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وَْجة    َنَفَقُة الزَّ
وَْجة   َوَنَفَقةُ  نَة   الزَّ نْ  الُْمَمكِّ َها م  بٌَة. َنْفس    2َواج 

 ی وجودش است، واجب است. ی همسری که تسلیم کننده و نفقه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 در کفایه االخیار در این باره اجماع نقل شده است.. 1

اُموَن لََعَ النَِّساء ﴾﴿: َتَعاَلى  َول َقْول     43سوره نساء، آیه  الرَِّجاُل قَوَّ

 کند. تمام أمورات زیردستان خود قیام میشود که به  مردان بر زنان سرپرستند. سرپرست به کسی گفته می

﴾﴿: َتَعاَلى  َول َقْول    ْزُقُهنَّ َوك ْسَوُتُهنَّ ب الَْمْعُروف   344سوره بقره، آیه  ولَََعَ الَْمْولُود  َلُ ر 
  آن کس که فرزند برای او متولد شده )یعنی پدر( الزم است خوراک و پوشاک مادران را )در آن مدت( به و بر

 ای بپردازد.  شایسته ی گونه

 1311مسلم  .ب الَْمْعُروف   َوك ْسَوُتُهنَّ  ر ْزُقُهنَّ  َعلَيُْكمْ  َولَُهنَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  اّللَّ   رَُسوُل  قَاَل 

 پوشاک آنان را به خوبی تهیه نمایید. و حق همسران بر شما این است که نفقه و

 که گذشت. 1113مسلم همچنین حدیث 
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 َ َرٌة، َوه  ْوجُ  ََكنَ  فَإ نْ  ُمَقدَّ ا الزَّ ً ان   ُموِس  نْ  َفُمدَّ نَ  قُوت َها، ََغل ب   م  ْدم   َوم 
ُ
ْسَوة   اْْل  َما َوالْك 

  الَْعاَدُة، ب ه   َجَرْت 
چه  گر بود، دو مد از غالب خوراک آن )منطقه( و از خورش و پوشاک، آن و آن تقدیر شده است. پس اگر زوج توان

 جاری است؛ عادت به آن

ا ََكنَ  َوإ نْ  ً نْ  َفُمد   ُمْعِس  مُ  َوَما اْْلََل   قُوت   ََغل ب   م  تَد 
ْ
ونَ  ب ه   يَأ ُ  َوإ نْ  َوَيْكُسونَُه، الُْمْعِس 

ًطا ََكنَ  نَ  َون ْصٌف  َفُمد   ُمتَوَسِّ ْدم   َوم 
ُ
ْسَوة   اْْل   1الْوََسُط. َوالْك 

پوشند؛  خورند و آن را می چه تنگدستان با آن خورش می آن و اگر تنگدست بود، پس یک مد از غالب خوراک شهر و

 شود(. و اگر متوسط بود، پس یک مد و نیم از خورش و پوشاک متوسط )واجب می
 گوید:  در تحفه اللبیب آمده: امام شافعی می. 1

ْق ﴿: َتَعاَلى  ل َقْول    ُنْف  نْ  َسَعة   ُذو ِل  رَ  َوَمنْ  َسَعت ه   م  ْزقُهُ  َعلَيْه   ُقد  ْق  ر  ا فَلْيُنْف  مَّ ُ  آتَاهُ  م  ُ  يَُكلُِّف  َل  اّللَّ  اّللَّ
 1سوره طالق، آیه  آتَاَها﴾ َما إ لَّ  َنْفًسا

هستند از چیزی که خدا بدیشان داده   دست آنان که دارا هستند از دارائی خود )بر زنان( خرج کنند و آنان که تنگ

 سازد. ندازه که بدو داده است، مکلف نمیاست، خرج کنند. خداوند هیچ کس را جز بدان ا

ی حال و توان زوج واجب گردانیده اما مقدار آن را معلوم ننموده است. پس  خداوند متعال در این آیه، نفقه را به اندازه

چه که شرع در کفارات تعیین فرموده، تقدیر نمودیم. با پژوهش و تحقیق این نتیجه حاصل شد که  ما آمدیم و بر آن

ترین آن، یک مد در  ترین چیزی که خداوند بر بندگان واجب نموده برای هر مسکین دو مد و کم ها بیش دیهدر ف

را در مورد شخص متوسط  -که یک مد و نیم باشد  -ی جماع است. ما نیز به آن اعتبار دادیم و حد وسط  کفاره

 ی اهل آن اعتبار داده است و فرموده: به نفقهی قسم  الحال اجرا کردیم. زیرا خداوند متعال در مورد پرداخت کفاره
ْهل يُكْم﴾

َ
ُموَن أ وَْسط  َما ُتْطع 

َ
ْن أ  18سوره مائده، آیه  ﴿م 

 خورانید. ی خود می ز غذاهای معمولی و متوسطی که به خانوادها

پس نیکی این  ی همسران را به نیکی بر مردم واجب گردانیده است. در کفایه األخیار آمده: زیرا خداوند متعال نفقه

 تر از آن. پوشند نه کم خورند و می است که همسران از طعام و پوشاکی استفاده نمایند که اهل آن منطقه می
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نْ  ََكنَْت  َوإ نْ  مَّ ثْلَُها ُُيَْدمُ  م  ْعَِسَ  َوإ نْ  1إ ْخَداُمَها. َفَعلَيْه   م 
َ
، فَْسخُ  فَلََها ب نََفَقت َها أ  2انلََِّكح 

ل َك  عْ  إ نْ  َوَكذى
َ
َداق   َِسَ أ ُخول   َقبَْل  ب الصَّ  3.ادلُّ

شود، پس به خدمت گرفتن )نوکر( برای زن بر  و اگر همسر از کسانی بود که همانند او خدمتکار )برایش( گرفته می

اش ناتوان شد؛ برای آن زن، فسخ نکاح است. و همچنین اگر قبل از  مرد واجب است. و اگر مرد در پرداخت خرجی

 جماع، از )پرداخت( مهریه ناتوان ماند. 

 

﴾ تحفه اللبیب آمده: خداوند متعال می فرماید:در اإلقناع و . 1 وُهنَّ ب الَْمْعُروف  ُ  18سوره نساء، آیه  ﴿وَََعِش 

 و با زنان خود به طور شایسته معاشرت کنید. 

 که خادم داشته باشد از معاشرت به معروف است. پس خدمتکار گرفتن برای زنی که در شأن اوست آن

﴾﴿: َتَعاَلى  ل َقْول   . 3 قُوُهنَّ ب َمْعُروف  ْو فَار 
َ
ُكوُهنَّ ب َمْعُروف  أ ْمس 

َ
 341سوره بقره، آیه  فَأ

 ای رها سازید. ای آنان را نگاه دارید یا آنان را به طرز پسندیده و دادگرانه طرز صحیح و عادالنهیا به 

ب   َعنْ . 4
َ
نَاد   أ لُْت : قَاَل  الزِّ

َ
يدَ  َسأ ، َعن   الُْمَسيِّب   ْبنَ  َسع  دُ  َل  الرَُّجل  ُق  َما ََي  ، لََعَ  ُينْف  ت ه 

َ
ُق : قَاَل  اْمَرأ  ُيَفرَّ

بُو قَاَل . بَيْنَُهَما
َ
نَاد   أ يدٌ  َفَقاَل  ُسنٌَّة؟: قُلُْت : الزِّ ُّ  قَاَل  ُسنٌَّة،: َسع  اف ع  َ  الشَّ ُ  رَض   قَْوَل  يُْشب هُ  َواَّلَّ ي: َعنْهُ  اّللَّ

يد   نْ  ُسنٌَّة،: َسع 
َ
 313صحیح، مسند الشافعی، ترتیب السندی  وََسلََّم. َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  اّللَّ   رَُسول   ُسنَّةَ  يَُكونَ  أ

یابد که بر همسرش انفاق کند.  گوید: از سعید بن مسیب در مورد شخصی پرسیدم که چیزی را نمی ابوالزناد می

 ت؟ سعید بن مسیب گفت: سنت است. شود. ابوالزناد گفت: گفتم: سنت اس گفت: بین آن دو جدائی انداخته می

ماند که سنت رسول اهلل  گوید: قول سعید بن مسیب که گفت: سنت است، شبیه این می امام شافعی می

 وسلم باشد. علیه اهلل صلی

شود به خاطر ناتوانی از تسلیم عوض که مهریه باشد در حالی که  در اإلقناع آمده: خیار فسخ برای آن زن ثابت می

که به علت  ماند که بایع، قیمت را دریافت نکند تا این مُعَوَّض که بُضع باشد باقی است. پس شبیه به این می

 ع باقی است. ورشکستگی بر مشتری حَجر کرده شود و در حالی که مال مبی
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نَْها َوَلُ  َزوَْجتَهُ  الرَُّجُل  فَاَرَق  َوإ َذا فَْصٌل: ، م  َ  َودَلٌ َحقُّ  فَه 
َ
ََضانَت ه   أ ن نَي، َسبْع   إ َلى  ِب   ُثمَّ  1س 

 ُ بَْوي ه   َبنْيَ  ُُيَّيَّ
َ
ُهَما أ يَّ

َ
. ُسلِّمَ  اْختَارَ  فَأ   2إ َِلْه 

زن، فرزندی بود؛ پس تا هفت سالگی، آن زن سزاوارتر به و هرگاه مردی از شوهرش جدا شد و برای او از آن 

شود پس هر کدام را که برگزید )فرزند( به او سپرده  سرپرستی اوست. سپس بین پدر و مادرش اختیار داده می

 شود. می

 

 

نَّ  َعْمر و، بْن   اّللَّ   َعبْد   َعنْ . 1
َ
ةً  أ

َ
، رَُسوَل  يَا: قَالَْت  اْمَرأ  َلُ  َوثَْدي   و ََعًء، َلُ  َبْطن   ََكنَ  هىَذا ابْن   إ نَّ  اّللَّ 

َقاًء، ْجر ي س  َواًء، َلُ  وَح  بَاهُ  َوإ نَّ  ح 
َ
، أ َرادَ  َطلََّقن 

َ
نْ  َوأ

َ
، يَنََْت َعهُ  أ  اّللَّ   رَُسوُل  لََها َفَقاَل  م نِّ

نْت  : وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ 
َ
َحقُّ  أ

َ
 3312حسن، ابوداوود  .َتنْك ح   لَمْ  َما ب ه   أ

ای بوده و  گوید: زنی گفت: ای رسول خدا! این پسرم، شکمم برای او همانند خزینه عبداهلل بن عمرو بن العاص می

خواهد او  ای بوده است. پدرش مرا طالق داده و می ام برای او همانند مشکی بوده و دامنم برای او همانند خانه سینه

 وسلم به او فرمود: تو به او سزاوارتری، تا زمانی که ازدواج نکرده باشی.   علیه اهلل صلیرا از من بستاند. رسول اهلل 

ب   َعنْ . 3
َ
ةٌ  َجاَءْت  ُهَريَْرَة، أ

َ
ِّ  إ َل  اْمَرأ َراَدْت  َزوُْجَها، َطلََّقَها قَدْ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  انلَّب 

َ
نْ  فَأ

َ
ُخذَ  أ

ْ
 تَأ

َها، َما: وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  الل   رَُسوُل  َفَقاَل  َودَلَ ، اْستَه  ؟ َوَبنْيَ  بَيْن   ََيُوُل  َمنْ : الرَُّجُل  َفَقاَل  ف يه   ابْن 
بْن   وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  الل   رَُسوُل  َفَقاَل  ُهَما اْخَتْ : ل ِل  يَّ

َ
ئَْت، أ ُه، فَاْختَارَ  ش  مَّ

ُ
صحیح، مسند  .ب ه   فََذَهبَْت  أ

 8111احمد 

وسلم آمد و خواست که فرزندش را بگیرد.  علیه اهلل زنی که شوهرش او را طالق داده بود به نزد رسول اهلل صلی

وسلم فرمود: در مورد آن قرعه بیندازید. مرد گفت: چه کسی میان من و فرزندم حائل می  علیه اهلل رسول اهلل صلی

سلم به آن پسر فرمود: هر کدام که می خواهی اختیار کن. پس مادرش را انتخاب کرد و علیه اهلل شود؟ رسول اهلل صلی

 و مادرش او را برد.



6 
 

ائ ُط  يَُّة، 1الَْعْقُل، َسبٌْع: اْْلََضانَة   َوَِشَ يُن، 2َواْْلُرِّ ُة، 3َوادلِّ فَّ َمانَُة، َوالْع 
َ
 5َواْْل قَاَمُة، 4َواْْل

نْ  َواْْلُلُوُّ  . م  نَْها اْختَلَّ  فَإ ن   6َزْوج   .َسَقَطْت  َِشٌْط  م 
داری، و مقیم بودن، و  و شرایط سرپرستی هفت است: عاقل بودن، و آزاد بودن، و دینداری، و پاکدامنی، و امانت

 شود. خالی بودن از همسر. پس اگر شرطی از آن مختل شد؛ )حضانت( ساقط می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است و دیوانه اهل والیت نیست. و به علت اختالل عقلی، بر در اإلقناع آمده: زیرا حضانت نوعی از والیت . 1

 دار شود؟ تواند حضانت را عهده خودش ولی و سرپرست گمارده شده پس چگونه می

 در اإلقناع آمده: زیرا اهل والیت نیست. و چون مشغول به برآورده ساختن حاجات آقای خود است. . 3

 لمان صحیح نیست. چه بسا ممکن است او را در دین به فتنه بیندازد.در اإلقناع آمده: زیرا والیت کافر بر مس. 4

شجاع آمده: مقصود این دو، این است که فاسق نباشد. حضانت فاسق صحیح نیست زیرا اهل  در النهایه شرح ابی. 3

 والیت و امین نیست.
 در اإلقناع آمده: به علت خطر آور بودن سفر.. 5
ى وَ هىذَ  که گذشت.ابوداوود  3312دلیل آن حدیث . 2 لَْعَ

َ
ْعلَُم.ا َوالُل َتَعاَلى أ

َ
 أ
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نَايَات   ك تَاُب   اْْل 

ى  الَْقتُْل  : ثََِلثَة   لََعَ ْْضُب 
َ
  ََمٌْض، َعْمدٌ  أ

ٌ
.  َوَعْمدٌ  ََمٌْض، وََخَطأ

ٌ
 َخَطأ

 و قتل بر سه نوع است: عمد خالص، و خطای خالص، و عمد خطا )شبه عمد(.
نْ  الَْمْحُض: فَالَْعْمدُ 

َ
دَ  أ ب ه   إ َلى  َيْعم  ًا، َيْقتُُل  ب َما َْضْ دَ  ََغْل  ل َك. َقتْلَهُ  َوَيْقص  ُب  ب ذى  الَْقوَدُ  َفيَج 

، يَةٌ  وََجبَْت  َعنْهُ  َعَفا فَإ نْ  َعلَيْه  . َمال   ف   َحالَّةٌ  ُمَغلََّظةٌ  د    1الَْقات ل 
کشنده است و با آن قصد کشتن او را کند که در اغلب  که ضربه زدن به او با چیزی قصد می پس عمد خالص، آن

ی نقد در مال قاتل واجب  ی مغلظه دارد. پس قصاص بر او واجب می شود؛ پس اگر )ولیّ دَم،( قاتل را بخشید دیه
 شود. می

 
ُ
نْ  الَْمْحُض: َواْْلََطأ

َ
َ  أ ء   إ َلى  يَْرم  يَب  ََشْ ، قَوَدَ  فََِل  َفيَْقتُلَُه. رَُجًِل  َفيُص   ُب َت   بَْل  َعلَيْه 

يَةٌ  َعلَيْه   َفةٌ  د  ، لََعَ  ُُمَفَّ لَةٌ  2الَْعاق لَة  ن نَي. ثََِلث   ف   ُمؤَجَّ   3س 
کشد. پس قصاصی بر  کند و او را می کند پس به شخصی اصابت می که بسوی چیزی شلیک می و خطای خالص، آن

 شود.  ی مخففه در )مدت( سه سال بر عاقله واجب می او نیست بلکه دیه

َها يَا﴿: َتَعاَلى  ل َقْول   . 1 يُّ
َ
ينَ  أ َصاُص  َعلَيُْكمُ  ُكت َب  آَمنُوا اَّلَّ   ب الَْعبْد   َوالَْعبْدُ  ب اْْلُرِّ  اْْلُرُّ  الَْقتَّْلى  ف   الْق 

ْنَثى 
ُ
ْنَثى  َواْْل

ُ
َ  َفَمنْ  ب اْْل نْ  َلُ  ُعف  يه   م  خ 

َ
ءٌ  أ َداءٌ  ب الَْمْعُروف   فَاتِّبَاعٌ  ََشْ

َ
يٌف  ذىل َك  ب إ ْحَسان   إ َِلْه   َوأ  ََتْف 

نْ   111سوره بقره، آیه  َورَْْحٌَة﴾ َربُِّكمْ  م 

ی کشتگان، قصاص بر شما فرض شده است. آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر  اید! درباره ای کسانی که ایمان آورده
بها( را  ای )خون برده، و زن در برابر زن است. کسی که از جانب برادرش مورد عفو قرار گرفت پس به طرز شایسته

 اخت نماید. این تخفیف و رحمتی از جانب پروردگار شماست. بها( را به نیکی پرد دنبال کند. و قاتل باید )خون

َّْي   َفُهوَ  قُت َل  َفَمنْ : وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  اّللَّ   رَُسوُل  قَاَل  ا: انلََّظَريْن   ِب  نْ  إ مَّ
َ
ا ُيْعَقَل، أ نْ  َوإ مَّ

َ
ْهُل  ُيَقادَ  أ

َ
 أ

 113بخاری  .الَْقت يل  

 گیرد. گیرد و یا قصاص می او به یکی از بهترین دو رأی اختیار دارد: یا دیه میهر کس که مورث او کشته شد پس 

ی جانی است نه اصل و فرع او. به تعبیری دیگر: عاقله، برادران و پسران آنان و عموها و  مقصود به عاقله، عصبه. 3
 پسران آنان هستند.

نًا َقَتَل  ﴿َوَمنْ : َتَعاَلى  ل َقْول   . 4   ُمْؤم 
ً
يرُ  َخَطأ نَة   َرَقبَة   َفتَْحر  يَةٌ  ُمْؤم  ْهل ه   إ َلى  ُمَسلََّمةٌ  وَد 

َ
نْ  إ لَّ  أ

َ
قُوا﴾ أ دَّ سوره  يَصَّ

 83نساء، آیه 
که  بهائی را به اولیای دم بپردازد مگر این ی مومنی را آزاد کند و خون ی که مومنی را به خطا کشت باید که بردهکس

 = آنان درگذرند.
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نْ  اْْلََطإ : َوَعْمدُ 
َ
دَ  أ َبهُ  َيْقص  ًا َيْقتُُل  َل  ب َما َْضْ ، قَوَدَ  فََِل  َفيَُموُت، ََغْل  ُب  بَْل  َعلَيْه  يَةٌ  َت   د 

لَةٌ  الَْعاق لَة   لََعَ  ُمَغلََّظةٌ  ن نَي. ثََِلث   ف   ُمؤَجَّ  1س 

بر او نیست میرد. پس قصاص  کند به چیزی که در اغلب کشنده نیست؛ پس می که قصد زدن او می و عمد خطا، آن
  شود. ی مغلظه در )مدت( سه سال بر عاقله واجب می بلکه دیه

ائ ُط  َصاص   وُُجوب   َوَِشَ ْرَبَعٌة: الْق 
َ
نْ  أ

َ
  2ََعق ًِل، بَال ًغا، الَْقات ُل  يَُكونَ  أ

 که قاتل بالغ و عاقل باشد. و شرایط وجوب قصاص، چهار است: آن
شود و به عاقله تعلق  نویسد: اهل علم اجماع دارند که دیه در سه سال گرفته می می 1412سنن مذی در = تر
 گیرد.  می

ب  . 1
َ
َ  ُهَريَْرةَ  َعْن أ ُ  رَض  تَان   اْقتَتَلَت  : قَاَل  َعنُْه، اّللَّ

َ
نْ  اْمَرأ ، م  ْخَرىى  إ ْحَداُهَما فََرَمْت  ُهَذيْل 

ُ
ََجر   اْل  ِب 

ِّ  إ َل  فَاْختََصُموا ا،َبْطن هَ  ف   َوَما َفَقتَلَتَْها نَّ  َفَقَضى » وََسلََّم، َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  انلَّب 
َ
يَةَ  أ ٌة، َجن ين َها د  وْ  َعبْدٌ  ُغرَّ

َ
 أ

َدٌة، نَّ  َوقََضى  َوِل 
َ
يَةَ  أ ة   د 

َ
ى  الَْمْرأ  2816بخاری  .ََعق لَت َها لََعَ

ی هذیل با همدیگر درگیر شدند. یکی از آن دو دیگری را با سنگ نشانه گرفت و او را و جنین در  دو زن از قبیله

آوردند. رسول اهلل وسلم  علیه اهلل صلیشکمش را به قتل رساند. آنان ستیزه و کشمکش خویش را به نزد رسول اهلل 

 است. عاقله بر زن ی ی جنین، یک بنده یا کنیز است؛ و قضاوت کرد که دیه قضاوت کرد که دیه وسلم علیه اهلل صلی

بْه   َعْقُل : وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  اّللَّ   رَُسوُل  قَاَل  ثُْل  ُمَغلٌَّظ  الَْعْمد   ش  ، َعْقل   م  بُهُ  ُيْقتَُل  َوَل  الَْعْمد  حسن،  .َصاح 

 2111مسند احمد 
 شود. عمد همانند قتل عمد، مغلظه است اما صاحبش قصاص نمیی شبه  دیه

َل : وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  اّللَّ   رَُسوُل  قَاَل 
َ
يَةَ  إ نَّ  أ بْه   اْْلََطإ   د  ، ََكنَ  َما الَْعْمد   ش  ْوط  ائَةٌ  َوالَْعَصا، ب السَّ نَ  م   م 

ب ل   نَْها: اْْل  ْرَبُعونَ  م 
َ
َها ُبُطون   ف   أ ْوَلد 

َ
 3531حسن، ابوداوود  .أ

 چه که با تازیانه و عصا باشد؛ صد شتر است از آن چهل شتر آبستن است. ی شبه عمد، آن بدانید که دیه

شود و عاقله باید پرداخت  نویسد: اهل علم اجماع دارند که دیه در سه سال گرفته می می 1412سنن مذی در تر
 نمایند. 

 اند. گونه که امام شافعی و غیر او، این اجماع را نقل نموده علما، همان در اقناع آمده: به اجماع

3 . ُّ ى  انلَّائ م   َعن  : ثََِلثَة   َعنْ  الَْقلَمُ  ُرف عَ : وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  َقاَل انلَّب  َظ، َحّتَّ ِّ  وََعن   يَْستَيْق  ب   الصَّ
ى  ى  الَْمْجنُون   وََعن   ََيْتَل َم، َحّتَّ َل. َحّتَّ  3364صحیح. ابوداوود  َيْعق 

قلم )یعنی گناه( از سه کس برداشته شده است: از خوابیده تا بیدار شود، و از بچه تا بالغ شود، و از دیوانه تا عاقل 
 گردد. 
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نْ 
َ
ا يَُكونَ  َل  َوأ ً نْ  1،ل لَْمْقتُول   َوادل 

َ
ْنَقَص  الَْمْقتُوُل  يَُكونَ  َل  َوأ

َ
نَ  أ وْ  2ب ُكْفر   الَْقات ل   م 

َ
 أ

. قٍّ   3ر 
 تر نباشد. که مقتول به سبب کفر ورزیدن یا بردگی از قاتل ناقص که )قاتل(، پدرِ مقتول نباشد، و آن و آن

1 . ُّ ُ  ُيَقادُ  َل : وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَّب  . الَْوادل   1366صحیح. ترمذی  ب الَْودَل 

 شود. نمیپدر به قتل فرزند، قصاص 

، َعنْ  د  ّنِّ  لَْوَل : َفَقاَل  ُعَمَر، إ َلى  فَُرف عَ  َفَقتَلَُه، ب َسيْف   َلُ  اْبنًا رَُجٌل  َحَذَف  :قَاَل  ُُمَاه 
َ
ْعُت  أ  رَُسوَل  َسم 

ُ  ُيَقادُ  َل : َيُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  الل   نْ  الَْوادل  ه ، م  نْ  َقبَْل  لََقتَلْتَُك  َودَل 
َ
َح. أ حسن لغیره، مسند  َتْْبَ

 81احمد 
مردی پسرش را با شمشیر به قتل رساند. به نزد امیرالمومنین عمر آورده شد. ایشان فرمودند: اگر من از رسول اهلل 

که مکانت را ترک کنی  شود؛ قبل از این وسلم نشنیده بودم که فرمود: پدر به قتل فرزندش، قصاص نمی علیه اهلل صلی

 م. کشت تو را می

3.  ُّ . ُمْسل مٌ  ُيْقتََل  َل : وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَّب   4631بخاری  ب َكاف ر 

 شود. مسلمان در مقابل قتلِ کافر کشته نمی

َصاُص ف  الَْقتَّْلى : َتَعاَلى  ل َقْول   . 4 ﴾﴿ُكت َب َعلَيُْكُم الْق   111سوره بقره، آیه  اْْلُرُّ ب اْْلُرِّ َوالَْعبُْد ب الَْعبْد 

 قصاص بر شما فرض شده است؛ آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده.

 4353ضعیف، سنن دارقطنی  .ب َعبْد   ُحر   ُيْقتَُل  َل : وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  اّللَّ   رَُسول   ُرو َي َعنْ 

 شود. شخص آزاد در مقابل قتلِ برده کشته نمی

نَ : ََع    قَاَل  نَّة   م  نْ  السُّ
َ
نٌ  ُيْقتََل  َل  أ ، ُمْؤم  نَ  ب َكاف ر  نَّة   َوم  نْ  السُّ

َ
ضعیف، سنن دارقطنی  .ب َعبْد   ُحر   ُيْقتََل  َل  أ

4353 
شود. و از سنت است که شخص آزاد در مقابل قتلِ برده  از سنت است که مسلمان در مقابل قتلِ کافر کشته نمی

 شود. = کشته نمی
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. اْْلََماَعةُ  َوُتْقتَُل  د    1ب الَْواح 
 شوند. و گروه )قاتل( به )کشتن( یک نفر، قصاص می

، بْن   َعْمر و = َعنْ  نَّ  ُشَعيْب 
َ
بَا أ

َ
، أ ه   الَْمْوَلى  ُيْقتَُل  َل : َيُقوَلن   ََكنَا َوُعَمَر، بَْكر  ضعیف، مصنف ابن ابی  .ب َعبْد 

 31513شیبه 
 شود. اش، قصاص کرده نمی اند که آقائی به قتل بنده گفتهعنهما  اهلل ابوبکر و عمر رضی

، بْن   َعْمر و َعنْ  ، َعنْ  ُشَعيْب  ب يه 
َ
ه   َعنْ  أ ِّ  إ َل  رَُجٌل  َجاءَ : قَاَل  َجدِّ  َفَقاَل  َصار ًخا، وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  انلَّب 

ي: قَاَل  «لََك؟ َما: »وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  اّللَّ   رَُسوُل  َلُ  َقبُِّل  َرآّن   َسيِّد 
ُ
يَةً  أ  َفَقاَل  َمَذاك ّي ي، فََجبَّ  َلُ  َجار 

 ُّ َّ : »وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  انلَّب  ، ُيْقَدرْ  فَلَمْ  َفُطل َب  «ب الرَُّجل   ََعَ : وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  اّللَّ   رَُسوُل  َفَقاَل  َعلَيْه 
نَْت  اْذَهْب،

َ
 3216حسن، ابن ماجه  .ُحر   فَأ

وسلم به او فرمود: تو را چه شده؟  علیه اهلل وسلم آمد. رسول اهلل صلی علیه اهلل مردی فریادزنان به نزد رسول اهلل صلی
وسلم فرمود: آن  علیه اهلل ام را قطع کرد. رسول اهلل صلی گفت: آقایم مرا دید که کنیزش را می بوسم پس آلت تناسلی

 وسلم فرمود: برو، تو آزادی. علیه اهلل د را نزدم بیاورید. پس طلب کرده شد اما قدرت بر او پیدا نشد. رسول اهلل صلیمر

ِّه   َجَعلْنَا َفَقدْ  َمْظلُوًما قُت َل  ﴿َوَمنْ  ی خداوند متعال: در کفایه االخیار آمده: به دلیل عموم فرموده. 1  ل َوِل 
 44سوره إسراء، آیه  .ُسلَْطانًا

ایم )که با مراجعه به قاضی، قصاص خود را  هرکس که مظلومانه کشته شود؛ به صاحب خون قدرت را داده
 درخواست و قاتل را به مجازات برساند(.

َ  ُعَمرَ  ابْن   َعنْ  ُ  رَض  نَّ  َعنُْهَما، اّللَّ
َ
يلًَة، قُت َل  ُغِلًَما أ ْهُل  ف يَها اْشَتَكَ  لَو  : »ُعَمرُ  َفَقاَل  غ 

َ
 «لََقتَلْتُُهمْ  َصنَْعاءَ  أ

َّيةُ  َوقَاَل  ، ْبنُ  ُمغ  يم  ب يه   َعنْ  َحك 
َ
ْرَبَعةً  إ نَّ : »أ

َ
ثْلَهُ : ُعَمرُ  َفَقاَل  ،«َصب يًّا َقتَلُوا أ  2182بخاری  .م 

 ی آنان را قصاص ای ناگهانی کشته شد. عمر گفت: اگر اهل صنعاء همگی در قتل او مشارکت داشتند؛ همه بچه
 ای را کشتند؛ عمر مانند آن گفت. گوید: همانا چهار نفر، پسر بچه کردم. مغیره بن حکیم از پدرش می می

نَا ْخَْبَ
َ
ُّ  أ اف ع  َ  الشَّ ُ  رَض  نَا: قَاَل  َعنُْه، اّللَّ ْخَْبَ

َ
، ْبنُ  َمال ُك  أ نَس 

َ
، بْن   ََيَْي  َعنْ  أ يد  يد   َعنْ  َسع   بْن   َسع 

نَّ : الُْمَسيِّب  
َ
َ  ُعَمرَ  أ ُ  رَض  وْ  ََخَْسةً  َنَفًرا َقتََل  َعنْهُ  اّللَّ

َ
، َقتَْل  َقتَلُوهُ  ب رَُجل   َسبَْعةً  أ يلَة    لَوْ : ُعَمرُ  َوقَاَل  غ 

َ
 َتَماَْل

ْهُل  َعلَيْه  
َ
يًعا لََقتَلَُهمْ  َصنَْعاءَ  أ  1211مسند الشافعی، ترتیب سنجر  .ََج 

ک نفر را ناگهانی کشته بودند؛ قصاص کرد. و امیرالمومنین عنه پنج یا هفت نفری که ی اهلل امیرالمومنین عمر رضی

 کردم. کردند؛ همگی را قصاص می عمر فرمود: اگر اهل صنعاء به تمامی در قتل او دست به یکی می

در اقناع و کفایه االخیار آمده: زمانی که امیرالمومنین عمر این حکم را صادر کرد؛ احدی با آن مخالفت نکرد پس 

 داد.اجماع رخ 
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َصاُص  َجَرى َشْخَصنْي   َوُكُّ  . ف   بَيْنَُهَما ََيْر ي انلَّْفس   ف   بَيْنَُهَما الْق  ْطَراف 
َ
 1اْْل

  شود. و هر دو شخصی که در جان، قصاص بین آن دو جاری است؛ در اعضا )نیز قصاص( بین آن دو جاری می

ائ ُط  َصاص   وُُجوب   َوَِشَ ْطَراف   ف   الْق 
َ
ائ ط   َبْعدَ  اْْل َ : 1الَْمْذُكوَرة   الَّشَّ َاكُ  اْثنَان  ْشت   ف   ال 

ْسم   ، ال  ، اِْلُْمَنى  اْْلَاصِّ ، َوالْيُِْسَىى  ب اِْلُْمَنى نْ  2ب الْيُِْسَىى
َ
َحد   يَُكونَ  َل  َوأ

َ
َرَفنْي   ب أ  الطَّ

  3َشلٌَل،
خاص، راست به راست، و چپ به و شرایط وجوب قصاص در اعضا بعد از شرایط ذکر شده؛ دو است: اشتراک در اسم 

 که به یکی از دو عضو شلی نباشد. چپ؛ و آن
 35سوره مائده، آیه  ﴾ق َصاٌص  ﴿َواْْلُُروحَ : َتَعاَلى  ل َقْول   . 1

 ها قصاص دارند. و جراحت

ثْل  َما اْعتََدىى : َتَعاَلى  َول َقْول     183سوره بقره، آیه  ﴾َعلَيُْكمْ ﴿َفَمن  اْعتََدىى َعلَيُْكْم فَاْعتَُدوا َعلَيْه  ب م 

 هر که راه تعدی و تجاوز بر شما را در پیش گرفت؛ بر او همانند آن، تعدی و تجاوز کنید.

مْ  ﴿َوَكتَبْنَا: َتَعاَلى  ل َقْول    نَّ  ف يَها َعلَيْه 
َ
ْنَف  ب الَْعنْي   َوالَْعنْيَ  ب انلَّْفس   انلَّْفَس  أ

َ
نْف   َواْْل

َ
ُذنَ  ب اْْل

ُ
ُذن  ب   َواْْل

ُ
 اْْل

نَّ  نِّ  َوالسِّ  35سوره مائده، آیه  ﴾ب السِّ

شود(، و چشم در برابر چشم )کور  و در آن )کتاب تورات( بر آنان مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان )کشته می

دندان شود(، و دندان در برابر  شود(، و گوش در برابر گوش )بریده می شود(، و بینی در برابر بینی )قطع می می

 شود(. )کشیده می

نَس   َعنْ 
َ
َ  أ ُ  رَض  نَّ  َعنْهُ  اّللَّ

َ
َيةً  لََطَمْت  انلَّْض   اْبنَةَ  أ تَُوا ثَن يَّتََها، فََكَِسَْت  َجار 

َ
َّ  فَأ  وََسلَّمَ  َعلَيْه   اللُ  َصّلَّ  انلَّب 

َمرَ 
َ
َصاص   فَأ  2183بخاری  .ب الْق 

داشت( زیر گوش دختری )از انصار( زد و دندان او را شکست. آنان نزد ی انس بود و رُبَیِّع نام  دختر نضر )که عمه

 وسلم به قصاص دستور داد. علیه اهلل وسلم آمدند. رسول اهلل صلی علیه اهلل رسول اهلل صلی

 زیرا قصاص یعنی مماثله؛ پس در استیفای قصاص، اعضا باید مثل هم باشند.. 3

 شود. منفعت آن از بین رفته است پس با عضو کامل، قصاص نمیدر کفایه االخیار آمده: زیرا عضو شل، . 4
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ذَ  ُعْضو   َوُكُّ  خ 
ُ
نْ  أ ْفَصل   م  يه   م  َصاُص، فَف  َحة   ف   إ لَّ  اْْلُُروح   ف   ق َصاَص  َوَل  1الْق   2.الُْموض 

به  ها قصاص نیست مگر در جراحتی که و هر عضوی که از مفصل گرفته شد پس در آن قصاص است. و در جراحت
 استخوان رسیده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود. پذیر است و حقی ضایع نمی زیرا مماثله در آن امکان. 1
 پذیر است. پذیر نیست جز در جراحت موضحه که قصاص بصورت عادالنه امکان ها مماثله امکان زیرا در جراحت. 3

  


