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يَة   فَْصٌل: ى  َوادلِّ : ََعَ َبْْيِ َغلََّظٌة، ََضْ َفٌة. م  َفَّ : َوُم  َغلََّظة  بِِل؛ ِمنَ  ِمائَةٌ  فَالْم  ًة، ثَََلث ونَ  اْْلِ  ِحقَّ
ْرَبع ونَ  َجَذَعًة، َوثَََلث ونَ 

َ
ونَِها ِف  َخِلَفةً  َوأ َها. ب ط  ْوََلد 

َ
  1أ

ی سه ساله، و سی شتر  و مخففه. پس مغلظه، یکصد نفر از شتر است؛ سی شتر مادهو دیه بر دو نوع است: مغلظه 
 هایشان باشند. ها بچه ی چهار ساله، و چهل شتری که در شکم آن ماده

: َفة  َخفَّ بِِل؛ ِمنَ  ِمائَةٌ  َوالْم  ونَ  اْْلِ ًة، ِعْْش  ونَ  ِحقَّ ونَ  َجَذَعًة، وَِعْْش   بِنَْت ََل وٍن، وَِعْْش 
ونَ  ونَ  ََل وٍن، اْبنَ  وَِعْْش   2َُمَاٍض. بِنَْت  وَِعْْش 

ی  ی چهار ساله، و بیست شتر ماده ی سه ساله، و بیست شتر ماده و مخففه یکصد نفر از شتر است؛ بیست شتر ماده
  ی یک ساله. دو ساله، و بیست شتر نر دو ساله، و بیست شتر ماده

 

 

ول   قَاَل . 1 ِ  رَس  ْؤِمنًا َقتََل  َمنْ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ ًدا م  تََعمِّ ْوِِلَاءِ  إَِلى  د فِعَ  م 
َ
وا فَإِنْ  الَْمْقت وِل، أ  َشاء 

وا َوإِنْ  َقتَل وا، وا َشاء  َخذ 
َ
يََة، أ ةً  ثَََلث ونَ  َوِهَ  ادلِّ ْرَبع ونَ  َجَذَعةً  َوثَََلث ونَ  ِحقَّ

َ
 1831حسن، ترمذی  .َخِلَفةً  َوأ

کنند و  شود. پس اگر بخواهند او را قصاص می مومنی را به عمد به قتل برساند؛ به اولیای مقتول سپرده می هر کس
 گیرند. و آن سی شتر سه ساله و سی شتر چهار ساله و چهل شتر آبستن است. اگر بخواهند دیه می

ولِ  ر وَِي َعنْ . 2 ِ  رَس  ونَ  اْْلََطإِ  ِديَةِ  ِف : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ ًة، ِعْْش  ونَ  ِحقَّ ونَ  َجَذَعًة، وَِعْْش   وَِعْْش 
ونَ  َُمَاٍض، بِنَْت  ونَ  ََل وٍن، بِنَْت  وَِعْْش  ورٍ  َُمَاٍض  بَِن  وَِعْْش   5454ضعیف، ابوداوود  .ذ ك 

یک ساله، بیست ی  ی چهار ساله، بیست شتر ماده ی سه ساله، بیست شتر ماده ی قتل خطا، بیست شتر ماده در دیه
 ی دو ساله و بیست شتر نر یک ساله. شتر ماده

ِب  َعنْ 
َ
بَيَْدَة، أ نَّ  ع 

َ
وٍد، اْبنَ  أ ِ  ِديَة  : قَاَل  َمْسع  َْخَاٍس: ََخَْسة   اْْلََطأ

َ
ونَ  أ ًة، ِعْْش  ونَ  ِحقَّ  َجَذَعًة، وَِعْْش 

ونَ  ونَ  َُمَاٍض، َبنَاِت  وَِعْْش  ونَ  ََل وٍن، َبنَاِت  وَِعْْش  ورٌ  ََل ونٍ  َبن و وَِعْْش   8832حسن، سنن دارقطنی  .ذ ك 

ی یک  ی چهار ساله، بیست شتر ماده ی سه ساله، بیست شتر ماده ی قتل خطا پنج قسمت است: بیست شتر ماده دیه
 ی دو ساله و بیست شتر نر دو ساله. ساله، بیست شتر ماده
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ِدَمِت  فَإِنْ  بِل   ع  لِْف  إَِلى  يَنْتَِقل   2َوِقيَل  1ِقيَمِتَها، إَِلى  اْنتََقَل  اْْلِ
َ
وِ  ِدينَاٍر، أ

َ
لَْف  َعَْشَ  اْثَن  أ

َ
 أ

لَِّظْت  َوإِنْ  3ِدرَْهٍم،  4اثلُّل ث   َعلَيَْها ِزيدَ  غ 

یابد؛ و گفته شده: به هزار دینار یا دوازده هزار درهم انتقال  پس اگر شتران معدوم شدند به قیمت آن انتقال می
 شود. سوم افزوده می یک ،ن )هزار دینار یا دوازده هزار درهم(یابد و اگر مغلظه شد بر آ می

 شود. در اقناع آمده: زیرا شتر، بدل جان یا عضو تلف شده است پس هنگام نبودن شتر، قیمت کرده می. 1

نویسد: در زمان رسول اهلل  آمده؛ می 5452سنن ابی داوود خطابی در معالم السنن در شرح حدیث پایین که در 

هزار درهم رسید. رسول اهلل  وسلم که شتر عزیز شد قیمت شتر به هشتصد دینار و هشت علیه اهلل صلی

هزار درهم تعیین نمود. زمان خالفت عمر که باز  وسلم نیز معادل قیمت شتر را هشتصد دینار و هشت علیه اهلل صلی

یمت شترها را هزار دینار و دوازده هزار درهم تعیین نمود. امام شافعی نیز قول ها اوج گرفت؛ عمر معادل ق قیمت

 شود.  جدید خود را بر همین مبنا قرار داد که قیمت دیه با افزایش و یا کاهش قیمت شترها سنجیده می

 ]قیل[ اصطالحی است که مقصود از آن، قول ضعیف است. . 2

 این قول قدیم امام شافعی است.  . 8

َعيٍْب، بِْن  َعْمِرو َعنْ  بِيِه، َعنْ  ش 
َ
هِ، َعنْ  أ يَةِ  ِقيَمة   ََكنَْت : قَاَل  َجدِّ ى  ادلِّ ولِ  َعْهدِ  ََعَ ِ  رَس   اّللَّ

وْ  ِدينَارٍ  ِمائَةِ  َثَمانَ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ 
َ
ْهلِ  وَِديَة   ِدرَْهٍم، آََلِف  َثَماِنيَةَ  أ

َ
 ِمنْ  انلِّْصف   يَْوَمئِذٍ  الِْكتَاِب  أ

ْسِلِمَْي، ِديَةِ  لَِك  ذىلَِك  فَََكنَ : قَاَل  الْم  َمر   اْست ْخِلَف  َحّتَّ  َكذى ، رَِِحَه   ع  ََل : َفَقاَل  َخِطيبًا َفَقامَ  اّللَّ 
َ
بَِل  إِنَّ  أ  اْْلِ

َمر   َفَفرََضَها: قَاَل  َغلَْت، قَدْ  ى  ع  ْهلِ  ََعَ
َ
َهِب  أ لَْف  اذلَّ

َ
ى  ِدينَاٍر، أ ْهلِ  وَََعَ

َ
لًْفا َعَْشَ  اْثَنْ  الَْوِرقِ  أ

َ
حسن،  .أ

 5452ابوداوود 
ی اهل کتاب در آن زمان  هزار درهم و دیه وسلم هشتصد دینار یا هشت علیه اهلل قیمت دیه در زمان رسول اهلل صلی

که عمر خلیفه شد پس به خطبه ایستاد و گفت: آگاه باشید  ی مسلمانان بود. این روند ادامه داشت تا این نصف دیه
 ت شتر باال رفته است. عمر دیه را بر اهل طال، هزار دینار و بر اهل نقره، دوازده هزار درهم قرار داد.که قیم

در اقناع و کفایه االخیار آمده: بنابر قول قدیم که با نبود شتر به هزار دینار و دوازده هزار درهم قیمت کرده شد؛ . 5
هزار و سیصد و سی و سه و یک  شود؛ یک هزار دینار میشود. پس  اگر دیه مغلظه شد یک سوم به آن اضافه می

شود؛ شانزده هزار درهم. و این قول نیز ضعیف است بلکه قول صحیح این است  سوم دینار، و دوازده هزار درهم می
 گونه که امام نووی در الروضه بیان کرده است. شود همان که چیزی به آن اضافه نمی

باشد این است که شتران قیمت  یافته نشد قول صحیح که همان قول جدید می اگر شتر بندی کالم: خالصه و جمع
 شوند.  کرده می

یابد. و بنابر  باشد این است که به هزار دینار و به دوازده هزار درهم انتقال می قول ضعیف که همان قول قدیم می
شوند اما قول ضعیف این است که  قول قدیم، قول صحیح این است که هزار دینار و دوازده هزار درهم مغلظه نمی

 شوند. به یک سوم مغلظه می
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وْ  اْْلََرِم، ِف  َقتََل  إَِذا َمَواِضَع: ثَََلثَةِ  ِف  اْْلََطإِ  ِديَة   َوت َغلَّظ  
َ
رِ  ِف  أ ْشه 

َ
ِم، اْْل وْ  اْْل ر 

َ
 َذا َقتََل  أ

 1ََمَْرٍم. رَِحمٍ 

های حرام به قتل رساند؛ یا خویشاوندِ مَحرَم را  یا در ماهشود: هرگاه در حرم مکه،  ی خطا در سه جا مغلظه می و دیه
  به قتل رساند.

ی اصحاب در این سه مورد، حکم به تغلیظ دادند و اگر چه در کیفیت تغلیظ با  در مغنی آمده: زیرا عبادله و بقیه. 1

وع پیوسته است. و این اموری اند پس اجماع بوق اند. احدی از صحابه نیز تغلیظ را انکار نکرده همدیگر اختالف کرده

 شود. وسلم دانسته می علیه اهلل شود بلکه به توقیف از رسول اهلل صلی است که با اجتهاد درک کرده نمی

اند و به سبب عظیم بودن  اند و بقیه تایید کرده گونه که جمعی از صحابه چنین قضاوت نموده همان در تحفه آمده:

 است. حرمت این سه مورد، دیه مغلظه شده

ِب  بِْن  اللِ  َعبْدِ  َعنْ 
َ
يٍح، أ ِب  َسِمْعت  : قَاَل  ََنِ

َ
ول   أ ةً  إِنَّ : َيق 

َ
ٌل  َوِطئََها لِلَْعبََْلِت  َمْوََلةً  اْمَرأ  َفَقتَلََها رَج 

ثَْمان   لََها فََجَعَل  اْْلََرِم، ِف  َوِهَ   13188السنن الکبری للبیهقی  َوث ل ثًا. ِديَةً  َعنْه   الل   رَِضَ  ع 

عنه برای او  اهلل زنی از آزادشدگان عبالت در حالی که در حرم مکه بود مردی او را زد و به قتل رساند. عثمان رضی

 ی کامل و یک سوم دیه قرار داد.  دیه

، الل   رَِضَ  َعبَّاٍس  ابِْن  َعِن  نَّه   َعنْه 
َ
رِ  ِف  الَْمْقت ولِ  ِديَةِ  ِف  ي َزاد  : قَاَل  أ ْشه 

َ
رْ  اْْلََرامِ  أ

َ
 َوِف  آََلٍف، َبَعة  أ

 13184السنن الکبری للبیهقی  اْْلََرِم. ِف  الَْمْقت ولِ  ِديَةِ 

های حرام و در حرم مکه، چهار هزار درهم افزوده  ی مقتول در ماه گوید: در دیه عنهما می اهلل ابن عباس رضی
 شود. می

بَاَدةَ  َعنْ  اِمِت  بِْن  ع  ولِ  قََضاءِ  ِف  الصَّ يَةِ  ِف : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  بِِل  ِمنَ  بِِمائَةٍ  ادلِّ  فََذَكَرَها اْْلِ
َمرَ  َتْقِويمَ  وََذَكرَ  يَةَ  َعنْه   الل   رَِضَ  ع  لَْف  َعَْشَ  بِاْثَنْ  ادلِّ

َ
يَةِ  ث ل ث   َوي َزاد  : قَاَل  ِدرَْهٍم، أ ْهرِ  ِف  ادلِّ  الشَّ

 13184السنن الکبری للبیهقی  اْْلََراِم.

ی کامل به  وسلم در دیه علیه اهلل عنه روایت شده که )ابتدا( قضاوت رسول اهلل صلی اهلل از عباده بن الصامت رضی

ی کامل به دوازده هزار درهم را ذکر کرد و )سپس( گفت: در ماه  عنه در دیه اهلل گذاری عمر رضی یکصد شتر و قیمت

 شود. ،( یک سوم افزوده میی کامل حرام )بر دیه



5 
 

ةِ  وَِديَة  
َ
ِل. ِديَةِ  ِمنْ  انلِّْصِف  ََعَ  الَْمْرأ   1الرَّج 

 ی مرد است. ی زن بر نصف از دیه و دیه
 در تحفه و نهایه آمده: به اجماع در قتل و به قیاس در غیر قتل از جراحات دیگر.. 1

در کفایه االخیار آمده: از عمر، عثمان، علی و عبادله چنین نقل شده و کسی با آن مخالفت ننموده پس اجماع 
 گردید. 

وٍل، َوَعنْ  ِشَهاٍب، ابِْن  َعِن  ْدَرْكنَا: قَال وا َوَعَطاٍء، َمْكح 
َ
ى  انلَّاَس  أ نَّ  ََعَ

َ
ْسِلمِ  اْْل رِّ  ِديَةَ  أ ى  الْم   َعْهدِ  ََعَ

ولِ  ِ  رَس  بِِل، ِمنَ  ِمائَةٌ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ مَ  اْْلِ َمر   َفَقوَّ اِب  ْبن   ع  يَةِ  تِلَْك  َعنْه   اّللَّ   رَِضَ  اْْلَطَّ  ادلِّ
ى  ْهِل  ََعَ

َ
َرىى  أ لَْف  الْق 

َ
وِ  ِدينَارٍ  أ

َ
لَْف  َعَْشَ  اْثنَا أ

َ
ةِ  وَِديَةَ  ِدرَْهٍم، أ ْسِلَمةِ  اْْل رَّ ْهلِ  ِمنْ  ََكنَْت  إَِذا الْم 

َ
 أ

َرىى  ِمائَةِ  الْق  وْ  ِدينَاٍر، ََخْس 
َ
ي ََكنَ  فَإِنْ  ِدرَْهٍم، آََلِف  ِستَّة   أ ِ َصاَبَها اذلَّ

َ
ْعَراِب  ِمنَ  أ

َ
ونَ  فَِدَيت َها اْْل  ََخْس 

بِِل  ِمنَ   831مسند الشافعی، ترتیب السندی  .اْْلِ

ی مرد آزاد در زمان رسول اهلل  گفتند: دیه میگویند: ما مردانی را درک کردیم که  ابن شهاب، مکحول و عطاء می

عنه آن را بر اهل روستاها به هزار دینار یا دوازده هزار  اهلل وسلم صد نفر شتر بود؛ عمر بن خطاب رضی علیه اهلل صلی

گذاری کرد.  ی زن آزاد اگر از اهل روستاها است پانصد دینار یا شش هزار درهم قیمت گذاری کرد و دیه درهم قیمت

 ی زن پنجاه شتر است. نشینان قتل صورت گرفت پس دیه و اگر از طرف بادیه

َمرَ  َعنْ  اِب  بِْن  ع  ِّ  اْْلَطَّ ِب  بِْن  َوََعِ
َ
َما َطاِلٍب، أ ه  نَّ

َ
ةِ  َعْقل  : قَاََل  أ

َ
لِ  ِديَةِ  ِمنْ  انلِّْصِف  ََعَ  الَْمْرأ  الرَّج 

 13111السنن الکبری للبیهقی  .د وَنَها َوِفيَما انلَّْفِس  ِف 

ی مرد  ی زن بر نصف دیه تر از آن، دیه از عمر بن خطاب و علی بن ابی طالب روایت شده که گفتند: در قتل و کم

 است.

وٍد، اْبن   ََكنَ  ول   َمْسع  ةِ  ِديَةِ  ِف : َيق 
َ
نَّ  إَِلَّ  الرَِّجالِ  ِديَةِ  ِمنْ  انلِّْصِف  ََعَ  اْْلََطإِ  ِف  الَْمْرأ وِضَحةَ  السِّ  َوالْم 

َما  21571مصنف ابن ابی شیبه  .َسَواءٌ  ِفيهِ  َفه 

ی مرد است مگر در دندان و جراحتی که به  ی زن در قتل خطا بر نصف دیه عنه گفته است: دیه اهلل ابن مسعود رضی

 استخوان رسیده است پس آن دو در حکم یکسانند.
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وِديِّ  وَِديَة   اِنِّ  اِْلَه  ْسِلِم. ِديَةِ  ث ل ث   َوانلَّْْصَ ا الْم  مَّ
َ
وِسُّ  َوأ ْْشِ  ث ل ثَا فَِفيهِ  الَْمج   ِديَةِ  ع 

ْسِلِم.  1الْم 

ی مسلمان  دهمِ دیه سومِ یک ی مسلمان است و اما مجوسی پس در آن، دو سوم دیه ی یهودی و مسیحی، یک و دیه
 است.

ل   . اِْلََديِْن  َقْطعِ  ِف  انلَّْفِس  ِديَة   َوتَْكم   2َوالرِّْجلَْْيِ

شود. ی یک شخص، کامل می و در قطع دو دست و دو پا دیه
 

عنهما؛ و با وجود  اهلل ی یهودی و مسیحی آمده: به دلیل قضاوت عمر و عثمان رضی در تحفه و نهایه در مورد دیه. 1

 انتشار آن، کسی انکار نکرد پس اجماع گردیده است. 

َسيِِّب، ابِْن  َعِن  نَّ : الْم 
َ
َمرَ  أ اِب، ْبنَ  ع  وِديِّ  ِديَةِ  ِف  قََضى  اْْلَطَّ اِنِّ  اِْلَه  ْرَبَعةِ  َوانلَّْْصَ

َ
 ِديَةِ  َوِف  آََلٍف، بِأ

وِسِّ   8715السنن الصغری  .ِدرَْهمٍ  بِثََمانِِمائَةِ  الَْمج 

 کرد. قضاوت ی مجوسی به هشتصد درهم ی یهودی به چهارهزار درهم و در دیه عنه در دیه اهلل عمر بن خطاب رضی

گذاری کرد.  ی یهودی و نصرانی چهار هزار درهم قیمت ی مسلمان را دوازده هزار درهم و دیه عنه دیه اهلل عمر رضی

ی مجوسی هشتصد درهم قرار داد که دوسومِ  شود و دیه ی مسلمان می سوم دیه ی یهودی یک در نتیجه دیه

دهمِ هشت هزار، هشتصد  شود و یک زار، هشت هزار میشود. زیرا دوسومِ دوازده ه ی مسلمان می دهمِ دیه یک

 شود. می

ينَا ، َعنْ  َور وِّ ٍّ ودٍ  َوابِْن  ََعِ وِسِّ  ِديَةِ  ِف  َمْسع   8714السنن الصغری  .ِدرَْهمٍ  َثَمانِِمائَةِ  الَْمج 

 کردند. قضاوت ی مجوسی به هشتصد درهم عنهما در دیه اهلل علی بن ابی طالب و ابن مسعود رضی

 گیرد، در اقناع، اجماع بیان شده است. در مورد قطع یک دست که نصف دیه به آن تعلق می. 2

َعيٍْب، بِْن  َعْمِرو َعنْ  بِيِه، َعنْ  ش 
َ
ِه، َعنْ  أ ول   قََضى  :قَاَل  َجدِّ ِف...  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

 1788حسن، مسند احمد  .الَْعْقِل  نِْصف   َواِْلَد   الَْعْقِل، نِْصف   َوالرِّْجل  

 وسلم قضاوت کرد در... و در یک پا به نصف دیه و یک دست به نصف دیه. علیه اهلل رسول اهلل صلی

ِب  َعنْ 
َ
دِ  بِْن  بَْكرِ  أ َمَّ ول   َبَعثَه   ِحْيَ  َحْزمٍ  بِْن  َعْمِرو ِكتَاِب  ِف  ََكنَ : قَاَل  َحْزٍم، بِْن  َعْمِرو بِْن  َم   رَس 

 ِ وَن، اِْلَدِ  َوِف  ...: ََنَْرانَ  إَِلى وََسلََّم  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ ونَ  الرِّْجِل  َوِف  ََخْس   8537سنن دارقطنی  .ََخْس 

وسلم به دست عمرو بن حزم سپرد هنگامی که او را بسوی نجران فرستاد،  علیه اهلل ای که رسول اهلل صلی در نامه

 و در یک پا، پنجاه شتر. آمده:... و در یک دست، پنجاه شتر
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نِْف،
َ
، 1َواْْل ذ َنْْيِ

 
، 2َواْْل   3َوالَْعيْنَْْيِ

 و بینی، و دو گوش، و دو چشم
َعيٍْب، بِْن  َعْمِرو َعنْ . 1 بِيِه، َعنْ  ش 

َ
هِ، َعنْ  أ ول   قََضى  :قَاَل  َجدِّ  ِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

نِْف 
َ
ِدعَ  إَِذا اْْل ، ج  ُّه   1788حسن، مسند احمد  .ََكِمًَل  بِالَْعْقِل  ُك 

 کرد.  ی کامل قضاوت بینی هرگاه تمام آن بریده شد، به دیه در وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول

ِب  َعنْ 
َ
دِ  بِْن  بَْكرِ  أ َمَّ ول   َبَعثَه   ِحْيَ  َحْزمٍ  بِْن  َعْمِرو ِكتَاِب  ِف  ََكنَ : قَاَل  َحْزٍم، بِْن  َعْمِرو بِْن  َم   رَس 

 ِ نِْف  َوِف  ...: ََنَْرانَ  إَِلى  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ
َ
يَة   الَْماِرن   اْست ؤِْصَل  إَِذا اْْل سنن دارقطنی  .ََكِملَةٌ  ادلِّ

8537 

وسلم به دست عمرو بن حزم سپرد هنگامی که او را بسوی نجران فرستاد،  علیه اهلل ای که رسول اهلل صلی در نامه
 ی کامل قضاوت کرد. ی آن از بیخ بریده شد، به دیه و در بینی هرگاه نرمه آمده:...

ِب  َعنْ . 2
َ
دِ  بِْن  بَْكرِ  أ َمَّ  َبَعثَه   ِحْيَ  َحْزمٍ  بِْن  َعْمِرو ِكتَاِب  ِف  ََكنَ : قَاَل  َحْزٍم، بِْن  َعْمِرو بِْن  َم 

ول   ِ  رَس  ذ نِ  ... َوِف :ََنَْرانَ  إَِلى  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ
 
ونَ  اْْل  8537سنن دارقطنی  .ََخْس 

 فرستاد، نجران بسوی را او که هنگامی سپرد حزم بن عمرو دست به وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول که ای نامه در
 .یک گوش، پنجاه شتر در و:... آمده

، َعنْ  ٍّ ذ نِ  ِف : قَاَل  ََعِ
 
يَةِ  نِْصف   اْْل  23384مصنف ابن ابی شیبه  .ادلِّ

 .یک گوش، نصف دیه است در

َمرَ  َعنْ  اِب، بِْن  ع  ذ نِ  ِف : قَاَل  اْْلَطَّ
 
يَةِ  نِْصف   اْْل  23387مصنف ابن ابی شیبه  .ادلِّ

 .یک گوش، نصف دیه است در
 شده است.گیرد، در اقناع از طرف ابن حزم، اجماع بیان  ی کامل به آن تعلق می در مورد دو چشم که دیه. 8

َعيٍْب، بِْن  َعْمِرو َعنْ  بِيِه، َعنْ  ش 
َ
هِ، َعنْ  أ ول   قََضى  :قَاَل  َجدِّ  الَْعْْيِ  َوِف  ...وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

 1788حسن، مسند احمد  .الَْعْقِل  نِْصَف 

 .کرد قضاوت دیه نصف به چشمیک  در وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول

ِب  َعنْ 
َ
دِ  بِْن  بَْكرِ  أ َمَّ ول   َبَعثَه   ِحْيَ  َحْزمٍ  بِْن  َعْمِرو ِكتَاِب  ِف  ََكنَ : قَاَل  َحْزٍم، بِْن  َعْمِرو بِْن  َم   رَس 

 ِ ونَ  الَْعْْيِ  ... َوِف :ََنَْرانَ  إَِلى  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ  8537سنن دارقطنی  .ََخْس 

 فرستاد، نجران بسوی را او که هنگامی سپرد حزم بن عمرو دست به وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول که ای نامه در

 .یک چشم، پنجاه شتر در و:... آمده
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ونِ  ْرَبَعِة، َواْْل ف 
َ
، َواللَِّساِن، 1اْْل َفتَْْيِ ِم، وََذَهاِب  2َوالشَّ ، وََذَهاِب  اللََْكَ  وََذَهاِب  اَْلََْصِ

ْمِع، ، وََذَهاِب  السَّ مِّ َكِر، 4الَْعْقِل، وََذَهاِب  3الشَّ . َواذلَّ نْثَيَْْيِ
 
  5َواْْل

های چهارتائی، و زبان، و دو لب، و از بین رفتن کالم، و از بین رفتن بینائی، و از بین رفتن شنوائی، و از بین  و پلک
 رفتن بویائی، و از بین رفتن حافظه، و )قطع شدن( آلت تناسلی و دو خایه.

ب ع   الَْعْْيِ  َجْفِن  َوِف : قَاَل  ثَابٍِت  بِْن  َزيْدِ  َعنْ . 1 يَةِ  ر   11821مصنف عبدالرزاق  .ادلِّ

 و در یک پلک چشم، یک چهارم دیه است.

 گیرد، در اقناع، اجماع بیان شده است. ی کامل به آن تعلق می در مورد قطع زبان که دیه. 2

َعيٍْب، بِْن  َعْمِرو َعنْ  بِيِه، َعنْ  ش 
َ
هِ، َعنْ  أ وَل  َجدِّ نَّ رَس 

َ
ْهِل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  أ

َ
َكتََب إَِلى أ

، اللَِّسانِ  َوِف  ...:اِْلََمِن  يَة  َفتَْْيِ  َوِف  ادلِّ يَة   الشَّ  1727السنن الکبری للنسائی  .ادلِّ

 ی کامل است. دو لب دیهی کامل است و در  وسلم به اهل یمن نامه نوشت:... و در زبان دیه علیه اهلل رسول اهلل صلی

گیرد اگر منفعت آن از بین برود باز هم  ها تعلق می ی کامل به آن در تحفه اللبیب آمده: زیرا آن اعضائی که دیه. 8

 گیرد. ی کامل به آن تعلق می دیه

 از بین رفتن شنوائی در اقناع از طرف ابن المنذر، اجماع بیان شده است.ی کامل به  تعلق کردن دیهدر 

ِب  َعنْ 
َ
َهلَِّب  أ ِب  َعمِّ  الْم 

َ
ٌل  َرَمى : قَاَل  قََِلبَةَ  أ ًَل  رَج  ِسهِ  ِف  رَج 

ْ
ه   فََذَهَب  ِِبََجٍر، َرأ  َوَعْقل ه   َولَِسان ه   َسْمع 

َمر   ِفيهِ  َفَقَضى  النَِّساءَ  َيْقَرِب  فَلَمْ  وََذَكر ه   ْربَعِ  ع 
َ
 21847مصنف ابن ابی شیبه  .ِديَاٍت  بِأ

سر دیگری را نشانه گرفت پس شنوائی، گویش، حافظه و منفعت آلت تناسلی او از بین رفت که شخصی با سنگ، 

 عنه در مورد او به چهار دیه، قضاوت کرد. اهلل دیگر قادر به نزدیکی با زنان نبود؛ عمر بن خطاب رضی

لِ  َوِف : قَاَل  ثَابٍِت  بِْن  َزيْدِ  َعنْ . 5 ى  ي ْْضَب   الرَّج  يَة   َعْقل ه   يَْذَهَب  َحّتَّ  11821مصنف عبدالرزاق  .ََكِملَةٌ  ادلِّ

 گیرد. ی کامل تعلق می مردی که زده شود تا این که عقلش برود، دیه

 آمده و روایت آن در باال گذشت. 21847مصنف ابن ابی شیبه همچنین قضاوت عمر که در 

َعيٍْب، بِْن  َعْمِرو َعنْ . 4 بِيِه، َعنْ  ش 
َ
هِ، َعنْ  أ نَّ  َجدِّ

َ
وَل أ ْهِل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

َ
َكتََب إَِلى أ

، اَْلَيَْضتَْْيِ  َوِف  ...:اِْلََمِن  يَة  َكرِ  َوِف  ادلِّ يَة   اذلَّ  1727السنن الکبری للنسائی  .ادلِّ

ی  آلت تناسلی دیهی کامل است و در  وسلم به اهل یمن نامه نوشت:... و در دو خایه، دیه علیه اهلل رسول اهلل صلی

 کامل است.
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وِضَحةِ  َوِف  نِّ  الْم  بِِل. ِمنَ  ََخٌْس  َوالسِّ ِّ  َوِف  1اْْلِ ْضوٍ  ك  وَمٌة. ِفيهِ  َمنَْفَعةَ  ََل  ع  ك   وَِديَة   2ح 
. الَْعبْدِ  ةٌ  اْْل رِّ  اْْلَِنْيِ  وَِديَة   3ِقيَمت ه  رَّ وْ  َعبْدٌ  غ 

َ
َمةٌ  أ

َ
ِقيِق  اْْلَِنْيِ  وَِديَة   4.أ ْْش   الرَّ هِ  ِقيَمةِ  ع  مِّ

 
 5.أ

و در جراحتی که به استخوان رسیده و )در( دندان پنج از شتر است. و در هر عضوی که منفعت در آن نیست، حکم 
ی جنین آزاد، یک برده  ی برده قیمت اوست. و دیه کردن )یعنی تعیین و تقدیر کردن از طرف قاضی( است. و دیه

 دهمِ قیمت مادرش است. ی جنینِ برده، یک یا کنیز باشد. و دیه است؛ )فرقی ندارد که آن بنده( غالم
َعيٍْب، بِْن  َعْمِرو َعنْ . 1 بِيِه، َعنْ  ش 

َ
هِ، َعنْ  أ ول   قََضى  :قَاَل  َجدِّ ... وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

وِضَحة   بِِل، ِمنَ  ََخٌْس  َوالْم  ْسنَان   اْْلِ
َ
بِِل  ِمنَ  ََخٌْس  َواْْل  1788حسن، مسند احمد  .اْْلِ

 .کرد قضاوت پنج شتر، ها به جراحتی که به استخوان رسیده به پنج شتر و در دندان در وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول

ِب  َعنْ 
َ
دِ  بِْن  بَْكرِ  أ َمَّ ول   َبَعثَه   ِحْيَ  َحْزمٍ  بِْن  َعْمِرو ِكتَاِب  ِف  ََكنَ : قَاَل  َحْزٍم، بِْن  َعْمِرو بِْن  َم   رَس 

 ِ ِّ  ِف : ََنَْرانَ  إَِل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ بِِل  ِمنَ  ََخٌْس  ِسنٍّ  ك   8537سنن دارقطنی  .اْْلِ

 فرستاد، نجران بسوی را او که هنگامی سپرد حزم بن عمرو دست به وسلم علیه اهلل صلی اهلل رسول که ای نامه در
 در هر دندانی پنج شتر است.: آمده

َعيٍْب، بِْن  َعْمِرو َعنْ  بِيِه، َعنْ  ش 
َ
هِ، َعنْ  أ نَّ  َجدِّ

َ
 ََخٌْس  الَْمَواِضِح  ِف  :قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

بِِل  ِمنَ  ََخٌْس   2344حسن صحیح، ابن ماجه  .اْْلِ

 هائی که به استخوان رسیده پنج شتر است. در جراحت
کند. مانند: جنایت کردن بر  در اقناع آمده: زیرا از طرف شرع، نصی بر آن وارد نشده پس قاضی آن را تقدیر می. 2

 دست شل و مانند آن، شکستن استخوان، کبود کردن صورت و قطع کردن دو پستان مرد. 
 شود. ه، قیمت کرده میدر تحفه اللبیب و کفایه االخیار آمده: زیرا مال است پس همانند سایر اموال تلف شد. 8

ِب . 5
َ
َريَْرَة، َعْن أ تَانِ  اْقتَتَلَِت : قَاَل  ه 

َ
َذيٍْل، ِمنْ  اْمَرأ َما فََرَمْت  ه  ْخَرى إِْحَداه 

 
 ِف  َوَما َفَقتَلَتَْها ِِبََجرٍ  اْل

وا َبْطِنَها، نَّ  َفَقَضى  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  إَِل  فَاْختََصم 
َ
ٌة، َجنِيِنَها ِديَةَ  أ رَّ وْ  َعبْدٌ  غ 

َ
 َوقََضى  َوِِلَدٌة، أ

نَّ 
َ
ةِ  ِديَةَ  أ

َ
ى  الَمْرأ  3717بخاری  .ََعقِلَِتَها ََعَ

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

ی مطلب در تحفه و نهایه چنین آمده: به قیاس بر جنین آزاد. زیرا  در تحفه اللبیب و کفایه االخیار و خالصه. 4

ن گونه که از عمر، علی و زید ب شود همان ی جنین آزاد غره است. و هنگام نبودن آن به پنج شتر حکم کرده می دیه

 ی زن، پنجاه شتر است.   ی مادرش است زیرا دیه ثابت روایت شده است و پنج شتر، معادلِ یک دهمِ دیه
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نَ  َوإَِذا فَْصٌل: مِ  بَِدْعَوى اْقََتَ ِِع، ِصْدق   انلَّْفِس  ِف  بِهِ  َيَقع   لَوٌْث، ادلَّ دَّ ِِع  َحلََف  الْم  دَّ  الْم 
يََة، َواْستََحقَّ  يَِمينًا ََخِْسْيَ  نْ  لَمْ  َوإِنْ  1ادلِّ نَاكَ  يَك  َعى  ََعَ  فَاِْلَِمْي   لَوٌْث  ه  دَّ   2َعلَيِْه. الْم 

شود؛ ادعا  ای همراه شد که با آن قرینه، راستی ادعاکننده در وجود انسان واقع می و هرگاه به ادعای خون، قرینه
قسم بر کسی است که ادعا بر ای نبود پس  شود. و اگر آن جا قرینه خورد و مستحق دیه می کننده، پنجاه قسم می

 علیه او شده است.
ِب  بِْن  َسْهِل  َعنْ . 1

َ
ِ  َعبْد   اْنَطلََق : قَاَل  َحثَْمَة، أ َيَِّصة   َسْهٍل، ْبن   اّللَّ ودِ  ْبن   َوَم   إَِلى  َزْيٍد، بِْن  َمْسع 

لٌْح، يَْوَمِئذٍ  َوِهَ  َخيَْبَ  قَا ص  َتى  َفتََفرَّ
َ
َيَِّصة   فَأ ِ  َعبْدِ  ِإَلى  َم  وَ  َسْهٍل  بِْن  اّللَّ ط   َوه   قَِتيًَل، َدِمهِ  ِف  يَتََشمَّ

، َسْهٍل، ْبن   الرَِّْحَِن  َعبْد   فَاْنَطلََق  الَْمِدينََة، قَِدمَ  ث مَّ  فََدَفنَه   َيَِّصة  َويَِّصة   َوَم  ودٍ  اْبنَا وَح   انلَِّبِّ  إَِل  َمْسع 
، رَِّْحىِن ال َعبْد   فََذَهَب  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  ْ : »َفَقاَل  َيتَََكَّم  ْ  َكبِّ وَ  «َكبِّ ْحَدث   َوه 

َ
 فََسَكَت  الَْقْوِم، أ

ونَ : »َفَقاَل  َفتَََكََّما، ونَ  ََتِْلف  ْم، َوتَْستَِحقُّ وْ  قَاتِلَك 
َ
مْ  أ  نَْشَهدْ  َولَمْ  ََنِْلف   َوَكيَْف : قَال وا ،«َصاِحبَك 

مْ : »قَاَل  نََر؟ َولَمْ  ود   َفت ْبِيك  ذ   َكيَْف : َفَقال وا ،«ِِبَْمِسْيَ  َيه  خ 
ْ
ْيَمانَ  نَأ

َ
اٍر، قَْومٍ  أ فَّ  انلَِّبُّ  َفَعَقلَه   ك 

 8118بخاری  .ِعنِْدهِ  ِمنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ 

عبداهلل بن سهل و محیصه بن مسعود بن زید به خیبر رفتند در حالی که بین یهود خیبر و مسلمانان پیمان صلح 

بود. آن دو از یکدیگر جدا شدند؛ )بعد از مدتی( محیصه به نزد عبداهلل بن سهل آمد در حالی که کشته شده برقرار 

غلطید. او را دفن کرد و به مدینه آمد. پس عبداهلل بن سهل )برادر عبداهلل مقتول( و محیصه و  بود و در خون می

سلم آمدند. عبدالرحمن صحبت را آغاز کرد. رسول  و لیهع اهلل حویصه )که پسر عمویشان بودند( به نزد رسول اهلل صلی

تر بود. پس ساکت شد و  تر )صحبت کند(. زیرا او از همه کوچک تر، بزرگ سلم فرمود: بزرگ و علیه اهلل اهلل صلی

خورید و مستحق قاتل یا صاحب خود  سلم فرمود: قسم می و علیه اهلل محیصه و حویصه سخن گفتند. رسول اهلل صلی

وید. گفتند: چگونه قسم بخوریم در حالی که شاهد نبودیم و ندیدیم؟ ایشان فرمودند: پس یهودیان پنجاه قسم ش می

یابند. آنان گفتند: چگونه به قسم قومی بگیریم که کفارند؟ پس رسول اهلل  خورند و از شما رهائی می می

 ی او را متحمل شد. سلم از جانب خویش دیه و علیه اهلل صلی

ِِع، ََعَ  اَْلَيِّنَة  سلم:  و علیه اهلل ایه االخیار آمده: به خاطر عموم فرموده ی رسول اهلل صلیدر کف. 2 دَّ  َواِْلَِمْي   الْم 
َعى  ََعَ  دَّ  1851صحیح، ترمذی  َعلَيِْه. الْم 

 گواه آوردن بر ادعا کننده و قسم بر مدعا علیه است.
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ى  َمةِ  انلَّْفِس  قَاتِلِ  وَََعَ َحرَّ اَرٌة، الْم  ْؤِمنٍَة، َرَقبَةٍ  ِعتْق   َكفَّ ي وِب  ِمنَ  َسِليَمةٍ  م  ِة، الْع  ِْضَّ  فَإِنْ  الْم 
دْ  لَمْ  تَتَابَِعْْيِ  َشْهَريِْن  فَِصيَام   ََيِ  1.م 

ی مسلمانی است که از عیوبِ ضرر رساننده )به  و بر قاتلِ نفسِ به ناحق، کفاره )واجب( است و آن آزاد کردن برده

 الم باشد؛ پس اگر نیافت، روزه گرفتنِ دو ماهِ پیاپی است.کار و کاسبی( س

 

 ََكنَ  ﴿َوَمافرماید:  در کفایه االخیار آمده: در قتل خطا، کفاره به قران و اجماع واجب است، خداوند متعال می. 1
ْؤِمٍن  نْ  لِم 

َ
ْؤِمنًا َيْقت َل  أ   إَِلَّ  م 

ً
ْؤِمًنا َقتََل  َوَمنْ  َخَطأ   م 

ً
ْؤِمنَةٍ  َرَقبَةٍ  َفتَْحِرير   َخَطأ َسلََّمةٌ  وَِديَةٌ  م  ْهِلهِ  إَِلى  م 

َ
 أ

نْ  إَِلَّ 
َ
ق وا أ دَّ وٍّ  قَْومٍ  ِمنْ  ََكنَ  فَإِنْ  يَصَّ مْ  َعد  وَ  لَك  ْؤِمنٌ  َوه  ْؤِمنَةٍ  َرَقبَةٍ  َفتَْحِرير   م   قَْومٍ  ِمنْ  ََكنَ  َوإِنْ  م 

مْ  مْ  بَيْنَك  َسلََّمةٌ  فَِديَةٌ  ِميَثاٌق  َوَبيْنَه  ْهِلهِ  إَِلى  م 
َ
ْؤِمنَةٍ  َرَقبَةٍ  َوََتِْرير   أ دْ  لَمْ  َفَمنْ  م   َشْهَريِْن  فَِصيَام   ََيِ

تَتَابَِعْْيِ  ِ  ِمنَ  تَْوَبةً  م   72سوره نساء، آیه  َحِكيًما﴾ َعِليًما اّللَّ   َوََكنَ  اّللَّ

ی  باید که بردههیچ مومنی را نسزد که مومن دیگری را بکشد مگر از روی خطا. کسی که مومنی را به خطا کشت 
بهائی را به کسانِ مقتول بپردازد مگر این که آنان درگذرند. اگر هم مقتول، مومن و متعلق  مومنی را آزاد کند و خون

ی مومنی )واجب( است )و دیگر  به کافرانی بود که میان شما و ایشان جنگ و دشمنی بود، آزاد کردن برده
ی قومی بود که )کافر  اند(؛ و اگر مقتول از زمره زیرا آنان کفار حربی گیرد ی مقتول تعلق نمی بهائی به ورثه خون

شود و آزاد کردن برده )واجب(  بها به کسانِ مقتول تسلیم می بودند و( میان شما و ایشان پیمانی برقرار بود خون
ا مقرر داشته است، و ی شم ی دو ماهِ پیاپی )واجب( است. و خداوند )این را برای( توبه است پس اگر نیافت پس روزه

 خداوند آگاه و کاربجا است.

 و در قتل عمد، دلیل آن حدیث آتی است:

ْسَقعِ  بِْن  َواثِلَةَ َعْن 
َ
، اْْل تَيْنَا: قَاَل  اللَّيِِْثِّ

َ
وَْجَب، قَدْ  نَلَا َصاِحٍب  ِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

َ
: َفَقاَل  أ

وا ْعِتق 
َ
ْعِتِق  َعنْه   أ لِّ  وََجلَّ  َعزَّ  الل   ي  ْضوٍ  بِك  ْضًوا ع   13712صحیح، مسند احمد  انلَّاِر. ِمنَ  ِمنْه   ِمنْه  ع 

آمدیم در مورد صاحبمان که به سبب قتل عمد مستحق جهنم شده بود. رسول اهلل  سلم و علیه اهلل صلینزد رسول اهلل 

که خداوند عزوجل به هر عضوی از مقتول، عضوی را از  ای را آزاد کنید فرمود: از طرف او برده سلم و علیه اهلل صلی

ى وَ هىذَ  کند. قاتل از آتش جهنم آزاد می َْعَ
َ
.ا َوالل  َتَعاَلى أ ْعلَم 

َ
 أ
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ودِ  ِكتَاب    اْْل د 

اِن  ى  َوالزَّ : ََعَ َبْْيِ َْصٍن  ََضْ َْصٍن. َوَغْيِ  َم  : َم  ْحَصن  ه   فَالْم  . َحدُّ ْحَصِن:َوَغْي   1الرَّْجم   الْم 
ه   ةٍ  ِمائَة   َحدُّ . َمَسافَةِ  إَِلى  ََعمٍ  َوَتْغِريب   َجْْلَ   2الَْقْْصِ

و زناکار بر دو نوع است: ازدواج کرده و ازدواج نکرده. ازدواج کرده، حد او سنگسار است و ازدواج نکرده، حد او صد 

 ضربه شالق و تبعید یک سال به مسافت قصر است.

َمر   قَاَل : قَاَل  َعبَّاٍس، ابِْن  َعِن . 1 نْ  َخِشيت   لََقدْ : ع 
َ
وَل  أ ى  َزَماٌن، بِانلَّاِس  َيط  وَل  َحّتَّ د   ََل : قَائٌِل  َيق   ََنِ

، ِكتَاِب  ِف  الرَّْجمَ  ِ نَْزلََها فَِريَضةٍ  بََِتْكِ  َفيَِضلُّوا اّللَّ
َ
، أ ََل  اّللَّ 

َ
ى  َحق   الرَّْجمَ  َوإِنَّ  أ  َوقَدْ  َزَنى  َمنْ  ََعَ

 
َ
، قَاَمِت  إَِذا ْحَصَن،أ وْ  اَْلَيَِّنة 

َ
وِ  اْْلَبَل   ََكنَ  أ

َ
ْفَيان   قَاَل  - اَِلْعَِتَاف   أ ََل  - َحِفْظت   َكَذا: س 

َ
 رََجمَ  َوقَدْ  أ

ول   ِ  رَس   3327بخاری  َبْعَده . َورَََجْنَا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ

ای  که گوینده که زمان طوالنی بر مردم بگذرد تا این ترسم از این عمر بن خطاب رضی اهلل عنه گفت: همانا می

ای که خداوند آن را نازل کرده، گمراه  یابیم. پس به سبب ترک فریضه ی سنگسار را در قران نمی بگوید: ما آیه

ب است هرگاه گواهی اقامه شد یا بارداری پدیدار شوند. آگاه باشید که همانا سنگسار بر زانی محصن، حق و واج

گوید: چنین حفظ کردم که عمر گفت: آگاه باشید که همانا رسول اهلل  گشت یا اعتراف شد. سفیان می

 سنگسار کرد و ما نیز بعد از او سنگسار کردیم.  سلم و علیه اهلل صلی

صحیح مسلم که خواهد آمد. و سنگسار شدن شخصی بنام ماعز که حدیث آن در بخاری  3321همچنین حدیث 

 آمده است. 1374

اِنيَة  ﴿ :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ . 2 اِن  الزَّ وا َوالزَّ َّ  فَاْجِْل  َما َواِحدٍ  ك  ٍة﴾ ِمائَةَ  ِمنْه   2سوره نور، آیه  َجْْلَ

 بزنید.زن و مرد زنا کننده، هر کدام از آن دو را یکصد تازیانه 

 1377مسلم  َسنٍَة. َنْف   ث مَّ  ِمائٍَة، َجْْل   اَْلِْكر  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  قَاَل انلَِّبُّ 

 زن و مرد ازدواج نکرده، )حد زنای آنان( صد تازیانه و یک سال تبعید است. =
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ائِط   ْرَبٌع: اْْلِْحَصانِ  َوََشَ
َ
يَّة   1َوالَْعْقل   اَْل ل وغ   أ ود   2َواْْل رِّ   3َصِحيٍح  نَِكاٍح  ِف  الَْوْطءِ  َوو ج 

 و شرایط مُحصَن بودن چهار است: بالغ بودن، و عاقل بودن، و آزاد بودن، و وجود جماع در نکاح صحیح.
ِب  = َعنْ 

َ
َريَْرَة، أ ، بِْن  َوَزْيدِ  ه  نَّا: قَاََل  َخادِلٍ ٌل  َفَقامَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  ِعنْدَ  ك  : َفَقاَل  رَج 
كَ  د  نْش 

َ
َ  أ ، بِِكتَاِب  بَيْنَنَا قََضيَْت  إَِلَّ  اّللَّ ِ ، َفَقامَ  اّللَّ ه  ْفَقهَ  َوََكنَ  َخْصم 

َ
، أ  بَيَْننَا اقِْض : َفَقاَل  ِمنْه 

ِ  بِِكتَاِب  َذنْ  اّللَّ
ْ
ى  َعِسيًفا ََكنَ  ابِْن  إِنَّ : قَاَل  «ق ْل : »قَاَل  ِِل؟ َوأ َذا ََعَ تِِه، َفَزَنى  هى

َ
 ِمنْه   فَاْفتََديْت   بِاْمَرأ

لْت   ث مَّ  وََخاِدٍم، َشاةٍ  بِِمائَةِ 
َ
ْهِل  ِمنْ  رَِجاًَل  َسأ

َ
ْخَب وِن  الِْعلِْم، أ

َ
نَّ : فَأ

َ
 َوَتْغِريَب  ِمائَةٍ  َجْْلَ  ابِْن  ََعَ  أ

تِهِ  وَََعَ  ََعٍم،
َ
ي: »وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  نلَِّبُّ ا َفَقاَل . الرَّْجمَ  اْمَرأ ِ قِْضَْيَّ  بَِيِدهِ  َنْفِس  َواذلَّ

َ
َما َْل  بَيَْنك 

ِ  بِِكتَاِب  ه ، َجلَّ  اّللَّ ، َواْْلَاِدم   َشاةٍ  الِْمائَة   ِذْكر   َواْغد   ََعٍم، َوَتْغِريب   ِمائَةٍ  َجْْل   ابِْنَك  وَََعَ  َعلَيَْك  رَد 
نَيْس   يَا

 
ةِ  ََعَ  أ

َ
َذا، اْمَرأ فَْت  فَإِنِ  هى َْها اْعََتَ فَْت  َعلَيَْها َفَغَدا «فَارَْج   3321بخاری  فَرَََجََها. فَاْعََتَ

دهم که به کتاب خدا بین  وسلم بودیم که مردی بلند شد و گفت: تو را به خدا قسم می علیه اهلل ما نزد رسول اهلل صلی
تر بود بلند شد و گفت: به کتاب خدا بین ما قضاوت نما و به من  ما قضاوت نمائی. پس خصم او که از او فقیه

مود: بگو. آن مرد گفت: پسرم کارگر این شخص بود پس با زن وسلم فر علیه اهلل ی صحبت بده. رسول اهلل صلی اجازه
او زنا کرد. من صد رأس گوسفند و یک خادم را جهت فدای او پرداختم. سپس در این باره از اهل علم پرسیدم آنان 
به من خبر دادند که بر پسرم صد تازیانه و یک سال تبعید و بر زن این شخص، سنگسار است. رسول اهلل 

کنم.  وسلم فرمود: قسم به خداوندی که جانم در دست اوست به کتاب اهلل عزوجل بین شما حکم می علیه اهلل صلی
شود. و بر پسر تو صد تازیانه و یک سال تبعید است. و ای أنیس! به  صد رأس گوسفند و خادم به شما بازگردانده می

ید. أنیس نیز به نزد آن زن رفت. آن زن اعتراف نزد زن این مرد برو؛ اگر به زنا اعتراف کرد پس او را سنگسار کن
 کرد پس سنگسار شد.  

فِعَ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  َقاَل انلَِّبُّ . 1 ى  انلَّائِمِ  َعِن : ثَََلثَةٍ  َعنْ  الَْقلَم   ر  ِبِّ  وََعِن  يَْستَيِْقَظ، َحّتَّ  الصَّ
ى  ى  الَْمْجن ونِ  وََعِن  ََيْتَِلَم، َحّتَّ  5578صحیح. ابوداوود  َيْعِقَل. َحّتَّ

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. 

که از این  شوند تا این در اقناع و کفایه االخیار آمده: بچه و دیوانه مانند انجام دادن سایر محرمات، ادب کرده می
 کارها منزجر شوند.

حکم برده که در عبارت بعدی خواهد آمد؛ به نص قران، نصف شخص آزاد است و چون سنگسار کردن را . 2

 یابد. ی شالق انتقال می توان نصف کرد پس حکم آن به ضربه نمی

 به دلیل احادیثی که در شأن شخص محصن گذشت.. 8
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َمة   َوالَْعبْد  
َ
َما َواْْل ه  . َحدِّ  نِْصف   َحدُّ ْكم   1اْْل رِّ ْكمِ  3اَْلََهائِمِ  َوإِْتيَانِ  2اللَِّواِط  وَح   َكح 

نَا.   الزِّ
 و بنده و کنیز، حد آن دو نصف حد آزاد است. و حکم لواط و آوردن )یعنی جماع با( حیوانات مانند حکم زناست.

َتْْيَ  فَإِنْ ﴿ :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ . 1
َ
ْحَصنَاِت  ََعَ  َما نِْصف   َفَعلَيِْهنَّ  بَِفاِحَشةٍ  أ سوره نساء،  الَْعَذاِب﴾ ِمنَ  الْم 

 24آیه 

 چه بر زنان آزاد از عذاب است. ای آوردند؛ پس بر ایشان، نصف آن اگر )کنیزان،( فاحشه

 شود. و غالم بر کنیز قیاس گرفته می

نَا َتْقَرب وا ﴿َوََل که خداوند متعال زنا را فاحشه نامیده است:  در مغنی آمده: زیرا زناست، به دلیل این. 2  إِنَّه   الزِّ
 82سوره نساء، آیه  فَاِحَشًة﴾ ََكنَ 

ت ونَ  و لواط را نیز فاحشه نامیده است:
ْ
تَأ

َ
 37سوره أعراف، آیه  الَْفاِحَشَة﴾ ﴿أ

 وسلم لواط را بنام زنا نامگذاری فرمودند: علیه اهلل صلیهمچنین رسول اهلل 

ول   قَاَل  َت  إَِذا: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 
َ
ل   أ َل  الرَّج  َما الرَّج   11788السنن الکبری للبیهقی  َزاِنَياِن. َفه 

 هرگاه مرد با مردی لواط کرد پس آن دو زناکارند.

 شود.  وقتی که در قران و سنت، لواط و زنا به یک نام و یک صفت اطالق شد؛ پس به لواط، حکم زنا داده می

باشد. اما قول راجح این  شود؛ قول مرجوحی در مذهب می این قول که اگر با حیوانی درآمیزد حکم زنا داده می. 8

و در منهاج آمده: آمیزش با حیوان بنابر قول أظهر  گونه که در نهایه و مغنی آمده است. است که تعزیر دارد. همان

 حکم زنا ندارد.

ي ََعَ  لَيَْس : قَاَل  َعبَّاٍس، ابِْن  َعِن  ِ ِت  اذلَّ
ْ
. اَْلَِهيَمةَ  يَأ  5534حسن، ابوداوود  َحد 

 کسی که با حیوانات آمیزش کند؛ بر او حدی نیست.

 گوید مگر از توقیف. نمیدر اقناع و کفایه االخیار آمده: و چنین حکمی ابن عباس 

َمَر، َعنْ  ى  لَيَْس : قَاَل  ع  َتى  َمنْ  ََعَ
َ
. بَِهيَمةً  أ  23471مصنف ابن ابی شیبه  َحد 

 کسی که با حیوانات آمیزش کند؛ بر او حدی نیست.
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َر. الَْفْرِج  د ونَ  ِفيَما َوِطئَ  َوَمنْ  زِّ ْدَن  بِاتَلْعِزيرِ  َيبْل غ   َوََل  1ع 
َ
ودِ  أ  2.اْْل د 

 رساند. ترین حدود نمی شود. و به تعزیر، کم کسی که در غیر از شرمگاه درآمیخت؛ تعزیر کرده میو 

 

 

 

ٌل  َجاءَ : قَاَل  الِل، َعبْدِ  َعنْ . 1 وَل  يَا: َفَقاَل  ،وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  إَِل  رَج   ََعَْلْت   إِنِّ  اللِ  رَس 
ةً 
َ
قَْص  ِف  اْمَرأ

َ
َصبْت   َوإِنِّ  الَْمِدينَِة، أ

َ
نْ  د ونَ  َما ِمنَْها أ

َ
َها، أ َمسَّ

َ
نَا أ

َ
َذا، فَأ  َفَقاَل  ِشئَْت، َما ِفَّ  فَاقِْض  هى

َمر   َل   ، َسََتَكَ  لََقدْ : ع   َفَقامَ  َشيًْئا، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  يَر دَّ  فَلَمْ : قَاَل  َنْفَسَك، َسََتَْت  لَوْ  الل 
ل   ْتبََعه   فَاْنَطلََق، الرَّج 

َ
ًَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  فَأ قِمِ : اْْليَةَ  َهِذهِ  َعلَيْهِ  َوتَََل  َدََعه ، رَج 

َ
ََلةَ  ﴿أ  الصَّ

لًَفا انلََّهارِ  َطَرَفِ  يِّئَاِت  ي ْذِهْبَ  اْْلََسنَاِت  إِنَّ  اللَّيِْل، ِمنَ  َوز  اِكِريَن﴾ ِذْكَرىى  ذىلَِك  السَّ سوره هود، ] لذِلَّ

ٌل  َفَقاَل  [115 آیه َذا اللِ  نَِبَّ  يَا: الَْقْومِ  ِمنَ  رَج  ًة؟ َل   هى  2138مسلم  .«ََكفَّةً  لِلنَّاِس  بَْل : »قَاَل  َخاصَّ

کردم. و  بازی وسلم آمد و گفت: ای رسول خدا! در انتهای مدینه، با زنی عشق علیه اهلل مردی به نزد رسول اهلل صلی

که با او جماع کنم. من خودم آمدم؛ پس در مورد من هرگونه خواستی قضاوت کن.  من به او اصابت کردم بدون این

 پوشاندی. عمر به او گفت: خدواند تو را پوشانده بود اگر خودت را می

به دنبال او را  کسیوسلم  یهعل اهلل وسلم چیزی نگفت. آن مرد بلند شد و رفت. رسول اهلل صلی علیه اهلل رسول اهلل صلی

د و این آیه را به او تالوت کرد: در دو طرف روز و در اوایل شب، نماز را بجای آورید. فراخوانَ که او را فرستاد

 کنند. گمان در این اندرز و ارشادی برای کسانی است که خدا را یاد می برند. بی ها را از بین می ها بدی گمان نیکی بی

 ت: آیا این فقط مخصوص اوست؟ ایشان فرمودند: بلکه برای تمام مردم است.مردی از قوم گف

َْْل   َلَ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل . 2 اٍت  َعْْشِ  فَْوَق  َي  ودِ  ِمنْ  َحدٍّ  ِف  إَِلَّ  َجَْلَ د  . ح  ِ بخاری  اّللَّ

3353 

  حدود خداوند. شود مگر در حدی از تر از ده ضربه، شالق زده نمی بیش
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نَا َغْيَه   قََذَف  َوإَِذا فَْصٌل: ائَِط: بِثََماِنيَةِ  الَْقْذِف  َحدُّ  َفَعلَيْهِ  بِالزِّ  ِف  ِمنَْها ثَََلثَةٌ  ََشَ
َو: الَْقاِذِف، نْ  َوه 

َ
ونَ  أ نْ  1ََعقًَِل، بَاِلًغا، يَك 

َ
ونَ  ََل  َوأ ا يَك  وِف. َوادِلً   2لِلَْمْقذ 

دشنام داد پس به هشت شرط بر او حد دشنام است: سه )شرط( از آن در دشنام دهنده و هرگاه دیگری را به زنا 

 د.که )دشنام دهنده( پدر )یا مادر( برای دشنام داده شده نباش اشد؛ و آنکه بالغ و عاقل ب باشد، و آن: آن

وِف، ِف  وَََخَْسةٌ  َو: الَْمْقذ  نْ  َوه 
َ
ونَ  أ ْسِلًما، يَك  ا، 3ََعقًَِل، بَاِلًغا، م  رًّ   4َعِفيًفا. ح 

 که مسلمان، بالغ، عاقل، آزاد و پاکدامن )از زنا( باشد. و پنج )شرط( در دشنام داده شده باشد، و آن: آن

 

 

 

فِعَ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  َقاَل انلَِّبُّ . 1 ى  انلَّائِمِ  َعِن : ثَََلثَةٍ  َعنْ  الَْقلَم   ر  ِبِّ  وََعِن  يَْستَيِْقَظ، َحّتَّ  الصَّ
ى  ى  الَْمْجن ونِ  وََعِن  ََيْتَِلَم، َحّتَّ  5578صحیح. ابوداوود  َيْعِقَل. َحّتَّ

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. 

شوند پس اگر والدین، دشنامی  در کفایه االخیار آمده: زیرا با دلیل گذشت که والدین به کشتنِ فرزند، کشته نمی. 2

 گردد.  به فرزند بدهند از باب اولی که حد بر آنان جاری نمی

 که در باال گذشت.ابوداوود  5578دلیل آن حدیث . 8

که حد قذف بر دشنام دهنده اجرا  اده شده باید محصن باشد تا ایندر کفایه االخیار آمده: در قران آمده که دشنام د .5

ْحَصنَاِت﴾: زیرا خداوند متعال در قران فرموده شود وَن الْم  يَن يَْرم  ِ  5سوره نور، آیه  ﴿َواذلَّ

 دهند و کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می

 و پاکدامنی از زناست.و با دلیل گذشت که شروط احصان، اسالم، بلوغ، عقل آزادی و عفت 
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َدُّ  ْرَبِعَْي. َوالَْعبْد   1َثَماِنَْي، اْْل رُّ  َوَي 
َ
ط   2أ ْشيَاَء: بِثَََلثَةِ  الَْقْذِف  َحدُّ  َويَْسق 

َ
 3اَْلَيِّنَِة، إِقَاَمةِ  أ

وْ 
َ
وِف، َعْفوِ  أ وِ  4الَْمْقذ 

َ
وَْجةِ  َحقِّ  ِف  اللَِّعانِ  أ  5.الزَّ

ی گواه، یا  شود: اقامه شود. و حد دشنام به سه چیز ساقط می تازیانه حد زده میو آزاد، هشتاد تازیانه و برده، چهل 
 بخشیدن )از طرف( دشنام داده شده، یا لعان )مرد( در حق همسر.

 

 

 

 

 

 

 

ينَ ﴿ :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ . 1 ِ ونَ  َواذلَّ ْحَصنَاِت  يَْرم  ت وا لَمْ  ث مَّ  الْم 
ْ
ْرَبَعةِ  يَأ

َ
َهَداءَ  بِأ مْ  ش  وه  ًة﴾ َثَماِنْيَ  فَاْجِْل   َجْْلَ

 5سوره نور، آیه 

 آورند. بدیشان هشتاد تازیانه بزنید. دهند سپس چهار گواه نمی کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می

 در تحفه، نهایه و مغنی در این رابطه اجماع بیان شده است.. 2

 گذشت، اگر چهار شاهد نیاوردند آنان را هشتاد تازیانه بزنید.که در باال ی نور  سوره 5ی  آیهبه دلیل  .8

 زیرا حق مقذوف است و شخص، آزاد است که از حق خود دربگذرد. .5

نَّ  َعبَّاٍس  ابِْن  َعِن . 4
َ
َميَّةَ  ْبنَ  ِهََلَل  أ

 
تَه   قََذَف  أ

َ
يِك  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  ِعنْدَ  اْمَرأ  ابِْن  بَِْشِ

وْ  اَْلَيِّنَة  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َفَقاَل  َسْحَماَء،
َ
 2311بخاری  .َظْهِركَ  ِف  َحد   أ

، هالل بن أمیه همسرش را به زنا کردن با شریک بن سحماء متهم ساخت. رسول وسلم علیه اهلل صلینزد رسول اهلل 
 یا حد دشنام )که هشتاد تازیانه است( بر پشت توست. فرمود: شاهد )بیاور( وسلم علیه اهلل صلیاهلل 

 


