اگر فردی قفل مکانی را بشکند و وارد آنجا شود، چون آن مکان، حرز و پس می

 گردد. مال را از حرز سرقت کرده، به مجازات سرقت حدی محکوم می
 

 شود: در صورتی که سارق، مشمول یکی از این موارد باشد، دستش قطع نمی

 آید، سرقت کند. ـ اگر کسی مالی را از جایی که حرز به حساب نمی 1

 ورود به آنجا را دارد، مالی را سرقت کند.ـ اگر کسی از جایی که إذن یا اجازۀ  2

 ـ اگر کسی از اموالی که به او سپرده شده است سرقت کند. 3

 ـ کسی که مالی را امانت گرفته و مرتکب خیانت در امانت شود. 4

 ـ اگر زن یا شوهر، مالی را که متعلق به دیگری است مشروط به اینکه آن مال در حرز نباشد، بدزدد. 5

 اش را دارد، سرقت کند. ردی از خانۀ پدر، مادر، خواهر، برادر و به طور کلی از خانۀ هر کسی که إذن ورود به خانهـ اگر ف 6

 های عمومی و مساجد سرقت کند. ها، حمام سرا های عمومی مثل کاروان ـ اگر فردی از مکان 7

 شود. کند، دستش قطع نمی بری می ـ کسی که جیب 8

 شود. کند، دستش قطع نمی ران و حیله، دزدی میـ کسی که با فریب دیگ 9

 سرقت در سال قحطی

 مَن سَرَقَ طَعاماً فِی عامِ المُجاعُةِ، لَم يُقطَع

 
 شود. اگر سارق در سالی که قحطی غذا رخ داده، غذا سرقت کند، به مجازات سرقت حدی محکوم نمی

 

 ن احمد عاملی نبطی جزینی:از نظر شیخ شمس الدین محمد بن مکی ب« سرقت»مباحثی در مورد 
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 معتبر نبودن مالکیت صاحب مال نسبت به حرز

مُؤجِرُ فَسَرَق ماالً لِلمُستَعيرِ أو ال يُعتَبَرُ فِی المُحرَزِ اَن يَکونُ مِلکاً لِصاحِبِ المالِ، فَلَو اِستَعارَ بَيتاً أو اِستَأجَرَهُ فَنَقَبَه المُعيرُ أو ال

 المُستَأجِرِ، قُطِعَ

 
شود قرار دهد؛ لیکن این فرد )صاحب مال(، مالک اصلیِ حرز نباشد )یعنی  اگر کسی مالش را در مکانی که حرز محسوب می

مالِ درونِ حرز برای او باشد، ولی خودِ حرز برای او نباشد(؛ و مثالً حرز را عاریه یا اجاره کرده باشد؛ در صورتی که فردی 

 گردد. ه مجازات سرقت حدی محکوم میوارد حرز شود و مال را سرقت کند، ب

بنابراین برای قطع کردن دست سارق، شرط نیست که صاحبِ مال )که مالش سرقت شده(، مالک اصلیِ حرز باشد؛ پس، اگر 

کسی که حرز را عاریه یا اجاره داده است )مالکِ اصلی حرز(، مال کسی که حرز را عاریه یا اجاره کرده را از درون حرز 

 شود. مجازات سرقت حدی محکوم میبدزدد، به 

 مجازات کسی که درب یا بخشی از حرز را بدزدد

ا و دَخَلَ سارِقٌ و سَرَقَ إذا سَرَقَ بابَ الحِرزِ أو شَيئاً مِن اَبنِيَتِه المُثبِتَةِ فِيه، قُطِعَ و أمّا إذا كانَ بابُ الدارِ مَفتوحاً و نامَ صاحِبُه

 و خِالفٌ؛ و الظاهِرُ هو القَطعُ المالَ فَهَل يُقطَع؟ فِيه اِشکالٌ

 
دزدد(، به مجازات  دزدد )مثالً پنجرۀ حرز را می دزدد؛ و یا کسی که بخشی از اجزای حرز را می کسی که درب حرز را می

 گردد. سرقت حدی محکوم می

و در این خانه هم خواب باشد  ای باز باشد و صاحب سؤالی که در اینجا مطرح است این است که اگر درب خانه

حال، فردی وارد آن خانه شود و مالی را از آنجا سرقت کند، آیا باید او را به مجازات سرقت حدی محکوم کنیم 

 یا خیر؟

تر این است که باید او را به مجازات سرقت حدی  در این زمینه بین فقهاء اختالف نظر وجود دارد؛ و نظر قوی

 محکوم کنیم.

 سرقت کند کارش کارگری که از اموال صاحب

قَطعَ فِی سِرقَتِه مِن إذا سَرَقَ االَجيرُ مِن مالِ المُستَأجِرِ، فَاِن كانَ المالُ فِی حِرزِه، قُطِعَ و الّا لَم يُقطَع و يُلحَقُ بِه الضَيفُ فَال 

 غَيرِ حِرزٍ

 
 اگر اجیر مالی از اموال متعلق به مستأجر را سرقت کند، دو حالت دارد:

 گردد. قت کرده است، در حرز بوده باشد، به مجازات سرقت حدی محکوم میـ اگر مالی که سر 1

 گردد. ـ اگر مالی که سرقت کرده است، در حرز نبوده، به مجازات سرقت حدی محکوم نمی 2
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 خانه مالی را سرقت کند، دو حالت دارد: اگر فردی که مهمان دیگری است، از منزل صاحب

حرز قرار داده باشد و مهمان آن مال را از حرز خارج کند و بدزدد، به مجازات سرقت خانه، آن مال را در  ـ اگر صاحب 1

 شود. حدی محکوم می

شود بدزدد، به   خانه، آن مال را در حرز قرار نداده باشد و مهمان آن مال را از جایی که حرز محسوب نمی ـ اگر صاحب 2

 شود. مجازات سرقت حدی محکوم نمی

 

 بردن مال توسط دیگری هتک حرز توسط فردی و

 إذا كانَ المالُ فِی مُحرَزٍ، فَهَتَکَه أحَدُ شَخصَينِ و اخذ ثانِيهِما المالَ المُحرَزَ فَال قَطعَ عَليهِما

 
اگر مالی در حرز قرار داشته باشد و دو نفر در اینجا وجود داشته باشند؛ به این شکل که یکی از آنها درب حرز را باز کند و 

یک از آنها جاری کند؛ زیرا شرط اجرای مجازات  ا از حرز خارج کند؛ قاضی شرع نباید حد سرقت را بر هیچدیگری مال ر

 سرقت حدی این است که باز کنندۀ حرز و خارج کنندۀ مال از درون حرز، یک نفر باشند.

 مشارکت در سرقت

رزٍ بَينَ أن يَکونَ مُستَقِلّاً أو مُشارِكاً لِغَيرِه، فَلَو أخرَجَ شَخصانِ مَتاعاً ال فَرقَ فِی ثُبوتِ الحَدِّ عَلَى السارِقِ المُخرِجِ لِلمَتاعِ مِن حِ

لتَسبيبِ فِيما إذا ِاستَنَدَ واحِداً، ثَبَتَ الحَدُّ عَلَيهُما جَميعاً و ال فَرقَ فِی ذلكَ اًيضاً بَينَ أن يَکونَ االِخراجُ بِالمُباشَرَةِ و أن يَکونَ بِا

 االِخراجُ إليهِ

 
چه یک نفر به تنهایی هتک حرز کند و مالی را از حرز سرقت کند؛ و چه چند نفر با هم هتک حرز کنند و مالی را از حرز 

 دهد. سرقت کنند؛ در هر حال، قاضی شرع حکم به سرقت حدی )و قطع کردن دست سارق( می

ند، برای تک تک آنها، حکم به قطع دستشان داده در نتیجه اگر دو یا چند نفر با هم حرز را بشکنند و مال را از حرز سرقت کن

 شود. می

ای )مثالً به وسیلۀ حیوانی( از  همچنین اگر فردی مالی را مستقیماً و بدون واسطه از حرز خارج کند؛ و یا اگر مالی را با واسطه

 گردد. حرز خارج کند، حد سرقت بر او جاری می

 مقدار مال مسروقه برای اجرای حد سرقت

رَ حِمَّصَةً مِن رُ بَينَ االَصحابِ اَنَّه يُعتَبَرُ فِی القَطعِ أن تَکونَ قِيمَةُ المَسروقِ رَبعَ دينارٍ )و الدينارُ عِبارَةٌ عَن ثَمانِی عَشَالمَشهو

 الذَهَبِ المَسکوكِ( و قِيلَ يُقطَع فِی خَمسِ دينارٍ و هُو االَظهَرُ
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شود که اگر ارزش مال مسروقه به  د، در صورتی سرقت او حدی محسوب میبه نظر مشهور فقهاء، اگر کسی مالی را سرقت کن

شود؛ لیکن برخی دیگر از فقها  یک چهارم دینار برسد )هر دینار، هجده نخود طالی مسکوک است(، دست سارق قطع می

 شود. معتقدند که اگر ارزش مال مسروقه به یک پنجم دینار برسد، دست سارق قطع می

 شود. معتقدند که اگر ارزش مال مسروقه به یک پنجم دینار برسد، دست سارق قطع می آیت اهلل خویی هم

 

 مجازات سارق کفن

ولَى دونَ الثانِيةِ و الثالِثَةِ مَن نَبَشَ قَبراً و سَرَقَ الکَفَنَ، قُطِعَ هذا إذا بَلَغَت قيِمةُ الکَفَنِ نَصاباً و قِيلَ يُشتَرَطُ ذلكَ فِی المَرَّةِ االُ

 لَ ال يُشتَرَطُ مُطلَقاً و وَجهُهُما غَيرُ ظاهِرٍو قِي

 
 اند. کند، نظراتی داده کند و کفنی را سرقت می  فقهاء دربارۀ سارقی که نبش قبر می

دستۀ اول: به نظر آیت اهلل خویی، اگر سارق نبش قبر کند و کفن میت را بدزدد، مشروط بر اینکه ارزش کفن به حد نصاب 

 شود. سارق قطع میقطع دست برسد، دست 

دستۀ دوم: برخی از فقهاء معتقدند: اگر فردی نبش قبر کند و کفن میت را بدزدد، در صورتی که اولین بارش باشد که کفنی را 

کند، رسیدن قیمت کفن به حد نصاب برای قطع دست سارق، شرط است؛ یعنی اگر سارق اولین بارش باشد که   سرقت می

ی اینکه دستش قطع شود، قیمت کفن باید به حد نصاب برسد؛ و اگر به حد نصاب نرسد، دستش کند، برا  کفنی را سرقت می

 شود. قطع نمی

پس، به نظر این دسته از فقهاء، در دفعات بعد )در صورتی سارق، برای دومین بار یا سومین بار و ... کفنی را سرقت کند(، 

شرط نیست؛ و قیمت کفن هر چقدر که باشد )یعنی چه به حد برای قطع کردن دست او، رسیدن قیمت کفن به حد نصاب 

 شود. نصاب برسد و چه نرسد(، دست سارق قطع می

دستۀ سوم: برخی فقهاء معتقدند که وقتی سارق، کفنی را سرقت کند، در هر حال باید دست او را قطع کرد، حال، چه قیمت آن 

 کفن به حد نصاب قطع دست برسد و چه نرسد.

 اند )دستۀ دوم و دستۀ سوم(، معلوم نیست. ت اهلل خویی، علت نظری که این دسته از فقهاء دادهـ به نظر آی

 های اثبات سرقت حدی روش

 نِساءِ مُنفَرِداتٍال يَثبِتُ حَدُّ السُرقَةِ الّا بِشَهادَةِ رَجُلَينِ عَدلَينِ و ال يَثبِتُ بِشَهادَةِ رَجُلٍ و اِمرَأتَينِ و ال بِشَهادَةِ ال

 
 اند. برای اثبات سرقت حدی، دو مرد عادل باید شهادت دهند که سرقت کردن سارق را با چشم خود دیده

در صورتی که، یک مرد به همراه دو زن و یا در صورت شهادت چند زن بدون هیچ مردی )شهادت زنان به تنهایی(، سرقت 

 شود. حدی ثابت نمی
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 بخش چهارم: کتاب قصاص
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 چگونگی ثابت شدن قصاص

لقَتلَ و لَو بِما ال يَکونُ قاتِالً يَثبِتُ القِصاصُ بِقَتلِ النَفسِ المُحتَرَمَةِ المُکافَئَةِ عَمداً و عُدواناً و يَتَحَقَّقُ العَمدُ بِقَصدِ البالِغ العاقلِ ا
دِ بِقَصدِ مَا يَکونُ قاتِالً عَادَةً و إن لَم يَکُن قاصِداً القَتلَ اِبتِداءاً و أمّا إذا غالِباً فِيما إذا تَرَتَّبَ القَتلُ عَلَيهِ بَل االَظهَرُ، تَحَقُّقُ العَم

 مُوتُهُ، لَم يَتَحَقَّقُ بِه مُوجِبُ لَم يَکُن قاصِداً لِلقَتلِ و لَم يَکُن الفِعلُ قاتِالً عَادَةً كَما إذا ضَرَبَهُ بِعودٍ خَفيفٍ أو رَمَاهُ بِحُصاةٍ فَاِتَّفَقَ
 لقِصاصِا

 
 شود که مقتول: اگر شخصی، شخصی دیگر را بکشد، زمانی قاتل قصاص می

 ـ شرع و قانون از حق او حمایت کرده باشند )خونش محترم باشد/ مثالً مرتد یا قاتل نباشد(. 1
 ـ در شرایطی به قتل رسیده باشد که با قاتلش از نظر دین برابر بوده )مثالً هر دو مسلمان باشند(. 2
 به عمد کشته شده باشد. ـ 3

ای که  زمانی که فرد عاقل و بالغی با قصد و عمد، کسی را به قتل برساند، در واقع مرتکب قتل عمد شده است؛ حتی اگر وسیله
 ای نباشد. این فرد توسط آن کسی را کشته است، از لحاظ عرف جامعه وسیله کشنده

شود؛ حال آنکه او قصد و عمدی برای جامعه موجب مرگ کسی می اگر قاتل عملی را انجام دهد که از لحاظ عرفپرسش: 
 کشتن نداشته باشد، قتل عمد رخ داده است؟

 شود. بر اساس نظر مشهور فقها چون عملش عرفاً کشنده است، عمل او قتل عمد محسوب میپاسخ: 

شود، در صورت موجب مرگ نمیاگر کسی قصد و نیتی برای قتل نداشته باشد و عمل او نیز از لحاظ عرف جامعه پرسش: 
 وقوع قتل آیا قتل عمد صورت گرفته است؟

خیر، زیرا هیچ یک از شرایط تحقق قتل عمد را ندارد؛ بنابراین قاتل قصاص نخواهد شد. به عنوان مثال: مثالً کسی را با پاسخ: 
تاب کنند و باعث مرگ او شود. در هر ای را به سمت کسی پر تکه چوبی نازک بزنند و آن شخص بر اثر آن بمیرد و یا سنگریزه

 شده است.دو مثال عمل قاتل از لحاظ عرف موجب مرگ نمی

 تحقق قتل عمد

 يثُ ال يَنفَكُّ الموتُ عَن فِعلِكَما يَتَحَقَّقُ القَتلُ العَمدِيُّ فِيما إذا كانَ فِعلُ المُکَلَّفِ عِلَّةً تامَّةً لِلتَقلِ أو جُزءاً أخيراً لِلعِلَّةِ بِحَ
صٍ آخَرَ، كَما إذا رَمَى سَهماً الفاعِلِ زَماناً، كَذلِكَ يَتَحَقَّقُ فِيمَا إذا تَرَتَّبَ القَتلُ عَلَيهِ مَن دونِ أن يَتَوَسَّطَه فِعلٌ اِختِياريٌّ مِن شَخ

ذا خَنَقَهُ بِحَبلٍ و لَم يَرخَه عَنهُ حَتَّى ماتَ أو نَحوَ مَن أرادَ قَتلَه فَأصابَهُ فَماتَ بِذلكَ بَعدَ مُدَّةٍ مِن الزَمَنِ و مَن هذا القَبيلِ مَا إ
 لقَتلِ العَمدِيِّحَبِسَه فِی مَکانٍ و مَنعَ عَنهُ الطَعامَ و الشَرابَ حَتَّى ماتَ أو نَحوِ ذلكَ، فَهذه المَوارِدُ و اَشباهُهُا دَاخِلَةٌ فِی ا

 

 
 اثبات کنیم باید: برای اینکه بگوییم قتل عمد صورت گرفته است و بخواهیم آن را

 الف: عمل قاتل که منجر به مرگ مقتول شده است، باید علت اصلی مرگ مقتول باشد.
 ب: عمل قاتل آخرین جزء از علل مرگ مقتول باشد؛ یعنی مقتول بعد از قاتل به علت دیگری فوت نکرده باشد.

یعنی مثالً ضربۀ دیگری به شخص وارد کند و پ: شخصی دیگر، در فاصلۀ میان عمل قاتل و فوت مقتول نقشی نداشته باشد؛ 
 مشخص نشود که مقتول از ضربۀ او فوت کرده است یا از ضربۀ شخص قبل از او.

 هایی برای اثبات تحقق قتل عمد:مثال
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مثال اول: شخصی تیری را به سوی شخص دیگری به قصد قتل پرتاب کند و به او برخورد کند و باعث شود که آن شخص 

 فوت کند. بعد از مدتی
 مثال دوم: شخصی گلوی شخص دیگری را با طناب ببندد و هرگز باز نکند تا به مرور زمان بمیرد.

 مثال سوم: شخصی، شخص دیگری را در زندانی محبوس کند و به او خوراک ندهد تا بر اثر ضعف بمیرد.
 

 انداختن فردی در آتش یا دریا

تَعَمِّداً فَماتَ، فَاِن كانَ مُتَمَکِّناً مِن الخُروجِ و لَم يَخرُج بِاِختِيارِهِ فَال قُودَ و ال دِيَةَ و اِن لَم لَو ألقَى شَخصاً فِی النّارِ أو البَحرِ مُ
 يَکُن مُتَمَکِّناً مِن الخُروجِ و اِنجاءِ نَفسِهِ مِن الهَالكِ، فَعَلَى المُلقِی، القِصاصُ

 

 
هل بدهد و آن شخص هم در آتش بیفتد و یا اینکه، یک نفر را به فرض کنید فردی، شخص دیگری را به عمد به سمت آتش 

 سمت دریا پرت کند و آن شخص بمیرد.
 در این صورت:

اول: اگر شخصی که درون آتش یا دریا افتاده است، بتواند خودش را بیرون بیاورد و نجات دهد؛ اما خودش را نجات بدهد و 
ای بر عهدۀ پرت کننده این صورت قاضی حکم خواهد داد که قصاص یا دیهبه اختیار خود در آتش یا دریا هالک شود؛ در 

 نیست.
کند که  دوم: اگر شخصی که درون آتش یا دریا افتاده است، نتواند خودش را بیرون بیاورد و نجات دهد؛ در این صورت قاضی حکم می

 شود. شخصی که او را درون آتش یا دریا پرت کرده است، قصاص می

درمان توسط خود مقتولخودداری از   

فسِه بِالمُداواةِ و تَرَكَها لَو أحرَقَهُ بِالنّارِ قاصِداً بِه قَتلَهُ أو جَرَحَهُ كَذلكَ فَماتَ، فَعَلَيهِ القِصاصُ و إن كانَ مُتَمَکِّناً مِن اِنجاءِ نَ
 بِاِختِيارِه

 
ح کند؛ در صورتی که فردی که آتش گرفته یا مجروح شده اگر فردی به قصد کشتن دیگری، او را در آتش بیاندازد و یا او را مجرو

توانسته خود را با دارو درمان  شود؛ حتی اگر کسی که آتش گرفته یا مجروح شده، می فوت کند، آتش زننده یا ضارب، قصاص می
 کند ولی این کار را نکرده باشد.

 
 

 فوت در اثر سرایت جراحت

مِمّا تَقتُلُ غالِباً و لَم يَکُن الجانِیُّ قَد قَصَدَ بِها القَتلَ ولکِن اِتَّفَقَ موتُ المَجنَی عَلَيهِ بِالسِرايَةِ  إذا جَنَى عَمداً و لَم تَکُن الجِنايَةُ
 بِالعَمدِ لِ الشَبيهِفَالمَشهورُ بَينَ االَصحابِ ثُبوتُ القُودِ ولکنَّه ال يَخلُو مِن إشکالٍ، بَل ال يَبعُدُ عَدَمُهُ، فَيجِري عَلَيهِ حُکمُ القَت
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فرض کنید که یک نفر به شخص دیگری به عمد آسیبی وارد کند؛ اما قصد به قتل رساندن او را نداشته باشد. با این یادآوری 
 که عملی که او مرتکب شده است عرفاً کشنده نیست حال در صورت فوت آن فرد:

 شود.ص بشود و عملش قتل عمد محسوب میالف: مشهور فقیهان معتقدند که شخصی که آسیب رسانده است، باید قصا
گیرد و پرداخت دیه کافی ب: بر اساس نظر برخی از فقها باید حکم به قتل شبه عمد داد و در قتل شبه عمد، قصاص انجام نمی

 است. )نظر آیت اهلل خویی(.
 

 جنایت بر نفس بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.

خواهد )قصد فعل( و هم نتیجه )قصد نتیجه( آن را  دهد را می که مرتکب هم کاری که انجام میمنظور از قتل عمد، قتلی است 

 که کشتن مقتول است

مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد 

 گردد. دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می

ن از بلندی بر روی دیگریاُفتاد  

تَلَهُ فَعَليهِ القُودُ و أمّا إذا لَم لَو اَلقَى نَفسَهُ مِن شاهِقٍ عَلَى اِنسانٍ عَمداً قاصِداً بِه قَتلَهُ أو كانَ مِمّا يَتَرَتَّبَ عَلَيهِ القَتلُ عَادَةً فَقَ
 يهِ و أمّا إذا ماتَ المُلقِى فَدَمُهُ هَدَرٌ عَلَى كِال التَقدِيرَينِيَقصِد بِه القَتلَ و لَم يَکُن مِمّا يَقتُلُ عَادَةً فَال قُودَ عَلَ

 
 شود: اگر شخصی روی مکان بلندی ایستاده باشد و خودش را از آن باال روی شخص دیگری بیندازد و موجب مرگ او می

 الف: خواه به عمد خود را روی آن شخص انداخته باشد تا او را بکشد.
 نباشد اما عمل او از لحاظ عرف جامعه طوری باشد که موجب مرگ و قتل شود. ب: خواه عمدی در کار

 در هر دو صورت فوق قاتل قصاص خواهد شد؛ اما اگر:
 الف: قصد و عمدی برای کشتن آن شخص نداشته باشد و به دالیل دیگری خودش را پرت کرده باشد.

 ب: این عمل او از لحاظ عرف جامعه عملی کشنده نباشد.
 دو صروت فوق قاتل قصاص نخواهد شد. در هر

اگر در هر دو صورت؛ یعنی چه عمدی در کار باشد و چه نباشد و چه کسی را بکشد و چه نکشد و ... شخصی که پرسش: 
 خودش را از بلندی پرت کرده است، بمیرد، چه حکمی خواهد شد؟

است، به هدر رفته است و کسی ضامن آن  در این صورت خون کسی که خود را از بلندی پرت کرده است و مردهپاسخ: 
 نخواهد بود.

 جادوگری

بِما يَتَرَتَّبُ عَلَيهِ المُوتُ لَيسَ لِلسِحرِ حَقِيقَةٌ مُوضوعِيَّةٌ، بَل هُو إراءةُ غَيرِ الواقِعِ بِصُورَةِ الواقِعِ، ولکنَّه مَعَ ذلكَ لَو سَحَرَ شَخصاً 
 سَحَرَهَ فَتَراءَىَ لَه أنَّ االَسدَ يَحمِلُ عَلَيهِ فَماتَ خُوفاً، كانَ عَلَى الساحِرِ القِصاصُغالِباً أو كانَ بِقَصدِ القَتلِ، كَما لَو 

 
کند تا چیزی را نشان دهد که واقعیت خارجی شود و از آنجا که جادوگر سعی میسحر و جادوگری عملی حرام محسوب می

 دهد، گناهکار است.ندارد و با این کارش مردم را فریب می
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تصور کنید که یک جادوگر، فردی را طوری جادو کند که منجر به قتل آن فرد شود و یکی از دو شرط زیر یا هر دو پرسش: 

 شرط را داشته باشد، قصاص او چگونه خواهد بود؟
 الف: از لحاظ عرف جامعه، عمل او موجب مرگ شود. 

 ب: قصد آن جادوگر از جادو کردن آن فرد، به قتل رساندن او.
 ها وجود داشته باشد، جادوگر قصاص خواهد شد.اگر هر دو شرط فوق یا یکی از آنپاسخ: 

ای همچون شیر را چنان زنده و واقعی برای کسی نمایان سازد که مثال: جادوگری، به قصد کشتن فردی تصویر حیوان درنده
شود؛ چراکه عمل ت جادوگر قصاص میآن شخص تصور کند که آن شیر واقعی است و از ترس آن شیر بمیرد؛ در این صور

 شود.او از لحاظ عرف موجب مرگ می

 دادن غذای مسموم به دیگری

أكلِهِ فَماتَ فَهُو المُعينُ  لَو أطعَمَهُ عَمداً طَعاماً مَسمُوماً يَقتُلُ عادَةً، فَاِن عَلمِ اآلكِلُ بِالحالِ و كانَ مُمَيِّزاً و مَعَ ذلكَ أقدَمَ عَلَى
القِصاصُ بِال  ، فَال قُودَ و ال دِيةَ عَلَى المُطعِمِ و إن لَم يَعلَم اآلكِلُ بُه أو كانَ غَيَر مُمَيِّزٍ فَأكَلَ فَماتَ فَعَلَى المُطعِمِ،عَلَى نَفسِهِ

بِ المَنزِلِ و كانَ السَمُّ مِمّا يَقتُلُ فرقٍ بَينَ قَصدَهِ القَتلَ بِه و عَدَمِهِ بَل االَظهَرُ أنَّ االَمرَ كَذلكَ فِيما لَو جَعَلَ السَمَّ فِی طَعامِ صاحِ
 عادَةً فَأكَلَ صاحِبُ المَنزِلِ جاهِال بِالحالِ فَماتَ

 
فرض کنید شخصی غذایی مسموم را به فرد دیگری تعارف کند و آن فرد هم با خوردن آن غذا بمیرد؛ با این توضیح که 

 وییم:گ شود. اکنون می خوردن آن سم، به طور معمول موجب مرگ می
توانست سمی بودن آن را الف: اگر شخصی که غذا را خورده، از سمی بودن آن آگاه بوده و اختیار آن را داشته که آن را نخورد و یا می

قبل از خوردن تشخیص بدهد ولی آن غذا را خورده، مقصر خود اوست و کسی که غذا را به او داده است، مقصر نیست و قصاص 
 م نخواهد پرداخت.ای هنخواهد شد و دیه

توانست قبل از خوردن، سمی بودن آن را تشخیص دهد ب: اگر شخصی که غذا را خورده، از سمی بودن آن آگاه نبوده و نمی
و آن غذا را بخورد، در این صورت؛ کسی که غذای سمی را داده است، خواه از قصد کشتن کسی که غذا را خورده داشته باشد 

 شود.اشته باشد قصاص خواهد شد؛ چراکه این غذا از لحاظ عرف جامعه موجب مرگ میخواهد قصد کشتن او را ند
پ: اگر شخصی که غذا را گرفته صغیر باشد یا به هر دلیلی خوب و بد را از هم تشخیص ندهد و آن غذای سمی را بخورد و 

داشته باشد خواه قصد کشتن او را نداشته  در اثر آن بمیرد، کسی که غذا را به او داده خواه قصد کشتن کسی که غذا را خورده
 شود. باشد، قصاص می

در نظر بگیرید شخصی غذایی که قرار است صاحب یک خانه از آن بخورد را با سم بسیار کشنده، مسموم کند و سپس 
 صاحب خانه از آن بخورد و بمیرد. حکم قصاص چگونه خواهد بود؟

 باید دو حالت را در نظر گرفت:پاسخ: 
گر صاحب خانه از وجود سم آگاه باشد یا بتواند مسموم بودن غذا را تشخیص دهد و سپس بخورد، کسی که غذا را الف: ا

 دهد.ای نمیشود و دیهمسموم کرده است، قصاص نمی
ب: اگر صاحب خانه از وجود سم آگاه نباشد یا نتواند مسموم بودن غذا را تشخیص دهد و سپس بخورد، کسی که غذا را  

 شود.کرده است، خواه قصد کشتن کسی که غذا را خورده، داشته باشد خواه قصد کشتن او را نداشته باشد قصاص می مسموم
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 قتل بر اثر دو زخم متفاوت

بَعدَ رَدِّ نِصفِ الدِيةِ إليهِ، كَما  رِحِلَو جَرَحَهُ بِقَصدِ القَتلِ ثُمَّ عَضَّهُ االَسَدُ مَثَالً و سَرَتا فَماتَ بِالسِرايَةِ، كانَ لِوَلیِّ المَقتُولِ قَتلُ الجا
 أنَّ لَه العَفوَ عَن القِصاصِ و مُطالِبَتَهُ بِنِصفِ الدِيةِ

 
ای مواجه شود و آن شیر هم جراحتی بر او اگر یک نفر شخص دیگری را مجروح کند و شخص مجروح به راه بیفتد و با شیر درنده

هر دو زخم باشد، قصاص فردی که او را مجروح کرده است چگونه خواهد بود؟ وارد کند و در نهایت فوت کند و علت فوت او 
 دم مقتول دو راه پیش رو دارد: ولی

 تواند نصف دیه را به مجرم بدهد و او را قصاص کند.الف: می
 تواند نصف دیه را از قاتل بگیرد و او ببخشد. ب: می

 

 انداختن فردی در چاه

 فِيها آخَرُ بِدَفعِ ثالِثٍ فَالقاتِلُ هُو الدافِعُ دونَ الحافِرِلَو حَفَرَ بِئراً فَسَقَطَ 

 
 اگر احمد چاهی را در جایی بکَنَد و سعید، محسن را در آن چاه بیندازد، آنگاه چه کسی قاتل خواهد بود؟

 شود و قصاص خواهد شد و هیچ تعهدی بر گردن احمد نخواهد بود.سعید قاتل محسوب میپاسخ: 

عیقتل دسته جم  

سَنَةٍ خَمسينَ جَلدَةٍ و لَو لَو أمسَکَهَ و قَتَلَهُ آخَرُ، قُتِلَ القاتِلُ و حُبِسَ المُمسِكُ مُؤبداً حَتَّى يَموتَ بَعدَ ضَربِ جَنبَيهِ و يُجلَدُ كُلَّ 
عَلَى القاتِلِ القُودُ و عَلَى المُمسِكِ الحَبسُ اِجتَمَعَت جَماعَةٌ عَلَى قَتلِ شَخصٍ فَأمسَکَهُ أحَدُهُم و قَتَلَهُ آخَرُ و نَظَرَ إليه ثالِثٌ، فَ

 مُؤبَداً حَتَّى الموتِ و عَلَى الناظِرِ أن تُقفَأ عَيناهُ

 
خواهد که بهروز را گیرد و از او میفرض کنید رامین قصد کشتن بهروز را دارد. او برای اینکه او را بکشد از مسعود کمک می

او را بکشد. اگر قتلی صورت بگیرد، قاضی چه تصمیمی در مورد مسعود و رامین خواهد  در مکانی نگه دارد تا خودش بیاید و
 گرفت؟
رامین که بهروز را به قتل رسانده است، قصاص خواهد شد و مسعود هم که او را در جایی نگه داشته بود و از به قتل پاسخ: 

 زنند تا زمانی که بمیرد.نجاه ضربه تازیانه به او میرسیدن او آگاه بود، باید تا پایان عمر در زندان بماند و هر سال پ
حال تصور کنید که قرار است قتلی همچون قتل فوق صورت بگیرد و این بار سه نفر در کشتن آن دخیل باشند؛ مثال مسعود، 

قاضی چه حکمی را  بان باشد رامین هم او را به قتل برساند، در این حال بهروز را در جایی نگه دارد و میالد به عنوان دیده
 برای آن سه نفر صادر خواهد کرد؟

زنند تا زمانی که ماند و هر سال پنجاه ضربه تازیانه به او میهمانطور که اشاره شد، مسعود تا پایان عمر در زندان میپاسخ: 
 شود.قصاص میکنند و رامین که قاتل اصلی است،  بان بوده است چشمانش را کور می بمیرد، میالد که به عنوان دیده
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 کشتن فردی به دستور فردی دیگر

رَهَهُ عَلَى القَتلِ فَاِن كانَ مَا لَو أمَرَ غَيرُهَ بِقَتلِ أحَدٍ، فَقَتَلَهُ، فَعَلَى القاتِلِ القُودُ و عَلَى اآلمِرِ الحَبسُ مُؤبَداً إلى أن يَموتَ و لَو أك
ازِ القَتلِ و لَو قَتَلَهُ و الحالُ هذه كانَ عَلَيهِ القُودُ و عَلَى المُکرِهِ، الحَبسُ المُؤبَدُ و إن تُوَعَّدَ بِه دونَ القَتلِ فَال رَيبَ فِی عَدَمِ جَو

تلِ عِندَئِذٍ و عَلَى ذلكَ كانَ مَا تَوَعَّدَ بِه هُو القَتلُ، فَالمَشهورُ أنَّ حُکمَه حُکمُ الصُورِةِ االُولَى، ولکنَّه مُشکِلٌ و ال يَبعَدُ جُوازُ القَ
بالِغاً عاقِالً؛ و أمّا إذا فَال قُودَ ولکِن عَلَيهِ الدِيَةُ و حُکمُ المُکرِهِ فِی هذه الصُورَةِ، حُکمُهُ فِی الصُورَةِ االُولَى هذا إذا كانَ المُکرَهُ 

 فَال قُودَ ال عَلَى المُکرِهِ و ال عَلَى الصَبِیِّكانَ مَجنوناً أو صَبيّاً غَيرَ مُمُيِّزٍ، فَالقُودُ عَلَى المُکرِهِ و أمّا إذا كانَ صَبيّاً مُمَيِّزاً 

 
مثال اول: اگر رامین، به مسعود دستور دهد که بهروز را به قتل برساند و در نهایت بهروز به قتل برسد؛ چه کسی قصاص 

 خواهد شد؟
 ماند.زندان می شود؛ چراکه قاتل است و رامین که دستور قتل داده است تا پایان عمر درمسعود قصاص میپاسخ: 

مثال دوم: اگر رامین، مسعود را مجبور کند که بهروز را به قتل برساند؛ و به او بگوید که اگر بهروز را نکشی تو را خواهم 
کشت ولی منظورش واقعاً کشتن نباشد، بلکه منظورش ضرب و جرح شدید باشد و مسعود هم بداند که منظور رامین ضرب و 

 . حال اگر با این وضعیت مسعود، بهروز را به قتل برساند چه کسی قصاص خواهد شد؟جرح شدید است و نه کشتن
مسعود قصاص خواهد شد؛ چراکه که به چیزی کمتر از مرگ تهدید شده بود و رامین که او را مجبور کرده بود تا پایان پاسخ: 

 ماند.عمر در زندان می
، در این صورت حکم قصاص چگونه «کشمفالنی را نکشی، تو را میاگر »مثال سوم: اگر رامین، مسعود را مجبور کند که 

 خواهد بود؟
شود و رامین که مجبورکننده است تا پایان عمر در این صورت نیز طبق حکم فقیهان، مسعود که قاتل است، قصاص میپاسخ: 

 ماند.در زندان می
مسعود را به مرگ تهدید کند و از او بخواهد که بهروز را گویند که اگر رامین، اند و میبرخی بر این حکم، اشکال وارد کرده

پردازد و مجبور کننده هم تا پایان عمر در شود و دیه میبکشد، جایز است که بهروز کشته شود؛ بنابراین قاتل قصاص نمی
 ماند و این حکم بعید نیست؛ البته به شرطی که )شخص مجبور شده( بالغ و عاقل باشند.زندان می
اگر مسعود، دیوانه یا کودک غیر ممیز باشد و رامین او را مجبور کند که بهروز را بکشد، چه کسی قصاص خواهد پرسش: 

 شد؟
 در این صورت مجبور کننده قصاص خواهد شد.پاسخ: 

 اگر مسعود، کودک ممیز باشد و رامین او را مجبور کند که بهروز را بکشد، چه کسی قصاص خواهد شد؟پرسش: 

شوند؛ بلکه باید عاقلۀ کودک ممیز دیۀ مقتول این صورت هیچکدام از قاتل )مسعود( و مجبور کننده )رامین( قصاص نمیدر پاسخ: 
 ماند.را بپردازند و کسی دستور قتل را داده بود هم تا پایان عمر در زندان می

 

 دستور به خودکشی

فَاِن كانَ المَأمُورُ صَبيّاً غَيرَ مُمَيِّزٍ، فَعَلَى اآلمِرِ، القُودُ و إن كانَ مُمَيِّزاً أو كَبيراً  لَو أمَرَ شَخصٌ غَيرهَ بِأن يَقتُلَ نَفسَه، فَقَتَلَ نَفسَهُ
ما يَزيدُ ا إذا كانَ مُتَوَعِّداً بِبالِغاً فَال قُودَ عَلَى اآلمِرِ هذا إذا كانَ القاتِلُ مُختاراً أو مُکرَهاً مُتَوَّعَداً بِما دونَ القَتلِ أو بِالقَتلِ و أمّ

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


 خیز استاد شب -المنهاج تکملةجزوه مبانی                                              42

 

  

سِهِ عِندَئِدٍ و هَل يَثبِتُ عَلَى القَتلِ مِن خُصوصِياتِهِ، كَما إذا قالَ: اُقتُل نَفسَكَ و الّا لَقَطَّعتُكَ اِرباً اِرباً، فَالظاهِرُ، جَوازُ قَتلِ نَف
 القُودُ عَلَى المُکرِهِ؟ وَجهانِ: االَقرَبُ، عَدَمُهُ

 
خواست که او را بکشد؛ این بار در نظر بگیرید  دکشی داشت و از طرف مقابل میبا توجه به مسألۀ فوق که شخصی قصد خو

خواهد که خودش این کار را بکند؛ در این که شخص دیگری قصد به قتل رساندن طرف مقابل را دارد و به هر دلیلی نمی
 خواهد که خودش را بکشد و درواقع خودکشی بکند؛ بنابراین:صورت از طرف مقابل می

اگر آن کسی که بنابر خواست طرف مقابل خودش را کشته است، کودک غیرممیز باشد، دستور دهنده قصاص خواهد الف: 
 شد.

ب: اگر آن کسی که بنابر خواست طرف مقابل خودش را کشته است، کودک ممیز یا انسان بالغ باشد، دستور دهنده قصاص 
 نخواهد شد. مشروط بر اینکه:

 است از خود اختیار داشته باشد.الف: کسی که خودش را کشته 
ب: کسی که خود را کشته است به چیزی کمتر از مرگ یا مرگ تهدید شده باشد. )پس با این دو شرط، دستور دهنده قصاص 

 شود(. نمی
 تواند خودش را بکشد و کار حرامی انجام نداده است.اما اگر به چیزی بیشتر از مرگ تهدید شده باشد، می

کشیم و یا تو را تکه تکه های زیاد میشخصی به او بگوید که یا خودت را بکش یا اینکه ما تو را با شکنجهمانند اینکه: 
 شوند(. های زیاد و تکه تکه کردن، تهدیدی بیشتر از تهدید به مرگ محسوب می کنیم. )شکنجه می

ر است(، لیکن برخی حکم به قصاص او ت شود )و این نظر، قوی در این حالت هم، کسی که دستور به قتل داده، قصاص نمی
 داده اند.

 قطع دست فردی به دستور فردی دیگر

طعُ يَدِهِ و هَل يَثبِتُ القُصاصُ لَو اَكرَهَ شَخصاً عَلَى قَطعِ يَدِ ثالِثٍ مُعَيَّناً كانَ أو غَيرَ مُعَيَّنٍ و هَدَّدَهُ بِالقَتلِ إن لَم يَفعَل، جازَ لَه قَ
 نَّ القِصاصَ يَسقُطُ و تَثبِتُ الدِيَةُ عَلَى المُباشِرِ؟ وَجهانِ: الظاهِرُ هُو الثانِیُعَلَى المُکرِهِ، أو أ

 
کشد. در این فرض کنید شخصی، دیگری را مجبور کند که دست فالن کس را قطع کند و اگر این کار را انجام ندهد، او را می

ش قطع شود را معرفی کرده باشند و یا معرفی نکرده باشد. کند که دستور دهنده، شخصی که قرار است دستمسأله فرقی نمی
 )معین باشد یا نامعین(.

 شود. در صورتی که آن فرد تهدید به مرگ یا بیشتر از مرگ شده باشد، اگر دست فردی را قطع کند، قصاص نمی
 آیا در این صورت دستوردهنده قصاص خواهد شد؟پرسش: 

 نخواهد شد. بنابر نظر قوی دستوردهنده قصاصپاسخ: 

 آیا قطع کننده قصاص خواهد شد؟پرسش: 

در مورد این سؤال، میان فقیهان اختالف نظر وجود دارد؛ اما بنا بر نظر قوی از آنجایی که قطع کننده به اختیار دست به پاسخ: 
 شود در این حالت، هم عامل و هم مباشر باید به مجروح دیه بپردازند.چنین عملی نزده است، قصاص نمی
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 قتل مردی توسط زن و مردی با هم

إلى اُولياءِ الرَجُلِ دونَ اُولياءِ إذا اِشتَرَكَ رَجُلٌ و اِمرَأةٌ فِی قَتلِ رَجُلٍ، جازَ لِوَلِیِّ المَقتُولِ قَتلُهُما مَعاً، بَعدَ أن يَرُدَّ نِصفَ الدِيَةِ 
بِنِصفِ الدِيَة؛ و أمّا إذا قَتَلَ الرَجُلَ وَجَبَ عَلَى المَرأةِ رَدُّ نِصفِ الدِيَةِ إلى اُولياءِ المَرأةِ، كَما أنَّ لَه قَتلَ المَرأةَ و مُطالَبُةَ الرَجُلِ 

 المُقتَصِّ مِنهُ

 
فرض کنید زن و مردی با یکدیگر همدست بشوند و به طور عمدی مردی را بکشند و در این کار هر دو قاتل محسوب بشوند؛ 

شند و طوری نباشد که یکی دستور دهنده باشد یا ناظر باشد یا دست و پای مقتول را ببندد و... یعنی هر دو قتل را انجام داده با
 )زن و مرد قاتل، شریک جرم باشند(.

 دم مقتول سه اختیار دارد: وقتی که هر دو قاتل محسوب بشوند و برای محاکمه حاضر بشوند، ولی
 را قصاص کند. برای قصاص زن نیاز نیست که دیۀ زن را بپردازد. تواند نیمی از دیۀ مرد را بدهد و هر دو قاتلالف: می
 تواند زن را بدون پرداخت دیه قصاص کند و نیمی از دیه را از مرد قاتل بگیرد و او را ببخشد.ب: می
 دم مرد قاتل بدهد و بخشیده شود. تواند مرد قاتل را قصاص کند و زن قاتل هم نیمی از دیه را به ولیج: می

سلمان توسط کافرقتل م  

اءُوا اِستَرَقُّوه؛ و إن كانَ لَو قَتَلَ الذِمِّیُّ مُسلِماً عَمداً، دُفِعَ إلى اُولياءِ المَقتُولِ، فَاِن شَاءوا قَتَلُوهُ و إن شَاءوا عَفُوا عَنهُ و إن شَ
رقاقِ، كانُوا بِالخِيار بَينَ قَتلِهِ و العَفوُ عَنهُ و قَبولِ الدِيَةِ إذا مَعَهُ مالٌ، دُفِعَ إلى أوليائِهِ هُو و مالُهُ و لَو اَسلَمَ الذِمِّیُّ قَبلَ االِستِ

 رَضِیَ بِها

 
دم مقتول مسلمان اجازه دارد که به سه شکل در اگر یک کافر ذمی تصمیم به قتل مسلمانی بگیرد و او را به عمد بکشد، ولی

 مورد قاتل اقدام کنند:
 الف: کافر ذمی را قصاص کنند.

 افر ذمی را )با دریافت دیه و یا بدون دریافت دیه( ببخشند.ب: ک
 پ: کافر ذمی را به بردگی خود بگیرند.

 توانند هر چه از اموال کافر مانده است را مصادره کنند. دم مقتول، می اگر کافر ذمی مسلمانی را به عمد بکشد، ولی
دم مقتول صدور حکم به دادگاه انتقال یابد، مسلمان شود، ولیاگر کافر ذمی قبل از آنکه توسط مأمورین دستگیر بشود و برای 

 توانند اقدام کنند: به دو شکل می
توانند کافر ذمی که اکنون مسلمان شده است را قصاص کنند. )زیرا اگر مسلمان هم بشود باز هم فرد مسلمانی را به  الف: می

 عمد کشته است و حکمش قصاص است(.
دم  اضای قصاص نکند و درخواست دیه کنند، در صورتی که قاتل رضایت بدهد که دیه بدهد، ولیدم تقب: در صورتی که ولی

 کند.توانند با دریافت دیه، قاتل را از قصاص معاف می می

زاده قتل زنازاده توسط حالل  

 لَو قَتَلَ وَلَدُ الحَاللِ وَلَدَ الزِنا، قُتِلَ بِه
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گیرند؛ مثالً اینکه قاتل یا مقتول، کافر یا مسلمان باشند و یا زن و مرد باشند و می برای قصاص قاتل شرایط مختلفی را در نظر
 یا برده و آزاد باشند و ...

زاده( را به قتل برساند، قصاص او چگونه خواهد ای )حرام ای شخص زنازادهزادهحال سؤال اینجاست که اگر شخص حالل
 بود؟

قصاص تفاوتی نیست و هرکدام که دیگری را به قتل برساند، قصاص خواهد شد؛ پس زاده در زاده و حراممیان حاللپاسخ: 
 ای را بکشد، مجازاتش قصاص است.ای، زنازادهزادهاگر حالل

 ارتکاب جنایت توسط کودک

 عاقِلَتِهِلَو جَنَى الصَبِیُّ بِقَتلٍ أو بِغَيرِهِ، ثُمَّ بَلَغَ، لَم يُقتَصّ مِنهُ و إنَّما تَثبِتُ الدِيَةُ عَلَى 

 
شود این است که قاتل بالغ است یا نابالغ. سؤال اینجاست که اگر از دیگر مسایلی که در هنگام قصاص مورد بررسی واقع می

کودکی که هنوز بالغ نشده است عمداً کسی را به قتل برساند یا مرتکب جنایت دیگری علیه شخصی شود و بعد از آن به بلوغ 
 تکاب جرم نباشد(، آیا قصاص خواهد شد؟برسد؛ )یعنی در موقع ار

 شود و عاقله او باید دیۀ مقتول یا مجروح را بپردازند. پرداخت دیه به عهدۀ عاقلۀ کودک است.خیر، قصاص نمیپاسخ: 
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 بخش پنجم: کتاب دیات
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 تعریف دیه

 الدِيَةُ: هِیَ المالُ المَفروضُ فِی الجِنايَةِ عَلَی النَفسِ أو الطَرَفِ أو الجَرحِ أو نَحوَ ذلكَ. 

 
اگر کسی فردی را به قتل برساند و یا عضوی از بدن فردی را قطع کند و یا فردی را زخمی و مجروح کند باید مالی را در 

علیه )در صورت قطع عضو یا مجروح شدن( بپردازد که به این مال در اصطالح دم مقتول و یا به خود مجنیصورت قتل به ولی
 شود.شرع دیه گفته می

 موارد پرداخت دیه

ا ثَبَتَ فِيه القِصاصُ تَثبِتُ الدِيَةُ فِی مَوارِدِ الخَطَأِ المَحضِ أو الشَبيهِ بِالعَمدِ أو فِيما ال يَکونُ القِصاصُ فِيه أو ال يُمکِنُ و امّا مَ
قَدَّمَ حُکمُ مَا يَستَلزِمُ ال رَدِّ شَیءٍ فَال تَثبِتُ فِيه الدِيَةُ الّا بِالتَراضِی و التَصالُحِ سَواءً أكانَ فِی النَفسِ اَم كانَ فِی غَيرِها و قَد تَبِ

 القِصاصُ فِيه الرَدُّ. 

 
 شود:در این موارد دیه پرداخت می

 ـ اگر  کسی مرتکب جرم شبه عمد شود.1
 سی مرتکب جرم خطای محض شود.ـ اگر ک2
ـ اگر کسی جرمی را انجام دهد که در اصل مجازات آن جرم قصاص است ولی به دالیلی اجرای قصاص در آن مورد ممکن 3

 نیست.
اش را بپردازند مثل جایی که قاتل مرد باشد و دم بتوانند قاتل را قصاص کنند باید به او تفاضل دیهگاهی برای این که ولی

دم زن( بتوانند قاتل )مرد( را قصاص کنند باید نصف دیهک مرد دم مقتول )ولیجا برای این که ولیزن باشد که در اینمقتول 
 را به او بدهند.

ای انجام شود )مانند جایی که مردی مرد دیگری را کشته باشد( در اینجا اگر در جایی که قصاص بدون پرداخت تفاضل دیه
بگویند که به جای قصاص خواهان دریافت دیه هستند مگر این که قاتل بپذیرد که به جای این که توانند  دم مقتول نمیولی

 قصاص شود دیه بپردازد.
دم مقتول برای این که بتوانند قاتل را قصاص کنند باید تفاضل دیه را به قاتل بپردازند که حکم این نوع در برخی مواقع ولی

 توضیح داده شده است.قصاص کردن در مباحث مربوط به قصاص 

 ی دیهگانه موارد شش

رٍ يُساوِي ثَالثَةَ اَرباعِ المِثقالِ دِيَةُ القَتلِ المُسلِمِ العَمدِيِّ مِأةُ بعيرٍ فَحلٍ مِن مَسانِّ االِبِلِ، أو مِأتَا بَقَرَةٍ أو اَلفُ دِينارٍ و كُلُّ دِينا
حِمِّصَةً مِن الفِضِّةِ المَسکوكَةِ  12 / 6شَرَةُ آالفِ دِرهَمٍ و كُلُّ دِرهَمٍ يُساوِي الصِيرَفِی مِن الذَهَبَ المَسکوكِ أو اَلفُ شاةٍ أو عَ

: البُدَّ اَن يَکونَ مِن اَبرادِ اليَمَنِ فَعَشَرَةُ دَراهِمَ تُساوِي خَمسَةَ مَثاقيلَ صِيرَفِيَّةٍ و رُبعُ المِثقالِ أو مِائَتا حُلَّةٍ و كُلُّ حُلَّةٍ ثَوبانِ و قِيلَ
 و هُو غَيرُ ثابِتٍ 

 
-اگر کسی شخصی را به قتل برساند و این قتل ازنوع قتل عمد باشد در صورتی که به هر دلیلی قاتل قصاص نشود باید به ولی

 دم مقتول بپردازد یکی از این شش مورد است:ای که قاتل باید به ولیدم مقتول دیه بپردازد. دیه
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 چنین نباید کم سن یا جوان باشند بلکه باید پیر باشند.باشند همـ یا صد شتر که این شترها باید نر 1
 ـ یا دویست گاو2
 ـ یا هزار دینار3

 شود.هر دینار عبارت است از سه چهارم مثقال طالی مسکوک که بین مردم مبادله می

 ـ یا هزار گوسفند4
 ـ یا ده هزار درهم5

 هر درهم دوازده و شش دهم نخود نقره است.
 لباس که:  ـ یا دویست6

 اند که دویست لباس باید دویست شلوار و دویست پیراهن باشند.الف( برخی از فقها گفته

 های یمنی باشند که این نظر ضعیف است.ها باید از جنس پارچهاند که این لباسب( برخی از فقها گفته

 ی دیه توسط قاتلگانه انتخاب یکی از موارد شش

تيارُ اَيِّ صِنفٍ شاءَ و اِن تُستُوفَی دِيَةُ العَمدِ فِی سَنَةً واحِدَةً مِن مالِ الجانِیِ و يَتَخَيَّرُ الجانِیُ بَينَ االَصنافِ المَذكُورَةِ، فَلَه اِخ
یِّ المَقتولِ اِجبارُه عَلَی صُنفٍ خاصٍّ مِن كانَ اَقَلَّها قِيمَةً، و هُو عَشَرَةُ آالفِ دِرهَمٍ أو مِأتا حُلَّةٍ فِی زِمانِنا هذا، و لَيسَ لِوَلِ

 االَصنافِ المَذكورَةِ 

 
 اگر کسی مرتکب قتل عمد شود:
 شود تا دیه را پرداخت کندبه قاتل یک سال مهلت داده می

د شوگوییم کسی که مرتکب قتل عمد میشش مورد را نام بردیم که آن شش مورد موارد دیه بودند. اکنون می 204در مسئله 
 دم مقتول بپردازد. این اختیار را دارد که یکی از آن شش مورد را به عنوان دیه به ولی

گانه دیه آن که ارزشش تواند از بین موارد ششگانه باهم متفاوت است و قاتل مینکته دیگر این است که قیمت این موارد شش
 دم مقتول بپردازد.کمتر است را به عنوان دیده به ولی

دیگر این است که اگر قاتلی یکی از این شش مورد را انتخاب کند و این موردی که انتخاب کرده همان موردی باشد که نکته 
دم مقتول به این عمل قاتل اعتراض کند و مورد دیگری از موارد شش ارزشش کمتر از موارد دیگر است در صورتی که ولی

 د.گانه دیه را بخواهد نباید به اعتراض او توجه کر

 ی پرداخت دیه در قتل شبه عمدنحوه

بِلِ، اِعتُبِرَ اَن يَکونَ عَلَی دِيَةُ شِبهِ العَمدِ أيضاً اَحَدُ االُمورِ السِتَّةِ و هِی عَلَی الجانِیِ نَفسِهِ الّا اَنَّه إذا اِختارَ تأدِيَتُها مِن االِ
 يَّةٍ إلی بازَلَ عامِّها و )ثالثونَ( حُقَّةً، و )ثالثونَ( بِنتَ لَبونٍ االَوصافِ التالِيَةِ: )اَربَعونَ( مِنها خَلفَةٌ مِن بَينَ ثَنِ

 
 دم مقتول بپردازد.را به ولی204گانه در مسئله اگر کسی مرتکب قتل شبه عمد شود باید یکی از موارد شش
 ی خود قاتل است.دم مقتول وظیفهنکته: اگر قتل به صورت شبه عمد باشد، پرداخت دیه به ولی

دم مقتول عمد قاتل از موارد شش گانه دیه شتر را انتخاب کند و بخواهد شتر را به عنوان دیه به ولیکته: اگر در قتل شبهن
 بدهد: 

 سال باشند. 9تا  5ـ چهل شتر از آن صد شتر باید بین 1
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 سال باشند. 4تا  3ـ سی شتر از این صد شتر سنشان باید بین 2

 شان را تمام کرده باشند و وارد سه سالگی شده باشند.اید دوسالگیـ سی شتر از این صد شتر هم ب3

 مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد

 فَی فِی ثَالثِ سَنَواتٍ المَشهورُ بَينَ االَصحابِ أنَّ دِيَةَ شِبهِ العَمدِ تُستُوفَی فِی سَنَتَينِ ولکِن ال دَليلَ عَلَيه، بَل الظاهِرُ آن ها تُستُو

 
 عمد شده، دیه را باید ظرف چه مدتی بپردازد بین فقها اختالف نظر است: که قاتل که مرتکب جرم شبه در مورد این

ـ مشهور فقها معتقدند دیه قتل شبه عمدی باید ظرف مدت دوسال پرداخت گردد که البته این نظر مستندش معلوم نیست 1
 )معلوم نیست این نظر به استناد چه دلیلی گفته شده است(

 عمد باید ظرف سه سال پرداخت شود.تر این است که دیه قتل شبهنظر قویـ 2

 پرداخت دیه در قتل خطای محض توسط عاقله

 دِيَةُ الخَطَأِ المَحضِ اَيضاً اَحَدُ االُمورِ السِتَّةّ المَذكورَةِ و هِی تُحمُلُ عَلَی العاقِلَةِ 

 
ت دیه به عهده خود قاتل نیست بلکه پرداخت دیه بر عهده اگر کسی مرتکب قتل خطایی محض شود در این حالت پرداخ

 عاقله قاتل است.
 دم مقتول بدهند.را به عنوان دیه به ولی 204گانه در مسئله  نکته: عاقله قاتل باید یکی از موارد شش

 دیه در قتل خطای محض

ثونَ مِنها حُقَّةً، و ثَالثونَ مِنها بِنتُ لَبونٍ، و عِشرونَ مِنها بِنتُ إذا أرادَت العاقِلَةُ اَداءَ الدِيَةَ مِن االِبِلِ اُعتُبِرَ أن يَکونَ ثال
 مَخاضٍ، و عِشرونَ مِنها اِبنُ لَبونٍ 

 
دم مقتول اگر کسی مرتکب قتل خطایی محض شود و عاقله او تصمیم بگیرند که از بین موارد شش گانه دیه شتر را به ولی

 بپردازند:
 اید سه سالگی را تمام کرده باشند.ـ سی شتر از این صد شتر ب1
 ـ سی شتر از این صد شتر باید دو سالگی را تمام کرده باشند.2
 ـ بیست شتر از این صد شتر باید وارد دوسالگی شده باشند و ماده باشند.3

 ـ بیست شتر از این صد شتر باید وارد سه سالگی شده و نر باشند.4

 قتل خطایی فردی در سرزمین کفار

يسَ بِمُؤمِنٍ فَبانَ اَنَّه نَی مِن ثُبوتِ الدِيَةِ فِی القَتلِ الخَطَائِیِّ مَا إذا قَتَلَ مُؤمِناً فِی دارِ الحَربِ مُعتقَدِاً جَوازَ قَتلِه و اَنَّه لَيُستَث
 مُؤمِنٌ، فَاِنَّه ال تَجِبُ الدِيَةُ عِندَئِذٍ و تَجِبُ فِيه الکَفّارَةُ فَقَط 
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دم مقتول دیه بدهد مگر در یک حالت که در این یک حالت عاقله قاتل نباید به ی قاتل باید به ولیهدر قتل خطای محض عاقل

دم مقتول دیه بدهند بلکه خود قاتل باید کفاره بدهد و این حالت زمانی است که کسی در سرزمین کفر، شک کند که فردی ولی
 د که آن فرد، مؤمن بوده و نه مرتد.مرتد است؛ و با این تفکر او را بکشد ولی بعداً معلوم شو

 های حرام ی قتل در ماهدیه

ارَةُ الجَمعِ و هِی عِتقُ رَقَبَهٍ و صَومُ دِيَةُ القَتلِ فِی االَشهُرِ الحَرَمِ عَمداً أو خَطَأً دِيَةٌ كامِلَةٌ و ثُلثُها و عَلَی القاتِلِ مُتَعَمِّداً مُطلَقاً كَفَّ
اَيضاً عامُ سِتَّينَ مِسکِيناً و إذا كانَ القَتلُ فِی االَشهُرِ الحَرَمِ فَالبُدَّ اَن يَکونَ الصَومُ فِيها فَيَصُومَ يَومَ العِيدِ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ و اِط

اِشکالٌ، و االَقرَبُ اَنَّ  إذا صادَفَه و الکَفّارَةُ مُرَتَّبَةٌ إذا كانَ القَتلُ خَطَأً حَتَّی إذا كانَ فِی االَشهُرِ الحُرُمِ عَلَی المَشهورِ، و فِيه
قُ بِالقَتلِ فِی االَشهُرِ الحُرُمِ فِی الکَفَّارَةَ مُعَيَّنَةٌ فِيما إذا وَقَعَ القَتلُ فِی االَشهُرِ الحُرُمِ و هِی صَومُ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ فِيها و هَل يَلحَ

هَو الثانِیُ و ال تَغلِيظَ فِی الجِناياتِ عَلَی االَطرافِ إذا كانَت فِی االَشهُرِ  تَغلِيظِ الدِيَةِ القَتلِ فِی الحُرُمِ؟ فِيهِ قَوالنِ: االَقرَبُ
 الحُرُمِ 

 
 القعده، محرم و رجب.الحجه، ذیاند از: ذی های حرام عبارت ماه

دیه کامل شود؛ یعنی باید یک  اش اضافه میاگر کسی در یکی از این چهار ماه حرام مرتکب قتل شود، یک سوم دیه به دیه
 عالوه یک سوم دیه کامل.بدهد به

ی جمع های حرام یا ماههایی که حرام نیست( مرتکب قتل عمد شود، باید کفاره اگر  کسی در هر ماهی )اعم از یکی از ماه
 بدهد.

 عالوه دادن غذا به شصت فقیر.کفاره جمع یعنی آزاد کردن برده به عالوه دو ماه روزه گرفتن به
 روزی که عید قربان است مرتکب قتل شود باید عید قربان را هم روزه بگیرد.اگر قاتل در 

 اگر کسی در یکی از چهار ماه حرام مرتکب قتل خطای محض شود:
ی مرتب بدهد؛ یعنی اگر توان آزاد کردن برده داشت، باید برده آزاد کند؛ و اگر الف( مشهور فقها معتقدند قاتل باید کفاره

 ماه روزه بگیرد، و اگر نتوانست، باید به شصت فقیر غذا دهد.نتوانست، باید دو 
ی معیّن برای او این است که باید دوماه پشت سر هم روزه تر این است که فرد باید کفاره معین بدهد و کفارهب( نظر قوی

 بگیرد.
-لحرام مرتکب قتل عمد یا شبها کنند این است که اگر فردی در اطراف کعبه و مسجدسؤالی که فقها در این مبحث مطرح می

 کند یا خیر؟ای که باید بپردازد به اندازه یک سوم دیه کامل افزایش پیدا میعمد یا خطایی محض شود آیا میزان دیه
 کند.الف( نظر برخی از فقها این است که افزایش پیدا می

 کند.تر این است که دیه افزایش پیدا نمیب( نظر قوی
های حرام مرتکب قتل شود، به میزان دیه، یک سوم  رح است این است که اگر کسی در یکی از این ماهبحثی که در اینجا مط

های حرام، مرتکب ضرب و جرح شود، چیزی به دیهای که باید پرداخت کند  شود، لیکن اگر کسی در یکی از این ماهاضافه می
 شود.اضافه نمی

 

 ای که مسلمان استی زنازادهدیه

 رهَمٍ و هُو االَقرَبُ ينَ االَصحابِ أنَّ دِيَةَ وَلَدِ الزِنا إذا كانَ مَحکوماً بِاالِسالمِ دِيَةُ المُسلِمِ، و قِيلَ: اَنَّ دِيَتَه ثَمانمِائَةِ دِالمَشهورُ بَ
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 ای که مسلمان است چقدر است؟جا مطرح است این است که دیه زنازادهبحثی که در این

 دیه زنازاده همانند دیه افراد حالل زاده یعنی ده هزار درهم است.الف( مشهور فقها معتقدند که 
 ب( برخی از فقها معتقدند که دیه زنا زاده هشتصد درهم است.

 تر  است.نظر دوم )هشتصد درهم( قوی

 ی کافر ذمی و حربیدیه

نِسائِهم نِصفُ دِيَتِهِم و امّا سائِرُ الکَفّارِ فَال دِيَةَ فِی قَتلِهِم،  دِيَةُ الذِمِّیِّ مِن اليَهودِ و النَصارَي و المَجوسِ ثَمانمِائَةِ دِرهَمٍ و دِيَةُ
 كَما ال قِصاصَ فِيه 

 
 ای که باید بپردازد هشتصد درهم است.اگر کسی مردی را که کافر ذمّی است بکشد دیه

 ای که باید بپردازد چهارصد درهم است.اگر کسی زنی که کافر ذمّی است را بکشد دیه
 شود.ای را باید بپردازد و نه قصاص میر کسی فردی را که کافر حربی است را بکشد نه دیهاگ

 ی اجرای حد یا تعزیزقتل مجرم در نتیجه

 لِلناسِ مِن بِيتِ مالِ المُسلِمينَ، ولکنّه ضَعيفٌ  الحَدُّالدِيَةَ لِمَن قَتَلَه الحَدُّ أو التَعزيرُ و قِيلَ اَنَّ دِيَتَه إذا كانَ 

 
اگر دادگاه فردی را به علت ارتکاب جرم مستحب حد یا جرم مستحب تعزیر مجازات کند و آن فرد در اثر مجازات به قتل 

 ای ندارد.برسد این فرد دیه
المال دیه  الناس حد بر کسی جاری شود و این حد موجب مرگ کسی شود باید از بیتبرخی از فقها معتقدند اگر به خاطر حق

 ازیم ولی این نظر صحیح نیست.مقتول را بپرد

 ی عمل جراحیفوت بیمار در نتیجه

فَال قُودَ و كَذلك ال دِيَةَ  إذا اَمَرَ شَخصاً بِقَطعِ عُقدَةٍ فِی رَأسِه مَثالً و لَم يَکُن القَطعُ مِمّا يُؤدِّي إلی المَوتِ غالِباً، فَقَطَعَها فَمَاتَ
 ةَ مِن اآلمِرِ و الّا فَعَلَيه الدِيَةُ عَلَی القاطِعِ إذا كانَ قَد أخَذَ البَراءَ

 
ای وجود داشته باشد و از پزشک بخواهد اش را بکند، مثالً بیمار در سرش غدهاگر بیماری از پزشکی درخواست عمل جراحی

 ی این عمل جراحی بیمار فوت کند:تا آن غده را بیرون آورد و در نتیجه
 شود.موجب قتل بیمار شده باشد قصاص میالف( اگر پزشک عمداً کاری کرده باشد که 

 صورت عرفی و معمولی انجام دهد و کاری که کشنده باشد هم انجام نداده باشد:ب( در صورتی که پزشک عملش را به
 شود.پردازد و نه قصاص می ای میاش برائت نامه گرفته باشد نه دیهـ اگر از بیمار قبل از عمل جراحی1
 دم بیمار دیه او را بپردازد.نامه نگرفته باشد باید به ولی برائتـ اگر از بیمار 2

 قطع غیر عمدی چند عضو از بدن فردی
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إن سَرَي، فَاِن كانَ لَو قَطَعَ عِدَّةَ اَعضاءِ شَخصٍ خَطَأً، فَاِن لَم يَسِر القَطعُ، فَعَلَی الجانِیِ دِيَةُ تَمامِ تلك االَعضاءِ المَقطوعَةِ و 
ه المَوتُ فَتَتَداخَلُ رِّقاً فَعَلَيه دِيَةُ كُلِّ عُضوٍ الّا االَخيرَ زايدةً عَلَی دِيَةِ النَفسِ و أمّا العُضوُ االَخيرُ المُتَرَتَّبُ عَلَی قَطعِالقَطعُ مُتَفَ

، فَعَلَی الجانِیِ دِيَةٌ واحِدَةٌ و هِی دِيَةُ دِيَتُه فِی دِيَةِ النَفسِ و اِن كانَ قَطعُها بِضَربَةٍ واحِدَةٍ دَخَلَت دِيَةُ الجَميعِ فِی دِيَةِ النِفسِ
 سَ لَه الّاالنَفسِ و اِن شَكَّ فِی السِرايَةَ، فَهَل لِوَلِیِّ المَجنَی عَلَيه مُطالَبَةُ الجانِی بِدِيَةِ االَعضاءِ المَقطوعَةِ اَم لَي

 دِيَةُ النَفسِ؟ قَوالنِ: االَظهَرِ هُو االَوَّلُ 

 
 عمد چند عضو بدن فرد دیگری را قطع کند: اگر کسی به صورت غیر

 الف( در صورتی که زخم وارد شده بر اعضای قطع شده به دیگر اعضای بدن فرد سرایت کند و در نتیجه آن فرد فوت کند:
کار باید دیه تک تک آن اعضایی که حالت اول: در صورتی که آن چند عضو قطع شده با چند ضربه قطع شده باشند جنایت

 ی نفس را بپردازد.چنین باید عالوه بر آن، دیهده است را بدهد، همقطع کر
دم مقتول ی قتل نفس را به ولیحالت دوم: اگر جنایت کار، آن چند عضو قطع شده را با یک ضربه قطع کرده باشد، باید دیه

 بپردازد.
یت نکند و در نتیجه آن فرد در اثر ب( در صورتی که زخم وارد شده بر اعضای قطع شده به جای دیگری از بدن فرد سرا

علیه کار باید دیه تک تک آن اعضایی که قطع شده است را به مجنیکند که جنایتجراحت فوت نکند قاضی شرع حکم می
 بپردازد.

ها به دیگر اعضای بدن فرد سرایت کند و موجب مرگ او شود اگر شک کنیم که آیا مرگ مقتول به خاطر در جایی که زخم
 زخم بوده و یا خیر در این حالت: سرایت

 دم مقتول بپردازد.ی تک تک اعضای قطع شده را به ولیتواند حکم کند که جانی باید دیهالف( قاضی شرع می
 دم مقتول دیه قطع نفس را بپردازد.تواند حکم کند که جانی باید به ولیب( قاضی شرع می

 دم مقتول بپردازد.تک اعضایی که قطع کرده است را به ولیالبته نظر بهتر این است که قاتل باید دیه تک 

 قتل انسان یا حیوان در عمل جراحی و معالجه

عاقِالً بِدونِ إذنِه، و كَذلك يَضمِنُ الطَبيبُ مَا يَتلَفُ بِعِالجِه مُباشَرُةً إذا عالَجَ المَجنونُ أو الصَبِیُّ بِدونِ اِذنِ وَلِيِّه، أو عالَجَ بالِغاً 
يه ضِمانٌ اَم ال؟ قَوالنِ: الِذنِ إذا قَصَّرَ و أمّا إذا اَذَّنَ لَه المَريضُ فِی عِالجِه و لَم يُقَصِّر، ولکنّه آلَ إلی التَلَفُ اِتِّفاقاً، فَهَل عَلَمَعَ ا

يَأخُذ الطَبيبُ البَراءَةَ مِن المَريضِ  االَقرَبُ هُو االَوَّلُ و كذلك الحالُ إذا عالَجَ حَيوانًا بِاِذنِ صاحِبِه و آلَ إلی التَلَفِ هذا إذا لَم
 أو وَلِيِّه أو صاحِبِ الدابَّةّ. و أمّا إذا اَخَذَها فاَل ضِمانَ عَلَيه 

 
 ها شود:در صورتی که پزشک، صغیر یا مجنونی را مورد عمل جراحی قرار دهد و در نتیجه باعث مرگ آن

 ها دیه بدهد.به ولی آن نامه نگرفته باشد باید ها برائتالف( اگر از ولی آن
 نامه گرفته باشد: ها برائتب( در صورتی که از ولی آن
 دم مجنون یا صغیر دیه بدهد.اش تقصیر داشته باشد، باید به ولیحالت اول: اگر در عمل جراحی
 دهد. دم مجنون یا صغیر دیه نمیاش تقصیر نداشته باشد به ولیحالت دوم: اگر در عمل جراحی

 فرد عاقل و بالغی را مورد عمل جراحی قرار دهد: اگر پزشکی
 الف( اگر از این فرد برائت نامه نگرفته باشد در صورت قتل یا ضرب و جرح او باید دیه بپردازد.
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 ب( در صورتی که از این فرد برائت نامه گرفته باشد:
 حالت اول: اگر پزشک در معالجه او تقصیر داشته باشد، باید دیه بپردازد.

 دهد.ای نمیدوم: اگر پزشک در معالجه این فرد مرتکب تقصیری نشده باشد دیه حالت
 اگر دامپزشکی حیوان را مورد معالجه قرار دهد:

الف( اگر از صاحب حیوان برائت نامه نگرفته باشد در صورتی که موجب کشته شدن یا مجروح شدن حیوان شود، باید 
 خسارت آن حیوان را به صاحبش بپردازد.

 باشد:  نامه گرفته اگر از صاحب آن حیوان برائتب( 
 اش تقصیر داشته باشد باید به صاحب حیوان خسارت بپردازد.حالت اول: اگر در معالجه

 پردازد.حالت دوم: اگر در معالجه حیوان تقصیر نداشته باشد خسارتی به صاحب حیوان نمی

 قتل انسانِ خواب توسط فردی که روی او غلتیده

ی كِال القَولَينِ لَبَ النائِمُ غَيرَ الظَئرِ فَأتلَفَ نَفساً أو طَرفاً مِنها، قِيلَ إنَّ الدِيَةَ فِی مالِه، و قِيلَ آن ها عَلَی عاقِلَتِه و فِإذا اِنقَ
 اِشکالٌ، و االَقرَبُ، عَدَمُ ثُبوتِ الدِيَةِ 

 
باعث مرگ یا قطع عضو او شود، در این حالت،  ی کودک( خواب باشد، و روی فرد دیگری بغلتد واگر فردی )به جز دایه

 ی او باید دیه را پرداخت کند.اند که عاقله اند که خود جانی باید دیه را بپردازد و برخی گفته برخی گفته
 کند. ای پرداخت نمی نظر صحیح این است که هیچ کس در اینجا، دیه

 صدمه زدن حیوانی به انسانی

ا عَلَی شَخصٍ، ضَمِنَ يَجِبُ عَلَی صاحِبِ الدابَّةِ حِفظُ دابَّتِهِ الصائِلَةِ، كَالبَعيرِ المُغتَلِمِ، و الکَلبِ العَقورِ فَلَو أهمَلَهُما و جَنَي
عَلَی صائِلَةٍ، فَاِن كانَ دِفاعاً عَن  جِنايَتَهُما. نَعَم لَو جَهِلَ المالِكُ بِالحالِ أو عَلِمَ، ولکنَّه لَم يَفرُط فَال ضِمانَ عَلَيه و لَو جَنَی

 نَفسِه أو مالِه، لم يَضمِن و الّا ضَمّنَ و اِن كانَت جِنايَتُه اِنتِقاماً مِن جِنايَتِها عَلَی نَفسٍ مُحتَرَمَةٍ أو غَيرِها 

 
وحشی مراقبت هر شخص باید از حیوانات وحشی خود که ممکن است به دیگران صدمه وارد سازد، مانند شتر مست و سگ 

اش مواظبت و نگهداری درست نکند و آن حیوانات به دیگران ضرری وارد کنند کند. در صورتی که فرد از حیوانات وحشی
 شخص در این حالت باید خسارت فرد زیان دیده )کسی که حیوان به او یا مالش ضرر زده( را بپردازد.

ناسب حیواناتش مطلع نباشد و یا مطلع باشد و نگهداری از ولی در صورتی که فرد)صاحب حیوان وحشی( از وضعیت نام
اش را آنطور که باید انجام داده باشد، در این حالت خسارتی که به فرد زیان دیده )کسی که حیوان به او یا حیوانات وحشی

 مالش ضرر زده ( وارد شده بر گردن صاحب حیوان نیست.
 ساند دو حالت دارد:اگر شخصی به حیوان غیراهلی و و حشی آسیبی بر

ها )مال یا الف( اگر حیوان به فرد یا مال او حمله کند و او )فردی که مورد حمله واقع شده( بخواهد از خود یا مالش دفاع و از آن
ی این دفاع به حیوان وحشی )که قصد خسارت زدن به جان یا مال فرد را داشته( آسیبی برساند، جانش( حفاظت کند و در نتیجه

 ین حالت شخصی که به حیوان وحشی آسیب رسانده ملزم به پرداختن خسارت به صاحب حیوان نیست.در ا
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ب( اگر هدف فرد از آسیب رساندن به حیوان وحشی، حفاظت و دفاع از مال یا جان خود نباشد و به هر دلیل دیگری به حیوان 

بالً به او حمله کرده، تالفی عمل حیوان را در بیاورد و به خاطر این که حیوان وحشی قآسیب رسانده باشد، مثالً فرد بخواهد به
 حیوان آسیب برساند، در این حالت فردی که به حیوان آسیب رسانده است، باید خسارت حیوان را به صاحبش بدهد.

 
 

 خسارت زدن حیوان به کسی یا چیزی

 يَدِها و رِجلِها و فِيه اِشکالٌ، و االَقرَبُ، عُدَمُ الضِمانِ المَشهورُ اَنَّ مَن وَقَفَ بِدابَّتِه فَعَلَيه ضِمانُ ما تُصيبُه بِ

 
اگر شخصی حیوانی را در مکانی متوقف کند و آن حیوان با پاهای عقب یا جلوی خود به کسی یا چیزی آسیب و صدمه وارد 

 سارت دیده بپردازد.کند، فرد )فردی که حیوان در آن مکان توقف کرده( باید خسارتی که حیوان زده را به کسی که خ
تر فردی که حیوان را در آن مکان متوقف کرده، خسارتی که حیوان زده را به ولی این نظر اختالفی است و بر اساس نظر قوی

 پردازد.کسی که خسارت دیده، نمی

 قتل فردی توسط دو نفر

المُباشِرُ كَما إذا حَفِرَ بِئراً فِی غَيرِ مِلکِه و دَفَعَ االخَرُ ثالِثاً إليها إذا كانَ اَحَدُ شَخصَينِ مُباشِراً لِلقَتلِ و اآلخَرُ سَبَباً لَه، ضَمِنَ 
لحافِرِ، و فِيه اِشکالٌ، فَسَقَطَ فِيها فَماتَ، فَالضِمانُ عَلَی الدافِعِ إذا كانَ عالِماً، و امّا إذا كانَ جاهِالً فَالمَشهورُ اَنَّ الضِمانَ عَلَی ا

راً نِ عَلَی كِلَيهِما و إذا اَمسَكَ اَحَدُهُما شَخصاً و ذَبِحَه اآلخَرُ فَالقاتِلُ هُو الذابِحُ كَما تَقَدَّمَ و إذا وَضِعَ حَجَو ال يَبعُدُ كونُ الضِما
 مَثالً فِی كَفِّةِ المَنجَنيقِ و جَذِبَه اآلخَرُ فَأصابَ شَخصاً فَماتَ أو جَرِحَ فَالضِمانُ عَلَی الجاذِبِ دونَ الواضِعِ 

 
دو نفر با یکدیگر فرد دیگری را به قتل برسانند، در صورتی که یکی از این دو نفر مباشر باشد و نفر دیگر مسبب باشد،  اگر

 مباشر در اینجا ضامن پرداخت دیه است و نه مسبب.
ردی که قصد مثال اول: اگر دو نفر وجود داشته باشند و قصد داشته باشند کسی را بکشند، در صورتی که یکی از آن دو نفر ف

ها سر آن فرد با ببرد در اینجا به فردی که سر را ای نگه دارد که نتواند حرکت کند و یکی دیگر از آنگونهاند را بهکشتنش کرده
گوییم و چون گفتیم هرگاه سبب و مباشر مرتکب قتل کسی شوند، مباشر ضامن پرداخت دیه است و نه بریده است مباشر می
 ی مقتول است.ی که سر مقتول را بریده )مباشر( ضامن پرداخت دیهسبب در این مثال کس
 تعریف سبب و مباشر:

-ای وجود ندارد، مباشر میاگر دو یا چند نفر خسارتی به فرد دیگر بزنند به کسی که بین عملش و خسارت وارد شده واسطه

وجود دارد )که آن واسطه همان عمل مباشر است(  ایها و خسارت وارده واسطهگوییم و به فرد )افراد( دیگر که بین عمل، آن
 گوییم.مسبب می

مثال دوم: اگر شخصی در زمین شخص دیگری چاهی بکند و فرد دیگری انسانی را در آن چاه هل دهد و باعث کشته شدن او 
و باعث کشته شدن او  گوییم و به فردی که انسانی را به درون چاه هل دادهشود در اینجا به فردی که چاه را کنده مسبب می

 گوییم.شده مباشر می
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ی فقهای شیعه اگر مباشر)شخصی که انسانی را درون کنیم این است که به نظر همه ای که در این مثال باید به آن اشارهنکته
-افتاده میی انسانی که درون چاه جا قرار داشته مطلع بوده است موظف به پرداخت دیهچاه هل داده( از این که چاهی در آن

 باشد.
 اگر مباشر از وجود چاه آگاه نباشد و انسانی را به درون چاه پرتاب کند:

 باشد.ی انسانی است که درن چاه افتاده، میگویند فردی که چاه را کنده است موظف به پردات دیهالف( اکثر فقهای شیعه می
سی که انسانی را به درون چاه هل داده است )مباشر( تر این است که هم کسی که چاه را کنده)مسبب( و هم کب( نظر قوی

 باشد.ی کسی است که درون چاه افتاده، میمسئول پرداخت دیه
مثال سوم: اگر فرد اول سنگی را درون منجنیق قرار دهد و فرد دوم آن سنگ را از منجنیق به سمت فرد سوم پرتاب کند و فرد 

ی شخصی که را با دستگاه منجنیق پرتاب کرده )مباشر( ضامن پرداخت دیه سوم در اثر برخورد سنگ فوت کند کسی که سنگ
 باشد.سنگ با او برخورد کرده و فوت کرده می

 افتادن فردی در چاهی که دیگری کنده

 ها فَالضِمانُ عَلَی الحافِرِ إذا حَفِرَ بِئراً فِی الطَريقِ عُدواناً فَسَقَطَ شَخصانِ فِيها فَهَلَكَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما بِسُقوطِ اآلخَرِ فِي

 
ای است که متروکه نیست و محل عبور و مرور مردم است به صورت عمدی گونهای که آن جاده بهدر صورتی که کسی در جاده

کسی خاطر افتادن نفر دیگر درون چاه باشد چاهی را بکند و در نتیجه دو نفر به داخل آن چاه بیفتند و مرگ هر یک از آن دو نفر به
 باشد.که چاه را کنده ضامن می

 

 

 الطََّاهِرِین آلِهِ وَ مُحَمََّدٍ عَلَى اللََّهُ صَلََّى وَ الْعالَمینَ رَبَِّ لِلََّهِ الْحَمْدُ

 

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←
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